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บทคัดย่อ 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว ตั้งอยู่ที่ต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ถูกตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กีฬาส าหรับชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนมาออก
ก าลังกายและจัดกิจกรรม โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 10 ไร่ หรือ 16,000 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่อาคาร 3 ไร่ 
หรือ 4,800 ตารางเมตร พ้ืนที่โล่งภายนอกอาคาร 7 ไร่ หรือ 11,000 ตารางเมตร โดยพ้ืนที่ส าหรับ
ออกแบบมี 2 ไร่ หรือ 3,200 ตารางเมตร  
 ปัจจุบันทางนายกเทศบาลเมืองล าสามแก้วมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ภายนอกอาคารให้เป็น
สถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้งและพ้ืนที่สาธารณะส าหรับท ากิจกรรมเพ่ือให้คนในชุมชนเข้ามาใช้
บริการและพักผ่อน ซึ่งสภาพปัจจุบันมีคนเข้ามาใช้บริการศูนย์กีฬาจ านวนมากท าให้พ้ืนที่ภายใน
อาคารไม่เพียงพอ ดังนั้นทางนายกเทศบาลจึงอยากจะใช้พ้ืนที่ภายนอกอาคารที่มีลักษณะโล่งกว้างมา
เป็นพ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อนและออกก าลังกายเพ่ือรองรับประชาชนแต่ต้นไม้หรือพ้ืนที่ด้านภูมิทัศน์
ด้านนอกที่มีน้อยเกินไปทางนายกจึงมีความประสงค์อยากให้มีพ้ืนที่ด้านภูมิทัศน์และใช้สอยพ้ืนที่
ภายในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น จึงเป็นที่มาในการออกแบบปรับปรุงจัดภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาล
เมืองล าสามแก้วเป็นพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนพักผ่อนและพ้ืนที่ออกก าลังกายกลางแจ้งให้กับคนในชุมชน
และละแวกใกล้เคียงและแก้ไขปัญหาด้านการใช้ผู้ใช้พ้ืนที่โครงการมีปัญหาการด้านภูมิทัศน์ต้นไม้มี
น้อยเกินไปเพ่ือให้มีพ้ืนที่ใช้สอยให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชน 
 จากข้อจ ากัดของพ้ืนที่โครงการและความต้องการของผู้ใช้จึงออกแบบโครงการสามารถแบ่ง
พ้ืนที่ในโครงการได้ดังนี้ 
 พ้ืนที่ Zone A หรือ Active Zone มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,988 ตารางเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าการ
ออกแบบเป็นพ้ืนที่ออกก าลังกายและท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ ปัจจุบันพ้ืนที่ยังไม่มีการจัดสรร
ดูแลโดยมีกลิ่นรบกวนจากทางด้านหลังของโครงการมีฝุ่นละอองเข้าพ้ืนที่โครงการจากถนน ขาดระบบ 
 
 



 ข 

บทคัดย่อ  (ต่อ) 
 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แนวทางในการแก้ไขปลูกต้นไม้เพ่ือลดกลิ่นและฝุ่นละอองเพ่ิมระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 พ้ืนที่ Zone B หรือ Passive มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,212 ตารางเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าการ
ออกแบบพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนปัจจุบันพ้ืนที่ยังไม่มีการจัดสรรดูแล โดยมีกลิ่นรบกวนจากทางด้านหลัง
ของโครงการมีฝุ่นละอองเข้าพ้ืนที่โครงการจากถนน ขาดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แนวทางในการแก้ไข ปลูกต้นไม้เพ่ือลดกลิ่นและฝุ่นละอองเพ่ิมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการจัดท าโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว อ าเภอ 
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามที่ตั้งไว้ได้ด้วยค าแนะน าและความกรุณาอย่างสูงจาก
อาจารย์บุญญาพร บุญศรี อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแนวความคิดต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ในการท าปัญหาพิเศษ ท าให้ข้าพเจ้ารู้ถึงอุปสรรคต่างๆ และวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ จน
สามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ที่คอยให้
ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ มากมาย ที่ส าคัญที่สุดขอขอบพระคุณทาง
เทศบาลเมืองล าสามแก้วและท่านนายกเทศบาลเมืองล าสามแก้ว ที่ได้อนุเคราะห์ในการน าพ้ืนที่มาใช้
ในการเรียนรู้ ขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ข้อมูล ดังนั้นจึงขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง ณ ที่นี ้ 

     สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่คอยให้ก าลังใจ ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งก าลังใจที่ดีต่อ
กันเสมอมา และคอยผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวถึงมา ณ 
ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณครับ  

 
 

ณัฐพงษ์ นิ่มนวล 
                 มีนาคม 2560 



 

ง 

 

สารบัญ 
 

           หน้า 

บทคัดย่อ             ก  
กิตติกรรมประกาศ            ค 
สารบัญ              ง 
สารบัญภาพ             ฉ 
สารบัญตาราง             ฌ 
สารบัญแผนภูมิ             ญ 
บทที่ 1 บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและเหตุผลที่ศึกษา         1 
 1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา          1 
 1.3 ขอบเขตในการศึกษา           2 
 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าที่ได้รับ          5 
 1.5 วิธีการด าเนินงาน           5 
 1.6 ล าดับและขั้นตอนการศึกษา          7 
บทที่ 2 การศึกษาแนวคิด และกรณีศึกษา 

2.1 ความหมายของสวนสาธารณะ         8 
2.2 ความหมายของนันทนาการ          9 
2.3 หลักการวางผังบริเวณ         10 
2.4 แนวคิดในการวางผังบริเวณ         13 
2.5 แนวคิดด้านการสัญจร        21        
2.6 กรณีศึกษา           24 

บทที่ 3 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 3.1 ศึกษาที่ตั้งของจังหวัดปทุมธานี         33 
 3.2 ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ        35 
 3.3 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพ้ืนที่โครงการ       50 
 3.4 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ     53 
บทที่ 4 ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 4.1 ผลงานการออกแบบ          60 
 4.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน์        76 
 



 

จ 

 

สารบัญ  (ต่อ) 
 

                                                                 หน้า 
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 5.1 บทสรุป           83 
 5.2 ข้อเสนอแนะ          84 
บรรณานุกรม            85 
ภาคผนวก            86 
 แบบสอบถาม 
ประวัติผู้จัดท า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฉ 

 

สารบัญภาพ 
 

                                                                                                  หน้า 
ภาพที่ 1.1 ขอบเขตของพ้ืนที่ออกแบบ          2 
ภาพที่ 1.2 การเข้าถึงโครงการ           3 
ภาพที่ 1.3 อาณาเขตของพื้นที่โครงการ          4 
ภาพที่ 2.1  ถนนระบบตาราง         13 
ภาพที่ 2.2 ถนนระบบรัศมี             14 
ภาพที่ 2.3 ถนนระบบทางยาว           14 
ภาพที่ 2.4 ถนนระบบทางโค้ง         14 
ภาพที ่2.5 การจัดที่จอดรถทั่วไปแบบต่างๆ        15 
ภาพที่ 2.6 การระบายน้ าแบบระนาบเอียง             16 
ภาพที่ 2.7 การระบายน้ าแบบระนาบเอียงและแอ่ง          17 
ภาพที่ 2.8 การระบายน้ าแบบระบบกรวย            17 
ภาพที่ 2.9 การระบายน้ าบนไหล่เนิน            18 
ภาพที่ 2.10 ช่องระบายน้ าจากบริเวณ          18    
ภาพที่ 2.11 บ่อดักน้ า          18 
ภาพที่ 2.12 รางระบายน้ าฝรั่งเศส         19 
ภาพที่ 2.13 ท่อลอด     19 
ภาพที่ 2.14 ท่อระบายน้ าใต้ดิน    19                                                                                                   
ภาพที่ 2.15 ระบบระบายน้ าเฉพาะแห่งที่แฉะเท่านั้น     20 
ภาพที่ 2.16 ระบบระบายน้ าแบบก้างปลา    20 
ภาพที ่2.17 ระบบตารางตัวดัก    20 
ภาพที่ 2.18 ระบบแบบตัวดัก      20 
ภาพที่ 2.19 แผนที่การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ     25 
ภาพที่ 2.20 ผังบริเวณสวนสขุภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา     26 
ภาพที่ 2.21 เส้นทางการสัญจรภายในโครงการ     27 
ภาพที ่2.22 การจัดวางกลุ่มพืชพรรณภายในพื้นที่โครงการ       28 
ภาพที ่2.23 การปลูกพืชพรรณเป็นกลุ่มเพื่อช่วยบดบังแสงแดด      28 
ภาพที่ 2.24 การปลูกพืชพรรณขนานตามแนวทางเดินเท้า    29 
ภาพที่ 2.25 การใช้พรรณไม้เพ่ือก าหนดขอบเขตและแบ่งกิจกรรม       29 
ภาพที่ 2.26 การใช้พรรณเพ่ือสร้างจุดเด่นและความสวยงาม        29 



 

ช 

 

สารบัญภาพ  (ต่อ) 
 

หน้า 
ภาพที่ 2.27 การปลูกไทรคอมแพคเพ่ือเพ่ิมลูกเล่นให้กับสวน     30 
ภาพที่ 2.28 การจัดวางเก้าอ้ีวางไว้ตามจุดต่างๆ     30 
ภาพที่ 2.29 โคมไฟให้แสงสว่างเพ่ือความสะดวกและช่วยเพิ่มบรรยากาศ     31 
ภาพที่ 2.30 ทางเดินเท้า         31 
ภาพที่ 2.31 แผ่นพื้นบริเวณลานอเนกประสงค์และลานพักผ่อน     31 
ภาพที่ 2.32 ศาลาพักผ่อน      32 
ภาพที่ 2.33 โคมไฟบริเวณขั้นบันไดและไฟส่องประดับเพ่ิมความสวยงามยามค่ าคืน    32 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี         33 
ภาพที่ 3.2 แผนที่จังหวัดปทุมธานี          34 
ภาพที่ 3.3 แผนที่ทางเข้าพ้ืนที่โครงการ         37 
ภาพที่ 3.4 สภาพภูมิอากาศ          40 
ภาพที่ 3.5 แปลนเส้นทางการสัญจร         42 
ภาพที่ 3.6 ทางเข้าด้านทิศตะวันตก         43 
ภาพที่ 3.7 ทางสัญจรบริเวณพ้ืนที่โครงการ         43 
ภาพที่ 3.8 ลักษณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ       44 
ภาพที่ 3.9 ต าแหน่งของสิ่งก่อสร้างเดิม         45 
ภาพที่ 3.10 อาคารกีฬา           45 
ภาพที่ 3.11 สนามเด็กเล่นออกก าลังกาย         46 
ภาพที่ 3.12 มุมมองและทัศนียภาพภายในพ้ืนที่โครงการ       48 
ภาพที่ 3.13 มุมมองและทัศนียภาพภายในพ้ืนที่โครงการ       49 
ภาพที่ 3.14 Zoning Plan          52 
ภาพที่ 3.15 Bubble Diagram                  58                                                       
ภาพที่ 3.16 Site Relation            59 
ภาพที่ 4.1  บทน า (Introduction)         60 
ภาพที่ 4.2  การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis)         61 
ภาพที่ 4.3  การวิเคราะห์พื้นที่ (Site Analysis)         62 
ภาพที่ 4.4  Bubble Diagram, Site Relation          63 
ภาพที่ 4.5  แนวความคิดหลัก (Main Concept)        64 
ภาพที่ 4.6  Master Plan ทั้งหมด         65 



 

ซ 

 

สารบัญภาพ  (ต่อ) 
 

                                                                                                   หน้า 
ภาพที่ 4.7 Hardscape Plan          66 
ภาพที่ 4.8 Softscape           67 
ภาพที่ 4.9 รูปตัด รูปด้าน (Section, Elevation)       68 
ภาพที่ 4.10 รูปตัด รูปด้าน (Section, Elevation)       69 
ภาพที่ 4.11 รูปตัด A, B (Section)         70 
ภาพที่ 4.12 Detail Plan A          71 
ภาพที่ 4.13 Detail Plan B          72 
ภาพที่ 4.14 Lighting Plan          73 
ภาพที่ 4.15 Perspecive           74 
ภาพที่ 4.16 Perspecive          75 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฌ 

 

สารบัญตาราง 
 

                                                                                                  หน้า 
ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่โดยรอบโครงการ        35 
ตารางที่ 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่โครงการ      50 
ตารางที่ 3.3 สรุปความต้องการที่อยากให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการ      56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ญ 

 

สารบัญแผนภูม ิ
 

                                                                                                  หน้า 
แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา          7 
แผนภูมิที่ 3.1 ความเร็วลมเฉลี่ยปี พ.ศ.2555-2559       38 
แผนภูมิที่ 3.2 อุณหภูมิเฉลี่ยปี พ.ศ.2555-2559       38 
แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ปี พ.ศ.2555-2559       39 
แผนภูมิที่ 3.4 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปี พ.ศ.2555-2559      39 
 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ถูกตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กีฬาส าหรับชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนมาออกก าลังกายและจัด
กิจกรรม โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 10 ไร่ หรือ 16,000 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่อาคาร 3 ไร่ หรือ 4,800 
ตารางเมตร พ้ืนที่โล่งภายนอกอาคาร 7  ไร่ หรือ 11,000 ตารางเมตร โดยพ้ืนที่ส าหรับออกแบบ มี 2 ไร่ 
หรือ 3,200 ตารางเมตร 
 ปัจจุบันทางนายกเทศบาลเมืองล าสามแก้วมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ภายนอกอาคารให้เป็น
สถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้งและพ้ืนที่สาธารณะส าหรับท ากิจกรรม เพ่ือให้คนในชุมชนเข้ามาใช้
บริการและพักผ่อน ซึ่งสภาพปัจจุบันมีคนเข้ามาใช้บริการศูนย์กีฬาจ านวนมากท าให้พ้ืนที่ภายใน
อาคารไม่เพียงพอ ดังนั้นทางนายกเทศบาลจึงอยากจะใช้พ้ืนที่ภายนอกอาคารที่มีลักษณะโล่งกว้างมา
เป็นพ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อนและออกก าลังกายเพ่ือรองรับประชาชนแต่ต้นไม้หรือพ้ืนที่ด้านภูมิทัศน์
ด้านนอกที่มีน้อยเกินไปทางนายกจึงมีความประสงค์อยากให้มีพ้ืนที่ด้านภูมิทัศน์และใช้สอยพ้ืนที่
ภายในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น จึงเป็นที่มาในการออกแบบปรับปรุงจัดภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาล
เมืองล าสามแก้วเป็นพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนพักผ่อนและพ้ืนที่ออกก าลังกายกลางแจ้งให้กับคนในชุมชน
และละแวกใกล้เคียงและแก้ไขปัญหาด้านการใช้ผู้ใช้พ้ืนที่โครงการมีปัญหาการด้านภูมิทัศน์ต้นไม้มี
น้อยเกินไปเพ่ือให้มีพ้ืนที่ใช้สอยให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชน 

 

1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
1.2.1 ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบภูมิทัศน์ในสวนสาธารณะ 
1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของโครงการเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบพ้ืนที่ 
1.2.3 ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการของผู้เข้าใช้เพ่ือก าหนดรูปแบบของ

กิจกรรมให้เหมาะสม 
1.2.4 น าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว 

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาของโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่เลขท่ี 199 หมู่ 6 ถนนล าลูกกา-ธัญบุรี ต าบลคูคต อ าเภอล า
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 10 ไร่ หรือ16,000 ตารางเมตรเป็นพ้ืนที่อาคาร 3 ไร่ หรือ 
4,800 ตารางเมตร พ้ืนที่โล่งภายนอกอาคาร 7 ไร่ หรือ 11 ,000 ตารางเมตร โดยพ้ืนที่ส าหรับ
ออกแบบ 2 ไร่ หรือ 3,200 ตารางเมตร 
 

 

 

  

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  

แสดง : ขอบเขตของพ้ืนที่ออกแบบ ภำพที่ 1.1 

สัญลักษณ์ :  

                                              

 

ที่ตั้งโครงการ 
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 1.3.1 ทางเข้าที่ 1 มาจากถนนรังสิต-นครนายก 305 
1.3.1.1 เดินทางจากทางถนนรังสิต-นครนายก เส้น 305 ขาเข้ากรุงเทพมหานคร โดยข้าม

สะพานเดินทางตรงไปยังถนนเส้นล าลูกกา 11 ขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร ให้สังเกตตลาดนานาเจริญ 
ให้ขับเข้าไปยังถนนหน้าตลาดนานาเจริญตรงไปประมาณ 800 เมตร จนสุดถนนถึงถนนเส้นหลัก ก็จะถึง
พ้ืนที่โครงการ 
 1.3.2 ทางเข้าที่ 2 มาจากถนนล าลูกกา 3312 

1.3.2.2 เดินทางจากถนนล าลูกกา เส้น 3312 โดยเลี้ยวซ้ายเข้าทางถนนเส้นล าลูกกา 
11 ขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร ให้สังเกตตลาดนานาเจริญ ให้ขับเข้าไปยังถนนหน้าตลาดนานาเจริญ
ตรงไปประมาณ 800 เมตร จนสุดถนนถึงถนนเส้นหลัก ก็จะถึงพ้ืนที่โครงการ 
 

