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 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี สามารถเข้าสู่พ้ืนที่โครงการได้จากถนนรังสิต - นครนายก มีขนาดพ้ืนที่โครงการ 
10,668 ตารางเมตร ดูแลรับผิดชอบโดยนิติบุคคลหมู่บ้านและเทศบาลต าบลธัญบุรี ซึ่งต้องการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ จึงต้องท าการศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการและท าแบบสอบถาม พบว่าผู้ใช้ 
สวนสาธารณะส่วนใหญ่ต้องการออกก าลังกายและนั่งพักผ่อน จากการศึกษาพ้ืนที่พบว่าพ้ืนที่ใน 
โครงการไม่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการจัดพ้ืนที่การออกก าลังกายและนั่งพักผ่อนมีไม่เพียงพอต่อการ 
ใช้งาน จึงเป็นที่มาของแนวความคิด “TREE IN THE PARK” แนวความคิดที่ได้มาจากความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับชื่อโครงการหมู่บ้านพฤกษาที่แปลว่าต้นไม้ จึงน าเอาความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ 
มาเป็นแนวความคิดในการออกแบบและรูปทรง (Hardscape) เป็นรูปทรงของใบไม้และต้นไม้รวมถึง 
การเลือกใช้วัสดุ เพ่ือให้กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยค่าด าเนินการก่อสร้างภูมิทัศน์โครงการนี้ใช้งบ 
โดยประมาณ 4,176,441 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) สามารถแบ่ง
พ้ืนที่ในโครงการได้ดังนี้ ผู้จัดท าจึงท าการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ และความ
ต้องการของ ผู้ใช้ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบ โดยสามารถแบ่งพ้ืนที่ท าการศึกษาออกเป็น 4 โซน    
 พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนทีท่ ากิจกรรมออกก าลังกาย เป็นพ้ืนที่อยู่หน้าโครงการทางทิศตะวันตก มี
ขนาดพ้ืนที่ 4,090 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ ติดกับทางสัญจรหลักผลกระทบเรื่อง มุมมองและฝุ่นละออง
เนื่องจากติดกับทางสัญจรหลัก ลักษณะของพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่ลานเครื่องออกก าลังกายที่ไม่มีการแบ่ง
ประเภทแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน จึงออกแบบให้มีการปลูกต้นไม้ให้เป็นแนวกันฝุ่นละอองและเสียงรบ
การจากทางสัญจรหลัก และออกแบบพื้นที่การใช้กิจกรรมให้เหมาะสม    
 พ้ืนที่ Zone B เป็นพื้นที่พักผ่อน มีขนาดพื้นที่ 1,923 ตารางเมตร เป็นพื้นที่รกร้างที่ไม่ได้ใช้ 
ประโยชน์และไม่ได้รับการดูแล จึงออกแบบให้พ้ืนที่โซนนี้เป็นพ้ืนที่ส่วนนั่งพักผ่อนและมีทัศนียภาพที่ 
สวยงาม   
 พ้ืนที่ Zone C พ้ืนที่ส่วนบริการ มีขนาดพ้ืน 980 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ส่วนข้างทางทิศเหนือ 
เป็นพ้ืนที่รกร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และไม่ได้รับการดูแล จึงออกแบบให้พื้นที่โซนนี้เป็นพ้ืนที่ส่วนบริการ 
มีการสร้างห้องน้ าและลานจอดรถจักรยานยนต์ส าหรับผู้มาใช้พื้นที่           
  พ้ืนที่ Zone D พ้ืนที่สนามฟุตบอล มีขนาดพ้ืนที่ 3,675 ตารางเมตร พ้ืนที่ส่วนหลังสุดของ
โครงการเป็น  
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านพฤกษา 2 
คลองแปด หมู่ 1 ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยหมู่บ้านพฤกษา 2 มีจ านวนครัวเรือนที่
อาศัยอยู่ 1,546 ครัวเรือน ปัจจุบันสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 อยู่ในการดูแลของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน มีพ้ืนที่โดยรวมทั้งหมด 6 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา หรือ 10,668 ตารางเมตร ภายในสวนสาธารณะ
ประกอบไปด้วย สนามเด็กเล่น ลานออกก าลังกาย สนามตะกร้อ สนามเปตอง เวทีเต้นแอโรบิค และ
สนามฟุตบอล 

 ปัจจุบันสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 เป็นสวนสาธารณะที่ขาดการดูแลและมีพ้ืนที่รกร้าง
อันเกิดจากพืชพรรณที่ไม่ได้รับการดูแลและประกอบกับประชากรบุกรุกพ้ืนที่เข้ามาใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
ที่ไม่เหมาะสมท าให้พ้ืนที่มีการเสื่อมโทรมลงและท าให้คนภายในหมู่บ้านไม่สามารถท ากิจกรรมภายใน
บริเวณพ้ืนที่นั้นได้  
 ดังนั้น โครงการออกแบบปรังปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 จึงเป็นโครงการที่จัดท า
การออกแบบปรังปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะแห่งนี้ให้เป็นพ้ืนที่ออกก าลังกายซึ่งท ากิจกรรมอาทิเช่น สนามเด็ก
เล่น ลานออกก าลังกาย สนามตะกร้อ สนามเปตอง เวทีเต้นแอโรบิค และสนามฟุตบอล ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านพฤกษา 2  
 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 ศึกษาแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะ 

1.2.2 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
1.2.3 ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการเพ่ือก าหนดรูปแบบของกิจกรรม 
1.2.4 เพ่ือการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด  อ าเภอ

ธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
 

1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
1.3.1 ขอบเขตการเข้าถึงโครงการ 

          1.3.1.1 เส้นทางที่ 1 จาก ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เดินทางมายังถนน รังสิต - นครนายก 
ประมาณ 18.9 กิโลเมตร กลับรถใต้สะพานคลองแปดแล้วข้ามสะพานเลียบคลองแปดถึงโครงการ 

            1.3.1.2 เส้นทางที่ 2 จาก ทางเข้าโครงการตรงมาประมาณ 2 กิโลเมตร พ้ืนที่โครงการ
ออกแบบอยู่ฝั่งซ้าย 
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ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงโครงการ 
ที่มำ : http://www.google.com/maps    
 

 1.3.2 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด เป็นพ้ืนที่
ส่วนบุคคลตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยพ้ืนที่โครงการมีขนาด 6 ไร่ 
2 งาน 67 ตารางวา หรือ 10,668 ตารางเมตร 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.2 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่มำ : http://www.google.com/maps    
  
 1.3.3 ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบ 
           โครงการตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด หมู่ 1 ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
มีเนื้อที่โดยรวมทั้งหมด 6 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา หรือ 10,668 ตารางเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
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เรื่อง  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด    
แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบ ภำพที ่1.3 
สัญลักษณ์ :                     
                           ลูกศรชี้บอกพ้ืนที่ 
 

 

ทิศตะวันออก ติดกับ 
พื้นที่รกร้างและคลองส่งน้้า 

ทิศเหนือ ติดกับ  
บ้านพักอาศัยใน 

หมู่บ้านพฤกษา 2 

ทิศใต้ ติดกับ  
บ้านพักอาศัยใน 
หมู่บ้านพฤกษา 2 

ทิศตะวันตก ตดิกับ ถนนสายหลัก

ของหมู่บ้านพฤกษา 2 
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะ 
 1.4.2 ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานทางด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
 1.4.3 ทราบถึงข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการเพ่ือก าหนดรูปแบบของกิจกรรม 
 1.4.4 เพ่ือน าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 
อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
 
1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 1.5.1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบสวนสาธารณะและกรณีศึกษา 
        1.5.1.1 ศึกษาความหมายล าดับของสวนสาธารณะและรัศมีการให้บริการ 
         1.5.1.2 ศึกษาหลักการด้านพื้นที่นันทนาการ 
         1.5.1.3 ศึกษาแนวคิดในการออกแบบสวนสาธารณะ 
         1.5.1.4 ศึกษาอุปสรรคของการจัดวางระบบสวนสาธารณะตามพฤติกรรมการใช้ 
         1.5.1.5 ศึกษาสวนสาธารณะที่ดีของหมู่บ้าน 
 1.5.2 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการและผู้ใช้ 

        1.5.2.1 ศึกษาเก่ียวกับสภาพพ้ืนที่ 
                 1) ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
                 2) ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
                 3) ศึกษาลักษณะดิน 

        4) ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
                            5) ศึกษาพืชพรรณเดิม 
                            6) ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
                            7) ศึกษารูปแบบของสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพ้ืนที่โครงการ 
                            8) ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 

