
บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและเหตผุลในการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน เปิดสอนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านดอนจังหัน ต าบลเนินขี้เหล็ก อ าเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2527 โดยปัจจุบัน
เปิดท าการสอนสามระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมตอนต้น 
โดยมีนักเรียนจ านวน 237  คน ครูประจ า 18  คน ครูผู้ช่วย 1  คน แม่ครัวท าอาหาร 2  คน  
นักการภารโรง 1  คน  มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 15 ไร่ 2 งาน หรือ 24,800 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่
อาคาร 4,270 ตารางเมตร และเป็นพ้ืนที่ส าหรับออกแบบ 20,530 ตารางเมตร 
 เนื่องจากสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในโรงเรียนบ้านดอนจังหันมีสภาพ
เสื่อมโทรม และภูมิทัศน์ไม่มีความร่มรื่น รวมทั้งสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและในการ
ท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ ภายในพ้ืนที่ไม่มีพ้ืนที่ร่มเงาในการท ากิจกรรมกลางแจ้ง จึงเป็นเรื่อง
จ าเป็นที่จะต้องมีการออกแบบภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามภายในโรงเรียน เพราะสภาพแวดล้อมนั้น
ก่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่นให้กับผู้ใช้โครงการและผู้อ่ืนที่ผ่าน ซึ่งมีมุมมองเข้ามาภายในโรงเรียน
เป็นอย่างแรก จึงต้องมีความสวยงาม และทางโรงเรียนมีโครงการให้จัดภูมิทัศน์และพ้ืนที่พักผ่อน
บริเวณหน้าอาคารเรียนเพ่ือให้เกิดความสวยงามและรองรับผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ และพ้ืนที่บางส่วน
ภายในโรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์ที่มีสภาพเสื่อมโทรมและมีการจัดภูมิทัศน์ที่ไม่เป็นระเบียบ มีการ
ปลูกพรรณไม้กระจัดกระจาย ดังนั้น โรงเรียนบ้านดอนจังหันจึงมีแนวทางแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านดอนจังหัน 
 โรงเรียนบ้านดอนจังหันได้ตระหนักถึงความส าคัญของภูมิทัศน์ของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนนับเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักเรียน คุณครู และบุคลาการทางโรงเรียน
สามารถจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น น่าอยู่ และมีกิจกรรมต่างๆ ให้บรรยากาศภายใน
โรงเรียนดูสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้กับนักเรียน คุณครูและบุคลากรได้อย่างดี 
 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.2.1 ศึกษาข้อมูลแนวคิดและหลักการออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ศึกษา 
 1.2.2 ศึกษาลักษณะกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา และข้อมูลด้านกิจกรรม 
 1.2.3 ศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้โครงการ และปัญหาของพ้ืนที ่
 1.2.4 น าเสนอผลงานในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านดอนจังหัน 
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1.3 ขอบเขตในการศึกษาพื้นที่ 
 1.3.1 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        พ้ืนที่การเข้าถึงโครงการ สามารถเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ภายในวัน
เดียว จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา -
อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท- อุทัยธานี-นครสวรรค์ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 240 กิโลเมตร จะ
พบป้ายเส้นทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ จากนั้นตรงไปตามเส้นทางเพ่ือเลี้ยวเข้าสู่อ าเภอลาดยาว 
หลังจากเลี้ยวเข้ามาในอ าเภอลาดยาว มุ่งหน้าตรงไปตามทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งจะมีทางแยก
เข้าโรงเรียนบ้านดอนจังหันอยู่ขวามือ เมื่อเลี้ยวเข้าซอยมาเดินทางเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก็
จะพบกับที่ตั้งโครงการ 

 
ภาพที่ 1.1 เส้นทางการเดินทาง 
 
 1.3.2 ขอบเขตการออกแบบ 
         ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบโครงการออกแบบภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน มีเนื้อที่
รวมทั้งสิ้น 15 ไร่ 2 งาน หรือ 24,800 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่อาคาร 4,270 ตารางเมตร และเป็น
พ้ืนที่ส าหรับออกแบบ 20,530 ตารางเมตร 

 
ภาพที่ 1.2 ขอบเขตของพ้ืนที่โครงการ 
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 พ้ืนที่โครงการโดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
  ทิศใต้ ติดกับถนนและทุ่งนา 
  ทิศตะวันออก ติดกับถนนและทุ่งนา 
  ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.3 อาณาเขตติดต่อพ้ืนที่โครงการ 
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    เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 

    แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบ ภาพที่ 1.4 

    สัญลักษณ ์: 
  บ่อน้้า 
  อาคาร 
  สนามฟุตบอล 
  ถนน 

 

 

 
 

NON SCALE 
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 บริเวณหน้าทางเข้าโครงการ   บริเวณอาคารเรียน ป.4-6 

 บริเวณอาคารเรียน ม.1-3    บริเวณตึกอ านวยการ 
 

 บริเวณห้องสุขา     บริเวณบ่อเลี้ยงปลา 
ภาพที่ 1.5 บริเวณต่างๆ ภายในโครงการ 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงแนวคิดข้อมูลเกี่ยวกับหลักการจัดการออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ศึกษา 
 1.4.2 ทราบถึงลักษณะกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา และข้อมูลด้านกิจกรรม 
 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.4.4 สามารถน าเสนอผลงานในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านดอนจังหัน 
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1.5 วิธีการด าเนินการ 
 1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 
        1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ราชการ 
        1.5.1.2 ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้พ้ืนที่ 
        1.5.1.3 ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 
 1.5.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบ 
        1.5.2.1 ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
         1) ลักษณะที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อกับโครงการ 
         2) การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
         3) ลักษณะสภาพภูมิประเทศ 
         4) ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
         5) ลักษณะสถาปัตยกรรมเดิม 
         6) ลักษณะโครงสร้างของดิน 
         7) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
         8) ระบบทางสัญจรภายในโครงการ 
         9) ลักษณะกิจกรรมและปัญหาในพ้ืนที่ 
        1.5.2.2 ข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
         1) ลักษณะพฤติกรรมและจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
         2) ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.5.3 สรุปข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ 
        1.5.4.1 สรุปข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่ข้างเคียงของพ้ืนที่โครงการ 
        1.5.4.2 สรุปข้อมูลทางกายภาพภายในพ้ืนที่ของโครงการ 
        1.5.4.3 สรุปข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
        1.5.4.4 สรุปลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการเพ่ือก าหนดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
 1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
        1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
        1.5.4.2 ก าหนดแนวคิดด้านต่างๆ ดังนี้ 
         1) แนวความคิดด้านการวางผังและการสัญจรภายในโครงการ 
         2) แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 
         3) แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) 
         4) แนวคิดด้านการออกแบบวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
         5) แนวคิดด้านการดูแลรักษา 
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         6) แนวความคิดด้านทัศนียภาพ 
        1.5.4.3 แสดงแบบแปลนแนวความคิด (Concept Plan) 
        1.5.4.4 แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan) 
        1.5.4.5 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน (Section Elevation) 
        1.5.4.6 แสดงภาพทัศนียภาพรวม (Perspective) 
        1.5.4.7 ท าการประมาณราคา (Cost Estimate) 
 1.5.5 สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
        1.5.5.1 สรุปผลการออกแบบ 
        1.5.5.2 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
        1.5.5.3 ข้อเสนอแนะ 
        1.5.5.4 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6 ขั้นตอนในการศึกษา 
 
 
 

จัดท ารูปเล่ม 

น าเสนอผลงาน 

สรุปข้อมลูและเสนอแนะ 

1. สรุปข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนท่ีข้างเคียงของพ้ืนท่ี
โครงการ 
2. สรุปข้อมูลทางกายภาพภายในพ้ืนท่ีของโครงการ 
3. สรุปข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
4. สรุปลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ
เพื่อก าหนดกิจกรรมให้สลอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นที ่

 

ขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษาและรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 

1. ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนท่ีโครงการ 
2. ข้อมูลด้านผู้ใช้ 1. ศึกษาความหมายและความส าคัญในการ

ออกแบบภูมิทัศน์สถานท่ีราชการ 
2. ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกใช้พื้นที ่
3. ศกึษากรณีศึกษาที่มลีักษณะคลา้ยคลึงโครงการ 
 

การสรุปข้อมูล 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูด้านกายภาพของพ้ืนที่
โครงการและบริเวณโดยรอบ 

ขั้นตอนการออกแบบ 

1. ก าหนดแนวความคิดหลักในการ
ออกแบบ 

2. ก าหนดแนวคิดด้านต่างๆ 

3. แสดงแบบแปลนแนวความคิด 

4. สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและ
ทางเลือกที่ดีท่ีสุด 

5. แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย 

6. แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 

7. แสดงภาพทัศนียภาพรวม 

8. ท าการประมาณราคา 
 

แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 



บทท่ี 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา 

 
โครงการออกแบบ ปรับปรุ งภู มิ ทั ศน์ โ ร ง เ รี ยนบ้ านดอนจั งหั น  อํ า เภอลาดยาว                     

จังหวัดนครสวรรค์ ต้องการที่จะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่โรงเรียนที่มีความเสื่อมโทรม            
ให้มีสภาพดีขึ้น ซึ่ง พ้ืนที่ เดิมว่างเปล่าที่ยังไม่มีการตกแต่ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และ เพ่ือให้              
มีความสอดคล้องเหมาะสมต่อจํานวนนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ
เป็นตัวกําหนด เนื่องจากพ้ืนที่ โครงการมีความหลายหลาย การออกแบบพ้ืนที่ ใช้สอยที่ดี              
จะต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการในการใช้พ้ืนที่ สําหรับทํากิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 
 

2.1 การวางผังบริเวณ 
 การวางผังบริเวณเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่สําคัญมากอย่างหนึ่ง เดชา บุญค้ํา (2539 : 18) 
กล่าวว่า ในการสร้างผังการใช้ที่ดิน เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดถนนสําคัญมาสู่ถนนย่อย
ภายในบริเวณโครงการ เป็นตัวเชื่อม ระบบสัญจรนอกบริเวณและภายในบริเวณมีลักษณะ            
ของการสัญจรในบริเวณต้องสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการมองในขณะมุ่งสู่อาคาร ต้องมีความสัมพันธ์
เป็นอย่างดีกับตัวอาคาร การวางผังที่ เหมาะสมทําให้ เกิดการใช้ พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ             
ประหยัด ปลอดภัย และมีความสวยงามต่อพ้ืนที่บริเวณนั้นด้วย 
 การวางผังบริเวณคือ ศิลปะและวิทยาศาสตร์เพ่ือจัดใช้ส่วนต่างๆ โดยการเลือกและวิเคราะห์ 
ที่ดินนั้น ทําการวางผังการใช้ที่ดิน ทางสัญจร และรูปแบบการใช้วัสดุปรับปรุงรูปทรงของดินเดิม   
จัดระบบการระบายน้ํา และท้ายที่สุดการจัดทํารายละเอียดการก่อสร้างที่จําเป็น การวางผังบริเวณ        
จะต้องเชื่อมโยงกับความต้องการเหล่านั้น ให้สอดคล้องซึ่งกันและกันให้กลมกลืนกับลักษณะที่ดิน          
แม้ที่ดินนั้นจะมีขนาดเล็กหรือมีขนาดใหญ่ก็ตาม จะต้องถือว่าที่ดินนั้นเป็นส่วนหนึ่ งของ                           
สิ่งแวดล้อมท้ังหมด 
 การวางผังบริเวณท่ีดีจะต้องมีการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่
โครงการ เพ่ือการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคํานึงถึงประเภทของกิจกรรมและการเชื่อมโยง         
พ้ืนที่ส่วนต่างๆ ของอาคารที่มีความสัมพันธ์กัน 
 ขวัญชัย จิตสํารวย (2540 : 3) กล่าวถึงแนวคิดในการจัดส่วนพื้นที่ใช้สอยไว้ดังนี้ 
 ส่วนของการศึกษา ส่วนของอาคารสนับสนุนการศึกษาจะต้องแยกออกจากตัวอาคาร
การศึกษาอ่ืนๆ เช่น อาคารฝึกงาน ยิมเนเซียม เป็นต้น เนื่องจากอาคารฝึกงานและเล่นกีฬา           
เป็นกิจกรรม ที่ส่งเสียงดังรบกวน จึงต้องแยกออกจากอาคารเรียนต่างๆ เพ่ือปูองกันเสียงดังรบกวน 
 ส่วนกีฬาและกิจกรรม แบ่งเป็นกลุ่มพ้ืนที่กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมในร่มจะสะดวก         
และไม่รบกวนอาคารส่วนการศึกษา 
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 ส่วนบริการ แยกออกจากพ้ืนที่ ส่ วน อ่ืนๆ เ พ่ือสะดวกในการดูแลรักษาซ่อมแซม                         
ความปลอดภัย ปราศจากสิ่งรบกวน เช่น สถานที่ทิ้งขยะ บ้านพัก เป็นต้น 
 สรุปเรื่องการวางผัง  การที่ พ้ืนที่ถูกแบ่ งเป็นส่ วนในการใช้สอยต่างกัน นอกจาก                     
พ้ืนที่มีการใช้ประโยชน์ต่างกันแล้ว กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่นั้นก็เป็นส่วนของการศึกษา             
ที่ต้องการความสงบ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการแยกออกจากพ้ืนที่ที่มีเสียงดังรบกวน พ้ืนที่ส่วนกีฬา             
และลานกิจกรรม เป็นพ้ืนที่ที่มีการส่งเสียงดังรบกวน และต้องการความปลอดภัย ในอนาคต               
การออกแบบปรับปรุง สามารถนําพรรณไม้เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการปูองกันเสียงดังรบกวนในพ้ืนที่
ต่างๆ และเพ่ิมความสวยงาม ความร่มรื่น ในแต่ละพ้ืนที่อีกด้วย 
 

2.2 แนวความคิดด้านการออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ราชการ 
 การพัฒนาที่ดินสําหรับการก่อสร้างอาคารเรียน ควรดําเนินการไปพร้อมๆ กับการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและการวางแผนใช้พ้ืนที่เพ่ือทํากิจกรรมต่างๆด้วย ในการวางแผน
พัฒนาที่นี้ควรคํานึงปัญหาที่เกี่ยวกับการระบายน้ํา การทําถนนและทางเดิน การจัดระดับพ้ืนที่            
และการถมท่ี การทําสนาม การปลูกต้นไม้ และ การตกแต่งเพ่ือความสวยงาม ถ้าจะให้ดีควรวางแผน
ควบคู่กันไปกับ การวางแผนอาคารเรียน ควรมีการเตรียมงบประมาณไว้เผื่อขยับขยายมากขึ้น 
 2.2.1 แนวความคิดด้านพ้ืนที่ 
         2.2.1.1 การจัดสวนประดับในสถานศึกษา 
                   สมจิต โยธะคง (2535 : 15) กล่าวว่า สถานศึกษาเป็นที่มีผู้ใช้บริการ
หลากหลายระดับ ทั้งอาจารย์ นักเรียน แม่บ้าน คนงาน ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่องานราชการฉะนั้น
บริเวณภายในสถานศึกษา จึงควรได้รับการพัฒนาตกแต่งให้สวยงาม เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อน           
เพ่ือการศึกษา บริเวณท่ีสมควรได้รับการตกแต่งให้สวยงามมีดังนี้ 
 1) บริ เวณประชาสัมพันธ์  หรือ บริ เวณส่วนสาธารณะได้แก่ บริ เวณ                    
หน้าอาคารเรียน เสาธง แนวถนนด้านหน้า เป็นบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย บริเวณนี้ควรวางแผนให้
สวยงามสะดุดตา หรือกลมกลืนกับตัวอาคาร เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่มาเยือนให้ความรู้สึกที่ดี     
แก่ครูและนักเรียนเมื่อย่างก้าวเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณนี้มักจะใช้ไม้ดอก                  
หรือไม้ที่สวยงามปลูกและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
 2) บริเวณบริการ ได้แก่ บริเวณที่ต้องการใช้ประโยชน์ เช่น โรงฝึกงาน 
หอประชุม โรงอาหาร ฯลฯ ควรปลูกไม้ดอกหรือไม้พุ่ม หรือวางสิ่งประดับไว้ให้เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ทางเข้า - ออก ส่วนที่ควรเน้นให้เกิดความสวยงามของอาคารและไม่กีดขวางทาง หรืออาจเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายแก่นักเรียน ห้องประชุมหากตั้งอยู่เอกเทศ ควรปฏิบัติตกแต่งบริเวณหน้าอาคารให้สดชื่น
และสวยงาม ห้องน้ําหรือห้องส้วมที่แยกต่างหากจากอาคารเรียน จําเป็นต้องพรางความไม่น่าดู            
ด้วยไม้พุ่มที่ให้สีสดสวย หรือไม้เถาที่ออกดอกตลอดปี 
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 3) บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ บริเวณพักผ่อนหย่อนใจริมอาคาร ริมสนาม          
ใต้ร่มไม้ให้ร่มเงา เป็นต้น บริเวณเหล่านี้ควรคํานึงถึงระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ความสมดุล              
ของบริเวณกับจํานวนนักเรียนและวัยของนักเรียน นักเรียนยิ่งโตก็ยิ่งต้องการบริเวณเหล่านี้มากขึ้น
โดยทั่วไปบริเวณโรงเรียนจะสร้างบรรยากาศร่มรื่นด้วยไม้ยืนต้น ศาลาพักร้อน ม้านั่งใต้ต้นไม้ 
สวนหย่อม ไม้ดอก ที่สามารถมองเห็นได้จากที่พักผ่อนภายในอาคารหรือไม้กระถางตามระเบียง       
และหน้าห้องเรียน ซึ่งช่วยคลายเครียด และความเบื่อหน่ายได้ดี 
                  การจัดสวนในสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ควรปลูกพรรณไม้ตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนา
โรงเรียน เพราะพรรณไม้ยืนต้นจะมีการเจริญเติบโตช้า แต่เมื่อพรรณไม้ใหญ่จะใช้ประโยชน์หลายด้าน  
เช่น สามารถให้ร่มเงา ลดการสะท้อนของแสงแดด ใช้ปูองกันฝุุนละออง เป็นต้น 
 2.2.2 แนวความคิดด้านการออกแบบบริเวณกีฬา 
        จากการศึกษาข้อมูลของ วิจิตร วรุตบางกูร (2542 : 15) กล่าวว่า บริเวณกีฬา               
และนันทนาการ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดขนาดความนิยมในกีฬาประเภทต่างๆ ความสนใจ                  
ของนักเรียนต่อการแข่งขันกีฬาและ กรีฑา ความสัมพันธ์ระหว่างนันทนาการของชุมชนระหว่าง
บทบาทของโรงเรียนในการสนับสนุนชุมชน โรงเรียนจะต้องระบุและพิจารณากีฬาและนันทนาการ          
ในปัจจุบัน มีความจําเป็นที่ต้องคํานึงถึงบริเวณสําหรับชายหญิงเพ่ิมขึ้น และก็ต้องเตรียมอุปกรณ์
เครื่องใช้ สําหรับนักเรียนที่มีความพิการทางร่างกายต้องพิจารณาถึงเครื่องกีฬา ที่เล่นได้ตลอดเวลา 
และเครื่องกีฬาบางประเภทที่อาจยืดหยุ่นไปใช้กิจกรรมอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 
  จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าการออกแบบบริเวณกีฬาและนันทนาการ ลานกิจกรรม        
และลานสําหรับพักผ่อน ต้องคํานึงถึงความปลอดภัย บริ เวณที่ออกแบบจะต้องเสริมสร้าง              
ทางด้านสุขภาพและอนามัยมีความสวยงามและสะอาดต้องการบํารุ งรักษาน้อยเลือกใช้                      
วัสดุอุปกรณ์ทีเ่หมาะสมกับสภาพแวดล้อมกิจกรรม ที่เกิดขึ้นควรเกิดจากการยอมรับและเป็นกิจกรรม
ที่ได้รับความนิยมของผู้ใช้โครงการ ทําให้มีผลต่อการออกแบบรองรับความต้องการของพ้ืนที่                         
ในการทํากิจกรรมการออกแบบจะต้องคํานึงถึงเพศ และวัยเนื่องจากเพศและวัยเป็นตัวกําหนด            
ความต้องการและความหนักเบาของกิจกรรม  การออกแบบลานกิจกรรมและลานพักผ่อน            
ต้องแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด หรือมีการปลูกพันธ์ไม้สําหรับกรองเสียงเพราะลานกิจกรรม          
มีการใช้เสียงมาก ทําให้รบกวนบริเวณที่พักผ่อนที่ต้องการใช้เสียงน้อย ลานกิจกรรมและลานพักผ่อน
ควรอยู่ห่างจากทางสัญจรหลักท่ีมีการเข้า - ออก และผู้คนพลุกพล่าน 

2.2.3 แนวคิดด้านวัสดุพืชพรรณ 
        จากการศึกษา ขวัญชัย จิตสํารวย (2540 : 8) กล่าวถึง การเลือกและการจัดวาง        
พืชพันธุ์ วัสดุพืชพันธุ์เป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ําเสมอตลอดเวลา โดยเฉพาะในระหว่าง               
การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เองทําให้พืชพันธุ์เป็น วัสดุที่น่าสนใจและต้องรู้จักใช้           
ให้ถูกต้องเหมาะสมโดยดูจากปัจจัยดังนี้ 
 



