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บทคัดย่อ 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่  ซอย 6 สายเอกซ้าย อ าเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื่องจากมหาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีกิจกรรมให้มีพ้ืนที่ส าหรับให้นักศึกษาและ
ประชาชนเข้าไปศึกษาเรื่องการดูดาวและศึกษาธรรมชาติ แต่ด้วยในมหาลัยนั้นมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอจึงได้
จัดสร้างพ้ืนที่นี้ขึ้นมา เพ่ือใช้ในการศึกษาจึงท าให้เกิดอุทยานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่
มหาวิทยาลัยได้ใช้ชื่อนี้เพราะเมืองลพบุรีนั้นเป็นเมืองของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ดังนั้น จึงควรท าการศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และเพ่ือพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพและสวยงามหน้าเข้าศึกษามากยิ่งขึ้นและ
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร สภาพพ้ืนที่เป็นที่
ราบเรียบประกอบเป็นพ้ืนที่โล่งท าให้ในช่วงกลางวันพ้ืนที่ทั้งหมดต้องรับแสงแดดช่วงกลางวัน จึงเกิด
ปัญหาด้านพ้ืนที่พักผ่อนในตอนกลางวันถึงช่วงบ่าย การจัดพ้ืนที่ให้มีความสัมพันธ์กับการใช้สอยทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่ประจ าและชั่วคราว 

จากการศึกษาข้อมูลและลักษณะของพ้ืนที่โครงการนั้นสามารถแบ่งกลุ่มการใช้ที่ดินในพ้ืนที่
โครงการได้โดยสอดคล้องกับความต้องการคือเจ้าของโครงการ ต้องการแบ่งพ้ืนที่ของแต่ล่ะกิจกรรม
ให้เป็นสัดส่วนโดยสรุปได้ดังนี้  คือการแบ่งพ้ืนที่ภายในบ้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วนแบ่งเป็น ส่วน
สาธารณะ ส่วนครอบครัว และส่วนบริการ แบ่งเป็น Zone A ซึ่งได้แก่ บริเวณส่วนหน้าอาคารซึ่งถือ
ว่าเป็นส่วนโชว์ Zone B ได้แก่ บริเวณตรงกลางซึ่งเป็นพ้ืนที่อาคารนิทรรศการและอาคารดูดาว และ
Zone C เป็นส่วนที่อยู่ทางทิศใต้ของโครงการ  

Zone A มีพ้ืนที่ 6,164.83 ตารางเมตร เป็นส่วนบริการอยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการ
เป็นส่วนตอนรับและให้บริการกับนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้ประจ าใน Zone A มีจุดบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการเช่น ลานจอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ จุดกางเต็นท์ และห้องน้ า มี
มุมมองและทัศนียภาพที่สามารถมองเห็นได้กว้างและสามารถเห็นบรรยากาศของโครงการ  

Zone B มีพ้ืนที่ 3,425.80 ตารางเมตร เป็นส่วนบริการทิศตะวันตก เป็นส่วนพ้ืนที่ด้านข้าง
ของโครงการและติดกับตัวอาคาร เป็นส่วนที่มีมุมมองจากภายในอาคารสู่บริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคาร
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ได้ เมื่อมองออกไปจะเห็นภูมิทัศน์โดยรอบอาคารทั้งสองอาคาร จึงมีการจัดพ้ืนที่โดยรอบให้มี
นิทรรศการและมีลานจัดท าลานนิทรรศการกลางแจ้ง  

Zone C มีพ้ืนที่ 1,457.34 ตารางเมตร เป็นส่วนบริเวณทิศใต้ของโครงการ เป็นพ้ืนที่โล่งไม่มี
จุดพักผ่อนพ้ืนที่ติดกับบริเวณเชิงเขาด้านทิศใต้ของโครงการ ทิศเหนือติดกับอาคารดูดาว จึงท าการจัด
พ้ืนที่พักผ่อนให้กับผู้ใช้โครงการเพื่อเพ่ิมความสบายในการพักผ่อนเวลากลางวัน  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยู่ทีอ่ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน พ.ศ.2547 
สถาบันราชภัฏเทพสตรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ.2547 มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง  พลังปัญญา
ของแผ่นดิน  ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท าการสอนวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง  ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครู  และส่งเสริม วิทยฐานะครู ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรีได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ มากมายเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น 
 อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ ตั้งอยู่  ซอย 6 สายเอกซ้าย อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี   เนื่องจากมหาลัยได้มีกิจกรรมให้มีพ้ืนที่ส าหรับให้นักศึกษาและประชาชนเข้าไปศึกษา
เรื่องการดูดาวและศึกษาธรรมชาติ แต่ด้วยในมหาลัยนั้นมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอจึงได้จัดสร้างพ้ืนที่นี้ขึ้นมา 
เพ่ือใช้ในการศึกษาจึงท าให้เกิดอุทยานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มหาวิทยาลัยได้ใช้ชื่อนี้เพราะ
เมืองลพบุรีนั้นเป็นเมืองของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ดังนั้น จึงควรท าการศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และเพ่ือพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพและสวยงามหน้าเข้าศึกษามากยิ่งขึ้นและ
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร สภาพพ้ืนที่เป็นที่
ราบเรียบประกอบเป็นพื้นที่โล่งท าให้ในช่วงกลางวันพื้นที่ทั้งหมดต้องรับแสงแดดช่วงกลางวัน 
จึงเกิดปัญหาด้านพ้ืนที่พักผ่อนในตอนกลางวันถึงช่วงบ่าย การจัดพ้ืนที่ให้มีความสัมพันธ์กับการใช้
สอยทั้งภายในและภายนอกอาคารที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่ประจ าและ
ชั่วคราว 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 ศึกษาแนวความคิดการออกแบบพ้ืนที่ราชการ 
 1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ 
 1.2.3 ศึกษาและวิเคราะห์ผู้ใช้โครงการ 
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1.2.4 เพ่ือออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ อ าเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 

1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ 

 1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 
 ทางเข้าที่หมาย จากถนนพหลโยธิน เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบทลพบุรี 3017 จากนั้น
ขับรถตรงมา ระยะทางโดยประมาณ 10.3 กิโลเมตร ใช้เวลาโดยประมาน 13 นาที จะถึงพ้ืนที่โครงการ 

 
ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงโครงการ 
ที่มำ : http://www.google.co.th/maps  
 
 1.3.2 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาและออกแบบ 

ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาของโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ 
11,047.97 ตารางเมตร  
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  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับถนนสัญจร (ทางหลวงชนบทลพบุรี 3017) 
ทิศใต ้ติดกับบริเวณป่าใกล้กับภูเขา 
ทิศตะวันออก ติดกับบริเวณพ้ืนที่รกร้าง 
ทิศตะวันตก ติดกับบริเวณพ้ืนที่รกร้าง 

 

 

 

 

 

                                         

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
แสดง : อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่โครงการ ภำพที่ 1.2 
ที่มำ : - 
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ตำรำงท่ี 1.1 แสดงสภาพพ้ืนที่โครงการ 

พ้ืนที่ภายในโครงการ ลักษณะพ้ืนที่ 
 ทำงเข้ำของพ้ืนที่โครงกำร ติดต่อกับถนน

ชนบทลพบุรีหมายเลข 3017 

 สถำปัตยกรรมของพ้ืนที่โครงกำร ติดต่อกับ 

ลานกิจกรรม 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับพ้ืนที่รกร้าง   

 ทิศใต้ ติดต่อกับพ้ืนที่รกร้าง 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่รถร้าง 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเชิงเขา 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 สามารถน าเสนอแนวทางการออกแบบพื้นที่ราชการ 
     1.4.2 ทราบถึงทักษะและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ 
 1.4.3 ทราบถึงการวิเคราะห์ผู้ใช้โครงการ 
 1.4.4 สามารถน าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ ์   
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 
1.5 วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 1.5.1  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์ และกรณีศึกษา 
         1.5.1.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบอุทยานวิทยาศาสตร์ 
         1.5.1.2  ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้พ้ืนที่นันทนาการ 
         1.5.1.3  ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกันในกรณีศึกษา  
 1.5.2  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการและผู้ใช้ 
        1.5.2.1  ด้านกายภาพ 
          1)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ 
          2)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการและการเข้าถึง 
          3)  ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
          4)  ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
          5)  ศึกษาพืชพรรณเดิม 
          6)  ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ 
          7)  ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 
          8)  ศึกษาการระบายน้ า 
          9)  ศึกษาสถาปัตยกรรมเดิม 
 1.5.3  การสรุปข้อมูล 
         1.5.3.1  สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
            1.5.3.2  สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่จากพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้ 
         1.5.3.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
 1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
         1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
         1.5.4.2  ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมโครงการ 
         1.5.4.3  ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ  
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 1)  แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
 2)  แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
 3)  แนวความคิดทางด้านสถาปัตยกรรม 
 4)  แนวความคิดทางด้านระบบสัญจร 
 5)  แนวความคิดทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 6)  แนวความคิดทางด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
 7)  แนวความคิดทางด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
                     1.5.4.4  เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
                     1.5.4.5  สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
                     1.5.4.6  เสนอแบบแปลน 
                     1.5.4.7  แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
                     1.5.4.8  แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน  
                     1.5.4.9  แสดงแบบทัศนียภาพต่างๆ 
                     1.5.4.10  ท าการประมาณราคา 
             1.5.5  สรุปผลและประเมินผล 
                     1.5.5.1  น าเสนอผลงานการออกแบบ 
                     1.5.5.2  ข้อเสนอแนะ 
             1.5.6  จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนกำรศึกษำ                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนการศึกษา

ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 

ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมลูของพ้ืนที่โครงกำร

และผู้ใช ้
ดา้นกายภาพ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ 
- ศึกษาที่ตั้งโครงการและการเข้าถึง 
- ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
- ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
- ศึกษาพืชพรรณเดมิ 
- ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 
- ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 
- ศึกษาการระบายน้ า 
- ศึกษาสถาปัตยกรรมเดิม 

 

กำรสรปุข้อมูล 
- สรุปลักษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการ

แก้ปัญหา 
- สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่จาก

พฤติกรรมและความต้องการของผูใ้ช้ 
- ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตาม

ศักยภาพของพื้นที่ และแก้ไขปัญหาพื้นที่

อย่างเหมาะสม 
 

ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรออกแบบ 

ภูมิทัศน์อุทยำนวิทยำศำสตร์และกรณีศึกษำ 

- ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบอุทยานวิทยาศาสตร ์
- ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกับ

การเลือกใช้พื้นที่นันทนาการ 
- ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคยีงกันใน

กรณีศึกษา 
 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
- ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
- ก าหนดความสมัพันธ์ของกิจกรรมโครงการ 
- ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
- เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
- สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
- เสนอแบบแปลน 
- แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
- แสดงแบบรูปตดั รูปด้าน  
- แสดงแบบทัศนียภาพตา่งๆ 
- ท าการประมาณราคา 

 

สรุปผลและประเมนิผล 
- น าเสนอผลงานการออกแบบ 
- ข้อเสนอแนะ 

 

จัดท ำรูปเล่ม 
 



 



 
 

บทท่ี  2 
การศึกษาแนวคิดหลักการและกรณีศึกษา 

 
2.1  ความหมายของอุทยานวิทยาศาสตร ์

  อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) คือ สถานที่ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันของภาคการศึกษา ภาค อุตสาหกรรม และภาครัฐบาล 
เพ่ือออกสู่เชิงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม มูลค่าการผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเอกชน น าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่และประเทศ
(ความหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สืบค้นจาก 
http://stp.wu.ac.th, 2555) 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) คือ เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางนโยบายและ กลไกส าคัญ
ที่ช่วยสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนท าวิจัยและ พัฒนาเพ่ือน าพาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่วัด
กันด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถแข่งขันกับ ต่างประเทศได้ในระยะยาว              
(ความหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์ Thailand Science Park สืบค้นจาก http://www.sciencepark.or.th/, 2555) 
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อุท ย านวิท ย าศ าสตร์  ( Science Park) คือ  ส ถ าน ที ่ที ่ส นับ สนุน ก าร วิจัย แล ะ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม 
และภาครัฐบาล เพ่ือออกสู่เชิงพาณิชย์โดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม มูลค่าการผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนน าไปสู่การ พัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคน
ในพ้ืนที่และประเทศอุทยานวิทยาศาสตร์นิยามสั้นๆ ได้ว่า “นิคมวิจัย” ภารกิจหลัก คือ การส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมสนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน  โดยจัดให้มีโครงสร้าง พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเสริมสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ นอกจากพ้ืนที่เช่าคุณภาพสูง 
และสิ่งอ านวยความสะดวก ยังมีบริการที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีที่ครบวงจร 
(ความหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
สืบค้นจาก http://www.sciencepark.or.th/index.php/th/, 2555)  

จากการศึกษาสรุปความหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์ คือ สถานที่สนับสนุนกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ท าให้หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนได้ร่วมมือมีการแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน 
 

2.2  หลักการวางผังบริเวณ 
 2.2.1 ความหมายของผังการวางผังบริเวณ 
 การวางผังบริเวณ   มีความส าคัญมีความส าคัญยิ่งต่อการวางแผนงานทางกายภาพทุก
ชนิด ผังบริเวณที่ได้รับการวางอย่างถูกต้องจะก่อให้เกิดการใช้สอยที่มีประสิทธิภาพประหยัด 
ปลอดภัย และที่ส าคัญคือมีความสวยงามน่าประทบใจ 
 การวางผังบริเวณ  เป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพ่ือจัดใช้ส่วนต่างๆของที่ดิน นักวาง
ผังบริเวณเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดในการใช้ที่ดินส่วนต่างๆ โดยการเลือกและวิเคราะห์ที่ดิน ท าการ
วางรูปผังการใช้ที่ดิน จัดรูปการสัญจรของยานพาหนะ สร้างแนวคิดในเรื่องทัศนะรูปและการใช้วัสดุ 
ปรับปรุงรูปทรงของดินด้วยการออกแบบการปรับระดับ จัดท าระบบการระบายน้ าที่ถูกต้องและ
ท้ายที่สุดจะจัดท ารายละเอียดการก่อสร้างที่จะเป็นเพื่องานก่อสร้าง 
 การวางผังที่ดิน  นับเป็นศิลปะในการออกแบบ  ให้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ โดย
ค านึงถึงส่วนรายระเอียดต่างๆ นักออกแบบหรือนักวางผังคือใคร คือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาคาร
ต่างๆ และเป็นผู้ที่วางรูปที่ดินให้เกิดเป็นรูปแบบของการออกแบบนั้นๆ อยู่ภายใต้การบงการของ
บุคคลหรือกลุ่มหนึ่ง แบบนั้นจะต้องประกอบด้วยแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม แบบรายละเอียด
ทางพ้ืนภูมิ และสถาปัตยกรรม การวางผังที่ดินมิได้ถือเป็นอาชีพที่แยกอิสระออกไปเลย  แม้เราจะถือ
ได้ว่าเป็นงานที่ต้องมีความช านาญอยู่มากก็ตาม มันเป็นงานออกแบบที่เกี่ยวอยู่ในขอบเขตของวิชา
สถาปัตยกรรม วิชาผังเมืองและวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
  จากการศึกษาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การจัดใช้สาวนต่างๆ ของที่ดินโดยวิเคราะห์ที่ดิน
ดังกล่าว การจัดรูปแบบการสัญจร ทัศนะรูป และ รวมถึงรายละเอียดการก่อสร้าง โดยอยู่ใต้ความเห็น
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ชอบของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง ก็คือนักวางผังบริเวณกับเจ้าของโครงการหรือลูกค้าเป็นผู้ก าหนด
ความต้องการ 

2.2.2 กระบวนการวางผัง 
        วัตถุประสงค์อาจเริ่มจากความฝัน ปรัชญา หรือแม้แต่ความโลภ จะต้องศึกษาและ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ให้ระเอียด  เพราะวัตถุประสงค์เป็นตัวบ่งชี้ส าคัญที่จะตามมาภายหลัง จะเป็น
ตัวก าหนดส าคัญในการเลือกและวิเคราะห์บริเวณและโปรแกรมความต้องการ โปรแกรมและบริเวณที่
วิเคราะห์แล้ว  จะถูกน ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน เรียกว่าการสังเคราะห์  ผลของการสังเคราะห์จะ
ออกมาเป็นการวางผังการใช้ที่ดินหลายๆ แบบ เรียกว่า ผังเผื่อเลือก ซึ่งมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 
แต่จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันเสมอ ผังเผื่อเลือกต่างๆ เหล่านี้ จะได้รับการประเมิน เกณฑ์ 
ที่จะน ามาประเมิน  จะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ และมีความเที่ยงตรง ผังบริเวณที่เลือกและประเมิน
แล้วจะกลายเป็นผังหลักที่จะต้องมีการพัฒนาต่อและแบ่งผังขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งแบ่งระยะการ
พัฒนาออกเป็นช่วงๆ ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ ผังที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้รับเลือกมาใช้ก็ได้  ผังส่วน
ใหญ่จะเป็นผังที่  เหมาะสมที่สุดส าหรับสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขในขณะนั้น เช่น ความจ ากัดใน
งบประมาณ หรือจะเป็นเหตุผลทางการเมืองเป็นต้น 
 2.2.3 ปัจจัยที่ต้องค านึงในการวางผังบริเวณ 
 ในโครงการขนาดใหญ่  การวางผังวิทยาเขต  ศูนย์การค้า  สวนสาธารณะ หรือผังการ
พัฒนาเมือง มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการวิเคราะห์รายละเอียดของบริเวณ รวมถึงปัจจัยทั้งหมด
ทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการเลือกบริเวณในขั้นสุดท้ายการวางผัง
บริเวณ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนงานทางกายภาพทุกชนิด ผังบริเวณที่ได้รับการวางอย่าง
ถูกต้อง จะก่อให้เกิดการใช้สอยพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัยและสิ่งที่ส าคัญคือมีความสวยงาม
น่าประทับใจ ผังที่ดีจะช่วยยกระดับจิตใจของผู้ใช้สอบดังปัจจัยต่อไปนี้ 

2.2.3.1 ปัจจัยทางธรรมชาติธรณีวิทยา เป็นกระบวนการทางธรณีวิทยา เป็นตัว
ก่อให้เกิดบริเวณและมีผลอย่างมากต่อบริเวณ ลักษณะสุนทรียภาพ อันมีผลต่อการก่อรูป และ
ชนิดของหิน ความลึกของหินมีผลต่อฐานรากของอาคารบางประเภทหรือไม่  การตรวจสอบโดย
การเจาะหินหลายๆจุด จะบอกรายระเอียดได้ 
 

 
 

 

