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บทคัดย่อ 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี  มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะแห่งนี้ ใหม่  เนื่องจาก
สวนสาธารณะบึงตลาดไชย ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ได้รับความเสื่อมโทรม 
ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ได้มีการประชุม ในเรื่องของการปรับปรุงสวนสาธารณะ 
“จะท าให้พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่สีเขียว และให้มีกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆไว้ส าหรับรองรับ
ประชาชนโดยรอบ” ทั้งนี้ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงตลาดไชยนี้ข้าพเจ้าได้
ท าการศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการและสอบถามจากประชาชนโดยรอบ และได้ท าการออก
แบบสอบถามกลุ่มประชาชนในต าบลสองคอน เพ่ือน าข้อมูลมาพิจารณา และน ามาออกแบบปรับปรุง
ในโครงการ ให้เป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่ และตรงตามความต้องการของประชาชนผู้ใช้โครงการ 
ท าให้ได้ข้อมูลที่น ามาท าการออกแบบปรับปรุง โดยสามารถแบ่งลักษณะพ้ืนที่โครงการ สามารถแบ่ง
พ้ืนที ่Zone ได้ดังนี้ 
 พ้ืนที ่Zone A ตามลักษณะการใช้สอย Zone A จะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของโครงการ จะ
มีกิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย โดยจะปรับปรุงลานเครื่องออกก าลังกายและเพ่ิมสนาม
เด็กเล่น ในส่วนของจุดบริการจะมีลานจอดรถและห้องน้ าเพ่ิมเติม 
 พ้ืนที่ Zone B ตามลักษณะการใช้สอย Zone B จะอยู่ทางทิศใต้ของโครงการ จะเป็นโซนที่
ใช้ท ากิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน เช่นลานน้ าพุและลานพักผ่อนในระหว่างทาง มีการจัดภูมิ
ทัศน์โดยรอบเป็นต้น 
 พ้ืนที ่Zone C ตามลักษณะการใช้สอย Zone C จะอยู่ทางทิศตะวันตกของโครงการ จะเป็น
โซนที่ใช้ท ากิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย เช่น สนามบาสเก็ตบอลและสนามฟุตซอลและ
มีจุดบริการต่าง ๆ เช่น ลานจอดรถ ห้องน้ า และมีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบเป็นต้น 

พ้ืนที่ Zone D ตามลักษณะการใช้สอย Zone D จะอยู่ทางทิศเหนือของโครงการ จะเป็น
โซนที่ใช้ท ากิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน เช่นลานพักผ่อนขนาดใหญ่และลานพักผ่อนใน
ระหว่างทาง มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบเป็นต้น 
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 ในการจัดท าปัญหาพิเศษเรื่องโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงตลาดไชย 
ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้ด้วย
ค าแนะน า และความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์  อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและแนวความคิดทางด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท าปัญหาพิเศษ ท า
ให้ข้าพเจ้ารู้จักอุปสรรคต่างๆ ท าให้รู้จักงานจริง รู้จักผู้อ่ืนรอบด้าน รู้จักความอดทน รู้จักการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่คอยให้
ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆมากมาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าปัญหา
พิเศษ และอาจารย์ทุกท่านที่ให้การศึกษา ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด ดังนั้นจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ โดยเฉพาะนางสาวรัชนิดา สุดแสวง, นางสาวสุรีรัตน์ 
บุตรพงษ์, นางสาวน้ าทิพย์ สอนประเสริฐ นางสาวบุญจิรา สระทองเมา นางสาวจริยา รุ่งแสง 
นายนิติกร แก้วกาสี นายนัฎฐ์วิชา พลอยสีข า นายพิเชษฐ์ สุขรื่น และนางสาวกมลวรรณ ทับโต 
รวมถึงเพ่ือนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และค่อยเป็น
แรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย 
ขอขอบพระคุณครับ 
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บทท่ี  1 
บทน า 

 
1.1  ความส าคัญและความเป็นมาของการศึกษา 

บึงตลาดไชยตั้งอยู่ที่ ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 67 ไร่ 
ปัจจุบันบึงตลาดไชยเป็นแหล่งเก็บน้ าส ารองเพ่ือการเกษตรกรรมในฤดูแล้ง และเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่
ติดกับศูนย์รวมหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสองคอน และโรงเรียนวัดสองคอนกลาง และนอกจากนี้ยังมีชุมชนโดยรอบซึ่ง
ประกอบด้วย หมู่บ้านสองคอนใต้ หมู่ที่ 7 และหมู่บ้านสีทาเหนือ 

บึงตลาดไชย ลักษณะของพ้ืนที่ได้มีการจัดภูมิทัศน์ไว้เป็นระยะเวลานานมากและในปัจจุบัน
สภาพภูมิทัศน์จึงมีความเสื่อมโทรมแต่ก็ยังมีการใช้พ้ืนที่ เช่น การออกก าลังกาย นันทนาการ การพัก
ผ่อยหย่อนใจ และกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมระดับต าบล เช่น งานวันลอยกระทง ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอนจึงมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงตลาดไชย เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก
ขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยน เพ่ิมกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการให้สอดคล้องกับกิจกรรมตามความ
ต้องการของผู้ใช้โครงการ เพ่ือให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์กับประชากรทุกเพศทุกวัย 

ดังนั้น โครงการจึงมีเป้าหมายในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงตลาดชัย โดยออกแบบ
พ้ืนที่ที่มีอยู่ให้เพ่ิม ปริมาณ ขนาด และต าแหน่งของกิจกรรมในพ้ืนที่ให้สัมพันธ์กันและสอดคล้องกับ
จ านวนของผู้ใช้โครงการ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปประกอบกับให้ความส าคัญกับ
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่ผู้มาใช้ประโยชน์ในโครงการ ทั้งทางด้านแสงสว่าง ทาง
สัญจร ลานจอดรถ พ้ืนที่นันทนาการต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้สอย รวมถึงการสร้างระบบระบาย
น้ า ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่โครงการ และผู้มาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะและโครงการที่
เกี่ยวข้อง 
 1.2.2  เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นที่โครงการ และพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.2.3  เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้านพ้ืนที่โครงการ กิจกรรม และพฤติกรรมความต้องการของ
ผู้ใช้โครงการ เพ่ือแก้ปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ 
 1.2.4  เพ่ือน าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงตลาดไชย อ าเภอ 
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 1.3.1  ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
  ขอเขตพ้ืนที่การศึกษาโครงการครอบคลุมพ้ืนที่สวนสาธารณะบึงตลาดไชย มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 67 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่บ้านสอนใต้ หมู่ที่ 7 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่บ้านสีทาเหนือ 
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  ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนอดิเรกสาร  พ้ืนที่เกษตรกรรม 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับแม่น้ าป่าสัก 
 

 
 
ภาพที่  1.1  เส้นทางการเข้าถึงโครงการ 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place 
 
 
  1.3.1.1  ทางเข้าโครงการสามารถเข้าได้ 3 เส้นทาง ดังต่อไปนี้ 
   1)  เส้นทางหลักจากทางหลวงชนบท หมายเลข (ถนนอดิเรกสาร) โดยเข้า
ทางทิศเหนือของโครงการ 
   2)  เส้นทางในชุมชนหมู่บ้านสองคอนใต้ หลังโรงเรียนวัดสองคอนกลาง 
   3)  เส้นทางในชุมชนหมู่บ้านสีทาเหนือ บริเวณสนามฟุตซอล  
 1.3.2  ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบ 
  โครงการตั้งอยู่ที่บึงตลาดไชย ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 13 ไร่ 2 งาน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล 
สองคอน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับบึงตลาดชัย 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนอดิเรกสาร 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ถนนทางเข้าโบราณสถาน 
เส้นทางทะลุไปหมู่บ้านสองคอนใต้ 
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ภาพที ่ 1.2  ขอบเขตของการออกแบบ 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place 
 

 
 
ภาพที่  1.3  บริเวณโดยรอบโครงการ 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place   
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ภาพที ่ 1.4  สภาพภายในโครงการ 1 
 

 
ภาพที่  1.5  สภาพภายในโครงการ 2 
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ภาพที่  1.6  สภาพภายในโครงการ 3 
 

 
ภาพที่  1.7  สภาพภายในโครงการ 4 
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ภาพที่  1.8  สภาพภายในโครงการ 5 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1  ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสวนสาธารณะ และโครงการที่เก่ียวข้อง 
 1.4.2  ทราบถึงข้อมูลด้านพื้นที่โครงการและพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.4.3  ทราบถึงข้อมูลด้านพ้ืนที่และผู้ใช้ในโครงการ เพ่ือก าหนดกิจกรรมและแก้ไขปัญหาให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.4.4  น าเสนอโครงการการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 
1.5  วิธีการด าเนินการศึกษา 
 1.5.1  ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบสวนสาธารณะและโครงการที่เก่ียวข้อง 
  1.5.1.1  ความหมายของสวนสาธารณะ สวนสุขภาพและพ้ืนที่นันทนาการ 
  1.5.1.2  ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
  1.5.1.3  การเลือกกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ของมนุษย์ 
  1.5.1.4  แนวคิดในการวางผังบริเวณในการออกแบบสวนสาธารณะ 
  1.5.1.5  แนวคิดในการออกแบบสวนสุขภาพ 
  1.5.1.6  กรณีศึกษา 
 1.5.2  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการและความต้องการของ
ผู้ใช้โครงการ 
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  1.5.2.1  ข้อมูลบริเวณข้างเคียงโครงการ 
   1)  ประวัติจังหวัดสระบุรี 
   2)  การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
   3)  การใช้ประโยชน์พื้นที่ข้างเคียง 
  1.5.2.2  ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสภาพพ้ืนที่ 
   1)  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่โครงการ 
   2)  ต าแหน่ง และรูปแบบสิ่งก่อสร้างเดิม 
   3)  พรรณไม้เดิม 
   4)  ลักษณะภูมิอากาศ 
   5)  ลักษณะโครงสร้างดิน 
   6)  ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
   7)  การใช้ดินเดิมภายในโครงการ 
   8)  ระบบสัญจรภายในโครงการ 
   9)  กิจกรรมเดิมภายในพ้ืนที่โครงการ 
  1.5.2.3  ด้านสุนทรียภาพ 
  1.5.2.4  ด้านผู้ใช้โครงการ 
   1)  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   2)  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านกิจกรรมและจ านวนผู้มาใช้

  ทั้งหมด 
   3)  ผู้มาใช้พื้นที่โครงการเป็นประจ า 
   4)  ผู้มาใช้พื้นที่โครงการชั่วคราว 
   5)  ประชากรกลุ่มวัยต่าง ๆ 
   6)  พฤติกรรม 
 1.5.3  สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการและพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้ 
  1.5.3.1  สรุปลักษณะของพ้ืนที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1.5.3.2  สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการ 
  1.5.3.3  ศึกษาลักษณะและข้อจ ากัดของพ้ืนที่พร้อมแนวทางการแก้ไข 
  1.5.3.4  หาศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือก าหนดกิจกรรม และสร้างความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมในพื้นท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
 1.5.4  การน าเสนอผลงานการออกแบบ 
  1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลักของโครงการ 
  1.5.4.2  ก าหนดแนวคิดด้านต่าง ๆ  
   1)  ด้านระบบการสัญจร 
   2)  ด้านระบบสาธารณูปโภค 
   3)  ด้านการออกแบบพืชพรรณ 
   4)  ด้านทัศนียภาพ 
   5)  ด้านการออกแบบดูแลรักษา 
  1.5.4.3  ก าหนดความส าคัญของกิจกรรมในโครงการ 
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  1.5.4.4  แสดงแบบแปลนแนวความคิด 
  1.5.4.5  แสดงแบบแปลนแนวทางเลือก 
  1.5.4.6  เกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
  1.5.4.7  แสดงแบบแปลนแนวประเมินผังทางเลือก 
  1.5.4.8  แสดงแบบครั้งสุดท้าย 
   1)  แบบแปลน  (Master Plan) 
   2)  รูปด้าน  (Elevation)  
   3)  รูปตัด  (Section) 
   4)  ทัศนียภาพ  (Perspective)  
   5)  การประมาณราคา  (Estimation) 
 1.5.5  ขั้นตอนการประเมินผลการศึกษา 
  1.6.5.1  น าเสนอผลการออกแบบ 
  1.6.5.2  ข้อเสนอแนะของการออกแบบ 
 1.5.6  จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  1.1  ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลงาน 

- ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
สวนสาธารณะ  และโครงการที่เกีย่วข้อง 
- ศึกษาของมูลของพื้นที่โครงการ และ
พฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
- วิเคราะห์ข้อมลูด้นพื้นท่ีโครงการ กิจกรรม
และพฤติกรรมความต้องการของผูใ้ช้
โครงการมาท าการพัฒนาโครงการ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

ศึกษาและเก็บข้อมลู 
 

- ศึกษาการออกแบบสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพและโครงการที่เกีย่วข้อง 
- ศึกษาข้อมูลด้านพ้ืนท่ีโครงการและพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้ 

 

วิเคราะห์ข้อมูลในพื้นทีโครงการ 
 

- วิเคราะห์พื้นท่ีตั้งโครงการทางกายภาพ  ปัญหาของพื้นที่  ความตอ้งการของผู้ใช้โครงการ 
 

สรุปข้อมลู 
 

- ศึกษาปัญหาของพื้นที่และหาแนวทางการแก้ไข 
- หาศักยภาพของพื้นที่เพ่ือก าหนดกิจกรรม 

 

ขั้นตอนการออกแบบ 
 

การประเมินผล จัดท ารูปเล่ม 

-เสนอแนวความคิด, ท าแบบร่างเสนอ, ผลงานการออกแบบการประมาณราคา 



 

 

บทท่ี 2 
การศึกษาแนวความคิด หลักการ และกรณีศึกษา 

 
 จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีความส าคัญในการออกแบบสภาพพ้ืนที่ภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที่โครงการจึงต้อง
ศึกษาแนวความคิดและหลักการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบสวนสาธารณะ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับพ้ืนที่ว่าง และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ และ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะของพ้ืนที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการออกแบบสวนสาธารณะ เพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานและแนวทางส าคัญที่จะท าการศึกษาท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น ก่อนที่จะ 
ด าเนินการศึกษารายระเอียดในบทต่อไป เพื่อให้การศึกษาและการวิเคราะห์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตาม
ข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง 
 
2.1  ความหมาย ล าดับของสวนสาธารณะและรัศมีในการให้บริการ 
 2.1.1  ความหมายของสวนสาธารณะ 
  ความหมายของ “Park” และค าว่า “สวนสาธารณะ” ที่เขียนไว้ในที่ต่างๆ มี
ความหมายเหมือนและแตกต่างกันดังนี้ 
  Park - อุทยาน เช่น  เขาดิน หรือ สวนลุมพินี หรือ ไฮด์ปาร์  ซึ่งใช้เป็นส าหรับ
สาธารณะชน เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจ ป่า และมีอาณาเขตกว้างขวาง ซึ่งสงวนไว้เป็นธรรมชาติ เช่น 
Yellowstone National Park ในสหรัฐอเมริกา ป่าเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของคฤหาสน์ส าหรับตกปลา ล่า
สัตว์ (New Model English - Thai  Dictionary, Library  Edition, So Sethabutr, p 1029)  
  สวน - บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจ านวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้ เป็นค ากล่าวทั่วๆ 
ไป ถ้าต้องการว่าเป็นชนิดใด ก็มีค าประกอบหลังบอกให้ทราบโดยเฉพาะ เช่น สวนครัว สวนดอกไม้ 
สวนญี่ปุ่น โดยปริยาย หมายถึง สถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี เช่น สวนสัตว์ สวนงู 
สาธารณะ 
  สวนสาธารณะ - เพ่ือประชาชนทั่วไป (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525) 
 2.1.2  ล าดับขั้นของสวนสาธารณะ 
  ในที่นี้จะยกมาแค่ล าดับที่ใกล้เคียงกับโครงการที่ศึกษา คือ สวนสาธารณะระดับ
ชุมชน (Community  Park) เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในที่พักอาศัย หัวใจอยู่ที่การเข้าถึงสะดวกและ
ปลอดภัยเพ่ือผู้ที่มีเวลาว่างใช้ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก วัยรุ่น แม่บ้าน จึงควรจัดให้มี
สนามเด็กเล่นส าหรับเด็กเล็ก ควรเน้นจัดให้มีสนามส าหรับเล่นกีฬาให้วัยรุ่นเพ่ือให้เกิดการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ สวนสาธารณะ
ระดับชุมชนมักจะมีผู้ใช้สอยเป็นจ านวนมากร่วมกันทุกกลุ่มอายุ ดังนั้นการออกแบบควรค านึงถึงการ
ใช้สอย ไม่ให้รบกวนกัน (เดชา  บุญค้ า และฆณฑชัย  โรจนะสมิต, 2543) 
 2.1.3  มาตรฐานสวนสาธารณะ 
  ส่วนมาตรฐานของพ้ืนที่สวนสาธารณะต่อชุมชนต่างๆ นั้น  ได้มีการก าหนด
มาตรฐานสากลก าหนดพื้นที่ 9.38 ไร่/ประชากร 1,000 คน (15 ตารางเมตร/คน) อังกฤษก าหนด 
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14.38 ไร่/ประชากร 1,000 คน (23 ตารางเมตร/คน) สหรัฐอเมริกาก าหนด 25 ไร่/ประชากร 1,000 
คน (40 ตารางเมตร/คน) สิงคโปร์ก าหนด 6.80 ไร่/ประชากร 1,000 คน (10.90 ตารางเมตร/คน)  
มาเลเซียก าหนด 1.80 ไร่/ประชากร 1,000 คน (2.90 ตารางเมตร/คน) จะเห็นได้ว่ามาตรฐานของแต่
ละประเทศไม่เหมือนกัน ส าหรับประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวไว้ 1.8 ไร่/
ประชากร 1,000 คน หรือประมาณ 3 คน/ตารางเมตร 
  จากมาตรฐานประเทศต่างๆ ในภูมิภาคจะเห็นว่าประเทศตะวันตกส่วนใหญ่จะมี
พ้ืนที่สวนสาธารณะสูงกว่ามาตรฐานสากลดังที่ เดชา บุญค้ า ได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่า เนื่องจากประเทศ
เหล่านี้อยู่ในภูมิภาคแบบเมืองหนาว โอกาสใช้ชีวิตแบบกลางแจ้งมีแสงแดดเพียงระยะเวลาสั้นๆ จึง
จ าเป็นต้องมีสวนสาธารณะเป็นจ านวนมากที่รองรับประชากรที่ออกมาใช้พร้อมๆ กันในฤดูหนาว ใน
แง่สังคมวัฒนธรรมนั้น ประเทศตะวันตกได้เข้าสู่ความเป็นเมืองมานานแล้วการพัฒนาด้าน
สวนสาธารณะจึงควบคู่กับการพัฒนาเมือง การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเป็น
ทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ประเทศตะวันตกสามารถพัฒนาสวนสาธารณะให้เกินระดับ
มาตรฐานได้ ส าหรับมาตรฐานต่างๆ แตกต่างกันออกไป งานวิจัยอมรรัตน์ กฤตยานวัช ได้น า
มาตรฐานพ้ืนที่สวนสาธารณะ 10 ไร่/ประชากร 1,000 คน (เดชา  บุญค้ า, 2538) 
 
ตารางท่ี 2.1  มาตรฐานของพ้ืนที่และรัศมีการให้บริการของพ้ืนที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะ 

ประเภทพื้นที่ 
เนื้อท่ีต่อประชากร 

1,000 คน (ไร่) 
ขนาด (ไร่) รัศมีให้บริการ 

(เมตร) เหมาะสมที่สุด เล็กที่สุด 

สนามเด็กเล่น 4 10 5 800 
สวนละแวกบ้าน 5 25 12.5 800 
สนามกีฬา 4 38 25 2,400 
สวนระดับชุมชน 9 250 100 3,200 
สวนระดับย่าน  เมือง 5 500 250 4,800 
สวนระดับภาค 38 1,250-2,500 ไม่ก าหนด

แน่นอน 
16,000 

ที่มา : ส านักผังเมือง (2539) และเดชา  บุญค้ า (2538) 
 
  ประเภทของพ้ืนที่โครงการจัดให้เป็นสวนสาธารณะประเภท “สวนละแวกบ้าน” 
เพราะเนื่องจากมีบริเวณที่เป็นพ้ืนผิวดินขนาด 13 ไร่ 2 งาน ซึ่งการจัดประเภทของสวนสาธารณะที่จะ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ มีจุดประสงค์เพ่ือในการศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ในเรื่องของจ านวน
ประชากรในละแวกพ้ืนที่ พฤติกรรมการการใช้งานสวนสาธารณะ ตลอดจนความต้องการกิจกรรมของ
บุคคลประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้พ้ืนที่  
 2.1.4  รัศมีในการให้บริการ 
  รัศมีในการให้บริการ คือ ระยะทางพ้ืนที่โครงการออกไปถึงขอบเขตพ้ืนที่เมือง หรือ
พ้ืนที่ชุมชนที่ประชากรมาใช้โครงการนั้นเดินทางมา โดยประเภทของสวนละแวกบ้านจะมีรัศมีในการ
ให้บริการ 800 เมตร (นิลุบล  คล่องเวสสะ, 2543) 
  2.1.4.1  ระยะการเดินทาง และความสามารถในการเดินทางของผู้ใช้ ได้แก่ 
ระยะทางท่ีผู้ใช้พอใจที่จะเดินทางมาใช้โครงการ โดยมีเงื่อนไขและเรื่องราวของ  
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   1) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
   2) ความสามารถในการเดินทาง (Mobility) 
   3) เวลาที่ผู้ใช้ย่อมเสียไปเพ่ือเดินทางมาท ากิจกรรม 
  2.1.4.2  ความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) ได้แก่ เส้นทางต่างๆ ที่ผู้ใช้ ใช้ 
เพ่ือเดินทางเข้ามายังโครงการว่ามีความสะดวกมากเพียงใด อาจเป็นทั้งเส้นทาง ถนน น้ า รถไฟ เดิน
เท้าและจักรยาน ท าให้รัศมีการให้บริการเป็นรูปวงกลม จุดที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่ไม่มีความสะดวกในการ
เขา้ถึงพ้ืนที่อาจอยู่นอกเขตบริการ ความไม่สะดวกเช่น ฝุ่นมาก ขรุขระ เป็นต้น 
  2.1.4.3  อุปสรรค (Obstruction) 4 ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในเขตบริการแต่มีอุปสรรคขวาง 
กั้นไม่ใหผู้้เดินทางเข้ามาถึงพ้ืนที่ได้ เช่น แม่น้ า ทางหลวงที่มีการสัญจรความเร็วสูง ก าแพง การจราจร
ติดขัด  เป็นต้น 
  2.1.4.4  แรงดึงดูด (Magnet) ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในโครงการที่มีความน่าสนใจพอที่จะ
ดึงดูดผู้ที่อยู่ไกลออกไป ให้มาสนใจและมาใช้บริการ อาจเป็นชื่อเสียงของโครงการ ทัศนียภาพที่ดีเป็น
พิเศษ อุปกรณ์กีฬาที่ดีเป็นพิเศษ หรือการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นไม่จ าเป็นที่สวนสาธารณะที่มีขนาด
ใหญ่จะมีความน่าสนใจ ถ้าภายในไม่มีแรงดึงดูดอาจมีพ้ืนที่รัศมีน้อยกว่าสวนสาธารณะขนาดเล็กที่มีสิ่ง
ที่น่าสนใจมากกว่า 
 
2.2  หลักการด้านพื้นที่นันทนาการ 
 2.2.1  ความหมายและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ (Recreation)  
  2.2.1.1  ความหมายของกิจกรรมนันทนาการ (Recreation) กิจกรรมนันทนาการ
กับสวนสาธารณะนั้นเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากว่าความส าคัญของสวนสาธารณะในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้น
อยู่ที่รูปแบบความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การตอบสนองนโยบายและการใช้งานด้านการ
พักผ่อนของประชาชนด้วย ดังนั้นการให้เวลากับการวางแผน และการเขียนโปรแกรมของสวนที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น สังคมนั้น ในสถานการณ์นั้น เราจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับเนื้อหาทางด้าน
ความต้องการของมนุษย์ในเรื่องของกิจกรรมการพักผ่อน นันทนาการ (นิลุบล  คล่องเวสสะ, 2543) 
  2.2.1.2  ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ จากพฤติกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น
ยังสามารถแบ่งประเภทของกิจกรรมนันทนาการออกได้นอกจาก Active - Passive Recreation ได้
ดังต่อไปนี้ (นิลุบล  คล่องเวสสะ, 2543) 
   1)  นันทนาการด้านการออกก าลังกาย (Physical Recreation) 
   2)  นันทนาการด้นสังคม (Social Recreation) 
   3)  นันทนาการด้านการเรียนรู้/ความท้าทาย (Cognitive  Recreation) 
   4)  นันทนาการด้านการซึมซับพลังของธรรมชาติ (Environmental 
Recreation) 
   5)  นันทนาการด้านความสงบของจิตใจ (Self - Contained  Recreation) 
   6)  นันทนาการด้านการแข่งขัน/ความท้าทาย (Competitive Recreation) 
  กิจกรรมที่หลากหลายขึ้นท าให้การวางแผน และการออกแบบสวนสาธารณะท า 
ได้กว้างยิ่งขึ้น การที่คนเราจะเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั้น เกิดจากแรงจูงใจของคนนั้นๆ 
(Motivation) ต่อกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง และขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัย เพศ วัย ทัศนคติใน
ชีวิต สังคม การศึกษา และประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของบุคคลนั้นๆ 
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 2.2.2  หลักการด้านพฤติกรรมกับการออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ เป็นข้อมูลพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่มีต่อพ้ืนที่นันทนาการ (นิลุบล  คล่องเวสสะ, 2543) 
  2.2.2.1  แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกกิจกรรมนันทนาการของแต่ละบุคคล มีผู้
ศึกษาไว้ว่าบุคคลประเภทใดจะเลือกกิจกรรมในยามว่างประเภทใดไว้ในหนังสือนันทนาการชุมชนและ
โรงเรียนถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจต่างๆ ของมนุษย์ที่จะน าไปสู่กิจกรรมนันทนาการดังนี้ 
   1)  พฤติกรรมพื้นฐานทางสังคม (Social Behaviors) เป็นกิจกรรมที ่
ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของคนภายในชุมชน เช่น กิจกรรมเต้นร า เกี้ยวสาว การเยี่ยม
ญาติและเพ่ือนฝูง 
   2)  พฤติกรรมเกี่ยวข้องผูกพัน (Associative Behaviors) เป็นกิจกรรมที ่
ส่งเสริมให้คนที่มีส่วนร่วมหรือสมาชิกในกลุ่มให้มีความผูกพัน เช่น สโมสรผู้รักสัตว์ ชมรมสมาธิ และ
โยคะ 
   3)  พฤติกรรมเชิงแข่งขัน (Competitive Behaviors) เป็นกิจกรรมการ 
ส่งเสริมสภาพการณ์แข่งขัน  การประกวดและการทดสอบความสามารถ เช่น เกมส์กีฬา และกีฬาเพ่ือ
การแข่งขัน 
   4)  พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายและท้าทายความสามารถ (Risk-talking – 
Behaviors)  โดยธรรมชาติมนุษย์ต้องการกิจกรรมเสี่ยงอันตราย และท้าทายความสามารถ เช่น การ
กระโดดร่ม เครื่องร่อน  
   5)  พฤติกรรมบุกเบิกค้นหา (Exploratory Behaviors)  เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการบุกเบิกค้นหา เช่น การท่องเที่ยว การตั้งค่ายพักแรม การเดินป่า การผจญภัยใต้น้ า 
   6)  พฤติกรรมทดแทนหรือสร้างเสริม (Vicarious Behaviors) เป็นกิจกรรม
ประเภทอ่าน พูด เขียนวรรณกรรม ศิลปะการแสดง เป็นต้น 
   7)  สิ่งกระตุ้นทางประสาทสัมผัส (Sensory Behaviors)  เป็นกิจกรรม
นันทนาการทางสังคม เป็นกิจกรรมสังสรรค์เฉลิมฉลองความสุข สนุกสนาน กิจกรรมที่กระตุ้น
ประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การแสดงคอนเสิร์ต 
   8)  การแสดงออกทางร่างกาย (Physical Behaviors) เป็นกิจกรรม
ประเภทเกมกีฬาการเต้นร า กิจกรรมเข้าจังหวะ ระบ า ที่เป็นกิจกรรมการแสดงออก กิจกรรมเหล่านี้
อาจเกิดข้ึนได้ในสวนสาธารณะหรือสถานที่อ่ืน กิจกรรมในสวนสาธารณะที่ส าคัญนั้น มีอยู่ 2 ประเภท 
คือ  
     (1)  กิจกรรมออกแรง (Active Recreation) 
     (2)  กิจกรรมผ่อนคลาย (Passive Recreation) 
  ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่แฝงอยู่ในทุกยุคทุกสมัยของสวนสาธารณะคือกิจกรรมทาง
สังคม โดยเฉพาะการพบปะของเพ่ือนฝูง หรือเป็นการเพียงการมีปฏิสัมพันธ์กัน และได้มีการจัดแบ่ง
ประเภทของคนในสวนสาธารณะตามพฤติกรรมนี้เป็นกลุ่ม “to see” และ “to be - seen” นั้นคือ
ไปสวนสาธารณะที่จะไปดูคน และเพ่ือไปเป็นผู้ถูกดู นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีก เช่น กิจกรรม
ส่วนครัวในชุมชน (Community Garden) ในสวนสาธารณะระดับหมู่บ้าน 
  2.2.2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิหลัง (Background)  ของบุคคลในการเลือก
กิจกรรมนันทนาการ 
   1)  วัย เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดสามารถจ าแนกออกได้ดังนี้  
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     (1)  วัยเด็กเล็ก 
      มีความสามารถทางร่างกายน้อย 
      ความมั่นใจอยู่ขอบเขตจ ากัด 
      ต้องการความรู้สึกปลอดภัยสูง เช่น หากอยู่ล าพังต้องอยู่
ในบริเวณท่ีคุ้นเคย 
      มีสมาธิสั้น 
      ความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว 
      มีความพยายามในการฝึกการควบคุมร่างกายและสภาพ 
สิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของตน  
     (2)  วัยเด็กกลาง  
      เริ่มสนใจเรื่องสังคมภายในวงจ ากัด 
      มีเพ่ือนเล่นในกลุ่มเดียวกัน 
      ชอบผจญภัยท้าทายตามความสามารถ 
      มีความอยากรู้อยากเห็นสูง 
     (3)  วัยรุ่น 
      มีความสนใจเฉพาะ มีโลกส่วนตัวสูง ต้องการความเป็นตัว
ของตัวเองสูง 
      ต้องการการยอมรับจากเพ่ือน  ออกห่างจากผู้ใหญ่  
      มีความรวดเร็วในการคิดและเคลื่อนไหว 
      ชอบแข่งขันและท้าทายความสามารถ 
     (4)  วัยท างานตอนต้น 
      มีชีวิตที่มีเวลาเป็นตัวก าหนด  
      มีระเบียบในชีวิตมากขึ้น  มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
      เพ่ือนยังคงมีความส าคัญแต่น้อยกว่าวัยรุ่น 
      เริ่มสร้างฐานะเพ่ือสร้างครอบครัว 
      ยังคงต้องการเล่นกีฬาอยู่ 
      ต้องการเป็นที่ยอมรับทางสังคม 
     (5)  วัยท างาน 
      คล้ายวัยท างานตอนต้น  แต่มีภาระรับผิดชอบมากขึ้น 
      เป็นช่วงที่ต้องใช้เวลากับครอบครัว 
      คบเพ่ือนที่มีความสนใจเหมือนกัน 
      ความเป็นอยู่ของชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละคนในวัยอ่ืน 
     (6)  วัยผู้ใหญ่ ถึง วัยชรา 
      มีความช้ามากข้ึน  ต้องการความสันโดษมากข้ึน 
      ในวัยชราต้องการความปลอดภัยสูงเหมือนในวัยเด็ก 
      ต้องการการเอาใจใส่  ต้องการเพื่อน 
      มีเวลาว่างมากขึ้น 
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   2)  เพศ มีความแตกต่างของพฤติกรรมของชายและหญิง หลังจากรวบรวม
การศึกษาการใช้สวนสาธารณะของไทยและสากลพบว่า  เพศหญิงมักใช้สวนสาธารณะมากกว่าเพศ
ชาย เพศหญิงมักใช้กิจกรรมพูดคุยกับกลุ่มเพ่ือนมากกว่า ส่วนเพศชายมักใช้สวนสาธารณะคนเดียว 
   3)  ประสบการณ์ คือประสบการณ์ชีวิตและการฝึกฝนมีผลต่อการเลือกท า
กิจกรรมในสวนสาธารณะต่างไป เช่น เยาวชนที่ได้รับการฝึกทักษะด้านการกีฬาก็จะเลือกกิ จกรรม
ด้านการแข่งขันกีฬา หรือการเลือกกิจกรรมเกิดจากการอ่านหนังสือหรือสื่อต่างๆ 
   4)  ความแตกต่างในเป้าหมายและความต้องการของชีวิต ความต้องการ
ของมนุษย์แยกประเภทออกได้ดังนี้ 
     (1)  ความต้องการจ าเป็นทางชีววิทยา (Biological Needs) เช่น 
อากาศ น้ า อาหาร 
     (2)  ความต้องการทางสังคมวิทยา (Sociological Needs) เช่น 
การคบหาสมาคมกับผู้อ่ืน 
     (3)  ความต้องการจ าเป็นทางจิตวิทยา (Psychological Needs) 
เช่น ความต้องการจ าเป็นส าหรับการรักและความใคร่ ความต้องการยอมรับ และพรรคพวก ความ
มั่นคง และการแสดงตนเองมากขึ้น จากความต้องการดังกล่าว มีทฤษฎีหนึ่งได้เรียบเรียงล าดับความ
ต้องการของมนุษย์ดังนี้ 
      ความต้องการทางสรีระ 
      ความต้องการความมั่นคง 
      ความต้องการนิยมนับถือ 
      ความต้องการพัฒนาสิ่งที่ตนเองสนใจ 
     จากความต้องการ สรุปความต้องการที่สอดคล้องกับการคาดเดา 
กิจกรรมนันทนาการของคนได้ดังนี้ คือเรื่องของความต้องการ ทิลแมน (Tillman, 1984) สรุปความ
ต้องการที่สอดคล้องกับการคาดเดากิจกรรมนันทนาการของคนได้ดังนี้ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ 
      ต้องการเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องจากผู้อ่ืน 
      ต้องการพักผ่อนหย่อนใจเพ่ือหนีความเครียด 
      ต้องการความมั่นคงปลอดภัย 
      ต้องการความเป็นผู้น า 
      ต้องการการตอบสนองทางสังคม 
      ต้องการกิจกรรมทางจิตใจ  เพื่อก่อให้เกิดความสุขสงบ 
      ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
      ต้องการบริการผู้อ่ืน และการบริการจากผู้อื่น 
      ต้องการกิจกรรมการเคลื่อนไหว และการทดสอบ
สมรรถภาพ  
   5)  ลักษณะนิสัย ลักษณะนิสัยมีส่วนในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ  เช่น 
กิจกรรมกีฬาที่นิยมของแต่ละชาติ แสดงถึงลักษณะนิสัยของคนในชาตินั้น แต่ก็ยังไม่มีใครท าการสรุป
ไว้แน่นอนเพียงแต่คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า 
   6)  กระแสนิยม ความต้องการท ากิจกรรมใดๆ ที่เป็นกระแสนิยม เป็นสิ่ง
ปกติของมนุษย์มานาน แต่ปัจจุบันได้แสดงออกอย่างชัดเจนมากขึ้น การดูกระแสนิยมจะช่วยให้มี
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ความคึกคักในการใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ในตัวของสวนสาธารณะยังเป็นเครื่องมือในการสร้าง
กระแสในนโยบายของรัฐบาล เช่น การรณรงค์สร้างนิสัยการออกก าลังกาย โดยการประชาสัมพันธ์ 
กระแสบางอย่างเกิดข้ึนและหายไป บางอย่างยังคงอยู่ สรุปในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการที่
มีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล และแต่ละกลุ่มคน การก าหนด
ประเภทของกิจกรรมนันทนาการให้กับพ้ืนที่สวนสาธารณะควรดูภาพรวมของประชากรเป้าหมาย 
หากลักษณะของประชากรเป้าหมายชัดเจน จะง่ายต่อการคาดเดาการจัดกิจกรรม  
  2.2.2.3  พฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ นักออกแบบต้องสนใจ
พฤติกรรมมนุษย์ที่จะใช้ในการออกแบบใน 2 ด้านใหญ่ๆ คือ 
   1)  พฤติกรรมเชิงการใช้สอย (Usage) ได้แก่ พฤติกรรมเชิงร่างกายในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความต้องการขนาดพ้ืนที่วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและรองรับ
กิจกรรมได้ และความสัมพันธ์ กิจกรรมอ่ืนๆ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมให้สะดวกต่อการใช้สอยดังนั้น
ในการท างานผู้ออกแบบต้องมีเครื่องมือในการช่วยท างาน นั่นคือ มาตรฐานต่างๆ ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้าง
เสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก “ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น  
อุปกรณ์เครื่องเล่น สนามการติดตั้ง การบ ารุงรักษา ผู้ดูแลการเล่น” สรุปได้ดังนี้ 
     (1)  การป้องกันการบาดเจ็บจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นจะต้อง
ประกอบด้วยเครื่องเล่นที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับอายุของเด็กสนามที่สามารถดูดซับพลังงานเพ่ือ
ลดการบาดเจ็บจากการตก การติดตั้งที่ถูกวิธี การตรวจสอบและบ ารุงรักษา และมีผู้ดูแลเด็กในขณะ
เล่น 
     (2)  เครื่องเล่นปลอดภัย อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามต้องได้รับการ
ออกแบบให้เหมาะสมกับอายุและพัฒนาการของเด็ก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ เด็กก่อนวัยเรียน  
(อายุ 2 - 5 ปี) และเด็กในวัยเรียน (อายุ 5 - 12 ปี) เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากการตกและก่อให้เกิด
การบาดเจ็บที่รุนแรงของศีรษะและสมอง ระยะความสูงจากพ้ืนสนามถึงพ้ืนยกระดับของเครื่องเล่น
สนาม ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนไม่ควรเกิน 1.20 เมตร และส าหรับเด็กวัยเรียนไม่ควรเกิน 1.80 เมตร 
      ในกรณีเครื่องเล่นส าหรับวัยก่อนเรียนมีความสูงของพ้ืน 
ยกระดับที่มีความสูงมากกว่า 50 เซนติเมตร หรือเครื่องเล่นส าหรับเด็กวัยเรียนที่มีความสูงมากกว่า 
75 เซนติเมตร จะต้องมีราวกันตกหรือผนังกันตก 
      การออกแบบบันได และราวบันไดชนิดต่างๆ ต้องค านึงถึง
ระยะก้าวระยะโหน การก ามือเพ่ือยึดเหนี่ยวของเด็กในวัยต่างๆ 
      เพ่ือป้องกันศีรษะติดและกดการหายใจ ช่องต่างๆ ต้อง
เล็กเกินกว่าศีรษะจะลอดเข้าไปได้ หรือใหญ่พอที่ศีรษะไม่เข้าไปติดค้าง คือ ช่องต้องมีขนาดน้อยกว่า 
9 เซนติเมตร หรือมากกว่า 23 เซนติเมตร   
   2)  พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience and Behavior)  
   ขั้นตอนที่ 1  การรับรู้ (Experience) ได้แก่ การผ่านการรับรู้จากประสาท
สัมผัสของร่างกาย แล้วผ่านไปยังสมองเพ่ือตีความและประเมินค่า กระบวนการนี้เกิดขึ้นอัตโนมัติ 
เรียกว่า  สันชาน(Perception) เช่น การรับรู้ความรู้สึกปลอดภัย ประเมินค่าว่าปลอดภัย  
   ขั้นตอนที่ 2  การแสดงออก (Behavior) การแสดงออกเพ่ือตอบสนองสิ่ง
กระตุ้นที่อยู่รอบข้าง เช่น การรับรู้ว่าไม่ปลอดภัย ประเมินค่าว่าไม่น่าอยู่  ก็จะลุกหนี พฤติกรรมอาจ
แสดงออกไม่ชัดเจนในบางกรณี 
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   ดังนั้นหลักการด้านจิตวิทยา และพฤติกรรม จึงมีผลต่อความส าเร็จของ
โครงการมีอยู่ 2 อย่าง คือ 
     (1)  โครงการที่ผู้ใช้จ าเป็นต้องใช้ด้วยจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างใด
อย่างหนึ่งเช่น โรงพยาบาล สนามบิน ถ้าออกแบบไม่สะดวกคนจะไม่พอใจในการใช้งาน แต่ก็ยังใช้งาน
อยู่เพราะความจ าเป็น 
     (2)  โครงการที่ผู้ใช้เลือกด้วยความพึงพอใจ เช่น ศูนย์การค้า ถ้า
ออกแบบไม่เป็นที่พึงพอใจอาจท าให้คนไม่เลือกมาใช้พ้ืนที่นี้ ท าให้โครงการไม่มีใครใช้ หลักการอย่าง
แรกที่ควรได้รับการออกแบบคือ การออกแบบให้บุคคลต่างๆ ร่วมกันใช้สถานที่อย่างสบายใจ ไม่รู้สึก
แออัด และไม่ขัดใจในการใช้พ้ืนที่ร่วมกับผู้อ่ืนในสวนสาธารณะได้ 
  2.2.2.4  การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมมนุษย์มาใช้ในการออกแบบหลักการ
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ผู้ออกแบบสวนสาธารณะ และพ้ืนที่นันทนาการต้องค านึงถึงคือ 
   ระดับที่ 1 ระดับผังโดยรวม เป็นการมองภาพโดยรวมของผังโครงการ การ
จัดส่วนของการใช้พ้ืนที่ การจัดการสัญจร การวางระบบต่างๆของบริเวณ ในการออกแบบทัศนียภาพ
เราจะศึกษาในเรื่องของการจัดองค์ประกอบ (Composition) เพ่ือให้เกิดรูปแบบที่ดี ส่วนการศึกษา
การจัดองค์ประกอบของกิจกรรมเป็นการจัดเพ่ือให้เกิดการกระจายตัวที่ดี และไม่มีความขัดแย้งของ
กิจกรรมต่างๆ การกระจายตัวของกิจกรรมในพ้ืนที่สวนสาธารณะให้ทั่วถึง มีคุณค่าทั้งทางด้านการ
คุ้มค่าของการใช้ที่ดิน และในแง่ของการสร้ างชีวิตให้กับสวนสาธารณะนั้นๆคือ  ควรสร้าง
สวนสาธารณะที่มีความเป็นส่วนตัวแบบไม่มีใครสนใจใคร (Anonymity) มากกว่าการสร้างความเป็น
ส่วนตัวแบบแยกตัวโดดเดี่ยว (Solitude) ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อความเป็นส่วนตัวแบบนั้นได้ 
ดังนั้นการจัดการกระจายตัวของกิจกรรมควรมีจุดของการรวมตัว(Centripetal Spate) เป็นการจัด
ระยะห่างที่เหมาะสม ระยะห่างในทางจิตวิทยาเป็นหลักการที่อยู่ภายใต้แนวความคิดที่ว่า 
     1)  ความเป็นส่วนตัว (Private) ความเป็นส่วนตัวของมนุษย์เกิด
จากการมีอาณาเขตส่วนตัวของเขา และกลุ่มของเขาโดยไม่ถูกรุกล้ าจากบุคคลอ่ืนๆ 
     2)  เนื่องจากความต้องการทางสังคม ท าให้ต้องมีการท ากิจกรรม
สังสรรค์ของกลุ่มเพื่อน บางครั้งต้องสร้างพ้ืนที่ที่มากข้ึนเพ่ือการจัดท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ดังนั้นบางครั้ง
ผู้ออกแบบอาจไม่สามารถแบ่งพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนได้ เช่นลานอเนกประสงค์ จึงได้มีหลักการทาง
พฤติกรรมที่มักถูกน ามาใช้ในตอนนี้คือ 
     3)  อาณาเขตครอบครอง (Territory) เป็นความรู้สึกของบุคคล
หรอืกลุ่มของการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ซึ่งอาจเกิดจากการทิ้งร่องรอยหรือการใช้ประจ า 
     4)  การสร้างขอบเขต (Border) เป็นเทคนิคหลัดในการออกแบบ
พ้ืนที่เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งจะเห็นได้จากการไม่สร้างขอบเขตของที่นั่งที่แน่นอนบนม้านั่งยาว 
ผู้คนจะนั่งห่างกันเพราะไม่มีขอบเขตที่แน่นอน แต่เมื่อใดที่ขีดเส้นถึงแม้จะใกล้กันแต่ความรู้สึกถึง
ขอบเขตจะเกิดข้ึน ในทางภูมิทัศน์อาจน าต้นไม้ เนินดินเข้ามากั้นได้ 
     5)  บรรยากาศของกิจกรรม (Behavior Setting) หมายถึง 
บรรยากาศบริเวณนั้นๆ ที่มีอยู่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่มีอยู่ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการ
ทางด้าน ความต้องการด้านพ้ืนที่ใช้สอย ความต้องการด้านอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ความต้องการ
ทางด้านจิตวิทยา เช่น การสร้างลานเพ่ือการหาเสียง ควรเป็นลานที่ใกล้กับทางเข้าออก การเลือก
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ต าแหน่งและการออกแบบพ้ืนที่ต่างๆ จึงต้องค านึงถึงที่มาและที่ไปของผู้ใช้ว่าเป็นใคร มาเพ่ืออะไร 
เริ่มต้นอย่างไร ต้องการอะไร รู้สึกอย่างไร และคาดหวังอะไร 
     6)  ระยะการเดิน (Proximity) การจัดวางกิจกรรมในพ้ืนที่
สวนสาธารณะ ต้องค านึงถึงการเข้าใช้กิจกรรมนั้นๆ ควรมีความสมัครใจและสามารถที่จะเดินใน
ระยะทางเท่าใด ดังจะเห็นได้จากระยะทางผู้มานั่งคุย ปิคนิกจะอยู่ในระยะขอบของทางเดินใกล้สระน้ า 
คนจะขยายเข้าพ้ืนที่ข้างในก็ต่อเมื่อมีความหนาแน่นมากขึ้น และอาจขึ้นอยู่กับความไม่ต้องการเดิน
จากเส้นทางไกล หรือในส่วนของสนามเด็กเล่นที่ต้องมีระยะของที่นั่งของผู้ปกครองเพ่ือการดูแลเด็ก 
ขณะที่สนามเด็กเล่นใดไม่มีที่นั่งส าหรับปกครองหรือมีระยะไกล  อาจไม่มีใครเล่นเลย 
     7)  กิจกรรมดึงดูด (Centering Space) ส่วนประกอบของ
กิจกรรมในสวนสาธารณะมีความแตกต่างในเชิงของความหนาแน่นของการใช้ บริเวณใดที่มีความ
หนาแน่นสูงแสดงว่าเป็นกิจกรรมที่ดึงดูด เป็นที่น่าสนใจ ในสวนสาธารณะทั่วไปจุดที่อาจถือเป็นจุด
รวมคนหรือจุดดึงดูดได้แก่ ลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ร้านอาหารว่าง สระน้ า สนามกีฬา เป็น
ต้น 
   ระดับที่ 2 ระดับการออกแบบพ้ืนที่เฉพาะบริเวณ การออกแบบพ้ืนที่
กิจกรรมแต่ละจุดควรออกแบบให้สภาพพ้ืนที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ ทั้งในด้านการใช้สอยและ
จิตวิทยา  
     1)  Setting เป็นการจัดบรรยากาศให้สนับสนุนกิจกรรมนั้นๆโดย
ค านึงถึงกระบวนการของกิจกรรมและอารมณ์ของผู้ท ากิจกรรม เช่น สนามกีฬาโล่งเป็นลักษณะ 
setting ของการเล่นกีฬาหรืบริเวณท่ีเป็นมุมขอบ มีทิวทศัน์สวยงาม เป็น setting ของการนั่งพักผ่อน 
      (1)  บรรยากาศของความเป็นสังคม 
      (2)  บรรยากาศของความสงบ 
      (3)  บรรยากาศของสีสัน  
     2)  Privacy เป็นการจัดพ้ืนที่ให้เกิดความเป็นส่วนตัว ความเป็น
ส่วนตัวไม่ได้หมายถึงการแยกตัวเป็นอิสระ แต่เป็นการหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่ไม่ต้องการ 
Rutledge ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างพ้ืนที่ส่วนตัวควรเป็นพ้ืนที่ที่มีเหลี่ยมมุมมาก ส่วนพ้ืนที่สี่เหลี่ยม  
วงกลม ยังไม่พอกบัการสร้างพื้นที่ความเป็นส่วนตัว 
     3)  Interpersonal Distance เป็นการกะระยะระหว่างกลุ่มคนแต่
ละกลุ่ม หรือ ระหว่างแต่ละคนที่ไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ด้วย จะเห็นได้จากรูปร่างของที่นั่งจะ
สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน และการจัดวางระยะห่างระหว่างที่นั่งเช่นกัน  
 สรุป ในการออกแบบพื้นที่นันทนาการนั้นจะต้องศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยสามารถแบ่งได้
เป็นพฤติกรรมเชิงใช้สอย คือพฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการของขนาดพ้ืนที่ และพฤติกรรมเชิงจิตวิทยา คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น ขณะนั้นอาจ
เป็นบรรยากาศรอบๆ ตัว  
 
2.3  แนวความคิดการออกแบบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 
 แนวความคิดในการออกแบบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ จัดได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญในการ
ออกแบบที่ควรศึกษา และน าไปใช้ในการออกแบบเพ่ือให้พ้ืนที่เป็นไปตามหลักความถูกต้อง ให้เกิด
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ประโยชน์ และความสวยงาม ให้กับพ้ืนที่โครงการออกแบบ (คู่มือการออกแบบเพ่ือเมืองท่องเที่ยว, 
2531) 
 2.3.1  แนวความคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 
  พืชพรรณเป็นวัสดุหลักท่ีส าคัญในงานภูมิทัศน์ ซึ่งช่วยท าให้เกิดร่มเงา ช่วยกรองแสง 
เสียง ฝุ่นละออง มลภาวะ ปิดบังสายตา ผลิตออกซิเจน และช่วยให้เกิดความสวยงาม  ดังนั้นการ
ออกแบบพืชพรรณควรให้ความส าคัญ และใช้ประโยชน์จากพืชพรรณให้มากที่สุด โดยค านึงถึง
คุณสมบัติของพืชพรรณนั้นด้วย (นิลุบล  คล่องเวสสะ, 2543) 
  แนวความคิดในการออกแบบพืชพรรณ เนื่องจากพ้ืนที่นันทนาการนั้นมีความ
แตกต่างในเรื่องราวของการใช้พืชพรรณ และลักษณะของพ้ืนที่ที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของ
แต่ละพ้ืนที่ ในการเลือกใช้พืชพรรณให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ และสภาพของพ้ืนที่  จะท าให้
พ้ืนที่นันทนาการนั้น สามารถท าให้เกิดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่กิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นจาก
คุณลักษณะของพืชพรรณที่แตกต่างกันไป ท าให้การใช้ประโยชน์จากพืชพรรณแตกต่างกันออกไป 
โดยมีลักษณะการใช้พืชพรรณในโครงการดังนี้ 
  2.3.1.1  การใช้งานทางด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Uses) 
   1)  ควบคุมทัศนียภาพ ควบคุมการมองเห็น (Visual Control) น าทิศ
ทางการมองของสายตา ทั้งไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม ไม้เลื้อยเกาะบนโครงสร้างขึ้นกับระดับความสูงที่
ต้องการความทึบหรือความโปร่งที่ต้องการ นอกจากใช้ต้นไม้อย่างเดียวยังอาจใช้ประกอบกับเนินดิน  
โครงสร้างก าแพง รั้ว 
   2)  เป็นฉากหลัง (Background) ให้กับวัตถุอาคาร หรือต้นไม้อ่ืน ฉากให้ 
อนุสาวรีย์  ฉากให้วัตถุ  
   3)  สร้างความเป็นส่วนตัว(Privacy) ปิดล้อมทางกายภาพ 
   4)  ปิดบังสิ่งที่ไม้น่าดู  ปิดบังสิ่งที่ไม่ต้องการมองเห็น (Buffer, Screen, Hide) 
   5)  ควบคุมการสัญจร  กีดขวางทางกายภาพ (Traffic Control)  ประเภท
ของการสัญจรที่ต้องการความควบคุม เช่น กันคนเดิน กันรถยนต์ กันจักรยาน ซึ่งใช้กันมากเพ่ือ
ต้องการดูเป็นธรรมชาติ 
  ดังนั้น การใช้พืชพรรณในงานทางสถาปัตยกรรม  เป็นมาใช้ในการควบคุมทัศนียภาพใช้
เป็นฉากหลัง สร้างความเป็นส่วนตัว ปิดบังสิ่งที่ไม่น่าดู ใช้ควบคุมการสัญจรให้กับพ้ืนที่สวน สาธารณะ
แทนการใช้วัสดุที่เป็น Hardscape ที่มีลักษณะแข็งกระด่าง เพ่ือสร้างบรรยากาศ และสร้างทัศนียภาพที่ดี
ให้กับสวนสาธารณะ  
  2.3.1.2  การใช้งานวิศวกรรม (Engineering Uses)  
   1)  ช่วยลดการกัดเซาะพังทลาย (Erosion Control) ของดินโดยเฉพาะดิน
ชั้นหน้า (Top  soil) ซึ่งมีความส าคัญมากในด้านนิเวศวิทยา  
   2)  ช่วยควบคุมเสียงรบกวน (Noise Control) ใช้ร่วมกับเนินดินก าแพง
หรือรั้ว จึงจะได้ผลเต็มที่ และนอกจากนั้นให้ค านึงถึงระยะห่าง  ระยะถอนร่นจากต้นก าเนิดเสียงด้วย 
   3)  ช่วยป้องกันน้ าท่วม (Flood Control) ช่วยลดปริมาณน้ าไหลที่ผิวดิน 
(Surface run off) 
   4)  ช่วยควบคุมแสงจ้าและสะท้อนแสง (Glare and Reflection Control)  
   5)  ช่วยควบคุมสภาพอากาศ (Climate Control) ให้ร่มเงา บังคับทิศทางลม 
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   6)  ช่วยควบคุมลม ช่วยลดความรุนแรงของลม (Wind Control) 
   7)  ช่วยควบคุมฝุ่นละออง (Dust  Control) (สุกัญญา  ชัยพงษ,์ 2543) 
   ดังนั้นส่วนใหญ่ของพืชพรรณเป็นไปในทางวิศวกรรม นอกจากจะสามารถ
ช่วยในเรื่องของการใช้งานสถาปัตยกรรมแล้ว ยังสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม ได้แก่ 
การใช้พืชพรรณมาช่วยการกัดเซาะการพังทลายของหน้าดิน ป้องกันน้ าท่วม ควบคุมเสียงรบกวน ช่วย
ควบคุมเสียงจ้า และแสงสะท้อนให้กับพ้ืนที่ การบังคับทิศทางลม หรือการควบคุมฝุ่นละออง  
  2.3.1.3  การใช้ประโยชน์ทางสุนทรียภาพ (Aesthetic  Uses) เป็นการสร้าง
บรรยากาศ สนองความต้องการทางจิตใจและอารมณ์  
   1)  การสร้างที่ว่าง (Space) เพ่ือความเป็นสัดส่วน เพ่ือล้อมกรอบการ
มองเห็น ความรู้สึกของการมีพ้ืนที่ท ากิจกรรมนั้น เกิดจากการจัดกลุ่มพืชพรรณ ท าให้เกิดพ้ืนที่หรือ
พ้ืนที่ว่าง หรือพืชคลุมดิน ไม้ยืนต้น หรือไม้เลื้อย วัสดุพืชพรรณมีประสิทธิภาพที่ดีในการล้อมรอบพ้ืนที่ 
บนพ้ืนที่งานเรียบนั้น พืชคลุมดิน หรือไม้พุ่มเตี้ย ที่มีระดับความสูงสามารถท าให้เกิดพ้ืนที่ว่าง 
(Space) ได้เพียงแค่มีระดับความสูงจากพ้ืนที่ราบ ส่วนไม้ยืนต้นที่มีพุ่มด้านบนก่อให้เกิดที่ว่าง 
(Space) ด้านบนโดยสามารถจ ากัดมุมมองด้านท้องฟ้าได้ และมีผลต่อความรู้สึกของขนาดที่ว่าง 
(Space) โดยที่ต้นไม้มีใบหนาแน่นท าให้เกิดที่ว่าง (Space) มากขึ้น การแบ่งวัสดุพืชพรรณที่สามารถ
ก่อให้เกิดพ้ืนที่ว่าง (Space) ได้ดังนี ้
     (1)  Open Space  เป็นการใช้ไม้พุ่มเตี้ยหรือพืชคลุมดินเพ่ือสร้าง
ให้เกิดพ้ืนที่ที่มีความโปร่งในระดับสายตาหรือต่ ากว่า แต่ขาดความเป็นส่วนตัวและสามารถเปิดมุมมอง
ด้านบนได้อีกด้วย 
     (2)  Semi Open Space  เป็นการสร้างที่ว่าง (Space) ที่มี
บางส่วนที่ปิดล้อมและบางส่วนที่เปิด โดยใช้ความสูงของวัสดุพืชพรรณให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ต้องการ
เป็นส่วนตัว เช่น บริเวณบ้านพักอาศัยที่ต้องการปิดล้อมอีกด้าน และเปิดมุมมองอีกด้านของพ้ืนที่ซึ่ง
เป็นมุมมองที่ด ี
     (3)  Canopied Space  เป็นการใช้กลุ่มของไม้พุ่มบน (พืชพรรณ
ที่มีพุ่มด้านบน) ซึ่งท าให้เกดลักษณะของเพดาน ซึ่งสามารถสร้างให้เกิดพ้ืนที่ที่ปิดล้อมทางด้านบน 
และเปิดที่ว่าง (Space) ทางด้านข้าง Canopied Space ที่ท าให้เกิดที่ว่าง (Space) ระหว่างไม้พุ่ม
ด้านบนและพ้ืนที่ด้านล่างโดยพืชพรรณที่มีพุ่มด้านบน ท าให้เกิดความรู้สึกถึงขนาด โดยขึ้นอยู่กับ
ความสูงของล าต้น โดยทางสถาปัตยกรรมนั้นขนาดแบบที่คล้ายกับเพดานกับพ้ืนที่ในตัวอาคาร ส่วน
ในทางภูมิทัศน์นั้น Space นี้ มีลักษณะของต้นไม้ในเมืองที่ให้คนเดินโดยมีร่มเงาด้านล่าง ในขณะที่
ด้านข้างสามารถปิดมุมมองได้ 
     (4)  Enclosed  Canopied  Space เป็นที่ว่าง (Space) ที่มี
ลักษณะปิดกั้นทางด้านบนเพื่อให้ เกิด พ้ืนที่แตกต่าง ที่ส าคัญคือ มีการปิดล้อมของด้านข้างด้วย 
ซึ่งมีท้ังวัสดุพืชพรรณขนาดกลางและขนาดสูง ซึ่งที่ว่าง (space) แบบนี้เป็นชนิดที่พบได้ในบรรยากาศ
ป่า ซึ่งก่อให้เกิดความมืดและภายในสร้างให้เกิดความเป็นส่วนตัวและกันให้ห่างออกไป 
     (5)  Vertical  Space  เป็นการใช้ความสูงและความแคบของพืช
พรรณ ซึ่งสร้างให้เกิดพ้ืนที่ว่าง (Space) ระหว่างพืชพรรณและปิดมุมมองด้านบน การสร้างที่ว่าง 
(Space) แบบนี้สามารถมองไปยังด้านบน 
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  นอกจากการใช้วัสดุพืชพรรณในการสร้างให้เกิดที่ว่าง (Space) แล้วยังสามารถ
เชื่อมโยง Space เข้าหากันได้โดยการใช้พืชพรรณสร้างเป็นก าแพง หรือประตู เพ่ือน าผู้ใช้ไปสู่อีกที่ว่าง 
(Space) หนึ่งได้  น าขณะที่การท าแบบนี้เป็นการใช้วัสดุพืชพรรณ  เพ่ือสร้างเป็นกรอบหรือบล็อกของ
มุมมองเป็นเส้นทางในการเชื่อมโยงกับที่ว่าง (Space) อ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพที่ 2.1.  การใช้พืชพรรณในการสร้าง Space 1 
 

 
 

ภาพที่ 2.2  การใช้พืชพรรณในการสร้าง Space 2 
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ภาพที่ 2.3  การใช้พืชพรรณในการสร้าง Space 3 
 

 
 
ภาพที่ 2.4  การใช้พืชพรรณในการสร้าง Space 4 
 

Open Space 

Semi Open Space 
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ภาพที่ 2.5  การใช้พืชพรรณในการสร้าง Space 5 
 

 
 
ภาพที่ 2.6  การใช้พืชพรรณในการสร้าง Space 6 

Canopied Space 

Vertical Space 
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ภาพที่ 2.7  การใช้พืชพรรณในการสร้าง Space 7 
 
   2)  การสร้างให้เกิดจุดเด่น เป็นจุดเน้น (Emphasizes) รูปแบบของ
สุนทรียภาพแบบนี้เป็นการเน้นจุดภายนอกของสภาพแวดล้อม  อาจจะท าได้โดยการสร้างให้เกิดความ
แตกต่าง ของขนาด รูปทรง สี หรือผิวสัมผัส ให้มีความแตกต่างกันในกลุ่มรอบๆ ผลของการสร้าง
ความแตกต่าง คือ ความมีจุดเด่นของจุดรวมของพ้ืนที่ท าบริเวณทางเท้าของพ้ืนที่ จุดตัด ซึ่งเป็นจุด
พิเศษทีต่้องการให้เห็นความส าคัญของพ้ืนที่หรือวัตถุให้เห็นชัดขึ้นมากด้วย (ดังภาพที่ 2.8) 
 

 
 
ภาพที่ 2.8  การสร้างให้เกิดจุดเด่นเป็นจุดเน้น (Emphasizes) 
 

Enclosed  Canopied  Space 
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   3)  ความสมบูรณ์ของวัสดุพืชพรรณในการออกแบบและสร้างให้เกิด
เอกภาพของรูปร่าง และกลุ่มของอาคาร  หรือโดยากรเชื่อมเป็นเส้นไปกับอาคาร (Complementary) 
และพ้ืนที่ภายในอย่างต่อเนื่อง หรือการเชื่อมโดยการยืด (Extend) เพ่ือชี้น าไปภายในพ้ืนที่โดยการใช้
ความสูงของพุ่มด้านบนแบบซ้ าๆ  ความสูงของทรงพุ่มทางด้านบนที่เหมือนๆ กัน ซึ่งเชื่อมต่อไปยัง
อาคารซ้ าท าให้เกิดเทคนิคท่ีสร้างให้เกิดสถาปัตยกรรม และเพ่ือแก้มุมมองให้กับพ้ืนที่  และFunction 
ให้เป็นหนึ่งเดียวกับสภาพแวดล้อม (ดังภาพที ่2.9) 
 

 
 
ภาพที่ 2.9  การเชื่อมเส้นไปกับอาคาร (Complementary) 
 
   4)  เป็นการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่ม (Unifiers) วัสดุพืชพรรณสามารถ
ส่งเสริมคล้ายกับการเรียบเรียงร้อยมุมมองอ่ืนๆ ที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างของสภาพแวดล้อมเข้ากัน
ด้วย  วัสดุพืชพรรณคล้ายกับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่คงที่ (Stays) คล้ายๆ กัน ในขณะที่องค์ประกอบ
อ่ืนๆ มีความหลากหลาย เป็นสิ่งที่น าประโยชน์ส าหรับ Function ภายในของถนนในเมืองที่ยาว
ออกไป โดยจะเป็นการรวมบ้านแต่ละหลังที่มีความแตกต่างกันจากอีกหลังไปยั งอีกหลัง ถนนที่ไม่มี
ต้นไม้จะสร้างให้เห็นความแตกต่างระหว่างอาคาร สถาปัตย์ที่แตกต่างกัน ส่วนการจัดกลุ่มพืชพรรณ
บนถนนต่างๆ จะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงขององค์ประกอบของอาคาร และท าให้เกิดความ
เชื่อมโยงของกลุ่มอาคารได้ (ดังภาพที่ 2.10) 
 

 
 
ภาพที่ 2.10  การสร้างให้เกิดการรวมกลุ่ม (Unifiers) 
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   5)  วัสดุพืชพรรณสร้างให้เกิดความนุ่มนวล (Softener) ในพ้ืนที่ภายนอก 
หรือลดความแข็งกระด้างของรูปทรงและรูปร่างของสถาปัตย์ (ดังภาพที่ 2.11) 
 

 
 
ภาพที่ 2.11  วัสดุพืชพรรณสร้างให้เกิดความนุ่มนวล (Softener) 
 
   6)  การสร้างกรอบของทิวทัศน์ (Unframed) วัสดุพืชพรรณมีอิทธิพล
โดยตรงต่อสิ่งที่มองเห็น และสิ่งที่มองไม่เห็น และรวมถึงสิ่งที่เชื่อมโยงที่แสดงให้เห็นและปรากฏ
ตามมาของภาพทิวทัศน์ วัสดุพืชพรรณนอกจากจะก าหนดเป็นกรอบของทิวทัศน์แล้วยังเป็นตัวก าหนด
สัดส่วนเปรียบเทียบระหว่างพืชพรรณกับสิ่งก่อสร้าง เป็นตัวก่อให้เกิดจุดรวมภาพ และท าให้ภาพ
ทิวทัศน์เกิดความสมบูรณ์ ลดความกระด่างเพ่ิมความมีชีวิตชีวา (สุกัญญา  ชัยพงษ์, 2543) 
  ดังนั้น การใช้ประโยชน์พืชพรรณด้านสุนทรียภาพ เป็นการสร้างบรรยากาศให้กับ
สวนสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจและอารมณ์ โดยการสร้างที่ว่าง(Space) เพ่ือ
ความเป็นสัดส่วนที่เกิดจากการจัดกลุ่มของพืชพรรณทั้งไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย ที่มีระดับความสูงที่
แตกต่างกัน สามารถท าให้เกิดที่ว่าง (Space) ได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้ไม้พุ่มเตี้ยและพืชคลุมดิน 
สร้างให้เกิดพ้ืนที่ที่มีความโปร่งในระดับสายตาหรือต่ ากว่า (Open Space) ซึ่งจะขาดความเป็นส่วนตัว
แต่สามารถเปิดมุมมองด้านบนได้อีกด้วย 
 2.3.2  แนวคิดด้านการสัญจร 
  ระบบการสัญจรมีความส าคัญยิ่งในการเชื่อมต่อ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันในระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในบริเวณ โดยเฉพาะระบบสัญจรของยานยนต์เป็น
องค์ประกอบเบื้องต้นที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการสร้างโครงร่างของผังการใช้ที่ดิน ระบบดังกล่าวนี้ 
เป็นตัวสร้างล าดับชั้นของการไหลหรือการเปลี่ยนแปลงขนาดจากถนนส าคัญ มาสู่ถนนย่อยภายใน
บริเวณโครงการ และเป็นตัวเชื่อมระบบการสัญจรนอกบริเวณ รูปลักษณ์ของการสัญจรในตัวบริเวณ
ต้องสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการมองในขณะมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารหรือจุดต่างๆ และจะต้องมี
ความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับอาคารหรือบริเวณกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจที่มีอยู่ในบริเวณนั้นด้วย
ข้อที่นักวางผังบริเวณทุกคนจะต้องเอาใจใส่ ได้แก่ การจัดระบบการสัญจรของยานยนต์ ทางสัญจร
ของคน และท่ีจอดรถโดยมีรายละเอียดดังนี้  
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  2.3.2.1  การจัดรูปแบบการสัญจรยวดยาน ในการจัดรูปแบบสัญจรยวดยานใน
บริเวณ จะต้องพิจารณาแบบเผื่อเลือกหลายๆ แบบ เพ่ือให้ได้ทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ทั้งในแง่ของ
ความข้องตัว และในแง่ของความกลมกลืนด้านสุนทรียภาพ ตัวอย่างเช่น การจัดแนวถนนจะต้องปรับ
ให้เข้ากับลักษณะความลุ่มดอนที่มีอยู่เดิมของบริเวณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นอกจากนี้ควรใช้
ทิวทัศน์และรูปโฉมที่เด่นของบริเวณนั้นมาเป็นข้อในการวางแผนถนนด้วย ไม่ควรให้สายตาของผู้เข้า
บริเวณคลาดไปจากอาคาร และควรเน้นมุมมองที่ตรงเข้าอาคารเป็นส าคัญ หรือถ้าบริเวณเชื่อมต่อ
ระหว่างถนนกับอาคาร ก าแพง ทางเดิน บันได หรือต้นไม้มีไม่เพียงพอ จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน
กายภาพและทางด้านการมองระยะห่างน้อยที่สุดระหว่างบริเวณดาดพ้ืนแข็งกับต้นไม้เดิมจะต้องไม่
น้อยกว่า 2.5 เมตร  แต่อาจผันแปรได้ ขึ้นอยู่กับขนาดต้นไม้และสภาพของบริเวณ ถ้าไม่เว้นระยะห่าง
ให้เพียงพอต้นไม้อาจตายได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพของบริเวณที่ท าขึ้นใหม่ มักท าให้
ต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถปรับตัวเองได้  
  ดังนั้น การจัดรูปแบบการสัญจรยวดยาน เป็นการจัดรูปแบบเส้นทางการสัญจร
ภายในพ้ืนที่สวนสาธารณะ โดยค านึงถึงลักษณะของพ้ืนที่ เช่น ความลาดเอียงของพ้ืนที่ ความลุ่มดอน
ของพ้ืนที่ ระยะห่างระหว่างไม้ยืนต้นกับบริเวณดาดแข็งจะต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่
ต้นไม้มีการปรับสภาพได้ 
  2.3.2.2  การจัดรูปการสัญจรทางเดินเท้า รูปของการสัญจรเดินเท้านับเป็นตัว
เชื่อมโยงส าคัญอันดับหนึ่ง ในการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณเข้าด้วยกัน และอาจเป็นโครงหลัก
ที่ส าคัญ โดยพฤติกรรมแล้วคนส่วนใหญ่จะเดินในทางท่ีตรงที่สุด ดังนั้น ถ้าจะน าทางเท้าให้มีลักษณะที่
สวยงามและมคีวามน่าสนใจด้วยแล้ว ทางเท้านั้นมักจะยาวขึ้น แต่ถ้าท าทางเท้าที่อ้อมวกวนไปมามาก
เกินไป คนจะไม่เดินตามทางแต่จะเดินลัด ซึ่งก็มักจะปรากฏทางเดินใหม่เกิดขึ้นเอง  ความกว้างของ
ทางเท้าหรือลานในระบบการสัญจรทางเท้า ขึ้นอยู่กับความจุ ขนาดและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบการออกแบบอ่ืนๆ แม้ว่าขนาดกว้าง 1.50 เมตร จะถือเป็นความกว้างเฉลี่ยที่เหมาะสม
โดยทั่วไป แต่ทางเดินเท้าบางตอนที่มีคนมากๆ อาจต้องกว้างระหว่าง 2.40-3.60 เมตร ดังตาราง 2.2 
 (เดชา  บุญค้ า, 2538) 
 
ตารางท่ี 2.2  มาตรฐานขนาดสะพาน - ทางจักรยาน - ทางเดินเท้า 

องค์ประกอบ ต่ าสุดหรือสูงสุด(เมตร) ที่เหมาะสม(เมตร) 
ความกว้างสุทธิ 
- ช่องเดียว 
- ช่องคู ่
- มากกว่า 2 ช่อง 

 
1.10 ต่ าสุด 
2.20 ต่ าสุด 

 
1.20 หรือมากกว่า 
2.40 หรือมากกว่า 

ระยะปลอดภัยส่ิงกีดขวาง 
ทางสูง  จากพ้ืน 
ทางราบ  จากขอบทาง 

 
2.50 ต่ าสุด 
0.30 ต่ าสุด 

 
2.90 
0.60 

ความลาด 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกินระยะ 
15 เมตร 

5 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 90 เมตร 
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ตารางท่ี 2.2  มาตรฐานขนาดสะพาน - ทางจักรยาน - ทางเดินเท้า (ต่อ) 
องค์ประกอบ ต่ าสุดหรือสูงสุด(เมตร) ที่เหมาะสม(เมตร) 

ความลาดข้าง 2 เปอร์เซ็นต์ ต่ าสุด ณ ทางโค้ง ค านวณจากระยะยกหนีศูนย์ 
ความเร็วออกแบบ 
(จักรยาน) 

16 กิโลเมตร/ชั่วโมง ต่ าสุด 24 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
32 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ขาลงเนินระยะยาว 

รัศมีความโค้ง 
(จักรยาน) 

4.60 ต่ าสุด ค านวณจากสูตรที่เหมาะสม 

ระยะสายตา ผันแปรตามความลาด  ความเร็ว 
ค านวณจากสูตรที่เหมาะสม 

- 

ความกว้างสุทธิ 
- ช่องเดียว 
- ช่องคู ่
- มากกว่า 2 ช่อง 

 
0.90 ต่ าสุด 
1.80 ต่ าสุด 

 
1.20 หรือมากกว่า 
2.15 หรือมากกว่า 

ระยะปลอดภัยส่ิงกีดขวาง 
ทางสูง  จากพ้ืน 
ทางราบ  จากขอบทาง 

 
2.15 ต่ าสุด 
0.30 ต่ าสุด 

 
2.45 

0.45 หรือมากกว่า 
ความลาด 15 เปอร์เซ็นต์มากสุด 5 เปอร์เซ็นต์ 
ความลาดข้าง 6 เปอร์เซ็นต์มากสุด 5 เปอร์เซ็นต์ 
ความเร็วออกแบบ (จักรยาน) - - 
รัศมีความโค้ง (จักรยาน) - - 
ระยะสายตา ให้มากที่สุดเพ่ือหลีกเลี่ยงการชน ให้มากที่สุดเพ่ือหลีกเลี่ยงการชน 
ที่มา : เดชา บุญค้ า (2538) 
 
  ดังนั้น การจัดรูปแบบการสัญจรทางเท้า ขนาดความกว้างของทางเท้าจะต้อง
ค านึงถึงระยะที่เหมาะสมที่สุดกับจ านวนผู้ใช้ภายในสวนสาธารณะ การจัดรูปแบบการสัญจรให้
เชื่อมโยงกับกิจกรรมเข้าด้วยกันภายในพ้ืนที่สวนสาธารณะ การออกแบบเส้นทางการสัญจรโดย
ค านึงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นส าคัญ 
  2.3.2.3  ที่จอดรถ บริเวณที่จอดรถนับเป็นการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ตัว
ลานจอดรถอาจท าให้บริเวณโดยรวมเสียทัศนียภาพได้ ถ้าการจัดวางต าแหน่งไม่สัมพันธ์กับความสูงต่ า
ของพ้ืนที่และขาดความกลมกลืนกับส่วนอ่ืนๆ ของบริเวณ ในการจัดบริเวณจะต้องค านึงถึงขนาดของ
ยานพาหนะให้มากๆ และจะต้องจัดพ้ืนที่ให้มีขนาดพอเพียงซึ่งจะต้องดูระยะความยาวทั้งหมดของรถ 
ความกว้าง ในบริเวณลานจอดรถที่มีขนาดใหญ่ สามารถให้แลดูนุ่มได้ด้วยการลดระดับลงให้ต่ ากว่า
สายตาและใช้ต้นไม้เข้าช่วย  การประมาณเนื้อท่ีส าหรับจอดรถ อาจใช้ตัวเลข 24 - 30ตารางเมตร/คัน 
เราอาจจัดวางให้บริการเชื่อมต่อกับบริเวณจอดรถได้ แตถ่้าจะให้ดีแล้วควรจะแยกออกจากกัน เพ่ือลด
ปัญหาการรบกวนซึ่งกันและกัน ในการจัดที่จอดรถควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   1)  ขนาดของที่จอดรถ ให้คิดเป็นตารางเมตรและแสดงเป็นระยะกว้างยาวที่
ต้องการและท่ีมีอยู่  
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   2)  มุมที่รถจะจอดควรเป็นเท่าใด 90 องศา 60 องศา หรือ 45 องศา 
   3)  ทิศทางการแล่นของรถไปยังจุดต่างๆ ของบริเวณ 
   4)  ประเภทของที่จอกรถ  ผู้ขับจอดเองหรือมีคนน าไปจอดให้ 
   5)  ความกว้างของช่องจอด 2.40 เมตร 2.70 เมตร หรือ 3.00 เมตร 
   6)  ความสวยงาม  การลดระดับพ้ืนบริเวณที่จอดรถให้ต่ ากว่าระดับสายตา
ปลูกต้นไม้นั่ง การให้แสงสว่างและวัสดุ หรือลาดพ้ืน ดังนั้นในส่วนของที่จอดรถ ขนาดของพ้ืนที่และ
ความกว้างของช่องที่จอดรถ โดยค านึงถึงจ านวนและประเภทของรถที่เข้ามาจอดภายในพ้ืนที่
สวนสาธารณะ การใช้วัสดุพืชพรรณในการปิดกั้นมุมมองบริเวณที่จอดรถที่เป็นมุมมองที่ไม่ดี สามารถ
ช่วยสร้างทัศนียภาพและบรรยากาศที่ดีให้กับพ้ืนที่จอดรถ ต าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่ทางเข้า - ออกที่
สะดวก โดยเชื่อมโยงกับถนนภายนอกโครงการที่มีรถแล่นผ่านไปมา (สุกัญญา  ชัยพงษ์, 2543) 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.12  แสดงรูปแบบของการท ามุมที่จอดรถแบบต่างๆ 
  

ที่จอดรถท ามุม 60 องศา  
ใช้พื้นที่ 27.05 ตารางเมตร/คัน 

 