12 
 

 2.2.3.1 ความทนทาน 
         สังเกตว่าพืชพันธุ์มีความทนทานต่อสภาพดิน ฟูา อากาศ ในพ้ืนที่ได้หรือไม่            
และทนต่อโรค แมลง วัชพืชได้มากน้อยเพียงใด 
 2.2.3.2 รูปทรงและโคนต้น 
 1) ดูว่าความสูง รูปทรง ทรงพุ่ม เมื่อโตเต็มที่อายุเท่าใด ดูว่าเป็นไม้ผลัดใบ             
มีก่ิงก้านสวยงามดีหรือมีลักษณะของเปลือกลําต้นสวยงามหรือไม่ 
 2) เป็นต้นไม้ที่ชนิดที่ผลัดใบหรือไม่ผลัดใบ ต้นไม้ที่ผลัดใบจะไม่มีร่มเงา            
เวลาที่ใบร่วงหมด ส่วนต้นไม้ท่ีไม่ผลัดใบจะให้ร่มเงาตลอดปี 
 3) สังเกตลักษณะของต้นไม้มีโครงสร้างกิ่งก้านสาขาสวยงาม 
 4) ดูว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้โครงการหรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ 
 2.2.3.3 ทรง พุ่ม ใบ ดอก และผล 
 1) ขนาดของทรงพุ่มใบใหญ่มากน้อยเพียงใด รูปทรงผิวสัมผัสและสีของใบ           
เป็นอย่างไร 
 2) ต้นไม้นั้น ให้ดอกหรือผลที่ชัดเจนหรือไม่ ให้ดอกและผลดีเป็นช่วงเวลาใด          
และมีระยะเวลานานเท่าใด และ ดอกมีกลิ่นหอมหรือไม่ 
 2.2.3.4 การบํารุงดูแลรักษา 
 1) เป็นพืชพันธุ์ที่ดูแลรักษาน้อย 
 2) ไม่อ่อนแอต่อโรค แมลงวัชพืชและดินฟูาอากาศ เช่น การให้น้ํา ให้ปุ๋ย               
การตัดแต่ง  เป็นต้น 
 3) การย้ายไปปลูกมีความยากง่ายเพียงใด 
 2.2.3.5 การเลือกพรรณไม้ที่ปลูกบริเวณโรงเรียน 
 ไม้ดอกไม้ประดับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโรงเรียนทุกแห่ง แม้ภูมิประเทศ              
บางแห่งจะไม่ เ อ้ืออํานวยต่อการปลูกต้นไม้ก็ตาม ซึ่ งต้นไม้โดยทั่ วไปที่ ใช้ปลูกในโรงเรียน                   
จําแนกออกได้เป็น 7 ชนิด ดังนี้ 
 1) ไม้ดอก ได้แก่ ไม้ที่ให้ดอกสีสันสวยงาม ได้แก่ พวกบานไม่รู้โรย ดาวเรือง 
ดาวกระจาย แพงพวย ชบา เข็ม เป็นต้น 
 2) ไม้ใบ ได้แก่  ไม้ที่ ใบให้สีสันสวยงาม หรือมีลาดลายแปลกๆ ใช้จัด
สวนหย่อมได้ดี ได้แก่ ฤาษีผสม เทียนทอง แสยก ไทรด่าง เป็นต้น 
 3) ไม้กระถาง ได้แก่ ไม้ดอกหรือไม้ใบที่เจริญเติบโตได้ในที่จํากัด และเลี้ยงไว้        
เพ่ือประดับอาคารสถานที่ เคลื่อนย้ายได้ สะดวก ได้แก่ บอนสี โกสน วาสนา เป็นต้น 
 4) ไม้คลุมดิน ได้แก่ ไม้ที่เลื้อยคลุมดิน อาจจะมีดอกสีสวย หรือมีใบแปลกๆ 
ได้แก่ แพรเซี่ยงไฮ้ ว่านกาบหอยแครง หัวใจม่วง ผักเป็ดเขียว กระดุมทองเลื้อย เป็นต้น 
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 5) ไม้เถา ได้แก่ ไม้เลื้อยที่ปลูกเป็นซุ้มให้ร่มเงาได้ดี เฟ้ีองฟูา ใบละบาด สร้อย 
อินทนิล บานบุรี เทียนทอง มะลิ เป็นต้น 
 6) ไม้พุ่ม ได้แก่ ไม้เลื้อยท่ีมีอายุยืนยาวกว่าไม้ล้มลุก สามารถตัดแต่งเป็นพุ่มได้ 
ได้แก่ เข็ม แก้ว เทียนทอง มะลิ เป็นต้น 
 7) ไม้ยืนต้น ได้แก่ ไม้ที่มีอายุยืนยาว แข็งแรง แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาได้ 
ประดู่ หูกวาง หางนกยูงฝรั่ง นนทรี ราชพฤกษ์ ต้นสนสามใบ เป็นต้น 
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า พันธุ์ ไม้ที่นํามาใช้ภายในโครงการควรเป็นพันธุ์ ไม้            
ที่มีในท้องถิ่น อาจเป็นไม้ประจําถิ่นหรือพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดี ไม้ใหญ่เป็นไม้ที่ให้ร่มเงาและมีใบ      
ที่ ไม่หลุดร่วงง่าย มีการดูแลรักษาง่ายไม่ต้องการเอาใจใส่มากนัก พันธุ์ ไม้เล็กควรเป็นพันธุ์                  
ที่เจริญเติบโตช้าเพ่ือลดการตัดแต่งพุ่ม มีความคงทนต่อโรคและแมลง  การจัดวางพืชพันธุ์ไม้              
ควรคํานึงถึงการใช้ประโยชน์ ใช้สอย เช่น การปลูกต้นไม้เพ่ือการกรองแสงหรือเพ่ือปกปิดทัศนียภาพ        
ที่ไม่ดี เป็นต้น การเลือกปลูกพันธุ์ไม้ที่ดีอีกอย่างก็คือคํานึงถึงระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สัตว์
ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ ในสภาพแวดล้อมนั้นๆด้วย  
 2.2.3.6 การนําพืชพรรณมาใช้ในงานออกแบบ 
  การนําพืชพรรณมาใช้ในการออกแบบมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) อาคารอํานวยการการปลูกพันธุ์ไม้อัดทําได้ดังนี้ 
    (1) จัดทําเป็นสวนหย่อม ซึ่งเหมาะกับบริเวณที่เป็นซอกมุมภายในอาคาร        
หรือข้างตัวอาคารที่มีพ้ืนที่ไม่มากนัก 
    (2) ปลูกพันธุ์ไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามอิฐบล็อก (ถ้ามีหลายบล็อคอาจปลูก
บล็อกละชนิด) ที่ติดอยู่กับอาคารถ้าเป็นอิฐบล็อกบริเวณที่ได้รับแสงแดดตลอดวันอาจจะปลูกพันธุ์ไม้   
มีดังนี้ เฟ่ืองฟูา เล็บครุฑ โกศล ปริก ฯลฯ แต่ถ้าเป็นบล็อกที่อยู่ในที่ที่ได้รับแสงรําไรหรือในที่ร่ม         
ควรเลือกพันธุ์ไม้ เช่น ฉัตรแก้ว  ฉัตรนาค  เดหลี สาวน้อยประแปูง ฯลฯ 
 2) อาคารเรียนอาคาร อาคารฝึกงาน หากพ้ืนที่คล้ายกับอาคารอํานวยการ 
อาจจะใช้วิธีตกแต่งเหมือนกัน แต่ถ้ามีพ้ืนที่กว้างควรจัดสวนให้ดูแลรักษาง่ายๆ มีการปลูกพรรณไม้       
ให้ร่มเงาแล้วจัดโต๊ะเก้าอ้ีไว้ตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 3) ห้องสุขา ควรพิจารณาปลูกพรรณไม้ปิดบังในส่วนที่ไม่น่าดูและเลือกต้นไม้         
ที่ดอกมีกลิ่นหอมเช่น ราตรี โมก ปีบ พุด เพื่อช่วยดับกลิ่นเหม็น 
  4) เสาธง บริเวณรอบๆ ฐานเสาธงปกติจะออกแบบเว้นช่อง ไว้สําหรับ           
ปลูกพรรณไม้นิยมออกแบบให้เป็นรูปเรขาคณิต โดยมีข้อพิจารณาในการปลูกพันธุ์ไม้ บริเวณเสาธง 
ดังนี้  
    (1) ถ้าบล็อกปลูกพรรณไม้อยู่ในตําแหน่งที่สูงควรเลือกปลูกต้นไม้ที่ลําต้น            
มีลักษณะเลื้อยย้อยปกคลุมขอบกระบะเช่น เฟ่ืองฟูา ผกากรอง เลื้อย เวอรีน่า ฯลฯ  
    (2) ปลูกไม้ใบหรือไม้ดอกให้มีสีสันสลับกันเป็นบล็อกหรือเป็นแปลง 



14 
 

 5) ประตูเข้าออกสถานศึกษา ส่วนมากจะอยู่ด้านหน้าปกติจะมีปูายชื่อ
สถานศึกษาอยู่ด้วยควรจัดให้มีปูายสถานศึกษาดูเด่นงามสะดุดตาอาจจัดเป็นสวนหย่อม  โดยเลือกใช้
หินและพันธุ์ไม้ที่ไม่สูงใหญ่จนบดบังสถานศึกษา 
 6) รั้วของสถานศึกษา ส่วนมากเป็นรั้วเสาคอนกรีต มีข้อพิจารณาในการปลูก       
พันธุ์ไม้ประดับรั้วดังนี้ 
    (1) แนวรั้วด้านหน้า อาจพิจารณาปลูกไม้พุ่มที่ง่ายต่อการบํารุงรักษา        
ปลูกให้เป็นแถวตามแนวรั้ว เช่น เข็มชนิดต่างๆ ชบา 
    (2) แนวรั้วด้านอื่นๆ อาจพิจารณาในการปลูกพันธุ์ไม้ดังนี้ 
    (3) ไม้บังลม  เช่น สนทะเล สนประดิพัทธ์ อโศก ฯลฯ 
    (4) ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น เฟ่ืองฟูา เข็มชนิดต่างๆ ชบา 
 7) สนามกีฬา เช่น สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน ควรปลูกไม้ที่เป็น             
แนวกําบังลม เช่น สนทะเล สนประดิพัทธ์ อโศก เป็นต้น 
 8) บริเวณที่เป็นประดิษฐานของสิ่งเคารพบูชา เช่น อนุสาวรีย์ ศาล ศาลา 
พระพุทธรูป บริเวณดังกล่าว ควรเลือกปลูกพรรณไม้ที่แสดงถึงความเก่าแก่และความเป็นไทย เช่น           
ไม้ดัด ไม้แคระ โพธิ์ ไทร จําปี จําปา พุด ฯลฯ 
  9) ถนนทางเท้า เป็นบริเวณที่จะต้องมีผู้สัญจรไปมา ควรปลูกต้นไม้               
เพ่ือให้ร่มเงา เลือกปลูกพันธุ์ไม้ต่างชนิดกัน เพราะพันธุ์ไม้ที่ต่างชนิดกันจะมีการผลัดใบและออกดอก
ไม่พร้อมกัน การเลือกพันธุ์ไม้ยืนต้นจะดีกว่าไม้ผล โดยมีข้อพิจารณาดังนี้ 
     (1) เมื่อติดดอกออกผลจะยั่วยุให้มีการลักขโมย 
    (2) ผู้สัญจรอาจได้รับสารพิษจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
  (3) เมื่อฝนหลุดร่วงอาจเป็นอันตรายต่อผู้ไปมาเช่นมะพร้าว 
        10) ลานจอดรถ ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ใบ กิ่ง หรือผล ไม่หล่นเป็นอันตรายต่อรถ    
ต้นไม้ที่เหมาะสมควรมีกิ่งก้านใบแผ่ขยายครอบคลุมพ้ืนที่ได้ดีกิ่งเหนียวไม่ผลัดไปง่ายเช่น ชงโค ไทร 
คูน อินทนิล เสลา จามจุรี ฯลฯ พันธุ์ไม้ที่ไม่ควรนํามาปลูกเช่น ก้ามปู เพราะกิ่งปลูกง่าย หักง่ายทําให้
รถสกปรกง่าย หกูวางเพราะเม่ือผลัดใบแล้วจะท้ิงใบหมดทั้งต้น ผล มีลักษณะคมใหญ่ 
        11) สถานที่พักผ่อน สถานศึกษาที่มีบริเวณกว้างพ้ืนที่บางส่วนอาจจัดทําเป็น
สถานที่พักผ่อน โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 
    (1) ปลูกพรรณไม้ให้ร่มเงา โดยปลูกเป็นสวนปุาใช้พันธุ์ไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง        
หรือหลายชนิดรวมกันแล้วปลูกไม้ประดับในร่มไว้บริเวณโคนต้นให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ  เช่น พลับพลึง             
สาวน้อยประแปูง คล้ากล้วยกํามะหยี่ ฯลฯ 
    (2) โต๊ะม้านั่งและศาลาพักผ่อนอาจจัดไว้ใต้ร่มไม้ ควรมีลักษณะเข้ากับ
บรรยากาศของสวน เช่น ทําจากตอไม้ ท่อนไม้ หรือถ้าทําจากปูนก็ควรทําให้มีลักษณะเหมือนกับไม้ 
    (3) บ่อน้ํา ลําธาร น้ําตก น้ําพ ุ
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    (4) ทางเดิน ทางเท้า สะพาน ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่คงทนถาวร            
ใช้ได้สะดวกและปลอดภัย 
    (5) พรรณไม้ดอกไม้ประดับกลางแจ้ง ควรเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่ปลูกง่ายตาย
ยากและง่ายต่อการบํารุงรักษา 
    (6) ถังขยะ ควรออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับสวน เช่น ทําเป็นรูปตอไม้       
หรือใช้ไม้ทําเป็นกรอบถังขยะ ฯลฯ 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า วัสดุพืชพรรณเป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ําเสมอตลอดเวลา 
โดยเฉพาะในระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ พืชพรรณ                
เป็นวัสดุที่น่าสนใจและต้องรู้จักใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม การนําพรรณไม้มาใช้นั้นควรเป็นพรรณไม้             
ที่มีในท้องถิ่น หรือเป็นพรรณไม้ที่เจริญเติบโตได้ดี เลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้ไม้ใหญ่          
ควรเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาและใบไม่หลุดร่วงง่าย สามารถดูแลรักษาได้ง่ายไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากนัก            
พรรณไม้เล็กควรเป็นไม้ที่เจริญเติบโตช้า เพ่ือลดการตัดทรงพุ่มบ่อยๆ พรรณไม้ที่เลือกใช้ควรมีความ
คงทนต่อโรคและแมลง การจัดวางพืชพรรณไม้ควรคํานึงถึงเรื่องของประโยชน์การใช้สอย เช่น         
การปลูกต้นไม้เพ่ือการกรองแสงหรือปิดบังทัศนียภาพที่ไม่ดี เป็นต้น การเลือกปลูกพรรณไม้ที่ดี          
ต้องคํานึงถึงระบบนิเวศด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้มนั้นๆ                         
และต้องไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้โครงการ 

 
2.3 แนวคิดการออกแบบสนามเด็กเล่น 
 นิลุบล คล่องเวสละ (2544 : 12) กล่าวว่า สนามเด็กเล่นก็ต้องมีการวางแผนจัดส่วนของการ
เล่นเช่นเดียวกับการวางผังในพ้ืนที่อ่ืนอื่น การวางผังและแบ่งส่วนที่ต้องคํานึงถึงคือ 
 2.3.1 ควรมีการแยกส่วนบริการเครื่องเล่น ที่มีความว่องไวในการเคลื่อนที่กับบริเวณ         
ที่นิ่งหรือมีการเคลื่อนที่น้อยมาก  หลายอารมณ์ วัยเด็กเล็กมากๆ จะยังไม่มีความคล่องตัว               
ในการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ มักเล่นลําพังหรือเล่นแบบขนาน โดยพอใจจะอยู่ใกล้ๆ ผู้ปกครอง 
การแยกบริเวณเครื่องเล่นจะช่วยให้เด็กๆเหล่านี้ไม่ถูกรบกวนโดยการเล่นของเล่นโตและมีความสุข  
กับการเล่นมากขึ้น สนามเด็กเล่นบางแห่งจะแยกสนามเด็กเล็กกับเด็กโตออกจากกันโดยเด็ดขาด       
ซึ่ งบางครั้ งอาจไม่จําเป็น  ต้องแยกถึงระดับนั้นก็ได้  เพราะเด็กเล็กก็ชอบที่จะดู เด็กโตเล่น                   
ด้วยเหมือนกัน เพียงแค่อยากคืนที่วุ่นวายกับพ้ืนที่สงบก็น่าจะเพียงพอสําหรับการแยกวัยที่แตกต่าง
ทางความคล่องตัว 
 2.3.2 คํานึงถึงความหลากหลายของการเล่น สังคมในการเล่นสนามเด็กเล่นในยุคปัจจุบัน          
ไม่เน้นที่พ่ึงออกกําลังกายแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะคํานึงถึงการเอ้ือให้เกิดการเล่นแบบสมมติ             
และการใช้จินตนาการของเด็กๆควบคู่ ไปด้วย หากเป็นไปได้ควรมีสนามหญ้าหรือลาน                       
มีบริเวณพ้ืนที่ทางยาว (Linear Space) สําหรับการเล่นเครื่องเล่นแบบใช้ล้อเลื่อน เช่น รถลาก           
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จักรยานเล็กๆ สเก็ต การมีเครื่องเล่นที่เด็กสามารถปรับเปลี่ยนและสร้างด้วยตัวเองได้ก็จะช่วยเพ่ิมมิติ         
การเล่นให้กับสนามเด็กเล่นนั้นๆ 
 2.3.3 คํานึงถึงการสัญจรภายในสนามเด็กเล่น ควรจัดทําการเข้าถึงส่วนของการเล่น               
และเครื่องเล่นแต่ละอย่างให้สะดวกเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนจนเกินไป ในสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่           
ต้องคํานึงถึงระดับของการสัญจรด้วย 
 2.3.4 ควรมีทั้งส่วนที่เป็นร่มเงาและที่กลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหวมักเกิดในที่โล่งโปร่ง     
กิจกรรมที่สงบมักเกิดตามขอบพ้ืนที่หรือในขอบเฉพาะ ซึ่งร่มเงาต้นไม้จะเป็นพ้ืนที่ที่ดีสําหรับ               
การใช้ในช่วงกลางวัน 
 2.3.5 การจัดวางเครื่องเล่นควรมีชั้นเชิงในการจัด ควรจัดวางเครื่องเล่นให้มีความหลากหลาย
แบบไม่สับสน เพราะเด็กๆชอบการจัดองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย มีชีวิตชีวามากกว่า               
การจัดเรียงเป็นแถวเป็นแนวหรือการจัดวางเป็นจังหวะถ้าเท่าๆกัน 
 2.3.6 การจัดวางเครื่องเล่นเ พ่ือความสะดวกและปลอดภัยต้องคํานึงถึงระย ะห่าง                  
และความปลอดภัยตลอดเวลา หลักการออกแบบสนามเด็กเล่น จากที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์                   
จากหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทําให้ทราบถึงการคํานึงในการวางเครื่องเล่นของเด็ก ว่าควรจะวาง
อย่างไรจึงจะปลอดภัย ซึ่งสิ่งที่ควรจะคํานึงเป็นหัวข้อหลักๆ คือ ควรมีการแยกส่วนบริการเครื่องเล่นที่
มีความเร็ว คํานึงความหลากหลายของเครื่องเล่น คํานึงถึงทางสัญจร ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสนุกสนาน
และความปลอดภัยของเด็ก และเพ่ือการออกแบบที่ดีและถูกหลักการมากที่สุด 
 2.3.6.1 ศึกษาด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น    

  1) การออกแบบให้คํานึงถึง 
 (1) การพัฒนาต่างๆของเด็ก เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา        

และรวมทั้งสร้างเสริมการเรียนรู้ 
 (2) จํานวนเด็กในสนามเด็กเล่น 
 (3) มีพ้ืนที่สนามที่ออกแบบสําหรับให้เด็กเล่นได้อย่างปลอดภัย คือ                   

กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร หรือมีเนื้อท่ีไม่ต่ํากว่า 53 ตารางเมตร และเป็นพื้นเรียบ  
 ( 4 )  ป ระ เภทของ เค รื่ อ ง เ ล่ น  ป ร ะ โ ยชน์ ที่ จ ะ ได้ รั บ รู ปแบบ                         

และความหลากหลายในการเล่น 
 (5) ความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมของสนามเด็กเล่นความปลอดภัย

ของเครื่องเล่น และความปลอดภัยจากการเล่น 
 2) พ้ืนสนามต้องเป็นแบบที่สามารถดูดซับพลังงานปูองกันการกระแทก          
ของศีรษะและลดภาวะเลือดออกในสมองได้ พ้ืนสนามจึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากที่สุด                      
พ้ืนสนามที่ดีต้องประกอบด้วยวัสดุอ่อนนิ่มดูดซับพลังงานได้ เช่น ทราย ขี้เลื่อย ที่หนาอย่างน้อย 9 นิ้ว 
หรือพ้ืนสนามที่ทําจากยาง หรือวัสดุที่มีการทดสอบแล้ว พื้นสนามท่ีเป็นพื้นแข็ง เช่น ซีเมนต์ อิฐสนาม 
ก้อนกรวดเป็นต้น 
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 3) การจํากัดความสูงของเครื่องเล่น ต้องมีความสูงที่ ไม่เสี่ยง                    
ต่อการบาดเจ็บรุนแรงคือความสูงไม่เกิน 6 ฟุตสําหรับเด็กอายุมากกว่า 5 ปีและความสูงไม่เกิน 4 ฟุต 
สําหรับเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี โดยถ้าเป็นเครื่องเล่นปีนปุายจะวัดจากพ้ืนถึงยอดเครื่องเล่นที่เด็กปีนได้
ถ้าเป็นกระดานลื่นจะวัดจากพ้ืนสนามถึงพ้ืนพักรอลื่น 
 4) พ้ืนต่างระดับชั้นบน ชานพัก หรือทางลาด ต้องได้รับการติดตั้งราวจับ 
(Guardrail) หรือผนังกันตก (Protective Barrier) 
 5) มีพ้ืนที่ปลอดภัยจากการพลัดตก (Fall Zones) เครื่องเล่นที่ทําให้        
พัดตกได้ต้องวางห่างจากสิ่งอ่ืนๆ เช่น เครื่องเล่น รั้ว เก้าอ้ี เป็นต้น ในระยะห่างที่เพียงพอเมื่อเด็ก          
มีการพลัดตก ไม่ทําให้เกิดการกระแทก ระยะห่างที่ดีที่สุด คือ 6 ฟุตหรือ 1.8 เมตร รอบๆ เครื่องเล่น 
 6) การปูองกันการกระแทกชนจากเครื่องเล่นการบาดเจ็บจากชิงช้า         
จากการกระแทกชน มักเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี การชนเด็กอ่ืน เกิดได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ของชิงช้า มักกระแทกชนที่ใบหน้าและศีรษะของเด็ก การชนเกิดจากการวางชิงช้าไม่ถูกต้อง          
ซึ่งการจัดที่ถูกต้องนั้นควรห่างกันอย่างน้อย 24 นิ้ว และต้องห่างจากโครงด้านข้าง 30 นิ้ว ชิงช้า             
แต่ละชุดไม่ควรมีเกิน 2 ตัว ที่นั่งของชิงช้า (Swing Seat) เป็นจุดกระแทกที่สําคัญ ดังนั้นที่นั่ง             
ควรสร้างจากวัสดุที่เบา ยืดหยุ่น และสามารถดูดซับพลังงานได้ เช่น ยาง ระยะห่างปลอดภัยรอบชิงช้า
ต้องอย่างน้อย 6 ฟุตทั้งด้านหน้าและด้านหลังของชิงช้า หรืออย่างน้อยเท่ากับ 2 เท่าของความสูง         
จากพ้ืนสนามถึงจุดหมุนของชิงช้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังของชิงช้า สําหรับการปูองกันการกระแทก
ในกระดานลื่นด้านหน้าที่เป็นทางออกของการลื่นไถล (Active Zones) ควรห่างจากอุปกรณ์อ่ืนๆ
อย่างน้อย 6 ฟุต หรือเท่ากับความสูง (วัดจากพ้ืนถึงพ้ืนของที่รอพักก่อนลื่นด้านบน) บวกอีก 4 ฟุต 
 7) การปูองกันการติดค้างของศีรษะ (Entrapment) เครื่องเล่นปีนปุาย          
หรือเครื่องเล่นที่ช่องหรือรูที่มีความว่างอยู่ระหว่าง 3.5 ถึง 9 นิ้ว จะทําให้ศีรษะเด็กติดค้างได้ โดยการ
ที่เด็กสอดศีรษะเข้าไปก่อนหรือสอดเท้าเข้าไปก่อน และหากช่องรูนั้นอยู่สูงเกินกว่าเด็กเกือบถึงพ้ืนจะ
ทําให้เกิดภาวะคล้ายเด็กถูกแขวนคอ ถ้าช่วยเหลือไม่ทันจะเกิดการขาดอากาศหายใจ และเสียชีวิตได้ 
 8) การปูองกันพิษจากสารตะกั่วจากการใช้สีที่มีสารตะกั่วกําหนดให้สี        
ที่นํามาใช้ต้องมีปริมาณตะกั่วไม่เกิน 0.006% (600 ppm) ของน้ําหนักตามมาตรฐานของ C – pac    
ผู้ผลิตจะต้องมั่นใจว่า ผู้เล่นจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งจากการสัมผัส หายใจ หรือการซึมซับไม่ว่า
ทางใดทางหนึ่ง จากสีของเครื่องเล่น  ผู้ซื้อสามารถขอเอกสารรับรองข้อมูลของสารเคมีที่ ใช้                  
ในการทําเครื่องเล่น ที่แสดงให้เห็นว่ามีผลต่อสุขภาพของผู้เล่น 
 9) ส่วนประกอบอ่ืนของเครื่องเล่น เช่น ขนาด ระยะ มุมเอียง ความสูง         
ความกว้าง ขนาดราวจับ มือจับ ที่พัก ต้องให้ได้ระดับขอบมุมต่างๆต้องไม่มีคมหรือเป็นมุมแหลม        
เพ่ือไม่ให้เกิดอันตราย ชิ้นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ยึดของเครื่องเล่นต้องไม่โผล่ออกมา เช่น หัวน๊อต 
ตะขอตัวเอ หัวสลักการยึดชิ้นงาน หากเป็นสกรู ต้องเป็นสกรูหัวกลม และเ จาะรูให้ถ่ายรู               
เพ่ือให้สกรูจมลง 
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                                 10) มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องเล่นอย่างสม่ําเสมอ              
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมั่นใจ 
 สรุ ปแนวคิ ด ในการออกแบบสนาม เด็ ก เ ล่ น  คว รมี หลั ก ในการออกแบบ  เ พ่ื อ                    
ความเป็นมาตรฐานในการจัดสนามเด็กเล่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความหลากหลายของการเล่น 
เนื่องจากผู้ใช้มีระดับอายุที่ต่างกัน เรื่องของระบบสัญจรภายในสนามเด็กเล่นต้องสามารถเดิน              
เชื่อมถึงกันได้ง่ายต้องสามารถเข้าถึงเครื่องเล่นแต่ละชิ้นได้สะดวก ต้องร่มเงาและพ้ืนที่โล่งแจ้งอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น แต่ก็ต้องมีร่มเงาในการบังแดดช่วงกลางวัน เรื่องความปลอดภัยของเด็ก         
ในการวางเครื่องเล่นและการเลือกวัสดุในการทําพ้ืนสนามต้องอ่อนนิ่ม ลดการกระแทก  

