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บทคัดย่อ 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน จังหวัดปทุมธานี มีพื้นท่ี
ท้ังหมด 1,669 ตารางเมตร จากการศึกษาพื้นท่ีโดยรวมในทฤษฎีท าให้ทราบถึงแนวคิดในการ
ออกแบบและแก้ไขปัญหาพื้นท่ี รวมถึงการเลือกใช้พืชพรรณและวัสดุท่ีน ามาใช้ 
 จากการศึกษาสภาพแวดล้อม ศึกษากิจกรรม ความต้องการของผู้ใช้โครงการรวมท้ังข้อมูล
ต่างๆท่ีได้น ามาประยุกต์ในการออกแบบภูมิทัศน์ จึงเกิดเป็นแนวความคิดทางด้านการออกแบบ คือ 
ฟ้าทอฝัน ร่มเย็น โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 โซน ดังนี้ 

Zone A ท้ังหมดเป็นพื้นท่ีบริเวณด้านหน้าของอาคารนิติบุคคลหมู่บ้านฟ้าทอฝัน มีพื้นท่ี
โดยประมาณ 200 ตารางเมตร ประกอบด้วย ส่วนต้อนรับ และลานกีฬา เช่น ตัวอาคารนิติบุคคล 
สนามบาสเก็ตบอลและมีจุดพักผ่อน พื้นท่ีบริเวณนี้มีการจัดกิจกรรมประจ าปี เช่น วันเด็กแห่งชาติ วัน
ขึ้นปีใหม่ แต่พื้นท่ีจะไม่มีการจัดภูมิทัศน์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาในพื้นท่ี เป็นต้น  

Zone B ท้ังหมดเป็นพื้น ท่ีบริเวณด้านข้างอาคารนิติบุคคลหมู่บ้านฟ้าทอฝัน มีพื้น ท่ี
โดยประมาณ 600 ตารางเมตร ปรกอบด้วย ศาลประจ าหมู่บ้าน พื้นท่ีออกก าลังกาย และลานสนาม
หญ้า เป็นต้น มีการจัดภูมิทัศน์เพื่อสร้างทัศนียภาพและจัดพื้นท่ีพักผ่อน มีต้นไม้ให้ร่มเงา เป็นต้น 

Zone C ท้ังหมดเป็นพื้นท่ีบริเวณด้านข้างของพื้นท่ีซึ่งอยู่ทางขวามือของนิติบุคคลหมู่บ้าน มี
พื้นท่ีโดยประมาณ 869 ตารางเมตร ประกอบด้วย สนามเด็กเล่น ศาลา สนามเปตอง เป็นต้น มีการ
จัดภูมิทัศน์เพื่อสร้างทัศนียภาพและจัดพื้นท่ีพักผ่อน มีต้นไม้ให้ร่มเงา เป็นต้น  โครงการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน มีงบประมาณในการก่อสร้าง 1,071.544.73 บาท 
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยส่ีสิบส่ีบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
               หมู่บ้านฟ้าทอฝัน  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 สร้างโดย บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด 
บ้านในโครงการนี้มีท้ังหมด 155 หลังและเป็นบ้านเด่ียวท้ังโครงการ ปัจจุบันมีผู้พักอาศัยประมาณ 
100 หลัง โดยบ้านแต่ละขนาดจะมีพื้นท่ีประมาณ 52 - 100 ตารางวา ราคาเริ่มต้นท่ี 1,700,000 - 
2,000,000    บาท  พื้นทีโครงการมีท้ังหมด  56,760 ตารางเมตร และพื้นท่ีส่วนกลางมีพื้นท่ีท้ังหมด 
1,669 ตารางเมตร                

ในปัจจุบันทางคณะกรรมการของหมู่บ้านได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่า จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในพื้นท่ีสวนสาธารณะของโครงการเพื่อปรับปรุงให้เป็นพื้นท่ี พักผ่อน  และเหมาะสมต่อการท า
กิจกรรมต่างๆ กับครอบครัวซึ่งโครงการออกแบบภูมิทัศน์ พื้นท่ีส่วนกลางในชุมชนหมู่บ้านฟ้าทอฝัน 
จัดท าเพื่อพัฒนาพื้นท่ีส่วนกลางในชุมชน เนื่องจากพื้นท่ีเดิม ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมส่งผลให้พื้นท่ี
และต้นไม้ท่ีมีอยู่เดิมได้รับความเสียหายดังนั้นทางกรรมการหมู่บ้านจึงได้มีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงและ
ออกแบบ เพื่อให้ส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

เนื่องในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝันสร้างสร็จแล้ว จึง
ท าให้ผู้ใหญ่ และเด็กๆ มาใช้ในสถานท่ี จะส่งผลให้ในชุมชนเกิดสภาวะท่ีร่มเย็นจะส่งผลดีต่อท้ัง
ร่างกายและจิตใจของผู้มาใช้สอย 
 

1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 ศึกษาแนวคิดและหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
 1.2.2 ศึกษาลักษณะทางกายของพื้นท่ี เพื่อก าหนดพื้นท่ีลักษณะพื้นท่ีของโครงการ 
 1.2.3 ศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมของพื้นท่ีเพื่อความ
สอดคล้อง และเหมาะสมต่อพื้นท่ี 
 1.2.4 เสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน  
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1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ  
1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 

  1.3.1.1 โดยรถตู้ประจ าทาง รังสิต - นครนายก โดยลงรถท่ีคลองเจ็ด ธัญบุรี แล้วต่อ
รถรับจ้าง มาอีกประมาณ 5 กิโลเมตร 
  1.3.1.2 โดยรถส่วนตัว มาจากเส้นทาง รังสิต - นครนายก 
  1.3.1.3 โดยรถประจ าทาง 6250 รังสิต - ล าลูกกา โดยลงรถท่ีคลองเจ็ด ล าลูกกา 
แล้วต่อรถรับจ้างมาอีกประมาน 6 กิโลเมตร 
  1.3.1.4 โดยรถส่วนตัว มาจากเส้นทาง รังสิต - ล าลูกกา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 การเข้าถึงโครงการ  

การเข้าถึงโครงการ 
 ทางเข้าโครงการโดยรถประจ าทาง เส้นทาง รังสิต - นครนายก 
                           ทางเข้าโครงการโดยรถส่วนตัว เส้นทาง รังสิต - นครนายก 
 ทางเข้าโครงการโดยรถประจ าทาง เส้นทาง รังสิต - ล าลูกกา 
     ทางเข้าโครงการโดยรถส่วนตัว เส้นทาง รังสิต - ล าลูกกา 
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 1.3.2 ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 
          พื้นท่ีส่วนกลาง หมู่บ้านฟ้าทอฝัน ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัด 
ปทุมธานี โดยมีพื้นท่ีส่วนกลาง ท้ังหมด 1,669 ตารางเมตร (1ไร่ 69 ตารางเมตร) มีอาณาเขตติดต่อ
กับส่วนต่างๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ                    ติดกับถนนภายในหมู่บ้าน 
  ทิศใต้                       ติดกับถนนภายในหมู่บ้าน และบ้านข้างเคียง            
  ทิศตะวันออก              ติดกับบ้านข้างเคียง 
  ทิศตะวันตก                ติดกับท่ีท างานนิติบุคคลหมู่บ้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่1.2 ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 
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ภำพที ่1.3 แผ่นทางเดินเท้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่1.4 สนามหญ้ามีวัชพืชขึ้นแซมเป็นหย่อมๆ 
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ภำพที ่1.5 มีวัชพืชขึ้นขาดการดูแล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.6 มีวัชพืชขึ้นขาดการดูแล 
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ภำพที่ 1.7 สนามหญ้ามีวัชพืชขึ้นเป็นหย่อมๆ 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.8 ไม้พุ่มและสนามหญ้ามีวัชพื้ชขึ้นเป็นหย่อมๆ 
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1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงแนวคิดและหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
1.4.2 ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี เพื่อก าหนดลักษณะพื้นท่ีของโครงการ 
1.4.3 ทราบถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมของพื้นท่ีเพื่อ  
ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อพื้นท่ี 
1.4.4 น าเสนอผลงานการการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน  

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 1.5.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์ปรับปรุงเพื่อพัฒนาพื้นท่ีในชุมชน 
  1.5.1.1 ศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์ในพื้นท่ีส่วนกลางชุมชน 
  1.5.1.2 ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นท่ีส่วนกลางชุมชน 
 1.5.2 ศึกษาลักษณะข้อมูลทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
  1.5.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกายภาพ 
   1) ศึกษาท่ีต้ังโครงการ 
   2) ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
   3) ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ  
   4) ศึกษาพืชพรรณเดิม     
   5) ศึกษารูปแบบก่อสร้างเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
  1.5.2.2 ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
   ประเภทจ านวนของผู้ใช้โครงการของประชากรในพื้นท่ี 
  1.5.2.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสม ตามศักยภาพและการแก้ไขปัญหา 
และการพัฒนาพื้นท่ี 
   พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.5.3 การสรุปข้อมูล 
  1.5.3.1 สรุปลักษณะพื้นท่ีปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1.5.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ีจากพฤติกรรม และความต้องการ 
อย่างเหมาะสม 
 1.5.4 ข้ันตอนการออกแบบ 
  1.5.4.1 ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบปรับปรุง 
  1.5.4.2 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
   1) แนวคิดด้านการใช้พื้นท่ี 
   2) แนวคิดด้านการออกแบพืชพรรณ 
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   3) แนวคิดด้านทัศนียภาพ 
   4) แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
  1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
  1.5.4.5 สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
  1.5.4.6 เสนอแบบแปลน 
  1.5.4.7 แสดงภาพตัดภาพด้าน 
  1.5.4.8 แสดงแบบทัศนียภาพ 
  1.5.4.9 การท าประมาณราคา 
 1.5.5 ข้ันตอนในการสรุปผลและการประเมินผล 
  1.5.5.1 น าเสนอผลการออกแบบ 
  1.5.5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับข้ันตอนในกำรศึกษำ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา      
 

ศึกษำข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสำธำรณะ 

1. ศึกษาแนวคิดและหลักการที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์  
2. ศึกษาลักษณะทางกายของพื้นที่ เพื่อหาศักยภาพและปัญหาของ
พื้นที่  
3. ศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดกิจกรรม
ของพื้นที่เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมต่อพื้นที่  
4. เสนอการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์  
 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

 

ศึกษำข้อมูลที่เก่ียวข้องสภำพพื้นที ่

   1. ศึกษาที่ต้ังโครงการ      

   2. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 

   3. ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 

   4. ศึกษาพืชพรรณเดิม 

   5. ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค      

   6. ศึกษากิจกรรมที่ต้องจัดในแต่ละพื้นที่ 

   7. ศึกษารูปแบบของสิง่ก่อสร้างและ

สถาปัตยกรรมเดิมในพื้นที่โครงการ 

   8. ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและ มุมมอง  

 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 

1. ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ  
2. ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ  
3. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ  
      - แนวคิดด้านการใช้พื้นที่  
      - แนวคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ    
      - แนวคิดด้านสาธารณูปโภค 
      - แนวคิดด้านทัศนียภาพ  
      - แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 

5. สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 

6. เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 

7. สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและเลือกทางที่ดีที่สุด 

8. เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 

9. แสดงแบบแปลนรายละเอียด 

10. แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 

11. แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
12. ท าการประมาณราคา 

สรุปข้อมูล 

1. สรุปลักษณะพื้นที่ ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา      
2. สรุปลักษณะกิจกรรมในพื้นที่จากพฤติกรรม
และความต้องการของผู้ใช ้ 
3. ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพื้นที่และแก้ไขปัญหาพื้นที่อย่าง

เหมาะสม                                                                                                             
 
ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมินผล  
1. การน าเสนอผลการออกแบบ 
2. ข้อเสนอแนะ 
 

จัดท ำรูปเล่ม 
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บทที่ 2 

การศึกษาแนวความคิด หลักการ และกรณีศึกษา 
 
จากการศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน อ าเภอ

ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีความส าคัญในการออกแบบสภาพพื้นท่ีภูมิทัศน์ในพื้นท่ีโครงการ จึง
ต้องศึกษา แนวความคิดตามหลักการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎีท่ีเดียวกับการออกแบบภูมิทัศน์ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นท่ีว่าง และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ และ
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวขอ้ง ซึ่งมีลักษณะของพื้นท่ีใกล้เคียงกับพื้นท่ีโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ี
ส่วนกลาง เพื่อเป็นพื้นฐาน และแนวทางส าคัญท่ีจะท าการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น 
ก่อนท่ีจะด าเนินการศึกษารายละเอียดในบทต่อไปให้ศึกษาและการวิเคราะห์ท่ีจะเกิดขึ้นนั้นเป็นไป
ตามข้อมูลพื้นฐานท่ีถูกต้อง 

 

2.1  หลักการในการออกแบบสวนสาธารณะ 
 เอื้อมพร วีสมหมาย (2535)  กล่าวว่า สถานท่ีจัดสวนในส านักงานแตกต่างจากการจัดภูมิทัศน์ในบ้าน
หลายอย่าง เพราะเป็นสถานท่ีส าหรับประชาชนท่ัวไปท่ีสามารถเห็น และสัมผัสได้รู้สึกถึงความงามใน
สถานท่ีนั้นๆ ด้วยการจัดภูมิทัศน์ ส าหรับผู้ท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การออกแบบทางด้านนี้ นับว่าเป็น
การเริ่มต้นที่ยาก การเริ่มต้นที่ดีควรเริ่มจากส่ิงเหล่านี้เป็นล าดับโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 2.1.1 การวางต าแหน่งไม้ยืนต้น เพราะต้นไม้มีการเจริญเติบโตตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
โดยเฉพาะไม้ยืนต้นเป็นไม้ท่ีมีความสูง ต าแหน่งของไม้ยืนต้น คือ 
  2.1.1.1 ข้างถนน 
  2.1.1.2 บริเวณรั้วรอบโครงการท้ังหมด 
  2.1.1.3 เฉพาะบริเวณท่ีต้องการร่มเงาเพื่อการพักผ่อน 
  2.1.1.4 ปลูกด้านใดด้านหนึ่งของรั้ว เพื่อปิดบังทิศทางลม และฝุ่นละออง 
 2.1.2 ก าหนดพื้นท่ีเพื่อประโยชน์การใช้สอย และความสวยงาม โดยค านึงถึงเรื่องประโยชน์ 
การใช้สอย การก าหนดต าแหน่งความสวยงามควรอยู่ใกล้กับ บริเวณพักผ่อน 
 2.1.3 บริเวณทางเดิน และถนนควรปลูกไม้ยืนต้นเพื่อช่วยลดการสะท้อนแสงของคอนกรีต
และให้ร่มเงา ท าให้เกิดความร่มรื่น ไม่ควรท่ีจะปลูกไม้ยืนต้นมากเกินไป เพราะจะท าให้แสงแดดไปไม่
ถึงพืชพรรณด้านล่างอาจจะท าให้พืชพรรณตายได้ ลักษณะการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มควรปลูกเรียง
เดียวไปเรื่อยๆ ตามถนน 
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2.1.4 บริเวณสวนหย่อม ต าแหน่งสวนหย่อมควรอยู่ใกล้กับลานพักผ่อนหรืออยู่ใกล้ห้อง
อเนกประสงค์ สวนหย่อมควรมี 1 - 2 จุด จัดไว้เพื่อเป็นจุดเด่นเอาไว้รองรับการพักผ่อนของผู้เข้า
บริการในพื้นท่ีหากมีหลายแห่งเกินไปอาจท าให้จุดเด่นจุดหลักหายไป ส่วนส าคัญสวนหย่อมควร
มองเห็นได้ง่าย สะดุดตา และควรเลือกใช้พันธุ์ไม้ท่ีมีรูปร่างสวยงาม โตช้าหรืออาจใช้ไม้ดัดก็ได้ 

2.1.5 มุมสนามควรมีต้นไม้บริเวณมุมสนามเพื่อลดความแข็งกระด้างโดยการใช้ไม้พุ่มปลูก
เป็นแนว เพื่อเพิ่มสีสันให้กับสนาม 

2.1.6 มุมส าหรับเด็ก ควรจัดเป็นสนามหญ้าและพันธุ์ไม้ท่ีเลือกใช้ควรเป็นพันธุ์ไม้ท่ี ไม่เป็น
อันตรายต่อเด็ก เช่น มีพิษหรือมีหนาม 

2.1.7 ควรก าหนดสนามหญ้าให้อยู่บริเวณส่วนกลางของพื้นท่ี โดยการออกแบบให้ยึดหลัก
ท่ีว่าสนามหญ้าต้องเป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดดเต็มท่ี จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพันธุ์ควรเป็นท่ี
ทนต่อแสงแดดและลมได้ดี 

2.1.8 ออกแบบให้มีจุดเด่น ในการออกแบบต้องออกแบบสวนให้มีจุดเด่น และจุดรองโดย
จุดเด่นต้องมีขนาดใหญ่กว่าจุดรอง แล้วจ านวนต้นไม้ต้องมากกว่า การเลือกพันธุ์ไม้ไม่ควรเยอะเกินไป
จะท าให้เกิดความแตกต่าง 

การจัดสวนราชการนั้นมีความแตกต่างจากการจัดสวนในบ้านหลายอย่างเพราะสถานท่ี
ราชการเป็นท่ีท่ีประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการต่างๆ หรือ
แม้แต่การท ากิจกรรม เช่นการพักผ่อน การออกก าลังกาย เป็นต้น โดยประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการนั้น
มีโอกาสได้สัมผัสความงามภายในส่วนใหญ่ เพราะเป็นเรื่องท่ีอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
(เอื้อมพร วีสมหมาย, 2527) 

การปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือทางเดินเท้าควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาใน
สถานท่ีนั้น เพื่อให้ความร่มรื่นตลอดทางเดิน 

ให้ความสบายตาสบายใจ ในขณะการเดินผ่านไปในสถานท่ีนั้นควรมีแปลงไม้ดอก ไม้ประดับ
ท่ีสวยงามท าให้เกิดความร่มรื่น สบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะและวัชพืช 

เส้นทางท่ีใช้ในการสัญจร ควรออกแบบสวนให้เข้ากับ ความต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่มคนส่วน
ใหญ่ เช่น การท าทางเท้าท่ีถาวรใช้วัสดุปูพื้นท่ีแข็งแรง เช่น อิฐ หิน หรือซีเมนต์ เพื่อให้คนเดินไปตาม
ทิศทางท่ีต้องการ แต่ในการออกแบบควรดัดแปลงทิศทางให้อ่อนนุ่มสวยงาม กว่าเส้นทางเดินตรงๆ 
และควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดทางเดิน ช่วงใดท่ีไม่ต้องการให้คนเดินเข้าไปในสวนหรือสนามควรไม้
พุ่มกั้น แต่ควรเป็นพุ่มท่ีมีขนาดสูงกว่า 0.40 - 0.50 เมตร เพราะมิฉะนั้นคนสามารถข้ามผ่านได้ง่ายถ้า
สามารถท าก็ไม่จ าเป็นต้องติดป้ายห้ามเดินลัดสนามต่อไป 

บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าของตัวอาคาร ต้องมีหญ้าท่ีมีความเขียวสดงดงาม และต้อง
ราบเรียบปราศจากวัชพืช และเศษขยะ โดยท่ัวไปแล้วสนามหญ้าอาคารควรปลูกเฉพาะไม้ยืนต้นรอบ
สนามเท่านั้นหรืออาจมีไม้พุ่ม มีไม้ดอกรอบเสาธง ก็ได้แต่ควรเป็นแปลงเรียบๆ จะเหมาะสมกว่า 
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การจัดสวนหน้าอาคารไม่ควรจัดเป็นล าธาร เกาะแร่ง หรือสะพานข้ามเพราะการจัดสวนในลักษณะนี้
ควรจัดอยู่ในมุมท่ีเป็นส่วนตัวภายในบ้านหรือมุมหนึ่งในอาคารท่ีไม่ท าลายความสง่างามของสถานท่ีนั้น 

การตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงต่างๆ ท่ีเหมาะส าหรับการแต่งสวนในราชการเพราะเมื่อมองดูมี
ระเบียบให้ภาพพจน์ท่ีดี มากกว่าการปล่อยให้โตเองตามธรรมชาติ เช่น ตัดแต่ง เข็มให้เป็นพุ่มกลม 
หรือดัดแปลงไม้ดอกให้มนตรงขอบแปลงจะดู สวยกว่าการปล่อยให้เป็นแปลงท่ีส่ีเหล่ียมต่างๆ 

พรรณไม้ท่ีเลือกใช้ควรเลือกใช้ไม้ท่ีโตเร็ว และให้ร่มเงาต่อบริเวณทางเดินริมถนนและสามารถ
ให้ดอกท่ีสวยงามด้วย เช่น นนทรี ประดู่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ตะแบก เป็นต้น ส่วนไม้พุ่มท่ีมีดอกควรเลือก
ชนิดท่ีดูแลรักษาง่าย เช่น เข็ม ขาไก่ แพงพวย เป็นต้น 

การดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งรวมถึงการตัดแต่ง ฉีดยารักษาโรคแมลง การให้ปุ๋ยต้นไม้ 
สนามหญ้า หลังจาการดูแลแล้วจะท าให้มองเห็นลักษณะของสวนท่ีเด่นชัดและปรอดโปร่ง 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า สถานท่ีเป็นสถานท่ีท่ีบุคคลต่างๆ เข้ามาติดต่อราชการหรือใช้บริการ
ด้านนันทนาการ เช่น พักผ่อน ออกก าลังกาย การจัดตกแต่งภูมิทัศน์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะจะช่วยให้
เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ความสวยงามแก่พื้นท่ีนั้นๆ ดังนั้น การจัดสวนส าหรับ
สถานท่ีราชการจะต้องพิจารณาประโยชน์การใช้สอยรวมไปถึงความสวยงาม ซึ่งจะเน้นความเป็น
ระเบียบ เด่นชัด โปร่งตา ให้ความสดช่ืน ดังนั้นการจัดสวนในสถานท่ีราชการจะเป็นแบบมีระเบียบ ซึ่ง
ต่างไปจากการจัดสวนในบ้าน 

 
2.2  หลักการและแนวคิดในการออกแบบสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
 2.2.1 ความหมายของสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
  สวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ีดี จะช่วยให้ผู้คนรู้สึกสดช่ืนและผ่อน
คลาย รู้สึกดีท่ีได้ไปท่ีนั่น รู้สึกอบอุ่นและเป็นท่ีต้อนรับ สถานท่ีท่ีประสบความส าเร็จไม่ใช่เพียงเพราะมี
ความงามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะว่าเป็นสถานท่ีท่ีท าให้ผู้ใช้สามารถรู้สึกผ่อนคลาย ได้ร่วม
กิจกรรมกับคนอื่นๆ สถานท่ีเหล่านี้จะเช่ือมโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกัน เมื่อพวกเขาเข้ามาท ากิจกรรม
และใช้เวลาว่างร่วมกัน 
  นอกจากนี้การสร้างสรรค์พื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จ ต้องค านึงถึงองค์ประกอบทาง
กายภาพ ท่ีท าให้ผู้คนรู้สึกว่าเป็นท่ีต้อนรับและสะดวกสบาย เช่น การจัดให้มีม้านั่ง หรือการจัดสวนท่ี
สวยงาม การจัดระบบทางเท้าท่ีดี การพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าท่ีอยู่โดยรอบ และ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ี เป้าหมายคือการสร้างสรรค์สถานท่ี ซึ่งมีบรรยากาศของชุมชนและมี
ภาพลักษณ์ท่ีดูอบอุ่นเป็นกันเอง การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม รวมถึงหน้าท่ีใช้สอยท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง (เอื้อมพร วีสมหมาย, 2527) 