ที่จอดรถท ามุม 90 องศา  
ใช้พื้นที่ 20.50 ตารางเมตร/คัน 

ที่จอดรถท ามุม 45 องศา  
ใช้พื้นที่ 27.15 ตาราเมตรง/คัน 

ที่จอดรถท ามุม 30 องศา  
ใช้พื้นที่ 29.50 ตารางเมตร/คัน 
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 2.3.3  แนวความคิดด้านการระบายน้ า 
  การระบายน้ า (Drainage) หมายถึง การจัดการน้ าที่มากเกินความต้องการออกจาก
พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง เพ่ือให้สภาพเหมาะสมต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์  
  2.3.3.1  การระบายน้ าผิวดิน 
   การระบายน้ าผิวดิน หมายถึง การระบายน้ าที่ขังอยู่บนผิวดินให้ออกไปจาก
พ้ืนที่ โดยการสร้างทางระบายน้ า หรือใช้ทางระบายน้ าที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ระบายน้ าที่ขังอยู่ให้
ไหลไปสู่ที่ทิ้งน้ าให้เร็วที่สุด โดยไม่เกิดการพัดพาผิวดิน หรือทางระบายน้ านั้นด้วย 
   สาเหตุที่ต้องมีการระบายน้ าผิวดิน เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่มีระดับและลาด
เทไม่สม่ าเสมอ ท าให้น้ าไหลสู่ทางน้ าธรรมชาติได้ไม่สะดวก ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องระบายน้ า
ออกจากพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว การปรับระดับพ้ืนที่ให้มีความราบเรียบ สม่ าเสมอจะใช้เงินลงทุนสูงมาก 
ไม่เหมาะส าหรับพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และบางพ้ืนที่อาจมีหน้าดินตื้นไม่สามารถปรับพ้ืนที่ได้ตามความ
ต้องการ ระบบระบายน้ าผิวดินที่นิยมใช้กัน 4 แบบ คือ 
   1)  ระบบระบายน้ าผิวดินแบบหลังเต่า (Bedding หรือ Crowning 
System) การระบายน้ าแบบนี้ท าได้โดย แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงย่อยๆ โดยมีขนาด
ตามความเหมาสมจากนั้นจะท าการพูนดินเป็นรูปหลังเต่า ให้มีความลาดเทไปหาร่องน้ า การระบายน้ า
แบบนี้เหมาะส าหรับพ้ืนที่มีความลาดเทไม่เกิน 1.5 เปอร์เซ็นต ์
   2)  ระบบระบายน้ าผิวดินแบบไร้รูปแบบ (Random Ditch System) การ
ระบายน้ าแบบนี้จะระบายจากแอ่ง หรือหลุมที่กระจายอยู่ในพื้นท่ี  โดยขุดร่องน้ าขนาดเล็กบนพ้ืนที่ให้
เชื่อมต่อกนัจากแอ่งน้ า ที่มีระดับสูงกว่าให้ไหลไปรวมกันที่แอ่งที่มีระดับต่ ากว่า  หลังจากนั้นจะระบาย
น้ าไปสู่ที่ทิ้งน้ าต่อไป 
   3)  ระบบระบายน้ าผิวดินแบบทางลาดเท (Cross - Slope System) จะใช้
กับพ้ืนที่ที่มีความลาดเทอย่างชัดเจน  แต่ควรมีความลาดเทไม่เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ โดยขุดร่องระบายน้ า
ขนาดเล็กให้อยู่ในแนวที่ขนานกับความลาดเทกับพ้ืนที่ ความลาดเทของร่องระบายน้ าไม่ควรเกิน 1 
เปอร์เซ็นต ์
    4)  ระบบระบายน้ าผิวดินแบบคู่ขนาน (Parallel Ditch System) ระบบ
การระบายน้ าแบบนี้จะคล้ายกับระบบระบายน้ าแบบหลังเต่า คือ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นแปลงสีเหลี่ยมผืน
ผ้าเล็ก จากนั้นน้ าในแปลงย่อยอาจจะไหลไปสู่ร่องระบายน้ าด้านใดก็ได้ ระบบระบายน้ าแบบนี้เหมาะ
ส าหรับพืน้ที่ที่มีอัตราการซึมของน้ าต่ า และมีน้ าขังกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ 
  2.3.3.2  การระบายน้ าใต้ผิวดิน (Subsurface Drainage) 
   การระบายน้ าระบายน้ าใต้ดินหมายถึง การจัดการน้ าส่วนที่เป็นอิสระ(Free 
water) ที่อยู่ในดินบริเวณเขตรากพืชออกจากดินโดยการสร้างความแตกต่างของระดับน้ าใต้ผิวดินขึ้น 
เพ่ือให้น้ าดังกล่าว ไหลออกจากดินไปสู่ท่อระบายน้ า หรือคูระบายน้ า จนกระทั่งผิวดินชั้นที่ อ่ิมตัวไป
ด้วยน้ ามีความชื้นลดลง เหมาะกับความต้องการของพืช 
   ระบบระบายน้ าใต้ดิน คือ อาคารระบายน้ าต่างๆ ที่จัดวางไว้เพ่ือท าหน้าที่
ระบายน้ าใต้ดินออกไปสู่ที่ทิ้งน้ า ระบบระบายน้ าใต้ดินที่ใช้กันอยู่ท่ัวไปมีอยู่ 5 แบบคือ 
   1)  ท่อระบายน้ าแบบขนาน (Gridiron or Parallel) เป็นระบบระบายน้ าที่
เหมาะจะน ามาใช้กับพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม เนื้อดินสม่ าเสมอ ลักษณะการระบายน้ าแบบนี้
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จะฝังท่อระบายน้ ากับเป็นระยะๆ โดยท่อระบายน้ าจะตั้งฉากกับท่อประธาน (Main Line) และท่อ
ประธานจะท าหน้าที่รับน้ าจากท่อระบายน้ าไปยังที่ทิ้งน้ า (Out Let) 
   2)  ระบบก้างปลา (Herringbone System) ระบบระบายน้ าแบบนี้เหมาะ
ส าหรับ พ้ืนที่ที่มีลักษณะของพ้ืนที่เป็นร่องระบายน้ าแบบธรรมชาติแบบตื้นๆ และมีความลาดเทของ
พ้ืนที่ที่ลาดมาหากันทั้งสองข้าง การวางท่อระบายน้ านี้จะคล้ายกับระบบท่อขนาน จะต่างกันที่ระบบ
ก้างปลาจะต่อท่อระบายน้ าท ามุมกับท่อประธาน มีลักษณะคล้ายก้างปลา 
   3)  ระบบท่อประธานคู่ (Double Main System) การระบายน้ าระบบนี้ 
เหมาะส าหรับพื้นที่ท่ีมีลักษณะเป็นร่องน้ าธรรมชาติแบบตื้นๆ โดยมีความลาดเทของพ้ืนที่ที่ลาดมาหา
กันทั้งสองด้าน ลักษณะคล้ายรูปตัววี การระบายน้ าจะแบ่งพ้ืน ที่ออกเป็น 2 แปลง โดยใช้จุดกึ่งกลาง
ของร่องระบายน้ าเป็นเส้นแบ่งเขต การวางท่อจะดัดแปลงมาจากระบบก้างปลา ต่างกันที่ระบบ
ประธานคู่ จะใช้ท่อประธานรับน้ าจากท่อระบายน้ าในแปลงท่อละฝั่ง โดยวางท่อประธานไว้ตรงกลาง
ระหว่างร่องน้ าจ านวน 2 ท่อ เพ่ือไว้รับน้ าจากท่อระบายน้ าในพ้ืนที่ 
   4)  ระบบไร้รูปแบบ(Random System) ระบบระบายน้ าแบบนี้จะใช้กับ
พ้ืนที่ที่มีแอ่งน้ ากระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ และไม่ต้องการวางระบบระบายน้ าทั่วทั้งพ้ืนที่ เพ่ือลดต้นทุนใน
การสร้างระบบระบายน้ า การระบายน้ าจะต่อท่อประธานเชื่อมไปยังแอ่งน้ า แต่ละจุดที่กระจายตัวอยู่
ในพ้ืนที่ และในแอ่งน้ าแต่ละจุดจะมีท่อระบายน้ าเชื่อมต่อกับท่อประธาน เพ่ือระบายน้ าจากแอ่งสู่ท่อ
ประธาน  
   5)  ระบบสกัดก้ัน (Interception System) ระบบระบายน้ าแบบนี้จะใช้กับ
พ้ืนที่ที่มีน้ าใต้ดินไหลซึมมาจากที่สูงเข้ามาในพ้ืนที่ การระบายน้ าระบบนี้จะสกัดกั้นการไหลซึมของน้ า
ซึ่งไหลในทางราบเหนือชั้นดินที่ซึมผ่านได้ยาก และมีระดับสูงอยู่ใกล้ระดับผิวดิน การระบายน้ า
ลักษณะแบบนี้ จะท าโดยวางท่อระบายน้ าไว้บนชั้นดินที่น้ าซึมผ่านไหลได้ยาก ในแนวขนานที่มีน้ าซึม
ออกมาและให้มีความลาดเทของท่อไปทางด้านทิ้งน้ า เป็นการสกัดกั้นไม่ให้ไหลเข้าพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 2.13  การระบายน้ าแบบต่างๆ 
ที่มา : https://www.crops.org/หลักการชลประทานเบื้องต้น 
 
  2.3.3.3  การระบายน้ าบนพ้ืนที่ราบ ที่ราบเพ่ือการใช้สอยส่วนใหญ่ เช่นสนามกีฬา 
คอร์ดกีฬา เฉลียง ลานสวนบนดาดฟ้า ฯลฯ เหล่านี้ต้องการพ้ืนที่ที่ราบและแห้งตามที่ราบจริงๆน้ าจะ
ไม่ระบาย ดังนั้นจึงต้องเอียงพ้ืนที่เล็กน้อยให้ลาดไปสู่ทางระบายน้ า (เดชา  บุญค้ า, 2538) การระบาย
น้ ามีอยู่หลายวิธีดังนี้ 
    1)  ระนาบเอียง (Slope Plane) เพียงแต่เอียงลาดลงไปข้างใดข้างหนึ่ง 
เพ่ือให้ไหลพ้นจากพ้ืนที่ทางด้านต่ า อาคารจะตั้งอยู่ทางด้านสูงของระนาบ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมอาคาร 
วิธีนี้ง่ายที่สุดโดยเฉพาะเมื่อน้ าที่ระบายออกไปนั้น สามารถซึมลงไปในภูมิทัศน์บริเวณนั้นแต่ก็มีปัญหา
ในเรื่องการรวมน้ า เพราะน้ าจะไหลกระจายไปตามทางยาวของด้านที่ลดลง 
    2)  ระนาบเอียงและแอ่ง (Sloping Plane with Valley) เริ่มโดยการเอียง
ระนาบจากด้านอาคาร  เมื่อห่างออกไประยะหนึ่งจะลาดขึ้น  ท าให้เกิดแอ่งตรงกลางและแอ่งนี้จะรับ
น้ าให้ไหลไปสู่ทางระบายน้ า 

ระบบระบายน้ าแบบท่อขนาน ระบบระบายน้ าแบบก้างปลา 

ระบบการระบายน้ าแบบสกัด
กั้น   

ระบบระบายน้ าแบบประธานคู่ 
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   3)  ระบบกรวย (Funnel System) จะมีรูระบายอยู่ประมาณกลางบริเวณ
แล้วท าระดับทุกๆ ด้านให้ลาดมาสู่รูระบายน้ า  ปกติในชุมชนหนาแน่นจะใช้วิธีนี้ เพราะส่วนใหญ่จะมี
อาคารล้อมรอบ  ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือ  ต้องใช้ระบบท่อที่มีราคาแพง และเสี่ยงต่อน้ าท่วมถ้าท่อตัน
เนื่องจากไม่มีการจัดการทางระบายน้ าเผื่อไว้ 
  2.3.3.4  ช่องระบายน้ า 
   ช่องระบายน้ าหมายถึง  ช่องที่รวมน้ าจากผิวดิน แล้วน าน้ าไปตามท่อที่ ฝัง
อยู่ใต้ผิวดินสู่ที่ทิ้งน้ า ไม่ใช้ระบบที่ใช้ระบายน้ าที่ขังอยู่ใต้ดิน ปกติช่องระบายน้ ามีอยู่ 5 ชนิดใหญ่คือ 
   1)  ช่องระบายน้ าจากบริเวณ (Area Brain)  หมายถึงช่องรับน้ าที่รวมจาก
บริเวณเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งลงสู่ท่อใต้ดิน  จุดที่ตั้งของท่อระบายน้ าจากบริเวณจะต้องตั้งอยู่ใจจุด
ต่ าสุดของบริเวณ  และมีตระแกรงปิดหน้าเพ่ือดักผงขยะและกันการเหยียบ 
   2)  บ่อดักน้ า (Catch Basin) เหมือนช่องระบายน้ าบริเวณข้างต้นเพียงแต่มี
บ่อท่ีมีก้นบ่อที่ลึกต่ ากว่าปากท่อระบายน้ าออกเพ่ือรับตะกอนกันท่อตัน  บริเวณที่ควรใช้จึงควรเป็นที่
ที่มีตะกอนที่เกิดจากการกัดเซาะมากหรือเป็นบริเวณท่ีมีฝุ่นมาก 
   3)  รางระบายน้ าแบบฝรั่งเศส (French Drain) เป็นรางดัดน้ ารูปยาว
ส าหรับดัดน้ าตามขอบพื้นท่ีที่เป็นรูปยาว เมื่อรับน้ าแล้วจึงปล่อยเข้าท่อต่อไป  
   4.) ท่อลอด (Culvert) คือท่อที่ฝังลอดถนน หรือทางเท้า เพ่ือระบายน้ าอีก
ข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งของถนน (นที  ภู่รอด, 2547) 
  ดังนั้น ระบบการระบายน้ ามีหลายแบบให้เลือกใช้ การเลือกใช้รูปแบบระบบระบาย
น้ าควรค านึงถึงสภาพของบริเวณ และลักษณะพ้ืนที่ของโครงการ เช่น ท่อระบายน้ าแบบขนาน เป็น
ระบบระบายน้ าที่เหมาะจะน ามาใช้กับพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม เนื้อดินสม่ าเสมอ หรือท่อ
ประธานคู่ การระบายน้ าระบบนี้เหมาะส าหรับพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นร่องน้ าธรรมชาติตื่นๆ โดยมีความ
ลาดเทของพ้ืนที่ลาดเทมาหากันทั้งสองด้าน ลักษณะคล้ายรูปตัววีเป็นต้น  
 2.3.4  อาคาร และสิ่งก่อสร้าง 
  2.3.4.1 ห้องน้ าส าหรับบริการนักท่องเที่ยว มักจัดให้มีเพียงห้องส้วมและที่ล้างมือ
เท่านั้น ไม่มีส่วนอาบน้ า เกณฑ์ในการออกแบบหอ้งน้ า  
   1)  ที่ตั้งซึ่งไม่โดดเด่นจนเกินไปนัก รวมทั้งรูปแบบของอาคารที่ไม่เด่นสะดุด
ตา หรืออาจช่วยบังซ่อนเร้นด้วยรั้วโปร่ง แนวพุ่มไม้ แนวไม้เลื้อย หรือปลูกกลุ่มต้นไม้ช่วยบัง 
   2)  ควรให้มีการระบายอากาศที่ดี โปร่งโล่งได้รับแสงแดดธรรมชาติเพ่ือช่วย
ไม่ให้เกิดบริเวณท่ีอับชื้นเหม็น หรือบริเวณท่ีมีคนรวมกลุ่มกันมาก (ดังภาพที่ 2.14) 
    3)  ทางเข้าออกห้องน้ าหญิงและห้องน้ าชายควรแยกออกจากกัน  
ทางเข้าออกที่ดีไม่ควรเปิดโล่งเข้าไปจนถึงห้องน้ า แต่ควรมีแผงกั้นชั้นหนึ่งก่อน ควรค านึงถึงความ
ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้ (ดังภาพที่  2.15) 
    4)  วัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทนทานกับการใช้งานในที่สาธารณะ ท าความ
สะอาดง่าย ดูแลรักษาง่าย เช่น พ้ืนและผนังปูกระเบื้อง 
    5)  ขนาดและระยะที่พอเหมาะ จะท าให้ประหยัดขนาดห้อง อาคารที่ใหญ่
เกินไปก็ไม่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยแต่อย่างใด 
    6)  อาจจัดท าห้องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด เช่น ไม้กวาด ถังน้ า แปรง
ขัดห้องน้ า ดังนั้นในส่วนที่เป็นอาคารและสิ่งก่อสร้างประเภทห้องน้ า จะต้องมีที่ตั้งที่ไม่โดดเด่น
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จนเกินไป จนท าลายทัศนียภาพ และบรรยากาศที่ดีของสวนสาธารณะ ควรมีการระบายอากาศที่ดี 
หรือได้รับแสงแดดที่เพียงพอที่จะท าให้ไม่มีกลิ่นอับชื้นของห้องน้ า และขนาดที่พอดีกับระยะที่
พอเหมาะกับจ านวนผู้ใช้และขนาดของพ้ืนที่ของสวนสาธารณะด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 2.14  การระบายอากาศท่ีดี โปร่งโล่งได้รับแสงแดดธรรมชาติ 
ที่มา : https://baanstyle.com/2015/03/30-ห้องอาบน้ าในสวน 
 

 
 

ภาพที่ 2.15  แสดงทางเข้าออกห้องน้ าหญิงและห้องน้ าชายที่แยกออกจากกัน 
ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=ห้องน้ าตามธรรมชาติ 
 
  2.3.4.2  สิ่งก่อสร้างและสิ่งประกอบบริเวณ 
   การจ าแนกประเภทสิ่งก่อสร้างและสิ่งประกอบบริเวณ ได้แก่ ม้านั่ง เก้าอ้ี ที่
ใช้งานสาธารณะ มีความแตกต่างสามารถจ าแนกได้ตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ 
   1)  ที่นั่งที่ใช้เพียงชั่วครู่ ได้แก่ การนั่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ ประมาณไม่เกิน 
15 นาที เช่น การนั่งรอรถประจ าทาง หรือนั่งพักผ่อนระหว่างการเดินเพียงครู่ ก่อนที่จะท ากิจกรรม
อ่ืนๆ ต่อไป ที่นั่งประเภทนี้มักใช้ในบริเวณทางเท้า บริเวณที่ขายเครื่องดื่ม หรือบริเวณที่รอนัด 
ลักษณะของที่นั่งประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องให้นั่งสบายมากนัก มีข้อจ ากัดในการใช้สอยเพียงในเรื่อง
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ความสูง และขนาดความกว้างของที่นั่งนั้น กล่าวคือ มีความสูงอยู่ระหว่าง 40 - 50 เซนติเมตร และ
ความกว้างของที่นั่งมีขนาด 25 ซนติเมตรเป็นอย่างน้อย ไม่จ าเป็นต้องมีพนักพิงการออกแบบอาจจัด
วางในลักษณะม้านั่งเดี่ยว ม้านั่งยาว หรือที่นั่งที่เกิดจากการใช้สอยอ่ืน เช่นกระบะต้นไม้ หรือก าแพง
ดินที่ท าขอบให้นั่งได้ เป็นต้น  
   2)  ที่นั่งแบบนั่งเพ่ือผ่อนคลาย ได้แก่ การนั่งพักผ่อนหรือผ่อนคลาย
ความเครียด เช่น ที่นั่งในสวนสาธารณะ ที่นั่งในบริเวณทางเท้าที่มีคนไม่พลุกพล่านนัก ลักษณะที่นั่ง
ประเภทนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงความสบายในการนั่ง ควรมีพนักพิงที่นั่งและพนักลาดเอียงได้ตามส่วน
สรีระ อาจเป็นม้านั่งเดี่ยวหรือม้านั่งยาวก็ได้ บางครั้งที่นั่งแบบผ่อนคลาย อาจเป็นที่นั่งที่อยู่ติดกับ
โครงสร้างอ่ืนก็ได้ เช่น ก าแพงดิน ด้านหลังป้าย โดยท าโครงสร้างของที่นั่งต่อเนื่องเชื่อมเข้ากับ
โครงสร้างนั้นๆ สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบม้านั่ง เหมือนกับเกณฑ์ในการออกแบบสิ่งอ านวย
ความสะดวกสาธารณะทั่วไป กล่าวคือตรงตามการใช้สอย มีความทนทานต่อการใช้สอยและสภาพ
อากาศ มีรูปที่กลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบ หากเป็นไปได้ควรใช้วัสดุที่เป็นวัสดุพ้ืนเมือง 
   3)  การก าหนดต าแหน่ง สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการก าหนดต าแหน่งคือ
จะต้องไม่ให้ที่นั่งกีดขวางเส้นทางการสัญจร นั่งแบบผ่อนคลายจ าเป็นต้องเว้นระยะห่างจากขอบเขต
ทางสัญจรออกมาประมาณ 1.50 เมตร เป็นอย่างน้อย แต่ให้หันหน้าเข้าสู่เส้นทางสัญจรนั้น เพ่ือ
ความรู้สึกเป็นส่วนตัว แยกออกจากบริเวณที่มีกิจกรรมที่เคลื่อนที่อันจะน าไปสู่ความรู้สึกผ่อนคลาย 
การจัดที่นั่งจะต้องไม่บดบังระยะมองของผู้เข้าถึงหรือผู้ที่ผ่านไปมาที่จะมองเห็นรูปที่น่าสนใจใน
บริเวณและจะต้องไม่ดูโดดเด่นเป็นเป้าสายตา บริเวณที่นั่งควรมีความสัมพันธ์กับสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืน เช่น ถังขยะ ที่ดื่มน้ า ดังนั้นการค านึงถึงระยะห่างจากสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องส าคัญที่ควร
ค านึงถึงด้วย เช่น ถังขยะ ที่ดื่มน้ า ควรอยู่ใกล้สามารถเดินถึงไม่เกิน 7 - 10 เมตร และให้สามารถ
มองเห็นสิ่งอ านวยความสะดวกได้ชัดเจน  
   4)  ลักษณะการจัดวางและการจัดสภาพแวดล้อม มีผลต่อบรรยากาศของ
การนั่งในบริเวณนั้น การจัดวางที่นั่งที่เป็นลักษณะมุมฉาก หรือลักษณะโค้งขา เป็นลักษณะที่ส่งเสริม
ในการพูดคุย การจัดวางในแนวตรงเป็นลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยหรือเป็นส่วนตัวก็ได้ และ
การจัดวางที่นั่งแบบโค้งออกเป็นลักษณะที่สนับสนุนให้เกิดความเป็นส่วนตัวมากกว่าแบบอ่ืนๆ  (เดชา  
บุญค้ า, 2538)  
  ดังนั้น ส่วนที่เป็นสิ่งก่อสร้างและสิ่งประกอบบริเวณ ในการออกแบบใช้สอยในเรื่อง
ความสูง และขนาดความกว้างของที่นั่งอยู่ระหว่าง 40 - 50 เซนติเมตร และความกว้างมีขนาด 25 
เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย ทีนั่งแบบผ่อนคลายจ าเป็นต้องเว้นระยะห่าง จากขอบเขตทางสัญจรออกมา
ประมาณ 1.50 เมตร เป็นอย่างน้อย วัสดุที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อการใช้สอย  และสภาพภูมิอากาศ 
มีรูปแบบที่กลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบ  หากเป็นไปได้ควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นวัสดุพื้นเมือง   
  2.3.4.3  ป้าย หน้าที่หลักของป้าย คือ การสื่อสารข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเป็น
เรื่องราว เป็นป้ายชี้ทาง ป้ายออกกฎเกณฑ์ หรืออ่ืนๆ ที่คนใช้บริเวณหรือสัญจรไปมาควรรู้เพ่ือความ
เป็นระเบียบและความชัดแจ้งในการสื่อสาร ป้ายเหล่านี้ควรจัดวางอย่างเป็นระบบ เช่น ป้ายที่อยู่
บริเวณใกล้ๆ กันอาจรวมใช้โครงสร้างเดียวกันก็ได้ก็จะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสถานที่ หรือ
อาจใช้โครงสร้างอ่ืนๆ ในการติดป้ายข้อมูลเหล่านี้ก็ได้ เช่น เสาไฟฟ้า เป็นต้น ในการออกแบบป้าย
ต่างๆ ในที่สาธารณะมีเกณฑ์ต่างๆ หลายประการที่ต้องพิจารณา ได้แก่ 
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   1)  ความชัดเจน ได้แก่ การที่มีป้ายมีลักษณะที่เห็นได้ง่าย อ่านออกได้ตาม
ระยะการมองเห็นที่ต้องการ ความชัดเจนนี้ขึ้นรอยู่กับ ขนาด สี ความสูง และฉากหลังของป้ายรวมถึง
ขนาดของตัวอักษรด้วย 
     (1)  ในเรื่องขนาดของป้าย  ได้มีผู้ทดลอง ในเรื่องการเปรียบเทียบ
ขนาดของป้ายสีขาวกับระยะทางที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนดังนี้ 
      ระยะ 14 เมตร ขนาด 1.5 ตารางเมตร 
      ระยะ 23 เมตร ขนาด 1.5 ตารางเมตร 
      ระยะ 32 เมตร ขนาด 2.7 ตารางเมตร 
      ระยะ 45 เมตร ขนาด 4.7 ตารางเมตร 
     (2)  ในด้านสีของป้ายพบว่า ป้ายสีเหลืองเป็นสีที่เห็นได้ชัดเจนมาก
ที่สุด สีที่มีความชัดเจนจะดึงดูดความสนใจได้น้อยที่สุดคือ สีเทา นอกจากนี้ความตัดกันระหว่างรูป
สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรกับพื้นของป้ายก็มีความส าคัญด้วย 
     (3)  ความสูงของป้าย ป้ายควรจะอยู่ในระดับสายตา หรือระดับ
เหนือศีรษะมนุษย์ ป้ายที่อยู่ในบริเวณที่มีคนเดินผ่านทั่วไป มักมีความสูง 1.07 - 1.20 เมตร จากพ้ืน
ถึงระดับขอบล่างของป้าย แต่หากเป็นบริเวณท่ีโล่ง ป้ายอาจมีระดับต่ ากว่าสายตา ในบางกรณีมีการใช้
ป้ายในระดับเตี้ย เพื่อลดปัญหาการบังระดับสายตา มักใช้ในป้ายประเภทข้อมูล ป้ายบอกทิศทาง และ
ป้ายบอกสถานที่ ในกรณีที่ใช้ป้ายระดับเตี้ย ควรแน่ใจว่าได้ทิ้งบริเวณโล่งหน้าป้ายห่างจากบริเวณทาง
สัญจรพอที่ผู้ที่เดินผ่านไปมา สังเกตเห็นป้ายได้โดยไม่ต้องเดินผ่านไปเลย 
     (4)  ฉากหลังของป้ายก็มีความส าคัญ  หากฉากหลังมีความสับสน
วุ่นวาย หรือ มีป้ายมากมายหลายอันอยู่ในบริเวณ ก็มีแนวโน้มว่าป้ายเหล่านั้นจะลดความชัดเจนลงไป 
หรือหากด้ายหลังป้ายมีสิ่งประกอบถนนในขนาดและรูปร่างใกล้เคียงหลายอันก็ท าให้ป้ ายนั้นขาด
ความชัดเจนลงไปเช่นเดียวกัน 
   2)  ต าแหน่งของป้าย การติดตั้งป้ายควรค านึงถึงต าแหน่งว่าต้องการสื่อสาร
ข้อมูลใดในขณะที่ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งใด หรือป้ายควรจะมองเห็นภาพอะไรบ้าง ในกรณีที่เป็นป้าย
ข้อมูลและต าแหน่งของป้ายควรจัดระยะและจัดระเบียบ ไม่ให้กีดขวางทางสัญจร เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ 
ผ่านไปมา 
   3)  ความสวยงาม ตัวป้ายควรจะมีลักษณะที่เรียบร้อย เห็นตัวอักษร หรือ
รูปสัญลักษณ์ได้ขัดเจน แต่โครงสร้างของป้าย อาจท ารายละเอียดให้แสดงถึงวัฒนธรรมของสถานที่ก็
ได ้
   4)  เกณฑ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วมีเกณฑ์อ่ืนๆ โดยทั่วไป เช่น 
ความแข็งแรง ความคงทนต่อสภาพอากาศ และไม่ควรมีความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อม 
  ดังนั้น ป้ายที่ดีควรมีความชัดเจน  เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ อยู่ในระดับสายตา 
หรือ ระดับเหนือศีรษะมนุษย์ ป้ายที่อยู่ในบริเวณที่คนเดินผ่านทั่วไป มักมีความสูง 1.07 - 1.20 เมตร 
จากพ้ืนถึงระดับของขอบล่างของป้ายต าแหน่งของป้ายควรจัดระยะและระเบียบ  ไม่ให้กีดขวางทาง
สัญจรเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ผ่านไปมา  
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2.4 กรณีศึกษา 
 2.4.1  การศึกษาพ้ืนที่ที่จะน าองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อจะน าไปใช้ในพื้นที่โครงการ 
  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ล าดับที่ 11 ตั้งอยู่ที่หนองปรือ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ 109 ไร่ เป็นพ้ืนดิน 40 ไร่ พ้ืนน้ า 69 ไร่ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 16 
มีนาคม พ.ศ. 2536 
  เหตุผลที่เลือกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นี้เนื่องจากกิจกรรมภายในพ้ืนที่มี
แนวทางกิจกรรมคล้ายกันกับสวนสาธารณะบึงตลาดชัย ภายในพ้ืนที่โครงการมีกิจกรรมประเภทออก
ก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนและการให้บริการจะเป็นประชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
จึงสามารถใช้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรม ผู้ใช้ และปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากสภาพแวดล้อม 
เพ่ือน าไปศึกษากับพ้ืนที่ศึกษาได้ 
  การเข้าถึงโครงการ ดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยใช้เส้นทาง ถนนประชาชื่น
ปากเกร็ด เข้าซอยศรีสมาน 4 ประมาณ 900 เมตร 
 

 
 

ภาพที่ 2.16  การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
ที่มา : https://www.pakkretcity.go.th/ssd   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%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%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
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%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536
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 2.4.2  กิจกรรมและการวางผัง 
  จากการศึกษาลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ เนื่องจากพ้ืนที่มีข้อจัดในเรื่อง
ขนาด ดังนั้นในการวางผังรูปแบบกิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ จึงเน้นในเรื่องของการใช้ทุกพ้ืนที่ให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งเป็นการใช้พ้ืนที่ว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถแยกประเภทกิจกรรม
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  2.4.2.1  กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย จากลักษณะพ้ืนที่โครงการส่วน
ใหญ่จะเน้นการใช้พ้ืนที่ในลักษณะเป็นลานกีฬาประเภทออกก าลังกาย เช่น การวิ่ง การเต้นแอโรบิค 
เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้ใช้ส่วนใหญ่ ที่มีความต้องการในการออกก าลังกายในลักษณะใช้
ก าลัง โดยช่วงเวลาที่ผู้ใช้เข้ามาใช้กิจกรรมในช่วงเย็นและหลังเลิกงาน  
  2.4.2.2  กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน  ซึ่งประกอบไปด้วย ทางเดิน ที่
นั่งเล่น ส าหรับผู้ที่จะพักผ่อนภายในพ้ืนที่โครงการแห่งนี้  
  จากการวิเคราะห์ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับการวางผังพ้ืนที่
โครงการในการจัดวางของกลุ่มกิจกรรมซึ่งพ้ืนที่ด้านหน้าโครงการที่เป็นทางเข้า ออก โครงการ เป็น
บริเวณที่มีการวางกิจกรรม เช่น สนามเด็กเล่น และฐานออกก าลังกาย ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมกันมาก เนื่องจากมีระยะห่างท่ีน้อย การใช้สอยของกิจกรรมที่สะดวก 
  การจัดวางกิจกรรมรูปแบบกิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ ที่มีการกระจายตัวของ
กิจกรรมที่ดี จะเห็นได้จากการรวมกลุ่มของกิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกายไว้ทั้งหมด 2 
บริเวณ ได้แก่ บริเวณหมายเลข 10 และบริเวณหมายเลข 7, 8 โดยมีเส้นทางการสัญจรหลักเป็นเส้น
แบ่งเขตพ้ืนที่กิจกรรม ท าให้ไม่เกิดความขัดแย้งของกิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ (ดังภาพที่ 2.17) 
 

 
 
ภาพที่ 2.17  แผนผังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
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 2.4.3  ผู้ใช้โครงการ 
  2.4.3.1  ประเภทของผู้ใช้ภายในพ้ืนที่โครงการคือผู้ใช้ชั่วคราว อยู่ภายในพ้ืนที่รอบ
โครงการ 
  2.4.3.2  จ านวนผู้ที่เข้ามาใช้ภายในพ้ืนที่โครงการได้ท าการสังเกตการณ์จากการเข้า
มาใช้สนามเด็กเล่น การเต้นแอโรบิคและการเข้ามานั่งพักผ่อน โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาใช้จะเป็นวัย
ผู้ใหญ่เป็นวัยท างาน ช่วงอายุ ระหว่าง 25 - 50 ปี และรองลงมาจะเป็นเด็กและวัยรุ่นที่เข้ามาพักผ่อน
และใช้สนามเด็กเล่น 
  2.4.3.3  ช่วงเวลาที่ใช้ประกอบกิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ ได้แก่ ช่วงเวลา 
6.30 - 10.00 น. กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการออกก าลังการแบบเบาๆไม่หนักมาก เช่น การวิ่ง การ
เดิน และช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. เป็นต้นไป จะเริ่มมีผู้ใช้เข้ามาใช้ภายในพ้ืนที่โครงการ ซึ่ง
กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการใช้แรงที่มาก  เช่น การเล่นฐานออกก าลังกาย  การเต้นแอโรบิค การเดิน
และวิ่ง เป็นต้น 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.18  ผู้ใช้โครงการ  
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 2.4.4  การออกแบบภูมิทัศน์ดาดอ่อน  
  การจดัวางพืชพรรณภายในพ้ืนที่โครงการ ในลักษณะการของปลูกพืชพรรณข้างทาง
สัญจรเช่นนนทรี ไทรย้อย ประดู่ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นไม้ยืนต้น มองดูแล้วโล่งสบายตา มีความร่มรื่น 
ตามพ้ืนที่โครงการที่เป็นภูมิทัศน์ดาดแข็ง จะปลูกพืชที่ตัดแต่งทรงพุ่มและพืชตระกูลปาล์ม 
 

 
 
ภาพที่ 2.19  การจัดวางพืชพรรณแบบให้ร่มเงาริมทาง และเป็นจุดเด่นในพื้นที ่
 
 2.4.5  การออกแบบภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
  จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการ ได้แบ่งประเภทงานด้านภูมิทัศน์ดาดแข็งออกเป็น 2 
ประเภทดังนี้ 
  2.4.5.1  งานภูมิทัศน์ดาดแข็งระดับผิวดิน 
   1)  ทางสัญจรหลัก มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร เป็นเส้นทางสัญจรรอบ
โครงการ มีช่องทางส าหรับเดิน วิ่ง และช่องทางส าหรับจักรยาน วัสดุที่ใช้เป็นพ้ืนยางมะตอยผสม
คอนกรีต (Asphal Concrete) (ดังภาพที ่2.20) 
   2)  ทางเท้า มีขนาดความกว้าง 1.50 - 2.00 เมตร ใช้เป็นทางเดินเชื่อมต่อ
ได้ทุกพ้ืนที่กิจกรรม วัสดุที่ใช้เป็นแผ่นพื้นซีแพค และพ้ืนคอนกรีตท าลาย (ดังภาพที ่2.21) 
   3)  ลานอเนกประสงค์ ใช้เป็นพ้ืนที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการประเภท
ออกก าลังกาย  เช่น การเต้นแอโรบิค และเป็นลานที่สามารถใช้ท ากิจกรรมอ่ืนๆได้อีกด้วย วัสดุที่ใช้
เป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (ดังภาพที่ 2.22) 
 

 
 

ภาพที่ 2.20  ทางสัญจรหลักที่มีการใช้งานร่วมกัน  
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ภาพที่ 2.21  มีทางส าหรับเดินในพื้นที่โครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 2.22  ลานเอนกประสงค์ 
 
 2.4.6  งานภูมิทัศน์ดาดแข็งเหนือระดับผิวดิน  
  2.4.6.1  ม้านั่งและศาลา ภายในโครงการมีการจัดตั้งม้านั่งและศาลาไว้ตามจุดต่างๆ 
ของทางเดินเท้า และริมน้ า เพ่ือใช้เป็นที่นั่งพักผ่อน ศาลานั้นสร้างมาจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนที่
นั่งเดี่ยวจะเป็นที่นั่งโครงเหล็กและใช้ไม้ท าเป็นที่นั่ง และที่นั่งแบบกลุ่มจะเป็นม้าหินอ่อน (ดังภาพที่ 
2.23) 
 

 
 

ภาพที่ 2.23  รูปแบบม้านั่งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ศาลาสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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บทท่ี 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ 

 
 ในการออกแบบพ้ืนที่โครงการ มีความจ าเป็นอย่างมากในการที่ต้องท าการศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลด้านพื้นที่ ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพของโครงการ และในการออกแบบสวนสาธารณะ
ด้วยแล้ว ในการศึกษาต้องศึกษาถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการเป็นสิ่งส าคัญด้วย 
สรุปลักษณะพ้ืนที่ และการก าหนดศักยภาพของพ้ืนที่ และกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้
โครงการอย่างแท้จริง 
 
3.1  การศึกษาข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 3.1.1  ค าขวัญของจังหวัดสระบุรี 
   “พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรน าล้ าแหล่ง
ท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่น
เมืองชุมทาง” 
 3.1.2  ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสระบุรี 
  เป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 2092 ในรัช
สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ การตั้งเมืองนี้สันนิษฐานว่าพระองค์โปรดเกล้าฯให้แบ่งพ้ืนที่เขตเมือง
ลพบุรีกับเมืองนครนายกบางส่วนมารวมกัน ตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรีทั้งนี้เพ่ือต้องการให้เป็นศูนย์ระดม
พลเมืองในยามศึกสงครามเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาจึงมักพบเรื่องราวของ
จังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับการศึกสงครามอยู่เสมอส าหรับที่มาของค าว่า “สระบุรี” สันนิษฐานว่าเพราะ
เหตุที่ท าเลที่ตั้งครั้งแรกมีบึงอยู่ใกล้คือ “บึงหนองโง้ง” เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงได้น าเอาค าว่า “สระ” มา
รวมเข้ากันกับค าว่า “บุรี” เป็นชื่อเมือง “สระบุรี”  
  การปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอหนองแซง อ าเภอเสาไห้ 
อ าเภอบ้านหมอ อ าเภอพระพุทธบาท อ าเภอหนองโดน อ าเภอแก่งคอย อ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอ  
วังม่วง อ าเภอวิหารแดง อ าเภอหนองแค อ าเภอดอนพุด และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น
ประมาณ 3,576 ตารางกิโลเมตร 
 3.1.3  ที่ตั้งของจังหวัดสระบุรี 
  จังหวัดสระบุรีนั่งอยู่ในภาคกลาง อยู่เหนือจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร 
จังหวัดสระบุรี  ตั้ งอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่ งตั้ งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานครประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 100 
องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร และตามทางรถไฟสายตะวันออก 
เฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม่น้ าเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้ าป่าสักประมาณ 
165 กิโลเมตร เนื้อที่ จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,576 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,235,304 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพ้ืนที่ประเทศ (ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระบุรี ที่ตั้งของจังหวัด
สระบุรี สืบค้นจาก https://www.saraburi.go.th, 2560) 
  

https://www.saraburi.go.th/
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 3.1.4  อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสระบุรี 
  3.1.4.1  ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอชัยบาดาล และอ าเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี 
  3.1.4.2  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
และอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
  3.1.4.3  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอภาชี อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และอ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
  3.1.4.4  ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอ าเภอวังน้อย 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 3.1.5  ลักษณะภูมิประเทศ 
  จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ใกล้เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 
3,580 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,237,000 ไร่ เป็นชุมทางคมนาคมแถบภาคกลาง มี
ความส าคัญมากจังหวัดหนึ่ง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัด
ลพบุรี, ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัด
นครนายกและจังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 
เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้ าภาคกลาง รวมกับอีกส่วนหนึ่งของทิวเขาดงพญาเย็น  
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีอยู่สามลักษณะคือ บริเวณที่ราบลุ่ม บริเวณเขาหย่อม
หรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง,บริเวณที่ราบลุ่ม เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ส่วน
ใหญ่คลุมพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด บางส่วนคลุมถึงพ้ืนที่ตอนกลางและด้านทิศใต้ของตัว
จังหวัด นับตั้งแต่อ าเภอพระพุทธบาท อ าเภอหนองแซง และบางส่วนของอ าเภอหนองแคและอ าเภอ
วิหารแดง พ้ืนที่ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบตะกอนพามา มีทั้งที่ราบตะกอนพามา ที่
ราบน้ าท่วมถึง และที่ราบเป็นขั้น ๆ หรือตะพักริมน้ า มีระดับความสูงประมาณ 5 - 100 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล บริเวณเขาหย่อม มีลักษณะเป็นเขาลูกโดด ที่มีกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณที่ราบ
ตอนกลางของจังหวัด และท่ีเป็นแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นคลื่นลอนต่ า ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอมวกเหล็กเป็นส่วนใหญ่ มีความสูงประมาณ 200 - 500 เมตร จาก
ระดับน้ าบริเวณท่ีเป็นเขาสูง เป็นพื้นที่ส่วนที่เหลือจากทั้งสองบริเวณที่กล่าวแล้ว มีแนวการวางตัวของ
เทือกเขาตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนจงอยู่ ด้านตะวันตกของทิวเขาดง
พญาเย็น จากทิวเขานี้ทิวเขาจะติดกันเป็นพืด โค้งไปตามแนวตะวันตกเฉียงใต้ - ตะวันออกเฉียงเหนือ 
แล้วจึงต่อด้วยแนวประมาณเหนือ - ใต้ ของทิวเขาดงพญาเย็นอีกทีหนึ่ง และจะต่อกับทิวเขา
เพชรบูรณ์ อันเป็นทิวเขาล้อมรอบด้านทิศตะวันตกของที่ราบสูงโคราช พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีระดับความสูง
ประมาณ 500 - 1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล ยอดเขาสูงสุดของบริเวณนี้คือ ยอดเขาอินนนท์สูง 
1,050 เมตร จากระดับน้ าทะเล  (ความรู้ที่เก่ียวข้องกับจังหวัดสระบุรี ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด
สระบุรี สืบค้นจาก https://www.saraburi.go.th, 2560) 
 
 

https://www.saraburi.go.th/
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แผนที่จังหวัดสระบุรี 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี 

แสดง : แผนที่ขอบเขตจังหวัดสระบุรี ภาพที่  3.1 

สัญลักษณ์ :                    ที่ตั้งของอ าเภอแก่งคอย 
 

 

ที่มา : https://www.novabizz.com/Map/34.htm  

 
3.2  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการ 
 พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในเขตต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สภาพโดยทั่วไป
ของพ้ืนที่โครงการเป็น พ้ืนที่ล้อมรอบบึงขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ 6,050 ตารางเมตร ประมาณ 13 ไร่ 350 
ตารางเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับโรงเรียนวัดสองคอนกลาง และโบราณสถานพระราชวังบึงสีทา ส่งผล
กระทบคือ เรื่องของเสียงรถละฝุ่นละอองต่างๆ  
 ทิศใต ้ติดกับชุมชนบ้านสองคอน ส่งผลกระทบคือ เรื่องของเสียงรถละฝุ่นละอองต่างๆ  
 ทิศตะวันออก ติดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสองคอนและองค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคอน ส่งผลกระทบคือ เรื่องของเสียงรถละฝุ่นละอองต่างๆ 
 ทิศตะวันตก ติดกับ ชุมชนบ้านสีทาเหนือ ส่งผลกระทบคือ เรื่องของเสียงรถละฝุ่นละออง 
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 3.2.1  การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 
  3.2.1.1  การเข้าถึงโดยรถโดยสารประจ าทาง 1 สาย  
   1)  รถประจ าทางสาย แก่งคอย สระบุรี หินดาด จาก บขส. มาทางถนน
อดิเรกสาร  โครงการตั้งอยู่ทางซ้ายมือ 
  3.2.1.2  การเข้าถึงโดยรถส่วนบุคคล 
   1)  การเข้าถึงโครงการโดยรถส่วนบุคคลสามารถมาได้ โดยใช้เส้นทางถนน
อดิเรกสาร มาจากอ าเภอแก่งคอย ประมาณ 1 - 2 กิโลเมตร (ดังภาพที่ 3.2) 
 
