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บทคดัย่อ 
 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี มีขนาด
พื้นท่ีทั้ งหมด 33,600 ตารางเมตร ส่วนพื้นท่ีการออกแบบมีขนาด 9,034.75 ตารางเมตร จาก
การศึกษาพื้นท่ีโดยรวมในทางทฤษฏีท าให้ทราบถึงแนวคิดในการออกแบบและการแกไ้ขปัญหา
พื้นท่ีรวมถึงการเลือกใชพ้ืชพรรณและวสัดุท่ีน ามาใช ้
 จากการศึกษาสภาพแวดลอ้ม กิจกรรม ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการรวมทั้งขอ้มูลต่างๆท่ี
ไดน้ ามาประยุกตใ์นการออกแบบภูมิทศัน์ จึงเกิดเป็นแนวความคิดทางดา้นการออกแบบ คือ สวน
แห่งโรงเรียนธญับุรี โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 8 โซน ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ZONE A พื้นท่ีลานอเนกประสงคข์องโรงเรียน มีเน้ือท่ีประมาณ 1,784.5 ตารางเมตร 
ประกอบดว้ยพื้นท่ีลานอเนกประสงค ์สนามบาสเกตบอล  การเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใชท้  า
กิจกรรม  เคารพธงชาติ   มีการเรียนการสอนวชิาพละศึกษา  มีกิจกรรมประจ าสัปดาห์ คือ สวดมนต์
ทุกวนัศุกร์ เล่นกีฬา  มีจดัภูมิทศัน์เพื่อป้องกนัเสียงและสร้างทศันียภาพ เป็นตน้ 
 2.  ZONE B พื้นท่ีบริเวณหนา้ห้องน ้ าชายและสวนธญัวฒัน์ของโรงเรียน มีเน้ือท่ีประมาณ 
264.75 ตารางเมตร การเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีคือห้องน ้ าชายเป็นสถานท่ีให้บริการส าหรับผูช้าย มีจดั
ภูมิทศัน์เพื่อปิดกั้นสายตาและความสวยงาม ส่วนสวนธญัวฒัน์เป็นสถานท่ีพกัผอ่นมีโต๊ะมา้หินอ่อน 
2-3ชุด มีการจดัภูมิทศัน์เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่น มีตน้ไมใ้หร่้มเงา  เป็นตน้ 
 3.  ZONE C  พื้นท่ีหอ้งน ้าหญิงของโรงเรียน (สวนจนัทร์งาม) มีเน้ือท่ีประมาณ  161 ตาราง
เมตร เป็นสถานท่ีให้บริการส าหรับผูห้ญิง มีการจัดภูมิทศัน์ใหม่เพื่อปิดกั้นสายตา เพิ่มความเป็น
ส่วนตวัจากผูใ้ชแ้ละเพิ่มความสวยงาม เป็นตน้ 
 4.  ZONE D พื้นท่ีบริเวณสวนไทยของโรงเรียน มีเน้ือท่ีประมาณ 1,450  ตารางเมตร การ
เขา้ใช้พื้นท่ีบริเวณน้ีเพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อน พื้นท่ีน้ีประกอบไปดว้ย  ศาลาไมท้รงไทย ชุดโต๊ะนัง่
หินอ่อน  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของโรงเรียน มีการจดัภูมิทศัน์ใหม่ในเร่ืองการปรับเปล่ียน
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ทางเดินเทา้ สร้างบล็อกกระบะปลูกไมพุ้่มบริเวณหนา้ศาลาทรงไทยและร้ืนถอนบล็อกกระบะปลูก
ไมพุ้ม่ท่ีปิดบงัป้ายทางเขา้พื้นท่ีน้ีออกเพื่อใหป้้ายมีความโดดเด่นข้ึน  
 5.  ZONE E พื้นท่ีอาคาร 3 ระหวา่งอาคาร 4 ของโรงเรียน  มีเน้ือท่ีประมาณ 1,419  ตาราง
เมตร มีการเขา้ใช้พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นสถานท่ีพกัผ่อน พื้นท่ีน้ีประกอบไปด้วย  ซุ้มไมเ้ล้ือย  ศาลา
คอนกรีต 2x4 เมตร  บ่อน ้ า  ชุดโต๊ะมา้นัง่หินอ่อน 2 ฝ่ังรอบบ่อน ้ า 14 ชุด มีการจดัภูมิทศัน์ใหม่ใน
เร่ืองของการสร้างท่ีกั้นบ่อน ้ าเป็นลกัษณะมีบล็อกกระบะปลูกไมพุ้่มและท่ีนัง่รอบบ่อน ้ า เพื่อเพิ่ม
พื้นท่ีพกัผอ่น สร้างทศันียภาพของพื้นท่ีและลดความอนัตรายต่อการตกน ้า เป็นตน้ 
 6.  ZONE F พื้นท่ีส่วนห้องฝ่ายบริหารงานและบริเวณหอประชุมของโรงเรียน มีเน้ือท่ี
ประมาณ 382.5  ตารางเมตร เป็นสถานท่ีติดต่อผสานงานต่างๆภายในโรงเรียน เป็นสถานท่ีท่ีมีการ
รองรับหรือต้อนรับแขกของโรงเรียน รวมถึงอาจารย์คุมสอบหรือมาดูงานต่างโรงเรียนและ
ผูป้กครอง พื้นท่ีน้ีประกอบดว้ย อาคารหอประชุม ห้องอาเซียน มีจดัภูมิทศัน์ใหม่เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและใหพ้ื้นท่ีเกิดร่มเงา เป็นตน้ 
 7.  ZONE G พื้นท่ีบริเวณลานจอดรถของอาจารย ์ห้องประชาสัมพนัธ์และหอวิหารพระ
ของโรงเรียน มีเน้ือท่ีประมาณ 343 ตารางเมตร พื้นท่ีน้ีประกอบไป ห้องประชาสัมพนัธ์ หอวิหาร
พระ ซุ้มเหล็กไม้เล้ือย  ลานจอดรถ พื้นท่ีน้ีควรมีการจดัภูมิทศัน์ใหม่เพื่อให้เกิดความสวยงาม
ระหวา่งหอ้งประชาสัมพนัธ์กบัหอพระและบริเวณลานจอดรถ  สร้างความร่มเงาให้กบัพื้นท่ีบริเวณ
ซุม้ไมเ้ล้ือยหนา้หอ้งประชาสัมพนัธ์   
 8.  ZONE H  พื้นท่ีโดยรอบสนามฟุตบอล มีเน้ือท่ีประมาณ 3,230 ตารางเมตร มีการเขา้ใช้
พื้นท่ีคือใช้เป็นทางเส้นทางเดินทางบริเวณโดยรอบ มีมา้นัง่หินอ่อนไวเ้ป็นพื้นท่ีพกัผ่อนและเป็น
พื้นท่ีในการนัง่รอผูป้กครองมารับส่งตอนกลบับา้นเน่ืองจากไดรั้บร่มเงาจากไมย้ืนตน้เดิม พื้นท่ีน้ี
ควรมีการจดัภูมิทศัน์ใหม่เพื่อแยกระหวา่งเส้นทางหลกัและเส้นทางรองรวมถึงสร้างทางเดินแบบ
หลงัคาคุมฝ่ังทางทิศตะวนัออกใหแ้ก่พื้นท่ีและผูใ้ช ้
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ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์  ท่ีท  าให้งานช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงมาไดน้อกจากน้ีขอบคุณเพื่อนๆ
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 ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนธัญบุรี ทั้งคณะอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีต่างๆท่ีให้ความร่วมมือ
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการท าโครงการปัญหาพิเศษและขอ้มูลต่างๆทั้งวิทยบริการ  ท่ีไดส้รรหาส่ิงดีๆ
มาให ้
 สุดทา้ยน้ีโครงการปัญหาพิเศษจะไม่ส าเร็จลุล่วงไปไดถ้า้ปราศจากครอบครัวและเพื่อนๆ ท่ี
ค่อยเป็นก าลงัใจเป็นแรงผลกัดนัใหข้า้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษาในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จ
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งบประมาณในระหวา่งการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี  
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา  
 โรงเรียนธญับุรี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 พหลโยธิน 94 ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกดัเดิมคือส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2) ประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายแบบสหศึกษา ปัจจุบนัมีการจดัชั้นเรียนแบบ 14-14-14/10-10-10 
(ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 14 ห้องเรียนและระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 10 
ห้องเรียน) มีจ  านวนนักเรียนทั้งหมด 3,100 คน ส่วนของคณะครูอาจารย ์119 คน ครูอตัราจา้ง 16 
คน  ครูต่างประเทศ 11 คนลูกจา้งประจ า 6 คน ลูกจา้งชั่วคราว 48 คน รวมคณะครูอาจารย์และ
บุคลากรทั้งหมด 200 คน 
 หลงัจากผลกระทบอุทกภยัทางธรรมชาติ (น ้ าท่วม) ท าให้โรงเรียน มีความจ าเป็นในการ
ปรับภูมิทศัน์ใหม่เพราะ สภาพพื้นท่ีเคยประสบเหตุจากภยัธรรมชาติจึงมีพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ท ากิจกรรม  ทั้ งกิจกรรมทางการเรียนการสอนและสถานท่ีพกัผ่อนของผูใ้ช้ในพื้นทีโครงการ  
ดงันั้นควรมีการรักษาสภาพพื้นท่ีโดยรวมภายในโรงเรียนไว ้ประกอบไปดว้ย  สวนไทย  ลานจอด
รถ  บริเวณลานอเนกประสงค์  หน้าส านักงานผูอ้  านวยการ  หน้าห้องน ้ าชายห้องน ้ าหญิงและ
สถานท่ีพกัผอ่นตามจุดต่างๆเป็นตน้ ซ่ึงจะตอ้งท าการออกแบบให้กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกนัทั้ง
กิจกรรมและพื้นท่ี  
 ดงันั้นโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธัญบุรีเพื่อให้มีการปรับปรุงภูมิทศัน์
และสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใหดี้ข้ึนนั้น มีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 
โดยไม่ใหเ้ป็นแหล่งมัว่สุมของนกัเรียน การจดัพื้นท่ีให้มีความสัมพนัธ์กบัการใชส้อยทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ชพ้ื้นท่ีประจ าและชัว่คราว นอกจากน้ี
ยงัสร้างบรรยากาศท่ีดีและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผูใ้ชโ้ครงการ มีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด 
ร่มร่ืน สบายตา และทัศนียภาพท่ีสวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผูพ้บเห็นท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ี
โครงการ  
 

1.2  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.2.1  เพื่อศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีการออกแบบภูมิทศัน์สถานศึกษา 
 1.2.2  เพื่อศึกษาสภาพพื้นท่ี พฤติกรรม ความตอ้งการ และสภาพปัญหาของพื้นท่ี รวบรวม
ขอ้มูลของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 
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 1.2.3   เพื่อสรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและแนวทางการแกไ้ข 
 1.2.4  เพื่อน าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ของโรงเรียนธัญบุรี อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี 
 

1.3  ขอบเขตในการศึกษา 
             1.3.1  การเขา้ถึงโครงการ 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที ่1.1 การเขา้ถึงโครงการ 
 
 การเขา้ถึงโครงการ การเขา้ถึงโครงการมีอยู ่3 เส้นทาง 

1.3.1.1  ทางเขา้โครงการทางท่ี 1 เส้นทางมาจากถนนพหลโยธิน 
1.3.1.2  ทางเขา้โครงการทางท่ี 2 เส้นทางมาจากถนนวภิาวดี 

       รถโดยสายประจ าทางท่ีผา่นทางเขา้โครงการทางท่ี 1 และทางเขา้โครงการ
ทางท่ี  2  : 29, 34, 39 ,59, 95.ก, 503, 538 ,187,  ปอ. 29, 520 , 510 รถเมล์ทุกสายท่ีผา่น รังสิต รถตู้
ทุกสายท่ีไปฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เป็นตน้ 

1.3.1.3  ทางเขา้โครงการทางท่ี 3 รังสิต-นครนายก 2  

ทางเขา้โครงการทางท่ี 1 เส้นทางมาจากถนนพหลโยธิน 

ทางเขา้โครงการทางท่ี 2  เส้นทางมาจากถนนวภิาวดี 

ทางเขา้โครงการทางท่ี 3 รังสิต-นครนายก 2 
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เส้นทางน้ีจะมาจากรังสิต-นครนายก เล้ียวซา้ยเขา้ถนนรังสิต-นครนายก 2 แลว้
เล้ียวขวาผา่นหมู่บา้นฤษดานคร มีระยาทางห่างประมาณ 100 เมตร  จึงจะถึงบริเวณทางเขา้โรงเรียน
ธญับุรี เส้นทางน้ีไม่มีรถประจะทางผา่นจะเดินทางโดยรถส่วนตวั 
 1.3.2  ขอบเขตของการศึกษา 

พื้นท่ีโครงการน้ีอยู่ติดกบัสถาบนัธัญญารักษ์ อยู่ฝ่ังตรงขา้มกบั Macro ติดถนน
พหลโยธิน  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 พหลโยธิน 94 ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  เป็น
โรงเรียนรัฐบาลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกดั
เดิมคือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2) ประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ เปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียน
ประจ าอ าเภอธัญบุรี มีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 21 ไร่ พื้นท่ีแห่งน้ีเป็นพื้นท่ีของรัศมีการเขา้ถึงโรงเรียน
ธญับุรีแห่งน้ี เป็นโรงเรียนระดบัอ าเภอ 

 
ภาพที ่1.2 พื้นท่ีแสดงขอบเขตการศึกษา 
 
 1.3.3  ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 

พื้นท่ีโรงเรียนธญับุรีแห่งน้ีติดอยูก่บัสถาบนัธญัญารัตน์อยูฝ่ั่งตรงขา้มกบั Macro ติด
ถนนพหลโยธิน  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 พหลโยธิน 94 ตประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  มีพื้นท่ี
รวมทั้งหมด 21 ไร่ พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่างๆดงัน้ี 

ทิศเหนือ               อาณาเขตติดกบั  ซอยพหลโยธิน 94 ทางเขา้ชุมชน 
ทิศใต ้                   อาณาเขตติดกบั  คลองสวา่น 
ทิศตะวนัออก        อาณาเขตติดกบั  เขตชุมชนแออดั 
ทิศตะวนัตก          อาณาเขตติดกบั  กรมชลประทาน      

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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ภาพที ่1.3 แสดงขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 
 

1.4   ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1  เพื่อทราบถึงแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีการออกแบบภูมิทศัน์สถานศึกษา 
 1.4.2  เพื่อทราบถึงสภาพพื้นท่ีโครงการ พฤติกรรม ความตอ้งการ และสภาพปัญหาผูใ้ช้
ของพื้นท่ี 
 1.4.3  เพื่อทราบถึงศกัยภาพของพื้นท่ีท่ีสามารถรองรับกิจกรรมและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีเหมาะสม 
 1.4.4  เพื่อสามารถน าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ของโรงเรียนธญับุรี อ าเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
 
 

ทิศเหนือ 

ทิศตะวนัตก ทิศตะวนัออก 

ทิศใต ้
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1.5  วธิีการศึกษา 
 1.5.1  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบสถานศึกษา 

1.5.1.1  ศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์สถานศึกษา 
1.5.1.2  กรณีศึกษาโรงเรียนท่ีมีลกัษณะพื้นท่ีและกิจกรรมคลา้ยคลึงกบัโรงเรียน

ธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
 1.5.2  ศึกษาลกัษณะขอ้มูลทางกายภาพพื้นท่ีโครงการ 

1.5.2.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพกายภาพ 
1)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
2)  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
3)  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
4)  ศึกษาพืชพรรณเดิม 
5)  ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีเดิม 
6)  ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค 
7)  ศึกษากิจกรรมท่ีตอ้งจดัในแต่ละเดือน(เทศกาลต่างๆในพื้นท่ี) 
8)  ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 

1.5.2.2  ขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้
1)  ประเภทและจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 
2)  พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

 1.5.3  การสรุปขอ้มูล 
1.5.3.1  สรุปลกัษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
1.5.3.2  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี  จากพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช ้
1.5.3.3  ก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ีและแกไ้ขปัญหา

พื้นท่ีอยา่งเหมาะสม  
 1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 

1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
1.5.4.2  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
1.5.4.3  ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 

1)  แนวคิดดา้นการใชพ้ื้นท่ี 
2)  แนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ 
3)  แนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์ดาคแขง็ 
4)  แนวความคิดในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพื้นท่ี 
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5)  แนวคิดดา้นทศันียภาพ (มุมมอง) 
6)  แนวคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 

1.5.4.4  เสนอแบบแปลนแนวความคิด  
1.5.4.5  สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 
1.5.4.6  เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
1.5.4.7  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางท่ีดีท่ีสุด 
1.5.4.8  เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
1.5.4.9  แสดงแบบรูปตดั  รูปดา้น 
1.5.4.10  แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
1.5.4.11  การท าประมาณราคา 

 1.5.5  ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
1.5.5.1  น าเสนอผลการออกแบบ 
1.5.5.2  ขอ้เสนอแนะ 
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1.6  ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 
 ขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบภูมิทัศน์
สถานศึกษา 

-  ศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนท่ีการออกแบบภูมิ
ทศัน์สถานศึกษา  
  -  ศึกษาสภาพพ้ืนท่ี พฤติกรรม ความต้องการและ
สภาพปัญหาของพ้ืนท่ี รวบรวมข้อมูลของผูใ้ช้พ้ืนท่ี
โครงการ         
-  ศึกษาศกัยภาพของพ้ืนท่ีและแนวทางการแกไ้ขเดือน 
(เทศกาลต่างๆในพ้ืนท่ี)   
-  น าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     

ศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องสภาพพืน้ที่ 
- ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
- ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
- ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
- ศึกษาพืชพรรณเดิม 
-  ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพ้ืนท่ีเดิม 
- ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค           
- ศึกษากิจกรรมท่ีตอ้งจดังานภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ 
- ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและ
มุมมอง        

ขั้นตอนการออกแบบ 
1)  ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบ 
2)  ก าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3)  ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 
      -  แนวคิดดา้นการใชพ้ื้นท่ี 
      -  แนวคิดดา้นการออกแบบพชืพรรณ 
      -  แนวคิดในการออกแบบภูมิทศันด์าคแข็ง 
      -  แนวความคิดในการออกแบบส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในพ้ืนท่ี 
      -  แนวคิดดา้นทศันียภาพ (มุมมอง) 
      -  แนวคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 
4)  เสนอแบบแปลนแนวความคิด  
5)  สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 
6)  เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
7)  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางท่ีดีท่ีสุด
8)  เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
9)  แสดงแบบรูปตดั  รูปดา้น 
10)  แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
11)  การท าประมาณราคา 

สรุปข้อมูล 
1)  สรุปลกัษณะพ้ืนท่ี ปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา 
2)  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี  
จากพฤติกรรมและความต้องการของ
ผูใ้ช ้
3)  ก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสม
ตามศกัยภาพของพ้ืนท่ีและแกไ้ขปัญหา
พ้ืนท่ีอยา่งเหมาะสม  

ข้ันตอนในการสรุปผลและ
ประเมินผล 

1)  น าเสนอผลการออกแบบ 
2)  ขอ้เสนอแนะ 

 

จัดท ารูปเล่ม 
     

ภาพที ่1.4  ขั้นตอนในการศึกษา 



บทที ่2 
เอกสารประกอบและกรณศึีกษา 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมทศัน์ โรงเรียนธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี ตอ้งการมุง้เนน้ท่ีจะ
ปรับปรุงสภาพภูมทศัน์ของโรงเรียน ท่ีเส่ือมโทรมให้ดีข้ึน เพื่อความเหมาะสมกับรูปแบบของ
สถานศึกษาและจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยมีกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ เป็น
ตวัก าหนด เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการมีความหลากหลาย การออกแบบพื้นท่ีใช้สอยท่ีดีจะต้องมี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีกิจกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
 

2.1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัโรงเรียน 
 2.1.1  ค าจ ากดัความของโรงเรียนและจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

         วิจิตร วรุตบางกูร (2542) กล่าวว่า การเรียนการสอนในโรงเรียนมิได ้หมายถึง การ
สอนให้เด็กไดรั้บขอ้มูลใหม่ๆ แต่หมายถึงการพฒันาเด็กในทุกๆดา้นทัง่ร่างการและอารมณ์สังคม
และสติปัญญา การศึกษามิได้หมายถึงการบอกเล่าให้รู้ และหมายถึงการสร้างการใฝ่รู้-ความ
กระตือรือร้นให้แก่ตวัผูเ้รียน การศึกษางานวิจยัหลายช้ินให้ผลการวิจยัสนบัสนุนว่าเป้าหมายการ
พฒันาเด็กเหล่าน้ีประสบความส าเร็จไดแ้ตกต่างภายใตส้ภาพของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั คือ การ
วางแผนดา้นสถานท่ีให้เหมาะสมกบัการสนบัสนุนกบักิจกรรมของการศึกษาให้ไดผ้ลตามปรัชญา
การศึกษาของโรงเรียนนั้นๆโรงเรียนท่ีดีว่านอกเหนือจากเร่ืองของขนาด รูปร่าง สี ฯลฯ แลว้ยงัมี
เร่ืองของสุขลักษณะ ความปลอดภยั ความสดช่ืน ความสุขสบายและความอบอุ่นบรรยากาศท่ี
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และความรักใคร่สามคัคี โรงเรียนควรท่ีจะออกแบบเพื่อรองรับการปรับปรุง
และดดัแปลงให้ทนักบัความเคล่ือนไหว หรือ ความเปล่ียนแปลงทางการศึกษาอยา่งเหมาะสม การ
ออกแบบควรค านึงถึงส่ิงเหล่าน้ีและควรมีเสรีภาพในการออกแบบโดยอาศยัพื้นฐานความตอ้งการ 
และคุณค่าทางการศึกษาในทางดา้นการศึกษาศาสตร์ 

         โรงเรียนท่ีสอนในแนวทางหาไม่ว่ามิไดก้ าหนดค าว่า โรงเรียน ไวเ้พียงในบริเวณท่ี
ขั้นร้ัวรอบ หรือภายในแต่ห้องเรียนอีกต่อไปโรงเรียนในรูปแบบใหม่ คือการเปิดผนงัของห้องเรียน
ทั้ง4 ดา้นไวไ้กลสุดตาเปิดหวัใจทัง่ของครูและนกัเรียนให้พร้อมท่ีจะรับความรู้ท่ีไม่ไดม้าพร้อมกบั
หนงัสือเรียนและคู่มือของครูแต่เพียงอยา่งเดียวอีกต่อไป หอ้งเรียนละความรู้มีอยูท่ ัว่ไปในทุกๆท่ีทั้ง
ท่ีหญา้สนามหนา้โรงเรียน และพื้นท่ีอ่ืนๆ ฯลฯ 

         จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า โรงเรียนเป็นแหล่งท่ีให้ความรู้และเสริมทักษะทั้ ง
ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดงันั้นความรู้เฉพาะการเรียนในห้องเรียนอยา่งเดียว
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แต่เป็นการสอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบติัใฝ่ศึกษาหาขอ้มูลข่าวสารเพื่อท่ีจะได้น าความรู้ท่ีได้นั้น
น าไปประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนัได ้

 2.1.2  ปรัชญาหลกัและกรอบแนวคิดของการศึกษา กล่าวไวว้า่ 
แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559  จดัท า

ข้ึนภายใตก้รอบทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 
และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 แผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง(พ.ศ.2552 - 2559) ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจดัและพฒันาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในระยะท่ีผา่นมาซ่ึงพบวา่ยงัมีปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันาทั้ง
ด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่า ตลอดจน
สภาพการบริหารและจดัการศึกษาท่ียงัตอ้งเพิ่มเติมในดา้นประสิทธิภาพ  กองนโยบายและแผน
ส านกังานอธิการบดี มทร. ธญับุรี (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2556) 

2.1.2.1  แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหมาย 
1)  พฒันาชีวิตให้เป็น “มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข” 

2)  พฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมท่ีมีความเขม้แข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดา้น 
คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อ
กนัวตัถุประสงคข์องแผนเพื่อให้บรรลุตามปรัชญาหลกัและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) 

2.1.2.2  วตัถุประสงคข์องแผนการศึกษาท่ีส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี 
1)  วตัถุประสงค์ 1 พฒันาคนอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลัก

ของการพฒันาแนวนโยบาย 
(1)  พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดบัและประเภท

การศึกษา 
(2)  ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 
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(3)  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจน
ตลอดชีวิตไดมี้โอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ หรือ
ทุพพลภาพ ยากจน อยูใ่นทอ้งถ่ินห่างไกล ทุรกนัดาร 

(4)  ผลิตและพฒันาก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 
และเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนั และร่วมมือกบันานาประเทศ 

(5)  พฒันามาตรฐานและระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ
ประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 

(6)  ผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานมีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

 2)  วตัถุประสงค ์2 สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้แนวนโยบาย 

(1)  ส่งเสริมการจดัการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบนัศาสนา และ
สถาบนัทางสังคมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

(2)  ส่งเสริมสนบัสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ 
ศิลปะวฒันธรรม พลศึกษา กีฬาเป็นวถีิชีวติอยา่งมีคุณภาพและตลอดชีวติ 

(3)  ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวตักรรม และ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ และสร้างกลไกการน าผลการวิจยัไปใช้
ประโยชน์ 

3)  วตัถุประสงค ์3 พฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคม เพื่อเป็นฐานในการ
พฒันาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้แนวนโยบาย 

(1)  พฒันาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื่อการพัฒนาคุณภาพ 
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(2)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ โดยเร่งรัดกระจายอ านาจการ
บริหารและจดัการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม 
และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจดัการศึกษา และสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา 

(4) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
ตลอดจนบริหารจดัการและใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5)  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าประเทศดา้นการศึกษา พฒันาความ
เป็นสากลของการศึกษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของ
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ประเทศภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ ขณะเดียวกนัสามารถอยูร่่วมกนักบัพลโลกอยา่งสันติสุข มีการ
พึ่งพาอาศยัและเก้ือกลูกนั 

จากการศึกษาแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัอยูใ่นกรอบกฎเกณฑ์ และแนวคิดในทิศทางเดียวกนั โดยวตัถุประสงค ์3 ประการ 1. พฒันา
คนอยา่งรอบดา้นและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลกัของการพฒันาแนวนโยบาย  2. สร้างสังคมไทยให้
เป็นสังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้แนวนโยบาย 3. พฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพื่อ
เป็นฐานในการพฒันาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

2.1.3  คุณลกัษณะของโรงเรียนท่ีดี  วิจิตร วรุตบางกูร (2542) กล่าวว่า คุณลกัษณะของ
โรงเรียนท่ีดี ไวด้งัน้ี 

2.1.3.1  ความเพียงพอ ( Adequacy ) หมายถึง พื้นท่ีบริเวณอาคาร  ห้องเรียนและ
อุปกรณ์ต่างๆอยา่งเพียงพอ 

2.1.3.2  ความเหมาะสม ( Suitability ) หมายถึง ความเหมาะสมในการเลือกท่ีตั้งของ
โรงเรียน ลกัษณะของพื้นท่ี  การจดัหอ้งเรียนต่างๆ 

2.1.3.3  ความปลอดภยั ( Safety ) หมายถึง การป้องกนัไม่เกิดอุบติัเหตุ หรืออนัตราย
ต่างๆ 

2.1.3.4  สุขลกัษณะ ( Healthfulness ) หมายถึง การพิจารณาส่งเสริมในดา้นสุขภาพ
และพลานามยัเป็นหลกั  

2.1.3.5  ระยะทางการติดต่อใชส้อย ( Accessibility ) หมายถึง เส้นทางหรือระยะทาง
จากบา้นมาโรงเรียน หรือจุดต่างๆในบริเวณโรงเรียน 

2.1.3.6  การยืดหยุน่ได ้( Flexibility ) หมายถึง การเปล่ียนแปลงพื้นท่ี  ผนงักั้นห้อง  
หรืออุปกรณ์เคร่ืองใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆอยา่ง 

2.1.3.7  ประสิทธิภาพ ( Efficiency ) หมายถึง การใชพ้ื้นท่ี  อาคาร อุปกรณ์ต่างๆให้
ไดผ้ลเตม็ท่ี 

2.1.3.8  การประหยดั ( Economy ) หมายถึง การวางแผนผงับริเวณออกแบบอาคาร
โดยมีการออกแบบท่ีเหมาะสมขยายตวัไดง่้ายและส้ินเปลืองค่าบ ารุงรักษานอ้ย 

2.1.3.9  การขยายตวั ( Expansibility ) หมายถึง การขยายตวัของบริเวณและอาคาร
โดยมีการออกแบบท่ีเหมาะสมขยายตวัไดง่้ายและส้ินเปลืองค่าบ ารุงรักษานอ้ย 

2.1.3.10  รูปร่าง ( Appearance ) หมายถึง การวางผงับริเวณโรงเรียน อาคารและการ
ตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ใหเ้ป็นท่ีช่ืนชมแก่ผูพ้บเห็นรวมทั้งการบ ารุงรักษาอาคารและสถานท่ี
ใหส้วยงามใหส้ะอาดอยูเ่สมอ   
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คุณลกัษณะของโรงเรียนท่ีดีสามารถสรุปไดว้า่  ลกัษณะของโรงเรียนท่ีดีตอ้งมีพื้นท่ี
บริเวณและท่ีตั้งเหมาะสม มีความปลอดภยั เดินทางสะดวก สะอาดถูกสุขลกัษณะ มีวางผงับริเวณท่ี
เหมาะสมสามารถรองรับการขยายตวัในอนาคต อาจมีการตกแต่งบริเวณพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความ
สวยงามทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
 2.1.4  จุดมุ่งหมายและคุณลกัษณะของนกัเรียน 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามหลกัสูตรไวว้า่จุดมุ่งหมายจะให้เด็กเป็นเด็กท่ีฉลาด ดี 
และมีความสุข  โดยความหมายน้ีเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัตวัของผูศึ้กษาเอง  เน่ืองจาก
เห็นว่าคนแต่ละคนมีพื้นฐานท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้นความหมาย ฉลาด ดี และมีความสุข  จึงเน้นไป
ในทางพฒันาเด็กใหถึ้งศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของเด็กอนัเป็นศกัยภาพท่ีสมดุลทั้งทางกายและจิตใจ (สม
พร  แกว้ปรุง ,2549)  มีรายระเอียดดงัน้ี 

2.1.4.1  เป็นคนดี 
1)  มีความเขา้ใจในตนเอง  สังคม  และธรรมชาติรอบตวั 
2)  มีความรักในตนเอง ผูอ่ื้น ธรรมชาติ  และรักในชีวติทั้งหลาย 
3)  ไม่เห็นแก่ตวั  ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
4)  มีความละอายต่อการท าบาป ต่อการท าเร่ืองท่ีไม่ถูก  ไม่ดีงาม 
5)  มีนิสัยรักการท างาน  มีความมัน่คงในการท างานดว้ยตนเองและผูอ่ื้น 

2.1.4.2  เป็นคนฉลาด 
1)  มีความรู้และเขา้ใจพื้นฐานทางวิชาการ  สามารถแสวงหาความรู้และ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2)  มีความสามารถในการคิด  การใชเ้หตุผล   สรุป   วเิคราะห์  วนิิจฉยั  มี

กระบวนการในการแกไ้ขปัญหาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
3)  มีความสามารถในการส่ือสาร  การปรับตวัใหเ้ป็นผูท้นัโลกทนัสมยั 
4)  เป็นผูใ้ฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ มีนิสัยรักการอ่าน 

2.1.4.3  เป็นคนท่ีมีความสุข 
1)  มีความร่าเริงแจ่มใสเบิกบาน  มีความสุขทั้งการเรียนรู้ในโรงเรียนและท่ี

บา้น 
2)  เป็นผูม้องโลกในแง่ดี 
3)  มีความซาบซ้ึงในความงาม  ความประณีตอ่อนโยน  และสุนทรียภาพ

ต่างๆ 
4)  มีความเช่ือมัน่และศรัทธาในคุณค่าของชีวิต 
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การการศึกษาจุดมุ่งหมายและคุณลกัษณะของนกัเรียนสรุปได้ว่าโรงเรียนนั้นเป็น
สถานท่ีพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี เป็นคนฉลาด เป็นคนท่ีมีความสุข ฝึกคิด ฝึกปฏิบติั พฒันาตนเอง 
ทั้ง IQ และ EQ สอนให้อยู่กนัเป็นหมู่คณะช่วยเหลือกนั สอนให้นกัเรียนสร้างความเช่ือมัน่ให้
ตนเองและผูอ่ื้น อยู่ในกรอบและกฎระเบียบ ท่ีสังคมได้ตั้งไว ้ดังนั้นการออกแบบจ าเป็นตอ้งมี
พื้นฐานความตอ้งการของผูใ้ช ้
 

2.2  แนวคดิในการออกแบบภูมทิศัน์สถานศึกษา 

 2.2.1  แนวคิดด้านการแบ่งเขตพื้นท่ีของสถานศึกษา แนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์
สถานศึกษา สมพร  แกว้ปรุง (2549)  มีดงัน้ี 

2.2.1.1  การจดัส่วนพื้นท่ีพกัผอ่น  การก าหนดต าแหน่งอาคารสถานท่ี ค านึงถึงการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีและส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน  เช่น การจดัวางพื้นท่ีส่วนการศึกษาไวต้รง
กลางพื้นท่ีเป็นการป้องกนัไม่ให้รบกวนจากส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตและให้
ส่งผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

2.2.1.2  พื้นท่ีท่ีมีการใชเ้ป็นสาธารณะ  บริเวณน้ีควรอยูด่า้นหนา้เพื่อสะดวกในการ
ติดต่อทางเขา้ออก  ไม่ควรรบกวนกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การบริหาร  ส่วนรับสมคัรเรียน  
ส่วนตอ้นรับ  พกัคอย 

2.2.1.3  พื้นท่ีท่ีมีการใชส่้วนตวั  บริเวณน้ีควรมีควาสงบ  มีความเป็นส่วนตวัเฉพาะ
ผูใ้ชภ้ายใน มีการเขา้ถึงและบริการท่ีสะดวก ไดแ้ก่ ส่วนการศึกษา 

2.2.1.4  พื้นท่ีท่ีใชเ้ป็นส่วนบริการ บริเวณน้ีควรคดัแยกเป็นสัดส่วน  แต่ตอ้งมีการ
สัญจรท่ีสะดวก  ควรป้องกนัไม่ให้มีการรบกวนต่อส่วนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ลานจอดรถ  โรงอาหาร  ท่ีทิ้ง
ขยะ  บา้นพกั  อาคารบ ารุง  เป็นตน้ 

2.2.1.5  ส่วนอ านวยการและตอ้นรับ  ประกอบไปดว้ยลานจอดรถ เป็นแนวยาวจาก
ทางเขา้หลกัอาคาร อ านวยการอยูด่า้นขา้งลานจอดรถเพื่อความสะดวกแก่ผูท่ี้เขา้มาติดต่อ  โดยมียาม
รักษาความปลอดภยัท่ีบริเวณประตูทางเขา้ มีการจดัภูมิทศัน์ให้สวยงามเพื่อให้เกิดความประทบัใจ
แกผู้พ้บเห็นและผูม้าติดต่องานราชการ 

2.2.1.6  ส่วนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน มีดงัน้ี 

1)  ส่วนอาคารเรียน ซ่ึงประกอบไปดว้ย ห้องวิชาการ  ห้องภาษาองักฤษ 
หอ้งคอมพิวเตอร์  หอ้งแนะแนว เป็นตน้ 

2) ส่วนของอาคารสนบัสนุนการศึกษา  ซ่ึงควรจะแยกออกจากกลุ่มอาคาร
การศึกษากลุ่มอ่ืนๆ  เช่น  อาคารฝึกงาน  ยิมเนเซียม  เป็นตน้  เน่ืองจากอาคารฝึกงานและบริเวณ
สนามกีฬา  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสียงรบกวน จึงเป็นอาคารท่ีแยกออกจากอาคารเรียนต่างๆเพื่อป้องกนั
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เสียงรบกวนและมีการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อเสริมคุณค่าแก่ตวัอาคารท าให้การเรียนเกิดความรู้สึก
สนุกในการเรียน 

2.2.1.7  ส่วนกีฬาและพื้นท่ีนันทนาการ ได้แก่  พื้นท่ีท่ีเป็นสระว่ายน ้ า  สนาม
แบดมินตนั  สนามอเนกประสงคอ่ื์นๆกิจกรรมในร่มใชพ้ื้นท่ีขนาดใหญ่โดยกิจกรรมไม่ควรส่งเสียง
รบกวนส่วนอาคารเรียนและส่วนอ่ืนๆ 

2.2.1.8  พื้นท่ีสวยงาม เป็นบริเวณพื้นท่ีส าหรับปลูกตน้ไมป้ระดบัท่ีมีรูปทรงสวยงาม 
จะเป็นไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่  ไมด้อก ไมใ้บชนิดต่างๆตลอดจนสนามหญา้ ท าให้เกิดความรู้สึกต่ืนตาต่ืน
ใจ  การปลูกพืชผสมผสานกนัในรูปทรง  สีสัน  ผิวสัมผสั  ลกัษณะใบ  รวมถึงชนิดของหญา้และ
ทางเดินเทา้ 

2.2.1.9  พื้นท่ีการสัญจร  แบ่งออกไดด้งัน้ี 
1)  การแยกประเภทการใช้งานของเส้นทางต่างๆให้เป็นสัดส่วน  เช่น การ

แยกทางเทา้ออกจากเส้นทางเดินรถ  เพื่อสร้างความปลอดภยัให้กบัผูใ้ช้ทางบริการแยกจากทาง
สัญจรหลกั เป็นตน้ 

2)  มีความสะดวกในการใชง้าน  เช่น  มีหลงัคาคลุมป้องกนัฝนและแสงแดด
ขนาดทางเทา้ท่ีสามารถรับนกัเรียนท่ีเลิกเรียนพร้อมกนัได ้ เป็นตน้  

2.2.1.10  พื้นท่ีการดูแลรักษา  ควรค านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชเ้ป็นหลกัทั้งเร่ือง
ตรวจคนเขา้ออก  การจดัการดา้นสาธารณูปโภคท่ีปลอดภยั  เช่น  การเดินสายไฟใตดิ้น  การวางบ่อ
กกัเก็บน ้าในพื้นท่ี เป็นตน้ 
 สถานศึกษาเป็นท่ีมีผูใ้ช้บริการหลากหลายระดบั  ทั้งคณะครูอาจารย ์ นักเรียน  แม่บา้น  
ภารโรง  ผูป้กครองและผูม้าติดต่อราชการ  ฉะนั้นบริเวณภายในสถานศึกษา  จึงควรได้รับการ
พฒันาตกแต่งใหส้วยงาม  เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหรือเพื่อการศึกษา  บริเวณท่ีสมควรไดรั้บการ
ตกแต่งใหส้วยงาม  มีดงัน้ี 

1)  บริเวณประชาสัมพนัธ์ หรือ บริเวณสวนสาธารณะ ไดแ้ก่บริเวณหน้า
อาคารเรียน เสาธง แนวถนนดา้นหนา้ เป็นบริเวณท่ีมองเห็นไดง่้าย บริเวณน้ีควรวางแผนให้ดูสะดุด
ตา กลมกลืนกับตวัตวัอาคาร เพื่อสร้างความพอใจให้กับผูม้าเยือน ให้ความรู้สึกท่ีดีแก่คณะครู
อาจารยแ์ละนกัเรียน เม่ือย่างกา้วเขา้มาในบริเวณโรงเรียน ส่วนใหญ่บริเวณน้ีมกัจะใชไ้มด้อกหรือ
ไมด้อกท่ีมีสีสันสวนงาม ปลูกง่ายและเปล่ียนแปลงไดง่้าย 

2)  บริเวณบริการ ไดแ้ก่ บริเวณท่ีตอ้งการใช้ประโยชน์ เช่น โรงฝึกงาน  
หอประชุม โรงอาหาร เป็นตน้ ควรปลูกไมด้อกหรือไมพุ้่มวางประดบัไวใ้ห้เหมาะสม โดยค านึงถึง
ทางเขา้ออก ส่วนท่ีควรเนน้ให้เกิดความสวยงามของอาคารและไม่กีดขวางทาง อาจเป็นเหตุให้เกิด
อนัตรายแก่นกัเรียน ส่วนห้องประชุมหากตั้งอยู่เป็นเอกเทศ ควรตกแต่งหน้าอาคารให้สดช่ืนและ
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สวยงาม ส่วนของหอ้งน ้าหรือหอ้งส้อมท่ีแยกต่างหากจากอาคารเรียน จ าเป็นตอ้งพรางความไม่น่าดู
ดว้ยพุม่ไมใ้หสี้สดสวยหรือไมเ้ถาท่ีออกดอกตลอดปี 

3)  บริเวณพกัผอ่นหยอ่นใจ ไดแ้ก่ บริเวณพกัผอ่นหย่อนใจ บริเวณใตร่้ม
ไมใ้ห้ร่มเงา  ริมอาคาร เป็นตน้ บริเวณเหล่าน้ีควรจะค านึงถึงระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ความ
สมดุลของบริเวณกบัจ านวนนกัเรียนและวยัของนกัเรียน นกัเรียนยิง่โตยิง่ตอ้งการบริเวณเหล่าน้ีมาก
ข้ึน โดยทัว่ไปบริเวณโรงเรียนจะสร้างบรรยากาศร่มร่ืนดว้ยไมย้ืนตน้ ศาลาพกัร้อน มา้นัง่ใตต้น้ไม ้
สวนหย่อม ไมด้อกท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากท่ีพกัผ่อนภายในอาคาร หรือไมก้ระถางตามระเบียง
และหนา้หอ้งเรียนซ่ึงช่วยคลายเครียด และความเบ่ือหน่ายท่ีไดดี้ 
 นอกจากน้ี อาคารเรียนและอาคารต่างๆภายในพื้นท่ีโครงการมีหน้าท่ีใช้สอยแตกต่างกนั
ออกไปจึงตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อหนา้ท่ีการใช้สอยนั้นๆดว้ยการวางแผนอาคารเรียนควร
ค านึงการแบ่งเขตอาคารเรียนและอาคารต่างๆไวเ้ป็นสัดส่วน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชาต่างๆและความดงัของเสียง โดยมีการแบ่งอาคารตามความดงัสามารถ
จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1)  ส่วนพื้นท่ีเงียบ ไดแ้ก่ บริเวณท่ีตั้งของอาคารเรียน ห้องเรียนต่างๆ 
ห้องสมุด  ห้องธุรการและห้องอ านวยการ  ท่ีตอ้งการความสงบอย่างมาก  เพื่อให้มีสมาธิในการ
เรียนและการท างาน 

2)  ส่วนพื้นท่ีเสียงดงัปานกลาง ไดแ้ก่   บริเวณท่ีตั้งของหอประชุม  ห้อง
ประชุม และสถานท่ีพกัผอ่น เป็นสถานท่ีตอ้งใชเ้สียงเพียงเล็กนอ้ยอาจเพื่อพบปะพดูคุย  

3)  ส่วนพื้นท่ีเสียงดัง ได้แก่ โรงพลศึกษา ห้องดนตรี สถานท่ีฝึก
ปฏิบติังาน สนามกีฬา เป็นตน้ 

การจดัแบ่งเขตอาคารเรียนต่างๆนั้นสามารถแบ่งออกตามความดงัของเสียงเพื่อให้
ผูใ้ชมี้การเขา้ใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการใชพ้ื้นท่ีโครงการนั้นๆ 
 2.2.2  แนวคิดในการจดัตกแต่งภูมิทศัน์สถานศึกษา 

สมจิตร โยธะคง (2542) กล่าววา่ แนวคิดในรายละเอียดดา้นการออกแบบภูมิทศัน์
สถานศึกษา มีดงัน้ี 

2.2.2.1  อาคารอ านวยการ  การปลูกพรรณไมอ้าจท าไดด้งัน้ี 
1)  จดัท าเป็นสวนหย่อมซ่ึงเหมาะกับบริเวณท่ีเป็นซอกมุมภายในอาคาร

หรือขา้งตวัอาคารท่ีมีพื้นท่ีไม่มากนกั 
2)  การปลูกพรรณไมช้นิดใดชนิดหน่ึงท่ีตามอิฐบล็อก (ถา้มีหลายบล็อกอาจ

ปลูกบล็อกละชนิด)  ท่ีติดอยูก่บัตวัอาคารถา้เป็นบล็อกบริเวณท่ีไดรั้บแสงแดดตลอดวนัควรเลือก
ปลูกพรรณไม ้ดงัต่อไปน้ี เช่น เฟ่ืองฟ้า เล็บครุฑ โกสน ปริก เป็นตน้ ถา้มีบริเวณนั้นมีแสงแดดร ่ าไร
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หรือในท่ีร่ม ควรเลือกปลูกพรรณไม ้ดงัต่อไปน้ี เช่น ฉัตรแก้ว ฉัตรนาค เดหลี สาวน้อยประแป้ง 
เป็นตน้ 

2.2.2.2  อาคารเรียน อาคารฝึกงาน  หากพื้นท่ีคลา้ยกบัอาคารอ านวยการ อาจใช้
วธีิการตกแต่งเหมือนกนั แต่ถา้มีพื้นท่ีกวา้งควรจดัสวนให้ดูแลรักษาง่าย นอกจากจดัปลูกพรรณไม้
ใหเ้กิดร่มเงาแลว้ควรมีการจดัวางโตะ๊เกา้อ้ีตามจุดต่างๆให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นพื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ 

2.2.2.3  ห้องสุขา  ควรพิจารณาเลือกปลูกพรรณไมใ้ห้ปิดบงัในส่วนท่ีไม่น่าดูและ
เลือกปลูกพรรณไมท่ี้มีดอกมีกล่ินหอม เช่น ราตรี โมก ปีบ พุด เพื่อช่วยในการดบักล่ินเหม็นของ
หอ้งสุขา 

2.2.2.4  เสาธง  บริเวณรอบๆ ฐานเสาธงควรจะออกแบบเวน้ช่องไวส้ าหรับปลูก
พรรณไม ้นิยมออกแบบเป็นรูปเลขาคณิต มีขอ้พิจารณาในการปลูกพรรณไมบ้ริเวณเสาธง 

1)  ถา้บล็อกปลูกพรรณไมอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีสูงควรเลือกปลูกพรรณไมท่ี้ล า
ตน้มีลกัษณะเล้ือยยอ้ยปกคลุมขอบกระบะ  เช่น  เฟ่ืองฟ้า  ผกากรองเล้ือย  เวอร์บีน่า เป็นตน้ 

2)  เลือกปลูกพรรณไมใ้บหรือพรรณไมท่ี้มีดอก ดอกควรมีสีสันสลบักัน
เป็นบล็อกๆหรือเป็นแปลง 

2.2.2.5  ประตูเขา้ออกของโรงเรียน  ส่วนมากจะอยู่ดา้นหน้าปกติจะมีป้ายช่ือของ
โรงเรียนอยูแ่ลว้ ควรจดัให้ป้ายโรงเรียนดูเด่นสะดุดตาอาจควรจดัเป็นสวนหยอ่ม โดยเลือกหินและ
พรรณไมท่ี้ไม่สูงใหญ่จนบดบงัป้ายช่ือโรงเรียน 

2.2.2.6  ร้ัวของโรงเรียน ส่วนมากเป็นร้ัวเสาคอนกรีต ลวดหนาม มีขอ้พิจารณาใน
การปลูกประดบัร้ัวดงัน้ี 

1)  แนวร้ัวด้านหน้า อาจปลูกด้วยไมพุ้่มท่ีดูแลรักษาง่ายปลูกให้เห็นเป็น
แถวตามแนวร้ัว เช่น ชบา  เขม็ชนิดต่างๆ เป็นตน้ 

2)  แนวร้ัวดา้นอ่ืนๆ 
(1) ไมท่ี้บงัลม  เช่น  สนทะเล  สนปฏิพทัธ์ อโศก เป็นตน้ 
(2)  ไมด้อกไมป้ระดบั เช่น  เฟ้ืองฟ้า  เขม็ชนิดต่างๆ เป็นตน้ 

2.2.2.7  สนามกีฬา  ไดแ้ก่ สนามเทนนิส สนามแบตมินตนั สนามฟุตบอล  ควรปลูก
พรรณไมท่ี้เป็นแนวก าบงัลม เช่น สนทะเล สนปฏิพทัธ์ อโศก เป็นตน้ 

2.2.2.8  บริเวณท่ีเป็นประดิษฐานของส่ิงเคารพบูชา  เช่น  ศาล  ศาลาพระพุทธรูป 
ควรเลือกปลูกพรรณไมท่ี้แสดงความเก่าแก่และความเป็นไทย  เช่น ไมด้ดั ไมแ้คระ โพธ์ิ ไทร จ าปี 
พุด เป็นตน้ 
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2.2.2.9  ถนนทางเทา้  เป็นบริเวณท่ีตอ้งมีผูส้ัญจรไปมา ควรปลูกพรรณไมเ้พื่อให้ร่ม
เงา เลือกพรรณไมท่ี้ต่างชนิดกนั เพราะพรรณไมท่ี้ต่างกนัจะมีการผลดัใบและออกดอกไม่พร้อมกนั  
ควรเลือกพรรณไมท่ี้เป็นไมย้นืตน้จะดีกวา่ไมผ้ล โดยมีขอ้พิจารณาดงัน้ี 

1)  เม่ือติดดอกออกผลจะท าใหเ้กิดการลกัขโมย 
2)  ผูส้ัญจรไปมาอาจไดรั้บสารพิษจาการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
3)  เม่ือผลหลุดร่วงอาจเป็นอนัตรายต่อผูผ้า่นไปมาได ้เช่น มะพร้าว 

2.2.2.10  ลานจอดรถ การเลือกปลูกพรรณไมท่ี้มีใบ ก่ิง หรือผล ไม่ควรร่วงหล่นง่าย
เพราะอาจเป็นอันตรายต่อรถ ควรเลือกต้นไม้ท่ีมีความเหมาะสมต้องมีก่ิงก้าน ใบ แผ่ขยาย
ครอบคลุมพื้นท่ีไดดี้ ก่ิงเหนียว ไม่ผลดัใบง่าย เช่น ชงโค ไทร คูณ อินทนิล เสลา จามจุรี ทองหลาง
ด่าง เป็นตน้ ส่วนพรรณไมท่ี้ไม่ควรน ามาปลูก เช่น  

1)  กา้มปู  เพราะ ก่ิงผ ุหกัง่าย ฝักใหญ่ยาว ท าใหร้ถสกปรกง่าย  
2)  หูกวาง เพราะ เม่ือผลดัใบแลว้ จะทิ้งหมดทั้งตน้ ผลใหญ่คม 
3)  ไมผ้ลบางชนิด เช่น มะม่วง ขนุนเพราะอาจมีเช้ือราและแมลงหลุดร่วง

ใส่รถได ้
2.2.2.11  สถานท่ีพกัผ่อน โรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีบริเวณกวา้ง พื้นท่ีบางส่วนอาจมีพื้นท่ี

พกัผอ่น ท่ีมีส่วนประกอบต่างๆดงัน้ี 
1)  ปลูกพรรณไมใ้หร่้มเงา โดยปลูกสวนป่า ใชพ้รรณไมช้นิดใดชนิดหน่ึง

หรือหลายชนิดร่วมกนั พรรณไมใ้นร่มไวบ้ริเวณโคนตน้ให้เป็นกลุ่มใหญ่ เช่น พลบัพลึง สาวนอ้ย
ประแป้ง คลา้ เป็นตน้ 

2)  พรรณไมด้อกไมป้ระดบักลางแจง้ ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ปลูกง่ายตาย
ยาก และง่ายต่อการบ ารุงรักษา  

3)  โต๊ะมา้นัง่ ศาลาพกัผอ่น อาจจดัไวบ้ริเวณใตร่้มไม ้ควรมีลกัษณะเขา้
กบับรรยากาศของสวน เช่น ท าจากตอไม ้ท่อนไม ้หรือท าจากปูนควรท าใหล้กัษณะเหมือนกบัไม ้

4)  บ่อน ้า ล าธาร น ้าตก น ้าพุ  
5)  ทางเดิน ทางเทา้ สะพาน ควรเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีคงทนถาวร ใชไ้ด้

สะดวกและปลอดภยั 
6)  ถงัขยะ ควรออกแบบใหมี้ความสัมพนัธ์กบัสวน เช่น ใชเ้ป็นรูปตอไม ้

 จากการศึกษาการออกแบบภูมิทศัน์สถานศึกษา จะแบ่งเป็นสัดส่วน ส่วนพกัผอ่นให้ควาน
ร่มร่ืน สวยงามมีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่วนการศึกษาแบ่งแหล่งเรียนรู้ เช่น ป้ายนิเทศ ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ให้ในผูเ้รียนรู้ได้ศึกษาและอาคารเรียนรู้ ดังนั้นการออกแบบจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัแก่ผูบ้ริการ ความสวยงามสะดวกต่อการใชง้าน 
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2.3  หลกัการในการน าพชืพรรณมาใช้ในการออกแบบ 
 ประกาย   บวัภา (2550)  กล่าววา่ วสัดุพืชพรรณท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูอ่ยา่งๆสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะระหวา่งการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอนัน้ีท าให้พืชพรรณท่ีเป็นวสัดุ
มีความน่าใช้อย่างยิ่ง  อาทิ  ต้นไม้ใหญ่หรือไม้พุ่ม อาจน ามาใช้เ ป็นตัวประกอบส่งเสริม
ประติมากรรมหรือน ามาใชเ้พื่อเป็นตวัปิดบงัทศันียภาพท่ีไม่น่ามอง ใชเ้ป็นตวัปิดลอ้ม  สร้างความ
เป็นส่วนตวั  ป้องกนัเสียง  ฝุ่ น ลม ตลอดจนใช้เป็นตวัปกคลุมให้ร่มเงา (เดชา  บุญค ้ า ,2539) มี
หลกัการดงัต่อไปน้ี 
 2.3.1  ความทนทาน 

2.3.1.1  สังเกตุวา่พืชพรรณ มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศใน
พื้นท่ีหรือไม่ 

2.3.1.2  สังเกตุวา่พืชพรรณ มีความทนทานต่อสภาพดินท่ีมีความแห้งแลง้มากหรือมี
ความช้ืนสูง 

2.3.1.3  สังเกตุวา่พืชพรรณ มีทนทานต่อโรคต่างๆและศตัรูพืชต่างๆไดห้รือไม่ 
2.3.2  ลกัษณะรูปทรงของพืชพรรณ 