ดังนั้นจึงควรปรับปรุงพ้ืนให้สนามเด็กเล่นในพ้ืนที่โครงการ ให้มีความเหมาะสมต่อผู้ใช้           
และตรวจสอบสภาพของเครื่องเล่นให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ใช้             
ภายในโครงการ 

 
2.4 ระบบระบายน้้า (Sewerage System) 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2527 : 12) กล่าวว่าการไหลของน้ําที่ช้าหรือเร็วทําให้เกิดความเสียหาย      
ต่อพ้ืนที่ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการระบายน้ําที่ถูกต้องให้รักษาสภาพของสวนให้คงอยู่เสมอ ซึ่งการระบาย
น้ําแบ่งออกเป็น 2 ทาง คือ การระบายน้ําทางผิวดินและการระบายน้ําใต้ผิวดิน 
 2.4.1 การระบายน้ําทางผิวดิน (Surface Drainage) 
         หมายถึงการปรับพ้ืนที่ให้น้ําไหลไปเรื่อยๆ บนผิวดิน , หญ้า หรือวัสดุอ่ืนๆ                 
อย่างสม่ําเสมอแต่ไม่เร็วนักนอกจากจะมีร่องน้ําโดยความเร็วของน้ําขึ้นอยู่กับการลาดเอียงของพ้ืนที่
และความหยาบละเอียดของพ้ืนผิว  น้ําจะขังหรือเป็นตมถ้าน้ําไหลช้า และดินจะเกิดเป็นร่องน้ํา          
ถ้าน้ําไหลเร็วเกินไป ดังนั้นควรปรับความลาดเอียงให้พอเหมาะให้น้ําไหล ในความเร็วที่ได้ขนาด         
และได้ปล่อยให้ดินได้ดูดซึมน้ําได้ 
 2.4.2 การระบายน้ําใต้ผิวดิน (Subsurface Drainage) การระบายน้ําใต้ผิวดินปกติ               
จะมีการระบายในแนวตั้งหรือเปลี่ยนทิศทาง โดยชั้นต่างของวัสดุ ถ้าใต้ดินเป็นทรายการระบายน้ํา           
จะเร็วมาก ถ้าเป็นดินเหนียวการระบายน้ําก็จะช้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญในการเลือกชนิด          
ของต้นไม้ให้เหมาะสมกับดินส่วนนั้นๆ ต้นไม้ส่วนใหญ่ชอบการระบายน้ําขนาดปานกลาง 
 1) การระบายน้ําเร็ว (Fast Drainage) พบมากในดินทรายหรือดินเป็นกรด                  
การแก้ไขกระทําได้โดยการเติมอินทรียวัตถุต่างๆ เช่น ใบไม้ผุ, ดิน, ปุย๋คอก ฯลฯ 
 2) การระบายน้ําช้า (Slow Drainage) พบมากในดินเหนียว การแก้ไขกระทําได้                 
โดยการผสมกรวดทราย, กรวด และหินเข้าไปเพื่อให้ดินโปร่งขึ้น   

2.4.2 ท่อระบาย ระบบน้ํานับว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งภายในโครงการ ธงชัย เอกะวิภาค  
(2537 : 20) ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่แหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ ย่อมมีน้ําเสีย              
ที่เกิดจากการใช้น้ําในพ้ืนที่โครงการ น้ําจากน้ําฝนและน้ําเสียจากพ้ืนที่บริเวณต่างๆ น้ําเสียเหล่านั้น              
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จะเป็นต้องมีการบําบัดก่อนที่จะระบายออกนอกพ้ืนที่โครงการ โดยจะไม่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ              
แก่พ้ืนที่โครงการ ในเรื่องของน้ําท่วมขัง และปัญหาอ่ืนๆ จึงได้ศึกษาข้อมูลดังนี้ 
 2.4.2.1 ท่อระบาย (Sewer) คือ ท่อหรือรางสําหรับระบายน้ําเสียจากแหล่งชุมชน             
และอุตสาหกรรม (Sanitary Sewer) หรือระบายน้ําฝน (Storm Sewer) ระบบท่อและส่วนประกอบ
อ่ืน ที่ใช้สําหรับรวบรวมน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดน้ําเสียประเภทต่างๆ เช่น อาคารที่พักอาศัย โรงแรม 
โรงพยาบาล สถานที่ราชการ เขตพาณิชยกรรม เพ่ือนําน้ําเสียเหล่านั้นไปบําบัดหรือระบายทิ้ง                         
ยังแหล่งรองรับน้ําทิ้งที่ต้องการโดยส่วนประกอบหลักๆ ของระบบท่อระบายน้ํา 
 2.4.2.2 ท่อแรงโน้มถ่วง (Gravity Sewer) เป็นท่อรองรับน้ําเสียที่การไหลของน้ํา         
จะเกิดขึ้นตามแรงโน้มถ่วงของโลกเท่านั้นโดยวางท่อให้ได้ความลาดเอียงที่เป็นไปตามทิศทางการไหล          
ของน้ําเสียต้องการดังนั้นขนาดของท่อชนิดนี้จะแปรผันตามปริมาตรน้ําเสียในเส้นท่อและเป็นระบบ          
การระบายแบบเปิด (Open Drain) 
 2.4.2.3 ท่อแรงดัน (Pressure Sewer) เป็นท่อที่ส่งน้ําเสียจากที่ต่ําไปยังที่สูงกว่า            
โดยท่อสามารถรับแรงดันของน้ําซึ่งเกิดจากการสูบน้ําของเครื่องสูบน้ําสวนกับ แรงโน้มถ่วงของโลกได้
ดังนั้นท่อแรงดันจึงเป็นระบบการระบายแบบปิด (Close Drain) 
 2.4 .2 .4 ท่อดักน้ํ า เสีย  ( Interceptor)  เป็นท่อที่ วาง เชื่ อมต่อ ณ จุดสุ ดท้าย                        
ของท่อระบายน้ําฝนรวมกับน้ําเสียในระบบท่อรวม ทําหน้าที่ในการดักน้ําเสียไม่ให้ไหลลงสู่                        
แหล่งน้ําธรรมชาติ โดยรวบรวมน้ําเสียเหล่านั้นเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียต่อไป ซึ่งท่อดักน้ําเสียนี้                     
มีทั้งที่ใช้เป็นท่อแรงโน้มถ่วงและท่อแรงดัน ซึ่งจะขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศเป็นสําคัญ (ดังภาพที่ 2.1) 

ภาพที่ 2.1 รูปแบบการวางท่อระบายน้ํา และท่อดักน้ําเสีย 
 
 2.4.3 บ่อตรวจระบาย (Manhole)  
         เป็นบ่อที่ใช้สําหรับบรรจบท่อขนาดต่างๆ หรือจุดเปลี่ยนขนาดท่อหรือทิศทางการวาง            
แนวท่อรวมทั้งใช้สําหรับตรวจซ่อมแซมและทําความสะอาดท่อ 
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 2.4.4 อาคารดักน้ําเสีย (Combined Sewer Overflow, CSO)  
                  เป็นโครงสร้างที่ต่อเชื่อมระหว่างท่อระบายน้ําและท่อดักน้ําเสีย เพ่ือรวบรวมน้ําเสีย            
ไปยังระบบบําบัดน้ําเสียและระบายน้ําเสียปนน้ําฝนส่วนเกินให้ไหลล้นออกสู่แหล่งน้ําตามธรรมชาติ            
โดยน้ําล้นนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในแหล่งรองรับ หรือต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ําทิ้ง           
(ดังภาพที่ 2.2) 

 
ภาพที่ 2.2 อาคารดักน้ําเสีย (CSO) 
 
 2.4.5 สถานีสูบน้ํา (Pump Station)  
                  สถานีสูบน้ํา (Pump Station) หรือสถานียกระดับน้ํา (Lift Station) ใช้ร่วมกับท่อ
แรงดันหรือท่อแรงโน้มถ่วงเพ่ือสูบส่งน้ําเสียด้วยแรงดันหรือยกระดับน้ําเสียให้สามารถระบาย            
ตามแรงโน้มถ่วงของโลกไปยังระบบบําบัดน้ําเสียได้ (ดังภาพที่ 2.3) 

ภาพที่ 2.3 การสูบส่งน้ําเสีย (แรงดัน) 
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 การวางระบบท่อระบายน้ําควรต้องคํานึงถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ด้วย อาทิเช่น ลักษณะ
ภูมิประเทศของพ้ืนที่ออกแบบ จํานวนประชากรในพ้ืนที่ย่อย ปริมาณและลักษณะของน้ําเสีย            
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะดิน และปริมาณฝน          
ใน แต่ละท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนใหญ่จะออกแบบและก่อสร้างท่อระบายน้ําให้น้ําเสียสามารถไหลได้เอง
ตามแรงโน้มถ่วงของโลก จึงไม่ต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ ทําให้ดูแลรักษาง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย 
แต่หากสภาพภูมิประเทศไม่เหมาสมทั้งด้านลักษณะภูมิประเทศ ระดับน้ําใต้ดิน การก่อสร้าง            
ความคุ้มค่าของการลงทุน และอ่ืนๆ จึงมีความจําเป็นต้องมีระบบสู บน้ํา ทําการสูบหรือยกน้ํา              
เป็นระยะๆ ซึ่งระบบสูบน้ําควรพิจารณาเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้น เพ่ือไม่ให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย            
ในการดูแลและบํารุงรักษา (ดังภาพที่ 2.4) 

ภาพที่ 2.4 สูบยกระดับน้ํา 
 
 2.4.6 องค์ประกอบของระบบท่อระบายน้ํา 
         2.4.6.1 ระบบระบายน้ํา โดยทั่วไปจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ใช้ระบายน้ําฝนหรือน้ํา
เสียจากบ้านเรือน อาคารต่างๆ ในแต่ละพ้ืนที่ ก่อนที่จะระบายเข้าระบบรวบรวมน้ําเสียต่อประกอบ
กับท่อแรงโน้มถ่วงและบ่อตรวจระบาย 
         2.4.6.2 ระบบรวบรวมน้ําเสีย ประกอบด้วย ท่อแรงโน้มถ่วง ท่อแรงดัน ท่อดักน้ําเสีย    
บ่อตรวจระบาย อาคารดักน้ําเสียพร้อมตะแกรงดักขยะ และสถานีสูบยกน้ําเสียพร้อมตะแกรงดักขยะ 
 2.4.7 ประเภทของท่อระบายน้ํา (Sewer) 
         2.4.7 .1 ระบบท่อแยก เป็นระบบระบายน้ําที่แยกระหว่างท่อระบายน้ํ าฝน                   
(Storm Sewer) ซึ่งทําหน้าที่รับน้ําฝนเพียงอย่างเดียวแล้วระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะในบริเวณ
ใกล้เคียงที่สุดโดยตรง และท่อระบายน้ําเสีย (Sanitary Sewer) ซึ่งทําหน้าที่ในการรองรับน้ําเสีย             
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จากชุมชนและอุตสาหกรรม เพ่ือส่งต่อไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าน้ําฝนและน้ําเสีย             
จะไม่มีการไหลปะปนกันโดยระบบท่อแยกนี้มีข้อดีคือ 
           1) การก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียมีขนาดเล็กกว่าระบบท่อรวมเนื่องจาก        
จะมีการใช้กับการรวบรวมเฉพาะน้ําเสียเข้าระบบบําบัดเท่านั้น 
           2) ค่าดําเนินการบํารุงรักษาระบบต่ํากว่าระบบท่อรวม เพราะปริมาณน้ํา         
ที่ต้องการสูบและปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้มีปริมาณน้อยกว่า 
           3) ไม่ส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน ในกรณีที่ฝนตกหนัก จนทําให้        
น้ําท่วมเพราะจะไม่มีส่วนของน้ําเสียปนมากับน้ําฝน 
           4) ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและการกัดกร่อนภายในเส้นท่อในช่วงฤดูแล้ง                     
ทําให้การออกแบบความเร็วเฉพาะน้ําเสียให้มีค่าที่ทําให้เกิดการล้างท่อด้วยตัวเองในแต่ละวั น                   
ซึ่งจะทําให้ไม่เกิดการหมักภายในเส้นท่ออันเป็นสาเหตุของปัญหา แต่การใช้ระบบท่อแยก            
ต้องเสียค่าลงทุนสูงและมีการดําเนินการก่อสร้างที่ยุ่งยาก 
         2.4.7.2 ระบบท่อรวม โดยน้ําฝนและน้ําเสียจะไหลรวมมาในท่อเดียวกันจนกระทั่ง               
ถึงระบบบําบัดน้ําเสียหรืออาคารดักน้ําเสีย ซึ่งจะมีท่อดักน้ําเสีย ( Interceptor) เพ่ือรวบรวมน้ําเสีย       
ไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย ส่วนน้ําเสียรวมน้ําฝนที่เกิดการเจือจางและมีปริมาณมากเกินความต้องการ      
จะปล่อยให้ไหลล้นฝายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ ส่วนน้ําที่ไม่ล้นฝายก็จะเข้าสู่ท่อดักน้ําเสียไหลไปยัง
ระบบบําบัดน้ําเสียต่อไป ระบบท่อรวมมีข้อดี คือ ค่าลงทุนต่ํา ใช้พ้ืนที่ก่อสร้างน้อยกว่าระบบท่อแยก            
แต่มีข้อเสียหลายประการด้วยกัน เช่น ต้องใช้ขนาดท่อใหญ่ขึ้น ระบบบําบัดน้ําเสียมีขนาดใหญ่ขึ้น             
และใช้ค่าลงทุนสูง เนื่องจากน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดมีปริมาณมากค่าใช้จ่ายบํารุงรักษามาก               
อาจมีปัญหากลิ่นเหม็นช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากความเร็วน้ําในท่อจะต่ํามาก และอาจมีผลต่อสุขอนามัย
ของประชาชนได้กรณีเกิดปัญหาน้ําท่วม เป็นต้น 

ภาพที่ 2.5 ผังแสดงระบบระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสีย 
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 2.4.8 เกณฑ์การออกแบบ โดยทั่วไป 
 2.4.8.1 ความลาดเอียง ของท่อแรงโน้มถ่วงอยู่ในช่วง 1 : 2,000 (ร้อยละ 0.05) ถึง        
1 : 200 (ร้อยละ 0.5) 
         2.4.8.2 ระยะห่างสูงสุด ของบ่อตรวจระบาย (Manhold Spacing) ที่มากที่สุดสําหรับ 
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อขนาดต่างๆ เป็นดังนี้ 
          1) ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 600 มิลลิเมตร ระยะห่าง     
ไม่เกิน 100 เมตร 
          2) ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 700 - 1,200 มิลลิเมตร ระยะห่าง         
ไม่เกิน 120 เมตร 
         3) ท้อเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1 ,200 มิลลิเมตร ระยะห่างให้อยู่ใน             
ดุลยพินิจของวิศวกรและสภาพแวดล้อม 
         2.4.8.3 ความถี่ฝน ที่ใช้ออกแบบสําหรับการระบายน้ําฝนในเขตพ่ีพักอาศัยใช้ความถี่      
2 - 15 ปี  ขึ้นกับลักษณะฝนและลักษณะพ้ืนที่ ในแต่ละแห่ง และใช้ความถี่ที่  10 - 50 ปี                        
สําหรับเขตพาณิชย์ทั้งนี้ขึ้นกับความสําคัญของเขตนั้นๆ 
         2.4.8.4 ความเร็วการไหลของน้ําเสีย ขณะที่อัตราการเกิดน้ําเสียสูงสุดต้องไม่ต่ํากว่า          
0.6 เมตร/วินาที เพ่ือปูองกันการตกตะกอนภายในเส้นท่อ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิด 3 เมตร/วินาที         
เพ่ือปูองกันการกัดกร่อนท่อระบายน้ํา 
 2.4.9 ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในระบบท่อระบายน้ํา 
         2.4.9.1 กลิ่นเหม็น เกิดจากการหมักของน้ําเสียในเส้นท่อในสภาพไร้อากาศ               
ซึ่งจะทําให้เกิดก๊าซไฮโดนเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือก๊าซไข่เน่า อันเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็น                  
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ที่ความเร็วในท่อระบายน้ําต่ํามากจนทําให้เกิดการตกตะกอนในเส้นท่อขึ้น
และเกิดการหมัก 
         2.4.9.2 การกัดกร่อน เป็นปัญหาที่เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดขึ้นทําปฏิกิริยา          
กับไอน้ําในอากาศเกิดเป็นไอกรดซัลฟิวริกซึ่งเป็นกรดเข้มข้นที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนเส้นท่อได ้
         2.4.9.3 ปัญหาน้ําจากภายนอกและน้ําซึมเข้าท่อระบายน้ํา ( Infiltration & Inflow)     
เกิดจากน้ําภายนอก ได้แก่ น้ําใต้ดินหรือน้ําฝน รั่วเข้าสู่ท่อระบายน้ําเสีย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก         
ท่อแตก รอยท่อชํารุดเสื่อมสภาพ บ่อตรวจระบายชํารุด หรือฝาของบ่อตรวจระบายอยู่ต่ํากว่าระดับ
ถ น น ส า ย ห ลั ก  ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ทํ า ใ ห้ มี น้ํ า ใ น ร ะบ บ ท่ อ ร ะ บ า ย ม า ก เ กิ น ก ว่ า ที่ อ อ ก แ บ บ ไ ว้                            
และเกินขีดความสามารถของสถานีสูบน้ํา 
         จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ระบบระบายน้ําและการนําไปใช้ ในการระบายน้ํา             
มีการไหลของน้ําจะช้าจะเร็วก็ทําความเสียหายต่อพ้ืนที่ในการระบายน้ําสามารถแยกได้ 2 ทาง คือ 
การระบายน้ําทางผิวดิน โดยการปรับพ้ืนที่ให้มีความลาดเอียงทําให้น้ําไหล ไปเรื่อยบนผิวดิน หญ้า
และวัสดุร่องรับ วิธีนี้ เป็นวิธีที่ประหยัดงบประมาณ ข้อเสียการทําวิธีนี้มีการไหลไม่แน่นอน                
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และการระบายจะช้า การระบายน้ําทางใต้ดินเป็นการระบายโดยจากวัสดุแต่ละชั้นลงสู่ใต้ดิน             
หรือจากท่อไปยังบ่อพัก ในการนําไปประยุกต์ใช้กับโครงการ ในการออกแบบควรมีการออกแบบ          
ให้พ้ืนที่มีระบบระบายน้ําที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยในการออกแบบควรคํานึงถึงปริมาณน้ําที่ตก         
ในพ้ืนที่ออกแบบสามารถใช้ทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน ลักษณะการวางระบบแบบระบบการระบายน้ําเสีย 
มีการวางระบบรางระบายน้ําจากตัวอาคารเพ่ือรับน้ําฝนและส่งต่อยังระบบท่อต่อไปยังบ่อพัก              
และมีการวางท่อแขนงทั้งหมดเพ่ือรวบรวมน้ําจากจุดย่อยมารวมยังบ่อพักจากบ่อพักเข้าสู่ระบบ              
กรองขยะโดยใช้ระบบน้ําล้นเพ่ือกรองน้ําแยกออกจากตะกอนหนักจากจุดนั้นจะไหลต่อไปยัง              
ระบบบําบัดน้ําเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําที่รองรับ 
 

2.5 กรณีศึกษา 
 โครงการออกแบบปรับปรุงโรงเรียนบ้านดอนจังหัน อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาบทบาทและหน้าที่ต่างๆ เพ่ือรองรับจํานวนนักเรียนและการใช้พ้ืนที่โครงการ 
ซึ่งได้คํานึงถึงประเภทของกิจกรรมและการเชื่อมโยงของพ้ืนที่ส่วนต่างๆ เป็นแนวทางในการกําหนด
รายละเอียดของพ้ืนที่โครงการและแบ่งพ้ืนที่ในการใช้ในการออกแบบและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ใน
โครงการคล้ายคลึงกันเพื่อเป็นแนวทางที่จะปรับใช้ในการออกแบบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโครงการ
ออกแบบภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหันต่อไปซึ่งมีสถานที่และรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.5.1 กรณีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) จังหวัดชัยภูมิโครงการออกแบบ         
ภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหันนั้น ได้ใช้ตัวอย่างโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)            
เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันในพ้ืนที่ อาคารเรียน และในเรื่องของการจัดโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพ่ือที่จะนํามาปรับปรุงและเป็นแนวทางแก่โครงการต่อไป 
                  2.5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ ที่ตั้งหมู่ 7 ตําบลหนองขาม (ทองงามวิทยา) 
อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดพ้ืนที่ 10 ไร่ 73 ตารางวา 
                 2.5.1.2 การศึกษาพ้ืนที่โครงการ การเข้าถึงโรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 
        1) รถยนต์ จากกรุงเทพมหานครใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)           
ถึงสระบุรี แยกขวาไปตามเส้นทางหลวง หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวง
หมายเลข 201 ที่อําเภอสีคิ้ว ผ่านอําเภอด่านขุนทด อําเภอจัตุรัส เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิรวมระยะทาง        
342 กิโลเมตรอีกเส้นทางหนึ่ง คือ จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามถนนพหลโยธินผ่านสระบุรี ถึงแยกพุ
แค แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ถึงอําเภอชัยบาดาล จากนั้นเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 
205 เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 
        2) รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพมหานคร (หัวลําโพง) มีรถด่วน รถเร็ว 
กรุงเทพมหานครถึงหนองคาย บริการทุกวันโดยลงที่สถานี บัวใหญ่ จากนั้นสามารถต่อรถโดยสาร              
ประจํ าทางไปชัยภูมิ อีก  51 กิ โล เมตร สอบถามรายละเ อียดได้ที่  แผนกบริการเดินทาง                            
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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        3) รถโดยสารประจําทาง มีบริการเดินรถ กรุงเทพมหานคร - ชัยภูมิ ทุกวัน              
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง ติดต่อขอรายละเอียดได้ท่ี สถานีขนส่งหมอชิต 2 
               4) การคมนาคมภายในตัวจังหวัด จ.ชัยภูมิ จากสถานีขนส่งชัยภูมิมีรถโดยสาร
ประจําทางไปกรุงเทพมหานคร เลย เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น เพชรบูรณ์  -            
หล่มสัก พิษณุโลก ชุมแพ บัวใหญ่ คอนสวรรค์ หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์ บ้านเขว้า สมอทอด 
คอนสาร ลํานารายณ์  

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 
แสดง : ที่ตั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ภาพที่ 2.6 
สัญลักษณ์ :  
                            ที่ตั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 

 