ภำพที่ 1.2 การเขาถึงโครงการ 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  

แสดง : อาณาเขตของพ้ืนที่โครงการ ภำพที่ 1.3 

สัญลักษณ์ :  

                                               

 

ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 

ทิศตะวันตก ติดกับถนน ทิศตะวันออก ติดกับที่จอดรถ

รถ 

ทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 

ทิศทางติดต่อ 

พ้ืนที่ออกแบบ 

ขอบเขตในการศึกษา 
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงทฤษฎีการออกแบบภูมิทัศน์ในสวนสาธารณะ 
1.4.2 ทราบถึงข้อมูลพื้นที่ในโครงการเพ่ือน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้มาใช้โครงการ 
1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมในความต้องการของผู้เข้าใช้เพ่ือก าหนดรูปแบบของกิจกรรมให้

เหมาะสม 
1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬา

เทศบาลเมืองล าสามแก้ว อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
1.5.1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบออกแบบภูมิทัศน์และกรณีศึกษา               

1.5.1.1 ศึกษาหลักการออกแบบสวนสาธารณะ 
1.5.1.2 ศึกษาหลักการของพ้ืนที่นันทนาการ 
1.5.1.3 ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียง (กรณีศึกษา) 

 1.5.2 ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
1.5.2.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตที่ติดต่อกับโครงการ 
1.5.2.2 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
1.5.2.3 สภาพแวดล้อมรอบโครงการ 
1.5.2.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
1.5.2.5 ลักษณะภูมิอากาศ 
1.5.2.6 ลักษณะโครงสร้างของดิน 
1.5.2.7 ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
1.5.2.8 ลักษณะทางสัญจร 
1.5.2.9 มุมมองและทัศนียภาพ 
1.5.2.10 สถาปัตยกรรมเดิม 

 1.5.3 ศึกษาถึงผู้ใช้โครงการ 
1.5.3.1 ลักษณะพฤติกรรมจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
1.5.3.2 ความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 

 1.5.4 สรุปข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ 
1.5.4.1 สรุปศักยภาพพ้ืนที่โครงการ 
1.5.4.2 สรุปลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ 

 

 

 



6 
 

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) แนวความคิดเก่ียวกับทางสัญจรภายในโครงการ 
3) แนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
4) แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 

1.5.5.4 ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
1.5.5.5 แสดงแบบแปลนครั้งสุดท้าย (Master Plan) 
1.5.5.6 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ (Detail Plan) 
1.5.5.7 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน ของโครงสร้างต่างๆ (Section and Elevation) 
1.5.5.8 แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ (Perspective) 
1.5.5.9 ท าการประมาณราคา 

 1.5.6 ขั้นตอนในการสรุปและประเมินผล 
1.5.6.1 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
1.5.6.2 ข้อเสนอแนะ 

1.5.7 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับและขั้นตอนกำรศึกษำ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

           1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบสวนสาธารณะ 

       - ศึกษาประวัติความเป็นมา  
       - ศึกษาหลักการออกแบบสวนสาธารณะ  
       - ศึกษากรณีศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 

 

2. ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ 
       - ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตที่ติดต่อกับ
โครงการ 
     - การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
     - สภาพแวดล้อมรอบโครงการ 
     - ลักษณะภูมิประเทศ 
     - ลักษณะภูมิอากาศ 
     - ลักษณะโครงสร้างของดิน 
     - ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
     - ลักษณะทางสัญจร 
     - ทัศนียภาพ 
     - รูปแบบสถาปัตยกรรม 
    

5. ขั้นตอนการออกแบบ 
      - ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
      - ก าหนดความสัมพันธข์องกิจกรรมในโครงการ 
      - ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
      - แสดงแบบแปลนคร้ังสุดท้าย (Master Plan) 
      - แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ (Detail Plan) 
      - แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน ของโครงสร้างต่างๆ (Section and 
Elevation) 
      - แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ (Perspective) 
      - ท าการประมาณราคา 

6. ขั้นตอนในการสรุปและประเมินผล 
   - น าเสนอผลงานการออกแบบ 
   - ข้อเสนอแนะ 
 

7. จัดท ารูปเล่ม 

3. ศึกษาถึงผู้ใช้โครงการ 
       - ลักษณะพฤติกรรมจ านวนของผูใ้ช้โครงการ 
       - ความต้องการของผู้ใช้พื้นที่โครงการ 

           
 

4. สรุปข้อมูลของพื้นที่โครงการ 
       - สรุปศักยภาพพื้นที่โครงการ 
       - สรุปลักษณะของกจิกรรมที่เกิดขึน้ในพื้นที่โครงการ 

           
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนการศึกษา 



 

 

บทท่ี 2 
การศึกษาแนวคิดทฤษฏี และกรณีศึกษา 

 
จากการศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว อ าเภอ

ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีความส าคัญในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที่โครงการ จึงต้องศึกษา
แนวคิดและหลักการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ สวนสาธารณะ และ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะของพ้ืนที่ของการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานและแนวทางส าคัญที่จะท าให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในเบื้องต้น ก่อนที่จะด าเนินการศึกษา
รายละเอียดในบทต่อไป  เพ่ือให้การศึกษาและการวิเคราะห์ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปตามข้อมูลพ้ืนฐานที่
ถูกต้อง 

 

2.1  ความหมายของสวนสาธารณะ 
2.1.1 ความหมายของสวนสาธารณะ 

อาจกล่าวได้ว่า สวนสาธารณะ คือปอดของเมืองที่ช่วยกรองบรรยากาศให้ปราศจาก
มลภาวะทางอากาศ นอกจากนี้สีเขียวของต้นไม้ และสีสันที่สดใสของดอกไม้ตลอดจนบรรยากาศ ของ
ธรรมชาติ สามารถท าให้เกิดความสดชื่นรื่นรมย์ได้สวนสาธารณะจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ 
ด ารงชีวิตของคนในสังคมเมืองอย่างมากทั้งนี้ได้มีนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องหลายท่านได้ให้ความหมายของ
สวนสาธารณะดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ที่ช่วยให้เกิดความสมดุล
ระหว่างสิ่งก่อสร้างและธรรมชาติ โดยเป็นพ้ืนที่ออกก าลังกายและสถานพักผ่อนทางด้านจิตใจหลัง
ภารกิจประจ าวัน สถานทีเ่หล่านี้อาจเป็นสวนสาธารณะ อุทยาน สวนสัตว์ สนามกีฬา บริเวณถนนโดย
จัดทางเดินที่ร่มรื่น อาจประดับด้วยน้ าพุ เก้าอ้ีนั่ง แสงไฟ เพ่ือให้ผู้เข้าใช้เ กิดความพึงพอใจและ
ปลอดภัย (เอ้ือมพร  วีสมหมาย, 2527:18) 

สถานที่ที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับ ประชาชน
ทั่วไปและเป็นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินเล่น การพักผ่อน การออกก าลังกาย โดยการจัด
แต่งบริเวณไว้อย่างสวยงามพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกไว้คอยบริการประชาชนที่มาใช้สถานที่ 
(ไข่มุก  พานิชกุลพงศ,์ 2549:32)   

2.1.2  มาตรฐานสวนสาธารณะ 

 ส่วนมาตรฐานของพ้ืนที่สวนสาธารณะต่อชุมชนต่างๆนั้น ได้มีการก าหนด

มาตรฐานสากลก าหนดพ้ืนที่ 9.38  ไร่/ประชากร 1,000 คน (15 ตารางเมตร/คน) อังกฤษ 14.38 ไร่/ 

ประชากร 1,000 คน (23 ตารางเมตร/คน) สหรัฐอเมริกาก าหนด 25 ไร่/ประชากร 1,000 คน (40 

ตารางเมตร/คน) สิงคโปร์ก าหนด 6.8 ไร่/ประชากร 1,000 คน (10.90 ตารางเมตร/คน) มาเลเซีย 
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ก าหนด 1.80 ไร่/ประชากร 1,000 คน (2.90 ตารางเมตร/คน)  จะเห็นได้ว่า มาตรฐานแต่ละประเทศ 

ไม่เหมือนกัน ส าหรับประเทศไทย กรุงเทพมหานครก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวไว้ 1.8 ไร่/ประชากร 1,000 

คน หรือประมาณ 38 คน/ตารางเมตร (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527:42) 

จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่าสวนสาธารณะคือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พ้ืนที่

ออกก ากาย โดยพ้ืนที่โครงการยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์จึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

โครงการให้เป็นสวนสาธารณะประเภทสวนสุขภาพโดยมีพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 

สามารถให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกันโดยมีการจัดการสิ่งอ านวยความ

สะดวกไว้บริการ 

 

2.2  ความหมายของพื้นที่นันทนาการ 
ความหมายของนันทนาการ นันทนาการเดิมมาจากค าว่า สันทนาการ (Recreation) ซึ่ง

หมายถึง การพูด การสนทนาซึ่งกันและกัน ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นกัน แต่

ความหมายยังไม่ตรงกับค าว่า Recreation ต่อมาศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน หรือนามปากกา 

เสถียรโกเสส ได้บัญญัติค าศัพท์ภาษาไทยขึ้นมาใหม่เป็น นันทนาการ มาจากค าว่า นันทน สนธิกับค า

ว่า อาการ หมายถึง ลักษณะอาการแห่งความสนุกสนานร่าเริง  (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527:32)

 ความมุ่งหมายของนันทนาการ กิจกรรมใดๆ ก็ตามจะก่อให้เกิดความสนุกสนาน ความพึง

พอใจของผู้น ากิจกรรมหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ าเป็นจะต้องมีเป้าหมายในการด าเนินงานที่แน่นอน 

โดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านนันทนาการ ผู้น าและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทราบก่อนว่า กิจกรรมนั้นๆ 

เน้นให้เกิดประโยชน์ทางด้านใดมากกว่า เพ่ือจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุ

ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ ซึ่งทางด้านกิจกรรมนันทนาการนั้นมีความมุ่งหมาย 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 เพ่ือพัฒนาด้านสุขภาพ (Health Development) สุขภาพเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมในยามว่างมากเท่าๆ กับการประกอบการงาน อากัปกิริยาที่แสดงในยามว่างเป็นเครื่องวัดได้

อย่างดีถึงคุณภาพของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ น้ าใจ กิจกรรมต่างๆ จะช่วยผ่อนคลายและปลดเปลื้อง

ความตึงเครียดในการท างาน ท าให้ลืมปัญหาต่างๆ จึงเป็นเครื่องส่งเสริมสุขภาพทางจิตและกิจกรรมที่

ให้ผู้เข้าร่วมได้สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ เป็นเครื่องส่งเสริมสุขภาพทางกาย  

2.2.2 เพ่ือพัฒนาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relationship) ในขณะที่บุคคลได้เล่นร่วม
สังสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ เป็นการส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี จะมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็น ประสบการณ์การท างานของกันและกัน นอกจากนี้ยังได้รู้จักสนิทสนมคุ้นเคย รู้จักยศ 
ต าแหน่ง หน้าที่การงานอาชีพ รู้จักนิสัยใจคอ สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้าน
มนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี 
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2.2.3 เพ่ือพัฒนาการเป็นพลเมืองดี (Civic Development) ในการสร้างคุณธรรมอันดี
ระหว่างสมาชิกของชุมนุมชน ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมทุกอย่างที่จัดกิจกรรมนี้ท าให้บุคคลได้
พัฒนาไปในทางท่ีดี ท าให้คนเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม มีความเคารพต่อ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกติกาต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ตัว ย่อม
เป็นคนมีระเบียบวินัยดี จะเป็นแนวทางของการเป็นพลเมืองดีต่อไป  

2.2.4 เพ่ือพัฒนาตนเอง (Self Development) เป็นการช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิดทักษะใน
การเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมในโอกาสต่อไป นอกจากนี้
ยังได้รับสิ่งแปลกใหม่ที่เขาไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน มีความสุขความพึงพอใจ ในสิ่งที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมนันทนาการทางด้านการพูด การเขียน ศิลปะ ดนตรี การกีฬา จะท าให้เขาเกิดทักษะ
ความสามารถเพ่ือพัฒนาตนเองสืบต่อไปได้ดีขึ้น  

จากความหมายดังกล่าวได้น ากิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่โครงการดังนี้ 
กิจกรรมนันทนาการ ประเภทการพัฒนาสุขภาพส่งเสริมสุขภาพทางกาย และจิตใจให้ผู้เข้าร่วม
สนุกสนาน กิจกรรมประเภทพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ให้บุคคลได้ร่วมสังสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ เป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี กิจกรรมประเภทพัฒนาการเป็นผลเมืองดีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเคารพ
ต่อกฎระเบียบข้อบังคับ หรือกติกาต่างในสังคม เป็นแนวของการเป็นผลเมืองที่ดี กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองช่วยส่งเสริมบุคคลให้เกิดทักษะในการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานและสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาที่ยอด
เยี่ยม เช่นการพูด การเขียน ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น 

 

2.3  หลักการวางผังบริเวณ 
 การวางผังบริเวณเป็น ศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพ่ือการจัดใช้ส่วนต่างๆ ของที่ดินนักวางผัง
บริเวณเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดในการใช้ที่ดินส่วนต่างๆ โดยการเลือกวิเคราะห์ที่ดินดังนั้นแล้วท าการ
วางรูปผังการใช้ที่ดินดังนั้นท าการวางรูปผังการใช้ที่ดินจัดรูปการสัญจรของยานพาหนะและ ทาง
คมนาคมวางแนวความคิดในด้านทัศนรูป (Visual Form) และการใช้วัสดุ ปรับปรุงรูปทรงของ ที่ดิน
เดิมด้วยการออกแบบการปรับระดับ (Grading) จัดท า ระบบระบายน้ าที่ถูกต้อง และท้ายที่สุดจะ
จัดท ารายละเอียดการก่อสร้างที่จ าเป็นเพ่ืองานก่อสร้าง การก าหนดสิ่งต่างๆ จะท าขึ้นโดยนักวางผัง 
บริเวณทั้งหมดความจริงแล้วเจ้าของโครงการหรือลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดความต้องการต่างๆ  ให้ผู้วาง 
ผังบริเวณเป็นผู้จัดไม่ว่าที่ดินหรือบริเวณนั้นมีขนาดเล็กจะต้องถือว่าที่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ สิ่งแวดล้อม
ทั้งหมด (เดชา บุญค้ า, 2557:39)  

จากการศึกษาข้างต้นพอสรุปนิยามของการวางผังได้ว่าการวางผัง คือ การจัดใช้ที่ดินใน ส่วน
ต่างๆ มีการก าหนดรายละเอียดให้กับที่ดิน โดยการวิเคราะห์ที่ดินวางผังการใช้ที่ดิน จัดรูปการ สัญจร 
หรือแม้แต่การใช้วัสดุในการปรับปรุงรูปทรงของพ้ืนที่ด้วยการออกแบบการปรับระดับ และ รวมถึง
รายละเอียดก่อสร้างที่จ าเป็นเพ่ืองานก่อสร้าง โดยอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของนักวางผังบริเวณกับ
เจ้าของโครงการเป็นผู้ก าหนดความต้องการหรือความเห็นชอบต่างๆ  
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2.3.1 กระบวนการวางผังบริเวณ 
การวางผังบริเวณเริ่มด้วยวัตถุประสงค์ก่อนวัตถุประสงค์อาจเริ่มมาจากความฝัน แรง

ดลใจ ความอยากจากปรัชญา ประสบการณ์ หรือแม้แต่ความโลภจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์ให้ละเอียด เพราะวัตถุประสงค์เป็นตัวบ่งชี้ส าคัญที่จะตามมาภายหลัง และเป็นตัวก าหนด
ส าคัญในการเลือกและวิเคราะห์บริเวณและโปรแกรมความต้องการ โปรแกรมและบริเวณที่วิเคราะห์
แล้วจะถูกน ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน เรียกว่า การสังเคราะห์ (Synthesis) ผลของการสังเคราะห์จะ
ออกมาเป็นผังการใช้ที่ดินหลายๆแบบเรียกว่าผังเผื่อเลือก ซึ่งมีเงื่อนไขแตกต่างกันแต่ต้องบรรลุ
วัตถปุระสงค์เดียวกันเสมอผังทางเลือกต่างๆ เหล่านี้ จะได้รับการประเมิน เกณฑ์ท่ีจะน ามาประเมินจะ
ตรงกับวัตถุประสงค์ ผังบริเวณที่เลือกและประเมินแล้วกลายเป็นผังหลักที่จะต้องพัฒนาและแบ่งเป็น
ผัง ขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งระยะการพัฒนาออกเป็นช่วงๆที่เหมาะสมตามสถานการณ์ ผังหลักที่จะต้อง
พัฒนาต่อและแบ่งผังขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งแบ่งระยะการพัฒนาออกเป็นช่วงๆที่เหมาะสมตาม 
สถานการณ์ ผังที่ดีที่สุดอาจไม่ได้รับเลือกมาใช้ก็ได้ผังส่วนใหญ่จะเป็นผังที่เหมาะสมที่สุดส าหรับ
สถานการณ์ที่ เป็นเงื่อนไขในขณะนั้น เช่น ความจ ากัดในงบประมาณ หรือเป็นเหตุผลทางการเมือง 
เป็นตันในผังขั้นตอนการพัฒนาต่างๆ เช่น ขั้นตอนที่ 1 จะถูกน ามาแบ่งเป็นโครงการย่อยๆ ในแต่ละ
โครงการจะได้รับการตั้งงบประมาณ จัดการออกแบบรายละเอียด จัดประมูล ท าการก่อสร้าง ตรวจรับ
งานและเปิดใช้สถานที่ตามล าดับ  