2.3.2.1  สังเกตุวา่พืชพรรณมีความสูง ระยะการแผข่องทรงพุ่ม เม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ี
และการเจริญเติบโตท่ีใชร้ะยะเวลาก่ีปี 

2.3.2.2  พืชพรรณมีการผลดัใบหรือไม่ผลดัใบ พืชพรรณท่ีผลดัใบจะไม่มีร่มเงาเวลา
ท่ีใบร่วงหมด  ส่วนพืชพรรณท่ีไม่ผลดัใบจะใหร่้มเงาตลอดทั้งปี 

2.3.2.3  ลกัษณะของพืชพรรณมีโครงสร้างก่ิงกา้นสาขาท่ีสวยงาม 
2.3.2.4  พืชพรรณมีการให้ร่มเงาแบบทึบหรือให้ร่มเงาชนิดท่ีแสงสามารถส่องผา่น

ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
2.3.2.5  ลกัษณะขนาดใบใหญ่หรือเล็ก ผวิสัมผสัและสีของใบเป็นอยา่งไร 
2.3.2.6  การออกดอกของพืชพรรณมีลกัษณะอยา่งไร สีอะไร มีกล่ินหรือไม่มีกล่ิน 

รวมถึงระยะเวลาการออกดอกนานเท่าใดและช่วงเวลาหรือฤดูกาลไหน 
2.3.2.7  การออกผลของพืชพรรณมีลกัษณะอยา่งไร ระยะเวลาการออกผลนานเท่าใด

และช่วงเวลาหรือฤดูกาลไหน ผลมีอนัตรายและมีการส่งกล่ินเหมน็หรือไม่ 
2.3.3  การดูแลรักษาพืชพรรณ 

ผูอ้อกแบบงานภูมทศัน์จะตอ้งก าหนดน ้ าหนกัหรืออตัราระหวา่งความสวยงาม การ
ใช้ประโยชน์ และการบ ารุงรักษาเป็นอตัราส่วนท่ีสัมพนัธ์กนั  การใช้ประโยชน์หลงัการจดัสร้าง
เสร็จมิไดเ้ป็นเคร่ืองหมายว่างานออกแบบและการจดัสร้างภูมิทศัน์จะประสบความส าเร็จเสมอไป 
ความส าเร็จจะต้องข้ึนอยู่กับความคงทน  อายุการใช้งานท่ียาวนาน การเพิ่มคุณค่าเม่ือเวลา
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เปล่ียนแปลงไป  การดูแลรักษาจึงเป็นงานท่ีส าคัญท่ีสุดอย่างหน่ึงของงานภูมิทัศน์และเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีการประสบผลส าเร็จของงานภูมิทศัน์  

แนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อบ ารุงรักษาง่ายและค่าใช้จ่ายต ่าจึงก าหนดไว ้3 
แนวทาง ดงัน้ี 

2.3.3.1  การออกแบบงานภูมิทศัน์ท่ีดี จะตอ้งให้เกิดความสวยงาม น่าประทบัใจ มี
ความคงทนอยูไ่ดย้าวนานทั้งผูอ้อกแบบ ผูอ้าศยัและผูพ้บเห็น  

2.3.3.2 การจัดสร้างงานภูมิทัศน์ท่ีดี ต้องค านึงถึงคุณภาพของวสัดุท่ีใช้เป็น
องคป์ระกอบดว้ยวธีิการจดัสร้าง ความแขง็แรง มีคงทนและมีความประณีต 

2.3.3.3  การบ ารุงรักษาของงานภูมิทศัน์ ควรตระหนกัถึงความยุง่ยาก ซบัซ้อน การ
ใช้เวลา  แรงงานและงบประมาณ ลกัษณะงานภูมิทศัน์ท่ีดีนั้นบางคร้ังไม่จ  าเป็นตอ้งสวยงามบน
ความยุง่ยากซบัซอ้นแต่สามารถสวยงามบนความเรียบง่ายและมีความสวยงามท่ียาวนาน 

หลกัการในการน าพืชพรรณมาใชใ้นการออกแบบสามารถสรุปไดว้า่ พืชพรรณไมย้นืตน้ท่ี
ใหร่้มเงาไม่ควรมีใบท่ีหลุดร่วงมีผลและดอกท่ีไม่ส่งกล่ินเหมน็รวมถึงไม่เป็นอนัตราย มีการดูแลท่ี
รักษาง่ายไม่ตอ้งการเอาใจใส่มากนกั พืชพรรณไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน ควรมีการเจริญเติบโตท่ีชา้เพื่อลด
การตดัแต่ง มีความทนทานต่อโรคและแมลงการจดัวางพืชพรรณควรค านึงถึงประโยชน์การใชส้อย
ต่างๆ  
 

2.4  การเลอืกพชืพรรณที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน 
 ไมด้อกไมป้ระดบัเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ในโรงเรียนทุกแห่ง แมภู้มิประเทศบางแห่งจะไม่
เอ้ืออ านวยต่อการปลูกตน้ไมโ้ดยทัว่ไปท่ีใชใ้นโรงเรียนพอจ าแนกเป็น 7 ชนิด  (อุกฤษฏ์   อ่ิมสมบติั   
,2552)  ดงัน้ี 

 2.4.1  ไม้ดอก ได้แก่ ไม้ท่ีให้ดอกสีสวยงาม ได้แก่ พวกบานบุรี ดาวเรือง ดาวกระจาย 
แพงพวย ชบา เขม็ กา้มกุง้ เฟ่ืองฟ้า ประทดัไตห้วนั  ผกากรอง เป็นตน้ 

 2.4.2  ไมใ้บ ได้แก่ ไมท่ี้ใบมีสีสันสวยงาม หรือมีลวดลายแปลกๆ ใช้จดัสวนหย่อมได้ดี 
ไดแ้ก่ ฤๅษีผสม เทียนทอง แสยก ไทรยอดทอง ชบาด่าง เข็มสามสี พลบัพลึงตีนเป็ด โกสน วาสนา 
ขาไก่ด่าง  จนัทน์ผา หูปลาช่อน ราชาวดี เล็บครุฑ เป็นตน้ 

 2.4.3  ไมก้ระถาง ไดแ้ก่  ไมด้อกหรือไมท่ี้เจริญไดใ้นพื้นท่ีจ  ากดั และเล้ียงไวเ้พื่อประดบั
สถานท่ี เคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก ไดแ้ก่ บอนสี โกสน วาสนา เป็นตน้ 

 2.4.4  ไมค้ลุมดิน  ได้แก่ ไมท่ี้เล้ือยคลุมดิน อาจจะมีดอกสีสวย หรือมีใบแปลกๆ ได้แก่               
แพรเซ่ียงไฮ ้วา่นกาบหอยแครง หวัใจม่วง เป็นตน้ 
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 2.4.5  ไมเ้ถา ได้แก่ ไมเ้ล้ือยท่ีปลูกเป็นซุ้มให้ร่มเงาไดดี้ ได้แก่ เฟ่ืองฟ้า ใบละบาท สร้อย
อินทนิล  บานบรี เป็นตน้ 

 2.4.6  ไมพุ้่ม ไดแ้ก่ ไมท่ี้มีอายุยืนยาวกว่าไมล้ม้ลุก สามารถตดัแต่งเป็นพุ่มได ้ไดแ้ก่ เข็ม 
ไทรยอดทอง เทียนทอง เป็นตน้ 

 2.4.7  ไมย้ืนตน้ ไดแ้ก่ ไมท่ี้มีอายุยืนยาว แข็งแรง แผก่ิ่งกา้นสาขาให้ร่มเงา ไดแ้ก่ ประดู่ หู
กวาง หางนกยงุไทย นนทรี ราชพฤกษ ์ตน้ยางนา ลีลาวดี ปีบ ตะแบก โมกมนั เป็นตน้ 

 การเลือกพนัธ์ุไมท่ี้ปลูกในบริเวณโรงเรียน ควรพิจารณาถึงอายุของตน้ไมภ้าระการดูแล
รักษา ประโยชน์ของตน้ไม ้อตัราการเจริญโต ความสวยงามทางดา้นโครงสร้างของตน้ไม ้และให้
ร่มเงาแก่พื้นท่ี ท ากิจกรรมควรเลือกไมป้ระเภท หูกวาง จามจุรี กระถินรงค ์ควรเลือกไมย้ืนตน้ท่ีแผ่
ก่ิงกา้นสาขาไดดี้ อายุยืน การปลูกไมป้ระเภทน้ีควรมีการแผนให้ดีเพื่อจะไม่ไดขุ้ดถอนทิ้งซ่ึงเป็น
ภาระท่ียากล าบาก ไม้ประดับและไมด้อกควรเลือกชนิดออกดอกง่าย สีสวยสด ดูแลรักษาและ
เปล่ียนแปลงไดง่้าย ไมด้อกพวก บานไม่รู้รวย แพงพวย  ดาวเรือง ดาวกระจาย ปลูกเป็นกลุ่มหรือ
เป็นร่อง หลายโรงเรียนสร้างนิสัยการสร้างตน้ไม ้สร้างนิสัยการรักตนัไมท้ั้งฝึกฝนการปลูกการปลูก
และการรักษาตน้ไมใ้ห้แก่นักเรียน ด้วยการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนดูแลรักษา 
แปลงไมเ้ป็นบริเวณ ๆ ไปวธีิน้ีช่วยลดภาระของภารโรงและยงัสร้างความภาคภูมิใจให้กบันกัเรียนท่ี
ไดมี้ส่วนสร้างสรรคค์วามสวยงามใหก้บับริเวณโรงเรียน (สมจิตร  โยธะคง ,2542) 
 จากการศึกษาการเลือกพนัธ์ุไมท่ี้ปลูกในบริเวณโรงเรียนสรุปไดว้า่ พนัธ์ุไมท่ี้ควรใชน้ั้นให้
ความเหมาะสม ง่ายต่อการดูแลรักษาสวยงามและไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชโ้ครงการและเป็นการสร้าง
นิสัยการรักตน้ไม ้ใหแ้ก่นกัเรียนดว้ยการมอบหมายความรับผดิชอบใหน้กัเรียนไดดู้แลตน้ไม ้
 

2.5  หลกัการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์กบัการออกแบบภูมทิศัน์โรงเรียน 
 จากการศึกษา นิลุบล  คล่องเวสสะ (2543) ไดก้ล่าววา่ การศึกษาทฤษฎีและหลกัการต่างๆ
เหล่าน้ีเป็นทั้งนกัพฤติกรรมศาสตร์ นกัจิตวทิยา และนกัการออกแบบสภาพแวดลอ้มท่ีมีความสนใจ
ในดา้นพฤติกรรมมนุษย ์แต่โรงเรียนหลายแห่งก็ยงัให้ความสนใจกบัเร่ืองน้ีนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบั
การใส่ใจในเร่ืองของความสวยงามและการรับรู้ในดา้นศิลปะ 
 2.5.1  พฤติกรรมมนุษยก์บัการออกแบบ ใชใ้นการออกแบบใน 2 ดา้นใหญ่ๆ คือ 

2.5.1.1  พฤติกรรมเชิงการใชส้อย คือ พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่น การเดิน  การนัง่  การเล่นกีฬา หรือดา้นขนาดพื้นท่ีท่ีตอ้งใช้ ดา้นวสัดุท่ีเหมาะสมท่ีจะรองรับ
กิจกรรมนั้น ด้านอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและต าแหน่งการวางอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม ด้าน
ความสัมพนัธ์กบักิจกรรมอ่ืนๆ เป็นตน้ โดยรวมก็คือเป็นการจดัพื้นท่ีเพื่อสนบัสนุนให้เกิดความ
สะดวกในการใชส้อยใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
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ในการท างานดา้นน้ี ผูอ้อกแบบมกัจะมีเคร่ืองมือช่วย เช่น คู่มือและมาตรฐานต่างๆ
ซ่ึงเป็นงานคน้ควา้เก่ียวกบัร่างกายมนุษยแ์ละการเคล่ือนไหว คู่มือในดา้นกฎเกณฑ์กติกาและแนว
ปฎิบติัต่างๆ การศึกษาและสังเกตเพื่อท าแผนภูมิความสัมพนัธ์กิจกรรม เป็นตน้ 

2.5.1.2  พฤติกรรมเชิงจิตวทิยา คือ การตอบสนองของมนุษยต่์อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึน
ขณะนั้น อาจเป็นบรรยากาศรอบตวั ผูค้นรอบตวั เหตุการณ์รอบตวั  สถานการณ์โดยรอบ ฯลฯ ซ่ึง
อาจจ าแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน 

1)  การรับรู้ คือ การรับรู้ผา่นประสาทสัมผสัของร่างกายแลว้ผา่นการรับรู้
นั้นไปยงัสมองเพื่อตีความและประเมินค่า กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั 
เรียกวา่ สัญชาน(Perception) ไดแ้ก่  การรับรู้ความรู้สึก  เช่น ความรู้สึกปลอดภยั  รู้สึกมัน่ใจ  รู้สึก
ส ารวม  รู้สึกยิ่งใหญ่  รู้สึกสนุกสนาน เป็นตน้  เป็นสัญชาติญาณของมนุษยท่ี์จะมีความรู้สึกความ
รับรู้และมีความคิดต่อส่ิงท่ีพบเห็น  ไม่วา่จะแสดงออกมาใหเ้ห็นหรือไม่ก็ตาม 

2)  การแสดงออก คือ การแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อส่ิงท่ีอยู่รอบขา้งใน
ขณะนั้น  เช่น การเลือกท ากิจกรรมต่างๆ การลุกหนี  การพูดคุย  การหวัเราะ  การระวงัตวั เม่ือรับรู้
และมีสัญชาติตญานต่อส่ิงท่ีพบเห็นรวมถึงการไดส้ัมผสัมกัจะมีการแสดงออกอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อ
ส่ิงนั้นๆ ซ่ึงบุคคลอ่ืนอาจสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนหรืออาจสังเกตไม่ชดัเจน การแสดงออกน้ีอาจเป็นได้
ตั้งแต่กิริยาเล็กๆนอ้ยๆ เช่น ท่าทางในการนัง่  การยนื  ต าแหน่งของการวางสายตา  การเมม้ริมฝีปาก  
การกอดอด  ไปจนกระทัง่ถึงกิริยาท่ีแสดงออกในทางการส่ือสารโดยตรง การพูด  การผลกั การจบั
มือ รวมไปถึงกิริยาท่ีตอบสนองท่ีการกระท าอ่ืนๆ เช่น การตดัสินใจเลือก  การท าลาย  การช่วยเหลือ  
การร่วมมือ การแยกตวั ซ่ึงการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะเรามกัจะยุง่สนใจพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาใน
ส่วนการตอบสนองในดา้นการตดัสินใจท ากิจกรรมในท่ีนั้น  การตดัสินใจเพื่อเลือกสถานท่ีกิจกรรม
นั้นและการสร้างความร่วมมือในชุมชนเพื่อลดการท าลายอุปกรณ์และบริเวณพื้นท่ี 
 2.5.2  การประยกุตค์วามรู้ดา้นพฤติกรรมมนุษยม์าใช้เพื่อการออกแบบ 

แผนการใช้พื้นท่ีส าหรับพื้นท่ีนนัทนาการสาธารณะ มิใช่วา่จะก าหนดเป็นแผนการ
ใชท่ี้ตายตวัลงตวัไปได ้ เพราะการใช้พื้นท่ีจริงจะเป็นการใชพ้ื้นท่ีโดยอิสระของผูใ้ช้  การวางแผน
และออกแบบจึงตอ้งมีความยดืหยุน่ในแผนงานใชง้านเสมอ  มกัจะเป็นการวางแผนอยา่งแน่นอนใน
บางจุดและเห็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ในบางจุด หลกัการทางพฤติกรรมท่ีมกัถูกน ามาใช้ขั้นตอนน้ี 
ไดแ้ก่ 

2.5.2.1  อาณาเขตครอบครอง  เกิดไดท้ั้งการท่ีครอบครองทิ้งร่องรอยแสดงความเป็น
เจา้ของไวห้รือเกิดจากการท่ีผูค้รอบครองใชพ้ื้นท่ีนั้นเป็นประจ าจนเป็นท่ีรู้กนั  เม่ือบุคคลใดรู้สึกวา่
อยู่ในพื้นท่ีครอบครองของผูอ่ื้นก็ย่อมจะรู้สึกไม่สบายใจนักท่ีจะใช้พื้นท่ีส่วนนั้นๆและหากผู ้
ครอบครองนั้นเป็นกลุ่มบุคคลท่ีไม่พึงประสงค ์ ก็จะมีผลให้กลุ่มอ่ืนๆหลีกเล่ียงเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะใช้
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สถานท่ีนั้นๆ กรณีดงักล่าวมาน้ีเรียกว่าเกิดการขดัแยง้ของอาณาเขตครอบครอง  ในการใชส้ถานท่ี
นั้นๆการสร้างขอบเขต นบัเป็นเทคนิคหลกัของการออกแบบพื้นท่ีเพื่อหลีกเล่ียงการขดัแยง้ 

2.5.2.2  บรรยากาศกิจกรรม  เป็นลกัษณะบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มของท่ีตรงนั้นท่ีจะ
เหมาะกบักิจกรรมนั้นๆ โดยคนกลุ่มนั้นๆกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีความตอ้งการด้านสถานท่ี
แตกต่างกนั ความตอ้งการดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท ากิจกรรมน้ีรวมความตอ้งการ 3 อยา่ง 
คือ ความตอ้งการดา้นอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ความตอ้งการดา้นจิตวทิยา 

2.5.2.3  ระยะการเดิน การจดัวางกิจกรรมในพื้นท่ีตอ้งค านึงถึงการเขา้ถึงกิจกรรม
นั้นๆดว้ยวา่ผูใ้ชก้ลุ่มท่ีเราคาดวา่จะมาท ากิจกรรมนั้นๆ จะมีความสามารถและมีความสมคัรใจท่ีจะ
เดินมาใช้ในระยะทาง กิจกรรมท่ีดึงดูด  กิจกรรมท่ีเป็นท่ีสนใจ  จะเป็นบริเวณดึงดูดคนเขา้ไปสู่
บริเวณนั้น 

2.5.2.4  ระยะใกลชิ้ด (Intimate  distance) บุคคลท่ีอยูใ่นระยะใกลชิ้ดกนัยอ่มไดรั้บ
ข่าวสารผ่านประสาทสัมผสัเกือบทุกทางอย่างละเอียด  บุคคลสามารถรับรู้แมก้ระทัง่กล่ินตวัและ
ความร้อนจากร่างกาย ฉะนั้น จึงเป็นการยากท่ีเกิดการสัมผสัผิดตวั ส าหรับระยะใกลเ้ป็นระยะท่ีเกิด
จากสัมผสัทางร่างกาย  การสัมผสัท่ีเกิดข้ึนเป็นไปไดม้ากท่ีเกิดสัมผสัทางกาย  การสัมผสัเกิดข้ึนเป็น
ส่ิงท่ีสามารถรับรู้กนัไดท้ั้งสองฝ่าย  บุคคลท่ีอยูใ่นระยะใกลชิ้ดกนั  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ทั้งน้ี   การ
พยายามอยู่น่ิงๆมกัเป็นการแสดงออกอย่างหน่ึง  ความส าคญัของระยะใกลชิ้ดอยู่ท่ีว่าตามบรรทดั
ฐานทางสังคมถือเป็นเร่ืองตอ้งหา้มในการแตะตอ้งสัมผสับุคคลอ่ืนท่ีมีความสนิทสนมกนัเป็นพิเศษ  

2.5.2.5  ระยะส่วนบุคคล (Personal  distance) เป็นระยะห่างท่ีมีความส าคญัต่อบุคคล 
ท่ีไม่สัมผสัทางกายพยายามรักษาใหมี้ระยะระหวา่งกนัขั้นต ่าสุดระยะน้ีดว้ย  ส าหรับมนุษยใ์นระยะ
ก็ในระยะท่ีครอบคลุมไปถึงระยะท่ีบุคคลพยายามปกป้องการล่วงล ้ า  อาณาเขตท่ีครอบคลุมดว้ย
ระยะน้ีโดยรอบตวัมนุษยจ์ะท าหน้าท่ีเหมือนเกราะป้องกนัตวัก็คือ  ท่ีเวน้ว่างส่วนบุคคลนั่นเอง 
ส าหรับระยะใกล ้(ระยะ1.5-2.5ฟุต) บุคคลอยูห่่างกนัในระยะท่ีจบัตอ้งอีกฝ่ายหน่ึงได ้ สามารถแตะ
ตอ้งส่วนปลายต่างๆของร่างกายได ้ในระยะน้ีไม่เกิดการบิดเบือนในการรับรู้ทางทศันาการ  ท่ีส าคญั
คือ สามารถรู้ไดใ้น 3 มิติของส่วนต่างของร่างกายไดช้ดัเจน   

2.5.2.6  ระยะสังคม (Social  distance) ระยะท่ีเป็นระยะสังคมน้ีต่างจากระยะส่วน
บุคคลตรงม่ีวา่ เป็นระยะท่ีไม่มีการสัมผสัร่างกาย  ใชร้ะดบัเสียงปกติและมีการปรับในระดบัเสียง
เล็กนอ้ยระหวา่งระยะใกลก้บัระยะไกล(ระยะ4-7ฟุต)  เป็นระยะท่ีมีการจอ้งในส่วนต่างๆไปเร่ือยๆ
เพราะยงัเห็นไดช้ดัเพียงบางส่วน สามารถเห็นรายละเอียดของผิวและผมไดอ้ย่างชดัเจน การติดต่อ
ทางธุรกิจไม่ใช่เร่ืองส่วนตวั มกัเกิดข้ึนระหว่างบุคคลท่ีอยู่ห่างในระยะน้ี  เป็นท่ีสังเกตไดว้่า  การ
ติดต่อหรือการประชุมทางธุรกิจมกัเกิดมกัเกิดข้ึนในระยะสังคมระยะไกลน้ี  ระยะสังคมระยะไกลน้ี
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เป็นระยะท่ีบุคคลเร่ิมเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนน้อยลง เร่ิมรู้สึกมีอิสระในการท่ีจะสัมพนัธ์พูดจาดว้ย
หรือไม่ก็ได ้

2.5.2.7  ระยะสาธารณะ (Pubic  distance) เป็นระยะท่ีบุคคลท่ีไม่อาจยุ่งเก่ียวกบั
โดยตรงระหวา่งบุคคลกบับุคคลจึงมีการเปล่ียนแปลงในการรับรู้การสัมผสัจากการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนใน
ระยะส่วนบุคคลและระยะสังคม  ระยะน้ีมีการเปล่ียนแปลงมากในการรับรู้และการส่งข่าวสาร ไม่
อาจเห็นรายละเอียดของการแสดงออกและการเคล่ือนไหวของใบหนา้ หากพูดดว้ยระดบัเสียงปกติ 
จะไม่สามารถส่ือความหมายท่ีละเอียดอ่อนได ้ ตอ้งเพิ่มระดบัเสียงจากปกติ  รวมทั้งการแสดงออก
อย่างอ่ืนด้วยในระดับมากกว่าปกติ  การติดต่อส่ือสารท่ีไม่ใช้ถ้อยค าได้เปล่ียนมาเป็นการใช้
อากปักิริยาและท่าทางของร่างกายแทนการแสดงบนใบหนา้ 

การออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อบุคคล  ควรค านึงถึงระยะห่างท่ีเวน้
ระหวา่งบุคคล  ซ่ึงควรส่งเสริมให้บุคคลมีการกระท าต่อกนั  และไม่ส่งเสริมให้มีการกระท าต่อกนั  
เช่น  การจดัท่ีนัง่บริเวณรอบๆสนาม  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนัง่พกัผอ่นและพูดคุยกนัของบุคคลใน
พื้นท่ี  แต่ไม่ควรส่งเสริมให้บุคคลท่ีอยู่บริเวณรอบๆ รู้สึกว่าถูกลุกล ้ าพื้นท่ีส่วนตวั  ซ่ึงในการจดั
สภาพแวดลอ้มต่างๆนั้น  ข้ึนอยู่กบัตวัแปรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้งมนุษย ์ สภาพลกัษณะของกิจกรรม
และการกระท าท่ีเกิดข้ึนต่อบุคคลกบับุคคล 

2.5.2.8  ภาวะเป็นส่วนตวั (Privacy) มนุษยต์อ้งการความเป็นส่วนตวัเสมอ บุคคล
โดยทัว่ไปอาจตอ้งการความสงบ  สมาธิและรอดพน้จากสายตาผูค้น  ระดบัในการตอ้งการความเป็น
ส่วนตวัมีระดบัท่ีมากน้อยแตกต่างกนั  ซ่ึงอาจข้ึนอยู่กบัความสนิทสนมและกิจกรรมท่ีกระท าอยู่
ระดบัในการตอ้งอาจแบ่งได ้ 4  ระดบั  ดงัน้ี  

1) ภาวะนิรนาม (Anonymint)  ความรู้สึกเป็นส่วนตวัในกลุ่มคนหมู่มาก  
โดยรู้สึกวา่ไม่มีใครสังเกต  ท าใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัเตม็ท่ี 

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

3)  ภาวะอยู่ในกลุ่ม (Intimacy) ความรู้สึกเป็นส่วนตวัในกลุ่มคนใกล้ชิด 
โดยรู้สึกวา่ผูอ่ื้นไม่ไดใ้ส่ใจ 

4)  ภาวะสันโดษ (Solitude) การอยูต่ามล าพงัในพื้นท่ี  บุคคลอ่ืนไม่อาจพบ
เห็นไดแ้ต่อาจไดย้นิเสียงผูอ่ื้น ไดก้ล่ินและรับรู้วา่มีผูอ้ยูใ่นบริเวณ 

ในการออกแบบพื้นท่ีโรงเรียนการน าระยะห่าง เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งจะเป็นการ
สร้างความเป็นส่วนตวัของมนุษยใ์นท่ีสาธารณะเกิดจากการท่ีอาณาเขตส่วนตวัและของกลุ่มของเขา
ไม่ลุกล ้ าจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่พึงประสงค์และอยู่ในสถานการณ์ท่ีจะหลีกเล่ียงการติดต่อส่ือสารกบั
บุคคลอ่ืนๆท่ีไม่พึ่งประสงคไ์ด ้ และนอกเหนือจากความตอ้งการสังคม  ความตอ้งการมีเพื่อนอาจมี
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ในผูใ้ช้พื้นท่ีนันทนาการสาธารณะบางกลุ่ม  การจดัสภาพแวดล้อมและระยะห่างท่ีเอ้ือต่อการ
สังสรรคจึ์งเป็นส่ิงท่ีควรจดัใหมี้ดว้ย  นอกเหนือจากการจดัใหมี้พื้นท่ีพกัผอ่นส่วนตวั 
 

2.6  การปรับปรุงและการพฒันาพืน้ทีภ่ายในสถานศึกษา 
  วิจิตร  วรุตบางกูร (2542) ไดก้ล่าวไวว้า่  การพฒันาท่ีดินส าหรับการก่อสร้างอาคารเรียน 
ควรเร่ิมลงมือด าเนินการไปพร้อมๆกับการออกแบบส่ิงแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและการ
วางแผนพื้นท่ีเพื่อกิจกรรมต่างๆด้วยในการวางแผนพฒันาพื้นท่ีน้ีควรจะได้ตระหนักถึงปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการระบายน ้า  การท าถนนทางเดินเทา้  การจดัระดบัพื้นท่ี  การท าสนามหญา้  การปลูก
ตน้ไมแ้ละการตกแต่งเพื่อความสวยงาม  ถา้จะให้ดีควรวางแผนควบคู่ไปกบัการวางผงัอาคารเรียน 
ควรมีการเตรียมงบประมาณไวเ้พื่อการขยบัขยายของพื้นท่ีในอนาคต 
 การพฒันาท่ีดินในบริเวณโรงเรียน หากกระท าด้วยความระมดัระวงัพินิจวิเคราะห์ให้
เหมาะสมใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดและสวยงามดว้ยจะเกิดผลคุม้ค่าในระยะเวลานาน เช่น ครูพลศึกษา
โดยทัว่ไปจะใชบ้ริเวณโล่งแจง้ในการสอนพลศึกษามากกว่าในพื้นท่ีร่มและคบัแคบ ซ่ึงเกมส์กีฬา
ต่างๆหลายประเภทไม่สามารถจะฝึกสอนในพื้นท่ีร่มอนัจ ากดัได ้ดงันั้นยิ่งมีพื้นท่ีสนามกวา้งใหญ่
เพียงใดก็ยิ่งเอ้ืออ านวยต่อการฝึกสอนและฝึกทักษะทางด้านกีฬาให้แก่ครูผูส้อนและนักเรียน 
นอกจากน้ีในการสอนวชิาอ่ืนๆ เช่น ศิลปศึกษา วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วรรณคดี ฯ ครูผูส้อนเร่ิมมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และการปรับบรรยากาศกบัการเรียนการสอนนอกห้องเรียนดว้ยวิธีน้ี ครู
และนกัเรียนต่างพอใจในบรรยากาศใหม่ๆ และมีโอกาสใช้จินตนาการในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้ง
ข้ึน  
 การปรับปรุงและการพฒันาพื้นท่ีโครงการสามารถสรุปไดว้า่ การปรับปรุงและการพฒันา
พื้นท่ีโครงการควรพื้นทีควรค านึงถึงปัญหาต่างๆท่ีสามารถพบเห็นได้ทั้ งก่อนเกิดและหลังเกิด
ปัญหา เช่น การระบายน ้ า การท าทางสัญจร ฯ ควรมีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อการ
ขยายตวัของโครงการในอนาคต เช่น การสร้างอาคาร สร้างถนน พื้นท่ีจอดรถ ฯ รวมถึงการพฒันา
พื้นท่ีนั้ นควรท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดความสวยงาม มีบรรยากาศท่ีดีและมีความ
ปลอดภยัต่อผูใ้ชพ้ื้นท่ี 
 

2.7  การออกแบบทางเดินเท้า 
 ศนัสนีย ์  แสงศิลา (2555) กล่าววา่ ทางเดินเทา้เป็นส่วนส าคญัหน่ึงของการสร้างการรับรู้

ภาพในองคร์วมของเส้นทางสัญจร  เป็นส่วนช่วยให้การด าเนินวิถีชีวิตท่ีมีความหลากหลายดว้ยการ
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เดินดว้ยเทา้บนพื้นท่ีนั้นเกิดความสอดคลอ้งกบัการใชพ้ื้นท่ีหน่ึงไปยงัพื้นท่ีหน่ึง โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

2.7.1  รูปแบบของทางเดินเทา้ 
2.7.1.1  ทางเดินเทา้ขนานไปกบัแนวถนน (Side Walk) คือ ทางท่ีอยูข่นานสองขา้งถนน 
2.7.1.2  ทางเทา้ท่ีเป็นทางลดั คือ ทางเทา้ท่ีมกัเป็นท่ีรู้จกักนัเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงถา้หากไดรั้บ

การส่งเสริมใหอ้ยูใ่นระบบทางเทา้ของเมืองและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มสองขา้งทางจะสามารถเพิ่ม
ความคล่องตวัใหก้บัระบบทางสัญจรของเมืองได ้

2.7.1.3  ยา่นทางเดินเทา้ (Pedestrian Zone) คือ เป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดัเตรียมออกแบบไว้
เพื่อการเดินเทา้โดยเฉพาะ เช่น ทางเดินระหว่างอาคารพาณิชยห์รือย่านทางเดินเทา้ (Pedestrian 
Mall) คือย่านทางเดินเทา้เช่ือมต่อกนัได้ทั้งบริเวณปลอดภยัต่อทางสัญจรของยานพาหนะแบบมี
เคร่ืองยนต ์ซ่ึงเป็นมาตรฐานของเกือบทุกเมืองในยุโรปและบางเมืองในอเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย 
บริเวณดงักล่าวมกัเป็นยานพาณิชยกรรมท่ีมีบรรยากาศในเชิงนนัทนาการและมีชีวติชีวา 

2.7.1.4  ทางเทา้ชัว่คราว ไดแ้ก่ ถนนบางสายท่ีถูกปิดในวนัหรือช่วงเวลาพิเศษ เพื่อใช้
เป็นทางเดินทางเทา้เพื่อกิจกรรมนนัทนาการ เช่น ตลาดนดัท่ีพบในเมืองไทย ถนนกินซ่าในโตเกียว 
เป็นตน้ 

2.7.1.5  ทางลอดหรือทางขา้ม (Crosswalk) เป็นทางเดินเทา้ท่ีอยูใ่นแนวขวางเส้นทางใน
ระบบสัญจรของเมือง ทางเท้าประเภทน้ีจะช่วยให้การเช่ือมต่อทางเดินเทา้เป็นระบบท่ีมีความ
ต่อเน่ืองมากยิ่งข้ึน แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ Overpass หมายถึง แนวทางเดินเทา้ในแนวขวาง
เส้นทางท่ีอยูร่ะดบัเหนือพื้นดิน และ Underpass หมายถึง แนวทางเดินเทา้ในแนวขวางเส้นทางท่ีอยู่
ระดบัใตพ้ื้นดินซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของคนเดินเทา้เป็นส าคญั โดยจ าแนกทางเทา้น้ีเป็น 
2 ลกัษณะ คือ  

1)  แบบควบคุมโดยใชส้ัญญาณไฟจราจร ต ารวจจราจร ตูค้วบคุม คอมพิวเตอร์
และอ่ืนๆโดยเฉพาะบริเวณท่ีมีปริมาณการจราจรหนาแน่นซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมเพื่อความ
ปลอดภยัในการเดินขา้มถนน 

2)  แบบไม่ควบคุม ในบริเวณท่ีไม่มีการจราจรหรือปริมาณการจราจรเบาบาง
หรือเขตท่ีมีความเร็วจ ากดัของยานพาหนะ เป็นตน้ 

2.7.2  องคป์ระกอบทางเดินเทา้ 
2.7.2.1  ความกวา้งของทางเดินเทา้  ขนาดความกวา้งของทางเดินเทา้เพียงพอกบัปริมาณ

ผูส้ัญจร ขนาดของเดินเท้าข้ึนอยู่กับผูใ้ช้เส้นทางสัญจรในเส้นทางนั้น โดยปกติเกณฑ์ท่ีใช้เป็น
มาตรฐานสากล ระบุทางเดินเทา้ในย่านการคา้และย่านธุรกิจ มีผูส้ัญจรไปมาหนาแน่นให้มีความ
กวา้งอยา่งนอ้ยประมาณ 3.00 เมตร และทางเดินเทา้ในระดบัรองลงไปใหมี้ความกวา้งประมาณ 2.00 
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เมตร ซ่ึงความกวา้งน้ีเป็นเกณฑ์ขนาดพื้นท่ีซ่ึงใชส้ัญจรทางเทา้ ตวัเลขมาตรฐานน้ีสามารถใชไ้ดก้บั
สถานการณ์ทัว่ๆไปไม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกกรณี เช่น กรณีท่ีเป็นยา่นการคา้ส าคญัมีปริมาณคนมาก
เป็นพิเศษจ าเป็นตอ้งใชข้นาดทางเดินเทา้ท่ีกวา้งยิง่ข้ึนไปอีก 

มาตรฐานความกวา้งของทางเดินเท้าของกรมทางหลวงในย่านชุมชน  ให้ถือตาม
ก าหนดในรูปแบบมาตรฐาน (Ultimate Design) ของเขตทางต่างๆในเขตทางแคบและไม่สามารถ
ก่อสร้างทางเดินเทา้ได ้ ให้ลดความกวา้งของทางเดินเทา้ลงได ้แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร และ
ในกรณีท่ีจะตอ้งขยายทางเดินเทา้ให้มากกว่าท่ีก าหนดในมาตรฐานตามปริมาณทางเดินเทา้และมี
พื้นท่ีเพียงพอท่ีจะขยายได ้แต่ตอ้งไม่เกิน 5.00 เมตร  

2.7.2.2  ความต่อเน่ืองของเส้นทางเดินเทา้ ขอบข่ายของทางเดินตอ้งมีความสมบูรณ์
ต่อเน่ืองและสามารถเดินไปยงัจุดหมายปลายทางได ้ โดยไม่มีอุปสรรคกีดขวา้ง  มีพื้นผิดทางเดิน
ราบเรียบ ไม่มีการเปล่ียนระดบัโดยไม่จ  าเป็น 

2.7.2.3  สภาพแวดลอ้มของทางเดินเทา้  ทางเดินเทา้ควนมีบรรยากาศในการช่วยผอ่น
คลายความตึงเครียดและช่วยท าให้บรรยากาศสวยงามมีชีวิตชีวาข้ึน โดยอาจมีการจดัส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆเช่นบริเวณท่ีนั่งพกั  มีจุดจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม  ถงัขยะ โดยมีการจดั
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นให้ร่มร่ืนสะอาดสวยงามไปพร้อมกบัการค านึงถึงประโยชน์ในเชิงการ
สัญจรเทา้ 

2.7.2.4  ความปลอดภยัในทางเดินเทา้ ทางเดินเทา้ควรมีการค านึงถึงความปลอดภยัจาก
การสัญจรอ่ืนและในแง่ของสวสัดิการในทางเดินเท้า เช่น ในบริเวณท่ีเป็นทางข้ามซ่ึงเป็นจุด
ระหวา่งผูส้ัญจรกบัยานพาหนะ จึงตอ้งระบบควบคุมหรือวิธีการป้องกนัไม่ให้เกิดความสับสนหรือ
อนัตรายข้ึนได ้โดยมีระบบควบคุมสัญญาณไฟบริเวณทางขา้มส าหรับผูพ้ิการทางสายตาและผูใ้ช้
รถเขน็ตลอดจนตอ้งมีการติดตั้งส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆเช่น ไฟฟ้าส่องทาง เป็นตน้ 

2.7.3  วตัถุประสงคใ์นการเดินเทา้ 
วตัถุประสงค์ของการเดินเทา้ มีความสัมพนัธ์กบัประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ

ทางเดินทางก็ข้ึนอยูก่บักิจกรรมของผูเ้ดินทางและประเภทของกิจกรรมนั้นๆความแตกต่างของการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ก็ส่งผลให้ประเภทการเดินทางและวตัถุประสงค์แตกต่างกันไป  ได้แบ่ง
วตัถุประสงคใ์นการเดินเทา้เป็นแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

2.7.3.1  Terminal  Trips เป็นการเดินทางท่ีมีจุดหมายในการเดินทางดา้นหน่ึงดา้นใด 
โดยมีจุดเปล่ียนวิธีการเดินทางเขา้มาร่วมดว้ยกนั เช่น การเดินทางจากบา้นมายงัป้ายหยุดรถประจ า
ทาง สถานีรถไฟฟ้าหรือท่ีจอดรถ เป็นตน้ 

2.7.3.2  Functional  Trips เป็นการเดินทางท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท าหนา้ท่ีโดยเฉพาะ
หรือหน้าท่ีท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการพกัผอ่นหย่อนใจหรือกิจกรรมเพื่อการบนัเทิง  ซ่ึงแยกออกได้เป็น



 

27 
 

การเดินทางเพื่อธุรกิจการงานและการเดินทางเพื่อท าธุระส่วนตวั  ไดแ้ก่  การจบัจ่ายซ้ือของรวมไป
ถึงการเดินทางไปรับประทานอาหาร การเดินทางไปรับบริการต่างๆ เช่น การไปพบแพทย ์ การไป
เสริมสวย เป็นตน้ 

2.7.3.3  Recreation  Trips เป็นการเดินทางเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
การเดินเล่น การไปออกก าลงักายหรือไปชมการแข่งขนักีฬา  ดา้นศิลปวฒันธรรม  ไดแ้ก่  การชม
การแสดง  การชมภาพยนต์และในด้านการไปร่วมกิจกรรมทางสังคมวัตถุประสงค์หรือมี
จุดมุ่งหมายในการเดินทางของคนเดินเทา้  สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการออกแบบส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆใหก้บัคนเดินเทา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยเลือกใชเ้ส้นทางท่ีสะดวกสะบายท่ีสุดทั้ง
ในดา้นระยะทางและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย 

ทางเดินเทา้สามารถสรุปไดว้่า ทางเดินเทา้เป็นเส้นทางสัญจรท่ีส าคญัเส้นทางหน่ึงเป็น
การเดินทางเกือบทุกท่ีตอ้งอาศยัการเดินเทา้ดว้ยเทา้เสมอ จึงจะสามารถเดินทางจากจุดตน้ทางให้ถึง
จุดปลายทางได ้ส่งผลท่ีดีต่อสุขภาพเป็นมิตรส่ิงแวดลอ้มรวมถึงมีความปลอดภยัในการสัญจร  

 
2.8  กรณศึีกษา 
 โครงการออกแบบปรับปรุงโรงเรียนธญับุรี  อ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี  เป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาบทบาทและหนา้ท่ีต่างๆ เพื่อรองรับจ านวนนกัเรียนและการใชพ้ื้นท่ีโครงการ ซ่ึงได้
ค  านึงถึงประเภทของกิจกรรมและการเช่ือมโยงพื้นท่ีส่วนต่างๆเป็นแนวทางในการก าหนด
รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการและแบ่งพื้นท่ีในการใช้สอยให้มีความหลากหลายรวมไปถึงการ
ออกแบบส่วนต่างๆภายในสถานศึกษาอนัเน่ืองมาจากสภาพส่ิงแวดล้อมและกิจกรรมท่ีมีความ
คล้ายคลึงกันเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะปรับใช้ในการออกแบบและแก้ไขปัญหาต่างๆในโครงการ
ออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรีต่อไปซ่ึงมีสถานท่ีและรายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 
 2.8.1  กรณีท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 

2.8.1.1  ประวติัความเป็นมา 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 36 หมู่ 11 ถนนนิมิตร

ใหม่ แขวงสามวาตะวนัออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 20 ไร่ 2 งาน ซ่ึงคุณ
ยายทองสุข สุขทุม และคุณตาเกษม คงสามสี คหบดีสองพี่น้องไดม้อบพื้นท่ีให้ กรมสามญัศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก่อสร้างสถานศึกษาแห่งน้ีเพื่อใหเ้ป็นท่ีศึกษา เล่าเรียนของกลุบุตร กลุธิดา 
สืบต่อไป 

ปีการศึกษา 2539 กรุงเทพมหานครได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ โดยแบ่ง
เขตมีนบุรีออกเป็น 2 เขต คือ เขตมีนบุรีและ เขตคลองสามวา ซ่ึงท่ีตั้งของโรงเรียนเดิม ตั้งอยูใ่นเขต
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มีนบุรี จึงใช้ช่ือโรงเรียนว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 มีนบุรี" แต่เม่ือมีการแบ่งเขต
การปกครองใหม่ท าให้ท่ีตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ในเขต ท่ีแบ่งใหม่ คือ เขตคลองสามวา โรงเรียนจึง
ต้อง เป ล่ี ยน ช่ือใหม่ตาม เขตพื้ น ท่ี ท่ี ตั้ ง อยู่  โดยได้ รับการอนุมัติจ ากกรมสามัญ ศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปล่ียนช่ือใหม่เป็น “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2” 

2.8.1.2  การศึกษาพื้นท่ีโครงการ 
1)  การวางผงั โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จดัจั้งเป็นคร้ังแรก 

เม่ือปี พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในสาย
สามญั ภายในโรงเรียนประกอบด้วยมีอาคารเรียน 6 ชั้น จ  านวน 3 หลัง ศาลานั่งพกัผ่อนหน้า
โรงเรียน 1 หลงั หอประชุม ห้องสมุดโรงอาหารอยู่รวมกนั 1หลัง สนามบาสเกตบอส 2 สนาม 
สนามวอลเลยบ์อล 1 สนาม สนามฟุตบอลใหญ่ 1 สนาม สนามเทนนิส 2 สนาม สนามตะกร้อ 1 
สนาม  ห้องน ้ าชาย-หญิง อยู่ภายในอาคาร ป้อมยาม 2 หลงั ถงัเก็บน ้ า  2  ถงั มีการจดัวางไวโ้ดยท่ี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ทางเขา้ – ออก มี 2 ทาง คือประตูหน้าโรงเรียน และหลงั
โรงเรียน ทิศเหนือติดกบัถนนทางเขา้ประตูหนา้โรงเรียนประมาณ  3  กิโลเมตร ตวัอาคารเรียนห่าง
จากถนนประมาณ  5  กิโลเมตร ติดกบัถนนทางเขา้ประตูหนา้โรงเรียนจะเป็นป้อมยาม ทางเขา้มา
ภายในโรงเรียนจะเจอพระพุทธประจ าโรงเรียนและสนามฟุตบอล ตวัอาคารเรียนจะอยู่ในแนว
เดียวกนัของพื้นท่ีโครงการมีลานกีฬาจ านวนมากและสวนพอเพียงเพื่อการศึกษาโดยพื้นท่ีโดยรอบ
มีการจดัวางพื้นท่ีค่อนขา้งเหมาะสมและรองรับนกัเรียนและกิจกรรมท่ีเกิดในพื้นท่ี 

2)  รูปแบบการจดัสวนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เน่ืองจาก
เป็นพื้นท่ีอยูช่านเมือง เขตคลองสามวาตะวยัออก กรุงเทพมหานคร เพราะอยูติ่ดกบัแหล่งชุมชนและ
ทุ่งนา ดงันั้นการจดัสวนจะจดัในบริเวณท่ีอยู่ข้างบริเวณด้านขา้งอาคารเรียน บริเวณหน้าเสาธง 
บริเวณศาลาพกัผอ่นและภายในบริเวณโรงเรียนจะปลูกตน้ไมย้นืตน้ท่ีแผก่ิ่งกา้นเพราะเป็นพนัธ์ุไมท่ี้
เจริญเติบโตดีและช่วยกรองอากาศให้ร่มเงาในช่วงพกักลางวนัแก่นกัเรียน  ในบางบริเวณจะใชไ้ม้
กระถาง ไมด้อก ไมพุ้ง่เต้ีย ฯลฯ 

3)  ลกัษณะเด่นของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 โรงเรียนแห่งน้ี
นั้นมีการออกแบบและวางผงัท่ีดีทั้งในเร่ืองการออกแบบภูมิทศัน์ การดูแลรักษา ระบบการสัญจรท่ี
เป็นแบบแผนและเป็นระบบ พื้นท่ีพกัผอ่น ลานกีฬาและนนัทนาการภายในโรงเรียน ท าให้โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ลกัษณะท่ีเป็นจุดเด่นและลกัษณะใกล้เคียงท่ีสามารถประยุกต์ใน
กรณีศึกษากบัโรงเรียนธัญบุรี ไม่ว่าจะเป็น การแบ่งโซนพื้นท่ีพกัผ่อน พื้นท่ีส่วนโชว ์ พื้นท่ีลาน
กิจกรรม พื้นท่ีทางเดินรอบสนามฟุตบอลในโรงเรียน 

(1)  ภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เป็นโรงเรียนเขต
คลองสามวาตะวนัออก กรุงเทพมหานคร มีการใช้พื้นท่ีท ากิจกรรมมากทั้ งบุคคลภายในและ
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ภายนอก  ดงันั้นพื้นท่ีเป็นดินส่วนมากมีการจดัการกบัพื้นท่ีโดยการปูกระเบ้ืองท าเป็นพื้นท่ีดาดแข็ง
เพื่อท ากิจกรรมกลางแจง้รองรับการท ากิจกรรม 

   
ภาพที ่2.1 บริเวณรอบอาคารท่ีปูดว้ยกระเบ้ือง    
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 
 

(2) บริเวณเส้นทางการสัญจรถนนทางเขา้-ออก  จึงมีทางเขา้ออก 2 ทาง  
เน่ืองจากเป็นโครงการประเภทเดียวกนั ลักษณะการจดักิจกรรมและการใช้งานภายในพื้นท่ีจึง
คลา้ยคลึงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 มีการวางผงัพื้นท่ีเช่ือมโยงกบักิจกรรม มีการแบ่ง
โซนของพื้นท่ีออกเป็นโซนโดยใชกิ้จกรรมเป็นตวัก าหนดในการแบ่งโซนมีการจดัระดบัการเขา้ถึง
พื้นท่ีตวัอาคารห่างจากตวัถนนเพื่อลดสภาวะรบกวนจากภายนอกและเพิ่มความเป็นไปตามกฎหมาย
ท่ีวา่ท่ีตั้งของอาคารตอ้งห่างจากถนนไม่นอ้ยกวา่ 20 เมตร 

     
ภาพที ่2.2 การเขา้ถึงโรงเรียน  
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 
 

 
ภาพที ่2.3 บริเวณทางเขา้หนา้โรงเรียน 
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 
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(3)  บริเวณลานนนัทนาการหนา้เสาธง  อาคารเรียนกบักิจกรรมจะอยู่
ในบริเวณเดียวกนัโดยชั้นล่างจะโล่งไวท้  ากิจกรรม ดา้นหลงัดา้นหนา้อาคารเรียนเป็นสวนท่ีมีการ
จดัภูมิทศัน์และพื้นท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุไมไ้วเ้พื่อการเรียนการสอน  ในบางคร้ังก็สมารถเป็นลานจอดรถ
ชัว่คราวในวนัประชุมผูป้กครอง 

 
ภาพที ่2.4 บริเวณลานนนัทนาการ 
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 

 

(4)  บริเวณลานกีฬาและสนามฟุตบอล เป็นลานท่ีใชท้  ากิจกรรมการ
เรียนการสอนในวิชาพลศึกษา พื้นท่ีภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เป็นพื้นท่ีท า
กิจกรรมจะท าในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นคอนกรีตยกเวน้สนามฟุตบอล 

     
ภาพที ่2.5 บริเวณลานกีฬา    
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 
 

                                                    
ภาพที ่2.6 สนามฟุตบอล 
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 
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(5)  พื้นท่ีพกัผอ่น ส่วนใหญ่จะอยูก่นัเป็นกลุ่มๆคือ ศาลาทรงไทย  โต๊ะ
หินอ่อน มีหลังคาปกคลุมท่ีสามารถระบายอากาศและไม่แออดั ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีการ
จดัการพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตวัสามารถใชน้ัง่อ่านหนงัสือหรือนัง่พกัผ่อนเม่ือวา่งจากเลิก
เรียนหนงัสือหรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ พื้นท่ีพกัผอ่นของนกัเรียนในเวลาช่วงพกัเชา้-กลางวนั-เยน็ 

 
ภาพที ่2.7 บริเวณศาลาพกัผอ่น โตะ๊หินอ่อน 
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 
 

 
ภาพที ่2.8 บริเวณโตะ๊หินอ่อน โตะ๊ไม ้
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2   
 

(6)  ดา้นทางสัญจร ภายในพื้นท่ีโครงการเป็นถนนคอนกรีตและทางเทา้
ท่ีมีหลงัคากนัแดดและฝน มีการใช้ทางเดินในการเรียนเพื่อเปล่ียนวิชาเรียนเช่ือมต่อกนัระหว่าง
อาคารเรียน มีการจดัวางเส้นทางท่ีสามารถถึงตวัอาคารเรียนและพื้นท่ีส่วนต่างๆไดอ้ยา่งสะดวก 

 
ภาพที ่2.9 บริเวณทางสัญจรเขา้-ออก 
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 
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ภาพที ่2.10 เส้นทางเดินเทา้เขา้-ออกโดยหลงัคาปกคลุม 
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 
 
ตารางท่ี 2.1 สรุปดา้นกิจกรรมภายในพื้นท่ีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2                
หวัขอ้ประเด็นใน

การศึกษา 
ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช ้

1.  บริเวณเส้นทาง 
การสัญจรเขา้-ออก 
โครงการ 

จากการศึกษาพบว่าการสัญจรจะแบบทางเดียวและแบบสองทาง ดงันั้นการ
สัญจรของรถจึงไม่ติดขดั 

2.  บริเวณลาน
นนัทนาการหนา้เสา
ธง 

จากการศึกษาพบวา่บริเวณลานหนา้เสาธงจะใชท้  ากิจกรรมตอนเชา้ เช่น การ
เคารพธงชาติหรือกิกรรมวนัส าคญัต่างๆ  

3.  บริเวณลานกีฬา
และสนามฟุตบอล 

จากการศึกษาพบว่ากิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบาล หรือลาน
กีฬาอเนกประสงคต่์างๆ จะอยูแ่บบกระจายตวัหรือแบ่งตามโซนชนิดกีฬา ซ่ึง
สามารถสะดวกกบัผูใ้ช้งานน าไปใช้ในโครงการ คือ ออกแบบบริเวณกีฬา
และนนัทนาการ ตอ้งค านึงสภาพพื้นท่ีโดยไม่ใชว้สัดุท่ีเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้
เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัและเพศนั้นๆ ซ่ึงแบ่งตามความหนกัเบาของ
ชนิดกีฬานั้นๆ 

4.  พื้นท่ีพกัผอ่น จากการศึกษาพบว่าบริเวณสถานท่ีพกัผ่อนภายในโครงการมีหลายจุดเพื่อ
รองรับตรงการใชอ้ยา่งเหมาะสมและเพียงพอต่อผูใ้ชโ้ครงการ 

5.  ดา้นทางสัญจร
ภายในพื้นท่ี
โครงการ 

โรงเรียนแห่งน้ีมีการจดัวางเส้นทางสัญจรซ่ึงสามารถเข้าถึงตวัอาคารและ
พื้นท่ีส่วนต่างๆได้อย่างสะดวกใช้เป็นเส้นทางสัญจรรอง โดยสร้างถนน
คอนกรีตใชเ้ป็นเส้นทางสัญจรไดแ้บบทางเดียวเป็นเส้นทางสัญจรหลกั 
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(7)  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก จากการส ารวจพบวา่การใชส่ิ้งอ านวย
ความสะดวก มีความหลากหลายโดยเนน้ให้มีความกลมกลืนกบัสภาพพื้นท่ีและการใชป้ระโยชน์
เป็นหลกั ภายในโครงการมีส่ิงอ านวยความสะดวก ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ถงัขยะมีทุกส่วนบริเวณ
พกัผ่อน และตวัอาคาร ลกัษณะเป็นถงัขยะพลาสติกมีฝาปิดมิดชิดเพื่อเป็นการป้องกนักล่ินอนัพึง
ประสงค์ และป้ายทางสัญจร  ศาลานั่งพกัผ่อนและพื้นท่ีจอดรถ  ส่ิงส าคญัของส่ิงอ านวยความ
สะดวกคือเพื่อสะดวกต่อ ครู นกัเรียน พนกังานและผูท่ี้มาเยีย่มชมโรงเรียน 

       
ภาพที ่2.11 ถงัขยะ  
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 
 

       
ภาพที ่2.12 ป้ายจราจร 
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 
 

      
ภาพที ่2.13 ศาลานัง่พกัผอ่น  

ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2                        
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ภาพที ่2.14 พื้นท่ีจอดรถ 
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 