ภาพที่ 2.2 ธรณีวิทยา 
ที่มา : http://jinnaphat.esteem.com 
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   รูปทรงของแผ่นดิน ความผิดปกติของผิวแผ่นดิน ชนิดและลักษณะจ าเพาะ
ของบริเวณจะมีอิทธิพลต่อการออกแบบถ้าบริเวณใดมีรูปทรงของแผ่นดินผิดปกติ หรือรูปทรงของ
แผ่นดินที่ที่มีผลมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ หรือกรับวนการกัดกร่อน ควรตรวจหาดูสาเหตุดั้งเดิม 
ดูลักษณะความสูงต่ า พืชพรรณ ซึ่งอาจหาได้จากรูปถ่ายทางอากาศ   
   การส ารวจภูมิประเทศ แผนที่จะแสดงต าแหน่งและระดับของรูปต่าง ทั้งที่
มนุษย์สร้างขึ้น และธรรมชาติ ตลอดจนภาพลายนูนหรือรีลีฟและพืชพรรณ 
   แผนที่ภูมิประเทศ เป็นแผนภาพแสดงรูปโฉมบริเวณธรรมชาติหรือที่มนุษย์
สร้างขึ้น การเขียนขึ้นเป็นมาตราส่วนต่างๆ การแสดงให้เห็นถึงรูปร่างและระดับของความลุ่มดอนของ
พ้ืนที่ เห็นรูปร่างและต าแหน่งของภูเขา ที่ราบ ตลอดจนระบบล าธาร แม่น้ าต่างๆ รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง
ส าคัญของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 แผนที่ภูมิประเทศ 
ที่มา : http://sites.google.com/site/renukorn0903532716/1-1-phaenthi 
 
   การวิเคราะห์ความลาดชัน ช่วยให้รู้และเห็นถึงต าแหน่งที่ควรตั้งอาคาร 
ถนนที่จอดรถ หรือบริเวณสนามกีฬา นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าการก่อสร้างจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
   อุทกวิทยา รูปลักษณ์ของการระบายน้ าในบริเวณอาจมีอิทธิพลอย่างมากใน
การออกแบบเช่น แม่น้ า ล าธาร ช่องระบายน้ า ตลอดจนที่ลุ่ม หนอง บึง และทะเลสาบ จะต้องเขียน
ขึ้นเป็นแผนภาพเพ่ือจะได้เห็นและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ รูปโฉมทางอุทกวิทยามีผลเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการใช้ที่ดิน ซึ่งนับเป็นความส าคัญเบื้องต้นในการจัดระบบการระบายน้ าในบริเวณโดยอาศัย
ประโยชน์จากรูปลักษณ์การระบายน้ าเดิมที่มีอยู่แล้ว 

ดิน การจ าแนกสมรรถนะของดินในบริเวณเป็นอย่างไร ดูว่าดินในบริเวณจะ
สามารถปลูกต้นไม้ชนิดใดได้ เพ่ือจะได้เลือกชนิดของพรรณไม้ที่เหมาะสมมาปลูกดูว่าดินมีความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) หรือเป็นกลางมากน้อยเพียงใด การน าดินไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก็จะทราบผลทันที 
   พืชพรรณ การเอาใจใส่และรับรู้ต่อพืชพรรณที่มีอยู่เดิมในบริเวณโดยการใช้
ประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่เดิมที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้นแล้ว ย่อมเป็นการประหยัดกว่าการท าลายของเดิม
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ลงหมดแล้วหาต้นไม้ใหม่ นอกจากจะเสียเงินแล้วยังเสียเวลา ควรมีการท าบันทึกชื่อและขนาดและ
ต าแหน่งของต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้ว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 พืชพรรณ 
ที่มา : http://geographical.weebly.com 
 
   ปัจจัยทางภูมิอากาศ ความแตกต่างในระดับความสูง ลักษณะของภูมิ
ประเทศมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน ลม ความชื้น ปริมาณแสงแดด  
  2.2.3.2 ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
ที่มา : http://exampleasean.wordpress.com 
 
 การใช้ที่ดินเดิม คือ เจ้าของข้างเคียง สิ่งรบกวนนอกบริเวณ 
 การเชื่อมโยง คือในกระบวนการศึกษาหาต าแหน่งของบริเวณ ตลอดจนการ
หาความสัมพันธ์ของบริเวณโครงการกับบริเวณข้างเคียงกับชุมชนข้างเคียง 
 การสัญจรและการขนส่งโดยสาร คือ การสัญจรของพาหนะและการสัญจรคน
เดินทั้งในและนอกบริเวณว่าเป็นอย่างไรความหนาแน่นและอัตราส่วนพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร/ที่ดิน  
 สาธารณูปโภค ในกระบวนการวางผังบริเวณ จะต้องจัดท าสาธารณูปโภค ทุก
ชนิดที่มีอยู่ในบริเวณ แนวเส้นทางสาธารณูปโภคควรอยู่ในท่ีโล่งหรือใต้ถนนเพ่ือง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
 อาคารเดิม คือ จ าเป็นจะต้องจัดท าผังแสดงต าแหน่งของอาคารเดิมลักษณะ
การใช้สอย ขนาดเนื้อที่ใช้สอย และสภาพของอาคาร อาคารเดิมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการวางผัง
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กายภาพของบริเวณและยังเป็นตัวช่วยในการก าหนดระดับ การประเมินระดับดิน และลักษณะการ
ระบายน้ าของบริเวณอีกด้วย  
 ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ คือ อาคารที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ภูมิ
ลักษณะหรือจุดเด่น  
 2.2.4 เกณฑ์ท่ีมีผลในการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ 
 2.2.4.1 ความทนทาน ต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ 
ต้นไม้หรือพืชคลุมดินชนิดนั้นสามารถทนต่อความชื้น ความแห้งของดิน ต้นไม้ชนิดนั้นๆ ทนต่อสภาพ
ในเมืองได้หรือไม่ ต้นไม้ทรงพุ่มและไม้ใบทนต่อฝุ่นปนน้ ามันของท่อไอเสียรถยนต์ได้หรือไม่ ทนต่อโรค
ต่างๆ ได้หรือไม ่
 2.2.4.2 รูปทรงและโครงสร้างต้นดูความสูงและระยะแผ่ของต้นไม้และไม้พุ่มเมื่อโต
เต็มที่ เป็นต้นไม้ชนิดผลัดใบหรือไม่ผลัดใบ ต้นไม้นั้นมีพุ่มใบที่ให้เงาทึบ หรือให้ร่มเงาชนิดแสงแดด
ผ่านลงได้ ควรเลือกต้นไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่ไม่โตมากหรือเลือกต้นไม้ที่สามารถตัดแต่งทรงได้ง่าย ต้นไม้
มีโครงกิ่งก้านที่สวยงาม 
 2.2.4.3 พุ่มใบ ดอก และผล ขนาดทรงพุ่มใหญ่ มากน้อยเพียงใด รูปทรง ผิวและสีของพุ่ม
ใบเป็นอย่างไร มีสีก่อนทิ้งใบในฤดูที่ใบร่วงหรือไม่ ให้ดอกหรือผลเด่นหรือไม่ ถ้าให้ให้นานเท่าใดถึงจะร่วง 
 2.2.4.4 การดูแลรักษา ดูว่าการขนย้ายหรือการปลูกมีความยากง่ายเพียงใด มีความ
ต้องการดูแลรักษามากน้อยเพียงใด ต้องการการตัดแต่งทรงอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ การจัดวางพรรณไม้ 
การเลือกใช้พรรณไม้ในการวางผังบริเวณทั่วๆ ไป ควรพิจารณาน าต้นไม้ในถิ่นเดียวกันกับบริเวณ
โครงการมาปลูก โดยเฉพาะโครงการที่ดินมีปัญหาเช่น ดินจืด ดินมีกรดจัด หรือดินเค็ม เป็นต้น หรือ
หากน าพรรณไม้มาจากที่อ่ืนก็ควรให้ตรงเกณฑ์พิจารณาข้างต้น การเลือกและการจัดหาต้นไม้นั้นควร
ท าเมื่อได้มีการออกแบบผังปลูกต้นไม้ไว้แล้ว สรุปกระบวนการวางผังบริเวณนั้น เพ่ือการวางรูปแบบ
งาน ต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วัสดุพรรณไม้ที่น ามาใช้ การจัดวางพืชพรรณ เพ่ือ
การตัดสินใจในเรื่องท่ีเกี่ยวกับข้อมูลการค้นคว้า และการวิเคราะห์บริเวณที่เป็นธรรมชาติและบริเวณที่
มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือหาลักษณะเฉพาะของบริเวณซึ่งเป็นตัวก าหนดเอกลักษณ์หรือแบบเฉพาะของ
บริเวณพ้ืนที่นั้น รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสภาพพ้ืนที่กับสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณนั้นให้มีความ
เหมาะสม  

จากการศึกษาสรุปความหมายการวางผังบริเวณ คือ กระบวนการวางผังเป็นปัจจัยส าคัญที่
ภายในโครงการขนาดใหญ่ต้องมีการจัดท าขึ้นเพ่ือจัดระเบียบของโครงการให้มีความเหมาะสม 
 

2.3  สวนส าหรับพื้นที่ราชการ 
 สวนส าหรับพ้ืนที่ราชการ แตกต่างจากสวนในบ้านหลายสิ่งหลายอย่าง เพราะเป็นที่ส าหรับ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้พบเห็น ได้สัมผัส ได้ใช้ประโยชน์ และรู้สึกถึงความงามของสวนนั้นๆ ด้วย
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การจัดสวนส าหรับบริเวณเหล่านี้ต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยก่อนวิ่งอ่ืนๆ เพราะเป็นเรื่องที่อ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน 
  2.3.1 การจัดสวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 การจัดสวน 
ที่มา : http://www.decorreport.com/a360752-ส-ดยอดการจ-ดสวนสวยหลากหลายแบบ 

 

  2.3.1.1 มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่บริเวณถนน ทางเดินทั่วไปในสถานที่นั้นๆ เพ่ือให้
ความร่มรื่นในขณะที่เดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือขณะขับรถ 
  2.3.1.2 ให้ความสบายตาสบายใจ ตลอดเส้นทางที่ผ่านไป เช่นมีแปลงไม้ดอก ไม้ใบ
ที่สวยงาม มีความสะอาดเรียบร้อย ปราศจากขยะและวัชพืชในสนาม 
  2.3.1.3 ให้ทั้งความสะอาดและความสวยงาม เช่น สนามบางแห่งปูหญ้าไว้สวยงาม
และมีป้ายบอกห้ามเดินลัดสนาม แต่ถ้าสังเกตจะเห็นหญ้าตายเป็นแถบเพราะมีคนแอบเดินลัดสนาม 
 
 2.3.2 การสัญจร 
 เส้นทางที่สัญจรบริเวณนั้นเหมาะสมหรือไม่  อาจเป็นเพราะว่า ที่หมายที่คนต้องการ
ไปอยู่ในเส้นทางนั้นพอดี ซึ่งควรออกแบบสวนให้เข้ากับความต้องการที่แท้จริงของคนกลุ่มใหญ่ เช่น 
ท าทางเท้าถาวรโดยใช้วัสดุปูพ้ืนที่แข็งแรง เช่น อิฐ หิน หรือซีเมนต์เพ่ือให้คนเดินไปตามทิศทางที่
ต้องการ จะปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มรื่นตลอดทางเดิน ช่วงใดที่ไม่ต้องการให้คนเดินเข้าไปควร ท ารั้วกั้น 
หรือปลูกไม่พุ่มก้ัน ไม่พุ่มที่จะน ามาปลูกกั้นควรมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 0.40-0.50 เมตร หากใช้ความ
สูงน้อยกว่านี้อาจจะข้ามไปได้ง่าย 
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ภาพที่ 2.7 การสัญจร 
ที่มา : http://www.thairath.co.th 

 
 2.3.3 การดูแลรักษา  

 โดยเฉพาะส่วนราชการใดที่ละเลยในเรื่องการดูแลรักษา ยิ่งไม่ควรจัดสวนกรวด น้ าตก 
น้ าพุเป็นอันขาด เพราะสวนแบบนี้ต้องการ การดูแลเอาใจใส่ และรักษาความสะอาดสม่ าเสมอ ถ้าจัด
แล้วไม่สามรถดูแลได้ จะท าให้น่าเกลียดมากกว่าการจัดสวนแบบเรียบๆ ที่มีต้นไม้เพียงอย่างเดียว 

2.3.4 การเลือกใช้พรรณไม้ 
 ต้นไม้ที่ใช้ควรเป็นต้นไม้ที่โตแล้ว และให้ร่มเงาแกบริเวณทางเดินหรือที่พักผ่อน 

ไม่ควรเลือกต้นไม้ที่เป็นปัญหาแก่คนส่วนรวมเช่น บางคนแพ้เกสรดอกไม้ หรือหนอนจากต้นหู
กวางที่ท าให้คนเกิดอาการคันได้ 

 ส่วนไม้พุ่มหรือไม้ที่มีดอก  ควรเลือกชนิดที่ทนทาน เลี ้ยงดูง่าย การตัดแต่งเป็น
รูปทรงต่างๆ ก็เหมาะกับส่วนราชการมาก เพราะมองดูมีระเบียบแบบแผน ให้ภาพพจน์ที่ดีกว่า
ปล่อยโตตามธรรมชาติ  

 สวนส าหรับราชการนั้น ควรเน้นเรื่องความเป็นระเบียบ สะอาดและดูแลรักษา
ต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งรวมทั้งการตัดแต่ง การฉีดยากันโรคและแมลง การใส่ปุ๋ยทั้งต้นไม้และสนาม
หญ้า เมื่อมองดูสวนแล้วจะเห็นลักษณะเด่นชัดโปร่งตา สามารถทอดสายตาไปถึงตัวอาคาร หรือ
สถานที่ ที่ประชาชนต้องการจะเข้าไปได้ง่าย 

 จากการศึกษาสรุปความหมายสวนส าหรับพื้นที่ราชการ คือ สวนที่เน้นความเป็น
ระเบียบดูแลรักษาง่ายสามารถมองเห็นส่วนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

 

2.4  การระบายน้ า 
 น้ าที่ไหลเป็นตัวการส าคัญที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะและพังทลายของดิน น้ าที่เกิดจากฝนตก
เป็นตัวการในการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของแผ่นดินได้มากกว่าปัจจัยอ่ืนๆ รวมกัน โดยปกติพ้ืนที่ชนบท
หรือทุ่งนา ป่าเขา จ านวนฝนที่ตกลงมาในปีหนึ่งๆ จะเหลือเป็นน้ าไหลตามผิวดินเพียงจ านวนน้อย ที่
เหลือส่วนใหญ่จะซึมลงไปในพ้ืนดิน  
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  โดยทั่วไปน้ าฝนจะถูกขจัดให้ไปจากบริเวณโดยกรรมวิธี 4 ประการคือ   
   1) โดยการไหลตามพ้ืนผิว (Surface runoff) เมื่อฝนตกลงมาน้ าจะไหลตาม
ผิวของพ้ืนแผ่นดินลงสู่ที่ต่ าไปตามบริเวณและช่องทางน้ าต่างๆ โดยแรงดึงดูดของโลก จนในที่สุดจะลง
สู่มหาสมุทร 
   2) โดยการระบายใต้ดิน (Underground drainage) ส่วนหนึ่งของน้ าฝนจะ
ไหลซึมลงไปใต้ดินโดยแรงดึงดูดของโลกเช่นกัน น้ าจะไหลลงไปทั้งทางดิ่งและทางนอน แต่การไหล
เป็นไปในอัตราต่ ากว่าการไหลบนผิวดินมาก 
   3) โดยการระเหย (Evaporation) น้ าที่ติดค้างอยู่ตามผิวดินต่างๆ ตาม
ใบไม้จาก บ่อ สระ บึง ผิวหลังคาถนน ฯลฯ จะระเหยหายไปในอากาศ 
   4) โดยการคายน้ าจากใบพืช (Transpiration) ใบของพืชต่างๆ จะคายน้ า
ออกทางปากใบในระหว่างการสังเคราะห์แสงและจะคายน้ ามากข้ึนเมื่อแดดจัดเพื่อลดความร้อน 
  กรรมวิธีทั้ง 4 นี้รวมกันเข้าจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน้ า วัฏจักรจะครบวงจรเมื่อน้ า
ระเหยขึ้นไปในอากาศอย่างพอเพียงและเคลื่อนไปในอากาศตามความสูง ต่ าของภูมิประเทศ ตาม
ทิศทางและความเร็วของลม 

