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บทคดัย่อ 
 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอ
มวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี มีขนาดพื้นท่ีทั้งหมด 34,520 ตารางเมตร ส่วนพื้นท่ีการออกแบบมีขนาด 
16,659 ตารางเมตร จากการศึกษาพื้นท่ีโดยรวมในทางทฤษฏีท าให้ทราบถึงแนวคิดในการออกแบบ
และการแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีรวมถึงการเลือกใชพ้ืชพรรณ และวสัดุท่ีน ามาใช ้
 จากการศึกษาสภาพแวดลอ้ม กิจกรรม ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการรวมทั้งขอ้มูลต่าง ๆ
ท่ีได้น ามาประยุกต์ในการออกแบบภูมิทศัน์ จึงเกิดเป็นแนวความคิดทางด้านการออกแบบ คือ       
ล าพญากลาง สุขกาย สบายใจ โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 โซน ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ZONE A พื้นท่ีบริเวณอาคารองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีเน้ือท่ีประมาณ 4,980 ตาราง
เมตร ประกอบดว้ยพื้นท่ีลานอเนกประสงค ์พื้นท่ีพกัผอ่น  การเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใชท้  า
กิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น วนัพ่อแห่งชาติ วนัเด็ก   มีการจดัภูมิทศัน์เพื่อสร้างทศันียภาพ และ
จดัพื้นท่ีพกัผอ่น มีตน้ไมใ้หร่้มเงา เป็นตน้ 
 2.  ZONE B พื้นท่ีบริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีเน้ือท่ีประมาณ 3,304 ตารางเมตร การเขา้ใช้
พื้นท่ีบริเวณน้ีคือใชท้  ากิจกรรมนนัทนาการ สนามเด็กเล่น ลานฟุตบอล มีจดัภูมิทศัน์เพื่อลดความ
แขง็กระดา้งของก าแพง และความสวยงาม ส่วนลานฟุตบอลยงัขาดพื้นท่ีพกัผอ่นขา้งสนาม จึงมีการ
จดัภูมิทศัน์เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่น มีตน้ไมใ้หร่้มเงา  เป็นตน้ 
 3.  ZONE C  พื้นท่ีบริเวณอ่างเก็บน ้ า มีเน้ือท่ีประมาณ 6,171 ตารางเมตร เป็นสถานท่ี
ใหบ้ริการส าหรับประชาชนท่ีน าน ้ าไปใช ้และใชจ้ดังานเทศกาล เช่น วนัลอยกระทง เป็นตน้ มีการ
จดัภูมิทศัน์ใหส้วยงามรอบอ่างเก็บน ้า มีตน้ไมใ้หร่้มเงา เป็นตน้ 
 4.  ZONE D พื้นท่ีบริเวณอาคารประชุม มีเน้ือท่ีประมาณ 2,202  ตารางเมตร การเขา้ใช้
พื้นท่ีบริเวณน้ีเพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งในองคก์ร  มีการจดัภูมิทศัน์ใหม่ในเร่ือง
พื้นท่ีพกัผอ่น สร้างทศันียภาพของพื้นท่ี และมีการปิดกั้นสายตาระหวา่งพื้นท่ีพกัผอ่นกบัหอ้งน ้า 
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มวกเหล็ก  จงัหวดัสระบุรี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงงานน้ีจะไม่ส าเร็จไปได้
ถา้ปราศจากค าแนะน าช้ีแนะช่วยเหลือ และขอ้คิดทางด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการท างาน
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 ขอขอบพระคุณทางองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง ทั้งบุคลากร และเจา้หน้าท่ี   
ต่าง ๆ ท่ีให้ความร่วมมือซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการท าโครงการปัญหาพิเศษ และขอ้มูลต่าง ๆ ทั้ง   
วทิยบริการ  ท่ีไดส้รรหาส่ิงดี ๆ มาให ้
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ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคจ์นถึงวนัท่ีขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาคร้ังน้ี รวมถึงให้การสนบัสนุนดา้น
งบประมาณในระหวา่งการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง   เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  74  

หมู่ท่ี  1  ต  าบลล าพญากลาง  อ าเภอมวกเหล็ก  จงัหวดัสระบุรี   ห่างจากอ าเภอมวกเหล็ก ประมาณ  

54   กิโลเมตร และจงัหวดัสระบุรีประมาณ  80  กิโลเมตร   มีเน้ือท่ี ประมาณ  50  ไร่  แต่ปัจจุบนัน้ี

พื้นท่ีไม่แน่นอน เน่ืองจากมีการลุกล ้ าพื้นท่ีจากชาวบา้น พื้นท่ีการปกครองทั้งหมด 18 หมู่บา้น มี

ประชากรทั้งส้ิน 11,809 คน มีจ านวนครัวเรือน 3,988 ครัวเรือน 

ลกัษณะโครงการเป็นสถานท่ีราชการ ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กล าพญากลาง และอ่างเก็บน ้ า โดยท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลางมี

ผูใ้ช้บริการตลอดเวลาท าการ เช่น ติดต่อราชการหรือเป็นสถานท่ีราชการมีผูม้าติดต่อราชการเป็น

ประจ า แต่พื้นท่ีบริเวณโดยรอบยงัไม่มีจุดพกัผ่อน และท่ีจอดรถท่ีไม่เป็นสัดส่วนแก่ผูม้าติดต่อ

ราชการ ประกอบกับพื้นท่ีแห่งน้ีมีการจดังานประจ าปี เช่น งานปีใหม่ งานโคนม  เป็นต้น ซ่ึง

ปัจจุบนัยงัไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกกบักิจกรรมดงักล่าวท่ีเหมาะสม ส่วนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก       

ล าพญากลาง มีจ านวนเด็กเล็ก 50 คน ครู 3 คน ในส่วนพื้นท่ีประกอบไปดว้ย อาคารเรียนเสริมเหล็ก

คอนกรีตชั้นเดียว และสนามเด็กเล่น ปัจจุบนัสนามเด็กเล่นมีพื้นสนามเป็นพื้นดิน และมีเศษกรวดท่ี

เป็นอนัตรายต่อเด็ก ส่วนอ่างเก็บน ้ า เป็นพื้นท่ีเก็บน ้ าส ารองส าหรับหน้าแล้งในการเพาะปลูก 

นอกจากน้ียงัใชท้  ากิจกรรม วนัลอยกระทง ปล่อยปลาวนัเฉลิมพระเกียรติ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มี

ส่ิงอ านวยความสะดวกแก่การท ากิจกรรมดงักล่าว เช่น ท าพื้นท่ีปลอดภยัและมีขนาดท่ีเหมาะสม 

นอกจากพื้นท่ีหลกั ๆ ทั้ง 3 แลว้ ยงัมีพื้นท่ีในส่วนของหอประชุมเก่าท่ีตอ้งการจดัให้มีพื้นท่ีพกัผอ่น  

ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

ดงันั้นองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง จึงมีนโยบายในการจดัภูมิทศัน์และแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ คือ ออกแบบภูมิทศัน์โดยรอบอาคาร และเพิ่มพื้นท่ีพกัผ่อนแก่ผูม้าติดต่อราชการ 

รวมทั้งออกแบบพื้นท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัพื้นท่ีท่ีเป็นกิจกรรมประจ าปี ออกแบบพื้นท่ี

ใหมี้ความสะดวกในการเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน ้ า เพื่อรองรับกิจกรรมประจ าปีบริเวณ

ดงักล่าว รวมทั้งแกไ้ขปัญหาดินสไลด์บริเวณพื้นท่ีทางเขา้โครงการ เม่ือโครงการดงักล่าวไดส้ าเร็จ
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แลว้ จะเป็นประโยชน์แก่พนกังาน และผูม้าติดต่อราชการ เด็ก ๆ ท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กล าพญากลาง 

ประชาชนโดยรอบเป็นอยา่งยิง่ 

 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

 1.2.1  เพื่อศึกษาขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์พื้นท่ีสาธารณะ 

 1.2.2  เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพ รวมทั้งพฤติกรรม และความตอ้งการของ

ผูใ้ชโ้ครงการ 

 1.2.3  เพื่อก าหนดกิจกรรมของพื้นท่ี และก าหนดศกัยภาพของพื้นท่ีเพื่อออกแบบภูมิทศัน์

ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

 1.2.4  เพื่อน าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบล            

ล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี 
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 

 1.3.1  การเขา้ถึงโครงการ 

           การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการสามารถมาได ้2 ลกัษณะคือ รถส่วนบุคคล และรถโดยสาร

ประจ าทาง ซ่ึงสามารถเดินทางมาได้ 3 เส้นทาง คือ มาจากท่ีท าการก านันต าบลล าพญากลาง 

เส้นทางมาจากอ าเภอมวกเหล็ก และมาจากสวนทวภิพ 

 

 

 
 

ภำพที ่1.1 การเขา้ถึงโครงการ 

 

1.3.1.1  ทางเขา้โครงการทางท่ี  1  มาจากท่ีท าการก านนัต าบลล าพญากลาง สามารถ
เดินทางมาไดโ้ดยรถส่วนบุคคล และรถประจ าทางสาย วงัม่วง – มวกเหล็ก 

1.3.1.2  ทางเขา้โครงการทางท่ี  2  เส้นทางมาจาก อ าเภอ มวกเหล็ก สามารถเดินทาง

มาไดโ้ดยรถส่วนบุคคล และรถประจ าทางสาย สระบุรี - ซบันอ้ย 

1.3.1.3  ทางเขา้โครงการทางท่ี  3  มาจากสวนทวิภพ สามารถเดินทางมาไดโ้ดยรถ
ส่วนบุคคล และรถประจ าทางสาย ปากช่อง – มวกเหล็ก  

 

ทางเขา้โครงการสายท่ี 1 มาจากท่ีท าการก านนั ต าบลล าพญา

กลาง 

       ทางเขา้โครงการสายท่ี 2 เสน้ทางมาจาก อ าเภอ มวกเหลก็           ทางเขา้โครงการสายท่ี 3 มาจากสวนทวภิพ 
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1.3.2  ขอบเขตของการศึกษา 

           พื้นท่ีโครงการประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง ซ่ึงให้บริการ 18 

หมู่บา้น ส่วนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กล าพญากลางมีการบริการใหก้บั หมู่บา้นซบันอ้ยเหนือ การวิเคราะห์

โครงการน้ีจะท าการ  วิเคราะห์ผูใ้ชท่ี้อยูภ่ายในโครงการ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของเวลา และขนาดการ

ให้บริการท่ีใหญ่ ในขณะท่ีบริเวณอ่างเก็บน ้ าจะติดเขา ผูใ้ชโ้ดยรอบโครงการท่ีสามารถเขา้ถึงพื้นท่ี 

เพื่อท ากิจรรม โดยวเิคราะห์จากหมู่บา้นโดยรอบ 2 หมู่บา้น ประกอบไปดว้ย หมู่บา้นซบันอ้ยเหนือ 

หมู่บา้นซบัตะกอง 

 

ภำพที ่1.2  พื้นท่ีแสดงขอบเขตการศึกษา 
 
 1.3.3  ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 

พื้นท่ีโครงการน้ีตั้งอยูติ่ดชายเขา  อยูฝ่ั่งตรงขา้มกบัเนินเขาขนาดเล็ก  มีพื้นท่ีโดยรวม
ทั้งหมดประมาณ  50  ไร่  และส่วนพื้นท่ีบริเวณรอบ ๆ นั้น ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่า พื้นท่ีแห่งน้ีเป็น
พื้นท่ีให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี ต าบลล าพญากลาง ซ่ึงมีการปกครองทั้งหมด 18 หมู่บา้น 
พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ  ติดกบั  พื้นท่ีท่ีเป็นป่า 
  ทิศใต ้   ติดกบั  ถนนล าพญากลาง – มวกเหล็ก 
  ทิศตะวนัออก  ติดกบั  พื้นท่ีท่ีเป็นป่า 
  ทิศตะวนัตก  ติดกบั  ชายเขา 



5 
 

 
ภำพที ่1.3  แสดงขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 

 

 สภาพพื้นท่ีโดยรอบโครงการนั้นมีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขา และท่ีราบสูง มีภูเขาท่ีมี   

พืชพรรณตน้ไมอุ้ดมสมบูรณ์ การตั้งบา้นเรือนของชาวบา้นกระจดักระจาย ในแต่ละบ้านมีการ     

ท าสวน ท าไร่ และเล้ียงโคนมเป็นหลกั  

 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1  ทราบถึงขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์พื้นท่ีสาธารณะ 

 1.4.2   ทราบถึงขอ้มูลดา้นกายภาพ รวมทั้งพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ

 1.4.3   ทราบถึงกิจกรรมและศกัยภาพของพื้นท่ีออกแบบภูมิทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม 

และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

 1.4.4   เสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 

อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี 

 

 

1)  ทิศเหนือ ติดกบั พื้นท่ีท่ีเป็นป่า 

2)  ทิศตะวนัออก ติดกบั  

     พื้นท่ีท่ีเป็นป่าโล่ง 

3)  ทิศใต ้ติดกบั ถนนหลวง  

      ล าพญากลาง-มวกเหล็ก 

4)  ทิศตะวนัตก ติดกบั  

      พื้นท่ีท่ีเป็นชายเขา 
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1.5  วธิีกำรด ำเนินงำน 

 1.5.1  ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์พื้นท่ีสาธารณะ และกรณีศึกษา 

  1.5.1.1   ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ 

  1.5.1.2   ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ีนนัทนาการ 

  1.5.1.3   ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั (กรณีศึกษา) 

 1.5.2  ศึกษาลกัษณะขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

  1.5.2.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพกายภาพ 

   1)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 

   2)  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 

   3)  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 

   4)  ศึกษาพืชพรรณเดิม 

   5)  ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีเดิม 

   6)  ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

   7)  ศึกษากิจกรรมท่ีตอ้งจดัในแต่ละเดือน (เทศกาลต่าง ๆ ในพื้นท่ี) 

   8)  ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 

  1.5.2.2  ขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้

   1)  ประเภทและจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 

   2)  พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

1.5.3  การสรุปขอ้มูล 

  1.5.3.1  สรุปลกัษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

  1.5.3.2  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี จากพฤติกรรม และความตอ้งการ    

ของผูใ้ช ้

  1.5.3.3  ก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ี และแกไ้ข

ปัญหาพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม 

1.5.4   ขั้นตอนการออกแบบ 

 1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

 1.5.4.2  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
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 1.5.4.3  ก าหนดแนวความคิดดา้นต่าง ๆ  

  1)  แนวความคิดทางดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

  2)  แนวความคิดทางดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

  3)  แนวความคิดดา้นการใชพ้ื้นท่ี 

  4)  แนวความคิดในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพื้นท่ี 

  5)  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 

 1.5.4.4    เสนอแบบแปลนแนวความคิด 

 1.5.4.5    สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 

 1.5.4.6    เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 

 1.5.4.7    สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 

 1.5.4.8    เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 

 1.5.4.9    แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 

 1.5.4.10  แสดงรูปแบบทศันียภาพต่าง ๆ   

 1.5.4.11  ท าการประมาณราคา 

 1.5.5  ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 

  1.5.5.1  น าเสนอผลการออกแบบ 

  1.5.5.2  ขอ้เสนอแนะ 

 1.5.6  จดัท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 

 
 
 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบักำรออกแบบภูมทิศัน์พืน้ที่

สำธำรณะ และกรณีศึกษำ 

1)  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบพ้ืนท่ี

สาธารณะ  

2)  ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใช้

พ้ืนท่ี 

- ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั (กรณีศึกษา) 

ศึกษำ ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัสภำพพื้นที ่

 1)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 

 2)  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 

 3)  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 

 4)  ศึกษาพืชพรรณเดิม 

 5)  ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

 6)  ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพ้ืนท่ีเดิม 

 7)  ศึกษากิจกรรมท่ีตอ้งจดัในแตล่ะเดือน  
ขั้นตอนกำรออกแบบ 

1)  ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

2)  ก าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 

3)  ก าหนดแนวความคิดดา้นต่าง ๆ  

   (1)  แนวความคิดดา้นการใชพ้ื้นท่ี  

   (2)  แนวความคิดทางดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

   (3)  แนวความคิดทางดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

   (4)  แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

   (5)  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 

   (6)  แนวความคิดดา้นทศันียภาพและมุมมอง 

4)  เสนอแบบแปลนแนวความคิด 

5)  สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 

6)  เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 

7)  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือก

ทางท่ีดีท่ีสุด 

8)  เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 

9)  แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 

10)  แสดงรูปแบบทศันียภาพต่าง ๆ  

11)  ท าการประมาณราคา 

 

สรุปข้อมูล 

 1)  สรุปลกัษณะพ้ืนท่ี ปัญหาและแนว

ทางการแกไ้ขปัญหา 

 2)  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี จาก

พฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ช ้

 3)  ก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตาม

ศกัยภาพของพ้ืนท่ี และแกไ้ขปัญหาพ้ืนท่ี

อยา่งเหมาะสม 

 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมนิผล 

   1)  น าเสนอผลการออกแบบ 

   2)  ขอ้เสนอแนะ 

จดัท ำรูปเล่ม 

แผนภูมิที ่1.1  ขั้นตอนในการศึกษา 



 บทที่ 2 
ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัโครงการ 

 

2.1  หลกัการในการออกแบบสวนส าหรับสถานทีร่าชการ 

 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2535) กล่าวว่า  สถานท่ีจดัสวนในส านักงานแตกต่างจากการ           

จดัภูมิทศัน์ในบา้นหลายอยา่ง เพราะเป็นสถานท่ีส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีสามารถเห็น และสัมผสั

ไดรู้้สึกถึงความงามในสถานท่ีนั้น ๆ ดว้ยการจดัภูมิทศัน์ในส านกังาน ตอ้งค านึงถึงประโยชน์การใช้

สอยเป็นอนัดบัแรก เช่น การปลูกตน้ไมใ้หญ่เพื่อให้ร่มเงา และสามารถให้ความสวยงามไดใ้นเวลา

เดียวกนั 

 การจดัภูมิทศัน์ส านักงานควรมีการก าหนดขั้นตอนการออกแบบ โดยค านึงถึงการใช้

ประโยชน์ และความตอ้งการของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์การออกแบบ

ทางดา้นน้ี นบัว่าเป็นการเร่ิมตน้ท่ียาก การเร่ิมตน้ท่ีดีควรเร่ิมจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นล าดบัโดยมีขั้นตอน

ดงัน้ี 

 2.1.1  การก าหนดทางเดิน การก าหนดทางเดินทั้ งภายในพื้นท่ี และนอกพื้นท่ีควรให้

สอดคล้องกบัส่ิงแรกท่ีจะท า โดยสังเกตทางเขา้ออกของส านักงานควรจดัวางทางเดินโดยรอบ      

ตวัอาคารจากหนา้อาคารไปยงัหลงัตวัอาคาร  ทางเดินไปลานจอดรถ ทางเดินไปบริเวณลานพกัผอ่น 

สนามเด็กเล่น หรือการเดินผ่านสวน ควรจดัท าทางเดินให้มีระบบการไหลเวียนไปเร่ือย ๆ ไม่เกิด

การติดขดั ต าแหน่งทิศทางการเดินอาจจะน ามาเช่ือมต่อกนัตามจุดท่ีเหมาะสม และไม่ท าให้สนาม

เสียหาย เช่น ไม่ท าให้สนามหญา้แบ่งออกเป็นหลาย ๆ ส่วนเกินไป ควรท าให้ทางเดินสัมพนัธ์กบั

แนวตวัอาคารทางดา้นใดดา้นหน่ึง ทางเดินท่ีผ่านเขา้ไปชมสวนควรมีจุดมุ่งหมาย เช่น ทางเดินไป

ลานพกัผอ่น สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพแลว้เดินกลบัมาหรือท าทางเดินรอบสวนก็ได ้

 2.2.2  การวางต าแหน่งไม้ยืนต้น เพราะต้นไม้มีการเจริญเติบโตตลอดเวลาไม่หยุดน่ิง

โดยเฉพาะไมย้นืตน้เป็นไมใ้หญ่ท่ีมีความสูง ต าแหน่งของไมย้นืตน้คือ 

  2.2.2.1  ขา้งถนน 

  2.2.2.2  บริเวณร้ัวรอบโครงการทั้งหมด  

  2.2.2.3  เฉพาะจุดท่ีตอ้งการร่มเงาเพื่อการพกัผอ่น 

  2.2.2.4  ปลูกกนัแดดท่ีตอ้งการใหร่้มเงาแก่หอ้งท างาน อาคารเอนกประสงค ์
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  2.2.2.5  ปลูกดา้นใดดา้นหน่ึงของร้ัว เพื่อปิดบงัทิศทางลม และฝุ่ นละออง 

 2.2.3  ก าหนดพื้นท่ีเพื่อประโยชน์การใชส้อย และความสวยงามโดยยดึหลกัเร่ืองประโยชน์

การใชส้อยก่อน การก าหนดต าแหน่งความสวยงามควรอยูใ่กลก้บั บริเวณพกัผอ่น และอยูใ่กลค้น

มากท่ีสุดเพราะโอกาสท่ีจะไดช่ื้นชมมีมากกวา่ 

2.2.4  บริเวณทางเดิน และถนนควรปลูกไมย้นืตน้เพื่อช่วยลดการสะทอ้นแสงของคอนกรีต

และใหร่้มเงา ท าใหเ้กิดความร่มร่ืน ไม่ควรท่ีจะปลูกไมย้นืตน้มากเกินไปจนเตม็สนาม เพราะจะท า

ใหแ้สงแดดส่องไปไม่ถึงพืชพรรณดา้นล่างอาจจะท าใหพ้ืชพรรณตายได ้ ลกัษณะการปลูกไมย้นืตน้ 

และไมพุ้ม่ควรปลูกเรียงเด่ียวไปเร่ือย ๆ ตามริมถนน การปลูกไมพุ้ม่ตามขอบริมถนน ริมทางเดิน 

ควรแบ่งกลุ่มปลูกเป็นช่วงไม่กั้นแนวทางเดิน 

2.2.5  บริเวณสวนหยอ่ม ต าแหน่งสวนหยอ่มควรอยูใ่กลก้บัลานนัง่เล่นพกัผอ่นหรืออยูใ่กล้

หอ้งเอนกประสงค ์ สวนหยอ่มควรมี 1 - 2 จุด จดัไวเ้พื่อเป็นจุดเด่นเอาไวร้องรับการพกัผอ่นของผู ้

เขา้ใชบ้ริการในพื้นท่ีหากมีหลายแห่งเกินไปอาจท าใหค้วามโดดเด่นจุดหลกัหายไป และรูปร่างของ

สวนเสียไป ท่ีส าคญัสวนหยอ่มควรมองเห็นไดง่้าย สะดุดตา และควรเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้มีรูปร่าง

สวยงาม โตชา้หรืออาจใชเ้ป็นไมด้ดัก็ได ้

2.2.6  กะบะ ตามลกัษณะทัว่ไปมกัอยูข่า้งอาคาร ขา้งร้ัว มกัเป็นกะบะลกัษณะยาว และแคบ

เพื่อใหส้ามารถปลูกตน้ไมไ้ด ้ ก่อนปลูกตน้ไมค้วรตรวจสอบดูรูระบายน ้าภายในกะบะ ถา้ไม่มีควร

เจาะ ควรตรวจดูแสงสวา่งจุดท่ีวางกะบะวา่ไดรั้บแสงแดดอยา่งไรหรือไม่ไดรั้บแสงแดด ควรเลือก

ตน้ไมท่ี้เหมาะกบัพื้นท่ีท่ีจะวางถา้ตอ้งการร่มเงาไมห้รืใหร่้มเงาเป็นไมพุ้ม่ควรเป็นไมท่ี้ตดัแต่งใหไ้ด้

รูปทรงแต่งดา้นบน โดยการวางควรให้ตน้ไมชิ้ดก าแพงดา้นหน่ึง ลกัษณะก าแพงท่ีไม่สวยหรือเพื่อ

ตอ้งการลดแสงสะทอ้นของก าแพงการปลูกไมพุ้ม่สองชนิดสลบักนัอาจเป็นไมพุ้ม่เต้ียหรือไมพุ้ม่สูง

ในกะบะปลูก  

2.2.7  มุมสนามควรมีตน้ไมบ้ริเวณมุมสนามเพื่อลดความแขง็กระดา้งโดยการใชไ้มพุ้ม่ปลูก

เป็นแนว เพื่อเพิ่มสีสันใหก้บัสนาม 

2.2.8  สวนไมผ้ลควรปลูกไวบ้ริเวณท่ีรับแสงแดดเตม็ท่ีปลูกไวส้ าหรับประชาชนท่ีเขา้มาใช้

บริการไม่วา่จะเป็นเพื่อเศรษฐกิจการคา้ การแจกจ่ายพนัธ์ุกลา้ไมเ้พื่อเกษตร เป็นตน้ 

2.2.9  มุมส าหรับเด็ก ควรจดัเป็นสนามหญา้และพนัธ์ุไมท่ี้เลือกใชค้วรเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ไม่เป็น

อนัตรายต่อเด็ก เช่น มีพิษหรือมีหนาม                                                                                                              
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2.2.10  ควรก าหนดสนามหญา้ใหอ้ยูบ่ริเวณส่วนกลางของพื้นท่ี โดยการออกแบบใหย้ึดหลกั

ท่ีวา่สนามหญา้ตอ้งเป็นพื้นท่ีไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพนัธ์ุควรเป็น

พนัธ์ุท่ีทนต่อแสงแดดไดดี้ ทนลม  

            2.2.11 ออกแบบใหมี้จุดเด่น ในการออกแบบตอ้งออกแบบสวนใหมี้จุดเด่น และจุดรองโดย

จุดเด่นตอ้งมีขนาดใหญ่กวา่จุดรอง แลว้จ านวนตน้ไมต้อ้งมากกวา่ การเลือกพืชพนัธ์ุไมไ้ม่ควรเยอะ

เกินไปจะท าใหเ้กิดความแตกต่าง 

            2.2.12  ส่ิงท่ีเช่ือมต่อระหวา่งจุดเด่นและจุดรอง การเช่ือมต่อระหวา่งจุดเด่นและจุดรองท าให้

เกิดความต่อเน่ืองระหวา่งจุดสองจุดโดยการใชพ้นัธ์ุไมเ้ป็นแนวเช่ือม 

            2.2.13 มุมสามเหล่ียม พื้นท่ีท่ีเป็นมุมสามเหล่ียม เช่น มุมอาคาร มุมก าแพง ควรมีการปลูก

พนัธ์ุไมเ้ป็นกลุ่มเพื่อลดความแขง็กระดา้งของส่ิงก่อสร้างนั้น ๆ 

                       การจดัสวนราชการนั้นมีความแตกต่างจากการจดัสวนในบ้านหลายอย่างเพราะ

สถานท่ีราชการเป็นท่ีท่ีประชาชนไดมี้โอกาสเขา้มาใชป้ระโยชน์ ไม่วา่จะเป็นการติดต่อราชการต่าง 

ๆ หรือแมแ้ต่การท ากิจกรรม เช่น การพกัผอ่น การออกก าลงักาย เป็นตน้ โดยประชาชนท่ีเขา้มาใช้

บริการในสถานท่ีนั้นมีโอกาสไดส้ัมผสัถึงความงามภายในส่วนใหญ่ เพราะเป็นเร่ืองท่ีอ านวยความ

สะดวกใหก้บัประชาชน เช่น   

  1)  การปลูกตน้ไมใ้หญ่ให้ร่มเงา ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือทางเดินเทา้ควรท่ีจะปลูก

ตน้ไมใ้ห้ร่มเงาในสถานท่ีนั้น เพื่อให้ความร่มร่ืนตลอดทางเดิน หรือจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึงได้ 

หรือขณะการขบัรถ 

  2)  ใหค้วามสบายตาสบายใจ ในขณะการเดินผา่นไปในสถานท่ีนั้นควรมีแปลงไม้

ดอก    ไมป้ระดบัท่ีสวยงามท าใหเ้กิดความร่มร่ืน สบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะและวชัพืช 

  3)  ให้ทั้ งความสะดวก ความเป็นระเบียบ ความสวยงามและความสะอาดไป

พร้อมๆ กนั 

  4)  เส้นทางท่ีใชใ้นการสัญจร  ควรออกแบบสวนให้เขา้กบั ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของ กลุ่มคนส่วนใหญ่ เช่น การท าทางเทา้ท่ีถาวรใชว้สัดุปูพื้นท่ีแขง็แรง เช่น อิฐ หิน หรือซีเมนต ์

เพื่อใหค้นเดินไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ แต่ในการออกแบบควรดดัแปลงทิศทางใหอ่้อนนุ่มสวยงาม

กวา่เส้นทางเดินตรง ๆ และควรปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มเงาตลอดทางเดิน ช่วงใดท่ีไม่ตอ้งการใหค้นเดินเขา้

ไปในสวน หรือสนามควรใชไ้มพุ้ม่กั้น แต่ควรเป็นพุม่ท่ีมีขนาดสูงกวา่ 0.40-0.50 เมตร เพราะ

มิฉะนั้นคนสามารถขา้มผา่นไดง่้ายถา้สามารถท าไดก้็ไม่จ  าเป็นตอ้งติดป้ายหา้มเดินลดัสนามต่อไป 
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  5) บริเวณสนามหญา้ ดา้นหนา้ของตวัอาคาร ตอ้งมีหญา้ท่ีมีความเขียวสดงดงาม

และตอ้งราบเรียบปราศจากวชัพืช และเศษขยะ โดยทัว่ไปแลว้สนามหญา้หนา้อาคารควรปลูกเฉพาะ

ไมย้นืตน้รอบสนามเท่านั้นหรืออาจมีไมพุ้ม่ มีไมด้อกรอบเสาธง หรืออนุสาวรีย ์ ก็ไดแ้ต่ควรเป็น

แปลงเรียบ ๆ จะเหมาะสมกวา่ 

  6)  การจดัสวนหนา้อาคารไม่ควรจดัเป็นล าธาร เกาะแกร่ง หรือสะพานขา้ม เพราะ

การจดัสวนในลกัษณะน้ีควรจดัอยูใ่นมุมท่ีเป็นส่วนตวัภายในบา้นหรือมุมหน่ึงในอาคารท่ีไม่ท าลาย

ความสง่างามของสถานท่ีนั้น 

  7) สถานท่ีราชการใดท่ีละเลย ในเร่ืองของการรักษาความสะอาดไม่ควรจดัพื้นท่ี

เป็นสวนกรวด น ้าตก หรือน ้าพุเ ป็นอนัขาด เพราะสวนเหล่าน้ีตอ้งการความสะอาด และการดูแลเอา

ใจใส่สม ่าเสมอถา้หากจดัแลว้ไม่สามารถดูแลรักษาความสะอาดไดย้ิง่ท  าใหน่้าเกลียดมากกวา่การจดั

สวนแบบเรียบ ๆ ท่ีปลูกตน้ไมอ้ยา่งเดียว 

  8)  การตดัแต่งตน้ไมเ้ป็นรูปทรงต่าง ๆ ท่ีเหมาะส าหรับการแต่งสวนในท่ีราชการ 

เพราะเม่ือมองดูมีระเบียบแบบแผนใหภ้าพพจน์ท่ีดี มากกวา่การปล่อยใหโ้ตเองตามธรรมชาติ เช่น 

ตดัแต่ง   สนปฏิพทัธ์ใหเ้ป็นทรงกระบอก ตดัแต่งเขม็ใหเ้ป็นพุม่กลม หรือการดดัแปลงไมด้อกให้

มนตรงขอบแปลงจะดู  สวยกวา่การปล่อยใหเ้ป็นแปลงส่ีเหล่ียมต่าง ๆ 

  9)  พรรณไมท่ี้เลือกใชค้วรเลือกใชไ้มท่ี้โตเร็ว และใหร่้มเงาต่อบริเวณทางเดินริม

ถนนและสามารถใหด้อกท่ีสวยงามดว้ย เช่น หางนกยงูฝร่ัง นนทรี ประดู่ ชมพูพนัธ์ุทิพย ์ เสลา 

ตะแบก เป็นตน้ ส่วนไมพุ้ม่ท่ีมีดอกควรเลือกชนิดท่ีดูแลรักษาง่าย เล้ียงง่าย เช่น เข็ม หูปลาช่อน 

ขาไก่  ชวนชม ผกากรอง แพงพวย เป็นตน้ 

  10) การดูแลรักษาตน้ไมใ้ห้สวยงาม ซ่ึงรวมถึงการตดัแต่ง ฉีดยารักษาโรคแมลง 

การใหปุ๋้ยตน้ไม ้ สนามหญา้ หลงัจากการดูแลแลว้จะท าใหม้องเห็นลกัษณะของสวนท่ีเด่นชดั และ

ปรอดโปร่ง 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า สถานท่ีราชการเป็นสถานท่ีท่ีบุคคลต่างๆ เข้ามา

ติดต่อราชการหรือใชบ้ริการดา้นนนัทนาการ เช่น พกัผอ่น ออกก าลงักาย การจดัตกแต่งภูมิทศัน์จึง

เป็นส่ิงจ าเป็นเพราะจะช่วยใหเ้กิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ความสง่างามแก่พื้นท่ี

นั้น ๆ ดงันั้นการจดัสวนส าหรับสถานท่ีราชการจะต้องพิจารณาประโยชน์การใช้สอยรวมไปถึง

ความสวยงาม ซ่ึงจะเน้นความเป็นระเบียบ เด่นชดั โปร่งตา พร้อมทั้งให้ความสดช่ืน ดงันั้นการจดั

สวนในสถานท่ีราชการจะเป็นแบบมีระเบียบ ซ่ึงต่างไปจากการจดัสวนในบา้น 
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ตารางที ่2.1 สรุปการจดัสวนส าหรับสถานท่ีราชการเพื่อการน าไปใช้ 

ประเด็นท่ีศึกษา การน าไปใช ้
มุมสามเหล่ียม ควรมีการปลูกพรรณไมเ้ป็นกลุ่ม ๆ เพื่อช่วยลด

ความแขง็กระดา้งของอาคารและมุมก าแพง 
 
ก าหนดทางเดินภายในสวนใหส้อดคลอ้งกนั 

 
ต าแหน่งทิศทางการเดินก าหนดทิศทางการเดิน
ให้สอดคล้องสามารถเช่ือมต่อกันตามจุดท่ี
เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ทุกส่วนของ
พื้นท่ี 
 

การวางต าแหน่งไมย้นืตน้ ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณร้ัวรอบโครงการปลูก
เฉพาะจุดท่ีต้องการร่มเงาเพื่อพกัผ่อนกันแดด
ตอนบ่ายและปลูกเพื่อบดบงัในส่ิงท่ีไม่น่าดูกนั
ลมและกนัฝุ่ นละออง 
 

ทางเดินและถนน ปลูกตน้ไมเ้พื่อลดการสะทอ้นแสงของคอนกรีต
ปลูกริมถนนเรียงเด่ียวไปเร่ือยๆ ปลูกไม้พุ่มท่ี
ขอบริมถนน ทางเดินควรแบ่งเป็นกลุ่มเป็นช่วง
ไม่กั้นแนวทางเดิน 
 

สวนหยอ่ม บริเวณสวนหย่อมจัดวางให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องเช่ือมต่อกับจุดอ่ืนมองเห็นชัดเจน
สะดุดตาใชไ้มด้ดัท่ีสวยงามเพื่อสร้างจุดเด่น 
 

มุมสนาม ควรมีการใส่ตน้ไมบ้ริเวณมุมสนามเพื่อช่วยลด
ความแข็งกระด้าง โดยใช้พันธ์ุไม้หรือไม้พุ่ม
สวยงามท่ีมีความอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มสีสันให้กับ
สนามหญา้ 
 

มุมส าหรับเด็ก ควรจดัใหเ้ป็นสนามหญา้พนัธ์ุไมท่ี้เลือกใชไ้ม่
ควรมีพิษหรือมีหนามท่ีเป็นอนัตรายส าหรับเด็ก 
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ตารางที ่2.1 สรุปการจดัสวนส าหรับสถานท่ีราชการเพื่อการน าไปใช ้(ต่อ) 

ประเด็นท่ีศึกษา การน าไปใช ้
สนามหญา้ ควรเป็นพื้นท่ีท่ีรับแสงแดดเต็มท่ีเป็นพื้นท่ีกวา้ง

โล่ง โดยปลูกเป็นไมย้ืนตน้ให้มากท่ีสุด ส าหรับ
ไมพุ้ม่และไมค้ลุมดินควรปลูกไล่ระดบัลงมา 
 

ออกแบบใหมี้จุดเด่น จุดเด่นตอ้งมีขนาดใหญ่กว่าจุดรองและจ านวน
ตน้ไมม้ากกวา่ดว้ยพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นสนามไม่ควร
มีมากเกินไปจะท าใหเ้กิดความแตกต่าง 
 

กะบะ ควรเป็นกะบะยาวและแคบ ได้รับแสงสว่างท่ี
เพียงพอ กะบะท่ีไม่มีรูระบายน ้ าควรเจาะรูเพื่อ
ระบายน ้ า ปลูกไมพุ้่ม 2 ชนิด สลบักนั อาจเป็น
ไมพุ้ม่เต้ียไมพุ้ม่สูงในกะบะปลูก 

 

2.2  หลกัการและแนวคดิในการออกแบบสวนสาธารณะและสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ  

2.2.1  ความหมายของสวนสาธารณะและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  

          เอ้ือมพร วีสมหมาย (2527) กล่าวว่า ความสนใจของมนุษยใ์นเร่ืองของการพกัผ่อน

หย่อนใจมีหลายรูปแบบ และเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง หรือแมว้่าจะเป็นเพียงการ

สนใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะตลอดอายุขยัของบุคคลนั้นก็ตาม เร่ิมจากการเล่นตุ๊กตาในวยัเด็ก

และเปล่ียนไปเร่ือย ๆ เม่ือเติบโตข้ึน เช่น ตกปลา ร้องเพลงเตน้ร า ซ่ึงลกัษณะการพกัผ่อนหย่อนใจ

นั้น เป็นส่ิงเฉพาะของแต่ละบุคคลไม่มีขีดจ ากดั 

 การพกัผ่อนหย่อนใจมีหลายรูปแบบข้ึนอยู่กบัอายุ ความสนใจ และความตอ้งการ

ของแต่ละบุคคล อาจจะเป็นรูปเฉพาะบุคคล หรือรวมกลุ่ม บางคร้ังก็ใช้ก าลงัมาก บางคร้ังก็เงียบ

สงบรวมทั้งการน่ิงและการเฝ้าดูคนอ่ืนเล่นเกมส์ต่าง ๆ ดว้ย 

 2.2.2  หลกัการออกแบบสวนสาธารณะและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ( Principle of Design 

for Park and Recreation)  

           การออกแบบสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจจ าเป็นต้องทราบถึง

หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ ซ่ึงมีรายละเอียด (เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2527) ดงัน้ี 
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2.2.2.1  ออกแบบใหทุ้กอยา่งมีจุดมุ่งหมาย (Everything must have a Purpose) 

การพิจารณาเร่ิมแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์สภาพพื้นท่ีท่ีจะท าเป็น

สวนสาธารณะนั้นควรท าความเขา้ใจเสียก่อนวา่ สภาพพื้นท่ีเป็นอยา่งไร และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีจะ

จดัใหมี้ข้ึนมีอะไรบา้งเพื่อจดัแบ่งใหเ้ป็นหมวดหมู่ เช่น 

ลกัษณะตามธรรมชาติ :  พรรณไม ้น ้า พื้นท่ี 

พื้นท่ีท่ีใชป้ระโยชน์ :  สนามกีฬาต่าง ๆ ท่ีจอดรถ ถนน ทางเทา้ ฯลฯ 

ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญั :  อาคาร ศาลา เข่ือน หอ้งสุขา ฯลฯ 

โครงสร้างอ่ืน ๆ  :  ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ร้ัว ป้ายบอกช่ือสถานท่ี ฯลฯ 

             1)  ความสัมพันธ์ระหว่างสวนสาธารณะและส่ิงแวดล้อม (Park to 

Surroundings) มีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะเน้นการออกแบบภายในบริเวณของสวนสาธารณะ  ให้ได้

ต าแหน่งท่ีเหมาะสม เช่น การจดัสวนสาธารณะบนเนินเขาไม่มีผลให้น ้ าท่วมบริเวณหุบเขาขา้งล่าง 

ในขณะเดียวกนัส่ิงแวดลอ้มก็เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับสวนสาธารณะ สถานท่ีตอ้งปราศจากเช้ือโรค 

เพื่อท าเป็นท่ีปิคนิค มีร้ัวรอบดา้น สงบและมีประโยชน์  นกัออกแบบท่ีดีตอ้งส ารวจสภาพแวดลอ้ม

รอบ ๆ สวนสาธารณะเพื่อท่ีจะหาขอ้มูลท่ีแทจ้ริงมาเป็นส่ิงก าหนดต าแหน่งของสถานท่ีต่าง ๆ ใน

สวนสาธารณะ และตอ้งพยายามท าให้สวนสาธารณะเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดในพื้นท่ีนั้น  อีกทั้งไม่เป็น

สาเหตุใหก้ารใชส้ถานท่ีรอบ ๆ สวนสาธารณะลดนอ้ยลง 

2)  ความสัมพนัธ์ระหว่างต าแหน่งของพื้นท่ีท่ีใช้กบัสภาพพื้นท่ีเดิม (Use 

Areas to Site) พื้นท่ีจะตอ้งไม่สูญเปล่า ดงันั้นทุกมุมของพื้นท่ีควรถูกใชท้ั้งหมด ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น