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

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
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
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
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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 2.5.1.3 การวางผังบริเวณพ้ืนที่ภายในโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)                 
ประกอบไปด้วยอาคารประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน โรงอาหาร และลานเอนกประสงค์ มีรูปแบบการ
วางผังที่มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กันกับการใช้งานของผู้ใช้โครงการ 
 (1) รูปแบบการจัดสวนของโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)                  
เน้นการจัดสวนที่เป็นระเบียบ เด่นชัด โปร่งตา การจัดสวนแบบ Formal Styles จะจัดสวนแบบนี้                
บริเวณที่เคารพบูชา เสาธง จะใช้พืชพรรณไม้ตัดแต่งให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต และการดูแลรักษา               
ต้องทําความสะอาดทุกสัปดาห์ 

 
ภาพที่ 2.7 พรรณไม้ตัดแต่งเป็นรูปทรงเรขาคณิต 
 
 (2) องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ บริเวณลานเอนกประสงค์ เป็นพ้ืนที่ทํากิจกรรม
ต่างๆ เช่น ลานพักผ่อน ลานกีฬา ลานทํากิจกรรมต่างๆ ในโอกาสพิเศษต่างๆ วัสดุที่ใช้ทําพ้ืนที่ปู             
ด้วยตัวหนอน สําหรับพ้ืนที่พักผ่อน บริเวณพ้ืนทําด้วยคอนกรีตขัดหยาบ มีผลดีคือ เวลาฝนตกจะไม่
ลื่น รองเท้าสามารถยึดเกาะพ้ืนได้ดี บริเวณลานกีฬาเลือกใช้วัสดุที่เป็นทราย ในการทํา พ้ืนสนาม                   
เพ่ือลดแรงกระแทก และมีโต๊ะม้านั่งสําหรับนั่งพักเป็นจุดพักผ่อน ในบริเวณพ้ืนที่ 
 (3) วัสดุที่นํามาตกแต่งพืชพรรณก็นําวัสดุที่ไม้ใช้แล้ว นํามาทาสีและใช้ตกแต่ง 
เป็นกระถางต้นไม้ ช่วยให้ประหยัดและยังมีความสวยงามน่าใช้  

 
ภาพที่ 2.8 แสดงวัสดุที่นํามาใช้จัดพืชพรรณ  
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 (4) พรรณไม้ที่เลือกใช้ แบ่งเป็นพรรณไม้ที่อยู่รอบนอกอาคาร เช่น ประดู่ 
พญาสัตบรรณ สน ปาล์มต่างๆ เข็มเชียงใหม่ พลับพลึง โมก ฯลฯ พรรณไม้ที่ปลูกริมอาคาร เช่น สาว
น้อยประแปูง โกสน วาสนา เขียวหมื่นปี ชวนชม จั๋ง กระพ้อ ฯลฯ 
 (5) บริเวณอาคารอํานวยการ การปลูกพรรณไม้ จําเป็นต้องทําสวนหย่อม ซึ่ง
เหมาะกับบริเวณท่ีเป็นซอกมุมภายในอาคาร หรือข้างตัวอาคารที่มีพ้ืนที่ไม่มากนัก 
 (6) บริเวณอาคารเรียน หากพ้ืนที่คล้ายกับพ้ืนที่อํานวยการ ใช้วิธีการตกแต่ง
เหมือนกัน มีพ้ืนที่กว้างสามารถจัดสวนให้ดูแลรักษาง่ายๆ มีการปลูกพืชพรรณให้ร่มเงา นําโต๊ะ เก้าอ้ี      
มาไว้ตามจุดที่ให้ร่มเงาต่างๆ เพ่ือให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (7) บริเวณห้องสุขา มีการปลูกพรรณไม้ปิดบังในส่วนที่ไม่น่าดู และเลือก
พรรณไม้ที่มีกลิ่นหอม เช่น ราตรี โมก ปีบ พุด เพื่อช่วยดับกลิ่นเหม็น 
 (8) บริเวณเสาธง บริเวณรอบๆ ฐานเสาธง ปกติจะออกแบบเว้นช่องว่าง ไว้
สําหรับปลูกพรรณไม้ นิยมออกแบบให้เป็นรูปแบบเรขาคณิต 
 (9) บล็อกปลูกพรรณไม้ อยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่า มีการเลือกปลูกต้นไม้ที่มีลํา
ต้นลักษณะเลื้อยย้อยปกคลุมขอบกระบะ เช่น เฟ่ืองฟูา ผกากรองเลื้อย เวอบีน่า ฯลฯ 
 (10) ปลูกไม้ใบหรือไม้ดอก ให้มีสีสันสลับกันเป็นบล็อก หรือเป็นแปลง 
 (11) บริเวณประตูเข้า - ออกของสถานศึกษา ส่วนมากจะอยู่ด้านหน้า               
ปกติจะมีชื่อของสถานศึกษาด้วย จัดให้มีปูายสถานศึกษาดูโดดเด่น สะดุดตา อาจจัดเป็นสวนหย่อม           
โดย ใช้หินหรือพรรณไม้ที่ไม่สูงใหญ่จนบดบังชื่อสถานศึกษา 
 
 2.5.1.4 การนํามาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่โครงการ 
         1) บริเวณอาคารเรียน รูปแบบของการจัดวางพรรณไม้และการเลือกใช้พรรณ
ไม้ จากการจัดวางพรรณไม้และการเลือกใช้พรรณไม้ มีการเลือกจัดวางพรรณไม้ ให้มีความสัมพันธ์กับ          
ที่แต่ละส่วนในพ้ืนที่โครงการ ส่วนการเลือกใช้พรรณไม้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ โปร่งตา                 
และใช้ไม้ใหญ่ในการบังแสงแดด 

 
ภาพที่ 2.9 พรรณไม้ที่ใช้บังแสงแดดเป็นซุ้มนั่งพักผ่อน 
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   2) บริเวณทางเข้าและทางสัญจร รูปแบบการสัญจรภายในพ้ืนที่โรงเรียนบ้าน
หนองขาม(ทองงามวิทยา) มีการแบ่งทางเท้าและทางสัญจรยานพาหนะได้ชัดเจน และมีความสัมพันธ์
ที ่แต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ภายนอกอาคาร ในการใช้เส้นทางเท้าและทางสัญจรพาหนะต้องสะดวก        
และปลอดภัย 

 
ภาพที่ 2.10 เส้นทางเท้าและทางสัญจรพาหนะ 
 
   3) บริเวณสนามเด็กเล่น มีการแยกประเภทของเครื่องเล่น ระหว่างเด็กเล็ก         
และเด็กโต มีการจัดวางตําแหน่งของเครื่องเล่นที่เสริมการเรียนรู้พัฒนาการของเด็กและเลือกใช้วัสดุ         
ที่มีความสัมพันธ์กลมกลืนกับพ้ืนที่ โดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นทราย ในการทําพ้ืนสนามเพ่ือลดแรง
กระแทก รูปแบบของการใช้พรรณไม้มีการเลือกพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่ มีลักษณะเปิดโล่ง ชนิด
ของพรรณไม้ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก มีวัสดุกั้นแนวขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือปูองกันอันตรายแก่เด็ก 

 
ภาพที่ 2.11 การใช้ทรายเป็นพ้ืนที่สนามเพ่ือลดการกระแทก  
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ภาพที่ 2.12 เครื่องเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

 

 
ภาพที่ 2.13 เครื่องเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
  
 2.5.2 กรณีท่ี 2 โรงเรียนบ้านถิ่น (สุขาวิทยา) จังหวัดอุดรธานี 
        เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษาที่โรงเรียนบ้านถิ่น (สุขาวิทยา) เนื่องจากมีเป็นพ้ืนที่
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ้ืนที่ในโครงการ มีการจัดภูมิทัศน์ที่ใช้งบประมาณน้อย 
และแนวคิดการสอนให้เด็กนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นแนวคิด          
ที่ทําให้น่าสนใจและทําการศึกษาโรงเรียนแห่งนี้ 
        2.5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ โรงเรียนบ้านถิ่น (สุขาวิทยา) ตั้งอยู่ที่ 234          
ถนนมิตรภาพ ตําบลบ้านธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัด - อุดรธานี 41150 มีนักเรียน จํานวน 103 คน         
(ชาย 56  คน หญิง  47 คน) มีการเปิดการสอน 8 ห้องเรียน คือ ระดับชั้นอนุบาล (ปฐมวัย)               
มี 2 ห้องเรียน ระดับชั้น ป.1 ถึง ป. 6 อีก 6 ห้องเรียน  
                 2.5.1.2 การศึกษาพ้ืนที่โครงการ การเข้าถึงโรงเรียนบ้านถิ่น (สุขาวิทยา) 
        1) รถยนต์ เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1                    
(ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกม.ที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข2 (ถนนมิตรภาพ)         
ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร 
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          2) รถโดยสารประจําทาง มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ
วิ่งระหว่างกรุงเทพมหานคร - อุดรธานี ทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ 
ถนนกําแพงเพชร (หมอชิต2) สอบถามรายละเอียดได้ท่ี บริษัท ขนส่ง จํากัด 
          3 )  รถไฟ การรถไฟแห่ งประเทศไทย  จัดบริการร ถไฟวิ่ ง ระหว่ า ง
กรุ ง เทพมหานครถึ ง อุดรธานี  ทุกวั น  รายละ เ อียดสอบถามได้ที่ แผนกบริการ เดินทาง                          
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 
แสดง : ที่ตั้งโรงเรียนบ้านบ้านถิ่น (สุขาวิทยา) ภาพที่ 2.14 
สัญลักษณ์ :  
                             ที่ตั้งโรงเรียนบ้านถิ่น (สุขาวิทยา) 

 

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

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
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
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
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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 2.5.1.3 การวางกิจกรรม ในพ้ืนที่ส่วนของโรงเรียนบ้านถิ่น (สุขาวิทยา) มีการใช้ปูาย       
ที่เขียนให้แนวคิดต่างๆ เป็นจํานวนมากภายในโครงการ ดูเป็นระเบียบ มีความสวยงาม โดยวัสดุเป็น 
ไม้ มีความคงทนแข็งแรง โทนสีและรูปทรงดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและมีความสวยงาม                 
และยังเป็นวัสดุที่เป็นไม้เก่าๆ หรือเศษไม้ที่ผุพังแล้ว นํามาตกแต่งใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและความสวยงาม
ให้กับพ้ืนที่ภายในโครงการ 

 
ภาพที่ 2.15 ปูายต่างๆ ภายในโครงการ ที่ทํามาจากเศษไม้ไม่ใช้แล้ว 
 

 
ภาพที่ 2.16 ปูายต่างๆ ภายในโครงการ ที่ทํามาจากเศษไม้ไม่ใช้แล้ว 
 
 (1) การสอนและกิจกรรมเพ่ือสังคมส่วนรวม ในส่วนของโรงเรียนบ้านถิ่น 
(สุขาวิทยา) มีแนวคิดการสอนให้เด็กนักเรียนได้เรียนและทํากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะทําให้เกิด               
ความใกล้ชิดสนิทสนมและมีการช่วย เหลือเกื้ อกูลกัน   ลดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ ง                  
ถึงแม้ว่าโรงเรียน จะมีจํานวนคนน้อยก็ไม่ใช่ปัญหา ถ้าทุกคนร่วมมือกันสร้างและดูแลรักษา ซึ่งการจัด
ภูมิทัศน์ภายในโครงการ มาจากนักเรียนและคณะครูในโรงเรียนช่วยกัน ซึ่งเป็นการสอนและปลูกฝัง
เด็กนักเรียนให้รู้จักพ่ึงพาตัวเอง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์มากนัก  ดังนั้นโรงเรียน           
ที่มีขนาดเล็กท่ีมีจํานวนนักเรียนน้อยควรใช้แนวคิดการสอนแบบนี้ 
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ภาพที่ 2.17 นักเรียนกําลังทํากิจกรรมเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน 
 

 
ภาพที่ 2.18 ภาพนักเรียนกําลังทํากิจกรรมเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน 
 
 (2) การจัดพรรณไม้และวัสดุที่นํามาใช้เป็นที่พัก ภายในพ้ืนที่โรงเรียนบ้านถิ่น 
(สุขาวิทยา) มีการปลูกพืชพรรณประเภทไม้พุ่มเป็นแนวกีดกั้นทางเดินเพ่ือเป็นการบังคับใช้เส้นทาง
ไม่ให้เดินลัดสนาม และยังเป็นจุดที่ดึงดูดสําหรับสายตาอีกด้วย 

 
ภาพที่ 2.19 การปลูกไม้พุ่มเพ่ือกั้นแนวเขต และปูองกันอันตรายต่อเด็ก 
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 (3) วัสดุที่นํามาทําเป็นซุ้มม้านั่ งสําหรับนักเรียนก็เป็นวัสดุที่ดู เป็นไม ้              
สร้างบรรยากาศรื่นรม เพ่ือนั่งพัก หรือให้ผู้ปกครองนั่ง โดยวัสดุที่นํามาใช้คือ ไม้จากปุาชุมชน            
หลังโรงเรียน มีความคงทนแข็งแรง โทนสีและรูปทรงดูสวยงามสะดุดตา อีกทั้งยังช่วยประหยัด
งบประมาณสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีซุ้มม้านั่งสวยงามแบบราคาประหยัด 

 
ภาพที่ 2.20 ซุ้มม้านั่ง (ใช้ไม้จากปุาหลังชุมชนหลังโรงเรียน) 
 
 2.5.3 การนํามาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่โครงการ 
         2.5.4.1 การวางกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่วนรวม เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกในระหว่าง         
เด็กเล็กจนถึงวัยกําลังเด็กโต ซึ่งการที่เด็กมีจิตสํานึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นจะช่วย            
ตัดปัญหาของโรงเรียนสกปรกได ้และทําให้เด็กมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการดูแลพืชพรรณ 
อีกท้ังยังเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีและเกิดความสามัคคีกันภายในโรงเรียน 
         2.5.4.2 รูปแบบของการใช้พรรณไม้  โดยเลือกพรรณไม้ที่ ให้ร่มเงาแก่ พ้ืนที่                     
มีลักษณะเปิดโล่ง ชนิดของพรรณไม้ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก และใช้พรรณไม้เป็นตัวกั้นแนว เขตพ้ืนที่ 
การจัดสวนด้วยไม้พุ่มเพ่ือปูองกันอันตรายแก่เด็ก 
         2.5.4.3 การเลือกใช้วัสดุในการทําซุ้มม้านั่งและปูาย เลือกใช้วัสดุที่มีความสัมพันธ์
กลมกลืนกับพ้ืนที่โดยเลือกใช้วัสดุที่ ไม้ใช้แล้วหรือของที่พุพังมาซ่อมแซมใหม่ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย                
ภายในโรงเรียน และม้านั่งเป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ในโรงเรียน ซึ่งใช้สําหรับนั่งพักเป็นจุดๆภายใน              
บริเวณพ้ืนที่เป็นต้น ซึ่งจะนํามาศึกษาและประยุกต์ใช้ในการออกแบบต่อไป 



บทท่ี 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 
 ศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่โครงการโรงเรียนบ้านดอนจังหันเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยม
ตอนต้น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือที่จะนําข้อมูล
ไปประกอบการออกแบบปรับปรุงโครงการจึงจําเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ แล้วนํามาวิเคราะห์เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลทําให้
การออกแบบพ้ืนที่โครงการนั้นสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการศึกษาข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ข้อมูลระดับมหภาคและข้อมูลระดับจุลภาค 
 

3.1 การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์ 

ภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดนครสวรรค์ 
ที่มา : https://www.nakhonsawan.go.th 
 

   นครสวรรค์ เป็นเมืองโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
โดยมีปรากฏชื่อในศิลาจารึกเรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านสําคัญในการทําศึกสงครามมา
ทุกสมัย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองดังเดิมตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา
ขาด   (เขาฤาษี) จรดวัดหัวเมือง (วัดนครสวรรค์) ยังมีเชิงเทินดินเป็นแนวปรากฏอยู่ เมืองพระบาง 
ต่อมาได้เป็นเมืองชอนตะวัน เพราะตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา และหันหน้า
เมืองไปทางแม่น้ําซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกทําให้แสงอาทิตย์ส่องเข้าหน้าเมืองตลอดเวลา แต่ภายหลังได้
เปลี่ยนเป็น เมืองนครสวรรค์  เป็นศุภนิมิตอันดีนครสวรรค์ มีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาแต่เดิม
ว่า ปากน้ําโพ โดยปรากฏเรียกกันมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามประวัติศาสตร์ในคราวที่พระเจ้า
หงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  กองทัพเรือจาก       
กรุงศรีอยุธยาได้ยกไปรับทัพข้าศึกที่  ปากน้ําโพ แต่ต้านทัพข้าศึกไม่ไหว จึงล่าถอยกลับไป 
ที่มาของคําว่า ปากน้ําโพ สันนิษฐานได้ 2 ประการ คือ อาจมาจากคําว่า ปากน้ําโผล่ เพราะเป็นที่
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ปากน้ําปิง ยม และน่าน มาโผล่รวมกันเป็น ต้นแม่น้ําเจ้าพระยา หรืออีกประการหนึ่ง คือ มีต้นโพธิ์
ขนาดใหญ่อยู่ตรงปากน้ําในบริเวณวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อกวนอูในปัจจุบัน  จึงเรียกกัน
ว่า ปากน้ําโพธิ์  ก็อาจเป็นได้ ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงนํา
พระพุทธรูปชื่อ พระบาง มาค้างไว้ ที่เมืองนี้ต่อมาไทยรบทัพจับศึกกับพม่าและปราบหัวเมืองฝ่าย
เหนือที่แข็งเมืองยกมาตีกรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงเทพมหานคร กองทัพไทยได้ยกเคลื่อนที่ขึ้นมา
เลือกนครสวรรค์ (ที่เคยเป็นโรงทหารเก่าหลังโรงเหล้าปัจจุบัน) เป็นที่ตั้งทัพหลวงแล้วดัดแปลงขุดคู
ประตูหอรบ จากตะวันตกตลาดสะพานดําไปบ้านสันคูไปถึงทุ่งสันคู เดี๋ยวนี้ ยังปรากฏแนวคูอยู่ เมื่อ
ข้าศึกยกลงมาจากทุ่งหนองเบน หนองสังข์ สลกบาตร และตะวันออกเฉียงใต้ของลาดยาวมาเหนือทุ่ง
สันคู เมื่อฤดูแล้งเป็นที่ดอนขาดน้ํา ถ้าฝนตกน้ําก็หลากเข้ามาอย่างแรงท่วมข้าศึกไทยยกทัพตีตลบ
หลัง พม่าวิ่งหนีผ่านช่องเขานี้จึงได้ชื่อว่า เขาช่องขาด มาจนบัดนี้เมืองนครสวรรค์เป็นหัวเมืองชั้นตรีซึ่ง
ปรากฏอยู่ตามกฎหมายเก่าในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ ราว พ.ศ.2100 ว่าด้วยเรื่องดวงตรา
ประทับหนังสือท่ีให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงใช้ในราชการ 
 3.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
  จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างตอนล่างของภาคเหนือและตอนบน
ของภาคกลาง ตั้งอยู่บนละติจูด 15 องศา 42 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 4 ลิปดา
ตะวันออก นครสวรรค์ประกอบด้วยเขตการปกครอง 15 อําเภอ และมีพ้ืนที่ประมาณ 9,597 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของภาคเหนือรองจากเชียงใหม่  
  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและกําแพงเพชร  
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี  
  ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี  
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดตาก  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 

แสดง :  บริเวณอาณาเขต ภาพที่ 3.2 

สัญลักษณ์ :  
                           พ้ืนที่โครงการ 
 

 

ที่มา :   https://earth.google.com/web/ (2560) 
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  3.1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
                    ตามลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นที่
ราบประมาณ 3 ใน 4 ของพ้ืนที่จังหวัด มีแม่น้ําสายสําคัญคือ แม่น้ําปิง แม่น้ํายม และ แม่น้ําน่าน ไหล
มารวมกันเป็น แม่น้ําเจ้าพระยา ไหลผ่านช่วงกลางของจังหวัด แม่น้ําที่กล่าวได้แบ่งพ้ืนที่ของจังหวัด
ออกเป็นด้านตะวันออกและตะวันตก และมีเพียง 6 อําเภอที่ตั้งอยู่บนแม่น้ําสายหลัก สภาพภูมิ
ประเทศทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดมีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่าทึบในเขตอําเภอลาดยาว 
อําเภอแม่วงก์ กิ่งอําเภอแม่เปิน และกิ่งอําเภอชุมตาบง พ้ืนที่ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่เชื่อมโยง
ติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของจังหวัดอุทัยธานีในส่วนทางใต้ของอําเภอแม่วงก์ ส่วนบนของอําเภอแม่วงก์
และอําเภอลาดยาวเป็นส่วนติดต่อกับป่าทึบของจังหวัดตาก ที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของ
จังหวัดกาญจนบุรี สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่ราบค่อนข้างเรียบแคบบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ํา
โดยเฉพาะตอนกลางของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอเมืองฯ อําเภอบรรพตพิสัย อําเภอชุมแสง   
อําเภอท่าตะโก  อําเภอโกรกพระ และอําเภอพยุหะคีรี สภาพพ้ืนที่ทางทิศตะวันตก (เขต         
อําเภอลาดยาว อําเภอแม่วงก์ กิ่งอําเภอแม่เปินและกิ่งอําเภอ ชุมตาบง) และทิศตะวันออก (เขต
อําเภอหนองบัว อําเภอไพศาลี อําเภอตากฟ้าและอําเภอตาคลี) มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่น ยกตัว
ขึ้นจากตอนกลางของจังหวัด สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 50 - 150 เมตร (ประวัติความเป็นมา
และลักษณะภูมิประเทศจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มสํานักงานจังหวัดนครสวรรค์ สืบค้นจาก 
https://www.nakhonsawan.go.th/joomla/attachments/article/214/nakhonsawan2560.p
df, 2560) 
  3.1.4 สภาพภูมิอากาศ 
         พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพ้ืนที่ติดต่อกับหลาย
จังหวัดในภาคกลาง จากการศึกษาสภาพอากาศของนครสวรรค์ จึงทําให้ทราบถึงสภาพอากาศ ดังนี้ 
          3.1.4.1 อุณหภูมิ จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ โดยอุณหภูมิย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2555 - 2559 ที่ผ่านมาของจังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย จึงทํา
ให้นครสวรรค์มีฤดูกาลถึง 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และอุณหภูมิที่แตกต่างกันในฤดูกาล 
ดังนี้  
           อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี เฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส 
           อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  เฉลี่ย 37.6 องศาเซลเซียส 
           อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย เฉลี่ย 24.2 องศาเซลเซียส 
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แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิเฉลี่ยปี พ.ศ.2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ (2560) 
 
 สรุป จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิที่มีผลต่อโครงการในการออกแบบ  ต้องคํานึงถึงสภาพ
อากาศร้อนที่ได้กล่าวมา โดยการออกแบบควรให้มีพ้ืนที่ร่มรื่น และควรคํานึงถึงการดูแลพรรณไม้ที่มี
อุณหภูมิสูง แสงแดดจัดในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคมควรมีการให้น้ําแก่พืช
พรรณไม้ในปริมาณที่มากขึ้น การกําหนดพันธุ์ไม้เพ่ือใช้สําหรับในการออกแบบต้องให้สอดคล้องกับ
สภาพสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากประเภทของพันธุ์ไม้ดั่งเดิมลักษณะพ้ืนที่ในปัจจุบัน จะช่วยทําให้
เราทราบว่าพันธุ์ไม้ชนิดใดบ้างที่เกิดขึ้นหรือสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณนั้น หากนําพันธุ์ไม้ที่ไม่
เหมาะสมมาปลูกก็อาจจะทําให้พันธุ์ไม้เหล่านั้นตายได้ง่าย  
  3.1.4.2 ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําฝนของพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จาก
การศึกษาสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลปริมาณน้ําฝนย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 - 2559 จากสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ ที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณน้ําฝนโดยรวม จํานวนวันฝนตกและฝนสูงสุด
มีค่าต่างกันค่อนข้างมาก  
   ปริมาณน้ําฝนรวม เฉลี่ย 1077.6 มิลลิเมตร 
   จํานวนวันที่ฝนตก เฉลี่ย 108 วัน 
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แผนภูมิที่ 3.2 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปี พ.ศ.2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ (2560) 
 