2.2.2 หลักการออกแบบสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจจ าเป็นต้องทราบถึง
หลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 2.2.2.1 ออกแบบให้ทุกอย่าง(Everything Must Have a Purpose) การพิจารณา
เริ่มแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์สภาพพื้นท่ีท่ีจะท าเป็นสวนสาธารณะนั้นควรท าความเข้าใจ
เสียก่อนว่า สภาพพื้นท่ีเป็นอย่างไร และส่ิงท่ีก่อสร้างต่าง ๆท่ีจะจัดให้มีขึ้นมีอะไรบ้างเพื่อจัดแบ่งให้
เป็นหมวดหมู่ เช่น 

  ลักษณะตามธรรมชาติ    :  พรรณไม้ น้ า พื้นท่ี 
  พื้นท่ีท่ีใช้ประโยชน์        :  สนามกีฬาต่างๆ ท่ีจอดรถ ถนน ฯลฯ  
  ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคัญ        :  อาคาร ศาลา ห้องสุขา ฯลฯ 

   โครงสร้างอื่น ๆ            :  ทางระบายน้ า รั้ว ป้ายบอกช่ือสถานท่ี ฯลฯ 

  1) ความสัมพันธ์ระหว่างสวนสาธารณะและ ส่ิงแวดล้อม ( Park to 
Surroundings) มีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะเน้นการออกแบบภายในบริเวณของสวนสาธารณะ ให้ได้
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม เช่น การจัดสวนสาธารณะบนเนินเขาไม่มีผลให้น้ าท่วมบริเวณหุบเขาข้างล่าง ใน
ขณะเดียวกันส่ิงแวดล้อมก็เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับสวนสาธารณะ สถานท่ีต้องปราศจากเช้ือโรค เพื่อท า
เป็นท่ีปิกนิก มีรั้วรอบด้าน สงบและมีประโยชน์ นักออกแบบท่ีดีต้องส ารวจสภาพแวดล้อมรอบๆ
สวนสาธารณะเพื่อท่ีจะหาข้อมูลท่ีแท้จริงมาเป็นส่ิงก าหนดต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆ ในสวนสาธารณะ 
และต้องพยายามท าให้สวนสาธารณะเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดบนพื้นท่ีนั้น อีกท้ังไม่เป็นสาเหตุให้การใช้
สถานท่ีรอบๆ สวนสาธารณะลดน้อยลง 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งของพื้น ท่ี ท่ีใช้กับสภาพพื้น ท่ีเดิม  
(Use Areas to Site) พื้นท่ีจะต้องไม่สูญเปล่า ดังนั้นทุกมุมของพื้นท่ีควรถูกใช้ท้ังหมด ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นการใช้แบบเดิม เราอาจปลูกไม่พุ่ม หรือเอาไว้เป็นท่ีนั่งเล่นเพื่อดูวิวสวยๆ บางครั้งก็จ าเป็นต้องคง
สภาพเดิมเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติท่ีส าคัญอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไหน การสร้าง
สถานท่ีต่างๆ จ าเป็นต้องอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม และเข้ากันได้กับประโยชน์ใช้สอย โดยค านึงถึง
ความลาดชันของพื้นท่ีด้วย เช่น 
    (1) พื้นท่ีส าหรับใช้ประโยชน์ในแต่ละแห่งต้องการความลาดเอียง
ในระดับต่างกัน เช่น สนามเทนนิสเหมาะกับพื้นท่ีราบ 
    (2) ผลของการวางต าแหน่งไม่ถูกต้อง และไม่เข้ากับลักษณะของ
พื้นท่ีการใช้สถานท่ีท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม เช่น สถานท่ีปิกนิกอยู่กลางทุ่งท่ีร้อน แสงอาทิตย์ต้นไม้
ถูกตัดเพื่อท าเป็นท่ีจอดรถ ถนนอยู่ในต าแหน่งท่ีหน้าฝนน้ าไหลลงมาท่วมขัง 

   (3) ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ีท่ีจะใช้ประโยชน์ (Use Areas to 
Use Areas) การก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของสถานท่ีจ าเป็นต้องแบ่งประเภทของการกระท าหรือ
กิจกรรมออกเป็นกลุ่มๆ โดยให้แต่ละกลุ่มท่ีมีลักษณะของกิจกรรมคล้ายคลึงกันอยู่รวมกัน เดินเล่น
และนั่งเล่นเพราะเป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้พื้นท่ีในการท ากิจกรรม 



14 

 

   (4) ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงก่อสร้างและพื้นท่ีท่ีใช้ประโยชน์อื่นๆ 
(Major Structure to Use Areas) ก่อนท่ีจะวางผังสร้างอาคารต่างๆ ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวอาคารและพื้นท่ีรอบ เช่น การเข้าออกห้องต่างๆ สัมพันธ์กัน 

   (5) ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงก่อสร้างต่างๆ (Minor Structure to 
Minor Structure)สวนสาธารณะมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีต่อเนื่องกันและยุ่งยาก ท าให้ต้องค านึงถึง
ความสัมพันธ์ต่อกันด้วย เช่น การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกัน 
  2.2.2.2 การออกแบบต้องท าเพื่อประชาชน (Design Must be for People) ความ
สมดุลระหว่างความต้องการทางด้านจิตใจและร่างกายของผู้ใช้ ( Impersonal and Person)การ
ด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆ ในสวนสาธารณะต้องอาศัยวัสดุ และอุปกรณ์หลายอย่าง ซึ่งวัสดุและ
อุปกรณ์เหล่านี้ มีขนาดท่ีเป็นมาตรฐาน และต้องใช้เป็นจ านวนมาก ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์จึงมีรูปแบบท่ี
เหมือนกัน จะท าให้ผู้ใช้เกิดความเบื่อหน่าย 
  การออกแบบควรจัดให้มีบางจุดท่ีให้ผู้ใช้เกิดความเป็นอิสระท่ีจะท าอะไรตามใจชอบ 
นั่งเล่น เดินเล่น คุยกัน ควรเป็นสถานท่ีมีวิวสวยงามร่มรื่น และเป็นสถานท่ีเปิดมองเห็นรอบๆ ด้านท่ีมี
ท้องฟ้าสดใส และอากาศสดช่ืนเย็นสบาย ทุกอย่างท่ีออกแบบเพื่อประชาชนต้องเห็นว่า จะให้ได้ผล
เป็นท่ีพึงพอใจและเป็นบรรทัดฐานของการพัฒนาจิตใจด้วย 
  2.2.2.3 ออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงาม (Both Function and Aesthetics Must 
be Satisfied) ความสมดุลระหว่างเงิน และคุณค่าของมนุษย์ (Balance of Dollar and Human 
Values) เพื่อให้การออกแบบสวนสาธารณะคุณภาพดี จะต้องค านึงถึงเงิน และความรู้สึกของมนุษย์
เพื่อใช้ประโยชน์ได้เป็นรากฐานท่ีต้องพิจารณา จะต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ได้ดีก่อนท่ีจะคิดถึง
เรื่องความสวยงามของการออกแบบ  แต่ก็ไม่ควรคิดถึงประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว 
  2.2 .2.4 การสร้ างสภาพแวดล้อมท่ี เหมาะสม ( Establish an Appropraite 
Experience) 
   1) การออกแบบให้เข้ากับสถานท่ี (Suit to Personality or Place) สถานท่ี
แต่ละแห่งมีลักษณะต่างกัน เช่น สงบ สวยงาม ฯลฯ ซึ่งส่ิงเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส าหรับส่วน
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมี เช่น คอนกรีต เหล็ก อิฐ ฯลฯ ซึ้งมีความแตกต่างส่ิงท่ีมีอยู่กับส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ดังนั้นการออกแบบท่ีให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มี 4 วิธี ระหว่าง 
    (1) การต่อเติมทางด้านวัตถุ คือมีการต่อเติมจากสภาพพื้นท่ีเดิม 
ท าให้ดูเหมือนว่าเกิดจากสถานท่ีนั้นจริง 
    (2) การระมัดระวังในการออกแบบเนื่องจากสภาพแวดล้อม เพื่อให้
ได้ลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของบริเวณนั้น เช่น ลักษณะเส้น รูปร่าง ผิวสัมผัส สี ส่ิงเหล่านี้เราอาจ
น ามาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างใหม่ เพื่อให้กลมกลืนกับลักษณะของตัวอาคารเดิม หรือกลมกลืนกับ
สภาพธรรมชาติในเขตนั้น 
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    (3) ออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้ (Suited to Personality of 
User) เมื่อพิจารณาจากนิสัยของประชาชนใหม่แต่ละท้องท่ีแล้ว ท าให้ทราบถึงความต้องการและ
ความชอบของกลุ่มคนเหล่านั้น การออกแบบควรน าเอาลักษณะท่ีประชาชนส่วนใหญ่ท าเหมือนกันไว้
ในงานออกแบบ เพื่อท่ีประชาชนจะได้มีโอกาสใช้อย่างคุ้มค่า การออกแบบควรมีความ มั่นคงแข็งแรง 
เพื่อให้ผู้ใช้สถานท่ีรู้สึกสบายใจในขณะท่ีใช้สถานท่ีเหล่านั้นด้วย 
    (4)  ออกแบบให้ เหมาะกับการใ ช้  ( Suit to Personality of 
Function) ผู้ท่ีชอบไปเท่ียวสาธารณะบางครั้งก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะท าอะไรดี จะเล่นเกมส์ชนิดไหน
บ้าง จึงต้องใช้เวลานั่งพักก่อน ดังนั้นควรออกแบบให้มีมุมสงบ ในบรรยากาศเงียบๆสีอ่อนนุ่ม เพื่อให้ผู้
นั่งพักเพลิดเพลิน และได้มองดูการละเล่นต่าง ๆ รอบด้านว่าชอบแบบไหน เพื่อว่าจะได้ไปเล่นเกมส์
นั้นๆ ในภายหลัง 
  2 . 2 . 2 . 5  มี ส่ิ ง ท่ี ต้ อ ง ก า ร ท า ง ด้ า น เ ท คนิ ค เ พี ย ง พ อ  ( Satisfy Technical 
Requirements) 
   1) ขนาด (Sizes) ก่อนท่ีจะมีการออกแบบ ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของ
พื้นท่ีนั้นก่อน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถหาได้จากอ าเภอหรือเขต ของพื้นท่ี รวมถึง ส านักผังเมืองการ
สวนสาธารณะ 
   2) ปริมาณ (Quantities) โดยปกติแล้วต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนของ
สถานท่ี ท ากิจกรรมแต่ละส่ิงท่ีว่าต้องการใช้มากน้อยแค่ไหน เช่น สนามบอล 1 สนาม และอื่น ๆ 
เพราะว่าจ านวนเหล่านี้เป็นท่ีต้องการส าหรับประชาชนจริง ในขณะนั้น แต่ก็ควรต้องคิดเผ่ืออนาคตไว้
ด้วย เพราะประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกที อาจจะมีท่ีจอดรถนับเป็นจ านวนคันมากกว่าท่ีจ าเป็นในปัจจุบัน 
   3) ผลเนื่องมาจากธรรมชาติ (Orientation to Natural Forces) ก่อนการ
ก าหนดต าแหน่งของสถานท่ีควรนึกถึงการเล่นเกมส์ต่างๆ ท่ีอยู่กลางแจ้งเพื่อไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องตา
ในขณะท่ีเล่นฟุตบอล หรือกีฬาอย่างอื่นท่ีมีการโยนลูกบอลกลับไปมา ควรจัดให้สนามมีมุม 90 องศา 
กับมุมข้ึน - ลงของดวงอาทิตย์ หรือในแนวเหนือ - ใต้ นั้นเอง 
   4) ลมก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีผลส าคัญต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทิศทางของ
กระแสลมท าให้ต้องหาท่ีจอดรถ เรือในต าแหน่งท่ีปลอดลม เพื่อไม่ให้ได้รับอุบัติเหตุจากลม
Campground การท าอาหารถ้าอากาศไม่ถ่ายเท อาจท าให้ควันไฟจากการหุงต้มจะลอยอยู่บริเวณนั้น 
ควรให้ทุกจุดมีลมพัดผ่านได้สะดวก โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความช้ืนสูง นอกจากลมแล้ว ก็มีจ านวน
น้ าฝนแต่ละปี และการขึ้นลง ของระดับน้ า มีผลต่อพื้นท่ีต่ า เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุนี้แล้ว ก็จะสามารถ
ก าหนดต าแหน่งของตัวอาคารได้ 
   5) ส่ิงอื่นท่ีจ าเป็น (Operating Needs) รถ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
บ ารุงรักษาเป็นส่วนหนึ่งท่ีต้องค านึงถึงในแปลน เช่น ระยะ รัศมี ต่ าสุดของวงกลมท่ีจะท าให้ รถเล้ียว
ได้สะดวกคือ 20 ฟุต หรือ 6 เมตร ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นข้อมูลท่ีจะน าไปออกแบบถนน และท่ีจอดรถ 
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   6) ส่ิงต่อไปท่ีจะต้องนึกถึงคือการเดินของมนุษย์ ระยะก้าวเท้า ส้ัน ยาว 
หรือธรรมดา เพื่อให้การเดินเป็นไปโดยสะดวก จึงมีขนาดมาตรฐานส าหรับข้ันบันได ท้ังลูกตั้ง และลูก
นอน ลูกต้ังควรจะส้ัน ลูกนอนควรจะยาว Thomas Church แนะน าว่า 2 เท่าลูกต้ังบวกลูกนอน
เท่ากับ 26 นิ้ว หรือ 65 เซนติเมตร เป็นขนาดท่ีพอเหมาะในการขึ้นลงภายในสวน 
  2.2.2.6 ออกแบบให้ประหยัดท่ีสุด (Meet Needs for Lowest Possible Cost) นัก
ออกแบบต้องพยายามหลีกเล่ียงการใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นและเสนอส่ิงท่ีเป็นท่ีต้องการมากท่ีสุด จะไม่ท า
ผลงานท่ีไม่ดีออกมา งานท่ีออกมาจะต้องให้ผลน่าพึงพอใจ ส าหรับความต้องการท่ีแท้จริง ทางด้าน
การพัฒนาในการออกแบบ ดังนั้นการปรึกษาและตกลงกันระหว่างลูกค้าและผู้ออกแบบว่าอะไรคือส่ิง
ท่ีต้องการจริงๆ และน าส่ิงนั้นมาเปรียบเทียบกับจ านวนงบประมาณท่ีมีอยู่ 
   1) หาความสมดุลระหว่างความต้องการและงบประมาณ (Balance of 
Needs and Budget) เริ่มออกแบบและลูกค้าได้มีโอกาสเจรจารายละเอียดแสดงความต้องการ
ระหว่างกัน หลังจากนั้นควรเสนอแบบร่าง และความคิดคร่าวๆ ต่อลูกค้า ซึ่งอาจมีหลายส่ิง หลาย
อย่างนอกเหนือจากความต้องการจากครั้งแรก แต่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทางด้าน การออกแบบ
จนกระท่ังส าเร็จออกมาเป็นแบบท่ีสมบูรณ์แล้ว นักออกแบบจะต้องติดต่อกับผู้รับเหมาเพื่อสอบถาม
ว่า การก่อสร้างท้ังหมดกับงบประมาณท่ีมีอยู่นั้นพอเหมาะกันหรือไม่ ไม่มีเงินเหลืออีกเท่าไร มีกี่วิธีบ้าง
ท่ีจะให้เป็นไปตามแบบ และอยู่ในงบประมาณท่ีต้ังไว้ อันไหนบ้าง ท่ีราคาสูง และราคาต่ า 
   2 )  ก าร ใ ช้พื้ น ท่ี ท่ี เ ป็น อยู่ ให้ เ ป็ นประ โยชน์  ( Use of Existing Site 
Resources) อาคารสถานท่ีต่าง ๆ ควรวางอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะกับสภาพพื้นท่ีไม่ควรต้ัง (Site 
Camp - Ground) ในสถานท่ีท่ีการระบายน้ าไม่ดี ควรจัดให้อยู่บนดินท่ีเรียบ ๆหลีกเล่ียงการขุด และ
โยกย้ายดินมากเกินไปเพราะจะท าให้การใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงควรสังเกตสภาพรอบด้านว่ามีลักษณะ
อย่างไร และควรจะวางอะไรไว้ตรงไหน ท้ังนี้ต้องคิดถึงเรื่องความสวยงามและการใช้ประโยชน์ควบคู่
กันด้วย 
   3) จัดหาวัสดุท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างต่างๆ (Provision of Approiate 
Structural Materials) หลังจากท่ีได้ก าหนดต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆ แล้วขั้นต่อไปคือเลือกวัสดุซึ่ง
เหมาะกับการใช้แต่ละแห่ง ซึ่งควรจะเลือกโดยการคิดถึงหลัก ดังนี้ 
   ความอดทน : ทนทานต่อน้ าหนัก 
   ส่ิงท่ีปรากฏ : เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม 
   สามารถหาได้ : หาได้ง่ายตามท้องท่ีนั้นๆ 
 ทนทานต่อการ 
 เปล่ียนแปลง      : ยังคงสภาพเดิมไม่ว่าอากาศจะร้อน หนาว ฝน 
 สภาพภูมิอากาศ 
 ระบายน้ า : หลังจากฝนตกน้ าไหลผ่านเร็ว 
 คุณภาพดี : โดยเฉพาะเมื่อคนต้องสัมผัสกับส่ิงนั้นๆ 
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   4) จัดหาต้นไม้ให้เหมาะสม (Provision of Appropriate Plant Materials) ในการ
ออกแบบสวนต้องมีการเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งต้นไม้อาจให้ความรู้สึกหยุดนิ่ง 
หรือเคล่ือนไหวได้อาจใช้เป็นฉากกั้นลม แสงอาทิตย์ วิว เสียง ไม่ท าให้น้ าท่วม และท าเป็นตัวก าหนด
ทิศทางเดิน ต้นไม้ก็เหมือนส่ิงอื่น ๆ คือมีขนาด รูปร่าง และท าหน้าท่ีถูกก าหนด ให้ด้วยดี แต่ต้นไม้ไม่
สามารถบังคับให้หยุดนิ่งได้ ต้นไม้อาจเปล่ียนแปลงเป็นหลายๆ แบบตลอดปี นับว่าต้นไม้เป็นส่ิงมีชีวิต
อย่างหนึ่งท่ีเราต้องปฏิบัติต่อต้นไม้ให้ถูกต้องเหมือนปฏิบัติต่อตนเอง เพราะต้นไม้มีลักษณะเฉพาะของ
มันเอง และแต่ละชนิดก็ต้องการส่ิงแวดล้อมท่ีต่างกัน 
  2.2.2.7 การจัดและออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย (Provide for Supervision Ease) 
   1) ความสมดุลระหว่างอิสรภาพและการควบคุม (Balance of Use 
Freedom and Control) บางครั้งจ าเป็นต้องมีการควบคุมบางจุดท้ังท่ีเป็นการเสียเวลา และพลังงาน 
เช่น ให้เดินรอบสนามใหญ่เพื่อท่ีจะไปยังจุดหนึ่งท่ีอยู่ตรงข้าม เพราะเห็นว่าเป็นการปลอดภัยกว่า 
เพราะจ าเป็นในการควบคุมในเรื่องความปลอดภัย 
   2) ทิศทางการเดิน (Circulation) ในสถานท่ีสาธารณะท่ีมีประชาชนมาก 
การเคล่ือนไหวและทางเดินเป็นส่ิงท่ีต้องค านึงถึงว่าจะท าอย่างไรท่ีจะท าให้เขาสามารถไปยัง
จุดมุ่งหมายท่ีต้องการได้ตามประสงค์โดยไม่รบกวนจากส่ิงอื่น โดยเราต้องค านึงว่า จะออกแบบ
อย่างไรให้ผู้ใช้ ใช้ได้อย่างสะดวก ไม่ติดขัดเพื่อเดินไปยังจุดต่างๆ ท่ีน่าสนใจ 
   3) ความปลอดภัย (Safety) ควรมีความปลอดภัยในการเล่นรวมท้ัง
ความสัมพันธ์ระหว่างการละเล่นแต่ละอย่างเพื่อไม่ให้ไปเกิดอันตรายกับส่วนอื่นได้ เช่น ไม่ให้ทาง
ระบายน้ าอยู่กลางสนามฟุตบอล และให้ทุกจุดท่ีมีการเล่นต่างๆ มองเห็นว่ามีอะไรรอบๆ ด้านไม่ปล่อย
ให้เด็กปีนป่ายเกิดพลาดตกลงมา ควรมีต าแหน่งท่ีผู้ปกครองมองเห็นเด็กเล่น แต่ไม่ควรอยู่บริเวณ
เดียวกัน 

2.2.3 พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการนันทนาการ 
 โดยหลักการแล้วนักออกแบบควรจะให้ความสนใจพฤติกรรมมนุษย์ท่ีจะใช้ในการ

ออกแบบ 2 ด้านใหญ่ๆ คือ  
 2.2.3.1 พฤติกรรมเชิงการใช้สอย (Usage) พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรม

ต่างๆ เช่นการเดิน การนั่ง การเล่นกีฬา หรือด้านขนาดของพื้นท่ีท่ีต้องการใช้ ด้านวัสดุท่ีเหมาะสมท่ี
จะรองรับกิจกรรมนั้นๆ ด้านอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและต าแหน่งการวางอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกับกิจกรรม 
และด้านความสัมพันธ์กับกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น คือเป็นการจัดการพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนให้เกิดความ
สะดวกในการใช้สอยให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

  ผู้ออกแบบมักจะมีเครื่องมือช่วย เช่น คู่มือและมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็น
งานค้นคว้าเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และการเคล่ือนไหว คู่มือในด้านกฎเกณฑ์กติกาและแนวปฏิบัติต่าง 
ๆการศึกษาและสังเกตเพื่อท าแผนภูมิความสัมพันธ์กิจกรรม เป็นต้น 
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 2.2.3.2 พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience Behavior) ได้แก่ การตอบสนองของ
มนุษย์ต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดขึ้นขณะนั้น อาจเป็นบรรยากาศรอบตัว เหตุการณ์รอบตัว สถานการณ์โดยรอบ 
ฯลฯ จ าแนกออกเป็น 2 ข้ันตอน 

  ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้  (Experience) การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของ
ร่างกายและผ่านการรับรู้ไปยังสมองเพื่อตีความและประเมินค่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการท่ี
เกิดขึ้นอัตโนมัติเรียกว่า สัญชาตญาณ เช่น การรับรู้ ความรู้สึก รู้สึกปลอดภัย รู้สึกสนุกสนาน เป็นต้น การประเมิน
ค่า เช่น ความช่ืนชม ความชอบ ความสวย ความน่าเกลียด เป็นต้น ฯลฯ เป็นสัญชาตญาณท่ีจะมี
ความรู้สึกและความคิดต่อส่ิงท่ีเห็นเสมอ ไม่ว่าจะแสดงออกมาให้เห็นหรือไม่ก็ตาม 

  ขั้นตอนท่ี 2 การแสดงออก (Behavior) การแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อส่ิง
กระตุ้นท่ีอยู่รอบข้างขณะนั้น เมื่อมนุษย์รับรู้และมีสัญชาตญาณต่อส่ิงท่ีเขาเห็นและสัมผัสแล้วมักจะมี
การแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อส่ิงนั้น ๆซึ่งบุคคลอื่นอาจสังเกตได้ชัดเจนหรือสังเกตไม่ชัด การ
แสดงออกนี้อาจเป็นได้ต้ังแต่กริยาเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงกริยาท่ีแสดงออกในทางการส่ือสารโดยตรง 
เช่น การพูด การผลัก การจับมือ หรือกริยาตอบสนองท่ีเป็นผลอื่นๆ เช่น การตัดสินใจเลือก การ
ท าลาย การช่วยเหลือ การร่วมมือ การแยกตัว ซึ่งการออกแบบพื้นท่ีจะมุ่งเน้นสนใจพฤติกรรมเชิง
จิตวิทยาในส่วนการตอบสนองในด้านการตัดสินใจในการท ากิจกรรมนั้น การตัดใจเพื่อเลือกสถานท่ีท า
กิจกรรมนั้น การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพื่อลดการท าลายอุปกรณ์และบริเวณ 
  2.2.3.3 พฤติกรรมทางสังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม
ไม่สามารถแยกออกไปอยู่เองตามล าพังได้ตลอดเวลา ในการท่ีอยู่ตามล าพังคนเดียวยังรับเอาความคิด
ความรู้สึกและการปฏิสัมพันธ์กับสังคมของบุคคลอื่นมาคิดและแสดงพฤติกรรมเหมือนกับบุคคลนั้น 
เช่น การแต่งกาย (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2549) 
  2.2.3.4 ระดับของพฤติกรรมทางสังคม 
   1) พฤติกรรมของแต่ละบุคคล เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออก 
เมื่ออยู่ในสังคมซึ่งสามารถน าไปอ้างอิงถึงบุคคลอื่นได้ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาคล้ายกัน 
   2) พฤติกรรมระหว่างบุคคล เป็นพฤติกรรมระหว่าง 2 คนซึ่งมีผลต่อกัน 
การแสดงพฤติกรรมจะอยู่ในลักษณะของการโต้ตอบ มีการกระท าก่อนหลัง หรือการไม่กระท าร่วมกัน
ซึ่งถือเป็นปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งการกระท าเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความพอใจ สนุกสนาน หรืออาจ
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความไม่พอใจ การปฏิสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มจะต้องผ่านตัวแทนของคนในกลุ่ม 
เช่น การเรียนวัฒนธรรม 
   3) พฤติกรรมกลุ่ม เป็นพฤติกรรมของคนท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแสดงออก
ร่วมกัน เช่น การร่วมกลุ่มเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นความต้องการของมนุษย์ท่ัวไป 
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การเรียนรู้บทบาทของตนหรือการแสดงบทบาทของตนและการเรียนรู้บทบาทของผู้อื่นท าให้เรา
สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันพฤติกรรมทางสังคมจึงเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์
ของบุคคล กระบวนการเรียนรู้บทบาททางสังคมเป็นการอบรมทางสังคม ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้จาก
การสังเกต การกระท า การแสดงออก 
  2.2.3.5 กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ ลักษณะการพักผ่อนหย่อนใจท่ีมนุษย์มีความ
พอใจท่ีจะเลือกพักผ่อนในเวลาว่าง ตามหลักของนักนันทนาการได้จ าแนกไว้มี 2 ประเภท ดังนี้ 
   1) การพักผ่อนหย่อนใจแบบผ่อนคลาย (Passive Receation) เป็นการ
พักผ่อนแบบสบายๆ เป็นการออกก าลังกายเบาๆ ไม่ได้ออกก าลังกายมาก เช่น การนั่งเล่น เดินเล่น ฟัง
เพลง เป็นต้น 
   2) การกิจกรรมท่ีต้องออกแรง หรือการออกก าลังกายหนักๆ เช่น วิ่งเล่น 
เล่นกีฬาชนิดต่างๆ 
  2.2.3.6 พฤติกรรมแรงจูงใจของมนุษย์ท่ีมีต่อกิจกรรมนันทนาการ 

   1) พฤติกรรมพื้นฐานทางสังคมเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ในชุมชน เช่น การออก าลังกาย 

   2) พฤติกรรมเกี่ยวข้องผูกพัน เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้คนท่ีมีส่วนร่วมหรือ
สมาชิกในกลุ่มให้มีความผูกพัน เช่น การแข่งขันกีฬา 
   3) พฤติกรรมการแข่งขัน เป็นกิจกรรมการส่งเสริมสภาพการแข่งขัน การ
ประกวดและการทดสอบความสามารถ เช่น การแข่งขันกีฬา 
   4) พฤติกรรมเส่ียงอันตรายและท้าทายความสามารถ โดยธรรมชาติแล้ว
มนุษย์ต้องการกิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถ เช่น การกระโดดร่ม การเล่นเครื่องร่อน 
   5) พฤติกรรมทดแทน และสร้างเสริม เป็นกิจกรรมประเภทการอ่าน การ
พูด และกิจกรรมแสดงศิลปะต่างๆ 
   6) การแสดงออกทางร่างกาย เป็นกิจกรรมประเภทเกมกีฬา การเต้นร า 
กิจกรรมการเข้าจังหวะท่ีเป็นกิจกรรมของการแสดงออก แสดงความสามารถ 
  2.2.3.7 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
   1) กิจกรรมนันทนาการด้านการออกก าลังกาย การออกก าลังกายเป็นการ
ลดความตึงเครียดต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเป็นความต้องการในการดูแลรักษาร่างกายด้วยตัวเอง
กิจกรรมประเภทนี้มีหลายรูปแบบท้ังท่ีเป็นการออกแบบก าลังกายแบบเบา เช่นการท ากายบริหารและ
การออกก าลังกายแบบหนัก 

2) กิจกรรมนันทนาการด้านสังคมลักษณะนิสัย พื้นฐานของมนุษย์ในการ 
เข้าสังคมเป็นส่วนท่ีท าให้เกิดกิจกรรมยามว่างในสังคม การท ากิจกรรมร่วมกัน 
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   3) นันทนาการด้านการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ จากพฤติกรรมการ
ชอบส ารวจของมนุษย์ความอยากรู้อยากเห็นในด้านต่างๆ การอยากลองท าส่ิงใหม่ๆ จึงเกิดการท า
กิจกรรมใหม่เกิดข้ึนในสังคม 
   4) กิจกรรมนันทนาการด้านความสงบทางจิตใจ เป็นกิจกรรมแห่งการ
กระท าท่ีพยายามออกจากความตึงเครียดต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต เช่น การเดินเล่น เกิดขึ้นในท่ีร่มกับ
บุคคลอื่นท่ีคนไม่รู้จัก กิจกรรมความสงบของจิตใจอาจเกิดขึ้นหลังจาการท ากิจกรรมอื่น เช่น การได้
พักหลังการเล่นกีฬา 
   5) นันทนาการด้านการแข่งขันหรือท้าทาย ลักษณะนิสัยของการชอบ
แข่งขันที่ปรากฏในกิจกรรมยามว่างเช่นเดียวกันนับต้ังแต่การแข่งขันกับตนเองไปจนถึงการแข่งขันกับ
ผู้อื่นกีฬาทุกประเภทเป็นการสนองท้ังในด้านการออกก าลังกาย การแข่งขันเกมส์บางประเภทไม่มีการ
ออกแรงแต่เป็นการแข่งขันล้วนๆ เช่น การเล่นหมากรุก 
  2.2.3.8 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
   1) บุคคลในวัยต่างๆ 
    (1) วัยเด็ก (Infancy) เด็กท่ีอยู่ในวัยนี้ จะมีอายุ 1 - 9 ปี เด็กในวัย
นี้ต้องการกิจกรรมเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว เพื่อสร้างความพร้อมเกี่ยวกับการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ให้
สามารถท างานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกิจกรรมท่ีเด็กในวัยนี้ควรได้รับเป็นกิจกรรมท่ี
ฝึกให้อวัยวะส่วนต่างๆ ท างานประสานกัน เช่น ตา มือ แขน ขา ท างานประสานกัน โดยเริ่มให้เด็ก
แยกแยะว่าอะไรเหมือนกัน หรือต่างกันหรือสามารถระยะได้ใกล้เคียงกับความจริงมากท่ีสุด 
    (2) วัยก่อนวัยรุ่น (Pro - Adolercence) เด็กท่ีอยู่ในวัยนี้อายุ
ประมาณ10 - 13 ปี ในช่วงของเด็กวัยนี้มีความต้องการทักษะของการเคล่ือนไหว และมีการพัฒนา
ทักษะให้สูงขึ้นเป็นวัยท่ีอยากรู้อยากเห็น และควรเป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวนอกจากนี้กิจกรรมท่ีจัดขึ้นต้องเป็นการเสริมสร้าง
ทัศนคติท่ีดีให้เด็กตนเด็กสามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้ การปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต้องเริ่มต้ังแต่เด็ก
ในวัยนี้เพื่อส่งผลต่อในวัยต่อไป 
    (3) วัยรุ่น (Adolescence) เด็กท่ีอยู่ในวัยนี้อายุประมาณ 14 - 24 
ปี วัยนี้จัดว่าเป็นหัวเล้ียวหัวต่อ เพราะมีการคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงมากมายไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน 
หรือต่างเพศย่อมมีความต้องการเป็นตัวของตัวเอง มีความอิสระ ต้องการแสดงความคิดเห็นสมาชิก 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการศึกษาจึงมีการชักจูงให้กระท าในส่ิงท่ีสังคมไม่ยอมรับ หากผู้ใหญ่ปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติจะท าให้เกิดการหลงผิด และเป็นปัญหาต่อสังคม กิจกรรมนันทนาการของคนใน
วัยนี้ ควรเน้นในด้านการใช้ก าลังกาย ก าลังสมอง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมกิจกรรมท่ี
จัดนั้น ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลายแตกต่างกัน โดยเน้นกิจกรรมท่ีท างานเป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เคารพในกฎเกณฑ์ กติกา มีวินัย 
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    (4) วัยผู้ใหญ่ (Adulthood) ในช่วงนี้จะมีอายุประมาณ 25 - 29 ปี 
ผู้ท่ีอยู่ในวัยนี้จะเป็นช่วงการท างานทุกคนมีความกระตือรือร้นในการท างาน เพื่อท่ีสร้างเนื้อสร้างตัวใน
วงสังคมวัยนี้จัดว่ามีความเครียดกับการท างานมาก ดังนั้นนันทนาการเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดจากการท างานและการด าเนินชีวิตกิจกรรมต่าง ๆท่ีน ามาใช้ควรเป็นกิจกรรมท่ีเน้นในเรื่อง
ของความคลายเครียด แต่ต้องมุ่งเน้นการออกก าลังกายแบบเบาเพราะคนในวัยนี้ร่างกายมักจะมีโรคท่ี
เกิดจากความเส่ือมของร่างกายเข้าแทรก เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 
    (5) วัยสูงอายุ (Elderly) วัยนี้จะมีอายุประมาณ 60 ปีข้ึนไป ผู้ท่ีอยู่
ในวัยนี้จัดว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการท างานมาเป็นเวลานานต้องการการพักผ่อนมากกว่าการท างาน คนวัยนี้
มักมีปัญหาในด้านการถูกลืมจากสังคม ดังนั้นกิจกรรมของคนในวัยนี้ควรเน้นการส่งเสริมให้มีการได้
พบปะพูดคุยกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่น หรือเพื่อนต่างวัยซึ่งเป็นการสร้างแนวความคิดว่า
ตนยังมีประโยชน์ต่อสังคม และไม่ได้ถูกทอดท้ิง และควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพท่ีแข็งแรงไม่ควรเป็นกิจกรรมท่ีใช้ก าลังมาก ควรเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความเพลิดเพลิน
สนุกสนานในตัวหลีกเล่ียงการบิดตัว เอี้ยวตัว หรือเน้นน้ าหนักลงท่ีเข่า หรือกระดูกสันหลังมากเกินไป
นอกจากนี้อาจเป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองโดยให้ท างานอดิเรก เช่น การประดิษฐ์ของต่างๆ  
   2) การจัดบริการทางสังคม 
    (1) สวนหย่อมเป็นการจัดสวนเล็กๆ ท้ังไม้ดอกไม้ประดับ และการ
ตกแต่งด้วยหญ้าภายในบริเวณส านักงานโดยใช้พื้นท่ีไม่มาก 
    (2) สวนไม้ดอกไม้ประดับ มีลักษณะ เช่นเดียวกับสวนหย่อม เป็น
พื้นท่ีท่ีนิยมปลูกต้นไม้ประเภทดอก และใบเพื่อใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจท้ังในบ้าน และชุมชน หรือ
ตามสถานท่ีราชการต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นละเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
    (3) สวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจเพื่อบริการ
ประชาชน นอกจากจะให้ความร่มรื่น ความสวยงามยังมีพันธุ์ไม้นานาชนิด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คน
รักธรรมชาติจะได้ช่วยกันอนุรักษ์เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป 
    (4) สนามกีฬาเป็นสถานท่ีท่ีให้คนเล่นกีฬาเพื่อใช้ออกก าลังกาย 
ปัจจุบันรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมพลศึกษา และการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดท าสนามกีฬาเพิ่มขึ้น 
เพื่อรองรับประชาชน และส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาออกก าลังกาย 
    (5) ศูนย์เยาวชน ภายในศูนย์จะประกอบไปด้วย สนามกีฬา สระ
ว่ายน้ า สวนหย่อม ฯลฯ โดยจัดด าเนินงานเพื่อให้เป็นศูนย์นันทนาการส าหรับชุมชน 
    จากการศึกษาสามารถสรุปการแบ่งลักษณะและรูปแบบของการ
พักผ่อนหย่อนใจตามทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถและความพึงพอใจของแต่
ละบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อนหย่อนใจนั้นเอง และน าข้อมูลท่ีได้มาประกอบเพื่อการ
น าไปใช้ในการออกแบบดังนี้ 
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ควรจัดพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมในการท ากิจกรรม 
  มีการจัดพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆ ให้มีความต่ืนเต้น 
  จัดสถานท่ีให้เจ้าของโครงการมีความพึงพอใจในพื้นท่ีกิจกรรม 
  มีการแบ่งพื้นท่ีในการท ากิจกรรมท่ีเหมาะสม 
  สรุปหลักการ และแนวคิดในการออกแบบนันทนาการ คือ การออกแบบพื้นท่ีให้
สอดคล้องกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ท่ีเข้ามาใช้สถานท่ีมากท่ีสุดรวมถึงการ
ออกแบบให้เหมาะสมกับคนในแต่ละวัย นอกจากนี้ควรค านึงถึงความเป็นส่วนตัวในการเข้ามาใช้
สถานท่ี เช่น ท่ีนั่งพักผ่อนท่ีต้องการความเป็นส่วนตัวว่าประเภทของกิจกรรมอื่นๆ เช่น สนามฟุตบอล 
เป็นต้น (Brian Hackett, 1971: 35) 
 
2.3  หลักการในการออกแบบสวนและการดูแลรักษา 
 การจัดสวนเป็นการผสมผสานองค์ประกอบส่ิงมีชีวิตหรือภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) และ
ไม่มีชีวิตหรือภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) และท้ังสองส่วนมีโอกาสเส่ือมสภาพ ถ้าหากการดูแลเอา
ใจใส่ไม่เพียงพอ และความต้องการในส่ิงท่ีจะบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานยาวนาน การจัดสวนทุก
องค์ประกอบนั้นต้องการจัดการดูแลรักษาเมื่อทุกส่ิงต้องการบ ารุงรักษานั้น หมายถึง ต้องใช้แรงงาน 
งบประมาณ และเวลา  
 การจัดสวนปัจจุบันเนื่องจากเข้าของโครงการผู้ใช้บริการมีภารกิจมากขึ้นในการแสวงหา
ปัจจัยในการด ารงชีวิต ภาระดังกล่าวมีผลกระทบต่อสวนโดยตรง เพราะสวนสวยงามได้นั้นจะต้องมี
การจัดการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ท้ิงช่วงตอน ปัจจุบันมีแนวคิดในการจัดการท่ีมีการจัดการและ
บ ารุงรักษาท่ีต่ า (Low Maintenance) การบ ารุงรักษาง่าย (Easy Maintenance) การบ ารุงรักษาต่ า
หรือการบ ารุงรักษาง่ายก็อยู่ท่ีการวางแผนพื้นฐาน เริ่มต้ังแต่การออกแบบ โดยมีแนวความคิดในการ
ออกแบบสวนให้มีการจัดการ และบ ารุงรักษาต่ าพอสังเขป ดังนี้ 
 2.3.1 พื้นท่ีท่ีมีความลาดเอียงมากกว่า 26 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการปลูกหญ้าอาจท าให้การตัด
หญ้าท าด้วยความยากล าบาก ควรปลูกพืชคลุมดินท่ีมีความทนทาน ยึดติดดินได้ดีในพื้นท่ีลาดเอียง 
 2.3.2 การออกแบบพืชพรรณ การใช้ต้นไม้หลายฤดู (Perennials) ย่อมมีการจัดการน้อยกว่า
การใช้ในจัดการย่อมน้อยกว่าการปลูกต้นเดียวโดด การท่ีต้นไม้โตช้าย่อมมีการจัดการง่ายกว่าต้นไม้โต
เร็ว 
 2.3.3 หลีกเล่ียงการสร้างมุมแหลม หรือพื้นท่ีมุมฉากในสวน การใช้เส้นควรเป็นเส้นโค้ง เส้น
ไม่เป็นระเบียบ (Informal Line) พื้นท่ีมุมแหลม ยุ่งยากต่อการตัดหญ้าและการสัญจรไปมา 
 2.3.4 ใช้แผ่นอิฐวางขั้นขอบเขตของแนว ทางเดินพื้นท่ีติดอาคาร ท่ีเป็นแนวกั้นแผ่นอิฐ จะไม่
ท าให้หญ้าล้ าเข้าไปในแปลงเป็นเขตสกัดกั้น 
 2.3.5 ในพื้นท่ีทางเดินทางเท้า ถนน ไม่ควรปลูกหญ้าแทรกถ้าไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ไม่พุ่ม
แทนเพื่อท าให้พื้นท่ีลดความกระด้างลง เพราะการตัด และขลิบขอบหญ้าท าด้วยความล าบาก 
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 2.3.6 รอบโคลนต้นไม้ ควรออกแบบให้มีกรอบนอก ท้ังนี้เพื่อหลีกเล่ียงการตัดหญ้าชิดโคลน 
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อโคลนไม้ไม่ได้ ภายในกรอบโรยกรวดหรือหินกลม 
 2.3.7 ม้านั่งในสวน ควรเป็นม้านั่งถาวรท่ีเป็นเหล็ก หรือคอนกรีตเพื่อหลีกเล่ียงการซึมของน้ า 
ถ้าน้ าซึมได้จะท าให้เกิดความช้ืน การนั่งล าบาก การใช้ม้านั่งสวยงามแต่ดูดซับความช้ืน การป้องกัน
การดูดซับความช้ืนคือให้ทาสีช่วย แต่เป็นสีท่ีมองดูเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด 
 2.3.8 การปลูกไม้พุ่ม ต้องปลูกเป็นกลุ่มแน่น สะดวก ประหยัด การให้ปุ๋ย การจัดการและให้
ความสวยงามกว่าการปลูกต้นเดียวโดดและควรพิถีพิถันในการเลือกพืชปลูกพืชท่ีใช้ปลูกในสวนท่ีดีคือ
พืชท้องถิ่น เพราะจะมีความทนทานและทนต่อการท าลายของโรคและแมลงพืชท่ีปลูกไม่ควรโตเกินไป
ยากล าบากต่อการควบคุมรูปทรง (สมจิต โยธะคง, 2539) 

 
2.4  แนวคิดในการออกแบบสนามเด็กเล่น 
 การก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นท่ีจัดท าโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิระบุ
ความสูงของเครื่องเล่นเด็กไว้ว่า ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2 - 5 ปี ไม่ควรเกิน 120 เซนติเมตร 
และเด็กวัยเรียน อายุ 5 - 12 ปี ไม่ควรเกิน 180 เซนติเมตร เครื่องเล่นส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนมีความ
สูงของพื้นยกระดับมากกว่า 50 เซนติเมตร และเครื่องเล่นเด็กวัยเรียนท่ีมีความสูงมากกว่า 75 
เซนติเมตร จะต้องมีราวหรือผนังกันตก ส่วนพื้นสนามต้องประกอบด้วยวัสดุท่ีอ่อนนิ่ม ดูดซับพลังงาน
ได้ คือ ทรายต้องหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ส าหรับเครื่องเล่นสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร หาก
เครื่องเล่นท่ีสูงกว่านี้พื้นทรายต้องหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ส าหรับเครื่องเล่นสูงไม่เกิน  120 
เซนติเมตร หากเครื่องเล่นท่ีสูงเกินกว่านี้พื้นทรายต้องหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และพื้นท่ีสนาม
ท่ีดีอาจท าจากยางสังเคราะห์หรือวัสดุอื่นๆ ท่ีผ่านการทดสอบแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงท่ีพบเห็นกันอยู่
มักจะขาดมาตรฐานพื้นทรายมีความหนาไม่พอ การต้ังไว้ที่พื้นหิน ซีเมนต์ พื้นหญ้าธรรมดา เป็นต้น ซึ่ง
มีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บศีรษะรุนแรงได้ (อดิศักดิ์ ผลิตผล, 2545) 
 ส าหรับการติดต้ังเครื่องเล่นเด็กต้องไม่เกิดการพลิกคว่ า เอียง เล่ือน หรือเคล่ือนตัวได้ ความ
แข็งแรงในการยึดหรือฝังฐานของเครื่องเล่นถือเป็นหัวใจส าคัญในการติดต้ัง ส่วนเครื่องเล่นเด็กท่ีมีช่อง 
เช่น บันได ราวบันได มาตรฐานได้ก าหนดไว้ว่าต้องค านึงระยะก้าว ระยะโหนเพื่อป้องกันเท้าหรือขา
เข้าไปติด คือต้องมีช่องว่างไม่เกิน 3 เซนติเมตร เป็นต้น และการก ามือเพื่อยึดเหนี่ยวของเด็กในวัยต่าง 
ๆละป้องกันศีรษะติดค้างและกดการหายใจ ช่องต่างๆ ต้องไม่ให้ศีรษะเด็กลอดหรือติดค้างอยู่ได้ ขนาด
น้อยกว่า 9 เซนติเมตร หรือมากกว่า 23 เซนติเมตร เป็นต้น การจัดวางเครื่องเล่นเด็กขาดการวางผังท่ี
ปลอดภัย คือวางเครื่องเล่นเด็กไว้ใกล้ กันเมื่อเด็กตกลงมาจากท่ีสูงก็อาจจะลงมาฟาดกับเครื่องเล่นอีก
อันหนึ่ง ซึ่งตามมาตรฐานแล้วจะต้องค านึงถึงพื้นท่ีว่าง ความหนาแน่น ทิศทางของเครื่องเล่น และ
ระยะห่างของเครื่องเล่น พื้นท่ีการตกต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง ควรมีระยะห่าง 150 เซนติเมตร หากสูงเกิน
กว่า 150 เซนติเมตร พื้นท่ีการตกควรเป็น 180 เซนติเมตรโดยรอบ 