  1.5.2.2 ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
           1) ศึกษาประเภทและจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
           2) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ   

 1.5.3 การสรุปข้อมูล 
         1.5.3.1 สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
                   1.5.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่ จากพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้ 

                    1.5.3.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

  1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
         1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
         1.5.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ  
         1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
         1) แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 
         2) แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)   
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                             3) แนวความคิดด้านระบบสัญจร 
          4) แนวความคิดด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
          5) แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
          1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด  
                    1.5.4.5 สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ  
                    1.5.4.6 สร้างเกณฑ์ในการประเมินแบบทางเลือกและทางเลือกที่ดีที่สุด           
                    1.5.4.7 เสนอแบบแปลนแนวความคิด (Concept Plan) 
                               1) แบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan)  

          2) รูปด้าน (Elevation) 
          3) รูปตัด (Section) 
          4) ทัศนียภาพ (Perspective) 
          5) การประมาณราคา (Estimation) 
1.5.5 ขั้นตอนการประเมินผลการศึกษา 

         1.5.5.1 สรุปผลการออกแบบ 
         1.5.5.2 น าเสนอผลการออกแบบ 
         1.5.5.3 ข้อเสนอแนะของการออกแบบ 
 1.5.6 จัดท ารูปเล่ม    
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรเสนอผลงำนกำรศึกษำ 
 
 ขั้นตอนกำรศึกษำ 

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบสวนสำธำรณะและ 
กรณีศึกษำ 

1. ศึกษาความหมายล าดับของสวนสาธารณะและรัศมีการ
ให้บริการ 
2. ศึกษาหลักการด้านพื้นที่นันทนาการ 
3. ศึกษาแนวคิดในการออกแบบสวนสาธารณะ 
4. ศึกษาอุปสรรคของการจัดวางสวนสาธารณะตามพฤตกิรรม
การใช้ 
5. ศึกษาสวนสาธารณะที่ดีของหมูบ่้าน 
 
 

กำรน ำเสนอผลงำนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ  
3. ก าหนดแนวความคิดด้านตา่งๆ 
 3.1  แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 

3.2  แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Solfscape) 
3.3  แนวความคิดด้านระบบสัญจร 
3.4  แนวความคิดด้านระบบไฟฟา้และแสงสว่าง 
3.5  แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดูแลรักษาภูมิทัศน ์

4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด (Concept Plan) 
4.1 แบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan)  
4.2 รูปด้าน (Elevation) 
4.3 รูปตัด (Section) 
4.5 การประมาณราคา (Estimation) 

ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสภำพพ้ืนที่ 
1. ศึกษาเกี่ยวกับสภาพพื้นที ่
2. ศึกษาที่ตั้งโครงการ 
3. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
4. ศึกษาลักษณะดิน 
5. ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
6. ศึกษาพืชพรรณเดิม 
7. ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
8. ศึกษารูปแบบของสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมใน
พื้นที่โครงการ 
9. ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมองข้อมูลด้าน
ผู้ใช้ 
10. ศึกษาประเภทและจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
11. ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ   

กำรสรุปข้อมูล 
1. สรุปลักษณะพื้นที่ ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 
2. สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่ จาก
พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้ 
3. ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพื้นที ่และแก้ไขปัญหาพื้นที่อย่าง
เหมาะสม 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมินผล 
1. สรุปผลการออกแบบ 
2. น าเสนอผลการออกแบบ 
3. ข้อเสนอแนะของการออกแบบ 

จัดท ำรปูเล่ม 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลงาน 



 



บทท่ี  2 
การศึกษาหลักการแนวคิดการออกแบบ และกรณีศึกษา 

 
การศึกษาแนวความคิด หลักการ และกรณีศึกษา จากการศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุง

ภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด หมู่ 1 ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งในการออกแบบสภาพพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่โครงการ จึงต้องศึกษาแนวความคิดและหลักการที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบสวนสาธารณะ ทฤษฎีเกี่ยวกับพ้ืนที่ว่าง และแนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมการพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะของพ้ืนที่
ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวทางส าคัญ
ที่จะท าการศึกษาท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น ก่อนที่จะด าเนินการศึกษารายละเอียดในบท
ต่อไป เพื่อให้การศึกษาและการวิเคราะห์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง 
 