สรุป จากข้อมูลปริมาณน้ําฝนที่ศึกษามาสังเกตได้ว่าระยะเวลาสองปีที่ผ่านมามีปริมาณน้ําฝนที่
แตกต่างกันมากอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําที่สุดและมากที่สุด ทําให้ยากต่อการที่จะคาดเดาปริมาณน้ําฝนใน
อนาคต และปริมาณน้ําฝนที่ตกยังมีผลกระทบต่อโครงการอย่างมาก เนื่องจากสนามบอลในพ้ืนที่
โครงการเป็นพื้นที่ต่ําและเป็นแอ่ง ในกรณีที่เกิดฝนตกหนักจะทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพ้ืนที่โครงการและ
การระบายน้ําออกไปได้ช้า ดังนั้นการออกแบบควรคํานึงถึงการระบายน้ําในพ้ืนที่โครงการ 
  3.1.4.3 ลมประจําฤด ู

   1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้จะพัดเอ
ความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา สู่ พ้ืนที่โครงการ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือน
กุมภาพันธ์ 
   2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดความชุ่มชื้นและทําให้ฝนตก
เนื่องจากเป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามัน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 
   3) ลมใต้เป็นลมที่พัดพาความร้อนจากทางทิศใต้ตั้งแต่เดือนมีนาคม -
พฤษภาคม  
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แผนภูมิที่ 3.3 ความเร็วลมเฉลี่ยปี พ.ศ.2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ (2560) 
 
 สรุป จากข้อมูลที่ศึกษาเก่ียวกับความเร็วลมเฉลี่ยได้ข้อสรุปว่า 
          ความเร็วลมเฉลี่ยตลอดป ีคือ 2.11 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
          ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมีนาคม คือ 3.7 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
          ความเร็วลมเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนตุลาคม คือ 0.7 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
เนื่องจากข้อมูลข้างต้นทําให้ทราบว่าพ้ืนที่โครงการได้รับผลกระทบจากความลมใต้ที่พัดเข้ามาในพ้ืนที่
โครงการช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ที่อาจจะส่งต่อต้นไม้ในโครงการในเรื่องการค้ํายัน   
  3.1.5.4 ความชื้นสัมพัทธ์ จากการศึกษาความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในรอบ 5 ปี คือ 73% 
ดังนั้นจึงมีผลต่อการให้น้ําแก่พืชพรรณต่างๆ ในช่วงปีที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดคือช่วงเดือนกันยายน-
ตุลาคมไม่ควรให้น้ํามากนัก แต่ปีที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุดคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -เดือนมีนาคมควร
ให้น้ํามาก เนื่องจากมีความชื้นต่ํา 
   ความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม คือ 41% 
   ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนกันยายน - ตุลาคม คือ 96% 
   ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปี คือ 73% 
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แผนภูมิที่ 3.4 แสดงความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงปี พ.ศ.2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ (2560) 
 
 3.1.6 ลักษณะดินโดยทั่วไป 

 
ภาพที่ 3.3 ชุดดินจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มชุดดินที่ 47 
ที่มา : https://oss101.ldd.go.th (2560) 
 
  ดินในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นเศษหินและก้อนหินหนาแน่น
มาก พบชั้นหินพื้นในช่วงความลึกต่ํากว่า 50 - 125 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีเศษหินปะปนเล็กน้อย สีน้ําตาลเข้มหรือสีน้ําตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปน
ดินเหนียวและมีเศษหินและก้อนหินปะปนอยู่มาก สีน้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) 
  จากการศึกษาพบว่า   สภาพพ้ืนที่โครงการส่วนมากเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายมี
คุณสมบัตกิารระบายน้ําได้ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก เป็นดิน
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ที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ ในสภาพดินชื้นจะ
ยืดหยุ่นได้บ้าง เมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรู้สึกนุ่มมือ 
 

3.2 การศึกษาข้อมูลระดับจุลภาค 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 

แสดง :  การเข้าถึงโครงการ ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ์ :  
                            พ้ืนที่โครงการ 
 

 

ที่มา :   https://earth.google.com/web/ (2560) 
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 3.2.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
         การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการนั้นสามารถเดินทางได้ 3 ทางคือ 
            3.2.1.1 การเดินทางที่ 1 โดยรถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทาง
หลวงหมายเลข 1 (ถนน พหลโยธิน) ถึงกิโลเมตรที่ 52 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา
อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 240 กิโลเมตร 
         3.2.1.2 การเดินทางที่ 2 โดยรถประจําทาง บริษัทขนส่ง จํากัด เปิดบริการเดินรถ
กรุงเทพมหานคร - นครสวรรค์ ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ ถนน
กําแพงเพชร สถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ หรือท่ีเว็บไซต์ https://www.transport.co.th/ 
         3.2.1.3 การเดินทางที่ 3 โดยรถไฟ มีขบวนรถไฟออกเดินทางจากสถานีรถไฟ
กรุงเทพฯ - สถานีนครสวรรค์ ทุกวัน  รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง หรือที่เว็บไซต์ 
https://www.railway.co.th/ 
 3.2.2 ข้อมูลสถานที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
         พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตําบลเนินขี้เหล็ก อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มี
เนื้อท่ี 15 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ภาพที่ 3.5 รัศมีการให้บริการและรองรับผู้ที่มาเยือนโรงเรียนบ้านดอนจังหัน 
ที่มา : https://earth.google.com/web/ (2560) 
  
 พ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับส่วนต่างๆดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
 ทิศใต ้ติดกับถนนและทุ่งนา 
 ทิศตะวันออก ติดกับถนนและทุ่งนา 
 ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
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ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่โดยรอบโครงการ 

                        ที่ตั้ง                                                   ลักษณะพ้ืนที่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศเหนือ เป็นพื้นที่ติดกับพ้ืนที่รกร้าง
ด้านข้างของโรงเรียน 

ทิศใต้ เป็นพื้นที่ติดกับถนนด้านข้าง
ของโรงเรียน 

ทิศตะวันตก เป็นพ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่รก
ร้างด้านหลังของโรงเรียน 

ทิศตะวันตก เป็นพ้ืนที่ติดกับถนน
ด้านหน้าของโรงเรียน และถนน
สัญจรหลักภายในซอย 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 

แสดง :  แผนผังบริเวณโครงการ ภาพที่ 3.6 

สัญลักษณ์ : 
                     ทางเข้าโครงการ 
 

 



46 

 

 3.2.3 ลักษณะสถาปัตยกรรม 
        พ้ืนที่บริ เวณภายในโครงการนั้นปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์อยู่แล้ว ซึ่ งภายใน
ประกอบด้วย อาคารอํานวยการ, อาคารอนุบาล, อาคารชั้น ป.1 - ป.3, อาคารชั้น ป.4 - ป.6, อาคาร   
ม.1 - ม.3, โรงอาหาร, ห้องสุขา 
        3.2.3.1 อาคารอนุบาล ลักษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคารชั้นเดียว เป็นห้องเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 อาคารนี้จะติดกับพ้ืนที่สนามเด็กเล่นของเด็กเล็ก และใกล้ทางเข้า
ของโครงการ จึงสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ง่าย โดยเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลนั้นจะทํากิจกรรมบริเวณ
รอบๆ อาคารเรียนนี้ และยังทํากิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในพ้ืนที่นี้ และส่วนนี้จะมีสวนหย่อมเล็กๆ 
ผู้คนเข้ามาใช้บริการในโรงเรียนจะพบกับอาคารนี้เป็นอาคารแรก 

 
ภาพที่ 3.7 อาคารอนุบาล 
 
        3.2.3.2 อาคารอํานวยการ ลักษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น บริเวณ
ด้านล่างเป็นห้องสํานักงานไว้สําหรับผู้เข้ามาติดต่อภายในโรงเรียน ชั้น 2 เป็นห้องพักครู ตัวอาคารติด
กับถนนภายในโครงการ บริเวณด้านอาคารหน้าติดกับเสาธงชาติและสนามฟุตบอล ซึ่งเป็นบริเวณที่
นักเรียนทํากิจกรรมในช่วงเช้าในการเข้าแถวเคารพธงชาติ พ้ืนที่ด้านหน้าของอาคารมีการออกแบบ
สวนหย่อมขนาดเล็กเพ่ือให้ความร่มรื่นให้กับ ผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในโรงเรียน  

 
ภาพที่ 3.8 อาคารอํานวยการ 
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        3.2.3.3 อาคารชั้น ป.1 - ป.3 ลักษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น บริเวณชั้น
ล่างเป็นห้องซ้อมดนตรีสากล ชั้น 2 ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 บริเวณด้านหน้าของ
อาคารติดกับสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสมุนไพร นักเรียนสามารถเข้าใช้ในพ้ืนที่นี้ได้ง่าย สําหรับ
เรียนรู้ในวิชาเรียนที่สอดคล้องกับสวนพฤกษศาสตร์ คุณครูสามารถพานักเรียนมานั่งเรียนนอก
ห้องเรียนได้ และยังให้ความสวยงามภายในสถานศึกษาอีกด้วย 

 
ภาพที่ 3.9 อาคารชั้น ป.1 - ป.3 
 
        3.2.3.4 อาคารชั้น ป.4 - ป.6 ลักษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น บริเวณชั้น
ล่างของอาคารเปิดโล่งมีการใช้เป็นที่ไว้ใช้ประชุมเด็กนักเรียนหรือจัดงานนิทรรศการต่างๆ ชั้น 2 
ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 ,6 บริเวณรอบๆ อาคาร ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ ซึ่งเป็น
อาคารใหม ่

 
ภาพที่ 3.10 อาคารชั้น ป.4 - ป.6 
 
        3.2.3.5 อาคารชั้น ม.1 - ม.3 ลักษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น บริเวณชั้น
ล่างเป็นห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 บริเวณด้านหน้าของอาคาร
มีการปลูกพรรณไม้ใหญ่ไว้แล้ว แต่ต้องรอการเจริญเติบโตจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ในการให้ร่มเงาได้ 
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ภาพที่ 3.11 อาคารเรียน ม.1 - ม.3 
 
        3.2.3.6 โรงอาหาร ลักษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคารชั้นเดียว ไว้สําหรับให้
นักเรียนรับประทานอาหาร โรงอาหารอยู่บริเวณด้านหลังของโรงเรียนถัดมาจากตึกอํานวยการ และมี
ห้องน้ําอยู่ด้านข้างของโรงอาหาร 

 
ภาพที่ 3.12 โรงอาหาร 
 
        3.2.3.7 บ้านพักครู ลักษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นคอนกรีต 
ชั้นบนเป็นไม้ สําหรับเป็นบ้านพักของครู ในพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าของบ้านพักครู จะเป็นพ้ืนที่สําหรับ
จอดรถ และพ้ืนที่สวนผักของโรงเรียน 

 
ภาพที่ 3.13 บ้านพักครู 
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        3.2.3.8 ลานอเนกประสงค์ ลักษณะแนวสถาปัตยกรรมเปิดโล่งเป็นลานกิจกรรม
นันทนาการสําหรับเล่นกีฬาต่างๆ ดังนี้ ตระกร้อ , วอลเล่ย์บอล , บาสเก็ตบอล เป็นพ้ืนที่สําหรับทํา
กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน งานวันสําคัญของโรงเรียน ในพ้ืนที่ส่วนนี้จะอยู่ติดกับทางเข้าและแนวรั้ว
ด้านหน้าของโครงการ ซึ่งจะมองเห็นได้ง่ายจากผู้ที่สัญจรผ่านหน้าโครงการ  

 
ภาพที่ 3.14 ลานอเนกประสงค์ 
 
 3.2.4 พืชพรรณเดิมในโครงการ 
        ภายในโครงการนั้นเนื่องจากปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้มาเป็นระยะยาวนาน มีสภาพ
เสื่อมโทรม และไม่ได้มีการวางรูปแบบในการจัดภูมิทัศน์ที่ถูกต้องตามหลักพรรณไม้ต่างๆ  ที่มีอยู่ใน
โครงการนั้น ส่วนมากจะเป็นต้นไม้เก่าที่ได้ทําการปลูกเป็นเวลานาน  มีสภาพไม่สวยงามอย่างเห็นได้
ชัด แต่ยังให้ร่มเงาบ้างในบางจุด ซึ่งแสดงตําแหน่งพรรณไม้ (ดังภาพที่ 3.15) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 
แสดง : พืชพรรณเดิมในโครงการ ภาพที่ 3.15 
สัญลักษณ์ :  
                             แสดงชื่อและตําแหน่งพืชพรรณ 
 

 

ง้ิว 

มะม่วง 

คูน 

หูกวาง 

สัก 

กระพี้จั่น 

กระพี้จั่น 

สัก 

ลีลาวด ี

ไทร 

คูน 

สะเดา 

คูน 

มะขาม 

คูน 
สะเดา 

สะเดา 

พุทรา 

หูกวาง 

กระพี้จั่น 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงพืชพันธุ์เดิมภายในโครงการ  

    ชนิด                 ลักษณะทั่วไป                   ลักษณะนิสัย             ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์            

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ ป็ น ไ ม้ ยื น ต้ น
ข น า ด ใ ห ญ่  มี
ความสูงประมาณ 
20-25 เมตร พุ่ม
หนาทึบตลอดปี มี
รากที่แข็งแรง     ต้นสะเดา 

ชอบแสงแดดจัด
และทนแล้งได้ดี
ม าก  ทั้ ง ยั ง เป็ น
ต้นไม้ที่ไม่มีแมลง
มารบกวน 

เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา
ได้ดี ทรงพุ่มหนา
ทึบและสวยงาม 
หมายเหตุ เก็บไว้
เป็นไม้เดิมให้ร่ม
เงา 

เป็นพรรณไม้ยืน
ต้นขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ลําต้นมี
ความสูงประมาณ 
10-20 เมตร 

ชอบดินร่วนปนทราย 
อยู่ได้ในแดดอ่อนถึง
กลางแจ้ง ต้องการน้ํา
ปานกลางถึงมาก 

เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา
เป็ น พุ่ม โปร่ ง  มี
รากอากาศห้อย 
หมายเหตุ เก็บไว้
เป็นไม้เดิมให้ร่ม
เงา     ต้นไทร 

    ต้นงิ้ว 

เป็นไม้ยืนต้นผลัด
ใบ ลําต้นสูงได้ถึง 
25-30 เมตร ตาม
ลํ า ต้ น มี ห น า ม
แหลม 

ชอบแสงแดดจัด
และทนแล้งได้ดี
มาก 

ด อ ก มี ค ว า ม
สวยงาม 
หมายเหตุ เก็บไว้
เพราะให้ ความ
สวยงามและร่ม
รื่น 
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ตารางที่ 3.2 แสดงพืชพันธุ์เดิมภายในโครงการ (ต่อ)  

    ชนิด                 ลักษณะทั่วไป                   ลักษณะนิสัย             ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    ต้นมะม่วง 

เป็นพรรณไม้ยืน
ต้ น ข น า ด ใ ห ญ่ 
แตกกิ่งก้านสาขา
ออก ไป รอบต้ น
มากมายจนดูหนา
ทึบ 

เ ป็ น พ ร ร ณ ไ ม้
กลางแจ้ง ที่ชอบ
แ ส ง แ ด ด จั ด 
เจริญเติบโตได้ดี
ใ น ดิ น ร่ ว นผส ม
พิเศษ 

เป็นไม้ยืนต้นที่ให้
ร่ม เ งาได้ดี  ทรง
พุ่มหนาทึบ 
-หมายเหตุ เก็บไว้
เป็นไม้เดิมให้ร่ม
เงา 

ไม้ ยื นต้ น ขน าด
ก ล า ง  สู ง  5 -7
เมตร ลําต้นและ
กิ่งมีหนามแหลม 

ชอบอยู่ในที่มีแดด 
ช อ บ ดิ น ร่ ว น มี
อินทรียวัตถุมากๆ 

เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา
ได ้
หมายเหตุ ไม่เก็บ
ไว้ เพร าะลํ า ต้ น
และกิ่ ง มี หน าม
แหลม     ต้นพุทรา 

    ต้นคูน 

เ ป็ น ไ ม้ ยื น ต้ น

ข น า ด ก ล า ง  มี

ความสูง 10 -20 

เมตร 

ชอบดินร่ วนปน
ทราย  อยู่ ไ ด้ ใ น
แ ด ด อ่ อ น ถึ ง
ก ล า ง แ จ้ ง 
ต้องการน้ํ าปาน
กลางถึงมาก 
 

มีสีดอกสวยงาม
และร่มเงา 
หมายเหตุ เก็บไว้
เพราะให้ ความ
สวยงามและร่ม
รื่น 
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ตารางที่ 3.2 แสดงพืชพันธุ์เดิมภายในโครงการ (ต่อ)  

    ชนิด                 ลักษณะทั่วไป                   ลักษณะนิสัย             ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ต้นหูกวาง 

เ ป็ น ไ ม้ ยื น ต้ น
ประเภทผลัดใบ มี
ความสูงประมาณ 
8 - 25 เมตร 

ชอบดินร่ วนปน
ทราย  อยู่ ไ ด้ ใ น
แ ด ด อ่ อ น ถึ ง
ก ล า ง แ จ้ ง 
ต้องการน้ํ าปาน
กลางถึงมาก 
 
 

เป็นไม้ยืนต้นที่ให้
ร่ม เ งาได้ดี  ทรง
พุ่มหนาทึบ 
-หมายเหตุ เก็บไว้
เป็นไม้เดิมให้ร่ม
เงา 

เป็นไม้ยืนต้นผลัด
ใบขนาดใหญ่  มี
ความสูง 20 - 30 
เมตร เปลือกต้น
เ รี ย บ ห รื อ แ ต ก
เป็นร่องเล็กๆ 

ชอบดินที่ระบาย
น้ําได้ดี และน้ําไม่
ท่ ว ม ขั ง ห รื อ
อ า จ จ ะ เ ป็ น ดิ น
ร่วนปนทรายชอบ
แสงแดดจัด 

เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา
ได้ นิยมปลูกริม
ถนน 
-หมายเหตุ เก็บไว้
เป็นไม้เดิมให้ร่ม
เงา 

 ต้นสัก 

 ต้นมะขาม 

เ ป็ น ไ ม้ ยื น ต้ น
ขนาดกลางจนถึง
ขนาดใหญ่แตก
กิ่งก้านสาขามาก
ไม่มีหนามเปลือก
ต้ น ข รุ ข ร ะ แ ล ะ
ห น า  สี น้ํ า ต า ล
อ่อน 

ขึ้นได้ในดินเกือบ
ทุกชนิด ทนแล้ง 
ต้องการปริมาณ
น้ําปานกลาง  

ป ลู ก ใ ห้ ร่ ม เ ง า 
ลานจอดรถ ริ ม
ถนน 
-หมายเหตุ เก็บไว้
เพราะให้ร่มเงา 
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ตารางที่ 3.2 แสดงพืชพันธุ์เดิมภายในโครงการ (ต่อ)  

    ชนิด                 ลักษณะทั่วไป                   ลักษณะนิสัย             ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์            

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นไม้ต้น ขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง 
ผลัดใบ สูง 8–20 
เมตร เรือนยอด
ทรงกลม เปลือกสี
น้ําตาล ต้นกระพ้ีจั่น 

ชอบดินร่ วนปน
ท ร า ย  ท น แ ล้ ง 
ต้องการปริมาณ
น้ําปานกลาง  
 

นิยมปลูกเป็นไม้
ป ร ะ ดั บ ส ว น
เพ่ือให้ร่มเงาและ
มีดอกสวยงาม  
-หมายเหตุ เก็บไว้
เป็นไม้เดิมให้ร่ม
เงา 

เป็นไม้ยืนต้นที่มี
ลั กษณะ พุ่มเตี้ ย
แคระสูงประมาณ 
0.6 - 12 เมตร 
ก้านสาขาและพุ่ม
ใ บ ส ว ย ง า ม  มี
น้ํายางสีขาว 

เป็นไม้กลางแจ้ง 
ชอบแสงแดด ทน
ต่อความแห้งแล้ง 
ไ ม่ ช อบ น้ํ า ม า ก 
ดินที่เหมาะสมใน
การปลูกลีลาวดี
ดินร่วนปนทราย 

นิ ยมปลู กกัน ใน   
รีสอร์ท เพราะมี
ก้านสาขา พุ่มใบ
แ ล ะ มี ด อ ก ที่
สวยงาม 
-หมายเหตุ เก็บไว้
ใ ห้ ร่ ม เ ง า แ ล ะ
ความสวยงามแก่
อาคาร 

ต้นลีลาวดี 



55 

 

 3.2.5 ลักษณะทางธรณี 
  พ้ืนที่ภายในตัวจังหวัดนั้นประกอบด้วยชุดดินต่างๆ มากมาย ซึ่งพ้ืนที่โครงการนั้นได้
เป็นพื้นที่ชุดดินนครสวรรค์ซึ่งอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 47 
  ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นเศษหินและก้อนหินหนาแน่นมาก 
พบชั้นหินพ้ืนในช่วงความลึกต่ํากว่า 50 - 125 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือ
ดินร่วนเหนียวปนทราย มีเศษหินปะปนเล็กน้อย สีน้ําตาลเข้มหรือสีน้ําตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5 - 6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดิน
เหนียวและมีเศษหินและก้อนหินปะปนอยู่มาก สีน้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0 - 7.0)  
  ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนหินหนาแน่น พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน
สูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย บริเวณที่มีความลาดชันไม่มากนัก (ไม่เกิน 12%) และดินไม่ตื้น
มาก อาจใช้ปลูกพืชไร่ได้ แต่ต้องรบกวนดินน้อยที่สุด พร้อมทั้งจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําที่
เหมาะสมโดยใช้วิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี พ้ืนที่ลาดชันสูงไม่ควรนํามาใช้เพาะปลูก 
 3.2.6 ลักษณะทางภูมิอากาศ 
  จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ในเขตร้อนแบบมรสุม อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด 
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว(เริ่มตั้งแต่
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์)  ซ่ึงความกดอากาศสูงจากประเทศจีนมีคุณสมบัติเย็นและ
แห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ ทําให้จังหวัดนครสวรรค์ประสบกับสภาวะหนาวเย็นและ
แห้ง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน(เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ํา
ที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือของ
ประเทศไทย ทําให้มีฝนตกชุกและอากาศชุ่มชื้น 
  จากการสํารวจภายในพ้ืนที่โครงการจะมีลมพัดเข้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ตะวันตกเฉียงใต้ แต่เนื่องจากพ้ืนที่รอบโครงการเป็นพ้ืนที่โล่งรอบด้านจึงทําให้ลมเข้าพ้ืนที่โครงการ
ตลอด แต่มีบางพ้ืนที่อาจจะได้รับลมน้อยเพราะมีอาคารเรียนบังทําให้ทิศทางลมเปลี่ยนไป ส่วนใน
แสงแดดจากในภาพสัญลักษณ์สีแดงคือพ้ืนที่โดนแสงแดดตลอดทั้งวัน ส่วนสีเหลืองคือพ้ืนที่โดน
แสงแดดช่วงเช้า และส่วนสีส้มคือพ้ืนที่โดนแสงแดดช่วงบ่าย แต่มีบางพ้ืนที่ที่มีอาคารใกล้เคียงเลยทํา
ให้ได้รับแสงรําไรคือส่วนสีเทา(ดังภาพท่ี 3.16)  
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 3.2.7 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนที่ 
  3.2.7.1 ระบบไฟฟ้า ภายในโครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ลาดยาว ซึ่งถูกจ่ายผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการแล้วค่อยจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่ง
เสาไฟฟ้าหลักตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าและข้างในโครงการ พ้ืนที่ในโครงการมีเสาไฟฟ้า 8 ต้น ซึ่งติดกับ