2.4.1 ระบบการระบายน้ าผิวดิน 
 น้ าผิวดินส่วนใหญ่จะเกิดจากฝนซึ่งเริ่มไหลไปตามผิวระยะหนึ่งหลังจากฝนเริ่มตก 
น้ าฝนที่เหลือจากการซึมลงใต้ดินเหล่านี้จะไหลตามผิวลงสู่ที่ต่ าตามลักษณะการระบายน้ าตาม
ธรรมชาติ หรือไหลไปตามทางระบายน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น ทางระบายน้ าผิวดินที่มนุษย์สร้างข้ึนเรียกว่า 
ระบบการระบายน้ าฝน 
 ระบบระบายน้ าฝนโดยทั่วไปอาจเริ่มจากบ้าน โดยน้ าที่ไหลจากหลังคาไปรวมในราง
ระบายน้ าที่ท าไว้ แล้วไหลต่อไปตามท่อระบายน้ าโดยแรงดึงดูดของโลก น้ าจากสนามและถนนจะไหล
ไปตามความลาดที่ท าไว้ลงสู่บ่อดัก แล้วไหลไปรวมในท่อรวมของบ้านแล้วจึงไหลลงสู่บ่อพักของ
เทศบาล จากนี้น้ าฝนก็จะไหลไปตามบ่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งจะวิ่งไปสู่คลอง แม่น้ า หรือ
ทะเลต่อไป โดยไม่ต้องผ่านโรงบ าบัด ในการนี้น้ าฝนบางส่วนจะไหลซึมลงสู่ดิน กลายเป็นน้ าใต้ดินหรือ
น้ าบาดาล 
 ในการป้องกันการกัดเซาะในระบบระบายน้ าฝน ทางน้ าจะต้องท าด้วยวัสดุแข็ง เช่น ท่อ 
คอนกรีต หรือรางดาดด้วยหิน หรืออาจเป็นกล่องสี่เหลี่ยม (Box culvert) เมื่อวิ่งผ่านใต้ถนน เป็นต้น 
 ระบบการระบายน้ าผิวดินจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
 2.4.1.1 ระบบเอกชน เป็นระบบระบายน้ าผิวดินในบริเวณที่ดินของเอกชนเอง อาจจะ
ระบายลงแม่น้ า หรือคลองโดยตรง หรืออาจจะเชื่อมเข้ากับระบบสาธารณะได้ 
 2.4.1.2 ระบบสาธารณะ เป็นระบบท่อที่วางไปตามแนวถนนเพ่ือรับน้ าจากถนนและ
จากที่ดินของเอกชน ท่อเหล่านี้ จะไหลไปรวมกันและระบายลงสู่แม่น้ าหรือทะเล 
 2.4.1.3 ข้อปฏิบัติติที่ดีในการระบายน้ า 
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   1) การท าให้น้ าผิวดินไหลช้าๆ จะมีผลดีในแง่ของนิเวศวิทยา โดยน้ าจะมี
โอกาสซึมลงไปในดินได้มาก การขจัดน้ าโดยให้ไหลซึมลงไปในดินมีผลดีกว่าการปล่อยให้ไหลไปตามผิวมาก 
   2) น้ าผิวดินอันเกิดจากระบบระบายน้ าใหม่ที่ท าขึ้น ถือเป็นจรรยาบรรณ
หรือศีลธรรมที่จะไม่ระบายลงไปในที่ดินของผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นน้ าเดิมที่ไหลอยู่เดิมตามธรรมชาติ และ
นักวางผังบริเวณพึงงดเว้นในการเพิ่มปริมาณน้ าลงไปตามทางน้ าเดิมอีกเป็นอันขาด 
   3) การกัดเซาะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในงานระบายน้ า ดังนั้น ควรค านวฯ
อัตราความลาดอย่างระมัดระวังมิให้ชันจนน้ าไหลเร็วเกินไป แต่ก็ไม่ควรให้ลาดน้อยเกินไปจนน้ าขัง
แฉะ ควรปลูกพืชบนไหล่เนินทันทีเมื่อมีการปรับระดับแล้วเสร็จ 
   4) น้ าไหลช้าจะก่อให้เกิดบริเวณที่แฉะ และน้ าที่ไหลเร็วจะก่อให้เกิดการกัด
เซาะเป็นร่องน้ าที่ไม่ต้องการ 
   5) น้ าปริมาณมากๆ เช่น น้ าจากลานจอดรถหรือลานแข็งอ่ืนๆ ไม่ควรปล่อย
ให้ไหลข้ามทางเดินเท้าไปลงถนนท าให้ตะกอนและเศษสิ่งที่มากับน้ า ท าถนนสกปรก ควรมีบ่อดักก่อน
ถึงทางเท้า 
   6) ในการออกแบบระบบระบายน้ าฝนในบริเวณ ควรค านึงถึงว่าเมื่อทาง
ระบายน้ าที่ท าไว้เกิดอุดตันน้ าจะระบายไปทางใดบ้าง นั่นคือ การท าทางระบายน้ าส ารองไว้รองรับ
เสมอ 
 2.4.1.4 ปัจจัยในการก าหนดระบบการระบายน้ า 
          1) การใช้ที่ดิน ความผันแปลของระบบระบายน้ าขึ้นอยู่กับการใช้ที่ดินและ
ความหนาแน่น ที่เห็นได้ชัดเจนคือในบริเวณชุมชนหนาแน่นซึ่งน้ าฝนซึมลงดินได้น้อยและท าให้เกิดน้ า
ผิวดินมากเกินขนาดปกติ จึงต้องหาทางให้น้ าไหลไปตามพ้ืนผิวเพียงระยะสั้นๆ แล้วจึงปล่อยลงสู่ท่อ
ระบายน้ าที่ฝังใต้ดินหรือในรางเปิดขนาดใหญ่ในบริเวณชนบท การระบายน้ าอาจท าได้โดยการนะบาย
ให้น้ าไหลออกจากบริเวณใช้สอยหรือกระจายให้ซึมหายไปในภูมิทัศน์ 
          2) สภาพภูมิประเทศ บริเวณชันมาก การระบายน้ าจะเป็นไปได้โดยเร็ว ยิ่งชัน
มากน้ าจะไหลเร็วมากไปตามผิวดินจนโอกาสที่จะซึมลงไปในดินมีน้อย ปริมาณน้ าจะมีมาก การระบาย
น้ าจึงจ าเป็นต้องมีทั้งด้านบนแลด้านล่างของเนิน เพ่ือดักน้ าผิวดินไว้แล้วให้ไหลไปทางระบายที่ท าขึ้น 
มิฉะนั้น จะเกิดการพังทลายได้ง่าย เนินหรือไหล่ทางทุกแห่งควรจัดปลูกพืชคลุมดินทันทีที่ท าการปรับ
ระดับเสร็จ 
          3) ขนาดของบริเวณที่จะท าการระบายน้ า ขนาดของบริเวณจะเป็นตัวบอก
จ านวนน้ าที่จะเกิดหลังฝนตก และจะเป็นตัวบอกขนาดของระบบระบายน้ าที่ฝังใต้ดิน เมื่อกล่าวถึง
ขนาดบริเวณ ปกติจะหมายถึงบริเวณซึ่งถูกปิดหรือดาดผิวแข็ง ท าให้น้ าซึมลงไม่ได้ ซึ่งหมายถึงบริเวณ
ที่เกิดจากการก่อสร้างและพัฒนาบริเวณ ได้แก่ ถนน หลังคา เฉลียง ลานต่างๆ ฯลฯ บริเวณยิ่งใหญ่
มากเท่า ระบบระบายน้ าก็จะใหญ่ขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นระบบฝังใต้ดินหรือรางเปิด 
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          4) ชนิดของดิน เป็นตัวบอกอัตราการซึมของน้ าฝนว่าจะซึมลงไปได้รวดเร็ว
เพียงใด ดินที่อณูระเอียด เช่น ดินเหนียวย่านกรุงเทพมหานคร การดูดซึมมีอัตราต่ ามาก ส่วนดินที่มี
อณูใหญ่ เช่น ดินปนทราย ทรายหรือกรวด จะดูดซึมน้ าได้รวดเร็วมาก ฉะนั้น ถ้าเป็นบริเวณดินทราย 
ก็หมายความว่าน้ าจะซึมได้รวดเร็วและปริมาณการอุ้มน้ าก็จะมีมาก หมายความว่า ระบบระบายน้ าไม่
ต้องมีขนาดใหญ่  เพ่ือความรอบคอบควรตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยาของดินด้วย บางครั้งบริเวณ
ผิวดินบนเป็นดินทราย แต่ลึกลงไปเล็กน้อยกลับกลายเป็นดินเหนียวหรือดินดานก็มี ซึ่งท าให้การไหล
ซึมมีอัตราต่ าลง 
          5) พืชคลุมดิน บริเวณใดที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นเป็นพืด น้ าฝนที่ตกลงมาจะ
ไหลไปได้ช้า ท าให้สามารถลดขนาดของระบบระบายน้ าลงไปได้มาก ในการปรับระดับเมื่อสร้างถนน 
หากจ าเป็นจะต้องระบายน้ าออกไปจากตัวถนน ก็ควรท าร่องให้น้ าไหลไปสู่บริเวณที่มีพืชปกคลุม
หนาแน่น การท าเช่นนี้จะเป็นการลดการเสี่ยงต่อการกัดเซาะและพังทลายได้มากอีกด้วย 
          6) ปริมาณและความถี่ของฝน เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องน ามา
พิจารณารวมกับปัจจัยอื่นๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ปริมาณน้ าฝนต่อปีที่สูง แต่เฉลี่ยตกสม่ าเสมอจะ
ไม่เป็นปัญหาเท่ากับปริมาณน้ าฝนต่อปีปานกลาง แต่การตกครั้งละมากๆ และเป็นเวลาติดกันนานๆ 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปริมาณน้ าที่ไหลท่วมมากกว่า การพิจารณาจึงควรดูความถี่ควบคู่ไปกับปริมาณของ
ฝนต่อปีด้วย สถิติ ปริมาณ และความถี่ ของฝนในบริเวณต่างๆ ของประเทศไทยสมารถดูได้จากสมุด
สถิติของกรมอุตุนิยมวิทยา  

2.4.2 ระบบระบายน้ าแบบฝังใต้ดิน 
 ระบบระบายน้ าแบบฝังใต้ดิน หมายถึง การรวมน้ าผิวดินแล้วน าน้ าไปตามท่อซึ่งฝังไว้

ใต้ดินสู่ที่ทิ้งน้ า ไม่ใช่ระบบที่ใช้ระบายน้ าที่ขังอยู่ใต้ดิน ปกติโครงสร้างของระบบระบายน้ าแปบฝัง
ใต้ดินมีอยู่ 5 ชนิดใหญ่ๆ ที่ใช้กันมาก ดังนี้ 
  2.4.2.1 ช่องระบายน้ าจากบริเวณ (Area Drain-A.D.) คือ ช่องรับน้ าที่รวมจาก
บริเวณเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งลงสู่ท่อใต้ดิน จุดที่ตั้งของท่อระบายน้ าจากบริเวณจะต้องตั้งอยู่ในจุด
ต่ าสุดของบริเวณ และมีตะแกงปิดหน้าเพื่อดักผงและขยะ และกันการตกของคนหรือพาหนะ 
  2.4.2.2 บ่อดักน้ า (Catch Basin-C.B.) เหมือนช่องระบายน้ าข้างต้น เพียงแต่มีบ่อ มี
ก้นที่ลึกต่ ากว่าปากท่อระบายน้ าออกเพ่ือรับตะกอนกันท่อตัน บริเวณที่ควรใช้จึงควรเป็นบริเวณที่มี
ตะกอนที่เกิดจากการกัดเซาะมากหรือเป็นบริเวณท่ีมีฝุ่นมาก 
  2.4.2.3 รางระบายน้ าฝรั่งเศส (French drain) เป็นรางดักรูปยาว เมื่อรับน้ าแล้วจึง
ปล่อยเข้าท่อใต้ดินต่อไป 
  2.4.2.4 ท่อลอด (Culvert) คือ ท่อที่ฝังลอดถนน หรือทางเท้า เพ่ือระบายน้ าจาก
ข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งของถนน ถ้าท่อระบายน้ าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมเรียกว่า ท่อ
แบบกล่อง (Box culvert)  
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  ท่อระบายน้ าที่ใช้ในระบบระบายน้ าฝังใต้ดินอาจเป็นท่อดินเผา ท่อซีเมนต์ คอนกรีต 
หรือท่อพลาสติก เช่น ท่อพีวีซีและอาจเป็นท่อตันหรือพรุนก็ได้ การเดินท่อระบายน้ าควรให้มีมุมหัก
น้อยที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ ถ้ามีท่อแยกแขนงควรแยกเป็นรูปตัว Y ไม่ควรเป็นรูปตัว T 

  2.4.2.5 ประโยชน์ทางการระบายน้ าใต้ดิน 
   1) น าน้ าให้ไหลออกไปจากดินและหินที่น้ าระบายไปเองไม่ได้ 
   2) ป้องกันน้ าซึมเข้าก าแพงห้องใต้ดิน หรือ ฐานราก 
   3) ลดระดับน้ าใต้ดินในบริเวณที่ราบต่ าเพ่ือใช้ประโยชน์ในที่ดินและการปลูกพืช 
   4) เป็นการระบายน้ าผิวดินควบคู่ไปกับการระบายน้ าใต้ดิน 
   5) ป้องกันการดันฐานรากหรือโครงสร้างจากน้ าที่อาจขังข้างใต้ 
  2.4.2.6 ประเภทของระบบ 
   1) แบบธรรมชาติ ใช้กับบริเวณ ธรรมชาติที่ไม่ต้องการการระบายน้ าหมด
ทั้งบริเวณ ระบายเฉพาะแห่งที่แฉะเท่านั้น 
   2) ระบบก้างปลา เหมาะส าหรับใช้กับบริเวณที่เป็นที่ลาดเว้าซึ่งที่ลาด ลาด
เข้ามาทั้งสองทิศทาง ระบบนี้ไม่ควรท ามุมเชื่อมต่อกันเกิน 45 องศา 
   3) ระบบตาราง ใช้เมื่อท่อย่อยมาสู่ท่อหลักได้ด้านเดียว การเชื่อมต่อจะเป็น
มุม 90 องศา หรือน้อยกว่า 
   4) ตัวดัก (Interceptor) ใช้ดักน้ าใต้ดิน เฉพาะในจุดใดจุดหนึ่งที่น้ าใต้ดิน
จะมาขังแฉะ 

จากการศึกษาสรุประบบระบายน้ า คือ ระบบระบายน้ าควรมีอยู่ในโครงการเพื่อการระบาย
น้ าออกจากพ้ืนที่โครงการท าให้โครงการไม่มีน้ าขัง 

 

2.5  ทางเดินเท้า 
  2.5.1 รูปแบบของทางสัญจรเดินเท้านับเป็นตัวเชื่อมโยงส าคัญมากอันหนึ่ง ในการเชื่อมโยง
กิจกรรมต่างๆ ในบริเวณเข้าด้วยกัน และอาจเป็นโครงสร้างหลักส าคัญ โดยเฉพาะในงานที่ทางเดินเท้า
มีความส าคัญเช่น วิทยาลัย ตลาด หรือบริเวณพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยพฤติกรรมแล้วคนส่วนใหญ่
จะเดินในทางที่ตรงที่สุดดังนั้น ถ้าจะท าทางเท้าให้มีลักษณะสวยงามและมีความน่าสนใจด้วยกันแล้ว 
ทางเท้านั้นก็มักจะยาวขึ้น แต่ถ้าท าทางเท้าที่อ้อมวกวนมากเกินไป คนจะไม่เดินตามทางแต่จะเดินลัด 
ซึ่งก็มักจะปรากฏทางเดินใหม่เกิดขึ้นเองเป็นรอยลึกยาวไปบนสนามหญ้าหรือบริเวณปลูกต้นไม้ ใน
ที่สุดก็อาจต้องลาด หรือปูพ้ืนแข็งไปเสียเลย แต่อย่างไรก็ดี จากการศึกษาการเคลื่อนไหวของการเดิน
อย่างถูกต้องและถ้วนถี่จะช่วยขจัดปัญหาดังกล่าวไปได้ความกว้างของถนนต่างๆ  
 2.5.1.1 ถนนย่อย 2.75-3.25 เมตรต่อช่องจราจร 
 2.5.1.2 ถนนส าคัญ 3.00-4.25 เมตรต่อช่องจราจร 
 2.5.1.3 ถนนรองรับ 3.00-5.50 เมตรต่อช่องจราจร 
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 2.5.1.4 ที่จอดรถขนานริมถนน 2.50-3.00 เมตรต่อข้าง 
 2.5.1.5 ถนนในบ้านหรือในบริเวณส่วนตัว 2.40-2.75 เมตร ต่อช่องจราจร 
 2.5.1.6 ถนนบริการ 3.50-4.00 เมตร กว้าง 
 2.5.2 รศัมีวงเลี้ยว 

 2.5.2.1 ถนนย่อย 3.75-4.50 เมตร 
 2.5.2.2 ถนนส าคัญที่มีรถบรรทุก 105.0-150.0 เมตร 

          ความกว้างของทางเท้าหรือลานในระบบการสัญจรทางเท้า ขึ้นอยู่กับความจุ 
ขนาดและความสัมพันธ์กับองค์ประกอบการออกแบบอ่ืนๆ แม้ว่าขนาดกว้าง 1.50 เมตร จะถือเป็นความ
กว้างเฉลี่ยที่เหมาะสมโดยทั่วไปก็ตาม แต่ทางเดินเท้าบางตอน โดยเฉพาะตรงทางส่งคนลงจากรถหรือตรง
จุดทางเข้าที่มีคนมากๆ อาจต้องกว้างระหว่าง 2.40 เมตร ถึง 3.60 เมตร ได้ ในบริเวณท่ีเป็นลานส าหรับ
คนเดินมากๆ ทางเดินลาดพ้ืนแข็งอาจต้องกว้างถึง 12 เมตร เพ่ือให้พอเพียงกับขนาดของการสัญจร 
          การวางแนวทางเดินเท้า การจัดทัศนียภาพมุ่งเข้าสู่อาคาร ตลอดจนล าดับ
ของที่ว่างทั้งสองข้างทางเดิน นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการออกแบบทางสัญจรเท้า จะต้องจัด
แนวทางเท้าให้เข้ากับสภาพความสูงต่ าของพ้ืนที่ จะต้องน ารูปโฉมทางธรรมชาติที่มีอยู่เดิมมาใช้เป็น
ตัวประกอบส าคัญในการแก้ปัญหาทางด้านสุนทรียภาพให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ การวางแนวทางเดิน
เท้าโดยการใช้เส้นโค้งมากกว่าเส้นตรงเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจัดท าทางเท้าควรค านึงถึงล าดับขนาดความ
กว้างให้สัมพันธ์กับจ านวนคนที่จะมาใช้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วย 

จากการศึกษาสรุปความหมายทางเดินเท้า คือ เป็นการจัดทัศนีภาพให้มีรูปโฉมทางธรรมชาติ
ที่มีอยู่เดิมและควรค านึงถึงจ านวนคนที่จะมาใช้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
 

2.6  ที่จอดรถ 

 2.6.1 บริเวณที่จอดรถนับเป็นส่วนการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอย่างนึ่ง ตัวลานจอดรถอาจท าให้
บริเวณโดยรวมเสียทัศนียภาพได้ถ้าการจัดวางต าแหน่งไม่สัมพันธ์กับความสูงต่ าของพ้ืนที่และขนาด
ความกลมกลืนกับส่วนอ่ืนๆ ของบริเวณ ในการจัดบริเวณที่จอดรถนักวางผังบริเวณจะต้องค านึงถึง
ขนาดของยานพาหนะให้มากๆ และจะต้องจัดพ้ืนที่ให้มีขนาดเพียงพอ ซึ่งจะต้องดูระยะยาวทั้ งหมด
ของรถ ความกว้าง ส่วนยื่นจากล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตลอดจนรัศมีวงเลี้ยวของรถชนิดต่างๆ 
ด้วย นอกจากนี้ นักวางผังบริเวณจะต้องจัดที่จอดรถให้สามารถรับรถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะเข้ามาใช้
ที่จอดในการจดที่จอดรถควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  2.6.1.1 ขนาดของที่จอดรถ คิดเป็นตารางเมตรและระยะกว้างยาวที่ต้องการ
และที่มีอยู่ 
  2.6.1.2 มุมที่รถจะจอดควรเป็นเท่าใด 90 60 หรือ 45 องศา 
  2.6.1.3 ทิศทางของการแล่นของรถไปยังจุดต่างๆ ของบริเวณ 
  2.6.1.4 ประเภทของที่จอดรถ ผู้ขับจอดเองหรือมีคนน าไปจอดให้ 
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  2.6.1.5 ความกว้างของช่องจอด 2.40 2.70 2.85 หรือ 3.00 เมตร 
  2.6.1.6 ความกว้างของช่องทางการวิ่งรถ 
  2.6.1.7 รูปลักษณะการสัญจรภายในบริเวณท่ีจอดรถ ทั้งของรถเองและของคนเดินจุด
ทางเข้า ออก ที่เหมาะสมที่มีการตัดกันน้อยที่สุด 
  2.6.1.8 ความสวยงาม การลดระดับพ้ืนบริเวณที่จอดรถให้ต่ ากว่าระดับสายตาการ
ปลูกต้นไม้บัง การให้แสงสว่าง และวัสดุปูหรือ ลาดพื้น 
  2.6.1.9 การระบายน้ าในบริเวณท่ีจอดรถ 
  2.6.1.10 ระยะเดินไกลที่สุดจากที่จอดรถไปยังอาคาร 
  2.6.1.11 การแยกที่จอดรถธรรมดาออกจากที่จอดรถบริการ 
  2.6.1.12 ในบริเวณศูนย์การค้าจะต้องค านึงถึงปริมาณที่จอดรถต่อเนื้อที่ค้าขาย
ทั้งหมด และจะต้องจัดหมายเลขดัชนีที่จอดรถให้ชัดเจนกันหลงด้วย 

จากการศึกษาสรุปที่จอดรถ คือ ที่จอดรถหรือลานจอดรถเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้
ที่เข้ามาใช้บริการภายในพ้ืนที่และมีระยะที่พอดี 
 

