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บทคัดย่อ 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 171/1567 
ถนนเวชยันต์รังสฤษฎิ์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา  หรือ 
20,592.41 ตารางเมตร เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 ก่อตั้งโดย พลอากาศโทหลวง
เทวฤทธิ์ พันลึก อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเริ่มเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2498  
 พ้ืนที่ภายในโรงเรียนมีความเสื่อมโทรมมีพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท ากิจกรรม มีสถานที่
พักผ่อนไม่เหมาะสมและถูกจัดวางไม่เป็นระเบียบ และมีบริเวณที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กนักเรียน 
จากข้อมูลข้างต้นจึงเกิดเป็นโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย    
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของโครงการสามารถน ามาประกอบ
เพ่ือใช้ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรม เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 
5 ,310 ,825.36 บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่ งหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์ )               
แบ่งพ้ืนที่ออกแบบเป็น 4 Zone ได้ดังนี ้
 พ้ืนที่ Zone A มีขนาดพื้นที่ประมาณ 5,340.75 ตารางเมตร ภายในบริเวณพ้ืนที่สนามหญ้ามี
พ้ืนที่ที่เสื่อมโทรม พืชพรรณเดิมในพ้ืนที่ให้ร่มเงาได้แค่เฉพาะบางจุดเท่านั้น จึงต้องท าการปรับปรุง    
ภูมิทัศน์เพิ่มพ้ืนที่ส่วนโชว์ เพ่ิมพ้ืนที่ท ากิจกรรมและพ้ืนที่พักผ่อนบริเวณลานกิจกรรม  
 พ้ืนที่ Zone B มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 5,724.12 ตารางเมตร ภายในพ้ืนที่มีความเสื่อมโทรม 
จึงต้องจัดภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนเพ่ือให้เกิดความสวยงามแก่พ้ืนที่ และเพ่ิมพ้ืนที่ท า
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของนักเรียน 
 พ้ืนที่ Zone C มีขนาดพื้นที่ประมาณ 4,898.45 ตารางเมตร ภายในพ้ืนที่ได้มีการจัดภูมิทัศน์
แต่ไม่ได้รับการดูแล จึงต้องท าการจัดภูมิทัศน์ใหม่และเพ่ิมพ้ืนที่ท ากิจกรรมและพ้ืนที่พักผ่อนให้กับ
ผู้ปกครองที่มารอรับนักเรียน 
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บทคัดย่อ (ตอ่) 
 
พ้ืนที่ Zone D มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 4,629 ตารางเมตร ภายในพ้ืนที่นี้ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ทาง     

ภูมิทัศน์มากนัก จึงต้องมีการใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โดยการเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อนให้แก่ผู้ปกครองและมี
การปลูกต้นไม้ลงในบล็อกปลูกเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในการจัดท าปัญหาพิเศษโครงการออกแบบปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย       
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ทั้งบุคลากรที่ได้เอ้ือเฟ้ือข้อมูล และให้ความร่วมมือซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การท าโครงการปัญหาพิเศษให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 ขอขอบคุณอาจารย์วีระยุทธ  นาคทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่ให้ความกรุณาและ
คอยชี้แนะให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในด้านข้อมูลและแนวคิดในการท างานให้ตรงตามเป้าหมายที่วาง
เอาไว้ และขอขอบคุณอาจารย์ บุคลากรสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ทุกท่านที่คอยแนะน าและให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล แนวคิดในด้านต่างๆ และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัว ที่คอยเป็นก าลังใจรวมถึงเพ่ือนๆ พ่ีๆ ที่คอยช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ เป็นทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้ งใจใน
การศึกษาการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษา
ครั้งนี้และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ตั้ งอยู่ เลขที่  171/1567 ถนน เวชยันต์รังสฤษฎิ์               
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา หรือ 20,592.41 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นพ้ืนที่ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์จ านวน 7 ไร่ 4 งาน หรือ 11 ,765 ตารางเมตร        
เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 ก่อตั้งโดย พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์ พันลึก อดีตผู้
บัญชาการทหารอากาศเริ่มเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 โดยอยู่ในความดูแลของกรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ  
 โรงเรียนได้มีความต้องการที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์เพราะสภาพพ้ืนที่ภายในโรงเรียนมีความ
เสื่อมโทรมมีพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท ากิจกรรม มีสถานที่พักผ่อนไม่เหมาะสมและถูกจัดวางไม่เป็น
ระเบียบส าหรับผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานหลังจากเลิกเรียน และมีบริเวณที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่
เด็กนักเรียน ดังนั้นควรมีการรักษาสภาพพ้ืนที่โดยรวมภายในโรงเรียนไว้ประกอบด้วย บริเวณลาน
เอนกประสงค์ หน้าส านักงานผู้จัดการ หน้าห้องน้ าชายและห้องน้ าหญิง อาคารเรียนเป็นต้น ซึ่งในการ
ออกแบบผู้ออกแบบจะต้องออกแบบให้กิจกรรมมีความสอดคล้องกันทั้งกิจกรรมและพ้ืนที่ 
 จากข้อมูลเบื้องต้นจึงท าให้เกิด โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาล         
ฤทธิยะวรรณาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้
ดีขึ้น มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และมีการจัดพ้ืนที่ให้มีความสัมพันธ์กับ
การใช้สอยทั้งภายในและภายนอกอาคารที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่ 
นอกจากนี้ยังสร้างบรรยากาศที่ดีและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ใช้โครงการ มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาดร่มรื่นสบายตา และทัศนียภาพที่สวยงาม 
 

1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา       
 1.2.2 เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมในการออกแบบภูมิทัศน์โรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อมูลพฤติกรรม ความต้องการ และรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
 1.2.4 เพ่ือออกแบบโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย    
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
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1.3  ขอบเขตในการศึกษา 
 1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 
         การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการสามารถเข้าได้ 2 เส้นทาง 
         1.3.1.1 ทางเข้าโครงการทางที่ 1 ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน เลี้ยวซ้ายแยกคปอ. เลี้ยวขวาเข้าสู่   
ถนนเลียบคลองพหลโยธิน 54/1 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยเวชยันต์รังสฤษฏิ์ มีระยะทาง 500 เมตร จากนั้นให้
เลี้ยวขวาจึงจะถึงบริเวณทางเข้าโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
         1.3.1.2 ทางเข้าโครงการทางที่ 2 จากเซ็นทรัลลาดพร้าวใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน 
ผ่านวัดพระศรีมหาธาตุจากนั้นจะผ่านตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ อีกประมาณ 300 เมตร เมื่อถึงสี่แยก
ให้เลี้ยวขวาใช้เส้นทางถนนเลียบคลองพหลโยธิน 54/1 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเวชยันต์รังสฤษฏิ์ อีกประมาณ 200 เมตร 
ให้เลี้ยวซ้ายจึงจะถึงบริเวณทางเข้าโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ  ภาพที่ 1.1 
สัญลักษณ์ :                  ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
                                การเข้าถึงจากถนนพหลโยธิน 
                                การเข้าถึงจากถนนวิภาวดีรังสิต 
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 1.3.2 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 171/1567 ซอยเวชยันต์รังสฤษฎิ์  แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา หรือ 20 ,592.41 ตารางเมตร แบ่งเป็น
พ้ืนที่ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์จ านวน 7 ไร่ 4 งาน หรือ 11 ,765 ตารางเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ อาณาเขตติดกับคลอง 
ทิศใต้ อาณาเขตติดกับอาคารพักรับรองทหารอากาศ 7 
ทิศตะวันออก อาณาเขตติดกับร้านค้าสวัสดิการ 
ทิศตะวันตก อาณาเขตติดกับพ้ืนที่รกร้าง 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา ภาพที่ 1.2 
สัญลักษณ์ :                   บอกต าแหน่งทิศทาง 

 
 
 

ทิศเหนือ 

ทิศใต ้

ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 
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 1.3.3 ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบ 
ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนอนุบาล          

ฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา หรือ 
20,592.41 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ส าหรับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์จ านวน 7 ไร่ 4 งาน หรือ 
11,765 ตารางเมตร โดยจะแบ่งพ้ืนที่การออกแบบเป็น 4 Zone คือ Zone A Zone B Zone C และ 
Zone D 
 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบ ภาพที่ 1.3 
สัญลักษณ์ :         Zone A  
                       Zone B  
                       Zone C 
                       Zone D  
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.4.1 ทราบถึงแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา 
 1.4.2 ทราบถึงสภาพพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมในการออกแบบภูมิทัศน์ โรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 1.4.3 ทราบถึงข้อมูลพฤติกรรม ความต้องการ และรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้โครงการ      
 1.4.4 เพ่ือน าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร   
 

1.5  วิธีการศึกษา 
 1.5.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสถานศึกษา 
       1.5.1.1 ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา 
       1.5.1.2 กรณีศึกษาโรงเรียนที่มีลักษณะพื้นและกิจกรรมคล้ายคลึงกับโรงเรียนอนุบาล  
ฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 1.5.2 ศึกษาลักษณะข้อมูลทางกายภาพพ้ืนที่โครงการ 
         1.5.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกายภาพ 

                  1) ศึกษาที่ตั้งโครงการ 
           2) ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
           3) ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
           4) ศึกษาพืชพรรณเดิม 
           5) ศึกษาสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม 
           6) ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
           7) ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 

        1.5.2.2 ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
           1) ประเภทและจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
           2) พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

1.5.3 การสรุปข้อมูล 
          1.5.3.1 สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
          1.5.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่ จากพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
          1.5.3.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่และแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

       1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
          1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
          1.5.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
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          1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
           1) แนวความคิดด้านการใช้พ้ืนที่ 
           2) แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) 
            3) แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 
           4) แนวความคิดในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่ 
           5) แนวคิดด้านทัศนียภาพ (มุมมอง) 
           6) แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
           1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด (Concept Plan)      
              1.5.4.5 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan) 
          1.5.4.6 แสดงแบบแปลนรายละเอียด (Detail Plan) 
          1.5.4.7 แสดงรูปด้าน (Elevation) 
          1.5.4.8 แสดงรูปตัด (Section) 

          1.5.4.9 แสดงรูปทัศนียภาพ (Perspective) 
       1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 

         1.5.5.1 น าเสนอผลการออกแบบ 
         1.5.5.2 ข้อเสนอแนะ 

           1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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ขั้นตอนการออกแบบ 

1. ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
2. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
3. เสนอแบบแปลนแนวความคิด  
4. เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
5. แสดงแบบแปลนรายละเอียด  
6. แสดงรูปด้าน  
7. แสดงรูปตดั  
8. แสดงรูปทัศนียภาพ   
9. การท าประมาณราคา 

ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมนิผล 
 - น าเสนอผลการออกแบบ                    
 - ข้อเสนอแนะ 

 

จัดท ารูปเล่ม 

1.6  ล าดับขั้นตอนในการศึกษา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 

ขั้นตอนการศึกษา 

ศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัการออกแบบ   
ภูมิทัศนส์ถานศกึษา 

- ศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีการออกแบบ    
ภูมิทัศน์สถานศึกษา 
- ศึกษาสภาพพื้นที่ พฤติกรรม ความต้องการ
และสภาพปัญหาของพื้นที่ รวบรวมข้อมูลของ
ผู้ใช้พื้นทีโครงการ 

- ศึกษาศักยภาพของพื้นที่และแนวทางแก้ไข 

- น าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
ของโรงเ รี ยนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย       
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

 

ศึกษาลักษณะข้อมูลทางกายภาพพ้ืนที่โครงการ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกายภาพ 
 - ศึกษาที่ตั้งโครงการ 
 - ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
 - ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
 - ศึกษาพืชพรรณเดมิ 
 - ศึกษาสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม 
 - ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค 
 - ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 
2. ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
 - ประเภทและจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
 - พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
3. การสรุปข้อมลู 
 - สรุปลักษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการ

แก้ไขปัญหา 
 - สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่ จาก

พฤติกรรมและความต้องการของผูใ้ช้ 
 - ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตาม

ศักยภาพของพื้นที่และแก้ไขปญัหาพื้นที่อย่าง
เหมาะสม 



บทท่ี 2 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ต้องการที่จะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ว่าง
เปล่าที่ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือความเหมาะสมกับรูปแบบสถานศึกษาและ
นักเรียน โดยมีกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการเป็นตัวก าหนด ดังนั้นการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยและพ้ืนที่ท า
กิจกรรมที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้พื้นที่กิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 2.1.1 สุรัฐ ศิลปะอนันต์ (2545:23) กล่าวว่า คุณลักษณะโรงเรียนที่ดียุทธศาสตร์ที่จะท าให้
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ คือ การกระจายอ านาจ การใช้แผนยุทธศาสตร์  การมีส่วนร่วม               
การประเมินผลและการรายงาน การประกันคุณภาพ โรงเรียนที่ดีมีคุณภาพต้องมีองค์ประกอบ              
10 ประการดังนี้ 

2.1.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ มีจิตส านึกในการที่จะ
พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ผู้บริหาร
ควรมีเวลาอยู่ประจ าสถานศึกษาเพ่ือดูแลการปฏิบัติงานภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.1.1.2 มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มุ่งเน้นการเรียนการสอนตามธรรมชาติ โดยให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และปลูกฝังเรื่องความสะอาด ความมีวินัย เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความรักความ
สามัคคี รวมทั้งการจัดให้โรงเรียนมีความร่มรื่น มีต้นไม้ แหล่งน้ า บ่อน้ า ไร้ฝุุน ไร้มลภาวะ 

2.1.1.3 เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมมีแผนผังเต็มรูปแบบ มีห้องเรียน ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสนามกีฬาครบครัน โดยให้เหมาะสมกับสภาพของ
ท้องถิ่น 

2.1.1.4 มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน โดยจัดซื้อในราคาท้องตลาดที่เป็นธรรม
ทั้งให้เหมาะสมกับการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.1.1.5 มีบุคลากรครูผู้สอนครบตามเกณฑ์ หากขาดแคลนควรให้ครูที่เกษียณอายุหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยสอน และให้มีระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

2.1.1.6 องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ
หรือด้านบริหาร เช่น ก าหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ได้แก่ การสอน
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การสอนวิชาชีพการเกษตร การก่อสร้าง การไฟฟูา เป็นต้น 
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2.1.1.7 การเก็บค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และ
จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบครันทั้งนี้ให้ยกเว้นค่าเล่าเรียนส าหรับเด็กยากจน และจ่าย
ค่าตอบแทนให้นักเรียนในการพัฒนาหรือฝึกปฏิบัติ ฝึกอาชีพ ที่เกิดรายได้และประโยชน์แก่โรงเรียน 
เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นต้น 

2.1.1.8 มีการส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลหรือชุมชน มีส่วนร่วมในการแสวงหาทรัพยากร 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารการจัดการของสถานศึกษา การจัดสวัสดิการให้กับครู เช่น การจัดที่พัก 
ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าสอนพิเศษ ค่าฝึกอบรม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครู 

2.1.1.9 มีการวัดและประเมินผลทางการศึกษาที่มุ่งเน้นผลผลิต คือ คุณภาพของ
นักเรียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

2.1.1.10 เป็นโรงเรียนที่ผู้น าท้องถิ่น และผู้ปกครองทุกระดับทุกประเภท ยอมรับว่า
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อาจมีหลายแนวทางที่เราสามารถท าได้หากแต่ควรค านึงถึง
บริบทของสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
 2.1.2 คุณลักษณะของโรงเรียนที่ดี 

วิจิตร วรุตบางกูร (2542:36) กล่าวว่า คุณลักษณะของโรงเรียนที่ดีไว้ดังนี้ 
2.1.2.1 ความเพียงพอ (Adequacy) หมายถึง พ้ืนที่บริเวณอาคาร ห้องเรียน และ

อุปกรณ์ต่างๆ อย่างพอเพียง 
2.1.2.2 ความเหมาะสม (Suitability) หมายถึง ความเหมาะสมในการเลือกที่ตั้งของ

โรงเรียน ลักษณะของพ้ืนที่ การจัดห้องเรียนต่างๆ 
2.1.2.3 ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การปูองกันไม่เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆ 
2.1.2.4 สุขลักษณะ (Healthfulness) หมายถึง การพิจารณาส่งเสริมในด้านสุขภาพ 

และพลานามัยเป็นหลัก 
2.1.2.5 ระยะทางการติดต่อใช้สอย (Accessibility) หมายถึง เส้นทางหรือระยะทาง

จากบ้านมาโรงเรียน หรือจุดต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน 
2.1.2.6 การยืดหยุ่นได้ (Flexibility) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ ผนังกั้นห้องหรือ

อุปกรณ์เครื่องใช้ในเกิดประโยชน์แก่กิจกรรมหลายๆ อย่าง 
2.1.2.7 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้พ้ืนที่อาคาร อุปกรณ์ต่างๆ  ให้ได้ผลเต็มที ่
2.1.2.8 การประหยัด (Economy) หมายถึง การวางแผนผังบริเวณออกแบบอาคาร 

โดยมีการออกแบบที่เหมาะสมขยายตัวได้ง่าย และสิ้นเปลืองค่าบ ารุงรักษาน้อย 
2.1.2.9 การขยายตัว (Expansibility) หมายถึง การขยายตัวของบริเวณและอาคาร

โดยมีการออกแบบที่เหมาะสมขยายตัวได้ง่ายและสิ้นเปลืองค่าบ ารุงรักษาน้อย 
2.1.2.10 รูปร่าง (Appearance) หมายถึง การวางผังบริเวณโรงเรียน อาคาร และการ

ตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ให้เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นรวมทั้งการบ ารุงรักษาอาคารและสถานที่ให้
สวยงามให้สะอาดอยู่เสมอ 
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คุณลักษณะของโรงเรียนที่ดีสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะของโรงเรียนที่ดีต้องมีพ้ืนที่
บริเวณและที่ตั้งเหมาะสม มีความปลอดภัย เดินทางสะดวก สะอาดถูกสุขลักษณะ มีการวางผังบริเวณ
ที่เหมาะสมสามารถรองรับการขยายตัวในอนาคต อาจมีการตกแต่งบริเวณพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความ
สวยงามทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
 2.1.3 จุดมุ่งหมายและคุณลักษณะของนักเรียน 

สมพร แก้วปรุง (2549:85) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามหลักสูตรไว้ว่า
จุดมุ่งหมายจะให้เด็กเป็นเด็กที่ฉลาด ดีและมีความสุข โดยความหมายนี้เป็นการประเมินโดย
เปรียบเทียบกับตัวของผู้ศึกษาเองเนื่องจากเห็นว่าคนแต่ละคนมีพ้ืนฐานที่ต่างกัน ดังนั้นความหมาย 
ฉลาด ดี และมีความสุข จึงเน้นไปในทางพัฒนาเด็กให้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของเด็กอันเป็นศักยภาพที่
สมดุลทั้งทางกายและจิตใจ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.3.1 เป็นคนดี 
1) มีความเข้าใจในตนเอง สังคม และธรรมชาติรอบตัว 
2) มีความรักในตนเอง ผู้อื่น ธรรมชาติ และรักในชีวิตทั้งหลาย 
3) ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4) มีความละอายต่อการท าบาป ต่อการท าเรื่องที่ไม่ถูก ไม่ดีงาม  
5) มีนิสัยรักการท างาน มีความม่ันคงในการท างานด้วยตนเองและผู้อื่น 

2.1.3.2 เป็นคนฉลาด 
1) มีความรู้และเข้าใจพ้ืนฐานทางวิชาการ สามารถแสวงหาความรู้ และ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
2) มีความสามารถในการคิด การใช้ เหตุผล สรุป วิ เคราะห์  วินิจฉัย             

มีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) มีความสามารถในการสื่อสาร การปรับตัวให้เป็นผู้ทันโลกทันสมัย 
4) เป็นผู้ใฝุหาความรู้อยู่เสมอ มีนิสัยรักการอ่าน 

2.1.3.3 เป็นคนที่มีความสุข 
1) มีความร่าเริงแจ่มใส มีความสุขทั้งการเรียนรู้ในโรงเรียน และที่บ้าน 
2) เป็นผู้มองโลกในแง่ดี 
3) มีความซาบซึ้งในความงาม ความประณีตอ่อนโยน และสุนทรียภาพ 
4) มีความเชื่อม่ัน และศรัทธาในคุณค่าของชีวิต 

การศึกษาจุดมุ่งหมายและคุณลักษณะของนักเรียนสรุปได้ว่าโรงเรียนนั้นเป็นสถานที่
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เป็นคนฉลาด เป็นคนที่มีความสุข ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ พัฒนาตนเองทั้ง IQ และ 
EQ สอนให้อยู่กันเป็นหมู่คณะช่วยเหลือกัน สอนให้นักเรียนสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองและผู้อ่ืน      
อยู่ในกรอบและกฎระเบียบ ที่สังคมได้ตั้งไว้ ดังนั้นกานออกแบบจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความต้องการของผู้ใช้  
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 2.1.4 ขอบเขตสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
นิภา มนูญปิจู และวสันต์ ศิลปะสุวรรณ (2530 :23) กล่าวว่า การจัดโรงเรียนและ

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ ตามหลักเกณฑ์ทางสุขาภิบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล
โรงเรียนได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน โดยได้มุ่งเรื่องดังต่อไปนี้ 

2.1.4.1 ลักษณะที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ลักษณะที่ตั้งต้องไม่อยู่ในที่มีน้ าท่วม
ขัง เพราะน้ าอาจเน่าเหม็นส่งกลิ่นรบกวนหรือเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุง โรงเรียนควรตั้งอยู่ในย่านชุมชน 
คมนาคมสะดวก ปลอดภัย บริเวณอากาศที่น่ารื่นรมย์ปราศจากเหตุร าคาญ เช่น เสียงดังเกินควร ฝุุน
ละออง กลิ่น ควัน แก๊สอันตราย ไม่ตั้งอยู่ในแหล่งอบายมุข เช่น แหล่งพนัน แหล่งเสื่อมโทรมทาง
ศีลธรรม และควรตั้งห่างจากแหล่งก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล 

2.1.4.2 อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ต้องมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย         
การระบายอากาศที่ดี มีอาคารประกอบต่างๆ และห้องพิเศษ เช่น อาคารอเนกประสงค์ โรงฝึกงาน 
ห้องสมุด ห้องพยาบาล ฯลฯ และต้องมีการรักษาความสะอาดไม่ให้มีฝุุนละอองเกาะตามพ้ืนผนัง ฝูา 
ของอาคารเรียน เพราะจะท าให้เกิดความร าคาญ หากฝุุนฟูุงกระจายและหายใจเข้าไปอาจท าให้เกิด
โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ได้ นอกจากนี้ควรมีบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2.1.4.3 ห้องเรียนและเครื่องใช้ในห้องเรียน ห้องเรียนจะต้องไม่บรรจุนักเรียนจ านวน
มากเกินกว่า 30-40 คน เพราะจะเกิดความแออัด การถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ โต๊ะ เก้าอ้ี มั่นคง
แข็งแรงปลอดภัยและมีจ านวนเพียงพอ ขนาดต้องเหมาะกับสรีระทางร่างกายของนักเรียน การจัดที่
นั่งและการใช้สื่อในห้องเรียนต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางร่างกาย และความเจริญเติบโตของนักเรียน 

2.1.4.4 การถ่ายเทอากาศและแสงสว่าง ห้องเรียนจะต้องมีช่องลม หน้าต่าง ประตู 
ส าหรับถ่ายอากาศเพียงพอ อาคารไม่ควรตั้งอยู่ในที่ที่มีสิ่งกีดขวางทางลม ซึ่งห้องเรียนจะต้องไม่ร้อน
อบอ้าวจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน แสงสว่างต้องเพียงพอเหมาะกับสายตาของนักเรียน หากแสง
ธรรมชาติน้อยไปต้องใช้แสงจากดวงไฟเข้าช่วย นอกจากสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ท าให้เกิดการ
สะทอ้น และการดูดเก็บแสงสว่างก็อาจเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะต้องจัดท าให้ถูกทิศทางที่ท ามุมกับ
ดวงไฟ เพ่ือมิให้เกิดอันตรายต่อสายตานักเรียน 

2.1.4.5 ห้องพยาบาล จะต้องจัดให้มีขนาดและที่ตั้งพอเหมาะส าหรับงานด้านการ
บริการสุขภาพให้กับนักเรียน เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ต้องมีครบพร้อมที่จะต้องใช้งานตลอดเวลา 
ควรมีพยาบาลประจ าโรงเรียน ถ้ามีนักเรียนเกินกว่า 1 ,000 คน ควรจัดให้มีเรือนพยาบาลเฉพาะ
ต่างหาก มีเตียงจ านวนเพียงพอกับสัดส่วนนักเรียนภายในโรงเรียน 

2.1.4.6 โรงอาหาร ควรจัดให้มีขนาดพอเหมาะกับจ านวนนักเรียน รวมทั้งโต๊ะและที่นั่ง
รับประทานอาหาร มีการจัดน้ าดื่มใช้เพียงพอ มีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร เช่น 
คุณภาพของอาหาร สารปรุงแต่งรส ผู้ประกอบการ ภาชนะใส่อาหาร และการปูองกันแมลงรบกวน 
อีกทั้งการประกอบอาหาร และการก าจัดขยะ สุขภาพของผู้เกี่ยวข้องกับการขายอาหาร ฯลฯ เพ่ือ
สุขภาพทางด้านโภชนาการของนักเรียน 
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2.1.4.7 โรงครัว เป็นแหล่งส าคัญที่จะใช้ประกอบอาหารจะต้องมีการควบคุมให้
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ สถานที่ของโรงครัวต้องไม่ตั้งใกล้เคียงกับสิ่งโสโครกหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ต้องมี
การควบคุมเรื่องความสะอาด การจัดเก็บอาหาร การระบายอากาศ กลิ่นและควัน ตลอดจนการจัดท า
รางน้ าโสโครก การก าจัดขยะอย่างถูกวิธีเพ่ือมิให้เกิดความสกปรกต่อสภาวะแวดล้อม 

2.1.4.8 สนาม สนามหญ้าสนามกีฬา สนามกีฬาอ่ืนๆ จะต้องมีพ้ืนที่ราบเรียบ ไม่เป็น
หลุมหรือบ่อ มีการดูแลรักษาอย่างดี ปราศจากเศษแก้ว กระเบื้องหรือไม้ลูกชิ้นหรือเศษขยะต่างๆ ไม่มี
น้ าท่วมขังอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อการใช้สนาม ริมขอบสนามควรมีการปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ือเอาร่ม
กันแดด รวมทั้งการดูแลตรวจสุขภาพจัดวางอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในการเล่นกีฬาเพ่ือความปลอดภัย 

2.1.4.9 น้ าดื่มใช้ น้ าดื่มใช้ต้องปราศจากเชื้อโรคและมีจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน ควรจะท าน้ าดื่มแบบน้ าพุเพราะสะดวกต่อการดื่มของนักเรียน โดยไม่ต้องหาภาชนะมา     
น้ าดื่มแบบน้ าพุและอ่างล่างมือควรมีอย่างน้อย 1 ที่ต่อนักเรียน 50 คน 

2.1.4.10 ส้วมและที่ปัสสาวะ โรงเรียนต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และสมดุลกับ
จ านวนนักเรียนเพ่ือให้ใช้เพียงพอ โรงเรียนที่จัดแบบสหศึกษาต้องแยกส้วมชาย หญิง ออกจากกัน
เพ่ือให้นักเรียนใช้อย่างสะดวก ส าหรับนักเรียนชายควรท าที่ปัสสาวะให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
เกณฑ์การจัดของโรงเรียน สัดส่วนปัสสาวะชาย 1 ที่ต่อนักเรียน 30-50 คน ส้วมหญิง 1 ที่ต่อนักเรียน 
45 คน ส้วมชาย 1 ที่ต่อนักเรียน 75 คน 

2.1.4.11 การก าจัดขยะมูลฝอย การระบายน้ า และการดูแลรักษาความสะอาด 
โดยทั่วไปโรงเรียนมีวิธีการก าจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพ่ือมิให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 
และท าให้สถานที่สกปรกเป็นการท าลายทัศนียภาพ ส่งกลิ่นรบกวน อันเป็นการท าลายสุขภาพของ
นักเรียน โดยการจัดหาถังขยะให้เพียงพอกับจ านวนห้องเรียน อาคาร และบริเวณโดยรอบที่รองรับ
ขยะมูลฝอยต้องมีสภาพดี เพ่ือปูองกันแมลงหรือสัตว์ 
 

2.2  ความส าคัญและพัฒนาการการเล่นของเด็กปฐมวัย 
 2.2.1 ความหมายของเด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ปฏิสนธิถึง 6 ปีบริบูรณ์ การอบรมและเลี้ยงดูแก่เด็ก
ปฐมวัยมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่
เป็นรากฐานของ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา 
ความสามารถ เพราะเด็กในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์แม่จนถึง 4 ปี ระบบประสาทและสมองจะ
เจริญเติบโตในอัตราสูงสุด (ประมาณ 80% ของผู้ใหญ่) การอบรมปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้าน
ให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญ เติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้ จะเป็นรากฐานที่ดีจะให้เขาเติบโตเป็น
เยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ท าเป็น และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิต รอดและ
เติบโตได้ก็ด้วยการพ่ึงพาพ่อแม่ และผู้ใหญ่ที่ช่วยเลี้ยงดู ปกปูองจากอันตราย หากผู้ใหญ่ให้ความรัก
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เอาใจใส่ใกล้ชิด อบรมเลี้ยงดูโดยเข้าใจเด็กพร้อมจะ ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานที่เปลี่ยนไปตาม
วัยได้อย่างเหมาะสมให้สมดุลกันทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม แล้วเด็กจะ
เติบโตแข็งแรง แจ่มใส มีความมั่นคงทางใจ รู้ภาษา ใฝุรู้ และใฝุดี พร้อมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป
ให้เป็นคนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมีประโยชน์ 

พัฒนาการฟ(Development)ฟหมายถึงพการเปลี่ยนแปลงด้านการท าหน้าที่ฟ(Function)         
และวุฒิภาวะฟ(Maturation)ดของอวัยวะระบบต่างๆหรวมทั้งตัวบุคคลให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าสิ่งที่ยากสลับซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการเพ่ิมทักษะใหม่ๆ และความสามารถใน
การปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมหรือภาวะใหม่ในบริบทของครอบครัวและสังคม พัฒนาการของมนุษย์
จ าแนกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ (ความส าคัญของเด็กปฐมวัย 
ล าดวน คัฒมารศรี สืบค้นจาก www.e-child-edu.com, 2559) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การอบรมและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ ต้องการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ พัฒนาการของเด็กในวัยนี้จะแยกได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่        
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  
 2.2.2 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  

พัฒนาการเป็นกระบวนการที่มีการประสานงานกันพร้อมกันไปทั้งหมดทั้งร่างกายและ
จิตใจ กล่าวคือ การเจริญเติบโตทางร่างกายพัฒนาการทางอารมณ์ และสติปัญญาจะมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด (ทิศนา แขมมณ,ี 2536:60) 

พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งเป็นไปทางเจริญงอกงามและในทางเสื่อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างมี
ระบบสลับซับซ้อนเกี่ยวเนื่องกัน และเกิดขึ้นตลอดชีวิตของบุคคล (เพ็ญรุ่ง ปานใหม่, 2536:40) 

พัฒนาการของเด็ก หมายถึง กระบวนการหรือล าดับขั้นตอนซึ่งเกิดขึ้นในตัวเด็ก    
ตลอดระยะเวลาที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองได้ 
(เยาวพา เดชะคุปต์, 2540:16) 

พัฒนาการ หมายถึง การท าความเจริญเปลี่ยนแปลงในทางลักษณะรูปร่างและ
ความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็กในทางก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นนั้น   
มีหลายทางด้วยกัน เช่น พัฒนาการทางกาย อารมณ์ สมอง สังคม ศีลธรรม และสุนทรียภาพ    
(ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์, 2542:67) 

พัฒนาการ หมายถึง การท าความเจริญกระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางลักษณะรูปร่าง
และความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็กในทางก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในทางที่ดีขึ้น      
(ปาทานุกรมศัพท์ทางการศึกษา, 2542:67) 
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จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรมอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีความสัมพันธ์กับ
ทุกด้านและต่อเนื่อง ท าให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ชัดเจนได้แก่ ทางด้าน
ร่างกาย ทางด้านอารมณ์ ทางด้านสังคม และทางด้านสติปัญญา 

เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่
ทางด้านร่างกาย ทางด้านอารมณ์ ทางด้านสังคม และทางด้านสติปัญญา จากการพัฒนาการของเด็กที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะส่งผลต่อความสามารถและพฤติกรรมของเด็กแสดงออกมาในแต่ละด้าน 
หรือหลายๆ ด้านพร้อมกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏออกมานั้นล้วนแต่เป็นผลมาจากการพัฒนาของเด็ก
ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัย ในเรื่องนี้ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

นิตยา ประพฤติกิจ (2546:105) ได้กล่าวถึงพัฒนาการและคุณลักษณะของเด็กปฐมวัย
แต่ละช่วงวัยดังต่อไปนี้ 

2.2.2.1 พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical)  
หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการทรงตัวในอิริยาบถต่างๆ และการ

เคลื่อนไหว เคลื่อนที่ไป โดยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross motor) และการใช้ตาและมือประสานกันใน
การท ากิจกรรมต่างๆ (Fine motor adaptive) 

2.2.2.2 พัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ (Emotional Development)  
หมายถึงความสามารถในการรู้สึกและแสดงความรู้สึก ความสามารถในการ

แยกแยะ ความลึกซึ้งและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม รวมทั้งการสร้างความรู้สึก
ที่ดีและนับถือต่อตนเอง (Self-Esteem) หรืออัตมโนทัศน์ 

2.2.2.3 พัฒนาการด้านสังคม (Social Development)  
หมายถึง ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน มีทักษะในการ

ปรับตัวในสังคม ร่วมมือกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบความเป็นตัวของตัวเอง และรู้จักกาลเทศะ ในเด็ก
หมายรวมถึงความสามารถในการช่วยตัวเองในชีวิตประจ าวัน (Personal-Social)  

2.2.2.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive Development)  
หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ กับตนเอง 

การรับรู้ รู้จักสังเกต จดจ า วิเคราะห์ เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษา (Language)ทและสื่อความหมาย 
(Communication) กับการใช้ตาและมือท างานประสานกันเพ่ือแก้ปัญหา (fine Motor Adaptive) 
 2.2.3 พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆ สามารถแบ่งตามช่วงวัย ดังนี้ 

2.2.3.1 พัฒนาการด้านร่างกาย 
1) อายุ 3 ปี 

(1) กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ กระโดดขาเดียวได้ 
(2) รับลูกบอลด้วยมือและล าตัว เตะลูกบอลได้ 
(3) เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้ ถีบจักรยาน 3 ล้อได ้
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(4) เขียนรูปวงกลมตามแบบ ลากเส้นแนวตั้ง แนวนอนได้ 
(5) จับดินสอคีบระหว่างนิ้ว 3 นิ้วได้ (นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วหัวแม่มือ) 
(6) ใช้กรรไกรมือเดียวได้ 
(7) ต่อบล็อกหรือแท่งไม้ได้สูง 7 ชั้นหรือมากกว่า 

2) อายุ 4-5 ปี 
(1) ชอบกระโดดข้ามสิ่งของเล็กๆ กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้    

ชอบปีนปุายสิ่งต่างๆ 
(2) เดินขึ้น-ลงบันไดสลับเท้าได้ 
(3) เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้ 
(4) ใช้กรรไกรเป็น ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ 

3) อายุ 6 ปี 
(1) กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ยืนขาเดียวได้ เรียนรู้

ที่จะกระโดดข้ามหรือกระโดดเชือกได้ 
(2) เดินขึ้น-ลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว เดินต่อเท้าได้ 

เดินถอยหลังตามเส้นได้ 
(3) รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ด้วยมือทั้งสอง 
(4) เขียนรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมตามแบบได ้
(5) ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งท่ีก าหนด 
(6) ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า ฯลฯ     

ยืดตัว คล่องแคล่ว 
2.2.3.2 พัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ 

1) อายุ 3 ปี 
(1) แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก 
(2) ชอบที่จะท าให้ผู้ใหญ่พอใจและได้ค าชม 
(3) กลัวการพลัดพรากจากผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดน้อยลง 

2) อายุ 4-5 ปี 
(1) แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ 
(2) เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
(3) ชอบท้าทายผู้ใหญ่ 
(4) ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ 

3) อายุ 6 ปี 
(1) แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
(2) ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
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(3) ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง 
2.2.3.3 พัฒนาการด้านสังคม 

1) อายุ 3 ปี 
(1) ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นชนิดเดียวกัน แต่ต่างคนต่างเล่น) 
(2) ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 
(3) เริ่มปฏิบัติตามกฎกติกาง่ายๆ 
(4) รู้จักท างานที่ได้รับหมอบหมาย 
(5) เริ่มรู้จักแสดงความเคารพ 

         2) อายุ 4-5 ปี 
(1) เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
(2) เริ่มช่วยเหลือผู้อื่น 
(3) ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงร่วมกัน 
(4) รู้จักแสดงความเคารพ 

3) อายุ 6 ปี 
(1) รู้จักการให้และการรับ 
(2) แสดงความเคารพได้เหมาะสมกับวัย และโอกาส 
(3) ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

2.2.3.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
1) อายุ 3 ปี 

(1) ฟังแล้วปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆได้ 
(2) ขีดเส้นอย่างอิสระได้ 
(3) จับคู่สีต่างๆ ได้ประมาณ 3-4 สี 
(4) จ าแนกสิ่งต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ 
(5) วาดภาพตามความพอใจของตนได้ 
(6) เลียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆได้ 
(7) เรียนรู้จากการสังเกตและเลียนแบบผู้อื่น 

