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บทคัดย่อ 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
โครงการตั้งอยู่ที่ 111 หมู่ 5 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 
40 ไร่ หรือ 64,000 ตารางเมตร มีเนื้อท่ีในการจัดภูมิทัศน์ 7 ไร่ หรือ 11,200 ตารางเมตร  
 ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่กว้างพรรณไม้ในโครงการ มีสภาพทรุด
โทรมขาดการดูแล พ้ืนที่ได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงเพราะพรรณไม้ไม่มีร่มเงา โครงการมีพ้ืนที่พักผ่อน
และพ้ืนที่ส าหรับจอดรถไม่เพียงพอส าหรับผู้มาติดต่อใช้บริการ การใช้สอยพื้นในโครงการที่ยังท าได้ไม่
เต็มที่  
 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลเมือง
ลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี สามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 4 โซน ดังนี้ 
 พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนที่ด้านหน้าโครงการติดกับทางเข้าโครงการเป็นพ้ืนที่โล่งกว้างขนาด
ใหญ่ มีสิ่งปลูกสร้างเดิม คือ ลานกิจกรรม และพรรณไม้เดิมที่พบบริเวณพ้ืนที่โครงการทรุดโทรม 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่โล่ง ไม่มีการใช้สอยพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ พรรณไม้ยืนต้นเดิมขาดร่มเงาให้แก่
พ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ส่วนนี้จึงได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน เนื่องจากพ้ืนที่นี้ติดกับที่จอดรถเดิมจึงได้ท าการ
ขยายปรับปรุงที่จอดรถเพ่ิมขึ้น อีกทั้งพ้ืนที่โซนนี้มีขนาดใหญ่จึงท าการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ
ขนาดเล็กซึงมีทั้งลาดกิจกรรม และม้านั่งพักผ่อนเพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่
และผู้ใช้บริการ 
 พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่อยู่ด้านหน้าอาคารส านักงาน ลักษณะพ้ืนที่โล่งกว้าง โดยที่พ้ืนที่ใน
ส่วนนี้มีพรรณไม้เดิมอยู่แต่สภาพทรุดโทรม เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนนี้อยู่ด้านหน้าอาคาร จึงควรจัดสวน
ส่วนโชว์เพ่ือเพ่ิมความสวยงามให้กับตัวอาคาร อีกท้ังยังเพ่ิมความน่าดึงดูดให้กับผู้มาใช้บริการอีกด้วย  
  

 



 

ข 
 

บทคัดย่อ (ตอ่) 
 

 พ้ืนที่ Zone C เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับตัวอาคารด้านทิศตะวันตก พ้ืนที่ส่วนนี้เดิมมีการจัดภูมิ
ทัศน์อยู่บ้างแล้วแต่ขาดการดูแลจึงท าให้พรรณไม้นั้นทรุดโทรมและภูมิทัศน์ขาดความสวยงาม จึงได้ท า
การปรับปรุงพื้นที่ส่วนนี้ให้มีทั้งส่วนโชว์และส่วนพักผ่อน 
 พ้ืนที่ Zone D เป็นพ้ืนที่ ติดกับตัวอาคารทางด้านทิศตะวันออก พ้ืนที่ส่วนนี้เดิมมีการปลูก
พืชพักสวนครัวไม่มีการจัดสรรและดูแล พ้ืนที่บริเวณนี้นั้นจะได้รับแสงแดดค่อนข้างน้อย จึงได้ท าการ
ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณนี้โดยได้มีการจัดสวนให้เข้ากับพื้นท่ีส่วนอื่น และเพ่ิมม้านั่งพักผ่อน 
 สรุปผลงานด้านการออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวายนั้น ได้ท าการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ในโครงการที่มีสภาพทรุดโทรมให้กลับมาสวยงามรวมไปถึงเรายังได้เพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อน
ให้กับผู้มาติดต่อใช้บริการ ปรับปรุงลาดกิจกรรม และยังเพ่ิมพ้ืนที่จอดรถให้เพียงพอกับผู้มาใช้บริการ
รวมไปถึงปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ เราเลือกใช้พรรณไม้ในงานภูมิทัศน์ดาดอ่อนที่สวยงามให้มีร่มเงา
เพียงพอส าหรับผู้ที่มารอใช้บริการ หรือมาพักผ่อนในสถานที่ราชการ และในด้านงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง
เราเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ในด้านงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 
5,523,631.82 บาท (ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) 
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บทท่ี  1 

บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ   
 ในปัจจุบันงานภูมิทัศน์นั้นนับว่ามีความส าคัญและความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะงานภูมิ
ทัศน์มีส่วนในการสร้างความเป็นธรรมชาติให้ความร่มรื่น ลดปัญหาสภาพแวดล้อม ร่วมทั้งเพ่ิมคุณค่า
ให้กับอาคารสถานที่ อีกทั้งยังช่วยท าให้เกิดความน่าสนใจแก่สถานที่นั้นๆ จึงท าให้เกิดความคิดและ
ความสนใจที่จะศึกษางานภูมิทัศน์ จึงท าให้เกิดโครงการออกแบบปรับปรุงงานภูมิทัศน์เทศบาลเมือง
ลาดสวาย 

 เทศบาลเมืองลาดสวายตั้งอยู่ที่เลขที่ 111 หมู่ 5 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี มีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 40 ไร่ หรือ 64,000 ตารางเมตร มีเนื้อที่ในการจัดภูมิทัศน์ 7 ไร่ 
หรือ 11,200 ตารางเมตร ภายในพ้ืนที่โครงการ ประกอบด้วย ตัวอาคารส านักงานเทศบาล โรงจอด
รถดับเพลิง และมีพ้ืนที่กิจกรรภายนอกอาคาร ลานออกก าลังกาย จากการสอบถามเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลเมืองลาดสวายพบว่าพ้ืนที่ในส่วนภูมิทัศน์มีความทรุดโทรมพรรณไม้ที่
ใช้ในการจัดภูมิทัศน์มีร่มเงาน้อยและขาดการดูแลรักษาท าให้ความสวยงามลดลง การจัดสรรพ้ืนที่
บริการ พ้ืนที่พักผ่อน ลานกิจกรรม ไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการส านักงาน
เทศบาลเมืองลาดสวาย 

ดังนั้น โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองลาดสวาย จึงมีแนวคิดในการ
ออกแบบจัดสวนสไตล์อังกฤษ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถาปัตยกรรมของตัวอาคารและค านึงถึงประโยชน์
การใช้สอยพ้ืนที่ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทรุดโทรมให้กลับมาสวยงามและเลือกใช้พรรณไม้ที่
เหมาะสม เพ่ือให้เกิดร่มเงากับพ้ืนที่นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสรรพ้ืนที่บริการ พ้ืนที่พักผ่อน ลาน
กิจกรรมใช้สอยเพ่ือให้เกิดประโยชน์และเพียงพอกับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาล
เมืองลาดสวาย  

 

1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ราชการ 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองลาดสวาย 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 1.2.4 เสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย 
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 1.3.1 การเข้าถึงโครงการ  

         การเดินทางสามารถเดินทางจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมาตามเส้นทาง รังสิต-นครนายก โดย
สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 538 หรือรถตู้ จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต คลองหก ราชมงคล 
โดยลงบริเวณหน้าสวนทวดจีบแล้วข้ามสะพานลอยมา มีรถจักรยานยนต์รับจ้างรับส่งหน้าปากทางไปยัง
ส านักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย หากมารถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเมื่อขับมาถึงคลองสี่ 
กลับรถหน้าหมู่บ้าน บ้านฟ้ารังสิต เมื่อกลับรถจะพบสะพานสีเขียวอยู่ทางบริเวณด้านซ้ายข้ามสะพานไป 
ขับรถไปตามทางถนนตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบสถานที่ตัง้เทศบาลเมืองลาดสวาย 

 

 
ภำพที่ 1.1 แผนที่การเดินทางไปยังเทศบาลเมืองลาดสวาย 

ที่มำ : https://www.google.co.th 

 

พ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดกับทุ่งนา 

  ทิศตะวันออก  ติดกับโรงจอดรถดับเพลิง 

  ทิศตะวันตก  ติดถนนทางเข้าโครงการ 

ทิศใต้   ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
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 ภำพที่ 1.2 พ้ืนที่โครงการ  

 ที่มำ : https://www.google.co.th 

 

                      ทิศเหนือ          ทิศใต ้

      
ภำพที่ 1.3 พ้ืนที่ติดต่อโครงการด้านทิศเหนือ และทิศใต้ 

 

                               ทิศตะวันตก                 ทิศตะวันออก 

                 
ภำพที่ 1.4 พ้ืนที่ติดต่อโครงการด้านทิศตะวันตก และทิศตะวันออก 
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 1.3.2 ขอบเขตการออกแบบ 

        ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย มีเนื้อ
ที่ทั้งหมด 40 ไร่ 64,000 ตารางเมตรแบ่งเป็นพ้ืนทีส่ าหรับจัดภูมิทัศน์ 7 ไร่ หรือ 11,200 ตารางเมตร 

 

เรื่อง: โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย  

แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่ออกแบบ ภำพที่ 1.5 

สัญลักษณ์ : - 
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ราชการ 

 1.4.2 ทราบถึงลักษณะกายภาพของพ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองลาดสวาย 

 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 1.4.4 เสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย 

 

1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกปรับปรุงแบบภูมิทัศน์ใน

สถานที่ราชการ 

        1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 

        1.5.1.2 ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองผู้ใช้ 

        1.5.1.3 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบ 

        1.5.1.4 ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 

1.5.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่โครงการและความต้องการของ
ผู้ใช้โครงการ 

        1.5.2.1 ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 

        1.5.2.2 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตที่ติดต่อกับโครงการ 

        1.5.2.3 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 

        1.5.2.4 สภาพแวดล้อมรอบโครงการ 

        1.5.2.5 ลักษณะภูมิประเทศ 

        1.5.2.6 ลักษณะภูมิอากาศ 

        1.5.2.7 ลักษณะโครงสร้างดิน 

        1.5.2.8 ระบบทางสัญจร 

        1.5.2.9 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

        1.5.2.10 รูปแบบของสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิม 

        1.5.2.11 ลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 

1.5.3 ข้อมูลด้านผู้ใช้ 

        1.5.3.1 ประเภทและจ านวนของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของเทศบาลเมืองลาดสวาย 

        1.5.3.2 พฤติกรรมและความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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1.5.4 การสรุปข้อมูล 

        1.5.4.1 สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหาและแนวทางทางการแก้ไขปัญหา 

        1.5.4.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่ จากพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้ 

        1.5.4.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหาพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม 

1.5.5 ขั้นตอนการออกแบบ 

        1.5.5.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 

        1.5.5.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 

        1.5.5.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ ดังนี้ 

        (1) แนวความคิดในการใช้พืชพรรณ 

        (2) แนวความคิดด้านงานสถาปัตยกรรม 

        (3) แนวความคิดในการใช้พื้นที่ 

        (4) แนวความคิดด้านระบบสัญจร 

        (5) แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

        (6) แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

         1.5.5.4 ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 

         1.5.5.5 ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 

         1.5.5.6 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 

         1.5.5.7 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 

         1.5.5.8 แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงสร้างต่างๆ 

         1.5.5.9 แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ 

         1.5.5.10 ท าการประมาณราคา 

1.5.6 ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 

        1.5.6.1 สรุปลักษณะของพ้ืนที่และกิจกรรมภายในโครงการ 

        1.5.6.2 ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

        1.5.6.3 ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

        1.5.6.4 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับและขั้นตอนกำรน ำเสนอผลงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำ และรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกับกำรออกแบบภูมิทัศน์ส ำน

เทศบำลเมืองลำดสวำยและกรณีศึกษำ 

1.  ศึกษาความหมายและความส าคัญของการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 

2.  ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผู้ใช้โครงการเพือ่ก าหนดกจิกรรมที่ตอบสนองผู้ใช้ 

3.  ศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานทัว่ไปที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบ 

4.  ศึกษากรณีศกึษาทีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกบัโครงการ 

ศึกษำลักษณะทำงกำยภำพวิเครำะห์
ข้อมูลพ้ืนที่โครงกำรและควำมต้องกำร
ของผู้ใช้โครงกำร 

1.  ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ 

2.  ข้อมูลด้านผู้ใช ้

กำรสรุปข้อมูล 

1.  สรุปลักษณะพื้ นที่  ปัญหาและแนวทาง
ทางการแก้ไขปัญหา 
2.  สรุปลักษณะกจิกรรมภายในพื้นที่ จาก
พฤติกรรม และความตอ้งการของผู้ใช ้
3.  ก าหนดลักษณะกจิกรรมที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพพื้นที ่และแก้ไขปญัหาพื้นที่อย่าง
เหมาะสม 

 

 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 

1.  ก าหนดแนวความคดิหลักในการออกแบบ 
2.  ก าหนดความสมัพันธข์องกิจกรรมในโครงการ 
3.  ก าหนดแนวความคดิด้านต่างๆ 
4.  ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
5.  ก าหนดเกณฑ์ในการประเมนิทางเลือก 
6.  เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
7.  แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
8.  แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงสร้างต่างๆ 
9.  แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ 
10. ท าการประมาณราคา 

 

 

 

 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมินผล 

1.  สรุปลักษณะของพื้นที่และกิจกรรมภายใน

โครงการ 

2.  ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

3.  ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

4.  จัดท ารูปเลม่ 
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บทท่ี  2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย มีความประสงค์ท่ีจะท า
การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ของส านักงานเทศบาลเมืองลาดสวายให้มีสภาพดีขึ้นและยังมีการใช้
พ้ืนที่ว่างที่ยังไม่มีการตกแต่งให้เกิดประโยชน์ เพ่ือความเหมาะสมกับรูปแบบของส านักงานเทศบาล
เมืองลาดสวาย โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการเป็นตัวก าหนด เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีความ
หลากหลาย การออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ใช้สอยที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้พ้ืนที่
กิจกรรมของผู้ที่ใช้โครงการ 
 

2.1  หลกัการออกแบบสวนในสถานที่ราชการ 
สถานที่จัดสวนในส านักงานมีความแตกต่างจากการจัดภูมิทัศน์ในบ้านหลายอย่าง เพราะเป็น

สถานที่ส าหรับประชาชนทั่วไปที่สามารถเห็น สัมผัส และรู้สึกถึงความงามในสถานที่นั้นๆ ได้ ด้วยการ
จัดภูมิทัศน์ ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การออกแบบทางด้านนี้ นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยาก
พอสมควรการจัดภูมิทัศน์ส านักงานควรมีการก าหนดขั้นตอนการออกแบบ โดยค านึงถึงการใช้
ประโยชน์ และความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ การจัดภูมิทัศน์ส านักงาน มีข้ันตอนดังนี้  

2.1.1 ความหมายของสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดี จะช่วยให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย รู้สึกดีที่ได้ไป
ที่นั่น รู้สึกอบอุ่นและเป็นที่ต้อนรับ สถานที่ที่ประสบความส าเร็จไม่ใช่เพียงเพราะมีความงามเพียง
อย่างเดียว แต่เป็นเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ท าให้ผู้ใช้สามารถรู้สึกผ่อนคลาย ได้ร่วมกิจกรรมกับคนอ่ืนๆ 
สถานที่เหล่านี้จะเชื่อมโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกัน เมื่อพวกเขาเข้ามาท ากิจกรรมและใช้เวลาว่าง
ร่วมกันนอกจากนี้การสร้างสรรค์พ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ ต้องค านึงถึงองค์ประกอบทางกายภาพ ที่
ท าให้ผู้คนรู้สึกว่าเป็นที่ต้อนรับและสะดวกสบาย เช่น การจัดให้มีม้านั่ง หรือการจัดสวนที่สวยงาม 
การจัดระบบทางเท้าที่ดี การพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าที่อยู่โดยรอบ และกิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายในพื้นที่ เป้าหมายคือการสร้างสรรค์สถานที่ ซึ่งมีบรรยากาศของชุมชนและมีภาพลักษณ์ที่
ดูอบอุ่นเป็นกันเอง การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม รวมถึงหน้าที่ใช้สอยที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้อย่างแท้จริง  

2.1.2 ก าหนดพ้ืนที่ประโยชน์การใช้สอย และความสวยงามโดยค านึงถึงเรื่องประโยชน์การใช้
สอย การก าหนดต าแหน่งความสวยงามและความปลอดภัยบริเวณทางเดิน และถนนควรปลูกไม้ยืน
ต้นเพ่ือช่วยลดการสะท้อนแสงของคอนกรีตและให้ร่มเงา ท าให้เกิดความร่มรื่น ไม่ควรที่จะปลูกไม้ยืน
ต้นมากเกินไป เพราะจะท าให้แสงแดดไปไม่ถึงพืชพรรณด้านล่างอาจจะท าให้พืชพรรณตายได้ 
ลักษณะการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มควรปลูกเรียงเดียวไปเรื่อยๆ ตามถนนบริเวณสวนหย่อม ต าแหน่ง
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สวนหย่อมควรอยู่ใกล้กับลานพักผ่อนหรืออยู่ใกล้ห้องอเนกประสงค์ สวนหย่อมควรมี 1 -2 จุด จัดไว้
เพ่ือเป็นจุดเด่นเอาไว้รองรับการพักผ่อนของผู้เข้าบริการในพ้ืนที่หากมีหลายแห่งเกินไปอาจท าให้
จุดเด่นจุดหลักหายไป ส่วนส าคัญสวนหย่อมควรมองเห็นได้ง่าย สะดุดตา และควรเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มี
รูปร่างสวยงาม โตช้าหรืออาจใช้ไม้ดัดก็ได้มุมสนามควรมีต้นไม้บริเวณมุมสนามเพ่ือลดความแข็ง
กระด้างโดยการใช้ไม้พุ่มปลูกเป็นแนว เพ่ือเพ่ิมสีสันให้กับสนามมุมส าหรับเด็ก ควรจัดเป็นสนามหญ้า
และพันธุ์ไม้ที่เลือกใช้ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก เช่น มีพิษหรือมีหนามควรก าหนดสนาม
หญ้าให้อยู่บริเวณส่วนกลางของพ้ืนที่ โดยการออกแบบให้ยึดหลักที่ว่าสนามหญ้าต้องเป็นพ้ืนที่ได้รับ
แสงแดดเต็มท่ี จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพันธุ์ควรเป็นพันธุ์ที่ทนต่อแสงแดดได้ดี ทนลม 

2.1.3 การวางต าแหน่งไม้ยืนต้น เพราะต้นไม้มีการเจริญเติบโตตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
โดยเฉพาะไม้ยืนต้นเป็นไม้ที่มีความสูง ต าแหน่งของไม้ยืนต้นคือ 

        2.1.3.1 ข้างถนน 
        2.1.3.2 บริเวณรั้วรอบโครงการทั้งหมด 
        2.1.3.3 เฉพาะบริเวณท่ีต้องการร่มเงาเพ่ือการพักผ่อน 
        2.1.3.4 ปลูกด้านใดด้านหนึ่งของรั้ว เพื่อปิดบังทิศทางลม และฝุ่นละออง 
2.1.4 การออกแบบให้มีจุดเด่น ในการออกแบบต้องออกแบบสวนให้มีจุดเด่น และจุดรอง

โดยจุดเด่นต้องมีขนาดใหญ่กว่าจุดรอง แล้วจ านวนต้นไม้ต้องมากกว่า การเลือกพันธุ์ไม้ไม่ควรเยอะ
เกินไปจะท าให้เกิดความแตกต่างการจัดสวนราชการนั้นมีความแตกต่างจากการจัดสวนในบ้านหลาย
อย่างเพราะสถานที่ราชการเป็นที่ที่ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ
ราชการต่างๆ หรือแม้แต่การท ากิจกรรม เช่นการพักผ่อน การออกก าลังกาย เป็นต้น โดยประชาชนที่
เข้ามาใช้บริการนั้นมีโอกาสได้สัมผัสความงามภายในส่วนใหญ่ เพราะเป็นเรื่องที่อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527 : 57-67) 

       2.1.4.1 การปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือทางเดินเท้าควรจะปลูก
ต้นไม้ให้ร่มเงาในสถานที่นั้น เพ่ือให้ความร่มรื่นตลอดทางเดิน 

       2.1.4.2 ให้ความสบายตาสบายใจ ในขณะการเดินผ่านไปในสถานที่นั้นควรมีแปลงไม้
ดอก ไม้ประดับที่สวยงามท าให้เกิดความร่มรื่น สบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะและวัชพืช 

       2.1.4.3 เส้นทางที่ใช้ในการสัญจร ควรออกแบบสวนให้เข้ากับ ความต้องการที่แท้จริง
ของกลุ่มคนส่วนใหญ่ เช่น การท าทางเท้าที่ถาวรใช้วัสดุปูพ้ืนที่แข็งแรง เช่น อิฐ หิน หรือซีเมนต์ 
เพ่ือให้คนเดินไปตามทิศทางที่ต้องการ แต่ในการออกแบบควรดัดแปลงทิศทางให้อ่อนนุ่มสวยงาม 
กว่าเส้นทางเดินตรงๆ และควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดทางเดิน ช่วงใดที่ไม่ต้องการให้คนเดินเข้าไป
ในสวน หรือสนามควรไม่พุ่มกั้น แต่ควรเป็นพุ่มที่มีขนาดสูงกว่า 0.40-0.50 เมตร เพราะมิฉะนั้นคน
สามารถข้ามผ่านได้ง่ายถ้าสามารถท าก็ไม่จ าเป็นต้องติดป้ายห้ามเดินลัดสนามต่อไป 

       2.1.4.4 บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าของตัวอาคาร ต้องมีหญ้าที่มีความเขียวสดงดงาม 
และต้องราบเรียบปราศจากวัชพืช และเศษขยะ โดยทั่วไปแล้วสนามหญ้าอาคารควรปลูกเฉพาะไม้ยืน
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ต้นรอบสนามเท่านั้นหรืออาจมีไม้พุ่ม มีไม้ดอกรอบเสาธง ก็ได้แต่ควรเป็นแปลงเรียบๆ จะเหมาะสมกว่า
       2.1.4.5 การจัดสวนหน้าอาคารไม่ควรจัดเป็นล าธาร เกาะแร่ง หรือสะพานข้ามเพราะการ
จัดสวนในลักษณะนี้ควรจัดอยู่ในมุมที่เป็นส่วนตัวภายในบ้านหรือมุมหนึ่งในอาคารที่ไม่ท าลายความสง่า
งามของสถานที่นั้น 

       2.1.4.6 การตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงต่างๆ ที่เหมาะส าหรับการแต่งสวนในราชการ
เพราะเมื่อมองดูมีระเบียบให้ภาพพจน์ที่ดี มากกว่าการปล่อยให้โตเองตามธรรมชาติ เช่น ตัดแต่ง เข็ม
ให้เป็นพุ่มกลม หรือดัดแปลงไม้ดอกให้มนตรงขอบแปลงจะดู สวยกว่าการปล่อยให้เป็นแปลงที่
สี่เหลี่ยมต่างๆ    

       2.1.4.7 พรรณไม้ที่เลือกใช้ควรเลือกใช้ไม้ที่โตเร็ว และให้ร่มเงาต่อบริเวณทางเดินริม
ถนนและสามารถให้ดอกท่ีสวยงามด้วย เช่น นนทรี ประดู่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ตะแบก เป็นต้น ส่วนไม้พุ่ม
ที่มีดอกควรเลือกชนิดที่ดูแลรักษาง่าย เช่น เข็ม ขาไก่ แพงพวย เป็นต้น 

      2.1.4.8 การดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งรวมถึงการตัดแต่ง ฉีดยารักษาโรคแมลง การ
ให้ปุ๋ยต้นไม้ สนามหญ้า หลังจากการดูแลแล้วจะท าให้มองเห็นลักษณะของสวนที่เด่นชัดและปรอดโปร่ง 
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า สถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่บุคคลต่างๆ เข้ามาติดต่อราชการหรือใช้บริการ
ด้านนันทนาการ เช่น พักผ่อน ออกก าลังกาย การจัดตกแต่งภูมิทัศน์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะจะช่วยให้
เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ความสวยงามแก่พ้ืนที่นั้นๆ ดังนั้นการจัดสวนส าหรับ
สถานที่ราชการจะต้องพิจารณาประโยชน์การใช้สอยรวมไปถึงความสวยงาม ซึ่งจะเน้นความเป็น
ระเบียบ เด่นชัด โปร่งตา ต้องทั้งให้ความสดชื่น ดังนั้นการจัดสวนในสถานที่ราชการจะเป็นแบบมี
ระเบยีบ ซึ่งต่างไปจากการจัดสวนในบ้าน 
 2.1.5 หลักการออกแบบสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจ าเป็นต้องทราบถึง
หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
         2.1.5.1 ออกแบบให้ทุกอย่าง (Everything must have a Purpose) การพิจารณา
เริ่มแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ที่จะท าเป็นสวนสาธารณะนั้นควรท าความเข้าใจ
เสียก่อนว่า สภาพพ้ืนที่เป็นอย่างไร และสิ่งที่ก่อสร้างต่างๆ ที่จะจัดให้มีขึ้นมีอะไรบ้างเพ่ือจัดแบ่งให้
เป็นหมวดหมู่ เช่น 
   ลักษณะตามธรรมชาติ     :  พรรณไม้ น้ า พื้นที่ 
   พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์        :  สนามกีฬาต่างๆ ที่จอดรถ ถนน ฯลฯ  
   สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญ         :  อาคาร ศาลา ห้องสุขา ฯลฯ 
   โครงสร้างอื่นๆ              :  ทางระบายน้ า รั้ว ป้ายบอกชื่อสถานที่ ฯลฯ 