การใช้แบบเดิม  เราอาจปลูกไมพุ้่ม หรือเอาไวเ้ป็นท่ีนัง่เล่นเพื่อดูวิวสวย ๆ บางคร้ังก็จ  าเป็นตอ้ง

คงไวส้ภาพเดิมเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติท่ีส าคญั เช่น ชีวิตป่า และพนัธ์ุไมท่ี้ช่วยไม่ให้น ้ าท่วม

หรือสถานท่ีทางโบราณคดี 

    อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไหน การสร้างสถานท่ีต่างๆ 

จ าเป็นตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม และเขา้กนัไดก้บัประโยชน์ใชส้อย โดยค านึงถึงความลาดชนั

ของพื้นท่ีดว้ย เช่น 

(1)  พื้นท่ีส าหรับใช้ประโยชน์ในแต่ละแห่งตอ้งการความลาดเอียงใน

ระดบัต่างกนั เช่น สนามเทนนิสเหมาะกบัพื้นท่ีราบ ส่วนกิจกรรมลานสเก็ต ลอ้เล่ือน เหมาะส าหรับ

พื้นท่ีลาดเอียง  
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(2)  ผลของการวางต าแหน่งไม่ถูกตอ้ง และไม่เขา้กบัลกัษณะของพื้นท่ี 

การใช้สถานท่ีท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม เช่น สถานท่ีปิกนิคอยู่กลางทุ่งท่ีร้อนระอุเน่ืองจาก

แสงอาทิตย ์ตน้ไมถู้กตดัเพื่อท าเป็นท่ีจอดรถ อาคารถูกสร้างบนพื้นท่ีนุ่ม ทางเดินอยู่บนท่ีท่ีแข็ง

มัน่คง Amphitheater ถูกสร้างในหุบเขาลมแรง ถนนอยูใ่นต าแหน่งท่ีหน้าฝนน ้ าไหลลงมาท่วมขงั 

หรือสนามฟุตบอลอยูบ่นเลน 

            3)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีท่ีจะใชใ้ห้เป็นประโยชน์ (Use Areas to Use 

Areas) การก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ ของสถานท่ีจ าเป็นตอ้งแบ่งประเภทของการกระท าหรือกิจกรรม

ออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้แต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะของกิจกรรมคล้ายคลึงกนัอยู่รวมกนั เช่น พายเรือ  

เดินเล่น และนัง่เล่น ส่วนสนามเทนนิส บาสเก็ตบอล จดัอยู่ในกลุ่มเดียวกนั เพราะเป็นกิจกรรมท่ี

ตอ้งใชเ้สียง และใชพ้ื้นท่ีในการท ากิจกรรม 

     การเปรียบเทียบระหว่างพื้นท่ีทั้งหลายในแต่ละจุดนั้น จ  าเป็นตอ้งแยก

ออกจากกนั แต่บางคร้ังตอ้งจ าเป็นตอ้งให้พื้นท่ีอยู่ใกล้กนั เช่น สนามหญา้ ไม่เหมาะกบัท่ีนั่งท า

กิจกรรมปิคนิค เพราะอาจท าให้สนามหญา้เลอะเทอะ แต่จ าเป็นตอ้งอยู่ดว้ยกนั  เพราะสนามหญา้ 

จะช่วยใหบ้รรยากาศบริเวณปิคนิคสวยงาม และสดช่ืนข้ึน 

             4)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงก่อสร้างและพื้นท่ีท่ีใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ (Major 

Structure to use Areas) ก่อนท่ีจะวางผงัสร้างอาคารต่าง ๆ ตอ้งค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง        

ตวัอาคารและพื้นท่ีรอบ  เช่น การเขา้ออกหอ้งต่าง ๆ สัมพนัธ์กนั ไม่ใช่วา่ทางเขา้โรงยิมตอ้งเดินผา่น

กลางสนามฟุตบอล เพราะอาจท าใหไ้ดรั้บอุบติัเหตุจากลูกฟุตบอล 

             5)  ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ (Minor Structure to Minor 

Structure)  สวนสาธารณะมีพื้น ท่ีขนาดใหญ่ท่ีต่อเน่ืองกัน และยุ่งยาก ท าให้ต้องค านึงถึง

ความสัมพนัธ์ต่อกนัด้วย  เช่น การจดักิจกรรมให้สอดคล้องกนั การหาความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิง   

ต่าง ๆ เป็นจุดหมายอนัหน่ึงในการออกแบบ และส่ิงหน่ึงท่ีนกัออกแบบตอ้งถามตวัเองอยู่เสมอว่า

ท าไม และอะไรคือจุดมุ่งหมายของการออกแบบกิจกรรม และพยายามหาค าตอบออกมาในรูป    

การออกแบบ 

2.2.2.2  การออกแบบตอ้งท าเพื่อประชาชน (Design Must be for People)ความ

สมดุลระหว่างความตอ้งการทางดา้นจิตใจและร่างกายของผูใ้ช้ (Impersonal and Person) การ

ด าเนินการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสวนสาธารณะตอ้งอาศยัวสัดุ และอุปกรณ์หลายอย่าง ซ่ึงวสัดุและ
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อุปกรณ์เหล่าน้ี มีขนาดท่ีเป็นมาตรฐาน และตอ้งใชเ้ป็นจ านวนมาก ดงันั้นวสัดุอุปกรณ์จึงมีรูปแบบ

ท่ีเหมือนกนั จะท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความเบ่ือหน่าย 

ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัหลายแห่งในอเมริกาได้ท าการคน้ควา้เก่ียวกบัความ

ตอ้งการของมนุษย ์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับในการจดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะกบัการท ากิจกรรม 

ช่ึงความตอ้งการของมนุษยใ์นดา้นการพฒันาการมีผลต่อนกัออกแบบโดยตรง โดยนกัออกแบบตอ้ง

ใช้ความสามารถในการออกแบบช้ินงานเพื่อให้ตรงความต้องการของมนุษย์ และเพื่อพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มใหเ้ขา้กบัประชาชนได ้

การออกแบบไม่สมบูรณ์อาจเป็นเพราะวา่ขอ้มูลไม่เพียงพอ หรือไม่ตรงตาม

ความจริง ฉะนั้นตอ้งศึกษาและเขา้ใจถึงแต่ละส่ิงท่ีจะออกแบบจริง ๆ วา่มีการใชอ้ยา่งไรเพื่อให้เกิด

ความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กัน เช่น บางอย่างอาจออกแบบมาได้ แต่ไม่มีผูใ้ช้เลยเพราะอยู่ใน

ต าแหน่งท่ีผดิและไม่เหมาะสม 

การออกแบบควรจดัให้มีบางจุดท่ีให้ผูใ้ช้เกิดความเป็นอิสระท่ีจะท าอะไร

ตามใจชอบ นัง่เล่น  นอน คุยกนั  เดินเล่น หรือวิ่งเล่น ควรเป็นสถานท่ีมีวิวสวยงามร่มร่ืน และเป็น

สถานท่ีเปิดมองเห็นรอบ ๆ ดา้นท่ีมีทอ้งฟ้าสดใส และอากาศสดช่ืนเยน็สบาย ทุกอยา่งท่ีออกแบบ

เพื่อประชาชนตอ้งเล็งเห็นแลว้วา่ จะให้ไดผ้ลเป็นท่ี    พึงพอใจและเป็นบรรทดัฐานของการพฒันา

จิตใจดว้ย 

2.2.2.3  ออกแบบให้ใชไ้ดดี้และสวยงาม (Both Function and Aesthetics Must be 

Satisfied) 

        ความสมดุลระหวา่งเงิน และคุณค่าของมนุษย ์(Balance of Dollar and Human 

Values)เพื่อใหก้ารออกแบบสวนสาธารณะมีคุณภาพดี จะตอ้งค านึงถึงเงิน และความรู้สึกของมนุษย ์

เพื่อใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นรากฐานท่ีตอ้งพิจารณา จะตอ้งค านึงถึงการใชป้ระโยชน์ไดดี้ก่อนท่ีจะคิดถึง

เร่ืองความสวยงามของการออกแบบ แต่ก็ไม่ควรคิดถึงประโยชน์ใชส้อยเพียงอยา่งเดียว 

2.2.2.4  การหาขอ้มูลจากประสบการณ์ (Establish a Substantial Experience) บางคร้ัง

การเขียนป้ายติดกบัส่ิงของทุกอยา่งก็ไม่เป็นการเหมาะสม เพราะบางส่ิงบางอยา่งมีลกัษณะท่ีเป็นตวั

ของมนัเองอยูแ่ลว้โดยไม่ตอ้งบรรยาย เช่น เป็นลกัษณะของธรรมชาติ การใชไ้มพุ้ม่กั้นแทนรอบร้ัว 

มนุษยส์ามารถออกแบบให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการไดใ้นแต่ละแห่ง เช่น ท าให้

ต่ืนเตน้ สงบ สวยงาม หรือน่ากลวั 
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1)  เส้น, รูปร่าง ผิวสัมผสั และสี (Effects of Lines, Forma, Textures and 

Colors) วตัถุดิบในการออกแบบไม่ใช่เฉพาะแต่ตน้ไม ้พื้นท่ี หรือวสัดุท าทางเทา้เท่านั้น แต่มีส่ิงซ่ึง

ประกอบอยูก่บัวสัดุต่าง ๆ นั้นคือ เส้น ผวิสัมผสั สี รูปร่าง 

เส้น   เส้นขอบแสดงใหเ้ห็นเคล่ือนไหวตรง ๆ  

รูปร่าง   เกิดจากเส้นท่ีท าใหเ้กิดรูปร่างของวสัดุ 

ผวิสัมผสั  เกิดจากความสว่างและมืด และผิวสัมผสัของวตัถุว่า

หยาบหรือละเอียด 

สี   สีต่าง ๆ ทั้งสีร้อน และสีเยน็ 

งานทางดา้นภูมิทศัน์ ท่ีมีตน้ไม ้พื้นท่ี ทางเทา้ และวสัดุต่าง ๆ นั้น ตอ้ง

เก่ียวขอ้งกบัเส้น รูปร่าง ผิวสัมผสั และสี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดความรู้สึกเม่ือมองดู ทางตรงให้

ความรู้สึกแข็งและบงัคบัสายตาให้ไปตามเส้น ในทางตรงขา้ม รูปร่างท่ีไปตามแนวนอน จะให้

ความรู้สึกสงบและพกัผอ่น เพราะว่ามนัถูกวางนอนอยา่งพอดีบนพื้น เส้นแนวตั้ง 90 องศา ท าให้

เกิดความเคล่ือนไหว เพราะวา่คนมองตอ้งมองข้ึน เส้นทแยงมุม เส้นขวาง หรือเส้นซิกแซก ท าให้

เกิดความรู้สึกวอ่งไวและมีชีวติจิตใจ เพราะมีการเคล่ือนไหวหลาย ๆ ทาง 

พื้นผิวหยาบ จะท าให้เกิดความรู้สึกกล้าแข็งและบงัคบัเหมือนเส้นตรง 

และให้ความรู้สึกเยิ่นเยอ้และโบราณ ในทางตรงขา้ม พื้นผิวท่ีละเอียดท าให้มีความรู้สึกร่าเริง และ 

ยุ่งนิด ๆ เพราะผิวท่ีละเอียดแลดูลึกลบักว่าผิวหยาบ สีสดท าให้มีชีวิตชีวา สีทึบท าให้ดูเคร่งขรึม    

น่าเล่ือมใส สีธรรมชาติคือ เทา น ้าตาลท าเป็นฉากหลงั และเอาสีสดใสตดักนั 

สีได้มีการพฒันามานานแล้ว คนในสมยัยุคโบราณชอบสีสด ซ่ึงเด็ก ๆ      

ก็ชอบเพราะสะดุดตา และให้ความรู้สึก แต่เม่ือใช้รวม ๆ กัน ทั้งเส้น ผิวสัมผสั และรูปร่าง สี

จ  าเป็นตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั เพราะอาจจะไปข่มฉาก และภาพทั้งหมดก็ได ้

วสัดุท่ีใช้ไม่ว่าจะเป็นวิว ไมพุ้่ม ถงัขยะ วสัดุส าหรับเด็กเล่น รูปร่าง เส้น 

พื้นผิว แต่ละอย่างก็มีความสวยงามของมนัเอง นักออกแบบตอ้งคอยควบคุมให้ทุกอย่างออกมา    

ในลกัษณะท่ีพอเหมาะไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 

2)  การเน้นส่ิงส าคญั (Effect of Dominace) นักออกแบบต้องเขา้ใจถึง     

ความงามของส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละอย่างตอ้งสัมพนัธ์กนั เพราะทุกอย่างไม่สามารถจะอยู่ได้เพียง      

อนัเดียว นกัออกแบบตอ้งสามารถยืนยนั และอธิบายให้เขา้ใจไดถึ้งคุณค่าของแต่ละจุดท่ีตนเองนั้น
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ไดอ้อกแบบข้ึน ให้เห็นถึงความงามท่ีสัมพนัธ์กนัระหว่างเส้น ผิวสัมผสั รูปร่าง สี ซ่ึงจริง ๆ แล้ว   

แต่ละอยา่งมีลกัษณะของตวัเองไม่เหมือนกนั 

3)  การใช้ผนงักั้น (Effect of Encloser) ส่ิงกั้นทั้งหลายให้ผลทางดา้นเส้น 

รูปร่าง และสี และใหผ้ลทางดา้นจิตวทิยาต่อบุคคลท่ีใชส้ถานท่ีนั้น ๆ  

(1)  ส่ิงกั้นช่วยก าหนดขอบเขตความกวา้งของเน้ือท่ี เพื่อจดัให้เหมาะกบั

ความตอ้งการผูใ้ช้ ถา้สถานท่ีกวา้งใหญ่เกินไปส าหรับคน  ๆ  เดียวก็จะท าให้เกิดความไม่สบายใจ

ในขณะท่ีใชส้ถานท่ีนั้น 

(2)  ลกัษณะของส่ิงกั้น 

(2.1)  ผนงักั้นท่ีสมบูรณ์และคงท่ีแลว้ อาจเป็นส่ีเหล่ียมหรือวงกลม 

เคล่ือนยา้ยไม่ได้เหมาะส าหรับความรู้สึกท่ี แบ่งแยก หรือ การเดินทาง ไปสู่จุดศูนย์กลางของ        

ส่ิงส าคญั 

(2.2)  ผนงักั้นเป็นเส้นทาง ไปยงัสถานท่ีเปิดหรือปิด ซ่ึงการออกแบบ

ตอ้งให้เขา้กบัลกัษณะทางเดินนั้น ๆ ดว้ย จุดหมายปลายทางของเส้นอาจหยุดลงท่ีห้องเล็ก ๆ หรือ

หอ้งโถงก็ได ้

(2.3)  ผนังกั้นอิสระ มักจะไม่พบในตัวอาคาร จึงเหมาะส าหรับ

สถานท่ีอิสระไม่เป็นระเบียบแต่มีผนงักั้นเป็นบางช่วงเพื่อเป็นจุดมุ่งหมายบางอยา่ง  

2.2.2.5  การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม (Establish an Appropraite Experience) 

1)  การออกแบบให้เขา้กบัสถานท่ี (Suit to Personality or Place) สถานท่ี    

แต่ละแห่งมีลกัษณะต่างกนั เช่น สง่างาม สงบ ร่าเริง ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

ส าหรับส่วนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมี อาทิ คอนกรีต เหล็ก อิฐ ฯลฯ ซ่ึงมีความแตกต่างส่ิงท่ีมีอยู่กบัส่ิงท่ี

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ดงันั้นการออกแบบท่ีใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มมี 2 วธีิ คือ ระหวา่ง 

(1)  การต่อเติมทางดา้นวตัถุ คือมีการต่อเติมจากสภาพพื้นท่ีเดิม ท าให้ดู

เหมือนวา่เกิดจากสถานท่ีนั้นจริง  

(2)  การระมดัระวงัในการออกแบบเน่ืองจากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้

ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบริเวณนั้น เช่น สถานท่ีทางโบราณคดี ลกัษณะเส้น รูปร่าง ผิวสัมผสั  

สี ตน้ไมเ้ดิม ดินและหิน ส่ิงเหล่าน้ีเราอาจน ามาใชเ้ป็นวสัดุในการก่อสร้างใหม่ เพื่อให้กลมกลืนกบั

ลกัษณะของตวัอาคารเดิม หรือกลมกลืนกบัสภาพธรรมชาติในเขตนั้น 
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2)  ออกแบบให้เหมาะกบัผูใ้ช ้(Suited to Personality of User) เม่ือพิจารณา

จากนิสัยของประชาชนในแต่ละทอ้งท่ีแลว้ ท าให้ทราบถึงความตอ้งการและความชอบของกลุ่มคน

เหล่านั้น การออกแบบควรน าเอาลกัษณะท่ีประชาชนส่วนใหญ่ท าเหมือนกนัไวใ้นงานออกแบบ

เพื่อท่ีประชาชนจะไดมี้โอกาสใช้อย่างคุม้ค่า การออกแบบควรมีความ มัน่คงแข็งแรง เพื่อให้ผูใ้ช้

สถานท่ี เกิดความรู้สึกสบายใจในขณะท่ีใชส้ถานท่ีเหล่านั้นดว้ย 

3)  ออกแบบให้เหมาะกบัการใช ้(Suit to Personality of Function)ผูท่ี้ชอบไป

เท่ียวสวนสาธารณะบางคร้ังก็ตดัสินใจไม่ไดว้่าจะท าอะไรดี จะเล่นเกมส์ชนิดไหนบา้ง จึงตอ้งใช้

เวลานัง่พกัก่อน ดงันั้นควรออกแบบให้มีมุมสงบ ในบรรยากาศเงียบ ๆ สีอ่อนนุ่ม เพื่อให้ผูน้ัง่พกั

เพลิดเพลิน และไดม้องดูการละเล่นต่าง ๆ รอบดา้นวา่ชอบแบบไหน เพื่อวา่จะไดไ้ปเล่นเกมส์นั้น ๆ 

ในภายหลงั 

4)  ออกแบบใหส้ัดส่วนพอเหมาะ (Suit to Scale) การออกแบบตกแต่งบริเวณ

ภายนอกสถานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสัดส่วน 2 อยา่ง คือ 

(1)  สัดส่วนของมนุษย ์( Human Scale) มนุษยส่์วนใหญ่จะรู้สึกคุน้เคย

เฉพาะส่ิงท่ีตนเองรู้จกั และมกัจะเปรียบเทียบกบัตวัเองเสมอ เช่นเปรียบส่วนสูงของตวัเอง แขน ขา 

มนุษยจ์ะเกิดความรู้สึกวุ่นวายใจเพราะไม่สามารถท่ีจะเข้าใจถึงสถานท่ีเป็นอยู่อนัเน่ืองมาจาก

สัดส่วนท่ีผิด และไม่สบายใจในขณะท่ีใชส้ถานท่ีนั้น นอกจากนั้นยงัตอ้งให้ผูใ้ชรู้้สึกปลอดภยัดว้ย 

ทุกคนตอ้งการใหส่ิ้งต่าง ๆ รอบดา้นมีขนาดพอเหมาะกบัตวัเอง และสามารถเปรียเทียบกบัตนเองได ้

(2)  สัดส่วนเน่ืองจากความเร็ว (Speed Scale)สัดส่วนจากความเร็วเป็น

ส่วนหน่ึงท่ียงัตอ้งค านึงถึง เพราะการทอดสายตามองดูขนาดท่ีผา่นไปดว้ยความเร็วท่ีแตกต่างกนัจะ

ท าให้มองเห็นภาพแตกต่างกนัดว้ย เช่น เม่ือนัง่อยู่บนรถดว้ยความเร็ว 100 กม./ชม. จะสังเกตเห็น

เฉพาะรูปร่างใหญ่อยา่งคร่าว ๆ ส่ิงท่ีมีผวิหยาบ  ตดักนั หรือกลุ่มสีใหญ่ ๆ เท่านั้น รายละเอียดเล็ก ๆ 

นอ้ย ๆไม่สามารถมองเห็นได ้

         จากการศึกษาพบว่าการตกแต่งสถานท่ีทุกแห่งต้องคิดถึงผู ้ใช ้

ลักษณะของการใช้สถานท่ี และสัดส่วนของส่ิงต่าง ๆ ให้เหมาะสม ซ่ึงการออกแบบนั้ นก็มี

จุดมุ่งหมาย เพื่อท่ีจะถูกใจผูใ้ชห้รือประชาชนทัว่ไป โดยตอ้งคิดถึงความงามและประโยชน์ใชส้อย

ควบคู่กนัไป 

2.2.2.6  มีส่ิงท่ีตอ้งการทางดา้นเทคนิคเพียงพอ (Satisfy Technical Requirements) 
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1) ขนาด (Sizes) ก่อนท่ีจะมีการออกแบบ ตอ้งหาขอ้มูลเก่ียวกบัขนาดของ

พื้นท่ีนั้นก่อน ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นสามารถหาไดจ้ากอ าเภอหรือเขต ของพื้นท่ี รวมถึง ส านกัผงัเมือง 

กองสวนสาธารณะ กองอุทยานแห่งชาติ กรมแผนท่ี 

2)  ปริมาณ (Quantities)โดยปกติแลว้ตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนของสถานท่ี

ท ากิจกรมแต่ละส่ิงวา่ตอ้งการใชม้ากนอ้ยแค่ไหน เช่น สนามเทนนิส 10 สนาม สนามบอล 1 สนาม 

และอ่ืน ๆ เพราะว่าจ านวนเหล่าน้ีเป็นท่ีตอ้งการส าหรับประชาชนจริง ๆ ในขณะนั้น แต่ก็ควรตอ้ง

คิดเผือ่อนาคตไวด้ว้ย เพราะประชากรเพิ่มมากข้ึนทุกปี อาจจะมีท่ีจอดรถนบัเป็นจ านวนคนัมากกวา่

ท่ีจ  าเป็นในปัจจุบนั หรือสนามเทนนิสเพิ่มข้ึนอีก 1-2 สนาม ทั้งน้ีเป็นการคาดการณ์เพื่ออนาคต 

3)  ผลเน่ืองมาจากธรรมชาติ (Orientation to Natural Forces) ก่อนการก าหนด

ต าแหน่งของสถานท่ีควรคิดถึงการเล่นเกมส์ต่าง ๆ ท่ีอยู่กลางแจง้เพื่อป้องกนัไม่ให้แสงอาทิตย ์  

ส่องตาในขณะท่ีเล่นเทนนิส หรือกีฬาอย่างอ่ืนท่ีมีการโยนลูกบอลกลับไปมา ควรจดัให้สนาม        

มีมุม 90 องศา กบัมุมข้ึน-ลงของดวงอาทิตย ์หรือในแนวเหนือ-ใต ้นัน่เอง 

4)  ลมก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลส าคญัต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทิศทางของ

กระแสลมท าให้ต้องหาท่ีจอดเรือในต าแหน่งท่ีปลอดลม เพื่อไม่ให้ได้รับอุบัติเหตุจากลม

Campground การท าอาหารถา้อากาศไม่ถ่ายเท อาจท าให้ควนัไฟจากการหุงตม้จะลอยอยูบ่ริเวณนั้น 

ควรใหทุ้กจุดมีลมพดัผา่นไดส้ะดวก โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความช้ืนสูง นอกจากลมแลว้ ก็มีจ  านวน

น ้ าฝนแต่ละปี และการข้ึนลง ของระดบัน ้ า มีผลต่อพื้นท่ีต ่า เม่ือเขา้ใจถึงสาเหตุน้ีแลว้ ก็จะสามารถ

ก าหนดต าแหน่งของตวัอาคารได ้

5)  ส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็น (Operating Needs) รถ เรือ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ใน     

การบ ารุงรักษาเป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึงในแปลน เช่น ระยะ รัศมี ต ่าสุดของวงกลมท่ีจะท าให้  

รถเล้ียวได้สะดวกคือ 20 ฟุต หรือ 6 เมตร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลท่ีจะน าไปออกแบบถนน และ      

ท่ีจอดรถ 

6)  ส่ิงต่อไปท่ีจะตอ้งคิดถึงคือการเดินของมนุษย ์ระยะกา้วเทา้ สั้น ยาว หรือ

ธรรมดา เพื่อให้การเดินเป็นไปโดยสะดวก จึงมีขนาดมาตรฐานส าหรับขั้นบนัได ทั้งลูกตั้ง และลูก

นอน ลูกตั้งควรจะสั้น ลูกนอนควรจะยาว Landscape Architect ช่ือ Thomas Church แนะน าวา่ 2 

เท่าลูกตั้งบวกลูกนอนเท่ากบั 26 น้ิวหรือ 65 เซนติเมตร เป็นขนาดท่ีพอเหมาะในการข้ึนลงภายใน

สวน  
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2.2.2.7  ออกแบบให้ประหยดัท่ีสุด (Meet Needs for Lowest Possible Cost)            

นกัออกแบบตอ้งพยายามหลีกเล่ียงการใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็น และเสนอส่ิงท่ีเป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสุด    

จะไม่ท าผลงานท่ีไม่ดีออกมา งานท่ีออกมาจะตอ้งให้ผลน่าพึงพอใจ ส าหรับความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ทางดา้นการพฒันาในการออกแบบ ดงันั้นการปรึกษาและตกลงกนัระหว่างลูกคา้และผูอ้อกแบบ  

วา่อะไรคือส่ิงท่ีตอ้งการจริง ๆ และน าส่ิงนั้นมาเปรียบเทียบกบัจ านวนเงินงบประมาณท่ีมีอยู ่

1)  หาความสมดุลระหวา่งความตอ้งการและงบประมาณ (Balance of Needs 

and Budget)เร่ิมจากผูอ้อกแบบและลูกคา้ไดมี้โอกาสเจรจารายละเอียดืแสดงความตอ้งการระหวา่ง

กนั หลงัจากนั้นควรเสนอแบบร่าง และความคิดคร่าว ๆ ต่อลูกคา้ ซ่ึงอาจมีหลายส่ิง หลายอย่าง

นอกเหนือจากความตอ้งการจากคร้ังแรก แต่ยงัอยู่ในระหว่างการคน้ควา้ทางด้าน การออกแบบ 

จนกระทัง่ส าเร็จออกมาเป็นแบบท่ีสมบูรณ์แลว้ นกัออกแบบจะตอ้งติดต่อกบัผูรั้บเหมาเพื่อสอบถาม

วา่ การก่อสร้างทั้งหมดกบังบประมาณท่ีมีอยูน่ั้นพอเหมาะกนัหรือไม่ มีเงินเหลืออีกเท่าไหร่ มีก่ีวิธี

บา้งท่ีจะใหเ้ป็นไปตามแบบ และอยูใ่นงบประมาณท่ีตั้งไว ้อนัไหนบา้ง ท่ีราคาสูง และราคาต ่า 

2)  การใช้สภาพพื้นท่ีท่ีเป็นอยู่ให้เป็นประโยชน์ (Use of Existing Site 

Resources) อาคารสถานท่ีต่าง ๆ ควรวางอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะกับสภาพพื้นท่ีนั้น (Site) เช่น       

ไม่ควรตั้ง Camp-ground ในสถานท่ีท่ีการระบายน ้ าไม่ดี ควรจดัให้อยู่บนดินท่ีเรียบ ๆ หลีกเล่ียง  

การขุด และโยกยา้ยดินมากเกินไปเพราะจะท าให้การใชจ่้ายสูง ดงันั้นจึงควรสังเกตสภาพรอบดา้น

ว่ามีลักษณะอย่างไร และควรจะวางอะไรไว้ตรงไหน ทั้ งน้ีต้องคิดถึงเ ร่ืองความงามและ                

การใชป้ระโยชน์ควบคู่กนัไปดว้ย 

3)  จดัหาวสัดุท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างต่าง ๆ (Provision of Approriate 

Structural Materials) หลงัจากท่ีไดก้ าหนดต าแหน่งของสถานท่ีต่าง ๆ แลว้ ขั้นต่อไปคือเลือกวสัดุ

ซ่ึงเหมาะกบัการใชแ้ต่ละแห่ง ซ่ึงควรจะเลือกโดยคิดถึงหลกัดงัน้ี 

ความทนทาน :   ทนทานต่อน ้าหนกั 

ส่ิงท่ีปรากฏ :   เขา้กนัไดก้บัสภาพแวดลอ้ม 

สามารถหาได ้ :   หาไดง่้ายตามทอ้งท่ีนั้น ๆ 

ทนทานต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยงัคงสภาพเดิมไม่วา่อากาศ

จะร้อน หนาว ฝน 

ระบายน ้า :   หลงัจากฝนตกน ้าไหลผา่นเร็ว 

คุณภาพดี :   โดยเฉพาะเม่ือคนตอ้งสัมผสักบัส่ิงนั้น ๆ 
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4)  จดัหาตน้ไมใ้ห้เหมาะสม (Provision of Appropriate Plant Materials)   ใน

การออกแบบสวนตอ้งมีการเลือกตน้ไมใ้หเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงตน้ไมอ้าจให้ความรู้สึกหยุด

น่ิง หรือเคล่ือนไหวไดอ้าจใช้เป็นฉากกั้นลม แสงอาทิตย ์วิว เสียง ไม่ท าให้น ้ าท่วม และ ท าเป็น

ตวัก าหนดทิศทางเดิน ตน้ไมก้็เหมือนส่ิงอ่ืน ๆ คือมีขนาด รูปร่าง และท าหน้าท่ีถูกก าหนด    ให้

ดว้ยดี แต่ตน้ไมไ้ม่สามารถบงัคบัให้หยุดน่ิงได ้ตน้ไมอ้าจเปล่ียนแปลงเป็นหลาย ๆ แบบตลอดปี 

เช่น มีใบเขียวเหลือง มีดอกและมีผล นบัว่าตน้ไมเ้ป็นส่ิงมีชีวิตอยา่งหน่ึงท่ีเราตอ้งปฎิบติัต่อตน้ไม้

ให้ถูกตอ้งเหมือนปฎิบติัต่อตนเอง ซ่ึงไม่เหมือนกบัดูแลบา้น เพราะตน้ไมมี้ลกัษณะเฉพาะของมนั

เอง และแต่ละชนิดก็ตอ้งการส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างกนั โดยมีส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

  (1)  ดินเป็นกรด เป็นด่าง ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย 

  (2)  ความช้ืน ตอ้งการน ้าสม ่าเสมอ น ้านอ้ย หรือน ้ามาก 

  (3)  ทนต่อแสงแดดลม ในร่มแดดจดั และอุณภูมิท่ีเปล่ียนไป 

พยายามหลีกเล่ียงการปลูกตน้ไมท่ี้ตอ้งดูแลมากเกินไปเน่ืองจากลกัษณะ

ของตน้ไมไ้ม่เหมาะกบัพื้นท่ีนั้น ๆ ควรปลูกตน้ไมท่ี้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยปล่อยให้ธรรมชาติ

ดูแลตวัมนัเอง 

5)  สนใจเก่ียวกบัรายละเอียดต่าง ๆ (Attention to Details) ถา้มีบริเวณ    

ลาดเอียงควรทราบว่า บริเวณเน้ีมกัจะพงั หรือถูกเซาะเม่ือฝนตกบริเวณท่ีคนเดินผ่านไปมามาก ๆ 

ไม่ควรอยูใ่กลท่ี้ลาดชนั หรือหนา้ผาท่ีอาจพงัทลายได ้บริเวณท่ีปลูกหญา้ควรจะโคง้ส่วนบน หรือ

ดา้นล่าง อยา่ท าให้เป็นรูปร่าง เหมือนถูกตดั หรือถูกฟันดว้ยขวาน จะตดัหญา้ไดง่้ายกว่าและท าให้

แลดูเรียบร้อยเขา้กบัส่ิงต่าง ๆ รอบดา้น 

2.2.2.8   การจดัและออกแบบใหดู้แลรักษาง่าย (Provide for Supervision Ease) 

1)   ความสมดุลระหวา่งอิสรภาพและการควบคุม (Balance of Use Freedom 

and Control) บางคร้ังจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมบางจุดทั้งท่ีเป็นการเสียเวลา และพลงังาน เช่น ให้เดิน

รอบสนามใหญ่เพื่อท่ีจะไปยงัจุดหน่ึงท่ีอยู่ตรงขา้ม เพราะเล็งเห็นว่าเป็นการปลอดภยักว่า หรือจดั 

ใหมี้ประตูเขา้ออกบริเวณสวน เพียงประตูเดียวเพราะจ าเป็นในการควบคุมในเร่ืองความปลอดภยั 

2)  ทิศทางการเดิน (Circulation) ในสถานท่ีสาธารณะท่ีมีประชาชนมาก การ

เคล่ือนไหวและทางเดินเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงวา่จะท าอยา่งไรท่ีจะให้เขาสามารถไปยงัจุดมุ่งหมายท่ี

ตอ้งการไดต้ามประสงคโ์ดยไม่รบกวนจากส่ิงอ่ืน โดยเราตอ้งค านึงวา่ จะออกแบบอย่างไรให้ผูใ้ช้

ใชไ้ดส้ะดวก ไม่ติดขดัเพื่อเดินไปยงัจุดต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
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3)  ความปลอดภัย  (Safety)  ควรมีความปลอดภัยในการเล่นรวมทั้ ง

ความสัมพนัธ์ระหว่างการละเล่นแต่ละอย่างเพื่อไม่ให้ไปเกิดอนัตรายกบัส่วนอ่ืนได้ เช่น ไม่ให ้  

ทางระบายน ้ าอยู่กลางสนามฟุตบอล กระดานล่ืนตอ้งยกระดบัให้สูงพอท่ีจะเล่นกระดานล่ืน แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็ไม่สูงเกินไปจนตกลงมาแขนขาหกั ควรหาต าแหน่งท่ีมีความลาดเอียงอยูแ่ลว้เพื่อท า

เป็นท่ีวางกระดานล่ืน ระดบัท่ีแตกต่างจะได้ไม่ชดัเจนเกินไป และขอให้ทุกจุดท่ีมีการเล่นต่าง ๆ 

มองเห็นว่ามีอะไรรอบ ๆ ด้านไม่ปล่อยให้เด็กปีนป่ายเกิดพลาดตกลงไปในบ่อน ้ าขา้ง ๆ ท่ีมอง     

ไม่เห็น ควรมีต าแหน่งท่ีผูป้กครองมองเห็นเด็กเล่นได ้แต่ไม่ควรอยูบ่ริเวณเดียวกนั 

4)  ส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา (Discouraging Undesirables) สวนสาธารณะ

บางคร้ัก็เป็นท่ีทดสอบทางดา้นสังคม จิตวิทยาและเป็นการบรรเทาส่ิงท่ีอดกลั้น และทบัถมในจิตใจ 

เม่ือไดพ้บกบัส่ิงท่ีไม่ยุติธรรม เหตุผลเหล่านั้นเป็นเหตุผลทางด้านสังคม นกัออกแบบควรคิดถึง 

เพื่อท่ีจะให้สถานท่ีท่ีน้ีเป็นสถานท่ีจะเหน่ียวร้ังความคิดท่ีไม่ดี หรือป่าเถ่ือนของพวกสติวิปลาศ

ทางด้านอารมณ์ และทางเพศ ส่วนการพฒันาทางด้านรายละเอียด หรือเร่ืองอ่ืนต้องมาทีหลัง

จุดมุ่งหมายเหล่าน้ีดว้ย 

 2.2.3  พฤติกรรมของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการนนัทนาการ 

2.2.3.1  พฤติกรรมมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้ม

ไม่เกิดจากความสัมพนัธ์กับสภาพแวดล้อมท่ีปรากฏอยู่จริง หากแต่เกิดจากความสัมพนัธ์กับ

จินตนาการของส่ิงแวดลอ้มนั้น รวมทั้งองค์ประกอบในระบบมโนทศัน์บุคคลสร้างความสัมพนัธ์

กบัส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่นสมองท่ีถ่ายทอดมาจากสภาพแวดลอ้มจริง (วมิลสิทธ์ิ หรยางกูร ,2530) 

ในความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมนั้นเกิดกระบวนการทาง

พฤติกรรมอาจจ าแนกขั้นตอนของกระบวนการทางพฤติกรรมตามลกัษณะทางพฤติกรรมท่ีเด่นชดั 

และมีความเฉพาะต่อการจ าแนกไดเ้ป็น 3 กระบวนยอ่ย ๆ ดงัน้ี 

1)  กระบวนการรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการท่ีรับข่าวสารจาก

สภาพแวดลอ้มโดยผา่นทางระบบประสาทสัมผสักระบวนการน้ีจึงรวมความรู้สึก (Sensation) ดว้ย 

2)  กระบวนการรู้ (Cognition) กระบวนการท่ีเก่ียวกบักระบวนการทางจิตท่ี

รวมการเรียนรู้ การจ า การคิด กระบวนการทางจิตดงักล่าวยอ่มรวมถึงการพฒันาดว้ย กระบวนการน้ี

จึงเป็นกระบวนการทางปัญญา พร้อมกันในกระบวนการรับรู้น้ี เกิดการตอบรับด้านอารมณ์         

เกิดกระบวนการทางดา้นอารมณ์ (Affect) ทั้งกระบวนการรับรู้และกระบวนการทางอารมณ์เป็น

พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) 
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3)  กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม (Spatial Behavior) 

กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม คือ กระบวนการท่ีบุคคลมีพฤติกรรมเกิดข้ึนใน

สภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มผ่านการกระท าเป็นท่ีสังเกตไดจ้ากภายนอกเป็น

พฤติกรรมภายนอก (Covert Behavior) การก าหนดโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับ

สภาพแวดล้อม เพื่อให้เข้าใจขอบเขตโครงร่างของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงประกอบด้วย 2       

ส่วนหลัก ส่วนแรกได้แก่พฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมทางจิตเก่ียวข้องเก่ียวกับการรับรู้         

การเรียนรู้ การจ า และระบบมโนทศัน์ ส่วนหลกัพฤติกรรมภายนอกเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะกบัการ      

มีอาณาเขตครอบครองพฤติกรรมท่ีเวน้วา่งส่วนบุคคล และภาวะเป็นส่วนตวั ลกัษณะทางพฤติกรรม

มนุษยจ์ะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 

(1)  พฤติกรรมทางจิตภายใน 

(1.1)  การรับรู้สภาพแวดลอ้ม 

(1.2)  การเรียนรู้สภาพแวดลอ้ม 

(1.3)  การจ าสภาพแวดลอ้ม 

(2)  พฤติกรรมภายนอก 

(2.1)  การมีอาณาเขตครอบครอง 

(2.2)  พฤติกรรมท่ีวา่งเวน้ส่วนบุคคล 

(2.3)  ภาวะความเป็นส่วนตวั 

จากกระบวนการทางพฤติกรรมของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมท าให้

ทราบว่ามนุษยรั์บสุนทรีของสภาพแวดลอ้มต่างๆไดโ้ดยมีส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเป็นตวัก าหนดสภาวะ

ต่าง ๆ จากการศึกษากระบวนการรับรู้สภาพแวดล้อมได้นั้นตอ้งมีปัจจยัหลายอย่าง แต่สรุปแล้ว

พื้นฐานของมนุษยน์ั้น  จะชอบอยู่ในสภาวะต่างๆท่ีมนุษยส์ัมผสัแล้วรู้สึกสบายตามกระบวนการ

รับรู้ของมนุษย ์

2.2.3.2  พฤติกรรมทางสังคม มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนใน

สังคมไม่สามารถแยกออกไปอยูเ่องตามล าพงัไดต้ลอดเวลา ในการท่ีอยูต่ามล าพงัคนเดียวยงัรับเอา

ความคิดความรู้สึกและการปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมของบุคคลอ่ืนมาคิดและแสดงพฤติกรรมเหมือนกบั

บุคคลนั้น เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร  

พฤติกรรมทางสังคมเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ซ่ึงถือว่าเป็นสัตว์สังคม

ลกัษณะพฤติกรรมทางสังคมพิจารณาไดจ้ากกิจกรรมต่อไปน้ี 
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1)  พฤติกรรมท่ีกระท าลงไปเพราะไดรั้บอิทธิพลจากบุคคลอ่ืน 

2)  พฤติกรรมท่ีกระท าลงไปแลว้ส่งผลต่อบุคคลอ่ืน 

3)  พฤติกรรมท่ีกระท าลงไปเพราะไดรั้บอิทธิพลจากองคก์ารในสังคม 

4)  พฤติกรรมกลุ่ม 

ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์  และมีอิทธิพลในการก าหนดพฤติกรรม คือ 

ครอบครัว มีหน้าท่ีอบรม สั่งสอนให้สมาชิกในครอบครัวด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมส่วนรวมได ้แต่ละ

คนในครอบครัวต่างมีหน้าท่ี ต าแหน่ง สถานภาพท่ีตอ้งแสดง เช่น บทบาทการเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง 

ลูก     ส่ิงท่ีคู่กบับทบาทเป็นความคาดหวงั ซ่ึงเกิดจากผูอ่ื้นทั้งใน และนอกครอบครัวส่ิงเหล่าน้ี มีผล        

ต่อพฤติกรรม 

2.2.3.3  ระดบัของพฤติกรรมทางสังคม 

1)  พฤติกรรมของแต่ละบุคคล เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออก

เม่ืออยู่ในสังคมซ่ึงสามารถน าไปอา้งอิงถึงบุคคลอ่ืนได้ เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา

คลา้ยกนั 

2)  พฤติกรรมระหวา่งบุคคล เป็นพฤติกรรมระหวา่งคน 2 คนซ่ึงมีผลต่อกนั

การแสดงพฤติกรรมจะอยู่ในลกัษณะของการโตต้อบ มีการกระท าก่อนหลงั หรือการไม่กระท า

ร่วมกนัซ่ึงถือเป็นปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั ซ่ึงการกระท าเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความพอใจ สนุกสนาน

หรืออาจก่อให้เกิดความทุกข ์ความไม่พอใจ การปฏิสัมพนัธ์ของแต่ละกลุ่มจะตอ้งผา่นตวัแทนของ

คนในกลุ่ม เช่น การเรียนรู้วฒันธรรม เราจะเรียนรู้จากบุคคลต่างๆทีละคนอาจเป็น พ่อ แม่ ครู หรือ 

เพื่อน 

3)  พฤติกรรมกลุ่ม เป็นพฤติกรรมของคนท่ีอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มแสดงออก

ร่วมกนั เช่น ประชุม การร่วมกลุ่มเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นความตอ้งการของมนุษยท์ัว่ไป 

การเรียนรู้บทบาทของตนหรือการแสดงบทบาทของตนและการเรียนรู้

บทบาทของผูอ่ื้นท าใหเ้ราสามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนัพฤติกรรมทางสังคมจึงเกิด

จากการสร้างความสัมพนัธ์ของบุคคล กระบวนการเรียนรู้บทบาททางสังคมเป็นการอบรมทาง

สังคม ซ่ึงอาจเป็นการเรียนรู้จากการสังเกต การกระท า การแสดงออก คนอ่ืนๆรวมทั้งการเลียนแบบ 

2.2.3.4  การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
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1)  การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล ความพึงพอใจร่วมกนัความ

พอใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนัระหว่างบุคลข้ึนอยู่กบัผลประโยชน์และผลเสียทั้งสองฝ่ายต่างจะ

ไดรั้บโดยบุคคลคาดหวงัถึงผลประโยชน์ของตนท่ีจะไดรั้บไม่วา่จะเป็นความสุข ความพอใจ 

ความเอ้ือเฟ้ือ บุคคลให้ประโยชน์ของตนต่อผูอ่ื้นเพราะรู้สึกวา่ตนมีค่า

ต่อผูอ่ื้นส่งผลใหเ้กิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

ความไวว้างใจ เป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ทางสังคมเพิ่มข้ึนเพราะ

คนท่ีไวว้างใจใครจะน าไปสู่การเปิดเผยตนเองดว้ยความบริสุทธ์ิใจบุคคลท่ีมีความไวว้างใจให้ผูอ่ื้น

จะมีส่วนกระตุน้ให้อีกฝ่ายรู้สึกในคุณค่าของตนเองความรู้สึกเหล่าน้ีจะกระตุน้ให้อีกฝ่ายเปิดเผย

ตนเองออกมา 

2.2.3.5  กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลสมคัรใจท าในเวลาว่าง และมี

ความสุขจากผลของการกระท ากิจกรรมนันทนาการถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตเพราะเป็นการสร้าง

ความสมดุลกบัส่วนของชีวิตในด้านหน้าท่ีการงาน หรือการขจดัความเครียดจากการท างานเป็น   

การพกัผอ่นทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 

2.2.3.6  พฤติกรรมแรงจูงใจของมนุษยท่ี์มีต่อกิจกรรมนนัทนาการ 

1)  พฤติกรรมพื้นฐานทางสังคมเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการสร้างมนุษย์

สัมพนัธ์ในชุมชน เช่น กิจกรรมเตน้ร า การออกก าลงักาย การเยีย่มญาติ ฯลฯ 

2)  พฤติกรรมเก่ียวขอ้งผูกพนั เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้คนท่ีมีส่วนร่วม

หรือสมาชิกในกลุ่มใหมี้ความผกูพนั เช่น การเขา้ร่วมชมรมกิจกรรม 

3)  พฤติกรรมเชิงแข่งขนั เป็นกิจกรรมการส่งเสริมสภาพการแข่งขนั การ

ประกวดและการทดสอบความสามารถ เช่น การแข่งขนักีฬา 

4)  พฤติกรรมเส่ียงอนัตรายและทา้ทายความสามารถ โดยธรรมชาติแล้ว

มนุษยต์อ้งการกิจกรรมท่ีทา้ทายความสามารถ เช่น การกระโดดร่ม การเล่นเคร่ืองร่อน 

5)  พฤติกรรมบุกเบิกคน้หา เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการบุกเบิกคน้หา เช่น 

การออกค่ายพกัแรม การเดินป่า การท่องเท่ียว 

6)  พฤติกรรมทดแทน และสร้างเสริม เป็นกิจกรรมประเภทการอ่าน การพูด 

และกิจกรรมแสดงศิลปะต่างๆ 



28 
 

7)  ส่ิงกระตุน้ทางประสาทสัมผสั เป็นกิจกรรมนันทนาการทางสังคมเป็น

กิจกรรมสร้างสรรค ์เฉลิมฉลอง สนุกสนาน กิจกรรมท่ีกระตุน้ประสาทสัมผสัต่าง ๆ เช่น การแสดง

คอนเสิร์ต 

8)  การแสดงออกทางร่างกาย เป็นกิจกรรมประเภทเกมกีฬา การเต้นร า 

กิจกรรมการเขา้จงัหวะท่ีเป็นกิจกรรมของการแสดงออก แสดงความสามารถ 

2.2.3.7  ประเภทของกิจกรรมนนัทนาการ 

1)  กิจกรรมนนัทนาการดา้นการออกก าลงักาย การออกก าลงักายเป็นการลด

ความตึงเครียดต่างๆในชีวิตประจ าวนัเป็นความต้องการในการดูแลรักษาร่างกายด้วยตัวเอง 

กิจกรรมประเภทน้ีมีหลายรูปแบบทั้งท่ีเป็นการออกก าลงักายแบบเบา เช่น การท ากายบริหารและ

การออกก าลงักายแบบหนกั เช่น กิจกรรมการเล่นท่ีผาดโผน ทา้ทาย 

2)  กิจกรรมนนัทนาการดา้นสังคมลกัษณะนิสัย พื้นฐานของมนุษยใ์นการ

เขา้สังคมเป็นส่วนท่ีท าใหเ้กิดกิจกรรมยามวา่งในสังคม การท ากิจกรรมร่วมกนั 

3)  นันทนาการด้านการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ จากพฤติกรรม      

การชอบส ารวจของมนุษยค์วามอยากรู้อยากเห็นในดา้นต่าง ๆ การอยากลองท าส่ิงใหม่ ๆ จึงเกิดการ

ท ากิจกรรมใหม่เกิดข้ึนในสังคม 

4)  กิจกรรมทางดา้นการล่า เป็นเร่ืองการพูดถึงการมีนกัล่าของมนุษย ์มีการ

กล่าววา่แต่ก่อนมนุษยด์ ารงชีวิตดว้ยการล่าสัตว ์แต่ต่อมาไม่มีเหตุจ าเป็นในการล่าแต่มนุษยก์็ยงัคง

การล่าสัตวเ์พื่อเป็นเกมส์กีฬาดงัท่ีเห็นในการกระท าของคนชั้นสูงในยโุรป 

5)  กิจกรรมนันทนาการด้านความสงบทางจิตใจ เป็นกิจกรรมแห่งการ

กระท าท่ีพยายามออกจากความตึงเครียดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เช่น การเดินเล่น เกิดข้ึนในท่ีร่มกบั    

บุคคลอ่ืนท่ีตนไม่รู้จกั กิจกรรมความสงบของจิตใจอาจเกิดข้ึนหลงัจากการท ากิจกรรมอ่ืน เช่น    

การไดพ้กัหลงัการเล่นกีฬา หรือการไดพ้กัมองดูคนอ่ืน ๆ เล่นกีฬา 

6)  นันทนาการด้านการแข่งขันหรือท้าทาย ลักษณะนิสัยของการชอบ

แข่งขนัท่ีปรากฏในกิจกรรมยามวา่งเช่นเดียวกนันบัตั้งแต่การแข่งขนักบัตนเองไปจนถึงการแข่งขนั

กบัผูอ่ื้นกีฬาทุกประเภทเป็นการสนองทั้งในดา้นการออกก าลงัการแข่งขนัเกมส์บางประเภทไม่มี

การออกแรงแต่เป็นการแข่งขนัลว้นๆ เช่น การเล่นหมากรุก 

จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนหลากหลายโดยกิจกรรมเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนไดท้ั้ง

ภายในและภายนอกสวนสาธารณะไดโ้ดยกิจกรรมในสวนสาธารณะท่ีส าคญัแบ่งออก 2 ประเภท 



29 
 

1)  กิจกรรมผอ่นคลาย (Passive Recreation) 

2)  กิจกรรมออกแรง (Active Recreation) 

2.2.3.8  ขอบข่ายของนนัทนาการ 

1)  บุคคลในวยัต่างๆ 

(1) วยัเด็กเล็ก (Infancy) เด็กท่ีอยูใ่นวยัน้ี จะมีอาย ุ 1-9 ปี เด็กในวยัน้ี

ตอ้งการกิจกรรมเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว เพื่อสร้างความพร้อมเก่ียวกบัการใชอ้วยัวะส่วนต่าง ๆ ให้

สามารถท างานประสานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นกิจกรรมท่ีเด็กในวยัน้ีควรไดรั้บเป็นกิจกรรม

ท่ีฝึกใหอ้วยัวะส่วนต่างๆท างานประสานกนั เช่น ตา มือ แขน ขา ท างานประสานกนัโดยเร่ิมให้เด็ก

หยบิจบัส่ิงของใหญ่ๆจนกระทัง่มาถึงส่ิงของเล็กๆกิจกรรมท่ีจะใหเ้ด็กเขา้ร่วมตอ้งช่วยใหเ้ด็กรู้จกั

แยกแยะวา่อะไรเหมือนกนั หรือต่างกนัหรือสามารถกะระยะไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

(2)  วยัก่อนวนัรุ่น (Pro-Adolescence) เด็กท่ีอยู่ในวยัน้ีอายุประมาณ     

10-13ปี ในช่วงของเด็กวยัน้ีมีความตอ้งการทกัษะของการเคล่ือนไหว และมีการพฒันาทกัษะให้

สูงข้ึนเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากเห็นอยากท ากิจกรรมท่ีสลบัซบัซอ้น กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมจะตอ้งตอบสนอง

การอยากรู้อยากเห็น และควรเป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เด็กมี  

ความสนใจในกิจกรรมดงักล่าวนอกจากน้ีกิจกรรมท่ีจดัข้ึนตอ้งเป็นการเสริมสร้างทศันคติท่ีดีให้เด็ก

จนเด็กสามารถปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายได้ การปลูกฝังทศันคติท่ีดีตอ้งเร่ิมตั้งแต่เด็กในวยัน้ีเพื่อ

ส่งผลต่อในวยัต่อไป 

(3)  วยัรุ่น (Adolescence) เด็กท่ีอยูใ่นวยัน้ีอายปุระมาณ 14-24ปี วยัน้ี   

จดัวา่เป็นหวัเล้ียวหวัต่อ เพราะมีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนฝงูมากมายไม่วา่จะเป็นเพศเดียวกนั หรือ

ต่างเพศยอ่มมีความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง มีความเป็นอิสระ ตอ้งการแสดงความคิดเห็นสมาชิก

ส่วนใหญ่ อยูใ่นช่วงการศึกษาจึงมีการชกัจูงใหก้ระท าในส่ิงท่ีสังคมไม่ยอมรับ หากผูใ้หญ่ปล่อยให้

เป็นไปตามธรรมชาติจะท าใหเ้กิดการหลงผิด และเป็นปัญหาต่อสังคม กิจกรรมนนัทนาการของคน

ในวยัน้ี ควรเนน้ในดา้นการใชก้ าลงักาย ก าลงัสมอง เพื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมท่ีจดันั้น ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลายแตกต่างกนั โดยเนน้กิจกรรมท่ีท างานเป็นกลุ่มเพื่อ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์หมี้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เคารพในกฎเกณฑ ์กติกา มีวินยั  

(4)  วยัผูใ้หญ่ (Adulthood) ในช่วงน้ีจะมีอายุประมาณ 25-29 ปี ผูท่ี้อยู ่   

ในวยัน้ีจะเป็นช่วงการท างานทุกคนจะกระตือรือร้นในการท างาน เพื่อท่ีจะสร้างเน้ือสร้างตวัใน     

วงสังคมคนในวยัน้ีจดัว่ามีความเครียดกบัการท างานมาก ดงันั้นนนัทนาการเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วย
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ผอ่นคลายความเครียดจากการท างานและการด าเนินชีวิตกิจกรรมต่างๆท่ีน ามาใชค้วรเป็นกิจกรรม 

ท่ีเน้นในเร่ืองของความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินจะช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมเกิดความเบิกบาน และ 

คลายเครียด แต่ตอ้งมุ่งเนน้การออกก าลงักายแบบเบาเพราะคนในวยัน้ีร่างกายมกัจะมีโรคท่ีเกิดจาก

ความเส่ือมของร่างกายเขา้แทรก เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ 

(5)  วยัสูงอายุ (Elderly) วยัน้ีจะมีอายุประมาณ 60 ปีข้ึนไป ผูท่ี้อยูใ่นวยั

น้ีจดัว่าเป็นผูท่ี้ผ่านการท างานมาเป็นเวลานานตอ้งการการพกัผอ่นมากกว่าการท างาน คนวยัน้ีมกั      

มีปัญหาในด้านการถูกลืมจากสังคม ดงันั้นกิจกรรมของคนในวยัน้ีควรเน้นการส่งเสริมให้มีการ   

ได้พบปะพูดคุยกับบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่น หรือเพื่อนต่างว ัยซ่ึงเป็นการสร้าง

แนวความคิดว่าตนยงัมีประโยชน์ต่อสังคม และมิได้ถูกทอดทิ้ง และควรส่งเสริมให้มีกิจกรรม   

ออกก าลงักายเพื่อสุขภาพท่ีแขง็แรงไม่ควรเป็นกิจกรรมท่ีใชก้ าลงัมาก ควรเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความ

เพลิดเพลินสนุกสนานในตวัหลีกเล่ียงการบิดตวั เอ้ียวตวั หรือเน้นน าหนกัลงท่ีขา เข่า หรือกระดูก

สันหลงัมากเกินไปนอกจากน้ีอาจเป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าไดด้ว้ยตนเองโดยให้ท างานอดิเรก เช่น 

การประดิษฐต่์างๆ 

2)  การจดับริการทางสังคม 

(1)  สวนหยอ่มเป็นการจดัสวนเล็ก ๆ ทั้งไมด้อกไมป้ระดบั และตกแต่ง

ดว้ยหญา้ภายในบริเวณบา้น หรือส านกังานโดยใชพ้ื้นท่ีไม่มาก 

(2)  สวนไมด้อกไมป้ระดบั มีลกัษณะเช่นเดียวกบัสวนหยอ่ม เป็นพื้นท่ี

ท่ีนิยมปลูกตน้ไมป้ระเภทดอก และใบเพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจทั้งในบา้น ชุมชน  ส านกังาน 

หรือตามสถานท่ีราชการต่างๆเพื่อใหเ้กิดความร่มร่ืนและเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของสมาชิก 

(3) สวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพื่อบริการประชาชน

นอกจากจะใหค้วามร่มร่ืน ความสวยงามยงัมีพนัธ์ุไมน้านาชนิด พนัธ์ุสัตว ์ โดยเฉพาะนก เพื่อเป็น

การส่งเสริมใหค้นรักธรรมชาติจะไดช่้วยกนัอนุรักษเ์พื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป 

(4) อุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งอนุรักษท่ี์ทางราชการ ประกาศใหเ้ป็น

พื้นท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์า และพนัธ์ุไมท่ี้ใกลสู้ญพนัธ์ุ ดงันั้นตามหลกัสากลพื้นท่ีอนุรักษต์อ้งมีพื้นท่ี     

ไม่นอ้ยกวา่ 10 ตารางกิโลเมตร เพื่อจะใหพ้นัธ์ุไม ้ และสัตวป่์าไดมี้การขยายพนัธ์ุ นอกจากน้ี  

อุทยานแห่งชาติยงัถือเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
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(5)  สนามกีฬาเป็นสถานท่ีท่ีใหค้นเล่นกีฬาเพื่อใชอ้อกก าลงักาย ปัจจุบนั

รัฐบาลไดม้อบหมายใหก้รมพลศึกษา และการกีฬาแห่งประเทศไทย จดัท าสนามกีฬาเพิ่มข้ึน เพื่อ

รองรับประชาชน และส่งเสริมใหเ้ด็ก และเยาวชนไดมี้โอกาสเล่นกีฬาออกก าลงักาย 

(6)  ศูนยเ์ยาวชน ภายในศูนยจ์ะประกอบไปดว้ย สนามกีฬา สระวา่ยน ้ า 

สวนหยอ่ม ฯลฯ โดยจดัด าเนินงานเพื่อใชเ้ป็นศูนยน์นัทนาการส าหรับชุมชน 

(7)  พิพิธภณัฑ ์เป็นแหล่งท่ีรวบรวมโบราณวตัถุต่าง ๆ ท่ีมีอายุเก่าแก่เพื่อ

เป็นการอนุรักษไ์วใ้หค้นรุ่นหลงัไดช้มและศึกษาต่อไป 

(8)  โรงมหรสพ มีทั้งในภาครัฐและเอกชน การด าเนินการจะแตกต่างกนั

ออกไปข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของชุมชนนั้นๆ 

(9)  ชายหาด เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจอีกแห่งหน่ึง 

แสดงว่าขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการมีความครอบคลุมถึง

กิจกรรมท่ีทุกเพศ  ทุกวยัเขา้ร่วมกนัไม่ว่าจะเป็นผูด้  าเนินกิจกรรม สถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ ดงันั้น

ขอบข่ายของนนัทนาการถือไดว้า่เป็นส่ือส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาบุคคลทุกเพศทุกวยัให้มีคุณลกัษณะ

ท่ีพึงประสงคต่์อสังคม 

จากการศึกษาสามารถสรุปการแบ่งลักษณะและรูปแบบของการ

พกัผอ่นหยอ่นใจตามทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นจะข้ึนอยูก่บัความสามารถและความพึงพอใจของ

แต่ละบุคคลซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพกัผอ่นหยอ่นใจนั้นเอง และน าขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบเพื่อการ

น าไปใชใ้นการออกแบบดงัน้ี 

1)  ควรจดัพื้นท่ีใหมี้ความเหมาะสมในการท ากิจกรรม 

2)  มีการจดัพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆใหมี้ความต่ืนเตน้ไม่น่าเบ่ือ 

3)  จดัสถานท่ีใหเ้จา้ของโครงการมีความพึงพอใจในพื้นท่ีกิจกรรม 

4)  มีการแบ่งพื้นท่ีในการท ากิจกรรมท่ีเหมาะสม 

สรุปหลกัการ และแนวคิดในการออกแบบนันทนาการ คือ การออกแบบพื้นท่ีให้

สอดคล้องกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผูท่ี้เข้ามาใช้สถานท่ีมากท่ีสุดรวมถึง        

การออกแบบใหเ้หมาะสมกบัคนในแต่ละวยั นอกจากน้ีควรค านึงถึงความเป็นส่วนตวัในการเขา้มา

ใชส้ถานท่ี เช่น ท่ีนัง่พกัผอ่นท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวักวา่ประเภทของกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น สนาม

ฟุตบอล  สนามตะกร้อ  สนามเปตอง เป็นตน้ 
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ตารางที ่2.2 สรุปการออกแบบสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพื่อการน าไปใช ้

ประเด็นท่ีศึกษา การน าไปใช ้

1. ออกแบบเพื่อประชาชน 
- จดัท าแบบสอบถาม 

 
- ส ารวจสอบถามความตอ้งการ เพื่อการออกแบบ
ท่ีสนองต่อความต้องการ เป็นท่ีพึงพอใจและ
เพียงพอต่อความตอ้งการ 
 

2. ออกแบบใหป้ระหยดั 
 - จัดหาความสมดุลระหว่างส่ิงต่าง ๆ กับ
งบประมาณการออกแบบ หลีกเล่ียงการใชส่ิ้งท่ี
ไม่จ  าเป็น 

 
- จดัหาวสัดุท่ีมีความเหมาะสมในการก่อสร้างท่ีมี
ความทนทาน เข้ากันได้ในสภาพแวดล้อมของ
ท้อ ง ถ่ิ น  อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง านนาน  ทน ต่อก า ร
เปล่ียนแปลงของสภาพพื้นท่ี 
 

3. ออกแบบใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีและผูใ้ช ้
- ถนนทางเดินภายในสวนควรมีขนาดกวา้ง 
ส่วนโคง้และสัดส่วนตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
       
 - มี ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ เช่น 
หอ้งน ้า ถงัขยะ และท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 

 
- ออกแบบโดยค านึงถึงการเลือกใช้วสัดุปูพื้นท่ีมี
ความแข็งแรง คงทน ถาวร มีอายุการใช้งานท่ี
ยาวนาน 
- ออกแบบให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ี
โครงการ โดยค านึงถึงจ านวนประชากรในพื้นท่ี
โครงการท่ีมาใชบ้ริการ 
 

4. ออกแบบใหมี้ความปลอดภยั 
- มีความสวา่งเพียงพอในตอนกลางคืน 
        
- ท  าร้ัวกั้ นในบริเวณท่ีไม่ปลอดภัย เช่น กั้ น
ริมน ้า 
- ตดัแต่งตน้ไมท่ี้มีก่ิงแห้งตาย หรือแต่งไมพุ้่ม
เสมอ ใหส้วยงามอยูเ่สมอ 

 
- ออกแบบใหมี้ไฟสนามในพื้นท่ีโครงการเพื่อใช้
ในยามค ่าคืน เพิ่มความปลอดภยั 
- ออกแบบให้มีร้ัวกั้นขอบเขต ในบริเวณท่ีเป็น
อนัตรายในพื้นท่ีโครงการ 
- ออกแบบใหมี้การดูแลรักษาง่าย สะดวกและลด
ค่าใชจ่้าย 
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ตารางที ่2.2 สรุปการออกแบบสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพื่อการน าไปใช ้(ต่อ) 

ประเด็นท่ีศึกษา การน าไปใช ้

5. การจดัการและดูแลรักษา 
        - ให้ปุ๋ย รดน ้ า พรวนดิน และฉีดยากนัโรค
และแมลง 
       
      - มีการปลูกตน้ไมท้ดแทนไมเ้ดิมท่ีตายไป 
      
       - ซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ทาสีเก้าอ้ี ติดป้าย 
หรือท าร้ัวใหม่ 
       - อนุรักษ์สภาพแวดล้อมท่ีสวยงามตาม
ธรรมชาติใหอ้ยูใ่นธรรมชาติท่ีสวยงาม 
 

 
- ออกแบบโดยค านึงถึงการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์
ท่ีมีความคงทนถาวร เพื่อป้องกันการช า รุด
เสียหาย 
- ออกแบบโดยค านึงถึงการเลือกใชพ้รรณไมท่ี้มี
การดูแลรักษาต ่า 
- ออกแบบโดยค านึงถึงการอนุรักษ์และการ
บ ารุงดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มให้คงอยู่เดิมหรือ
ท าใหดี้กวา่เดิม 
 

 

2.3  หลกัการในการออกแบบสวนให้มกีารดูแลรักษาขั้นต ่า 

 การจดัสวนเป็นการผสมผสานองคป์ระกอบส่ิงมีชีวิตหรือภูมิทศัน์อ่อน (Soft Scape) และ 

ไม่มีชีวิตหรือภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hard Scape) และทั้งสองส่วนมีโอกาสเส่ือมสภาพ ถา้หากการดูแล

เอาใจใส่ไม่เพียงพอ และความต้องการในส่ิงท่ีจะบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานยาวนาน การ        

จดัสวนทุกองคป์ระกอบนั้นตอ้งการจดัการดูแลรักษาเม่ือทุกส่ิงตอ้งการบ ารุงรักษานั้นหมายถึงตอ้ง

ใชแ้รงงาน งบประมาณ และเวลา (สมจิตร โยธะคง, 2539) 

              การจดัสวนปัจจุบนัเน่ืองจากเจา้ของโครงการผูใ้ช้บริการมีภารกิจมากข้ึนในการแสวงหา

ปัจจยัในการด ารงชีวิต ภาระดงักล่าวมีผลกระทบต่อสวนโดยตรง เพราะสวนสวยงามไดน้ั้นจะตอ้ง

มีการจัดการดูแลรักษาอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ทิ้งช่วงตอน ปัจจุบันมีแนวคิดในการจัดสวนท่ีมี         

การจดัการและบ ารุงรักษาท่ีต ่า(Low Maintenance) การบ ารุงรักษาง่าย(Easy Maintenance)           

การบ ารุงรักษาต ่าหรือการบ ารุงรักษาง่ายก็อยู่ท่ีการวางแผนพื้นฐาน เร่ิมตั้งแต่การออกแบบ โดยมี

แนวความคิดในการออกแบบสวนใหมี้การจดัการ และบ ารุงรักษาต ่าพอสังเขปดงัน้ี 

 2.3.1  ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเอียงมากกวา่ 26 เปอร์เซ็นต ์ถา้มีการปลูกหญา้อาจท าให้การตดั

หญา้ท าดว้ยความยากล าบาก ควรปลูกพืชคลุมดินท่ีมีความทนทาน ยดึติดดินไดดี้ในพื้นท่ีลาดเอียง 
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 2.3.2  วสัดุท่ีใชน้อกจากความสวยงามจะตอ้งทนทาน มีอายุการใชง้านท่ียาวนาน เช่น การ

ออกแบบการท าขั้นบนัไดสวน (Garden Step) ระหว่างการเวน้ไม ้แผ่นไมท้  าเป็นบนัไดกบัการท า

เป็นบนัไดสวยดว้ย กาบหิน หินแผ่น หินกาบย่อยมีอายุการใช้งานในสภาพกลางแจง้ไดดี้กว่า แต่

ความสวยงามของวสัดุทั้งสองอยา่งใกลเ้คียงกนั 

 2.3.3  การออกแบบพืชพรรณ การใชต้น้ไมห้ลายฤดู (Perennials) ยอ่มมีการจดัการนอ้ยกวา่

การใชต้น้ไมท่ี้มีอาย ุ(Life Cycie)  เพียงฤดูเดียว (Annuals) การออกแบบการปลูกตน้ไม ้การปลูกไม้

กลุ่ม (Colony) การจดัการย่อมนอ้ยกว่าการปลูกตน้เดียวโดด การตน้ไมโ้ตชา้ยอ่มมีการจดัการง่าย

กวา่ตน้ไมโ้ตเร็ว 

 2.3.4 หลีกเล่ียงการสร้างมุมแหลม หรือพื้นท่ีมุมฉากในสวน การใชเ้ส้นควรเป็นเส้นโคง้ 

เส้นไม่เป็นระเบียบ (Informal line) พื้นท่ีมุมแหลม ยุง่ยากต่อการตดัหญา้และการสัญจรไปมา 

ในเร่ืองของมุมสามเหล่ียม พื้นท่ีมุมสามเหล่ียมควรปลูกตน้ไมเ้ป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อ

ลดความแข็งกระด้างของอาคารขอให้เลือกชนิดเดียวกนั เช่น หมากเหลือง หมากเขียว หรือปรง

ญ่ีปุ่น ถา้พื้นท่ีแคบปลูกเพียงตน้เดียวพอ ตน้ไมท่ี้ปลูกต าแหน่งน้ีจะท าให้สามเหล่ียมท่ีแข็งกระดา้ง

มองดูอ่อนหวานข้ึน (เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2530) 

 2.3.5  ใชแ้ผน่อิฐวางขั้นขอบเขตของแนวแปลง ทางเดินพื้นท่ีติดอาคาร ลานพกั ท่ีเป็นแนว

กั้นแผน่อิฐ ท าใหห้ญา้ล ้าเขา้ไปในแปลงเป็นเขตสกดักั้น 

 2.3.6 ในพื้นท่ีทางเดินทางเทา้ ถนน ลานพกั ไม่ควรปลูกหญา้แทรกถา้ไม่มีความจ าเป็น 

ตอ้งใชไ้มพุ้ม่แทนเพื่อท าให้พื้นท่ีลดความกระดา้งลง เพราะการตดั และขลิบขอบหญา้ท าดว้ยความ

ล าบาก 

 2.3.7 รอบโคลนตน้ไม ้ ควรออกแบบใหมี้กรอบนอก ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงการตดัหญา้ชิด

โคลน ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อโคนตน้ไมไ้ด ้ภายในกรอบโรยกรวดหรือหินกลม 

 2.3.8  มา้นัง่ในสวน ควรเป็นมา้นัง่ถาวรท่ีเป็นเหล็ก หรือคอนกรีตเพื่อหลีกเล่ียงการซึมของ

น ้า ถา้ซึมน ้าไดจ้ะท าใหเ้กิดความช้ืน การนัง่ล าบาก การใชม้า้นัง่สวยงามแต่ดูดซบัความช้ืน การ

ป้องกนัการดูดซบัความช้ืนคือใหท้าสีช่วย แต่เป็นสีท่ีมองดูเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด 

 2.3.9  การปลูกไมพุ้่ม ตอ้งปลูกเป็นกลุ่มแน่น สะดวก ประหยดั การให้ปุ๋ย การจดัการและ

ใหค้วามสวยงามกวา่การปลูกตน้เดียวโดดและควรพิถีพิถนัในการเลือกพืชปลูกพืชท่ีใชป้ลูกในสวน

ท่ีดีคือพืชทอ้งถ่ิน เพราะจะมีความทนทานและทนต่อการท าลายของโรคและแมลงพืชท่ีปลูกไม่ควร

โตเกินไปยากล าบากต่อการควบคุมรูปทรง 
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 จากการศึกษาขา้งตน้พบวา่ ในการออกแบบสวนให้ดูแลรักษาต ่าหรือดูแลง่าย ควร
ค านึงถึงพื้นท่ีความลาดเอียงไม่ควรจะเกิน 36 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีทั้งหมด ควรหลีกล่ียงการสร้าง
มุมแหลมหรือมุมฉากเพราะยุง่ต่อการตดัหญา้ ถา้มีมุมแหลมควรปลูกตน้ไม ้เช่น หมากเหลือง หมาก
เขียว ลดความแข็งกระดา้งของอาคารได ้พรรณไมท่ี้เลือกควรเป็นพรรณไมใ้นทอ้งถ่ินจะมีความ
ทนทาน และทนต่อการท าลายของโรคแมลงไดดี้ และวสัดุท่ีเลือกใชน้ั้นจะตอ้งทนทาน อายุการใช้
งานยาวนานพร้อมกบัมีความเหมาะสมกบัสวนนั้น ๆ 

ตารางที ่2.3  สรุปการออกแบบสวนท่ีมีการดูแลรักษาต ่าเพื่อการน าไปใช้ 
ประเด็นท่ีศึกษา การน าไปใช ้

1.  ความลาดชนัของพื้นท่ี 
 

(1)ความลาดชันของพื้ น ท่ี ไม่ ควร เ กิน  36 
เปอร์เซ็นต ์ถา้มีการปลูกหญา้การตดัหญา้ท าดว้ย
ความยากล าบากหญา้ท่ีไดรั้บมุมตกกระทบของ
แสงแดดท าใหห้ญา้ตายไดค้วรปลูกพืชคลุมดินท่ี
มีความทนทาน ยดึติดดินไดดี้ในพื้นท่ีลาดเอียง 
 

2.  การออกแบบพืชพรรณ (2)การเลือกใช้พรรณไมท่ี้ทนต่อสภาพแวดลอ้ม
มีการดูแลรักษาต ่า มีความหลากหลายของสีสัน 
รูปทรงเหมาะสมกบัสถานท่ี 
 

3.  มา้นัง่ มา้นัง่ภายในสวน (3)ม้านั่งภายในสวนควรเป็นม้านั่งท่ีมีความ
แข็งแรง ทนทาน อายุการใชง้านท่ียาวนาน ทาสี
ช่วยป้องกนัการดูดซับความช้ืนแต่ควรเป็นสีท่ี
มองดูเป็นธรรมชาติท่ีสุด 
 

4.  หลีกเล่ียงการสร้างมุมแหลม หรือพื้นท่ีมุม
ฉากภายในสวน 

(4)พื้นท่ีภายในสวนไม่ควรมีมุมแหลมหรือมุม
ฉากควรเป็นส่วนโคง้ เวา้ เพราะความรู้สึกอ่อน
ช้อยกว่าการใช้เส้นตรงๆ พื้นท่ีมุมแหลมยุ่งยาก
ต่อการตดัหญา้และการสัญจรไปมา 
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2.4  แนวคดิในการออกแบบสนามเด็กเล่น 

 การก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของสนามเด็กเล่นท่ีจดัท าโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ 

ระบุความสูงของเคร่ืองเล่นเด็กไวว้า่ ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน(อายุ 2-5 ปี) ไม่ควรเกิน 120 ซ.ม. และ

เด็กวยัเรียน(อายุ 5-12 ปี) ไม่ควรเกิน 180 ซ.ม. กรณีเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กก่อนวยัเรียนมีความสูง

ของพื้นยกระดบัมากกวา่ 50 ซ.ม.และเคร่ืองเล่นเด็กวยัเรียนท่ีมีความสูงมากกวา่ 75 ซ.ม. จะตอ้งมี

ราวตกหรือผนงักนัตก ส่วนพื้นสนามตอ้งประกอบดว้ยวสัดุท่ีอ่อนน่ิม ดูดซบัพลงังานได ้คือ ทราย 

ตอ้งหนาไม่นอ้ยกวา่ 20 ซ.ม. ส าหรับเคร่ืองเล่นสูงไม่เกิน 120 ซ.ม. หากเคร่ืองเล่นท่ีสูงเกินกวา่น้ีพื้น

ทรายตอ้งหนาไม่น้อยกว่า 30 ซ.ม. และพื้นสนามท่ีดีอาจท าจากยางสังเคราะห์หรือวสัดุอ่ืนท่ีผ่าน

การทดสอบแลว้ ซ่ึงในความเป็นจริงท่ีพบเห็นกนัอยู่มกัจะขาดมาตรฐาน พื้นทรายมีความหนาไม่

พอ การตั้งไวท่ี้พื้นหิน ซีเมนต ์พื้นหญา้ธรรมดา เป็นตน้ ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บศีรษะรุนแรง

ได ้(อดิศกัด์ิ  ผลิตผลการพิมพ,์ 2545) 

 ส าหรับการติดตั้งเคร่ืองเล่นเด็กตอ้งไม่เกิดการพลิกคว  ่า เอียง เล่ือน หรือเคล่ือนตวัได ้ความ

แขง็แรงในการยดึหรือฝังฐานของเคร่ืองเล่นถือเป็นหวัใจส าคญัในการติดตั้ง ส่วนเคร่ืองเล่นเด็กท่ีมี

ช่อง เช่น บนัได ราวบนัได มาตรฐานไดก้ าหนดไวว้า่ตอ้งค านึงถึงระยะกา้ว ระยะโหนเพื่อป้องกนั

เทา้หรือขาเขา้ไปติด คือ ตอ้งมีช่องวา่งไม่เกิน 3 เซนติเมตร เป็นตน้ และการก ามือเพื่อยึดเหน่ียวของ

เด็กในวยัต่าง ๆ และเพื่อป้องกนัศีรษะติดคา้งและกดการหายใจ ช่องต่างๆ ตอ้งไม่ให้ศีรษะเด็กลอด

หรือติดคา้งอยูไ่ด ้ขนาดนอ้ยกวา่ 9 ซ.ม.หรือมากกวา่ 23 ซ.ม. เป็นตน้ การจดัวางเคร่ืองเล่นเด็กขาด

การวางผงัท่ีปลอดภยัคือวางเคร่ืองเล่นเด็กไวใ้กล ้ๆ กนัเม่ือเด็กตกลงมาจากท่ีสูงก็อาจจะลงมาฟาด

กบัเคร่ืองเล่นอีกอนัหน่ึง ซ่ึงตามมาตรฐานแลว้จะตอ้งค านึงถึงพื้นท่ีวา่ง ความหนาแน่น ทิศทางของ

เคร่ืองเล่น และระยะห่างของเคร่ืองเล่น พื้นท่ีการตกตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวาง ควรมีระยะห่าง 150 ซ.ม. 