24 

 

 2.4.1 การเลือกเครื่องเล่นเด็กส าหรับสนามเด็กเล่นนั้น นอกจากการออกแบบสนามเด็กเล่นท่ี
ค านึงถึงเรื่องราวต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาแล้ว ในเรื่องการออกแบบสนามเด็กเล่นแล้ว การเลือกอุปกรณ์ 
หรือเครื่องเล่นส าหรับเด็ก ก็มีสัมพันธ์และส าคัญเช่นเดียวกัน โดยการเลือก อุปกรณ์หรือเครื่องเล่น 
ควรค านึงในเรื่องต่อไปนี้ด้วย 
  2.4.1.1 กลุ่มอายุ ของเด็กท่ีจะใช้ เนื่องจากเด็กท่ีมีอายุต่างกัน จะมีพัฒนาการ
ต่างกัน มักมีการเคล่ือนไหว และพฤติกรรมต่างกัน มีความสนใจในส่ิงของและความท้าทายต่างกัน 
เช่น เด็กอายุ 3 - 5 ขวบ จะมีการเคล่ือนไหว และความไวต่างจากเด็กอายุ 9 - 11 ขวบ อย่างมาก 
หากมีการเล่นในสนามเด็กเล่นเดียวกันและมีการ Cross Circulation กันในการเล่น อาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย หรือเด็กอายุ 7 ขวบ จะมีความสนใจในเครื่องเล่นท่ีท้าทายมากกว่าเด็กอายุ 5 ขวบ 
เป็นต้น 
  2.4.1.2 วัสดุท่ีใช้ท าอุปกรณ์ ในสมัยก่อน ท่ีมีจ าหน่ายในบ้านเรามักเป็นโลหะและ
ทาสีกันสนิม เพราะใช้ไปนานๆ บางครั้งสีร่อน หรือ ผุ เมื่อมือไปจับถู อาจเกิดการท่ิมต าและบาดเจ็บ 
เส่ียงต่อ บาดทะยักได้ นอกจากนี้โลหะยังมีความร้อน และสนามเด็กเล่นมักอยู่ในท่ีโล่งท าให้อุปกรณ์
นั้น ไม่น่าใช้งานส าหรับเด็ก ปัจจุบันมีการน าพลาสติกหรือวัสดุอื่น ๆมาใช้ท าอุปกรณ์ เครื่องเล่นเด็ก
มากขึ้น 
  2.4.1.3 เครื่องเล่นเด็ก ไม่ควรปิดทึบ ควรมีส่วนท่ีให้ผู้ปกครอง สามารถมองเห็นได้
จากภายนอก 
  2.4.1.4 ตัวเครื่องเล่น ไม่ควรมีเหล่ียมมุม หรือ สันท่ีแหลมหรือมีน็อทในรอยต่อ
เพราะอาจเกี่ยว เส้ือผ้า ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
  2.4.1.5 เมื่อมีการเลือกอุปกรณ์ แล้วการวางต าแหน่ง เครื่องเล่น ให้มีระบบการ
สัญจรท่ีดี จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ หรือมีการแบ่งกลุ่ม อายุ หากสนามเด็กเล่นนั้น มีกลุ่มผู้ท่ีใช้ท่ีมีเด็ก
อายุต่างกัน 
  2.4.1.6 วัสดุท่ีใช้ปูพื้น ต้องค านึงความปลอดภัย เลือกใช้วัสดุท่ีไม่ล่ืนง่าย หรือวัสดุท่ี
มีความหยุ่นตัว ช่วยลดแรงกระแทกเวลาหกล้ม ซึ่งวัสดุน าเข้าบางชนิดราคาสูง การออกแบบ อาจไม่
จ าเป็นต้องใช้ วัสดุปูพื้นราคาแพงเสมอไป การออกแบบท่ีดี สามารถน าวัสดุธรรมชาติ หญ้าจริง หรือ
ทรายอาจน าเข้ามาใช้ได้ โดยการจัดวางท่ีลงตัว 
 2.4.2 ของเล่นส าหรับเด็กซึ่งโดยท่ัวไปจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 
  2.4.2.1 ของเล่นท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย คือ ของเล่นและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริม
การพัฒนาการเด็กท้ังด้านกล้ามเนื้อใหญ่ (Gross Motor) และกล้ามเนื้อเล็ก (Fine Motor) ของเล่น
ประเภทนี้ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
   1) ของเล่นท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ ได้แก่ เครื่องเล่นท่ีจะ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ ซึ่งยังแบ่งออกได้เป็น 
    (1) เครื่องเล่นสนาม ได้แก่ ชิงช้า ไม่กระดก สะพานเชือก อุโมงค์ ฯลฯ 
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    (2) เครื่องเล่นท่ีจะพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่อื่นๆ เช่น รถจักรยานเล็ก 
รถถีบ 
  2.4.2.2 ของเล่นหรืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อ ได้แก่ 
   1) อุปกรณ์ประเภทท่ีส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือกับสายตา (EyeHand 
Coordination) เช่น การร้อยลูกปัด ร้อยเชือก ร้อยดอกไม้ เรียงสี เป็นต้น 
   2) อุปกรณ์ประเภทหนึ่งท่ีจัดกระท าต่อวัสดุ (Manipulative) เช่น การต่อ
บล็อกต่างๆ ได้แก่ บล็อกไม้ บล็อกพลาสติก บล็อกชุด ตัวต่อพลาสติกต่างๆ เป็นต้น 
  2.4.2.3 ของเล่นหรืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์สังคม จิตใจ ได้แก่ 
ของเล่นหรืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการดังกล่าว ได้แก่ เครื่องเล่นดนตรี เช่น ร ามะนา กรับ เครื่อง
เขย่าต่างๆ 
   อุปกรณ์การท างานศิลปะ เช่น สีเทียน สีไม้ สีน้ า สีฝุ่น สีชอก ดินน้ ามัน แป้ง
มัน ดินเหนียว กรรไกร กาว การฉีกปะกระดาษ เป็นต้น 
  2.4.2.4 ของเล่นหรืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้แก่ เกมส์ 
การศึกษา คือ เกมส์ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา และฝึกทักษะด้านต่าง ๆท่ีท าไว้เป็นกล่อง เป็นชุด 
มีกฎเกณฑ์ กติกาท่ีก าหนดเอาไว้แน่นอน ได้แก่ เกมส์ภาพตัดต่อ เกมส์ภาพสัมพันธ์ เกมส์จับคู่ 
 2.4.3 ข้อก าหนดเบื้อต้นด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อ
สร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับคณะท างาน
ร่างข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น ได้จัดให้มีข้อก าหนดเบื้องต้นของอุปกรณ์เครื่อง
เล่นสนาม วัสดุการเลือกใช้ และการจัดเตรียมพื้นสนามเด็กเล่น และรายละเอียดย่อยของอุปกรณ์ปีน
ป่าย อุปกรณ์เคล่ือนไหว ชิงช้า กระดานล่ืน และเครื่องเล่นชุดรวม รวมท้ังแนวของการติดต้ัง 
ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และผู้ดูแลเด็กในสนามเด็กเล่น ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  2.4.3.1 การป้องกันการบาดเจ็บจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น จะต้องประกอบด้วย 
   1) เครื่องเล่นท่ีปลอดภัย 
    (1) อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสม
กับ อายุ และพัฒนาการเด็ก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ เด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2 - 5 ปี และเด็กใน
วัยเรียน อายุ 5 - 12 ปี 
    (2) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการตก และท่ีก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บนั้น รุนแรงของศีรษะ และสมอง ระยะความสูงจากพื้นสนาม ถึงพื้นยกระดับ ของเครื่องเล่น
สนามส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนไม่ควรเกิน 1.20 เมตร และส าหรับเด็กวัยเรียนไม่ควรเกิน 1.80 เมตร 
    (3) ในกรณีเครื่องเล่นส าหรับวัยก่อนเรียน มีความสูงของพื้น
ยกระดับท่ีมีความสูงมากกว่า 50 เซนติเมตร หรือเครื่องเล่นส าหรับเด็กวัยเรียนท่ีมีความสูงมากกว่า 
75 เซนติเมตร จะต้องมีราวกันตก หรือผนังกันตก 
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    (4) การออกแบบบันได และราวจับบันไดชนิดต่างๆ ต้องค านึงถึง
ระยะก้าว ระยะโหน การก ามือเพื่อยึดเหนี่ยวของเด็กในวัยต่างๆ 
    (5) เพื่อป้องกันศีรษะ และกดการหายใจ ช่องต่างๆ ต้องเล็กเกิน
กว่า ศีรษะจะลอดเข้าไปได้ หรือใหญ่พอท่ีศีรษะไม่เข้าไปติดค้าง คือ ช่องต้องมีขนาดความห่างน้อย
กว่า 9 เซนติเมตร หรือมากกว่า 23 เซนติเมตร 
    (6) เพื่อป้องกันการท่ีเท้า หรือขาเข้าไปติด พื้นท่ีเดินหรือวิ่งจะต้อง
ไม่มีช่องว่างไม่เกิน 3 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้เท้า หรือขาเข้าไปติด 
    (7) เพื่อป้องกันนิ้วเข้าไปติด โดยการแหย่หรือลอด จะต้องไม่มี
ช่องว่างท่ีอยู่ขนาด 0.5 เซนติเมตร ถึง 1.2 เซนติเมตร 
    (8) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการชน กระแทก อุปกรณ์
เคล่ือนไหว เช่น ชิงช้า ท่ีนั่งต้องท าด้วยวัสดุท่ีไม่แข็ง 
    (9) นอต สกรูท่ีใช้ในการยึดเครื่องเล่นสนาม จะเป็นระบบกันคลาย
ต้องออกแบบให้ซ่อนหัวนอต หรือปลายตัดมนท่ีมีส่วนยื่นไม่เกิน 8 มิลลิเมตร 
    (10) วัสดุท่ีใช้ต้องไม่เป็นพิษ และมีสารโลหะหนักเจือปน ไม่เกิน
กว่า ค่ามาตรฐานในการเล่น 

2) พื้นสนามปลอดภัย 
    (1) พื้นสนามเป็นปัจจัยความปลอดภัยท่ีส าคัญมากท่ีสุด พื้นสนาม
ท่ีดีต้องประกอบด้วยวัสดุอ่อนนิ่ม ดูดซับพลังงานได้ คือ ทราย โดยท่ีพื้นทรายต้องมีความหนาไม่น้อย
กว่า 20 เซนติเมตร ส าหรับเครื่องเล่นสูงไม่เกิน 1.20 เซนติเมตร หากเครื่องเล่นสูงเกินกว่าท่ีก าหนด
พื้นทรายต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร นอกจากนั้น พื้นสนามท่ีดีอาจท ามาด้วยยาง
สังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นท่ีมีการทดสอบแล้ว พื้นสนามท่ีเป็นพื้นแข็ง เช่น ซีเมนต์ อิฐสนาม ก้อนกรวด 
หินเกร็ด ยางมะตอย พื้นหญ้าธรรมดา จะมีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บศีรษะรุนแรง 
    (2) พื้นท่ีปลอดภัย ต้องค านึงถึง การวางผัง ความหนาแน่น พื้นท่ี
ว่างทิศทางของเครื่องเล่น และการใช้งาน ระยะห่างของเครื่องเล่น และชนิดของเครื่องเล่น 
    (3) การออกแบบพื้นท่ีปลอดภัย ต้องค านึงพื้นท่ีการตก ระยะว่าง
อิสระและพื้นท่ีการสัญจร 
    (4) พื้นท่ีการตก ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง อันก่อให้เกิดอันตรายกับเด็ก 
เมื่อเด็กตกจากเครื่องเล่น โดยควรเป็น 1.50 เมตร โดยรอบเครื่องเล่นท่ีมีพื้นยกระดับสูงน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.50 เมตร หากสูงเกินกว่า 1.50 เมตร พื้นท่ีการตกควรเป็น 1.80 เมตร โดยรอบ 
   3) การติดต้ัง เครื่อง เล่น สนามต้องสามารถรับแสงสูงสุดท่ีกระท าต่อ
ต าแหน่งท่ีออกแบบส าหรับใช้งาน ต้องไม่เกิดการพลิกคว่ า เอียง เล่ือน หรือเคล่ือนตัวได้ ความ
แข็งแรงในการการยึดหรือฝังฐานของเครื่องเล่นสนามถือเป็นหัวใจส าคัญในการติดต้ัง เครื่องเล่นสนาม
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แต่ละชนิดจะถูกออกแบบฐานรากท่ีมีขนาด ความลึกท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับน้ าหนักและแรงท่ีกระท า
ในเครื่องเล่นสนามนั้นๆ 
   4) การตรวจสอบและบ ารุงรักษา ให้มีการตรวจสอบสนามเด็กเล่นและ
อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามทุกวัน และตรวจสอบพร้อมบันทึกเป็นหลักฐานทุก 3 เดือน โดยเจ้าหน้าท่ีใน
สถานท่ีท่ีท าการติดต้ัง และมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความช านาญทางวิศวกรรมตรวจสอบและบันทึกเป็น
หลักฐานทุก 1 ปี ควรเป็นระเบียบปฏิบัติในส่วนการปกครองท้องถิ่น 
   จากการศึกษาข้างต้นพบว่า ในการออกแบบสนามเด็กเล่นนั้นต้องค านึงถึง
อายุของเด็กท่ีจะใช้ เนื่องจากเด็กท่ีมีอายุต่างกันมักมีการเคล่ือนไหว และพฤติกรรมต่างกัน โดยเฉพาะ
การเลือกพื้นผิวท่ีจะรองรับเครื่องเล่น จากเดิมท่ีเมื่อก่อนเป็นพื้นปูนซีเมนต์ พื้นดิน ท่ีมีอายุการใช้งาน
ได้ไม่นาน และเป็นอันตราย จึงมีการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติแทน เช่น ปูหญ้า หรือทราย ท่ีมีความ
นุ่มนวล และรองรับแรงกระแทกจาการหกล้มได้ ดังนั้นจะเห็นว่าการออกแบบสนามเด็กเล่นนั้นต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักในการออกแบบ เช่น การเลือกเครื่องเล่น วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
รวมทั้งการดูแลรักษาเครื่องเล่น เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เล่นอีกด้วย 
 

2.5  กรณีศึกษา 
 2.5.1 สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนสรงประภา 

 จากการพิจารณาเลือกตัวอย่างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนสรง
ประภา  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีลักษณะของขนาดสวนใกล้เคียงกันและ
กิจกรรมภายในพื้นท่ีมีแนวทางกิจกรรมคล้ายกันกับสวนสาธารณะชุมชนโกตาพัฒนา ต าบลหลักหก  
ภายในพื้นท่ีโครงการมีกิจกรรมประเภทออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนและ
การให้บริการบุคคลท่ัวไป  และชุมชนรอบๆ พื้นท่ีโครงการสามารถใช้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมผู้ใช้  และปัญหาท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องจากสภาพแวดล้อม เพื่อน าไปศึกษากับพื้นท่ีศึกษาได้ 

 สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนสรงประภา มีขนาดพื้นท่ี  3 ไร่ 2 งาน 
78 ตารางวา อยู่บริเวณถนนสรงประภา เป็นพื้นท่ีของส านักงานเขตดอนเมือง อยู่ใกล้กับฐานทัพ
อากาศ  ได้ก่อสร้างปี พ.ศ.2552 

 พื้นท่ีนันทนาการสารธารณะเป็นพื้นท่ีดาดแข็ง เป็นทางเดินปูแผ่นทางเดินเป็น
เส้นทาง เดิน วิ่ง และมีจุดท ากิจกรรมการออกก าลังกายด้วยเครื่องออกก าลังกายในสวน  

 สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนสรงประภา  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
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2.5.1.1 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 ทิศใต้  ติดกับวัดสีกัน (พุทธสยาม) และถนนสรงประภา 
 ทิศตะวันออก ติดกับบูรพาวิลล่า 12 
 ทิศตะวันตก ติดกับถนนนาวงประชาพัฒนา 

 

 
ภาพที่ 2.1 พื้นท่ีนันทนาการ 

  2.5.1.2 การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ รถยนต์สวนตัวขับรถจากหลังมหาวิทยาลัยรังสิต 
เข้าทางถนนนาวงประชาพัฒนา มาจนถึงหน้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สวนจะต้ังอยู่ทางด้าน
ซ้ายมือตรงหัวมุมทางออกเล้ียงซ้ายเข้าถนนสรงประภา 
  2.5.1.3 กิจกรรมและการวางผัง จากการศึกษาลักษณะกิจกรรมภายในโครงการ 
เนื่องจากพื้นท่ีมีข้อจ ากัดในเรื่องขนาด ดังนั้นในการวางผังรูปแบบกิจกรรมภายในพื้นท่ีโครงการ จึง
เน้นในเรื่องของการใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการใช้พื้นท่ีว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งสามารถ
แยกกิจกรรมเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  1) กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย จากลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่ 
จะเน้นการใช้พื้นท่ีในลักษณะเป็นบริเวณเครื่องออกก าลังกาย เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้ใช้ส่วน
ใหญ่ ท่ีมีความต้องการในการออกก าลังกายในลักษณะใช้ก าลังโดยช่วงเวลาท่ีมีผู้ใช้เข้ามาใช้กิจกรรม
ในช่วงเย็นและหลังเลิกงาน 
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   2) กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ซึ่งประกอบไปด้วยทางเดิน ท่ี
นั่งเล่นส าหรับผู้ท่ีจะพักผ่อนภายในพื้นท่ีโครงการแห่งนี้ 

ผู้ใช้โครงการ ประเภทผู้ใช้ภายในพื้นท่ีโครงการคือผู้ใช้ช่ัวคราว ส่วนใหญ่อยู่ภายในพื้นท่ี
รอบๆ โครงการ โดยท่ีเข้ามาใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ออกก าลังกายและพักผ่อน 

การออกแบบภูมิทัศน์ดาดอ่อน การจัดว่างพืชพรรณภายในพื้นท่ีโครงการ ในลักษณะให้ร่มเงา  
โดยการปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาในพื้นท่ีนันทนาการ เช่น ใช้ต้นทองกวาวให้ร่มเงาตรงท่ีนั่ง พอนั่งแล้วจะ
ให้ความรู้สึกร่มรื่น 

 
 

 
ภาพที ่2.2 ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
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2.5.1.4 การออกแบบภูมิทัศน์ดาดแข็ง จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการ ได้แบ่งประเภท 
งานด้านภูมิทัศน์ดาดแข็งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

         งานภูมิทัศน์ดาดแข็งระดับผิวดิน 
   1) ทางเท้ามีขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ใช้เป็นทางเดินในสวนเช่ือมต่อได้
ทุกพื้นท่ีกิจกรรม วัสดุพื้นคอนกรีตขัดมัน 
                         งานภูมิทัศน์ดาดแข็งเหนือระดับผิวดิน 
   2) ดวงไฟสนามให้ความสว่างในยามค่ าคืน ภายในโครงการมีการจัดต้ังดวง
ไฟไวตามจุดต่างๆ ของทางเดินเท้า และมีเครื่องออกก าลังกายท่ีไวตามจุดนันทนาการด้านการออก
ก าลังกาย 
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ภาพที ่2.3 งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
 

จุดพักผ่อนสระน้ าในสวน 
  บริเวณสระน้ าในพื้นท่ีโครงการถูกจัดสรรไว้เป็นท่ีพักผ่อนริมน้ าชมความงามของ
ธรรมชาติริมสระน้ าซึ่งสัมผัสได้ถึงความรู้สึกสงบร่มเย็น 
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ภาพที ่2.4 งานภูมิทัศน์ริมสระน้ า 

ลานกิจกรรมในสวน 
  บริเวณนี้จะเป็นลานกิจกรรมกว้างส าหรับท ากิจกรรม ทุกกิจกรรม ท้ังแอโรบิค  
เล่นกีฬา ฯลฯ 

 
ภาพที่ 2.5 ลานกิจกรรมภายในสวน 
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บทที่ 3 
การศึกษาวิเคราะหข์้อมูลและพื้นที่โครงการ 

 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน อ าเภอล าลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี โดยผู้ออกแบบต้องทราบถึงข้อมูลต่างๆ แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ

เพื่อท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาภายในพื้นท่ีโครงการได้

อย่างถูกต้องให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีเราต้ังไว้  และส่งผลให้โครงการนั้นสมบูรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด  

ซึ่งการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์นั้นเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลระดับมหภาค และข้อมูลระดับ

จุลภาค ดังนี้ 

3.1  การศึกษาข้อมูลมหภาค 
 3.1.1 ประวัติความเป็นมาจังหวัดปทุมธานี 

 
ภาพที ่3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 

ที่มา : https://www.pathumthani.go.th 

 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดปทุมธานีพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นท่ีราบลุ่มริมสองแม่น้ า

เจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอสามโคกท าให้พื้นท่ีของ

จังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝ่ังขวาของแม่น้ า

เจ้าพระยา ได้แก่ พื้นท่ีในอ าเภอลาดหลุมแก้วกับพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก 

กับฝ่ังตะวันออกของจังหวัด หรือฝ่ังตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝ่ังซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ 

พื้นท่ีอ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกาและ

บางส่วนของอ าเภอสามโคก โดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึ้นเฉล่ียประมาณ 

50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะ น้ าท่วมในบริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง 

และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีฝ่ังขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซ้ายของแม่น้ า

https://www.pathumthani.go.th/
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เจ้าพระยานั่น เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุม

จ านวนการปริมาณน้ าท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่าพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจังหวัดปทุมธานี

เป็นพื้นท่ีราบรับน้ าขนาดใหญ่ในเขตภาคกลางตอนล่างหลักฐานทางธรณีวิทยาหลายประเภทในหลาย

ท้องท่ีเช่ือว่าในอดีตกว่า  1 ล้านปี บริเวณนี้เคยเป็นแอ่งแผ่นดินน้ าทะเลท่วมถึง เมื่อเปลือกโลกมีการ

ยกตัวสูงขึ้นท าให้ระดับน้ าทะเลลดลง เกิดเป็นท่ีราบเป็นผืนขนาดใหญ่เช่ือมต่อกันมาต้ังแต่ภาคกลาง

ตอนบน จังหวัดปทุมธานีต้ังอยู่ในภาคกลางประมาณละติจูดท่ี 14 องศาเหนือ และลองจิจูด 100 

องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มี เนื้อท่ีประมาณ 1,520.068 ตาราง

กิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) 27.80 กิโลเมตร ต้นไม้ประจ าจังหวัดปทุมธานี คือ ต้นทองหลางด่าง 

 

ภาพที ่3.2 ทองหลางด่าง 
ที่มา : https://www.panmai.com 

 
 3.1.2 ท่ีต้ังของจังหวัดปทุมธานี 
  จังหวัดปทุมธานีต้ังอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 
100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 1,525.856 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร 
 

https://www.panmai.com/
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ภาพที ่3.3 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังและอาณาเขต 
ที่มา : https://www.dpt.go.th 

  
 3.1.3 อาณาเขตติดต่อ 

  3.1.3.1 ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
  3.1.3.2 ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  3.1.3.3 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
  3.1.3.4 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

3.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่น้ าโดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหล

ผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอสามโคกท าให้พื้นท่ีของจังหวัดปทุมธานีถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือฝ่ังตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝ่ังขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นท่ีในเขต
อ าเภอลาดหลุมแก้วกับพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคกกับฝ่ังตะวันออกของจังหวัด 
หรือบนฝ่ังซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นท่ีอ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกาและบางส่วนของอ าเภอสามโคกโดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา
ในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึ้นเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ัง
แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีฝ่ังขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา
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ส าหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้นเนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลอง
ชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า 

 
3.1.5 สภาพภูมิอากาศ 
 พื้นท่ีโครงการต้ังอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นท่ีติดต่อกับหลายจังหวัดใน

ภาคกลางรวมถึง กรุงเทพมหานคร ท าให้มีสภาพอากาศคล้ายกับกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
สภาพอากาศของจังหวัดปทุมธานี จึงท าให้ทราบถึงสภาพอากาศของจังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

 3.1.5.1 อุณหภูมิ จังหวัดปทุมธานีต้ังอยู่ในภคกลางของประเทศไทย จึงท าให้จังหวัด
ปทุมธานีมีฤดูกาลถึง 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และมีอุณหภูมิท่ีแตกต่างกันในแต่ฤดูกาล 
ดังนี้ 

อุณหภูมิเฉล่ียเดือน มีนาคม - มิถุนายน อุณหภูมิเฉล่ีย 21 - 36 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ียเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 23 - 34 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิเฉล่ียเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉล่ีย 17 - 36 องศาเซลเซียส 

 
แผนภูมิท่ี 3.1 ลักษณะอุณหภูมิรายปี พ.ศ. 2553 - 2557 
ที่มา : https://www.tmd.go.th 

จากการวิเคราะห์อุณหภูมิท่ีมีผลต่อโครงการในการออกแบบ โดยค านึงถึงสภาพ
อากาศร้อนในช่วงเดือนท่ีกล่าวมา โดยการออกแบบให้มีพื้นท่ีร่มเงา และควรค านึงถึงการ
ดูแลรักษาพืชพรรณในช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูง แสงแดดจัด ควรมีการให้น้ าแก่พืชในปริมาณท่ีมาก
ขึ้น 

http://www.tmd.go.th/
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3.1.5.2 ปริมาณน้ าฝน 

 

แผนภูมิท่ี 3.2 แสดงปริมาณน้ าฝนในปี พ.ศ.2553 – 2557                                                              

ที่มา : https://www.tmd.go.th 

  ฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน
เข้ามาในพื้นท่ีโครงการ  
  เดือนท่ีมีปริมาณน้ าฝนสูงสุด คือเดือนพฤษภาคม เฉล่ีย 186.2 มิลลิเมตร 

เดือนท่ีมีปริมาณน้ าฝนต่ าสุด คือเดือนพฤศจิกายน เฉล่ีย    0.1 มิลลิเมตร 
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3.1.5.3 ความช้ืนสัมพัทธ์ 

 

แผนภูมิท่ี 3.3 ความช้ืนสัมพัทธ์ในช่วงปี พ.ศ.2553 - 2557 
ที่มา : https://www.tmd.go.th 
 

เดือนท่ีมีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด คือเดือนพฤษภาคม เฉล่ีย 75% 
เดือนท่ีมีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุด คือเดือนธันวาคม เฉล่ีย 32% 

 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในรอบ 7 ปี คือ 59.55 % ดังนั้น จึงมีผลต่อการให้น้ าแก่พืช 
ในช่วงเดือนท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด ซึ่งในช่วงนี้อาจไม่ควรให้น้ ามากนัก เนื่องจากความช้ืนต่ า 
  3.1.5.4 ลักษณะของดิน พื้นท่ีจังหวัดส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดิน
เหนียวจัดสภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัดมีค่า pHประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะดินภายใน
จังหวัดสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มดินนาดี มีพื้นท่ีร้อยละ 30 กลุ่มดินนาดีมีสภาพเป็นกรดจัด 
มีพื้นท่ีประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวท าให้การระบายน้ าไม่ดี และการไหบ่า
ของน้ าผิวดินช้า ซึ่งสภาพพื้นท่ีดังกล่าวไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิต
ต่ า ซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้การเพาะปลูกได้ผล
ผลิตดีขึ้น 
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3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 

 3.2.1 การเข้าถึงโครงการ 

  หมู่บ้านฟ้าทอฝันต้ังอยู่ ท่ี 31/135 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี ปัจจุบันเจ้าของโครงการอยากท่ีจะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโครงการ มีการเข้าถึงพื้นท่ี

โครงการได้ 2 วิธีคือ รถส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณะ การเข้าถึงโครงการด้วยรถส่วนตัวสามารถ

เข้าถึงพื้นท่ีโครงการได้ 2 ทาง คือ ทางท่ี 1 มาจากถนน รังสิต - ล าลูกกาผ่านฟิวเจอร์พาร์ค - รังสิตมุ่ง

สู่ ถนนรังสิต - ล าลูกกา ถึงคลอง 7 จากนั้นให้นั่งรถเมล์ สายล าลูกกาคลอง 9 - ธัญญะคลอง 7 เข้ามา 

จุดสังเกตจะเห็นคลังสินค้าโลตัส อีก 300 เมตร จะถึงหมู่บ้านฟ้าทอฝัน จากนั้นให้เข้าหมู่บ้านมา

ประมาณ 800 เมตร แล้วจะเห็นพื้นท่ีโครงการอยู่ซ้ายมือ ทางท่ี 2 ใช้ถนนรังสิต - นครนายก ทางเข้า

โครงการอยู่ขวามือ  

  วิธีท่ี 1 เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ 
  วีธีท่ี 2 รถโดยสารประจ าทาง สาย 6250 (รังสิต - ล าลูกกา)  
 3.2.2 สภาพโดยท่ัวไปของพื้นท่ีโครงการ 
  โครงการออกแบบภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน ต้ังอยู่ท่ี 31/135 ต าบล
บึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พื้นท่ีส่วนกลาง มีท้ังหมด 1 ไร่ 69 ตารางเมตร เป็น
พื้นท่ีส าหรับจัดภูมิทัศน์ 1 ไร่ 69 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีราบเรียบท้ังหมด 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน  

แสดง :  การเข้าถึงโครการ ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ์ :              พื้นท่ีโครงการ   
                            ถนนภายในโครงการ 
                            ถนนรังสิต - ล าลูกกา รังสิต - นครนายก 

 

 

 

 

ถ.รังสติ-นครนายก 

 

ถ.รังสติ-ล าลกูกา 

พืน้ท่ีโครงการ 
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3.2.3 อาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีโครงการ 
  3.2.3.1 ทิศเหนือ เป็นบริเวณด้านหน้าของโครงการ จะติดกับถนนภายในโครงการ
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อโครงการ เพราะเป็นพื้นท่ีส่วนกลางท่ีบุคคลมาใช้ในพื้นท่ีโครงการ 

 
 
ภาพที่ 3.5 อาณาเขตติดต่อกับทิศเหนือ 

   
  3.2.3.2 ทิศใต้ เป็นบริเวณด้านหลังของโครงการ จะติดกับบ้านข้างเคียง และติดกับ
ถนนภายในโครงการ ไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการ เพราะไม่ได้เป็นพื้นท่ีส่วนตัวของหมู่บ้าน 

 
ภาพที่ 3.6 อาณาเขตติดต่อกับทิศใต้ 
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3.2.3.3 ทิศตะวันออก เป็นบริเวณด้านขวาของโครงการจะติดกับบ้านข้างเคียง และ 
ติดกับถนนภายในโครงการไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการ เพราะไม่ได้เป็นพืน้ท่ีส่วนตัวของหมู่บ้าน 

 
ภาพที ่3.7 อาณาเขตติดต่อกับทิศตะวันออก 

 
  3.2.3.4 ทิศตะวันตกเป็นบริเวณด้านซ้ายของโครงการ จะติดกับท่ีท าการของ
หมู่บ้านไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการ เพราะไม่ได้เป็นพื้นท่ีส่วนตัวของหมู่บ้าน 

 
ภาพที่ 3.8 อาณาเขตติดต่อกับทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน 

แสดง :  บริเวณอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ี ภาพที่ 3.9 

สัญลักษณ์ :                     อาณาเขตติดต่อ  
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3.2.4 ลักษณะของสถาปัตยกรรม 
 ภายในโครงการหมู่บ้านฟ้าทอฝัน มีสไตล์บ้านแบบโมเดิร์น มีลักษณะบ้าน 2 ช้ัน 

และมีลักษณะท่ีไม่หรูหรามาก แต่จะเน้นไปในทางความเรียบง่าย และเป็นระเบียบ 
 พื้นท่ีบริเวณภายในโครงการมีการใช้ประโยชน์อยู่แล้ว เพราะพื้นท่ีส่วนกลางของ

หมู่บ้านจะมี นิติบุคคลหมู่บ้านฟ้าทอฝัน สนามเด็กเล่น ท่ีออกก าลังกายและสระว่ายน้ า เพื่อให้ เด็กๆ
และผู้ใหญ่มาใช้สถานท่ีเพื่อออกก าลังกายซึ่งแสดงภาพดังนี้ 
  3.2.4.1 อาคารนิติบุคคลหมู่บ้านฟ้าทอฝัน ลักษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคารช้ัน
เดียว 

 บริเวณตัวอาคารเป็นพื้นท่ีท่ีให้ติดต่อสอบถามและเป็นท่ีประชุมของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตัวอาคารเป็นสีฟ้า ภายในอาคารเป็นสีครีม หลังคาสีแดง 

 
ภาพที ่3.10 อาคารนิติบุคคล 
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3.2.4.2 ตัวบ้านโครงการ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสไตล์โมเดิร์น 
บริเวณตัวบ้าน เป็นสไตล์บ้านแบบโมเดิร์นและมีขนาด 2 ช้ัน มีสีครีมและสีอื่นๆตามความต้องการของ
ผู้อาศัย และบ้านโครงการเป็นบ้านเด่ียวและภายในบ้านโครงการ จะมีสวนขนาดเล็กของแต่ละบ้าน 

 
ภาพที่ 3.11 บ้านเด่ียวภายในโครงการ 

 
  3.2.4.3 แบบผังพื้นท่ีโครงการ 

 
ภาพที ่3.12 แบบผังพื้นท่ีโครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน 

แสดง :  ต าแหน่งของพรรณไม้เดิมภายในโครงการ ภาพที่ 3.13 

สัญลักษณ์ :          ต าแหน่งพืชพรรณเดิม 

 
 

  

ขีเ้หลก็ 

 

 

ราชพฤกษ์ 

พญาสตับรรณ ตีนเป็ด 

 

 

สะเดาไทย 
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ตารางที่ 3.1 สรุปลักษณะพืชพรรณภายในพื้นท่ีโครงการ 
ช่ือพรรณไม้ ภาพประกอบ ลักษณะท่ัวไป ลักษณะนิสัย/

ประโยชน์ 
ประโยชน์ด้าน
ภูมิทัศน์ 

ตีนเป็ด 
 

 

เป็นไม้ยืนต้นสูง
ประมาณ 12 – 
20 เมตร และ
เป็นไม้โตเร็ว ล า
ต้ น สู ง ให ญ่  มี
ดอกกล่ินหอมท่ี
แรงมาก 
 

เป็นไม้ท่ีมีล าต้น
ใหญ่ และล าต้น
น ามาใช้ท าเป็น
เครื่องใช้ ต่างๆ
ได้ 
 

น าม าป ระ ดั บ
ตกแต่งได้ในสวน 
เพื่อให้เป็นท่ีร่ม
เงา มีดอกออกสี
ขาว 
 

สะเดาไทย 
 

 

เป็ น ไม้ ยื น ต้ น
ขน าด ให ญ่ สู ง
ประมาณ 20 – 
25 เมตร เปลือก
ท่ีล าต้นมีขนาด
ค่อนข้างหนามีสี
น้ าตาล หรือเทา
ปนด า 
 

เป็นต้นไม้ขนาด
ใหญ่  และยอด
เป็ น พุ่ ม ห น า 
ช่วยให้ร่มเงาได้ 

น ามาท าเ ป็ น
อาหารได้ และ
สามารถปลูกได้
ในสวน เพื่อให้
ร่มเงาได้ 

ขี้เหล็กไทย 
 

 

เป็นไม้ยืนต้นสูง
ป ระม าณ  8 - 
15 เมตร ล าต้น
มักคดงอ เปลือก
มีสีเทาถึงน้ าตาล
ด าแตกเป็นร่อง
ต้ืนๆ ตามยาว 
 

ใ บ ขี้ เ ห ล็ ก มี
สรรพคุณขับพิษ
ไข้  ขั บ เสม ห ะ 
ขับปัสสาวะ 
 

น ามาใช้ท าเป็น
อ า ห า ร ไ ว้
รับประทาน แล้ว
ขี้ เ ห ล็ ก ยั ง มี
ประโยชน์ ด้าน
อื่นอีก  เช่น ใช้
แก้อาการท้องผูก 
บ ารุงโลหิต 
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ตารางที่ 3.1 สรุปลักษณะพืชพรรณภายในพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 
ช่ือพรรณไม้ ภาพประกอบ ลักษณะท่ัวไป ลักษณะนิสัย/

ประโยชน์ 
ประโยชน์ด้าน
ภูมิทัศน์ 

โมก 

 

เป็นไม้พุ่มสูงสูง
ประมาณ 1.5 – 
3 เมตร ล าต้นมี
ขนาดเล็กมีดอก
สีขาว 

โม ก เป็ น ไม้ ท่ี
ต้ อ ง ก า ร
แสงแดดปาน
กลาง หรือแดด
จัด   ต้องการ
ปริมาณน้ าปาน
กลาง 

น ามาตกแต่ ง
ภ า ย ใน ส ว น
ห รื อ ใน บ้ า น
และการปลูก
โมก จะท าให้
เกิดความสุขบริ
สุทธ์ 
 

ราชพฤกษ์ 
 
 

 

ราชพฤกษ์ เป็น
ไม้ยืนต้น ล าต้น
สูงประมาณ 10 
- 20 เมตร เปลือก
ต้ น อ่ อ น  มี
ลักษณะเรียบ สี
เท าแ ก ม เขี ย ว 
และมีอายุมาก 
 

ส่วนต่างๆของ
ต้ น คู ณ มี
ป ระ โยชน์ ใน
การรักษาโรค
ต่ างๆ ภ าย ใน
ร่างกาย 
 

ช่วยในการเป็น
ไ ม้ ป ร ะ ดั บ
ภ า ย ใน ส ว น
ต่างๆ และจะมี
ดอกสีเหลืองให้
เห็นเต็มท้ังต้น 
 

พญาสัตบรรณ 
 

 

พญาสัตบรรณ
เป็นไม้ยืนต้น ล า
ต้นสูงประมาณ 
12 - 20  เมตร 
เปลือกต้นหนา
เปราะ มีดอกสี
ขาวปนน้ าตาล 
และมีกล่ินเหม็น 
 

เปลือกของต้น 
เป็นยาขมเพื่อ
ช่วยให้ในการ
เจริญอาหาร 
 

ช่ ว ย เป็ น ไ ม้
ประดับในสวน 
แต่ดอกจะมี สี
ข าวแ ต่ จะ ส่ ง
กล่ินหอมท่ีแรง
มาก 
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3.2.6 สภาพภูมิอากาศ 
  3.2.6.1 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมในเดือนตุลาคม-เดือนกุมพาพันธ์ 
อุณหภูมิประมาณ 26.6 องศาเซลเซียส ผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการคือ ท าให้พื้นท่ีโครงการมีอากาศ
หนาวเย็น การออกแบบพื้นท่ีควรท าให้บริเวณนี้มีลักษณะพื้นท่ีโล่ง เพื่อให้ลมสามารถพัดเข้ามาได้
สะดวก และในช่วงเดือนนี้การโคจรของพระอาทิตย์จะอ้อมทางด้านทิศใต้ท าให้พื้นท่ีด้านทิศเหนือ
ได้รับแสงแดดน้อยลงและพื้นท่ีด้านทิศใต้จะได้รับแสงมากขึ้น ดังนั้นพื้นท่ีทางด้านทิศใต้ควรปลูก
พรรณไม้ท่ีทนต่อแสงแดดในตอนกลางวัน และควรมีทรงพุ่มท่ีให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี 
  3.2.6.2 ลมใต้  จะพัดปกคลุมในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม  มีอุณหภูมิประมาณ 
37.4 องศาเซลเซียส  ผลกระทบต่อพื้นท่ี  ในช่วงเดือนดังกล่าวเป็นช่วงฤดูร้อน  พื้นท่ีโครงการจะ
ได้รับแสงแดดมาก  พืชพรรณท่ีปลูกในพื้นท่ีโครงการควรมีความทนทานต่อแสงแดดและให้ร่มเงา  
โดยเฉพาะพื้นท่ีในด้านทิศเหนือซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับแสงแดดท้ังวัน  แต่มีลมใต้พัดเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ
ท าให้อากาศเย็นลงไม่ร้อนมาก  ดังนั้นพื้นท่ีทางด้านทิศเหนือจึงควรมีพรรณไม้ท่ีให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี  จึง
ควรเลือกปลูกพรรณไม้ท่ีทนทานต่อแสงแดดและให้ร่มเงาเพิ่มเพื่อเพิ่มพื้นท่ีพักผ่อนให้แก่พื้นท่ี
โครงการ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

50 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน  

แสดง :  ทิศทางลมและแสงอาทิตย์ ภาพที ่3.14 

สัญลักษณ์ :              ดวงอาทิตย์          
                            ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  
                            ลมตะวันตกเฉียงใต้                                      
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3.2.7 ระบบสาธารณูปโภค 
  จากการศึกษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในพื้นท่ีโครงการนิติบุคคล
ของหมู่บ้านฟ้าทอฝัน พบว่ามีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นท่ีโครงการท่ีไม่พบปัญหา 
จึงอาจจะมีผลกระทบบางส่วนไม่มาก ดังรายละเอียดจากการศึกษาดังนี้ 
  3.2.7.1 ระบบไฟฟ้ าภายในพื้น ท่ี โครงการได้มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าโดยใช้
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่ือมต่อ ติดต้ังเสาไฟฟ้าตามแนวถนนสู่พื้นท่ีโครงการ มีการขอ
อนุญาตติดต้ังกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ตัวบ้านทางทิศใต้ 

 
 

ภาพที ่3.15 ระบบไฟฟ้า 
 
  3.2.7.2 ระบบการระบายน้ า จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการนิติบุคคลหมู่บ้านฟ้าทอฝัน 
มีการวางระบบระบายน้ ารอบพื้นท่ีโครงการ ทางด้านหน้าของโครงการทางทิศเหนือ เป็นการระบาย
น้ าแบบธรรมชาติ เพราะน้ าจะไหลจากทางท่ีสูงไปยังท่ีต่ า น้ าจะไหลไปทางหน้าหมู่บ้านทางทิศ
ตะวันออก พื้นท่ีโครงการจึงไม่มีปัญหาในการระบายน้ า 

   
 
ภาพที ่3.16 ระบบระบายน้ า 
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                    3.2.7.4 ระบบประปา พื้นท่ีโครงการใช้ระบบประปาท่ีมาจากการประปาอ าเภอล าลูก
กา เข้าสู่หมู่บ้านฟ้าทอฝัน มีปั้มน้ าท่ีเป็นของแต่ละบ้าน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 

 
 

ภาพที ่3.17 ระบบประปา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน  

แสดง :  ผังระบบไฟฟ้าและระบบน้ าของพืน้ท่ีโครงการ ภาพที่ 3.18 

สัญลักษณ์ :  ระบบน้ า                                     
                ระบบปั๊มน้ า  
                แสดงระบบไฟฟ้า                                  
                เสาไฟฟ้า  
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3.2.8 มุมมองและทัศนียภาพ 
  จากการส ารวจสภาพพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลักษณะของมุมมองออกเป็น 2 
ลักษณะ คือมุมมองจากภายนอกโครงการเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ และมุมมองจากภายในโครงการออกสู่
ภายนอกโครงการ  

3.2.8.1 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่พื้นท่ีภายนอกโครงการทิศเหนือจะติดกับ
ถนนภายในโครงการ 
 

 
ภาพที ่3.19 มุมมองภายนอกบริเวณทางทิศเหนือ 

 
 ทิศใต้จะติดกับบ้านภายในโครงการ 

 

ภาพที ่3.20 มุมมองภายนอกบริเวณทางทิศใต้ 
 
  ทิศตะวันออกจะติดกับบ้านภายในโครงการ 

 

ภาพที ่3.21 มุมมองภายนอกบริเวณทางทิศตะวันออก 

 



 

55 
 

ทิศตะวันตกจะติดกับนิติบุคคลหมู่บ้าน 

 

ภาพที ่3.22 มุมมองภายนอกบริเวณทางทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน            

แสดง : มุมมองทัศนียภาพภายในและภายนอกโครงการ  
ภาพที่ 3.23 

สัญลักษณ์ :                    
                    มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ       
                                       
                    มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในพื้นท่ีโครงการ 
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   ทิศเหนือ สามารถมองเห็นพื้นท่ีโล่งภานในโครงการ 