   1) ความสั ม พัน ธ์ ระห ว่ างสวนสาธารณ ะและสิ่ งแวดล้ อม  (Park to 
Surroundings) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะเน้นการออกแบบภายในบริเวณของสวนสาธารณะ ให้ได้ต าแหน่ง
ที่ เหมาะสม เช่น การจัดสวนสาธารณะบนเนินเขาไม่มีผลให้น้ าท่วมบริเวณหุบเขาข้างล่าง ใน
ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับสวนสาธารณะ สถานที่ต้องปราศจากเชื้อโรค เพ่ือท า
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เป็นที่ปิกนิก มีรั้วรอบด้าน สงบและมีประโยชน์ นักออกแบบที่ดีต้องส ารวจสภาพแวดล้อมรอบๆ 
สวนสาธารณะเพ่ือที่จะหาข้อมูลที่แท้จริงมาเป็นสิ่งก าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ ในสวนสาธารณะ 
และต้องพยายามท าให้สวนสาธารณะเป็นสถานที่ดีที่สุดบนพ้ืนที่นั้น อีกทั้งไม่เป็นสาเหตุให้การใช้สถานที่
รอบๆ สวนสาธารณะลดน้อยลง 
   2) ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งของพ้ืนที่ที่ใช้กับสภาพพ้ืนที่เดิม (Use 
Areas to Site) พ้ืนที่จะต้องไม่สูญเปล่า ดังนั้นทุกมุมของพ้ืนที่ควรถูกใช้ทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องเป็น
การใช้แบบเดิม เราอาจปลูกไม่พุ่ม หรือเอาไว้ เป็นที่นั่งเล่นเพ่ือดูวิวสวยๆ บางครั้งก็จ าเป็นต้องคง
สภาพเดิมเพ่ือรักษาความเป็นธรรมชาติที่ส าคัญ 
อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไหน การสร้างสถานที่ต่างๆ จ าเป็นต้องอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
และเข้ากันได้กับประโยชน์ใช้สอย โดยค านึงถึงความลาดชันของพ้ืนที่ด้วย เช่น 
    (1) พ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ในแต่ละแห่งต้องการความลาดเอียง
ในระดับต่างกัน เช่น สนามเทนนิสเหมาะกับพ้ืนที่ราบ  
    (2) ผลของการวางต าแหน่งไม่ถูกต้อง และไม่เข้ากับลักษณะของ
พ้ืนที่หารใช้สถานที่ที่อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น สถานที่ปิกนิกอยู่กลางทุ่งท่ีร้อน แสงอาทิตย์ต้นไม้
ถูกตัดเพ่ือท าเป็นที่จอกรถ ถนนอยู่ในต าแหน่งที่หน้าฝนน้ าไหลลงมาท่วมขัง 
    (3) ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ที่จะใช้ประโยชน์ (Use Areas to 
Use Areas) การก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของสถานที่จ าเป็นต้องแบ่งประเภทของการกระท าหรือ
กิจกรรมออกเป็นกลุ่มๆ โดยให้แต่ละกลุ่มที่มีลักษณะของกิจกรรมคล้ายคลึงกันอยู่รวมกัน เดินเล่น
และนั่งเล่นเพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรม 
    (4) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
(Major Structure to use Areas) ก่อนที่จะวางผังสร้างอาคารต่างๆ ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวอาคารและพ้ืนที่รอบ เช่น การเข้าออกห้องต่างๆ สัมพันธ์กัน  
    (5) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างต่างๆ (Minor Structure to 
Minor Structure) สวนสาธารณะมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องกันและยุ่งยาก ท าให้ต้องค านึงถึง
ความสัมพันธ์ต่อกันด้วย เช่น การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกัน (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527 : 70)   

2.1.5.2 การออกแบบต้องท าเพ่ือประชาชน (Design Must be for People) ความ
สมดุลระหว่างความต้องการทางด้านจิตใจและร่างกายของผู้ใช้ ( Impersonal and Person) การ
ด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆ ในสวนสาธารณะต้องอาศัยวัสดุ และอุปกรณ์หลายอย่าง ซึ่งวัสดุและ
อุปกรณ์เหล่านี้ มีขนาดที่เป็นมาตรฐาน และต้องใช้เป็นจ านวนมาก ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์จึงมีรูปแบบที่
เหมือนกัน จะท าให้ผู้ใช้เกิดความเบื่อหน่ายการออกแบบควรจัดให้มีบางจุดที่ให้ผู้ใช้เกิดความเป็น
อิสระที่จะท าอะไรตามใจชอบ นั่งเล่น เดินเล่น คุยกัน ควรเป็นสถานที่มีวิวสวยงามร่มรื่น และเป็น
สถานที่เปิดมองเห็นรอบๆด้านที่มีท้องฟ้าสดใส และอากาศสดชื่นเย็นสบาย ทุกอย่างที่ออกแบบเพ่ือ
ประชาชนต้องเห็นว่า จะให้ได้ผลเป็นที่พึงพอใจและเป็นบรรทัดฐานของการพัฒนาจิตใจด้วย 
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  2.1.5.3 ออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงาม (Both Function and Aesthetics Must 
be Satisfied) ความสมดุลระหว่างเงิน และคุณค่าของมนุษย์ (Balance of Dollar and Human 
Values) เพ่ือให้การออกแบบสวนสาธารณะคุณภาพดี จะต้องค านึงถึงเงิน และความรู้สึกของมนุษย์
เพ่ือใช้ประโยชน์ได้เป็นรากฐานที่ต้องพิจารณา จะต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ได้ดีก่อนที่จะคิดถึง
เรื่องความสวยงามของการออกแบบ  แต่ก็ไม้ควรคิดถึงประโยชน์ใช่สอยเพียงอย่างเดียว 
  2.1 .5 .4  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม (Establish an Appropraite 
Experience)  
              1) ออกแบบให้ เข้ากับสถานที่นั้นๆ (Suit to Personality of Place) 
สถานที่แต่ละแห่งมีลักษณะต่างกัน เช่น สง่างาม สงบ ร่าเริง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีคอนกรีต เหล็ก อิฐ ฯลฯ ซึ่งก็แตกต่างกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
ดังนั้นจึงมีอยู่ 2 วิธีที่จะท าให้เขากับสภาพแวดล้อมได้คือ 
    1) การต่อเติมทางด้านวัตถุ คือมีการต่อเติมจากสภาพพ้ืนที่นั้นๆ 
ท าให้ดูเหมือนว่าเกิดจากสถานที่นั้นจริงๆ หรือดูแล้วเหมือนตัวอาคารโผล่มาจากพ้ืนดิน  
    2) การระมัดระวังในการออกแบบเนื่องจากสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ ได้
ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบริเวณนั้น เช่น สถานที่ทางโบราณคดีลักษณะเส้น รูปร่าง ผิวสัมผัส สี 
ต้นไม้เดิม ดินและหินสิ่งเหล่านี้เราอาจน ามาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างใหม่เพ่ือให้กลมกลืนกับลักษณะ
ของตัวอาคารเดิมหรือกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติในเขตนั้น 
 ลักษณะที่กล่าวมานี้เน้นสภาพตามธรรมชาติมากกว่า เช่น เป็นการสร้างบ้านให้มีลักษณะ
คล้ายกับต้นไม้ พ้ืนดินแถบนั้น เรียกว่าการท าให้มนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้ 
ส่วนการออกแบบให้เข้ากับสิ่งเก่าๆ รอบด้านทาง เสียง เส้น สี ผิวสัมผัสและรูปร่าง ซึ่งมองดูแล้ว
กลมกลืนกับตัวอาคารเก่าๆ บริเวณนั้น เรียกว่าการท าสิ่งใหม่ให้เข้ากับสิ่งเก่าได้ 

  2) ออกแบบให้เหมาะกับผู้ใช้ (Suited to Personality of User) เมื่อ
พิจารณาจากนิสัยของประชาชนในแต่ละท้องที่แล้วจะท าให้ทราบถึงความต้องการและความชอบของ
คนเหล่านั้นพยายามน าเอาลักษณะที่บุคคลทั่วไปชอบมาไว้ในงานออกแบบทั่งนี้เพ่ือประชาชนทั่วไปจะ
ได้มีโอกาสใช้อย่างคุ้มค่า แต่ก็ควรจะสะอาดตา มั่นคงแข็งแรงและให้ผู้ใช้สถานที่เกิดความรูสึกสบาย
ใจในขณะที่ใช้สถานที่เหล่านั้นด้วยสถานที่สาธารณะอาจออกแบบให้หรูหราได้ เช่น มีน้ าพุน้ าตกอยู่
กลางสวนสาธารณะ 

3) ออกแบบให้เหมาะกับการใช้ (Suit to Personality of Function) ผู้ที่
ชอบไปเท่ียวสาธารณะบางครั้งก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะท าอะไรดี จะเล่นเกมส์ชนิดไหนบ้าง จึงต้องใช้เวลา
นั่งพักก่อน ดังนั้นควรออกแบบให้มีมุมสงบ ในบรรยากาศเงียบๆ สีอ่อนนุ่ม เพ่ือให้ผู้นั่งพักเพลิดเพลิน 
และได้มองดูการละเล่นต่างๆ รอบด้านว่าชอบแบบไหน เพ่ือว่าจะได้ไปเล่นเกมส์นั้นๆ ในภายหลัง 

4) ออกแบบให้สัดส่วนพอเหมาะ (Suit to Scale) ออกแบบตกแต่งบริเวณ
ภายนอกสถานที่เกี่ยวเนื่องกับสัดส่วน 2 อย่างคือ 
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(1) สัดส่วนของมนุษย์ (Human Scale) มนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้สึก
คุ้นเคยเฉพาะสิ่งที่ตนเองรู้จักและมักจะเปรียบเทียบกับตัวเองเสมอ เช่น เปรียบส่วนสูงของตัวเอง 
แขน ขา นิ้วกับ ต้นไม้ ประตู หรือสิ่งของอ่ืนๆ มนุษย์จะเกิดความรู้สึกวุ่นวายใจเพราะไม่สามารถที่จะ
เข้าใจถึงสถานที่เป็นอยู่อันเนื่องมาจากสัดส่วนที่ผิด และไม่สบายใจในขณะที่ใช้สถานที่นั้นนอกจากนั้น
ยังต้องให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยด้วย ทุกคนต้องการให้สิ่งต่างๆ รอบๆ ด้านมีขนาดที่พอเหมาะกับตัวเอง 
และสามารถเปรียบเทียบกับตนเองได ้

(2) สัดส่วนเนื่ องจากความเร็ว (Speed Scale) สัดส่วนจาก
ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องค านึงถึงเพราะการกวาดสายตามองดูขณะที่ผ่านไปด้วยความเร็วที่
แตกต่างกันจะท าให้มองเห็นภาพต่างกันด้วย เช่น เมื่อนั่งอยู่บนรถด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง จะสังเกตเห็นเฉพาะรูปร่างใหญ่อย่างคร่าวๆ สิ่งที่มีผิวหยาบๆ ตัดกันหรือกลุ่มสีใหญ่ๆ เท่านั้น 
รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ไม่สามารถมองเห็นได ้

2.1.5.5 มีสิ่งที่ต้องการทางด้านเทคนิคเพียงพอ (Satisfy Technical Requirements) 
1) ขนาด (Sizes) ก่อนที่จะมีการออกแบบ ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของ

พ้ืนที่นั้นก่อน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถหาได้จากอ าเภอหรือเขต ของพ้ืนที่ รวมถึง ส านักผังเมืองกอง
สวนสาธารณะ 
   2) ปริมาณ (Quantities) โดยปกติแล้วต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนของ
สถานที่ ท ากิจกรรมแต่ละสิ่งที่ว่าต้องการใช้มากน้อยแค่ไหน เช่น สนามบอล 1 สนาม และอ่ืนๆ 
เพราะว่าจ านวนเหล่านี้เป็นที่ต้องการส าหรับประชาชนจริงๆ ในขณะนั้น แต่ก็ควรต้องคิดเผื่ออนาคต
ไว้ด้วย เพราะประชากรเพ่ิมมากขึ้นทุกที อาจจะมีที่จอดรถนับเป็นจ านวนคันมากกว่าที่จ าเป็นใน
ปัจจุบัน 
   3) ผลเนื่องมาจากธรรมชาติ (Orientation to Natural Forces) ก่อนการ
ก าหนดต าแหน่งของสถานที่ควรนึกถึงการเล่นเกมส์ต่างๆ ที่อยู่กลางแจ้งเพ่ือป้องไม่ให้แสงอาทิตย์ส่อง
ตาในขณะที่เล่นฟุตบอล หรือกีฬาอย่างอ่ืนที่มีการโยนลูกบอลกลับไปมา ควรจัดให้สนามมีมุม 90 
องศา กับมุมข้ึน-ลงของดวงอาทิตย์ หรือในแนวเหนือ-ใต้ นั้นเอง 
   4) ลมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลส าคัญต่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ทิศทางของ
กระแสลมท าให้ต้องหาที่จอกรถเรือในต าแหน่ งที่ปลอดลม เพ่ือไม่ให้ ได้รับ อุบัติ เหตุจากลม 
Campground การท าอาหารถ้าอากาศไม่ถ่ายเท อาจท าให้ควันไฟจากการหุงต้มจะลอยอยู่บริเวณนั้น 
ควรให้ทุกจุดมีลมพัดผ่านได้สะดวก โดยเฉพาะประเทศที่มีความชื้นสูง นอกจากลมแล้ว ก็มีจ านวน
น้ าฝนแต่ละปี และการขึ้นลง ของระดับน้ า มีผลต่อพ้ืนที่ต่ า เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุนี้แล้ว ก็จะสามารถ
ก าหนดต าแหน่งของตัวอาคารได ้
   5) สิ่งอ่ืนที่จ าเป็น (Operating Needs) รถ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
บ ารุงรักษาเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องค านึงถึงในแปลน เช่น ระยะ รัศมี ต่ าสุดของวงกลมที่จะท าให้ รถเลี้ยว
ได้สะดวกคือ 20 ฟุต หรือ 6 เมตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะน าไปออกแบบถนน และท่ีจอดรถ 
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   6) สิ่งต่อไปที่จะต้องนึกถึงคือการเดินของมนุษย์ ระยะก้าวเท้า สั้น ยาว หรือ
ธรรมดา เพ่ือให้การเดินเป็นไปโดยสะดวก จึงมีขนาดมาตรฐานส าหรับขั้นบันได ทั้งลูกตั้ง และลูกนอน 
ลูกตั้งควรจะสั้น ลูกนอนควรจะยาว Landscape Architect ชื่อ Thomas Church แนะน าว่า 2เท่า
ลูกตั้งบวกลูกนอนเท่ากับ 26 นิ้ว หรือ 65 เซนติเมตร เป็นขนาดที่พอเหมาะในการขึ้นลงภายในสวน 

2.1.5.6 ออกแบบให้ประหยัดที่สุด (Meet Needs for Lowest Possible Cost) 
นักออกแบบต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและเสนอสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด จะไม่
ท าผลงานที่ไม่ดีออกมา งานที่ออกมาจะต้องให้ผลน่าพึงพอใจ ส าหรับความต้องการที่แท้จริง ทางด้าน
การพัฒนาในการออกแบบ ดังนั้นการปรึกษาและตกลงกันระหว่างลูกค้าและผู้ออกแบบว่าอะไรคือสิ่ง
ที่ต้องการจริงๆ และน าสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับจ านวนงบประมาณที่มีอยู่ 
   1) หาความสมดุลระหว่างความต้องการและลบประมาณ (Balance of 
Needs and Budget) เริ่มออกแบบและลูกค้าได้มีโอกาสเจรจารายละเอียดแสดงความต้องการ
ระหว่างกัน หลังจากนั้นควรเสนอแบบร่าง และความคิดคร่าวๆ ต่อลูกค้า ซึ่งอาจมีหลายสิ่ง หลาย
อย่างนอกเหนือจากความต้องการจากครั้งแรก แต่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทางด้าน การออกแบบ
จนกระทั่งส าเร็จออกมาเป็นแบบที่สมบูรณ์แล้ว นักออกแบบจะต้องติดต่อกับผู้รับเหมาเพ่ือสอบถาม
ว่า การก่อสร้างทั้งหมดกับงบประมาณที่มีอยู่นั้นพอเหมาะกันหรือไม่ ไม่มีเงินเหลืออีกเท่าไร มีก่ีวิธีบ้าง
ที่จะให้เป็นไปตามแบบ และอยู่ในงบประมาณท่ีตั้งไว้ อันไหนบ้าง ที่ราคาสูง และราคาต่ า 
   2) การใช้สภาพพ้ืนที่ที่ เป็นอยู่ ให้ เป็นประโยชน์ (Use of Existing Site 
Resources) อาคารสถานที่ต่างๆ ควรวางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ (Site) ไม่ควรตั้ง 
Campground ในสถานที่ที่การระบายน้ าไม่ดี ควรจัดให้อยู่บนดินที่เรียบๆ หลีกเลี่ยงการขุด และ
โยกย้ายดินมากเกินไปเพราะจะท าให้การใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงควรสังเกต สภาพรอบด้านว่ามีลักษณะ
อย่างไร และควรจะวางอะไรไว้ตรงไหน ทั้งนี้ต้องคิดถึงเรื่องความสวยงามและการใช้ประโยชน์ควบคู่
กันด้วย 
   3) จัดหาวัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างต่างๆ (Provision of Approiate 
Structural Materials) หลังจากที่ไก้ก าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ แล้วขั้นต่อไปคือเลือกวัสดุซึ่ง
เหมาะกับการใช้แต่ละแห่ง ซึ่งควรจะเลือกโดยการคิดถึงหลักดังนี้ 
   ความอดทน   : ทนทานต่อน้ าหนัก 
   สิ่งที่ปรากฏ   : เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม 
   สามารถหาได ้   : หาได้ง่ายตามท้องที่นั้นๆ 
   เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยังคงสภาพเดิมไม่ว่าอากาศจะร้อนหนาว  
   ระบายน้ า   : หลังจากฝนตกน้ าไหลผ่านเร็ว 
   คุณภาพดี   : โดยเฉพาะเมื่อคนต้องสัมผัสกับสิ่นั้นๆ 
   4) จัดหาต้นไม้ให้เหมาะสม (Provision of Appropriate Plant Materials) 
ในการออกแบบสวนต้องมีการเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งต้นไม้อาจให้ความรู้สึกหยุด
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นิ่ง หรือเคลื่อนไหวได้อาจใช้เป็นฉากกั้นลม แสงอาทิตย์ วิว เสียง ไม่ท าให้น้ าท่วม และท าเป็น
ตัวก าหนดทิศทางเดิน ต้นไม้ก็เหมือนสิ่งอ่ืนๆ คือมีขนาด รูปร่าง และท าหน้าที่ถูกก าหนด ให้ด้วยดี แต่
ต้นไม้ไม่สามารถบังคับให้หยุดนิ่งได้ ต้นไม้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นหลายๆ แบบตลอดปี นับว่าต้นไม้เป็น
สิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ งที่ เราต้องปฏิบัติต่อต้นไม้ให้ถูกต้องเหมือนปฏิบัติต่อตนเอง เพราะต้นไม้มี
ลักษณะเฉพาะของมันเอง และแต่ละชนิดก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน 

 2.1.5.7 การจัดและออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย (Provide for Supervision Ease)  
   1) ความสะดุดระหว่างอิสรภาพและการควบคุม (Balance of Use 
Freedom and Control) บางครั้งจ าเป็นต้องมีการควบคุมบางจุดทั้งที่เป็นการเสียเวลา และพลังงาน 
เช่น ให้เดินรอบสนามใหญ่เพ่ือที่จะไปยังจุดหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม เพราะเห็นว่าเป็นการปลอดภัยกว่า 
เพราะจ าเป็นในการควบคลุมในเรื่องความปลอดภัย 
   2) ทิศทางการเดิน (Circulation) ในสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนมาก 
การเคลื่อนไหวและทางเดินเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงว่าจะท าอย่างไรที่จะท าให้เขาสามารถไปยัง
จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ตามประสงค์โดยไม่รบกวนจากสิ่งอ่ืน โดยเราต้องค านึงว่า จะออกแบบ
อย่างไรให้ผู้ใช้ ใช้ได้อย่างสะดวก ไม่ติดขัดเพ่ือเดินไปยังจุดต่างๆ ที่น่าสนใจ 
   3) ความปลอดภัย (Safety) ควรมีความปลอดภัยในการเล่นรวมทั้ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการละเล่นแต่ละอย่างเพ่ือไม่ให้ไปเกิดอันตรายกับส่วนอ่ืนได้ เช่น ไม่ให้ทาง
ระบายน้ าอยู่กลางสนามฟุตบอล และให้ทุกจุดที่มีการเล่นต่างๆ มองเห็นว่ามีอะไรรอบๆด้านไม่ปล่อย
ให้เด็กปีนป่ายเกิดพลาดตกลงมา ควรมีต าแหน่งที่ผู้ปกครองมองเห็นเด็กเล่น แต่ไม่ควรอยู่บริเวณ
เดียวกัน 
  2.1.5.8 พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการนันทนาการ โดยหลักการแล้วนัก
ออกแบบควรจะให้ความสนใจพฤติกรรมมนุษย์ที่จะใช้ในการออกแบบ 2 ด้านใหญ่ๆ คือ  
   1) พฤติกรรมเชิงการใช้สอย (Usage) พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท า
กิจกรรมต่างๆ เช่นการเดิน การนั่ง การเล่นกีฬา หรือด้านขนาดของพ้ืนที่ที่ต้องการใช้ ด้านวัสดุที่
เหมาะสมที่จะรองรับกิจกรรมนั้นๆ ด้านอุปกรณ์ที่จ าเป็นและต าแหน่งการวางอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม
กับกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์กับกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น คือเป็นการจัดการพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนให้
เกิดความสะดวกในการใช้สอยให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
    ผู้ออกแบบมักจะมีเครื่องมือช่วย เช่น คู่มือและมาตรฐานต่างๆซึ่ง
เป็นงานค้นคว้าเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และการเคลื่อนไหว คู่มือในด้านกฎเกณฑ์กติกาและแนวปฏิบัติ
ต่างๆการศึกษาและสังเกตเพ่ือท าแผนภูมิความสัมพันธ์กิจกรรม เป็นต้น 
   2) พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience Behavior) ได้แก่ การตอบสนอง
ของมนุษย์ต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นขณะนั้น อาจเป็นบรรยากาศรอบตัว ผู้คนรวบตัว เหตุการณ์รอบตัว 
สถานการณ์โดยรอบ ฯลฯ จ าแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน  
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    ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ (Experience) การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ของร่างกายและผ่านการรับรู้ไปยังสมองเพ่ือตีความและประเมินค่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นอัตโนมัติเรียกว่า สัญชาตญาณ เช่น การรับรู้ ความรู้สึก รู้สึกปลอดภัย รู้สึกสนุกสนาน เป็นต้น 
การประเมินค่า เช่น ความชื่นชม ความชอบ ความสวย  เป็นต้น ฯลฯ เป็นสัญชาตญาณที่จะมี
ความรู้สึกและความคิดต่อสิ่งที่เห็นเสมอ ไม่ว่าจะแสดงออกมาให้เห็นหรือไม่ก็ตาม  
    ขั้นตอนที่  2 การแสดงออก (Behavior) การแสดงออกเพ่ือ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบข้างขณะนั้น เมื่อมนุษย์รับรู้และมีสัญชาตญาณต่อสิ่งที่เขาเห็นและ
สัมผัสแล้วมักจะมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่งบุคคลอ่ืนอาจสังเกตได้ชัดเจนหรือ
สังเกตไม่ชัด การแสดงออกนี้อาจเป็นได้ตั้งแต่กริยาเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงกริยาที่แสดงออกในทางการ
สื่อสารโดยตรง เช่น การพูด การผลัก การจับมือ หรือกริยาตอบสนองที่เป็นผลอื่นๆ เช่น การตัดสินใจ
เลือก การท าลาย การช่วยเหลือ การร่วมมือ การแยกตัว ซึ่งการออกแบบพ้ืนที่จะมุ่งเน้นสนใจ
พฤติกรรมเชิงจิตวิทยาในส่วนการตอบสนองในด้านการตัดสินใจในการท ากิจกรรมนั้น การตัดใจเพ่ือ
เลือกสถานที่ท ากิจกรรมนั้น การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพ่ือลดการท าลายอุปกรณ์และบริเวณ 
(นิลุบล คล่องเวสสะ, 2549 : 30) 
 

2.2  หลักการและแนวคิดในการออกแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 แนวคิดนี้ต้องเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบภูมิทัศน์  การจัดสร้างและงาน
ดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์  ผู้ออกแบบงานภูมิทัศน์จะต้องก าหนดน้ าหนักหรืออัตราส่วนระหว่างความ
สวยงาม การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาที่สัมพันธ์กันความส าเร็จของงานภูมิทัศน์นั้นจะอยู่ที่ความ
คงทน มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว  การเพ่ิมคุณค่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไป  การดูแลรักษางานภูมิทัศน์เป็น
งานที่ส าคัญที่สุดและเป็นเครื่องบ่งชี้  การประสบผลส าเร็จของงานภูมิทัศน์เพราะงานดูแลรักษาใช้
เวลา แรงงาน งบประมาณในระยะเวลายาว ผู้ออกแบบงานภูมิทัศน์ต้องตระหนักว่า “จะออกแบบ
อย่างไรให้งานภูมิทัศน์มีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า และมีการดูแลรักษาง่าย” การจัดสร้าง
งานภูมิทัศน์ต้องเป็นไปตามแบบที่มีคุณภาพมีความคงทนถาวรและเอ้ือต่อการดูแลรักษาในด้าน
แนวคิดของงานภูมิทัศน์เพ่ือดูแลบ ารุงรักษาอย่างง่ายและต่ าไว้  3 แนวทาง  คือ   
 2.2.1 ในการออกแบบภูมิทัศน์ที่ดีจะต้องให้เกิดความสวยงามประทับใจทั้งผู้ออกแบบ ผู้อยู่
อาศัย ผู้พบเห็นและมีความคงทนอยู่ไว้นาน  
 2.2.2 การจัดสร้างงานภูมิทัศน์ที่ดี ต้องค านึงถึงคุณภาพของวัสดุที่ใช้เป็นองค์ประกอบ 
วิธีการจัดสร้าง ความแข็งแรง คงทน ประณีต 
 2.2.3 ในด้านการบ ารุงรักษา ควรตระหนักถึงความยุ่งยาก ซับซ้อน การใช้เวลา แรงงานและ
งบประมาณ ลักษณะของงานภูมิทัศน์ที่ดีไม่จ าเป็นต้องสวยงามบนความยุ่งยากซับซ้อน แต่สามารถ
สวยงามบนความเรียบง่ายและเป็นความงามที่ยืนยาว  
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 2.2.4 การสัญจร เป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันในระหว่างกิจกรรม และการใช้ประโยชน์บริเวณ โดยเฉพาะในระบบการสัญจรของ  
ยานยนต์เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่ส าคัญมากเป็นอย่างหนึ่งในการก่อสร้าง ในการใช้ดินระบบดังกล่าว 
คือ การสร้างระบบชั้นการไหลหรือเปลี่ยนแปลงขนาดของถนน และที่ส าคัญมาสู่ถนนย่อยโครงการเป็น
การเชื่อมโยงของบริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ รูปลักษณ์ของการสัญจรในตัวบริเวณต้องสามารถ
แก้ปัญหาในการมองขณะมุ่งสู่ตัวอาคารหรือจุดต่างๆ เป็นเรื่องของการจอดรถรับส่งคน เรื่องที่จอดรถ 
และเรื่องบริการที่โดดเด่นเป็นแบบอย่างมีล าดับความสัมพันธ์ต่างๆ ตามพ้ืนที่โครงการ และบริเวณ
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจควรอยู่บริเวณนั้นด้วย  (สมจิต โยธะคง, 2540 : 25) 
  ข้อที่นักออกแบบวางผังทุกคนต้องเอาใจใส่ ได้แก่ การจัดระบบการสัญจรของรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ ดังนั้น จึงสามารถแบ่งการสัญจรได้เป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 
  2.2.4.1 ระบบตาราง คือ ระบบที่เกิดขึ้นจาการวางแนวถนนที่ก าหนดระยะห่าง
เท่าๆ กันตั้งฉากซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปใช้กับพื้นที่แนวราบหรือพื้นที่ที ่มีความลาดสูงต่ า ซึ่งการ
น าไปใช้ต้องค านึงถึงลักษณะของพื้นที่ ตามขนาดความแตกต่างตามความจ าเป็น ตลอดจนการจัด
ขนาดการไหลของการสัญจรให้ถูกต้อง 

 

 
ภาพที่ 2.1 การวางแนวถนนระบบตาราง 
 
  2.2.4.2 ระบบรัศมี คือ การน าการไหลของการจราจรไปสู่จุดศูนย์กลาง ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีมีกิจกรรมประเภทต่างๆ รวมกันอยู่หนาแน่นแต่มักจะเกิดปัญหาที่ยุงยากในการจัดการ
บริเวณจุดกลางให้เป็นระเบียบได้ยาก นอกจากเน้นจุดกลางอย่างตายตัว ซึ่งยากต่อการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง 
 

 
ภาพที่ 2.2 การวางแนวถนนระบบรัศมี 
  2.2.4.3 ระบบทางยาว คือ ระบบที่ตรงไปตรงมาการสัญจรแบบทางยาวสามรถเห็น
ได้อย่างชัดเจน โดยมี อาจจะเกิดความขัดข้องภายในมีการจราจรมากจนเกินไป มีวิธีแก้โดยใช้วงรอบ
ข้างด้านใดข้างหนึ่งของเส้นทาง จะช่วยในการไหลในการสัญจรได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 2.3 การวางแนวถนนระบบทางยาว 
  2.2.4.4 ระบบโค้ง คือ สามารถที่จะวางให้เข้ากับลักษณะความสูงต่ าของภูมิประเทศ 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการจราจรในระดับท้องถิ่นมากกว่าระบบอื่นๆ มีการตัดถนนผ่านน้อยเมื่อเทียบกับ
ระบบตาราง ส่วนมากจะใช้เป็นถนนปลายต้นแบบก้นถุง ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 150 เมตร วิธีนี้จะช่วย
หรือมีแนวโน้มที่จะท าให้การสัญจรแล่นช้าลง ท าให้ถนนมีความน่าสนใจมากกว่า โดยที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงของทิวทัศน์ และการเปลี่ยนแปลงความยาวของถนน  
 

 
ภาพที่ 2.4 การวางแนวถนนระบบโค้ง 
 

2.3  หลักการออกแบบที่จอดรถ 
ด้วยจ านวนรถที่เพ่ิมขึ้นบนท้องถนนในปัจจุบัน บ่งบอกได้ว่าคนนิยมขับรถส่วนตัวกันมากขึ้น 

ที่จอดรถจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่เกือบทุกบ้านจ าเป็นต้องมี การออกแบบโครงสร้างและวัสดุที่ใช้
ส าหรับที่จอดรถจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ควรน ามาพิจารณา 
โดยเฉพาะเรื่องการใช้งานประจ าวันและน้ าหนักของรถที่ถือว่ามากทีเดียว 

ขนาดพ้ืนที่ที่จอดรถมาตรฐานส าหรับรถ 1 คัน ควรมีขนาด 2.40 x 5.00 เมตร แต่ควรเผื่อ
พ้ืนที่ด้านข้างและด้านหน้าไว้ 0.70 เซนติเมตร และ 0.40 เซนติเมตร ตามล าดับ เพื่อให้สะดวกต่อการ
เปิดประตู ขนของเข้า-ออก และส าหรับที่จอดรถ 2 คันติดกัน ระยะที่เผื่ออาจจะน้อยกว่าตามความ
เหมาะสม (ดังภาพที่ 2.5) ส่วนระยะความสูงจากพ้ืนถึงฝ้าเพดานควรอยู่ที่ประมาณ 2.50 เมตร เป็น
อย่างน้อย แต่ไม่ควรสูงมากเกินไปจนไม่สามารถป้องกันแสงแดดแนวทแยงยามเช้าและบ่ายแก่ๆ ได้ 

       โดยเฉลี่ยแล้วน้ าหนักของรถเก๋งจะอยู่ที่ประมาณ 1,000-1,500 กิโลกรัม ต่อคัน และ
ส าหรับรถกระบะจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 กิโลกรัม ต่อคัน โครงสร้างที่จอดรถจึงมักเป็นพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหล็กวางบนดิน กระจายน้ าหนักเฉลี่ยให้ดินรับน้ าหนักเท่าๆ กัน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ประหยัดค่า
ก่อสร้าง แต่ปัญหาที่ตามมาคือการทรุดตัวของพ้ืนที่จอดรถซึ่งทรุดตัวตามดิน แตกต่างจากโครงสร้าง
บ้านซึ่งวางอยู่บนเสาเข็มที่มีชั้นดินแข็งรองรับจึงมีอัตราการทรุดตัวน้อยหรือแทบจะไม่ทรุดตัว 
นอกจากนี้หากที่จอดรถมีองค์ประกอบอ่ืนที่เป็นการเพ่ิมน้ าหนัก เช่น หลังคามุงกระเบื้อง ก็จะยิ่งเพ่ิม
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อัตราการทรุดมากขึ้น ดังนั้น กระบวนการบดอัดดินให้แน่นและสม่ าเสมอทั่วกันจะช่วยลดอัตราการ
ทรุดตัวได้ หรือหากมีงบประมาณเพียงพอ ควรพิจารณาใช้โครงสร้างรองรับที่แข็งแรง โดยการลง
เสาเข็ม ท าฐานราก คาน พ้ืนในลักษณะเดียวกับโครงสร้างบ้านได้ก็จะหมดปัญหาเรื่องการทรุดตัว โดย
ปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรเพ่ือให้ท าการออกแบบอย่างเหมาะสม 
 

 
ภาพที่ 2.5 ขนาดมาตรฐานที่จอดรถ 
ทีม่า : https://www.baanlaesuan.com 

 

2.4  หลักการในการออกแบบสวนให้ง่ายต่อการดูแลรักษา 
 การจัดสวนเป็นการผสมผสานองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตหรือภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) และ
ไม่มีชีวิตหรือภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) และทั้งสองส่วนมีโอกาสเสื่อมสภาพ ถ้าหากการดูแลเอา
ใจใส่ไม่เพียงพอ และความต้องการในสิ่งที่จะบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานยาวนาน การจัดสวนทุก
องค์ประกอบนั้นต้องการจัดการดูแลรักษาเมื่อทุกสิ่งต้องการบ ารุงรักษานั้นหมายถึงต้องใช้แรงงาน
งบประมาณ และเวลา  
การจัดสวนปัจจุบันเนื่องจากเข้าของโครงการผู้ใช้บริการมีภารกิจมากขึ้นในการแสวงหาปัจจัยในการ
ด ารงชีวิต ภาระดังกล่าวมีผลกระทบต่อสวนโดยตรง เพราะสวนสวย 
 2.4.1 รูปแบบสวนที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวนแบบสมัยนิยมจะเป็นสวนที่ดูแลและ
จัดการด้านต่างๆ ง่ายกว่าในสวนในรูปแบบธรรมชาติที่เป็นโขดหิน เนินไศล ที่มีพืชพรรณหลากหลาย 
 2.4.2 สนามหญ้าที่ออกแบบให้เรียบ เปิดโล่ง มีขอบเขตแน่นอน จะดูง่ายกว่าสนามหญ้าที่
จัดเป็นเนินเตี้ยๆ และชิ้นหลายๆ ชั้น ถ้ามีเนินควรมีพ้ืนที่ลาดเอียงที่พอเหมาะกับการใช้รถตัดหญ้า 
การปลูกต้นไม้หลายๆ กลุ่มในสนามท าให้เกิดซอกเล็กซอกน้อย ตัดหญ้าล าบาก การดูแลด้านอ่ืนๆ ก็
ยากข้ึน 
 2.4.3 การเตรียมดินที่ดีและถูกต้องในขั้นตอนแรก ท าให้หญ้าและต้นไม้เจริญเติบโตตามปกติ 
แข็งแรง ทนทานต่อโรคแมลง การเตรียมดินที่ดีจะท าให้การจัดการเรื่องวัชพืช การให้น้ า การให้ปุ๋ย
น้อยลง 2.4.4 จัดระบบระบายน้ าออกจากสวนให้ดีด้วยการวางท่อถาวร ถ้าสวนไม่มีน้ าขังจะมีผลต่อ
การจัดการด้านอ่ืนๆ น้อยลง 

https://www.baanlaesuan.com/
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 2.4.5 พันธุ์ไม้ในแบบสวน ควรก าหนดไม้ที่มีอายุยืนยาว  โตช้า เป็นไม้ในท้องถิ่นหรือ
เจริญเติบโตได้ดีในท้องถิ่นนั้นๆ แม้จะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีราคาแพงไปบ้าง หากคิดในระยะยาวแล้วยัง
คุ้มค่ากว่าไม้โตเร็วที่ต้องตัดแต่งบ่อยๆ และไม้โตเร็วก็มักจะเป็นไม้อายุสั้น ต้องรื้อ ต้องเปลี่ยนบ่อย 
 2.4.6 ออกแบบสวนโดยก าหนดให้มีพ้ืนที่ดาดแข็งให้มากขึ้น โดยหลีกเหลี่ยงการปลูกหญ้า 
เช่น ก าหนดเป็นพ้ืนที่หินกาบ พ้ืนศิลาแลง พ้ืนซีเมนต์ส าเร็จรูป เพราะพ้ืนที่เหล่านี้ทนทาน ใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่ ไม่ต้องรดน้ าให้ปุ๋ย ตัดแต่งเหมือนกับสนามหญ้า แต่ต้องออกแบบให้สวยงาม เกิด
ความกลมกลืนกับสวนและสิ่งก่อสร้าง ในสวนอีกทั้งรูปแบบและลวดลายของพ้ืนที่สวนก็ต้องสวยงาม
อยู่ในตัวของมันเองด้วย 
 2.4.7 เลือกใช้วัสดุประกอบสวนที่แข็งแรงทนทาน ไม่ว่าจะเป็นรั้วสวน สิ่งก่อสร้างแผ่น
ทางเดินโคมไฟ ฯลฯ 
 2.4.8 ก าหนดพันธุ์ไม้ หญ้าสนามให้เหมาะกับความต้องการ   สภาพแวดล้อมของมัน เช่น 
สนามหญ้าควรอยู่ในที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ หญ้าจึงจะสวยงาม บริเวณที่ร่มมากๆ ปลูกหญ้า ไม่ได้ก็ใช้ 
กรวด คลุมดินแทน หรืออาจใช้ไม้คลุมดิน ที่ทนร่มปลูกแทน เช่น เฟิร์น ก้ามปูหลุด กาบหอยแครง ผัก
เป็ดเขียว เป็นต้น พันธุ์ไม้ที่ใช้ก็ต้องทราบว่าเป็นไม้ในร่ม ชอบน้ าหรือไม่ชอบน้ า 
 2.4.9 ทางเดินสวน ถ้าไม่จ าเป็นก็ไม่ควรออกแบบให้เป็นทางเดินแบบแยกหรือวางแผนทาง
เท้า สลับเยื้องไปมาแล้วมีหญ้าแซมระหว่างแผ่นทางเดิน ท าให้ตัดหญ้าล าบาก ควรเป็นทางเดิน
แบบต่อเนื่องใช้วัสดุที่ทนทานต่อแสงแดด ฝน ความชื้น และการเหยียบ 

2.4.10 พ้ืนที่ที่ต้องการโรยหิน หรือกรวดกลมเพ่ือตกแต่งลักษณะพ้ืนที่มผิวสวนต้องเท
คอนกรีตรองพ้ืน และใช้แผ่นบางๆ กันขอบระหว่างพ้ืนหญ้าและพ้ืนกรวด 

2.4.11 การจัดกลุ่มพันธุ์ไม้ ควรจัดเป็นกลุ่มต่อเนื่องกัน และไม่ควรมากกลุ่มอย่างไรก็ตามควร
ต้องก าหนดช่องทางที่จะเบียดเข้าไปดูแลรักษา ตัดแต่งฉีดยา ใส่ปุ๋ยได ้

2.4.12 ก าหนดจุดให้น้ า จุดจ่ายไฟ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการดูแลรักษา และการท า
กิจกรรมอื่นๆ ภายในสวน และจุดเหล่านี้ต้องค านึงถึงความปลอดภัย ความแข็งแรงทนทานด้วย 

2.4.13 พื้นที่บริเวณที่รับน้ าจากชายคา ไม่ควรปลูกหญ้าหรือต้นไม้ เพราะแรงของน้ าจะท าให้
ใบขาด กิ่งหัก และดินแน่น ควรใช้กรวดหินโรยซับน้ าและจัดตกแต่งให้สวยงาม (สมจิต โยธะคง, 
2539 : 32) 

 

2.5  แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมนันทนาการและเครื่องออกก าลังกาย 
 กิจกรรมนันทนาการด้านการออกก าลังกาย การออกก าลังกายเป็นการลดความตึงเครียดต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันเป็นความต้องการในการดูแลรักษาร่างกายด้วยตัวเอง กิจกรรมประเภทนี้มีหลาย
รูปแบบทั้งที่เป็น การออกก าลังกายแบบเบา เช่น การท ากายบริหาร และการออกก าลังกายแบบหนัก 
เช่น กิจกรรมการเล่นที่ผาดโผนท้าทาย เป็นต้น  
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 ปัจจุบันมีเครื่องออกก าลังกายผลิตออกมาจ าหน่ายมากมาย โดยเฉพาะเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งเนื่องจากภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับปัญหาสุขภาพของประชาชน ท าให้เราพบเห็นเครื่องออก
ก าลังกายติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ มากมายทั้งในสวนสาธารณะสถานศึกษา หรือสนามกีฬาของ
หน่วยงานต่างๆ การดูแลสุขภาพด้วยเครื่องออกก าลัง จึงควรศึกษาถึงความส าคัญรวมถึงการเลือกใช้
อุปกรณ์แต่ละชนิดอย่างถูกต้อง 
 

 
ภาพที่ 2.6 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ที่มา : https://www.bloggang.com 
 
 2.5.1 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง (Outdoor Exercise Equipment) 
         เครื่องออก าลังกายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมการออกก าลังกายให้สนุกสนานเพลิดเพลิน 
และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการออกก าลังกาย อุปกรณ์การออกก าลังกายบางชนิดยังเห็นผลได้อย่าง
รวดเร็ว จากการเล่นอย่างสม่ าเสมอ การเลือกใช้เครื่องออกก าลังกายทั้งแบบการออกก าลังกายในร่ม
และเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง หากต้องการเลือกซ้ือควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
        2.5.1.1 เป็นเครื่องออกก าลังกายที่ออกแบบมา ส าหรับใช้งานกลางแจ้ง โดยเฉพาะ ด้วย
การออกแบบ 
         1) ใช้โครงสร้างเหล็กที่หนา 
         2) ใช้ระบบบูทลูกปืนทุกจุดเพ่ือลดแรงเสียดทานในขณะใช้งาน 
         3) ระบบสี  Powder Coating พิ เศษส าหรับงานสี เหล็ กที่ จัดวางกลางแจ้ ง
โดยเฉพาะ สีสันที่สดใส และฉูดฉาดที่เพ่ิมมูลค่าและสามารถมองเห็นได้ง่ายในยามเช้ามืดหรือช่วงพลบค่ า 
        2.5.1.2 เป็นอุปกรณ์ออกก าลังกายที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าดูแลบ ารุงรักษา สามารถติดตั้ง
ได้ในสนามเด็กเล่นหรือสวนสาธารณะในที่ต่างๆ 
   1) รองรับผู้ที่ต้องการออกก าลังกายได้ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งวัย เด็ก วัยรุ่น และ
ผู้สูงอายุก็ยังสามารถใช้อุปกรณ์ออกกายกลางแจ้งนี้ เพ่ือบริหารร่างกายได้ โดยไม่เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 
หรือยุ่งยากในการใช้งาน 
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   2) ด้วยหลักการออกแบบที่เน้นให้อุปกรณ์แต่ละตัว เป็นอุปกรณ์ที่อ านวย
ความสะดวกต่อการบริหารร่างกาย และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินในขณะออกก าลังกายได้เป็น
อย่างด ี
 2.5.2  ประเภทของเครื่องออกก าลังกาย 
  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งที่เราพบเห็นทั่วไปมีหลายรูปแบบทั้งเครื่องออกก าลังกายที่
เหมาะส าหรับเด็กๆ ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ใหญ่ๆ ดังนี้ 
  2.5.2.1  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบมีแรงต้าน เป็นเครื่องออกก าลังกายที่
เหมาะส าหรับสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและกระดูก ช่วยให้ร่างกายมีระบบเผาผลาญที่ดี
เหมาะส าหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก สร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูก 
  2.5.2.2  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบแอโรบิก  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง
รูปแบบนี้เหมาะกับคนที่เริ่มออกก าลังกายใหม่ๆ เพราะท าให้เหนื่อยง่ายและสามารถออกก าลังกายได้
เป็นเวลานาน ซึ่งการออกก าลังกายแบบแอโรบิก คือการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน เพ่ือให้
ร่างกายน าออกซิเจนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5.2.3  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบยืดเหยียด เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งรูปแบบนี้เหมาะส าหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อ เพราะขณะเล่นจะท าให้รู้สึกตึงกล้ามเนื้อและ
เส้นเอ็น ช่วยลดปัญหาในส่วนคอ บ่า ไหล่ และบริเวณส่วนหลัง ข้อควรระวังในการเล่นเครื่องออก
ก าลังกายรูปแบบนี้คือไม่ควรฝืนเล่นนานเกินไป เพราะอาจเกิดการบาดเจ็บหรืออักเสบได้ 
   ดังนั้น เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งมีทั้งหมด 3 ประเภท มีข้อดีข้อด้อย
และประโยชน์ที่แตกต่างกัน การทราบข้อมูลและวิธีการเล่นที่ถูกต้อง ช่วยให้คนที่รักสุขภาพ และ
ต้องการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกก าลังกาย โดยเฉพาะคนในวัยท างานได้เลือกเล่นเครื่อง
ออกก าลังกายแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพตามที่ต้องการ 
 

 
ภาพที่ 2.7 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ที่มา : https://www.4.bp.blogpost.com 
 
 2.5.3 การออกก าลังกายตามวัยแต่ละช่างวัย 
         การออกก าลังกายมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความฟิตพร้อม 

ซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง หมายถึง มีก าลังกล้ามเนื้อที่ดีแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการหยิบจับ ยกสิ่งต่างๆ 

https://www.4.bp.blogpost.com/
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ได้ตามสภาพร่างกายมีสมรรถภาพการท างานของระบบหัวใจหลอดเลือด และปอดดีมีความยืดหยุ่นดีท า

ให้ระบบข้อต่างๆ รวมทั้งกระดูกสันหลังเคลื่อนไหวได้ดีมีความคงทน สามารถท ากิจกรรมที่ต้องใช้ก าลัง

ได้อย่างต่อเนื่องมีความความคล่องแคล่ว สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างรวดเร็วในทิศทางต่างๆ มี

ก าลังการใช้พลังงานได้มากเป็นพิเศษ สามารถใช้ก าลังกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีดังนั้น จึงได้อธิบาย

ลักษณะการการออกก าลังกายตามวัยแต่ละช่างวัยดังต่อไปนี้ 

  2.5.3.1 วัยเด็กถึงวัยรุ่น เป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโต การออกก าลังกายเป็นการกระตุ้น

ให้มีการหลั่งฮอร์โมนต่างๆ ออกมาโดยเฉพาะ Growth Hormone ท าให้ร่างกายเจริญเติบโตมีสัดส่วน

ที่สูง และมีการพัฒนาการสร้างกล้ามเนื้อการออกก าลังกายในวัยนี้ ควรฝึกทักษะในการเล่นกีฬาหลายๆ 

ชนิดไปพร้อมกันด้วย อย่างไรก็ตามในวัยเด็กถึงวัยรุ่นต้องการการพักผ่อนให้เพียงพอ เพ่ือให้ร่างกาย

เสริมสร้างกล้ามเนื้อและเจริญเติบโตซึ่งเกิดขึ้นในขณะนอนหลับ แต่ไม่ควรออกก าลังกายด้วยการยก