2.7  ลานดูดาว 

 สถานที่ที่เหมาะสมกับการดูดาว ควรจะอยู่ในชนบท ภูเขา หรือชายทะเล ควรออกห่างจากเมืองใหญ่
อย่างเช่น กรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 100 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามในกรุงเทพมหานคร ก็สามารถมองเห็นกลุ่มดาว
สว่าง ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ และดาวคู่ได้ แต่จะไม่สามารถมองเห็น ทางช้างเผือก กาแล็กซี หรือเนบิวลา 
เนื่ องจากเทห์ วัตถุ จ าพวกนี้ มี แสงจาง กลืนไปกับความสว่างของท้ องฟ้ าที่ มี มลภาวะทางแสง  
       บริเวณที่จะท ากิจกรรม ควรเป็นที่โล่งกว้าง มองเห็นขอบฟ้าได้ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านทิศเหนือ 
ในการจัดที่นั่งเป็นหมู่คณะ ควรให้ผู้ชมหันหน้าไปทางทิศเหนือ (ถ้ามีการตั้งจอสไลด์ ก็ควรติดตั้งอยู่
ทางทิศเหนือเช่นกัน) เพ่ือให้สามารถสังเกตการเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้า จากทิศตะวันออก ไปยัง
ทิศตะวันตก (การหมุนรอบตัวเองของโลก) แต่หากมีข้อจ ากัดด้านทิศเหนือ ให้เลือกหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก เพ่ือที่ผู้ชมจะได้เห็นกลุ่มดาวเคลื่อนที่ขึ้นมาตรงหน้า และข้ามศีรษะไปตกด้านหลัง 
  
 2.7.1 ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

          ฤดูหนาวเป็นฤดูที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการดูดาว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดอยู่ระหว่างเดือน 
พฤศจิกายน-มกราคม หลังจากนี้ไปจนถึงก่อนสงกรานต์ ท้องฟ้าก็ยังโปร่งไม่มีเมฆ แต่จะมีหมอกแดด 
ซึ่งเกิดจากการเผาป่า และไร่ หลังจากสงกรานต์เป็นต้นไปเป็นช่วงฤดูฝน ฟ้าเปิดเป็นหย่อมๆ ดูดาวได้
บ้างเป็นบางส่วน แต่จะมีเมฆผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลา ท าให้ไม่สะดวกต่อการดูเป็นกลุ่มดาว อย่างไรก็
ตามหลังจากฝนตก ถ้าไม่มีเมฆแผ่น ท้องฟ้าจะใสมาก เพราะน้ าฝนชะล้างฝุ่นในบรรยากาศลงมาหมด 
ช่วงเดือนสิงหาคม-กลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ไม่ควรจัดกิจกรรมดูดาวเลย เนื่องจากท้องฟ้าปิด มี
เมฆปกคลุมตลอดเวลา และมีฝนตกแทบทุกวัน 
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2.7.2 การด าเนินกิจกรรม  
สิ่งแรกที่ต้องท าการตกลงกับผู้มาใช้คือ งดการใช้ไฟฉาย เพ่ือให้โอกาสแก่ดวงตาของ

เราสร้างเซลล์ไวแสงส าหรับการมองภาพกลางคืน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ถ้าแสงไฟเข้าตา 
เซลล์ส าหรับมองกลางวันจะท างานอยู่ตลอดเวลา และเราก็จะมองไม่เห็นรายละเอียดของกลุ่มดาว 
การด าเนินกิจกรรมควรเรียงล าดับ ดังนี้ 
 2.7.2.1 ท าความรู้จักทิศ 
 2.7.2.2 การหาดาวเหนือจากกลุ่มดาว 
 2.7.2.3 การเคลื่อนที่ของทรงกลมบนท้องฟ้า 
แนะน าให้รู้จักเส้นสมมุติบนท้องฟ้า อันได้แก่ เส้นเมอริเดียน และเส้นศูนย์สูตรฟ้า ผู้ชมควรจะได้รับ
ค วาม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ  เรื่ อ งระยะ เชิ งมุ ม  แล ะ  อัต ราการ เคลื่ อน ที่ ข อ งท รงกลม ท้ อ ง ฟ้ า  
                   การสอนดูกลุ่มดาวสว่าง ควรจะเริ่มต้นด้วยกลุ่มดาวที่มีลักษณะเด่น และมีดาวสว่าง
หลายดวง ดังเช่น กลุ่มนายพราน จากนั้นก็โยงไปสู่กลุ่มดาวดาวสว่างที่อยู่ใกล้เคียง เช่น กลุ่มดาวสุนัข
ให ญ่  กลุ่ ม ด าวสุ นั ข เล็ ก  ที่ ข าด เสี ยมิ ได้ คื อ  ส าม เห ลี่ ย มฤดู ร้ อน  ส าม เห ลี่ ย มฤดู ห น าว 
                   ในการสอนเรื่องกลุ่มดาวสว่างส าหรับเด็กเล็ก ควรมีการสอดแทรกด้วยการเล่านิทาน 
ส าหรับเด็กโตควรสอดแทรกความรู้ฟิสิกส์ เช่น ต าแหน่งของโลกในจักรวาล ความหมายของระยะทาง 
        หลังจากแนะน ากลุ่มดาวสว่างเสร็จแล้ว ควรไล่ไปยังกลุ่มดาวจักราศี ซึ่งจะปูทางไปสู่เรื่อง
เส้นสุริยะวิถี และการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ หากเป็นคืนเดือนมืด ควรชี้ชวนให้ดูทางช้างเผือก
และอธิบายความหมายของมันด้วย 

2.7.3 นิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor Exhibition) เป็นการจัดนิทรรศการที่ใหญ่โตมีผู้ร่วม 
จัดจากหน่วยงาน องค์การธุรกิจหลายสาขา มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนจ านวนมากได้มีโอกาสชม อาจ 
จัดในบริเวณที่กว้างๆ เช่น สนามหลวง วังสราญรมย์ สวนลุมพินีหรือที่สนามในมหาวิทยาลัย โรงเรียน 
หรือที ่สาธารณะที ่กว้างพอที่จะมีเต้นผ้าใบ หรือปลูกสร้างศาลาชั ่วคราวเพื่อจัดนิทรรศการ  
(วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2526:16) 
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2.8 กรณีศึกษา 
 2.8.1 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. หรือ NSM) 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
   

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตั้งอยู่ที ่ เทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริเวณที่ตั้งนี้
ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี (อาคารรูปลูกบาศก์) 
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 เมื่ อปี  พ .ศ .2533 คณ ะรัฐมนตรีมี มติ ให้ จั ดตั้ ง พิ พิ ธภัณ ฑ์ วิทยาศาสตร์  ขั้ น โดยให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงการและรับผิดชอบงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 
2534 ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 5 รอบ ก าหนดกรอบงบประมาณโครงการ 
650 ล้านบาท และเริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในปี  พ.ศ.2537 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
2538 ได้มีพระราชก าหนดจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2538 โดยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ ใน
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2543 
  ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นอีกแห่งหนึ่ งที่จัตุรัส
วิทยาศาสตร์ มีพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประมาณ 3,000 ตารางเมตร ตั้ งอยู่ที่ชั้น 4-5 อาคาร จัตุรัสจามจุรี (อาคารศูนย์การค้าของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ซึ่งได้เปิดให้เข้าชมตั้งแตเ่ดือนมีนาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD.%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88.%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

แสดง : พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

ภาพที่ 2.9 

สัญลักษณ์ :            เส้นชี้บอกสถานที่  
                          ลานจอดรถ               พ้ืนที่พักผ่อน   
                          ป้ายนิเทศ 
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ตารางท่ี 2.1 กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ล าดับ ภาพประกอบ สรปุผลการศึกษา 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
     จากการศึกษาพ้ืนที่จุดนี้เป็น
ล าน จ อ ด รถ ข อ ง  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิ ท ย าศ าสตร์ แห่ งช าติ  จึ งน า
รูปแบบลานจอดรถมาเป็นแนวคิด
ในการออกแบบ 

 
 
 

 
2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ในการศึกษาพ้ืนที่ พักผ่อน
ของ พิ พิ ธภัณ ฑ์ วิท ย าศาสตร์
แห่งชาติ  ได้น าพ้ืนที่ พักผ่อนมา
ป รั บ ใช้ กั บ โค ร งก า ร อุ ท ย าน
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

 
3  

 
 
 

     จากการศึกษาป้ายนิ เทศให้
ค ว า ม รู้ แ ก่ ผู้ ที่ ม า ใช้ บ ริ ก า ร 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
จึงได้น าเอารูปแบบมาออกแบบใน
โค ร งก า ร  โค ร งก า ร อุ ท ย า น
วิทยาศาสตร์ 
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 2.8.2 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
         ที่อยู่ 999 หมู่ 3 ต าบลวังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ด าเนินการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคส าหรับประชาชน จ านวน 5 แห่ง ในภูมิภาค
ต่างๆ ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก เพ่ือสร้างความตระหนักและ
ความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ ให้ประชาชนในทุกภูมิภาคมี
โอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึง และทัดเทียมกัน 
 หอดูดาวภูมิภาคส าหรับประชาชน มีเป้าหมายหลักให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ส าหรับ
ประชาชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น สนับสนุนการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา รวมทั้งเป็นแหลางท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่
ส าคัญของ 
  2.8.2.1 วัตถุจัดแสดงที่มีความส าคัญ/สิ่งที่น่าสนใจ 
   1) อาคารฉายดาวมีโดมฉายดาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร ติดตั้ง
เครื่องฉายดาวระบบ Fulldome Digitalความละเอียด 25 ล้านพิเซล ฉายภาพยนตร์จ าลองระบบ
สุริยะ วัตถุในห้วงอวกาศลึก ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ พร้อมส่วนจัดแสดงนิทรรศการความรู้ทาง
ดาราศาสตร์ ระบบสุริยะ ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ เทคโนโลยีดาราศาสตร์ จัดแสดงอุกกาบาตแคมโป 
เดอเชียโล อายุมากกว่า 5,000 ปี จากประเทศอาร์เจนตินา 
  
 
  
 
 
 
ภาพที่ 2.10 อาคารฉายดาว 
ที่มา : http://www.museumthailand.com 
 
   2) อาคารหอดูดาว   
                ส่วนที่ 1 โดมไฟเบอร์กลาสทรงเปลือกหอย (Clamshell Dome) เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 18 ฟุต เปิดออกได้ 180 องศา สังเกตท้องฟ้าได้รอบทิศทาง ภายในติดตั้งกล้อง
โทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร 
                ส่วนที่  2 ลานดูดาวภายใต้หลังคาเลื่อนทรงสี่ เหลี่ยม ติดตั้งกล้อง
โทรทรรศน์ขนาด 6-14 นิ้ว จ านวน 6 ตัว ใช้ส าหรับการให้บริการสังเกตวัตถุท้องฟ้า 
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ภาพที่ 2.11 อาคารหอดูดาว    
ที่มา : http://www.museumthailand.com 
 
               3) ลานดูดาว ส าหรับจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์กลางแจ้ง 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.12 ลานดูดาว 
ที่มา : http://www.museumthailand.com 
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เรื่อง :  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

แสดง : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ต าบลวังเย็น 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ภาพที่ 2.13 

สัญลักษณ์ :                   เส้นชี้บอกสถานที่             
                               ทางเดิน 
                               ลานกิจกรรม  
                               ลานนิทรรศการ 
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ตารางท่ี 2.2 กรณีศึกษาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 

ล าดับ ภาพประกอบ สรุปผลการศึกษา 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
     จากการศึกษาพ้ืนที่ หอดู
ดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จึงน าลาน
กิจกรรมมาปรับ ใช้กับ พ้ืนที่
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
 
 

2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     จากการศึกษาพ้ืนที่ ส่วนนี้
เป็นอาคารดูดาวใน หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จึงน าพ้ืนที่นี้มา
เป็นแนวทางในการออกแบบ  
 
 
 

3  
 

 
 

 
     จากการศึกษาพ้ืนที่  ทาง
สัญจรในพ้ืนที่ หอดูดาวเฉลิม
พ ร ะ เกี ย ร ติ  7  ร อ บ พ ร ะ
ชนมพรรษา จึงน ารูปแบบการ
เชื่อมโยงของเส้นทางสัญจรมา
เป็ น แ น ว ค ว าม คิ ด ใน ก า ร
ออกแบบ 

 



บทท่ี  3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลของพ้ืนที่ใช้โครงการพ้ืนที่โดยรอบ นับเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบโครงการต้อง
ทราบถึงข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ เป็นแนวทางในการออกแบบและแก้ไขปัญหาให้ตรงตาม
แนวคิดที่วางไว้ และตรงตามความต้องการของเจ้าของบ้าน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงผลกระทบต่างๆ ที่มี
ผลกับโครงการเพ่ือปรับใช้ในการออกแบบ จากการศึกษาข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค 

 

ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดลพบุรี 
ที่มา : http://glass-zy.blogspot.com 
 
  3.1.1.1 ประวัติความเป็นมา ลพบุรี เมืองแห่งความหลากหลาย และต่อเนื่องทาง
วัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงอุดมไปด้วย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ หลักฐานที่ส าคัญ ได้แก่  
 การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์พร้อมภาชนะดินเผา อายุระหว่าง 4,500-3,500 ปี ที่แหล่ง
โบราณคดีบ้านท่าแค การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ อายุระหว่าง 3,500-2,700 ปี ที่บ้านโคก
เจริญ การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคส าริด อายุระหว่าง 2,700-2,300 ปี ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
มหาชนโบราณในสมัยทวารวดี ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมประมาณ 1,000 ปี เช่น เมืองโบราณ
ซับจ าปา อ าเภอท่าหลวง เมืองโบราณดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง เมืองใหม่ไพศาลี อ าเภอโคกเจริญ  
 การพบหลักฐานที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เหรียญท าด้วยเงิน มีลายดุนเป็นรูปสัญลักษณ์ 
ต่างๆ ตามคตินิยมของอินเดียที่บ้านหลุมข้าว อ าเภอโคกส าโรง แสดงให้เห็นการพัฒนาการของเมืองลพบุรี 
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-14 ว่าพิจารณาจากชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาเป็นศูนย์กลางทาง
การค้า และเมื่อได้รับอิทธิพลทางศิลปะ และความเชื่อทางศาสนา ของอินเดีย ก็กลายมาเป็นศูนย์กลาง
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ทางศาสนา ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 15-18 อิทธิพลทางวัฒนธรรมขอมหรือเขมร ท าให้ศิลปกรรมต่างๆ 
ของลพบุรี มีรูปร่างคล้ายคลึงกับศิลปะเขมรเป็นอย่างมากได้แก่ ปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ ปรางค์
แขก ลพบุรียังเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะวิทยาการในสมัยสุโขทัย ตามพงศาวดารกล่าวไว้ว่า พ่อขุนราม
คาแหง ได้เสด็จมาศึกษาเล่าเรียนที่เขาสมอคอน ในปี พ.ศ.1788 และพ่อขุนงาเมือง ราชโอรสแห่ง
เมืองพะเยา ได้เสด็จมาศึกษาที่เขาสมอคอนเช่นกันในปี พ.ศ.1797 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพ่ือเป็นที่ประทับ ในปี พ.ศ.2209 และเสด็จมา
ประทับที่ลพบุรีนาน 8-9 เดือน ลพบุรีจึงเปรียบเสมือนราชธานีแห่งที่ 2 รองจากกรุงศรีอยุธยา สมัย
รัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะเมืองลพบุรี           
ในปี พ.ศ.2406 และสร้างหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎขึ้นเป็นที่ประทับภายในพระราชวังของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช 
 ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ราว พ.ศ.2480 จอม
พล ป.พิบูลสงคราม ได้พัฒนาเมืองลพบุรี ให้เป็นศูนย์กลางทางการทหาร และวางผังเมือง
ใหม่ โดยแยกชุมชนและสถานที่ราชการออกจากเมืองเก่า  ท าให้ดูสง่างามกว่าเดิมและได้
สร้างสิ่งก่อสร้างศิลปะแบบอาร์ตเดโดขึ้นหลายแห่ง เช่น ตึกชาโต้ ตึกเอราวัณ โรงภาพยนตร์ 
ทหารบก เป็นต้น 
 ลพบุรีจึงเป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง ที่อุดมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทยและมีความ
เป็นอมตะนคร ไม่หายไปจากความทรงจ าของทุกยุคทุกสมัย (ประวัติความเป็นมาจังหวัดลพบุรี 
สืบค้นจาก http://www.lopburi.go.th/,2560) 
 3.1.1.2 ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดลพบุรีจากรายงานการ
ส ารวจของกรมพัฒนาที่ดินสามารถแบ่งตามธรณีสัณฐาน ได้ดังนี้ 
 3.1.1.3 ที่ราบน้ าท่วมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าใหญ่ในฤดูน้ าหลากแต่
ละปี น้ าจากแม่น้ าล าคลองจะไหลท่วมบริเวณนี้แล้วจะพัดพาเอาตะกอนมาทับถมกันทุกปี ทาให้เกิดมี
สภาพเป็นที่ราบ มีความลาดเทน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่กว้างใหญ่อยู่ในอ าเภอท่าวุ้ง บ้านหมี่และ
อ าเภอเมืองลพบุรี พื้นที่บริเวณนี้จะสูงกว่าระดับน้าทะเล 2-20 เมตร ส่วนการทับถมของตะกอนใหม่
จากแม่น้ าป่าสักจะท าให้เกิดเป็นที่ราบลุ่ม เป็นแนวแคบๆ ตามความยาวของแม่น้ า ซึ่งไหลผ่านอาณา
เขตอ าเภอชัยบาดาล และอ าเภอพัฒนานิคม จากทิศเหนือลงทิศใต้ ที่ราบลุ่มบริเวณนี้จะมีความสูงจาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 25-60 เมตร บริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มนี้ถูกใช้ประโยชน์ในการทานาส่วนใหญ่และ
ได้ผลด ี
 3.1.1.4 ลานตะพักน้ ากลางเก่ากลางใหม่รวมทั้งเนินตะกอนรูปพัด ส่วนใหญ่พบเกิดอยู่
ติดต่อกับที่ราบน้ าท่วมถึง ลักษณะสภาพส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเรียบมีความลาดเทน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ 
พบเป็นบริเวณกว้างในเขตอ าเภอบ้านหมี่ อ าเภอเมืองลพบุรี และอ าเภอโคกสาโรง โดยจะมีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 8-20 เมตร สาหรับเนินตะกอนรูปพัด พบเกิดเป็นส่วนน้อยและมักอยู่บริเวณเชิง
เขา การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ทานาซึ่งให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี 
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  3.1.1.5 ลานตะพักน้ าเก่า เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าที่มาทับถมกันนาน
แล้ว โดยแบ่งเป็นลานตะพักน้ าระดับต่ าซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 20-50 เมตร และลาน
ตะพักน้ าระดับสูง ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 50-70 เมตร ลานตะพักน้ าระดับต่ าส่วนใหญ่
พบอยู่ติดต่อกับลานตะพักน้ ากลางเก่ากลางใหม่ มีความลาดเทน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ และพบเป็น
บริเวณเล็กน้อย ในเขตอ าเภอโคกสาโรงและอ าเภอพัฒนานิคม ใช้ประโยชน์ในการท านาเป็นส่วนใหญ ่
ให้ผลผลิตค่อนค้างต่ าส่วนลานตะพักน้ าระดับสูงมีพ้ืนที่ติดต่อและสูงขึ้นมาจากลานตะพักน้ าระดับต่ า 
สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นใหญ่ มีความลาดเท 2-8 เปอร์เซ็นต์ พบเป็นบริเวณเล็กน้อยในเขตอ าเภอโคก
สาโรงและอ าเภอพัฒนานิคมใช้ประโยชน์ในการท าไร่ 
  3.1.1.6 พ้ืนผิวที่ถูกกัดกร่อนและเนินเขา พ้ืนที่เป็นลูกคลื่นส่วนใหญ่มีความลาดเท 
ประมาณ 2-16 เปอร์เซ็นต์ สภาพภูมิประเทศแบบนี้จะพบเป็นบริเวณกว้างในเขตอ าเภอชัยบาดาล 
อ าเภอพัฒนานิคม อ าเภอโคกสาโรงและทางด้านทิศตะวันออกของอ าเภอเมืองลพบุรี ส่วนใหญ่ที่ดิน
จะใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ 
 3.1.1.7  ภูเขา พื้นที่บริเวณนี้เกิดจากการโค้งตัวและการยุบตัวของผิวโลก ท าให้มี
ระดับความสูงต่ าต่างกันมาก มีความลาดเทมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ และมีความสูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 100-750 เมตร พบอยู่กระจัดกระจายในอ าเภอชัยบาดาล อ าเภอพัฒนานิคม อ าเภอโคกส าโรง 
และทางด้านทิศตะวันออกของอ าเภอเมืองลพบุรี ส่วนใหญ่ไม่ได้ท ากสิกรรม บริเวณนี้เป็นที่ลาดชัน
เชิงซ้อน 
 สรุป สภาพภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี อาจแบ่งได้เป็น 2 บริเวณ คือ บริเวณพ้ืนที่ราบสลับ
เนิ น เขา และภู เขาครอบคลุ มพ้ืนที่ ทางทิ ศตะวันออกของอ า เภอเมื องลพบุ รีบางส่ วนด้ าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอบ้านหมี่ ด้านเหนือและด้านใต้ของอ าเภอโคกส าโรง พ้ืนที่เกือบทั้งหมด
ของอ าเภอสระโบสถ์ อ าเภอโคกเจริญ อ าเภอท่าหลวง อ าเภอชัยบาดาลและอ าเภอพัฒนานิคม คิดเป็น
พ้ืนที่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด อีกบริเวณหนึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอท่าวุ้ง 
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเมืองลพบุรี บางส่วนของอ าเภอบ้านหมี่และอ าเภอโคกสาโรง คิดเป็น
พ้ืนที่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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 3.1.2  อาณาเขต  
          จังหวัดลพบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
แสดง : อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดลพบุรี ภาพที่ 3.2 
สัญลักษณ ์: -   