โดยรอบเคร่ืองเล่นท่ีมีพื้นยกระดบัสูงนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 150 ซ.ม. หากสูงเกินกวา่ 150 ซ.ม. พื้นท่ี

การตกควรเป็น 180 ซ.ม.โดยรอบ 

 2.4.1  การเลือกเคร่ืองเล่นเด็กส าหรับสนามเด็กเล่นนั้น นอกจากการออกแบบสนามเด็กเล่น 

ท่ีค  านึงถึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ในเร่ืองการออกแบบสนามเด็กเล่นแลว้ การเลือกอุปกรณ์ 

หรือ เคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก ก็มีความสัมพนัธ์ และ ส าคญั เช่นเดียวกนั โดยการเลือก อุปกรณ์ หรือ 

เคร่ืองเล่น ควรค านึงในเร่ืองต่อไปน้ี ดว้ย  

  2.4.1.1  กลุ่มอายุ ของเด็กท่ีจะใช้ เน่ืองจากเด็กท่ีมีอายุ ต่างกัน จะมีพฒันาการ

ต่างกนั มกัมีการเคล่ือนไหว และ มีพฤติกรรมต่างกนั มีความสนใจในส่ิงของ และ ความทา้ทาย
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ต่างกนั เช่น เด็ก 3-5 ขวบ จะมีการเคล่ือนไหว และ ความไว ต่างจากเด็ก 9-11 ขวบอยา่งมาก หากมี

การเล่นในสนามเด็กเล่น เดียวกนั และ มี การ cross circulation กนั ในการเล่น อาจท าให้เกิด

อุบติัเหตุ ไดง่้าย หรือ เด็ก 7 ขวบ จะมีความสนใจใน เคร่ืองเล่นท่ีทา้ทายมากกวา่ เด็ก 5 ขวบเป็นตน้ 

  2.4.1.2  วสัดุท่ีใช้ท  าอุปกรณ์ ในสมยัก่อน ท่ีมีจ  าหน่ายในบา้นเรามกัเป็นโลหะ 

และ ทาสีกนัสนิม เพราะใชไ้ปนานๆ บางคร้ังสีร่อน หรือ ผ ุเม่ือมือไปจบัถูก อาจเกิดการท่ิมต า และ 

บาดเจ็บ เส่ียงต่อ บาดทะยกั ได ้นอกจากน้ี โลหะ ยงัมีความร้อน และสนามเด็กเล่นมกัอยูใ่นท่ีโล่ง 

ท าให้ อุปกรณ์ นั้น ไม่น่าใช้งานส าหรับเด็ก ปัจจุบนั มีการน าพลาสติก หรือ วสัดุอ่ืนๆมาใช้ ท า

อุปกรณ์ เคร่ืองเล่น เด็กมากข้ึน 

  2.4.1.3  เคร่ืองเล่นเด็ก ไม่ควรปิดทึบ ควรมีส่วนท่ีให้ผูป้กครอง สามารถมองเห็น

ไดจ้ากภายนอก 

  2.4.1.4  ตวัเคร่ืองเล่น ไม่ควรมีเหล่ียมมุม หรือ สันท่ีแหลม หรือ มีน๊อต ในรอยต่อ 

เพราะอาจเก่ียว เส้ือผา้ ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

  2.4.1.5  เม่ือมีการเลือก อุปกรณ์ แลว้การวางต าแหน่ง เคร่ืองเล่น ให้มีระบบการ

สัญจรท่ีดี จะช่วยลดอุบติัเหตุได ้หรือ มีการแบ่ง Zone อายุ หาก สนามเด็กเล่นนั้น มีกลุ่มผูใ้ช้ ท่ีมี

เด็กอายตุ่างกนั 

  2.4.1.6  วสัดุท่ีใช้ปูพื้น ก็ควรให้ความส าคญัไม่แพก้นั บางแห่ง เจา้ของโครงการ

อาจค านึงถึง ความปลอดภยั เลือกใช้วสัดุท่ี ไม่ล่ืนง่าย หรือ วสัดุท่ี มีความหยุ่นตวั ช่วยลดแรง

กระแทกเวลาหกลม้ ซ่ึงวสัดุน าเขา้บางชนิดราคาสูง การออกแบบ อาจไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ วสัดุปูพื้น 

ราคาแพงเสมอไป การออกแบบท่ีดี สามารถน าวสัดุธรรมชาติ หญา้จริง หรือ ทราย อาจน าเขา้มา

ใชไ้ด ้โดยการจดัวางท่ีลงตวั 

2.4.2   ของเล่นส าหรับเด็กซ่ึงโดยทัว่ไปจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี  

  2.4.2.1  ของเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย คือ ของเล่นและอุปกรณ์ท่ี

ส่งเสริมพฒันาการเด็กทั้งดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ (Gross Motor) และกลา้มเน้ือเล็ก (Fine Motor) ของ

เล่นประเภทน้ี สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 

1)  ของเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ ไดแ้ก่ เคร่ืองเล่นท่ีจะ

ส่งเสริมพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ ซ่ึงยงัแบ่งออกไดเ้ป็น 

(1)  เคร่ืองเล่นสนาม ไดแ้ก่ ชิงช้า ไมก้ระดก ไมล่ื้น บนัไดงู กระดาน

ทรงตวั สะพานเชือก อุโมงค ์ฯลฯ 
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(2) เคร่ืองเล่นท่ีจะพฒันากลา้มเน้ือใหญ่อ่ืน ๆ เช่น รถจกัรยานเล็ก     

รถถีบ รถลาก  

2.4.2.2  ของเล่นหรืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการใชก้ลา้มเน้ือเล็ก ไดแ้ก่ 

1)  อุปกรณ์ประเภทท่ีส่งเสริมการใชก้ลา้มเน้ือมือกบัสายตา (Eye Hand 

Coordination) เช่น การร้อยลูกปัด ร้อยเชือก ร้อยดอกไม ้เยบ็กระดุม รูดซิป เรียงสี เรียงไมห้นีบ   

ปักหมุด ตอกตะปู เป็นตน้ 

2)  อุปกรณ์ประเภทหน่ึงท่ีจดักระท าต่อวตัถุ (Manipulative) เช่น การต่อ

บล็อกต่าง ๆ ไดแ้ก่ บล็อกไม ้บล็อกพลาสติก บล็อกชุด บล็อกกลวง ตวัต่อพลาสติกต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.4.2.3  ของเล่นหรืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์-สังคม จิตใจ ไดแ้ก่ 

ของเล่นหรืออุปกรณ์ท่ีจะส่งเสริมพฒันาการดงักล่าว ไดแ้ก่ เคร่ืองเล่นดนตรี ไดแ้ก่ ร ามะนา กรับ 

กรุ้งกร๊ิง เคร่ืองเคาะจงัหวะ เคร่ืองเขยา่ต่าง ๆ  

อุปกรณ์การท างานศิลปะ เช่น สีเทียน สีไม ้สีน ้ า สีฝุ่ น สีชอล์ก ดินน ้ ามนั 

แป้งมนั ดินเหนียว ป้ันข้ีเล่ือย กรรไกรกาว กาวพบักระดาษ การฉีกปะกระดาษ เป็นตน้ 

2.4.2.4  ของเล่นหรืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมพฒันาการด้านสติปัญญา ได้แก่ เกมส์

การศึกษา (Didactic Game) คือ เกมท่ีส่งเสริมให้เด็กไดคิ้ดแกปั้ญหา และฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ ท่ีท า

ไวเ้ป็นกล่อง เป็นชุด มีกฎเกณฑ ์กติกาท่ีก าหนดเอาไวแ้น่นอน ไดแ้ก่ 

1)  เกมภาพตดัต่อ (Jigsaw Puzzles)  

2)  เกมภาพสัมพนัธ์ (Lotto)  

3)  เกมตารางสัมพนัธ์ (Matrix)  

4)  เกมจบัคู่ (Matching)  

5)  เกมต่อแตม้ หรือ โดมิโน (Domino) 

 2.4.3  ขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ดา้นความปลอดภยัของสนามเด็กเล่น ศูนยป์ระสานงานวิจยัเพื่อ

สร้างเสริมความปลอดภยั และป้องกนัการบาดเจบ็ในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกบัคณะท างาน

ร่างขอ้ก าหนดด้านความปลอดภยัของสนามเด็กเล่น ได้จดัให้มีขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ของอุปกรณ์

เคร่ืองเล่นสนาม วสัดุการเลือกใช้ และการจดัเตรียมพื้นสนามเด็กเล่น และรายละเอียดย่อยของ

อุปกรณ์ปืนป่าย อุปกรณ์เคล่ือนไหว ชิงช้า กระดานล่ืน และเคร่ืองเล่นชุดรวม รวมทั้งแนวของ     

การติดตั้ง ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และผูดู้แลเด็กในสนามเด็กเล่น ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 



39 
 

  2.4.3.1  การป้องกนัการบาดเจบ็จากเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น จะตอ้ง

ประกอบดว้ย 

1)  เคร่ืองเล่นท่ีปลอดภยั และ เหมาะสมกบัอายขุองเด็ก  

2)  พื้นสนามท่ีสามารถดูดซบัพลงังาน เพื่อลดการบาดเจ็บจากการตก  

3)  การติดตั้งท่ีถูกวธีิ  

4)  การตรวจสอบและบ ารุงรักษา 

5)  การมีผูดู้แลเด็ก ดูแลในขณะเล่น 

1)  เคร่ืองเล่นปลอดภยั 

(1) อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามตอ้ง ไดรั้บการออกแบบให้เหมาะสมกบั

อาย ุและพฒันาการเด็ก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ เด็กก่อนวยัเรียน (อาย ุ2-5 ปี) และเด็กในวยั

เรียน (อาย ุ5-12 ปี) 

(2)  เพื่อป้องกนัการบาดเจบ็จากการตก และท่ีก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ขั้น

รุนแรงของศีรษะ และสมอง ระยะความสูงจากพื้นสนาม ถึงพื้นยกระดบั ของเคร่ืองเล่นสนาม 

ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียนไม่ควรเกิน 1.20 เมตร และส าหรับเด็กวยัเรียนไม่ควรเกิน 1.80 เมตร 

(3)  ในกรณีเคร่ืองเล่นส าหรับวยัก่อนเรียน มีความสูงของพื้นยกระดบั

ท่ีมีความสูงมากกว่า 50 เซนติเมตร หรือเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กวยัเรียนทีมีความสูงมากกว่า 75 

เซนติเมตร จะตอ้งมีราวกนัตก หรือผนงักนัตก 

(4) การออกแบบบนัได และราวจบับนัไดชนิดต่าง ๆ ตอ้งค านึงถึง

ระยะกา้ว ระยะโหน การก ามือเพื่อยดึเหน่ียวของเด็กในวยัต่างๆ  

(5)  เพื่อป้องกนัศีรษะติด และกดการหายใจ ช่องต่างๆ ตอ้งเล็กเกินกวา่

ศีรษะจะลอดเขา้ไปได ้หรือใหญ่พอท่ีศีรษะไม่เขา้ไปติดคา้ง คือช่องตอ้งมีขนาดความห่างนอ้ยกวา่ 9

เซนติเมตร หรือ มากกวา่ 23 เซนติเมตร 

(6)  เพื่อป้องกนัการท่ีเทา้ หรือขาเขา้ไปติด พื้นท่ีเดิน หรือวิ่ง จะตอ้ง 

ไม่มีช่องวา่งไม่เกิน 3 เซนติเมตร เพื่อไม่ใหเ้ทา้ หรือขาเขา้ไปติด 

(7)  เพื่อป้องกันน้ิวเข้าไปติด โดยการแหย่หรือลอด จะต้องไม่มี

ช่องวา่งท่ีอยูข่นาด 0.5 เซนติเมตร ถึง 1.2 ซม. 
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(8)  เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บจากการชน กระแทก อุปกรณ์เคล่ือนไหว 

เช่น ชิงชา้ ท่ีนัง่ตอ้งท าดว้ยวสัดุท่ีไม่แขง็ 

(9)  น๊อต สกรูท่ีใช้ในการยึดเคร่ืองเล่นสนาม จะเป็นระบบกนัคลาย 

ตอ้งออกแบบใหซ่้อนหวัน๊อต หรือปลายตดัหวัมนท่ีมีส่วนยืน่ไม่เกิน 8 มิลลิเมตร 

(10) วสัดุท่ีใชต้อ้งไม่เป็นพิษ และมีสารโลหะหนกัเจือปน ไม่เกินกวา่  

ค่ามาตรฐานในของเล่น 

2)  พื้นสนามปลอดภยั 

(1)  พื้นสนามเป็นปัจจยัความปลอดภยัท่ีส าคญัมากท่ีสุด พื้นสนามท่ีดี

ตอ้งประกอบดว้ยวสัดุอ่อนน่ิม ดูดซบัพลงังานได ้คือ ทราย โดยท่ีพื้นทรายตอ้งมีความหนาไม่นอ้ย

กว่า 20 เซนติเมตร ส าหรับเคร่ืองเล่นสูงไม่เกิน 1.20 เมตร หากเคร่ืองเล่นสูงเกินกว่าท่ีก าหนด      

พื้นทรายต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร นอกจากนั้น พื้นสนามท่ีดีอาจท ามาด้วย        

ยางสังเคราะห์ หรือวสัดุอ่ืนท่ีมีการทดสอบแล้ว พื้นสนามท่ีเป็นพื้นแข็ง  เช่น ซีเมนต์  อิฐสนาม 

กอ้นกรวด หินเกร็ด ยางมะตอย ทรายอดัแข็ง พื้นหญา้ธรรมดา จะมีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บศีรษะ 

รุนแรง 

(2)  พื้นท่ีปลอดภยั ตอ้งค านึงถึง การวางผงั ความหนาแน่น พื้นท่ีว่าง 

ทิศทางของเคร่ืองเล่น และการใชง้าน ระยะห่างของเคร่ืองเล่น และชนิดของเคร่ืองเล่น 

(3)  การออกแบบพื้นท่ีปลอดภยั ตอ้งค านึงพื้นท่ีการตก ระยะวา่งอิสระ 

และพื้นท่ีการสัญจร 

(4) พื้นท่ีการตก ตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวาง อนัจะก่อให้เกิดอนัตรายกบัเด็ก  

เม่ือเด็กตกจากเคร่ืองเล่น โดยควรเป็น 1.50 เมตร โดยรอบเคร่ืองเล่นท่ีมีพื้นยกระดบัสูงนอ้ยกวา่

หรือเท่ากบั 1.50 เมตร หากสูงเกินกวา่ 1.5 เมตร พื้นท่ีการตกควรเป็น 1.80 เมตร โดยรอบ 

3)  การติดตั้ ง เคร่ืองเล่นสนามต้องสามารถรับแรงสูงสุดท่ีกระท าต่อ

ต าแหน่งท่ีออกแบบส าหรับใช้งาน ตอ้งไม่เกิดการพลิกคว  ่า เอียง เล่ือน หรือ เคล่ือนตวัได ้ความ

แขง็แรงในการยดึหรือฝังฐานของเคร่ืองเล่นสนามถือเป็นหวัใจส าคญัในการติดตั้ง เคร่ืองเล่นสนาม

แต่ละชนิดจะถูกออกแบบฐานรากท่ีมีขนาด ความลึกท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัน ้ าหนักและแรงท่ี

กระท าในเคร่ืองเล่นสนามนั้น ๆ 

4)  การตรวจสอบและบ ารุงรักษา ให้มีการตรวจสอบสนามเด็กเล่นและ

อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามทุกวนั และตรวจสอบพร้อมบนัทึกเป็นหลกัฐานทุก 3 เดือน โดยเจา้หนา้ท่ี
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ในสถานท่ีท่ีท าการติดตั้ง และมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความช านาญทางวิศวกรรมตรวจสอบและบนัทึกเป็น

หลกัฐานทุก 1 ปี ควรเป็นระเบียบปฏิบติัในส่วนการปกครองทอ้งถ่ิน 

5)  ผูดู้แลเด็ก ตอ้งมีการฝึกอบรมผูดู้แลเด็กให้มีความรู้ในการเล่น การใช้

เคร่ืองเล่น การระวงัการบาดเจ็บ และการปฐมพยาบาล สัดส่วนผูดู้แลเด็กกบัจ านวนเด็กเล็กเท่ากบั  

1 : 20 และผูดู้แลเด็กกบัจ านวนเด็กโตเท่ากบั 1 : 50 

6)  เจ้าหน้าท่ี  ต้องมีการจัดหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าท่ีติดตั้ ง และ

ตรวจสอบสนามเด็กเล่น และผูดู้แลเด็กในขณะเล่น โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากการศึกษาข้างต้นพบว่า ในการออกแบบสนามเด็กเล่นนั้นต้อง

ค านึงถึงกลุ่มอายุของเด็กท่ีจะใช้ เน่ืองจากเด็กท่ีมีอายุต่างกนัมกัมีการเคล่ือนไหว และพฤติกรรม

ต่างกัน โดยเฉพาะการเลือกพื้นผิวท่ีจะรองรับเคร่ืองเล่น จากเดิมท่ีเม่ือก่อนเป็นพื้นปูนซีเมนต ์

พื้นดิน ท่ีมีอายุการใช้งานไดไ้ม่นาน และเป็นอนัตราย จึงมีการเลือกใช้วสัดุธรรมชาติแทน เช่น ปู

หญา้ หรือทราย ท่ีมีความนุ่มนวล และรองรับแรงกระแทกจากการหกลม้ได้ ดงันั้นจะเห็นว่าการ

ออกแบบสนามเด็กเล่นนั้นตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกัในการออกแบบ เช่น การเลือก

เคร่ืองเล่น วสัดุท่ีใชท้  าอุปกรณ์ เป็นตน้ รวมทั้งถึงการดูแลรักษาเคร่ืองเล่น เพื่อความปลอดภยัแก่ผู ้

เล่น 

2.5  กรณศึีกษา 

 2.5.1  สวนรมณียทุ์่งสีกนั 

การศึกษาพื้นท่ีสวนรมณียทุ์่งสีกนั การเลือกตวัอยา่งกรณีศึกษา เพื่อการน าไปใช้

ออกแบบโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี การ

เลือกศึกษาพื้นท่ีสวนสวนรมณียทุ์่งสีกนั ในดา้นการพกัผอ่น และการประกอบกิจกรรมนนัทนาการ 

เน่ืองจากภายในสวนมีการจดัวางองค์ประกอบทางดา้นการพกัผ่อน และกิจกรรมนนัทนาการท่ีลง

ตวั มีการใชพ้ื้นท่ีสัมพนัธ์ต่อกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ทุกคนท่ีเขา้ไปสามารถประกอบกิจกรรมไดเ้ต็มท่ีไม่

วา่จะเป็นการพกัผอ่นหรือนนัทนาการ 

2.5.1.1  ประวติัความเป็นมา  สวนรมณียทุ์่งสีกนัเป็นช่ือท่ีสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์

พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานให้มีความหมายว่า “สวนที่ให้ความ

ร่ืนรมย์ใจประจ าทุ่งสีกัน” โดยจดัสร้างข้ึนตามโครงการปรับปรุงพฒันาสวนป่าสีกนั เพื่อเป็น   

แหล่งท่องเท่ียว และพกัผอ่น แผนงานส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว หน่วยงานศูนยส่์งเสริมการ
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ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ  2546 เดิมทีท่ีดินแปลงน้ีอยู่
ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย จดัเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ ซ่ึงส านกังานเขตดอนเมืองไดรั้บ

มอบหนงัสือส าคญั ส าหรับท่ีหลวงในท่ีสาธารณประโยชน์ เพื่อใชร่้วมกนั ประเภทพลเมืองให้เป็น

ท่ีสาธารณประโยชน์ ในกิจการดา้นสวนสาธารณประโยชน์จากกระทรวงมหาดไทย เร่ิมด าเนินการ

ก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2546 และมีพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2548 โดย

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ์เป็นประธานในพิธี  (สวนรมณียทุ์่งสีกนั, 

2557) 

2.5.1.2  รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ตั้งอยูท่ี่ ถนนเวฬุวนาราม  แขวงทุ่งสีกนั 

เขตดอนเมือง มีขนาดพื้นท่ี15 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา เวลาท าการ 05.00 -21.00 น. ทุกวนั  
        สวนรมณียทุ์่งสีกนั มีลกัษณะเป็นสวนสาธารณะก่ึงอเนกประสงค ์ท่ีมีความ

หลากหลายของกิจกรรมในการใช้ประโยชน์ โดยเน้นถึงบรรยากาศในการพกัผ่อนหย่อนใจ และ
ศึกษาหาความรู้นอกหอ้งเรียนแก่ประชาชนทัว่ไป การออกแบบไดเ้นน้ให้สวนประกอบไปดว้ยลาน
กีฬา และบริเวณท่ีออกก าลงักายกลางแจง้ ท่ีประชาชนผูส้นใจในสุขภาพ จะไดเ้ขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงมี
ทั้งลู่วิ่ง และเคร่ืองออกก าลงักายประจ าสถานีถึง 12 ฐาน มีหอนาฬิกาท่ีโดดเด่น ระเบียงน ้ าพุท่ีเพิ่ม
บรรยากาศความชุ่มฉ ่าและคลายร้อนไดดี้ โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถพกัผอ่นอิริยาบถ ช่ืนชมความงาม
ของสายน ้ าไดท่ี้ศาลากลางน ้ า นอกจากนั้น ยงัมีศาลาอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้
ประโยชน์ กลุ่มอาคารเน้นการออกแบบท่ีคงเอกลกัษณ์ของศาลาไทย สร้างความแตกต่างไปจาก
สวนสาธารณะแห่งอ่ืนๆ รวมไปถึงอฒัจนัทร์ท่ีสามารถให้บริการในดา้นการชมการจดัแสดงดนตรี
และอ่ืนๆ สมกบักบัเป็นสวนแห่งความร่ืนรมยใ์จประจ าทุ่งสีกนั(สวนรมณียทุ์่งสีกนั, 2557) 

 

 
ภาพที ่2.1 ลานเคร่ืองกายบริหาร 
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ภาพที ่2.2  เคร่ืองเล่นส าหรับพฒันาการเด็ก 

    

 
ภาพที ่2.3  ท่ีนัง่ส าหรับผูป้กครอง 

    

 
ภาพที ่2.4  รูปทรงการตดัแต่งพุม่ไม ้
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ตารางที ่2.4  สรุปพื้นท่ีและการน าไปใช ้

หวัขอ้ประเด็นในการศึกษา ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 
1. กิจกรรมนนัทนาการ 

 
 

ส่ิงท่ีสามารถน าไปใช้กบัพื้นท่ีโครงการไดคื้อ
การจดัเรียงของเคร่ืองออกก าลงักาย ระยะห่าง
ระหวา่งเคร่ืองเล่น  

2. พื้นท่ีพกัผอ่น 
    - เดินเล่น พกัผอ่น นัง่เล่น 

 
 

ส่ิงท่ีสามารถน าไปใชก้บัพื้นท่ีโครงการคือ จดั
ให้มีสวนหย่อมไวส้ าหรับเดินชมสวนพกัผ่อน
หย่อนใจ มีพื้นท่ีพกัผ่อนส าหรับนัง่พูดคุยรอบ  
พื้นท่ีโครงการ 

3. กิจกรรมบริการ 
    - ท่ีจอดรถ 

      
 

   - ท่ีนัง่พกัผอ่น 

 
 

 
ส่ิงท่ีสามารถน าไปใชก้บัพื้นท่ีโครงการคือ การ
มีขอบเขตในการจอดรถท่ีเป็นระเบียบ และมี
เขตแดนกั้นใหรู้้ในการจอดรถ  
 
 
 
 
 
ส่ิงท่ีสามารถน าไปใช้กบัพื้นท่ีโครงการคือ ท่ี
นั่งพกัผ่อนส าหรับนั่งคุย นั่งเล่น หรือนั่งพกั
ระหวา่งออกก าลงักาย 
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ตารางที ่2.4  สรุปพื้นท่ีและการน าไปใช ้(ต่อ) 

หวัขอ้ประเด็นในการศึกษา ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 
 
- ถงัขยะ 

 
 

 
 
ส่ิงท่ีสามารถน าไปใชก้บัพื้นท่ีโครงการคือ การ
จดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกของแต่ละจุด 
เช่น ถงัขยะ 

4. การเลือกใชว้สัดุดาดแขง็และดาดอ่อน 
- ทางเดินเทา้ 

 
-ลานสนามเด็กเล่น 

 
- การใชพ้ืชพรรณเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม 

 

 
 

ส่ิงท่ีสามารถน าไปใช้กับพื้นท่ีโครงการคือ 
ทางเดินเท้า เป็นคอนกรีตตัวหนอนมีความ
คงทนแขง็แรง และท าให้มัน่คงในการเดิน ใชมี้
ท่ีตดักับสนามหญ้า เกิดความสวยงามสังเกต
ง่าย สามารถก าหนดทิศทางเดินได ้
 
 
ส่ิงท่ีน าไปใช้ในพื้นท่ีโครงการคือ พื้นสนาม
เป็นพื้นทรายลดการเกิดอุบัติเหตุได้และเป็น
การสร้างพฒันาการใหก้บัเด็กไดใ้นการเล่น 
 
 
ส่ิงท่ีสามารถน าไปใช้ในพื้นท่ีโครงการได้คือ 
การเลือกพืชพรรณท่ีคล้ายกันตลอดทั้งแปลง 
ลดค่าใช้จ่าย และการใช้พืชพรรณในการกั้น
แบ่งเขตบริเวณท่ีแน่นอน เช่น ใชพ้ืชพรรณกั้น
เขตท่ีเป็นรอบสระน ้ า  เพื่อป้องกันการเกิด
อุบติัเหตุ 

 

 



บทที ่3 

การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัโครงการ 

 ศึกษาขอ้มูลพื้นท่ีของโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก 

จงัหวดัสระบุรี เพื่อน าขอ้มูลไปประกอบกบัการออกแบบโครงการ จึงจ าเป็นตอ้งทราบขอ้มูลต่าง ๆ 

แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ตรงตาม

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงจะส่งผลท าใหพ้ื้นท่ีโครงการนั้นสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้น

การศึกษาขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ขอ้มูลระดบัมหภาค, ขอ้มูล

ระดบัจุลภาค 

3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 

3.1.1  ตราประจ าจงัหวดัสระบุรี 

                   ตราประจ าจงัหวดัสระบุรีเป็นรูปมณฑป หมายถึง สถานท่ีอนัเป็นท่ีเคารพบูชาสูงสุด
ของชาวจงัหวดัสระบุรี และชาวไทยทั้งประเทศ เป็นรูปมณฑปปลูกครอบรอยพระพุทธบาทของ
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตั้งอยูท่ี่ วดัพระพุทธบาทราชวรมหาวหิารต าบลขนุโขลน อ าเภอ
พระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี  (ดงัภาพท่ี 3.1) (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังาน
สระบุรี ศาลากลางจงัหวดัสระบุรี, 2557) 
 

 

 

 

           

ภาพที ่3.1 ตราประจ าจงัหวดัสระบุรี 

 3.1.2  ค าขวญัประจ าจงัหวดัสระบุรี 

                “  พระพุทธบาทสูงค่า  เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ  ฐานผลิตอุตสาหกรรม  เกษตรน าล ้าแล่ง
เท่ียว  หน่ึงเดียวกะหร่ีป๊ับนมดี  ประเพณีตกับาตรดอกไมง้าม  เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวนั  ลือลัน่

เมืองชุมทาง ”    
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 3.1.3  ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัสระบุรี 
            ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัสระบุรีคือ ตน้ตะแบกนา (ดงัภาพท่ี 3.2) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพที ่3.2 ตน้ตะแบกนา 

  ช่ือวทิยาศาสตร์ : Lagerstroemia floribunda Jack 
  ช่ือวงศ์ : LYTHRACEAE 
  ช่ือพืน้เมือง : กะแบก ตะแบกไข่ ตะเเบกแดง ตะแบกน ้า ตะแบกปร้ี  บางอยามู   
           แบก เป๋ือยดอ้ง เป๋ือยนา เป๋ือยหางค่าง 
 3.1.4  ดอกไมป้ระจ าจงัหวดัสระบุรี 
           ดอกไมป้ระจ าจงัหวดัสระบุรีคือ ดอกสุพรรณิการ์ ดงัภาพท่ี 3.3 

  
ภาพที ่3.3 ดอกสุพรรณิการ์ 

            ช่ือดอกไม้ : ดอกสุพรรณิการ์ 
            วงศ์ : BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) 
            ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Cochlospermum regium(Mart.&Schrank) Pilg 
            ช่ือสามัญ : Yellow Silk Cotton, Butter-Cup (Single), Butter-Cup 
(Double),Torchwood 
            ช่ืออ่ืน :  ฝ้ายค า (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)   
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 3.1.5  ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัสระบุรี 
           เมือง “ สระบุรี”   มีประวติัอนัสันนิษฐานวา่  ตั้งข้ึนประมาณ  พ.ศ. 2092   ในรัชสมยั

สมเด็จพระมหาจกัรพรรด์ิแห่งกรุงศรีอยุธยา  สืบเน่ืองมาจากยามมีศึกสงครามประชิดติดพระ
นคร  ไม่สามารถเรียกระดมพลรักษาพระนครไดท้นั  เพราะหัวเมืองต่างๆตามท่ีมีการแบ่งการ
ปกครองอยูห่่างจากกรุงศรีอยุธยามาก  จึงตอ้งตั้งเมืองใหม่ข้ึนเพื่อให้สะดวกรวดเร็วและไดผ้ลทนั
ต่อเหตุการณ์ยามเกิดศึกสงคราม  ส่วนท่ีตั้ งเมืองสระบุรีคราวแรกไม่มีการก าหนดเขตแดนไว้
แน่นอน  สันนิษฐานวา่  คงจะแบ่งเอาบางส่วนจากทางเมืองลพบุรี   แขวงเมือง-นครราชสีมา  แขวง
เมืองนครนายก  ตั้ งข้ึนเป็นเมืองสระบุรีทั้ งน้ีเพราะเขตท่ีตั้ งข้ึนเป็นเมืองสระบุรีเป็นเขตท่ีคลุม
บางส่วนของแม่น ้าป่าสักซ่ึงสะดวกต่อการเดินทางไปทางภาคตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ  และ
ยงัเคยเป็นเส้นทางท่ีพวกขอมสมยัโบราณเคยใชเ้ดินทางในการติดต่อกบัราชธานี (นครธม)ส าหรับ
ประวติัความเป็นมาของสระบุรีมีปรากฏในหนงัสือ เร่ือง “เท่ียวตามทางรถไฟ” พระนิพนธ์ของ
สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ซ่ึงไดท้รงอธิบายแยกเร่ืองความเป็นมาของ
สระบุรี ในแต่ละยคุ แต่ละสมยั (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานสระบุรี ศาลา
กลางจงัหวดัสระบุรี, 2557)    
 3.1.6   ท่ีตั้งของจงัหวดัสระบุรี 
            จั ง ห วัด ส ร ะ บุ รี  ตั้ ง อ ยู่ ภ า ค ก ล า ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไท ย  ซ่ึ ง ตั้ ง อ ยู่ ท า ง ทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานครประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดา
เหนือ กบัเส้นแวงท่ี 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวนัออก อยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กม. (อนุสาวรียช์ัย
สมรภูมิ-ศาลากลางจงัหวดั)   และตามทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  113 
กิโลเมตร และตามแม่น ้าเจา้พระยาแยกเขา้แม่น ้าป่าสักประมาณ 165 กิโลเมตร เน้ือท่ี จงัหวดัสระบุรี
มีเน้ือท่ีทั้งหมด 3,576.486 ตร.กม. หรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ0.70ของพื้นท่ีประเทศ 
(กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานสระบุรี ศาลากลางจงัหวดัสระบุรี, 2557) 
 3.1.7  แบ่งการปกครอง 
           จงัหวดัสระบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อ าเภอ 111 ต าบล 973 หมู่บา้น 28 
เทศบาล 80 องคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ดงัภาพท่ี 3.4) 
 3.1.8  อาณาเขตติดต่อ 
           1) ทิศเหนือ         ติดต่อกบัอ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอชยับาดาล และ อ าเภอ            
             พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 
           2) ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอปากช่อง  อ าเภอสีคิ้ว  จงัหวดันครราชสีมา  และ           
              อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก 
           3) ทิศใต ้             ติดต่อกบัอ าเภอหนองเสือ  จงัหวดัปทุมธานี  และอ าเภอวงั            
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               นอ้ย  อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
           4) ทิศตะวนัตก     ติดต่อกบัอ าเภอภาชี  อ าเภอท่าเรือ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
                             และอ าเภอเมืองลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี 
 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 
แผนท่ี : แสดงอาณาเขตติดต่อ ภาพที ่3.4 

                                                    

 

ทีต่ั้งโครงการ 
 

ท่ีมา : กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานสระบุรี 
ศาลากลางจงัหวดัสระบุรี, 2557 
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 3.1.9  ลกัษณะภูมิประเทศ 
          พื้นท่ีจงัหวดัสระบุรีเป็นส่วนหน่ึงของบริเวณลุ่มน ้าท่ีราบลุ่มภาคกลางรวมกบัอีกส่วน
หน่ึงของทิวเขาดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปมีลกัษณะแตกต่างกนัอย่างเห็นได้ชัด 3 
ลกัษณะคือบริเวณท่ีราบลุ่ม บริเวณเขาหย่อมหรือเขาเต้ีย และบริเวณเขาสูง  (กลุ่มงานขอ้มูล
สารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานสระบุรี ศาลากลางจงัหวดัสระบุรี, 2557) 

          โดยทัว่ไปพบดินเหนียว  ดินเหนียวปนทรายแป้งท่ีมีการระบายน ้ าเลว  หรือค่อนขา้ง
เลว  ใช้ท านาปลูกขา้ว  บางแห่งมีชั้นของสารจาไรไซท์อยูต้ื่นมีปฏิกิริยาเป็นกรด  ซ่ึงเป็นพิษต่อ
ขา้ว  บางแห่งอาจมีน ้ าท่วมท าให้ผลผลิตสูญเสีย ส าหรับดินเหนียวท่ีมีการระบายน ้ าดีและมีความ
ลาดชันใช้ส าหรับปลูกพืชไร่และไมผ้ล บางแห่งพบชั้นกรวดหนาแน่นอยู่ต้ืนและบางแห่งถูกกดั
กร่อน ส่วนท่ีมีความลาดชนัสูงๆ จะเป็นภูเขาบางแห่งพบชั้นหินพื้นอยูต้ื่น ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีป่า  

          การปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซ่ึงท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี 
           1)  การจกัการปลูกพืชบ ารุงดิน ไดแ้ก่พืชตระกูลถัว่ต่าง ๆ สลบักบัพืชหลกั การปลูก
พืชปุ๋ยพืชสดแลว้ไถกลบลงไปในดิน 

2)  การใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกั นอกจากเป็นการเพิ่มแร่ธาตุอาหารพืชให้แก่ดินแลว้
ยงัช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินอีกด้วย โดยเฉพาะด้านความร่วนซุยและ
ความสามารถในการอุม้น ้าหรือการดูดซบัความช้ืนของดินไดดี้ข้ึน 

3)  การใส่ปุ๋ยเคมี มีความจ าเป็นในกลุ่มชุดดินท่ี 4 เน่ืองจากความอุดมสมบูรณ์อยูใ่น
ระดบัต ่าถึงปานกลาง ส าหรับสูตร อตัรา และวธีิการใชข้ึ้นอยูก่บัชนิดของพืช 

กลุ่มชุดดินท่ี 4 โดยทัว่ไปใชป้ลูกพืชไร่ ไมผ้ล และพืชผกั แต่หากตอ้งการปลูกไม้
ดอกไมป้ระดบัตอ้งมีการปรับปรุงดิน ตามขอ้มูลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ควบคู่ไปกบัการใชส้ารเคมี
เพื่อใหส้ามารถปลูกตน้ไม ้หรือไมด้อกไมป้ระดบัใหเ้จริญงอกงาม 

สถานีพฒันาท่ีดินสระบุรี กล่าววา่ พื้นท่ีภายในตวัจงัหวดันั้นประกอบไปดว้ยชุด
ดินต่าง ๆ ซ่ึงในพื้นท่ีโครงการนั้นเป็น ชุดดินสระบุรี (Sarabur serirs: Sb)กลุ่มชุดดินท่ี 4 (ดงัภาพท่ี 
3.5) 

 
 
 
 

ภาพที ่3.5 : ลกัษณะชุดดินสระบุรี 
ทีม่า : http://www.ldd.go.th 
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 3.1.10   ลกัษณะภูมิอากาศ 
  สภาพโดยทัว่ไปมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และยงัไดรั้บอิทธิพลจากพายดีุเปรสชนัและพายไุตฝุ้่ น
อีกดว้ย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายนมีอุณหภูมิเฉล่ีย 28.3 องศาเซลเซียส มี
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียปีละประมาณ 1147.6 มิลลิเมตร มีฤดูต่าง ๆ 3 ฤดู (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศ
และการส่ือสาร ส านกังานสระบุรี ศาลากลางจงัหวดัสระบุรี, 2557)  คือ 
  ฤดูร้อน ระหวา่งเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศร้อนและแหง้แลง้ 
  ฤดูฝน ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มช้ืนในเดือนกนัยายน 
  ฤดูหนาว ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ อากาศจะหนาวเยน็สลบักบัอากาศ
ร้อน  
 3.1.11  การคมนาคม 

             เส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญของจังหวดัสระบุรี คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1 (ถนนพหลโยธิน) ท่ีตดัผา่นข้ึนไปยงัภาคเหนือ และทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 
ท่ีตดัผ่านข้ึนไปยงัจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
ส านกังานสระบุรี ศาลากลางจงัหวดัสระบุรี, 2557) 

  1) โดยรถยนต ์

       จากกรุงเทพฯ ใชท้างหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผา่นอ าเภอวงันอ้ย อ าเภอ

หนองแค ต าบลหินกอง ถึงส่ีแยก สะพานต่างระดบัสระบุรี ใหเ้ล้ียวขวาเขา้สู่ทางหลวงหมายเลข 2 

(มิตรภาพ) ตรงไปจนถึงตวัเมืองสระบุรี 

  2) โดยรถประจ าทาง 

       มีรถประจ าทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สระบุรี ออกจากสถานีขนส่งสาย

เหนือ หมอชิต 2 ถนนก าแพงเพชร 2 ทุกวนั วนัละหลายเท่ียว 

  3) โดยรถไฟ  

       การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หวั

ล าโพง) ไปยงัจงัหวดัสระบุรีทุกวนั ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ และรถพิเศษชาน

เมือง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_2
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3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค  ( ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีโ่ครงการ ) 
 3.2.1  ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 
  3.2.1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง เลขท่ี  74  

หมู่ท่ี  1  ต าบลล าพญากลาง  อ าเภอมวกเหล็ก  จงัหวดัสระบุรี 18180 (ดงัภาพท่ี 3.6)  มีเน้ือท่ีรวม

ทั้งหมด ประมาณ  50  ไร่  พื้นท่ีมีลกัษณะรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ เป็นพื้นท่ีราบสูง มีพื้นท่ีรอบ ๆ เป็นป่า

และพื้นท่ีโล่ง จึงท าใหมี้กระแสลมค่อนขา้งแรงท่ีพดัเขา้มาในพื้นท่ี  (ดงัภาพท่ี 3.7) 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 
แผนท่ี : ท่ีตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง ภาพที ่3.6 
สัญลกัษณ์              ท่ีตั้งโครงการ  

 ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง จงัหวดัสระบุรี, 2557 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 
แสดง : อาณาเขตติดต่อ   ภาพที ่3.7 
สัญลกัษณ์ 

 
พื้นท่ีโครงการ 

 

 

 
   

พืน้ท่ีที่เป็นป่า 

พืน้ท่ีที่เป็นป่า 

ชายเขา 

ถนนล าพญากลาง-มวกเหลก็ 
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  3.2.1.2  สัญลกัษณ์ประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง  

 

 
ภาพที ่3.8 สัญลกัษณ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง  
ทีม่า : http://www.lamphayaklang.go.th/index.html 

  3.2.1.3  วสิัยทศัน์ อบต.ล าพญากลาง 
              " เป็นองคก์รท่ีมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
                     เพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน 

                       โดยยดึตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " 

  3.2.1.4  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ  สามารถมาได ้2 ลกัษณะคือ รถส่วนบุคคล และ
รถโดยสารประจ าทาง ซ่ึงสามารถเดินทางมาได ้3 เส้นทาง คือ มาจากท่ีท าการก านนัต าบลล าพญา
กลาง เส้นทางมาจากอ าเภอมวกเหล็ก และมาจากสวนทวภิพ (ดงัภาพท่ี 3.9) 
   ทางเข้าโครงการทางท่ี 1 มาจากท่ีท าการก านันต าบลล าพญากลาง 

สามารถเดินทางมาไดโ้ดยรถส่วนบุคคล และรถประจ าทางสาย วงัม่วง – มวกเหล็ก 

   ทางเข้าโครงการทางท่ี 2 เส้นทางมาจาก อ าเภอ มวกเหล็ก  สามารถ

เดินทางมาไดโ้ดยรถส่วนบุคคล และรถประจ าทางสาย สระบุรี – ซบันอ้ย 

   ทางเขา้โครงการทางท่ี 3 มาจากสวนทวิภพ สามารถเดินทางมาไดโ้ดย   

รถส่วนบุคคล และรถประจ าทางสาย ปากช่อง – มวกเหล็ก  
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 
แผนท่ี : การเขา้ถึงพื้นท่ีองคก์ารการบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง ภาพที ่3.9 
สัญลกัษณ์ 

 
ท่ีตั้งโครงการ 

 
 

 

 

ท่ีมา : แผนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง จงัหวดัสระบุรี, 2557 

  

ทางเขา้โครงการสายท่ี 1 มาจากท่ีท าการก านนัต าบลล าพญา

ทางเขา้โครงการสายท่ี 2 มาจากอ าเภอมวกเหลก็ 

ทางเขา้โครงการสายท่ี 3 มาจากสวนทวภิพ 

1

2 
3 
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 3.2.3  ลกัษณะภูมิอากาศ 
           พื้นท่ีโครงการตั้ งอยู่ในจังหวดัสระบุรี มีสภาพภูมิอากาศเร่ืองฤดูกาล และแนว
ทิศทางลมในช่วงปีตามพิกดัของจงัหวดัสระบุรี โดยศึกษาในรอบ 7 ปี ท่ีผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550-
2556 ไดศึ้กษาสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย มีดงัน้ี 
  3.2.3.1  อุณหภูมิ จากการศึกษาอุณหภูมิ ปีพ.ศ.2550-2556 ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิ
ของแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั พบวา่อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียทั้งปี 31.93 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต ่าสุด 20.49 องศาเซลเซียส ดงันั้นการเลือกใชพ้ืชพรรณ จึงตอ้งค านึงถึงความเป็นอยูข่อง
พรรณไมน้ั้น วา่ สามารถทนร้อนไดร้ะดบัใดบา้ง เช่น ไมพุ้ม่พวก เขม็ ชาฮกเก๊ียน ท่ีสามารถทนร้อน
ไดต้ลอดทั้งวนั 
ตารางที ่3.1  แสดงอุณหภูมิปี 2550-2556 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 

อุณภูมสูิงสุด                  
เฉลีย่  C 

29.4 32.2 34.9 36.1 34.0 32.6 31.8 31.3 31.5 31.3 29.8 28.3 31.93 

อุณภูมติ า่สุด
เฉลีย่ C 

14.2 15.6 19 22.4 23.7 23.9 23.8 23.6 23.1 22.1 19.2 15.3 20.49 

ทีม่า : http://www.tmd.go.th 
  3.2.3.2  ปริมาณน ้าฝน 
   จากการศึกษาปริมาณน ้ าฝน ปี พ.ศ.2550-2556 ค่าเฉล่ียของปริมาณน ้ าฝน
ของแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกนัมาก พบว่า เดือนกนัยายนมีปริมาณน ้ าฝนมากท่ีสุด 279 
มิลลิเมตร เดือนธนัวาคมและเดือนมกราคมไม่พบวา่มีปริมาณน ้ าฝนเลย รวมค่าน ้ าฝนทั้งปี 1,485.5 
มิลลิเมตร ดงันั้นจึงควรค านึงถึงการระบายน ้ าของพื้นท่ีโครงการเพื่อไม่ให้พื้นท่ีโครงการเกิดน ้ า
ท่วมขงัหรือเกิดการระบายน ้าไม่ทนั 

ตารางที ่ 3.2  แสดงปริมาณน ้ าฝนปี 2550-2556 
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 

2550-2556 0.0
  

77.9 38.5 63.3 254 90.6 184.
9 

196.
1 

279.
4 

231.
8 

0.0 0.0 1,485.
5 

ทีม่า : http://www.hydro-5.com 
 
 
 

http://www.hydro-5.com/
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  3.2.3.3  ความช้ืนสัมพทัธ์ 
   จากการศึกความช้ืนสัมพทัธ์ ปี พ.ศ.2550-2556 ค่าเฉล่ียของความช้ืน
สัมพทัธ์ ของแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกนัมาก พบวา่ เดือนสิงหาคมมีความช้ืนสัมพทัธ์ ค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด 90.60 และเดือนมีนาคมมีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุด 56.30 ดงันั้นจึงควรค านึงถึงการ
เลือกใชพ้ืชพรรณ ท่ีมีความทนทานกบัความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศของพื้นท่ีโครงการพื้นท่ีโครงการ 
 

 

ภาพที ่3.10  แสดงความช้ืนสัมพทัธ์ปี 2550-2556 
ทีม่า : http://www.hydro-5.com 

  3.2.3.4  ลมประจ าฤดู 
   1)  ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมท่ีพดัมาจากทะเลจีนใตจ้ะพดั
เอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา สู่พื้นท่ีโครงการ เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือน
กุมภาพนัธ์ 
   2)  ลมมรสุมตะวนัตกฉียงใต้ เป็นลมท่ีพดัความชุ่มช้ืนและท าให้ฝนตก 
เน่ืองจากเป็นลมท่ีพดัพาความชุ่มช้ืนมาจากทะเลอนัดามนั เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 
   3)  ลมใต ้เป็นลมท่ีพดัพาความร้อนจากทางทิศใต้ตั้งแต่เดือนมีนาคม-
พฤษภาคม ซ่ึงมีความเร็วลม 
         จากการศึกษาในพื้นท่ีนั้นพบว่า ลมสามารถเขา้ถึงไดท้ั้งพื้นท่ี เพราะ
พื้นท่ีโครงการนั้นโล่งกวา้ง ไม่แออดั จึงมีอากาศท่ีถ่ายเทดี แต่อาจไดรั้บปัญหาจากลมท่ีค่อนขา้งแรง 
จึงควรค านึงถึงการเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีทนทานต่อลม และก่ิงกา้นตน้ไมใ้หญ่ท่ีไม่เปราะหกัง่าย เพื่อ
ความปลอดภยัของประชาชนท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ี 
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  3.2.3.5  การศึกษาสภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัฤดูการท่ีมีผลกระทบต่อพื้นท่ี
โครงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานสระบุรี 
ศาลากลางจงัหวดัสระบุรี, 2557) ดงัน้ี 
   1)  ฤดูร้อน ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ช่วงน้ีอยู่ฤดูร้อนมี
อุณหภูมิสูง เน่ืองจากโลกกบัดวงอาทิตยโ์คจรท ามุม 90 องศาต่อกนั และในช่วงเดือนมีนาคม-เดือน
พฤษภาคม อยู่ในช่วงท่ีมีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นลมมรสุมท่ีพดัพาเอาความร้อน ท าให้
อุณหภูมิสูงข้ึนส่งผลท าให้อากาศร้อนกบัพื้นท่ีโครงการไดรั้บผลกระทบจากการเดินทางของแสง
เขา้มาสู่พื้นท่ีดงันั้น บริเวณท่ีได้รับแสงตลอดทั้งวนัเป็นบริเวณพื้นท่ีทั้งโครงการเน่ืองโครงการมี
ลกัษณะเปิดโล่งจึงไดรั้บแสงตลอดทั้งวนัโดยเฉพาะในเวลา 12.00-13.00 นาฬิกา ซ่ึงจะเป็นเวลาท่ี
ร้อนจดัของในแต่ละวนั ท าให้มีผลต่อผูใ้ชโ้ครงการ จึงควรจดัให้มีการปลูกพืชพรรณส าหรับบดบงั
แสงแดดรอบ ๆ พื้นท่ี เพื่อช่วยใหเ้กิดร่มเงา 
   2)  ฤดูฝน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกในเดือน
กนัยายน และมีปริมาณความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุด ซ่ึงจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณภายใน
พื้นท่ีโครงการอาจท าใหต้อ้งตดัแต่งพรรณไมบ้่อยข้ึน และลดการใหน้ ้าลง 
   3)  ฤดูหนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพนัธ์ อากาศหนาวเยน็
จดัในช่วงเดือนธันวาคม ส่งผลท าให้เกิดความแห้งแล้ง พืชชะลอความเจริญเติบโต และเกิดฝุ่ น
ละอองควรปลูกพืชพรรณเพื่อบงัลม และกรองฝุ่ นละออง 

ดังนั้ นภายในพื้น ท่ีโครงการจึงได้รับผลกระทบจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และตะวนัตกเฉียงใต ้ท าให้มีลมพดัผา่นตลอดทั้งวนั เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการ
โล่งกวา้ง จึงมีกระแสลมค่อนขา้งแรง และพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากแสงอาทิตย ์(ดงัภาพท่ี 3.11) ท่ี
มีบางพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงตลอดทั้งวนัท่ีท าใหพ้ื้นท่ีค่อนขา้งร้อน และมีบางพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงร่มร าไร ท่ี
เหมาะสมจะจดัใหเ้ป็นพื้นท่ีพกัผอ่น 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 
แสดง : ภูมิอากาศพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.11 
สัญลกัษณ์ 
                    พื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงตลอดทั้งวนั 
                    พื้นท่ีร่มร าไร 
                              ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 
                               ขอบเขตพื้นท่ีโครงการทั้งหมด 
 

 

 

ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
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3.2.4  การใชพ้ื้นท่ีเดิม 
           พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง ลกัษณะโครงการเป็นสถานท่ีราชการ 
ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กล าพญากลาง และอ่างเก็บ
น ้า สภาพพื้นท่ีบริเวณดา้นต่าง ๆ มีลกัษณะดงัน้ี 
           1)  อาคารองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลางมีผูใ้ชบ้ริการตลอดเวลาท าการ เช่น 
ติดต่อราชการหรือเป็นสถานท่ีราชการมีผูม้าติดต่อราชการเป็นประจ า แต่พื้นท่ีบริเวณโดยรอบยงัไม่
มีจุดพกัผอ่น มีสภาพตน้ไมโ้ดยรอบเส่ือมโทรม และท่ีจอดรถท่ีไม่เป็นสัดส่วนแก่ผูม้าติดต่อราชการ 
ประกอบกบัพื้นท่ีแห่งน้ีมีการจดังานประจ าปี เช่น งานปีใหม่ งานโคนม เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มี
ส่ิงอ านวยความสะดวกกบักิจกรรมดงักล่าวท่ีเหมาะสม (ดงัภาพท่ี 3.12-3.14) 
 

 
ภาพที ่3.12  ดา้นหนา้อาคาร อบต. 
 