 
ตารางท่ี 2.2 สรุปดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2  

หวัขอ้ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 

1. ถงัขยะ ถงัขยะ ควรตั้งอยูบ่ริเวณตามมุมพกัผ่อนต่างๆ และควรตั้งอยู่ใตล้มและส่ิง
ส าคญัคือควรมีฝาปิดมิดชิด  ภายในมีถุงด ารองรับขยะเพื่อสะดวกต่อการ
น าไปทิ้ง 

2.  ป้ายบอกทาง
หรือป้ายจราจร 

ป้ายบอกทางหรือป้ายจราจร ควรท าสัญลกัษณ์เป็นช่วงๆและลกัษณะป้าย
ตอ้งเห็นเด่นชัด เพื่อสะดวกต่อการเขา้ถึงอนัมีผลประโยชน์ต่อผูม้าติดต่อ
ภายในโรงเรียน สะดวกและรวดเร็ว 

3. บริเวณศาลา        
พ ัก ผ่อน  โต๊ ะ หิน
อ่อน 

ศาลาพกัผอ่น โต๊ะหินอ่อน ควรอยูบ่ริเวณใตอ้าคารเรียน รอบๆอาคารเรียน 
สนามกีฬา โดยทางโรงเรียนเลือกใชว้สัดุท่ีมีความแขง็แรง คงทน ดูแลรักษา
ง่าย 

4.  พื้นท่ีจอดรถ ศาลาพกัผอ่น โต๊ะหินอ่อน ควรอยูบ่ริเวณใตอ้าคารเรียน รอบๆอาคารเรียน 
สนามกีฬา โดยทางโรงเรียนเลือกใชว้สัดุท่ีมีความแขง็แรง คงทน ดูแลรักษา
ง่าย 

 
(8) พืชพรรณท่ีเลือกท่ีเลือกใชใ้นพื้นท่ีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี

วิทยา 2 ส่วนใหญ่จะเป็นพนัธ์ุไมย้ืนตน้ท่ีให้ร่มเงาแผ่ก่ิวกา้น เช่น ตน้ประดู่ ตน้พญาสัตบรรณ ตน้
ตีนเป็ดน ้ า ตน้หูกระจง ฯลฯพรรณไมท่ี้ใช้ส่วนเป็นไมท่ี้ให้ร่มเงาแผ่ก่ิงก้านท่ีปลูกเรียงรายตั้งแต่
ทางเขา้พื้นท่ีโรงเรียนเพื่อน าสายตาและแบ่งพื้นท่ีสนามฟุตบอลกบัพื้นท่ีทางเดิน 
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ภาพที ่2.15 พืชพรรณภายในโครงการ    
ทีม่า : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 

 
ตารางท่ี 2.3 สรุปดา้นพืชพรรณของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 

หวัขอ้ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 

ไมย้นืตน้ จากการศึกษาพื้นท่ีภายในโรงเรียนพบวา่พื้นท่ีรอบสนามฟุตบอลมีไมย้ืนตน้
รอบสนามให้ร่มเงาเวลาพกัผ่อนเพื่อดูกีฬาและตามสถานท่ีพกัผ่อนในส่วน
ต่างๆไมย้นืตน้ใหร่้มเงาไดดี้และเพียงพอต่อผูใ้ชโ้ครงการตามสถานท่ีนั้นๆ 

ไมพุ้ม่ จากการศึกษาพบวา่พื้นท่ีภายในโรงเรียนส่วนมากเป็นไมพุ้ม่จดัตกแต่งใหอ้ยู ่
ใกลก้บัสถานท่ีพกัผ่อนเม่ือเวลาไปนัง่พกั เพื่อเพิ่มสร้างทศันียภาพให้ร่มร่ืน
และสวยงามเพิ่มมากข้ึนแก่พื้นท่ีรวมถึงเป็นส่วนโชวแ์ก่ผูพ้บเห็นและผูม้า
เยอืน 

ไมค้ลุมดิน จากการศึกษาพบว่าพื้นท่ีภายในโรงเรียนปลูกไมคุ้ลมดินบริเวณโคนตน้ไม้
ใหญ่เพื่อปกปิดทศันียภาพท่ีไม่ดีและเพื่อเสริมสร้างความสวยงามใหก้บัพื้นท่ี 

 
 2.8.2  กรณีท่ี 2 ส านกังานโชคชยัสเตก็ส์เฮาส์ รังสิต 

2.8.2.1  ประวติัความเป็นมา 
บริษทั ฟาร์มโชคชยั จ  ากดั (2557) กล่าวว่า ส านกังานโชคชยัสเต็กส์เฮาส์ 

รังสิต ตั้งท่ีอยู่ 294 หมู่ 8 ถนนวิภาวดีรังสิต  ต าบลคูคต  อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี โทร. 0 
2532 0168 มีรูปแบบของร้านไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหมี้บรรยากาศของความเป็นคาวบอยท่ี
อบอุ่นและหรูหรามากข้ึนกว่าเดิม การตกแต่งภายในร้านประดบัดว้ยภาพถ่ายและศิลปะ เหล็กฉลุ
ลายคาวบอย ท่ีบอกเล่าถึงประวติัความเป็นมาของต านานคาวบอยฟาร์มโชคชัย สามารถรองรับ
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ลูกคา้ไดถึ้ง 286 ท่าน พร้อมห้องจดัเล้ียง 70 ท่าน เพิ่มความเป็นส่วนตวัมากข้ึนดว้ย Booth Seats ท่ี
จดัสรรไวอ้ย่างลงตวั เหมาะส าหรับการพาครอบครัวมารับประทานอาหารหรือจะพาลูกคา้มาจดั
เล้ียงสังสรรค ์ส าหรับคอไวน์ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั Wine Cellar Area ท่ีเราคดัสรรไวน์ชั้นดี เพื่อ
คนท่ีรักไวน์อย่างคุณโดยเฉพาะ นอกจากน้ี ท่านยงัจะไดพ้บกบัร้าน Umm!..Milk Dairy Shop ท่ี
จ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ ไม่วา่จะเป็น นมสดพาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีมนมสดแท้ๆ  หลากหลายรสชาติ และ
ไอศกรีมแต่งหนา้อีกหลายเมนูให้คุณเลือก ล้ิมลองไดต้ามชอบใจ เปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 
10.00 น. ถึง 21.30  

2.8.2.2  การศึกษาพื้นท่ีโครงการ 
มีการจดัท าสวนแนวตั้งบริเวณดา้นนอกอาคารส านกังานและทางเขา้ภายใน

ของส านักงานโชคชัยสเต็กส์เฮาส์ รังสิต มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกบัลกัษณะพื้นท่ีโครงการ
โรงเรียนธญับุรี  มีอาคารค่อนขา้งสูงโดยรอบอาคารเป็นกระจกเสียส่วนใหญ่สภาพแวดของพื้นท่ีมี
ตน้ไมใ้หญ่ปกคุลมท าให้เกิดร่มเงา  การเลือกใช้พืชพรรณจะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศท่ีมี
แสงแดดน้อยหรือแสงแดดร ่ าไร ส่วนสภาพภูมิอากาศภายในไม่ได้รับแสงแดดต้องใช้แสง
สังเคราะห์เขา้ช่วยและตอ้งมีการดูแลรักษาท่ีใหอ้ยูค่งทนนาน 

    
ภาพที ่2.16 สวนแนวตั้งดา้นนอกอาคารส านกังาน 
ทีม่า : บริษทั ฟาร์มโชคชยั จ  ากดั, 2557: ออนไลน์ 
 

 
ภาพที ่2.17 สวนแนวตั้งดา้นในอาคารส านกังาน 
ทีม่า : บริษทั ฟาร์มโชคชยั จ  ากดั, 2557: ออนไลน์ 
ตารางท่ี 2.4  สรุปการจดัท าสวนแนวตั้งของอาคารส านกังานโชคชยัสเตก็ส์เฮาส์ รังสิต 



 

37 
 

หวัขอ้ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 

การจดัท าสวน
แนวตั้งของอาคาร 

จากการศึกษาพบว่าสวนแนวตั้งของส านักงานโชคชัยสเต็กส์เฮาส์ รังสิต 
นอกจากจะตอ้งพื้นท่ีส่วนโชวห์รือส่วนตอ้นรับแลว้ยงัจะตอ้งอาศยัภูมิอากาศ
ท่ีมีความเหมาะสมกบัพืชพรรณ ซ่ึงน ามาประยุกตใ์ชใ้นพื้นท่ีโครงการโดยมี
การดดัแปลงในการเลือกใช้พืชพรรณท่ีดูแลง่าย คงทนและสามารถน าพืช
พรรณมาใช้ตกแต่งเพิ่มเติมแทนการปลูกพืชพรรณในบล็อกกระถางบาง
สถานท่ีได ้

 
 2.8.3  กรณีท่ี 3 ส านกังานท าเนียมรัฐบาล 

2.8.3.1  ประวติัความเป็นมา 
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ (2557) กล่าวว่า ท าเนียบรัฐบาล เดิมเป็นบา้นพกั ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างข้ึน เพื่อพระราชทานแก่ พลเอก พล
เรือเอก เจา้พระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟ้ือ พึ่งบุญ) ผูเ้คยด ารงต าแหน่งผูส้ าเร็จราชการมหาดเล็ก 
และผูบ้ญัชาการกรมมหรสพ ทั้งยงัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ถวายงานใกลชิ้ด โปรดให้เป็น
หวัหนา้หอ้งพระบรรทม นัง่ร่วมโตะ๊เสวย ทั้งม้ือกลางวนั และกลางคืน ตลอดรัชกาล และตามเสด็จ
โดยล าพงั เป็นท่ีไวว้างพระราชหฤทยั 

บา้นพกัของพลเอกพลเรือเอก เจา้พระยารามราฆพ (ม.ล.เฟ้ือ พึ่งบุญ) มีช่ือ
ว่า บ้านนรสิงห์ ต่อมาจอมพล ป. พิบูลสงคราม ติดต่อขอซ้ือเพื่อท าเป็นสถานท่ีรับรองแขก
ต่างประเทศท่ีมาเยือนในราคา 1,000,000 บาท ต่อมาในปี 2484 มาใช้เป็นท าเนียบรัฐบาล มีการ
เปล่ียนช่ือจาก บา้นนรสิงห์ มาเป็น ท าเนียบสามคัคีชัย จากนั้นมาก็ใช้เป็นท าเนียบรัฐบาลจนถึง
ปัจจุบนั โดยเป็นสถานท่ีท างานของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ร่วมด้วยส านักงานของหน่วยงานต่างๆส าหรับท าเนียบรัฐบาลเป็นตึกอาคารทรง
แบบ"กอธิก"ตอนปลายกรมศิลปากรข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานแลว้โดยพื้นท่ีรอบๆ ท าเนียบฯ มี
ทั้งหมด 27 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา 

ในรัฐบาลหลายสมยัเคยมีการปรับเปล่ียนภูมิทศัน์รอบสวนพื้นท่ีท าเนียบ
รัฐบาลให้สวยงามแต่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นการปรับฮวงจุ้ยเสริมบารมีของผูท่ี้มาเป็น
นายกรัฐมนตรี อาทิ สมยัรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี มีปรับภูมิทศัน์หลายคร้ัง 
เช่น การปลูกดอกแกว้ ดอกไม ้โปรดของอดีตนายกฯ และน าไมด้อกประจ าฤดูมาปลูกหนา้ตึกไทยคู่
ฟ้า การยา้ยศาลพระภูมิท่ีตั้งอยู่บริเวณร้ัวหน้าท าเนียบฯกว่า 50 ปีออก แลว้ยา้ยไปไวข้า้งตึกสันติ
ไมตรีหลงันอกแทน ทั้งมีโครงการสร้างหอ้งใตดิ้น ขดุอุโมงค ์
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จากนั้นในสมยัรัฐบาล พล.อ.สุรยทุธ์ จุลานนท ์มีการปรับเปล่ียนน าอ่างน ้ าพุ
มาวางไวห้นา้ห้องสีม่วงในตึกไทยคู่ฟ้า เอาตน้โมกและโกสนมาตั้งเรียงในตึก ติดหมุดสะทอ้นแสง
หนา้บนัไดทางข้ึนตึก มีการน ารูปป้ันพระสังกจัจายน์และปีเซียะตั้งบนหลงัคาตึกไทยคู่ฟ้าตามความ
เช่ือแบบจีน 

และล่าสุดสมยัรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิเวชชาชีวะ นายกฯ มีการปรับภูมิทศัน์
หลายรอบ อาทิ การถอนบรรดาตน้ไม้เก่าแก่ออกไป เช่น ตน้กระถินณรงค์ยกัษ์ ตน้ลีลาวดี ต้น
มะม่วง สมยัจอมพล ป. ตน้ข่อย และกอไผ่จีน ใกล้ห้องท างานผูส่ื้อข่าวท าเนียบฯ และมีการน า
ตน้ไมก้ลบัมาปลูกเพิ่มเติมอีกจ านวนมาก และมีการปรับเปล่ียนทางเขา้นายกฯ จากเขา้ขา้งหนา้เป็น
เขา้ขา้งๆแทน มีการน าเสาธงชาติตน้สีทองใหม่เอ่ียม 3 ตน้ มาตั้งไวป้ระตูทางเขา้-ออก มีการน าตน้
โกสน 6 ตน้ มาตั้งคัน่ระหว่างปืนใหญ่ และสุดท้ายปรับเปล่ียนแบบยกสวนนงนุชไวท่ี้ท าเนียบ
รัฐบาล  

2.8.3.2  การศึกษาพื้นท่ีโครงการ 
การศึกษาการสร้างขอบเขตของบ่อน ้าของส านกังานท าเนียมรัฐบาลซ่ึงการมี

การสร้างบล็อกปลูกต้นไมมี้ขนาดความกวา้งประมาณ 30-40  เซนติเมตร ความยาวตลอดแนว
ส้ินสุดของบ่อน ้ า มีการเลือกใช้พืชพรรณท่ีสามารถตดัแต่งตามรูปทรงของบล็อกปลูกต้นไม้มี
ลกัษณะเรียบตรงเพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานท่ีราชการ 

 
ภาพที ่2.18 บ่อน ้าส านกังานท าเนียมรัฐบาล 
ทีม่า :   หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2557: ออนไลน์ 

 
 
 

 
ตารางท่ี 2.5 สรุปบ่อน ้าของส านกังานท าเนียมรัฐบาล 

หวัขอ้ประเด็น ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 
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การศึกษา 
บ่อน ้าของ

ส านกังานท าเนียม 
รัฐบาล 

จากการศึกษาพบว่าการสร้างขอบเขตของบ่อน ้ าของส านักงานท าเนียม
รัฐบาลสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีโครงการโรงเรียนด้วยการสร้าง
บล็อกปลูกไมพุ้่มสลบักบัมา้นัง่โดยรอบบ่อน ้ าเพื่อให้มีความเหมาะสมเป็น
สถานท่ีพกัผอ่น 

 
 2.8.4  กรณีท่ี 4 ผลงานการจดัสวนขนาดเล็กของบริษทั ธีระพนัธ์ุไม ้ จ  ากดั 

2.8.4.1  ประวติัความเป็นมา 
บริษทั ธีระพนัธ์ุไม ้จ  ากดั (2557) กล่าววา่ ตั้งอยูท่ี่ 27/8 หมู่ 3 ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21000 ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งจนถึงปัจจุบนันบัเป็นเวลากวา่ 20 ปี ท่ีบริษทั ธีระ
พนัธ์ุไม ้จ  ากดั ภายใตก้ารบุกเบิกของ คุณธีระ โตโฉม ผูพ้ลิกโฉมพื้นดิน ภายในบา้น และ โรงงาน
อุตสาหกรรม ให้ดูสวยงามแปลกตา ซ่ึงจากประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ ผนวกกับ
บุคคลากรท่ีมีประสบการณ์ และความสามารถกวา่ 200 คน รวมทั้ง ความทนัสมยั ของอุปกรณ์ใน
การจดัแต่งสวน ท าใหบ้ริษทั ธีระพนัธ์ุไม ้จ  ากดั เป็นท่ียอมรับ และเช่ือถือในการบริการดา้นพนัธ์ุไม ้
และการตกแต่งสวนตลอดมา 

จากประสบการณ์ท่ีทาง บริษทั ธีระพนัธ์ุไม้ จ  ากดั ไดด้ าเนินกิจการมากว่า 
20 ปี เก่ียวกบัเร่ืองงานดูแลบ ารุงรักษาภูมิทศัน์ และไดเ้ขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ให้แก่ นิคมอุตสาหกรรม, โรงแรม, รีสอร์ท รวมไปถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นได้
วา่ทางเรา ไดรั้บความไวว้างใจจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ใหไ้ดมี้โอกาสเขา้ไปร่วมงาน 

ดังนั้น ทางบริษัท ธีระพนัธ์ุไม้ จ  ากัด จึงถือได้ว่ามีประสบการณ์ในการ
ท างาน รวมถึงบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมทั้งเร่ืองการให้ค  าปรึกษา ออกแบบและก่อสร้างจนถึง 
การดูแลบ ารุงรักษาครบวงจร อีกทั้งยงับริการการออกแบบจดัสวนในอาคาร เช่น จดับูทออกงาน
แสดงสินคา้ จดัเวทีในงานต่าง ๆ รวมถึงการจดัซุ้มงานแต่งงาน โดยทีมงานท่ีเช่ียวชาญผนวกกบั
เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ ท่ีทนัสมยั ครอบคลุมงานดูแลภูมิทศัน์และงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  

2.8.4.2  การศึกษาพื้นท่ีโครงการ 
การศึกษาผลงานของบริษทั ธีระพนัธ์ุไม ้จ  ากดั ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ ช านาญ

และมีประสบการณ์ในเร่ืองการจัดสวนในรูปแบบต่างๆหรืองานท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่า งานระบบ
ประเภทต่างๆเช่น งานระบบสปริงเกอร์ งานระบบไฟสนามฯ การจดัจ าหน่ายพนัธ์ุไม ้ ในเร่ืองของ
การจดัสวนประเภทต่างๆเช่น จดัสวนบา้น จดัสวนโรงงานอุตสาหกรรมเครือ ปตท. สวนสมุนไพร
พระเทพ ฯ รวมถึงการจดัสวนขนาดเล็กท าให้ทราบถึงแนวคิดในการเลือกใชว้สัดุและการเลือกพืช
พรรณไดถู้กและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีนั้นๆ 
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ภาพที ่2.19 ผลงานสวนขนาเล็กของบริษทั ธีระพนัธ์ุไม ้จ  ากดั 
ทีม่า : บริษทั ธีระพนัธ์ุไม ้จ  ากดั, 2557: ออนไลน์ 

 
ตารางท่ี 2.6  สรุปผลงานการจดัสวนขนาดเล็กของบริษทั ธีระพนัธ์ุไม ้ จ  ากดั 

หวัขอ้ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 

การจดัสวนขนาด
เล็ก 

จากการศึกษาพบว่าผลงานการจดัสวนขนาดเล็กของบริษทั ธีระพนัธ์ุไม ้
จ  ากดันั้นมีจดัองค์ประกอบไดอ้ยา่ลงตวัและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท า
ใหน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีโครงการโรงเรียนธญับุรีในการเลือกใชว้สัดุและ
พืชพรรณไดถู้กตอ้งเหมาะสมใหเ้ขา้กบับริเวณพื้นท่ีตอ้นรับและส่วนโชว ์
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บทที ่3 
การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัโครงการ 

 
 ศึกษาขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการโรงเรียนธัญบุรี อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี  เพื่อท่ีนาํ
ขอ้มูลไปประกอบการออกแบบโครงการจึงจาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูลต่างๆ แลว้นาํมาวิเคราะห์เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ ซ่ึงจะส่งผลทาํ
ให้การออกแบบพื้นท่ีโครงการนั้นสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้นการศึกษาขอ้มูลและ
การวเิคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ขอ้มูลระดบัมหาภาคและขอ้มูลระดบัจุลภาค 

3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1  ตราสัญลกัษณ์ประจาํจงัหวดัปทุมธานี 

ตราสัญลกัษณ์ประจาํจงัหวดัปทุมธานี เป็นรูปวงกลมมีสัญลกัษณ์ดอกบวัหลวงสี
ชมพูอยู่ตรงกลาง และรวงขา้วสีทองอยู ่2 ขา้งดอกบวัและตน้ขา้ว หมายถึง ความสมบูรณ์ดว้ย พืช
พนัธ์ุธญัญาหาร จงัหวดัปทุมธานี ใชอ้กัษรยอ่วา่ "ปท"  ดงัภาพท่ี 3.1 
 

 
ภาพที ่3.1  ตราสัญลกัษณ์ประจาํจงัหวดัปทุมธานี 
ทีม่า :  ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี, 2557: ออนไลน์ 

 
 3.1.2  คาํขวญัประจาํจงัหวดัปทุมธานี 
                          “ ถ่ินบวัหลวง   เมืองรวงขา้ว  เช้ือชาวมอญ  นครธรรมะ  พระตาํหนกัรวมใจ  สดใส
เจา้พระยา  กา้วหนา้อุตสาหกรรม ” (ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี, 2557) 
 3.1.3  ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดัปทุมธานี 

           ตน้ปาริชาติ 

           ช่ือสามญั  :  Indian Coral Tree, Variegated Tiger’s claw 
                       ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Erythrina variegata Linn. 
                       วงศ ์ :  LEGUMINOSAE 
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                       ช่ืออ่ืน  :  ทองหลาง, ทองหลางด่าง, ทองหลางลาย, ปาริชาต 
                       ถ่ินกาํเนิด  :  อินเดีย 
                       ขอ้มูลทางวชิาการ : ไมต้น้ ผลดัใบ สูง 5 - 10 เมตร ตามก่ิงตน้อ่อนมีหนาม เรือนยอด
เป็นพุม่กลม โปร่ง 
                       นิเวศวทิยา  :  พบทัว่ไปในยา่นเอเชียเขตร้อนและอบอุ่น 
                       การออกดอก  :  มกราคม - กุมภาพนัธ์ุ 
                       ขยายพนัธ์ุ  : โดยเมล็ดและปักชาํ 
                       ประโยชน์ :  ปลูกไมท้องหลาง หมายถึง การมีทรัพยสิ์นเงิน มีเงินทองใชไ้ม่ขดัสน
เป็นไมด้อก ไมป้ระดบั  

 

ภาพที ่3.2  ตน้ปาริชาติ 

ทีม่า:  ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี, 2557: ออนไลน์ 
 

 3.1.4  ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัปทุมธานี 

ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี (2557) กล่าวว่า จงัหวดัปทุมธานี เดิมเป็นถ่ินฐาน
บา้นเมืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 300 ปี นบัตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา คือ
เม่ือพุทธศกัราช 2202 มงันนัทมิตรไดก้วาดตอ้นครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภยัจาก
ศึกพม่าเขา้มาพึ่งพระบรมโพธ์ิสมภาร สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกไดพ้ฒันาข้ึนมา
ตามลาํดบั ต่อมาแผน่ดินสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญไดอ้พยพหนีพม่า
เขา้มาพึ่งพระบรมโพธ์ิสมภารอีกเป็นคร้ังท่ี 2 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตั้ งบา้นเรือนท่ีสามโคก และคร้ังสุดท้ายในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลยั ไดมี้การอพยพชาวมอญคร้ังใหญ่จากเมืองเมาะตะมะ เขา้สู่ประเทศไทยเรียกวา่ " มอญใหญ่" 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้ งบ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านสามโคกอีก
เช่นเดียวกนั ฉะนั้นจากชุมชนท่ีขนาดเล็ก "บา้นสามโคก" จึงกลายเป็น "เมืองสามโคก" ในกาล
ต่อมา 
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                   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ทรงเอาพระทยัใส่ดูแล ทาํนุบาํรุงชาวมอญ
เมืองสามโคกไม่ไดข้าด คร้ังเม่ือเดือน 11 พุทธศกัราช 2358 ไดเ้สด็จประพาสท่ีเมืองสามโคก และ
ประทบัท่ีพลบัพลาริมแม่นํ้ าเจา้พระยาฝ่ังซ้ายเยื้องเมืองสามโคก ยงัความปลาบปล้ืมใจให้แก่ชาว
มอญเป็นลน้พน้ จึงไดพ้ากนัหลัง่ไหลนาํดอกบวัข้ึนทูลเกลา้ฯถวายราชสักการะอยูเ่ป็นเนืองนิจ ยงั
ความซาบซ้ึงในพระราชหฤทยัเป็นท่ียิง่ จึงบนัดาลพระราชหฤทยัให้พระราชทานนามเมืองสามโคก
เสียใหม่วา่ "เมืองประทุมธานี" ซ่ึงวนันั้นตรงกบัวนัท่ี 23 สิงหาคม พุทธศกัราช 2538 ดว้ยพระมหา
กรุณาธิคุณดงักล่าว ช่ือเมืองประทุมธานีจึงไดก้าํเนิดนบัตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 

        ในปีพุทธศกัราช 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงโปรดเกลา้ให้ใช้
คาํว่า "จังหวดั" แทน"เมือง" และให้เปล่ียนการเขียนช่ือจังหวดัใหม่จาก "ประทุมธานี" เป็น 
"ปทุมธานี" ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯให้ยุบจงัหวดัธญับุรี
ข้ึนกบัจงัหวดัปทุมธานีเม่ือ พุทธศกัราช 2475 

          นบัตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัไดพ้ระราชทานนาม เมืองปทุมธานี
เป็นตน้มา จงัหวดัปทุมธานีก็เจริญรุ่งเรืองข้ึนเป็นลาํดบั เป็นจงัหวดัท่ีอุดมสมบูรณ์มีศิลปวฒันธรรม 
และเอกลกัษณ์อ่ืนๆเป็นของตวัเองซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชาวปทุมธานีภาคภูมิใจเป็นอยา่งยิ่ง และเป็นจงัหวดั
ในเขตปริมณฑลท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ตวัเมืองปทุมธานีอยูห่่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 46 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 1,565 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อาํเภอ 
คือ อาํเภอเมืองปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมแกว้ ธญับุรี หนองเสือ คลองหลวง และลาํลูกกา  
 3.1.5  ท่ีตั้งและอาณาเขตของจงัหวดัปทุมธานี 

ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี (2557) กล่าววา่ จงัหวดัปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลาง
ประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศาตะวนัออก อยู่เหนือระดบันํ้ าทะเลปาน
กลาง 2.30 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็น
ระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง คือ 
            ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอาํเภอบางไทร อาํเภอบางปะอินและอาํเภอวงัน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อาํเภอหนองแค และอาํเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี 
            ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัอาํเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก และ อาํเภอ
บางนํ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
            ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และอาํเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
                       ทิศใต้  ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขต
บางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอาํเภอปากเกร็ด อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : อาณาเขตติดต่อจงัหวดัปทุมธานี ภาพที ่3.3 
สัญลกัษณ์  :                   ท่ีตั้งโครงการ 
 

       

         

ทีม่า :  ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี, 2557: ออนไลน์  

  
 3.1.6  การแบ่งการปกครอง 

ในปัจจุบนัจงัหวดัปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อาํเภอ 53 ตาํบล 
460  หมู่บา้น การปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบไปดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาล
นคร 1  แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลตาํบล 17 แห่ง และองค์การบริการส่วนตาํบล 37 แห่ง 
จงัหวดัปทุมธานีการแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อาํเภอ คือ อาํเภอคลองหลวง อาํเภอธญับุรี อาํเภอ
เมืองปทุมธานี  อาํเภอลาดหลุมแกว้  อาํเภอลาํลูกกา อาํเภอสามโคก และอาํเภอหนองเสือ  
(ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี, 2557) 
  



   

45 
 

3.1.7  ลกัษณะภูมิประเทศ 
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่นํ้ าโดยมีแม่นํ้ าเจา้พระยาไหล

ผา่นใจกลางจงัหวดัในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานีและอาํเภอสามโคก ทาํให้พื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานี
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัหรือบนฝ่ังขวาของแม่นํ้ าเจา้พระยาไดแ้ก่ พื้นท่ี
ในเขตอาํเภอลาดหลุมแกว้ กบัพื้นท่ีบางส่วนของอาํเภอเมืองและอาํเภอสามโคกกบัฝ่ังตะวนัออก
ของจงัหวดัหรือบนฝ่ังซา้ยของแม่นํ้าเจา้พระยา ไดแ้ก่ พื้นท่ีอาํเภอเมืองบางส่วน อาํเภอธญับุรี อาํเภอ
คลองหลวง อาํเภอหนองเสือ อาํเภอลาํลูกกาและบางส่วนของอาํเภอสามโคกโดยปกติระดบันํ้ าใน
แม่นํ้ าเจา้พระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตร ซ่ึงทาํให้เกิดภาวะนํ้ าท่วมใน
บริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยาในพื้นท่ีฝ่ังขวาของแม่นํ้ าเจา้พระยาสําหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซ้าย
ของแม่นํ้ าเจา้พระยานั้น เน่ืองจากประกอบดว้ยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจาํนวนมาก ทาํให้
ปัญหาเก่ียวกบัอุทกภยัมีนอ้ยกวา่ (ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี, 2557) 

3.1.8  ลกัษณะของดิน 
จงัหวดัปทุมธานีพื้นท่ีจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวจดั 

สภาพดินเป็นกรดปานกลาง จาํแนก (กรมพฒันาท่ีดิน, 2557) ไดด้งัตารางท่ี 3.1  
 
ตารางท่ี 3.1  การจาํแนกลกัษณะดินของจงัหวดัปทุมธานี 

รวมพื้นท่ีดินเปร้ียว 392247.64 ไร่ 100% 72.37% 
      ของพื้นท่ีรวมทั้งจงัหวดั 

956492.98 ไร่ 

กลุ่มชุดดิน_2f ดินเปร้ียวนอ้ย 35964.06  ไร่ 5.20% 3.76% 

กลุ่มชุดดิน_11, 11f ดินเปร้ียวปานลาง 426292.54  ไร่ 61.58% 44.57% 

กลุ่มชุดดิน_10,10f ดินเปร้ียวจดั 229991.04  ไร่ 33.22% 24.05% 

ทีม่า :  กรมพฒันาท่ีดิน, 2557  
            
  เน่ืองจากลักษณะเป็นดินเหนียว ทาํให้การระบายนํ้ าไม่ดี ซ่ึงสภาพดินส่วนใหญ่ไม่
เหมาะสมกบัการปลูกพืชไร่ แต่เหมาะสมกบัการทาํนาโดยตอ้งมีการปรับปรุงดินดว้ยอินทรียวตัถุ
และปรับปรุงคุณภาพดินเปร้ียวเพื่อลดสภาพความเป็นกรดในดินโดยการใชว้สัดุปูนทางการเกษตร 
เช่น ปูนขาว ปูนโดโลไมท์ หรือปูนมาร์ล ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีเพื่อให้การ
เพาะปลูกไดผ้ลผลิตดีข้ึน (กรมพฒันาท่ีดิน, 2557) 
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 3.1.9  การคมนาคม  ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี (2557) กล่าววา่  
3.1.9.1  โดยรถยนต ์  จงัหวดัปทุมธานีเช่ือมต่อกบักรุงเทพฯ ดว้ยถนนหลายสาย จาก

กรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจงัหวดัปทุมธานีได ้5 เส้นทาง ดงัน้ี 
            1)  ใชท้างหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) หรือถนนวิภาวดีรังสิต หรือโทลล์
เวย ์จนถึงรังสิต แล้วแยกซ้ายเขา้ใช้เส้น ทางหมายเลข 346 (รังสิต -ปทุมธานี) จนถึงอาํเภอเมือง
ปทุมธานี 
            2)  ใช้ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ออกจากทาง
ด่วนท่ีทางออกบางพูน-รังสิตแล้วใช้เส้น ทางหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) จนถึงอาํเภอเมือง
ปทุมธานี 
            3)  ใชเ้ส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี 
            4)  ใชเ้ส้นทางกรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบวัทอง-ลาดหลุมแกว้-ปทุมธานี 
            5) ใช้ถนนวงแหวนตะวนัออก ออกท่ีทางออกรังสิต แล้วใช้ทางหลวง
หมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) เลียบคลอง รังสิตมุ่งหนา้ไปยงัรังสิต แลว้ใชส้ะพานต่างระดบัขา้ม
ถนนพหลโยธินเขา้สู่เส้นทางหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) ไปจนถึงอาํเภอเมืองปทุมธานี 
             3.1.9.2  รถโดยสารประจาํทาง  จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจาํทางปรับอากาศ
และไม่ปรับอากาศ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการมายงัจงัหวดั
ปทุมธานีหลายสาย เช่น 
            1)  รถธรรมดาสาย 33 สนามหลวง-ปทุมธานี 
            2)  รถธรรมดาสาย 90 รัชโยธิน-ทา่นํ้าปทุมธานี 
            3)  รถธรรมดาสาย 29, 34, 39, 59, 95 รถปรับอากาศสาย 185, 503, 510, 
513, 520, 522, ปอ. 29, ปอ. 34 และ ปอ. 39 ลงรถท่ีรังสิต แลว้ต่อรถสายรังสิต-ปทุมธานี 
           4)  รถร่วมบริการสาย 104 (สถานีขนส่งจตุจกัร-ปากเกร็ด) หรือสาย 32 (วดั
โพธ์ิ-ปากเกร็ด) แลว้ต่อรถสาย 33 และ 90 จากปากเกร็ดไปจงัหวดัปทุมธานี 
   สอบถามรายละเอียดเส้นทางเดินรถ ขสมก.เพิ่มเติมไดท่ี้ โทร.184 หรือท่ี
เวบ็ไซท ์www.bmta.co.th   

3.1.9.3  โดยรถไฟ  การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟ
กรุงเทพ (หวัลาํโพง) ทุกวนั ขบวนรถไฟสายเหนือ ท่ีออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หวัลาํโพง) ทุก
ขบวน วิง่ผา่นจงัหวดัปทุมธานี  เร่ิมจากสถานีหวัลาํโพง สามเสน บางซ่ือ บางเขน หลกัส่ี ดอนเมือง 
เดินทางโดยรถไฟไปลงท่ีสถานีรังสิต แลว้ต่อรถโดยสารจากสายรังสิต-ปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติม
ไดท่ี้ โทร. 1690 , 0 2223 7010,0 2223 7020,  0 2220 4334,  0 2220 4444  หรือท่ีเวบ็ไซต์
www.railway.co.th 

http://www.bmta.co.th/
http://www.railway.co.th/
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3.1.9.4   เรือ จากกรุงเทพโดยสารเรือด่วนเจา้พระยาไปลงท่ีท่านํ้ านนทบุรี แลว้ต่อ
รถสายนนทบุรี-ปทุมธานี  
                                    ระยะทางจากอาํเภอเมืองปทุมธานีไปยงัอาํเภอต่างๆ คือ 
                อาํเภอสามโคก         5    กิโลเมตร 
                อาํเภอลาดหลุมแกว้ 16   กิโลเมตร 
                อาํเภอคลองหลวง    22   กิโลเมตร 
               อาํเภอลาํลูกกา         32   กิโลเมตร 
               อาํเภอธญับุรี            34  กิโลเมตร 
               อาํเภอหนองเสือ      47   กิโลเมตร 
 3.1.10   จาํนวนประชากร 

จงัหวดัปทุมธานี มีประชากร ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2556 ทั้ งส้ิน 1,048,665 คน
เพิ่มข้ึน จากปี 2555 (ขอ้มูล ณ 30 ธันวาคม 2555) จาํนวน 14,828 คน คิดเป็นร้อยละ 1.43 จาํแนก 
เป็นชาย 498,262 คน หญิง 550,403 คน จาํนวนประชากรชายคิดเป็นร้อยละ 47.5 ประชากรหญิงคิด
เป็น ร้อยละ 52.5 ของประชากรทั้งหมด มีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 502,637 ครัวเรือน เพิ่มข้ึนจากปี 
2555 จาํนวน 12,8584 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.62 ซ่ึงจาํนวนประชากรปัจจุบนัดงัตารางท่ี 3.2 
(ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี, 2557) 
 
ตารางท่ี 3.2  จาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของจงัหวดัปทุมธานี 

อาํเภอ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จาํนวนครัวเรือน 
เมืองปทุมธานี 88,666 79,229 185,895 89,484 
ธญับุรี 91,867 103,234 195,101 92,901 
คลองหลวง 116,458 133,721 250,179 130,808 
ลาํลูกกา 120,049 131,472 251,521 1254,006 
ลาดหลุมแกว้ 29,938 31,481 61,419 29,001 
สามโคก 25,893 27,431 53,325 20,224 
หนองเสือ 25,391 25,835 51,226 15,213 
รวม 498,262 550,403 1,048,665 502,637 

ทีม่า :  ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี, 2557: ออนไลน์ 
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3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค  (ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีโ่ครงการ) 
 3.2.1  สถานท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

โรงเรียนธัญบุรี ตั้งอยู่เลขท่ี 2 พหลโยธิน94 ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
12130  มีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 21 ไร่ สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี 
สระบุรี) (สังกดัเดิมคือสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2) ประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายแบบสหศึกษา ปัจจุบนัมี
การจดัชั้นเรียนแบบ 14-14-14/10-10-10 (ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 14 ห้องเรียนและ
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 10 หอ้งเรียน) มีจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 2,971 คน ส่วนของ
คณะครูอาจารย ์149 คน ลูกจา้งประจาํ 5 คน ลูกจา้งชัว่คราว 53 คน     
          พื้นท่ีออกแบบและปรับปรุงโรงเรียนธัญบุรี อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี  มีพื้นท่ี
รวมทั้งหมด 21 ไร่ พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่างๆดงัภาพท่ี 3.4 ดงัน้ี 
   ทิศเหนือ ติดกบั  ซอยพหลโยธิน 94 ทางเขา้ชุมชนแออดั 
ผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการในเร่ืองของเสียงและฝุ่ นละออง 
   ทิศใต ้  ติดกบั  คลองสวา่น ผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการในฤดู
ฝนถา้ปริมาณนํ้าฝนมากทาํใหไ้หลเขา้พื้นโครงการ 
   ทิศตะวนัออก ติดกบั  เขตชุมชนแออดั ผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการ
เร่ืองของเสียง 
   ทิศตะวนัตก ติดกบั  กรมชลประทาน ไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ี
โครงการ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : แผนผงับริเวณและพื้นท่ีใกลเ้คียงของพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.4 
สัญลกัษณ์ :                            มุมมองภาพถ่ายจากพื้นท่ีโครงการ     
 
  
 
 

 

 

  
 
 

ซอยพหลโยธิน 94 

ท า ง เ ข้ า ชุ ม ช น

แออัด  ผลกระทบ

ต่อพื้นท่ีโครงการ

ในเร่ืองของเสียง

และฝุ่ นละออง 

เขตชุมชนแออัด 

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

พื้ น ท่ีโครงการ

เ ร่ืองของ เ สี ย ง

และดา้นมุมมอง 

กรมชลประทาน   

ไม่ มี ผลก ระท บ

ต่อพื้นท่ีโครงการ 

คลองสว่าน ผลกระทบ

ต่อพื้นท่ีโครงการใน

ฤดูฝนถา้ปริมาณนํ้ าฝน

มากทาํให้ไหลเข้าพื้น

โครงการ 
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 3.2.2   การเขา้ถึงโครงการ การเขา้ถึงโครงการมีอยู ่3 เส้นทาง ดงัภาพท่ี 3.5 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

 3.2.2.1  ทางเขา้โครงการเส้นทางท่ี  1  เส้นทางน้ีจะมาจากถนนพหลโยธิน เส้นทาง
น้ีรถโดยสารประจาํทางส่วนใหญ่ผา่นเพราะเป็นเส้นทางผา่นไปยงัรังสิต ปทุมธานี ส่วนใหญ่จะเขา้
ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ซ่ึงเส้นทางน้ีพื้นท่ีโครงการจะอยูต่รงขา้มกบั ห้าง Makro รังสิต  ผูใ้ชโ้ครงการ
ถา้มาจากเส้นทางน้ีจะเดินขา้มสะพานลอยเพื่อเดินเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ ระยะทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ
ประมาณ 300 เมตร จึงจะถึงบริเวณทางเขา้โรงเรียนธญับุรี 

 3.2.2.2  ทางเขา้โครงการเส้นทางท่ี  2  เส้นทางน้ีจะมาจากถนนวิภาวดี-รังสิต 
เส้นทางน้ีรถโดยสารประจาํทางส่วนใหญ่จะผา่นเน่ืองจากเป็นทางผา่นเขา้สู่กรุงเทพฯ เส้นทางน้ีเร่ิม
จากเมเจอร์รังสิต  ซ่ึงพื้นท่ีโครงการนั้นจะสังเกตไดโ้ดยจากสถาบนัธญัญารักษห์รือสะพานลอยท่ี 1 
เล้ียวซ้ายระยะทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการประมาณ 300 เมตร  เพราะพื้นท่ีโครงการจะอยูใ่กลเ้คียงกบั
สถาบนัธญัญรักษ ์จึงจะถึงบริเวณทางเขา้โรงเรียนธญับุรี 

รถโดยสายประจาํทางท่ีผา่นทางเขา้โครงการทางท่ี 1 และทางเขา้โครงการ
ทางท่ี  2  : 29, 34, 39 ,59, 95.ก, 503, 538 ,187,  ปอ. 29, 520 , 510 รถเมล์ทุกสายท่ีผา่น รังสิต รถตู้
ทุกสายท่ีไป        ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เป็นตน้ 

 3.2.2.3  ทางเขา้โครงการเส้นทางท่ี 3  เส้นทางน้ีจะมาจากรังสิต-นครนายก เล้ียวซ้าย
เขา้ถนนรังสิต-นครนายก 2 แลว้เล้ียวขวาผา่นหมู่บา้นฤษดานคร มีระยะทางห่างประมาณ 100 เมตร  
จึงจะถึงบริเวณทางเขา้โรงเรียนธญับุรี เส้นทางน้ีไม่มีรถประจะทางผา่นจะเดินทางโดยรถส่วนตวั 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.5 
สัญลกัษณ์ :                      แสดงท่ีตั้งของพื้นท่ีโครงการ 
                                         แสดงท่ีตั้งทางการเขา้ถึงโครงการ 
                 

  
ทีม่า:  http://www.google.co.th/maps 

  
 

ทางเขา้โครงการทางท่ี 2 เสน้ทางมาจากถนนวภิาวดี-รังสิต 

ทางเขา้โครงการทางท่ี 3 รังสิต-นครนายก 

ทางเขา้โครงการทางท่ี 1 เสน้ทางมาจากถนนพหลโยธิน 

http://www.google.co.th/maps.html
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 3.2.3  ลกัษณะพื้นท่ีโครงการ 
พื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีท่ีมีลักษณะพื้นท่ีจาํกัด สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปของพื้นท่ี

โครงการสามารถแบ่งพื้นท่ีใชส้อยออกตามหมวดอาคารเรียน ดา้นหนา้ซ่ึงอยูท่างทิศเหนือของพื้นท่ี
โครงการติดกบัซอยพหลโยธิน 94 ทางเขา้ชุมชนแออดั ทางดา้นทิศตะวนัออกติดกบัชุมชนแออดั
ต่อมาทางด้านทิศใต้ติดกับคลองสว่านและยงัมีกรมชลประทานติอยู่กบัพื้นท่ีโครงการด้านทิศ
ตะวนัตก ลกัษณะพื้นท่ีโครงการภายในโดยรวมจะแบ่งตามพื้นท่ีการใชส้อยของแต่ละกิจกรรมของ
แต่ละพื้นท่ี  (ดงัภาพท่ี 3.6 – 3.7) ไดด้งัน้ี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
แผนที ่ :  แสดงพื้นท่ีปัจจุบนัของโรงเรียนธญับุรี ภาพที ่3.6 
สัญลกัษณ์  :      
 
 

 
 

ตาํแหน่งพื้นท่ีใชส้อยภายในพื้นท่ี

โครงการ ช้ีทิศทางของตาํแหน่งพื้นท่ีใชส้อยภายใน

พื้นท่ี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
แผนที ่ :  แสดงพื้นท่ีปัจจุบนัของโรงเรียนธญับุรี ภาพที ่3.7 
สัญลกัษณ์  :      
 
 

 
 

ตาํแหน่งพื้นท่ีใชส้อยภายในพื้นท่ี

โครงการ ช้ีทิศทางของตาํแหน่งพื้นท่ีใชส้อยภายใน

พื้นท่ี 
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 3.2.4  ลกัษณะทางดา้นทศันียภาพของพื้นท่ีโครงการ 
จากการสํารวจบริเวณของพื้นท่ีโครงการนั้นเราสามารถท่ีจะแบ่งลกัษณะมุมมอง

ของพื้นท่ีนั้นออกได้เป็น  2  ลักษณะ คือ มุมมองท่ีมาจากภายในโครงการออกสู่พื้นท่ีบริเวณ
ภายนอกโครงการและมุมมองท่ีภายนอกโครงการมองเขา้มาภายในพื้นท่ีโครงการ 

3.2.4.1  มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 
1)  ทศันียภาพมุมมองทางดา้นทิศใต ้

     ลกัษณะมุมมองเป็นแบบ  View  point  เป็นมุมมองท่ีมองเขา้ไปแลว้จะ
เห็นทศันียภาพของห้องนํ้ าชาย ไม่ได้รับการปรับปรุง ทาํให้สภาพพื้นท่ีโดยรอบส่งกล่ินเหม็น
ออกมาเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ ดงันั้นควรใชไ้มพุ้ม่ท่ีมีแบบฟอร์มปิดบดบงัของพื้นท่ีบริเวณน้ีเพื่อไม่ให้
มีทศันียภาพท่ีไม่พึ่งประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.8  แสดงมุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการทางดา้นทิศใต ้
                
            2)  ทศันียภาพมุมมองทางดา้นทิศตะวนัออก  
    ลกัษณะมุมมองเป็นแบบ  View  point เป็นมุมมองท่ีมองเขา้ไปแลว้จะ
เห็นทศันียภาพของสวนเรือนไทยเป็นสถานท่ีพกัผอ่น ซ่ึงพื้นท่ีคร่ึงหน่ึงไดร่้มเงาจากตนัไม ้พื้นท่ีอีก
คร่ึงหน่ึงมีแสงแดดร้อน ดงันั้นเราควรปลูกไมย้ืนตน้เพิ่มเติมท่ีให้ร่มเงาไดดี้ในส่วนของพื้นท่ีมี
แสงแดดร้อนเพื่อรองรับต่อผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ  
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ภาพที ่3.9  แสดงมุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการทางดา้นทิศตะวนัออก 
    
           3)  ทศันียภาพมุมมองทางดา้นทิศเหนือ 
     ลกัษณะมุมมองเป็นแบบ Open view เป็นมุมมองท่ีมองเห็นทศันียภาพ
ถนนทางออกของพื้นท่ีโครงการและมา้นัง่หินอ่อนสําหรับผูใ้ชโ้ครงการ ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีดีอยูแ่ลว้
ไม่ควรใชพ้ืชพรรณท่ีบดบงัทศัยภีาพบริเวณพื้นท่ีน้ี  

ภาพที ่3.10  แสดงมุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการทางดา้นทิศเหนือ 
 
           4)  ทศันียภาพมุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก  
     ลักษณะมุมมองเป็นแบบ Window view เป็นมุมมองท่ีมองเห็น
ทศันียภาพของสนามฟุตบอลภายในโครงการและอาคารเรียนซ่ึงเป็นมุมมองท่ีดีอยูแ่ลว้ไม่ควรใชพ้ืช
พรรณท่ีบดบงัทศันียภาพบริเวณพื้นท่ีน้ี 
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ภาพที ่3.11  แสดงมุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการทางดา้นทิศตะวนัตก 
           
          3.2.4.2  มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในพื้นท่ีโครงการ 
           1)  ทศันียภาพมุมมองทางดา้นทิศใต ้
      ลักษณะมุมมองเป็นแบบ Window  view เป็นมุมมองท่ีมองเห็น
ทศันียภาพสวนธัญวฒัน์เป็นแบบเปิดโล่งปลูกตน้ไมร้อบบริเวณสวน ดงันั้นควรใช้ไม้พุ่มท่ีมี
ลกัษณะท่ีมีแบบฟอร์มแน่นอนทนทานต่อแสงแดดร่ําไรไดแ้ละไม่บดบงัทศันียภาพของบริเวณพื้นท่ี 
น้ี 

ภาพที ่3.12  แสดงมุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการทางดา้นทิศใต ้
   
           2)  ทศันียภาพมุมมองทางดา้นทิศตะวนัออก 
      ลกัษณะมุมมองเป็นแบบ Window view เป็นมุมมองท่ีมองเห็น
ทศันียภาพบริเวณสวนเรือนไทยท่ีเปิดโล่งเป็นสถานท่ีพกัผ่อนมีชุดโต๊ะมา้นัง่หินอ่อนอยู่โดยรอบ
บริเวณพื้นท่ีน้ี ดงันั้นควรปลูกไมพุ้่มรอบบริเวณโคนไมย้ืนตน้เพื่อเพิ่มทศันียภาพให้ดูมีสีสันให้กบั
พื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่3.13  แสดงมุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการทางดา้นทิศตะวนัออก 
          
           3)  ทศันียภาพมุมมองทางดา้นทิศเหนือ 
     ลกัษณะมุมมองเป็นแบบ Window  view เป็นมุมมองท่ีมองเห็นถนน
ทางออกของโครงการและมีโดมเหล็กท่ีอยูห่นา้หอ้งประชาสัมพนัธ์และบริเวณหอพระของโรงเรียน 
ดงันั้นควรมีการปลูกไมเ้ล้ือยท่ีมีความทนทานต่อแสงแดดตลอดทั้งวนับริเวณโดมเหล็กหน้าห้อง
ประชาสัมพนัธ์เพื่อบดบงัแสงแดดแลบริเวณหอพระควรใชพ้ืชพรรณท่ีดูแลรักษาง่ายและสวยงาม
บริเวณพื้นท่ีน้ี 

 
ภาพที ่3.14  แสดงมุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการทางดา้นทิศเหนือ 
   
           4)  ทศันียภาพมุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก 
     ลกัษณะมุมมองเป็นแบบ Window view เป็นมุมมองท่ีมองเห็น
ทศันียภาพของท่ีจอดรถของอาจารยห์รือผูท่ี้มาใชบ้ริการและกาํแพงกั้นของกรมชลประทาน ดงันั้น
ควรทาํหลงัคาคุมบริเวณลานจอดรถน้ีเพราะถ้าในฤดูฝนอาจมีลมพดัแรงทาํให้ก่ิงก้านของตน้ไม้
เปราะหกัไดง่้ายจะทาํใหร้ถท่ีจอดบริเวณน้ีอาจไดรั้บความเสียหายได ้
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ภาพที ่3.15  แสดงมุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการทางดา้นทิศตะวนัตก 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : ทิศทางทศันียภาพของพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.16 
สัญลกัษณ์ :   
                                            
 
                                         
                  
  

มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอก

พื้นท่ีโครงการ 

มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายใน

พื้นท่ีโครงการ 

3 

 
3 

 

4 

 
4 

 

2 

 

2 

 

1 

 
1 
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 3.2.5  ลกัษณะสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเดิม 
ลกัษณะสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ มีอาคารเรียน คสล

ทั้งหมด 7 อาคาร  หอประชุม 1 อาคาร  ห้องประชาสัมพนัธ์ 1 ห้อง  ห้องอาเซียน 1 ห้อง โรงอาหาร 
1หลงั  ห้องนํ้ า 2 หลงั  ลานอเนกประสงค์ 1 ลาน สนามฟุตบอล  1 สนาม  ศาลาทรงไทย 1 ศาลา 
สวนธญัวฒัน์ 1 จุด โดมเหล็กหนา้ห้องประชาสัมพนัธ์ 1 จุด หอพระ 1จุด  บ่อนํ้ าพุ 1 จุดและป้อม
ยาม 2 จุด ดงัภาพท่ี 3.34 และดงัภาพท่ี 3.35 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.5.1  อาคารเรียนต่างๆ สามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
1)  อาคาร 1 เป็นอาคารเรียน คสล 6 ชั้น ตวัอาคารมีขนาดกวา้งยาว 55 เมตร 

กวา้ง 9 เมตร รูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบ
แบน  มีการใช้งานสําหรับการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของโรงเรียน ชั้นล่างจดัทาํเป็นพื้นท่ี
หอ้งสมุด 

2)  อาคาร 2  เป็นอาคารเรียน คสล 5 ชั้น ตวัอาคารมีขนาดยาว 63 เมตร 
กวา้ง 6 เมตร รูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบ
ป้ันหยา  มีการใชง้านสาํหรับการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของโรงเรียน  

3)  อาคาร 3 เป็นอาคารเรียน คสล 4 ชั้น ตวัอาคารมีขนาดยาว 54.5 เมตร 
กวา้ง 10 เมตร รูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบ
แบน มีการใช้งานสําหรับการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของโรงเรียน ชั้นล่างมีห้องแนะแนวอยู่
บริเวณมุมซา้ยของตวัอาคาร 1 หอ้งและฝ่ายกิจการนกัเรียน 1 หอ้ง 

4)  อาคาร 4 เป็นอาคารเรียน คสล 4 ชั้น รูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะเป็นรูป
ตวัแอล แบ่งออกเป็น 2 หลงั ตวัอาคารหลงัแรกมีขนาดยาว 48 เมตร กวา้ง 8 เมตร ตวัอาคารอีกหลงั
มีขนาดยาว 31.5 เมตร กวา้ง 12 เมตร ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบป้ันหยา  มีการใช้งาน
สาํหรับการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของโรงเรียน ชั้นล่างของตวัอาคารเป็นวงโยธวาทิตและห้อง
นาฏศิลป์ 

5)  อาคาร 5 เป็นอาคารเรียน คสล 1 ชั้น ตวัอาคารมีขนาดยาว 39 เมตร กวา้ง 
8 เมตร รูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบป้ันหยา 
มีการใชง้านสาํหรับการเรียนการสอนวชิาศิลปกรรมต่างๆ   

6)  อาคาร 6 เป็นอาคารเรียน คสล 3 ชั้น ตวัอาคารมีขนาดยาว 31 เมตร กวา้ง 
6 เมตร  รูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบป้ันหยา  
มีการใชง้านสําหรับการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของโรงเรียนบริเวณชั้นล่างใชส้ําหรับการเรียน
การสอนวชิาเกษตร 
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7)  อาคาร 7 เป็นอาคารเรียน คสล 1 ชั้น ตวัอาคารมีขนาดยาว 21 เมตร กวา้ง 
8 เมตร  รูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบป้ันหยา 
มีการใชง้านสาํหรับการเรียนการสอนวชิาคหกรรม   