2) อายุ 4-5 ปี 
(1) ปฏิบัติตามค าสั่งต่อเนื่องได้ 
(2) เขียนภาพและสัญลักษณ์ตามความต้องการของตนเองได้ 
(3) ชี้และบอกสีได้ 4-6 สี 
(4) จ าแนกสิ่งต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้มากขึ้น 
(5) ส ารวจทดลองเล่นกับของเล่น ตามความคิดตนเองได้ 
(6) วาดภาพตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ 
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(7) เรียนรู้จากการสังเกต และการฟังด้วยตนเองได้ 
3) อายุ 6 ปี 

(1) ถ่ายทอดเรื่องราวจากเรื่องที่ได้ฟังมาได้ 
(2) บอกและจ าแนกสีต่างๆ ได ้
(3) จ าแนกสิ่งต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ดี 
(4) ใช้สิ่งของเป็นสิ่งสมมุติในการเล่น เล่นบทบาทสมมุติตามจินตนาการได้ 
(5) วาดภาพตามความคิดสร้างสรรค์ของตนได้ 
(6) เคลื่อนไหวท่าทางตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้ 

พัฒนาของเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆ ตามช่วงอายุวัย ในการพิจารณาพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัยจะต้องอาศัยประสบการณ์และข้อมูลที่มีประกอบการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น 
นอกจากจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กแล้วจะต้องเข้าใจธรรมชาติ และความต้องการของเด็กปฐมวัย 
 2.2.4 การเล่นของเด็กปฐมวัย 

เข็มพร วิรุณราพันธ์ (2544:6) กล่าวว่า การเล่นเป็นการท างานของเด็ก ที่เกิดขึ้นโดย
อิสระให้ความสนุกเพลิดเพลินเพ่ิมพูนทักษะก่อให้เกิดความรู้และก่อความพอใจแก่เด็กเป็นส่วนส าคัญ
ในชีวิตวัยเด็กในทุกๆสังคมและวัฒนธรรมการเล่นช่วยวางรากฐานการเรียนรู้และพัฒนาการเป็น
หนทางเดียวที่ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่มีใครสอนเด็กได้เลยเป็นวิธีที่เด็กจะได้ค้นคว้าฝึกฝนฝึก
การแก้ปัญหาได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กจนมีการกล่าวถึงอยู่เสมอว่า “โดยธรรมชาติเด็กเรียนรู้ที่
จะเรียนรู้จากการเล่น” การเล่นเป็นการให้รางวัลแก่ตัวเองช่วยสร้างแรงจูงใจให้อยากเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ท้าทายการเล่นเป็น “กระบวนการ” ที่สร้างการมีส่วน
ร่วมในระดับรากฐานเป็นสิทธิของเด็กที่จะมีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อมและชุมชนของพวกเขาเองจาก
มุมมองที่เป็นเฉพาะตัวของแต่ละคน  

2.2.4.1 เด็กกับการพัฒนาการเล่น เด็กในวัยต่างกันจะมีพัฒนาการเล่นที่แตกต่างกันไป
ดังนั้นกิจกรรมที่สมควรจะจัดให้กับเด็กนั้นจึงต้องมีความเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย เช่น 

1) วัย 1-3 ปี มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของร่างกายมีความเจริญทางกระดูก
กล้ามเนื้อมัดใหญ่โตเร็วมีความเจริญทางสมองและเส้นประสาทชอบเล่นคนเดียวกิจกรรมการเล่นที่
เหมาะสมควรเป็นกิจกรรมเสริมก าลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นการเดิน วิ่ง กระโดด ปีนปุาย ใน
ขณะเดียวกันการใช้มือและก าลังแขนยังไม่ดีพอที่จะห้อยโหนได้ การทรงตัวยังไม่ดีจึงไม่เหมาะกับการ
เดินบนราวทรงตัวกิจกรรมอ่ืนที่ดีเช่นการเล่นเลียนแบบสัตว์ เครื่องจักร รถไฟ รวมถึงกิจกรรม
สร้างสรรค์ เช่น เขียนภาพ ดนตรีเข้าจังหวะ 

2) วัย 4-5 ปี ร่างกายและกล้ามเนื้อต่างๆ เจริญเติบโตมากขึ้นมีก าลังมากขึ้นมี
ความสนใจกิจกรรมต่างๆ แต่ยังมีความตั้งใจเป็นระยะเวลาสั้นสามารถเล่นในสิ่งที่สนใจได้ประมาณ    
12 นาที มีพัฒนาการทางสังคมเข้ากลุ่มเล็กได้ไม่เกิน 4-5 คน มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและ
ชอบเลียนแบบชอบกิจกรรมผาดโผนและเคลื่อนไหวตลอดเวลาเช่นกระโดดวิ่งเขย่งควบม้า มีความ
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แข็งแรงพอที่จะห้อยโหนได้กิจกรรมการเล่นเกมควรใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที โดยแบ่งกลุ่มเล็กๆ หรือ
จัดให้มีกิจกรรมการแสดงออกเช่นเล่นเลียนแบบสัตว์สิ่งของ 

3) วัย 6 ปี ร่างกายและกล้ามเนื้อต่างๆ เจริญเติบโตมากขึ้นการใช้มือห้อย
โหนปีนปุายและการทรงตัวดีขึ้นมากชอบทดลองและท าด้วยตัวเองชอบสร้างจินตนาการ และเล่าเรื่อง
ชอบวาดภาพระบายสีและชอบแข่งขันชอบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหรือใช้ความแรงสามารถส่งเสริม
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสรีระร่างกาย เช่น กิจกรรมเพ่ิมความสูงจากการห้อยโหนหรือกิจกรรมเพ่ิม
ทักษะการทรงตัว เช่น เดินบนราวทรงตัวหรือกิจกรรมการแสดงออก เช่น เล่นละคร 

  (1) เป็นการออกก าลังกายส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย 
(2) ช่วยฝึกการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อ และประสาทการรับรู ้
(3) ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินช่วยกระตุ้นด้านอารมณ์ และสังคม 
(4) ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น การคิดค้น และการแก้ปัญหา 
(5) ส่งเสริมพัฒนาการการใช้ภาษา 
(6) ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 

อย่างไรก็ตามการเล่นของเล่นหรือเครื่องเล่นที่อันตรายอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
ตามมาได้ ผู้ผลิตที่ดีจะใช้เวลาเป็นเป็นอย่างมากในการค้นคว้าประดิษฐ์ของเล่นหรือเครื่องเล่นที่
สอดคล้องกับพัฒนาการและความต้องการของเด็กในวัยต่างๆ แต่ผู้ผลิตอีกหลายรายผลิตโดยมิได้มี
ความรู้ในเรื่องพัฒนาการเด็กและเรื่องความปลอดภัยเลย 

2.2.4.2 ประเภทการเล่น 
การเล่นแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี ้
1) การเล่นแบบเคลื่อนไหวร่างกาย (Physical Play) การเล่นประเภทนี้จะ

ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายได้อย่างเต็มที่ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ การทรงตัว การใช้ประสาท
สัมผัส เป็นต้น อาจใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามประกอบการเล่น 

2) การเล่นที่ใช้แรงและก าลัง (Rough And Tumble Play) เช่น การจ าลอง
การต่อสู้ การเล่นต ารวจจับโจร การวิ่งแข่งขัน ชักคะเย่อ ถึงแม้ว่าเด็กจะเหนื่อยแต่ก็สนุกสนาน       
การเล่นชนิดนี้ท าให้เกิดทักษะหลายอย่าง เช่น การประเมินพลังและความสามารถของตนเอง การใช้
ประสาทสัมผัส ภาวะความเป็นผู้น า 

3) การเล่นแบบเสี่ยงและท้าทาย (Adventure Play) การเล่นชนิดนี้เด็กต้องรู้
ความสามารถของตนเองและสามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง การเล่นที่ท าให้เกิดการฝึกการ
ควบคุมตนเอง เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง กระตุ้นให้เกิดการเชื่อมั่นในตัวเอง เกิดการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นทั้งภายในตัวเองและสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น การกระโดดที่ สูง การปีนปุายต้นไม้ 
การเล่นน้ าในแม่น้ า สระน้ า เป็นต้น 
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4) การเล่นส ารวจ (Exploratory Play) เป็นการเล่นประเภทท าการทดลอง 
และส ารวจตรวจตราสิ่งใหม่ๆ ที่เด็กสนใจ สงสัย อยากรู้อยากเห็น เพ่ือให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
และค้นพบสิ่งแปลกใหม่กว่า เช่น การทดลองผสมสีในงานศิลปะ การสร้างบ้านจากวัสดุต่างๆ 

5) การเล่นที่ต้องใช้ความคิด (Cognitive Play) เป็นการเล่นที่ให้ความส าคัญ
เรื่องความคิด เช่น มีการระดมความคิดของสมาชิกก่อนเริ่มต้น มีการวางแผน มีการแก้ปัญหา มีการ
คิดวิธีใหม่ๆ การออกแบบ เป็นต้น 

6) การเล่นบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นการเล่นเลียนแบบสิ่งต่างๆ ทั้งมีชีวิต 
และท่ีเป็นสิ่งของ เช่น การเล่นขายของคร-ูนักเรียน 

7) การเล่นแบบจิตนาการ (Imaginative Play) เป็นการเล่นที่ใช้จิตนาการโดยสื่อ
ออกมาเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ ตามที่ต้องการให้เป็น หรือตามความคิดบางอย่างอาจจะใกล้เคียงความ
เป็นจริง บางอย่างอาจจะเป็นการเพ้อฝัน การเล่นประเภทนี้ท าให้ผู้ใหญ่รู้ความต้องการที่ซ่อนเร้นอยู่
ภายในจิตใจเด็ก หรือความเป็นตัวตนของเด็ก 

8) การเล่นแบบสร้างสรรค์ (Creative Play) เป็นการเล่นที่ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาด้านความคิดใหม่ๆ ของเด็กเอง เช่น การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ การพับกระดาษเป็นรูปต่างๆ 

9) การเล่นที่สกปรกแต่สนุก (Messy Play) การเล่นชนิดนี้เป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่
เป็นธรรมชาติ เช่น การเล่น ดิน ทราย น้ า บางครั้งอาจมองว่าเกิดความสกปรก และก่อผลเสียต่อ
สุขภาพ แต่สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติจากการเล่นก็มีความส าคัญไม่น้อยกว่ากัน 

10) การเล่นเกี่ยวกับวัฒนธรรม (Culture Play) เป็นการเล่นที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น มีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง เช่น มอญ
ซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร ม้าก้านกล้วย กระโดเชือก กระโดดยาง 

11) การเล่นแบบสื่อสาร (Communication Play) เป็นการเล่นที่กระตุ้นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวเด็กกับสิ่งแวดล้อม สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ การพูดคุย การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ 
การแลกเปลี่ยนทั้งอุปกรณ์และข้อมูลข่าวสาร แม้กระทั่งความคิด จนท าให้เกิดการยอมรับความ
คิดเห็นและการรับฟังผู้อื่น เป็นต้น เช่น การเล่นเกมต่างๆ 

12) การเล่นด้านสังคม (Social Play) การเล่นทุกรูปแบบจะเป็นการเล่นมีความ
เกี่ยวข้องกับสังคมตั้งแต่การเล่นคนเดียวไปจนถึงการเล่นกับกลุ่ม เด็กจะเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
และกันในขณะการเล่นรวมทั้งกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก 

2.2.4.3 การเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น 
1) ประเภทของเครื่องเล่นสนาม เครื่องสนามแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี ้

อุปกรณ์การปืนปุาย ห้อยโหน เช่น 
  (1) ที่ปืนปุายแบบโค้ง (Arch Climber, Dome Climber) 

(2) ราวโหน (Overhead Horizontal Ladder) 
(3) ห่วงโหน (Overhead Horizontal Ring) 
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(4) เสาผจญเพลิง (Fire Poles) 
(5) บันไดปืน และไต่ย่าง (Ladders And Tire Climbers) 
(6) คานทรงตัว (Balance Beams) 
(7) บาร์คู ่(Parallel Bars) 

2) อุปกรณ์ลื่น เช่น 
(1) ไม้ลื่น (Slides) 
(2) อุโมงค์ลอด (Tunnel Slides) 

3) อุปกรณ์ไกว 
(1) ชิงช้า (Swing) 

4) อุปกรณ์เคลื่อนไหว เช่น 
(1) แท่งหมุน (Turning Bars) 
(2) ม้าหมุน (Merry Go Round) 
(3) ไม้โยก (Seesaw) 

5) อุปกรณ์ชุดรวม ตัวอย่างชุดเครื่องเล่นแบบรวม เช่น 
(1) ชุด Clubhouse 

 
ภาพที่ 2.1 ชุดเครื่องเล่นรวมชุด (Clubhouse) 
ที่มา : เข็มพร วิรุณราพันธ์ (2544) 
 

(2) ชุด Junior Olympian 

 

ภาพที่ 2.2 ชุดเครื่องเล่นรวมชุด (Junior Olympian) 
ที่มา : เข็มพร วิรุณราพันธ์ (2544) 
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2.2.4.4 ประโยชน์ของเครื่องเล่น 
 

ตารางท่ี 2.1 ประโยชน์ของเครื่องเล่น 
ชนิดเครื่องเล่น ประโยชน์ของเครื่องเล่นสนาม 

ชิงช้า 1. ด้านร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อแขนและการจับ 
2. ด้านอารมณ์ ฝึกความกล้า ผ่อนคลายอารมณ์ 
3. ด้านสังคม การช่วยเพื่อน และช่วยฝึกตัวเอง 

ไม้ลื่น 
 

1. ด้านร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อขาและหน้าท้อง ฝึกการบังคับ 
2. ด้านอารมณ์ ฝึกความกล้า การตัดสินใจ และเร้าใจ 
3. ด้านสังคม ฝึกระเบียบ และการเล่นก่อนหลัง 

ราวไต่ 1. ด้านร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อแขน ขา ล าตัว ข้อมือ ฝึกการ
จับ การทรงตัวและความอดทน 

 2. ด้านอารมณ์ ฝึกความกล้า ความเข้มแข็ง 
3. ด้านสังคม การเล่นเป็นกลุ่ม 

ม้าหมุน 
 
 

อุโมงค์ลอด 

1. ด้านร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อแขน 
2. ด้านอารมณ์ เพลิดเพลิน และเร้าใจ 
3. ด้านสังคม การเล่นเป็นกลุ่ม 
1. ด้านร่างกาย ฝึกความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ 
2. ด้านอารมณ์ ฝึกความกล้า การกะระยะ 
3. ด้านสังคม การฝึกระเบียบ และการเล่นก่อนหลัง 

 

2.3  ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น 
 ต่อวงศ์ ปุูยพันธวงศ์ (2536:59) กล่าวว่า สนามเด็กเล่นกับเครื่องเล่นมีประโยชน์ทั้งการ
พัฒนาก าลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก การประสานงาน การคิด ตัดสินใจ และยังช่วยพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ในขณะเดียวกันการเล่นสามารถก่อให้เกิดการบาเจ็บที่รุนแรงได้ ดังนั้นเครื่องเล่น
สนามจึงควรมีมาตรฐานความปลอดภัย การออกแบบที่ดีมีการติดตั้งที่ถูกวิธี การตรวจสอบเป็นระยะ 
และมีผู้ดูแลในขณะเล่น 

2.3.1 ข้อก าหนดเบื้องต้นเพ่ือความปลอดภัย 
2.3.1.1 การแบ่งอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามตามกลุ่มอายุเด็ก เด็กเล็กและเด็กโตมีความ

แตกต่างทางพัฒนาการทุกด้าน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องแบ่งเครื่องเล่นสนามออกเป็น 2 ระดับ 
ตามกลุ่มอายุของเด็ก ดังนี้ 
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1) อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามของเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2-5 ปี 
2) อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามของเด็กวัยเรียน อายุ 5-12 ปี 
3) ความสูงของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม 

2.3.1.2 ความสูงของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม (Free Height of Fall) เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 
2-5 ปี คือ ระยะความสูงจากพ้ืนสนามถึงพ้ืนยกระดับของเครื่องเล่นสนาม (Platform) ไม่ควรเกิน 
1.20 เมตร (รวมอุปกรณ์เครื่องเล่นชุดรวมด้วย) เพ่ือลดอันตรายจากการตกจากที่สูง บริเวณที่สูงจาก
พ้ืนมากกว่า 50 เซนติเมตร จะต้องมีราวกันตก (Guardrail) ที่มีราวบนสูงระหว่าง 75-85 เซนติเมตร 
และราวล่างสูงไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตรหรือมีผนังกันตก (Protective Barrier) ที่สูงไม่น้อยกว่า 75 
เซนติเมตร โดยออกแบบที่เด็กไม่สามารถปีนได้เพ่ือปูองกันตก ส าหรับบริเวณที่สูงจากพ้ืนมากกว่า 75 
เซนติเมตร สมควรใช้ผนังกันตกเท่านั้น 

2.3.1.3 ความสูงของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม (FreeพHeighrพofพFall) เด็กวัยเรียนอายุ      
5-12 ปี คือ ระยะความสูงจากพ้ืนสนามถึงพ้ืนยกระดับของเครื่องเล่นสนาม (Platform) ไม่ควรเกิน 
1.80 เมตร (ยกเว้นในกรณีชุดรวม) บริเวณที่สูงจากพ้ืนมากกว่า 75 เซนติเมตร จะต้องมีราวกันตก 
(Guardrail) ที่มีราวบนสูงระหว่าง 90-100 เซนติเมตร และราวล่างสูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ใน
กรณีความสูงมากกว่า 1.20 เมตร ต้องเป็นผนังกันตก (Protective Barrier) ที่สูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
ในกรณีชุดรวมหากระยะพ้ืนยกระดับสูงสุดของเครื่องเล่นสูงมากกว่า 1.80 เมตร ให้ใช้ผนังกันตกที่ออกแบบ
ปิดเต็มช่องสูงถึงหลังคา (Full Protective Barrier) เช่น  

1)  ระยะความสูงจากพ้ืนสนามถึง พ้ืนยกระดั บของเครื่องเล่นสนาม              
h = free height of fall ≤1.2 เมตร ในเดก็ 2-5 ป และ ≤1.8 เมตร ในเดก็ 5-12 ป 

 
ภาพที่ 2.3 ระยะความสูงจากพ้ืนสนามถึงพ้ืนยกระดับของเครื่องเล่นสนาม 
 

2) ระยะความสูงของราวกันตก  
  (1) A =ท75-85 เซนติเมตร ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ป และ90-100 

เซนติเมตร ส าหรับเด็กอายุ 5-12 ป  
  (2) B =ทไมเกิน 55 เซนติเมตร ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ป และไมเกิน     

70 เซนติเมตร ส าหรับเด็กอายุ 5-12 ป 
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ภาพที่ 2.4 ระยะราวกันตก  
 

2.3.1.4 ขนาดช่องว่างของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม 
1) การปูองกันศีรษะหรือคอเด็กเข้าไปติดในอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม      

(Head Entrapment) โดยก าหนดขนาดช่องต้องน้อยกว่า 9 เซนติเมตร และมากกว่า 23 เซนติเมตร 
เพราะช่องที่มีขนาด 9-23 เซนติเมตร จะก่อให้เกิดการติดค้างของศีรษะและคอได้ 

 
ภาพที่ 2.5 ระยะช่องว่างของศีรษะหรือคอเด็ก 
 

2) การปูองกันเท้าหรือขาเข้าไปติด (Foot or Leg Entrapment) โดยก าหนดให้
พ้ืนที่เดินหรือวิ่งจะต้องมีช่องว่างไม่เกิน 3 เซนติเมตร เพ่ือไม่ให้เท้าหรือขาเข้าไปติด 

 
ภาพที่ 2.6 ระยะช่องว่างพ้ืนที่เดินหรือวิ่ง 
 

3) การปูองกันนิ้วเข้าไปติด (Finger Entrapment) ไม่ว่าด้วยการแหย่ หรือ
ลอด ดังนั้นจะต้องไม่มีช่องว่างที่มีขนาด 0.5-1.2 เซนติเมตร 

4) การปูองกันล าตัวเข้าไปติดในอุโมงค์หรือท่อลอด ต้องมีขนาดกว้างพอให้
เด็กลอดไปได้ และต้องให้เด็กสามารถกลับตัวได้ในกรณีที่ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง ดังนี้  
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ตารางท่ี 2.2 ขนาดอุโมงค์หรือท่อลอด 

ความยาวท่อ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 

อุโมงค์ปลายปิด          อุโมงค์ลอดตลอด 
ความลาดเอียง 

ไม่เกิน 2 เมตร ไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงสุด 5 องศา 
มากกว่า 2 เมตร ห้ามใช้ ไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร สูงสุด 40 องศา 

 
2.3.1.5 ขนาดของชิ้นส่วนที่ใช้จับ หรือ โหน 

ขนาดของชิ้นส่วนที่ใช่จับหรือโหนเพ่ือการทรงตัว ควรอยู่ในลักษณะที่เด็ก
สามารถก าได้รอบ และม่ันคงไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป มีขนาดระหว่าง 19-38 มิลลิเมตร 

ในกรณีราวจับ (Handrail) เพ่ือมั่นคงในการเกาะจับราวด้วยมือทั้งสองข้าง
พร้อมกัน ระยะห่างระหว่างราวจับควรเป็น 40 เซนติเมตร และมีระดับสูงของราวจับ ดังนี้ 

1) ความสูงของราวจับของเด็กก่อนวัยเรียน 2-5 ปี สูงระหว่าง 55-65 เซนติเมตร 
2) ความสูงของราวจับของเด็กวัยเรียน 5-12 ปี สูงระหว่าง 55-95 เซนติเมตร 

 
ภาพที่ 2.7 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของราวจับ 
 

2.3.1.6 ระยะก้าวของขั้นบันได 
 

ตารางท่ี 2.3 ระยะก้าวของขั้นบันได 
ชนิด ระยะ อายุ 

ก่อนวัยเรียน (2-5 ปี)        วัยเรียน (5-12 ปี) 
1. บันไดลิง  
(Rung Ladder) 
 

ความลาดชัน 
ความกว้างของขั้นบันได 
 
ระยะห่างระหว่างขั้นบันได 
เส้นผ่าศูนย์กลางของ
ขั้นบันได 
(ท่อโลหะหรือท่อนไม้) 

75-90 องศา  
มากกว่าหรือเท่ ากับ   
30 เซนติเมตร 
23-25 เซนติเมตร 
19-38 มิลลิเมตร 

75-90 องศา  
มากกว่าหรือเท่ากับ  
40 เซนติเมตร 
23-32 เซนติเมตร 
19-38 มิลลิเมตร 
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ตารางท่ี 2.3 ระยะก้าวของขั้นบันได (ต่อ) 

ชนิด ระยะ อายุ 

ก่อนวัยเรียน (2-5 ปี)        วัยเรียน (5-12 ปี) 
2. บันไดข้ัน 
แบบลาดชัน 
(step ladder) 
 
 
 
 
 
 
3. บันไดขั้น 
(stair way) 
 

ความลาดชัน 
ความกว้างของขั้นบันได 
 
 
 
ความลึกของขั้นบันได 
 
ระยะห่างระหวา่งขั้นบันได 
 
ความลาดชัน 
ความกว้างของ
ขั้นบันได 
 
 
 
ความลึกของขั้นบันได 
 
ระยะห่างระหว่างขั้นบันได 

50-75 องศา  
มากกว่ าหรื อเท่ ากั บ       
30 เซนติเมตร (ขึ้น 1 คน
เท่านั้น) 
 
มากกว่าหรือเท่ากับ    
17 เซนติเมตร 
น้อยกว่า 25 เซนติเมตร* 
 
น้อยกว่า 35 องศา 
มากกว่า 30 เซนติเมตร 
(ขึ้น 1 คนเท่านั้น) 
 
 
 
มากกว่าหรือเท่ากับ   
17 เซนติเมตร 
น้อยกว่า 25 เซนติเมตร* 

50-75 องศา  
ม า ก ก ว่ า ห รื อ เ ท่ า กั บ      
40 เซนติเมตร ขึ้น 1 คน 
มากกว่ าหรื อ เท่ า กั บ           
90 เซนติเมตร กรณีข้ึน 2 คน  
ไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร  
 
น้อยกว่า 30 เซนติเมตร* 
 
น้อยกว่า 35 องศา 
ม า ก ก ว่ า ห รื อ เ ท่ า กั บ     
40 เซนติเมตร กรณีขึ้น 
1 คน และมากกว่าหรือ
เท่ากับ 90 เซนติ เมตร 
กรณีข้ึน 2 คน 
ม า ก ก ว่ า ห รื อ เ ท่ า กั บ     
20 เซนติเมตร 
น้อยกว่า 30 เซนติเมตร* 

 
* ในกรณีระยะห่างของขั้นบันไดน้อยกว่า 23 เซนติเมตร จะต้องปิดช่องว่างระหว่างขั้นนั้น            
เพ่ือปูองกันการติดของศีรษะและคอ 
 

                
ภาพที่ 2.8 บันไดลิง (Rung Ladder) และบันไดขั้น (Stair Way) 
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ช่องว่างของบันไดที่อยู่ระหว่าง 9-23 เซนติเมตร มีความเสี่ยงต่อการติดค้างของศีรษะ 

ภาพที่ 2.9 ระยะช่องว่างของบันไดท่ีเสี่ยงต่อการติดค้างของศีรษะ 
 

2.3.1.7 อุปกรณ์ท่ีมีการเคลื่อนไหว ในอุปกรณ์ท่ีมีการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นหมุน พับ
โยก ส่วนที่เป็นกลไกการเคลื่อนไหวอาจท าให้เกิดการหนีบ ทับ บด หรือกระชาก (Pinch Crush and Shearing)  
ดังนั้นเด็กต้องไม่สามารถจับต้องได้ หรือหากอยู่ใกล้การสัมผัส ต้องมีวัสดุปกคลุมมิดชิดอย่างแข็งแรง       
เพ่ือปูองกันการสัมผัส 

2.3.1.8 หัวน็อต และสกรู น็อต-สกรู ที่ใช้ในการยึดเครื่องเล่นสนาม จะเป็นระบบกัน
คลาย ต้องออกแบบให้ซ่อนน็อตหรือปลายตัดหัวมนที่มีส่วนยื่นไม่เกิน 8 มิลลิเมตร เพ่ือปูองกัน
อันตรายที่จะเกิดกับเด็ก 

 
ภาพที่ 2.10 ขนาดหัวน็อตและสกรู 
 

2.3.1.9 การทดสอบการหลับน้ าหนักของเครื่องเล่นสนาม การรับน้ าหนักให้เป็นไป
ตามการค านวณของเครื่องเล่นแต่ละชนิด โดยยึดหลักของ BS-EN 1176-11998 part 1-6 เพ่ือความ
สะดวกแก่ผู้ที่ต้องการทดสอบและประชาชนทั่วไป ในการทดสอบการรับน้ าหนักของเครื่องเล่นสนาม 
ผู้ทดสอบสามารถพิจารณาตารางการทดสอบรับน้ าหนักเครื่องเล่นตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.4 การทดสอบรับน้ าหนักเครื่องเล่นสนามชนิดต่างๆ อย่างง่าย 

ชนิดเครื่องเล่นสนาม น้ าหนัก (กิโลกรัม) ต าแหน่งที่ใช้ทดสอบ 

1. ชิงช้า 230 
100 

บนทุกสิ่งที่นั่งของชิงช้า 
บนต าแหน่งริมสุดของที่นั่ง 

2. ไม้กระดก ม้าโยกและอุปกรณ์ที่มี
ลักษณะการเล่นคล้ายคลึงกัน 

230 
100 

บนที่นั่งปลายสุด 
บนต าแหน่งการนั่งที่ยืน 



  27 
 

ตารางท่ี 2.4 การทดสอบรับน้ าหนักเครื่องเล่นสนามชนิดต่างๆ อย่างง่าย (ต่อ) 
ชนิดเครื่องเล่นสนาม น้ าหนัก (กิโลกรัม) ต าแหน่งที่ใช้ทดสอบ 

3. บาร์โหน และอุปกรณ์ท่ีเล่นคล้ายคลึงกัน 
4. อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการหมุน 

100 
100 

บนต าแหน่งที่มือจับ 
ส าหรับพื้นที่ 0.4 ตารางเมตร 

5. ทางเดินส าหรับลาดชัน 100 ในแต่ละข้ัน 
6. ทางเดินและทางเชื่อม 100 ส าหรับพื้นที่ 0.8 ตารางเมตร 
7. ราวมือจับ 200 ต่ อแรงกระท า ในแนวตร ง       

และแนวนอน 

  
2.3.2 วัสดุและการเลือกใช้ 

วัสดุทุกชนิดที่ใช้ท าอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามต้องเป็นวัสดุใหม่ สะอาด ปราศจากสิ่ง
แปลกปลอมท่ีเป็นอันตราย (Hazardous substances) หรือสิ่งอ่ืนใดในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ทั้งจากการสัมผัสและการหายใจ กรณีที่เป็นวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ (Reprocessed) จะต้อง
ท าให้มีความบริสุทธิ์ (Refined) และไม่ให้มีปริมาณสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกินกว่าที่
พบในวัสดุใหม่ 

2.3.2.1 โลหะ (Metals) แนะน าให้เป็นไปตามมอก.528 หรือ มอก.1479 หรือ มอก.1735 
ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับประเภทและชนิดของอุปกรณ์ หรือเครื่องเล่นสนามที่ออกแบบและท าข้ึน 
 
ตารางท่ี 2.5 แสดงมาตรฐานส าหรับเหล็ก 

มาตรฐานส าหรับเหล็ก 
มอก.528-2540                  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน      

แผ่นแถบแผ่นหนา และแผ่นบางส าหรับงานทั่วไป และงานขึ้นรูป 
มอก.1479-2540               มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน      

แผ่นแถบแผ่นหนา และแผ่นบางส าหรับงานทั่วไป 
มอก.1735-2542              มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน       

แผ่นแถบแผ่นหนา และแผ่นบางส าหรับงานท่อ 
 

ต้องมีการปูองกันการเกิดสนิม และการกัดกร่อนของโลหะโดยการทาสี (Painted) 
อาบสังกะสี (Galvanized) หรือวิธีอ่ืนๆ ทั้งนี้สีหรือสารที่ใช้ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งจากการ
สัมผัสและการหายใจ 

2.3.2.2 ไม้ (Wood) 
1) ต้องปราศจากรา หรือรอยท่ีเกิดจากการท าลายของปลวกหรือแมลงอ่ืนๆ 
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2) ต้องไม่อาบ หรืออัดด้วยสารรักษาเนื้อไม้ที่มีสาร (Pentachlorophenol) 
หรือสารต้องห้ามอ่ืนที่อาจเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

3) ต้องไม่มีสารรักษาเนื้อไม้ตกค้างในปริมาณที่อาจเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
4) ต้องปราศจากตาไม้ หรือต าหนิไม้ 

2.3.2.3 พลาสติก (Plastics) 
1) แนะน าให้เป็นไปตามมอก.816 หรือ มอก.1306 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท

และชนิดของอุปกรณ์หรือเครื่องเล่นสนามท่ีออกแบบและท าขึ้น 
2) ต้องเติมสารปูองกันแสงอัลตราไวโอเลต 
3) วัตถุเจือปน เช่น ผงสี ตัวคงสภาพ ตัวเสริมสภาพพลาสติก (Plasticizer)   

ที่ใช้ผสมเพื่อประโยชน์ในการท า ต้องไม่มากจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือท าให้เกิดผลเสียหาย
ต่อการใช้งาน 
 
ตารางท่ี 2.6 แสดงมาตรฐานส าหรับพลาสติก 

มาตรฐานส าหรับพลาสติก 
มอก. 816-2538 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโพลิเอทิลีนเรซิน 
มอก. 1306-2538                  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโพลิโพรพิลีนเรซิน 

 
2.3.2.4 อุปกรณ์ยดึจับทุกชนิด (Fasteners) 

1) ต้องมีการปูองกันการเกิดสนิม และการกัดกร่อนของโลหะ 
2) ต้องไม่มีความคม 
3) น็อต-สกรูที่ใช้ในการยึดเครื่องเล่นสนาม จะเป็นระบบกันคลาย ปลายตัด

หัวมนหรือต้องออกแบบให้ซ่อนหัวน็อต ส่วนปลายสกรูเมื่อยึดกับเครื่อง เล่นแล้วจะยื่นพ้นน็อตได้ไม่
เกนิ 8 มิลลิเมตร เพ่ือปูองกันอันตรายที่จะเกิดอันตรายกับเด็ก 

2.3.2.5 เชือก (Ropes) 
1) โดยทั่วไปแนะน าให้ใช้เชือกพลาสติกหรือเชือกมะนิลา 
2) สภาพของผิวเชือกต้องไม่มีความคมจากการสัมผัสและการมองเห็น 
3) ควรมีความเหนียว แข็งแรง 
4) มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.60 เซนติเมตร 
5) มีเส้นใยแกนกลาง 
6) ไม่เป็นเส้นใยเดี่ยว 
7) ต้องได้รับการทดสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยหากทดสอบแล้วมีรอย

ปริแตกรับน้ าหนักไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ 
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 2.3.3 ข้อก าหนดการเลือกใช้ 
2.3.3.1 ความแข็งแรงทนทาน มีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ าหนักตามที่ได้

ค านวณของเครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์แต่ละชนิดมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมี
ข้อก าหนดส าหรับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้ 

1) เหล็ก ต้องมีการท าผิว เพ่ือปูองกันสนิม 
2) ไม้ ต้องมีการอบน้ ายาเพ่ือปูองกันมอด ปลวก และแมลง 
3) พลาสติก ต้องมีการผสมสารปูองกันยูวี  เ พ่ือให้ทนต่อแสงแด ด           

(ตามข้อก าหนดของชนิดวัสดุ) 
2.3.3.2 สภาพผิววัสดุ สภาพผิวต้องมีความเรียบ ไม่มีสะเก็ด เสี้ยน หรือความคมทุก

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต้องไม่มีมุมแหลมคม 
2.3.3.3 ความปลอดภัยทางด้านปริมาณสารโลหะหนัก วัสดุทุกชนิดที่น ามาประกอบ

ขึ้นเป็นเครื่องเล่นสนามไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ วัตถุเคลือบผิวหรือสีต่างๆ จะมีปริมาณโลหะหนักใน
สารละลายที่สกัดได้จากสี สารเคลือบ และพลาสติกตามเกณฑ์ก าหนดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.7 ตารางเกณฑ์ก าหนดปริมาณโลหะหนักในสารละลาย 

โลหะหนัก เกณฑ์ก าหนดสูงสุด 
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

โลหะหนัก เกณฑ์ก าหนดสูงสุด 
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

พลวง 60 โครเมีย่ม 60 
สารหนู 25 ตะกั่ว 90 
แบเรี่ยม 1000 ปรอท 60 

แคทเมี่ยม 75 ซิลิเนี่ยม 500 
ที่มา : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น มอก.685 เล่ม 1-2540 ฉบับแก้ไข (2540)  
 

โดยทั่วไปไฟเบอร์กลาสถึงแม้จะไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก แต่มีใยแก้ว
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเป็นโครงสร้าง จึงห้ามน ามาใช้ในการผลิตเครื่องเล่นสนาม 

2.3.3.4 การหน่วงไฟ วัสดุทุกชนิดที่น ามาประกอบขึ้นเป็นเครื่องเล่นสนาม ไม่ว่าจะ
เป็นวัตถุดิบ วัสดุเคลือบผิว หรือสีต่างๆ จะต้องไม่มีคุณสมบัติในการติดไฟง่าย โดยการทดสอบการ
ลามไฟตอ้งน้อยกว่า หรือเท่ากับ 30 มิลลิเมตร/วินาที โดยที่เถ้าถ่านไม่ล่วงระหว่างการทดสอบ 
 2.3.4 การจัดเตรียมพ้ืนสนามเด็กเล่น 

พ้ืนสนามที่เป็นพ้ืนแข็ง เช่น คอนกรีต อิฐสนาม ก้อนกรวด ยางมะตอย ทรายอัดแข็ง 
พ้ืนหญ้าธรรมดาจะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บศีรษะรุนแรง พ้ืนสนามที่ดีจะต้องเป็นวัสดุอ่อนนิ่ม     
ดูดซับพลังงานได ้
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พ้ืนสนามจึงเป็นปัจจัยความปลอดภัยที่ส าคัญมากที่สุด (The Most Critical Safety Factor) 
พ้ืนสนามที่มีข้อพิจารณาดังนี้ 

2.3.4.1 ชนิดของพ้ืนสนาม 
1) พ้ืนทราย ทรายที่จะน ามาใช้ต้องเป็นทรายกลาง (โดยการน าทรายที่มีขาย

ตามท้องตลาดร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 8 แล้วจึงน ามาใช้ได้) เนื่องจากเป็นทรายที่มีความ
แหลมคมน้อยกว่าทรายหยาบ แหล่งที่มาของทรายมาจาก 2 แหล่งคือทรายกบกับทรายแม่น้ า ในการ
ท าพ้ืนสนาม ควรเป็นทรายแม่น้ าเพราะมีสารปนเปื้อนน้อยกว่าทรายบก และต้องปราศจากสิ่ง
ปลอมปนที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า พ้ืนทรายต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ส าหรับเครื่อง
เล่นสูงไม่เกิน 1.20 เมตร หากเครื่องเล่นสูงกว่าที่ก าหนดพ้ืนทรายต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร  

ตัวอย่างการท าพ้ืนชั้นทรายจัดท าได้โดยเตรียมผิวชั้นดินเดิมบดอัดให้แน่น
แล้วทรายหยาบเบอร์ 4 ทับหน้าก่อนที่จะปูด้วยตาข่ายพลาสติกส าเร็จรูป (Salan) จากนั้นจึงลงสาย
ทรายกลาง (ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 8) ส าหรับพ้ืนที่สนามเด็กเล่นในทางปฏิบัติสามารถพลิกกลับ
ทรายหรือเปลี่ยนทรายใหม่ทุกระยะ 6 เดือน โดยขึ้นอยู่กับความสะอาด และค านึงถึงความปลอดภัย
เป็นส าคัญ 