 
 
  
 
  

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 

แสดง :  แผนผังแสดงสภาพภูมิอากาศของโครงการ ภาพที่ 3.16 

สัญลักษณ์ :              ลมในพื้นท่ี            
 
                แดดทั้งวัน  แดดบ่าย  แดดเช้า  แดดรําไร   วงโคจร   ดวงอาทิตย์ 
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รั้วของโครงการ และภายในโครงการ โดยสายไฟจะส่งไปยังอาคารต่างๆภายในโรงเรียน ในการ
ออกแบบจึงควรมีการคํานึงของความสูงพืชพรรณ เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 

 
ภาพที่ 3.17 ระบบไฟฟ้า 
 
  3.2.7.2 ระบบน้ าการใช้น้ าอุปโภคและบริโภค 
   1) น้ าอุปโภค ระบบการใช้น้ าอุปโภคบริโภคภายในโครงการจะใช้น้ าประปา
โดยจะมีถังเก็บน้ าไว้ใช้ส ารองในตอนขาดแคลนน้ า (ดังภาพท่ี 3.18) 
   2) น้ าเพ่ือบริโภค ระบบการใช้น้ าบริโภคภายในโครงการโดยใช้น้ าประปา
มาใช้ในการบริโภคผ่านระบบกรองน้ าเพ่ือให้มีปลอดภัยในการบริโภคมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 3.18 ระบบน้ าการใช้น้ าอุปโภคบริโภค 
 
   ระบบน้ าในโครงการจะเปนนน้ าประปา มีถังเก็บน้ าไว้ใช้ในโครงการโดยท่อ
ประปาจะเดินบริเวณริมรั้วของโครงการ ส่วนระบบระบายน้ าในโครงการพบว่าโรงเรียนบ้านดอน
จังหัน ไม่มีระบบระบายน้ า เพราะว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่เปนนดินและดินร่วนปนทราย  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 

แสดง :  แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในโครงการ ภาพที่ 3.19 
สัญลักษณ์ :      
           แสดงระบบไฟฟ้า 

แสดงระบบท่อน้ําประปา  
เสาไฟฟ้า       
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 3.2.8 ทัศนียภาพโครงการ 
         3.2.8.1 ทัศนียภาพด้านทิศตะวันตกมองไปยังทิศตะวันออก เปนนมุมมองแบบเปิดกว้าง 
(Open View) เมื่อมองไปแล้วเห็นทางสัญจรหลักด้านหน้าโครงการ โดยเปนนพ้ืนที่โล่งมีเสาไฟ อาคาร
เรียน และไม้ยืนต้น ยังขาดพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนและน่าเข้าใช้บริการ (ดังภาพท่ี 3.20) 

 
ภาพที่ 3.20 มุมมองจากภายนอกโครงการด้านทิศตะวันออก 
 
         3.2.8.2 ทัศนียภาพด้านทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ เปนนมุมมองแบบเปิดกว้าง (Open 
View) เมื่อมองไปแล้วเห็น ลานกีฬานันทนาการ บริเวณนี้โดยรอบเปนนพ้ืนที่โล่ง มีการจัดภูมิทัศน์อยู่
บางส่วน (ดังภาพท่ี 3.21) 

 
ภาพที่ 3.21 มุมมองจากภายนอกโครงการด้านทิศเหนือ 
 
         3.2.8.3 ทัศนียภาพด้านทิศใต้มองไปยังทิศเหนือ เปนนมุมมองแบบเปิดกว้าง (Open 
View) เมื่อมองไปแล้วเห็น สนามฟุตบอล และ อาคารอ านวยการ มีการจัดภูมิทัศน์อยู่บางส่วน 
บริเวณนี้โดยรอบเปนนพื้นที่โล่ง (ดังภาพท่ี 3.22) 
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ภาพที่ 3.22 มุมมองจากภายนอกโครงการด้านทิศใต้ 
 
         3.2.8.4 ทัศนียภาพด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตก เปนนเปนนมุมมองแบบเปิด
กว้าง (Open View) เมื่อมองไปแล้วเห็นบริเวณสระน้ า พ้ืนที่ม้านั่งพักผ่อน และก็อาคารเรียน มีไม้ยืน
ต้นเพื่อให้ร่มเงาในบางส่วน (ดังภาพท่ี 3.23) 

 
ภาพที่ 3.23 มุมมองจากภายนอกโครงการด้านตะวันออก 
 
         3.2.8.5 ทัศนียภาพด้านทิศตะวันตกมองไปยังทิศตะวันออก เปนนเปนนมุมมองแบบเปิด
กว้าง (Open View) เมื่อมองไปแล้วเห็นบริเวณลานกีฬา และก็อาคารเรียน มีไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงาใน
บางส่วน (ดังภาพท่ี 3.24) 

 
ภาพที่ 3.24 มุมมองจากภายนอกโครงการด้านตะวันตก 
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         3.2.8.6 ทัศนียภาพด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตก เปนนเปนนมุมมองแบบเปิด
กว้าง (Open View) เมื่อมองไปแล้วเห็นสนามฟุตบอล และพ้ืนที่โล่ง มีไม้ยืนต้นเพ่ือให้ร่มเงาใน
บางส่วน (ดังภาพท่ี 3.25) 

 
ภาพที่ 3.25 มุมมองจากภายในโครงการด้านตะวันออก 
 
         3.2.8.7 ทัศนียภาพด้านทิศใต้มองไปยังทิศตะวันตก เปนนเปนนมุมมองแบบเปิดกว้าง 
(Open View) เมื่อมองไปแล้วเห็นพื้นที่โล่ง ขาดการจัดภูมิทัศน์ในพื้นท่ี (ดังภาพท่ี 3.26) 

 
ภาพที่ 3.26 มุมมองจากภายในโครงการด้านทิศใต้ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 

แสดง :  มุมมองทัศนียภาพภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ ภาพที่ 3.27 
สัญลักษณ์ :   
                            ทิศทางมุมมอง 
 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 
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 3.2.9 การแบ่งพ้ืนที่โครงการตามการใช้สอยปัจจุบัน 
         เนื่องจากในพ้ืนที่โครงการมีจุดที่ต้องออกแบบหลายจุด เพ่ือให้การออกแบบในแต่ละ
โซนมีประสิทธิภาพ จึงได้ทําการศึกษาพ้ืนที่แต่ละจุดว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และควรทําการแก้ไขจึงแบ่ง
พ้ืนที่ในการออกแบบเป็นกลุ่ม ได้แก่ Zone A, Zone B, Zone C ตามลําดับ 

 
 

 
  

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 
แสดง :  การแบ่งพ้ืนที่โครงการตามการใช้สอยปัจจุบัน ภาพที่ 3.28 
สัญลักษณ์ :             
 

                Zone A          Zone B          Zone C 
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จากการศึกษาและวิเคราะห์เราสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเปนนโซนๆ ได้ 3 โซน ดังนี้ คือ Zone A 
พ้ืนที่ด้านหน้าของพ้ืนที่โครงการซึ่งเปนนพ้ืนที่ทางเข้าและเปนนส่วนของพ้ืนที่เด็กเล็ก Zone B ลานกีฬา
และสนามฟุตบอล Zone C บริเวณหลังโครงการ มีโรงอาหาร บ่อน้ า และก็พ้ืนที่ส าหรับพักผ่อน    
(ดังภาพท่ี 3.28 และตารางท่ี 3.3) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพื้นที่ตามโซนต่างๆ (ต่อ) 

 ที่ตั้ง      ลักษณะของพ้ืนที่ 

 พื้นที่ Zone A 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พื้นที่ Zone A มี
ขนาดพ้ืนที่  4 ,425 ตารางเมตร อยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ เป็นพื้นที่ติดกับ
ถนนทางเข้าโครงการ ทิศใต้ติดกับสนามฟุตบอล 
ทิศตะวันออกติดกับโรงอาหาร 

ลักษณะพื้นที่ : จะเป็นพ้ืนที่สําหรับเด็กเล็กอยู่
ในช่วงวัยอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ภายในพ้ืนที่ประกอบไปด้วย สนามเด็กเล่นวัย
เล็ก ห้องน้ําเด็กเล็ก อาคารอํานวยการ อาคาร
อนุบาล 1 -3 และอาคารประถมชั้นปีที่  1 -3 
บริเวณพ้ืนที่รอบๆ จะมีพรรณไม้เดิมอยู่ทั้งไม้ยืน
ต้นและไม้พุ่ม ไม่เป็นระเบียบ ช่วงเช้ามีแสงแดด
รําไรลมพัดผ่านด้านตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัญหาและข้อจ ากัด : เนื่องจากพ้ืนที่อยู่บริเวณ
ด้านหน้าของโรงเรียน จึงมีผู้ใช้ส่วนมากในพ้ืนที่ 
บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว มีพรรณไม้ที่มีความเสื่อม
โทรม ไม่ได้รับการดูแล และยังมีพ้ืนที่พักผ่อนทํา
กิจกรรมไม่เพียงพอต่อผู้ใช้โครงการ สวนหย่อมมี
สภาพเสื่อมโทรมทําให้ไม่มีความสวยงามและไม่
น่ามองไปยังพ้ืนที่ อีกทั้งพรรณไม้ที่ใช้ควรไม่มี
หนามหรือกิ่งยื่นที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้โครงการ 
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ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพื้นที่ตามโซนต่างๆ (ต่อ) 

 ที่ตั้ง      ลักษณะของพ้ืนที่ 

 พื้นที่ Zone B 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะท่ีตั้งของพ้ืนที่ : พื้นที่ Zone B มีขนาด
พ้ืนที่ 10,920 ตารางเมตร อยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของโครงการ เป็น พ้ืนที่ติดกับถนน
ทางเข้าโครงการ ทิศใต้ติดกับถนนและทุ่งนา ทิศ
ตะวันออกติดกับอาคารเรียนและบ่อเลี้ยงปลาใน
โรงเรียน 
 
ลักษณะพื้นที่ : เป็นพื้นที่สําหรับเล่นกีฬาและทํา
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ภายในพ้ืนที่
ประกอบไปด้วย สนามฟุตบอล ลานกีฬา และ
อาคารเรียนที่บริเวณด้านล่างเปิดโล่งสามารถทํา
กิจกรรมอ่ืนได้ สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเปิดโล่ง มี
แสงแดดตลอดวัน มีลมพัดผ่านด้านทิศตะวันตก
เฉียงใต ้
 

ปัญหาและข้อจ ากัด : เนื่องจากสนามฟุตบอลมี
ขนาดพ้ืนที่ใหญ่และต่ํากว่าพ้ืนที่อ่ืนๆในโครงการ 
และมีหญ้าบางส่วนตาย จึงมีสภาพพ้ืนที่ที่ไม่
สวยงาม และบริเวณรอบๆ ลานกีฬามีม้านั่ง
พักผ่อนไม่เพียงพอต่อผู้ใช้โครงการ อีกทั้งสภาพ
ภูมิทัศน์รอบๆก็มีความเสื่อมโทรม ไม่ได้รับการ
ดูแล จึงเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ค่อยน่าใช้นัก นอกจากผู้ใช้
โครงการมาทํากิจกรรมออกกําลังกายในพ้ืนที่
เท่านั้น 
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ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพื้นที่ตามโซนต่างๆ (ต่อ) 

 ที่ตั้ง      ลักษณะของพ้ืนที่ 

 พื้นที่ Zone C 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พื้นที่ Zone C มี
ขนาดพ้ืนที่  8 ,340 ตารางเมตร อยู่ทางทิศ
ตะวันตกออกของโครงการ เป็นพ้ืนที่อยู่ส่วนหลัง
ของโรงเรียน ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตกจะติดกับพ้ืนที่รกร้าง และทุ่งนาบริเวณ
รอบข้างทางทิศดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ เปิดโล่ง ทิศ
ตะวันตกติดกับอาคารเรียนต่างๆในโรงเรียน 
 
ลักษณะพื้นที่ : เป็นพ้ืนที่ใช้สําหรับพักผ่อน
ในช่วงพักกลางวัน และช่วงเย็นหลังเลิกเรียน 
และ ซึ่งจะประกอบไปด้วย บ้านพักครู โรงจอด
รถ โรงอาหาร ห้องน้ํา อาคารเรียน และบ่อเลี้ยง
ปลา บริเวณพ้ืนที่รอบๆ จะมีพรรณไม้เดิมอยู่ 
ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ซึ่งไม่เป็นระเบียบ และให้
ร่มเงาแก่พ้ืนที่ได้เพียงเล็กน้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะ
ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน และมีลมพัดผ่าน
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ปัญหาและข้อจ ากัด : เนื่องจากพ้ืนที่อยู่บริเวณ
ด้านหลังของโรงเรียน มีผู้ใช้พอสมควรไม่มากนัก 
ส่วนมากจะใช้พ้ืนที่บริเวณนี้ในช่วงพักกลางวัน 
หรือหลังเลิกเรียน บริเวณนี้ส่วนมากจะมีผู้ใช้
โครงการบางส่วนนํารถยนต์มาจอด และเข้ามา
นั่งพักผ่อน แต่ด้วยสภาพพ้ืนที่มีความร่มเงา   
แค่บางส่วน จึงทําให้ผู้ ใช้ เลือกที่จะใช้ พ้ืนที่
พักผ่อนแค่บางจุดที่มีร่มเงาเท่านั้น ทําให้พ้ืนที่
ส่วนอ่ืนที่ไม่มีผู้ใช้เข้ามานั่งพักผ่อนและไม่เกิด
ประโยชน์ในพื้นท่ีว่างส่วนนั้น 
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3.3 รายละเอียดด้านผู้ใช้โครงการ 
 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีลักษณะ สภาพของพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นยังไม่เหมาะสม และยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นการศึกษาจึงใช้วิธีการศึกษาจากการสอบถามข้อมูลต่างๆ สัมภาษณ์ความ
ต้องการทํากิจกรรมด้านต่างๆ ของผู้ใช้ต่อพ้ืนที่โครงการ สังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้ ในการทํากิจกรรม
ต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการ และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านพฤติกรรมของมนุษย์ ในการเลือก
กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดของผู้ใช้ได้ดังนี้ ประเภทของผู้ใช้โครงการแยก
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 3.3.1 กลุ่มผู้ใช้ประจํา คือ กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทและหน้าที่ในโรงเรียนเป็นชีวิตประจําวัน
เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องกันและสม่ําเสมอ เช่น อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นักการภารโรงและ
แม่บ้าน โดยกลุ่มผู้ใช้ประจํามีพ้ืนที่ทํากิจกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งมีอาณาเขตครอบครองอย่างจํากัด
ในพ้ืนที่ประกอบกิจกรรมแต่ละวัน ลักษณะการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการแบ่งเป็นพ้ืนที่การเรียนการ
สอนและปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยแบ่งออกเป็นห้องๆอย่างชัดเจนและสัดส่วนพ้ืนที่ภายนอก
อาคารใช้ในการพักผ่อนหรือเล่นกีฬาทํากิจกรรมนันทนาการ พฤติกรรมของผู้ใช้ประจําของผู้ใช้
โครงการ แบ่งออกได้ดังนี้ 
         3.3.1.1 คณะอาจารย์ มีการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการทํากิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ เป็น
สถานที่พักผ่อน ทําการเรียนการสอน ในบางส่วนอาศัยอยู่ในโครงการจะใช้พ้ืนที่ตลอดเวลา ตั้งแต่เช้า 
กลางวัน และช่วงเย็น มีการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น เดินตรวจสอบความเรียบร้อย ส่งนักเรียนกลับบ้าน
และอาจเดินทางกลับบ้าน 
         3.3.1.2 นักเรียน มีการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการตลอดทั้งวันทุกช่วงเวลาตั้งแต่ในช่วง
เช้า มีการใช้พ้ืนที่บริเวณหน้าอาคารอํานวยการเพ่ือทํากิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ช่วงกลางวันมี
การใช้พื้นท่ีบริเวณโรงอาหาร พ้ืนที่พักผ่อนมีร่มเงา ภายในอาคารเรียน ห้องสมุด สนามกีฬาต่างๆและ
ช่วงเย็นมีการใช้พ้ืนที่ในการเดินทางกลับบ้าน เรียนพิเศษนอกเวลาเรียนตามอาคารเรียน สนามกีฬา
ต่างๆ เพื่อออกกําลังกายก่อนกลับบ้าน 
         3.3.1.3 นักการภารโรง ลูกจ้างต่างๆและแม่บ้าน มีการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการในบาง
พ้ืนที่ทั้งภายในตัวอาคารและบริเวณรอบโครงการ จะมีหน้าที่ทําความสะอาดตรวจสอบความ
ปลอดภัยภายในอาคารและโดยรอบโครงการ 
         3.3.1.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการในบางพ้ืนที่ทั้ง
ภายในตัวอาคารและบริเวณรอบโครงการ ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะมีหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยบริเวณรอบโครงการอาจจะทั้งกลางวันและกลางคืน 
  จากการศึกษาข้อมูลผู้ใช้โครงการ โดยสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นอาจารย์ประจํา ครู
อัตราจ้าง ลูกจ้างประจํา/ลูกจ้างชั่วคราว เริ่มใช้พ้ืนที่โครงการตั้งแต่ เวลา 07.00 น. ช่วงเวลาก่อนเข้า
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สอน มีบางส่วนใช้พ้ืนที่ทํากิจกรรมกับนักเรียนในตอนเช้าเวลาเข้าแถว บางส่วนอยู่ในห้องพักครู เมื่อ
พักเที่ยงจะนั่งพักผ่อน พูดคุยกันในห้องพักครูมากกว่านั่งภายนอกอาคาร และจะใช้ พ้ืนที่นอกอาคาร
อีกครั้งตอนหลังเลิกเรียน ในการคุมเด็กเข้าแถวเลิกเรียน 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้โครงการมีการใช้พ้ืนที่ส่วนที่เป็นอาคารเรียนเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนพ้ืนที่นอกอาคารเรียนยังมีการใช้น้อย จะใช้พ้ืนที่เวลาเรียนเฉพาะวิชา ทํากิจกรรมของโรงเรียน 
หรือเล่นกีฬาตอนพักเที่ยง และหลังเลิกเรียนตั้งแต่ 16.30 น. เป็นต้นไป เนื่องจากพ้ืนที่ยังขาดการจัด
สภาพภูมิทัศน์ที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ขาดแบ่งเขตการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน และขาด
การใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ต่อผู้ใช้โครงการ 
 3.3.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ กลุ่มบุคคลที่ใช้พ้ืนที่เป็นครั้งคราวในระยะเวลาอันสั้นตามบทบาท
เฉพาะในช่วงที่ใช้พ้ืนที่ลักษณะการใช้กลุ่มนี้จะไม่มีพ้ืนที่ใช้สอยประจําวันหรือพ้ืนที่ครอบครองถาวร 
แต่มีการใช้พ้ืนที่บางส่วนชั่วคราว ขาดความสม่ําเสมอหรือเว้นระยะช่วงการใช้เวลาค่อนข้างนานผู้ใช้
จะไม่มีความผูกพันทางจิตใจกับสภาพแวดล้อมเหมือนผู้ใช้พ้ืนที่ประจําพฤติกรรมของผู้ใช้ชั่วคราวของ
ผู้ใช้โครงการสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
         3.3.2.1 อาจารย์พิเศษคุมสอบและคณะกรรมการคุมสอบ มีการใช้พ้ืนที่โครงการ
ภายในอาคารเรียนเพ่ือกิจกรรมคุมสอบ ส่วนช่วงพักรับประทานอาหารอาจจะใช้ห้องประชุมในการ
รับประทานอาหารหรือห้องรับรองท่ีทางโรงเรียนจัดหาไว้ให้ 
         3.3.2.2 นักเรียนที่มาดูงานวิชาการ มีการใช้พ้ืนที่โครงการทั้งภายในอาคารและ
ภายนอกอาคารเพ่ือดูงานวิชาการต่างๆ ของโรงเรียนตามบริเวณพ้ืนที่ต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดรองรับ
ไว้ 
         3.3.2.3 ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มีการใช้พ้ืนที่โครงการนอกอาคารเรียนเพราะมารับ -ส่ง
นักเรียน ส่วนอีกกรณีหนึ่งจะใช้พื้นที่โครงการภายในอาคารเรียนหรือประชุมตามที่โรงเรียนได้กําหนด
ไว้ เนื่องจากมีการประชุมผู้ปกครอง 
         3.3.2.4 กลุ่มผู้ใช้ที่มาเล่นกีฬา ลักษณะการใช้สอยพ้ืนที่จะใช้ในเรื่องของกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ เล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล แบดมินตัน เปตอง บาสเกตบอล นั่งพักผ่อน ส่วนมากเป็น
ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ตามชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ การทํากิจกรรมนันทนาการจะเป็นช่วงเวลาหลังเลิก
เรียน และช่วงเวลาของวันหยุด  
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ตารางท่ี 3.4 สรุปจํานวนผู้ใช้พ้ืนที่โครงการปีการศึกษา 2560 
จํานวนผู้ใช้ประจําพื้นที่โครงการ 

 ชาย หญิง 
ผู้บริหาร 1 - 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 1 - 
อาจารย์ประจํา 9 9 
ครูอัตราจ้าง - 1 
ลูกจ้างประจํา/ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 
แม่ครัว - 3 

นักการภารโรง 1 - 
อนุบาล 1 10 15 
อนุบาล 2 11 13 
ประถมศึกษาที่ 1 10 11 
ประถมศึกษาที่ 2 13 10 
ประถมศึกษาที่ 3 14 10 
ประถมศึกษาที่ 4 15 9 
ประถมศึกษาที่ 5 12 9 
ประถมศึกษาที่ 6 6 15 
มัธยมศึกษาท่ี 1  6 8 
มัธยมศึกษาท่ี 2 14 6 
มัธยมศึกษาท่ี 3 9 10 
รวม 133 131 
รวมจํานวนผู้ใช้ (ชาย และหญิง) 264 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนโรงเรียนบ้านดอนจังหัน (2560) 
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ตารางท่ี 3.5 พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการพื้นที่โครงการ 
 ตารางเวลาและกิจกรรม 
 

ประเภท 
 

วันจันทร์ถึงศุกร์ 
 

เสาร์
อาทิตย์ 

07.00 ถึง 
08.30 น. 

08.30 ถึง 
12.00 น. 

12.00 ถึง 
13.00 น. 

13.00 ถึง
15.30 น. 

15.30 ถึง 
17.30 น. 

 

ผู้บริหาร - นั่งพักใน
ห้อง 
- พบปะกับ
อาจารย์ 
- ดูความ
เรียบร้อย
ก่อนเข้าแถว 
- รวมเข้า
แถวกับ
นักเรียนและ
ครูอาจารย์ 

- ทํางานอยู่ใน
ห้อง 
- ตรวจ
เอกสารรายงาน
ราชการ 
- ดูความ
เรียบร้อยการ
เรียนการสอน
ของครูและ
นักเรียน 
- มอบหมายงาน
ให้ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

- รับประทาน
อาหารเที่ยง 
- พักผ่อนให้
ห้อง 
- พบปะ
พูดคุยกับ
อาจารย์ 

- ทํางานอยู่
ในห้อง 
- ตรวจ
เอกสารราย 
งาน
ราชการ 
- เตรียม
กําหนดงาน
กิจกรรม 

- พบปะ
พูดคุยกับ
อาจารย์ 
- กลับบ้าน 

หยุด
พักผ่อน 

อาจารย์ - นั่งพักใน
ห้อง 
- พบปะกับ
อาจารย์ 
- ดูความ
เรียบร้อย
ของนักเรียน 
- รวมเข้า
แถวกับ
นักเรียน 

- สอนตาม
รายวิชาที่มีเปิด
ตามหลักสูตร 
- จัดกิจกรรม
นันทนาการให้
เด็ก 
- เสนองาน
กิจกรรมแก่ฝ่าย
ผู้บริหาร 
- ให้นักเรียนออก
กําลังกายเล่น
ดนตรี 

-รับประทาน
อาหารเที่ยง 
- พักผ่อนใน
ห้อง 
- พบปะ
พูดคุยกับ
อาจารย์ 

- สอนตาม
รายวิชาที่มี
เปิดตาม
หลักสูตร 
-กิจกรรม
นันทนาการ
ให้เด็ก 
- เสนองาน
กิจกรรมแก่
ฝ่าย
ผู้บริหาร 

- ดูความ
เรียบร้อยใน
ห้องเรียน 
- ส่งเด็ก
นักเรียน
กลับ 
- นั่งพักผ่อน 
- พูดคุยกับ
อาจารย์ 
- กลับบ้าน 
- ออกกําลัง
กาย 

สอน
พิเศษ
เฉพาะ
วันเสาร์
ในบาง
รายวิชา 
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ตารางท่ี 3.5 พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการพื้นที่โครงการ (ต่อ) 
 ตารางเวลาและกิจกรรม 
 

ประเภท 
 

วันจันทร์ถึงศุกร์ 
 

เสาร์
อาทิตย์ 

07.00 ถึง 
08.30 น. 

