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บทคัดย่อ 

 
 สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งอยู่ที่ถนนปทุมสัมพันธ์ ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี เป็นสวนสาธารณะหลักของเมืองปทุมธานีซึ่งเดิมเป็นพ้ืนที่ของกรมราชทัณฑ์และ
บางส่วนเป็นพื้นที่ของราชพัสดุ 
 สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ปัจจุบันมีผลกระทบจากการโดนน้ าท่วมจึงท าให้พ้ืนที่มีความเสื่อม
โทรมขาดการดูแลภูมิทัศน์ในพ้ืนที่บางส่วนท าให้ขาดความสวยงามและความร่มรื่น ยังมีการจัดวาง
พ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยกับกิจกรรมในปัจจุบัน จึงท าให้มีคนเข้าไปใช้พ้ืนที่โครงการไม่มาก
เท่าที่ควร รวมถึงการรุกล้ าพ้ืนที่โดยใช้เป็นการสัญจรจึงท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและยังส่งผล
ให้เกิดอันตรายต่อเด็กและบุคคลที่มาใช้บริการในพ้ืนที่ของโครงการ อีกทั้งยังขาดพ้ืนที่ในการจอดรถ
ส าหรับผู้มาใช้พ้ืนที่โครงการและมีพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดน ารถเข้ามาจอดตามจุดต่างๆ ของสวนท าให้
ไม่สามารถท ากิจกรรมบางส่วนได้อย่างเหมาะสม 
 ผู้จัดท าจึงท าการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ถึงศักยภาพของพ้ืนที่ และความต้องการของ
ผู้ใช้ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบพ้ืนที่บริเวณส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยการตอบสนองต่อ
กิจกรรมการออกก าลังกาย และ ความปลอดภัยกับเด็กและบุคคลที่มาใช้บริการ และการพักผ่อน
หย่อนใจของคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยมี
แนวความคิดที่ว่าสถานที่แห่งความทรงจ าของรัชกาลที่ 9  จากการศึกษาความต้องการข้างต้น
สามารถน ามาประกอบเพ่ือใช้ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์  ซึ่งราคาทั้งหมดภายในโครงการ 
7,446,510.55 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสิบบาทห้าสิบห้าสตางค์) โดยสามารถแบ่ง
พ้ืนที่ท าการศึกษาออกเป็น 4 โซน 
 พ้ืนที่ Zone A มีพ้ืนที่ 4,995.68 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ออกก าลังกาย เป็นพ้ืนที่บริเวณหน้า
ทางเข้าโครงการทางทิศตะวันตก พ้ืนที่ทางหน้าโครงการควรมีการจัดภูมิทัศน์และจัดท าสนามเปตอง
และลานจอดรถ เพราะจะได้มีพ้ืนที่จอดรถให้ผู้เข้ามาใช้ภายในโครงการได้จอดรถอย่างสะดวก และมี
การจัดวางต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ให้มีร่มเงาภายในพ้ืนที่ Zone A  
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พ้ืนที่ Zone B มีขนาด 11,184.71 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ส่วนพักผ่อน เป็นพ้ืนที่บริเวณทาง
ทิศเหนือสภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่ มีพรรณไม้เดิมอยู่ แต่มีความเสื่อมโทรมจากการน้ าท่วมท าให้ร่มเงา
บางส่วนไม่เพียงพอ จึงควรปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาเหมาะแก่การพักผ่อน และปลูกต้นไม้ที่ช่วยบัง
สายตาจากภายนอกเพ่ือการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น 
 พ้ืนที่ Zone C มีพ้ืนที่ 2,098.95 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ลานกิจกรรมและลานจอดรถจักรยาน
เป็นพ้ืนที่บริเวณทางทิศตะวันออก สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป มีไม้ยืนต้นค่อนข้างน้อย จึงเหมาะท าเป็น
ลานกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นต้องมีไม้ใหญ่ปกคลุมเพราะจะท าให้รู้สึกโล่งในการท ากิจกรรม และเหมาะที่
จะท าลานจอดรถจักรยานเนื่องจากอยู่ติดกับทางเข้าทางทิศตะวันออก ซึ่งติดกับตลาดเหมาะแก่การ
จอดยานพาหนะขนาดเล็ก 
 พ้ืนที่ Zone D มีพ้ืนที่ 2,520.66 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ส่วนนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ร.9 
และพ้ืนที่พักผ่อน สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป เป็นพ้ืนที่มีลานน้ าพุเป็นจุดเด่นและเป็นใจกลางจึงน าเอา
นิทรรศการพระราชกรณียกิจของ ร.9 มาน าเสนอเรื่องราวของท่าน และยังเป็นที่นั่งพักผ่อนอีก
เนื่องจากเป็นที่โล่งเหมาะแก่การนั่งรับลมหรือชมบรรยากาศรอบๆ สวน 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ตั้งอยู่ที่ ถนนปทุมสัมพันธ์ 

ต ำบลบำงปรอก อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ชุมชนบำงปรอก โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 13 ไร่ 
หรือ 20,800 ตำรำงเมตร เป็นสวนสำธำรณะหลักของเมืองปทุมธำนี ซึ่งเดิมเป็นพ้ืนที่ของกรม
รำชทัณฑ์และบำงส่วนเป็นพ้ืนที่ของรำชพัสดุ โดยคุณหญิงจรัสศรี  ได้ร่วมกับผังเมืองเป็นคน
แลกเปลี่ยนสถำนทีจ่ำกเรือนจ ำให้เป็นสวนสำธำรณะและเรือนจ ำได้ย้ำยไปอยู่ท่ีอ ำเภอสำมโคก จังหวัด
ปทุมธำนี โดยผังเมืองเป็นผู้ออกแบบก่อสร้ำงและได้สร้ำงเสร็จในปี พ.ศ.2542 และมอบพ้ืนที่ให้
เทศบำลเมืองปทุมธำนี เป็นผู้ดูแล 

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี เป็นสวนที่เหมำะกับคนทุก
เพศทุกวัยซึ่งมีรัศมีกำรให้บริกำร 1-2.5 กิโลเมตร หรือใช้เวลำในกำรเดินทำงไม่เกิน 30 นำที สวน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี มีพ้ืนที่ 13 ไร่ หรือ 20,800 ตำรำงเมตร 
ปัจจุบันสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ปัจจุบันมีผลกระทบจำกกำรโดนน้ ำท่วมจึงท ำให้พ้ืนที่มีควำมเสื่อม
โทรมขำดกำรดูแลภูมิทัศน์ในพ้ืนที่บำงส่วนท ำให้ขำดควำมสวยงำมและควำมร่มรื่น ยังมีกำรจัดวำง
พ้ืนที่ไม่เหมำะสมกับยุคสมัยกับกิจกรรมในปัจจุบัน จึงท ำให้มีคนเข้ำไปใช้พ้ืนที่โครงกำรไม่มำก
เท่ำที่ควร รวมถึงกำรรุกล้ ำพ้ืนที่โดยใช้เป็นกำรสัญจรจึงท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้ต่อเนื่องและยังส่งผล
ให้เกิดอันตรำยต่อเด็ก และบุคคลที่มำใช้บริกำรในพ้ืนที่ของโครงกำร อีกทั้งยังขำดพ้ืนที่ในกำรจอดรถ
ส ำหรับผู้มำใช้พ้ืนที่โครงกำรและมีพ่อค้ำแม่ค้ำจำกตลำดน ำรถเข้ำมำจอดตำมจุดต่ำงๆ ของสวนท ำให้
ไม่สำมำรถท ำกิจกรรมบำงส่วนได้อย่ำงเหมำะสม  

ดังนั้น โครงกำรออกแบบปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จึงจ ำเป็นที่จะต้องออกแบบ
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดควำมสวยงำมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของคนในชุมชน ประกอบกับให้
ควำมปลอดภัยกับเด็กและบุคคลที่มำใช้บริกำร และเพ่ือตอบสนองต่อกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย และ
กำรพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง 

 

1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1  ศึกษำข้อมูลเกี่ยวข้องกับกำรออกแบบภูมิทัศน์สวนสำธำรณะและกรณีศึกษำ 
 1.2.2  ศึกษำและวิเครำะห์ลักษณะทำงกำยภำพของพ้ืนที่เพ่ือหำศักยภำพของโครงกำร 
 1.2.3  ศึกษำและวิเครำะห์พฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้พ้ืนที่โครงกำรเพ่ือกำร
ก ำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
 1.2.4  เพ่ือออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี 
อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 
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1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1.3.1  กำรเข้ำถึงโครงกำร 

ภำพที่ 1.1 แผนที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 
 
  1.3.1.1  เดินทำงโดยรถประจ ำทำงโดยสำย 1138 ปทุมธำนี-รังสิต เลี้ยวซ้ำยแยก
บริเวณโรงเรียนปทุมวิลัยแล้วตรงเข้ำมำจำกทำงเข้ำ 700 เมตรสวนสำธำรณะจะอยู่ทำงด้ำนซ้ำยมือ
  1.3.1.2  เดินทำงโดยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยมำทำงถนนรังสิต-ปทุมธำนี เมื่อถึงสี่
แยกปทุมวิลัยให้ เลี้ยวซ้ำย หลังจำกนั้นจะเจอโรงเรียนปทุมวิลัยตรงไปอีก  700 เมตรจะพบ
สวนสำธำรณะอยู่ทำงด้ำนซ้ำยมือ  
 1.3.2  ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษำและออกแบบ 

         ขอบเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของโครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ หรือ 20,800 ตำรำงเมตร มีอำณำเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกบับ้ำนพักอำศัย 
ทิศใต้ ติดกับถนนปทุมสัมพันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับถนนปทุมสัมพันธ์  
ทิศตะวันตก ติดกับถนนปทุมสัมพันธ์   
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ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษำและออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 - - - - - -   แสดงขอบเขตของกำรออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัญลักษณ ์: 
 
 

เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี  
 

แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษำและออกแบบ      ภำพที่ 1.2 
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สภำพพ้ืนที่บริเวณโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.3 สภำพพ้ืนที่บริเวณโครงกำร 
 

สภำพพ้ืนที่บริเวณ Zone A 

ภำพที่ 1.4 พ้ืนที่โล่งบริเวณทำงเข้ำด้ำนทิศตะวันตก 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
C 

E 

G 

D 

F 
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สภำพพ้ืนที่บริเวณ Zone A 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.5 ทำงเข้ำโครงกำรด้ำนทิศตะวันตก 

 
สภำพพ้ืนที่บริเวณ Zone B 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.6 เครื่องเล่นต่ำงๆ บริเวณสวนสุขภำพ 

 

สภำพพ้ืนที่บริเวณ Zone C 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.7 ศำลำนั่งพักผ่อนภำยในสวนสุขภำพ 
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สภำพพ้ืนที่บริเวณ Zone D 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.8 บริเวณทิศเหนือติดกับบ้ำนพักอำศัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.9 สนำมเด็กเล่น 
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สภำพพ้ืนที่บริเวณ Zone E 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.10 สนำมหญ้ำภำยในสวน 
 
สภำพพ้ืนที่บริเวณ Zone F 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.11 ทำงเข้ำโครงกำรด้ำนทิศตะวันออก 
 
สภำพพ้ืนที่บริเวณ Zone F 

ภำพที 1.12 ลำนเต้นแอโรบิค 
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1  ทรำบถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรออกแบบภูมิทัศน์สวนสำธำรณะและกรณีศึกษำ 
 1.4.2  ทรำบถึงลักษณะทำงกำยภำพของพ้ืนที่เพ่ือหำศักยภำพของโครงกำร 
 1.4.3  ทรำบถึงพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้พ้ืนที่โครงกำรเพ่ือกำรก ำหนดรูปแบบ

กิจกรรมที่เกิดข้ึน 
 1.4.4  สำมำรถน ำเสนอผลงำนกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

เทศบำลเมืองปทุมธำนี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี  
 

1.5  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1.5.1  ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรออกแบบภูมิทัศน์สวนสำธำรณะ และกรณีศึกษำ 
        1.5.1.1  ศึกษำแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกำรออกแบบสวนสำธำรณะ 
        1.5.1.2  ศึกษำแนวคิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกใช้พ้ืนที่นันทนำกำร 
        1.5.1.3  ศึกษำโครงกำรที่มีควำมใกล้เคียงกันในกรณีศึกษำ  
 1.5.2  ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงกำรและผู้ใช้ 
        1.5.2.1  ด้ำนกำยภำพ 
   1)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพพ้ืนที่ 
   2)  ศึกษำท่ีตั้งโครงกำรและกำรเข้ำถึง 
   3)  ศึกษำลักษณะภูมิประเทศ 
   4)  ศึกษำลักษณะภูมิอำกำศ 
   5)  ศึกษำพืชพรรณเดิม 
   6)  ศึกษำข้อมูลระบบสำธำรณูปโภคและ สำธำรณูปกำร 
   7)  ศึกษำลักษณะทำงทัศนียภำพและมุมมอง 
   8)  ศึกษำกำรระบำยน้ ำ 
   9)  ศึกษำสถำปัตยกรรมเดิม 
 1.5.3  กำรสรุปข้อมูล 
        1.5.3.1  สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ 

            1.5.3.2  สรุปลักษณะกิจกรรมภำยในพื้นที่ จำกพฤติกรรม และควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
        1.5.3.3 ก ำหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมำะสมตำมศักยภำพของพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหำ
พ้ืนที่อย่ำงเหมำะสม 
 1.5.4  ขั้นตอนกำรออกแบบ 
        1.5.4.1  ก ำหนดแนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบ 
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        1.5.4.2  ก ำหนดควำมสัมพันธ์ของกิจกรรมโครงกำร 
        1.5.4.3  ก ำหนดแนวควำมคิดด้ำนต่ำงๆ  
 1)  แนวควำมคิดทำงด้ำนภูมิทัศน์ดำดอ่อน 
 2)  แนวควำมคิดทำงด้ำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง 
 3)  แนวควำมคิดทำงด้ำนสถำปัตยกรรม 
 4)  แนวควำมคิดทำงด้ำนระบบสัญจร 
 5)  แนวควำมคิดทำงด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 6)  แนวควำมคิดทำงด้ำนระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 
 7)  แนวควำมคิดทำงด้ำนกำรดูแลรักษำภูมิทัศน์ 
                   1.5.4.4  เสนอแบบแปลนแนวควำมคิด 
                   1.5.4.5  สร้ำงเกณฑ์ในกำรออกแบบ 
                   1.5.4.6  เสนอแบบแปลน 
                   1.5.4.7  แสดงแบบแปลนรำยละเอียด 
                   1.5.4.8  แสดงแบบรูปตัด รูปด้ำน  
                   1.5.4.9  แสดงแบบทัศนียภำพต่ำงๆ 
                   1.5.4.10  ท ำกำรประมำณรำคำ 
             1.5.5  สรุปผลและประเมินผล 
                   1.5.5.1  น ำเสนอผลงำนกำรออกแบบ 
                   1.5.5.2  ข้อเสนอแนะ 
             1.5.6  จัดท ำรูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนกำรศึกษำ                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.1 ล ำดับขั้นตอนกำรศึกษำ

ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 

ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมลูของพ้ืนที่โครงกำร
และผู้ใช ้

ด้ำนกำยภำพ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพพื้นที่ 
- ศึกษำที่ตั้งโครงกำรและกำรเข้ำถึง 
- ศึกษำลักษณะภูมิประเทศ 
- ศึกษำลักษณะภูมิอำกำศ 
- ศึกษำพืชพรรณเดมิ 
- ศึกษำข้อมูลระบบสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร 
- ศึกษำลักษณะทำงทัศนียภำพและมุมมอง 
- ศึกษำกำรระบำยน้ ำ 
- ศึกษำสถำปัตยกรรมเดิม 

 

กำรสรุปข้อมูล 
- สรุปลักษณะพื้นท่ี ปัญหำและแนวทำงกำร
แก้ปัญหำ 
- สรุปลักษณะกิจกรรมภำยในพื้นที่จำก
พฤติกรรมและควำมต้องกำรของผูใ้ช้ 
- ก ำหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมำะสมตำม
ศักยภำพของพื้นที่ และแก้ไขปัญหำพื้นที่
อย่ำงเหมำะสม 

 

ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรออกแบบ 
ภูมิทัศน์สวนสำธำรณะและกรณีศึกษำ 

- ศึกษำแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำร
ออกแบบสวนสำธำรณะ 
- ศึกษำแนวคิดพฤติกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
กำรเลือกใช้พื้นที่นันทนำกำร 
- ศึกษำโครงกำรที่มีควำมใกล้เคยีงกันใน
กรณีศึกษำ 

 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
- ก ำหนดแนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบ 
- ก ำหนดควำมสมัพันธ์ของกิจกรรมโครงกำร 
- ก ำหนดแนวควำมคิดด้ำนต่ำงๆ 
- เสนอแบบแปลนแนวควำมคิด 
- สร้ำงเกณฑ์ในกำรออกแบบ 
- เสนอแบบแปลน 
- แสดงแบบแปลนรำยละเอียด 
- แสดงแบบรูปตดั รูปด้ำน  
- แสดงแบบทัศนียภำพตำ่งๆ 
- ท ำกำรประมำณรำคำ 

 

สรุปผลและประเมนิผล 
- น ำเสนอผลงำนกำรออกแบบ 
- ข้อเสนอแนะ 

 

จัดท ำรูปเล่ม 
 



บทท่ี  2 
ศึกษำหลักกำรและกรณีศึกษำ 

 
โครงกำรออกแบบปรังปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียริ ร.9 อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัด

ปทุมธำนี ต้องศึกษำแนวควำมคิดและหลักกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับกำร
ออกแบบสวนสำธำรณะและสวนสุขภำพ ทฤษฎีเกี่ยวกับพ้ืนที่ว่ำงและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมกำร
พักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ และกรณีศึกษำเกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะของพ้ืนที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงกำร
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสำธำรณะเพ่ือเป็นพ้ืนฐำนและแนวทำงส ำคัญที่จะท ำกำรศึกษำท ำให้
เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเบื้องต้น ก่อนที่จะด ำเนินกำรศึกษำรำยละเอียดในบทต่อไป เพื่อให้กำรศึกษำ
และกำรวิเครำะห์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตำมข้อมูลพ้ืนฐำนที่ถูกต้อง 

 

2.1  ควำมหมำยของสวนสำธำรณะ 
 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนิเวศวิทยำ คณะเกษตรศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้กล่ำวถึงควำมหมำย
ของสวนสำธำรณะในทำงระบบนิเวศและตำมลักษณะกำรใช้สอยไว้ว่ำ “เป็นสถำนที่ที่ช่วยให้เกิดควำมสมดุล
ระหว่ำงสิ่งก่อสร้ำงและธรรมชำติ โดยให้แนวคิดว่ำ พ้ืนที่ที่ใช้ออกก ำลังกำย และพักผ่อนทำงด้ำนจิตใจ
หลังจำกภำรกิจประจ ำวันโดยสถำนที่เหล่ำนี้อำจจะเป็น วนอุทยำน สวนสัตว์ สนำมกีฬำ บริเวณถนน โดยจัด
ทำงเดินที่ร่มรื่นอำจจะประดับด้วยน้ ำพุ เก้ำอ้ีนั่ง แสงไฟ เพ่ือท ำให้ผู้ใช้เกิดควำมพึงพอใจและปลอดภัย” 
(เอ้ือมพร วีสมหมำย, 2527 : 12) 
         สวนสำธำรณะ คือ สถำนที่ที่มีกำรจัดภูมิทัศน์ไว้อย่ำงสวยงำม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือให้
ประชำชนได้เข้ำไปพักผ่อนออกก ำลังกำย และได้สัมผัสกับสภำพธรรมชำติ นอกจำกวิถีชีวิตที่เป็นอยู่แบบเมือง
(จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ์, 2536 : 21) 
         สวนสำธำรณะ หมำยถึง สถำนที่ที่จัดขึ้นโดยรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดสร้ำงสวนสำธำรณะเพ่ือเป็น
สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจส ำหรับประชำชนทั่วไปโดยไม่มีกำรเก็บค่ำบริกำรใดๆ ทั้งสิ้น มีกำรจัดบริเวณได้อย่ำง
สวยงำมประกอบไปด้วยต้นไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ สระน้ ำ สนำมหญ้ำ มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสบำยและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนผู้ที่มำใช้บริกำรในพ้ืนที่ (วัชรี น้อยพิทักษ,์ 2536 : 24) 
 สวน หมำยถึง บริเวณที่ใช้ปลูกต้นไม้จ ำนวนมำก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้เป็นค ำกล่ำวทั่ว  ๆไป  
ถ้ำต้องกำรกล่ำวว่ำเป็นสวนชนิดใด ลักษณะใดก็มีค ำอ่ืนประกอบให้ทรำบเฉพำะ เช่น สวนดอกไม้  
สวนญี่ปุ่น โดยปริยำยหมำยถึงสถำนที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นเป็นบำงกรณี เช่น สวนสัตว์ สวนงู เป็นต้น 
(ส วน  พ จน ำนุ ก รม ฉบั บ รำชบั ณ ฑิ ต ยสถำน , สื บ ค้ น จ ำก  https://th.wikipedia.org/wiki/
สวน#cite_note-1, 2525) 
 ปัจจุบันเนื้อหำของ “Park” ในโลกสำกลที่พูดถึงในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเมืองและเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะกำยภำพของสวนสำธำรณะได้มีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จำกอดีตถึงปัจจุบัน       

https://th.wikipedia.org/wiki/สวน#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/สวน#cite_note-1
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จำกสวนสำธำรณะดั้งเดิมที่มีควำมผูกพันกับต้นไม้และธรรมชำติเปลี่ยนไปเป็นค ำพูดเน้นเนื้อหำ
ทำงด้ำนกิจกรรม กำรพักผ่อน ดังจะพบเห็นต ำรำบำงเล่มใช้ค ำว่ำ “Park and Recreation” เพ่ือให้ได้
ควำมหมำยชัดเจนแน่นอน และในภำษำไทยเรำใช้ค ำว่ำ “สวนสำธำรณะและนันทนำกำร” ซึ่งอันที่จริง
แล้วค ำว่ำ “สวนสำธำรณะ” ในควำมหมำยปัจจุบันก็น่ำจะหมำยควำมถึงสถำนที่กลำงแจ้งที่ใช้เพ่ือกำร
พักผ่อนของมวลชนทั่วไปซึ่งครอบคลุมถึงควำมหมำยของค ำว่ำ “นันทนำกำร” อยู่แล้ว เพียงแต่เพ่ิมค ำ
ว่ำนันทนำกำรเพ่ือเน้นย้ ำให้เข้ำใจตรงกันว่ำเป้ำหมำยของกำรท ำงำนในเรื่องนี้ มิใช่เรื่องของควำม
สวยงำมร่มรื่นเท่ำนั้น แต่เป็นเรื่องของกิจกรรมพักผ่อนของมวลชนด้วย (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2530 : 2)  
 

 
 
 

   
  
 

           
    
     

ภำพที่ 2.1 Paley Park เป็นสวนสำธำรณะขนำดกระเป๋ำแห่งแรก  
ที่มำ : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Paley_Park_jeh.jpg 
  
 จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพอสรุปควำมหมำยของสวนสำธำรณะได้คือ เป็นสถำนที่กลำงแจ้งที่ใช้
ออกก ำลังกำยพักผ่อนหย่อนใจของประชำชนทั่วไปและและได้สัมผัสกับสภำพธรรมชำติ นอกจำกวิถีชีวิต
ที่เป็นอยู่แบบเมือง  
 

2.2  ลักษณะของสวนสำธำรณะ 
 สวนสำธำรณะแต่ละประเภทนั้นมีรูปลักษณ์ที่แตกต่ำงกันออกไปตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำนของ
ประชำชน กำรพัฒนำในทำงสังคม และลักษณะกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน อย่ำงไรก็ตำมสำมำรถ
แบ่งลักษณะของพ้ืนที่สวนสำธำรณะออกได้เป็น  2 ลักษณะใหญ่ตำมควำมสัมพันธ์ในเชิงภูมิสถำปัตย์
และทฤษฎีกำรจัดระบบพ้ืนที่สีเขียวของเมือง รวมถึงกำรจัดแบ่งในทำงพ้ืนที่ตำมสภำพกำรใช้
ประโยชน์ในที่ดินตำมมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง กล่ำวคือ 
 2.2.1  ลักษณะทำงกำยภำพ เป็นกำรก ำหนดลักษณะของสวนสำธำรณะในทำงพ้ืนที่ โดย
พิจำรณำจำกท่ีตั้งของสวนสำธำรณะประกอบกับวิวัฒนำกำรกลำยเป็นเมืองหรือกำรขยำยตัวของเมือง

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Paley_Park_jeh.jpg
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ออกไปกำรตั้งถิ่นฐำนของประชำกร ควำมเหมำะสมในกำรด ำรงชีพ และสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ
ที่ส ำคัญ ซึ่งสำมำรถแบ่งลักษณะทำงกำยภำพได้ ดังนี้  
  2.2.1.1  สวนสำธำรณะที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลำงเมือง  คือ สวนสำธำรณะที่ตั้ง
อยู่ในพ้ืนที่ที่มีควำมเกี่ยวเนื่องด้ำนเศรษฐกิจ รวมถึงในพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลำงในหลำยๆ ด้ำนของเมือง 
เช่น สถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรปกครอง และศูนย์วัฒนธรรม เป็นต้น หรืออำจกล่ำวได้ว่ำเป็น
สวนสำธำรณะที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตเมืองชนชั้นใน ซึ่งถูกรำยล้อมด้วยกำรขยำยตัวด้ำนกำยภำพของเมือง
ในลักษณะของอำคำรสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.2 สวนจตุจักรตอนกลำงคืน 
ที่มำ : https://www.ipzpear.com  
 
  2.2.1.2  สวนสำธำรณะที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ก ำลังเปลี่ยนแปลง คือสวนสำธำรณะที่ตั้ง
ล้อมรอบมหำนคร ถัดจำกพ้ืนที่เขตเมืองชนชั้นใน หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งเป็นสวนสำธำรณะในเขตพ้ืนที่
เชื่อมต่อระหว่ำงพ้ืนที่ขยำยตัวชั้นในกับพ้ืนที่รอบนอกของเมือง โดยพ้ืนที่ในส่วนนี้เป็นพ้ืนที่ที่รองรับ
กำรขยำยตัวทำงด้ำนกำรค้ำพำณิชย์ของเมือง รวมถึงมักจะเป็นที่พักอำศัยของประชำกรเพ่ือกำรเดิน
ทำงเข้ำไปรับบริกำรและท ำงำนในเขตเมือง 
  2.2.1.3  สวนสำธำรณะที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตชำนเมือง คือ สวนสำธำรณะที่ตั้งอยู่ใน
เขตชั้นนอกของเมือง โดยเป็นเขตติดต่อระหว่ำงเมืองกับชนบทและมีลักษณะโดยทั่วไปเป็นกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท โดยส่วนใหญ่ยังคงสภำพเป็นพ้ืนที่ว่ำงและพ้ืนที่เกษตรกรรมสอดแทรกกับกำรบุกรุกของพ้ืนที่
เมืองเป็นระยะๆ โดยสวนสำธำรณะนี้มักจะมีขนำดใหญ่และมีสภำพทำงธรรมชำติที่งดงำมเป็น
เอกลักษณ์ตำมภูมิประเทศนั้นๆ (ชัชนี วำยลี่, 2535 : 25) 
 2.2.2  สถำนภำพทำงกฎหมำย  
         หำกพิจำรณำในเชิงทฤษฎีของกฎหมำย ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์แล้ว 
สวนสำธำรณะ คือ อสังหำริมทรัพย์ที่เป็นสำธำรณะสมบัติของแผ่นดินโดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรใช้

https://www.ipzpear.com/
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ประโยชน์ร่วมกันของประชำชน โดยสวนสำธำรณะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่หน่วยงำนของรัฐในนำม
ของแผ่นดิน มีหน้ำที่ ในกำรดูแลบ ำรุงรักษำและถือไว้ในฐำนะผู้แทนของประชำชนเพ่ือสงวนให้
ประชำชนมีสิทธิเข้ำไปใช้สอยและเข้ำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตนเอง รวมถึงไม่อำจถือเอำประโยชน์แต่
เพียงคนเดียวได้ ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันทั่วทุกคน และที่ส ำคัญสวนสำธำรณะจะมีสถำนภำพทำง
กฎหมำยเป็นที่ดินประเภทใด ขึ้นอยู่กับว่ำผู้มีหน้ำที่ดูแลและบ ำรุงรักษำท่ีดินเหล่ำนั้นมีกฎหมำยระบุถึง
อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ หรือมีนิติรำชประเพณีก ำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือองค์กรใดเป็น        
ผู้ครอบครองหรือก ำหนดกำรเข้ำใช้ประโยชน์ของประชำชนดู (วิริยะ นำมศิริพงศ์พันธ์, 2547 : 37-43) 
 จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพอสรุปควำมหมำยของสวนสำธำรณะได้คือ สวนสำธำรณะแต่ละ
ประเภทมีรูปลักษณ์ที่แตกต่ำงกันตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนของประชำชน กำรพัฒนำในทำงสังคม และ
ลักษณะกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน สำมำรถแบ่งออกเป็น  2 ลักษณะ ตำมควำมสัมพันธ์ในเชิง    
ภูมิสถำปัตย์และทฤษฎีกำรจัดระบบพื้นท่ีสีเขียวของเมือง รวมถึงกำรจัดแบ่งในทำงพ้ืนที่ตำมสภำพกำร
ใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 

2.3  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสวนสำธำรณะกับเมือง  
 2.3.1  สวนสำธำรณะระดับชุมชน  
          ได้แก่สวนสำธำรณะที่อยู่ในย่ำนที่พักอำศัยในลักษณะเข้ำถึงได้ง่ำย ใช้ได้ตลอดเวลำที่มี
เวลำว่ำง สวนสำธำรณะระดับนี้ผู้ที่ใช้มำกท่ีสุดมักเป็นเด็ก วัยรุ่น และแม่บ้ำน เพรำะเป็นผู้ที่มีเวลำว่ำง
และมักใช้ชีวิตประจ ำวันไม่ห่ำงจำกชุมชนมำกนัก สนำมเด็กเล่นเป็นส่วนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรใช้สอยใน
ระดับนี้ เนื่องจำกกำรเล่นเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับวัยเด็ก และสนำมส ำหรับเล่นกีฬำก็เป็นส่วนส ำคัญอีก
เช่นเดียวกันส ำหรับเด็กโตและวัยรุ่น เพรำะเป็นกำรใช้เวลำว่ำงในทำงที่เหมำะสมและเป็นกำรพัฒนำ
ร่ำงกำย สังคม และจิตใจส ำหรับเยำวชน 
          สวนสำธำรณะระดับชุมชนอำจจัดแยกสนำมเด็กเล่นออกจำกสนำมส ำหรับเล่นกีฬำ 
หรืออำจจะรวมกันก็ได้ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ของชุมชน โดยทั่วไปแล้วสนำมเด็กเล่นมักกระจำยตัวอยู่ในชุมชน
ให้มีระยะทำงเข้ำถึงไม่ห่ำงจำกบ้ำนพักมำกจนเกินไป เนื่องจำกเด็กเล็กมักจะไม่สำมำรถเดินทำงไกลๆ 
ได้มำกเท่ำเด็กโตและเด็กเล็กมักต้องกำรพ้ืนที่เล่นประจ ำวัน สวนสำธำรณะระดับชุมชนนี้ผู้ใช้มักเข้ำถึง
โดยกำรเดินหรือใช้จักรยำนเป็นส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่แปลกที่พบจำกกำรส ำรวจกำรใช้สวนสำธำรณะ
ชุมชนในกรุงเทพมหำนคร บำงแห่งพบว่ำมีผู้ใช้เดินทำงมำใช้สวนสำธำรณะในชุมชนด้วยรถยนต์เป็น
ส่วนใหญ่ซึ่งอำจจะเป็นเพรำะชุมชนนั้นๆ มิได้พัฒนำทำงเท้ำที่สะดวกต่อกำรเดินควบคู่กันไปกับกำร
พัฒนำสวนสำธำรณะ ซึ่งกำรเดินหรือกำรสัญจรด้วยจักรยำนในชุมชนเป็นสิ่งที่น่ำสนับสนุนให้เกิดขึ้น    
เพรำะพ้ืนที่เหล่ำนี้สำมำรถนับเนื่องจำกเข้ำในพ้ืนที่นันทนำกำรชุมชนได้ กิจกรรมนันทนำกำรในชุมชน
หลำยอย่ำงพบว่ำเกิดขึ้นในถนนเพรำะกิจกรรมบำงอย่ำงต้องกำรพ้ืนที่เป็นแถบยำวต่อเนื่อง เช่น    
กำรเดินเล่น กำรวิ่งเหยำะ เด็กถีบจักรยำนเล่น สเก็ตล้อ เป็นต้น และทำงเท้ำเหล่ำนี้จะเป็นส่วนที่ได้
พบผู้คนอ่ืนๆ ในชุมชนเป็นส่วนช่วยให้เกิดชีวิตแบบอยู่ร่วมกันในชุมชนมำกกว่ำชุมชนแบบใช้ถนน และ
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รถยนต์เป็นหลัก สวนสำธำรณะชุมชนอำจมีมำกกว่ำ 1 แห่งใน 1 ชุมชนก็ได้ ขึ้นอยู่กับควำมกว้ำงใหญ่
และรูปร่ำงพ้ืนที่ของชุมชน ควำมส ำคัญอยู่ที่ว่ำควรมีกำรจัดวำงตัวและกระจำยตัวที่ท ำให้ผู้ใช้ที่อยู่ตำม
จุดต่ำงๆ ของชุมชนสำมำรถเดินทำงมำใช้พ้ืนที่ได้ทั่วถึงกัน 
          สวนสำธำรณะระดับชุมชนเป็นสวนสำธำรณะที่ต้องออกแบบอย่ำงรอบคอบในเรื่องกำร
จัดแบ่งส่วนพื้นที่และกำรค ำนึงถึงจิตวิทยำในกำรใช้พ้ืนที่สำธำรณะร่วมกันมำกกว่ำสวนสำธำรณะระดับ
อ่ืนๆ เพรำะโอกำสจะเกิดกำรรบกวนกับระหว่ำงผู้ใช้ต่ำงกลุ่มมีมำก และผลของกำรเกิดกำรรบกวนกัน
กลุ่มผู้ ใช้คือกำรถูกครอบครองโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเพียงกลุ่มเดียว หรืออำจท ำให้ไม่มีผู้ ใช้
สวนสำธำรณะแห่งนั้นไปเลยก็ได้ กำรวำงรำยละเอียดก่อนกำรออกแบบในเรื่องของส่วนประกอบ
กิจกรรม และรูปแบบก็เป็นเรื่องส ำคัญมำกด้วยเช่นกันเพรำะวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนมักมีควำมแตกต่ำง
กันออกไป และผู้ใช้ก็จะเป็นผู้ใช้กลุ่มเดิมๆ ซ้ ำๆ กันตลอดเวลำอีกด้วย 
 2.3.2  สวนสำธำรณะระดับเมือง  
            เป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ที่ ใช้ เพ่ือกำรพักผ่อนเป็นครั้งครำวในวันที่มี เวลำว่ำง              
มักเป็นกิจกรรมที่ท ำเป็นกลุ่มระหว่ำงครอบครัว หรือมิตรสหำย กำรใช้มักมีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำ
สวนสำธำรณะระดับชุมชน ที่เรียกว่ำสวนสำธำรณะระดับเมืองเพรำะเป็นสวนที่มีลักษณะ หรือกิจกรรม 
หรือรูปแบบ ที่มีแรงดึงดูดมำกพอที่ผู้อยู่อำศัยในทุกๆ ส่วนของเมืองจะมำใช้สวนนี้ เช่น สวนลุมพินีใน
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีแรงดึงดูด คือ ควำมเป็นที่โล่งกว้ำงใหญ่ ควำมเป็นที่รู้จัก และควำมสมบูรณ์สวนงำม
ของพ้ืนที่สีเขียว ท ำให้มีผู้ใช้ที่มำจำกหลำยย่ำนของกรุงเทพมหำนคร เช่น ย่ำนพระโขนง ดินแดง และอ่ืนๆ 
ที่อยู่ห่ำงไกลออกไป ซึ่งผู้ใช้จะยอมเสียเวลำเดินทำงพอสมควรส ำหรับกำรพักผ่อนในสวนนี้ และใช้เวลำอยู่
ในสวนเป็นระยะเวลำนำน 
  รูปแบบของสวนสำธำรณะระดับเมือง ส่วนใหญ่มักมีพ้ืนที่กว้ำง และมีกิจกรรมหลำกหลำย
ให้เลือกส ำหรับคนหลำยวัย หลำยประเภท กำรมำพักผ่อนในสวนสำธำรณะระดับนี้จะเป็นควำมรู้สึกที่ต่ำง
จำกชีวิตประจ ำวัน ซึ่งแตกต่ำงจำกสวนสำธำรณะชุมชน 
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ภำพที่ 2.3 สวนสำธำรณะระดับเมือง 
ที่มำ : https ://suvarnabhumiairport .com 
 