 
ภาพที ่3.24 มุมมองภายในบริเวณโครงการทางทิศเหนือ 

 

ทิศใต้ สามารถมองเห็นพื้นท่ีโล่งภายในโครงการ 

 
ภาพที ่3.25 มองภายในบริเวณโครงการทางทิศใต้ 

 

  ทิศตะวันออก สามารถมองเห็นพื้นท่ีโล่งภายในโครงการ 

 
ภาพที ่3.26 มุมมองภายในบริเวณโครงการทางทิศใต้ 
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ทิศตะวันตก สามารถมองเห็นพื้นท่ีโล่งภายในโครงการ 

 
ภาพที ่3.27 มุมมองภายในบริเวณโครงการทางทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน 

แสดง :  การแบ่งโซนตามลักษณะของพื้นท่ีโครงการ ภาพที่ 3.28 

สัญลักษณ์ :                      Zone A 
 
                                    Zone B                     
                             
                                    Zone C          

   

 

 

 

ZONE A ZONE B ZONE C 
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ตารางที่ 3.2 สรุปข้อมูลด้านพื้นท่ี 

Zone Site Characteristic Remark 

 

Zone A 

 

พ้ืนที่  Zone A มีเน้ือที่ประมาณ 
200 ตารางเมตร ต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเป็นพ้ืนที่ที่ ติดกับ นิติ
บุคคลหมู่บ้ าน และการสัญจร
ภายในโครงการ และเป็นพ้ืนที่ที่
รับแสงแดดทั้งวัน  

 

เป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพเสื่อมโทรม 
และมีภูมิทัศน์ที่ เสื่อมโทรมแล้ว
พ้ืนที่จะรับแสงแดดทั้งวัน เพราะ
ไม่มีต้นไม้ที่ให้ความร่มเงา 

 

Zone B 

 
 

พ้ืนที่ Zone B มีเน้ือที่ประมาณ 
600 ตารางเมตร ต้ังอยู่ระหว่าง
ทางทิศตะวันออก กับตะวันตก 
เป็นพ้ืนที่ที่ติดกับ บ้านในโครงการ 
มีการจัดภูมิทัศ น์ แต่มีสภาพที่
เสื่อมโทรม และเป็นพ้ืนที่ที่ รับ
แสงแดดช่วงเช้า และโดนแดด
มาก เพราะเป็นพ้ืนที่โล่ง 

 

เป็นพ้ืนที่ เปิ ดโล่ ง มีการจั ดภูมิ
ทัศน์ และมีสภาพที่ เสื่อมโทรม 
และเป็นพ้ืนที่ที่มีอากาศไม่ค่อย
ร้อนเพราะมีต้นไม้และตัวอาคารที่
ให้ร่มเงา 

 

Zone C 

 

พ้ืนที่ Zone C มีเน้ือที่ประมาณ 
869 ตารางเมตร ต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันออก เป็นพ้ืนที่ติดกับ บ้าน
ในโครงการ มีการจัดภูมิทัศน์ แต่
มีสภาพที่ เสื่อมโทรม และเป็น
พ้ืนที่ที่รับแดดช่วงเช้า และโดน
แสงแดดร าไร เพราะมีพรรณไม้
ใหญ่คอยให้ร่มเงา 
 

เป็นพ้ืนที่ เปิ ดโล่ ง มีการจั ดภูมิ
ทัศน์ และมีสภาพที่ เสื่อมโทรม 
และเป็นพ้ืนที่ที่มีอากาศไม่ค่อย
ร้อนเพราะมีต้นไม้และตัวอาคารที่
ให้ร่มเงา 
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3.3  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พ้ืนท่ีโครงการ 
ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน ได้ศึกษาพฤติกรรมและ

ความต้องการของผู้มาใช้โครงการจากประเภทของผู้มาใช้โครงการรวมถึงประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณ
ข้างเคียง ดังนั้นการศึกษาจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ใช้ประจ าและการออกแบบถามและเอกสารอื่นท่ี
เกี่ยวข้องทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์จากผู้ใช้ช่ัวคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1 ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ 
 3.3.1.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ าวัน  คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทและหน้าท่ี เป็น ผู้ ท่ีมี

ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและส่ิงแวดล้อมโดยกลุ่มผู้ใช้ประจ ามักมีพื้นท่ีประจ าของ
แต่ละบุคคลลักษณะการใช้พื้นท่ีภายในอาคารแบ่งเป็นพื้นท่ีการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าท่ีโดยแบ่งเป็น
ห้องๆ อย่างชัดเจนและส่วนพื้นท่ีภายนอกอาคารใช้ในการพักผ่อน    

 3.3.1.2 กลุ่มผู้ใช้ช่ัวคราว คือ ประชาชนท่ีในพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการ เข้ามาพื้นท่ี
โครงการเป็นครั้งคราว โดยจากการศึกษานี้ได้ศึกษาจากแบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่างประชากร
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้ช่ัวคราวได้ 2 ประเภทคือ 

  1) กลุ่มนิติบุคคลหมู่บ้านฟ้าทอฝัน คือ ประชาชนนท่ีใช้สถานท่ีนิติบุคคลท่ี
อยู่ในพื้นท่ีโครงการ การศึกษาโดยการกรอกแบบสอบถาม 

  2) กลุ่มผู้ใช้ท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีท ากิจกรรมนันทนาการ คือ ประชาชนท่ีเข้ามา
ใช้พื้นท่ีท ากิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้จ านวนประชากรท่ีอยู่ในหมู่บ้านฟ้าทอฝันจ านวน 100 หลัง ท่ีเข้ามาใช้
พื้นท่ีเพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการพื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝันมาก
ท่ีสุดก าหนดขนาดประชากรเป็นจ านวน (ดังตารางท่ี 3.3) ดังนี้ 
ตารางที่ 3.3 แสดงจ านวนพื้นท่ีและประชากรท่ีหมู่บ้านฟ้าทอฝัน 

จ านวนครัวเรือนท้ังหมด 100 ครัวเรือน 

                    จ านวนประชากร 325 คน 
                    จ านวนประชากรชาย 170 คน 

         จ านวนประชากรหญิง 155 คน 
                    ความหนาแน่นเฉล่ีย 276 คน/ตารางกิโลเมตร 
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จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปความต้องการได้ดังนี้ ควรจัดให้พื้นท่ีนั่งพักผ่อนข้างตัว
อาคาร และจัดให้มีพืชพรรณสวยงามรอบอาคาร เพื่อการพักผ่อนคลายและเกิดความร่มรื่น ส าหรับ
ผู้ใช้ท่ีมาติดต่อราชการจากการศึกษาพบว่าประชาชนท่ีใช้พื้นท่ีท ากิจกรรมนันทนาการต้องการให้มี
พื้นท่ีพักผ่อน ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ม้านั่ง ถังขยะ เกิดขึ้นในพื้นท่ีโครงการ กิจกรรมและความ
ต้องการเป็นตัวก าหนดเพื่อการท าแบบสอบถาม 

 3.3.2.2 ผู้ใช้ช่ัวคราว 
  1) ด้านข้อมูลท่ัวไป 
   (1) การศึกษากลุ่มผู้ใช้ช่ัวคราว พบว่า กลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ของ

ผู้ท่ีมาติดต่อราชการท่ีเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 55 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 45 
   (2) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้ท่ีมาติดต่อราชการมีอายุระหว่าง 

46 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 ช่วงอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 65 และผู้ท่ีมาติดต่อราชการท่ีมี
อายุ 15 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 5 

  2) ข้อมูลท่ัวไปด้านกิจกรรมนันทนาการ 
   (1) การเข้ามาใช้ท ากิจกรรมในพื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน

จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า ผู้ท่ีมาติดต่อราชการในพื้นท่ี ในอาคาร คิดเป็นร้อยละ 60 พื้นท่ี
พักผ่อน 10 และผู้ใช้ช่ัวคราวที่ท ากิจกรรมนันทนาการ ฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 30 

   (2) ผู้ใช้ท่ีมาท ากิจกรรมนันทนาการใช้เวลา 30.60 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 20 มากกว่า 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 80 

   (3) ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีต้องการให้มีในพื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้าน
ฟ้าทอฝันจากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า 

 พื้นท่ีนั่งพักผ่อน  ร้อยละ 55      ต้องการปรับปรุงมากท่ีสุด 
 พื้นท่ีสวนหย่อม  ร้อยละ 30      ต้องการปรับปรุงมากท่ีสุด 
 พื้นท่ีออกก าลังกาย,สนามเด็กเล่น ร้อยละ 10   ต้องการปรับปรุงมากท่ีสุด 
 ถังขยะ   ร้อยละ 5      ต้องการปรับปรุงมากท่ีสุด 

   3) ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ และส่ิงอ านวยความสะดวกใน
พื้นท่ีท่ีต้องการเพิ่ม 

   (1) ส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมในพื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้าน้าทอ
ฝันจากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า 
              โต๊ะเก้าอี้ ร้อยละ 50 ต้องการมากท่ีสุด 
    ม้านั่ง  ร้อยละ 30 ต้องการมากท่ีสุด 
    ถังขยะ  ร้อยละ 10 ต้องการมากท่ีสุด 
    เสาไฟข้างทาง  ร้อยละ 10 ต้องการมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
ประเภท พฤติกรรม ความต้องการ 

1. ผู้ใช้ประจ า มีจ านวน 1 คน 
สุ่มการสัมภาษณ์ คือ นางสาว
เบญจวรรณ นุราช  
 

มีการใช้พื้นท่ีในส่วนตัวอาคาร
ท่ีคอยให้บริการแก่ผู้ท่ีมาติดต่อ
ราชการมีการใช้พื้น ท่ีทุกวัน
จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 
- 16.00 น .  แ ล ะ ใ ช้ พื้ น ท่ี
พักผ่อน 

1. จัดให้มีพื้นท่ีนั่งพักผ่อนข้าง
ตัวอาคารเพิ่ม และจัดให้มีพืช
พรรณรอบๆ อาคารให้มีความ
สวยงาม เพื่อให้เกิดความร่มรื่น 

2. ผู้ ใช้ ช่ั วคราว ท่ีมาติดต่อ
ราชการ 
 

ลักษณะพฤติกรรมผู้ท่ีมาติดต่อ
ร า ช ก า ร ก ร ะ จ าย ตั ว ข อ ง
กิจกรรมน้อย ใช้พื้นท่ีในอาคาร
เป็นส่วนใหญ่แต่มีบ้างท่ีใช้พื้นท่ี
ภายนอกอาคาร เช่น บริเวณ
ส่วนพักผ่อน ท่ีจอดรถ ผู้ท่ีมา
ติดต่อราชการส่วนใหญ่ เป็น
ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านท่ีจะ
มารับเบี้ยยังชีพ 

2. กิจกรรมประเภทพักผ่อน
หย่อนใจ จัดพืชพรรณบริเวณ
รอบอาคารและส่วน โชว์ ให้
สวยงาม 
 

3. ผู้ ใช้ ท่ี เข้ ามาใช้พื้ น ท่ีท า
กิจกรรมนันทนาการ 
 

ลั ก ษ ณ ะ พ ฤ ติ ก ร รม ผู้ ท่ี ท า
กิจกรรมนันทนาการ ส่วนใหญ่
ใช้พื้นท่ีสนามกีฬา เล่นฟุตบอล 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เดินทางโดย
การใช้รถจักรยานยนต์ ใช้เวลา
ท ากิจกรรมมากกว่า 60 นาที  
 

1. กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ เ ภ ท
นันทนาการออกก าลั งกาย
ต้องการเพิ่มรั้วกั้น ต้องการให้
มีสนามเด็กเล่น 
2. กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ เ ภ ท
นั น ท น าก ารแ บ บ พั ก ผ่ อ น
ต้องการให้มีพื้นท่ีพักผ่อน 
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3.4  การสรุปศักยภาพของพ้ืนท่ีและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีโครงการ 

 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัดต่างๆ รวมถึงการเข้าใช้พื้นท่ี
ต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อทราบถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพื้นท่ีโครงการ รวมถึงการน าไปต่อ
ยอดพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ของพื้นท่ีนั้น (ดังตารางท่ี 3.5) 
ตารางที่ 3.5 สรุปศักยภาพของพื้นท่ีและการพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ี 

Site Characteristics Program Potential Program Development 
 
พื้ น ท่ี  Zone A เป็นพื้ น ท่ีอยู่
บริเวณอยู่ด้านหน้าโครงการ
ด้านทิศตะวันตก เป็นพื้นท่ีติด
กับ Zone B และ Zone C ซึ่ง
ประกอบ อาคารส านั กงาน 
ความปลอดภัยลักษณะพื้นท่ี
โดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีอยู่ ติดกับ
ถ น น สั ญ จ ร ห ลั ก ท่ี เป็ น
ทางเข้าออกของพื้นท่ีโครงการ 
จัดอยู่ ในพื้น ท่ีสภาพเป็นดิน
ท้ังหมด ผลกระทบคือในฤดูฝน
ท าให้พื้นท่ีดินเฉอะแชะท าให้
ท าเข้าพื้นท่ีโครงการไม่ได้ เป็น
พื้นท่ีท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ัง
วัน มีลมพัดผ่านตลอดท้ังวัน
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีโล่ง 

 

 
พื้นท่ีบริเวณนี้เป็นพื้นท่ีท่ียังไม่
เปิดให้ใช้บริการ เนื่องจากเป็น
สถานท่ีท่ีก่อสร้างขึ้นมาใหม่ 
และยังไม่เปิดให้ใช้บริการ 

 

 
พื้นท่ี Zone A ประกอบด้วย 
1. อาคารส านักงานนิติบุคคล
ซึ่ ง ไม่ ไ ด้มี ก าร จัดพื ชพรรณ
เพื่อให้เกิดความร่มรื่น  
2. สถานท่ีพักผ่อน ในฤดูฝนท า
ให้พื้น ดินเฉอะแชะท าให้เข้า
พื้นท่ีส่วนท่ีนี่ได้ไม่สะดวก ควร
มีการจัดการภูมิทัศน์โดยปูแผ่น
ทางเดินเท้าใหม่เพื่อให้เข้าถึง
พื้นท่ีได้ 
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ตารางที่ 3.5 สรุปศักยภาพของพื้นท่ีและการพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Site Characteristics Program Potential Program Development 

 
พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีติดกับ 
Zone A และ Zone C พื้น ท่ี
อยู่ข้างซึ่งประกอบด้วย ศาล
พระพรหม เครื่องออกก าลัง
กาย  ลักษณะพื้นท่ีโดยท่ัวไป
ด้านหน้าอาคารส านักงานเป็น
พื้นท่ีโล่งกว้าง 
 

พื้นท่ีบริเวณนี้มีผู้ใช้พื้นท่ี พื้นท่ี
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 
08.00 - 16.00 น. และใช้พื้นท่ี
พักผ่อน 
 

พื้นท่ี Zone B สภาพด้านหน้า
อาคารเป็นพื้นท่ีโล่งกว้าง ไม่มี
พรรณไม้เดิม มีหญ้าตายเป็น
หย่อมๆ ควรมีการจัดภูมิทัศน์
ให้สวยงาม 
 

พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีติดกับ 
Zone B พื้นท่ีอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออก ซึ้งประกอบด้วย 
สนามเปตอง สนามเด็กเล่น 
และพื้นท่ีโล่งกว้างยังไม่มีการ
จัดภูมิทัศน์ 
 

พื้นท่ีบริเวณสนามเปตองเพื่อ
เล่นเปตอง ควรมีขอบเขตของ
เส้นสนามและท่ีกั้นเพื่อความ
ปลอดภัยส าหรับผู้ ท่ีใช้พื้น ท่ี
บ ริ เวณ ข้ า ง เคี ย งและท า ท่ี
พักผ่อนส าหรับผู้ ท่ี เข้ามาใช้
บริการท่ีพื้ น ท่ีบริ เวณพื้ น ท่ี
สนามฟุตบอล 
 

ลานกีฬาเปตอง  
มีสภาพพื้นท่ีเป็นลานหินไม่มี
ขอบเส้นของการใช้พื้นท่ี ดังนั้น
ควรมีการท าขอบเขตของเส้น
ลานกีฬาและท่ีกั้นส าหรับความ
ปลอดภัยของผู้ ท่ี อยู่บริ เวณ
ข้างเคียง และจัดท าท่ีพักผ่อน
ส าหรับ ผู้ ท่ี เข้ าใช้ ในบริ เวณ
สนามเปตอง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน 

แสดง :  Bubble Diagram  ภาพที่ 3.29 

สัญลักษณ์ :                                   ทางสัญจรหลัก 
                                                 ปิดกั้นแบบมองเห็น 
                                                 ปิดกั้นสายตา 
                                                 การเช่ือมกิจกรรม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน  

แสดง :   Site Relation ภายในพื้นท่ีโครงการ                                                                                 ภาพที่ 3.30 

สัญลักษณ์ :                  ปิดกั้นโดยพรรณไม้                 
                                การเช่ือมโยง 
                                การสัญจร 
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บทที่ 4 

แนวความคิดในการออกแบบ 
 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี โดยมุ่งเน้นการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสถานท่ีพักผ่อนและออกก าลังกาย 
ของประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการพื้นท่ีโครงการ โดยการท าการศึกษาพื้นท่ีโครงการ ความต้องการของ
ผู้ใช้โครงการ และหลักทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีโครงการ เพื่อก าหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของ
โครงการให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการออกแบบในแต่ละสัดส่วน โดยค านึงถึงประโยชน์ในการ
ใช้สอยต่างๆ ของศักยภาพพื้นท่ีโครงการ นโยบายของโครงการ และต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยใน
ด้านต่างๆ ของผู้ใช้โครงการ 
 

4.1  แนวความคิดหลัก 

 แนวความคิดหลักได้มาจากศึกษาการท ากิจกรรมในพื้นท่ีโครงการและตามศักยภาพของพื้นท่ี

ของพื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นท่ีท่ีมีการท ากิจกรรม 

เพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิต ท่ีดีของประชาชนในหมู่บ้าน พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน ซึ่งเป็น

ศูนย์กลางของประชาชนท่ีมาติดต่อท าธุระ นอกจากการบริการติดต่อท าธุระแล้ว ยังส่งเสริมเรื่องท่ีเป็น

ประโยชน์ของชุมชนหมู่บ้านฟ้าทอฝัน เช่น รณรงค์ให้ประชาชน ออกก าลังกายและดูแลสุขภาพของ

ตนเอง ดังนั้นจึงน าข้อมูลเหล่านี้มาเป็น แนวความคิดเพื่อการออกแบบพื้นท่ีโครงการให้สามารถ

รองรับกับกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในโครงการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการ จนเกิดเป็น

แนวความคิดหลักในการออกแบบและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการจนเกิดเป็น

แนวความคิดหลัก 

 จากข้อมูลข้างต้นแนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) คือ “ฟ้าทอฝัน 

ร่มเย็น” ซึ่งเป็นแนวความคิดท่ีได้มาจาก ช่ือของหมู่บ้านฟ้าทอฝัน โดยมุ่งเน้นให้มีการออกก าลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพดี ทางนิติบุคคลหมู่บ้านฟ้าทอฝัน จึงได้มีนโยบายเป็นศูนย์กลางให้กับประชาชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยลักษณะพื้นท่ีของโครงการนั้นเป็นพื้นท่ี ท่ี จัดแบ่งการท า

กิจกรรมเป็นสัดส่วน เช่น ออกก าลังกาย พื้นท่ีพักผ่อน ไว้ส าหรับประชาชนมาใช้บริการในพื้นท่ี 
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดงแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะพื้นที่ 
พ้ืนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ได้มีการจัดสรร
พ้ืนที่ส่วนที่ เหลือจากตัวอาคารเป็น
สถานที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
พ้ืนที่พักผ่อน พ้ืนที่ออกก าลังกาย ไว้
ส าหรับประชาชนมาใช้บริการ 

 

ฟ้าทอฝัน ร่มเย็น 

Concept 

นโยบาย 
เป็นศูนย์กลางให้กับหมุ่บ้านและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน 
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4.2  ข้อจ ากัดในการออกแบบ 

ตารางที่ 4.1 ข้อจ ากัดในการออกแบบ 

  Zone ลักษณะปัญหา ประเด็นในการศึกษา ข้อจ ากัด/ในการออกแบบ 

     A              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. เป็นพื้นท่ีท่ีติดทางเข้า-ออก 
จึงมีการสัญจรเป็นจ านวนมาก 
อาจท าให้มีปัญหาทางด้าน
เสียงและฝุ่นละออง 
ดังนั้นควรค านึงการเลือกใช้พืช
พรรณท่ีมีในการกรองเสียง
และฝุ่นละออง 
2. พื้นท่ีท่ีได้รับแสงตลอดท้ัง
วัน และค่อนข้างร้อน อากาศ
ร้อน จึงควรจัดภูมิทัศน์ให้ร่ม
เงาโดยการปลูกต้นไม้บริเวณ
โดยรอบ 
3. ในอนาคตจะมีประชากร
เ ข้ า ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร ม า ก ขึ้ น 
เนื่องจาก ในพื้นท่ีได้มีการจัด
บริเวณพื้นท่ีไว้ส าหรับพักผ่อน 
ให้มีความร่มรื่น 
4. ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังไม่มีพืช
พรรณเนื่องจากบริเวณนี้ได้รับ
แสงแดดเต็มวัน ดังนั้นควร
เลือกพืชพรรณท่ีทนแดด  
 

1. การเข้าถึง 

 

 

 

 

2. ภูมิอากาศ 

 

 

 

3. จ านวนผู้ใช้ 

 

 

 

4. พืชพรรณ 

 
 

พื้นท่ี  Zone A อยู่ส่วน 
หน้าโครงการ  
- ทิศเหนือติดกับถนนใน
โครงการ 
- ทิศใต้ ติดกับหมู่บ้ าน
โครงการ 
- ทิศตะวันออกติดกับ
บ้านโครงการ 
- ทิศตะวันตกติดกับนิติ
บุคคล 
พื้ น ท่ี  Zone A ยั ง ไ ม่ มี
การจัดภูมิ ทัศน์บริ เวณ
รอบ บริเวณ 
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ตารางที่ 4.1 ข้อจ ากัดในการออกแบบ (ต่อ) 

Zone ลักษณะปัญหา ประเด็นในการศึกษา ข้อจ ากัด/ปัญหาในการ

ออกแบบ 

B พื้นท่ี Zone B อยู่
บริ เวณส่วนกลาง
ของพื้นท่ีโครงการ 
ในพื้นท่ีประกอบไป
ด้วย อาคาร อบต. 
และยังไม่มีการจัด
ภูมิทัศน์โดยรอบๆ
อาคาร 
 

1. ภูมิอากาศ 
 

 

 

 

 

2. พืชพรรณ 

1.บริ เ วณพื้ น ท่ีนี้ จ ะ
ได้รับลมและแสงแดด
ตลอดท้ังวันเพราะพื้นท่ี
ติดกับท่ีโล่ง ควรปลูก
ไม้ท่ีช่วยลดแรงลมและลด
แสงแดดเข้าสู่พื้นท่ี 