3.2.5.2  หอประชุม  เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น ตวัอาคารมีขนาดยาว 34 เมตร กวา้ง 19 
เมตร  รูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบหนา้จัว๋ 
ชั้นบนเป็นประชุมมีการใช้งานเพื่อประชุมผูป้กครอง พิธีการไหวค้รู พิธีมอบเกียรติบตัร จดังานปี
ใหม่ฯส่วนชั้นล่างเป็นฝ่ายบริหารต่างๆ มีการใชง้านเพื่อติดต่อประสานงานต่างๆภายในโรงเรียน  

3.2.5.3  ห้องประชาสัมพนัธ์ เป็นอาคาร คสล 1 ชั้น ตวัอาคารมีขนาดยาว 3 เมตร 
กวา้ง 3 เมตร  รูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบ
ป้ันหยา มีการใชง้านประชาสัมพนัธ์ต่างๆภายในโรงเรียน 

3.2.5.4  ห้องอาเซียน เป็นอาคาร คสล 1 ชั้น รูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะเป็นแปด
เหล่ียม  ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาแปดเหล่ียม มีการใชง้านเพื่อเป็นห้องพกัครูต่างชาติและติดต่อ
ประสานเก่ียวกบัโครงการต่างๆท่ีเก่ียวกบัภาษา 

3.2.5.5  โรงอาหาร  เป็นอาคาร 1 ชั้น คร่ึงหน่ึงช่วงล่างของตวัอาคารเป็นคอนกรีต
ฉาบหยาบทาสีมีความสูงประมาณ 1 เมตร อีกคร่ึงหน่ึงท่ีเหลือเป็นการติดตั้งดว้ยกระจกลอ้มรอบ
อาคาร ตวัอาคารมีขนาดยาว 50 เมตร กวา้ง 10 เมตร  รูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบป้ันหยา มีการใชง้านเพื่อรับประทานอาหารภายในโรงเรียน 

3.2.5.6  หอ้งนํ้า สามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
1)  หอ้งนํ้ าชาย  เป็นอาคาร คสล 1 ชั้น ตวัอาคารมีขนาดยาว 4.5 เมตร กวา้ง 

9  เมตร  รูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบป้ันหยา 
มีจาํนวน 5 หอ้ง มีการใชง้านสาํหรับผูช้าย  

2)  ห้องนํ้ าหญิง เป็นอาคาร คสล 1 ชั้น แบ่งไดเ้ป็น 2 หลงั หลงัแรก มีตวั
อาคารมีขนาดยาว 4.5 เมตร กวา้ง 9  เมตร  รูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้มีจาํนวน 
10 ห้อง ส่วนอีกหลงัรูปแบบตวัอาคารมีลกัษณะส่ีเหล่ียมจตุรัส มีตวัอาคารมีขนาดยาว 4.5 เมตร 
กวา้ง 4.5 เมตร มีจาํนวน 4 ห้อง ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบป้ันหยา มีการใชง้านสําหรับ
ผูห้ญิง 

3.2.5.7  ลานอเนกประสงค ์ เป็นโครงสร้างแบบเปิดโล่ง มีขนาดความยาว 30.5 เมตร 
กวา้ง 49 เมตร มีเสาจาํนวนเสา 8 เสา  ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบร่วมสมยั(โคง้) มีการใช้
งานเพื่อกิจกรรมเคารพธงชาติ  เรียนวชิาพลศึกษา เล่นกีฬา กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นตน้ 
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3.2.5.8  สนามฟุตบอล เป็นพื้นท่ีปกคลุมไปดว้ยหญา้นวลนอ้ย  มีขนาดความยาว 70  
เมตร กวา้ง 41 เมตร ริมข้างสนามมีฝาท่อระบายเป็นจุดๆรอบสนาม มีการใช้เพื่อเล่นฟุตบอล 
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นตน้ 

3.2.5.9  ศาลาทรงไทย  เป็นจุดเด่นในบริเวณพื้นท่ีน้ี รูปแบบศาลาเป็นรูปทรงจตุัรัส 
เปิดโล่ง 4 ดา้น มีความสูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบประกอบไปดว้ย ชุดโตะ๊นัง่ มีการให้ร่มเงาของตน้
ประดู่ กระพี้จ ัน่ และตะแบก ส่วนแผ่นทางเดินเกิดปัญหาในสวนไทยน้ีเกิดปัญหาดินทรุดจึงควร
ไดรั้บการออกแบบปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างใหม่เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีปัจจุบนั  

3.2.5.10  สวนธญัวฒัน์  เป็นบริเวณพื้นท่ีแบบเปิดโล่ง มีขนาดความยาว 20 เมตร 
กวา้ง  13 เมตร มีลกัษณะมีลานเปิดโล่งอยูบ่ริเวณตรงกลาง มีท่ีนัง่ลอ้มรอบ มีตน้ไมป้ลูกลอ้มรอบ
เพื่ออาศยัร่มเงาคือ ไทรยอ้ยใบแหลม ประดู่  เส้ียว  ปีบ อยูใ่นบริเวณพื้นท่ีน้ี 

3.2.5.11  โดมเหล็กหน้าห้องประชาสัมพนัธ์  บริเวณพื้นท่ีโดมเหล็กหน้าห้อง
ประชาสัมพนัธ์  มีลกัษณะโครงสร้างแบบเปิดโล่งบริเวณพื้นท่ีตรงกลาง มีจาํนวน 6 เสา ปกคุลม
ด้วยหลงัคาแบบร่วมสมยั(โคง้)วสัดุทาํด้วยเหล็กตะแกรง มีการใช้งานเพื่อปลูกไมเ้ล้ือยป้องกัน
แสงแดดหนา้หอ้งประชาสัมพนัธ์ 

3.2.5.12  หอพระ  หอพระประจาํโรงเรียนธญับุรี คือ พระศรีธญัญรัตนมหามุนี ซ่ึง
เป็นเคารพสักการะของผูค้ณะอาจารยแ์ละนักเรียน บริเวณพื้นท่ีน้ีกวา้ง 3 เมตร ความสูง 5 เมตร 
รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ฐานโครงสร้างยกสูงมีลกัษณะเป็นฐาน
สิงห์ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กฉาบปูนทาสี ส่วนตวัโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างคอนกรีต
ประดับตกแต่งด้วยปูนแกะสลัก ด้านหน้าจะเป็นแบบมุขเปิดประดับด้วยช่อฟ้า หลังคาของ
โครงสร้างมีสองตบั หลงัคาเป็นหลงัคาชั้นเดียว ไม่มีการซอ้นชั้น 

3.2.5.13  บ่อนํ้ า เป็นบ่อ คสล มีลักษณะเป็นรูปตัวแอลปูนวสัดุด้วยหินอ่อนอยู่
บริเวณหน้าห้องนํ้ าชาย  มีขนาดยาว 11 เมตร  กวา้ง 4 เมตร  มีการใชง้านเป็นส่วนโชวเ์พื่อความ
สวยงาม 

3.2.5.14  ป้อมยาม เป็นอาคารโครงสร้างไม ้มีตวัอาคารยาว 5 เมตร กวา้ง 3.5 เมตร 
ทรงหลงัคาเป็นแบบหลงัคาเป็นแบบป้ันหยา มีการใชง้านเพื่อเป็นท่ีพกัของผูรั้กษาความปลอดภยั
หนา้ประตูโรงเรียน 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
แผนที ่ :  แสดงตาํแหน่งท่ีตั้งสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเดิม ภาพที ่3.17 
สัญลกัษณ์  :      
 
 

 
 

 
 

ตาํแหน่งพื้นท่ีของสถาปัตยกรรม

เดิม 

โครงการ 

ช้ีทิศทางของพื้นท่ีของสถาปัตยกรรมเดิม 

พื้นท่ี พื้นท่ีอาคารเรียนทั้งหมด 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธัญบุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
แผนที ่: แสดงตาํแหน่งท่ีตั้งสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเดิม (ต่อ) ภาพที ่3.18 
สัญลกัษณ์  :      
 

 
 

ตาํแหน่งพื้นท่ีของสถาปัตยกรรม

เดิม ช้ีทิศทางของพื้นท่ีของสถาปัตยกรรมเดิม 

    
พื้นท่ีอาคารเรียนทั้งหมด 
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3.2.6  พืชพรรณเดิม  
ลกัษณะของพืชพรรณไมเ้ดิมข้ึนอยู่บริเวณต่างๆของพื้นท่ีโครงการ บางส่วนเป็น

พรรณไมท่ี้นาํมาปลูกข้ึนใหม่  ส่วนใหญ่เป็นพืชพรรณไมเ้ดิมคือไมย้ืนตน้ท่ีมีร่มเงาเพื่อทาํกิจกรรม
ในพื้นท่ีบริเวณนั้น เช่น ตน้อินทนิลนํ้า  ตน้ประดู่องัสนา ตน้ไทรยอ้ยใบแหลม ตน้ไทรยอ้ยใบทู่ ตน้
ปีบ ตน้ตะแบก ตน้จิกนา ตน้อโศกอินเดีย ตน้จาํปี  ตน้เส้ียว  ตน้ตาลฟ้า ตน้ปาล์มฟอกเทล เป็นตน้ 
โดยมีรายละเอียดของพรรณไมเ้ดิม ดงัตารางท่ี 3.3 และดงัภาพท่ี 3.19 

 
ตารางท่ี 3.3  พรรณไมเ้ดิม 

รูปของพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิ
ทศัน์ 

 

 
 

ตน้ประดู่องัสนา 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  
Pterocarpus indicus 
Willd. 
ช่ือวงศ:์ 
LEGUMINOSAE 
ช่ือสามญั :  Padauk 

-  เป็นไมท่ี้มีรูปทรงแผ่
กวา้ง 
-  ลาํตน้สีนํ้าตาลแตก
เป็นร่องยาว 
- .ใบประกอบแบบขน
นกปลายค่ี เรียงสลบั
ปลายใบแหลมเป็นต่ิง
ทู่ โคนใบมนกวา้ง 
-  ดอกสีเหลืองมีกล่ิน
หอม 
 

-  นิยมใชริ้มถนน
เพราะก่ิงหอ้ยทอดลง
สวยงาม 
-   เม่ืออยูริ่มนํ้าใบจะ
ร่วงนอ้ยกวา่ในท่ี
แหง้ 
-  ปลูกริมทะเลได ้

 

 
 

ตน้ไทรยอ้ยใบแหลม 
ช่ือวทิยาศาสตร์            
Ficus benjamina Linn. 
ช่ือวงศ ์                          
MORACEAE 
ช่ือสามญั                     
Golden Fig, Weeping 
Fig 
 

-  เป็นไมท่ี้มีรูปทรงแผ่
กวา้งหอ้ยยอ้ย 
-  ลาํตน้สีนํ้าตาล 
-  ใบสีเขียวเม่ือยงัอ่อน
อยูจ่ะเขม้ข้ึนเม่ือแก่ใบ
หนาแน่น 

-  นิยมปลูกริมนํ้า
หรือท่ีมีนํ้าขงั 
-  เหมาะสาํหรับปลูก
ใหร่้มเงา 
-  ใชเ้ป็นไมก้ระถาง
ไดดี้ 
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ตารางท่ี 3.3  พรรณไมเ้ดิม (ต่อ) 
รูปของพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิ

ทศัน์ 
 

 
 

ตน้ปีบ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Millingtonia hortensis 
L.f. 
ช่ือวงศ ์: Bignoniaceae 
 ช่ือสามญั : Indian cork 
tree 
 

- เรือนยอดเป็นพุม่
ทรงกระบอก 
-  ก่ิงกา้นมกัจะยอ้ยลง 
- เปลือกสีนํ้าตาลแตก
เป็นร่องลึกตามยาวลาํ
ตน้อยา่งไม่เป็น
ระเบียบ  

- พุม่ใบสวย 
- ดอกสวยมีกล่ิน
หอม   บานตอนเยน็ 
- ปลูกประดบัสวน  
ใหร่้มเงา  ลานจอด
รถ ริมถนน  
- ทนแลง้ ไม่ทนนํ้า
ท่วมขงั 

 

 
 

ตน้จิกนา 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Barringtonia 
acutangula (L.) Gaertn. 
ช่ือวงศ ์: Lecythidaceae 
 ช่ือสามญั : Indian oak, 
Chee 
 

-  เรือนยอดเป็นพุม่รี
หรือแผก่วา้ง 
-  ผลดัใบ 
-  ปลายก่ิงมกัลู่ลง 
-  เปลือกสีนํ้าตาล
แตกเป็นร่องและเป็น
สันแหลมตามยาวลาํ
ตน้ 
 

-  ปลูกริมนํ้าหรือ
ศาลาในสวน 
-  ดอกสวยงาม 
-  ทนนํ้าท่วมขงั 
-  รากช่วยยดึตล่ิง 

 

ตน้ตะแบก 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Lagerstroemia 
floribunda Jack 
ช่ือวงศ ์: Lythraceae 
 ช่ือสามญั : - 
 

- โคนตน้เป็นพพูอน
สูง 
-  เรือนยอดเป็นพุม่
กลม 
-  ผลดัใบ 
-  เปลือกตน้เรียบเป็น
มนัสีเทาหรือสีเทา
อ่อนอมขาว  

-  ทรงพุม่สวย 
-  มีดอกสวยมีสีสัน 
-  นิยมปลูกประดบั
สวนใหร่้มเงา ริม
ถนน ลาดจอดรถ ริม
สระวา่ยนํ้า 
-  ปลูกริมทะเล ทน
แลง้และทนนํ้าท่วม 
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ตารางท่ี 3.3  พรรณไมเ้ดิม (ต่อ) 
รูปของพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิ

ทศัน์ 
 
 

 
 

แผลเป็นหลุมต้ืนๆ
ตลอดลาํตน้ 
 

ขงัไดบ้า้ง 
 

 

 

 

ตน้เส้ียว 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Bauhinia variegata Linn. 
ช่ือวงศ ์: 
CAESALPINIACEAE 

-  ผลดัใบ 
-  เป็นใบเด่ียวออก
สลบั รูปไข่ กวา้งถึง
ค่อนขา้งกลม
ลกัษณะเป็น 2 พ ู 
-  ดอก สีขาวกลีบตั้ง
มีเส้นร้ิวในสีเหลือง
แดงชดัเจน มีกล่ิน
หอม 

-  ใชป้ลูกไมเ้ป็น
ประดบัริมขา้งทาง
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 
 

 
 

ตน้อโศกอินเดีย 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Polyalthia longifolia 
(Benth.)  
  Hook. f. var. pandurata 
 ช่ือวงศ ์: Annonaceae 
ช่ือสามญั : Asoke tree, 
Cemetary tree, Mast tree 

-  เรือนยอดแคบสูง
รูปพีระมิด 
-  ไม่ผลดัใบ 
-  ก่ิงกา้นลู่ลง 
-  เปลือกตน้สี
นํ้าตาล มีขีดแคบ
ยาวสีขาว 
-  ลาํตน้มีสีนํ้าตาล 
แตกเป็นร่องถ่ีๆ ก่ิง 
มีขนสีเทา เปราะ 
 
 
 

-  เหมาะท่ีจะปลูก
ในพื้นท่ี แคบ ช่วย
บงัลม บงัสายตา
หรือปลูกเป็น แนว
ขอบเขตพื้นท่ี 
ควบคุมความสูงได้
ตามตอ้งการดว้ย
การตดัยอด 
-  ใชป้ลูกไวเ้ป็นไม้
ดอกไมป้ระดบั โดย
สามารถออกดอก 
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ตารางท่ี 3.3  พรรณไมเ้ดิม (ต่อ) 
รูปของพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิ

ทศัน์ 
 

 

ตน้จาํปี 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  
Michelia champaca 
Linn. 
ช่ือวงศ ์:  
MAGNOLIACEAE 
ช่ือสามญั :  Champaca 
 

และหกัง่าย 
-  โคนใบมน 
ปลายใบแหลม 
ขอบใบเรียบ ใบ
หนา 
-  ออกเด่ียวมีกล่น
หอม มีสีขาวคลา้ย
กบัสีงาชา้ง 
 

 

ไดต้ลอดทั้งปี 
 
 
 
 

 

 

ตน้ตาลฟ้า 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Bismarckia nobilis 
Hildebr. & H.     
  Wendl. 
 ช่ือวงศ ์: Palmae 
ช่ือสามญั : Bismarck 
palm 

 

-  ทุกส่วนมีนวลสี
ขาวปกคลุม 
-  แผน่ใบหนาสี
เขียวอมฟ้า ปลาย
ใบจกัเวา้ลึกเกือบ
คร่ึง  
-  ดอกสีขาวนวล 
ออกเป็นช่อแบบ
ช่อแยกแขนง 

-  ทรงพุม่สวย 
-   เหมาะท่ีจะปลูก
ในท่ีสาธารณะ รี
สอร์ท ริมสระวา่ยนํ้า 
ไม่ควรปลูกใกล้
สนามเด็กเล่น 

 

 

ตน้ปาลม์ฟอกเทล 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Wodyetia bifurcata 
A.K. Irvine       
ช่ือวงศ ์: Palmae 
ช่ือสามญั : Foxtail 
palm 
 

-  ลาํตน้ป่องกลาง 
-  ใบประกอบ
แบบขนนก  เรียง
สลบั 
-  ดอกสีขาว   
ออกเป็นช่อแบบ
ช่อแยกแขนงใต้
โคนกาบใบ 

-  ทรงพุม่ ใบ
สวยงามมาก 
-  นิยมปลูกเป็นแถว 
ริมถนนหรือปลูก
เป็นกลุ่มในพื้นท่ี
กวา้ง เช่น
สวนสาธารณะ ริม
สระวา่ยนํ้า  
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ตารางท่ี 3.3  พรรณไมเ้ดิม (ต่อ) 
รูปของพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิ

ทศัน์ 
 

 
 
 
 

ตน้อินทนิลนํ้า 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Lagerstroemia 
speciosa (L.) Pers. 
ช่ือวงศ ์: Lythraceae 
ช่ือสามญั : Jarul, 
Pride of India, 
Pyinma, Queen's 
flower, Queen's crape 
myrtle 
 

-   เป็นไมท่ี้มีรูปร่าง
ทรงกลม 
-  ลาํตน้สีเทาปนดาํ 
เปลือกตะปุ่มตะป่ํา
เป็นสะเก็ด 
-  ใบเล็กกวา่อินทนิล
บก 
-  ดอกสีม่วง ชมพู
และขาว 
 

-  นิยมปลูกตกแต่ง
สวนหรือปลูกริม
ถนนเพราะมีดอก
สวยงาม 
-  ทรงพุม่ไม่ใหญ่
มาก 
-  ทนนํ้าขงัชัว่คราว
ไดดี้กวา่เสลาใบ
ใหญ่ 
 

 

 
 
 

ตน้ไทรยอ้ยใบทู่ 
ช่ือวทิยาศาสตร์:  
Ficus microcarpa L. f. 
ช่ือวงศ:์  
MORACEAE 
ช่ือสามญั:  Chinese 
Banyan, Curtain Fig, 
Glossy-leaf Fig 
,Malay Banyan, 
Indian Laurel 
 

- เป็นเปลือกตน้สี
นํ้าตาล ก่ิงกา้นหอ้ย
ยอ้ยลง 
- มีนํ้ายางขาวทุกส่วน
ของตน้ 
- ใบสอบ ปลายใบทู่ 
แผน่ใบคอ่นขา้งหนา
เป็นมนั 
- ดอกสีเหลือง ส้ม 
หรือแดงเขม้ 

- ใชเ้ป็นไมก้ระถาง
ไดดี้ 
- ใชเ้ป็นไมป้ระดบั 
 
 

ทีม่า : ยคุคล  จิตสาํรวย ,2556 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : แสดงพรรณไมภ้ายในโรงเรียนธญับุรี ภาพที ่ 3.19 
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 3.2.7  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ภายในพื้นท่ีโครงการยงัไม่เพียงพอต่อ

จาํนวนผูใ้ช้ภายในโครงการ เน่ืองจากมีใช้ประโยชน์ในโครงการจาํนวนมากจึงเกิดปัญหาในการ
ประกอบกิจกรรมในพื้นท่ี 

3.2.7.1  ระบบไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้าภายในโครงการจะมีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค การใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีโครงการจะใช้จาํนวนมากช่วงท่ีมีการเรียนการสอนในเวลา
กลางวนั ในพื้นท่ีโครงการไดพ้บว่ามีหมอ้แปลงจาํนวน 2 หมอ้แปลง คือ ระหว่างอาคาร 3 กบั
อาคาร 4 และบริเวณสวนไทย ส่วนการจดัสัดส่วนความสว่างนั้นจะมีแนวเสาไฟตลอดแนวรอบ
พื้นท่ีโครงการดงัภาพท่ี   3.20 และดงัภาพท่ี 3.21 เพื่อให้พอใชก้บัการประกอบกิจกรรมและให้เกิด
ความปลอดภยัภายในพื้นท่ีโครงการ 
 

   
ภาพที ่3.20  การส่องสวา่งของระบบไฟของโครงการ 

    

 
ภาพที ่3.21  ตาํแหน่งหมอ้จ่ายไฟของโครงการ  
  

   3.2.7.2  ระบบใชน้ํ้าเพื่อการอุปโภค การบริโภคและการระบายนํ้า 
1)  การใชน้ํ้าเพื่ออุปโภค  ระบบการใชน้ํ้าอุปโภคภายในโครงการจะใช้

นํ้าประปาโดยมีจะมีถงัเก็บนํ้ าไวใ้ชใ้นตอนขาดแคลนนํ้าใชป้ระโยชน์แต่ก็ยงัไม่เพียงพอในการใช้
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ประโยชน์จึงไดมี้การก่อสร้างแทง็คเ์ก็บนํ้าเพิ่มข้ึนเพื่อให้กกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้นยามจาํเป็นไดเ้พียงพอใน
การใชป้ระโยชน์ ในพื้นท่ีโครงการไดพ้บวา่ แทง็คเ์ก็บนํ้าอยูบ่ริเวณอยูด่า้นหลงัอาคารศิลปกรรม
และถงัเก็บนํ้าอยูบ่ริเวณดา้นหลงัอาคาร 4 
 

     
ภาพที ่3.22  หอถงัเหล็กเก็บนํ้า 

 
2)  การใชน้ํ้ าเพื่อบริโภค  ระบบการใชน้ํ้ าบริโภคภายในโครงการโดยใช้

นาํประปามาใชใ้นการบริโภค โดยผา่นเคร่ืองระบบกรองนํ้ าเพื่อให้มีความปลอดภยัให้การบริโภค
และจดัตั้งตามจุดต่างๆของโครงการ คือ บริเวณหน้าโรงอาหาร 3 จุดและบริเวณหลงัอาคาร 
ASEAN 

           
ภาพที ่3.23  นํ้าเพื่อบริโภคหนา้โรงอาหาร 



   

74 
 

   
ภาพที ่3.24  นํ้าเพื่อบริโภคหลงัอาคารASEAN 
              

3)  การระบายนํ้ า  ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการอยู่ทิศกบัคลองสว่าน
ทางดา้นทิศใต ้ดงันั้นการจดัระบบการระบายนํ้ าของพื้นท่ีโครงการทั้งหมดจึงระบายออกสู่คลอง
สวา่น 

  
ภาพที ่3.25  แนวท่อระบายนํ้ า 

 
          3.2.7.3  ระบบสัญจร  ภายในพื้นท่ีโครงการสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2  ระบบทาง
สัญจร คือ เส้นทางสัญจรหลกั มีทางเขา้-ออก 2  ช่องทาง ถนนของพื้นท่ีโครงการมีความกวา้ง 6 
เมตร เส้นทางสัญจรของโครงการเป็นแบบ 0ne Way เพราะไม่มีท่ีจอดรถท่ีชดัเจนจึงมีการจอดรถไว้
ริมถนนในโครงการและมีการจอดรถท่ีกระจดักระจายภายในโครงการ ส่วนเส้นทางสัญจรรองจะ
แบ่งไดจ้ากทางเดินเทา้เช่ือมต่อกนัระหวา่งอาคารซ่ึงเส้นทางสัญจรรองน้ีบางคร้ังอาจไดรั้บอนัตราย
จากเส้นทางสัญจรหลกัไดเ้น่ืองจากสภาพพื้นท่ีโครงการมีกาํจดัทาํให้ไม่มีการเส้นทางสัญจรรอง
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มากนักและมีการสัญจรจากยานพาหนะทาํให้ผูใ้ช้โครงการต้องมีความระมดัระวงัจากการใช้
เส้นทางของพื้นท่ีโครงการ 
          3.2.7.4  ระบบการรักษาความปลอดภยั  จะมียามประจาํเพื่อดูแลตรวจทัว่บริเวณของ
พื้นท่ีโครงการทั้งกลางวนัและกลางคืนเพราะพื้นท่ีโครงการตั้งกับแหล่งชุมชนอาจมีคนขโมย
ส่ิงของไดแ้ละป้องกนัไม่ให้นกัเรียนออกนอกโรงเรียนก่อนไดรั้บอนุญาต ซ่ึงพื้นท่ีโครงการจะพบ
ป้อมยามอยูท่ ั้ง 2 ประตูเขา้-ออก    

     
ภาพที ่3.26  ป้อมยามทางเขา้ประตูหลกั         

 

  
ภาพที ่3.27  ป้อมยามทางเขา้ประตู 2 

 



   

76 
 

 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง :  ผงัระบบไฟฟ้าของโรงเรียนธญับุรี ภาพที ่ 3.28 
สัญลกัษณ์: 

                       แสดงตาํแหน่งสายไฟและหลอดไฟ 

 
                                        แสดงตาํแหน่งท่ีตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง :  ผงัระบบนํ้าประปาของโรงเรียนธญับุรี ภาพที ่ 3.29 
สัญลกัษณ์ :  
                                                   แสดงตาํแหน่งก๊อกนํ้า 
 
                                                   แสดงหอถงัจ่ายนํ้า 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : ผงัระบบระบายท่อนํ้ าทิ้งของโรงเรียนธญับุรี ภาพที ่ 3.30 
สัญลกัษณ์ :  

                            แสดงตาํแหน่งท่อระบายนํ้า 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง :  การสัญจรและระบบรักษาความปลอดภยัของโรงเรียนธญับุรี ภาพที ่ 3.31 
สัญลกัษณ์ :  

เส้นทางสัญจรหลกั                                  

                เส้นทางสัญจรยอ่ย 
                                                        แสดงตาํแหน่งท่ีตั้งป้อมยาม 
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 3.2.8  ลกัษณะภูมิอากาศ 
ลกัษณะภูมิอากาศจงัหวดัปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ท่ีละติจูด 14 

องศา 6 ลิปดาเหนือ ลองติจุด 10 องศา 37 ลิปดาตะวนัออก สูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 6 เมตร มี
ลกัษณะอากาศแบบทุ่งหญา้เมืองร้อน มีฟ้าหลวัช้ืนสลบักบัฟ้าหลวัแห้ง ฝนตกปานกลางและสลบัฤดู
แล้งบริเวณภาคกลางตอนล่าง อากาศจะชุ่มช้ืนเน่ืองจากตั้งอยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทยเป็นปัจจยัท่ีควบคุม
อุณหภูมิไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท่ี้นาํความชุ่มช้ืนมาสู่จงัหวดั แบ่งฤดูกาลอกเป็น 3 
ฤดู  
   ฤดูหนาว   ช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ์ อากาศไม่หนาวมาก
นกั อุณหภูมิเฉล่ีย ประมาณ 22 องศาเซลเซียส 
              ฤดูร้อน     ช่วงระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเมษายน อุณหภูมิเฉล่ีย 35 องศา
เซลเซียส 
              ฤดูฝน     ช่วงระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1200 
มม. / ต่อ่ปี 

3.2.8.1  อุณหภูมิ  จากการศึกษาอุณหภูมิ ปีพ.ศ.2554 ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิของแต่ล่ะ
เดือนไม่มีความแตกต่างกนัมากหนกั พบว่าอุณหภูมิสูงสุด 30.1 องศาเซลเซียล อุณหภูมิตํ่าสุด 26.3 
องศาเซลเซียล ดงัตารางท่ี 3.4  ดงันั้นการเลือกใชพ้รรณไมเ้พื่อให้มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีโครงการ
ควรตอ้งคาํนึงถึงอุณหภูมิวา่พรรณไมเ้หล่านั้นสามารถปลูกไดไ้หมแลว้ควรหาวิธีแกปั้ญหาอยา่งไรได้
บา้ง (ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี, 2557)  

3.2.8.2  ปริมาตรนํ้าฝน  จากการศึกษาอุณหภูมิ ปี พ.ศ.2554 ค่าเฉล่ียของปริมาณของแต่
ล่ะเดือนไม่มีความแตกต่างกนัมาก พบว่า เดือนกนัยายนมีปริมาณนํ้ าฝนมากท่ีสุด 307.6 มิลลิเมตร 
เดือนธนัวาคมและเดือนมกราคมไม่พบวา่มีปริมาณนํ้ าฝนเลยดงัตารางท่ี 3.4 ดงันั้นจึงควรคาํนึงถึงการ
ระบายนํ้าของพื้นท่ีโครงการเพื่อไม่ใหพ้ื้นท่ีโครงการเกิดนํ้าท่วมขงัหรือเกิดการระบายนํ้าไม่ทนั 
(ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี, 2557)  
          3.2.8.3  แสงแดด  พื้นท่ีโครงการนั้นไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยอ์ยู่ประมาณ วนัละ 12 
ชัว่โมง ซ่ึงการโคจรของดวงอาทิตยน์ั้นจะมีลกัษณะเป็นแบบออ้มใต ้ดงันั้นจึงส่งผลให้บริเวณพื้นท่ีอยู่
ทางทิศใตจ้ะไดรั้บแสงแดดมาก ซ่ึงการได้รับแสงแดดแต่ละฤดูกาลนั้นจะมีการไดรั้บแสงแดดท่ีไม่
เท่ากันทาํให้จะมีผลต่อการออกแบบและจดักิจกรรมในพื้นท่ีส่วนต่างๆของพื้นท่ีโครงการ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1)  พื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดทั้งวนั ภายในพื้นท่ีโครงการประกอบไปดว้ยพื้นท่ี
ดงัน้ี สนามฟุตบอล  บริเวณทางเขา้-ออก  ดา้นหน้าหอประชุม บ่อนํ้ าระหว่างอาคาร 3และ อาคาร 4 
หน้าห้องนํ้ าหญิง (สวนจนัทร์งาม) พื้นท่ีตรงกลางของสวนธัญวฒัน์ ซ่ึงพื้นท่ีทั้ งหมดน้ีจะได้รับ
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แสงแดดตกกระทบโดยตรง แต่ในบางพื้นท่ีถา้มีนํ้ าอยูบ่ริเวณพื้นท่ีท่ีนั้นนํ้ าจะสามารถช่วยลดอุณหภูมิ
ของพื้นท่ีบริเวณนั้นได ้ดงันั้นควรเลือกพรรณไมท่ี้สามารถทนทานต่อแสงแดดและเลือกพรรณไมท่ี้ให้
ร่มเงาไดเ้พื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีกบัการเขา้ใชพ้ื้นท่ีโครงการของพื้นท่ีท่ีนั้น 

2)  พื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดร่ําไร ภายในพื้นท่ีโครงการประกอบไปดว้ยพื้นท่ีดงัน้ี 
ลานจอดรถขา้งห้องประชาสัมพนัธ์ พื้นท่ีโดยรอบสนามฟุตบอล พื้นท่ีโดยรอบระหวา่ง 3และ อาคาร4 
พื้นท่ีโดยรอบสวนธญัวฒัน์  สวนไทย  หนา้หอ้งนํ้าชาย  พื้นท่ีทั้งหมดน้ีเป็นพื้นท่ีไดรั้บร่มเงาจากตน้ไม้
เก่า ซ่ึงช่วยทาํให้พื้นท่ีเป็นสถานท่ีพกัผอ่นและช่วยสร้างบรรยากาศชวนน่าพกัผอ่น ดงันั้นควรเลือกใช้
พรรณไมท่ี้สามารถเขา้กบัพรรณไมเ้ดิมไดแ้ละสามารถสร้างบรรยากาศใหเ้ขา้กบัสภาพพื้นท่ี 

3)  พื้นท่ีท่ีไดร่้มเงาทั้งวนั ภายในพื้นท่ีโครงการประกอบไปดว้ยพื้นท่ีดงัน้ี ลาน
อเนกประสงค ์ไดรั้บร่มเงาจากส่ิงปลูกสร้างเดิมคือมีหลงัคาโดมปิดคุมพื้นท่ีลานอเนกประสงคท์ั้งหมด 
ทาํให้เกิดร่มเงาตลอดทั้งวนัและพื้นท่ีแนวกาํแพงของห้องประชาสัมพนัธ์ได้รับร่มเงาจากตน้ไมเ้ดิม
ตลอดแนวกาํแพง ดงันั้นควรเลือกพรรณไมท่ี้ปลูกในร่มเงาไดต้ลอดทั้งวนั 

3.2.8.4  ทิศทางลม พื้นท่ีโครงการนั้นไดรั้บทิศทางลม 2  ลม ดงัน้ี   
1)  ลมหนาว  (ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ) มีลกัษณะพดัผา่นเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ 

คือ สนามฟุตบอล มีลมพดัผ่านตลอดทั้งวนัจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ สนามฟุตบอลเป็นพื้นท่ีเปิด
โล่งไม่มีอะไรปิดกั้นทิศทางของลม ส่วนช่องทางเดินระหวา่งอาคาร 3 และอาคาร 4   หนา้ห้องนํ้ าหญิง  
สวนไทย  ช่องทางเดินอาคาร 1  ซ่ึงพื้นท่ีทั้งหมดน้ีอยูด่า้นทิศตะวนัออกอยู่ติดชุมชนแออดัและอาคาร
เรียนท่ีมีความสูงทาํใหทิ้ศทางของลมพดัผา่นไดไ้ม่เตม็ท่ีมากนกั 
              2)  ลมฝน (ลมตะวนัออกเฉียงใต)้ มีลกัษณะพดัผา่นเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ คือ 
สนามฟุตบอลฟุตบอล มีลมพดัผา่นตลอดทั้งวนัจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงสนามฟุตบอลเป็นพื้นท่ีเปิด
โล่งไม่มีอะไรปิดกั้นทิศทางของลมและทางเดินระหวา่งหนา้ห้องนํ้ าชายและโรงอาหารจะมีลมพดัผา่น
จากทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตซ่ึ้งสภาพพื้นท่ีบริเวณดา้นขา้งนั้นเป็นอาคาร 1 มีความสูงค่อนขา้งมาก
ทาํใหล้มพดัผา่นเขา้สู่พื้นท่ีโครงไดไ้ม่เตม็ท่ี 
           จากขอ้มูลขา้งตน้ ทิศทางลมนั้นมีการพดัเขา้สู่พื้นท่ีโครงการในบางพื้นท่ีมีลม
พดัผา่นไดต้ลอดเพราะสภาพพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งมีพรรณไมท่ี้สามารถทนทานต่อลมท่ีพดั
ผ่านได้ ส่วนในบางพื้นท่ีมีลมพดัผ่านไดไ้ม่เต็มท่ีมากนักเพราะมีอาคารสูงและพื้นท่ีใกลเ้คียงปิดกั้น
ทิศทางของลม ดงันั้นทิศทางลมท่ีพดัผ่านเขา้สู่พื้นท่ีโครงการจึงเป็นปัจจยัในการเลือกพรรณไมท่ี้มี
ความทนทานต่อทิศทางลมและมีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีโครงการ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : ลกัษณะภูมิอากาศของพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.32 

สัญลกัษณ์ :  พื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดทั้งวนั 
                     พื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงร่ําไร 
                     พื้นท่ีท่ีไดรั้บร่มเงา 

 
 
 

 

 

 

ลมหนาว (ลม
ตะวนัออกเฉียง 

เหนือ 

ลมฝน 
(ลมตะวนัตก

เฉียงใต)้ 
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ตารางท่ี 3.4  แสดงสถิติภูมิอากาศจงัหวดัปทุมธานีรายปี พ.ศ.2554 

เดือน 
อุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพนัธ์ % ปริมาณ

น ้าฝน/มม. 
จ านวนวนัท่ี

ฝนตก 
ความเร็วลม กม./

ชม. 
ทิศทางลม 

ปริมาณแสงแดด 
ชม./วนั สูงสุด ต ่าสุด เฉล่ีย สูงสุด ต ่าสุด เฉล่ีย 

มกราคม 31.9 20.8 26.3 88 50 69 0 0 5 NE 8.2 

กุมภาพนัธ์ 33.6 23 28.3 95 54 75 75.1 2 5 E,SE 6.4 
มีนาคม 31.6 23.1 27.4 91 59 72 145.8 10 7 N 3.7 

เมษายน 24.9 24.8 29.8 95 60 77 77.2 9 5 S 5.8 

พฤษภาคม 34.5 25.6 30.1 95 62 78 260.1 25 4 E 5.9 

มิถุนายน 33.4 25.7 29.5 93 63 78 86.1 20 7 SW 3.6 
กรกฎาคม 33.5 25.3 29.4 93 63 78 115.9 19 7 SW 5 

สิงหาคม 33.1 25.3 29.2 94 63 78 167.5 20 6 SW 3.8 

กนัยายน 32.6 25.2 28.9 95 66 80 307.6 22 6 SW 3.8 

ตุลาคม 32.4 24.4 28.9 94 65 79 279.6 21 4 NE 60 
พฤศจิกายน 32.6 25.4 29 84 55 70 15.2 1 5 NE 9.3 

ธนัวาคม 30.7 21.9 21.9 77 50 64 0 0 6 NE 8 
ทีม่า : ศูนยร์าชการจงัหวดัปทุมธานี, 2557: ออนไลน์ 
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 3.2.9  ลกัษณะทางธรณีวทิยา 

พื้นท่ีภายในตวัจงัหวดันั้นประกอบไปดว้ยชุดดินต่างๆ ซ่ึงในพื้นท่ีโครงการนั้นเป็น 
ชุดดินรังสิต (Rangsit: Rs)  (กรมพฒันาท่ีดิน, 2557) 
            ลกัษณะโดยทัว่ไป เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสี
เทาและมีจุดประสีน ้ าตาล  สีเหลืองหรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบนและ
พบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซตใ์นระดบัความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน พบบริเวณท่ี
ราบชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง น ้าแช่ขงัลึก 50-100 ซม. นาน 3-5 เดือน บางพื้นท่ีจะขงันาน
ถึง 6-7 เดือน เป็นดินลึกมีการระบายน ้าเลว มีการอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจดั
มาก ถึงเป็นกรดจดั pH 4.5-5.0 ไดแ้ก่ ชุดดินรังสิตเสนา ธัญบุรี ชุดดินดอนเมือง ปัจจุบนับริเวณ
ดงักล่าวใชท้  านา บางแห่งยกร่องปลูกพืชผกั ส้มเขียวหวาน และสนประดิพทัธ์ ถา้ดินเหล่าน้ีไดรั้บ
การปรับปรุงบ ารุงดินใช้ปุ๋ยและปูนในอัตราท่ีเหมาะสมและมีการควบคุมน ้ าหรือจัดระบบ
ชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพ พืชท่ีปลูกจะไดผ้ลผลิตดี 
  ปัญหาในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน คือ ดินเป็นกรดจดัมาก อาจขาดแร่ธาตุอาหารพืช
พวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพวกอลูมิเนียมและเหล็กมากเกินไปจนเป็นพิษ
ต่อฤดูฝนน ้าแช่ขงันาน 3-7 เดือน 
  ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชต่างๆ คือ เม่ือพิจารณาสภาพพื้นท่ี ลกัษณะเน้ือ
ดินและการระบายน ้าของ ชุดดินรังสิต มีศกัยภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะใชท้  านามากกวา่การปลูกพืชอยา่ง
อ่ืนท่ีมีขอ้จ ากดัในการปลูกขา้ว คือ ความเป็นกรดจดัของดินท าให้ผลผลิตของขา้วต ่า ในการท่ีจะน า
กลุ่มชุดดินน้ีไปใชใ้นการเพาะปลูกพืชอยา่งอ่ืน เช่น ไมผ้ล หรือพืชผกัจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงดิน
หรือพฒันาท่ีดิน จึงจะสามารถในการปลูกพืชดงักล่าวได ้เน่ืองจากในช่วงฤดูฝนจะมีน ้ าท่วมขงัท่ีผิว
ดินระหวา่ง 4-6 เดือน การใชป้ระโยชน์ท่ีดินควรใชรู้ปแบบไร่นาสวนผสม 
  จากขอ้มูลขา้งตน้ กลุ่มดินชุดน้ีนั้นมีลกัษณะการระบายน ้ าท่ีแย่มากและมีแร่ธาตุ
อาหารท่ีค่อนขา้งต ่าซ่ึงดินชนิดน้ีนั้นจะเหมาะส าหรับการท านา ถา้จะปลูกพืชบริเวณน้ีนั้นควรท่ีจะมี
การใส่สารเพื่อลดความเป็นกรดลงและควรท่ีจะมีการระบบระบายน ้ าท่ีดีเพื่อป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม
ขงัพืชพรรณท่ีปลูก 
  3.2.10  สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
  จากการศึกษาและวิเคราะห์พบวา่พื้นท่ีโครงการสามารถแบ่งออกเป็นโซนๆได ้ 8 
โซน มีดงัต่อไปน้ี Zone A พื้นท่ีลานอเนกประสงค ์Zone B พื้นท่ีบริเวณหนา้ห้องน ้ าชายและสวน
ธญัวฒัน์ Zone C พื้นท่ีห้องน ้ าหญิง (สวนจนัทร์งาม) Zone D พื้นท่ีบริเวณสวนไทย  Zone E พื้นท่ี
อาคาร 3 ระหว่างอาคาร 4  Zone F  พื้นท่ีส่วนห้องฝ่ายบริหารงานของโรงเรียนและบริเวณ
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หอประชุม  Zone G  พื้นท่ีบริเวณลานจอดรถของอาจารย ์ ห้องประชาสัมพนัธ์และหอวิหารพระ
ของโรงเรียน Zone H  พื้นท่ีโดยรอบสนามฟุตบอล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.5  
 
ตารางท่ี 3.5  สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

Zone Site  Characteristics Remark 
Zone A : 
พื้นท่ีลาน

อเนกประสงค์
ของโรงเรียน 

พื้นท่ี Zone A   มีเน้ือท่ีประมาณ  1784.5 
ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีอยู่ด้านหลังของพื้นท่ี
โครงการอยู่ทางดา้นทิศใตข้องพื้นท่ีโครงการ  
พื้นท่ีน้ีประกอบดว้ยลานอเนกประสงค์ สภาพ
พื้นท่ีโดยรอบมีลักษณะเป็นพื้นท่ีท่ี มีโดม
หลงัคาคลุมลานอเนกประสงค์ทั้งหมด ซ่ึงท า
ให้พื้นท่ีบริเวณน้ีได้รับร่มเงาทั้งวนั มีลมพดั
พดัผ่านบา้งเน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีใตอ้าคาร 1 
มีลกัษณะเป็นช่องทางเดินแบบเปิดโล่งทางทิศ
ตะวนัออก  มีพรรณไมเ้ดิมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี คือ 
ไทรเกาหลีปลูกเวน้ระยะละ 1 เมตรมีและหญา้
มาเลเซีย  การเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใช้
ท ากิจกรรม   เคารพธงชาติ  มีการเรียนการ
สอนวิชาพละศึกษา  มีกิจกรรมประจ าสัปดาห์ 
คือ สวดมนต์ทุกวนัศุกร์  เล่นกีฬา  ซ่ึงในเวลา
เรียนไม่เหมาะสมการท ากิจกรรมท่ีส่งเสียงดงั
เพราะบริเวณโดยรอบเป็นอาคารเรียน 

พื้นท่ีบริเวณน้ีควรได้รับการ
จัด ภู มิทัศ น์โดยรอบใหม่
เพราะกระบะตน้ไมร้อบลาน
อเนกประสงค์กวา้ง 1 เมตร 
ซ่ึงไม่สามารถปลูกไมย้ืนตน้
ได้ขนาดใหญ่เพื่อ ป้องกัน
เสียงได้และมีหญ้าตายเป็น
เกาะๆเสียส่วนใหญ่อาจเป็น
เพราะหญา้ไม่ไดรั้บแสงแดด
เลยและหญา้มีการเลือกปลูก
ท่ี ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม กับ พื้ น ท่ี  
รวมถึงพืชพรรณขาดการดูแล
ท่ีเหมาะสม ดังนั้นควรเลือก
พืชพรรณ ท่ี เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมท่ีมีแดดร ่ าไร
หรือร่มเงาท่ีสมารถป้องกัน
เสียงได้และพืชพรรณกับ
หญ้าท่ีไม่ต้องการดูแลมาก
นกั 

Zone B : 
พื้นท่ีบริเวณหนา้
หอ้งน ้าชายและ
สวนธญัวฒัน์ของ

โรงเรียน 

พื้นท่ี  Zone B   มีเน้ือท่ีประมาณ 264.75 
ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีอยูด่า้นหลงัของพื้นท่ี
โครงการอยูท่างดา้นทิศใตข้องพื้นท่ีโครงการ  
พื้นท่ีน้ีประกอบไปดว้ย หอ้งน ้าชาย  บ่อ
น ้าหนา้ห้องน ้าชาย  สวนธญัวฒัน์ มีชุดโตะ๊นัง่
หินอ่อน 2-3ชุด 

พื้ น ท่ี น้ี  ห้ อ งน ้ า ช า ย  เ ป็น
สถานท่ีให้บ ริการ  ดังนั้ น
ห้องน ้ าชายควรปลูกพรรณ
ไม้เพื่อบดบังระดับสายตา
เน่ืองจากอยูด่า้นขา้งบริเวณ 
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ตารางท่ี 3.5  สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Zone Site  Characteristics Remark 

 สภาพพื้นท่ีมีลกัษณะมีลมพดัผา่นเล็กนอ้ยทาง 
ทิศใต้ระหว่าง ช่องทาง เ ดินกับโรงอาหาร 
ห้องน ้ าชายมีแสงแดดร ่ าไรส่วนสวนธญัวฒัน์ มี
แสงแดดส่องผ่านตลอดทั้ งว ัน ได้รับร่มเงา
บริเวณโดยรอบของตน้ไมเ้ดิมบางส่วน สภาพ
ของดินบริเวณห้องน ้ าชายปลูกพืชพรรณไม่
เจริญเติบโตและหอ้งน ้าชายยงัส่งกล่ินเหม็นและ
มีทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสมต่อการเขา้ใช้พื้นท่ีน้ี
เน่ืองจากบริเวณด้านข้างเป็นโรงอาหาร  มี
พรรณไม้เดิมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี หน้าห้องน ้ าชายมี
ไทรยอ้ยใบแหลม หมากผูห้มากเมีย  พลบัพลึง
และบริ เวณสวนธัญวัฒน์  มี ไทรย้อยใบทู่  
ตะแบก  เ ส้ียวดอกขาว  ประดู่  พุดศุภโชค  
สภาพของพืชพรรณของไมพุ้่มแห้งตาย มีการ
เข้าใช้พื้นท่ีบริเวณน้ี ห้องน ้ าชายเป็นสถานท่ี
ใหบ้ริการ มีเขา้ใชพ้ื้นท่ีตั้งแต่ 06.00-18.00 น. 
สวนธัญวฒัน์ เป็นสถานท่ีพกัผ่อน ในเวลาเช้า
และเย็น  แ ต่พื้ น ท่ีไม่ เหมาะสมกับการท า
กิจกรรม ท่ี ส่ ง เ สี ยงดัง เพราะบริ เ วณพื้ น ท่ี
ใกลเ้คียงกบัอาคารเรียน 

โรงอาหารและควรเลือก 
พืชพรรณท่ีกรองกล่ินเหม็น
หรือบรรเทากล่ินและยงัจดัภูมิ
ทัศ น์ให้สามารถเ ป็นพื้ น ท่ี
สวยงามได้เพราะมีบ่อน ้ าอยู่
หน้าห้องน ้ าชาย  ส่วนสวน
ธญัวฒัน์เป็นสถานท่ีพกัผอ่น  
ในเร่ืองของการให้ร่มเงานั้น
ควรเลือกพืชพรรณไมย้ืนตน้ท่ี
สามารถให้ร่มเงากบัพื้นท่ีได้
และมีการตกแต่งว ัสดุใหม่ 
เช่น เพิ่มชุดโต๊ะม้าหินอ่อน  
ศาลานัง่เล่นหรือซุ้มไมร้ะแนง 
เพื่อเพิ่มความให้ร่มเงา ส่วน
พืชพรรณไม้พุ่มควรเลือกท่ีมี
ความทนทานต่อแสงแดด มี
การดูแลท่ีรักษา เพื่อเพิ่มความ
สวยงามให้เหมาะเป็นสถานท่ี
พกัผอ่น 

Zone C : 
พื้นท่ีหอ้งน ้าหญิง
ของโรงเรียน 

(สวนจนัทร์งาม) 
 
 

พื้นท่ี  Zone C   มีเน้ือท่ีประมาณ  161 ตาราง
เมตร  เ ป็นพื้น ท่ีอยู่ ส่วนตรงกลางด้านทิศ
ตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ  พื้นท่ีน้ีประกอบ
ไปดว้ย  หอ้งน ้าหญิง  สภาพพื้นท่ีมีลกัษณะมีลม
พดัผ่านเล็กน้อยทางทิศตะวนัออก เน่ืองจากอยู่
ติดกบัชุมชนแออดั มีแสงแดดตลอดทั้งวนั  มี  

พื้นท่ีบริเวณน้ีควรเลือกพรรณ
ไมท่ี้มีความทนต่อแสงแดด 
เน่ืองจากพืชพรรณบางส่วน
ได้แห้งตายหมดเพราะขาด
การดูแลและมีลักษณะการ
เลือกปลูกพืชพรรณท่ีไม่ 
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ตารางท่ี 3.5  สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Zone Site  Characteristics Remark 

 
 

พรรณไมเ้ดิมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีคือ โกสน บานบุรี  
หมากผูห้มากเมีย  แพงพวยไทย  เฟินใบมะขาม 
ซ่ึงมีสภาพรกร้างๆขาดความสวยงาม การเขา้ใช้
พื้นท่ีบริเวณน้ี เป็นสถานท่ีใหบ้ริการ 

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
รวมถึงเพิ่มความสวยงานและ
มีความปลอดภัย ต่อการใช้
พื้ น ท่ี น้ี เ พ ร า ะ พื้ น ท่ี น้ี เ ป็ น
หอ้งน ้าหญิง 

Zone D : 
พื้นท่ีบริเวณสวน

ไทยของ
โรงเรียน 

 

พื้นท่ี  Zone  D   มีเน้ือท่ีประมาณ 1450  ตาราง
เมตร  เ ป็นพื้ น ท่ีอยู่ ส่ วนตรงกลางด้านทิศ
ตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ  พื้นท่ีน้ีประกอบ
ไปด้วย  ศาลาไม้ทรงไทย ชุดโต๊ะนั่งหินอ่อน  
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของโรงเรียน  
สภาพพื้นท่ีมีลกัษณะบริเวณ ดา้นหลงัสวนไทย
น้ีมีลมพัดผ่านเล็กน้อยทางทิศตะวันออก มี
แสงแดดท่ีร ่ าไร มีพรรณไม้เดิมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี
คือ ประดู่  อินทนิล  กระพี้จ ัน่  จิกน ้ า ซ่ึงบล็อก
กระบะปลูกรอบโคนไมย้ืนตน้ปลูกประดบัไป
ดว้ยกระดุมทองเล้ือยและบล็อกกระบะปลูกไม้
พุ่มเดิมอยู่บริเวณดา้นหน้าทางดา้นซ้ายและขวา
ของทางเข้าพื้นท่ีบริเวณน้ี คือ ชาฮกเก้ียนและ
หญ้านวลน้อย ส่วนบล็อกกระบะตรงกลาง
บริเวณทางเขา้มีบานบุรี แพงพวยไทย มีสภาพ
ปกปิดป้ายทางเขา้ของพื้นท่ีบริเวณน้ี  มีการเขา้
ใช้พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นสถานท่ีพกัผ่อนและพื้นท่ี
บริเวณน้ีไม่เหมาะสมการท ากิจกรรมท่ีส่งเสียง
ดงัเพราะบริเวณโดยรอบเป็นอาคารเรียน  
 
 

พื้นท่ีบริเวณน้ีควรได้รับการ
จดัภูมิทัศน์ โดยการเลือกพืช
พรรณไม้พุ่ ม ป ลู กประดับ
ตลอดแนวทางเดินของหน้า
ศ า ล า ท ร ง ไ ท ย เ พื่ อ ค ว า ม
สวยงามและโดดเด่นของศาลา
ไทยท่ีอยู่บริเวณตรงกลางของ
พื้นท่ีและบริเวณบล็อกกระบะ
ปลูกไม้พุ่มหน้าป้ายทางเข้า
ควรมีการร้ือถอนออกเพื่อให้
ป้ายมีความโดดเด่นมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงควรมีการปรับปรุง
ทางเดินเท้าใหม่เน่ืองจากน ้ า
ท่ ว ม ท า ใ ห้ รู ป แ บ บ แ ผ่ น
ทาง เ ดิน เท้า จึ งได้ รับความ
เสียหาย ดังนั้นจึงมีการปูทาง
เ ท้ า แ บ บก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย 
รูปแบบทางเทา้โดยรอบพื้นท่ี
มีลกัษณะแตกต่างกนัไปหมด 
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ตารางท่ี 3.5  สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Zone Site  Characteristics Remark 

Zone  E : 
พื้นท่ีอาคาร 3 

ระหวา่งอาคาร 4 
ของโรงเรียน 

พื้นท่ี  Zone  E  มีเน้ือท่ีประมาณ 1,419  ตาราง
เมตร เ ป็นพื้ น ท่ีอยู่ ส่ วนตรงกลางด้านทิศ
ตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ  พื้นท่ีน้ีประกอบ
ไปดว้ย  ซุ้มไมเ้ล้ือยขนาดเล็ก  ศาลาคอนกรีต 
บ่อน ้ า  ชุดโต๊ะนั่งหินอ่อน สภาพพื้นท่ีมี
ลกัษณะ  มีบ่อน ้ าอยู่บริเวณตรงกลาง มีลมพดั
ผ่านเล็กน้อยทางทิศตะวนัออกเพราะมีอาคาร
เรียนท่ีสูงบดบงัการพดัผ่านของทิศทางลม มี
แสงแดดท่ีส่องเขา้พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพื้นท่ีร่มร ่ า
ไรบริเวณโดยรอบบ่อน ้ าอยูบ่ริเวณตรงกลาง มี
ลมพดัผ่านเล็กน้อยทางทิศตะวนัออกเพราะมี
อาคารเรียนสูงบดบงัการพดัผา่นของทิศทางลม 
มีแสงแดดท่ีส่องเขา้พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นพื้นท่ี
ท่ีมีแสงร่มร ่ าไรบริเวณโดยรอบบ่อน ้ าเพราะ
อาจไดรั้บร่มจากพืชพรรณเดิมบางส่วนและเงา
ของอาคารเรียน  ส่วนบ่อน ้ าได้รับแสงแดด
ตลอดทั้งวนั  มีพรรณไมเ้ดิมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี คือ 
ประดู่ ตะแบกและไทรยอ้ยใบแหลม มีการเขา้
ใชพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นสถานท่ีพกัผอ่นและพื้นท่ี
น้ีไม่ เหมาะสมการท ากิจกรรมท่ีส่งเสียงดัง
เพราะบริเวณโดยรอบเป็นอาคารเรียน 