               
ภาพที ่3.13  บริเวณลานจอดรถ 
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ภาพที ่3.14  พรรณไมท่ี้เส่ือมโทรม 

  2)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กล าพญากลาง มีจ านวนเด็กเล็ก 50 คน ครู 3 คน ในส่วนพื้นท่ี
ประกอบไปดว้ย อาคารเรียนเสริมเหล็กคอนกรีตชั้นเดียว และสนามเด็กเล่น ปัจจุบนัสนามเด็กเล่นมี
พื้นสนามเป็นพื้นดิน และมีเศษกรวดท่ีเป็นอนัตรายต่อเด็ก ดงันั้นจึงตอ้งมีการปรับปรุงพื้นท่ีให้มี
ความปลอดภยัส าหรับเด็ก (ดงัภาพท่ี 3.15-3.17) 

                                 
ภาพที ่3.15  ดา้นหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 

                       
ภาพที ่3.16  บริเวณรอบ ๆ อาคาร 
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ภาพที ่3.17  สนามเด็กเล่นมีพื้นเป็นกรวด 

  3) อ่างเก็บน ้า เป็นพื้นท่ีเก็บน ้าส ารองส าหรับหนา้แลง้ในการเพาะปลูก นอกจากน้ี
ยงัใชท้  ากิจกรรม วนัลอยกระทง ปล่อยปลาวนัเฉลิมพระเกียรติ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกแก่การท ากิจกรรมดงักล่าว เช่น ท าพื้นท่ีปลอดภยั และมีขนาดท่ีเหมาะสม (ดงัภาพท่ี 
3.18-3.19) 

               
ภาพที ่3.18  บนัไดข้ึนลงจากอ่างเก็บน ้า 

                 

ภาพที ่3.19  ทางรอบ ๆ อ่างเก็บน ้า 
  4) หอประชุมเก่าท่ีตอ้งการจดัใหมี้พื้นท่ีพกัผอ่น  ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้(ดงัภาพท่ี 3.20-3.22) 
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ภาพที ่3.20  บริเวณรอบ ๆ อาคาร 

 

 
ภาพที ่3.21 บริเวณท่ีพกัผอ่น 

 

                   

ภาพที ่3.22  บริเวณหลงัหอ้งน ้า 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 
แสดง : ลกัษณะพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.23 
สัญลกัษณ์ 

 
พื้นท่ีโครงการ 

 

 

 

ดงัภาพที่ 3.11-3.13 

ดงัภาพที่ 3.14-3.16 

ดงัภาพที่ 3.17-3.18 

ดงัภาพที่ 3.19-3.21 
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  3.2.4.1  ลกัษณะสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเดิม ในพื้นท่ีโครงการ ประกอบไป
ดว้ย อาคารองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อาคารเทคโนโลย ีอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก อาคารเก็บ
ของ อาคารห้องประชุม อาคารโยธา ซ่ึงมีรายละเอียดดา้นสถาปัตยกรรม (ดงัภาพท่ี 3.24) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
   1)  อาคารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2 ชั้ น ขนาดยาว 15 เมตร กว้าง 12 เมตร รูปแบบหลังคาเป็นทรงป้ันหยา อาคารมีรูปร่าง
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ซ่ึงชั้นสองจะประกอบไปดว้ย ห้องรองนายก อบต. และห้องโถงใหญ่ท่ีท างานของ
แต่ละแผนก ชั้นแรกประกอบดว้ยห้องโถงใหญ่ท่ีมีแต่ละแผนกนัง่อยู ่ ดา้นหน้าอาคารจะเป็นลาน
อเนกประสงคท่ี์ใชท้  ากิจกรรม และเป็นท่ีจอดรถส าหรับผูม้าติดต่อราชการ 
   2)  อาคารเทคโนโลยี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดยาว 5
เมตร กวา้ง 3 เมตร หลงัคาเป็นรูปทรงป้ันหยา ลกัษณะอาคารป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ เป็นอาคารท่ีให้
ประชาชนเขา้ไปใชค้อมพิวเตอร์เพื่อสืบคน้หาขอ้มูล 
   3)  อาคารศูนยเ์ด็กเล็ก เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตชั้นเดียว 
ขนาด ยาว 15 เมตร กวา้ง 8 เมตร หลงัคาเป็นรูปทรงป้ันหยา เป็นอาคารท่ีรองรับเด็ก ๆ จ านวน 50 
คน ซ่ึงเป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมท่ีมีทั้งหอ้งเรียนใหญ่ หอ้งน ้า หอ้งครัว 
   4)  อาคารเก็บของ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ยาว 8 เมตร 
กวา้ง 5 เมตร หลงัคาเป็นรูปทรงป้ันหยา อาคารเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีเพียงห้องเดียวท่ีไว้
จดัเก็บอุปกรณ์ ต่าง ๆ  
   5) อาคารห้องประชุม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดยาว 
12 เมตร กวา้ง 9 เมตร หลงัคาเป็นรูปทรงป้ันหยา รูปทรงอาคารเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีเพียงห้องเดียว
ท่ีอยูใ่นอาคาร และมีหอ้งน ้าแยกออกมาจากตวัอาคาร ขนาดยาว 5 เมตร กวา้ง 5 เมตร  
   6)  อาคารโยธา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีขนาดยาว 6 
เมตรกวา้ง 3 เมตร หลงัคาเป็นรูปทรงป้ันหยา มีรูปทรงอาคารเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภายในเป็นห้อง
กวา้งท่ีมีไวส้ าหรับเขียนแบบ 

จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการ รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีนั้น 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีลกัษณะหลงัคาเป็นทรงป้ันหยา เป็นอาคารท่ีเรียบง่ายไม่มี
รูปทรงอาคารท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตวัเน่ืองจากพื้นท่ีเป็นสถานท่ีราชการจึงเน้นใช้อาคารเพื่อ
ประโยชน์ในการติดต่อราชการ ดงันั้นในการจดัภูมิทศัน์ในพื้นท่ีโครงการจึงควรจดัให้เหมาะสมกบั
พื้นท่ี และใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชใ้นพื้นท่ี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 
แสดง : ลกัษณะสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างเดิม ภาพที ่3.24 
สัญลกัษณ์ 
 

 
ส่ิงก่อสร้างเดิม 
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 3.2.5  พืชพรรณไมเ้ดิม 
           พืชพรรณภายในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลางส่วนใหญ่เป็น ตน้คูณ 
ตน้ล าไย ตน้อินทนิลน ้ า ปลูกอยูบ่ริเวณริมถนนฝ่ังทางเขา้ และบริเวณขา้ง ๆ ลานเอนกประสงค ์ให้
ร่มเงาไดดี้ แต่จะมีปัญหาในเร่ืองของทรงพุ่มท่ีขาดการดูแล จึงควรมีการท าตดัแต่งทรงพุ่มเพื่อให้
เกิดความสวยงาม และความปลอดภยัในการเขา้ใชส้ถานท่ี (ดงัภาพท่ี 3.25 และตารางท่ี 3.3) 

ตารางที ่3.3  ประโยชน์ของพืชพรรณทางภูมิทศัน์ 
ชนิดพืช ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ 
ตน้ล าไย 

 

1)  เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง 
2)  ล าตน้สีน ้าตาล 
3)  ออกดอกเป็นช่อ สีขาวครีม 
4)  เป็นใบรวมท่ีประกอบดว้ย
ใบยอ่ยอยูบ่นกา้นใบร่วมกนั 

1)  ปลูกเพื่อใหร่้มเงา 

ตน้อินทนิล 

 

1) ไมย้นืตน้ สูง 10-15 เมตร 
2) ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูป
วงรี หรือรูป วงรีแกมขอบ
ขนาน 
3)  ดอกช่อ ออกท่ีปลายก่ิง 
ดอกยอ่ยขนาดใหญ่ กลีบดอก
สีชมพู 
4)  ผล แหง้ แตกได ้

1)  นิยมปลูกประดบัสวนให้
ร่มเงา ริมถนน ลาดจอดรถ 

ตน้สนปฏิพทัธ์  
1)  ทรงพุม่รูปพีระมิด แต่แคบ
และก่ิงกา้นมีขนาดเล็กกวา่สน
ทะเล 
2)  ใบเด่ียว เรียงเวยีนเป็น
วงกลมท่ีขอ้ก่ิงขอ้ละ 8-10 ใบ 
รูปสามเหล่ียม 
 

 
1) นิยมปลูกเป็นไมป้ระดบั 
ปลูกเป็นแนวกนัลม สามารถ
ตดัแต่งเป็นรูปต่างๆ 
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ตารางที ่3.3  ประโยชน์ของพืชพรรณทางภูมิทศัน์(ต่อ) 
ชนิดพืช ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ 

ปาลม์ฟอกเทล 

 

1)  เป็นปาลม์ตน้เด่ียว ล าตน้
ป่องเล็กนอ้ย 
2)  รูปใบพวง ใบยอ่ยเป็น
กระจุกแผอ่อกทุกทิศทางฟู
เป็นพวงคลา้ยหางหมาป่า 
3)  ช่อดอกออกใตค้อผลกลม
รี เม่ือสุกสีส้มแดง 
 

1)  ปลูกเป็นไมป้ระดบัสวน 
2)  นิยมปลูกเป็นแถว ริมถนน
หรือปลูกเป็นกลุ่มในพื้น ท่ี
กวา้ง เช่น สวนสาธารณะ ริม
สระวา่ยน ้า และริมทะเล 

ตน้ไทรยอ้ยใบแหลม 

 
 

1)  ล าตน้ตรงแตกก่ิงกา้นเป็น
พุม่ทึบ บางชนิดก็เป็นพุม่
โปร่ง 
2)  ผวิเปลือกเรียบสีขาวปน
เทา 
3)  ใบเป็นใบเด่ียวแตกออก
จากก่ิง และส่วนยอดของล า
ตน้ 
 

1)  เป็นไมม้งคล บา้นใดปลูก
ตน้ไทรไวป้ระจ าบา้นจะท า
ใหเ้กิดความร่มเยน็เป็นสุข 
2)  เหมาะส าหรับปลูกใหร่้ม
เงา 
 

ตน้ขนุน 

 

 
1)  ใบ เป็นใบเด่ียว เรียงสลบั 
แผน่ใบรูปรีปลายใบทู่ ถึง
แหลม โคนใบมน ผวิใน
ดา้นบนสีเขียวเขม้เป็นมนั  
2)  ดอก เป็นช่อแบบช่อเชิง
สดแยกเพศอยูร่วมกนั 
3)  ผล เป็นผลรวมมีขนาด
ใหญ่ 
 
 

 
1) เป็นไมม้งคลหากปลูกตน้
ขนุนในบริเวณบา้นจะหนุน
เน่ืองบุญบารมี เงินทอง จะมี
คนเก้ือหนุนและอุดหนุนจุน
เจือ 
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ตารางที ่3.3  ประโยชน์ของพืชพรรณทางภูมิทศัน์(ต่อ) 
ชนิดพืช ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ 
ตน้ลีลาวดี 

 
 

1)  ใบ เป็นใบเด่ียว มีการเรียง
ตวัแบบสลบัและหนาแน่น
ใกลป้ลายก่ิง 
2)  ดอก โดยทัว่ไปจะมีขนาด
ใหญ่ถึงกลาง 
3)  ฝัก/ผล มีลกัษณะคลา้ยกบั
ฝักตน้ชวนชม ฝักอ่อนสีจะมีสี
เขียวเม่ือแก่ฝักจะมีสีแดงถึงด า 
4)  ตน้ เป็นไมย้ืนตน้ มีขนาด
ตั้งแต่พุ่มเต้ียแคระ จนถึงตน้ท่ี
สูงมาก 

1)  นิยมปลูกเป็นแถว ริมถนน
หรือปลูกเ ป็นก ลุ่มในพื้น ท่ี
กวา้ง เช่น สวนสาธารณะ ริม
สระวา่ยน ้า และริมทะเล 

ตน้มะพร้าวน ้าหอม 

 
 

1)  มีล าตน้เดียว ไม่แตกแขนง 
2)  ใบ เป็นใบประกอบ ออก
อยูต่ามส่วนของล าตน้ 
3)  ดอก ออกเป็นช่อชนิดพานิ
เคิล มีทั้งดอกตวัผูแ้ละดอกตวั
เมีย อยูใ่นช่อเดียวกนั 
4)  ผลมะพร้าวเป็นชนิด
ไฟบรัสดรุป 

1) นิยมปลูกเป็นไมป้ระดบั 
ปลูกเป็นแนวกนัลม 
 

ทีม่า : ยคุคล  จิตส ารวย,  (2557) 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 
แสดง : ผงัพืชพรรณเดิม ภาพที ่3.25 
สัญลกัษณ์ 

 
ต าแหน่งพืชพรรณ 
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 3.2.6  ระบบสาธารณูปโภค 
  3.2.6.1  ระบบไฟฟ้า  ภายในโครงการจะใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงถูก

จ่ายผา่นหมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการแลว้ค่อยจ่ายไปยงัส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร ซ่ึงเสาไฟฟ้าหลกั

ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้โครงการ ซ่ึงบริเวณน้ีจะติดกบัถนนทางเขา้โครงการ (ดงัภาพท่ี3.26) 

 

 

 

 

ภาพที ่3.26 ระบบไฟฟ้า 

  3.2.6.2  ระบบน ้าการใชน้ ้าอุปโภคและบริโภค 

   1)  น ้าอุปโภค 

       ระบบการใชน้ ้าอุปโภคบริโภคภายในโครงการจะใชน้ ้าประปาโดยจะมี

ถังเก็บน ้ าไวใ้ช้ส ารองในตอนขาดแคลนน ้ าแต่ก็ยงัไม่เพียงพอในการใช้ประโยชน์จึงได้มีการ

ก่อสร้างแทงค์เก็บน ้ าเพิ่มข้ึนให้กักเก็บน ้ าไวใ้ช้ในยามจ าเป็นได้เพียงพอในการใช้ประโยชน์        

(ดงัภาพท่ี 3.27) 

         2)  น ้าเพื่อบริโภค 

       ระบบการใชน้ ้าบริโภคภายในโครงการโดยใชน้ ้าประปามาใชใ้นการ

บริโภคผา่นระบบกรองน ้าเพื่อใหมี้ความมีปลอดภยัในการบริโภคมากข้ึน 

 

 

 

  

 

ภาพที ่3.27  ระบบน ้าการใชน้ ้าอุปโภคและบริโภค 
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    3.2.6.3  ระบบการสัญจร  ทางสัญจรในพื้นท่ีโครงการ มีถนนทางเขา้ – ออก เพียง

ทางเดียว คือ ทางทิศใต ้ถนนสายหลกัภายในพื้นท่ีโครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง

ประมาณ 6 เมตร และมีทางสัญจรย่อยเช่ือมต่ออาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ทางสัญจรท่ีไป

ทางอ่างเก็บน ้ าเป็นถนนลูกรังอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุ เช่น ถนนล่ืน ยากในการท าความสะอาด เป็น

หลุมเป็นบ่อ คือ เป็นถนนลูกรังท่ีเม่ือฝนตกท าให้ถนนแฉะ ล่ืน ท าให้ลูกรังท่ีถนนติดรถได ้อาจท า

ให้ลอ้รถล่ืนเสียหลกัหรือไม่สามารถบงัคบัให้ไปในทิศทางท่ีตอ้งการได ้ควรมีการจดัสร้างถนนท่ี

เป็นคอนกรีตเพื่อเพิ่มความปลอดภยัและความสะดวกในการสัญจร (ดงัภาพท่ี 3.28) 

 

 

ภาพที ่3.28  ถนนทางสัญจร 
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เร่ือง โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 
แสดง : ผงัระบบไฟฟ้าและระบบน ้าของพื้นท่ีโครงการ      ภาพที ่3.29 
สัญลกัษณ์ 
             แสดงระบบสายไฟ 
             แสดงระบบน ้า 
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เร่ือง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 
แสดง : การสัญจรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง ภาพที ่3.30 
สัญลกัษณ์ 
                    แสดงเส้นทางสัญจรหลกั 

                      แสดงเส้นทางสัญจรยอ่ย 
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 3.2.7  ทศันียภาพภายในพื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.35) 
  3.2.7.1  ทศันียภาพดา้นทิศใตม้องไปยงัทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบเปิดกวา้ง (Open 
View) สามารถมองเห็นพื้นท่ีโครงการ เม่ือมองไปแลว้เห็นตวัอาคาร ลานกิจกรรม สนามกีฬา พื้นท่ี
ขยายตวัในอนาคต (ดงัภาพท่ี 3.31) 
 

 
ภาพที ่3.31  ทศันียภาพดา้นทิศใตม้องไปยงัทิศเหนือ 

 
  3.2.7.2  ทศันียภาพทางดา้นทิศเหนือมองไปยงัทิศใต ้เป็นมุมมองแบบเปิดกวา้ง 
(Open View)  เม่ือมองไปแล้วเห็นตวัอาคาร ลานกิจกรรม สนามกีฬา พื้นท่ีขยายตวัในอนาคต     
(ดงัภาพท่ี 3.32) 
 

 
ภาพที ่3.32  ทศันียภาพทางดา้นทิศเหนือมองไปยงัทิศใต ้
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  3.2.7.3  ทศันียภาพทางดา้นทิศตะวนัออกมองไปยงัทิศตะวนัตกเป็นมุมมองแบบ
ปิด (Close View) มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีท่ีมีมุมมองแคบ มองไปแลว้จะเห็นตน้ล าไย ท่ีมีทรงพุ่มใหญ่
ปกปิดในการมองเห็น ลานกิจกรรม และตวัอาคาร (ดงัภาพท่ี 3.33) 
 

 
ภาพที ่3.33  ทศันียภาพทางดา้นทิศตะวนัออกมองไปยงัทิศตะวนัตก 

 

  3.2.7.4  ทศันียภาพทางดา้นทิศตะวนัตกมองไปยงัทิศตะวนัออก  เป็นมุมมองแบบ
ปิด (Close View) มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีท่ีมีมุมมองแคบ มองไปแลว้จะเห็นพื้นท่ีลานวา่งดา้นหนา้ของ
ตวัอาคาร ซ่ึงมีตน้ไมใ้หญ่ปกปิดการมองเห็นส่วนบริเวณอ่ืน (ดงัภาพท่ี 3.34) 
 

 
ภาพที ่3.34  ทศันียภาพทางดา้นทิศตะวนัตกมองไปยงัทิศตะวนัออก 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 
แสดง : ทศันียภาพภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.35 
สัญลกัษณ์ 

 
มุมมอง 
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3.2.8  สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
           จากการศึกษาและวเิคราะห์เราสามรถแบ่งพื้นท่ีออกเป็นโซน ๆ ได ้ 4 โซน ดงัน้ี คือ 
Zone A อาคารองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง Zone B  พื้นท่ีศูนยเ์ด็กเล็ก  Zone C อ่างเก็บ
น ้า  Zone D บริเวณห้องประชุม (ดงัภาพท่ี 3.36 และตารางท่ี 3.4) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่3.4 ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

Zone ขอ้พิจารณา ลกัษณะของพื้นท่ี 
A 1) ท่ีตั้งและอาณาเขต 

2) สภาพพ้ืนท่ีและพืชพรรณเดิม 
3) สภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) การเขา้ถึงและระบบสาธารณูปโภค 

 

1) พ้ืนท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้มีอาณาเขตติดต่อ
ดงัน้ี     ทิศเหนือ ติดกบั อาคารสร้างใหม่ 
            ทิศใต ้ติดกบั ถนนหลวงชนบท 
            ทิศตะวนัออก ติดกบั ถนนทางเขา้หลกั 
            ทิศตะวนัตก ติดกบั พ้ืนท่ีโล่ง 
2) ภายในพ้ืนท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือ ลานกิจกรรม 
อาคาร อบต. โรงจอดรถ ภายในพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนคอนกรีต
ขรุขระ อากาศร้อน เกิดฝุ่ นเม่ือลมพดั ขาดท่ีพกัผ่อน
ภายนอกอาคาร พรรณไมท่ี้พบในบริเวณน้ี ไดแ้ก่ ปาลม์
ฟ็อกเทล กระพ้ีจัน่ อินทนิลน ้ า  
3) พ้ืนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เป็น
ลมท่ีพดัพาความชุ่มช้ืนท าให้ฝนตกพดัมาในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม มีผลกระทบท าให้พ้ืนท่ีโดนลมและ
ฝนแรง  และ พ้ืน ท่ี ได้ รั บ อิท ธิพลจ ากลมมร สุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมท่ีพดัความหนาวเย็นมา
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ มีผลกระทบต่อ
พ้ืนท่ีท าใหต้น้ไมเ้ห่ียวเฉา 
4) ติดกับทางสัญจรหลกัภายในพ้ืนท่ีโครงการ ท าให้
เขา้ถึงพ้ืนท่ีได้สะดวก พ้ืนท่ีใช้ระบบน ้ าใตดิ้น ไฟฟ้า
จากส่วนภูมิภาคทัว่ถึงทั้งพ้ืนท่ี ระบบการระบายน ้ าเป็น
พ้ืนท่ีสูงจึงไม่มีปัญหาการระบายน ้ า 
 

B 1) ท่ีตั้งและอาณาเขต 
2) สภาพพ้ืนท่ีและพืชพรรณเดิม 
3) สภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) การเขา้ถึงและระบบสาธารณูปโภค 

1) พ้ืนท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดกบั พ้ืนท่ีป่า 
ทิศใต ้ติดกบั อาคารสร้างใหม่ 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั ทางสญัจรในโครงการ 
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ตารางที ่3.4  ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 
Zone ขอ้พิจารณา ลกัษณะของพื้นท่ี 

B  ทิศตะวนัตก ติดกบั พ้ืนท่ีป่า 
2) ภายในพ้ืนท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิม คือ อาคารคอนกรีตชั้น
เดียว สนามเด็กเล่น ลานกีฬา  พ้ืนท่ีเป็นพ้ืนทราย และมี
หินกรวด  พรรณไมท่ี้พบ ไดแ้ก่ ปีบ ล าไย อินทนิลน ้ า  
3) พ้ืนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เป็น
ลมท่ีพดัพาความชุ่มช้ืนท าให้เกิดฝนตก พดัมาในช่วง
เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม เน่ืองจากพ้ืนท่ีไม่มีตน้ไมใ้หญ่
จึงท าใหพ้ื้นท่ีโดนฝนและแรงลม 
4) ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนท่ีโครงการ ท าให้
เขา้ถึงพ้ืนท่ีไดส้ะดวก พ้ืนท่ีใชร้ะบบน ้ าใตดิ้น ไฟฟ้าจาก
ส่วนภูมิภาคทัว่ถึงทั้งพ้ืนท่ี ระบบการระบายน ้ าเน่ืองจาก
เป็นพ้ืนท่ีสูงจึงไม่มีปัญหาการระบายน ้ า 
 

C 1) ท่ีตั้งและอาณาเขต 
2) สภาพพ้ืนท่ีและพืชพรรณเดิม 
3) สภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

 

1) พ้ืนท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดกบั พ้ืนท่ีป่า 
ทิศใต ้ติดกบั ทางสญัจรในโครงการ  
ทิศตะวนัออก ติดกบั พ้ืนท่ีป่า 
ทิศตะวนัตก ติดกบั พ้ืนท่ีป่า 
2) ภายในพ้ืนท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิม คือ บันไดคอนกรีต 
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีวชัพืชข้ึนเต็มพ้ืนท่ี ทางสัญจรในพ้ืนท่ียงั
เป็นเพียงดินลูกรัง จึงท าให้มีน ้ าขัง พ้ืนเฉอะแฉะ ไม่
สะดวกกบัการท ากิจกรรม พรรณไมท่ี้พบ คือ ตน้คูณ 
3) พ้ืนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เป็น
ลมท่ีพดัพาความชุ่มช้ืนท าให้เกิดฝนตก พดัมาในช่วง
เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม จึงท าให้พ้ืนท่ีเฉอะแฉะ  และ
พ้ืนท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ท าใหมี้ลมพดัมาสู่พ้ืนท่ี อาจท าใหต้น้ไมเ้ห่ียวเฉาได ้
 

D 1) ท่ีตั้งและอาณาเขต 
2) สภาพพ้ืนท่ีและพืชพรรณเดิม 
3) สภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

1) พ้ืนท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดกบั พ้ืนท่ีโล่ง 
ทิศใต ้ติดกบั ทางสญัจรในพ้ืนท่ีโครงการ 
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ตารางที ่3.4  ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 
Zone ขอ้พิจารณา ลกัษณะของพื้นท่ี 

D 4) การเขา้ถึงและระบบสาธารณูปโภค 

 

 

ทิศตะวนัออก ติดกบั พ้ืนท่ีโล่ง 
ทิศตะวนัตก ติดกบั ทางสญัจรในพ้ืนท่ีโครงการ 
2) ภายในพ้ืนท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิม คือ อาคารประชุม 
หอ้งน ้ า พ้ืนท่ียงัขาดท่ีพกัผอ่น และการจดัสวนท่ีสวยงาม 
3) พ้ืนท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
เป็นลมท่ีพัดพาความชุ่มช้ืนท าให้เกิดฝนตก พัดมา
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีตน้ไม้
ใหญ่จึงไม่ค่อยเกิดผลกระทบกับพ้ืนท่ีมาก และพ้ืนท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าใหมี้
ลมพดัมาสู่พ้ืนท่ี อาจท าให้ตน้ไมเ้ห่ียวเฉาได้ แต่พ้ืนท่ีมี
ตน้ไมใ้หญ่ท่ีปกคลุมอยูจึ่งท าใหพ้ื้นท่ีลดแรงลมลงได ้
4) เขา้ถึงพ้ืนท่ีไดโ้ดยสะดวกเพราะมีทางสัญจรเช่ือมโยง
ถึงกัน พ้ืนท่ีใช้ระบบน ้ าใต้ดิน ไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาค
ทัว่ถึงทั้งพ้ืนท่ี ระบบการระบายน ้ าเน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีสูง
จึงไม่มีปัญหาการระบายน ้ า 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 
แสดง : พื้นท่ีแต่ละโซนในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.36 
สัญลกัษณ์ 
Zone A                                           Zone B   
Zone C                                            Zone D   
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3.3  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พืน้ทีโ่ครงการ 
 ในการออกแบบภูมิทศัน์องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลางไดศึ้กษาพฤติกรรมและ

ความตอ้งการของผูม้าใชโ้ครงการจากประเภทของผูม้าใชโ้ครงการรวมถึงประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณ

ขา้งเคียงดงันั้นการศึกษาจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผูใ้ช้ประจ าและการกรอกแบบสอบถามและ

เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นพฤติกรรมของมนุษยจ์ากผูใ้ชช้ัว่คราว  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.3.1  ประเภทและลกัษณะของผูใ้ชโ้ครงการ  

  3.3.1.1  กลุ่มผูใ้ชป้ระจ าวนั คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทและหนา้ท่ีในองคก์รเป็นผูท่ี้

มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มโดยกลุ่มผูใ้ชป้ระจ ามกัมีพื้นท่ีประจ า

ของแต่ละบุคคลลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีภายในอาคารแบ่งเป็นพื้นท่ีการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีโดย

แบ่งเป็นหอ้ง ๆ อยา่งชดัเจนและส่วนพื้นท่ีภายนอกอาคารใชใ้นการพกัผอ่น 

  3.3.1.2  กลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว คือ ประชาชนท่ีในละแวกใกลเ้คียงพื้นท่ีโครงการ เขา้มา

พื้นท่ีโครงการเป็นคร้ังคราว โดยจากการศึกษาน้ีไดศึ้กษาจากแบบสอบถามและการใช้สุ่มตวัอยา่ง

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีสามารถแบ่งประเภทของผูใ้ชช้ัว่คราวได ้2 ประเภทคือ 

   1)  กลุ่มผูใ้ชท่ี้มาติดต่อราชการ คือ ประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อราชการท่ีอยู่

ในละแวกใกลเ้คียงพื้นท่ีโครงการ ศึกษาโดยการกรอกแบบสอบถาม 

   2)  กลุ่มผูใ้ชท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการ คือ ประชาชนท่ีเขา้

มาใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการประเภทออกก าลงักายและพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชจ้  านวนประชากรท่ีอยูใ่นการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

ล าพญากลางแห่งน้ี ท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชนในเขตต าบลล าพญากลาง  อ าเภอมวกเหล็ก จ านวน 18 

หมู่บา้น  เพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีตอบสนองความต้องการผูใ้ช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบล      

ล าพญากลางมากท่ีสุด ก าหนดขนาดประชากรเป็นจ านวน (ดงัตารางท่ี 3.5) ดงัน้ี 
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ตารางที ่ 3.5  แสดงจ านวนพื้นท่ีและประชากรท่ีต าบลล าพญากลาง 
หมู่บา้น ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

หมู่ท่ี 1ช่ือบา้นซบันอ้ยเหนือ 534 567 1,110 447 
หมู่ท่ี 2ช่ือบา้นล าพญากลาง 416 406 822 318 
หมู่ท่ี 3ช่ือบา้นคลองม่วงเหนือ 258 316 574 230 
หมู่ท่ี 4ช่ือบา้นซบัปลากั้ง 359 327 686 210 
หมู่ท่ี 5ช่ือบา้นเขานมนาง 542 529 1,071 352 
หมู่ท่ี 6ช่ือบา้นหนองเอ่ียวนอก 360 318 678 218 
หมู่ท่ี 7ช่ือบา้นหนองตอตะเคียน 478 488 966 279 
หมู่ท่ี 8ช่ือบา้นยบุใหญ่ 144 138 282 106 
หมู่ท่ี 9ช่ือบา้นหนองโป่ง 374 385 759 261 
หมู่ท่ี 10ช่ือบา้นเขาถ ้า 127 116 243 85 
หมู่ท่ี 11ช่ือบา้นหนองดินแดง 369 361 730 231 
หมู่ท่ี 12ช่ือบา้นซบัตะกอง 413 396 809 300 
หมู่ท่ี 13ช่ือบา้นซบัใหม่  314 317 631 225 
หมู่ท่ี 14ช่ือบา้นหนองเอ่ียวใน 402 396 798 227 
หมู่ท่ี 15ช่ือบา้นหนองหม ู 229 241 470 143 
หมู่ท่ี 16ช่ือบา้นซบัแท่น 219 244 463 146 
หมู่ท่ี 17ช่ือบา้นโคกนนทรี 185 173 358 101 
หมู่ท่ี 18ช่ือบา้นซบัไทร 187 172 359 109 

รวม 5,919 5,890 11,809 3,988 

 

 3.3.2  วธีิการศึกษา  

  3.3.2.1  ผูใ้ช้แบบชัว่คราว จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการมีการแยก

กลุ่มผูใ้ช้พื้นท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการและผูใ้ช้ท่ีมาติดต่อราชการ มีการใช้พื้นท่ีมากน้อยเพียงใด 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา  จากการศึกษาจ านวนประชากรในพื้นท่ี มีจ  านวน 

11,809   คน(ดงัตารางท่ี 3.5) และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบกรณีทราบจ านวนประชากร (N) โดยวิธี

แบบโควตา (Quota Sampling) 

   1)  ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ความ

ตอ้งการของผูใ้ช้องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง ได้ใช้สูตรตาราง ทาโร ยามาเน่ ก าหนด

ความต้องการของประชากรเท่ากับ 0.05 ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมให้เกิดความ

คลาดเคล่ือนได ้5 % 
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  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 

    
 

     
 

 n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 N= ขนาดกลุ่มประชากร 

 e= สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ีผูว้จิยัยอมใหเ้กิดข้ึน 0.05 

    
      

                
   n = 400 

 ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งประชากรศึกษา จ านวน 400 ชุด 

 การศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง เป็นการศึกษามี

ขอ้จ ากดัในส่วนของงบประมาณ และเวลา ดงันั้นผูศึ้กษาขอก าหนดกลุ่มตวัอย่างประชากรศึกษา  

โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 100 ชุด จากการศึกษาของลว้น

(2540) 

 ได้กล่าวไว้ว่าการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จะมีทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการ

สนับสนุน คือ ทฤษฏีแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง (Contral Limit Thcorcm) อธิบายไวว้่า ส าหรับ

ประชากรใด ๆ แลว้”ถา้เก็บตวัอยา่งท่ีมากพอการกระจายตวัดงักล่าว จะมีแนวโนม้ใกลเ้คียงกบัการ

กระจายตวัแบบธรรมชาติ เสมอ” โดยหากประชากรมีการแจกแจงไม่ปกติ การแจกแจงค่าเฉล่ียท่ี

ไดรั้บการสุ่มแบบไม่มีท่ีส้ินสุดมีแนวโน้มการแจกแจงขอ้มูลเป็นแบบปกติ และการแจกแจงของ

ตวัอยา่งท่ีมีตั้งแต่ 30 ตวัอยา่งข้ึนไป จะประมาณค่าไดว้า่ขอ้มูลมีการแจกแจงเป็นแบบปกติดว้ย  

  2)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

           การก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งการ

สอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ีหน่ึง  เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูก้รอกแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึง

สถานะภาพและภูมิหลงัของผูก้รอกแบบสอบถาม 

ตอนท่ีสอง  เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการใชพ้ื้นท่ีโครงการในการท ากิจกรรม เป็น

ขอ้มูลท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใหท้ราบถึงช่วงวนั เวลาในการเขา้มาใชพ้ื้นท่ีโครงการ 

ตอนท่ีสาม  เป็นขอ้มูลความพึงพอใจของกิจกรรมท่ีมีอยูเ่ดิมและความตอ้งการ

ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพื้นท่ีโครงการ 
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 3.3.3  ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

  3.3.3.1  ผูใ้ชป้ระจ า 

                จากการศึกษาพฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีท างานประจ าในส านกังานพบวา่มี

การใชพ้ื้นท่ีในส่วนตวัอาคารท่ีคอยใหบ้ริการแก่ผูท่ี้มาติดต่อราชการมีการใชพ้ื้นท่ีทุกวนัจนัทร์ –วนั

ศุกร์ เวลา 08.00- 16.30 น. รับประทานอาหารเวลา 12.00 – 13.00 น. และหลงัเลิกงานจะใชเ้วลาช่วง 

16.30-18.00น. ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการพกัผอ่น  และเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท างานตลอด 24 

ชัว่โมง ในการศึกษาผูใ้ชป้ระจ าในพื้นท่ีโครงการนั้นพบว่าบุคลากรใชพ้ื้นท่ีในส่วนของตวัอาคาร 

ซ่ึงมีจ านวนเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด 25 คน โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

   1)  การบริหารส่วนต าบล   จ านวน      7    คน 

   2)  การคลงั    จ านวน      8    คน 

   3) โยธา                  จ านวน      3    คน 

   4)  ส่งเสริมการเกษตร   จ านวน      2    คน  

   5)  การศึกษา    จ านวน      4    คน 

   6)  สาธารณะสุขและส่ิงแวดลอ้ม                จ  านวน      1    คน 

              รวม    จ านวน     25   คน  

   จากการศึกษาขา้งตน้และการสัมภาษณ์ความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ีท างาน

ประจ าในส านกังาน จ านวน 2 คน คือ คุณศรัณภทัร์ หลีธิวงศ(์หวัหนา้การคลงั) และนางเพญ็  จนัทึก 

(ท าความสะอาด) โดยใชค้  าถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูท่ี้ท  างานในส านกังานนอกเหนือจากการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี จากการสัมภาษณ์พบวา่ ผูใ้ชป้ระจ าอยูใ่นช่วงวยัท างาน มีความตอ้งการพื้นท่ีพกัผอ่น

หลงัจากเครียดจากการท างาน เช่น การนัง่พกัผ่อน ออกก าลงักาย เพื่อสุขภาพและจากการศึกษา

เอกสารพบว่าช่วงวยัท างานมีความตอ้งการความเป็นส่วนตวัมีระเบียบชีวิตมากข้ึนมีชีวิตท่ีมีเวลา

ก าหนดมีส่ิงตอ้งรับผิดชอบมากข้ึนท าให้เกิดความเครียดเป็นช่วงท่ีมีการเร่ิมสร้างครอบครัว สร้าง

ฐานะซ่ึงจะมีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มคนท่ีต่างกนั 

   จากการศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปความตอ้งการไดด้งัน้ี ควรจดัให้มีพื้นท่ี

นัง่พกัผอ่นขา้งตวัอาคาร และจดัให้มีพืชพรรณสวยงามรอบอาคาร เพื่อการผอ่นคลายและเกิดความ

ร่มร่ืน ส าหรับผูใ้ช้ท่ีมาติดต่อราชการจากการศึกษามาจากแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีใช้