 
2. พื้นท่ีโครงการเป็น
พื้น ท่ี โ ล่ งยั ง ไม่ มีพื ช
พรรณเนื่องจากบริเวณนี้
ได้รับแสงแดดเต็มวัน
ดังนั้ นควร เ ลือกพื ช
พรรณท่ีทนแดด 

C 
 

พื้ นท่ี  Zone C อยู่
ทางด้านทิศตะวันออก
ของพื้นท่ีประกอบไป
ด้วย สนามฟุตบอล 
พื้นท่ียังขาดท่ีพักผ่อน
โดยรอบ 

1. ภูมิอากาศ 

 

 

 

1. พื้นท่ีโครงการได้รับ
ลมและแสงแดดท้ังวัน
ควรมีการจัดภูมิทัศน์ท่ี
ช่วยลดแรงลม และลด
ฝุ่นละออง มีการปลูก
ต้น ตะแบก สนประดิพัทธ์ 
เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.1 ข้อจ ากัดในการออกแบบ (ต่อ) 

Zone ลักษณะปัญหา ประเด็นในการศึกษา ข้อจ ากัด/ปัญหาในการ

ออกแบบ 

C  2. จ านวนผู้ใช้ 

 

 

 

 

 

 

3. พืชพรรณ 

 

2. เนื่องจากพื้นท่ีติด
กับสนามฟุตบอลเดิม
ท าให้มีประชากรมาใช้
พื้นท่ีมาก ดังนั้นการ
ออกแบบควรค านึงถึง
การจัดท่ีนั่งพักผ่อนไว้
ส าหรับคนท่ีเข้ามาใช้
บริการบริเวณพื้นท่ี 
 

3. จัดให้มีพืชพรรณใน
พื้นท่ีไว้เพื่อให้ร่มเงาใน
บริ เวณท่ีนั่ งพักผ่อน
แ ล ะ ค ว ร เ ลื อ ก พื ช
พ ร ร ณ ท่ี ท น แ ด ด 
เพราะพื้นท่ีค่อนข้าง
ร้อน เช่น ต้นหูกระจง 
ปีป พิกุล เป็นต้น 
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4.3  แนวความคิดในด้านการออกแบบพื้นท่ีใช้สอยภายในโครงการ 

 แนวความคิดด้านการใช้พื้นท่ีใช้สอยภายในโครงการนี้ได้มาจากแนวความคิดหลัก (Main 
Concept) คือ “ฟ้าทอฝัน ร่มเย็น” โดยได้น าแนวคิด จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
หลักการจัดวางภายในพื้นท่ีโครงการโดยการค านึงถึงความเหมาะสมกับพื้นท่ีท ากิจกรรม การแก้ไข
ปัญหาต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษา ท้ังภายในและภายนอกพื้นท่ีโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
พื้นท่ีโครงการสามารถจัดสัดส่วนพื้นท่ีการใช้สอยตามการท ากิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้ พื้นท่ีต้อนรับ พื้นท่ี
นันทนาการ พื้นท่ีส่วนสาธารณะ และพื้นท่ีส่วนตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.3.1 พื้นท่ีต้อนรับ เนื่องจากพื้นท่ีเดิมเป็นพื้นท่ีโล่ง ซึ่งอยู่บริเวณทางด้านหน้าของโครงการ
ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์เพื่อความสวยงาม และบริเวณทางเข้าตัวอาคารยังเป็นลูกลังจึงได้มีการปรับปรุง
การจัดภูมิทัศน์บริเวณนี้ขึ้นเพื่อป้องกันเสียง และบดบังทัศนียภาพ และท าทางเข้าไปสู่ตัวอาคารศูนย์
การเรียนรู้ และศูนย์รักษาความปลอดภัยข้ึนเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงตัวอาคาร 
 4.3.2 พื้นท่ีส่วนสาธารณะ เนื่องจากพื้นท่ีเดิมเป็นพื้นท่ีโล่งซึ่งไว้ท ากิจกรรมต่างๆ ตาม
เทศกาล ไม่มีการจัดภูมิทัศน์เพื่อให้ความร่มเงา จึงต้องมีการปรับปรุงพื้นท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
โดยมีการจัดภูมิทัศน์เพื่อความร่มรื่น และท่ีพักผ่อน 
 4.3.3 พื้นท่ีนันทนาการ พื้นท่ีบริเวณนี้มีสนามฟุตบอล และบริเวณโดยรอบเป็นที่โล่งไม่มีท่ีนั่ง

พักผ่อน จึงได้มีการปรับปรุงโดยการจัดภูมิทัศน์ภูมิทัศน์โดยรอบและเพิ่มท่ีนั่งพักผ่อนบริเวณรอบพื้นท่ี 

4.4  การออกแบบด้านพืชพรรณ 

 การดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณทุกชนิดท่ีเลือกต้องพิจารณาถึงการดูแลรักษาควรเน้นพืชพรรณ
ท่ีมีการบ ารุงรักษาง่ายและมีต้นทุนต่ า จากประโยชน์ใช้สอยทางด้านต่างๆ ของพรรณไม้สามารถน าพืช
พรรณมาประยุกต์ใช้ในด้านแนวความคิดในการออกแบบด้านพืชพรรณตามลักษณะของพื้นท่ีและการ
แบ่งโซนได้ (ดังตารางท่ี 4.2) ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการออกแบบด้านพืชพรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

Zone การเข้าใช้พื้นท่ีโครงการ ประโยชน์การใช้สอย/การเลือกพืช

พรรณ 

A 
พื้นท่ีส่วน อาคารนิติบุคคลหมู่บ้าน 
 

1. ส่วนต้อนรับ 
2. พื้นท่ีพักผ่อน 
 

- เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้น
ปูน  และ ไ ด้รั บแสงแดดน้อย 
ดังนั้น จึง ไม่ เ ลือกใช้พืชพรรณ
เพราะพื้นท่ีเป็นพื้นปูนส่วนใหญ่ 
ส่วนไม้พุ่มควรเลือกพรรณไม้ท่ีทน
ต่อสภาพอากาศได้ดี เช่น เทียน
ทอง เป็นต้น  สภาพพื้นท่ีปัจจุบัน
ไม่มีการจัดวางพืชพรรณส าหรับ
พื้นท่ี และยังขาดคนดูแลรักษา 
ดั ง นั้ น คว ร เ ลื อกพื ชพร รณ ท่ี
สามารถทนต่อสภาพอากาศ และ
เพื่อสร้างจุดเด่น ความสวยงาม
ให้กับพื้นท่ีรวมถึงมีการดูแลรักษา
ง่าย 

B 
พื้นท่ีส่วนศาลพระพรหม 

 

1. พื้นท่ีส่วนโชว์ 
2. สวนหย่อม 

พืชพรรณท่ีควรเลือกใช้ในบริเวณ
พื้นท่ีนี้ คือ ฟรอคเทล แคนา หลิว 
ตีนเป็ดน้ า เป็นต้น ในการเลือกใช้
ไม้พุ่มควรเลือกดูแลรักษาง่าย 
เช่น พุดศุภโชค เข็มปัตตาเวีย 
ต้อยต่ิงเทศ  เสริมสร้างความ
สวยงามให้พื้นท่ี 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการออกแบบด้านพืชพรรณ (ต่อ) 

Zone การเข้าใช้พื้นท่ีโครงการ ประโยชน์การใช้สอย/การเลือกพืช

พรรณ 

C 
พื้นท่ีส่วนนันทนาการ 
 

1. พื้นท่ีพักผ่อน 
2. ลานกิจกรรมสนามเด็กเล่น 
สนามเปตอง 
 

เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ได้รับ
แสงแดดช่วง เ ช้า  ดั งนั้ น จึ ง
เลือกใช้พืชพรรณท่ีให้ร่มเงา
แ ล ะ ค ว ร ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภัยของผู้ท่ีมาใช้สนามเป
ตอง เครื่องเล่นเด็กจึงควรเลือก
พืชพรรณท่ีไม่เปราะหักง่าย
และทนต่อสภาพอากาศได้ดี 
เช่น มะฮอกกะนี โมก น้ าเต้า
ต้น หมากสง เป็นต้น  
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4.5  แนวคิดการออกแบบภูมิทัศน์ดาดแข็ง 

 แนวความคิดภูมิทัศน์ดาดแข็งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในงานภูมิทัศน์อย่างหนึ่ง  ท่ีท าให้งาน
ภูมิทัศน์มีองค์ประกอบครบถ้วน  สามารถดึงดูดความสนใจ  หลักการเลือกใช้วัสดุตกแต่งทางด้านภูมิ
ทัศน์พิจารณาการเลือกใช้และการออกแบบท้ัง รูปทรง สีสัน ท่ีท าให้เกิดความสวยงามและเกิดความ
กลมกลืนในพื้นท่ีออกแบบ ท าให้สามารถดึงดูดผู้ใช้โครงการ สามารถจ าแนกภูมิทัศน์ดาดแข็งภายใน
พื้นท่ีโครงการ ดังนี้ 
ตารางที่ 4.3 แสดงการเลือกใช้แต่ละโซน 

Zone ภาพประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

A 

 

 

กระเบื้องโมเสคขนาด 
12*12 นิ้ว เป็นวัสดุท่ี
ใช้นิยมในการก่อสร้าง
ส่วนประกอบหลักคือ 
ดิน เซรามิก  

การเลือกใช้ขี้นอยู่กับสี
ท่ีต้องการให้เหมาะสม
กับรูปแบบในการจัด 
จะใช่กระเบ้ืองสีน้ าเงิน 
กระเบื้องนี้จะเลือกใช้
ในบริเวณ Zone A ซึ่ง
จัดปูพื้นไว้ส าหรับสระ
ว่ายน้ า              

 

 

แ ป้ น บ าส เ ก ตบ อ ล
ขนาดหน้าแป้น 72 นิ้ว 
สู ง  2.79 เ ม ต ร
ประกอบไปด้วย โคลง
เหล็กและไม้ 

การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ
ส่ิ ง ท่ี ต้ อ ง ก า ร ใ ห้
เหมาะสมกับรูปแบบ
ในการจัด จะใช้แป้น
บาสเกตบอลสีขาว 
เ ลื อ ก ใ ช้ ใ น บริ เ ว ณ 
Zone A ซึ่ ง จัดท าไว้
ส า ห รั บ ส น า ม
บาสเกตบอล 
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ตารางที่ 4.3 แสดงการเลือกใช้แต่ละโซน (ต่อ) 

Zone ภาพประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

 C  

 

 

 ขอบคันหิน 1 เมตร 
ขอบคันหินโค้งทรงมน 
ข น า ด  15x100x30
เซนติเมตร เป็นวัสดุท่ี
ท ามาจากปูนซีเมนต์ 
วัสดุผสม และ น้ า 
 

การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ
สี ท่ี ต้ อ ง ก า ร ใ ห้
เหมาะสมกับรูปแบบ
ในการจัด ใช้ส าหรับ
กั้นขอบสนามเด็กเล่น
และสนามเปตอง 
 

 

 

แผ่นยางปูพื้นสนาม
เด็กเล่น 
แผ่นยางปูพื้นสนาม
เด็กเล่นขนาด 50x50 
เซนติเมตร หนา 1 นิ้ว 
เป็นวัสดุท่ีท ามาจาก
ยางพารา 

การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ
สี ท่ี ต้ อ ง ก า ร ใ ห้
เหมาะสมกับรูปแบบ
ในการจัด ใช้แผ่นสี
แดงและสีเหลืองท่ีมี
ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย กั น 
ส า ห รั บ แ ผ่ น ปู พื้ น
สนามเด็กเล่นนี้ใช่ใน 
Zone C ซึ่ งจัดปูพื้น
ไว้ส าหรับสนามเด็ก
เล่น 
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4.6  แนวในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนท่ี 

 แนวความคิดในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกนี้ต้องค านึงถึง “ฟ้าทอฝัน ร่มเย็น” ซึ่ง
เป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) คือเราจะจัดซื้อเพิ่มเพื่อให้พอต่อการใช้งาน
ของผู้ใช้โครงการ 

4.6.1 เก้าอี้ ม้านั่ง และโต๊ะพักผ่อน 
 โต๊ะและเก้าอี้ เป็นลักษณะของการนั่งแบบท่ีต้องการใช้โต๊ะด้วย เช่น โต๊ะเก้าอี้ ท่ีใช้

ในบริเวณพักผ่อนของบุคคลท่ีมาเป็นกลุ่มและมีของท่ีต้องการมีท่ีวาง โต๊ะ เก้าอี้ ในบริเวณพักผ่อนท่ี
ต้องการมีการท ากิจกรรมน้อยๆ เก้าอี้มักจัดวางเป็นกลุ่มหลายๆ ชุดในบริเวณเดียวกัน เพื่อเป็นจุดท่ีบ่ง
บอกว่าเป็นพื้นท่ีพักผ่อน 

 
 

ภาพที ่4.1 ชุดโต๊ะไม้,เก้าอี้ไม้ 
ที่มา : https://www.blind.or.th 

 

 
 
ภาพที ่4.2 เก้าอี้สนาม ระแนงไม้ ไฟเบอรซ์ีเมนต์ 
ที่มา : https://www.outdoorfromc.haina.com 

https://www.blind.or.th/
https://www.outdoorfromc.haina.com/
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4.6.2 ถังขยะ 

        ถังขยะและถังรองรับขยะมูลฝอย เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมหรือ
ส่ิงเหลือใช้จากผู้ใช้พื้นท่ีโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีผู้ใช้มีจ านวนมาก  ควรค านึงถึงรูปแบบ
และต าแหน่งท่ีต้ังให้เข้ากับพื้นท่ีให้เหมาะสม โดยใช้วัสดุท่ีเลือกใช้คือ พลาสติกหนาท่ีมีฝาปิดเพื่อ
ป้องกันเหม็นมีขนาดและสัดส่วนรวมถึงรูปแบบ อาจจัดเรียงไว้บริเวณมุมบริการต่างๆ เช่น สนาม
ฟุตบอลหรือตามสถานท่ีพักผ่อน ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งมีขนาดและสัดส่วนรวมถึง จัดเรียงไว้บริเวณ
ภายในตัวอาคารทุกอาคารซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

 
 

ภาพที ่4.3 รูปแบบถังขยะ 
ที่มา : https://www.suwannaphumcleaning.com 

 
 4.6.3 เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 

  สนามเด็กเล่นเป็นสถานท่ีส าคัญส าหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการส าหรับเด็ก เพราะเป็นสถานท่ีท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้ออกไปนอกห้องเรียนได้ออกก าลังกาย
เพื่อพัฒนาการทุกด้าน ซึ่งทางนิติบุคคลหมู่บ้านฟ้าทอฝัน ได้จัดสร้างขึ้นไว้เพื่อไว้ โดยเฉพาะ
พัฒนาการทางร่างกายซึ่งค านึงถึงพื้นฐานความสนใจของเด็กแต่ละคน ส่วนบริเวณพื้นท่ีรองรับท่ีวาง
เครื่องเล่นจะเป็นทราย และบริเวณโดยรอบนั้นจัดท าเป็นกระบะทรายไว้ส าหรับลองเพื่อป้องกันการ
กระแทก ซึ่งจะเลือกเครื่องเล่นแบบพลาสติกเสาหลักโครงสร้างของเครื่องเล่นท่ีมีมาตรฐาน เสาเหล็ก
ชุบกันสนิม ผ่านกรรมวิธีท าสีท่ีมาตรฐาน ปลอดภัยส าหรับเด็ก ในการสัมผัสหรือสูดดม คุณภาพสี
สวยงาม คงทน  ไม่ซีดจางได้ง่าย อายุการใช้งานยาวนาน ช้ินส่วนพลาสติก ต้องผลิตจาก พลาสติก 
ประเภท LLDPE เพราะจะมีความหนา และแข็งแรง ไม่แตกหรือหักได้ง่าย 

 

https://www.suwannaphumcleaning.com/
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ภาพที ่4.4 รูปแบบสนามเด็กเล่น 
ที่มา : https://www.playgroundquipmentpictures.com 

 
4.6.4 เครื่องออกก าลังกาย 

  เครื่องออกก าลังกายจัดไว้ส าหรับบริการให้กับประชาชน ซึ่งค านึงถึงรูปแบบและ
ต าแหน่งท่ีต้ังให้เข้ากับพื้นท่ีให้เหมาะสม และมีการจัดเรียงไว้บริเวณด้านขวาของสนามฟุตบอล เครื่อง
ก าลังกายนั้นมีหลากหลายไว้ส าหรับบริการและบริเวณโดยรอบมีบริเวณท่ีนั่งพักผ่อนไว้ส าหรับบริการ 
วัสดุอุปกรณ์ของเครื่องออกก าลังกายเป็นเหล็กหุ้มด้วยพลาสติก เนื่องจากท่ีเลือกวัสดุชนิดนี้มีความ
คงทน ไม่ซีดจางได้ง่าย อายุการใช้งานยาวนาน 

 
 
ภาพที ่4.5 รูปแบบเครื่องออกก าลังกาย 
ที่มา : https://www.nextvision.lnwshop.com/aboutus 

 

 

https://www.playgroundquipmentpictures.com/
https://www.nextvision.lnwshop.com/aboutus
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4.7  แนวความคิดในการออกแบบมุมมอง 

 แนวความคิดด้านมุมมองนี้นั้นมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งสามารถแยกเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้
โดยเพิ่มท่ีเป็นมุมมองท่ีดีส่งเสริมภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและมุมมองในมุมนี้ไม่มีผลกระทบอะไรต่อพื้นท่ี
โครงการ ซึ่งมุมมองนี้ได้แก่ พื้นท่ี Zone A และ Zone B พื้นท่ีโดยรอบเป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง และ Zone 
C อยู่ทางด้านทิศตะวันออกโครงการ (ดังภาพท่ี 4.6 และภาพท่ี 4.7) 

 

      
 
ภาพที ่4.6 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นท่ีโครงการ Zone A  
 
 Zone A พื้นท่ีเดิมนั้นเป็นท่ีโล่งรับแดดในช่วงเช้า ไม่มีการจัดภูมิทัศน์ ซึ่งอยู่
ในบริเวณด้านหน้าโครงการซึ่งเป็นส่วนต้อนรับส่วนโชว์และลานกีฬาของพื้นท่ีและไม่มีการจัดภูมิทัศน์ 
เพราะเป็นพื้นปูนจึงไม่สามารถจัดภูมิทัศน์ได้  

 

                          
 
ภาพที ่4.7 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นท่ีโครงการ Zone B 
 
   Zone B พื้นท่ีเดิมนั้นเป็นพื้นท่ีโล่งรับแดดท้ังวัน มีการจัดภูมิทัศน์เป็นจุดๆ 
และได้จัดภูมิทัศน์เพิ่มขึ้นเนื่องจากให้เป็นท่ีร่มเงาในพื้นท่ี และจึงได้มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความ
สวยงามและมีการจัดท่ีนั่งไว้ส าหรับผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ 
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ภาพที ่4.8 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นท่ีโครงการ Zone C 
 
   Zone C พื้นท่ีสนามเด็กเล่นเดิมนั้นเป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง ไม่มีการจัดภูมิทัศน์ 
และไม่มีท่ีนั่งพักผ่อน จึงได้ท าการจัดภูมิทัศน์ในพื้นท่ีโดยรอบ เพื่อความสวยงามและมีการจัดท่ีนั่งไว้
ให้กับคนท่ีมาใช้บริการพื้นท่ีตรงนี้ 

 
4.8  แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
 ภูมิทัศน์เป็นงานท่ีจะต้องปฏิบัติเพื่อให้งานภูมิทัศน์สวยงามอยู่เสมอ สามารถจัดกลุ่มการดูแล
รักษาได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
 4.8.1 ดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
  4.8.1.1 การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยท่ีใช้ในพื้นท่ีโครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
   1) ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยทีได้จากธรรมชาติ แบ่ง 2 ชนิด คือ ปุ๋ยคอกและปุ๋ย
หมัก แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ปุ๋ยหมักมากกว่าเพราะปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยท่ีได้จากการย่อยสลายของซากพืช
และซากสัตว์ จึงไม่ค่อยมีเมล็ดวัชพืชปะปน โดยการให้ปุ๋ยอินทรีย์จะควบคู่ไปกับการให้ปุ๋ยเคมี การใส่
ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ทุก 3 - 6 เดือนต่อครั้ง เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
   2) ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยท่ีผลิตจากอนินทรีย์วัตถุ โดยค านวณ
ธาตุอาหารส าคัญไว้ เพื่อท่ีสามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
  4.8.1.2 หลักการใส่ปุ๋ย 
   1) ชนิดของปุ๋ยต้องมีธาตุอาหาร ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของพืชพรรณ
ชนิดนั้นๆ ด้วย เช่น พืชพรรณท่ีปลูกใหม่ต้องการปุ๋ยท่ีมีธาตุไนโตรเจนสูง 
   2) ใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
   3) ปุ๋ยต้องการธาตุอาหารเพียงพอและใส่บริเวณทีพืชพรรณดูดซึมได้เร็ว
ท่ีสุด เช่น บริเวณโคนต้นพืชพรรณหรือทางใบโดยตรง เพื่อพืชพรรณจะได้น้ าธาตุอาหารไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   4) ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ก่อนปลูกพืชพรรณ ประมาณ 1 - 2 เดือน เพื่อช่วยใน
การปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูก แล้วจึงใส่ปุ๋ยเคมีเม่ือเริ่มปลูกพืชพรรณ 
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   5) การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กันไป เพื่อป้องกันดินกรด-
ด่างเกินไปและช่วยในการระบายน้ าและอากาศในดิน 
   6) การใส่อินทรีย์ควรใส่ทุกๆ  3 - 6 เดือนต่อครั้ ง เพื่อช่วยปรับปรุง
โครงสร้างดิน 
   7) ควรใส่ปุ๋ยหลังการพรวนดินและก าจัดวัชพืชแล้วเพื่อพืชพรรณจะได้ดูด
ซึมปุ๋ยได้อย่างเต็มท่ี 

 

 
 

ภาพที ่4.9 การใส่ปุ๋ยพืชพรรณ 
ที่มา : https://www.loveeducation.com 
 

4.8.1.3 การพรวนดิน คือ การท าให้ดินท่ีอัดตัวแน่นโปร่งสามารถระบายน้ าอากาศ 
ได้ดี รวมท้ังเป็นการก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชอีกทางหนึ่ง การพรวนดินควรปฏิบัติติก่อนใส่ปุ๋ย
เพื่อให้ปุ๋ยตกลงในช่องว่างของดิน ซึ่งจะท าให้รากพืชสามารถดูดซึมปุ๋ยได้อย่างสะดวก 