พื้นท่ีบริเวณน้ีควรไดรั้บการ
จดัภูมิทัศน์ใหม่เพราะพื้นท่ี
ส่ ว น ห น่ึ ง เ ป็ น บ่ อ น ้ า อ ยู่
บริเวณตรงกลางของพื้นท่ีน้ี
ควรมีสร้างส่ิงปลูกสร้างปิด
กั้นเพื่อความปลอดภยัต่อผูใ้ช้
โครงการ ส่วนบริเวณด้าน
ทิศตะวนัออกฝ่ังซ้ายมีศาลา
คอนกรีต มีสวนหินท่ีปะปน
ไ ป ด้ ว ย ข ย ะ เ พื่ อ ส ร้ า ง
ทศันียภาพให้แก่ผูใ้ช้  ส่วน
บริเวณด้านหน้าของพื้นท่ีมี
ซุม้ไมเ้ล้ือยขนาดเล็กอยู ่ ควร
เ ลื อกน า ซุ้ ม ไม้ เ ล้ื อยออก
เพื่อให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีกบั
สภาพพื้นท่ี 

Zone F : 
พื้นท่ีส่วนหอ้ง
ฝ่ายบริหารงาน
และบริเวณ 

หอประชุมของ 

พื้นท่ี  Zone  F  มีเน้ือท่ีประมาณ 382.5  ตาราง
เมตร เป็นพื้นท่ีส่วนตรงกลางดา้นทิศตะวนัตก
ของพื้นท่ีโครงการ  สภาพพื้นท่ีมีลักษณะมี
แสงแดดตลอดทั้งวนั มีลมพดัผ่านมาด้านทิศ
ตะวนัเฉียงใต ้มีพืชพรรณไมพุ้ม่บางส่วนอยู ่

เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณน้ีมีพืช
พรรณไม้พุ่ มบาง ส่วนอยู่
บริเวณข้างห้องอาเซียนคือ 
เ ล็ บ คุ รฑ ด่ า งแคระ  ไทร
เกาหลี 
มีสภาพความทรุดโทรมและ 
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ตารางท่ี 3.5  สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Zone Site  Characteristics Remark 

โรงเรียน 
 
 

บริเวณขา้งห้องอาเซียนคือ เล็บคุรฑด่างแคระ 
ไทรเกาหลีมีสภาพความทรุดโทรมและก้อน
หินประดับอยู่  พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นสถานท่ี
ติดต่อผสานงานต่างๆภายในโรงเรียน เป็น
สถานท่ีท่ีมีการรองรับหรือต้อนรับแขกของ
โรงเรียน รวมถึงอาจารยคุ์มสอบหรือมาดูงาน
ต่างโรงเรียนและ ผูป้กครอง 
 
 

ก้อนหินประดับอยู่  ดังนั้ น
ควรมีการเลือกพืชพรรณใหม่
ใ ห้ เ ข้ า กับพื้ น ท่ี เ ดิ ม แ ล ะ
สามารถทนต่อสภาพอากาศ
ไดดี้ ส่วนในเร่ืองของการร่ม
เ ง า ภ า ย ในพื้ น ท่ี น้ี แ ต่ ไ ม่
สามารถขุดหรือเจาะพื้นท่ีได้
เพราะ เ ป็นพื้ น ท่ีคอนกรีต
ทั้ งหมด ดังนั้ นควรมีการ
ออกแบบโดยใช้อาจเลือกใช้
ซุ้มไม้ระแนงส าเร็จกับไม้
เ ล้ือยเพื่อให้ร่มเงา ท าเป็น
หลงัคาเพื่อใหเ้กิดร่มเงา 
มีความเหมาะสมกับบริเวณ
พื้ น ท่ี น้ี  ร ว ม ถึ ง เ พิ่ ม ค ว ร
สวยงามให้กบัตวัอาคารและ
สภาพพื้นท่ี 

Zone G : 
พื้นท่ีบริเวณลาน
จอดรถของ
อาจารย ์
หอ้ง

ประชาสัมพนัธ์
และหอวหิารพระ
ของโรงเรียน 

พื้นท่ี  Zone  G   มีเน้ือท่ีประมาณ  343   ตาราง
เมตร เป็นพื้นท่ีอยูด่า้นทิศตะวนัตกใกลบ้ริเวณ
ทางออกของพื้นท่ีโครงการ  พื้นท่ีน้ีประกอบ
ไป  หอ้งประชาสัมพนัธ์  หอพระของโรงเรียน 
ซุ้มเหล็กไม้เล้ือย  ลานจอดรถ สภาพพื้นท่ีมี
ลักษณะ  อยู่บริเวณตลอดแนวก าแพงฝ่ังทิศ
ตะวนัตก มีแสงแดดส่องให้ช่วงเช้าพอช่วง
บ่ายจนถึงช่วงเย็นได้รับร่มเงาจากพรรณไม ้ 
ไม่มีลม 
พดัผา่นบริเวณพื้นท่ีน้ี มีพรรณไมเ้ดิมท่ีมีอยูใ่น
พื้นท่ี คือ ประดู่ อโศกอินเดียและกระบะไม ้ 

พื้ น ท่ี บ ริ เ ว ณ น้ี ค ว ร จั ด
ออกแบบปรับปรุงบริเวณ
ระหว่างห้องประชาสัมพนัธ์
และหอพระใหม่   บริ เวณ
ลานจอดรถตลอดแนวก าแพง 
เพราะเป็นพื้นท่ีสวยงามควร
เ ลือกพืชพรรณไม้พุ่ม ท่ี มี
ทนทาน ต่อสภาพอาก าศ 
(ส ว น ห น้ า ห้ อ ง
ประชาสัมพนัธ์กบัหอพระ) 
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ตารางท่ี 3.5  สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Zone Site  Characteristics Remark 

 พุ่มคือ บานบุรี มีสภาพท่ีแห้งตายตลอดแนว
ก าแพง 
ขอ งบ ริ เ วณพื้ น ท่ี น้ี   ส่ วน ร ะหว่ า งห้ อ ง
ประชาสัมพนัธ์กบัหอพระมีสวนสวยงามอยู่มี
พรรณไมเ้ดิม คือ คริสติน่า  บานบุรี  พุดศุภโชค  
แพงแพวแดง  เทียนทอง  โมก  ชาฮกเก้ียน  
โกสน  มีสภาพรกร้างขาดการดูแล  พื้นท่ี
บริเวณโซนน้ีเป็นพื้นท่ีส าหรับเป็นพื้นท่ีจอดรถ  
เ ป็นพื้น ท่ีประกาศประชาสัมพันธ์ภายใน
โรงเรียน (ห้องประชาสัมพันธ์ )  เป็นพื้น ท่ี
เคารพ สักการะ(หอพระ) ของทุกคนภายใน
โรงเรียน 

และแสงแดด ท่ี ให้ ร่ม เ ง า
(บริเวณพื้นท่ีจอดรถตลอด
แ น ว ก า แ พ ง ) โ ด ย ท่ี ไ ม่
ต้องการดูแลมากนัก มีการ
เลือกพืชพรรณใหม่ให้เขา้กบั
พืชพรรณเดิมเพื่อเพิ่มความ
สวยงามให้แก่พื้นท่ีบริเวณน้ี  
ส่ ว น ซุ้ ม เ ห ล็ ก ห น้ า ห้ อ ง
ประชาสัมพนัธ์นั้นควรเลือก
พืชพรรณไมเ้ล้ือยท่ีสามารถ
ให้ ร่ม เงาได้ดี  ทนทานต่อ
สภาพอากาศได้ ดี เพื่ อลด
ความร้อนบริเวณหน้าห้อง
ประชาสัมพนัธ์ 

Zone H : 
พื้นท่ีโดยรอบ
สนามฟุตบอล 

พื้นท่ี  Zone  H   มีเน้ือท่ีประมาณ 3230 ตาราง
เมตร  เป็นพื้นท่ีอยู่ด้านทิศเหนือของพื้นท่ี
โครงการ พื้นท่ีน้ีประกอบไป ม้านั่งหินอ่อน   
ทางเดินเทา้โดยรอบสนามฟุตบอล  สภาพพื้นท่ี
มีลักษณะเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งรอบสนามมีพืช
พรรณเดิมอยู่ คือ ประดู่ ปลูกโดยรอบสนาม
ฟุตบอล   อโศกอินเดียปลูกตลอดแนวทางทิศ
ใต้ ของพื้นท่ีน้ี ท าให้สภาพพื้นท่ีโดยรอบมี
แสงแดดร ่ าไร  มีมา้นั่งหินอ่อนรอบสนาม
ฟุตบอล ลมพดัผา่นตลอดทั้งวนัพดัผ่านจากทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกเฉียงเหนือ  การ
เขา้ใช้สภาพพื้นท่ีน้ีเป็นสถานท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีนั่ง
รอผูป้กครอง มารับส่ง 

เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการน้ีเคย
ได้ประสบเหตุอุทกภัยน ้ า
ท่วมท าให้เ กิดดินทรุด ตัว
แผ่นทาง เ ดิน เท้า เ สี ยหาย
บางส่วน มีม้านั่ง หินอ่อน
ขวางและรากของต้นประดู่
บางตน้ ตลอดแนวทางเดินท า
ให้ผูใ้ชจึ้งเลือกไปเดินในทาง
ถนนเส้นทางหลัก ดังนั้นจึง
ควรปรับปรุงทางเดินเทา้ใหม่
โดยขยายทางเทา้ให้กวา้งข้ึน
และออกแบบให้มีหลังคา
คลุม 
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ตารางท่ี 3.5  สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Zone Site  Characteristics Remark 

 ท ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   เป็นสถานท่ีจดั
กิจกรรมกีฬาสีและเล่นฟุตบอล 

บริเวณฝ่ังทิศตะวนัออกของ
พื้ น ท่ี โ ซ น น้ี ร ว ม ถึ ง เ ปิ ด
ทางเข้าออกภายในสนาม
ฟุตบอลให้ส าหรับเป็นพื้นท่ี
จ อ ด ร ถ เ พิ่ ม ข้ึ น  ซ่ึ ง เ ป็ น
สถานท่ีรอผูป้กครองมารับ-
ส่ ง ร วม ถึ งท า ให้ ป้ อ ง กัน
แสงแดดและฝนตกรวมถึง
เป็นพื้นท่ีจอดรถ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

แสดง :  ลกัษณะและสัดส่วนของพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.33 

สัญลกัษณ์ :  
 
 
 
 

 

 

ZONE  A 

ZONE  B 

ZONE C 

ZONE D 

ZONE E 

ZONE F 

ZONE G 

ZONE H 
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 3.2.11  รายละเอียดดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรีซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีความส าคญั

ต่อนกัเรียน อาจารย ์นกัการภารโรง แม่บา้นและผูป้กครอง ท่ีเขา้มาท ากิจกรรมต่างๆของพื้นท่ีนั้น 
ไม่ว่ากิจกรรมนนัทนาการ เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและออกก าลงักาย ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษา
รายละเอียดของผูใ้ชโ้ครงการรวมทั้งพฤติกรรมเพื่อใชป้ระกอบกบัการก าหนดกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน
ในพื้นท่ีเหล่านั้ นให้ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มคนได้สูงสุด ซ่ึงสามารถพิจารณา
รายละเอียดของผูใ้ชไ้ดด้งัน้ี ประเภทของผูใ้ชโ้ครงการแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
            3.2.11.1  กลุ่มผูใ้ช้ประจ า คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีในโรงเรียนเป็น
ชีวิตประจ าวนัเป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ี
เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกันและสม ่าเสมอ เช่น อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั 
นกัการภารโรงและแม่บา้น โดยกลุ่มผูใ้ช้ประจ ามีพื้นท่ีท ากิจกรรมของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีอาณาเขต
ครอบครองอย่างจ ากัดในพื้นท่ีประกอบกิจกรรมแต่ละวนั ลักษณะการใช้พื้นท่ีภายในอาคาร
แบ่งเป็นพื้นท่ีการเรียนการสอนและปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีโดยแบ่งออกเป็นห้องๆอยา่งชดัเจน
และสัดส่วนพื้นท่ีภายนอกอาคารใชใ้นการพกัผอ่นหรือเล่นกีฬาท ากิจกรรมนนัทนาการ พฤติกรรม
ของผูใ้ชป้ระจ า ของผูใ้ชโ้ครงการสามารถ ดงัตารางท่ี 3.6 แบ่งออกไดด้งัน้ี  
               1)  คณะอาจารย ์ มีการใชพ้ื้นท่ีภายในโครงการท ากิจกรรมเป็นส่วนใหญ่
เป็นท่ีสถานท่ีพกัผ่อน ท าการเรียนการสอน ในบางส่วนอาศยัอยูใ่นโครงการจะใชพ้ื้นท่ีตลอดเวลา
ตั้งแต่เช้า กลางวนั และช่วงเย็น มีการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น เดินตรวจสอบความเรียบร้อย ส่ง
นกัเรียนกลบับา้นและอาจเดินทางกลบับา้น 
               2)  นกัเรียน  มีการใชพ้ื้นท่ีภายในโครงการตลอดทั้งวนัทุกช่วงเวลาตั้งแต่
ในช่วงเชา้ มีการใชพ้ื้นท่ีบริเวณโดมเพื่อเขา้แถวเคารพธงชาติ ช่วงกลางวนั มีการใชพ้ื้นท่ีบริเวณโรง
อาหารรับประทาน พื้นท่ีพกัผอ่นท่ีมีร่มเงา ภายในอาคารเรียน ห้องสมุด สนามกีฬาต่างและช่วงเยน็ 
มีการใช้พื้นท่ีในการเดินทางกลบับา้น เรียนพิเศษนอกเวลาเรียนตามอาคารเรียน สนามกีฬาต่างๆ
เพื่อออกก าลงักายก่อนกลบับา้น 
              3)  นกัการภารโรง ลูกจา้งต่างๆและแม่บา้น  มีการใชพ้ื้นท่ีภายในโครงการ
ในบางพื้นท่ีทั้งภายในตวัอาคารและบริเวณรอบโครงการ จะมีหน้าท่ีท าความสะอาดตรวจสอบ
ความปลอดภยัภายในอาคารและโดยรอบโครงการ 
             4)  เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั  มีการใช้พื้นท่ีภายในโครงการในบาง
พื้นท่ีทั้งภายในตวัอาคารและบริเวณรอบโครงการ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั จะมีหน้าท่ี
รักษาความปลอดภยับริเวณรอบโครงการอาจจะทั้งกลางวนัและกลางคืน  
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ตารางท่ี 3.6  สรุปลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชป้ระจ า 
ประเภทผูใ้ช ้ ลกัษณะพฤติกรรม ความตอ้งการต่อพื้นท่ีโครงการ 

ผูอ้  านวยการ
และคณะ
อาจารย ์  

-  มีการใชพ้ื้นท่ีภายในโครงการท ากิจกรรมเป็น
ส่วนใหญ่เป็นท่ีสถานท่ีพกัผอ่น ท าการเรียนการ
สอน ในบางส่วนอาศยัอยูใ่นโครงการจะใชพ้ื้นท่ี
ตลอดเวลาตั้งแต่เชา้ กลางวนั และช่วงเยน็ มีการ
ท ากิจกรรมต่างๆ 

-  ตอ้งการพื้นท่ีพกัผอ่น โรงจอด
รถส าหรับอาจารย์  ทางเดินเท้า
และภู มิ ทัศน์ ท่ี ให้ ร่ ม เ ง า แล ะ
สวยงาม   

นกัเรียน 
 

-  มีการใชพ้ื้นท่ีภายในโครงการตลอดทั้งวนัทุก
ช่วงเวลาตั้งแต่ในช่วงเชา้ กลางวนัและช่วงเวลา
เยน็เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ 

-  ต้องการพื้นท่ีพกัผ่อน พื้นท่ี
ความเป็นส่วนตวั ทางเดินเทา้และ
ภูมิทศัน์ท่ีใหร่้มเงาและสวยงาม   

นกัการภาร
โรง 

-  มีการใชพ้ื้นท่ีภายในโครงการในบางพื้นท่ีทั้ง
ภายในตวัอาคารและบริเวณรอบโครงการ 
เพื่อท าหน้าท่ีหน้าท่ีท าความสะอาดตรวจสอบ
ความปลอดภยัภายในอาคารและโดยรอบ 

-  พื้นท่ีพกัผอ่นส่วนตวั ทางเดิน
เทา้และภูมิทศัน์ท่ีดูแลรักษาง่าย 
 

เจา้หนา้ท่ี
รักษาความ
ปลอดภยั 

-  มีการใชพ้ื้นท่ีภายในโครงการในบางพื้นท่ีทั้ง
ภายในตวัอาคารและบริเวณรอบโครงการ 
เพื่อท าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยับริเวณรอบ
โครงการอาจจะทั้งกลางวนัและกลางคืน 

-  พื้นท่ีพกัผอ่นส่วนตวั ทางเดิน
เทา้และแสงสวา่งในเวลากลางคืน 
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ตารางท่ี 3.7  สรุปจ านวนผูใ้ชโ้ครงการ ปี พ.ศ. 2557 

ล าดบั
ท่ี 

บุคลากรผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 
จ านวนผูใ้ชโ้ครงการ 

เพศชาย เพศหญิง 
1 ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1  - 
2 รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 3 
3 อาจารย ์แบ่งตามกลุ่มสาระ     
      กลุ่มสาระภาษาไทย 2 12 
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 14 
      กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 5 12 
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา 6 10 
      กลุ่มสาระสุขศึกษา 5 4 
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 3 15 
      กลุ่มสาระศิลปะ 4 3 
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 10 
4 ครูต่างประเทศ+ครูอตัราจา้ง 12 17 
5 นกัเรียน     
       นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 265 229 
       นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 2 268 272 
       นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 294 314 
       นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 137 303 
       นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 5 214 280 
       นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 152 273 
7 ลูกจา้งประจ า 3 2 

8 
ลูกจา้งชัว่คราวส านกังาน+ลูกจา้งชัว่คราวบริหารงาน
ทัว่ไป 

11 30 

9 นกัการภารโรง 2 5 
10 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 5 - 
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ตารางท่ี 3.7  สรุปจ านวนผูใ้ชโ้ครงการ ปี พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

บุคลากรผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 
จ านวนผูใ้ชโ้ครงการ 

เพศชาย เพศหญิง 

รวมจ านวนผูใ้ชโ้ครงการ 
รวมจ านวนผูใ้ชโ้ครงการทั้งเพศชายและเพศหญิง 

         1,400                        1,808 
3,208 

ทีม่า : กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนธญับุรี ,2557 
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ตารางท่ี 3.8  ลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นพื้นท่ีโครงการ 
 

ผูใ้ชโ้ครงการ 
ตารางเวลาและกิจกรรมในการใชพ้ื้นท่ี 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์

07.30  - 08.00 น. 08.30 -1 2.00 น. 12.00  -  13.00 น. 13.00 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น. 
ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 
  
 

- นัง่พกัในหอ้ง
ท างาน 
- พบปะกบัอาจารย ์
- ดูความเรียบร้อย
ก่อนเขา้แถวเคารพ
ธงชาติ 

- ท างานและตรวจ
เอกสารต่างๆใน
หอ้งท่ีตึกหอประชุม 
- มอบหมายงานให้
เจา้หนา้ท่ีและ
อาจารย ์

- พกัรับประทาน
อาหารเท่ียงและ
พกัผอ่นในห้อง 

- ท างานเอกสารต่อ
และเตรียมก าหนด
งานต่างๆล่วงหนา้
ในหอ้งท างานท่ีตึก
หอประชุม 

- พดูคุยพบปะ
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ 
- กลบับา้น 16.30 

- พกัผอ่น (บา้น
ส่วนตวั) 

รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 

- นัง่พกัในหอ้ง
ท างาน 
- พบปะกบัอาจารย ์
- ดูความเรียบร้อย
ก่อนเขา้แถวเคารพ
ธงชาติ 
- เตรียมการสอน 
 

- สอนหนงัสือ 
- ท างานเอกสาร 
- เดินตรวจสอบ
ความเรียบร้อย 

- พกัรับประทาน
อาหารเท่ียงและ
พกัผอ่นในห้อง 

- สอนหนงัสือ 
- ท างานเอกสาร 
- เดินตรวจสอบ
ความเรียบร้อย 

- พดูคุยพบปะ
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ 
- กลบับา้น 16.30 

- พกัผอ่น (บา้น
ส่วนตวั) 
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ตารางท่ี 3.8  ลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
 

ผูใ้ชโ้ครงการ 
ตารางเวลาและกิจกรรมในการใชพ้ื้นท่ี 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์

07.30  - 08.00 น. 08.30 -1 2.00 น. 12.00  -  13.00 น. 13.00 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น. 
อาจารยก์ลุ่มสาระ
ต่างๆ 
 
 

- นัง่พกัในหอ้งพกั
อาจารย ์
- พบปะพดูคุยกบั
คณะอาจารย ์
- ดูความเรียบร้อย
ก่อนเขา้แถวเคารพ
ธงชาติ 
- เดินตรวจสอบ
ความเรียบร้อยขณะ
เขา้แถวเคารพธง
ชาติ 
- เตรียมเอกสารการ
สอน ( ช่วงเชา้ ) 

- สอนหนงัสือ 
- ตรวจการบา้น
นกัเรียน 

- พกัรับประทาน
อาหารเท่ียง 
- พกัผอ่นในห้องพกั 
อาจารย ์
- เตรียมเอกสารการ
สอน ( ช่วงบ่าย ) 

- สอนหนงัสือ 
- ตรวจการบา้น
นกัเรียน 

- 16.00 น.ส่ง
นกัเรียนกลบับา้น 
- ท างานเอกสาร 

- สอนพิเศษ 
 - พกัผอ่น (บา้น
ส่วนตวั) 

อาจารยต่์างประเทศ 
+ อาจารยอ์ตัราจา้ง 

- นัง่พกัในหอ้งพกั
อาจารย ์

- สอนหนงัสือ 
- ตรวจการบา้น 

- พกัรับประทาน
อาหารเท่ียง 

- สอนหนงัสือ 
- ตรวจการบา้น 

- 16.00 น.ส่ง
นกัเรียนกลบับา้น 

- สอนพิเศษ 
 - พกัผอ่น (บา้น 
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ตารางท่ี 3.8  ลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
 

ผูใ้ชโ้ครงการ 
ตารางเวลาและกิจกรรมในการใชพ้ื้นท่ี 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์

 07.30  - 08.00 น. 08.30 -1 2.00 น. 12.00  -  13.00 น. 13.00 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.  

 
 

- พบปะพดูคุยกบั
คณะอาจารย ์
- ดูความเรียบร้อย
ก่อนเขา้แถวเคารพ
ธงชาติ 
- เดินตวจสอบความ
เรียบร้อยขณะเขา้
แถวเคารพธงชาติ 
- เตรียมเอกสารการ
สอน ( ช่วงเชา้ ) 

นกัเรียน - พกัผอ่นในห้อง
อาจารย ์

นกัเรียน 
- เตรียมเอกสารการ
สอน ( ช่วงบ่าย ) 

- ท างานเอกสาร 
- กลบับา้น 16.30 น. 

ส่วนตวั) 
- พกัผอ่น (บา้นพกั
อาจารย)์ 

นกัเรียนมธัยมศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 

- นัง่เล่นบริเวณ
รอบๆอาคารเรียน
หรือมุมพกัผอ่น 
เพื่อรอเขา้แถว
เคารพธง 

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 

- พกัรับประทาน
อาหารเท่ียง 
- พกัผอ่นรอบๆ
เรียน สวนไทย  

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 

- เตรียมตวักลบับา้น 
 - เล่นกีฬาต่างๆ 
- ติวหนงัสือ 
- เขา้แถวรอกลบั 

- พกัผอ่น (บา้น) 
- เรียนพิเศษ 
- ซ่อมกีฬา,ดนตรี 
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ตารางท่ี 3.8  ลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
 

ผูใ้ชโ้ครงการ 
ตารางเวลาและกิจกรรมในการใชพ้ื้นท่ี 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์

07.30  - 08.00 น. 08.30 -1 2.00 น. 12.00  -  13.00 น. 13.00 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น. 
 
 
 

ชาติ 
- ส่งการบา้น 
- เล่นกีฬาต่างๆ 
- เขา้แถวเคารพธง
ชาติ 08.10 น. 
-พบอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 
 
 

สวนธญัวฒัน์ 
- เล่นกีฬาต่างๆ 
- อ่านหนงัสือ 
(หอ้งสมุด) 
 
 

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 
 
 

บา้น 
- รอผูป้กครองมารับ
หรือรถประจ าทาง 
- ซ่อมวงโยธวาทิต 
 
 

 
 
 

นกัเรียนมธัยมศึกษา
ชั้นปีท่ี 2 
 

- นัง่เล่นบริเวณ
รอบๆอาคารเรียน
หรือมุมพกัผอ่น 
เพื่อรอเขา้แถว
เคารพธงชาติ 
- ส่งการบา้น 
- เล่นกีฬาต่างๆ 

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 

- พกัรับประทาน
อาหารเท่ียง 
- พกัผอ่นรอบๆ
อาคารเรียน สวน
ไทย สวนธญัวฒัน์ 
- เล่นกีฬาต่างๆ 
- อ่านหนงัสือ 

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 

- เตรียมตวักลบับา้น 
 - เล่นกีฬาต่างๆ 
- ติวหนงัสือ 
- เขา้แถวรอกลบั
บา้น 
- รอผูป้กครองมารับ
หรือรถประจ าทาง 

- พกัผอ่น (บา้น) 
- เรียนพิเศษ 
- ซ่อมกีฬา,ดนตรี 
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ตารางท่ี 3.8  ลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
 

ผูใ้ชโ้ครงการ 
ตารางเวลาและกิจกรรมในการใชพ้ื้นท่ี 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์

07.30  - 08.00 น. 08.30 -1 2.00 น. 12.00  -  13.00 น. 13.00 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น. 
 
 

- เขา้แถวเคารพธง
ชาติ 08.10 น. 
-พบอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

 (หอ้งสมุด)  - ซ่อมวงโยธวาทิต  

นกัเรียนมธัยมศึกษา
ชั้นปีท่ี 3 

- นัง่เล่นบริเวณ
รอบๆอาคารเรียน
หรือมุมพกัผอ่น 
เพื่อรอเขา้แถว
เคารพธงชาติ 
- ส่งการบา้น 
- เล่นกีฬาต่างๆ 
- เขา้แถวเคารพธง 
ชาติ 
 

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 
 

- พกัรับประทาน
อาหารเท่ียง 
- พกัผอ่นรอบๆ
อาคารเรียน สวน
ไทย สวนธญัวฒัน์ 
- เล่นกีฬาต่างๆ 
- อ่านหนงัสือ 
(หอ้งสมุด) 
 
 

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 
 

- เตรียมตวักลบับา้น 
 - เล่นกีฬาต่างๆ 
- ติวหนงัสือ 
- เขา้แถวรอกลบั
บา้น 
- รอผูป้กครองมา
รับหรือรถประจ า
ทาง 
- ซ่อมวงโยธวาทิต 

- พกัผอ่น (บา้น) 
- เรียนพิเศษ 
- ซ่อมกีฬา,ดนตรี 
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ตารางท่ี 3.8  ลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
 

ผูใ้ชโ้ครงการ 
ตารางเวลาและกิจกรรมในการใชพ้ื้นท่ี 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์

07.30  - 08.00 น. 08.30 -1 2.00 น. 12.00  -  13.00 น. 13.00 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น. 
 
 

-พบอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

     

นกัเรียนมธัยมศึกษา
ชั้นปีท่ี 4 

- นัง่เล่นบริเวณ
รอบๆอาคารเรียน
หรือมุมพกัผอ่น 
เพื่อรอเขา้แถว
เคารพธงชาติ 
- ส่งการบา้น 
- เล่นกีฬาต่างๆ 
- เขา้แถวเคารพธง
ชาติ 08.10 น. 
-พบอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 

- พกัรับประทาน
อาหารเท่ียง 
- พกัผอ่นรอบๆ
อาคารเรียน สวน
ไทย สวนธญัวฒัน์ 
- เล่นกีฬาต่างๆ 
- อ่านหนงัสือ 
(หอ้งสมุด) 

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 

- เตรียมตวักลบับา้น 
 - เล่นกีฬาต่างๆ 
- ติวหนงัสือ 
- เขา้แถวรอกลบั
บา้น 
- รอผูป้กครองมารับ
หรือรถประจ าทาง 
- ซ่อมวงโยธวาทิต 

- พกัผอ่น (บา้น) 
- เรียนพิเศษ 
- ซ่อมกีฬา,ดนตรี 
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ตารางท่ี 3.8  ลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
 

ผูใ้ชโ้ครงการ 
ตารางเวลาและกิจกรรมในการใชพ้ื้นท่ี 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์

07.30  - 08.00 น. 08.30 -1 2.00 น. 12.00  -  13.00 น. 13.00 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น. 
นกัเรียนมธัยมศึกษา
ชั้นปีท่ี 5 

- นัง่เล่นบริเวณ
รอบๆอาคารเรียน
หรือมุมพกัผอ่น 
เพื่อรอเขา้แถว
เคารพธงชาติ 
- ส่งการบา้น- เล่น
กีฬาต่างๆ 
- เขา้แถวเคารพธง
ชาติ 08.10 น. 
-พบอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 
 
 
 
 
 

- พกัรับประทาน
อาหารเท่ียง 
- พกัผอ่นรอบๆ
อาคารเรียน สวน
ไทย สวนธญัวฒัน์ 
- อ่านหนงัสือ 
(หอ้งสมุด) 

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 
 

- เตรียมตวักลบับา้น 
 - เล่นกีฬาต่างๆ 
- ติวหนงัสือ 
- เขา้แถวรอกลบั
บา้น 
- รอผูป้กครองมารับ 
หรือรถประจ าทาง 
- ซ่อมวงโยธวาทิต 

- พกัผอ่น (บา้น) 
- เรียนพิเศษ 
- ซ่อมกีฬา,ดนตรี 

นกัเรียนมธัยมศึกษา
ชั้นปีท่ี 6 

- นัง่เล่นบริเวณ
รอบๆอาคารเรียน 

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 

- พกัรับประทาน
อาหารเท่ียง 

- เขา้เรียนตาม
รายวชิา 

เตรียมตวักลบับา้น 
 - เล่นกีฬาต่างๆ 

- พกัผอ่น (บา้น) 
- เรียนพิเศษ 
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ตารางท่ี 3.8  ลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
 

ผูใ้ชโ้ครงการ 
ตารางเวลาและกิจกรรมในการใชพ้ื้นท่ี 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์

07.30  - 08.00 น. 08.30 -1 2.00 น. 12.00  -  13.00 น. 13.00 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น. 
 หรือมุมพกัผอ่น 

เพื่อรอเขา้แถว
เคารพธงชาติ 
- ส่งการบา้น- เล่น
กีฬาต่างๆ 
- เขา้แถวเคารพธง
ชาติ 08.10 น. 
-พบอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

 
 
 
 
 

- พกัผอ่นรอบๆ
อาคารเรียน สวน
ไทย สวนธญัวฒัน์ 
- อ่านหนงัสือ 
(หอ้งสมุด) 

 - ติวหนงัสือ 
- เขา้แถวรอกลบั
บา้น 
- รอผูป้กครองมารับ 
หรือรถประจ าทาง 
- ซ่อมวงโยธวาทิต 

- ซ่อมกีฬา,ดนตรี 

ลูกจา้งประจ า -ท างานเอกสารอยู่
ฝ่ายธุรการ 

-ท างานเอกสารอยู่
ฝ่ายธุรการ 

- พกัรับประทาน
อาหารเท่ียง 

-ท างานเอกสารอยู่
ฝ่ายธุรการ 

-ท างานเอกสารอยู่
ฝ่ายธุรการ 

- พกัผอ่น (บา้นพกั
ในโรงเรียน) 
- พกัผอ่น (บา้น
ส่วนตวั) 
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ตารางท่ี 3.8  ลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
 

ผูใ้ชโ้ครงการ 
ตารางเวลาและกิจกรรมในการใชพ้ื้นท่ี 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์

07.30  - 08.00 น. 08.30 -1 2.00 น. 12.00  -  13.00 น. 13.00 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น. 
ลูกจา้งชัว่คราว -ท างานเอกสารอยู่

ฝ่ายธุรการ 

-ท างานเอกสารอยู่
ฝ่ายธุรการ 

- พกัรับประทาน
อาหารเท่ียง 

-ท างานเอกสารอยู่
ฝ่ายธุรการ 

-ท างานเอกสารอยู่
ฝ่ายธุรการ 

- พกัผอ่น (บา้นพกั
ในโรงเรียน) 
- พกัผอ่น (บา้น
ส่วนตวั) 

นกัการภารโรง - ท าความสะอาด
ภายในอาคารและ
โดยรอบอาคาร 

- ท าความสะอาด
รอบๆอาคาร 
- ตดัแต่งตน้ไม ้
- กวาดเศษใบไม ้
- เก็บขยะ 

- พกัรับประทาน
อาหารเท่ียง 
- พกัผอ่นบริเวณ
พื้นท่ีท่ีโรงเรียนได้
จดัหาไวใ้ห้ตามจุด
ต่างๆ 
 

- ท าความสะอาด
รอบๆอาคาร 
- ตดัแต่งตน้ไม ้
- กวาดเศษใบไม ้
- เก็บขยะ 

- ท าความสะอาด
รอบๆอาคาร 
- ตดัแต่งตน้ไม ้
- กวาดเศษใบไม ้
- เก็บขยะ 

- พกัผอ่น (บา้นพกั
ในโรงเรียน) 
- พกัผอ่น (บา้น
ส่วนตวั) 
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ตารางท่ี 3.9  สรุปลกัษณะพฤติกรรมพิเศษในช่วงระหวา่งปี  2556 - 2557 
ล าดบั วนั/เดือน/

ปี 
ลกัษณะกิจกรรม สถานท่ีท ากิจกรรม 

 

ผูรั้บผดิชอบ ปัญหา/ขอ้จ ากดั
พื้นท่ีโครงการ 

1 5.มิ.ย.56 วนัส่ิงแวดลอ้ม
โลก 

-  ลาน
อเนกประสงค ์

-  กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 
 
 
  

-  ไม่เหมาะสม
ต่อการท า
กิจกรรมท่ีส่ง
เสียงดงัเพราะ
บริเวณโดยรอบ
เป็นอาคารเรียน 

2 13.มิ.ย.56 พิธีไหวค้รู -  หอประชุม -  ฝ่าย
กิจกรรม
นกัเรียน 

- 

3  26. มิ.ย.
56 

วนัสุนทรภู่ 
วนัต่อตา้นยาเสพ
ติด 

-  หอประชุม -  กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

- 

4 
 

28.มิ.ย.56 วนัสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ 
 

-  สนามฟุตบอล 
 

-  ฝ่าย
กิจกรรม
นกัเรียน 

-  มีอากาศร้อน
ตลอดช่วงการท า
กิจกรรม 

5 9.ส.ค.56 พิธีเทิดพระเกียรติ
และกิจกรรมวนั
แม่ 

-  ลาน
อเนกประสงค ์

-  ฝ่าย
กิจกรรม
นกัเรียน 

-  ไม่เหมาะสม
ต่อการท า
กิจกรรมท่ีส่ง
เสียงดงัเพราะ
บริเวณโดยรอบ
เป็นอาคารเรียน 

6 4 - 6.
ก.ย.56 

การแข่งขนักีฬาสี -  สนามกีฬาต่างๆ
ภายในโรงเรียน 

-  กลุ่มสาระ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

-  สถานท่ีไม่
เพียงในการ
พกัผอ่น 

7 
 

23.ก.ย.56 
 

โครงการเปิดโลก
ทศัน์สู่อาเซียน 

-  หอประชุม 
 

-  กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

- 
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ตารางท่ี 3.9  สรุปลกัษณะพฤติกรรมพิเศษในช่วงระหวา่งปี 2556 – 2557 ( ต่อ ) 
ล าดบั วนั/เดือน/

ปี 
ลกัษณะกิจกรรม สถานท่ีท ากิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ ปัญหา/ขอ้จ ากดั

พื้นท่ีโครงการ 
8 

 
 
 

15.พ.ย.56 
 
 
 

โครงการการสืบ
สานสร้างสรรค์
วฒันธรรมศิลปะ
และดนตรี 

-  หอประชุม 
 
 
 

-  กลุ่มสาระ
ศิลปะ 
 
 

- 
 
 
 

9 
 
 

4.ธ.ค.56 
 
 

วนัเฉลิมพระชน
พรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั 

-  ลานอเนกประสงค ์
 

-  ฝ่าย
กิจกรรม
นกัเรียน 
 

-  ไม่เหมาะสมต่อ
การท ากิจกรรมท่ี
ส่งเสียงดงัเพราะ
บริเวณโดยรอบ
เป็นอาคารเรียน 

10 25.ธ.ค.56 กิจกรรม 
คริสมาสต ์

-  หอประชุม - กลุ่มสาระ
ต่างประเทศ 

- 

11 27.ธ.ค.56 กิจกรรมวนัปี
ใหม่ 

-  ลานอเนกประสงค ์ -  ฝ่าย
กิจกรรม
นกัเรียน 

-  ไม่เหมาะสมต่อ
การท ากิจกรรมท่ี
ส่งเสียงดงัเพราะ
บริเวณโดยรอบ
เป็นอาคารเรียน 
-   

12 20-24 .
ม.ค.57 

สัปดาห์
วทิยาศาสตร์ 

-  หอประชุม -  กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

- 

ทีม่า : กลุ่มนโยบายและแผนงานโรงเรียนธญับุรี ,2556 
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              3.2.11.2  กลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว คือ กลุ่มบุคคลท่ีใชพ้ื้นท่ีเป็นคร้ังคราวในระยะเวลาอนั
สั้นตามบทบาทเฉพาะในช่วงท่ีใช้พื้นท่ีลกัษณะการใช้กลุ่มน้ีจะไม่มีพื้นท่ีใช้สอยประจ าหรือพื้นท่ี
ครอบครองถาวร แต่มีการใชส้อยลกัษณะชัว่คราว ขาดความสม ่าเสมอหรือเวน้ระยะช่วงการใชเ้วลา
ค่อนข้างนานผู ้ใช้จะไม่มีความผูกพันทางจิตใจกับสภาพแวดล้อมเหมือนผู ้ใช้พื้นท่ีประจ า 
พฤติกรรมของผูใ้ชช้ัว่คราวของผูใ้ชโ้ครงการสามารถแบ่งออกไดด้งัภาพท่ี 3.10 ดงัน้ี 

1)  อาจารยพ์ิเศษคุมสอบและคณะกรรมการคุมสอบ มีการใช้พื้นท่ี
โครงการภายในอาคารเรียนเพื่อกิจกรรมคุมสอบ ส่วนช่วงพกัรับประทานอาหารอาจจะใช้ห้อง
ประชุมในการรับประทานอาหารหรือห้องรับรองท่ีทางโรงเรียนจดัหาไวใ้ห้ 

2)  นกัเรียนท่ีมาดูงานวิชาการ มีการใชพ้ื้นท่ีโครงการทั้งภายในอาคาร
และภายนอกอาคารเพื่อดูงานวิชาการต่างๆของโรงเรียนตามบริเวณพื้นท่ีต่างๆท่ีทางโรงเรียนไดจ้ดั
รองรับไว ้

3)  ผูป้กครอง ส่วนใหญ่มีการใชพ้ื้นท่ีโครงการนอกอาคารเรียนเพราะ
มารับ-ส่งนักเรียน ส่วนอีกกรณีหน่ึงจะใช้พื้นท่ีโครงการภายในอาคารเรียนหรือประชุมตามท่ี
โรงเรียนไดก้ าหนดไวมี้เน่ืองจากมีการประชุมผูป้กครอง 
 
ตารางท่ี  3.10  สรุปลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชช้ัว่คราว 

ประเภทผูใ้ช ้ ลกัษณะพฤติกรรม ความตอ้งการต่อพื้นท่ีโครงการ 
อาจารยพ์ิเศษคุมสอบ
และคณะกรรมการคุม
สอบ 

-  มีการใชพ้ื้นท่ีโครงการภายในอาคาร
เรียนเพื่อกิจกรรมคุมสอบ ส่วนช่วงพกั
รับประทานอาหารอาจจะใช้ห้อง
ประชุมในการรับประทานอาหารหรือ
หอ้งรับรองท่ีทางโรงเรียนจดัหาไวใ้ห้ 

-  ตอ้งการท่ีนัง่พกัผอ่นระหวา่ง
รอคุมสอบ 

นกัเรียนท่ีมาดูงาน
วชิาการ 

-  มีการใช้พื้นท่ีโครงการทั้งภายใน
อาคารและภายนอกอาคารเพื่อดูงาน
วิชาการต่างๆของโรงเรียน ตามบริเวณ
พื้นท่ีต่างๆท่ีทางโรงเรียนไดจ้ดัรองรับ
ไว ้

-  ตอ้งการพื้นท่ีนัง่พกัผอ่นใต้
ร่มไมห้รือศาลา 

ผูป้กครอง -  มีการใช้พื้นท่ีโครงการเพื่อในการ
รับส่ง นกัเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น
บริ เวณทางเข้า -ทางออกของพื้ น ท่ี
โครงการหรืออีกในกรณีหน่ึงคือทาง 

-  ต้องการพื้นท่ีนั่งพักผ่อนใต้
ร่มไมห้รือศาลา 
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ตารางท่ี  3.10  สรุปลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชช้ัว่คราว (ต่อ) 
ประเภทผูใ้ช ้ ลกัษณะพฤติกรรม ความตอ้งการต่อพื้นท่ีโครงการ 

 โครงการหรืออีกในกรณีหน่ึงคือทาง
โรงเรียนมีการจดัประชุมผูป้กครอง 
อ า จ จ ะ ใ ช้ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ
หอประชุมในการท ากิจกรรม 

 

  
 3.2.12  การสรุปกิจกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 
                       การสรุปกิจกรรมของผูใ้ช้พื้นท่ีโครงการ แบ่งออกไดต้ามกิจกรรมต่างๆและการเขา้
ใช้พื้นท่ีได้ตามสัดส่วนของพื้นท่ีโครงการท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงพื้นท่ีโครงการมีการแบ่งสัดส่วนได้จาก 
พื้นท่ีสวยงาม พื้นท่ีการสัญจร พื้นท่ีพกัผ่อน พื้นท่ีนนัทนาการและพื้นท่ีการดูแลรักษาและบริการ 
ดงัตารางท่ี 3.11 
 
ตารางท่ี 3.11  สรุปกิจกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 
กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 

พื้นท่ีสวยงาม
(ส่วนโชว)์ 

1.  ภูมิทศัน์
บริเวณตามจุด
ต่างๆ 

มีการใชพ้ื้นท่ี  1,378.8 ตารางเมตร 

 

พื้นท่ีการสัญจร 1.  ทางสัญจรสาย
หลกั ไดแ้ก่ 
 
 
 

พื้นท่ีการสัญจรทั้งหมดมีการใชพ้ื้นท่ี  2,575 ตารางเมตร 
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ตารางท่ี 3.11  สรุปกิจกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 

 
 

ทางเขา้สู่
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ทางสัญจรสาย
ยอ่ย ไดแ้ก่ 
ทางเขา้สู่
กิจกรรมต่างๆ 
 

                          

 
 

 
    

พื้นท่ีพกัผอ่น 1. นัง่พกัผอ่น
และพบปะ
พดูคุยกนั 

มีการใชพ้ื้นท่ี  418.5 ตารางเมตร 

 
 

พื้นท่ี
นนัทนาการ 

1.  สนาม
ฟุตบอล 

   มีการใชพ้ื้นท่ี   2,100 ตารางเมตร 
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ตารางท่ี 3.11  สรุปกิจกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ลาน
อเนกประสงค ์

 

 
 

มีการใชพ้ื้นท่ี  1,470 ตารางเมตร 

 
        

พื้นท่ีการดูแล
รักษาและบริการ 

1.  ระบบระบายน ้า 
2.  ระบบไฟฟ้า 
3.  ถงัขยะ 
4.  หอ้งน ้า 

ไม่สามารถคิดเป็นตารางเมตรได ้ 
การท าความสะอาดท่อระบายน ้า 
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ตารางท่ี 3.11  สรุปกิจกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 

 
 

 การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า   

 
รูปแบบถงัขยะ 

 
หอ้งน ้า 
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 3.2.13  การสรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ 
                          การรวบรวมขอ้มูลศกัยภาพท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหา ขอ้ก าจดัต่างๆรวมถึงการ
เขา้ใชพ้ื้นท่ีต่างๆภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อทราบถึงการแกไ้ขปัญหาต่างๆของพื้นท่ีโครงการรวมถึง
การน าไปต่อยอดพฒันาในรูปแบบต่างๆของพื้นท่ีนั้น ดงัตารางท่ี 3.12 
 
ตารางท่ี 3.12  สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ 

Site  Characteristics Program  Potential Program  
Development 

Remark 

พื้นท่ี Zone A   มีเน้ือท่ีประมาณ  
1784.5 ตารางเมตร เป็นพื้ น ท่ีอยู่
ด้านหลังของพื้ น ท่ีโครงการอยู่
ทางด้านทิศใต้ของพื้นท่ีโครงการ  
พื้ น ท่ี น้ี ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ล า น
อเนกประสงค์ สภาพพื้นท่ีโดยรอบ
มีลักษณะเป็นพื้นท่ีท่ีมีโดมหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์ทั้งหมด ซ่ึง
ท าให้พื้นท่ีบริเวณน้ีได้รับร่มเงาทั้ง
วนั มีลมพัดพัดผ่านบ้างเน่ืองจาก
บริเวณพื้นท่ีใต้อาคาร 1 มีลักษณะ
เป็นช่องทางเดินแบบเปิดโล่งทางทิศ
ตะวนัออก  มีพรรณไมเ้ดิมท่ีมีอยูใ่น
พื้นท่ี คือ ไทรเกาหลีปลูกเวน้ระยะ
ละ 1 เมตรมีและหญา้มาเลเซีย  การ
เขา้ใช้พื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใช้ท า
กิจกรรม   เคารพธงชาติ  มีการเรียน
การสอนวิชาพละศึกษา  มีกิจกรรม
ประจ าสัปดาห์ คือ สวดมนต์ทุกวนั
ศุกร์  เล่นกีฬา  ซ่ึงในเวลาเรียนไม่
เหมาะสมการท ากิจกรรมท่ีส่งเสียง
ดงัเพราะบริเวณโดยรอบเป็นอาคาร
เรียน 

พื้ น ท่ีบ ริ เวณน้ี เ ป็นพื้ น ท่ี ท่ี
บุ ค ล า ก ร ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ น
โรงเรียนต้องใช้ท ากิจกรรม
เคารพธงชาติเป็นสถานท่ีการ
เรียนการสอนวิชาพละศึกษา  
กิจกรรมประจ าสัปดาห์ คือ 
สวดมนต์ทุกวนัศุกร์และเล่น
กีฬาทุกว ันซ่ึงมีหลังคาปก
ค ลุ มพื้ น ท่ี ทั้ ง หมดแล ะ มี
อาคารเรียนล้อมรอบ ดังนั้น
ควรมีการจดัภูมิทศัน์โดยรอบ
ลานอเนกประสงค์ เพื่อลด
การป้องกันเสียงเพิ่มความ
สวยงามและสร้างบรรยากาศ
ท่ีดีให้กับพื้นท่ีบริเวณน้ีและ
ท า ใ ห้ ผู ้ ใ ช้ โ ค ร ง ก า ร มี
ความรู้สึกท่ีไม่อึดอดัในการ
ใช้พื้นท่ีท ากิจกรรมต่างๆดัง
ตารางท่ี 3.5 
 

พื้นท่ี Zone A    
มีเน้ือท่ี
ประมาณ  
1,784.5 
ตารางเมตร 
ประกอบดว้ย 
1.ลาน
อเนกประสงค ์

ปั ญ ห า ข อ ง
พื้นท่ีน้ี คือ ขาด
ค น ดู แ ล พื ช
พ ร รณ แ ล ะ มี
ก า ร ป ลู ก พื ช
พรรณและหญา้
เ ดิ ม ท่ี ไ ม่
เหม า ะสมกับ
พื้ น ท่ี บ ริ เ ว ณ
โซนน้ี   ท าให้
และหญ้าต าย
เป็นเกาะๆ 
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ตารางท่ี 3.12  สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Site  Characteristics Program  Potential Program  

Development 
Remark 

พื้นท่ี  Zone B   มีเน้ือท่ีประมาณ 
264.75 ตารางเมตร เป็นพื้ น ท่ีอยู่
ด้านหลังของพื้ น ท่ีโครงการอยู่
ทางด้านทิศใต้ของพื้นท่ีโครงการ  
พื้นท่ีน้ีประกอบไปดว้ย ห้องน ้ าชาย  
บ่อน ้ าหน้าห้องน ้ าชาย  สวน
ธัญวฒัน์ มีชุดโต๊ะนั่งหินอ่อน 2-3
ชุด สภาพพื้นท่ีมีลักษณะมีลมพัด
ผา่นเล็กน้อยทาง ทิศใตร้ะหวา่งช่อง
ทางเดินกบัโรงอาหาร ห้องน ้ าชายมี
แสงแดดร ่ าไรส่วนสวนธัญวฒัน์ มี
แสงแดดส่องผา่นตลอดทั้งวนั ไดรั้บ
ร่มเงาบริเวณโดยรอบของตน้ไมเ้ดิม
บาง ส่วน สภาพของ ดินบริ เวณ
ห้ อ งน ้ า ช า ย ป ลู กพื ชพ ร รณไม่
เจริญเติบโตและห้องน ้ าชายยงัส่ง
กล่ินเหม็นและมีทัศนียภาพท่ีไม่
เหมาะสม ต่อการ เข้า ใช้พื้ น ท่ี น้ี
เน่ืองจากบริเวณด้านข้างเป็นโรง
อาหาร  มีพรรณไม้เดิมท่ีมีอยู่ใน
พื้นท่ี หน้าห้องน ้ าชายมีไทรยอ้ยใบ
แหลม หมากผูห้มากเมีย  พลบัพลึง
และบริเวณสวนธญัวฒัน์ มีไทรยอ้ย
ใบทู่  ตะแบก  เส้ียวดอกขาว  ประดู่  
พุดศุภโชค  สภาพของพืชพรรณของ
ไม้พุ่มแห้งตาย มีการเข้าใช้พื้นท่ี
บริเวณน้ี ห้องน ้ าชายเป็นสถานท่ี
ใหบ้ริการ มีเขา้ใชพ้ื้นท่ีตั้งแต่  

พื้นท่ีบริเวณน้ี  มีห้องน ้ าชาย
เป็นพื้นท่ีให้บริการ ดังนั้ น
ควรจัดภู มิทัศน์ เพื่ อบดบัง
ส่ วนของคนใช้พื้ น ท่ี จ าก
ภายในพื้นท่ีบริเวณน้ีรวมถึง
สร้างความสวยงามให้กับ
สถาปัตยกรรมเดิม (บ่อน ้ า)
ใ ห้ กั บ พื้ น ท่ี   ส่ ว น ส ว น
ธญัวฒัน์ เป็นสถานท่ีพกัผอ่น 
ควรจัดภูมิทัศน์ให้มี ร่ม ร่ืน
เหมาะเป็นสถานท่ีพักผ่อน 
จาก เ ดิม มีไม้พุ่ มแห้ งตา ย  
ดงันั้นควรเลือกพรรณไมท่ี้มี
ความเหมาะสมกบัพื้นท่ีของ
พื้นท่ีบริเวณน้ีดงัตารางท่ี 3.5 
 

พื้นท่ี  Zone B   
 มี เ น้ื อ ท่ี
ป ร ะ ม า ณ 
264.75 ตาราง
เมตร 
ประกอบดว้ย 
1.  ห้องน ้ า
ชาย 
2.  บ่อน ้าหนา้
หอ้งน ้าชาย 
3.  ส ว น
ธญัวฒัน์ 
4.  ชุดโต๊ะนั่ง
หินอ่อน 

ปั ญ ห า ข อ ง
พื้นท่ีน้ี คือ เร่ือง
ข อ ง มุ ม ม อ ง
และควรเลือก
ปลูกพืชพรรณ
ท่ี ใ ห้ ค ว า ม
ส ว ย ง า ม แล ะ
ปิ ด บั ง ใ น
บ ริ เ ว ณ ห น้ า
ห้ อ ง น ้ า ช า ย
ส่ ว น ส ว น
ธั ญ วั ฒ น์ นั้ น
จัดเป็นสถานท่ี
พกัผ่อนแต่ไม่มี
ร่ม เงามากนัก
เพราะพืชพรรณ
พ ร ร ณ อ ยู่
บริเวณโดยรอบ
มีแสงแดดร ่ าไร
แ ล ะ พื้ น ท่ี
บ ริ เ ว ณ ต ร ง
กลางมีแสงแดด
ส่องตลอดทั้ ง
ว ัน   มี ชุดโต๊ะ
นัง่หินอ่อนนอ้ย
ไม่เพียงพอต่อ
ผู ้ ใ ช้  ใ น ช่ ว ง
เวลาเชา้และเยน็ 
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ตารางท่ี 3.12  สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Site  Characteristics Program  Potential Program  