 
 

ที่มา : http://commons.wikimedia.org 

 
  ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครสวรรค ์และจังหวัดเพชรบูรณ ์ 

  ทิศใต้ ติดกับอ าเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และจังหวัดสระบุรี  
  ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี  
  ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดนครสวรรค์ 
3.1.3 ภูมิประเทศ ภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่ 
1,170 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ของอ าเภอท่าวุ้งทั้งหมด ตอนกลาง และตะวันตกของอ าเภอเมือง
ลพบุรี ตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอโคกส าโรง และส่วนใหญ่ของอ าเภอบ้านหมี่ พ้ืนที่
ราบตอนกลางของอ าเภอเมืองลพบุรี บริเวณหมู่บ้านสะพานอิฐ และหมู่บ้านหินสองก้อนจะมีดินสีขาว
ที่สามารถน ามาท าดินสอพองได้ และดินสอพองของจังหวัดลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นดินสอพองที่ดีที่สุดของ
เมืองไทย ที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา มีเนื้อที่ 4,816.67 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ด้าน
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ตะวันออกของอ าเภอเมืองลพบุรี ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอบ้านหมี่บางส่วน ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือและตะวันออกของอ าเภอโคกส าโรงและอ าเภอท่าหลวง มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน นั่นคือ แม่น้ าป่า
สัก โดยมีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพ่ือกักเก็บน้ า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับชาว
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังมี แม่น้ าลพบุรีผ่านทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดด้วย 
รวมทั้งมีระบบคลองชลประทานที่เป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมอีกด้วย 

3.1.3.1 ที่ตั้งโครงการ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ตั้งอยู่  ซอย 6 สายเอกซ้าย อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีพ้ืนที่โครงการ
ทั้งหมด 106 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์จ านวน 5 ไร่ (บริเวณลานดูดาว) 

 

   

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

แสดง : ที่ตั้งโครงการ ภาพที่ 3.3 

สัญลักษณ ์:       ที่ตั้งโครงการ 

 

ที่มา : http://fernlopburi.weebly.com 
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3.2  ข้อมูลจุลภาพ 
3.2.1 การเข้าถึงโครงการการเข้าถึงโดยรถยนต์ส่วนบุคคล การเข้าถึงโครงการโดยรถยนต์ส่วน

บุคคลสามารถมาได้ โดยใช้เส้นทางจากถนนพหลโยธิน เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบทลพบุรี  3017 
จากนั้นตรงไป ระยะทางโดยประมาณ 10.3 กิโลเมตร 
 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหราช 
แสดง : การเข้าถึงโครงการ ภาพที่ 3.4 
สัญลักษณ ์:     เส้นทาง       
                                                           จุดสังเกต 

 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps 

  
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่  
ซอย 6 สายเอกซ้าย อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 106 ไร่ แบ่งเป็น
พ้ืนที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์จ านวน 5 ไร่ (บริเวณลานดูดาว) 
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 3.2.2 ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ 
        พ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
        ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนชนบท 3017 
        ทิศใต้ ติดต่อกับพ้ืนที่รกร้าง-เชิงเขา 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่รกร้าง  
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับพ้ืนที่รกร้าง    

 
 
 

                                                          
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 (บริเวณลานดูดาว) 

แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.5 

สัญลักษณ์ : - 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีโครงการ 
ภาพประกอบ ลักษณะพ้ืนที่ 

 ทิศเหนือ ติดกับถนนชนบท 3017 
สรุปการวิเคราะห์ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าว ติดกับ
เส้นทางสัญจร จึงมีปัญหาเรื่องของภาวะมลพิษ 
จึงควรปลูกไม้สกรีน เพ่ือบดบั งและช่วยลด
มลภาวะต่างๆ 

 ทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่รกรา้ง 
สรุปการวิเคราะห์  เนื่องจากพ้ืนที่ดั งกล่าวมี
สภาพแวดล้อมที่ไม้น่ามองจึงควรปลูกไม้สกรีน
เพ่ือบดบังสายตาและสร้างความเป็นส่วนตัว 

 ทิศตะวันออก ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
สรุปการวิเคราะห์ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
บ้านที่ขาดการดูแลและปล่อยทิ้งล้างท าให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ไม่น่ามองจึงควรปลูกไม้สกรีน
เพ่ือบดบังสายตา 

 ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่รกร้าง ภายในโครงการ 
สรุปการวิเคราะห์ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวติดกับ
พ้ืนที่รกร้าง จึงมีปัญหาเรื่องของภาวะมลพิษ จึง
ควรปลูกไม้สกรีนเพ่ือบดบังและช่วยลดมลภาวะ
ต่างๆ 
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 3.2.3 สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง 
 รูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบอังกฤษ 2 ชั้น โครงสร้างเป็นแบบ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนมากอาคารในลักษณะนี้จะพบได้อยู่ทั่วไป ลักษณะของอาคารเป็นสีเหลือง ซึ่ง
เมื่อมองจากภายนอกเข้ามาท าให้รู้สึกสบายตา รอบอาคารมีการติดหน้าต่างโดยรอบเพ่ือช่วยในการ
ระบายอากาศ อาคารยกสูงจากระดับพื้นดิน  

 
  3.2.3.1 ภูมิอากาศและพ้ืนที่โครงการอยู่ภายใต้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ท าให้
มีอากาศชุ่มชื่นและฝนตกตามฤดูกาลและใต้อิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถแบ่ง
ภูมิอากาศได้ 3 ฤดูกาล คือ 
   1) ฤดรู้อน เริ่มต้นที่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 
   2) ฤดูฝน   เริ่มต้นที่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 
   3) ฤดูหนาว เริ่มต้นที่เดือนตุลาคม-มกราคม 

 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

(บริเวณลานดูดาว) 

แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.6 

สัญลักษณ์ :             ลักษณะของตัวอาคาร  

3 

4 

1 

2 

5 

1 

2 3 

4 5 



39 
 

  เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในมรสุมเขตร้อนอยู่ในทางซีกโลกเหนือใกล้เส้นศูนย์สูตร 
ท าให้พื้นที่โครงการได้รับอิทธิพลต่างๆ ดังนี้ 

(1) ลมตะวันออกเฉียงใต้เป็นลมประจ าถิ่นเริ่มต้นเดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน ซึ่งมีอิทธิพลจากอ่าวไทยจะเป็นช่วงฤดูร้อนอากาศอากาศอบอ้าวอุณหภูมิสูงสุด
ในช่วงเดือนเมษายนเฉลี่ย 36.5 องศาเซลเซียส ความเร็วลมเฉลี่ย 6.5 นอต/ชั่วโมง 

(2) ลมมรสุตตะวันตกเฉียงใต้เริ่มเดือนพฤษภาคม-กันยายน 
ซึ่งมีอิทธิพลจากลมมรสุมทะเลอันดามัน พัดพาลลมฝนมาสู่โครงการและท าให้ฝนตกมากที่สุดในเดือน 
กันยายน เฉลี่ยต่อเดือน 306.5 มิลลิเมตร ความเร็วลมโดยเฉลี่ย 5.5 นอต/ชั่วโมง 

(3) ล ม ม ร ส ุม ต ะ ว ัน อ อ ก เ ฉ ีย ง เ ห น ือ เ ริ ่ม เ ด ือ น
ตุลาคม -มกราคม จะพัดพาลมหนาวจากประเทศจีนจึงท า ให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้ง
แล้ง ความเร็วลมเฉลี่ย 4.1 นอต/ชั่วโมง  
  จากการศึกษาเปรียบเทียบได้ว่าดินในพ้ืนที่โครงการและจังหวัดลพบุรี มีลักษณะ
กลุ่มดินเหนียวลึกมากสีด าที่มีรอยแตกระแหงกว้างและลึก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การ
ระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 

3.2.4 ลักษณะของดิน 

 

ภาพที่ 3.7 ชุดดินชัยบาดาล 
ที่มา : http://oss101.ldd.go.th  
   
 
 กลุ่มชุดดินที่ 28 

ลักษณะโดยทั่วไป : ชุดดินชัยบาดาล (Cd) ชุดดินดงลาน (Dl) ชุดดินลพบุรี (Lb) ชุด
ดินน้ าเลน (Nal) ชุดดินวังชมภู (Wc) หรือดินคล้ายอื่นๆ ที่มลีักษณะและสมบัติจัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้  

ลักษณะเด่นกลุ่มดินเหนียวลึกมากสีด าที่มีรอยแตกระแหงกว้างและลึก ปฏิกิริยาดิน
เป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
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สมบัติของดินเป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากตะกอนล าน้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพัง
อยู่กับที่ หรือเกิดจากการสลายตัวแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัตถุต้นก าเนิดดินที่มาจากหินต้น
ก าเนิดพวกหินบะซอลต์ หรือหินแอนดีไซต์ พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่อยู่ใกล้กับเขาหินปูน หรือหินภูเขา
ไฟ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ าดีปานกลางถึงดี เนื้อดิน
เป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง และมีรอยถูไถลในดิน  
สีดินเป็นสีด า สีเทาเข้ม หรือสีน้ าตาล อาจพบจุดประสีน้ าตาลหรือสีแดงปนน้ าตาลปริมาณเล็กน้อยใน
ดินชั้นบน ส่วนชั้นดินล่างอาจพบชั้นปูนมาร์ล ปฏิกิริยาของดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 7.0-8.0 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :  ดินเป็นแห้งจัดมาก อาจขาดแร่ธาตุอาหารพืชพวก
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพวกอลูมินั่ม และเหล็กมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช
ฤดูฝนน้ าแช่ขังนาน 3-7 เดอืน 

จากการศึกษาข้อมูลนั้นแล้วพ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้า
ดินมากไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
ซึ่งในการเลือกใช้พรรณไม้ที่จะน ามาปลูกนั้นต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่ทนแล้งหรือใช้น้ าน้อย เพราะดินในพ้ืนที่
โครงการนั้นกักเก็บน้ าได้ไม่ดีท าให้พื้นดินแห้งไว หรือเวลาหน้าแล้งจะแล้งจัดจนดินแห้งแตกระแหง ถ้า
ปลูกไม้ยืนต้นควรปลูกไม้คลุมดินด้วยเพื่อช่วยให้โคนต้นมีความชื้นพื้นแห้งช้าและในการปลูกไม้พุ่มนั้น
ควรใส่ดินผสมรองพ้ืนก่อนปลูกเพ่ือช่วยให้ดูดซึมน้ าได้ดีจะได้ช่วยให้การดินไม่แห้งเร็วจนเกินไป 

3.2.5 ลักษณะภูมิอากาศ 
        3.2.5.1 ศึกษาทิศทางลมและวิเคราะห์แสงพ้ืนที่โครงการพ้ืนที่โครงการได้รับแสงขึ้น

จากทางทิศตะวันออกตลอดทั้งวันโดยประมาณ 12 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งการโคจรของดวงอาทิตย์จะอ้อม
ทางทิศใต้ ดังนั้นจึงส่งผลให้พ้ืนที่โครงการที่ได้รับปริมาณแสงแดดแต่ละพ้ืนที่แต่ส่วนไม่เท่ากัน ซึ่ง
อาจจะมีผลต่อการออกแบบและกิจกรรมที่จะมีขึ้นในพ้ืนที่โครงการ (ดังภาพที่ 3.6) โดยมีรายละเอียด
และผลกระทบ ดังนี้ 
          1) บริเวณทางทิศเหนือเส้นทางสัญจร ในส่วนพ้ืนที่ โครงการนี้จะได้รับ
แสงแดดตลอดวัน และจะมีลมที่พัดมาทางตะวันออกตกเฉียงใต้ เป็นลมร้อน การออกแบบนั้นให้พ้ืนที่
ร่มรื่น เนื่องจากบริเวณทางทิศตะวันตกได้สะสมแดดมาจากบ่ายถึงเย็นจะท าให้มีการคลายความร้อน
เกิดข้ึนในช่วงเย็น จึงต้องมีการใช้พืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์เพื่อเป็นการลดความร้อนในส่วนพ้ืนที ่
          2) บริเวณทางทิศตะวันออกในพ้ืนที่โครงการจะได้แสงแดดอ่อนตอนเช้า ซึ่งมี
พ้ืนที่ติดกับเพ่ือนบ้าน โดยพ้ืนที่โครงการ จะได้รับลมที่พัดมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมหนาว
เนื่องจากทางทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่บดบังทิศทางลม โดยการออกแบบนั้น
ให้มีพ้ืนที่ร่มเงาจัดภูมิทัศน์ เพ่ือสร้างความร่มรื่นแก่ตัวบ้านและไม่บดบังทิศทางลม 
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          3) บริเวณทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่รกล้าง ในพ้ืนที่โครงการจะได้รับแสงร าไรในช่วง
บ่าย และมีลมที่พัดมาทางตะวันออกตกเฉียงใต้ เป็นลมร้อน ซึ่งรั้วก าแพงบ้านจะช่วยบังลมร้อนที่จะ
พัดผ่านเข้าสู่พ้ืนที่โครงการได้ในระดับหนึ่ง 
          4) บริเวณทางทิศตะวันตก ติดกับ พ้ืนที่รกล้าง ในพ้ืนที่โครงการจะได้รับแสง
ร าไรในช่วงบ่าย และมีลมที่พัดมาทางตะวันออกตกเฉียงใต้ เป็นลมร้อนที่จะพัดผ่านเข้าสู่ พ้ืนที่
โครงการได้ในระดับหนึ่ง 

อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดลพบุรีตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ท าให้เกิดฤดูข้ึน 3 ฤดู 
คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน และอุณหภูมิในแต่ละฤดูมีความแตกต่างกันไป ดังนี้ 

 (1) อุณหภูมิสูงสุดเดือนพฤษภาคม 37.88 องศาเซลเซียส 
 (2) อุณหภูมิต่ าสุดเดือนมกราคม 19.56 องศาเซลเซียส 
 (3) อุณหภูมิเฉลี่ย ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 29.60 องศาเซลเซียส 

 ดังนั้น ในการก าหนดพันธุ์ไม้เพ่ือใช้ส าหรับในการออกแบบต้องให้สอดคล้องกับสภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากประเภทของพันธุ์ไม้ดั่งเดิมลักษณะพ้ืนที่ในปัจจุบัน จะช่วยท าให้เรา
ทราบว่าพันธุ์ไม้ชนิดใดบ้างที่เกิดขึ้นหรือสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณนั้น หากน าพันธุ์ไม้ที่ไม่
เหมาะสมมาปลูกก็อาจจะท าให้พันธุ์ไม้เหล่านั้นไม่เจริญเติมโตเท่าที่ควรและอาจตายได้ 

 
 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงลักษณะอุณหภูมิรายปี พ.ศ.2555–2559 
ที่มา : http://www.tmd.go.th/ 
 
  สรุป อุณหภูมิมีผลต่อการออกแบบพืชพรรณให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เนื่องจากข้อมูล
ข้างต้นท าให้ทราบว่าภายในพ้ืนที่โครงการมีอุณหภูมิที่มีความร้อนถึง 36.9 องศาเซลเซียส ในเดือน
เมษายนดังนั้นควรเลือกให้พืชพรรณที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ 
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  ฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน
เข้ามาในโครงการ เดือนที่มีปริมาณน้ าฝนสูงสุด คือเดือนกันยายน เฉลี่ย 19.2 มิลลิเมตร เดือนที่มี
ปริมาณน้ าฝนต่ าสุด คือเดือนธันวาคม เฉลี่ย 1.0 มิลลิเมตร ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 
8.9 มิลลิเมตร เมื่อได้ท าการปลูกพันธุ์ไม้ในพ้ืนที่แล้วถ้าเกิดภาวะฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลานานท าให้
การเจริญเติบโตของต้นไม้หยุดชะงักหรือท าให้ต้นไม้เหล่านั้นแห้งตายได้ อันเป็นสาเหตุที่ท าให้การ
ด าเนินงานปลูกเกิดความล้มเหลวได้ ในกรณีที่ฝนตกหนักติดต่อกันอาจท าให้น้ าท่วมขังหรือได้รับน้ า
มากเกินไปย่อมมีผลกระทบต่ออัตราการรอดของพันธุ์ไม้ที่ปลูกใหม่ได้เช่นเดียวกัน 