2.3.2 ปัจจัยที่ควรค านึงถึงในการวางผังบริเวณ 
ในโครงการขนาดใหญ่ การวางผังบริเวณจ าเป็นที่จะต้องท าการวิเคราะห์รายละเอียด

ของบริเวณ แต่ต้องเป็นเครื่องช่วยในการวิเคราะห์บริเวณที่ได้เลือกไว้แล้วอีกด้วย การวิเคราะห์ 
บริเวณและสภาพแวดล้อมนี้ รวมถึงปัจจัยทั้งหมดทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม เหล่านี้จะมีอิทธิพล 
ต่อการเลือกบริเวณในขั้นสุดท้าย 

2.3.2.1 ปัจจัยทางธรรมชาติธรณีวิทยา เป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาอันใดที่เป็นตัว
ก่อให้เกิด บริเวณและมีผลต่อบริเวณ ลักษณะการก่อรูป ชนิดของหิน ดูว่าชั้นหินลึกจากผิวดินเท่าใด 
และความลึกของหินมีผลต่อฐานรากของอาคารหรือไม่ 

การส ารวจภูมิประเทศ แผนที่แสดงต าแหน่งและระดับของรูปโฉมต่างๆ ทั้งธรรมชาติ
และท่ีมนุษย์สร้างขึ้นตลอดจนภาพลายนูนหรือรีลีฟและพืชพรรณ     

แผนที่ภูมิประเทศ เป็นแผนภาพแสดงรูปโฉมบริเวณธรรมชาติหรือมนุษย์ สร้างข้ึนส่วน
ของพ้ืนผิวโลกโดยการเขียนขึ้นเป็นมาตรตราส่วนต่างๆ การแสดงให้เห็นถึงรูปร่างและระดับของความ
ลุ่มดอนของพ้ืนทีเ่ห็นรูปร่างและต าแหน่งของภูเขา หุบเขา ที่ราบ ตลอดจน ระบบล าธารต่างๆ รวมทั้ง
สิ่งก่อสร้างส าคัญของมนุษย์ 

การวิเคราะห์ความลาดชัน การวิเคราะห์ความลาดชันช่วยให้รู้และเห็นถึง ต าแหน่งที่
จัดต้ังอาคารถนนที่จอรถ หรือบริเวณสนามกีฬา นอกจากนี้ยังจะบอกได้ว่าการก่อสร้าง จะเป็นไปได้
มากน้อยเพียงใด 
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ดิน การจ าแนกประเภทและการใช้เพื่อให้ทราบถึง การใช้ที่ดินที่จะเกิดผล สูงสุดโดยไม่
เกิดพังทลายจากการกัดเซาะของน้ าผิวดิน ดูว่าดินที่อยู่ในบริเวณจะปลูกต้นไม้ชนิดใด ได้ดีหรือไม่ดี 
เพ่ือจะได้เลือกชนิดของต้นไม้ที่จะปลูกได้ถูกต้อง ความเป็นกรดเป็นด่างเป็นกลาง    

พืชพรรณ พืชพรรณที่มีอยู่เดิมในบริเวณต าแหน่งของต้นไม้ที่มีอยู่ใน บริเวณทั้งหมด
โดยเฉพาะต้นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ขึ้นไปต้องสังเกตรูปทรง โครงสร้างของกิ่งก้าน สีของ
ใบและความหยาบละเอียด การตัดแต่ง ควรศึกษาระบบนิเวศวิทยาของ บริเวณและพ้ืนที่โดยรอบ 
ต้นไม้พ้ืนเมืองหรือต้นไม้ที่ขึ้นประจ าถิ่น ต้นไม้ หรือไม้พุ่มชนิดใดบ้างป้องกันลม ใช้กันแนวเขต เป็น
แผงบังสายตาต้นไม้บริเวณนั้นควรใช้ปุ๋ยชนิดใด เหมาะสมกับดิน บริเวณนั้นหรือเปล่า  

2.3.2.2  ปัจจัยทางภูมิอากาศ คือ ลักษณะของภูมิประเทศมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ มาก
ซึ่งย่อมจะต้องมีผลต่อบริเวณด้วย ภูมิอากาศเหล่านี้ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณฝน ลม ความชื้นและ 
ปริมาณแดด นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญมีผลต่อพืชพันธุ์ ลดความชื้นและลักษณะจา เพาะของดินก็มี 
ความส าคัญเกี่ยวกับพืชพรรณด้วยเช่นกัน ในแง่ของการระบายน้ าในบริเวณ ลมทั้งทิศทางและ 
ความเร็วอาจแตกต่างกันมาก ในบริเวณเดียวกันแต่มีสภาพต่างกัน 

2.3.2.3 ปัจจัยทางวัฒนธรรม    
1) การใช้ที่ดินเดิม การใช้ที่ดินเดิมทั้งภายในพ้ืนที่และภายนอกนอกพ้ืนที่ 

สัมพันธ์กันระหว่างที่ดินและอาคาร ดูความเป็นเจ้าของทั้งของรัฐและเอกชนเพ่ือที่จะได้รู้แนวโน้มของ
การพัฒนา ซึ่งอาจมีผลต่อการใช้ที่ดินของบริเวณข้างเคียงและภายในพ้ืนที่    

2) สิ่งรบกวนนอกบริเวณและเสียงรบกวน ต้องดูว่าสิ่งรบกวนนอกบริเวณไม่
ว่าจะเป็นทางสายตา เสียง กลิ่น หรืออันตรายต่างๆ ในบริเวณข้างเคียงมีมากน้อยเพียงใด ถ้าสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดเป็นตัวควบคุมหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจต้องเลือกบริเวณใหม่ พวกเสียงรบกวนได้แก่ยานยนต์แล่น
เป็นจ านวนมากหรือแนวทางเครื่องบิน เสียงจากโรงงานบางชนิด ตลอดจนเสียงดัง จากคนจ านวนมาก 
ซึ่งภายในพื้นที่เป็นกิจกรรมที่ต้องการความเงียบ   

3) การเชื่อมโยง ในกระบวนการศึกษา ต าแหน่งของบริเวณตลอดจนหา 
ความสัมพันธ์ของบริเวณโครงการกับบริเวณข้างเคียงและชุมชนข้างเคียง     

4) การสัญจรและการขนส่งโดยสาร การสัญจรยานพาหนะและการ สัญจรคน
เดินทั้งภายนอกและภายในบริเวณ ถ้าบริเวณตั้งอยู่ย่านชุมชน ควรตรวจสอบดูบริเวณ ขนส่งสาธารณะ
ด้วยว่ามีบริการมาถึงพ้ืนที่โครงการหรือไม่    

5) ความหนาแน่น อัตราส่วนพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร/ที่ดิน (F.A.R. = Floor Area 
Ratio-F.A.R.) ความหนาแน่นของอาคารประเภทอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะปรากฏโดยอัตราส่วนเนื้อ ที่ใช้สอย
ของอาคาร/เนื้อที่ดิน ความเป็นอิสระในการเคลื่อนไหว หรือการติดต่อสังคมในระหว่างชุมชนควร
ตรวจสอบกฎหมายแบ่งเขต แนวเขตสาธารณูปการและระเบียบต่างๆ    

6) สาธารณูปโภค ในกระบวนการวางผังบริเวณจะต้องจัดท าสาธารณูปโภค
ทุกชนิดที่มีอยู่ในบริเวณ แนวเส้นสาธารณูปโภคควยอยู่ท่ีโล่งหรือใต้ถนนเพ่ือการ ดูแลรักษาท่ีสะดวก     
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2.3.2.4 ปัจจัยทางด้านสุนทรียภาพ    
1) รูปโฉมทางธรรมชาติ รูปลักษณ์ของที่ว่างเหล่านี้ ย่อมมีความสัมพันธ์ อย่าง

ส าคัญในการเป็นส่วนประกอบของการออกแบบ รูปทรงแผ่นดิน หิน น้ า พืชพันธุ์ อาจมีรูปโฉมเด่นเป็น
ลักษณะเฉพาะของบริเวณ    

2) รูปลักษณ์ของที่ว่าง วิวที่ดีมีคุณค่าควรอนุรักษ์หรือเน้นให้เด่นขึ้น วิวใน 
บริเวณควรให้สอดคล้องกับกิจรรมในโครงการ และควรมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วย 
 จากข้อมูลข้างต้นได้สรุปให้การวางผังบริเวณพ้ืนที่โครงการให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้เป็น
สัดส่วนชัดเจนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ สามารถให้ผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยใช้ร่วมกันได้
โดยไม่เกิดความแออัด 
 

2.4  แนวคิดในการวางผังบริเวณ          
2.4.1 การสัญจร 

การสัญจร คือ ระบบการสัญจรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อระหว่าง กิจกรรม
ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ใน บริเวณโครงการ
โดยเฉพาะระบบการสัญจรของยานยนต์ ซึ่งเป็นตัวเชื่อมถนนโดยรอบพ้ืนที่ มาสู่ถนนภายในโครงการ 
แต่โดยทั่วไปแล้ว ระบบสาธารณูปโภคและโครงข่ายคมนาคม จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับถนนและ
ทางเท้าดังนั้นต้องจัดท่อโสโครก ท่อน้ าประปา สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ให้มีความสัมพันธ์กับ
ส่วนประกอบทุกชนิด เช่น อาคาร บริเวณกิจกรรมที่มีในพ้ืนที่ โครงการ ระบบการสัญจรสามารถแบ่ง
ออกได้หลายประเภทตามความเหมาะสมดังนี้ (เดชา บุญค้ า, 2557:42) 

2.4.1.1 ระบบตาราง โดยทั่วไปแล้วมักใช้ในพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบแบน หรือที่มีความลาด

ชันต่ ามาก   

ภาพที่ 2.1 ถนนระบบตาราง 
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2.4.1.2  ระบบรัศมี คือ การน าการไหลของการจราจรไปสู่จุดกลาง   

ภาพที่ 2.2 ถนนระบบรัศมี     
2.4.1.3 ระบบทางยาว คือ การเชื่อมไหลของยานพาหนะระหว่างจุดหนึ่งไปยังอีจุด 

หนึ่งอย่างตรงไปตรงมา   

ภาพที่ 2.3 ถนนระบบทางยาว   
2.4.1.4 ระบบโค้ง การสัญจรแบบนี้มีความสัมพันธ์กับการจราจรในระดับท้องถิ่น 

มากกว่าระบบอ่ืนๆ และสามารถปรับแนวถนนให้เข้ากับความสูงต่ าของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 

ภาพที่ 2.4 ถนนระบบทางโค้ง 
 

สรุปการสัญจรเป็นการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมต่างๆภายในโครงการซึ่งท าให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่ โดยรูปแบบของการสัญจรที่น ามาใช้ในโครงการคือการสัญจรแบบ ระบบโค้ง 
เพราะปรับระดับได้ง่ายและสวยงามมีเอกลักษณ์เชื่อมต่อกันได้และเหลือพ้ืนที่ใช้สอยมาก เป็นต้น 
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2.4.2 ที่จอดรถ คือ บริเวณที่จอดรถนับเป็นส่วนการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอย่างยิ่ง ในการจัด 
บริเวณที่จอดรถนักวางผังบริเวณต้องค านึงถึงขนาดถึงยานพาหนะ และจะต้องจัดพ้ืนที่ให้มีขนาดที่
เพียงพอ ซึ่งจะต้องดูระยะความยาวทั้งหมดของรถ ความกว้าง ส่วนยื่นจากล้อทั้งด้านหน้าและ 
ด้านหลัง ตลอดจนรัศมีวงเลี้ยวของรถชนิดต่างๆ ด้วยในการจัดที่จอดรถควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้   

รูปลักษณะการสัญจรภายในบริเวณที่จอดรถ ทั้งของรถเองและของคนเดิน จุดทางเข้าออกที่
เหมาะสมที่มีการตัดกันน้อยท่ีสุด 

จอด 90 องศา 20.50 ตารางเมตร/คัน           จอด 30 องศา 29.50 ตารางเมตร/คัน 

จอด 60 องศา 27.05 ตารางเมตร/คัน           จอด 45 องศา 27.15 ตารางเมตร/คัน  
ภาพที่ 2.5 การจัดที่จอดรถทั่วไปแบบต่างๆ    

 
สรุป ที่จอดรถเป็นพ้ืนที่ที่ใช้รองรับยานพาหนะของผู้ที่มาเข้าใช้พ้ืนที่โครงการโดย พ้ืนที่จอด

รถก็จะมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งขนาด มุมและทิศทาง โดยรูปแบบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของโครงการคือ
ที่จอดรถแบบ 45 องศา เพราะสามารถจอดยานพาหนะได้จ านวนมากและมีพ้ืนที่ส าหรับเข้าออกได้
ง่ายสะดวกต่อผู้ใช้โครงการ สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได ้ 

 2.4.3 การระบายน้ า คือ น้ าเป็นตัวส าคัญที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะและพังทลาย น้ าที่เกิดจาก
ฝนตกเป็นตัวการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของแผ่นดินได้มากกว่าปัจจัยอ่ืนๆ รวมกันโดยปกติในพ้ืนที่ 
ชนบทหรือในทุ่งนาป่าเขา จ านวนน้ าฝนที่ตกลงมาในปีๆหนึ่งจะเหลือเป็นน้ าไหลตามผิวดินเพียง 
20/30 เปอร์เซ็นต์ แต่ในบริเวณที่พัฒนาแล้วเช่นในเมืองหนาแน่นที่เต็มไปด้วยอาคารและพ้ืนที่ดาด
แข็งน้ าไปตามผิวดินจะเกิดขึ้นถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ต้องดูด้วยว่ามีพ้ืนที่ผิวผิวดาดแข็งมากน้อย เพียงใด 
เพราะเป็นปัญหาใหญ่มากในการระบายน้ า  

ดังนั้น สามารถแบ่งลักษณะการระบายน้ าได้ 4 ระบบ เช่น ระบบการระบายน้ าผิวดิน 
การ ระบายน้ าบนพื้นที่ราบ การระบายน้ าฝังใต้ดิน การระบายน้ าใต้ดิน ระบบการระบายผิวดิน ได้แก่ 
น้ าผิวดินส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ าฝนที่เหลือจากการ ซึมลงใต้ดิน น้ าเหล่านี้จะไหลไปตามผิวดินลงสู่ที่ต่ า
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ตามลักษณะการระบายน้ าของธรรมชาติหรือ ไหลไปตามทางระบายน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบการ
ระบายน้ าผิวดินต้องค านึงถึงปัจจัยในการ ระบายน้ าดังนี้    

2.4.3.1 การใช้ที่ดิน ระบบระบายน้ าขึ้นอยู่กับการใช้ที่ดินและความ หนาแน่นถ้าใน
บริเวณหนาแน่นซึ่งน้ าฝนซึมลงดินได้น้อย ท าให้เกิดน้ าผิวดินมากเกินกว่าปกติ จึง ต้องมีการระบายน้ า
ลงสู่ท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ า แต่ในบริเวณชนบท การระบายน้ าอาจท าได้โดยการระบายให้น้ า
ไหลออกจากบริเวณใช้สอยหรือกระจายให้ซึมหายไปในภูมิทัศน์    

2.4.3.2 สภาพภูมิประเทศ บริเวณที่ชันมากการระบายน้ าจะเป็นไปโดยรวดเร็วการ
ระบายน้ าจึงจ าเป็นต้องมีท้ังทางด้านบนและทางด้านล่างของเนิน มิฉะนั้นจะเกิดการ พังทลายได้ง่าย    

2.4.3.3 ขนาดของบริเวณที่จะท าการระบายน้ า ขนาดของบริเวณจะเป็นตัวบอก
จ านวนน้ าที่จะเกิดขึ้นหลังจากฝนตก บริเวณที่เกิดจากการก่อสร้างได้แก่ ถนน หลังคา เฉลียง ลาน
อเนกประสงค์ต่างๆถ้ามีบริเวณท่ีใหญ่มากเท่าใดระบบการระบายน้ าก็จะต้องใหญ่ขึ้น เท่านั้น    

2.4.3.4 ชนิดของดิน ดินเป็นตัวบอกอัตราการซึมของน้ าฝนว่าจะซึมลึกลง ไปได้รวดเร็ว
เพียงใด ดินที่ละเอียด เช่นดินเหนียว การดูดซึมมีอัตราต่ ามากส่วนดินที่มีเนื้อหยาบ เช่นดินทราย 
กรวด จะดูดซึมน้ าได้เร็วกว่าและปริมาณการอุ้มน้ าก็มากดังนั้นระบบการระบายน้ า ไม่จ า เป็นต้องมี
ขนาดใหญ ่