น้ าหนักมากๆ เพราะอาจส่งผลร้ายต่อเยื่อเจริญของกระดูก 

         2.5.3.2 วัยผู้ใหญ่ สามารถออกก าลังกายได้เต็มรูปแบบ ควรมีการออกก าลังกายให้
ร่างกายฟิตพร้อมหรืออาจมีการเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานร่วมด้วย บางท่านเป็นนักกีฬาที่มี
ความมุ่งหวังจะท าลายสถิติต่างๆ เช่น วิ่งมาราธอน ไต่เขา เล่นฟุตบอล เล่นเทนนิส การเล่นกีฬาต่างๆ 
นักกีฬาต้องมีร่างกายที่พร้อมและฝึกเทคนิคที่ไม่ท าให้บาดเจ็บ นักกีฬาที่เล่นกีฬามากๆ อาจมีภาวะข้อ
เสื่อมเมื่อถึงวัยกลางคน ดังนั้น จึงควรออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสม
และหลากหลาย 
         2.5.3.3 วัยสูงอายุ การออกก าลังกายจ าเป็นส าหรับการมีสุขภาพดี การมีสมรรถภาพ
ทางกายที่ดีและความสามารถในการทรงตัวที่ดีไม่ล้มง่าย ผู้สูงอายุควรเลือกการออกก าลังกายง่ายๆ เช่น 
การเดิน การร าไท้เก๊ก การเต้นร า การเดินในน้ า หรือการว่ายน้ า นอกจากนี้ควรเลือกสถานที่ออกก าลัง
กายที่เหมาะสมไม่เสี่ยงต่อการล้ม  
 

2.6  กรณีศึกษา 
 การศึกษาพ้ืนที่สวนสาธารณะต่างๆเป็นการศึกษา เพ่ือการน าไปใช้ออกแบบโครงการเทศบาล
เมืองลาดสวย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี การเลือกศึกษาพ้ืนที่สวนเทศบาลลาดสวาย ในด้าน
การพักผ่อน และการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่ลงตัว มีการใช้พ้ืนที่สัมพันธ์ต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
ทุกคนที่เข้าไปสามารถประกอบกิจกรรมได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือนันทนาการ 

2.6.1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
       ความเป็นมาสวนสาธารณะแห่งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยการทางพิเศษ
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แห่งประเทศไทยมอบที่ดิน และส่วนประกอบอ่ืนในบริเวณเชิงสะพานพระราม 9 ฝั่งพระนครและฝั่ง
ธนบุรี รวม 52 ไร่ ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดสร้างสวนสาธารณะโดยได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งสร้างเสร็จพร้อมเปิดบริการเมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2543 ได้รับพระราชทานชื่อว่า “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา”
  2.6.1.1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับการออกแบบอย่างน่าสนใจ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวริมแม่น้ าเจ้าพระยา โดยการน าปรากฏการณ์
ธรรมชาติเข้ามาเป็นองค์ประกอบของสวนได้อย่างลงตัวในลักษณะ Waterfront Park ภาพรวมของ
สวน แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแนวกั้นกลางตามธรรมชาติช่วยเพ่ิมทิวทัศน์ที่งดงาม 
จึงกลายเป็นจุดชมวิวธรรมชาติของแม่น้ าเจ้าพระยาที่มีเสน่ห์ในแบบโลกตะวันออก ซึ่งพ้ืนที่บางส่วน
ความเจริญทางวัตถุยังเอ้ือมไม่ถึง บริเวณริมน้ าของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จัดไว้เพ่ือการ
พักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติที่ผ่อนคลาย สงบนิ่ง ท่ามกลางความร่มรื่น งดงามของพันธุ์ไม้เขียว
ชอุ่ม และสายลมเย็นพัดพากลิ่นไอธรรมชาติที่สดชื่นสร้างความรู้สึกในการกลับเข้าสู่ธรรมชาติที่เป็น
ความต้องการอย่างแท้จริงของชีวิตคนเมืองปัจจุบัน             

 2.6.1.2  สวนฯ ฝั่งพระนคร ได้รับการออกแบบ โดยน าปรากฏการณ์น้ าขึ้น น้ าลงใน
ธรรมชาติใกล้ตัว มาน าเสนอภายในสวนสาธารณะ สอดคล้องกับแนวคิด “สวนสุนทรีย์วิถีไทย” เพราะ
วิถีชีวิตของชาวไทยนับแต่อดีตกาลมักเกี่ยวพันกับสายน้ าอย่างแยกไม่ออก ไม่ว่าการคมนาคมขนส่ง
หรือการด ารงชีวิตประจ าวัน ดังนั้นประเด็นการกลับสู่ธรรมชาติเพ่ือสัมผัส ชื่นชมความงดงามของ
สายน้ าด้วยความสุนทรีย์และเรียนรู้ถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติเบื้องต้นใกล้ตัว จึงเป็นลักษณะเด่นและ
แนวคิดที่สอดแทรกในสวนสาธารณะแห่งนี้รวมทั้งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวกับการรักษา และปกป้องสายน้ า ซึ่งเป็นของขวัญทรงคุณค่าที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์อีกด้วย
ส าหรับจุดที่น่าสนใจของสวนฯ ฝั่งพระนคร เช่นก าแพงราชสดุดีมหาราชา แสดงพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระต่างๆ ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์และพระราชกรณียกิจที่ทรง
บ าเพ็ญในด้านต่างๆ 
   1) ศาลาดนตรีไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ใช้พักผ่อน ชมทัศนียภาพริม
ฝั่งแม่น้ า และบรรเลงดนตรีไทยในโอกาสส าคัญ 

  2) ประติมากรรม ตั้งประดับอยู่ตามจุดต่างๆ ในสวนส่วนใหญ่เป็นที่ระลึกใน
การก่อสร้างสะพานพระราม 9 

  3) จุดชมวิว บริเวณชายน้ าถูกจัดสรรไว้เป็นทางเดินริมน้ า ชมความงามของ
สายน้ าในมุมมองที่มีองค์ประกอบภาพเป็นผลงานสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ ที่อยู่คู่แม่น้ าเจ้าพระยา นั่น
คือ สะพานแขวน หรือสะพานพระราม 9 เป็นจุดที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ซึ่งสัมผัส
ได้ถึงความรู้สึกสงบ ร่มเย็น และงดงามเป็นพิเศษในยามเช้าตรู่ และยามเย็นสวนฝั่งธนบุรี (อยู่ในความ
ดูแลของส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว) 
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 2.6.1.3 สวนฯ ฝั่งธนบุรี จัดให้มีความโดดเด่นในด้านลานกีฬา และเป็นสถานที่
พักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในตอนเย็นหลังเลิกงานจะพบกลุ่มผู้ใช้บริการจากหลากอาชีพ
ในละแวกใกล้เคียงมาออกก าลังกายจ านวนมากภายในสวนฯ ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
นันทนาการไว้ให้บริการ เช่น 

  1) ศูนย์นันทนาการชุมชนสะพานพระราม 9 ให้บริการจัดกิจกรรม
นันทนาการ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและออกก าลังกาย เช่น กิจกรรมเต้นแอโรบิค  

  2) ลานกีฬา จัดไว้ส าหรับการเล่นกีฬากลางแจ้งประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล  
  3) จุดชมวิว พ้ืนที่ติดแม่น้ าของสวนฯ เป็นจุดพักผ่อนชมทิวทัศน์แม่น้ า

เจ้าพระยาโดยเฉพาะการเฝ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าของฤดูหนาว ดูจะเป็นภาพประทับใจแก่ผู้มา
เยือนที่หาชมไม่ได้ง่ายนักในเมืองใหญ่ที่สับสนวุ่นวาย จุดนี้จะมองเห็นสวนฯ ฝั่งพระนครที่อยู่ตรงข้าม
ได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมริมน้ าในเทศกาลส าคัญ เช่น ลอยกระทง 
 

 
ภาพี่ 2.8 เครื่องออกก าลังกายของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
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ภาพที่ 2.9 ที่นั่งพักผ่อนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

 
ภาพที่ 2.10 การจัดภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
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ภาพที่ 2.11 การจัดภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

 
2.6.2 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
        เป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนก าแพงเพชร 2 

อยู่ติดกับสวนจตุจักร และสวนวชิรเบญจทัศ สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถครบ 5 รอบ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2535 โครงการ
นี้ริเริ่มโดยคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2534 เปิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีพ้ืนที่ระยะแรก 140 ไร่ 
(0.22 ตารางกิโลเมตร) โครงการระยะที่สองจะเพ่ิมพ้ืนที่อีก 60 ไร่ ในอนาคตสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ฯ มีเป็นสระน้ ารูปตัว S และ ส ซึ่งเป็นอักษรตัวแรก ในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย มีลานบัวเป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบไปด้วยสวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมสายพันธุ์ ต่างๆ ของ
พรรณไม้หลายชนิด เช่น ลีลาวดี (ลั่นทม) ชบา กล้วย นอกจากนี้ยังมีสระบัว และไม้มงคลพระราชทาน
ประจ าจังหวัดครบทุกจังหวัด ภายสวนยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครอีกด้วย 
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ภาพที่ 2.12 ที่นั่งพักผ่อนของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
 

 
ภาพที่ 2.13 การจัดภูมิทัศน์ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
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ภาพที่ 2.14 การจัดภูมิทัศน์ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
 

 
ภาพที่ 2.15 การจัดภูมิทัศน์ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
 

2.6.3 สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ  
        ความเป็นมาสวนแห่งนี้เกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบที่ดิน ที่ทรงได้รับการน้อมเกล้าถวายจาก 
นายอุ๋ย จันทร์เฉลิม ให้กรุงเทพมหานครจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ โดยทรงให้อนุรักษ์สภาพภูมิทัศน์
เดิมไว้ให้มากที่สุด กรุงเทพมหานครจึงได้ด าเนินการพัฒนาและจัดสร้างจนเป็นสวนสาธารณะที่
สมบูรณ์แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 เป็นต้นมา ซึ่งสมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่อสวนแห่งนี้ว่า “สวนสิรินธราพฤกษา
พรรณ” 
  2.6.3.1 องค์ประกอบสวนด้วยการออกแบบที่ อิงแนวความคิดสวนสาธารณะ
วัฒนธรรมบางกอกน้อย สวนแห่งนี้จึงพยายามอนุรักษ์สภาพภูมิทัศน์เดิมไว้ให้มากที่สุด ทั้งพันธุ์ไม้หา
ยากที่ปลูกอยู่ในพ้ืนที่เดิม รวมถึงเรือนไทยอนุรักษ์เรือนไม้เก่าแก่ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้อนุรักษ์ไว้นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่ได้จัดสร้าง
เพ่ิมเติม อาทิ ลานอเนกประสงค์ เวทีกลางแจ้ง ศาลาพักผ่อน สนามเด็กเล่น และยังมีศูนย์ฝึกอาชีพ
มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งปรับปรุงจากบ้านเดิมของนายอุ๋ย จันทร์เฉลิม เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอาชีพให้แก่
ชาวชุมชนรวมทั้งผู้สนใจอีกด้วย 

2.6.3.2 จุดน่าสนใจในสวนเป็นสวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้จากแหล่งธรรมชาติที่
อนุรักษ์ไว้ โดยได้จัดท าป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้หายากแต่ละชนิดเพ่ือบอกเล่าข้อมูลส าคัญที่ควร
ศึกษาไว้เป็นความรู้ 
 

 
ภาพที่ 2.16 ที่นั่งพักผ่อนของสวนสิรินธราพฤกษาพรรณ 
 

 
ภาพที่ 2.17 การจัดภูมิทัศน์ของสวนสิรินธราพฤกษาพรรณ 



31 
 

 

 
ภาพที่ 2.18 การจัดภูมิทัศน์ของสวนสิรินธราพฤกษาพรรณ 
 

 
ภาพที่ 2.19 การจัดภูมิทัศน์ของสวนสิรินธราพฤกษาพรรณ 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปพ้ืนที่และการน าไปใช้ 

 
 
 
 
 
 

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 
1. กิจกรรมนันทนาการ 

 

สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพื้นที่โครงการได้คือการ 
จัดเรียงวางต าแหน่งให้มีระยะห่างระหว่าง
เค รื่ อ งอ อก ก า ลั งก าย ให้ เห ม าะส ม แ ล ะ
สะดวกสบายต่อการใช้งาน 
 
 
 
 

2. ที่นั่งพักผ่อนที่นั่งเล่น 

 

สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการคือจัดให้
มีสวนหย่อมไว้ส าหรับเดินชมสวนพักผ่อน
หย่อนใจมีพ้ืนที่พักผ่อนสาหรับนั่งพูดคุยรอบ
พ้ืนที่โครงการ 
 
 
 
 
 

3. กิจกรรมบริการที่จอดรถ 

 

สิ่งที่สามารถนาไปใช้กับพ้ืนที่โครงการคือการใช้
ขอบเขตในการท าที่จอดรถท าให้เกิดความเป็น
ระเบียบ 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปพ้ืนที่และการน าไปใช้ (ต่อ) 
หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

 
 

สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการคือการจัด
ให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในแต่ละจุดเช่น ถัง
ขยะ 

5. การเลือกใช้วัสดุดาดแข็งและดาดอ่อน 

 
 

สิ่ งที่ สามารถน าไปใช้กับ พ้ืนที่ โครงการคือ
ทางเดินเท้าเป็นคอนกรีตตัวหนอนมีความคงทน
แข็งแรงและท าให้มั่นคงในการเดิน มีพ้ืนที่ที่ตัด
กับสนามหญ้า ท าให้เกิดความสวยงามสังเกต
ง่ายสามารถก าหนดทิศทางเดินได ้

6. การใช้พืชพรรณเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

 
 

สิ่งที่สามารถนาไปใช้ในพ้ืนที่โครงการได้คือการ
เลือกพืชพรรณที่ร่มรื่นให้ร่มเงา และพืชพรรณที่
มีสีสันท าให้ช่วยดึงดูดแก่ผู้ที่มาใช้พื้นที่โครงการ   
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บทท่ี  3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 

 
 ศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ของโครงการส านักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกาจังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบกับการออกแบบปรับปรุงโครงการ จึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ 
แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลท าให้พ้ืนที่โครงการนั้นสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น
การศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ข้อมูลระดับมหภาค และข้อมูล
ระดับจุลภาค 
 

3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 
 

 
 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ทีม่า : https://www.bloggang.com 
 
 จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ.2202 มังนันทมิตร  ได้กวาดต้อน
ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิ์สมภารสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว        กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิ์สมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทย
เรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้าน
สามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา 
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 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้
เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ค าว่า “จังหวัด” แทน “เมือง” และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อใหม่จาก “ประทุม
ธานี” เป็น “ปทุมธานี” กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจึงได้
แบ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอดังเช่นปัจจุบัน 
 3.1.1 ต้นไม้ประจ าจังหวัดปทุมธานี คือ ต้นทองหลางด่าง หรือปาริชาติ (ดังภาพท่ี 3.2) โดยมี
รายระเอียดดังนี้ 

 
ภาพที่ 3.2 ต้นปาริชาติ 
ที่มา : https://www.bowamorntip.wordpress.com 
   
      ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina variegata Linn. 
      ชื่อสามัญ  : Indian Coral Tree, Variegated Tiger’s claw 
      วงศ ์  : LEGUMINOSAE 
      ชื่ออ่ืนๆ  : ทองหลางลาย ทางเผือก ทองหลางด่าง ปาริชาติ ปาริฉัตร ทอง
บ้าน  ทองเผือก มังการา 
 3.1.2 ดอกไม้ประจ าจังหวัดปทุมธานี คือ ดอกบัวหลวง (ดังภาพที่ 3.3) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3.3 ดอกบัวหลวง 
ทีม่า : https://www.bowamorntip.wordpress.com   
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         ชื่อสามัญ   : Nelumbo nucifera 
         ชื่อวิทยาศาสตร์  : Nymphaea lotus Linn. 
         วงศ ์   : NYMPHACACEAE  
 3.1.3 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
         จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 
100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง คือ 
        ทิศเหนือ ติดกับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
        ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครนายก และฉะเชิงเทรา 
        ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี 
        ทิศใต้ ติดกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 

 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย 
แสดง : ที่ตั้งจังหวัดปทุมธานี ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ ์: 

 
ที่มา : https://www.google.co.th 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย 
แสดง : ที่ตั้งจังหวัดปทุมธานี ภาพที่ 3.5 

สัญลักษณ ์: 

 
ที่มา : https://www.google.co.th 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับภูมิทัศน์ปรุงเทศบาลเมืองลาดสวาย 
แสดง : ที่ตั้งจังหวัดปทุมธานี ภาพที่ 3.6 

สัญลักษณ ์: 

 
ที่มา : https://www.google.co.th 
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 3.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
        พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ าโดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจ
กลางจังหวัด ในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่ง ตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขต
อ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วน ของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด 
หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกาและบางส่วน ของอ าเภอสามโคก โดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา
ในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่ง
แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา 
ส าหรับพื้นที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้น เนื่องจาก ประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทาน
จ านวนมาก สามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า 
 3.1.5 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
        พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกรดจัดมี pH ประมาณ 6-4 ซึ่งลักษณะของดินภายในจังหวัดสามารถแบ่งได้เป็น 2 
กลุ่มคือ กลุ่มดินนาดี มีพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาที่มีสภาพเป็นกรดจัด มีพ้ืนที่ประมาณ
ร้อยละ 70 เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวท าให้การระบายน้ าไม่ดี และการไหลบ่าของน้ าบนผิว
ดินช้า ซึ่งสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ าซึ่งต้อง
มีการปรับปรุงโดยการใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ล ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดี
ขึ้น 
        3.1.5.1 ปัญหาการใช้ประโยชน์จากที่ดินและวิธีการแก้ปัญหาดินเป็นกรดเนื่องจาก
พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็น
กรดจัดม ี 
         1) ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน 
         2) ใช้ปูนขาว ขี้เถ้า เพื่อลดความเป็นกรดในดิน 
         3) ในกรณีที่มีน้ าเพียงพอ ควรระบายน้ าที่มีความเป็นกรดสูงออกจากแปลง 
แล้วขังน้ าใหม่ที่มีสภาพความเป็นกรดน้อยกว่า 

3.1.6 ลักษณะภูมิอากาศ 
        จงัหวัดปทุมธานีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
พัดจากทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ทeให้บริเวณจังหวัดปทุมธานีประสบกับ
สภาวะอากาศหนาวเย็น และแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดู ฝนท้าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก จากการศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษา 
เรื่องอุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน  และความชื้นสัมพัทธ์ ดังต่อไปนี้  
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  3.1.6.1 ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของ
จังหวัดปทุมธานีออกเป็น 3 ฤด ูดังนี้ 

 1) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งจะแผ่
ลงมาปกคลุมประเทศไทย ท้าให้อากาศเย็นและแห้งแล้ง แต่เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ทาง
ตอนกลางของประเทศใกล้อ่าวไทย อากาศจึงไม่หนาวเหมือนจังหวัดที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ 
โดยจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายอุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีอากาศร้อน เดือนธันวาคมและ
มกราคมเป็นเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดในรอบปีของจังหวัดปทุมธานี 

 2) ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความ
ร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ท้า
ให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน เนื่องจากดวงอาทิตย์ได้โคจร
จากซีกโลกใต้มาอยู่ในละติจูดที่ตั้งฉากกับประเทศไทย จึงได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เต็มที 

 3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วง
ที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของ
ประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้ท้าให้มีฝนตก
ชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปี
และเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง 
  3.1.6.2 อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มของภาคกลาง มีล้ าน้ า
เจ้าพระยาไหลผ่าน และได้รับกระแสลมฝ่ายใต้จากทะเลเป็นประจ า จึงท้าให้อากาศไม่ค่อยจะร้อนอบ
อ้าวมากนักในช่วงฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวก็ไม่ค่อยจะหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28-30 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส 
เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือน
ธันวาคมและเคยตรวจวัดอุณหภูมิต่ าที่สุดได้ 11.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 ส่วน
อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 
  3.1.6.3 ปริมาณน้ าฝน จังหวัดปทุมธานีมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ าและมี
พ้ืนที่ไม่ค่อยกว้างขวางนัก ท าให้ปริมาณฝนต่างกันไม่มาก ปริมาณฝนรวมตลอดปีของพ้ืนที่ส่วนใหญ่
อยู่ระหว่าง 1,200-1,400 มิลลิเมตร เว้นแต่บริเวณบางพ้ืนที่ของอ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี และ
อ าเภอหนองเสือที่มีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,400 มิลลิเมตร โดยฝนที่เกิดขึ้นเป็นฝนในฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และบางปีในช่วงฤดูฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อน
ผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดปทุมธานีหรือใกล้เคียง ท าให้ฝนตกเพ่ิมข้ึนอีก 
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แผนภูมิที่ 3.1 แสดงค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝนปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี  
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ตารางท่ี 3.1 สถิติอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยปี พ.ศ.2555-2559 
ข้อมูล 
(เดือน) 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ์ 
(%) 

ปริมาณน้ าฝน 
(ลบ.) 

ความเร็วลม 
(มก./ชม.) 

ทิศทางลม ปริมาณ
แสงแดด 

(วัน) สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

มกราคม 33.06 19.56 26.32 92.60 44.80 69.00 119.1/3.8 4.60 NE 7.16 

กุมภาพันธ์ 34.70 21.68 28.24 94.80 43.60 69.00 141.6/5.1 5.40 S 7.44 

มีนาคม 36.60 24.00 30.28 95.20 43.80 69.80 186.1/6.0 10.34 S 7.20 

เมษายน 37.72 24.82 31.18 95.80 43.80 69.80 166.9/5.8 11.62 S 7.40 

พฤษภาคม 37.88 26.26 31.94 76.60 38.20 57.40 178.6/5.9 12.52 SW 7.36 

มิถุนายน 35.64 25.44 30.90 93.80 55.20 74.40 143.2/5.1 12.06 SW 4.76 

กรกฎาคม 35.06 25.24 30.00 92.60 56.40 74.60 125.9/4.5 15.61 S 3.44 

สิงหาคม 34.90 25.24 29.94 74.20 45.40 60.40 126.1/4.2 12.76 SE 3.54 

กันยายน 34.08 24.90 29.52 75.40 50.60 62.80 114.8/4.0 6.84 SW 3.44 

ตุลาคม 34.10 24.88 29.52 79.00 44.00 61.60 109.5/3.7 5.736 NE 5.72 

พฤศจิกายน 34.68 24.38 29.58 77.80 42.20 60.00 108.3/3.6 23.20 NE 6.92 

ธันวาคม 33.56 22.00 27.82 72.20 37.40 55.00 117.1/3.8 6.30 N 7.18 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานีปี พ.ศ.2555-2559 
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จากตารางที่ 3.1 แสดงสถิติอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาในรอบปี (พ.ศ.2555-2559) จังหวัด
ปทุมธานีได้น ามาใช้พิจารณาเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอากาศในพ้ืนที่ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ปริมาณน้ าฝน มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,385.2 มิลลิเมตร เดือนที่มี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนมีนาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 186.10 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝน
ตกเฉลี่ยน้อยที่สุด คือเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 108.30 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝน
พบว่าฝนจะเริ่มตกมากขึ้น จากนั้นปริมาณฝนจะลดลง   

อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 29.50 องศาเซลเซียส เดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด 31.94 องศาเซลเซียส และเดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 26.31 องศาเซลเซียส 
  ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 65.31% โดยที่ เดือน
กรกฎาคมมีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 74.60% และเดือนธันวาคมมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด 55.00% 
  ดังนั้น สรุปการศึกษาสภาพอากาศโดยเฉลี่ยต่อปีสามารถน าไปใช้ในการพิจารณา
เลือกพรรณไม้ ซึ่งท าให้รู้ว่าในเดือนไหนที่เราต้องดูแลพืชพรรณเป็นพิเศษ อัตราที่พืชพรรณได้รับ
ปริมาณน้ าฝนในแต่ละเดือนเดือนมากน้อยเพียงใด ทิศทางลมมีผลต่อการออกแบบ และการค านวณหา
ปริมาณน้ าฝนตกในพื้นที่ว่ามีเพียงพอต่อการใช้ในงานภูมิทัศน์ ดังนั้น การศึกษาสภาพอากาศจึงมีผลต่อ
การออกแบบ การเลือกใช้พืชพรรณ รวมถึงการดูแลรักษาพืชพรรณ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย  
แสดง : สภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.7 

สัญลักษณ ์: 
  
                                             ลมตะวันตกเฉียงใต้ 

                                             
                                            ลมตะออกเฉียงเหนือ  

ได้รับแสงแดดตลอด 

ได้รับแสงแดดช่วงเช้า 

ได้รับแสงแดดช่วงบ่าย

บ่าย 
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 3.1.5 การคมนาคม 
  3.1.5.1 การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
จังหวัดปทุมธานีเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ด้วยถนนหลายสาย จากกรุงเทพมหานคร สามารถ
เดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 5 เส้นทาง ดังนี้ 

1) ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) หรือถนนวิภาวดีรังสิต หรือโทลล์
เวย์ จนถึงรังสิต แล้วแยกซ้ายเข้าใช้เส้น ทางหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) จนถึงอ าเภอล าลูกกา 

2) ใช้ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ออกจากทาง
ด่วนที่ทางออกบางพูน-รังสิต แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) จนถึงอ าเภอล าลูกกา 

3) ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี 
4) ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี 

    5) ใช้ถนนวงแหวนตะวันออก ออกที่ทางออกรังสิต แล้วใช้ทางหลวง
หมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) เลียบคลองรังสิตมุ่งหน้าไปยังรังสิต แล้วใช้สะพานต่างระดับข้าม
ถนนพหลโยธินเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี)  
   3.1.5.2 การเดินทางรถโดยสารประจ าทางจาก กรุงเทพ ฯ มีรถโดยสารประจ าทาง
ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการมายัง
จังหวัดปทุมธานีหลายสาย เช่น สาย 33 สนามหลวง-ปทุมธานี สาย 90 รัชโยธิน-ท่าน้ าปทุมธานี และ
มีรถไปถึงรังสิตหลายสาย ได้แก่ สาย 29 34 39 59 95 185 503 510 513 520 522 529 534 539 
และสาย 559 เมื่อลงรถท่ีรังสิตแล้ว ต่อรถสายรังสิต-ปทุมธานี 

3.7.1.3  การเดินทางโดยรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานี
รถไฟกรุงเทพ (หัวล าโพง) ทุกวัน ขบวนรถไฟสายเหนือ ที่ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล าโพง) ทุก
ขบวน วิ่งผ่านจังหวัดปทุมธานี โดยลงที่สถานีรังสิต แล้วต่อรถเข้าสู่อ าเภอเมืองปทุมธานีโดยทางอ่ืน  
 

3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค (ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการ) 
 3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของส านักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย 
         3.2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ เทศบาลเมืองลาดสวาย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 111 หมู่ 5 
ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 40 ไร่ หรือ 64,000 ตาราง
เมตร มีเนื้อท่ีในการจัดภูมิทัศน์ 7 ไร่ หรือ 11,200 ตารางเมตร  
        3.2.1.2 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ การเดินทางสามารถเดินทางจากแยกล าลูกา มาทาง
เส้นทางถนนล าลูกกา สามารถเดินทางมายังโครงการได้ด้วยรถโดยสารประจ าทางสาย 34 ล าลูกกา-
คลองเก้า สาย 6250 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต-คลองเก้า โดยลงบริเวณหน้าบิ๊กซีคลองสี่ มีรถจักรยานยนต์
รับส่งบริเวณปากทางไปยังส านักงานเทศบาล หรือหากมารถยนต์ส่วนตัวเมื่อขับมาถึงคลองสี่ล าลูกา จะ
พบบิ๊กซีแล้วขับเลี้ยวซ้ายขับตรงไปประมาณ 8 กิโลเมตร จะพบสถานที่ตั้งส านักงานเทศบาลเมืองลาด
สวาย 
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3.2.2 สภาพปัจจุบัน พ้ืนที่โครงการยังไม่มีการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ และก าหนดวางผังงานภูมิ
ทัศน์ จึงท าให้สภาพพ้ืนที่มีความทรุดโทรม ขาดการดูแลรักษา และไม่มีการใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ 
โครงการมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชน สิ่งอ านวยความสะดวกยังมี
ให้บริการแก่ประชาชนไม่เพียงพอ 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย 
แสดง : บริเวณอาณาเขต ภาพที่ 3.8 

สัญลักษณ ์: 

 
ที่มา : https://www.google.co.th 
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ตารางท่ี 3.2 สภาพพ้ืนที่โดยรอบโครงการ 

              ภาพประกอบ รายละเอียด 

 

ทิศเหนือ  เป็นพื้นที่ติดกับทุ่งนาไม่มีแนว
รั้วกันอาจท าให้เกิดอันตรายได้ 

 
 

 

ทิศใต้ เป็นพ้ืนที่ติดกับป่ารก อาจท าให้
เกิดอันตรายและยังไม่มีการใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่นี้ 

 

 
 

ทิ ศต ะ วัน ตก เป็ น พ้ื นที่ ติ ด กั บ ถน น
ทางเข้า-ออกของเทศบาล  

 

 

          ทิ ศตะวันออก  เป็ น พ้ืนที่ ติ ดกับ โรง
รถดับเพลิง 
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3.2.3 สภาพพ้ืนที่โครงการ 
        3.2.3.1 การใช้สอยพ้ืนที่ปัจจุบัน บริเวณภายในโครงการนั้นปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์
อยู่แล้วซึ่งภายในประกอบด้วย อาคารส านักงาน โรงจอดรถดับเพลิง 

                  1) อาคารส านักงาน ลักษณะของอาคารตามแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคารแบบ
ปิดมีการใช้ประโยชน์ภายในอาคารส าหรับให้ประชาชนมาติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ 

 

 
ภาพที่ 3.9 อาคารส านักงาน 
 
        2) ลานออกก าลังกายและลานสาธารณะ ถูกปล่อยให้ทรุดโทรม พรรณไม้ไม่มี
ร่มเงา พ้ืนทีข่าดการดูแลและบ ารุงรักษา 
 

 
ภาพที่ 3.10 ลานออกก าลังกาย 
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   3) ลานเสาธง หน้าอาคารส านักงาน พื้นที่ไม่มีการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม ไม่
มีการวางพังภูมิทัศน์ให้ถูกต้อง พื้นที่ถูกปล่อยให้ทรุดโทรม และพรรณไม้ถูกปล่อยไว้ไม่มีการบ ารุงดูแล
รักษา 
 

 
ภาพที่ 3.11 ลานเสาธงหน้าอาคารส านักงาน 
 
   4) พื้นที่ติดกับตัวอาคารฝั่งทิศตะวันตก พื้นที่เดิมมีการจัดภูมิทัศน์ไว้บ้าง
แล้ว แต่ขาดการดูแลรักษาให้สวยงาม จึงท าให้พ้ืนที่และพรรณไม้ค่อนข้างทรุดโทรม  
 

 
ภาพที่ 3.12 พ้ืนที่ติดกับตัวอาคารฝั่งทิศตะวันตก 
  
   5) พ้ืนที่ติดกับตัวอาคารฝั่งทิศตะวันออก พ้ืนที่ติดกับโรงจอดรถดับเพลิง 
พ้ืนที่บริเวณนีม้ีการปลูกพืชผักสวนครัว แต่ขาดการจัดสรรแบ่งแปลงให้เหมาะสม 
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ภาพที่ 3.13 พ้ืนที่ติดกับตัวอาคารฝั่งทิศตะวันออก 
 
  3.2.3.2 ถนนสายหลักบริเวณทางเข้าโครงการ ถนนเป็นถนนคอนกรีต ขนาด กว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 

 
ภาพที่ 3.14 ถนนสายหลักบริเวณทางเข้าโครงการ 
 
  3.2.3.3 ทางเดินภายในเทศบาล เป็นทางเดินฟุตบาท ขนาด กว้าง 1.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร สภาพทรุดโทรด มีการทรุดตัวหลายๆ จุด 
 

 
ภาพที่ 3.15 ทางเดินภายในเทศบาล 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย  
แสดง : ผังบริเวณโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ภาพที่ 3.16 

สัญลักษณ ์: 
 

 

บ่อน้ า 

สนามเด็กเล่น 

ที่จอดรถ 

พ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ 
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 3.2.4 พืชพรรณเดิมในโครงการ 
          ภายในโครงการนั้นเนื่องจากปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้มาเป็นระยะเวลานาน และไม่ได้

มีการจัดวางรูปแบบภูมิทัศน์ที่ถูกต้องตามหลักการ พรรณไม้ในโครงการส่วนมากเป็นต้นไม้เก่าที่มีการ
ปลูกภายในโครงการมาเป็นระยะเวลานานที่มีสภาพเสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัด ในด้านของการออกแบบ
นั้นได้มีการย้ายพรรณไม้เดิมที่มีสภาพทรุดโทรมในโครงการออก แล้วจึงเปลี่ยนพรรณไม้ใหม่ที่มีพุ่มให้
ร่มเงาแทน ได้แก่ ต้นแคนา จิกน้ า อินทผาลัม ลีลาวดี หูกระจงแดง 

 

 
 

 
ภาพที่ 3.17 พรรณไม้เดิม 
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ตารางท่ี 3.3 ลักษณะพืชพรรณเดิมและประโยชน์ทางภูมิทัศน์  

พรรณไม้ ลักษณะพรรณไม้ คุณสมบัติ ประโยชน์ 

ราชพฤกษ์ 

 

ไม้ยืนต้นขนาด
กลางผลัดใบเรือน
ยอดเป็นพุ่มทรง
กลมเปลือกเรียบสี
เทาอ่อนสูง
ประมาณ 10-15 
เมตร ดอกสีเหลือง 

เ กิ ด ไ ด้ ใ น ดิ น
ลั ก ษ ณ ะ ทั่ ว ไ ป
ความชื้น ปานกลาง 

 

 

ท รง พุ่ มสวยดอก
สวยมีสีสันให้เป็นร่ม
เงา 

 

ตีนเป็ดน้ า 

 

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 
ผลัด ใบ เรือนยอด
เป็นพุ่มกลม 

 

ช อ บ ดิ น ร่ ว น
ความชื้นปานกลาง 
แสงแดดเต็มวัน 

 

นิ ยมปลูกประดับ
สวน 

เพ่ือให้ร่มเงา 

 

มะขาม 

 

เป็นไม้ยืนต้นขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่
เปลือกต้นขรุขระ 

 

ชอบดินร่วน ระบาย
น้ าได้ดีทนต่อแสง
ระดับปานกลาง 

 

เป็นไม้ที่นิยมปลูก
กันส่ วนมากจะไม่
นิยมปลูกในบ้าน 

 

หูกระจง 

 

เป็นไม้ยืนต้นขนาด
กลางละเอียดเรือน
พุ่มรูปไข่  หนาทึบ
เป ลื อ ก สี น้ า ต าล 
ดอกสีขาว ออกเป็น
ช่อ ใบเรียงสลับ  

 

ขึ้นได้ดีในดินทั่วไป
ชอบความชื้นปาน
กลางและรับแดดทั้ง
วัน                  

ทรงพุ่มสวย พุ่มใบ
เป็ น ชั้ น ส ว ย ง าม 
ปลูกประดับ 
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ตารางท่ี 3.3 ลักษณะพืชพรรณเดิมและประโยชน์ทางภูมิทัศน์ (ต่อ) 

พรรณไม้ ลักษณะพรรณไม้ คุณสมบัติ ประโยชน์ 

ตะแบก 

 

เป็นไม้ยืนต้นขนาด
เล็กถึงกลาง สูง 8 -
15 เมตร    

 

รับแสงทั้งวัน 

 

เป็นไม้ให้ร่มเงา 

 

เหลืองปรีดียาธร 

 

ไม้ต้นขนาดเล็กและ               
ผลัดใบเรือนยอดรูป
ไข ่

 

ดินร่วนระบายได้ดี 

 

ดอกมีสีสันนิยม
ปลูกประดับในสวน 

ปีบ 

 

เป็นไม้ยืนต้นขนาด
กลาง ถึงใหญ่  ทรง
พุ่มทรงกระบอก กิ่ง
ก้าน 

 

ช อ บ ดิ น ร่ ว น 
ร ะ บ า ย น้ า ดี
ความชื้นปานกลาง
ถึงสูงชอบแสงแดด
เต็มวัน   

 

ด อ ก มี ก ลิ่ น ห อ ม
ปลูกบริเวณสวนได ้

 

ยางนา 

 

ยางนาเป็นไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่สูง 40-50 
เมตร ไม่ผลัดใบ ล า
ต้นตรง เปลือกเรียบ
หนาสีเทา 

 

ช อ บ ดิ น ร่ ว น 
ร ะ บ า ย น้ า ดี
ความชื้นปานกลาง
ถึงสูงชอบแสงแดด
เต็มวัน     

 

ทรงพุ่ม ใช้เป็นร่ม
เงา 
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ตารางท่ี 3.3 ลักษณะพืชพรรณเดิมและประโยชน์ทางภูมิทัศน์ (ต่อ) 

พรรณไม้ ลักษณะพรรณไม้ คุณสมบัติ ประโยชน์ 

กระถินณรงค์ 

 

กระถินณรงค์เป็นไม้
ยื น ต้ น ไม่ ผ ลั ด ใบ 
ขนาดกลาง-ใหญ่ สูง 
10-30 เมตร 

ชอบดินร่วน ระบาย
น้ า ดี ค ว าม ชื้ น ป า
ก ล า ง ถึ ง สู ง ช อ บ
แสงแดดเต็ม  

ทรงพุ่ม ใช้เป็นร่มเงา 
 

มะม่วง

 

เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง 
ใบ โต  ย า ว  ป ล าย
แหลม ขอบใบเรียบ 
ใบ อ่อนสี แดง ออก
ด อ ก เป็ น ช่ อ ต า ม
ปลายกิ่ง ดอกขนาด
เล็ก สีขาว ผลอ่อนสี
เขียว  
 

ขึ้นได้ดี ในดินทั่วไป
ชอบความชื้นปาน
กลางและรับแดดทั้ง
วัน         

ทรงพุ่ม ใช้เป็นร่มเงา 

ลีลาวดี

 

เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง 
ใบ โต  ย า ว  ป ล าย
แหลม ขอบใบเรียบ 
ใบ อ่อนสีแดง ออก
ด อ ก เป็ น ช่ อ ต า ม
ปลายกิ่ง ดอกขนาด
เล็ก สีขาว ผลอ่อนสี
เขียว  
 

ขึ้นได้ดี ในดินทั่วไป
ชอบความชื้นปาน
กลางและรับแดดทั้ง
วัน         

ดอกสวยงามนิ ยม
ปลูกไว้ประดับสวน
ในบ้าน 

มะฮอกกานีใบใหญ่ 

 

สูง 30-40 เมตร ล า
ต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
กว่ า 3 -4 เมตร ใน
สภาวะที่ เหมาะสม 
สูงได้ถึง 60 เมตร 
 

ชอบดินร่วน ระบาย
น้ าดี ความชื้ นปาน
กลาง 

ใบใหญ่ ทรงพุ่มใหญ่ 
ให้ร่มเงาได้ดี 
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ตารางท่ี 3.3 ลักษณะพืชพรรณเดิมและประโยชน์ทางภูมิทัศน์ (ต่อ) 

พรรณไม้ ลักษณะพรรณไม้ คุณสมบัติ ประโยชน์ 

หูกวาง 

 

เป็นไม้ยืนต้นประเภท
ผลั ด ใบ  มี ค วามสู ง
ประมาณ 8-25 เมตร 
มีเปลือกเรียบ 

เกิดได้ในดินลักษณะ
ทั่วไปความชื้น ปาน
กลาง 

ทรงพุ่มใหญใ่ห้เป็นร่ม
เงา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย  
แสดง : ต าแหน่งของพรรณไม้ต่างๆ ภายในโครงการ ภาพที่ 3.18 

สัญลักษณ ์: 
 แสดงต าแหน่งของพรรณไม้ 
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3.2.5 ระบบสาธารณูปโภค 
         3.2.5.1 ระบบไฟฟ้า พ้ืนที่โครงการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอธัญบุรี 
หม้อแปลงไฟฟ้าอของโครงการอยู่ทางด้านทิศใต้ โดยในพ้ืนที่โครงการได้ใช้แนวสายไฟไปยังอาคาร
ส านักงานต่างๆ ภายในเทศบาลและบริเวณริมถนนรอบโครงการ ซึ่งบริเวณที่เป็นแนวเสาไฟไม่ควร
ปลูกต้นไม้ที่มีขนาดสูง เพราะอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการดูแลรักษาและการซ่อมบ ารุง 

 

 
ภาพที่ 3.19 ระบบไฟฟ้า 
 
  3.2.5.2 ระบบประปา ในพ้ืนที่โครงการจะแบ่งระบบน้ าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ระบบน้ าดีที่ใช้ภายในอาคารและใช้ภายนอกอาคารเป็นน้ าประปาที่ส่งมาจากปั้มน้ าทางด้านทิศ
ตะวันออกอยู่ติดกับพ้ืนที่ด้านหลังโรงจอดรถดับเพลิง สายหลักส่งผ่านท่อ PVC มายังจุดต่างๆ ส่วน
ทางด้านทิศตะวันตกมีการติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย เฟอร์โรซีเมนต์ 
 

           
ภาพที่ 3.20 ระบบประปา  
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  3.2.5.3 ระบบระบายน้ า และระบายน้ าเสียจากอาคารต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการจะ
แบ่งระบบระบายน้ าออกเป็น 2 ส่วน คือน้ าที่ใช้ภายนอกอาคาร และน้ าฝนซึ่งน้ าประเภทนี้จะไหลลงสู่
ท่อระบายน้ าที่มีอยู่รอบอาคาร ส่วนน้ าอีกประเภทคือน้ าเสียที่เกิดจากการใช้ภายในอาคาร หลังจาก
การใช้น้ าจะไหลลงสู่ท่อระบายที่มีอยู่รอบพ้ืนที่โครงการ ส่วนสาธารณะในพ้ืนที่โครงการจะมีท่อ
ระบายน้ าอยู่รอบอาคาร เพ่ือไม่ให้มีน้ าขังเวลาฝนตก 
 

                
ภาพที่ 3.21 ระบบระบายน้ า 
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ถังบ าบัดน้ าเสีย 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย  
แสดง : แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในโครงการ ภาพที่ 3.22 

สญัลักษณ์ : 

  
  

แนวท่อระบาย 

แนวสายไฟ 

แนวท่อระบาย 

ถังบ าบัดน้ าเสีย 

แนวสายไฟ 
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จาการส ารวจพ้ืนที่โครงการ รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมในพ้ืนที่นั้น คือ อาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กรูปทรงอาคารแบบไทยประยุกต์เป็นอาคารที่เรียบง่าย ไม่มีรูปทรงอาคารที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว

เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ จึงเน้นใช้อาคารเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อทางราชการ และจัดอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับชุมชนให้กับคนในชุมชน ดังนั้นในการจัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่โครงการจึงควรจัดให้เหมาะสม

กับพ้ืนที่ และให้เหมาะสมกับผู้ใช้ในพ้ืนที่ 

 3.2.6 ทัศนียภาพโครงการ 

        จากการส ารวจพ้ืนที่โครงการนั้น เราสามารถที่จะแบ่งลักษณะมุมมองของพ้ืนที่นั้น 
ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ มุมมองที่ภายนอกโครงการมองเข้ามาภายในพ้ืนที่ของโครงการและ 
มุมมองที่มองจากภายในโครงการออกสู่พ้ืนที่บริเวณภายนอกโครงการ 

        3.2.6.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ  
        ทัศนียภาพมุมมองที่ 1 ด้านทิศตะวันตก ลักษณะมุมมองแบบ Open 
View เป็นมุมมองด้านข้างเทศบาลซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่ส านักงานบริเวณด้านหน้าเทศบาลยังไม่มีการ
ตกแต่งภูมิทัศน์ในส่วนนี้ จึงท าให้มีต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาไม่เพียงพอและขาดความสวยงามแก่ผู้เข้าใช้
บริการ 

 

 
ภาพที่ 3.23 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก 
 

           ทัศนียภาพมุมมองที่ 2 ด้านทิศตะวันออก ลักษณะมุมมองแบบ 
Open View เป็นมุมมองด้านข้างเทศบาลซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชพักสวนครัว 

 

 
ภาพที่ 3.24 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการด้านทิศตะวันออก 
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         ทัศนียภาพมุมมองที่ 3 ด้านทศิเหนือ  ลักษณะมุมมองแบบ Open 
View เป็นมุมมองด้านหน้าเทศบาลยังไม่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์  

 

 

ภาพที่ 3.25 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการด้านทิศเหนือ  
 
           ทัศนียภาพมุมมองที่ 4 ด้านทิศใต ้ลักษณะมุมมองแบบ Open View 
เป็นมุมมองด้านหลังส านักงาน  

 

 

ภาพที่ 3.26 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการด้านทิศใต้ 
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3.2.6.2 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ  
   ทัศนียภาพมุมมอง A ด้านทิศตะวันตกลักษณะมุมมองแบบ Open 

View เป็นมุมมองทางด้านหน้าโครงการมองเห็นสภาพพ้ืนที่เป็นบ่อน้ าขนาด 60x60 ไม่มีแนวรั้วกั้น
เป็นพ้ืนที่สาธารณะยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงควรใช้พืชพรรณปลูก
เป็นแนวรั้วเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

 

 

ภาพที่ 3.27 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก 
 

  ทัศนียภาพมุมมอง B ด้านทิศตะวันออกลักษณะมุมมองแบบ 
Open View เป็นมุมมองทางด้านหลังของโครงการติดกับโรงจอดรถดับเพลิง 

 
 

 
ภาพที่ 3.28 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันออก 
 

  ทัศนียภาพมุมมอง C ด้านทิศเหนือลักษณะมุมมองแบบ Open 
View เป็นมุมมองทางด้านข้างของโครงการ ติดกับทุ่งนา ไม่มีแนวรั้วกั้น อาจเกิดอันตรายได้ 
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ภาพที่ 3.29 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการด้านทิศเหนือ 
 

 ทัศนียภาพมุมมอง D ด้านทิศใต้ลักษณะมุมมองแบบ Open View เป็น
มุมมองด้านข้างของโครงการ พ้ืนที่ติดกับป่ารก ไม่มีการใช้งาน 

 
 

 
ภาพที่ 3.30 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการด้านทิศใต้ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย  

แสดง : มุมมองทัศนียภาพภายในสู่ภายนอกโครงการ ภาพที่ 3.31 

สัญลักษณ ์: 
  

 

ทิศทางการมอง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย  
แสดง : การแบ่งโซนในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.32 

สัญลักษณ ์: 
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 3.2.7 สรุปข้อมูลด้านพ้ืนที่ จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการที่ต้องออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เพ่ือให้พ้ืนที่นั้นๆ มีประสิทธิภาพและประโยชน์การใช้สอยให้มากขึ้น จึงมีการแบ่งโซนการออกแบบ
ปรับปรุง ออกเป็นโซน (ดังภาพที่ 3.32 และตารางท่ี 3.4) 

จาการศึกษาและวิเคราะห์เราสามมารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซนๆ ได้ 4 โซน ดังนี้ คือ Zone A 
บริเวณพ้ืนที่หน้าทางเข้าส านักงานจนถึงบริเวณลานกิจกรรม Zone B บริเวณพ้ืนที่ด้านหน้าอาคาร
ส านักงานเทศบาล Zone C บริเวณพ้ืนที่อาคารส านักงานด้านทิศตะวันออก Zone D บริเวณพ้ืนที่
ปลูกพืชผักสวนครัวด้านอาคารส านักงานทางทิศตะวันออก (ดังภาพที่ 3.31 และตารางที่ 3.4) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 
ตารางท่ี 3.4 สรุปด้านลักษณะของพ้ืนที่ตามโซนต่างๆ 

Zone  Site Characteristics Remark 

Zone A 

 

ลักษณะที่ตั้งพื้นที่ : พ้ืนที่
ตั้ งอยู่ ท างทิ ศ ตะวัน ตก 
พ้ื น ที่  Zone A มี ข น าด 
พ้ื น ที่ ใ น ก า ร ออกแบบ
ปรับปรุ งภู มิ ทั ศน์ ทั้ งหมด  
5,405.97  ตร.ม. มีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนา 
ทิศใต้  ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก  ติ ด กั บ
อาคารส านักงาน 
ทิศตะวันตก ติดกับทางเข้า
โครงการ 
 

ลักษณะของพื้นที่ : 
พ้ืนที่ เป็น พ้ืนที่ โล่ ง
โปร่ง เป็นพ้ืนที่แดด
สามารถส่องถึงได้ทั้ง
ต ล อ ด ทั้ ง วั น  ล ม
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่
ได้ทุกทิศทาง สภาพ
ดิ น เป็ น ดิ น ร่ ว น 
พรรณไม้บริเวณนี้
นั่นทรุดโทรมและไม่
มี พุ่มที่สามารถบด
บังแดดได้  

ปัญหา : เนื่องจาก
เ ป็ น พ้ื น ที่ โ ล่ ง 
ภ า ย ใ น พ้ื น ที่
โครงการ และลาน
กิจกรรมนั้นขาดการ
ดูแลและทรุดโทรม 
พรรณไม้ยืนต้นเดิม
ข าด ร่ ม เง า ให้ แ ก่
พ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ส่วน
นี้จึงได้รับแสงแดด
ตลอดทั้งวัน  
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ตารางท่ี 3.4 สรุปด้านลักษณะของพ้ืนที่ตามโซนต่างๆ (ต่อ) 
Zone  Site Characteristics Remark 