2.1  ความหมายล าดับของสวนสาธารณะและรัศมีการให้บริการ 
 2.1.1 ความหมายของสวนสาธารณะ 
        อติพร พรหมทะสาร (2543:48) กล่าวว่า สวนสาธารณะ หมายถึง พ้ืนที่ที่สร้างขึ้นโดย
รัฐและท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคล้ายความเมื่อยล้าหรือความตึงเครียดที่
เกิดจากภารกิจประจ าวัน เช่น การเดินเล่น การพักผ่อน การอ่านหนังสือ ออกก าลังกาย เล่นกีฬา เป็น
ต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน และสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดท าการ ภายในบริเวณสวนจะมี
การจัดและตกแต่งไว้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการ 
        เดชา บุญค้ า (2547:50) กล่าวว่า สวนสาธารณะ หมายถึง พ้ืนที่ที่หน่วยงานท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชนจัดหา พัฒนาหรือดูแลรักษาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สาธารณะส าหรับประชาชนทั่วไปได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจโดยไม่เสียเงินปกติหน่อยงานท้องถิ่นมีหน้าที่
ตามกฎหมายในการจัดหา พัฒนาและดูแลรักษาและต้องให้มีความเพียงพอ สวนสาธารณะในเมืองอาจ
เป็นพื้นที่สีเขียวหรือเป็นผิวดาดแข็งก็ได้ 
         อาชัญญา รัตนอุบล (2548:56) กล่าวว่า สวนสาธารณะ หมายถึง สถานที่ที่จัดโดยรับ
เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆ และ
มีการตกแต่งพ้ืนที่ไว้อย่างสวยงาม ประกอบด้วยต้นไม้ ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ สระน้ า สนามหญ้า 
นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม 
ในสวนสาธารณะ เช่น กิจกรรมออกก าลังกายและอ่ืนๆ 
        จากการศึกษาข้างต้นพอสรุปความหมายของสวนสาธารณะได้ว่า สถานที่ที่ใช้ในการ
พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ไว้บริการเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม ใน
สวนสาธารณะ เช่น กิจกรรมออกก าลังกายและอ่ืนๆ 
 2.1.2 ลักษณะทางกายภาพของสวนสาธารณะกับการใช้งาน 
        สวนสาธารณะที่มีการออกแบบวางต าแหน่งที่ตั้งของกิจกรรม มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ครบถ้วน มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่ทรุดโทรมเสื่อมสภาพ ย่อม
มีแรงดึงดูดให้มีผู้มาใช้เป็นจ านวนมาก และส่งผลดีด้านอ่ืนๆ ให้เกิดกับหมู่บ้านนั้นๆ ตามมาด้วย เช่น 
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ท าให้เกิดการรวมกลุ่มทางสังคมที่เหนียวแน่น มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ้งกันและกัน มีผลให้มี
ความรวมมือในการบริหารจัดการหมู่บ้านสูงกว่าปกติมาก เป็นที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งว่า ปรากฏการณ์
เหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะการออกแบบสวนสาธารณะให้มีลักษณะทางกายภาพที่ถูกต้องเหมาะสมกับวิถี
การด ารงชีวิต (ชัชนี วายลี่, 2535:60) 
 2.1.3 ล าดับขั้นของสวนสาธารณะ 
        สวนระดับชุมชน (Community Park) เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในย่านพักอาศัย หัวใจจึง
อยู่ที่การเข้าถึงที่สะดวกและปลอดภัยเพ่ือผู้ใช้ที่มีเวลาว่างใช้ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น เด็ก 