2.4.3.5 พืชพรรณที่คลุมดิน บริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นเป็นผืน น้ าฝน ที่ตกลงมา
จะไหลไปได้ช้าเป็นการลดการกัดเซาะและพังทลายของผิวดินได้      

2.4.3.6 ปริมาณและความถี่ของใน ควรดูปริมาณความถี่ควบคู่กันไปด้วย ว่าถ้าฝนตก
ลงมาครั้งละมากๆและเป็นเวลาติดกันนานๆ ก็จะเกิดน้ าท่วมได้การระบายน้ าบนพ้ืนที่ราบได้แก่ที่ราบ
เพ่ือการใช้สอยส่วนใหญ่ เช่น สนามกีฬา คอร์ดกีฬา เฉลียง ลาน เหล่านี้ต้องการพ้ืนที่ที่แห้งและราบ
แต่ที่ราบจริงๆน้ าจะไม่ระบายจึงต้องเอียงพ้ืนที่เล็กน้อยให้ลาดไปสู่ทางระบายน้ า การระบายน้ าในที่
ราบมีอยู่ 3 วิธี      

2.4.3.7 ระนาบเอียง (Sloping Plane) เพียงแต่เอียงพ้ืนที่ให้ลาดลงไปข้าง ได้ข้างหนึ่ง
เพ่ือให้น้ าไหลพ้นไปจากพ้ืนที่ทางด้านต่ า อาคารจะตั้งอยู่ทางด้านสูงของระนาบเพ่ือ ป้องกันน้ าท่วม
อาคารวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ถูกที่สุด โดยเฉพาะเมื่อรับน้ าที่ระบายออกไปนั้น สามารถซึมลงไปใน 
ภูมิทัศน์บริเวณนั้นแต่ก็มีปัญหาในเรื่องการรวมน้ า เพราะน้ าจะไหลกระจายไป ตามทางยาวของด้านที่
ลาดลง  

ภาพที่ 2.6 การระบายน้ าแบบระนาบเอียง       
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ภาพที่ 2.7 การระบายน้ าแบบระนาบเอียงและแอ่ง 
 

1) ระนาบเอียงและแอ่ง (Sloping Plane with Valley) เริ่มโดยการเอียงระนาบลง
จากด้านอาคาร เมื่อห่างออกไประยะหนึ่งจะลาดขึ้น ท าให้เกิดแอ่งตรงกลางและแอ่งนี้จะเป็นตัวรับ
และน าน้ าให้ไหลไปสู่ทางระบายน้ า  

2) ระบบกรวย (Funnel System) จะมีรูระบายอยู่ประมาณกลางบริเวณแล้วท าระดับ
ทุกๆ ด้านให้ลาดมาสู่รูระบาย ปกติในชุมชนหนาแน่นจะใช้วิธีนี้เพราะส่วนใหญ่ จะมีอาคารล้อมรอบ 
ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือ ต้องใช้ระบบท่อที่มีราคาแพงและเสี่ยงต่อน้ าท่วมถ้าท่อตันเนื่องจากไม่มีการจัด
ทางระบายอื่นเผื่อไว้ 

 

ภาพที่ 2.8 การระบายน้ าแบบระบบกรวย      
 

2.4.3.8 การระบายน้ าบนไหล่เนิน เนินชันที่ทาใหม่ๆ โดยเฉพาะเนินถม จะถูกกัดเซาะ
และพังทลายได้ง่ายมาก จึงจ าเป็นต้องมีการระบายน้ าอย่างดีด้วยการใช้ ร่องดักน้ า (Interceptor 
Ditch) หรือ ขั้นบันได (Terrace) ร่องดักน้ านั้นที่แท้จริงคือ รางระบายน้ าที่อยู่ตอนบนของเนินที่คอย
ดักเอาน้ าไว้ก่อนที่จะไหลลงไปตามเนินมากจนพอที่จะก่อให้เกิดการกัดเซาะ ร่องดักน้ าจะน าน้ าไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าส่วน ขั้นบันได คือส่วนตัดราบของเนินที่ท าขึ้นบนเนินที่มีความสูงชันมากเกินไป ขั้นบันได
จะเป็นพ้ืนที่รับน้ าของเนินให้น้อยลงจนไม่เกิดอันตรายจากการกัดเซาะ ปกติข้ันบันไดจะประกอบด้วย 
ร่องดักน้ าเสมอ 
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ภาพที่ 2.9 การระบายน้ าบนไหล่เนิน 
 

การระบายน้ าฝังใต้ดิน คือ การรวมน้ าผิวดินแล้วน า น้ าไปตามท่อซึ่งฝังไว้ ใต้ดินสู่ที่ที่ทิ้งน้ า 
ไม่ใช่ระบบที่ใช้ระบายน้ าที่ขังอยู่ในดิน ปกติโครงสร้างของระบบระบายน้ าฝังใต้ ดินชนิดใหญ่ๆที่ใช้กัน
มากมีดังนี้ ช่องระบายน้ าจากบริเวณ (Area Drain ค าย่อ AD) หมายถึง ช่องรับน้ าที่ รวมจากบริเวณ
เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งลงสู่ท่อใต้ดิน จุดที่ตั้งของท่อระบายน้ าจากบริเวณนี้จะต้องตั้งอยู่ในจุดต่ าสุดของ
บริเวณและมตีระแกรงปิดหน้า เพ่ือดักผงและขยะ และกันการเหยียบ 

ภาพที่ 2.10 ช่องระบายน้ าจากบริเวณ      

 

2.4.3.9  บ่อดักน้ า (Catch Basin ค าย่อ CB) เหมือนช่องระบายน้ าบริเวณ ข้างต้น

เพียงแต่มีบ่อมีก้นที่ลึกต่ ากว่าปากท่อระบายน้ าออก เพ่ือรับตะกอนกันท่อตันบริเวณที่ควรใช้ จึงควร

เป็นบริเวณท่ีมีตะกอนที่เกิดจากการกัดเซาะมากหรือเป็นบริเวณท่ีมีฝุ่นมาก 

   

 

ภาพที่ 2.11 บ่อดักน้ า  
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 รางระบายน้ าฝรั่งเศส (French Drain) เป็นรางดักน้ ารูปยาว ส าหรับดักน้ าตามขอบพ้ืนที่ที่

เป็นรูปยาวเมื่อรับน้ าแล้วจึงปล่อยเข้าท่อใต้ดินต่อไป 

ภาพที่ 2.12 รางระบายน้ าฝรั่งเศส 
 

ท่อลอด (Culvert) คือ ท่อที่ฝังลอดถนนหรือทางเท้าเพ่ือระบายน้ าจากข้างหนึ่งไปยังอีกข้าง
หนึ่งของถนน 

ภาพที่ 2.13 ท่อลอด 

 

2.4.3.10 ระบบการระบายน้ าใต้ดิน หมายถึง การควบคุมและการขจัดความชื้นแฉะ

ออกไปจากดิน ประโยชน์ทางระบายน้ าใต้ดินมีดังนี้  

1) น าน้ าให้ไหลออกไปจากดินและหินที่มีน้ าระบายเองไม่ได้     

2) ป้องกันน้ าซึมเข้าก าแพงห้องใต้ดิน หรือ รากฐาน   

3) ลดระดับน้ าใต้ดินในบริเวณท่ีราบต่ าเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดิน     

4) ป้องกันการดันฐานรากจากน้ าแข็ง (ในประเทศหนาว) 

2.4.3.11 การเดินท่อระบายน้ ามี  2 วิธี  

1) ใช้ท่อตันท่อนสั้นๆ เว้นรอยต่อเล็กน้อยโดยไม่อุดด้วยซีเมนต์ 

2) ใช้ท่อพรุน(Perforated Pipe) การเดินท่อควรขุดเป็นร่องรองด้วยกรวด

หินย่อย หรือหินหักเมื่อวางท่อแล้วกลบด้วยกรวดหินย่อย หรืออิฐหักอีกชั้นหนึ่ง  

ภาพที่ 2.14 ท่อระบายน้ าใต้ดิน  
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ภาพที่ 2.15 ระบบระบายน้ าเฉพาะแห่งที่แฉะเท่านั้น  

ภาพที่ 2.16 ระบบระบายน้ าแบบก้างปลา  
 
 ระบบตารางใช้เมื่อท่อย่อยมาสู่ท่อเมนได้ด้านเดียวการเชื่อมต่อจะเป็นมุม 90 องศา หรือน้อยกว่า  

 ภาพที่ 2.17 ระบบตารางตัวดัก (Interceptor)  
 
 ระบบตัวดักใช้ดักน้ าใต้ดินเฉพาะจุดในจุดใดจุดหนึ่งที่น้ าจะมาขังแฉะ 

ภาพที่ 2.18 ระบบแบบตัวดัก 
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การระบายน้ ามีรูปแบบของการระบายน้ าอยู่ 4 ระบบซึ่งได้แก่ การระบายน้ าผิวดิน การ
ระบายน้ าบนพื้นที่ราบ การระบายน้ าฝังใต้ด้น การระบายน้ าใต้ด้น การระบายน้ าทั้ง  4 ระบบนี้ก็จะมี
ลักษณะการท างานที่แตกต่างกันไปโดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ก็จะเกี่ยวกับ ด้านลักษณะของ
พ้ืนที่ ข้อจ ากัดต่างๆ ของพ้ืนที่ โดยรูปแบบระบบการระบายน้ าที่เหมาะสมกับพ้ืนที่โครงการคือ แบบ
ระนาบเอียง ซึ่งมีการปรับระดับของผิวดินน้อยไม่มีผลต่อการสัญจรภายในโครงการมากมีการกระจาย
ตัวของน้ าบนผิวดินสามารถกระจายสู่พืชพรรณภายในโครงการได้ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการดูแลพืช
พรรณในฤดูฝน ภายในพ้ืนที่โครงการไม่มีการวางระบบระบายน้ าใต้ดิน เนื่องจากพ้ืนที่ไม่มีปริมาณ
น้ าฝนมาก และยังมีระบบระบายน้ าเดิมของโครงการอยู่บริเวณริมถนนทั่วโครงการอยู่แล้ว 

 

2.5  แนวคิดด้านการสัญจร 
ระบบการสัญจรมีความส าคัญยิ่งในการเชื่อมต่อซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน

ระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในบริเวณ โดยเฉพาะระบบการสัญจรของยานยนต์เป็น 
องค์ประกอบเบื้องต้นที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการสร้างโครงร่างของผังการใช้ที่ดินระบบดังกล่าว นี้ 
เป็นตัวสร้างล าดับชั้นของการไหลหรือการเปลี่ยนแปลงขนาดจากถนนส าคัญ มาสู่ถนนย่อย ภายใน
บริเวณโครงการ และเป็นตัวเชื่อมระบบการสัญจรนอกบริเวณรูปลักษณ์ของการสัญจรใน ตัวบริเ วณ
ต้องสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการมองในขณะมุ่งเข้าสู่อาคารหรือจุดต่างๆ  และจะต้องมี 
ความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับอาคารหรือบริเวณกิจกรรมการหย่อนใจที่มีอยู่ในบริเวณนั้นด้วยข้อที่ นัก
วางผังบริเวณทุกคนจะต้องเอาใจใส่ ไดแก่ การจัดระบบการสัญจรของยานยนต์ทางสัญจรของ ทุกคน 
และท่ีจอดรถ โดยมีรายละเอียดดังนี้     

2.5.1 การจัดรูปการสัญจรยวดยาน   
ในการจัดรูปแบบการสัญจรยวดยานในบริเวณ จะต้องพิจารณาแบบเผื่อเลือกหลายๆ 

แบบ เพ่ือให้ได้ท้างแก้ปัญหาที่ดีที่สุดทั้งในแง่ของความคล่องตัวและในแง่ของความกลมกลืนด้าน 
สุนทรียภาพ ตัวอย่างเช่น การจัดแนวถนนจะต้องปรับให้เข้ากับลักษณะความลุ่มดอนที่มีอยู่เดิมของ 
บริเวณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นอกจากนี้ควรใช้ทิวทัศน์และรูปโฉมที่เด่นของบริเวณมาเป็นข้อ 
ค านึงในการวางแนวถนนด้วย ไม่ควรให้สายตาของผู้เข้าบริเวณคลาดไปจากอาคาร และควรเน้น 
มุมมองตรงไปที่ทางเข้าอาคารเป็นส าคัญ หรือถ้าบริเวณเชื่อมต่อระหว่างถนนกับอาคาร ก าแพง 
ทางเดิน หรือต้นไม้มีไม่เพียงพอ จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านกายภาพและทางด้านการมองระยะห่าง 
น้อยที่สุดระหว่างบริเวณดาดพ้ืนแข็งกับต้นไม้เดิมจะต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร แต่อาจผันแปรได้ 
ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้และสภาพของบริเวณ ถ้าไม่เว้นระยะห่างให้เพียงพอต้นไม้อาจตายได้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลสภาพบริเวณที่ท าขึ้นใหม่มักท าให้ต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ไม่ 
สามารถปรับตัวเองได้    
 ดังนั้นการจัดรูปแบบการสัญจรยวดยาน เป็นการจัดรูปแบบเส้นทางการสัญจร ภายในพ้ืนที่
สวนสาธารณะ โดยค านึงถึงลักษณะของพ้ืนที่ เช่น ความลาดเอียงของพ้ืนที่ ความลุ่มดอนของพ้ืนที่ 
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ระยะห่างระหว่างไม้ยืนต้นกับบริเวณดาดแข็งจะต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ต้นไม้
สามารถปรับสภาพได้  

2.5.2 การจัดรูปการสัญจรเดินเท้า 
รูปของทางสัญจรเดินเท้านับเป็นตัวเชื่อมโยงส าคัญมากอันดับหนึ่ง ในการ เชื่อมโยง

กิจกรรมต่างๆ ในบริเวณเข้าด้วยกัน และอาจเป็นโครงหลักส าคัญ โดยพฤติกรรมแล้วคน ส่วนใหญ่จะ
เดินในทางที่ตรงที่สุด ดังนั้น ถ้าจะน าทางเท้าให้มีลักษณะสวยงามและมีความน่าสนใจ ด้วยแล้ว ทาง
เท้านั้นก็มักจะยาวขึ้น แต่ถ้าท า ทางเดินเท้าที่อ้อมวกวนมากเกินไป คนจะไม่เดินตาม ทางแต่จะเดิน
ลดซึ่งก็มักจะปรากฏทางเดินใหม่ขึ้นเอง ความกว้างของทางเท้าหรือลานในระบบการสัญจรทางเท้า
ขึ้นอยู่กับความจุขนาด และความสัมพันธ์กับองค์ประกอบการออกแบบอ่ืนๆ แม้ว่าขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
จะถือเป็นความกว้างที่เฉลี่ยเหมาะสมโดยทั่วไป แต่ทางเดินเท้าบางตอนที่มี คนมากๆอาจต้องกว้าง
ระหว่าง 2.40 - 3.60 เมตร  
 ดังนั้น การจัดรูปการสัญจรทางเดินเท้าขนาดความกว้างของทางเท้า จะต้องค านึงถึงระยะที่ 
เหมาะสมที่สุดกับจ านวนผู้ใช้ภายในพื้นที่สาธารณะ การจัดรูปแบบการสัญจรให้เชื่อมโยงกับ กิจกรรม
เข้าด้วยกันภายในพ้ืนที่สวนสาธารณะ การออกแบบเส้นทางการสัญจร โดยค านึงถึง พฤติกรรมของ
ผู้ใช้เป็นส าคัญ        

2.5.3 อาคารและสิ่งก่อสร้าง  
2.5.3.1 ห้องน้ าส าหรับบริการนักท่องเที่ยวมักจัดให้มีเพียงห้องส้วมและที่ล้างมือ

เท่านั้น ไม่มีส่วนอาบน้ าเกณฑ์ในการออกแบบห้องน้ า   
1) ที่ตั้งซึ่งไม่โดดเด่นเกินไปนัก รวมทั้งรูปแบบของอาคารที่ไม่เด่นสะดุดตา 

หรืออาจช่วยบังซ้อนเร้นด้วยรั้วโปร่ง แนวพุ่มไม้แนวไม้เลื้อย หรือปลูกกลุ่มต้นไม้ช่วยบัง  
2) ควรให้มีการระบายอากาศที่ดี โปร่งโล่งได้รับแสงแดดธรรมชาติเพ่ือช่วย

ไม่ให้เกิดบริเวณที่อับชื้นเหม็นควรค านึงถึงต าแหน่งประกอบทิศทางลมด้วย โดยอยู่ด้านใต้ลมจาก
บริเวณที่นั่งพักผ่อน หรือบริเวณท่ีมีคนรวมกลุ่มกันมาก  

3) ทางเข้าออกของห้องน้ าหญิงและชายควรแยกออกจากกัน ทางเข้าออกที่ดี
ไม่ควรเปิดโล่งเข้าไปจนถึงห้องน้ า แต่ควรมีแผงกั้นชั้นหนึ่งก่อน ควรค านึงถึงความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้  

4) วัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทนทานกับการใช้งานในที่สาธารณะ ท าความ
สะอาดง่าย ดูแลรักษาง่าย เช่น พ้ืนและผนังปูกระเบื้อง  

5) ขนาดและระยะที่พอเหมาะจะท าให้ประหยัดขนาดห้อง อาคารที่ใหญ่ 
เกินไปก็ไม่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยแต่อย่างใด  

6) อาจจัดท าห้องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด จะต้องมีที่ตั้งที่ไม่โดดเด่น 
จนเกินไปจนท าลายทัศนียภาพและบรรยากาศที่ดีของสวนสาธารณะ      
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 2.5.4.2 สิ่งก่อสร้างและสิ่งประกอบบริเวณ การจ าแนกประเภทสิ่งก่อสร้างและสิ่ง
ประกอบบริเวณ ได้แก่ ม้านั่ง เก้าอ้ี ที่ใช้งานสาธารณะ มีความแตกต่างสามารถจ าแนกออกได้ตาม
ลักษณะการใช้งานด้งนี้   

  1) ที่นั่งที่ใช้นั่งเพียงชั่วครู่ ได้แก่ การนั่งเป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณไม่ เกิน 
15 นาที เช่นการนั่งรอรถประจ าทางหรือนั่งพักผ่อนระหว่างการเดินเพียงชั่วครู่ ก่อนที่จะท ากิจกรรม
อ่ืนๆ ต่อไปที่นั่งประเภทนี้มักใช้ในบริเวณทางเท้าบริเวณขายเครื่องดื่ม หรือบริเวณที่รอเวลานัด
ลักษณะของที่นั่งประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องให้นั่งสบายมากนักมีข้อจ ากัดในการใช้สอยเพียง ในเรื่อง
ความสูง และขนาดความกว้างของที่นั่งเท่านั้น กล่าวคือ มีความสูง อยู่ระหว่าง 40 - 50 เซนติเมตร 
และความกว้างของที่นั่งมีขนาด 25 เซนติเมตรเป็นอย่างน้อย ไม่จ าเป็นต้องมีพนักพิงการ ออกแบบ
อาจจัดวางในลักษณะม้านั่งเดี่ยว ม้านั่งยาว หรือที่นั่งเกิดจากการใช้สอยอน เช่น กระบะ ต้นไม้หรือ
ก าแพงดินที่ท าขอบให้นั่งได้เป็นต้น   

2) ที่นั่ งแบบนั่ ง เ พ่ือผ่อนคลาย ได้แก่  การนั่ ง พักเหนื่อยหรือคลาย 
ความเครียด เช่น ที่นั่งสวนสาธารณะ ที่นั่งในบริเวณทางเท้าที่มีคนไม่พลุกพล่าน ลักษณะที่นั่ง 
ประเภทนี้จา เป็นต้องค านึงถึงความสบายในการนั่งควรมีพนักพิงที่นั่งและพนักลาดเอียงได้ตาม ส่วน
สรีระ อาจเป็นม้านั่งเดี่ยวหรือม้านั่งยาวก็ได้บางครั้งที่นั่งแบบผ่อนคลาย อาจเป็นที่นั่งที่อยู่ติด กับ
โครงสร้างอ่ืนก็ได้ เช่น ก าแพงดิน ด้านหลังป้าย โดยท าโครงสร้างของที่นั่งต่อเนื่องเชื่อมเข้ากับ 
โครงสร้างนั้นๆ สิ่งที่ต้องค านึงในการออกแบบม้านั่งเหมือนกับเกณฑ์ในการออกแบบสิ่งอ านวยความ
สะดวกสาธารณะทั่วไป กล่าวคือตรงตามการใช้สอย มีความทนทานต่อการใช้สอยและสภาพอากาศมี
รูปที่กลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบ หากเป็นไปได้ควรใช้วัสดุที่เป็นวัสดุพื้นเมือง         

2.5.4.3 ป้ายหน้าที่หลักของป้าย คือ การสื่อสารข้อมูลซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเป็น 
เรื่องราว เป็นป้ายชี้ทาง ป้ายบอกกฎเกณฑ์หรืออ่ืนๆ ที่คนใช้บริเวณหรือสัญจรไปมาควรรู้ เพ่ือความ 
เป็นระเบียบและความชัดเจนในการสื่อสาร ป้ายเหล่านี้ควรจัดวางอย่างเป็นระบบ เช่น ป้ายที่อยู่ใน 
บริเวณใกล้ๆ กันอาจรวมใช้โครงสร้างเดียวกันก็ได้ก็จะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สถานที่ หรือ
อาจใช้โครงสร้างอื่นๆ ในการติดป้ายข้อมูลเหล่านี้ก็ได้ เช่น เสาไฟฟ้า เป็นต้นป้ายที่ดีควรมีความชัดเจน 
เพ่ือความสะดวกสบายของผู้ใช้ อยู่ในระดับสายตา หรือ ระดับเหนือศีรษะมนุษย์ป้ายที่อยู่ในบริเวณ
คนเดินผ่านทั่วไป มักมีความสูง 1.07 - 1.20 เมตร จากพ้ืนถึงระดับขอบล่างของป้ายต าแหน่งของป้าย
ควรจัดระยะและระเบียบ ไม่ให้กีด ขวางทางสัญจรเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ผ่านไปมา        

2.5.4.4 ถังขยะและถังรองรับขยะมูลฝอย ถังขยะและถังรองรับขยะมูลฝอยเป็นส่วน
หนึ่งในส่วนประกอบภูมิทัศน์ ที่จา เป็นต้องมี เพ่ือช่วยในการเก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเหลือใช้จาก
การใช้งานของคนยิ่งบริเวณที่มีคนเข้าไปใช้มากยิ่งจ าเป็นต้องมีโดยต้องค านึงถึงรูปแบบลักษณะให้
เหมาะสมในแต่ละ บริเวณนั้นด้วย ถังขยะ จะต้องมีรูปแบบที่กลมกลืน เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหรือ
บริเวณ และเป็น ส่วนประดับทางเดินเท้าให้ดูสวยงาม โดยการรวมถังขยะเข้ากับสิ่งประกับภูมิทัศน์
อ่ืนๆ (Site Furniture) ได้ก็จะท าให้เกิดการใช้งานหลากหลายชนิด (Multi Purpose) 
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 จากข้อมูลข้างต้นได้จัดให้พ้ืนที่โครงการมีการสัญจรภายในและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ
เช่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจกรรมนันทนาการและด้าน
การพักผ่อนให้เพียงพอต่อผู้เข้าใช้โครงการ  

 

2.6 กรณีศึกษา 
2.6.1 การศึกษาพ้ืนที่ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ถนนสรงประภาแขวงสีกัน 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
จากการพิจารณาเลือกตัวอย่างกรณีศึกษาเพ่ือด าเนินการโครงการออกแบบปรับปรุง

ภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณา
เลือก โครงการสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนเหมือนกัน สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 
80 พรรษา มีลักษณะ การจัดวางของพ้ืนที่และมีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกีฬาและออกก าลังกายที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ จึงสามารถใช้ศึกษาแนวความคิดรูปแบบของการ
จัดองค์ประกอบของสวนสาธารณะ ซึ่งมีองค์ประกอบทางด้านการใช้งานและปัญหาที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากสภาพแวดล้อม เพ่ือน ามาเป็นแนวคิดในการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่โครงการต่อไป พ้ืนที่ 3 ไร่ 
2 งาน 78 ตารางวา ที่ตั้ง บริเวณฝั่งตรงข้ามวัดสีกัน ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

2.6.1.1 ประวัติความเป็นมา     
1) ในอดีตที่ดินส่วนนี้ เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าต่อมาได้มีการจัดสร้างให้ เป็น 

สวนสาธารณะขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของ กรุงเทพมหานครที่ต้องการ
น าพ้ืนที่รกร้างมาปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะสถานที่ออกก าลังกายและสนทนาการแก่ประชาชน 
เพ่ือให้ประชากรมาใช้ประโยชน์ช่วงเวลาที่ผู้ใช้ประกอบกิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการได้แก่ ช่วงเช้า
เวลาประมาณ 6.30 นาฬิกา-10.00 นาฬิกา กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการออกก าลังกายเช่น การวิ่ง 
การเดิน และช่วงเวลาประมาณ 16.30 นาฬิกา เป็นต้นไปจะเริ่มมีผู้เข้าใช้ภายในโครงการมากขึ้น 

2) การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการเข้าถึงโดยรถโดยสารประจ าทางแบ่งได้ดังนี้ จาก
ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกบริเวณหน้าวัดดอนเมืองบรรจบกับถนนสรงประภาใกล้กับสถานีรถไฟดอน
เมือง รถโดยสารจ าประจ าทางที่ผ่านคือ สาย 29 59 187 504 544 และ538 เมื่อลงรถโดยสารประจ า
ทางแล้วต่อรถสองแถวโดยสาย 1058 ดอนเมือง-วัดไผ่เขียวบริเวณหน้าวัดดอนเมือง 
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ภาพที่ 2.19   แผนที่การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
 

3) สภาพทั่วไปของโครงการจากการศึกษาสภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่โครงการที่
อยู่ติดกับถนนสรงประภา และถนนนาวงประชาพัฒนาซึ่งเป็นเส้นทางส าคัญที่ใช้ส าหรับการเดิน
ทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการเพราะมีทางเข้า-ออกหลักของพ้ืนที่โครงการ ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเดินหรือขี่
จักรยานมาแต่ส่วนใหญ่จะไม่นิยมน ารถยนต์เข้ามาเนื่องจากมีที่จอดรถยนต์จ านวนน้อย ดังนั้นผู้ใช้ส่วน
ใหญ่จึงเดินทางมายังพ้ืนที่ด้วยการเดินหรือข่ีจักรยานมายังพ้ืนที่โครงการ (ดังภาพท่ี 2.20) 

4) ระบบการสัญจรภายในพ้ืนที่โครงการ ระบบการสัญจรภายในพ้ืนที่
โครงการเป็นลักษณะแบบทางเดินเท้าสร้างด้วย บล็อกซิแพครูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างของ
ทางเท้าประมาณ 1.50 เมตร เส้นทางการสัญจร สามารถเชื่อมต่อไปยังทุกพ้ืนที่และเป็นแนวแบ่งเขต
กิจกรรมภายในพ้ืนที่ระหว่างลาน อเนกประสงค์ที่ใช้ท ากิจกรรมกับลานพักผ่อน ซึ่งกิจกรรมนี้มี
ลักษณะที่แตกต่างกัน (ดังภาพท่ี 2.21) 

5) รายละเอียดหลักที่น่าสนใจในการนา มาใช้กับโครงการการวางผังโครงการ
เป็นลักษณะการจัดวางกิจกรรมที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน และจัดวางอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายที่ได้
มาตรฐานและมีขอบเขตที่แน่นอนของสนามกีฬาใน เรื่องของการให้แสงสว่างและมีการจัดวางไว้ให้ถึง
ทั่วทั้งโครงการ ซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการ ปลอดภัยของผู้มาใช้โครงการทั้งสิ้นและสามารถน ารูปแบบ
การจัดองค์ประกอบภายใน สวนสาธารณะ เช่น การจัดวางกิจกรรม การจัดวางม้านั่งเป็นระยะเป็นต้น
นี้ไปประยุกต์ให้เข้ากับพื้นท่ีโครงการได ้
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  

แสดง : ผังบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ภาพที่ 2.20 

สัญลักษณ์ : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. ทางเข้าโครงการ   2. ลานอเนกประสงค์   3. ลานพักผ่อน 

4.พ้ืนที่จอดรถ    5. ลานออกก าลังกาย  6. ศาลา 

ขอบเขตกิจกรรม 
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เรื่อง: โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  
แสดง : เส้นทางการสัญจรภายในโครงการ ภาพที่ 2.21 

สัญลักษณ์ : 
 

 
 
 
 
 

 

 

เส้นทางสัญจรภายในโครงการ 
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2.6.2 องค์ประกอบการจัดสร้างภูมิทัศน์  
2.6.2.1 งานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)    

1) การจัดวางกลุ่มพืชพรรณภายในพ้ืนที่โครงการมีการใช้ไม้พุ่มควบคุม 
การสัญจร โดยใช้ต้นไทรยอดทอง ชาฮกเก้ียน  

2) ใช้ประดับตกแต่งบริเวณทางวิ่งออกก าลังกายเพ่ือดึงดูดสายตาโดย
ใช้ต้นเทียนทอง เข็มชมพูพิษณุโลกและต้นเฟื่องฟ้าในบางส่วนเพื่อให้เกิดสีสันจึงไม่เกิดความ
น่าเบื่อหน่าย  

ภาพที่ 2.22 การจัดวางกลุ่มพืชพรรณภายในพื้นที่โครงการ  
 

3) มีการใช้พรรณเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นช่วยบดบังแสงแดด โดยการ
ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ราชพฤกษ์ เหลืองปรีดียาธร ขนานตามแนวทางเดินเท้าและมีการปลูกต้นไม้ 
บางส่วนเป็นกลุ่มไดแ้ก่ ต้นหางนกยูงและต้นประดู่ เพ่ือให้เกิดร่มเงาท าให้สามารถนั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ได ้

 

ภาพที่ 2.23 การปลูกพืชพรรณเป็นกลุ่มเพื่อช่วยบดบังแสงแดด   
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ภาพที่ 2.24 การปลูกพืชพรรณขนานตามแนวทางเดินเท้า  
 

4) ใช้พรรณไม้เพ่ือก าหนดขอบเขตและแบ่งกิจกรรมแต่ละส่วน เช่น 
บริเวณเครื่องออกก าลังกายกับทางเดินเท้า    

ภาพที่ 2.25 การใช้พรรณไม้เพ่ือก าหนดขอบเขตและแบ่งกิจกรรม    

 

5) ใช้พรรณเพ่ือให้เกิดจุดเด่นและช่วยเพ่ิมความสวยงามในจุดต่างๆ

โดย ปลูกต้นอินทผาลัม และ ต้นฟอกเทล ซึ่งมีลักษณะของทรงพุ่มและใบที่โดดเด่น   

 

ภาพที่ 2.26 การใช้พรรณเพ่ือสร้างจุดเด่นและความสวยงาม     
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ภาพที่ 2.27 การปลูกไทรคอมแพคเพ่ือเพ่ิมลูกเล่นให้กับสวน 
 

2.6.2.2 งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape)   
1) จัดวางเก้าอ้ีไว้ตามจุดเพ่ือให้นั่งพักผ่อนเป็นเก้าอ้ีที่สามารถนั่งได้ 2-3 

คน จะจัดตั้งตามจุดต่างๆ ประมาณ 100 เมตร 1-2 ตัว เป็นเก้าอ้ีที่นั่งแล้วไม่ท าให้ปวดหลัง ผ่อนคลาย 
มีลักษณะเป็นเก้าอ้ีเป็นโครงเหล็กและใช้ไม้เพ่ือรองรับน้ าหนักของคนนั่ง แต่มีเก้าอ้ีบางส่วนถูกจัดวาง
ไม่เหมาะสมโดยรับแสงแดดเป็นเวลานานจึงท าให้วัสดุที่เป็นไม้เกิดการผุพังและสีลอกร่อน  

 

ภาพที่ 2.28 การจัดวางเก้าอ้ีวางไว้ตามจุดต่างๆ  
   

2) บริเวณทางเดินเท้ามีการติดตั้งโคมไฟทุกๆ ระยะ 5-10 เมตร เพ่ือ
ความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินหรือวิ่งออกก าลังกายในช่วงเวลาค่ าติดตั้งโคมไฟประดับ
ตามบริเวณต่างๆ เพ่ือช่วยเพิ่มบรรยากาศและ ความสวยงามให้กับสวนสาธารณะ 
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  ภาพที่ 2.29 โคมไฟให้แสงสว่างเพ่ือความสะดวกและช่วยเพิ่มบรรยากาศ  
 

3) ทางเดินเท้าใช้แผ่นพื้นส าเร็จรูปขนาด 40x40 เซนติเมตร มีลวดลาย 
และผิวสัมผัสที่ค่อยข้างหยาบ เพ่ือช่วยป้องกันการลื่นล้มในขณะที่เดินหรือวิ่งออกก าลังกาย                                             

ภาพที่ 2.30 ทางเดินเท้า  
     

4) บริเวณลานอเนกประสงค์ และลานพักผ่อน ใช้แผ่นพื้นทางเดิน 
ซีแพคส าเร็จรูปลายราแพนมุกดา ขนาด 40x40 เซนติเมตร สินค้าตาลอมเหลือง ปูทั่วบริเวณ ลาน
อเนกประสงค์และลานพักผ่อนเพื่อความสะดวกในการท ากิจกรรมต่างๆ 

ภาพที่ 2.31 แผ่นพื้นบริเวณลานอเนกประสงค์และลานพักผ่อน 
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5) ศาลาพักผ่อน เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาด 12x12 เมตร สร้างด้วย 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระระดับพ้ืนสูงกว่าลานอเนกประสงค์ประมาณ 80 เซนติเมตร  โดยพ้ืนของ 

ศาลานั้นเป็นทรายล้างและปูกระเบื้องเล่นลวดลาย ในแต่ละมุมของศาลาจะมีเสาจ านวน 3 ต้นจะมีที่ 