เส้นทางการเข้าถึงโครงการ 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี 

แสดง : เส้นทางการเข้าถึงโครงการ ภาพที่ 3.2 
สัญลักษณ์ :  
                    ทิศทางไปที่ตั้งโครงการ 
                    เส้นทางรถโดยสารประจ าทาง  สายแก่งคอย  
สระบุรี  หินดาด 
                    เส้นทางรถยนต์ส่วนบุคคล 

 

ที่มา : https://www.novabizz.com/Map/34.htm  
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 3.2.2  ลักษณะพ้ืนฐานทางธรณีวิทยาโดยทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ 
  จากระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ท า
การแสดงผังชุดดินของต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีลักษณะดังนี้ 
 
แสดงผังชุดดิน  

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี 
แสดง : แผนผังชุดดิน ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี 

ภาพที่ 3.3 
 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2544 - 2550 

 
  ลักษณะโดยทั่วไป เป็นชุดดินที่ 4 เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ าตาลปนเทา
หรือสีน้ าตาล ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ าตาลปน
เหลืองหรือสีน้ าตาลแก่ อาจพบก้อนปูน ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินล่าง การ
ระบายน้ าคอ่นข้างเลวถึงเลว พบตามที่ราบเรียบหรือที่ราบลุ่มระหว่างคันดินริมล าน้ ากับลานตะพักล า
น้ าค่อนข้างใหม่ น้ าแช่ขังในฤดูฝนลึก 30 - 50 เซนติเมตร นาน 4 - 5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง pH 5.5 - 6.5 ถ้าหากดินมีก้อนปูนปะปนอยู ค่า pH ประมาณ 7.0 - 8.0  
 3.2.3 ลักษณะภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝน 
  พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดสระบุรี 
ออกเป็น 3 ฤด ูดังนี้ 
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ จะมีลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียนาเอาไอน้ าและความชุม
ชื้นเข้า มายังประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีร่องความกดอากาศต่างพาดผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบ



47 

ตลอดช่วงฤด ูฝน จึงท าให้บริเวณจังหวัดสระบุรีมีฝนตกชุกท่ัวไป โดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือน
กันยายน  
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ท าให้มีอากาศเย็น
ทั่วไป โดยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นบางวันในเดือนธันวาคมและมกราคม 
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแค่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วง
ปลอด จากมรสุม จะมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป 
เดือนที่ม ีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน 
  3.2.3.1  อุณหภูมิ พ้ืนที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บริเวณจังหวัดสระบุรี อุณหภูมิเฉลี่ยจากใน
รอบ 7 ปีที่ผ่านมา  (พ.ศ.2544 - 2550) จากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ย มกราคม - 
ธันวาคม คือ 28.6 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อน 
   1)  อุณหภูมิเฉลี่ย มกราคม-ธันวาคม คือ 28.6 องศาเซลเซียส 
   2)  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนเมษายน 37.4 องศาเซลเซียส 
   3)  อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด คือ เดือนธันวาคม 20.3 องศาเซลเซียส 
  จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศในรอบ 7 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2544-2550 ที่ผ่านมา
พบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมินั้นมีค่าที่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก จากการศึกษาพบว่าในช่วงเดือน
เมษายนเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 31.6 องศาเซลเซียส จากนั้นจะค่อยๆ เริ่มลดลงเรื่อยๆจนถึงเดือน
มกราคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี 26.8 องศาเซลเซียส ดังนั้นการเลือกใช้พรรณไม้เพ่ือให้มีความเหมาะสม
กับพ้ืนที่ควรค านึงถึงการดูแลรักษาพืชพรรณเนื่องจากในช่วงที่มีอุณหภูมิสูง จึงต้องให้น้ าแก่พืชใน
ปริมาณที่มากข้ึน (ดังแผนภูมิที่ 3.1)  
 

 
 
แผนภูมิที่ 3.1  แสดงอุณหภูมิ พ.ศ.2544-2550 
ที่มา : https://www.tmd.go.th/province.php?id=44 
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  3.2.3.2  ปริมาณน้ าฝน จากการศึกษาปริมาณน้ าฝนในรอบ 7 ปีย้อนหลังตั้งแต่ 
พ.ศ.2544 - 2550 ที่ผ่านมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนสูงสุดอยู่ในเดือน
พฤษภาคมเฉลี่ย 186.2 มิลลิเมตรและปริมาณน้ าฝนค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม เฉลี่ย 
0.0 มิลลิเมตร จากการตรวจสอบพบว่า ในพ้ืนที่ไม่พบบริเวณที่มีน้ าท่วมขัง และบึงสามารถควบคุม
ปริมาณน้ าได้เพราะมีประตูระบายน้ าเพ่ือถ่ายน้ าไปที่แม่น้ าและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3.2  แสดงปริมาณน้ าฝน พ.ศ.2544-2550 
ที่มา : https://www.tmd.go.th/province.php?id=44 
 
  3.2.3.3  ความชื้นสัมพัทธ์ 
   ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในรอบ 7 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ.2544 - 2550 ที่ผ่าน
มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยคือ 59.55 เปอร์เซ็นต์ จึงมีผลต่อการให้น้ าแก่
พืชพรรณ ในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด ดังนั้นในช่วงนี้ไม่ควรให้น้ าปริมาณมาก
นัก เนื่องจากความชื้นต่ า 
   1)  เดือนที่มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด คือเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 75 
เปอร์เซ็นต ์
   2)  เดือนที่มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด คือเดือนธันวาคม เฉลี่ย 32 
เปอร์เซ็นต ์
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ค่าเฉลี่ยสงูสดุ 2.7 49.9 28.1 23.4 186.2 83.7 72.2 88.8 105.7 57.7 0.2 1.0

ค่าเฉลี่ยต ่าสดุ 1.4 46.3 25.1 10.6 43.9 28.7 20.8 20.3 2.2 21.2 0.1 0.0
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แผนภูมิที่ 3.3  แสดงปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ พ.ศ.2544-2550 
ที่มา : https://www.tmd.go.th/province.php?id=44 
 
  3.2.3.4 ลม 
   จากการศึกษาความเร็วลมเฉลี่ยในรอบ 7 ปีย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ.2544 - 2550 
ทีผ่่านมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า 
   1)  ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนสิงหาคม เฉลี่ย 2.9 นอต/ชั่วโมง 
   2)  ความเร็วลมเฉลี่ยต่ าสุด คือ เดือนตุลาคม เฉลี่ย 0.8 นอต/ชั่วโมง 
  ผลกระทบที่มีต่อโครงการออกแบบสวนสาธารณะบึงตลาดไชย คือ การปลูกไม้ยืน
ต้นควรเลือกพรรณไม้ที่มีความทนทานต่อแรงลมหรืออาจใช้การค้ ายันต้นไม้เพ่ือช่วยในการทรงตัวของ
พืชพรรณหรืออาจปลูกพรรณไม้เป็นแถวเพื่อลดความเร็วของลม (ดังแผนภูมิที่ 3.4) 
 

 
 

แผนภูมิที่ 3.4  แสดงปริมาณความเร็วลมเฉลี่ย พ.ศ.2544-2550 
ที่มา : https://www.tmd.go.th/province.php?id=44 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ค่าเฉลี่ย 70.0 70.0 68.0 66.0 75.0 74.0 72.0 72.0 74.0 70.0 64.0 62.0

ค่าเฉลี่ยสงูสดุ 32.9 34.3 34.9 37.4 35.5 34.4 33.2 33.9 33.2 33.2 33.9 32.0

ค่าเฉลี่ยต ่าสดุ 48.0 48.0 46.0 52.0 59.0 55.0 57.0 57.0 51.0 45.0 40.0 51.0
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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 3.2.4  ทางสัญจรภายในพ้ืนที่โครงการ 
  รูปแบบการสัญจรภายในโครงการเป็นถนนสองเลน เพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่ใช้ท ากิจกรรม 
โดยทางสัญจรจะติดกับพ้ืนที่กิจกรรมภายในโครงการ สภาพปัจจุบันมีลักษณะผิวการจราจรเสียหาย 
 

 
 

ภาพที่ 3.4  สภาพทางสัญจรภายในพ้ืนที่โครงการ 
 
 3.2.5  ลักษณะพืชพรรณเดิมในพ้ืนที่โครงการ 
  ข้อมูลที่ส าคัญต่อการออกแบบปรับปรุงงานภูมิทัศน์ คือพืชพรรณเดิมในพ้ืนที่
โครงการ เพราะพืชพรรณแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ จะเห็นได้ว่า พืช
พรรณเดิมในพ้ืนที่โครงการนั้น จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นหลัก โดยเฉพาะริมตลิ่งรอบบึงตลาดไชย จะ
ประกอบไปด้วยนนทรี พญาสัตบรรณ ซึ่งมีอยู่เดิมในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ส่วนบริเวณลานกว้างของ
โซน A จะมีพันธุ์ไม้เน้นรูปลักษณ์ที่มีรูปทรงกิ่ง และดอกที่สวยงาม เช่น ปีบ ลีลาวดี เป็นต้น โดยพืช
พรรณเดิมที่ปลูกไว้จะเน้นประโยชน์เพ่ือการให้ร่มเงาเป็นหลัก การวิเคราะห์พืชพรรณเดิมนั้น เพ่ือ
เป็นการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ เพ่ือการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไป 
 
ตารางท่ี 3.1  สรุปพืชพรรณในพื้นที่โครงการ 

ชื่อ ลักษณะทั่วไป การน าไปใช้ 

 
นนทรี 

นนทรีเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 
ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ เปลือกต้น 
สีเทาอ่อนค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ 
ตามกิ่งก้านอ่อนมีขนสีน้ าตาลแดง ใบประกอบ
แบบชนนกสองชั้นเรียงเวียน ดอกสีเหลืองมีกลิ่น 
ออกเป็นช่อดอกบาน ผลแห้งแก่ไม่แตก เป็นฝัก
แบนๆ รูปรี ปลายและโคนผลสอบแหลม 

ใช้เพื่อให้เกิดร่ม
เงา 
มีดอกสีเหลือง
ในช่วงเดือน  
เม.ย. 
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ตารางท่ี 3.1  สรุปพืชพรรณในพื้นที่โครงการ  (ต่อ) 

  

ชื่อ ลักษณะทั่วไป การน าไปใช้ 
 

พญาสัตบรรณ 

ล าต้นตรง เปลือกหนาแต่เปราะ ผิวต้นมี
สะเก็ดเล็กๆ สีขาวปนน้ าตาลล าต้นตรง แตก
กิ่งก้านสาขามากลักษณะเป็นชั้นๆ เปลือกชั้นในสี
น้าตาล มีน้ายางสีขาว  

ใบเป็นกลุ่มบริ เวณปลายกิ่ งช่อหนึ่ งมี ใบ
ประมาณ 5 - 7 ใบ ก้านใบสั้น แผ่นใบรูปรีแกม
รูปขอบขนานถึงรูปหอกแกมรูปขอบขนาน หรือ
รูปมนแกมรูปบรรทัด ปลายใบเป็นติ่งเล็กน้อย ใบ
ด้านบนมีสีเขียวเข้ม ด้านล่างมีสีขาวนวล 

ใช้เพื่อให้เกิดร่ม
เงาและให้กลิ่น
หอมจากดอก
ในช่วงฤดูหนาว  
(ช่วงเดือนต.ค. - 
ธ.ค.) 

ปีบ 

ปีบเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มี
ความสูงประมาณ 10 - 20 เมตร ผลัดใบ เรือน
ยอดเป็นพุ่มทรงกระบอก กิ่งก้านมักจะย้อยลง 
เปลือกสีน้ าตาลแตกเป็นร่องลึกตามยาวล าต้น
อย่างไม่เป็นระเบียบ ใบประกอบแบบขนนก 2 - 
3 ชั้น เรียงเวียน ช่อแขนงด้านข้างมี 3 - 5 คู่ 
ปลายคี่ เรียงตรงข้าม ใบย่อยแขนงละ 2 - 4 คู่ 
เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่หรือรูปไข่แกมใบหอก 
กว้าง 2 - 3 ซม. ยาว 4 - 8 ซม. ปลายแหลม 
โคนใบมน ขอบใบหยักมนหรือเว้า เป็นคลื่น
เล็กน้อย ดอกมีสีขาว 

ให้ร่มเงา และให้
กลิ่นหอมของดอก
ในช่วงก.ย. - พ.ย. 

 

 
สะเดา 

ไม้ยืนต้นขนาดกลางผลัดใบ สูงประมาณ 
8 - 15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือคล้าย
เจดีย์ต่ าแตกกิ่งก้านสาขา เปลือกของล าต้นสี
น้ าตาลเทาหรือเทาปนด า แตกระแหงเป็นร่อง
เล็กๆ หรือเป็นสะเก็ดเป็นร่องยาวตามต้น แต่
เปลือกของกิ่งอ่อนเรียบ ยอดอ่อนที่แตกใหม่มีสี
น้ าตาลแดง  ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกเรียง
สลับ ใบย่อยฐานใบไม่เท่ากัน รูปใบหอกปลาย
สอบ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ดอก ออกเป็นช่อ
ตามกิ่งพร้อมใบอ่อน ดอกมีขนาดเล็กกลีบดอกสี
ขาวมี 5 กลีบ ผล รูปกลมรีอวบน้ า ผลอ่อนสีเขียว 
เมื่อแก่ผลสีเหลือง ผลมีเมล็ดเดียว แข็ง 

เพ่ือสร้างร่มเงา  
ลดแสงสะท้อน
จากแสงแดด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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ตารางท่ี  3.1  สรุปพืชพรรณในพ้ืนที่โครงการ  (ต่อ) 
ชื่อ ลักษณะทั่วไป การน าไปใช้ 

ปาล์มขวด 

ปาล์มขวดนี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวคือ 
ตอนที่ยังเล็กอยู่จะป่องพองออกบริเวณโคนต้น 
แต่พอโตขึ้นอาการป่องพองนี้ก็จะไปเกิดที่กลาง
ล าต้น โตเต็มที ่

ล าต้นสูงประมาณ 20 เมตร ใบยาว 3 - 5
เมตร ทางใบสั้น ใบย่อยจะงอกออกจาก
แกนกลางใบเป็นแถว มีกาบใบสีเขียวเรียบเป็น
มัน ห่อล าต้นไว้ 

ใช้สร้างเป็น
จุดเด่น 

ที่มา :  https://www.agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees 
 
 จากการส ารวจพบว่า พืชพรรณเดิมในพ้ืนที่ โครงการนั้น จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นหลัก 
โดยเฉพาะริมตลิ่งรอบบึงตลาดไชย จะประกอบไปด้วยนนทรี พญาสัตบรรณ จะมีเป็นจ านวนมาก 
ส่วนบริเวณลานกว้างของ Zone A จะมีพันธุ์ไม้เน้นรูปลักษณ์ที่มีรูปทรงกิ่ง และดอกที่สวยงาม เช่น 
ปีบ ลีลาวดี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภาพที่ 3.5 
 

แสดง : Site Characteristic 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภาพที่ 3.6 
 

แสดง : การแบ่งโซนและกิจกรรมเดิมภายในพ้ืนที่โครงการ 

54 

 

ตะวันตกเฉียงใต้ 
พ.ค. – ต.ต. 
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 3.2.6  การศึกษากิจกรรมเดิมของโครงการ 
  3.2.6.1  การศึกษาในรายละเอียดของพ้ืนที่กิจกรรมเดิมของพ้ืนที่ โครงการ
สวนสาธารณะ ได้แบ่งกลุ่มการใช้พื้นที่โครงการดังนี้ 
  พ้ืนที่ทิศตะวันออก เป็นลักษณะการใช้ที่ดินช่วงทางเข้าไปสู่องค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคอนโดยมีลานเครื่องออกก าลังกาย และลานซีเมนต์เอนกประสงค์เดิม เป็นส่วนด้านทางเข้า
ของโครงการ  พรรณไม้เดิมที่พบได้แก่ ไม้ยืนต้น เช่น นนทรี พญาสัตบรรณ ปาล์มขวด ลีลาวดี  
  ปัญหาที่พบคือ พ้ืนที่มีความเสื่อมโทรมและขาดระบบสาธารณูปโภค เช่น แหล่งจ่าย
น้ าและแสงสว่างภายในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 
  พ้ืนที่ทิศใต้ เป็นลักษณะการใช้พ้ืนที่เพ่ือการสัญจรไปยัง Zone C โดยเป็นพ้ืนที่ที่
ได้รับร่มเงาจากต้นนนทรีตลอดทั้งบริเวณ เป็นพื้นที่ติดตลิ่ง 
  ปัญหาที่พบในพ้ืนที่นี้คือ ขาดระบบไฟฟ้าและแสงสว่างในยามค่ าคืน ขาดบริเวณ
พักผ่อนระหว่างทาง เช่น ม้านั่ง พื้นท่ีว่างเปล่า 
  พ้ืนที่ทิศตะวันตก เป็นลานเอนกประสงค์ มีลักษณะเป็นสนามหญ้า   
  ปัญหาที่พบคือ พ้ืนที่มีความเสื่อมโทรมขาดระบบสาธารณูปโภค เช่น แหล่งจ่ายน้ า
และแสงสว่างภายในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว  ขาดร่มเงาในพ้ืนที่  ขาดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพ้ืน  เช่น 
จุดพักผ่อน จุดชมวิว ซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
  พ้ืนที่ทิศเหนือ เป็นลักษณะการใช้ที่ดินเพ่ือการสัญจร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับที่ดิน
ของชุมชน 
  ปัญหาที่พบ ขาดบริเวณพักผ่อน และอาจเกิดอันตรายจาการสัญจรระหว่างคนใน
ชุมชน จึงควรแบ่งแยกทางสัญจรและมีป้ายเตือนให้ชัดเจน 
  สรุป จากการศึกษากิจกรรมเดิมและสิ่งรบกวนในพ้ืนที่โครงการ พบว่ากิจกรรมเดิม
จะเป็นกิจกรรมที่เล่นเพ่ือสุขภาพ เช่น การเดิน วิ่ง ซึ่งกิจกรรมบางอย่างมีจ านวนไม่เพีย งพอและมี
ขนาดพ้ืนที่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับกิจกรรมประเภทพักผ่อนยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้นควร
มีการปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมพ้ืนที่กิจกรรมต่างๆ ให้เพียงพอสอดคล้องกับผู้ที่มาใช้และสภาพพ้ืนที่
โครงการ พ้ืนที่กิจกรรมไม่ควรตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงยากจึงควรเพ่ิมเส้นทางการสัญจรให้สามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก  สิ่งก่อสร้างบางอย่าง เช่น ศาลา ที่พักผ่อน ที่นั่ง อ่างล้างมือ และจุดทิ้งขยะก็ยัง
มีไม่เพียงพอ จึงต้องสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมข้ึน การแก้ไขในเรื่องของสิ่งรบกวนทางเสียง ควัน 
และฝุ่นละออง ส่วนใหญ่มาจากถนนรอบๆ พ้ืนที่โครงการ ควรใช้พรรณไม้ในการกรองเสียงหรือฝุ่น
ละอองต่างๆ ก็สามารถช่วยลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 
  3.2.6.2  กิจกรรมที่มีการจัดในแต่ละเดือน(เทศกาลหรือกิจกรรมที่จัดในพ้ืนที่) จาก
การศึกษาพ้ืนที่โครงการได้ทราบว่า ในแต่ละเดือนหรือเทศกาลที่จะมีการใช้พ้ืนที่ต่างๆ ในโครงการ
เพ่ือท ากิจกรรมในแต่ละเทศกาลหรือช่วงโอกาสมีดังต่อไปนี้ 
   1)  เทศกาลสงกรานต์ 
    เทศกาลสงกรานต์นั้น พ้ืนที่สวนสาธารณะแห่งนี้จะมีผู้คนเข้ามาใช้บ้างแต่
ไม่มากนัก  เพราะส่วนใหญ่จะเล่นกันบนถนน แต่มีบางส่วนเข้ามาขอน้ าใส่รถยนต์เพ่ือน าไปเล่นกัน 
และพ้ืนที่โครงการนี้มีการกว้างอาจจัดกิจกรรมเสริมในช่วงสงกรานต์นี้ก็เป็นได้ 
   ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเทศกาลสงกรานต์จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน จะมีสภาพ
อากาศที่ร้อน สิ่งที่ควรค านึงถึงคือเรื่องของวัสดุพืชพรรณในโครงการควรมีไม่ใหญ่มากๆ เพ่ือให้ร่มเงา
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ไว้ส าหรับพักผ่อน เพราะหลังจากเล่นน้ าสงกรานต์เสร็จ ผู้คนก็จะเดินเข้ามาพักผ่อนในสวนสาธารณะ
หลังจากเหนื่อยกับการเล่นน้ ามาทั้งวันแล้ว 
   2)  เทศการลอยกระทง 
    จะมีผู้คนมากมายมาลอยกระทงที่ท่าน้ าของสวนสาธารณะแห่งนี้ เพราะ
ติดกับแม่น้ า แต่ท่าน้ าเดิมมีการออกแบบไว้ให้รองรับประชาชนที่มาใช้บริการน้อยเกินไป จึงท าให้
ประชาชนที่มาลอยกระทง มายืนรอกันที่ท่าน้ าซึ่งมันอาจจะอันตรายมีการตกน้ าก็เป็นได้ 
   ดังนั้น การจัดกิจกรรมในช่วงกลางคืนนั้นคือการลอยกระทง ที่เกิดขึ้นในช่วง
เดือนพฤศจิกายน จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการพ้ืนที่เป็นจ านวนมากเพ่ือที่จะลอยกระทง ตรงส่วน
ท่าน้ ามีแสงสว่างไม่เพียงพอ จึงมองเห็นถึงความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ควรจะ
สร้างท่าน้ าและเพ่ิมความสว่างให้กับพื้นท่ีให้เป็นถาวรเพ่ือที่จะใช้งานในปีต่อๆไป 
   3)  กิจกรรมการออกก าลังกาย 
    กิจกรรมการเดิน และวิ่ง จากการที่ได้ศึกษามาส่วนใหญ่เป็นการเดิน และ
วิ่ง ประจ าทุกวัน จะมีประชาชนชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการที่เข้ามาออกก าลังกายแต่ไม่มาก ค่อนข้าง
น้อย และจะใช้พื้นที่ออกก าลังกายในพ้ืนที่จอดรถมันจึงไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
   ดังนั้น ควรจะหาพ้ืนที่ไว้ส าหรับออกก าลังโดยเฉพาะ   เป็นสนามกีฬา  ลาน
อเนกประสงค์   จะได้มีคนมาใช้พื้นที่ให้มากกว่าเดิม  
   4)  กิจกรรมต่างๆ  
    กิจกรรมต่างๆ คือ กิจกรรมที่ประชาชนโดยรอบสามารถจัดได้ เช่น งาน
กินเลี้ยงต่างๆ คือ ตั้งเวทีกินเลี้ยงในช่วงกลางคืน แต่ในการจัดงานบางครั้งที่มีคนเยอะ อาจจะมีการ
ขอให้ไว้ส าหรับจอดรถโดยเฉพาะก็เป็นได้ 
 3.2.7  ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
  สภาพพ้ืนที่โครงการยังขาดการวางระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการที่ดี
ในพ้ืนที่โครงการไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ซึ่งจากสภาพพ้ืนที่มีสภาพที่ท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ จะ
ควรจะมีการพัฒนาให้มีการวางระบบต่างๆ เข้ามาใช้ในพื้นที ่
  3.2.7.1  ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการมีระบบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จะมีสายไฟฟ้าแรงสูงตามแนวถนนโดยรอบของบึง และภายในพ้ืนที่โครงการมีการติดตั้งโคมไฟแสง
สว่างเป็นบางจุดเท่านั้น แต่การติดตั้งยังไม่ทั่วถึงทั้งพ้ืนที่โครงการ จึงท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยและ
เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้ในพ้ืนที่โครงการ 
  สรุป จากการส ารวจโครงการนี้ระบบไฟฟ้ายังมีไม่เพียงพอ ต้องการให้มีการเพ่ิมเติม
ตรงส่วนของพ้ืนที่บริเวณด้านในโครงการและบริเวณห้องน้ า เพราะมีแสงสว่างไม่เพียงพอเป็นจุบอับ
สายตาได้ในตอนกลางคืน อาจเกิดอันตรายได้ เช่น จากสัตว์ จากการจี้ปล้นชิงทรัพย์สิน และจาก  
การล่อลวงไปท าอนาจารได้ เป็นต้น 
  3.2.7.2  ระบบประปา ระบบประปามีแหล่งมาจากระบบประปาประจ าหมู่บ้านซึ่ง
น าน้ ามาจากแม่น้ าป่าสักมาใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยในพ้ืนที่โครงการจะขาดแหล่งจ่ายน้ าเพ่ือ
อุปโภคบริโภคแก่ผู้ใช้โครงการ   
  สรุป จากการส ารวจโครงการนี้ระบบน้ าหรือประปายังมีไม่เพียงพอ ต้องการให้มีการ
เพ่ิมเติมตรงส่วนของพ้ืนที่ต่างๆ ให้มากกว่านี้ และควรจะมีจุดต่อสายยางรดน้ าต้นไม้ให้เพียงพอต่อ
การรดน้ าในพ้ืนที่นั้นๆ 
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  3.2.7.3  ระบบการระบายน้ า จากลักษณะพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ 
ระบบระบายน้ าในโครงการจะเน้นเป็นระบบระบายน้ าทางผิวดินไปสู่บึง 
  สรุปการศึกษาการระบายน้ าในพื้นท่ีโครงการจึงควรมีการสร้างระบบระบายน้ าผิวดิน
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับระบบการระบายน้ าเดิมที่ไหลลงสู่แม่น้ าหรือท่อระบาย
น้ าหลักของถนน ซึ่งเป็นระบบระบายน้ าที่มีอยู่แล้วและควบคู่กับการปลูกพืชชนิดคลุมดินที่สามารถ
ช่วยในเรื่องของการดูดซับน้ าในดิน 
 3.2.8  สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพ้ืนที่โครงการ 
  จากการศึกษาสภาพพ้ืนที่โครงการเดิม มีสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ภายใน
พ้ืนที่โครงการมีดังนี้ 
  3.2.8.1  ท่าน้ าที่อยู่ติดริม  ท่าน้ าลอยกระทงอยู่ด้านทางเข้าขององค์การบริการส่วน
ต าบลสองคอนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ตกแต่งผิวด้วยทรายล้าง เป็นคอนกรีตท าเป็นบันไดลงสูงแม่น้ า และไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน ในการจัดกิจกรรมที่ต้องใช้ท่าน้ า มีการสร้างท่าน้ าชั่วคราว
แต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้น มันดูไม่แข็งแรงและไม่ปลอดภัยอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้ 
  ปัญหาและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ คือ มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จึงควรจะ
จัดสร้างขึ้นให้เป็นถาวรไปเลย และเพ่ิมลานกิจกรรมริมน้ า และควรออกแบบทางเดินริมน้ าให้หน้าเข้า
ไปใช้บริการมากกว่าเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 3.7  สภาพของท่าน้ า 
 

  3.2.8.2  ลานออกก าลังกายและลานเอนกประสงค์ อยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต าบลสองคอน โดยสภาพยังสามารถใช้การได้ แต่อุปกรณ์มีความเสื่อมโทรมบ้างบาง
ชนิด ไม่ค่อยหน้าใช้งาน ไม่มีการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนและยังขาดกิจกรรมที่เหมาะสมอีกหลายกิจกรรม
ของสวรสาธารณะ 
  ปัญหาและข้อจ ากัดของพ้ืนที่  คือ  ลานออกก าลังกายมันดูไม่หน้าดึงดูดให้ประชาชน
เดินเข้ามาออกก าลังกาย หรือใช้บริการกิจกรรมอื่นๆ   หลังจากได้สอบถามประชาชนแบบคราวๆ  ได้
ทราบว่าต้องการให้มีการออกแบบทางเดินใหม่ และเพ่ิมกิจกรรมออกก าลังกายให้มากกว่าเดิม  
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ภาพที่ 3.8  สภาพของอุปกรณ์ออกก าลังกายและลานเอนกประสงค์ 

 
  3.2.8.3  ลานจอดรถหรือลานเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก มีลักษณะเป็นพ้ืนที่สนาม
หญ้าที่มีความเสื่อมโทรม ไว้ส าหรับจอดรถ และท ากิจกรรมอ่ืนๆตามความจ าเป็นเพราะพ้ืนที่ยังไม่มี
การแบ่งกิจกรรม  เป็นพ้ืนที่ห่างจากระบบสาธารณูปโภค ที่ส่งเสริมให้พ้ืนที่เกิดความไม่สะดวกสบาย
ต่อการใช้งาน 
  ปัญหาและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ คือ ไม่มีการจัดหรือแบบสัดส่วนที่แน่นนอนว่าให้จอด
รถ หรือไว้ท ากิจกรรม  เวลาประชาชนมาใช้บริการ ท าให้พ้ืนที่นี้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน 
 

 
 
ภาพที่ 3.9  สภาพของลานจอดรถหรือลานเอนกประสงค์ 
 
 3.2.9  การศึกษาทัศนียภาพของพ้ืนที่โครงการ 
  3.2.9.1  พ้ืนที่บริเวณดา้นหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลสองคอน 
   ทางทิศเหนือ ที่มองจากสวนสาธารณะนั้นจะเป็นแบบกรอบภาพ (Window 
View) และเป็นส่วนที่จะน าสายตาออกไปยังถนนอดิเรกสารทางด้านป้ายต้อนรับ 
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ภาพที่ 3.10  มุมมองด้านทิศเหนือของพ้ืนที่โครงการ 
 
   ทางทิศใต้ ที่มองจากสวนสาธารณะนั้นจะเป็นเป็นแบบกรอบภาพ (Window 
View) และเป็นส่วนที่จะน าสายตาออกไปยังสามแยกหน้าโรงเรียนวัดสองคอนกลาง 
 

 
 
ภาพที่ 3.11  มุมมองด้านทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ 
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   ทางทิศตะวันออก ที่มองจากสวนสาธารณะออกไปยังด้านทิศตะวันออกจะมี
ลักษณะทัศนียภาพเป็นแบบกรอบภาพ (Window View) โดยเป็นวัสดุขวางก้ันเพื่อเป็นแนวเขต 
 

 
 
ภาพที่ 3.12  มุมมองด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ 
 
   ทางทิศตะวันออก ที่มองจากสวนสาธารณะออกไปยังด้านทิศตะวันออกจะมี
ลักษณะทัศนียภาพแบบเปิดกว้าง(Panorama  View) ซึ่งจะมองเห็นบึงทั้งหมด 
 

 
 

ภาพที่ 3.13  มุมมองด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ 
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  3.2.9.2  พ้ืนที่สนามหญ้าฝั่งตะวันตก 
   ทางทิศเหนือ ที่มองจากสวนสาธารณะนั้นจะเป็นแบบเปิดกว้าง(Panorama 
View) ซึ่งจะมองเห็นพื้นที่ทั้งหมดของทางฝั่งทิศเหนือ 
 

 
 

ภาพที่ 3.14  มุมมองด้านทิศเหนือของพ้ืนที่โครงการ 
 
   ทางทิศใต้ ที่มองจากสวนสาธารณะนั้นจะเป็นเป็นแบบกรอบภาพ (Window 
View) และเป็นส่วนที่จะน าสายตาออกไปยังสามแยกหน้าโรงเรียนวัดสองคอนกลาง 
 

 
 

ภาพที่ 3.15  มุมมองด้านทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ 
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   ทางทิศตะวันออก ที่มองจากสวนสาธารณะออกไปยังด้านทิศตะวันออกจะมี
ลักษณะทัศนียภาพเป็นแบบเปิดกว้าง (Panorama View) ซึ่งจะมองเห็นบึงทั้งหมด 
 

 
 

ภาพที่ 3.16  มุมมองด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ 
 
   ทางทิศตะวันออก ที่มองจากสวนสาธารณะออกไปยังด้านทิศตะวันออกจะมี
ลักษณะทัศนียภาพแบบกรอบภาพ (Window View) โดยจะมองเห็นตู้น้ าหยอดเหรียญของชุมชน 
 

 
 
ภาพที่ 3.17  มุมมองด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภาพที่ 3.18 

 แสดง : มุมมองภายในพ้ืนที่โครงการ 
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3.3  สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพื้นที่โครงการ 
 จากการศึกษาลักษณะพื้นที่ของโครงการโดยเปรียบเทียบและสรุปข้อมูลด้าน โครงการ
ออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงตลาดไชย ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีภายใน
พ้ืนที่โครงการ  มีพื้นที่หลัก 4 โซน ดังนี้ 
 3.3.1  พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยู่ทางด้านทิศตะวันออก 
เป็นส่วนที่มีกิจกรรมออกก าลังกาย คือ ลานเครื่องออกก าลังกาย ลานซีเมนต์ ท่าน้ า 
 3.3.2  พ้ืนที่ทางสัญจรฝั่งทิศใต้ จะเป็นร่มเงาของต้นนนทรีตลอดทั้งทางจนไปถึงพ้ืนที่ฝั่ง
ตะวันตก 
 3.3.3  พ้ืนที่บริเวณลานอเนกประสงค์ อยู่ทางทิศตะวันตก เป็นลานกีฬาเก่า ซึ่งมีลักษณะ
เป็นสนามหญ้า โดยด้านตรงข้ามจะมีตู้น้ าดื่มของชุมชน  
 3.3.4  พ้ืนที่ทางสัญจรฝั่งทิศเหนือ  ฝั่งตรงข้ามกับบึงจะเป็นพื้นที่ของประชาช  และท่ีอยู่
อาศัยของชาวบ้านสีทาเหนือ 
  
ตารางท่ี 3.2  การใช้พ้ืนที่ดินเดิมภายในพื้นที่โครงการ 

กิจกรรม ลักษณะของ
กิจกรรม 

สถานที่ หมายเหตุ 
ปัญหา/ข้อจ ากัด 

ลานเครื่องออกก าลังกาย 

 

- ออกก าลังกาย
ตามจุดเครื่องออก
ก าลังกาย 

- บริเวณด้านหน้า
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสองคอน 

- เครื่องออกก าลังกายมี
สภาพช ารุดทรุดโทรม
ขาดการจัดระบบ
สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น 
เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า
และแสงสว่าง 
 

ท่าน้ า 

 

- เป็นจุดชมวิวและ
ใช้งานในประเพณี
วันลอยกระทง 

- บริเวณด้านหน้า
ทางเข้าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
สองคอน 

- พ้ืนที่ใช้งานบริเวณท่ี
ติดผิวน้ ามีพ้ืนที่ใช้สอย
น้อย แลขาดแนวกั้น
อาจท าให้ผู้ใช้บริการ
พลัดตกลงสู่บึง 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ)  การใช้พ้ืนที่ดินเดิมภายในพ้ืนที่โครงการ 
กิจกรรม ลักษณะของ

กิจกรรม 
สถานที่ หมายเหตุ 

ปัญหา/ข้อจ ากัด 
ลานเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก 

 

- เป็นพื้นที่เพ่ือท า
กิจกรรมตามแต่ผู้ใช้
พ้ืนที่ 

- พ้ืนที่ฝั่ง
ตะวันตกของบึง
ตลาดไชย 

- เป็นพื้นที่เสื่อมโทรม
ขาดจุดพักผ่อน  ชุดที่
นั่ง  ขาดระบบประปา  
ไฟฟ้าและแสงสว่าง 

ทางสัญจรรอบโครงการ 

 
 

 

- ใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรไปยังพ้ืนที่
ต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่
โครงการ 

- ทางสัญจรรอบ
พ้ืนที่โครงการ 

- พ้ืนผิวทางเสียหาย  
ขาดเส้นแบ่งการใช้  
อาจท าให้เกิดอันตราย
ต่อผู้ใช้งานได้ 

 
ตารางท่ี 3.3  สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
Zone ข้อพิจารณา ลักษณของพ้ืนที่ ข้อจ ากัด 

A - ที่ตั้งแลอาณาเขตติดต่อ 
- สภาพพ้ืนที่และพืชพรรณเดิม 
- สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
- การเข้าถึงและระบบสารณูป
โภค 

 

 
 

- พ้ืนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก  มี
อาณาเขตติดต่อดังนี้ 
1. ทิศเหนือ ติดกับทางเข้าฝั่งถนน
อดิเรกสาร  
2. ทิตะวันออก ติดต่อกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาต าบล
สองคอน 
3. ทิศตะวันตก ติดต่อกับบึงตลาด
ไชย ทิศใต ้ติดต่อกับเส้นทางไปสู่ 
Zone B 
- กิจกรรมเดิมที่พบในพ้ืนที่คือ 
ลานเครื่องออกก าลังกาย ลาน 
ซีเมนต์เอนกประสงค์ ท่าน้ า  

- ขาดระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ือ
ใช้สอยในพื้นที่
โครงการ 
- เส้นทางหลักมี
การใช้เพื่อสัญจร
ไปยังองค์การ
บริหารส่วนต าบล
สองคอน 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ)  สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
Zone ข้อพิจารณา ลักษณของพ้ืนที่ ข้อจ ากัด 

  ที่มีความช ารุดทรุดโทรม พืชพรร
เดิมที่พบ ได้แก่ นนทรี พยา -
สัตบรรณ ปาล์มขวด  ลีลาวดี 
- พ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือน
พฤศจิกายน-มกราคม มีผลท าให้
พืชเหี่ยวเฉาตาได้ 
- ติดกับทางสัญจรหลักและทาง
สัญจรรองในพื้นที่โครงการและ
ใกล้กับระบบสาธารณูปโภคคือ
แหล่งจ่ายน้ าปะปาในองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน 

 

 

B - ที่ตั้งแลอาณาเขตติดต่อ 
- สภาพพ้ืนที่และพืช พรรณ
เดิม 
- สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
- การเข้าถึงและระบบสารณูป
โภค 

 
 

 

- พ้ืนที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้  มีอาณา
เขตติดต่อดังนี้ 
1. ทิศเหนือ ติดต่อกับบึงตลาดไชย 
2. ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 
3. ทิศตะวันตก ติดต่อพ้ืนที่ 
ฝั่งตะวันตก 
4. ทิศใต้ ติดต่อกับพ้ืนที่ป่า 
- กิจกรรมเดิมที่พบในพ้ืนที่คือ  
เป็นเส้นทางสัญจรและเป็นจุด
พักผ่อน พืชพรรเดิมที่พบ ได้แก่ 
นนทรี   
- พ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจาลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนฤศ
จิกายน - มกราคม มีผลท าให้
ต้นไม้เหี่ยวเฉาตายได้ 
- ติดกับทางสัญจรหลักและทาง
สัญจรรองในพื้นที่โครงการและ
ใกล้กับระบบสาธารณูปโภคคือ
แหล่งจ่ายน้ าปะปาในองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน 

- ขาดแสงสว่าง  
ที่นั่ง จุดพักผ่อน 
- เส้นทางหลักมี
การใช้เพื่อสัญจรไป
ยังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอน
และชุมชนสีทา
เหนือ 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ)  สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
Zone ข้อพิจารณา ลักษณของพ้ืนที่ ข้อจ ากัด 

C - ที่ตั้งแลอาณาเขตติดต่อ 
- สภาพพ้ืนที่และพืช พรรณ
เดิม 
- สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
- การเข้าถึงและระบบสารณูป
โภค 

 
 

 
 

- พ้ืนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก  มี
อาณาเขตติดต่อดังนี้ 
1. ทิศเหนือ ติดต่อกับชุมชนสีทา
เหนือ  
2. ทิศตะวันออก ติดต่อกับบึง
ตลาดไชย 
3. ทิศตะวันตก ติดต่อกับชุมชนสี
ทาเหนือ 
4. ทิศใต้ ติดต่อกับพ้ืนที่ป่า 
- กิจกรรมเดิมที่พบในพ้ืนที่คือ  
เป็นลานเอนกประสงค์ที่มี
ลักษณะเป็นสนามหญ้า พืช
พรรณเดิมที่พบ ได้แก่ นนทรี 
พยาสัตบรรณ   
- พ้ืนที่ได้รับลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ช่วงพฤษภาคม-ตุลาคม
พัดพาความชุ่มชื้นท าให้ฝนตก
และอาจท าให้น้ าท่วมขังได้ 
- ติดกับทางสัญจรหลักและทาง
สัญจรรองในพื้นที่โครงการและ
ใกล้กับระบบสาธารณูปโภคคือตู้
น้ าดื่มของชุมชนและแสงสว่าง
ตามเส้นทางสัญจร 

