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บทคัดย่อ 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โครงการตั้งอยู่ที่ เทศบาลต าบลคลองจิก ตั้งอยู่เลขท่ี  86/5 หมู่ที่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขนาดพ้ืนที่โดยประมาณมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 ไร่ หรือ 11,200 
ตารางเมตร และพ้ืนที่อาคาร 1,717 ตารางเมตร โดยเป็นพ้ืนที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 9,483 ตารางเมตร 

ปัจจุบันเทศบาลต าบลคลองจิก มีพ้ืนที่บางส่วนได้มีการจัดภูมิทัศน์แล้ว คือ ส่วนหน้าศาลพระภูมิ 
ซึ่งยังเหลือในส่วนบริเวณข้างหน้าเทศบาลต าบลคลองจิกที่ยังเป็นที่รกร้าง จากพ้ืนที่ดังกล่าวทาง
เทศบาลต าบลคลองจิกมีแผนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณนี้ ให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการออกก าลังกาย สวนหย่อม 
และที่พักผ่อน มีไว้ให้ประชาชนได้มาใช้บริการ อีกทั้งภายในโครงการยังไม่มีเส้นทางสัญจรที่ชัดเจน
และพ้ืนที่จอดรถที่เป็นสัดส่วน จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเทศบาลต าบลคลองจิก 
เพ่ือให้พ้ืนที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน พร้อมทั้งมีความปลอดภัย และเกิดประโยชน์ในการท า
กิจกรรมต่อประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบ ภายใต้ Concept ที่มีชื่อว่า “ใกล้วัง” โดยใช้งบประมาณ
ทั้งหมด 4,884,832.22 บาท(สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) 
 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเกิดแนวความคิดทางด้านการออกแบบคือการแบ่ง
พ้ืนที่ออกแบบเป็น 3 โซน ซึ่งประกอบไปด้วย  
 พ้ืนที่ Zone A มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,300 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ด้านหน้าของเทศบาลซึ่งติดกับ
ทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งภายในพ้ืนที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็นพ้ืนที่รกร้างพ้ืนดิน
ขรุขระ เกิดฝุ่นเมื่อลมพัด และมีบ่อน้ าที่เต็มไปด้วยต้นทรงกระเทียม พ้ืนที่จะได้รับแสงแดดทั้งวันและ
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดความหนาวเย็นมาต่อพ้ืนที่ จึงออกแบบ
พ้ืนที่โซนนี้เป็นพ้ืนที่พักผ่อนและลานออกก าลังกายโดยมีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบเพ่ือให้เกิดความ
สวยงามและปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงา 
 พ้ืนที่ Zone B มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,700 ตารางเมตร ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ 
ท าให้เข้าถึงพ้ืนที่ได้สะดวก พ้ืนที่มีระบบน้ าประปาและน้ าสะอาดดื่มเพียงพอตลอดทั้งปี ไฟฟ้าจาก 



ข 
 

บทคัดย่อ (ตอ่) 
 

ส านักงานการไฟฟ้าบางปะอิน ทั่วถึงพ้ืนที่ภายในพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม คือ อาคารเทศบาล โรงจอดรถ 
และอาคารรักษาความปลอดภัย โดยพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่โล่งพ้ืนคอนกรีต ที่ยังขาดที่นั่งพักผ่อน 
และการจัดสวนที่สวยงาม และพ้ืนที่จอดรถที่เป็นสัดส่วน  พ้ืนที่จะได้รับแสงแดดทั้งวันและแสงแดด
ร าไร โดยพ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีลมพัดมาสู่พ้ืนที่ จึงออกแบบ 
พ้ืนที่จอดรถที่เป็นสัดส่วนและพ้ืนที่พักผ่อนเช่นศาลาโดยมีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบ  
 พ้ืนที่ Zone C มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,200 ตารางเมตร ภายในพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม ถังเก็บน้ า 
พ้ืนหินลูกรงัขรุขระ เกิดฝุ่นเมื่อลมพัดพ้ืนที่ได้รับแสงแดดทั้งวันและแสงร าไรโดยพ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 
เนื่องจากพ้ืนที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่จึงได้รับผลกระทบกับพ้ืนที่ และพ้ืนที่ส่วนนี้ส่วนมากคนที่ใช้พ้ืนที่จะเป็น
พนักงานของเทศบาลเราจึงจัดพ้ืนที่ส่วนนี้ให้เหมือนเป็นพ้ืนที่เฉพาะจึงสร้างพ้ืนที่พักผ่อน เช่น ศาลา
และรูปแบบจัดภูมิทัศน์เพื่อปิดกั้นมุมมอง 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 เทศบาลต าบลคลองจิก สร้างแล้วเสร็จในปี 2550 เป็นส่วนราชการที่บริการให้แก่ประชาชน

อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลคลองจิก ตั้งอยู่
เลขที่ 86/5 หมู่ที่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 ไร่ 
หรือ 11,200 ตารางเมตร และพ้ืนที่อาคาร 1,717 ตารางเมตร พ้ืนที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 
9,483 ตารางเมตร โดยพ้ืนที่โดยรอบเทศบาลต าบลคลองจิก ในระยะทาง 1 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
หอพัก โรงเรียน โรงงาน และหมู่บ้าน ซึ่งบางส่วนยังเป็นพื้นที่รกร้าง 

ปัจจุบันเทศบาลต าบลคลองจิก มีพ้ืนที่บางส่วนได้มีการจัดภูมิทัศน์แล้ว คือส่วนหน้าศาล
พระภูม ิซึ่งยังเหลือในส่วนบริเวณข้างหน้าเทศบาลต าบลคลองจิก ที่ยังเป็นที่รกร้าง จากพ้ืนที่ดังกล่าว
ทางเทศบาลต าบลคลองจิกมีแผนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณนี้ให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการออกก าลังกาย 
สวนหย่อม และที่พักผ่อน มีไว้ให้ประชาชนได้มาใช้บริการ อีกทั้งภายในโครงการยังไม่มีเส้นทาง
สัญจรที่ชัดเจนและพ้ืนที่จอดรถที่เป็นสัดส่วน จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
เทศบาลต าบลคลองจิก เพ่ือให้พ้ืนที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน พร้อมทั้งมีความปลอดภัย และ
เกิดประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่อประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ 

ดังนั้น จากแผนการพัฒนาของเทศบาลจึงได้เกิดโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล
ต าบลคลองจิกขึ้น เพ่ือท าให้สภาพพ้ืนที่ภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการเกิดความสวยงาม มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และการใช้พ้ืนที่ภายในบริเวณให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการที่จะประกอบกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลคลองจิก ให้ครบทุก
ด้านและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 

 

1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1  ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ราชการ 
 1.2.2  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการ เพ่ือก าหนดศักยภาพในการรองรับ
กิจกรรมที่เกิดข้ึน 
 1.2.3  ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองผู้ใช้ 
           1.2.4  ศึกษาข้อมูลเพ่ือการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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1.3  ขอบเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 1.3.1  ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ทางเข้าที่ 1 สามารถเดินทางไป-กลับ ภายในวันเดียว เริ่มต้นจากโลตัสบางปะอิน 
เข้าสู่ถนนอุดมสรยุทธ์หมายเลข 308 ประมาน 2 กิโลเมตร จะถึงคลินิกทันตกรรมให้เลี้ยวขวา และ
ตรงต่อไปจะเห็นโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน อยู่ทางด้านซ้าย และตรงไปอีก 1 กิโลเมตร จะถึง
พ้ืนที่โครงการ ใช้เวลาในการเดินทางจากโลตัสบางปะอิน-เทศบาลต าบลคลองจิก 10 นาที ระยะทาง 
4.3 กิโลเมตร 

 
                              

 

 
 
 
 
 
     
ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงโครงการ 
 
                                       
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.2 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่มำ : https://maps.google.com  
 
พ้ืนที่แสดงขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก มีเนื้อที่
ทั้งหมด 7 ไร่ หรือ 11,200  ตารางเมตร พ้ืนที่ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 9,483 ตารางเมตร 
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ต าแหน่งและสภาพโครงการ 
พ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดกับถนนหน้าโครงการ 
  ทิศตะวันออก  ติดกับถนนทางเข้าหน้าโครงการ 
  ทิศตะวันตก  ติดกับบ้านของประชาชน  

ทิศใต้   ติดกับทุ่งนา 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.3 รูปแบบผังโครงการ 
ที่มำ : https://maps.google.com 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ 

ภำพที่ 1.4 พ้ืนที่ทางทิศเหนือ ภำพที่ 1.5 พ้ืนที่ทางทิศตะวันออก 

ภำพที่ 1.6 พ้ืนที่ทางทิศใต้ ภำพที่ 1.7 พ้ืนที่ทางทิศตะวันตก 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOHnyoqQxMgCFUptjgodWGAKZA&url=https://pixabay.com/bg/photos/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/&psig=AFQjCNGCKcoQeBv8psphqlgGvnhGMn2tAA&ust=1444986403235102
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1.3.2  ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบ 

         ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก มี
พ้ืนที่ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 9,483 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก 
แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบ              ภำพที่ 1.8 
สัญลักษณ ์: 
  
  พ้ืนที่ออกแบบ   ถังเก็บน้ า 
 
  น้ า    ขอบเขตพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOHnyoqQxMgCFUptjgodWGAKZA&url=https://pixabay.com/bg/photos/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/&psig=AFQjCNGCKcoQeBv8psphqlgGvnhGMn2tAA&ust=1444986403235102
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1  ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ 
 1.4.2  ทราบถึงข้อมูลทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการ เพ่ือก าหนดศักยภาพในการรองรับ

กิจกรรมที่เกิดข้ึน 
 1.4.3  ทราบถึงข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองผู้ใช้              
  1.4.4  น าเสนอการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน          

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

1.5  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1.5.1  ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถานที่ราชการ 

         1.5.1.1  ศึกษาหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ในส่วนราชการ 
         1.5.1.2  ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้พ้ืนที่นันทนาการ      
         1.5.1.3  ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 

 1.5.2  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงการ 
 1.5.2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ 
   1)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
   2)  ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
   3)  ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
   4)  ศึกษากิจกรรมที่มีในพื้นที ่

5)  ศึกษาสถาปัตยกรรมเดิม 
   6)  ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
   7)  ศึกษากิจกรรมที่ต้องการในแต่ละเดือน (เทศกาลต่างๆ ในพ้ืนที่) 
   8)  ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 
 1.5.2.2  ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
   1)  พฤติกรรมและจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
   2)  พฤติกรรมและความต้องของผู้ใช้โครงการ 
          1.5.3  การสรุปข้อมูล 
 1.5.3.1  สรุปลักษณะพ้ืนที่ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1.5.3.2  สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่จากพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้
 1.5.3.3  ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพพ้ืนที่และแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
         1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
 1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
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 1.5.4.2  ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
 1.5.4.3  ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1)  แนวความคิดในการใช้พืชพรรณ 
 2)  แนวความคิดด้านงานสถาปัตยกรรม 
 3)  แนวความคิดในการใช้พื้นที่ 
 4)  แนวความคิดด้านระบบสัญจร 
 5)  แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 6)  แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
 1.5.4.4  เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย  
 1.5.4.5  แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
 1.5.4.6  แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงสร้างต่างๆ  
 1.5.4.7  แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ 
 1.5.4.8  ท าการประมาณราคา 
 1.5.5  ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
 1.5.5.1  สรุปลักษณะของพ้ืนที่และกิจกรรมภายในโครงการ 
 1.5.5.2  น าเสนอผลงานการออกแบบ 

        1.5.5.3  ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 
1.5.6  จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับและขั้นตอนกำรน ำเสนอผลงำน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบสถำนที่รำชกำร 

1.  ศึกษาหลกัทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ในส่วน
ราชการ 
2.  ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการเลือกใช้พื้นที่
นันทนาการ      
3.  ศึกษากรณีศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพพ้ืนที่ 
 

1. ศึกษาที่ตั้งโครงการ 
2. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
3. ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
4. ศึกษากิจกรรมที่มีในพื้นที่ 
5. ศึกษาสถาปัตยกรรมเดิม 
6. ศึ ก ษ าข้ อ มู ล ระ บ บ ส าธ า รณู ป โภ ค  แ ล ะ
สาธารณูปการ 
7. ศึกษากิจกรรมที่ต้องการในแต่ละเดือน (เทศกาล
ต่างๆ ในพื้นที่) 
8. ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 
 

กำรสรุปข้อมูล 

1.   สรุปลักษณะพื้นที่ ปัญหาและแนวทางทางการแก้ไขปัญหา 

2.  สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่จากพฤติกรรม และความ
ต้องการของผู้ใช้ 

3.  ก าหนดลกัษณะกจิกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพพื้นที ่และ
แก้ไขปัญหาพื้นที่อย่างเหมาะสม 

 

 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมินผล 

1.  สรุปลักษณะของพื้นที่และกิจกรรมภายใน

โครงการ 

2.  น าเสนอผลงานการออกแบบ 

3.  ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 

1.  ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
2.  ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3.  ก าหนดแนวความคิดด้านต่าง ๆ 

4.  เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 

5.  แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 

6.  แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงสร้างต่าง ๆ 

7.  แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ 

8.  ท าการประมาณราคา 

 

 

จัดท ำรปูเล่ม 

แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 



 



 บทท่ี  2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ต้องการที่จะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่เทศบาลที่มีความเสื่อมโทรมให้มี
สภาพดีขึ้น เพ่ือความเหมาะสมกับรูปแบบเทศบาลและการใช้สอยพื้นที่ของประชาชน โดยมีกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการเป็นตัวก าหนด เช่น ติดต่อประสานงานเอกสารต่างๆ และการใช้พ้ืนที่ว่างให้
เกิดประโยชน์เช่น ลานกิจกรรมออกก าลังกาย เป็นต้น เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีความหลากหลาย การ
ออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้พ้ืนที่กิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 

 

2.1  ความหมายของการจัดสวน 
อโนชา การประเสริฐกิจ (2545:30) กล่าวว่า การจัดสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ใน

การสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ โดยน าหลักวิชาการ  ความรู้ เทคนิค ศิลปะ และ
ประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์
และสิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพ่ือสร้างหรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภาพ ที่มี
ความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียน
ศิลปกรรมในอดีตน ามาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์  

เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530:12) กล่าวว่า สวน (Garden) หมายถึง สถานที่ที่มีการปลูกตกแต่ง
จัดพันธุ์ไม้อย่างเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพ่ือความสวยงามและเกิดประโยชน์ต่างๆ เช่นสวนผลไม้ สวน
ครัว สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนป่า และสวนหย่อม เป็นต้น 

จิตติกานต์ วีริยะเพียรดี (2547:5) กล่าวว่า การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพหรือตกแต่ง
สถานที่ให้เหมาะสมสวยงาม ท าให้สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรม
ต่างๆ ภายในพ้ืนที่   

 

2.2  หลักการในการออกแบบสวนส าหรับสถานที่ราชการ 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2535:51)  กล่าวว่า สถานที่จัดสวนในส านักงานแตกต่างจากการจัดภูมิทัศน์
ในบ้านหลายอย่าง เพราะเป็นสถานที่ส าหรับประชาชนทั่วไปที่สามารถเห็น และสัมผัสได้รู้สึกถึงความ
งามในสถานที่นั้นๆ ด้วยการจัดภูมิทัศน์ ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การออกแบบทางด้านนี้ 
นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยาก การเริ่มต้นที่ดีควรเริ่มจากสิ่งเหล่านี้เป็นล าดับโดยมีขั้นตอนดังนี้  
 การจัดภูมิทัศน์ส านักงานควรมีการก าหนดขั้นตอนการออกแบบ โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ 
และความตอ้งการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ การจัดภูมิทัศน์ส านักงานมีขั้นตอนดังนี้ 
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 2.2.1  การวางต าแหน่งไม้ยืนต้น เพราะต้นไม้มีการเจริญเติบโตตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
โดยเฉพาะไม้ยืนต้นเป็นไม้ที่มีความสูง ต าแหน่งของไม้ยืนต้น คือ 
 2.2.1.1  ข้างถนน 
  2.2.1.2  บริเวณรั้วรอบโครงการทั้งหมด 
 2.2.1.3  เฉพาะบริเวณที่ต้องการร่มเงา เพ่ือการพักผ่อน 
 2.2.1.4  ปลูกด้านใดด้านหนึ่งของรั้ว เพื่อปิดบังทิศทางลม และฝุ่นละออง 
 2.2.2  ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์การใช้สอย และความสวยงามโดยค านึงถึงเรื่องประโยชน์ 
การใช้สอย การก าหนดต าแหน่งความสวยงามควรอยู่ใกล้กับบริเวณพักผ่อน  
 2.2.3  บริเวณทางเดิน และถนน ควรปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือช่วยลดการสะท้อนแสงของคอนกรีต
และให้ร่มเงา ท าให้เกิดความร่มรื่น ไม่ควรที่จะปลูกไม้ยืนต้นมากเกินไป เพราะจะท าให้แสงแดดไปไม่
ถึงพืชพรรณด้านล่างอาจจะท าให้พืชพรรณตายได้ ลักษณะการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มควรปลูกเรียง
เดีย่วไปเรื่อยๆ ตามถนน 
 2.2.4  บริเวณสวนหย่อม ต าแหน่งสวนหย่อม ควรอยู่ใกล้กับลานพักผ่อนหรืออยู่ใกล้ห้อง
อเนกประสงค์ สวนหย่อมควรมี 1-2 จุด จัดไว้เพ่ือเป็นจุดเด่นเอาไว้รองรับการพักผ่อนของผู้เข้าใช้
บริการในพ้ืนที่ หากมีหลายแห่งเกินไปอาจท าให้จุดเด่นจุดหลักหายไป ส่วนส าคัญสวนหย่อมควร
มองเห็นได้ง่าย สะดุดตา และควรเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มีรูปร่างสวยงาม โตช้าหรืออาจใช้ไม้ดัดก็ได้ 

2.2.5  มุมสนามควรมีต้นไม้บริเวณมุมสนามเพ่ือลดความแข็งกระด้างโดยการใช้ไม้พุ่มปลูก
เป็นแนว เพื่อเพ่ิมสีสันให้กับสนาม 

2.2.6  มุมส าหรับเด็ก ควรจัดเป็นสนามหญ้าและพันธุ์ไม้ที่เลือกใช้ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่เป็น
อันตรายต่อเด็ก เช่น มีพิษ หรือมีหนาม 

2.2.7  ควรก าหนดสนามหญ้าให้อยู่บริเวณส่วนกลางของพ้ืนที่ โดยการออกแบบให้ยึดหลัก
ที่ว่า สนามหญ้าต้องเป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแดดเต็มที่จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพันธุ์ ควรเป็น
พันธุ์ที่ทนต่อแสงแดดและลมได้ดี 
 2.2.8  ออกแบบให้มีจุดเด่น ในการออกแบบต้องออกแบบสวนให้มีจุดเด่น และจุดรองโดย
จุดเด่นต้องมีขนาดใหญ่กว่าจุดรอง และจ านวนต้นไม้ต้องมากกว่า การเลือกพันธุ์ไม้ ไม่ควรเยอะเกินไป
จะท าให้เกิดความแตกต่าง 
 การจัดสวนราชการนั้นมีความแตกต่างจากการจัดสวนในบ้านหลายอย่างเพราะ
สถานที่ราชการเป็นที่ที่ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการต่างๆ 
หรือแม้แต่การท ากิจกรรม เช่น การพักผ่อน การออกก าลังกาย เป็นต้น โดยประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการนั้นมีโอกาสได้สัมผัสความงามภายในส่วนใหญ่ เพราะเป็นเรื่องที่อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527:60) 
 2.2.8.1  การปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือทางเดินเท้าควรจะปลูก
ต้นไม้ให้ร่มเงาในสถานที่นั้น เพ่ือให้ความร่มรื่นตลอดทางเดิน  



10 
 

 2.2.8.2  ให้ความสบายตาสบายใจ ในขณะการเดินผ่านไปในสถานที่นั้นควรมีแปลงไม้
ดอก ไม้ประดับที่สวยงามท าให้เกิดความร่มรื่น สบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะและวัชพืช 
 2.2.8.3  เส้นทางที่ใช้ในการสัญจร ควรออกแบบสวนให้เข้ากับความต้องการที่แท้จริง
ของกลุ่มคนส่วนใหญ่ เช่น การท าทางเท้าที่ถาวรใช้วัสดุปูพ้ืนที่แข็งแรง เช่น อิฐ หิน หรือซีเมนต์ 
เพ่ือให้คนเดินไปตามทิศทางที่ต้องการ แต่ในการออกแบบควรดัดแปลงทิศทางให้อ่อนนุ่มสวยงาม กว่า
เส้นทางเดินตรง ๆ และควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดทางเดิน พ้ืนที่ใดที่ไม่ต้องการให้คนเดินเข้าไปใน
สวน หรือสนาม ควรมีไม้พุ่มกั้น แต่ควรเป็นพุ่มที่มีขนาดสูงกว่า 0.40-0.50 เมตร เพราะมิฉะนั้นคน
สามารถข้ามผ่านได้ง่ายถ้าสามารถท าก็ไม่จ าเป็นต้องติดป้ายห้ามเดินลัดสนามต่อไป 

 2.2.8.4  บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าของตัวอาคาร ต้องมีหญ้าที่มีความเขียวสด
งดงาม และต้องราบเรียบปราศจากวัชพืช และเศษขยะ โดยทั่วไปแล้วสนามหญ้าอาคารควรปลูก
เฉพาะไม้ยืนต้นรอบสนามเท่านั้นหรืออาจมีไม้พุ่ม มีไม้ดอกรอบเสาธงก็ได้ แต่ควรเป็นแปลงเรียบๆ จะ
เหมาะสมกว่า 
 2.2.8.5  การจัดสวนหน้าอาคารไม่ควรจัดเป็นล าธาร เกาะแกร่ง หรือสะพานข้าม 
เพราะการจัดสวนในลักษณะนี้ควรจัดอยู่ในมุมที่เป็นส่วนตัวภายในบ้าน หรือมุมหนึ่งในอาคารที่ไม่
ท าลายความสง่างามของสถานที่นั้น 
 2.2.8.6  การตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงต่างๆ ที่เหมาะส าหรับการแต่งสวนในราชการ
เพราะเมื่อมองดู จะมีระเบียบให้ภาพพจน์ที่ดี มากกว่าการปล่อยให้โตเองตามธรรมชาติ เช่น ตัดแต่ง
เข็มให้เป็นพุ่มกลม หรือดัดแปลงไม้ดอกให้มนตรงขอบแปลงจะดูสวยกว่าการปล่อยให้เป็นแปลงที่
สี่เหลี่ยมต่างๆ 
 2.2.8.7  พรรณไม้ที่เลือกใช้ควรเลือกใช้ไม้ที่โตเร็ว และให้ร่มเงาต่อบริเวณทางเดินริม

ถนนและสามารถให้ดอกที่สวยงามด้วย เช่น นนทรี ประดู่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ตะแบก เป็นต้น ส่วนไม้พุ่ม

ที่มีดอกควรเลือกชนิดที่ดูแลรักษาง่าย เช่น เข็ม ขาไก่ แพงพวย เป็นต้น 

 2.2.8.8  การดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งรวมถึงการตัดแต่ง ฉีดยารักษาโรคแมลง 

การให้ปุ๋ยต้นไม้ สนามหญ้า หลังจาการดูแลแล้วจะท าให้มองเห็นลักษณะของสวนที่เด่นชัดและปลอด

โปร่ง            

 จากข้อมูลข้างต้นพบว่า สถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่บุคคลต่างๆเข้ามาติดต่อราชการหรือใช้
บริการด้านนันทนาการ เช่น พักผ่อน ออกก าลังกาย การจัดตกแต่งภูมิทัศน์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะจะ
ช่วยให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ความสวยงามแก่พ้ืนที่นั้นๆ ดังนั้นการจัดสวน
ส าหรับสถานที่ราชการจะต้องพิจารณาประโยชน์การใช้สอยรวมไปถึงความสวยงาม ซึ่งจะเน้นความ
เป็นระเบียบ เด่นชัด โปร่งตา และให้ความสดชื่น ดังนั้นการจัดสวนในสถานที่ราชการจะเป็นแบบมี
ระเบียบ ซึ่งต่างไปจากการจัดสวนในบ้าน 
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2.3  หลักการและแนวคิดในการออกแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 2.3.1  ความหมายของสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดี จะช่วยให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย 

รู้สึกดีที่ได้ไปที่นั้น รู้สึกอบอุ่นและเป็นที่ต้อนรับ สถานที่ที่ประสบความส าเร็จไม่ใช่เพียงเพราะมีความ

งามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ท าให้ผู้ใช้สามารถรู้สึกผ่อนคลาย ได้ร่วมกิจกรรมกับ

คนอ่ืนๆ สถานที่เหล่านี้จะเชื่อมโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกัน เมื่อพวกเขาเข้ามาท ากิจกรรมและใช้เวลา