วัยรุ่น แม่บ้าน จึงควรจัดให้มีสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กเล็กกระจายตามจุดต่างๆ ในชุมชน เพ่ือให้เด็ก
เล็กเดินหรือขี่จักรยานมาใช้ได้สะดวก จ านวนสนามเด็กเล่นขึ้นอยู่กับขนาด รวมทั้งรูปร่างของผัง
หมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งอาจมีจ านวนมากกว่า 1 แห่ง ที่อาจแยกออกจากสนามส าหรับเล่นกีฬา ควรเน้น
การจัดเผื่อให้มีสนามส าหรับเล่นกีฬาส าหรับกลุ่มวัยรุ่นให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดการใช้เวลาว่างอย่าง
เหมาะสมเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ สวนสาธารณะระดับชุมชนนี้มักจะมีผู้ใช้สอย
เป็นปริมาณมากร่วมกันทุกกลุ่มอายุ รวมทั้ง เด็กเล็ก เด็ก วัยรุ่น แม่บ้าน ตลอดจนวิธีชีวิตของคนในแต่
ละชุมชนที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น การออกแบบและการวางองค์ประกอบต่างๆ จักต้ องแบ่งโซนโดย
ค านึงการใช้สอย ไม่ให้รบกวนซึ้งกันและกัน 
        สวนระดับชุมชน ที่ตั้ง คลุมพ้ืนที่ให้บริการในรัศมี 1 - 2.5 กิโลเมตร (หรือสามารถ
เดินทางไปถึงได้โดยระบบขนส่งสาธารณะในเวลาไม่เกิน 30 นาที) ส าหรับในพ้ืนที่ที่มีประชาชน
หนาแน่น ควรจะลดระยะของรัศมีการให้บริการให้น้อยลง เพื่อเข้าถึงง่ายขึ้น และที่ส าคัญควรตั้งอยู่บน
ถนนสายหลักของชุมชน 
           ขนาดพ้ืนที่ 2.5 ไร่ / 1,000 คน โดยองค์ประกอบภายในจะประกอบไปด้วย บริเวณร่ม
รื่นส าหรับนั่งเล่นหรือสนามกลางแจ้งประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่สวนที่จัดหาได้เพ่ือจัดกิจกรรม 
แข่งขันกีฬา หรือเป็นลานเอนกประสงค์ เพ่ือออกก าลังกาย เช่น เต้นแอโรบิค ลานกิจกรรม เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีทางเดิน ทางวิ่ง และองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เป็นจุดเด่นหรือสัญลักษณ์ของสวน (ส านักผัง
เมอืง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร:มปพ.) 
 2.1.4 มาตรฐานสวนสาธารณะ 
                   สวนมาตรฐานของพ้ืนที่ สวนสาธารณะต่อชุมชนต่างๆ นั้น ได้มีการก าหนด
มาตรฐานสากลก าหนดสวนระดับชุมชน (Community Park) ลักษณะเป็นสวนสาธารณะส าหรับทุก
เพศทุกวัยในชุมชน มีกิจกรรมที่หลายหลาย มุ่งทั้งประโยชน์ทางการพักผ่อนและการศึกษาคลุมพ้ืนที่
ให้บริการในรัศมี 1-2.5 กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 30 นาที ขนาดพ้ืนที่ 2.5 ไร่/1,000 คน
จากมาตรฐานประเทศต่างๆ ในภูมิภาคจะเห็นได้ว่าประเทศตะวันตกส่วนใหญ่จะมีพ้ืนที่สวนสาธารณะ
สูงกว่ามาตรฐานสากลดังที่ เดชา บุญค้ า ได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่าเนื่องจากประเทศเหล่านี้อยู่ในภูมิภาค
แบบเมืองหนาว ในแง่สังคมวัฒนธรรมนั้น ประเทศตะวันตกได้เข้าสู่ความเป็นเมืองมานานแล้วการ
พัฒนาด้านสวนสาธารณะจึงควบคู่กับการพัฒนาเมือง การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอัน
เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ประเทศตะวันตกสามารถพัฒนาสวนสาธารณะให้เกิน
ระดับมาตรฐานได้ ส าหรับมาตรฐานต่างๆ แตกต่างกันออกไป (เดชา บุญค้ า, 2538:53) 
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ตารางที่ 2.1  มาตรฐานของพ้ืนและรัศมีการให้บริการของพ้ืนที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะ 
ประเภทพื้นที ่ เนื้อท่ีต่อประชากร 