Zone B 

 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พ้ืนที่
ตั้ งอ ยู่ ท า งทิ ศ เห นื อ   พ้ื น ที่ 
Zone B มีขนาด พ้ืนที่ ในการ
ออกแบบปรับปรุ งภู มิ ทั ศน์
ทั้ งหมด 2 ,152.06 ตร.ม . มี
อาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนทีทุ่่งนา  
ทิศใต ้ติดกับอาคาส านักงาน 
ทิศตะวันออก ติดกับทางสัญจร 
ทิศตะวันตก ติดกับทางสัญจร  
 

ลักษณะขอพื้นที่ 
: เป็นพ้ืนที่หน้า
อาคารส านักงาน 
พ้ื นที่ บ ริ เวณ นี้
ค่ อน ข้ างกว้ า ง 
ในส่ วนของภู มิ
ทั ศ น์ ไม่ มี ก า ร
ป รั บ ป รุ ง เป็ น
เวลานาน 
 

ปัญหา : เนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ด้านหน้า
อาคารส านักงาน 
สภาพ พ้ืนที่ นั้ น มี
ความทรุดโทรและ
ขาดการดูแลรักษา 
จึงขาดความความ
สวยงามและความ
ดึ งดู ด แก่ ผู้ ม า ใช้
บริการ 

Zone C 

 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พ้ืนที่
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก  พ้ืนที่ 
Zone C มีขนาด พ้ืนที่ในการ
ออกแบบปรับปรุ งภู มิ ทั ศน์
ทั้งหมด 819.44 ตร.ม. มีอาณา
เขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดลานหน้าเสาธง  
ทิศใต้  ติดกับทางสัญจร 
ทิศตะวันออก  ติดกับตัวอาคาร
ส านักงาน 
 ทิศตะวันตก  ติดกับทางสัญจร
และ ลานจอดรถ  
 

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
พื้นที่ : เป็นพ้ืนที่
ติดกับตัวอาคาร
ส านักงาน ฝั่งทิศ
ตะวันออก พ้ืนที่
ฝั่ ง นี้ มี ก า ร
ตกแต่งภูมิทัศน์  
 

ปัญหา : เนื่องจาก
พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ที่มี
การตกแต่งภูมิทัศน์ 
แต่ขาดการดูและ
ปรับปรุงท าให้ทรุด
โทรม 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปด้านลักษณะของพ้ืนที่ตามโซนต่างๆ (ต่อ) 
Zone  Site Characteristics Remark 

Zone D 

 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พ้ืนที่
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก พ้ืนที่ 
Zone D มีขนาด พ้ืนที่ ในการ
ออกแบ บ ป รับ ป รุ งภู มิ ทั ศน์
ทั้งหมด 372.43 ตร.ม. มีอาณา
เขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดลานหน้าเสาธง  
ทิศใต้  ติดกับทางสัญจร 
ทิศตะวันออก  ติดกับตัวอาคาร
ส านักงาน 
ทิศตะวันตก  ติดกับทางสัญจร
และ โรงจอดรถดับเพลิง  
 

ลั กษ ณ ะขอ ง
พื้ น ที่  :  เป็ น
พ้ืนที่ติดกับตัว
อ า ค า ร
ส านั กงาน  ฝั่ ง
ทิ ศ ต ะ วั น ต ก 
พ้ืนที่ฝั่งนี้มีการ
ท า ส ว น ป ลู ก
พืชผักสวนครัว 
 

ปัญหา : เนื่องจาก
พ้ืนที่นี้ เป็นพ้ืนที่ที่
มีจัดท าสวนปลูก
พืชผักสวนครัว แต่
ข าดก ารจั ด ส ร ร
แปลงให้เป็นระบบ
ระเบียบ 
 

 

3.3  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 

 ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้ศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของผู้มาใช้

โครงการ จากประเภทของผู้มาใช้โครงการรวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง ดังนั้น การศึกษาจึง

ใช้วิธีสัมภาษณ์จากผู้ใช้ประจ า และการออกแบบสอบถามท่ีเกี่ยวข้องทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์จาก

ผู้ใช้ชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.3.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ า คือ เจ้าหน้าที่ท างานประจ าในส านักงานที่มีการใช้พ้ืนที่ในส่วนตัว

อาคารที่คอยให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการมีการใช้พ้ืนที่ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 

น. รับประทานอาหารเวลา 12.00-13.00 น. และหลังเลิกงานจะใช้เวลาช่วง 16.30-18.00 น. ส่วนใหญ่

ใช้เวลาในการพักผ่อน ในการศึกษาผู้ใช้ประจ าในพื้นที่โครงการนั้นพบว่าบุคลากรใช้พ้ืนที่ในส่วนของตัว

อาคาร ซึ่งมีจ านวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 40 คน โดยแบ่งได้ดังนี้ 
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  3.3.1.1 การบริหารส่วนต าบล    จ านวน 4   คน     

  3.3.1.2 การคลัง      จ านวน 4   คน     

  3.3.1.3 โยธา        จ านวน 10 คน     

  3.3.1.4 ส านักปลัด      จ านวน 22 คน      

         รวม     จ านวน 40 คน 

  การศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการเทศบาลเมืองลาดสวาย เป็นการศึกษามี

ข้อจ ากัดในส่วนของงบประมาณ และเวลา ดังนั้น ผู้ศึกษาขอก าหนดกลุ่มประชากรศึกษาโดยก าหนด

สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 40 ชุด 

  การสัมภาษณ์แบบจงเจาะในกลุ่มของผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจในการปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในพ้ืนที่ และความต้องการของเจ้าหน้าที่ท างานประจ าเทศบาลเมืองลาดสวาย จ านวน 1 คน คือ      

  นายสุเทพ ด้วงเงิน (ต าแหน่งปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลาด

สวาย)    โดยใช้ค าถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่ท างานเทศบาลเมืองลาดสวาย นอกเหนือจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ใช้ประจ ามีความต้องการให้มีลานจอดรถ ร่มเงาและพ้ืนที่

พักผ่อนในโครงการ ต้องให้ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมที่มีอยู่แล้ว และการจัดสวนโดยรอบให้

ตอบสนองแก่ผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่โครงการ โดยที่ผู้ใช้ประจ าอยู่ในช่วงวัยท างานมีความต้องการพ้ืนที่

พักผ่อนหลังจากเครียดจากการท างาน เช่น การนั่งพักผ่อนหย่อนใจ 

 3.3.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ ประชาชนที่ในละแวกใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการเข้ามา พ้ืนที่โครงการ

เป็นครั้งคราว  โดยจากการศึกษานี้ ได้ศึกษาจากแบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่าง ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้ชั่วคราวได้ 2 ประเภท คือ 

        3.3.2.1 กลุ่มผู้ใช้ที่มาติดต่อราชการ คือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการที่อยู่ในละแวก

ใกล้เคียงพ้ืนที่ การศึกษาโดยการกรอกแบบสอบถาม 

        3.3.2.2 กลุ่มผู้ใช้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมนนัทนาการ คือ ประชาชนที่เข้ามา ใช้พ้ืนที่

ท ากิจกรรมนนัทนาการประเภทพักผ่อนย่อนใจ 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงจ านวนพื้นที่และประชากรของเทศบาลเมืองลาดสวาย 

ต าบล/หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้า      477 902 1,379 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองห้า 226 240 466 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองหกวา 1,296 1,467 2,763 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสี่ 5,027 5,519 10,546 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองสี่ 6,386 7,274 13,660 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองสี่ 3,289 3,758 7,042 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองหกวา 2,764 3,141 5,905 
หมู่ที ่8 บ้านคลองสาม 1,622 1,770 3,392 
หมู่ที่ 9 บ้านคลองสาม 2,925 3,320 6,245 
หมู่ที่ 10 บ้านคลองสาม 2,432 2,805 5,237 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองใหญ่ 2,192 2,587 4,779 
รวมทั้งหมด 28,575 32,776 61,351 
ที่มา : เทศบาลเมืองลาดสวายปี 2559 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้จ านวนประชากรที่อยู่มีในเทศบาลเมืองลาดสวาย  จ านวน 11 หมู่บ้าน ที่
เข้ามาใช้พ้ืนที่เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้ ตอบสนองความต้องการเทศบาลเมืองลาดสวายมากท่ีสุดก าหนด
ขนาดประชากรเป็นจ านวน  
 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้เทศบาลเมืองลาดสวาย เป็นการศึกษามีข้อจ ากัดในส่วนของ
งบประมาณ และเวลา ดังนั้นผู้ศึกษาขอก าหนดกลุ่มประชากรศึกษาโดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง
แบบโควตา กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 60 ชุด ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
  3.3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นข้อมูลในการสนับสนุน คือ ทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Contral Limit Thcorcm) อธิบาย
ได้ว่า ส าหรับประชากรใดๆแล้ว “ถ้าเก็บตัวอยางที่มากพอการกระจายตัวอย่างดังกล่าว จะมีแนวโน้ม
ใกล้เคียงกับการกระจายตัวแบบธรรมชาติเสมอ” โดยหากประชากรมีการแจกแจงไม่ปกติ การแจกแจง
ค่าเฉลี่ยที่ได้รับการสุ่มแบบไม่มีที่สิ้นสุดมีแนวดน้มการแจกแจงข้อมูลเป็นแบบปกติ และการแจกแจง
ของตัวอย่างงที่มีตั้งแต่ 30 ตัวอย่างขึ้นไป จะประมาณค่าได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็นปกติด้วย โดย
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งการสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
   1) ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม และการใช้พ้ืนที่ขององเทศบาล
เมืองลาดสวาย เพ่ือให้ทราบถึงสถานะภาพของผู้กรอกแบบสอบถาม และเพ่ือให้ทราบถึงช่วง วัน เวลา 
ในการเข้ามาใช้พ้ืนที่ของโครงการ 
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   2) ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิม และความต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงและสิ่งที่ควรเพ่ิมเติม 
   3) ข้อมูลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเทศบาลเมือง
ลาดสวาย เพ่ือก าหนดรูปแบบของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดข้ึน 
  3.3.2.2 การแจกแจงแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ 
   1) ข้อมูลทั่วไป  
    (1) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้ที่มาติดต่อราชการมีอายุ ต่ ากว่า 
20 ปี คิดเป็นร้อยล่ะ 3 อายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยล่ะ 25 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยล่ะ 
30 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยล่ะ 25 อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยล่ะ 15 และผู้ที่มา
ติดต่อราชการที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยล่ะ 2     

2) ด้านข้อมูลการใช้พ้ืนที ่
    (1) ผู้ใช้พ้ืนที่มาใช้ในช่วง วันจันทร์-วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 82 วัน
เสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 18          
     (2) ผู้ใช้ที่เข้ามาใช้โครงการใช้เวลา 30-60 นาที คิดเป็น ร้อยละ 
30 มากกว่า 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 70      
     (3) การเข้ามาใช้ท ากิจกรรมในพ้ืนที่เทศบาลเมืองลาดสวาย จาก
ประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่าผู้ที่มาติดต่อราชการในพ้ืนที่อาคาร คิดเป็นร้อยละ 92 พ้ืนที่พักผ่อนและ
พ้ืนที่ลานกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 8 
   3) ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการแบบพักผ่อน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในพ้ืนที่ที่ต้องการเพ่ิม   
    (1) สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการในเทศบาลเมืองลาดสวาย 
จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า 

ที่จอดรถ  ร้อยละ 46 ต้องการปรับปรุงมากที่สุด  
   ทางเดินเท้า   ร้อยละ 9  ต้องการปรับปรุงมากที่สุด  
   ลานออกก าลังกาย  ร้อยละ  11 ต้องการปรับปรุงมากที่สุด 
   ม้านั่ง     ร้อยละ  25      ต้องการปรับปรุงมากที่สุด  
   ถังขยะ     ร้อยละ  9  ต้องการปรับปรุงมากที่สุด  

จาการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปความต้องการส าหรับข้อมูลผู้ใช้ที่กลุ่มผู้ใช้ประจ า และกลุ่ม
ผู้ใช้ชั่วคราว จากแบบสอบถาม 100 ชุด พบว่าประชาชนที่ใช้พ้ืนที่ต้องการให้มีพ้ืนที่ลานจอดรถ และ
ม้านั่งภายในพ้ืนที่โครงการ และต้องการให้มีพ้ืนที่พักผ่อนสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ถังขยะ พ้ืนที่
พักผ่อนเกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่ คือ สวนส าหรับพ้ืนที่ออกก าลังกาย
ด้านข้างอาคาร กิจกรรมและความต้องการเป็นตัวก าหนดเพื่อท าแบบสอบถามป็นค าถามที่หลากหลาย
ท าให้สามารถเรียงล าดับหรือสิ่งที่ต้องการมากที่สุด 
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   3.3.2.3 การสังเกต จากการสังเกตที่ได้เข้าไปในเทศบาลเมืองลาดสวายเป็นเวลา 1 
วัน พบว่าผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการจะมาในช่วงเวลา 8.00-16.00 น. โดยตลอดเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการ 
ระหว่างช่วงพักหรือช่วงรอติดต่อราชการ และประชุมชุมชน โดยพ้ืนลานจอดรถไม่เพียงพอ บริเวณรอบๆ ตัว
อาคารส านักงานไม่มีพ้ืนที่นั่งพักผ่อน และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่มีอากาศร้อน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะใช้
เวลาพักการอบรมหรือประชุมในพ้ืนที่ในอาคารและบริรอบๆ ตัวอาคาร (ดังตารางที่ 3.6) ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.6 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

ประเภท พฤติกรรม ความต้องการ 
1. ผู้ใช้ประจ ามีจ านวน 40 คน 
สุ่มการสัมภาษณ์  1 คน คือ 
นายสุเทพ ด้วงเงิน (ต าแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี เมื องลาด
สวาย)     
 
 

มีการใช้พ้ืนที่ในส่วนตัวอาคาร ที่
คอยให้บริการแก่ผู้ที่ มาติดต่อ
ราชการมี การใช้ พ้ื นที่ ทุ กวั น
จั น ท ร์ -วั น ศุ ก ร์  เว ล า  
08.00-16.00 น.  
 
 
 

1. มีความต้องการให้มีที่จอดรถส าหรับ
เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการเทศบาลเมือง
ลาดสวาย และจัดให้มีพ้ืนที่พักผ่อน
ด้านข้างอาคารเพ่ิม และจัดให้มีพืชพรรณ
รอบๆ เพ่ือให้เกิดความร่มรืน่แก่พ้ืนที่ และ
พ้ืนทีส่่วนต้อนรับให้สวยงาม 
2. ระหว่างรอการติดต่อราชการอยากให้มี
จุดพักผ่อนหย่อนใจบริเวณรอบพ้ืนที่ และ
จัดให้มพืีชพรรณเพ่ือให้ร่มเงา 
 

2. ผู้ ใช้ ชั่ วคราวที่ มาติ ดต่ อ 
ราชการ/ผู้ใช้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่
ท ากิ จ ก รรม นั น ท น าการ
ประเภท พักผ่อน มีจ านวน 60 
คน 

ลักษณะพฤติกรรมผู้ที่มาติดต่อ 
ราชการ ใช้พ้ืนที่ในตัวอาคาร เป็น
ส่วนใหญ่  แต่มีบ้ างที่ ใช้  พ้ืนที่
ภายนอกอาคาร เช่นเทศบาลเมือง
ลาดสวาย ไม่ มี จุ ดพั กผ่ อน
ภายนอกอาคาร พ้ืนที่จอดรถและ
ร่มเงาไม่ เพียงพอให้บริการและ
พ้ืนที่ ลักษณะพฤติกรรมผู้ที่มาท า
กิจกรรมนนัทนาการ ส่วนใหญ่ ใช้
พ้ืนที่พักผ่อนด้านหน้าตามบริเวณ
รอบ  ๆพ้ืนที่โครงการ อาคารทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ ใช้ เวลาท ากิจกรรม
มากกว่า 60 นาท ี
 

1. กิจกรรมนันทนาการ ประเภทพักผ่อน
ต้องการให้มี และม้านั่ง 
2. พ้ืนที่พักผ่อนขณะพักการอบรมหรือ
ประชุม 
3. จัดสร้างพ้ืนที่สวนออกก าลังกาย และ
สวยงามรวมถึงพ้ืนที่พักผ่อนรอบอาคาร 
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3.4  สรุปศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ 
 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพ ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาข้อจ ากัดต่างๆ รวมถึงการเข้าใช้พ้ืนที่
ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการเพ่ือทราบถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพ้ืนที่โครงการรวมถึงการน าไป
พิจารณาด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ของพ้ืนที่นั้น (ดังตารางที่ 3.7) 
 
ตารางท่ี 3.7 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remark 
พ้ืนที่  Zone A พ้ืนที่เป็น
พ้ืนที่โล่ง ติดกับลานจอด
รถ และลานกิจกรมออก
ก าลังกายเป็นพ้ืนที่โปร่ง
แดดสามารถส่องได้ทั้งวัน 
ลมสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้
ทุกทิศทาง สภาพดินเป็น
ดินร่วน พรรณไม้บริเวณนี้
นั่นทรุดโทรม  

พ้ื นที่ มี ลานจอดรถ 
และลานกิจกรรมออก
ก าลังกาย พ้ืนที่ เป็น
พ้ืนที่โล่ง พรรณไม้ไม่
มี ร่ ม เ ง า  บ ริ เ ว ณ
โดยรอบไม่มีการจัด
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

พ้ื น ที่ ส่ ว น นี้ มี ข น า ด 
5,405.97  ตร.ม. กิจกรรมที่
จะเกิดขึ้นมี ดังนี้   
1. พ้ืนที่ลานกิจกรรมออก
ก าลังกาย 
2. พ้ืนที่ให้ร่มเงา  
3. พ้ืนที่ลานจอดรถ 
4. สวนสาธารณะส าหรับ
พักผ่อน 

เป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง ยัง
ไม่มี การจัดภูมิทั ศน์ 
แ ล ะ ไม่ มี พ ร ร ณ ไม้
เพ่ือให้ ร่มเงา  ควรมี
การออกแบบ ให้เป็น
สวนสาธารณะขนาด
ย่ อ ม  ค ว ร มี พ้ื น ที่
พั กผ่ อน  และขยาย
ลานจอดรถเพ่ิม 
 

พ้ืนที่  Zone B เป็นพ้ืนที่
ห น้ าอาค ารส านั ก งาน 
เป็นพ้ืนที่ส่วนโชว์ พ้ืนที่
บริเวณนี้ค่อนข้างกว้าง ใน
ส่วนของภูมิทัศน์ไม่มี 
การปรับปรุงเป็นเวลานาน 

พ้ื นที่ ค่ อนข้ างทรุด
โทรม ไม่มีร่มเงา ขาด
การดูแลรักษาทางภูมิ
ทัศน์ และขาดการจัด
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

พ้ื น ที่ ส่ ว น นี้ มี ข น า ด 
2,152.06 ตร.ม. กิจกรรม
ที่จะเกิดขึ้นมี ดังนี้   
1. จัดภูมิทัศน์ส่วนโชว์ 
 

เนื่ อ ง จ าก พ้ื น ที่ อ ยู่
ด้ า น ห น้ า อ ค า ร
ส านักงานจึงควรจัดภูมิ
ทัศน์ส่วนโชว์ อีกท้ังยัง
ช่วยเพ่ิมความสวยงาม
ให้กับตัวอาคารและ
ดึงดูดความสนใจแก่ผู้
มาใช้โครงการอีกด้วย 

พ้ืนที่ Zone C เป็นพ้ืนที่ 
ติดกับตัวอาคารส านักงาน 
ฝั่งทิศตะวันออก พ้ืนที่ฝั่ง
นี้มีการตกแต่งภูมิทัศน์ 

พ้ืนที่มีการจัดภูมิทัศ 
แต่ขาดการดูแลท าให้
พ้ืนที่ และพรรณ ไม้
ค่อนข้างทรุดโทรด 

พ้ื น ที่ ส่ ว น นี้ มี ข น า ด 
819.44 ตร.ม. กิจกรรที่จะ
เกิดข้ึนมี ดังนี้ 
1. พ้ืนทีพั่กผ่อน 
2. จัดภูมิทัศน์ส่วนโชว์ 

พ้ืนที่เดิมนั้นมีการจัด
ภูมิ ทั ศน์ อยู่ แล้ ว แต่
ขาดการดูแลปรับปรุง
ท าให้ทรุดโทรม ดังนั้น
จึงควรมีการปรับปรุง
ภู มิ ทั ศน์ ให้ สวยงาม
และเพ่ิมร่มเงาแก่พ้ืนที่ 
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ตารางที่ 3.7 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ (ต่อ) 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remark 
พ้ืนที่ Zone D เป็นพ้ืนที่
ติดกับตัวอาคารส านักงาน 
ฝั่งทิศตะวันตก พื้นที่ฝั่งนี้
มี การท าสวนปลูกพืชผัก
สวนครัว 

พ้ืนที่มีการจัดภูมิทัศน์ 
และปลูกพืชผีกสวน
ครัวและสมุนไพร 

พ้ืนที่ส่วนนี้มีขนาด 372.43 
ตร.ม. กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมี
ดังนี้ 
1. พ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ 
2. พ้ืนที่นั่งพักผ่อน 

พ้ืนที่ เดิ มมีการ
ปลูกพืชผักสวน
ครัว เพ่ื อให้ เข้ า
กับรูปแบบของ
พ้ืนที่และการใช้
สอยพ้ืนที่ จึงได้มี
การปรับเปลี่ยน
จาก พ้ื นที่ ป ลู ก
พืชผักสวนครัว
ให้ เป็น พ้ืนที่ จัด
แสดงภู มิ ทั ศน์ 
และพักผ่อน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย  
แสดง : ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (Bubble Diagram) ภาพที่ 3.33 
สัญลักษณ์ :  
                    ปิดกั้นด้วยรั้วคอนกรีต 
                    Screen ปิดกั้นสายตาด้วยพรรณไม้ไม่เกิน 2.50 เมตร 
                    ทางสัญจรหลัก 
                    การเชื่อมระหว่างกิจกรรม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนเ์ทศบาลเมืองลาดสวาย  
แสดง : ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (Site Relatione) ภาพที่ 3.34 
สัญลักษณ์ :  
                    ปิดกั้นด้วยรั้วคอนกรีต 
                    Screen ปิดกั้นสายตาด้วยพรรณไมไ้ม่เกิน 2.50 เมตร 
                    ทางสัญจรหลัก 
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บทท่ี  4 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 

 

4.1  ผลงานการออกแบบ 
 

 
ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction)  
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พื้นที่ (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พื้นที่ (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.5 กำรสังเครำะห์พื้นที่ (Site Synthesis)  
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ภาพที่ 4.6 แนวควำมคิดหลัก (Main Concept)  
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ภาพที่ 4.7 แนวควำมคิดหลัก (Main Concept)    
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ภาพที่ 4.8 ผังแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.9 ผังไฟ (Lighting Plan)
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ภาพที่ 4.10 Elevation 
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ภาพที่ 4.11 Detail Plan A-B 
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ภาพที่ 4.12 Detail Plan C-D 
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ภาพที่ 4.13 Perspective 
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ภาพที่ 4.14 Perspective 
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ภาพที่ 4.15 Perspective
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ภาพที่ 4.16 แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง  
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ภาพที่ 4.17 แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง  
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4.2  ประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 
ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ 

1
1.1 ดินขุด 0.5 x 41.65 x 33.50 ม. 20.85 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 2,064.15       2,064.15
1.2 ดินถมกลับ 20.85 ลบ.ม. 320.00 6,672.00 99.00 2,064.15       2,064.15
1.3 ทรายหยาบ 20.85 ลบ.ม. 438.00 9,132.30 91.00 1,897.35       11,029.65
1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 20.85 ลบ.ม. 1,635.00 34,089.75 436.00 9,090.60       43,180.35
1.5 เหล็กไวเมซ @ 9 มม. 1,395 ตร.ม. 55.00 76,725.00 5.00 6,975.00       83,700.00

142,038.30
2

2.1 ปรับพ้ืนท่ีหน้างานด้วยเคร่ืองบดอัด 11,200 ตร.ม. - - 25.00 280,000.00   280,000         
2.2 ทรายหยาบรองพ้ืน 1 ลบ.ม. 360.00 360.00 91.00 91.00            451                
2.3 คอนกรีตฐานเสา ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.55 ม. 7.56 ลบ.ม. 1,635.00 12,360.60 436.00 3,296.16       15,656.76
2.4 เหล็กเพลท หนา 1.5 มม. 1 แผ่น 3,296.00 3,296.00 300.00 300.00          3,596.00

2.5 น๊อตเกล้ียวปล่อย 12 ซม. 220 ตัว 100.00 22,000.00 -             -                22,000.00