Development 
Remark 

06.00-18.00 น .สวนธัญวัฒน์  เป็น
สถานท่ีพกัผอ่น ในเวลาเชา้และเยน็  
แต่พื้ น ท่ีไม่ เหมาะสมกับการท า
กิจกรรมท่ีส่งเสียงดงัเพราะบริเวณ
พื้นท่ีใกล้เคียงกับอาคารเรียนพื้นท่ี 
หน้าห้องน ้ าชายมีไทรยอ้ยใบแหลม 
หมากผู ้หมากเมีย  พลับพลึงและ
บริเวณสวนธญัวฒัน์ มีไทรยอ้ยใบทู่  
ปีบ  เส้ียวดอกขาว  ประดู่  พุดศุภ
โชค  มีไม้พุ่มแห้งตาย การเข้าใช้
พื้ น ท่ี บ ริ เ ว ณ น้ี  เ ป็ น ส ถ า น ท่ี
ให้บ ริก าร  (ห้องน ้ า ช าย )   เ ป็น
สถานท่ีพกัผ่อน (สวนธัญวฒัน์)ใน
เ วล า เ ช้ า แล ะ เ ย็น   แ ต่พื้ น ท่ี ไ ม่
เหมาะสมกับการท ากิจกรรมท่ีส่ง
เสียงดงัเพราะบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง
กบัอาคารเรียนพื้นท่ี 

   

พื้นท่ี  Zone C   มีเน้ือท่ีประมาณ  
161 ตารางเมตร  เป็นพื้นท่ีอยู่ส่วน
ตรงกลางด้านทิศตะวันออกของ
พื้นท่ีโครงการ  พื้นท่ีน้ีประกอบไป
ด้วย  ห้องน ้ าหญิง  สภาพพื้นท่ีมี
ลกัษณะมีลมพดัผา่นเล็กนอ้ยทางทิศ
ตะวนัออก เน่ืองจากอยูติ่ดกบัชุมชน
แออัด มีแสงแดดตลอดทั้ งว ัน  มี
พรรณไม้เ ดิม ท่ี มีอยู่ ในพื้ น ท่ี คือ
โกสน บานบุรี  หมากผูห้มากเมีย  
แพงพวยไทย  เฟินใบมะขาม ซ่ึงมี 

พื้ น ท่ี บ ริ เ วณ น้ี เ ป็ นพื้ น ท่ี
ส าหรับให้บริการและเคยมี
การจดัสวนซ่ึงสภาพพื้นท่ีใน
ปัจจุบนัมีสภาพรกร้างมีการ
ใช้พืชพรรณท่ีไม่เหมาะสม 
ดังนั้ นควรจัดภูมิทัศน์ใหม่
เพื่อเป็นพื้นท่ีสวยงามในกับ
พื้นท่ีบริเวณนั้น ดังตารางท่ี 
3.5 
 

พื้นท่ี  Zone C 
มีเน้ือท่ี
ประมาณ  161 
ตารางเมตร 
ประกอบดว้ย 
1.หอ้งน ้าหญิง 

ปั ญ ห า ข อ ง
พื้ น ท่ี น้ี  คื อ  มี
การเ ลือกใช้ ท่ี
ไม่เหมาะสมท า
ให้พื้ น ท่ี   เพื่ อ
เ พิ่ ม ค ว า ม
สวยงามและปิด
กั้ น คว าม เ ป็ น
ส่วนตวั 
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ตารางท่ี 3.12  สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Site  Characteristics Program  Potential Program  

Development 
Remark 

ซ่ึ ง มี สภ าพ รก ร้ า งๆ ข า ดค ว า ม
สวยงาม การเข้าใช้พื้นท่ีบริเวณน้ี 
เป็นสถานท่ีใหบ้ริการ  

   

พื้นท่ี  Zone  D   มีเน้ือท่ีประมาณ 
1450  ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีอยู่ส่วน
ตรงกลางด้านทิศตะวันออกของ
พื้นท่ีโครงการ  พื้นท่ีน้ีประกอบไป
ด้วย  ศาลาไม้ทรงไทย ชุดโต๊ะนั่ง
หินอ่อน  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารของโรงเรียน  สภาพพื้นท่ีมี
ลกัษณะบริเวณ ดา้นหลงัสวนไทยน้ี
มี ล มพัด ผ่ า น เ ล็ ก น้ อ ย ท า ง ทิ ศ
ตะวันออก  มีแสงแดดท่ีร ่ าไร  มี
พรรณไม้เ ดิม ท่ี มีอยู่ ในพื้ น ท่ี คือ 
ประดู่  อินทนิล  กระพี้จ ัน่  จิกน ้ า ซ่ึง
บล็อกกระบะปลูกรอบโคนไม้ยืน
ตน้ปลูกประดบัไปด้วยกระดุมทอง
เล้ือยและบล็อกกระบะปลูกไม้พุ่ม
เดิมอยู่บริเวณดา้นหน้าทางดา้นซ้าย
และขวาของทางเข้าพื้นท่ีบริเวณน้ี 
คือ ชาฮกเก้ียนและหญ้านวลน้อย
ส่วนบล็อกกระบะตรงกลางบริเวณ
ทางเข้ามีบานบุรี แพงพวยไทย มี
สภาพปกปิดป้ายทางเข้าของพื้นท่ี
บริเวณน้ี  มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณน้ี
เ ป็นสถาน ท่ีพักผ่ อนและพื้ น ท่ี
บ ริ เ วณ น้ี ไ ม่ เ หม า ะสมก า รท า
กิจกรรมท่ีส่งเสียงดงั 

พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีใน
การท ากิจกรรมต่างๆและเป็น
สถานท่ีพักผ่อนดังนั้ นควร
เลือกพืชพรรณไม้พุ่มปลูก
ประดับเพื่อความสวยงาม
และยงัส่งเสริมกับศาลาทรง
ไทยท่ีอยู่บ ริ เวณตรงกลาง
รวมถึงปรับปรุงทางเดินเท้า
ใหม่เพื่อให้ปลอดภยัต่อผูใ้ช ้
ดงัตารางท่ี 3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ี  Zone  
D มีเน้ือท่ี
ประมาณ 
1,450  ตาราง
เมตร 
ประกอบดว้ย 
1.ศาลาไมท้รง
ไทย 
2.ชุดโตะ๊นัง่
หินอ่อน 
 3.บอร์ด
ประชาสัมพนั
ธ์ข่าวสารของ
โรงเรียน 
 

ปั ญ ห า ข อ ง
พื้นท่ีน้ี  คือเคย
เกิดอุทกภัยน ้ า
ท่วมท าให้ ดิน
ท รุ ด แ ผ่ น
ท า ง เ ดิ น เ ท้ า
ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เ สี ย ห า ย
บางส่วนมีการปู
ท า ง เ ท้ า แ บ บ
กระจดักระจาย
รูปแบบทางเทา้
โดยรอบพื้นท่ีมี
ลั ก ษ ณ ะ
แตกต่างกนั 
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พื้นท่ี  Zone  E  มีเน้ือท่ีประมาณ 
1,419  ตารางเมตรเป็นพื้นท่ีอยู่ส่วน
ตรงกลางด้านทิศตะวันออกของ
พื้นท่ีโครงการ  พื้นท่ีน้ีประกอบไป
ด้วย  ซุ้มไม้เล้ือยขนาดเล็ก  ศาลา
คอนกรีต บ่อน ้ า  ชุดโต๊ะนัง่หินอ่อน 
สภาพพื้นท่ีมีลกัษณะ  

พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีใน
การท ากิจกรรมต่างๆและเป็น
สถานท่ีพักผ่อนดังนั้ นควร
สร้างภูมิทศัน์โดยรอบบ่อน ้ า
ใ ห ม่ เ พื่ อ ปิ ด กั้ น ก า ร เ กิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ ข า ด ก า ร
ระมัด ระวัง ร วม ถึ งส ร้ า ง
ทัศนียภาพใหม่บริเวณสวน
หินเก่าเพื่อเป็นส่วนโชวแ์ละ
เป็นพื้นท่ีสวยงามรวมถึงมีซุ้ม
ไมเ้ล้ือยอยู ่ควรเลือกไมเ้ล้ือย
ให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีเพื่อให้
เ กิดความ ร่ม ร่ืนกับสภาพ
พื้นท่ีและจดัซ้ือชุดโต๊ะนัง่หิน
อ่อนให้เพียงพอต่อผู ้ใช้ ดัง
ตารางท่ี 3.5 
 

พื้นท่ี  Zone  E  
มีเน้ือท่ี
ประมาณ 1419  
ตารางเมตร
ประกอบดว้ย 
1. ซุม้ไมเ้ล้ือย
ขนาดเล็ก 
2.  ศาลา
คอนกรีต  
3.  บ่อน ้า 
4.  ชุดโตะ๊มา้
นัง่หินอ่อน 
 

ปั ญ ห า ข อ ง
พื้ น ท่ี น้ี  คื อ 
พื้ น ท่ี เ ป็ น
สถานท่ีพกัผอ่น 

มี บ่ อ น ้ า อ ยู่
บ ริ เ ว ณ
ส่วนกลางของ
พื้นท่ี ถ้ามีผู ้ใช้
ข า ด ค ว า ม
ระมดัระวงัอาจ
เกิดอนัตรายได้
จึงจ า เ ป็นต้อง
ส ร้ า ง ส่ิ งป ลู ก
ปิดกั้ นบ ริ เวณ
โดยรอบบ่อน ้ า
รวมถึงบริเวณ
ศาลาคอนกรีต
นั้ น มีสวนหิน
ขยะปะปนควร
ไ ด้ รั บ ก า รท า
ค ว ามสะอ า ด
เพื่อทัศนียภาพ
ของผู ้ใ ช้ ส่ วน
ด้านหน้าของ
พื้ น ท่ี มี ซุ้ ม ไ ม้
เล้ือยขนาดเล็ก
อยู่   ควรเลือก
น าซุม้ไมเ้ล้ือย 
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อ อ ก เ พื่ อ ใ ห้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
พื้ น ท่ี กับสภ าพ
พื้นท่ี 

พื้นท่ี  Zone  F  มีเน้ือท่ีประมาณ 
382.5  ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีส่วน
ตรงกลางด้านทิศตะวันตกของ
พื้ น ท่ี โครงการ   สภาพพื้ น ท่ี มี
ลกัษณะมีแสงแดดตลอดทั้งวนั มี
ลมพดัผา่นมาดา้นทิศตะวนัเฉียงใต ้
มีพืชพรรณไม้พุ่มบางส่วนอยู่
บริเวณข้างห้องอาเซียนคือ เล็บ
คุรฑด่างแคระ ไทรเกาหลีมีสภาพ
ความทรุดโทรมและก้อนหิน
ประดับอยู่   พื้ นท่ีบริ เวณน้ีเป็น
สถานท่ี ติดต่อผสานงานต่างๆ
ภายในโรงเรียน เป็นสถานท่ีท่ีมี
การรองรับหรือต้อนรับแขกของ
โรงเรียน รวมถึงอาจารย์คุมสอบ
หรือมาดูงานต่างโรงเรียนและ
ผูป้กครอง 
 

พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีเป็น
สถานท่ีติดต่อผสานงานต่างๆ
ภายในโรงเรียนและพื้น ท่ี
บ ริ เ ว ณ น้ี เ ป็ น พื้ น ท่ี เ ป็ น
สถานท่ีติดต่อผสานงานต่างๆ
ภายในโรงเรียน ดังตารางท่ี 
3.5 
 

พื้นท่ี  Zone  F   
มีเน้ือท่ี
ประมาณ 382.5  
ตารางเมตร 
ประกอบดว้ย 
1.  อาคาร
หอประชุม 
 

เ น่ื อ ง จ ากพื้ น ท่ี
บริ เวณนี มีแ ต่ มี
พืชพรรณไม้พุ่ม
บ า ง ส่ ว น อ ยู่
บริ เวณข้างห้อง
อาเซียนคือ เล็บ
คุ รฑ ด่ า ง แคระ 
ไ ท ร เ ก า ห ลี มี
สภาพความทรุด
โทรมและก้อน
หิ น ป ร ะ ดั บ อ ยู ่
ดังนั้ นควรมีการ
เ ลือกพืชพรรณ
ใหม่ ใ ห้ เ ข้ า กับ
พื้ น ท่ี เ ดิ ม แ ล ะ
สามารถทนต่อ
สภาพอากาศไดดี้ 
ส่วนในเร่ืองของ
การร่มเงาภายใน
พื้ น ท่ี น้ี แ ต่ ไ ม่
สามารถขุดหรือ
เ จ า ะ พื้ น ท่ี ไ ด้
เพราะเป็นพื้นท่ี
คอนกรีตทั้งหมด 
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พื้นท่ี  Zone  G   มีเน้ือท่ี
ประมาณ  343   ตารางเมตร เป็น
พื้นท่ีอยู่ด้านทิศตะวันตกใกล้
บ ริ เ ว ณท า ง อ อ ก ข อ ง พื้ น ท่ี
โครงการ  พื้นท่ีน้ีประกอบไป 
ห้องประชาสัมพนัธ์  หอพระ
ของโรงเรียน ซุ้มเหล็กไม้เล้ือย  
ล า น จ อ ด ร ถ  ส ภ า พ พื้ น ท่ี มี
ลักษณะ  อยู่บริเวณตลอดแนว
ก า แ พ ง ฝ่ั ง ทิ ศ ต ะ วัน ต ก  มี
แสงแดดส่องให้ช่วงเช้าพอช่วง
บ่ายจนถึงช่วงเย็นได้รับร่มเงา
จากพรรณไม้  ไม่มีลมพดัผ่าน
บริเวณพื้นท่ีน้ี มีพรรณไมเ้ดิมท่ีมี
อยู่ ในพื้ น ท่ี  คือ ประ ดู่  อโศก
อินเดียและกระบะไม้พุ่ม คือ 
บานบุรี มีสภาพท่ีแห้งตายตลอด
แนวก าแพงของบริเวณพื้นท่ีน้ี  
ส่วนระหวา่งหอ้งประชาสัมพนัธ์
กับหอพระมีสวนสวยงามอยู่มี
พ รรณไม้ เ ดิ ม  คื อ  ค ริส ติ น่ า  
บานบุรี  พุดศุภโชค  แพงแพว
แดง   เ ที ยนทอง   โ มก   ช า
ฮกเก้ียน  โกสน  มีสภาพรกร้าง
ขาดการดูแล  พื้นท่ีบริเวณโซนน้ี
เป็นพื้นท่ีส าหรับ เป็นพื้นท่ีจอด
ร ถ   เ ป็ น พื้ น ท่ี  ป ร ะ ก า ศ
ประชาสัมพนัธ์ภายในโรงเรียน 

พื้ น ท่ีบ ริ เวณน้ี เ ป็นพื้ น ท่ี
ส า ห รั บ จ อ ด ร ถ พื้ น ท่ี
ประกาศประชาสัมพันธ์
ภายในโรงเรียนและมีหอ
พ ร ะ เ ป็ น พื้ น ท่ี เ ค า ร พ 
สักการะ ของทุกคนภายใน
โรงเรียนซ่ึงบริเวณอยูติ่ดกบั
พื้ น ท่ีทางออกของพื้ น ท่ี
โครงการ ดังนั้นควรมีการ
จดัภูมิทัศน์พื้นท่ีพืชพรรณ
ไ ม้ พุ่ ม ท่ี มี ท น ท า น ต่ อ
แสงแดดตลอดทั้งวนั(สวน
หนา้หอ้งประชาสัมพนัธ์กบั
หอพระ)และแสงแดดท่ีให้
ร่มเงา(บริเวณพื้นท่ีจอดรถ
ตลอดแนวก าแพง) โดยท่ี
ไม่ต้องการดูแลมากนัก มี
การเลือกพืชพรรณใหม่ให้
เข้ากับพืชพรรณเดิมเพื่อ
เพิ่มความสวยงามให้แ ก่
พื้ น ท่ีบ ริ เ วณ น้ี  ส่ วน ซุ้ ม
เ ห ล็ ก ห น้ า ห้ อ ง
ประชาสัมพัน ธ์นั้ นควร
เลือกพืชพรรณไม้เ ล้ือยท่ี
ส า ม า รถ ให้ ร่ ม เ ง า ไ ด้ ดี 
ทนทานต่อสภาพอากาศได ้ 
ดีเพื่อลดความร้อนบริเวณ 
หนา้หอ้งประชาสัมพนัธ์ 

พื้นท่ี  Zone  G 
มีเน้ือท่ีประมาณ   
343   ตารางเมตร 
ประกอบดว้ย 
1.  หอ้ง 
ประชาสัมพนัธ์ 
2.  หอพระ  
3.  ซุม้เหล็กไม้
เล้ือย 
4.  ลานจอดรถ 
 

ปัญหาของพื้นท่ีน้ี 
คื อ  ห น้ า ห้ อ ง
ประชาสัมพนัธ์ซ่ึง
มีซุม้ไมเ้ล้ือยเดิมอยู ่
มีอากาศร้อนดงันั้น 
จึงเลือกพืชพรรณท่ี
ส าม า รถ ช่ วยลด
ค ว า ม ร้ อ น ไ ด้ ดี 
ส่ ว น ส ว น โ ช ว์
ร ะ ห ว่ า ง ห้ อ ง
ประชาสัมพนัธ์กบั
หอพระ มีสภาพรก
ล้างขาดการดูแล
ควรเลือกพืชพรรณ
ใหม่ท่ีสามารถเข้า
กับพืชพรรณเดิม
ได้เพื่ อ เพิ่มความ
สวยใหก้บัพื้นท่ี 



 

120 
 

ตารางท่ี 3.12  สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Site  Characteristics Program  Potential Program  

Development 
Remark 

(ห้องประชาสัมพนัธ์)  เป็นพื้นท่ี
เคารพ สักการะ(หอพระ) ของทุก
คนภายในโรงเรียน 

  
 
 

 

พื้นท่ี  Zone  H   มีเน้ือท่ี
ประมาณ 3230 ตารางเมตร  เป็น
พื้นท่ีอยู่ด้านทิศเหนือของพื้นท่ี
โครงการ พื้นท่ีน้ีประกอบไป มา้
นัง่หินอ่อน ทางเดินเทา้โดยรอบ
สนามฟุตบอล  สภาพพื้น ท่ี มี
ลักษณะเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งรอบ
สนามมีพืชพรรณเดิมอยู่  คือ 
ป ระ ดู่  ป ลู ก โดย รอบสนาม
ฟุตบอล    อโศกอินเ ดียปลูก
ตลอดแนวทางทิศใต ้ของพื้นท่ีน้ี 
ท า ให้สภาพพื้ น ท่ี โดยรอบมี
แสงแดดร ่ าไร  มีม้านั่งหินอ่อน
รอบสนามฟุตบอล ลมพดัผ่าน
ตลอดทั้ ง ว ันพัดผ่ านจ าก ทิศ
ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้ แ ล ะ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  การเขา้ใช้
สภาพพื้นท่ีน้ีเป็นสถานท่ีท่ีเป็น
พื้นท่ีนั่งรอผูป้กครอง มารับ-ส่ง 
ท า กิจกรรมลูก เ สือเนตรนารี   
เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมกีฬาสี 
และเล่นฟุตบอล 

พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีเป็น
สถานท่ีท ากิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมกีฬาสี เป็นพื้นนั่ง
รอผูป้กครอง มารับ-ส่งและ 
เล่นกีฬา ดงันั้นควรมีการจดั
ภูมิทศัน์ทางเดินเท้าแบบมี
หลังคาโดยสนามฟุตบอล
ใหม่ และม้านั่ ง หิน อ่อน
เพิ่มเติมในพื้นท่ีน้ี ดงัตาราง
ท่ี 3.5 

พื้นท่ี  Zone  H 
มีเน้ือท่ีประมาณ 
3230 ตารางเมตร 
ประกอบไปดว้ย 
1.  มา้นัง่หินอ่อน   
2.  ทางเดินเทา้
โดยรอบสนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาของพื้นท่ีน้ี 
คือ พื้นท่ีโครงการ
เคยได้รับอุทกภัย
น ้ าท่วมท าให้ ดิน
ทรุดตัวของแผ่น
ทางเดิน บางส่วนมี
ค ว า ม เ สี ย ห า ย 
บางส่วน มีม้านั่ง
หินอ่อนขวางและ
รากของต้นประดู่
บ า ง ต้ น  ต ล อ ด
แนวทางเดินท าให้
ผูใ้ชจึ้งเลือกไปเดิน
ใ น ท า ง ถ น น
เส้นทางหลกัดงันั้น
ควรมีการจัดสร้าง
ทางเดินทางใหม่ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

แสดง :  ศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.34 

 
 
 

         
 

มกีารจดัภูมทิศัน์เพื่อความสวยงาม ป้องกันเสียงและ

สร้างบรรยากาศที่ดีโดยควรค านึงถึงการเลือกพืช

พรรณให้เหมาะสมกับสภาพอากาศรวมถึงวิธีการ

ดูแลรักษาเพือ่ให้สอดคล้องกบักจิกรรมกบัพืน้ท ี 

มกีารจดัภูมทิศัน์เพือ่บดบงั

สายตา   มีก าร ส่ ง เส ริม

สถาปัตยกรรมเดิม(บ่อน ้า)

บริเวณหน้าห้องน ้ าชาย

และมีการปลูกยืนต้นให้ร่ม

เงาจดัเรียงวัสดุตกแต่งใหม่ 

เช่น ซุ้มไม้ระแนง ศาลา

ทรงไทย โต๊ะม้านั่งหินอ่อน 

บริเวณสวนธัญวฒัน์ 

มีการจัดภูมิทัศน์

เพือ่ความสวยงาม 

ควรค านึงถึงการ

เลือกพืชพรรณที่

สามารถเข้ากบัพชื

พรรณเดิมและมี

การดูแลรักษาง่าย 

มีก ารจัด ภูมิทัศ น์
โดยการเลือกไม้พุ่ม
ป ลู กป ร ะดั บ เพื่ อ
ความสวยงามและ
จดัเรียงแผ่นทางเดิน
เท้า 
ที่ ร ว ม ถึ ง มี ก า ร

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

กิจกรรม เดิม และ

ส่ ง เ ส ริ ม ส ร้ า ง

มี ก า ร จั ด ภู มิ ทั ศ น์ ใ ห ม่
บริเวณ ซุ้มไม้เลื้อย เพื่อ
ความสวยงามให้เหมาะกับ
สภาพพืน้ที่  พืน้ที่ที่เป็นบ่อ
น ้ าควรหาส ร้ าง ส่ิ งป ลูก
สร้างเพือ่ปิดกั้น 

มีการจัดภูมิทัศน์เป็น

ส่วนโชว์เพื่อเป็นส่วน

ต้นรับและสามารถให้

ดึง ดูดสายตาแก่ ผู้มา

ติดต่อสถานที่ภายใน

โรงเรียน 

มกีารจดัภูมทิศัน์เป็นส่วนโชว์เพือ่ให้
ดึงดูดสายตา และเลือกพืชพรรณไม้
เลื้อยปลูกบริเวณซุ้มไม้เลื้อยเพื่อ
ป้องกนัความร้อน 
 

มีการจัดภูมิทัศน์ทางเดินเท้า

ใหม่แบบมีหลังคาคลุมฝ่ังทิศ

ตะวนัออก 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

แสดง : Bubble Dlagram  ภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.35 

สัญลกัษณ์ : 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

แสดง : SITE  RELATION  ภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.36 

สัญลกัษณ์ :  
                           
                    
 

 
 
 
 

 
       

 
 
 

 
 
 
 

 

สนามฟุตบอล 

พื้นท่ีพกัผอ่น 

พื้นท่ีลานจอดรถ 

พื้นท่ีทางเทา้ 

พื้นท่ีลานเอกประสงค ์

พื้นท่ีส่วนโชว ์

การเช่ือมกิจกรรม

กบักิจกรรม 

ปิดกั้นดว้ยร้ัว

ก าแพงคอนกรีต ปิดกั้นดว้ยพืชพรรณ 

ปิดกั้นดว้ยร้ัว ปิดกั้นดว้ยพืช 



 บทที ่4  
แนวคดิในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนธัญบุรี   อ าเภอธัญบุรี  จังหวดัปทุมธานี  
มุ่งเน้นการจดัพื้นท่ีเพื่อรองรับการท ากิจกรรมและความต้องการของผูใ้ช้โครงการ โดยมีพื้นท่ี
รองรับกิจกรรมไดทุ้กรูปแบบ โดยการศึกษาตามหลกัทฤษฏีน ามาก าหนดรูปแบบและองคป์ระกอบ
ของโครงการให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของผูอ้อกแบบโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูใ้ช้
โครงการมากท่ีสุด 
 

4.1  แนวความคดิหลกั 
 แนวความคิดหลกัไดม้าจาก  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาการท ากิจกรรมในพื้นท่ีโครงการและ
ตามศกัยภาพของพื้นท่ีนั้นๆ โรงเรียนธญับุรี  อ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี  เป็นโรงเรียนท่ีมีส่วน
ร่วมในการพฒันาอ าเภอโดยมีการส่งเริมการเรียนการสอนควบคู่กบัการปลูกฝังแนวคิดใหม่ให้กบั
เยาวชน ในด ารงชีวิตประจ าวนัให้มีความสงบสุขและไม่ถูกชกัน าไปในทางท่ีผิด โดยมีแนวทางใน
การแก้ปัญหาโดยน าส่ือการเรียนการสอนมาผสานผสมกับการปลูกฝังมีให้มีจริยธรรม และ
คุณธรรมได ้ เช่น กิจกรรมการสวดมนตป์ระจ าทุกกลางวนัวนัศุกร์ของทุกสัปดาห์  กิจกรรมท่ีสอน
ให้มีความสามคัคีในวิชาเรียนลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมการเล่นดนตรี  เป็นตน้  เพื่อให้นักเรียน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัไดห้รือสามารถใช้พฒันาตนเองและท าประโยชน์ต่อสังคมได ้ 
ดงันั้นจึงน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาเป็นแนวความคิดเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีโครงการให้สามารถรองรับกับ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโครงการและตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้โครงการจนเกิดเป็น
แนวความคิดหลักในการออกแบบและตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้โครงการจน เกิดเป็น
แนวความคิดหลกั 
 จากขอ้มูลขา้งตน้แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ “การศึกษาคือการ
พฒันาความคิด” ซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีไดม้าจากอตัลกัษณ์และสัญลกัษณ์ประจ าโรงเรียน ท่ีส่ือถึง
ความรู้ ปัญญา ท่ีเป็นทรัพยอ์นัประเสริฐ จากการศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเรียนรู้ในห้องเรียนหรือนอก
เรียนก็ตามรวมถึงมีการปลูกฝังหลกัหลกัคุณธรรมจริยธรรมท่ีตอ้งควบคู่ไปกบัการเรียนการสอน ดงั
ค าสอนของพระพุทธเจา้ท่ีวา่ “บุคคลในโลกน้ีมีหลายจ าพวก บางพวกสอนได ้บางพวกสอนไม่ได ้
เปรียบเสมือนบวั ๔ เหล่า” ไดแ้ก่  
 4.1.1  พวกท่ีมีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เม่ือไดฟั้งธรรมก็สามารถรู้ และเขา้ใจ
ในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเสมือนดอกบัวท่ีอยู่พ้นน ้ า  เ ม่ือต้องแสงอาทิตย์ก็ เบ่งบานทันที 
(อุคฆฏิตญัํู)  
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 4.1.2  พวกท่ีมีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ เม่ือได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและ
ไดรั้บการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเขา้ใจไดใ้นเวลาอนัไม่ชา้ เปรียบเสมือนดอกบวัท่ีอยู่
ปร่ิมน ้าซ่ึงจะบานในวนัถดัไป (วปิจิตญัํู)  
 4.1.3  พวกท่ีมีสติปัญญานอ้ย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ เม่ือไดฟั้งธรรมแลว้พิจารณาตามและไดรั้บ
การอบรมฝึกฝนเพิ่มอยูเ่สมอ มีความขยนัหมัน่เพียรไม่ยอ่ทอ้ มีสติมัน่ประกอยดว้ยศรัทธา ปสาทะ 
ในท่ีสุดก็สามารถรู้และเขา้ใจไดใ้นวนัหน่ึงขา้งหน้า เปรียบเสมือนดอกบวัท่ีอยู่ใตน้ ้ า ซ่ึงจะค่อยๆ 
โผล่ข้ึนเบ่งบานไดใ้นวนัหน่ึง (เนยยะ)  
 4.1.4  พวกท่ีไร้สติปัญญา และยงัเป็นมิจฉาทิฏฐิ แมไ้ดฟั้งธรรมก็ไม่อาจเขา้ใจความหมาย
หรือรู้ตามได ้ทั้งยงัขาดศรัทธาปสาทะ ไร้ซ่ึงความเพียร เปรียบเสมือนดอกบวัท่ีจมอยูก่บัโคลนตม 
ยงัแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสโผล่ข้ึนพน้น ้าเพื่อเบ่งบาน (ปทปรมะ) บวั ๔ เหล่า  
 

 
ภาพที ่4.1  ลกัษณะของบวัส่ีเหล่า 
ทีม่า :  บุษยมาศ  แสงเงิน, 2558: ออนไลน์ 
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ดอกบวั คือ จงัหวดั
ปทุมธานี 
รวงขา้ว คือ อ าเภอธญับุรี 
 เสมา  คือ  
กระทรวงศึกษาธิการ 
รัศมี  คือ ปัญญาความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลกัษณ์ของโรงเรียนธญับุรี 

 

 

 

 

อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

“ผดิช่วยร้ัง พลั้งช่วยเตือน แนะน าให้

เป็นคนดี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสอนของพระพุทธเจา้ 

“บุคคลในโลกน้ีมีหลายจ าพวก บางพวก

สอนได ้บางพวกสอนไม่ได ้

เปรียบเสมือนบวั ๔ เหล่า” ดงันั้นแลว้จึง

ด าริท่ีจะแสดงธรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ

ต่อไป 

1.  พวกท่ีมีสติปัญญาฉลาด 
เปรียบเสมือนดอกบวัท่ีอยูพ่น้น ้า เม่ือ
ตอ้งแสงอาทิตยก์็เบ่งบานทนัที  
2.  พวกท่ีมีสติปัญญาปาน 
เปรียบเสมือนดอกบวัท่ีอยูป่ร่ิมน ้าซ่ึง
จะบานในวนัถดัไป  
3.  พวกท่ีมีสติปัญญานอ้ย 
เปรียบเสมือนดอกบวัท่ีอยูใ่ตน้ ้ า ซ่ึงจะ
ค่อยๆโผล่ข้ึนเบ่งบานไดใ้นวนัหน่ึง  
4.  พวกท่ีไร้สติปัญญา เปรียบเสมือน
ดอกบวัท่ีจมอยูก่บัโคลนตม ยงัแต่จะ
ตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาส
โผล่ข้ึนพน้น ้าเพื่อเบ่งบาน 
(บุษยมาศ  แสงเงิน, 2558: ออนไลน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนแห่ง 
โรงเรียนธัญบุรี 

 
 
 

ภาพที ่4.2  แนวความคิดหลกัในการออกแบบ  
                        คือ “สวนแห่งโรงเรียนธญับุรี” 
 

Concept 
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4.2  ข้อจ ากดัในการออกแบบ  
 พื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์นั้นในแต่ละโซนจะมีปัญหาและขอ้จ ากดัของพื้นท่ี
แตกต่างกนัไป จากการศึกษาเราพบปัญหาและขอ้จ ากดัในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
Zone ลกัษณะปัญหา ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

A พื้นท่ี  Zone A  เป็นพื้นท่ีอยู่
ดา้นหลงัของพื้นท่ีโครงการ
อยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นท่ี
โ ค ร ง ก า ร  พื้ น ท่ี น้ี
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ล า น
อเนกประสงค์ สภาพพื้นท่ี
โดยรอบมีลกัษณะเป็นพื้นท่ี
ท่ี มี โดมหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงคท์ั้งหมด  

1.  ภูมิอากาศ -  มีลมพดัผ่านเล็กน้อยเพราะ
บริเวณพื้นท่ีใตอ้าคาร 1 มีลกัษณะ
เปิดโล่งทางทิศตะวนัออก 
-  เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บร่มเงาตลอดทั้ง
วนัเน่ืองจากมีหลงัคาโดมปิดคลุม
อยู่ ซ่ึงมีอากาศไม่ร้อนมากนักจึง
ส่งผลต่อผูเ้ขา้มาใชพ้ื้นท่ีโครงการ 

2.  พืชพรรณเดิม 
 
 
 
 

-  ไทรเกาหลีปลูกเวน้ระยะละ 1 
เมตร มีการตดัแต่งอยู่สม ่าเสมอ
และหญา้มาเลเซีย มีหญา้ตายเป็น
เกาะๆเสียส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะ
หญา้มีการเลือกปลูกท่ีไม่เหมาะสม
กบัสภาพพื้นท่ีรวมถึงขาดการดูแล 
-  สภาพพื้นท่ีปลูกตน้ไมแ้คบและ
เป็นพื้นท่ีห้ามส่งเสียงดงัดงันั้นท า
ให้ปลูกตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีป้องกนั
เสียงไม่ได ้

3.  สถาปัตยกรรม
เดิม 

- โดมอเนกประสงค์ ท าให้พื้นท่ีน้ี
ได้รับร่มเงาตลอดทั้ งว ันดังนั้ น
เ ห ม า ะ ส ม ท่ี จ ะ เ ป็ น พื้ น ท่ี ท า
กิจกรรมทุกรูปแบบดังนั้ นการ
อ อ ก แ บ บ ค ว ร มี ค า นึ ง ถึ ง
สถาปัตยกรรมเดิม 
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ตารางท่ี 4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ (ต่อ) 
Zone ลกัษณะปัญหา ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

B พื้นท่ี  Zone B เป็นพื้นท่ีอยู่
ดา้นหลงัของพื้นท่ีโครงการ
อยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นท่ี
โครงการ  พื้นท่ีน้ีประกอบ
ไปดว้ย หอ้งน ้าชาย ส่งกล่ิน 
เหมน็และมีทศันียภาพท่ีไม่ดี
เน่ืองจากอยู่บริเวณใกล้โรง
อาหารและสวนธัญวัฒน์
เ น่ื อ ง จ า ก เ ป็ น ส ถ า น ท่ี
พักผ่อนแต่ไม่มีร่มเงามาก
นกั 

1.  ภูมิอากาศ 

 
-  มีลมพดัผา่นเล็กน้อยทางทิศใต้
ระหว่างช่องทางเดินกบัโรงอาหาร  
-   แสงแดดร ่ าไรส่องเข้าพื้ น ท่ี
บางส่วนบริเวณตรงกลางของพื้นท่ี 
สวนธัญวฒัน์มีแสงแดดตลอดทั้ง
ว ันท าให้มีอากาศร้อนซ่ึงส่งผล
กระทบต่อผูใ้ชโ้ครงการ 

2.  พืชพรรณเดิม -  หน้าห้องน ้ าชายมีไทรย้อยใบ
แ ห ล ม   ห ม า ก ผู ้ ห ม า ก เ มี ย  
พลบัพลึง  
พื้นท่ีบริเวณน้ีมีปัญหาในเร่ืองของ
มุมมองท่ีต้องแก้ไขคือส่งกล่ิน
เหม็นและ มีทัศ นียภาพ ท่ีไม่ ดี
เน่ืองจากอยูบ่ริเวณใกลโ้รงอาหาร
และมีการปลูกพรรณไมอ้ะไรก็ไม่
เจริญเติบโต 

-  บริเวณสวนธัญวฒัน์ มีไทรยอ้ย
ใบทู่   ตะแบก   เ ส้ี ยวดอกขาว  
ประดู่  พุดศุภโชค  จดัเป็นสถานท่ี
พกัผอ่นแต่ไม่มีร่มเงามากนกั 

3.  สถาปัตยกรรม
เดิม 

-  บ่อน ้าหนา้ห้องน ้าชาย  ดงันั้น
การออกแบบควรค านึงถึงภูมิทศัน์
ของสถาปัตยกรรมเดิม 

4.  มลภาวะ -  หอ้งน ้าชาย  ส่งกล่ินเหม็น 
ดงันั้นควรค านึงถึงการออกแบบ
ในเร่ืองของการกรองกล่ินและดบั
กล่ิน 
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ตารางท่ี 4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ  (ต่อ) 
Zone ลกัษณะปัญหา ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

 
 

 
 

5.  วสัดุตกแต่ง 
 

-  ย ังขาดชุดโต๊ะม้านั่งหินอ่อน
บริเวณสวนธัญวฒัน์ เพราะเป็น
สถานท่ีพกัผอ่น 

C พื้นท่ี  Zone C   เป็นพื้นท่ีอยู่
ส่ ว น ต ร ง ก ล า ง ด้ า น ทิ ศ
ต ะ วั น อ อ ก ข อ ง พื้ น ท่ี
โครงการ  พื้นท่ีน้ีประกอบ
ไปดว้ย  ห้องน ้ า สภาพพื้นท่ี
ปัจจุบนัมีสภาพรกร้างมีการ
ใ ช้ พื ช พ ร ร ณ ไ ม้ ท่ี ไ ม่
เหมาะสมและยงัขาดการจดั
ว า ง พื ช พ ร ร ณ ท่ี ค ว า ม
สวยงามท่ีดึงดูดตา 

1.  ภูมิอากาศ 

 
-   มีลมพดัผ่านเล็กน้อยทางทิศ
ตะวันออก เ น่ืองจากอยู่ ติดกับ
ชุมชนแออดั 

-   มีแสงแดดตลอดทั้งวนั ดงันั้นจึง
มีไอร้อนจากแสงแดดท่ีกระทบ
ปูนตลอดทั้งวนั 

2.  พืชพรรณเดิม -  ไมพุ้ม่ คือ โกสน บานบุรี  หมาก
ผูห้มากเมีย  แพงพวยไทย  เฟินใบ
มะขาม ซ่ึงมีสภาพรกร้างขาดการ
ดูแลมีตน้ไมแ้หง้ตายบางส่วน 

D พื้นท่ี  Zone  D  เป็นพื้นท่ีอยู่
ส่ ว น ต ร ง ก ล า ง ด้ า น ทิ ศ
ต ะ วั น อ อ ก ข อ ง พื้ น ท่ี
โครงการ  พื้นท่ีน้ีประกอบ
ไปด้วย ศาลาไม้ทรงไทย  
ชุดโต๊ะนั่งหินอ่อน  บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ 
ข่าวสารของโรงเรียน พื้นท่ีน้ี
ยงัขาดร่มเงาจากต้นไม้ ซ่ึง
บ ริ เ วณ ส่ วน น้ี จัด ว่ า เ ป็ น
สถานท่ีพกัผอ่น 

1.  ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
2.  พืชพรรณเดิม 
 
 
 
 
 
3. สถาปัตยกรรม
เดิม 
 

-  บริเวณดา้นหลงัสวนไทยน้ีมีลม
พดัผา่นเล็กนอ้ยทางทิศตะวนัออก 

-  แสงแดดมีลกัษณะร ่ าไร 
ดังนั้ นพื้นท่ีน้ีจัดว่า เป็นสถานท่ี
พกัผอ่น 
- ไม้ยืนตน้ คือ ประดู่  อินทนิล 
กระพี้จ ัน่ จ  าปี  จิกน ้า  
-  ไมพุ้่ม ชาฮกเก้ียนปลูกประดบั
รอบต้นไม้ให ญ่  และบานบุ รี 
แพงพวยไทย มีสภาพปกปิดป้าย
ทางเขา้ของพื้นท่ีบริเวณน้ี  
- ศาลาไมท้รงไทย 
- บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ข่าวสาร 
ของโรงเรียน ดงันั้น ควรจดัภูมิ 
ทั ศ น์ เ พื่ อ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถาปัตยกรรมเดิม 
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ตารางท่ี 4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ  (ต่อ) 
Zone ลกัษณะปัญหา ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

 
 

 
 
 
 
 

 

4.  วสัดุตกแต่ง -  ทางเดินเทา้ เน่ืองจากน ้ าท่วมท า
ให้ รูปแบบแผ่นทาง เ ดินเท้า จึง
ได้รับ ความเสียหาย  มีการจดัวาง
ทางเท้าและมีการจัดรูปแบบทาง
เ ท้ า โ ด ย ร อบพื้ น ท่ี มี ลั ก ษณ ะ
แตกต่างกนัไปหมด 

E พื้นท่ี  Zone  E  เป็นพื้นท่ี
อยู่ส่วนตรงกลางด้านทิศ
ตะวนัของพื้นท่ีโครงการ  
พื้ น ท่ี น้ีประกอบไปด้วย 
ซุ้มไมเ้ล้ือย ศาลาคอนกรีต  
บ่อน ้า  พื้นท่ีน้ียงัขาดร่มเงา
จากตน้ไม ้ซ่ึงบริเวณส่วน
น้ี จั ด ว่ า เ ป็ น ส ถ า น ท่ี
พกัผอ่น 

1.  ภูมิอากาศ - มีลมพดัผ่านเล็กน้อยทางทิศ
ตะวนัออก 
-  แสงแดดมีลกัษณะร่มร ่ าไร 

ดังนั้ นพื้น ท่ี น้ีจัดว่า เป็นสถานท่ี
พกัผ่อน มีบ่อน ้ าบริเวณตรงกลาง 
น ้ าจึงท าให้ช่วยลดอุณหภูมิของ
พื้นท่ีไดบ้า้ง 

2.  พืชพรรณเดิม 
 

- ไมย้ืนตน้ คือ ตน้ตะแบก ประดู่
บริเวณโดยรอบบ่อน ้า  

3.  สถาปัตยกรรมเดิม - บ่อน ้ า ถา้ขาดการระมดัระวงัอาจ
ตกลงไปไดเ้พราะไม่มีอะไรปิดกั้น 
-  ซุ้มไมเ้ล้ือย  -  ศาลาคอนกรีต 
ดงันั้นควรจดัภูมิทศัน์ให้เหมาะสม
กบัสถาปัตยกรรมเดิม 

F พื้นท่ี  Zone  F เป็นพื้นท่ี
ส่ วนตรงกล า งด้ าน ทิ ศ
ต ะ วั น ต ก ข อ ง พื้ น ท่ี
โครงการ ประกอบด้วย
หอประชุม เป็นสถานท่ี
ติด ต่อผส านง าน ต่ า งๆ
ภายในโรงเรียน และเป็น
สถานท่ีท่ีมีการรองรับหรือ 

1.  ภูมิอากาศ 
 

-  มีแสงแดดตลอดทั้งวนั 
-  มีลมพดัผ่านมาด้านทิศตะวนั
เฉียงใต ้ดงันั้น จึงมีไอร้อนจาก 
แสงแดดท่ีกระทบปูน 

2.  พืชพรรณเดิม มีพืชพรรณเดิม คือ ไทรเกาหลี 
เล็บครุฑด่าง หญ้านวลน้อยและ
กอ้นหินอยู่บริเวณบริเวณขา้งห้อง
อาเซียนมีพืชพรรณเดิมบางส่วน 



 

131 
 

ตารางท่ี 4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ (ต่อ) 
Zone ลกัษณะปัญหา ประเด็นการศึกษา  ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

 ต้อนรับแขกของโรงเรียน
รวม ถึ งอาจารย์ คุมสอบ
โรงเ รียนและผู ้ปกครอง 
ดงันั้นควรมีจดัภูมิทศัน์ให้
เกิดเป็นพื้นท่ีสวยงาม 

 ทรุดโทรมและก้อนหินก้อนเล็ก
ประดบัอยู ่ 
-  ด้านหน้าอาคารหอประชุมมี
เพียงแต่พืชพรรณไม้กระถางกับ
แหง้ตาย 

G พื้นท่ี  Zone  G เป็นพื้นท่ีอยู่
ด้ า น ทิ ศ ต ะ วัน ต ก ใ ก ล้
บริเวณทางออกของพื้นท่ี
โครงการ  พื้นท่ีน้ีประกอบ
ไปดว้ย  สวนท่ีทรุดโทรม
ร ก ร้ า ง ร ะ ห ว่ า ง ห้ อ ง
ประชาสัมพนัธ์กบัหอวิหาร
พระของโรงเรียน ซุ้มเหล็ก
ไมเ้ล้ือยซ่ึงไมเ้ล้ือยเดิมแห้ง
ตายเน่ืองจากมีแสงแดดจดั
บริเวณน้ี ลานจอดรถไม่มี 
หลงัคาปกคลุมลานจอดรถ    
แ ต่ ได้ รั บ ร่ ม เ ง า จ ากพื ช
พรรณเดิม 
 
 
 
 

1.  ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 
 

- มีแสงแดดส่องให้ช่วงเชา้เม่ือถึง
ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเยน็ไดรั้บร่มเงา
จากพรรณไม ้
- ไม่มีลมพดัผ่านบริเวณพื้นท่ีน้ี
ดงันั้นท าให้อากาศไม่ร้อนมากนัก
เพราะไดร่้มร่มจากตน้อโศกอินเดีย
จึงส่งผลต่อผูใ้ชโ้ครงการ 

2.  พืชพรรณเดิม - ไมย้นืตน้ คือ ประดู่ 
อโศกอินเดีย ปลูกตลอดแนวร้ัวตั้ง
ลานจอดรถถึงห้องประชาสัมพนัธ์ 
ท าใหร่้มเงาช่วงเวลาบ่าย 
- กระบะไมพุ้่มบริเวณลานจอดรถ 
คือ บานบุรี  มีสภาพท่ีแห้งตาย
ตลอดแนวก าแพง 
-  ส่วนระหวา่งหอ้งประชาสัมพนัธ์
กับหอพระมีสวนสวยงามอยู่ มี
พ ร รณ ไ ม้ เ ดิ ม  คื อ  ค ริ ส ติ น่ า  
บานบุรี  พุดศุภโชค  แพงแพวแดง 
เ ที ยนทอง   โมก   ช าฮก เ ก้ี ยน  
โกสน  สนแผง มีสภาพรกร้างขาด
การดูแล   
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ตารางท่ี 4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ (ต่อ) 
Zone ลกัษณะปัญหา ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.  สถาปัตยกรรม
เดิม 

 - ซุ้มเหล็กไมเ้ล้ือย ซ่ึงไมเ้ล้ือยมี
สภาพแห้งตายเพราะขาดการดูแล
แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช้ พ ร ร ณ ไ ม้ ท่ี ไ ม่
เหมาะสม 
 -วหิารพระ ซ่ึงมีรูปแบบโครงสร้าง
ท่ีดีอยู่แลว้จึงยงัจะรักษาสภาพไวท่ี้
เดิมควรมีจดัภูมิทศัน์ให้เหมาะสม
กบัสถาปัตยกรรมเดิม 

H พื้นท่ี  Zone  H   เป็นพื้นท่ีอยู่
ด้ า น ทิ ศ เ ห นื อ ข อ ง พื้ น ท่ี
โครงการ พื้นท่ีน้ีประกอบไป
ด้วย สนามฟุตบอล ทางเดิน
เทา้โดยรอบสนามฟุตบอล ซ่ึง
ได้รับความเสียหายและทรุด
โทรมจากประสบเหตุอุทกภยั
น ้าท่วม 

1.  ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
2.  พืชพรรณเดิม 
 
 
3.  วสัดุตกแต่ง 
 

- มีแสงแดดส่องร ่ าไร 
- มีลมพดัผา่นตลอดทั้งวนัพดัผา่น
จาก ทิศตะวันตก เ ฉี ย ง ใต้แล ะ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงันั้นจะท า
อุณหภูมิบริเวณน้ีค่อนข้าง ร้อน
เน่ืองจากเป็นพื้น ท่ีโล่งมีสนาม
ฟุตบอลอยู่บ ริ เวณตรงกลางจึง
ส่งผลกระทบต่อผูใ้ชโ้ครงการ 
-  ไมย้ืนตน้ คือ ตน้ประดู่ ให้ร่มเงา
รอบพื้นท่ีน้ีและตน้อโศกอินเดียท่ี
ปลูกเรียงกนัตลอดแนวหนา้เสาธง 
-  ทางเดินเทา้ เคยไดป้ระสบเหตุ
อุทกภัยน ้ าท่วมท าให้เกิดดินทรุด
ตวั มีโต๊ะม้านั่งขวางและรากของ
ตน้ประดู่บางตน้ ตลอดแนวทาง 
เ ดินท า ให้ผู ้ใช้ จึ ง เ ลื อก ไป เ ดิน
ในทางถนนซ่ึงเป็นเส้นทางหลกั 
-  มา้นัง่หินอ่อน มีความเสียหาย
บางส่วน 
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4.3  แนวความคดิในด้านการออกแบบพืน้ทีใ่ช้สอยภายในโครงการ 
 แนวความคิดดา้นการใชพ้ื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการน้ีไดม้าจากแนวความคิดหลกั (Main 

Concept) คือ “สวนแห่งโรงเรียนธญับุรี” โดยไดน้ าแนวความคิดจากการวิเคราะห์ความตอ้งการของ
ผูใ้ช้ หลกัการจดัวางภายในพื้นท่ีโครงการโดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัพื้นท่ีท ากิจกรรม การ
แกไ้ขปัญหาต่างๆรวมถึงการดูแลรักษา  ทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ีโครงการเพื่อใหเ้กิดความลงตวั
ทางดา้นประโยชน์สูงสุด ซ่ึงพื้นท่ีโครงการสามารถจดัสัดส่วนพื้นท่ีการใชส้อยตามการท ากิจกรรม
ต่างๆไดด้งัน้ี พื้นท่ีสวยงาม(ส่วนโชว)์ พื้นท่ีการสัญจร พื้นท่ีพกัผอ่น พื้นท่ีนนัทนาการและพื้นท่ีการ
ดูแลรักษาและบริการ ดงัภาพท่ี 4.2 และดงัภาพท่ี 4.3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.3.1  พื้นท่ีสวยงาม (ส่วนโชว)์ มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ีสวยงาม 1,378.8 ตารางเมตร ซ่ึงพื้นท่ีส่วน
โชวข์องพื้นท่ีโครงการจะแบ่งตามพื้นท่ีส่วนโชวเ์ดิมท่ีมีอยู่แล้วแต่ตอ้งมีการปรับปรุงเพื่อความ
สวยงามเพิ่มมากข้ึน หรือเพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาต่างๆให้ดีข้ึน เช่น ป้องกนัเสียง บดบงัทศันียภาพ 
เป็นตน้ 
 4.3.2  พื้นท่ีการสัญจร  มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ีการสัญจร 2,575 ตารางเมตร พื้นท่ีโครงการมีการ
เส้นทางสัญจรท่ีไม่สามารถปรับเปล่ียนไปจากเดิมได้เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีแคบ ภายในพื้นท่ี
โครงการจะสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2  ระบบทางสัญจร คือ เส้นทางสัญจรหลกั มีทางเขา้-ออก 2  
ช่องทาง เส้นทางสัญจรของโครงการเป็นแบบ 0ne Way ส่วนเส้นทางสัญจรรองจะแบ่งไดจ้าก
ทางเดินเทา้เช่ือมต่อกนัระหวา่งอาคาร อาคารเช่ือมต่อกบัสถานท่ีพกัผอ่น เป็นตน้ เส้นทางท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนได้ก็คือเส้นทางสัญจรรองบริเวณรอบสนามฟุตบอลโดยสร้างทางเดินเทา้เพิ่มเพราะ
บางคร้ังอาจไดรั้บอนัตรายจากเส้นทางสัญจรหลกัไดเ้น่ืองจากสภาพพื้นท่ีโครงการมีก าจดัท าให้ไม่
มีการเส้นทางสัญจรรองมากนักและมีการสัญจรจากยานพาหนะท าให้ผูใ้ช้โครงการตอ้งมีความ
ระมดัระวงัจากการใชเ้ส้นทาง 
 4.3.3  พื้นท่ีพกัผอ่น  มีการเขา้ใช้พื้นท่ีพกัผอ่น 418.5 ตารางเมตร  พื้นท่ีโครงการจะพื้นท่ี
พกัผ่อนจะแบ่งตามช่วงระหว่างอาคารกบัอาคารเพื่อเป็นพื้นท่ีพกัผ่อนไวเ้พื่อพบปะพูดคุย ท างาน 
ท าการบา้น นอกจากนั้นผูใ้ชอ้าจมีการเขา้ใชพ้ื้นท่ีของห้องสมุด อาคารเรียน สนามฟุตบอลและสาน
อเนกประสงคเ์พื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่น 
 4.3.4  พื้นท่ีนนัทนาการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 พื้นท่ี ดงัน้ี 

4.3.4.1  สนามฟุตบอล  มีการใชพ้ื้นท่ีสนามฟุตบอล  2,100 ตารางเมตร การเขา้ใช้
พื้นท่ีเพื่อเล่นฟุตบอล กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นตน้ 

4.3.4.2  ลานอเนกประสงค ์  มีการใชพ้ื้นท่ีลานอเนกประสงค ์ 1,470 ตารางเมตร  
การเขา้ใช้พื้นท่ีเพื่อกิจกรรมเคารพธงชาติ  เรียนวิชาพลศึกษา เล่นกีฬา กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
เป็นตน้ 
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 4.3.5  พื้นท่ีการดูแลรักษาและบริการ  มีการใชพ้ื้นท่ีการดูแลรักษาและบริการไม่สามารถ
คิดเป็นตารางเมตรได้เน่ืองจากพื้นท่ีการดูแลและบริการมีการกระจัดกระจายรวมถึงมีความ
หลากหลายซ่ึงสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี  

4.3.5.1  ระบบการระบายน ้ า  มีการระบายน ้ าทิ้งตามแนวท่อใต้ดินภายในพื้นท่ี
โครงการท่ีมีอยู่เดิม มีการระบายน ้ าทิ้งตามแนวท่อลงสู่คลองสว่านซ่ึงอยู่ทางทิศใต้ของพื้นท่ี
โครงการ  

4.3.5.2  ระบบไฟฟ้า  มีแนวเสาไฟตามตลอดเส้นทางสัญจรหลกั  มีการจ่ายไฟเขา้สู่
อาคารโดยหมอ้แปลง 2 หมอ้แปลง 

4.3.5.3  ถงัขยะ  มีจดัวางถงัขยะแบบกระจดักระจายเป็นบางพื้นท่ี แต่บางพื้นท่ีจดัไว้
ตามมุมอาคาร มุมสถานท่ีต่างๆซ่ึงถงัขยะมีสภาพแตกหัก ไม่มีฝาปิด ขยะลน้และขยะปลิว ท าให้มี
กล่ินเหมน็และน ้าร่ัวไหลออกจากถงัขยะ 