1,000 คน (ไร่) 
ขนาด (ไร่) รัศมีให้บริการ 

(เมตร) เหมาะสมทีสุ่ด เล็กท่ีสดุ 

สนามเด็กเล่น 
สวนละแวกบ้าน 

สนามกีฬา 
สวนระดับชุมชน 

สวนระดับย่าน,เมือง 
 

4 
5 
4 
9 
5 
38 

10 
25 
38 
250 
500 

1,250-2,500 

5 
12.5 
25 
100 
250 

ไม่มีก าหนดแน่นอน 

800 
800 

2,400 
3,200 
4,800 
16,000 

 
สรุป การจัดล าดับขั้นตอนของสวนสาธารณะและมาตรฐานสวนสาธารณะ เป็นการจัดรูปแบบ

ของสวนสาธารณะแต่ละประเภทและความสามารถในการให้บริการ ซึ่งการให้บริการด้านการพักผ่อน
หย่อนใจจะแตกต่างกันตามขนาดของพ้ืนที่ รูปแบบของการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ตั้งและ
ขอบเขตการให้บริการในการวางแผนควรจัดหาสวนสาธารณะระดับต่างๆ กระจายให้ทั่วถึงชุมชน 
 2.1.5 รัศมีในการให้บริการ 

       รัศมีในการให้บริการ คือ ระยะทางพ้ืนที่โครงการออกไปถึงขอบเขตพ้ืนที่เมือง หรือ
พ้ืนที่ชุมชนที่ประชากรมาใช้โครงการนั้นเดินทางมา (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2543:61) 

       2.1.5.1 ระยะการเดินทาง และความสามารถในการเดินทางของผู้ใช้ ได้แก่ระยะทางที่
ผู้ใช้พอใจที่จะเดินทางมาใช้โครงการ โดยมีเงื่อนไขและเรื่องราวของ 

       1) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
       2) ความสามารถในการเดินทาง (Mobility) 
       3) เวลาที่ผู้ใช้ย่อมเสียไปเพ่ือเดินทางมาท ากิจกรรม 

2.1.5.2 ความสะดวกในการเข้าถึง (Acessibility) ได้แก่ เส้นทางต่างๆ ที่ผู้ใช้ ใช้เพ่ือเดิน
ทางเข้ามายังโครงการว่ามีความสะดวกมากเพียงใด อาจเป็นทั้งเส้นทาง ถนน น้ า รถไฟ เดินเท้าและจักรยาน 
ท าให้รัศมีการให้บริการเป็นรูปวงกลม จุดที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่ไม่มีความสะดวกในการเข้าถึงพ้ืนที่อาจอยู่นอก
เขตบริการ ความไม่สะดวกเช่น ฝุ่นมาก ขรุขระ เป็นต้น 

2.1.5.3 อุปสรรค (Obstruction) ได้แก่สิ่งที่อยู่ในเขตบริการแต่มีอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้ผู้เดิน
ทางเข้ามาถึงพ้ืนที่ได้ เช่น แม่น้ า ทางหลวงที่มีการสัญจรความเร็วสูง ก าแพง การจราจรติดขัด เป็นต้น 

2.1.5.4 แรงดึงดูด (Magnet) ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในโครงการที่มีความน่าสนใจพอที่จะดึงดูดผู้ที่อยู่
ไกลออกไป ให้มาสนใจและมาใช้บริการ อาจเป็นชื่อเสียงของโครงการ ทัศนียภาพที่ดีเป็นพิเศษ อุปกรณ์กีฬาที่
ดีเป็นพิเศษ หรือการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น ไม่จ าเป็นที่สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่จะมีความน่าสนใจ ถ้า
ภายในไม่มีแรงดึงดูดอาจมีพ้ืนที่รัศมีน้อยกว่าสวนสาธารณะขนาดเล็กที่มีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่า 
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2.2  หลักการด้านพื้นที่นันทนาการ 
 2.2.1 ความหมายและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ (Recreation) 

        2.2.1.1 ความหมายของกิจกรรมนันทนาการ (Recreation) กิจกรรมนันทนาการกับ
สวนสาธารณะนั้นเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากว่าความส าคัญของสวนสาธารณะในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นอยู่ที่รูปแบบ
ความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การตอบสนองนโยบายและการใช้งานด้านการพักผ่อนของประชาชน
ด้วย ดังนั้นการให้เวลากับการวางแผน และการเขียนโปรแกรมของสวนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น สังคมนั้น ใน
สถานการณ์นั้นเราจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับเนื้อหาทางด้านความต้องการของมนุษย์ในเรื่องของกิจกรรม
การพักผ่อน นันทนาการ (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2543:65) 

   2.2.1.2 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการจากพฤติกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นยัง
สามารถแบ่งประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ได้ดังต่อไปนี้  

        1) นันทนาการด้านการออกก าลังกาย (Physical Recreation) 
        2) นันทนาการด้านสังคม (Social Recreation) 