2.6 ไมแ้บบฐานเสา 110 ตร.ม. 133.00 14,630.00 200.00 22,000.00     36,630.00

2.7 ตะปู 0.44 กก. 30.00 13.20 22.00 9.68              22.88

2.8 ขอบคันหิน SCG 0.10 x 0.15 x 1.00 ม. 122 ท่อน 175.00 21,350.00 50.00 6,100.00       27,450.00

2.9 เหล็กกล่อง 4 x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. 62 ท่อน 1,565.00 97,030.00 458.00 28,396.00     125,426.00
2.10 เหล็กกล่อง 3 x 1 นิ้ว หนา  2.0 @0.5 มม. 201 ท่อน 621.00 124,821.00 170.00 34,170.00     158,991.00
2.11 หลังคาเมทัลชีท หนา 35 มม. 724.5 ตร.ม. 170.00 123,165.00 400.00 289,800.00   412,965.00

1,083,188.64
3

3.1 ทรายหยาบ 0.05 ลบ.ม. 1.65 ลบ.ม. 438.00 722.70 91.00 150.15          872.85
3.2 คอนกรีต 0.15 ลบ.ม. 1.65 ลบ.ม. 1,400.00 2,310.00 398.00 656.70          2,966.70
3.3 ไมแ้บบ 52 ตร.ม. 180.00 9,360.00 133.00 6,916.00       16,276.00
3.4 ตะปู 1.04 กก. 30.00 31.20 10.40 10.82            42.02

20,157.57
4

4.1 ทรายหยาบรองพ้ืน  0.05 ลบ.ม. 467.25 ลบ.ม. 360.00 168,210.00 438.00 204,655.50   372,865.50
4.3 คอนกรีตโครงสร้าง 0.15 ลบ.ม. 87.75 ลบ.ม. 1,400.00 122,850.00 398.00 34,924.50     157,774.50
4.4 แผ่นปูพ้ืนส าเสร็จรูป SCG คาร์เพนสโตน 438 ตร.ม. 145.00 63,510.00 270.00 118,260.00   181,770.00
4.5 เหล็กไวเมซ @ 9 ตร.ม. 88 ตร.ม. 55.00 4,826.25 5.00 438.75          5,265.00
4.6 ไมแ้บบ 216 ตร.ม. 180.00 38,880.00 133.00 28,728.00     67,608.00
4.7 ตะปู 4.32 กก. 30.00 129.60 43.20 186.62          316.22

785,599.22

ฐานรองกระถาง

ลานกิจกรรม
รวม

บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานปรับปรุงภูมทัิศน์ ส านักงานเทศบาลเมอืงลาดสวาย

ท่ี รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

งาน Hardscape

รวม

หน่วยละ 
(บาท)

 จ านวนเงิน 
(บาท)

หน่วยละ 
(บาท)

จ านวนเงิน 
(บาท)

รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน 

(บาท)

งานเทคอนกรีตลานจอดรถ

รวม

รวม
ท่ีจอดรถ
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ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 

4.8 กรวดขาว เบอร์ 4 72.13 ตร.ม. 50.00 3,606.50 5.00 250.00          3,856.50
4.9 แผ่นหินกาบ 770.48 ตร.ม. 200.00 154,096.00 - -                154,096.00
4.10 กระถางปูนเปลือย 12 ใบ 250.00 3,000.00 - -                3,000.00
4.11 อ่างน้ ากลม ส าเสร็จรูป 2 ชุด 214,800.00 429,600.00 - -                429,600.00
4.12 น้ าพุโรมนั ส าเสร็จรูป 2 ชุด 9,000.00 18,000.00 - -                18,000.00
4.13 ตาข่ายไนล่อนสีฟ้า 1 มว้น 700.00 700.00 - -                700.00
4.14 อ่างน้ าส่ีเหล่ียมส าเสร็จรูป 1 ชุด. 12,000.00 12,000.00 - -                12,000.00
4.15 รูปป้ัน ส าเสร็จรูป 2 ชุด 5,000.00 10,000.00 - -                10,000.00

631,252.50
2,520,197.93

5
5.1 เคร่ืองออกก าลังกาย 10 เคร่ือง 5,500.00 55,500.00 - -                55,500.00
5.2 มา้นั่ง 24 ตัว 2,300.00 55,200.00 - -                55,200.00

110,700.00
6

6.1  ไฟสนาม 8 ดวง 2,300.00 18,400.00 - -                18,400.00
6.2 ไฟติดผนัง 8 ดวง 380.00 3,040.00 - -                3,040.00
6.3 ไฟส่องต้นไม้ 12 ดวง 799.00 9,588.00 - -                9,588.00

31,028.00

ท่ี รายละเอียดงาน

บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานปรับปรุงภูมทัิศน์ ส านักงานเทศบาลเมอืงลาดสวาย

จ านวนเงิน 
(บาท)

รวม

งานครุภัณฑ์

งานไฟ Lighting

ปริมาณ หน่วย

รวม
รวมราคา งาน Hardscape

รวม

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน 

(บาท)
หน่วยละ 

(บาท)
 จ านวนเงิน 

(บาท)
หน่วยละ 

(บาท)
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ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 

1
1.2 แคนา 4.50 ม. 5 นิ้ว 19 ต้น 5,000.00 95,000.00 - - 95,000.00
1.3 จิกน้ า 4.00 ม. 5 นิ้ว 7 ต้น 5,000.00 35,000.00 - - 35,000.00
1.4 ลีลาวดี 3.00 ม. 5 นิ้ว 4 ต้น 4,000.00 16,000.00 - - 34,000.00
1.5 เมเป้ิล 4.00 ม. 5 นิ้ว 4 ต้น 4,500.00 18,000.00 - - 18,000.00
1.6 หูกระจงแดง 3.50 ม. นิ้ว 1 ต้น 3,500.00 3,500.00 - - 3,500.00
1.7 อินทผาลัม 5.00 ม. 8 ต้น 8,500.00 68,000.00 - - 68,000.00

253,500.00
2

2.1 ไทรเกาหลี 2.50 ม. 464 ต้น 180.00 83,520.00 - - 83,520.00
3

3.1 คริสติน่า 0.50 ซม. 2,070 ต้น 80.00 165,600.00 - - 165,600.00
3.2 เทียมทอง 0.50 ซม. 4,786 ต้น 2.00 9,572.00 - - 9,572.00
3.3 ชาฮกเก้ียน 0.50 ซม. 11,306 ต้น 60.00 678,360.00 - - 678,360.00
3.4 ชาฮกเก้ียน 1.00 ซม. 1,535 ต้น 100.00 153,500.00 - - 153,500.00
3.5 หญ้าน้ าพุ 28,000 ต้น 10.00 280,000.00 - - 280,000.00
3.6  แดงสิงค์โปร์ 33,768 ต้น 1.20 40,521.60 - - 40,521.60

1,327,553.60
4

4.2 ไทรเกาหลีพุ่นพิเศษ 12 ต้น 1,500.00 18,000.00 - - 18,000.00
4.3 ชาฮกเก้ียนดัดทรงกลม 12 ต้น 230.00 2,760.00 - - 2,760.00
4.4 ไทรใบกลม 1 ต้น 150.00 150.00 - - 150.00
4.5 สนแพง 2.50 ม. 6 ต้น 350.00 2,100.00 - - 2,100.00
4.6 อากาเว่ 11 ต้น 70.00 770.00 - - 770.00

23,780.00
5

5.1 พุดกุหลาบ กถ. 8 นิ้ว 2,456 ต้น 35.00 85,960.00 - - 85,960.00
5.2 บานเช้าสีนวล กถ. 6 นิ้ว 2,250 ต้น 15.00 33,750.00 - - 33,750.00
5.3 หลิวไต้หวัน ถ. 4 นิ้ว 2,250 ต้น 15.00 33,750.00 - - 33,750.00
5.4 ฤาษีผสมเล้ือย กถ. 6 นิ้ว 4,799 ต้น 15.00 71,985.00 - - 71,985.00
5.5 กุหลาบขาว กถ. 6 นิ้ว 1,980 ต้น 50.00 99,000.00 - - 99,000.00
5.6 ไอริส ถ. 4 นิ้ว 1,499 ต้น 20.00 29,980.00 - - 29,980.00
5.7 โคลงเคลง ถ.4 นิ้ว 15 ต้น 3.00 45.00 - - 45.00

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน 

(บาท)
หน่วยละ 

(บาท)
 จ านวนเงิน 

(บาท)
หน่วยละ 

(บาท)
จ านวนเงิน 

(บาท)

ไม้แมส Mass

ไม้สกิน Screen

ไม้พุ่มพิเศษ Shrub special

ไมยื้นต้น Tree

ไม้พุ่ม Shrub

รวม

ท่ี รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ

บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานปรับปรุงภูมทัิศน์ ส านักงานเทศบาลเมอืงลาดสวาย

งาน Softscpae

รวม

รวม
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ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 

5.8 ผกากอง กถ. 6 นิ้ว 40 ต้น 15.00 600.00 - - 600.00
5.9 หางกระรอกแดง กถ. 6 นิ้ว 25 ต้น 50.00 1,250.00 - - 1,250.00
5.10 กล้วยไมดิ้น กถ. 6 นิ้ว 40 ต้น 50.00 2,000.00 - - 2,000.00
5.11 หลิวหอม ถ. 10 นิ้ว 129 ต้น 85.00 10,965.00 - - 10,965.00
5.12 เข็มมว่ง กถ. 12 นิ้ว 72 ต้น 350.00 25,200.00 - - 25,200.00
5.13 หญ้าแดง ถ. 4 นิ้ว 994 ต้น 10.00 9,940.00 - - 9,940.00
5.14 รักทะเล กถ. 6 นิ้ว 1,407 ต้น 25.00 35,175.00 - - 35,175.00
5.15 เตยด่าง กถ. 8 นิ้ว 437 ต้น 35.00 15,295.00 - - 15,295.00
5.16 หญ้าน้ าพุแคระ กถ. 6 นิ้ว 314 ต้น 15.00 4,710.00 - - 4,710.00
5.17 ชบา  กถ. 10 นิ้ว 306 ต้น 100.00 30,600.00 - - 30,600.00
5.18 กุหลาบหนู ถ. 6 นิ้ว 6,885 ต้น 80.00 550,800.00 - - 550,800.00
5.19 แพรเซียงไฮ้ กถ. 6 นิ้ว 5,240 ต้น 70.00 366,800.00 - - 366,800.00
5.20 ฤาษีผสม กถ. 6 นิ้ว 1,650 ต้น 5.00 8,250.00 - - 8,250.00
5.21 นีออน กถ. 8 นิ้ว 740 ต้น 150.00 111,000.00 - - 111,000.00
5.22 พยับหมอก กถ. 8 นิ้ว 1,251 ต้น 20.00 25,020.00 - - 25,020.00
5.23 ลานไพลิน กถ. 6 นิ้ว 477 ต้น 30.00 14,310.00 - - 14,310.00
5.24 เข็มอินเดีย กถ. 6 นิ้ว 691 ต้น 15.00 10,365.00 - - 10,365.00
5.25 บุษบาฮาวาย กถ. 6 นิ้ว 580 ต้น 35.00 20,300.00 - - 20,300.00
5.26 มว่งมงคล กถ. 6 นิ้ว 2,773 ต้น 50.00 138,650.00 - - 138,650.00
5.27 กุยช่ายประดับ กถ. 8 นิ้ว 1,378 ต้น 60.00 82,680.00 - - 82,680.00
5.28 ไฮเดรนเยืย กถ. 8 นิ้ว 1,205 ต้น 80.00 96,400.00 - - 96,400.00
5.29 ตร่ีชวา กถ. 8 นิ้ว 394 ต้น 35.00 13,790.00 - - 13,790.00
5.30 บุษบาด่าง กถ. 6 นิ้ว 3,446 ต้น 1.20 4,135.20 - - 4,135.20
5.31 ถ่ัวเปรู 123,900 ต้น 1.60 198,240.00 - - 198,240.00
5.32 หญ้านวลน้อย 2841.57 ตร.ม. 17.00 48,306.69 - - 48,306.69
5.33 ไมค้้ ายัน 43 ชุด 450.00 19,350.00 100.00 4,300.00       19,350.00

2,198,601.89
663,104.00

2,861,705.89
5,523,631.82

รวมราคาค่าแรงของต้นไม้ท้ังหมด 30%
รวมราคา งาน Sotfscpae

รวมราคาของโครงการท้ังหมด

บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานปรับปรุงภูมทัิศน์ ส านักงานเทศบาลเมอืงลาดสวาย

ท่ี รายละเอียดงาน
รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน 
(บาท)

หน่วยละ 
(บาท)

 จ านวนเงิน 
(บาท)

หน่วยละ 
(บาท)

จ านวนเงิน 
(บาท)

ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

 

(ห้ำล้ำนห้ำแสนสองหมื่นสำมพันหกร้อยสำมสิบเอ็ดบำทแปดสิบสองสตำงค์) 
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บทท่ี 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
 เนื่องจากทศบาลเมืองลาดสวาย ต้องการปรับปรุงพ้ืนที่โครงการให้ความเหมาะสมกับพ้ืนที่

ของเทศบาล จึงเกิดแนวคิดหลัก คือ “Perfect Harmony” ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ได้มาจากเทศบาล

เมืองลาดสวาย ที่เนื่องจากทางเทศบาลเมืองลาดสวาย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่น จึงเป็น

ศูนย์กลางให้กับประชาชนที่ได้มุ่งเน้นความส าคัญในการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนภายใต้โครงสร้างพ้ืนฐานพอเพียง เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี โดย

ลักษณะพ้ืนที่โครงการนั้นแบ่งเป็นการท ากิจกรรมเป็นสัดส่วน โดยเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับ

ประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ ของเทศบาลเมืองลาดสวาย  

 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาคของโครงการออกแบบปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย 

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี สามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 4 โซน ดังนี้ 

 5.1.1 พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนที่ด้านหน้าโครงการติดกับทางเข้าโครงการเป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง

ขนาดใหญ่ มีสิ่งปลูกสร้างเดิม คือ ลานกิจกรรม และพรรณไม้เดิมที่พบบริเวณพ้ืนที่โครงการทรุดโทรม 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่โล่ง ไม่มีการใช้สอยพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ พรรณไม้ยืนต้นเดิมขาดร่มเงาให้แก่

พ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ส่วนนี้จึงได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน เนื่องจากพ้ืนที่นี้ติดกับที่จอดรถเดิมจึงได้ท าการ

ขยายปรับปรุงที่จอดรถเพ่ิมขึ้น อีกทั้งพ้ืนที่โซนนี้มีขนาดใหญ่จึงท าการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ

ขนาดเล็กซึงมีทั้งลาดกิจกรรม และม้านั่งพักผ่อนเพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่

และผู้ใช้บริการ 

 5.1.2 พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่อยู่ด้านหน้าอาคารส านักงาน ลักษณะพ้ืนที่โล่งกว้าง โดยที่

พ้ืนที่ในส่วนนี้มีพรรณไม้เดิมอยู่แต่สภาพทรุดโทรม เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนนี้อยู่ด้านหน้าอาคาร จึงควรจัด

สวนส่วนโชว์เพ่ือเพ่ิมความสวยงามให้กับตัวอาคาร อีกทั้งยังเพ่ิมความน่าดึงดูดให้กับผู้มาใช้บริการอีก

ด้วย  

 5.1.3 พ้ืนที่ Zone C เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ติดกับตัวอาคารด้านทิศตะวันตก พ้ืนที่ส่วนนี้เดิมมีการจัด

ภูมิทัศน์อยู่บ้างแล้วแต่ขาดการดูแลจึงท าให้พรรณไม้นั้นทรุดโทรมและภูมิทัศน์ขาดความสวยงาม จึง

ได้ท าการปรับปรุงพื้นที่ส่วนนี้ให้มีทั้งส่วนโชว์และส่วนพักผ่อน 

 5.1.4 พื้นที่ Zone D เป็นพ้ืนที่ ติดกับตัวอาคารทางด้านทิศตะวันออก พ้ืนที่ส่วนนี้เดิมมีการ

ปลูกพืชพักสวนครัวไม่มีการจัดสรรและดูแล พ้ืนที่บริเวณนี้นั้นจะได้รับแสงแดดค่อนข้างน้อย จึงได้ท า

การปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้โดยได้มีการจัดสวนให้เข้ากับพื้นท่ีส่วนอื่น และเพ่ิมม้านั่งพักผ่อน 
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 ทั้งนี้ งบประมาณในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการ 5,523,631.82 บาท ซึ่งในการ

ดูแลรักษาพรรณไม้ในด้านการรดน้ าหรือให้น้ าแก่ต้นไม้ ดูตามฤดูกาลและชนิดพรรณไม้ในโครงการ 

และการตัดแต่งพรรณไม้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน ส าหรับหญ้า 1 ครั้งต่อเดือนส าหรับไม้พุ่ม และไม้

ยืนต้น การใส่ปุ๋ย ควรใส่ 1-2 ครั้งต่อเดือน 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ในการศึกษาครั้งนี้มีปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้จัดท า

แบบสอบถามในช่วงเวลาที่จัดท าการเพียงครั้งเดียว โดยไม่ได้ศึกษาทุกวันท าการ และส่วนใหญ่เป็น

การศึกษาในวันจันทร์-ศุกร์ ท าให้ท าการสังเกต และจัดท าแบบสอบถามได้ข้อมูลที่น้อย จึงอาจท าให้

ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนจากความต้องการ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายดังนั้น จึงน าข้อมูลของ

บุคคลากรในองค์การบริหารส่วน ต าบลเทศบาลเมืองลาดสวาย กับการสัมภาษณ์บุคลากรที่มีอ านาจใน

การตัดสินใจ ใช้เป็นข้อมูลร่วมในการวิเคราะห์ผู้ใช้ 

 5.2.2 เนื่องด้วยพื้นที่โครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ และการด าเนินการเป็นส่วนๆ 

เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจัดสร้างภูมิทัศน์ในบางพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้

ใช้งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 
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ภาคผนวก ก 
แนวความคิดในการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1.  แนวความคิดในการออกแบบ  
 โครงการการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี โดยมุ่งเน้นการออกแบบเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการสถานที่พักผ่อนของประชาชนที่เข้า
มาใช้บริการพื้นที่โครงการ โดยการท าการศึกษาพ้ืนที่โครงการความต้องการของผู้ใช้โครงการ และหลัก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีโครงการเพ่ือก าหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของโครงการ ให้สอดคล้องกับ
แนวความคิดในการออกแบบในแต่ละสัดส่วน โดยค านึงถึงประโยชน์ของศักยภาพพ้ืนที่โครงการ โดยที่
นโยบายของโครงการ และต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยใน ด้านต่างๆ ของผู้ใช้โครงการ 
 

  
 

            1.1  พ้ืนที่ส่วนโชว์ เนื่องจากพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่ที่ทรุดโทรม ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้า
ของอาคารส านักงาน จึงได้มีการออกแบบให้พ้ืนที่ส่วนนี้มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณลานหน้าเสาธง เพ่ือ
เพ่ิมความสวยงามให้กับตัวอาคาร และดึงดูดแก่ผู้มาใช้บริการ   



 

1.2  พ้ืนที่สวนสาธารณะ เนื่องจากพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่โล่งซึ่งอยู่ ติดกับทางเข้า
โครงการ และยังเป็นที่ติดกับลานจอดรถและลานกิจกรรมออกก าลังกาย โดยพื้นทีไม่มีการจัดภูมิทัศน์
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ จึงได้มีการออกแบบพ้ืนที่นี้ให้เป็นสวนสาธารณะขนาดย่อม รวมไปถึงได้มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนี้ขึ้นเพ่ือความสวยงามให้ความร่มรื่นให้กับพ้ืนที่โครงการ และยังปรับปรุงลาน
กิจกรรมออกก าลังกายที่ทรุดโทรมให้กลับมาสวยงามและพร้อมใช้งานให้กับผู้ที่มาใช้บริการภายใน
โครงการ รวมไปถึงได้ท าการ ขยายพ้ืนที่จอดรถเดิมเพ่ือให้เพียงพอต่อผู้ที่มาใช้บริการอีกด้วย 
            1.3  พ้ืนที่ส่วนพักผ่อน จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน ซึ่งอยู่บริเวณด้าน Zone A Zone C 
และZone D ได้มีการออกแบบจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ให้เหมาะสมกับการใช้สอยพ้ืนที่  โดย
ก าหนดการใช้พ้ืนที่ คือ การจัดสวนหย่อมให้สวยงาม และเพ่ิมร่มเงารวมไปถึงเพ่ิมพ้ืนที่นั่งพักผ่อนให้
เพียงพอกับความต้องการของผู้มาใช้บริการในโซนพักผ่อน นี้อีกด้วย 
 

2.  แนวคิดในการออกแบบด้านพืชพรรณ 
         การดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณทุกชนิดที่เลือก ต้องพิจารณาถึงการดูแลรักษาควรเน้นพืชพรรณ
ที่มีการบ ารุงรักษาตัดแต่งง่าย พรรณไม้คงทนต่อสภาพอากาศและพ้ืนที่ของโครงการ และมีต้นทุนต่ า
จากประโยชน์ใช้สอยทางด้านต่างๆ ของพรรณไม้สามารถน าพืชพรรณมาประยุกต์ใช้ในด้าน
แนวความคิดในการออกแบบ ด้านพืชพรรณตามลักษณะของพ้ืนที่ และการแบ่งโซนได้ ดังนี้ 
 
แนวคิดในการออกแบบด้านพืชพรรณ 

Zone     การเข้าใช้พื้นที่โครงการ ประโยชน์การใช้สอย/การเลือกพืชพรรณ 
Zone A พ้ืนที่โล่ง
ด้านทิศตะวันตก 
ติดกับทางเข้าและ
ทางออกโครงการ 

1. พ้ืนที่ออกก าลังกาย 
2. พ้ืนที่พักผ่อน 
3. พ้ืนที่จอดรถ 
4. พ้ืนที่สวนสาธารณะ 

สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ว่าง ใช้ส าหรับกิจกรรม 
นันทนาการ ดังนั้นจึงไม่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ดังนั้นจึง เลือกใช้ พืชพรรณควรค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ที่มาใช้ เครื่องเล่นออกก าลังกาย และ
การจัดสวนสาธารณะ ส าหรับนั่งพักผ่อน จึงควร
เลือกพืชพรรณ ไม่เปราะหักง่าย และทนต่อสภาพ
อากาศได้ดี เช่น จิกน้ า แคนา เมเปิ้ล เป็นต้น ในส่วน
ของไม้พุ่ม ควรเลือกไม้พุ่มที่ตัดแต่งง่าย และทนต่อ
แดด เช่น นีออน กุหลาบหนู เข็มอินเดีย เป็นต้น 

 
 
 
 



 

แนวคิดในการออกแบบด้านพืชพรรณ (ต่อ) 
Zone การเข้าใช้พ้ืนที่โครงการ ประโยชน์การใช้สอย/การเลือกพืชพรรณ 

Zone B พ้ืนที่ด้านหน้า
อาคารส านักงาน 

1. พ้ืนที่ต้อนรับ 
 

ลักษณะพ้ืนที่ขาดการดูแลและปรับปรุง 
เนื่ องจากเป็น พ้ืนที่ ด้ านหน้าตัวอาคาร
ส านักงาน ดังนั้นพรรณไม้ที่ใช้ควรเป็นพรรณ
ไม้ที่เสริมให้ตัวอาคารดูโดดเด่น หรือพรรณ
ไม้ที่มีการตัดแต่งรูปทรงให้สวยงาม เพ้ือใช้
เป็นที่ดึงดูดสายตาแก่ผู้ที่มาใช้บริการ อีก
อย่างพ้ืนที่บริเวณนี้ได้รับแสงแดดช่วงเช้าถึง
บ่ายพรรณไม้จึงต้องมีความทนทาน เช่น 
อินทผาลัม ในส่วนของไม้พุ่ม เลือกพรรณไม้
ที่สามารถตัดแต่งได้เช่น คริสติน่า เทียนทอง 
ชาฮกเก้ียน เป็นต้น 

Zone C พ้ืนที่ติดกับตัว
อาคารด้านทิศตะวันตก 

1. พ้ืนที่พักผ่อน 
2. พ้ืนที่สวนหย่อม 

เนื่องจากพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่ติดกับตัวอาคาร
ส านักงาน พ้ืนที่เดิมได้มีการจัดภูมิทัศน์บ้าง
แล้วแต่ ขาดการดูแลปรับปรุง ซึ่งพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ดังนั้นจึง
เลือกใช้พืชพรรณที่ให้ร่มเงา และสามารถทน
ต่อสภาพอากาศของพ้ืนที่ เพ่ือสร้างจุดเด่น 
และความสวยงามให้กับพ้ืนที่รวมถึงมีการ
ดูแลรักษาง่าย เช่น ลีลาวดี หูกระจงแดง ใน
ส่วนของไม้พุ่ม เลือกใช้พรรณไม้ที่สวยงาม
และดูแลงาย เช่น เตยด่าง หญ้าแดง หญ้า
น้ าพุแคระ บุษบาฮาวายด่าง เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