4.3.5.4  พื้นท่ีจอดรถ  พื้นท่ีโครงการไม่มีท่ีจอดท่ีชดัเจนมากเท่าไหร่เน่ืองจากสภาพ
พื้นท่ีแคบ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดด้งัน้ี พื้นท่ีท่ีสามารถจอดรถไดจึ้งจะเป็นบริเวณตลอด
แนวก าแพงขา้งห้องประชาสัมพนัธ์ซ่ึงจะเป็นพื้นท่ีส าหรับคณะอาจารยฝ่์ายบริหารไดรั้บร่มเงาจาก
ตน้อโศกอินเดีย  พื้นท่ีระหวา่งอาคาร 4 และอาคาร 5 ไม่มีร่มเงาจากพืชพรรณเลยจึงตอ้งอาศยัร่มเงา
จากเงาของตวัอาคารและพื้นท่ีบริเวณหน้าอาคาร 1 ทั้งหมดจะได้รับร่มจากตวัอาคารและโดม
อเนกประสงค์  นอกจากน้ีจะจอดรถไดก้็บริเวณริมถนนสัญจรหลกัท าให้ถนนมีเส้นจรท่ีน้อยลง
ได้รับร่มเงาจากตน้ไม ้ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้คือกรณีรถยนต์  ส่วนรถจกัรยานยนต์ของนักเรียนจะมี
พื้นท่ีจอดรถอยู่แลว้บริเวณหลงัป้อมยามอยูใ่กลก้บัทางเขา้หลกัและส่วนของอาจายห์รือบุคคลอ่ืน
อาจจอดรถไวบ้ริเวณมุมอาคารต่างๆทัว่ไปท่ีไดรั้บร่มเงา 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

แสดง : แนวความคิดของพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ ภาพที ่4.3 

สัญลกัษณ์ : 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

แสดง : การเช่ือมต่อกิจกรรมต่างๆภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่4.4 

สัญลกัษณ์ :  
                           
                    
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 

 
 
 
 

สนามฟุตบอล 

พื้นท่ีพกัผอ่น 

 

พื้นท่ีลานจอดรถ 

 

พื้นท่ีทางเทา้ 

 
พื้นท่ีลานเอกประสงค ์

 

พื้นท่ีส่วนโชว ์

การเช่ือมกิจกรรม

กบักิจกรรม 

ปิดกั้นดว้ยร้ัว

ก าแพงคอนกรีต ปิดกั้นดว้ยพืชพรรณ

พรรณ 

 

ปิดกั้นดว้ยร้ัว ปิดกั้นดว้ยพืช
พรรณ 
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4.4  แนวความคดิในการออกแบบด้านพชืพรรณ  
 แนวความคิดในการเลือกใช้พืชพรรณ มีส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงมีหลายประการ เช่น สภาพภูมิ
ประเทศ  ภูมิอากาศ  ลกัษณะดิน  ลกัษณะน ้า  การศึกษาช่วงระยะเวลาในการออกดอก  การร่วงของ
ใบ การใหผ้ล  สีของใบ  การส่งกล่ิน  ระบบราก  การเจริญเติบโตและฤดูกาลการขยายพนัธ์ุสามารถ
ศึกษาพฤติกรรมของพืชพรรณท่ีไดจ้ากพืชพรรณในทอ้งถ่ินในพื้นท่ีสามารถเลือกพืชพรรณมาปลูก
ได้เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์ส าหรับผู ้ท่ี เข้ามาใช้พื้นท่ีโครงการรวมถึงการส่งเสริม
สถาปัตยกรรมเดิมให้เกิดความสวยงามจึงควรตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยของพืชพรรณในดา้น
ต่างๆ  
 จากประโยชน์ใช้สอยทางด้านต่างๆข้างต้นท่ีได้กล่าวไว้  สามารถน าพืชพรรณมา
ประยุกตใ์ชใ้นดา้นแนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณตามลกัษณะของพื้นท่ีและการแบ่ง
โซนไดด้งัตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.2  แนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณ 

zone การเขา้ใชพ้ื้นท่ีโครงการ ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพืชพรรณ 
A 

พื้นท่ีลาน
อเนกประสงคข์อง

โรงเรียน 

1.  ส่วนโชว ์
2.  พื้นท่ีท ากิจกรรมต่างๆ 
(เคาระธงชาติ,เรียนพล
ศึกษา,เล่นกีฬา) 

-  เน่ืองจากพื้นท่ีมีลกัษณะแคบและเป็นพื้นท่ีท่ีไม่
สามารถส่งเสียงดงัได้ในเวลาเรียน  เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีระหว่างลานอเนกประสงค์กบัอาคารเรียน จึง
ไม่สามารถปลูกตน้ไมใ้หญ่เพื่อกรองเสียงไดด้งันั้น
ควรมีการจัดภูมิทัศน์เป็นสวนแนวตั้ งประดับตัว
อาคารและมีการดูแลรักษาง่าย จ าพวกไมเ้ล้ือย  เช่น 
จนัทร์กระจ่างฟ้า พวงชมพ ู เกล็ดแกว้ เคราฤาษี เดป
ด่าง พลูต่างๆ 

B 
หอ้งน ้าชายและ
สวนธญัวฒัน์ของ

โรงเรียน 

1.  ส่วนโชว ์
2.  พื้นท่ีใหบ้ริการ
(หอ้งน ้าชาย) 
3.  สถานท่ีพกัผอ่น 

-  พื้นท่ีบริเวณหน้าห้องน ้ าน้ีมีกล่ินเหม็นและพืช
พรรณขาดการดูแล แห้งตาย  ดงันั้นควรจดัภูมิทศัน์
เพื่อบดบังส่วนของผู ้ใช้พื้นท่ีจากภายในพื้น ท่ี
บริเวณน้ีและสามารถดูแลรักษาง่ายโดยเลือกใช้ไม้
พุม่ เช่น แกว้ โมกพวง  ทิวา จัง๋หรือสร้างไมร้ะแนง
ปกปิดด้วยไมเ้ล้ือย เช่น เล็บมือนาง จนัทร์กระจ่าง
ฟ้า พลูต่างๆ เพื่อเป็นการปิดบงัแบบ Buffer เพื่อ
เป็นฉากหลงั รวมถึงเสริมสร้างความสวยงามใหก้บั 
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ตารางท่ี 4.2 แนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณ (ต่อ) 
zone การเขา้ใชพ้ื้นท่ีโครงการ ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพืชพรรณ 

  พื้นท่ีท่ีน้ีด้วยเพราะมีน ้ าพุอยู่บริเวณด้านหน้า
ห้องน ้ าชาย โดยเลือกใช้ไมพุ้่มในบล็อกกระถาง
เดิม คือ ระฆงัทอง ว่านแสงอาทิตย ์เข็มเชียงใหม่ 
พุดศุภโชค พุดพิชญา  
-  สวนธัญวฒัน์พืชพรรณขาดการดูแลแห้งตาย
ควรเลือกใช้ไม้พุ่มและมีการดูแลรักษาง่ายใน
บล็อกระถางเดิม คือ  คริสติน่า เทียนทอง ไทร
ยอดทอง 

C 
หอ้งน ้าหญิง  

(สวนจนัทร์งาม)
ของโรงเรียน 

1.  ส่วนโชว ์
2.  พื้นท่ีใหบ้ริการ
(หอ้งน ้าหญิง) 
 

-  สภาพพื้นท่ีปัจจุบนัมีสภาพรกร้างมีการใชพ้ืช
พรรณไมท่ี้ไม่เหมาะสมและยงัขาดการจดัวางพืช
พรรณท่ีความสวยงามท่ีดึงดูดตา ดงันั้นควรเลือก
พืชพรรณท่ีสามารถคงทนต่อแดดจดัและมีสีสันท่ี
ดึงดูดสายตาเพื่อสร้างความมีจุดเด่นและความ
สวยงามให้กับพื้นท่ีรวมถึงมีการดูแลรักษาง่าย 
ดงันั้นพืชพรรณท่ีจะเลือกใชใ้นบริเวณพื้นท่ีน้ี คือ 
ไมพุ้่ม คือ  นีออน ผกากรอง ไผก่วนอิม พวงแสด
ตน้ ระฆงัทอง ฤาษีผสม ล้ินกระบือ เอ้ืองหมายนา 
หลิวไตห้วนั หอมเจด็ชั้น โมก  แกว้ 

D 
พื้นท่ีบริเวณสวน
ไทยของโรงเรียน 

1.  ส่วนโชว ์
2.  สถานท่ีพกัผอ่น 
3.  พื้นท่ีบริการ (บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์) 

-  พืชพรรณมีสภาพปกปิดป้ายทางเขา้และมีสภาพ
ทรุดโทรม บางส่วนพืชพรรณแห้งตายของพื้นท่ี
บริเวณน้ี ดังนั้ นควรเลือกพืชพรรณท่ีสามารถ
คงทนต่อแดดจัดและมีสีสันท่ีดึงดูดสายตาเพื่อ
สร้างความมีจุดเด่นและความสวยงามให้กบัพื้นท่ี
รวมถึงมีการดูแลรักษาง่าย พืชพรรณท่ีจะเลือกใช้
ในบริเวณพื้นท่ีน้ี คือ เทียนทอง ไทรยอดทอง ชา
ฮกเก้ียน แพงแพวแดง  หลิวไตห้วนั  

E 
พื้นท่ีอาคาร 3 

1.  ส่วนโชว ์
2. สถานท่ีพกัผอ่น 

-  ซุ้มไมเ้ล้ือยควรเลือกพืชพรรณไมเ้ล้ือยหรือพืช
พรรณอ่ืนๆบริเวณด้านขา้งให้เขา้สถาปัตยกรรม
เดิม 
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ตารางท่ี 4.2  แนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณ (ต่อ) 
zone การเขา้ใชพ้ื้นท่ีโครงการ ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพืชพรรณ 

ระหวา่งอาคาร 4 
ของโรงเรียน 

 และมีการทนทานต่อแสงแดด ไมเ้ล้ือยคือ จนัทร์
กระจ่างฟ้า พวงชมพู ไม่พุ่มคือเทียนทอง ไทร
ยอดทอง ชาฮกเก้ียน โมก 
-  บ่อน ้ า อาจจดัจดัภูมิทศัน์ใหม่เพื่อเพิ่มความ
สวยงามพืชพรรณท่ีเลือกใช้เป็นจ าพวกไมน้ ้ า คือ 
บวั  สาหร่ายหางกระรอก  คลา้น ้า  แหน   

F 
พื้นท่ีส่วนหอ้งฝ่าย
บริหารงานและ
บริเวณหอประชุม
ของโรงเรียน 

1.  ส่วนโชว ์
2.  พื้นท่ีบริการ (ฝ่าย
บริหารงานต่างๆ) 

-  บริเวณขา้งหอ้งอาเซียนมีพืชพรรณเดิมบางส่วน
ทรุดโทรมและก้อนหินก้อนเล็กประดับอยู่ ควร
จดัภูมิทศัน์ท่ีมีความทนทานต่อแดดเพื่อเป็นส่วน
โชวพ์ืชพรรณท่ีเลือกใช้คือ โมก ไทรญ่ีปุ่น หลิว
ไตห้วนั ฤาษีผสม ชาฮกเก้ียน  
-  ดา้นหนา้อาคารหอประชุมมีเพียงแต่พืชพรรณ
ไม้กระถางกับแห้งตาย ดังนั้ นควรมีการจัดภูมิ
ทศัน์ท่ีเป็นพืชพรรณไมก้ระถางใหม่และมีความ
ทนทานต่อแดดและการดูแลง่าย เพื่อเป็นส่วนโชว ์
ให้เป็นจุดดึงดูดสายตาแก่ผูม้าเยือนของบริเวณ
พื้นท่ีน้ี พืชพรรณท่ีเลือกใช้ คือ พญาเสือโคร่ง 
สัปรดสี หนวดปลาดุก หลิวไต้หว ัน ไทรญ่ีปุ่น
และอิฐประดบั 

G 
พื้นท่ีบริเวณลาน
จอดรถของ
อาจารย,์หอ้ง

ประชาสัมพนัธ์, 
หอวหิารพระของ

โรงเรียน 

1.  ส่วนโชว ์
2.  พื้นท่ีบริการ (ลาน
จอดรถ,ประสัมพนัธ์) 

 -  พืชพรรณบางส่วนระหว่างบริเวณห้อง
ประชาสัมพนัธ์และหอวิหารพระ มีสภาพรกร้าง
ขาดการดูแล ควรจดัภูมิทศัน์ใหม่เพิ่มเติมและดูแล
พืชพรรณเดิม พืชพรรณท่ีจะเลือกใช้ คือ ไทร
เกาหลี พุดศุภโชค พุดพิชญา ดาลเบอร์กเดซ่ี 
โกสน เพื่อท่ีจะเป็นพื้นท่ีโชว ์

- ซุม้เหล็กไมเ้ล้ือย ซ่ึงไมเ้ล้ือยเดิมแหง้ตาย
เน่ืองจากมีแสงแดดจดับริเวณน้ีควรเลือกไมเ้ล้ือย
บริเวณซุม้ 
เหล็กเพื่อป้องกนัการความร้อนบริเวณหนา้ห้อง 



 

140 
 

ตารางท่ี 4.2  แนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณ (ต่อ) 
zone การเขา้ใชพ้ื้นท่ีโครงการ ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพืชพรรณ 

  ประชาสัมพนัธ์ การเลือกใชพ้ืชพรรณไมเ้ล้ือย คือ 
ม่านบาหลี จนัทร์กระจ่างฟ้า อมรเบิกฟ้า 
-  กระบะปลูกตน้ไมต้ลอดแนวท่ีลานจอดรถ มี
สภาพทรุดโทรม แห้งตาย ดงันั้นมีการเลือกใชพ้ืช
พรรณ คือ โมก คริสติน่า กระดุมทองเล้ือย นีออน 
จึงตอ้งมีความดูแลรักษาง่าย 

H 
พื้นท่ีโดยรอบ

สนามฟุตบอลของ
โรงเรียน 

1.   พื้นท่ีนนัทนาการ
(สนามฟุตบอล) 

-  ไม่มีการปรับปรุงแนวความคิดในการออกแบบ
ดา้นพืชพรรณของพื้นท่ีน้ี 

 
4.5  แนวคดิในการออกแบบภูมทิศัน์ดาคแขง็  
 แนวความคิดงานภูมิทศัน์ดาดแขง็เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในงานภูมิทศัน์  ท่ีท าใหง้าน 
ภูมิทศัน์มีองค์ประกอบครบถว้น  ดึงดูดความสนใจ  หลกัในการเลือกใช้  วสัดุตกแต่งทางดา้นภูมิ
ทศัน์ควรพิจารณาในการเลือกใช้และการออกแบบทั้งรูปร่าง  รูปทรง  สีสันให้เกิดความสวยงาม
สมดุลและเกิดความกลมกลืน  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการดึงดูดผูใ้ชโ้ครงการ  สามารถจ าแนก
งานภูมิทศัน์ดาแขง็ภายในพื้นท่ีโครงการไดด้งัน้ี 

4.5.1  ทางเดินเทา้ 
เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการเคยไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมท าให้แผน่ทางเดินเทา้ไดรั้บ

ความเสียหายเกิดปัญหาดินจากทรุดและมีการจดัรูปแบบทางเทา้โดยรอบพื้นท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั
ไปหมด  ดงันั้นควรมีการจดัเรียงแผน่ทางเทา้ใหม่เพื่อความปลอดภยัต่อการใชพ้ื้นท่ี ใน ZONE D 
บริเวณสวนไทย อาจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของทางเดินเทา้ใหม่ จะใชแ้ผน่ท่ีมีสีแดง สีเทาท่ีมีที
ลวดลายเหมือนกนัและสีเขียวเพื่อความรู้ท่ีเยน็ตาดงัภาพท่ี 4.8 ส่วนในกรณีท่ีจะท าทางเดินเทา้ใหม่
บริเวณโดยรอบสนามฟุตบอลของ ZONE H นั้นจะเลือกใชแ้ผน่ทางเดินเทา้ท่ีมีลกัษณะเป็นแผ่น
ทางเดินสีเทา ดงัภาพท่ี 4.8 ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูปกลีบดอกบวัตูมหนัดอกออกจากกนั 4 ดอก มีพื้นท่ี
ทางเดินแบบเดินสวนกนัไดมี้ความกวา้ง 1.50 เมตร  ขนาดเสาเป็นโครงสร้างเหล็กมีความสูง 2.50 
เมตร และในกรณีถา้จดัท าทางเดินเทา้แบบมีหลงัคานั้นจะเลือกใชโ้ครงสร้างทางเดินเทา้ท่ีมีหลงัคา 
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คลุมแบบโคง้ลกัษณะจะคลา้ยคลึงกบัความโคง้ของใบบวั ดงัภาพท่ี 4.5 เพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบั
พื้นท่ีและเกิดความสอดคลอ้งกนัแนวความคิดหลกั  

แผ่นทางเดินเท้าทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในพืน้ทีโ่ครงการ 

 
ภาพที ่4.5 ทางเดินเทา้แบบไม่มีหลงัคาคลุม 

ทีม่า :  หนงัสือพิมพ ์ASTV ผูจ้ดัการ, 2557: ออนไลน์ 
 

 
ภาพที ่4.6 ทางเดินเทา้แบบมีหลงัคาคลุม แสดงลกัษณะของหลงัคา 

                        

ภาพที ่4.7 ขนาดของพื้นท่ีทางเดินเทา้ 

 

 

http://www.manager.co.th/
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ภาพที ่4.8  รูปแบบทางเดินเทา้ 
ทีม่า : ศรีเจริญหินธรรมชาติ, 2557: ออนไลน์ 
  
 4.5.2  ท่ีกั้นบ่อน ้า   

อยู่ในพื้นท่ีบริเวณท่ีเป็นสถานท่ีพกัผ่อนอีกแห่งหน่ึงของพื้นท่ี ZONE  E ของ
โครงการ  ซ่ึงมีบ่อน ้ าอยูบ่ริเวณพื้นท่ีตรงกลางระหวา่งอาคาร 3 และอาคาร 4 ถา้ขาดการระมดัระวงั
อาจตกลงไปไดเ้พราะไม่มีอะไรปิดกั้น ดงันั้นจึงควรมีการออกแบบท่ีกั้นบ่อน ้ าแหล่งน้ีโดยมีการ
จดัสร้างบล็อกปลูกไมพุ้่มใชว้สัดุในการท าคือหินทรายลา้งมีความสูงขนาด 70 เซนติเมตรกบัท่ีนัง่
พกัผอ่นใชว้สัดุในการท าคือหินทรายลา้งมีความสูงขนาด 50 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบบ่อน ้า  
ดงัภาพท่ี 4.11โดยการออกแบบของพื้นท่ีจะค านึงถึงในด้านการประโยชน์เป็นหลกัคือการได้ใช้
ประโยชน์ดว้ยการออกแบบบล็อกกระบะปลูกพืชพรรณเพื่อเสริมสร้างความสวยงามและทศันียภาพ
แก่พื้นท่ีบริเวณน้ี ส่วนในด้านการใช้ประโยชน์อีกอย่างหน่ึงคือการเพิ่มสถานท่ีพกัผ่อน(ท่ีนั่ง
โดยรอบบ่อน ้า) ใหแ้ก่ผูใ้ชโ้ครงการเพิ่มมากข้ึนอีกส่วนหน่ึงภายในพื้นท่ีโครงการ  
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ทีก่ั้นบ่อน า้ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในพืน้ที่โครงการ 

 
ภาพที ่4.9  ลกัษณะบล็อกกระบะปลูกตน้ไมแ้ละท่ีนัง่พกัผอ่น 

 
 4.5.3  ซุม้ไมร้ะแนงและศาลาพกัผอ่น 

มีความจ าเป็นส่วนหน่ึงในการให้ร่มเงาของสถานท่ีพกัผอ่น ซ่ึงพื้นท่ีโครงการน้ียงัมี
ส่วนของสถานท่ีพกัผ่อนและในส่วนของบริการท่ีตอ้งการการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาในเร่ือง
ของแสงแดดส่องตลอดทั้งวนัท าให้สถานท่ีพกัผอ่นและบริการไม่สามารถเขา้ใชพ้ื้นท่ีไดเ้ลย ดงันั้น
จึงควรมีการเพิ่มร่มเงาเพื่อลดความร้อนหรืออุณหภูมิให้กบัสถานท่ีพกัผอ่นและให้บริการ คือ พื้นท่ี 
ZONE  B สวนธญัวฒัน์  มีร่มเงาบริเวณโดยรอบเท่านั้นพื้นท่ีส่วนตรงกลางไดรั้บแสงแดดตลอดทั้ง
ดงันั้นจึงมีการออกแบบโดยเลือกใชซุ้้มระแนงส าเร็จรูปมีความสูง 2.50 เมตรมีกวา้งและยาว 3x4 
เมตร สามารถปลูกไมเ้ล้ือยบริเวณซุ้มไดเ้พื่อลดความร้อนแก่ผูใ้ช้  ผูใ้ช้จะเขา้ใชไ้ดป้ระมาณ 10-12 
คน และศาลาทรงไทยมีความสูง2.50 มีกวา้งและยาว 2x2.50 เมตร   ผูใ้ชจ้ะเขา้ใชไ้ดป้ระมาณ 4-6 
คน ดงัภาพท่ี4.9-4.10  และในพื้นท่ี  ZONE  F เป็นส่วนของหนา้ห้องฝ่ายบริหารต่างๆเพื่อให้เกิด
ความร่มเงาลดความร้อนของพื้นท่ีน้ี จึงเลือกใชโ้ครงสร้างไมร้ะแนงส าเร็จรูปดงัภาพท่ี 4.11 มีความ
สูง 2.50 เมตร มีกวา้งและยาว 2.5x5 เมตร และใชน๊้อตเจาะยึดพื้นคอนกรีตช่วยให้มีความแข็งแรง
มากข้ึนแลว้ปลูกไมเ้ล้ือยเพื่อใหร่้มเงามากข้ึน 

 

 
ภาพที ่4.10 ลกัษณะซุม้ไมร้ะแนง ZONE B 
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ภาพที ่4.11 ลกัษณะศาลาทรงไทย ZONE B 
 

 
ภาพที ่4.12 ลกัษณะไมร้ะแนง ZONE F 
 

4.6   แนวความคดิในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพืน้ที่ 
 แนวความคิดในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกน้ีตอ้งค านึงถึง “สวนแห่งโรงเรียน
ธญับุรี” ซ่ึงเป็นแนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือเราจะใชว้สัดุตกแต่งเดิมเพียง
ท าความสะอาดหรือมีการจดัเรียงใหม่และมีการจดัซ้ือเพิ่มเติมบางส่วนเน่ืองจากวสัดุตกแต่งบาง
พื้นท่ีมีความเสียหายและไม่เพียงพอต่อการใชง้านของผูใ้ชโ้ครงการ 
 4.6.1  เกา้อ้ี มา้นัง่ และโตะ๊พกัผอ่น 
          เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีพักผ่อนในการนั่งสนทนา  ซ่ึงมีลักษณะท่ี
แตกต่างกันข้ึนอยู่กับประโยชน์ในการใช้งาน ส่วนใหญ่เก้าอ้ี ม้านั่งและโต๊ะพกัผ่อนในพื้นท่ี
โครงการจะใช้วสัดุท่ีท าด้วยโครงสร้างคอนกรีตมีลักษณะเป็นโต๊ะรูปทรงวงกลมหรือส่ีเหล่ียม
ปะปนกนัไป  แลว้มีเกา้อ้ีลอ้มรอบอยูส่ี่ดา้น 

 
ภาพที ่4.13 โตะ๊นัง่มา้นัง่หินอ่อนเวลาพกัผอ่น 
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ภาพที ่4.14 เกา้อ้ีมา้นัง่หินอ่อน 
    
 4.6.2  ถงัขยะ 
           ถงัขยะและถงัรองรับขยะมูลฝอย  เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
หรือส่ิงเหลือใชจ้ากผูใ้ช้พื้นท่ีโครงการ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริเวณท่ีผูใ้ช้มีจ  านวนมากควรค านึงถึง
รูปแบบและต าแหน่งท่ีตั้งในเขา้กบัสภาพพื้นท่ีให้เหมาะสม โดยวสัดุท่ีเลือกใชคื้อพลาสติกหนาท่ีมี
ฝาปิดเพื่อป้องกนัเหม็นมีขนาดและสัดส่วนรวมถึงรูปแบบ ดงัภาพท่ี 4.14 และดงัภาพท่ี 4.15 ใน
รูปแบบท่ี 1 อาจจดัเรียงไวบ้ริเวณมุมบริการต่างๆเช่น โรงอาหาร ลานอเนกประสงค ์สนามฟุตบอล
หรือตามสถานท่ีพกัผ่อน ส่วนอีกรูปแบบหน่ึงมีขนาดและสัดส่วนรวมถึงรูปแบบ ดงัภาพท่ี 4.16 
และดงัภาพท่ี 4.17 จดัเรียงไวบ้ริเวณภายในตวัอาคารเรียนทุกอาคาร ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

 
ภาพที ่ 4.15  ขนาดและสัดส่วนของถงัขยะ  แบบท่ี 1 
ทีม่า : บริษทั โฮเตล็ มาร์ท กรุ๊ป จ ากดั, 2557: ออนไลน์ 
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ภาพที ่4.16 รูปแบบถงัขยะ แบบท่ี 1  
ทีม่า :  บริษทั โฮเตล็ มาร์ท กรุ๊ป จ ากดั, 2557: ออนไลน์ 
 

 
ภาพที ่4.17  ขนาดและสัดส่วนของถงัขยะ  แบบท่ี 2 
ทีม่า :  บริษทั โฮเตล็ มาร์ท กรุ๊ป จ ากดั, 2557: ออนไลน์ 

 

 
ภาพที ่4.18 รูปแบบถงัขยะ แบบท่ี 2 
ทีม่า :  บริษทั โฮเตล็ มาร์ท กรุ๊ป จ ากดั, 2557: ออนไลน์ 
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4.7  แนวความคดิในการออกแบบมุมมอง 
 แนวความคิดดา้นมุมมองน้ีนั้นมีความส าคญัอยา่งมาก ซ่ึงสามารถแยกเป็นลกัษณะต่างๆ ได้
ดงัน้ี 
 4.7.1   มุมมอง Open View 
            เป็นมุมมองท่ีกวา้งโล่ง ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีดีส่งเสริมภูมิทศัน์ท่ีสวยงามและมุมมองใน
มุมน้ีไม่มีผลกระทบอะไรต่อพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงมุมมองน้ีไดแ้ก่ พื้นท่ี Zone H พื้นท่ีโดยรอบสนาม
ฟุตบอลอยูบ่ริเวณทางดา้นทิศเหนือของพื้นท่ีโครงการ 

 
ภาพที ่4.19  แสดงมุมมอง Open View 
  
 4.7.2   มุมมอง View  point 
            เป็นมุมมองท่ีมีจุดเด่นอยูต่รงกลางของภาพ ซ่ึงมุมมองน้ีไดแ้ก่ พื้นท่ี Zone D พื้นท่ี
บริเวณสวนไทยของโรงเรียน อยูบ่ริเวณทางดา้นทิศตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ 

 
ภาพที ่4.20  แสดงมุมมอง View  point 
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 4.7.3  มุมมอง Window view   
          เป็นมุมมองท่ีแคบคลา้ยๆมองออกจากหน้าต่าง มุมมองน้ีจะตอ้งมีพืชพรรณเพื่อเป็น
กรอบสายตาให้เกิดการมองไปยงัจุดท่ีสนใจ ซ่ึงมุมมองน้ีไดแ้ก่ พื้นท่ี  Zone  E  เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่
ระหวา่งอาคาร3 และอาคาร 4 อยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ   

 
ภาพที ่4.21  แสดงมุมมอง Window view 
 

4.8   แนวความคดิด้านการดูแลรักษา  
 การดูแลรักษาภูมิทศัน์เป็นงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพื่อใหง้านภูมิทศัน์คงสภาพความสวยงามอยู่
เสมอ ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 4.8.1  งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft  Scape) สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
           4.8.1.1  การใส่ปุ๋ย  ปุ๋ยท่ีใชใ้นพื้นท่ีโครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
            1)  ปุ๋ยอินทรีย ์คือ ปุ๋ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2  ชนิด  คือ ปุ๋ยคอก
และปุ๋ยหมกั แต่ในปัจจุบนันิยมใชปุ๋้ยหมกัมากกวา่เพราะปุ๋ยหมกัเป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลายของ
ซากพืชและซากสัตว ์ จึงไม่ค่อยมีเมล็ดวชัพืชปะปน โดยการให้ปุ๋ยอินทรียจ์ะควบคู่ไปกบัการให้
ปุ๋ยเคมี  การใส่ปุ๋ยอินทรียค์วรใส่ทุก 3-6 เดือนต่อคร้ังเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
            2)  ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวทิยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยท่ีผลิตจากอนินทรียว์ตัถุ  โดยค านวณ
ธาตุอาหารท่ีส าคญัๆไว ้ เพื่อท่ีสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
  หลกัการใส่ปุ๋ย 

(1)  ชนิดของปุ๋ยตอ้งมีธาตุอาหาร ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของพืช
พรรณชนิดนั้นๆ ดว้ย เช่น พืชพรรณท่ีปลูกใหม่ตอ้งการปุ๋ยท่ีมีธาตุไนโตรเจนสูง 

(2)  ใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีพอเหมาะ 



 

149 
 

(3)  ปุ๋ยตอ้งการธาตุอาหารเพียงพอและใส่บริเวณท่ีพืชพรรณดูดซึมได้
เร็วท่ีสุด  เช่น  บริเวณโคนตน้พืชพรรณหรือทางใบโดยตรง  เพื่อพืชพรรณจะไดน้ ้ าธาตุอาหารไป
ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4)  ปุ๋ยอินทรียค์วรใส่ก่อนปลูกพืชพรรณ  ประมาณ 1-2 เดือน  เพื่อ
ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูก  แลว้จึงใส่ปุ๋ยเคมีเม่ือเร่ิมปลูกพืชพรรณ 

(5)  การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียค์วบคู่กนัไป  เพื่อป้องกนั
ดินกรด-ด่างเกินไปและช่วยในการระบายน ้าและอากาศในดิน 

(6) การใส่ปุ๋ยอินทรียค์วรใส่ทุกๆ 3-6 เดือนต่อคร้ัง เพื่อช่วยปรับปรุง
โครงสร้างดิน 

(7)  ควรใส่ปุ๋ยหลงัการพรวนดินและก าจดัวชัพืชแลว้เพื่อพืชพรรณจะ
ไดดู้ดซึมปุ๋ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
            4.8.1.2  การพรวนดิน คือ การท าให้ดินท่ีอดัตวัแน่นโปร่งสามารถระบายน ้ าอากาศ
ไดดี้  รวมทั้งเป็นการก าจดัวชัพืชและแมลงศตัรูพืชอีกทางหน่ึง  การพรวนดินควรปฏิบติัก่อนใส่ปุ๋ย
เพื่อใหปุ๋้ยตกลงในช่องวา่งของดิน  ซ่ึงจะท าใหร้ากพืชสามารถดูดซึมปุ๋ยไดอ้ยา่งสะดวก 
            วธีิการพรวนดิน 
   1) ใช้จอบถากหรือจอบอเนกประสงค์พรวน ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบติัท าได้
โดยทัว่ไป  อาจท าก่อนหรือท าหลงัจากท่ีปลูกพืชพรรณแลว้ก็ได ้
   2)  ใชซ้้อมพรวน  เป็นวิธีท่ีใชแ้ปลงปลูกพืชพรรณคลุมดินขนาดเล็กหรือ
กระถางปลูกไมป้ระดบั 
   หลกัการพรวนดิน 

(1)  การพรวนดินนั้นเม่ือสังเกตเห็นวา่ผิวหนา้ดินอดัแน่นเกินไปหรือ
น ้าซึมสู่รากรากชา้ 

(2)  ในการพรวนดินแต่ละคร้ัง  จะตอ้งระมดัระวงัไม่ท าให้รากพืช
พรรณขาดมากเกินไป 

(3)  การพรวนดิน จะตอ้งพรวนบริเวณโคนตน้พืชพรรณ  ใกลเ้คียง
เพื่อท่ีรากจะสามารถดูดอากาศไดดี้ 

(4)  การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์จะตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัขนาด
ของพื้นท่ีและพืชพรรณ 

(5)  การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ยและควบคู่ไปกบัการก าจดั
วชัพืชและแมลงศตัรูพืช  เพื่อใหพ้ืชพรรณดูดซบัปุ๋ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและประหยดัแรงงาน 
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            4.8.1.3  การป้องกนัก าจดัศตัรู ศตัรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย  ขาด
ความสวยงามและท าใหพ้ืชพรรณชะลอการเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น  3  ชนิด คือ 
   1)  แมลงศตัรูพืช 
   2)  โรคพืช 
   3)  สัตวช์นิดต่างๆ 
   หลกัการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

(1)  พิจารณาสาเหตุของศตัรูพืชใหแ้น่ชดัเสียก่อน  แลว้จึงหาวิธีในการ
ป้องกนัก าจดัท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 

(2)  ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคทนัทีท่ีพบ  เช่น  ควรจบัแมลง
ท าลายหรือเก็บส่วนของพืชพรรณเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 

(3)  เลือกใชส้ารเคมีท่ีใชก้  าจดัใหต้รงกบัชนิดของศตัรูพืช  รวมทั้งอ่าน
วธีิการใชแ้ละส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่เคร่งครัด 

(4)  ก่อนฉีดพ่นควรหาหนา้กากหรือชุดป้องกนัสารเคมีและคนท่ีฉีด
พน่ตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ 

(5)  ควรฉีดพน่ช่วงใกลค้  ่า  ไม่ควรฉีดเม่ือแดดร้อนจดัเพราะสารเคมีจะ
ระเหยเร็วหรือควรฉีดก่อนฝนตกอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง  เพราะฝนตกชะลา้งสารเคมีออกหมด 

(6)  ขณะท าการฉีดพ่นสารเคมีไม่ควรรับประทานอาหารหรือวาง
ภาชนะ   บรรจุอาหารไวใ้กลเ้คียงบริเวณปฏิบติังาน  ตลอดจนไม่ควรน าเด็กหรือสัตวเ็ล้ียงไวใ้กล้
บริเวณท่ีปฏิบติังาน  เพราะอาจถูกละอองสารเคมี 

(7)  หลงัจากฉีดพ่นสารเคมีแลว้ตอ้งอาบน ้ าชะลา้งร่างกายให้สะอาด
แลว้เปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ทนัที 

(8)  ขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายให้ถูกวิธี  เช่น  ฝังดิน  
เป็นตน้ 
            4.8.1.4  การตดัแต่งก่ิง  คือ การควบคุมการเจริญเติบโต  ปรับปรุงรูปทรงของพืช
พรรณใหส้วยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อใหพ้ืชพรรณเจริญเติบโตไดดี้ มีวธีิการปฏิบติั  ดงัน้ี 
   1)  การตดัแต่งไมย้นืตน้ มีวธีิการปฏิบติั ดงัน้ี 
                   (1)  ใชเ้ล่ือยตดัดา้นล่างของก่ิงข้ึนประมาณ 1/3 ของเส้นผา่ศูนยก์ลางก่ิง 
        (2)  จากนั้น ตดัดา้นบนลงมาประมาณ 1/3 ของเส้นผ่าศูนยก์ลางก่ิง 
ห่างกนัประมาณ  20  ซม. ค่อนทางโคนก่ิง 
        (3)  ตดัก่ิงใหชิ้ดโคน แลว้แต่งแผลและทาหรือพน่ดว้ยยาแผลตน้ไม ้
              2)  การตดัแต่งไม่พุม่  มีวธีิการปฏิบติั  ดงัน้ี 
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                   (1)  ตดัก่ิงท่ีแน่นอนจากล าตน้เพื่อให้ไดท้รงพุ่มท่ีโปร่งข้ึน  โดยตดัออก
ทั้งก่ิง 
        (2)  ตดัออกเพียงบางส่วนเพื่อให้ก่ิงเล็กๆมากข้ึน โดยการท าให้ก่ิงสั้น
ลงซ่ึงจะตดัท่ีตาขา้งและตดัใหถึ้งส่วนขอ้ของก่ิงหรือตา 
        (3)  ตดัให้ไดท้รงท่ีตอ้งการ  เป็นการตดัในส่วนของผิวใบหรือทรงพุ่ง
ชมใบเพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการ  เช่น  รูปสัตวต่์างๆ 
    3) การตดัสนามหญ้า เป็นการปฏิบติับ ารุงรักษาสนามหญ้า  แต่โดย
ธรรมชาติแลว้หญา้ก็เจริญเติบโตทุกวนั  เม่ือไม่ตดัภายใน 4-5สัปดาห์ หญา้ก็จะสูงมองดูไม่ราบเรียบ
สวยงาม ถ้าหากปล่อยไวน้านต่อไปอีกหญา้จะออกดอก สนามจะเปล่ียนจากสีเขียวชะอุ่มเป็นสี
น ้าตาล“การตดัหญา้จะเป็นส่ิงก าหนดการเจริญเติบโตดา้นความสูงของหญา้ให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั  
ควรจะตดัหญา้อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  สัปดาห์ละ 2  คร้ังหรือ  2 สัปดาห์ต่อคร้ัง  เป็นตน้ 
    การก าหนดทิศทางการตดัหญา้ มกัจะให้เหมาะสมกบัลกัษณะและขนาด
ของสนาม อาทิ ถา้เป็นสนามรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ เราก็มกัจะใชเ้คร่ืองตดัหญา้ตดัไปตามความยาวของ
สนาม ถา้เป็นวงกลมท่ีไม่โตมากนกัก็ควรจะจะตั้งทิศทางไปตามขอบวงกลมก็ได ้
 

 
   ภาพที ่4.22 ทิศทางการตดัหญา้ 
   ทีม่า :  เสน่ห์  พาศิริ, 2557: ออนไลน์ 
 
            4.8.1.5  การให้น ้ า  (การรดน ้ า)  ภายในพื้นท่ีโครงการสามารถแบ่งออกเป็น  2 
ประเภท  คือ 

1)  การให้น ้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม (Sprinkler  Irrigation) เป็นการให้
น ้าโดยน ้าจะถูกส่งจากแหล่งน ้าผา่นท่อไปยงัพื้นท่ีท่ีท าการจดัภูมิทศัน์และการให้น ้ าเป็นฝอยละออง
จากหัวฉีด  ซ่ึงการให้น ้ าในวิธีน้ีเป็นการให้น ้ ากบัพืชพรรณท่ีมีการปลูกเป็นกลุ่มและล าตน้ท่ีสูงไม่



 

152 
 

มากนกัโดยเฉพาะในบริเวณพื้นสนามหญา้และไมพุ้่มเต้ีย   การให้น ้ าแบบวิธีน้ีจะให้คร้ังละ 3 คร้ัง
ต่อสัปดาห์เร่ิมใหต้ั้งแต่เวลา 06.00 – 06.15 น. 

2)  การให้น ้ าดว้ยสายยางหรือฝักบวัรดน ้ า  การให้น ้ าวิธีน้ีเป็นการให้น ้ าท่ี
เหมาะกบัพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงยาก    

 4.8.2  งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hard  Scape) การดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแข็งใน
พื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งไดต้ามการใชป้ระโยชนไ์ดด้งัน้ี 
  4.8.2.1  ระบบไฟฟ้า  แนวทางการดูแลรักษาคือ ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชนิดต่างๆและหมัน่ส ารวจวา่มีหลอดไฟหรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 
  4.8.2.2  ระบบระบายน ้ า  แนวทางการดูแลรักษาคือ หมั่นท าความสะอาดราง
ระบายน ้าอยา่งสม ่าเสมอและก าจดัและเศษใบไมต่้างๆเป็นประจ า 
  4.8.2.3  มา้นัง่  โตะ๊เกา้อ้ี  ถงัขยะ 
     1)  ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ต่างๆวา่ยงัใชไ้ดห้รือไม่ 
     2)  ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆเม่ือมีสภาพเส่ือมโทรมจากการใช้งานใน
ลกัษณะต่างๆ 
     3)  ทาสีอุปกรณ์เม่ืออยูใ่นสภาพเก่า 
  4.8.2.4  ลานอเนกประสงค ์แนวทางการดูแลรักษาคือ หมัน่ขดัลา้งท าความสะอาด
อยูเ่สมอ เพื่อความสวยงามและขจดัคราบส่ิงสกปรกท่ีเกิดข้ึน เช่น  เศษอาหารหรือเศษขยะต่างๆ 
  4.8.2.5  ทางเดินเทา้  แนวทางการดูแลรักษาคือ หากตรวจสอบพบวา่แผน่ทางเดิน
เทา้ทรุดตวัหรือแผ่นทางเดินแตกร้าวให้แกไ้ขโดยการร้ือเพื่อจะปรับระดบัพื้นผิวให้ไดร้ะนาบตรง
เสียก่อนหรือเปล่ียนแผน่ใหม่แลว้บดอดัดินใหแ้น่นจากนั้นจึงค่อยเร่ิมการวางแผน่ทางเดินเทา้ใหม่ 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา  

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาค
อ่อน 

(Soft  Scape) 

ไมย้นืตน้ การใส่ปุ๋ย -  ใส่ปุ๋ยพรวน
ดิ น ทุ ก ๆ  3-6
เดือน ต่อคร้ัง 

-  ใส่ปุ๋ยอินทรียส์ม ่าเสมอ ซ่ึงปุ๋ยอินทรีย์
นั้นสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี คือ ปุ๋ยคอก
และปุ๋ยหมกั 

 การพรวนดิน  

-   พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็นวา่ดินนั้นแหง้
และมีการอดัตวัแน่นก็ควรจะพรวนดินแต่
ควรระวงัไม่ให้โดนรากของพืชพรรณ
นั้นๆ 

 การก าจดัโรคและแมลง  

-   เม่ือสังเกตเห็นวา่พืชพรรณนั้นๆมีโรค
หรือมีส่ิงผิดปกติควรการท าการหาสาเหตุ
และชนิดของโรคแต่เน่ินๆทนัทีแลว้ท า
การรักษาหรือพน่ยาเพื่อเป็นการป้องกนั 

 การจ ากดัวชัพืช  

-   ควรถอนวชัพืชบริเวณโคนของตน้พืช
นั้นๆเพื่อใหพ้ืชนั้นไดรั้บสารอาหารอยา่ง
เตม็ท่ี 

 การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ  

-   เป็นการตดัในส่วนของผิวใบของพุม่ใบ 
เพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตรงตามท่ีตอ้งการ 

 การรดน ้า -  ในกรณีฤดูฝน
ควรลดการให้
น ้ าเป็น 3 คร้ังต่อ
สัปดาห์ 

-   ควรมีการรดน ้าทุกวนัและควรท่ีจะรด
น ้าในช่วงเชา้เพื่อการเจริญเติบโตของพืช
พรรณ 

ไมพุ้ม่ การใส่ปุ๋ย  

-   ใส่ปุ๋ยอินทรียส์ม ่าเสมอ ซ่ึงปุ๋ยอินทรีย์
นั้นสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา   (ต่อ) 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

  คือ ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกั  

การพรวนดิน 

-   พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็นวา่ดินนั้นแหง้
และมีการอดัตวัแน่นก็ควรจะพรวนดินแต่
ควรระวงัไม่ให้โดนรากของพืชพรรณ
นั้นๆ 

การก าจดัโรคและแมลง 
-   เม่ือสังเกตเห็นวา่พืชพรรณนั้นๆมีโรค
หรือมีส่ิงผิดปกติควรการท าการหาสาเหตุ
และชนิดของโรคแต่เน่ินๆทนัทีแลว้ท า
การรักษาหรือพน่ยาเพื่อเป็นการป้องกนั 

การจ ากดัวชัพืช 

-   ควรถอนวชัพืชบริเวณโคนของตน้พืช
นั้นๆเพื่อใหพ้ืชนั้นไดรั้บสารอาหารอยา่ง
เตม็ท่ี 

การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 

-   เป็นการตดัในส่วนของผิวใบของพุม่ใบ 
เพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตรงตามท่ีตอ้งการ 

การรดน ้า -  ในกรณีฤดูฝน
ควรลดการให้
น ้ าเป็น 3 คร้ังต่อ
สัปดาห์ 

-  ควรมีการรดน ้าทุกวนัและควรท่ีจะรด
น ้าในช่วงเชา้เพื่อการเจริญเติบโตของพืช
พรรณ 

 สนามหญา้ การตดัสนามหญา้ -  ในฤดูฝนควร
รดน ้ าน้อย เพื่ อ
ป้องกันรากเน่า
แล ะ ควรหมั่น
หญา้เสมอๆ 

-   สัปดาห์ละ 1 คร้ัง  สัปดาห์ละ 2  คร้ัง
หรือ  2 สัปดาห์ต่อคร้ัง ข้ึนอยูท่ี่ชนิดของ
หญา้ 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา   (ต่อ) 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

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

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั 
การรดน ้า 

-  การรดน ้า ถา้สนามหญา้เป็นดินทราย ก็
ควรรดน ้าทุกวนั ส่วนบริเวณสนามหญา้ท่ี
เป็นดินเหนียวก็ควรรด 2-3 วนัต่อคร้ัง 

 พื้นถนนและ
ทางเดินเทา้ 

การเก็บกวาด  
-   เก็บกวาดเศษหญา้และเศษใบไมต้าม
ทอ้งถนนและทางเดินต่างๆใหส้ะอาด 

การจ ากดัศตัรูพืชต่างๆ 

-  ก าจดัหรือถอนวชัพืชบริเวณท่ีข้ึน
บริเวณขอบถนน 

ภูมิทศัน์ดาคแขง็ 

(Hard  Scape) 

ระบบไฟฟ้า -   ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด
ต่างๆและหมัน่ส ารวจวา่มีหลอดไฟหรือ
สายไฟช ารุดหรือไม่ 

 

ระบบระบายน ้า -   หมัน่ท าความสะอาดรางระบายน ้าอยา่ง
สม ่าเสมอและก าจดัและเศษใบไมต่้างๆ
เป็นประจ า 

มา้นัง่  โตะ๊เกา้อ้ี 

ถงัขยะ 
-   ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ต่างๆวา่ยงั
ใชไ้ดห้รือไม่ 
-   ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆเม่ือมีสภาพ
เส่ือมโทรมจากการใชง้านในลกัษณะ
ต่างๆ 

-   ทาสีอุปกรณ์เม่ืออยูใ่นสภาพเก่า 

ลาน
อเนกประสงค ์

-  หมัน่ขดัลา้งท าความสะอาดอยูเ่สมอ 
เพื่อความสวยงามและขจดัคราบส่ิง
สกปรกท่ี  
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ตารางท่ี 4.3  แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา   (ต่อ) 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

 ทางเดินเทา้   
 

-  ตรวจสอบพบว่าแผ่นทางเดินเทา้ทรุด
ตวัหรือแผน่ทางเดินแตกร้าวให้แกไ้ขโดย
การร้ือเพื่อจะปรับระดบัพื้นผวิดินใหม่ 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงการสรุปการจดัการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาคอ่อน  (Soft  scape)  ภายในโครงการ 
รายงานปฏิบติังานภูมิทศัน์ดาคอ่อน 

(Soft  scape) 
วนัท่ีในการปฏิบติังาน (ใน1เดือน)  

หมายเหตุ 
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1.  ไมย้นืตน้ 
          - การใส่ปุ๋ย 
          - การพรวนดิน 
          - การก าจดัโรคและแมลง 
          - การจ ากดัวชัพืช 
          - การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 
         - การรดน ้า 
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2.  ไมพุ้ม่  
          - การใส่ปุ๋ย 
          - การพรวนดิน 
          - การก าจดัโรคและแมลง 
          - การจ ากดัวชัพืช 
          - การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 
          - การรดน ้า 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงการสรุปการจดัการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาคอ่อน  (Soft  scape)  ภายในโครงการ  (ต่อ) 
รายงานปฏิบติังานภูมิทศัน์ดาคอ่อน 

(Soft  scape) 
วนัท่ีในการปฏิบติังาน (ใน1เดือน)  

หมายเหตุ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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3
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3
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3.  สนามหญา้ 
           - การตดัหญา้ 
           - การใส่ปุ๋ยสนามหญา้ 
           - การรดน ้าข้ึนอยูท่ี่ดิน 
                   - สภาพดินทราย 
                   - สภาพดินเหนียว 
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4.  อ่ืนๆ 
           - การเก็บกวาด 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงการจดัการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาคแขง็(Hard  Scape) ภายในโครงการ 
รายงานปฏิบติังาน 
ภูมิทศัน์ดาคแขง็ 

(Hard  scape) 

วนัท่ีในการปฏิบติังาน (ในรอบปี)  

หมายเหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 31 1 29 1 31 1 30 1 31 1 30 1 31 1 31 1 30 1 31 1 30 1 31 

1.  ระบบไฟฟ้า *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ถา้มี
หลอดไฟ
หรือไฟ
ช ารุดควร
รีบ
ซ่อมแซม
เพื่อความ
ปลอดภยั
ต่อผูใ้ช ้

2.  ระบบระบายน ้า * 
 
 
 
 
 
 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ถา้มีการ
ตนัของ
ท่อระบาย
น ้าใหท้  า
การเปิดฝา 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงการจดัการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาคแขง็( Hard  Scape) ภายในโครงการ  (ต่อ) 
รายงานปฏิบติังาน 
ภูมิทศัน์ดาคแขง็ 

(Hard  scape) 

วนัท่ีในการปฏิบติังาน (ในรอบปี)  

หมายเหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 31 1 29 1 31 1 30 1 31 1 30 1 31 1 31 1 30 1 31 1 30 1 31 

                         ตะแกรง
ระบายน ้า
แลว้ท า
การลอก
ท่อน าเศษ
ขยะหรือ
ใบไม้
ออกมา 

3. โตะ๊  เกา้อ้ี  ถงัขยะ * 
 
 

 
 

*  
 

*  
 
 

*  
 
 
 

*  
 
 

*  
 
 

*  
 
 

*  
 
 

*  
 
 

*  
 
 
 

*  
 
 

*  
 
 

ถา้มีการ
ช ารุดใหมี้
การ
เปล่ียน
หรือ
ซ่อมแซม 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงการจดัการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาคแขง็( Hard  Scape) ภายในโครงการ  (ต่อ) 
รายงานปฏิบติังาน 
ภูมิทศัน์ดาคแขง็ 

(Hard  scape) 

วนัท่ีในการปฏิบติังาน (ในรอบปี)  

หมายเหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 31 1 29 1 31 1 30 1 31 1 30 1 31 1 31 1 30 1 31 1 30 1 31 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 เพื่อใหมี้
ประสิทธิภาพ
ในการใชง้าน
เตม็ท่ี 100% 

4.  ลานอเนกประสงค ์ *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
5.  ทางเดินเทา้ 
          - ตรวจเช็คสภาพ
การใชง้าน 
          - การเก็บกวาด 

 
 
 

 
 
* 
 
 
* 

  
 
* 
 
 
* 

  
 
* 
 
 
* 

  
 
* 
 
 
* 

  
 
* 
 
 
* 

  
 
* 
 
 
* 

  
 
* 
 
 
* 

  
 
* 
 
 
* 

  
 
* 
 
 
* 

  
 
* 
 
 
* 

  
 
* 
 
 
* 

  
 
* 
 
 
* 
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4.9  เกณฑ์ในการออกแบบและประเมนิทางเลอืก 
 จากการศึกษาในทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ดังนั้ นจึง
สามารถท่ีจะน ามาเป็นขอ้จ ากดัในการออกแบบ ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
  4.9.1  ออกแบบให้ใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมและสวยงาม โดยการออกแบบภูมิทศัน์
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆไดอ้ยา่งสวยงามและสอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกั  
  4.9.2  ออกแบบใหมี้การดูแลรักษาง่าย โดยการเลือกใชพ้ืชพรรณและวสัดุท่ีมีความ
ทาทานต่อโรคและแมลงรวมถึงการเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพอากาศของพื้นท่ีพื้นท่ีโครงการ 

4.9.3  ออกแบบให้สามารถแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ีได ้ โดยมีการเลือกใช้พืชพรรณ
และวสัดุท่ีไม่ขดัแยง้กบัพื้นท่ี มีความปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีใกลเ้คียง 
 จากการศึกษาข้อมูลทางด้านขอ้มูลทางด้านทฤษฏีในการออกแบบสวนในสถานศึกษา 
สามารถท่ีจะสรุปเพื่อน าไปเป็นหลกัเกณฑใ์นการออกแบบเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี
และถูกตอ้งตามหลกัเกณฑใ์นการออกแบบ 
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ตารางท่ี 4.6  เกณฑใ์นการออกแบบและประเมินทางเลือก 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 
A 30 -  มีลมพดัผา่นเล็กนอ้ยเพราะบริเวณ

พื้นท่ีใตอ้าคาร 1 มีลกัษณะเปิดโล่ง
ทางทิศตะวนัออก 
-  เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บร่มเงาตลอดทั้ง
วนัเน่ืองจากมีหลงัคาโดมปิดคลุมอยู่
ซ่ึงมีอากาศไม่ร้อนมากนกัจึงส่งผล
ต่อผูเ้ขา้มาใชพ้ื้นท่ีโครงการ 
-  สภาพพื้นท่ีปลูกตน้ไมแ้คบและ
เป็นพื้นท่ี หา้มส่งเสียงดงัดงันั้นท า
ใหป้ลูกตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีป้องกนั
เสียงไม่ได ้
-  โดมอเนกประสงค ์ท าใหพ้ื้นท่ีน้ี
ไดรั้บร่มเงาตลอดทั้งวนัดงันั้น
เหมาะสมท่ีจะเป็นพื้นท่ีท ากิจกรรม 

1) พื้นท่ีน้ีควรจดัภูมิทศัน์ท่ีมีพืช
พรรณท่ีสามารถอยูใ่นร่มไดต้ลอด
ทั้งวนั สามารถป้องกนัเสียงและมี
การปลูกพืชพรรณในบริเวณพื้นท่ี
ปลูกเป็นบริเวณแคบโดยเลือก
ปลูกไมเ้ล้ือยบริเวณหนา้อาคาร 

1)  มีการออกแบบโดยเลือก
ปลูกไมเ้ล้ือย เพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสมและ
สวยงามต่อพื้นท่ีเน่ืองจาก
สภาพพื้นท่ีปลูกค่อนขา้ง
แคบ 
2)  มีการออกแบบโดยเลือก
พืชพรรณท่ีสามารถดูแล
รักษาง่ายทนทานต่อสภาพ
อากาศไดดี้ 
3)  มีการออกแบบโดยเลือก
พืชพรรณท่ีเป็นไมเ้ล้ือยเพื่อ
ป้องกนัเสียงเขา้สู่อาคาร
เรียน 

              8                      6 
 
 
 
 
 
              7                      5 
 
 
 
              8                     5          
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ตารางท่ี 4.6 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 
  ทุกรูปแบบดงันั้นการออกแบบควร