08.30 ถึง  
12.00 น. 

12.00 ถึง 
13.00 น. 

13.00 ถึง
15.30 น. 

15.30 ถึง 
17.30 น. 

 

นักการ
ภารโรง 

- นั่งพักใน
ห้อง 
- พบปะกับ
อาจารย์ 
- เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ใน
การทํางาน 
- ทําความ
สะอาดและ
ดูความ
เรียบร้อยทั้ง
นอกและใน
ห้องเรียน 
 

- รับงานจาก
ผู้ช่วยบริหาร 
- ทํางาน
ตามท่ี
มอบหมาย
ให้ 
- นั่งพัก 
- ทําความ
สะอาดนอก
ห้อง 

- รับประทาน
อาหารเที่ยง 
- พักผ่อนหน้า
ห้อง 
- พบปะพูดคุย
กัน 

- รับงานจาก
ผู้ช่วยบริหาร 
- ทํางานตามที่
มอบหมายให้ 
- นั่งพัก 
- ทําความ
สะอาดนอก
ห้อง 

- ทําความ
สะอาดใน
ห้องและดู
ความ
เรียบร้อย 
- ทําความ
สะอาด
อุปกรณ์
และนําไป
เก็บในห้อง
เก็บของ 
 

- พักผ่อน 
(บ้านพัก
ใน
โรงเรียน) 

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

ตารางท่ี 3.5 พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการพื้นที่โครงการ (ต่อ) 
 ตารางเวลาและกิจกรรม 

ประเภท  
วันจันทร์ถึงศุกร์ 

 
เสาร์

อาทิตย์ 
07.00 ถึง 
08.30 น. 

08.30 ถึง   
12.00 น. 

12.00 ถึง 
13.00 น. 

13.00 ถึง
15.30 น. 

15.30 ถึง 
17.30 น. 

 

อนุบาล - วิ่งเล่น
บริเวณหน้า
ห้องเรียน 
- นั่งพบปะ
พูดคุยกัน 
- เข้าแถว
หน้าเสาธง 

- เข้า
ห้องเรียน
และกิจกรรม
ต่างๆ 

- รับประทาน
อาหาร 
- วิ่งเล่นหน้า
ห้อง 
- นั่งพูดคุยกัน 
 

- เตรียมเครื่อง
นอน 
- นอนพัก 

- กลับบ้าน 
- นั่งคอย
ผู้ปกครอง 
- วิ่งเล่น 
- นั่งคุยกัน 
 
 

- พักผ่อน 
(บ้าน) 
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ตารางท่ี 3.5 พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการพื้นที่โครงการ (ต่อ) 
 ตารางเวลาและกิจกรรม 

ประเภท  
วันจันทร์ถึงศุกร์ 

 
เสาร์

อาทิตย์ 
07.00 ถึง 
08.30 น. 

08.30 ถึง 
12.00 น. 

12.00 ถึง 
13.00 น. 

13.00 ถึง
15.30 น. 

15.30 ถึง 
17.30 น. 

 

ประถม 
ศึกษาที่ 

1-3 

- วิ่งเล่น
บริเวณ
รอบๆอาคาร
เรียน  
- นั่งเล่นใน
ห้องเรียน
ชาติ 
- ส่งการบ้าน 
- เข้าแถว
เคารพธง
ชาติ 

- เข้าเรียน
ตามรายวิชา 

- รับประทาน
อาหารเที่ยง 
- วิ่งเล่น 
- ดูการ์ตูนใน
ห้องเรียน 
- พักผ่อนใน
ห้องเรียน 
- พูดคุยกัน
หน้าห้อง 
 
 

- เข้าเรียน
ตามรายวิชา 

- เตรียมตัว
กลับบ้าน 
- วิ่งเล่น
บริเวณรอบ
อาคารเรียน 
- รอ
ผู้ปกครองมา
รับ 
- เข้าแถวรอ
กลับบ้าน 
- ใช้
ห้องสมุด 
 
 

- พักผ่อน 
(บ้าน) 
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ตารางท่ี 3.5 พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการพื้นที่โครงการ (ต่อ) 
 ตารางเวลาและกิจกรรม 

ประเภท  
วันจันทร์ถึงศุกร์ 

 
เสาร์

อาทิตย์ 
07.00 ถึง 
08.30 น. 

08.30 ถึง 
12.00 น. 

12.00 ถึง 
13.00 น. 

13.00 ถึง
15.30 น. 

15.30 ถึง 
17.30 น. 

 

ประถม 
ศึกษาที่ 

4-6 

- พบปะ
พูดคุยกัน 
- นั่งเล่น
บริเวณหน้า
ห้องเรียน 
- นั่งอ่าน
หนังสือ
การ์ตูน 
- เข้าแถว
เคารพธง
ชาติ 
 

- เข้าเรียน
ตามรายวิชา 

- รับประทาน
อาหารเที่ยง 
- วิ่งเล่น 
- อ่านหนังสือ
ห้องสมุด 
- พักผ่อนใน
ห้องเรียน 
- พบปะพูดคุย
กัน 
 

- เข้าเรียน
ตามรายวิชา 

- เตรียมตัว
กลับบ้าน 
- วิ่งเล่น
บริเวณรอบ
อาคารเรียน 
- รอ
ผู้ปกครองมา
รับ 
- เข้าแถวรอ
กลับบ้าน 
- ใช้
ห้องสมุด 
- ซ้อมดนตรี 
 

- พักผ่อน 
(บ้าน) 
- เรียน
พิเศษ 
- ซ้อม
กีฬาหรือ
ดนตรี 
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ตารางท่ี 3.5 พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการพื้นที่โครงการ (ต่อ) 
 ตารางเวลาและกิจกรรม 

ประเภท  
วันจันทร์ถึงศุกร์ 

 
เสาร์

อาทิตย์ 
07.00 ถึง 
08.30 น. 

08.30 ถึง 
12.00 น. 

12.00 ถึง 
13.00 น. 

13.00 ถึง
15.30 น. 

15.30 ถึง 
17.30 น. 

 

มัธยม 
ศึกษาที่ 

1-3 

- นั่งเล่น
บริเวณ
รอบๆอาคาร
เรียนหรือมุม
พักผ่อนเพ่ือ
รอเข้าแถว
เคารพธง
ชาติ 
- ส่งการบ้าน 
- เล่นกีฬา
ต่างๆ 
- เข้าแถว
เคารพธง
ชาติ 
 

- เข้าเรียน
ตามรายวิชา 

- รับประทาน
อาหารเที่ยง 
- พักผ่อน
รอบๆอาคาร
เรียน 
- เล่นกีฬา
ต่างๆ 
- อ่านหนังสือ
(ห้องสมุด) 
- นั่งพูดคุยกัน 

- เข้าเรียน
ตามรายวิชา 

- เตรียมตัว
กลับบ้าน 
- เล่นกีฬา
ต่างๆ 
- ติวหนังสือ 
- เข้าแถวรอ
กลับบ้าน 
- รอ
ผู้ปกครองมา
รับ 
- ใช้
ห้องสมุด 
- ซ้อมดนตรี 
 

- พักผ่อน 
(บ้าน) 
- เรียน
พิเศษ 
- ซ้อม
กีฬาหรือ
ดนตรี 

ที่มา : จากการสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์ 
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ตารางท่ี 3.6 สรุปลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้ประจํา 

ประเภทผู้ใช้   ลักษณะพฤติกรรม  ความต้องการต่อพ้ืนที่โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการใช้ พ้ืนที่ โครงการในการรับ -ส่ง
นักเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น บริเวณ
ทางเข้า-ทางออกของพ้ืนที่โครงการ 

ผู้อํานวยการและ
คณะอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
นักเรียน 
 
 
 
 
 
นักการภารโรง 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

มี กา ร ใช้ พ้ืนที่ ภ าย ใน โครงการทํ า
กิจกรรมเป็นส่วนใหญ่เป็นที่สถานที่
พักผ่อน ทําการเรียนการสอน ใน
บางส่วนอาศัยอยู่ในโครงการจะใช้พ้ืนที่
ตลอดเวลาตั้งแต่เช้า กลางวัน และช่วง
เย็น มีการทํากิจกรรมต่างๆ 
 

ต้องการพ้ืนที่พักผ่อน โรงจอดรถ
สําหรับอาจารย์ ทางเดินเท้าและ
ภูมิทัศน์ทีส่วยงาม 
 
 
 

ทางเดินเท้าและภูมิทัศน์ที่ดูแล
รักษาง่าย 
 

มีการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการในบาง
พ้ืนที่ทั้งภายในตัวอาคารและบริเวณ
รอบโครงการ เ พ่ือทํ าหน้ าที่ รั กษา
ทรัพย์สินผู้ว่าจ้างบริเวณรอบโครงการ
ทั้งกลางวันและกลางคืน 

 

 

ต้องการพ้ืนที่พักผ่อน พ้ืนที่ความ
เป็นส่วนตัว ทางเดินเท้าและภูมิ
ทัศน์ที่ให้ร่มเงาและสวยงาม 
 

มีการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการตลอดทั้ง
วั น  ทุ กช่ ว ง เ วลาตั้ ง แต่ ในช่ ว ง เช้ า 
กลางวัน และช่วงเวลาเย็นเ พ่ือทํา
กิจกรรมต่างๆ 
 

พ้ืนที่พักผ่อนส่วนตัว ทางเดินเท้า 
และแสงสว่างในเวลากลางคืน 
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 ตารางท่ี 3.7 สรุปลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้ชั่วคราว 

ประเภทผู้ใช้   ลักษณะพฤติกรรม  ความต้องการต่อพ้ืนที่โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
มีการใช้ พ้ืนที่ โครงการในการรับ -ส่ง
นักเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น บริเวณ
ทางเข้า-ทางออกของพ้ืนที่โครงการ 
และห้องเรียนในกรณีประชุมผู้ปกครอง 
 

อาจารย์พิเศษคุม
สอบและ
คณะกรรมการคุม
สอบ 
 
 
 
นักเรียนที่มาดู
งานวิชาการ 
 
 
 
 
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
กลุ่มผู้ใช้ที่มาเล่น
กีฬา 

มีการใช้พ้ืนที่โครงการภายในอาคาร
เรียนเพ่ือกิจกรรมคุมสอบ ส่วนช่วงพัก
รับประทานอาหารจะใช้ห้องประชุมใน
การรับประทานอาหารหรือห้องรับรอง
ที่ทางโรงเรียนจัดหาไว้ให้ 
 

ต้องการที่นักพักผ่อนที่ให้ร่มเงา
ระหว่างรอคุมสอบ โรงจอดรถ
สําหรับอาจารย์  
 
 
 

ต้องการพ้ืนที่นั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้
หรือศาลา 
 

มีการใช้สอยพ้ืนที่บริเวณลานกีฬาและ
สนามฟุตบอล ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน 
และช่วงเวลาของวันหยุด 

ต้องการพ้ืนที่นั่งพักผ่อนให้ร่มเงา 
ทางเดินเท้า แสงสว่างในช่วงเวลา
หัวค่ํา  
 

ต้องการพ้ืนที่นั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้
หรือศาลา 
 
 

มีการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการทั้งภายใน
อาคารและภายนอกอาคารเพ่ือดูงาน
วิชาการต่างๆของโรงเรียน ตามบริเวณ
พ้ืนที่ต่างๆท่ีทางโรงเรียนได้จัดรองรับ 
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 3.3.3 การสรุปกิจกรรมของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 
  จากการศึกษาด้านกิจกรรม สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.8 สรุปกจิกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ Zone A มีขนาด
พ้ืนที่  6 ,093  ตาราง
เมตร 
สภาพพ้ืนทีเดิมมีดังนี้ 
- สนามเด็กเล่น 
- ที่นั่งและร่มเงาไม้ 
 

เนื่องจากพ้ืนที่ เดิมไม่มีที่
จอดรถและที่นั่งไม่เพียงพอ
ต่อผู้ปกครองที่มารอรับ
นักเรียนและพ้ืนที่ เดิมมี
สนามเด็กเล่นที่สภาพเสื่อม
โทรมมาก 
- เพ่ิมที่จอดรถยนต์ 
- เพ่ิมที่จอดรถจักยานยนต์ 
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
- เพ่ิมสนามหญ้า 
- เพ่ิมจํานวนที่นั่ง 
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ตารางท่ี 3.8 สรุปกิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ Zone B มีขนาด
พ้ืนที่  10 ,439 ตาราง
เมตร 
สภาพพ้ืนทีเดิมมีดังนี้ 
- สนามฟุตบอล 
- ร่มเงาไม ้
- ลานอเนกประสงค์ 
 

เนื่องจากพ้ืนที่เดิมเป็นส่วน
ที่มีความเสื่อมโทรมและ
เป็นพ้ืนที่ว่าง จึงไม่ค่อยมี
ผู้ใช้โครงการเข้าไปใช้ 
- เ พ่ิมลานกีฬาและลาน
อเนกประสงค ์
- แ ก้ ไ ข น้ํ า ขั ง แ ล ะดู แ ล
พรรณไม้ 
- เ พ่ิ ม ที่ นั่ ง แ ล ะ พ้ื น ที่
พักผ่อน 
- พ้ืนที่เดินออกกําลังกาย 
 

พ้ืนที่ Zone C มีขนาด
พ้ืนที่  8 ,268  ตาราง
เมตร 
สภาพพ้ืนทีเดิมมีดังนี้ 
- บ่อเลี้ยงปลา 
- บ้านพักครู 
- โรงจอดรถอาจารย์ 
 

เนื่องจากพ้ืนที่เดิมเป็นส่วน
ที่มีผู้ ใช้ เข้ามาใช้ พ้ืนที่ ใน
ช่วงเวลาพักกลางวันเป็น
จํ าน วนมาก  แต่ พ้ื นที่ มี
สภาพภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรม
ไม่มีความร่มรื่น 
- ควรปลูกไม้ยืนต้นให้ร่ม
เงา 
- เพ่ิมจํานวนที่นั่งพักผ่อน 
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3.4 การสรุปศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ 
 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพทําให้ทราบถึงสภาพปัญหา ข้อจํากัดต่างๆ รวมถึงการเข้าใช้
พ้ืนที่ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการเพ่ือทราบถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพ้ืนที่โครงการ รวมถึ งการ
นําไปต่อยอดพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ของพ้ืนที่นั้น (ดังตารางที่ 3.9) 
 
ตารางท่ี 3.9 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่  

Site Characteristics     Program Potential     Diagram Development 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ Zone A  เป็นพ้ืนที่
ด้านหน้าโรงเรียน ซึ่งปัจจุบัน
เป็น พ้ืนที่ เสื่อมโทรม และ
ขาดพ้ืนที่จอดรถ ซึ่ ง พ้ืนที่ 
Zone A ยังขาดการจัดภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 
 

 

 

 

 

พ้ืนที่บริ เวณนี้  เป็นพ้ืนที่
ติดบริเวณเข้า-ออก มีผู้ใช้
โครงการตลอด ประกอบ
ไปด้ ว ยห้ อ งน้ํ า อนุบ าล 
สนามเด็กเล่น อาคารเรียน
เป็นพ้ืนที่ให้บริการดังนั้น
ควรจัดภูมิทัศน์เพ่ือบดบัง
ส่วนของคนใช้ พ้ืนที่จาก
ภ า ย ใ น พ้ื น ที่ บ ริ เ ว ณ นี้ 
บริเวณสนามเด็กเล่นควร
จะทําให้เปิดโล่งง่ายต่อการ
มองเห็น ของครูพ่ีเลี้ยง 

พ้ืนที่ Zone A มีเนื้อที่
ประมาณ 6,093 ตารางเมตร 
เป็นพ้ืนที่ของเด็กวัยเล็กอยู่
บริเวณอยู่ด้านหน้าโครงการ
ด้านทิศตะวันออก เป็นพ้ืนที่
ติดกับ Zone B  ลักษณะ
พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่อยู่ติด
กับถนนสัญจรหลั กที่ เ ป็ น
ท า ง เ ข้ า อ อ ก ข อ ง พ้ื น ที่
โ ค ร ง ก า ร  พ้ื น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
แสงแดดตลอดทั้งวัน มีลมพัด
ผ่านตลอดทั้งวันเนื่องจากเป็น
พ้ืนที่ โล่ง มีทัศนียภาพที่ ไม่
เหมาะสมต่อการเข้าใช้พื้นที ่
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สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ (ต่อ) 

    Site Characteristics                Program Potential              Diagram Development 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พ้ืนที่ Zone B สภาพ
ด้านหน้าอาคารเป็นพ้ืนที่
โล่งกว้าง และเป็น พ้ืนดิน
และสนามหญ้าหญ้า ซึ่งยัง
ข าดการ ระบายน้ํ า ข อ ง
สนามฟุตบอลและยังขาดจัด
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

 

 

พ้ืนที่  Zone B มี เนื้อที่
ประมาณ 10,439 ตารางเมตร 
เป็นพ้ืนที่กีฬาและกิจกรรมอยู่
ด้านทิศใต้ประกอบด้วย อาคาร
เ รี ยน  สนามฟุตบอล  ลาน
อเนกประสงค์ ลักษณะพ้ืนที่
โดยทั่วไปด้านหน้าอาคาร เป็น
พ้ืนที่โล่งกว้างมีพ้ืนดินและพ้ืน
สนามหญ้า พ้ืนที่ได้รับแสงแดด
ทั้ ง วั น พ้ื น ที่ ไ ด้ รั บ ล ม จ า ก
ตะวันตกเฉียงใต ้
 
พ้ืนที่ Zone C มีเนื้อที่
ประมาณ 8,268 ตารางเมตร 
เ ป็ น พ้ื น ที่ ส่ ว น บ ริ ก า ร  ซึ่ ง
ป ระกอบด้ ว ย  โ ร ง อาหา ร
บ้ า น พั ก ค รู  แ ล ะ พ้ื น ที่ นั่ ง
พักผ่อนระหว่างพักกลางวัน
เป็ น พ้ื นที่ โ ล่ ง ก ว้ า ง  ไ ด้ รั บ
แสงแดดทั้งวันและแสงรําไรใน
ส่ ว น พ้ื น ที่ นี้ ไ ด้ รั บ ล ม จ า ก
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 

พ้ืนที่บริเวณนี้มีผู้ใช้พ้ืนที่ ใน
กิจกรรมกีฬา มีสนามหญ้า 
และลานอเนกประสงค์ เพ่ือ
ใช้ออกกําลังกายในพ้ืนที่ทุก
วั น จั นทร์ -วั นศุ ก ร์  เ ว ล า 
16.00 - 18.00 น. กีฬาที่มี
ผู้ใช้เข้ามาออกกําลังกายมี
ดั งนี้  แบตมินตัน เปตอง 
บาสเก็ตบอล ฟุตบอล 

 

พ้ืนที่บริเวณนี้มีบ่อเลี้ยงปลา
ซ่ึงมีการจัดโครงการศูนย์การ
เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา  
แปลงสมุนไพรบริเวณหน้า
บ้านพักครู และโรงเลี้ยงไก่
ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนภายในพ้ืนที่ส่วนนี้ 
 

พ้ืนที่ Zone C มีสภาพพ้ืนที่
ไม่ร่มรื่น และมีบ่อเลี้ยงปลา
ซึ่ ง เ ป็ น อันต รายต่ อ ผู้ ใ ช้
โครงการได้ ดังนั้นควรมีการ
ทําขอบเขตหรือที่กั้นสําหรับ
ความปลอดภัยของผู้ที่ ใช้
โครงการ  
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เรื่อง  :   โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 

แสดง :  Bubble Diagram ภาพที่ 3.28 

สัญลักษณ์ :  

               
 
 

 

ทางสัญจรหลัก 
การเชื่อมกิจกรรม 

รั้ว 

ปิดก้ันด้วยพรรณไม้ 
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เรื่อง  :   โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 
แสดง : Site Relation ภายในพ้ืนที่โครงการ   ภาพที่ 3.29 

สัญลักษณ์ : 

              
 
 

 

ปิดกั้นด้วยพรรณไม้ 
ทางสัญจรหลัก 

รั้ว 
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สรุปเเนวคิด (Main Concept) 
 ปั้นดินดอน  ได้แนวคิดมาจากการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็น
มรดกตกทอดมากว่า 200 ปี นั่นคือเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ โดยเดิมทีชาวมอญได้อพยพมาจาก
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนครสวรรค์ และยังมีการอนุรักษ์สืบทอดเป็นหมู่บ้านภูมิปัญญาการทํา
เครื่องปั้นดินเผาจนถึงปัจจุบัน มีการจัดเป็นศูนย์สาธิตด้านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดของชุมชน
ด้านภูมิปัญญาการทําเครื่องปั้นดินเผา เพ่ือเยาวชนรุ่นหลัง โดยความหมายของ คําว่า “ปั้นดินดอน” 
“ปั้นดิน” หมายถึง การปั้นดินขึ้นเป็นรูป ด้วยวิธีการต่างๆ “ดอน” หมายถึง สถานที่ที่มีลักษณะสูง
ห่างน้ํา เป็น เนิน โคก คือ สถานที่ตั้งของโรงเรียนแห่งนี้ แต่ความหมายภายใต้แนวคิดนี้คือ การสร้าง
เด็กนักเรียนที่มีคุณภาพขึ้นมา จากโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้และสาธิตด้าน
กระบวนการความรู้ต่างๆ ให้แก่นักเรียนและผู้มาเยี่ยมชมที่โรงเรียนแห่งนี้ ภายใต้ Concept ที่มีชื่อว่า 
“ปั้นดินดอน” 
 



บทท่ี 4 

ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 

4.1 ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที่ 4.1 บทน า (Introduction) 
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ภาพที่ 4.2 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการ (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.3 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.4 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.5 แนวคิดการออกแบบ (Main Concept) 
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ภาพที่ 4.6 Master Plan  
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ภาพที่ 4.7 Plan Zone A 



92 
 

 
ภาพที่ 4.8 Perspective Zone A 
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ภาพที่ 4.9 Plan Zone B 
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ภาพที่ 4.10 Perspective Zone B 
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ภาพที่ 4.11 Plan Zone C 
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ภาพที่ 4.12 Perspective Zone C 
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4.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน ์
 
ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์  

 
 
 
 

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งาน Hardscape

1 งานถนนคอนกรตี

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 ม. 29.13 ลบ.ม. 360.00         10,486.80       91.00          2,650.83       13,137.63                   

คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.10 ม. 29.13 ลบ.ม. 1,635.00      47,627.55       436.00        12,700.68     60,328.23                   

ไมแ้บบ 24 ตร.ม. 180.00         4,320.00         133.00        3,192.00       7,512.00                     

ตะปู 0.48 กก. 30.00           14.40              - - 150.00                        

เหล็ก Wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม. 176 ตร.ม. 31.00           5,456.00         90.00          15,840.00     21,296.00                   