แนวคิดในการออกแบบด้านพืชพรรณ (ต่อ) 
Zone การเข้าใช้พ้ืนที่โครงการ ประโยชน์การใช้สอย/การเลือกพืช

พรรณ 
Zone D พ้ืนที่ติดกับ
ตัวอาคาร ด้ านทิศ
ตะวันออก 

1. พ้ืนที่บริการ 
2. พ้ืนที่พักผ่อน 

เนื่องจากพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ติดกับตัวอาคาร
ส านักงาน พ้ืนที่เดิมได้มีการจัดสวนพืช
พักสวนครัว ขาดการจัดสรรพ้ืนที่ ให้
เหมาะสม เนื้องจากพ้ืนนั้นได้รับแดด
น้ อยกว่ า ส่ ว น อ่ืน  พืชพรรณนั้ น ไ ม่
จ าเป็นต้องใช้พรรณไม้ที่ต้องการแสง
หรือแดดจัด และควรมีร่มเงารวมไปถึง
ความสวยงามให้กับพ้ืนที่ อีกทั้งยังต้อง
ดูแลรักษาง่าย เช่น มะฮอกกานี ในส่วน
ของไม้พุ่มเลือกใช้พรรณไม้ที่สวยงาม 
ดูแลรักษาง่าย เช่น เตยด่าง พยับหมอก 
บุษาฮาวาย เป็นต้น 

   

3.  แนวความคิดในการออกแบบงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง 

 แนวความคิดภูมิทัศน์ดาดแข็งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในงานภูมิทัศน์อย่างหนึ่ง  ที่ท าให้งาน

ภูมิทัศน์มีองค์ประกอบครบถ้วน  สามารถดึงดูดความสนใจหลักการเลือกใช้วัสดุตกแต่งทางด้านภูมิ

ทัศน์พิจารณาการเลือกใช้และการออกแบบทั้ง รูปทรง สีสัน ที่ท าให้เกิดความสวยงามและเกิดความ

กลมกลืนในพ้ืนที่ออกแบบ ท าให้สามารถดึงดูดผู้ใช้โครงการ 

 

แสดงการเลือกใช้วัสดุดาดแข็งแต่ละโซน 

Zone ภาพประกอบ รายละเอียด 
A 

 

ขอบคันหิน SCG 0.50 ม. 
ขอบคันหินโค้งทรงมน ขนาด 15x50x20 ซม. 
เป็นวัสดุท ามาจากปูนซีเมนต์ วัสดุผสม และ 
น้ า 

 

 

 



 

แสดงการเลือกใช้วัสดุดาดแข็งแต่ล่ะโซน (ต่อ) 

Zone ภาพประกอบ รายละเอียด 
A 

 

กระเบื้องคอนกรีตปูพ้ืน SCG รุ่น คาร์เพทสโตน 
เป็นกระเบื้องคอนกรีตปูพ้ืน แบบมีเชือกร้อย 
ต่อก้อนคอนกรีตให้เป็นรูปทรงต่างๆ 

B, C 

 

แผ่นหินกาบ แผ่นหินธรรมชาติ ใช้ส าหรับปูพ้ืน
เพ่ือช่วยให้ดูเป็นธรรมชาติและสวยงาม 

B 

 

กรวดแม่น้ าสีขาว ใช้ส าหรับโรยตกแตกทางเดิน 
หรือตามร่องแผ่นหินกาบ 

A, C 

 

รูปปั้นประดับตกแต่ง ใช้ส าหรับประดับตกแต่ง
พ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมความสวยงามให้กับพ้ืนที่หรือตัว
อาคาร 
 

A 

 

บ่อน้ าสี่เหลี่ยมส าเร็จรูป ใช้ส าหรับตกแต่งพ้ืนที่ 

B 

 

บ่อน้ าทรงกลมส าเร็จรูป ใช้ส าหรับตกแต่งพ้ืนที่ 

 



 

แสดงการเลือกใช้วัสดุดาดแข็งแต่ล่ะโซน (ต่อ) 

Zone ภาพประกอบ รายละเอียด 
A, B, C, 
D 

 

ใช้ส าหรับตกพ้ืนที่  ปลูกพรรณไม้ประดับ
ส าหรับสวนอังกฤษ 

 

4.  แนวความคิดในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่  
 4.1  เก้าอ้ี หรือม้านั่งพักผ่อน เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในลักษณะของการนั่งพักผ่อนหย่อน
ใจ บริเวณที่มีการท ากิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ที่มาท ากิจกรรมในโครงการได้พักผ่อน จะจัดวางม้านั่งเป็น
จุดๆ ของแต่ล่ะโซน  

 

 
ภาพที่ 1.1 เก้าอ้ีไม ้
ที่มา : https://www.homepro.co.th 
 
 4.2  ถังขยะ คือ ถังรองรับขยะมูลฝอย เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม หรือสิ่ง
เหลือใช้จากผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ผู้ใช้มีจ านวนมากควรค านึงถึงรูปแบบ และ
ต าแหน่งที่ตั้งให้เข้ากับพ้ืนที่ให้เหมาะสม โดยใช้วัสดุที่เลือกใช้ คือ พลาสติกหนาที่มีฝาปิดเพ่ือป้องกัน
เหม็นมีขนาด และสัดส่วนรวมถึงรูปแบบ อาจจัดเรียงไว้บริเวณมุมบริการต่างๆ เช่น บริเวณที่ออก
ก าลังกาย หรือตามสถานที่พักผ่อนส่วนอีกรูปแบบหนึ่งมีขนาด และสัดส่วนรวมถึงการจัดเรียงไว้
บริเวณภายในตัวอาคารทุกอาคารซึ่งมีลักษณะ ดังนี้    

 
ภาพที่ 1.2 รูปแบบถังขยะ 
ที่มา : https://static1velaeasy.readyplanet.com 

https://static1velaeasy.readyplanet.com/


 

 4.3  เครื่องออกก าลังกาย จัดไว้ส าหรับบริการให้กับประชาชน ซึ่งค านึงถึงรูปแบบและ
ต าแหน่งที่ตั้งให้เข้ากับพ้ืนที่ให้เหมาะสม เครื่องออกก าลังกายนั้นมีหลากหลายไว้ส าหรับบริการ และ
บริเวณโดยรอบมีบริเวณที่นั่งพักผ่อนไว้ส าหรับบริการ วัสดุอุปกรณ์ของเครื่องออกก าลังกายเป็นเหล็ก
หุ้มด้วยพลาสติก เนื่องจากที่เลือกวัสดุชนิดนี้มีความคงทน ไม่ซีดจางได้ง่ายอายุการใช้งานยาวนาน 
 

 
ภาพที่ 1.3 รูปแบบเครื่องออกก าลังกาย 

ที่มา : https://www.เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งราคาถูก.net 

 

5.  แนวคิดด้านการดูแลรักษา 
           ภูมิทัศน์เป็นงานที่จะต้องปฏิบัติติเพ่ือให้งานภูมิทัศน์สวยงามอยู่เสมอ สามารถจัดกลุ่มการ
ดูแลรักษาได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

5.1  ดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) สามารถจ าแนกได้ดังนี้  
       5.1.1 การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้ในพื้นที่โครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
                        5.5.1.1 ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ แบ่ง 2 ชนิด คือ ปุ๋ยคอก และปุ๋ย
หมัก แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ปุ๋ยหมักมากกว่า เพราะปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายของซากพืช 
และซากสัตว์จึงไม่ค่อยมีเมล็ดวัชพืชปะปน โดยการให้ปุ๋ยอินทรีย์จะควบคู่ไปกับการให้ปุ๋ยเคมี การใส่
ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ทุก 1-2 สัปดาห์ต่อครั้งเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
                        5.5.1.2 ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยที่ผลิตจากอนินทรีย์วัตถุ โดยค านวณ
ธาตุอาหารส าคัญไว้ เพ่ือที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
  5.2  หลักการใส่ปุ๋ย 
        5.2.1 ชนิดของปุ๋ยต้องมีธาตุอาหาร ที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชพรรณชนิดนั้นๆ 
เช่นพืชพรรณที่ปลูกใหม่ต้องการปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง  
       5.2.2 ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะ  
       5.2.3 การใส่ปุ๋ยบริเวณที่พืชพรรณดูดซึมได้เร็วที่สุด เช่น บริเวณโคนต้นพืชพรรณหรือ
ทางใบโดยตรง เพ่ือพืชพรรณจะไดน้ าธาตุอาหารไปใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ   

https://www.เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งราคาถูก.net/


 

      5.2.4 ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ก่อนปลูกพืชพรรณประมาณ 1-2 เดือน เพ่ือช่วยในการปรับปรุง
โครงสร้างดินก่อนปลูก แล้วจึงใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อเริ่มปลูกพืชพรรณ  
      5.2.5 การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กันไป เพ่ือป้องกันดิน      กรด-ด่าง
เกินไป และช่วยในการระบายน้ า และอากาศในดิน  
     5.2.6 การใส่อินทรีย์ควรใส่ทุกๆ 1-2 เดือนต่อครั้ง เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน  
      5.2.7 ควรใส่ปุ๋ยหลังการพรวนดิน และก าจัดวัชพืชแล้วเพ่ือพืชพรรณจะได้ดูดซึมปุ๋ยได้
อย่างเต็มที่   
 

 
ภาพที่ 1.4 การใส่ปุ๋ยพืชพรรณ 
ที่มา : https://www.1.bp.blogspot.com 
 
 5.3  การพรวนดิน คือ การท าให้ดินที่อัดตัวแน่นโปร่งสามารถระบายน้ าอากาศได้ดี รวมทั้ง
เป็นการก าจัดวัชพืช และแมลงศัตรูพืชอีกทางหนึ่งการพรวนดินควรปฏิบัติก่อนใส่ปุ๋ยเพ่ือให้ปุ๋ยตกลง
ในช่องว่างของดิน ซึ่งจะท าให้รากพืชสามารถดูดซึมปุ๋ยได้อย่างสะดวก 

วิธีการพรวนดิน            
   5.3.1 ใช้จอบถาก หรือจอบอเนกประสงค์พรวน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติติท าได้โดยทั่วไป
อาจท าก่อนหรือท าหลังจากท่ีปลูกพืชพรรณแล้วก็ได้             
   5.3.2 ใช้ส้อมพรวน เป็นวิธีใช้แปลงปลูกพืชพรรณคลุมดินขนาดเล็ก หรือกระถาง
ปลูกไม้ประดับหลักการพรวนดิน   

5.3.3  การพรวนดิน นั้นเมื่อสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดินอัดแน่นเกินไป หรือน้ าซึมสู่รากช้า     
5.3.4 ในการพรวนดินแต่ละครั้ง จะต้องระมัดระวังไม่ท าให้รากพืชพรรณขาด 

เกินไป     
5.3.5 การพรวนดิน จะต้องพรวนบริเวณโคนต้นพืชพรรณ ใกล้เคียงเพ่ือที่รากจะ

สามารถดูดอากาศได้ดี     
   5.3.6 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จะ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของพ้ืนที่
และพืชพรรณ     



 

  7) การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ย และควบคู่ไปกับการก าจัดวัชพืช และแมลง
ศัตรูพืช เพ่ือให้พืชพรรณดูดซับปุ๋ยได้อย่างเต็มที่ 
 5.4  การป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหายขาดความสวยงาม และ
ท าให้พืชพรรณชะลอการเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ   

5.4.1 แมลงศัตรูพืช    
5.4.2 โรคพืช    
5.4.3 สัตว์ชนิดต่างๆ 
หลักการป้องกันก าจัดศัตรูพืช   
       1) พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แล้วจึงหาวิธีในการป้องกัน  

ก าจัดที่เหมาะสมตามสาเหตุที่เกิด  
       2) ควรรีบป้องกันก าจัดแมลง และโรคทันทีที่พบ เช่น ควรจับแมลงท าลาย 

หรือเก็บส่วนของพืชพรรณเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก   
       3) เลือกใช้สารเคมีที่ใช้ก าจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช รวมทั้งอ่านวิธีการใช้

และส่วนผสมจากบริษัทผู้ผลิตอย่าเคร่งครัด 
       4) ก่อนฉีดพ่น ควรหาหน้ากาก หรือชุดป้องกันสารเคมีและคนที่ฉีดพ่นต้องอยู่

เหนือลมเสมอ  
       5) ควรฉีดพ่นช่วงใกล้ค่ าไม่ควรฉีด เมื่อแดดร้อนจัดเพราะสารเคมีจะระเหยเร็ว 

หรือควรฉีดก่อนฝนตกอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพราะฝนตกชะล้างสารเคมีออกหมด   
         6) ขณะท าการฉีดพ่นสารเคมีไม่ควรรับประทานอาหารหาร หรือวางภาชนะ
บรรจุอาหารไว้ใกล้เคียงบริเวณปฏิบัติติงาน ตลอดจนไม่ควรน าเด็ก หรือสัตว์เลี้ยงไว้ ใกล้บริเวณที่
ปฏิบัติติงาน เพราะอาจถูกละอองสารเคมี   
  7) หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้วอาบน้ าชะล้างร่างกายให้สะอาดแล้ว เปลี่ยนเสื้อผ้า
ใหม่ทันที    8) ขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายให้ถูกวิธี เช่น ฝังดิน เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 1.5  การฉีดพ่นสารเคมี 
ที่มา : https://www.rlnwfile.com 
  5.5  การตัดแต่งกิ่ง คือ การควบคุมการเจริญเติบโตได้ดีปรับปรุงรูปทรงของพืช
พรรณให้สวยงาม และป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือให้พืชพรรณเจริญเติบโตได้ดีมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้                                   



 

  5.5.1 การตัดแต่งไม้ยืนต้น มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้        
         1) ใช้เลื่อยตัดด้านล่างของกิ่งขึ้นประมาณ 1/3 ของ เส้นผ่าศูนย์กลางกิ่ง      
         2) จากนั้น ตัดด้านบนลงมาประมาณ 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลาง กิ่ง ห่างกัน
ประมาณ 20 เซนติเมตร ค่อนทางโคนกิ่ง      
         3) ตัดกิ่งให้ชิดโคน แล้วแต่งแผลและทาหรือพ่นด้วยยาแผลต้นไม้     
  5.5.2 การตัดแต่งไม้พุ่ม มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้    
           1) ตัดกิ่งที่แน่นออกเพ่ือให้ได้ทรงพุ่มที่โปร่งขึ้นโดยตัดออกท้ังกิ่ง      
         2) ตัดออกเพียงบางส่วนเพ่ือให้กิ่งเล็กๆ มากขึ้นโดยการท าให้กิ่งสั้นลงซึ่งจะตัดที่ตา
ข้าง และตัดให้ถึงส่วนข้อของกิ่ง (สมจิต โยธะคง, 2541 : 6)     
 ดังนั้น การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ได้แก่ องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ที่ ไม่มีชีวิต และมีความ
แข็งแรงเป็นงานที่เก่ียวกับการรักษาความสะอาด และซ่อมบ ารุงงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง ให้สามารถใช้งาน
ได้สะดวกปลอดภัยซึ่งจะมีการดูแล และตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ (ดังตารางการสรุปแนวความคิด
ในการดูแล)  
 
การสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา 

ประเภทงาน ลักษณะงาน รายละเอียดในการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
 (Softscape) 

ไม้ยืนต้น 1. การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ าเสมอซึ่ งปุ๋ย
อินทรีย์ นั้นสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ คือ ปุ๋ยคอก 
และปุ๋ยหมัก  
2. การพรวนดิน พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่าดิน
นั้น แห้งและมีการอัดตัวแน่นก็ควรจะ พรวนดิน
แต่ควรระวังไม่ให้โดนรากของพืชพรรณนั้นๆ  
3. การก าจัดโรค และแมลง เมื่อสังเกตเห็นว่าพืช
พรรณนั้นๆ มีโรคหรือมีสิ่งผิดปกติควรท า การ
หาสาเหตุ และชนิดของโรคใน ทันทีแล้วท าการ
รักษาหรือพ่นยา เพ่ือเป็นการป้องกัน 
 4. การก าจัดวัชพืช ควรถอนวัชพืชบริเวณโคน
ของต้นพืชนั้นๆ เพ่ือให้พืชนั้นได้รับสารอาหาร
อย่างเต็มที ่
 

การใส่ปุ๋ยหรือ
พรวนดิน
สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง 

 
 
 



 

การสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 
ประเภทงาน ลักษณะงาน รายละเอียดในการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
 (Softscape) 

ไม้พุ่ม 1. การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ าเสมอ  
2. การพรวนดิน พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่า
ดินนั้นแห้งและมีการอัดตัวแน่นก็ควรจะ
พรวนดินแต่ควรระวังไม่ให้โดนรากของพืช
พรรณนั้นๆ 
3. การก าจัดโรคและแมลง เมื่อสังเกตเห็น
ว่าพืชพรรณนั้นๆ มีโรคหรือมีสิ่งผิดปกติ
ควรท าการหาสาเหตุ และชนิดของโรคแต่
เนิ่นๆ ทันทีแล้วท าการรักษาหรือพ่นยา 
เพ่ือป้องการกัน 
4. การก าจัดวัชพืช ควรถอนวัชพืชบริเวณ
โคนต้นพืชนั้นๆ เพ่ือให้พืชนั้นได้รับ
สารอาหารอย่างเต็มท่ี 
5. การตัดแต่งกิ่งพืชพรรณ เป็นการตัดใน
ส่วนของผิวใบของพุ่มใบ เพ่ือให้ได้รูปทรง
ตรงตามที่ต้องการ 

ในกรณีฤดูฝน
ควรลดการรดน้ า
เป็น  
3 ครั้งต่อ/
สัปดาห์ 

 สนามหญ้า 1. การตัดสนามหญ้า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง 
ขึ้นอยู่ที่ชนิด ของหญ้า 
2. การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสนามหญ้า เช่น ปุ๋ย 
(46-0-0) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  
3. การรดน้ า การรดน้ าถ้าสนามหญ้าเป็น
ดินทราย ก็ควรรดน้ าทุกวันวัน ส่วนบริเวณ 
สนามหญ้าที่เป็นดินเหนียวก็ควรรด 2-3 วัน
ต่อครั้ง 

ในกรณีฤดูฝน   
ควรลดการให้น้ า
น้อยเพ่ือป้องกัน
รากเน่า 

 
 



 

การสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 
ประเภทงาน ลักษณะงาน รายละเอียดในการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทัศน์ดาดแข็ง  
(Hardscape) 

ถนน 
ทางเดินเท้า 

 
ระบบไฟฟ้า 

 
ที่นั่งส าหรับ 

พักผ่อน 
 

- การท าความสะอาด และซ่อมบ ารุง ถนน และทาง
เท้า  
- ตรวจเช็คแผ่นทางเท้าที่ช ารุดเพื่อซ่อมแซม 
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ และ
หมั่นส ารวจว่ามี หลอดไฟหรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 
- ทาสีอุปกรณ์ที่มีอยู่ ในสภาพที่ เก่า , ทรุดโทรม
เปลี่ยนสิ่งผุพังท่ีเป็นอันตราย  
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ต่างๆว่ายังใช้ได้
หรือไม่   
- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อมีสภาพเสื่อมโทรม
จากการใช้งานในลักษณะต่างๆ  
 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถาม 
เรื่อง ความต้องการของผู้เข้าใช้เทศบาลเมืองลาดสวาย 

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้เพ่ือประกอบใน 
การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในเทศบาล เพ่ือประกอบการท าปัญหาพิเศษ เรื่องโครงการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการตอบ
แบบสอบถามท่านสามารถตอบอย่างอิสระตามความเห็นที่เป็นจริงค าตอบและข้อความต่างๆ จะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบแต่อย่างใด แต่จะมีประโยชน์ในการศึกษา 
 
ค าชี้แจง 1. กรุณาเติมเครื่องหมาย ✓ ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
  2. เนื้อหาในแบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 สถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ( ) เจ้าหน้าที่/พนักงานของเทศบาล  ( ) ผู้มาติดต่อราชการ 
1.2 อายุ 
 ( ) ต่ ากว่า 20 ปี   ( ) 20-30 ปี  ( ) 31-40 ปี 
 ( ) 41-50 ปี  ( ) 51-60 ปี  ( ) 60 ปี ขึ้นไป 
1.3 ระดับการศึกษา 
 ( ) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา    ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น 
 ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.   ( ) อนุปริญญา/ปวส. 
 ( ) ปริญญาตรี     ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
1.4 อาชีพ 
 ( ) นักเรียน/นักศึกษา    ( ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
 ( ) พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน   ( ) แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 
 ( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   ( ) เกษตรกร 
 ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................................... 
1.5 ท่านเดินทางมาท่ีเทศบาลแห่งนี้โดยวิธีใด 
 ( ) รถจักรยาน     ( ) รถจักรยานยนต์ 
 ( ) เดินเท้า     ( ) รถส่วนบุคคล 
 ( ) รถโดยสาร     ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
 



 

1.6 เหตุผลที่ท่านเดินทางมาที่เทศบาลเพ่ืออะไร 
 ( ) กระบวนงานส านักปลัด     ( ) กระบวนงานการช่าง ( ) กระบวนงานสาธารณสุข 

 ( ) กระบวนงานกองสวัสดิการ ( ) กระบวนงานกองคลัง    ( ) กระบวนงานกองการศึกษา 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ..................... 

ตอนที่ 2 ข้อมูลความต้องการรูปแบบและกิจกรรมภายในเทศบาลเมืองลาดสวายทั่วไปด้านกิจกรรม 
2.1 ท่านเข้ามาที่เทศบาลเพ่ือทากิจกรรมในวันใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

 ( ) วันจันทร์-วันศุกร์    ( ) วันเสาร์-วันอาทิตย์ 
 ( ) วันหยุดนักขัตฤกษ์    ( ) ทุกวัน 
 ( ) ช่วงเทศกาล     ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................  

2.2 ท่านเขา้มาทีเ่ทศบาลเพ่ือท ากิจกรรมในช่วงเวลาใด (เลือกตอบได้เพียง 1ข้อ) 
 ( ) 06.00-08.00 น.    ( ) 08.01-12.00 น.   
 ( ) 13.00-17.00 น.    ( ) 17.01-18.00 น. 
 ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

2.3 ท่านเขา้มาทีเ่ทศบาลเพ่ือท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด (เลือกตอบได้เพียง 1ข้อ) 
 ( ) น้อยกว่า 15 นาที    ( ) 30-60 นาที 
 ( ) มากกว่า 60 นาที    ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 
2.4 กิจกรรมที่มีอยู่ภายในเทศบาลท่านใช้เวลากับกิจกรรมมากน้อยเพียงใด (กรุณาเติมเครื่องหมาย 
✓ ลงในช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 

กิจกรรม 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
สุด 

1. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ      
2. พักผ่อนหย่อนใจ      
3. กิจกรรมนันทนาการ      

2.5 สิ่งอ านวยความสะดวกในเทศบาลแห่งนี้ท่านคิดว่าควรปรับปรุงมากน้อยเพียงใด (กรุณาเติม
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 

สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีควรปรับปรุง 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
สุด 

1. ที่จอดรถ       
2. ทางเดินเท้า      
3. สนามเด็กเล่น      
4. ม้านั่ง      
5. ถังขยะ      



 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมที่ต้องการเพ่ิมเติม (กรุณาเติมเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างสิ่งที่
ต้องการให้มีเพ่ิม) 

สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีควรเพ่ิม 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
สุด 

1. ทีน่ั่งพักผ่อน      
2. อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย      
3. จุดจอดรถ      

 

ข้อเสนอแนะ 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

         ขอขอบคุณครับ 



ประวัติผู้จัดท ำ 

 
ชื่อ นายสุลักษณ์ โชติพรม 

เกิด 18 กุมภาพันธ์ 2539 

 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา 2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

    โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา จังหวัดลพบุรี 

 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลพบุรี 

 ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย 

    โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 

 ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 

 

 สถานที่ติดต่อ  92/65 หมู่ 4 ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี 15000 

โทรศัพท ์: 09 8478 7702 

Email : sulak_9265ooig@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:sulak_9265ooig@hotmail.com


ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ นายณัฐพล ปวินธาดา 

เกิด 30 ตุลาคม 2538 

 

การศึกษา 

ปีการศึกษา 2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง 

ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการล าลูกกา 

 จังหวัดปทุมธานี 

ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย 

 โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี 

ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 

 

  สถานที่ติดต่อ  90/64 หมู่ 6 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา  

 จังหวัดปทุมธานี 12150 

 โทรศัพท ์: 08 9117 0043 

 Email : Nattapanice55@hotmail.com 

 

 