นั่งส าหรับพักผ่อนอยู่ระหว่างเสาทั้ง 3 ตันนั้น มีการติดตั้งโคมไฟบริเวณขั้นบันไดและโดยรอบ ศาลา

เพ่ือความสวยงามและความสะดวกในการใช้งาน 

ภาพที่ 2.32 ศาลาพักผ่อน   

ภาพที่ 2.33 โคมไฟบริเวณข้ันบันไดและไฟส่องประดับเพ่ิมความสวยงามยามค่ าคืน 

 

 



 

 

บทท่ี 3 
การศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 
  ในการออกแบบพ้ืนที่โครงการมีความจ าเป็นอย่างมากในการที่ต้องท าการศึกษาวิเคราะห์ 
ข้อมูลด้านพ้ืนที่ประกอบด้วย ปัจจัยทางธรรมชาติ ปัจจัยด้านสุนทรียภาพลักษณะทางกายภาพ ของ 
โครงการและในการออกแบบสวนสาธารณะด้วยแล้วในการศึกษาต้องศึกษาถึงพฤติกรรมและความ 
ต้องการของผู้ใช้โครงการเป็นสิ่งส าคัญด้วย เพ่ือสรุปลักษณะพ้ืนที่หาศักยภาพของพ้ืนที่และ กิจกรรม
ที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้โครงการอย่างแท้จริง  
  

3.1  การศึกษาที่ตั้งของจังหวัดปทุมธานี  
3.1.1 ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี              

3.1.1.1  ประวัติความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี   

ภาพที่ 3.1  ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี  
ที่มา : https://www.pathumthani.go.th  
  

จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา คือเมื่อ พ.ศ.2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อน ครอบครัว
มอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพ่ึงพระบรมพิธสมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรุงเทพทวาราวิดศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ครอบครัว
มอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชแห่ง
กรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 พระองค์ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า มอญใหญ่ พระองค์ทรงพระกรุณา

https://www.pathumthani.go.th/
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โปรดเกล้าฯให้ชาวมอญบางส่วนตั้ง บ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก 
บ้านสามโคกจึงกลายเป็นเมืองสามโคกในเวลาต่อมา (ศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี 2557) 
  3.1.1.2 ที่ตั้งของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้ง
ที่ 14 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มี
เนื้อที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไป
ทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร    
  3.1.1.3 อาณาเขตติดต่อทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ จังหวัด
สระบุรีทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทราทิศใต้ติดกับจังหวัดนนทบุรีและ
กรุงเทพมหานครทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนนทบุรี  

ภาพที่ 3.2 แผนที่จังหวัดปทุมธานี 
   
  3.1.1.4 ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ า 
โดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคกท าให้
พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ า 
เจ้าพระยาได้แก่ พื้นที่ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้วกับพื้นที่บางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก
กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ า เจ้าพระยาได้แก่พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน 
อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคก 
โดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิด
ภาวะน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัย
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ในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาส าหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้นเนื่องจาก
ประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมปริมาณน้ าได้ท าให้ปัญหา
เกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า (ประวัติจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี  สืบค้นจาก
https://www.pathumthani.go.th, 2557) 

3.1.1.5 สภาพดินโดยทั่วไป พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ลาบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดิน
เหนียวจัดสภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดจัดมี pH ประมาณ 6-4 ซึ่งลักษณะของดินภายในจังหวัด
สามารถแบ่ง ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดินนาดี มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 30 กลุ่มดินนาที่มีสภาพเป็นกรด
จัดมีพ้ืนที่ ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวท าให้การระบายน้ าไม่ดี และการ
ไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่และการปลูกข้าวได้
ผลผลิตต่ าซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดย การใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้การ
เพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น   

 

3.2  ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ 
 3.2.1 ที่ตัง้และอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่โครงการ 

3.2.1.1 ที่ตั้งโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเมืองล าสามแก้ว ต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 10 ไร่ หรือ 16,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่อาคาร 
3 ไร่ หรือ 4,800 ตารางเมตร พ้ืนที่โล่งภายนอกอาคาร 7 ไร่ หรือ 11,000 ตารางเมตร โดยพ้ืนที่
ส าหรับออกแบบ มี 2 ไร่ หรือ 3,200 ตารางเมตร 

3.2.1.2  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้     
ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
ทิศใต ้     ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
ทิศตะวันออก ติดกับท่ีจอดรถของเทศบาล 
ทิศตะวันตก ติดกับถนนหน้าโครงการ 
 

ตารางท่ี 3.1  การวิเคราะห์พ้ืนที่โดยรอบโครงการ 

ทางด้านทิศเหนือติดกับพ้ืนที่รกร้างซึ่งมีบางส่วน

ของพ้ืนที่มีน้ าท่วมขัง และส่งกลิ่นเหม็น 

 

 

 

                           ที่ตั้ง         ลักษณะพ้ืนที่ 

http://www.pathumthani.go.th/
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) การวิเคราะห์พื้นที่โดยรอบโครงการ 

ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

 

ทางด้านทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่รกร้างซ่ึง มีบางส่วน

ของพ้ืนที่มีน้ าท่วมขัง และส่งกลิ่นเหม็น 

 

 

 

 

ทางด้านทิศตะวันออก ติดกับโดมจอดรถของ

เทศบาลโดยพ้ืนที่ที่ติดกับโดมจอดรถคือพ้ืนที่ทิ้ง

ขยะของทางเทศบาล ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นบริเวณ

รอบๆ โครงการ 

 

 

 

ทางด้านทิศตะวันตก ติดกับถนนสัญจรหน้า

โครงการ ส่งผลกระทบต่อโครงการในเรื่องฝุ่น

ละอองและเสียงจากรถยนต์ที่สัญจรไปมา 
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           3.2.2 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ  
         3.2.2.1 โดยใช้รถส่วนตัว สามารถเข้าถึงได้โดย 2 เส้นทางคือเส้นทางที 1 มาจากทาง
ถนนล าลูกกา 3312 เลี้ยวเข้าถนนเลียบคลองสองขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าไปใน
ตลาดนัดนานาเจริญ ตรงไปจนสุดถนนแล้วเลี้ยวซ้ายถึงพ้ืนที่โครงการเส้นทางที่ 2 มาจากถนนรังสิต
นครนายก 304 เลี้ยวเข้าถนนเลียบคลองสองขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าตลาดนานาเจริญ 
เหมือนกับเส้นทางแรกโดยเลี้ยวเข้าตลาดนานาเจริญ 

 

ภาพที่ 3.3 แผนที่ทางเข้าพ้ืนที่โครงการ 
 
 3.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย จากการศึกษาลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดปทุมธานีในปี พ.ศ.2555-2559 
         3.2.3.1 ลมประจ าฤด ูและความเร็วลม  

1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ซึ้งจะพัดพา
ความแห้งแล้ง และความหนาวเย็นมาสู่พื้นที่โครงการ เริ่มตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน-มกราคม     

2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมที่พัดความชุ่มชื้นและท าให้ฝนตกเนื่องจาก
เป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
          3) ลมใต้(ลมประจ าถิ่น)เป็นลมที่พัดพาความร้อนจากทางทิศใต้ต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเมษายน ความเร็วลมเฉลี่ยจากเดือนมกราคม-ธันวาคมคือ 8.76 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็ว
ลมเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม คือ 13 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วลมต่ าสุดในช่วงเดือนมกราคม  
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คือ 5.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
 สรุป ท าให้มีผลกระทบต่อโครงการแรงลมที่พัดผ่านถนนหน้าโครงการจะมีฝุ่นละอองเข้ามาใน
โครงการได้และพรรณไม้ที่ต้านทานแรงลมพอไหวดังนั้น จึงควรเลือกพรรณไม้ที่ต้านทานแรงลมและ
ป้องกันฝุ่นละอองได้ 

แผนภูมิที่ 3.1 ความเร็วลมเฉลี่ยปี พ.ศ.2555-2559      
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2559)    
 

3.2.3.2 อุณหภูมิเฉลี่ย พ.ศ.2555-2559 อุณหภูมิเฉลี่ยจากเดือนมกราคม-ธันวาคม คือ 
29.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย 36 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดในเดือน
มกราคม เฉลี่ย 21.02 องศาเซลเซียส ดังนั้นการเลือกพืชพรรณที่มาใช้ในโครงการควรค านึงถึงการ
เจริญเติบโตในอุณหภูมิที่สูงและทนต่ออุณหภูมิที่ต่ าของจังหวัดปทุมธานีได้ 

แผนภูมิที่ 3.2 อุณหภูมิเฉลี่ยปี พ.ศ.2555-2559      
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) 
    

3.2.3.3 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย พ.ศ.2555-2559 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยจากเดือน
มกราคม-ธันวาคม คือ 74.3% ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนตุลาคม คือ 97.5% ความชื้นสัมพัทธ์
ต่ าสุดในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ คือ 49.5% ดังนั้น ควรค านึงการให้น้ าแก่พืชพรรณถ้าค่าความชื้น
สัมพัทธ์มีค่าต่ ามากอาจจะท าให้เกิดเชื้อราและโรคพืชอ่ืนๆ ได้ถ้าค่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าที่สูงมากควร
มีการปลูกพืชพรรณเพื่อลดความชื้นสัมพัทธ์ 
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แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2559)  

 

                               3.2.3.4 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย พ.ศ.2555-2559 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเดือน
มกราคม-ธันวาคม คือ 104.9 มิลลิเมตร ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายนคือ 352.42 
มิลลิเมตร ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนธันวาคม คือ 0.54 มิลลิเมตร สภาพพ้ืนที่ของโครงการและ
ข้อมูลปริมาณน้ าฝนควรค านึงถึงการเลือกพรรณไม้ที่ทนต่อการท่วมขังเพราะมีปริมาณน้ าฝนที่มาก                 

แผนภูมิที่ 3.4 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย พ.ศ.2555-2559  

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) 

   
  สรุป ควรเลือกใช้วัสดุดาดแข็ง และดาดอ่อนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
เลือกวัสดุที่มีความทนทาน เพ่ือให้มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน และลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  

แสดง : สภาพภูมิอากาศ ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ์ :  
                                               

 

ลมตะวันออกเฉียงใต้ 

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ แสงแดด 

แดดตลอดทั้งวัน 

แสงบ่าย 
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 3.2.5 ลักษณะโครงสร้างดิน  

3.2.5.1 จากการศึกษาข้อมูลชุดดินของ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ าเภอล าลูกกา คือ ดินชุดหมายเลข 11 เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด า หรือเทาแก่ดินล่างมีสี

เทาและมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่ เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบนและพบ

จุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ มีการระบายน้ าเลวมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ าดินมี

ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก ดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของดินเป็นกรดและเป็นดินที่มีความอุดม

สมบูรณ์ของดินต่ าซึ่งไม่เอ้ืออ านวยต่อการปลูกพืช จะต้องท าการปรับสภาพดินให้มีธาตุอาหารมากพอ

ส าหรับการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งการใส่ปูนขาวจะท าให้ pH ของดินเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเมื่อ ท าการใส่

ปูนขาวเท่ากับความต้องการของปูน ท าให้พืชมีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากปูน ส่งผลให้ธาตุ

อาหารของพืชอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ซึ่งเมื่อท าการปรับค่า pH ของดินเรียบร้อยแล้วก็ควร

ท าการใส่ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารที่มีความจ าเป็นต่อพืชลงไปด้วยเพ่ือที่จะท าให้พืชมีความเจริญเติบโตได้ดี

ยิ่งขึ้น 

                    สรุปข้อจ ากัดและปัญหาที่พบ ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชพรรณ เพราะดินในพ้ืนที่
เป็นกรดจัด ซึ่งต้องมีการปรับปรุง 
  แนวทางในการแก้ไข ปรับสภาพดินให้มีธาตุอาหารคือการโรยด้วยปูนขาวเพ่ือปรับ
สภาพดินที่มีกรดจัดมากท าให้พืชพรรณมีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น 

3.2.6  ลักษณะทางสัญจรภายในโครงการ   
                    3.2.6.1  ทางเข้าภายในพ้ืนที่โครงการมีทั้งหมด 1 ทาง เป็นทางที่รถเข้าได้ทาง
ด้านหน้าโครงการ ซึ่งติดกับทางด้านทิศตะวันตกของโครงการและติดกับถนนทางด้านหน้าโครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  

แสดง : แปลนเส้นทางการสัญจร ภาพที่ 3.5 

สัญลักษณ์ :  
                                               

 

ทางเข้าหลัก     

ทางสัญจรหลัก 

ทางสัญจรในโครงการ 

อา
คา

รก
ีฬา
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ภาพที่ 3.6 ทางเข้าทิศตะวันตก 
 

3.2.6.2  ทางสัญจรภายในพ้ืนที่โครงการ ปัจจุบันมีเส้นทางสัญจรที่เชื่อมต่อถึงกันกับ
พ้ืนที่รอบๆ โครงการโดย พ้ืนที่มพ้ืีนที่ที่โล่งกว้างสามารถเห็นพื้นที่ได้โดยรอบโครงการ 

ภาพที่ 3.7 ทางสัญจรบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
 
3.2.7 ลักษณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

3.2.7.1 ไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการมีระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามแนวถนน 

โดยการติดตั้งเป็นโคมไฟเฉพาะริมถนนซึ่งภายในพ้ืนที่โครงการไม่มีโคมไฟที่ให้ ความสว่าง  

                   3.2.7.2 ระบบประปาในพ้ืนที่โครงการ เนื่องจากพ้ืนที่ในโครงการเป็นพื้นที่ที่เพ่ิงสร้าง

ขึ้นใหมใ่นระบบประปาในพ้ืนที่จึงถูกท าขึ้นมาใหม่จึงไม่เกิดปัญหาด้านการประปา 

                   3.2.7.3 การระบายน้ าท่อระบายน้ าอยู่ตามถนนสาธารณะฝั่งทางทิศเหนือของ พ้ืนที่

โครงการมีระบบระบายน้ าอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาด้านการระบายน้ า ซึ่งระบบระบายน้ าของ

ทางโครงการจะรองรับน้ าจากพ้ืนที่เพ่ือส่งออกไปยังท่อระบายน้ าสาธารณะ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  

แสดง : ลักษณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ภาพที่ 3.8 

สัญลักษณ์ :  
                                               

 

 

 

ระบบไฟฟ้า 

 
ระบบระบายน้ า 
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3.2.8 ต าแหน่งรูปแบบสิ่งก่อสร้างเดิม 

ภาพที่ 3.9 ต าแหน่งของสิ่งก่อสร้างเดิม 

 

  3.2.8.1 อาคารกีฬา มีความยาว 40 เมตร กว้าง 30 เมตร 

  3.2.8.2 สนามเด็กเล่น มีความยาว 15 เมตร กว้าง 5 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกใน

ส่วนของกิจกรรมนี้มีเครื่องออกก าลังและเครื่องเล่นเด็กอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้โครงการ 

เครื่องออกก าลังกายที่มีน้อยซึ่งไม่พอกับความต้องการของผู้ที่มาใช้โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 อาคารกีฬา 

อา
คา

รก
ีฬา

 

สน
าม

เด
็กเ

ล่น
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ภาพที่ 3.11 สนามเด็กเล่นออกก าลังกาย 
 
 3.2.10 ทัศนียภาพโครงการ จากการส ารวจพ้ืนที่โครงการนั้นเราสามารถที่จะแบ่งลักษณะมุม
ของพ้ืนที่นั้นออกได้ 2 ลักษณะ คือมุมมองที่ภายนอกโครงการมองเข้ามาในพ้ืนที่ของโครงการและ
มุมมองจากภายในโครงการออกสู่พ้ืนที่บริเวณภายนอกโครงการ  
  3.2.10.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 
   1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก ลักษณะมุมมองที่ เป็นแบบ 
Window View เป็นมุมมองที่เห็นด้านข้างของโดมศูนย์กีฬาและเป็นที่จอดรถยนต์แลรถจักรยานยนต์
ของทางโครงการ 
             2) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้ ลักษณะมุมมองแบบ Open View เป็น 
มุมมองที่มองจากถนนโครงการจะมองเห็นลักษณะภายในพื้นที่โครงการมีกิจกรรมเดิมอยู่ซึ่งเป็น
พ้ืนที่กว้าง 

   3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก ลักษณะมุมมองแบบ  Open View 
เป็นมุมมองที่เห็นพื้นท่ีโดยรอบของโครงการตั้งแต่ทางด้านหน้าโครงการไปจนถึงอาคารกีฬา 

4) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือ ลักษณะมุมมองแบบ Open View เป็น 
มุมมองโครงการจะมองเห็นลักษณะภายในพ้ืนที่โครงการมีกิจกรรมเดิมอยู่ซึ่งเป็นพ้ืนที่กว้าง 

  3.2.10.2 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการมุมมองด้านทิศตะวันออก 
ลักษณะมุมมองแบบ Open View เป็นมุมมองที่เห็นพ้ืนที่ทิ้งขยะของทางเทศบาลและเป็นที่จอดรถ
เก็บขยะจ านวน 14 คัน ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้ที่มาใช้พ้ืนโครงการโดยส่งกลิ่นเหม็นเข้ามาในพ้ืนที่ของ
โครงการ 