 2.3.3   สวนสำธำรณะลักษณะพิเศษ  
           เป็นสวนสำธำรณะคล้ำยสวนสำธำรณะของเมืองในแง่ที่ว่ำผู้ใช้อำจมำจำกย่ำนใดของเมือง  
ก็ได้ และยินดีที่จะเสียเวลำเดินทำงพอสมควรส ำหรับกำรมำใช้สวน ควำมแตกต่ำงอยู่ที่ว่ำสวนสำธำรณะ
ลักษณะพิเศษนี้จะเน้นกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ เช่นสวนสัตว์ สวนพฤกษศำสตร์ สวนสนุก เป็นต้น 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2.4 สวนสนุก 
ที่มำ : https://tbowiedds.com 

 
 2.3.4  สวนสำธำรณะขนำดย่อมในเมือง  
          เป็นที่พักผ่อนในย่ำนที่ไม่ใช่ย่ำนพักอำศัย อำจเป็นย่ำนพำณิชยกรรม ย่ำนอุตสำหกรรม 
ย่ำนธุรกิจ มีขนำดหลำกหลำยตั้งแต่ขนำดปำนกลำงไปจนถึงขนำดเล็ก เป็นทั้งพ้ืนที่ประดับให้เมือง

https://suvarnabhumiairport.com/
https://tbowiedds.com/
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สวยงำมและเป็นพ้ืนที่ส ำหรับผู้สัญจรผ่ำนไปมำได้แวะพักอำจเพ่ือกำรพักเหนื่อย พักรอเวลำ หรือนัดพบ
ก่อนที่จะไปยังจุดอ่ืนๆ มีกิจกรรมไม่หลำกหลำยนัก มักเป็นเพียงกำรพักในระยะสั้นๆ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 2.5 ลำนหน้ำโบสถ์นอเตรอะดำมเดอปำรีส กรุงปำรีส  
ที่มำ : https://4.bp.blogspot.com 

 

 2.3.5  วนอุทยำน อุทยำนประวัติศำสตร์และอุทยำนแห่งชำติ  
           เป็นกำรพักผ่อนในพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษเฉพำะตัว เช่น พื้นที่ที่มีควำมสวยงำมของ
ธรรมชำติ หรือบริเวณที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมหลังทำงประวัติศำสตร์  กำรออกแบบมักอยู่ในกรอบ
ควำมคิดที่ว่ำท ำอย่ำงไรจึงจะเก็บเนื้อหำและคุณค่ำเหล่ำนั้นไว้ได้โดยที่คนภำยนอกเข้ำไปใช้สถำนที่ด้วย 
กำรพักผ่อนลักษณะนี้ส ำหรับผู้ที่เข้ำไปใช้พ้ืนที่อยู่ที่กำรได้พบได้เห็นสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ฉะนั้นสถำนที่
เหล่ำนี้จึงมักจะจัดระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อควำมเข้ำไว้ในกำรวำงแผนและออกแบบด้วย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

ภำพที่ 2.6 แพนเค้กร้อค เมืองพูนำไกกิ ประเทศนิวซีแลนด์  
ที่มำ : https://www.holidaythai.com 

  
 

https://www.holidaythai.com/
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 2.3.6 กำรกระจำยตัวของสวนสำธำรณะระดับต่ำง  ๆ 
         สวนระดับต่ำง  ๆเหล่ำนนี้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนขนำดและกำรกระจำยตัวต่ำง  ๆกันในแต่ละ
ประเทศ แม้ในสหรัฐอเมริกำเองแต่ละรัฐก็มีมำตรฐำนของตัวเองต่ำงกันไป ในประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มี
มำตรฐำนที่ชัดเจนขึ้นใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องนี้ ไม่ว่ำในระดับชำติ หรือ ระดับเมืองใหญ่ๆ เอกสำรเกี่ยวกับ
สวนสำธำรณะที่จัดท ำโดยส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร จัดท ำเมื่อ พ.ศ.2536 มีตำรำงเกี่ยวกับเกณฑ์กำรกระจำยตัว
ของสวน สำธำรณ ะซึ่ งอ้ ำงถึ ง George Ney, Standard for New Urban Development. The Denver 
Background. Urban Land. Vol.20, No.5, Urban Land Institute. (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2530 : 12-18) ไว้ดังนี้ 
 
ตำรำงที ่2.1 แสดงเกณฑ์กำรกระจำยตัวของสวนสำธำรณะ 
ประเภทพื้นท่ี เนื้อท่ีต่อประชำกร 

1,000 คน (ไร่) 
ขนำด (ไร่) รัศมีให้บริกำร 

(เมตร) เหมำะสมที่สุด เล็กที่สุด 
สนำมเด็กเล่น 4 10 5 800 
สวนละแวกบ้ำน 5 25 12.5 800 
สนำมกีฬำ 4 38 25 2,400 
สวนระดับชุมชน 9 250 100 3,200 

สวน ระดั บ ย่ ำน 
เมือง 

5 500 250 4,800 

สวนระดับภำค 38 1,250-2,500 ไม่ก ำหนด
แน่นอน 

16,000 

 
 จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพอสรุปควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสวนสำธำรณะกับเมือง  ได้คือ 
สวนสำธำรณะมักอยู่ในพ้ืนที่ที่มีผู้คนหนำแน่น เช่น ในเมือง หรือบริเวณที่เป็นจุดเด่นส ำคัญๆ และมี
ผู้คนที่มำใช้บริกำรจ ำนวนมำก ในที่นี่เรำต้องออกแบบสวนสำธำรณะระดับต่ำงๆ ให้มีกิจกรรม และภูมิ
ทัศน์ที่เหมำะสม เพ่ือรองรับกำรท ำกิจกรรมในยำมว่ำงของผู้มำใช้บริกำร เพ่ือเป็นสถำนที่ในกำร
พักผ่อน และเป็นสถำนที่ท ำกิจกรรมระหว่ำงครอบครัว หรือมิตรสหำยพ้ืนที่ของเรำคือสวนสำธำรณะ
ระดับเมืองเนื่องจำกเป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ที่ใช้เพ่ือกำรพักผ่อนเป็นครั้งครำวในวันที่มีเวลำว่ำง 
มักเป็นกิจกรรมที่ท ำเป็นกลุ่มระหว่ำงครอบครัว หรือมิตรสหำยรูปแบบของสวนสำธำรณะระดับเมือง 
ส่วนใหญ่มักมีพ้ืนที่กว้ำง และมีกิจกรรมหลำกหลำยให้เลือกส ำหรับคนหลำยวัย หลำยประเภท กำรมำ
พักผ่อนในสวนสำธำรณะระดับนี้จะเป็นควำมรู้สึกที่ต่ำงจำกชีวิตประจ ำวัน ซึ่ งแตกต่ำงจำก
สวนสำธำรณะชุมชน 
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2.4  กำรเลือกกิจกรรมนันทนำกำรของแต่ละบุคคล 
 กิจกรรมที่มนุษย์แต่ละคนจะเลือกท ำในเวลำว่ำงเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิชำกำรทำงสังคมศำสตร์ด้ำน
นันทนำกำรต้องกำรหำค ำตอบ หรือหำกระบวนกำรในกำรหำค ำตอบที่จะชี้ว่ำบุคคลประเภทใดจะเลือกท ำ
กิจกรรมในยำมว่ำงประเภทใด และได้มีงำนค้นคว้ำและสรุปไว้หลำยประกำร กิจกรรมนันทนำกำรของคนแต่ละ
คนจะแตกต่ำงกัน กิจกรรมหนึ่งอำจเป็นกิจกรรมนันทนำกำรของคนหนึ่งแต่เป็น “งำน” ของอีกคนหนึ่งก็ได้ เช่น 
กำรเล่นฟุตบอล หำกเล่นด้วยควำมพอใจสนุกสนำนจะถือเป็นนันทนำกำร แต่หำกเป็นภำวะกำรบังคับ 
ตัวอย่ำงเช่น เป็นนักฟุตบอลอำชีพซึ่งต้องเล่นได้ดีพอที่จะรักษำสถำนภำพกำรเป็นฟุตบอลอำชีพไว้ กำรเล่น
ฟุตบอลแต่ละนัดอำจเป็นควำมเครียดส ำหรับเขำไปก็ได้ หรือ เยำวชนที่ไม่มีควำมถนัดเชิงฟุตบอลแต่ผู้ปกครอง
บังคับให้เล่นเพ่ือวัตถุประสงค์อะไรก็ตำม เด็ก  ๆนั้นไม่สำมำรถนับได้ว่ำก ำลังท ำกิจกรรมนันทนำกำรอยู่     
 2.4.1  กำรเลือกกิจกรรมนันทนำกำรอันเนื่องมำจำกลักษณะนิสัยพ้ืนฐำนของมนุษย์  
          กำรเลือกกิจกรรมท ำในยำมว่ำงของมนุษย์มีได้หลำยเหตุ เชื่อกันว่ำนิสัยพ้ืนฐำนของมนุษย์เป็น
เสำเหตุหนึ่ง เรำจะสังเกตเห็นได้ว่ำสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะนิสัยประจ ำเผ่ำพันธุ์ มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ลักษณะ
นิสัยโดยทั่วไปของมนุษย์ที่น่ำจะมีผลต่อกิจกรรมนันทนำกำร ได้แก่ 
          2.4.1.1  นิสัยเชิงสังคม มนุษย์ได้ชื่อว่ำเป็นสัตว์สังคม แม่บำงคนจะไม่ชอบพูดคุยกับผู้คนมำก  ๆ
ก็ยังต้องมีเพ่ือนอยู่บ้ำง ถือกันว่ำมนุษย์อยู่โดดเดี่ยวไม่ได้นำน ลักษณะนิสัยนี้ท ำให้มนุษย์ชอบใช้เวลำว่ำงกับ
กำรสังสรรค์ ชอบกำรอยู่ท่ำมกลำงบุคคลอ่ืน 
         2.4.1.2  นิสัยเชิงพวกพ้อง นอกเหนือจำกกำรมีสังคมทั่วไปแล้ว มนุษย์ยังชอบกำรมีพรรค
พวก ชอบกำรมีกลุ่ม ลักษณะนิสัยนี้ท ำให้ชีวิตในยำมว่ำงของมนุษย์เกิดมีชมรมต่ำงๆ มีแฟนคลับ มีสโมสร 
เป็นต้น 
         2.4.1.3 นิสัยเชิงแข่งขัน ปกติมนุษย์มักจะชอบกำรเอำชนะ กำรท้ำทำย ทั้งกำรแข่งขันกับคน
อ่ืนและกำรแข่งกับตนเอง ควำมอยำกรู้ว่ำตนเองจะท ำได้หรือไม่ กิจกรรมนันทนำกำรตำมนิสัยพ้ืนฐำนนี้ 
ได้แก่ กำรแข่งขันกีฬำ กำรล่องแก่ง บันจี้จัมพ์ กำรเล่นเครื่องเล่นผจญภัย เป็นต้น 
         2.4.1.4 นิสัยเชิ งส ำรวจ มนุษย์มันมีนิสัยอยำกรู้อยำกเห็นในเรื่องใหม่ๆ ชอบกำรหำ
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ ชอบที่จะเข้ำใจเหตุและผล ตัวอย่ำงกิจกรรมในยำมว่ำงต่อลักษณะนิสัยนี้  เช่น กำร
ท่องเที่ยว กำรอ่ำนหนังสือ กำรติดตำมข่ำวสำร กำรดูโทรทัศน์ เป็นต้น 
         2.4.1.5 นิสัยแห่งกำรล่ำ นิสัยแห่งกำรเป็นนักล่ำของมนุษย์ที่แสดงออกในกิจกรรมยำมว่ำง 
ได้แก่ กำรตกปลำ กำรสะสมสิ่งของ กำรถ่ำยภำพ เป็นต้น 
         2.4.1.6 นิสัยเชิงสุนทรียะ มนุษย์มีควำมพิเศษกว่ำสัตว์อ่ืนๆ ส่วนมำกในเรื่องของควำมรัก
สวยรักงำม สำมำรถผลิตและชื่นชมกับควำมงำมได้ ควำมงำมนี้รวมถึงทัศนภำพ เสียง กลิ่น โดยนิสัยเชิง
นี้ท ำให้มนุษย์ใช้เวลำว่ำงในกำรประดิษฐ์ กำรแต่งเพลง วรรณกรรม กำรฟังเพลง ดูกำรแสดง กำรอ่ำน 
เป็นต้น 
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         กล่ำวกันว่ำ มนุษย์ทุกคนมีนิสัยเหล่ำนี้อยู่โดยพ้ืนฐำน แต่ลักษณะของกำรเลี้ยงดูก็ดี 
ประสบกำรณ์ในระหว่ำงกำรเติบโตก็ดี วัฒนธรรมของกลุ่มก็ดี ท ำให้ควำมชัดเจนของนิสัยแต่ละอย่ำง     
แตกต่ำงกัน หรือ มีกำรแสดงออกตำมลักษณะนิสัยแต่ละอย่ำงที่แตกต่ำงกัน  
 2.4.2  กำรเลือกกิจกรรมนันทนำกำรอันเนื่องมำจำกแรงจูงใจ  
          แรงจูงใจเป็นอีกเหตุหนึ่งเบื้องหลังกำรแสดงออกของมนุษย์ หลักกำรทำงจิตวิทยำกล่ำวว่ำ
แรงจูงใจของมนุษย์ที่จะแสดงพฤติกรรมให้ปรำกฏในเรื่องทั่วไปจะมำจำก 6 สำเหตุ ได้แก ่
          2.4.2.1  เหตุแห่งสัญชำตญำณ ได้แก่สัญชำตญำณพ้ืนฐำนของมนุษย์ เช่น กำรเป็นนักล่ำ  
กำรเป็นนักแข่งขัน สัญชำตญำณแห่งกำรเป็นบิดำมำรดำ 
          2.4.2.2  เหตุแห่งแรงขับ ได้แก่ อำรมณ์ท่ีเกิดจำกภำวะรบกวน เช่น ควำมหิว ควำมไม่พอใจ 
          2.4.2.3 เหตุแห่งควำมต้องกำรจ ำเป็น ได้แก่ ควำมต้องกำรจ ำเป็นพื้นฐำนของมนุษย์ เช่น 
ต้องกำรอำหำร ต้องกำรกำรยอมรับจำกกลุ่ม 
          2.4.2.4 เหตุแห่งควำมปรำรถนำ ได้แก่ ควำมอยำกเป็นอยำกมี 
          2.4.2.5 เหตุแห่งสิ่งล่อใจ ได้แก่ ควำมคำดหวังรำงวัลหรือผลตอบแทน 
          2.4.2.6 เหตุแห่งควำมกดดัน ได้แก ่ควำมพยำยำมออกจำกภำวะที่ท ำให้เกิดควำมเครียด 
 เหตุเหล่ำนี้จะอยู่เบื้องหลังกำรตัดสินใจของมนุษย์ในเรื่องของกำรเลือกท ำกิจกรรมนันทนำกำร ควำม
เข้ำใจต่อกิจกรรมนันทนำกำรของวัยเด็กอำจไม่ซับซ้อนเพรำะเป็นแรงจูงใจแห่งสัญชำตญำณ เช่น ควำมอยำกรู้
อยำกเห็น เมื่อโตขึ้นแรงจูงใจจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เหตุจูงใจที่มักมีผลต่อกำรเลือกกิจกรรมนันทนำกำรของ
มนุษย์ คือ เหตุแห่งสัญชำตญำณ เหตุแห่งควำมต้องกำรจ ำเป็น เหตุแห่งควำมปรำรถนำ และ เหตุแห่งควำม
กดดัน ควำมรุนแรงของเหตุแต่ละอย่ำงจะแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของแต่ละบุคคลตำมภำวะแวดล้อม
ขณะนั้น และตำมสถำนกำรณ์ขณะนั้น โดยปกติแล้วคนที่มีพ้ืนฐำนใกล้เคียงกันมันจะมีแรงจูงใจคล้ำยกันใน
หลำยส่วน เพรำะแรงจูงใจจะมีเรื่องของอำรมณ์และควำมอยำกเข้ำมำเกี่ยวข้อง ผลของแรงจูงใจมีผลด้ำนแรก
คือกลุ่มกิจกรรมพ้ืนฐำนทั่วไปที่เขำจะเลือก ส่วนด้ำนที่สอง คือกิจกรรมเฉพำะอย่ำงที่เขำจะเลือกท ำ ซึ่งมีเรื่อง
เวลำและสถำนกำรณ์ขณะนั้นๆ เข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย 
 2.4.3  กำรเลือกกิจกรรมอันเนื่องมำจำกควำมต้องกำรจ ำเป็น  
           เป็นหัวข้อส ำคัญอย่ำงหนึ่งในเรื่องของแรงจูงใจ และบำงครั้งแยกกับหัวข้ออ่ืนๆ ไม่ค่อยได้ เช่น 
ควำมต้องกำรกำรยอมรับเป็นผลให้เกิดควำมอยำกเป็นอยำกมี เป็นต้น ควำมต้องกำรจ ำเป็นของมนุษย์จ ำแนกออก
เพ่ือควำมเข้ำใจได้ ดังนี้ 
           2.4.3.1  ควำมต้องกำรจ ำเป็นทำงชีววิทยำ ได้แก่ อำกำศ น้ ำ อำหำร ฯลฯ 
         2.4.3.2  ควำมต้องกำรจ ำเป็นทำงสังคมวิทยำ ได้แก่ กำรคบหำสมำคมกับผู้อื่น 
         2.4.3.3  ควำมต้องกำรจ ำเป็นทำงจิตวิทยำ ได้แก่ ควำมต้องกำรจ ำเป็นส ำหรับควำมรัก          
กำรยอมรับและกำรมีพรรคพวก กำรยอมรับนับถือ ควำมมั่นคงควำมปลอดภัย กำรแสดงควำมเป็นตนเอง    
(นิลุบล คล่องเวสสะ, 2530 : 24-26) 
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 จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพอสรุปกำรเลือกกิจกรรมนันทนำกำรของแต่ละบุคคล ได้คือ กิจกรรมหนึ่ง
อำจเป็นกิจกรรมนันทนำกำรของคนหนึ่งแต่เป็น “งำน” ของอีกคนหนึ่งก็ได้ กำรเลือกกิจกรรมท ำในยำมว่ำงของ
มนุษย์มีได้หลำยเหตุ เชื่อกันว่ำนิสัยพ้ืนฐำนของมนุษย์เป็นเสำเหตุหนึ่งในกำรเลือกท ำกิจกรรม และแรงจูงใจ    
ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งเบื้องหลังกำรแสดงออกของมนุษย์เช่นกัน 
 

2.5  รำยกำรกิจกรรมนันทนำกำรของมนุษย์ 
 เมื่อพูดถึงกิจกรรมนันทนำกำรแล้ว ส่วนมำกเรำจะนึกถึงกิจกรรม 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ                
กิจกรรมผ่อนคลำย และ กิจกรรมออกก ำลัง จนเป็นที่เรียกกันติดปำกว่ำกิจกรรม Passive-Active แท้ที่จริง
แล้วเรำอำจจ ำแนกแยกย่อยกิจกรรมนันทนำกำรในสวนสำธำรณะและพ้ืนที่นันทนำกำรออกไปได้มำกกว่ำนั้น         
เพ่ือที่จะมองเห็นแนวทำงในกำรจัดหำกิจกรรมนันทนำกำรในพ้ืนที่เหล่ำนั้นได้กว้ำงขึ้น ดังนี้ 
 2.5.1  กิจกรรมนันทนำกำรด้ำนกำรออกก ำลังกำย  
          กำรออกก ำลังกำยเป็นทั้งแรงจูงใจในกำรลดควำมเครียดควำมกดดันต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน 
เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรดูแลรักษำตนเองของบุคคล กิจกรรมออกแรงมีได้ตั้งแต่ชนิดเบำ เช่น กำย
บริหำร มวยจีนชนิดปำนกลำง เช่น เดินออกก ำลัง ถีบจักรยำน หรือ กำรออกก ำลังบำงประเภทจะผนวกไป
กับกิจกรรมนันทนำกำรประเภทแข่งขันและท้ำทำย ซึ่งเป็นไปตำมลักษณะนิสัยพ้ืนฐำนของมนุษย์ด้ำนกำร
แข่งขัน เช่น กีฬำประเภทต่ำงๆ ฟุตบอล กอล์ฟ สเกตบอร์ด เป็นต้น  
 2.5.2 กิจกรรมนันทนำกำรด้ำนควำมสงบของจิตใจ  
          เป็นกิจกรรมจำกแรงจูงใจในกำรพยำยำมออกจำกภำวะแห่งควำมเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน 
กิจกรรมดังกล่ำวมักเป็นกิจกรรมที่ท ำล ำพัง ได้แก่ กำรท ำสมำธิ กำรนั่งเล่น เดินเล่น ถีบจักรยำนเล่น ค ำว่ำ 
“ล ำพัง” ในที่นี้หมำยถึงกำรไม่มีกำรติดต่อสื่อสำรกับใคร กำรนั่งเล่น หรือเดินเล่นอำจเกิดในที่สำธำรณะร่วมกับ
บุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่รู้จักในสภำวะที่จะเกิดควำมเป็นส่วนตัวในที่สำธำรณะก็ได้ กิจกรรมควำมสงบของจิตใจอำจ
เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้ำประกอบอ่ืนๆ เช่น สภำพแวดล้อมที่มีควำมสุนทรียะ เชื่อกันว่ำสีเขียวของพืชพันธุ์ก็ดี 
สภำพแวดล้อมธรรมชำติที่แม้จะไม่มีสีเขียวเลยก็ดีมีพลังในกำรสงบจิตใจของมนุษย์ได้เป็นอย่ำงดี  
 2.5.3  กิจกรรมนันทนำกำรด้ำนสังคม  
          จำกลักษณะนิสัยพ้ืนฐำนของมนุษย์ในแง่ของกำรเป็นสัตว์สังคมเป็นส่วนที่ท ำให้เกิด
กิจกรรมยำมว่ำงในเชิงสังคม หำกย้อนไปดูสวนสำธำรณะในยุคเริ่มแรกจะเห็นได้ว่ำ กิจกรรมทำงสังคมเป็น
กิจกรรมที่มีอยู่ในสวนสำธำรณะมำโดยตลอดจนแทบจะเรียกได้ว่ำสวนสำธำรณะมีขึ้นเพ่ือสนองควำม
ต้องกำรเชิงสังคมของมนุษย์ สวนสำธำรณะในยุคแรกๆ จะพูดถึงบรรยำกำศของกำรนั่งรถม้ำเล่น กำรเดิน
เล่นกับกลุ่มเพ่ือนหรือครอบครัว กำรเล่นเกมในสนำม ภำพบันทึกกำรใช้สวนสำธำรณะรุ่นก่อนๆ มักเห็นกำร
ใช้เชิงสังคมมำกกว่ำกำรใช้แบบเดี่ยว อัลเบิร์ต รัทเทดจ์ (Albert J Rutledge, 1985) ภูมิสถำปนิกชำว
อเมริกันได้ตั้งข้อสังเกตว่ำคนที่ไปสวนสำธำรณะส่วนหนึ่งไปเพ่ือที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งมีปฏิสัมพันธ์กันและ
ไม่มี  และกำรจัดแบ่งประเภทตำมพฤติกรรมเป็นกลุ่ม “to see” และ “to be seen” นั่นคือ ไป
สวนสำธำรณะเพ่ือที่จะไปดูคนอ่ืนๆ และเพ่ือไปเป็นผู้ถูกดู  
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ภำพที่ 2.7 พฤติกรรมเป็นกลุ่ม to see และ to be seen  
ที่มำ : https://lh4.ggpht.com 

  
 2.5.4  กิจกรรมนันทนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ใหม่  
          จำกลักษณะนิสัยชอบส ำรวจของมนุษย์ เรื่องของควำมอยำกรู้อยำกเห็นในเรื่องใหม่ๆ 
น ำไปสู่กิจกรรมยำมว่ำงในกำรท่องเที่ยวค้นหำประสำเด็กๆ กำรท่องเที่ยวแบบผู้ใหญ่ กำรค้นคว้ำ 
กิจกรรมทดลองต่ำงๆ กำรดูรำยกำรสำรคดี แต่ก่อนกิจกรรมประเภทนี้ได้รับควำมสนใจเฉพำะใน     
วงกำรศึกษำ และไม่ได้รับกำรตระหนักถึงในกำรจัดเตรียมสถำนที่นันทนำกำร นับตั้งแต่ ค.ศ.1960 
เป็นต้นมำเมื่อ US National Park Service ท ำกำรศึกษำระบบในอุทยำนแห่งชำติและมีกำรเผยแพร่
หนังสือ Interpreting Our Heritage ท ำให้ระบบกำรสื่อควำมได้รับควำมสนใจมำกขึ้นในกำร        
จัดสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ประกอบกับควำมก้ำวหน้ำในเทคโนโลยีท ำให้ระบบสื่อควำม สำรคดีต่ำงๆ 
เข้ำมำมีส่วนส ำคัญในกิจกรรมนันทนำกำรบำงประเภท  
 2.5.5  กิจกรรมนันทนำกำรด้ำนกำรแข่งขันและควำมท้ำทำย  
  ลักษณะนิสัยของกำรชอบแข่งขันก็มำปรำกฏในกิจกรรมยำมว่ำงเช่นเดียวกัน นับตั้งแต่
กำรแข่งขันกับตนเองไปจนถึงแข่งกับคนอ่ืนทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ กีฬำทุกประเภทเป็นกิจกรรมสนองทั้ง
ในเรื่องกำรออกก ำลังกำยและกำรแข่งขัน เกมบำงประเภทไม่มีกำรออกแรงแต่เป็นกำรแข่งขันล้วนๆ เช่น เป
ตอง ไพ่ เกมกระดำนต่ำงๆ กำรท้ำทำยควำมสำมำรถเป็นเรื่องของกำรแข่งขันกับตนเอง เช่น บันจี้จัมพ์ สเก็ต 
จักรยำนผำดโผน กิจกรรมท้ำทำยควำมสำมำรถนี้บำงครั้งก็เป็นเรื่องของแรงจูงใจในเรื่องของกำรต้องกำรกำร
ยอมรับก็อำจเป็นไปได้ กำรเสี่ยงภัยต่ำงๆ ก็อยู่ภำยใต้ลักษณะนิสัยชอบท้ำทำยเช่นเดียวกัน เช่น เครื่องเล่น
ในสวนสนุก กำรล่องแก่ง กำรปีนป่ำยของเด็กๆ เป็นต้น (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2530 : 28-30) 
 จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพอสรุปรำยกำรกิจกรรมนันทนำกำรของมนุษย์ ได้คือเมื่อพูดถึงกิจกรรม
นันทนำกำรแล้วส่วนมำกเรำจะนึกถึงกิจกรรม 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ กิจกรรมผ่อนคลำย และ กิจกรรมออก
ก ำลัง มนุษย์สร้ำงกิจกรรมต่ำงๆ ขึ้นมำเพ่ือน ำมำใช้ในเวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์กับร่ำงกำยและจิตใจของตน 
และยังสำมำรถสร้ำงมิตรภำพที่ดี รวมไปถึงกำรท ำกิจกรรมกับครอบครัวได้อีกด้วย 

https://lh4.ggpht.com/
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2.6  ข้อพิจำรณำด้ำนกำรใช้งำน 
 2.6.1  กำรใช้ที่ดินและกำรสัญจร  
     2.6.1.1 ที่จอดรถ บริเวณที่จอดรถนับเป็นส่วนกำรใช้ที่ดินที่ส ำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่ง       
ตัวลำนจอดรถอำจท ำให้บริเวณโดยรวมเสียทัศนียภำพได้ ถ้ำกำรจัดวำงต ำแหน่งไม่สัมพันธ์กับควำมสูงต่ ำ
ของพ้ืนที่และขำดควำมกลมกลืนกับส่วนอ่ืนๆ ของบริเวณ ในกำรจัดบริเวณท่ีจอดรถนักออกแบบจะต้อง
ค ำนึงถึงขนำดของยำนพำหนะให้มำกๆ และจะต้องจัดพ้ืนที่ให้มีขนำดพอเพียง ซึ่งจะต้องดูระยะควำมยำว
ทั้งหมดของรถ ควำมกว้ำง ส่วนยื่นจำกล้อทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง ตลอดจนรัศมีวงเลี้ยวของรถชนิดต่ำงๆ 
ด้วย นอกจำกนี้ นักออกแบบจะต้องจัดที่จอดรถให้สำมำรถรับรถที่มีขนำดใหญ่ที่สุดที่จะเข้ำมำใช้ที่จอดรถ 
ในกำรจัดที่จอดรถควรพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
                 1)  ขนำดของที่จอดรถ คิดเป็นตำรำงเมตรและระยะกว้ำงยำวที่ต้องกำรและที่มีอยู่ 
                     2)  มุมที่รถจะจอดควรเป็นเท่ำใด 90, 60 หรือ 45 องศำ 
                 3)  ทิศทำงกำรแล่นของรถไปยังจุดต่ำงๆ ของบริเวณ 
                 4)  ประเภทของที่จอดรถ ผู้ขับจอดเองหรือมีคนน ำไปจอดให้ 
                 5)  ควำมกว้ำงของช่องจอด 2.40, 2.70, 2.85 หรือ 3.00 เมตร 
                 6)  ควำมกว้ำงของช่องทำงวิ่งรถ 
                 7)   รูปลักษณะกำรสัญจรภำยในบริเวณท่ีจอดรถ ทั้งของรถเองและของคน
เดินจุดทำงเข้ำออกที่เหมำะสมที่มีกำรตัดกันน้อยที่สุด 
                 8)  ควำมสวยงำม กำรลดระดับพื้นบริเวณที่จอดรถให้ต่ ำกว่ำระดับสำยตำ     
กำรปลูกต้นไม้บังกำรให้แสงสว่ำง และวัสดุปูหรือลำดพ้ืน 
                 9)  กำรระบำยน้ ำในบริเวณที่จอดรถ 
                10)  ระยะเดินที่ไกลที่สุดจำกที่จอดไปยังอำคำร  
 2.6.2  ประเภทที่จอดรถตำมระยะเวลำ 
          ประเภทที่จอดรถตำมชนิดของยำนพำหนะที่ต้องแยกกันเนื่องจำกขนำดต่ำงกัน เช่น ที่จอด
รถยนต์โดยสำรประจ ำทำง หรือ รถทัศนำจร ที่จอดรถยนต์นั่ง และ ที่จอดรถจักรยำนยนต์ และในกำร
จัดระบบกำรสัญจรส ำหรับโรงเรียน มหำวิทยำลัยหรือสวนสำธำรณะ ต้องค ำนึงถึงที่จอดรถจักรยำนยนต์
และรถจักรยำนด้วย ในบำงกรณีควำมกว้ำงของบริเวณที่จะใช้ท ำที่จอดรถได้นั้นจะเป็นตัวก ำหนดประเภท
ของที่จอดรถ กำรจอด 90 องศำ จะจอดรถได้มำกกว่ำกำรจอด 60 องศำ หรือ 45 องศำ กำรจัดที่จอดรถ
เป็นมุมเฉียง 60, 45 หรือแม้แต่ 30 องศำ จ ำเป็นที่จะต้องวิ่งแบบทำงเดียว และวิธีจอดแบบนี้ง่ำยแก่กำร
เข้ำจอดมำกกว่ำแบบ 90 องศำ แต่อย่ำงไรก็ดีกำรถอยรถออกจำกที่จอดแบบ 90 องศำ จะง่ำยและ
ปลอดภัยกว่ำแบบเฉียงอยู่เหมือนกัน เพรำะช่องว่ำงระหว่ำงที่จอดกว้ำงกว่ำแบบเฉียง กำรจอดรถแบบเฉียง
จะท ำให้จอดได้น้อยกว่ำ เพรำะเสียพ้ืนที่ที่เป็นมุมไปมำก ทำงวิ่งแบบทำงเดียวควรควรมีควำมกว้ำงของช่อง
จอดไม่ต่ ำกว่ำ 3.25 เมตร และส ำหรับทำงวิ่งแบบสองทำงไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร   ถนนที่มุ่งเข้ำสู่ที่จอดรถ
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ไม่ควรมีรถจอดเรียงรำยอยู่ข้ำงทำงเพรำะจะท ำให้จรำจรติดขัด เพ่ือให้กำรเปิดประตูรถสะดวก ควรใช้
ควำมกว้ำงของช่องจอด 2.50-2.75 เมตร  
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.8 กำรจอด 45 องศำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.9 ขนำดกำรจัดพ้ืนที่จอดจักรยำน 
 
 2.6.3  รัศมีวงเลี้ยว 
  นักออกแบบต้องเอำใจใส่และให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับรัศมีวงเลี้ยวของยำนยนต์    
ประเภทต่ำงๆ ที่เข้ำมำเกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรดูแลจัดที่เลี้ยวกลับรถหรือถอยกลับรถชนิดต่ำงๆ  
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.10 รัศมีวงเลี้ยวของยำนยนต์ชนิดต่ำงๆ  
 



25 
 

 2.6.4  กำรจัดรูปกำรสัญจรทำงเดินเท้ำ  
         รูปของทำงสัญจรเดินเท้ำนับเป็นตัวเชื่อมโยงส ำคัญมำกอันหนึ่ง โดยกำรเชื่อมโยง
กิจกรรมต่ำงๆ ในบริเวณเข้ำด้วยกัน และอำจเป็นโครงหลักส ำคัญ โดยพฤติกรรมแล้วคนส่วนใหญ่     
จะเดินในทำงตรงที่สุด ดังนั้นถ้ำจะท ำทำงเท้ำให้มีลักษณะสวยงำมและมีควำมน่ำสนใจด้วยแล้วทำงเท้ำ
นั้นก็มักจะยำวขึ้น  แต่ถ้ำท ำทำงเท้ำที่ อ้อมวกวนมำกไปคนจะไม่ เดินตำมทำงแต่จะเดินลัด                
ซึ่งมักจะปรำกฏทำงเดินใหม่เกิดขึ้นเองเป็นรอยลึกยำวไปบนสนำมหญ้ำหรือบริเวณปลูกต้นไม้ ในที่สุด    
ก็อำจต้องลำด หรือปูพื้นแข็งไปเสียเลย 
         ควำมกว้ำงของถนนต่ำงๆ  
         2.6.4.1  ถนนย่อย 2.75-3.25 เมตร ต่อช่องจรำจร 
         2.6.4.2  ถนนส ำคัญ 3.00-4.25 เมตรต่อช่องจรำจร 
         2.6.4.3  ถนนรองรับ 3.00-5.50 เมตรต่อช่องจรำจร 
         2.6.4.4  รัศมีวงเลี้ยวถนนย่อย 3.75-4.50 เมตร  
         กำรวำงแนวทำงเท้ำ กำรจัดทัศนียภำพมุ่งเข้ำสู่อำคำร ตลอดจนล ำดับของที่ว่ำง     ทั้ง
สองข้ำงทำงเดิน นับเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดในกำรออกแบบทำงสัญจรเท้ำ จะต้องจัดแนวทำงเท้ำให้เข้ำ
กับสภำพควำมสูงต่ ำของพื้นที่ จะต้องน ำรูปโฉมทำงธรรมชำติที่มีอยู่เดิมมำใช้เป็นตัวประกอบส ำคัญใน
กำรแก้ปัญหำทำงสุนทรียภำพให้มำกท่ีสุด กำรวำงแนวทำงเดินเท้ำโดยกำรใช้เส้นโค้งมำกกว่ำเส้นตรง
เป็นวิธีที่ดีที่สุด และควรค ำนึงถึงล ำดับขนำดควำมกว้ำงให้สัมพันธ์กับจ ำนวนคนที่จะมำใช้ นอกจำกนี้
อย่ำลืมค ำนึงถึงสี และผิวของวัสดุที่จะน ำมำใช้ให้กลมกลืนด้วย 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.11 รูปตัดทำงสัญจรร่วม 
 
 จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพอสรุปกำรใช้ที่ดินและกำรสัญจร ได้คือ ในกำรออกแบบกำรใช้ที่ดิน    
และกำรสัญจรควรค ำนึงถึงผู้ที่มำใช้บริกำรและควำมเหมำะสมในกำรใช้งำนรวมไปถึงควำมปลอดภัยด้วย
เพ่ือให้พื้นที่โครงกำรเป็นที่ที่มำใช้บริกำรและเกิดควำมประทับใจและอยำกกลับมำใช้บริกำรอีกครั้ง 
 2.6.5  กำรวำงแผนแบ่งส่วนกำรใช้ที่ดิน และกำรสัญจร  
          เช่นเดียวกับกำรออกแบบโครงกำรประเภทอ่ืนๆ ที่ต้องมีกำรวำงโครงสร้ำงของผังเป็น
ล ำดับแรก ซึ่งโครงกำรหลักของผังบริเวณคือ กำรแบ่งส่วนกำรใช้ที่ดินกับกำรเชื่อมต่อส่วนต่ำงของกำรใช้
ที่ดิน คือกำรสัญจรทั้งสองส่วนนี้จะมำจำกแนวคิดหลักของโครงกำรกำรวิเครำะห์ตัวที่ดิน กำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมของโครงกำร และกำรวิเครำะห์ส่วนประกอบของโครงกำรมำเป็นล ำดับ กำรแบ่งส่วนกำร
ใช้ที่ดินที่ดีจะท ำให้มีกำรกระจำยกิจกรรมได้เหมำะสม ป้องกันกำรขัดแย้งระหว่ำงกิจกรรมสำมำรถใช้
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ศักยภำพของที่ดินได้เต็มที่และช่วยให้ผู้ใช้เข้ำสู่แต่ละส่วนของโครงกำรได้ดี กำรวำงระบบสัญจรที่ดีช่วย
ให้ผู้ใช้เข้ำสู่กิจกรรมได้สะดวก และไม่รู้สึกสับสนหลงทิศทำงในขณะอยู่ในพื้นที่ทั้งสองส่วนนี้นับเป็นกำร
วำงแผนด้ำนกำยภำพของโครงกำรเป็นส่วนแรก  
 2.6.6  กำรจัดขนำด สัดส่วน ควำมพอเพียงได้เหมำะสมกับปริมำณคนและลักษณะกิจกรรม  
         กำรใช้งำนของสวนสำธำรณะมีองค์ประกอบส ำคัญ คือ คน จ ำนวนคน ควำม
ต้องกำรของแต่ละกิจกรรม และลักษณะ ขนำดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกิจกรรม กิจกรรมบำงอย่ำงจะมี
ขนำดมำตรฐำนตำยตัวเป็นเกณฑ์ให้ปฏิบัติ เช่น ขนำดสนำมกีฬำต่ำงๆ ขนำดที่จอดรถ กิจกรรม
บำงอย่ำงมีมำตรฐำนที่ไม่ใช่กฎเกณฑ์ เช่น ขนำดเครื่องเล่นเด็ก กำรเว้นระยะระหว่ำงเครื่องเล่ นใน
สนำมเด็กเล่นเพื่อควำมปลอดภัยขนำดที่นั่งเป็นต้น กิจกรรมบำงอย่ำงไม่มีขนำดตำยตัวแต่มีขนำด
แนะน ำที ่เกิดจำกกำรสังเกตและบันทึกกัน ไว้เป็นสถิติซึ ่งผู ้ใช้ข้อแนะน ำเหล่ำนี ้จ ำเป็นต้องใช้
วิจำรณญำณในกำรปรับให้พอเหมำะตำมสถำนกำรณ์ เช่น จ ำนวนห้องน้ ำตำมสัดส่วนของผู้ใช้ 
ระยะทำงที่ผู้ใช้รู้สึกว่ำไกล ควำมกว้ำงทำงเดินตำมปริมำณผู้ใช้กับอัตรำส่วนกำรเลื่อนไหลของทำง
สัญจร เป็นต้น ตัวเลขเหล่ำนี้ผู้ออกแบบจะต้องใส่ใจในกำรค้นคว้ำและค ำนวณดีกว่ำที่จะคะเนเอำ
ตำมใจชอบ กำรคำดคะเนจำกข้อมูลทำงสถิติย่อมให้ควำมมั่นใจได้ดีกว่ำจะไม่เกิดปัญหำกำรใช้งำน
ในภำยหลัง โครงกำรที่จ ำเป็นต้องแก้ไขขนำดพื้นที่เพื่อกิจกรรมต่ำงๆ หลังจำกเปิดใช้งำนไปแล้ว
อำจท ำให้เสียโครงสร้ำงหลักที่วำงแผนไว้ และเป็นกำรสิ้นเปลืองงบประมำณในกำรแก้ไขภำยหลัง 
บำงครั ้งผู ้ออกแบบจ ำเป็นต้องเก็บข้อมูลและคำดประมำณด้วยตนเอง เช ่น ขนำดของลำน
อเนกประสงค์ ตัวแปรได้แก่พื้นที่ของกิจกรรมที่คำดว่ำจะต้องใช้พื้นที่มำกที่สุดต่อ 1 คนคูณด้วย
จ ำนวนคนที่คำดว่ำจะท ำกิจกรรมนั้นๆ กำรคำดกำรณ์เหล่ำนี้แม้ว่ำเรำไม่มั่นใจได้สมบูรณ์แต่ควร
วำงแผนอย่ำงรอบคอบเท่ำที่จะท ำได้ สิ่งที่ผู้ออกแบบโครงสร้ำงมักจะไม่ได้คิดคือเรื่องของขนำด
กลุ่มของผู้ใช้ ซึ่งจะท ำให้ผิดไปจำกที่ผู้ออกแบบคำดคิด  ดังนั้นในกำรจัดองค์ประกอบผู้ออกแบบ
จะต้องตระหนักว่ำมิได้มีเพียงเส้นด้ำยและปริภูมิว่ำงๆ เท่ำนั้นแต่มีกลุ่มคนเป็นองค์ประกอบงำนภูมิ
สถำปัตยกรรมด้วย 
 2.6.7  สภำพที่เกิดของกิจกรรม  
           งำนภูมิสถำปัตยกรรมที่เป็นงำนสำธำรณะมีลักษณะต่ำงจำกงำนออกแบบกำยภำพอ่ืนๆ 
ผู้ออกแบบมีหน้ำที่วำงแผนแล้วจัดสภำพพ้ืนที่ให้เหมำะที่จะเกิดกิจกรรมที่วำงแผนไว้ จึงต้องเดำใจผู้ใช้
ตลอดเวลำ เช่น สภำพที่ของกำรนั่งพักผ่อนควรมีร่มเงำไม่อยู่ในสถำนที่เป็นเป้ำสำยตำ ที่นั่งคอยกำรนัด
จะต้องเปิดโล่งสำมำรถมองเห็นได้ทั้งสองฝ่ำย ศำลำแบบค่อนข้ำงปิดไม่ใช่สภำพที่เหมำะกับกำรพักผ่อน
เพรำะหำกมีผู้อ่ืนเข้ำมำร่วมใช้ก็จะรู้สึกขำดควำมเป็นส่วนตัว เป็นต้น หำกเป็นสวนสำธำรณะที่มีกำรใช้แบบ
หนำแน่นปำนกลำงจนถึงสูงจ ำเป็นต้องมีกำรสร้ำงพ้ืนที่ย่อยๆ กำรสร้ำงห้องในงำนภูมิสถำปัตยกรรม
สำธำรณะมันใช้กำรสร้ำงปริภูมิส่วนต่ำงๆ ด้วยระนำบพ้ืน เช่น กำรเปลี่ยนระดับ กำรเปลี่ยนวัสดุพ้ืน ด้วย
ระนำบผนัง เช่น เนิน กระบะต้นไม้ ใช้อุปกรณ์ เช่น ที่นั่ง ชุดโต๊ะสนำม เป็นต้น กำรสมมติตัวเองเป็นผู้ใช้เป็น
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สิ่งที่ต้องอยู่ในใจผู้ออกแบบตลอดกำรท ำงำน ผู้ออกแบบที่จะเดำใจผู้ใช้ประเภทต่ำงๆ ได้ดีควรเป็นผู้ที่ช่ำง
สังเกตและสนใจพฤติกรรมของมนุษย์  
 2.6.8  สภำพอำกำศและมลภำวะ  
           เนื่องจำกสวนสำธำรณะเป็นสถำนที่ที่ใช้เพ่ือกำรพักผ่อน สภำพอำกำศควรอยู่ในสภำวะที่สบำย 
ได้แก่เรื่องของแดด ลม และควำมร้อน ในประเทศที่มีแดดจ้ำอย่ำงประเทศไทยนั้นจ ำเป็นจะต้องมีร่มเงำเพ่ือหลบ
ควำมร้อนจำกแสงแดด แต่สวนสำธำรณะที่ร่มมำกเกินไปอำจสร้ำงควำมอึดอัดให้ผู้ใช้ในเวลำเย็นถึงค่ ำ ส่วนมำกเวลำ
เย็นถึงค่ ำผู้ใช้จะพอใจในพ้ืนที่ โล่ง และพ้ืนที่สว่ำงให้เหมำะสม หำกจ ำเป็นต้องมีลำนคอนกรีตขนำดใหญ่          
หรืออำคำรคอนกรีตควรค ำนึงถึงไอร้อนที่จะแผ่จำกลำนและอำคำรเหล่ำนั้นในช่วงบ่ำยถึงเย็นเข้ำสู่พ้ืนที่พักผ่อน 
รวมถึงภำวะแสงจ้ำที่อำจเกิดจำกลำนเหล่ำนั้น ฝุ่นและกลิ่นควันจำกลำนจอดรถ เสียงรบกวนของจักรยำนยนต์
นับเป็นมลภำวะที่อำจมีผลกระทบกับบรรยำกำศพักผ่อนในสวนสำธำรณะ ผู้ออกแบบต้องพยำยำมวำงต ำแหน่งที่  
จะเกิดกำรรบกวนให้น้อยที่สุด  
 2.6.9  ค ำนึงถึงกำรจัดกำร กำรดูแล และค่ำใช้จ่ำยทั้งระยะสั้นและยำว  
           อำจเป็นกำรยำกที่จะบอกว่ำต้องประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้มำกที่สุดเพรำะบำงครั้งกำรได้งำนที่ดี
ต้องมีกำรลงทุน แต่ควรเป็นกำรลงทุนที่ได้กำรพิจำรณำแล้วว่ำเหมำะสม กำรเลือกใช้วัสดุ รูปแบบที่ใช้ กำร
วำงระบบกำรจัดกำรดูแล กำรวำงระบบทำงวิศวกรรม ล้วนให้ผลต่อค่ำใช้จ่ำยในระยะยำว บำงครั้งกำรลงทุน
มำกในช่วงก่อสร้ำงแต่ให้ผลดีในระยะยำวก็ควรท ำ เพรำะเห็นได้ว่ำที่ผ่ำนมำเรำมักประหยัดในเรื่องวัสดุผลที่
ปรำกฏในระยะต่อมำคือควำมเสื่อมโทรมของสถำนที่ในเวลำอันรวดเร็ว นอกจำกนี้กำรออกแบบที่สอดคล้อง
กับแผนระบบกำรจัดกำรและกำรออกแบบระบบวิศวกรรมที่ดีจะช่วยประหยัดก ำลังบุคลำกรและงบประมำณ
ในระยะยำวได้  
 2.6.10  กำรค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ใช้ 
            ควำมปลอดภัยในที่นี้หมำยถึงควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุ และควำมปลอดภัยจำก
บุคคลผู้ร่วมใช้สวนสำธำรณะ ควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับควำมรอบคอบของผู้ออกแบบเป็น
หลักกำรออกแบบรำยละเอียดที่รอบคอบ เช่น กำรฝังหัวน็อตในเครื่องเล่นเด็ก กำรเลือกวัสดุพ้ืนที่เหมำะ
กับกิจกรรม ควำมแข็งแรงของโครงสร้ำง เป็นต้น ในส่วนควำมปลอดภัยจำกผู้ร่วมใช้สวนสำธำรณะได้แก่ 
กำรไม่ยอมให้เกิดที่ลับตำ กำรติดตั้งไฟแสงสว่ำงเพียงพอ กำรจัดให้มีจุดแจ้งเหตุได้เมื่อจ ำเป็น และหำก
ท ำได้กำรจัดให้มีทำงเข้ำออกทำงเดียวก็เป็นเครื่องมือควบคุมเหตุร้ำยได้อย่ำงหนึ่งด้วย (นิลุบล คล่องเวสสะ, 
2530 : 89-91)  
 จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพอสรุปข้อพิจำรณำด้ำนกำรใช้งำน ได้คือ กำรออกแบบสวนสำธำรณะ
จ ำเป็นต้องพิจำรณำกำรใช้งำนของผู้มำใช้บริกำร เพ่ือกำรออกแบบที่ดี มีควำมปลอดภัย รวมไปถึงบรรยำกำศใน  
กำรพักผ่อนอีกด้วย และที่ขำดไม่ได้ควรค ำนึงถึงวัสดุในกำรออกแบบเพ่ือคงสภำพกำรใช้งำนที่ยำวนำนและไม่เป็น
อันตรำยต่อกำรใช้งำนอีกด้วยพ้ืนที่ของเรำคือกำรค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ใช้เนื่องจำกควำมปลอดภัยในที่นี้
หมำยถึงควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุ และควำมปลอดภัยจำกบุคคลผู้ร่วมใช้สวนสำธำรณะ 
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2.7  ข้อพิจำรณำด้ำนสุนทรียภำพ  
 เนื่องจำกสวนสำธำรณะเป็นโครงกำรเพ่ือกำรพักผ่อนจึงจ ำเป็นต้องมีสุนทรียภำพระหว่ำงกำรใช้งำน
ด้วย บำงครั้งไม่อำจแยกกำรใช้งำนกับสุนทรียภำพออกจำกกันได้โดยเด็ดขำด เพรำะสุนทรียภำพบำงส่วน
เกิดจำกควำมสบำยใจ เช่น สภำพที่ที่ เหมำะสม ควำมปลอดภัย ควำมสะดวก บรรยำกำศที่ดี แต่ก็ มี
สุนทรียภำพอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำน ในที่นี้ ไม่ได้ใช้ค ำว่ำ ควำมสวยงำม แต่ใช้ค ำว่ำ 
สุนทรียภำพ เนื่องจำกสุนทรียภำพเป็นค ำรวมของควำมรู้สึกชื่นชมซึ่งอำจเกิดจำกเรื่องอ่ืนๆ ได้มำกกว่ำเรื่อง
ของควำมงำม  
 2.7.1  ควำมงำมในกำรจัดวำงองค์ประกอบ  
          มนุษย์มีสัญชำตญำณในกำรประเมินให้ควำมรู้สึกกับภำพที่มองเห็นและเสียงที่ได้ยินเสมอ        
ได้มีผู้พยำยำมเชื่อมโยงองค์ประกอบทำงศิลปะเข้ำกับควำมรู้สึกของมนุษย์ องค์ประกอบทำงศิลปะของ
ทัศนศิลป์ ได้แก่ ปริมำตร ปริภูมิ จุด เส้น ผิวพ้ืน สี แสงเงำ ตัวอย่ำงเช่น เส้นนอนให้ควำมรู้สึกผ่อนคลำย สี
แดงให้ควำมเร้ำใจ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมกำรตีควำมได้ตรงไปตรงมำเช่นนั้นเสมอไป กำรจัดองค์ประกอบจึง
เข้ำมำมีบทบำทในกำรร่วมตีควำมด้วย องค์ประกอบทำงศิลปะกับกำรจัดองค์ประกอบจึงเป็นพ้ืนฐำนควำม
งำมให้กับสวนสำธำรณะ นอกเหนือจำกนี้เรื่องของควำมประณีตควำมเรียบร้อยของผลงำนก็มีส่วนในเรื่อง
ของควำมงำมด้วยขั้นตอนกำรก่อสร้ำงจึงเป็นส่วนที่ผู้ออกแบบจะต้องใส่ใจต่อเนื่องไปจำกขั้นตอนกำร
ออกแบบ  
 2.7.2  ควำมปิติ 
          อำจเกิดจำกกำรที่เรำเข้ำใจได้ ตีควำมในสิ่งที่สัมผัสได้ Potteiger พยำยำมวิเครำะห์กลวิธีที่
จะออกแบบให้สื่อควำมและให้ข้อแนะน ำว่ำ กำรให้ชื่อกำรออกแบบโดยนึกถึงกำรเคลื่อนที่ของผู้ดูเป็นเรื่อง
ต่อเนื่อง และกำรวำงแผนให้มีจังหวะของกำรเปิดเผยและปกปิดเรื่องรำว จะเป็นจุดเริ่มต้นของกำรออกแบบ
ที่จะสื่อควำมหมำยของสถำนที่แห่งนั้นให้กับผู้ใช้ได้ดี กำรให้ชื่อจะเป็นกำรให้ภำพที่ชัดเจนต่อผู้ออกแบบเอง
ที่จะสื่อระหว่ำงกำรออกแบบโครงกำรนั้นๆ นอกจำกนั้นงำนภูมิสถำปัตยกรรมเป็นงำนที่ผู้ใช้เคลื่อนที่ ดังนั้น
กำรคิดถึงจุดมองจะต้องคิดเป็นมุมมองต่อเนื่อง กำรเคลื่อนนี้นอกจำกจะเป็นกำรเคลื่อนที่ของผู้ดูแล้วยังมี
กำรเคลื่อนของธรรมชำติที่อำจน ำมำใช้ด้วย เช่น แสงเงำที่เปลี่ยนไปตำมช่วงของวัน กำรขึ้นลงของกระแสน้ ำ
ตำมช่วงเวลำ เป็นต้น (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2530 : 92-93) 
 จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพอสรุปข้อพิจำรณำด้ำนสุนทรียภำพ ได้คือ สวนสำธำรณะเป็นโครงกำรเพ่ือ   
กำรพักผ่อนจึงจ ำเป็นต้องมีสุนทรียภำพระหว่ำงกำรใช้งำนด้วย บำงครั้งไม่อำจแยกกำรใช้งำนกับ
สุนทรียภำพออกจำกกันได้โดยเด็ดขำด เพรำะสุนทรียภำพบำงส่วนเกิดจำกควำมสบำยใจ เช่น สภำพที่ที่
เหมำะสม ควำมปลอดภัย ควำมสะดวก บรรยำกำศที่ดี แต่ก็มีสุนทรียภำพอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำร
ใช้งำน ในที่นี้ไม่ได้ใช้ค ำว่ำควำมสวยงำม แต่ใช้ค ำว่ำสุนทรียภำพ เนื่องจำกสุนทรียภำพเป็นค ำรวมของ
ควำมรู้สึกชื่นชม 
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2.8  พฤติกรรมของมนุษย์กับกำรออกแบบพื้นที่นันทนำกำร 
 2.8.1  พฤติกรรมเชิงกำรใช้สอย  
           ได้แก่ พฤติกรรมเชิงร่ำงกำยในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรเดิน กำรนั่ง กำรเล่นกีฬำ 
หรือ ด้ำนขนำดพ้ืนที่ที่ต้องใช้ ด้ำนวัสดุที่เหมำะสมที่จะรองรับกิจกรรมนั้น ด้ำนอุปกรณ์ที่จ ำเป็นและ
ต ำแหน่งวำงอุปกรณ์ท่ีเหมำะสมกับกิจกรรม และด้ำนควำมสัมพันธ์กับกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น โดยรวมคือเป็น
กำรจัดพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนให้เกิดควำมสะดวกในกำรใช้สอยให้ดีที่สุด ในกำรท ำงำนด้ำนนี้ผู้ออกแบบมักจะมี
เครื่องมือช่วย เช่น คู่มือและมำตรฐำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นงำนด้ำนค้นคว้ำเกี่ยวกับร่ำงกำยมนุษย์และกำร
เคลื่อนไหว คู่มือในด้ำนกฎเกณฑ์กติกำและแนวปฏิบัติต่ำงๆ กำรศึกษำและสังเกตเพ่ือท ำแผนภูมิ
ควำมส ำคัญกิจกรรมเป็นต้น  
 2.8.2  พฤติกรรมเชิงจิตวิทยำ  
          ได้แก่ กำรตอบสนองของมนุษย์ต่อสิ่งเร้ำที่เกิดขึ้นขณะนั้น อำจจะเป็นบรรยำกำศรอบตัว ผู้คน
รอบตัว เหตุกำรณ์รอบตัว สถำนกำรณโ์ดยรอบ ฯลฯ อำจจ ำแนกเป็น 2 ขั้นตอน 
          2.8.2.1  กำรรับรู้ ได้แก่ กำรรับรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสของร่ำงกำยแล้วผ่ำนกำรรับรู้ไปยังสมอง
เพ่ือกำรตีควำมและประเมินค่ำ กระบวนกำรนี้เป็นกระบวนกำรที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรียกว่ำ สัญชำน เช่น 
กำรรับรู้ควำมรู้สึก กำรประเมินค่ำ เป็นสัญชำตญำณของมนุษย์ที่จะมีควำมรู้สึกและมีควำมคิดต่อสิ่งที่เขำ
เห็นและรับรู้เสมอ ไม่ว่ำจะแสดงออกมำให้เห็นหรือไม่ก็ตำม  
        2.8.2.2  กำรแสดงออก ได้แก่ กำรแสดงออกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบข้ำง
ขณะนั้น เมื่อมนุษย์รับรู้และมีสัญชำติต่อสิ่งที่เขำได้เห็นและสัมผัสแล้วมักจะมีกำรแสดงออกอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งต่อสิ่งนั้น ๆ ซึ่งบุคคลอ่ืนอำจสังเกตเห็นได้อย่ำงชัดเจนหรืออำจสังเกตไม่ชัดเจน กำรแสดงออกนี้เป็นได้
ตั้งแต่กิริยำเล็กๆ น้อยๆ เช่น ท่ำทำงในกำรนั่ง กำรยืน ต ำแหน่งของกำรวำงสำยตำ กำรเม้มริมฝีปำก กำร
กอดอก ไปจนกระทั่งกิริยำที่แสดงออกทำงกำรสื่อสำรโดยตรง เช่น กำรพูด กำรผลัก กำรจับมือ หรือกิริยำ
กำรตอบสนองที่เป็นผลอ่ืนๆ เช่น กำรตัดสินใจเลือก กำรท ำลำย กำรช่วยเหลือ ซึ่งกำรออกแบบพ้ืนที่
สำธำรณะเรำมักจะมุ่งสนใจพฤติกรรมเชิงจิตวิทยำในส่วนกำรตอบสนองในด้ำนกำรตัดสินใจท ำในกิจกรรม
นั้น กำรตัดสินใจเพ่ือเลือกสถำนที่ในกำรท ำกิจกรรม (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2530 : 116-117) 
 จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพอสรุปพฤติกรรมมนุษย์กับกำรออกแบบพ้ืนที่นันทนำกำร ได้คือ           
มนุษย์มีพฤติกรรมเชิงใช้สอย และพฤติกรรมเชิงจิตวิทยำ สองพฤติกรรมนี้ท ำให้กำรออกแบบพ้ืนที่ในกำรท ำ
กิจกรรมมีควำมเป็นไปได้ง่ำย และต้องมีกำรศึกษำค้นคว้ำเป็นตัวช่วยในกำรออกแบบ 
 

2.9  ปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้สวนสำธำรณะ 

 2.9.1  ปัญหำกำรใช้พ้ืนที่ผิดประเภท  
          เช่น เตะฟุตบอลในลำนสัญลักษณ์ แม่ค้ำตั้งหำบเร่เกะกะกีดขวำงทำงเข้ำ วัยรุ่นนั่งรอใน         
สนำมเด็กเล่นเพ่ือรอสนำมกีฬำ เป็นต้น กำรที่ผู้ออกแบบไม่คิดถึงพฤติกรรมที่น่ำจะเกิดขึ้นนั้นท ำให้ไม่ได้
เตรียมพ้ืนที่และอุปกรณ์รองรับที่ดีพอ ผู้ใช้จึงดัดแปลงสภำพแวดล้อมนั้นๆ เสียเอง เช่น โยกย้ำยเก้ำอ้ี รื้อขอบ
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กระบะต้นไม้ที่กีดขวำงกำรเตะบอล หรือปัญหำเกิดจำกควำมไม่เข้ำใจอุปกรณ์นั้นๆ เช่น  ถังขยะที่ไม่สื่อว่ำ
เป็นถังขยะ หรือโคมไฟฟ้ำท ำให้คนเข้ำใจผิดคิดว่ำเป็นถึงขยะ เป็นต้น  
 2.9.2  ปัญหำกำรใช้พ้ืนที่อย่ำงไม่ระมัดระวังท ำให้เกิดควำมเสียหำย  
          เป็นปัญหำที่มีแนวโน้มจะเกิดเป็นอย่ำงมำก เพรำะกำรที่จะคำดหวังให้ผู้ใช้พ้ืนที่ระมัดระวัง
ทะนุถนอมในกำรใช้งำนนั้นคงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นโดยพ้ืนฐำนแล้วผู้ออกแบบจะต้องคิดถึงควำมทนทำนของ
วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้เป็นอย่ำงมำก รวมทั้งค ำนึงถึงควำมแข็งแรงของโครงสร้ำง ควำมสะดวกในกำรดูแล
รักษำ ซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ต่ำงๆ อุปกรณ์ที่อำจมีกำรเปลี่ยนเป็นชิ้นๆ จำกกำรทรุดโทรมเสียหำย เช่น 
โคมไฟ ถังขยะ ไม่ควรสั่งท ำพิเศษเฉพำะโดยไม่สำมำรถท ำขึ้นทดแทนได้อีก เพรำะจะท ำให้เกิดควำม
หลำกหลำยในกำรใช้อุปกรณ์ภำยหลัง 
 2.9.3  ปัญหำกำรท ำลำยสมบัติสำธำรณะเนื่องจำกพฤติกรรมก้ำวร้ำว  
          มักเป็นปัญหำในเมืองใหญ่ที่มีผู้อำศัยหนำแน่น จะมีคนบำงกลุ่มที่มีพฤติกรรมออกแนว
ก้ำวร้ำวชอบท ำลำยของสำธำรณะ เช่น พ่นสีตำมผนัง ขีดเขียนตำมผนัง ฉีกดึงต้นไม้ เป็นต้น ปัญหำเหล่ำนี้
มักเป็นปัญหำทำงสังคมมำกกว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นจำกตัวพ้ืนที่สำธำรณะนั้นๆ สิ่งที่ผู้ออกแบบจะท ำได้ดีคือ
พยำยำมใช้วัสดุที่ขูดขีดยำก ล้ำงผิวได้ง่ำย เลือกอุปกรณ์โดยค ำนึงถึงพฤติกรรมเชิงท ำลำยต่ำงๆ  
 2.9.4  ปัญหำด้ำนกำรเดินทำงและกำรเข้ำถึงสวนสำธำรณะ  
          สวนสำธำรณะแต่ละแห่งมีขอบเขตพ้ืนที่บริกำรของตัวเองที่ได้กล่ำวมำแล้วในรัศมีบริกำร 
ซึ่งจะระบุได้จำกระยะกำรเดินทำงภำยในเวลำที่ผู้ใช้ยอมรับเพ่ือไปท ำกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้นอกเหนือจำก
ระยะเวลำในกำรเดินทำงแล้ว ควำมสะดวกของเส้นทำงและลักษณะบรรยำกำศของเส้นทำงมีส่วนช่วยเพ่ิม
หรือลดขอบเขตพ้ืนที่บริกำรของสวนด้วย โดยเฉพำะหำกเป็นกำรเดินทำงด้วยกำรเดินในกรณีสวนสำธำรณะ
ชุมชน ตัวอย่ำงกำรเดินทำงสะดวก เช่น ทำงเท้ำมีควำมกว้ำงพอที่จะไม่ต้องระวังรถยนต์ที่แล่นเฉียดไปมำ 
ทำงเท้ำมีควำมรำบเรียบเดินได้สบำยไม่ต้องระวังกำรเปลี่ยนระดับ เป็นต้น ดังนั้นกรณีที่สวนสำธำรณะบำง
แห่งมีผู้ใช้น้อยอำจเกิดจำกควำมไม่สะดวกของเส้นทำงในกำรสัญจรเป็นประกำรหนึ่งก็ได้  
 2.9.5  ปัญหำด้ำนกิจกรรมที่จะท ำในสวนสำธำรณะ  
          สวนสำธำรณะรุ่นใหม่ๆ หลำยแห่งจะรวมกิจกรรมประเภทอ่ืนๆ เข้ำไว้ด้วย เช่น ลำน
อเนกประสงค์ที่อำจจัดนิทรรศกำรหรือจัดงำนเทศกำลเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เวทีกำรแสดง ห้องสมุด สวนเพ่ือ
กำรศึกษำ หรือมีกิจกรรมสนับสนุนอ่ืน เช่น กำรฝึกกีฬำส ำหรับเยำวชน กำรเต้นร ำออกก ำลังกำย กำร
ประกวดแข่งขันเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น ซึ่งท ำให้กิจกรรมภำยในสวนสำธำรณะมีควำมหลำกหลำย และมีควำม
น่ำสนใจดึงดูดผู้ใช้ได้ดีขึ้น โดยปกติแล้วในทุกๆ 2 3 หรือ 5 ปี แล้วแต่ขนำดสวนควรมีคนทบทวนว่ำควร
ปรับปรุงส่วนใดบ้ำงหรือไม่ อำจเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เช่น เปลี่ยนดอกไม้ กำรทำสีใหม่ ไปจนถึง
กำรเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ เช่น ปรับปรุงแนวทำงเดิน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมภำยใน เป็นต้น  
 2.9.6  ปัญหำด้ำนควำมทรุดโทรมของสถำนที่  
          สวนสำธำรณะหลำยแห่งมีกำรเริ่มต้นที่ดี แต่มีปัญหำด้ำนกำรดูแลในระยะยำวท ำให้
สถำนที่ทรุดโทรมลงผู้ใช้ก็เริ่มลดน้อยลงหรือบำงแห่งผู้ใช้อำจจะดูเหมือนไม่ได้ลดน้อยลงแต่ผู้ใช้
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เปลี่ยนไปจำกกลุ่มเดิม ทั้งนี้ควำมทรุดโทรมของสถำนที่ไม่ได้เป็นปัญหำแต่เพียงเรื่องของควำมสวยงำม 
แต่อำจเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของควำมปลอดภัย สนำมเด็กเล่นที่ทรุดโทรมอำจท ำให้เด็กเป็นอันตรำยถึง
ชีวิต ดังนั้นกำรดูแลรักษำสถำนที่เป็นเรื่องจ ำเป็นที่ผู้บริหำรสวนสำธำรณะจะต้องให้ควำมสนใจในกำร
วำงแผนและจัดกำรเป็นอย่ำงยิ่ง  
 2.9.7  ปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย  
          เนื่องจำกสวนสำธำรณะเป็นพ้ืนที่ที่ผู้คนสำมำรถเข้ำออกได้โดยอิสระ กำรควบคุมให้มีทำง     
เข้ำ-ออกจ ำกัดและมีผู้ควบคุมทำงเข้ำ-ออกเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้อำชญำกรรมในสวนสำธำรณะเกิดยำกขึ้น 
เนื่องจำกจะหลบพ้นจำกบริเวณได้ล ำบำกขึ้น แต่มีสวนสำธำรณะน้อยแห่งที่จะจ ำกัดทำงเข้ำ-ออกได้        
เพรำะจุดประสงค์ของสวนสำธำรณะต้องกำรให้คนเข้ำ-ออกได้สะดวกจำกหลำยๆ ด้ำนเพ่ือให้เข้ำถึงบริเวณ
ได้ง่ำยและใช้พ้ืนที่ได้อย่ำงทั่วถึง นอกจำกนี้กำรให้แสงสว่ำงในเวลำค่ ำช่วยให้เกิดควำมรู้สึกปลอดภัยในเวลำ
กลำงคืน เนื่องจำกวัยท ำงำนอำจมีผู้นิยมใช้สวนตั้งแต่เย็นจนค่ ำจึงจ ำเป็นต้องมีแสงสว่ำงที่เพียงพอให้ผู้ใช้
(นิลุบล คล่องเวสสะ, 2530 : 135-146) 
 จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพอสรุปปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้สวนสำธำรณะ ได้คือ ในสังคมมีมนุษย์ที่
ได้รับกำรเลี้ยงดูที่แตกต่ำงกันไป ท ำให้กำรใช้ชีวิตในสังคมแตกต่ำงกัน รวมไปถึงควำมคิดด้วยจึงท ำให้เกิด
ปัญหำเหล่ำนี้ เช่น ปัญหำกำรใช้พ้ืนที่ผิดประเภท ปัญหำกำรใช้พ้ืนที่อย่ำงไม่ระมัดระวังท ำให้เกิดควำม
เสียหำย       ปัญหำกำรท ำลำยสมบัติสำธำรณะเนื่องจำกพฤติกรรมก้ำวร้ำว ปัญหำด้ำนกำรเดินทำง
และกำรเข้ำถึงสวนสำธำรณะ ปัญหำด้ำนกิจกรรมที่จะท ำในสวนสำธำรณะ ปัญหำด้ำนควำมทรุดโทรม
ของสถำนที่  ปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกมำจำกพฤติกรรมของคนในสังคมที่มี
สภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน  
 