ว่างร่วมกัน 

 นอกจากนี้การสร้างสรรค์พ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ ต้องค านึงถึงองค์ประกอบทาง
กายภาพ ที่ท าให้ผู้คนรู้สึกว่าเป็นที่ต้อนรับและสะดวกสบาย เช่น การจัดให้มีม้านั่ง หรือการจัดสวนที่
สวยงาม การจัดระบบทางเท้าที่ดี การพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าที่อยู่โดยรอบ และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ เป้าหมายคือการสร้างสรรค์สถานที่ ซึ่งมีบรรยากาศของชุมชนและมี
ภาพลักษณ์ที่ดูอบอุ่นเป็นกันเอง การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม รวมถึงหน้าที่ใช้สอยที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527:151) 
 2.3.2  หลักการออกแบบสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จ าเป็นต้องทราบถึง
หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.3.2.1  ออกแบบให้ทุกอย่าง (Everything must have a Purpose) การพิจารณา
เริ่มแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่  ที่จะท าเป็นสวนสาธารณะนั้นควรท าความเข้าใจ
เสียก่อนว่าสภาพพ้ืนที่เป็นอย่างไร และสิ่งที่ก่อสร้างต่างๆ ที่จะจัดให้มีข้ึนมีอะไรบ้างเพ่ือจัดแบ่งให้เป็น
หมวดหมู่ เช่น 
   ลักษณะตามธรรมชาติ     :  พรรณไม้ น้ า พ้ืนที ่
  พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์        :  สนามกีฬาต่างๆ ที่จอดรถ ถนนฯลฯ  
           สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญ         :  อาคาร ศาลา ห้องสุขาฯลฯ 
           โครงสร้างอื่น ๆ              :  ทางระบายน้ า รั้ว ป้ายบอกชื่อสถานที่ฯลฯ 
           1)  ความสัม พันธ์ระหว่างสวนสาธารณะและสิ่ งแวดล้อม (Park to 
Surroundings) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะเน้นการออกแบบภายในบริเวณของสวนสาธารณะ ให้ได้
ต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น การจัดสวนสาธารณะบนเนินเขาไม่มีผลให้น้ าท่วมบริเวณหุบเขาข้างล่าง ใน
ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับสวนสาธารณะ สถานที่ต้องปราศจากเชื้อโรค เพ่ือท า
เป็นที่ปิกนิก มีรั้วรอบด้าน สงบและมีประโยชน์ นักออกแบบที่ดีต้องส ารวจสภาพแวดล้อมรอบๆ 
สวนสาธารณะเพ่ือที่จะหาข้อมูลที่แท้จริงมาเป็นสิ่งก าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ ในสวนสาธารณะ 
และต้องพยายามท าให้สวนสาธารณะเป็นสถานที่ดีที่สุดบนพ้ืนที่นั้น อีกทั้งไม่เป็นสาเหตุให้การใช้
สถานที่รอบๆ สวนสาธารณะลดน้อยลง 
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2)   ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งของพ้ืนที่ที่ใช้กับสภาพพ้ืนที่เดิม  
(Use Areas to Site) พ้ืนที่จะต้องไม่สูญเปล่า ดังนั้น ทุกมุมของพ้ืนที่ควรถูกใช้ทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นการใช้แบบเดิม เราอาจปลูกไม้พุ่ม หรือเอาไว้เป็นที่นั่งเล่นเพ่ือดูวิวสวยๆ บางครั้งก็จ าเป็นต้องคง
สภาพเดิมเพ่ือรักษาความเป็นธรรมชาติที่ส าคัญ 
   อย่างไรก็ตามไม่ว่ าจะเป็นการใช้แบบไหน การสร้างสถานที่ต่ างๆ 
จ าเป็นต้องอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม และเข้ากันได้กับประโยชน์ใช้สอย โดยค านึงถึงความลาดชันของ
พ้ืนที่ด้วย เช่น 
    (1)  พ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ในแต่ละแห่งต้องการความลาดเอียง
ในระดับต่างกัน เช่น สนามเทนนิสเหมาะกับพ้ืนที่ราบ  
    (2)  ผลของการวางต าแหน่งไม่ถูกต้อง และไม่เข้ากับลักษณะของ
พ้ืนทีก่ารใช้สถานที่ที่อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น สถานที่ปิกนิคอยู่กลางทุ่งที่ร้อนแสงอาทิตย์ ต้นไม้
ถูกตัดเพ่ือท าเป็นที่จอกรถ ถนนอยู่ในต าแหน่งที่หน้าฝนน้ าไหลลงมาท่วมขัง 
    (3)  ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ที่จะใช้ประโยชน์ (Use Areas to 
Use Areas) การก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของสถานที่จ าเป็นต้องแบ่งประเภทของการกระท าหรือ
กิจกรรมออกเป็นกลุ่มๆ โดยให้แต่ละกลุ่มท่ีมีลักษณะของกิจกรรมคล้ายคลึงกันอยู่รวมกัน เดินเล่นและ
นั่งเล่นเพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรม 
    (4)  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 
(Major Structure to Use Areas) ก่อนที่จะวางผังสร้างอาคารต่าง ๆ ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวอาคารและพ้ืนที่รอบ เช่น การเข้าออกห้องต่างๆ สัมพันธ์กัน  
    (5)  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างต่างๆ (Minor Structure to 
Minor Structure) สวนสาธารณะมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องกันและยุ่งยาก ท าให้ต้องค านึงถึง
ความสัมพันธ์ต่อกันด้วย เช่น การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกัน  
  2.3.2.2  การออกแบบต้องท าเพ่ือประชาชน (Design Must be for People) ความ
สมดุลระหว่างความต้องการทางด้านจิตใจและร่างกายของผู้ใช้ ( Impersonal and Person) การ
ด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆ ในสวนสาธารณะต้องอาศัยวัสดุ และอุปกรณ์หลายอย่าง ซึ่งวัสดุและ
อุปกรณ์เหล่านี้ มีขนาดที่เป็นมาตรฐาน และต้องใช้เป็นจ านวนมาก ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์จึงมีรูปแบบที่
เหมือนกัน จะท าให้ผู้ใช้เกิดความเบื่อหน่าย 
   การออกแบบควรจัดให้มีบางจุดที่ให้ผู้ใช้เกิดความเป็นอิสระที่จะท าอะไร
ตามใจชอบ นั่งเล่น เดินเล่น คุยกัน ควรเป็นสถานที่มีวิวสวยงามร่มรื่น และเป็นสถานที่เปิดมองเห็น
รอบๆ ด้านที่มีท้องฟ้าสดใส และอากาศสดชื่นเย็นสบาย ทุกอย่างที่ออกแบบเพ่ือประชาชนต้องเห็นว่า 
จะให้ได้ผลเป็นที่พึงพอใจและเป็นบรรทัดฐานของการพัฒนาจิตใจด้วย 
  2.3.2.3  ออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงาม (Both Function and Aesthetics Must 
be Satisfied) ความสมดุลระหว่างเงิน และคุณค่าของมนุษย์ (Balance of Dollar and Human 
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Values) เพ่ือให้การออกแบบสวนสาธารณะคุณภาพดี จะต้องค านึงถึงเงิน และความรู้สึกของมนุษย์
เพ่ือใช้ประโยชน์ได้เป็นรากฐานที่ต้องพิจารณา จะต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ได้ดีก่อนที่จะคิดถึง
เรื่องความสวยงามของการออกแบบ แต่ก็ไม่ควรคิดถึงประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว 
 2.3.2.4  การสร้ างสภ าพแวดล้ อมที่ เห มาะสม  (Establish an Appropraite 
Experience)  
 1)  การออกแบบให้ เข้ากับสถานที่  (Suit to Personality or Place) 
สถานที่แต่ละแห่งมีลักษณะต่างกัน เช่น สงบ สวยงาม ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ส าหรับส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น คอนกรีต เหล็ก อิฐ ฯลฯ ซึ่งมีความแตกต่างสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ ดังนั้นการออกแบบที่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มี 4 วิธี ระหว่าง 
    (1)  การต่อเติมทางด้านวัตถุ คือมีการต่อเติมจากสภาพพ้ืนที่เดิม 
ท าให้ดูเหมือนว่าเกิดจากสถานที่นั้นจริง 
    (2)  การระมัดระวังในการออกแบบเนื่องจากสภาพแวดล้อม 
เพ่ือให้ได้ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบริเวณนั้น เช่น ลักษณะเส้น รูปร่าง ผิวสัมผัส สี สิ่งเหล่านี้เรา
อาจน ามาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างใหม่ เพ่ือให้กลมกลืนกับลักษณะของตัวอาคารเดิม หรือกลมกลืน
กับสภาพธรรมชาติในเขตนั้น 
    (3)  ออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้ (Suited to Personality of 
User) เมื่อพิจารณาจากนิสัยของประชาชนใหม่แต่ละท้องที่แล้ว ท าให้ทราบถึงความต้องการและ
ความชอบของกลุ่มคนเหล่านั้น การออกแบบควรน าเอาลักษณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ท าเหมือนกันไว้
ในงานออกแบบ เพ่ือที่ประชาชนจะได้มีโอกาสใช้อย่างคุ้มค่า การออกแบบควรมีความมั่นคงแข็งแรง 
เพ่ือให้ผู้ใช้สถานที่รู้สึกสบายใจในขณะที่ใช้สถานที่เหล่านั้นด้วย 
    (4)  ออกแบบให้ เหมาะกับการใช้  (Suit to Personality of 
Function) ผู้ที่ชอบไปเที่ยวสวนสาธารณะบางครั้งก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะท าอะไรดี  จะเล่นเกมส์ชนิด
ไหนบ้าง จึงต้องใช้เวลานั่งพักก่อน ดังนั้นควรออกแบบให้มีมุมสงบ ในบรรยากาศเงียบๆ  สีอ่อนนุ่ม 
เพ่ือให้ผู้นั่งพักเพลิดเพลิน และได้มองดูการละเล่นต่างๆ รอบด้านว่าชอบแบบไหน เพ่ือว่าจะได้ไปเล่น
เกมส์นั้นๆ ในภายหลัง 
  2.3.2.5  มีสิ่งที่ต้องการทางด้านเทคนิคเพียงพอ (Satisfy Technical Requirements) 
   1)  ขนาด (Sizes) ก่อนที่จะมีการออกแบบ ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของ
พ้ืนที่นั้นก่อน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถหาได้จากอ าเภอหรือเขต ของพ้ืนที่ รวมถึง ส านักผังเมืองกอง
สวนสาธารณะ 
   2)  ปริมาณ (Quantities) โดยปกติแล้วต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนของ
สถานที่ ท ากิจกรรมแต่ละสิ่งที่ว่าต้องการใช้มากน้อยแค่ไหน เช่น สนามบอล 1 สนาม และอ่ืนๆ 
เพราะว่าจ านวนเหล่านี้เป็นที่ต้องการส าหรับประชาชนจริงในขณะนั้น แต่ก็ควรต้องคิดเผื่ออนาคตไว้ด้วย 
เพราะประชากรเพ่ิมมากข้ึนทุกที อาจจะมีท่ีจอดรถนับเป็นจ านวนคันมากกว่าที่จ าเป็นในปัจจุบัน 
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   3)  ผลเนื่องมาจากธรรมชาติ (Orientation to Natural Forces) ก่อนการ
ก าหนดต าแหน่งของสถานที่ควรนึกถึงการเล่นเกมส์ต่างๆ ที่อยู่กลางแจ้งเพ่ือป้องไม่ให้แสงอาทิตย์ส่อง
ตาในขณะที่เล่นฟุตบอล หรือกีฬาอย่างอ่ืนที่มีการโยนลูกบอลกลับไปมา ควรจัดให้สนามมีมุม 90 
องศา กับมุมข้ึน-ลงของดวงอาทิตย์ หรือในแนวเหนือ-ใต้ นั้นเอง 
   4)  ลมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลส าคัญต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทิศทาง
ของกระแสลมท าให้ต้องหาที่จอดรถในต าแหน่งที่ปลอดลม เพ่ือไม่ให้ ได้รับอุบัติ เหตุจากลม 
Campground การท าอาหารถ้าอากาศไม่ถ่ายเท อาจท าให้ควันไฟจากการหุงต้มจะลอยอยู่บริเวณนั้น 
ควรให้ทุกจุดมีลมพัดผ่านได้สะดวก โดยเฉพาะประเทศที่มีความชื้นสูง นอกจากลมแล้ว ก็มีจ านวน
น้ าฝนแต่ละปี และการขึ้นลงของระดับน้ า มีผลต่อพ้ืนที่ต่ า เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุนี้แล้ว ก็จะสามารถ
ก าหนดต าแหน่งของตัวอาคารได ้
   5)  สิ่งอ่ืนที่จ าเป็น (Operating Needs) รถ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
บ ารุงรักษาเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องค านึงถึงในแปลน เช่น ระยะ รัศมีต่ าสุดของวงกลมที่จะท าให้รถเลี้ยวได้
สะดวกคือ 20 ฟุต หรือ 6 เมตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะน าไปออกแบบถนน และท่ีจอดรถ 
   6)  สิ่งต่อไปที่จะต้องนึกถึงคือการเดินของมนุษย์ ระยะก้าวเท้า สั้น ยาว 
หรือธรรมดา เพ่ือให้การเดินเป็นไปโดยสะดวก จึงมีขนาดมาตรฐานส าหรับขั้นบันได ทั้งลูกตั้งและลูก
นอน ลูกตั้งควรจะสั้น ลูกนอนควรจะยาว Thomas Church แนะน าว่า 2 เท่าลูกตั้งบวกลูกนอน
เท่ากับ 26 นิ้วหรือ 65 เซนติเมตร เป็นขนาดที่พอเหมาะในการขึ้นลงภายในสวน 
  2.3.2.6  ออกแบบให้ประหยัดที่สุด (Meet Needs for Lowest Possible Cost) 
นักออกแบบต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและเสนอสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด จะไม่
ท าผลงานที่ไม่ดีออกมา งานที่ออกมาจะต้องให้ผลน่าพึงพอใจ ส าหรับความต้องการที่แท้จริง ทางด้าน
การพัฒนาในการออกแบบ ดังนั้นการปรึกษาและตกลงกันระหว่างลูกค้าและผู้ออกแบบว่าอะไรคือสิ่ ง
ที่ต้องการจริงๆ และน าสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับจ านวนงบประมาณที่มีอยู่ 
   1)  หาความสมดุลระหว่างความต้องการและงบประมาณ (Balance of 
Needs and Budget) เริ่มออกแบบและลูกค้าได้มีโอกาสเจรจารายละเอียด แสดงความต้องการ
ระหว่างกัน หลังจากนั้นควรเสนอแบบร่าง และความคิดคร่าวๆ ต่อลูกค้า ซึ่งอาจมีหลายสิ่งหลายอย่าง
นอกเหนือจากความต้องการจากครั้งแรก แต่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทางด้านการออกแบบ
จนกระท่ังส าเร็จออกมาเป็นแบบที่สมบูรณ์แล้ว นักออกแบบจะต้องติดต่อกับผู้รับเหมาเพ่ือสอบถามว่า 
การก่อสร้างทั้งหมดกับงบประมาณที่มีอยู่นั้นพอเหมาะกันหรือไม่ ไม่มีเงินเหลืออีกเท่าไร มีกี่วิธีบ้างที่
จะให้เป็นไปตามแบบ และอยู่ในงบประมาณท่ีตั้งไว้ อันไหนบ้าง ที่ราคาสูง และราคาต่ า 
   2)  การใช้สภาพพ้ืนที่ที่ เป็นอยู่ให้เป็นประโยชน์ (Use of Existing Site 
Resources) อาคารสถานที่ต่างๆ ควรวางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ (Site) ไม่ควรตั้ง 
Camp-ground ในสถานที่ที่การระบายน้ าไม่ดี ควรจัดให้อยู่บนดินที่เรียบๆ หลีกเลี่ยงการขุด และ
โยกย้ายดินมากเกินไปเพราะจะท าให้การใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงควรสังเกตสภาพรอบด้านว่ามีลักษณะ
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อย่างไร และควรจะวางอะไรไว้ตรงไหน ทั้งนี้ต้องคิดถึงเรื่องความสวยงามและการใช้ประโยชน์ควบคู่
กันด้วย 
   3)  จัดหาวัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างต่างๆ (Provision of Approiate 
Structural Materials) หลังจากที่ได้ก าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ แล้วขั้นต่อไปคือเลือกวัสดุซึ่ง
เหมาะกับการใช้แต่ละแห่ง ซึ่งควรจะเลือกโดยการคิดถึงหลัก ดังนี้ 
   ความอดทน : ทนทานต่อน้ าหนัก 
   สิ่งที่ปรากฏ : เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม 
   สามารถหาได ้ : หาได้ง่ายตามท้องที่นั้นๆ 
   ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     :     ยังคงสภาพเดิมไม่ว่า
อากาศจะร้อน หนาว ฝน 
   ระบายน้ า : หลังจากฝนตกน้ าไหลผ่านเร็ว 
   คุณภาพดี : โดยเฉพาะเมื่อคนต้องสัมผัสกับสิ่งนั้นๆ 
   4)  จัดหาต้นไม้ให้เหมาะสม (Provision of Appropriate Plant Materials) 
ในการออกแบบสวนต้องมีการเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งต้นไม้อาจให้ความรู้สึก
หยุดนิ่ง หรือเคลื่อนไหวได้อาจใช้เป็นฉากกั้นลม แสงอาทิตย์ วิว เสียง ไม่ท าให้น้ าท่วม และท าเป็น
ตัวก าหนดทิศทางเดิน ต้นไม้ก็เหมือนสิ่งอ่ืนๆ คือ มีขนาดรูปร่าง และท าหน้าที่ถูกก าหนด ให้ด้วยดี แต่
ต้นไม้ไม่สามารถบังคับให้หยุดนิ่งได้ ต้นไม้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นหลายๆ แบบตลอดปี นับว่าต้นไม้เป็น
สิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ งที่ เราต้องปฏิบัติต่อต้นไม้ให้ถูกต้องเหมือนปฏิบัติต่อตนเอง เพราะต้นไม้มี
ลักษณะเฉพาะของมันเอง และแต่ละชนิดก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน 
  2.3.2.7  การจัดและออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย (Provide for Supervision Ease)  
   1)  ความสะดุดระหว่างอิสรภาพและการควบคุม (Balance of Use 
Freedom and Control) บางครั้งจ าเป็นต้องมีการควบคุมบางจุดทั้งที่เป็นการเสียเวลา และพลังงาน 
เช่น ให้เดินรอบสนามใหญ่เพ่ือที่จะไปยังจุดหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม เพราะเห็นว่าเป็นการปลอดภัยกว่า 
เพราะจ าเป็นในการควบคุมในเรื่องความปลอดภัย 
   2)  ทิศทางการเดิน (Circulation) ในสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนมาก 
การเคลื่อนไหวและทางเดินเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงว่าจะท าอย่างไรที่จะท าให้เขาสามารถ ไปยัง
จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ตามประสงค์โดยไม่รบกวนจากสิ่งอ่ืน โดยเราต้องค านึงว่าจะออกแบบอย่างไร
ให้ผู้ใช้ ใช้ได้อย่างสะดวก ไม่ติดขัดเพ่ือเดินไปยังจุดต่างๆ ที่น่าสนใจ 
   3)  ความปลอดภัย (Safety) ควรมีความปลอดภัยในการเล่นรวมทั้ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการละเล่นแต่ละอย่างเพ่ือไม่ให้ไปเกิดอันตรายกับส่วนอ่ืนได้ เช่น ไม่ให้ทาง
ระบายน้ าอยู่กลางสนามฟุตบอล และให้ทุกจุดที่มีการเล่นต่างๆ มองเห็นว่ามีอะไรรอบๆ ด้าน ไม่
ปล่อยให้เด็กปีนป่ายเกิดพลาดตกลงมา ควรมีต าแหน่งที่ผู้ปกครองมองเห็นเด็กเล่น แต่ไม่ควรอยู่
บริเวณเดียวกัน 
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 2.3.3  พฤติกรรมของมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับการนันทนาการ 
 โดยหลักการแล้วนักออกแบบควรจะให้ความสนใจพฤติกรรมมนุษย์ที่จะใช้ในการ
ออกแบบ 2 ด้านใหญ่ๆ คือ  
 2.3.3.1  พฤติกรรมเชิงการใช้สอย (Usage) พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเดิน การนั่ง การเล่นกีฬา หรือด้านขนาดของพ้ืนที่ที่ต้องการใช้ ด้านวัสดุที่เหมาะสมที่
จะรองรับกิจกรรมนั้นๆ ด้านอุปกรณ์ที่จ าเป็นและต าแหน่งการวางอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรม 
และด้านความสัมพันธ์กับกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น คือเป็นการจัดการพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความ
สะดวกในการใช้สอยให้ดีที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 
   ผู้ออกแบบมักจะมีเครื่องมือช่วย เช่น คู่มือและมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็น
งานค้นคว้าเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และการเคลื่อนไหว คู่มือในด้านกฎเกณฑ์กติกา  และแนวปฏิบัติ
ต่างๆการศึกษาและสังเกตเพ่ือท าแผนภูมิความสัมพันธ์กิจกรรม เป็นต้น 
 2.3.3.2  พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience Behavior) ได้แก่ การตอบสนองของ
มนุษย์ต่อสิ่งเร้าที่ เกิดขึ้นขณะนั้น อาจเป็นบรรยากาศรอบตัว ผู้คนรอบตัว เหตุการณ์รอบตัว 
สถานการณ์โดยรอบ ฯลฯ จ าแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน 
   ขั้นตอนที่  1 การรับรู้  (Experience) การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของ
ร่างกายและผ่านการรับรู้ไปยังสมองเพ่ือตีความและประเมินค่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นอัตโนมัติเรียกว่า สัญชาตญาณ เช่น การรับรู้ ความรู้สึก รู้สึกปลอดภัย รู้สึกสนุกสนาน เป็นต้น 
การประเมินค่า เช่น ความชื่นชม ความชอบ ความสวย ความน่าเกลียด เป็นต้น ฯลฯ เป็น
สัญชาตญาณท่ีจะมีความรู้สึกและความคิดต่อสิ่งที่เห็นเสมอ ไม่ว่าจะแสดงออกมาให้เห็นหรือไม่ก็ตาม 
   ขั้นตอนที่ 2 การแสดงออก (Behavior) การแสดงออกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นที่อยู่รอบข้างขณะนั้น เมื่อมนุษย์รับรู้และมีสัญชาตญาณต่อสิ่งที่เขาเห็นและสัมผัสแล้วมักจะมี
การแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่งบุคคลอ่ืนอาจสังเกตได้ชัดเจนหรือสังเกตไม่ชัด การ
แสดงออกนี้อาจเป็นได้ตั้งแต่กริยาเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงกริยาที่แสดงออกในทางการสื่อสารโดยตรง 
เช่น การพูด การผลัก การจับมือ หรือกริยาตอบสนองที่เป็นผลอ่ืนๆ เช่น การตัดสินใจเลือก การ
ท าลาย การช่วยเหลือ การร่วมมือ การแยกตัว ซึ่งการออกแบบพ้ืนที่จะมุ่งเน้นสนใจพฤติกรรมเชิง
จิตวิทยาในส่วนการตอบสนองในด้านการตัดสินใจในการท ากิจกรรมนั้น การตัดใจเพ่ือเลือกสถานที่ท า
กิจกรรมนั้น การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพ่ือลดการท าลายอุปกรณ์และบริเวณ 
 2.3.3.3  พฤติกรรมทางสังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม
ไม่สามารถแยกออกไปอยู่เองตามล าพังได้ตลอดเวลา ในการที่อยู่ตามล าพังคนเดียวยังรับเอาความคิด
ความรู้สึกและการปฏิสัมพันธ์กับสังคมของบุคคลอ่ืนมาคิดและแสดงพฤติกรรมเหมือนกับบุคคลนั้น 
เช่น การแต่งกาย  
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 2.3.3.4  ระดับของพฤติกรรมทางสังคม 
   1)  พฤติกรรมของแต่ละบุคคล เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่แสดงออก 
เมื่ออยู่ในสังคมซึ่งสามารถน าไปอ้างอิงถึงบุคคลอ่ืนได้ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาคล้ายกัน 
   2)  พฤติกรรมระหว่างบุคคล เป็นพฤติกรรมระหว่าง 2 คนซึ่งมีผลต่อกัน 
การแสดงพฤติกรรมจะอยู่ในลักษณะของการโต้ตอบ มีการกระท าก่อนหลัง หรือการไม่กระท าร่วมกัน
ซึ่งถือเป็นปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งการกระท าเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความพอใจ สนุกสนาน หรืออาจ
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความไม่พอใจ การปฏิสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มจะต้องผ่านตัวแทนของคนในกลุ่ม 
เช่น การเรียนวัฒนธรรม  
   3)  พฤติกรรมกลุ่ม เป็นพฤติกรรมของคนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มแสดงออก
ร่วมกัน เช่น การรวมกลุ่มเป็นพฤติกรรมที่เป็นความต้องการของมนุษย์ทั่วไป 
   การเรียนรู้บทบาทของตนหรือการแสดงบทบาทของตนและการเรียนรู้
บทบาทของผู้อื่นท าให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันพฤติกรรมทางสังคมจึงเกิดจาก
การสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล กระบวนการเรียนรู้บทบาททางสังคมเป็นการอบรมทางสังคม ซึ่ง
อาจเป็นการเรียนรู้จากการสังเกต การกระท า การแสดงออก (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2549:20) 
 2.3.3.5  กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ ลักษณะการพักผ่อนหย่อนใจที่มนุษย์มีความ
พอใจที่จะเลือกพักผ่อนในเวลาว่าง ตามหลักของนักนันทนาการ ได้จ าแนกไว้มี 2 ประเภท ดังนี้ 
   1)  การพักผ่อนหย่อนใจแบบผ่อนคลาย (Passive Receation) เป็นการ
พักผ่อนแบบสบายๆ เป็นการออกก าลังกายเบาๆ ไม่ได้ออกก าลังกายมาก เช่น การนั่งเล่น เดินเล่น ฟัง
เพลง เป็นต้น 
   2)  การกิจกรรมที่ต้องออกแรง หรือการออกก าลังกายหนักๆ เช่น วิ่งเล่น เล่น
กีฬาชนิดต่างๆ (Brian Hackett, 1971:35) 
  2.3.3.6  พฤติกรรมแรงจูงใจของมนุษย์ที่มีต่อกิจกรรมนันทนาการ 
   1)  พฤติกรรมพ้ืนฐานทางสังคมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ในชุมชน เช่น การออกก าลังกาย 
   2)  พฤติกรรมเกี่ยวข้องผูกพัน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนที่มีส่วนร่วมหรือ
สมาชิกในกลุ่มให้มีความผูกพัน เช่น การแข่งขันกีฬา 
   3)  พฤติกรรมการแข่งขัน เป็นกิจกรรมการส่งเสริมสภาพการแข่งขัน การ
ประกวดและการทดสอบความสามารถ เช่น การแข่งขันกีฬา 
   4)  พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายและท้าทายความสามารถ โดยธรรมชาติแล้ว
มนุษย์ต้องการกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ เช่น การกระโดดร่ม การเล่นเครื่องร่อน 
   5)  พฤติกรรมทดแทน และสร้างเสริม เป็นกิจกรรมประเภทการอ่าน การ
พูด และกิจกรรมแสดงศิลปะต่างๆ 
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   6)  การแสดงออกทางร่างกาย เป็นกิจกรรมประเภทเกมกีฬา การเต้นร า 
กิจกรรมการเข้าจังหวะที่เป็นกิจกรรมของการแสดงออก แสดงความสามารถ 
 2.3.3.7  ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
   1)  กิจกรรมนันทนาการด้านการออกก าลังกาย การออกก าลังกายเป็นการ
ลดความตึงเครียดต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเป็นความต้องการในการดูแลรักษาร่างกายด้วยตัวเอง  
กิจกรรมประเภทนี้มีหลายรูปแบบทั้งที่เป็นการออกแบบก าลังกายแบบเบา เช่นการท ากายบริหารและ
การออกก าลังกายแบบหนัก    