2) ยางสังเคราะห์ ต้องเป็นวัสดุดูดซับพลังงานจากการตกกระแทก (Shock Absorbing) 
การปูพ้ืนสนามด้วยยางสังเคราะห์ ต้องเลือกชนิดและความหนาให้เหมาะสมกับความสูงของเครื่องเล่น
สนาม เช่น ยางสังเคราะห์ บางชนิดก าหนดความหนาไว้ 4 เซนติเมตร ส าหรับเครื่องเล่นสนามที่สูงไม่
เกิน 1.20 เมตร หากเครื่องเล่นสนามสูง 1.80 เมตร ต้องใช้ยางสังเคราะห์หนาถึง 6.5 เซนติเมตร เป็น
ต้น ส่วนแผ่นยางสังเคราะห์ที่ใช้อยู่ในสนามเด็กเล่นทั่วไป จะมีความหนาเพียง 1.5 เซนติเมตร ซึ่งยัง
ถือว่าไม่ปลอดภัย และต้องพิจารณาวัสดุดังกล่าวเกี่ยวกับสารพิษ (Toxic) ด้วย 

บริเวณสนามเด็กเล่น จะต้องแบ่งบริเวณให้ชัดเจน หากจะมีพ้ืนที่ส าหรับ
ติดตั้งเครื่องเล่น พ่ืนผิวต้องเป็นทรายหรือยางสังเคราะห์ดังกล่าว และหากต้องการเป็นพ้ืนที่วิ่งเล่น 
อาจจะพิจารณาเป็นสนามหญ้าหรือวัสดุอ่ืนๆ และควรจัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับการหยุดพักเล่นของเด็ก 
หรือพ้ืนเฝูาดูแล ผู้ปกครอง เพ่ือไม่ให้กีด-ขวางในการเล่น 
        2.3.4.2 การระบายน้ า (Drainage) 
         พ้ืนสนามที่ใช้ตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามจะต้องไม่มีการขังน้ าโดยเด็ดขาด 
จะต้องมีการต่อท่อระบายน้ าภายใต้ผิวพ้ืนที่ที่จะติดตั้ง เพ่ือการระบายน้ าได้อย่างดีเมื่อเกิดฝนตก    
โดยความลาดเอียง การปูพื้นสนามควรมีความลาดเอียงอย่างน้อย 1:200 (ระยะ 2.00 เมตร ยก 1 เซนติเมตร) 

2.3.4.3 พ้ืนที่ปลอดภัย (Safety Area) 
พ้ืนที่ปลอดภัย ต้องค านึงถึง การวางผัง (Lay Out) ความหนาแน่น (Density) 

พ้ืนที่ว่าง (Sapace) ทิศทางของเครื่องเล่นและการใช้งาน (Direction and Traffic) ระยะห่างของ
เครื่องเล่น (Spacing) ชนิดของเครื่องเล่น (Type of Playgroung) ที่ใช้ในการออกแบบสนามเด็กเล่น 
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 2.3.5 ปัจจัยการออกแบบพื้นที่ปลอดภัย 
2.3.5.1 พ้ืนที่การตก (Falling Space) หมายถึง พ้ืนที่ที่ผู้เล่นอาจจะตกกระแทกได้เมื่อ

ตกจากเครื่องเล่นนั้นๆ ผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงพ้ืนที่กาตกเสมอเมื่ออกแบบเครื่องเล่น ซึ่งพ้ืนที่การ
ตกให้ค านวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.8 สูตรค านวณพื้นท่ีการตก 

lf  0.6 < y ≤ 1.5 ; then x = 1.5 
lf  0.6  y  > 1.5 ; then x = 2/3 y + 0.5 
y =  ความสูงของการตกจากเครื่องเล่นสนาม หน่วยเป็น เมตร 
x = พ้ืนที่การตก หน่วยเป็นเมตร 

 
ตารางท่ี 2.9 การวัดความสูงของการตกจากเครื่องเล่น 
1. พ้ืนยกระดับของเครื่องเล่นสนาม (Platform) ถึงพ้ืนสนาม พ้ินที่การตก 
2. สูงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 เมตร ควรเป็น 1.50 เมตรโดยรอบ 
3. สูงมากกว่า 1.5 เมตร ควรเป็น 1.80 เมตร โดยรอบ 

 
1) การค านวณพ้ืนที่การตกนี้ เป็นการค านวณระยะขั้นต่ า ซึ่งหากเป็นเครื่อง

เล่นสนามที่ผู้เล่นถูกบังคับให้เคลื่อนตัวไปตามการเล่น เช่น เครื่องเล่นประเภทไม้ลื่น กระดานลื่น 
ชิงช้า หรือ อุปกรณ์เครื่องไหวอ่ืนๆ จะต้องให้มีส่วนขยายของพ้ืนที่การตก ออกไป และไม่อนุญาตให้
ซ้อนทับระยะพ้ืนที่ที่ก าหนด เพ่ือความปลอดภัยอ่ืนๆ 

2) จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางใดๆ จะก่อให้เกิดอันตรายภายในพ้ืนที่การตกนี้ 
3) พ้ืนผิวของพ้ืนที่การตกนี้ จะตองปูไวดวยวัสดุที่สามารถดูดซับพลังงาน 

ตามท่ีกลาวไวในขอก าหนด ของพ้ืนสนามเด็กเลน 
2.3.5.2 ระยะว่างอิสระ (Free Space) หมายถึง ระยะบังคับที่ใชในการเล่นเครื่องเล่น

สนาม ซึ่งผู้เลนจะถูกบังคับใหเกิดการเคลื่อนตัวตามการเลน (ForceทMovement) การออกแบบเครื่อง         
เลนประเภทนี้ใหใชคาระยะวางอิสระเปนรูปทรงกระบอกแทนตัวผู้เล่นตามตารางต่อไปนี้ 

    
ตารางท่ี 2.10 แสดงมิติของรูปทรงกระบอกส าหรับการออกแบบใหมีระยะวางอิสระ 

ประเภทการใช เสนผาศูนยกลาง คาความสูง 
ยืน 200 เซนติเมตร 180 เซนติเมตร 
นั่ง 200 เซนติเมตร 150 เซนติเมตร 
โหน 100 เซนติเมตร 30 เซนติเมตร 
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1) ตองไมมีการซอนทับกันระหวางระยะวางอิสระกับระยะพ้ืนที่ที่ก าหนดเพ่ือ
ความปลอดภัยตางๆ ของเครื่องเลนใกลเคียง 

2) ตองไมมีสิ่งกีดขวางใดๆ ที่จะกอใหเกิดอันตรายในระยะวางอิสระเวนแต    
เป็นสวนของอุปกรณเครื่องเลนซึ่งถูกออกแบบเพ่ือชวยการทรงตัว  

3) ระยะวางอิสระนี้จะตองไมตัดกับพ้ืนที่ที่ใชในการสัญจร 
 

 
ภาพที่ 2.11 ระยะว่างอิสระ 
 

2.3.5.3 พ้ืนที่การสัญจร (Trafficflow Area) หมายถึงทิศทางและพ้ืนที่ที่ใชในการ
สัญจรภายในสนามเด็กเลนจะตองไมมีสิ่งกีดขวางใดๆ ในทางอันจะกอใหเกิดอันตรายตอเด็กใน 
ระหว่างการสัญจรภายในสนามเด็กเล่น 

 
ภาพที่ 2.12 พ้ืนที่การสัญจร 
 
 2.3.6 อุปกรณ์เครื่องเล่น 

2.3.6.1 อุปกรณ์ปีนปุาย 
         อุปกรณ์ปืนปุายมีหลายรูปแบบ เช่น 
         1) Climbing Frame อุปกรณ์การปืน หรือโครงปืนปุาย สามารถออกแบบได้
หลายรูปแบบ ได้แก่ ราวโค้ง (Arch Climbers) เสารูด (Sling Poles) ราวโหน (Overhead Horizontal Ladder) 
ห่วงโหน (Overhead Horizontal Ring) โดม (Dome Climbers) ราวคู่ (Parallel Bars) อุปกรณ์
การปืนมักมักออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมความท้าทายให้มากข้ึนกว่าอุปกรณ์ชนิดอ่ืนๆ ในสนามเด็กเล่น 

2) Rope Climbing บันไดตาข่ายหรือบันไดโซ่ (Chain or Net Climbers) และ
เชือกโหน เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.13 อุปกรณ์ปืนปุายรูปแบบต่างๆ 
 

2.3.6.2 การออกแบบที่ควรค านึง 
อุปกรณ์ปืนปุาย เป็นเครื่องเล่นสนามที่ลักษณะการเล่นต้องใช้ความสัมพันธ์

ของมือและเท้า ระยะต่างๆ ที่เก่ียวกับมือและเท้าจึงมีความส าคัญ ดังนี้ 
1) ขนาดของชิ้นส่วนที่ใช้จับ หรือ โหน เพ่ือการทรงตัว ควรอยู่ในลักษณะที่

เด็กสามารถก าได้รอบและม่นคงไม่เล็กใหญ่จนเกินไป มีขนาดระหว่าง 19-38 มิลลิเมตร 
2) จ ากัดความสูงของเครื่องเล่น เพ่ือลดอันตรายที่ตกจากที่สูงส าหรับเครื่องเล่น 

ประเภทอุปกรณ์ปืนปุาย 
  (1) ส าหรับเด็กเล็ก ระยะความสูงของพ้ืนสนามถึงจุดสูงสุดของ

ระดับท่ีเด็กเหยียบได้ ไม่ควรเกิน 1.20 เมตร 
  (2) ส าหรับเด็กโต ระยะความสูงจากพ้ืนสนามถึงจุดสูงสุดของ

ระดับท่ีเด็กเหยียบได้ ไม่เกิน 1.80 เมตร 
3) พ้ืนที่การตก (Falling Space) ให้คิดตามข้อก าหนดเบื้องต้นเพ่ือความปลอดภัย

ของการจัดเตรียมพ้ืนที่ของสนามเด็กเล่น 
4) ช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดอันตราย อันตรายที่พบจากเครื่องเล่นประเภทนี้ 

คือ การที่ศีรษะหรือคอเด็กเข้าไปติด ดังนั้น ช่องว่างต่างๆ ในเครื่องเล่นสนามนี้ต้องมีขนาดน้อยกว่า        
9 เซนติเมตร และมากกว่า 23 เซนติเมตร จุดต่างๆ ที่ผูกยึดกันจะต้องเป็นแบบผูกตาย ขยับเขยื้อน
ไม่ได้ รวมทั้งความกว้างและความสูง ระหว่างขั้นบันได ต้องหลีกเหลี่ยงระยะวิกฤต ตามข้อก าหนด
เบื้องต้นของเครื่องเล่นสนาม 

5) อุปกรณ์ปืนปุาย มักจะมีการเล่นแบบรุนแรง พลิกแพลง และเล่นพร้อมกัน
หลายคน  จึงควรมีฐานรากท่ีแข็งแรงตามที่รายการค านวณ  เนื่องจากพ้ืนที่ของแต่ละแห่งมีสภาพและ
การทรุดตัวไม่เหมือนกัน 

6) ส่วนของเชือกที่น ามาใช้ และการมัดปมเชือกเพ่ือการปืนปุายจะต้อง 
  (1) ใช้เชือกพลาสติก หรือ เชือกมะนิลา โดยสภาพของผิวเชือก 

ต้องไม่มีความคมจากการสัมผัสและมองเห็นด้วยสายตา 
  (2) ควรมีความเหนียว แข็งแรง มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

16 มิลลิเมตร 
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  (3) มีเส้นใยแกนกลาง ไม่เป็นเส้นใยเดี่ยว ถ้าหากทดสอบแล้วรับ
น้ าหนักไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ 

  (4) ปมในการมัดต้องไม่เลื่อนหลุด หรือไม่เกิดช่องว่างที่อยู่ในช่วง 
0.5-1.2 เซนติเมตร ซึ่งจะท าให้นิ้วเด็กเข้าไปติดได้ หรืออาจใช้ประกับยึดแทนช่วยปิดช่องว่างดังกล่าว                                                                                                                                    

7) การลงจากอุปกรณ์ปืนปุายจะต้องมีความง่ายๆ พอกับการขึ้นแนะน าว่า
ควรเพิ่มทางลงที่ง่ายเพ่ือให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง เช่น การมีบันไดธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
อายุ 2-5 ปี ซึ่งความสารถในการปีนลงของเด็กวัยนี้จะมีน้อยกว่าการปีนขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีทางลง
ชนิดที่ลงง่าย 

8) บันไดตาข่ายจะต้องยึดฐานทั้ง 2 ข้างด้วยเสมอกับพ้ืนที่อย่างแน่นหนา 
และหัวสมอต้องอยู่ต่ าลงไปจากระดับพื้น 

9) ราวโค้งมีลักษณะเป็นบันไดลิง พาดโค้ง จากพ้ืนถึงพ้ืนหรือปลายอีกด้าน
หนึ่งยึดติดกับอุปกรณ์ใช้เป็นทางขึ้น เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ไม่ควรเล่นราวโค้ง ขนาดของราวจับและ
ความกว้างให้เป็นไปตามข้อก าหนดของบันไดลิง    

 
ภาพที่ 2.14 ราวโค้งท่ีมีลักษณะพาดโค้ง 
 

10) ราวโหน (Overhead Horizontal Ladder)  และหวงโหน (Overhead Horizontal Ring) 
อุปกรณ์ชนิดนี้ เล่นได้ในเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป ส าหรับราวโหนช่องว่างระหว่างเราต้องมากกว่า            
23 เซนติเมตร เพ่ือหลีกเลี่ยงการติดของศีรษะระหว่างราว (วัดจากจุดกึ่งกลาง) ต้องไม่เกิน            
30 เซนติเมตรส าหรับเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 38 เซนติเมตร ส าหรับเด็กอายุ 5 -12 ปี      
ราวอันที่หนึ่งกับราวอันสุดท้าย จะต้องไม่อยู่ในต าแหน่งที่อยู่เหนือชานพักพอดี เพ่ือลดอันตรายที่อาจ
เกิดจาการเด็กผลัดตกลงมาในจังหวะแรกที่ก าลังเข้า หรือออกจากอุปกรณ์แล้วตกลงมากระแทกกับ
พ้ืนแข็ง ความสูงส าหรับราวโหนและห่วงโหน  ซึ่งวัดจากจุดกึ่งกลางของราวจับ ถึงพ้ืนที่ปลอดภัย
ส าหรับเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีไม่เกิน 1.50 เมตร และส าหรับเด็กอายุ 5-12 ปี ไม่เกิน 2.10 เมตร 

 
ภาพที่ 2.15 แสดงระยะราวโหนและห่วงโหน 
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11) เสารูดหรือเสาผจญเพลิง (Sliding Pole) เป็นอุปกรณ์ปืนปุายที่เพ่ิมความ
ท้าทาย ไม่ควรให้เด็ก้ล็กเล่น เนื่องจากความแข็งแรงของร่างกายส่วนบนและทักษะต่างๆ  ยังไม่ดีพอ
เสารูดหรือเสาผจญเพลิงต้องตรงลงมาไม่คดงอและต้องไม่มีจุดใดๆ บนเสายื่นเป็นปมหรือเป็นตะเข็บ
ออกมา มีระยะห่างจากเสาถึงชานพักรอบๆ เสาส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ตลอดแนวดิ่งของเสา
อย่างน้อย 45 เซนติเมตร เสาต้องสูงจากระดับชานพัก ที่ใช้เป็นทางเข้าสู่เสาขึ้นไป อย่างน้อย       
150 เซนติเมตร และขนาดของเสาจะต้องไม่เกิน 5 เซนติเมตร 

2.3.6.3 อุปกรณ์เคลื่อนไหว เป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่บังคับให้เคลื่อนไหวจากตัว
ผู้เล่นอาจมีผู้ เล่น 1 คน หรือมากกว่า 1 คน ลักษณะเครื่องเล่นสนามจะต้องมีการถูกยึดจาก
ส่วนประกอบฐานด้านล่างเสมอที่พบเห็นมีอยู่ 2 ประเภทคือ 

1) อุปกรณ์โยก (Rocking Equipment) เช่น ไม้กระดก ม้าโยก เครื่องเล่นสปริง 
2) อุปกรณ์หมุน (Rotating Equipment) เป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามซึ่งมี

การหมุนรอบแกนในแนวดิ่ง 
2.3.6.4 การออกแบบที่ควรค านึง 

1) อุปกรณ์เคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นหมุน พับ โยก ส่วนที่เป็นกลไกลการ
เคลื่อนไหว อาจท าให้เกิดการหนีบ ทับ บด หรือกระชาก ดังนั้น เด็กต้องไม่สามารถจับต้องได้       
หรือหากอยู่ใกล้การสัมผัส ต้องมีวัสดุปกคลุมมิดชิดอย่างแข็งแรง เพ่ือปูองกันการสัมผัส 

2) ส่วนที่เด็กเกาะหรือจับ ควรอยู่ในลักษณะที่เด็กสามารถก าได้รอบและ
มั่นคง ควรมีขนาดระหว่าง 19-38 มิลลิเมตร และอยู่ในระดับเดียวกันหมด 

3) เนื่องจากอุปกรณ์การเล่นมีการเคลื่อนไหว ควรมีหลักฐานที่เป็นตอม่อปูน
ทั้งหมดเพ่ือความมั่นคงแข็งแรง 

4) ส าหรับเครื่องเล่นสนามประเภทโยก (Rotating Equipment) เช่น ไม้กระดก    
มีข้อค านึงเพ่ิมเติมดังนี้ 

  (1) ไม้กระดกไม่เหมาะกับเด็กก่อนวัยเรียนเนื่องจากการเล่นไม้
กระดกต้องใช้ความสัมพันธ์ของเด็กทั้งสองข้าง ซึ่งยากท่ีเด็กก่อนวัยเรียนจะเข้าใจได้นอกจากจะเป็นไม้
กระดกท่ีเป็นชนิดที่ติดสปริงไว้ตรงกลาง เพ่ือปูองกันมิให้เกิดการกระแทกได้  

(2) จุดหมุนของไม้กระดก ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการหนึบ บด 
(3) ควรมีห่วงยางรองที่พ้ืนตรงกับต าแหน่งที่เก้าอ้ีกระแทกพ้ืน 
(4) ควรมีมือจับที่เก้าอ้ีแต่ละด้าน ที่สามารถจับได้ทั้ง 2 มือ 
(5) ต้องไม่มีที่วางเท้าที่จุดหมุนของม้ากระดก นอกจากจะเป็นม้า

กระดกท่ีมีสปริงอยู่ตรงกลางกลางที่ปูองกันการกระแทกไว้แล้ว 
(6) ไม้กระดก ต้องท ามุมสูงสุดน้อยกว่า 25 องศา 



  36 
 

 
ภาพที่ 2.16 ไม้กระดกที่มียางรองพ้ืนกันกระแทก 
 

 
ภาพที่ 2.17 อุปกรณ์โยกที่มีสปริงติดอยู่ตรงกลาง 
 

5) ส าหรับเครื่องเล่นสนามประเภทหมุน (Rotating Equipment) มีข้อค านึง
เพ่ิมเติมดังนี ้

  (1) การติดตั้งเครื่องเล่น ต้องตั้งฉากในแนวตั้ง และขนานในแนว
ระนาบ จะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 องศา เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องเล่นต้องไม่เกิน 2.00 เมตร 

(2) ระดับท่ีนั่งสูงจากพ้ืนดินไม่เกิน 1.00 เมตร 
(3) ระดับมือจับต้องสูงจากระดับที่นั่งมากกว่า 10 เซนติเมตร และ

กรณีแบบแขวนมือจับต้องสูงไม่มากกว่า 2.10 เมตร 
(4) ส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องเล่น ต้องสูงกว่าระดับพ้ืนดินมากกว่า 

23 เซนติเมตร 
(5) ความเร็วของเครื่องเล่นวัดที่เส้นรอบวงของเครื่องเล่น ไม่เกิน 30 รอบ

ต่อนาท ีหรือ 5 เมตรต่อวินาที 
(6) ความกว้างของฐานเครื่องเล่นจะต้องพิจารณาจุดศูนย์ถ่วง 

(Center of Gravity,CG) ของเครื่องเล่นต้องไม่ตกนอกความกว้างของฐานเครื่องเล่นขณะใช้งาน หรือ
อย่างน้อยต้องเท่ากับความกว้างของเครื่องเล่น 

2.3.6.5 กระดานลื่น อุปกรณ์เครื่องเล่นที่นิยมเล่นกันมาก ซึ่งในการเล่นกระดานลื่นจะ
พบว่าเด็กๆ มีวิธีการเล่นที่ปล่อยตัวท่านั่งให้ไหลตามทางลงที่เป็นการเล่นอย่างถูกต้อง แต่อาจพบเด็ก
บางคนใช้เข่า แผ่นหลัง หรือศีรษะลงแทนท่านั่ง และในบางครั้งก็เดินขึ้น-ลงทางด้านรางลื่น 

กระดานลื่นจ าแนกได้หลายชนิด เช่น กระดานลื่นแบบตรง กระดานลื่นเป็น
คลื่นกรานลื่นแบบวนอีกทั้งยังแยกรูปแบบออกไปได้อีก เช่น เป็นกระดานลื่นที่เปิดโล่งหรือเป็นท่อนกลม  
และอาจจะเป็นกระดานลื่นโดดๆ หรืออาจจะเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องเล่นชนิดอื่นๆ 
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        2.3.6.6 การออกแบบที่ควรค านึง 
         กระดานลื่นประกอบด้วยส่วนต่างๆ ส่วนหลัก ดังนี้  
 

 
ภาพที่ 2.18 ส่วนประกอบของกระดานลื่น 
 

1) ทางขึ้น (Access Section) ทางขึ้นของกระดานลื่นมีได้หลายแบบ เช่น ลักษณะ
แบบบันไดลิง บันไดชั้นแบบลาดชัน หรือบันไดขั้น ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อ าหนดเบื้องต้นของบันไดแบบ
ต่างๆ ดังกล่าวแล้วในข้อก าหนดเบื้องต้นเพ่ือความปลอดภัยของอุปกรณ์เล่นสนาม 

ส าหรับราวจับ (Handrail) ต้องมีราวจับตั้งแต่บันไดขั้นแรก จนกระทั่งถึง
พ้ืนยกระดับ (Plalfrom) ทั้ง 2 ด้าน ความกว้างและความสูงเป็นไปตามข้อก าหดเบื้องต้นเพ่ือความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม ขนาดของราวจับบันไดที่ใช้เพ่ือการทรงตัว ควรอยู่ในลักษณะที่
เด็กสามารถก าได้รอบ และม่ันคง ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป มีขนาดระหว่าง 19-38 มิลลิเมตร 

2) พ้ืนที่ยกกระชับ (Platform Section) มีข้อก าหนดดังนี้ 
จะต้องไม่เป็นที่กักน้ าและมีพ้ืนที่พียงพอในการเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่านั่ง 

เตรียมลงสู่รางความยาวอย่างน้อย 55 เซนติเมตร และมีความกว้างอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของรางลื่น 
(1) ต้องมีราวหรือผนังกันตก เพ่ือกันเด็กผลัดออก โดยเป็นไปตาม

ข้อก าหนดเบื้องต้นเพ่ือความปลอดภัยของราวและผนังกันตก 
3) รางลื่น (Slide Section) มีข้อก าหนดดังนี้ 

 (1) ไม่ควรมีช่องว่างระหว่างรางลื่น (Slide) กันพ้ืนยกระดับ (Platform) 
(2) ควรมีที่จับยึดที่ทางเข้ารางลื่น (Slide) เพ่ือเป็นตัวช่วยในการ

นั่งลงเข้าสู่ตัวรางลื่น (Slide) 
(3) ความลาดชันของรางลื่น (Slide) โดยเฉลี่ยไม่ควรเกิน 30 องศา 

หรือ หาค่าความลาดชันจากส่วนสูงหารด้วยความยาวมีค่าไม่เกิน 0.577 หรือหากวัดไม่ว่าจุดใดตลอด
ความยาวของรางลื่นไม่ควรเกิน 50 องศาด้านข้างทั้ง 2 ด้านของรางลื่น (Slide) จะต้องยกขอบสูง         
10-15 เซนติเมตร ที่เป็นขอบทึบ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.19 ความลาดชันของรางลื่น 

ด้านข้างทั้ง 2 ด้านของรางลื่น (Slide) จะต้องยกขอบสูง 10-15 เซนติเมตร 
ที่เป็นขอบทึบ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.11 ความสูงของทั้ง 2 ด้านของรางลื่น 

ขนาดความสูงของรางลื่น ความสูงของขอบข้าง 
สูง 1.20 เมตร 10 เซนติเมตร 
สูง 1.80 เมตร 15 เซนติเมตร 

 
(1) ขอบด้านบนของทั้งสองด้านจะต้องโค้งมน 
(2) ความกว้างของรางลื่น (Slide) อยู่ระหว่าง 30-40 เซนติเมตร 
(3) พ้ืนผิวของรางลื่นจะต้องเป็นขอบขึ้นรูปโค้งมนเรียบตลอดแนว 

เพ่ือปูองกันการถลอกหรือการบาดเจ็บจากการกระแทกกับมุมแหลมที่ยื่นออกมา 
4) ส่วนทางออก (Run-Out Section) เป็นพื้นที่ชะลอความเร็วจากการไหลลื่น 
  (1) เพ่ือความปลอดภัยส่วนทางออก (Run-Out Section) ต้องขนานกับ

พ้ืน และส่วนทางออก (Run-Out Section) ต้องมีความยาวอย่างน้อย 30 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม
ส่วนทางออกนี้ควรมีความยาวที่สัมพันธ์กับความยาวของรางลื่นด้วย คือ 
 
ตารางท่ี 2.12 ความยาวของรางลื่นและส่วนทางออก 

ความยาวของรางลื่น (Slide) ความยาวของส่วนทางออก (Run-Out Section) 
น้อยกว่า 1. 50 เมตร ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร 

มากกว่า 1.50 เมตรแต่น้อยกว่า 7.50 เมตร มากกว่า 50 เซนติเมตร และมีส่วนปลายเป็นดังรูป 
มากกว่า7.50 เมตร มากกว่า 1.50 เมตร 

 
(2) ความสูงระหว่างพ้ืนและส่วนทางออก (Run-Out Section) ขึ้นอยู่กับ

ความสูงของรางลื่น ดังนี้ 
รางลื่นสูง 1.20 เมตร ส่วนทางออก (Run-Out Section) สูงจากพ้ืนที่ไม่

เกิน 30 เซนติเมตร 
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รางลื่นสูงกว่า 1.20 เมตร และส่วนทางออก (Run-Out Section)          
สูงจากพ้ืนที่อย่างน้อย 20 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 40 เซนติเมตร 

(3) บริเวณส่วนทางออก (Run-Out Section) ควรหันทิศทางไปทางด้าน
ที่ไม่แออัดจากเครื่องเล่นอ่ืน 
 

      
ภาพที่ 2.20 ตัวอย่างการออกแบบส่วนปลายของรางลื่น 
 

2.3.6.7 อุโมงค์ ท่อลอด กระดานลื่น มีการออกแบบเพ่ิมเติมทางที่เด็กสามารถคลาน
ลอดได้ โดยมีลักษณะเป็นอุโมงค์หรือท่อลอดที่มีทางขึ้นและทางออกเช่นเดียวกับกระดานลื่น     
อุโมงค์หรือท่อลอดนี้ มักท าด้วยพลาสติกที่ใช้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง พลาสติกที่ใช้ควรมีความแข็งแรง
ทนทานเป็นพิเศษ เนื่องจากต้องรับน้ าหนักทั้งหมดของเด็กในการเล่น มีการใส่สารปูองกันยูวี ในเนื้อ
พลาสติกเพ่ือให้มีความคงทนต่อแดด (ตามข้อก าหนดเบื้องต้นเพ่ือความปลอดภัยของวัสดุและการเลือกใช้) 

2.3.6.8 ข้อเพ่ิมเติมที่ควรค านึงถึง  
1) เด็กก่อนวัยเรียน 2-5 ปี อุโมงค์หรือท่อลอดควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ภายในไม่ต่ ากว่า 60 เซนติเมตร 
2) เด็กวัยเรียน 5-12mปี อุโมงค์หรือท่อลอดควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ภายในไม่ต่ ากว่า 75 เซนติเมตร 
3) มีช่องระบายอากาศทุกๆ ระยะความยาว 3mเมตร ของอุปกรณ์โดยที่ช่องระบาย

อากาศต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1.2-9mเซนติเมตร เพ่ือไม่ให้นิ้วเด็กเข้าไปติดแล้วศีรษะ
เด็กรอดติดได ้

4) ต้องมีจุดมองเห็นจากภายนอกทุกๆ ระยะความยาว 3mเมตรของอุโมงค์ เพ่ือให้
สามารถมองเห็นเด็กในที่อยู่ข้างในได้  

5) ต้องมีจุดหยุดพักการเล่นของเด็กทุกๆ ระยะความยาว 5 เมตรของอุโมงค์  
6) ต้องมีประตูฉุกเฉินที่ผู้ใหญ่สามารถเข้าไปช่วยเด็กได้ทุกๆ ระยะความยาว 

10 เมตร ของอุโมงค์ (วัดความยาวตามรูปร่างของอุโมงค์) 
2.3.6.8 เครื่องเล่นชุดรวม เป็นการน าอุปกรณ์ของเล่นต่างๆ มาจัดรวมเป็นชุดเดียวโดย

แบ่งแยกต าแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ แต่ละชนิดคนละทิศทาง โดยใช้ สะพาน ทางเดิน หรือท่อมาเป็น
ตัวเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน  
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        2.3.6.9 การออกแบบที่ควรค านึง  
         1) ส่วนของโครงสร้างและฐานราก (Structures And Foundation) เนื่องจากรูปร่าง
ของเครื่องเล่นชุดรวมเป็นการผสมผสานอุปกรณ์แต่ละชนิดเข้าด้วยกันดังนั้นในการพิจารณาออกแบบ
ต้องค านวณน้ าหนักของผู้เล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นพร้อมกัน  หรือเท่าที่ระบุจ านวนผู้เล่นตามข้อก าหนด
ของผู้ผลิตด้วยค่ะเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเล่นใหม่กับเครื่องเล่นชุดรวมเดิมหรือการเพ่ิมเติม
ต่างๆจะมีเอกสารยืนยันจากผู้ผลิตหรือวิศวกรที่มีความช านาญด้านโครงสร้างในการอนุมัติการติดตั้ง
เพ่ิมเติมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัย  

2) การก าหนดพ้ืนที่ (Surface Area) อุปกรณ์ที่จะจัดวางในพ้ืนที่จะต้องก าหนด
โดยชัดเจนและจะต้องไม่ให้พ้ืนที่มีการทับซ้อนกันระหว่างอุปกรณ์แต่ละชนิด อุปกรณ์บางอย่างที่มี
ความระหว่างสูงจะต้องถูกจัดวางไว้ห่างจากอุปกรณ์อ่ืนบริเวณโดยรอบๆ ทั้งหมด จะต้องมีที่ว่างมาก
พอส าหรับเด็กวิ่งไปมาโดยสะดวกและมีรั้วรอบ มีการก าหนดทางเข้าทางออกที่ชัดเจน การค านวณ
พ้ืนที่ปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อก าหนดเบื้องต้น  
         3) อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (Accessories) หมายถึงอุปกรณ์ที่เพ่ิมเติมขึ้นมาเพ่ือให้
เด็กได้ปีนปุาย โหน  ซึ่งอาจจะออกแบบอยู่ในส่วนของโครงสร้างอิสระหรือ รองรับโดยโครงสร้างของ
เครื่องเล่นชุดรวม เช่น ตาข่ายเชือก-โซ่ หรือ ยางรถยนต์ไต่ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องได้มาตรฐาน      
มีความแข็งแรง  ไม่มีสารพิษหรือไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก โดยจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้ไม่มีสารพิษ
หรือมีคมเป็นต้น  
 2.3.7 การติดตั้ง การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา 

2.3.7.1 การติดตั้ง การติดตั้งที่ดีของเครื่องเล่นสนามเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง โครงสร้าง
ที่สมบูรณ์มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัย ผู้ที่ท าการประกอบและติดตั้งเครื่องเล่นสนามไม่ควร
หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามข้อแนะน าจากผู้ผลิต  โดยหลังจากประกอบและก่อนให้เด็กใช้เครื่องเล่น
สนาม ควรให้ผู้รู้ในการตรวจสอบเข้ามาท าการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเพ่ือให้แน่ใจว่ามีความ
ปลอดภัยจึงอนุญาตให้ใช้งานได้  ผู้ดูแลเครื่องเล่นสนามควรเก็บรักษาคู่มือการติดตั้ งหรือ               
วัสดุ-อุปกรณ ์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ จากผู้ผลิตเป็นอย่างดีเพ่ือที่น ามาใช้ในการบ ารุงรักษาได้ตลอดเวลา  

ความมีเสถียรภาพ เพ่ือมั่นใจในการใช้งานของเครื่องเล่นสนาม หลังจากท า
การติดตั้งเครื่องเล่นสนามตามค าแนะน าจากผู้ผลิตแล้ว เครื่องเล่นสนามต้องสามารถรับแรงสูงสุดที่
กระท าต่อต าแหน่งที่ออกแบบส าหรับใช้งาน ต้องไม่เกิดการพลิกคว่ า เอียง ลื่น หรือ เคลื่อนตัวได้  
ความแข็งแรงในการยึดหรือฝังฐานของเครื่องเล่นสนามถือเป็นหัวใจส าคัญในการติดตั้งที่มีเสถียรภาพ 
เพราะเครื่องเล่นสนามแต่ละชนิดจะถูกออกแบบฐานรากที่มีขนาด ความลึกที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
น้ าหนัก และแรงที่กระท าในเครื่องเล่นสนามนั้นๆ ในการติดตั้งประกอบจึงต้องปฏิบัติตามคู่มือการ
ติดตั้งจากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด  
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ภาพที่ 2.21 ตัวอย่างการจัดท าฐานรากเพ่ือติดตั้งเครื่องเล่นอย่างมีเสถียรภาพ 
 

2.3.7.2 การตรวจสอบ การตรวจสอบเครื่องเล่นควรให้ความส าคัญและเอาใจใส่เป็น
พิเศษในชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว และชิ้นส่วนที่สึกหรอง่ายจากการถูไถ หรือขัดสีตลอดเวลาของการ
เล่นการจัดท าบัญชีรายการตรวจสอบ (Checklist) ซึ่งอาจมีแนบมากับคู่มือการติดตั้ง และการ
บ ารุงรักษาจากผู้ผลิต หรือจะจัดท าขึ้นเองก็ได้จากผู้ตรวจสอบที่มีความช านาญ และถือเป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น  

ในการตรวจสอบหรือบ ารุงรักษาเครื่องเล่นทุกครั้ง ควรมีการรับรองจากผู้
ตรวจสอบและผู้ที่ซ่อมแซมเพ่ือให้ผู้ดูแลเครื่องเล่นสนามเก็บรักษาเป็นประวัติไว้ รวมทั้งการรวบรวม
ถึงสถิติการบาดเจ็บของผู้เล่นกับเครื่องเล่นสนาม เพ่ือหาทางปูองกันและปรับปรุงต่อไป 

การตรวจสอบท าได้โดย 
1) การตรวจพินิจ (Visual Inspection) คือ การตรวจสอบเบื้องต้นด้วย

สายตาและการสัมผัสจะต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวันว่าอุปกรณ์ต่างๆ ยังอยู่ในสภาพแข็งแรง หาก
มีน๊อตคลายจะต้องขันให้แน่น และไม่มีร่องรอยความเสียหายเกิดขึ้น เช่น การบิดเบี้ยวผิดรูปร่าง การ
แตกหักเสียหาย เป็นต้น รวมถึงพ้ืนผิวต่างๆ การตรวจพินิจโดยปกติจะสามารถค้นพบอาการได้ เช่น 
 
ตารางท่ี 2.13 การตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตาและการสัมผัส 

ลักษณะ อาการ 
1. โครงสร้าง 1. คดงอ บิดเบี้ยว แตกหัก แตกร้าว มีสภาพ

ไม่ม่ันคง สั่นคลอน 
2. พ้ืนผิว 2. วัสดุเคลือบผิวช ารุด เกิดเป็นสนิม แตกร้าว

หลุดลอก เกิดรอยคม เกิดรอยสึกหรอ 
3. อุปกรณ์ที่ต้องสึกหรอตามอายุการใช้งาน เช่น 
ลูกปืน อุปกรณ์ลดแรงเสียดสี อุปกรณ์ลดแรง
กระแทก 

3.fหลุดหาย รูปร่างบิดเบี้ยว เสียรูป แตะ 
ตะขอต่างๆ ที่ผิดรูปร่าง 

4. ขอบ หรือปลายวัสดุหรือ อุปกรณ์ 4.fเกิดความคม ยื่ นผิ ดต าแหน่ ง  รูปร่ า ง
เปลี่ยนไปอันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ 
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ตารางท่ี 2.13 การตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตาและการสัมผัส (ต่อ) 

ลักษณะ อาการ 

5. รอยหยัก หรือ รอยที่เกิดจากการขึ้นรูปด้วย
เครื่องจักรหรือเครื่องมือโดยผู้ผลิต 
6. กลไกหรืออุปกรณ์การเล่นที่เคลื่อนตัวได้ 
 
 
 