2.10  กำรออกแบบสนำมเด็กเล่น 
 2.10.1  กำรเล่นของเด็กๆ  
  มุมมองกำรเล่นของเด็กในสำยตำของคนทั่วไปต่ำงจำกมุมมองของนักกำรศึกษำ   
และนักวิชำกำรด้ำนพัฒนำกำรเด็ก คนทั่วไปมักมองว่ำกำรเล่นคือกำรใช้เวลำว่ำงให้หมดไปวันๆ      
โดยไม่มีเนื้อหำสำระอะไร และเด็กวัยเรียนมักถูกบังคับให้ใช้เวลำว่ำงส่วนใหญ่กำรเสริมกำรเรียนแบบ
เป็นทำงกำร เช่น ท ำกำรบ้ำน ทบทวนบทเรียน เรียนพิเศษ แต่ส ำหรับนักกำรศึกษำและนักจิตวิทยำ
เด็กแล้วกำรพัฒนำเด็กจะต้องมีครบทั้งกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ       
และยังถือว่ำสติปัญญำในเชิงสร้ำงสรรค์จะพัฒนำได้เต็มที่เมื่อเด็กๆ มีอิสระและมีสมำธิในควำมคิด 
ของตนเอง ดังนั้นกำรเล่นในที่โล่งอย่ำงเต็มที่เป็นกำรเสริมทักษะในตัวของตั วเอง ช่วยเสริมสร้ำง
ร่ำงกำยที่แข็งแรง สุขภำพจิตที่ดี และให้ทัศนคติท่ีดีในกำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  
 2.10.2  กำรเล่นของเด็กในเชิงสังคม  
  2.10.2.1  กำรไม่เล่นอะไร ได้แก่ กำรอยู่ ในสนำมเด็กเล่นโดยไม่ได้เล่นอะไร        
อำจเป็นเพียงกำรนั่งดูเด็กอ่ืนๆ นั่งพัก นอนเล่น หรืออ่ืนๆ 
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  2.10.2.2  กำรเมียงมอง ได้แก่ เด็กๆ ที่ยังไม่ได้เล่นอะไรแต่ก ำลังสังเกตกำรเล่น    
ของเด็กอ่ืนๆ และเตรียมจะลงไปเล่นด้วย นักจิตวิทยำสังเกตด้วยว่ำกำรเล่นของเด็กในกิจกรรมอ่ืนๆ   
มีขั้นตอนที่พอสังเกตได้เป็น ส ำรวจ-เล่น-เล่นอย่ำงเต็มตัว พฤติกรรมเด็กที่ก ำลังสังเกตกำรเล่นของ   
เด็กคนอื่น อำจเป็นจุดเริ่มต้นของกำรส ำรวจก่อนที่จะตัดสินใจส ำรวจในขั้นปฏิบัติต่อไป 
  2.10.2.3  กำรเล่นล ำพัง กำรเล่นอยู่ในสนำมเด็กเล่นโดยท ำกิจกรรมนั้นล ำพัง        
ไม่ร่วมกับเด็กอ่ืนๆ เช่น นั่งชิงช้ำแบบเฉพำะตัว นั่งเล่นทรำยคนเดียวโดยไม่สนใจเด็กคนอื่นๆ เป็นต้น 
  2.10.2.4 กำรเล่นแบบขนำน ได้แก่ กำรท ำกิจกรรมโดยท ำกิจกรรมนั้นล ำพังแต่มี
ควำมสัมพันธ์กับเด็กคนอ่ืนๆ อยู่บ้ำงเล็กน้อย เช่น อำจเป็นกำรสบตำส่งยิ้ม ชี้ชวน หรือมีกำรพูดคุยกัน
ระหว่ำงท ำกิจกรรมนั้นๆ 
  2.10.2.5  กำรเล่นเป็นกลุ่ม ได้แก่ กำรเล่นแบบมีควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงผู้ เล่น                     
อำจเป็นกำรแข่งขัน กำรเล่นสมมติ หรือเล่นแบบมีกติกำ เป็นกำรเล่นที่ต้องมีผู้เล่นหลำยคนอย่ำงมีบทบำท
ต่อกัน 
  2.10.2.6  กำรเล่นแบบร่วมมือกัน ได้แก่ กำรเล่นแบบช่วยกันท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำยของกลุ่ม เช่น เล่นทรำยร่วมกันเพ่ือก่อเป็นรูปร่ำง กำรช่วยกันสร้ำงสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เป็นต้น 
  นักจิตวิทยำได้สังเกตว่ำ กำรเล่นล ำพังหรือเล่นรวมกลุ่มอำจะมีควำมแตกต่ำงกัน
ระหว่ำงเด็กวัยต่ำงๆ ด้วย คือ เด็กวัย 2-2.5 ปี มักเล่นแบบล ำพัง เด็ก 2-3 ปี มักเล่นแบบขนำน       
เด็กวัย 3.5-4.5 ปีมักเริ่มมีกำรเล่นเป็นกลุ่ม และเด็ก 4.5 ปีขึ้นไปจะเริ่มเพ่ิมกำรเล่นแบบร่วมมือกัน 
 2.10.3  พัฒนำกำรของสนำมเด็กเล่น Lady Allen of Hurtwood  
  ได้รวบรวมรูปแบบแนวคิดต่ำงๆ ของสนำมเด็กเล่น และสรุปเรียงตำมล ำดับยุคสมัย
ระหว่ำง ค.ศ.1920-1968 ที่เปลี่ยนไปไว้ในหนังสือ Planning for Play 
  2.10.3.1 The Prison Period เป็นสนำมเด็กเล่นที่ดูคล้ำยสถำนที่ออกก ำลังที่มี   
พ้ืนเป็นคอนกรีต หรือแอสฟัลท์ มีรั้วกัน  
  2.10.3.2  Ironmongery Period เป็นสนำมเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นท ำจำกโลหะวำงบนแอส
ฟัลท์ เน้นกิจกรรมปีนป่ำยขึ้นไปสูงๆ และมักเกิดอุบัติเหตุจำกกำรที่เด็กตกลงมำจำก   เครื่องเล่นเหล่ำนั้น 
  2.10.3.3  The Concrete Pipe Period เป็นสนำมเด็กเล่นคล้ำย Ironmongery Period    
แต่เครื่องเล่นท ำจำกท่อคอนกรีต 
  2.10.3.4  The Novelty Period ประกอบด้วยเครื่องเล่นที่มีลักษณะคล้ำยประติมำกรรม 
ดูสวยงำมแต่อำจจะไม่ได้ตอบสนองต่อกำรเล่นของเด็กๆ ที่ก้ำวหน้ำไกลกว่ำเครื่องเล่นแบบเก่ำๆ มำกนัก  
  กำรจ ำแนกของ Lady Allen อำจจะไม่เป็นกำรสรุปแยกแยะในเชิงวิชำกำรแต่
ค่อนข้ำงไปในทำงกำรเปรียบเปรยถึงควำมไม่น่ำพอใจลักษณะของสนำมเด็กเล่นในยุคก่อนๆ  
 2.10.4  ประเภทของสนำมเด็กเล่นในปัจจุบัน 
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  2.10.4.1  สนำมเด็กเล่นแบบประเพณีดั้งเดิม ได้แก่ สนำมเด็กเล่นที่สืบต่อรูปแบบมำ
จำกสนำมเด็กเล่นรุ่นแรกๆ ซึ่งมองกำรเล่นของเด็กๆ ว่ำกำรเล่นเป็นกำรออกก ำลัง เป็นกำรเปิดโอกำส
ให้เด็กๆ ได้ปลดปล่อยพลังงำนส่วนที่เหลือออกผ่ำนกำรเล่น เป็นสถำนที่ที่น ำเครื่องเล่นเป็นชิ้นๆ  มำ
วำงในพ้ืนที่มักวำงในระยะห่ำงประมำณเท่ำๆ กัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.12 สนำมเด็กเล่นแบบประเพณีดั้งเดิม 
ที่มำ : https://readthecloud.com 
 
  2.10.4.2  สนำมเด็กเล่นแบบจินตนำกำร ได้แก่ สนำมเด็กเล่นที่มีกำรออกแบบเครื่องเล่น
สวยงำมทันสมัย แต่กิจกรรมกำรเล่นยังเน้นที่กำรเล่นแบบใช้ควำมสำมำรถของร่ำงกำย คือ กำรปีนป่ำย กำร
ลอด กำรกระโดด ไม้ลื่น กำรแก่วง ฯลฯ สิ่งที่ดึงดูดใจมำกขึ้น คือมีควำมท้ำทำยมำกขึ้น มีรูปแบบที่สวยงำม 
สนับสนุนควำมเคลื่อนไหวที่โลดโผนมำกขึ้น อำจมีกำรเชื่อมต่อให้เป็นเครื่องเล่นแบบผสมเล่นได้หลำย
รูปแบบในชิ้นเดียว หรือจัดวำงในลักษณะที่เป็นจังหวะสนับสนุนกำรเล่นต่อและปีนต่อเนื่องได้เรื่อยๆ 
สำมำรถเปลี่ยนกิจกรรมไปได้เรื่อยๆ ภำยในสนำมเด็กเล่นอย่ำงต่อเนื่อง และอำจมีส่วนของเครื่องเล่นที่เอ้ือ
ต่อกำรใช้จินตนำกำรในกำรเล่นมำกขึ้น เช่น มีอุโมงค์ให้สมมติเป็นห้องในบ้ำน หรือเป็นที่เก็บสมบัติ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.13 สนำมเด็กเล่นแบบจินตนำกำร 
ที่มำ : https://bobec.bopp-obec.info/b08/20161208479982957IMG_20160630_151531.jpg 
 

https://readthecloud.com/
https://bobec.bopp-obec.info/b08/20161208479982957IMG_20160630_151531.jpg
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  2.10.4.3  สนำมเด็กเล่นแบบสร้ำงสรรค์ ได้แก่ สนำมเด็กเล่นที่มีอุปกรณ์กำรเล่นที่เปิด
โอกำสให้เด็กๆ ดัดแปลงต่อเติม หรือสร้ำงใหม่ได้ตำมควำมคิดของเขำเอง มีเครื่องเล่นเป็นชิ้นเคลื่อนย้ำยได้ 
รื้อออกได้ สร้ำงใหม่ได้ และมีอุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ ประกอบกำรเล่นจัดไว้ให้สนำมเด็กเล่น สนำมเด็กเล่น
แบบนี้จัดท ำขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1943 (พ.ศ.2486)  
 
  
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2.14 สนำมเด็กเล่น  Adventure Playground 
ที่มำ : https://www.play-scapes.com 
 
  2.10.4.4  สนำมเด็กเล่นสนับสนุนกำรศึกษำ ได้แก่ สนำมเด็กเล่นที่สนับสนุนกำรเคลื่อนที่
และใช้จินตนำกำร แต่กำรออกแบบเครื่องเล่นจะค ำนึงถึงกำรใช้เรื่องทำงวิทยำศำสตร์เข้ำมำเกี่ยวข้อง เช่น 
เครื่องเล่นใน Children’s Plaza ใน T sukuba Science Expo ในปี 1985 ซึ่งใช้เรื่องของเสียงสะท้อน ลม 
สัตว์ เป็นต้น และยังมี สนำมเด็กเล่นประเภทนี้ในสถำนที่อ่ืนๆ ซึ่งส่วนมำกจะเป็นส่วนของโครงกำรประเภท
พิพิธภัณฑ์ หรือ สวนสนุกที่ต้องกำรเสริมประโยชน์ด้ำนกำรสังเกต และรับรู้เรื่องทำงวิทยำศำสตร์ให้กับเด็ก
(นิลุบล คล่องเวสสะ, 2530 : 154-162) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 2.15 สนำมเด็กเล่นสนับสนุนกำรศึกษำ 
ที่มำ : https://www.worldmapsonline.com/images/UM-WORLD2.jpg 
 
 จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพอสรุปกำรออกแบบสนำมเด็กเล่น ได้คือ กำรเล่นของเด็กๆ ไม่ใช่แค่กำรเรียน
และเล่นในห้องเรียนเท่ำนั้น แต่กำรเล่นนอกห้องเรียนท ำให้เด็กๆ ได้สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ท ำให้กำรเรียนรู้มี

https://www.play-scapes.com/
https://www.worldmapsonline.com/images/UM-WORLD2.jpg
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พัฒนำกำรได้ดีขึ้น เรำจึงต้องสร้ำงสนำมเด็กเล่นที่มีกำรพัฒนำไปตำมยุคสมัย เพ่ือกำรเสริมสร้ำงพัฒนำกำร
ให้กับเด็ก ๆ เด็กแต่ละวัยก็ต้องกำรเล่นในสิ่งที่ต่ำงกัน เรำจึงควรออกแบบให้มีควำมหลำกหลำยและเหมำะสม
กับวัยและพัฒนำกำรของเด็กๆ 
 

2.11  ป้ำยสื่อควำมหมำย 
 2.11.1  ประเภทของสื่อท่ีใช้ในกำรสื่อควำมหมำย 
  สมพงษ์ อ ำนวยเงินตรำ (2557 : 28-40) สื่อที่ใช้ในกำรสื่อควำมหมำยมี 2 ประเภท 
คือ สื่อบุคคล และสื่อที่ ไม่ใช่สื่อบุคคล  
  2.11.1.1  กำรสื่อควำมหมำยโดยบุคคล  กำรสื่อควำมหมำยโดยใช้บุคคล เป็นกำรให้
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่นักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภำพ เพรำะสำมำรถตอบค ำถำมของนักท่องเที่ยวได้ 
ทันท่วงที ให้รำยละเอียดได้มำกกว่ำสื่อประเภทสื่ออ่ืนๆ 
  กำรสื่อควำมหมำยโดยใช้บุคคล ประกอบไปด้วย กำรบริกำรข้อมูล กำรน ำเที่ยว กำรบรรยำย
และกำรสำธิต 
      1) กำรบริกำรข้อมูลกำรบริกำรข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว
และ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือสร้ำงควำมประทับใจในฐำนะตัวแทนของหน่วยงำนลักษณะของกำร 
บริกำรข้อมูลนั้น เป็นกำรสนทนำระหว่ำงบุคคล 2 คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.16 กำรบริกำรข้อมูล 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
 
  2.11.1.2  กำรน ำเที่ยว เป็นกำรสื่อควำมหมำยชนิดหนึ่ง ซึ่งเจ้ำหน้ำที่สื่อควำมหมำย
หรือมัคคุเทศก์ นิยมน ำนักท่องเที่ยวไปยังจุดต่ำงๆ เพ่ือศึกษำสถำนที่น่ำสนใจ และชมทิวทัศน์  ที่
สวยงำม กิจกรรมน ำเที่ยวที่ถือว่ำมีประสิทธิภำพ และน่ำประทับใจที่สุด 
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ภำพที่ 2.17 กำรน ำเที่ยว 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
   
  2.11.1.3  กำรบรรยำย  เป็นเครื่องมือในกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจดีที่สุด ที่มี
ประสิทธิภำพเป็นงำนที่ท ำด้วยใจ ซึ่งต้องใช้ไหวพริบ และสติปัญญำ โดยให้เกิดกำร สมดุลระหว่ำงกำร
น ำเสนอ และควำมสนใจของผู้ฟัง 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.18 กำรบรรยำย 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
 
  2.11.1.4  กำรสำธิต เป็นกำรสื่อควำมหมำยวิธีหนึ่งเป็นวิธีสอนที่ให้นักท่องเที่ยว
ได้รับ ประสบกำรณ์ ใกล้เคียงกับประสบกำรณ์ตรงมำกที่สุด เป็นกำรสอนที่ผู้สอน  แสดงให้ดู                
หรือนักท่องเที่ยวมีโอกำสได้กระท ำด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.19 กำรสำธิต 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
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  ข้อดี และข้อเสียของกำรสื่อควำมหมำยโดยบุคคล 
   1) ข้อดีกำรสื่อควำมหมำยโดยบุคคล 
            (1) เป็นสื่อที่มีประสิทธิภำพในกำรสื่อควำมหมำย โดยที่ผู้พูดและผู้ฟังต่ำง
เห็นหน้ำตำ บุคลิก ลีลำ ท่ำทำงน้ ำเสียงประกอบกำรพูดมีอิทธิพลสูง ในกำรโน้มน้ำวชักจูง และสร้ำงควำม
เร้ำใจได้ด ี
            (2) เป็นกำรสื่อสำรสองทำง ทั้งผู้พูดและผู้ฟังสำมำรถโต้ตอบกันได้ ทันท ี
           (3) มีควำมยืดหยุ่น โดยที่ผู้พูดสำมำรถปรับเนื้อหำในให้เหมำะสมกับ 
ผู้ฟังได้ทันท่วงท ี 
            (4) สำมำรถน ำเสนอเรื่องรำวที่สลับซับซ้อน  
            (5) เป็นสื่อที่ทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสิ้นเปลืองในกำรซื้อสื่อแบบสื่ออ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.20 กำรสื่อควำมหมำยโดยบุคคล 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
 
   2) ข้อเสียกำรสื่อควำมหมำยโดยบุคคล 
             (1) ไม่สำมำรถเข้ำถึงผู้ฟังจ ำนวนมำกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
            (2) ไม่มีควำมคงทนถำวร บรรยำยหรือพูดแล้วก็ผ่ำนเลยไป  
             (3) หำกผู้พูดขำดทักษะกำรพูดจงใจ ก็ท ำให้กำรสื่อควำมหมำยไม่ประสบ
ผลส ำเร็จได้ 
             (4) หำกเนื้อหำสำระที่น ำมำพูดสลับซับซ้อนเกินไป ย่อมท ำให้ผู้ฟังไม่
เข้ำใจจ ำเป็นต้องมีสื่ออ่ืนๆ ช่วยประกอบกำรพูด เช่น ภำพถ่ำย ภำพสไลด์ เป็นต้น  
             (5) เป็นสื่อที่ไม่มีหลักฐำนอ้ำงอิงที่ชัดเจน  
            (6) มีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่จ ำกัดในกำรให้บรรยำย  
            (7) ประสิทธิผลกำรบรรยำยของเจ้ำหน้ำที่ไม่สม่ ำเสมอ 
 2.11.2  กำรสื่อควำมหมำยโดยไม่ใช้บุคคล 
  2.11.2.1  สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบไปด้วย แผ่นพับ และคู่มือ หรือหนังสือ แนะน ำ
สถำนที่ท่องเที่ยว 
 



38 
 

 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.21 สื่อสิ่งพิมพ์ 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
 
   1) ข้อดีของสื่อสิ่งพิมพ์ 
          (1) เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงกว้ำงขวำง  
          (2) เลือกกลุ่มเป้ำหมำยได้  
          (3) รวดเร็วทันสมัย ทันเวลำ 
          (4) ค่ำใช้จ่ำยถูก 
          (5) เป็นสื่อที่มีควำมน่ำเชื่อถือ 
      (6) สำมำรถส่งข่ำวสำรถึงกลุ่มเป้ำหมำย หลำยกลุ่มได้ในเวลำที่พร้อมกัน  
          (7) สำมำรถออกแบบรูปแบบสื่อได้เต็มที่ เพรำะไม่มีขีดจ ำกัดด้ำนเนื้อที่ ขนำด  
         (8) สื่อมีอำยุยำวนำน  
         (9) มีควำมคงทนถำวร  
          (10) มีควำมยืดหยุ่นสูง เพรำะอำจเปลี่ยนแปลงเนื้อหำ และงบประมำณ
ของสถำบันได้ง่ำย 
   2) ข้อเสียของสื่อสิ่งพิมพ์ 
          (1) ไม่สำมำรถเข้ำถึงผู้อ่ำนที่อ่ำนหนังสือไม่ออก หรือผู้สูงอำยุที่สำยตำไม่ดี  
          (2) ผู้อ่ำนจะเลือกอ่ำนเฉพำะที่เก่ียวข้องกับเขำ  
          (3) งบประมำณเป็นอุปสรรคในกำรจัดท ำ  
          (4) ยุบหรือเลิกง่ำย 
          (5) มีวัตถุประสงค์ไม่แน่นอน หรือขำดควำมรู้ที่น่ำสนใจ  
          (6) กำรเผยแพร่อยู่ในวงจ ำกัดเฉพำะกลุ่ม 
  2.11.2.2 ป้ำยแนะน ำทำง ป้ำยที่ใช้ในโปรแกรมสื่อควำมหมำย มี 2 ชนิด คือ  
   1)  กำรสื่อควำมหมำยโดยไม่ใช้บุคคล ป้ำยสื่อควำมหมำย (Interpretive signs) 
   2) ป้ำยเพื่อกำรบริหำร (administrative signs) 
 2.11.3 ป้ำยสื่อควำมหมำย (Interpretive signs) 

https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09
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  2.11.3.1 ป้ ำยสื่ อ ค วำมห มำย  ก็ เ พ่ื อ อธิบ ำยกระบ วน กำรของธรรมชำติ          
เรื่องรำวประวัติศำสตร์หรือลักษณะของภูมิประเทศในพ้ืนที่นั้ น  ขณะเดียวกันก็ ให้ โอกำส               
แก่นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและค้นคว้ำหำ ค ำตอบด้วยตนเองด้วย 
 

 
ภำพที่ 2.22 ป้ำยสื่อควำมหมำย 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
 
  2.11.3.2 ป้ำยเพื่อกำรบริหำร (Administrative signs) เช่น ป้ำยบอกทำงเข้ำ  
ป้ำยข้อมูล ป้ำยสถำนที่ และป้ำยทิศทำง เป็นต้น 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
ภำพที่ 2.23 ป้ำยข้อมูล 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
  
   1) ข้อดีของป้ำยสื่อควำมหมำย 
                   (1) ครอบคลุมพ้ืนที่กว้ำงขวำง และสำมำรถเลือกตั้งเฉพำะพ้ืนที่ได้  
          (2) มีควำมถี่ ในกำรมองเห็นบ่อย เพรำะจุดติดตั้ งส่วนใหญ่ เป็น 
เส้นทำง หรือบริเวณท่ีต้องเดินผ่ำนไปมำเสมอ  
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          (3) สำมำรถดึงดูดควำมสนใจได้ดี  
          (4) ไม่มีข้อจ ำกัดในเรื่องเวลำในกำรน ำเสนอข้อมูล  
            (5) ข้อควำมที่กะทัดรัด ท ำให้เกิดควำมสนใจและเป็นจุดเด่นที่ท ำ ให้
เกิดควำมจดจ ำ 
             2) ข้อเสียของป้ำยสื่อควำมหมำย 
          (1) กำรน ำเสนอข้อมูลมีข้อจ ำกัดสูง ท ำให้ขำดรำยละเอียดเมื่อ
เปรียบเทียบกับสื่อชนิดอื่นๆ  
          (2) กำรติดตั้งในต ำแหน่งที่ไม่เหมำะสม ท ำให้ได้รับควำมสนใจน้อย  
          (3) กำรผลิตจ ำเป็นต้องใช้ควำมละเอียดอ่อนสูง เสียค่ำใช้จ่ำยมำก  
          (4) เป็นกำรไม่รักษำสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 2.11.4  กำรจัดนิทรรศกำร นิทรรศกำร หมำยถึง กำรให้กำรศึกษำอย่ำงหนึ่ง  ด้วยกำรแสดง
งำนให้ชม เป็นกำรจัดแสดงและน ำโสตทัศนวัสดุรวมถึงวัสดุต่ำงๆ ที่ให้ข้อมูล ข่ำวสำร ที่ผู้ชมสำมำรถ
สัมผัส เรียนรู้ ทดลองใช้ หรือมี กิจกรรมเสริมประกอบ นิทรรศกำรเป็นสื่อในกำรให้กำรศึกษำ ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เพ่ือกระตุ้นควำมสนใจ ตอบสนองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ของผู้ชมให้บรรลุสู่
เป้ำหมำย 
   2.11.4.1  กำรจัดนิทรรศกำรแบ่งเป็น 3 ประเภท 
   1) นิทรรศกำรในร่ม (Indoor Exhibition) เป็นนิทรรศกำรที่จัด แสดงขึ้น
ภำยในอำคำร โดยอำจใช้สถำนที่บริเวณส่วนต่ำงๆ เช่น ภำยในห้องเฉลียง ห้องโถง หอประชุม เป็นต้น 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภำพที่ 2.24 นิทรรศกำรในร่ม 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
 
   2) นิทรรศกำรกลำงแจ้ง (Outdoor Exhibition) เป็นกำรจัด นิทรรศกำร
ขนำดใหญ่ มีผู้ร่วมงำนจำกหน่วยงำน องค์กรธุรกิจหลำยสำขำ มีจุดมุ่งหมำยให้ประชำชนจ ำนวนมำกได้
มีโอกำสเข้ำชม โดยจัดในบริเวณท่ีมีพ้ืนที่กว้ำง เช่น สนำมหลวง วังสรำญรมย์ สวนลุมพินี หรือ ที่สนำม
ในสถำบันกำรศึกษำ 
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ภำพที่ 2.25 นิทรรศกำรกลำงแจ้ง 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
 
   3) นิ ท รรศกำรหมุ น เวี ยน  (Traveling Exhibition) เป็ นนิ ท รรศกำร
หมุนเวียนเปลี่ยนสถำนที่จัดแสดง เช่น ผลงำนศิลปะที่ นักศึกษำในกรุงเทพมหำนคร น ำไปจัดแสดงที่
เชียงใหม่ สงขลำ หรือภำคอีสำน หมุนเวียนสลับกันไปเป็นกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.26 นิทรรศกำรหมุนเวียน 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
 
   ข้อดีของนิทรรศกำร  
   1) นิทรรศกำรช่วยรวบรวมสิ่งแสดงต่ำงๆ มำไว้ในที่แห่ง  เดียวกัน เช่น 
รูปภำพ ของจริง ของตัวอย่ำงหุ่นจ ำลอง และกำรสำธิต จะ ท ำให้สะดวกต่อกำรศึกษำหำควำมรู้ของ  
ผู้ที่สนใจซึ่งหำจำกท่ีอ่ืนได้ยำก 
             2) นิทรรศกำรช่วยน ำควำมคิดและข้อมูลที่กระจัดกระจำยอยู่ในที่ต่ำงๆ     
มำรวมเข้ำด้วยกัน โดยเฉพำะมีกำรร่วมกันจัดจำกหลำยๆ หน่วยงำน ก็ยิ่งจะมีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งข้ึนผู้
ดูสำมำรถเลือกหำข้อมูลที่ตนต้องกำรได้ง่ำย 
             3) นิทรรศกำรสำมำรถแสดงควำมคิดที่อยู่ในลักษณะนำมธรรม (Abstract) 
ซึ่งเข้ำใจได้ยำก ให้ออกมำในลักษณะของรูปธรรม ที่ผู้ดูสำมำรถเข้ำใจได้  เช่น ข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็
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น ำมำแปลงให้เป็นลักษณะกรำฟ แผนภูมิ หรือน ำของจริงมำให้ดูด้วยตำ ฟังด้วยหูของตนเอง จะท ำให้
ผู้ดูเกิดควำมประทับใจและจดจ ำได้นำนๆ   
    4) นิทรรศกำรช่วยกระตุ้นควำมสนใจในสิ่งที่แปลกๆ ใหม่ๆ ซึ่งจะน ำไปสู่
กำรค้นคว้ำหำควำมรู้จำกแหล่งวิทยำกำรอื่นๆ ทดลองน ำไปปฏิบัติต่อไป  
    5) นิทรรศกำรช่วยส่งเสริมกำรแสดงออกในลักษณะของกำรร่วมมือกัน      
จัดแสดงระหว่ำงบุคลำกรหน่วยงำนต่ำงๆ ตลอดจนกำรให้ผู้ชมได้มีส่วน      
ร่วมในกิจกรรมบำงอย่ำง อำทิ ให้ทดลองใช้สิ่งของที่น ำมำแสดงในงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.27 นิทรรศกำร 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
 
   ข้อเสียนิทรรศกำร 
   1) ใช้งบประมำณสูงในกำรจัดแต่ละครั้ง  
   2) ใช้เวลำและก ำลังคนมำกในกำรจัด เป็นกำรยำกที่จะจัดนิทรรศกำร      
โดยคนเพียง 2-3 คน แม้จะเป็นนิทรรศกำรเล็กๆ ก็ตำม  
   3) มีตัวแปรมำก กำรจัดนิทรรศกำร แม้มีกำรวำงแผนมำอย่ำงสมบูรณ์ก็   
ตำมแต่ก็มีปัจจัยตัวแปรต้องค ำนึงมำกมำย เช่น ระยะเวลำของกำรจัดช่วงเวลำที่จัด ซึ่งบำงครั้งก็
เกี่ยวข้องกับฤดูกำลด้วย 
 2.11.5 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
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ภำพที่ 2.28 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
   
  2.11.5.1  สื่อภำพ เป็นวัสดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสื่อสำรด้วยภำพ  
หรือทั้งภำพทั้งเสียง อุปกรณ์มีทั้งแบบฉำยตรงและฉำยอ้อมเพ่ือถ่ำยทอดเนื้อหำจำกวัสดุแต่ละประเภท
ที่ใช้เฉพำะ เช่น เครื่องฉำยข้ำมศีรษะใช้กับแผ่นโปร่งใส เครื่องฉำยสไลด์ ใช้กับแผ่นฟิล์มสไลด์ หรือให้
ทั้งภำพและเสียง เช่น เครื่องฉำย ภำพยนตร์ฟิล์มเครื่องเล่นดีวีดี ใช้กับวีซีดีและดีวีดี 
 
 
  
 
 
 
 
ภำพที่ 2.29 กำรสื่อภำพ 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
   
   1) ข้อดีสื่อภำพ  
          (1) ผู้เรียนมีโอกำสศึกษำได้ตำมอัตภำพของตนเอง  
          (2) ศึกษำได้ด้วยตนเอง และใช้ในกำรตั้งแสดง (นิทรรศกำร)  
   2) ข้อเสียสื่อภำพ  
          (1) ไม่สำมำรถใช้ได้ทุกที่ จ ำเป็นต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์และไฟฟ้ำ  
          (2) ไม่เอ้ือโอกำสให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษำอย่ำงละเอียดด้วยตนเอง  
          (3 ) กำรน ำเสนอด้วยวีดี ทัศน์ซ้ ำไปซ้ ำมำ ก่อควำมร ำคำญแก่ 
นักท่องเที่ยว คนอ่ืน รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  
          (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต และบ ำรุงรักษำมีรำคำสูง 
 2.11.6  สื่อประเภทเสียง เป็นวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือกำร  สื่อสำรด้วยเสียง 
อุปกรณ์เครื่องเสียงจะ ใช้ถ่ำยทอดเนื้อหำจำกวัสดุแต่ละ  ประเภทที่ใช้ เฉพำะกับอุปกรณ์นั้นเพ่ือ     
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เป็นเสียงให้ได้ยิน เช่น เครื่องเล่น ซีดีใช้กับแผ่นซีดี เครื่องเล่น/บันทึกเทปใช้กับเทปเสียง หรืออำจเป็น 
อุปกรณ์ ในกำรถ่ำยทอดสัญญำณเสียงดัง เช่น วิทยุที่รับสัญญำณเสียงจำก แหล่งส่งโดยไม่ต้องใช้วัสดุ
ใดๆ ในกำรน ำเสนอเสียง 
  2.11.6.1 ข้อดีของสื่อประเภทเสียง  
   1) สำมำรถใช้กับกลุ่มเป้ำหมำยเป็นมวลชนจ ำนวนมำกได้  
   2) ให้ควำมรู้สึกเร้ำอำรมณ์ และเป็นสื่อที่จูงใจได้ง่ำย เพรำะเน้นจังหวะ ลีลำ
ที่ใส่อำรมณ์ท ำให้ผู้ฟังจินตนำกำร และมีควำมรู้สึกร่วม  
   3) ให้ควำมรู้สึกเป็นส่วนตัว โดยที่ผู้ฟังมีอิสระในกำรเลือกฟัง บำงช่วง     
บำงตอน ตำมควำมสนใจ 
    4) ค ำบรรยำยสำมำรถท ำเป็นหลำยภำษำได้  
   5) สำมำรถน ำเสนอได้ทั้งในอำคำรและนอกอำคำร มีควำมสะดวกใน      
กำรพกพำ  
   6) สำมำรถลดภำรของเจ้ำหน้ำที่ ที่ต้องอธิบำยซ้ ำๆ กัน วันละหลำยครั้ง 
  2.11.6.2 ข้อเสียของสื่อประเภทเสียง 
   1) มีค่ำใช้จ่ำยสูงมำกในกำรผลิต ประกอบ ติดตั้ง และบ ำรุงรักษำ  
   2) จ ำเป็นต้องว่ำจ้ำงบริษัทผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ที่มีประสบกำรณ์สูง    
ช่วยในกำรออกแบบพื้นทีส่ร้ำงสรรค์ผลงำน  
   3) นิยมใช้สื่ออ่ืนร่วมประกอบกำรบรรยำย โดยเฉพำะแผนที่บอกเส้นทำง 
ศึกษำด้วยตนเองในอุทยำนประวัติศำสตร์จะนิยมใช้กันมำก 
 2.11.7  สื่อผสม หรือสื่อมัลติมีเดีย หมำยถึงกำรน ำเอำสื่อหลำยๆ อย่ำง เช่น รูปภำพ เทป 
แผ่นโปร่งใส มำใช้ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรเรียนกำรสอน ต่อมำเมื่อมีกำร
น ำคอมพิวเตอร์มำใช้มำกข้ึน และสำมำรถใช้งำนได้ทั้งภำพนิ่ง เสียง ข้อควำมและภำพเคลื่อนไหว 
 

 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.30 สื่อผสม หรือสื่อมัลติมีเดีย 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09  
  2.11.7.1 ข้อดีสื่อผสมหรือสื่อดิจิตอล  
   1) สร้ำงควำมสนใจและอำรมณ์ท่ีมีต่อเนื้อเรื่อง 
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   2) สำมำรถใช้ภำพนิ่ ง ภำพเคลื่ อนไหว เสียงและตัว อักษรร่วมกัน             
ในกำรน ำเสนอพร้อมๆ กันได้ 
   3) เผยแพร่ผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  
   4) จัดเก็บในรูปของวัสดุได้ง่ำย 
     5) เหมำะกับกำรศึกษำรำยบุคคลมำกว่ำกลุ่มใหญ่  
   6) บรรจุเนื้อหำได้มำกกว่ำสื่ออ่ืนๆ คุ้มค่ำในกำรลงทุน 
  2.11.4.2 ข้อเสียสื่อผสม  
   1) อำจต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณห์ลำยอย่ำงประกอบกำรน ำเสนอ  
   2) กำรติดตั้งซับซ้อน  
   3) ต้องวำงแผนเป็นอย่ำงดีก่อนกำรผลิตและกำรน ำไปใช้  
   4) ผู้ผลิตต้องมีทักษะควำมรู้หลำยด้ำนหรือใช้ทีมงำนหลำยคนในกำรผลิต 
เช่น ด้ำนเนื้อหำด้ำนกำรสอนด้ำนซอฟท์แวร์ด้ำนศิลปกรรมกรำฟฟิก  
   5) กำรพัฒนำ Software Hardware รวดเร็วจนตำมไม่ทันจะต้องเลือกใช้
ให้เหมำะสมและทันต่อเทคโนโลยี  
 2.11.8 ศูนย์บริกำรข้อมูลนักท่องเที่ยว มีหน้ำที่ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจในภำพรวม
เกี่ยวกับคุณค่ำของทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว  ศูนย์บริกำรข้อมูลนี้นิยมตั้งอยู่ภำยในบริเวณ      ที่
ใกล้เคียงกับสถำนที่ท่องเที่ยว และนิยมใช้สื่อหลำกหลำยประเภทช่วยในกำรน ำเสนอ เช่น  กำรจัด
แสดงแบบจ ำลอง กำรจัดนิทรรศกำร และกำรใช้สื่อมัลติมีเดีย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.31 ศูนย์บริกำรข้อมูลนักท่องเที่ยว 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
  
  2.11.8.1 ข้อดีของศูนย์บริกำรข้อมูลนักท่องเที่ยว 
   1) สำมำรถให้ค ำแนะน ำสลับซับซ้อน  
    2) สำมำรถเข้ำถึงนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำก  
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    3) สำมำรถใช้ร่วมกับสื่ออ่ืนๆ ได้ 
 
 
 
  
 
 
  
ภำพที่ 2.32 ศูนย์บริกำรข้อมูลนักท่องเที่ยว 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
 
  2.11.8.2 ข้อเสียศูนย์บริกำรข้อมูลนักท่องเที่ยว  
   1) มีค่ำใช้จ่ำยสูงในกำรก่อสร้ำง และปฏิบัติกำร  
   2) มีกำรแข่งขันที่สูง  
   3) จ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมืออำชีพ 
 2.11.9  เส้นทำงกำรศึกษำด้วยตนเอง เส้นทำงกำรศึกษำด้วยตนเองเป็นสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกอย่ำงหนึ่งที่ใช้ในกำรสื่อควำมหมำยเรำสำมำรถสร้ำงเส้นทำงดังกล่ำวในพ้ืนที่ป่ำไม้ ศูนย์ศึกษำ
ธรรมชำติหรืออุทยำนประวัติศำสตร์ 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.33 เส้นทำงกำรศึกษำด้วยตนเอง 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
  
  2.11.10  สื่อกิจกรรมต่ำงๆ สื่อกิจกรรมเป็นโปรแกรมกำรน ำเสนอที่จัดขึ้นตำมวำระ
หรือโอกำสส ำคัญต่ำงๆ โดยมำกจัดในรูปนิทรรศกำร กำรออกร้ำน งำนฉลอง กำรแข่งขัน งำนสถำปนำ
ครบรอบวันส ำคัญ หรือกำรเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ำชมกิจกำรในวันส ำคัญ 
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ภำพที่ 2.34 สื่อกิจกรรมต่ำงๆ 
ที่มำ : https://ajkanittha.files.wordpress.com/2017/09 
  
 จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพอสรุปป้ำยสื่อควำมหมำย คือ กำรสื่อควำมหมำยโดยใช้บุคคล เป็นกำร
ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่นักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภำพ เพรำะสำมำรถตอบค ำถำมของนักท่องเที่ยวได้ 
ทันท่วงทีให้รำยละเอียดได้มำกกว่ำสื่อประเภทสื่ออ่ืนๆ กำรสื่อควำมหมำยโดยใช้บุคคลประกอบไป
ด้วย กำรบริกำรข้อมูลกำรน ำเที่ยว กำรบรรยำยและกำรสำธิต 
 