 2)  กิจกรรมนันทนาการด้านสังคม ลักษณะนิสัยพ้ืนฐานของมนุษย์ในการ
เข้าสังคมเป็นส่วนที่ท าให้เกิดกิจกรรมยามว่างในสังคม การท ากิจกรรมร่วมกัน  
   3)  นันทนาการด้านการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ จากพฤติกรรมการ
ชอบส ารวจของมนุษย์ความอยากรู้อยากเห็นในด้านต่างๆ การอยากลองท าสิ่งใหม่ๆ  จึงเกิดการท า
กิจกรรมใหม่เกิดข้ึนในสังคม 
   4)  กิจกรรมนันทนาการด้านความสงบทางจิตใจ เป็นกิจกรรมแห่งการ
กระท าที่พยายามออกจากความตึงเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น การเดินเล่น เกิดขึ้นในที่ร่วมกับ
บุคคลอ่ืนที่คนไม่รู้จัก กิจกรรมความสงบของจิตใจอาจเกิดขึ้นหลังจากการท ากิจกรรมอ่ืน เช่น การได้
พักหลังการเล่นกีฬา 
   5)  นันทนาการด้านการแข่งขันหรือท้าทาย ลักษณะนิสัยของการชอบ
แข่งขันที่ปรากฏในกิจกรรมยามว่าง เช่นเดียวกันนับตั้งแต่การแข่งขันกับตนเองไปจนถึงการแข่งขันกับ
ผู้อื่นกีฬาทุกประเภทเป็นการสนองทั้งในด้านการออกก าลังกาย การแข่งขันเกมส์บางประเภทไม่มีการ
ออกแรงแต่เป็นการแข่งขันล้วนๆ เช่น การเล่นหมากรุก 
 2.3.3.8  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
   1)  บุคคลในวัยต่างๆ 
    (1)  วัยเด็ก (Infancy) เด็กท่ีอยู่ในวัยนี้ จะมีอายุ 1-9 ปี เด็กในวัยนี้
ต้องการกิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เพ่ือสร้างความพร้อมเกี่ยวกับการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ให้
สามารถท างานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกิจกรรมที่เด็กในวัยนี้ควรได้รับเป็นกิจกรรมที่
ฝึกให้อวัยวะส่วนต่างๆ ท างานประสานกัน เช่น ตา มือ แขน ขา ท างานประสานกันโดยเริ่มให้เด็ก
แยกแยะว่าอะไรเหมือนกัน หรือต่างกันหรือสามารถระยะได้ใกล้เคียงกับความจริงมากท่ีสุด  
    (2)  วัยก่อนวัยรุ่น  (Pro-Adolercence) เด็กที่ อยู่ ในวัยนี้ อายุ
ประมาณ 10-13 ปี ในช่วงของเด็กวัยนี้มีความต้องการทักษะของการเคลื่อนไหว และมีการพัฒนา
ทักษะให้สูงขึ้นเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น และควรเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเป็นการเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้เด็ก และเด็กสามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่
เด็กในวัยนี้เพื่อส่งผลต่อในวัยต่อไป 



19 
 

    (3)  วัยรุ่น (Adolescence) เด็กที่อยู่ในวัยนี้อายุประมาณ 14-24 ปี 
วัยนี้จัดว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เพราะมีการคบหาสมาคมกับเพ่ือนฝูงมากมายไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน 
หรือต่างเพศย่อมมีความต้องการเป็นตัวของตัวเอง มีความอิสระ ต้องการแสดงความคิดเห็นสมาชิก 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการศึกษาจึงมีการชักจูงให้กระท าในสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ หากผู้ใหญ่ปล่อยให้เป็นไป
ตามธรรมชาติจะท าให้เกิดการหลงผิด และเป็นปัญหาต่อสังคม กิจกรรมนันทนาการของคนในวัยนี้ 
ควรเน้นในด้านการใช้ก าลังกาย ก าลังสมอง เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมที่จัดนั้น
ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกัน โดยเน้นกิจกรรมที่ท างานเป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เคารพในกฎเกณฑ์ กติกา มีวินัย 
    (4)  วัยผู้ใหญ่ (Adulthood) ในช่วงนี้จะมีอายุประมาณ 25-29 ปี 
ผู้ที่อยู่ในวัยนี้จะเป็นช่วงการท างานทุกคนมีความกระตือรือร้นในการท างาน เพื่อที่สร้างเนื้อสร้างตัวใน
วงสังคมในวัยนี้จัดว่ามีความเครียดกับการท างานมาก ดังนั้นนันทนาการเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยผ่อน
คลายความเครียดจากการท างานและการด าเนินชีวิตกิจกรรมต่างๆ ที่น ามาใช้ควรเป็นกิจกรรมที่เน้น
ในเรื่องของความคลายเครียด แต่ต้องมุ่งเน้นการออกก าลังกายแบบเบาเพราะคนในวัยนี้ร่างกายมักจะ
มีโรคท่ีเกิดจากความเสื่อมของร่างกายเข้าแทรก เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 
    (5)  วัยสูงอายุ (Elderly) วัยนี้จะมีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่
อยู่ในวัยนี้จัดว่าเป็นผู้ที่ผ่านการท างานมาเป็นเวลานานต้องการการพักผ่อนมากกว่าการท างาน คนวัย
นี้มักมีปัญหาในด้านการถูกลืมจากสังคม ดังนั้นกิจกรรมของคนในวัยนี้ควรเน้นการส่งเสริมให้มีการได้
พบปะพูดคุยกับบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมรุ่น หรือเพ่ือนต่างวัยซึ่งเป็นการสร้างแนวความคิดว่า
ตนยังมีประโยชน์ต่อสังคม และไม่ได้ถูกทอดทิ้ง และควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพที่แข็งแรงไม่ควรเป็นกิจกรรมที่ใช้ก าลังมาก ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลิน
สนุกสนานในตัวหลีกเลี่ยงการบิดตัว เอ้ียวตัว หรือเน้นน้ าหนักลงที่เข่า หรือกระดูกสันหลังมากเกินไป
นอกจากนี้อาจเป็นกิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองโดยให้ท างานอดิเรก เช่น การประดิษฐ์ของต่างๆ 
   2)  การจัดบริการทางสังคม 
    (1)  สวนหย่อมเป็นการจัดสวนเล็กๆ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ และการ
ตกแต่งด้วยหญ้าภายในบริเวณส านักงานโดยใช้พื้นที่ไม่มาก 
    (2)  สวนไม้ดอกไม้ประดับ มีลักษณะเช่นเดียวกับสวนหย่อม เป็น
พ้ืนที่ที่นิยมปลูกต้นไม้ประเภทดอก และใบเพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งในบ้าน และชุมชน หรือ
ตามสถานที่ราชการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
    (3)  สวนสาธารณะ เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจเพ่ือบริการ
ประชาชน นอกจากจะให้ความร่มรื่น ความสวยงามยังมีพันธุ์ไม้นานาชนิด เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คน
รักธรรมชาติจะได้ช่วยกันอนุรักษ์เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป 
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    (4)  สนามกีฬาเป็นสถานที่ที่ให้คนเล่นกีฬาเพ่ือใช้ออกก าลังกาย 
ปัจจุบันรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมพลศึกษา และการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดท าสนามกีฬาเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือรองรับประชาชน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาออกก าลังกาย 
    (5)  ศูนย์เยาวชน ภายในศูนย์จะประกอบไปด้วย สนามกีฬา สระ
ว่ายน้ าสวนหย่อม ฯลฯ โดยจัดด าเนินงานเพื่อให้เป็นศูนย์นันทนาการส าหรับชุมชน 
    จากการศึกษาสามารถสรุปการแบ่งลักษณะและรูปแบบของการ
พักผ่อนหย่อนใจตามทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะขึ้นอยู่กับความสามารถและความพึงพอใจของแต่
ละบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อนหย่อนใจนั้นเอง และน าข้อมูลที่ได้มาประกอบเพ่ือการ
น าไปใช้ในการออกแบบดังนี้ 
    ควรจัดพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมในการท ากิจกรรม 
    มีการจัดพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ให้มีความตื่นเต้น 
    จัดสถานที่ให้เจ้าของโครงการมีความพึงพอใจในพ้ืนที่กิจกรรม 
    มีการแบ่งพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมที่เหมาะสม 
 สรุปหลักการและแนวคิดในการออกแบบนันทนาการ คือ การออกแบบพ้ืนที่ให้ สอดคล้อง
กิจกรรมนันทนาการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่มากที่สุดรวมถึงการออกแบบให้
เหมาะสมกับคนในแต่ละวัย นอกจากนี้ควรค านึงถึงความเป็นส่วนตัวในการเข้ามาใช้สถานที่ เช่น ที่นั่ง
พักผ่อนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวว่าประเภทของกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ลานออกก าลังกาย เป็นต้น 

 
2.4  หลักการในการออกแบบสวนให้มีการดูแลรักษาง่าย  
 การจัดสวนเป็นการผสมผสานองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตหรือภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) และ
ไม่มีชีวิตหรือภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) และทั้งสองส่วนมีโอกาสเสื่อมสภาพ ถ้าหากการดูแลเอา
ใจใส่ไม่เพียงพอ และความต้องการในสิ่งที่จะบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานยาวนาน การจัดสวนทุก
องค์ประกอบนั้นต้องการจัดการดูแลรักษาเมื่อทุกสิ่งต้องการบ ารุงรักษานั้นหมายถึงต้องใช้แรงงาน 
งบประมาณ และเวลา (สมจิต โยธะคง, 2539:269)  
 การจัดสวนปัจจุบันเนื่องจากเข้าของโครงการผู้ใช้บริการมีภารกิจมากขึ้นในการแสวงหาปัจจัย
ในการด ารงชีวิต ภาระดังกล่าวมีผลกระทบต่อสวนโดยตรง เพราะสวนสวยงามได้นั้นจะต้องมีการ
จัดการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทิ้งช่วงตอน ปัจจุบันมีแนวคิดในการจัดการที่มีการจัดการและ
บ ารุงรักษาที่ต่ า (Low Maintenance) การบ ารุงรักษาง่าย (Easy Maintenance) การบ ารุงรักษาต่ า
หรือการบ ารุงรักษาง่ายก็อยู่ที่การวางแผนพ้ืนฐาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ โดยมีแนวความคิดในการ
ออกแบบสวนให้มีการจัดการ และบ ารุงรักษาต่ าพอสังเขป ดังนี้ 
 2.4.1  พ้ืนที่ที่มีความลาดเอียงมากกว่า 26 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการปลูกหญ้าอาจท าให้การตัด
หญ้าท าด้วยความยากล าบาก ควรปลูกพืชคลุมดินที่มีความทนทาน ยึดติดดินได้ดีในพ้ืนที่ลาดเอียง 
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 2.4.2  การออกแบบพืชพรรณ การใช้ต้นไม้หลายฤดู (Perennials) ย่อมมีการจัดการน้อยกว่า
การใช้ในจัดการย่อมน้อยกว่าการปลูกต้นเดียวโดด การที่ต้นไม้โตช้าย่อมมีการจัดการง่ายกว่าต้นไม้โต
เร็ว 
 2.4.3  หลีกเลี่ยงการสร้างมุมแหลม หรือพ้ืนที่มุมฉากในสวน การใช้เส้นควรเป็นเส้นโค้ง เส้น
ไม่เป็นระเบียบ (Informalline) พ้ืนที่มุมแหลม ยุ่งยากต่อการตัดหญ้าและการสัญจรไปมา 
 2.4.4  ใช้แผ่นอิฐวางกั้นขอบเขตของแนว ทางเดินพ้ืนที่ติดอาคาร ที่เป็นแนวกั้นแผ่นอิฐ จะไม่
ท าให้หญ้าล้ าเข้าไปในแปลงเป็นเขตสกัดก้ัน 
 2.4.5  ในพ้ืนที่ทางเดินทางเท้า ถนน ไม่ควรปลูกหญ้าแทรก ถ้าไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ไม้พุ่ม
แทนเพ่ือท าให้พื้นที่ลดความกระด้างลง เพราะการตัด และขลิบขอบหญ้าท าด้วยความล าบาก  
 2.4.6  รอบโคลนต้นไม้ ควรออกแบบให้มีกรอบนอก ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการตัดหญ้าชิดโคลน 
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อโคลนไม้ได้ ภายในกรอบโรยกรวดหรือหินกลม 
 2.4.7  ม้านั่งในสวน ควรเป็นม้านั่งถาวรที่เป็นเหล็ก หรือคอนกรีตเพื่อหลีกเลี่ยงการซึมของน้ า 
ถ้าซึมน้ าได้จะท าให้เกิดความชื้น การนั่งล าบาก การใช้ม้านั่งสวยงามแต่ดูดซับความชื้น การป้องกัน
การดูดซับความชื้นคือให้ทาสีช่วย แต่เป็นสีที่มองดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด 
 2.4.8  การปลูกไม้พุ่ม ต้องปลูกเป็นกลุ่มแน่น สะดวก ประหยัด การให้ปุ๋ย การจัดการและให้
ความสวยงามกว่าการปลูกต้นเดียวโดด และควรพิถีพิถันในการเลือกพืชปลูก พืชที่ใช้ปลูกในสวนที่ดี 
คือพืชท้องถิ่น เพราะจะมีความทนทานและทนต่อการท าลายของโรคและแมลงพืชที่ปลูกไม่ควรโต
เกินไปยากล าบากต่อการควบคุมรูปทรง (สมจิต โยธะคง, 2539:269) 
 สรุป ปัจจุบันการจัดสวนที่มีการผสมผสานงาน (Softscape Hardscape) โดยทั้ง 2 ส่วนมี
โอกาสเสื่อมสภาพ เลยเกิดแนวคิดในการจัดการและการวางแผนพ้ืนฐานการออกแบบสวน ให้มีการ
จัดการและบ ารุงรักษาที่ง่ายเช่น การหลีกเลี่ยงการสร้างมุมแหลมในสวน และทางเดินที่ดีไม่ควรปลูก
พืชพรรณแทรก เป็นต้น 
 

2.5  ทางสัญจร 
 เดชา บุญค้ า (2554:10) กล่าวว่า ในงานวางผังบริเวณ ระบบการสัญจรมีความส าคัญมากใน
การเชื่อมต่อซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในบริเวณ 
โดยเฉพาะระบบ การสัญจรยานยนต์เองถือเป็นระบบเบื้องต้นที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการสร้างโครง
ร่างของผังการใช้ที่ดิน ระบบดังกล่าวนี้เป็นตัวสร้างล าดับขั้นของการไหลหรือการเปลี่ยนขนาดจาก
ถนนส าคัญ หรือถนนหลักมาสู่ถนนย่อยภายในบริเวณโครงการและเป็นตัวเชื่อมระบบการสัญจรนอก
บริเวณ เพ่ือน าคนและสินค้าต่างๆ มาสู่บริเวณ รูปลักษณะของการสัญจรในตัวบริเวณต้องสามารถ
แก้ปัญหาในเรื่องการมองในขณะมุ่งเข้าสู่อาคารหรือจุดต่างๆ เรื่องการจอดรถรับส่งคน เรื่องที่จอด  
และเรื่องบริการโดยเด่นชัดและมีล าดับขั้นตอน และจะต้องมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับอาคาร  หรือ
บริเวณกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจที่มีอยู่ในบริเวณนั้นด้วย 
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 รูปลักษณะต่างๆ ของการสัญจรยานยนต์  
ระบบการสัญจรต่างๆ มิใช่กระบวนการที่เพียงว่าท าๆ ขึ้นมาเท่านั้น การสัญจรต่างๆ สามารถ

แบ่งแยกออกได้หลายประเภท ได้แก่ ระบบตาราง ระบบรัศมีหรือระบบโค้งยาว รวมทั้งระบบที่เกิด
จากการผสมผสานระบบต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

2.5.1  ระบบตาตาราง เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากการวางแนวถนนที่ค่อนข้างตรงและมีระยะห่าง
เท่าๆ กัน ตัดตั้งฉากซึ่งกันและกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักใช้ในพ้ืนที่ที่แบนราบ หรือที่มีความลาดสูงต่ า 
หรือชันมาก และในบางครั้งก็ก่อให้เกิดความซ้ าซากในการมองอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ถนนระบบตาราง 
 

2.5.2  ระบบรัศมี คือระบบน าการไหลของการจราจรไปสู่จุดกลางซึ่งเป็นจุดที่มีกิจกรรม 
ประเภทต่างๆ รวมตัวอยู่หนาแน่น ส่วนใหญ่จะเป็นเมืองเก่าๆ ถนนระบบรัศมีจะเกิดปัญหายุ่งยากใน
การจัดบริเวณจุดกลางให้เป็นระเบียบได้ยาก นอกจากนี้จุดกลางดังกล่าวนี้ยังตายตัว  ยากต่อการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ระบบรัศมีจึงมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าระบบตาตาราง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ถนนระบบรัศมี 
 

2.5.3  ระบบทางยาว ระบบการจราจรทางยาว คือการเชื่อมการไหลของ  ยานพาหนะ
ระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนจากทางรถไฟหรือคลองที่
ยาว แต่ถ้าการเคลื่อนของยวดยานภายในตัวถนนมีปริมาณมากเกินขนาดก็จะเกิดการติดขัด การแก้ไข
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ปัญหานี้สามารถกระท าได้ด้วยการใส่วงรอบลงไปข้างใดข้างหนึ่งของเส้นทาง ซึ่งจะเป็นการช่วยการ
ไหลของยวดยานได้ดีข้ึนได้ 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ถนนระบบทางยาว 

 

2.5.4  ระบบโค้งยาว ระบบโค้งยาวได้เปรียบกว่าระดับอ่ืนในด้านความสูงต่ าของประเทศ 
เนื่องจากสามารถวางให้เข้ากับรูปทรงของแผ่นดินได้มากที่สุด ระบบการสัญจรแบบนี้มีความสัมพันธ์
กับการจราจรในระดับท้องถิ่นมากกว่าระดับอ่ืน และสามารถปรับแนวถนนให้เข้ากับความสูงต่ าของ
พ้ืนที่ได้อย่างดี ระบบโค้งยาวนี้โดยทั่วไปแล้วจะมีถนนตัดผ่านน้อยเมื่อเทียบกับระบบตาราง ส่วนมาก
จะใช้ถนนปลายตันแบบก้นถุงหรือคุลเดอะแซค ซึ่งจะมีความยาวไม่เกิน 150 เมตร ซึ่งวิธีนี้จะช่วยหรือ
มีแนวโน้มที่จะท าให้ยวดยานวิ่งช้าลง ถนนระบบโค้งยาวนี้มีข้อได้เปรียบที่ส าคัญ อีกประการหนึ่งคือ
ท าให้ถนนมีความน่าสนใจมากกว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทิวทัศน์และการเปลี่ยนแปรของ
ความยาวของถนน ตลอดจนความสามารถปรับตัวเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับประเทศ ย่านพักอาศัยที่มี
การออกแบบและวางแผนเป็นอย่างดี จะเข้ากันได้กับถนนระบบนี้มากกว่าอย่างอ่ืน 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 ถนนระบบโค้งยาว 
 
 2.5.5  ที่จอดรถ บริเวณที่จอดรถนับเป็นส่วนการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ตัวลานจอด
รถอาจท าให้บริเวณโดยรวมเสียทัศนียภาพได้ ถ้าการจัดวางต าแหน่งไม่สัมพันธ์กับความสูงต่ าของการ
จัดวางพ้ืนที่และขนาดความกลมกลืนกับส่วนอ่ืนๆ ของบริเวณ ในการจัดบริเวณที่จอดรถ นักวางผัง
บริเวณจะต้องค านึงถึงขนาดของยานพาหนะให้มากๆ และจะต้องจัดขนาดพ้ืนที่ให้เพียงพอ ซึ่งจะต้อง
ดูขนาดความยาวความกว้างทั้งหมดของรถ ส่วนยื่นจากล้อท้ังด้านหน้าและด้านหลัง 
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ภาพที่ 2.5 ความยาวของรถแต่ละประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 รูปแบบการจัดที่จอดรถแบบต่างๆ 
 

2.6  แหล่งที่มาของน  าเสีย 
 2.6.1  สุมาลี พิตรากูล (2532:38) กล่าวว่า น้ าเสียจากธรรมชาติ อันเนื่องมาจากสิ่งมีชีวิตไม่
ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ตายทับถมในน้ า จากนั้นจุลินทรีย์ มีการใช้ออกซิเจน ในการย่อยสลายซาก
สิ่งมีชีวิตเป็นผลให้ ออกซิเจนในน้ านั้นลดลง หรือเกิดจากกระบวนการชะล้างพังทลายของดิน ท าให้
ตะกอนดินถูกพัดพาลงในน้ า ท าให้น้ าขุ่น สิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ท าให้แหล่งน้ าตื้น
เขินอีกด้วย 
 2.6.2  จากแหล่งชุมชน อันได้แก่น้ าเสียทีม่าจากแหล่งพักอาศัย และสถานประกอบการต่างๆ 
ในชุมชน น้ าเสียจากแหล่งต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีสารอินทรีย์ เชื่อโรค และสารเคมีเป็น
องค์ประกอบ 

 2.6.2.1  จากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นน้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น น้ าจากชะล้างสกปรกในเครื่องจักรพ้ืนที่โรงงาน 
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 2.6.2.2  น้ าจากกระบวนการผลิตสารเคมีที่เป็นอันตรายเจือปนอยู่  เช่น สารปรอท 
ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส โครเมียม และน้ ามัน สารพิษเหล่านี้เมื่อปนเปื้อนในแหล่งน้ าธรรมชาติจะ
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าและท าให้เกิดการสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหารได้ 

 2.6.2.3  น้ าจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร จะมีสารอินทรีย์เจือปนอยู่สูงเมื่อปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าท าให้แหล่งน้ าเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็นอับ อันเนื่องมาจากกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในน้ า 
และบางครั้งอาจท าให้แหล่งน้ ามีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วย 

  1)  จากการเกษตรและอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ เป็นน้ าเสียที่เกิดจากการ
ปนเปื้อนของสารเคมี วัตถุมีพิษที่ใช้ในการป้องกันศัตรูพืช ซึ่งจะตกค้างอยู่ตาม ดิน อากาศ และใน
ผลผลิต เมื่อฝนตกสารเหล่านี้  จะชะล้างลงสู่ แหล่งน้ า เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าได้ 
นอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์พวก สุกร ไก่ ปลา และกุ้ง ยังเป็นต้นก าเนิดของน้ าเสียที่เกิดจากการชะล้าง
คอกสัตว์ หรือบ่อน้ าที่มีสารอินทรีย์เจือปนอยู่สูง 

   2)  จากการท าเหมืองแร่ การท าเหมืองแร่ประเภทต่างๆ เช่น การท า
เหมืองแร่ดีบุก พลวง และเหมืองพลอย ต้องมีการขุดเจาะดินท าให้เกิดตะกอนดิน และท าให้น้ าใน
แหล่งน้ าขุ่น นอกจากนี้ยังมีสารปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม ลงสู่น้ า และอาจ
ท าให้น้ าตื้นเขินได้ 

สรุป แหล่งที่มาของน้ าเสียของพ้ืนที่โครงการ 1)  มาจากแหล่งชุมชนซึ่งน้ าเสียเหล่านี้ส่วน
ใหญ่จะมีสารอินทรีย์ เชื้อโรค เป็นองค์ประกอบ 2)  มาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นน้ าเสียที่เกิด
จากกระบวนการต่างๆ ในโรงงานจะมีสารเคมีเจือปนอยู่ เช่น สารตะกัว โครเมียม และน้ ามัน โดยการ
แก้ใขจะแก้ใขตามสภาพหน้างาน เช่นในน้ ามีสารอินทรีย์และเชื่ อโรค ก็จะใช้การบ าบัดโดยการใช้ 
กังหันน้ าโดยใช้กลนไกรเติมอากาศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมออกซิเจนเข้าสู่น้ า 

 

2.7  การจัดการทรัพยากรน  า 
 การจัดการทรัพยากรน้ า หมายถึงการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับน้ า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดในการด ารงชีพของมนุษย์ ดังนั้นจึงควรมีการจัดการทรัพยากรน้ าที่เหมาะสมและถูกวิธี ดังนี้คือ  
          2.7.1  การปลูกจิตส านึกในการใช้น้ าอย่างมีคุณค่า เช่น การประหยัด การใช้น้ าทุกรูปแบบใน
ชีวิตประจ าวัน 
          2.7.2  การวางแผนการใช้น้ า เพ่ือให้มีน้ าใช้ตลอดฤดูกาล การกักเก็บน้ า เช่น การขุดบ่อ ขุดสระ                 
การท าแท็งค์น้ า การกักเก็บน้ าฝนเพื่อน าไปใช้ในยามขาดแคลน 
 2.7.3  การน าน้ าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น กิจกรรมบางอย่างอาจไม่จ าเป็นต้อง ใช้น้ า
คุณภาพดีมากนัก เช่น การชะล้างภาชนะในครัวเรือน หรือจากการชักผ้าน้ าสุดท้ายอาจน ามารดต้นผักได้ 
 2.7.4  การแก้ไขมลพิษของน้ า ในกรณีที่น้ านั้นเกิดมลพิษ รูปแบบของการจัดการอาจใช้
วิธีการแยก หรือท าลายสิ่งสกปรกต่างๆ ทั้งที่อยู่ในรูปของสารละลาย และอยู่ในรูปของสารที่ไม่ละลาย
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น้ า ให้หมดไป และลดปริมาณสารพิษลง ด้วยวิธีการบ าบัดน้ าเสีย ให้เป็นน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าเช่น 
 2.7.4.1  การบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีชีวภาพ เป็นการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย 
สารอินทรีย์ที่ปนอยู่ในน้ าเสีย โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่กลุ่มที่ใช้ออกชิเจนโดยท าควบคู่ไปกับการเติม
ออกซิเจนลงในน้ าด้วย เช่น การท ากังหันน้ า นอกจากนี้อาจใช้พืชน้ าบ าบัดน้ าเสียได้ด้วย โดยพืชน้ าจะ
ดูดสารอินทรีย์เพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต เช่น ผักตบชวา ผักกระเฉด กกสามเหลี่ยม ธูปฤาษี หญ้าแฝก และบัว 
 2.7.4.2  การบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีทางเคมี โดยการเตรียมสารเคมีเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยา
ต่างๆ หรือท าให้ตกตะกอน รวมทั้งฆ่าเชื้อโรคด้วยการเติมคลอรีน 
 สรุป เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ า คือการใช้ทรัพยากรน้ าให้ถูกต้องและประหยัด รามถึงการ
วางแผนการใช้น้ าโดยการขุดบ่อเพ่ือการกักเก็บทรัพยากรน้ าไว้ใช้ในตอนฤดูแล้ง โดยมีการบ าบัดหรือ
แก้ไขทรัพยากรน้ า ในการแก้ไขทรัพยากรน้ าในโครงการจะใช้กระบวนการบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีชีวภาพ 
โดยการเติมอากาศเข้าไปในน้ า โดยการใช้กังหันน้ า 

 