- ขาดแสงสว่าง  
ที่นั่ง จุดพักผ่อน 
ห้องน้ าในพ้ืนที่ลาน
เอนก ประสงค์ 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ)  สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
Zone ข้อพิจารณา ลักษณของพ้ืนที่ ข้อจ ากัด 

D - ที่ตั้งแลอาณาเขตติดต่อ 
- สภาพพ้ืนที่และพืช พรรณ
เดิม 
- สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยว 
ข้อง 
- การเข้าถึงและระบบ
สารณูปโภค 

 
 

 

- พ้ืนที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้  มีอาณา
เขตติดต่อดังนี้ 
1. ทิศเหนือ ติดต่อกับชุมชนสีทา
เหนือ  
2.  ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่
ฝั่งตะวันออก 
3. ทิศตะวันตก ติดต่อพ้ืนที่ 
 Zone C 
4. ทิศใต้ ติดต่อกับบึงตลาดไชย 
- กิจกรรมเดิมที่พบในพ้ืนที่คือ 
เป็นเส้นทางสัญจรและเป็นจุด
พักผ่อน พืชพรรเดิมที่พบ ได้แก่ 
นนทรี   
- พ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจาลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือน 
พฤศจิกายน-มกราคม มีผลท าให้
ต้นไม้เหี่ยวเฉาตายได้ 
- ติดกบัทางสัญจรหลักในพ้ืนที่
โครงการ ขาดระบบไฟส่องสว่าง
ในพ้ืนที่ 

- ขาดแสงสว่าง ที่นั่ง 
จุดพักผ่อน 
- เส้นทางหลักมีการ
ใช้เพื่อสัญจรไปยัง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคอนและ
ชุมชนสีทาเหนือ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภาพที่ 3.19 
 แสดง : การแบ่งโซนและกิจกรรมเดิมภายในพ้ืนที่โครงการ 
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3.4  วิธีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย ต าบลสอคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีลักษณะและสภาพ
พ้ืนที่ที่เกิดข้ึนยังไม่เหมาะสม และยังไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน ดังนั้นในการศึกษาจึงใช้
วิธีการศึกษาจากการท าแบบสอบถาม และการศึกษาอกสารที่เกี่ยวข้องด้านพฤติกรรมของมนุษย์ใน
การเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
 3.4.1 ประเภทของผู้ใช้โครงการ  
  3.4.1.1. ผู้ใช้ประจ า  จากการศึกษาจากกรณีศึกษาและได้คาดการณ์ถึงเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในสวนสาธารณะแห่งนี้  ในการท างานด้านต่างๆ  ประกอบไปด้วย 
   1)  เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาสวน 
   2)  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
  3.4.1.2. ประชากรทั่วไป 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ประชากรในพ้ืนที่ต าบลสองคอน  
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 6,450 คน แยกเป็นชาย 3,237 คน หญิง 3,213 คน 
โดยจากการศึกษาในพื้นที่ พบว่าพ้ืนที่โครงการห่างจากหมู่บ้านอ่ืน ๆ นอกจากหมู่บ้านสองคอนใต้และ
หมู่บ้านสีทาเหนือ เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะบึง
ตลาดชัยมากที่สุด ผู้ศึกษาขอก าหนดขนาดประชากรเป็นหลังคาเรือนที่อยู่ในรัศมีการให้บริการของ
สวนละแวกบ้าน รัศมีการให้บริการของสวนสาธารณะ 800 เมตรที่ก าหนด 
 

  
 
ภาพที่ 3.20  จ านวนพื้นที่ประมาณ 3,576,486 ตร.กม. ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2556 แสดงจ านวน 
แสดงจ านวนพื้นที่และประชากรของจังหวัดสระบุรี 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสระบุรี 
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 จากการก าหนดโซนพื้นท่ีของประชากรที่ศึกษาในระยะรัศมี  800  เมตรพบว่า ส่วนมากจะ
เป็นประชากรของหมู่บ้านสีทาเหนือ  และหมู่บ้านสองคอนใต้ทั้งหมด  162  หลังคาเรือนโดยจะมี
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 836 คน  และการศึกษาจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบโควต้า (Quota 
Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนของการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ภาพที่ 3.21 

 แสดง : การแบ่งโซนขนาดกลุ่มประชากร 
 
 3.4.2  ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาความต้องการของผู้ใช้สวนสาธารณะบึงตลาดไชย เป็นการศึกษาในระยะ
สั้นมีข้อจ ากัดในส่วนของงบประมาณ และเวลา ดังนั้นผู้ศึกษาขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ
ประชาชนในหมู่บ้านสองคอนใต้และหมู่บ้านสีทาเหนือ โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า 
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 100 ชุด 
  จากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ได้มีการศึกษาทฤษฏีที่ เกี่ยวข้อง (ล้วน สายยศ, 
2504) เพ่ือเป็นข้อมูลในการสนับสนุน คือ ทฤษฏีแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Limit Theorem) 
อธิบายไว้ว่า “ส าหรับประชากรใดๆแล้ว ถ้าเก็บตัวอย่างที่มากพอการกระจายตัวดังกล่าว จะมี
แนวโน้มใกล้เคียงกับการกระจายตัวแบบธรรมชาติ (Normal Distribution) เสมอ” โดยจุดส าคัญของ
ทฤษฏีนี้มีข้อสรุปดังนี้  
   1)  การแจกแจงค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มแบบไม่มีที่สิ้นสุดมีค่า
เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของประชากร 



72 
 

   2)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจงค่าเฉลี่ย คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
แบบสุ่ม เรียกว่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard Error) ค่านี้จะใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
และใช้ในการประมาณค่า 
   3)  หากประชากรมีการแจกแจงไม่ปกติ การแจกแจงค่าเฉลี่ยที่ได้รับการสุ่ม
แบบไม่มีที่สิ้นสุดมีแนวโน้มการแจกแจงข้อมูลเป็นแบบปกติ และการแจกแจงของตัวอย่างที่มีตั้งแต่ 
30 ตัวอย่างขึ้นไป จะประมาณค่าได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็นแบบปกติด้วย  
  จากการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ จ านวนประชากรภายในหมู่บ้านสองคอนกลาง  
หมู่ที่ 7 และหมู่บ้านสีทาเหนือ จ านวน 100 ชุด 
 3.4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  การก าหนดเครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ได้ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
   1)  เพศ 
   2)  อายุ 
   3)  ศาสนา 
   4)  ระดับวุฒิการศึกษา 
   5)  อาชีพ 
   6)  สถานะภาพ 
   7)  ท่านมียานพาหนะที่ท่านครอบครองหรือไม่  
   8)  ท่านเดินทางมาสวนสาธารณะแห่งนี้ด้วยวิธีใด   
  ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ  
   1)  ส่วนใหญ่ท่านเข้าใช้สวนสาธารณะเพ่ือท ากิจกรรมในวันใด 
   2)  ส่วนใหญ่ท่านเข้าใช้สวนสาธารณะเพ่ือท ากิจกรรมในช่วงเวลาใด 
   3)  ส่วนใหญ่ท่านเข้าใช้สวนสาธารณะเพ่ือท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด 
   4)  กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนที่มีอยู่ในสวนสาธารณะ  ท่านใช้
เวลากับกจิกรรมมากน้อยเท่าใด 
   5)  กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกายในสวนสาธารณะแห่งนี้   ท่าน
คิดว่าควรมีการปรับปรุง 
   6)  สิ่งอ านวยความสะดวกในสวนสาธารณะแห่งนี้ ท่านคิดว่าสิ่งที่ควร
ปรับปรุงควรปรับปรุงอะไรบ้างในสวนสาธารณะแห่งนี้ 
  ตอนที่  3  ด้านกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกใน
สวนสาธารณะ หลังการปรับปรุง 
   1)  กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมข้ึน 
   2)  กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย ที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมข้ึน 
   3)  ท่านต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกใดเพ่ิมเติมบ้าง 
   4)  สภาพแวดล้อมที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมนันทนาการประเภท
พักผ่อน 
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3.5  สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 จากการกรอกแบบสอบถามผู้ใช้โครงการ โดยใช้แบบสอบถาม 100 ชุด โดยสรุปได้ดังนี้ ให้
ไปดูตารางที่ ภาคผนวก ก 
 การศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม ได้สรุปข้อมูลของผู้ที่กรอกแบบสอบถามเพ่ือน าไป
พิจารณาในด้านการออกแบบ  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้สวนสาธารณะและเพ่ือให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ มีดังต่อไปนี้ 
 3.5.1  ด้านข้อมูลทั่วไป  
  การศึกษากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นเพศชาย ร้อยละ 
51.00 เพศหญิง ร้อยละ 49.00 
  กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 34.00 รองลงมา ช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 รองลงมา ช่วง
อายุระหว่าง 10 - 20 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 รองลงมา ช่วงอายุระหว่าง ต่ ากว่า 10 ปี คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 รองลงมา ช่วงอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นสัดส่วนอย่างละร้อย
ละ 3.00รองลงมา ช่วงอายุระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นสัดส่วนอย่างละร้อยละ 2.00 สุดท้าย 
สุดท้ายคือช่วงอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.00 ของประชากรที่ส ารวจ 
  การศึกษากลุ่มประชากร พบว่า นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96 .00 รองลงมานับถือ
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 3.00 รองลงมานับถือศาสนาอิสราม ร้อยละ 1.00 และนับถือศาสนาอื่นๆ ไม่มี 
  การศึกษาพบว่ากลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.00 รองลงมาคือ อนุปริญญา/ปวส. 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 รองลงมาคือ ระดับมัธยมตอนปลาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.00 และ
สุดท้ายคือ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.00 จากประชากรที่ส ารวจ  
  อาชีพของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีมากที่สุดคือนักเรียน/นักศึกษาคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 รองลงมา
คือ พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.00 รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 รองลงมาคือ เกษตรกร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.00 สุดท้ายคือ 
แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.00 ของประชากรที่ส ารวจ  
  สถานะภาพของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายคือสมรส คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.00 
รองลงมาคือ โสด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.00 สุดท้ายคือ หย่า/หม้าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.00 
ของประชากรที่ส ารวจ 
  ยานพาหนะของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีในครอบครองคือ ไม่มี คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 45.00 และ มี   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของประชากรที่ส ารวจ 
  การเดินทางมาของกลุ่มประชากรจากการตอบแบบสอบถามพบว่า การเดินทางมา
สวนสาธารณะ จะมาโดยรถจักรยาน คิดเป็นสัดส่วนอย่างละร้อยละ 35 .00 รองลงมาคือ รถยนต์ส่วน
บุคคล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 .00 
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รองลงมาคือ เดิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 สุดท้ายคือ รถโดยสาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.00 
ของประชากรที่ส ารวจ  
 3.5.2  ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ 
  ช่วงวันที่ผู้ใช้เข้ามาใช้สวนสาธารณะจากการส ารวจแบบสอบถามพบว่า ช่วงวัน
จันทร์-ศุกร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.00 รองลงมา เข้ามาใช้ วันเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
40.00 รองลงมา เข้ามาใช้ ทุกวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.00 สุดท้ายคือ เข้ามาใช้ช่วงวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของประชากรที่ส ารวจ 
  ช่วงเวลาที่ผู้ใช้สวนสาธารณะเข้ามาใช้จากแบบสอบถามพบว่า ช่วงเวลา 13.01 -
17.00 น. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.00 รองลงมาคือช่วงเวลา 17.01 - 21.00 น. คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 40.00 รองลงมาคือช่วงเวลา 05.00 - 09.00 น. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.00 สุดท้ายคือช่วงเวลา 
09.01 - 13.00 น. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.00 ของประชากรที่ส ารวจ 
  การใช้เวลาของประชากรในสวนสาธารณะจากการส ารวจแบบสอบถามพบว่า ใช้
เวลามากกว่า 60 นาที คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 รองลงมาใช้เวลา 30 - 60 นาที คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 32.00 สุดท้ายใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.00 ของประชากรที่ส ารวจ 
  การเข้ามาใช้สวนสาธารณะที่เลือกมากที่สุด ของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้จากแบบสอบถาม
พบว่า เข้ามาเพ่ือเดินเล่นเพื่อออกก าลังกาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ มาเพ่ือพบปะ
สังสรรค์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 สุดท้ายคือ เข้ามาเพ่ือชมความงามของทิวทัศน์  และเข้ามา
อ่านหนังสือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.00 ของประชากรที่ส ารวจ  
  กิจกรรมประเภทออกก าลังกายที่ต้องการปรับปรุงจากแบบสอบถามที่เลือกมากที่สุด
พบว่า ลานอเนกประสงค์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.00 รองลงมาคือ ลานแอโรบิค  คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 65.00 ของประชากรที่ส ารวจ  
  3.5.2.1  ความต้องการด้านกิจกรรมนันทนาการประเภทสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ต้องการปรับปรุงจากแบบสอบถามท่ีเลือกมากที่สุด พบว่า 

สิ่งอ านวยความสะดวกเดิม ร้อยละ หมายเหตุ 
1)  ที่จอดรถ 88 ควรปรับปรุงมากที่สุด 
2)  ทางเดินริมน้ า 89 ควรปรับปรุงมากที่สุด 
3)  ท่าน้ า 83 ควรปรับปรุงมากที่สุด 
4)  ห้องน้ า 80 ควรปรับปรุงมากที่สุด 
5)  ทางเดินในสวน 90 ควรปรับปรุงมากที่สุด 
6)  ศาลา 82 ควรปรับปรุงมากที่สุด 
7)  เก้าอ้ีนั่ง 85 ควรปรับปรุงมากที่สุด 
8)  ถังขยะ 75 ควรปรับปรุงมากที่สุด 
9)  ไฟฟ้า 74 ควรปรับปรุงมากที่สุด 
10) รั้วข้างถนน 73 ควรปรับปรุงมากที่สุด 
11) ประตูเข้า-ออก 70 ควรปรับปรุงมากที่สุด 

 3.5.3  ข้อมูลทั่วไปข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ สิ่งอ านวยความ
สะดวกในสวนสาธารณะ ที่ต้องการเพิ่มเติม 
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  3.5.3.1  กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมขึ้น จาก
แบบสอบถามที่ตอบจาก 100 คน พบว่า 

1)  นั่งเล่น 
2)  ปิกนิค 
3)  ตกปลา  
4)  อ่ืนๆ 

รอ้ยละ 95
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 30 

ไม่มี 

 3.5.3.2  กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย ที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมขึ้นจาก
แบบสอบถามที่ตอบจาก 100 คน พบว่า 

1)  สนามเด็กล่น  
2)  ฟุตซอล 
3)  บาสเก็ตบอล  
4)  ฐานออกก าลังกาย 
5)  อ่ืนๆ 

ร้อยละ 98 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 50 

ไม่มี 
 3.5.3.3  สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีต้องการเพ่ิมเติมบ้างจากแบบสอบถามที่เลือกมาจากร้อย
ละที่มากท่ีสุด พบว่า 

1)  โคมไฟสนาม ร้อยละ 90 ต้องการเพิ่มมากที่สุด 
2)  โต๊ะเก้าอ้ี  ร้อยละ 82 ต้องการเพิ่มมากที่สุด 
3)  อ่างล้างมือ  ร้อยละ 45 ต้องการเพิ่มมากที่สุด 
4)  Wifi สาธารณะพิการ ร้อยละ 60 ต้องการเพิ่มมากที่สุด 
5)  โทรศัพท์สาธารณะ ร้อยละ 50 ต้องการเพิ่มปานกลาง 
6)  ตู้เอทีเอ็ม ร้อยละ 70 ต้องการเพิ่มมากที่สุด 
7)  ม้านั่งพัก ร้อยละ 80 ต้องการเพิ่มมากที่สุด 
8)  ทางจักรยาน ร้อยละ 90 ต้องการเพิ่มมากที่สุด 
9)  ทางส าหรับวิ่ง  ร้อยละ 89 ต้องการเพิ่มมากที่สุด 
10) ป้ายประกาศ ร้อยละ 40 ต้องการเพิ่มมาก 
11) ตู้ไปรษณีย ์ ร้อยละ 80 ต้องการเพิ่มปานกลาง 
12) สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคน 

ร้อยละ 80 ต้องการเพิ่มปานกลาง 

  3.5.3.4  สภาพแวดล้อมที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมนันทนาการในประเภท
พักผ่อนโดยสอบถามจากแบบสอบถามมีล าดับความส าคัญดังต่อไปนี้ 

ล าดับ 1 ความสวยงาม ร้อยละ 25 
 2 ความสะอาดเรียบร้อย ร้อยละ 10 
 3 ความเงียบสงบ ร้อยละ 30 
 4 ความร่มรื่น ร้อยละ 35 
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3.6 สรุปกิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 
 การศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม ได้สรุปข้อมูลของผู้ที่กรอกแบบสอบถามเพ่ือน าไป
พิจารณาในด้านการออกแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้สวนสาธารณะและเพ่ือให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที  มีดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.4  สรุปศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 

รายการ กิจกรรม พ้ืนที่ (ตารางเมตร) หมายเหตุ 

1. Zone A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พ้ืนที่บริเวณทิศตะวันออก
จะเป็นส่วนที่มีการท า
กิจกรรมนันทนาการประเภท
พักผ่อนและสิ่งอ านวยความ
สะดวกและออกก าลังกาย 
เช่น ม้านั่ง ถังขยะ อ่างล้าง
มือ ไฟสนาม ทางเดิน  วิ่ง 
จักรยาน ลานออกก าลังกาย 
สนามเด็กเล่น สวนหย่อม 
ห้องน้ า และที่จอดรถ 

- ที่จอดรถ 1,000 ตาราง
เมตร 
- สวนหย่อม 2,000 ตาราง
เมตร 
- ทางเดินและวิ่งเพ่ือสุขภาพ 
800 ตารางเมตร 
- ศาลา 40 ตารางเมตร 
- จัดภูมิทัศน์ 1,500 ตาราง
เมตร 
 

- พ้ืนที่สวนจะถูก
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้งหมด 
- ลานอเนกประสงค์ 
จะถูกใช้ท ากิจกรรม
ต่างๆตามความ
เหมาะสม 
- ทางสัญจรต่างๆ 
จะถูกปรับปรุงให้
เชื่อมโยงกับ
กิจกรรมต่างๆ 
 

2. Zone B - พ้ืนที่บริเวณทิศใต้จะเป็น
ส่วนที่มีการท ากิจกรรม
นันทนาการประเภทพักผ่อน
และสิ่งอ านวยความสะดวก
และออกก าลังกาย เช่น ม้า
นั่ง ถังขยะ อ่างล้างมือ ไฟ
สนาม ทางเดิน วิ่ง จักรยาน 
ลานประติมากรรม
อเนกประสงค์ สวนหย่อม 
ห้องน้ า และท่าน้ า 

- สวนหย่อม 2,000 ตาราง
เมตร 
- ทางเดินและวิ่งเพ่ือสุขภาพ 
8,00 ตารางเมตร 
- ศาลา 40 ตารางเมตร 
- จัดภูมิทัศน์ 1,500 ตาราง
เมตร 
 

- พ้ืนที่สวนจะถูก
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้งหมด 
- ลาน
อเนกประสงค์จะถูก
ใช้ท ากิจกรรมต่างๆ
ตามความเหมาะสม 
- ทางสัญจรต่างๆ 
จะถูกปรับปรุงให้
เชื่อมโยงกับ
กิจกรรมต่างๆ 
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ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) สรุปศักยภาพของพื้นที่โครงการ 

รายการ กิจกรรม พ้ืนที่ (ตารางเมตร) หมายเหตุ 

3 Zone C - พ้ืนที่บริเวณทิศตะวันตกจะ
เป็นส่วนที่มีการท ากิจกรรม
นันทนาการประเภทพักผ่อน
และสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ออกก าลังกาย เช่น ม้านั่ง ถัง
ขยะ อ่างล้างมือ ไฟสนาม 
ทางเดิน  วิ่ง จักรยาน สนาม
กีฬา สวนหย่อม ห้องน้ า ป้าย
สวน และท่ีจอดรถ 

- ที่จอดรถ 1,000  
ตารางเมตร 
- สวนหย่อม 2,000 
ตารางเมตร 
- ทางเดินและวิ่งเพ่ือ
สุขภาพ 800 ตารางเมตร 
- ศาลา 60 ตารางเมตร 
- จัดภูมิทัศน์ 2,500 
ตารางเมตร 

- พ้ืนที่สวนจะถูก
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้งหมด 
- ลานอเนกประสงค์จะ
ถูกใช้ท ากิจกรรมต่างๆ
ตามความเหมาะสม 
- ทางสัญจรต่างๆ จะถูก
ปรับปรุงให้เชื่อมโยงกับ
กิจกรรมต่างๆ 

    
4 Zone D - พ้ืนที่บริเวณทิศเหนือจะเป็น

ส่วนที่มีการท ากิจกรรม
นันทนาการประเภทพักผ่อน
และสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ออกก าลังกาย เช่น ม้านั่ง ถัง
ขยะ อ่างล้างมือ ไฟสนาม 
ทางเดิน  วิ่ง จักรยาน
อเนกประสงค์ สวนหย่อม 
ห้องน้ า และท่าน้ า 

- ที่จอดรถ 1,000 ตาราง
เมตร 
- สวนหย่อม 2,000 
ตารางเมตร 
- ทางเดินและวิ่งเพ่ือ
สุขภาพ 800 ตารางเมตร 
- ศาลา 40 ตารางเมตร 
- จัดภูมิทัศน์ 1,500 
ตารางเมตร 

- พ้ืนที่สวนจะถูก
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้งหมด 
- ลานอเนกประสงค์จะ
ถูกใช้ท ากิจกรรมต่างๆ
ตามความเหมาะสม 
- ทางสัญจรต่างๆ จะถูก
ปรับปรุงให้เชื่อมโยงกับ
กิจกรรมต่างๆ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภาพที่ 3.22 

 

แสดง : Bubble Diagram 
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บทท่ี 5 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 

 

5.1 ขั้นตอนการน าเสนอผลงานการออกแบบ 
 

 
 

ภาพที่ 5.1  Introduction 
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ภาพที่ 5.2  Site Analysis 1 



 

113 

 
 

ภาพที่ 5.3  Site Analysis 2 
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ภาพที่ 5.4  Main Concept 
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ภาพที่ 5.5  Master Plan 
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ภาพที่ 5.6  Section 1 
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ภาพที่ 5.7  Section 2 
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ภาพที่ 5.8  Perspective 1 
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ภาพที่ 5.9  Perspective 2 
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ภาพที่ 5.10  Detail Planning 
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5.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 
ตารางที่ 5.1 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ (งานระบบไฟฟ้า) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเป็นเงิน
ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าแรง (บาท)

LIGHTING ( ราคาท่ัวไป )
ROADWAY POLE LUMINAIRE (SINGLE HEAD) 95 จุด 35,530   500       3,375,350  47,500   3,422,850     
POLE LUMINAIRE (DOUBLE HEAD) 8 จุด 31,000   500       248,000     4,000     252,000       
SURFACE-MOUNTED AREA FLOODLIGHT 13 จุด 5,600     300       72,800      3,900     76,700         
BOLLARD LIGHT 326 จุด 4,400     500       1,434,400  163,000  1,597,400     
WALL/COLUMN-MOUNTED LUMINAIRE 16 จุด 3,200     500       51,200      8,000     59,200         
RECESS-MOUNTED WALL LUMINAIRE 61 จุด 3,700     500       225,700     30,500   256,200       
RECESS-MOUNTED CEILING LUMINAIRE 14 จุด 1,585     300       22,190      4,200     26,390         
FLUORESCENT LUMINAIRE 16 จุด 2,125     500       34,000      8,000     42,000         
GARDEN LUMINAIRE WITH EARTH SPIKE 104 จุด 2,500     500       260,000     52,000   312,000       
GARDEN LUMINAIRE WITH MOUNTING CLAMP 55 จุด 3,310     500       182,050     27,500   209,550       
IN-GROUND LUMINAIRE 17 จุด 3,160     500       53,720      8,500     62,220         
IN-GROUND STRIP LUMINAIRE 8 จุด 3,000     500       24,000      4,000     28,000         
UNDERWATER SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE 25 จุด 10,200   1,000     255,000     25,000   280,000       
ROPE LIGHT 1000 เมตร 850       100       850,000     100,000  950,000       

ราคารวมไฟฟา้ส่องสว่าง 7,574,510     

อืน่ ๆ
 - สวิตซ์ไฟฟา้ทางเดียว 90 ชุด 50         80         4,500        7,200     11,700         
 - ตู้ควบคุมไฟ 4 ชุด 15,000   5,000     60,000      20,000   80,000         
 - อปุกรณ์เบ็ดเตล็ด ( ราคาอาจเปล่ียนแปลงตามแบบระบบไฟฟา้ )เหมา คิด 30% จากค่าวัสดุ
 - อปุกรณ์ควบคุม / เบ็ดเตล็ด เหมา 12,000   5,000     17,000         
 - เดินสายไฟดวงโคม 789 จุด 400       500       315,600     394,500  710,100       

ราคารวมค่าอปุกรณ์ 818,800       
ราคารวมท้ังหมด 8,393,310     

L & E ( บริษทั ไลท์ต้ิง แอนด์ อคีวิปเมนท์ จ ากดั  มหาชน )
Tel. 082-4862648 , 02-2488133
E-mail : spstaff04@lighting.co.th

อทิธิฤทธ์ิ
Tel. 081-9289600

E-mail : 

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ราคาต่อหน่วย ราคารวม
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ตารางที่ 5.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ (Furniture) 

 
 
 

ราคาต่อหน่วย
ค่าวัสดุ

เคร่ืองเล่นสนามไม ้ CODE : SP-W1528  รหัสสินค้า : SP - W1528 1        ชุด 250,000        

ปิรามดิเชือก (ไม)้ CODE : SPC - 3046 1 ชุด 15,000          

 

ลูกโลกปีนป่ายดาว (เต้ีย) CODE : SPC - 3032 1 ชุด 45,000          

ไมก้ระดก 4 ทีน่ั่งแถวเด่ียว CODE : SPS - 1006 1 ชุด 18,000          

ไมก้ระดกสปริง 2 ทีน่ั่ง CODE : SPS - 1010 1 ชุด 18,000          

ไมก้ระดกสปริงสิงโต CODE: SPS - 1001 1 ชุด 22,000          

หน่วย

ขนาด 2.7 x 2.7 x 1.2 ม.
ขนาดพืน้ทีติ่ดต้ัง 6.7 x 6.7 ม.

ภาพประกอบ

ขนาด 45 x 200 x 70 ซม.
เหมาะส าหรับเด็กอายุ 3-12 ปี

ขนาด 40 x 300 x 85 ซม. 
เหมาะส าหรับเด็กอายุ 3 - 12 ปี

FURNITURE .By บริษทั ทู บอร์น อนิเตอร์เทรด จ ากดั ปริมาณ

ขนาดโดยประมาณ 45 x 270 x 80 ซม.
เหมาะส าหรับเด็กอายุ 3 - 12 ปี

ขนาด 8.4X8X4 M.
พืน้ทีติ่ดต้ัง 12.4X12 M.
วัสดุ ไม ้ROSEWOOD น าเข้าจากแอฟริกา/กระดานล่ืนไม้

ขนาด 1.69x1.69x2.5 ม.
เหมาะส าหรัยบเด็ก 3 - 12 ปี

 วัสดุ ไม ้ROSEWOOD น าเข้าจากแอฟริกา
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ตารางที่ 5.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ (Furniture) (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาต่อหน่วย
ค่าวัสดุ

ไมก้ระดกสปริงลูกเป็ด CODE : SPS - 1002 1 ชุด 22,800          

โยกเยกสปริงหมโีคอาล่า CCODE : SPS - 202 1 ชุด 12,000          

โยกเยกสปริงโลมา CODE : SPS - 2023 1 ชุด 9,800           

โยกเยกสปริงช้างน้อย CODE : SPS - 2024 1 ชุด 12,000          

โยกเยกสปริงรถบรรทุก CODE : SPS - 202 1 ชุด 14,000          

438,600        

ภาพประกอบ FURNITURE .By บริษทั ทู บอร์น อนิเตอร์เทรด จ ากดั ปริมาณ หน่วย

ราคารวมเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง

ขนาดโดยประมาณ 42 x 65 x 75 ซม.
เหมาะส าหรับเด็กอายุ 2 - 6 ปี

ขนาดโดยประมาณ 42 x 65 x 75 ซม. 
เหมาะส าหรับเด็กอายุ 2 - 6 ปี

ขนาดโดยประมาณ 42 x 65 x 75 ซม. 
เหมาะส าหรับเด็กอายุ 2 - 6 ปี

ขนาดโดยประมาณ 45 x 270 x 80 ซม. 
เหมาะส าหรับเด็กอายุ 3-12 ปี

ขนาดโดยประมาณ 42 x 65 x 75 ซม. 
เหมาะส าหรับเด็กอายุ 2 - 6 ปี
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ตารางที่ 5.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ (Furniture) (ต่อ) 

 

ราคาต่อหน่วย
ค่าวัสดุ

SATHORN :ศาลาไม ้/ ซุ้มนั่งเล่น 3        ชุด 85,000          

255,000        

FURNITURE .By CONC* concreation
มา้นั่งสนาม รุ่นบล็อคทูโทน ไมไ้ฟเบอร์ซีเมนต์ สีไมสั้ก Conc* 34 ชุด 3,800           

 

129,200        

FURNITURE .By สวน: หินลุงสิทธ์ิ
ชุดทีน่ั่งสนาม 13 ชุด 3,500           
วัสดุท าจากปูนท าสีเหมนืไมจ้ริง ขนาด 640 x 640 มม.

 

45,500          

ทีจ่อดรถจักรยาน 19 ชุด 3,450           

65,550

FURNITURE .By  บริษทั ส. กนกการค้า จ ากดั
ถังขยะพลาสติก 48 ชุด 1,480           

 

71,040          

ราคารวม

ราคารวม

ราคารวม

มา้นั่งสนาม รุ่น TwoTone รหัส TBK0202-Tมา้นั่งบล็อคทูโทน สีไมสั้ก 
ขนาด 120 x 40 x 40 cm เคลือบผิวปูนด้วยสีคัลเลอร์ซีเมนต์เพือ่ความ
ทนทานต่อการวางกลางแจ้ง สินค้าออกแบบมาให้ประกอบและเคล่ือนย้าย
ได้ง่ายด้วยตัวเอง ใช้ระแนงไมไ้ฟเบอร์ซีเมนต์เพือ่ลดเร่ืองปัญหาการยืดหด
ตัวของไม ้เหมาะส าหรับการใช้ในงานตกแต่งภายนอกอาคาร

ท าตามแบบ วัสดุเลือกใช้เหล็กกลม ขนาด 2", 1.5", 1" ฐานวาฃป็นแท่น
คอนกรีตทาสีเทา

ราคารวม

 ซุ้มมา้นั่งไมเ้นื้อแข็ง (ไมเ้ต็ง) โครงสร้างสแตนเลส
• จ านวนทีน่ั่ง 6-8 ท่าน พืน้ใช้สอย ขนาด 2.0 x 2.0 ม. 
• ขนาดหลังคา 2.1 x 2.1 ม. สูง 2.0 ม. 
• ยกพืน้สูง 20 ซม. พร้อมโต๊ะสแตนเลส ทอป๊ไม ้150 x 55 ซม.
• หลังคาระแนงโพลี หรือแผ่นไมเ้ทียม(ทึบแสง)
• ตกแต่งโครงสร้างไมส้วยงาม
• ถอดประกอบง่าย ติดต้ังได้รวดเร็ว
(ช่องทางเดินแคบสุดทีข่นส่งได้ 80 ซม.)

หน่วยปริมาณFURNITURE .By ศาลาบ้านสวนภาพประกอบ

ถังขยะพลาสติก ( ใหม ่) ขนาดความจุ 60 ลิตร
พน่ตรา อบต ,เทศบาล,หรือหน่วยงานราชการ,เอกชน ต่างๆ
พน่ข้อความ เช่น โปรดรักษาความสะอาด เป็นต้น ขนาด 
1065x366x332 มม.

ราคารวม
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ตารางที่ 5.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ (Furniture) (ต่อ)  

 

ภาพประกอบ FURNITURE .By ศาลาบ้านสวน ปริมาณ หน่วย ราคาต่อหน่วย
ค่าวัสดุ

FURNITURE .By  OfficeMate
ถังขยะสแตนเลสพร้อมทีเ่ขี่ยบุหร่ี เงิน ซันโว 34 ชุด 1,750           

 

59,500          

FURNITURE .By  บริษทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั
ถังขยะพลาสติก 12 (หัวเล็ก) ชุด 1,680           

13 (หัวใหญ่) ชุด 3,800           

 

69,560
ราคารวมเฟอร์นิเจอร์ทัง้หมด 129,060        
ราคารวมเคร่ืองเล่นกลางแจ้งและราคารวมเฟอร์นิเจอร์ทัง้หมด 129,060        

ข้อมลูติดต่อ Supplier
ศาลาบ้านสวน FACTORY : 2/2 moo 3, Ladloomkeaw-Pratonarmsighanart Rd., 

Tel : 0-2954-1937, 08-1627-7635, 09-2298-7445, 08-6883-9113
E-mail address : salabansuan@gmail.com
http://www.salabansuan.net

CONC* concreation  228 Moo 7 Baan TungJaan , Nok-ok
Tell : 095 9259696, 086 8696873 , 095 7078287 Line : @concreationstudio
Email : conc.concreation@gmail.com / info@concreationstudio.com
http://www.concreationstudio.com

สวน: หินลุงสิทธ์ิ ถนนนิมติรใหม ่เขตคลองสามวา กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
Tell : 081-3557165
Email : -

OfficeMate บริษทั ซีโอแอล จ ากดั ( มหาชน ) 24 ซ. ออ่นนุช 66/1 สวนหลวง สวน
Tell :  02-739-5555
E-mail :-
http://OfficeMate.co.th

บริษทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั ส านักงานใหญ่ บริษทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั :
Tell : (66 2) 653-0438-9 โทรสาร : (66 2) 653-3706
E-mail : snapa@snapa.co.th 
http://www.snapa.co.th

บริษทั ทู บอร์น อนิเตอร์เทรด จ ากดั หมูท่ี ่7 119/23 ถนนหรรษาพฒันา แขวง แสมด า เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel : 02-8481328, 034-871654-5 
E-mail: two_born@hotmail.com 
Website: Http://www.SealPlayToys.com 
Tel : 02-8481328, 034-871654-5 
E-mail: two_born@hotmail.com 
Website: Http://www.SealPlayToys.com 

ราคารวม

ราคารวม

ถังขยะทรงกลมมทีีเ่ขี่ยบุหร่ี
ผลิตจากสเตนเลส สตีล หนา 0.2 มม. อย่างดี ไมเ่ป็นสนิม
ถาดตะแกรงใส่ทรายส าหรับเขี่ยบุหร่ี ปิดตัวถังด้านบน
ช่องส าหรับทิง้ขยะด้านข้าง
เป็นทัง้ถังขยะและทีเ่ขี่ยบุหร่ี ทนทานใช้งานได้ดี
ส าหรับจัดวางในพืน้ทีส่าธารณะ เขตสูบบุหร่ี
เหมาะส าหรับถุงขยะ ขนาด 24 × 28 นิ้ว
สีเงินสเตนเลส

ถังขยะพลาสติก ( ใหม ่) ขนาดความจุ 60 ลิตร
พน่ตรา อบต ,เทศบาล,หรือหน่วยงานราชการ,เอกชน ต่างๆ
พน่ข้อความ เช่น โปรดรักษาความสะอาด เป็นต้น                          
                                      ขนาด 1065x366x332 มม.
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ตารางที่ 5.3 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ (Softscape)  

 
 
 
 
 
 

Ø ล าต้น ความสูง (ม.) กระถาง (ม.) ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม

MAINPARK
A ไมยื้นต้น
1 ทองกวาว 25 นิ้ว 8.00 - 10.00 2           ต้น 25,000.00    50,000.00     
2 เหลืองปรีดียาธร 25 นิ้ว 8.00 - 10.00 16         ต้น 30,000.00    480,000.00    
3 พญาสัตบรรณ 25 นิ้ว 8.00 - 10.00 1           ต้น 35,000.00    35,000.00     
4 อนิทนิลน้ า 25 นิ้ว 8.00 - 10.00 25,000.00    -             
5 ประดู่ 20 นิ้ว 8.00 - 10.00 35,000.00    -             
6 หางนกยูง 20 นิ้ว 8.00 - 10.00 9           ต้น 20,000.00    180,000.00    
7 ปาล์มยะวา 20 นิ้ว 8.00 - 10.00 54         ต้น 18,500.00    999,000.00    
8 แคนา 15 นิ้ว 6.00 - 8.00 95         ต้น 9,000.00     855,000.00    
9 จามจุรี 15 นิ้ว 6.00 - 8.00 41         ต้น 15,000.00    615,000.00    
10 ลีลาวดี 10 นิ้ว 5.00 - 6.00 21         ต้น 25,000.00    525,000.00    
11 ปีป 10 นิ้ว 5.00 - 6.00 7           ต้น 18,000.00    126,000.00    
12 นนทรี 10 นิ้ว 5.00 - 6.00 68         ต้น 22,000.00    1,496,000.00 
13 มะฮอกกานี 10 นิ้ว 5.00 - 6.00 11         ต้น 20,000.00    220,000.00    
14 ตีนเป็ดน้ า 10 นิ้ว 5.00 - 6.00 4           ต้น 18,000.00    72,000.00     
15 หูกระจง 10 นิ้ว 5.00 - 6.00 21         ต้น 15,000.00    315,000.00    

รวม 350       5,968,000.00 

B ไมพุ้ม่ไมค้ลุมดินและหญ้า
1 ไอริส 0.50 - 0.60 8 นิ้ว 0.20 429       กระถาง 30.00         12,870.00     
2 หญ้าน้ าพุ 0.50 - 0.60 10 นิ้ว 0.25 611       กระถาง 40.00         24,440.00     
3 ซุ้มกระต่ายเขียว 0.30 - 0.40 8 นิ้ว 0.20 -             
4 ซุ้มกระต่ายด่าง 0.30 - 0.40 8 นิ้ว 0.20 -             
5 พดุศุภโชค 0.50 - 0.60 10 นิ้ว 0.20 -             
6 ชาฮกเกีย้น 0.60 - 0.70 10 นิ้ว 0.20 -             
7 เดซ่ี ดอกขาว 0.40 - 0.50 8 นิ้ว 0.15 2,558     กระถาง 20.00         51,160.00     
8 คริสติน่า 0.60 - 0.70 10 นิ้ว 0.20 -             
9 หญ้านวลน้อย 2,750     ตร.ม. 20.00         55,000.00     

รวม 143,470.00    

C วัสดุปลูก อปุกรณ์ และอืน่ๆ
1 ดินผสมปลูกต้นไม้ 720       ลบ.ม. 600.00    432,000.00  
2 ทรายปรับระดับ 275       ลบ.ม. 500.00    137,500.00  
3 กรวดแมน่้ า สีธรรมชาติ เบอร์ 4 200       ถุง 40.00      8,000.00     
4 ตาข่ายไนล่อน (มุง้เขียว) 25         ตร.ม. 20.00      500.00        
5 ค้ ายันไมไ้มใ้หญ่ ชุดธรรมดา 268       ชุด 250.00    67,000.00    
6 ค้ ายันไมไ้มใ้หญ่ ชุดพเิศษ 110       ชุด 300.00    33,000.00    

รวม 678,000.00  

D งานท าเนินดิน
1 ดินถมปรับระดับ ท าเนินดิน 1,300     ลบ.ม. 350.00    455,000.00  
2 แรงงานขนและปรับเนินดิน 1,300     ลบ.ม. 200.00    260,000.00  

รวม 715,000.00  

รวมทัง้หมด 6,111,470.00 1,393,000.00 7,504,470.00  

ค่าแรงงาน  Softscape  10%
ค่าด าเนินการ Softscape  12%
ค่าด าเนินการ Hardscape 12%
รวมค่าวัสดุ / ค่าแรง / ค่าด าเนินการ กอ่นภาษมีลูค่าเพิม่
ภาษมีลูค่าเพิม่
รวมจ านวนเงิน
รวมจ านวนเงินทัง้ส้ิน

รายละเอยีดการปลูก วัสดุ
รวม

ไมป้ระดับ
หมายเหตุจ านวนล าดับ รายการ หน่วย
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ตารางที่ 5.4 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ (Hardscape)  

 

ราคารวม
ค่าวัสดุ ค่าแรง ต่อหน่วย

GROUND FLOOR
1 ห้องน้ าชาย+หญิง+คนพกิาร (toilet)

1.1 งานโครงสร้างฐานราก+ผนัง+กอ่ฉาบ+สี+หลังคา+ประตูหน้าต่างL/S 2.00 570,000.00    30,000.00  1,200,000.00  
1.2 อา่งล้างหน้า+กระจก+บาร์ ชุด 14.00 5,000.00       500.00 77,000.00     
1.3 โถวปัสสาวะชาย ชิ้น 6.00 2,100.00       500.00 15,600.00     
1.4 ถังขยะ เขียว เหลือง แดง สีละถัง รวม 3 ถัง ชุด 2.00 5,250.00       10,500.00     
1.5 ห้องสวม ชักโครก+บานประตู+ชุดสายช าระ ห้อง 14.00 12,000.00     168,000.00    