1) มุมมองด้านทิศใต้ ลักษณะมุมมองแบบ  Open View  เป็นมุมมองที่เห็น 
พ้ืนที่รกร้างมีวัชพืชปกคลุมเป็นจ านวนมาก ซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มและมีน้ าท่วมขัง ซึ่งส่ง
กลิ่นเหม็นและอาจมีอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู หนู ตะขาบ เข้าท าร่ายผู้ที่มาใช้โครงการได้ 
   2) มุมมองด้านทิศตะวันตก ลักษณะมุมมองแบบ Open View เป็นมุมมอง
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ที่เห็นถนนทางด้านหน้าโครงการซึ่งเป็นทางสัญจรของคนในพ้ืนที่อยู่ตลอด ซึ่งโครงการบริเวณนี้จะ
ได้รับผลกระทบทางด้านเสียงและฝุ่นละออง 

3) มุมมองด้านทิศเหนือ ลักษณะมุมมองแบบ  Open View  ซ่ึงติดกับพ้ืนท่ี 

รกร้างและมีวัชพืชปกคลุม ซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มและมีน้ าท่วมขัง ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นเข้ามา

ในพ้ืนที่โครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  

แสดง : มุมมองและทัศนียภาพภายในพ้ืนที่โครงการ  ภาพที่ 3.12 

สัญลักษณ์ :  
                                               

 

มุมมอง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  

แสดง : มุมมองและทัศนียภาพภายในพ้ืนที่โครงการ  ภาพที่ 3.13 

สัญลักษณ์ :  
                                               

 

มุมมอง 
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3.3 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพื้นที่โครงการ 

ตารางท่ี 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่โครงการ 
        ประเด็น      รายละเอียด      ข้อจ ากัด/ปัญหา           แนวทางแก้ไข 

             
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดินมีลักษณะเป็นกรดปาน

กล า งถึ ง ก รดจั ด มี  pH 

ประมาณ 6-4 ซึ่งลักษณะ

ของดินภาย ในจั งหวัด

สามารถแบ่ง ได้ เป็น 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มดินนาดี มี

พ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 30 

กลุ่มดินนาที่มีสภาพเป็น

กรดจัดมีพ้ืนที่ ประมาณ

ร้ อยละ  70  เนื่ อ งจาก

ลักษณะดินเป็นดินเหนียว

ท าให้การระบายน้ าไม่ดี 

และการไหลบ่าของน้ าบน

ผิวดินช้า 

ไม่ เหมาะสมกับการ

ปลูกพืชไร่  และการ

ปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ า 

ซึ่งต้องมีการปรับปรุง 

โรยด้วยปูนขาวเ พ่ือ

ปรับสภาพดินที่มีกรด

จัดมาก  

1. ฤดูร้อน ระหว่างเดือน

มีนาคม-พฤษภาคม 

อากาศร้อนและแห้งแล้ง 

ในช่วงฤดูร้อนพืชจะ

ขาดน้ าท าให้พรรณไม้

ที่ปลูกในพ้ืนที่โครงการ

ทรุดโทรมได้ 

ดูแลเรื่องการให้น้ า

ที่ปริมาณมากเป็น

พิเศษ 

สภาพภูมิอากาศ 

 

2. ฤดูฝน ระหว่างเดือน

มิถุนายน-ตุลาคม อากาศ

จะชุ่มชื้นในเดือน

กันยายน 

ฝนตกหนักท าให้เกิดน้ า

ท่วมขังในพ้ืนที่ 

ลักษณะพ้ืนที่

โครงการ 

 

ปรับสภาพพ้ืนดิน
ให้มี การระบาย
น้ าดี เพ่ือไม่ให้เกิด
น้ าท่วมขัง 

3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 

อากาศจะหนาวเย็น 

 

 

สภาพภูมิอากาศในฤดู

หนาว อากาศจะท าให้

น้ าในดินระเหยไวท าให้

ดินขาดน้ าไว้ขึ้น 

 

ดูแลเรื่องการให้น้ า

ปริมาณที่เหมาะสม

กับพืชพรรณ 
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ตารางท่ี 3. 2 (ต่อ) สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ข้อจ ากัด/ปัญหา 

 ควรติดตั้งระบบ 
ไฟฟ้าให้ทั่วถึง 

ระบบไฟฟ้าภายใน
บริเวณโครงการในบ้าง
ส่วนที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้า
ที่เข้าไม่ถึง 
 

 

      ประเด็น 

 

      รายละเอียด 

 

      แนวทางการแก้ไข 

 ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
 

ระบบไฟฟ้าซึ่งระบบไฟฟ้าจะ
มีอยู่ในส่วนของภายในโดม
กีฬาและมีระบบไฟทางอยู่
รอบๆโครงการ 
ระบบประปา มีการดูแลและ
ปรับปรุงจากทางโครงการที่ดี
แล้วเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เพ่ิง
สร้างข้ึนใหม่ 
การระบายน้ า ท่อระบายน้ า
อยู่ตามถนนสาธารณะฝั่งทาง
ทิศเหนือของ พ้ืนที่โครงการมี
ระบบระบายน้ าอยู่ในพ้ืนที่อยู่
แล้ว จึงไม่มีปัญหาด้านการ
ระบายน้ า 
 
Zone A หรือ Active Zone 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,988 ตาราง
เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าการ
ออกแบบเป็นพ้ืนที่ออกก าลัง
ก า ย แ ล ะ ท า กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการต่างๆ ปัจจุบัน
พ้ืนที่ยังไม่มีการจัดสรรดูแล 
 
 

 

ไม่มีผลต่อโครงการ 

 

พ้ืนที่ออกแบบ
ปรับปรุง 
 

Zone B หรือ Passive 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,212 ตาราง
เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าการ
ออกแบบพื้นที่ส าหรับพักผ่อน
ปั จ จุ บั น พ้ื นที่ ยั ง ไ ม่ มี ก า ร
จัดสรรดูแล 
 

มีกลิ่นรบกวนจากทาง
ด้านหลังของโครงการ 
มีฝุ่นละอองเข้า พ้ืนที่
โครงการจากถนน ขาด
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

มีกลิ่นรบกวนจากทาง
ด้านหลังของโครงการ 
มีฝุ่นละอองเข้า พ้ืนที่
โครงการจากถนน ขาด
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ปลู กต้ น ไม้ เ พ่ื อ ลด
กลิ่นและฝุ่นละอองเพ่ิม
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
 
ปลูกต้นไม้เพ่ือลดกลิ่น
และฝุ่ นละออง เ พ่ิม
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
 

ไม่มีผลต่อโครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  

แสดง : Zoning Plan ภาพที่ 3.14 

สัญลักษณ์ : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zone A 1,988 ตารางเมตร 

 

 

 

 

Zone B 1,212 ตารางเมตร 
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3.4  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว ต าบลคูคต อ าเภอ  
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ถูกตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กีฬาส าหรับชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนมาออกก าลังกาย
และจัดกิจกรรมพักผ่อนและมีคนในชุมชนบริเวณโดยรอบมาใช้ในพ้ืนที่มากพอสมควร  ด้วยเหตุนี้จึง
ต้องศึกษารายละเอียดของผู้ใช้โครงการรวมทั้งพฤติกรรมเพ่ือใช้ประกอบในการก าหนดกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งจะสามารถพิจารณารายละเอียด
ของผู้ใช้ได้ดังนี้ 
 3.4.1 ประเภทของผู้ใช้โครงการ แยกออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

3.4.1.1 กลุ่มที่ใช้ประจ า คือ กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทแล้วหน้าที่ในศูนย์กีฬาเป็นประจ า
เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กันในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นระยะต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ เช่นเจ้าหน้าที่ พนักงาน โดยที่กลุ่มผู้ใช้ประจ ามักมีพ้ืนที่ประจ าของแต่ละบุคลคลซึ่งมี
อาณาเขตครอบครองอย่างจ ากัดในการใช้พ้ืนที่ประกอบกิจกรรมประจ าวันลักษณะการใช้พ้ืนที่ภายใน
โครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลพื้นที่โครงการดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่ดูแล 2 ต าแหน่ง 
2) ช่าง 1 ต าแหน่ง 
3) แม่บ้าน  1 ต าแหน่ง 

3.4.1.2 ผู้ใช้ชั่วคราว การศึกษาผู้ใช้กลุ่มชั่วคราวไดศ้ึกษาจากการใช้แบบสอบถาม และ
ใช้การสุ่มตัวอย่างประชากร โดยวิธีแบบโควตาเนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเลือกประชากร
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตามสัดส่วนของการเข้ามาใช้ งานในพ้ืนที่
โดย และได้ท าการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้ประกอบกิจกรรมภายใน พ้ืนที่โครงการ  

3.4.2 วิธีการศึกษากลุ่มผู้ใช้แบ่งเป็น 2 แบบ  
                  3.4.2.1 วิธีการศึกษากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวจากการศึกษาพฤติกรรมโดยการใช้แบบสอบถาม
ความต้องการที่อยากให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของโครงการเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขพึงพอใจเป็นการถามที่
หลากหลายท าให้สามารถเรียงล าดับหรือสิ่งที่ต้องการมากท่ีสุดจ านวน 100 ชุด 
                  3.4.2.2 วิธีการศึกษากลุ่มผู้ใช้ประจ าปีการศึกษาพฤติกรรมโดยการใช้แบบสัมภาษณ์
จ านวน 3 ชุด 
  สรุปได้ว่าให้กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจ านวน 100 ชุด
ประกอบไปด้วย 
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  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 อาชีพ 
1.4 ท่านใช้บริการบ่อยเพียงใด 
1.5 การเดินทางมายังพ้ืนที่โครงการ 
1.6 เวลาในการใช้พื้นที่โครงการ 

  ตอนที่ 2 ความต้องการที่อยากให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่โครงการ 
2.1 สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยากให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการ 

2.1.1 โต๊ะ ที่นั่ง 
2.1.2 ศาลาที่พัก 
2.1.3 สวนหย่อม 
2.1.4 สวนน้ า/น้ าพุ 
2.1.5 สวนสุขภาพ (พ้ืนที่ออกก าลังกาย) 
2.1.6 จุดบริการน้ าใช้ 
2.1.7 จุดบริการห้องน้ าสาธารณะ 
2.1.8 จุดบริการถังขยะ 
2.1.9 ไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ 
2.1.10 สถานที่จอดรถ 
2.1.11 สนามเด็กเล่น 
2.1.12 เส้นทางเดิน/วิ่ง  
2.1.13 มีเส้นทางขี่จักรยาน 
2.1.14 มีลานอเนกประสงค์/ลานออกก าลังกายกลุ่มแบบกลุ่ม 

2.2 ประเภทของกีฬาที่อยากให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ 
 2.2.1 สนามบาส 
 2.2.2 สนามเปตอง 
 2.2.3 สนามมวย 
 2.2.4 สนามตะกร้อ 
 2.2.5 อื่นๆ (ระบ)ุ 

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหาและอุปสรรค 
3.2 ข้อเสนอแนะและสิ่งต้องการสนับสนุน 

 3.4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ใช้ชั่วคราว 
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 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการพ้ืนที่ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว 
เป็นเพศชาย   คิดเป็นร้อยละ 71 
เป็นเพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ 29 

  จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการพ้ืนที่ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้วมี
ช่วงอายุตั้งแต่ 

ช่วงอายุต่ ากว่า 15 ปี   คิดเป็นร้อยละ 20 
ช่วงอายุ 15-20 ปี   คิดเป็นร้อยละ 26 
ช่วงอายุ 21-30 ปี   คิดเป็นร้อยละ 18  
ช่วงอายุ 31-40 ปี   คิดเป็นร้อยละ 15 
ช่วงอายุ 41-50 ปี   คิดเป็นร้อยละ 11  
ช่วงอายุ 51-60   คิดเป็นร้อยละ 8 
ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 2 

  จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว มี 
นักเรียน    คิดเป็นร้อยละ 26 
นักศึกษา    คิดเป็นร้อยละ 19 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 15 
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ 10 
แม่บ้าน    คิดเป็นร้อยละ 12 
รับราชการ    คิดเป็นร้อยละ 18 

  จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  
มีการใช้บริการบ่อยเพียงใด  

  ใช้บริการ ทุกวัน   คิดเป็นร้อยละ 46   
  ใช้บริการ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 28 
  ใช้บริการ 1 ครั้ง/สัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 18   
  ใช้บริการ 1 ครั้ง/เดือน   คิดเป็นร้อยละ 8 

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  
การเดินทางมายังพ้ืนที่โครงการ  
    รถยนต์    คิดเป็นร้อยละ 17 

  จักรยานยนต์    คิดเป็นร้อยละ 58 
  จักรยาน    คิดเป็นร้อยละ 25 
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 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว เวลาใน
การใช้บริการ  

  น้อยกว่า 30 นาที   คิดเป็นร้อยละ 41   
  ใช้บริการ 30-60 นาที   คิดเป็นร้อยละ 29 
  ใช้บริการ 1-2 ชั่วโมง   คิดเป็นร้อยละ 25 
  ใช้บริการมากกว่า 2 ชั่วโมง  คิดเป็นร้อยละ 5 

 3.4.4 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมและความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์
กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว มีความส าคัญล าดับดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.3 สรุปความต้องการที่อยากให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่โครงการ 

                        รายละเอียด                                              ระดับความต้องการ 

1. สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยากให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการ 

1.1 โต๊ะ , ที่นั่ง                                                                       มาก 

1.2 ศาลาที่พัก                                                                       มาก 

1.3 สวนหย่อม                                                                       มาก 

1.4 สวนน้ า/น้ าพุ                                                                    มาก 

1.5 สวนสุภาพ (พ้ืนที่ออกก าลังกาย)                                             มาก 

1.6 จุดบริการน้ าใช้                                                                 มาก 

1.7 จุดบริการห้องน้ าสาธารณะ                                                   มาก 

1.8 จุดบริการถังขยะ                                                               มาก 

1.9 ไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ                                                     มาก 

1.10 สถานที่จอดรถ                                                            ปานกลาง 

1.11 สนามเด็กเล่น                                                                 มาก 

1.12 เส้นทางเดิน-วิ่ง                                                               มาก 

1.13 มีเส้นทางข่ีจักรยาน                                                          มาก 

2. ประเภทของกีฬาที่อยากให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่โครงการ 

2.1 สนามบาส                                                                      มาก 

2.2 สนามเปตอง                                                                ปานกลาง 
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) สรุปความต้องการที่อยากให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการ 

                          รายละเอียด                                              ระดับความพึงพอใจ           

2.3 สนามมวย                                                                   ปานกลาง 

2.4 สนามตะกร้อ                                                                ปานกลาง 

           2.5 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

สรุปกิจกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 

 3.4.5 จากการส ารวจแบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้สามารถสรุปเป็นความต้องการด้าน

ต่างๆ ดั้งนี้ 

         3.4.5.1 กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนดังนี้ ที่นั่งพักผ่อน โต๊ะเก้าอ้ี ม้านั่ง ศาลา 

         3.4.5.2 กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกายดังนี้ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ 

         3.4.5.3 ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกดังนี้ ลานจอดรถ สุขา 

         3.4.5.4 ความต้องการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ความร่มรื่นมีความ

สะอาดเรียบร้อย และสวยงาม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  

แสดง : Bubble Diagram ภาพที่ 3.15 

สัญลักษณ์ : 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  

แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.16 

สัญลักษณ์ :  
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บทท่ี  4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
4.1 ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction)  
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.4 Bubble Diagram, Site Relation 
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ภาพที่ 4.5 แนวคิดในกำรออกแบบ (Main Concept) 
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ภาพที่ 4.6 Master Plan 
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ภาพที่ 4.7 Hardscape Plan 

 

 



67 
  

 

ภาพที่ 4.8 Softscape 
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ภาพที่ 4.9 รูปตัด รูปด้ำน (Section, Elevation) 
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ภาพที่ 4.10 รูปตัด รูปด้ำน (Section, Elevation) 
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ภาพที่ 4.11 รูปด้ำน 2-3 (Elevation)  
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ภาพที่ 4.12 Construction Detail  
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ภาพที่ 4.13 Construction Detail 
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ภาพที่ 4.14 Lighting Plan  
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ภาพที่ 4.15 Perspecive  
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ภาพที่ 4.16 Perspecive  

 

 



 4.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน ์

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง 
ตารางท่ี 4.1 งำนประมำณรำคำโครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬำเทศบำลเมืองล ำสำมแก้ว อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 

 

ล ำดับ 
 

รำยกำร 
  

จ ำนวน 
  

 หน่วย  
  

 รำคำวัสดุ (บำท)   ค่ำแรงงำน (บำท)   รวมค่ำวัสดุ  
 และ

ค่ำแรงงำน 
(บำท)  

 รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมวัสด ุ 
 รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมค่ำแรง  