พื้นท่ีท ากิจกรรรมนนัทนาการตอ้งการให้มีพื้นท่ีพกัผ่อน  ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น มา้นัง่ แสง

สว่าง  ถังขยะ เกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการ กิจกรรมและความต้องการเป็นตวัก าหนดเพื่อการท า

แบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีหลากหลายท าใหส้ามารถเรียงล าดบัหรือส่ิงท่ีตอ้งการมากท่ีสุด  



86 
 

  3.3.3.2  ผูใ้ชช้ัว่คราว 

   1)  ดา้นขอ้มูลทัว่ไป 

                   (1)  การศึกษากลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว พบวา่ กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู ้

ท่ีมาติดต่อราชการท่ีเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 55.00 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 45.00 และกลุ่ม

ประชากรส่วนใหญ่ของผูท่ี้ใช้พื้นท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 65.00  เพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 35.00 

                    (2)  กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผูท่ี้มาติดต่อราชการมีอายุระหว่าง 

46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00  ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 และผูท่ี้มาติดต่อราชการท่ีมี

อายุ15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.00 และกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผูท่ี้ใช้พื้นท่ีท ากิจกรรม

นนัทนาการอยูร่ะหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00  ช่วงอายุ 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 และผู ้

ท่ีมาติดต่อราชการท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของประชากรท่ีส ารวจ 

                     (3)  กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผูม้าติดต่อราชการท่ีคาดวา่จะมาใช้

บริการมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32.00  ระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

20.00 และผูท่ี้มาใชบ้ริการในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9.00 และกลุ่มประชากรส่วน

ใหญ่ของผูท่ี้ใช้พื้นท่ีท ากิจกรรมนันทนาการท่ีคาดว่าจะมาใช้บริการมีวุฒิการศึกษาในระดับ

อนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ 30.00  ระดบัมธัยมคิดเป็นร้อยละ 19.00 และผูท่ี้มาใช้บริการในระดบั

ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.00 

                       (4)  กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผูท่ี้มาติดต่อราชการท่ีมีสถานภาพ

โสด คิดเป็นร้อยละ 40.00  สมรส คิดเป็นร้อยละ 60.00 และกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผูท่ี้ใชพ้ื้นท่ี

ท ากิจกรรมนนัทนาการเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 70.00 สมรส คิดเป็นร้อยละ 30.00 

           (5)  กลุ่มประชากรท่ีมาติดต่อราชการส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบ

ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 25.00 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 16.00 และนกัศึกษา คิดเป็นร้อย

ละ 5.00 และประชากรท่ีใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 

25.00  อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 16.00 และนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.00  

           (6)  ประชากรท่ีมาติดต่อราชการส่วนใหญ่มีรายได ้5,000 คิดเป็น

ร้อยละ 55.00  5,000 – 10,000 คิดเป็นร้อยละ 30.00 และผูท่ี้ใชบ้ริการท่ีรายได ้10,000-20,000 คิด

เป็นร้อยละ 15.00 และประชากรท่ีใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการส่วนใหญ่มีรายได ้5,000 คิดเป็น

ร้อยละ 55.00 5,000 – 10,000 คิดเป็นร้อยละ 30.00 และผูท่ี้ใชบ้ริการท่ีรายได ้10,000-20,000 คิด

เป็นร้อยละ 15.00 
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              (7)  การเดินทางมาของกลุ่มประชากรจากกลุ่มเป้าหมายพบวา่ การ

เดินทางของผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีมาติดต่อราชการมาโดยรถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 70.00 รถจกัรยานยนต ์คิด

เป็นร้อยละ 30.00 และผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการ รถยนต ์คิดเป็นร้อยละ7.00 รถจกัยาน

ยนต ์คิดเป็นร้อยละ 55.00 รถจกัยาน คิดเป็นร้อยละ 38.00 

   2)  ขอ้มูลทัว่ไปดา้นกิจกรรมนนัทนาการ 

                  (1)  ช่วงวนัท่ีผูท่ี้มาใชเ้ขา้มาใชพ้ื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญา

กลาง จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่ ผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีติดต่อราชการ เช่น ติดต่อราชการ วนัจนัทร์-

ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 100 และผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการ วนัจนัทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 

55.00 เสาร์-อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของประชากรท่ีส ารวจ  

                   (2)  ช่วงเวลาท่ีผูใ้ช้เข้ามาท ากิจกรรมในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน

ต าบลล าพญากลาง จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า ผูช้ัว่คราวท่ีมาติดต่อราชการใช้เวลา 10-30 

นาที คิดเป็นร้อยละ 55.00  30-60 นาที คิดเป็นร้อยละ 30.00 มากว่า 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 15.00 

และผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีมาท ากิจกรรมนนัทนาการใชเ้วลา 30.60 นาที คิดเป็นร้อยละ 20.00 มากกวา่ 60 

นาที คิดเป็นร้อยละ 80.00 

          (3)  การเขา้มาใช้ท ากิจกรรมในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล า

พญากลาง จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่ ผูท่ี้มาติดต่อราชการใชพ้ื้นท่ี ในอาคาร คิดเป็นร้อยละ 

90.00 พื้นท่ีพกัผอ่น 10.00 และผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีท ากิจกรรมนนัทนาการ เตน้แอโรบิค คิดเป็นร้อยละ 

20.00 ฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 30.00 ตระกร้อ คิดเป็นร้อยละ 15.00 บาสเกตบอล คิดเป็นร้อยละ 

13.00 วิง่ออกก าลงักาย คิดเป็นร้อยละ11.00 พกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของประชากรท่ีส ารวจ 

          (4)  ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีต้องการปรับปรุงในพื้นท่ีองค์การ

บริหารส่วนต าบลล าพญากลาง จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่  

    สนามเด็กเล่น  ร้อยละ 46 ตอ้งการปรับปรุงมากท่ีสุด 

    แป้นบาส โกลบ์อล ร้อยละ 40 ตอ้งการปรับปรุงมากท่ีสุด 

     พื้นท่ีพกัผอ่น  ร้อยละ 20 ตอ้งการปรับปรุงมากท่ีสุด 

    พื้นท่ีสวนหยอ่ม ร้อยละ 17 ตอ้งการปรับปรุงมากท่ีสุด 

     ถงัขยะ  ร้อยละ 15 ตอ้งการปรับปรุงมากท่ีสุด 
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   3)  ขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรมนนัทนาการ และส่ิงอ านวยความสะดวกใน

พื้นท่ีท่ีตอ้งการเพิ่ม 

                 (1)  กิจกรรมนันทนาการประเภทพกัผ่อนท่ีตอ้งการให้เพิ่มในพื้นท่ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่ พื้นท่ีพกัผอ่น คิดเป็นร้อย

ละ 75.00 พื้นท่ีสวนหยอ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.00 นัง่เล่น คิดเป็นร้อยละ 30.00 เดินเล่น คิดเป็นร้อยละ 

20.00 ของประชากรท่ีส ารวจ  

                  (2)  ส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ล าพญากลางจากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่ 

  โตะ๊เกา้อ้ี  ร้อยละ 83  ตอ้งการมากท่ีสุด 

  มา้นัง่   ร้อยละ 60  ตอ้งการมากท่ีสุด 

  ถงัขยะ   ร้อยละ 30  ตอ้งการมากท่ีสุด 

  พื้นทางเดิน  ร้อยละ 20  ตอ้งการมากท่ีสุด 
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ตารางที ่ 3.6 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

ประเภท พฤติกรรม ความตอ้งการ 
1. ผูใ้ชป้ระจ า มีจ านวน 
27 คน  สุ่มการสมัภาษณ์ 
2 คน คือ 
คุณศรัณภทัร์ หลีธิวงศ์
(หวัหนา้การคลงั) 
นางเพญ็  จนัทึก (ท า
ความสะอาด)   
 

มีการใชพ้ื้นท่ีในส่วนตวัอาคารท่ีคอยใหบ้ริการแก่ผู ้
ท่ีมาติดต่อราชการมีการใชพ้ื้นท่ีทุกวนัจนัทร์ –วนั
ศุกร์ เวลา 08.00- 16.00 น. และใชพ้ื้นท่ีพกัผอ่น
ดา้นหนา้อาคารรับประทานอาหารเวลา 12.00 – 13.00 
น. แต่บางกลุ่ม จะออกไปรับประทานขา้งนอก
หลงัจากเลิกงานบางส่วนยงัท างานต่อ อีกส่วนกลบั
บา้นปกติ   

1) จดัใหมี้พ้ืนท่ีนัง่พกัผอ่น
ขา้งตวัอาคารเพ่ิม และจดัให้
มีพืชพรรณรอบ ๆ อาคารให้
มีความสวยงาม เพื่อคลาย
เครียดและเกิดความร่มร่ืน 

2. ผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีมา
ติดต่อราชการ 

ลกัษณะพฤติกรรมผูท่ี้มาติดต่อราชการมีการกระจาย
ตวัของกิจกรรมนอ้ย ใชพ้ื้นท่ีในอาคารเป็นส่วนใหญ่ 
แต่มีบา้งท่ีใชพ้ื้นท่ีภายนอกอาคาร เช่น บริเวณส่วน
พกัผอ่น ท่ีจอดรถ ส่ิงอ ายวนความสะดวก เช่น มา้นัง่  
ถงัขยะ  ผูท่ี้มาติดต่อราชการส่วนใหญ่เป็นตวัแทน
ของแต่ละหมู่บา้นท่ีจะมารับเบ้ียยงัชีพ เบ้ียผูพิ้การ 
เดือนละคร้ัง เพ่ือน าไปแจกจ่ายใหก้บัชาวบา้น  ใช้
เวลาติดต่อราชการ 10-30 นาที 

1) กิจกรรมประเภทพกัผอ่น
หยอ่นใจ 
 จดัพืชพรรณบริเวณรอบ
อาคารและส่วนโชวใ์ห้
สวยงาม 

3. ผูใ้ชท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ี
ท ากิจกรรมนนัทนาการ 

ลกัษณะพฤติกรรมผูท่ี้ท ากิจกรรมนนัทนาการ ส่วน
ใหญ่ใชพ้ื้นท่ีสนามกีฬา เล่นฟตุบอล  ทุกวนัจนัทร์-
ศุกร์ เดินทางโดยใชร้ถจกัรยานยนต ์ใชเ้วลาท า
กิจกรรม มากวา่ 60 นาที  และมีบางส่วนท่ีมาใชพ้ื้นท่ี
พกัผอ่นดา้นขา้งสนามกีฬา และสนามเด็กเล่น 

1) กิจกรรมประเภท
นนัทนาการออกก าลงักาย 
 ตอ้งการปรับปรุง  แป้นบาส 
โกลฟ์ตุบอล 
 ตอ้งการใหป้รับปรุงสนาม
เด็กเล่น 
2) กิจกรรมประเภท
นนัทนาการแบบพกัผอ่น 
 ตอ้งการใหมี้พ้ืนท่ีพกัผอ่น 
3) ส่ิงอ านวยความสะดวก 
   ตอ้งการมา้นัง่ 
   ตอ้งการโตะ๊ชุด 
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3.4  การสรุปศักยภาพของพืน้ทีแ่ละการพฒันาศักยภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 

 การรวบรวมขอ้มูลศกัยภาพท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา ขอ้จ ากดัต่าง ๆ รวมถึงการเขา้ใช้

พื้นท่ีต่าง ๆ ภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อทราบถึงการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของพื้นท่ีโครงการ รวมถึงการ

น าไปต่อยอดพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ ของพื้นท่ีนั้น (ดงัตารางท่ี 3.7) 

ตารางที ่3.7 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี 

Site  Characteristics Program  Potential Program Development  
พื้นที ่Zone A เป็นพ้ืนท่ีอยูบ่ริเวณอยู่
ดา้นหน้าโครงการด้านทิศตะวนัตก 
เป็นพ้ืนท่ีติดกบั Zone B และ Zone D 
ซ่ึงประกอบด้วย อาคารส านักงาน 
ล า น จอ ด รถ   ท่ี พัก ผ่ อ น   ล า น
เ อ น กป ร ะ ส ง ค์  ลั ก ษณ ะ พ้ื น ท่ี
โดยทัว่ไปเป็นพ้ืนท่ีอยูติ่ดถนนสัญจร
หลัก ท่ี เ ป็นทางเข้าออกของพ้ืนท่ี
โครงการมีต้นมะค่าโมงท่ีให้ร่มเงา
ปลูกสลบักบัเฟ่ืองฟ้าท่ีมีสภาพเส่ือม
โทรม ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีระดบั บริเวณลาน
เอนกประสงค์ใช้ท ากิจกรรมต่างๆ
เช่น งานวนัพ่อ วนัแม่ วนัเด็กฯ โซน
น้ี เ ป็ น ส่ ว น ต้ อ น รั บ ข อ ง พ้ื น ท่ี
โค ร งก า ร มีสถ าน ท่ีพักผ่ อนอ ยู่
ทางด้านขา้งอาคารมีตน้อินทนิลน ้ า
ปลูกตลอดแนว ท่ีย ังให้ร่มเงาไม่
เพียงพอ มีศาลาทรงไทยกับโต๊ะชุด
มา้หินอ่อน1 ชุด จดัอยูใ่นพ้ืนท่ีสภาพ
พ้ืนท่ีเป็นดินทั้ งหมด ผลกระทบคือ
ในฤดูฝนท าให้พ้ืนท่ีดินเฉอะแชะท า
ให้เข้าใช้พ้ืนท่ีโครงการไม่ได้ เป็น
พ้ืนท่ีท่ีได้รับแสงแดดตลอดทั้ งวนั
ค่อนข้างร้อนเพราะมีคอนกรีตเป็น
ส่วนใหญ่ มีลมพดัผ่านตลอดทั้ งวนั
เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีโล่ง 

พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นพ้ืนท่ีท่ี พนกังาน 
และผูท่ี้มาติดต่อ ราชการใชบ้ริการ
มากท่ีสุด เป็นสถานท่ีตอ้นรับของ
พ้ืนท่ีโครงการน้ี ทั้งท ากิจกรรมต่าง 
ๆ เช่นจัดกิจกรรมวนัพ่อวนัแม่ จัด
งานวนัเด็ก มีโรงจอดรถ สถานท่ี
พักผ่อนและลานเอนกประสงค์
ดังนั้ นพ้ืนท่ีโซนน้ีอยู่ติดกับถนน
ชุมชนจึงควรมีการจดัภูมิทศัน์รอบ
ลานเอนกประสงค์เพ่ือการป้องกัน
เสียงของถนนในชุมชน เพ่ิมความ
สวยงามรวมถึงสร้างบรรยากาศท่ีดี
รอบบริเวณน้ีในการใช้พ้ืนท่ีท า
กิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ี Zone Aประกอบดว้ย 

1. อาคารส านักงาน เป็นสถานท่ี
ส าหรับติดต่อราชการต่างๆซ่ึงมี
สวนหย่อมประกอบด้วย ตน้เทียน
ทอง ปาล์มฟ็อกเทล ซ่ึงพืชพรรณ
ไม่ได้มีการทรุดโทรม จึงไม่มีการ
ปรับปรุงใหม่ 
2. โรงจอดรถ อยู่บริเวณทิศใตข้อง
อาคารส านักงานซ่ึงเวลาบ่ายจะ
ได้รับแสงแดดส่องท าให้รถท่ีมา
จอดร้อน ดังนั้ นควรมีการจัดภูมิ
ทศัน์เพ่ือใหร่้มเงาแก่โรงจอดรถ 
3.  สถานท่ีพกัผ่อน  ในฤดูฝนท าให้
พ้ืนดินเฉอะแชะท าให้เข้าใช้พ้ืนท่ี
ส่วนน้ีไม่ได ้ดงันั้นควรมีการจดัภูมิ
ทัศน์โดยปูแผ่นทางเดินเท้าใหม่
เพ่ือใหเ้ขา้ใชพ้ื้นท่ีได ้
4.ลานเอนกประสงค ์อยูติ่ดกบัถนน
ชุมชน  มีมะค่าโมงท่ีให้ร่มเงาซ่ึง
เ ป็น พ้ืน ท่ี ระดับ  ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณ
ทางเขา้หลกัของพ้ืนท่ีโครงการถึง
ทางเข้าบริเวณลานเอนกประสงค์ 
ดงันั้นจึงควรมีการจดัภูมิทศัน์รอบ
ลานเอนกประสงคเ์พ่ือป้องกนัเสียง
จ ากถนนใน ชุมชน  เ พ่ิ มค วาม
สวยงามเพราะเป็นส่วนตอ้นรับของ
พ้ืนท่ีโครงการ 
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ตารางที ่3.7 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี(ต่อ) 

Site  Characteristics Program  Potential Program Development  
พ้ืนท่ี Zone B เป็นพ้ืนท่ีติดกบั Zone 
A พ้ืนท่ีอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึง
ประกอบด้วย อาคารเรียน สนาม
เด็กเล่น ลานฟุตบอล ลกัษณะพ้ืนท่ี
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก มีพืช
พรรณเดิมคือ ปีป ปลูกเว ้นระยะ
2.00 เมตรและมีหญา้เดิมแห้งตาย
เป็นหย่อมๆซ่ึงอยู่ติดกบัสนามเด็ก
เล่น ดา้นหนา้อาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก คือสนามกีฬามีสภาพพ้ืนท่ีเป็น
ลานคอนกรีตไม่มีเส้นขอบเขตของ
การใช้พ้ืนท่ีของสนามกีฬามีพืช
พรรณเดิม คือ อินทนิลน ้ า ปลูกเวน้
ระยะ 1.50 - 2.00 เมตรรอบลานกีฬา 
สนามเด็กเล่น มีสภาพพ้ืนท่ีเป็น
ทรายปะปนด้วยหญ้าหินกรวดท า
ใหเ้ด็กไม่ปลอดภยัในการเล่นเคร่ือง
เ ล่น   การเข้าใช้ พ้ืน ท่ี ส่วนใหญ่
บริเวณโซนน้ีจะเป็นเด็ก2-4ขวบ 
คุณครูพ่ีเล้ียง และผูป้กครอง หลัง 
17.00 น.จะมีคนในชุมชนเขา้มาใช้
พ้ืนท่ีบริเวณสนามฟุตบอลเพ่ือเล่น
ฟุตบอล จึงไม่ไดรั้บการรบกวนต่อ
เด็กและคุณครูพ่ีเล้ียง 

พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีคือ
คุณครู มีการใช้พ้ืนท่ีศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเพ่ือท าการเรียนการสอนแก่เด็ก
และดูแลความปลอดภยัในสนามเล่น
แก่ เด็ก  เด็ก เล็กใช้ พ้ืน ท่ีในการท า
กิจกรรม ในการเรียนการสอนและท า
กิจกรรมต่างๆในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
ภายในสนามเด็กเล่น เด็กมีการเขา้ใช้
เคร่ืองเล่น เพ่ือความผ่อนคลาย ความ
สนุกสนาน ส าหรับผูป้กครองมาส่ง
เด็กเล็กประมาณ 07.00 - 08.00 น. มา
รับประมาณ 15.00 - 16.00 น. และ
สนามกีฬามีการท ากิจกรรมในพ้ืนท่ี
หลงั 17.00 น.จะมีคนในชุมชนเขา้มา
ใชพ้ื้นท่ีบริเวณสนามฟุตบอลเพ่ือเล่น
ฟตุบอล จึงไม่ไดรั้บการรบกวนต่อเด็ก
และคุณครูพ่ีเล้ียง ดังนั้นควรมีการจัด
ภู มิ ทั ศ น์ ท่ี เ ห ม า ะสม  เ น้ น ค ว า ม
ปลอดภยักบัเด็กเลก็และตอ้งการปิดบงั
ทศันียภ์าพ ควรมีพ้ืนท่ีพกัผ่อนส าหรับ
ผู ้ปกครองรอรับเด็กเล็กท่ีมาเรียนท่ี
ศูนยเ์ด็กเล็กและสนามเด็กเล่น ส าหรับ
สนามกีฬาควรมีการท าขอบเขตของ
เส้นสนาม กีฬาและท า ท่ีพักผ่ อน
ส าหรับคนในชุมชนท่ีมาเข้าใช้พ้ืนท่ี
บริเวณพ้ืนท่ีสนามกีฬา 

 

พ้ืนท่ี zone Bประกอบดว้ย 
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ มีสภาพ
พ้ืนท่ีมีพืชพรรณเดิมคือ ปีป 
ปลูกเวน้ระยะ1.50-2.00 เมตร
และมีหญา้เดิมแหง้ตายเป็น
หยอ่มๆซ่ึงอยูติ่ดกบัสนามเด็ก
เล่น ดงันั้นควรมีการจดัภูมิทศัน์
ใหมี้ความสวยงาม และปลอดภยั
กบัเด็กเลก็ 

2.ลานกีฬา มีพืชพรรณเดิม คือ 
อินทนิลน ้ า ปลูกเวน้ระยะ 2.00 
เมตรรอบสนามกีฬา และบริเวณ
ดา้นขา้งอาคารฝ่ังทิศเหนือคือ
สนามเด็กเล่น มีสภาพพ้ืนท่ีเป็น
ทรายปะปนดว้ยหญา้และหิน
กรวดท าใหเ้ด็กไม่ไม่ปลอดภยั 
ดงันั้นควรมีการจดัภูมิทศันใ์หมี้ 
ความเหมาะสม และปลอดภยั 

3. ลานกีฬา 

- ฟตุบอล 

    มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นลาน
คอนกรีตไม่มีเสน้ขอบเขตของ
การใชพ้ื้นท่ี มีพืชพรรณเดิม คือ 
อินทนิลน ้ า ปลูกเวน้ระยะ 2.00 
เมตร ดงันั้นควรมีการท า
ขอบเขตของเสน้ลานกีฬาและท า
ท่ีพกัผอ่นส าหรับคนในชุมชน
ท่ีมาเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณพ้ืนท่ีลาน
กีฬา 
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ตารางที ่3.7 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี(ต่อ) 

Site  Characteristics Program  Potential Program Development  
พ้ืนท่ีZone C อยู่ทางดา้นทิศเหนือ
ของโครงการประกอบดว้ย อ่างเก็บ
น ้ า พ้ืนท่ีท่ี ติดกับพ้ืนท่ีโล่งกว้าง 
ลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัต ่า
กวา่พ้ืนท่ี Zone A,B,D  พ้ืนท่ีส่วน
น้ีจัดเป็นโซนท ากิจกรรมในวัน
ส าคญัต่างๆ เช่น วนัพ่อ,วนัแม่ ,วนั
ลอยกระทง และจดังานเทศกาลต่าง 
ๆ  พ้ืนท่ีไดรั้บแสงแดดทั้งวนั มีลม
ผ่านสะดวกเพราะโดยรอบเป็น
พ้ืนท่ีป่าโล่ง มีพืชพรรณไมเ้ดิมท่ีอยู่
ในพ้ืนท่ี คือ ต้นราชพฤกษ์ ท่ีอยู่
ตามขอบอ่างเก็บน ้ าทั้ ง 4 ดา้นปลูก
เวน้ระยะ3.00 เมตร การเขา้ใชพ้ื้นท่ี
บ ริ เวณน้ี  ส่วนใหญ่ เ ป็นคนใน
ชุมชนท่ีมาเอาน ้ าท่ีอ่างเก็บน ้ าไปใช ้ 
ซ่ึง พ้ืน ท่ีนั้ นย ังไม่ เหมาะสมท า
กิจกรรมเท่าไหร่นกั เพราะพ้ืนท่ียงั
เป็นดินลูกรังท าใหมี้ฝุ่ น 

พ้ืน ท่ีบ ริ เ วณน้ี เ ป็น พ้ืน ท่ี ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานวนัพ่อ วนัแม่ 
ลอยกระทง  ดังนั้ นควรจัดภูมิทัศน์
โดยรอบอ่างเก็บน ้ าให้สวยงาม และปิด
กั้ นรอบอ่างเก็บน ้ ารวมถึงสร้างพ้ืนท่ี
ทางเดินเท้าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพ่ือให้
เกิดความปลอดภยัแก่ผูท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ี
ท ากิจกรรม 

พ้ืนท่ี Zone C ประกอบดว้ย 

1. อ่างเก็บน ้ า สภาพพ้ืนท่ีเป็น
ดินลูกรังท าให้มีฝุ่ นและพ้ืนท่ี
โดยรอบอ่างเก็บน ้ าไม่มีท่ีกั้ น
รอบอ่างเก็บน ้ า ดังนั้ นควรจัด
ภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน ้ าให้
สวยงาม และปิดกั้นรอบอ่างเก็บ
น ้ ารวมถึงสร้างพ้ืนท่ีทางเดินเทา้
และท าถนนคอนกรีตเพื่อความ
สะดวกในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 

พ้ืนท่ี Zone D  พ้ืนท่ีอยูท่างดา้นทิศ
ตะวันออกประกอบด้วย อาคาร
หอประชุม หอ้งน ้ า สถานท่ีพกัผอ่น  
ลั ก ษ ณ ะ พ้ื น ท่ี  เ ป็ น พ้ื น ท่ี ท่ี มี
ระดับสูงกว่าพ้ืนท่ี Zone A,B,C 
พ้ืนท่ีส่วนน้ี เป็นส่วนให้บริการใช้
ส าหรับการรองรับ ประชุมภายใน 
องค์กร และผูม้าขอใชห้้องประชุม
สามารถเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีได้ สะดวก
เน่ืองจากมีทางสญัจรโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ มีอากาศถ่ายเทสะดวก
เพราะ พ้ืน ท่ีโ ล่ง จึ งได้รับลม มี
พรรณไมเ้ดิมท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี ตน้ไทร
ยอ้ยใบแหลม  

พ้ืนท่ีบริเวณน้ี เป็นพ้ืนท่ีท่ีใชจ้ดัประชุม 
จึงค่อนขา้งตอ้งเงียบสงบ ดังนั้นพ้ืนท่ี
ควรจดัภูมิทศัน์ท่ีร่มร่ืน  และสวยงาม มี
มุมพกัผ่อน ท่ีช่วยท าให้ผ่อนคลาย และ
เพ่ิมมา้หินอ่อนในสถานท่ีพกัผ่อนและ
สร้างพ้ืนท่ีทางเดินเทา้ ท่ีน าไปจุดต่าง ๆ 

พ้ืนท่ี Zone D ประกอบดว้ย 
1. อาคารประชุม เน่ืองจากเป็น
อาคารหอประชุมมีคนเขา้ใช้
พ้ืนท่ีจ านวนมาก ดังนั้ นจึงมี
การจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามแก่
การเขา้ใชพ้ื้นท่ี 

2. หอ้งน ้ า ไม่มีการปิดบงัทศันีย์
ภาพของห้องน ้ า ดงันั้นจึงมีการ
จดัภูมิทศัน์ให้ปิดบงัทศันียภ์าพ
ของห้ อ งน ้ า เ พ่ื อค ว าม เ ป็ น
ส่วนตวัในการใชห้อ้งน ้ า 
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ตารางที ่3.7 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี(ต่อ) 

Site  Characteristics Program  Potential Program Development  
 ต้นมะค่ า โม ง  อยู่ บ ริ เ วณหลัง
หอประชุม และไทรยอ้ยใบแหลม
อยู่ตรงบริเวณด้านข้างหอประชุม
ทางดา้นทิศเหนือและให้ร่มเงาไดดี้  
ส่วนไม้พุ่มเ ดิมคือ เทียนทองอยู่
บริเวณรอบดา้นหลงัหอประชุมและ
ด้านข้างอาคารประชุมทั้ งสองฝ่ัง 
การ เข้า ใช้ พ้ืน ท่ี ส่วนใหญ่  เ ป็น
พนักงานในองค์กรเพื่อเขา้ประชุม 
ดังนั้ นพ้ืนท่ีน้ีจึงไม่เหมาะสมท่ีอยู่
ใกล้กิจกรรมท่ีส่งเสียงดังรบกวน 
ส าหรับพ้ืนท่ีพกัผ่อนมีชุดมา้นัง่หิน
อ่อนไม่เพียงพอ 

 

 3.  สถาน ท่ีพักผ่อน  จาก เ ดิม
ส าหรับพ้ืนท่ีพกัผ่อนมีชุดมา้นั่ง
หินอ่อนไม่เพียงพอต่อผูใ้ชพ้ื้นท่ี 
ดงันั้นจึงจดัซ้ือมา้หินอ่อนเพ่ิมไว้
ในสถาน ท่ีพักผ่อนโดยรอบ
อาคารหอประชุมในฤดูฝนท าให้
พ้ืนท่ีดินเฉอะแชะท าให้เข้าใช้
พ้ืนท่ีโครงการไม่ได ้ ดงันั้นควร
มีการจัด ภู มิทัศน์ โดยปูแผ่น
ทางเดินเท้าใหม่เพ่ือให้เข้าใช้
พ้ืนท่ีได ้
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดั
สระบุรี  

แสดง : ความสัมพนัธ์ของพื้นท่ี (Bubble Diagram) ภาพที ่3.37 

สัญลกัษณ์ 
     ทางสัญจรหลกั               เส้นทางสัญจรรอง 
  
                        ปิดลอ้มดว้ยร้ัว                             ปิดลอ้มพอมองเห็น 
 
                     ความสัมพนัธ์ของพื้นท่ี                     ปิดลอ้มมองไม่เห็น 

 

Zone A 

Zone B 

Zone C 

Zone D 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 
แสดง :  SITE  RELATION ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ภาพที ่3.38 
สัญลกัษณ์
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 
แสดง :  SITE  RELATION ภายในพ้ืนท่ีโครงการ Zone A ภาพที ่3.39 
สัญลกัษณ์
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 
แสดง :  SITE  RELATION ภายในพ้ืนท่ีโครงการ Zone B ภาพที ่3.40 
สัญลกัษณ์
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 
แสดง :  SITE  RELATION ภายในพ้ืนท่ีโครงการ Zone C ภาพที ่3.41 
สัญลกัษณ์
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 
แสดง :  SITE  RELATION ภายในพ้ืนท่ีโครงการ Zone D ภาพที ่3.42 
สัญลกัษณ์
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บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอ

มวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี โดยมุ่งเนน้การออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการสถานท่ีพกัผอ่น 

และออกก าลังกาย ของประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการพื้นท่ีโครงการ โดยการท าการศึกษาพื้นท่ี

โครงการ ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ และหลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ เพื่อก าหนด

รูปแบบ และส่วนประกอบของโครงการให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการออกแบบในแต่ละ

สัดส่วนโดยค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยในดา้นต่าง ๆ ของศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ นโยบายของ

โครงการ ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยในดา้นต่างๆ ของผูใ้ชโ้ครงการ 

 

4.1  แนวความคดิหลกั 
 แนวความคิดหลกัไดม้าจากการศึกษาการท ากิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ และตามศกัยภาพ

ของพื้นท่ีนั้น ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี นั้นเป็น

องค์กรท่ีมีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุข  และคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน โดยยึดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์กรท่ีดูแลชุมชนในเขตของต าบลล า

พญากลาง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ นอกจากบริการการติดต่อราชการแลว้ 

ยงัส่งเสริมเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ท่ีต่อชุมชน เช่น จัดงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ให้

ประชาชนออกก าลงักาย และยงัส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรรม ให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีรายได้

ดว้ยตนเอง ดงันั้นจึงน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาเป็นแนวความคิดเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีโครงการให้สามารถ

รองรับกบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโครงการและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการจนเกิดเป็น

แนวความคิดหลักในการออกแบบ และตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้โครงการจนเกิดเป็น

แนวความคิดหลกั 

 จากขอ้มูลขา้งตน้แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ “ล าพญากลาง  

สุขกาย สบายใจ ” ซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีได้มาจากช่ือขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ                

ล าพญากลาง ท่ีหมายถึง สมยัก่อนต าบลล าพญากลางมีแม่น ้ าตดัผา่น แต่พอนานไปมีการทบัถมของ

ดินจึงท าให้แม่น ้ าหายไป เลยมีการตั้งช่ือต าบลเป็นล าพญากลาง รวมไปถึงองค์การบริหารส่วน
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ต าบลมีนโยบายเป็นศูนยก์ลางของประชาชน เพื่อการติดต่อราชการตามความประสงค ์และพฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยลกัษณะพื้นท่ีของโครงการนั้นเป็นพื้นท่ี ท่ีจดัแบ่งการท ากิจกรรม

เป็นสัดส่วน เช่น ออกก าลงักาย พกัผ่อน ทั้งยงัรอบพื้นท่ีโครงการยงัมีธรรมชาติท่ีสวยงามติดกบั

ภูเขา และมีทุ่งหญา้ท่ีมีหิน และตน้ไมเ้ป็นรูปทรงท่ีสวยงาม จึงน ามาใชเ้ป็นแนวความคิดหลกัในการ

ออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

    

ภาพที ่4.1 การแสดงแนวคิดหลกั  

นโยบาย 

เป็นศูนยก์ลางของประชาชน เพื่อ

การติดต่อราชการตามความ

ประสงค ์และพฒันาคุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ลกัษณะพืน้ที ่

พื้นท่ีเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ ได้

จดัสรรพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือจากตวั

อาคารเป็นสถานท่ีรองรับกิจกรรม

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ พื้นท่ีพกัผอ่น  พื้นท่ีออก

ก าลงักาย ทั้งยงัรอบพื้นท่ีโครงการยงั

มีธรรมชาติท่ีสวยงามติดกบัภูเขา และ

มีทุ่งหญา้ท่ีมีหิน และตน้ไมเ้ป็น

รูปทรงท่ีสวยงาม 

ล าพญากลาง สุขกาย สบายใจ 
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4.2  ข้อจ ากดัในการออกแบบ 

ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
Zone ลกัษณะปัญหา ประเด็นในการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

A พื้นท่ี zone A อยูส่่วน

หนา้โครงการ 

 -  ทิศเหนือติดกับลาน

ฟุตบอล 

 -  ทิศตะวันออกติดกับ

ท า ง สั ญ จ ร ห ลั ก ใ น

โครงการ 

 -  ทิศตะวนัตกติดกบัป่า 

 -  ทิศใตติ้ดกบัถนนหลวง 

พื้นท่ี zone A เหมาะใน
การท ากิจกรรมเพราะติด
กับถนนสายหลักก าร
เขา้ถึงสะดวก 

1) การเขา้ถึง 
 
 
 
2) ภูมิอากาศ 
 
 
3) จ  านวนผูใ้ช ้
 
 
 
4) พืชพรรณ 

1)  เป็นพื้นท่ีติดทางเข้า-ออกหลัก 
จึงมีการสัญจรเป็นจ านวนมาก อาจ
ท าให้มีปัญหาทางดา้นเสียงและฝุ่ น
ละอองเล็กนอ้ย 
2)  พื้นท่ีท่ีได้รับแสงแดดตลอดทั้ง
วนั และค่อนขา้งร้อน อากาศร้อน จึง
ควรจดัภูมิทศัน์ใหร่้มเงา 
3)  คาดว่าในอนาคตจะมีประชากร
เข้ามาใช้บริการมากข้ึน เพราะใน
พื้นท่ีไดมี้การจดักิจกรรม เช่น ด้าน
การพกัผอ่น ใหมี้ความร่มร่ืน 
4)  ในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต 
และร้อน ควรเลือกพืชพรรณท่ีทน
แดด 

B พื้นท่ี zone B อยูบ่ริเวณ
ส่ ว น ก ล า ง ข อ ง พื้ น ท่ี
โ ค ร ง ก า ร  ใ น พื้ น ท่ี
ประกอบไปด้วย อาคาร
เรียน สนามเด็กเล่น ลาน
กีฬา และพื้นท่ีท่ียงัไม่มี
การจัด ภู มิทัศน์ รอบ ๆ 
อาคาร 

1) ภูมิอากาศ 
 
 
2) พืชพรรณ 
 
 
3) สภาพดิน 

1)  พื้นท่ีโดยรอบนั้นมีไมย้ืนตน้อยู่
รอบ ๆ ควรมีการตดัแต่งก่ิงเพื่อให้มี
ลมเขา้มาภายในพื้นท่ี 
2)  ควรมีการตดัแต่งไมย้ืนตน้ และ
จดัภูมิทศัน์ให้กับพื้นท่ีดูมีความร่ม
ร่ืน 
3)  เน่ืองจากพื้นท่ี มีลกัษณะดินเป็น
หินกรวด เ ป็นพื้ น ท่ี ท่ีควรมีการ
ปรับปรุงสภาพดินใหดี้ข้ึน 

C พื้นท่ี zone C อยูด่า้นหลงั
โครงการปันจุบนัเป็นอ่าง
เก็บน ้ าและรอบ ๆ เป็น
พื้น 

1) ภูมิอากาศ 

 
1) รอบๆพื้ น ท่ี จ ะ ได้ รั บ ลมและ
แสงแดดตลอดทั้งวนัเพราะพื้นท่ีติด
กับ ท่ีโ ล่ง  ควรปลูกไม้ท่ี ช่ วยลด
แรงลม 
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ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ (ต่อ) 
Zone ลกัษณะปัญหา ประเด็นในการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

C ว่างเปล่า อนาคตจดัเป็น 
พื้นท่ีนันทนาการ แต่ละ
ทิศติดกับพื้นท่ีป่า และ
โล่ง 

 
2) จ านวนผูใ้ช ้
 
 
 
3) พืชพรรณ 
 
 
 
 
 
 
4) ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 
 
 
5) สภาพดิน 

 และใหร่้มเงา 
2)  คาดว่าในอนาคตจะมีประชากร
เข้ามาใช้บริการมากข้ึน เพราะใน
พื้นท่ีไดมี้การจดักิจกรรม เช่น ดา้น
การออกก าลงักาย 
3)  เ น่ืองจากพื้นท่ีโครงการเป็น
พื้นท่ีโล่ง ดังนั้ นในการออกแบบ
ควรค านึงถึงความสามรถในการ
เจ ริญเติบโตของพืชพรรณโดย
ค านึงถึงบรรยากาศภายในพื้นท่ี
นั้ นๆ ด้วยว่าสามารถให้ร่มเงาได้
มากนอ้ยเพียงใด 
4)  เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการเป็น
พื้นท่ีโล่งว่างเปล่า ดังนั้ นในการ
ออกแบบจะต้อ งค า นึ ง ถึ งก าร
เช่ือมโยงของพื้นท่ี และการจดัวาง
กิจกรรม แต่ละกิจกรรม ค านึงถึง
ความปลอดภยัของพื้นท่ี 
5)  ดินมีลกัษณะเป็นดินลูกรังเป็น
พื้นท่ีท่ีควรมีการปรับปรุงสภาพดิน
ให้ดีข้ึนหรืออาจจะน าดินเขา้มาถม
ในพื้นท่ีท่ีไม่ราบเรียบ 

D พื้นท่ี zone น้ีอยูท่างดา้น
ทิศตะวนัออกของพื้นท่ี 
ภ า ย ใ น พื้ น ท่ี
ประกอบด้วย  อาคาร
ประชุม พื้ น ท่ีพักผ่อน
โดยรอบพื้นท่ี 

1) ภูมิอากาศ 
 
 
 
2) พืชพรรณ 
 

1)  พื้นท่ีโครงการได้รับลม และ
แสงแดดทั้ งว ันควรมีการจัดภูมิ
ทัศน์ท่ีช่วยลดแรงลม และลดฝุ่ น
ละออง 
2)  จัดให้มีพืชพรรณในพื้นท่ีเพื่อ
ความสวยงามเ น่ืองจากพื้ น ท่ี มี
สภาพ 
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ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ(ต่อ) 
Zone ลกัษณะปัญหา ประเด็นในการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

D ติดถนนสายหลักของ
โครงการ และพื้นท่ีโล่ง 
อาจได้รับผลกระทบจาก
ลม และฝุ่ นละออง 

 
 
3) สภาพดิน 

เส่ือมโทรม และควรเลือกพืชพรรณ
ท่ีทนแดด เพราะพื้นท่ีค่อนขา้งร้อน 
3)  ดินในพื้นท่ีมีลักษณะหน้าดิน
แข็ง จึงควรมีการปรับปรุงดิน โดย
การพรวนหนา้ดินใหร่้วนซุย 

 

4.3  แนวความคดิในด้านการออกแบบพืน้ทีใ่ช้สอยภายในโครงการ 

 แนวความคิดดา้นการใชพ้ื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการน้ีไดม้าจากแนวความคิดหลกั (Main 
Concept) คือ “ล าพญากลาง สุขกาย สบายใจ” โดยได้น าแนวความคิดจากการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ หลกัการจดัวางภายในพื้นท่ีโครงการโดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัพื้นท่ีท า
กิจกรรม การแกไ้ขปัญหาต่างๆรวมถึงการดูแลรักษา  ทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ีโครงการเพื่อให้
เกิดความลงตวัทางดา้นประโยชน์สูงสุด ซ่ึงพื้นท่ีโครงการสามารถจดัสัดส่วนพื้นท่ีการใชส้อยตาม
การท ากิจกรรมต่างๆไดด้งัน้ี พื้นท่ีตอ้นรับ พื้นท่ีนนัทนาการ พื้นท่ีส่วนสาธารณะ และพื้นท่ีส่วนตวั 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.3.1  พื้นท่ีตอ้นรับ ซ่ึงพื้นท่ีในส่วนตอ้นรับของพื้นท่ีโครงการ จะแบ่งตามพื้นท่ีเดิม ท่ีมีอยู่
แลว้แต่ตอ้งมีการปรับปรุงเพื่อความสวยงามเพิ่มมากข้ึน หรือเพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาต่างๆใหดี้ข้ึน 
เช่น ป้องกนัเสียง บดบงัทศันียภาพ เป็นตน้ 
 4.3.2  พื้นท่ีส่วนสาธารณะ  เป็นพื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามเทศกาล เช่น ลอยกระทง จึง
ตอ้งมีการปรับปรุงพื้นท่ี ให้เป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบักิจกรรม มีความร่มร่ืน และท่ีพกัผ่อน และ
แกไ้ขสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นดินลูกรังใหดี้ข้ึน 
 4.3.3  พื้นท่ีนนัทนาการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 พื้นท่ี ดงัน้ี 

4.3.4.1  ลานกีฬา  การเขา้ใชพ้ื้นท่ีเพื่อเล่นฟุตบอล  กิจกรรมแข่งกีฬา เป็นตน้ 
4.3.4.2  ลานอเนกประสงค ์การเขา้ใชพ้ื้นท่ีเพื่อจดังานวนัพอ่ วนัแม ่วนัเด็ก เป็นตน้ 

 4.3.4  พื้นท่ีส่วนตวั เป็นพื้นท่ีท่ีใชใ้นการประชุม จึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสงบ จึงมีการจดัภูมิ

ทศัน์ใหมี้ร่มเงาแก่ท่ีพกัผอ่น เพื่อเพิ่มความสดช่ืน และช่วยผอ่นคลายความเครียดจากการประชุม 
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4.4  การออกแบบด้านพืชพรรณ  
 การดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณทุกชนิดท่ีเลือกตอ้งพิจารณาถึงการดูแลบ ารุงรักษาควรเนน้พืช

พรรณท่ีมีการบ ารุงรักษาง่ายและมีตน้ทุนต ่า จากประโยชน์ใช้สอยทางดา้นต่าง ๆ ของพรรณไม้

สามารถน าพืชพรรณมาประยกุตใ์ชใ้นดา้นแนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณตามลกัษณะ

ของพื้นท่ีและการแบ่งโซนได ้ดงัตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 

ตารางที ่4.2  แนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณ 
Zone การเขา้ใชพ้ื้นท่ีโครงการ ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพืชพรรณ 

A 
พื้นท่ีส่วนอาคาร 

อบต. 