รวมห้องน้ าชาย+หญิง+คนพกิาร (toilet) 1,471,100.00    
2 ลานจอดรถ (carpark)

2.1 งานโครงสร้างฐานราก+เทพืน้คสล. L/S 2.00 950,000.00    1,900,000.00  
2.2 ป้ายหน้าสวนสาธารณะ L/S 1.00 150,000.00    150,000.00    
2.3 งานตีเส้น+ขอบคันหิน L/S 2.00 95,000.00     190,000.00    
2.4 ซุ้มขายของ หลัง 2.00 35,000.00     70,000.00     
2.5 ชุดโต๊ะกลางแจ้ง โต๊ะกลม1+เกา้อี4้ ชุด 2.00 25,000.00     50,000.00     
2.6 ถังขยะ เขียว เหลือง แดง สีละถัง รวม 3 ถัง ชุด 2.00 5,250.00       10,500.00     

รวมลานจอดรถ (carpark) 2,370,500.00    
3 สนามบาส

3.1 งานโครงสร้างฐานราก+เทพืน้คสล.+ท าสี+ลูกกรงเหล็ก+แป้นบาสL/S 1.00 860,000.00    860,000.00    
3.2 ชุดโต๊ะกลางแจ้ง โต๊ะกลม1+เกา้อี4้ ชุด 5.00 25,000.00     125,000.00    
3.3 ซุ้มขายของ หลัง 4.00 35,000.00     140,000.00    
3.4 ถังขยะ เขียว เหลือง แดง สีละถัง รวม 3 ถัง ชุด 1.00 5,250.00       5,250.00       
3.5 ทีจ่อดจักรยาน ล็อค 4 คัน ชุด 5.00 27,500.00     500.00 140,000.00    

รวมสนามบาส 1,270,250.00    
4 สนามฟตุซอล

4.1 งานโครงสร้างฐานราก+เทพืน้คสล.+ท าสี+ลูกกรงเหล็ก+โกลบอลL/S 1.00 935,000.00    935,000.00    
4.2 ชุดโต๊ะกลางแจ้ง โต๊ะกลม1+เกา้อี4้ ชุด 6.00 25,000.00     150,000.00    
4.3 ถังขยะ เขียว เหลือง แดง สีละถัง รวม 3 ถัง ชุด 1.00 5,250.00       5,250.00       
4.4 ทีจ่อดจักรยาน ล็อค 4 คัน ชุด 3.00 27,500.00     82,500.00     

รวมสนามฟตุซอล 1,172,750.00    
5 ลานเอนกประสงค์เล็ก+ศาลา ( Yard 1 )

5.1 งานโครงสร้างฐานราก+เทพืน้คสล. L/S 1.00 570,000.00    570,000.00    
5.2 งานโครงสร้างศาลา+กระบะปลูกไมยื้นต้น L/S 1.00 57,000.00     57,000.00     
5.3 ขอบกนัตกอลูมเินียม เมตร 40.00 800.00         400.00 48,000.00     
5.4 พืน้ไมเ้ทียมลดระดับ - 0.20 ม. ตรม. 20.00 2,000.00       500.00 50,000.00     
5.5 พืน้ไมเ้ทียมระดับ + 0.00 ม. ตรม. 130.00 2,000.00       500.00 325,000.00    
5.6 มา้นั่งแบบเฉียงท าผิวไมเ้ทียม ตัว 2.00 22,000.00     1000.00 46,000.00     

รวมลานเอนกประสงค์เล็ก+ศาลา ( Yard 1 ) 1,096,000.00    
6 ลานเอนกประสงค์เล็ก+ศาลา ( Yard 2 )

6.1 งานโครงสร้างฐานราก+เทพืน้คสล. L/S 3.00 465,000.00    1,395,000.00  
6.2 งานโครงสร้างศาลา L/S 3.00 52,000.00     156,000.00    
6.3 ขอบกนัตกอลูมเินียม เมตร 120.00 800.00         400.00 144,000.00    
6.4 พืน้ไมเ้ทียมระดับ + 0.00 ม. ตรม. 600.00 2,000.00       500.00 1,500,000.00  
6.5 มา้นั่งแบบเฉียงท าผิวไมเ้ทียม ตัว 6.00 22,000.00     1000.00 138,000.00    

รวมลานเอนกประสงค์เล็ก+ศาลา ( Yard 2 ) 3,333,000.00    
7 ลานเอนกประสงค์เล็ก ( Yard 3 )

7.1 งานโครงสร้างฐานราก+เทพืน้คสล. L/S 5.00 455,000.00    2,275,000.00  
7.2 โครงสร้างขั้นบันได ยกระดับ 3 ขั้น L/S 5.00 157,000.00    785,000.00    
7.3 ขอบกนัตกอลูมเินียม เมตร 200.00 800.00         400.00 240,000.00    
7.4 พืน้ไมเ้ทียมระดับ + 0.00 ม. ตรม. 1,000.00 2,000.00       500.00 2,500,000.00  
7.5 ถังขยะ เขียว เหลือง แดง สีละถัง รวม 3 ถัง ชุด 5.00 5,250.00       26,250.00     

รวมลานเอนกประสงค์เล็ก+ศาลา ( Yard 3 ) 5,826,250.00    
8 ลานเอนกประสงค์ใหญ่ ( Lakeyard 1  )

8.1 งานโครงสร้างฐานราก+เทพืน้คสล. L/S 1.00 850,000.00    850,000.00    
8.2 โครงสร้างขั้นบันได ยกระดับ 3 ขั้น L/S 1.00 275,000.00    275,000.00    
8.3 พืน้ไมเ้ทียมลดระดับ - 0.20 ม. ตรม. 350.00 2,000.00       500.00      875,000.00    
8.4 พืน้ไมเ้ทียมระดับ + 0.00 ม. ตรม. 1,200.00 2,000.00       500.00      3,000,000.00  
8.5 ขอบกนัตกอลูมเินียม เมตร 80.00 800.00         400.00      96,000.00     
8.6 โครงสร้างห้องน้ าชาย+หญิง L/S 1.00 257,000.00    257,000.00    
8.7 อา่งล้างหน้า+กระจก+บาร์ ชุด 4.00 5,000.00       500.00 22,000.00     
8.8 โถวปัสสาวะชาย ชิ้น 2.00 2,100.00       500.00 5,200.00       
8.9 ห้องสวม ชักโครก+บานประตู+ชุดสายช าระ ห้อง 4.00 12,000.00     48,000.00     
8.10 ทีจ่อดจักรยาน ล็อค 4 คัน ชุด 4.00 27,500.00     110,000.00    

รวมลานเอนกประสงค์ใหญ่ ( Lakeyard 1  ) 5,538,200.00    
9 ลานเอนกประสงค์ใหญ่ ( Lakeyard 2  )

9.1 งานโครงสร้างฐานราก+เทพืน้คสล. L/S 1.00 795,000.00    795,000.00    
9.2 โครงสร้างขั้นบันได ยกระดับ 3 ขั้น L/S 1.00 259,500.00    259,500.00    
9.3 พืน้ไมเ้ทียมลดระดับ - 0.20 ม. ตรม. 370.00 2,000.00       500.00      925,000.00    

รวม 3 จุด

รวม 2 จุด 60 คัน

รวม 2 จุด

หมายเหตุล าดับ รายการ หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวมสุทธิ

ชาย2ห้องหญิง2ห้อง

รวม 5 จุด
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ตารางที่ 5.4 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ (Hardscape) (ต่อ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคารวม
ค่าวัสดุ ค่าแรง ต่อหน่วย

9.4 พืน้ไมเ้ทียมระดับ + 0.00 ม. ตรม. 1,300.00 2,000.00       500.00      3,250,000.00  
9.6 มา้นั่งแบบเฉียงท าผิวไมเ้ทียม ตัว 10.00 22,000.00     220,000.00    
9.7 ปฎิมากรรม L/S 1.00 157,000.00    157,000.00    
9.8 ลานจอดรถยนตร์ คัน 3.00 7,500.00       500.00 24,000.00     
9.9 ท่ีจอดจักรยาน ล็อค 4 คัน ชุด 4.00 27,500.00     110,000.00    
9.10 ถังขยะ เขียว เหลือง แดง สีละถัง รวม 3 ถัง ชุด 2.00 5,250.00       10,500.00     
9.11 โครงการกระบะปลูกไมยื้นต้น L (เล็ก) L/S 1.00 10,000.00     10,000.00     

-              
9.12 โครงการกระบะปลูกไมยื้นต้น I (กลาง) L/S 1.00 12,000.00     12,000.00     
9.13 โครงการกระบะปลูกไมยื้นต้น D (ใหญ่) L/S 1.00 15,000.00     15,000.00     

รวมลานเอนกประสงค์ใหญ่ ( Lakeyard 2 ) 5,908,000.00    
10 ลานออกก าลังกาย Fitness Area

10.1 งานโครงสร้างฐานราก+เทพืน้คสล.+ท าสี L/S 1.00 75,000.00     75,000.00     
10.2 พืน้ยางโพลีคาร์บอนเนตสังเคราะห์ ตรม. 100.00 400.00         150.00      55,000.00     
10.3 เคร่ืองเล่นออกก าลังกาย L/S 1.00 52,000.00     52,000.00     
10.4 มา้นั่งแบบเฉียงท าผิวไมเ้ทียม ตัว 3.00 22,000.00     66,000.00     

รวมลานออกก าลังกาย Fitness Area 248,000.00      
11 ถนนรอบโครงการ

11.1 งานโครงสร้างฐานราก+เทพืน้คสล. L/S 1.00 3,750,000.00  3,750,000.00  รวมระบบระบายน้ า
11.2 งานตีเส้นจราจร L/S 1.00 630,000.00    630,000.00    
11.3 ขอบคันหิน L/S 1.00 240,000.00    240,000.00    
11.4 มา้นั่งแบบเฉียงท าผิวไมเ้ทียม ตัว 35.00 22,000.00     770,000.00    

รวมถนนรอบโครงการ 5,390,000.00    
12 ลู่ปัน่จักรยาน Bicycle Treck

12.1 งานโครงสร้างฐานราก+เทพืน้คสล. L/S 1.00 1,705,000.00  1,705,000.00  
12.2 งานท าผิวพืน้ L/S 1.00 750,000.00    750,000.00    

รวมลู่ปัน่จักรยาน Bicycle Treck 2,455,000.00    

รวมท้ังหมด 36,079,050.00  

หมายเหตุล าดับ ราคารวมสุทธิราคา/หน่วยจ านวนหน่วยรายการ



 

 

บทท่ี 6 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

6.1  สรุป 
 จากการศึกษา โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงตลาดไชย อ าเภอ 
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีพ้ืนที่โดยร่วมทั้งหมดประมาณ 13 ไร่ 3งาน ซึ่งมีความส าคัญในการ
ออกแบบปรับปรุงูมิทัศน์สวนสาธารณะโดยรอบพ้ืนที่โครงการ จึงต้องศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ประกอบไปด้วยด้านแนวความคิดแนวความคิดหลักด้านการจัดวางการใช้ พ้ืนที่  ( Zoning) 
แนวความคิดในการจัดวางพ้ืนที่ส่วนต่างๆ มาจากการพิจารณา 
 จากการศึกษาการศึกษาในเรื่องของข้อจ ากัดของพ้ืนที่ท าให้ทราบถึงปัญหาในการออกแบบ 
เช่น ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ เป็นต้น ส่วนการศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการโดยได้จากการออก
แบบสอบถาม ซึ่งท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้โครงการโดยตรง 
 จากการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะบึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สามารถแบ่งพ้ืนที่ Zone ได้ดังนี ้
 พ้ืนที ่Zone A ตามลักษณะการใช้สอย Zone A จะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของโครงการ จะ
มีกิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย  โดยจะปรับปรุงลานเครื่องออกก าลังกายและเพ่ิมสนาม
เด็กเล่น  ในส่วนของจุดบริการจะมีลานจอดรถและห้องน้ าเพ่ิมเติม 
 พ้ืนที่ Zone B ตามลักษณะการใช้สอย Zone B จะอยู่ทางทิศใต้ของโครงการ จะเป็นโซนที่
ใช้ท ากิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน เช่นลานน้ าพุและลานพักผ่อนในระหว่างทาง มีการจัดภูมิ
ทัศน์โดยรอบเป็นต้น 
 พ้ืนที ่Zone C ตามลักษณะการใช้สอย Zone C จะอยู่ทางทิศตะวันตกของโครงการ จะเป็น
โซนที่ใช้ท ากิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย เช่น สนามบาสเก็ตบอลและสนามฟุตซอลและ
มีจุดบริการต่าง ๆ เช่น ลานจอดรถ ห้องน้ า และมีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบเป็นต้น 

พ้ืนที่ Zone D ตามลักษณะการใช้สอย Zone D จะอยู่ทางทิศเหนือของโครงการ จะเป็น
โซนที่ใช้ท ากิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน เช่นลานพักผ่อนขนาดใหญ่และลานพักผ่อนใน
ระหว่างทาง มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบเป็นต้น 
 
6.2  ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี จะมีการออกแบบให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว มีทางเดินและวิ่งเพ่ือออกก าลังกายและกิจกรรม
นันทนาการประเภทอ่ืนๆ ตามที่ได้ศึกษาได้มีการจัดท าแบบสอบถามโดยเสนอแนวความคิดในการจัด
กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน และกิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย โดยให้มี
กิจกรรมเหล่านี้อยู่ภายในพื้นที่ 
 6.2.2  การออกแบบดังกล่าวนั้นเป็นการก าหนดกิจกรรมตามแบบสอบถามที่ใช้จากกลุ่ม
ตัวอย่าง แต่สามารถเพ่ิมเติมกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้น าเสนอไว้ และความต้องการที่
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
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 6.2.3  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี มีข้อจ ากัดในการท างานในเรื่องของลักษณะของพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมี
ข้อผิดพลาดในส่วนของการคิดค านวณจ านวนต้นไม้ได้ หรือแม้แต่การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆที่ยังไม่ละเอียดพอ 
 



79 
 

บทที่ 4 
แนวความคิดในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมี
สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการ เดิมเป็นบริเวณที่ใช้พื้นที่ประโยชน์ในการท ากิจกรรมนันทนาการ
และการพักผ่อน ซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกายมานานแล้ว แต่
เนื่องจากลักษณะพื้นที่โครงการที่ช ารุดทรุดโทรมในหลายๆส่วน อีกทั้งยังขาดสภาพภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมของสวนสาธารณะ จึงท าให้การออกแบบปรับปรุงพื้นที่โครงการมีข้อจ ากัดในการออกแบบ
หลายประการ ทั้งในด้านข้อจ ากัดในพื้นที่  กิจกรรมที่อยู่เดิม สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้กิจกรรมตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้องกับพื้นที่โครงการ 
เพื่อให้เกิดศักยภาพของพื้นที่อย่างเต็มที่ จึงจ าเป็นต้องศึกษาพื้นที่โครงการ รวมถึงก าหนดแนวคิดใน
การออกแบบ ทั้งแนวความคิดหลักในการออกแบบ และแนวความคิดรองในการออกแบบด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวคล้องกับพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบ ดังจะศึกษารายละเอียดต่อไปนี ้
 
4.1  ข้อจ ากัดในการออกแบบ 
 
ตารางที่ 4.1  ข้อจ ากัดในการออกแบบ 

Zone Site Characteristic ประเด็นใน
การศึกษา 

ข้อจ ากัด/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

Zone  A พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของพ้ืนที่ บริเวณโดยรอบมี
พรรณไม้เดิมหลายต้น มี
กิจกรรมออกก าลังกายเดิม
ลักษณะพื้นที่โดยรวมยังไม่มี
การก าหนดกิจกรรมอย่าง
ชัดเจน 

 

ภูมิอากาศ - บริเวณนี้แสงแดดส่องมากท า
ให้ร้อน 

พืชพรรณ - ส่วนต้นไม้รอบๆขาดการดูแล 
ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้ายังให้ความสว่างไม่

ทั่วถึงทั้งพื้นที่นี ้
การระบายน้ า - เป็นที่ราบจึงท าให้ระบายน้ า

ได้ดี 
สภาพดิน - เป็นดินร่วนเหมาะกับการปลูก

ต้นไม ้
สิ่งก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรม 

- บริเวณพื้นทีล่านอเนก 
ประสงค์ ลานออกก าลังกายมี
สภาพที่ช ารุด 
- พื้นที่ลานไม่ได้ก าหนด
กิจกรรมที่แน่นอน 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)  ข้อจ ากัดในการออกแบบ 
Zone Site Characteristic ประเด็นใน

การศึกษา 
ข้อจ ากัด/ปัญหาในการ

ออกแบบ 
Zone  B พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่

โครงการ พื้นที่นี้มีทางเดินริมน้ า มี
พรรณไม้ ไม้ เดิมหลายต้น มีการ
ระบายน้ าตามธรรมชาติ  ลักษณะ
พื้นที่ โดยรวมยังไม่มีการก าหนด
กิจกรรมที่เด่นชัด พื้นที่ เป็นที่ราบ 
ลักษณะดินเป็นดินร่วน พื้นที่ได้รับ
แสงน้อยเพราะมีต้นไม้ใหญ่ค่อยให้
ความร่มรื่นอยู่ 

ภูมิอากาศ - บริเวณนี้แสงแดดส่องไม่
เท่ากันเพราะมีต้นไม้ใหญ่
อยู่หลายต้น 

พืชพรรณ - ภูมิทัศน์ขาดการดูแล 
ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้ายังให้ความ

ส่องสว่างไม่ทั่วถึง 
การระบายน้ า - เป็นที่ราบจึงท าให้ระบาย

น้ าได้ด ี
สภาพดิน - เป็นดินร่วน 
สิ่งก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรม 

- พื้ นที่ บ ริ เ วณนี้ ยั ง ไม่ มี
สิ่งก่อสร้าง 

    
Zone  C พื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ 

อยู่ทางทิศตะวันตก เป็นลานกีฬาเก่า  
ซึ่งมีลักษณะเป็นสนามหญ้า  บริเวณ
โดยรอบมีพรรณไม้เดิมหลายต้น มี
ทางล่องระบายน้ าตามธรรมชาติของ
โครงการ มีแนวไฟฟ้า ให้แสงสว่าง  
ลักษณะพื้นที่ โดยรวมยังไม่มีการ
ก าหนดกิจกรรมที่เด่นชัด พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่โล่ง ลักษณะดินรอบๆเป็น
ดินร่วนและลูกรัง ลักษณะดินเป็นดิน
ร่วน พื้นที่ได้รับแสงตลอดเวลาเพราะ
เป็นที่โล่ง แต่มีต้นไม้อยู่รอบๆ ริม
ถนนมีรั้วรอบโครงการ 

ภูมิอากาศ - บริเวณนี้แสงแดดส่อง ลม
พัดแรง 

พืชพรรณ - ต้นไม้บริเวณนี้มีน้อย 

ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้ายังให้ความ
ส่องสว่างไม่ทั่วถึง 

การระบายน้ า - เป็นที่ราบจึงท าให้ระบาย
น้ าได้ด ี

สภาพดิน - เ ป็ นดิ น ร่ วนกา รปลู ก
ต้นไม้เวลาโดนลมพัดอาจมี
การลมได ้

สิ่งก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรม 

- ทางเดินช ารุด 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ)  ข้อจ ากัดในการออกแบบ 
Zone Site Characteristic ประเด็นใน

การศึกษา 
ข้อจ ากัด/ปัญหาในการ

ออกแบบ 
Zone  D 
 

พื้นที่ตั้งอยู่ตรงกลางมาทาง
ทิศเหนือของโครงการ พื้นที่เป็น
พื้นที่ออกก าลังกาย เดิน วิ่ ง 
บริเวณโดยรอบมีพรรณไม้เดิม
หลายต้น มีไฟฟ้าของแนวริมน้ า
ให้แสงสว่าง มีถนนโดยรอบ 
บริเวณนี้ติดกับทางเดิน พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ โล่งมีต้นไม้ให้
ความร่มเงาบางส่วน ลักษณะ
ดินรอบๆเป็นดินร่วน พื้นที่ได้รับ
แสง 

ภูมิอากาศ - บริเวณนี้แสงแดดส่อง มีลม
พัด 

พืชพรรณ - บ ริ เ วณนี้ ต้ น ไ ม้ ม าก  แต่
ทัศนียภาพไม่สวย ขาดการ
ดูแล 

ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้ายังให้ความส่อง
สว่างไม่ทั่วถึง 

การระบายน้ า - ตามธรรมชาติ 
สภาพดิน - เป็นดินร่วนเหมาะแก่การ

ปลูกต้นไม ้

 
4.2  แนวความคิดในการออกแบบ 
 4.2.1  แนวความคิดในการออกแบบ 
  แนวความคิดในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ได้มาจากการศึกษาพื้นที่ การ
วิเคราะห์ และการสอบถามผู้ใช้ในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่องของความต้องการของผู้ใช้พื้นที่
โครงการโครงการ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่ประกอบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับผู้ใช้พื้นที่โครงการ ให้มีบรรยากาศที่ดี และเพื่อรองรับประชาชน ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
โครงการได้มาใช้พ้ืนที ่จึงได้กลั่นกรองจนเกิดแนวคิดหลัก ดังนี ้
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แผนภูมิที่ 4.1  แนวความคิดหลักในการออกแบบ 
 
 4.2.2  แนวความคิดหลักด้านการจัดวางการใช้พ้ืนที่ (Zoning) 
  แนวความคิดในการจัดวางพื้นที่ส่วนๆต่าง มาจากการพิจารณาลักษณะความ
แตกต่างของพื้นที่โครงการ สามารถบ่างพ้ืนที่ออกเป็น Zone ได้ดังนี ้
  4.2.2.1  Zone A พื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยู่
ทางด้านทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนนี้จะออกแบบให้เป็นพื้นที่ท ากิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน
และสิ่งอ านวยความสะดวกและออกก าลังกาย ของโครงการ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นประกอบด้วย 

1)  ม้านั่ง โต๊ะเก้าอ้ี ถังขยะ  
2) อ่างล้างมือ 
3) โคมไฟ 
4) พบปะสังสรรค์ 

แนวคิดหลักในการออกแบบ 

เอกลักษณ์จังหวัดสระบุรี สวนสาธารณะบึงตลาดไชย  

ด้วยเนื่องด้วยทางจังหวัดสระบุรี ได้มีการ
ประชุมและจัดสรรงบประมาณเรื่อง การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงตลาด
ไชย ให้เป็นพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ
แห่งนี้ก็ได้ถูกยกขึ้นมาให้มีการปรับปรุง
ด้วย 

สวนสาธารณะบึงตลาดไชย ปรับปรุงเพื่อให้
ประชาชนได้เข้ามาใช้ และท ากิจกรรมต่างๆ  

สระบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยมี
ประวัติศาสตร์ เก่าแก่  มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และพรั่ งพร้อมด้วยแหล่ง
ท่องเที่ยวมากมาย สระบุรี 

สวนสาธารณะบึงตลาดไชย  

ค าขวัญ ประจ าจังหวัดสระบุรี 
พระพุทธบาทสงูค่า  เข่ือนปา่สกัชลสิทธิ ์ ฐานผลติ
อุตสาหกรรม  เกษตรน าล้ าแหล่งท่องเที่ยว  หนึ่ง
เดียวกะหรี่ปั๊บนมดี  ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม  
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน  ลือลั่นเมืองชุมทาง  

แนวคิดหลักในการออกแบบ 

เอกลักษณ์จังหวัดสระบุรี สวนสาธารณะบึงตลาดไชย  

ด้วยเนื่องด้วยทางจังหวัดสระบุรี ได้มีการ
ประชุมและจัดสรรงบประมาณเรื่อง การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงตลาด
ไชย ให้เป็นพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ
แห่งนี้ก็ได้ถูกยกขึ้นมาให้มีการปรับปรุง
ด้วย 

สระบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยมี
ประวัติศาสตร์ เก่าแก่  มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และพรั่ งพร้อมด้วยแหล่ง
ท่องเที่ยวมากมาย สระบุรี 

สวนสาธารณะบึงตลาดไชย  

ค าขวัญ ประจ าจังหวัดสระบุรี 
พระพุทธบาทสงูค่า  เข่ือนปา่สกัชลสิทธิ ์ ฐานผลติ
อุตสาหกรรม  เกษตรน าล้ าแหล่งท่องเที่ยว  หนึ่ง
เดียวกะหรี่ปั๊บนมดี  ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม  
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน  ลือลั่นเมืองชุมทาง  

https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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5) ชมวิวทิวทัศน์ 
6) เดินเล่น 
7) วิ่งออกก าลังกาย 
8) ปั่นจักรยาน 
9) ลานออกก าลังกาย 
10) สนามเด็กเล่น 
11) ที่จอดรถ 
12) ห้องน้ า 

  4.2.2.2  Zone B เป็นพื้นที่ตรงกลางของพื้นที่โครงการ พื้นที่ทางสัญจรอยู่ฝั่งทิศใต้ 
พื้นที่ส่วนนี้จะออกแบบให้เป็นพื้นที่ท ากิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนและสิ่งอ านวยความ
สะดวกและออกก าลังกาย ของโครงการ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นประกอบด้วย 

1) ม้านั่ง โต๊ะเก้าอ้ี ถังขยะ  
2) อ่างล้างมือ 
3) โคมไฟ 
4) พบปะสังสรรค์ 
5) ชมวิวทิวทัศน์ 
6) เดินเล่น 
7) วิ่งออกก าลังกาย 
8) ปั่นจักรยาน 
9) ลานอเนกประสงค์ 
10) ห้องน้ า 

  4.2.2.3  Zone C เป็นพื้นที่ทางซ้ายของพื้นที่โครงการ พื้นที่บริเวณทิศตะวันตก
พื้นที่ส่วนนี้จะออกแบบให้เป็นพื้นที่ท ากิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนและสิ่งอ านวยความ
สะดวกและออกก าลังกาย ของโครงการ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นประกอบด้วย 

1) ม้านั่ง โต๊ะเก้าอ้ี ถังขยะ  
2) อ่างล้างมือ 
3) โคมไฟ 
4) พบปะสังสรรค์ 
5) ชมวิวทิวทัศน์ 
6) เดินเล่น 
7) วิ่งออกก าลังกาย 
8) ปั่นจักรยาน 
9) ศาลาที่พัก 
10) สนามบาสเก็ตบอล 
11) สนามฟุตซอล 
12) ห้องน้ า 
13) ที่จอดรถ 
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  4.2.2.4  Zone D เป็นพื้นที่ตรงกลางของพื้นที่โครงการ พื้นที่ทางสัญจรอยู่ฝั่งทิศ
เหนือ พื้นที่ส่วนนี้จะออกแบบให้เป็นพื้นที่ท ากิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนและสิ่งอ านวยความ
สะดวกและออกก าลังกาย ของโครงการ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นประกอบด้วย 

1) ม้านั่ง โต๊ะเก้าอ้ี ถังขยะ  
2) อ่างล้างมือ 
3) โคมไฟ 
4) พบปะสังสรรค์ 
5) ชมวิวทิวทัศน์ 
6) เดินเล่น 
7) วิ่งออกก าลังกาย 
8) ปั่นจักรยาน 
9) ลานอเนกประสงค์ 
10) ห้องน้ า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี ภาพที่ 4.1 

 
แสดง : ผังแนวคิดแสดงการพัฒนาพ้ืนที่กิจกรรม 



86 
 

4.2.3  แนวความคิดด้านการวางผังระบบสัญจร 
  เนื่องจากพื้นที่โครงการมีทางสัญจรเดิมให้เป็นเส้นทางสัญจรหลักแล้วปรับตามความ
เหมาะสม และเพื่อให้เป็นการกระจายเส้นทางในการเชื่อมต่อพื้นที่กิจกรรมทุกพื้นที่ได้ทั้งหมด โดย
แบ่งลักษณะของประเภทของการสัญจรหลักให้รองรับการสัญจรทั้งหมด คือ ทางรถจักรยาน ทางวิ่ง  
และทางเดินเท้า 
  4.2.3.1  เส้นทางจักรยาน  
   เส้นทางจักรยาน เป็นเส้นทางที่ก าหนดให้มีลักษณะเป็นเส้นทางที่ใช้เชื่อม
ระหว่างพื้นที่นันทนาการ โดยก าหนดให้มีความกว้างของช่องเดี่ยวประมาณ 1.20 เมตรและช่องคู่
ประมาณ 2.40 เมตร ซึ่งบางพื้นที่อาจใช้ร่วมกับทางเดินเท้า 
 

 
 

ภาพที่ 4.2  เส้นทางจักรยาน 
ที่มา : เดชา  บุญค้ า (2538) 
 
  4.2.3.2  เส้นทางว่ิง 

เป็นเส้นทางที่ก าหนดให้มีลักษณะวนรอบโครงการทั้งสองฝั่งเส้นทางวิ่งได้
ถูกก าหนดให้มีความกว้าง 1.50 เมตร แต่เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องของขนาดจึง
อาจมีการใช้เส้นทางร่วมกันกับเส้นทาง ทางเดิน ทางเท้า 
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ภาพที่ 4.3  เส้นทางว่ิง 
ที่มา : เดชา  บุญค้ า (2538) 
 
  4.2.3.3  ทางสญัจรทางเท้า 
   เป็นทางเดินเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมต่อกิจกรรม  เชื่อมทางสัญจรจากทาง
จักรยาน ให้เชื่อมต่อกันในทางสัญจรหลักและเพื่อที่จะสามารถเดินสัญจรได้ทุกส่วนภายในโครงการ 
โดยน าแนวคิดการสัญจรแบบวนรอบมาใช้  เส้นทางเท้าออกแบบให้มีขนาดความกว้างของผิวจราจร 
1.50 เมตร และจะมีต าแหน่งจุดที่นัง่พักตามแนวทางเท้าเป็นระยะๆ 
 

 
 

ภาพที่ 4.4  ทางเดิน 
ที่มา : เดชา  บุญค้ า (2538) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี ภาพที่ 4.5 

 แสดง : ผังแสดงทางสัญจร 
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4.2.4  แนวคิดในด้านการออกแบบพืชพรรณ 
  การเลือกใช้พืชพรรณในการออกแบบวางผัง นั้นมีความส าคัญมากดังนั้นจะต้อง
ค านึงถึง การใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ ซึ่งลักษณะของพื้นที่เป็นที่โล่งสลับกับต้นไม้บางชนิด ในการ
น าพืชพรรณควรเป็นพรรณไม้ในท้องถิ่นและในบางพื้นที่อาจจะใช้ไม้ต่างถิ่น มาตกแต่งภูมิทัศน์ได้ และ
ให้เกิดการใช้ประโยชน์กับพื้นที่ในแต่ละโซน เช่น เป็นฉากหลัง ให้ร่มเงา กรองเสียงและฝุ่นละออง 
ข้อจ ากัดของพื้นที่ เพื่อน าสายตา การดูแลรักษา และนโยบาย ซึ่งพื้นที่ในโครงการมีต้นไม้ใหญ่น้อย
และต้องการให้เกิดความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดให้กับโครงการ นอกจากแนวความคิดทางด้านพืช
พรรณ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจังหวัดสระบุร ีเราจึงใชพ้ืชพรรณที่มีในจังหวัดสระบุรี 
 ดังนั้น ในการออกแบบการน าพืชพรรณมาใช้ในการจัดภูมิทัศน์ภายในโครงการ จึงมี
ความส าคัญมากในเรื่องของประโยชน์ใช้สอย การแก้ปัญหา การส่งเสริมภาพลักให้กับ  
 
ตารางที่ 4.2  การเลือกใช้พชืพรรณกับพื้นที่กิจกรรม 

พื้นที ่ การเลือกใช้พืชพรรณ หมายเหตุ 
Zone  A 
- ส่วนพักผ่อน 
- ส่วนออก
ก าลังกาย 

เป็นพ้ืนที่ต้องมีการปลูกต้นไม้เป็นจ านวนมากโดยรอบ
เพื่อให้ความร่มเงา ไว้ส าหรับ ผู้ใช้มาพักผอ่น มีการจัดภูมิ
ทัศน์ จึงควรเนน้พรรณไม้ยืนต้นและไม้พุ่มเพื่อเพิ่มสีสันที่
สวยงาม แล้วมีการจัดเป็นสวนหย่อมจัดพรรณไม้ใน
ลักษณะที่เป็นกลุ่ม สร้างเป็นจุดเด่นเน้นเป็นจุด 

ควรใช้พรรณไม้เพื่อ
ควบคุมเสียงที่
รบกวนจากภายนอก 
ควรใช้พรรณไม้ที่ให้
ความร่มเงา 

   

Zone  B 
- ส่วนพักผ่อน 

เป็นพ้ืนที่ต้องมีการปลูกต้นไม้เป็นจ านวนมากโดยรอบ
เพื่อให้ความร่มเงา ไว้ส าหรับ ผู้ใช้มาพักผ่อน มีการจัดภูมิ
ทัศน์  จึงควรเน้นพรรณไม้ยนืต้นและไม้พุ่มเพื่อเพิ่มสีสันที่
สวยงาม  แล้วมีการจัดเป็นสวน หย่อมจัดพรรณไม้ใน
ลักษณะที่เป็นกลุ่ม สร้างเป็นจุดเด่นเน้นเป็นจุด 

ควรใช้พรรณไม้เพื่อ
ควบคุมเสียงที่
รบกวนจากภายนอก 
ควรใช้พรรณไม้ที่ให้
ความร่มเงา 

   

Zone  C 
- ส่วนออก
ก าลังกาย 
- ส่วนพักผ่อน 

ควรเลือกใช้พรรณไม้ในลักษณะที่เป็นฉากในการควบคุม
เสียงรบกวน และใช้ต้นไม้เพื่อผังสายตาจากกิจกรรมแตล่ะ
ชนิด เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกัน เพิ่มไม้ยืน่ต้นบริเวณพ้ืนที่
กิจกรรมเพื่อสร้างร่มเงาให้กับบริเวณนั้นใช้ไม้ยืนต้นที่ด้านล่าง
โปร่งเพื่อที่อากาศจะได้ถ่ายเทได้สะดวก 

ควรใช้พรรณไม้เพื่อ
ควบคุมเสียงที่
รบกวนจากภายนอก 

   

Zone  D 
- ส่วนออก
ก าลังกาย 

ควรเลือกใช้พรรณไม้ในลักษณะที่เป็นไม้ยื่นต้นบริเวณ
พื้นที่กิจกรรมเพื่อสร้างร่มเงาให้กับบริเวณนั้น เลือกใช้ไม้ยืน
ต้นที่ด้านล่างโปร่งเพื่อที่อากาศจะได้ถ่ายเทได้สะดวก แล้วมี
การจัดเป็นสวนหย่อมจัดพรรณไม้ในลักษณะที่เป็นกลุ่ม สร้าง
เป็นจุดเด่นเน้นเป็นจุด 

ควรใช้พรรณไม้ที่ให้
ความร่มเงา 
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 4.2.5  แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ 
  4.2.5.1  ระบบไฟส่องสว่าง 
   การติดตั้งไฟสว่างให้กับบริเวณภายนอก เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในด้าน
ความปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและโจรผู้ร้าย ตลอดจนสามารถช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีได้ เช่น การแต่งไฟที่มีการออกแบบเฉพาะให้มีความลึกของ ภาพมากขึ้น 
การให้ไฟเน้นที่จุดของสถานที่เป็นต้น 
 

 

 
 
ภาพที่ 4.6  แบบแนวความคิดไฟส่องใต้ต้นไม้ 
ที่มา : https://www.xad.thaibizcenter.com 
 
   สวนสาธารณะแห่งนี้ ระดับการติดตั้ง ระดับการติดตั้งไฟแสงสว่างส าหรับ
บริเวณภายนอกแบ่งออกได้ดังนี ้  
   1)  ไฟส่องสว่างในระดับเตี้ย ได้แก่ ไฟที่ส่องที่ระดับต่ ากว่า 2 เมตรลงมา 
มักใช้กับบริเวณที่ไม่ต้องการความชัดเจนในการมองเห็นมากนัก เช่น บริเวณนั่งพักผ่อน บริเวณ
ทางเดินที่มีคนเดินเบาบาง ควรเลือกโคมไฟที่ให้แสงชนิดไม่มีแสงจ้าเข้าตาโดยเว้นระยะห่างประมาณ 
5 - 10 เมตร 
   2)  ไฟส่องสว่างในระดับกลาง ได้แก่ ไฟที่มีระดับความสูง 3 - 5 เมตร ใช้
กับสถานที่ทั่วๆไป เช่น ทางเดินสนามเด็กเล่นและบริเวณริมน้ าเพื่อส่องลงด้านล่างเว้นระยะประมาณ 
5 - 10 เมตร 

https://www.xad.thaibizcenter.com/adsdetail.asp?adsid=50372
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ภาพที่ 4.7  ระดับไฟส่องสว่างระดับเตี้ย  
ที่มา :  https://www.weloveshopping.com 
 

 
 

ภาพที่ 4.8  ระดับไฟส่องสว่างระดับกลาง 
ที่มา :  https://www.xad.thaibizcenter.com/adsdetail.asp?adsid=50372 
 
 

http://www.weloveshopping.com/
http://xad.thaibizcenter.com/adsdetail.asp?adsid=50372
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  4.2.5.2  ป้าย มีความส าคัญในการสื่อสารข้อมูล ป้ายบอกทางของสถานที่ ทิศทาง 
กฎข้อบังคับ และข้อมูลสถานที่เพื่อให้ความกระจ่างแก่นักท่องเที่ยวป้ายมีบทบาทส าคัญในอันที่ จะใช้
ในการสื่อสารข้อมูล ได้แก่ ป้ายบอกสถานที่ ป้ายบอกทิศทาง ป้ายบอกกฎข้อบังคับ และป้ายข้อมูล 
ซึ่งเพื่อให้ความกระจ่างแก ่ผู้ที่สัญจรไปมาได้ จึงควรค านึงถึงข้อพิจารณาดังนี้ 
   1)  ป้ายควรมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ป้ายที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกัน อาจ
รวมใช้โครงสร้างเดียวกันก็ได้ หรืออาจใช้โครงสร้างอ่ืนๆ ในการติดป้ายข้อมูลเหล่านี้ก็ได้ เช่น เสาไฟ  
   2)  การสื่อความหมายอาจใช้ได้ทั้งตัวอักษร หรือเป็นภาพ ที่เห็นแล้ว
สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยเป็นภาพสื่อที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดน้อยที่สุด ในรูปของสัญลักษณ์ที่มี
เส้นที่ชัดเจนสื่อความหมายได้ในลักษณะสากล ซึ่งจะช่วยให้ป้ายที่ใช้มีขนาดที่กะทัดรัด มีรูปแบบที่
สวยงาม 
   3)  การวางแผนระบบป้าย ควรดูผังรวมทั้งบริเวณ โดยดูเส้นทางการสัญจร
ทั้งยวดยานและทางเท้า ตลอดจนต าแหน่งบริเวณส าคัญต่างๆ เพื่อพิจารณาหาต าแหน่งป้ายในผังให้
แน่นอน โดยแสดงล าดับขั้นตอนของข้อมูลที่ต้องการแสดง นอกจากนี้ควรใช้รูปแบบป้ายที่สื่อการใช้
สอยเกี่ยวข้องกันมีรูปแบบเหมือนกัน เพื่อการใช้สอยเกี่ยวข้องกันมีรูปแบบเหมือนกัน เพื่อการเข้าใจ
ไดโ้ดยง่าย 
    (1)  ใช้ส าหรับเป็นการบอกต าแหน่งที่ตั้ง ทิศทางของกิจกรรม เพื่อ
สะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ และไม่หลงทาง อยู่บริเวณทางเข้าหลัก หรือทางแยกของพื้นที่ สามารถเห็น
ได้ชัดเจน อยู่ในระดับสายตา และสัญลักษณ์เข้าใจง่าย 
    (2)  ป้ายบอกกฎหรือข้อบังคับของพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เช่น บริเวณที่จอดรถ ข้อบังคับเส้นทางสัญจร ป้ายห้ามต่างๆ 
    (3)   ป้ายในระดับต่ าเป็นการแสดงข้อมูลของกิจกรรมต่างที่อยู่ใน
บริเวณ ซึ่งจะไม่ต้องการป้ายที่มีขนาดใหญ่มากนัก อาจมีรูปสัญลักษณ์ หรือข้อความ สื่อความหมาย 
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ภาพที่ 4.9  รปูแบบแนวความคิดของป้ายบอกข้อมูล  
ที่มา : https://www.travel.in.th/th/review/trip 