7. ราวบันได ราวรั้ว อุปกรณ์ ปูองกันการพลัดตกต่างๆ  
8. ทางข้ึนลง หรือ เข้าออก 

5. รูปร่างที่เปลี่ยนไป หลวมหรือคลายออก 
6. ตลับลูกปืนแตก ขาดน้ ามันหล่อลื่น 
เคลื่อนไหว หรือเคลื่อนตัวผิดไปจากเดิม เช่น 
ลื่นเกิน หรือ ฝืดเกิน มีเสียงดังผิดปกติ มี
ชิ้นส่วนหลุดออกไป หรือหายไป 
7. สูญหายไป แตกหัก ไม่ม่ันคงแข็งแรง
เหมือนเดิม 
8. ขั้นบันไดหัก เสียหาย ไม่ม่ันคงแข็งแรงหรือ
หลุดหายไป 

9. ชิงช้า 9. ชิ้นส่วนหลุดหาย เสียหาย คลายหลวม เกิด
รอยคม หรือมุมคม ชิ้นส่วนอยู่ในสภาพไม่
มั่นคง 
    ชิงช้าหลุดหาย เสียหาย คลานหลวม เกิด
รอยคม หรือมุมคมชิ้นส่วนอยู่ในสภาพไม่ม่ังคง 
    โครงสร้างมีสภาพไม่ม่ันคง 

10. ฐานราก 10. เกิดรอยแตกร้าว ทรุดตัว โยกคลอน  
     ไม่ม่ันคง 

11. ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ติดตั้งเพ่ือลดแรงกระแทก 11. เคลื่อนจากต าแหน่งเดิม ไม่ยืดหยุ่น
เพียงพอ หลุดหาย แตกร้าว 

 
2) การตรวจสอบทุก 3 เดือน ผลของการตรวจสอบต้องได้รับการบันทึก และ

เก็บไว้เป็นหลักฐานตามหัวข้อและรายการ ดังเช่นที่ระบุไว้ในหัวข้อการตรวจสอบพินิจ 
3) การตรวจสอบประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้

ทางวิศวกรรม และจะต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยระบุถึงร่องรอยความสามารถ และแนวทางแก้ไข 
การตรวจสอบทุกวันและการตรวจสอบทุก 3 เดือน  สามารถใช้เจ้าหน้าที่

ภายในหรือผู้ดูแลเด็กตรวจสอบ ตามเอกสารแนะน าการตรวจสอบ (Inpection Check List) ส่วนการ
ตรวจสอบประจ าปีควรจะให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ  พร้อมค าแนะน าในการใช้
อุปกรณ์เเครื่องเล่นนั้นๆ เป็นเอกสารตามระเบียบปฏิบัติ 

เมื่อมีการตรวจสอบความเสียหาย จะต้องแจ้งต่อผู้รับผิดชอบทันทีที่พบ  
และหากจ าเป็นต้องติดปูายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าห้ามเล่นเครื่องเล่น หรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นจนกว่า
จะได้รับการแก้ไขซ่อมแซม  
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2.3.7.3 การบ ารุงรักษา การบาดเจ็บจากเครื่องเล่นสนามมีส่วนสัมพันธ์กับการขาด
การบ ารุงรักษา ดังนั้นการปฏิบัติตามวิธีข้อแนะน าในการบ ารุงรักษาเป็นประจ าจากผู้ผลิตจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้เครื่องเล่นมีความปลอดภัยตลอดเวลา  

การจัดตารางการบ ารุงรักษาเครื่องเล่นสนามควรปฏิบัติอย่างสม่ า เสมอ     
เพ่ือปูองกันอันตรายที่เกิดจากการสึกหรอ หรือความเสียหายจากสภาพดินฟูาอากาศ เช่น พ้ืนสนาม
ทราย ควรดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจ า ไม่ควรมีมูลสัตว์หรือสิ่งของที่เป็นอันตราย เช่น เศษแก้ว      
เศษพลาสติก หรือหินที่มีความคม ควรตรวจสอบในเรื่องระดับและความแน่นของพ้ืนสนามที่มีเครื่อง
เล่นสนามประเภทเคลื่อนไหว เช่น ชิงช้าเมื่อพบความเสียหายหรือเห็นว่าอาจเป็นอันตรายได้ควรรีบ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที 

การบ ารุงรักษาท าได้โดย  
1) การบ ารุงรักษาโดยทั่วไป การซ่อมแซมอุปกรณ์หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ  

จะต้องใช้อุปกรณ์และวิธีแก้ไขอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต  
2) การเปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน ต้องใช้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ถูกต้อง

เหมาะสมและครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต  
3) สีเคลือบผิวโลหะ หากมีการกะเทาะ หลุดออกหรือมีรอยขีดข่วน จะต้อง

ได้รับการซ่อมแซมโดยทันที เพ่ือปูองกันการเกิดสนิม  
4) อุปกรณ์ลดแรงกระแทก เป็นอุปกรณ์ส าคัญที่จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อ

การเกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บ ฉะนั้นจึงต้องตรวจสอบอยู่เสมอมีความเสียหายจะต้องรีบแก้ไขหรือ
เปลี่ยนทดแทนโดยทันที  
 2.3.8 ผู้ดูแลเด็กในสนามเด็กเล่น 

ผู้ดูแลเด็กในสนามเด็กเล่น ได้แก่ พ่อแม่ ครู คนดูแลเด็ก แลละผู้ใหญ่ โดยมีหน้าที่ เช่น 
เป็นนักสังเกตการณ์ ผู้อ านวยความสะดวก ผู้แนะน าการเล่น ผู้ตัดสิน จนกระทั่งบทบาทของกรรมการ 
สิ่งส าคัญของผู้ดูแลการเล่น คือ 
        1) ต้องอยู่กับเด็กตลอดเวลาที่มีการเล่นในสนามเด็กเล่น 
        2) รู้วิธีการเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างถูกต้อง และปลอดภัย 
        3) ตรวจตราหลังการเล่นทุกครั้งว่าไม่มีเด็กเข้าไปซ่อนตามส่วนต่างๆ ของเครื่องเล่น 
        4) สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น เกื้อกูล สนับสนุนและยอมรับเด็กทุกคนที่มาเล่น 

2.3.8.1 สิ่งที่ต้องค านึงถึงของผู้ดูแลเด็กในสนามเด็กเล่น 
1) ผู้ดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 18-60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ 
2) มีความเข้าใจคุณค่าการเล่นของเด็ก  
3) มีความรู้ที่ผู้ดูแลเด็กควรจะเข้าใจและได้รับ คือ  
  (1) ธรรมชาติเด็กและพัฒนาการเด็ก  

(2) ธรรมชาติของการเล่นและพฤติกรรมการเล่นของเด็ก 
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(3) ความส าคัญการเล่นของเด็กต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  
(4) ความส าคัญของคุณภาพของสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐานและมี

ความปลอดภัยของเด็ก  
(5) รู้ความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่ในความดูแล

เช่น คนแปลกหน้า การเล่นผิดวิธี 
(6) รู้วิธีการเล่นของเครื่องเล่นสนามแต่ละชนิด วิธีการตรวจสอบ

และการบ ารุงรักษา  
(7) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดการบาดเจ็บ  

4) สัดส่วนผู้ดูแลต่อจ านวนเด็ก สัดส่วนผู้ดูแลเด็กกับจ านวนเด็กต่อก่อนวัย
เรียน เท่ากับ 1:20 จ านวนผู้ดูแลเด็กต่อเด็กก่อนวัยเรียนเท่ากับ 1:50 สัดส่วนดังกล่าวต้องมีการ
ออกแบบจ านวนของผู้เล่นให้เหมาะสมกับพ้ืนที่สนามหนาแน่นเพ่ือไม่ให้หนาแน่นจนเกินไป ถ้าหากมี
เด็กหนาแน่นมากโดยเฉพาะช่วงชั่วโมง ว่าอาจจะต้องพิจารณาจัดล าดับก่อนหลังในการเล่น การเกิด
อุบัติเหตุถึงแม้จะมีผู้ดูแลเด็กเพียงพอก็ตาม  

กรณีมีเด็กกลุ่มพิเศษต้องพิจารณาสัดส่วนผู้ดูแลต่อเด็กตามกลุ่มเด็กพิเศษ
นั้นๆ และเครื่องเล่นที่มีความเสี่ยงสูงอาจต้องมีผู้ดูแลเด็กประจ าเครื่องเล่นนั้นๆ  

5) ลักษณะเฉพาะของสนามเด็กเล่นในโรงเรียนสนามเด็กเล่นในโรงเรียน    
แบ่งตามช่วงเวลาในการเล่นได้ 3 แบบ คือ  

  (1) เล่นในชั่วโมงเรียน ช่วงการเล่นนี้มักจะมีจ านวนเด็กจ ากัด 
อาจจะ 1-2 ห้องประมาณ 30-60 คน การเล่นในช่วงนี้จะเป็นการเล่นที่มีเปูาหมายชัดเจนเฉพาะอย่าง
ตามหลักสูตรการเรียนนอกเหนือจากความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน และผ่อนคลาย หรืออาจจะ
เปลี่ยนแปลงจากการเล่นเป็นกิจกรรมในที่สุด  

(2) เล่นในชั่วโมงว่าง ตอนเช้า พักกลางวัน หลังเลิกเรียน และ
ระหว่างรอผู้ปกครองมารับ ช่วงการเล่นนี้มักจะมีเด็กมากไม่จ ากัดจ านวนเป็นการเล่นที่เน้นการผ่อน
คลาย สนุกสนาน ระบายความรู้สึก หรือ แรงกดดัน  

(3) เล่นในวันหยุด ช่วงการเล่นนี้คล้ายๆกับการเล่นในชั่วโมงว่าง 
แต่ช่วงนี้จ านวนเด็กจะไม่แน่นอนบางครั้งมากบางครั้งน้อย ลักษณะการเล่นนี้ไม่ค่อยแตกต่างกันแต่
อาจจะเห็นการเล่นที่เพ่ิมความเสี่ยงหรือ ผาดโผนตามจินตนาการ ของเด็กที่เล่นมากขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความท้าทายในตัวของเด็ก  

การดูแลเด็กในสนามเด็กเล่นโรงเรียนจึงต้องค านึงถึงช่วงเวลาการเล่นของเด็ก ดังนี้  
(1) ช่วงการเล่นในชั่วโมงเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลของครู

หรือครูพ่ีเลี้ยงที่รับผิดชอบโดยตรง ท าให้เหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุในเด็กช่วงเวลานี้น้อย  
(2) ช่วงการเล่นในชั่วโมงว่าง การเล่นในช่วงเล่นชั่วโมงว่าง ไม่มี

ผู้ดูแลโดยตรงการเล่นในช่วงเวลาเปิดการเรียนการสอนซึ่งอาจจะมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่เป็นบางครั้ง 



  45 
 

หรือครูและนักการภารโรงดูอยู่ห่างๆ แต่ช่วงนี้มีความแออัดของเด็กที่เข้ามาเล่นมากมีผลให้เด็กเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นได้เช่นกัน  

(3) ช่วงการเล่นในวันหยุด จะไม่มีผู้ดูแลในสนามเด็กเล่น ดังนั้นจึง
มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อเด็ก และจากเหตุการณ์ที่ท าให้เด็กได้รับอุบัติเหตุถึงเสียชีวิต จากการ
เล่นส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลานี้ ดังนั้นผู้ใหญ่ควรให้ความส าคัญในช่วงนี้เป็นพิเศษ  

จากการศึกษาข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น ในการ
ออกแบบปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในการเลือกเครื่อง
เล่นสนามควรค านึงถึงความปลอดภัยตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัย วัสดุในการเลือกใช้ และการ
จัดการเตรียมพื้นสนามเด็กเล่น 
 

2.4  แนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา 
 2.4.1 แนวคิดด้านการแบ่งเขตพ้ืนที่ของสถานศึกษา 

สมพร แก้วปรุง (2549:74) กล่าวว่า แนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา มีดังนี้ 
2.4.1.1 การจัดส่วนพ้ืนที่พักผ่อน การก าหนดต าแน่งอาคารสถานที่ ค านึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น การจัดวางพ้ืนที่ส่วนการศึกษาไว้ตรงกลาง
พ้ืนที่เป็นการปูองกัน ไม่ให้รบกวนจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตและให้ส่งผลกระทบ
น้อยที่สุด 

2.4.1.2 พ้ืนที่ที่มีการใช้เป็นสาธารณะ บริเวณนี้ควรอยู่ด้านหน้าเพ่ือสะดวกในการ
ติดต่อทางเข้าออก ไม่ควรรบกวนกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การบริหาร ส่วนรับสมัครเรียน 
ส่วนต้อนรับ พักคอย เป็นต้น 

2.4.1.3 พ้ืนที่ที่มีการใช้ส่วนตัว บริเวณนี้ควรมีความสงบ มีความเป็นส่วนตัวเฉพาะผู้ใช้
ภายใน มีการเข้าถึงและบริการที่สะดวก ได้แก่ ส่วนการศึกษา 

2.4.1.4 พ้ืนที่ที่ใช้เป็นส่วนบริการ บริเวณนี้ควรคัดแยกเป็นสัดส่วน แต่ต้องมีการสัญจร
ที่สะดวก ควรปูองกันไม่ให้มีการรบกวนต่อส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ ลานจอดรถ โรงอาหาร ที่ทิ้งขยะ บ้านพัก 
อาคารบ ารุง เป็นต้น 

2.4.1.5 ส่วนอ านวยการและต้อนรับ ประกอบไปด้วยลานจอดรถ เป็นแนวยาวจาก
ทางเข้าหลักอาคาร อ านวยการอยู่ด้านข้างลานจอดรถเพ่ือความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อ โดยมียาม
รักษาความปลอดภัยที่บริเวณประตูทางเข้า มีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามเพ่ือให้เกิดความประทับใจแก่ผู้
พบเห็นและมาติดต่องานราชการ 

2.4.1.6 ส่วนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน มีดังนี้ 
1) ส่วนอาคารเรียนซึ่งประกอบไปด้วยห้องวิชาการ ห้องภาษาอังกฤษ       

ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว เป็นต้น 
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2) ส่วนของอาคารสนับสนุนการศึกษา ซึ่งควรจะแยกออกจากกลุ่มอาคาร 
การศึกษากลุ่มอ่ืนๆ เช่น อาคารฝึกงาน ยิมเนเซียม เป็นต้น เนื่องจากอาคารฝึกงานและบริเวณสนาม
กีฬา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสียงรบกวน จึงเป็นอาคารที่แยกออกจากอาคารเรียนต่างๆ เพ่ือปูองกันเสียง
รบกวนและมีการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือเสริมคุณค่าแก่ตัวอาคารท าให้การเรียนเกิดความรู้สึกสนุกใน
การเรียน 

2.4.1.7 ส่วนกีฬาและพ้ืนที่นันทนาการ ได้แก่ พื้นที่ที่เป็นสระว่ายน้ า สนามแบดมินตัน 
สนามอเนกประสงค์อ่ืนๆ กิจกรรมในร่มใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่โดยกิจกรรมไม่ควรส่งเสียงรบกวนส่วน
อาคารเรียนและส่วนอื่นๆ 

2.4.1.8 พ้ืนที่สวยงาม เป็นบริเวณพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ประดับที่มีรูปทรงสวยงามจะ
เป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ใบชนิดต่างๆ ตลอดจนสนามหญ้า ท าให้เกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ    
การปลูกพืชผสมผสานกันในรูปทรง สีสัน ผิวสัมผัส ลักษณะใบ รวมถึงชนิดของหญ้าและทางเดินเท้า 

2.4.1.9 พ้ืนที่การสัญจร แบ่งออกได้ดังนี้ 
1) การแยกประเภทการใช้งานของเส้นทางต่างๆ ให้เป็นสัดส่วน เช่น การแยก

ทางเท้าออกจากเส้นทางเดินรถ เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางบริการแยกจากทางสัญจรหลัก เป็นต้น 
2) มีความสะดวกในการใช้งาน เช่น มีหลังคาคลุมปูองกันฝนและแสงแดด 

ขนาดทางเท้าท่ีสามารถรับนักเรียนที่เลิกเรียนพร้อมกันได้ 
2.4.1.10 พ้ืนที่การดูแลรักษา ควรค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลักทั้งเรื่อง

ตรวจคนเข้าออก การจัดการด้านสาธารณูปโภคที่ปลอดภัย เช่น การเดินสายไฟใต้ดิน การวางบ่อกัก
เก็บน้ าในพ้ืนที่ เป็นต้น 

สถานศึกษาเป็นที่ที่มีผู้ ใช้บริการหลากหลายระดับ ทั้งคณะครูอาจารย์ 
นักเรียน แม่บ้าน ภารโรง ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ ฉะนั้นบริเวณภายในสถานศึกษา จงควร
ได้รับการพัฒนาตกแต่งให้สวยงาม เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือเพ่ือการศึกษา บริเวณที่สมควร
ได้รับการตกแต่งให้สวยงามมีดังนี้ 

1) บริเวณประชาสัมพันธ์ หรือบริเวณสวนสาธารณะ ได้แก่ บริเวณหน้า
อาคารเรียน เสาธง แถวถนนด้านหน้า เป็นบริเวณท่ีมองเห็นได้ง่าย บริเวณนี้ควรวางแผนให้ดูสะดุดตา 
กลมกลืนกับตัวอาคาร เพ่ือสร้างความพอใจให้กับผู้ที่มาเยือน ให้ความรู้สึกที่ดีแก่คณะครูอาจารย์และ
นักเรียน เมื่อย่างก้าวเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ส่วนใหญ่บริเวณนี้จะใช้ไม้ดอกหรือไม้ดอกที่มีสีสัน
สวยงาม ปลูกง่าย และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

2) บริเวณบริการ ได้แก่ บริเวณที่ต้องการใช้ประโยชน์ เช่น โรงฝึกงาน 
หอประชุม โรงอาหาร เป็นต้น ควรปลูกไม้ดอกหรือไม้พุ่มวางประดับไว้ให้เหมาะสม โดยค านึงถึง
ทางเข้าออก ส่วนที่ควรเน้นให้เกิดความสวยงามของอาคารและไม่กีดขวางทาง อาจเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่นักเรียน ส่วนห้องประชุมหากตั้งอยู่เป็นเอกเทศ ควรตกแต่งหน้าอาคารให้สดชื่นและ
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สวยงาม ส่วนของห้องน้ าหรือห้องส้วมที่แยกต่างหากจากอาคารเรียน จ าเป็นต้องพรางความไม่น่าดู
ด้วยพุ่มไม้ให้สีสดสวยหรือไม้เถาที่ออกดอกตลอดปี 

3) บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณใต้ร่มไม้ให้    
ร่มเงา ริมอาคาร เป็นต้น บริเวณเหล่านี้ควรจะค านึงถึงระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ความสมดุลของ
บริเวณกับจ านวนนักเรียนและวัยของนักเรียน นักเรียนยิ่งโตต้องการบริเวณเหล่านี้มากขึ้น โดยทั่วไป
บริเวณโรงเรียนจะสร้างบรรยากาศร่มรื่นด้วยไม้ยืนต้น ศาลาพักร้อน ม้านั่งใต้ต้นไม้ สวนหย่อม       
ไม้ดอกที่สามารถมองเห็นได้จากที่พักผ่อนภายในอาคาร หรือไม้กระถางตามระเบียง และหน้า
ห้องเรียนซึ่งช่วยคลายเครียด และความเบื่อหน่ายได้ดี 

นอกจากนี้ อาคารเรียนและอาคารต่างๆภายในพ้ืนที่โครงการมีหน้าที่ใช้สอย
แตกต่างกันออกไป จึงต้องการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อหน้าที่การใช้สอยนั้นๆ ด้วยการวางแผนอาคาร
เรียนควรค านึงการแบ่งเขตอาคารเรียนและอาคารต่างๆ ไว้เป็นสัดส่วน โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมด้านความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่างๆ และความดังของเสียง โดยมีการแบ่งอาคารตามความ
ดังสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ส่วนพ้ืนที่เงียบ ได้แก่บริเวณที่ตั้งของอาคารเรียน ห้องเรียนต่างๆ 
ห้องสมุด ห้องธุรการและห้องอ านวยการ ที่ต้องการความสงบอย่างมาก เพ่ือให้มีสมาธิในการเรียน
และท างาน 

2) ส่วนพื้นที่เสียงดังปานกลาง ได้แก่บริเวณที่ตั้งของหอประชุม ห้องประชุม 
และสถานที่พักผ่อน เป็นสถานที่ต้องใช้เสียงเพียงเล็กน้อยอาจเพื่อพบปะพูดคุย 

3) ส่วนพ้ืนที่เสียงดัง ได้แก่โรงพลศึกษา ห้องดนตรี สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 
สนามกีฬา เป็นต้น 

การจัดแบ่งเขตอาคารเรียนต่างๆ นั้นสามารถแบ่งออกตามความดังของเสียง
เพ่ือให้ผู้ใช้มีการเข้าใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้พื้นที่โครงการนั้นๆ 
 2.4.2 แนวคิดด้านการจัดภูมิทัศน์ 

สายันต์ จันทร์ศรี (2546:16) กล่าวว่า โรงเรียนเป็นสถานที่มีผู้ใช้บริการหลายระดับทั้ง
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อทางราชการฉะนั้นบริเวณภายในสถานศึกษาจึงสมควรได้รับ
การพัฒนาตกแต่งให้สวยงาม เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อน และการศึกษา บริเวณที่สมควรได้รับการ
พัฒนาตกแต่งให้สวยงาม คือ 

2.4.2.1 อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ 
1) อาคารอ านวยการ การปลูกพรรณไม้อาจท าได้ ดังนี้ 
  (1) จัดท าเป็นสวนหย่อม ซึ่งเหมาะกับบริเวณที่เป็นซอกมุมภายใน

อาคาร หรือข้างตัวอาคารที่มีพ้ืนที่ไม่มากนัก 
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(2) ปลูกพรรณไม้ชนิดหนึ่งตามบล็อก (ถ้ามีบล็อกอาจปลูกบล็อกละชนิด) 
ซึ่งอยู่ติดกับอาคาร ถ้าเป็นบล็อกที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันอาจจะปลูกเฟ่ืองฟูา เล็บครุฑ โกสน ฯลฯ      
แต่ถ้าเป็นบล็อกท่ีอยู่ในที่ได้รับแสงแดดร าไรหรือในที่ร่มควรเลือกใช้สาวน้อยประแปูง เขียวหมื่นปี ดาหลา 

2) อาคารเรียน อาคารฝึกงาน หากมีพ้ืนที่คล้ายกับอาคารอ านวยการอาจจะ
ใช้วิธีการตกแต่งเหมือนกัน แต่ถ้ามีพ้ืนที่กว้างควรออกแบบจัดสวนให้ดูแลรักษาง่าย มีการปลูกต้นไม้
ให้ร่มเงาและจัดโต๊ะ เก้าอ้ีไว้ตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

3) ห้องสุขา ควรพิจารณาปลูกพรรณไม้ปิดบังส่วนที่ไม่น่าดู และเลือกปลูก
พรรณไม้ที่มีดอกมีกลิ่นหอม เช่น ราตรี โมก ปีบ พุด เพื่อช่วยดับกลิ่น 

2.4.2.2 เสาธง บริเวณรอบฐานเสาธง ปกติจะออกแบบเว้นไว้ส าหรับปลูกพรรณไม้ 
นิยมออกแบบเป็นรูปเลขาคณิตมีข้อพิจารณาการปลูกพรรณไม้เสาธง ดังนี้ 

1) ถ้าบล็อกปลูกพรรณไม้อยู่ในต าแหน่งที่สูง ควรเลือกปลูกพรรณไม้ที่ล าต้นมี
ลักษณะเลื้อยย้อยปกคลุมขอบกระบะ เช่น เฟ่ืองฟูา ผกากรองเลื้อย 

2) ปลูกไม้ใบหรือใบดอกให้มีสีสันสลับกันเป็นบล็อกๆ หรือเป็นแปลง 
2.4.2.3 ประตูเข้าออกของสถานศึกษา ส่วนมากจะอยู่ทางด้านหน้าจะมีปูายชื่อ

สถานศึกษาดูเด่นสวยงาม อาจจัดเป็นสวนหย่อมโดยเลือกใช้ดินและพรรณไม้ที่ไม่สูงใหญ่จนบดบัง
สถานศึกษา 

2.4.2.4 รั้วของสถานศึกษาส่วนมากเป็นรั้วคอนกรีต ลวดหนาม มีการพิจารณาในการ
ปลูกพรรณไม้ประดับแนว รั้วดังนี้ 

1) แนวรั้วด้านหน้า อาจพิจารณาปลูกไม้พุ่มที่ง่ายต่อการบ ารุงรักษาปลูกให้
เป็นแถวตามแนวรั้ว เช่น เข็มชนิดต่างๆ ชบา สะแยก ขาไก่ ฯลฯ 

2) แนวรั้วด้านอื่นๆ 
  (1) ไม้ที่บังลม เช่น สนทะเล สนปฏิพัทธ์ อโศก เป็นต้น 
  (2) ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น เฟ่ืองฟูา เข็มชนิดต่างๆ เป็นต้น 

2.4.2.5 สนามกีฬา เช่น สนามตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล ควรเลือกปลูกพรรณไม้
เพ่ือเป็นแนวก าบังลม เช่น สน อโศกอินเดีย 

2.4.2.6 บริเวณที่เป็นประดิษฐานของสิ่งเคารพบูชา เช่น อนุสาวรีย์ ศาล ศาลา 
พระพุทธรูป บริเวณดังกล่าวควรเลือกปลูกพืชพรรณไม้ที่แสดงถึงความเก่าแก่และความเป็นไทย     
เช่น ไม้ตัด ไม้แคระ ฯลฯ 

2.4.2.7 ถนนทางเท้า เป็นบริเวณที่จะต้องมีผู้คนสัญจรไปมา ควรปลูกพรรณไม้เพ่ือให้ร่มเงา 
1) ใช้พรรณไม้ประดับยืนต้นดีกว่าไม้ผล 
2) เลือกพรรณไม้ปลูกต่างชนิดกัน เพ่ือให้ผลัดกันออกดอกและใบ 



  49 
 

2.4.2.8 ลานจอดรถ ควรพิจารณาปลูกพรรณไม้ใบ กิ่ง ผล ไม้หล่นเป็นอันตรายต่อรถ 
ต้นไม่ที่มีลักษณะเหมาะสม ควรมีกิ่ง ก้าน ใบ แผ่ขยายครอบคลุมพ้ืนที่ได้ดี กิ่งเหนียว ไม่ผลัดใบง่าย 
เช่น ชงโค ไทร อินทนิล เสลา ทองหลางด่าง ประดู่ พรรณไม้ที่ไม่ควรน ามาปลูก เช่น ก้ามปู หูกวาง มะม่วง 

2.4.2.9 สถานที่พักผ่อน โรงเรียนที่มีบริเวณกว้างพื้นท่ีบางส่วนอาจจัดเป็นสวนพักผ่อน
ที่มีส่วนประกอบ ดังนี้ 

1) ปลูกพรรณไม้ให้ร่มเงา โดยปลูกเป็นสวนปุาพรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือ
หลายชนิดร่วมกัน และปลูกพรรณไม้ในร่มบริเวณโคนให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ เช่น พลับพลึง สาวน้อยประ
แปูง 

2) โต๊ะ ม้านั่ง และศาลาพักผ่อน อาจจะจัดไว้ใต้ร่มไม้หรือจัดไว้ตามพุ่มไม้    
โต๊ะ ม้านั่ง ควรมีลักษณะเข้ากับบรรยากาศของสวน 

3) บ่อน้ า ล าธาร น้ าตก น้ าพุ 
4) ทางเดิน ทางเท้า สะพาน ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่คงทนถาวรใช้ได้

สะดวกและปลอดภัย 
5) พรรณไม้ดอก ไม้ประดับ กลางแจ้งควรเลือกใช้พรรณไม้ที่ปลูกและดูแลง่าย 
6) ถังขยะ ควรออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับสวน เช่น ท าเป็นรูปดอกไม้หรือ

ใช้ท าเป็นกรอบถังขยะ 
จากการศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษาจะแบ่งเป็นสัดส่วน ส่วน

พักผ่อนให้ความร่มรื่น อากาศถ่ายเทได้สะดวกมีการปลูกพืชพรรณเพื่อให้ร่มเงา ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ในบริเวณส่วนพักผ่อนเพ่ือให้เกิดความสวยงาม มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอและเหมาะสมให้มี
ความเข้ากับบรรยากาศของสวน เช่นใช้วัสดุธรรมชาติมาท าเป็นที่นั่งพัก ท าตอไม้ ท่อนไม้ มาท าเป็น
โต๊ะส าหรับนั่งรอพักผ่อนและรอรับบุตรหลานหลังจากเลิกเรียน  พ้ืนที่ที่มีการใช้สาธารณะควรอยู่
ทางด้านหน้าเพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อเข้า-ออก ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่มีกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนแก่นักเรียน เช่น ส่วนต้อนรับ ส่วนรับสมัครเข้าเรียน การบริหาร 
เป็นต้น พ้ืนที่ที่ใช้เป็นส่วนบริการ จะแบ่งออกเป็นสัดส่วนแต่จะมีการสัญจรที่สะดวกและไม่ควร
รบกวนต่อส่วนอ่ืนๆ เช่น ลานจอดรถ โรงอาหาร บ้านพัก เป็นต้น ส่วนอ านวยการและต้อนรับ ต้องมี
การจัดให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสมเพ่ือความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ โดยมียามรักษาความปลอดภัย
บริเวณประตูทางเข้า และมีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามเพ่ือให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ที่มาติดต่อ      
ส่วนการศึกษาจะแบ่งเป็นแหล่งของการเรียนรู้ จะมีปูายนิเทศ ปูายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ศึกษาหาความรู้จากข้อมูลต่างๆ ที่ท าไว้ให้ เป็นการท าข้อมูลสั้นๆ เข้าใจง่าย และมีสีสันสดใสเพ่ือให้
เด็กเรียนรู้และจ าได้ง่ายขึ้น 

ดังนั้นในการออกแบบจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก แบ่งแยกพ้ืนที่
สัดส่วนให้ชัดเจนมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ มีพ้ืนที่การสัญจรที่สะดวกและชัดเจนในพ้ืนที่    
และมีความสวยงามในการจัดภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่ต่างๆ ในโครงการ 
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 2.4.3 แนวคิดด้านการออกแบบสนามเด็กเล่น 
นิลุบล คล่องเวสสะ (2543:48) กล่าวว่า สนามเด็กเล่นต้องมีการวางแผนจัดส่วนของ

การเล่นเช่นเดียวกับการวางผังพื้นท่ีอ่ืนๆ การวางผังและแบ่งส่วนที่ต้องค านึงถึง ดังนี้ 
2.4.3.1 ควรมีการแยกส่วนบริการเครื่องเล่นที่มีความว่องไวในการเคลื่อนที่กับบริเวณ

ที่นิ่งหรือมีการเคลื่อนที่น้อยมาก ทั้งนี้เพราะการเล่นมีหลายกิจกรรม หลายอารมณ์ วัยเด็กเล่นมากๆ 
จะยังไม่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ มักเล่นล าพังหรือเล่นพอใจจะอยู่ใกล้
ผู้ปกครอง การแยกบริเวณเครื่องเล่นจะช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้ไม่ถูกรบกวนโดยการเล่นของเด็กโตและมี
ความสุขกับการเล่นมากขึ้น สนามเด็กเล่นบางแห่งจะแยกสนามเด็กเล็กกับเด็กโตออกจากกันโดย
เด็ดขาด ซึ่งบางครั้งอาจไม่จ าเป็นต้องแยกกันถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะเด็กเล็กก็ชอบที่จะดูเด็กโตเล่น
เหมือนกัน เพียงแค่แยกพ้ืนที่วุ่นวายกับพ้ืนที่สงบก็น่าจะเพียงพอส าหรับการแยกวัยที่แตกต่างทาง
ความคล่องตัว 

2.4.3.2 ค านึงถึงความหลากหลายของการเล่น สังคมในการเล่นสนามเด็กเล่นในยุค
ปัจจุบันไม่เน้นที่เครื่องออกก าลังกายแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะค านึงถึงการเอ้ือให้เกิดการเล่นแบบ
สมมุติและการใช้จินตนาการของเด็กๆ ควบคู่ไปด้วย หากเป็นไปได้ควรมีสนนามหญ้าหรือลานมี
บริเวณพ้ืนที่ทางยาวส าหรับการเล่นแบบใช้ล้อเลื่อน เช่น รถลาก จักรยานเล็กๆ การมีเครื่องเล่นที่เด็ก
สามารถปรับเปลี่ยนและสร้างด้วยตัวเองได้ก็จะช่วยเพิ่มมิติการเล่นให้กับสนามเด็กเล่นนั้น 

2.4.3.3 ค านึงถึงการสัญจรภายในสนามเด็กเล่น ควรจัดท าการเข้าถึงส่วนของการเล่น
และเครื่องเล่นแต่ละอย่างให้สะดวกเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป ในสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ต้อง
ค านึงถึงระดับการสัญจรด้วย 

2.4.3.4 ควรมีทั้งส่วนที่เป็นร่มเงาและกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหวมักเกิดในที่      
โล่งโปร่ง กิจกรรมที่สงบกว่ามักเกิดตามขอบเขตเฉพาะ ซึ่งร่มเงาต้นไม้จะเป็นพ้ืนที่ส าหรับการใช้
ในช่วงกลางวัน 

2.4.3.5 การจัดวางเครื่องเล่นควรมีชั้นเชิงในการวัด ควรมีการจัดวางเครื่องเล่น
หลากหลายแบบไม่สับสน เพราะเด็กๆ ชอบการจัดองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย มีชีวิตชีวา
มากกว่าการจัดเรียงเป็นแถวเป็นแนว หรือการจัดวางเป็นจังหวะเท่าๆ กัน การจัดวางเครื่องเล่นเพ่ือ
ความสะดวกและปลอดภัยต้องค านึงระยะห่างและความปลอดภัยตลอดเวลา  

หลักการออกแบบสนามเด็กเล่นจากที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์จากหัวข้อที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้ ท าให้ทราบถึงการค านึงในการวางเครื่องเล่นของเด็ก ว่าควรจะวางอย่างไรถึงจะปลอดภัย   
ซึ่งสิ่งที่ควรค านึงเป็นหัวข้อหลักๆ คือ ควรมีการแยกส่วนบริการเครื่องเล่นที่มีความเร็วค านึงถึงความ
หลากหลายของเครื่องเล่น ค านึงถึงทางสัญจร ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสนุกสนานและความปลอดภัยของ
เด็กและเพ่ือการออกแบบที่ดี และถูกหลักการออกแบบมากที่สุด 
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การศึกษานี้ได้จัดให้มีข้อก าหนดเบื้องต้นของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม วัสดุการเลือกใช้
และการจัดเตรียมพ้ืนสนามเด็กเล่น และรายละเอียดย่อยของอุปกรณ์ปีนปุาย อุปกรณ์เคลื่อนไหว 
ชิงช้า กระดานลื่น และเครื่องเล่นชุดรวม รวมทั้งแนวทางการติดตั้ง ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และผู้ดูแล
เด็กในสนามเด็กเล่นซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1) การปูองกันการบาดเจ็บจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นจะต้อง
ประกอบด้วย เครื่องเล่นที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับอายุของเด็ก สนามที่สามารถดูดซับพลังงานเพ่ือ
ลดการบาดเจ็บจากการตก การติดตั้งที่ถูกวิธี การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา และมีผู้ดูแลเด็กใน
ขณะที่เด็กเล่นเครื่องเล่น 

2) เครื่องเล่นปลอดภัย 
  (1) อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสม

กับอายุและการพัฒนาการเด็กโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2-5 ปี) และเด็กใน
วัยเรียน (อายุ 5-12 ปี) 

(2) เพ่ือปูองกันการบาดเจ็บจากการตกและก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
ที่รุนแรงของศีรษะและสมอง ระยะความสูงจากพ้ืนสนามถึงพ้ืนยกระดับของเครื่องเล่นสนามส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียนไม่ควรเกิน 1.20 เมตร และส าหรับเด็กในวัยเรียนไม่ควรเกิน 1.80 เมตร 

(3) ในกรณีเครื่องเล่นส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน มีความสูงของพ้ืน
ยกระดับที่มีความสูงมากกว่า 50 เซนติเมตร หรือเครื่องเล่นส าหรับเด็กในวัยเรียนที่มีความสูงมากกว่า            
75 เซนติเมตร จะต้องมีราวกันตกหรือผนังกันตก 

(4) การออกแบบบันได และราวบันไดชนิดต่างๆ ต้องค านึงถึง
ระยะก้าว ระยะโหนการก ามือ เพ่ือยึดเหนี่ยวของเด็กในวัยต่างๆ 

(5) เพ่ือปูองกันศีรษะติดและการกดหายใจ ช่องต่างๆ ต้องเล็กเกิน
กว่าศีรษะจะลอดเข้าไปได้ หรือใหญ่พอที่ศีรษะไม่ เข้าไปติดค้าง คือ ช่องต้องมีขนาดน้อยกว่า            
9 เซนติเมตร หรือมากกว่า 23 เซนติเมตร 

(6) เพ่ือปูองการกันที่เข่าหรือขาเข้าไปติด พื้นที่เดินหรือวิ่งจะต้องมี
ช่องว่างไม่เกิน 3 เซนติเมตร เพ่ือไม่ให้เข่าหรือขาเข้าไปติด 

(7) เพ่ือปูองกันนิ้วเข้าไปติด โดยการแหย่หรือลอดจะต้องไม่มี
ช่องว่างที่อยู่ขนาด 0.5 เซนติเมตร ถึง 1.20 เซนติเมตร 

(8)  เ พ่ือปูองกันการบาดเจ็บจากการชนกระแทกอุปกรณ์
เคลื่อนไหว เช่น ชิงช้า ที่นั่งต้องท าด้วยวัสดุที่ไม่แข็ง 