  งานโครงสร้าง 
1 ทางเดิน               
  คอนกรีต คสล หนำ 15 ซม. 146 ลบ.ม. 1,635.00 238,710.00 436.00 63,656.00 302,366.00 
  คอนกรีตหยำบ หนำ 5 ซม. 49 ลบ.ม. 2,170.00 106,330.00 306.00 14,994.00 121,324.00 
  ทรำยหยำบ หนำ 10 ซม. 98 ลบ.ม. 310.00 30,380.00 99.00 9,702.00 40,082.00 
  ขัดมันผสมน้ ำยำกันซึม หนำ 3 มม. 976 ตร.ม. 83.00 81,008.00 82.00 80,032.00 161,040.00 
  ถมบดอัดดิน 49 ลบ.ม.   25.00 1,225.00 1,225.00 
  เหล็ก Wire Mesh ขนำด 4 มม.@ 15 ซม. 976 ตร.ม. 40.00 39,040.00 4.00 3,904.00 42,944.00 
 ลวดผูกเหล็ก 39 กก. 30    1,170.00 
  ไม้แบบ 65 ตร.ม. 210.00 13,650.00 115.00 7,475.00 21,125.00 
  ตะปู 16.25 กก. 30.00 487.00   487.00 
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ตารางท่ี 4.1 งำนประมำณรำคำโครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬำเทศบำลเมืองล ำสำมแก้ว อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 

ล ำดับ 
 

รำยกำร 
  

จ ำนวน 
  

 หน่วย  
  

 รำคำวัสดุ (บำท)  ค่ำแรงงำน (บำท)   รวมค่ำวัสดุ  
 และ

ค่ำแรงงำน
(บำท)  

 รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมวัสด ุ 
 รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมค่ำแรง  

2 ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น และสนามบาสเกตบอล        
  คอนกรีต คสล. หนำ 15 ซม. 17 ลบ.ม. 1,635.00 27,795.00 436.00 7,412.00 35,207.00 
  คอนกรีตหยำบ หนำ 5 ซม. 4 ลบ.ม. 2,170.00 8,680.00 306 1,224.00 9,904.00 
  ทรำยหยำบ หนำ 10 ซม. 8 ลบ.ม. 310.00 2,480.00 99.00 792.00 3,272.00 
  เครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง ไม่มีฐำน 10 ชุด 7,000.00 70,000.00 500.00 5,000.00 75,000.00 
  เครื่องเล่นเด็กคละแบบ 4 ชุด 4,500.00 18,000.00 450.00 1,800.00 19,800.00 
  ทรำยละเอียด หนำ 10 ซม. สนำมเด็กเล่น 11 ลบ.ม. 451.00 4,961.00 45.00 495.00 5,456.00 
  ถมบดอัดดิน 9 ลบ.ม.   25.00 225.00 225.00 
  เหล็ก Wire Mesh ขนำด 4 มม.@ 15 ซม. 78 ตร.ม. 40.00 3,120.00 4.00 312.00 3,432.00 
 ลวดผูกเหล็ก 4 กก. 30    120 
  ไม้แบบ 13 ตร.ม. 210.00 2,730.00 115.00 1,495.00 4,225.00 
  ตะปู 3.25 กก. 30.00 98.00   98.00 
 สนำมบำสเกตบอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 1 เหมำ  1,200,000.00   1,200,000.00 
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ตารางท่ี 4.1 งำนประมำณรำคำโครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬำเทศบำลเมืองล ำสำมแก้ว อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 

ล ำดับ 
 

รำยกำร 
  

จ ำนวน 
  

 หน่วย  
  

 รำคำวัสดุ (บำท)  ค่ำแรงงำน (บำท)   รวมค่ำวัสดุ  
 และ

ค่ำแรงงำน 
(บำท)  

 รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมวัสด ุ 
รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมค่ำแรง  

3 ห้องน ้าสาธารณะ 2 หลัง ชาย หญิง         
  คอนกรีต คสล หนำ 15 ซม. 2 ลบ.ม. 1,635.00 3,270.00 436.00 872.00 4,142.00 
  คอนกรีตหยำบ หนำ 5 ซม. 2 ลบ.ม. 2,170.00 4,340.00 306.00 612.00 4,952.00 
  ทรำยหยำบ หนำ 10 ซม. 2 ลบ.ม. 310.00 620.00 91.00 182.00 802.00 
  บดอัดดินเดิม 1 ลบ.ม.   25.00 25.00 25.00 
  เหล็ก Wire Mesh ขนำด 4 มม.@ 15 ซม. 9 ตร.ม. 40.00 360.00 4.00 36.00 396.00 
  กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.50 ม.หนำ 5 มม.สีซีเมนต์ 18 แผ่น 74.00 1,332.00 7.00 126.00 1,458.00 
  ชุดประตู PVC 1.80 x 0.70 เมตร 6 ชุด 750.00 4,500.00 75.00 450.00 4,950.00 
  ผนังก่ออิฐบล็อก หนำ 7 ซม. 30 ตร.ม. 93.00 2,790.00 60.00 1,800.00 4,590.00 
  เสำเข็ม ครอ. รูปตัวไอ 15 ซม. x 3 ม. 24 ต้น 221.00 5,304.00 87.00 2,088.00 7,392.00 
 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 18 ท่อน 649.00 11,682.00 207.00 3,726.00 15,408.00 
 เหล็กกลวงสี่เหลียมผืนผ้ำ 1 x 2 นิ้ว หนำ 1.2 มม 6 ท่อน 249.00 1,494.00 68.00 408.00 1,902.00 
 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ 4 นิ้ว 48 ตัว 6.00 288.00   288.00 
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ตารางท่ี 4.1 งำนประมำณรำคำโครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬำเทศบำลเมืองล ำสำมแก้ว อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 

ล ำดับ 
 

รำยกำร 
  

จ ำนวน 
  

 หน่วย  
  

 รำคำวัสดุ (บำท)  ค่ำแรงงำน (บำท)   รวมค่ำวัสดุ  
 และ

ค่ำแรงงำน 
(บำท)  

 รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมวัสด ุ 
 รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมค่ำแรง  

 บ่อเกรอะ บ่อซึม 0.80 x 0.50 ม.เดินระบบพร้อมฝำ 4 ชุด 300.00 1,200.00 30.00 120.00 1,320.00 
 ฝ้ำยิปซัมบอร์ด ทนควำมชื้น หนำ 9 มม. 14 ตร.ม. 509.00 7,126.00 97.00 1,358.00 8,484.00 
 ชุดสุขภัณฑ์ ชำย-หญิง พร้อมติดตั้งงำนระบบ  6 ชุด 7,000.00 42,000.00 700.00 4,200.00 46,200.00 
 อา้งลา้งมือ 4 ชุด 1,700.00 6,800.00 170.00 680.00 7,480.00 

 ลวดผูกเหล็ก 1 กก. 30.00    30.00 
 ไม้แบบ 18 ตร.ม. 210.00 3,780.00 115.00 2,070.00 5,850.00 
 ตะปู 4.5 กก. 30 135.00   135.00 
4 ม้านั่งสนาม 6 ตัว        
  คอนกรีตหยำบ หนำ 5 ซม. 2 ลบ.ม. 2,170.00 4,340.00 306.00 612.00 4,952.00 
  ทรำยหยำบ หนำ 10 ซม. 6 ลบ.ม. 310.00 1,860.00 91.00 546.00 2,406.00 
 ฉำบขัดมัน ผสมน้ ำยำกันซึม 123 ตร.ม. 83.00 10,209.00 82.00 10,086.00 20,295.00 
  ก่ออิฐบล็อค 70 ตร.ม. 93.00 6,510.00 60.00 4,200.00 10,710.00 
 ไม้แบบ 2 ตร.ม. 400.00 800.00 133.00 266.00 1,066.00 
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ตารางท่ี 4.1 งำนประมำณรำคำโครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬำเทศบำลเมืองล ำสำมแก้ว อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 

ล ำดับ 
 

รำยกำร 
  

จ ำนวน 
  

 หน่วย  
  

 รำคำวัสดุ (บำท)  ค่ำแรงงำน (บำท)   รวมค่ำวัสดุ  
 และ

ค่ำแรงงำน 
(บำท)  

 รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมวัสด ุ 
 รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมค่ำแรง  

  ตะปู 1 กก. 30.00 30   30 
5 สิ่งอ้านวยความสะดวก 
  ม้ำนั่งสนำม รุ่นบล็อกระแนงเรียบ ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 7 ชุด 3,800.00 26,600.00 380.00 2,660.00 29,260.00 
 ศำลำพักผ่อนน็อคดำวน์ 3 หลัง 40,000.00 120,000.00 4,000.00 12,000.00 132,000.00 
  ถังขยะ 4 ชุด 2,800.00 11,200.00 280.00 1,120.00 12,320.00 

  สปอร์ตไลท์ LED W100 220V 6500K 6 ชุด 2,400.00 14,400.00 240.00 1,440.00 15,840.00 

  ไฟทำงเดินสนำม 28 ชุด 12,000.00 336,000.00 1,200.00 33,600.00 369,600.00 

6 งานระบบ 

  แนวสำยไฟ สำยไฟฟ้ำ NYY แรงดันปลำนกลำง 250 เมตร 40.00 10,000.00 4.00 1,000.00 11,000.00 
  แนวท่อสำยไฟ ท่อ HDPE 32 มม.  240 เมตร 22.00 5,280.00 2.00 480.00 5,760.00 
  แนวท่อประปำ ท่อ PE100 20 มม. 205 เมตร 19.00 3,895.00 2.00 410.00 4,305.00 
  ดินขุด 23 ลบ.ม.   60.00 1,380.00 1,380.00 
  ดินถมบดอัด 23 ลบ.ม.   25.00 575.00 575.00 
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ตารางท่ี 4.1 งำนประมำณรำคำโครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬำเทศบำลเมืองล ำสำมแก้ว อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 

ล ำดับ 
 

รำยกำร 
  

จ ำนวน 
  

 หน่วย  
  

 รำคำวัสดุ (บำท)  ค่ำแรงงำน (บำท)   รวมค่ำวัสดุ  
 และ

ค่ำแรงงำน 
(บำท)  

 รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมวัสด ุ 
 รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมค่ำแรง  

  พรรณไม ้

 นนทรี Ø 5 นิ้ว 5 ต้น 2800.00 14,000.00 280.00 1,400.00 15,400.00 
  หำงนกยูงฝรั่ง Ø 5 นิ้ว 5 ต้น 2800.00 14,000.00 280.00 1,400.00 15,400.00 
  อินทนิลน้ ำ Ø 5 นิ้ว 6 ต้น 2500.00 15,000.00 250.00 1,500.00 16,500.00 
  หูกระจง Ø 5 นิ้ว 29 ต้น 2500.00 72,500.00 250.00 7,250.00 79,750.00 
 แคนำ Ø 5 นิ้ว 4 ต้น 2500.00 10,000.00 250.00 1,000.00 11,000.00 
 ประดู่ Ø 5 นิ้ว 9 ต้น 2700.00 24,300.00 270.00 2,430.00 26,730.00 
  กล้วยพัดลังกำ สูง 5 เมตร พุ่ม กว้ำง 5 เมตร 6 ต้น 3000.00 18,000.00 300.00 1,800.00 19,800.00 
  ปำล์มหำงกระรอก Ø 4 นิ้ว 16 ต้น 850.00 13,600.00 85.00 1,360.00 14,960.00 
  ชำฮกเก๋ียน ขนำดถุง 11 นิ้ว 221 ถุง 120.00 26,520.00 12.00 2,652.00 29,172.00 
  ไทรเกำหลี ขนำดถุง 11 นิ้ว 10 ถุง 150.00 15,000.00 15.00 1,500.00 16,500.00 
  หญ้ำนวลน้อย 2037 ตร.ม. 25.00 50,925.00 2.00 4,074.00 54,999.00 
1 วัสดุปลูก   
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ตารางท่ี 4.1 งำนประมำณรำคำโครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬำเทศบำลเมืองล ำสำมแก้ว อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 

ล ำดับ 
 

รำยกำร 
  

จ ำนวน 
  

 หน่วย  
  

 รำคำวัสดุ (บำท)  ค่ำแรงงำน (บำท)   รวมค่ำวัสดุ  
 และ

ค่ำแรงงำน 
(บำท)  

 รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมวัสด ุ 
 รำคำต่อ
หน่วย  

 รวมค่ำแรง  

 ทรำยถม หนำ 5 ซม. 101 ลบ.ม. 310.00 31,310.00 99.00 9,999.00 41,309.00 
 ดินปลูก  332 ลบ.ม. 300.00 96,600.00 30.00 9,960.00 109,560.00 
 ไม้ค้ ำยัน 80 ชุด 40.00 3,200.00 15.00 1,200.00 4,400.00 

รวมทั งหมด 2,991,985.00 
Factor F 1.2701 

รวมราคาค่าก่อสร้าง 3,800,120.00 

    (สำมล้ำนแปดแสนหนึ่งร้อยยี่สิบบำทถ้วน)                                                                                                         
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บทท่ี  5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุป 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองล าสามแก้ว ตั้งอยู่ที่ต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ถูกตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กีฬาส าหรับชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนมาออก
ก าลังกายและจัดกิจกรรม โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 10 ไร่ หรือ 16,000 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่อาคาร 3 ไร่
หรือ 4,800 ตารางเมตร พื้นที่โล่งภายนอกอาคาร 7 ไร่ หรือ 11,000 ตารางเมตร โดยพ้ืนที่ส าหรับ
ออกแบบ มี 2 ไร่ หรือ 3,200 ตารางเมตร  
 ปัจจุบันทางนายกเทศบาลเมืองล าสามแก้วมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ภายนอกอาคารให้เป็น
สถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้งและพ้ืนที่สาธารณะส าหรับท ากิจกรรมเพ่ือให้คนในชุมชนเข้ามาใช้
บริการและพักผ่อน ซึ่งสภาพปัจจุบันมีคนเข้ามาใช้บริการศูนย์กีฬาจ านวนมากท าให้พ้ืนที่ภายใน
อาคารไม่เพียงพอดังนั้น ทางนายกเทศบาลจึงอยากจะใช้พ้ืนที่ภายนอกอาคารที่มีลักษณะโล่งกว้างมา
เป็นพ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อนและออกก าลังกายเพ่ือรองรับประชาชนแต่ต้นไม้หรือพ้ืนที่ด้านภูมิทัศน์
ด้านนอกที่มีน้อยเกินไปทางนายกจึงมีความประสงค์อยากให้มีพ้ืนที่ด้านภูมิทัศน์และใช้สอยพ้ืนที่
ภายในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น จึงเป็นที่มาในการออกแบบปรับปรุงจัดภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาล
เมืองล าสามแก้วเป็นพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนพักผ่อนและพ้ืนที่ออกก าลังกายกลางแจ้งให้กับคนในชุมชน
และละแวกใกล้เคียงและแก้ไขปัญหาด้านการใช้ผู้ใช้พ้ืนที่โครงการมีปัญหาการด้านภูมิทัศน์ต้นไม้มี
น้อยเกินไปเพ่ือให้มีพ้ืนที่ใช้สอยให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชน 
 จากข้อจ ากัดของพ้ืนที่โครงการและความต้องการของผู้ใช้จึงออกแบบโครงการสามารถแบ่ง
พ้ืนที่ในโครงการได้ดังนี้ 
 พ้ืนที่ Zone A หรือ Active Zone มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,988 ตารางเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าการ
ออกแบบเป็นพ้ืนที่ออกก าลังกายและท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ ปัจจุบันพ้ืนที่ยังไม่มีการจัดสรร
ดูแลโดยมีกลิ่นรบกวนจากทางด้านหลังของโครงการมีฝุ่นละอองเข้าพ้ืนที่โครงการจากถนน ขาดระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แนวทางในการแก้ไขปลูกต้นไม้เพ่ือลดกลิ่นและฝุ่นละอองเพ่ิมระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวก  
 พ้ืนที่ Zone B หรือ Passive มีพ้ืนที่ ทั้งหมด 1,212 ตารางเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าการ
ออกแบบพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนปัจจุบันพ้ืนที่ยังไม่มีการจัดสรรดูแล โดยมีกลิ่นรบกวนจากทางด้านหลัง
ของโครงการมีฝุ่นละอองเข้าพ้ืนที่โครงการจากถนน ขาดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แนวทางในการแก้ไข ปลูกต้นไม้เพ่ือลดกลิ่นและฝุ่นละอองเพ่ิมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
และสิ่งอ านวยความสะดวก 



84 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาโครงการ 

5.2.2.1 เพ่ือให้การออกแบบโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาล
เมืองล าสามแก้ว ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี สามารถน าไปก่อสร้างได้จริงในการ
ออกแบบควรมีการค านึงถึงวัสดุที่น ามาใช้ในการออกแบบควรเลือกใช้พืชพรรณที่มีความแข็งแรง
ดูแลรักษาง่ายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการ 

           5.2.2.2 เพ่ือให้การออกแบบโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาล
เมืองล าสามแก้ว ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี สามารถก่อสร้างให้ตรงตามรูปแบบและ
ถูกต้องหลักสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมเพื่อสามารถน าไปก่อสร้างได้จริง 
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