2.12  กำรระบำยน้ ำในบริเวณ 
 2.12.1  ระบบระบำยน้ ำบนผิวดิน จ ำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
           2.12.1.1  ระบบเอกชน เป็นระบบระบำยน้ ำผิวดินในบริเวณที่ดินของเอกชนเอง       
อำจระบำยลงสู่แม่น้ ำหรือคลองโดยตรง หรืออำจเชื่อมเข้ำกับระบบสำธำรณะได้ 
           2.12.1.2  ระบบสำธำรณะ เป็นระบบท่อที่วำงไปตำมแนวถนนเพ่ือรับน้ ำจำกถนนและ
จำกที่ดินของเอกชน ท่อเหล่ำนี้จะไหลไปรวมกันและระบำยลงสู่แม่น้ ำหรือทะเล 
           ระบบระบำยน้ ำฝน จ ำเป็นเฉพำะบริเวณที่พัฒนำหนำแน่นแล้วเท่ำนั้น เพรำะบริเวณที่
พัฒนำหนำแน่นจะมีผิวดำดแข็งมำก น้ ำไม่มีทำงซึมลงดินได้ และไม่มีทำงระบำยน้ ำธรรมชำติรองรับเพรำะ
ถูกท ำลำยไปหมดแล้ว ในท ำนองเดียวกันถนนในภูมิทัศน์ชำนเมืองหรือชนบทก็ไม่จ ำเป็นต้องมีระบบ
ระบำยน้ ำขนำดใหญ่ชนิดฝังท่อที่สิ้นเปลืองมำกเช่นในเมืองเนื่องจำกปริมำณกำรไหลตำมผิวมีน้อยกว่ำจึงใช้
ระบบร่องเปิดธรรมชำติก็เป็นกำรเพียงพอ 
 2.12.2  ปัจจัยในกำรก ำหนดระบบระบำยน้ ำ 
            2.12.2.1  กำรใช้ที่ดิน ที่เห็นได้ชัดเจนคือในบริเวณชุมชนหนำแน่นซึ่งน้ ำฝนซึมลงดินได้
น้อยและท ำให้เกิดน้ ำผิดดินมำกเกินขนำดปกติจึงต้องหำทำงให้น้ ำไหลไปตำมพ้ืนผิวเพียงระยะสั้นๆ     
แล้วปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ ำที่ฝังใต้ดินหรือในรำงเปิดขนำดใหญ่ในบริเวณชนบทกำรระบำยน้ ำอำจท ำได้
โดยกำรระบำยให้น้ ำไหลออกจำกบริเวณใช้สอยหรือกระจำยให้ซึมหำยไปในภูมิทัศน์ 
           นอกจำกนี้กำรใช้สอยเฉพำะบำงชนิดจ ำเป็นต้องเป็นที่แห้ง เช่น ที่จอดรถ ทำงเดิน   
สนำมกีฬำ ฯลฯ บริเวณดังกล่ำวนี้ต้องกำรระบำยน้ ำให้รวดเร็วเพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้สอย 
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           2.12.2.2  สภำพภูมิประเทศ บริเวณที่ชันมำกกำรระบำยน้ ำจะเป็นไปได้รวดเร็ว          
ยิ่งชันมำกน้ ำจะไหลเร็วมำกไปตำมผิวดินจนโอกำสที่จะซึมลงไปในดินมีน้อย ปริมำณน้ ำจะมีมำก กำรระบำยน้ ำ
จึงจ ำเป็นต้องมีทั้งทำงด้ำนบนและด้ำนล่ำงของเนินเพ่ือดักน้ ำผิวดินไว้แล้วให้ไหลไปทำงระบำยที่ท ำขึ้น มิฉะนั้น
จะเกิดกำรพังทลำยได้ง่ำย เนินหรือไหล่ทำงทุกแห่งควรจัดปลูกพืชคลุมทันที่ท ำกำรปรับระดับเสร็จ 
           2.12.2.3  ขนำดของบริเวณที่จะท ำกำรระบำยน้ ำ ขนำดของบริเวณจะเป็นตัวบอกจ ำนวน
น้ ำที่จะเกิดขึ้นหลังฝนตก และจะเป็นตัวบอกขนำดของระบบระบำยน้ ำที่ฝังใต้ดิน เมื่อกล่ำวถึงขนำด    
ของบริเวณ ปกติจะหมำยถึงบริเวณท่ีถูกปิดหรือดำดผิวแข็ง ท ำให้น้ ำซึงลงไปไม่ได้หมำยถึงบริเวณท่ีเกิด
จำกกำรก่อสร้ำงพัฒนำ ได้แก่ ถนน หลังคำ เฉลียง ลำนต่ำงๆ บริเวณยิ่งใหญ่มำกเท่ำไหร่ ระบบกำรระบำย
น้ ำก็จะต้องใหญ่ขึ้นเท่ำนั้นไม่ว่ำจะเป็นระบบฝังใต้ดินหรือเป็นรำงเปิด 
  2.12.2.4  ชนิดของดิน เป็นตัวบอกอัตรำกำรซึงของน้ ำฝนว่ำจะซึ่งลงได้รวดเร็วเพียงใด 
ดินที่อณูละเอียด เช่น ดินเหนียวอย่ำงดินกรุงเทพฯ กำรดูดซึมมีอัตรำต่ ำมำก ส่วนดินที่อุณหภูมิใหญ่ เช่น 
ดินปนทรำย ทรำยหรือกรวด จะดูดซึมน้ ำได้เร็วมำก ฉะนั้นถ้ำเป็นบริเวณดินทรำยก็หมำยควำมว่ำ         
น้ ำจะไหลซึมได้รวดเร็วและปริมำณกำรอุ้มซึมน้ ำก็มีมำก หมำยควำมว่ำระบบระบำยน้ ำไม่จ ำเป็นต้อง      
มีขนำดใหญ่ เพ่ือควำมรอบคอบควรท ำกำรตรวจสอบสภำพทำงธรณีวิทยำของดิน บำงครั้งผิวดินบนเป็นดิน
ทรำย แต่ลึกลงไปเล็กน้อยเป็นดินเหนียวหรือดินดำนก็มี ซึ่งท ำให้กำรไหลซึมมีอัตรำต่ ำ 
  2.12.2.5  พืชพรรณท่ีคลุมดิน บริเวณใดที่มีพืชปกคลุมหนำแน่นเป็นพืด น้ ำฝนที่ตกลง
มำจะไหลไปได้ช้ำท ำให้สำมำรถลดขนำดของระบบระบำยน้ ำลงไปได้มำก ในกำรปรับระดับเมื่อสร้ำงถนน
หำกจ ำเป็นต้องระบำยน้ ำออกจำกตัวถนน ควรท ำร่องน้ ำให้ไหลไปสู่บริเวณที่มีพืชปกคลุมหนำแน่ น           
กำรท ำเช่นนี้เป็นกำรลดกำรเสี่ยงต่อกำรกัดเซำะและพังทลำยได้มำกอีกด้วย 
  2.12.2.6  ปริมำรและควำมถี่ของฝน เป็นปัจจัยส ำคัญที่จะต้องน ำมำพิจำรณำรวมกับ
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น ปริมำณน้ ำฝนต่อปีที่สูงแต่เฉลี่ยตกสม่ ำเสมอจะไม่เป็นปัญหำเท่ำกับ
ปริมำณน้ ำฝนต่อปีปำนกลำงแต่กำรตกครั้งละมำกๆ และเป็นเวลำติดกันนำนๆ ซึ่งจะท ำให้เกิดปริมำณน้ ำที่
ไหลท่วมมีมำกกว่ำ กำรพิจำรณำจึงควรดูควำมถี่กับปริมำณน้ ำฝนต่อปีด้วย  
 2.12.3  กำรระบำยน้ ำแบบฝังใต้ดิน  
           หมำยถึง กำรรวมน้ ำผิวดินแล้วน ำน้ ำไปตำมท่อซึ่งฝังไว้ใต้ดินสู่ที่ทิ้งน้ ำ ไม่ใช่ระบบระบำย
น้ ำที่ขังอยู่ใต้ดิน  
           2.12.3.1 ช่องระบำยน้ ำจำกบริเวณ หมำยถึง ช่องรับน้ ำที่รวมจำกบริเวณเฉพำะแห่งใด
แห่งหนึ่งลงสู่ท่อใต้ดิน จุดที่ตั้งของท่อระบำยน้ ำจำกบริเวณจะต้องตั้ งอยู่ในจุดต่ ำสุดของบริเวณ และ       
มีตะแกรงปิดหน้ำเพ่ือดักผงและขยะ และกันกำรตกของคนหรือพำหนะ 
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ภำพที่ 2.35 ช่องระบำยน้ ำจำกบริเวณ 
 
 จำกกำรศึกษำข้ำงต้นพอสรุปกำรระบำยน้ ำในบริเวณ ได้คือ กำรระบำยน้ ำจ ำเป็นต้องมีปัจจัย
ในกำรก ำหนดระบบระบำยน้ ำเพ่ือกำรพิจำรณำกำรออกแบบระบบระบำยน้ ำให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่
ของโครงกำรได้ดีและเหมำะสมที่สุด  
  

2.13  กรณีศึกษำ 
2.13.1  โครงกำร สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) จังหวัดภูเก็ต 
          กำรศึกษำพ้ืนที่ที่จะน ำองค์ประกอบต่ำงๆ เพ่ือจะน ำไปใช้ในพ้ืนที่โครงกำรสวนเฉลิม

พระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) จังหวัดภูเก็ต เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ออกก ำลังกำยของ
คนภำยในเขตจังหวัด ช่วยส่งเสริมให้ประชำชนได้มีพ้ืนที่ออกก ำลังกำยและพักผ่อน เพ่ือที่จะพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในเขตพร้อมกันนั้นเป็นปีแห่งกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช เนื่องในวโรกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  60 
พรรษำ ในปีพ.ศ.2530 กระทั่งได้พัฒนำสวนสำธำรณะแห่งนี้ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบั นโครงกำร
สวนสำธำรณะแห่งนี้มีขนำดพ้ืนที่ 350 ไร่ ซึ่งถือว่ำใหญ่ที่สุดในบรรดำสวนสำธำรณะทั้งหมดในจังหวัด
ภูเก็ต แต่เดิมพ้ืนที่นี้เคยเป็นเหมืองแร่มำก่อน ต่อมำได้พัฒนำเป็นสวนสำธำรณะสวนหลวง  ร.9 ในปี 
พ.ศ.2530 โดยมีกำรฟื้นฟูพ้ืนที่ดังกล่ำวเพ่ือส่งเสริมในด้ำนกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 เหตุผลที่เลือกสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) นี้ เนื่องจำกกิจกรรม
ภำยในพ้ืนที่มีแนวทำงกิจกรรมคล้ำยกันกับสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ ำเภอเมืองจังหวัดปทุมธำนี        
ภำยในพ้ืนที่โครงกำรมีกิจกรรมประเภทออกก ำลังกำยและกิจกรรมนันทนำกำรประเภทพักผ่อน และ
กำรให้บริกำรจะเป็นประชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงจึงสำมำรถใช้ศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ของกิจกรรม ผู้ใช้ 
และปัญหำที่เกิดขึ้นอันเนื่องจำกสภำพแวดล้อม เพ่ือน ำไปศึกษำกับพื้นท่ีศึกษำได้ 

 2.13.1.1  ที่ตั้งของสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ  (สวนหลวง ร.9) ถนนเจ้ำฟ้ำ 
อ ำเภอเมืองภูเก็ต จงัหวัดภูเก็ต กำรเดินทำงจำกแยกไทนำน (เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต) 
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ภำพที ่2.36 แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงกำรสวนเฉลิมพระเกียรต ิ(สวนหลวง ร.9) จงัหวัดภูเก็ต 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/place/สวนหลวง+ร.9/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่2.37 แผนที่แสดงกำรเข้ำถึงโครงกำรสวนเฉลิมพระเกียรต ิ(สวนหลวง ร.9) จังหวัดภูเก็ต 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/place/สวนหลวง+ร.9/ 
 
  2.13.1.2 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่โครงกำรขับมำตำมทำงถนนวิชิตสงครำม จนถึงสี่แยกจุ๊ยตุ่ย 
เลี้ยวขวำสู่ถนนปฏิพัทธิ์ขับตรงมำทำงสี่แยก ตรงไปถนนเจ้ำฟ้ำประมำณ 100 เมตร สวนหลวง ร.9 อยู่
ทำงขวำมือ 
  2.13.1.3 ลักษณะพ้ืนที่และกำรใช้สอย 
    1) ทำงเข้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ อยู่ทำงทิศตะวันออก ซึ่งลักษณะเด่นของ
ทำงเข้ำก็คือ มีพรรณไม้หลำกชนิดสำมำรถให้ควำมร่มรื่น และมีกำรบ่งบอกว่ำเป็นทำงเข้ำหลักของทำง
สวนแห่งนี้ 
 
 

https://www.google.co.th/maps/place/สวนหลวง+ร.9/
https://www.google.co.th/maps/place/สวนหลวง+ร.9/
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ภำพที่ 2.38 ทัศนียภำพด้ำนทำงเข้ำของสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ที่มำ : https://info.dla.go.th 
 

   2) เครื่องออกก ำลังกำยภำยในบริเวณสวนสำธำรณะอยู่ทำงบริเวณทิศตะวัน
ของแผนที่ซึ่งจุดเด่นของบริเวณนี้ก็คือกำรจัดระยะเครื่องออกก ำลังกำย ผสมกับกำรจัดสวนและปูหญ้ำ
พ้ืนทีเ่ล็กๆ ให้เครื่องออกก ำลังกำยดูไม่ใกล้ชิดจนเกินไปท ำให้มีควำมเป็นสวนตัวเวลำมำออกก ำลังกำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.39  ทัศนียภำพของสวนสำธำรณะแสดงพื้นท่ีบริเวณเครื่องออกก ำลังกำย 
ที่มำ : https://info.dla.go.th 
 
   3) มุมพักผ่อนและที่นั่งภำยในสวนซึ่งจุดเด่นของมุมนี้มีควำมสงบมีควำม
เป็นส่วนตัวสภำพพรรณไม้สำมำรถให้ควำมร่มเงำ ซึ่งมุมนี้เหมำะกับกำรเดิน นั่ง และท ำกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

https://info.dla.go.th/
https://info.dla.go.th/
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ภำพที่ 2.40  ทัศนียภำพของสวนสำธำรณะแสดงพื้นท่ีมุมพักผ่อน 
ที่มำ : https://info.dla.go.th 
 

    4) สนำมเด็กเล่น ของสวนนี้มีจุดเด่นก็คือ มีเครื่องเล่นเด็กที่หลำกหลำย
ชนิดซึ่งในส่วนของเครื่องเล่นยังมีกำรป้องกันกำรบำดเจ็บของเด็กๆ โดยมีแผ่นยำงกันไว้ทำงด้ำนล่ำง
ของตัวเครื่องเล่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.41 ทัศนียภำพของสวนสำธำรณะแสดงพื้นท่ีบริเวณสนำมเด็กเล่น 
ที่มำ : https://info.dla.go.th 
 
   5) สภำพภำยในบริเวณสวนที่มีต้นไม้ขนำดใหญ่ที่ให้ควำมร่มเงำบริเวณทำงเดิน
และทำงวิ่งซึ่งลักษณะเด่นนั้นคือเป็นพ้ืนวิ่งที่มีขนำดกว้ำงสำมำรถรองรับผู้ใช้ได้หลำยคน และยังเป็นมุมที่
สงบและน่ำออกก ำลังกำย 
 
 
 
 

https://info.dla.go.th/
https://info.dla.go.th/
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ภำพที่ 2.42  ทัศนียภำพของสวนสำธำรณะแสดงพื้นท่ีทำงเดินและบรรยำกำศภำยในสวน 
ที่มำ : https://info.dla.go.th 

   
   6) ศำลำพักผ่อนในส่วนนี้จุดเด่นก็คือเป็นมุมที่สงบเป็นจุดที่ผู้ใช้ต้องกำร
ควำมเป็นส่วนตัวหรือเป็นช่วงเวลำว่ำงสำมำรถมำนั่งพักผ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ภำพที่ 2.43  ทัศนียภำพของสวนสำธำรณะแสดงพื้นท่ีบริเวณศำลำพักผ่อน 
ที่มำ : https://info.dla.go.th 

 
  2.13.1.4  กำรศึกษำพ้ืนที่ที่จะน ำไปใช้ในพ้ืนที่โครงกำร สวนเฉลิมพระเกียรติ  
(สวนหลวง ร.9) จังหวัดภูเก็ต เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ออกก ำลังกำยของคนภำยใน
เขตจังหวัด ช่วยส่งเสริมให้ประชำชนได้มีพ้ืนที่ออกก ำลังกำยและพักผ่อน เพ่ือที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนในเขตพร้อมกันนั้นเป็นปีแห่งกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหำรำช เนื่องในวโรกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 60 พรรษำ ในปี พ.ศ.
2530 กระทั่งได้พัฒนำสวนสำธำรณะแห่งนี้ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน โครงกำรสวนสำธำรณะแห่งนี้มี
ขนำดพ้ืนที่ 350 ไร่ ซึ่งถือว่ำใหญ่ที่สุดในบรรดำสวนสำธำรณะทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต แต่เดิมพ้ืนที่นี้

https://info.dla.go.th/
https://info.dla.go.th/
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เคยเป็นเหมืองแร่มำก่อนต่อมำได้พัฒนำเป็นสวนสำธำรณะสวนหลวง ร.9 ในปี พ.ศ.2530 โดยมีกำร
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดังกล่ำวเพ่ือส่งเสริมในด้ำนกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 เหตุผลที่เลือกสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9)นี้ เนื่องจำกกิจกรรมภำยใน
พ้ืนที่มีแนวทำงกิจกรรมคล้ำยกันกับสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ ำเภอเมืองจังหวัดปทุมธำนี ภำยใน
พ้ืนที่โครงกำรมีกิจกรรมประเภทออกก ำลังกำยและกิจกรรมนันทนำกำรประเภทพักผ่อนและกำร
ให้บริกำรจะเป็นประชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงจึงสำมำรถใช้ศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ของกิจกรรม ผู้ใช้ และ
ปัญหำที่เกิดข้ึนอันเนื่องจำกสภำพแวดล้อมเพ่ือน ำไปศึกษำกับพ้ืนที่ศึกษำได้ 
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                    บริเวณศำลำพักผ่อน          บริเวณเครื่องออกก ำลังกำย                พ้ืนที่มุมพักผ่อน 
  
 
 
  
 
  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
          บริเวณสนำมเด็กเล่น                 บรรยำกำศภำยในสวน    ทำงเข้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
 
เรื่อง : โครงกำรศึกษำออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมือง    
ปทุมธำนี                    
แสดง : สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) จังหวัดภูเก็ต                                ภำพที่ 2.44 

 
สัญลักษณ ์:                                     ชี้บอกต ำแหน่ง 
                                                         
                                                   ชี้บอกต ำแหน่ง 
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ตำรำงท่ี 2.2 กำรสรุปแนวควำมคิดในกรณีศึกษำ  

 
 
 
 

ล ำดับที่ ภำพประกอบ สรุปผลกำรศึกษำ 

1 
 
 
 

บริเวณศำลำพักผ่อน จำกกรณีศึกษำข้ำงต้นเรำจะน ำในส่วนของศำลำ
พักผ่อนซึ่งแบ่งบริเวณศำลำได้อย่ำงเหมำะสม    
เรำจึงน ำมำใช้ภำยในสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

2 
 
 
 

พ้ืนที่มุมพักผ่อน ในส่วนของมุมพักผ่อนของทำงกรณีศึกษำเรำจะ
น ำมำใช้ภำยในสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เพรำะ  
มีกำรแบ่งพ้ืนที่ได้อย่ำงเหมำะสม 

3 
 
 
 

บริเวณเครื่องออกก ำลังกำย ในส่วนของเครื่องออกก ำลังกำยของสถำนที่
กรณีศึกษำซึ่งจัดวำงได้เหมำะสมกับสถำนที่ และ
สำมำรถเล่นได้ทุกวัยเรำจึงน ำมำใช้ภำยในสวน
เฉลิมพระเกรียรติ ร.9 

4 
 
 
 
 

สนำมเด็กเล่น สนำมเด็กเล่นของทำงกรณีศึกษำได้จัดวำงเครื่อง
เล่นได้อย่ำงเหมำะสมและไม่เป็นอันตรำยต่อเด็ก 
เรำจึงน ำมำใช้กับสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

5 
 
 
 
 

ทำงเข้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ในสวนของทำงเข้ำภำยในพื้นที่ของพ้ืนที่โครงกำร
ในกรณีศึกษำมีต้นไม้สำมำรถให้ร่มเงำได้อย่ำง
มำกเรำจึงน ำมำใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรน ำต้นไม้มำ    
วำงในสถำนที ่
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          2.13.2  สวนรมณีนำถ กรุงเทพมหำนคร 
 กำรศึกษำพ้ืนที่ที่ จะน ำองค์ประกอบต่ำงๆ เพ่ือจะน ำไปใช้ในพ้ืนที่ โครงกำร            

สวนรมณีนำถ กรุงเทพมหำนคร เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ออกก ำลังกำยของคนภำยใน
เขตจังหวัด ช่วยส่งเสริมให้ประชำชนได้มีพ้ืนที่ออกก ำลังกำยและพักผ่อน เพ่ือที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนในเขตพร้อมกันนั้นเป็นปีแห่งกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหำรำช เนื่องในวโรกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 60 พรรษำ ในปี พ.ศ.
2530 กระทั่งได้พัฒนำสวนสำธำรณะแห่งนี้ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน โครงกำรสวนสำธำรณะแห่งนี้มี
ขนำดพ้ืนที่ 350 ไร่ ซึ่งถือว่ำใหญ่ที่สุดในบรรดำสวนสำธำรณะทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต แต่เดิมพ้ืนที่นี้
เคยเป็นเหมืองแร่มำก่อน ต่อมำได้พัฒนำเป็นสวนสำธำรณะสวนหลวง ร.9 ในปี พ.ศ.2530 โดยมีกำร
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดังกล่ำวเพ่ือส่งเสริมในด้ำนกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
       เหตุผลที่ เลือกสวนรมณีนำถ กรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกกิจกรรมภำยในพ้ืนที่          
มีแนวทำงกิจกรรมคล้ำยกันกับสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี ภำยในพ้ืนที่โครงกำรมีกิจกรรมประเภทออกก ำลังกำยและกิจกรรมนันทนำกำร
ประเภทพักผ่อนและกำรให้บริกำรจะเป็นประชนในพื้นที่ใกล้เคียงจึงสำมำรถใช้ศึกษำถึงควำมสัมพันธ์
ของกิจกรรม ผู้ใช้ และปัญหำที่เกิดข้ึนอันเนื่องจำกสภำพแวดล้อม เพ่ือน ำไปศึกษำกับพื้นท่ีศึกษำได้ 
   2.13.2.1 ที่ตั้งของสวนรมณีนำถตั้งอยู่บริเวณเรือนจ ำพิเศษกรุงเทพมหำนครเดิม ถนน
มหำไชย แขวงส ำรำญรำษฏร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
ภำพที่ 2.45  แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงกำรสวนรมณีนำถ กรุงเทพมหำนคร 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/place/สวนรมณีนำถ 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://www.google.co.th/maps/place/สวนรมณีนาถ
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ภำพที่ 2.46  แผนที่แสดงกำรเข้ำถึงของโครงกำรสวนรมณีนำถ กรุงเทพมหำนคร 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/place/สวนรมณีนำถ 
 
   2.13.2.2 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่โครงกำร นั่งรถประจ ำทำง สำย 1, 5, 35, 42, 56, 
96 และ ปอ.7 
   2.13.2.3 ลักษณะพ้ืนที่และกำรใช้สอย  
    1) ทำงเข้ำสวนรมณีนำถ ซึ่งจะมีลักษณะเด่นก็คือมองเข้ำมำจะเหมือน
เรือนจ ำแต่จริงๆ แล้วนั้นคือสวนสำธำรณะและสวนแห่งนี้ได้รับพระรำชทำนนำมว่ำ “รมณีนำถ” ซึ่งมี
ควำมหมำยว่ำ “นำงผู้เป็นที่พ่ึง”  
  
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.47 ทัศนียภำพด้ำนทำงเข้ำของสวนรมณีนำถ                                                              
ที่มำ : https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID 
 
    2) “ประติมำกรรมสังข์สัมฤทธิ์” ที่ตั้งอยู่กลำงสระน้ ำพุเฉลิมพระ
เกียรติ ซึ่งอยู่บนต ำแหน่งที่สูงที่สุดของสวนสังข์และพำนหล่อด้วยโลหะท ำผิวสัมฤทธิ์ ภำยในบรรจุแผ่น
ยันต์มหำโสฬสมงคลและสังข์องค์จริง โดยประติมำกรรมสังข์สัมฤทธิ์นี้มีควำมหมำย คือ น้ ำที่ไหลออก

https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID
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จำกสังข์แสดงควำมหมำยแทนน้ ำพระทัยของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถที่บริสุทธิ์ดุจสีของ
น้ ำแปลงดอกไม้รูปร่ำงคดเคี้ยวในลักษณะธำรน้ ำ ที่เชื่อมน้ ำพุเฉลิมพระเกียรติกับบ่อน้ ำพุด้ำนล่ำง 
แสดงถึงน้ ำพระทัยที่ทรงประทำนแก่ชำวไทย  
 

       
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.48  ประติมำกรรมสังข์สัมฤทธิ์ 
ที่มำ : https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9540062 
 
    3) ป้อมยำมรักษำกำรณ์ จุดเด่นก็คือ สิ่งก่อสร้ำงที่บอกถึงควำมเป็น
เรือนจ ำเมื่อครั้งอดีต ท ำให้สวนสำธำรณะนี้ดูมีเสน่ห์แปลกตำกว่ำที่อ่ืน มีทั้งหมด 7 ป้อม รอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.49  ป้อมยำมรักษำกำรณ์ 
ที่มำ : https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=95466298 

 
    4) สวนแห่งนี้ยังมีที่ออกก ำลังกำยซึ่งภำยในสวนที่จัดตกแต่งไว้
อย่ำงสวยงำมร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่สีเขียวสบำยตำ เป็นที่นิยมในกำรมำเดิน-วิ่งออก ก ำลังกำยยำม
เย็นเป็นที่สุด  
 
 
 

https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9540062
https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=95466298
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ภำพที ่2.50  ทัศนียภำพบริเวณทำงเดิน-วิ่งภำยในสวนรมณีนำถ 
ที่มำ : https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=95466298 

 

    5) เครื่องออกก ำลังกำยภำยในบริเวณสวนจุดเด่นของบริเวณนี้ก็คือ
เครื่องออกก ำลังกำยมีหลำกหลำยชนิดหลำยเครื่องดูไม่ใกล้ชิดจนเกินไปท ำให้มีควำมเป็นส่วนตัวเวลำ
มำออกก ำลังกำย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ภำพที่ 2.51  ทัศนียภำพบริเวณเครื่องออกก ำลังกำย 
ที่มำ : https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=95466298 
 
 
 
 
 
 

https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=95466298
https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=95466298
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      ประติมำกรรมสังข์สัมฤทธิ์        ทำงเข้ำของสวนรมณีนำถ        บริเวณเครื่องออกก ำลังกำย                           
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ป้อมยำมรักษำกำรณ์             ทำงเดิน-วิ่งภำยในสวนรมณีนำถ 
 
เรื่อง : โครงกำรศึกษำออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี                

แสดง : สวนรมณีนำถ                                                                    ภำพที่ 2.52 
 
 สัญลักษณ ์:                                        ชี้บอกต ำแหน่ง 
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ตำรำงท่ี 2.2 กำรสรุปแนวควำมคิดในกรณีศึกษำ (ต่อ) 

 

 

 

ล ำดับที่  ภำพประกอบ สรุปผลกำรศึกษำ 

 
1 
 
 

 จำกกรณี ศึกษำข้ำงต้น เรำจะน ำในส่วนของ
ประติมำกรรมมำใช้เพ่ือให้ได้ทรำบข้อมูลหรือ
ประวัติต่ำงๆ ของสถำนที่ 

 
2 
 
 

 

ในส่วนของป้ำยโครงกำรของทำงกรณีศึกษำเรำจะ
น ำมำใช้กับสวนตรงที่มีกำรจัดภูมิทัศน์รอบๆ
บริเวณ 
 
 

 
3 
 
 
 

 ในส่วนของเครื่องออกก ำลังกำยของสถำนที่
กรณีศึกษำซึ่งจัดวำงได้เหมำะสมกับสถำนที่และ
สำมำรถเล่นได้ทุกวัยเรำจึงน ำมำใช้ภำยในสวน
เฉลิมพระเกรียรติ ร.9 

 
4 
 
 
 

 ประติมำกรรมเก่ำของพ้ืนที่กรณีศึกษำนั้นท ำกำร
จัดสวนรอบๆ บริเวณเรำจะน ำมำใช้ภำยในพ้ืนที่
โครงกำรสวนเฉลิมพระเกียรติ 

5 
 
 
 
 

 ในสวนของทำงเดินและทำงวิ่งภำยในพ้ืนที่ของ
พ้ืนที่โครงกำรในกรณีศึกษำสำมำรถแบ่งโซนต่ำงๆ
ได้อย่ำงเหมำะสมเรำจึงน ำมำใช้เป็นตัวอย่ำงใน
กำรแยกพ้ืนที่วิ่งหรือเดินภำยในสวนเฉลิมพระ
เกียรต ิร.9  



63 
 

บทท่ี  3 

กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นทีโ่ครงกำร 

 ในกำรออกแบบพ้ืนที่โครงกำร มีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกในกำรที่ต้องท ำกำรศึกษำวิเครำะห์
ข้อมูลด้ำนพ้ืนที่ ประกอบด้วยลักษณะทำงกำยภำพของโครงกำร และในกำรออกแบบสวนสำธำรณะ
ด้วยแล้ว ในกำรศึกษำต้องศึกษำถึงพฤติกรรมควำมต้องกำรของผู้ใช้โครงกำรอย่ำงแท้จริง 
 

3.1 ข้อมูลมหภำค 
 3.1.1 ประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดปทุมธำนี 
         เดิมจังหวัดปทุมธำนีเป็นถิ่นฐำนบ้ำนเมืองแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จ
พระนำรำยณ์มหำรำชแห่งกรุงศรีอยุธยำ คือ เมื่อพุทธศักรำช 2202 ต่อมำในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำชแห่งกรุงธนบุรี ชำวมอญได้อพยพหนีพม่ำเข้ำมำพ่ึงพระบรมโพธิสมภำรอีกเป็นครั้งที่ 2 สมเด็จพระ
เจ้ำตำกสินมหำรำชทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ อนุญำตให้ตั้งบ้ำนเรือนที่บ้ำนสำมโคก และครั้งสุดท้ำยใน
รัชกำลพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัยได้มีกำรอพยพชำวมอญครั้งใหญ่จำกเมืองเมำะตะมะเข้ำสู่
ประเทศไทยเรียกว่ำ “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ชำวมอญบำงส่วนตั้งบ้ำนเรือนอยู่
ที่บ้ำนสำมโคกอีกเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจำกชุมชนขนำดเล็ก “บ้ำนสำมโคก” จึงกลำยเป็น “เมืองสำมโคก” 
ในกำลต่อมำ 
 พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัยจึงบันดำลพระรำชหฤทัยให้พระรำชทำนนำมเมือง
สำมโคกเสียใหม่ว่ำ “เมืองประทุมธำนี” ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 23 สิงหำคม พุทธศักรำช 2358  ด้วย
พระมหำกรุณำธิคุณดังกล่ำวชื่อเมืองปทุมธำนีจึงได้ก ำเนิดนับตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมำ 
 ในปีพุทธศักรำช 2459 พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงโปรดเกล้ำฯ ให้ใช้ค ำว่ำ
“จังหวัด”  แทน “เมือง” และให้เปลี่ยนกำรเขียนชื่อจังหวัดใหม่จำก “ประทุมธำนี” เป็น “ปทุมธำนี” 
ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2459 ต่อมำในสมัยพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงโปรดเกล้ำฯ ให้
ยุบจังหวัดธัญบุรีมำขึ้นกับจังหวัดปทุมธำนี เมื่อ พ.ศ.2475 จังหวัดปทุมธำนีจึงได้แบ่งกำรปกครองเป็น 
7อ ำเภอ ดังที่เป็นเช่นปัจจุบัน (ประวัติจังหวัดปทุมธำนี กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำนักงำน
จังหวัดปทุมธำนี สืบค้นจำก https://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/13000000.pdf, 2555) 
 
 
 
 
 
 
 

https://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/13000000.pdf
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 3.1.2 สัญลักษณ์จังหวัดปทุมธำนี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.1 ตรำประจ ำจังหวัดปทุมธำนี 
ที่มำ : https://www.it-gateways.com  
 
 รูปวงกลมมีสัญลักษณ์ดอกบัวหลวงสีชมพูอยู่ตรงกลำง และรวงข้ำวสีทองอยู่ 2 ข้ำง ดอกบัว
และต้นข้ำว หมำยถึง ควำมสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์ธัญญำหำรจังหวัดปทุมธำนี ใช้อักษรย่อว่ำ “ปท” 
  3.1.2.1 ค ำขวัญประจ ำจังหวัดปทุมธำนี 
   “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้ำว  เชื้อชำวมอญ นครธรรมะ พระต ำหนักรวมใจ 
สดใสเจ้ำพระยำ  ก้ำวหน้ำอุตสำหกรรม” 
  3.1.2.2 ธงประจ ำจังหวัดปทุมธำนี ควำมหมำยของธงประจ ำจังหวัด สีน้ ำเงินหมำยถึง 
พระมหำกษัตริย์ สีขำว หมำยถึง ศำสนำ ดอกบัวหลวงกับต้นข้ำว หมำยถึง ควำมอุดมสมบูรณ์ด้วยพืช
พันธุ์ธัญญำหำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งดอกบัวและข้ำวควำมหมำยรวมของธงประจ ำจังหวัดปทุมธำนี จึง
หมำยถึงว่ำชำวจังหวัดปทุมธำนีเป็นหมู่คณะที่มีควำมรักและควำมสำมัคคีเป็นปึกแผ่นอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของชำติไทยที่มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
             ควำมส ำคัญของธงประจ ำจังหวัดปทุมธำนีเป็นกำรเชิดชูเกียรติของจังหวัด
บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของจังหวัด เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ ำใจชำวจังหวัดปทุมธำนี ให้มีควำมรักท้องถิ่น
และมีควำมร่วมมือร่วมใจกันสร้ำงสรรค์ ควำมเจริญ และมีควำมเอ้ืออำรีต่อกัน  
 
 
 
 
 
 

https://www.it-gateways.com/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRj7jjg4naAhVMLI8KHazSBxMQjRx6BAgAEAU&url=http://trippathumthani.blogspot.com/2017/03/blog-post.html&psig=AOvVaw1qBEh0Edvn0sAG7RGRuzB9&ust=1522120670076797
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ภำพที่ 3.2 ธงประจ ำจังหวัดปทุมธำนี 
ที่มำ : https://www.it-gateways.com 
 
  3.1.2.3 ดอกไม้ประจ ำจังหวัดปทุมธำนี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 3.3 ดอกบัวหลวง 
ที่มำ : https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.it-gateways.com/
https://www.เกร็ดความรู้.net/
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 3.1.2.4 ต้นไม้ประจ ำจังหวัดปทุมธำนี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.4 ต้นปำริชำติ 
ที่มำ : https://bowamorntip.files.wordpress.com/2014/01/100_8003.jpg 
  
 3.1.3  ที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดปทุมธำนี  
          จังหวัดปทุมธำนีตั้งอยู่ในภำคกลำงประมำณเส้นรุ้งที่ 14 องศำเหนือ และเส้นแวงที่         
100 องศำตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมำณ 1,525.856 
ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 953,660 ไร่ ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครไปทำงทิศเหนือ ตำมทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทำงประมำณ 27.8 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง คือ 
  3.1.3.1  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอบำงไทร อ ำเภอบำงปะอินและอ ำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ อ ำเภอหนองแค และอ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี 
   3.1.3.2  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก และอ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
   3.1.3.3  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอลำดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม และอ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
            3.1.3.4  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสำมวำ เขตสำยไหม เขตบำงเขน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร และอ ำเภอปำกเกร็ด อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุ รี (ที่ตั้งและ
อำณำเขตจังหวัดปทุมธำนี กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำนักงำนจังหวัดปทุมธำนี สืบค้น
จำก https://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/13000000.pdf, 2555) 
          

https://bowamorntip.files.wordpress.com/2014/01/100_8003.jpg
https://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/13000000.pdf
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ภำพที่ 3.5 แผนที่แสดงขอบเขตจังหวัดปทุมธำนี 
ที่มำ : https://www.rangsitcity.com 

 

3.2  ข้อมูลจุลภำค 

 3.2.1  เดินทำงโดยรถส่วนบุคคล ใช้เส้นทำงถนนรังสิต-ปทุมธำนี เมื่อถึงสี่แยกปทุมวิลัยให้
เลี้ยวซ้ำย หลังจำกนั้นจะเจอโรงเรียนปทุมวิลัยตรงไปอีก 700 เมตร จะพบสวนสำธำรณะอยู่ทำงด้ำน
ซ้ำยมือ 
 3.2.2  เดินทำงโดยรถประจ ำทำง โดยรถประจ ำทำงสำย 1138 ปทุมธำนี-รังสิต เลี้ยวซ้ำยแยก
บริเวณโรงเรียนปทุมวิไล แล้วตรงเข้ำมำ 700 เมตร จะพบสวนสำธำรณะอยู่ทำงซ้ำยมือ 
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 สัญลักษณ์ : 
 
 
 
 
 