(9) น็อต-สกูลที่ใช้ในการยึดเครื่องเล่นสนาม จะต้องเป็นระบบกัน
คลายต้องออกแบบให้ซ่อนหัวน็อต หรือปลายตัดหัวมนที่มีส่วนยื่นไม่เกิน 8 มิลลิเมตร 

(10) วัสดุที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษ และมีสารโลหะหนักเจือปนไม่เกิน
กว่าค่ามาตรฐาน 
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3) พื้นที่สนามปลอดภัย 
 (1) พ้ืนที่สนามเป็นปัจจัยความปลอดภัยที่ส าคัญมากที่สุด         

พ้ืนสนามที่ดีต้องประกอบด้วยวัสดุอ่อนนิ่ม ดูดซับพลังงานได้ คือ ทราย โดยที่พ้ืนทรายต้องมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ส าหรับเครื่องเล่นสูงไม่เกิน 1.20 เมตร หากเครื่องเล่นสูงเกินกว่าที่
ก าหนด พ้ืนทรายต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร นอกจากนั้นพ้ืนสนามที่ดีอาจท ามาด้วย
ยางสังเคราะห์ หรือวัสดุอ่ืนที่มีการทดสอบแล้ว เช่น บล็อกยางปูพ้ืนกันกระแทก สามารถช่วยลด
อาการบาดเจ็บที่เกิดจากการ หกล้ม ช่วยลดอัตราการลื่นไถล เพ่ิมความนุ่มสบาย ส่งผลให้สามารถ
เดินได้ในระยะที่ไกลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยดูดซับเสียง และรับน้ าหนักได้ดี  ผ่านการทดสอบ
มาตรฐาน หรือมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น ตามที่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนดไว้ จึงปลอดภัยและรองรับทุกความต้องการในการอยู่อาศัยส าหรับคน
ทุกวัยตั้งแต่เด็กตลอดจนผู้สูงอายุ พ้ืนสนามที่เป็นพ้ืนแข็ง เช่น ซีเมนต์ อิฐสนาม ก้อนกรวด ยางมะตอย 
ทรายอัดแข็ง พ้ืนหญ้าธรรมดา จะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บศีรษะรุนแรง 

(2) พ้ืนที่ปลอดภัย ต้องค านึงถึงการวางผังความหนาแน่น พ้ืนที่ว่าง 
ทิศทางของเครื่องเล่นและการใช้งาน ระยะห่างของเครื่องเล่น และชนิดของเครื่องเล่น 

(3) การออกแบบพ้ืนที่ปลอดภัย ต้องค านึงถึง พ้ืนที่การตก       
ระยะว่างอิสระ และพ้ืนที่การสัญจร 

(4) พ้ืนที่การตกต้องไม่มีสิ่งกีดขวางอันก่อให้เกิดอันตรายเมื่อเด็ก
ตกจากเครื่องเล่นโดยควรเป็น 1.50 เมตร โดยรอบเครื่องเล่นที่มีพ้ืนยกระดับสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1.50 เมตร หากสูงเกินกว่า 1.50 เมตร พ้ืนที่การตกควรเป็น 1.80 เมตรโดยรอบ 

4) การติดตั้ง เครื่องเล่นสนามนั้นต้องสามารถรับแรงสูงสุดที่กระท าต่อ
ต าแหน่งออกแบบส าหรับใช้งาน ต้องไม่เกิดการพลิกคว่ า เอียง เลื่อน หรือเคลื่อนตัวได้ ความแข็งแรง
ในการยึดหรือฝังฐานของเครื่องเล่นสนามถือเป็นหัวใจส าคัญในการติดตั้ง เครื่องเล่นสนามแต่ละชนิด
จะถูกออกแบบฐานรากที่มีขนาดความลึกที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับน้ าหนักและแรงที่กระท าในเครื่อง
เล่นสนามนั้นๆ 

5) การตรวจสอบและบ ารุงรักษา ให้มีการตรวจสอบสนามเด็กเล่น และ
อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามทุกวัน และตรวจสอบพร้อมบันทึกเป็นหลักฐานทุก 3 เดือน โดยเจ้าหน้าที่ใน
สถานที่ที่ท าการติดตั้ง และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญทางวิศวกรรมตรวจสอบและบันทึกเป็น
หลักฐานทุก 1 ปี ควรเป็นระเบียบปฏิบัติในส่วนการปกครองท้องถิ่น 

6) ผู้ดูแลเด็ก ต้องมีการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ในการเล่น การใช้
เครื่องเล่น การระวังการบาดเจ็บ และการปฐมพยาบาล สัดส่วนผู้ดูแลเด็กเล็กเท่ากับ 1:20 และผู้ดูแล
เด็กกับจ านวนเด็กโตเท่ากับ 1:50 

7) ต้องมีการจัดหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ติดตั้งและตรวจสอบสนามเด็ก
เล่น และผู้ดูแลเด็กในขณะเล่นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แนวคิดด้านการออกแบบสนามเด็กเล่น ที่น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย สนามเด็กเล่นที่ดีและปลอดภัยต้องค านึงเรื่องของ 
เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับอายุและพัฒนาการของเด็ก ระยะ
ความสูงจากพ้ืนสนามถึงพ้ืนยกระดับของเครื่องเล่นสนามส าหรับเด็กในวัย 3-6 ปี ไม่ควรเกิน 1.20 เมตร 
เพ่ือปูองกันการบาดเจ็บจากการตายและการก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงของศีรษะและสมอง    
ควรออกแบบให้มีราวกันตกหรือผนังกันตก และในส่วนของเรื่องเล่นที่มีความสูงเกินกว่าเด็กในวัย 3-6 ปี 
การเลือกใช้วัสดุควรใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษและมีสารโลหะหนักเจือปนไม่เกินกว่ามาตรฐาน พ้ืนสนามที่
ปลอดภัย พื้นสนามที่ดีต้องประกอบด้วยวัสดุที่ให้ความอ่อนนิ่ม ดูดซับพลังงานได้ในการออกแบบอาจ
ใช้บล็อกยางปูพ้ืนกันกระแทก เพราะสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากการหกล้ม และลด
อัตราการลื่นไถล ไม่ควรใช้พ้ืนสนามที่เป็นพ้ืนแข็งเพราะจะเกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บศีรษะที่
รุนแรงได้ และพ้ืนที่การตกต้องไม่มีสิ่งกีดขวางอันก่อให้เกิดอันตรายเมื่อเด็กตกลงมาจากเครื่องเล่น 
 

2.5  หลักการด้านพฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาพ้ืนที่ภายในสถานศึกษา 
 จากการศึกษา นิลุบล คล่องเวสสะ (2543:78) ได้กล่าวว่า การศึกษาทฤษฎีและหลักการ
ต่างๆ เหล่านี้เป็นทั้งนักพฤติกรรมศาสตร์ นักจิตวิทยา และนักการออกแบบสภาพแวดล้อมที่มีความ
สนใจในด้านพฤติกรรมมนุษย์ แต่โรงเรียนหลายแห่งก็ยังคงให้ความสนใจกับเรื่องนี้น้อยมาก เมื่อเทียบ
กับการใส่ใจในเรื่องของความสวยงามและการรับรู้ในด้านศิลปะ 
 2.5.1 พฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบ ใช้ในการออกแบบใน 2 ด้าน คือ 

2.5.1.1 พฤติกรรมเชิงการใช้สอย คือ พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่น การเดิน การนั่ง การเล่นกีฬา หรือด้านขนาดพ้ืนที่ที่ต้องใช้ด้านวัสดุที่เหมาะสมที่จะรองรับ
กิจกรรมนั้น  ด้ านอุปกรณ์ที่จ า เป็นและต าแหน่งการวางอุปกรณ์ที่ เหมาะสมกับกิจกรรม               
ด้านความสัมพันธ์กับกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น โดยรวมก็คือเป็นการจัดพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความ
สะดวกในการใช้สอยให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

ในการท างานด้านนี้ ผู้ออกแบบมักจะมีเครื่องมือช่วย เช่น คู่มือและมาตรฐานต่างๆ  
ซึ่งเป็นงานค้นคว้าเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และการเคลื่อนไหว คู่มือในด้านกฎเกณฑ์กติกาและแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆ การศึกษาและสังเกตเพ่ือท าแผนภูมิความสัมพันธ์กิจกรรม เป็นต้น 

2.5.1.2 พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา คือ การตอบสนองของมนุษย์ต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น
ขณะนั้น อาจเป็นบรรยากาศรอบตัว ผู้คนรอบตัว เหตุการณ์รอบตัว สถานการณ์โดยรอบ ฯลฯ ซึ่งอาจ
จ าแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน 

1) การรับรู้ คือ การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของร่างกายแล้วผ่านการรับรู้นั้น
ไปยังสมองเพ่ือตีความและประเมินค่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรียกว่า    
สัญชาตญาณ (Perception) ได้แก่ การรับรู้ความรู้สึก เช่น ความรู้สึกปลอดภัย รู้สึกมั่นใจ รู้สึกส ารวม 
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รู้สึกยิ่งใหญ่ รู้สึกสนุกสนาน เป็นต้น เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่จะมีความรู้สึก ความรับรู้ และมี
ความคิดต่อสิ่งที่พบเห็น ไม่ว่าจะแสดงออกมาให้เห็นหรือไม่ก็ตาม 

2) การแสดงออก คือ การแสดงออกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งที่อยู่ รอบข้างใน
ขณะนั้น เช่น การเลือกท ากิจกรรมต่างๆ การลุกหนี การพูดคุย การหัวเราะ การระวังตัว เมื่อรับรู้และ
มีสัญชาตญาณต่อสิ่งที่พบเห็นรวมถึงการได้สัมผัสมักจะมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งนั้นๆ 
ซึ่งบุคคลอื่นอาจสังเกตได้อย่างชัดเจนหรืออาจสังเกตไม่ชัดเจน การแสดงออกนี้อาจเป็นได้ตั้งแต่กริยา
เล็กๆ น้อยๆ เช่น ท่าทางในการนั่ง การยืน ต าแหน่งของการวางสายตา การเม้มริมฝีปาก การกอดอก 
ไปจนกระทั่งถึงกริยาที่แสดงออกในทางการสื่อสารโดยตรง การพูด การผลัก การจับมือ รวมไปถึง
กริยาที่ตอบสนองที่การกระท าอ่ืนๆ เช่น การตัดสินใจเลือก การท าลาย การช่วยเหลือ การร่วมมือ 
การแยกตัว ซึ่งการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะเรามักจะมุ่งสนใจในพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาในส่วนการ
ตอบสนองในด้านการตัดสินใจท ากิจกรรมในที่นั่น การตัดสินใจเพ่ือเลือกสถานที่กิจกรรมนั้นและการ
สร้างความร่วมมือในชุมชนเพ่ือลดการท าลายอุปกรณ์และบริเวณพ้ืนที ่
 2.5.2 การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมมนุษย์มาใช้เพ่ือการออกแบบ 
แผนการใช้พ้ืนที่ส าหรับพ้ืนที่นันทนาการสาธารณะ มิใช่ว่าก าหนดเป็นแผนการใช้ที่ตายตัวลงตัวไปได้ 
เพราะการใช้พ้ืนที่จริงจะเป็นการใช้พ้ืนที่โดยอิสระของผู้ใช้ การวางแผนและออกแบบจึงต้องมีคว าม
ยืดหยุ่นในแผนการใช้งานเสมอ มักจะเป็นการวางแผนอย่างแน่นอนในบางจุดและเห็นพ้ืนที่
อเนกประสงค์ในบางจุด หลักการทางพฤติกรรมที่มักถูกน ามาใช้ขั้นตอนนี้ได้แก่ 

2.5.2.1 อาณาเขตครอบครอง เกิดได้ทั้งการที่ครอบครองทิ้งร่องรอยแสดงความเป็น
เจ้าของไว้หรือเกิดจากการที่ผู้ครอบครองใช้พ้ืนที่นั้นเป็นประจ าจนเป็นที่รู้กัน เมื่อบุคคลใดรู้สึกว่าอยู่
ในพ้ืนที่ครอบครองของผู้อ่ืนก็ย่อมจะรู้สึกไม่สบายใจนักที่จะใช้พ้ืนที่ส่วนนั้นๆ และหากผู้ครอบครอง
นั้นเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่พ่ึงประสงค์ ก็จะมีผลให้กลุ่มอ่ืนๆ หลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้สถานที่นั้นๆ 
กรณีดังกล่าวเรียกว่าเกิดการขัดแย้งของอาณาเขตครอบครองในการใช้สถานที่นั้นๆ  ในการสร้าง
ขอบเขต นับเป็นเทคนิคหลักของการออกแบบพ้ืนที่เพ่ือหลีกเลี่ยงการขัดแย้ง 

2.5.2.2 บรรยากาศกิจกรรม เป็นลักษณะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของที่ตรงนั้นที่จะ
เหมาะกับกิจกรรมนั้นๆ โดยคนกลุ่มนั้นๆ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีความต้องการด้านสถานที่
แตกต่างกัน ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ท ากิจกรรมนี้รวมความต้องการ 3 อย่าง คือ 
ความต้องการด้านอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ความต้องการด้านจิตวิทยา 

2.5.2.3 ระยะการเดิน การจัดวางกิจกรรมในพ้ืนที่ต้องค านึงถึงการเข้าถึงกิจกรรมนั้นๆ
ด้วยว่าผู้ใช้กลุ่มที่เราคาดว่าจะมาท ากิจกรรมนั้นๆ จะมีความสามารถและมีความสมัครใจที่จะเดินมา
ใช้ในระยะทางกิจกรรมที่ดึงดูด กิจกรรมที่เป็นที่น่าสนใจ จะเป็นบริเวณดึงดูดคนเข้าไปสู่บริเวณนั้น 

2.5.2.4 ระยะใกล้ชิด (Intimate Distance) บุคคลที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกันย่อมได้รับ
ข่าวสารผ่านประสาทสัมผัสเกือบทุกทางอย่างละเอียด บุคคลสามารถรับรู้แม้กระท่ังกลิ่นตัว และความ
ร้อนจากร่างกาย ฉะนั้นจึงเป็นการยากที่เกิดการสัมผัสผิดตัว ส าหรับระยะใกล้เป็นระยะที่เกิดจาก
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สัมผัสทางร่างกาย การสัมผัสที่เกิดขึ้นเป็นไปได้มากที่เกิดสัมผัสทางกาย การสัมผัสเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่
สามารถรับรู้กันได้ท้ังสองฝุาย บุคคลที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งนี้ การพยายามอยู่
นิ่งๆ มักเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่ง ความส าคัญของระยะใกล้ชิดอยู่ที่ว่าตามบรรทัดฐานทางสังคม
ถือเป็นเรื่องต้องห้ามในการแตะต้องสัมผัสบุคคลอ่ืนที่มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษ 

2.5.2.5 ระยะส่วนบุคคล (Personal Distance) เป็นระยะห่างที่มีความส าคัญต่อบุคคลที่ไม่
สัมผัสทางกายพยายามรักษาให้มีระยะระหว่างกั้นขั้นต่ าสุดระยะนี้ด้วย ส าหรับมนุษย์ในระยะที่
ครอบคลุมไปถึงระยะที่บุคคลพยายามปกปูองการล่วงล้ า อาณาเขตที่ครอบคลุมด้วยระยะนี้โดยรอบ
ตัวมนุษย์จะท าหน้าที่เหมือนเกราะปูองกันตัวคือ ที่เว้นว่างส่วนบุคคลนั่นเอง ส าหรับระยะใกล้        
(ระยะ 1.5-2.5 ฟุต) บุคคลอยู่ห่างกันในระยะที่จับต้องอีกฝุายหนึ่งได้ สามารถแตะต้องส่วนปลาย
ต่างๆ ของร่างกายได้ ในระยะนี้ไม่เกิดการบิดเบือนในการรับรู้ทางทัศนาการที่ส าคัญ คือ สามารถรู้ได้
ใน 3 มิติของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ชัดเจน  

2.5.2.6 ระยะสังคม (Social Distance) ระยะที่เป็นระยะสังคมนี้ต่างจากระยะส่วนบุคคล
ตรงนี้ว่าเป็นระยะที่ไม่มีการสัมผัสร่างกาย ใช้ระดับเสียงปกติและมีการปรับในระดับเสียงเล็กน้อย
ระหว่างระยะใกล้กับระยะไกล (ระยะ 4-7 ฟุต) เป็นระยะที่มีการจ้องในส่วนต่างๆ ไปเรื่อยๆ เพราะยัง
เห็นได้ชัดเพียงบางส่วน สามารถเห็นรายละเอียดของผิวและผมได้อย่างชัดเจน การติดต่อทางธุรกิจ
ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว มักเกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่อยู่ห่างในระยะนี้ เป็นที่สังเกตได้ว่าการติดต่อหรือการ
ประชุมทางธุรกิจมักเกิดขึ้นในระยะสังคมระยะไกลนี้ ระยะสังคมระยะไกลนี้เป็นระยะที่บุคคลเริ่ม
เกี่ยวข้องกับบุคคลเริ่มเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนน้อยลง เริ่มรู้สึกมีอิสระในการที่จะสั มพันธ์พูดจาด้วย
หรือไม่ก็ได ้

2.5.2.7 ระยะสาธารณะ (Pubic Distance) เป็นระยะที่บุคคลที่ไม่อาจยุ่งเกี่ยวกันโดยตรง
ระหว่างบุคคลกับบุคคลจึงมีการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้การสัมผัสจากการรับรู้ที่เกิดขึ้นในระยะส่วน
บุคคลและระยะสังคม ระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากในการรับรู้และการส่งข่าวสาร ไม่อาจเห็น
รายละเอียดของการแสดงออกและการเคลื่อนไหวของใบหน้า หากพูดด้วยระดับเสียงปกติจะไม่
สามารถสื่อความหมายที่ละเอียดอ่อนได้ ต้องเพ่ิมระดับเสียงจากปกติรวมทั้งการแสดงออกอย่างอ่ืน
ด้วยในระดับมากกว่าปกติ การติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้ถ้อยค าได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้อากัปกริยาและ
ท่าทางของร่างกายแทนการแสดงบนใบหน้า 

การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อบุคคล ควรค านึงถึงระยะห่างที่เว้นระหว่าง
บุคคล ซึ่งควรส่งเสริมให้บุคคลมีการกระท าต่อกัน และไม่ส่งเสริมให้มีการกระท าต่อกัน เช่น การจัดที่
นั่งบริเวณรอบสนาม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการนั่งพักผ่อนและพูดคุยกันของบุคคลในพ้ืนที่ แต่ไม่ควร
ส่งเสริมให้บุคคลที่อยู่บริเวณรอบๆ รู้สึกว่าถูกลุกล้ าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งในการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ นั้น 
ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งมนุษย์ สภาพลักษณะของกิจกรรม และการกระท าที่เกิดขึ้นต่อ
บุคคลกับบุคคล 
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2.5.2.8 ภาวะเป็นส่วนตัว (Privacy) มนุษย์ต้องการความเป็นส่วนตัวเสมอ บุคคลโดยทั่วไป
อาจต้องการความสงบ สมาธิและรอดพ้นจากสายตาผู้คน ระดับในการต้องการความเป็นส่วนตัวมี
ระดับท่ีมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับความสนิทสนมและกิจกรรมที่กระท าอยู่ ระดับในภาวะนี้
อาจแบ่งได้ 4 ระดับ ดังนี้ 

1) ภาวะนิรนาม (Anonymity) ความรู้สึกเป็นส่วนตัวในกลุ่มคนหมู่มากโดยรู้สึกว่า
ไม่มีใครสังเกต ท าให้เกิดความเป็นส่วนตัวเต็มที ่

2) ภาวะส ารวม (Reserve) ความรู้สึกส่วนตัวในคนหมู่มาก โดยการกระท ากิจกรรม
ที่ไม่ใส่ใจผู้อื่น เช่น อ่านหนังสือ นั่งหลับตา ฯลฯ 

3) ภาวะอยู่ในกลุ่ม (Intimacy) ความรู้สึกเป็นส่วนตัวในกลุ่มคนใกล้ชิดโดยรู้สึกว่า
ผู้อื่นไม่ได้ใส่ใจ 

4) ภาวะสันโดษ (Solitude) การอยู่ตามล าพังในพ้ืนที่ บุคคลอ่ืนไม่อาจพบเห็นได้
แต่อาจได้ยินเสียงผู้อื่น ได้กลิ่นและรับรู้ว่ามีผู้อื่นอยู่ในบริเวณ 

ในการออกแบบพ้ืนที่โรงเรียนการน าระยะห่าง เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็น
การสร้างความเป็นส่วนตัวของมนุษย์ในที่สาธารณะเกิดจากการที่อาณาเขตส่วนตัวและของกลุ่มของ
เขาไม่ลุกล้ าจากบุคคลอ่ืนที่ไม่พึงประสงค์และอยู่ในสถานการณ์ที่จะหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่พึงประสงค์ได้ และนอกเหนือจากความต้องการสังคม ความต้องการมีเพ่ือนอาจมีใน
ผู้ใช้พ้ืนที่นันทนาการสาธารณะบางกลุ่ม การจัดสภาพแวดล้อมและระยะห่างที่เอ้ือต่อการสั งสรรค์จึง
เป็นสิ่งที่ควรจัดให้มีด้วยนอกเหนือจากการจัดให้มีพื้นที่พักผ่อนส่วนตัว 
 2.5.3 การพัฒนาพื้นที่ภายในสถานศึกษา 

วิจิตร วรุตบางกูร (2542:97) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาที่ดินส าหรับการก่อสร้างอาคาร
เรียนควรเริ่มลงมือด าเนินการไปพร้อมๆ กับการออกแบบสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและการ
วางแผนพ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมต่างๆ ด้วย ในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่นี้ควรจะได้ตระหนักถึงปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการระบายน้ า การท าถนนทางเดินเท้า การจัดระดับพ้ืนที่ การท าสนามหญ้า การปลูก
ต้นไม้ และการตกแต่งเพ่ือความสวยงาม ถ้าจะให้ดีควรวางแผนควบคู่ไปกับการวางแผนผังอาคาร
เรียนควรมีการเตรียมงบประมาณไว้เพ่ือการขยับขยายของพ้ืนที่ในอนาคต 

การพัฒนาที่ดินในบริเวณโรงเรียน หากกระท าด้วยความระมัดระวังพินิจวิเคราะห์ให้
เหมาะสมให้ได้ประโยชน์สูงสุดและสวยงามด้วยจะเกิดผลคุ้มค่าในระยะเวลานาน เช่น ครูพลศึกษา
โดยทั่วไปจะใช้บริเวณโล่งแจ้งในการสอนพลศึกษามากกว่าในพ้ืนที่ร่มและคับแคบ ซึ่งเกมส์กีฬาต่างๆ
หลายประเภทไม่สามารถจะฝึกสอนในพื้นท่ีร่มอันจ ากัดได้ ดังนั้นยิ่งมีพ้ืนที่สนามกว้างใหญ่เพียงใดก็ยิ่ง
เอ้ืออ านวยต่อการฝึกสอนและฝึกทักษะทางด้านกีฬาให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนนอกจากนี้ในการสอน
วิชาอ่ืนๆ เช่น ศิลปศึกษา วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วรรณคดี ครูผู้สอนเริ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และการปรับบรรยากาศกับการเรียนการสอนนอกห้องเรียนด้วยวิธีนี้ ครูและนักเรียนต่างพอใจใน
บรรยากาศใหม่ๆ และมีโอกาสใช้จินตนาการในการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขว้างขึ้น 
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การปรับปรุงและการพัฒนาพ้ืนที่โครงการสามารถสรุปได้ว่า การปรับปรุงและการ
พัฒนาพ้ืนที่โครงการควรค านึงถึงปัญหาต่างๆ สามารถพบเห็นได้ทั้งก่อนเกิดและหลังเกิดปัญหา เช่น 
การระบายน้ า การท าทางสัญจร ควรมีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือการขยายตัวของ
โครงการในอนาคต เช่น การสร้างอาคาร สร้างถนน พ้ืนที่จอดรถ รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่นั้นควรท าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดความสวยงาม มีบรรยากาศท่ีดีและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้พ้ืนที่ 
 

2.6  การเลือกพันธุ์ไม้ในการปลูกในสถานศึกษา 
 2.6.1 หลักการน าพืชพรรณมาใช้ในการออกแบบ        

ประกาย บัวภา (2550:27) กล่าวว่า วัสดุพืชพรรณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะระหว่างการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันนี้ท าให้พืชพรรณที่
เป็นวัสดุมีความน่าใช้อย่างยิ่ง อาทิ ต้นไม้ใหญ่หรือไม้พุ่ม อาจน ามาใช้เป็นตัวประกอบส่งเสริม
ประติมากรรมหรือน ามาใช้เพ่ือเป็นตัวปิดบังทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง ใช้เป็นตัวปิดล้อม สร้างความเป็น
ส่วนตัว ปูองกันเสียง ฝุุน ลม ตลอดจนใช้เป็นตัวปกคลุมให้ร่มเงามีหลักการดังต่อไปนี้ 

2.6.1.1 ความทนทาน 
1) สังเกตว่าพืชพรรณมีความทนทานต่อสภาพดิน ฟูา อากาศ หรือภูมิอากาศ

ในพ้ืนที่หรือไม ่
2) สังเกตว่าพืชพรรณมีความทนทานต่อสภาพดินที่มีความแห้งแล้งมากหรือมี

ความชื้นสูง 
3) สังเกตว่าพืชพรรณมีความทนทานต่อโรคต่างๆ และศัตรูพืชต่างๆ  ได้หรือไม ่

2.6.1.2 ลักษณะรูปทรงของพืชพรรณ 
1) สังเกตว่าพืชพรรณมีความสูง ระยะการแผ่ของทรงพุ่ม เมื่อเจริญเติบโต

เต็มที่ และการเจริญเติบโตที่ใช้ระยะเวลากี่ปี 
2) พืชพรรณมีการผลัดใบหรือไม่ผลัดใบ พืชพรรณที่ผลัดใบจะไม่มีร่มเงาเวลา

ที่ใบร่วงหมด ส่วนพืชพรรณที่ไม่ผลัดใบจะให้ร่มเงาตลอดท้ังปี 
3) ลักษณะของพืชพรรณมีโครงสร้างกิ่งก้านสาขาที่สวยงาม 
4) พืชพรรณมีการให้ร่มเงาแบบทึบ หรือให้ร่มเงาชนิดที่แสงสามารถส่งผ่านได้

มากน้อยเพียงใด 
5) ลักษณะขนาดใบใหญ่ หรือเล็กผิวสัมผัสและสีของใบเป็นอย่างไร 
6) การออกดอกของพืชพรรณมีลักษณะอย่างไร สีอะไร มีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่ น

รวมถึงระยะเวลาการออกดอกนานเท่าใดและช่วงเวลาหรือฤดูกาลไหน 
7) การออกผลของพืชพรรณมีลักษณะอย่างไร ระยะเวลาการออกผลนาน

เท่าใดและช่วงเวลาหรือฤดูกาลไหน ผลมีอันตรายและมีการส่งกลิ่นเหม็นหรือไม่ 
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2.6.1.3 การดูแลรักษาพืชพรรณ 
ผู้ออกแบบงานภูมิทัศน์จะต้องก าหนดน้ าหนักหรืออัตราระหว่างความสวยงาม 

การใช้ประโยชน์ ปละมีการบ ารุงรักษาเป็นอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน การใช้ประโยชน์หลังการจัดสร้าง
เสร็จมิได้เป็นเครื่องหมายว่างานออกแบบและการจัดสร้างภูมิทัศน์จะประสบความส าเร็จเสมอไป 
ความส าเร็จจะต้องขึ้นอยู่กับความคงทน อายุการใช้งานที่ยาวนาน การเพ่ิมคุณค่าเมื่อเวลา
เปลี่ยนแปลงไป การดูแลรักษาจึงเป็นงานที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของงานภูมิทัศน์และเป็นเครื่องบ่งชี้
การประสบผลส าเร็จของงานภูมิทัศน์ 

แนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือบ ารุงรักษาง่าย และค่าใช้จ่ายต่ าจึง
ก าหนดไว้ 3 แนวทาง ดังนี้ 

1) การออกแบบภูมิทัศน์ที่ดี จะต้องให้เกิดความสวยงาม น่าประทับใจ         
มีความคงทนอยู่ได้ยาวนานทั้งผู้ออกแบบ ผู้อาศัย และผู้พบเห็น 

2) การจัดสร้างงานภูมิทัศน์ที่ดี ต้องค านึงถึงคุณภาพของวัสดุที่ ใช้ เป็น
องค์ประกอบด้วยวิธีการจัดสร้าง ความแข็งแรง มีความคงทน และมีความประณีต 

3) การบ ารุงรักษาของงานภูมิทัศน์ ควรตระหนักถึงความยุ่งยาก ซับซ้อน   
การใช้เวลา แรงงาน และงบประมาณ ลักษณะงานภูมิทัศน์ที่ดีนั้นบางครั้งไม่จ าเป็นต้องสวยงามบน
ความยุ่งยากซับซ้อนแต่สามารถสวยงามบนความเรียบง่ายและมีความสวยงามที่ยาวนาน 

หลักการในการน าพืชพรรณมาใช้ในการออกแบบสามารถสรุปได้ว่า พืชพรรณ
ไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาไม่ควรมีใบที่หลุดร่วงมีผลและดอกที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรวมถึงไม่เป็นอันตราย มีการ
ดูแลที่รักษาง่ายไม่ต้องการเอาใจใส่มากนัก พืชพรรณไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ควรมีการเจริญเติบโตที่ช้าเพ่ือ
ลดการตัดแต่ง มีความทนทานต่อโรคและแมลงการจัดวางพืชพรรณควรค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย
ต่างๆ 
 2.6.2 การเลือกพืชพรรณที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน 

ไม้ดอกไม้ประดับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโรงเรียนทุกแห่ง แม้ภูมิประเทศบางแห่งจะไม่
เอ้ืออ านวยต่อการปลูกต้นไม้โดยทั่วไปที่ใช้ในโรงเรียนพอจ าแนกเป็น 7 ชนิด ดังนี้ 

2.6.2.1 ไม้ดอก ได้แก่ ไม้ท่ีให้ดอกสีสวยงาม ได้แก่ พวกบานบุรี ดาวเรือง ดาวกระจาย 
แพงพวย ชบา เข็ม ก้ามกุ้ง เฟ่ืองฟูา ประทัดไต้หวัน ผกากรอง เป็นต้น 

2.6.2.2 ไม้ใบ ได้แก่ ไม้ท่ีใบมีสีสันสวยงาม หรือมีลวดลายแปลกๆ ใช้จัดสวนหย่อมได้ดี 
ได้แก่ ฤๅษีผสม เทียนทอง แสยก ไทรยอดทอง ชบาด่าง เข็มสามสี พลับพลึงตีนเป็ด โกสน วาสนา 
ขาไก่ด่าง จันทน์ผา หูปลาช่อน ราชาวดี เล็บครุฑ เป็นต้น  

2.6.2.3 ไม้กระถาง ได้แก่ ไม้ดอกหรือไม้ที่เจริญได้ในพ้ืนที่จ ากัด และเลี้ยงไว้เพ่ือ
ประดับสถานที่ เคลื่อนย้ายได้สะดวก ได้แก่ บอนสี โกสน วาสนา เป็นต้น 

2.6.2.4 ไม้คลุมดิน ได้แก่ ไม้ที่เลื้อยคลุมดิน อาจจะมีดอกสีสวย หรือมีใบแปลกๆ 
ได้แก่ แพรเซี่ยงไฮ้ ว่านกาบหอยแครง หัวใจม่วง เป็นต้น 
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2.6.2.5 ไม้เถา ได้แก่ ไม้เลื้อยที่ปลูกเป็นซุ้มให้ร่มเงาได้ดี ได้แก่ เฟ่ืองฟูา ใบละบาท 
สร้อยอินทนิล บานบุรี เป็นต้น 

2.6.2.6 ไม้พุ่ม ได้แก่ ไม้ที่มีอายุยืนยาวกว่าไม้ล้มลุก สามารถตัดแต่งเป็นพุ่มได้ ได้แก่ 
เข็ม เทียนทอง ไทรยอดทอง เป็นต้น 

2.6.2.7 ไม้ยืนต้น ได้แก่ ไม้ที่มีอายุยืนยาว แข็งแรง แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา ได้แก่ 
ประดู่ หูกวาง หางนกยูงไทย นนทรี ราชพฤกษ์ ต้นยางนา ลีลาวดี ปีบ ตะแบก โมกมัน เป็นต้น 
(อุกฤษฎ์ อ่ิมสมบัติ, 2552:40) 

สมจิตร โยธะคง (2542:32) กล่าวว่า การเลือกพันธุ์ไม้ที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน     
ควรพิจารณาถึงอายุของต้นไม้ภาระการดูแลรักษา ประโยชน์ของต้นไม้ อัตราการเจริญเติบโต ความ
สวยงามทางด้านโครงสร้างของต้นไม้ และให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่ ท ากิจกรรมควรเลือกไม้ประเภท หูกวาง 
จามจุรี กระถินรงค์ ควรเลือกไม้ยืนต้นที่แผ่กิ่งก้านสาขาได้ดี อายุยืน การปลูกไม้ประเภทนี้ควรมีการ
วางแผนให้ดีเพื่อจะไม่ได้ขุดถอนทิ้งซึ่งเป็นภาระที่ยากล าบาก ไม้ประดับและไม้ดอกควรเลือกชนิดออก
ดอกง่าย สีสวยสด ดูแลรักษาและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ไม้ดอกจ าพวกบานไม่รู้โรย แพงพวย ดาวเรือง 
ดาวกระจาย ปลูกเป็นกลุ่มหรือเป็นร่อง หลายโรงเรียนสร้างนิสัยการสร้างต้นไม้ สร้างนิสัยการรัก
ต้นไม้ทั้งฝึกฝนการปลูกและการรักษาต้นไม้ให้แก่นักเรียน ด้วยการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่
นักเรยีนดูแลรักษาแปลงไม้เป็นบริเวณๆ ไป วิธีนี้ช่วยลดภาระของภารโรงและยังสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับนักเรียนที่ได้มีส่วนสร้างสรรค์ความสวยงามให้กับบริเวณโรงเรียน 

จากการศึกษาการเลือกพันธุ์ไม้ที่ปลูกในบริเวณโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย    
พันธุ์ไม้ที่ควรน ามาใช้ในการออกแบบนั้นควรเป็นพันธุ์ไม้ท่ีไม่มีหนามแหลมคม ไม่มีพิษ ไม่มีกิ่งที่เปราะ
และหักง่าย ไม่มีผลที่ใหญ่และไม่มีกลิ่นที่รุนแรง ต้องเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสม ง่ายต่อการดูแล
รักษามีความสวยงามและที่ส าคัญไม่เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนและผู้ที่มาใช้บริการภายในโครงการนี้ 
 

2.7  กรณีศึกษา 
 โครงการออกแบบปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ได้ค านึงถึงประเภทของกิจกรรมและการเชื่อมโยงพ้ืนที่ส่วนต่างๆ เป็นแนวทางในการก าหนด
รายละเอียดของพ้ืนที่โครงการและแบ่งพ้ืนที่ในการใช้สอยให้มีความหลากหลายรวมไปถึงการ
ออกแบบส่วนต่างๆ ภายในสถานศึกษาอันเนื่องมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมที่มีความ
คล้ายคลึงกันเพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะปรับใช้ในการออกแบบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโครงการออกแบบ
และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยต่อไป 
 2.7.1 กรณีศึกษาที่ 1 โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน 

2.7.1.1 ข้อมูลพ้ืนที่โครงการ โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนบางขันธ์-หนองเสือ 
ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,360 ตารางเมตร หรือ 4 ไร่        
1 งาน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
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เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนอนุบาลดวงตะวันออกแบบอาคารและบริเวณโรงเรียนให้
กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยใช้วัสดุที่ไม่ดูดซับความร้อน อาคารเรียนเป็นอาคารชั้นเดียวและสองชั้น 
หลังคาสูง ประตูหน้าต่างรอบด้าน เพ่ือให้เด็กๆ ใช้ห้องเรียนโดยใช้เครื่องปรับอากาศน้อยที่สุด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยจ านวนมาก รายล้อมด้วยน้ าตกและแปลง
เกษตรพืชผัก (ปลอดสารพิษ) ที่สามารถใช้รับประทานในโรงเรียนจากเด็กๆ และคุณครูที่ช่วยกันปลูก 

 
ภาพที่ 2.22 แผนที่โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน 
ที่มา : https://www.duang-tawan.com                       

 
2.7.1.2 กิจกรรมและการอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียน ได้มีการจัดกิจกรรมหลัก

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือ การได้เห็น ได้สัมผัส ได้จับต้อง และการลงมือท า 
เพ่ือเป็นการเปิดโลกทรรศน์ของเด็กๆ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

1) กิจกรรมแปลงเกษตร ได้เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการท าการเกษตร และลง
มือปฏิบัติจริง เป็นการพัฒนาลักษณะนิสัยของการรักและหวงแหนธรรมชาติ นอกจากนั้นการได้อยู่
ท่ามกลางธรรมชาติยังช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีความสงบนิ่ง มั่นคง และมีอารมณ์แจ่มใสเบิกบาน 

 
ภาพที่ 2.23 กิจกรรมแปลงเกษตร 
ที่มา : https://www.duang-tawan.com 
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ภาพที่ 2.24 กิจกรรมแปลงเกษตร 
ที่มา : https://www.duang-tawan.com 
 

2) พ้ืนที่พักผ่อน มีการวางต าแหน่งอย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีโต๊ะม้านั่งหิน
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในพ้ืนที่โครงการ บริเวณพ้ืนที่จะมีความร่มรื่นจากพรรณไม้ 