2.8  กรณีศึกษา  
      2.8.1  เทศบาลบางปะอิน 
 การศึกษาพ้ืนที่เทศบาลบางปะอิน เพ่ือการน าไปใช้ออกแบบโครงการเทศบาลต าบล
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกศึกษาพ้ืนที่สวนเทศบาลต าบลคลองจิก 
ในด้านการพักผ่อน และการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่ลงตัว มีการใช้พ้ืนที่สัมพันธ์ต่อกิจกรรมที่
เกิดข้ึน ทุกคนที่เข้าไปสามารถประกอบกิจกรรมได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือนันทนาการ  

 2.8.1.1  ประวัติความเป็นมา เทศบาลต าบลบางปะอินเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง กระทรวงมหาดไทยประกาศยกฐานะท้องถิ่นบางส่วน ในต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นเป็นสุขาภิบาลให้เรียกชื่อ “สุขาภิบาลบ้านเลน” ต่อมาได้มีประกาศ
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีผลบังคับใช้ใน วันอังคารที่ 25 
พฤษภาคม 2542 เป็ น  “เทศบาลต าบลบ้ าน เลน ” และเมื่ อ วันที่  7  พฤศจิก ายน  2554 
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเทศบาลเป็น “เทศบาลต าบลบางปะอิน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมา 

การท าการศึกษารายละเอียดภายในเทศบาลบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าไปใช้กับโครงการออกแบบภูมิทัศน์ของเทศบาลต าบลคลองจิก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีประเด็นดังต่อไปนี้   
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ภาพที่ 2.7 ลานออกก าลังกายกลางแจ้ง 
 

 

ภาพที่ 2.8 ศาลานั่งพักผ่อน 
 

2.8.2  ศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
          การศึกษาพ้ืนที่ศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือการน าไปใช้ออกแบบ
โครงการเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกศึกษาพ้ืนที่
สวนเทศบาลต าบลคลองจิก ในด้านการพักผ่อน และการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่ลงตัว มีการใช้
พ้ืนที่สัมพันธ์ต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทุกคนที่เข้าไปสามารถประกอบกิจกรรมได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการ
พักผ่อนหรือนันทนาการ  

2.8.2.1  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศาลากลางจังหวัดเดิมตั้งอยู่ที่ ต าบล
ประตูชัย อ าเภอกรุงเก่า (อ าเภอพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน) สร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น รูปร่างคล้ายตัว
ที ซึ่งได้ท าการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 สมัยหลวงบริหารชนบท (ส่าน) เป็นข้าหลวงประจ า
จังหวัด โดยการสนับสนุนจากนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังในสมัยนั้นซึ่งเป็น
ชาวอยุธยาที่ตัวตึกด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ได้ก่อสร้างพระบรมรูปวีรกษัตริย์วีรสตรี ซึ่งได้ประกอบ
คุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่กรุงศรีอยุธยาและชาติไทยในครั้งอดีตรวม 6 พระองค์ คือ 1) สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พระหัตถ์ซ้ายถือปราสาทสังข์ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างกรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานี เมื่อ พ.ศ.1793 2) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระหัตถ์ทั้งสองถือประมวลกฎหมายผู้ทรง
พระปรีชาสามารถในทางปกครอง 3) สมเด็จพระศรีสุริโยทัย วีรสตรีซึ่งได้เสด็จออกไปสู้รบกับข้าศึก 
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เมื่อ พ.ศ.๒๐๙๓ และได้เสียสละพระชนม์ชีพเพ่ือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชสวามี  4) สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเสียแก่พม่าครั้งแรกและได้สู้รบกับข้าศึกถึง ๗ ครั้ง 
5) สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ทรงท าสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ครั้งพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 14 และทรงน าเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกมาเผยแพร่ไว้มากครั้ง การค้าขายเจริญรุ่งเรือง
มาก 6) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงกอบกู้ความเป็นเอกราชไว้ได้ในคราวเสียกรุงครั้งสุดท้าย 
เมื่อ พ.ศ.2310 และย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่กรุงธนบุรี  ประกอบกับที่ตั้งอยู่ในเขตโครงการนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกโลก 
และกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมให้เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวจังหวัด จึงมี
โครงการย้ายศาลากลางออกไปอยู่นอกพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ ต่อมานายจตุรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ 
นางขวัญลักษณ์ ด่านชัยวิโรจน์ นายวรพจน์ ด่านชัยวิจิตร และนางสมพิศ ด่านชัยวิจิตร ได้อุทิศที่ดินริม
ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 3 ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ให้กับทางราชการจ านวน 70 ไร่ 
1 ตารางวา  

การท าการศึกษารายละเอียดภายในศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าไปใช้กับโครงการออกแบบภูมิทัศน์ของเทศบาลต าบลคลองจิก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  มีประเด็นดังต่อไปนี้   
  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 การตัดแต่งพรรณไม้ให้เป็นรูปทรง 
 

ภาพที่ 2.10 การจัดภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร 
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ภาพที่ 2.11 ไฟทางเดิน 
 

ภาพที่ 2.12 ป้ายแสดงชื่อพันธุ์ไม้ 
 

ภาพที่ 2.13 สัญลักษณ์เส้นทางสัญจร 
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2.8.3  ศาลากลาง เทศบาลนครตรัง 
การศึกษาพ้ืนที่เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เพ่ือการน าไปใช้ออกแบบโครงการ

เทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกศึกษาพ้ืนที่สวนเทศบาล
ต าบลคลองจิก ในด้านการพักผ่อน และการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่ลงตัว มีการใช้พื้นที่สัมพันธ์
ต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทุกคนที่เข้าไปสามารถประกอบกิจกรรมได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือ
นันทนาการ 
 2.8.3.1  ประวัติความเป็นมา เดิมที่เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในรูปแบบสุขาภิบาลซึ่งสุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมา
เมื่อ มีพระราชบัญญัติระเบียบ เทศบาล พ.ศ.2476 สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้รับการยกฐานะมาเป็น
เทศบาล เมืองตรัง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตรัง ซึ่ง
ประกาศใช้ ในราชกิจจาอุเบกษา ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478 ซึ่งได้เปิดด าเนินการครั้งแรกโดยใช้ที่
ท าการ สุขาภิบาลจังหวัดตรังเดิมเป็นส านักงานเทศบาล ตั้งอยู่ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเที่ยง อ าเภอ
เมือง จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 6.86 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ.2484 เทศบาลได้ท า
การก่อสร้าง อาคารส านักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในที่เดิม โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแล้ว
ด าเนินการเรื่อยมา จากนั้นในปี พ.ศ.2511 เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก 7.91 
ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2511 รวมเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 14.77 ตารางกิโลเมตร 
หลังจากนั้นมาเทศบาลนครตรังนับวันเจริญขึ้นตลอดเวลาประกอบกับอาคารส านักงานเทศบาลเดิม 
สภาพคับแคบและทรุดโทรม สมควรที่ขยับขยายส านักงานให้กว้างขวางขึ้น เพ่ือความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงานและเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ท้องถิ่น จึงได้ท าการก่อสร้างส านักงานเทศบาลขึ้นใหม่ โดยขอ
อนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจ านวนเงิน 7,980,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้าง
ส านักงานเทศบาลหลังใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้นทรงไทย ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน 
พ.ศ.2521 และได้ท าพิธีเปิดด าเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2522 และได้รับการประกาศ 
ให้เป็นเทศบาลนครตรัง ซึ่งประกาศในราชกิจจาอุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 110 ก เมื่อ 
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2542      

การท าการศึกษารายละเอียดภายในเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เพ่ือน าไปใช้กับโครงการ
ออกแบบภูมิทัศน์ของเทศบาลต าบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีประเด็นดังต่อไปนี้   
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ภาพที่ 2.14 รูปทรงการตัดแต่งไม้พุ่ม   
ที่มา : https://www.skyscrapercity.com  
 
  

 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 2.15 การคัดแยกเศษขยะ 
ที่มา : https://www.skyscrapercity.com  
 

 

 

  

 

 
ภาพที่ 2.16 การจัดภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจร  
ที่มา : https://www.skyscrapercity.com  
 

https://www.skyscrapercity.com/
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ตารางท่ี 2.1 สรุปพื้นที่และการน าไปใช้ 

               หัวข้อประเด็นในการศึกษา                       ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้                                    

1. กิจกรรมนันทนาการ สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการได้ คือการ
จัดเรียงของเครื่องออกก าลังกาย ระยะห่าง
ระหว่างเครื่องเล่น 

 

 

 

 
2. พื้นที่นั่งพักผ่อน     สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการ  
    - พักผ่อน นั่งเล่น     คือ ที่นั่งพักผ่อน นั่งเล่น  

 

   

 

 

 

 
3. จัดภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร       ที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการ คือ การ 

จัดภูมิทัศน์ เพ่ือความสวยงามของพ้ืนที่
โครงการ  
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ตารางท่ี 2.1 สรุปพ้ืนที่และการน าไปใช้ (ต่อ) 

               หัวข้อประเด็นในการศึกษา                       ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้                                    

4. การจัดภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจร                 น าไปใช้เกี่ยวกับการจัดภูมิทัศน์ทางด้านทาง       
          สัญจรของพ้ืนที่เทศบาล      

 

 

 

 

 

5. การคัดแยกเศษขยะ                  น าไปใช้เกี่ยวกับรูปแบบการตั้งและการ 
           แยกแยะเศษขยะของพ้ืนที่โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บทท่ี  3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการ 

 
 ศึกษาข้อมูล พ้ืนที่ ของโครงการเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบกับการออกแบบโครงการ จึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ 
แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลท าให้พ้ืนที่โครงการนั้นสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการศึกษาข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ข้อมูลระดับมหภาค และข้อมลูระดับจุลภาค 

 

3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 

 3.1.1  ตราประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 รูปหอยสังข์ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้าภายในปราสาทใต้ต้นหมัน ดวงตราประจ า
จังหวัดนี้มาจากต านานการสร้างเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเล่ากันว่าในปี พ.ศ.1890 โรคห่าระบาดจน
ผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก พระเจ้าอู่ทองจึงอพยพย้ายผู้คนออกจากเมืองเดิมมาตั้งเมืองใหม่ที่ต าบล
หนองโสน ซึ่งมีแม่น้ าล้อมรอบ ระหว่างที่ปักเขตราชวัติฉัตรธง ตั้งศาลเพียงตา กระท าพิธีกลบบัตรสุม
เพลิง ปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือตั้งพระราชวังอยู่นั้น ปรากฏว่าเมื่อขุดมาถึงใต้ต้นหมันได้พบหอยสังข์
ทักษิณาวัตรบริสุทธิ์ พระเจ้าอู่ทองทรงโสมนัสในศุภนิมิตนั้นจึงสร้างปราสาทน้อยขึ้นเป็นที่ประดิษฐาน
หอยสังข ์ดังกล่าว 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่มา : https://www.ayutthaya.go.th 
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3.1.2  ค าขวัญประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 “ราชธานีเก่า  อู่ข้าวอู่น้ า  เลิศล้ ากานท์กวี  คนดีศรีอยุธยา  เลอคุณค่ามรดกโลก” 

3.1.3  ต้นไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ต้นไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ต้นหมัน (ดังภาพที่  3.2) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
 

  

 

 

     

ภาพที่ 3.2 ต้นหมัน 
ที่มา : https://www.ayutthaya.go.th 
   
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cordia cochinchinensis Gagnepain 
  วงศ์ : BORAGINACEAE 
  ชื่ออ่ืน : หมัน (ประจวบคีรีขันธ์) 
 
 3.1.4  ดอกไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ดอกไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือ ดอกโสน (ดังภาพที่  3.3)  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 

  

  

ภาพที่ 3.3 ดอกโสน 
ที่มา : https://www.ayutthaya.go.th 
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 ชื่อดอกไม้ : ดอกโสน 
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesbania javanica 
 วงศ์ : LEGUMINOSAE 
 ชื่ออ่ืน : โสน โสนหิน โสนกินดอก (ภาคกลาง) ผักฮองแฮง (ภาคเหนือ) 
 
 3.1.5  ที่ตั้งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในเขต ภาคกลางของประเทศ มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,597,900 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศ
เหนือตามถนนสายเอเซีย ประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร และทางเรือ
ประมาณ 137 กิโลเมตร (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานพระนครศรีอยุธยา 
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบค้นจาก https://www.ayutthaya.go.th., 2558)  
 3.1.6  แบ่งการปกครอง 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ
ท่าเรือ อ าเภอนครหลวง อ าเภอภาชี อ าเภออุทัย อ าเภอวังน้อย อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางไทร 
อ าเภอลาดบัวหลวง อ าเภอบางซ้าย อ าเภอเสนา อ าเภอบางบาล อ าเภอผักไห่ อ าเภอบางปะหัน 
อ าเภอมหาราช และ อ าเภอบ้านแพรก ใน 16 อ าเภอ แบ่งออกเป็น 209 ต าบล 1,449 หมู่บ้าน มีการ
ปกครองท้องถิ่น 27 เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 133 แห่ง (ดังภาพท่ี 3.4) 
 3.1.7  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ            ติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง ลพบุรี และสระบุรี 
 ทิศใต้                ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี 
 ทิศตะวันออก       ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันตก         ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม 
 
 
 

 

 

https://www.ayutthaya.go.th/
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เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก 
แสดง :  บริเวณอาณาเขต ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ์ :                 
                                              พ้ืนที่โครงการ 
 

 

ที่มา :  https://www.earth.google.com 
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 3.1.8  ลักษณะภูมิประเทศ 
 เป็นที่ราบลุ่มและทุ่งนา ไม่มีภูเขาสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3.5-5 เมตร นัก
ธรณีวิทยากล่าวว่า เมื่อประมาณ 11,000 ถึง 3,000 ปีมาแล้ว พบหลักฐานที่แสดงว่าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเคยถูกน้ าทะเลท่วมถึงมาก่อนต่อมาการทับถมของตะกอนจากทะเลและแม่น้ าจน
ตื้นเขิน กลายเป็นแผ่นดินหรือท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาขึ้น พอถึงหน้าน้ าก็จะมีน้ าหลากพัดพาตะกอน
จากต้นน้ ามาท่วมตามที่ลุ่ม เป็นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ าที่ส าคัญของประเทศ 
ตั้งแต่อดีตมาจนทุกวันนี้ 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแม่น้ าไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก 
แม่น้ าลพบุรี และแม่น้ าน้อย  นอกจากนี้ยังมีล าคลองธรรมชาติและคลองขุดอีกมากมาย เช่น คลอง
บางบาล คลองบางหลวง คลองเจ้าเจ็ด คลองอุทัย คลองบางแก้ว คลองบางพระครู คลองลากค้อน 
คลองลาดชะโด คลองระพีพัฒน์ คลองลาดชิด คลองพระยาบันลือ ฯลฯ และมีเขื่อนพระรามหก เขื่อน
ทดน้ าแห่งแรกของประเทศ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2459 ในรัชกาล ที่ 6 กั้นล าน้าป่าสักที่ต าบลท่าหลวง อ าเภอ
ท่าเรือ ตัวเขื่อนยาว 90.25 เมตร สูง 20 เมตร มีช่องระบายน้ าท าด้วยบานเหล็ก 6 ช่อง ทางด้านขวา
ของตัวเขื่อนมีประตูเปิดให้เรือผ่านขึ้นล่องได้ ชื่อ “ประตูน้ าพระนเรศ” ส่วนทางด้านซ้าย เป็นประตู
ทดน้ าสู่คลองระพีพัฒน์ มีชื่อว่า “ประตูระบายน้ าพระนารายณ์” 
 กลุ่มชุดดินที่ 2 ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทา
เข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสีเทา สีน้ าตาลปนเทา
หรือสีเทาน้ าตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวที่
ความลึก 100-150 เซนติเมตร จะพบผลึกของแร่ยิปซัมและรอยไถลระหว่างชั้นดินบนและดินล่าง ดิน
มีก ามะถันสูงและปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.0) 
 ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ ดินเป็นกรดจัด ท าให้พืชไม่สามารถใช้แร่ธาตุที่มีอยู่ ในดิน
ตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัส 
 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ท านาต้องแก้สภาพกรดของดินโดยใช้ปูนมาร์ล จะท า
ให้พืชใช้ธาตุอาหารในดินได้อย่างเต็มที่ 
 3.1.9  ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากท าเลที่ตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตเงาฝน หรือ
เขตก าบังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้อากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งอุณหภูมิเฉลี่ย 24-31 องศาเซลเซียส 
ฤดูร้อนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อากาศร้อนอบอ้าว ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือน
พฤษภาคมถึงตุลาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งจังหวัดประมาณ 1,342.7 มิลลิเมตรต่อปี น้ าที่หลากมา
ตามแม่น้ าล าคลองจะท่วมตามที่ลุ่มต่างๆ ให้กลายเป็นทะเลสาบย่อยๆ ดังนั้น บ้านเรือนของชุมชน
ริมน้ าในอยุธยาจึงมักจะสร้างเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงมาแต่โบราณ  นอกจากนี้ยังมีข้าวพันธุ์พิเศษที่ปลูก
กันในที่ลุ่ม จะสามารถเติบโตโลดหนีขึ้นเหนือน้ าในหน้าน้ าหลากได้ เช่น ที่อ าเภอมหาราช เป็นต้น 
ฤดูหนาวเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อากาศไม่หนาวมากนัก  
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 3.1.10  การคมนาคม 
  3.1.10.1  รถยนต์ 
      1)  ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ าพระอินทร์แล้ว
แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ ยวซ้ าย ไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้ าสู่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
      2)  ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 
302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) แล้วข้ามสะพาน
นนทบุรีหรือสะพานนวลฉวีไปยังจังหวัดปทุมธานีต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวง
หมายเลข 3111) เลี้ยวแยกขวาที่อ าเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
      3)  เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานีทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทาง
แยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 
ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เข้าสู่อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  3.1.10.2  โดยรถประจ าทาง มีบริการรถโดยสารไปอ าเภอบางปะอินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.30-19.30 น. รถออกทุกๆ 20 นาที วันละหลายเที่ยว ออก
จากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนก าแพงเพชร 2 
  3.1.10.3  โดยรถไฟ สามารถใช้บริการรถไฟโดยสารที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถไฟจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีอ าเภอบางปะอิน 
 

3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค (ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการ) 
 3.2.1  ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลคลองจิก 
 3.2.1.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ เทศบาลต าบลคลองจิกเป็นส่วนราชการที่บริการ
ให้แก่ประชาชนอยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเทศบาลต าบล
คลองจิก ตั้งอยู่เลขที่ 86/5 หมู่ที่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ดังภาพที่ 3.5) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 ไร่ โดยพ้ืนที่โดยรอบเทศบาลต าบลคลองจิก ในระยะทาง 1 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย หอพัก โรงเรียน โรงงาน และหมู่บ้าน ซึ่งบางส่วนยังเป็นพื้นที่รกร้าง (ดังภาพท่ี 3.5) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก 

แสดง : ที่ตั้งเทศบาลต าบลคลองจิก ภาพที่ 3.5 

สัญลักษณ์ :           
 
                                                

 

ที่มา : -   

ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก 

แสดง : บริเวณอาณาเขตติดต่อ    ภาพที่ 3.6 

สัญลักษณ์ :          
 
                      

 

ที่มา : - 

ทิศเหนือ ติดกับถนน

ทิศตะวันตก ติดกับบ้านของ 
ประชาชน 

  ทิศตะวันออก ติดกับถนนทาง 
  เข้าโครงการ 

     ทิศใต้ ติดกับทุ่งนา 

พ้ืนที่โครงการ 
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 3.2.1.2  สัญลักษณ์ประจ าเทศบาลต าบลคลองจิก 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 สัญลักษณ์ประจ าเทศบาลต าบลคลองจิก 
ที่มา : https://www.klongjig.go.th 
   
 3.2.1.3  วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก “ชุมชนน่าอยู่ สู่การพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง 
หลีกเลี่ยงยาเสพติด ปลอดมลพิษจากโรงงาน” 
 3.2.1.4  การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ติดต่อกับถนนเส้นสัญจรหลักคือ อยุธยา สามารถ
เดินทางได้โดยรถส่วนบุคคลเส้นทางเดียว 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก     

แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการเทศบาลต าบลคลองจิก  ภาพที่ 3.8 

สัญลักษณ์ :                        
 
 
 

 

ที่มา  : - 

ถนนลาดยางแอสฟัสท์ ทางเข้าโชว์รูมอซุีซุ 

ที่ตั้งโครงการ 
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 3.2.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
          พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสภาพภูมิอากาศเรื่องฤดู และแนว
ทิศทางลมในช่วงปีตามพิกัดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ 
พ.ศ.2555-2559 ได้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย มีดังนี้ 
  3.2.3.1  อุณหภูมิ จากการศึกษาอุณหภูมิ ปี พ.ศ.2555-2559  
 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ าฤดูกาล จากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 
 อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนมกราคม เฉลี่ย 19.9 องศาเซลเซียส  
 อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 37.7 องศาเซลเซียส  
 อุณหภูมิเฉลี่ยจากเดือนมกราคม-ธันวาคม เฉลี่ย 28.7 องศาเซลเซียส  
 

 

แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิเฉลี่ยปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : กรมอุตุวิทยา (2560) 
 
 สรุป อุณหภูมิมีผลต่อการออกแบบพืชพืชพรรณไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เนื่องจาก
ข้อมูลข้างต้นท าให้ได้ทราบว่า ภายในพ้ืนที่มีอุณหภูมิที่ร้อน ถึง 37.7 องศาเซลเซียส ในเดือน
พฤษภาคม ดังนั้น ควรจะปลูกพืชพรรณที่สามารถอยู่ในอุณหภูมิ  37.7 องศาเซลเซียส ได้ 
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3.2.3.2  ปริมาณน้ าฝน 
  จากการศึกษาปริมาณน้ าฝน ปี พ.ศ.2555-2559 
 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ าฤดูกาล จากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 
 ปริมาณน้ าฝนต่ าสุดในเดือนมกราคม คือ 4.5 มิลลิเมตร 
 ปริมาณน้ าฝนสูงสุดในเดือนกันยายน คือ 212.2 มิลลิเมตร 
 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยจากเดือนมกราคม-ธันวาคม คือ 94 มิลลิเมตร 
  

 

แผนภูมิที่ 3.2 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : กรมอุตุวิทยา (2560) 
 
 สรุป การวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝนอาจไม่มีผลต่อโครงการมาก เพราะเนื่องจากโครงการได้รับ
ผลกระทบในเรื่องอุทกภัยเป็นส่วนใหญ่ 

3.2.3.3  ความชื้นสัมพัทธ์ จากการศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ ปี พ.ศ.2555-2559  
 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ าฤดูกาล จากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 
 ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ คือ 45.4 % 
 ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนกันยายน คือ 94.2 % 
 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยจากเดือนมกราคม-ธันวาคม คือ 75.1 % 

0

50

100

150

200

250

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมำนน ำ้ฝน/มม.