1) ส่วนโชว ์
2) ลานท ากิจกรรม(ถวายชัย
พระพร 5 ธันวาคม ,เต้นแอ
โรบิก) 
3)ท่ีพกัผอ่น 

- เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีคอนกรีต 
และพื้นท่ีค่อนขา้งไดรั้บแสงตลอดทั้งวนั ดงันั้น
จึงเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีใหร่้มเงาและทนต่อสภาพ
อากาศไดดี้ เช่น ตน้มะค่าโมง อินทนิลน ้ า พิกุล 
มะฮอกกานี หูกระจง เป็นต้น และมีบริเวณ
ทางเข้า ท่ี มีพื้ น ท่ีปลูกไม้พุ่มแต่ด้วยพื้น ท่ี มี
การสโลบลงจึงมีปัญหาดินสไลด์ ดงันั้นจึงเลือก
พรรณไม้ท่ีช่วยป้องกันดินสไลด์ เช่น กระดุม
ทองเล้ือย หญา้นวลนอ้ย ถัว่เปรู โคลงเคลงเล้ือย 
เป็นตน้ ส่วนไมพุ้่มควรเลือกพรรณไมท่ี้ทนต่อ
สภาพอากาศไดดี้ เช่น เทียนทอง ไทรยอดทอง 
นีออน ผกากรอง เป็นตน้ เพื่อการดูแลรักษาง่าย
ไดง่้ายท่ีใหค้วามเหมาะกบัสถานท่ีราชการ 
 

B 
พื้นท่ี

นนัทนาการส่วน
ศูนยเ์ด็กเล็ก 

1) สนามเด็กเล่น 
2) สวนหยอ่ม 
3) ลานฟุตบอล 

- พื้นท่ีบริเวณน้ีมีส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงพืชพรรณ 
คือ ส่วนบริเวณรอบ ๆ ศูนยเ์ด็กเล็กซ่ึงยงัไม่มี
การจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม ดงันั้นจึงเลือกพืช
พรรณท่ีควรค านึงถึงความปลอดภยัของเด็กเล็ก 
จึงควรเลือกพืชพรรณท่ีไม่มีหนามหรือก่ิงเปราะ
หกัง่าย ควรเลือกพืชพรรณท่ีทนต่อสภาพอากาศ
ไดดี้พื้นท่ี เช่น โมกพวง แกว้ จัง๋ นีออน เขม็
เชียงใหม่ เทียนทอง เป็นตน้ 
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ตารางที ่4.2  แนวความคิดในการออกแบบดา้นพืชพรรณ (ต่อ) 
Zone การเขา้ใชพ้ื้นท่ีโครงการ ประโยชน์การใชส้อย / การเลือกพืชพรรณ 

C 
อ่างเก็บน ้า 

1) อ่างเก็บน ้า 
 

-  พื้นท่ีบริเวณอ่างเก็บน ้ า เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง 
ไดรั้บแสงตลอดทั้งวนั ซ่ึงมีไมย้ืนตน้ท่ีให้ร่มเงา
รอบอ่างเก็บน ้ าทั้ ง 4 ด้าน คือต้นราชพฤกษ ์
เน่ืองจากพื้นท่ียงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม 
และยงัเป็นพื้นท่ียงัไม่มีการกั้นขอบเขตรอบอ่าง
อาจท าให้เกิดอุบติัเหตุได ้จึงควรใชพ้ืชพรรณท่ี
ทนแดด และกั้นเป็นขอบเขตเพื่อความปลอดภยั
ได ้เช่น เข็มเชียงใหม่ ไทรยอดทอง ชาฮกเก้ียน 
เฟ่ืองฟ้า คริสตีน่า เป็นตน้ 
 

D 
อาคาร

หอประชุม 

1) พื้นท่ีพกัผอ่น 
2) สวนหยอ่ม 
3) พื้นท่ีใหบ้ริการ(หอ้งน ้า) 

- สภาพพื้นท่ีปัจจุบนัมีสภาพพืชพรรณแห้งเห่ียว
ขาดการจัดวางพืชพรรณท่ีไม่เหมาะกับพื้นท่ี 
และขาดคนดูแลรักษา ดงันั้นควรเลือกพืชพรรณ
ท่ีสามารถทนต่อสภาพอากาศ และเพื่อสร้าง
ความมีจุดเด่น ความสวยงามให้กบัพื้นท่ีรวมถึง
มีการดูแลรักษาง่าย ดังนั้ นพืชพรรณท่ีควร
เลือกใช้ในบริเวณพื้นท่ีน้ี คือ ชาฮกเก้ียน ไทร
ยอดทอง ตริสติน่า ไทรตดัแต่ง เข็มเชียงใหม่ 
โมก นีออน เป็นตน้ 
-  พื้นท่ีบริเวณห้องน ้ ามีพืชพรรณขาดการดูแล 
แห้งเห่ียว  ดังนั้ นควรจัดภูมิทัศน์เพื่อปิดบัง
ทศันียข์องผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีจึงควรใชพ้ืชพรรณ
ท่ีสามารถดูแลรักษาง่าย ควรเลือกใชไ้มพุ้่ม เช่น 
แก้ว โมกพวง จั๋ง คริสตีน่า หรือสร้างBuffer 
เพื่อเป็นการปิดบงัแบบเป็นฉากหลงั และรวมถึง
เสริมสร้างความสวยงามใหก้บัพื้นท่ี 
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4.5  แนวคดิในการออกแบบภูมทิศัน์ดาดแขง็  
 แนวความคิดงานภูมิทศัน์ดาดแขง็เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในงานภูมิทศัน์  ท่ีท าให้งานภูมิ
ทศัน์มีองคป์ระกอบครบถว้น  ดึงดูดความสนใจ  หลกัในการเลือกใช ้ วสัดุตกแต่งทางดา้นภูมิทศัน์
ควรพิจารณาในการเลือกใชแ้ละการออกแบบทั้งรูปร่าง  รูปทรง  สีสันให้เกิดความสวยงามสมดุล
และเกิดความกลมกลืน  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการดึงดูดผูใ้ช้โครงการ  สามารถจ าแนกงาน
ภูมิทศัน์ดาแขง็ภายในพื้นท่ีโครงการไดด้งัน้ี 
 4.5.1  ซุม้ 
           เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการตอ้งการออกแบบปรับปรุง และเพิ่มกิจกรรมในพื้นท่ี ดงันั้น
บริเวณ Zone A และ Zone B จึงมีการออกแบบพื้นท่ีให้มีร่มเงามากข้ึน เน่ืองจากพื้นท่ีมีตน้ไมท่ี้ให้
ร่มเงาไม่เพียงพอ จึงมีการจดัซ้ือซุ้มไมร้ะแนง เพื่อเพิ่มสถานท่ีพกัผอ่นแก่ผูเ้ขา้ใช้ในพื้นท่ีโครงการ 
ดงันั้นจึงจดัซ้ือซุ้มไมร้ะแนงขนาด 4.00×4.00 m. สีน ้ าตาล มีการเพิ่มความแข็งแรงให้กบัซุ้มไม้
ระแนงโดยการเจาะยดึระหวา่งไมร้ะแนงกบัพื้นโดยใชน๊้อตยดึ 

ซุม้ไมร้ะแนงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.2 ซุม้ไมร้ะแนง 
ทีม่า :  https://www.google.co.th 

 

4.5.2  ถนนคอนกรีต 
          เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณ Zone C ถนนนั้นยงัเป็นถนนลูกรัง จึงมีการออกแบบให้พื้นท่ี
บริเวณน้ีเป็นถนนคอนกรีตเพื่อรองรับกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน เช่น วิง่ออกก าลงักาย รถน ้ าท่ีน าน ้ าไปใช ้
เพื่อความสะดวกในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี และกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน ถนนคอนกรีตนั้นจะมีความกวา้ง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี และเกิดความสอดคลอ้งกบัแนวความคิด
หลกั 

 

https://www.google.co.th/search.html
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ถนนคอนกรีตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการ 

 
ภาพที ่4.3 ถนนคอนกรีต 
ทีม่า :  https://www.google.co.th 

 

ผิวทางคอนกรีต

รองพ้ืนทาง

ไหล่ทาง

คนัทางหรือ Subgrade

รอยต่อตามยาว พร้อมเหล็กยึด

Sand Cushion

ภาพที ่4.4  รูปตดัทัว่ไปของถนนคอนกรีต 
ทีม่า :  https://www.google.co.th  

  

4.6  แนวความคดิในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพืน้ที่ 
 แนวความคิดในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกน้ีตอ้งค านึงถึง “ล าพญากลาง สุขกาย 
สบายใจ” ซ่ึงเป็นแนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือเราจะใชว้สัดุตกแต่งเดิม
เพียงท าความสะอาดหรือมีการจดัเรียงใหม่และมีการจดัซ้ือเพิ่มเติมบางส่วนเน่ืองจากวสัดุตกแต่ง
บางพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการใชง้านของผูใ้ชโ้ครงการ 
 4.6.1  เกา้อ้ี มา้นัง่ และโตะ๊พกัผอ่น 
          โต๊ะและเก้าอ้ี เป็นลกัษณะของการนั่งแบบท่ีตอ้งการใช้โต๊ะด้วย เช่น โต๊ะเกา้อ้ี ใน

บริเวณรับประทานอาหารอยา่งไม่เป็นทางการ โต๊ะ เกา้อ้ี ท่ีใชใ้นบริเวณพกัผอ่นของบุคคลท่ีมาเป็น

กลุ่ม และมีของท่ีตอ้งการมีท่ีวาง หรือโตะ๊ เกา้อ้ี ในบริเวณพกัผอ่นท่ีตอ้งการมีการท ากิจกรรมเล็ก ๆ

https://www.google.co.th/
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น้อย ๆ เก้าอ้ีมกัจดัวางเป็นกลุ่มหลาย ๆ ชุดในบริเวณเดียวกนั เพื่อเป็นจุดท่ีบ่งบอกว่าเป็นพื้นท่ี

พกัผอ่น 

 

ภาพที ่4.5 โตะ๊นัง่มา้นัง่หินอ่อนเวลาพกัผอ่น 
ทีม่า :  http://chopsilp.weloveshopping.com 

 
ภาพที ่4.6 โตะ๊นัง่มา้นัง่หินอ่อนเวลาพกัผอ่น 
ทีม่า :  http://chopsilp.weloveshopping.com 

  
 4.6.2  ถงัขยะ 

          ถงัขยะและถงัรองรับขยะมูลฝอย  เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมหรือ
ส่ิงเหลือใช้จากผูใ้ช้พื้นท่ีโครงการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีผูใ้ช้มีจ  านวนมากควรค านึงถึง
รูปแบบและต าแหน่งท่ีตั้งในเขา้กบัสภาพพื้นท่ีให้เหมาะสม โดยวสัดุท่ีเลือกใชคื้อพลาสติกหนาท่ีมี
ฝาปิดเพื่อป้องกนัเหมน็มีขนาดและสัดส่วนรวมถึงรูปแบบ อาจจดัเรียงไวบ้ริเวณมุมบริการต่างๆเช่น  
ลานอเนกประสงค ์สนามฟุตบอลหรือตามสถานท่ีพกัผอ่น ส่วนอีกรูปแบบหน่ึงมีขนาดและสัดส่วน
รวมถึง จดัเรียงไวบ้ริเวณภายในตวัอาคารทุกอาคาร ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

http://chopsilp.weloveshopping.com/
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ภาพที ่4.7  ขนาดและสัดส่วนของถงัขยะ   
ทีม่า : http:// www.mitpaibul.tarad.com 

 
ภาพที ่4.8 รูปแบบถงัขยะ 

ท่ีมา: http:// www.mitpaibul.tarad.com 

 

 4.6.3  ป้ายส่ือความหมาย 

          ป้ายมีบทบาทส าคญัในการส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ ป้ายโครงการ ป้ายบอกสถานท่ี ป้าย

บอกทิศทาง ป้ายบอกต าแหน่ง ป้ายบอกขอ้มูล และป้ายบอกขอ้บงัคบั โดยจะให้ความกระจ่างแก่ผู ้

เขา้มาใชบ้ริการหรือผูท่ี้ผา่นไปมาไดท้ราบ จึงควรค านึงขอ้พิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

  4.6.3.1  ป้ายควรมีการจดัวางอยา่งเป็นระบบ ป้ายท่ีอยูบ่ริเวณใกล้ๆ กนั อาจรวมให้

อยูใ่นส่วนเดียวกนัหรือจะใชเ้ป็นส่วนอ่ืนๆ ในการติดป้ายขอ้มูลต่างๆ 

  4.6.3.2  การส่ือความหมายอาจใช้ไดท้ั้งตวัหนงัสือ หรือรูปภาพท่ีคนเห็นแล้ว

สามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

http://www.mitpaibul.tarad.com/
http://www.mitpaibul.tarad.com/
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  4.6.3.3  การวางแผนระบบป้าย ควรดูผงัรวมบริเวณ โดยดูเส้นทางสัญจรทั้งทาง

รถยนต์และทางเทา้ ตลอดจนต าแหน่งบริเวณท่ีส าคญัต่างๆ เพื่อพิจารณาหาต าแหน่งป้ายในผงัให้

แน่นอน  

   จากข้อพิจารณาข้างต้นสามารถน ามาปรับใช้ในด้านแนวความคิดในการ
ออกแบบดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกตามลกัษณะพื้นท่ีแต่ละโซนได ้ดงัต่อไปน้ี 

    Zone A เป็นพื้นท่ีส่วนอาคารส านกังานติดต่อราชการควรใช้ป้ายเพราะเป็น
สถานท่ีท่ีมีคนเขา้มาใช้ติดต่อราชการไม่ว่าจะเป็นผูใ้ช้ประจ าหรือผูใ้ช้ชัว่คราว ตอ้งเขา้มาใช้พื้นท่ี
บริเวณน้ี 

 

  

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่4.9 ต าแหน่งป้ายจราจร 
ทีม่า : http://www.firesaver-cg.com 
 

Zone B เป็นพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรใชป้้ายท่ีป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุเพราะ
พื้นท่ีมีการใชง้านตั้ง 07.00 – 19.00 น. จึงควรมีป้ายเตือนเพื่อการสัญจรท่ีปลอดภยั 

 

 

 

http://www.firesaver-cg.com/
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ภาพที ่4.10 ต าแหน่งป้ายจราจร 
ทีม่า : http://www.firesaver-cg.com   

4.7  แนวความคดิในการออกแบบมุมมอง 
 แนวความคิดดา้นมุมมองน้ีนั้นมีความส าคญัอยา่งมาก ซ่ึงสามารถแยกเป็นลกัษณะต่างๆ ได้
โดยเพิ่มท่ีเป็นซ่ึงเป็นมุมมองท่ีดีส่งเสริมภูมิทศัน์ท่ีสวยงามและมุมมองในมุมน้ีไม่มีผลกระทบอะไร
ต่อพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงมุมมองน้ีไดแ้ก่ พื้นท่ี Zone A และ Zone C พื้นท่ีโดยรอบอ่างเก็บน ้ าอยูบ่ริเวณ
ทางดา้นทิศเหนือของพื้นท่ีโครงการ และ Zone A อยูท่างทิศใตบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ ดงัภาพท่ี 
4.11 และดงัภาพท่ี 4.12 

 
ภาพที ่4.11 แสดงมุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นท่ีโครงการโซน A 
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ภาพที ่4.12 แสดงมุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นท่ีโครงการโซน C 

4.8   แนวความคดิด้านการดูแลรักษา  
 ภูมิทศัน์เป็นงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพื่อใหง้านภูมิทศัน์สวยงามอยูเ่สมอ สามารถจดักลุ่มการ

ดูแลรักษาไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ   

 4.8.1  งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft Scape) สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

           4.8.1.1  การใส่ปุ๋ย  ปุ๋ยท่ีใชใ้นพื้นท่ีโครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

            1)  ปุ๋ยอินทรีย ์คือ ปุ๋ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2  ชนิด  คือ ปุ๋ยคอก

และปุ๋ยหมกั แต่ในปัจจุบนันิยมใชปุ๋้ยหมกัมากกวา่เพราะปุ๋ยหมกัเป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลายของ

ซากพืชและซากสัตว ์  จึงไม่ค่อยมีเมล็ดวชัพืชปะปน โดยการใหปุ๋้ยอินทรียจ์ะควบคู่ไปกบัการให้

ปุ๋ยเคมี  การใส่ปุ๋ยอินทรียค์วรใส่ทุก 3-6 เดือนต่อคร้ังเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน 

            2)  ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวทิยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยท่ีผลิตจากอนินทรียว์ตัถุ  โดยค านวณ

ธาตุอาหารท่ีส าคญัๆไว ้ เพื่อท่ีสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

4.8.1.2  หลกัการใส่ปุ๋ย 

1)  ชนิดของปุ๋ยตอ้งมีธาตุอาหาร ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของพืชพรรณ

ชนิดนั้นๆ ดว้ย เช่น พืชพรรณท่ีปลูกใหม่ตอ้งการปุ๋ยท่ีมีธาตุไนโตรเจนสูง 

2)  ใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีพอเหมาะ 

3)  ปุ๋ยตอ้งการธาตุอาหารเพียงพอและใส่บริเวณท่ีพืชพรรณดูดซึมไดเ้ร็ว

ท่ีสุด  เช่น  บริเวณโคนตน้พืชพรรณหรือทางใบโดยตรง  เพื่อพืชพรรณจะไดน้ ้าธาตุอาหารไปใชไ้ด้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4)  ปุ๋ยอินทรียค์วรใส่ก่อนปลูกพืชพรรณ  ประมาณ 1-2 เดือน  เพื่อช่วยใน

การปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูก  แลว้จึงใส่ปุ๋ยเคมีเม่ือเร่ิมปลูกพืชพรรณ 

5)  การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียค์วบคู่กนัไป  เพื่อป้องกนัดิน

กรด-ด่างเกินไปและช่วยในการระบายน ้าและอากาศในดิน 

6) การใส่ปุ๋ยอินทรียค์วรใส่ทุกๆ 3-6 เดือนต่อคร้ัง เพื่อช่วยปรับปรุง

โครงสร้างดิน 

7)  ควรใส่ปุ๋ยหลงัการพรวนดินและก าจดัวชัพืชแลว้เพื่อพืชพรรณจะไดดู้ด

ซึมปุ๋ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 

ภาพที ่4.13  การใส่ปุ๋ยพืชพรรณ 
ทีม่า : http://www.loveeducation.com 
            4.8.1.3  การพรวนดิน คือ การท าใหดิ้นท่ีอดัตวัแน่นโปร่งสามารถระบายน ้าอากาศ

ไดดี้  รวมทั้งเป็นการก าจดัวชัพืชและแมลงศตัรูพืชอีกทางหน่ึง  การพรวนดินควรปฏิบติัก่อนใส่ปุ๋ย

เพื่อใหปุ๋้ยตกลงในช่องวา่งของดิน  ซ่ึงจะท าให้รากพืชสามารถดูดซึมปุ๋ยไดอ้ยา่งสะดวก 

           วธีิการพรวนดิน 

1) ใชจ้อบถากหรือจอบอเนกประสงคพ์รวน ซ่ึงเป็นวธีิปฏิบติัท าได้

โดยทัว่ไป  อาจท าก่อนหรือท าหลงัจากท่ีปลูกพืชพรรณแลว้ก็ได ้

2)  ใชซ้อ้มพรวน  เป็นวธีิท่ีใชแ้ปลงปลูกพืชพรรณคลุมดินขนาดเล็กหรือ

กระถางปลูกไมป้ระดบั 

             หลกัการพรวนดิน 

1)  การพรวนดินนั้นเม่ือสังเกตเห็นวา่ผวิหนา้ดินอดัแน่นเกินไปหรือน ้าซึมสู่

รากรากชา้ 

http://www.loveeducation.com/
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2)  ในการพรวนดินแต่ละคร้ัง  จะตอ้งระมดัระวงัไม่ท าให้รากพืชพรรณขาด

มากเกินไป 

3)  การพรวนดิน จะตอ้งพรวนบริเวณโคนตน้พืชพรรณ  ใกลเ้คียงเพื่อท่ีราก

จะสามารถดูดอากาศไดดี้ 

4)  การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์จะตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัขนาดของ

พื้นท่ีและพืชพรรณ 

5)  การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ยและควบคู่ไปกบัการก าจดัวชัพืชและ

แมลงศตัรูพืช  เพื่อใหพ้ืชพรรณดูดซบัปุ๋ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและประหยดัแรงงาน 

            4.8.1.4  การป้องกนัก าจดัศตัรู ศตัรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย  ขาด

ความสวยงามและท าใหพ้ืชพรรณชะลอการเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น  3  ชนิด คือ 

1)  แมลงศตัรูพืช 

2)  โรคพืช 

3)  สัตวช์นิดต่างๆ 

             หลกัการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

1)  พิจารณาสาเหตุของศตัรูพืชใหแ้น่ชดัเสียก่อน  แลว้จึงหาวธีิในการ

ป้องกนัก าจดัท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 

2)  ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคทนัทีท่ีพบ  เช่น  ควรจบัแมลงท าลาย

หรือเก็บส่วนของพืชพรรณเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 

3)  เลือกใชส้ารเคมีท่ีใชก้  าจดัใหต้รงกบัชนิดของศตัรูพืช  รวมทั้งอ่าน

วธีิการใชแ้ละส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่เคร่งครัด 

4)  ก่อนฉีดพ่นควรหาหนา้กากหรือชุดป้องกนัสารเคมีและคนท่ีฉีดพน่ตอ้ง

อยูเ่หนือลมเสมอ 

5)  ควรฉีดพน่ช่วงใกลค้  ่า  ไม่ควรฉีดเม่ือแดดร้อนจดัเพราะสารเคมีจะ

ระเหยเร็วหรือควรฉีดก่อนฝนตกอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง  เพราะฝนตกชะลา้งสารเคมีออกหมด 

6)  ขณะท าการฉีดพน่สารเคมีไม่ควรรับประทานอาหารหรือวางภาชนะ  

บรรจุอาหารไวใ้กลเ้คียงบริเวณปฏิบติังาน ตลอดจนไม่ควรน าเด็กหรือสัตวเ์ล้ียงไวใ้กลบ้ริเวณท่ี

ปฏิบติังาน  เพราะอาจถูกละอองสารเคมี 
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7)  หลงัจากฉีดพน่สารเคมีแลว้ตอ้งอาบน ้าชะลา้งร่างกายใหส้ะอาดแลว้

เปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ทนัที 

8)  ขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายใหถู้กวธีิ  เช่น  ฝังดิน  เป็นตน้ 

            4.8.1.5  การตดัแต่งก่ิง  คือ การควบคุมการเจริญเติบโต  ปรับปรุงรูปทรงของพืช

พรรณใหส้วยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อใหพ้ืชพรรณเจริญเติบโตไดดี้ มีวธีิการปฏิบติั  ดงัน้ี 

1)  การตดัแต่งไมย้นืตน้ มีวธีิการปฏิบติั ดงัน้ี 

(1)  ใชเ้ล่ือยตดัดา้นล่างของก่ิงข้ึนประมาณ 1/3 ของเส้นผา่ศูนยก์ลางก่ิง 

(2)  จากนั้น ตดัดา้นบนลงมาประมาณ 1/3 ของเส้นผา่ศูนยก์ลางก่ิง ห่าง

กนัประมาณ  20  ซม. ค่อนทางโคนก่ิง 

(3)  ตดัก่ิงใหชิ้ดโคน แลว้แต่งแผลและทาหรือพน่ดว้ยยาแผลตน้ไม ้

 2)  การตดัแต่งไม่พุม่  มีวธีิการปฏิบติั  ดงัน้ี 

 (1)  ตดัก่ิงท่ีแน่นอนจากล าตน้เพื่อใหไ้ดท้รงพุม่ท่ีโปร่งข้ึน  โดยตดัออก

ทั้งก่ิง 

(2)  ตดัออกเพียงบางส่วนเพื่อใหก่ิ้งเล็กๆมากข้ึน โดยการท าใหก่ิ้งสั้นลง

ซ่ึงจะตดัท่ีตาขา้งและตดัใหถึ้งส่วนขอ้ของก่ิงหรือตา 

(3)  ตดัใหไ้ดท้รงท่ีตอ้งการ  เป็นการตดัในส่วนของผวิใบหรือทรงพุง่

ชมใบเพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการ  เช่น  รูปสัตวต่์างๆ 

 4.8.2  งานดูแลรักษาภูมิทศัน์แขง็ (Hard Scape) ไดแ้ก่ องคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ท่ีไม่มี

ชีวติและมีความแขง็แรง เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสะอาดและซ่อมบ ารุงงานภูมิทศัน์ดาด

แขง็ใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกปลอดภยั ซ่ึงจะมีการดูแลและตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ ดงัน้ี 

1)  การท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงถนน ทางเทา้ ลานกิจกรรม อุปกรณ์กีฬาและ

มา้นัง่  โตะ๊เกา้อ้ี ถงัขยะท่ีเป็นองคป์ระกอบของงานภูมิทศัน์ 

 

ภาพที ่4.14  การซ่อมบ ารุง 
ทีม่า : http:// www.hunterindustries.com 

http://www.hunterindustries.com/
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2)  การตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้า 

 

ภาพที ่4.15 การตรวจสอบไฟฟ้า 

ทีม่า : http:// spservice2009.blogspot.com 

  3) การทาสี ซ่อมสี ซ่อมรอยต่าง ๆ เปล่ียนส่ิงผพุงัและท่ีเป็นอนัตราย 

 

ภาพที ่4.16 การทาสี ซ่อมแซมส่ิงท่ีผพุงั 

ทีม่า : http:// spservice2009.blogspot.com 
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ตารางที ่4.3  แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา  
ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาด

อ่อน 
(Soft  Scape) 

ไมย้นืตน้ 1)  การใส่ปุ๋ย -  ใส่ปุ๋ยพรวน
ดินทุกๆ 3-6
เดือน ต่อคร้ัง 

-  ใส่ปุ๋ยอินทรียส์ม ่าเสมอ ซ่ึงปุ๋ยอินทรีย์
นั้นสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี คือ ปุ๋ยคอก
และปุ๋ยหมกั 

 2)  การพรวนดิน  
-  พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็นวา่ดินนั้นแหง้
และมีการอดัตวัแน่นก็ควรจะพรวนดินแต่
ควรระวงัไม่ให้โดนรากของพืชพรรณ
นั้นๆ 

 3)  การก าจดัโรคและแมลง  
-  เม่ือสังเกตเห็นวา่พืชพรรณนั้นๆมีโรค
หรือมีส่ิงผิดปกติควรการท าการหาสาเหตุ
และชนิดของโรคแต่เน่ินๆทนัทีแลว้ท า
การรักษาหรือพน่ยาเพื่อเป็นการป้องกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  การจ ากดัวชัพืช 
-  ควรถอนวชัพืชบริเวณโคนของตน้พืช
นั้นๆเพื่อใหพ้ืชนั้นไดรั้บสารอาหารอยา่ง
เตม็ท่ี 
5)  การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 
-  ปุ๋ยหมกัเป็นการตดัในส่วนของผวิใบ
ของพุม่ใบ เพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตรงตามท่ี
ตอ้งการ 
6)  การรดน ้า 
 -  ควรมีการรดน ้าทุกวนัและควรท่ีจะรด
น ้าในช่วงเชา้เพื่อการเจริญเติบโตของพืช
พรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
-  ในกรณีฤดูฝน
ควรลดการให้
น ้าเป็น 3 คร้ังต่อ
สัปดาห์ 

 ไมพุ้ม่ 1)  การใส่ปุ๋ย 
-   ใส่ปุ๋ยอินทรียส์ม ่าเสมอ ซ่ึงปุ๋ยอินทรีย์
นั้นสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่4.3  แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2)  การพรวนดิน 
-  พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็นวา่ดินนั้นแหง้
และมีการอดัตวัแน่นก็ควรจะพรวนดินแต่
ควรระวงัไม่ให้โดนรากของพืชพรรณ
นั้นๆ 
3)  การก าจดัโรคและแมลง 
-  เม่ือสังเกตเห็นวา่พืชพรรณนั้นๆมีโรค
หรือมีส่ิงผิดปกติควรการท าการหาสาเหตุ
และชนิดของโรคแต่เน่ินๆทนัทีแลว้ท า
การรักษาหรือพน่ยาเพื่อเป็นการป้องกนั 
4)  การจ ากดัวชัพืช 
-  ควรถอนวชัพืชบริเวณโคนของตน้พืช
นั้นๆเพื่อใหพ้ืชนั้นไดรั้บสารอาหารอยา่ง
เตม็ท่ี 
5)  การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 
-  เป็นการตดัในส่วนของผิวใบของพุม่ใบ 
เพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตรงตามท่ีตอ้งการ 
6)  การรดน ้า 
-  ควรมีการรดน ้าทุกวนัและควรท่ีจะรด
น ้าในช่วงเชา้เพื่อการเจริญเติบโตของพืช
พรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ในกรณีฤดูฝน
ควรลดการให้
น ้าเป็น 3 คร้ังต่อ
สัปดาห์ 

สนามหญา้ 1)  การตดัสนามหญา้ 
-   สัปดาห์ละ1 คร้ัง  สัปดาห์ละ 2  คร้ัง
หรือ  2 สัปดาห์ต่อคร้ัง ข้ึนอยูท่ี่ชนิดของ
หญา้ 
 
2)  การใส่ปุ๋ย 
-  ใส่ปุ๋ยสนามหญา้ เช่น ปุ๋ย (46-0-0) 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั 

-  ในฤดูฝนควร
รดน ้านอ้ยเพื่อ
ป้องกนัรากเน่า
และควรหมัน่
หญา้เสมอๆ 
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ตารางที ่4.3  แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 

ประเภทของ
งาน 

ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

 
 
 
 

ภูมิทศัน์ดาด
แขง็ 

(Hard Scape) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลานกิจกรรม 
 
 
 

ถนน , แผน่ทาง
เทา้ , อุปกรณ์

กีฬา 
 
 

ระบบไฟฟ้า 
 
 

เคร่ืองเล่นใน
สนามเด็กเล่น 

 
 
 
 
 

มา้นัง่  โตะ๊
เกา้อ้ี 

ถงัขยะ 

3)  การรดน ้า 
-  การรดน ้ า ถา้สนามหญา้เป็นดินทราย ก็ควร
รดน ้ าทุกวนั ส่วนบริเวณสนามหญา้ท่ีเป็นดิน
เหนียวก็ควรรด 2-3 วนัต่อคร้ัง 
-  หมัน่ขดัลา้งท าความสะอาดอยูเ่สมอ เพื่อคง
ความสวยงาม และขจดัคราบสกปรกท่ีเกิดข้ึน 
เช่น คราบตะไคร่น ้ า เศษอาหารหรือเศษขยะ
ต่างๆ 
- การท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงถนน ทาง
เทา้ อุปกรณ์กีฬาท่ีเป็นองค์ประกอบของงาน
ภูมิทศัน์ 
- ตรวจเช็คแผน่ทางเดินเทา้และอุปกรณ์กีฬาท่ี
ช ารุด เพื่อซ่อมแซม 
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ
และหมั่นส ารวจว่ามีหลอดไฟหรือสายไฟ
ช ารุดหรือไม่ 
- ตรวจเช็คสภาพของเล่นว่า มีความช ารุด
หรือไม่เพราะหากไม่ตรวจเช็คสภาพเคร่ืองเล่น
อาจท าให้เด็กเล็กได้รับอนัตราย เกิดความไม่
ปลอดภยัขณะเด็กเล่นเคร่ืองเล่น 
- ทาสีอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นสภาพท่ีเก่า,ทรุดโทรม 
เปล่ียนส่ิงผพุงัท่ีเป็นอนัตราย 
-   ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ต่างๆวา่ยงัใชไ้ด้
หรือไม่ 
-   ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆเม่ือมีสภาพเส่ือม
โทรมจากการใชง้านในลกัษณะต่างๆ 
-   ทาสีอุปกรณ์เม่ืออยูใ่นสภาพเก่า 
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ตารางที ่4.4  แสดงการสรุปการจดัการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดอ่อน  (Soft Scape)  ภายในโครงการ 
รายงานปฏิบติังานภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

(Soft Scape) 
วนัท่ีในการปฏิบติังาน (ใน1เดือน)  

หมายเหตุ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1 
1 

1 
2 

1
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2
0 

2 
1 

2 
2 

2 
3 

2 
4 

2 
5 

2 
6 

2 
7 

2 
8 

2 
9 

3
0 

3
1 

1.  ไมย้นืตน้ 
          - การใส่ปุ๋ย 
          - การพรวนดิน 
          - การก าจดัโรคและแมลง 
          - การจ ากดัวชัพืช 
          - การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 
         - การรดน ้า 

 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
* 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ไมพุ้ม่  
          - การใส่ปุ๋ย 
          - การพรวนดิน 
          - การก าจดัโรคและแมลง 
          - การจ ากดัวชัพืช 
          - การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 
          - การรดน ้า 

 
* 
* 
* 
* 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
* 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
* 
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ตารางที ่4.4  แสดงการสรุปการจดัการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft Scape)  ภายในโครงการ  (ต่อ) 
รายงานปฏิบติังานภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

(Soft Scape) 
วนัท่ีในการปฏิบติังาน (ใน1เดือน)  

หมายเหตุ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1 
1 

1 
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1
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1 
4 

1 
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1 
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1 
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9 

2
0 

2 
1 

2 
2 

2 
3 

2 
4 

2 
5 

2 
6 
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2 
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2 
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3
0 

3
1 

 3.  สนามหญา้         
           - การตดัหญา้ 
           - การใส่ปุ๋ยสนามหญา้ 
           - การรดน ้าข้ึนอยูท่ี่ดิน 
                   - สภาพดินทราย 
                   - สภาพดินเหนียว 

 
* 
* 
 
* 
 

 
 
 
* 

 
 
 
* 
 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 
* 

 
 
 
* 
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* 
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* 
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* 
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* 

 
 
 
* 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 
* 

 
 
 
* 

 

4.  อ่ืนๆ 
           - การเก็บกวาด 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 
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* 

 
* 

 
* 

 
* 
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* 

 
* 

 
* 
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ตารางที ่4.5  แสดงการจดัการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard Scape) ภายในโครงการ 
รายงานปฏิบติังาน 
ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

(Hard Scape) 

วนัท่ีในการปฏิบติังาน (ในรอบปี)  

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

1.   ลานกิจกรรม *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

2.  ถนน  แผน่ทางเดิน
เทา้ อุปกรณ์กีฬา (สนาม
บาสและฟุตบอล) 

* 
 
 
 
 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

3.  ระบบไฟฟ้า * 
 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ถา้มี
หลอดไฟ
หรือไฟ
ช ารุดควร
รีบ
ซ่อมแซม
เพื่อความ
ปลอดภยัต่อ
ผูใ้ช ้

4.  เคร่ืองเล่นในสนาม
เด็กเล่น 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ควรมีการ
ตรวจเช็ค 
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ตารางที ่4.5  แสดงการจดัการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแขง็ ( Hard Scape) ภายในโครงการ  (ต่อ) 
รายงานปฏิบติังาน 
ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

(Hard Scape) 

วนัท่ีในการปฏิบติังาน (ในรอบปี)  

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

 * 
 
 

 
 

*  
 

*  
 
 

*  
 
 
 

*  
 
 

*  
 
 

*  
 
 

*  
 
 

*  
 
 

*  
 
 
 

*  
 
 

*  
 
 

สภาพ
เคร่ืองเล่น
อยูเ่สมอ
เพื่อไม่ให้
เป็น
อนัตราย
ต่อเด็ก
ท่ีมาใช้
เคร่ืองเล่น 
ถา้ในกรณี
เคร่ืองเล่น
ช ารุดควร
มีการ
ซ่อมแซม 



 

 

125 

ตารางที ่4.5  แสดงการจดัการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแขง็ ( Hard Scape) ภายในโครงการ  (ต่อ) 
รายงานปฏิบติังาน 
ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

(Hard Scape) 

วนัท่ีในการปฏิบติังาน (ในรอบปี)  

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

5. โตะ๊  เกา้อ้ี  ถงัขยะ 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 

 * 
 
 
 
 
 
 

 * 
 
 
 
 
 
 

 * 
 
 
 
 
 
 

 * 
 
 
 
 
 
 

 * 
 
 
 
 
 
 

 * 
 
 
 
 
 
 

 * 
 
 
 
 
 
 

 * 
 
 
 
 
 
 

 * 
 
 
 
 
 
 

 * 
 
 
 
 
 
 

 * 
 
 
 
 
 
 

 ถา้มีการช ารุด
ใ ห้ มี ก า ร
เปล่ียน 

หรือซ่อมแซม

เ พื่ อ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
ในการใชง้าน
เตม็ท่ี 100% 
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4.9  เกณฑ์ในการออกแบบและประเมนิทางเลือก 
 จากการศึกษาในทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานท่ีราชการ ดงันั้นจึง
สามารถท่ีจะน ามาเป็นขอ้จ ากดัในการออกแบบ ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 4.9.1 ออกแบบใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม และสวยงาม โดยการออกแบบภูมิทศัน์ และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสวยงามและสอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกั  
 4.9.2 ออกแบบใหมี้การดูแลรักษาง่าย โดยการเลือกใชพ้ืชพรรณ  และวสัดุอุปกรณ์ท่ีมี
ความทนทานต่อโรค และแมลง รวมถึงการเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพอากาศของพื้นท่ีโครงการ 
 4.9.3  ออกแบบใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ีได ้โดยมีการเลือกใชพ้ืชพรรณ และวสัดุ
ท่ีไม่ขดัแยง้กบัพื้นท่ี มีความปลอดภยั และไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีใกลเ้คียง 

จากการศึกษาขอ้มูลทางด้านขอ้มูลทางด้านทฤษฏีในการออกแบบสวนในสถานท่ี
ราชการ สามารถท่ีจะสรุปเพื่อน าไปเป็นหลกัเกณฑ์ในการออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบั
สภาพพื้นท่ีและถูกตอ้งตามหลกัเกณฑใ์นการออกแบบ 
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ตารางที ่4.6 เกณฑใ์นการออกแบบ 

ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการออกแบบ แบบทางเลือก 
ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 

A 15 -  เป็นพื้นท่ีติดทางเขา้-ออกหลกั 
จึงมีการสัญจรเป็นจ านวนมาก 
อาจท าให้มีปัญหาทางด้านเสียง
และฝุ่ นละอองเล็กนอ้ย 
-  จัดพื้ นท่ีให้มี ร่มเงา  พื้น ท่ี ท่ี
ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั และ
ค่อนขา้งร้อน อากาศร้อน 
-  ค า ด ว่ า ใ น อ น า ค ต จ ะ มี
ประชากรเข้ามาใช้บริการมาก
ข้ึน เพราะในพื้นท่ีได้มีการจัด
กิจกรรม เช่น ด้านการพกัผ่อน 
ใหมี้ความร่มร่ืน 
-  จดัใหมี้ความร่มเงาเพราะพื้นท่ี
ไดรั้บแสงแดด 

 

1)  พื้นท่ีน้ีควรจดัภูมิทศัน์ให้
สวยงาม ควรใชพ้ืชพรรณท่ีทนต่อ
แดดร้อนทั้งวนั และใชไ้มย้นืตน้ท่ี
ช่วยใหร่้มเงาไดดี้  