 
แผนภูมิที่ 3.2 แสดงลักษณะปริมาณน้ าฝนรายปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : http://www.tmd.go.th 
 
 สรุป การวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝนอาจไม่มีผลกระทบต่อโครงการ เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมี
ระบบการระบายน้ าที่ดีและมีการยกระดับของพ้ืนที่เพ่ือป้องกันอุทกภัย 
  ความชื้นสัมพัทธ์ปี พ.ศ.2555-2559 ค่าเฉลี่ยของความชื้นสัมพัทธ์ของ แต่ละเดือนไม่
มีความแตกต่างกันมาก พบว่า เดือนพฤศจิกายนมีความชื้นสัมพัทธ์ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 23.2 เปอร์เซ็นต์ 
และเดือนมกราคม มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด 4.6 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วลมเฉลี่ยตั้งแต่เดือน
มกราคม-ธันวาคม 10.58 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังนั้น จึงควรค านึงถึงการเลือกใช้พืชพรรณ ที่มีความ
ทนทานกับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศของพ้ืนที่โครงการ (ลักษณะภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา , 
สืบค้นจาก http://www.tmd.go.th,2555) 



43 
 

 

แผนภูมิที่ 3.3 แสดงลักษณะความชื้นสัมพัทธ์รายปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : http://www.tmd.go.th 
 
 สรุป ความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อการคายน้ าของพรรณไม้ มีผลต่อการเลือกใช้พรรณไม้ที่
สามารถทนแล้งได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในค่าต่ าสุดใน
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  
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3.3  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการ 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

แสดง การโคจรของดาวอาทิตย์และทิศทางลม ภาพที่ 3.8 

สัญลักษณ์ :  
 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่รับแสงแดดตลอดทั้งวัน 

พื้นที่รับแดดในช่วงบ่าย 

ลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ 

ช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม 
 

ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต ้

ช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 
 

พื้นที่รับแสงแดดตลอดทั้งวัน 

พื้นที่รับแสงแดดช่วงบ่าย-เย็น 
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3.3.1 ลักษณะพืชพรรณเดิม 
 3.3.1.1 พืชพรรณเดินในโครงการ มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม จากการศึกษาข้อมูลของ
โครงการ พบว่า ภายในโครงการส่วนใหญ่ไม้ยืนต้นที่ปลูกจะเป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่ โครงการต้องการให้
มีการปรับเปลี่ยนพรรณไม้ที่มีอยู่ในโครงการให้เหมาะสมกับกิจกรรมและส่งเสริมให้ตัวบ้านมีจุดเด่น 
พืชพรรณที่พบในโครงการ ได้แก่  

ตารางท่ี 3.2 แสดงพรรณไม้เดิม 

ชื่อพรรณไม้ ลักษณะพืชพรรณ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ หมายเหตุ 

ชงโค 

 

      ชงโค/เสี้ยว เป็นไม้
ยืนต้นประเภทพลัดใบ มี
ล าต้นตั้ งตรง ล าต้นสู ง
ประมาณ 5-15 เมตร ล า
ต้ น แ ต ก กิ่ ง เป็ น น้ อ ย 
เปลือกล าต้นมีสีเทา ผิว
เปลือกขรุขระ 

1. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
2. ป้องกันฝุ่นละออง 

โยกย้าย
เนื่องจาก 

พรรณไม้อาจ
กรีดขวางสิ่ง
ปลูกสร้างจึง
มรความคิดที่
จะโยกย้ายไป

ในที่ท่ี
เหมาะสม 

ขี้เหล็ก 

 

         ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 
10 เม ต ร อ ยู่ ต ร ะ กู ล
เดียวกับปาล์ม มีล าต้น               
เ ดี่ ย ว ข น า ด 30-50 
เซนติเมตร ตั้งตรง ทรง
ต้นเป็นเรือนยอด ล าต้นมี
ลักษณะกลมๆ เปลือก
แข็งและเหนียว มีปุ่มนูน
ขรุขระ มีรอยของกิ่งก้าน
ที่หลุดออกไป เปลือกมีสี
เทาหรือสีน้ าตาลอมด า  
 
 
 
 

1. ให้ร่มเงาได้ดี 
2. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
 

โยกย้าย 
เนื่องจาก 

พรรณไม้อาจ
กรีดขวางสิ่ง
ปลูกสร้างจึง
มรความคิดที่
จะโยกย้ายไป

ในที่ท่ี
เหมาะสม 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงพรรณไม้เดิม (ต่อ) 

ชื่อพรรณไม้ ลักษณะพืชพรรณ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ หมายเหตุ 
ลีลาวดี 

 

         ลักษณะเป็นกอ 
สู ง ป ร ะ ม า ณ  1 0 -2 0 
เซนติเมตร  โดยจะแตก
ก อ  ล า ต้ น ข น าด  4 -8 
เซนติเมตร   ล าต้นเรียบ
สีเทาอ่อนหรือสีน้ าตาล 
ปน เท า เห็ น ข้ อปล้ อ ง
ชัดเจน  ใบประกอบแบบ
ขนนก 

1. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
2. ปลูกเป็นไม้ประดับ 
 
 
 
 

น าออก 
เนื่องจาก 
ปัญหาของ
ต้นที่ขาด

ความ
สวยงาม 

ประดู่ 

 

      ไม้ ยื น ต้ น ผ ลั ด ใบ
ข น าด ก ล า ง  สู ง  9-15 
เมตร มักแตกกิ่งต่ า ล า
ต้น  ค่อนข้างเปลาตรง 
เปลือก สี เทาขาว หรือ
น้ าตาล เทา เรียบหรือ
แตกเป็นสะเก็ดหนาในต้น
ขนาดใหญ ่

1. ให้ร่มเงาได้ดี 
2. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
 

โยกย้าย 
เนื่องจาก 

พรรณไม้อาจ
กรีดขวางสิ่ง
ปลูกสร้างจึง
มรความคิดที่
จะโยกย้ายไป

ในที่ท่ี
เหมาะสม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

แสดง : พรรณไม้เดิม ภาพที่ 3.9 
สัญลักษณ์ :                 

 

 
 
 
 
 

 ชี้บอกพรรณไม้เดิม 

ข่อย 

ชงโค 

ลีลาวดี ขี้เหล็ก 
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3.3.2 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        3.3.2.1 ระบบไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อสายหลักเข้ากับหม้อแปลง

จากทางด้านหน้าโครงการ เข้าไปภายในโครงการ  

 

 ภาพที่ 3.10 หม้อแปลงไฟฟ้า  
                                                                                                                   
        3.3.2.2 ระบบน้ า ใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค แยกออกจากท่อขนาด 8 นิ้ว 
อยู่ทางทิศเหนือ ต่อเข้าโครงการขนาด ¾ นิ้ว โดยเดินท่อตามแนวถนนด้านข้างอาคารและเดินแนวท่อ
ตามทางถนนทิศเหนือ ไปยังอาคารโครงการทั้ง 2 ท่อวางอยู่บนพ้ืนดินใช้ส าหรับ การอุปโภค และ บริโภค 
ดังนั้น การปลูกต้นไม้บริเวณตามแนวที่เดินท่อประปาจึงไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีรากเกินไป เพราะ
ระบบรากจะท าลายท่อประปา 
        3.3.2.3 ระบบระบายน้ า มีท่อระบายน้ าของโครงการตั ้งอยู ่ทางทิศใต้ ภายใน
โครงการมีการวางท่อระบายน้ าตามแนวประปา โดยวางท่อตามแนวของอาคาร บริเวณพื้นที่
โครงการใช้การระบายน้ าโดยมีบ่อทุกระยะ 4 เมตร 

          

ภาพที่ 3.11 ระบบระบายน้ าและระบบน้ า                                                                                                 
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        3.3.2.4 ระบบจราจร ถนนสาธารณะภายในโครงการเข้ามาจากถนน 3017 ทางทิศ
เหนือ เป็นถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตร 

 

ภาพที่ 3.12  ถนนคอนกรีตสาธารณะประโยชน์กว้าง 6 เมตร 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

แสดง : ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ภาพที่ 3.13 
สัญลักษณ์ :                 
  

      

     
  

 
 
 
 

ทางเดินสายไฟฟ้า 
   
ระบบระบายน้ า 
 
ทางเดินท่อระบายน้ า                                                                                                                           
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3.4  การศึกษาลักษณะพื้นที่โครงการ 
 3.4.1 มุมมองภายในโครงการ 
         ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศเหนือ เป็นมุมมองที่เปิดโล่งไม่มีแนวเขตที่ปิดกั้นพ้ืนที่ 
(Window View) บางส่วนของหน้าอาคารเป็นมุมมองด้านหน้าอาคาร ถ้ามองเข้ามาจะเห็นตัวอาคาร
และพ้ืนที่ของลานกิจกรรม 
         ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศใต้ เป็นมุมมองที่มองเห็นบริเวณตัวอาคารดูดาว เป็น
มุมมองที่ดีสามารถปรับปรุงในเรื่องของพ้ืนที่ช ารุดและขาดการดูแล เพ่ือสร้างความสวยงามให้กับ
โครงการ  
          ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองที่มองเห็นบริเวณตัวอาคาร เป็น
มุมมองที่ดีสามารถปรับปรุงในเรื่องของพรรณไม้และพ้ืนที่ช ารุดและขาดการดูแล เพ่ือสร้างความ
สวยงามให้กับโครงการ และจัดสรรพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ได้มากข้ึน  
          ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองที่มองเห็นบริเวณตัวอาคาร  เป็น
มุมมองที่ค้อนข้างแคบและบังคับสายตาสามารถปรับปรุงในเรื่องของพ้ืนที่ช ารุดและขาดการดูแล 
แก้ไขปัญหาของสภาพพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความสวยงามให้กับโครงการ และจัดสรรพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
ได้มากที่สุด    

ตารางท่ี 3.3 แสดงมุมมอง 
ภาพประกอบ ข้อดี ข้อเสีย แนวทางการแก้ไข 

มุมมองทางทิศเหนือ 

 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
สามารถมองเห็นตัว
อ า ค า ร ไ ด้ อ ย่ า ง
ชัดเจน 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
มองเห็นบรรยากาศ
ได้ แบ บ เปิ ด กว้ า ง 
โด ย จ ะ ม อ ง เห็ น
อาคารและต้นไม้ที่
ขึ้ น อยู่ ข้ างๆ  ล าน
กิจกรรม 

ควรน าต้นไม้ออก
จากพ้ืนที่ เพ่ือท า
ให้พ้ืนที่โล่งเหมาะ
ส าหรับการดูดาว 

    

 

 

  



52 
 

ตารางท่ี 3.3 แสดงมุมมอง (ต่อ) 

ภาพประกอบ ข้อดี ข้อเสีย แนวทางการแก้ไข 

มุมมองทางทิศใต้ 

 
 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
สามารถมองเห็นตัว
อ า ค า ร ได้ อ ย่ า ง
ชัด เจนและเป็นที่
ส า ห รั บ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์เช่นพ้ืนที่
พั ก ผ่ อ น ห รื อ มุ ม
นั่งเล่น 

เป็นมุมมองที่มองเห็น
บ รรยากาศภ าย ใน
ค่อยข้างแคบ และ มี
ทั ศนี ย์ ภ าพบ ริ เวณ
รอบข้างไม่น่ามอง   

ค วรป ลู ก ต้ น ไม้
เพ่ื อปิ ดกั้ น แน ว
แ ล ะ แ บ่ ง แ ย ก
พ้ืนที่ให้ชัดเจน 

มุมมองทางทิศตะวันตก 

 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
สามารถมองเห็นตัว
อ า ค า ร ได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน 

เป็นมุมมองที่มองเห็น
บ รรยากาศภ าย ใน
ค่ อ ย ข้ า ง ม า ก ก ว่ า
มุมมองอ่ืนๆ ท าให้ตัว
อาคารมีผลกระทบ
จากมลภาวะทางเสียง 
และฝุ่นละออง 

ค วรป ลู ก ต้ น ไม้
เพ่ื อปิ ดกั้ น แน ว
มุมมองที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว
ในบางพ้ืนที่ และ
ป้องกันฝุ่นละออง
ที่เข้ามา 

มุมมองทางทิศตะวันออก 

 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
สามารถมองเห็นตัว
อ า ค า ร ได้ อ ย่ า ง
ชั ด เ จ น  จ า ก
ด้ าน ห น้ าขอ งตั ว
อาคาร 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
มองเห็นบรรยากาศ 
ร้อนไม่มีร่มเงาจาก
ต้นไม้  

ควรปลูกต้นไม้เพ่ือ
ปิดกั้นแนวมุมมอง
ที่ต้องการและเพ่ิม
ร่ม เงาจ าก ต้ น ไม้
ให้กับตัวอาคาร 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
แสดง : มุมมองภายในพ้ืนที่โครงการ      ภาพที่ 3.14 
สัญลักษณ์ :              
  

 
 
 
 
 
 
 

มุมมอง   
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 3.4.2 มุมมองภายในสู่ภายนอกโครงการ 
 ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบจุดเด่น มุมมองเป็นมุมมองที่เด่น 
เนื่องจากมองเห็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในมุมมองนี้เป็นมุมที่สวยงาม 
 ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศใต้ เป็นมุมมองที่มองเห็นบริเวณอาคารนิทรรศการ และ
เป็นมุมมองที่ดีสามารถปรับปรุงในเรื่องของพรรณไม้ที่ช ารุดและขาดการดูแล เพ่ือสร้างความสวยงาม
ให้กับโครงการ  
 ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองที่มองเห็นบริเวณพ้ืนที่ว่างเปล่า เป็น
มุมมองที่ดีสามารถปรับปรุงในเรื่องของพรรณไม้ที่ช ารุดและขาดการดูแล เพ่ือสร้างความสวยงาม
ให้กับโครงการ และจัดสรรพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ได้มากข้ึน  
 ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองที่มองเห็นพ้ืนที่โล่ง เป็นมุมมองที่
บังคับสายตาสามารถปรับปรุงในเรื่องของพรรณไม้และพ้ืนที่ช ารุดและขาดการดูแล แก้ไขปัญหาของ
สภาพพ้ืนที ่เพ่ือสร้างความสวยงามให้กับโครงการ และจัดสรรพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด    

ตารางท่ี 3.4 แสดงมุมมอง 
ภาพประกอบ ข้อดี ข้อเสีย แนวทางการแก้ไข 

มุมมองทางทิศเหนือ 

 

เป็นมุมมองที่สามารถ
มองเห็นเป็นมุมกว้าง
ได้อย่างชัดเจน 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
มองเห็นบรรยากาศ
ภ าย ใน ค่ อ ย ข้ า ง
ม าก ก ว่ า มุ ม ม อ ง  
อ่ืนๆ ท าให้ตัวบ้าน
ไม่เป็นส่วนตัว และ 
ฝุ่นละอองจากการ
สั ญ จ ร ภ า ย ใ น
โครงการ 

ควรป ลู ก ต้ น ไม้
เพ่ื อปิ ดกั้ น แนว
มุมมองที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว
ในบางพ้ืนที่ และ
ป้องกันฝุ่นละออง
ที่เข้ามา 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงมุมมอง (ต่อ) 

ภาพประกอบ ข้อดี ข้อเสีย แนวทางการแก้ไข 

มุมมองทางทิศใต้ 

 

เป็นมุมมองที่สามารถ
ม อ ง เ ห็ น พ้ื น ที่
ค่อนข้างแคบสามารถ
มองออกสู่ พ้ื นที่ รก
ร้างได้กว้าง 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
มองเห็นบรรยากาศ
ภ า ย ใ น  แ ล ะ  มี
ทัศนีย์ภาพบริเวณ
รอบข้างไม่น่ามอง 
ท าให้ตัวบ้านไม่เป็น
ส่วนตัว  

ค วรป ลู ก ต้ น ไม้
เพ่ื อปิ ดกั้ น แน ว
มุมมองที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว
ในบางพ้ืนที่  

มุมมองทางทิศตะวันตก 
 

 

เป็นมุมมองที่สามารถ
มองเห็นตัวอาคารได้
อย่างชัดเจน 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
มองเห็นบรรยากาศ
ภ า ย ใน ค่ อ ย ข้ า ง
ม าก ก ว่ า มุ ม ม อ ง  
อ่ืนๆ ท าให้ตัวบ้าน
ไม่เป็นส่วนตัว และ
มี ผ ล ก ระท บ จ าก
มลภาวะ ทางเสียง 
และฝุ่นละออง 

ค วรป ลู ก ต้ น ไม้
เพ่ื อปิ ดกั้ น แน ว
มุมมองที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว
ในบางพ้ืนที่ และ
ป้องกันฝุ่นละออง
ที่เข้ามา 

มุมมองทางทิศตะวันออก 

 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
สามารถมองเห็นตัว
อาคารเพ่ือนบ้านได้
อย่างชัดเจน จาก
ชั้ น ส อ ง ข อ ง ตั ว
อาคาร 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
มองเห็นบรรยากาศ
ภ าย ใน ขอ ง เพ่ื อน
บ้ านค่ อยข้ างมาก 
ท าให้ตัวบ้านไม่เป็น
ส่วนตัว และต้องการ
บดบังสิ่งที่ไม่น่ามอง 

ควรปลูกต้นไม้เพ่ือ
ปิดกั้นแนวมุมมอง
ที่ต้องการความเป็น
ส่วนตัวในบางพ้ืนที่
บดบังสิ่งต่างๆ และ
ป้องกันฝุ่นละอองที่
เข้ามา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช 
(บริเวณลานดูดาว) 

แสดง : มุมมองภายนอกพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.15 
สัญลักษณ ์:                  
                                    มุมมอง 
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3.5  สรุปข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่โครงการด้านกายภาพ 
3.5.1 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัดต่างๆ

รวมถึงการเข้าใช้พื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการเพื่อทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพื้นที่
โครงการ และน าไปต่อยอดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ของพื้นที ่นั ้น จึงสรุปการออกแบบพื้นที่
ออกเป็น 3 Zone ดังนี้ 