  
 3.2.3  ลักษณะภูมิประเทศ  
           พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่รำบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ ำโดยมีแม่น้ ำเจ้ำพระยำไหลผ่ำน
ใจกลำงจังหวัดในเขตอ ำเภอเมืองปทุมธำนีและอ ำเภอสำมโคก ท ำให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธำนีถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวำของแม่น้ ำเจ้ำพระยำได้แก่ พ้ืนที่ในเขต
อ ำเภอลำดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บำงส่วนของอ ำเภอเมือง และอ ำเภอสำมโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด 
หรือบนฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ได้แก่พ้ืนที่อ ำเภอเมืองบำงส่วน อ ำเภอธัญบุรี อ ำเภอคลองหลวง 
อ ำเภอหนองเสือ อ ำเภอล ำลูกกำ และบำงส่วนของอ ำเภอสำมโคกโดยปกติระดับน้ ำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ
ในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมำณ 50 เซนติเมตร ซึ่งท ำให้เกิดภำวะน้ ำท่วมในบริเวณพ้ืนที่รำบริมฝั่ง
แม่น้ ำเจ้ำพระยำเป็นบริเวณกว้ำง และก่อให้เกิดปัญหำอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวำของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 

เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี  
 
แสดง : เส้นทำงกำรเข้ำถึงโครงกำร        ภำพที่ 3.6 
 

ทิศทำงกำรไปที่ตั้งโครงกำร 
 

เส้นทำกำรเดินทำง 
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ส ำหรับพ้ืนที่ทำงฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำเจ้ำพระยำนั้น เนื่องจำกประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลอง
ชลประทำนจ ำนวนมำกสำมำรถควบคุมจ ำนวนปริมำณน้ ำได้ท ำให้ปัญหำเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่ำ 
 3.2.4  ลักษณะของดิน 
         พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภำพดินเป็นกรด
ปำนกลำงถึง เป็นกรดจัด มี pH ประมำณ 6-4 ซึ่งเป็นลักษณะของดินเปรี้ยว โดยจ ำแนกได้ดังนี้  
         3.2.4.1 ดินเปรี้ยวน้อย มีเนื้อที่ 35,964.06 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 5.20  
         3.2.4.2 ดินเปรี้ยวปำนกลำง 4226,292.54 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 61.58 
         3.2.4.3 ดินเปรี้ยวจัด 229,991.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.22 ซึ่งสภำพพ้ืนที่ดังกล่ำวท ำ
ให้ ไม่เหมำะสมกับกำรปลูกพืชไร่ และกำรปลูกข้ำวได้ผลผลิตต่ ำซึ่งต้องมีกำรปรับปรุงโดยกำรใช้ปูน
ขำว หรือปูนมำร์ลควบคู่กับกำรใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้กำรเพำะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น  
 กลุ่มชุดดินที่พบในโครงกำร คือ ชุดดินรังสิต (Rs) กลุ่มชุดดินที่ 11 ลักษณะและสมบัติดินเป็นดิน
ลึก ดินบนเป็นดินเหนียวสีด ำหรือสีเทำเข้ม มีจุดประสีน้ ำตำลปนเหลือง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึง
กรดจัด (pH 4.0-5.0) มักมีรอยแตกระแหงที่ผิวหน้ำดินในฤดูแล้งดินบนตอนล่ำงสีน้ ำตำลปนเทำ หรือ
น้ ำตำลปนเทำเข้ม มีจุดประสีแดง หรือสีแดงปนเหลืองที่ระดับควำมลึกประมำณ  50-100 เซนติเมตร 
พบจุดประสีเหลืองฟำงข้ำวของสำรจำโรไซต์ดินล่ำงตอนล่ำงเป็นดินเหนียว พบรอยไถและผิวหน้ำอัด
มัน ส่วนที่ระดับลึกกว่ำ 100-150 เซนติเมตร ลงไปมีลักษณะเป็นดินเลน ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำก
(pH <4.0) (ชุดดินรังสิต กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำนักงำนจังหวัดปทุมธำนี  สืบค้น
จำก http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/13000000.pdf, 2555) 
 สรุปได้ว่ำจำกกำรศึกษำข้ำงต้นพบว่ำ กำรใช้ปูนขำว หรือปูนมำร์ลควบคู่กับกำรใช้ปุ๋ยเคมี
เพ่ือให้กำรเพำะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้นจึงเลือกใช้ ชุดดินรังสิต (Rs) กลุ่มชุดดินที่ 11 ลักษณะและสมบัติดิน 
เป็นดินลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.7  ชุดดินที่ 11 
ที่มำ : https://oss101.ldd.go.th 

 

http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/13000000.pdf
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 3.2.5  ลักษณะภูมิอำกำศ 
         จังหวัดปทุมธำนีตั้งอยู่ในภำคกลำงของประเทศไทย ที่ละติจูด 14 องศำ 6 ลิปดำเหนือ 
ลองติจูด 100 องศำ 37 ลิปดำตะวันออก สูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 6 เมตร มีลักษณะอำกำศแบบ
ทุ่ง หญ้ำเมืองร้อน มีฟ้ำหลัวชื้นสลับกับฟ้ำหลัวแห้ง มีฝนตกปำนกลำงและสลับฤดูแล้งบริเวณภำคกลำง
ตอนล่ำงอำกำศจะชุ่มชื้นเนื่องจำกตั้งอยู่ใกล้ทะเลอ่ำวไทยเป็นปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิได้รับอิทธิพล จำก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่น้ ำควำมชุ่มชื้นมำสู่จังหวัด แบ่งฤดูกำลออกเป็น 3 ฤดู  
         3.2.5.1 ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนำวเย็นและแห้งจะแผ่ลง
มำปกคลุมประเทศไทยท ำให้อำกำศเย็นและแห้งแล้ง แต่เนื่องจำกจังหวัดปทุมธำนีอยู่ทำงตอนกลำง
ของประเทศใกล้อ่ำวไทยอำกำศจึงไม่หนำวเหมือนจังหวัดที่อยู่ทำงตอนบนของประเทศ  โดยจะมี
อำกำศเย็นในช่วงเช้ำ ส่วนในช่วงบ่ำยอุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีอำกำศร้อน เดือนธันวำคม และมกรำคม
เป็นเดือนที่มีอำกำศหนำวที่สุดในรอบปีของจังหวัดปทุมธำนี  
         3.2.5.2 ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมำณกลำงเดือน
กุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ในระยะนี้จะมีหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำเนื่องจำกควำมร้อนปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ำยใต้ท ำให้มีอำกำศ
ร้อนอบอ้ำวทั่วไป โดยมีอำกำศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษำยน เนื่องจำกดวงอำทิตย์ได้โคจรจำกซีกโลกใต้
มำอยู่ในละติจูดที่ตั้งฉำกกับประเทศไทยจึงได้รับรังสีจำกดวงอำทิตย์เต็มที่  
         3.2.5.3 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ซึ่งเป็นช่วงที่
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องควำมกดอำกำศต่ ำที่พำดผ่ำนบริเวณภำคใต้ของ    
ประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมำพำดผ่ำนบริเวณภำคกลำง และภำคเหนือเป็นล ำดับในระยะนี้ท ำให้มีฝนตก
ชุกขึ้นตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมเป็นต้นไป โดยเดือนกันยำยนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปี
และเป็นช่วงที่มีควำมชื้นสูง 
 อุณหภูมิจังหวัดปทุมธำนี มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์-เมษำยน ฤดูฝนตั้งแต่เดือน
พฤษภำคม-กันยำยน และฤดูหนำวตั้งแต่เดือนตุลำคม-มกรำคมในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 อุณหภูมิสูงสุด 
37.78 องศำเซลเซียส ในปี พ.ศ.2559 และต่ ำสุด 21.76 องศำเซลเซียส ในปี พ.ศ.2559 
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แผนภูมิที่ 3.1 แสดงอุณหภูมิของจังหวัดปทุมธำนี ปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มำ : https://www.opsmoac.go.th 
 
 สรุป อุณหภูมิมีผลต่อกำรออกแบบพืชพรรณให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ เนื่องจำกข้อมูลข้ำงต้นท ำ
ให้ทรำบว่ำภำยในพ้ืนที่โครงกำรมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 37.78 องศำเซลเซียสในปี 2559 ดังนั้นควรเลือก
พืชพรรณที่สำมำรถทนต่อสภำพแวดล้อมได้เป็นอย่ำงดี 
  
 ปริมำณน้ ำฝน ระหว่ำงปี พ.ศ.2555-2559 จะอยู่ ในช่วง 1,027.50-1,367.00 มิลลิเมตร  ฝน
ตกมำก ที่สุดในปี พ.ศ.2555 วัดได้ 1,367.00 มิลลิเมตร จ ำนวน วันฝนตก 136 วัน ส่วนฝนตกน้อย
ที่สุดในปี พ.ศ.2559 วัดได้ 1,027.50 มิลลิเมตร จ ำนวนวันฝนตก 104 วัน (สถำนีอุตุนิยมวิทยำ
ปทุมธำนี, 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.2 แสดงปริมำณน้ ำฝนและจ ำนวนวันที่ฝนตก ปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มำ : https://www.opsmoac.go.th 
  
 สรุป กำรวิเครำะห์ปริมำณน้ ำฝนอำจไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ภำยในโครงกำร เนื่องจำกภำยใน
พ้ืนที่โครงกำรมีระบบระบำยน้ ำที่ดีเพื่อรองรับกับปริมำณน้ ำฝน 

https://www.opsmoac.go.th/
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ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลอ ำเภอเมืองปทุมธำนี  

แสดง : สภำพภูมิอำกำศของโครงกำร               ภำพที่ 3.8 
 

สัญลักษณ ์: 
 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้รับแสงแดดร ำไร 

ได้รับแสงตลอดทั้งวัน 
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3.3  กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นที่โครงกำร 
 3.3.1  ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษำและออกแบบ 
          ตั้งอยู่ที่ ถนนปทุมสัมพันธ์ ต ำบลบำงปรอก อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี ชุมชนบำงป
รอก โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 13 ไร่ 20,800 ตำรำงเมตร หรือ 13 ไร่ มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้ 
          3.3.1.1 ทิศเหนือ ติดกับบ้ำนพักอำศัย ส่งผลกระทบคือ มีกำรใช้ทำงสัญจรเข้ำออก
เพ่ือเป็นทำงลัดในกำรเดินทำง และมีเสียงรบกวนจำกบ้ำนพักอำศัยในบริเวณนั้นผ่ำนเข้ำมำยังพ้ืนที่
โครงกำร  
          3.3.1.2 ทิศใต้  ติดกับถนนปทุมสัมพันธ์  ส่งผลกระทบคือ มี เสียงรบกวนจำก
ยำนพำหนะท่ีสัญจรไปมำบนถนนปทุมสัมพันธ์ ท ำให้รบกวนกำรพักผ่อนของผู้มำใช้บริกำร 
          3.3.1.3 ทิศตะวันออก ติดกับถนนปทุมสัมพันธ์ ส่งผลกระทบคือ มีเสียงรบกวนจำก
ยำนพำหนะที่สัญจรไปมำบนถนนปทุมสัมพันธ์ ท ำให้รบกวนกำรพักผ่อนของผู้มำใช้บริกำร  และยังมี
ตลำดเปิดท้ำยที่จะมีในวัน พุธ-พฤหัสบดี ของทุกอำทิตย์ ท ำให้มีกำรน ำยำนพำหนะส่วนตัวของพ่อค้ำ
แม่ค้ำเข้ำมำจอดในบริเวณพ้ืนที่โครงกำร ท ำให้เกิดกำรรบกวนในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ  
          3.3.1.4 ทิศตะวันตก ติดกับถนนปทุมสัมพันธ์ ส่งผลกระทบคือ มีเสียงรบกวนจำก
ยำนพำหนะท่ีสัญจรไปมำบนถนนปทุมสัมพันธ์ ท ำให้รบกวนกำรพักผ่อนของผู้มำใช้บริกำร 
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ทิศเหนือ 

ทิศตะวันตก 

ทิศใต้ 

แสดง : อำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่โครงกำร            ภำพที่ 3.9 
 

เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี  
 

สัญลักษณ ์: 
 

มุมมองภำยนอกโครงกำร 
 

ติดกับถนนปทุมสัมพันธ์ 

ติดกับชุมชนบำงปรอก 

ติดกับถนนปทุมสัมพันธ์ 

ติดกับถนนปทุมสัมพันธ์ 

 
ทิศตะวันออก 
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 3.3.2  สถำปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้ำงเดิม 
          สถำปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้ำงเดิมภำยในพ้ืนที่ โครงกำรประกอบไปด้วย ลำน
สัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ห้องน้ ำ ศำลำพักผ่อน ลำนน้ ำพุ  
  3.3.2.1  ลำนเฉลิมพระเกียรติ เป็นลำนที่ตั้งอยู่ทำงเข้ำบริเวณทิศตะวันออก        
เป็นสัญลักษณ์เพ่ือให้ทรำบว่ำเป็นสวนสำธำรณะแห่งนี้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.10 ลำนเฉลิมพระเกียรติ 
 
  3.3.2.2  ห้องน้ ำ เมื่อผู้ใช้บริกำรเข้ำมำใช้พ้ืนที่โครงกำรอำจต้องกำรห้องน้ ำเพ่ือท ำ
ธุระส่วนตัว สวนเฉลิมพระเกียรติมีกำรเก็บค่ำบริกำรท่ำนละ 3 บำท ส ำหรับผู้ที่ท ำธุระส่วนตัวปกติ 
และ 10 บำท ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรอำบน้ ำหลังจำกออกก ำลังกำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.11 ห้องน้ ำภำยในพื้นที่โครงกำร 
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  3.3.2.3  ศำลำพักผ่อน เป็นพ้ืนที่ส ำหรับนั่งพักระหว่ำงกำรท ำกิจกรรมภำยใน     
พ้ืนที่โครงกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.12 ศำลำพักผ่อน 
 
  3.3.2.4  ลำนน้ ำพุ เป็นสถำนที่ส ำหรับประดับให้พ้ืนที่โครงกำรมีควำมผ่อนคลำย  
จำกเสียงน้ ำไหล แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งำนเนื่องจำกมีผลกระทบจำกน้ ำท่วมท ำให้พ้ืนที่บริเวณนี้ได้เสื่อม
โทรมลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.13 ลำนน้ ำพุ 
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  3.3.2.5  ป้อมยำมเก่ำของเรือนจ ำ ได้มีกำรอนุรักษ์ไว้เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ทรำบถึง
ควำมเป็นมำของสวนสำธำรณะว่ำเดิมเคยเป็นเรือนจ ำมำก่อน ภำยหลังได้ย้ำยไปอยู่ที่อ ำเภอสำมโคก 
จังหวัดปทุมธำนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.14 ป้อมยำมเก่ำของเรือนจ ำ 
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ชี้บอกสถำปัตยกรรมเดิม 
                                                     
 
 
 
 
 

เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี  
 แสดง : ลักษณะสถำปัตยกรรมเดิม           ภำพที่ 3.15 
 

ศำลำ 
 

ป้อมยำมเก่ำ 
 

ลำนเฉลิมพระเกียรติ 
 

น้ ำพุ 
 

ห้องน้ ำ 
 

สัญลักษณ ์: 
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 3.3.3  ลักษณะพืชพรรณเดิมในพ้ืนที่โครงกำร  
           ข้อมูลที่ส ำคัญต่อกำรออกแบบปรับปรุงงำนภูมิทัศน์ คือพืชพรรณเดิมในพ้ืนที่โครงกำร 
เพรำะพืชพรรณแต่ละชนิดจะมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละสำยพันธุ์ จะเห็นได้ว่ำพืชพรรณเดิมใน
พ้ืนที่โครงกำรนั้นเป็นไม้ยืนต้นเป็นหลักจะประกอบไปด้วย รำชพฤกษ์ ยอ หูกระจง ปำล์มยะวำ 
ตีนเป็ดน ำ จิกน้ ำ ไทรย้อย ยำงอินเดีย โพธิ์ เป็นต้น โดยพืชพรรณเดิมที่ปลูกไว้จะเน้นประโยชน์เพ่ือ
กำรให้ร่มเงำเป็นหลัก กำรวิเครำะห์พืชพรรณเดิมนั้น เพ่ือเป็นกำรนำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลของ
โครงกำรเพื่อกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไป 
 
ตำรำงท่ี 3.1 แสดงพืชพรรณเดิมภำยในโครงกำร 

ชนิด ลักษณะทั่วไป ลักษณะนิสัย ประโยชน์ด้ำน 
ภูมิทัศน์ 

หมำยเหตุ 
 

ต้นหูกระจง 
 

ไม้ตน้ขนำดใหญ ่
สูง 15-20 เมตร 
ขนำดทรงพุ่ม  
8-10 เมตร 

ผลัดใบทรงพุ่ม
แผ่เป็นชั้นๆ 

หนำทึบ เปลือก
ต้นสีน้ ำตำลมี
รอยแตกเป็น
ร่องตำมแนว

ยำว   สีน้ ำตำล
อมเหลืองและมี
รอยด่ำงขำวทั่ว

ทั้งล ำต้น 

ชอบน้ ำมำก 
ดังนั้น เมื่อน ำไป
ปลูกในกระถำง
หรือลงดินแล้ว 
จึงควรหมั่นรด
น้ ำให้ชุ่ม และ

สม่ ำเสมอ    
เพ่ือเลี้ยงดูให้

เขำมีอำยุยืนยำว 

ปลูกประดับสวน 
อำคำร ให้ร่มเงำ 
ริมถนน ลำนจอด
รถ ปลูกในพื้นที่

กว้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บต้นหูกระจง
ไว้ในพ้ืนที่เพรำะ

ต้นหูกระจง
สำมำรถให้ร่ม
เงำภำยในพ้ืนที่

ได้ 
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ตำรำงท่ี 3.1 แสดงพืชพรรณเดิมภำยในโครงกำร (ต่อ) 

ชนิด ลักษณะทั่วไป ลักษณะนิสัย 
ประโยชน์ด้ำน 

ภูมิทัศน์ 
หมำยเหตุ 

 
ต้นยอ 

 

ไม้ต้นสูง 2- 6
เมตร เปลือกต้นสี
น้ ำตำล แตกเป็น
สะเก็ดแล้วหลุด
ออก กิ่งอ่อนเป็น
สี่เหลี่ยม ใบเป็นใบ
เดี่ยวออกตรงข้ำม

รูปรี ผลเปน็
ผลรวมผวิขรุขระ
เป็นตุ่ม ผลสุกมี
กลิ่นเหม็นเอียน 

ต้องกำรร่มร ำไร 
คือต้องกำรแสง
เพียง 50-80 

เปอร์เซ็นต์ เติบ
โตได้ดีในดินที่

ร่วนซุยแต่เจริญ
ได้ดีในที่มีควำม

ชุ่มชื้น 

นิยมปลูกเพ่ือ
ตกแต่งสวน และ
ยังผลของต้นยอ
สำมำรถเป็นยำ
รักษำโรคได้ด้วย 

น ำออกใน
บำงส่วนที่จะท ำ
ลำนจอดรถแต่
จะเก็บในส่วนไว้

เพรำะยัง
สำมำรถให้ร่ม

เงำได้ 

 
ต้นยำงอินเดีย 

 
 
 
 
 
 

 
ไม้ต้นมีรำก

อำกำศจำกต้น
และก่ิงใบ     

สูง 10-15 เมตร 

 
ชอบแดดจัด 

ต้องกำรน้ ำปำน
กลำง เติบโตได้
ดีในดินร่วนซุย 

 
นิยมปลูกประดับ
ในอำคำร หรือใน
สวนเพื่อให้ร่มเงำ 
 
 
 
 

 
จะเก็บต้นยำง

อินเดียไว้
ทั้งหมดเพรำะ
ในส่วนที่อยู่

สำมำรถให้ร่ม
เงำได้ดี 

 
ปำล์มยะวำ 

 

สูงประมำณ 15 
เมตร เห็นข้อต้น
ปล้องถี่ๆ ได้ชัด 
สีน้ ำตำล เรียบมี
กำบใบแห้งๆ 
ติดกับต้น เมื่อ
ต้นโตสูงขึ้นจะ
หลุดไปหมด ท ำ

ให้เห็นต้นสี
น้ ำตำล 

 

ปลูกในที่ร่มได้ดี 
ช อ บ น้ ำ ป ำ น
ก ล ำ ง  ท น น้ ำ
ท่วมได้ด ี

นิยมปลูกเป็นไม้
ประดับ 

น ำออกในส่วนที่
จะท ำที่จอดรถ
แต่ในส่วนที่

เหลือยังเก็บไว้ 
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ตำรำงท่ี 3.1 แสดงพืชพรรณเดิมภำยในโครงกำร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิด ลักษณะทั่วไป ลักษณะนิสัย 
ประโยชน์ด้ำน 

ภูมิทัศน์ 
หมำยเหตุ 

 
ต้นรำชพฤกษ์ มีควำมสูงของ

ต้นประมำณ 5-
15 เมตร ล ำต้น

แตกกิ่งต่ ำ 
เปลือกล ำต้น
เรียบเป็นสี

น้ ำตำลอ่อนหรือ
สีเทำ มีช่อง

ระบำยอำกำศ
เป็นร่องยำว มี
น้ ำยำงสีขำวข้น 

มักขึ้นทั่วไปตำม
ป่ำผลัดใบหรือ
ในดินที่มีกำร
ถ่ำยเทน้ ำดี 

นิยมปลูกไว้เป็น
ต้นไม้ประดับตำม
สถำนที่รำชกำร 
บริเวณริมถนน

ข้ำงทำงเพ่ือให้ร่ม
เงำ 

เก็บต้นรำช
พฤกษ์ไว้ทั้งหมด
เพรำะเป็นต้นไม้

สีประจ ำ ร.9 
และยังสำมำรถ
ให้ร่มเงำได้ดี 
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สัญลักษณ ์: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี  
 
แสดง : พืชพรรณเดิมในพ้ืนที่โครงกำร           ภำพที่ 3.16 
 

ตีนเป็ดน้ ำ
 
 
 
 
  
 

ยอ
 
 
 
  
 

ปำล์มยะวำ
 
 
 
 
  
 

โพธิ์
 
 
 
 
  
 

จิกน้ ำ 
 
 
 
  
 

ไทรย้อยใบแหลม
แหลม  
   
 

รำชพฤกษ์
 
 
 
 
  
 

ยำงอินเดีย
 
 
 
 
  
 

หูกระจง 
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 3.3.4  ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
          3.3.4.1  ระบบไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำที่ใช้ในพื้นที่โครงกำรมำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  อ ำเภอ
เมือง โดยมีหม้อแปลงหลักที่เชื่อมต่อจำกเสำไฟฟ้ำนอกพ้ืนที่โครงกำร หม้อแปลงไฟฟ้ำหลัก   จะ
เชื่อมต่อและจ่ำยไฟฟ้ำไปยังสวนสำธำรณะ ร.9   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.17 ระบบไฟฟ้ำ 
 
 สรุป จำกกำรศึกษำไฟฟ้ำภำยในพ้ืนที่โครงกำร เนื่องจำกมีเสำไฟฟ้ำค่อนข้ำงน้อย ท ำให้แสง
สว่ำงไม่เพียงพอซึ่งอำจเป็นอันตรำยแก่ผู้มำใช้บริกำรได้จึงควรมีกำรเพ่ิมเสำไฟฟ้ำให้มำกข้ึน 
  3.3.4.2  ระบบประปำ น้ ำประปำที่ใช้เป็นน้ ำจำกกรมประปำ โดยมีท่อส่งน้ ำเข้ำพ้ืนที่ 
โครงกำรและท ำกำรสูบน้ ำเข้ำที่เก็บน้ ำประปำและมีเครื่องบ ำบัดน้ ำเสียเพ่ือให้มีน้ ำสะอำดส ำหรับใช้  
ในพ้ืนที่โครงกำรซึ่งมีจ ำนวนจุดเดียว  คือ ตรงทำงเข้ำด้ำนทิศเหนือ จำกนั้นจึงส่งต่อแจกจ่ำยน้ ำเข้ำสู่
พ้ืนที่ภำยในโครงกำร และชุมชนทำงทิศตะวันออก  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.18 ระบบประปำ 
 
 สรุป จำกกำรศึกษำระบบประปำภำยในพื้นที่โครงกำร ซึ่งมีบ่อเก็บน้ ำที่เพียงพอส ำหรับกำรใช้
สอยภำยในโครงกำร 
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เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี  
 
แสดง : ระบบไฟฟ้ำ                                                      ภำพที่ 3.19 
 

สัญลักษณ ์: 
  
   
 

เสำไฟทำงเดินในพ้ืนที่โครงกำร 
     
 
สำยไฟ    
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เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี  
 
แสดง : ระบบประปำ                                                      ภำพที่ 3.20 
 

สัญลักษณ ์:      
 แนวท่อประปำ 
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3.3.5  ระบบกำรสัญจร  
            ถนนในพ้ืนที่โครงกำรสำมำรถเข้ำ-ออกได้สองทำง คือ ทำงเข้ำทำงทิศตะวันออก ติด
กับถนนปทุมสัมพันธ์ซึ่งจะมีตลำดทุกวันพุธ และพฤหัสบดี ซึ่งจะมีปัญหำกำรรุกล้ ำพ้ืนที่เนื่องจำกมีรถ
ของพ่อค้ำแม่ค้ำน ำรถส่วนบุคคลเข้ำมำจอดในพ้ืนที่โครงกำร และทำงเข้ำทำงทิศตะวันตก ติดกับถนน
ปทุมสัมพันธ์ ซึ่งทำงสัญจรภำยในพื้นที่โครงกำรจะมีแค่ทำงสัญจรรอง คือทำงเดินเท้ำเท่ำนั้น จึงท ำให้
กำรสัญจรภำยนอกโครงกำรเกิดกำรจรำจรติดขัดได้เนื่องจำกไม่มีลำนจอดรถภำยในโครงกำรท ำให้ผู้ใช้
ต้องจอดรถไว้บริเวณรอบสวนสำธำรณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.21 ทำงเข้ำทำงทิศตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.22 ทำงเข้ำทำงทิศตะวันออก 
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เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี  
 แสดง : ทำงสัญจรหลักและทำงสัญจรรอง                       ภำพที่ 3.23 
 

สัญลักษณ ์:    
  
 

ทำงสัญจรรอง 
(ทำงเดินเท้ำ) 
  
  
 



88 
 

 3.3.6  มุมมองและทัศนียภำพภำยในพ้ืนที่โครงกำร  
         มุมมองหรือทัศนียภำพเกิดจำกกำรมองเห็นด้วยสำยตำภำยในพ้ืนที่นั้น มุมมองแบบ
เปิดโล่งเป็นมุมมอที่มองเห็นได้อย่ำงทั่วถึงทั้งบริเวณ มุมมองแบบแคบจะสำมำรถบังคับสำยตำให้มอง
ไปจุดๆ เดียว มุมมองแบบจุดเด่นจะส่งเสริมให้สถำนที่นั้นมีควำมโดดเด่นมำกขึ้น 
  3.3.6.1  ทัศนียภำพมองจำกทิศใต้ไปทิศเหนือเป็นมุมมองแบบเปิดโล่ง มองเห็น
สนำมหญ้ำซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้ท ำกิจกรรมใดๆ ในบริเวณนี้ เนื่องจำกมีต้นไม้และร่มเงำไม่เพียงพอต่อ
กำรนั่งพักผ่อนจึงท ำให้ไม่มีกำรใช้งำน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 3.24 ทัศนียภำพมุมมองแบบเปิดโล่ง 
 
  3.3.6.2  ทัศนียภำพจำกทิศใต้ไปทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบแคบ มุมมองนี้เป็นพ้ืน
สัญจรภำยในโครงกำร ซึ่งมีภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมจำกน้ ำท่วมและยังไม่ได้รับกำรปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.25 ทัศนียภำพมุมมองแบบแคบ 
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 3.3.6.3  ทัศนียภำพมองจำกทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบจุดเด่น
เนื่องจำกอยู่บริเวณทำงเข้ำด้ำนทิศตะวันออก เข้ำมำก็จะเจอกับลำนสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็น
จุดเด่นของพ้ืนที่โครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.26 ทัศนียภำพมุมมองแบบจุดเด่น 
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3 

เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี  
 
แสดง : มุมมองและทัศนียภำพในพ้ืนที่โครงกำร             ภำพที่ 3.27 
 

สัญลักษณ ์
: 
  มุมมองแบบเปิดโล่ง 

   
  
 

 มุมมองแบบแคบ 
   
  
 

 มุมมองแบบจุดเด่น 
   
  
 

1 
2 

2 

1 

3 
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 3.3.7  มุมมองและทัศนียภำพภำยนอกโครงกำร 
         มุมมองหรือทัศนียภำพที่เกิดขึ้นจำกกำรมองเห็นด้วยสำยตำภำยในพ้ืนที่นั้น มุมมอง
แบบเปิดโล่งเป็นมุมมองที่เห็นได้อย่ำงทั่วถึงท้ังบริเวณ มุมมองแบบแคบจะสำมำรถบังคับสำยตำให้มอง
ไปในจุดๆ เดียว   
            3.3.7.1  ทัศนียภำพมองจำกทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบเปิดโล่ง 
มุมมองนี้เป็นพ้ืนที่ทำงเข้ำโครงกำรด้ำนทิศตะวันออกของโครงกำร ซึ่งมีกำรถูกรบกวนทำงเข้ำ -ออก
จำกตลำดเปิดท้ำยในวันพุธ-พฤหัสบดี ท ำให้บรรยำกำศในกำรท ำกิจกรรมค่อนข้ำงถูกรบกวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.28 ทัศนียภำพมุมมองแบบเปิดโล่ง 
 
  3.3.7.2  ทัศนียภำพมองจำกทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบแคบ 
มุมมองนี้เป็นพื้นที่ทำงเข้ำโครงกำรทำงด้ำนทิศตะวันตก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.29 ทัศนียภำพมุมมองแบบแคบ 
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2 

1 

เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี  
 
แสดง : มุมมองและทัศนียภำพนอกพ้ืนที่โครงกำร             ภำพที่ 3.30 
 

สัญลักษณ ์:      
 

 มุมมองแบบเปิดโล่ง 
   
  
 

 มุมมองแบบแคบ 
   
  
 

1 

2 
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3.4  สรุปกำรศึกษำลักษณะพ้ืนที่โครงกำร 
 จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์เรำสำมำรถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซนต่ำงๆ ได้ 4 โซน ดั้งนี้ คือ 
Zone A พ้ืนที่บริเวณทิศตะวันตก ซึ่งได้แก่พ้ืนที่จอดรถ สนำมเปตองและเครื่องออกก ำลังกำยต่ำงๆ 
Zone B พ้ืนที่บริเวณทิศตะวันตก ซึ่งได้แก่ ลำนพักผ่อน ลำนสนำมหญ้ำ และสนำมเด็กเล่น  Zone C 
ซึ่งได้แก่ ลำนแอโรบิค ลำนจอดรถจักรยำน Zone D ซึ่งได้แก่ ลำนน้ ำพุ ลำนประติมำกรรม ร.9       
ลำนนิทรรศกำรพระรำชกรณียกิจ ร.9 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี  
 
แสดง : กำรแบ่งพ้ืนที่โครงกำรตำมกำรใช้สอยปัจจุบัน            ภำพที่ 3.31 
 

สัญลักษณ ์:
 
 
 
 
  
 

Zone A 
 
 
 
  
 

Zone B 
 
 
  
 

Zone C 
 
  
 

Zone D 
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ตำรำงที ่3.2 สรุปกำรศึกษำลักษณะพ้ืนที่โครงกำร 
Zone ลักษณะพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ Zone A 

 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะที่ตั้งของพ้ืนที่ : พ้ืนที่ Zone A มีขนำด 4,995.68 
ตำรำงเมตร อยู่ทำงทิศตะวันตก มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับ ป่ำรกร้ำง 
ทิศใต้ ติดกับ ถนนปทุมสัมพันธ์ 
ทิศตะวันออก ลำนน้ ำพ ุ
ทิศตะวันตก ถนนปทุมสัมพันธ์ 
 
ลักษณะพ้ืนที่  : เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับบริเวณลำนน้ ำพุ 
และเนิสเซอรี่เก็บพรรณไม้  มีสถำปัตยกรรมเดิม คือ ศำลำ
พักผ่อน เป็นพ้ืนที่บริเวณสวนสุขภำพซึ่งจะมีเครื่องเล่น
ต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพให้แข็งแรง  
 
ปัญหำและข้อจ ำกัด : เนื่องจำกพ้ืนที่ โครงกำรทำงทิศ
ตะวันออกตกติดกับ ถนนปทุมสัมพันธ์ ท ำให้อำจมีเสียง
รบกวนจำกกำรสัญจรภำยนอก และยังมีพ้ืนที่โล่งจ ำนวน
หนึ่ งซึ่ งยั งไม่ ได้มีกำรปรับปรุงเพ่ื อให้ เกิดประโยชน์
เนื่องจำกพ้ืนที่ส่วนนั้นมีต้นไม้ที่มีควำมเสื่อมโทรมจำก
ปัญหำน้ ำท่วม  
 
ข้อเสนอแนะ : ควรมีกำรจัดพ้ืนที่ส ำหรับกำรจอดรถ 
เนื่องจำกสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แห่งนี้ไม่มีพ้ืนที่ส ำหรับ
จอดรถภำยในโครงกำรท ำให้กำรเข้ำถึงอำจไม่สะดวกมำก
นัก และมีกำรปรับปรุงเครื่องออกก ำลังกำยเพ่ือให้มีควำม
หลำกหลำยมำกข้ึน  
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ตำรำงที ่3.2 สรุปกำรศึกษำลักษณะพ้ืนที่โครงกำร (ต่อ) 
Zone ลักษณะพ้ืนที่ 

 

พ้ืนที่ Zone B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พ้ืนที่ Zone B มีพ้ืนที่ 
11,184.71 ตำรำงเมตร อยู่ทำง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับ บ้ำนพักอำศัย 
ทิศใต้ ติดกับ ลำนน้ ำพุ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนปทุมสัมพันธ์  
ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนปทุมสัมพันธ์ 
 
ลักษณ ะพ้ืนที่  : เป็ น พ้ืนที่ ที่ มีท ำงเข้ ำออกทำงทิ ศ
ตะวันออก และอยู่ติดกับตลำด มีสถำปัตยกรรมเดิม คือ 
ป้อมยำมเก่ำ ลำนเฉลิมพระเกียรติ ศำลำนั่งพักผ่อน
เพ่ือให้ผู้มำใช้บริกำรได้ใช้ในกำรพักผ่อนระหว่ำงกำรท ำ
กิจกรรม 
 
ปัญหำและข้อจ ำกัด : เป็นพ้ืนที่ที่โดนน้ ำท่วมจึงท ำให้
สภำพภูมิทัศน์ไม่สวยงำม และมีต้นไม้ที่ ให้ร่มเงำไม่
เพี ย งพอไม่ เหมำะแก่ กำรนั่ ง พั กผ่ อน  ห รือนั่ งชม
บรรยำกำศของผู้มำใช้บริกำร อีกทั้งยังมีกำรรุกล้ ำพ้ืนที่
ท ำให้กำรท ำกิจกรรมนันทนำกำรอำจโดนรบกวน และยัง
มีกำรรบกวนทำงเสียงจำกกำรสัญจรภำยนอก เนื่องจำก
พ้ืนที่อยู่ติดกับถนนปทุมสัมพันธ์ 
 
ข้อเสนอแนะ : ควรมีกำรปลูกไม้ที่มีร่มเงำเพ่ือสร้ำงจุด
พักผ่อนให้กับผู้มำใช้บริกำร และควรปิดทำงเข้ำออก
บริเวณทิศตะวันออกชั่วครำว เนื่องจำกทุกวันพุธ  และวัน
พฤหัสบดี มีตลำดเปิดท้ำยพ่อค้ำแม่ค้ำจะน ำรถส่วนตัวเข้ำ
มำจอดในพื้นที่โครงกำรท ำให้กำรท ำกิจกรรมนันทนำกำร
ต่ำงๆ อำจถูกรบกวน  
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ตำรำงที ่3.2 สรุปกำรศึกษำลักษณะพ้ืนที่โครงกำร (ต่อ) 
Zone ลักษณะพ้ืนที่ 

 

พ้ืนที่ Zone C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พ้ืนที่ Zone C                  
มีขนำด 2,098.95 ตำรำงเมตร อยู่ทำงทิศตะวันออก
เฉียงใตม้ีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ลำนเฉลิมพระเกียรติ 
ทิศใต้ ติดกับ ถนนปทุมสัมพันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนปทุมสัมพันธ์ 
ทิศตะวันตก ติดกับ ลำนน้ ำพ ุ
 