 
ภาพที่ 2.25 พ้ืนที่พักผ่อนในโครงการ 
ที่มา : https://www.duang-tawan.com 
 

3) ด้านพืชพรรณ พืชพรรณภายในโรงเรียนมีหลากหลายชนิดส่วนมากจะเป็น
ไม้ยืนต้น ซึ่งจะปลูกเพ่ือสร้างร่มเงา เช่น แคนา หูกระจง ลีลาวดี หมากเขียว เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.26 พืชพรรณภายในโครงการ 
ที่มา : https://www.duang-tawan.com 
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ตารางท่ี 2.14 สรุปกิจกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก พืชพรรณและการน าไปใช้ 

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

1. กิจกรรมแปลงเกษตร ควรเพ่ิมกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสร้าง
พัฒนาการทักษะการเรียนรู้ของเด็ก และการจัดการพ้ืนที่ให้มี
ความเป็นระเบียบ รวมทั้งการดูแลรักษาได้ง่าย 

2. พ้ืนที่พักผ่อน ควรจัดวางให้เหมาะสม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมี
จ านวนเพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาใช้ในพ้ืนที่โครงการ 

3. พืชพรรณ พ้ืนที่บริเวณพักผ่อนมีไม้ยืนต้นส่วนใหญ่เพ่ือให้ร่มเงา ท าให้
พ้ืนที่ในบริเวณนั้นดูร่มรื่นและสามารถนั่งท ากิจกรรมต่างๆได้ 
เป็นไม้ยืนต้นที่ดูแลรักษาง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อพ้ืนที่ 

 
 2.7.2 กรณีศึกษาที่ 2 โรงเรียนทับทอง 

2.7.2.1 ข้อมูลพ้ืนที่โครงการ โรงเรียนทับทอง ตั้งอยู่เลขที่ 104 ถนนพหลโยธิน 32 
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ประมาณ 5,155 ตารางเมตร หรือ 3 ไร่ 5 งาน 
136 ตารางวา เปิดสอนเป็นเวลากว่า 40 ปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้ง คือ ศาสตราจารย์ทองสุข และ       
รองศาสตราจารย์สมัยสวาท พงศทัต โดยใช้อาคารเรือนไม้ 2 ชั้นบนเนื้อที่ 300 ตารางวา เป็นสถานที่ศึกษาให้กับ
บุตรหลานในชุมชนโดย รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัตเป็นผู้รับใบอนุญาต และนางกิรินทร์ สุรักขกะ 
เป็นครูใหญ่ โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “อนุบาลทับทอง” ซึ่งได้เปิดท าการสอนในระดับอนุบาล เริ่มแรกมี
คุณครู 2 ท่าน คือ คุณครูกิรินทร์ สุรักขกะ และคุณครูปทุมวัน โลหะชาละ มีนักเรียน 10 คน  

จากกการบริหารโรงเรียนที่มีการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและให้ความรู้
นักเรียน จนสามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นจ านวนมาก ท าให้
โรงเรียนอนุบาลทับทองได้รับความเชื่อถือจากผู้ปกครอง บอกเล่ากันปากต่อปาก โดยที่โรงเรียนไม่เคย
โฆษณาเลย อีกทั้งผู้ปกครองยังได้สนับสนุนมอบความไว้วางใจให้โรงเรียนเปิดแผนกประถม เพ่ือบุตร
หลานจะได้เรียนในระดับประถมศึกษาต่อไปต่อมา ในปี พ.ศ.2528 โรงเรียนได้เปิดแผนกประถมศึกษา 
และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนทับทอง” มาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีนักเรียน
จ านวนมากและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยมีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท และโรงเรียนได้ขยายอาคารเรียนทั้งหมด 5 อาคาร 
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ภาพที่ 2.27 แผนที่โรงเรียนทับทอง 
ที่มา : https://www.tubtong.ac.th 
 

1) ลานกิจกรรมและนันทนาการ การใช้ประโยชน์จากลานกิจกรรมและ
นันทนาการที่หลากหลาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่โครงการคือต้องค านึงถึงสภาพพ้ืนที่ที่
ปลอดภัย ไม่ใช่วัสดุที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน 

 
ภาพที่ 2.28 ลานกิจกรรมและนันทนาการ 
ที่มา : https://www.tubtong.ac.th 
 

2) สนามเด็กเล่น ค านึงถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ไม่เสื่อม
โทรมเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีความหลากหลายของเครื่องเล่น มีสีสันที่ดึงดูดท าให้เด็กเกิดความ
สนใจที่จะเข้าไปใช้พื้นที่นี้มากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 2.29 สนามเด็กเล่น 
ที่มา : https://www.tubtong.ac.th 
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ตารางท่ี 2.15  สรุปด้านลานกิจกรรมนันทนาการ และการน าไปใช้ 

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

1. ลานกิจกรรมและนันทนาการ การเลือกใช้วัสดุของพ้ืนลานกิจกรรม ควรเป็นพ้ืนกัน
กระแทกเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้โครงการ เป็นวัสดุที่
นิ่ม ทนทาน และแข็งแรง มีการดูแลรักษาง่าย 

2. เครื่องเล่น การ เลื อก เครื่ อ ง เล่ นควรค านึ งถึ งความ เหมาะสม          
และข้อก าหนดภัย เพ่ือปูองกันการเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ 
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บทท่ี 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ออกแบบต้องทราบข้อมูลต่างๆ แล้วจึงสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การออกแบบ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาภายในพ้ืนที่
โครงการได้อย่างถูกต้องให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้การออกแบบพ้ืนที่โครงการนั้น
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

3.1  การศึกษาที่ตั้งกรุงเทพมหานคร 
 3.1.1 ประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร   

 
ภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์จักรุงเทพมหานคร 
ที่มา : https://poppoojung.wordpress.com 
 

กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกกันว่า “เมืองบางกอก” ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน    
พ.ศ.2325 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชวังทางคุ้งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแนวคูเมืองทางด้านตะวันตก
เฉียงใต ้

เมื่อแรกสร้างกรุงเทพมหานคร คงมีพ้ืนที่เฉพาะเขตก าแพงเมืองเท่านั้น คือ ก าแพง
เมืองยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ด้านตะวันออก เลียบตามแนวคูเมืองที่ขุดแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่
บางล าพู มาออกแม่น้ าเจ้าพระยา ทางด้านทิศใต้ใกล้สะพานพุทธยอดฟ้าฯ เรียกว่า คลองบางล าพู 
และคลองโอ่งอ่างด้านตะวันตก ใช้แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นคูเมืองแต่มิได้สร้างก าแพงเมืองเหมือนด้าน
ตะวันออก รายรอบก าแพงเมืองและริมแม่น้ าเจ้าพระยามีป้อมอยู่ 14 ป้อม มีประตูเมืองขนาดใหญ่   
16 ประตู ประตูเมืองขนาดเล็ก ที่เรียกว่าช่องกุดอีก 47 ประตู เนื้อที่ในครั้งนั้นมีเพียง 2,163 ไร่ พ้ืนที่
นอกก าแพงเป็นทุง่นาปลูกข้าว 
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อาณาเขตของกรุงเทพมหานคร ในขั้นแรกถือเอาแนวคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออกของกรุง
ธนบุรี คือแนวคลองหลอด ตั้งแต่ปากคลองตลาดจนออกสู่แม่น้ า เจ้าพระยาบริเวณสะพานป่่นเกล้า          
เป็นบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ มีพ้ืนที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร บริเวณที่สร้างพระราชวังนั้น    
เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพระยาราชเศรษฐีและชาวจีน ซึ่งได้โปรดให้ย้ายไปอยู่ที่ส าเพ็ง ในการก่อสร้าง
พระราชวังโปรดให้พระยาธรรมาธิบดี กับพระยาวิจิตรนาวีเป็นแม่กองคุมการก่อสร้าง และทรงโปรดเกล้าฯ  
ให้สร้างเมืองบางกอกขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่แทนกรุงธนบุรี โดยสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจากกรุงศรี
อยุธยา ทรงท าพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325 แล้วทรงเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ
เมื่อ วันที่  13 มิถุนายน พ.ศ.2325 ทรงพระราชทานนามพระนครนี้ว่า  “กรุงเทพมหานคร                 
บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ราชธานี บุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน
อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ” 

หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกและสมเด็จพระเจ้าตากสินได้กอบกู้บ้านเมืองขึ้นแล้วทรง
เลือกเมืองธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ ซึ่งเป็นเมืองอกแตก เพราะมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมือง 
ตั้งพระราชวังอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ า แต่ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลให้
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 
พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ปรับเปลี่ยนผังเมืองเสียใหม่ด้วยการย้ายมาสร้างเมืองทางฝั่งตะวันออกเพียง
ฝั่งเดียวโดยใช้พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกพร้อมกับขยายก าแพงเมือง และขุดคูเมือง
ใหม่ให้ใหญ่ขึ้น ส่วนพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกหรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “ฝั่งธนบุรี” ก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและ
ชุมชนชาวสวนเช่นเดิม “ราชธานีแห่งใหม่ได้พัฒนาและขยายขึ้นเป็นล าดับจนกระทั่งกลายเป็นกรุงเทพมหานคร
ในทุกวันนี้” (ประวัติความเป็นมากรุงเทพมหานคร, อรทัย ก๊กผล สืบค้นจาก http://www.bkkinside.com, 2560) 
 3.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณ ละติจูด 
13 องศา 44 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 34 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 2 เมตร 
ตั้งอยู่เหนือปากอ่าวไทยประมาณ 25 กิโลเมตร มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านกลาง  แบ่งกรุงเทพมหานคร
ออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี รวมแล้วมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,568.74 ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้คือ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และอ่าวไทย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
แสดง : อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ภาพที่ 3.2 
สัญลักษณ์ :        ต าแหน่งที่ตั้งพ้ืนที่โครงการ 

 ที่มา : https://www.knowintro.com 
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 3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับที่       

68 ของไทย เป็นเมืองที่กว้างที่สุดของโลก และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 73 ของโลก ด้วยมีแม่น้ า
เจ้าพระยาซึ่งทอดตัวยาว 372 กิโลเมตร พาดผ่านจังหวัด ท าให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูก พ้ืนที่ส่วนมากในกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่บนพ้ืนที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ า ซึ่งเกิดจากตะกอนน้ าพา มีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร 
โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูง
กว่าระดับน้ าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุม 
 3.1.4 สภาพภูมิอากาศ 

3.1.4.1 อุณหภูมิ กรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นโดยอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของลมมรสุม 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้             
ซึ่งก่อให้เกิดฤดูกาลที่แตกต่างกัน 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันใน
แต่ฤดูกาล ดังนี้        

 
แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
 

อุณหภูมิเฉลี่ย เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม คือ 28.30 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง เดือนเมษายน คือ 39.00 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง เดือนมกราคม คือ 21.80 องศาเซลเซียส 
จากการวิเคราะห์อุณหภูมิที่มีผลต่อโครงการในการออกแบบ จะต้องค านึงถึงสภาพ

อากาศร้อนที่ได้กล่าวมา โดยการออกแบบควรให้มีพ้ืนที่ร่มรื่น และควรค านึงถึงการดูแลรักษาพรรณ
ไม้ที่มีอุณหภูม ิแสงแดดจัด ควรมีการให้น้ าแก่พืชพรรณไม้ในปริมาณท่ีมากขึ้น 
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3.1.4.2 ปริมาณน้ าฝน ฤดูฝนเริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ าผ่านประเทศ
ไทย ท าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป และส่งผลท าให้ผ่านเข้ามาในพ้ืนที่โครงการ 

 
แผนภูมิที่ 3.2 ปริมาณน้ าฝนในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
 

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม คือ 93.70 มิลลิเมตร 
ปริมาณน้ าฝนสูงสุดอยู่ในช่วง เดือนกันยายน คือ 313.80 มิลลิเมตร 
ปริมาณน้ าฝนต่ าสุดอยู่ในช่วง เดือนธันวาคม คือ 0.50 มิลลิเมตร 
จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝน จะต้องค านึงถึงระบบระบายน้ าภายในพ้ืนที่โครงการ

ในช่วงที่ฝนตกมากท าให้มีปริมาณน้ าฝนมากข้ึน เพราะอาจเกิดการระบายน้ าไม่ทัน ซึ่งอาจจะส่งผลให้
เกิดน้ าท่วมขังภายในพ้ืนที่โครงการได้ 

3.1.4.3 ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อการให้น้ าแก่พืชพรรณต่างๆ ในช่วง
ปีที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด อาจไม่ควรให้น้ ามากนักแต่ปีที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดควรให้น้ ามาก
เนื่องจากมีความชื้นต่ า 

 
แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
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ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม คือ 73.60% 
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดอยู่ในช่วง เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม คือ 93.60% 
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดอยู่ในช่วง เดือนเมษายน คือ 48.20% 
จากการวิเคราะห์ผลการวัดความชื้นสัมพัทธ์ จะต้องค านึงถึงการให้น้ าแก่ พืชพรรณ

ในช่วงเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคม จะมีความชื้นสัมพัทธ์สูงซึ่งจะต้องระวังในการให้น้ าแก่พืชพรรณ
เพราะไม่ควรให้ปริมาณน้ าที่มากเนื่องจากมีความชื้นต่ า อาจจะท าให้พืชพรรณเกิดการเน่าตายจาก
การให้น้ าในปริมาณมากได้ 

3.1.4.4 ลมประจ าฤดู และความเร็วลม 
1)  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ซึ่งจะพัดพา

ความแห้งแล้ง และความหนาวเย็นมาสู่พื้นที่โครงการเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม 
2)  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพาความชื้นและท าให้ฝนตก 

เนื่องจากเป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม 

แผนภูมิที่ 3.4 ความเร็วลมในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
 

ความเร็วลมเฉลี่ย เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม คือ 3.40 นอต/ชั่วโมง 
ความเร็วลมสูงสุดอยู่ในช่วง เดือนพฤษภาคม คือ 4.40 นอต/ชั่วโมง 
ความเร็วลมต่ าสุดอยู่ในช่วง เดือนพฤศจิกายน คือ 2.40 นอต/ชั่วโมง 
จากการศึกษาความเร็วลมย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2555-2559 ที่ผ่านมาพบว่า

ค่าเฉลี่ยความเร็วของลมมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นในการเลือกใช้พืชพรรณนั้นควรเลือกใช้      
พืชพรรณที่สามารถต้านทานความแรงลมดังกล่าวได้ เลือกใช้พืชพรรณที่มีรากที่แข็งแรง กิ่งไม่เปราะ
และหักง่าย  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
แสดง : ลักษณะภูมิอากาศของพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.3 
สัญลักษณ ์:          พ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดช่วงเช้า 
                       พ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดช่วงบ่าย 
                       พ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดท้ังวัน 
 

 

 
จากการศึกษาลักษณะภูมิอากาศภายในพ้ืนที่โครงการพบว่า พ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดช่วง

เช้า คือ พื้นที่บริเวณสีเหลือง หรือพ้ืนที่ Zone B พ้ืนที่ที่ได้รับแสงช่วงบ่าย คือ พ้ืนที่บริเวณสีส้ม หรือ
พ้ืนที่ Zone D และพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน คือ พ้ืนที่บริเวณสีแดง หรือพ้ืนที่ Zone A และ     
Zone C แต่มีบางพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับอาคารจะท าให้ได้รับแสงแดดร าไร ลมที่พัดเข้ามาภายในพ้ืนที่
โครงการจะเข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ แต่เนื่องจากบางพ้ืนที่ที่มีอาคาร
เรียนท าให้บดบังทิศทางของลมท าให้ทิศทางลมเปลี่ยนไป 
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 3.1.5 ลักษณะดินโดยทั่วไป 
พ้ืนที่ภาคกลางนั้นประกอบด้วยชุดดินต่างๆ จ านวน 45 ชุดดิน ซึ่งภายในพ้ืนที่โครงการนั้น

เป็นกลุ่มชุดดินที่ 2 คือ ชุดดินบางเขน 
ลักษณะและคุณสมบัติของดิน เนื้อดินเป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มมีจุด

ประสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pH 7.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวสีเทาถึง สีเทา
ปนน้ าตาลอ่อนจุดประสีน้ าตาลแก่ ดินบนมีสีเทาเข้มหรือสีด า มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีแดงปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว มีสีน้ าตาลปนเทาหรือสี
เทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) มีจุดประสีเหลืองปนน้ าตาลและสีแดงดินล่างลึกลงไปจะ
พบดินเลนสีน้ าเงิน มีปริมาณก ามะถันต่ า จะพบรอยถูไถและผลึกยิปซัม 

ข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ของชุดดินบางเขน คือ มีน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน            
ลึก 5 เซนติเมตร เป็นระยะเวลานาน 3-4 เดือน จากการวิเคราะห์ลักษณะขอชุดดินบางเขนพบว่า
ความเหมาะสมที่จะใช้ปลูกพืชพรรณ เมื่อพิจารณาสภาพพ้ืนที่ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ าของ
กลุ่มดินชุดที่ 2 หรือชุดดินบางเขน มีศักยภาพที่เหมาะสมจะใช้ปลูกพืชพรรณ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบเนื้อดินเป็นดินเหนียว การระบายน้ าค่อนข้างแย่ และการไหลบ่าของน้ า
บนผิวดินเป็นไปได้ช้าจ าเป็นต้องยกร่องให้สูงพ้นน้ าท่วม 

 
ภาพที่ 3.4 กลุ่มดินชุดที่ 2 
ที่มา : https://www.ldd.go.th 
 

จากการศึกษาลักษณะของดินภายในพ้ืนที่โครงการพบว่า ดินเป็นดินเหนียว มีการ
ระบายน้ าค่อนข้างแย่ และการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินไหลได้ช้าอาจท าให้เกิดน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
ดังนั้นในการออกแบบควรค านึงถึงเรื่องของการท าระบายน้ าที่ดี ไม่ควรเกิดน้ าท่วมขังขึ้นในพ้ืนที่    
และการเลือกใช้พืชพรรณที่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ 
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3.2  ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
 พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ เลขที่ 171/1567 ซอยเวชยันต์รังสฤษฎิ์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ          
มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา หรือ 20,592.41 ตารางเมตร  
 
 
 
 

 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
แสดง : ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ ภาพที่ 3.5 
สัญลักษณ์ :           ที่ตั้งโครงการ 

 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place/โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
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 3.2.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการสามารถเดินทางมาได้ 2 เส้นทาง 
3.2.1.1 ทางเข้าโครงการเส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน เลี้ยวซ้ายแยก คปอ. 

เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเลียบคลองพหลโยธิน 54/1ดเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยเวชยันต์รังสฤษฏิ์ มีระยะทาง          
500 เมตร จากนั้นให้เลี้ยวขวาจึงจะถึงบริเวณทางเข้าโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  

3.2.1.2 ทางเข้าโครงการเส้นทางที่ 2 จากเซ็นทรัลลาดพร้าวใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน 
ผ่านวัดพระศรีมหาธาตุจากนั้นจะผ่านตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ อีกประมาณ 300 เมตร เจอสี่แยก
เลี้ยวขวาใช้เส้นทางถนนเลียบคลองพหลโยธิน 54/1 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเวชยันต์รังสฤษฏิ์ อีกประมาณ 
200 เมตรให้เลี้ยวซ้ายจึงจะถึงบริเวณทางเข้าโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
 

 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.6 
สัญลักษณ์ :         แสดงต าแหน่งพื้นที่โครงการ 
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 3.2.2 อาณาเขตติดต่อ 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 

171/1567 ซอยเวชยันต์รังสฤษฎิ์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด      
12 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา หรือ 20,592.41 ตารางเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ อาณาเขตติดกับคลอง 
ทิศใต้ อาณาเขตติดกับอาคารพักรับรองทหารอากาศ 7 
ทิศตะวันออก อาณาเขตติดกับร้านค้าสวัสดิการ 
ทิศตะวันตก อาณาเขตติดกับพ้ืนที่รกร้าง 

 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา ภาพที่ 3.7 
สัญลักษณ์ :                มุมมองภาพถ่ายจากพ้ืนทีโครงการ 

 ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place/โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

 

ทิศเหนือ 

ทิศใต ้

ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 
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ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่โดยรอบโครงการ 

ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

 ทิศเหนือ พ้ืนที่โครงการติดต่อกับคลองถนน 
คลองถนน มีผลกระทบต่อพ้ืนที่โครงการในเรื่อง
ของกลิ่น กลิ่นที่มาจากน้ าที่เกิดจากการเน่าเสีย 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศใต้ พ้ืนที่โครงการติดต่อกับอาคารพักรับรอง
ทหารอากาศ 7 มีผลกระทบต่อพ้ืนที่โครงการใน
เรื่องของเสียงจากรถยนต์ซึ่งมีรถยนต์เข้ามาใช้ใน
พ้ืนที่ของอาคารพักรับรองทหารอากาศ 7 
 
ทิศตะวันออก พ้ืนที่โครงการติดต่อกับสวนร่มพฤกษ์
และร้านอาหาร ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่โครงการ 
 
 
ทิศตะวันตก พ้ืนที่ โครงการติดต่อกับบ้านพัก
ข้าราชการทหาร ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่โครงการ 

 
 3.2.4  สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 

สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความเสื่อมโทรมและ
ภูมิทัศน์ไม่ร่มรื่น มีพ้ืนที่ที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท ากิจกรรม สถานที่พักผ่อนไม่เหมาะสมและถูกจัดวาง
ไม่เป็นระเบียบส าหรับผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานหลังจากเลิกเรียน  และมีบริเวณที่ก่อให้เกิด
อันตรายแก่นักเรียน ทางโรงเรียนได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและสภาพแวดล้อมที่
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดความสวยงาม ความเหมาะสม และความร่มรื่น จึงเป็น
เรื่องจ าเป็นที่ต้องมีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม ดังนั้นทาง
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จึงมีแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยโครงการออกแบบปรับปรุง      
ภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
แสดง : สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันภายในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.8 
สัญลักษณ์ :           ต าแหน่งสภาพพ้ืนที่ภายในโครงการ 
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 3.2.5 ลักษณะสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม 
พ้ืนที่บริเวณภายในโครงการนั้นปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์อยู่แล้ว ซึ่งภายในพ้ืนที่

โครงการประกอบด้วย อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมด 5 อาคาร อาคารทองใหญ่ ธุรการ    
โรงประกอบการ ลานอเนกประสงค์และโดมเหล็ก สระว่ายน้ า ร้านค้าสวัสดิการ หอพระ ป้อมยาม 
โดยสัญลักษณ์สีแดงจะแทนอาคารศูนย์เด็กเล็กและอาคารเรียนอนุบาล 1 -3 สีส้มเข้มจะแทนธุรการ    
สีเขียวจะแทนอาคารศูนย์กิจกรรม สีเทาเข้มจะแทนอาคารทองใหญ่ สี เท่าอ่อนจะแทนโรง
ประกอบการ สีเทาขาวจะแทนลานอเนกประสงค์และโดมเหล็ก และสีน้ าเงินจะแทนร้านค้าสวัสดิการ 
(ดังภาพที่ 3.7) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.5.1 อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 อาคาร สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
1) อาคารศูนย์เด็กเล็ก เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น รูปแบบตัว

อาคารมีลักษณะเป็นรูปตัวแอล แบ่งออกเป็น 2 หลังเชื่อมต่อกัน มีการใช้งานส าหรับการเรียนการ
สอนและท ากิจกรรมต่างๆภายในห้องเรียน 

2) อาคารเรียนอนุบาล 1 เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รูปแบบ
ตัวอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการใช้งานส าหรับการเรียนการสอนและท ากิจกรรมต่างๆ 
ภายในห้องเรียน 

3) อาคารเรียนอนุบาล 2 เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รูปแบบ
ตัวอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการใช้งานส าหรับการเรียนการสอนและท ากิจกรรมต่างๆ 
ภายในห้องเรียน 

4) อาคารเรียนอนุบาล 3 เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รูปแบบ
ตัวอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการใช้งานส าหรับการเรียนการสอนและท ากิจกรรมต่างๆ 
ภายในห้องเรียน 

5) อาคารศูนย์กิจกรรม เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รูปแบบตัว
อาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการใช้งานส าหรับการเรียนการสอนและท ากิจกรรมต่างๆ 
ภายในห้องเรียนแต่จะเน้นในส่วนของการท ากิจกรรมเพ่ือเป็นการเสริมทักษะให้กับนักเรียน 

3.2.5.2 อาคารทองใหญ่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น รูปแบบตัวอาคารมี
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการใช้งานส าหรับการประชุมผู้ปกครองและจัดงานกิจกรรมในวันส าคัญ 
เทศกาลต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้ท าการจัดกิจกรรมขึ้น 

3.2.5.3 ธุรการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีการใช้งานส าหรับฝ่าย
บริหารงานต่างๆ ภายในโรงเรียน การติดต่อประสานงานส าหรับผู้ที่มาติดต่อภายในโรงเรียน 

3.2.5.4  โรงประกอบการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น รูปแบบตัวอาคารมี
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นอาคารแบบเป่ดโล่งสามารถระบายอากาศ ระบายความร้อน และกลิ่น
ไดม้ีการใช้งานส าหรับประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทานอาหารในโรงเรียน 
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3.2.5.5 ลานอเนกประสงค์และโดมเหล็ก เป็นโครงสร้างแบบเป่ดโล่ง มีจ านวนเสา
ทั้งหมด 12 เสา ทรงหลังคาเป็นหลังคาแบบโค้ง มีการใช้งานส าหรับท ากิจกรรมนันทนาการ และจัด
งานกิจกรรมในวันส าคัญ เทศกาลต่างๆ ให้แก่นักเรียน 

3.2.5.6 สระว่ายน้ า มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ
เป่ดโล่งสามารถมีลมพัดผ่านเข้า-ออกได้สะดวก และมีหลังคาเพ่ือป้องกันแสงแดด มีการใช้งานส าหรับ
การเรียนการสอนในวิชาว่ายน้ าเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะทางด้านร่างกายให้แก่นักเรียน 

3.2.5.7 ร้านค้าสวัสดิการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  1 ชั้น มีลักษณะเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการใช้งานส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกและจัดจ าหน่าย น้ าดื่ม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ 
ให้แก่ผู้ปกครองหรือผู้ที่มาติดต่อภายในโรงเรียน 

3.2.5.8 ป้อมยาม เป็นอาคารไม้ขนาดเล็กมีลักษณะเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า มีการใช้งาน
ส าหรับเป็นที่พักของผู้รักษาความปลอดภัยซึ่งอยู่บริเวณทางเข้าด้านหน้าประตูโรงเรียน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
แสดง : ต าแหน่งที่ตั้งสถาปัตยกรรม ภาพที่ 3.9 
สัญลักษณ์ :        อาคารศูนย์กิจกรรมและอาคารอนุบาล1-3        ธุรการ   
     อาคารศูนย์กิจกรรม        อาคารทองใหญ่        ร้านค้าสวัสดิการ 
      โรงประกอบการ        ลานอเนกประสงค์และโดมเหล็ก 
      ต าแหน่งของสถาปัตยกรรมเดิม 
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 3.2.6 พืชพรรณเดิม 
ลักษณะพืชพรรณเดิมภายในพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกมาเป็น

ระยะเวลายาวนานพอสมควร บางต้นมีสภาพเสื่อมโทรมลงและไม่ได้มีการจัดวางรูปแบบในการจัด    
ภูมิทัศน์ที่ถูต้องตามหลักพรรณไม้ต่างๆที่มีอยู่ในพ้ืนที่โครงการนั้น ส่วนมากจะเป็นต้นไม้เก่าที่ได้ท า
การปลูกเป็นเวลานานท าให้มีสภาพไม่สวยงามและเสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแสดงต าแหน่งพรรณไม้   
(ดังภาพที่ 3.10) ดังนี้ 
 
 

 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
แสดง : แผนผังต าแหน่งพืชพรรณเดิม ภาพที่ 3.10 
สัญลักษณ์ :      

                         

         
 

 

 
 
 
 
 

แคนา 
หูกวาง 

หางนกยูงไทย ตีนเป็ด 

ปีบ ราชพฤกษ์ 

ตะเบเหลือง 
ประดู่ 

หูกระจง 
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ตารางท่ี 3.2 พรรณไม้เดิม 

รูปพรรณไม้ ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

 

ต้นหางนกยูงไทย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  
Caesalpinia 
pulcherrima (L.) Sw 
ชื่อวงศ์ :  
LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 
ชื่อสามัญ :  
BarbadosPride, 
Peacock Flower 
 

ไม้พุ่มมีความสูงของต้น
ประมาณ 1-2.50 เมตร 
บ้ า ง ว่ า สู งป ระมาณ            
3-4 เมตร ล าต้นแตกกิ่ง
กานสาขามาก เรือน
ยอดโปร่งเป็นทรงพุ่ม
กลม ล าต้นมีขนาดเล็ก 
ใบเป็นใบประกอบแบบ
ขนนก 2 ชั้น ลักษณะ
เป็นแผงๆ ออกเรียง
สลับ สามารถออกดอก
ได้ตลอดทั้งปี 
 

เป็นไม้ที่ทนทาน ชอบ
แดดสามารถปลูกใน
พ้ืนที่ที่มีแดดจัดและน้ า
น้อยได้ดี นิยมปลูกบริเวณ
ริมรั้ว สวนสาธารณะ และ
ตามข้ างทาง เป็ นต้ น 
สามารถให้ร่มเงาได้ 
 

 

ต้นประดู ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  
Pterocarpus 
macrocarpus Kurz 
ชื่อวงศ์ :  
FABACEAE  
ชื่อสามัญ : 
BurmeseRosewood, 
AndamanRedwood, 
Amboyna Wood 

ไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ 
สูงถึง 20 เมตร เรือน
ยอดรูปคล้ายทรงกระบอก 
ใบเป็นใบประกอบแบบขน
นก มีใบย่อย 7-13 ใบ 
ดอกออกเป็นช่อ ตามซอก
ใบใกล้ยอดกลีบรองกลีบ
ดอก 1-1.50 เซนติเมตร 
ผลเป็นแผ่นกลมแบนมี
ปี ก โดยรอบ มี เมล็ ด
เดี่ยวอยู่กลางผล ขนาด
เ ส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง      
6-10 เซนติเมตร เมื่อ
แก่จะเป็นสีน้ าตาล 

เป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบ
น้ าเมื่อปลูกอยู่ริมน้ าใบ
จะร่ วงน้อยกว่ าปกติ 
นิยมน ามาปลูกริมถนน
เพราะมีกิ่ งห้ อยย้อย
ทอดลงมาและออกดอก   
สีเหลืองมีกลิ่นหอม 
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ตารางท่ี 3.2 พรรณไม้เดิม (ต่อ) 

รูปพรรณไม้ ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

 

ต้นหูกระจง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : 
Terminalia 
ivorensis 
ชื่อวงศ์ : 
combretaceae 
ชื่อสามัญ :  
Ivory Coast almond 
 

เป็นไม้ที่มีทรงพุ่มสวยงาม
แตกกิ่งเป็นชั้น  ๆแต่ละชั้น
ห่างกัน 50-100 เซนติเมตร   
แม้หูกระจงเป็นไม้ผลัด
ใบแต่จะผลัดใบน้อย
กว่ าหูกวางโดยปกติ
เป็นไม้ที่ ชอบน้ า เมื่ อ
น าไปปลูกในกระถาง
หรือลงดินแล้วรดน้ าให้
ชุ่ม และสม่ าเสมอใบ
แทบจะไม่ร่วงเลย  
 

เป็นไม้มีการเจริญเติบโตเร็ว
และมีอายุยืน เป็นไม้ที่
ค่อนข้างจะชอบน้ า เหมาะ
แก่การปลูกเพ่ือให้ร่มเงา
เพราะทรงพุ่มแผ่กว้างให้ร่ม
เงาได้ด ี
 

 

ต้นแคนา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  
Dolichandrone 
rpathacea Schum 
ชื่อวงศ์ :  
BIGNONIACEAE                                        
ชื่อสามัญ :  
D.longissima Schum 
D.rheedii Seem. 
 

ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาด
กลางสูงได้ถึง 10-20 เมตร 
ไม้ผลัดใบ เรือนยอด
เป็นพุ่มทึบรูปไข่ ล าต้น
สีน้ าตาลอ่อนอมเทา 
อ า จ มี จุ ด ด า ป ร ะ        
ผิวเรียบ หรือล่อนเป็น
เกล็ดขนาดเล็ก ใบ เป็น
ใบประกอบแบบขนนก
ชั้นเดียว ขอบใบหยักแบบ
ซี่ฟันตื้น  ๆดอกเป็นดอกช่อ
แบบช่อกระจะสั้น ดอก
ใหญ่ รูปแตร สีขาว กลิ่น
หอม ดอกจะบานตอน
กลางคืนและจะร่วงในตอน
เช้า 

เป็นไม้ที่ทนทานมีการ
เจริญเติบโตที่รวดเร็ว   
มีใบที่หนาแน่นและทรง
พุ่มที่สวยจึงเป็นที่นิยม
ในการน ามาปลูกให้ร่ม
เงาและเป็นไม้ประดับ
เสริมจุดเด่น 
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ตารางท่ี 3.2 พรรณไม้เดิม (ต่อ) 

รูปพรรณไม้ ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

 

ต้นไทรย้อยใบแหลม 
ชื่ อวิทยาศาสตร์  : 
Ficus benjamina L. 
ชื่อวงศ์ : 
MORACEAE 
ชื่อสามัญ :  
Golden Fig, 
Weeping Fig 
 
 

เป็นไม้ต้นสูง 15 เมตร 
เรียนยอดแผ่กว้างมาก
กิ่งก้านห้อยย้อยใบมี
ขนาดเล็ก 5-10 เซนติเมตร 
ใบหนาเป็นมันรูปไข่
ห รื อ รู ป ไข่ แ กมขอบ
ขนานและบางทีเป็นรูป
ไข่แกมรูปหอก ปลาย
ใบรวบแหลม ฐานใบ
กล มห รื อ เ รี ย ว แค บ      
มี เ ส้ นแขนง ใบ เ รี ย ว
ขนานกันถี่ๆ ขอบใบ
เป็นคลื่นเล็กน้อย  
 

เป็นไม้ที่ทนทานต่อน้ า
สามารถปลูกริมน้ าหรือ
พ้ืนที่ที่มีน้ าขังได้ดี และ
เ ห ม า ะ แ ก่ ก า ร ป ลู ก
เ พ่ือ ให้ ร่ ม เ ง า เพราะ
เรือนยอดแผ่ ได้กว้าง
สามารถให้ร่มเงาได้ 
 

 

ต้นหูกวาง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : 
Terminalia 
catappa L. 
ชื่อวงศ์ : 
COMBRETACEAE 
ชื่อสามัญ :  
Bengal almond, 
Indian almond,       
Olive-bark tree, 
Sea almond, 
Singapore almond,  
Tropical almond, 
Umbrella tree 

เ ป็ น ไ ม้ ยื น ต้ นขน าด
กลาง ไม้ผลัดใบ ล าต้น
ต ร ง เ ป ลื อ ก ล า ต้ น สี
น้ าตาลอ่อนแตกเป็น
ส ะ เ ก็ ด เ ล็ ก ๆ  แ ต ก
กิ่งก้านสาขาแผ่กว้าง    
แตกกิ่งใบเป็นชั้นๆ ใบ
ป้อม มน ขอบใบเรียน 
ใบปกคลุมด้วยขนอ่อน
สีน้ าตาลทอง เส้นใบ
ใ ห ญ่ แ ข็ ง แ ร ง ก า ร
กระจายพันธุ์ ขึ้นตาม    
หาดทราย หาดหิน 
 

เป็นไม้ที่ทนทานชอบ
แดด ปลูกเลี้ยงง่ายและ
โตไวสามารถปลูกใน
พ้ืนที่ที่มีแดดจัดได้ นิยม
น ามาปลูกในพ้ืนที่โล่ง
หรือในสถานที่ราชการ 
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ตารางท่ี 3.2 พรรณไม้เดิม (ต่อ) 

รูปพรรณไม้ ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

 

ต้นราชพฤกษ ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  
Cassia fistula L 
ชื่อวงศ์ : 
LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 
ชื่อสามัญ :  
Pudding Pine, Indian 
Laburnum, Golden 
Shower Tree 
 

ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืน
ต้นขนาดกลาง มีความ
สูง 10-20 เมตร ดอกมี
เ ส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง     
4-7 เซนติเมตร มีกลีบ
ดอกสี เ ห ลื อ ง ขน าด
เท่ากัน 5 กลีบ ผลยาว 
30-62 เซนติเมตร และ
กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร มี
กลิ่นฉุน และมีเมล็ดที่มี
พิษเป็นจ านวนมาก 
 

เป็นไม้ที่ทนต่อสภาพ
อากาศที่แห้งแล้งและ
ดินเค็มได้ดี เจริญเติบโต
ได้ดีในที่โล่งแจ้ง และ
ปลูกเลี้ยงได้ง่าย นิยม
ปลูกเป็นไม้ประดับตาม
ริมถนน 
 
 

 

ต้นตีนเป็ด 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  
(Alstonia scholaris  (L) 
R.Br.) 
ชื่อวงศ์ : 
Apocynaceae 
ชื่อสามัญ :  
Dita, Shaitanwood, 
Devil Tree 
 

เป็ นพรรณไม้ ยื นต้ น
ขนาดใหญ่มีความสูง
ประมาณ 12-20 เมตร
ผิวล าต้นมีสะเก็ดเล็กๆ
สีขาวปนน้ าตาลกรีดดู
จะมียางสีขาว ล าต้น
ตรง แตกกิ่งก้านสาขา
มากลักษณะเป็นชั้น ๆ 
ใบออกเป็นกลุ่มบริเวณ
ปลายกิ่ งช่อหนึ่ งมี ใบ
ประมาณ 5-7 ใบ ก้าน
ใบสั้น ใบสีเขียวถ้าเด็ด
ก้านใบจะมียางสีขาว
ลักษณะใบยาวรีปลาย
ใบมนโคนใบแหลม 