พ้ืนที่ Zone A เป็นส่วนบริการทิศเหนือของโครงการมาจนถึงบริเวณทางเข้าหน้า
พ้ืนที่โครงการ เป็นส่วนของพ้ืนที่ส่วนสาธารณะ เป็นส่วนที่รับแขกผู้มาเยือนมาถึงก็เห็นส่วนนี้ก่อนเข้า
ตัวอาคาร เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยเป็นส่วนตัว มุมมองและทัศนียภาพก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและ
นอกบ้านสามารถเห็นบรรยากาศของสวนได้อย่างเต็มที่ทั้งนอกและในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นส่วนที่ติดกับ
ลานจอดรถที่ 1 และโถงทางเข้า พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงาจึงมีผลกระทบจาก
แสงแดดเพราะไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา และไม่มีพ้ืนส าหรับรับรองแขกผู้มาเยือน ดังนั้นควรมีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณนี้ให้สวยงามและมีพ้ืนที่รับรองแขก และมีพ้ืนที่โล่งส าหรับรองรับกิจกรรมของคนใน
พ้ืนที่ที่เข้ามาใช้บริการ การเพ่ิมพรรณไม้เพ่ือให้ร่มเงากับพ้ืนที่และช่วยลดอุณหภูมิที่มีแสงแดดจัด 
  พ้ืนที่ Zone B เป็นส่วนบริการ เป็นส่วนพื้นที่ของตัวอาคาร เป็นส่วนที่มีมุมมองจาก
ภายในบริเวณพ้ืนที่ออกสู่บริเวณหน้าโครงการทางทิศเหนือได้ และจากห้องรับแขกและห้องนอนภายใน
ตัวบ้าน ก็ยังสามารถมองเห็นบรรยากาศสวนที่อยู่ภายนอกได้ พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ที่รับแสงแดดจัดในช่วง
บ่าย-เย็น และไม่มีพรรณไม้ให้ร่มเงา ดังนั้นควรมีการปลูกไม้ให้ร่มเงาและมีพ้ืนนั่งพักผ่อนหรืออ่าน
หนังสือ มีการปลูกพรรณไม้เพ่ือให้ร่มเงา การจัดสวนเพ่ือสร้างความเป็นส่วนตัวให้สอดคล้องกับพื้นที่ 
  พ้ืนที่ Zone C เป็นส่วนบริเวณทิศใต้ของบ้าน เป็นพ้ืนที่เงียบสงบค่อนข้างเป็น
ส่วนตัว ไม่มีสิ่งรบกวนจากพ้ืนที่ที่ติดต่อ เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนที่รกร้าง และมีขนาดพ้ืนที่กว้าง 
เหมาะสมในการสร้างเป็นพื้นที่ที่ใช้ในส่วนบริการ เช่น ค่ายกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมอ่ืนๆ ของผู้เข้า
ใช้โครงการ เช่น การออกก าลังกาย และพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อนหลังจากการรับประทานอาหารเสร็จ 
ซ่ึงจะเข้าไปใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดยมีความเป็นส่วนบริการเป็นหลัก พ้ืนที่ส่วนได้รับลมร้อนและพ้ืนที่
ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที ดั้งนั้น ควรมีการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถรับลองกิจกรรมได้อย่าง
สมบูรณ์เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของเจ้าของโครงการ 
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3.6  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้ใช้โครงการ  
 3.6.1 ศึกษาโดยแยกประเภท ลักษณะของผู้ใช้ จากการกรอกแบบสอบถามของผู้ใช้โครงการ 
โดยใช้แบบสอบถาม 100 ชุด โดยสรุปการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม ได้ข้อสรุปข้อมูลของผู้กรอก
แบบสอบถามเพ่ือน าไปพิจารณาด้านการออกแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อุทยาน
วิทยาศาสตร์ และเพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ มีดังต่อไปนี้ 
 3.6.2 ด้านข้อมูลทั่วไป 
 การศึกษากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นเพศชาย ร้อยละ 47 
เพศหญิง ร้อยละ 53 
 กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15 -30 ปี คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 59 รองลงมาช่วงอายุ 31 -45 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 รองลงมาช่วงอายุระหว่าง 
46-60 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 รองลงมาช่วงอายุ ต่ าว่า15 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 
รองลงมาช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 
 สถานภาพของกลุ่มประชากรเป้าหมายพบว่า มีสถานภาพโสดร้อยละ 52 มีสถานภาพ
สมรสร้อยละ 48 
 การศึกษาของกลุ่มประชากรเป้าหมายที่มากที่สุดคือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 40 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 16 รองลงมาเป็นระดับปวส. คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมาเป็นระดับปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 8 รองลงมาเป็นระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5  
 อาชีพของกลุ่มประชากรเป้าหมายที่มีมากที่สุดคือ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมา
เป็นอาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาเป็น
อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 16 รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 8 
 3.6.3 ข้อมูลการใช้พื้นที่ 
 3.6.3.1 กลุ่มประชากรเป้าหมายใช้ยานพาหนะในการเดินทางมาใช้บริการพื้นที่
โครงการด้วยรถบัสมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 รองลงมาเป็นรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 29.00 รองลงมาเป็นรถจักรยานยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 
 3.6.3.2 กลุ่มประชากรเป้าหมายมาใช้บริการมากที่สุดคือ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 56 รองลงมาคือมาใช้บริการทุกวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 รองลงมาคือ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 รองลงมาคือ 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 
 3.6.3.3 กลุ่มประชากรเป้าหมายใช้ระยะเวลาในการใช้บริการมากที่สุดคือ 1-3 วัน คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 75 รองลงมาคือ 1-2 วัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 รองลงมาคือ น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 
 3.6.3.4 กลุ่มประชากรเป้าหมายมาใช้บริการแต่ละครั้งด้วยจ านวนที่มากที่สุดคือ 
20-30 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 รองลงมาคือมาใช้บริการจ านวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วน
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ร้อยละ 26 รองลงมาคือมาใช้บริการจ านวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 รองลงมาคือมาใช้
บริการจ านวนน้อย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13 
  3.6.3.5 กลุ่มประชากรเป้าหมายใช้พ้ืนส่วนลานพักผ่อนมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 42 รองลงมาคือ ลานกิจกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 รองลงมาคือ ห้องน้ า คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19  
 
ตารางที่ 3.5 ความต้องการด้านกิจกรรม 
ล าดับ รายละเอียด ร้อยละ ควรปรับปรุงใน

ระดับ 
1 พ้ืนที่พักผ่อน 56 มาก 
2 ลานกางเต็นท์ 32 ปานกลาง 
3 พ้ืนที่จัดนิทรรศการหรือกิจกรรม 12 น้อย 

 
ตารางที่ 3.6 ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ล าดับ รายละเอียด ร้อยละ ควรปรับปรุงใน

ระดบั 
1 ห้องน้ า 67 มาก 

2 พ้ืนที่จอดรถ 24 ปานกลาง 
3 ร้านค้าสวัสดิการ 9 น้อย 

 
3.6.4 พ้ืนที่ของกิจกรรม จากการศึกษาข้อมูลโครงการด้านพฤติกรรมและความต้องการของ

สมาชิกทุกคน และได้ทราบถึงข้อมูลกิจกรรม และพ้ืนที่กิจกรรมของแต่ล่ะคนซึ่งมีความต้องการแตกต่าง
กันในบางส่วน สามารถน ามาสรุปความต้องการของกิจกรรม และการแบ่งพ้ืนที่ของแกิจกรรมได้ 
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3.7  ศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนา 
ตารางท่ี 3.7 แสดงลักษณะพื้นที่โครงการ 

พ้ืนที่ (Zone) ลักษณะพ้ืนที่ 
(Site Characteristics) 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
(Problems and 
suggestions) 

Zone A เป็นส่วนที่อยู่ท างทิศเหนือ 
เป็นส่วนพ้ืนที่หน้าโครงการติดกับตัว
อาคารนิทรรศการมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่  

 

บ ริ เว ณ นี้ อ ยู่ ภ า ย ใน
โครงการทิศเหนือ ติดกับ 
พ้ืนที่ ว่ างป่ าวและเป็ น
พ้ืนที่ที่ใหญ่พอสมควร มี
มุมมองที่กว้าง เข้าสู้ตัว
พ้ืนที่ พ้ืนที่ ส่วนนี้มีการ
ปล่อยพ้ืนช ารุดและไม่มี
การเข้าใช้งานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์จึงออกแบบให้
มีจัดพ้ืนที่ให้เป็นส่วนโชว์
และจัดพ้ืนที่ให้เหมาะสม 

เป็ น พ้ื น ที่ ค่ อน ข้ างให ญ่  มี
จุ ด เด่ น คื อ ก า ร จั ด ส วน ใน
บ ริ เว ณ Zone A นี้ ให้ เป็ น
บริเวณส่วนโชว์ เพ่ือต้อนรับ
แขกที่มาเยือนดังนั้นการจัด
สวนในบริเวณนี้เน้นถึงความ
สบายและสามารถรองรับ
กิจกรรมต่างๆ ได ้

 การระบายน้ า 
ระบายน้ าออกทางผิวดิน
ออกไปยังบริ เวณนอก
พ้ืนที่โครงการ 

การระบายน้ าทางผิ วดิ นดี
เท่ าที่ ค ว ร  แ ต่ ค ว รท า ร า ง 
ระบายน้ าหรือปรับปรุงพ้ืนที่ให้
ลาดเอียง เพ่ือให้น้ าระบายน้ า
ได้ดียิ่งขึ้น 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงลักษณะพื้นที่โครงการ (ต่อ) 

พ้ืนที่ (Zone) ลักษณะพ้ืนที่ 
(Site Characteristics) 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
(Problems and suggestions) 

Zone B เป็ นส่ วนที่ อยู่ บ ริ เวณ ตั ว
อาคาร เป็นส่วนพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับพ้ืนที่
ด้ าน ห น้ าแล ะด้ าน ห ลั ง  มี เนื้ อ ที่
ประมาณ 2 ไร่ 

 
 

บ ริ เว ณ นี้ อ ยู่ ภ า ย ใน
โครงการเป็นบริเวณตัว
อาคาร พ้ืนที่ส่วนเน้นการ
ออกแบบให้ เป็ น พ้ืนที่
ส าหรับการพักผ่อน และ
มีการจัดสรรให้พ้ืนที่นี้มี
ความเงียบสงบ 

เป็นพ้ืนที่ที่ติดกับตัวอาคาร มี
จุดเด่นคือการจัดสวนในบริเวณ
Zone B นี้ ให้ เป็นบริ เวณส่วน
พักผ่อน พ้ืนที่ส่วนนี้จึงใช้เพ่ือใช้
พักผ่อนของผู้อยู่อาศัย ดังนั้น
การจัดสวนในบริเวณนี้ เน้นถึง
ความสบายเงียบสงบ 

 การระบายน้ า 
ระบายน้ าออกทางผิวดิน
ออกไปยั งบริ เวณนอก
พ้ืนที่โครงการ 

ก าร ระบ าย น้ า ท า งผิ ว ดิ น ดี
เท่าที่ควร แต่ควรท าราง ระบาย
น้ าหรือปรับปรุงพื้นที่ให้ลาดเอียง 
เพ่ือให้น้ าระบายน้ าได้ดียิ่งข้ึน 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงลักษณะพื้นที่โครงการ (ต่อ) 

พ้ืนที่ (Zone) ลักษณะพ้ืนที่ 
(Site Characteristics) 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
(Problems and suggestions) 

Zone C เป็นส่วนที่อยู่ทางทิศใต้ 
เป็นส่วนพ้ืนที่  ที่อยู่ด้านหลังของ
โครงการติดกับ เชิ งเขา มี เนื้ อที่
ประมาณ 1 ไร่ 
 

 

บ ริ เ ว ณ นี้ อ ยู่ ภ า ย ใ น
โครงการทิ ศ ใต้  ติ ดกับ 
พ้ื น ที่ ร ก ร้ า ง  แ ล ะ 
เหมาะสมในการสร้างเป็น
พ้ืนที่ที่ ใช้ในส่วนบริการ 
เช่น ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ของ
ผู้อยู่อาศัย เช่น การออก
ก า ลั ง ก า ย  แ ล ะ พ้ื น ที่
ส า ห รั บ นั่ ง พั ก ผ่ อ น
หลังจากการรับประทาน
อาห าร เส ร็ จ  ห รื อการ
สังสรรค์ 

เป็น พ้ืนที่ที่ ติดกับตัวอาคาร มี
จุดเด่นคือการจัดสวนในบริเวณ
Zone C นี้ ให้ เป็ นบริ เวณ ส่ วน
บริการ เพ่ือตอบรับการใช้งานใน
ด้านบริการ ดังนั้นการจัดสวนใน
บริ เวณนี้ เน้นส่ วนบริการและ
ออกแบบให้ มี พ้ื นที่ รองรับต่ อ
กิจกรรมของคนในครอบครัวอย่าง
เพียงพอ 

 การระบายน้ า 
ระบายน้ าออกทางผิวดิน
ออกไปยั งบ ริ เวณ นอก
พ้ืนที่โครงการ 

ก า ร ร ะ บ า ย น้ า ท า ง ผิ ว ดิ น ดี
เท่าท่ีควร แต่ควรท ารางระบายน้ า
หรือปรับปรุงพ้ืนที่ ให้ลาดเอียง 
เพ่ือให้น้ าระบายน้ าได้ดียิ่งข้ึน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

แสดง : ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (Bubble Diagrams) ภาพที่ 3.16 
สัญลักษณ์ :              
 
 

 
 

  

 

       ความสัมพันธ์ของพื้นที่ 

ทางสัญจรหลักภายในโครงการ 

  ถนนสัญจรภายใน

โครงการ 

 Screen 



64 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

แสดง : Site Relation ของพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.17 

 
สัญลักษณ์ :              
 
 

 

 

     

  

 

 ส่วนโชว ์

 ส่วนพักผ่อน 

ส่วนบริการ 

ทางสัญจรหลักภายในโครงการ 

การเช่ือมโยงของพื้นที ่



 

 
 

บทท่ี  4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 

4.1 ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.5 แนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบ (Main Concept) 
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ภาพที่ 4.6 ผังแม่แบบ(Master Plan), ไฟสนำม (Light Plan) 
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ภาพที่ 4.7 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone A) 
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ภาพที่ 4.8 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone B) 
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ภาพที่ 4.9 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone C) 
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ภาพที่ 4.10 Perspective Zone A 

 

 



 

75 
  

ภาพที่ 4.11 Perspective Zone B 
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ภาพที่ 4.12 Perspective Zone C 
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ภาพที่ 4.13 Perspective  
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ภาพที่ 4.14 Detail Element Design 
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4.2 การประมาณราคา 
ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน์ 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1

1.1

ปรับพื้นที่พร้อมบดอัด 1,492.00   ตร.ม. 25.00         37,300.00     37,300.00        

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ซม. 75.00       ลบ.ม. 360.00        27,000.00      91.00         6,825.00       33,825.00        

คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ซม. 150.00     ลบ.ม. 1,400.00      210,000.00     398.00        59,700.00     269,700.00      

เหล็ก wire mesh 6 มม. @ 0.20 ซม. 150.00     ตร.ม. 31.00          4,650.00        -              4,650.00         

ไม้แบบ 37.00       ตร.ม. 180.00        6,660.00        133.00        4,921.00       11,581.00        

ตะปู 7.36        กก. 30.00          220.80          -              220.80            

357,276.80      

1.2

ปรับพื้นที่พร้อมบดอัด 1,015.00   ตร.ม. 25.00         25,375.00     25,375.00        

ถมดิน 45.00       ลบ.ม. 315.00        14,175.00      99.00         4,455.00       18,630.00        

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ซม. 51.00       ลบ.ม. 360.00        18,360.00      91.00         4,641.00       23,001.00        

คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ซม. 101.50     ลบ.ม. 1,400.00      142,100.00     398.00        40,397.00     182,497.00      

เหล็ก wire mesh 6 มม. @ 0.20 ซม. 1,015.00   ตร.ม. 31.00          31,465.00      -              31,465.00        

ไม้แบบ 113.00     ตร.ม. 180.00        20,340.00      133.00        15,029.00     35,369.00        

ตะปู 22.50       กก. 30.00          675.00          -              675.00            

คอนกรัตผิวทรายล้าง เบอร์ 5 สีส้ม 630.00     ตร.ม. 250.00        157,500.00     99.00         62,370.00     219,870.00      

พื้นคอนกรีตฉาบเรียบ 45.00       ตร.ม. 58.00          2,610.00        82.00         3,690.00       6,300.00         

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย 341.00     ตร.ม. 450.00        153,450.00     150.00        51,150.00     204,600.00      

747,782.00      

1.3

ปรับพื้นที่พร้อมบดอัด 45.50       ตร.ม. 25.00         1,137.50       1,137.50         

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ซม. 2.30        ลบ.ม. 360.00        828.00          91.00         209.30         1,037.30         

คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ซม. 4.60        ลบ.ม. 1,400.00      6,440.00        398.00        1,830.80       8,270.80         

เหล็ก wire mesh 6 มม. @ 0.20 ซม. 45.50       ตร.ม. 31.00          1,410.50        1,410.50         

ไม้แบบ 141.00     ตร.ม. 180.00        25,380.00      133.00        18,753.00     44,133.00        

ตะปู 7.00        กก. 30.00          210.00          210.00            

56,199.10        

รวม

รวม

รวม

บัญชีปริมำณค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ อุทยำนวิทยำศำสตร์สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรงงำน

งำนพ้ืนลำนดูดำว

งำนพ้ืนทำงเดินคอนกรีตพิมพ์ลำย

Zone A

งำน Hardscape

งำนพ้ืนลำนจอดรถ
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ) 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

2

2.1

ปรับพื้นที่พร้อมบดอัด 1,021.00   ตร.ม. 25.00         25,525.00     25,525.00        

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ซม. 51.00       ลบ.ม. 360.00        18,360.00      91.00         4,641.00       23,001.00        

คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ซม. 102.00     ลบ.ม. 1,400.00      142,800.00     398.00        40,596.00     183,396.00      

เหล็ก wire mesh 9 มม. @ 0.20 ซม. 1,021.00   ตร.ม. 55.00          56,155.00      56,155.00        

ไม้แบบ 28.00       ตร.ม. 180.00        5,040.00        133.00        3,724.00       8,764.00         

ตะปู 5.40        กก. 30.00          162.00          162.00            

297,003.00      

2.2

ปรับพื้นที่พร้อมบดอัด 350.00     ตร.ม. 25.00         8,750.00       8,750.00         

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ซม. 17.50       ลบ.ม. 360.00        6,300.00        91.00         1,592.50       7,892.50         

คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ซม. 35 ลบ.ม. 1,400.00      49,000.00      398.00        13,930.00     62,930.00        

เหล็ก wire mesh 6 มม. @ 0.20 ซม. 350.00     ตร.ม. 31.00          10,850.00      10,850.00        

ไม้แบบ 19.00       ตร.ม. 180.00        3,420.00        133.00        2,527.00       5,947.00         

ตะปู 3.85        กก. 30.00          115.50          115.50            

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย 200.00     ตร.ม. 450.00        90,000.00      100.00        20,000.00     110,000.00      

พื้นคอนกรีตฉาบเรียบ 150.00     ตร.ม. 58.00          8,700.00        82.00         12,300.00     21,000.00        

227,485.00      

3

3.1

ปรับพื้นที่พร้อมบดอัด 823 ตร.ม. 25.00         20,575.00     20,575.00        

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ซม. 42.00       ลบ.ม. 360.00        15,120.00      91.00         3,822.00       18,942.00        

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ซม. 0.43        ลบ.ม. 1,635.00      556.00          436.00        148.00         704.00            

คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ซม. 83.00       ลบ.ม. 1,400.00      116,200.00     398.00        33,034.00     149,234.00      

เหล็ก wire mesh 6 มม. @ 0.20 ซม. 823.00     ตร.ม. 31.00          25,513.00      25,513.00        

ไม้แบบ 17.30       ตร.ม. 180.00        3,114.00        133.00        2,300.90       5,414.90         

ตะปู 3.45        กก. 30.00          103.50          103.50            

คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ซม. 82.00       ลบ.ม. 1,400.00      114,800.00     398.00        148.00         114,948.00      