ลักษณ ะพ้ืนที่  : เป็ น พ้ื นที่ ที่ อยู่ ติ ดกับ ลำน เฉลิ ม       
พระเกียรติ ถนนปทุมสัมพันธ์ และมีทำงเข้ำออกทำง
ทิศตะวันออก มีสถำปัตยกรรมเดิม คือ ห้องน้ ำ และ 
ศำลำพักผ่อน 
 
ปัญหำและข้อจ ำกัด : เนื่องจำกพ้ืนที่โครงกำรทำงทิศ
ตะวันออกติดกับ ตลำด และถนนปทุมสัมพันธ์ ท ำให้
เกิดกำรรบกวนจำกพ่อค้ำแม่ค้ำที่น ำรถส่วนตัวเข้ำมำ
จอดในบริเวณพ้ืนที่โครงกำรท ำให้เกิดกำรรบกวนผู้มำ
ใช้บริกำร 
 
ข้อเสนอแนะ : เนื่องจำกทุกวันพุธ  และวันพฤหัสบดี มี
ตลำดเปิดท้ำยพ่อค้ำแม่ค้ำจะน ำรถส่วนตัวเข้ำมำจอดใน
พ้ืนที่โครงกำรท ำให้กำรท ำกิจกรรมนันทนำกำรต่ำงๆ 
อำจถูกรบกวน 
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ตำรำงที ่3.2 สรุปกำรศึกษำลักษณะพ้ืนที่โครงกำร (ต่อ) 
Zone ลักษณะพ้ืนที่ 

 

พ้ืนที่ Zone D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะที่ตั้งของพ้ืนที่ : พ้ืนที่ Zone D มีขนำด 
2,520.66 ตำรำงเมตร อยู่ทำงทิศใต้ มีอำณำเขต
ติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับ สนำมหญ้ำ 
ทิศใต้ ติดกับ ถนนปทุมสัมพันธ์ 
ทิศตะวันออก ห้องน้ ำ 
ทิศตะวันตก สวนสุขภำพ 
 
ลักษณะพ้ืนที่ : เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับสนำมหญ้ำ 
ห้ อ ง น้ ำ แ ล ะ เนิ ส เ ซ อ รี่ เ ก็ บ พ ร ร ณ ไ ม้                  
มีสถำปัตยกรรมเดิม คือ ลำนน้ ำพุ เป็นพ้ืนที่ส่วน
โชว์เพ่ือให้ผู้มำใช้บริกำรรู้สึกผ่อนคลำยเมื่อได้ยิน
เสียงน้ ำไหล  
 
ปัญหำและข้อจ ำกัด : มีร่มเงำของต้นไม้น้อย และ
สภำพภูมิทัศน์ของลำนน้ ำพุค่อนข้ำงเสื่อมโทรม
เนื่องจำกโดนผลกระทบจำกน้ ำท่วม 
 
ข้อเสนอแนะ : ควรมีกำรปลูกไม้ที่ให้ร่มเงำ และ
สร้ำงจุดพักผ่อนให้กับผู้มำใช้บริกำร อีกท้ังยังควร
มีสนำมเด็กเล่นเพ่ือให้เด็กๆ ได้มีกำรเสริมสร้ำง
พัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ และควรมีกำรจัดภูมิทัศน์ให้
มีควำมสวยงำมมำกข้ึน 
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3.5  สรุปกำรศึกษำพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้โครงกำร 
 จำกกำรกรอกแบบสอบถำมของผู้ใช้โครงกำร โดยใช้แบบสอบถำม 100 ชุด โดยสรุป
กำรศึกษำโดยกำรใช้แบบสอบถำม ได้ข้อสรุปข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถำมเพ่ือน ำไปพิจำรณำด้ำน
กำรออกแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และเพ่ือให้
สอดคล้องกับศักยภำพพ้ืนที่ มีดังต่อไปนี้ 
 3.5.1  ด้ำนข้อมูลทั่วไป 
         3.5.1.1  กำรศึกษำกลุ่มผู้ใช้ชั่วครำว พบว่ำ กลุ่มประชำกรเป้ำหมำย เป็นเพศชำย ร้อยละ 68 
เพศหญิง ร้อยละ 32 
         3.5.1.2  กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 21-25 ปี คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 46 รองลงมำช่วงต่ ำกว่ำ 20 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 รองลงมำช่วงอำยุระหว่ำง 
26-30 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 รองลงมำช่วงอำยุ 26-30 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 รองลงมำ
ช่วงอำยุ 36 ปี ขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 
         3.5.1.3  กำรศึกษำของกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยที่มำกที่สุดคือ ระดับปริญญำตรี คิด
เป็นร้อยละ 59 รองลงมำเป็นระดับมัธยมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมำเป็นระดับต่ ำกว่ำมัธยม 
คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมำเป็นระดับอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3 
         3.5.1.4  อำชีพของกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยที่มีมำกที่สุดคือ นักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
63 รองลงมำอำชีพนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมำเป็นรับจ้ำงทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมำ
เป็นอำชีพรับข้ำรำชกำร คิดเป็นร้อยละ 4  
 3.5.2  ข้อมูลกำรใช้พื้นที่ 
          3.3.2.1  กลุ่มผู้ใช้ประจ ำ คือ กลุ่มบุคคลที่มีบทบำทหน้ำที่ในพ้ืนที่โครงกำรเป็นผู้ มี
ควำมสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นระยะเวลำต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ กลุ่มผู้ใช้ประจ ำในพ้ืนที่ 
เช่น คนดูแลสวน พนักงำนเฝ้ำห้องน้ ำ หรือเจ้ำหน้ำที่เทศบำลปทุมธำนี (เจ้ำหน้ำที่ทำงด้ำนภูมิทัศน์) 
          กำรศึกษำข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้ประจ ำ ได้ท ำกำรสอบถำม จำกกำรสอบถำมได้น ำข้อมูล
มำสรุปเพ่ือหำควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ใช้ประจ ำในประเภทกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรมพักผ่อน      
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสภำพพ้ืนที่โครงกำร ที่กลุ่มผู้ใช้ประจ ำต้องกำร เพ่ือใช้ในกำรออกแบบ
ปรับปรุงพื้นท่ีโครงกำร  
          3.5.2.1  กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยใช้ยำนพำหนะในกำรเดินทำงมำใช้บริกำรพ้ืนที่โครงกำร
ด้วยจักรยำนยนต์มำกท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 รองลงมำเป็นรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 
รองลงมำเป็นรถจักรยำน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 รองลงมำเป็นอ่ืนๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 
          3.5.2.2  กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยมำใช้บริกำรมำกที่สุดคือ วันเสำร์-อำทิตย์ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 47 รองลงมำคือวันจันทร์-ศุกร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 รองลงมำคือทุกวัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 22 รองลงมำคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 
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         3.5.2.3  กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยใช้ระยะเวลำในกำรใช้บริกำรมำกที่สุดคือมำกกว่ำ 60 
นำที คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 รองลงมำคือน้อยกว่ำ 30 นำที คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 รองลงมำคือ 
30-60 นำที คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 รองลงมำคือ อ่ืนๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0 
         3.5.2.4  กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยช่วงเวลำที่เข้ำมำใช้บริกำรพ้ืนที่ช่วงเวลำ 17.00-
20.00 น. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 รองลงมำเป็นช่วงเวลำ 13.00-17.00 น. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
23 รองลงมำเป็นช่วงเวลำ 06.00-09.00 น. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 รองลงมำเป็นช่วงเวลำ 09.00-
13.00 น.  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 
 3.5.3  ควำมต้องกำรด้ำนกิจกรรมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 
ตำรำงที่ 3.3 ควำมต้องกำรกิจกรรมภำยในสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9            

   
ตำรำงท่ี 3.4 ควำมต้องกำรด้ำนพื้นที่กิจกรรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  

 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียด ร้อยละ หมำยเหตุ 
ส่วนพื้นที่พักผ่อน 29 ต้องกำรเพิ่มมำก 
ลำนกิจกรรม (แอโรบิค) 25 ต้องกำรเพิ่มมำก 
สนำมกีฬำ (เปตอง) 17 ต้องกำรเพิ่มมำก 
สนำมเด็กเล่น 15 ต้องกำรเพิ่มมำก 
นิทรรศกำรพระรำชกรณียกิจ ร.9 9 ต้องกำรเพิ่มมำก 
เครื่องบริหำรยืดหยุ่นร่ำงกำย 5 ต้องกำรเพิ่มมำก 

รำยละเอียด ร้อยละ หมำยเหตุ 
ที่จอดรถ 32 ต้องกำรเพิ่มมำก 
เก้ำอ้ี  27 ต้องกำรเพิ่มมำก 
ถังขยะ 18 ต้องกำรเพิ่มมำก 
เครื่องออกก ำลังกำย 16 ต้องกำรเพิ่มมำก 
โต๊ะ 7 ต้องกำรเพิ่มมำก 



100 
 

3.6 กำรศึกษำศักยภำพพื้นที่โครงกำร 
 
ตำรำงท่ี 3.5 กำรศึกษำศักยภำพพ้ืนที่โครงกำร 

Zone Program Potential Remark 
A 

ส่วนเครื่องเล่นเพื่อ
สุขภำพ และลำน

จอดรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เนื่องจำกพ้ืนที่  Zone A มี พ้ืนที่  4,995.68 ตำรำงเมตร  
อยู่ทำงทิศตะวันตก เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับบริเวณลำนน้ ำพุ 
และเนิสเซอรี่เก็บพรรณไม้  มีสถำปัตยกรรมเดิม คือ ศำลำ
พักผ่อน เป็นพ้ืนที่บริเวณสวนสุขภำพซึ่งจะมีเครื่องเล่น
ต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพให้แข็งแรง  
สภำพพ้ืนที่ เนื่องจำกพ้ืนที่โครงกำรทำงทิศตะวันออกตกติด
กับถนนปทุมสัมพันธ์ ท ำให้อำจมีเสียบรบกวนจำกกำร
สัญจรภำยนอก และยังมีพ้ืนที่โล่งจ ำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้มี
กำรปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประโยชน์เนื่องจำกพ้ืนที่ส่วนนั้นมี
ต้นไม้ที่มีควำมเสื่อมโทรมจำกปัญหำน้ ำท่วม  
ข้อเสนอแนะ : ควรมีกำรจัด พ้ืนที่ ส ำหรับกำรจอดรถ 
เนื่องจำกสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แห่งนี้ไม่มีพ้ืนที่ส ำหรับ
จอดรถภำยในโครงกำรท ำให้กำรเข้ำถึงอำจไม่สะดวกมำก
นัก และมีกำรปรับปรุงเครื่องออกก ำลังกำยเพ่ือให้มีควำม
หลำกหลำยมำกข้ึน 

- ออกแบบพ้ืนที่
ส ำหรับกำรจอด
รถ เนื่องจำกสวน
เฉลิมพระเกียรติ   
ร .9  แ ห่ งนี้ ไม่ มี
พ้ืนที่ส ำหรับจอด
ร ถ ภ ำ ย ใ น
โค รงก ำรท ำ ให้
กำรเข้ำถึงอำจไม่
สะดวกมำกนัก  
 
- ปรับปรุงเครื่อง
อ อ ก ก ำ ลั ง ก ำ ย
เ พ่ื อ ให้ มี ค ว ำ ม
หลำกหลำยมำก
ขึ้น 
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ตำรำงท่ี 3.5 กำรศึกษำศักยภำพพ้ืนที่โครงกำร (ต่อ) 
Zone Program Potential Remark 

B 
ส่วนพื้นที่พักผ่อน 

 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจำกพ้ืนที่ Zone B มีขนำด 11,184.71 ตำรำงเมตร     
อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่มีทำงเข้ำออก
ทำงทิศตะวันออก และอยู่ติดกับตลำด เป็นพ้ืนที่ที่โดนน้ ำ
ท่วมจึงท ำให้สภำพภูมิทัศน์ไม่สวยงำม และมีต้นไม้ที่ให้ร่ม
เงำไม่ เพียงพอไม่ เหมำะแก่กำรนั่ งพักผ่อน หรือนั่ งชม
บรรยำกำศของผู้มำใช้บริกำร อีกทั้งยังมีกำรรุกล้ ำพ้ืนที่ท ำ
ให้กำรท ำกิจกรรมนันทนำกำรอำจโดนรบกวน และยังมีกำร
รบกวนทำงเสียงจำกกำรสัญจรภำยนอก เนื่องจำกพ้ืนที่อยู่
ติดกับถนนปทุมสัมพันธ์  
สภำพโดยทั่วไปของพ้ืนที่ มีพรรณไม้เดิมอยู่ แต่มีควำมเสื่อม
โทรมจำกกำรโดนน้ ำท่วมท ำให้ร่มเงำบำงส่วนไม่เพียงพอ    
จึงควรปลูกไม้เพ่ือให้ร่มเงำเหมำะแก่กำรพักผ่อน     
 

- พ้ืนที่ส่วนนี้ยังไม่
มีกำรใช้งำนมำก
จึงยังไม่มีกำรจัด
ภูมิทัศน์ให้ดูดี ท ำ
ให้เกิดวัชพืชเป็น
บำงส่วน 
- ค ว ร มี ก ำ ร
ออกแบบและจัด
ภู มิ ทั ศน์ ให้ เกิ ด
ควำมสวยงำม 
- ออกแบบ เป็ น
สถำนที่พักผ่อน 

C 
ส่วนลำนกิจกรรม 

และลำนจอด
รถจักรยำน 

เนื่องจำก Zone C มีพ้ืนที่ 2,098.95 ตำรำงเมตร เมตร อยู่
ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับลำนเฉลิม
พระเกียรติ ถนนปทุมสัมพันธ์ และมีทำงเข้ำออกทำงทิศ
ตะวันออก เนื่องจำกพ้ืนที่โครงกำรทำงทิศตะวันออกติดกับ 
ตลำด และถนนปทุมสัมพันธ์ ท ำให้เกิดกำรรบกวนจำก
พ่อค้ำแม่ค้ำที่น ำรถส่วนตัวเข้ำมำจอดในบริเวณพ้ืนที่
โครงกำรท ำให้เกิดกำรรบกวนผู้มำใช้บริกำร 
สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไป มียืนต้นค่อนข้ำงน้อยจึงน ำมำท ำลำน
กิจกรรมที่ไม่จ ำเป็นต้องมีไม้ใหญ่ปกคลุมเพรำะจะท ำให้รู้สึก
โล่ งในกำรท ำกิจกรรม  และเหมำะที่ จะท ำลำนจอด
รถจักรยำนเนื่องจำกอยู่ติดกับทำงเข้ำทำงทิศตะวันออก ซึ่ง
ติดกับตลำดเหมำะแก่กำรจอดยำนพำหนะขนำดเล็ก 

- อ อ ก แ บ บ
ปรับปรุงส่วนนี้ให้
เป็นบริ เวณลำน
กิจกรรม และลำน
จอดรถจักรยำน  
- ป ลู ก ต้ น ไ ม้
เพ่ือให้ร่มเงำ และ
เ พ่ื อ บั ง ส ำ ย ต ำ
ให้ กั บ เนิ ส เซอ รี่
และที่ พักคนงำน 
เ พ่ื อ ค ว ำ ม เป็ น
ส่ ว น ตั ว แ ล ะ
ส ำ ห รั บ เ ก็ บ
อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
พรรณไม้ให้อยู่ใน
ควำมปลอดภัย 
 

 



102 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 3.5 กำรศึกษำศักยภำพพ้ืนที่โครงกำร (ต่อ) 
Zone Program Potential Remark 

D 
ส่วนนิทรรศกำร

พระรำชกรณียกิจ 
ร.9 และพ้ืนที่

พักผ่อน 

เนื่องจำกพ้ืนที่ Zone D มีพ้ืนที่ 2,520.66 ตำรำงเมตร อยู่
ทำงทิศใต้ เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับสนำมหญ้ำ ห้องน้ ำและเนิส
เซอรี่เก็บพรรณไม้ มีสถำปัตยกรรมเดิม คือ ลำนน้ ำพุ เป็น
พ้ืนที่ส่วนโชว์เพ่ือให้ผู้มำใช้บริกำรรู้สึกผ่อนคลำยเมื่อได้ยิน
เสียงน้ ำไหล เนื่องจำกมีร่มเงำของต้นไม้น้อยและสภำพภูมิ
ทัศน์ของลำนน้ ำพุค่อนข้ำงเสื่อมโทรมเนื่องจำกผลกระทบ
จำกน้ ำท่วม 
สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไป เป็นพ้ืนที่มีลำนน้ ำพุเป็นจุดเด่นและ
เป็นใจกลำงจึงน ำเอำนิทรรศกำร  พระรำชกรณียกิจของ ร.
9 มำน ำเสนอเรื่องรำวของท่ำน และยังเป็นที่นั่งพักผ่อนอีก
เนื่องจำกเป็นที่โล่งเหมำะแก่กำรนั่งรับลมหรือ             
ชมบรรยำกำศรอบๆ สวน 

- อ อกแ บ บ แ ล ะ
ปรับปรุงพ้ืนที่ ให้
เ ป็ น ล ำ น
นิ ท ร ร ศ ก ำ ร ให้
ควำมรู้เกี่ยวกับร.9 
เพ่ือระลึกถึงในสิ่ง
ที่ท่ำนเคยท ำไว้ให้
ลูกหลำนรุ่นต่อไป
ได้ชื่นชม 
 
- มีพ้ืนที่ส ำหรับนั่ง
พั ก ผ่ อ น  เ มื่ อ
เหนื่อยล้ำจำกกำร
ท ำกิจกรรม 
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เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี  
 
แสดง : Bubble Diagram                          ภำพที่ 3.32 
 

สัญลักษณ ์:
 
 
 
 
  
 

เชื่อมต่อระหว่ำงกิจกรรม 

ทำงเข้ำ-ออกโครงกำร 

Screen 

Zone   A 

   Zone   B 

   Zone  C 

   Zone  D 

ทำงเข้ำกิจกรรมหลัก 

แสดงเส้นทำงสัญจรรอง 

Buffer 
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เรื่อง : โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบำลเมืองปทุมธำนี  
 
แสดง : Site Relation                                      ภำพที่ 3.33 
 
สัญลักษณ ์:
 
 
 
 
  
 

   Zone  D 

   Zone  C 

   Zone  B 

   Zone  A 

ทำงเข้ำ-ออกโครงกำร 

เชื่อมต่อระหว่ำงกิจกรรม 

Buffer 

Screen 

ทำงเข้ำกิจกรรมหลัก 

แสดงเส้นทำงสัญจรรอง 
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3.7  สรุปกิจกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้โครงกำร  
  โครงกำรกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ ำเภอเมืองปทุมธำนี           
จังหวัดปทุมธำนี โดยมุ่งเน้นกำรออกแบบเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรสถำนที่พักผ่อนของ 
ประชำชนที่เข้ำมำใช้บริกำรพ้ืนที่โครงกำร โดยกำรท ำกำรศึกษำพ้ืนที่โครงกำรควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
โครงกำร และหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่โครงกำรเพ่ือก ำหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของ 
โครงกำรให้สอดคล้องกับแนวควำมคิดในกำรออกแบบในแต่ละสัดส่วน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ 
ศักยภำพพ้ืนที่โครงกำรโดยที่นโยบำยของโครงกำร และต้องค ำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยในด้ำนต่ำงๆ 
ของผู้ใช้โครงกำร  

 3.7.1 แนวควำมคิดในด้ำนกำรออกแบบพื้นที่ใช้สอยภำยในโครงกำร             
         3.7.1.1 พ้ืนที่ทำงเข้ำทำงทิศตะวันตก เนื่องจำกพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่โล่ง ซึ่งอยู่บริเวณ 
ด้ำนหน้ำของ โครงกำร และบริเวณพ้ืนด้ำนหน้ำเดิมเป็นลำนปูน และหินคลุก จึงไดมีกำรออกแบบ   
ให้พ้ืนทีส่วนนี้เป็น พ้ืนที่จอดรถ และจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ เพ่ือให้รม่เงำแกพ้ืนที่             
          3.7.1.2 พื้นที่ส่วนสำธำรณะ เนื่องจำกพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่โล่งซึ่งอยู่บริเวณรอบๆ พ้ืนที่
โครงกำร โดยที่พ้ืนที่ยังเป็นดินถม และหินคลุกไม่มีกำรจัดภูมิทัศน์ให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ จึงได้มี กำร
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนี้ขึ้นเพ่ือควำมสวยงำม และควำมร่มรื่นให้กับพ้ืนที่โครงกำร          
          3.7.1.3 พ้ืนที่ออกก ำลังกำย เนื่องจำกพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่โล่ง ซึ่งอยู่บริเวณด้ำนหลัง 
และด้ำน ข้ำงของโครงกำร ซึ่งพ้ืนที่บริเวณนี้พ้ืนเป็นหินคลุก จึงได้มีกำรออกแบบก ำหนดกำรกั้นเขต 
แดนให้กับพ้ืนที่ จัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนต่อพ้ืนที่ โดยก ำหนดกำรใชพ้ืนที่ 
คือ กำรจัดสวนหย่อมที่สวยงำม จัดพ้ืนที่ออกก ำลังกำย และพ้ืนที่ส ำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจแกผู้ที ่    
เขำ้มำใช้พ้ืนที่โครงกำร 
  3.7.2 กำรออกแบบด้ำนพืชพรรณ            
        กำรดูแลบ ำรุงรักษำพืชพรรณทุกชนิดที่เลือก ต้องพิจำรณำถึงกำรดูแลรักษำควรเน้นพืช
พรรณที่มีกำรบ ำรุงรักษำง่ำยและมีต้นทุนต่ำงจำกประโยชน์ใช้สอยทำงด้ำนต่ำงๆ ของพรรณไม้สำมำรถ
น ำพืชพรรณมำประยุกต์ใช้ในด้ำนแนวควำมคิดในกำรออกแบบด้ำนพืชพรรณตำมลักษณะของพ้ืนที่
และกำรแบ่งโซนได ้(ดังตำรำงที่ 3.6) ดังนี้  
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ตำรำงท่ี 3.6  แนวคิดในกำรออกแบบด้ำนพืชพรรณ  
       Zone กำรเข้ำใช้พื้นที่โครงกำร ประโยชนกำรใช้สอย/กำรเลือกพืชพรรณ 

A 
เป็นพื้นที่ 

ทำงเข้ำทำงทิศ
ตะวันตก 

1. พ้ืนที่จอดรถ  
2. พ้ืนที่ออกก ำลังกำย 
 

เนื่องจำกพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนโล่งด้ำนหน้ำ
พ้ื นที่ ส วนสำธำรณ ะ ลั กษณ ะ พ้ืนที่ เป็ น     
ลำนซีเมนต์ และหินคลุก ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได
รับแสงแดดร ำไรและบำงส่วนตลอดทั้งวัน 
ดังนั้นจึงเลือกใช้พืชพรรณที่ให้ร่มเงำ และ
สำมำรถทน ต่อสภำพอำกำศของพ้ืนที่ เพ่ือ  
สร้ำงจุดเด่น และควำมสวยงำมให้กับพ้ืนที่
รวมถึงมีกำรดูแลรักษำง่ำยดังนั้นจึงเลือกใช้
พืชพรรณที่ให้ร่มเงำ และทนต่อสภำพอำกำศ
ได้ดี เช่น หูกระจง กระพ้ีจั่น จำมจุรี เหลือง
ปรีดียำธร รำชพฤกษ์ นนทรี  เป็นต้น   

B 
เป็นพื้นทีท่ำงขวำ 
ด้ำนขำ้งถัดจำก
ฝั่งทิศตะวันตก 

1. พื้นทีพั่กผ่อน  
2. ลำนประติมำกรรม 
3. ป้อมยำมเก่ำ 

สภำพพ้ืนที่ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่หินคลุก และมี
สนำมหญ้ำที่เอำไว้ใช้กิจกรรม นันทนำกำร 
ดังนั้นจึงมีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  ดังนั้นจึง 
เลือกใช้พืชพรรณควรค ำนึงถึงควำมโดดเด่น
และกำรจัดสวนส ำหรับนั่งพักผ่อน จึงควร
เลือกพืชทนต่อสภำพอำกำศได้ดี เช่น กันเกรำ 
รำชพฤกษ์ หูกระจง ล ำดวน กระทิง นนทรี 
เป็นต้น 
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ตำรำงท่ี 3.6  แนวคิดในกำรออกแบบด้ำนพืชพรรณ (ต่อ) 
       Zone กำรเข้ำใช้พื้นที่โครงกำร ประโยชนกำรใช้สอย/กำรเลือกพืชพรรณ 

C 
เป็นพื้นที่ทำงเข้ำ

ทำงฝั่งทศิ
ตะวันออก 

 

1. ลำนแอโรบิค 
2. ลำนจอดรถจักรยำน 
3. ห้องน้ ำ 
 
 

เนื่องจำกพ้ืนที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่ทำงด้ำนหลัง 
เป็นพ้ืนที่ยังไมมีกำรจัดภูมิทัศน์ให้เหมำะสม
กับพ้ืนที่โครงกำร ดังนั้นจึงก ำหนดกำรกั้นเขต
แดนให้กับพ้ืนที่โครงกำรในส่วนพ้ืนที่ด้ำนหลัง
ทั้งหมด ก ำหนดทิศทำงเดินจัดภูมิทัศน์บริเวณ
รอบให้ เหมำะสม และจัด พรรณไม้ปิดบัง 
และ กำรเลือกใช้พืชพรรณที่ให้ร่มเงำ และ
เลือกพืช พรรณที่ สำมำรถ ทนต่ อสภำพ
อำกำศ และเพ่ือสรำงจุดเด่นควำมสวยงำม
ให้กับพ้ืนที่รวมถึงมีกำรดูแลรักษำง่ำย ดังนั้น
พืชพรรณที่ควรเลือกใช้ในบริเวณพ้ืนที่นี้คือ 
เหลืองปรีดียำธร หูกระจง กระพ้ีจั่น เป็นต้น 
ในกำรเลือกใช้ไม้พุ่มควรเลือกดูแลรักษำง่ำย 
เช่น โมก พุดศุภโชค เสริมสร้ำงควำมสวยงำม
ให้พ้ืนที่   

D 
เป็นพื้นที่ด้ำนล่ำง

ทำงฝั่งทิศใต้ 
 

1. ลำนน้ ำพ ุ
2.นิ ท รรศกำร เฉลิ ม พ ระ
เกียรต ิ
3.สนำมเด็กเล่น 

เนื่องจำกพ้ืนที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่ที่ยังไมมีกำรจัด
ภูมิทัศน์ให้เหมำะสมกับพ้ืนที่โครงกำร ดังนั้น
จึงก ำหนดกำรกั้นเขตแดนให้กับพ้ืนที่โครงกำร
ในสวนพ้ืนที่ด้ ำนหลังทั้ งหมด ก ำหนดทิศ
ทำงเดินจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบให้เหมำะสม 
และจัด พรรณไมปิดบัง และ กำรเลือกใช้พืช
พรรณที่ ให้  ร่มเงำ และเลือกพืช พรรณที่
สำมำรถ ทนต่อสภำพอำกำศ และเพ่ือสร้ำง
จุดเด่นควำมสวยงำมให้กับพ้ืนที่รวมถึงมีกำร
ดูแลรักษำงำ่ย ดังนั้นพืชพรรณที่ควรเลือกใช้ใน
บริเวณพ้ืนที่นี้ คือ ล ำดวน รำชพฤกษ์ กันเกรำ 
เป็นต้น ในกำรเลือกใช้ไม้พุ่มควรเลือกดูแล
รักษำง่ำย เช่น พุดศุภโชค โมกพวง เสริมสร้ำง
ควำมสวยงำมให้พ้ืนที่   
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 3.7.3  แนวควำมคิดในกำรออกแบบสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในพ้ืนที่           
        3.7.3.1 เก้ำอ้ี เป็นลักษณะของกำรนั่งแบบที่ต้องกำร เช่น เก้ำอ้ี ที่ ใช้ในบริเวณ    

พักผ่อนของบุคคลที่มำเป็นกลุ่ม และมีของที่ต้องกำรมีที่วำง  เก้ำอ้ีในบริเวณพักผ่อนที่ต้องกำรมีกำร
ท ำกิจกรรมน้อยๆ เก้ำอ้ีมักจัดวำงเป็นกลุ่มหลำยๆ ชุดในบริเวณ เดียวกัน เพ่ือเป็นจุดที่บ่งบอกวำ     
เป็นพื้นที่พักผอ่น  
  
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.34 ม้ำนั่ง  
ที่มำ : https://www.ihome108.com/22-tree-seating  
 
 
  
  
 
 
 
 

 
ภำพที่ 3.35 ที่นั่งคอนกรีตโค้ง  
ที่มำ : https://www.homenayoo.com          

   
  3.7.3.2  ถังขยะ คือ ถังรองรับขยะมูลฝอย เป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บ 
รวบรวม หรือสิ่งเหลือใช้จำกผู้ใช้พ้ืนที่โครงกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณที่ผู้ใช้มีจ ำนวนมำกควร 
ค ำนึงถึงรูปแบบ และต ำแหน่งที่ตั้งให้เขำ้กับพ้ืนที่ให้เหมำะสม โดยใช้วัสดุที่เลือกใช้ คือ พลำสติกหนำ 
ที่มีฝำปิดเพ่ือป้องกันเหม็นมีขนำดและมีล้อเพ่ือให้น ำเข้ำออกพ้ืนที่โครงกำรได้สะดวก และสัดส่วน
รวมถึงรูปแบบ อำจจัดเรียงไวบริเวณมุมบริกำรต่ำงๆ เช่น บริเวณที่ออกก ำลังกำย หรือตำมสถำนที่
พักผ่อนส่วนอีกรูปแบบหนึ่งมีขนำด และสัดส่วนรวมถึง กำรจัดเรียงไว้บริเวณภำยในตัวอำคำรทุก
อำคำรซึ่งมีลักษณะ ดังนี้     
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ภำพที่ 3.36 รูปแบบถังขยะ  
ที่มำ : https://static1velaeasy.readyplanet.com  
 

  3.7.3.3  เครื่องออกก ำลังกำยจัดไว้ส ำหรับบริกำรให้กับประชำชน ซึ่งค ำนึงถึง
รูปแบบและต ำแหน่งที่ตั้งให้เข้ำกับพ้ืนที่ให้เหมำะสม เครื่องออกก ำลังกำยนั้นมีหลำกหลำยไว้ส ำหรับ
บริกำร และบริเวณโดยรอบมีบริเวณที่นั่งพักผ่อนไว้ส ำหรับบริกำรวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องออกก ำลัง
กำยเป็นเหล็กหุ้มด้วยพลำสติก เนื่องจำกที่เลือกวัสดุชนิดนี้มีควำมคงทน ไม่ซีดจำงได้ง่ำยอำยุกำรใช้ 
งำนยำวนำน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.37 รูปแบบเครื่องออกก ำลังกำย  
ที่มำ : https:/www.fitnessandtoys.blogspot.com  
  
 3.7.4 แนวควำมคิดในกำรออกแบบมุมมอง  
         แนวควำมคิดด้ำนมุมมองนี้นั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงมำก ซึ่งสำมำรถแยกเป็นลักษณะ  
ต่ำงๆ ได้โดยเพ่ิมที่เป็นมุมมองที่ดีส่งเสริมภูมิทัศน์ที่สวยงำม และมุมมองในมุมนี้ไม่มีผลกระทบอะไร   
ต่อพ้ืนที่โครงกำร ซึ่งมุมมองนี้ได้แก  
         3.7.4.1 พ้ืนที่ Zone A พ้ืนที่ทำงเข้ำโครงกำรอยู่ฝั่งทิศตะวันตก ซึ่งพ้ืนที่โดยรอบ  เป็น
พ้ืนที่เปิดโล่งรับแดดร ำไรและบำงส่วนรับแดดตลอดทั้งวันไม่มีกำรจัดภูมิทัศน์โดยรอบจึงได้มีกำรจัดภูมิ
ทัศน์โดยรอบเพ่ือควำมสวยงำม และจัดลำนจอดรถ   
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ภำพที่ 3.38 มุมมองแบบเปิดโล่งในพ้ืนที่โครงกำร Zone A ฝั่งทิศตะวันออก  
  
 Zone B พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่โล่ง ซึ่งโดยรอบเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีกำรจัดภูมิทัศน์และไม่มีที่อ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับผู้มำใช้บริกำร จึงได้มีกำรจัดกิจกรรมลำนประติมำกรรม สนำมเปตอง และจัดภูมิทัศน์
สวนหย่อมโดยรอบเพ่ือควำมสวยงำม และมีกำรจัดที่นั่งพักผ่อนไว้ส ำหรับผู้เข้ำมำใช้บริกำรพ้ืนที่โครงกำร  
 
  
  
  
 
 

 ภำพที่ 3.39  มุมมองแบบเปิดโล่งในพ้ืนที่โครงกำร Zone B ฝั่งทิศเหนือ  
 
 Zone C พ้ืนที่ส่วนนี้อยู่ทำงทิศตะวันออก เดิมเป็นที่รกไม่มีกำรจัดภูมิทัศน์ให้เหมำะสมกับ
กำรใช้งำน จึงได้มีกำรจัดภูมิทัศน์ขึ้นโดยรอบทั้งไม้ยืนต้นเพ่ือให้ร่มเงำแก่พ้ืนที่ และใช้ไม้พุ่มเพ่ือปิดบัง
สำยตำพ้ืนที่กับตัวอำคำรส ำนักงำนไว้ส ำหรับให้บริกำรในพ้ืนที่ส่วนนี้ 
       
   
 
 
 
 

ภำพที่ 3.40 มุมมองแบบเปิดโล่งในพ้ืนที่โครงกำร Zone C ฝั่งทิศตะวันออก  
 
 Zone D พ้ืนที่ส่วนนี้อยู่ทำงทิศใต้ เดิมนั้นเป็นลำนน้ ำพุยังไม่มีกำรจัดภูมิทัศน์ให้เหมำะสมกับ
กำรใช้งำน จึงได้มีกำรจัดภูมิทัศน์ขึ้นโดยรอบทั้งไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงำแก่พ้ืนที่ 
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ภำพที่ 3.41 มุมมองแบบเปิดโล่งในพ้ืนที่โครงกำร Zone D ฝั่งทิศใต ้ 
 
  3.7.5  แนวคิดด้ำนกำรดูแลรักษำ                                                                                                                 
         ภูมิทัศน์เป็นงำนที่จะต้องปฏิบัติติเพ่ือให้งำนภูมทิัศน์สวยงำมอยูเสมอสำมำรถจัดกลุ่ม
กำรดูแลรักษำได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
          3.7.5.1  ดูแลรักษำภูมิทัศน์ดำดอ่อน (Softscape) สำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้    
             1) กำรใส่ปุย๋ ปุ๋ยที่ใช้ในพ้ืนที่โครงกำรแบงออกเปน็ 2 ชนิด คือ                            
          (1) ปุย๋อนิทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ไดจ้ำกธรรมชำติ แบ่ง 2 ชนิด คือ ปุ๋ยคอก 
และปุ๋ยหมัก แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ปุย๋หมักมำกกว่ำ เพรำะปุ๋ยหมักเปน็ปุ๋ยที่ไดจ้ำกกำรย่อยสลำยของ
ซำกพืช และซำกสัตว์จึงไมค่่อยมีเมล็ดวัชพืชปะปน โดยกำรให้ปุย๋อินทรียจ์ะควบคู่ไปกับกำรให้ปุย๋เคมี 
กำรใสปุ่ย๋อินทรีย์ควรใส่ทุก 1-2 สัปดำห์ต่อครั้ง เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้ำงของดิน                           
         (2) ปุย๋เคม ีหรือปุย๋วิทยำศำสตร์ คือ ปุ๋ยที่ผลิตจำกอนินทรียวัตถุ โดย
ค ำนวณธำตุอำหำรส ำคัญไว้เพ่ือที่สำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว                 
                            2) หลกักำรใส่ปุย๋                       
                 (1) ชนิดของปุ๋ยต้องมีธำตุอำหำรที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของพืช
พรรณชนิดนั้นๆ เช่น พืชพรรณท่ีปลูกใหม่ต้องกำรปุ๋ยที่มีธำตุไนโตรเจนสูง                    