46 
 

แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ ปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : กรมอุตุวิทยา (2560) 
 
 สรุป ความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อการคายน้ าต่อต้นไม้ และมีผลต่อการเลือกพืชพรรณที่สามารถ
ทนแล้งได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื่องต้นพบว่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดในเดือนมกราคม -
กุมภาพันธ์ คือ 45.4 %  

3.2.3.4  ลมประจ าฤด ู
    1)  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้จะพัดเอา
ความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา สู่พื้นที่โครงการ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ 
   2)  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดความชุ่มชื้นและท าให้ฝนตก
เนื่องจากเป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามัน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม 
   3)  ลมใต้เป็นลมที่ พัดพาความร้อนจากทางทิศใต้ตั้งแต่เดือนมีนาคม -
พฤษภาคม  
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 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ าฤดูกาล จากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 
   ความเร็วลมเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนกันยายน คือ 1.48 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
   ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมกราคม คือ 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
   ความเร็วลมเฉลี่ยจากเดือนมกราคม-ธันวาคม คือ 3.00 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 

 
 
แผนภูมิที่ 3.4 ความเร็วลมเฉลี่ยปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : กรมอุตุวิทยา (2560) 
 
 สรุป ความเร็วลมเนื่องจากข้อมูลข้างต้นท าให้ทราบว่าพ้ืนที่โครงการได้รับผลกระทบจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่น าลมหนาวพัดมาสู่พ้ืนที่โครงการ อาจจะส่งต่อต้นไม้ในโครงการในเรื่อง
การค้ ายัน  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก  

แสดง : สภาพภูมิอากาศ ภาพที่ 3.9 

สัญลักษณ์ :                       ได้รับแสงแดดท้ังวัน 
                                     ได้รับแดดร าไร                                 
                                            พ้ืนที่โครงการ 
                                         ทิศทางลม 

 

ที่มา : - 

ลมมรสมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ลมมรสมตะวันตกเฉียงใต้ 

ตะวันตก 

ตะวนัออก 

 



49 
 

  3.2.3.5  สรุปการวิเคราะห์แสงแดด ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะพัดระหว่างเดือน 
พฤษภาคม-ตุลาคม จะน ามลอากาศชื้นเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ ส่วน ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัด
ระหว่างเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ จะน าลมพัดเข้ามาสู่พ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่สีแดง เป็นพ้ืนที่ได้รับ
แสงแดดทั้งวัน ควรปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือให้ร่มเงาเพ่ือลดความร้อนที่สิ่งเข้ามา ส่วนพ้ืนที่สีเทา เป็นพ้ืนที่
ได้รับแสงร าใร ควรปลูกต้นไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดมากนัก 
  3.2.3.6  ศึกษาข้อมูลโครงสร้างดิน ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดิน
บนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม ปฏิกิริยายาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียว
มีสีเทา สีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทาน้ าตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยายาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) และพบ
จุดประสีเหลืองฟางข้าวที่ความลึก 100-150 เซนติเมตร จะพบผลึกของแร่ยิปซัมและรอยไถระหว่าง
ชั้นดินบนและดินล่าง ดินมีก ามะถันสูงและปฏิกิริยายาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลดิน 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรีย์วัตถุ ความจุ 
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว 
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็น 

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ที่เป็น 

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

25-50 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ า สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

 
 ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินมหาโพธิ์ ชุดดินบางเขน ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ์ ชุดดิน
เสนาและชุดดินบางเลน 
 ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : ดินเป็นกรดจัด ท าให้พืชไม่สามารถใช้แร่ธาตุที่มีอยู่ในดินตาม
ธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัส 
 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ท านา ต้องแก้สภาพกรดของดินโดยใช้ปูนมาร์ลจะท าให้พืช
ใช้ธาตุอาหารในดินได้อย่างเต็มที่ 
 สรุป เรื่องดินในพ้ืนที่โครงการเทศบาลต าบลคลองจิก จากการทดลองด้วยชุดตรวจสอบความ
เป็นกรด-ด่างของดินและน้ า พบว่าค่าของดินเป็นกรดอ่อนซึ่งไม่มีผลต่อการออกแบบ แต่วัดค่า pH บ่อ
น้ าหน้าโครงการพบว่า เป็นด่างอ่อน ซึ่งการบ าบัดคือการใช้สับปะรดมาผสมกับน้ าสาดลงไปในบ่อ จะ
ท าให้ค่าของน้ ากลายเป็นกลาง 
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 3.2.4  การใช้พื้นท่ีเดิม  
          พ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองจิก ลักษณะโครงการเป็นสถานที่ราชการ ประกอบด้วย 
อาคารเทศบาล ศูนย์รักษาความปลอดภัย สภาพพ้ืนที่บริเวณด้านต่างๆ มีลักษณะดังนี้ 
 3.2.4.1  อาคารเทศบาลต าบลคลองจิก มีผู้ใช้บริการตลอดเวลาท าการ เช่น มีผู้มา
ติดต่อราชการเป็นประจ า แต่พ้ืนที่บริเวณโดยรอบยังไม่มีจุดพักผ่อน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกกับกิจกรรมดังกล่าวที่เหมาะสม (ดังภาพท่ี 3.10-3.11) 
 

 
ภาพที่ 3.10 ด้านหน้าอาคารเทศบาล 

 

 
ภาพที่ 3.11 ด้านหน้าโครงการ  
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ภาพที่ 3.12 ด้านหลังอาคารเทศบาล 

 
3.2.4.2  ศูนย์รักษาความปลอดภัย ในส่วนพ้ืนที่ประกอบไปด้วย อาคารเสริมเหล็ก

คอนกรีตสองชั้น และลานจอดรถใต้อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย ต้องการจัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ให้

เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ (ดังภาพท่ี 3.13-3.15) 

ภาพที่ 3.13 ศูนย์รักษาความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14 ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
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ภาพที่ 3.15 ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
 

3.2.4.3  ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ เป็นพ้ืนที่จอดรถส าหรับผู้ที่เข้ามาประสานงานและ
พนักงานปัจจุบันยังไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่กิจกรรมดังกล่าว เช่น ไม่มีพ้ืนที่จอดและเส้นทาง
สัญจร (ดังภาพท่ี 3.16 ) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.16 พ้ืนที่ทางเดินเท้าทีใ่ช้งานผิดประเภท 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก 

แสดง : ลักษณะพ้ืนที่โครงการ        ภาพที่ 3.17 

สัญลักษณ ์:    

              

 

 

 

พ้ืนที่โครงการ 
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 3.2.5  พืชพันธุ์เดิมภายในโครงการ 
 ในพ้ืนที่โครงการเทศบาลต าบลคลองจิก มี ต้นเข็มแดงเชียงใหม่ ต้นจิก ต้นหว้า ต้นหมากเขียว 
ต้นคริสติน่า ต้นมะยม ต้นสาละลังกา ต้นสนฉัตร ต้นเทียนทอง ต้นหูกระจง ต้นราชพฤกษ์ ซึ่งจะเอา
พืชพันธุ์เดิมจากพ้ืนที่โครงการออก 2 ชนิด คือต้นเข็มและต้นเทียนทอง เพราะปัจจุบันพืชพันธุ์ทรุด
โทรม และมีการย้ายพ้ืนที่ปลูกใหม่ 2 ชนิด คือต้นมะยมและต้นหมากเขียว ซึ่งปัจจุบันพืชพันธุ์ขึ้นปิด
กั้นมุมมองของอาคารเทศบาล 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงพืชพันธุ์เดิมภายในโครงการ  

    ชนิด          ลักษณะทั่วไป          ลักษณะนิสัย         ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์         หมายเหตุ 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

ต้นจิกนั้นจัดเป็น
ไม้ ต้ น ข น าด ไม่
ใหญ่มาก มีล าต้น
เป็นปุ่มๆ โดยเป็น
พืชผลัดใบ  

เป็นพรรณไม้พุ่ม
ขนาดเล็กถึงขนาด
ย่ อ ม  ล า ต้ น สู ง
ประมาณ 3-5 ฟุต 
จะแตกกิ่งก้านสาขา
ออกแผ่เป็นพุ่ม  

 ชอบอยู่กลางแจ้ง 
ขึ้ น ได้ กั บดิ นทุ ก
ชนิ ดแต่ จะชอบ
ดิ น ที่ ร่ ว น ซุ ย
มากกว่า ทนทาน
ต่อความแห้งแล้ง 

เป็นไม้ที่นิยมปลูกในสถานที่
ต่างๆ เพราะเป็นไม้ที่สวย
และราคาถูก โตเร็ว 

อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ ยน
พั น ธุ์ ไ ม้ 
เนื่ อ งจ า ก
พันธุ์ไม้ทรุด
โทรม     ต้นเข็มแดง 

     เชียงใหม ่

     ต้นจิก 

ชอบขึ้นอยู่บริเวณ
ริมน้ า สามารถทน
น้ าขังได้ด ี 

 

เป็ น ไม้ ที่ ให้ ร่ ม เงา ได้ ดี 
รูปทรงสวยงาม 

ส ภ า พ ข อ ง
ต้ น ไ ม้ ยั ง
ส าม า ร ถ ใช้
ง า น ไ ด้ แ ต่
อาจจะมีการ
ขุดล้อมย้ าย
ต าแหน่งปลูก 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงพืชพันธุ์เดิมภายในโครงการ (ต่อ)  

    ชนิด               ลักษณะทั่วไป          ลักษณะนิสัย            ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์      หมายเหตุ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

ปาล์มแตกกอ  
ล าต้นขนาด 4-
8  เซนติเมตร ล า
ต้นเรียบสีเทาอ่อน
หรือสีน้ าตาลปน
เทา เห็นข้อปล้อง
ชัดเจน 

ชอบดินร่วน 
ระบายน้ าดี 

เป็นไม้ที่บทบังสายตา 
รูปทรงสวยงาม 

ไม้พุ่มขนาดกลางถึง

ใหญ่ สูง 2-5 เมตร 

ล าต้นสีน้ าตาลอ่อน 

ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม 

ชอบขึ้นอยู่บริเวณ
ที่มีความชื้น  

 

ตัดแต่งทรง เพ่ือให้ต้น

แตกยอดอ่อนสีแดง ให้

เกิดความสวยงาม 

เป็ น ไ ม้ ยื น ต้ น 
ขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง สูงประมาณ 
3-10 เมตร ล าต้น
ตั้งตรง เปลือกต้น
ขรุขระสี เท าป น
น้ าตาล แตกกิ่งที่
ปลายยอด  

 เจริญเติบโตได้ดี
ทั้งที่แดดจัดหรือ
ในที่ร่มร าไร ปลูก
ใ น ดิ น ร่ ว น ซุ ย 
ความชื้นเหมาะสม  

เป็นไม้ที่ให้ร่มเงาได้ดี 
สามารถกินผลได้ 

ขุดล้อมออก
เพราะอยู่ติด
กับตัวอาคาร 

ต้นหมากเขียว 

  ต้นคริสติน่า 

  ต้นมะยม 

ต้นไม้ยัง
สามารถใช้งาน
ได้แต่อาจจะมี
การขุดล้อมย้าย
ต าแหน่งปลูก 

ต้นไม้ยัง
สามารถใช้งาน
ได้แต่อาจจะมี
การขุดล้อม
ย้ายต าแหน่ง
ปลูก 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงพืชพันธุ์เดิมภายในโครงการ (ต่อ)  

     ชนิด          ลักษณะทั่วไป         ลักษณะนิสัย        ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์      หมายเหตุ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

หว้าเป็นไม้ต้นขนาด
ให ญ่  สู ง  10-35 
เมตร ล าต้ นเปลา
ตรง เป ลื อกต้ น
ค่อนข้างเรียบสีเทา
อ่อน  

ชอบขึ้นอยู่บริเวณ
ที่มีความชื้น  

 

เป็ น ไม้ที่ ให้ ร่ม เงาได้ ดี 
รูปทรงสวยงาม ออกดอก
แ ล ะติ ด ผ ล ช่ ว ง เดื อ น
ธันวาคม-มิถุนายน 

ส ภ า พ ข อ ง
ต้ น ไ ม้ ยั ง
ส า ม า ร ถ ใ ช้
ง า น ไ ด้ แ ต่
อาจจะมีการ
ขุ ด ล้ อ ม ย้ าย
ต าแหน่งปลูก 

ต้นหว้า 

ไม้ต้นขนาดใหญ่ 
สูง 15-20 เมตร 
ขนาดทรงพุ่ม 
3-4 เมตร  
ไม่ผลัดใบ  
ทรงพุ่มพีรามิด 

สนฉัตรเป็ น ไม้ โต
เ ร็ ว  ป ลู ก ไ ด้ ทั้ ง
กลางแจ้งและในร่ม 
ถ้าปลูกลงดินจะโต
เร็วมาก  

ทรงต้นสวยเป็นพุ่ม
พีรามิด นิยมน ามา
ป ลู ก ต กแต่ งส วน 
น ามาประดับดวงไฟ 
ท าดอกไม้ประดิษฐ์ 
หรือน ามาจัดสวน
ถาด 

ส ภ า พ ข อ ง
ต้ น ไ ม้ ยั ง
ส าม า ร ถ ใช้
ง า น ไ ด้ แ ต่
อาจจะมีการ
ขุดล้อมย้ าย
ต าแหน่งปลูก 

ไม้ต้นชนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ ไม่ผลัด
ใบ เรือนยอดทรง
กลมหรือรูปไข่ 
หนาทึบ เปลือกสี
น้ าตาลแกมเทา 

ดินร่วน ต้องการ
น้ าปานกลาง ควร
ปลูกในที่มีแสงทั้ง
วัน 

เป็ น ไม้ที่ ให้ ร่ม เงาได้ ดี 
รูปทรงสวยงาม และมี
ความหมายในด้านพระ
พุทธ ศาสนา 

เก็บไว้
ต าแหน่งเดิม 

ต้นสาละลังกา 

ต้นสนฉัตร 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงพืชพันธุ์เดิมภายในโครงการ (ต่อ)  

        ชนิด           ลักษณะทั่วไป        ลักษณะนิสัย         ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์       หมายเหตุ 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ต้นหูกระจง 

ต้นราชพฤกษ์ 

ต้นเทียนทองเป็น
ไม้ประดับขนาด
กลาง มีล าต้นสูง
ได้ถึง 2 เมตร 
ทรงพุ่มกว้างได้
มากกว่า 0.5 เมตร  

ชอบอยู่กลางแจ้ง 
ขึ้ น ได้ กั บดิ นทุ ก
ชนิ ดแต่ จะชอบ
ดิ น ที่ ร่ ว น ซุ ย
มากกว่า ทนทาน
ต่อความแห้งแล้ง 

เป็นไม้ประดับใบที่นิยม
ปลูกชนิดหนึ่ง เนื่องจาก
ให้ ใ บ สี เห ลื อ ง ท อ ง
สวยงาม แตกกิ่ง และใบ
ตลอดทั้งปี  

ไ ม้ ที่ มี ท ร ง พุ่ ม
สวยงามแตกกิ่ ง
เป็นชั้น ๆ โดยใน
แต่ละชั้นจะห่าง
กันประมาณ  
50-100 เซนติเมตร 

เป็น ไม้ที่ มีการ
เจริญเติบโตเร็ว 
และมีอายุยืน  
ชอบแดด 

เป็นไม้ที่ให้ร่มเงาได้ดี 
รูปทรงสวยงาม 

ชอบอยู่กลางแจ้ง 
ขึ้ น ได้ กั บดิ นทุ ก
ชนิด 

ไม้ดอกไม้ประดับที่
นิยมปลูกมากตาม
ส ถ า น ที่ ร า ช ก า ร
ต่างๆ เนื่องจากให้
ดอกเป็นช่อใหญ่ สี
เหลืองสวยงาม  

อ า จ จ ะ
ปรับเปลี่ยน
เนื่ องจาก
พั น ธุ์ ไ ม้
ทรุดโทรม 

 

ราชพฤกษ์ เป็น
ไม้ยืนต้น ล าต้น
สูงประมาณ  
10-20  เมตร 
เปลือกต้นอ่อนมี
ลักษณะเรียบ  
สีเทาแกมเขียว  

ต้นเทียนทอง 

ส ภ าพ ข อ ง
ต้ น ไม้ ยั ง
สามารถใช้งาน
ได้แต่อาจจะมี
การขุ ดล้ อม
ย้ายต าแหน่ง
ปลูก 

เก็บไว้
ต าแหน่งเดิม 
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 เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก      
 แสดง : แสดงพันธุ์ไม้เดิมภายในโครงการ                                                 ภาพที่ 3.18                        
 สัญลักษณ ์:  - 
                    

   
  
  

 

 

 

 

 

       คริสติน่า 
     เทียนทอง         หูกระจง 

 เข็ม 

  หมากเขียว 

              จิก 
     สาละลังกา 

หูกระจง 

   หว้า 

สนฉัตร 

        ราชพฤกษ์ 
          มะยม 
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 3.2.6  ระบบสาธารณูปโภค 
 3.2.5.1  ระบบไฟฟ้า ภายในโครงการจะใช้ไฟฟ้าจากกรมไฟฟ้าบางปะอิน ซึ่งถูกจ่าย
ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการแล้วค่อยจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่งเสาไฟฟ้าหลักตั้งอยู่
บริเวณด้านข้างโครงการ  

          

ภาพที่ 3.19 ระบบไฟฟ้า 

        สรุป ระบบไฟฟ้า ในโครงการมีเสาไฟฟ้า 6 ต้น ซึ่งติดกับรั่วของโครงการ โดยสายไฟจะส่งไปยัง
ส่วนต่างๆ ของอาคาร 
 3.2.6.2  ระบบน้ าการใช้น้ าอุปโภคและบริโภค 
   1)  น้ าอุปโภค ระบบการใช้น้ าอุปโภคบริโภคภายในโครงการจะใช้
น้ าประปาโดยจะมีถังเก็บน้ าไว้ใช้ส ารองในตอนขาดแคลนน้ าแต่ก็ยังไม่เพียงพอในการใช้ประโยชน์จึงมี
การสร้างแทงค์เก็บน้ าเพ่ิมขึ้นให้กักเก็บน้ าไว้ใช้ในยามจ าเป็นได้เพียงพอในการใช้ประโยชน์ (ดังภาพที่ 3.20) 
   2)  น้ าเพ่ือบริโภค ระบบการใช้น้ าบริโภคภายในโครงการโดยใช้น้ าประปา
มาใช้ในการบริโภคผ่านระบบกรองน้ าเพ่ือให้มีปลอดภัยในการบริโภคมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.20 ระบบน้ าการใช้น้ าอุปโภคบริโภค 

        สรุป ระบบน้ า ระบบน้ าในโครงการจะเป็นน้ าประปา มีแทงค์เก็บน้ าไว้ใช้ในโครงการ โดยท่อ
ประปาจะเดินคู่กับสายไฟภายในโครงการ  ส่วนระบบระบายน้ าในโครงการพบว่าเทศบาลต าบลคลองจิก 
ไม่มีระบบระบายน้ า เพราะว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินและลูกรัง 
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  เรื่อง :  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก     
  แสดง :  ผังระบบไฟฟ้าและระบบน้ าของพ้ืนที่โครงการ                                        ภาพที่ 3.21 
  สัญลักษณ ์:  
               ระบบไฟฟ้า 

              ระบบท่อน้ าประปา  
    เสาไฟฟ้า       
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 3.2.6.3  ระบบสัญจร ทางสัญจรในพ้ืนที่โครงการ มีถนนทางเข้า-ออก เพียงทางเดียว 
คือ ทางทิศใต้ ถนนสายหลักภายในพ้ืนที่โครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 6 เมตร 
แต่ทางสัญจรย่อยเชื่อมต่อ ศูนย์รักษาความปลอดภัยเป็นถนนลูกรังอาจท าให้เกิดฝุ่นละอองและ
อุบัติเหตุ เช่น ถนนลื่น ยากในการท าความสะอาด เป็นหลุมเป็นบ่อ คือ เป็นถนนลูกรังที่เมื่อฝนตกท า
ให้ถนนแฉะ ลื่น ท าให้ลูกรังที่ถนนติดรถได้ ควรจัดให้มีการสร้างถนนที่เป็นคอนกรีตเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจร (ดังภาพท่ี 3.22-3.23) 
 

ภาพที่ 3.22 ถนนทางสัญจร 
                              
 

 

 

 
 
ภาพที่ 3.23 ถนนทางสัญจรย่อย 
 
            สรุป ทางสัญจรภายในโครงการ ทางสัญจรภายในโครงการมีทางสัญจรหลักทางสัญจรย่อย 
โดยทางสัญจรหลักจะเป็นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ยังขาดเรื่องเส้นทางจราจรภายในโครงการ ส่วน
ทางสัญจรย่อยเป็นทางลูกรังพ้ืนขรุขระ อาจปรับปรุงโดยการ เทพ้ืนคอนกรีต หรือใช้รถบดเพ่ือท าให้
เรียบ 
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  เรื่อง :  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก  
  แสดง : การสัญจรของเทศบาลต าบลคลองจิก                                         ภาพที่ 3.24    
  สัญลักษณ ์: 

     เส้นทางสัญจรหลัก  
     เส้นทางสัญจรย่อย 
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 3.2.7.1  ลักษณะสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม ในพ้ืนที่โครงการ ประกอบไป
ด้วย อาคารเทศบาลต าบลคลองจิก ศูนย์รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม 
(ดังภาพที่ 3.25) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  อาคารเทศบาลต าบลคลองจิก เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
ขนาดยาว 33 เมตร กว้าง 15 เมตร รูปแบบหลังคาเป็นทรงลักษณะเป็นเครื่องหมายบวก อาคารมี
รูปร่างเครื่องหมายบวก ซึ่งชั้นสองจะประกอบไปด้วย ห้องนายก ห้องประชุม ห้องฝ่ายบริหารและ
ห้องปลัด ชั้นแรกประกอบด้วย ห้องท างานส่วนการคลัง ห้องท างานส่วนโยธา และห้องเก็บของ 
ด้านหน้าอาคารจะเป็นลานอเนกประสงค์ที่ใช้ท ากิจกรรม และมีที่จอดรถด้านข้างอาคารส าหรับผู้ที่มา
ติดต่อราชการ 
   2)  ศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 
ยาว 28 เมตร กว้าง 19 เมตร หลังคาเป็นรูปทรง ลักษณะอาคารเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
 จากการส ารวจพื้นที่โครงการ รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมในพ้ืนที่นั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก เป็นอาคารที่เรียบง่ายไม่มีรูปทรงอาคารที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวเนื่องจากพ้ืนที่เป็นสถานที่
ราชการจึงเน้นใช้อาคารเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อราชการ ดังนั้นในการจัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ โครงการ
จึงควรจัดให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก     

แสดง : ลักษณะสถาปัตยกรรม (เดิม)                         ภาพที่ 3.25 

สัญลักษณ ์: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1 
2 

บริเวณเสาธงด้านหน้าโครงการ 

3 
บริเวณด้านหน้าอาคารรักษาความปลอดภัย 
บริเวณด้านหลังอาคารเทศบาล 

4 บริเวณถังเก็บน้ าของพ้ืนที่โครงการ 
5 บริเวณด้านหลังอาคารเทศบาล 

7 
6 บริเวณทางเดินของพ้ืนที่โครงการซึ่งปัจจุปันใช้งานผิดประเภท 

บริเวณศาลพระพรหมของพื้นที่โครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก     
แสดง : ลักษณะสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม     ภาพที่ 3.26 
สัญลักษณ ์: 
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1

1

4

3

2

5

1 บริเวณด้านหน้าโครงการซึ่งเป็นพื้นที่รกร้าง 
2 
3 
4 
5 

บริเวณด้านหน้าโครงการซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างมีบ่อน้ า 
บริเวณด้านหน้าโครงการซึ่งเป็นพื้นที่รกร้าง 
บริเวณด้านหน้าโครงการซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างมีวัชพืช 
บริเวณด้านหน้าโครงการซึ่งเป็นพื้นที่รกร้าง 



66 
 

 3.2.8  ทัศนียภาพภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ 
 3.2.8.1  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบเปิดกว้าง (Open View) 
เมื่อมองไปแล้วเห็นบริเวณด้านหน้าอาคาร เสาธง ลาน บริเวณนี้โดยรอบเป็นพ้ืนที่โล่ง มีการจัดภูมิทัศน์ 
อยู่บางส่วน (ดังภาพที่ 3.27) 
 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 3.27 ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตก 
 
 3.2.8.2  ทัศนียภาพทางด้านทิศใต้ เป็นมุมมองแบบปิด (Close View) เมื่อออกมอง 
จะเห็นก าแพงของพ้ืนที่โครงการปิดกั้นขอบเขต (ดังภาพท่ี 3.28) 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 3.28 ทัศนียภาพทางด้านทิศใต้ 
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 3.2.8.3  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบ (Close View) เมื่อมอง
ออกไป จะเห็นก าแพงของพ้ืนที่โครงการปิดกั้นขอบเขต (ดังภาพท่ี 3.29) 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.29 ทัศนียภาพทางด้านทิศใต้มองไปยังทิศตะวันตก 

  
 3.2.8.4  ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบเปิด (Open View) เมื่อออก
มองไปแล้ว จะเห็นพื้นท่ีว่างที่มีบอน้ า และรกร้าง ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบ (ดังภาพท่ี 3.30) 
 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 3.30 ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ 
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    เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลอง 
     แสดง : ทัศนียภาพภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ           ภาพที่ 3.31                             
    สัญลักษณ ์:  

    
   มุมมองจากภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ 
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 3.2.9  ทัศนียภาพภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
 3.2.9.1  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบ
เปิดกว้าง (Open View) เมื่อมองไปแล้วเห็นถนนหน้าโครงการ (ดังภาพท่ี 3.32) 
 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 3.32 ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตก 

  
3.2.9.2  ทัศนียภาพทางด้านทิศใต้ เป็นมุมมองแบบเปิด (Open View) เมื่อมองออก 

จะเห็นพื้นท่ีว่างทีร่กร้าง ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบ (ดังภาพท่ี 3.33) 
 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 3.33 ทัศนียภาพทางด้านตะวันออกมองไปยังทิศใต้ 
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  3.2.9.3  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบ (Close View) เมื่อมอง
ออกไปจะเห็นบริเวณถังเก็บน้ าของพ้ืนที่โครงการ และเห็นบริเวณก าแพงของพ้ืนที่โครงการปิดกั้น
ขอบเขต ซึ่งเห็นพ้ืนที่แล้วดูรก และยังมีหินลูกรังท่ียังกองอยู่อีกด้วย (ดังภาพท่ี 3.34) 
 

 
 

 

 

 
 
ภาพที่ 3.34 ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตก 
 
 3.2.9.4  ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบเปิด (Open View) เมื่อออก เมื่อมอง
ไปเห็นถนนหน้าโครงการ (ดังภาพท่ี 3.35) 
 

 

 

 

  

  

ภาพที่ 3.35 ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก  

แสดง : ทัศนียภาพภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ      ภาพที่ 3.36  

สัญลักษณ ์: 
        

                          ทัศนียภาพภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 

 



72 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์เราสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซนๆ ได้ 3 โซน ดังนี้ คือ Zone A 
พ้ืนที่ด้านหน้าของพ้ืนที่โครงการซึ่งเป็นพ้ืนที่รกร้างมีบ่อน้ า Zone B ลานและอาคารเทศบาลต าบล
คลองจิก Zone C บริเวณหลังอาคารเทศบาลต าบลคลองจิก (ดังภาพท่ี 3.37) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 3.3 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

Zone  ข้อพิจารณา        ลักษณะของพ้ืนที่ 

  A  1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพ้ืนที่ 
 3. สภาพภูมิอากาศที่เก่ียวข้อง 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค   
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อ  
ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกบัถนนเส้นหลัก 
 ทิศใต ้ติดกบัทางเข้าโครงการ 
 ทิศตะวันออก ติดกับถนนเส้นหลัก       
 ทิศตะวันตก ติดกบัลานด้านหน้าอาคาร 
2. ภายในพ้ืนที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็น
พ้ืนที่รกร้าง ภายในพ้ืนที่มีบ่อน้ าที่เต็มไปด้วยต้น
ทรงกระเทียม พ้ืนดินขรุขระ เกิดฝุ่นเมื่อลมพัด   
3. พ้ืนที่จะได้รับแสงแดดตอนเช้าและได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
ลมที่พัดความหนาวเย็นมาต่อพ้ืนที่ 
4. ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ 
พ้ืนที่ ใช้มีระบบน้ าประปาและน้ าสะอาดดื่ม
เพียงพอตลอดทั้งปี  ไฟฟ้าจากส านักงานการ
ไฟฟ้าบางปะอิน ทั่วถึงพ้ืนที่ 
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ตารางท่ี 3.3 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

Zone  ข้อพิจารณา       ลักษณะของพ้ืนที่ 

   B  1. ที่ตั้งและอาณาเขต   
 2. สภาพพ้ืนที่ 
 3. สภาพภูมิอากาศที่เก่ียวข้อง 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค  

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อ 
ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่รกร้างด้านหน้า
โครงการ    

ทิศใต ้ติดกับทุ่งนา 
 ทิศตะวันออก ติดกับทางเข้าโครงการ 

 ทิศตะวันตก ติดกับบ้านประชาชน 

2. ภายในพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม คือ อาคาร

เทศบาล โรงจอดรถ และอาคารรักษาความ

ปลอดภัย ภายในเป็นพ้ืนคอนกรีต ขาดที่นั่ ง

พักผ่อน และการจัดสวนที่สวยงาม  

3. พ้ืนที่จะได้รับแสงแดดทั้งวันและได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีลมพัด
มาสู่พื้นท่ี  
4. ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ 
ท าให้ เข้าถึงพ้ืนที่ ได้สะดวก พ้ืนที่ ใช้มีระบบ
น้ าประปาและน้ าสะอาดดื่มเพียงพอตลอดทั้งปี 
ไฟฟ้าจากส านักงานการไฟฟ้าบางปะอิน ทั่วถึง
พ้ืนที่ 
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ตารางท่ี 3.3 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

Zone          ข้อพิจารณา     ลักษณะของพ้ืนที่   

   C 1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพ้ืนที่ 
 3. สภาพภูมิอากาศที่เก่ียวข้อง 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พ้ืนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก มีอาณาเขต