รวม 102,423.86                 

2 งานปรบับ่อน้ า

ถมดินปรับรูปทรงบ่อน้้า 162 ลบ.ม. 320.00 51840.00 99.00 16038.00 67878.00

รวม 67,878.00                   

3 งานที่จอดรถยนต์และจกัรยานยนต์

1 ฐานราก

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 ม. 0.32 ลบ.ม. 360.00 115.20 91.00 29.12 144.32

คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.10 ม. 0.092 ลบ.ม. 1,635.00      150.42 436.00 40.11 190.53

ไมแ้บบ 0.88 ตร.ม. 180.00 158.40 133.00 117.04 275.44

ตะปู 1.98 กก. 30.00 59.40 - - 59.40

เหล็ก DB 12 ม. 85 กก. 21.00 1,785.00         4.00 340.00 2,125.00                     

เหล็ก RB 6 5 กก. 22.00 110.00 3.00 15.00 125.00

ลวดผูกเหล็ก 0.09 กก. 30.00 27.00 - - 27.00

2 งานพื้น

ทุบพื้น คสล.เพื่อปลูกต้นไม้ 120 ตร.ม. - - 80.00 9600.00

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 ม. 12.4 ลบ.ม. 360.00 4,464.00         91.00 1128.40 5,592.40                     

คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.15 ม. 18.8 ลบ.ม. 1,635.00      30,738.00       436.00 8,196.80       38,934.80                   

เหล็ก wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.25 ม. 64 ตร.ม. 55.00 3,520.00         5.00 320.00 3,840.00                     

ไมแ้บบ 64 ตร.ม. 180.00 11,520.00       133.00 8,512.00       20,032.00                   

ตะปู 12.4 กก. 30.00 372.00 - - 288.20

เสาเหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 4.5 มม. 20 ท่อน 4900.00 98,000.00       1,388.00     27,760.00     125,760.00                 

คานเหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม. 28 ท่อน 837.00 23,436.00       230.00 6,440.00       29,876.00                   

ตะเข้เหล็ก ตัว C ขนาด 125x50x20 หนา 3.2 มม. 6 ท่อน 1,110.00      6,660.00         344.00 2064.00 8,724.00                     

แปรเหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม. 86 ท่อน 169.00 14,534.00       44.00 3,784.00       18,318.00                   

รวม 254,312.09                 

4 งานทางเดินเท้า

ขอบคันหินส้าเร็จรูป 10x20 ซม. 248 เมตร 150.00         37,200.00       45.00          11,160.00     48,360.00                   

แผ่นทางเท้า ขนาด 40x80 ซม. 14 แผ่น 120.00         1,680.00         30.00          420.00          2,100.00                     

แผ่นท่างเท้าคอนกรีตพมิพล์าย 1 ขนาด 40x40 ซม. 330 แผ่น 85.00           28,050.00       30.00          9,900.00       37,950.00                   

แผ่นทางเท้าคอนกรีตพมิพล์าย 2 ขนาด 40x40 ซม. 420 แผ่น 85.00           35,700.00       30.00          12,600.00     48,300.00                   

ทรายหยาบรองพื้น 9.08 ลบ.ม. 452.00         4,104.00         99.00          898.92          5,003.08                     

รวม 141,713.08                 

บัญชีปรมิาณค่าวัสดุอุปกรณง์านออกแบบปรบัปรงุภูมิทัศน์โรงเรยีนบ้านดอนจงัหัน

ล าดับ รายละเอียดงาน ปรมิาณ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยละ จ านวนเงนิ หน่วยละ จ านวนเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งาน Hardscape

บัญชีปรมิาณค่าวัสดุอุปกรณง์านออกแบบปรบัปรงุภูมิทัศน์โรงเรยีนบ้านดอนจงัหัน

ล าดับ รายละเอียดงาน ปรมิาณ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

5 งานสนามเด็กเลน่

1 งานพืน้สนามเด็กเล่น

ทรายหยาบรองพืน้ 4.88 ลบ.ม. 452.00         2,205.00         99.00          483.00          2,688.00                     

บล็อกปูพืน้ชุดคอบเบิ้ลสโตน CE สี Lily Purple 485.00 ตร.ม. 128.00         62,080.00       30.00 14550.00 76,630.00                   

2 งานท่ีนั่งต้นไม้

งานกอ่อฐิมอญเต็มแผ่น 84.70 ตร.ม. 460.00         38,962.00       144.00 12196.80 51,158.80                   

งานฉาบผิวขัดมนั 140.00 ตร.ม. 105.00 14,700.00       82.00 11,480.00     26,180.00                   

งานคอนกรีต 3.5 ลบ.ม. 2158.00 7553.00 306.00 1071.00 8624.00

เหล็ก RB9 187 กก. 17.26 3,227.62         3.00 561.00          3,788.62                     

เหล็ก RB6 98 กก. 17.26           1691.48 3.00 294.00 1,985.48                     

ลวดผูกเหล็ก 8.54 กก. 25.00 213.50 - 213.50

ไมแ้บบ 70 ตร.ม. 400.00 28,000.00       133.00 9,310.00       37,310.00                   

ตะปู 17.5 กก. 30.00 525.00 - - 780.00

รวม 209,358.40                 

6 งานระบบระบายน้ าใต้ดิน

งานขุด 7.5 ลบ.ม. -                  30.00 225.00 225.00                        

หิน 4.5 ตร.ม. 516.00 2322.00 91.00 409.50 2731.50

ทราย 1 ลบ.ม. 452.00         452.00 99.00 99.00 551.00

ท่อนีโอเดรนขนาด 3 นิ้ว 100 เมตร 247.00 24700.00 50.00 5000.00 29700.00

ข้อต่อ 1 งาน 7410.00 7,410.00         - 7,410.00                     

GEO TEXTILE 150 เมตร 69.00 10,350 5.00 750.00 11100.00

รวม 51,717.50                   

7 งานไฟ

ไฟเสาสูง Atlantic sheppards 27 ชุด 27,000.00 729,000.00 - - 729,000.00

ไฟส่องต้นไม ้5741 CARINI AL/GS MD ด้า 6 ดวง 799.00 4,794.00 - - 4,794.00

สายไฟ nyy 3x2.5 sqm 350 เมตร 55.00 19,250.00 20.00 7,000.00 26,250.00

ท่อร้อยสายไฟ HPDE 32 220 เมตร 22.00 4,840.00 20.00 4,400.00 9,240.00

TO SWITCH CONTROL 2 ทาง 6 ตัว 58.00 348.00 - - 348.00

รวม 769,632.00                 

8 งานลานกิจกรรม

พืน้ผิวคอนกรีตพมิพล์าย หนา5 ซม. 110 ตร.ม. 500.00         55,000.00       150.00        16,500.00     71,500.00                   

คอนกรีต 210 Ksc 11 ตร.ม. 2,158.00      23,738.00       306.00        3,366.00       27,104.00                   

เหล็ก wire mesh 4 mm. 110 ตร.ม. 33.00           3,630.00         5.00            550.00          4,180.00                     

ไมแ้บบ 45 ตร.ม. 400.00         18,000.00       133.00        5,985.00       23,985.00                   

ตะปู 11.25 กก. 30.00           337.50            -                337.50                        

พลาสติกปูรองพืน้ 110 ตร.ม. 6.00             660.00            3.00            330.00          990.00                        

ทรายหยาบรองพืน้ 5.5 ลบ.ม. 452.00         2,486.00         99.00          544.50          3,030.50                     

รวม 131,127.00                 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยละ จ านวนเงนิ หน่วยละ จ านวนเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งาน Hardscape

บัญชีปรมิาณค่าวัสดุอุปกรณง์านออกแบบปรบัปรงุภูมิทัศน์โรงเรยีนบ้านดอนจงัหัน

ล าดับ รายละเอียดงาน ปรมิาณ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

9 งานศาลารมิน้ า

1 ศาลา

คอนกรีต 23.28 ลบ.ม. 1,635.00      38,062.80       436.00        10,150.08     48,212.88                   

ไมแ้บบ 76.54 ตร.ม. 400.00         30,616.00       133.00        10,179.82     40,795.82                   

ตะปู 25.18 กก. 30.00           755.40            -                755.40                        

ลวด 25.3 กก. 25.00           632.50            -                632.50                        

เหล็ก DB12 538.8 กก. 21.00           11,314.80       4.00            2,155.20       13,470.00                   

เหล็ก RB6 108.5 กก. 22.00           2,387.00         3.00            325.50          2,712.50                     

ฉาบ 21.4 ตร.ม. 82.00           1,754.80         58.00          1,241.20       2,996.00                     

ทาสี 21.4 ตร.ม. 80.00           1,712.00         30.00          642.00          2,354.00                     

เสาเข็มหกเหล่ียมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม. 9 ต้น 160.00         1,440.00         58.00          522.00          1,962.00                     

พื้นไมเ้ทียม wpc 2.5x30x305 ซม. สีครีม 33.75 ตร.ม. 490.00         16,537.50       100.00        3,375.00       19,912.50                   

เสาไมเ้ต็ง ขนาด 5 นิ้ว 9 เมตร 900.00         8,100.00         100.00        900.00          9,000.00                     

ด้ังไม ้ขนาด 4x4 นิ้ว 1 เมตร 120.00         120.00            60.00          60.00            180.00                        

จันทันไม ้ขนาด 4x2 นิ้ว 2 ท่อน 775.00         1,550.00         160.00        320.00          1,870.00                     

ระเเนงไม ้ขนาด 1x1 นิ้ว. 8 ท่อน 240.00         1,920.00         100.00        800.00          2,720.00                     

ค้้ายันจันทันไมเ้นื้อเเข็ง ขนาด 1 1/2'' x 4'' 3 ท่อน 450.00         1,350.00         60.00          180.00          1,530.00                     

กระเบื้องหางว่าว ขนาด 25.5x34 ซม. 9 ตร.ม. 52.00           468.00            89.00          801.00          1,269.00                     

2 ทางเดินรอบบ่อน้้า

ทรายหยาบรองพื้น 36.32 ลบ.ม. 452.00         16,416.64       99.00          3,595.68       20,012.32                   

คอนกรีต 36.32 ลบ.ม. 1,635.00      59,383.20       436.00        15,835.52     75,218.72                   

ไมแ้บบ 229.62 ตร.ม. 400.00         91,848.00       133.00        30,539.46     122,387.46                 

ตะปู 75.9 กก. 30.00           2,277.00         -                2,277.00                     

รวม 370,268.10                 

10 งานโรงฝึกงาน

ไมแ้บบ 120 ตร.ม. 400.00         48,000.00       133.00        15,960.00     63,960.00                   

ตะปู 47.52 กก. 30.00           1,425.60         -                1,425.60                     

พื้นคอนกรีต 120 ตร.ม. 500.00         60,000.00       150.00        18,000.00     78,000.00                   

เสาเหล็กกล่องขนาด 8x8 นิ้ว 72 เมตร 4,289.00      308,808.00     80.00          5,760.00       314,568.00                 

คานเหล็กกล่องขนาด 3x4 นิ้ว 135 เมตร 1,822.00      245,970.00     100.00        13,500.00     259,470.00                 

แปคานเหล็กกล่องขนาด 3x6 นิ้ว 72 เมตร 1,924.00      138,528.00     100.00        7,200.00       145,728.00                 

หลังคาเมทัลชีท สีเทาเข้ม พร้อมฉนวนกนัความร้อน 120 ตร.ม. 177.00         21,240.00       60.00          7,200.00       28,440.00                   

รวม 891,591.60                 

11 งานสวนพักผ่อน

ทรายหยาบรองพื้น 14.64 ลบ.ม. 452.00         6,617.28         99.00          1,449.36       8,066.64                     

อฐิมอญแดงเล็ก 982 ตร.ม. 132.00         129,624.00     35.00          34,370.00     163,994.00                 

งานกอ่อฐิมอญเต็มแผ่น 84.70 ตร.ม. 460.00         38,962.00       144.00 12196.80 51,158.80                   

ขอบคันหินส้าเร็จรูป 10x20 ซม. 248 เมตร 150.00         37,200.00       45.00          11,160.00     48,360.00                   

รวม 271,579.44                 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ)  

(ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

หน่วยละ จ านวนเงนิ หน่วยละ จ านวนเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีปรมิาณค่าวัสดุอุปกรณง์านออกแบบปรบัปรงุภูมิทัศน์โรงเรยีนบ้านดอนจงัหัน

ล าดับ รายละเอียดงาน ปรมิาณ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

งานวัสดุพืชพรรณ

12 ไม้ยนืต้น

1. ต้นปาล์มอนิทผาลัม 2-3เมตร 7 ต้น 6,500.00      45,500.00       400.00        2,800.00       48,300.00                   

2. ต้นลีลาวดี 10 ต้น 2,000.00      20,000.00       500.00        5,000.00       25,000.00                   

3. ต้นไทรย้อย 6 ต้น 9,500.00      57,000.00       500.00        3,000.00       60,000.00                   

4. ต้นหางนกยูงฝร่ัง 4 นิ้ว 13 ต้น 2,500.00      32,500.00       350.00        4,550.00       37,050.00                   

5. ต้นเหลืองปรีดียาธร 5 นิ้ว 4 ต้น 3,000.00      12,000.00       350.00        1,400.00       13,400.00                   

6. ต้นสะเดา 5 นิ้ว 15 ต้น 2,000.00      30,000.00       350.00        5,250.00       35,250.00                   

7. ไมค้้้ายัน 55 ชุด 450.00         24,750.00       100.00        5,500.00       30,250.00                   

รวม 249,250.00                 

13 ไม้พุ่มไม้คลมุดิน

1. โมก สูง 1.5 ม. @0.15 125 ต้น 75.00           9,375.00         2.50            312.50          9,687.50                     

2. เข็มชมพพูษิณุโลก ถุง 8 นิ้ว @0.15 250 ต้น 35.00           8,750.00         2.50            625.00          9,375.00                     

3. ต้อยต่ิงเทศ ถุง 4 นิ้ว @0.15 225 ต้น 3.00             675.00            1.50            337.50          1,012.50                     

4. บัวดิน ถุง 4 นิ้ว @0.15 210 ต้น 4.00             840.00            1.50            315.00          1,155.00                     

5.ไทรยอดทอง ถุง 8 นิ้ว @0.15 144 ต้น 35.00           5,040.00         1.50            216.00          5,256.00                     

6. คริสติน่า ถุง 8 นิ้ว @0.15 235 ต้น 30.00           7,050.00         1.50            352.50          7,402.50                     

7. ชาฮกเกี้ยน ถุง 8 นิ้ว @0.15 306 ต้น 25.00           7,650.00         1.50            459.00          8,109.00                     

8. ต้นกระชาย ถุง 6 นิ้ว @0.15 30 ต้น 25.00           750.00            2.50            75.00            825.00                        

9. ตะไคร้ ถุง 6 นิ้ว @0.15 43 ต้น 25.00           1,075.00         2.50            107.50          1,182.50                     

10. ต้นโหรพา ถุง 6 นิ้ว @0.15 80 ต้น 15.00           1,200.00         1.50            120.00          1,320.00                     

11. กะเพรา ถุง 6 นิ้ว @0.15 46 ต้น 15.00           690.00            1.50            69.00            759.00                        

12. มะกรูด ถุง 6 นิ้ว @0.15 84 ต้น 15.00           1,260.00         1.50            126.00          1,386.00                     

13. สาระแหน่ ถุง 6 นิ้ว @0.15 80 ต้น 15.00           1,200.00         1.50            120.00          1,320.00                     

14. มะเขือเทศ ถุง 6 นิ้ว @0.15 43 ต้น 15.00           645.00            1.50            64.50            709.50                        

15. มะนาว ถุง 6 นิ้ว @0.15 77 ต้น 100.00         7,700.00         0.20            15.40            7,715.40                     

16. พริก ถุง 6 นิ้ว @0.15 40 ต้น 20.00           800.00            0.20            8.00              808.00                        

17. โมกราชีนี กถ. 6 นิ้ว 3 ต้น 500.00         1,500.00         60.00          180.00          1,680.00                     

18. พดุซ้อน กถ. 6 นิ้ว 3 ต้น 70.00           210.00            7.00            21.00            231.00                        

19. เตยด่าง กถ. 6 นิ้ว @0.10 121 ต้น 80.00           9,680.00         8.00            968.00          10,648.00                   

20. มะลิ กถ. 15 นิ้ว 6 ต้น 120.00         720.00            12.00          72.00            792.00                        

21. ชะอม สูง 1.00 ม. 76 ต้น 15.00           1,140.00         1.50            114.00          1,254.00                     

22. จั๋ง สูง 1.00 ม. 17 ต้น 150.00         2,550.00         15.00          255.00          2,805.00                     

23. เทียนทอง กถ. 12 นิ้ว @0.40 117 ต้น 35.00           4,095.00         3.50            409.50          4,504.50                     

24. ต้อยต่ิงฝร่ัง กถ. 10 นิ้ว @0.30 61 ต้น 3.00             183.00            0.30            18.30            201.30                        

25. หญา้นวลน้อย 3,546 ตร.ม. 17.00           60,282.00       5.00            17,730.00     78,012.00                   

26. ดินปลูก 92 ลบ.ม 450.00         41,400.00       100.00        9,200.00       50,600.00                   

27. ทรายปรับระดับ 922 ลบ.ม. 360.00         331,920.00     91.00          83,902.00     415,822.00                 

รวม 624,572.70                 

รายการ จ้านวนเงิน (บาท)

รวมราคางาน Hardscape 3,261,601.07

รวมราคางาน Softscape 927,012.70

รวมราคางานภูมิทศันท์ัง้หมด 4,188,613.77

ค่าด้าเนนิการ และก้าไร 25% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 1,047,153.44

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7% 293,202.96

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,528,970.00



     บทที่ 5  
    บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
5.1 บทสรุป   

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดอนจังหัน มีพ้ืนที่บางส่วนได้มีการจัดภูมิทัศน์แล้ว คือส่วนบริเวณหน้า
อาคารเรียนทุกอาคาร ซึ่งยังเหลือในส่วนบริเวณรอบนอกของอาคารเรียนที่ยังเป็นที่ว่างเปล่า จาก
พ้ืนที่ดังกล่าวทางโรงเรียนมีแผนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่ส าหรับการออกก าลังกาย สวนหย่อม 
และที่พักผ่อน เพ่ือให้ผู้ใช้โครงการได้เข้ามาใช้พ้ืนที่  อีกทั้งภายในโครงการยังไม่มีเส้นทางสัญจรที่
ชัดเจนและพ้ืนที่จอดรถที่เป็นสัดส่วน จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้าน
ดอนจังหัน เพ่ือให้พ้ืนที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน พร้อมทั้งมีความปลอดภัย และเกิดประโยชน์ใน
การท ากิจกรรมต่อผู้ใช้โครงการในพ้ืนที ่

ดังนั้นจึงได้เกิดโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหันขึ้น เพ่ือท าให้
สภาพพ้ืนที่ภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการเกิดความสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการใช้
พ้ืนที่ภายในบริเวณให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการที่จะ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ให้ครบทุกด้านและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง จึงเกิดแนวคิด
หลัก คือ “ปั้นดินดอน” ได้แนวคิดมาจากการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง
เป็นมรดกตกทอดมากว่า 200 ปี นั่นคือเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ โดยเดิมทีชาวมอญได้อพยพมาจาก
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนครสวรรค์ และยังมีการอนุรักษ์สืบทอดเป็นหมู่บ้านภูมิปัญญาการท า
เครื่องปั้นดินเผาจนถึงปัจจุบัน มีการจัดเป็นศูนย์สาธิตด้านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดของชุมชน
ด้านภูมิปัญญาการท าเครื่องปั้นดินเผา เพ่ือเยาวชนรุ่นหลัง โดยความหมายของ  ค าว่า “ปั้นดินดอน” 
“ปั้นดิน” หมายถึง การปั้นดินขึ้นเป็นรูป ด้วยวิธีการต่างๆ “ดอน” หมายถึง สถานที่ที่มีลักษณะสูง
ห่างน้ า เป็น เนิน โคก คือ สถานที่ตั้งของโรงเรียนแห่งนี้ แต่ความหมายภายใต้ แนวคิด นี้คือ การสร้าง
เด็กนักเรียนที่มีคุณภาพขึ้นมา จากโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้และสาธิตด้าน
กระบวนการความรู้ต่างๆ ให้แก่นักเรียนและผู้มาเยี่ยมชมที่โรงเรียนแห่งนี้ ในการศึกษาข้อมูลทางกาย
ภาคของโครงการออกแบบปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
สามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 3 โซน ดังนี้   
 พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนที่ด้านหน้าของโรงเรียนซึ่งติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ 
ซึ่งภายในพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม คือ อาคารเรียน และ ห้องน้ า ซึ่งเกิดฝุ่นและละอองสารเคมีเมื่อลม
พัดผ่าน พ้ืนที่จะได้รับแสงแดดท้ังวันและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงออกแบบพ้ืนที่
โซนนี้เป็นพ้ืนที่จอดรถ ที่พักผ่อนและสนามเด็กเล่นโดยมีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบเพ่ือให้เกิดความ
สวยงามและปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่ม 
 พ้ืนที่ Zone B ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ มีสิ่งปลูกสร้างเดิม คือ อาคาร
เรียน ลานอเนกประสงค์ และสนามฟุตบอล โดยพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่โล่งพ้ืนเป็นดินและคอนกรีต   
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ที่ยังขาดที่นั่งพักผ่อน และการจัดสวนที่สวยงาม พ้ืนที่จะได้รับแสงแดดทั้งวันและก็แสงแดดร าไรโดย
พ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีลมพัดมาสู่พ้ืนที่ จึงออกแบบพ้ืนที่ให้มี
ความร่มรื่นและบดบังทิศทางลมที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมบางประเภท เช่น แบดมินตัน วอลเลย์บอล 
ปิงปอง และการจัดภูมิทัศน์โดยรอบ 
 พ้ืนที่ Zone C ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ มีสิ่งปลูกสร้างเดิม คือ โรงอาหาร 
อาคารเรียน ห้องน้ า บ้านพักครู และพ้ืนที่บ่อน้ าเลี้ยงปลา พ้ืนที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน โดยพ้ืนที่ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากพ้ืนที่เดิมไม่มีความร่มรื่น และพ้ืนที่ส่วนนี้
ส่วนมากคนที่ใช้พ้ืนที่ในช่วงพักกลางวัน จึงจัดพ้ืนที่ส่วนนี้ให้เหมือนเป็นพ้ืนที่พักผ่อน มีความร่มรื่น 
และรูปแบบจัดภูมิทัศน์เพื่อเปิดโล่งให้เห็นกิจกรรมภายในพื้นที่ 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านดอนจังหัน ใช้งบประมาณในการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ แบ่งเป็นงานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) 873,822.70 บาท  งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
(Hardscape) 4,655,147.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,528,970.00 บาท (ห้าล้านห้าแสนสองหมื่น
แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ   
 5.2.1 ในการศึกษาครั้งนี้มีปัญหาข้อจ ากัดด้านแบบสอบถาม จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ 
แบบสอบถามใหญ่ที่เก็บข้อมูลได้เป็นเด็กนักเรียนในช่วงวัยประถมชั้นศึกษาปีที่4 ถึงมัธยมตอนต้น ซึ่ง
เป็นช่วงเด็กวัยเดียวที่สามารถท าแบบสอบถามและให้ข้อมูลได้  ท าให้การสังเกต และจัดท า
แบบสอบถามได้ข้อมูลที่น้อย จึงอาจท าให้ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนจากความต้องการ และพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น จึงน าข้อมูลของบุคลากรในโรงเรียนบ้านดอนจังหัน กับการสัมภาษณ์ 
บุคลากรที่มีอ านาจในการตัดสินใจ ใช้เป็นข้อมูลร่วมในการวิเคราะห์ผู้ใช้ 
 5.2.2 เนื่องด้วยพื้นที่โครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ และการด าเนินการเป็นส่วนๆ    
เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจัดสร้างภูมิทัศน์ในบางพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้ 
ใช้งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป    
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