 
  4.2.5.3  ม้านั่งโต๊ะเก้าอี้  เพื่อการนั่งพักผ่อนพักเหนื่อยและการนั่งเล่นคลาย
ความเครียด ในบริเวณทางเดินเท้า หรือริมน้ าหรือที่นั่งแบบนั่งเพื่อความผ่อนคลาย การนั่งพักเหนื่อย
หรือคลายความเครียด ที่นั่งในบริเวณทางเดินเท้า ลักษณะที่นั่งในบริเวณทางเดินเท้าจ าเป็นต้อ ง
ค านึงถึงความสบายในการนั่งควรมีพนักพิง ได้สัดส่วนตามสรีระ อาจเป็นม้านั่งเดี่ยวหรือม้านั่งยาวก็ได้ 
อาจเนื่องมาจากการนั่งแบบผ่อนคลายในที่สาธารณะต้องการความเป็นส่วนตัวในลักษณะของการไม่
โดดเดี่ยวจากคนอื่นๆ บางครั้งที่นั่งแบบผ่อนคลายอาจเป็นที่นั่งที่ติดต่อกับโครงสร้างอื่นๆก็ได้ โดยท า
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โครงสร้างของที่นั่งต่อเชื่อมเข้ากับโครงสร้างนั้นๆ ม้านั่ง โต๊ะ เก้าอี้ ที่ใช้ในงานสาธารณะมีความ
แตกต่างและจ าแนกออกได้ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.10  ที่นั่งพักแบบชั่วคราว 
ที่มา : https://www.travel.in.th/th/review/trip 

 

 
 
ภาพที่ 4.11  ที่นั่งพักแบบไม่มีที่พิง 
ที่มา : https://www.travel.in.th/th/review/trip 
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ภาพที่ 4.12  ที่นั่งพักแบบนั่งเพื่อความผ่อนคลาย 
ที่มา : https://www.travel.in.th/th/review/trip 
 

 
 

ภาพที่ 4.13  ที่นั่งพักแบบม้านั่งสนาม 
ที่มา : https://www.travel.in.th/th/review/trip 
 
  4.2.5.4 การจัดเก็บที่ทิ้งขยะ ถังขยะและถังรองขยะมูลฝอยมีเพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเหลือใช้จากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีผู้ใช้จ านวนมาก 
ลักษณะของรูปแบบของ ถังขยะควรมีรูปแบบที่กลมกลืนและใช้งานได้สะดวกไม่ยุ่งยากแข็งแรง
ทนทาน และป้องกันสัตว์มาคุ้ยน้ าฝนที่จะตกลงในถังขยะ ในการพิจารณาโดยต้องค านึงถึงรูปแบบและ
ลักษณะให้เหมาะสมในแต่ละบริเวณด้วย ดังน้ี 
   1)  รูปแบบที่ทิ้งขยะควรมีรูปแบบที่กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณไม่
โดดเด่นจนเกินไปและอาจใช้เป็นส่วนประดับขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์อื่นๆ 
   2)  ต าแหน่งและจ านวนของถังขยะจะมีความสัมพันธ์เป็นสัดส่วนกัน ที่ตั้ง
ของควรอยู่ในต าแหน่งที่มีคนใช้งานมาก เช่น ในบริเวณทาเดินจะมีน้อยกว่าบริเวณปิกนิกและการจัด
วางต้องมาเกะกะกีดขวางการสัญจรและสามารถไปใช้ได้ง่าย 
   3)  ขนาดและความสูงสิ่งที่จะช่วยก าหนดขนาดถังขยะ คือความถี่ของ
ช่วงเวลาการน าขยะไปทิ้งหรือก าจัด การจัดให้มีถังขยะขนาดเล็กหลายๆ จุดกระจายกันจะดีกว่า การ
จัดให้มีถังขยะขนาดใหญ่และมีจ านวนน้อย ขนาดความสูงของถังขยะ ควรอยู่ระหว่าง 80 - 100 
เซนติเมตร 

https://www.travel.in.th/th/review/trip
https://www.travel.in.th/th/review/trip
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   4)  การใช้งานลักษณะของถังขยะ จะต้องค านึงถึงความสะดวกในการใช้
ความแข็งแรงทนทาน ความสะดวกในการดูแลรักษา ถ้าเป็นไปได้ถังขยะควรมีฝาปิด ช่วยไม่ให้ลมพัด
ขยะปลิวกระจาย ป้องกันสัตว์มาคุ้ยและฝนไม่ตกลงไปขังภายใน 
 

 
 

ภาพที่ 4.14  การจัดเก็บที่ทิ้งขยะ 
ที่มา : https://www.travel.in.th/th/review/trip 
 
  4.2.5.5  อ่างล้างมือ ส าหรับการท ากิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ เช่น กิจกรรม
นันทนาการประเภทการออกก าลังกาย ฟุตซอล บาสเกตบอล สเกตบอร์ด และวิ่งเป็นต้น ซึ่งต้อง
ค านึงถึงรูปแบบและต าแหน่งที่ต้ังให้เหมาะสมในแต่ละจุดบริเวณด้วย โดยมีข้อพิจารณาดังนี้ 
   1)  ขนาดและความสูง สิ่งที่ช่วยก าหนดขนาดของอ่างล้างมือ คือความถี่
ของช่วงเวลาของการใช้อ่างล้างมือ การจัดให้มีอ่างล้างมือขนาดเล็กๆ หลายที่ จุดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่
จะดีกว่าการจัดให้มีอ่างขนาดใหญ่และจ านวนน้อย ขนาดความสูงของอ่างล้างมือ 60 เซนติเมตร 

http://www.travel.in.th/th/review/trip
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ภาพที่ 4.15  อ่างล้างมือ 
ที่มา : http://www.travel.in.th/th/review/trip 

 
  4.2.5.6  ซุ้ม ศาลา เป็นอาคารโล่ง ที่มีจุดประสงค์ส าหรับนักท่องเที่ยงนั่งคอย หรือ
เป็นที่พักหลบแดด หลบฝน หรือเป็นจุดที่ชมทิวทัศน์ ซึ่งจัดท าศาลาส าหรับให้ผู้คนนั่งเล่น พักผ่อน 
ศาลาริมน้ า ศาลาท่าเรือ อาจเป็นอาคารขนาดเล็ก มีคนนั่งได้เป็นกลุ่มเล็ก 3 - 5 คน ซึ่งมีขนาด
โดยประมาณ 4.00 X 4.00 เมตร หรือเป็นอาคารขนาดใหญ่ขึ้นมาจุคนได้มากกว่า 10 คนก็ได้ อาจมีที่
นั่งถาวรประกอบอยู่กับศาลา หรือจะมีเพียงหลังคาคลุมกันแดดกันฝนก็ได้ ในบางกรณีที่เหมาะสม
ศาลาพักนี ้อาจจัดท าเป็นเพียงซุ้มไม้เลื้อย เพื่อช่วยกันแดดเท่านั้น 
 

 
 

ภาพที่ 4.16  ศาลาซุ้มพักคอย 
ที่มา : https://www.travel.in.th/th/review/trip 
 
 

http://www.travel.in.th/th/review/trip
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  4.2.5.7  แนวคิดด้านการระบายน้ า เนื่องจากโครงการมีลักษณะพื้นที่มีลักษณะที่
เป็นพื้นที่ค่อนของเป็นที่ราบในการวางผังระบบการระบายน้ าในแต่ละส่วนของพื้นที่โครงการ ต้อง
อาศัยหลักการระบายน้ าที่ใกล้เคียงกัน จะท าให้การระบายน้ าเป็นไปด้วยความสะดวก ซึ่งในพื้นที่
โครงการมีการระบายน้ าบนดินและท่อระบายน้ าใต้ดิน จะเพ่ิมในส่วนของการระบายน้ าตลอดแนวทาง
เดิน เป็นการเซาะล่องไปกับทางเดิน 
 

 
 

ภาพที่ 4.17  แนวคิดในการระบายน้ าแบบราง 
ที่มา : https://www.travel.in.th/th/review/trip 

 

 
 

ภาพที ่4.18  แนวคิดในการระบายน้ าใต้ดิน 
ที่มา : https://www.travel.in.th/th/review/trip 
 

https://www.travel.in.th/th/review/trip
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4.3  แนวคิดด้านการดูแลรักษาและการจัดการพื้นที่ 
 การดูแลรักษาภูมิทัศน์แบ่งงานที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อให้งานภูมิทัศน์คงสภาพความสวยงามอยู่
เสมอสามารถแบ่งงานออกได้ดังนี้ 
 4.3.1  งานดูแลรักษาพืชพรรณ 
  4.3.1.1   การให้น้ าแก่พืช โดยพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ า ซึ่งสามารถให้น้ า
แก่พืชที่สามารถท าระบบการให้น้ าแบบแรงโน้มถ่วงของโลก หรือระบบแท็งก์น้ า และสูบน้ าจากคลอง
ท่าด่าน เพื่อมาดูแลรักษาพืชพรรณในพื้นที่โครงการการดูแลรักษาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้พื้นที่
โครงการมีความสวยงามและประหยัดงบประมาณ 
  4.3.1.2  การบ ารุงรักษาสนามหญ้าและพรรณไม้ การให้น้ า ถ้าสนามหญ้าได้รับน้ า
เพียงพอใบของหญ้าจะดูสดใส ปกติหญ้าต้องการน้ า 1,000 ลิตร เพื่อสร้างการเจริญเติบโตปริมาณน้ า
ที่ให้สนามหญ้าส าหรับสวนที่จัดเสร็จใหม่ๆในช่วงสัปดาห์แรกควรรดน้ าอย่างน้อยวันละ 3 เวลา 
ช่วงเวลาให้น้ าปกติเหมาะสมควรให้น้ าตอนเช้าเพราะเมื่อให้น้ าแล้วน้ าที่ค้างอยู่ตามล าต้น ใบ จะถูก
แสงแดดเผาแห้ง  เป็นการช่วยลดปัญหาโลกที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ส าหรับการให้น้ าแก่พรรณ
ไม้ พรรณไม้ที่อยู่กลางแจ้งควรให้น้ าประมาณวันละ หนึ่งครั้ง เลือกให้น้ าในช่วงเช้าจะดีกว่าให้ให้น้ าใน
เวลาอ่ืน 
  4.3.1.3  การตัดแต่งสนามหญ้า และพรรณไม้การตัดแต่งสนามหญ้า ควรรอให้หญ้า
สูงประมาณ 3 นิ้ว แล้วตัดให้เหลือ 1.5 - 2 นิ้ว เพื่อให้สนามหญ้าสามารถสังเคราะห์แสง สร้างรากได้
เต็มที่ส าหรับการตัดแต่งพรรณไม้ต้องมีความเข้าใจว่าต้นไม้แต่ละชนิดต้องเลี้ยงดูให้มีรูปทรงอย่างไรจึง
จะสวยงาม 
  4.3.1.4  วิธีการให้น้ าและปุ๋ย  
   1)  วิธีการให้น้ าส าหรับพื้นที่สนามหญ้าบริเวณกว้างควรจัดให้มีระบบการ
ให้น้ าอัตโนมัติเพื่อสะดวกต่อการให้น้ าสนามหญ้าและทั่วถึง และส าหรับการให้น้ ากับต้นไม้ควรมีการ
ก าหนดจุดติดตั้งก๊อกน้ าห่างกันประมาณ 15 เมตร เพื่อความสะดวกในการให้น้ าและท าความสะอาด
บริเวณสวน  
   2)  วิธีการให้ปุ๋ย วิธีการละลายปุ๋ยในน้ าแล้วรดเหมาะกับการให้ปุ๋ยยูเรีย ใน
พื้นที่สนามหญ้าที่มีบริเวณไม้กว้างให้ใช้บัวรดน้ าแต่ถ้าบริเวณกว้างให้ผสมในถังขนาดใหญ่แล้วใช้
เครื่องฉีดพ่นส าหรับการให้ปุ๋ยโดยวิธีหว่านเหมาะกับการให้ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยสูตร 15 – 15 - 15 ใช้กับ
สนามหญ้าบริเวณกว้างๆ 
 4.3.2  การป้องกันแมลงและก าจัดศัตรูพืช 
  การป้องกันทางกายภาพท าได้หลายวิธีเช่นการก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงคน ถอนวัชพืช 
ตัดแต่งกิ่งที่ไม่สวยงามและอาจเป็นที่สะสมของโรค การท าลายแมลง รวมทั้งการสร้างกับดักแมลง ไม่
ควรฉีดสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชบ่อยจนเกินไป เพราะอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลที่ใช้พื้นที่ ฉะนั้น
จึงควรเลือกปลูกพืชพรรณที่ศัตรูพืชรบกวนน้อย การใช้สารเคมีอ่อนๆ เช่น การนย าผงซักฟอกมา
ละลายน้ ารดต้นไม้ที่มีปลวกหรือมดการช่วยน้ าสบู่ฉีดป้องกันเพลี้ย หรือการป้องกันก าจัดแมลงทาง
ชีวภาพแทนการใช้สารเคมี เช่นการมีนกมาท ารัง ช่วยเพิ่มความมีชีวิตให้กับสวนในขณะเดียวกันนกจะ
ช่วยจับหนอน แมลงศัตรูพืชที่เป็นอาหาร 
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 4.3.3  แนวคิดการจัดการพ้ืนที่โครงการ 
  เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นสถานที่ราชการที่อยู่ในความควบคุม และความดูแลของ
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีพื้นที่สถานที่ตั้งของสวนรุกขชาติเขาประทับช้างและ
สวนป่าเขาบิน 
 
ตารางที่ 4.3  แสดงแนวคิดด้านการดูแลรักษา 
ประเภทของงาน ลักษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
(Soft Scape) 
 
 
 
 
 
 

ไม้พุ่ม 
 

- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ า เสมอ ซึ่ งปุยอินทรีย์
สามารถแบ่งได้ดังนี้ คือปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก 
- พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่าดินนั้นแห้งและมี
การอัดตัวกันแน่นก็ควรจะพรวนดินแต่ควร
จะระวังไม่ให้โดนรากของพืชพรรณนั้นๆ 
- ก าจัดโรคและแมลง เมื่อสังเกตเห็นว่าพืช
พรรณนั้นๆ มีโรคหรือสิ่งผิดปกติควรท าการ
หาสาเหตุและชนิดของโรคแต่เนิ่นๆ  
- ก าจัดวัชพืช ถอนวัชพืชบริเวณโคนของต้น
พืชนั้นๆ เพื่อให้พืชน้ันได้รับสารอาหาร 
- ตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นการตัดในส่วนของผิวใบ
หรือพุ่มใบ เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ 
- รดน้ า ควรมีการรดน้ าทุกวันและควรที่จะ
รดในช่วงเช้าเพ่ือการเจริญเติบโตของต้นไม้ 

- ใส่ปุ๋ยพรวนดิน
ทุกๆ 3 - 6 
เดือน ต่อครั้ง 
- ในกรณีฤดูฝน
ควรลดการใช้
น้ าเป็น 3 ครั้ ง
ต่อสัปดาห ์
 

ไม้ยืนต้น 
 
 
 
 
 

- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ าเสมอ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์นั้น
สามารถแบ่งได้ดังนี้ คือ ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก 
- พรวนดิน เมื่อสังเกตเห็นว่าดินนั้นแห้งและ
มีการอัดตัวกันแน่นก็ควรพรวนดินแต่ควร
ระวังไม่ให้โดนรากของพืชพรรณนั้นๆ  
- ก าจัดโรคและแมลง เมื่อสังเกตเห็นว่าพืช
พรรณนั้นๆมีโรคหรือสิ่งผิดปกติควรท าการ
หาสาเหตุและชนิดของโรคแต่เนิ่นๆ ทันที
แล้วท าการพ่นยาเพ่ือป้องกัน 
- ก าจัดวัชพืช ถอนวัชพืชบริเวณของโคนพืช
ต้นนั้น เพื่อให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ 
- ตัดแต่งกิ่งใบ เป็นการตัดในส่วนของผิวใบ 
หรือพุ่มใบ เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ 
- รดน้ า ควรมีการรดน้ าทุกวันและควรที่จะ
รดในช่วงเช้าเพ่ือการเจริญเติบโตของต้นไม้ 

- ใส่ปุ๋ยพรวนดิน
ทุกๆ 6 เดือนต่อ
ครั้ง 
- ในกรณีฤดูฝน
ควรลดการให้
น้ าเป็น 3 ครั้ ง
ต่อสัปดาห ์
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) แสดงแนวคิดด้านการดูแลรักษา 
ประเภทของงาน ลักษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
(Soft Scape) 
 

หญ้า 
 

- ตัดหญ้าทุกๆ 15วัน 
- ใส่ปุ๋ยสนามหญ้าหรือปุ๋ยยูเรีย 
(46 – 0 - 0)ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก 

ในฤดูกาลรดน้ า
น้อยเพ่ือป้องกัน
รากเน่าและควร
หมั่นตัดหญ้า
เสมอๆ 

ภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
(Hard Scape) 
 

พื้นถนนและ
ทางเดินเท้า 

 

- ตรวจเช็คสภาพพื้นที่ของถนนว่ามีการ
ช ารุดแตกหักหรือไม่ ถ้ามีก็ควรรีบท า
การซ่อมแซม 
- เก็บกวาดเศษหญ้าและเศษใบไม้ตาม
ท้องถนนและทางเดินต่างๆ ให้สะอาด 

- ควรตรวจเช็ค
และท าความ
สะอาดทุกๆ 1
เดือน 
 

ม้านั่ง โต๊ะ 
เก้าอ้ี 

 

- ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ต่างๆ ว่ายัง
ใช้ได้หรือไม ่
- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อมีสภาพ
เสื่อมจากการใช้งานในลักษณะต่างๆ 
- ทาสีอุปกรณ์เมื่ออยู่ในสภาพเก่า 
 

- ควรตรวจเช็ค
และท าความ
สะอาดทุกๆ 1
เดือน 
 

ระบบ
ระบายน้ า 

 

-  หมั่นท าความสะอาดรางระบายน้ า
อย่างสม่ าเสมอและก าจัดวัชพืชและเศษ
ใบไม้ต่างๆเป็นประจ า 
 

- ควรตรวจเช็ค
และท าความ
สะอาดทุกๆ 1
เดือน 
 

ระบบไฟฟ้า -  ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชนิดต่างๆและหมั่นส ารวจว่ามีหลอดไฟ
หรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 

- ควรตรวจเช็ค
และท าความ
สะอาดทุกๆ 1
เดือน 

ที่มา : https://www.hort.agr.ku.ac.th/staffinfo/nat.htm 
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ตารางที่ 4.4  แสดงการจัดการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ดาดแข็งภายในโครงการ 

 

  

รายงานการ
ปฏิบัติงานภูมิทัศน์

ดาดแข็ง 

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

1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 
1. ระบบไฟฟ้า /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ถ้ามีหลอดไฟขาด

หรือสายไฟช ารุด 
ต้องรีบซ้อม เพื่อ
ความปลอดภัย 

2. การระบายน้ า /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ถ้ามีการระบายน้ า
ช้า ต้องรีบลอกท่อ
หากตัน 

3. ทางเดินเท้า  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / ตรวจเช็คสภาพ
และเก็บกวาด 

4. โต๊ะ เก้าอี้ ถงัขยะ 
ศาลา 

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ถ้ามีการช ารุด ต้อง
รีบซ้อม หรือเปลี่ยน 
เพื่อประสิทธิภาพ
ของการใช้งาน 
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ตารางที่ 4.5  แสดงการจัดการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ดาดอ่อนภายในโครงการ 

ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
วันที่ในการปฏิบัติงาน(รอบเดือน) หมายเหตุ 

 01
 

02
 

03
 

04
 

05
 

06
 

07
 

08
 

09
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

1.  ตัดหญ้า 
- ตัดหญ้า 
- ใส่ปุ๋ย 

 
/ 

  
 
/ 

                            ตัดทุก 1 
เดือน 

2.  ไม้ยืนต้น 
- ก าจัดวัชพืช 
- ตัดแต่งผิดปกต ิ
- ใส่ปุ๋ย 
- พรวนดิน 
- ก าจัดโรคและแมลง 

 
/ 
/ 
 
 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

              
 
 
 
/ 

              

3.  ไม้พุม่ ไม้คลุมดิน 
- ก าจัดวัชพืช 
- ตัดแต่งผิดปกติ 
- ใส่ปุ๋ย 
- พรวนดิน 
- ก าจัดโรคและแมลง 

 
/ 
/ 
 
 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

              
 
 
/ 

              

4.  อื่นๆ 
- การดน้ าต้นไม ้
- การเก็บกวาด 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

เริ่มงาน 
07.30 น.ทุก
วัน 
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4.4  เกณฑ์ในการออกแบบ 
 
ตารางที่ 4.6  เกณฑ์ในการออกแบบ 

Zone ข้อจ ากัด/ปัญหา การแก้ปัญหา 
A - ลานอเนกประสงค์ ให้ปรับปรุงบริเวณ

ที่ช ารุดในบางส่วน 
- ให้กั้นเขตพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อ
ปรับปรุงพ้ืนที่ 
- ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก 
-เป็นที่มีต้นไม้ใหญ่และโล่ง ท าให้แดด
ส่องในบางพ้ืนที่ ท าให้อากาศร้อนได ้ 
- ให้มีการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม 
- ม้านัง่ มีไม่เพียงพอกับผู้ที่มาใช้ 
- ทางเดินริมน้ ามีสภาพที่ช ารุด 

- ปรับปรุงพ้ืนที่ในบางส่วนที่ช ารุด 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ร่มเงา 
- เพิ่มเติมสิ่งอ านวยความสะดวกของ
กิจกรรมในด้านพักผ่อน 
- เพิ่มกิจกรรมออกก าลังกาย 
- สร้างซุม้ม้านัง่ให้เพียงพอกับผู้ที่มาใช ้
- ปรับปรุงพ้ืนที่ทางเดินริมน้ า 
- ให้เพิ่มกิจกรรมการออกก าลังกายที่เป็น
ฐานเนื่องจากพื้นที่เป็นแนวยาวจึงเหมาะ
ที่จะให้วางกิจกรรมเรียบไปตามทางเดิน 

   
B - ทางเดินริมน้ ามีสภาพที่ช ารุด 

- พื้นที่มีอากาศร้อนเนื่องจากสภาพ
พื้นที่มีแดดส่องตลอดเวลา 
- กิจกรรมการออกก าลังกายยังมีไม่
เพียงพอต่อผู้ใช้โครงการ 
- เส้นทางสัญจรยาวเกินไป ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดการกีดขวางการวางกิจกรรม
ต่างๆในโครงการได้  
- เป็นที่ โล่ ง  มีต้นไม้บางจุด ท า ให้
แสงแดดส่องผู้ใช้ในระหว่างท ากิจกรรม 
- ทางเดินริมน้ ามีสภาพที่ช ารุด 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ร่มเงา 
- ปรับปรุงพ้ืนที่ทางเดินริมน้ า 
- ให้เพิ่มกิจกรรมการออกก าลังกาย 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ร่มเงา 
- ให้ปรับเส้นทางสัญจรเพื่อให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมอื่นๆ 
 

   
C - มีลานอเนกประสงค์และพื้นที่

โดยรอบให้มีการปรับปรุง 
- พื้นที่มีอากาศร้อนแดดส่องตลอดเวลา 
- ทางเดินริมน้ ามีสภาพที่ช ารุด 
- ยังขาดสิ่งที่ดึงดูดและจุดสนใจของ
สวนสาธารณะ 
- ลานจอดรถยังไม่มีการจัดระเบียบ 

- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และพื้นที่
โดยรอบ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มไม้ยืนต้นเพ่ือให้ร่ม
เงาในบริเวณนี้ 
- ปรับปรุงเดินริมน้ า 
- เพิ่มประติมากรรมหรือลานน้ าพุเพื่อ
เพิ่มความน่าสนใจให้แก้สวนสาธารณะ
แห่งนี ้
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) เกณฑ์ในการออกแบบ 
Zone ข้อจ ากัด/ปัญหา การแก้ปัญหา 

D - ทางเดินริมน้ ามีสภาพที่ช ารุด 
- พื้นที่มีอากาศร้อนเนื่องจากสภาพ
พื้นที่มีแดดส่องตลอดเวลา 
- กิจกรรมการออกก าลังกายยังมีไม่
เพียงพอต่อผู้ใช้โครงการ 
- เส้นทางสัญจรยาวเกินไป ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดการกีดขวางการวางกิจกรรม
ต่างๆในโครงการได้  
- เป็นที่ โล่ ง  มีต้นไม้บางจุด ท า ให้
แสงแดดส่องผู้ใช้ในระหว่างท ากิจกรรม 
- ทางเดินริมน้ ามีสภาพที่ช ารุด 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ร่มเงา 
- ปรับปรุงพ้ืนที่ทางเดินริมน้ า 
- ให้เพิ่มกิจกรรมการออกก าลังกาย 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ร่มเงา 
- ใ ห้ ป รั บ เ ส้ น ท า ง สั ญ จ ร เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับกิจกรรมอื่นๆ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี ภาพที่ 4.19 

 แสดง : ผังทางเลือกที่ 1 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี ภาพที่ 4.20 

 แสดง : ผังทางเลือกที่ 2 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงตลาดไชย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี ภาพที่ 4.21 

 แสดง : ผังทางเลือกที่ 3 
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4.5  เกณฑ์การประเมินทางเลือก 
 จากการศึกษาในส่วนของแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษานั้นพบว่าสวนสาธารณะ
และการนันทนาการมีความสอดคล้องกันเพราะในสวนสาธารณะเป็นพื้นที่กลางแจ้งที่ใช้ในการ
พักผ่อน และนันทนาการก็คือการท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย มีความสุขในการกระท านั้น 
เมื่อท าการออกแบบสวนสาธารณะจึงต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านั้นด้วย ส่วนแนวคิดในการออกแบบ
สวนสาธารณะต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสวนสาธารณะและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต าแหน่งที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างต่างๆ และค านึงถึงการออกแบบเพื่อ
ประชาชน และใช้งานได้ด ี
 ส่วนเรื่องข้อจ ากัดหรือปัญหาในการออกแบบพื้นที่โครงการ คือ ต้องค านึงถึงระบบการสัญจร
ภายในพื้นที่โครงการ การเช่ือมโยงของแต่ละพื้นที่ของโครงการ การเลือกใช้พืชพรรณในการออกแบบ 
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ 
 ดังนั้น การศึกษาเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกต้องค านึงถึงการเลือกใช้รูปแบบของการจัด
วางองค์ประกอบต่างๆ ให้เข้ากับพื้นที่โครงการ การแก้ไขจัดวางกิจกรรมต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กับ
การแบ่งพื้นที่กิจกรรม  ค านึงถึงความปลอดภัยในทางเข้าออกของยานพาหนะและความสวยงามของ
สวนสาธารณะแห่งนี้ด้วย  ซึ่งสามารถแบ่งการศึกษาการประเมินทางเลือกออกได้ดังนี้ 
  1)  ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม 
  2)  ความเช่ือมโยงของพ้ืนที่ 
   3)  การจัดองค์ประกอบ 
  4)  ความปลอดภัย 
  5)  การใช้ประโยชน์พื้นที ่
  6)  ความสะดวกสบาย 
 ซึ่งหัวข้อต่างๆ เหล่านี้จะน าไปพิจารณาเป็นการประเมินทางเลือกที่มีทั้งหมด 2 ผัง เพื่อใช้
เป็นข้อพิจารณาในการตัดสินใจในการเลือกผังทางเลือกที่ดีที่สุด ในการพัฒนาไปสู่ผังแม่บทต่อไป 
 
ตารางที่ 4.7 การประเมินทางเลือก 

เกณฑ์ในการประเมิน ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม 1 2 3 
2. ความเช่ือมโยงของพ้ืนที่ 3 1 2 
3. การจัดองค์ประกอบ 1 3 2 
4. ความปลอดภัย 2 1 3 
5. การใช้ประโยชน์พื้นที ่ 2 1 3 
6. ความสะดวกสบาย 1 2 3 

รวม 10 10 16 
 
  



110 

  หมายเหตุ เกณฑ์ในการประเมิน 
    เหมาะสมมาก  3 
    เหมาะสม  2 
    เหมาะสมน้อย  1 
    ไม่เหมาะสม  0 
 จากเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก  สามารถรวบรวมคะแนนโดยมีผลการให้คะแนน  
ดังต่อไปนี ้
  ทางเลือกที่ 1  ได้คะแนนรวม 10 คะแนน 
  ทางเลือกที่ 2  ได้คะแนนรวม 10 คะแนน 
  ทางเลือกที่ 3  ได้คะแนนรวม 16 คะแนน 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รูปแบบในการสร้างกิจกรรมในพื้นที่โครงการ  รูปแบบที่ 3 มีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่มากที่สุด  เนื่องจากได้มีการออกแบบได้ตรงตามข้อจ ากัดต่างๆ และตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้มากที่สุด จึงน าทางเลือกนี้ไปพัฒนาในการออกแบบต่อไป 
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ภาคผนวก  ข 
ตารางสรุปแบบสอบถาม 

 
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 จากการกรอกแบบสอบถามผู้ใช้โครงการ  โดยใช้แบบสอบถาม 100 ชุด โดยสรุปได้ดังนี้ 
 
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป(เพศ) 

เรื่อง รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.1  เพศ 
 
 

ชาย 
หญิง 
รวม 

51 
49 

100 

51 
49 

100 
 
ข้อมูลทั่วไป(อายุ) 

เรื่อง รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.2  อายุ ต่่ากว่า  10  ปี  

10 - 20  ปี 
21 - 30  ปี 
31 - 40  ปี 
41 – 50  ปี  
51 – 60  ปี 
60 ปีขึ้นไป 
รวม 

10 
20 
34 
30 
3 
2 
1 

100 

10 
20 
34 
30 
3 
2 
1 

100 
 
ข้อมูลทั่วไป(ศาสนา) 

เรื่อง รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.3  ศาสนา พุทธ 

คริสต์ 
อิสราม 
อ่ืนๆ 
รวม 

96 
3 
1 
0 

100 

96 
3 
1 
0 

100 
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ข้อมูลทั่วไป(ระดับวุฒิการศึกษา) 
เรื่อง รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.4  ระดับวุฒิการศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 
รวม 

25 
35 
7 

10 
18 
5 
0 

100 

25 
35 
7 

10 
18 
5 
0 

100 
 
ข้อมูลทั่วไป(อาชีพ) 

เรื่อง รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.5  อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน  
แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
เกษตรกร 
อ่ืนๆ 
รวม 

40 
10 
12 
3 

30 
5 
0 

100 

40 
10 
12 
3 

30 
5 
0 

100 
 
ข้อมูลทั่วไป(สถานภาพ) 

เรื่อง รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.6  สถานภาพ  
  

โสด 
สมรส 
หย่า/หม้าย      
อ่ืนๆ  
รวม 

76 
23 
1 
0 

100 

76 
23 
1 
0 

100 
 
ข้อมูลทั่วไป(ท่านมียานพาหนะที่ท่านครอบครองหรือไม่) 

เรื่อง รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.7  ท่านมียานพาหนะ
หรือไม่  

ไม่มี 
มี 
รวม 

45 
55 

100 

45 
55 

100 
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ข้อมูลทั่วไป(ท่านเดินทางมาสวนสาธารณะแห่งนี้ด้วยวิธีใด) 
เรื่อง รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.8  ท่านเดินทางมาด้วย
วิธีใด 

รถจักรยาน 
รถจักรยานยนต์ 
เดิน 
รถยนต์ส่วนบุคล 
รถโดยสาร 
อ่ืน ๆ  
รวม 

35 
22 
10 
25 
8 
0 

100 

35 
22 
10 
25 
8 
0 

100 
 
ตอนที่2 ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ 
ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ  (ส่วนใหญ่ท่านเข้าใช้สวนสาธารณะเพ่ือท่ากิจกรรมในวันใด) 

เรื่อง รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
2.1  เข้าใช้ในวันใด จันทร์ - ศุกร์ 

เสาร์ - อาทิตย์ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ทุกวัน 
อ่ืน ๆ  
รวม 

43 
40 
2 

15 
0 

100 

43 
40 
2 

15 
0 

100 
 
ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ  (ส่วนใหญ่ท่านเข้าใช้สวนสาธารณะเพ่ือท่ากิจกรรมในช่วงเวลาใด) 

เรื่อง รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
2.2  เข้าใช้ในช่วงเวลา
ใด 

05.00 น. - 09.00 น. 
09.01 น. - 13.00 น. 
13.01 น. - 17.00 น. 
17.01 น. - 21.00 น. 
อ่ืน ๆ  
รวม 

12 
3 

45 
40 
0 

100 

12 
3 

45 
40 
0 

100 
 
ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ  (ส่วนใหญ่ท่านเข้าใช้สวนสาธารณะเพ่ือท่ากิจกรรมเป็น
เวลานานเท่าใด) 

เรื่อง รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
2.3  เข้าใช้เวลานาน
เท่าใด 

น้อยกว่า 30 นาที  
30 - 60 นาที   
มากกว่า 60 นาที  
อ่ืนๆ  
รวม 

28 
32 
40 
0 

100 

28 
32 
40 
0 

100 
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ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ  (กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนที่มีอยู่ในสวนสาธารณะ  
ท่านใช้เวลากับกิจกรรมมากน้อยเท่าใด) 

เรื่อง รายการ ล าดับ ร้อยละ รวม(คน) 
2.4  ด้านกิจกรรม
นันทนาการ ประเภท
พักผ่อน 

1. พบปะสังสรรค์ 
 
 
 
 
รวม 

1 
2 
3 
4 
5 

25 
30 
38 
12 
0 

100 

25 
30 
38 
12 
0 

100 
2. เดินเล่นเพื่ออกก่าลังกาย 
 
 
 
 
รวม 

1 
2 
3 
4 
5 

45 
35 
18 
2 
0 

100 

45 
35 
18 
2 
0 

100 
3. ชมความงามของทิวทัศน์ 
 
 
 
 
รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
 

9 
38 
48 
5 
0 

100 

9 
38 
48 
5 
0 

100 
4. อ่านหนังสือ 
 
 
 
รวม 

1 
2 
3 
4 

9 
15 
37 
39 

100 

9 
15 
37 
39 

100 
5. อ่ืน ๆ  - - - 
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ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ  (ประเภทออกก่าลังกายในสวนสาธารณะแห่งนี้  ท่านคิดว่าควร
มีการปรับปรุง) 

เรื่อง รายการ ล าดับ ร้อยละ รวม(คน) 

2.5  ประเภทออกก่าลัง
กายในสวนสาธารณะ
แห่งนี้  ท่านคิดว่าควรมี
การปรับปรุง 

1. ลานอเนกประสงค์ 
(Zone A) 
 
 
รวม 

1 
2 
3 
4 
5 

67 
17 
9 
5 
2 

100 

67 
17 
9 
5 
2 

100 
2. 1. ลานแอโรบิค 
(Zone C) 
 
 
 
รวม 

1 
2 
3 
4 
5 

65 
25 
5 
2 
3 

100 

65 
25 
5 
2 
3 

100 
 
ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ  (สิ่งอ่านวยความสะดวกในสวนสาธารณะแห่งนี้   ท่านคิดว่าสิ่ง
ที่ควรปรับปรุงควรปรับปรุงอะไรบ้างในสวนสาธารณะแห่งนี้) 

เรื่อง 
สิ่งอ านวยความสะดวก

เดิม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม 

2.6  สิ่งอ่านวยความ
สะดวกเดิม 

1. ที่จอดรถ 88 5 4 2 1 100 
2. ทางเดินริมน้่า 89 10 - - 1 100 
3. ท่าน้่า 83 10 5 1 1 100 
4. ห้องน้่า 80 16 2 1 1 100 
5. ทางเดินในสวน 90 8 1 1 - 100 
6. ศาลา 82 9 4 4 1 100 
7. เก้าอ้ีนั่ง 85 5 5 4 1 100 
8. ถังขยะ 75 15 6 3 1 100 
9. ไฟส่องสว่าง 74 22 4 - - 100 
10. รั้วข้างถนน 73 17 5 4 1 100 
11. ประตูเข้า-ออก 70 27 1 1 1 100 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ สิ่งอ่านวยความสะดวกในสวนสาธารณะ 
ที่ต้องการเพิ่มเติม 
ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ สิ่งอ่านวยความสะดวกในสวนสาธารณะ ที่ต้องการ
เพ่ิมเติม (ประเภทพักผ่อน) 

เรื่อง รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ รวม(คน) 

3.1  กิจกรรม
นันทนาการประเภท
พักผ่อน ที่ท่านต้องการ
ให้มีเพ่ิมข้ึน 

1. ปิกนิค 
2. ตกปลา 
3. นั่งเล่น  
4. อ่ืนๆ 

90 
30 
95 
0 

90 
30 
95 
0 

100 
100 
100 
100 

 
ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ สิ่งอ่านวยความสะดวกในสวนสาธารณะ ที่ต้องการ
เพ่ิมเติม (ประเภทออกก่าลังกาย) 

เรื่อง รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ รวม(คน) 
3.2  กิจกรรม
นันทนาการประเภท
ออกก่าลังกาย ที่ท่าน
ต้องการให้มีเพ่ิมข้ึน 

1. สนามเด็กเล่น 
2. ฟุตซอล 
3. บาสเก็ตบอล 
4. ฐานออกก่าลังกาย 
5. อ่ืน ๆ 

50 
95 
98 
80 
0 

50 
95 
98 
80 
0 

100 
100 
100 
100 
100 

 
ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ สิ่งอ่านวยความสะดวกในสวนสาธารณะ  ที่
ต้องการเพิ่มเติม (ท่านต้องการสิ่งอ่านวยความสะดวกใดเพ่ิมเติมบ้าง) 

เรื่อง 
สิ่งอ านวยความสะดวก

เพิ่มเติม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม 

3.3  ท่าน
ต้องการสิ่ง
อ่านวยความ
สะดวกเพ่ิมเติม
อะไรบ้าง 

1. โคมไฟสนาม 80 15 4 1 0 100 
2. ชุดโต๊ะเก้าอ้ี  82 15 2 1 0 100 
3. อ่างล้างมือ  45 40 10 3 2 100 
4. Wifi สาธารณ  60 30 7 2 1 100 
5. โทรศัพท์สาธารณะ 20 25 50 3 2 100 
6. ตู้เอทีเอ็ม 70 20 7 2 1 100 
7. ม้านั่งพัก 80 13 4 2 1 100 
8. ทางจักรยาน 90 5 3 1 1 100 
9. ทางส่าหรับวิ่ง  89 5 3 2 1 100 
10. ป้ายประกาศ 30 40 20 6 4 100 
11. ตู้ไปรษณีย ์ 3 15 80 1 1 100 
12. สิ่งอ่านวยความ
สะดวกส่าหรับคนพิการ 

12 3 80 3 2 100 
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ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ สิ่งอ่านวยความสะดวกในสวนสาธารณะ ที่ต้องการ
เพ่ิมเติม (สภาพแวดล้อมที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน) 

เรื่อง สภาพแวดล้อม 
ล าดับ 

รวม 
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 

3.4 สภาพแวดล้อมที่
ท่านต้องการให้เกิดขึ้น
ในกิจกรรนันทนาการ
ประเภทพักผ่อน 

ความร่มรื่น 35 30 10 25 100 
ความสะอาดเรียบร้อย 10 5 35 50 100 
ความสวยงาม 25 30 30 15 100 
ความเงียบสงบ 30 35 25 10 100 
รวม 100 100 100 100  
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ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 

เรื่อง โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงตลาดไชย  
ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ การศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้ต่อกิจกรรม
นันทนาการในสวนสาธารณะเพ่ือประกอบการท าปัญหาพิเศษ เรื่อง โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสาธารณะบึงตลาดไชย ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ดังนั้นจึงขอความกรุณาในการตอบอย่างอิสระตามความคิดเห็นที่เป็นจริง ค าตอบและ
ข้อความจะไมม่ีผลกระทบต่อผู้ตอบแต่อย่างใด แต่จะมีประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษาต่อไป 

 
ค าชี้แจง 1. กรณุาเติมเครื่องหมาย  /  ลงใน (  ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
  2.เนื้อหาในแบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 3 ตอน 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป   
 1.1  เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง 
 1.2  อายุ (  ) ต่ ากว่า 10 ปี (  ) 10 - 20 ปี (  ) 21 - 30 ปี 
   (  ) 31 - 40 ปี (  ) 41 - 50 ปี (  ) 51 - 60 ปี 
   (  ) 60 ปี ขึ้นไป 
 1.3  ศาสนา (  ) พุทธ  (  ) คริสต์ (  ) อิสลาม 
   (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 
 1.4  ระดับวุฒิการศึกษา 
   (  ) ประถมศึกษา    (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น 
    (  ) มัธยมตอนปลาย/ปวช.    (  ) อนุปริญญา/ปวส.  
   (  ) ปริญญาตรี   (  ) สูงกว่าปริญญาตรี 
   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................... 
 1.5  อาชีพ (  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
   (  ) พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน  (  ) แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 
   (  ) รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ (  ) เกษตรกร 
    (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 
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 1.6  สถานภาพ (  ) โสด  (  ) สมรส (  ) หย่า / หม้าย      
   (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................  
 1.7  ท่านมียานพาหนะที่ท่านครอบครองหรือไม่ (  ) ไม่มี  (  ) ม ี
 1.8  ท่านเดินทางมาสวนสาธารณะแห่งนี้ด้วยวิธีใด     
   (  ) รถจักรยาน  (  ) รถจักรยานยนต์ (  ) เดิน 
   (  ) รถยนต์ส่วนบุคล (  ) รถโดยสาร 
   (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 
 
ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ   
 2.1  ส่วนใหญ่ท่านเข้าใช้สวนสาธารณะเพ่ือท ากิจกรรมในวันใด (ตอบได้เพียง 1ข้อ) 
  (  ) จันทร์ - ศุกร์  (  ) เสาร์ - อาทิตย์ (  ) วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  (  ) ทุกวัน  (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 
 2.2  ส่วนใหญ่ท่านเข้าใช้สวนสาธารณะเพ่ือท ากิจกรรมในช่วงเวลาใด (ตอบได้เพียง 1ข้อ) 
  (  ) 05.00 น. - 09.00 น. (  ) 09.01 น. - 13.00 น. (  ) 13.01 น. - 17.00 น. 
  (  ) 17.01 น. - 21.00 น. (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 
 2.3  ส่วนใหญ่ท่านเข้าใช้สวนสาธารณะเพ่ือท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด (ตอบได้เพียง 1ข้อ) 
  (  ) น้อยกว่า 30 นาที (  ) 30 - 60 นาที  (  ) มากกว่า 60 นาที 
  (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 
 2.4  กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนที่มีอยู่ในสวนสาธารณะ  ท่านใช้เวลากับกิจกรรม
มากน้อยเท่าใด(จงเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  โดยให้หมายเลข 1 มากที่สุด, 2 มาก, 3 ปานกลาง, 
4 น้อย, 5 น้อยที่สุด จงเรียงตามล าดับ) 
  (....) พบปะสังสรรค์  (....) เดินเล่นเพื่ออกก าลังกาย  
  (....) ชมความงามของทิวทัศน์ (....) อ่านหนังสือ   
  (....) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................. 
 2.5  กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกายในสวนสาธารณะแห่งนี้ ท่านคิดว่าควรมีการ
ปรับปรุง (จงเติมเครื่องหมาย   /  ลงในช่องว่าง) 

กิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ลานอเนกประสงค์ (Zone A)      
2. ลานแอโรบิค (Zone C)       
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 2.6  สิ่งอ านวยความสะดวกในสวนสาธารณะแห่งนี้ ท่านคิดว่าควรปรับปรุงมากน้อยเพียงใด
ในสวนสาธารณะแห่งนี้ (จงเติมเครื่องหมาย   /   ลงในช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 

สิ่งอ านวยความสะดวกเดิม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ที่จอดรถ        
2. ทางเดินริมน้ า      
3. ท่าน้ า       
4. ห้องน้ า      
5. ทางเดินในสวน      
6. ศาลา      
7. เก้าอ้ีนั่ง      
8. ถังขยะ      
9. ไฟส่องสว่าง      
10. รั้วข้างถนน      
11. ประตูเข้า-ออก      
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกใน
สวนสาธารณะ ที่ต้องการเพิ่มเติม 
(จงเติมเครื่องหมาย  /   ลงในช่องว่างสิ่งที่อยากปรับปรุง เติมได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 3.1  กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมข้ึน 
   (   ) ปิกนิค   (   ) ตกปลา 
   (   ) นั่งเล่น   (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................... 
 3.2  กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย ที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมข้ึน 
   (   ) สนามเด็กเล่น  (   ) ฟุตซอล 
   (   ) บาสเก็ตบอล  (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................... 
   (   ) ฐานออกก าลังกาย   
 3.3  ท่านต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมอะไรบ้าง  และมากน้อยเพียงใด (จงเติม
เครื่องหมาย  /  ลงในช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้)  

สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. โคมไฟสนาม      
2. โต๊ะเก้าอ้ี       
3. อ่างล้างมือ       
4. Wifi สาธารณะ       
5. โทรศัพท์สาธารณะ      



 

147 

 3.3  (ต่อ) ท่านต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมอะไรบ้าง  และมากน้อยเพียงใด (จง
เติมเครื่องหมาย  /  ลงในช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้)  

สิ่งอ านวยความสะดวกเดิม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
6. ตู้เอทีเอ็ม      
7. ม้านั่งพัก      
8. ทางจักรยาน      
9. ทางส าหรับวิ่ง       
10. ป้ายประกาศ      
11. ตู้ไปรษณีย ์      
12. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ 

     

  
3.4  สภาพแวดล้อมที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน 

 (จงเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  โดยให้หมายเลข 1 มาก จงเรียงตามล าดับ)   
 
 
 
 
 
  (....) ความร่มรื่น     (....) ความสะอาดเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
  (....) ความสวยงาม     (....) ความเงียบสงบ 
  (....) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .....................................     
 
ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. ................................... 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก  ง 
สนามฟุตซอล 

 
1. พื้นสนามฟุตซอลมาตรฐานสากล 
 

 
 

กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่สามารถเล่นในพื้นที่แคบๆได้ โดยไม่ต้องมีพ้ืนที่เท่ากับสนามฟุตบอล 
สนามอาจจะมีพ้ืนที่กลางแจ้ง หรือในร่มก็ได้ ดังนั้นกีฬาฟุตซอลจึงมีความนิยมเล่นกันมากไม่แพ้กีฬา
ฟุตบอล 

ระบบสนามฟุตซอล มีลักษณะเฉพาะ คือ ความยืดหยุ่นสูง กันกระแทก พร้อม กันลื่น เหมาะ
ส าหรับสนามฟุตซอล ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
2. คุณสมบัติระบบพ้ืนสนามกีฬา 

2.1 ใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นตัวสูงรองรับการขยายตัวของคอนกรีตได้ดี 
2.2 สารรองพ้ืนเป็นสารชนิดหนึ่งมีส่วนส าคัญมาก มีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะกับพ้ืนผิวได้ดี 
2.3 สารที่เป็นสารยึดเกาะมีค่าความยืดหยุ่น  Elongation ตามมาตรฐาน ASTM D412 
2.4 มีค่าต้านทานแรงดึง ตามมาตรฐาน ASTM D421 
2.5 เสริมความแข็งแรงของชั้นกลางด้วยชั้นยางสังเคราะห์ชนิด 1 ส่วนความยืดหยุ่นสูง 
2.6 สีทับหน้าทนทานต่อแสงแดดไม่ซีดจาง 
ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ า 

3. สนามแข่งขัน (THE PITCH) 
สนามแข่งขันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวของเส้นข้างต้องยาวกว่าความยาวของ

เส้นประตู 
4. ขนาดสนาม (Dimension)  

ความยาว ต่ าสุด 25 เมตร 

  สูงสุด 42 เมตร 

ความกว้าง ต่ าสุด 15 เมตร 

  
สูงสุด 25 เมตร 
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5. การแข่งขันระหว่างชาติ (International Matches) 
ความยาว ต่ าสุด 38 เมตร 
  สูงสุด 42 เมตร 
ความกว้าง ต่ าสุด 18 เมตร 
  สูงสุด 22 เมตร (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟุตซอล ลักษณะของสนามฟุตซอล สืบค้น
จาก https://www.spkdgroup.co.th, 2560) 

 
 
ภาพ Gallery 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spkdgroup.co.th/
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ภาคผนวก  จ 
สนามบาสเก็ตบอล 

 
1. พื้นสนามบาสเก็ตบอล 
 

 
 

Ure Flex Multilayer ระบบนี้สามารถท่ีจะใช้ท ากับหลายชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนามเทนนิส 
บาสเก็ตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล หรือสนามกีฬาอ่ืนๆ ที่ต้องการความนุ่มและยืดหยุ่นสูงสนามกีฬา
ระบบโพลียูรีเทนสามารถในการทนทานต่อทุกสภาพอากาศสามารถติดตั้งได้ ทั้งสนามกีฬากลางแจ้ง
และในร่ม มีสีสันสดใสทนนานไม่ซีดจางเมื่อมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
ภาพ Gallery 
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ขนาดมาตรฐานของสนามบาสเก็ตบอล ตามมาตรฐานของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ    (FIBA) 
ก าหนดไว้ที่ ยาว 28 เมตร กว้าง 15 เมตร โดยวัดจากขอบในของเส้นสนาม      ส่วนขนาดสนามที่
เล็กที่สุดที่ใช้ในการแข่งขันได้ คือ ยาว 26 เมตร กว้าง 14 เมตร กรณีเป็นสนามในร่ม ความสูงของ
เพดาน หรือสิ่งกีดขวางต้องไม่ต่ ากว่า 7 เมตร (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบาสเก็ตบอล ลักษณะของสนาม
บาสเก็ตบอล สืบค้นจาก https://www.spkdgroup.co.th, 2560) 
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ภาคผนวก  ฉ 
ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น 

 
1. ข้อก าหนดเบื้องต้นด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น 

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับคณะท างานร่างข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น ได้จัด
ให้มีข้อก าหนดเบื้องต้นของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม วัสดุการเลือกใช้ และการจัดเตรียมพ้ืนสนามเด็ก
เล่น และรายละเอียดย่อยของอุปกรณ์ปีนป่าย อุปกรณ์เคลื่อนไหว ชิงช้า กระดานลื่น และเครื่องเล่น
ชุดรวม รวมทั้งแนวของการติดตั้ง ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และผู้ดูแลเด็กในสนามเด็กเล่น ซึ่งสรุปได้
ดังนี้ 
 1.การป้องกันการบาดเจ็บจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น จะต้องประกอบด้วย 
 1.1 เครื่องเล่นที่ปลอดภัย และ เหมาะสมกับอายุของเด็ก  
  1.1.1 อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับอายุ และ
พัฒนาการเด็ก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2-5 ปี) และเด็กในวัยเรียน (อายุ 
5 - 12 ปี) 
  1.1.2 เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากการตก และก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ของ
ศีรษะและสมอง ระยะความสูงจากพ้ืนสนามถึงพ้ืนยกระดับของเครื่องเล่นสนาม ส าหรับเด็กก่อนวัย
เรียนไม่ควรเกิน 1.20 เมตร และส าหรับเด็กวัยเรียนไม่ควรเกิน 1.80 เมตร 
  1.1.3 ในกรณีเครื่องเล่นส าหรับวัยก่อนเรียน มีความสูงของพ้ืนยกระดับที่มีความสูง
มากกว่า 50 เซนติเมตร หรือเครื่องเล่นส าหรับเด็กวัยเรียนทีมีความสูงมากกว่า 75 เซนติเมตร จะต้อง
มีราวกันตก หรือผนังกันตก 
  1.1.4 การออกแบบบันได และราวบันไดชนิดต่างๆ ต้องค านึงถึงระยะก้าว ระยะโหน 
การก ามือเพ่ือยึดเหนี่ยวของเด็กในวัยต่างๆ 
  1.1.5 เพ่ือป้องกันศีรษะติด และกดการหายใจ ช่องต่างๆ ต้องเล็กเกินกว่าศีรษะจะ
ลอดเข้าไปได้ หรือ ใหญ่พอที่ศีรษะไม่เข้าไปติดค้าง คือ ช่องต้องมีขนาดน้อยกว่า 9 เซนติเมตร หรือ 
มากกว่า 23 เซนติเมตร 
  1.1.6 เพ่ือป้องกันการที่เท้า หรือขาเข้าไปติด พ้ืนที่เดิน หรือวิ่ง จะต้องไมีช่องว่างไม่
เกิน 3 เซนติเมตร เพ่ือไม่ให้เท้า หรือขาเข้าไปติด  
  1.1.7 เพ่ือป้องกันนิ้วเข้าไปติด โดยการแหย่หรือลอด จะต้องไม่มีช่องว่างที่อยู่ขนาด 
0.5 เซนติเมตร ถึง 1.2 ซม. 
  1.1.8 เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากการชน กระแทก อุปกรณ์เคลื่อนไหว เช่น ชิงช้า 
ที่นั่งต้องท าด้วยวัสดุที่ไม่แข็ง 
  1.1.9 น็อต - สกรู ที่ใช้ในการยึดเครื่องเล่นสนาม จะเป็นระบบกันคลาย ต้อง
ออกแบบให้ซ่อนหัวน็อต หรือปลายตัดหัวมนที่มีส่วนยื่นไม่เกิน 8 มิลลิเมตร 
  1.1.10 วัสดุที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษและมีสารโลหะหนักเจือปนไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานใน
ของเล่น 
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 2. พ้ืนสนามที่สามารถดูดซับพลังงาน เพ่ือลดการบาดเจ็บจากการตก 
  2.1 พ้ืนสนามเป็นปัจจัยความปลอดภัยที่ส าคัญมากที่สุด พ้ืนสนามที่ดีต้อง
ประกอบด้วยวัสดุอ่อนนิ่ม ดูดซับพลังงานได้ คือ ทราย โดยที่พ้ืนทรายต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 20 
เซนติเมตร ส าหรับเครื่องเล่นสูงไม่เกิน 1.20 เมตร หากเครื่องเล่นสูงเกินกว่าที่ก าหนด พ้ืนทรายต้องมี
ความหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร นอกจากนั้น พ้ืนสนามที่ดีอาจท ามาด้วยยางสังเคราะห์ หรือวัสดุ
อ่ืนที่มีการทดสอบแล้ว พ้ืนสนามที่เป็นพ้ืนแข็ง เช่น ซีเมนต์ อิฐสนาม ก้อนกรวด หินเกร็ด ยางมะตอย 
ทรายอัดแข็ง พ้ืนหญ้าธรรมดา จะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บศีรษะ รุนแรง 
  2.2 พ้ืนที่ปลอดภัย ต้องค านึงถึง การวางผัง ความหนาแน่น พ้ืนที่ว่าง ทิศทางของ
เครื่องเล่น และการใช้งาน ระยะห่างของเครื่องเล่น และชนิดของเครื่องเล่น 
  2.3 การออกแบบพ้ืนที่ปลอดภัย ต้องค านึงพ้ืนที่การตก ระยะว่างอิสระ และพ้ืนที่
การสัญจร 
  2.4 พ้ืนที่การตก ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางอันจะก่อให้เกิดอันตรายเมื่อเด็กตกจากเครื่อง
เล่น โดยควรเป็น 1.50 เมตร โดยรอบเครื่องเล่นที่มีพ้ืนยกระดับสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 เมตร 
หากสูงเกินกว่า 1.5 เมตร พื้นที่การตกควรเป็น 1.80 เมตร โดยรอบ 
 3. การติดตั้ง เครื่องเล่นสนาม ต้องสามารถรับแรงสูงสุดที่กระท าต่อต าแหน่งที่ออกแบบ
ส าหรับใช้งาน ต้องไม่เกิดการพลิกคว่ า เอียง เลื่อน หรือ เคลื่อนตัวได้ ความแข็งแรงในการยึดหรือฝัง
ฐานของเครื่องเล่นสนามถือเป็นหัวใจส าคัญในการติดตั้ง เครื่องเล่นสนามแต่ละชนิดจะถูกออกแบบ
ฐานรากที่มีขนาด ความลึกที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับน้ าหนักและแรงที่กระท าในเครื่องเล่นสนามนั้น ๆ 
 4. การตรวจสอบและบ ารุงรักษา ให้มีการตรวจสอบสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่น
สนามทุกวัน และตรวจสอบพร้อมบันทึกเป็นหลักฐานทุก 3 เดือน โดยเจ้าหน้าที่ในสถานที่ที่ท าการ
ติดตั้ง และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญทางวิศวกรรมตรวจสอบและบันทึกเป็นหลักฐานทุก 1 ปี ควร
เป็นระเบียบปฏิบัติในส่วนการปกครองท้องถิ่น 
 5. ผู้ดูแลเด็ก ต้องมีการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ในการเล่น การใช้เครื่องเล่น การระวัง
การบาดเจ็บและ การปฐมพยาบาล สัดส่วนผู้ดูแลเด็กกับจ านวนเด็กเล็กเท่ากับ 1: 20 และผู้ดูแลเด็ก
กับจ านวนเด็กโตเท่ากับ 1 : 50 
 6. ต้องมีการจัดหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ติดตั้งและตรวจสอบสนามเด็กเล่น และผู้ดูแล 
เด็กในขณะเล่น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสนามเด็กเล่น ความปลอดภัยของ
สนามเด็กเล่น http://www.sanarmdeklen.com/index.php?page=payment, 2560) 

http://www.sanarmdeklen.com/index.php?page=payment


154 

ภาคผนวก  ช 
ประเภทของเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 

 
 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งตามสวนสาธารณะ หรือสวนสุขภาพมีหลายแบบแตกต่างกันไป 
วันนี้เราจะมาท าความรู้จักกับเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแต่ละประเภทเพ่ือให้เราสามารถเลือกใช้
งานได้เหมาะกับความต้องการออกก าลังกายของแต่ละบุคคล โดยเครื่องออกก าลังกายสามารถแบ่งได้
เป็น3ประเภท ดังนี้ 
 1.  เครื่องออกก าลังกายแบบแรงต้าน Resistance exercises machine 
  เครื่องออกก าลังกายแบบมีแรงต้านใช้เพ่ือฝึกความแข็งแรงหรือเพ่ือเพ่ิมความ
แข็งแรงกล้ามเนื้อและเพ่ือเพ่ิมมวลกล้ามเนื้อ  รวมถึงสร้างความแข็งแรงของกระดูกและช่วยในการ
เผาผลาญ ท าให้กล้ามเนื้อกระชับ เช่น อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่ แบบดึง อุปกรณ์จักรยานผีเสื้อ
บริหารหน้าอก อุปกรณ์บริหารแขน-ไหล่-สะโพกและขาแบบคู่ วิธีการเล่นเครื่องออกก าลังกาย
ประเภทนี้เหมือนกับการเล่นเวท โดยจะเล่นจนกล้ามเนื้อล้าเล่นต่อไม่ไหว ให้หยุดพัก1-2 นาที แล้วจึง
เริ่มเล่นยกต่อไป ประมาณ2-3ยก จะช่วยเพ่ิมมวลของกล้ามเนื้อและช่วยในระบบเผาผลาญ ควรเล่น
วันเว้นวัน เพ่ือป้องกันการ ฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ส าหรับเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบมีแรงต้าน
ตามสวนสาธารณะทั่วๆไป มักจะออกแบบให้มีน้ าหนักพอดีไม่หนักมากจนเกินไปเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้
ออกก าลังกายทุกเพศทุกวัย หากผู้ใช้งานต้องการใช้งานแบบเพ่ิมหรือลดน้ าหนักได้ ควรใช้บริก ารใน
โรงยิม หรือศูนย์ฟิตเนส 
 2.  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบแอโรบิค cardiopulmonary exercise machine 
  เป็นอุปกรณ์ส าหรับฝึกความอดทนให้แก่ระบบหายใจ และการไหลเวียนของโลหิต 
อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการเผาผลาญไขมันส่วนเกิน เครื่องออกก าลังกายประเภทนี้ได้แก่ อุปกรณ์ลู่วิ่ง
เอนกประสงค์ เครื่องเดินอากาศไร้การกระแทก โดยการจะเล่นเครื่องออกก าลังกายประเภทนี้ให้ให้ผล
ดีควรเล่นอย่างต่ า20นาที หากผู้เล่นต้องการเล่นเพ่ือเผาผลาญไขมันส่วนเกิน ควรเล่นอย่างต่ า 45 
นาทีเป็นต้นไปอย่างต่อเนื่อง  
 3.  เครื่องออกก าลังกายแบบยืดเหยียด Stretching exercise machine 
  เป็นอุปกรณ์ออกก าลังกายที่ใช้บริหารข้อต่อ เส้นเอ็น โดยจะเล่นเพ่ือให้เกิด ความ
ยืดหยุ่นตัวของพังผืดและเอ็นที่พาดผ่านข้อต่อ โดยการเล่นเครื่องออกก าลังกายประเภทนี้จะต้อง
ระมัดระวังและค านึงถึงความความปลอดภัยเป็นส าคัญ การเล่นให้ค่อยเริ่มอย่างช้าๆ และหยุดค้างไว้
ในจุดที่ยืด (ที่รู้สึกตึง หรือเจ็บ) จนไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อไปได้อีกแล้วประมาณ 10 -15 วินาที 
ระหว่างการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้หายใจเข้า-ออก ตามปกติอย่างช้าๆ และผ่อนคลาย ไม่ต้องกลั้น
หายใจ  ประโยชน์ของการเล่นเครื่องออกก าลังกายประเภทนี้คือ เพ่ือให้กล้ามเนื้อและข้อต่อมีความ
ยืดหยุ่นดี ลดความตึงของกล้ามเนื้อ และช่วยเพ่ิมมุมการเคลื่อนไหว  ตัวอย่างอุปกรณ์ประเภทนี้ได้แก่  
อุปกรณ์วงล้อหมุนยืดหยุ่นแขน หัวไหล่ อุปกรณ์บาร์เดี่ยวและบาร์คู่ 
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 เมื่อเรารู้จักประเภทของเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแล้ว ก็ควรเลือกใช้เครื่องออกก าลังกาย
ให้เหมาะสมกับการต้องการออกก าลังกาย เช่น ต้องการการเผาผลาญมันส่วนเกินเราก็เลือกใช้งานลู่
วิ่งเอนกประสงค์ หรือต้องการบ าบัดอาการปวดเมื่อยข้อเข่า ก็ใช้เครื่องบริหารข้อเข่า  - ขา หรือหาก
ต้องการเล่นเวทเพ่ือเพ่ิมกล้ามเนื้อ เราก็เลือกใช้ อุปกรณ์ยกน้ าหนัก หรือเครื่องบริหารหน้าอก แขน 
หัวไหล่ การเลือกใช้งานให้ถูกประเภทเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับร่างกายเรามากที่สุด และอีกสิ่งหนึ่งที่
ส าคัญของการเล่นเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งตามสวนสาธารณะก็คือ การรู้จักเล่นตามความพอดี
และแบ่งปันให้ผู้ อ่ืนได้เล่นได้เล่นกันอย่างทั่วถึง และควรช่วยกันดูแลรักษาเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง เพ่ือให้เราได้มีใช้งานนาน ๆ (ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องออกก าลังกาย ประเภทขของ
เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง สืบค้นจาก http://nextvision.lnwshop.com/article, 2560)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nextvivion.lnwshop.com/
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ภาคผนวก  ซ 
แบบ Furniture, Lighting, Section, Perspective 
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สัญลักษณ์ รูปภาพ /ตัวอย่างการส่องสว่าง ชื่อ-ยี่ห้อไฟฟ้าส่องสว่าง ตำแหน่ง

ROADWAY POLE LUMINAIRE (SINGLE HEAD)

โคมไฟเสาสำหรับถนน (แบบ 1 หัว)

ARL40-1000MH

ตำแหน่งตามแบบ (ติดตั้งระยะห่าง 18 เมตร)

POLE LUMINAIRE (DOUBLE HEAD)

โคมไฟเสา (แบบ 2 หัว)

PT-CL-140MKL/2

บริเวณเกาะกลางลานจอดรถ

SURFACE-MOUNTED AREA FLOODLIGHT

โคมฉาย แบบติดที่พื้นผิว

FLL80-180LED

สนามบาสเกตบอล , สนามฟุตซอล ,ระเบียงริมน้ำ

BOLLARD LIGHT

โคมไฟเสา (ความสูง 1000 mm.)

BOL-2203

ส่องสว่างทางเดินสวน

WALL/COLUMN-MOUNTED LUMINAIRE

โคมไฟกิ่ง 

UD-122/BK

ศาลา

RECESS-MOUNTED WALL LUMINAIRE

โคมไฟติดผนัง แบบฝัง 

WRS052

ผนังที่นั่ง

RECESS-MOUNTED CEILING LUMINAIRE

โคมไฟฝัง ฝ้าเพดาน 

RSFC 110

ห้องน้ำ

FLUORESCENT LUMINAIRE

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 

LSSTP600/2L

ห้องน้ำ

GARDEN LUMINAIRE WITH EARTH SPIKE

โคมไฟส่องต้นไม้ กับ ก้านปักดิน 

GDS052/S-GX5.3

ส่องสว่างบริเวณโคนต้นไม้

GARDEN LUMINAIRE WITH MOUNTING CLAMP

โคมส่องต้นไม้ กับ ตัวยึดติดต้นไม้ 

GDS152/B

ส่องสว่างบริเวณกิ่งต้นไม้

IN-GROUND LUMINAIRE

โคมไฟฝังพื้น 

INL 201

พื้นระเบียง

IN-GROUND STRIP LUMINAIRE

กล่องไฟส่องสว่าง ชนิดฝังพื้น 

LED-STRIP1M

ป้ายโครงการ

UNDERWATER SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE

โคมไฟใต้น้ำ แบบติดลอย 

SUL309-1C

ส่องสว่างที่หัวน้ำพุ

ROPE LIGHT

ไฟเส้น แบบเส้นเชือก 

LED RIBBON SLX6120

พื้นระเบียง

E27 TORNADO 45WATT X2

180 WATT 3000K Warm White

E27 GENE 18 WATT Warm White

E27 LED A70 14 WATT X2 Warm White

GY6.35/SL Warm White

PRF/OT-XXLED-T8

Warm White

Warm White

LED 7 WATT Warm White

18 WATT 22V/3000K

3000K/25/24Vdc  White

3000K 12W/m Warm White

ผังแสดงไฟฟ้าส่องสว่างแบบขยายและสัญลักษณ์ไฟฟ้า
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ภาคผนวก  ก 
การดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

 
 การดูแลรักษาภูมิทัศน์เป็นงานที่จะต้องปฏิบัติ เพ่ือให้งานภูมิทัศน์คงสภาพความสวยงามอยู่
เสมอ ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น 2 ลักษณะคือ 
 1.  งานดูแลภูมิทัศน์ดาดอ่อน สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
  1.1  การให้น้ า การให้น้ าในพื้นที่โครงการ แบ่งออกเป็น 2 ดังนี้ 
   1.1.1  การให้น้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม (Sprinkler Irrigation) เป็นการให้
น้ าโดยน้ าจะถูกส่งจากแหล่งน้ าจากท่อไปยังพ้ืนที่ที่ท าการจัดภูมิทัศน์ และให้น้ าเป็นฝอยละออง จาก
หัวฉีดซึ่งการให้น้ าในวิธีนี้เป็นการให้น้ ากับพืชพรรณที่เป็นกลุ่ม และไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะในบริเวณ
พ้ืนหญ้าสนามและไม้พุ่มเตี้ย โดยการให้น้ าแบบวิธีนี้จะให้ครั้งละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ โดยจะเริ่มให้
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 06.15 น. 
    1.1.2  การให้น้ าด้วยสายยาง หรือฝักบัวรดน้ า การให้น้ าด้วยวิธีนี้ 
เป็นการให้น้ ากับพ้ืนที่ที่เข้าถึงล าบาก โดยมีหลักการให้น้ า 
    1.1.2.1  การให้น้ าไม่ควรให้มากเกินไป จนน้ าขังอยู่ในบริเวณโคนต้น 
     1.1.2.2  ท าให้วัชพืชดูดน้ าน้อยที่สุด 
     1.1.2.3  หลีกเลี่ยงการให้น้ าในขณะที่แสงแดดจัด 
     1.1.2.4  ให้น้ าที่คุณภาพที่ดีไม่เป็นกรด - ด่างเกินไป 
     1.1.2.5  การให้น้ าที่ดีไม่ควรให้อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างทางภูมิทัศน์ 
สกปรกหรือเสียหาย 
   1.2  การให้ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้ในพื้นที่โครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
    1.2.1  ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ ปุ๋ยหมัก แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ปุ๋ยหมักมากกว่าเพราะปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลาย 
ของซากพืชและสัตว์จึงไม่ค่อยมีเมล็ดวัชพืชปน  โดยการให้ปุ๋ยอินทรีย์จะควบคู่ไปกับการให้ปุ๋ยเคมี 
    1.2.2  ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือปุ๋ยที่ผลิตจากอินทรียวัตถุ 
โดยค านวณธาตุอาหารที่ส าคัญๆ ไว้เพ่ือที่พืชสามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยมี
หลักการให้ปุ๋ย 
     1.2.2.1  ชนิดของปุ๋ยที่ต้องการให้ธาตุอาหาร ที่เหมาะสมกับความ 
ต้องการของพืชพรรณ 
     1.2.2.2  ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะ 
    1.2.2.3  ปุ๋ยต้องมีธาตุอาหารที่เพียงพอ และใส่ในบริเวณที่พืชสามารถดูด
ซึมได้อย่างรวดเร็วที่สุด 
    1.2.2.4  ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ก่อนการปลูกพืชพรรณ ประมาณ 1 - 2 เดือน
เพ่ือช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูก แล้วจึงใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือเริ่มการปลูกพืชพรรณ 
    1.2.2.5  การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กัน เพ่ือป้องกันดิน
เป็นกรด – ด่างเกินไป  
     1.2.2.6  การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ทุก 3 - 6 เดือนต่อครั้ง เพ่ือช่วย 
ปรับปรุง โครงสร้างดิน 
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    1.2.2.7  ควรใส่ปุ๋ยหลังจากการพรวนดินและก าจัดวัชพืชแล้วเพ่ือพืช
พรรณจะได้ดูดซึมปุ๋ยได้อย่างเต็มที ่
   1.3  การพรวนดิน คือการท าให้ดินที่อัดตัวแน่นโปร่งสามารถระบายน้ าและ 
อากาศได้ดี รวมทั้งเป็นการก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชอีกทางหนึ่ง การพรวนดินควรปฏิบัติก่อน 
การใส่ปุ๋ยเพื่อให้ปุ๋ยได้ตกลงในช่องว่างของดิน ซึ่งจะท าให้รากพืชสามารถดูดซับปุ๋ยได้อย่างสะดวก  
    1.3.1  วิธีการพรวนดิน 
     1.3.1.1  ใช้จอบถากหรือจอบอเนกประสงค์พรวน ซึ่งเป็นวิธี 
ปฏิบัติโดยทั่วไป อาจท าก่อนหรือหลังจากการปลูกพืชพรรณแล้วก็ได้ 
     1.3.1.2  ใช้ซ่อมพรวน เป็นวิธีที่ใช้แปลงปลูกพืชคลุมดินขนาดเล็ก 
หรือ กระถางปลูกไม้ประดับ 
   1.3.2  หลักการพรวนดิน 
    1.3.2.1  การพรวนดินนั้นเมื่อสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดินอัดแน่นมากเกินไป 
หรือน้ าซึมลงสู่รากพืชช้า 
    1.3.2.2  ในการพรวนดินแต่ละครั้งจะต้องระมัดระวังไม่ท าให้รากพืชขาด
มากเกินไป 
    1.3.2.3  การพรวนดินจะต้องพรวนบริเวณโคนต้นพืชพรรณหรือบริเวณ 
ใกล้เคียงเพื่อที่รากสามารถดูดธาตุอาหารได้ดี 
    1.3.2.4  การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาด
ของพ้ืนที่และพืชพรรณ 
    1.3.2.5  การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ยและท าควบคู่กับการก าจัด
วัชพืชหรือแมลงศัตรูพืช เพ่ือให้พืชพรรณดูดซับปุ๋ยได้อย่างเต็มที่และประหยัดแรงงาน 
  1.4  การตัดแต่ง คือ การควบคุมการเจริญเติบโต ปรับปรุงรูปทรงของพืชให้สวยงาม
และป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้ดี มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
   1.4.1  การตัดแต่งไม้ยืนต้น มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
    1.4.1.1  ใช้เลื่อยตัดด้านล่างของก่ิงขึ้นประมาณ 

3

1  ของเส้นผ่า- 

ศูนย์กลางก่ิง 
    1.4.1.2  จากนั้น ตัดด้านบนลงมาประมาณ 

3

1  ของเส้นผ่าศูนย์กลางกิ่ง

ห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร ค่อนไปทางโคนกิ่ง 
    1.4.1.3  ตัดกิ่งให้ชิดโคนแล้วแต่งแผลและทาหรือพ่นด้วยยาทาแผลต้นไม้ 
   1.4.2  การตัดแต่งปาล์ม เนื่องจากปาล์มเป็นพรรณไม้ที่มีรูปทรงที่สวยงามอยู่
แล้วในการตัดแต่งจะเป็นการตัดใบหรือกาบใบที่แห้งออกเพ่ือป้องกันโรคและแมลงจะเข้าท าลาย ซึ่งมี
วิธีการปฏิบัติดังนี้ 
    1.4.2.1  การตัดแต่งปาล์มที่เป็นกอ จะต้องตัดต้นที่ไม่เจริญเติบโตแล้ว
หรือต้นที่ไม่น่าดูทิ้งไป โดยตัดต้นให้ชิดพ้ืนดินท าให้พุ่มโปร่งขึ้น 
    1.4.2.2  ปาล์มที่แทงช่อดอกและติดผล เมื่อเก็บผลไปขยายพันธุ์หรือผล
ร่วงหมดแล้วควรตัดทะลายทิ้งทันที 
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    1.4.2.3  ปาล์มเกือบทุกชนิดใบเก่าที่แก่หมดสภาพแล้ว ควรตัดทิ้งไปทันที
เพราะจะมีใบใหม่ออกมาแทน บางชนิดใบจะหลุดออกมาเอง แต่บางชนิดจะไม่หลุดร่วงลงมาแต่จะ
คลุมล าต้นแล้วจึงผุสลายไปเอง จึงควรตัดทิ้งไปเพราะใบจะรกรุงรังไม่น่ามอง แต่ในบางชนิดก็ถือว่า
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะต้น และให้ความสวยงามได้แบบหนึ่ง 
   1.4.3  การตัดแต่งไม้พุ่ม มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
    1.4.3.1  ตัดกิ่งที่แน่นออกจากล าต้นเพ่ือให้ได้ทรงพุ่มที่โปร่งขึ้น โดยจะตัด
ออกท้ังก่ิง 
    1.4.3.2  ตัดออกเพียงบางส่วนเพ่ือให้เกิดกิ่งเล็กๆ มากขึ้น โดยการท าให้
กิ่งสั้นลง ซึ่งจะตัดที่ตาข้าง และตัดให้ถึงส่วนข้อของก่ิงหรือตา 
    1.4.3.3  ตัดให้ได้ทรงที่ต้องการ เป็นการตัดในส่วนของผิวใบหรือพุ่มใบ 
เพ่ือให้เป็นรูปทรงตามท่ีต้องการ เช่น รูปสัตว์ต่างๆ หลักการตัดแต่ง 
     1)  ตัดแต่งพืชพรรณที่เป็นโรคและแมลงออกก่อน  
     2)  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ถูกต้องกับลักษณะงาน 
     3)  ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้คนปีนขึ้นไปตัดแต่ง ไม่ควรตัดกิ่ง
ด้านบนลงมาก่อนเพราะอาจเสียหายได้ ดังนั้นในการตัดควรมีการผูกเชือก ณ จุดกลางของศูนย์ถ่วงจะ
ช่วยลดอันตรายลงได้ 
     4)  กิ่งใหญ่ที่มีน้ าหนักมาก เมื่อตัดแล้วกิ่งอาจหักหล่นท าให้เกิดความ
เสียหายได้ ดังนั้นในการตัดควรมีการผูกเชือก ณ จุดกลางของศูนย์ถ่วงจะช่วยลดอันตรายลงได้ 
     5)  ไม่ควรตัดกิ่งยอดของไม้ยืนต้น เพราะจะท าให้เสียรูปทรง 
     6)  แผลขนาดใหญ่ที่เกิดจากการตัดแต่งควรป้องกันน้ า และเชื้อโรค
เข้าท าลาย โดยใช้พวกสารเคมีป้องกันโรคและแมลงฉีดพ่นหรือทาสี 
  1.5  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ศัตรูพืชที่ท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย ขาด
ความสวยงามและท าให้พืชชะลอการเจริญเติบโต  
   1.5.1  ศัตรูพืชสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
    1.5.1.1  แมลงศัตรูพืช 
    1.5.1.2  โรคพืช 
    1.5.1.2  สัตว์ชนิดต่างๆ 
   1.5.2  หลักการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
    1.5.2.1  พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แล้วจึงหาวิธีในการ
ป้องกันก าจัดที่เหมาะสมตามสาเหตุที่เกิด 
    1.5.2.2  ควรรีบป้องกันก าจัดแมลงและโรคทันทีที่พบ เช่น การจัดแมลง
ท าลายหรือเก็บส่วนของพืชที่เป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก  
    1.5.2.3  เลือกใช้สารเคมีท่ีใช้ก าจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช รวมทั้งอ่าน
วิธีการใช้และส่วนผสมจากบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
    1.5.2.4  ก่อนฉีดพ่นควรหาหน้ากากหรือชุดป้องกันสารเคมี และคนที่ฉีด
พ่นต้องอยู่เหนือลมเสมอ 
    1.5.2.5  ควรฉีดพ่นช่วงใกล้ค่ า ไม่ควรฉีดเมื่อแดดร้อนจัด เพราะสารเคมี
จะระเหยเร็วหรือควรฉีดก่อนฝนตกอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพราะฝนจะชะล้างสารเคมีออกหมด 
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    1.5.2.6  ไม่ควรสูบบุหรี่ระหว่างการท างาน 
    1.5.2.7  ขณะท าการฉีดพ่นสารเคมีไม่ควรรับประทานอาหารหรือวาง
ภาชนะบรรจุอาหารไว้ใกล้เคียงบริเวณปฏิบัติงาน ตลอดจนไม่ควรน าเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ใกล้บริเวณที่
ปฏิบัติงาน เพราะอาจจะถูกละอองจากสารเคมี 
    1.5.2.8  หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้วต้องอาบน้ าชะล้างร่างกายให้สะอาด
แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 
    1.5.2.9  ขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายให้ถูกวิธี เช่น ฝังดิน 
เป็นต้น 
 2  การดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
  2.1การดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
   2.1.1  ลานอเนกประสงค์ แนวทางการดูแลรักษามีดังนี้ 
    2.1.1.1  หมั่นขัดล้างท าความสะอาดอยู่เสมอ เพ่ือคงความสวยงามและ
ขจัดคราบสกปรกที่เกิดขึ้น เช่น ตะไคร่น้ า เศษอาหารหรือเศษขยะต่างๆ 
    2.1.1.2  หมั่นตรวจเช็คบล็อกปูพ้ืนส าเร็จรูปอยู่เสมอ หากพบปัญหาพ้ืน
ยุบตัว ให้แก้ไขโดยการรื้อปรับระดับพ้ืนผิวใหม่ให้ได้ระนาบ แต่ถ้าแผ่นหินแตกร้าวจะต้องเปลี่ยนใหม่
แล้วบดอัดให้แน่นแล้วค่อยปูพื้นใหม่ 
   2.1.2  เส้นทางสัญจร แนวทางการดูแลรักษามีดังนี้ 
    2.1.2.1  หมั่นขัดล้าง โดยใช้แปรงหยาบๆ ถู และก าจัดวัชพืชที่ขึ้นแทรก
ตามแผ่นทางเดิน เพ่ือป้องกันไม่ให้มอสหรือตะไคร่น้ าเกาะตามพ้ืนเพราะจะท าให้ลื่น 
    2.1.2.2  หากตรวจพบว่า แผ่นทางเดินทรุดตัว หรือแผ่นทางเดินแตกร้าว
ให้แก้ไข โดยรื้อปรับระดับพ้ืนผิวให้ได้ระนาบตรงเสียก่อน หรือเปลี่ยนแผ่นใหม่แล้วบดอัดให้แน่น 
จากนั้นจึงค่อยปูพื้น 
   2.1.3  เฟอร์นิเจอร์ แนวทางการดูแลรักษามีดังนี้ 
    2.1.3.1  หากตรวจพบว่า สีที่ใช้ทาอัลลอยและเหล็กหลุดออกให้ หมั่น
ทาสีใหม่เสมอเมื่อสีหลุดลอก 
    2.1.3.2  หากตรวจพบว่า เหล็กเกิดสนิมให้ใช้น้ ายากันสนิมทา และทาสี
ทับใหม ่
   2.1.4  ประติมากรรม   
  วัสดุที่ใช้ท าประติมากรรมในพ้ืนที่โครงการประกอบด้วยทองแดง และฐานท าด้วย
ทรายล้าง  แนวทางการดูแลรักษา มีดังนี้ 
    2.1.4.1  ฐานที่ใช้ท าประติมากรรมจะต้องมีความแข็งแรง สามารถรองรับ
น้ าหนักได ้
    2.1.4.2  ท าความสะอาดให้มีความสะอาดอยู่เสมอ ถ้าพบคราบหินปูน 
ตะไคร่น้ า  สนิม และเศษดินเกาะอยู่ ควรท าความสะอาดโดยใช้น้ าสบู่หรือสารเคมีท าความสะอาด 
ชนิดของสารเคมีที่ใช้ต้องไม่เป็นอันตรายต่อประติมากรรม (นที ภู่รอด, 2545) 
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