ติดต่อดังนี้  ทิศเหนือ ติดกับอาคารเทศบาล 

     ทิศใต ้ติดกบัทุ่งนา 

              ทิศตะวันออก ติดกับลานคอนกรีต           

           ทิศตะวันตก ติดกับบ้านประชาชน 

2. ภายในพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม แทงค์เก็บน้ า

พ้ืนหินลูกรงัขรุขระ เกิดฝุ่นเมื่อลมพัด  

3. พื้นที่ได้รับแสงแดดตอนบ่ายและได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพา
ความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม เนื่องจากพ้ืนที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่
จึงได้รับผลกระทบกับกบัพื้นท่ี  
4. การเข้าถึงพ้ืนที่ ได้โดยสะดวกเพราะมีการ

เชื่อมโยงถึงกันพ้ืนที่ใช้มีระบบน้ าประปาและน้ า

สะอาดดื่ ม เพี ย งพอตลอดทั้ งปี  ไฟ ฟ้ าจาก

ส านักงานการไฟฟ้าบางปะอิน ทั่วถึงพ้ืนที ่
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     เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก     
     แสดง : พื้นที่แต่ละโซนในพ้ืนที่โครงการ                             ภาพที่ 3.37 
     สัญลักษณ ์: 
     Zone A 

     Zone B 

     Zone C 
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3.3  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 
 ในการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก ได้ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้
มาใช้โครงการจากประเภทของผู้มาใช้โครงการรวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง  ดังนั้น
การศึกษาจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ใช้ประจ าและการออกแบบถามและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์จากผู้ใช้ชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1  ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ 
  3.3.1.1  กลุ่มผู้ใช้ประจ าวัน คือ กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทและหน้าที่ในองค์กรเป็นผู้ที่มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มผู้ใช้ประจ ามักมีพ้ืนที่ประจ าของ
แต่ละบุคคลลักษณะการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารแบ่งเป็นพ้ืนที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่โดยแบ่งเป็น
ห้องๆอย่างชัดเจนและส่วนพื้นที่ภายนอกอาคารใช้ในการพักผ่อน 
  3.3.1.2  กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ ประชาชนที่ในละแวกใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ เข้ามา
พ้ืนที่โครงการเป็นครั้งคราว โดยจากการศึกษานี้ได้ศึกษาจากแบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้ชั่วคราวได้ 2 ประเภทคือ 
   1)  กลุ่มผู้ใช้ที่มาติดต่อราชการ คือ ประชาชนที่ เข้ามาติดต่อราชการ 
การศึกษาโดยการกรอกแบบสอบถาม 
   2)  กลุ่มละแวกใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการ คือ ประชาชนที่อยู่รอบบริเวณ
โครงการโดยรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบของพ้ืนที่โครงการ การศึกษาโดยกรอกแบบสอบถาม 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้จ านวนประชากรที่อยู่ในการบริหารเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 หมู่บ้าน ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการเทศบาลต าบลคลองจิกมากที่สุด ก าหนดขนาดประชากรเป็น
จ านวน (ดังตารางที่ 3.4) ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.4 แสดงจ านวนพ้ืนที่และประชากรเทศบาลต าบลคลองจิก 

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 4,016 ครัวเรือน 
              จ านวนประชากร 7,745 คน 
              จ านวนประชากรชาย 3,664 คน 
              จ านวนประชากรหญิง 4,081 คน 
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 3.3.2  ผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องของผู้ใช้โครงการ 
  3.3.2.1  ผู้ ใช้ประจ า จากการศึกษาพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ท างานประจ าใน
ส านักงานพบว่ามีการใช้พ้ืนที่ส่วนตัวอาคารที่คอยให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการมีการใช้พ้ืนที่ทุกวัน
จันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. รับประทานอาหารเวลา 12.00-13.00 น. และหลังเลิกงานจะ
ใช้เวลาช่วง 16.30-18.00 น. ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพักผ่อน ในการศึกษาผู้ใช้ประจ าในพ้ืนที่โครงการ
นั้นพบว่าบุคลากรใช้พื้นท่ีในส่วนของตัวอาคารซึ่งมีจ านวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 95 คน โดยแบ่งได้ดังนี้ 
   1)  พนักงานเทศบาล  26 คน 
   2)  ลูกจ้างประจ า  2 คน 
   3)  พนักงานจ้างตามภารกิจ 31 คน 
   4)  พนักงานทั่วไป  36 คน 
    รวม   95 คน 
   จากการศึกษาข้างต้นและท าแบบสอบถามความต้องการของเจ้าหน้าที่
ท างานประจ าส านักงาน จ านวน 1 คน คือ นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์ (นายกเทศบาลต าบลคลองจิก) 
โดยใช้ค าถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่ท างานในส านักงานนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ จากการ
สัมภาษณ์พบว่า ผู้ใช้ประจ าอยู่ในช่วงวัยท างาน มีความต้องการพ้ืนที่พักผ่อนหลังจากเครียดจากการ
ท างาน เช่น การนั่งพักผ่อน ออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพ 
   จากการศึกษาข้างต้นและสามารถสรุปความต้องการได้ดังนี้ ควรจัดให้พ้ืนที่
นั่งพักผ่อนข้างตัวอาคาร และจัดให้มีพืชพรรณสวยงามรอบอาคาร เพ่ือการพักผ่อนคลายและเกิด
ความร่มรื่น ส าหรับผู้ใช้ที่มาติดต่อราชการจากการศึกษาพบว่าประชาชนที่ใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรม
นันทนาการต้องการให้มีพ้ืนที่พักผ่อน สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ม้านั่ง ถังขยะ เกิดขึ้นในพ้ืนที่
โครงการ กิจกรรมและความต้องการเป็นตัวก าหนดเพ่ือการท าแบบสอบถาม 
  3.3.2.2  ผู้ใช้ชั่วคราว 
   1)  ด้านข้อมูลทั่วไป 
    (1)  การศึกษากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว พบว่า กลุ่มประชาชนส่วนใหญ่
ของผู้ที่มาติดต่อราชการที่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 70 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 30  
    (2)  กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้ที่มาติดต่อราชการมีอายุระหว่าง
ช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 15 ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 45 ช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10  
    (3)  กลุ่มอาชีพของประชากรผู้ใช้ชั่วคราว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 30 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 18 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 15 พนักงาน
รัฐวิสากิจ คิดเป็นร้อยละ 11 แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 11 ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 10 
และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5 
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    (4)  กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว มาใช้บริการบ่อยเพียงใด พบว่า 1 ครั้ง/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 30 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 27 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 25 ทุก
วัน คิดเป็นร้อยละ 18 
    (5)  กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว ใช้เวลานานเท่าใดในการใช้บริการพ้ืนที่ 
พบว่า น้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 39 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 36 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 25 
    (6)  กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว เดินทางมายังเทศบาลต าบลคลองจิกโดย 
รถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 28 รถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 20 รถโดยสาร
ประจ าทาง คิดเป็นร้อยละ 18 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6 
    (7)  การศึกษากลุ่มผู้ใช้ข้างเคียง พบว่า กลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50  
    (8)  กลุ่มประชากรข้างเคียงส่วนใหญ่ ช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 20 ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.33 ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.67 ช่วง
อายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.33 ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.67 
    (9)  กลุ่มอาชีพของประชากรผู้ใช้ข้างเคียง ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 33.67 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 18 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 15 
ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 11 แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 10.33 พนักงานรัฐวิสากิจ 
คิดเป็นร้อยละ 9 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3 
    (10)  กลุ่มผู้ใช้ข้างเคียง มาใช้บริการบ่อยเพียงใด พบว่า 1ครั้ง/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 32 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 28 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 28 ทุกวัน 
คิดเป็นร้อยละ 12 
    (11)  กลุ่มผู้ใช้ข้างเคียง ใช้เวลานานเท่าใดในการใช้บริการพ้ืนที่ 
พบว่า น้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 42 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 35 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 23 
    (12)  กลุ่มผู้ใช้ข้างเคียง เดินทางมายังเทศบาลต าบลคลองจิกโดย 
รถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 30 รถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 22 รถโดยสาร
ประจ าทาง คิดเป็นร้อยละ 15 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3 
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   2)  ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกเดิม 
  
ตารางที่ 3.5 สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการให้มีการปรับปรุงในพ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองจิก จาก
ประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า  
                                    กิจกรรม                                    ต้องการปรับปรุงมากที่สุด                  

1. ภาพรวมในการจัดภูมิทัศน์ภายในโครงการ      ร้อยละ 32   
2. พ้ืนที่มีม้านั่งเพียงพอต่อการใช้งาน      ร้อยละ 36   
3. จัดรวบรวมขยะเพียงพอต่อการใช้งาน     ร้อยละ 26  
4. ลานจอดรถจักรยานยนต์     ร้อยละ 34  
5. ลานจอดรถยนต์         ร้อยละ 30  

          6. พ้ืนที่ด้านหลังอาคารเทศบาล        ร้อยละ 36 
 

   3)  ความต้องการด้านองค์ประกอบในการวางผังและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ 3.6 องค์ประกอบในการวางผังและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
คลองจิก จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า 
                                    กิจกรรม                                              ต้องการมากที่สุด 

1. สถานที่จอดรถแบ่งเป็นสัดส่วน                                  ร้อยละ 50  
2. ไฟส่องสว่างภายในโครงการ        ร้อยละ 48  
3. พ้ืนที่จัดสวน                             ร้อยละ 60  
4. สถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้ง        ร้อยละ 54  
5. มุมพักผ่อน           ร้อยละ 64     
6. เส้นทางจราจร          ร้อยละ 50  
7. การปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ด้านหลังอาคารเทศบาล     ร้อยละ 56  
8. จุดรวบรวมขยะ          ร้อยละ 18  
9. ป้ายบอกรายละเอียดต่างๆ ภายในโครงการ     ร้อยละ 40  
10. การปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ป้ายอาคารเทศบาล     ร้อยละ 40  
11. จัดภูมิทัศน์ใหม่ด้านศาลพระพรหม                 ร้อยละ 40  
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ตาราง 3.7 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

 ประเภท                   พฤติกรรม                         ความต้องการ 

    

  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. ผู้ใช้ประจ า มีจ านวน 
95 คน สุ่มการสัมภาษณ์ 
1 คน คือนายเฉลิมชัย มี
สมทรัพย ์(นายกเทศบาล
ต าบลคลองจิก)  
 

 

 

 

 

 

 

2. ผู้ ใช้ ชั่ ว ค ร า ว ที่ ม า
ติดต่อราชการและกลุ่ม
ประชากรข้างเคียง 

 

มีการใช้พ้ืนที่ในส่วนตัวอาคาร
ที่ ค อย ให้ บ ริการแก่ ผู้ ที่ ม า
ติดต่อราชการมีการใช้พ้ืนที่
ทุกวันจันทร์ -วันศุกร์  เวลา 
08.00-16.00 น. และใช้พ้ืนที่
พักผ่อน  บริ เวณภายในตัว
อาคารเทศบาล 
 
ลั กษณ ะพฤติ ก รรมผู้ ที่ ม า
ติดต่อราชการกระจายตัวของ
กิ จก รรม น้ อ ย  ใช้ พ้ื น ที่ ใน
อาคารเป็นส่วนใหญ่  ผู้ที่มา
ติดต่อราชการส่วนใหญ่เป็น
ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านที่จะ
มารับเบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้ พิการ
เดื อ น ล ะ ค รั้ ง  เ พ่ื อ น า ไป
แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ใช้
เวลาติดต่อราชการ 10-30 
นาที ส่วนลักษณะพฤติกรรม
ของประชากรใกล้ เคียงคือ
ชาวบ้ านที่ อยู่ ใกล้ เคี ยงกับ
เทศบาลต าบลคลองจิก  

จัดให้มีพ้ืนที่นั่งพักผ่อนข้าง
ตัวอาคารเพ่ิม และจัดให้มี
พืชพรรณรอบๆ อาคารให้มี
ความสวยงาม เพ่ือให้เกิด
ความร่มรื่น 

 

 
ต้องการให้มีการจัดภูมิทัศน์
ให้ สวยงาม บริ เวณหน้ า
ป้ายเทศบาล พ้ืนที่ด้านหลัง
อาคารเทศบาลและพ้ืนที่
ด้านศาลพระพรหมและมี
การเพ่ิมกิจกรรมประเภท
พั ก ผ่ อ น ห ย่ อ น ใจ  เ พ่ิ ม 
เส้นทางจราจร ให้มีการ
จัดการระบบจอดรถให้ให้ดู
เป็นสัดส่วนและมีการเพ่ิม
จุดทิ้งขยะในบริเวณพ้ืนที่
เพ่ิมเติม เพ่ิมไฟส่องสว่าง
บริเวณรวมพ้ืนที่โครงการ
และเพ่ิมกิจกรรมประเภทที่
ออกก าลังกายกลางแจ้ง  
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3.4  การสรุปศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ 
 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัดต่างๆ รวมถึงการเข้าใช้
พ้ืนที่ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการเพ่ือทราบถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพ้ืนที่โครงการ รวมถึงการ
น าไปต่อยอดพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ของพ้ืนที่นั้น (ดังตารางที่ 3.8) 
 
ตารางท่ี 3.8 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่  

Site Characteristics     Program Potential     Diagram Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

พ้ื นที่  Zone A  เป็ น พ้ื น ที่
ด้านหน้าเทศบาล ซึ่งปัจจุบัน
เป็นพ้ืนที่รกร้าง และมีบ่อน้ า 
ซึ่งพ้ืนที่ Zone A ยังขาดการ
จัดภูมิทัศน์  

 

 

 

 

 

พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ที่
ยั ง ไม่ เปิ ด ให้ ใช้ บ ริ ก า ร 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่รกร้าง 

พ้ืนที่  Zone A เป็นพ้ืนที่
อ ยู่ บ ริ เวณ อยู่ ด้ าน ห น้ า
โครงการด้านทิศตะวันออก 
เป็น พ้ืนที่ ติดกับ  Zone B  
ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็น
พ้ืนที่อยู่ติดกับถนนสัญจร
หลักที่เป็นทางเข้าออกของ
พ้ืนที่ โครงการ จั ดอยู่ ใน
พ้ืนที่สภาพเป็นดินและบ่อ
น้ า ที่ ค่อนข้างรกร้างเป็น
พ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดตลอด
ทั้งวัน มีลมพัดผ่านตลอดทั้ง
วันเนื่องจากเป็นพ้ืนที่โล่ง 
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ตารางท่ี 3.8 ศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ (ต่อ) 

    Site Characteristics                Program Potential              Diagram Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

พ้ื น ที่  Zone B ส ภ า พ
ด้านหน้าอาคารเป็นพ้ืนที่
โล่ ง ก ว้ า ง  แ ล ะ เป็ น พ้ื น
คอนกรีต ซึ่งยังขาดเส้นทาง
จราจร และพ้ืนที่ จอดรถ
แบบเป็นสัดส่วน และยัง
ขาดจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

 

 

 
 
 

 

 

พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่ติด
กับ Zone A และ Zone C 
พ้ื น ที่ อ ยู่ ด้ า น ทิ ศ ใต้ ซึ่ ง
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  อ า ค า ร
เทศบาล และอาคารรักษา
ความปลอดภัย  ที่จอดรถ 
ลั กษ ณ ะ พ้ื น ที่ โด ยทั่ ว ไป
ด้านหน้ าอาคารเทศบาล 
เป็นพ้ืนที่ โล่งกว้างเป็นพ้ืน
คอนกรีต เป็น พ้ืนที่ ได้ รับ
แสงแดดทั้งวันและแสงร าไร 
พ้ื น ที่ ไ ด้ รั บ ล ม จ า ก
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
พ้ืนที่ Zone C เป็นพ้ืนที่ติด
กั บ  Zone B พ้ื น ที่ อ ยู่
ทางด้ านทิศตะวันตก ซ่ึ ง
ประกอบด้วย ถังเก็บน้ าและ
เป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง ซึ่งพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นลูกรัง เป็นพื้นที่
ได้รับแสงแดดทั้งวันและแสง
ร า ไร พ้ื น ที่ ได้ รั บ ล ม จ าก
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 
 

 

 

 

 

 

พ้ืนที่บริเวณนี้มีผู้ใช้พ้ืนที่ ใน
ส่ ว น ตั ว อ า ค า ร ที่ ค อ ย
ให้บริการแก่ผู้ที่ มาติดต่อ
ราชการมีการใช้พ้ืนที่ทุกวัน
จันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-
16.00 น.  

 

 

 

 

 
พ้ืนที่บริเวณที่มีถังเก็บน้ าซึ่ง
เป็นพื้นที่ท่ีเฉพาะเจ้าหน้าที่ 

 

Zone C มีสภาพพ้ืนที่เป็น
ลูกรัง และมีถังเก็บน้ าซึ่ ง
เป็นที่ เฉพาะ ดังนั้นควรมี
การท าขอบเขตหรือที่กั้น
ส าหรับความปลอดภัยของผู้
ที่อยู่บริเวณข้างเคียง  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก  
แสดง : Bubble Diagram      ภาพที่ 3.38 

สัญลักษณ ์:   

               

 

 

 

รั้ว 

 

 

การเชื่อมกิจกรรม 

 
ปิดกั้นด้วยพรรณไม้ 
ทางสัญจรหลัก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก  
แสดง : Site Relation ภายในพ้ืนที่โครงการ        ภาพที่ 3.39 

สัญลักษณ ์:  

              

 

 

 

 

ปิดกั้นด้วยพรรณไม้ 

ทางสัญจรหลัก 

การเชื่อมกิจกรรม 

 



บทท่ี  4 

ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 

4.1  ผลงานการออกแบบ  

ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction)  
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ภาพที่ 4.2 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงกำร (Site Analysis)   
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ภาพที่ 4.3 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงกำร (Site Analysis)   
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ภาพที่ 4.4 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงกำร (Site Analysis and User Analysis) 
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ภาพที่ 4.5 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงกำร (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.6 แนวคิดกำรออกแบบ (Main Concept) 
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ภาพที่ 4.7 Master Plan 
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ภาพที่ 4.8 Plan Zone A 
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ภาพที่ 4.9 Perspective Zone A 
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ภาพที่ 4.10 Plan Zone B-C 
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ภาพที่ 4.11 Perspective Zone B-C 
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ภาพที่ 4.12 Construction 
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ภาพที่ 4.13 Construction 
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4.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน ์
ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ 

Total

Per Unit Total Per Unit Total Price

(Bath) (Bath) (Bath) (Bath) (Bath)

1 งานดินถมและปรับขอบบ่อน ้า 1,560 ลบ.ม. 320.00          499,200.00         99.00        154,440.00   653,640.00      

653,640.00      

2

คอนกรีตหนา 15 ซม. 77.4 ลบ.ม. 1,635.00       126,549.00         436.00      33,746.40    160,295.40      

ไม้แบบ 80% 396 ตร.ม. 210.00          83,160.00           120.00      47,520.00    130,680.00      

ตะปู 99 กก. 30.00           2,970.00            -             2,970.00         

ทรายหยาบ 25.8 ลบ.ม. 438.00          11,300.40           91.00        2,347.80      13,648.20       

เหล็กไวร์เมช RB 6 มม. @0.30 ม. 516 ตร.ม. 46.00           23,736.00           5.00          2,580.00      26,316.00       

333,909.60      

3

คอนกรีต 7.426 ลบ.ม. 1,635.00       12,141.51           436.00      32,377.36    44,518.87       

เหล็กไวร์เมช @ 0.15 มม. 74.26 ตร.ม. 41.00           3,044.66            5.00          371.30         3,415.96         

ทรายหยาบ 7.426 ลบ.ม. 438.00          3,252.59            91.00        675.77         3,928.35         

ไม้แบบ 80% 31.528 ตร.ม. 210.00          6,620.88            120.00      3,783.36      10,404.24       

ตะปู 0.78 กก. 30.00           23.40                -             23.40             

62,290.82       

4

คอนกรีตหนา 14 ซม. 22.12 ลบ.ม. 1,635.00       36,166.20           436.00      9,644.32      45,810.52       

ทรายล้างสีขาว เบอร์ 5 หนา 1 ซม. 158.33 ตร.ม. 250.00          39,582.50           99.00        15,674.67    55,257.17       

ไม้แบบ 80% 18.312 ตร.ม. 210.00          3,845.52            120.00      2,197.44      6,042.96         

ตะปู 4.57 กก. 30.00           137.10               -             137.10           

ทรายหยาบ 1.1 ลบ.ม. 438.00          481.80               91.00        100.10         581.90           

เหล็กไวร์เมช RB 6 มม. @0.30 ม. 158 ตร.ม. 46.00           7,268.00            5.00          790.00         8,058.00         

115,887.65      

5

คอนกรีตหนา 14 ซม. 8.7 ลบ.ม. 1,635.00       14,224.50           436.00      3,793.20      18,017.70       

ทรายล้างสีขาว เบอร์ 5 หนา 1 ซม. 62.82 ตร.ม. 250.00          15,705.00           99.00        6,219.18      21,924.18       

ไม้แบบ 80% 94.4 ตร.ม. 210.00          19,824.00           120.00      11,328.00    31,152.00       

ตะปู 23.6 กก. 30.00           708.00               -             708.00           

ทรายหยาบ 0.43 ลบ.ม. 438.00          188.34               91.00        39.13          227.47           

เหล็กไวร์เมช RB 6 มม. 62.82 ตร.ม. 46.00           2,889.72            5.00          314.10         3,203.82         

75,233.17       

6

คอนกรีต 0.21 ลบ.ม. 1,635.00       343.35               436.00      91.56          434.91           

ไม้แบบ 80% 2.304 ตร.ม. 210.00          483.84               120.00      276.48         760.32           

ตะปู 6.8 กก. 30.00           204.00               -             204.00           

เหล็ก DB 12 45.6 กก. 18.20           829.92               3.00          136.80         966.72           

ลวด 1.36 กก. 30.00           40.80                40.80             

เสาเข็ม I 18 12 ต้น 480.00          5,760.00            5,760.00         

คอนกรีต 0.72 ลบ.ม. 1,635.00       1,177.20            436.00      1,177.20      2,354.40         

เหล็ก DB 12 71.8 กก. 21.00           1,507.80            4.00          84.00          1,591.80         

เหล็ก RB 6 20.3 กก. 22.00           446.60               3.00          66.00          512.60           

ลวด 33 กก. 30.00           990.00               -             990.00           

ไม้แบบ 80% 11.52 ตร.ม. 210.00          2,419.20            120.00      25,200.00    27,619.20       

ตะปู 2.88 กก. 30.00           86.40                -             86.40             

ศาลาริมน ้า

6.1 ฐานราก

6.2 เสาฐานราก

Zone 1

งานทรายล้างสีขาว เบอร์ 5

งานทรายล้างสีส้ม เบอร์ 5

บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลต้าบลคลองจิก

Material Cost Labour Cost

DescriptionItem Q'ty Unit

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

งานทางเดินคอนกรีตผิวเรียบ

งานทางเดินด้านทางเข้าหน้าโครงการ
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 

Total

Per Unit Total Per Unit Total Price

(Bath) (Bath) (Bath) (Bath) (Bath)

คอนกรีต 16 ลบ.ม. 1,635.00       26,160.00           436.00      6,976.00      33,136.00       

ไม้แบบ 80% 6.4 ตร.ม. 210.00          1,344.00            120.00      768.00         2,112.00         

ตะปู 1.6 กก. 30.00           48.00                48.00             

เหล็ก DB 12 844 กก. 21.00           17,724.00           4.00          3,376.00      21,100.00       

ลวด 25.3 กก. 30.00           759.00               -             759.00           

กระเบ้ืองหินอ่อน อัลไฟร์ ขาว 80 ตร.ม. 219.00          17,520.00           198.00      15,840.00    33,360.00       

ก่ออิฐครึงแผ่น 21 ตร.ม. 245.00          5,145.00            89.00        1,869.00      7,014.00         

ฉาบ 21 ตร.ม. 58.00           1,218.00            82.00        1,722.00      2,940.00         

ทาสี 21 ตร.ม. 80.00           1,680.00            30.00        630.00         2,310.00         

กระเบ่ือง Tellaro Brown 18.48 ตร.ม. 583.00          10,773.84           198.00      3,659.04      14,432.88       

คอนกรีต 1.2 ลบ.ม. 1,635.00       1,962.00            436.00      523.20         2,485.20         

ไม้แบบ 80% 19.2 ตร.ม. 210.00          4,032.00            120.00      2,304.00      6,336.00         

ตะปู 4.8 กก. 30.00           144.00               144.00           

เหล็ก DB 12 114 กก. 21.00           2,394.00            4.00          456.00         2,850.00         

เหล็ก RB 6 32.3 กก. 22.00           710.60               3.00          96.90          807.50           

ลวด 4.3 กก. 30.00           129.00               -             129.00           

ฉาบ 24 ตร.ม. 58.00           1,392.00            82.00        1,968.00      3,360.00         

คอนกรีต 2.79 ลบ.ม. 1,635.00       4,561.65            436.00      1,216.44      5,778.09         

ไม้แบบ 80% 5.12 ตร.ม. 210.00          1,075.20            120.00      614.40         1,689.60         

ตะปู 1.2 กก. 30.00           36.00                36.00             

เหล็ก DB 12 223 กก. 21.00           4,683.00            4.00          892.00         5,575.00         

เหล็ก RB 6 55.9 กก. 22.00           1,229.80            3.00          167.70         1,397.50         

ลวด 8.34 กก. 30.00           250.20               -             250.20           

ฉาบ 6.4 ตร.ม. 58.00           371.20               82.00        524.80         896.00           

คอนกรีต 2.36 ลบ.ม. 1,635.00       3,858.60            436.00      1,028.96      4,887.56         

ไม้แบบ 80% 32 ตร.ม. 210.00          6,720.00            120.00      3,840.00      10,560.00       

ตะปู 7.9 กก. 30.00           237.00               237.00           

เหล็กตะแกรง 22.35 กก. 50.00           1,117.50            8.00          178.80         1,296.30         

ฉาบ 39.00 ตร.ม. 58.00           2,262.00            82.00        3,198.00      5,460.00         

เหล็ก DB 12 29.50 กก. 21.00           619.50               4.00          118.00         737.50           

แปเหล็กกล่อง 1x1 น้ิว 261 เมตร 28.00           7,308.00            7.30          1,905.30      9,213.30         

แปเหล็กกล่อง 2x4 น้ิว 66 เมตร 139.00          9,174.00            38.00        2,508.00      11,682.00       

ด่ัง เหล็กกล่อง 2x4 น้ิว 36.6 เมตร 139.00          5,087.40            38.00        1,390.80      6,478.20         

จันทัน เหล็กกล่อง 2x4 น้ิว 54 เมตร 139.00          7,506.00            38.00        2,052.00      9,558.00         

อกไก่ เหล็กกล่อง 2x4 น้ิว 108 เมตร 139.00          15,012.00           38.00        4,104.00      19,116.00       