1) วิธีการพรวนดิน 
    (1) ใช้จอบถากหรือจอบอเนกประสงค์พรวน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติติท า
ได้โดยท่ัวไป อาจท าก่อนหรือท าหลังจากท่ีปลูกพืชพรรณแล้วก็ได้ 
    (2) ใช้ซ้อมพรวน เป็นวิธีใช้แปลงปลูกพืชพรรณคลุมดินขนาดเล็ก
หรือกระถางปลูกไม้ประดับ 
   2) หลักการพรวนดิน 
    (1) การพรวนดินนั้นเมื่อสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดินอัดแน่นเกินไป
หรือน้ าซึมสู่รากช้า 
    (2) ในการพรวนดินแต่ละครั้ง จะต้องระมัดระวังไม่ท าให้รากพืช
พรรณขาดมากเกินไป  

https://www.loveeducation.com/
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    (3) การพรวนดิน จะต้องพรวนบริเวณโคนต้นพืชพรรณ ใกล้เคียง
เพื่อท่ีรากจะสามารถดูดอากาศได้ดี 
    (4) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับ
ขนาดของพื้นท่ีและพืชพรรณ 
    (5) การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ยและควบคู่ไปกับการก าจัด
วัชพืชและแมลงศัตรูพืช เพื่อให้พืชพรรณดูดซับปุ๋ยได้อย่างเต็มท่ี 
 
  4.8.1.4 การป้องกันก าจัดศัตรู ศัตรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย ขาด
ความสวยงามและท าให้พืชพรรณชะลอการเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
   แมลงศัตรูพืช 
   โรคพืช 
   สัตว์ชนิดต่างๆ  
 หลักการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
   1) พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แล้วจึงหาวิธีในการป้องกัน
ก าจัดท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 
   2) ควรรีบป้องกันก าจัดแมลงและโรคทันทีท่ีพบ เช่น ควรจับแมลงท าลาย 
หรือเก็บส่วนของพืชพรรณเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก  
   3) เลือกใช้สารเคมี ท่ีใช้ก าจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช รวมท้ังอ่าน
วิธีการใช้และส่วนผสมจากบริษัทผู้ผลิตอย่าเคร่งครัด 
   4) ก่อนฉีดพ่นควรหาหน้ากากหรือชุดป้องกันสารเคมีและคนท่ีฉีดพ่นต้อง
อยู่เหนือลมเสมอ 
   5) ควรฉีดพ่นช่วงใกล้ค่ า ไม่ควรฉีดเมื่อแดดร้อนจัดเพราะสารเคมีจะระเหย
เร็วหรือควรฉีดก่อนฝนตกอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง เพราะฝนตกชะล้างสารเคมีออกหมด 
   6) ขณะท าการฉีดพ่นสารเคมีไม่ควรรับประทานอาหารวางภาชนะบรรจุ
อาหารไว้ใกล้เคียงบริเวณปฏิบัติงาน ตลอดจนไม่ควรน าเด็กหรือสัตว์เล้ียงไว้ใกล้บริเวณท่ีปฏิบัติติงาน 
เพราะอาจถูกละอองสารเคมี 
   7) หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้วอาบน้ าชักล้างร่างกายให้สะอาดแล้วเปล่ียน
เส้ือผ้าใหม่ทันที 
   8) ขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายให้ถูกวิธี เช่น ฝังดิน เป็นต้น ให้
สวยงามและป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพื่อให้พืชพรรณเจริญเติบโตได้ดี มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.8.1.5 การตัดแต่งกิ่ง คือ การควบคุมการเจริญเติบโตได้ดี ปรับปรุงรูปทรงของพืช
พรรณให้สวยงามและป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพื่อให้พืชพรรณเจริญเติบโตได้ดี มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
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1) การตัดแต่งไม้ยืนต้น มีวิธีการปฏิบัติติ ดังนี้ 
    (1)  ใ ช้ เ ล่ื อ ย ตัด ด้ า น ล่ า ง ข อ ง กิ่ ง ขึ้ น ป ร ะม าณ  1/ 3 ข อ ง
เส้นผ่าศูนย์กลางกิ่ง 
    (2) จากนั้น ตัดด้านบนลงมาประมาณ 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลาง
กิ่ง ห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร ค่อนทางโคนกิ่ง 
    (3) ตัดกิ่งให้ชิดโคน แล้วแต่งแผลและทาหรือพ่นด้วยยาแผลต้นไม้ 
   2) การตัดแต่งไม้พุ่ม มีวิธีการปฏิบัติติ ดังนี้ 
    (1) ตัดกิ่งท่ีแน่นอนจากล าต้นเพื่อให้ได้ทรงพุ่มท่ีโปร่งขึ้น โดยตัด
ออกทั้งกิ่ง 
    (2) ตัดออกเพียงบางส่วนเพื่อให้กิ่งเล็กๆ มากขึ้น โดยการท าให้กิ่ง
ส้ันลงซึ่งจะตัดท่ีตาข้างและตัดให้ถึงส่วนข้อของกิ่ง 
    (3) ตัดให้ได้ทรงท่ีต้องการ เป็นการตัดในส่วนของผิวใบหรือทรงพุ่ม
ชมใบเพื่อให้ได้รูปทรงตามท่ีต้องการ เช่น รูปสัตว์ต่างๆ 
   4.8.2 งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) ได้แก่ องค์ประกอบใน
งานภูมิทัศน์ท่ีไม่มีชีวิตและมีความแข็งแรง เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและซ่อมบ ารุงงาน
ภูมิทัศน์ดาดแข็งให้สามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัย ซึ่งจะมีการดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางที่ 4.4 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา 

ประเภทของงาน            ลักษณะงาน                   รายละเอียดการดูแลรักษา                       หมายเหตุ 
ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
(Softscape) 

ไม้ยืนต้น 1. การใส่ปุ๋ย 
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ าเสมอ ซึ่ง
ปุ๋ยอินทรีย์ นั้นสามารถแบ่ง
ออกได้ดังนี้ คือ ปุ๋ยคอกและ
ปุ๋ยหมัก 
2. การพรวนดิน 
- พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่า
ดินนั้นแห้งและมีการอัดตัว
แน่นก็ควรจะพรวนดินแต่ควร
ระวังไม่ ให้ โดนรากของพืช
พรรณนั้น ๆ 
3. การก าจัดโรคและแมลง 
- เมื่อสังเกตเห็นว่าพืชพรรณ
นั้นๆ มีโรคหรือมี ส่ิงผิดปกติ
ควรท าการหาสาเหตุและชนิด
ของโรคแต่เนิ่น ๆทันทีแล้วท า
การรักษาหรือพ่นยาเพื่อเป็น
การป้องกัน 
4. การก าจัดวัชพืช 
- ควรถอนวัชพืชบริเวณโคน
ของต้นพืชนั้นๆ เพื่อให้พืชนั้น
ได้รับสารอาหารอย่างเต็มท่ี 
5. การตัดแต่งกิ่งพืชพรรณ 
- ปุ๋ยหมักเป็นการตัดในส่วน
ของผิวใบของพุ่มใบ เพื่อการ
เจริญเติบโตของพืชพรรณ 
 

- ใส่ปุ๋ยพรวนดิน
ทุก  ๆ3 - 6 เดือน
ต่อครั้ง 
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ตารางที่ 4.4 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา(ต่อ) 

ประเภทของงาน            ลักษณะงาน                   รายละเอียดการดูแลรักษา                       หมายเหตุ 
ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
(Softscape) 

 
 
 
 
 
ไม้พุ่ม 
 

6. การรดน้ า 
- ควรมีการรดน้ าทุกวันและ
ควรท่ีจะรดน้ าในช่วงเช้าเพื่อ
การเจริญเติบโตของพืชพรรณ 
 
1. การใส่ปุ๋ย 
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ าเสมอ ซึ่ง
ปุ๋ยอินทรีย์จะซึมเข้าสู่ดิน และ
ให้พืชเจริญเติบโต 
2. การพรวนดิน 
- พรวนดิน เมื่อสังเกตเห็นว่า
ดินนั้นแห้งและมีการอัดตัว
แน่นก็ควรจะพรวนดินแต่ควร
ระวังไม่ ให้ โดนรากของพืช
พรรณนั้นๆ 
3. การก าจัดโรคและแมลง 
- เมื่อสังเกตเห็นว่าพืชพรรณ
นั้น ๆมีโรคหรือมีส่ิงผิดปกติ
ควรท าการหาสาเหตุและชนิด
ของโรคแต่เนิ่น ๆทันทีแล้วท า
การรักษาหรือพ่นยาเพื่อป้อง
การกัน 
 

-  ในกร ณีฤ ดู
ฝนควรลดการ
ให้ น้ า เ ป็ น  3 
ครั้งต่อสัปดาห ์
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ตารางที่ 4.4 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา(ต่อ) 

ประเภทของงาน            ลักษณะ
งาน                     

รายละเอียดการดูแลรักษา                    หมายเหตุ 

 

ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 

(Softscape) 

 

 

 

4. การตัดแต่งกิ่งพืชพรรณ 
- เป็นการตัดในส่วนของผิวใบของ
พุ่มใบเพื่อให้ได้รูปทรงตรงตามท่ี
ต้องการ 
5. การรดน้ า 
- ควรมีการรดน้ าทุกวันและควรท่ี
จะรดน้ าในช่วงเช้ าเพื่ อการ
เจริญเติบโตของพืชพรรณ 

- ในกรณีฤดูฝนควรลด
การให้น้ าเป็น 3 ครั้งต่อ
สัปดาห ์

 

- ในกรณีฤดูฝนควรลด
การให้น้ าน้อยเพื่อป้องกัน
รากเน่า 

 สนามหญ้า 

 

1. การตัดสนามหญ้า 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 
ครั้ งหรือ 2 สัปดาห์ ต่อครั้ ง 
ขึ้นอยู่ท่ีชนิดของหญ้า 
2. การใส่ปุ๋ย 
- ใส่ปุ๋ยสนามหญ้า เช่น  
ปุ๋ย (46 - 0 - 0) 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 
3. การรดน้ า  
- การรดน้ าถ้าสนามหญ้าเป็นดิน
ทราย ก็ควรรดน้ าทุกวันวัน ส่วน
บริ เวณสนามหญ้าท่ี เป็นดิน
เหนียวก็ควรรดน้ า 2 - 3 วันต่อ
ครั้ง 
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ตารางที่ 4.4 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 

ประเภทของงาน ลักษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา  

ภูมิทัศน์ดาดแข็ง                                                               
(Hardscape) 
 

  

 ถนน  แผ่นทางเท้า  
 

- การท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงถนน 
ทางเท้า 
- ตรวจเช็คแผ่นทางเท้าและอุปกรณ์กีฬา
ท่ีช ารุด เพื่อซ่อมแซม 
 

 ระบบไฟฟ้า 

 

- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด
ต่างๆ และหมั่นส ารวจว่ามีหลอดไฟหรือ
สายไฟช ารุดหรือไม่ 
 

 เครื่องเล่นในสนามเด็ก
เล่น 

 

- ตรวจเช็คสภาพของเครื่องเล่นว่ามีช ารุด
หรือไม่ เพราะหากไม่ตรวจเช็คสภาพ
เครื่ อ ง เ ล่นอาจท า ให้ เ ด็ก เ ล็ก ไ ด้ รั บ
อันตราย เกิดความไม่ปลอดภัยขณะเด็ก
เล่นเครื่องเล่น 
 

 ม้านั่ง โต๊ะเก้าอี้ 
ถังขยะ 
 

- ทาสีอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสภาพท่ีเก่า ทรุด
โทรมเปล่ียนส่ิงผุพังท่ีเป็นอันตราย 
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ว่ายัง
ใช้ได้หรือไม่  
- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อมีสภาพ
เส่ือมโทรมจากการใช้งานในลักษณะ
ต่างๆ 
- ทาสีอุปกรณ์เมื่ออยู่ในสภาพเก่า 
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4.9  เกณฑ์ในการออกแบบและประเมินทางเลือก 
 จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลาง ดังนั้นจึงสามารถ
ท่ีจะน ามาเป็นข้อจ ากัดในการออกแบบ ซึ่งมีหัวข้อในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 4.9.1 ออกแบบให้ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสวยงาม โดยการออกแบบภูมิ ทัศน์ และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างสวยงามและสอดคล้องกับแนวความคิดหลัก 
 4.9.2 ออกแบบให้มีการดูแลรักษาง่าย โดยการเลือกใช้พืชพรรณ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีความ
ทนทานต่อโรค และแมลง รวมถึงการเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศของพื้นท่ีโครงการ 
 4.9.3 ออกแบบให้แก้ไขปัญหาของพื้นท่ีได้ โดยมีการเลือกใช้พืชพรรณ และวัสดุท่ีไม่ขัดแย้ง
กับพื้นท่ี มีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีใกล้เคียง 
 จากการศึกษาข้อมูลทางด้านข้อมูลทางด้านทฤษฎีในการออกแบบสวนในพื้นท่ีส่วนกลาง 
สามารถท่ีจะสรุปเพื่อน าไปเป็นหลักเกณฑ์ในการออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการออกแบบ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน  

แสดง :  แบบทางเลือกท่ี 1 ภาพที่ 4.10 

สัญลักษณ์ : -                                                                                                               
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน  

แสดง :  แบบทางเลือกท่ี 2 ภาพที่ 4.11 

สัญลักษณ์ : -                                                                                                               
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4.8.3 การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินแบบทางเลือก 
ตารางที่ 4.5 การให้คะแนนในการประเมินทางเลือก 

เกณฑ์ในการประเมินทางเลือก ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 

1. มีการออกแบบให้เกิดความเหมาะสมต่อขนาดพื้นท่ี 3 2 

2. มีความต่อเนื่องความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม 2 3 

3. มีการแบ่งพื้นท่ีกิจกรรมเหมาะสมเป็นสัดส่วนชัดเจน 3 2 

4. มีการใช้ประโยชน์ภายในโครงการได้อย่างเต็มท่ี 3 3 

5. มีรูปแบบการสัญจร พื้นผิวทางเดินมีความกลมกลืนน่าสนใจ 2 2 

6. สวนมีความสอดคล้องกับพื้นท่ีกิจกรรม ไม่ท าลายความเป็น
เอกภาพของสถาปัตยกรรม 

3 2 

7. มีความสวยงามในการก าหนดรูปแบบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 3 2 

8. มีความสะดวกต่อการใช้สอยในพื้นท่ี และดูแลรักษาได้ง่าย 3 2 

9. บริเวณพื้นท่ีมีความสวยงาม ให้ร่มเงา และเหมาะสมกับกิจกรรม 3 3 

10. มีความปลอดภัยต่อผู้เข้าใช้ 3 3 

คะแนนรวม 28 24 

ความหมายของระดับการให้คะแนน 
  0 = แก้ไขปรับปรุง 
  1 = พอใช้ 
  2 = ดี 
  3 = ดีมาก 
 จากเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกท้ังสองแบบสามารถรวมคะแนน โดยมีผลการให้คะแนน
ดังต่อไปนี้ 
 ทางเลือกท่ี 1 ได้คะแนนรวม 28 คะแนน 
 ทางเลือกท่ี 2 ได้คะแนนรวม 24 คะแนน 
หมายเหตุ เนื่องจากการแบ่งพื้นท่ีของโครงการมีการออกแบบท่ีสามารถแบ่งออกได้เป็น จ านวน 3 
Zone คะแนนรวมเต็ม คะแนน ข้อพิจารณาในการออกแบบ จ านวน 3 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อคะแนนเต็ม  
คะแนน ดังนั้น คะแนนสรุปผลจากพื้นท่ีการออกแบบท้ังหมด 3 โซน คือ คะแนนจากเกณฑ์การ
ประเมินทางเลือก สามารถสรุปผลการให้คะแนนดังนี้ 
 ทางเลือกท่ี 1 ได้คะแนนรวม    28    คะแนน 
 ทางเลือกท่ี 2 ได้คะแนนรวม    24    คะแนน 
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ารูปแบบของการวางกิจกรรมในพื้นท่ี คือทางเลือกท่ี 1 มีความเหมาะสม
กับพื้นท่ีมากท่ีสุดจึงน าทางเลือกนี้ไปพัฒนาในการออกแบบต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 5 

ผลงานการออกแบบและการประเมินราคางานภมูิทัศน์ 
 

5.1  ข้ันตอนน าเสนอผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที ่5.1 บทน ำโครงกำร 
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ภาพที ่5.2 กำรวิเครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบด้วย 
 - ลักษณะพื้นท่ีโครงกำร 
 - พืชพรรณเดิม 
 - ลักษณะสถำปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้ำงเดิม 
 - ระบบสำธำรนูปโภค 
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ภาพที ่5.3 กำรวิเครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบด้วย 
 - ระบบสำธำรณุปโภคและสำรณูปกำร 
 - ทัศนียภำพและมุมมอง 
 - สรุปลักษณะของพื้นท่ีโครงกำร 
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ภาพที ่5.4 Main Concept ประกอบด้วย 
 - Bubble Diagram 
 - Site Relation 
 - แนวคิดหลักในกำรออกแบบ 
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ภาพที ่5.5 Concept ประกอบด้วย 
 - แนวคิดด้ำนพืชพรรณ                                      
 - แนวคิดรูปแบบเครื่องออกก ำลังกำย 
 - แนวคิดด้ำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง                             
 - แนวควำมรูปแบบสนำมเด็กเล่น 
 - แนวคิดด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
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ภาพที ่5.6 ผังแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที ่5.7 ภำพด้ำน (Elevation) 
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ภาพที ่5.8 รำยละเอียดในแปลน A (Detail Plan A) 
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ภาพที่ 5.9 รำยละเอียดในแปลน B (Detail Plan B)  
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ภาพที ่5.10 รำยละเอียดในแปลน C (Detail Plan C) 
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ภาพที ่5.11 Perspective 
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ภาพที ่5.12 แบบขยำยส่ิงก่อสร้ำง (Detail Conduction) 
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ภาพที่ 5.13 แบบขยำยรำยละเอียดกำรปลูกต้นไม้ (Detail Element Design) 
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บทที่ 6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 

พื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝันได้มีการจัดต้ังขึ้นมาหลายปีและได้มีการจัดภูมิทัศน์ แต่
เนื่องจากเกิดปัญหาและมีสภาพเส่ือมโทรม จึงมีนโยบายในการจัดภูมิทัศน์ โดยรอบเพื่อเพิ่มพื้นท่ี
พักผ่อนแก่ผู้มาใช้สถานท่ี รวมท้ังการออกแบบพื้นท่ีอ านวยความสะดวกของสนามเล่นเด็กเล่นและ
เครื่องออกก าลังกายไว้ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้กับพื้นท่ีส่วนกลางของหมู่บ้านฟ้าทอฝันได้
น าไปใช้ในอนาคต 

เนื่องจากพื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน ต้องการออกแบบพื้นท่ีโดยรอบพื้นท่ีโครงการ ให้
เหมาะสมกับแนวความคิดหลัก “ฟ้าทอฝัน ร่มเย็น” เพื่อให้พื้นท่ีโครงการมีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมต่าง ๆ และได้ก าหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของโครงการให้สอดคล้องกับแนวความคิดใน
การออกแบบในแต่ละสัดส่วน โดยค านึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยต่าง ๆของศักยภาพพื้นท่ีโครงการ 
นโยบายของโครงการ และต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยในด้านต่างๆ ของผู้ใช้โครงการ 

ในการศึกษาข้อมูลทางด้านกายภาพของพื้นท่ีส่วนกลางหมู่บ้านฟ้าทอฝัน อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี สามารถแบ่งพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 3 โซน ดังนี้ 

6.1.1 พื้นท่ี Zone A พื้นท่ีบริเวณอาคารนิติบุคคลหมู่บ้านฟ้าทอฝัน และสนามบาสเกตบอล 
ซึ่งเป็นพื้นปูนท่ียังไม่ได้รับการซ่อมแซม จึงได้มีการซ่อมแซมในพื้นท่ี จึงมีการปูคอนกรีตทางเดินเข้าไป
ในพื้นท่ี และเป็นพื้นท่ีโล่งไม่มีการจัดภูมิทัศน์ ไม่มีพื้นท่ีนั่งพักผ่อน จึงได้มีการเพิ่มท่ีนั่งพักผ่อน และ
ซ่อมแซมพื้นท่ีสนามบาสเกตบอล แต่ไม่มีการจัดภูมิทัศน์เพราะอาจเป็นอันตราย ต่อผู้มาใช้สถานท่ี 

6.1.2 พื้นท่ี Zone B พื้นท่ีบริเวณศาลพระพรหม ซึ่งพื้นท่ีประกอบไปด้วย ศาลพระพรหม 
พื้นท่ีเครื่องออกก าลังกาย ซึ่งในพื้นท่ีนั้นเป็นท่ีโล่ง ไม่มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบ จึงท าให้ต้องมีการปลูก
ไม้ยืนต้นให้ได้ร่มเงาในบริเวณ ซึ่งพื้นท่ียังขาดส่ิงอ านวยความสะดวก จึงต้องเพิ่มโต๊ะม้านั่ง และมีการ
จัดภูมิทัศน์พื้นท่ีออกก าลังกาย เพื่อให้เป็นร่มเงาต่อผู้มาใช้ในพื้นท่ีโครงการและไม้พุ่มเพื่อความ
สวยงามของพื้นท่ีและเหมาะสมต่อพื้นท่ี 

6.1.3 พื้นท่ี Zone C พื้นท่ีบริเวณด้านสนามเด็กเล่น ซึ่งประกอบไปด้วย สนามเด็กเล่น ศาลา 
สนามเปตอง ซึ่งในพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีโล่ง มีการจัดภูมิทัศน์แต่มีสภาพท่ีเส่ือมโทรม จึงต้องมีการปรับปรุง
พื้นท่ี โดยปลูกไม้ยืนต้นให้ได้ร่มเงาในบริเวณ ซึ่งพื้นท่ียังขาดส่ิงอ านวยความสะดวก จึงเพิ่มศาลา และ
มีการจัดภูมิทัศน์ด้านพื้นท่ีรอบสนามเด็กเล่น เพื่อให้ร่มเงากับเด็กๆ ท่ีมาใช้สถานท่ี และปลูกไม้พุ่ม
เพื่อให้ความสวยงามของพื้นท่ีและเหมาะสมต่อพื้นท่ี 
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6.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านพัฒนาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา เนื่องจากการศึกษาผู้ใช้ท่ีได้จัดท าแบบสอบถาม
ในช่วงเวลาท่ีจัดท าเพียงครั้งเดียว โดยไม่ได้ศึกษาทุกวันท าการ และส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในวันเสาร์
และอาทิตย์ ซึ่งสะดวกต่อการศึกษาผู้ใช้ในวันท าการให้มากกว่านี้ จะท าให้ได้ปะเภทเป้าหมายยิ่งขึ้น 

เนื่องด้วยพื้นท่ีโครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพื้นท่ี และระยะการด าเนินการเป็นเวลา
เพื่อสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจัดสร้างภูมิทัศน์ในบางพื้นท่ีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนด้วยเพื่อให้
ไม่ใช้งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 
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