เ ป็ น ไ ม้ ที่ มี ก า ร
เจริญเติบโตได้ดี ล าต้น
สูงใหญ่ สามารถปลูก
เพ่ือให้ร่มเงาได้ดี นิยม
ปลูกเป็นไม้มงคลและไม้
ประดับ 
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ตารางท่ี 3.2 พรรณไม้เดิม (ต่อ) 

รูปพรรณไม้ ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

 

ต้นตะเบเหลือง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :         
Tabebuia 
argentea Britt. 
ชื่อวงศ์ : 
BIGNONIACEAE 
ชื่ออ่ืนๆ :  
ตาเบเหลือง, ตาเบบู
ย่าเหลือง, เหลืองสิรนิธร, 
เหลืองปรีดียาธร 
 

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงไม่
เกิน 8 เมตร ทรงพุ่ม 
3-6 เมตร ผลัดใบทรง
พุ่มรู ป ไข่ ห รื อรู ป ร่ ม 
แตกกิ่ ง ก้ าน เป็ นชั้ น 
เปลื อกต้ นสี น้ า ต าล 
แตกเป็นร่องลึกตาม
แนวยาวและขรุขระ ใบ
ประกอบรูปนิ้วมือเรียง
เ วี ย น ส ลั บ  ด อ ก สี
เหลืองสด ออกเป็นช่อ
แบบช่อกระจุ กแยก
แขนงที่ปลายกิ่ง 
 

รูปทรงสวย และดอกมี
สีเหลืองสดใส สามารถ 
น า ม า ป ลู ก เ ป็ น ไ ม้
ประดับข้ างทางหรือ
ป ลู ก ป ร ะ ดั บ ต า ม
สวนสาธารณะได้ 

 

ต้นปีบ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : 
Millingtonia 
hortensis L.f 
ชื่อวงศ์ : 
BIGNONIACEAE 
ชื่อสามัญ :  
Cork tree,  
Indian cork 

ปีบเป็นไม้ยืนต้นขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่มี
ค ว า ม สู ง ป ร ะ ม า ณ      
10-20 เ มต ร  เ ป็ น ไ ม้
ผลัดใบ เรือนยอดเป็น
พุ่มทรงกระบอก กิ่ ง
ก้ า น มั ก จ ะ ย้ อ ย ล ง 
เปลือกสีน้ าตาลแตก
เป็นร่องลึกตามยาวล า
ต้ น อ ย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น
ระเบียบ ใบประกอบ
แบบขนนก หรือเว้ า
เป็นคลื่น ดอกมีสีขาว
หรือชมพู มีกลิ่นหอม 
 

รูปทรงสวย และดอกมี
ข า ว ใ ห้ ก ลิ่ น ห อ ม 
สามารถปลูกให้ร่มเงา
แก่พ้ืนที ่
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ตารางท่ี 3.2 พรรณไม้เดิม (ต่อ) 

รูปพรรณไม้ ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

 

ต้นมะม่วง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  
Mangiferaindica L. 
ชื่อวงศ์ : 
Anacardiaceae 
 

เป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดใน
อินเดีย เพราะการที่
ภู มิ ภ า ค นั้ น มี ค ว า ม
ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
พันธุกรรมและร่องรอย
ฟอสซิลที่หลากหลาย 
มะม่วงมีความแตกต่าง
ประมาณ 49 สายพันธุ์
ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ต า ม
ประเทศในเขตร้อน
ตั้งแต่อินเดียไปจนถึง
ฟ่ลิปป่นส์  จากนั้นจึง
แพร่หลายไปทั่ว โลก 
เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง  

สามารถให้ร่มเงาได้ดี 

    

 
จากการศึกษาพืชพรรณเดิมภายในพ้ืนที่โครงการพบว่าไม้ยืนต้นที่ปลูกภายในโครงการ

สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการให้ร่มเงาได้ทั้งหมด เนื่องจากไม้ยืนต้นได้ปลูกมาเป็นเวลานาน
พอสมควร บางต้นอาจจะมีสภาพที่เสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการดูแลแต่ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้ จึงต้องการเก็บไม้ยืนต้นภายในพ้ืนที่โครงการไว้ทั้งหมดและเพ่ิมไม้ยืนต้นในพ้ืนที่ที่ไม่มีร่มเงาจากตัว
อาคารซึ่งจะท าให้พ้ืนที่ในบริเวณที่ไม่มีต้นไม้นั้นค่อนข้างที่จะร้อน เพ่ือให้เกิดร่มเงาและความร่มรื่น
ให้แก่พ้ืนที ่
 3.2.7 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

3.2.7.1 ระบบไฟฟ้า ภายในพ้ืนที่โครงการมีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โดยภายในพ้ืนที่โครงการได้ใช้แนวสายไฟฟ้าไปยังอาคารต่างๆภายในพ้ืนที่โรงเรียน ในพ้ืนที่โครงการ
ได้พบจ านวนหม้อแปลงจ านวน 2 หม้อแปลง คือ ด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนและด้านหลังของโรงเรียน
ระหว่างอาคารอนุบาล 2 และอาคารอนุบาล 3 ในการออกแบบจึงควรมีการค านึงในเรื่องของความสูง
ของพืชพรรณ เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 
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ภาพที่ 3.11 ต าแหน่งหม้อจ่ายไฟของโครงการ 
 

3.2.7.2 ระบบน้ าเพ่ือการอุปโภค การบริโภคและการระบายน้ า 
1) การใช้น้ าเพ่ืออุปโภค ระบบการใช้น้ าอุปโภคภายในโครงการจะใช้

น้ าประปาโดยจะมีถังเก็บน้ าไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินน้ าในโครงการไม่เพียงพอในการใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็น
การกักเก็บน้ าไว้ใช้ในยามจ าเป็นให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โครงการ ถังเก็บน้ าจะอยู่
บริเวณด้านหลังอาคารเรียนอนุบาล 1 อาคารเรียนอนุบาล 2 อาคารเรียนอนุบาล 3 บริเวณข้างหลัง
โรงประกอบการ และบริเวณพ้ืนที่นันทนาการ 

 
ภาพที่ 3.12 ถังสแตนเลสเก็บน้ าและน้ าเพ่ืออุปโภคบริเวณหลังอาคารเรียนอนุบาล 
 

 
ภาพที่ 3.13 การใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริเวณพ้ืนที่นันทนาการ 
 

2) การใช้น้ าเพ่ือบริโภค ระบบการใช้น้ าเพ่ือบริโภคภายในพ้ืนที่โครงการโดย
น าน้ าประปามาใช้ในการบริโภค โดยผ่านเครื่องระบบกรองน้ าเพ่ือให้มีความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในการบริโภคจะตั้งอยู่ในบริเวณโรงประกอบการ 



89 

 

 
ภาพที่ 3.14 น้ าเพ่ือบริโภคบริเวณโรงประกอบการ 
 

3) ระบบการระบายน้ าและการระบายน้ าเสียออกจากอาคารต่างๆภายใน
พ้ืนที่โครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือน้ าที่ใช้ภายในตัวอาคารและน้ าฝนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ าที่
มีอยู่ในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ส่วนน้ าอีกประเภทหนึ่งคือน้ าเสียจะที่เกิดจากการใช้ภายในพ้ืนที่
โครงการจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ าเสียและออกไปยังคลองที่อยู่ติดกับทางด้านทิศเหนือของพ้ืนที่
โครงการ เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าขังและมีน้ าเน่าเสียในช่วงเวลาฝนตก 

 
ภาพที่ 3.15 แนวท่อระบายน้ าในพื้นที่โครงการ 
 

3.2.7.3 ระบบการสัญจร ภายในพ้ืนที่โครงการสามารถแบ่งการสัญจรได้ออกเป็น       
2 เส้นทาง คือ เส้นทางสัญจรหลักสามารถเข้า-ออกได้แค่เพียงช่องทางเดียว จะเป็นในส่วนของ
ทางเข้าพ้ืนที่โครงการเนื่องจากบริเวณพ้ืนที่สามารถน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดได้ซึ่งจะ
จอดอยู่บริเวณลานอเนกประสงค์แต่ไม่สามารถจอดในระยะยาวได้เนื่องจากพ้ืนที่มีการใช้งาน ส่วน
ของเส้นทางสัญจรรองจะแบ่งได้จากเส้นทางเดินเท้าภายในพ้ืนที่โครงการที่เชื่อมต่อกันระหว่างตัว
อาคารแต่ละอาคาร  
                        
 
 



90 

 

 
 

 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
แสดง : ระบบไฟฟ้าและระบบน้ าภายในโครงการ ภาพที่ 3.16 
สัญลักษณ์ :              หม้อแปลงไฟฟ้า      
                            แนวสายไฟฟ้า 
                            ถังจ่ายน้ า 
                            แนวท่อน้ า 
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 3.2.8 มุมมองและทัศนียภาพของโครงการ 
3.2.8.1 ทัศนียภาพจากภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ 

1) มุมมองทัศนียภาพด้านทิศเหนือ ลักษณะแบบ Window View เป็นมุมมองที่
มองจากบริเวณทิศเหนือของด้านนอกโครงการสู่ภายในโครงการ จากภาพจะเห็นได้ว่าทางด้านหลัง
ของโรงเรียนเป็นทางเข้า-ออกรองของโครงการ โดยจะจัดภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า-ออกรองของ
โครงการเพื่อความสวยงามและความสบายตาของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 

 
ภาพที่ 3.17 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการทิศเหนือ 
 

2) มุมมองทัศนียภาพด้านทิศใต้ ลักษณะแบบ Window View เป็นมุมมองที่มอง
จากบริเวณทิศใต้ของด้านนอกโครงการสู่ภายในโครงการ จากภาพจะเห็นได้ว่าด้านหน้าของโครงการ
เป็นพ้ืนที่จอดรถของอาคารพักรับรองทอ. และใช้เป็นพ้ืนที่ของโครงการโดยจะจัดบริเวณทางเข้าของ
โครงการเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาในโครงการเกิดความสบายตาและสวยงาม 

 
ภาพที่ 3.18 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการทิศใต้ 
 

3) มุมมองทัศนียภาพด้านทิศตะวันออก ลักษณะแบบ Open View เป็นมุมมองที่
มองจากบริเวณทิศตะวันออกของด้านนอกเข้าสู่ภายในโครงการ จากภาพจะเห็นได้ว่าเป็นบริเวณ
สนามหญ้าแบบเป่ดโล่งมีสนามเด็กเล่นอยู่ในบริเวณนี้และพ้ืนที่มีความเสื่อมโทรม โดยจะปลูกต้นไม้
เพ่ือให้ร่มเงา เพ่ิมพ้ืนที่กิจกรรมและปรับปรุงพ้ืนที่สนามเด็กเล่น 

 
ภาพที่ 3.19 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการทิศตะวันออก 
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4) มุมมองทัศนียภาพด้านทิศตะวันตก ลักษณะแบบ Window View เป็นมุมมองที่
มองจากบริเวณทิศตะวันตกของด้านนอกโครงการสู่ภายในโครงการ จากภาพจะเห็นได้ว่าเป็นบริเวณพ้ืนที่
สนามเด็กเล่น และพ้ืนที่กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนพ้ืนที่มีความเสื่อมโทรมและไม่มี
การจัดระเบียบภายในพ้ืนที่ จึงต้องท าการปรับปรุงพ้ืนที่กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นแปลงปลูก
ผักสวนครัวของเด็กนักเรียน 

 
ภาพที่ 3.20 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการทิศตะวันตก 
 

3.2.8.2 ทัศนียภาพจากภายในสู่ภายนอกโครงการ 
1) มุมมองทัศนียภาพด้านทิศเหนือ ลักษณะแบบ Window View เป็นมุมมองที่

มองจากบริเวณทิศเหนือของด้านในโครงการสู่ภายนอกโครงการ จากภาพจะเห็นได้ว่าด้านหลังของ
โครงการจะเป็นทางเข้า-ออกรองของโครงการและติดกับคลอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่โครงการใน
เรื่องของกลิ่นจากน้ าและท าให้ไม่สบายตาในการมองเห็น โดยจะปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วเพ่ือบดบัง
สายตาและช่วยลดกลิ่นจากน้ า 

 
ภาพที่ 3.21 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการทิศเหนือ 
 

2) มุมมองทัศนียภาพด้านทิศใต้ ลักษณะแบบ Window View เป็นมุมมองที่มอง
จากบริเวณทิศใต้ของด้านในโครงการสู่ภายนอกโครงการ จากภาพจะเห็นได้ว่าทางด้านนอกด้านทิศใต้
ของโครงการเป็นพ้ืนที่ลานจอดรถของอาคารพักรับรองทอ. โดยส่งผลในเรื่องของฝุ่นละอองและเสียง
ที่เข้ามาสู่โครงการ 

 
ภาพที่ 3.22 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการทิศใต้ 
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3) มุมมองทัศนียภาพด้านทิศตะวันออก ลักษณะแบบ Open View  เป็นมุมมองที่
มองจากบริเวณทิศตะวันออกของด้านในโครงการสู่ภายนอกโครงการ จากภาพจะเห็นได้ว่าทางด้านนอก
ด้านทิศตะวันออกของโครงการเป็นถนนซอยช่องทางท่าดินแดง โดยจะส่งผลในเรื่องของฝุ่นละออง
และเสียงที่เข้ามาสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ 

 
ภาพที่ 3.23 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการทิศตะวันออก 
 

4) มุมมองทัศนียภาพด้านทิศตะวันตก ลักษณะแบบ Window View เป็นมุมมองที่
มองจากบริเวณทิศตะวันตกของด้านในโครงการสู่ภายนอกโครงการ จากภาพจะเห็นได้ว่าทางด้าน
นอกด้านทิศตะวันตกของโครงการเป็นพื้นที่รกร้างและบ้านพักข้าราชการร้างเก่าซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่โครงการมากนัก 

 
ภาพที่ 3.24 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
แสดง : ทัศนียภาพจากภายนอกสู่ภายในโครงการ ภาพที่ 3.25 
สัญลักษณ์ :                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 

1 

2 

3 
4 

มุมมองแบบแคบ (Window View) 

มุมมองแบบเป่ดโล่ง (Open View) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
แสดง : ทัศนียภาพจากภายในสู่ภายนอกโครงการ ภาพที่ 3.26 
สัญลักษณ์ :                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

4 

มุมมองแบบแคบ (Window View) 

มุมมองแบบเป่ดโล่ง (Open View) 

1 2 3 4 

1 

2 

3 
4 
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 3.2.9 การแบ่งพ้ืนที่โครงการตามการใช้สอยปัจจุบัน 
เนื่องจากในพ้ืนที่โครงการมีจุดที่ต้องออกแบบหลาย และเพ่ิมกิจกรรมใหม่ภายในพ้ืนที่

โครงการ เพ่ือให้การออกแบบในแต่ละพ้ืนที่มีประสิทธิภาพจึงได้ท าการแบ่งโซนเพ่ือท าการศึกษาพ้ืนที่
แต่ละจุดว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และควรท าการแก้ไขอย่างไรจึงแบ่งพ้ืนที่ในการออกแบบเป็นกลุ่ม ได้แก่ 
Zone A Zone B Zone C และ Zone D ตามล าดับ 

 
 
 

 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
แสดง : การแบ่งพ้ืนที่โครงการตามการใช้สอยปัจจุบัน ภาพที่ 3.27 
สัญลักษณ์ :   
                 Zone A        Zone B       Zone C      Zone D 
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 3.2.10  สรุปข้อมูลด้านพ้ืนที่ 
เนื่องจากโรงเรียนมีพ้ืนที่ที่จะท าการออกแบบปรับปรุงและพ้ืนที่ท ากิจกรรใหม่       

จึงต้องมีการแบ่งโซนเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ในแต่ละจุดอย่างชัดเจนซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพื้นที่ตามการแบ่งโซน 

ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ Zone A 

 

 

ลักษณะที่ตั้งของพ้ืนที่ Zone A :   
มีขนาดพื้นที่ 5,340.75 ตารางเมตร  
       ทิศเหนือ ติดกับอาคารเรียนอนุบาล 1 
       ทิศใต้ ติดกับถนนโรจนิล 3 เส้นทางสัญจรหลัก
ภายนอกโครงการ 
       ทิศตะวันออก ติดกับซอยช่องทางท่าดินแดง 2  
       ทิศตะวันตก ติดกับเส้นทางสัญจรหลักภายใน
โครงการ 
ลักษณะพ้ืนที่ :ฟเป็นพ้ืนที่สนามหญ้าและสนามเด็กเล่น 
ติดกับบริเวณอาคารเรียนต่างๆและเส้นทางสัญจรหลัก
ภายในโครงการ ภายในบริเวณสนามหญ้ามีสภาพพ้ืนที่ที่
เสื่อมโทรมมีเครื่องเล่นที่ช ารุดทรุดโทรมที่น ามาทิ้งใน
บริเวณนี้ มีพืชพรรณเดิมอยู่ในพื้นที่ไม้ยืนต้นมีการจัดวาง
อยู่ไม่เป็นระเบียบให้ร่มเงาได้แค่เฉพาะบางจุดเท่านั้น 
สภาพพ้ืนที่มีลักษณะโดนแสงทั้งวัน มีลมพัดผ่านทางด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปัญหาและข้อจ ากัด :ฟพ้ืนที่นี้อยู่บริเวณด้านข้างของ
โรงเรียน ซึ่งบริเวณพ้ืนที่สนามหญ้าจะมีสนามเด็กเล่นอยู่
ภายในพ้ืนที่ท าให้มีผู้ ใช้มากพอสมควร พ้ืนที่มีสภาพ
เสื่อมโทรมมีพ้ืนที่ พักผ่อนและพ้ืนที่ท ากิจกรรมที่ไม่
เพียงพอต่อผู้ใช้ บริเวณสวนส่วนโชว์ พืชพรรณขาดการ
ดูแลท าให้เกิดความไม่สวยงาม 
ข้อเสนอแนะ :ฟปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส่วนโชว์ และ
ปรับปรุงพ้ืนที่บริ เวณสนามหญ้าให้มีความร่มรื่นและ
สวยงาม เพ่ิมพ้ืนที่ท ากิจกรรมและพักผ่อนให้กับผู้ใช้มากขึ้น 
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ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพ้ืนที่ตามการแบ่งโซน (ต่อ) 

ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ Zone B 

 

ลักษณะที่ตั้งของพ้ืนที่ Zone B :   
มีขนาดพื้นที่ 5,724.12 ตารางเมตร  
       ทิศเหนือ ติดกับคลองถนน 
       ทิศใต้ ติดกับเส้นทางสัญจรรองภายในโครงการ 
       ทิศตะวันออก ติดกับซอยช่องทางท่าดินแดง 2  
       ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
ลักษณะพ้ืนที่ :หเป็นพ้ืนที่อาคารเรียน มีสนามหญ้าอยู่
บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาล 2 และ 3 มีสนาม
หญ้าอยู่บริเวณข้างอาคารเรียนอนุบาล 3 พ้ืนที่มีความ
เสื่อมโทรมหญ้าในสนามแห้งและตาย มีแสงแดดในช่วง
เช้ามีลมพัดผ่านทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ปัญหาและข้อจ ากัด :ดเนื่องจากบริเวณอาคารเรียนได้รับ
แสงแดดในช่วงเช้าและมีแสงแดดร่ าไร ท าให้หญ้าใน
สนามแห้งตายจึงท าให้สภาพพ้ืนที่ไม่สวยงามและมีพ้ืนที่
ท ากิจกรรมอย่างจ ากัด 
ข้อเสนอแนะ :ดจัดภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน
อนุบาล 2 และ 3 เพ่ิมกิจกรรมใหม่ในพ้ืนที่ด้านข้าง
อาคารเรียนอนุบาล 3 เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
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ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพ้ืนที่ตามการแบ่งโซน (ต่อ) 

ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ Zone C 

 

ลักษณะที่ตั้งของพ้ืนที่ Zone C :   
มีขนาดพื้นที่ 4,898.45 ตารางเมตร  
       ทิศเหนือ ติดกับเส้นทางสัญจรรองภายในโครงการ 
       ทิศใต้ ติดกับถนนโรจนิล 3 (เส้นทางสัญจรหลัก
ภายนอกโครงการ) 
       ทิศตะวันออก ติดกับบริเวณพ้ืนที่อาคารต่างๆ 
       ทิศตะวันตก ติดกับบ้านพักข้าราชการ 
ลักษณะพ้ืนที่ :ดเป็นพ้ืนที่บริเวณสระว่ายน้ าและอาคาร
รับเลี้ยงเด็ก บริเวณอาคารรับเลี้ยงเด็กมีการจัดภูมิทัศน์
ภายในพ้ืนที่แต่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีมากจึงท าให้ต้นไม้มี
สภาพเสื่อมโทรม มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาเพียงเล็กน้อย 
สภาพพ้ืนที่มีลักษณะโดนแสงแดดทั้งวันมีลมพัดผ่าน
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต ้
ปัญหาและข้อจ ากัด :ดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพ้ืนที่ขาด
ความสวยงามและขาดร่มเงา ไม่มีพ้ืนที่นั่งพักผ่อนส าหรับ
ผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลาน 
ข้อเสนอแนะ :กเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อนให้กับผู้ปกครองที่มารอ
รับบุตรหลานและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ให้เกิดความ
สวยงามและให้ร่มเงา 
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ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพ้ืนที่ตามการแบ่งโซน (ต่อ) 

ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ Zone D 

 
 
 
 
 
 

ลักษณะที่ตั้งของพ้ืนที่ Zone D :   
มีขนาดพื้นที่ 4,629 ตารางเมตร  
       ทิศเหนือ ติดกับเส้นทางสัญจรรองภายในโครงการ 
       ทิศใต้ ติดกับถนนโรจนิล 3 (เส้นทางสัญจรหลัก
ภายนอกโครงการ) 
       ทิศตะวันออก ติดกับสนามหญ้า  
       ทิศตะวันตก ติดกับอาคารรับเลี้ยงเด็ก 
ลักษณะพ้ืนที่ :ดเป็นพื้นที่บริเวณอาคารต่างๆ พ้ืนเป็นพ้ืน
คอนกรีตไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ในทางภูมิทัศน์ สภาพ
พ้ืนที่มีลักษณะโดนแสงแดดช่วงบ่ายและมีแสงแดดร่ าไร
เนื่องจากถูกตัวอาคารบดบังแสง มีลมพัดผ่านทางด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ปัญหาและข้อจ ากัด :ดเป็นพ้ืนที่อาคารต่างๆพ้ืนเป็นพ้ืน
คอนกรีต มีการจ ากัดในการใช้ประโยชน์มีพ้ืนที่และไม่มี
การจัดภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามภายในพ้ืนที่ 
ข้อเสนอแนะ :ดมีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โดยการจัดพ้ืน
พักผ่อนให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน และมีการจัดภูมิ
ทัศน์บางจุด เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดในการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ 
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3.3  การศึกษาและพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ 
 ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ได้ศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ เช่น นักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคลากรทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชม 
และเข้ามาท ากิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่โครงการไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้แปลงพืชผักสวนครัว 
กิจกรรมนันทนาการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้วยเหตุนี้จึงต้องท าการศึกษาพฤติกรรมความต้องการ
ของผู้ใช้โครงการ โดยการท าแบบสอบถามข้อมูลเพื่อทราบถึงความต้องการของกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้
พ้ืนที่โครงการเพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการของผู้ใช้โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ า คือ กลุ่มผู้ใช้ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นระยะต่อเนื่องเป็นเวลานานและสม่ าเสมอ มีบทบาทและหน้าที่ใน
โรงเรียนเป็นชีวิตประจ าวัน เช่น นักเรียน อาจารย์ แม่บ้าน นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย โดยกลุ่มผู้ใช้ประจ ามีพ้ืนที่ท ากิจกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งมีอาณาเขตอย่างจ ากัดของพ้ืนที่
ประกอบกิจกรรมในแต่ละวัน ลักษณะการใช้พ้ืนที่การเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โดยแบ่งออกเป็นห้องอย่างชัดเจน และสัดส่วนพ้ืนที่ภายนอกอาคารในการใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหรือท า
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ พฤติกรรมของผู้ใช้ประจ าของผู้ใช้โครงการสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

3.3.1.1 นักเรียน มีการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการตลอดทั้งวันตั้งแต่ในช่วงเช้า มีการใช้
พ้ืนที่ในการเข้าแถวเคารพธงชาติ ช่วงกลางวัน มีการใช้พ้ืนที่บริเวณลานกิจกรรมนันทนาการหรือ
สนามเด็กเล่น และช่วงเย็น มีการใช้พ้ืนที่นั่งพักผ่อนและลานกิจกรรมนันทนาการหรือสนามเด็กเล่น
ระหว่างรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านหลังจากเลิกเรียน 

3.1.1.2 อาจารย์ มีการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการท ากิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ในการท าการ
เรียนการสอน บางส่วนมีการใช้พ้ืนที่โครงการตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้า ช่วงกลางวัน และช่วงเย็น มี
การท ากิจกรรมต่างๆ เช่น สอนหนังสือ ส่งนักเรียนเดินทางกลับบ้าน เดินตรวจตราตามในพ้ืนที่
โครงการต่างๆ และสถานที่พักผ่อนในบางช่วงเวลา 

3.1.1.3 แม่บ้าน นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีการ ใช้พ้ืนที่
ภายในโครงการในบางพ้ืนที่ทั้งภายในตัวอาคาร ภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบโครงการ มี
หน้าที่ดูแลความสะอาดและรักษาความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการทั้งช่วงเช้า ช่วง
กลางวัน และช่วงเย็น 
 3.3.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ กลุ่มบุคคลที่ใช้พ้ืนที่เป็นครั้งคราวในระยะสั้นตามบทบาทเฉพาะ
ในช่วงที่ใช้พ้ืนที่ลักษณะการใช้กลุ่มนี้จะไม่มีพ้ืนที่ใช้สอยประจ าและไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่
โครงการ พฤติกรรมของผู้ใช้ชั่วคราวของผู้ใช้โครงการสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

3.3.2.1 ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จะมีการใช้พ้ืนที่โครงการนอกอาคารเรียนเพราะโดย
ส่วนมากจะมารับ-ส่งนักเรียน ส่วนอีกกรณีหนึ่งจะใช้พ้ืนที่โครงการภายในอาคารเรียนเพ่ือมาติดต่อ
ราชการและพานักเรียนมาสมัครเรียน หรือมีการประชุมผู้ปกครองตามท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
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3.3.2.2 อาจารย์พิเศษ มีการใช้พ้ืนที่โครงการภายในอาคาร โดยการท ากิจกรรมการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน 
 
ตารางท่ี 3.4 สรุปจ านวนกลุ่มผู้ใช้ประจ าในโครงการ 

ล าดับที่ บุคลลากรผู้ใช้พื้นที่โครงการ 
จ านวนผู้ใช้โครงการ 

เพศชาย (คน)     เพศหญิง (คน) 

1 ผู้รับใบอนุญาต 1 - 
2 ผู้จัดการ - 1 
3 ผู้ช่วยผู้จัดการ - 1 
4 อาจารย์ประจ า - 44 
5 พ่ีเลี้ยง - 34 
6 เจ้าหน้าที่ - 8 
7 แม่ครัว - 7 
8 นักการภารโรง 7 - 
9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 - 
10 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 168 163 
11 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 175 169 
13 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 180 176 
 รวมจ านวนผู้ใช้ประจ าในโครงการ 532 603 

รวมจ านวนผู้ใช้ประจ าในโครงการทั้งเพศหญิงและเพศชาย       1,135 

 
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ ในโครงการออกแบบปรับปรุง

โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาลักษณะพ้ืนที่โครงการ
เพ่ือน ามาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจึงใช้วิธีการศึกษาจากการท าแบบสอบถาม และการใช้การสุ่ม
บุคลากรที่เป็นกลุ่มผู้ใช้ประจ า และกลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเลือก
กลุ่มเป้าหมาย และการศึกษาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งใน
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการได้ใช้สูตรตาราง ทาโรยามาเน่ 
ก าหนดความต้องการของประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนได้ 5% 
 

 

 

n = 
N 

1+Ne2 
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เมื่อ n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
     N คือ ขนาดกลุ่มประชากร 
     e คือ สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมให้เกิดขึ้น 0.05 

 

 
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 296 ชุด 

การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ภายในโครงการ เป็นการศึกษาในระยะสั้นมีข้อจ ากัด
ในส่วนของงบประมาณ และเวลา ดังนั้นผู้ศึกษาขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือบุคลากรที่ใช้ใน
พ้ืนที่ โครงการประจ า และผู้ที่ เข้ามาใช้ชั่วคราวโดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา           
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 100 ชุด ในการศึกษาได้แบง่หัวข้อในแบบสอบถามแต่ละตอนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) เพศ 
2) อาย ุ
3) ระดับวุฒิการศึกษา 
4) อาชีพ 
5) สถานภาพ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้พ้ืนที่ภายในโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
1) ท่านเข้ามาในพื้นที่ในวันใด 
2) ช่วงเวลาในการเข้าใช้พื้นที่ 
3) กิจกรรมที่ท าในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ภายในโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

1) สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนที่ท่านต้องการให้ปรับปรุง 
2) กิจกรรมประเภทนันทนาการที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมเติม 
3) กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมเติม 
4) สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีท่านต้องการให้มีเพ่ิมเติม 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 3.3.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามได้สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือ
น าไปใช้พิจารณาในการออกแบบ โดยให้สอดคล้องกับผู้ใช้โครงการดังนี้ 

 
 

1,135 

1+1,135 (0.05)2 
n = 
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3.3.3.1 บุคลากรที่ท าการตอบแบบสอบถาม 
1) ล าดับที่หนึ่ง คือ ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 42  
2) ล าดับที่สอง คือ อาจารย์/ครู คิดเป็นร้อยละ 38 
3) ล าดับที่สาม คือ บุคลากรทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 20 

3.3.3.2 เพศ 
1) ล าดับที่หนึ่ง คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58 
2) ล าดับที่สอง คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 42   

3.3.3.3 อายุ  
1) ล าดับที่หนึ่ง คือ อายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 33 
2) ล าดับที่สอง คือ อายุ 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 

3.3.3.4 อาชีพ 
1) ล าดับที่หนึ่ง คือ รับข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 65 
2) ล าดับที่สอง คือ ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 20 

3.3.3.5 วุฒิการศึกษา 
1) ล าดับที่หนึ่ง คือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47 
2) ล าดับที่สอง คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 33 

3.3.3.6 สถานภาพ  
1) ล าดับที่หนึ่ง คือ สมรส คิดเป็นร้อยละ 58 
2) ล าดับที่สอง คือ โสด คิดเป็นร้อยละ 22 

 3.3.4 ข้อมูลการใช้พื้นที่ภายในโรงเรียน 
3.3.4.1 วันที่เข้ามาใช้ในพื้นที่โครงการ 

1) ล าดับที่หนึ่ง คือ วันจันทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 83 
2) ล าดับที่สอง คือ ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 17 

3.3.4.2 ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้ในพ้ืนที่โครงการ  
1) ล าดับที่หนึ่ง คือ ทั้งวัน คิดเป็นร้อยละ 58 
2) ล าดับที่สอง คือ ช่วงเย็น คิดเป็นร้อยละ 34   

3.3.4.3 กิจกรรมที่เข้ามาท าในพื้นที่โครงการ 
1) ล าดับที่หนึ่ง คือ รับนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 52 
2) ล าดับที่สอง คือ เรียนหนังสือ/สอนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 38  

 3.3.5 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวก   
3.3.5.1 สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการปรับปรุง ได้มีความต้องการตามล าดับดังนี้ 

1) ล าดับที่หนึ่ง คือ สนามเด็กเล่น 
2) ล าดับที่สอง คือ ที่นั่งพักผ่อน 
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3) ล าดับที่สาม คือ ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
3.3.5.2 กิจกรรมประเภทนันทนาการที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมเติม 

1) ล าดับที่หนึ่ง คือ แปลงเกษตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
2) ล าดับที่สอง คือ เครื่องเล่นเสริมทักษะ 
3) ล าดับที่สาม คือ เครื่องออกก าลังกาย 

3.3.5.3 กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมเติม 
1) ล าดับที่หนึ่ง คือ ม้านั่งส าเร็จรูป 
2) ล าดับที่สอง คือ ซุ้ม/ศาลา 
3) ล าดับที่สาม คือ โต๊ะ/เก้าอ้ี 

3.3.5.4 สิ่งอ านวยความสะดวกที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมเติม 
1) ล าดับที่หนึ่ง คือ ที่นั่งพักผ่อน 
2) ล าดับที่สอง คือ ถังขยะ 
3) ล าดับที่สาม คือ Wi-Fi 

 
3.4  การสรุปศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ 
 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพของพ้ืนที่โครงการท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาข้อจ ากัดต่างๆ 
รวมถึงการเข้าใช้พ้ืนที่ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการเพ่ือทราบถึงแนวทางการแก้ ไขปัญหาต่างๆ        
ของพ้ืนที่โครงการและน าไปต่อยอดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ของพ้ืนที่นั้น (ดังตารางที่ 3.5) 
 
ตารางท่ี 3.5 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remark 

พ้ืนที่ Zone A มีเนื้อที่
ป ร ะมาณ 5 ,340 . 75 
ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ ด้ านทิศตะวันออก
ของโครงการ เป็นพ้ืนที่
ล า นกิ จ ก ร ร ม  ถู ก ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย ก า ร
ป รั บ ป รุ ง พ้ื น ที่ ล า น
กิจกรรม พ้ืนที่พักผ่อน 
และจัดสวนส่วนโชว์ พ้ืนที่
มีลักษณะโดนแสงทั้งวัน 

พ้ืนที่นี้ เป็นพ้ืนที่บริเวณ
ด้านข้างของโรงเรียน ซึ่ง
บริ เ วณพ้ืนที่ เป็ นลาน
กิจกรรม จะมีสนามเด็ก
เล่นอยู่ภายในพ้ืนที่ท าให้
มี ผู้ ใ ช้ ม ากพอสมควร 
พ้ืนที่มีสภาพเสื่อมโทรม
มีพ้ืนที่พักผ่อนและพ้ืนที่
ท ากิจกรรมที่ไม่เพียงพอ
ต่อผู้ ใช้ บริเวณสวนส่วน
โชว์ พืชพรรณขาดการดูแล  

กิ จกร รมและสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกที่จะเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่บริเวณนี้ คือ 
- ลานกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางด้านร่างกาย และพัฒนา
ทักษะทางด้านสังคม 
- พ้ืนที่ พักผ่อนและมีที่นั่ ง
พักผ่อน 
- จัดสวนส่วนพื้นที่ส่วนโชว์ 
- ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ิมเพ่ือให้
ร่มเงาและความร่มรื่น 

ปัญหาของ
พ้ื น ที่ ใ น
บริเวณนี้คือ 
การจัดพ้ืนที
กิจกรรมไม่
เ ห ม า ะ ส ม 
บางส่วนได้
ร่ ม เ ง า แ ค่
เฉพาะบาง
จุด  
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ตารางท่ี 3.5 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remark 
พ้ืนที่ Zone B มีเนื้อที่
ป ร ะ ม า ณ  5,724.12 
ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ทางด้านทิศเหนือของ
โ ค ร ง ก า ร  เ ป็ น พ้ื น ที่
อาคารเรี ยน มีสนาม
หญ้าอยู่บริเวณด้านหน้า
อาคารเรียนอนุบาล 2 
และ 3 มีสนามหญ้าอยู่
บริเวณข้างอาคารเรียน
อนุบาล 3 พ้ืนที่มีความ
เสื่อมโทรมหญ้าในสนาม
แห้ ง และตาย  สภาพ
พ้ืนที่มีแสงแดดในช่วง
เช้ามีลมพัดผ่านทางด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่บริเวณ
อาคารเรียน จะใช้ท า
กิจกรรมส าหรับการ
เรียนการสอน พ้ืนที่
ได้รับแสงแดดในช่วง
เช้าและมีแสงแดดร่ าไร 
ท าให้หญ้าในสนามแห้ง
ต า ยจึ ง ท า ใ ห้ ส ภ าพ
พ้ืนที่ไม่สวยงามและมี
พ้ืนที่ท ากิจกรรมอย่าง
จ ากัด 

กิจกรรมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่
บริเวณนี้ คือ 
- จั ด พ้ื น ที่ ส ว น บ ริ เ ว ณ
ด้านหน้าอาคารเรียน 
- พ้ืนที่การเรียนรู้แปลงผัก
สวนครัว 
- พ้ื น ท า ง เ ดิ น ค อ น ก รี ต
แสตมป์และพ้ืนทางเดินใน
สวนพื้นอิฐมอญ 
- ปลูกไม่สกรีนเพ่ือป่ดกั้น
สายตาตามแนวรั้ว 

ปั ญ ห า ข อ ง
พ้ื น ที่ ใ น
บริ เ วณนี้ คื อ 
พื ช พ ร ร ณ มี
สภาพที่เสื่อม
โท รม  พ้ื นนี้
บ ริ เ วณนี้ จ ะ
ติดกับคลอง
ซึ่งจะส่งผลใน
เรื่องของกลิ่น 
พ้ื น ที่ ถู ก ใ ช้
ประโยชน์ได้
อ ย่ า ง จ า กั ด
เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่ อาคาร
เรียน 

 
พ้ืนที่ Zone C มีเนื้อที่
ป ร ะ ม า ณ  4,898.45 
ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ทางด้านทิศตะวันตก
ของโครงการ เป็นพ้ืนที่
อาคารเรียนและพ้ืนที่
กิจกรรม ต้นไม้มีสภาพ
เสื่อมโทรม มีไม้ยืนต้นให้
ร่ ม เ ง า เ พี ย ง เล็ กน้ อย 
สภาพพ้ืนที่มี ลั กษณะ
โดนแสงแดดทั้งวันมีลม
พั ด ผ่ า น ท า ง ด้ า น ทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 