มีค านึงถึงสถาปัตยกรรมเดิม 
   

B 30 - มีลมพดัผ่านเล็กน้อยทางทิศใต้
ระหวา่งช่องทางเดินกบัโรงอาหาร   
-   มีแสงแดดส่องร ่ าไรส่องเขา้พื้นท่ี
บางบริเวณห้องน ้ าชาย ส่วนบริเวณ
พื้ น ท่ี ส่ ว น ตร ง ก ล า ง ข อ ง ส วน
ธัญวฒัน์ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผ่อนแต่ 
มีแสงแดดส่องตลอดทั้งวนั ท าให้มี
อากาศร้อนซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูใ้ช้
โครงการ 
-  พื้นท่ีบริเวณน้ีมีปัญหาในเร่ืองของ
มุมมองท่ีตอ้งแกไ้ขคือมีทศันียภาพท่ี
ไม่ดีของห้องน ้ าชายเน่ืองจากอยู่
บริเวณใกลโ้รง 

1) พื้นท่ี น้ีจ  า เป็นต้องมีการ
ปรับเปล่ียนภูมิทัศน์ใหม่ในเร่ือง
ของทศันียภาพบริเวณห้องน ้ าชาย
โดยเพิ่มความสวยงามให้แก่บ่อน ้ า
บริเวณดา้นหนา้หอ้งน ้าชาย 
2) มีการเลือกใช้พืชพรรณเพื่อ
ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง
สถาปัตยกรรมของบ่อน ้ าหน้า
หอ้งน ้าชาย 
3)  มีการเลือกใชป้ลูกพืชพรรณ
ใหม่ใหเ้ขา้กบัพืชพรรณเดิม 
4) มีการเลือกใช้ไม้ยืนต้นปลูก
เพิ่มเติมบริเวณสวนธญัวฒัน์เพื่อ 

1) มีการออกแบบโดย
เลือกใช้ไม้พุ่มบริเวณหน้า
ห้องน ้ าชายและเพิ่มความ
สวยงามให้กบับ่อน ้ าบริเวณ
ดา้นหน้าห้องน ้ าชาย ส่วน
สวนธัญวฒัน์มีการเลือกใช้
ไมพุ้่มเพื่อเพิ่มมีสีสันเพราะ
เป็นสถานท่ีพกัผอ่น 
2) มีการออกแบบโดย
เลือกใชไ้มพุ้ม่และไมย้ืนตน้
ท่ีมีความทนทานต่อสภาพ
อากาศโรคพืชและแมลงทั้ง
หนา้หอ้งน ้าชายและสวน 

            9                       8 
 
 
 
 
 
 
 
           8                       6      
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ตารางท่ี 4.6 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 
  อาหาร 

-  บริเวณสวนธญัวฒัน์ ไมพุ้่มใน
บล็อกกระถางตาย 
-  บ่อน ้าหนา้ห้องน ้าชาย  ดงันั้นการ
ออกแบบควรค านึงถึงภูมิทศัน์ของ
สถาปัตยกรรมเดิม 

เพิ่มร่มเงาใหก้บัพื้นท่ี 
5)  มีการจดัองคป์ระกอบของวสัดุ
ตกแต่งใหม่ เช่น เพิ่มชุดโตะ๊มา้หิน
อ่อน  ศาลานัง่เล่นหรือซุม้ไม้
ระแนง เพื่อใหเ้กิดเป็นสถานท่ี
พกัผอ่นเพิ่มมากข้ึนกบัผูใ้ช้
โครงการ 

ธญัวฒัน์รวมถึงดูแลรักษา
ง่าย 
3) มีการออกแบบโดย
เ ลื อ ก ใ ช้ ไ ม้ พุ่ ม ปิ ด กั้ น
ทัศ นี ยภาพบ ริ เ วณหน้ า
หอ้งน ้าชาย 

 
 
             9                     9 
 

C 30 -  มีลมพดัผ่านเล็กน้อยทางทิศ
ตะวนัออกเน่ืองจากอยู่ติดกบัชุมชน
แออดั 
-  มีแสงแดดส่องผา่นตลอดทั้งวนั
ตลอดทั้งวนั 
-  พืชพรรณ มีสภาพรกร้างขาดการ
ดูแลมีตน้ไมแ้หง้ตายบางส่วน 

1)  มีการจดัภูมิทศัน์ใหม่เพื่อเพิ่ม
ความสวยงามและมีความปลอดภยั 
ต่อการใชพ้ื้นท่ีน้ีเพราะพื้นท่ีน้ีเป็น
หอ้งน ้าหญิง 

1) มีการออกแบบโดย
เลือกใชไ้มพุ้ม่เพื่อเกิดความ 
สวยงามกบักบัพื้นท่ี 
2) มีการเลือกใช้ไม่พุ่มท่ี
สามารถทนทานต่ออากาศท่ี
มีอุณภูมิท่ีสูงไดต้ลอดทั้งวนั 
3)  มีการเลือกใชพ้ืชพรรณ 
ท่ีขดัแยง้กบัวสัดุโดยรอบ 

           8                      7 
 
 
           8                     7 
 
 
           9                     8 
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ตารางท่ี 4.6 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 
    รวมถึงไม่ ส่ งผลกระทบ

ห รื อ อั น ต ร า ย ต่ อ พื้ น ท่ี
ใกลเ้คียง เช่น ส่งกล่ินเหม็น 
มีหนาม 

 

D 30 -  บริเวณด้านหลังสวนไทยน้ีมีลม
พดัผา่นเล็กนอ้ยทางทิศตะวนัออก 

-  มีแสงแดดส่องผา่นร ่ าไรเพราะมี
ตน้ประดู่ปกคลุมอยู ่
-  ในบล็อกปลูกพืชพรรณมีสภาพ
ปกปิดป้ายทางเขา้ของพื้นท่ีบริเวณน้ี 
  

1)  พื้นท่ีน้ีควรมีการปรับเปล่ียน
ภูมิทศัน์บริเวณดา้นหนา้ป้ายของ
สวนไทยโดยการน ากระบะปลูก
และพืชพรรณเดิมออกเพื่อให้ป้าย
มีความโดดเด่นยิง่ข้ึน 
2)  มีจดัแผน่ทางเดินเทา้ใหม่ทั้ง 

1) มีการออกแบบโดยใช้
แผ่นทางเดินเท้ากับไม้ยืน
ตน้เดิมส่งเสริมให้ศาลาทรง
ไทยดูโดดเด่นยิ่งข้ึนและมี
การออกแบบกระบะไมพุ้่ม
ตลอดแนวทาง เ ดินของ
ศาลาทรงไทยเพื่อเพิ่มความ
สวยงามใหก้บัพื้นท่ี 
2) มีการออกแบบท่ีเลือกใช้
พื ช พ ร ร ณ  ท่ี ดู แ ล ง่ า ย
ทนทานต่อสภาพอากาศ 
 

              9                         7 
 
 
 
 
 
 
 

      8                      9 
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ตารางท่ี 4.6 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 
  และบางส่วนมีใบร่วงแหง้ตาย 

-  ทางเดินเทา้ เน่ืองจากเคยน ้ าท่วม
ท าใหรู้ปแบบแผน่ทางเดินเทา้จึง
ไดรั้บความเสียหาย มีจดัรูปแบบทาง 
เทา้ โดยรอบพื้นท่ีมีลกัษณะแตกต่าง
กนัไปหมดและแผน่ทางเดินเทา้
บางส่วนแตกร้าวเสียหาย 

บริเวณพื้นท่ีน้ีโดยเลือกจดัวสัดุเดิม
ไวท้างดา้นหลงัของศาลาทรงไทย 
ส่วนวสัดุใหม่จดัไวบ้ริเวณ
ดา้นหนา้ทางเขา้และส่วนดา้นหนา้ 
3)  เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีมีศาลาทรง
ไทยเดิม จึงมีการจุดภูมิทศัน์
เพื่อใหศ้าลาโดดเด่นข้ึน 

และวสัดุ(แผ่นทางเดินเทา้) 
จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม ค ง ท น 
แขง็แรงและปลอดภยั 
3)  มีการออกแบบในส่วน
บริเวณดา้นหนา้ป้ายของ
สวนไทยโดยการน ากระบะ
ปลูกและพืชพรรณเดิมออก
เพื่อใหป้้ายมีความโดดเด่น
ยิง่ข้ึน 

 
 
 

9                       9 

E 30 -  มีลมพดัผา่นเล็กนอ้ยทางทิศ 

 

1)  พื้นท่ีน้ีมีบ่อน ้าอยูบ่ริเวณตรง 
 

 1)  มีการออกแบบพื้นที
บริเวณด้านทางเข้าบริเวณ
พื้นท่ีน้ี มีการออกแบบเพื่อ
ความสวยงาม โดดเด่นและ
เป็นเอกลกัษณ์ประจ าพื้นท่ี
โครงการน้ี  
 

            9                        7 
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ตารางท่ี 4.6 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 
  ตะวนัออก 

-  มีแสงแดดส่องผา่นร ่ าไรดงันั้น
พื้นท่ีน้ีจดัวา่เป็นสถานท่ีพกัผอ่น แต่
พื้นท่ีน้ีมีบ่อน ้าบริเวณตรงกลาง น ้า
จึงท าใหช่้วยลดอุณหภูมิของพื้นท่ี
ไดบ้า้ง 
-  มีไมย้นืตน้บางส่วนให้ร่มเงาอยู่
บริเวณโดยรอบบ่อน ้า 

-  มีสวนหินมีพืชพรรณปะปนไป
ดว้ยช้ินเล็กช้ินนอ้ย 
 -  บ่อน ้า ถา้ขาดการระมดัระวงัอาจ 

กลางพื้นท่ื ไม่มีอะไรปิดกั้นอาจท า
ให้ เ กิดอันตรายได้ถ้าขาดการ
ระมดัระวงั 
2)  บริเวณทางเขา้พื้นท่ีน้ีอยูติ่ดกบั
ถนนสัญจรสายหลกัและสามารถ
จดัท าเป็นพื้นท่ีส่วนโชวไ์ดด้งันั้น
ควรมีการจดัภูมิทศัน์เพื่อความ
สวยงามใหแ้ก่บริเวณน้ีดว้ย 
 
 
 
 

2) เน่ืองจากส่วนบริเวณ
ทาง เข้าของพื้ น ท่ี น้ี  เ ป็น
ส่วนโชว ์จึงเลือกพืชพรรณ
ท่ีมีสีสัน ดังนั้ นควรเลือก
พืชพรรณท่ีดูแลรักษาง่าย 
เจริญเติบโตได้ดี  รวมถึง
ทนทานต่อสภาพอากาศได ้
3) พื้นท่ีบริเวณน้ีรอบบ่อน ้ า
โดยจดัท าเป็นบล็อกปลูกไม้
พุม่ มีความสูงประมาณ 70  
เ ซ น ติ เ ม ต ร  แ ล ะ ท่ี นั่ ง
พกัผอ่นบริเวณน้ี มีความสูง 
ประมาณ 50 เซนติเมตรใกล้
กับบล็อกปลูกไม้พุ่มเพื่อ
เพิม่ความสวยงามและท่ีนัง่ 

9                   6 
 
 
 
 
 
 
              9                   8 
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ตารางท่ี 4.6 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 
 
 
 

F 

 
 
 

30 

ตกลงไปไดเ้พราะไม่มีอะไรปิดกั้น 
 
 
-   มีแสงแดดตลอดส่องตลอดทั้งวนั 
-   มีลมพดัผา่นมาดา้นทิศตะวนัเฉียง
ใต ้ดงันั้น จึงมีไอร้อนจากแสงแดดท่ี
กระทบปูน 
-  มีพืชพรรณไมพุ้่มบางส่วนอยู่
บริเวณขา้งห้องอาเซียนมีความทรุด
โทรมและกอ้นหินประดบัอยู ่ 

 
 
 
1) มีการจดัภูมิทศัน์เพิ่มเติมโดย
การเลือกปลูกพืชพรรณใหม่ให้เขา้
กับพืชพรรณเดิมบริเวณข้างห้อง
อาเซียน 
2) มีการเพิ่มร่มเงาบริเวณพื้นท่ีน้ี
เน่ืองจากแสงแดดส่งผา่นตลอดทั้ง
วนั 

ของสถานท่ีพกัผ่อนให้กับ
พื้นท่ีน้ี เน่ืองจากเป็นพื้นท่ี
ส่วนโชวแ์ละตอ้นรับ 
1) มีการออกแบบพืชพรรณ
ใหม่ให้เขา้กบัพืชพรรณเดิม
และใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 
2)  มีการออกแบบโดยการ
เลือกพืชพรรณท่ีดูแลง่าย 
เจริญเติบโตไดดี้  
3) มีการออกแบบพืชพรรณ
ท่ีใหร่้มเงาแต่ไม่สามารถขุด
หรือเจาะพื้นท่ีไดเ้พราะเป็น
พื้ น ท่ี ค อนก รี ตทั้ ง หม ด 
ดังนั้ นควรมีการออกแบบ
โดยใชอ้าจเลือกใชซุ้ม้ไม ้

      
 
 

8                     7 
 
 
           7                        6 
 
 
           9                        9 
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ตารางท่ี 4.6 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 
 
 
 
 
 

G 

 
 
 
 
 

30 

-  ดา้นหนา้อาคารหอประชุมมีเพียง
กระถางอ่างบวัเดิมและบวัตาย 
 
 
 
-  มีแสงแดดส่องผา่นในช่วงเชา้  พอ
ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเยน็ไดรั้บร่มเงา
จากพืชพรรณเดิมตลอดแนวก าแพง 
-  ไม่มีลมพดัผา่นบริเวณพื้นท่ีน้ี 
-  กระบะไมพุ้ม่บริเวณลานจอดรถ  
 

 
 
 
 
 
1) มีการจดัภูมิทศัน์เพิ่มเติมโดย
การเลือกปลูกพืชพรรณใหม่ให้เขา้
กบัพืชพรรณเดิม อาทิเช่น กระบะ
ไมพุ้ม่ตลอดแนวลานจอดรถ  สวน
โชวร์ะหวา่งหอ้งประชาสัมพนัธ์ 

ระแนงส าเ ร็จกับไม้เ ล้ือย
เพื่อให้ร่มเงา ท าเป็นหลงัคา
บริเวณชั้น 2 ของตวัอาคาร
เพื่อให้เกิดร่มเงาของส่วน
ต้อนรับและ ฝ่ายบ ริหาร
ต่างๆ 
1)  มีการออกแบบโดยเลือก
พืชพรรณเดิมให้เข้ากับพืช
พรรณใหม่ เพื่อให้เข้ากับ
พื้ น ท่ี แ ล ะ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
สวยงามของพื้นท่ีน้ี 
2)  มีออกแบบโดยใช้พืช
พรรณท่ีเจริญเติบโตไดดี้ทั้ง
ในพื้นท่ีท่ีมมมีแสงแดร ่ าไร
หรือพื้นท่ีท่ีมีแสงแดด 
 

 
 
 
 
 

8                    9 
 
 
 
 

              8                     6 
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ตารางท่ี 4.6 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 
  คือ บานบุรี มีสภาพท่ีแห้งตายตลอด

แนวก าแพง 
-  ส่วนระหวา่งห้องประชาสัมพนัธ์
กบัหอพระ มีสวนสวยงามเป็นส่วน
โชว์  มีพืชพรรณไม้พุ่มบางส่วน มี
สภาพรกร้างขาดการดูแล   
-  ซุม้เหล็กไมเ้ล้ือยหนา้ห้อง
ประชาสัมพนัธ์  มีแสงแดดส่องผา่น
บริเวณน้ีตลอดทั้งวนั 

กบัหอพระ 
2) มีการปลูกไมเ้ล้ือยบริเวณซุ้ม
เหล็กหนา้ห้องประชาสัมพนัธ์เพื่อ
ลดความร้อน 

ต ล อ ด ทั้ ง ว ั น  มี ค ว า ม
ทนทาน ต่อโรคพืชและ
แลมงชนิดต่างๆรวมถึงมี
ดูแลท่ีรักษาง่ายได ้
3)  การออกแบบซุ้มเหล็ก
ไม้ เ ล้ื อ ย ค ว รค า นึ ง ก า ร
เลือกใช้พืชพรรณท่ีให้ร่ม
เงาได้ดี ลดความร้อนหรือ
อุ ณ ห ภู มิ บ ริ เ ว ณ ห น้ า
ประชาสัมพนัธ์ 

 
 
 

 
9                     9 

H 30 -   มีแสงแดดส่องผา่นร ่ าไร 
 

1)  จดัสร้างทางเดินเทา้โดยรอบ 
 
 
 
 
 

1)  มีการออกแบบทางเดิน 
เ ท้ า โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ค ว า ม
เหมาะสมกบัพื้นท่ี และผูใ้ช ้
2)  ทางเดินเทา้และวสัดุ 
 

           9                         9 
 
 
 

9                      9 
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ตารางท่ี 4.6 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 
  -   มีลมพดัผา่นตลอดทั้งวนัพดัผา่น

จากทิศตะวนัตกเฉียงใตแ้ละ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงันั้นจะท า
อุณหภูมิบริเวณน้ีค่อนขา้งร้อน
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีโล่งมีสนาม
ฟุตบอลอยูบ่ริเวณตรงกลาง 
-  มีไมย้นืตน้ ให้ร่มเงาโดยรอบพื้นท่ี 
-  ทางเดินเทา้มีความทรุดโทรมและ
มีขนาดแคบไม่เพียงพอท าให้ผูใ้ชจึ้ง
ตอ้งใชเ้ส้นทางหลกัในการเดินแทน 
-  มา้นั่งหินอ่อนมีความเสียหาย
บางส่วน 
 

สนามฟุตบอลมีหลงัคาคลุมแค่ฝ่ัง
ทิศตะวนัออก 
2)  มีการจดัซ้ือมา้นัง่หินอ่อนหรือ
เปล่ียนส่วนท่ีช ารุดเสียหาย 

ตกแต่ง (ม้านั่งหินอ่อน) 
ควรมีคงทนและแข็งแรง
เพื่อสามารถท าใหผู้ใ้ชใ้ชไ้ด้
เป็นระยะเวลาท่ียาวนาน 
3)  มี ก า ร จั ด ซ้ื อ ห รื อ
ปรับเปล่ียนวสัดุตกแต่งม้า
นั่ ง พั ก ผ่ อ น  ข อ ง พื้ น ท่ี
บริเวณน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
           8                      8 
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หมายเหตุ  เน่ืองจากการแบ่งพื้นท่ีของพื้นท่ีโครงการมีออกแบบปรับปรุงท่ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น
จ านวน 8 โซน  คะแนนรวมเต็ม 30 คะแนน ขอ้พิจารณาในการออกแบบ จ านวน 3 ขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ดงันั้นคะแนนสรุปผลจากพื้นท่ีการออกแบบปรับปรุงทั้งหมด 8 โซน คือ 
240 คะแนน 
              จากเกณฑก์ารประเมินทางเลือก สามารถสรุปผลการใหค้ะแนนดงัน้ี 
                                       ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม   206   คะแนน 
                                       ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม   179   คะแนน 
              ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่รูปแบบของการวางกิจกรรมในพื้นท่ี คือทางเลือกท่ีมีความเหมาะสม
กบัพื้นท่ีมากท่ีสุดจึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการออกแบบต่อไปในอนาคต 
 
 



พื้นที่ทิ้งขยะ

ปาล์มฟอกเทล (ไม้เดิม)

พุดซ้อน

ชาฮกเกี้ยน(ไม้เดิม)

+0.50

+0.50

สร้อยอินทนิล

หนวดปลาหมึกด่าง

พื้นที่จอดรถ

 พื้นที่จอดรถ

 พื้นที่จอดรถ

หอพระ อาคาร 5

อาคาร 4

อาคาร 3

อาคาร 2

อาคาร 1

อาคาร 6

ห้องน้ำหญิง

โรงอาหาร

อาคาร 7

+4.50

+4.50

ห้องน้ำชาย

สวนธัญวัฒน์
+0.20

+0.70

+0.70

+0.70

+5.00

พื้นที่จอดรถนักเรียน

+2.50

+2.50

+2.50

แบบแสดงทางเลือกที่ 1
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ภาพที่ 4.23

โมกพวง(ไม้เดิม)
เทียนทอง

บัวดิน

ม่านบาหลี

อโศกอินเดีย(ไม้เดิม)
พลับพลึง

หมากผู้หมากเมีย

ประดู่อังสนา (ไม้เดิม)

เล็บครุฑด่างแคระ (ไม้เดิม)

เฟินข้าหลวง
ไผ่ฟิลิปปินส์
กำแพงเงิน

สัปรดประดับ
เฟินใบมะขาม

ไทรใบกลม

พุดแคระ

ตะแบก (ไม้เดิม)

พิกุล

เข็มเชียงใหม่

ไทรย้อยใบทู่(ไม้เดิม)

พุดพิชญา
คริสติน่า

ป้อมยาม

                       ห้อง
                      ประชาสัมพันธ์

+0.25

+6.00

+3.00

+0.30 +0.30

+2.30

+2.00

-0.10
+0.40

+0.30
+0.30

+0.50

+0.30

+2.50

+0.20
+2.00

+0.50
+0.70

+0.70

โดมลานอเนกประสงค์
+20.00

กระพี่จั้น(ไม้เดิม)

ไทรย้อยใบแหลม (ไม้เดิม)

เข็มภูเก็ต

อินทนิลน้ำ (ไม้เดิม)

ต้อยติ่งเทศ

ไทรคอมแพ็ค

หลิวไต้หวัน
ปรงญี่ปุ่น
สัปรดประดับ

ตาลฟ้า (ไม้เดิม)

ซุ้มกระต่ายเขียว

พุดเงิน
เข็มพิกุล

หญ้านวลน้อย

ถั่วเปรู

พุดน้ำบุศย์

ลิ้นกระบือ
กนกลายไทย
จิกน้ำ (ไม้เดิม)

ไทรยอดทอง
หนวดปลาดุก

จั๋ง
เตยด่าง

หอประชุม

เสี้ยว

กระดุมทองเลื้อย

ห้องอาเซียน



พื้นที่ทิ้งขยะ

ปาล์มฟอกเทล (ไม้เดิม)
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แบบแสดงทางเลือกที่ 2

ภาพที่ 4.24

พุดซ้อน

ชาฮกเกี้ยน(ไม้เดิม)

+0.50

+0.50

คริสติน่า

พื้นที่จอดรถ

 พื้นที่จอดรถ

+4.50

 พื้นที่จอดรถ

หอพระ อาคาร 5

อาคาร 4

อาคาร 3

อาคาร 2

อาคาร 1

อาคาร 6

ห้องน้ำหญิง

โรงอาหาร

อาคาร 7

+4.50

ห้องน้ำชาย

+0.20

+0.70

+0.70

+0.70

+5.00

พื้นที่จอดรถนักเรียน

+2.50

+2.50

ห้องอาเซียนสาวน้อยประแป้ง

เดหลี

สร้อยอินทนิล

ตีนตุ๊กแก

โมกพวง(ไม้เดิม)
แดงสิงคโปร์

ใบระบาด

อโศกอินเดีย(ไม้เดิม)

คล้าขุนแผน

ประดู่อังสนา (ไม้เดิม)

เล็บครุฑด่างแคระ (ไม้เดิม)

ตะแบก (ไม้เดิม)

แคแสด

เข็มเชียงใหม่

ไทรย้อยใบทู่(ไม้เดิม)

โกสน

ป้อมยาม

                       ห้อง
                      ประชาสัมพันธ์

+0.25

+6.00

+3.00

+2.30

+2.00

สวนธัญวัฒน์

+2.50

-0.10
+0.40

+0.30
+0.30

กำแพงเงิน

เคราฤาษี

พลูด่าง

สายฝน

ลิบสลิด

เดปกระเป๋า

+0.20
+2.00

+0.50

+0.50

โดมลานอเนกประสงค์
+20.00

+0.30

ดาดตะกั๋ว

กระพี่จั้น(ไม้เดิม)

ไทรย้อยใบแหลม (ไม้เดิม)

ใบทอง

อินทนิลน้ำ (ไม้เดิม)

ผักเป็ดแดง

หลิวไต้หวัน

สัปรดประดับ

ตาลฟ้า (ไม้เดิม)

พุดเงิน

หญ้านวลน้อย

ลิ้นกระบือ
กนกลายไทย

จิกน้ำ (ไม้เดิม)

เตยด่าง

หอประชุม

เสี้ยว

+0.30+0.30
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บทที ่5 
ผลการออกแบบและประมาณราคา 

 

5.1  ผลการออกแบบ 
 

 
ภาพที ่5.1 บทน าโครงการ (Introduction) ประกอบดว้ย 
    - ประวติัความเป็นมาและขอ้มูลพอสังเขปของพื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่5.2  การวเิคราะห์พื้นท่ี  (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

-  ลกัษณะพื้นท่ีโครงการ 
-  ลกัษณะภูมิอากาศ 
-  พรรณไมเ้ดิม 
-  ระบบสาธารณูปโภค 
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ภาพที ่5.3  การวเิคราะห์พื้นท่ี  (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

-  ลกัษณะสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเดิม 
-  ลกัษณะทศันียภาพ 
-  รายละเอียดผูใ้ชโ้ครงการ 
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ภาพที ่5.4 Site Characteistics 
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ภาพที ่5.5 - แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
    -  Bubble Dlagram 
    -  Site  Relation 
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ภาพที ่5.6  Main Concept (แนวคิดหลกั)  ประกอบดว้ย 
                  - ดา้นพืชพรรณ 
                  - ดา้นภูมิทศัน์ดาคแขง็และส่ิงอ านวยความสะดวก 
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ภาพที ่5.7 ผงัแม่บท (Master  plan) 
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ภาพที ่5.8 แบบขยายโซน A และ โซน B ประกอบดว้ย 
                 - ภาพดา้น (Elevation) 
                 - ภาพตดั (Section) 
                 - ทศันียภาพ (Perspective) 
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ภาพที ่5.9 แบบขยายโซน C และ โซน D ประกอบดว้ย 
                 - ภาพดา้น (Elevation) 
                 - ภาพตดั (Section) 
                 - ทศันียภาพ (Perspective) 
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ภาพที ่5.10 แบบขยายโซน E และ โซน F ประกอบดว้ย 
                 - ภาพดา้น (Elevation) 
                 - ภาพตดั (Section) 
    - ทศันียภาพ (Perspective) 
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ภาพที ่5.11 แบบขยายโซน G และ โซน H ประกอบดว้ย 
                 - ภาพดา้น (Elevation) 
                 - ภาพตดั (Section) 
    - ทศันียภาพ (Perspective) 
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ภาพที ่5.12 การแสดงรายละเอียดงานพืชพรรณ 



 

188 

 

 
ภาพที ่5.13 แสดงทศันียภาพ (Perspective) 
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5.2  การประมาณราคางานภูมทิศัน์ 
ตารางท่ี 5.1  การประมาณราคางานภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  

ท่ี รายการ หน่วย 
ขนาด
(น้ิว) 

จ านวน 
สูง 

(เมตร) 
ราคา/
หน่วย 

รวม 

Zone A 
1. งานสวนแนวตั้งลวดสลิง เหมา - 965 - 250,000 250,000 
2. โมกพวง ถุง 12 400 1-1.5 45 18,000 
3. หนวดปลาหมึกด่างแคระ ถุง 12 108 0.8 120 12,960 
4. สร้อยอินทนิล ตน้ - 1,300 - 70 91,000 
 รวม      371,960 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      371,960 

Zone B 
1. ศาลานัง่พกัผอ่นส าเร็จรูป ชุด - 2 2.5 32,000 64,000 

2. 
ซุม้ไมร้ะแนงนัง่พกัผอ่น
ส าเร็จรูป 

ชุด - 4 2.5 37,000 148,000 

3. พิกุล ตน้ 5 4 5 2,500 10,000 
4. ชาฮกเก้ียน ถุง 4 128 0.2 5 640 
5. เขม็เชียงใหม่ ถุง 6 100 0.2 30 3,000 
6. เทียนทอง ถุง 4 148 0.2 2 296 
7. เขม็พิกุล กระถาง 10 1 0.5 80 80 
8. ไทรยอดทอง ถุง 4 100 0.15 30 3,000 
9. เขม็ภูเก็ต ถุง 6 55 0.30 25 1,350 
10. โมกพวง ถุง 12 15 1-1.5 45 675 
11. คริสติน่า ถุง 8 1 1 15 15 
12. สร้อยอินทนิล ตน้ - 16 - 70 1,120 
13. พุดพิชญา ถุง 4 70 0.15 5 350 

 รวม      232,526 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      232,526 
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ตารางท่ี 5.1  การประมาณราคางานภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  (ต่อ) 

ท่ี รายการ ชุด 
ขนาด
(น้ิว) 

จ านวน 
สูง 

(เมตร) 
ราคา/
หน่วย 

รวม 

Zone C 
1. ไทรยอดทอง ถุง 4 300 0.15 30 9,000 
2. โมกพวง ถุง 12 30 1-1.5 45 1,350 
3. หนวดปลาดุกแคระ ถุง 3 270 0.05 4 1,080 
4. จัง๋เชียงใหม่ ถุง 12 45 1-1.2 28 1,260 
5. เตยด่าง กระถาง 10 100 0.5 120 12,000 

6. บวัดิน หวั - 100 - 5 9,000 

7. หินกรวดแม่น ้าเบอร์3สีขาว ถุง - 108 - 65 1,350 

8. 
หินกรวดแม่น ้าเบอร์.สี
น ้าตาล 

ถุง - 5 - 55 1,080 

 รวม      49,380 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      49,380 

Zone D 
1. งานปูพื้น เหมา - 330 - 56,000 56,000 
2. ล้ินกระบือ ถุง 6 130 0.2 50 6,500 
3. กนกลายไทย ถุง 4 400 0.1 2 800 
4. คริสติน่า ถุง 8 40 1 15 600 
5. พุดพิชญา ถุง 4 200 0.15 5 1,000 
6. ไทรเกาหลี กระถาง 12 7 1-1.5 150 1,050 
7. ไทรยอดทอง ถุง 4 100 0.15 30 3,000 
 รวม      68,950 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      68,950 

Zone E 
1. ถัว่เปรู ถุง 3 800 0.05 1.2 960 
2. พุดแคระ ถุง 8 240 0.5 30 7,200 
3. ไทรคอมแพค็ กระถาง 15 5 2 1,200 6,000 
4. ซุม้กระต่ายเขียว กระถาง 10 30 0.3 150 4,500 
5. ตอ้ยต่ิงเทศ ถุง 5 1,480 0.5 5 7,400 
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ตารางท่ี 5.1  การประมาณราคางานภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  (ต่อ) 

ท่ี รายการ ชุด 
ขนาด
(น้ิว) 

จ านวน 
สูง 

(เมตร) 
ราคา/
หน่วย 

รวม 

6.        
7. 
8. 

พุดน ้าบุษย ์                                   
พุดเงิน 
เขม็พิกุล 

ถุง      
กระถาง 
กระถาง 

8             
8 
10 

600 
100 
52 

0.5             
0.5 
0.5 

15 
50 
80 

 
9,000 

 
5,000 
4,160 

9. คริสติน่า ถุง 8 200 1 15 3,000 
10. งานท่ีนัง่ทรายลา้ง เหมา - 100 - 56,000 56,000 

 รวม      103,220 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      103,220 

Zone F 
1. ไทรใบกลม กระถาง 12 2 1 800 1,600 
2. เฟรินใบมะขาม กระถาง 10 4 0.3 120 480 
3. ก าแพงเงิน ถุง 6 8 0.5 15 120 
4. ไผฟิ่ลิปปินส์ กระถาง 5 8 0.3 80 640 
5. เฟรินขา้หลวงหลงัลาย กระถาง 10 4 0.8 35 140 
6. ไทรเกาหลี กระถาง 12 7 1-1.5 150 1,050 
7. หลิวไตห้วนั ถุง 4 30 0.15 5 150 
8. สับปะรดประดบั กระถาง 10 12 0.2 80 960 
9. ม่านบาหลี กระถาง 6 16 1 40 640 
10. ตุก๊ตาดินเผา ตวั - 2 0.5 350 700 
11. งานซุม้ทางเดินไมร้ะแรง เหมา - 4 2.5 30,000 120,000 

 รวม      126,480 
          รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                                                                                                      126,480 

Zone G 
1.       เทียนทอง                                กระถาง       10           20              0.6            120           1,200 
2.       ม่านบาหลี                               กระถาง        6            20               1               40             800 
3.       พลบัพลึง กทม.                          หวั              -           300               -               30            9,000 
4.       หมากผูห้มากเมีย                        ถุง              6           200             0.6             10            2,000 
5.       บวัดิน                                         หวั             -             50                -                5              250
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ตารางท่ี 5.1  การประมาณราคางานภูมิทศัน์โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  (ต่อ) 

ท่ี รายการ ชุด ขนาด
น้ิว 

จ านวน สูง 
(เมตร) 

ราคา/
หน่วย 

รวม 

 6.       พุดซอ้น                                  กระถาง         6            64              0.5            35             2,240 
 7.       ตุก๊ตาดินเผา                                ตวั             -              2              0.5             350           7,000        
          รวม                                                                                                                              16,190 
          รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                                                                                                        16,190 

Zone H 
1.       งานหลงัคาและทางเดินเทา้       เหมา           -             231            -           451,400      451,400 

 
รวม 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

     
451,400 
451,400 

 
ตารางท่ี 5.2 แสดงจ านวนเงินแต่ละโซนของพื้นท่ีโครงการ 

การแบ่งพื้นท่ีของพื้นท่ีโครงการ จ านวนเงิน 

ราคา 1 Zone A 371,960 
ราคา 2 Zone B 232,526 

ราคา 3 Zone C 49,380 

ราคา 4 Zone D 68,950 

ราคา 5 Zone E 103,220 

ราคา 6 Zone F 126,480 

ราคา 7 Zone G 16,190 

ราคา 8 Zone H 451,400 

รวม                                                                          
ค่าด าเนินการ10% 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

หน่ึงลา้นหา้แสนหกหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยสิบหกบาทถว้น 

1,420,106 
142,010 
1,562,116 
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บทที ่6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป  
 หลงัจากผลกระทบอุทกภยัทางธรรมชาติ(น ้ าท่วม) ท าให้โรงเรียน มีความจ าเป็นในการ
ปรับภูมิทศัน์ใหม่เพราะ สภาพพื้นท่ีเคยประสบเหตุจากภยัธรรมชาติจึงมีพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ท ากิจกรรม  ทั้ งกิจกรรมทางการเรียนการสอนและสถานท่ีพกัผ่อนของผูใ้ช้ในพื้นทีโครงการ  
ดงันั้นควรมีการรักษาสภาพพื้นท่ีโดยรวมภายในโรงเรียนไว ้ประกอบไปดว้ย  สวนไทย  ลานจอด
รถ  บริเวณลานอเนกประสงค์  หน้าอาคารผูอ้  านวยการ หน้าห้องน ้ าชายห้องน ้ าหญิงและสถานท่ี
พกัผ่อนตามจุดต่างๆเป็นต้น ซ่ึงจะต้องท าการออกแบบให้กิจกกรรมมีความสอดคล้องกันทั้ ง
กิจกรรมและพื้นท่ี  
 เน่ืองจากทางโรงเรียนธัญบุรีต้องการปรับปรุงพื้นท่ีโครการให้มีความเหมาะสมกับ
แนวความคิดหลกั คือ “สวนแห่งโรงเรียนธญับุรี”  เพื่อให้พื้นท่ีโครงการมีความสอดคลอ้งกิจกรรม
ต่างๆของผูใ้ช้ท่ีไดท้  ากิจกรรมเป็นประจ าทุกวนัหรือชัว่คราว จึงมีเป้าหมายในการออกแบบพื้นท่ี
โครงการเพื่อให้พื้นท่ีโครงการได้มีการพฒันาอย่างมีประโยชน์ อีกทั้งเสริมสร้างทศันียภาพท่ี
สวยงามดึงดูดตาใหแ้ก่ผูเ้ขา้มาใชส้ถานท่ี 
 ในการศึกษาขอ้มูลทางดา้นการกายภาพของโรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
สามารถแบ่งพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 8 โซน ดงัน้ี 
 6.1.1  พื้นท่ี ZONE A พื้นท่ีลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน มีเน้ือท่ีประมาณ  1,784.5 
ตารางเมตร พื้นท่ีน้ีประกอบดว้ยลานอเนกประสงคป์กคลุมดว้ยโดมท่ีมีหลงัคาแบบร่วมสมยัมีความ
สูง 20 เมตร  มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใชท้  ากิจกรรม  เคารพธงชาติ   มีการเรียนการสอน
วิชาพละศึกษา  มีกิจกรรมประจ าสัปดาห์ คือ สวดมนต์ทุกวนัศุกร์ เล่นกีฬา  ซ่ึงในเวลาเรียนไม่
เหมาะสมการท ากิจกรรมท่ีส่งเสียงดงัเพราะบริเวณโดยรอบเป็นอาคารเรียน  มีพื้นท่ีปลูกพืชพรรณท่ี
แคบท าให้ไม่สามารถปลูกไมย้ืนตน้ ท าให้ตอ้งจ าเป็นตอ้งปลูกไมเ้ล้ือยสลบัช่องกนัตลอดทั้งแนว
อาคารทั้ง6ชั้น เพื่อไม่ให้อาคารมืดจนเกินไป บริเวณหนา้อาคารเรียนเพื่อป้องกนัเสียงและปลูกไม้
ร่มร ่ าไรบริเวณกระบะปลูกไมพุ้่มสูงกบัไมพุ้่มต ่ามีสีสันสลบักนัเพื่อเสริมสร้างทศันียภาพของพื้นท่ี
โดยรอบบริเวณน้ี 
 6.1.2  พื้นท่ี ZONE B พื้นท่ีบริเวณหนา้ห้องน ้ าชายและสวนธญัวฒัน์ของโรงเรียน มีเน้ือท่ี
ประมาณ 264.75 ตารางเมตร พื้นท่ีน้ีประกอบไปดว้ย ห้องน ้ าชาย  บ่อน ้ าหนา้ห้องน ้ าชาย  สวน
ธัญวฒัน์มีชุดโต๊ะนั่งหินอ่อน 2-3 ชุด  มีการเขา้ใช้พื้นท่ีบริเวณน้ีคือห้องน ้ าชายเป็นสถานท่ี
ให้บริการส าหรับผูช้าย มีบล็อกกระบะปลูกพืชพรรณลอ้มรอบบ่อน ้ าบริเวณดา้นหน้าห้องน ้ าชาย
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และมีทศันียภาพท่ีไม่น่ามองเน่ืองจากอยู่ใกลบ้ริเวณโรงอาหารดงันั้นจึงการจดัภูมิทศัน์บริเวณน้ี
ใหม่เพื่อปิดกั้นพร่างสายตาของผูใ้ช้พื้นท่ีจึงเลือกใช้ไมพุ้่มขนาดสูง ทรงพุ่มแน่นสามารถตดัแต่ง
ทรงพุ่มไดแ้ละเสริมสร้างความสวยงามให้กบับริเวณบ่อน ้ าคอนกรีตมีการเลือกใชพ้ืชพรรณไมพุ้่ม
ขนาดกลางมีสีสัน พุ่มแน่น เพื่อสามารถเป็นพื้นท่ีสวนหย่อมขนาดเล็ก  สวยงาม พืชพรรณมีการ
ดูแลท่ีรักษาง่าย ส่วนสวนธญัวฒัน์เป็นสถานท่ีพกัผอ่นแต่มีแสงแดดส่องผา่นตลอดทั้งวนัและมีพืช
พรรณในบล็อกกระบะปลูกแห้งตายทั้งหมดดงันั้นจึงมีการจดัภูมิทศัน์ใหม่เพื่อให้ร่มเงาจากไมย้ืน
ตน้ท่ีน ามาลงใหม่  พืชพรรณมีความสามารถให้ร่มเงาไดดี้ ทรงพุ่มแน่น ปลูกบริเวณพื้นท่ีส่วนตรง
กลางของพื้นท่ี(โดยรอบมีพืชพรรณไมย้ืนตน้เดิมอยู่) ส่วนวสัดุตกแต่งจะเลือกใช้ซุ้มไมร้ะแนง
ส าเร็จซ่ึงสามารถปลูกไมเ้ล้ือยไดเ้พื่อลดอุณหภูมิของแสงแดด จ านวน 4 ซุ้ม จดัวางไว ้ 4 มุมของ
พื้นท่ี ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชไ้ด ้10-12 คนต่อซุ้มและศาลาทรงไทย จ านวน 2หลงั จะอยูข่ ั้นระหวา่งซุ้ม
ระแนงไมเ้ล้ือย ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใช้ได ้4-8 คนต่อศาลา ในเร่ืองของไมพุ้่มมีการเลือกใชพ้ืชพรรณท่ี
ให้สีสัน ทรงพุ่มแน่น ทนทานต่อสภาพอากาศไดดี้ เพื่อเพิ่มความสวยงามและให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี
บริเวณน้ีและเพิ่มสถานท่ีพกัผอ่นใหเ้พียงพอต่อผูเ้ขา้ใชพ้ื้นท่ี 
 6.1.3  พื้นท่ี ZONE C พื้นท่ีห้องน ้ าหญิงของโรงเรียน (สวนจนัทร์งาม) มีเน้ือท่ีประมาณ  
161 ตารางเมตร พื้นท่ีน้ีประกอบไปดว้ย ห้องน ้ าหญิงเป็นสถานท่ีให้บริการส าหรับผูห้ญิงสภาพ
พื้นท่ีมีพืชพรรณท่ีมีสภาพรกล้าง ดงันั้นจึงมีการจดัภูมิทศัน์ใหม่เพื่อปิดกั้นสายตา เพิ่มความเป็น
ส่วนตวัจากผูใ้ชห้อ้งน ้า มีการเลือกใชพ้ืชพรรณไมพุ้ม่ขนาดสูง ทรงพุม่แน่น สามารถตดัแต่งทรงพุ่ม
ได ้ส่วนการเลือกใชไ้มพุ้่มขนาดเล็กควรเลือกทท่ีมีสีสัน ทรงพุ่มแน่น ตดัแต่งได ้และพื้นท่ีน้ีมีการ
น าวสัดุตกแต่งมาใชคื้อกระถางบวัขนาด 1.5 เมตร เรียงอยู ่จ  านวน 3 อ่าง บริเวณหน้าห้องน ้ าหญิง 
ประดบัตกแต่งดว้ยหินกรวดเป็นพื้นผิวสลบักบัหนวดปลาดุกท่ีออกแบบเป็นรูปใบและอีกพื้นท่ีนึ
งซ่ึงอยู่ใกล้เคียงกันจากเดิมมีกระบะปลูกเป็นรูปโค้ง มีการออกแบบเพื่อเน้นการดูแลท่ีน้อยจึง
เลือกใชไ้มพุ้ม่ขนาดกลาง ท่ีใบเป็นแฉก รองลงมาเป็นไมพุ้่มเป็นไมแ้ฉกและไมค้ลุมดินใบเป็นแฉก 
ดอกมีสีสัน เพื่อลดการตดัแต่งดังนั้นพื้นท่ีน้ีจึงเน้นให้พื้นท่ีเกิดความสวยงาม ปิดกั้นความเป็น
ส่วนตวัแก่สภาพพื้นท่ีและผูเ้ขา้ใช ้
 6.1.4  พื้นท่ี ZONE D พื้นท่ีบริเวณสวนไทยของโรงเรียน มีเน้ือท่ีประมาณ 1,450  ตาราง
เมตรพื้นท่ีน้ีประกอบไปดว้ย  ศาลาไมท้รงไทย ชุดโต๊ะนัง่หินอ่อน  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ของโรงเรียน การเข้าใช้พื้นท่ีบริเวณน้ีเพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน  พื้นท่ีน้ีควรการจัดวางหรือ
ปรับเปล่ียนแผน่ทางเดินเทา้ใหม่เพราะเคยไดรั้บอุทกภยัน ้ าท่วมท าให้ดินทรุดตวัและแผน่ทางเดิน
เทา้บางส่วนแตกร้าวเสียหาโดยเน้นการจดัเรียงแผ่นทางเดินเทา้สีแดงเป็นเส้นตดัระยะ เพื่อสร้าง
ความเป็นจงัหวะของบริเวณพื้นท่ี แผ่นทางเดินเทา้สีเขียวมีการจดัเรียงเป็นเส้นตรงบริเวณเฉพาะ
หนา้ศาลาทรงไทยเพื่อเป็นจุดน าสายตาของพื้นท่ีและแผน่ทางเดินสีเทาจดัเรียงสีพื้นผิวหลกัเพื่อให้
ศาลาทรงไทยโดดเด่นมากข้ึน 
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และมีการสร้างบล็อกกระบะปลูกไมพุ้่มมีความสูง 30 เซนติเมตร ขนาด 1x2 เมตร จ านวน7 บล็อก 
ตลอดแนวทางเดินสลบักบัแผ่นทางเดินสีเขียวและสีแดงหน้าศาลาทรงไทย เพื่อเพิ่มทศันียภาพ
ใหแ้ก่พื้นท่ี โดยเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีสามารถทนต่อสภาพอากาศไดดี้ มีการตดัแต่งง่ายรวมถึงบล็อก
กระบะปลูกพืชพรรณเดิมหนา้บริเวณท่ีปิดบงัป้ายทางเขา้นั้นควรตดัออกเพื่อท าใหโ้ดดเด่นมากข้ึน 
 6.1.5  พื้นท่ี ZONE E พื้นท่ีอาคาร 3 ระหวา่งอาคาร 4 ของโรงเรียน  มีเน้ือท่ีประมาณ 1,419  
ตารางเมตร พื้นท่ีน้ีประกอบไปดว้ย  ซุม้ไมเ้ล้ือย  ศาลาคอนกรีต 2x4 เมตร  บ่อน ้ า  ชุดโต๊ะมา้นัง่หิน
อ่อน 2 ฝ่ังรอบบ่อน ้า 14 ชุด มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นสถานท่ีพกัผอ่น ซ่ึงบริเวณรอบบ่อน ้ าควร
มีการปิดกั้นด้วยบล็อกกระบะปลูกพืชพรรณและท่ีนั่งเพื่อไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้มีเลือกใช้พืช
พรรณท่ีมีสีสัน ทนต่อสภาพอากาศ ตดัแต่งง่ายภายในบล็อกกระบะปลูกไมพุ้่ม  บริเวณซุ้มไมเ้ล้ือย
ลกัษณะพื้นท่ีเป็นเนินสโลบ 30 เซนติเมตร อยูใ่กลก้บัถนนสายหลกัของพื้นท่ีโครงการดงันั้นควรมี
จดัภูมิทศัน์เพื่อเป็นจุดโชวเ์พิ่มสวยงาม ความโดดเด่นของพื้นท่ีบริเวณโดยการน าซุ้มไมเ้ล้ือยออก
แลว้มีการเลือกพืชพรรณไมพุ้่มท่ีมีสีสันแปลเป็นตวัอกัษรย่อของโรงเรียน จดัให้พื้นท่ีมีความโดด
เด่นและเขา้กบัพืชพรรณเดิม 
 6.1.6  พื้นท่ี ZONE F พื้นท่ีส่วนห้องฝ่ายบริหารงานและบริเวณหอประชุมของโรงเรียน มี
เน้ือท่ีประมาณ 382.5  ตารางเมตร พื้นท่ีน้ีประกอบดว้ย อาคารหอประชุม ห้องอาเซียน มีการเขา้ใช้
พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นสถานท่ีติดต่อผสานงานต่างๆภายในโรงเรียน เป็นสถานท่ีท่ีมีการรองรับหรือ
ตอ้นรับแขกของโรงเรียน รวมถึงอาจารยคุ์มสอบหรือมาดูงานต่างโรงเรียนและผูป้กครอง พื้นท่ีมี
พืชพรรณไมพุ้ม่บางส่วนอยูบ่ริเวณขา้งห้องอาเซียนมีความทรุดโทรมและกอ้นหินประดบัอยูด่งันั้น
ควรเลือกพืชพรรณใหม่ให้เขา้กบัพืชพรรณเดิมเพิ่มความสวยงามและการดูแลรักษาให้กบัพื้นท่ี  
บริเวณดา้นหนา้หอประชุมมีอากาศร้อนไดรั้บแสงแดตลอดทั้งวนั ดงันั้นควรเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีให้
ร่มเงาแต่ไม่สามารถขุดหรือเจาะพื้นท่ีไดเ้พราะเป็นพื้นท่ีคอนกรีตทั้งหมดโดยใชอ้าจเลือกใชซุ้้มไม้
ระแนงส าเร็จกบัไมเ้ล้ือยมีการเจาะพื้นเพื่อใชน๊้อตยึดกบัพื้นเพิ่มความแข็งแรง ท าให้เกิดความร่มเงา
และมีความร่มร่ืนใหก้บัพื้นท่ี 
 6.1.7  พื้นท่ี ZONE G พื้นท่ีบริเวณลานจอดรถของอาจารย ์ห้องประชาสัมพนัธ์และหอ
วิหารพระของโรงเรียน มีเน้ือท่ีประมาณ 343 ตารางเมตร พื้นท่ีน้ีประกอบไป ห้องประชาสัมพนัธ์ 
หอวิหารพระ ซุ้มเหล็กไมเ้ล้ือย  ลานจอดรถ  ซ่ึงมีสภาพพื้นท่ีคือบริเวณลานจอดรถมีบล็อกกระบะ
ไมพุ้ม่ตลอดแนวจอดรถ ซ่ึงแหง้ตายหมดดงันั้นจึงควรหาพืชพรรณท่ีสามารถอยูใ่นแสงแดดร ่ าไรใน
ตอนเช้า  มีสวนหย่อมบริเวณระหว่างห้องประชาสัมพนัธ์กบัหอพระมีพืชพรรณไมพุ้่มบางส่วนมี
สภาพรกลา้งขาดการดูแล  ดงันั้นจึงควรเลือกพืชพรรณใหม่ให้เขา้กบัพืชพรรณเดิม พื้นท่ีเป็นพื้นท่ี
ส่วนโชว์จึงต้องค านึงถึงให้พื้นท่ีเกิดความสวยงาม  ส่วนบริเวณซุ้มไม้เ ล้ือยเดิม ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงในการปลูกไมเ้ล้ือยเลยอยู่บริเวณหน้าห้องประชาสัมพนัธ์ท าให้มีแสงแดดส่องผ่าน
ตลอดทั้งวนัซ่ึงมีอากาศร้อนดงันั้นจึงเลือกพืชพรรณไมเ้ล้ือยท่ีให้ร่มเงาสามารถทนแดดตลอดทั้งวนั 
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 6.1.8  พื้นท่ี ZONE H  พื้นท่ีโดยรอบสนามฟุตบอล มีเน้ือท่ีประมาณ 3,230 ตารางเมตร 
พื้นท่ีน้ีประกอบไป สนามฟุตบอล  มา้นัง่หินอ่อน ทางเดินเทา้โดยรอบสนามฟุตบอล ซ่ึงบริเวณ
พื้นท่ีน้ีไม่มีปรับปรุงดา้นพืชพรรณเลย  แต่มีการปรับปรุงดา้นเร่ืองทางเดินเทา้บริเวณสนามฟุตบอล
เน่ืองจากเคยไดรั้บอุทกภยัน ้ าท่วมท าให้ดินทรุดตวัแผน่ทางเดินเทา้แตกร้าวเสียหายแลว้ มีแสงแดด
ตลอดทั้งวนั จึงจ าเป็นตอ้งสร้างทางเดินเทา้ใหม่รอบสนามฟุตบอลโดยเลือกใช้แผ่นทางเดินเทา้สี
เทา มีโครงสร้างหลงัแบบหลงัคาโคง้คลา้ยคลึงกบัความโคง้ของใบบวั  มีโครงสร้างเสาแบบฝ่ังเดียว 
เพื่อให้แยกระหว่างเส้นทางสัญจรหลกักบัเส้นทางสัญจรรองแลว้มีการเปิดทางเขา้ออกของสนาม
ฟุตบอล2ฝ่ัง เพื่อเพิ่มสถานท่ีจอดรถแก่พื้นท่ีโครงการ 

 
6.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านพฒันาโครงการออกแบบภูมทิศัน์ 
 โครงการออกแบบปรับปรังโรงเรียนธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ท่ีเป็นสถานท่ี
ให้การเรียนรู้การศึกษา เปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายแบบสหศึกษา มี
สภาพปัญหาภายในพื้นท่ีโครงการท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะสภาพของพื้นท่ีและเขา้ใช้
พื้นท่ีของผูใ้ช้ คือ บริเวณโดยรอบลานอเนกประสงคข์อง ZONE A ห้ามส่งเสียงเพราะรอบพื้นท่ี
เป็นอาคารเรียนแต่ในบางคร้ังจ าเป็นตอ้งมีเขา้ใชพ้ื้นท่ีขณะเวลาเรียนพละศึกษา ซ่ึงสภาพพื้นท่ีไม่ได้
เอ้ืออ านวยต่อการปลูกพืชพรรณไมย้ืนตน้ท่ีสามารถป้องกนัเสียงได ้ขอ้เสนอแนะคือการปลูกไม้
เล้ือยบริเวณหน้าอาคารเรียนเพื่อป้องกนัเสียงมีเลือกใช้พืชพรรณท่ีเหมาะสมกบัสภาพอากาศและ
พื้นท่ี  พื้นท่ีท่ีมีแสงแดดส่องผา่นตลอดทั้งวนัของ ZONE B และ F บางพื้นท่ีสามารถมีผูใ้ชเ้ขา้ใชไ้ด ้
แต่ดว้ยสภาพท่ีร้อนจากแสงแดดจึงไม่มีผูเ้ขา้ใช้พื้นท่ีนั้น ขอ้เสนอแนะคือการสร้างร่มเงาไม่ว่าจะ
เป็นไมย้นืตน้ ซุม้ระแนงส าเสร็จเพื่อปลูกไมเ้ล้ือยช่วยในเร่ืองของการลดอุณหภูมิ แต่ในกรณี ZONE 
F ไม่สามารถปลูกไมเ้ล้ือยไดเ้น่ืองจากพื้นผิวเป็นคอนกรีตทั้งบริเวณและบริเวณโดยรอบบ่อน ้ า 
ZONE E ถา้ขาดการระมดัระวงัอาจเกิดอนัตรายในการพดัตกลงบ่อน ้ าไดเ้น่ืองจากไม่มีท่ีปิดกั้นรอบ
บ่อน ้า ขอ้เสนอแนะคือสร้างส่ิงปิดกั้นรอบบ่อน ้าโดยการสร้างบล็อกกระบะปลูกไมพุ้่มกบัเพิ่มพื้นท่ี
พกัผอ่นรอบบ่อน ้ าเพื่อเพิ่มความสวยงามและทศันียภาพให้แก่พื้นท่ีรวมถึงเพิ่มสถานท่ีพกัผ่อนใน
สถานท่ีนั้น  ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการตามวตัถุประสงค์ของผูใ้ช้โครงการและให้
สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีไดน้ าเสนอไวข้า้งตน้รวมถึงการพฒันาท่ีจะเปล่ียนแปลงไปของพื้นท่ีในอนาคต 
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