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย 823.00     ตร.ม. 450.00        370,350.00     150.00        123,450.00   493,800.00      

829,234.40      

3.2

ก่ออิฐบล็อก 44.30       ตร.ม. 93.00          4,119.90        60.00         2,658.00       6,777.90         

คอนกรีตฉาบเรียบ 44.30       ตร.ม. 58.00          2,569.40        82.00         3,632.60       6,202.00         

จ านวนงาน 11.00       ชุด 12,980.00    142,780.00     142,780.00      

142,780.00      

งำนพ้ืนลำนจอดรถ

งำนพ้ืน คสล.เสริมเหล็ก

งำนพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลำย

งำนที่น่ังคอนกรีตฉำบเรียบ

รวม

รวม

Zone C

รวม

รวม

บัญชีปริมำณค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ อุทยำนวิทยำศำสตร์สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรงงำน

Zone B

งำน Hardscape
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ) 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

3.3

ก่ออิฐบล็อก 12.50       ตร.ม. 200.00        2,500.00        55.00         687.50         3,187.50         

คอนกรีตฉาบเรียบ 12.50       ตร.ม. 58.00          725.00          82.00         1,025.00       1,750.00         

จ านวนงาน 14.00       ชุด 4,938.00      69,132.00      69,132.00        

69,132.00        

4

ไฟสนาม MAX LIGHT ขนาด 25x25x61 ซม. 9.00        ชิ้น 1,170.00      10,530.00      1,600.00     14,400.00     24,930.00        

ไฟสนาม PHILIPS ขนาด 22x25x6.8 ซม. 24.00       ชิ้น 2,490.00      59,760.00      1,600.00     38,400.00     98,160.00        

โครมสปอร์ตไลท์ EVE BL โครมไฟ LED 150W 220V. 5.00        ชิ้น 4,399.00      21,995.00      500.00        2,500.00       24,495.00        

ไฟเส้นขอบทางเดิน LED QTY : 36 LED 1,022.00   เมตร 75.00          76,650.00      20.00         20,440.00     97,090.00        

Load center Square D รุ่น Classic ขนาด 100A 2.00        ตู้ 7,500.00      15,000.00      15,000.00        

ชุดสวิตไฟ 2.00        ชุด 85.00          170.00          90.00         180.00         350.00            

สายไฟ คิด 20% 18,457.00      18,457.00        

278,482.00      

5

ปรับพื้นที่พร้อมบดอัด 3.48        ตร.ม. 25.00         87.00           87.00             

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ซม. 0.17        ลบ.ม. 360.00        61.20            91.00         15.47           76.67             

คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ซม. 0.17        ลบ.ม. 1,400.00      238.00          398.00        67.66           305.66            

คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.10 ซม. 0.34        ลบ.ม. 1,635.00      555.90          436.00        148.24         704.14            

เหล็ก wire mesh 6 มม. @ 0.20 ซม. 3.48        ตร.ม. 31.00          107.88          107.88            

ไม้แบบ 0.75        ตร.ม. 188.00        141.00          133.00        99.75           240.75            

ตะปู 0.15        ตร.ม. 30.00          4.50              4.50               

ก่ออิฐมอญ 8.10        ตร.ม. 200.00        1,620.00        55.00         445.50         2,065.50         

เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมจัสตุรส ขนาด 1นิ้ว x 1นิ้ว หนา 1.2 มม. 5.00        ท่อน 169.00        845.00          44.00         220.00         1,065.00         

เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 2นิ้ว x 4นิ้ว หนา 2 มม. 2.00        ท่อน 837.00        1,674.00        230.00        460.00         2,134.00         

เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมจัสตุรส ขนาด 4นิ้ว x 4นิ้ว หนา 3.2 มม. 4.00        ท่อน 2,250.00      9,000.00        598.00        2,392.00       11,392.00        

หลังคาซีดาร์ 20.00       กล่อง 675.00        13,500.00      13,500.00        

จ านวนงาน 2.00        งาน 31,596.00    63,192.00      63,192.00        

63,192.00        

งำนระบบไฟส่องสว่ำง

งำนบล็อกคอนกรีตปลูกต้นไม้

รวม

รวม

งำนป้อมรักษำควำมปลอดภัย

บัญชีปริมำณค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ อุทยำนวิทยำศำสตร์สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรงงำน

รวม

งำน Hardscape
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ) 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

6

ปรับพื้นที่พร้อมบดอัด 90.00 ตร.ม. 99.00         8,910.00       8,910.00         

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม. 4.50 ลบ.ม. 360.00        1,620.00        91.00         409.50         2,029.50         

คอนกรีตโครงสร้าง 14.00 ลบ.ม. 1,635.00      22,890.00      436.00        6,104.00       28,994.00        

เหล็ก DB 12 @ 0.15 ม. 37.00 กก. 182.00        6,734.00        30.00         1,110.00       7,844.00         

เหล็ก RB 6 @ 0.15 ม. 37.00 กก. 50.00          1,850.00        8.00           296.00         2,146.00         

เหล็ก wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม. 90.00 ตร.ม. 21.88          1,969.20        3.00           270.00         2,239.20         

ลวดผูกเหล็ก 1.30 กก. 30.00          39.00            39.00             

ไม้แบบ 27.00 ตร.ม. 180.00        4,860.00        133.00        3,591.00       8,451.00         

ตะปู 5.30 กก. 30.00          159.00          159.00            

ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 0.7 ซม. 103.00 ตร.ม. 93.00          9,579.00        60.00         6,180.00       15,759.00        

คอนกรีตฉาบเรียบ 206.00 ตร.ม. 58.00          11,948.00      82.00         16,892.00     28,840.00        

กระเบื้องปูพื้น รุ่น สแควร์ ขาว ขนาด 8x10 ซม. 40.00 ตร.ม. 170.00        6,800.00        50.00         2,000.00       8,800.00         

แผ่นทางเดิน SCG รุ่น J - Series ลาย Tokyo สีเทา ขนาด 40x40x3.5 ซม. 50.00 ตร.ม. 90.00          4,500.00        60.00         3,000.00       7,500.00         

เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 4.5 มม. 7.00 ท่อน 4,900.00      34,300.00      34,300.00        

เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x  4 นิ้ว หนา 2.0 มม. 18.00 ท่อน 837.00        15,066.00      230.00        4,140.00       19,206.00        

เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.0 มม. 13.00 ท่อน 510.00        6,630.00        149.00        1,937.00       8,567.00         

เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม 4.00 ท่อน 649.00        2,596.00        207.00        828.00         3,424.00         

เหล็ก C 75x45x20x2.3 มม 2.00 ท่อน 565.00        1,130.00        179.00        358.00         1,488.00         

งานหลังคาเหล็ก Metal Sheet บุกันความร้อน 66.00 ตร.ม. 165.00        10,890.00      10,890.00        

ครอบข้าง Metal Sheet 24.00 เมตร 120.00        2,880.00        2,880.00         

สกรูยึดท้องลอน 145.00 ตัว 5.00           725.00          725.00            

ไม้ปิดเชิงชายส าเร็จรูป 15.00 แผ่น 105.00        1,575.00        35.00         525.00         2,100.00         

งานติดต้ังพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 2.00 ชุด 617.00        1,234.00        1,234.00         

งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น) 40.00 ตร.ม. 220.00        8,800.00        75.00         3,000.00       11,800.00        

งานฝ้าเพดานส าเร็จรูป โครงเคร่าเหล็กชุบสังกระสี 19.20 ตร.ม. 245.00        4,704.00        69.00         1,324.80       6,028.80         

ประตู 7.00 ชุด 459.00        3,213.00        3,213.00         

สายไฟฟ้า VAF 2x2.5 ตร.มม. 1.00 ม้วน 459.00        459.00          66.00         66.00           525.00            

ตู้ควบคุมไฟฟ้า(Load Center) 1.00 ชุด 730.00        730.00          550.00        550.00         1,280.00         

ชุดโคมไฟตะแกรงก้างปลา หลอด LED  2x20 W 5.00 ชุด 759.00        3,795.00        350.00        1,750.00       5,545.00         

ชุดสวิทซ์ไฟฟ้า 3.00 ชุด 85.00          255.00          90.00         270.00         525.00            

ดินขุด-ถมคืน 6.00 ลบ.ม. 99.00         594.00         594.00            

ทรายหยาบรองพื้น 0.50 ลบ.ม. 360.00        180.00          99.00         49.50           229.50            

งานคอนกรีตหยาบ 0.50 ลบ.ม. 1,400.00      700.00          398.00        199.00         899.00            

ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร 1.00 ชุด 3,800.00      3,800.00        250.00        250.00         4,050.00         

ท่อ พีวีซีชั้น 8.5 ขนาด 1/2นิ้ว (ท่อน้ าดี) 5.00 ท่อน 39.25          196.25          196.25            

ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 2นิ้ว (ท่อระบายน้ าทิ้ง) 4.00 ท่อน 168.22        672.88          672.88            

ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว (ท่อโสโครก) 4.00 ท่อน 598.13        2,392.52        2,392.52         

งานอุปกรณ์เชื่อมระบบงานสุขาภิบาล 1.00 งาน 1,500.00      1,500.00        1,500.00         

โถชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ 5.00 ชุด 2,530.00      12,650.00      335.00        1,675.00       14,325.00        

โถปัสสาวะชาย 3.00 ชุด 950.00        2,850.00        298.00        894.00         3,744.00         

ชุดอ่างล้างหน้า 8.00 ชุด 1,055.00      8,440.00        298.00        2,384.00       10,824.00        

กระจกเงา 2.00 ชุด 500.00        1,000.00        70.00         140.00         1,140.00         

ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกล่ิน 9.00 ชุด 160.00        1,440.00        70.00         630.00         2,070.00         

278,078.65      

7 งำนป้ำยข้อมูล

1 ป้ายให้ความรู้ 12.00 ชุด 3,890.00      46,680.00      46,680.00        

2 ป้ายนิทรรศการกลางแจ้ง 6.00 ชุด 13,110.00    78,660.00      78,660.00        

3 โต๊ะสนาม 2.00 ชุด 3,390.00      6,780.00        6,780.00         

132,120.00      

งำนห้องน้ ำ

รวม

รวม

บัญชีปริมำณค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ อุทยำนวิทยำศำสตร์สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรงงำน

งำน Hardscape
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ) 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1

1 ปาล์มยะวา สูง 5 ม. 4.00        ต้น 7,500.00      30,000.00      300.00        1,200.00       31,200.00        

2 ปาล์มปาติโค๊ต สูง 4 ม. 10.00       ต้น 6,500.00      65,000.00      300.00        3,000.00       68,000.00        

3 มะฮอกกานีใบใหญ่ 7 นิ้ว 14.00       ต้น 3,000.00      42,000.00      550.00        7,700.00       49,700.00        

4 พิกุล 4 นิ้ว 6.00        ต้น 2,500.00      15,000.00      200.00        1,200.00       16,200.00        

5 อินทนิลน้ า 10 นิ้ว 4.00        ต้น 8,000.00      32,000.00      500.00        2,000.00       34,000.00        

6 กระพี้จั่น 17 นิ้ว 7.00        ต้น 16,000.00    112,000.00     550.00        3,850.00       115,850.00      

7 ไม้ค้ ายัน 45.00       ต้น 550.00        24,750.00      100.00        4,500.00       29,250.00        

344,200.00      

2

1 ชาฮกเกี้ยน 7,730.00   ต้น 8.00           61,840.00      0.80           6,184.00       68,024.00        

2 คริสติน่า 3,427.00   ต้น 30.00          102,810.00     3.00           10,281.00     113,091.00      

3 โมกพวง 815.00     ต้น 75.00          61,125.00      7.50           6,112.50       67,237.50        

4 หญ้ามาเลเซีย 3,850.00   ตร.ม. 17.00          65,450.00      1.70           6,545.00       71,995.00        

5 โครงลวดเหล็กดัด 12.00       ตัว 1,500.00      18,000.00      1,500.00     18,000.00     36,000.00        

6 ทรายปรับระดับ 70.00       ลบ.ม. 310.00        21,700.00      99.00         6,930.00       28,630.00        

7 ดินปลูก 70.00       ลบ.ม. 450.00        31,500.00      100.00        7,000.00       38,500.00        

423,477.50      

4,070,660.65    

1.26              

5,140,430.71  

รวม

รวม Factor F

รวมทั้งสิ้น

(ห้ำล้ำนหน่ึงแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสำมสิบบำทเจ็ดสิบเอ็ดสตำงค์)

รวม

ไม้พุ่ม

งำน Softscape

รวม

ไม้ยืนต้น

บัญชีปริมำณค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ อุทยำนวิทยำศำสตร์สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรงงำน

 



บทท่ี 5  
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
 จากการศึกษาข้อมูลและลักษณะของพ้ืนที่โครงการนั้นสามารถแบ่งกลุ่มการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ 
โครงการได้โดยสอดคล้องกับความต้องการคือเจ้าของโครงการ ต้องการแบ่งพ้ืนที่ของแต่ล่ะกิจกรรม 
ให้เป็นสัดส่วนโดยสรุปได้ดังนี้ คือการแบ่งพ้ืนที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 Zone  
ส่วนบริการเป็นส่วนที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเป็นส่วนที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนบริการนี้จะ
อยู่ในพ้ืนที่ Zone A ส่วนจัดแสดงเป็นส่วนที่อยู่บริเวณกลางโครงการ ส่วนนี้จะมีการจัดนิทรรศการ
ต่างๆ ซึ่งบริเวณนี้จะอยู่ในพื้นที่ Zone B ส่วนสุดท้ายคือส่วนพักผ่อนในส่วนนี้จะมีการจัดให้เป็นพ้ืนที่
พักผ่อนแก่ผู ้ที ่เข้ามาใช้บริการ บริเวณนี ้จ ัดอยู ่ใน  Zone C โดยทั ้ง 3 โซนนี ้จะมีเนื ้อที ่ทั ้งหมด 
11,047.97 ตารางเมตร จากการศึกษาความต้องการข้างต้นสามารถน ามาประกอบเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่ง ราคาทั้งหมดภายในโครงการ 5,140,430.71 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น
สี่ร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) และก าหนดรูปแบบกิจกรรมดังนี้ Zone A มีพ้ืนที่ 6,164.83 
ตารางเมตร เป็นส่วนบริการอยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการเป็นส่วนตอนรับและให้บริการกั บ
นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้ประจ าใน Zone A มีจุดบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาใช้
บริการเช่น ลานจอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ จุดกางเต็นท์และห้องน้ า มีมุมมองและทัศนียภาพที่สามารถ
มองเห็นได้กว้างและสามารถเห็นบรรยากาศของโครงการ  
 Zone B มีพ้ืนที่ 3,425.80 ตารางเมตร เป็นส่วนบริการทิศตะวันตก เป็นส่วนพ้ืนที่ด้านข้าง
ของโครงการและติดกับตัวอาคาร เป็นส่วนที่มีมุมมองจากภายในอาคารสู่บริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคาร
ได้ เมื่อมองออกไปจะเห็นภูมิทัศน์โดยรอบอาคารทั้งสองอาคาร จึงมีการจัดพ้ืนที่โดยรอบให้มี
นิทรรศการและมีลานจัดท าลานนิทรรศการกลางแจ้ง  
 Zone C มีพ้ืนที่ 1,457.34 ตารางเมตร เป็นส่วนบริเวณทิศใต้ของโครงการ เป็นพ้ืนที่โล่งไม่มี
จุดพักผ่อนพ้ืนที่ติดกับบริเวณเชิงเขาด้านทิศใต้ของโครงการ ทิศเหนือติดกับอาคารดูดาวจึงท าการจัด
พ้ืนที่พักผ่อนให้กับผู้ใช้โครงการเพื่อเพ่ิมความสบายในการพักผ่อนเวลากลางวัน 
  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ในการศึกษาครั้งนี้มีปัญหาการออกแบบดังกล่าวนั้นเป็นการก าหนดกิจกรรมตาม
แบบสอบถามที่ใช้จากกลุ่มตัวอย่าง แต่สามารถเพ่ิมเติมกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้
น าเสนอไว้ และความต้องการที่ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
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 5.2.2 เนื่องด้วยพ้ืนที่โครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ และการด า เนินการเป็น 
ส่วนๆ เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจัดสร้างภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็น เพ่ือไม่ให้ใช้ 
งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 
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แบบสอบถาม 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้เพ่ือประกอบใน
การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือน าข้อมูลไปศึกษาเพ่ือท าการออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและเหมาะต่อการใช้งานในปัจจุบันของโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการตอบ
แบบสอบถามท่านสามารถตอบอย่างอิสระตามความเห็นที่เป็นจริง ค าตอบและข้อความต่างๆ จะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบแต่อย่างใด 
ค าชี้แจง  1. กรุณาเติมเครื่องหมาย   ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมลงในช่องว่าง 
            2. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ด้านข้อมูลทั่วไป  
  ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่ 
  ตอนที่ 3 ความต้องการด้านกิจกรรม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2) อายุ (  ) ต่ ากว่า 15 ปี  (  ) 15-30 ปี  (  ) 31-45 ปี 

(  ) 46-60 ปี  (  ) 61 ปีขึ้นไป 
3) สถานภาพ (  ) โสด  (  ) สมรส 
4) การศึกษา (  ) ประถมศึกษา (  ) มัธยมศึกษา  (  ) ปวช. 

(  ) ปวส. (  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี 
5) อาชีพ   (  ) ธุรกิจส่วนตัว (  ) ข้าราชการ  (  ) รับจ้างทั่วไป 

(  ) ค้าขาย (  ) นักเรียน-นักศึกษา 
(  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)............... 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่ 
1. ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาพ้ืนที่โครงการ 

(  ) รถบัส (  ) จักรยานยนต์  (  ) รถยนต์ 
2. จ านวนครั้งที่มาใช้บริการ 

(  ) 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ (  )  1 ครั้ง/สัปดาห์     (  ) 1 ครั้ง/เดือน 



3. ระยะเวลาที่มาใช้บริการ 
(  ) 1-3 วัน (  )  1-2 วัน       (  ) น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

4. ท่านใช้พื้นที่ส่วนใดมากที่สุด 
(  ) พื้นที่พักผ่อน  (  ) ลานกิจกรรม  (  ) ห้องน้ า 

5. ท่านมักจะมาใช้บริการก่ีคน 
(  ) 20-30 คน  (  ) 10 คน  (  ) 5 คน 
(  ) น้อยกว่า คน 
  

ตอนที่ 3 ความต้องการด้านกิจกรรมภายในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวิทยาศาสตร์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (กรุณาเติมเครื่องหมาย   ลงในช่องว่าง) 
3.1 ความต้องการกิจกรรมภายในอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ท่านต้องการมาก
ที่สุด 

กิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. พ้ืนที่พักผ่อน      
2. ลานกางเต้นท์      
3. พ้ืนที่จัดนิทรรศการ หรือ
กิจกรรม 

     

 
3.2 ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ที่ท่านต้องการมากที่สุด 

กิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ห้องน้ า      
2. พ้ืนที่จอดรถ      
3. ร้านค้าสวัสดิการ      
 
ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ...................................
........................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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