ฝ่ายิปซ่ัมบอรด์ หนา 9 มม. คร่าวไม้เน้ือแข็ง 80 ตร.ม. 508.00          40,640.00           97.00        7,760.00      48,400.00       

ชายคา conwood 54 เมตร 150.00          8,100.00            89.00        4,806.00      12,906.00       

กระเบ้ืองคอนกรีต เอสซีจี กาบกล้วย ประกายตะวัน 117.3 ตร.ม. 142.00          16,656.60           -             16,656.60       

347,455.58      

7

คอนกรีต 0.29 ลบ.ม. 1,635.00       474.15               436.00      126.44         600.59           

เหล็ก RB 6 10.29 กก. 22.00           226.38               3.00          30.87          257.25           

ลวด 0.29 กก. 30.00           8.70                  -             8.70               

ก่ออิฐ 7.35 ตร.ม. 245.00          1,800.75            89.00        654.15         2,454.90         

ฉาบ 11.76 ตร.ม. 58.00           682.08               82.00        964.32         1,646.40         

ไม้ระแนง T series TIMBER TUBE 17.4 ตร.ม. 1,200.00       20,880.00           44.00        765.60         21,645.60       

26,613.44       

รวม

6.3 พื น

Description Q'ty UnitItem

Material Cost Labour Cost

6.4 ฐานเสา

6.5 เสา

6.6 คาน

6.7 ท่ีน่ัง

6.8 หลังคา

เก้าอี  1

รวม  
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 

Total

Per Unit Total Per Unit Total Price

(Bath) (Bath) (Bath) (Bath) (Bath)

8

คอนกรีต 0.12 ลบ.ม. 1,635.00       196.20               436.00      52.32          248.52           

เหล็ก RB 6 4.2 กก. 22.00           92.40                3.00          12.60          105.00           

ลวด 0.12 ตร.ม. 30.00           3.60                  -             3.60               

ก่ออิฐ 1.8 ตร.ม. 245.00          441.00               89.00        160.20         601.20           

ฉาบ 2.4 ตร.ม. 58.00           139.20               82.00        196.80         336.00           

ไม้ระแนง T series TIMBER TUBE 5.3 ตร.ม. 1,200.00       6,360.00            100.00      530.00         6,890.00         

ทรายหยาบ 0.18 ลบ.ม. 360.00          64.80                91.00        16.38          81.18             

8,265.50         

9

คอนกรีต 0.43 ลบ.ม. 1,635.00       703.05               436.00      187.48         890.53           

เหล็ก RB 6 15.3 กก. 22.00           336.60               3.00          45.90          382.50           

ลวด 0.43 กก. 30.00           12.90                -             12.90             

ก่ออิฐ 1.88 ตร.ม. 245.00          460.60               89.00        167.32         627.92           

ฉาบ 2.51 ตร.ม. 58.00           145.58               82.00        205.82         351.40           

ไม้ระแนง T series TIMBER TUBE 5.84 ตร.ม. 1,200.00       7,008.00            100.00      584.00         7,592.00         

ทรายหยาบ 0.37 ลบ.ม. 360.00          133.20               44.00        16.28          149.48           

10,006.73       

10 เคร่ืองเล่นออกก้าลังกายกลางแจ้ง 11 ชุด 5,500.00       60,500.00           -             60,500.00       

5,500.00         

11 เก้าอี สนามไม้ โครงเหล็ก ขนาด 122x30x45 ซม. 2 ตัว 3,490.00       6,980.00            -             6,980.00         

6,980.00         

1,645,782.49   

1

คอนกรีตหนา 10 ซม. 19.1 ลบ.ม. 1,635.00       31,228.50           496.00      9,473.60      40,702.10       

คอนกรีตพิมลาย 5 ซม. 191 ตร.ม. 550.00          105,050.00         99.00        18,909.00    123,959.00      

ไม้แบบ 80% 73.36 ตร.ม. 210.00          15,405.60           120.00      8,803.20      24,208.80       

ตะปู 18.34 กก. 30.00           550.20               -             550.20           

ทรายหยาบ 9.55 ลบ.ม. 360.00          3,438.00            44.00        420.20         3,858.20         

เหล็กไวร์เมช RB 6 @0.30 มม. 191 ตร.ม. 46.00           8,786.00            5.00          955.00         9,741.00         

203,019.30      

2

คอนกรีตหนา 10 ซม. 8.27 ลบม 1,635.00       13,521.45           466.00      3,853.82      17,375.27       

คอนกรีตพิมพ์ลาย 5 ซม. 82.7 ตร.ม. 550.00          45,485.00           99.00        8,187.30      53,672.30       

ไม้แบบ 80% 68 ตร.ม. 210.00          14,280.00           120.00      8,160.00      22,440.00       

ตะปู 17 กก. 30.00           510.00               -             510.00           

ทรายหยาบ 4.13 ลบ.ม. 360.00          1,486.80            44.00        181.72         1,668.52         

เหล็กไวร์เมช RB 6 @0.30 มม. 82.7 ตร.ม. 46.00           3,804.20            5.00          413.50         4,217.70         

99,883.79       

3

ปรับดินบดอัด 20 ตร.ม. -                   25.00        500.00         500.00           

คอนกรีต 4 ลบ.ม. 1,635.00       6,540.00            436.00      1,744.00      8,284.00         

ไม้แบบ 80% 14.4 ตร.ม. 210.00          3,024.00            120.00      1,728.00      4,752.00         

ตะปู 3.6 กก. 30.00           108.00               -             108.00           

เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม.@0.20 ม 20 ตร.ม. 31.00           620.00               5.00          100.00         720.00           

กระเบ้ืองหินอ่อน อัลไฟร์ ขาว 20 ตร.ม. 219.00          4,380.00            198.00      3,960.00      8,340.00         

ก่ออิฐคร่ึงแผ่น 21 ตร.ม. 245.00          5,145.00            89.00        1,869.00      7,014.00         

ฉาบ 21 ตร.ม. 58.00           1,218.00            82.00        1,722.00      2,940.00         

ทาสี 21 ตร.ม. 80.00           1,680.00            30.00        630.00         2,310.00         

กระเบ่ือง Tellaro Brown 18.48 ตร.ม. 583.00          10,773.84           198.00      3,659.04      14,432.88       

รวม

รวม

รวม

รวม

รวมราคา Zone 1

ทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย สีเทา 

เก้าอี  2

เก้าอี  3

รวม

รวม

Zone 2

Item Description Q'ty Unit

Material Cost Labour Cost

งานศาลา 2 จ้านวน 3 หลัง

3.1 พื น

3.2 ฐานเสา

ทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย สีส้ม 
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ)  

Total

Per Unit Total Per Unit Total Price

(Bath) (Bath) (Bath) (Bath) (Bath)

คอนกรีต 0.48 ลบ.ม. 1,635.00       784.80               436.00      209.28         994.08           

ไม้แบบ 80% 1.92 ตร.ม. 210.00          403.20               120.00      230.40         633.60           

ตะปู 0.48 กก. 30.00           14.40                -             14.40             

เหล็ก DB 12 45 กก. 21.00           945.00               4.00          180.00         1,125.00         

เหล็ก RB 6 12.9 กก. 22.00           283.80               3.00          38.70          322.50           

ลวด 1.68 กก. 30.00           50.40                -             50.40             

ฉาบ 9.6 ตร.ม. 58.00           556.80               82.00        787.20         1,344.00         

เหล็กกล่อง 2x4 น้ิว หนา 4.5 มม. 12.7 เมตร 297.00          3,771.90            81.00        1,028.70      4,800.60         

คอนกรีต 1.01 ตร.ม. 1,635.00       1,651.35            436.00      440.36         2,091.71         

ไม้แบบ 80% 14.24 ตร.ม. 210.00          2,990.40            120.00      1,708.80      4,699.20         

ตะปู 3.52 กก. 30.00           105.60               -             105.60           

เหล็กตะแกรง 10.1 กก. 50.00           505.00               8.00          80.80          585.80           

เหล็ก DB 12 11.3 กก. 21.00           237.30               4.00          45.20          282.50           

ฉาบ 15.1 ตร.ม. 58.00           875.80               82.00        1,238.20      2,114.00         

แปเหล็กกล่อง 1x1 น้ิว 79 เมตร 28.00           2,212.00            7.30          576.70         2,788.70         

แปเหล็กกล่อง 2x4 น้ิว 21.9 เมตร 139.00          3,044.10            38.00        832.20         3,876.30         

ด้ังเหล็กกล่อง 2x4 น้ิว 6 เมตร 139.00          834.00               38.00        228.00         1,062.00         

จันทันเหล็กกล่อง 2x4 น้ิว 15.3 เมตร 139.00          2,126.70            38.00        581.40         2,708.10         

อกไก่เหล็กกล่อง 2x4 น้ิว 6 เมตร 139.00          834.00               38.00        228.00         1,062.00         

ฝ่ายิปซ่ัมบอรด์ หนา 9 มม.คร่าวไม้เน้ือแข็ง 20 ตร.ม. 508.00          10,160.00           97.00        1,940.00      12,100.00       

ชายคา conwood 22 เมตร 150.00          3,300.00            89.00        1,958.00      5,258.00         

กระเบ้ืองคอนกรีต เอสซีจี กาบกล้วย ประกายตะวัน 29.24 ตร.ม. 142.00          4,152.08            -             4,152.08         

101,571.45      

304,714.35

4

คอนกรีตหนา20 127.20 ลบ.ม. 1,635.00       207,972.00         436.00      55,459.20    263,431.20      

ไวร์เมช @0.15 ม. 636.77 ตร.ม. 41.00           26,107.57           5.00          3,183.85      29,291.42       

ไม้แบบ 80% 27.04 ตร.ม. 210.00          5,678.40            120.00      3,244.80      8,923.20         

ทรายหนา 5 ซม. 31.84 ลบ.ม. 360.00          11,461.86           91.00        2,897.30      14,359.16       

316,004.98      

5

สกัดพ้ืน 76.2 ตร.ม. 30.00           2,286.00            2,286.00         

ทรายหนา 5 ซม. 3.81 ลบ.ม. 360.00          1,371.60            91.00        346.71         1,718.31         

เทลีน 5 ซม. 3.81 ลบ.ม. 1,400.00       5,334.00            398.00      1,516.38      6,850.38         

ขอบคันหิน 222 ท่อน 131.07          29,097.54           50.00        11,100.00    40,197.54       

51,052.23       

6 ท่ีหยุดล้อรถ 0.15x0.15x2.00 ม. 28 ท่อน 560.00          15,680.00           50.00        1,400.00      17,080.00       

17,080.00       

891,870.86      

1 งานปูแผ่นทางเท้า 30x60 ซม. -             -                

ทรายหยาบ 0.48 ลบ.ม 360.00 172.80 91.00 43.68 216.48

แผ่นทางเท้า 30x60 ซม. 26 แผ่น 90.00 2340.00 0.00 2340.00

2,556.48         

2 งานศาลา 2 จ้านวน 2 หลัง เหมา 2 หลัง 101,571.00    203,142.00         -             203,142.00      

203,142.00

205,698.48      

3.6 หลังคา

งานเทพื นคอนกรีต

งานขอบคันหิน

รวมราคาzone 2

รวมราคา Zone 3

Labour Cost

3.3 เสา

3.4 คาน

Unit

Material Cost

รวม

Item Description Q'ty

Zone3

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

         รวม  3 หลัง

3.5 ท่ีน่ัง
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ)   

Total

Per Unit Total Per Unit Total Price

(Bath) (Bath) (Bath) (Bath) (Bath)

1 งานไฟ รวมทั งพื นท่ีโครงการ -                    -             -                

ไฟสนาม รุ่น PTP 220 38 ดวง 3,179.00 120,802.00 1,600.00 60,800.00 181,602.00

ไฟสนาม max light 4 ดวง 2,290.00 9,160.00 300.00 1,200.00 10,360.00

ไฟส่องต้นไม้ gps -190/par20 2 ดวง 485.00 970.00 90.00 180.00 1,150.00

ไฟติดเสาทรงกระบอก 8 ดวง 800.00 6,400.00 99.00 792.00 7,192.00

อุปกรณ์สายไฟ เหมา 94,506.00

294,810.00      

2

ก็อกน้้า 23 ชุด 70.00 1610.00 25.00 575.00 2185.00

2,185.00         

3,040,347        

1

1. ต้นล้าดวน 2 น้ิว 24 ต้น 800.00          19,200.00           650.00      15,600.00    34,800.00       

2. ต้นจิกน้้า หน้า 3 น้ิว 21 ต้น 1,000.00       21,000.00           600.00      12,600.00    33,600.00       

3. ต้นจ๋ัง สูง 1.50 ม. 8 ต้น 100.00          800.00               100.00      800.00         1,600.00         

4. ต้นสารภี 3 น้ิว 18 ต้น 800.00          14,400.00           600.00      10,800.00    25,200.00       

5. ต้นลีลาวดี 2 น้ิว 4 ต้น 1,200.00       4,800.00            300.00      1,200.00      6,000.00         

6. ต้นจิกน้้า 10 น้ิว 1 ต้น 15,000.00      15,000.00           800.00      800.00         15,800.00       

7. ต้นปีบ 3 น้ิว 25 ต้น 1,200.00       30,000.00           650.00      16,250.00    46,250.00       

8. ต้นพิกุล 3 น้ิว 8 ต้น 1,000.00       8,000.00            550.00      4,400.00      12,400.00       

9. ไม้ค้้ายัน 101 ชุด 250.00          25,250.00           100.00      10,100.00    35,350.00       

211,000.00      

2

1. โมกพวงปลูกแน่น สูง 1.5 ม. พุ่ม 0.30 ม. 1,275 ต้น 75.00           95,625.00           7.50          9,562.50      105,187.50      

2. ชาฮกเก้ียน ถุง 8 น้ิว @0.20 ม. 2,140 ต้น 30.00           64,200.00           3.00          6,420.00      70,620.00       

3. ไทรยอดทอง ถุง 8 น้ิว @0.20 ม. 852 ต้น 35.00           29,820.00           3.50          2,982.00      32,802.00       

4. นีออน ถุง 8 น้ิว @0.20 ม. 1,880 ต้น 35.00           65,800.00           3.50          6,580.00      72,380.00       

5. คริสติน่า ถุง 8 น้ิว @0.20 ม. 425 ต้น 35.00           14,875.00           3.50          1,487.50      16,362.50       

6. บัวดิน ถุง 4 น้ิว @0.10 ม. 2,600 ต้น 3.00             7,800.00            0.30          780.00         8,580.00         

7. เข็มชมพูพิษณุโลก ถุง 8 น้ิว @0.20 ม. 1,096 ต้น 30.00           32,880.00           3.00          3,288.00      36,168.00       

8. กระดุมทองเล้ือย ถุง 4 น้ิว @0.10 ม. 1,500 ต้น 2.30             3,450.00            0.20          300.00         3,750.00         

9. เทียนทอง ถุง 4 น้ิว @0.10 ม. 1,800 ต้น 2.00             3,600.00            0.20          360.00         3,960.00         

10. หนวดปลาหมึกด่าง ถุง 8 น้ิว 80 ต้น 40.00           3,200.00            4.00          320.00         3,520.00         

10. ไทรเกาหลี สูง 1.50 ม. พุ่ม 0.30 ม. 6 ต้น 150.00          900.00               15.00        90.00          990.00           

11.ต้อยต่ิง ถุง 4 น้ิว @0.10 ม. 900 ต้น 3.00             2,700.00            0.30          270.00         2,970.00         

12. หญ้านวลน้อย 3,135 ตร.ม. 17.00           53,295.00           1.70          5,329.50      58,624.50       

13. ดินปลูก 337 ลบ.ม. 450.00          151,470.00         100.00      33,660.00    185,130.00      

601,044.50      

812,044.50      

รวมราคางานไฟ

รวมราคาระบบน ้า

Labour Cost

งาน Hardscape

งาน Softscape

3,040,346.84                       

812,044.50                          

ระบบน ้า

1.2680

งานวัสดุพืชพรรณ

รวมราคาบัญชีงาน Softscape ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต้าบลคลองจิก

รวม

รวมราคาบัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต้าบลคลองจิก

งานอ่ืนๆ

รวม 4,884,832.22                       

3,852,391.34                       

Factor F

Description Q'ty Unit

Material Cost

ไม้ยืนต้น

ไม้พุ่มไม้คลุมดิน

รวม

Item

 

(สี่ล้ำนแปดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสำมสิบสองบำทยี่สิบสองสตำงค์) 
หมายเหตุ : ไมย้ืนต้นรอกำรเจริญเติบโต 



บทท่ี  5  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป   

ปัจจุบันเทศบาลต าบลคลองจิก มีพ้ืนที่บางส่วนได้มีการจัดภูมิทัศน์แล้ว คือส่วนหน้าศาลพระภูมิ 
ซึ่งยังเหลือในส่วนบริเวณข้างหน้าเทศบาลต าบลคลองจิกที่ยังเป็นที่รกร้าง จากพ้ืนที่ดังกล่าวทาง
เทศบาลต าบลคลองจิกมีแผนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณนี้ให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการออกก าลังกาย สวนหย่อม 
และที่พักผ่อน มีไว้ให้ประชาชนได้มาใช้บริการ  อีกทั้งภายในโครงการยังไม่มีเส้นทางสัญจรที่ชัดเจน
และพ้ืนที่จอดรถที่เป็นสัดส่วน จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเทศบาลต าบลคลองจิก 
เพ่ือให้พ้ืนที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน พร้อมทั้งมีความปลอดภัย และเกิดประโยชน์ในการท า
กิจกรรมต่อประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ 

ดังนั้น จากแผนการพัฒนาของเทศบาล จึงได้เกิดโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล
ต าบลคลองจิกขึ้น เพ่ือท าให้สภาพพ้ืนที่ภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการเกิดความสวยงาม มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และการใช้พ้ืนที่ภายในบริเวณให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการที่จะประกอบกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองจิก ให้ครบทุกด้านและ
ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง จึงเกิดแนวคิดหลัก คือ “ใกล้วัง” ได้แรงบันดาลใจมาจาก
พระราชวังบางปะอินที่เปรียบเทียบเสมือนเอกลักษณ์ของอ าเภอบางปะอิน ซึ่งชาวบ้านละแวกนั้นมีวิถี
ชีวิตได้อาศัยอยู่บริเวณรอบพระราชวังบางปะอินมาช้านาน โดยชาวบ้านได้มีการท ากิจกรรมพบปะ
สังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จึงอยากพัฒนาเทศบาลต าบลคลองจิก ให้คล้ายดัง
พระราชวังบางปะอิน ให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านตัวเอง ให้เกิดความรู้สึกว่า
เป็นกันเองกับพนักงานโดยดึงเอกลักษณ์ของพระราชวังบางปะอิน เช่นรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
ศาลา โทนสี และรูปแบบการจัดวางต้นไม้ และการเลือกใช้พืชพรรณไม้โดยมีความเรียบง่าย 

ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาคของโครงการออกแบบปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 3 โซน ดังนี้   
 พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนที่ด้านหน้าของเทศบาลซึ่งติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ 
ซึ่งภายในพื้นที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็นพื้นที่รกร้างพ้ืนดินขรุขระ เกิดฝุ่นเมื่อลมพัด และมีบ่อน้ า
ที่ เต็มไปด้วยต้นทรงกระเทียม พ้ืนที่จะได้รับแสงแดดทั้งวันและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดความหนาวเย็นมาต่อพ้ืนที่ จึงออกแบบพ้ืนที่โซนนี้เป็นพ้ืนที่พักผ่อน
และลานออกก าลังกายโดยมีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบเพ่ือให้เกิดความสวยงามและปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือให้
ร่มเงา 
 พ้ืนที่ Zone B ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ ท าให้เข้าถึงพ้ืนที่ได้สะดวก พ้ืนที่มี
ระบบน้ าประปาและน้ าสะอาดดื่มเพียงพอตลอดทั้งปี ไฟฟ้าจากส านักงานการไฟฟ้าบางปะอิน ทั่วถึงพ้ืนที ่
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 ภายในพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม คือ อาคารเทศบาล โรงจอดรถ และอาคารรักษาความ
ปลอดภัย โดยพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่โล่งพ้ืนคอนกรีต ที่ยังขาดที่นั่งพักผ่อน และการจัดสวนที่สวยงาม 
และพ้ืนที่จอดรถที่เป็นสัดส่วน  พ้ืนที่จะได้รับแสงแดดทั้งวันและก็แสงแดดร าไรโดยพ้ืนที่ได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีลมพัดมาสู่พื้นที่ จึงออกแบบ พ้ืนที่จอดรถที่เป็นสัดส่วนและ
พ้ืนที่พักผ่อนเช่นศาลาโดยมีการจัดภูมิทัศน์โดยลอบ  
 พ้ืนที่ Zone C ภายในพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม ถังเก็บน้ า พ้ืนหินลูกรังขรุขระ เกิดฝุ่นเมื่อลมพัด 
พ้ืนที่ได้รับแสงแดดทั้งวันและแสงร าใรโดยพ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลม
ที่พัดพาความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม เนื่องจากพ้ืนที่ไม่มีต้นไม้
ใหญ่จึงได้รับผลกระทบกับพ้ืนที่ และพ้ืนที่ส่วนนี้ส่วนมากคนที่ใช้พ้ืนทีจ่ะเป็นพนักงานของเทศบาลเรา
จึงจัดพ้ืนที่ส่วนนี้ให้เหมือนเป็นพ้ืนที่เฉพาะจึงสร้างพ้ืนที่พักผ่อนเช่นศาลาและรูปแบบจัดภูมิทัศน์ เพ่ือ
ปิดกั้นมุมมอง 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ   
 5.2.1  ในการศึกษาครั้งนี้มีปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้จัดท า 
แบบสอบถามในช่วงเวลาที่จัดท าการเพียงครั้งเดียว โดยไม่ได้ศึกษาทุกวันท าการ และส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาในวันจันทร์-ศุกร์ ท าให้การสังเกต และจัดท าแบบสอบถามได้ข้อมูลที่น้อย จึงอาจท าให้
ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนจากความต้องการ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น จึงน าข้อมูลของ
บุคลากรในเทศบาลต าบลคลองจิก กับการสัมภาษณ์ บุคลากรที่มีอ านาจในการตัดสินใจ ใช้เป็นข้อมูล
ร่วมในการวิเคราะห์ผู้ใช้ 
 5.2.2  เนื่องด้วยพื้นที่โครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ และการด าเนินการเป็นส่วนๆ    
เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจัดสร้างภูมิทัศน์ในบางพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้ 
ใช้งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป    
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แบบสอบถามผู้ที่ใช้พื้นที่โครงการ 

แบบสอบถามเพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ ใช้ต่อกิจกรรม

นันทนาการในสถานที่ราชการ เพ่ือประกอบการท าปัญหาพิเศษ เรื่องโครงการออกแบบปรับปรุง

เทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิ

ทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ดังนั้นจึงขอความกรุณาในการตอบ

ค าถามอย่างอิสระตามความคิดเห็นที่เป็นจริง ค าตอบและข้อความจะไม่มีผลต่อผู้ตอบแต่อย่างใดจะมี

ประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษา 

กรุณาเติมเครื่องหมาย ✓ ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 

1.1 เพศ      ( ) ชาย    ( ) หญิง  
 

1.2 อายุ     ( ) 20-30 ปี           ( ) 31-40 ปี            ( ) 41-50 ปี    
      ( ) 51-60 ปี           ( ) 60 ปีขึ้นไป 
 
1.3 อาชีพ    ( ) ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว            ( ) รับราชการ     
    ( ) พนักงานรัฐวิสากิจ             ( ) แม่บ้าน  
    ( ) รับจ้างทั่วไป                ( ) เกษตรกร    
    ( ) อ่ืนๆ ....................... 
 
กรุณาเติมเครื่องหมาย ✓ ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่เทศบาลต าบลคลองจิก 

2.1 ท่านมาใช้บริการบ่อยเพียงใด  
( ) ทุกวัน    ( ) 2-3 ครั้ง/สัปดาห์   ( ) 1 ครั้ง/สัปดาห์  

 ( ) 1 ครั้ง/เดือน  
 

2.2 ท่านใช้เวลานานเท่าใดในการใช้บริการพ้ืนที่ 

( ) น้อยกว่า 30 นาที   ( ) 1-2 ชั่วโมง              ( ) อ่ืนๆ........................ 

 



2.3 ท่านเดินทางมายังเทศบาลต าบลคลองจิก  
( ) รถโดยสารประจ าทาง  ( ) รถยนต์ส่วนตัว    ( ) รถจักรยาน    

 ( ) รถจักรยานยนต์  ( ) อ่ืนๆ.......................... 
 
ตอนที่ 3  ข้อมูลความพึ่งพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกเดิมของเทศบาลต าบลคลองจิก 
3.1 ข้อมูลความพ่ึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกเดิม 
ค าชี้แจง  (1 = พึงพอใจน้อยที่สุด,  2 = พึงพอใจน้อย,  3 =พึงพอใจปานกลาง,  4 =  พึงพอใจมาก,               
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด)  
                        รายละเอียด                        ระดับความพึงพอใจ 
สิ่งอ านวยความสะดวกเดิม     1     2      3     4            5 
1. ภาพรวมในการจัดภูมิทัศน์ภายในโครงการ     
2. พ้ืนที่มีม้านั่งเพียงพอต่อการใช้งาน     
3. จัดรวบรวมขยะเพียงพอต่อการใช้งาน     
4. ลานจอดรถจักรยานยนต์     
5. ลานจอดรถยนต์     
6. พ้ืนที่ด้านหลังอาคารเทศบาล     

 

3.2 ความต้องการด้านองค์ประกอบในการวางผังและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ค าชี้แจง   (1 = พึงพอใจน้อยที่สุด,  2 = พึงพอใจน้อย,  3 =พึงพอใจปานกลาง,  4 =  พึงพอใจมาก,               

5 = พึงพอใจมากท่ีสุด) 

                         รายละเอียด                       ระดับความพึงพอใจ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยากให้เกิดขึ้น    1    2    3     4          5 
1. สถานที่จอดรถแบ่งเป็นสัดส่วน     
2. ไฟส่องสว่างภายในโครงการ     
3. พ้ืนที่จัดสวน     
4. สถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้ง     
5. มุมพักผ่อน (ศาลา, พ้ืนที่ส าหรับนั้งนอกอาคาร)     
6. เส้นทางจราจร (ทางเดิน, ทางเท้า)     
7. การปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ด้านหลังอาคารเทศบาล     

 
 



ค าชี้แจง   (1 = พึงพอใจน้อยที่สุด,  2 = พึงพอใจน้อย,  3 =พึงพอใจปานกลาง,  4 =  พึงพอใจมาก,               
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด) 
 
                       รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยากให้เกิดขึ้น 1 2 3 4 5 
8. จุดรวบรวมขยะ      
9. ป้ายบอกรายละเอียดต่างๆ ภายใน
โครงการ 

     

10. การปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ป้ายอาคาร
เทศบาล 

     

11. จัดภูมิทัศน์ใหม่ด้านศาลพระพรหม      
อ่ืนๆ โปรดระบุ 
............................................................................................................................. .............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



แบบสัมภาษณ ์
 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล
ต าบลคลองจิก โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ...................................................................................ต าแหน่ ง............................................. 

2. ปัจจุบันมีการจัดสรรการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่อย่างไร 

 2.1 สภาพภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ มีปัญหาและข้อก าจัดอย่างไร 

 ............................................................................................................................. .....................

.............................................................................................................. ..................................................

......................................................................................................................................................... ....... 

 2.2 ผู้ใช้พ้ืนที่ เป็นบุคคลประเภทใดรวมถึงจ านวนของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อครั้ง 

 ............................................................................................................................. .....................

.................................................................................. ..............................................................................

......................................................................................................................................................... ...... 

3. ความต้องการด้านกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เทศบาลต าบลคลองจิก ต้องการมีอะไรบ้าง 

 ............................................................................................................................. .....................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................  

4. ท่านมีแนวทางการพัฒนา และรูปแบบการจัดสรรพื้นที่ในอนาคตไว้อย่างไร 

 ............................................................................................................................. .....................

.............................................................................................................. ..................................................

......................................................................................................................................................... ...... 



5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................  

 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สรุปกิจกรรมของการออกแบบสถานที่ราชการในพื้นที่โครงการ   
 โครงการการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นการออกแบบเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการพ้ืนที่โครงการ โดยการท าการศึกษาพ้ืนที่โครงการความต้องการของผู้ใช้ โครงการ และหลัก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่โครงการเพ่ือก าหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของ โครงการ ให้สอดคล้อง
กับแนวความคิดในการออกแบบในแต่ละสัดส่วน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ ศักยภาพพ้ืนที่โครงการ 
โดยที่นโยบายของโครงการ และต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยใน ด้านต่างๆ ของผู้ใช้โครงการ   
 1.1  แนวความคิดในด้านการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ               
       1.1.1  พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ เนื่องจากพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่รกร้างซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของ
พ้ืนที่โครงการ โดยที่พ้ืนที่ยังเป็นดิน และมีบ่อน้ าไม่มีการจัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ จึงได้มี การ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนี้ขึ้นเพ่ือความสวยงาม และความร่มรื่นให้กับพ้ืนที่โครงการ และ
สร้างกิจกรรมนันทนาการเช่นพื้นที่ออกก าลังกาย             
       1.1.2  พ้ืนที่ส่วนบริการ เนื่องจากพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่โล่งพ้ืนคอนกรีต และมีสิ่งปลูกสร้าง
เดิมเช่น อาคารเทศบาล โรงจอดรถ และอาคารรักษาความปลอดภัย จึงได้มีการออกแบบ เส้นทาง
จราจร และพ้ืนที่จอดรถแบบเป็นสัดส่วน และพ้ืนที่พักผ่อนโดยจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
       1.1.3  พ้ืนที่เฉพาะ พ้ืนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย แทงค์น้ าและเป็น
พ้ืนที่โล่งกว้าง ซึ่งพ้ืนที่ส่วนมากเป็นลูกรัง และพ้ืนที่ส่วนนี้ ส่วนมากจะเป็นพนักงานเทศบาลมาใช้พ้ืนที่ 
ดังนั้นควรมีการท าขอบเขตหรือท่ีกั้นส าหรับความปลอดภัยของผู้ที่อยู่บริเวณข้างเคียง 
 1.2  การออกแบบด้านพืชพรรณ            
 การดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณทุกชนิดที่เลือก ต้องพิจารณาถึงการดูแลรักษาควรเน้น พืช
พรรณที่มีการบ ารุงรักษาง่าย และมีต้นทุนต่ าาจากประโยชน์ใช้สอยทางด้านต่างๆ ของพรรณไม้ 
สามารถน าพืชพรรณมาประยุกต์ใช้ในด้านแนวความคิดในการออกแบบ ด้านพืชพรรณตามลักษณะ 
ของพ้ืนที่ และการแบ่งโซนได้ ดังนี้  
  
แนวคิดในการออกแบบด้านพืชพรรณ 

   Zone    การเข้าใช้พื้นทีโ่ครงการ                ประโยชน์การใช้สอย/การเลือกพืชพรรณ 

 

 

 
  
 
 

     A 
เป็นพื้นที่
บริเวณ
ด้านหน้า
โครงการ 

1. พ้ืนที่ออกก าาลังกาย  
2. พ้ืนที่พักผ่อน 

สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่รกร้างมีบ่อน้ า จึงออกแบบพ้ืนที่
เอาไว้ใช้กิจกรรม นันทนาการ และพ้ืนที่พักผ่อนเช่นศาลา โดย
เลือกใช้ พืชพรรณที่ตรงกับ Concept และความปลอดภัยของผู้
ที่มาใช้ เครื่องเล่นออกก าลังกาย และการจัดสวนส าหรับนั่ง
พักผ่อน จึงควรเลือกพืชพรรณ และเครื่องเล่นที่ไม่เปราะหักง่าย 
และทนต่อสภาพอากาศ ได้ดี เช่น ต้นจิก ต้นล าดวน ต้นพิกุล เป็นต้น 

 



 

   Zone            การเข้าใช้พื้นที่โครงการ                ประโยชน์การใช้สอย/การเลือกพืชพรรณ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1.3  แนวความคิดในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่  
       1.3.1 ศาลา ได้แนวความคิดมาจากรูปแบบศาลาในพระราชวังบางปะอิน ที่เป็นทรงจตุรทิศ
และได้ดึงต าแหน่งพ้ืนที่ใช้สอยมาออกแบบ ลักษณะที่ใช้ในบริเวณพ้ืนที่พักผ่อน เพ่ือเป็นจุดที่บ่งบอก
ว่าเป็นพื้นที่พักผ่อน  

ภาพที่ 1.1 ศาลาริมน้ า 

     B 
เป็นพื้นที่ติดกบั 
Zone A และ 
Zone C 

1. พ้ืนที่ต้อนรับ 
2. พ้ืนที่ส่วนบริการ 
3. สวนหย่อม 

เนื่องจากพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่โล่งพ้ืนคอนกรีต และมีสิ่ง
ปลูกสร้างเดิมเช่น อาคารเทศบาล โรงจอดรถ และ
อาคารรักษาความปลอดภัย จึงได้มีการออกแบบ 
เส้นทางจราจร และพ้ืนที่จอดรถแบบเป็นสัดส่วน และ
พ้ืนที่พักผ่อนโดยจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ได้รับแสงแดด ตลอดทั้งวัน ดังนั้นจึงเลือกใช้พืช
พรรณที่ให้ร่มเงา และสามารถทน ต่อสภาพอากาศของ
พ้ืนที่ เพ่ือสร้างจุดเด่น และความสวยงาม ให้กับพ้ืนที่
รวมถึงมีการดูแลรักษาง่ายดังนั้นจึงเลือกใช้พืชพรรณที่ 
ให้ร่มเงา และทนต่อสภาพอากาศได้ดีเช่น ต้นปีบ ต้น
จิกน้ า สารภี เป็นต้น 

     C 
เป็นพื้นที่ติด
กับ Zone B 
อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันตก 

1. พ้ืนที่เฉพาะ 
 

พ้ืนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตก ซ่ึงประกอบด้วย แทงค์
น้ าและเป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง ซึ่งพ้ืนที่ส่วนมากเป็นลูกรัง 
และพ้ืนที่ส่วนนี้ ส่วนมากจะเป็นพนักงานเทศบาลมาใช้
พ้ืนที่ ดังนั้นควรมีการท าขอบเขตหรือที่กั้นส าหรับ
ความปลอดภัยของผู้ที่อยู่บริเวณข้างเคียง จึงมีการปลูก
ไม้ปิดก้ันมุมมอง เช่น ต้นโมก เป็นต้น 

แนวคิดในการออกแบบด้านพืชพรรณ (ต่อ) 

 



ภาพที่ 1.2 ศาลาเล็ก 
   
 1.3.2  เก้าอ้ี ม้านั่ง ได้แนวความคิดมาจากการปลูกไม้พุ่มที่เป็นทรงมาออกแบบให้เป็น
เก้าอ้ี ลักษณะที่ใช้ในบริเวณพ้ืนทีพั่กผ่อน ของบุคคลที่มาเป็นกลุ่ม และพ้ืนที่ออกก าลังกาย เพ่ือเป็นจุด
ที่บ่งบอกว่าเป็นพื้นที่พักผ่อน 

 

ภาพที่ 1.3 ที่นั่งโค้ง 

 

ภาพที่ 1.4 ที่นั่งวงกลมปลูกต้นไม้ตรงกลาง 

 

ภาพที่ 1.5 ที่นั่งทรงแท่ง 



 1.3.3  ถังขยะ คือ ถังรองรับขยะมูลฝอย เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บ รวบรวม 
หรือสิ่งเหลือใช้จากผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ผู้ใช้มีจ านวนมากควร ค านึงถึง
รูปแบบ และต าแหน่งที่ตั้งให้เข้ากับพ้ืนที่ให้เหมาะสม โดยใช้วัสดุที่เลือกใช้ คือ พลาสติกหนา ที่มีฝา
ปิดเพ่ือป้องกันเหม็นมีขนาด และสัดส่วนรวมถึงรูปแบบ อาจจัดเรียงไว้บริเวณมุมบริการต่างๆ เช่น 
บริเวณที่ออกก าลังกาย หรือตามสถานที่พักผ่อนส่วนอีกรูปแบบหนึ่งมีขนาด และสัดส่วนรวมถึง การ
จัดเรียงไว้บริเวณภายในตัวอาคารทุกอาคารซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.6 ถังขยะ 
ที่มา : https://www.skyscrapercity.com  
 
 1.3.4  เครื่องออกก าลังกาย จัดไว้ส าหรับบริการให้กับประชาชน ซึ่งค านึงถึง รูปแบบและ
ต า แหน่งที่ตั้งให้เข้ากับพ้ืนที่ให้เหมาะสม เครื่องออกก าลังกายนั้นมีหลากหลายไว้ส าหรับ บริการ และ
บริเวณโดยรอบมีบริเวณที่นั่งพักผ่อนไว้ส าหรับบริการ วัสดุอุปกรณ์ของเครื่องออกก าลังกายเป็นเหล็ก
หุ้มด้วยพลาสติก เนื่องจากที่เลือกวัสดุชนิดนี้มีความคงทน ไม่ซีดจางได้ง่ายอายุการใช้ งานยาวนาน 

 

ภาพที่ 1.7 ที่ออกก าลังกาย 
ที่มา : https:/www.fitnessandtoys.blogspot.com 
 
 1.4  แนวความคิดในการออกแบบมุมมอง 
  แนวความคิดด้านมุมมองนี้นั้นมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งสามารถแยกเป็นลักษณะ 
ต่างๆ ได้โดยเพ่ิมที่เป็นมุมมองที่ดีส่งเสริมภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมุมมองในมุมนี้ไม่มีผลกระทบอะไร 
ต่อพ้ืนที่โครงการ ซึ่งมุมมองนี้ได้แก่ พ้ืนที่ Zone A พ้ืนที่ทางเข้าโครงการอยู่ฝั่งทิศตะวันออก  และ Zone B 



          พ้ืนที่ทางเข้า-ออก พ้ืนที่โครงการ และอาคารเทศบาล และลานกว้างคอนกรีต และ Zone C 
พ้ืนที่เป็นพื้นที่โล่งพ้ืนลูกรังมีแท้งค์น้ า (ดังภาพท่ี 3.41-3.44) 

ภาพที่ 1.8 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นที่โครงการ Zone A 
 
 Zone A พ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่เปิดโล่งรับแดดตลอดทั้งวันไม่มีมีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบ จึง
ได้มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบเพ่ือความสวยงาม และสร้างศาลาบริเวณกลางน้ า 

ภาพที่ 1.9 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นที่โครงการ Zone A  
 
 Zone A พ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่เปิดโล่งรับแดดตลอดทั้งวันไม่มีมีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบ จึง
ได้มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบเพ่ือความสวยงาม และพ้ืนที่ออกก าลังกาย 

ภาพที่ 2.0 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นที่โครงการ Zone B  



  Zone B พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่โล่งด้านหน้าอาคารเทศบาลซึ่งโดยรอบเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง ไม่มีการจัด
ภูมิทัศน์ และไม่มีเส้นทางสัญจร และการจอดรถเป็นสัดส่วน เลยออกแบบที่จอดรถและจัดภูมิทัศน์จัด
สวนหย่อมโดยรอบเพ่ือความสวยงาม และมีการจัดศาลาพักผ่อนไว้ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการพ้ืนที่โครงการ 
 
 ภาพที่ 2.1 มุมมองแบบเปิดโล่งในพ้ืนที่โครงการ Zone C 

 
 Zone C มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกรัง และมีแทงค์น้ าซึ่งเป็นที่เฉพาะ ดังนั้นควรมีการท าขอบเขต
หรือที่ก้ันส าหรับความปลอดภัยของผู้ที่อยู่บริเวณข้างเคียง   

1.5  แนวคิดแนวความคิดในด้านการออกแบบพืชพรรณ 

         ภูมิทัศน์เป็นงานที่จะต้องดูแลปฏิบัติเพ่ือให้งานภูมิทัศน์สวยงามอยู่เสมอ สามารถจัด
กลุ่มการดูแลรักษาได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
        1.5.1  ดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
       1.5.1.1  การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้ในพื้นที่โครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
        1)  ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือปุ๋ย
คอกและปุ๋ยหมัก แต่ในปัจจุบันใช้ปุ๋ยหมักมากกว่า เพราะปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายของ
ซากพืชและซากสัตว์จึงไม่มีเมล็ดวัชพืชปะปน โดยการให้ปุ๋ยอินทรีย์จะควบคู่ไปกับการให้ปุ๋ยเคมี การ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ทุก 1-2 สัปดาห์ต่อครั้งเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
        2)  ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยที่ผลิตจากอนินทรีย์วัตถุ โดย
ค านวณธาตุอาหารส าคัญไว้ เพ่ือที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
       1.5.1.2  หลักการใส่ปุ๋ย 
        1)  ชนิดของปุ๋ยต้องมีธาตุอาหาร ที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช
พรรณชนิดนั้นๆ เช่นพืชพรรณที่ปลูกใหม่ต้องการปลูกใหม่ต้องการปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง 
        2)  ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม 
        3)  ควรใส่ปุ๋ยบริเวณที่พืชพรรณดูดซึมได้เร็วที่สุด เช่น บริเวณโคนต้น
พืชพรรณหรือทางใบโดยตรง เพ่ือพืชพรรณจะได้น าธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        4)  ปุ๋ยอินทรีย์ควนใส่ก่อนปลูกพืชพรรณประมาณ 1-2 เดือน เพ่ือช่วย
ในการปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูก แล้วจึงใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อเริ่มปลูกพืชพรรณ 



        5)  การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กันไป เพ่ือป้องกันดิน
กรด-ด่างเกินไป ช่วยในการระบายน้ า และอากาศในดิน 
        6)  การใส่อินทรีย์ควรใส่ทุก  ๆ1-2 เดือนต่อครั้ง เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน 
        7)  ควรใส่ปุ๋ยหลังการพรวนดิน และก าจัดวัชพืชแล้ว เพ่ือพืชพรรณจะได้ดูด
ซึมปุ๋ยได้อย่างเต็มที ่
       1.5.1.3  การพรวนดิน คือการท าให้ดินที่อัดตัวแน่นโปร่งสามารถระบายน้ าและ
อากาศได้ดี รวมทั้งเป็นการก าจัดวัชพืช และแมลงศัตรูพืชอีกทางหนึ่งการพรวนดินควรปฏิบัติก่อนใส่ปุ๋ย
เพ่ือให้ปุ๋ยตกลงในช่วงว่างของดิน ซึ่งจะท าให้รากพืชสามารถดูดซึมปุ๋ยได้อย่างสะดวก 
        วิธีการพรวนดิน 
        1)  ใช้จอบถากหรือจอบอเนกประสงค์พรวน ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติท าได้
โดยทั่วไปอาจท าก่อนหรือหลังจากท่ีปลูกพืชพรรณแล้วก็ได้ 
        2)  ใช้ส้อมพรวนเป็นวิธีใช้แปลงปลูกพืชพรรณคลุมดินขนาดเล็ก หรือ
กระถางปลูกไม้ประดับตามหลักการพรวนดิน 
        3)  ควรพรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดินอัดแน่นเกินไปหรือน้ าซึมสู่
รากช้า 
        4)  ในการพรวนดินแต่ละครั้งจะต้องระมัดระวังไม่ท าให้รากพืชพรรณ
ขาดมากเกินไป 
        5)  การพรวนดินจะต้องพรวนบริเวณโคนต้นพืชพรรณเพ่ือที่รากจะ
สามารถดูดอากาศได้ดี 
        6)  การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของ
พ้ืนที่และพืชพรรณ 
        7) การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ย และควบคู่ไปกับการก าจัดวัชพืช
และแมงศัตรูพืช เพ่ือให้พืชพรรณดูดซับปุ๋ยได้อย่างเต็มที่ 
     1.5.1.4  การป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหายขาด
ความสวยงาม และท าให้พืชพรรณชะลอการเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ  
       1)  แมลงศัตรูพืช 
       2)  โรคพืช 
       3)  สัตว์ชนิดต่างๆ  
       หลักกาป้องกันจ ากัดศัตรูพืช 

    1)  พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อนแล้วจึงหาวิธีในการ
ป้องกันก าจัดที่เหมาะสมตามสาเหตุที่เกิด 

    2)  ควรรีบป้องกันก าจัดแมลง และโรคทันทีที่พบ เช่น ควรจับท าลาย
หรือเก็บส่วนของพืชพรรณเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 



   3)  เลือกใช้สารเคมีที่ใช้ก าจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช รวมทั้งอ่าน
วิธีการใช้และส่วนผสมจากบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 

   4)  ก่อนฉีดพ่น ควรหาหน้ากากหรือหรือชุดป้องกันสารเคมี และผู้ที่ฉีด
พ่นต้องอยู่เหนือลมเสมอ 

   5)  ควรฉีดพ่นช่วงใกล้หัวค่ า ไม่ควรฉีดเมื่อแดดร้อนจัดเพราะสารเคมีจะ
ระเหยเร็วหรือควรฉีดก่อนฝนตกอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพราะฝนตกจะชะล้างเคมีออกหมด 

   6)  ขณะท าการฉีดพ่นสารเคมีไม่ควรรับประทานอาหาร หรือวางภาชนะ
บรรจุอาหารไว้ใกล้เคียงบริเวณปฏิบัติงาน ตลอดจนไม่ควรน าเด็ก หรือสัตว์เลี้ยงไว้ใกล้บริเวณที่
ปฏิบัติงาน เพราะอาจถูกละอองสารเคมี 

   7)  หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้วควรอาบน้ าช าระล้างร่างกายให้สะอาด
แล้ว เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 

   8)  ขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายให้ถูกวิธี เช่น ฝังดิน เป็นต้น 
    1.5.1.5  การตัดแต่งกิ่ง คือ การควบคุมการเจริญเติมโตได้ดีปรับปรุงรูปทรงของพืช
พรรณให้สวยงาม และป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือให้พืชพรรณเจริญเติบโตได้ดีมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
     1)  การตัดแต่งไม้ยืนต้น มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1)  ใช้เลื่อยตัดด้านล่างของกิ่งขึ้นประมาณ 1/3 ของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางก่ิง 
    (2)  จากนั้น ตัดด้านบนลงมาประมาณ 1/3 ของเส้นผ่านศูนย์กลาง
กิ่ง ห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร ค่อนทางโคนกิ่ง 
    (3)  ตัดกิ่งให้ชิดโคน แล้วแต่งแผลและทาหรือพ่นด้วยยาแผลต้นไม้ 
     2)  การตัดแต่งไม้พุ่ม มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1)  ตัดกิ่งที่แน่นออกเพ่ือให้ได้ทรงพุ่มที่โปร่งขึ้นโดยตัดออกทั้งก่ิง 
    (2)  ตัดออกเพียงบางส่วนเพ่ือให้กิ่งเล็กๆ มากขึ้นโดยการท าให้กิ่ง
สั้นลงซึ่งจะตัดท่ีตาข้าง และตัดให้ถึงส่วนข้อของก่ิง  
 ดังนั้น การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ได้แก่ องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ที่ไม่มีชีวิต และมีความ
แข็งแรงเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด และซ่อมบ ารุงงานภูมิทัศน์ ดาดแข็งให้สามารถ
ใช้งานได้สะดวกปลอดภัยซึ่งจะมีการดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
 (การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  สืบค้นจาก
https://www.faed.mju.ac.th, 2559)              
 
 
 



 ดังนั้น การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ได้แก่ องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ที่ไม่มีชีวิต และมีความ
แข็งแรงเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด และซ่อมบ ารุงงานภูมิทัศน์ ดาดแข็งให้สามารถ
ใช้งานได้สะดวกปลอดภัยซึ่งจะมีการดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
 
การสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา 

   ประเภทงาน          ลักษณะงาน        รายละเอียดในการดูแลรักษา            หมายเหตุ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่มา : https://www.chaipat.or.th.html (2557)  

 

 
 

 

 
ภูมิทัศน์ดาดอ่อน    
(Softscape) 

1. การใส่ปุ๋ย   
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ าเสมอซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ นั้น
สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ คือ ปุ๋ยคอก 
และปุ๋ยหมัก   
2. การพรวนดิน   
พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่าดินนั้น แห้ง 
และมีการอัดตัวแน่นก็ควรจะ พรวนดิน 
แต่ควรระวังไม่ให้โดนรากของพืชพรรณ
นั้นๆ   
3. การก าจัดโรค และแมลง  
เมื่อสังเกตเห็นว่าพืชพรรณนั้นๆ มีโรค
หรือมีสิ่งผิดปกติควรท า การหาสาเหตุ 
และชนิดของโรคแต่เนิ่นๆ ทันทีแล้วท า 
การรักษาหรือพ่นยา เพ่ือเป็นการ 
ป้องกัน   
4. การก าจัดวัชพืช  
ควรถอนวัชพืชบริเวณโคนของต้นพืช
นั้นๆ เพ่ือให้พืชนั้นได้รับสารอาหาร 
อย่างเต็มที่  

การใส่ปุ๋ยหรือ
พรวนดินสัปดาห์
ละ 1-2 ครั้ง 

    ไม้ยืนต้น 

https://www.chaipat.or.th.html/


 

   ประเภทงาน          ลักษณะงาน        รายละเอียดในการดูแลรักษา                 หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิทัศน์ดาดอ่อน    
(Softscape) 

      ไม้พุ่ม 1. การใส่ปุ๋ย  
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ าเสมอ  
 2. การพรวนดิน   
พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่าดินนั้นแห้ง และ
มีการอัดตัวแน่นก็ควรจะพรวนดิน แต่ควร
ระวังไม่ให้โดนรากของพืชพรรณนั้นๆ  
3. การก าจัดโรคและแมลง   
เมื่อสังเกตเห็นว่าพืชพรรณนั้นๆ มีโรค 
หรือมีสิ่งผิดปกติควรท าการหาสาเหตุ และ
ชนิดของโรคแต่เนิ่นๆ ทันทีแล้วท า การ
รักษาหรือพ่นยา เพ่ือป้องการกัน 
 4. การก าจัดวัชพืช  ควรถอนวัชพืช
บริเวณโคนต้นพืชนั้นๆ เพื่อให้พืชนั้นได้รับ
สารอาหารอย่าง เต็มที่  
5. การตัดแต่งกิ่งพืชพรรณ  เป็นการตัดใน
ส่วนของผิวใบของพุ่มใบ เพ่ือให้ได้รูปทรง
ตรงตามท่ีต้องการ 

 

ในกรณีฤดูฝนควร 
ลดการรดน้ าเป็น  
3 ครั้งต่อ/สัปดาห์ 

   สนามหญ้า 1. การตัดสนามหญ้า  
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
หรือ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ขึ้นอยู่ที่ชนิด 
ของหญ้า  
2. การใส่ปุ๋ย   
ใส่ปุ๋ยสนามหญ้า เช่น ปุ๋ย (46-0-0) ปุ๋ย
คอก ปุ๋ยหมัก   
3. การรดน้ า   
การรดน้ าถ้าสนามหญ้าเป็นดินทราย ก็ 
ควรรดน้ าทุกวันวัน ส่วนบริเวณ สนาม 
หญ้าที่เป็นดินเหนยีวก็ควรรดน้ า 2-3 วนั 
ต่อครั้ง 

ในกรณีฤดูฝน   
ควรลดการให้น้ า 
น้อยเพ่ือป้องกัน 
รากเน่า 

การสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 

 



 

   ประเภทงาน          ลักษณะงาน        รายละเอียดในการดูแลรักษา            หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิทัศน์ดาดแข็ง  
(Hardscape) 

ถนน อิฐตัวหนอน  
 
ทางเดินเท้า  
 
ระบบไฟฟ้า  
 
 
 ศาลาที่นั่งส า  
หรับ พักผ่อน  

 

- การท าความสะอาด และซ่อมบ ารงุ
ถนน และทางเท้า  
 - ตรวจเช็คแผ่นทางเท้าที่ช ารุดเพ่ือ 
ซ่อมแซม  
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ชนิดต่างๆ และหมั่นส ารวจว่ามี 
หลอดไฟหรือสายไฟช า รุดหรือไม่  
- ทาสีอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสภาพที่เก่า, ทรุด
โทรมเปลี่ยนสิ่งผุพังที่เป็นอันตราย   
- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ว่า
ยังใช้ได้หรือไม่   
 - ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อมีสภาพ 
เสื่อมโทรมจากการใช้งานในลักษณะ 
ต่างๆ   

 

ในกรณีฤดูฝนควร 
ลดการรดน้ าเป็น  
3 ครั้งต่อ/สัปดาห์ 

การสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

แนวความคิดในการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบก่อสร้าง 

 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ นายศราวุธ  จูงใจ  
เกิด   22 พฤษภาคม 2539 

 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา 2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

    โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ปีการศึกษา 2553  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    โรงเรียนอุดมศรีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    โรงเรียนอุดมศรีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ปีการศึกษา 2560  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 สถานที่ติดต่อ  53 หมู่ 2 ต าบลบ้านแป้ง อ าเภอบางปะอิน  
    จังหวัดพระนครศรอียุธยา 13160 

    โทรศัพท ์: 08 7815 1139 
    E-mail : ouy_sarawut@hotmail.com 