1)  มีการออกแบบโดยเลือก
ปลูกไมย้นืตน้ท่ีใหร่้มเงา และ
ไมต้ดัแต่งไดเ้พื่อใหเ้หมาะสม
และสวย ง า มกับสถ าน ท่ี
ราชการ เพราะพื้นท่ีค่อนขา้ง
ร้อน 
2) มีการออกแบบโดยเลือก
พืชพรรณ ท่ีสามารถ ดูแล
รักษาง่ายทนทานต่อสภาพ
อากาศไดดี้ 
3)  มีการออกแบบโดยเลือก
พืชพรรณ ท่ี เ ป็นไม้ยืนต้น
เ พื่ อ ใ ห้ ร่ ม เ ง า แ ก่ พื้ น ท่ี
โครงการ 

             4                    3.5 
 
 
 
 
 
             3.5                   3 
 
 
 
             4.5                   4 
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ตารางที ่4.6 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการออกแบบ แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

-  พื้นท่ีโดยรอบนั้นมีไม้ยืนต้น
อยู่รอบ ๆ ควรมีการตัดแต่งก่ิง
เพื่อใหมี้ลมเขา้มาภายในพื้นท่ี 
-  ควรมีการตัดแต่งไม้ยืนต้น 
และจัดภูมิทัศน์ให้กับพื้นท่ีดูมี
ความร่มร่ืน 
-  เน่ืองจากพื้นท่ี มีลักษณะดิน
เป็นหินกรวด เป็นพื้นท่ีท่ีควรมี
การปรับปรุงสภาพดินใหดี้ข้ึน 
 
 
 
- รอบๆพื้นท่ีจะได้รับลมและ
แสงแดดตลอดทั้งวนัเพราะพื้นท่ี
ติดกับท่ีโล่ง ควรปลูกไม้ท่ีช่วย
ลดแรงลม และใหร่้มเงา 

1)  จดัภูมิทศัน์บริเวณน้ีใหมี้ความ
ปลอดภยัในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี
อยา่งเช่นปูหญา้ และปรับดินใหมี้
ความเรียบปราศจากหินกรวด 
เลือกใชพ้ืชพรรณท่ีไม่มีอนัตรายกบั
ผูใ้ช ้และใหร่้มเงาไดดี้ 
 
 
 
 
 
 
1)  จดัภูมิทศัน์บริเวณน้ีใหมี้ความ
ปลอดภยักบัผูท่ี้มาใชพ้ื้นท่ี และ
เลือกใชพ้รรณไมท่ี้ทนทานต่อแดด 
ใหร่้มเงา ไดดี้ 

1)   มี ก า ร อ อ ก แ บบ โ ด ย
เลือกใช้ไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่ม
เงา และไม้พุ่มเพื่อลดความ
แข็งกระด้างตามมุมก าแพง
และอาคาร 
2)   มีการออกแบบโดย
เลือกใชไ้มพุ้ม่และไมย้ืนตน้ท่ี
มีคว ามทนทาน ต่อสภาพ
อากาศ 
3)   มี ก า ร อ อ ก แ บบ โ ด ย
เลือกใช้พรรณไม้ท่ีไม่ เป็น
อนัตรายกบัผูใ้ชแ้ละปรับปรุง
พื้นท่ีใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ช ้
1)   มี ก า ร อ อ ก แ บบ โ ด ย
เ ลื อ ก ใ ช้ ไ ม้ พุ่ ม เ พื่ อ กั้ น
ขอบเขตของอ่างเก็บน ้า และ 

            4.5                   4 
         
 
 
 
            3.5                    3 
            
 
 
             3                   3.5 
 
 
 
             4                    3.5 



 

129 

ตารางที ่4.6 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการออกแบบ แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

-  เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการเป็น
พื้นท่ีโล่ง ดงันั้นในการออกแบบ
ควรค านึงถึงความสามรถในการ
เจริญเติบโตของพืชพรรณโดย
ค านึงถึงบรรยากาศภายในพื้นท่ี
นั้นๆ ดว้ยวา่สามารถให้ร่มเงาได้
มากนอ้ยเพียงใด 
- ในพื้นท่ีมีอ่างเก็บน ้ าท่ียงัไม่มี
การกั้นขอบเขตของอ่างเก็บน ้ า 
อาจท าใหเ้กิดอนัตรายกบัผูใ้ช ้
 
 
 
 

- พื้นท่ีโครงการได้รับลม และ
แสงแดดทั้งวนัควรมีการจดัภูมิ
ทศัน์ท่ีช่วยลดแรงลม และลดฝุ่ น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)บริเวณน้ีควรมีการจดัภูมิทศัน์ให้
มีความสวยงามและร่มร่ืน เหมาะกบั
การพกัผอ่น และใชพ้ืชพรรณท่ีช่วย 

ไมย้นืตน้ท่ีใหร่้มเงาไดดี้ 
2) มีการออกแบบโดยเลือก
พืชพรรณ ท่ีสามารถ ดูแล
รักษาง่ายทนทานต่อสภาพ
อากาศไดดี้ 
3)  พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นอ่างเก็บ
น ้ ามีการปลูกไม้พุ่มรอบอ่าง
เก็บน ้ า เพื่อความปลอดภัย 
และ มีบล็ อกทาง เ ดิน เท้ า
สามารถเดินออกก าลงักายได ้
และสร้างถนนคอนกรีตรอบ
เส้นทางเน่ืองจากถนนเดิม
เป็นดินลูกรัง 
1)  มีการออกแบบโดยเลือก
พืชพรรณใหม่ให้เข้ากับพืช
พรรณเดิม เพื่อใหเ้ขา้กบัพื้นท่ี 

 
 

             3.5                    4 
 
 
 
             3.5                   3 
 
 
 
 
 
 
 
             4                    3.5 
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ตารางที ่4.6 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการออกแบบ แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 

D  -  จดัใหมี้พืชพรรณในพื้นท่ีเพื่อ
ความสวยงามเน่ืองจากพื้นท่ีมี
สภาพเส่ือมโทรม และควรเลือก
พืชพรรณท่ีทนแดด เพราะพื้นท่ี
ค่อนขา้งร้อน 
-  ดินในพื้นท่ีมีลกัษณะหนา้ดิน
แขง็ จึงควรมีการปรับปรุงดิน 
โดยการพรวนหนา้ดินให้ร่วนซุย 

ในการปิดบงัทศันียภาพในส่วนของ
หอ้งน ้า และจดัสวนหยอ่มรอบ ๆ 
อาคารใหส้วยงาม 

และให้เกิดความสวยงามของ
พื้นท่ีน้ี 
2)  มีการออกแบบโดยใช้พืช
พรรณท่ีเจริญเติบโตได้ดีทั้ ง
ในพื้น ท่ี ท่ี มีแสงแดดร าไร
หรือพื้นท่ีท่ีมีแสงแดดตลอด
ทั้งวนั มีความทนทานต่อโรค
พื ช และแมล งช นิด ต่ า งๆ
รวมถึงมีดูแลท่ีรักษาง่ายได ้
3)   มี ก า ร อ อ ก แ บบ โ ด ย
เ ลื อ ก ใ ช้ ไ ม้ พุ่ ม ปิ ด กั้ น
ทั ศ นี ย ภ า พ บ ริ เ ว ณ หน้ า
ห้องน ้ า  และจัดให้พื้ น ท่ี มี
ความสวยงาม 
 
 

 
 
 
 

          3.5                      3 
 
 
 
 
 
 
           4                      3.5 
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หมายเหตุ  เน่ืองจากการแบ่งพื้นท่ีของพื้นท่ีโครงการมีออกแบบปรับปรุงท่ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น
จ านวน 4 โซน  คะแนนรวมเต็ม 60 คะแนน ขอ้พิจารณาในการออกแบบ จ านวน 3 ขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้
คะแนนเตม็ 5 คะแนน ดงันั้นคะแนนสรุปผลจากพื้นท่ีการออกแบบปรับปรุงทั้งหมด 4 โซน คือ 60 
คะแนน 
              จากเกณฑก์ารประเมินทางเลือก สามารถสรุปผลการใหค้ะแนนดงัน้ี 
                                       ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 45.5      คะแนน 
                                       ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 41.5      คะแนน 
              ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่รูปแบบของการวางกิจกรรมในพื้นท่ี คือทางเลือกท่ีมีความเหมาะสม
กบัพื้นท่ีมากท่ีสุดจึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการออกแบบต่อไปในอนาคต 
 
 

 



ภาพที่ 4.17 แบบทางเลือกที่ 1
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ภาพที่ 4.18 แบบทางเลือกที่ 2



บทที ่5 
ผลการออกแบบและประมาณราคา 

 

5.1   ผลการออกแบบ 
 

 
ภาพที ่5.1  บทน ำโครงกำร (Introduction) ประกอบดว้ย 

-  ควำมเป็นมำและขอ้มูลพอสังเขปของพื้นท่ีโครงกำร 
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ภาพที ่5.2  กำรวเิครำะห์พื้นท่ี (Site  Analysis) ประกอบดว้ย 

-  ลกัษณะพื้นท่ีโครงกำร 
-  พืชพรรณเดิม 
-  ลกัษณะสถำปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้ำงเดิม 
-  ลกัษณะภูมิอำกำศ 
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ภาพที ่5.3  กำรวเิครำะห์พื้นท่ี (Site  Analysis) ประกอบดว้ย 

-  ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
-  ทศันียภำพและมุมมอง 
-  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงกำร 
-  พฤติกรรมและควำมตอ้งกำรผูใ้ช้ 
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ภาพที ่5.4  Main  Concept ประกอบดว้ย 

-  Bubble  Diagram 
-   Site  Relation  
-  แนวคิดหลกัในกำรออกแบบ 
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ภาพที ่5.5  Concept ประกอบดว้ย 

-  แนวคิดดำ้นพืชพรรณ 
 -  แนวคิดดำ้นภูมิทศัน์ดำดแขง็ 
 -  แนวคิดดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
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ภาพที ่5.6  Master Plan (ผงัแม่บท) 
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ภาพที ่5.7  รำยละเอียดในแปลน A (Detail  Plan A) 
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ภาพที ่5.8  รำยละเอียดในแปลน B (Detail  Plan B) 
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ภาพที ่5.9  รำยละเอียดในแปลน C (Detail  Plan C) 
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ภาพที ่5.10  รำยละเอียดในแปลน D (Detail  Plan D) 
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ภาพที ่5.11  แบบขยำยรำยละเอียดกำรค ้ำยนั/กำรปลูกตน้ไม ้

-  ภำพตดัถนนคอนกรีต 
-  ภำพตดัสนำมเด็กเล่น 
-  ภำพตดัสะพำนคอนกรีต 
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ภาพที ่5.12  ทศันียภำพภำยในพื้นท่ีโครงกำร 
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5.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

ตารางที ่5.1  กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลล ำพญำกลำง อ ำเภอมวกเหล็ก 
       จงัหวดั สระบุรี 
ท่ี รำยกำร หน่วย ขนำด 

(น้ิว) 
จ ำนวน สูง 

(เมตร/) 
รำคำ/
หน่วย 

รวม 

Zone A 

1. มำ้นัง่หินอ่อนส ำเร็จรูป ชุด - 4 - 2,800 11,200 
2. ชมพูพนัธ์ุทิพย ์ ตน้ 12 3 12 5,000 15,000 
3. หญำ้นวลนอ้ย 636 ตร.ม แผน่ - 1,274 - 15 19,110 
4. แคนำ ตน้ 18 2 15 15,000 30,000 
5. นนทรี ตน้ 16 4 15 3,500 14,000 
6. เขม็เชียงใหม่ ถุง 4 20 0.40 3 60 
7. ฟ็อกเทล ตน้ 5 5 4 600 3,000 
8. กระดุมทองเล้ือย ถุง 4 20 0.30 5 100 
9. กำระเกด ถุง 4 50 0.30 4.50 225 

10. พิกุล ตน้ 5 3 10 800 2,400 
11. หูกระจง ตน้ 5 10 12 2,500 25,000 
12. เฟ่ืองฟ้ำ ตน้ 8 1 1 500 500 
13. กระดงังำ ถุง 4 4 0.90 55 220 
14. ไทรยอดทอง ถุง 4 40 1.2 100 4,000 

รวม 124,815 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 124,815 

Zone B 

1. หญำ้นวลนอ้ย แผน่ - 822 - 15 12,330 
2. มำ้นัง่หินอ่อนส ำเร็จรูป ชุด - 4 - 2,800 11,200 
3. โมกพวง ถุง 12 12 1-1.5 45 540 
4. ก ำแพงเงิน ถุง 6 254 0.60 15 3,810 
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ตารางที ่5.1  กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลล ำพญำกลำง อ ำเภอมวกเหล็ก 
       จงัหวดั สระบุรี (ต่อ) 
ท่ี รำยกำร หน่วย ขนำด 

(น้ิว) 
จ ำนวน สูง 

(เมตร/) 
รำคำ/
หน่วย 

รวม 

5. จัง๋ ตน้ 10 30 1 60 1,800 
6. เขม็เชียงใหม่ ถุง 4 20 0.40 3 60 

7. ทรำยข้ีเป็ด ลบ.ม - 1 0.20 185 185 
8. แผน่ทำงเดิน 0.3×0.3 ม. แผน่ - 2,000 0.05 30 60,000 

รวม 90,625 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 90,625 

Zone C 
1. หญำ้นวลนอ้ย 1,004 ตร.ม. แผน่ - 2,008 - 15 30,120 
2. กระพี้จ ัน่ กรถำง 10 6 1 30 180 
3. ข้ีเหล็ก ตน้ 5 7 8 250 1,750 
4. กระถินณรงค ์ กระถำง 2 6 0.50 50 300 
5. รำชพฤกษ ์ กระถำง 8 27 1.5 50 1,350 
6. พุทธรักษำ กระถำง 6 3,000 0.80 25 75,000 
7. สำคูด่ำง กระถำง 6 2,000 0.80 40 80,000 
9. กำบหอยแคลง ถุง 6 3,372 0.30 10 33,720 

10. พลบัพลึง กทม. ถุง 8 1,300 0.50 30 39,000 
11. พลบัพลึงทอง กระถำง 10 830 0.50 90 74,700 
12. เกำ้อ้ีสนำมไมส้น ตวั - 8 - 1,300 10,400 
13. ท ำถนน ใชปู้นส ำเร็จรูป  เหมำ - 1,080 0.15 50,000 50,000 

รวม 396,520 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 396,520 

Zone D 
1. มำ้นัง่หินอ่อนส ำเร็จรูป ชุด - 4 - 2,800 11,200 
2. หญำ้นวลนอ้ย  667 ตร.ม. แผน่  1,334 - 15 20,010 
3. ตะแบก ตน้ 10 6 8 6,300 37,800 
4. แกว้เจำ้จอม ตน้ 5 3 2.5 2,500 7,500 
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ตารางที ่5.1  กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลล ำพญำกลำง อ ำเภอมวกเหล็ก                    
 จงัหวดั สระบุรี (ต่อ) 

ท่ี รำยกำร หน่วย 
ขนำด 
(น้ิว) 

จ ำนวน 
สูง 

(เมตร/) 
รำคำ/
หน่วย 

รวม 

5. สำละลงักำ ตน้ 10 2 8 18,000 36,000 
6. พลบัพลึง กทม. กระถำง 8 2,420 0.30 30 72,600 
7. ฟ็อกเทล ตน้ 8 4 1.5 600 2,400 
8. แคนำ ตน้ 18 2 15 15,000 30,000 
9. ทองกวำว ตน้ 6 1 6 12,000 12,000 

10. คริสตีน่ำ ตน้ 2 16 1.5 150 2,400 
11. ปีบ ตน้ 4 3 5 3,000 9,000 
12. ก ำแพงเงิน กระถำง 8 3,000 0.30 15 45,000 
13. รำงทอง กระถำง 10 280 0.30 50 14,000 

รวม 299,910 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 299,910 

 

ตารางที ่5.2  แสดงจ ำนวนเงินแต่ละโซนของพื้นท่ีโครงกำร 
กำรแบ่งพื้นท่ีของพื้นท่ีโครงกำร จ านวนเงิน 

รำคำ Zone A 124,815 
รำคำ Zone B 90,625 
รำคำ Zone C 396,520 
 รำคำ Zone D  299,910 
รวม 911,870 
ค่ำด ำเนินกำร 10 % 91,187 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
หน่ึงลำ้นสำมพนัหำ้สิบเจด็บำทถว้น 

1,003,057 
 

 

 
 



บทที ่6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 

 หลงัจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลางได้มีการจดัตั้งข้ึนมาหลายปีดว้ยสภาพ  

ภูมิทศัน์ท่ีเส่ือมโทรมตามกาลเวลา จึงมีนโยบายในการจดัภูมิทศัน์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ คือ 

ออกแบบภูมิทศัน์โดยรอบอาคาร และเพิ่มพื้นท่ีพกัผอ่นแก่ผูม้าติดต่อราชการ รวมทั้งออกแบบพื้นท่ี

และส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัพื้นท่ีท่ีเป็นกิจกรรมประจ าปี ออกแบบพื้นท่ีให้มีความสะดวกใน

การเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน ้า เพื่อรองรับกิจกรรมประจ าปีบริเวณดงักล่าว รวมทั้งแกไ้ข

ปัญหาดินสไลด์บริเวณพื้นท่ีทางเข้าโครงการ ซ่ึงจะต้องท าการออกแบบให้กิจกรรมมีความ

สอดคลอ้งกนัทั้งกิจกรรมและพื้นท่ี 

 เน่ืองจากทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลางตอ้งการปรับปรุงพื้นท่ีโครงการให้มี

ความเหมาะสมกบัแนวความคิดหลกั คือ “ล าพญากลาง สุขกาย สบายใจ” เพื่อให้พื้นท่ีโครงการมี

ความสอดคล้องกบักิจกรรมต่าง ๆ ของผูใ้ช้ท่ีได้ท  ากิจกรรมเป็นประจ าทุกวนัหรือชั่วคราว จึงมี

เป้าหมายในการออกแบบพื้นท่ีโครงการเพื่อให้พื้นท่ีโครงการไดมี้การพฒันาอยา่งมีประโยชน์ อีก

ทั้งเสริมสร้างทศันียภาพท่ีสวยงามดึงดูดตาใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้มาใชส้ถานท่ี 

 ในการศึกษาขอ้มูลทางดา้นทางกายภาพขององค์การบิหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอ

มวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี สามารถแบ่งพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 4 โซน ดงัน้ี 

 6.1.1  พื้นท่ี ZONE A พื้นท่ีบริเวณอาคารส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 

พื้นท่ีประกอบด้วย อาคารส านักงาน ลานท ากิจกรรม ท่ีพกัผ่อน ซ่ึงในพื้นท่ีนั้นส่วนใหญ่เป็น

คอนกรีตจึงท าให้พื้นท่ีดูร้อน และมีสภาพภูมิทศัน์ท่ีเส่ือมโทรมจากการดูแลท่ีผิดวิธี จึงท าให้ตอ้งมี

การปรับปรุงปลูกไม้ยืนต้นให้ได้ร่มเงาแก่พื้นท่ีพกัผ่อน และพื้นท่ีลานท ากิจกรรม มีการจัด

สวนหยอ่มบริเวณหนา้อาคารให้ดูสวยงาม ปลูกไมพุ้่มรอบ ๆ ขอบคอนกรีต เพื่อทศันียภาพท่ีดีของ

พื้นท่ี และช่วยลดมุมมองแข็งกระด้างของขอบทางคอนกรีต เพื่อเสริมสร้างทศันียภาพของพื้นท่ี

โดยรอบบริเวณน้ี 
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 6.1.2  พื้นท่ี ZONE B พื้นท่ีบริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ลานกีฬา พื้นท่ีน้ีประกอบไปดว้ย 

อาคารศูนยเ์ด็กเล็ก สนามเด็กเล่น ลานกีฬา ซ่ึงพื้นท่ีบริเวณศูนยเ์ด็กเล็กนั้นยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ท่ี

สวยงาม จึงควรมีการจดัภูมิทศัน์มีการปลูกไมพุ้ม่รอบอาคารเพื่อลดความแข็งกระดา้ง ปูหญา้เพื่อให้

เด็ก ๆ นั้นสามรถวิง่เล่นได ้และปรับปรุงพื้นดินของสนามเด็กเล่นท่ีเดิมนั้นเป็นหินกรวด อาจท าให้

เกิดอนัตรายได ้จึงปรับปรุงโดยการใชท้รายนั้นแทนท่ีจะเป็นดิน เพื่อช่วยลดแรงกระแทกจากการท่ี

เด็กอาจจะล้ม  ซ่ึงทรายนั้นจะนุ่มนวมกว่าพื้นดิน บริเวณลานกีฬานั้นเป็นลานคอนกรีต จึงมีการ

ปรับปรุงคือวาดเส้นขอบเขตให้ชดัข้ึนให้เสมือนสามฟุตบอล เน่ืองดว้ยพื้นท่ีขา้งสนามนั้นยงัขาด

พื้นท่ีพกัผอ่น จึงออกแบบพื้นท่ีพกัผอ่นท่ีขา้งลานกีฬา และมีการปลูกไมย้ืนตน้เพิ่มเพื่อให้ไดร่้มเงา 

ปลูกไมพุ้ม่ตามขอบสนามเพื่อช่วยลดความแขง็กระดา้งขอบบริเวณรอบ ๆ พื้นท่ี 

 6.1.3  พื้นท่ี ZONE C พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นอ่างเก็บน ้ า ท่ีสามารถให้ประชาชนนั้นน าน ้ าไป

ใช้ได้ในช่วงหน้าแล้งเพื่อท าเกษตรกรรม พื้นท่ีน้ีประกอบไปด้วย อ่างเก็บน ้ า ลานท ากิจกรรม      

รอบ ๆ บริเวณอ่างเก็บน ้ านั้นจะมีตน้ราชพฤกษ์ท่ีให้ร่มเงา แต่ถนนรอบ ๆ นั้นยงัเป็นดินลูกรัง ซ่ึง

เม่ือเขา้หนา้ฝนนั้นท าให้พื้นท่ีเฉอะแฉะ เป็นหลุม จึงมีการออกแบบให้บริเวณรอบอ่างเก็บน ้ านั้น มี

ทั้งทางเดินเทา้ และสร้างถนนคอนกรีตเพื่อความสะดวกในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี ปลูกไมพุ้่มเลาะขอบอ่าง

เก็บน ้ าเพื่อช่วยให้พื้นท่ีนั้นดูมีทศันียภาพท่ีดี และช่วยป้องกนัเป็นแนวขอบร้ัวของอ่างเก็บน ้ าได ้

บริเวณลานท ากิจกรรมนั้น ไม่มีตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงา จึงมีการปลูกไมย้ืนตน้เพื่อให้ร่มเงา และท าให้

พื้นท่ีท่ีดูร้อนนั้นดูมีชีวติชีวา และเป็นธรรมชาติ 

 6.1.4  พื้นท่ี ZONE D พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นอาคารประชุมส าหรับคนในองค์กร พื้นท่ีน้ี

ประกอบไปดว้ย อาคารประชุม หอ้งน ้า ท่ีพกัผอ่น พื้นท่ีน้ียงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีพกัผอ่นท่ีสวยงาม 

และขาดส่ิงอ านวยความสะดวก จึงตอ้งมีการเพิ่มชุดโต๊ะเกา้อ้ี จดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงามเหมาะกบัการ

พกัผ่อน เพื่อผ่อนคลาย และมีการจดัภูมิทศัน์เพื่อบดบงัทศันียภาพจากห้องน ้ า ซ่ึงมีพื้นท่ีติดกบัท่ี

พกัผ่อน จึงควรปลูกไมพุ้่มบงัระดบัสายตา และจดัสวนหย่อมทั้ง 2 ขา้งของอาคารให้ดูสวยงาม 

เหมาะกบัสถานท่ีราชการ แต่ดินบริเวณน้ีค่อนขา้งแข็งจึงควรมีการท าให้ดินร่วนซุยก่อนท่ีจะปลูก

พืชพรรณ 
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6.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านพฒันาโครงการออกแบบภูมทิศัน์ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมี ปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา เ น่ืองจากการศึกษาผู ้ใช้ ท่ีได้จัดท า

แบบสอบถามในช่วงเวลาท่ีจดัท าการเพียงคร้ังเดียว โดยไม่ไดศึ้กษาทุกวนัท าการ และส่วนใหญ่เป็น

การศึกษาในวนัเสาร์ และอาทิตย ์ซ่ึงสะดวกต่อการด าเนินการของผูจ้ดัท า จึงอาจท าให้ขอ้มูลบาง

ประเภทไม่ตรงเป้าหมายมากนกั ดงันั้นควรมีการศึกษาผูใ้ช้ในวนัท าการให้มากกวา่น้ี จะท าให้ได้

ประเภทเป้าหมายยิง่ข้ึน 

 เน่ืองดว้ยพื้นท่ีโครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพื้นท่ี และระยะการด าเนินการเป็นเวลา 

เพื่อสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจดัสร้างภูมิทศัน์ในบางพื้นท่ีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนด้วย 

เพื่อใหไ้ม่ใชง้บประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 

 



บรรณานุกรม 
 
ยคุคล   จิตส ำรวย. (2557). ไม้ใหญ่ ดอกงาม.  กรุงเทพมหำนคร: ณ ดำ. 
วมิลสิทธ์ิ  หรยำงกูร. (2530). พฤติกรรมมนุษย์กบัสภาพแวดล้อม. กรุงเทพมหำนคร: จุฬำลงกรณ์
 มหำวทิยำลยั.   
สมจิตร    โยธะคง. (2535). การวางผงับริเวณ. กรุงเทพมหำนคร: อมรกำรพิมพ.์ 
อดิศกัด์ิ    ผลิตผลกำรพิมพ.์ (2545). ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น : อุปกรณ์
 เคร่ืองเล่น การติดตั้ง การบ ารุงรักษา ผู้ดูแลการเล่น. กรุงเทพมหำนคร: ศูนยป์ระสำนงำน
 วจิยัเพื่อสร้ำงเสริมควำมปลอดภยัและป้องกนักำรบำดเจบ็ในเด็ก ภำควชิำกุมำรเวชศำสตร์ 
 คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี. 
เอ้ือมพร    วสีมหมำย. (2527). สวนสาธารณะและสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ=Park and 
 Recreation. กรุงเทพมหำนคร: ภำควชิำพืชสวน คณะเกษตร มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์. 
เอ้ือมพร    วสีมหมำย. (2530). หลกัการจัดสวนในบ้าน=Home Landscaping. กรุงเทพมหำนคร: 
 ภำควชิำพืชสวน คณะเกษตร มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์. 
เอ้ือมพร    วสีมหมำย. (2535). หลกัการจัดสวนเบื้องต้น. กรุงเทพมหำนคร:
 มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์. 
กลุ่มงำนขอ้มูลสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ส ำนกังำนสระบุรี ศำลำกลำงจงัหวดัสระบุรี,  

 (2557, สิงหำคม 26). จงัหวดัสระบุรี. [เวบ็บล็อก]. http://www.saraburi.go.th.html 

กรมพฒันำท่ีดิน, (2557, สิงหำคม 27). ชุดดินสระบุรี. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จำก 
 http://www.ldd.go.th/ldd/.html 
กรมอุตุนิยมวทิยำ, (2557, สิงหำคม 28 ). อุณหภูมิจงัหวดัสระบุรี. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จำก 

 http://www.tmd.go.th/index.html 

บำ้นไอเดีย, (2557, กรกฏำคม 21). กำรทำสี ซ่อมแซมส่ิงท่ีผพุงั. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จำก 

 http://www.banidea.com/html 

บริษทั ดัก๊คิง จ  ำกดั, (2557, กรกฏำคม 21). กำรซ่อมบ ำรุง. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จำก   

 http://www.duckking.co.th/.html 

ปิติกรุ๊ป, (2557, กรกฏำคม 21). กำรตรวจสอบไฟฟ้ำ. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จำก 

 http://www.pitigroup.com/.html 

มนตรี    เดชำสกุลสม, (2557, กรกฏำคม 20). ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.  [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จำก 

 http://winti.pte.co.th.html 

http://www.saraburi.go.th.html/
http://www.banidea.com/


บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ศูนยอุ์ทกวทิยำและบริหำรน ้ำภำคกลำง กรมชลประทำน, (2557, สิงหำคม 28). ปริมำณน ้ำฝน

 จงัหวดัสระบุรี. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จำก http://www.hydro-5.com/.html 

สวนรมณียทุ์่งสีกนั, (2557, สิงหำคม 25). ประวติัควำมเป็นมำสวนรมณียทุ์่งสีกนั. [เวบ็บล็อก].  

 สืบคน้จำก http://www.yourhealthyguide.com/parks/park-rommanee.html 

สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำและกำรเกษตร, (2557, กรกฏำคม 22). กำรใส่ปุ๋ยพืชพรรณ.  

 [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จำก http://www.chaipat.or.th.html 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ก.วฒันพำนิช, (2557, กรกฏำคม 18). โตะ๊มำ้นัง่หินอ่อน. [เวบ็บล็อก]. 

 สืบคน้จำก http://www.korwattana.com/html 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ไฟร์ เซฟเวอร์ เคมิคอล กรุ๊ป, (2557, กรกฏำคม 19). ต ำแหน่งป้ำยจรำจร.   
 [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จำก http://www.firesaver-cg.com/.html 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลล ำพญำกลำง, (2557, สิงหำคม 25). แผนท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล        
 ล ำพญำกลำง จงัหวดัสระบุรี. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จำก 
 http://www.google.co.th/maps.html 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลล ำพญำกลำง, (2557, สิงหำคม 25). องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล               
 ล ำพญำกลำง จงัหวดัสระบุรี. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จำก 

 http://www.lamphayaklang.go.th/index.html 
  

http://www.korwattana.com/html
http://www.google.co.th/maps.html
http://www.lamphayaklang.go.th/index.html
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แบบสอบถามผู้ทีใ่ช้พืน้ที่ท ากจิกรรม 

 ปัญหาพิเศษ……โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 

อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี 

………………………………………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง……แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามทางการศึกษาเพื่อน าขอ้มูลไปประกอบการศึกษาของ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ วชิาปัญหาพิเศษ….เร่ืองการ

ออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในสถานท่ีราชการ : ในองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง  อ าเภอ

มวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี ดงันั้นจึงขอความกรุณาตอบอิสระตามความคิดเห็นอยา่งเป็นจริง ค าตอบและ

ข้อมูลจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่อย่างใดแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของ

นกัศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าแนะน า……โปรดกาเคร่ืองหมายถูกลงใน (  ) หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 

1. เพศ    (    ) ชาย   (    ) หญิง 

2. อาย ุ

    (    ) ต  ่ากวา่ 15 ปี   (    ) 15-20 

    (    ) 21-30   (    ) 31-40 

    (    ) 41-45   (    ) 51-60 ข้ึนไป 

3. การศึกษา 

    (    ) ประถมศึกษา  (    ) มธัยมศึกษา 

    (    ) ปวช.   (    ) ปวส. 

    (    ) ปริญญาตรี   (    ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4. สถานภาพ 

    (    ) โสด   (    ) สมรส 



5. อาชีพ 

    (    ) นกัเรียน   (    ) นกัศึกษา 

    (    ) รับราชการ   (    ) รัฐวสิาหกิจ 

    (    ) คา้ขาย   (    ) ธุรกิจส่วนตวั 

    (    ) รับจา้ง   อ่ืนๆ   ระบุ……………………… 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

    (    ) 5,000 บาท   (    ) 5,000 – 10,000 บาท 

    (    ) 10,000 – 20,000 บาท             (    ) สูงกวา่ 20,000 บาท 

    อ่ืนๆ ระบุ…………………………. 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 

1.  ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมาองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 

    (    ) จกัรยาน               (    ) รถยนต ์

    (    ) จกัรยานยนต ์  อ่ืนๆ ระบุ……………………. 

2. ช่วงวนัท่ีสามารถท ากิจกรรมนนัทนาการ 

    (    ) วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  (    ) วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์

3. ระยะเวลาวา่งส าหรับท ากิจกรรมนนัทนาการ 

    (    ) 30 – 60 นาที  (    ) มากกวา่ 60 นาที 

4. ท่านใชพ้ื้นท่ีภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลางท่านใชกิ้จกรรมใดบา้ง    

    (    ) ลานกิจกรรม เตน้แอโรบิก  (    ) เล่นฟุตบอล 

                 (    ) เล่นบาสเกตบอล                 (    ) กิจกรรมออกก าลงักาย วิง่  เดิน 

    (    ) กิจกรรมพกัผอ่น   

5. ท่านใชพ้ื้นท่ีภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลางก่ีคน  

    (    ) ไปคนเดียว  (    ) มากกวา่ 2 คน 

 

 



ตอนที ่3 ข้อมูลความพงึพอใจของกจิกรรมเดิมและความต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพืน้ที่

โครงการ 

3.1 ข้อมูลความพงึพอใจของกจิกรรมเดิมในพืน้ที ่ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงมากน้อยเพยีงใดใน

พืน้ทีนี่ ้         ( จงกาเคร่ืองหมาย / ตามล าดบัท่ีใหไ้ว ้) 

กจิกรรมพืน้ทีเ่ดิม 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อย

มาก 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีสุ่ด 

1. พื้นท่ีนนัทนาการแบบออกก าลงักาย 

 - สนามกีฬา เช่น สนามบาส สนามฟุตบอล มีความช ารุดเสียหาย      

- แป้นบาส โกลดฟุ์ตบอล มีสภาพเส่ือมโทรม      

- อุปกรณ์กีฬา เช่นลูกบาส ลูกฟุตบอล ไม่เพียงพอ      

- สนามเด็กเล่นมีความเส่ือมโทรม      

- เคร่ืองเล่นเด็กมีความช ารุด/เส่ือมโทรม      

2. พื้นท่ีนนัทนาการแบบพกัผอ่น 

- พื้นท่ีสวนหยอ่ม มีพืชพรรณเส่ือมโทรม      

- พื้นท่ีพกัผอ่นมีส่ิงอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี      

3. ส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีโครงการ 

- โตะ๊ เกา้อ้ีมีความเส่ือมโทรม/ช ารุด      

- ถงัขยะไม่เพียงพอ/ช ารุด      

- ไฟแสงสวา่งไม่เพียงพอ      

 

 

 

 

 

 



3.2 ข้อมูลความต้องการด้านกจิกรรมนันทนาการพกัผ่อน และส่ิงอ านวยความสะดวกในพืน้ที ่ที่

ต้องการเพิม่ 

 ( จงกาเคร่ืองหมาย / ตามล าดบัท่ีใหไ้ว ้) 

ประเภทกจิกรรม 
ระดับความต้องการ 

น้อย

มาก 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีสุ่ด 

1. พื้นท่ีนนัทนาการแบบพกัผอ่น 

- มีการจดัพืชพรรณบริเวณสวนหยอ่มใหส้วยงาม      

- มีพื้นท่ีพกัผอ่น เช่น นัง่เล่น นัง่พกัผอ่น      

2. ส่ิงอ านวยความสะดวก 

- มา้นัง่      

- โตะ๊ชุดหินอ่อน      

- ถงัขยะ      

- ไฟแสงสวา่ง      

- ร้ัวกนัขอบเขต      

- ทางเดินเทา้      

- ป้อมยาม      

 

ขอ้เสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………… 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงส าหรับการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในคร้ังน้ี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 



แบบสอบถามผู้ทีม่าติดต่อราชการ 

 ปัญหาพิเศษ……โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 

อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี 

………………………………………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง……แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามทางการศึกษาเพื่อน าขอ้มูลไปประกอบการศึกษาของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ วิชาปัญหาพิเศษ….เร่ือง

การออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในสถานราชการ : ในองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง  อ าเภอ

มวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี ดงันั้นจึงขอความกรุณาตอบอิสระตามความคิดเห็นอยา่งเป็นจริง ค าตอบและ

ข้อมูลจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่อย่างใดแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของ

นกัศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………… 

ค าแนะน า……โปรดกาเคร่ืองหมายถูกลงใน (  ) หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 

1. เพศ    (    ) ชาย   (    ) หญิง 

2. อาย ุ

    (    ) ต  ่ากวา่ 15 ปี   (    ) 15-20 

    (    ) 21-30   (    ) 31-40 

    (    ) 41-45   (    ) 51-60 ข้ึนไป 

3. การศึกษา 

    (    ) ประถมศึกษา  (    ) มธัยมศึกษา 

    (    ) ปวช.   (    ) ปวส. 

    (    ) ปริญญาตรี   (    ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. สถานภาพ 

    (    ) โสด   (    ) สมรส 

 



5. อาชีพ 

    (    ) นกัเรียน   (    ) นกัศึกษา 

    (    ) รับราชการ   (    ) รัฐวสิาหกิจ 

    (    ) คา้ขาย   (    ) ธุรกิจส่วนตวั 

    (    ) รับจา้ง   อ่ืนๆ   ระบุ……………………… 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

    (    ) 5,000 บาท   (    ) 5,000 – 10,000 บาท 

    (    ) 10,000 – 20,000 บาท        (    ) สูงกวา่ 20,000 บาท 

    อ่ืนๆ ระบุ…………………………. 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พืน้ที่โครงการ 

1.  ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมาองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง 

    (    ) จกัรยาน               (    ) รถยนต ์

    (    ) จกัรยานยนต ์  อ่ืนๆ ระบุ……………………. 

2. ท่านมาติดต่อราชการมาในช่วงเวลาใด 

    (    ) วนัจนัทร์    (    ) วนัองัคาร   

    (    ) วนัพุธ   (    ) วนัพฤหสับดี 

(    ) วนัศุกร์      

3. ระยะเวลาท่ีติดต่อราชการ 

    (    ) 10 – 30 นาที  (    ) 30 - 60 นาที 

    (    ) มากกวา่ 60 นาที 

4. ระหวา่งท่ีรอ การติดต่อท่านใชพ้ื้นท่ีส่วนใดของโครงการ   

    (    ) อาคาร   (    ) ลานกิจกรรม 

    (    ) พื้นท่ีพกัผอ่น  (    ) พื้นท่ีสีเขียว 

5. ท่านมาติดต่อราชการก่ีคน  

    (    ) ไปคนเดียว               (    ) 2 - 3คน 

    (    ) 4 -5 คน   (    ) มากกวา่ 5 คน 

 



ตอนที ่3 ข้อมูลความพงึพอใจของกจิกรรมเดิมและความต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพืน้ที่

โครงการ 

4.1 ข้อมูลความพงึพอใจของกจิกรรมทีม่ีอยู่เดิม ( 1 = ปรับปรุง , 2 = พอใช้ , 3 = ดี , 4 = ดีมาก ) 

กจิกรรม ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 
1.พื้นท่ีภายนอกอาคาร     
- ท่ีนัง่พกัผอ่น เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี มีเพียงพอ     
- พืชพรรณภายนอกอาคารมีความสวยงาม     
- ท่ีจอดรถช ารุดหรือไม่สะดวกต่อท่าน     
 

4.2 ความต้องการด้านพืน้ทีก่ิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวก 

 ( 1 = ปรับปรุง , 2 = พอใช้ , 3 = ดี , 4 = ดีมาก ) 

กจิกรรม ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 
1.กิจกรรมประเภทพกัผอ่นหยอ่นใจ     
- พื้นท่ีพกัผอ่น เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี     
- จดัพืชพรรณบริเวณรอบอาคารและส่วนโชวใ์ห้
สวยงาม 

    

2. ส่ิงอ านวยความสะดวก     
- มา้นัง่     
- โตะ๊ชุด     
- ถงัขยะ     
 

 

 



ขอ้แนะน า 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

   

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงส าหรับการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในคร้ังน้ี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

  

 

 

     

 

 

 



ประวตัผู้ิจดัท ำ 
 
ช่ือ นางสาว จินตนา    เรืองพงษ ์ 
เกิด วนัท่ี 9 มีนาคม  2536   
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา 2547 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนปรียาโชติ จงัหวดันครสวรรค ์
 ปีการศึกษา 2550 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
    โรงเรียนตาคลีประชาสรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ 
 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนตาคลีประชาสรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ 
 ปีการศึกษา 2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 
    สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   
  
 สถานท่ีติดต่อ  308 ซอยรังสิตนครนายก ถนนรังสิตนครนายก 44                   
    ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130  
    โทรศพัท.์  08-0507-6223 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวตัผู้ิจดัท ำ 
 
ช่ือ นางสาว เกศินี    หลีธิวงศ์ 
เกิด วนัท่ี 6 กรกฎาคม  2535 
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา 2547 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนบา้นแม่วะเด่นชยั  จงัหวดัล าปาง 
 ปีการศึกษา 2550 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
    โรงเรียนเถินวทิยา  จงัหวดัล าปาง 
 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนเถินวทิยา  จงัหวดัล าปาง 
 ปีการศึกษา 2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 
    สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   
  
 สถานท่ีติดต่อ  90/1 หมู่ 4 ต าบลแม่วะ อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 52230 
    โทรศพัท.์  08-9266-9537 
 
 


	01_cov
	02_tit
	03_apv
	04_abs
	05_ack
	06_tbc
	07_ch1
	07_ch2
	07_ch3
	07_ch4.1
	07_ch4.2
	07_ch4.3
	07_ch4.4
	07_ch4.5
	07_ch4.6
	07_ch4.7
	07_ch5
	07_ch6
	08_bib
	09_app
	10_bio