 
พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่บริเวณ
อาคารเรียนและพ้ืนที่
กิจกรรม ต้นไม้ในพ้ืนที่
มี ส ภ าพ เ สื่ อ ม โ ท รม
ไม่ได้รับการดูแล มีไม้
ยืนต้นให้ร่มเงาเพียง
เล็กน้อย ควรจัดภูมิ
ทัศน์พ้ืนที่ให้ร่มรื่นและ
ส ว ย ง า ม  ป รั บ ป รุ ง
ทางเดินเท้าที่จะเข้าสู่
ภายในตัวอาคาร 

 
กิจกรรมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่
บริเวณนี้ คือ 
- จั ดภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ มี ค ว า ม
สวยงาม 
- ป รั บป รุ ง เ ส้ นท า ง เ ดิ น
สัญจร 
- พ้ื นที่ พั กผ่ อนและที่ นั่ ง
พักผ่อน 

 
ปั ญ ห า ข อ ง
พ้ื น ที่ ใ น
บริ เ วณนี้ คื อ 
พื ช พ ร ร ณ มี
สภาพที่เสื่อม
โทรมไม่ได้รับ
การดูแล  
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ตารางท่ี 3.5 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remark 

พ้ืนที่ Zone D มีเนื้อที่
ประมาณ 4,629 ตาราง
เมตร เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ด้าน
ทิศใต้ของโครงการ เป็น
พ้ืนที่อาคารต่างๆ และ 
มี พ้ืนที่ กิจกรรมอยู่ ใน
บ ริ เ ว ณ นี้  มี ก า ร ใ ช้
ประ โยชน์ ใน พ้ืนที่ ไ ด้
อย่างจ ากัด สภาพพ้ืนที่
มีลักษณะโดนแสงแดด
ช่วงบ่ายและมีแสงแดด
ร่ า ไ ร เนื่ อ งจากถู กตั ว
อาคารบดบังแสง มีลม
พั ด ผ่ า น ท า ง ด้ า น ทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 

พ้ืนที่นี้ เป็นพ้ืนที่บริเวณ
อาคา ร เ รี ย นแ ละ พ้ื น
กิจกรรม มี พ้ืนที่สนาม
หญ้ าบริ เวณด้ านหน้ า
อาคาร 1 จุด พ้ืนที่ ใน
บริเวณมีการใช้ประโยชน์
ได้อย่างจ ากัด ควรจัดภูมิ
ทัศน์ ด้ านหน้ าอาคาร
เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
และเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อน 

กิ จกร รมและสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกที่จะเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่บริเวณนี้ คือ 
-ด จั ด ภู มิ ทั ศ น์ ด้ า น ห น้ า
อาคาร 
- พ้ืนที่ พั กผ่ อนและที่ นั่ ง
พักผ่อน 
- ปลูกไม้สกรีนเพ่ือก าหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน 
 

ปัญหาของ
บริเวณนี้คือ
เ ป็ น พ้ื น ที่
อ า ค า ร พ้ื น
คอนกรีตซึ่ง
ได้มีการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์
จากพ้ืนที่นี้
ไ ด้ อ ย่ า ง
จ ากัด 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
แสดง : แผนผังความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (Bubble Diagram) ภาพที่ 3.28 
สั ญ ลั ก ษ ณ์  : ทางสัญจรหลัก 
                          ทางสัญจรรอง      
        

 

 
 
 
 
 

การเข้าถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ป่ดล้อมด้วยไม้สกรีน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
แสดง : แผนผัง Site Relation ภายในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.29 
สัญลักษณ์ :                   
       พ้ืนที่ป่ดล้อมด้วยไม้สกรีน 

 

 
 
 

 

 
 

การเข้าถึงโครงการ 

พ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ 
พ้ืนที่พักผ่อน 
พ้ืนที่กิจกรรมนันทนาการ 
พ้ืนที่การเรียนรู้แปลงปลูกผัก

สวนครัว พ้ืนที่ส่วนโชว ์
กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน 



 
 

บทท่ี 4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
4.1  ผลงานการออกแบบ 
 

 
ภาพที่ 4.1 บทน า (Introduction)  



111 

 

 
ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.4 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.5 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.6 แนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept Design) 
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ภาพที่ 4.7 ผังแม่แบบ (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.8 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone A) 
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ภาพที่ 4.9 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone B) 
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ภาพที่ 4.10 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone C) 
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ภาพที่ 4.11 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone D) 
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ภาพที่ 4.12 แบบก่อสร้าง (Construction) 
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ภาพที่ 4.13 ทัศนียภาพ (Perspective) 
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ภาพที่ 4.14 ทัศนียภาพ (Perspective) 
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4.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 
ตารางท่ี 4.1 รายงานประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงู (ม.) ศก .ล าต้น (น้ิว) @ หน่วยละ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) หน่วยละ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท)

1

1 แคนา 4.00   4.00            17 ต้น 1,500.00      25,500.00       550.00        9,350.00          

1 โมก 1.00   0.20   482 ต้น 75.00          36,150.00       15.00          7,230.00          

2 บานเช้าสีนวล กถ. 6 นิว้ 0.20   1,031 กระถาง 18.00          18,558.00       2.00            2,062.00          

3 ฟ้าระดิษฐ์ กถ. 4 นิว้ 0.15 558 กระถาง 3.00            1,674.00         2.00            1,116.00          

4 หลิวไต้หวัน กถ. 4 นิว้ 0.15 2,334 กระถาง 3.00            7,002.00         2.00            4,668.00          

5 กระดุมทองเล้ือย กถ. 4 นิว้ 0.15 1,525 กระถาง 2.00            3,050.00         2.00            3,050.00          

6 แดงชาลี กถ. 4 นิว้ 0.15 628 กระถาง 2.00            1,256.00         2.00            1,256.00          

7 โครงเครงเล้ือย กถ. 4 นิว้ 0.15 542 กระถาง 2.30            1,246.60         2.00            1,084.00          

8 พุดซ้อน กถ. 8 นิว้ 0.25 202 กระถาง 30.00          6,060.00         5.00            1,010.00          

2

1 โมก 1.00   0.20   1,267 ต้น 75.00          95,025.00       15.00          19,005.00        

2 คริสตินา่ 0.40   490 ต้น 200.00         98,000.00       8.00            3,920.00          

3 บานเช้าสีนวล กถ. 6 นิว้ 0.20   770 กระถาง 18.00          13,860.00       2.00            1,540.00          

4 ฟ้าระดิษฐ์ กถ. 4 นิว้ 0.15   3,834 กระถาง 3.00            11,502.00       2.00            7,668.00          

5 พลับพลึง กถ. 5 นิว้ 0.15   2,443 กระถาง 10.00          24,430.00       4.00            9,772.00          

6 เข็มปัตเวีย กถ. 8 นิว้ 0.25   751 กระถาง 35.00          26,285.00       5.00            3,755.00          

7 เข็มชมพูพิษณุโลก กถ. 6 นิว้ 0.20   750 กระถาง 8.00            6,000.00         2.00            1,500.00          

8 เดหลีใบมนั กถ. 5 นิว้ 0.15   928 กระถาง 15.00          13,920.00       4.00            3,712.00          

9 พุดซ้อน กถ. 8 นิว้ 0.25   479 กระถาง 30.00          14,370.00       5.00            2,395.00          

10 หนวดปลาดุก กถ. 4 นิว้ 0.15   1,119 กระถาง 4.00            4,476.00         2.00            2,238.00          

11 พุดศุภโชค กถ. 8 นิว้ 0.25   800 กระถาง 30.00          24,000.00       5.00            4,000.00          

12 บูลฮาวาย กถ. 6 นิว้ 0.20   1,292 กระถาง 15.00          19,380.00       2.00            2,584.00          

13 นอีอน กถ. 8 นิว้ 0.25   426 กระถาง 30.00          12,780.00       5.00            2,130.00          

14 บัวดิน กถ. 4 นิว้ 0.15   399 กระถาง 3.00            1,197.00         2.00            798.00            

15 หญ้ามาเลเซีย 107.10 ตร.ม. 17.00          1,820.70         1.50            160.65            

งานประมาณราคาโครงการออกแบบปรบัปรงุภูมทิัศน์โรงเรยีนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลยั เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร

งานประมาณราคาภูมทิัศน์ดาดอ่อน (Softscape) Zone A

ล าดับที่ รายการ
รายละเอียดการปลกู

ปรมิาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

20,620.00            

2,790.00              

11,670.00            

6,100.00              

2,512.00              

2,330.60              

และค่าแรงงาน (บาท)

34,850.00            

43,380.00            

Zone A

ไมย้นืต้น

ไมพุ่้ม/ไมค้ลมุดิน

Zone B

ไมพุ่้ม/ไมค้ลมุดิน

7,070.00              

รวมราคา Zone A ทั้งหมด 131,322.60           

114,030.00           

101,920.00           

15,400.00            

19,170.00            

34,202.00            

30,040.00            

14,910.00            

1,995.00              

1,981.35              

รวมราคา Zone B ทั้งหมด 432,223.35           

7,500.00              

17,632.00            

16,765.00            

6,714.00              

28,000.00            

21,964.00            
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ตารางท่ี 4.1 รายงานประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

สงู (ม.) ศก .ล าต้น (น้ิว) @ หน่วยละ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) หน่วยละ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท)

3 Zone C

1 สารภี 5" 1 ต้น 5,000.00      5,000.00         500.00        500.00            

2 มะฮอกกานใีบใหญ่ 6" 2 ต้น 3,000.00      6,000.00         300.00        600.00            

3 หูกระจง 3.50   5" 3 ต้น 3,500.00      10,500.00       350.00        1,050.00          

1 หมากเขียว 2.00   6 ต้น 350.00         2,100.00         

2 จั๋ง 0.80   2 ต้น 190.00         380.00           

3 โมก 1.00   0.20   290 ต้น 75.00          21,750.00       15.00          4,350.00          

4 คริสตินา่ 0.40   109 ต้น 200.00         21,800.00       8.00            872.00            

5 ริบบิ้นเขียว กถ . 4 นิว้ 0.15   4,977 กระถาง 10.00          49,770.00       2.00            9,954.00          

6 ฟ้าระดิษฐ์ กถ. 4 นิว้ 0.15   2,043 กระถาง 3.00            6,129.00         2.00            4,086.00          

7 บูลฮาวาย กถ. 6 นิว้ 0.20   5,611 กระถาง 15.00          84,165.00       2.00            11,222.00        

8 เดหลีใบมนั กถ. 5 นิว้ 0.15   1,531 กระถาง 15.00          22,965.00       4.00            6,124.00          

9 พุดซ้อน กถ. 8 นิว้ 0.25   260 กระถาง 30.00          7,800.00         5.00            1,300.00          

10 พุดศุภโชค กถ. 8 นิว้ 0.25   1,608 กระถาง 30.00          48,240.00       5.00            8,040.00          

11 หนวดปลาดุก กถ. 4 นิว้ 0.15   1,518 กระถาง 4.00            6,072.00         2.00            3,036.00          

12 แดงชาลี กถ. 4 นิว้ 0.15   2,143 กระถาง 2.00            4,286.00         2.00            4,286.00          

13 ช้องนาง กถ. 4 นิว้ 0.15   1,390 กระถาง 4.00            5,560.00         2.00            2,780.00          

14 สร้อยอนิทนลิ กถ . 11 นิว้ 1.50   8 ต้น 180.00         1,440.00         8.00            64.00              

15 เทียนหยดช่อมว่ง กถ . 6 นิว้ 0.20   893 กระถาง 15.00          13,395.00       1.50            1,339.50          

16 หนวดปลาหมกึ กถ. 6 นิว้ 0.20   4,497 กระถาง 20.00          89,940.00       2.00            8,994.00          

17 ขาไกเ่ขียว กถ. 6 นิว้ 0.20   5,834 กระถาง 18.00          105,012.00     1.80            10,501.20        

18 หญ้ามาเลเซีย 85.10 ตร.ม. 17.00          1,446.70         1.50            127.65            

19 ทรายปรับระดับ 85.10 ตร.ม. 310.00         26,381.00       65.00          5,531.50          

4

1 โมก 1.00   0.20   317 ต้น 75.00          23,775.00       15.00          4,755.00          

2 คริสตินา่ 0.40   124 ต้น 200.00         24,800.00       8.00            992.00            

3 สร้อยอนิทนลิ กถ .11 นิว้ 1.50   16 ต้น 180.00         2,880.00         8.00            128.00            

1 ดินปลูก 171.10 ลบ.ม. 450.00         76,995.00       100.00        17,110.00        

2 ค้้ายันไมยู้คา 2 นิว้ 17 ชุด 300.00         5,100.00         100.00        1,700.00          

งานประมาณราคาภูมทิัศน์ดาดอ่อน (Softscape) Zone C

ไมย้นืต้น

ไมพุ่้ม/ไมค้ลมุดิน

5,500.00              

6,600.00              

11,550.00            

2,100.00              

380.00                

ล าดับที่ รายการ
รายละเอียดการปลกู

ปรมิาณ หน่วย
ราคาวัสดุ

งานประมาณราคาโครงการออกแบบปรบัปรงุภูมทิัศน์โรงเรยีนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลยั เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร

56,280.00            

9,108.00              

8,572.00              

8,340.00              

1,504.00              

1,574.35              

22,672.00            

59,724.00            

10,215.00            

95,387.00            

29,089.00            

9,100.00              

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน (บาท)

26,100.00            

รวมงานภูมทิัศน์ดาดอ่อนทั้งหมด 1,346,670.50        

25,792.00            

3,008.00              

รวม Zone D ทั้งหมด 57,330.00            

94,105.00            

28,530.00            

14,734.50            

98,934.00            

115,513.20           

31,912.50            

Zone D

ไมพุ่้ม/ไมค้ลมุดิน

วัสดุปลกู

6,800.00              

รวมวัสดุปลกู 100,905.00           

รวม Zone C ทั้งหมด 624,889.55          
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ตารางท่ี 4.1 รายงานประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

รวมค่าวัสดุ

หน่วยละ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) หน่วยละ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) และค่าแรง (บาท)

1

1.1 งานพื้นทางเดินคอนกรีต

1. ทรายหยาบรองพื้น 0.05 ม. 5.25 ลบ.ม. 360.00         1,890.00         25.00           131.25            2,021.25            

2. คอนกรีตโครงสร้าง 0.10 ม. 10.50 ลบ.ม. 1,635.00       17,167.50       436.00          4,578.00         21,745.50          

3.  ไมแ้บบ 40 ตร.ม. 180.00         7,200.00         133.00          5,320.00         12,520.00          

4. ตะปู 8 กก. 30.00           240.00           240.00              

5. เหล็ก wire mesh 6 มม. @ 0.20 ม. 105.06 ตร.ม. 31.00           3,256.86         5.00             525.30            3,782.16            

40,308 .91          

1.2 งานพื้น Rubber Tile

1. งานปรับทรายพร้อมบดอดั 1165.88 ลบ.ม. 25.00             29,147.00      29,147.00          

2. ทรายหยาบรองพื้น 12.50 ม. 1165.88 ลบ.ม. 360.00         419,716.80      91.00           106,095.08      525,811.88        

3. พื้น Rubble tile  ขนาด 50x50x2.5 ม. 1126.66 ตร.ม. 590.00         664,729.40      239.00          269,271.74      934,001.14        

1,459,813.02      

1,500,121.93      

2

2.1 งานพื้นทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย 1

1. ทรายหยาบรองพื้น 0.05 ม. 1.66 ลบ.ม. 360.00         597.60           25.00           41.50             639.10              

2. คอนกรีตโครงสร้าง 0.10 ม. 3.32 ลบ.ม. 1,635.00       5,428.20         436.00          1,447.52         6,875.72            

3. ไมแ้บบ 5.84 ตร.ม. 180.00         1,051.20         133.00          776.72            1,827.92            

4. ตะปู 1.17 กก. 30.00           35.10             35.10                

5. เหล็ก Wire Mesh 6 มม. @ 0.20 ม. 33.24 ตร.ม. 31.00           1,030.44         5.00             166.20            1,196.64            

6. คอนกรีตพิมพ์ลาย LONDON COBBLE 33.24 ตร.ม. 550.00         18,282.00       99.00           3,290.76         21,572.76          

32,147.24          

2.2 งานพื้นทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย 2

1. ทรายหยาบรองพื้น 0.05 ม. 6.10 ลบ.ม. 360.00         2,196.00         25.00           152.50            2,348.50            

2. คอนกรีตโครงสร้าง 0.10 ม. 12.20 ลบ.ม. 1,635.00       19,947.00       436.00          5,319.20         25,266.20          

3. ไมแ้บบ 201 ตร.ม. 180.00         36,180.00       133.00          26,733.00        62,913.00          

4. ตะปู 40.20 กก. 30.00           1,206.00         1,206.00            

5. เหล็ก Wire Mesh 6 มม. @ 0.20 ม. 122 ตร.ม. 31.00           3,782.00         5.00             610.00            4,392.00            

6. คอนกรีตพิมพ์ลาย 122 ตร.ม. 550.00         67,100.00       99.00           12,078.00        79,178.00          

175,303.70        

งานประมาณราคาโครงการออกแบบปรบัปรงุภูมทิัศน์โรงเรยีนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลยั เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร

งานประมาณราคาภูมทิัศน์ดาดแขง็  Zone A

ล าดับที่ รายการ ปรมิาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมงานพ้ืนทางเดินคอนกรตี

รวมงานพ้ืน Rubber Tile

รวมงาน Zone A ทั้งหมด

รวมงานพ้ืนทางเดินคอนกรตีพิมพ์ลาย LONDON COBBLE 

รวมงานพ้ืนทางเดินคอนกรตีพิมพ์ลาย 

Zone A

Zone B
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ตารางท่ี 4.1 รายงานประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมค่าวัสดุ

หน่วยละ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) หน่วยละ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) และค่าแรง (บาท)

2

2.3 งานแปลงผักสวนครัว

1. งานคันหินส้าเร็จรูป ขนาด 15x300x100 ซม. สีเทา 68 ท่อน 180.00         12,240.00       50.00           3,400.00         15,640.00          

2. ทรายหยาบรองพื้น 0.05 ม. 0.50 ลบ.ม. 360.00         180.00           25.00           12.50             192.50              

3. คอนกรีตหยาบ 0.05 ม. 0.50 ลบ.ม. 1,400.00       700.00           398.00          199.00            899.00              

4. งานพื้นหินเกล็ด 22.50 ลบ.ม. 600.00         13,500.00       13,500.00          

5. กระบะปลูกผักสวนครัว ขนาด 1.00x4.50 ม. 4 กระบะ 2,600.00       10,400.00       10,400.00          

6. กระบะปลูกผักสวนครัว ขนาด 3.00x3.60 ม. 6 กระบะ 6,100.00       36,600.00       36,600.00          

7. ศาลาไมร้ะแนงพร้อมหลังคาโพลีคาร์บอเนต 1 L/S 128,000.00    128,000.00      128,000.00        

8. แผ่นทางเดินปูนเปลือย ขนาด 0.40x0.80 ม. 35 แผ่น 95.00           3,325.00         26.25           918.75            4,243.75            

209,475.25        

416,926.19        

3

3.1 พื้นทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย 

1. ทรายหยาบรองพื้น 0.05 ม. 5.37 ลบ.ม. 360.00         1,933.20         25.00           134.25            2,067.45            

2. คอนกรีตโครงสร้าง 0.10 ม. 10.74 ลบ.ม. 1,635.00       17,559.90       436.00          4,682.64         22,242.54          

3. ไมแ้บบ 30 ตร.ม. 180.00         5,400.00         133.00          3,990.00         9,390.00            

4. ตะปู 6 กก. 30.00           180.00           180.00              

5. เหล็ก Wire Mesh 6 มม. @ 0.20 ม. 107.39 ตร.ม. 31.00           3,329.09         5.00             536.95            3,866.04            

6. คอนกรีตพิมพ์ลาย ROYAL RANDOM 107.39 ตร.ม. 550.00         59,064.50       99.00           10,631.61        69,696.11          

107,442.14        

3.2 ศาลาไมร้ะแนงขนาด 18.00x4.00 ม. 1 งาน 126,000.00    126,000.00      126,000.00        

3.3 โต๊ะสนามพร้อมมา้นัง่ 6 ตัว 10,900.00     65,400.00       65,400.00          

3.4 กระถางปูนซีเมนต์ทรงปากบาน ขนาด 40x50 ซม. 8 กถ. 200.00         1,600.00         1,600.00            

รวมงาน Zone B ทั้งหมด

งานประมาณราคาโครงการออกแบบปรบัปรงุภูมทิัศน์โรงเรยีนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลยั เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร

งานประมาณราคาภูมทิัศน์ดาดแขง็  Zone B

ล าดับที่ รายการ ปรมิาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

Zone B

Zone C

รวมพ้ืนทางเดินคอนกรตีพิมพ์ลาย  ROYAL RANDOM

รวมงานแปลงผักสวนครวั



128 

 

ตารางท่ี 4.1 รายงานประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

(ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์) 

 

รวมค่าวัสดุ

หน่วยละ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) หน่วยละ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) และค่าแรง (บาท)

2

2.3 งานแปลงผักสวนครัว

1. งานคันหินส้าเร็จรูป ขนาด 15x300x100 ซม. สีเทา 68 ท่อน 180.00         12,240.00       50.00           3,400.00         15,640.00          

2. ทรายหยาบรองพื้น 0.05 ม. 0.50 ลบ.ม. 360.00         180.00           25.00           12.50             192.50              

3. คอนกรีตหยาบ 0.05 ม. 0.50 ลบ.ม. 1,400.00       700.00           398.00          199.00            899.00              

4. งานพื้นหินเกล็ด 22.50 ลบ.ม. 600.00         13,500.00       13,500.00          

5. กระบะปลูกผักสวนครัว ขนาด 1.00x4.50 ม. 4 กระบะ 2,600.00       10,400.00       10,400.00          

6. กระบะปลูกผักสวนครัว ขนาด 3.00x3.60 ม. 6 กระบะ 6,100.00       36,600.00       36,600.00          

7. ศาลาไมร้ะแนงพร้อมหลังคาโพลีคาร์บอเนต 1 L/S 128,000.00    128,000.00      128,000.00        

8. แผ่นทางเดินปูนเปลือย ขนาด 0.40x0.80 ม. 35 แผ่น 95.00           3,325.00         26.25           918.75            4,243.75            

209,475.25        

416,926.19        

3

3.1 พื้นทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย 

1. ทรายหยาบรองพื้น 0.05 ม. 5.37 ลบ.ม. 360.00         1,933.20         25.00           134.25            2,067.45            

2. คอนกรีตโครงสร้าง 0.10 ม. 10.74 ลบ.ม. 1,635.00       17,559.90       436.00          4,682.64         22,242.54          

3. ไมแ้บบ 30 ตร.ม. 180.00         5,400.00         133.00          3,990.00         9,390.00            

4. ตะปู 6 กก. 30.00           180.00           180.00              

5. เหล็ก Wire Mesh 6 มม. @ 0.20 ม. 107.39 ตร.ม. 31.00           3,329.09         5.00             536.95            3,866.04            

6. คอนกรีตพิมพ์ลาย ROYAL RANDOM 107.39 ตร.ม. 550.00         59,064.50       99.00           10,631.61        69,696.11          

107,442.14        

3.2 ศาลาไมร้ะแนงขนาด 18.00x4.00 ม. 1 งาน 126,000.00    126,000.00      126,000.00        

3.3 โต๊ะสนามพร้อมมา้นัง่ 6 ตัว 10,900.00     65,400.00       65,400.00          

3.4 กระถางปูนซีเมนต์ทรงปากบาน ขนาด 40x50 ซม. 8 กถ. 200.00         1,600.00         1,600.00            

300,442.14        

4 Zone D

4.1 งานสนามเด็กเล่น

1. ทรายหยาบรองพื้น 0.05 ม. 14 ลบ.ม. 360.00         5,040.00         25.00           350.00            5,390.00            

2. คอนกรีตหยาบ 0.10 ม. 27.91 ลบ.ม. 1,400.00       39,074.00       398.00          11,108.18        50,182.18          

3. ไมแ้บบ 100.09 ตร.ม. 180.00         18,016.20       133.00          13,311.97        31,328.17          

4. ตะปู 20 กก. 30.00           600.00           600.00              

5. เหล็ก Wire Mesh 6 มม. @ 0.20 ม. 279.18 ตร.ม. 31.00           8,654.58         5.00             1,395.90         10,050.48          

6. พื้น Rubble tile  ขนาด 50x50x2.5 ม. 293.23 ตร.ม. 590.00         173,005.70      239.00          70,081.97        243,087.67        

4.2 1. ศาลาไมร้ะแนงขนาด 18.00x4.00 ม. 1 งาน 126,000.00    126,000.00      126,000.00        

2. ศาลาไมร้ะแนงขนาด 6.00x4.20 ม. 2 งาน 42,000.00     84,000.00       84,000.00          

3. โต๊ะสนามพร้อมมา้นัง่ 6 ตัว 10,900.00     65,400.00       65,400.00          

4. กระถางปูนซีเมนต์ทรงปากบาน ขนาด 40x50 ซม. 16 กถ. 200.00         3,200.00         3,200.00            

619,238 .50        

8 ,091,981.94     

4,183,399.26      

1,127,426.10      

5,310,825.36      

(ห้าล้านสามแสนหนึง่หมืน่แปดร้อยย่ีสิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์ )

รวมงาน Zone D ทั้งหมด

รวมงานภูมทิัศน์ดาดแขง็ทั้งหมด

รวมงาน Softscape และ Hardscape

ค่า Factor F (1.2695)

รวมเป็นเงนิทั้งหมด

รวมงาน Zone B ทั้งหมด

งานประมาณราคาโครงการออกแบบปรบัปรงุภูมทิัศน์โรงเรยีนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลยั เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร

งานประมาณราคาภูมทิัศน์ดาดแขง็  Zone B

ล าดับที่ รายการ ปรมิาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

Zone B

Zone C

รวมพ้ืนทางเดินคอนกรตีพิมพ์ลาย  ROYAL RANDOM

รวมงาน Zone C ทั้งหมด

รวมงานแปลงผักสวนครวั



 
 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุป 
 จากการศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 171/1567 ถนนเวชยันต์รังสฤษฎิ์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา หรือ 20,592.41 ตารางเมตร แบ่งเป็น
พ้ืนที่ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์จ านวน 7 ไร่ 4 งาน หรือ 11,765 ตารางเมตร โดยทางโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ได้มีความต้องการที่จะปรับปรุงและให้ออกแบบภูมิทัศน์บริเวณภายใน
โรงเรียน เนื่องจากสภาพภายในพ้ืนที่มีความเสื่ อมโทรมมีพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท ากิจกรรม          
มีสถานที่พักผ่อนที่ไม่เหมาะสมส าหรับผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานกลับจากโรงเรียน จากการศึกษา
ความต้องการข้างต้น สามารถน ามาประกอบเพ่ือใช้ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และก าหนด
รูปแบบกิจกรรม ซึ่ งจากการประมาณราคา  เป็นงบประมาณทั้ งสิ้น 5 ,310 ,825.36 บาท                
(ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์) แบ่งพ้ืนที่ออกแบบเป็น 4 Zone ได้ดังนี้ 

5.1.1 Zone A มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 5,340.75 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่สนามหญ้าและพ้ืนที่
กิจกรรม ภายในบริเวณสนามหญ้ามีพ้ืนที่ที่เสื่อมโทรมมีอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ช ารุดทรุดโทรม พืชพรรณ
เดิมในพ้ืนที่ให้ร่มเงาได้แค่เฉพาะบางจุดเท่านั้น จึงต้องท าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าห้องธุรการ
เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส่วนโชว์ เพ่ิมพ้ืนที่ท ากิจกรรมและพ้ืนที่พักผ่อนบริเวณลานกิจกรรม และปรับปรุงพ้ืนที่
บริเวณสนามหญ้าให้มีความร่มรื่นและสวยงาม 

5.1.2 Zone B มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 5,724.12 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่อาคารเรียน และ      
มีสนามหญ้าอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน สภาพพ้ืนที่มีความเสื่อมโทรม จึงต้องจัดภูมิทัศน์บริเวณ
ด้านหน้าอาคารเรียนเพ่ือให้เกิดความสวยงามแก่พ้ืนที่ และเพ่ิมพ้ืนที่ท ากิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของนักเรียน 

5.1.3 Zone C มีขนาดพื้นที่ประมาณ 4,898.45 ตารางเมตร เป็นพื้นที่บริเวณสระว่ายน้ าและ
อาคารรับเลี้ยงเด็ก บริเวณอาคารรับเลี้ยงเด็กได้มีการจัดภูมิทัศน์แต่ไม่ได้รับการดูแล จึงต้องท าการจัด
ภูมิทัศน์ใหม่และเพ่ิมพ้ืนที่ท ากิจกรรมและพ้ืนที่พักผ่อนให้กับผู้ปกครองที่มารอรับนักเรียน 

5.1.4 Zone D มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 4,629 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่บริเวณอาคารต่างๆ       
ในพ้ืนที่นีไ้ม่ได้มีการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์มากนัก จึงต้องมีการใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โดยการเพ่ิม
พ้ืนที่พักผ่อนให้แก่ผู้ปกครองและมีการปลูกต้นไม้ลงในบล็อกปลูกเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 เพ่ือเป็นโอกาสในการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ และเป็นการจัดการพ้ืนที่ภายในที่มี
อยู่อย่างจ ากัดเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.2.2 เพ่ือให้การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย สามารถน าไป
ก่อสร้างได้จริง ในการออกแบบควรค านึงถึงวัสดุในการน ามาใช้ ควรเลือกพืชพรรณที่มีความทนทาน 
แข็งแรง และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ภายในโครงการ 
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แนวความคิดในการออกแบบพ้ืนที่กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.  แนวความคิดในการออกแบบพื้นที่กิจกรรม 
 แนวความคิดในการออกแบบพ้ืนที่กิจกรรมจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ในการ
ออกแบบพื้นที่กิจกรรมสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ต้องมีข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นแต่
ละชนิดให้กับเด็ก เพราะไม่ต้องการให้เกิดอันตรายแก่เด็กและช่วยป้องกันการเจ็บตัว เด็กปฐมวัยเป็น
ช่วงวัยที่มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จาก
การศึกษาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในการออกแบบจะแบ่งพ้ืนที่ส าหรับพ้ืนที่กิจกรรมได้ 3 แห่งเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยพ้ืนที่กิจกรรมจะอยู่ใน Zone A 2 แห่ง และ 
Zone D 1 แห่ง ซึ่งจะแบ่งพ้ืนที่กิจกรรมได้ดังนี้ 
 1. Zone A1 คือ บริเวณพ้ืนที่กิจกรรมจะอยู่ทางทิศตะวันออกของโครงการ ติดกับทางเข้า
หลักของโรงเรียน โดยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือหลังห้องธุรการ บริเวณพ้ืนที่กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรม
พัฒนาการด้านสังคม ซึ่งพัฒนาการทางด้านสังคมจะท าให้เด็กในวัยนี้สร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 
 2. Zone A2 คือ บริเวณพ้ืนที่กิจกรรมจะอยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการ จะติดกับอาคาร
เรียนอนุบาล 1 บริเวณพ้ืนที่กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกาย ซึ่งพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายของเด็กปฐมวัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 วัย คือ ก่อนวัยเรียน (2 -5 ปี) และวัยเรียน (5-12ปี) จะ
เน้นในเรื่องของการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ โดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการใช้ตาและมือประสานกันใน
การท ากิจกรรมต่างๆ 
 3. Zone D1 คือ บริเวณพ้ืนที่กิจกรรมจะอยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการ จะติดกับอาคาร
เรียนอนุบาล 3 และอาคารศูนย์กิจกรรม บริเวณพ้ืนที่กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา เป็นการท ากิจกรรมโดยใช้การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ การรับรู้ รู้จักสังเกต   
จ าจ า และการวิเคราะห์ ซึ่งจะใช้ตาและมือท างานประสานกันเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 จากการศึกษาพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในการออกแบบการเลือกเครื่องเล่นตามพัฒนาการเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วย
ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ โดยจะแบ่งรูปแบบเครื่องเล่นตามพื้นที่กิจกรรม ดังนี้   

1) พัฒนาการด้านร่างกาย รูปแบบของเครื่องเล่นจะเน้นในเรื่องของการเคลื่อนไหว 
เคลื่อนที่ กระโดด และการปีนบ่าย โดยใช้กล้ามเนื้อ การใช้ตา และมือประสานกันในการท ากิจกรรม 



   
ที่มา : https://www.pinterest.com 

2) พัฒนาการทางด้านสังคม รูปแบบของเครื่องเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเล่นที่เน้นการ
เล่นเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 

    
 ที่มา : https://www.pinterest.com 
 

3) พัฒนาการทางด้านสติปัญญา รูปแบบของเครื่องเล่นจะเน้นในเรื่องของการคิด 
วิเคราะห์ แยกแยะ และเรื่องของสีสัน ซึ่งจะท าให้มีความคิดท่ีสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

   
ที่มา : https://www.pinterest.com 
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แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสอบถาม 
 

เรื่อง การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

 
 แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ส าหรับประกอบการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
ในรายวิชาปัญหาพิเศษ เรื่องการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย       
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามอย่างอิสระตามความเป็น
จริง ค าตอบและข้อความที่ได้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแต่อย่างใดแต่จะมีผลประโยชน์ต่อการศึกษา
ของนักศึกษาต่อไป 
 
ค าชี้แจง 1. กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
  2. เนื้อหาในแบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 ผู้ประเมินแบบสอบถาม 
 ( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) คุณครู/อาจารย์ ( ) ผู้ปกครอง ( ) อ่ืนๆ...................... 
 1.2 อายุ 
 ( ) ต่ ากว่า 14 ปี   ( ) 14-24 ปี  ( ) 25-35 ปี 
 ( ) 36-45 ปี  ( ) 46-55 ปี  ( ) 55 ปี ขึ้นไป 
 1.3 ระดับการศึกษา 
 ( ) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา    ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น 
 ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   ( ) อนุปริญญา/ปวส. 
 ( ) ปริญญาตรี     ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
 1.4 อาชีพ 
 ( ) นักเรียน/นักศึกษา    ( ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
 ( ) พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน   ( ) แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 
 ( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   ( ) เกษตรกร 
 ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... . 
 
 
 1.5 สถานภาพ  
 ( ) โสด      ( ) สมรส 



 ( )  หย่า/หม้าย     ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความการเข้าใช้พ้ืนที่ 
 2.1 ท่านเข้ามาในพ้ืนทีโ่รงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยในวันใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
 ( ) วันจันทร์-วันศุกร์    ( ) วันเสาร์-วันอาทิตย์ 
 ( ) ทุกวัน     ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................  
 2.2 ท่านเข้ามาใช้พื้นที่โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยในช่วงเวลาใด (เลือกตอบได้เพียง 1ข้อ) 
 ( ) ช่วงเช้า  ( ) ช่วงกลางวัน  ( ) ช่วงเย็น 
 2.3 ท่านเข้ามาท ากิจกรรมใดในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย (เลือกตอบได้เพียง 1ข้อ) 
 ( ) สอนหนังสือ  ( ) อ่านหนังสือ  ( ) พักผ่อน   
 ( ) รับนักเรียน  ( ) ติดต่อราชการ           ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................. 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวก  ภายใน
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
 3.1 สิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนแห่งนี้ท่านคิดว่าควรปรับปรุงมากน้อยเพียงใด (กรุณา
เติมเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามล าดับที่ใหไ้ว้) 

กิจกรรม 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
สุด 

1. ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน      
2. ที่นั่งพักผ่อน      
3. สนามเด็กเล่น      
4. ทางเดินเท้า      

 
 3.2 กิจกรรมประเภทนันทนาการที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมเติม (กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลง
ในช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 

กิจกรรม 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
สุด 

1. แปลงเกษตรเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้      
2. เครื่องเล่นเสริมทักษะ      
3. เครื่องออกก าลังกาย      

3.3 กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมเติม (กรุณาเติมเครื่องหมาย 
 ลงในช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 



กิจกรรม 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
สุด 

1. ม้านั่งส าเร็จรูป      
2. ซุ้ม/ศาลา      
3. โต๊ะ/เก้าอ้ี      

 
 3.4 สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีท่านต้องการให้มีเพ่ิมเติม (กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 

กิจกรรม 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
สุด 

1. ที่นั่งพักผ่อน      
2. ถังขยะ      
3. Wi-Fi      

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

         ขอขอบคุณครับ/ค่ะ 
 



ประวัติผู้จัดท า 
 

ชื่อ   นางสาวธนศรัณย์  ภัคธนแดงโตนันท์ 
เกิด  27 ธันวาคม  2538 
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    โรงเรียนอุดมวิทยา  จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนอุดมวิทยา  จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2556 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนหอวัง  จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  
 สถานที่ติดต่อ  43/30 หมู่ 7 ต าบลคลองสอง  อ าเภอคลองหลวง  
    จังหวัดปทุมธานี  12120 
    โทรศัพท์ : 09 2994 4223 
    E-mail : sirikon_nook@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติผู้จัดท า 
 

ชื่อ   นายจิรันธนิน  คงธนทวีทรัพย์ 
เกิด  29 ธันวาคม  2539 
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    โรงเรียนพวงคราม  จังหวัดสระแก้ว 
 ปีการศึกษา  2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา  กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา  2556 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา  กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา  2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 สถานที่ติดต่อ              361/28 แขวงสายไหม  เขตสายไหม  
    กรุงเทพมหานคร  10220 
    โทรศัพท์ : 08 3007 7129 
    E-mail : tung2539tung@hotmail.com 
 
 