                 (2) ใส่ปุย๋ในปริมำณที่พอเหมำะ                    
                   (3) กำรใส่ปุ๋ยบริเวณที่พืชพรรณดูดซึมได้เร็วที่สุด เช่น บริเวณโคนต้น
พืชพรรณ หรือ ทำงใบโดยตรง เพ่ือพืชพรรณจะได้น้ ำธำตุอำหำรไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ      
                            (4) ปุ๋ยอินทรีย์ควรใสก่อนปลูกพืชพรรณประมำณ 1-2 เดือน เพ่ือช่วย
ในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงดินกอ่นปลูกแลวจึงใส่ปุย๋เคมีเม่ือเริ่มปลูกพืชพรรณ                            
                            (5) กำรใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กันไปเพ่ือป้องกันดิน
กรด-ด่ำงเกินไปและช่วยในกำรระบำยน้ ำ และอำกำศในดิน                             

                 (6) กำรใส่อินทรีย์ควรใส่ทุก  ๆ1-2 เดือนต่อครั้ง เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้ำงดิน   
                  (7) ควรใส่ปุย๋หลังกำรพรวนดิน และก ำจัดวัชพืชแลวเพ่ือพืชพรรณจะได้
ดูดซึมปุ๋ยไดอ้ย่ำงเต็มท่ี    
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ภำพที่ 3.42  กำรใส่ปุย๋พืชพรรณ  
ที่มำ : https://www.1.bp.blogspot.com  
  
                            3) กำรพรวนดิน คือ กำรท ำให้ดินที่อัดตัวแน่นโปร่งสำมำรถระบำยน้ ำ และ
อำกำศได้ดีรวมทั้งเป็นกำรก ำจัดวัชพืช และแมลงศัตรูพืชอีกทำงหนึ่งกำรพรวนดินควรปฏิบัติก่อนใส่ปุ๋ย
เพ่ือให้ปุย๋ตกลงในช่องว่ำงของดิน ซึ่งจะท ำให้รำกพืชสำมำรถดูดซึมปุ๋ยไดอ้ย่ำงสะดวก           
         วิธีกำรพรวนดิน                                        
      (1) ใช้จอบถำก หรือจอบอเนกประสงค์พรวน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติติท ำได้
โดยทั่วไปอำจท ำก่อนหรือท ำหลังจำกท่ีปลูกพืชพรรณแลวกไ็ด้                                            
                   (2) ใช้ส้อมพรวน เป็นวิธีใช้แปลงปลูกพืชพรรณคลุมดินขนำดเล็กหรือ
กระถำงปลูกไมป้ระดับหลักกำรพรวนดิน                               
                   (3) กำรพรวนดิน นั้นเมื่อสังเกตเห็นว่ำผิวหนำดินอัดแน่นเกินไปหรือ
น้ ำซึมสู่รำกช้ำ 
                   (4) ในกำรพรวนดินแต่ละครั้ง จะต้องระมัดระวังไม่ท ำให้รำกพืชพรรณ
ขำดมำกเกินไป 
                   (5) กำรพรวนดิน จะต้องพรวนบริเวณโคนต้นพืชพรรณ ใกล้เคียง
เพ่ือที่รำกจะสำมำรถดูดอำกำศ                          
                   (6) กำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จะตองมีขนำดที่เหมำะสมกับขนำด
ของ พ้ืนที่และพืชพรรณ  
                   (7) กำรพรวนดินควรท ำก่อนกำรใส่ปุ๋ย และควบคู่ไปกับกำรก ำจัด
วัชพืช และแมลงศัตรูพืช เพ่ือให้พืชพรรณดูดซับปุ๋ยไดอ้ย่ำงเต็มที่    
         4) กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชที่ท ำลำยพืชพรรณให้เกิดควำมเสียหำยขำดควำม
สวยงำม และท ำให้พืชพรรณชะลอกำรเติบโต สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ                                  
          (1) แมลงศัตรูพืช                                   
          (2) โรคพืช                                   
         (3) สัตว์ชนิดต่ำงๆ   
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          5) หลักกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช                                 
                   (1) พิจำรณำสำเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แลวจึงหำวิธีในกำร
ป้องกัน ก ำจัดทีเ่หมำะสมตำมสำเหตุที่เกิด                               
                   (2) ควรรีบป้องกันก ำจัดแมลง และโรคทันทีที่พบ เช่น ควรจับแมลง
ท ำลำย หรือเก็บส่วนของพืชพรรณเป็นโรคเผำไฟกอ่นระบำดมำก    
                   (3) เลือกใช้สำรเคมีที่ใช้ก ำจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช รวมทั้งอ่ำน
วิธีกำรใช้และส่วนผสมจำกบริษัทผู้ผลิตอย่ำงเครง่ครัด                             
                   (4) ก่อนฉีดพ่น ควรหำหน้ำกำก หรือชุดป้องกันสำรเคมีและคนที่ฉีด
พ่นต้องอยู่เหนือลมเสมอ       
                   (5) ควรฉีดพ่นช่วงใกล้ค่ ำไม่ควรฉีด เมื่อแดดร้อนจัดเพรำะสำรเคมีจะ
ระเหยเร็วหรือควรฉีดก่อนฝนตกอย่ำงน้อย 6 ชั่วโมง เพรำะฝนตกชะล้ำงสำรเคมีออกหมด   
                   (6) ขณะท ำกำรฉีดพ่นสำรเคมีไม่ควรรับประทำนอำหำรหำร หรือวำง
ภำชนะบรรจุอำหำรไว้ใกล้เคียงบริเวณปฏิบัติติงำนตลอดจนไม่ควรน ำเด็ก หรือสัตว์เลี้ยงไว้ใกล้บริเวณ
ที่ปฏิบัติติงำนเพรำะอำจถูกละอองสำรเคมี                               
                   (7) หลังจำดฉีดพนสำรเคมีแลวอำบน้ ำชะล้ำงร่ำงกำยให้สะอำดแล้ว
เปลี่ยนเสื้อผ้ำใหมท่ันที    
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.43  กำรฉีดพ่นสำรเคมี  
ที่มำ : https://www.rlnwfile.com  
  
        6) กำรตัดแต่งกิ่ง คือ กำรควบคุมกำรเจริญเติบโตได้ดีปรับปรุงรูปทรงของพืช
พรรณให้สวยงำม และป้องกันก ำจัดศัตรูพืช เพ่ือใหพื้ชพรรณเจริญเติบโตไดด้ีมีวิธีกำรปฏิบัติ ดังนี้                                                       
            กำรตัดแตง่ไมย้ืนต้น มีวิธีกำรปฏิบัติ ดังนี้             
                          (1) ใช้เลื่อยตัดด้ำนล่ำงของกิ่งขึ้นประมำณ 1/3 ของเสนผ่ำศูนย์กลำงกิ่ง
       (2) จำกนั้น ตัดด้ำนบนลงมำประมำณ 1/3 ของเส้นผ่ำศูนย์กลำงกิ่งห่ำง
กันประมำณ 20 เซนติเมตร ทำงโคนกิ่ง           
               (3) ตัดกิ่งให้ชิดโคนแลวแต่งแผลและทำหรือพ่นดว้ยยำแผลต้นไม ้
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           กำรตัดแต่งไม้พุ่ม มีวิธีกำรปฏิบัติ ดังนี้           
                  (1) ตัดกิ่งที่แน่นออกเพ่ือให้ไดท้รงพุ่มที่โปร่งขึ้นโดยตัดออกทั้งกิ่ง        
                  (2) ตัดออกเพียงบำงส่วนเพ่ือให้กิ่งเล็กๆ มำกขึ้นโดยกำรท ำให้กิ่งสั้นลง ซึ่งจะ
ตัดที่ตำข้ำง และตัดให้ถึงส่วนข้อของกิ่ง (กำรดูแลภูมิทัศน์ดำดอ่อน ขอบเขตกำรดูแลรักษำงำนภูมิทัศน์ 
สื บ ค้ น จ ำ ก  https://www.faed.mju.ac.th/it/student/success/student_data/011/chapter5-3-
1.html, 2549)  
 ดังนั้น กำรดูแลรักษำงำนภูมิทัศน์ ได้แก่ องค์ประกอบในงำนภูมิทัศน์ที่ ไม่มีชีวิต และมีควำม 
แข็งแรงเป็นงำนที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมสะอำด และซ่อมบ ำรุงงำนภูมิทัศน์ ดำดแข็งให้ สำมำรถใช้
งำนไดส้ะดวกปลอดภัยซึ่งจะมีกำรดูแล และตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ (ดังตำรำงที่ 3.7)  
 
ตำรำงท่ี 3.7 กำรสรุปแนวควำมคิดในกำรดูแลรักษำ 

 
 
 
 

ประเภทงำน ลักษณะงำน รำยละเอียดในกำรดูแลรักษำ หมำยเหตุ 
ภูมิทัศน์ดำด

อ่อน  
(Softscape) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ยืนต้น 1. กำรใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ ำเสมอซึ่งปุ๋ย
อินทรีย์นั้นสำมำรถแบงออกได้ดังนี้ คือ ปุ๋ย
คอกและปุ๋ยหมัก  
2. กำรพรวนดินพรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่ำดิน
นั้นแหง และมีกำรอัดตัวแน่นก็ควรจะพรวน
ดิน แต่ควรระวังไม่ให้โดนรำกของพืชพรรณ
นั้นๆ   
3. ก ำจัดโรคและแมลง เมื่อสังเกตเห็นว่ำพืช
พรรณนั้นๆ มีโรค หรือมีสิ่งผิดปกติควรท ำ 
กำรหำสำเหตุ และชนิดของโรคแต่เนิ่น ๆทันที
แลวท ำกำรรักษำหรือพ่นยำ เพ่ือเป็นกำร
ป้องกัน   
4. กำรก ำจัดวัชพืช ควรถอนวัชพืชบริเวณโคน
ของตนพืชนั้นๆ เพื่อให้พืชนั้นได้รับสำรอำหำร
อย่ำงเต็มท่ี 

กำร ใส่ ปุ๋ ย ห รื อ
พรวนดินสัปดำห์
ละ 1-2 ครั้ง 



115 
 

ตำรำงท่ี 3.7 กำรสรุปแนวควำมคิดในกำรดูแลรักษำ (ต่อ) 
ประเภทงำน ลักษณะงำน รำยละเอียดในกำรดูแลรักษำ หมำยเหตุ 

ภูมิทัศน์ดำดอ่อน  
(Softscape) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมพุม 1. กำรใส่ปุย๋ ใสปุย๋อินทรีย์สม่ ำเสมอ   
2. กำรพรวนดิน พรวนดินเมื่อสังเกตเห็น
ว่ำดินนั้นแหง และมีกำรอัดตัวแน่นก็ควร
จะพรวนดิน แต่ควรระวังไม่ให้โดนรำก
ของพืชพรรณนั้นๆ  
3. ก ำร ก ำ จั ด โร ค แ ล ะแ ม ล ง  เมื่ อ
สังเกตเห็นว่ำพืชพรรณนั้นๆ มีโรค หรือมี
สิ่งผิดปกติควรท ำกำรหำสำเหตุ และ
ชนิดของโรคแต่เนิ่นๆ ทันทีแล้วท ำกำร
รักษำหรือพ่นยำ เพ่ือป้องกำรกัน 
4. กำรก ำจัดวัชพืช  ควรถอนวัชพืช
บริเวณโคนต้นพืชนั้นๆ เพ่ือให้ พืชนั้น
ไดร้ับสำรอำหำรอย่ำงเต็มท่ี 
 

ในกรณีฤดูฝนควร 
ลดกำรรดน้ ำเป็น 
3 ครั้งต่อ/สัปดำห์ 

 

ภูมิทัศน์ดำดแข็ง 
(Hardscape) 

 
 
 
 
 
 
 

ถ น น  ร ะบ บ
ไฟ ฟ้ ำ ศำลำ
นั่งพักผ่อน 

1. กำรท ำควำมสะอำดและซ่อมแซม
บ ำรุงถนนและทำงเท้ำ 
2. ตรวจเช็คแผ่นทำงเท้ำที่ช ำรุดเพ่ือ
ซ่อมแซม 
3. ทำสี อุปกรณ์ที่ มีอยู่ ในสภำพที่ เก่ำ 
ทรุดโทรมเปลี่ยนสิ่งผุผังที่เป็นอันตรำย 
4. ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ต่ำงๆ เมื่อมีสภำพ
เสื่อมโทรมจำกกำรใช้งำนลักษณะต่ำงๆ 
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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 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.5 แนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบ (Main Concept) 
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ภาพที่ 4.6 ผังแม่แบบ (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.7 ไฟสนำม (Light Plan) 
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ภาพที่ 4.8 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone A) 
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ภาพที่ 4.9 Perspective Zone A 
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ภาพที่ 4.10 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone B) 
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ภาพที่ 4.11 Perspective Zone B 

 



127 

 

 

ภาพที่ 4.12 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone C) 
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ภาพที่ 4.13 Perspective Zone C 
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ภาพที่ 4.14 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone D) 
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ภาพที่ 4.15 Perspective Zone D 
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ภาพที่ 4.16 Perspective 
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ภาพที่ 4.17 Detail Element Design 
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4.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน ์
ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1

1.1

1.ลำนจอดรถ

    1.1 ทราบหยาบรองพ้ืน หนา 5 ซม. 637.00 ลบ.ม. 360.00          229,320.00      91.00      57,967.00         287,287.00        

    1.2 คอนกรีต หนา 15 ซม. 352.35 ลบ.ม. 1,400.00        493,290.00      398.00     493,290.00        

    1.3 ไม้แบบ 148.12 ตร.ม. 180.00          26,661.60       133.00     19,699.96         46,361.56          

    1.4 .ตะปู 29.62 กก. 30.00            888.60            -                  888.60              

    1.5 เหล็กตะแกรง Ø 6 มม. 2,348.00     ตร.ม. 26.00            61,048.00       5.00        11,740.00         72,788.00          

2.สนำมเปตอง

   1.1 ทรายหยาบ หนา 5 ซม. 22.00 ลบ.ม. 360.00          7,920.00         91.00      2,002.00          9,922.00           

   1.2 คอนกรีต 41.40 ลบ.ม. 1,400.00        57,960.00       398.00     16,477.20         74,437.20          

   1.3 ไม้แบบ 25.80 ตร.ม. 180.00          4,644.00         133.00     3,431.40          8,075.40           

   1.4 ตะปู 5.16 กก. 30.00            154.80            -                  154.80              

   1.5 หินคลุก 22.25 ลบ.ม. 413.00          9,189.25         99.00      2,202.75          11,392.00          

1,004,596.56  

2

2.1

1. ลำนประติมำกรรม

   1.1 ทรายหยาบ หนา 5 ซม. 44.52 ลบ.ม. 360.00          16,027.20       91.00      4,051.32          20,078.52          

   1.2 คอนกรีต หนา 10 ซม. 89.04 ลบ.ม. 1,400.00        124,656.00      398.00     35,437.92         160,093.92        

   1.3 ไม้แบบ 15.40 ตร.ม. 180.00          2,772.00         133.00     2,048.20          4,820.20           

   1.4 ตะปู 3.00 กก. 30.00            90.00             -                  90.00                

   1.5 เหล็กตะแกรง Ø 6 มม. 88.55 ตร.ม. 26.00            2,302.30         5.00        442.75             2,745.05           

   1.6 พ้ืนหินขัดสีขาวเหลือง 77.00 ตร.ม. 595.00          45,815.00       183.00     14,091.00         59,906.00          

   1.7 พ้ืนหินขัดสีขาวเทา 15.40 ตร.ม. 595.00          9,163.00         183.00     2,818.20          11,981.20          

259,714.89    

2.2

1. รูปป้ันลำนประติมำกรรม (5 ช้ิน) 

   1.1 ทรำยหยำบ หนำ 5 ซม. 0.15 ลบ.ม. 360.00          54.00             91.00      13.65               67.65                

   1.2 คอนกรีต 0.40 ลบ.ม. 1,400.00        560.00            398.00     560.00              

   1.3 ไม้แบบ 1.27 ตร.ม. 180.00          228.60            133.00     168.91             397.51              

   1.4 ตะปู 0.25 กก. 30.00            7.50               -                  7.50                 

   1.5 เหล็กตะแกรง Ø 6 มม. 3.10 ตร.ม. 26.00            80.60             5.00        15.50               96.10                

   1.6 ก่ออิฐ 1.40 ตร.ม. 130.00          182.00            89.00      124.60             306.60              

   1.7 คอนกรีตขัดมัน 5.00 ตร.ม. 380.00          1,900.00         82.00      410.00             2,310.00           

3,745.36        

Zone B

งำนพ้ืน

งำนหล่อ 

รวม

Zone A

รวม

งำนพ้ืน

รวม

งำน Hardscape

บัญชีปริมำณค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน  รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรงงำน
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ)  

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

2.3

1. ทำงว่ิง

   1.1 ทรำยหยำบ หนำ 0.05 ซม. 33.80 ลบ.ม. 360.00          12,168.00       91.00      3,075.80          15,243.80          

   1.2 คอนกรีต หนำ 10 ซ.ม. 67.60 ลบ.ม. 1,635.00        110,526.00      436.00     29,473.60         139,999.60        

   1.3 ไม้แบบ 67.60 ตร.ม. 180.00          12,168.00       133.00     8,990.80          21,158.80          

   1.4 ตะปู 13.52 กก. 30.00            405.60            -                  405.60              

   1.5 เหล็กตะแกรง Ø 6 มม. 676.00 ตร.ม. 26.00            17,576.00       5.00        3,380.00          20,956.00          

   1.6 พ้ืนยำงมะตอย 1,514.00     ตร.ม. 400.00          605,600.00      50.00      75,700.00         681,300.00        

879,063.80    

3

1. ทรายหยาบ 5 ซม. 2.71 ลบ.ม. 360.00          975.60            91.00      246.61             1222.21

2. คอนกรีต หนา 10 ซม. 5.43 ลบ.ม. 1,400.00        7,602.00         398.00     2,161.14          9763.14

3. ไม้แบบ 8.09 ตร.ม. 180.00          1,456.20         133.00     1,075.97          2532.17

4. ตะปู 1.61 กก. 30.00            48.30             -                  48.30

5. พ้ืนทรายล้างสีเหลืองทอง 54.32 ตร.ม. 250.00          13,580.00       99.00      5,377.68          18957.68

32,523.50      

4

1. ทรายหยาบ หนา 5 ซม. 7.13 ลบ.ม. 360.00          2,565.00         91.00      648.38             3,213.38           

2. คอนกรีต 2.88 ลบ.ม. 1,400.00        4,032.00         398.00     1,146.24          5,178.24           

3. ไม้แบบ 89.88 ตร.ม. 180.00          16,178.40       133.00     11,954.04         28,132.44          

4. ตะปู 17.97 กก. 30.00            539.10            -                  539.10              

5. คอนกรีตขัดมัน 162.56 ตร.ม. 380.00          61,772.80       82.00      13,329.92         75,102.72          

6. เหล็กกล่อง 4x4 น้ิว 27.50 เมตร 260.00          7,150.00         76.00      2,090.00          9,240.00           

7. เหล็กกล่อง 1x1 น้ิว 51.50 เมตร 221.00          11,381.50       64.00      3,296.00          14,677.50          

7. เหล็กกล่อง 1x2 น้ิว 51.50 เมตร 132.00          6,798.00         36.00      1,854.00          8,652.00           

8. หลังคำเมทัสชีล 89.50 ตร.ม. 170.00          15,215.00       75.00      6,712.50          21,927.50          

166,662.88    

1. ทรายหยาบ หนา 5 ซม. 2.80 ลบ.ม. 360.00          1,008.00         91.00      254.80             1,262.80           

2. คอนกรีต 2.52 ลบ.ม. 1,400.00        3,528.00         398.00     1,002.96          4,530.96           

3. ก่ออิฐบล๊อก 16.80 ตร.ม. 178.00          2,990.40         89.00      1,495.20          4,485.60           

10,279.36      

Zone C

 1. งำนพ้ืน

รวม

Zone D

รวม

รวม

1. ลำนพระรำชกรณียกิจ

2. บล็อคคอนกรีต

งำนทำงเดิน 

รวม

งำน Hardscape

บัญชีปริมำณค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน  รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรงงำน
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ) 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1. ทรายหยาบ หนา 5 ซม. 0.48 ลบ.ม. 360.00          172.80            91.00      43.68               216.48              

2. คอนกรีต หนา 2 ซม. 2.00 ลบ.ม. 1,400.00        2,800.00         398.00     796.00             3,596.00           

3. ไม้แบบ 4.20 ลบ.ม. 180.00          756.00            133.00     558.60             1,314.60           

4. ตะปู 0.84 กก. 30.00            25.20             -                  25.20                

5. เหล็กตะแกรง Ø 6 มม. 9.76 ตร.ม. 26.00            253.76            5.00        48.80               302.56              

6. ก่ออิฐบล๊อก 16.00 ตร.ม. 178.00          2,848.00         89.00      1,424.00          4,272.00           

7. คอนกรีตขัดมัน 30.50 ตร.ม. 380.00          11,590.00       82.00      2,501.00          14,091.00          

23,817.84      

1. ทรายหยาบ 5 ซม. 23.63 ลบ.ม. 360.00          8,506.80         91.00      2,150.33          10,657.13          

2. คอนกรีต หนา 10 ซม. 24.48 ลบ.ม. 1,400.00        34,272.00       398.00     9,743.04          44,015.04          

3. ไม้แบบ 16.21 ตร.ม. 180.00          2,917.80         133.00     2,155.93          5,073.73           

4. ตะปู 3.24 กก. 30.00            97.20             -                  97.20                

5. เหล็กตะแกรง Ø 6 มม. 244.80 ตร.ม. 26.00            6,364.80         5.00        1,224.00          7,588.80           

6. พ้ืนยางกันกระแทก 244.80 ตร.ม. 890.00          217,872.00      50.00      12,240.00         230,112.00        

7. ทรายหยาบ 10 ซม. 22.78 ลบ.ม. 360.00          8,201.16         91.00      2,073.07          10,274.23          

307,818.13    

1. ทรายหยาบ 0.05 ซม. 5.87 ลบ.ม. 360.00          2,113.20         91.00      534.17             2,647.37           

2. คอนกรีต 16.68 ลบ.ม. 1,400.00        23,352.00       398.00     6,638.64          29,990.64          

3. ไม้แบบ 51.70 ตร.ม. 180.00          9,306.00         133.00     6,876.10          16,182.10          

4. ตะปู 10.34 กก. 30.00            310.20            -                  310.20              

5. เหล็กตะแกรง Ø 6 มม. 117.50 ตร.ม. 26.00            3,055.00         5.00        587.50             3,642.50           

6. พ้ืนยางกันกระแทก 101.05 ตร.ม. 890.00          89,934.50       50.00      5,052.50          94,987.00          

7. ก่ออิฐบล๊อก 16.00 ตร.ม. 178.00          2,848.00         89.00      1,424.00          4,272.00           

8. ทรายล้างสีขาวเหลือง เบอร์4 44.65 ตร.ม. 250.00          11,162.50       99.00      4,420.35          15,582.85          

167,614.66    

6

1. ไฟ Post top light 9.00 ต้น 1,200.00        10,800.00       90.00      810.00             11,610.00          

2. ไฟสปอร์ตไลท์ L&E 3.00 ต้น 1,450.00        4,350.00         99.00      297.00             4,647.00           

3. ไฟสนาม Pole light 25.00 ต้น 13,500.00      337,500.00      1,000.00  25,000.00         362,500.00        

4. ไฟสปอร์ตไลท์ Himast สูง 15 เมตร 4.00 ต้น 185,000.00    740,000.00      1,600.00  6,400.00          746,400.00        

5. ไฟถนนหลังเต่า 10.00 ต้น 1,889.00        18,890.00       90.00      900.00             19,790.00          

1,144,947.00  

5. ท่ีน่ังคอนกรีต (ลำนสนำมเด็กเล่น)

รวม

4. ลำนสนำมเด็กเล่น

รวม

งำนระบบไฟ

รวม

3. ท่ีน่ังคอนกรีต

รวม

งำน Hardscape

บัญชีปริมำณค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน  รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรงงำน
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ)  

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

7

1. ถังขยะ 240 ลิตร 18.00 ใบ 300.00         5,400.00        99.00     1,782.00         7,182.00          

7,182.00         

3,891,434.04   

5

1. ป้ายสแตนเลส 4x8 หนา 2 มม. 13.00 ชุด 3,890.00       50,570.00      -                50,570.00        

1. เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง 1.00 ชุด 235,000.00   235,000.00     -                235,000.00       

1. ม้าน่ัง 12.00 ตัว 3,000.00       36,000.00      36000.00

321,570.00     

321,570.00     

1

1. กระพ้ีจ่ัน 8 น้ิว สูง 18 เมตร 51.00 ต้น 3,500.00       178,500.00     300.00    15,300.00       193,800.00       

2. หูกระจง 6 น้ิว สูง 17 เมตร 35.00 ต้น 3,000.00       105,000.00     300.00    10,500.00       115,500.00       

3. นนทรี 8 น้ิว สูง 12 เมตร 22.00 ต้น 2,200.00       48,400.00      300.00    6,600.00         55,000.00        

4. มะฮอกกานีใบใหญ่ 4 น้ิว สูง 10 เมตร 49.00 ต้น 1,500.00       73,500.00      300.00    14,700.00       88,200.00        

5. กระทิง 4 น้ิว สูง 15 เมตร 32.00 ต้น 3,000.00       96,000.00      300.00    9,600.00         105,600.00       

6. กันเกรา 5 น้ิว สูง 17 เมตร 4.00 ต้น 2,000.00       8,000.00        300.00    1,200.00         9,200.00          

7. ราชพฤกษ์ 4 น้ิว 11 เมตร 34.00 ต้น 1,800.00       61,200.00      300.00    10,200.00       71,400.00        

8. จามจุรี 10 น้ิว สูง 20 เมตร 17.00 ต้น 4,000.00       68,000.00      300.00    5,100.00         73,100.00        

9. ล าดวน 5 น้ิว สูง 9 เมตร 7.00 ต้น 2,000.00       14,000.00      300.00    2,100.00         16,100.00        

10. เหลืองปรีดียาธร 5 น้ิว สูง 15 เมตร 38.00 ต้น 3,000.00       114,000.00     300.00    11,400.00       125,400.00       

11. ไม้ค้ ายัน 289.00 ต้น 250.00         72,250.00      100.00    28,900.00       101,150.00       

954,450.00     

2

1. โมกพวง ถุง 6 น้ิว 585.00 ต้น 80.00           46,800.00      20.00     11,700.00       58,500.00        

2. ไทรเกาหลี ถุง 12 น้ิว 364.00 ต้น 150.00         54,600.00      18.00     6,552.00         61,152.00        

3. พุดศุภโชค ถุง 8 น้ิว 234.00 ต้น 40.00           9,360.00        20.00     4,680.00         14,040.00        

4. เข็มชมพูพิษณุโลก 140.00 ต้น 15.00           2,100.00        5.00       700.00           2,800.00          

5. กระดุมทองต้น 2274.00 ตรม. 22.00           50,028.00      2.20       5,002.80         55,030.80        

6. ไอริสสีเหลือง 126.18 ตรม. 20.00           2,523.60        2,523.60          

7. ดินปลูก 209.00 ลบม. 450.00         94,050.00      100.00    20,900.00       114,950.00       

8. หญ้ามาเลย์ 13189.30 ตรม. 17.00           224,218.10     2.20       29,016.46       253,234.56       

9. หญ้าพลาทล่ัม 412.75 ตรม. 22.00           9,080.50        2.20       908.05           9,988.55          

10. ทรายถม 209.00 ลบ.ม. 310.00         64,790.00      99.00     20,691.00       85,481.00        

657,700.51     

1,612,150.51   

5,503,584.55   

1.2946           

7,124,940.55   

321,570.00     

7,446,510.55   

งำน Hardscape

บัญชีปริมำณค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน  รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรงงำน

รวมรำคำ งำน Hardscape

งำนอุปกรณ์เพ่ิม

รวม

รวม

งำน Softscape

ไม้ยืนต้น

ไม้พุ่มไม้คลุมดิน

รวม

งำนครุภัณฑ์

รวม

รวมรำคำ งำนครุภัณฑ์

รวมรำคำ งำน Softscape

รวมรำคำ งำน Softscape และ งำน Hardscape

รวมรำคำ งำนครุภัณฑ์

รวมท้ังส้ิน

(เจ็ดล้ำนส่ีแสนส่ีหม่ืนหกพันห้ำร้อยสิบบำทห้ำสิบห้ำสตำงค์)

รวม Factor F

รวม

 



บทท่ี 5 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

 จาการศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนปทุมสัมพันธ์ ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี      
ชุมชนบางปรอก โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 13 ไร่ หรือ 20,800 ตารางเมตร เป็นสวนสาธารณะหลักของเมือง
ปทุมธานีซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ของกรมราชทัณฑ์ และบางส่วนเป็นพื้นที่ของราชพัสดุ โดยคุณหญิงจรัสศรีได้
ร่วมมือกับผังเมืองเพ่ือแลกเปลี่ยนสถานที่จากเรือนจ าให้เป็นสวนสาธารณะโดยทางผู้ ดูแลโครงการ
โครงการต้องการให้สวนสาธารณะเกิดความสวยงามและสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน 
ประกอบกับให้ความปลอดภัยกับเด็ก และบุคคลที่มาใช้บริการและเพ่ือตอบสนองต่อกิจกรรมการออก
ก าลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง เช่น  การจัดวางเครื่องเล่น
ส าหรับเด็ก มุมส าหรับผ่อนคลาย ลานออกก าลังกาย ให้สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยซึ่งมีแนวความคิด
หลักที่ต้องการให้โครงการเป็นพ้ืนที่สีเขียวมากที่สุด มีความร่มรื่น และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักโดยมีแนวความคิดที่ว่าสถานที่แห่งความทรงจ าของ
รัชกาลที่ 9  จากการศึกษาความต้องการข้างต้นสามารถน ามาประกอบเพ่ือใช้ในการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่ง  ราคาทั้งหมดภายในโครงการ 7,446,510 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพักห้า
ร้อยสิบบาทถ้วน) และก าหนดรูปแบบกิจกรรมดังนี้ 
 5.1.1 Zone A มีขนาด 4,995.68 ตารางเมตร ท าการออกแบบพื้นที่ออกก าลังกาย เป็นพื้นที่
บริเวณหน้าทางเข้าโครงการทางทิศตะวันตก พ้ืนที่ทางหน้าโครงการควรมีการจัดภูมิทัศน์และลาน
จอดรถ เพราะจะได้มีพ้ืนที่จอดรถให้ผู้เข้ามาใช้บริการภายในโครงการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 5.1.2 Zone B มีขนาด 11,184.71 ตารางเมตร ท าการออกแบบพ้ืนที่ส่วนพักผ่อน เป็นพื้นที่
บริเวณทางทิศเหนือ โดยสภาพทั่วไปของพ้ืนที่มีพรรณไม้เดิมอยู่ แต่ต้นไม้บางส่วนให้ร่มเงาไม่เพียงพอ 
จึงควรปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาเหมาะแก่การพักผ่อน และปลูกต้นไม้ที่ช่วยบังสายตาจากภายนอกเพ่ือ
การพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น 
 5.1.3 Zone C มีขนาด 2,098.95 ตารางเมตร ท าการออกแบบพ้ืนที่ลานกิจกรรมและลาน
จอดจักรยาน สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีไม้ใหญ่ค่อนข้างน้อย จึงน ามาท าลานกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นต้องมีไม้
ใหญ่ปกคลุมเพราะจะท าให้รู้สึกโล่งในการท ากิจกรรม และเหมาะที่จะท าลานจอดรถจักรยาน
เนื่องจากอยู่ติดกับทางเข้าทางทิศตะวันออก ซึ่งติดกับตลาดเหมาะแก่การจอดยานพาหนะขนาดเล็ก 
 5.1.4 Zone D มีขนาด 2,520.66 ตารางเมตร ท าการออกแบบส่วนนิทรรศการพระราช
กรณียกิจของรัชกาลที่ 9 และพ้ืนที่พักผ่อน สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่มีลานน้ าพุเป็นจุดเด่น   
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และเป็นใจกลางจึงน าเอานิทรรศการพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 มาน าเสนอเพ่ือให้ผู้มาใช้
บริการได้เรียนรู้และร าลึกถึงท่าน 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ  
 5.2.1 ในการศึกษาครั้งนี้มีปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ได้จัดท า
แบบสอบถามในช่วงเวลาที่จัดท าเพียงครั้งเดียว โดยไม่ได้ศึกษาทุกวันท าการ และส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาวันจันทร์-วันศุกร์ ท าให้การสังเกตและจัดท าแบบสอบถามข้อมูลที่น้อยจึงอาจท าให้ข้อมูล
คลาดเคลื่อนจากความต้องการ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
 5.2.2 เนื่องด้วยพ้ืนที่โครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่และการด าเนินการเป็นส่วน ๆ 
เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจัดสร้างภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็น เพ่ือไม่ให้ใช้
งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป  
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ภาคผนวก 



แบบสอบถาม 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองปทุมธานี          

อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
  

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้เพ่ือประกอบใน
การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ เพ่ือเป็นการน าข้อมูลไปศึกษาเพ่ือท าการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและเหมาะต่อการใช้งานในปัจจุบันของโครงการออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ  ร.9  อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการตอบ
แบบสอบถามท่านสามารถตอบอย่างอิสระตามความเห็นที่เป็นจริงค าตอบและข้อความต่างๆ จะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบแต่อย่างใดแต่จะมีประโยชน์ในการศึกษา  
ค าชี้แจง 1. กรุณาเติมเครื่องหมาย   ลงใน [  ] หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง   

 2. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้                 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม      
ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่โครงการ      
ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิม และความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับผู้กรอกแบบสอบถาม              
1.1 เพศ  [  ] ชาย     [  ] หญิง  
1.2 อายุ         
  [  ] ต่ ากว่า 20 ปี                [  ] 21-25 ปี      

[  ] 26-30 ปี            [  ] 31-35 ปี      
[  ] 36 ปีขึ้นไป  

1.3 การศึกษา      
[  ] ต่ ากว่ามัธยม      [  ] มัธยมต้น/มัธยมปลาย      
[  ] ปริญญาตรี      [  ] อื่นๆ (โปรดระบุ)....................... 

1.4 อาชีพ      
[  ] นักเรียน  [  ] ข้าราชการ           
[  ] นักศึกษา     [  ] รับจ้างทั่วไป               
[  ] อื่นๆ (โปรดระบุ) ................  
 
 
 



 
ตอนที่  2 ข้อมูลความต้องการรูปแบบและกิจกรรมภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ  ร.9 ทั่วไป           
ด้านกิจกรรม  
2.1 ท่านเข้ามาทีส่วนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เพ่ือท ากิจกรรมในวันใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ)  
    (  ) วันจันทร์-วันศุกร์   (  ) วันเสาร์-วันอาทิตย์  (  ) วันหยุดนักขัตฤกษ์  
    (  ) ทุกวัน    (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 
2.2 ท่านเข้ามาทีส่วนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เพ่ือท ากิจกรรมในช่วงเวลาใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ)  
    (  ) 06.00-09.00 น.   (  ) 09.00-13.00 น.   (  ) 13.00-17.00 น.  
    (  ) 17.00-20.00 น.   (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................  
2.3 ท่านเข้ามาทีส่วนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เพ่ือท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ)  
    (  ) น้อยกว่า 30 นาที   (  ) 30-60 นาที   (  ) มากกว่า 60 นาที  
    (  ) อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ)...................................... 
2.4 ท่านเดินทางมาสวนสาธารณะด้วยวิธีใด 
    (  ) รถจักรยานยนต์   (  ) รถยนต์   (  ) รถจักรยาน   (  )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............... 
 
ตอนที่ 3 ความต้องการด้านกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก(กรุณาเติมเครื่องหมาย   ลงใน
ช่องว่างสิ่งที่ต้องการให้มีเพ่ิม)  
3.1 ความต้องการกิจกรรมภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ท่านต้องการมากที่สุด (กรุณาเติม
เครื่องหมาย   ลงใน ช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 

กิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. พักผ่อน      
2. ลานกิจกรรม (แอโรบิค)      
3. สนามกีฬา (เปตอง)      
4. สนามเด็กเล่น      
5. เครื่องบริหารยืดหยุ่นร่างกาย      
6. นิทรรศการพระราชกรณียกิจ ร.9      
 
 
 
 
 
 
 



3.2 สิ่งอ านวยความสะดวกในเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ท่านต้องการมากที่สุด (กรุณาเติมเครื่องหมาย    
ลงใน ช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 

กิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. เก้าอ้ี      
2. ถังขยะ      
3. ที่จอดรถ      
4. โต๊ะ      
5. เครื่องออกก าลังกาย      
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

... ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ...  

 
 
 
 