          3) นันทนาการด้านการเรียนรู้ / ความท้าทาย (Cognitive Recreation) 
                        4) นันทนาการด้านการซึมซับพลังของธรรมชาติ (Enviromental Recreation) 
        5) นันทนาการด้านความสงบของจิตใจ (Self  -  Contained Recreation) 
        6) นันทนาการด้านการแข่งขัน / ความท้าทาย (Competitive Recreation)  
        กิจกรรมที่หลากหลายขึ้นท าให้การวางแผน และการออกแบบสวนสาธารณะท า
ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น การที่คนเราจะเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งนั้น เกิดจากแรงจูงใจของคนนั้นๆ 
(Motivation) ต่อกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง และข้ึนอยู่กับลักษณะนิสัย เพศ วัย ทัศนคติในชีวิต 
สังคม การศึกษา และประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของบุคคลนั้นๆ 
 2.2.2 หลักการด้านพฤติกรรมกับการออกแบบพื้นที่นันทนาการ 
        2.2.2.1 แนวความคิดเก่ียวกับการเลือกกิจกรรมนันทนาการของแต่ละบุคคลมีผู้ศึกษาไว้
ว่าบุคคลประเภทใดจะเลือกกิจกรรมในยามว่างประเภทใดไว้ในหนังสือนันทนาการชุมชนและโรงเรียน
ถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจต่างๆ ของมนุษย์ที่จะน าไปสู่กิจกรรมนันทนาการดังนี้ 
         1) พฤติกรรมพ้ืนฐานทางสังคม (Social Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรม
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของคนภายในชุมชน เช่น กิจกรรมเต้นร า เกี้ยวสาว การเยี่ยมญาติและเพ่ือนฝูง 
          2) พฤติกรรมเกี่ยวข้องผูกพัน (Associative Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
คนที่มีส่วนร่วมหรือสมาชิกในกลุ่มให้มีความผูกพัน เช่น สโมสรผู้รักสัตว์ ชมรมสมาธิและโยคะ 
          3) พฤติกรรมเชิงแข่งขัน (Competitive Behaviors) เป็นกิจกรรมการส่งเสริมสภาพ
การแข่งขัน การประกวดและการทดสอบความสามารถ เช่น เกมส์กีฬา และกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 
         4) พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายและท้าทายความสามารถ (Risk - talking - Behaviors) โดย
ธรรมชาติมนุษย์ต้องการกิจกรรมเสี่ยงอันตรายและท้าทายความสามารถ เช่น การกระโดดร่มและเครื่องร่อน 
         5) พฤติกรรมบุกเบิกค้นหา (Exploratory Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
บุกเบิกค้นหา เช่นการท่องเที่ยว การตั้งค่ายพักแรม การเดินป่า การผจญภัยใต้น้ า 
         6) พฤติกรรมทดแทนหรือสร้างเสริม (Vicarious Behaviors) เป็นกิจกรรมประเภทอ่าน 
พูด เขียน วรรณกรรม ศิลปะการแสดง เป็นต้น 
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          7) สิ่งกระตุ้นทางประสาทสัมผัส (Sensory Behaviors) เป็นกิจกรรมนันทนาการ
ทางสังคม เป็นกิจกรรมสังสรรค์เฉลิมฉลองความสุข สนุกสนาน กิจกรรมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น 
การแสดงคอนเสิร์ต 
          8) การแสดงออกทางร่างกาย (Physical Behaviors) เป็นกิจกรรมประเภทเกมกีฬาการ
เต้นร า กิจกรรมเข้าจังหวะ ระบ า ที่เป็นกิจกรรมการแสดงออก กิจกรรมเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในสวนสาธารณะ
หรือสถานที่อ่ืน  ๆ
        กิจกรรมในสวนสาธารณะที่ส าคัญๆ มีอยู่ 2 ประเภท คือ 
        1) กิจกรรมออกแรง (Active Recreation) 
        2) กิจกรรมผ่อนคลาย (Passive Recreation) 

       ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่แฝงอยู่ในทุกยุคทุกสมัยของสวนสาธารณะคือ กิจกรรม
ทางสังคม โดยเฉพาะการพบปะของเพ่ือนฝูง หรือเป็นการเพียงการมีปฏิสัมพันธ์กัน และได้มีการ
จัดแบ่งประเภทของคนในสวนสาธารณะตามพฤติกรรมนี้เป็นกลุ่ม “to see” และ “to be seen” นั่น
คือไปสวนสาธารณะที่จะไปดูคน และเพ่ือไปเป็นผู้ถูกดู นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีก เช่น กิจกรรม
ส่วนครัวในชุมชน (Community Garden) ในสวนสาธารณะระดับหมู่บ้าน 

      2.2.2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิหลัง (Background) ของบุคคลในการเลือกกิจกรรม
นันทนาการ 

       1) วัย ความแตกต่างในเรื่องของวัยเป็นความแตกต่างที่สังเกตพฤติกรรมได้อย่าง
ชัดเจนที่สุดและมีความแน่นอนกว่าภูมิหลังด้านอ่ืนๆ เราอาจจ าแนก ความสนใจของวัยต่างๆ ออกได้
ดังนี้ 

       2) วัยเด็กเล็ก มีความสามารถในเชิงร่างกายน้อยมาก เดินและวิ่งได้เตาะแตะมี
ความเร็วในการเคลื่อนไหวจ ากัด มีความมั่นใจอยู่ในขอบเขตจ ากัด ต้องการความรู้สึกปลอดภัยสูง เช่น 
หากอยู่ในบริเวณที่คุ้นเคยจะเป็นปกติ หากอยู่นอกบริเวณที่คุ้นเคยแต่อยู่ในสายตาเด็กจะใช้เวลาใน
การสร้างความคุ้นเคยเล็กน้อย มีสมาธิสั้นมาก มีความสนใจอยากรู้อยากเห็นสูงในสิ่งรอบๆ ตัว และมี
ความพยายามในการฝึกฝนการควบคุมร่างกายสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของตน 

       3) วัยเด็กโต เริ่มสนใจในเรื่องสังคมในวงจ ากัด มีเพ่ือนในวัยเดียวกันชอบจะท า
ได้มีความอยากรู้อยากเห็นสูง 

       4) วัยรุ่น มีความสนใจเฉพาะและมีโลกของตนเอง ต้องการความเป็นตัวของ
ตัวเองและในขณะเดียวกันต้องการ การยอมรับในกลุ่มเพ่ือนฝูง ออกห่างจากผู้ใหญ่เริ่มสนใจกับ
การศึกษาอย่างจริงจังมากกว่าแต่ก่อนมีความสนใจเฉพาะตัวแตกตางกันออกไปตามกลุ่มเพ่ือนและตาม
ลักษณะนิสัย มีความรวดเร็วในการคิดและการเคลื่อนไหว 

       5) วัยท างานตอนต้น มีชีวิตที่มีเวลาก าหนด มีระเบียบในชีวิตมากขึ้น มีสิ่งที่ต้อง
รับผิดชอบมากขึ้น มีความเครียดมากขึ้น เพ่ือนยังคงมีความส าคัญแต่น้อยกว่าช่วงวัยรุ่นและอาจเป็น
ช่วงการเริ่มครอบครัว สร้างฐานะ หากมีพ้ืนฐานทางการกีฬาจะยังคงเล่นกีฬาอยู่ 

        6) วัยท างาน คล้ายกับช่วงท างานตอนต้น แต่อาจมีภาระในครอบครัวมากขึ้นเป็นช่วง
ของการใช้ชีวิตระหว่างกลุ่มชนชั้นที่แตกต่างกัน 

       7) วัยผู้ใหญ่ถึงชรา มีความช้ามากขึ้น ต้องการความสันโดษมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ยิ่ง
อายุมากขึ้นจนถึงวัยชรา จะกลับมาต้องการความรู้สึกปลอดภัยสูงเช่นเดียวกับวัยเด็ก ต้องการความเอาใจใส่ 
ต้องการเพ่ือน มีเวลาว่าง 
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       จากข้อมูลข้างต้นพอสรุปได้ว่าแต่ละวัยมีความต้องการและความสนใจของ
กิจกรรมตกต่างกันไป ดังนั้นในการจัดกิจกรรมเราควรค านึงถึงช่วงอายุของแต่ละวัยในการจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับช่วงอายุในแต่ละวัย 

       8) เพศ มีความแตกต่างในพฤติกรรมของเพศหญิงและเพศชายในกิจกรรมนันทนาการอยู่
เพศหญิงใช้สวนสาธารณะน้อยกว่าเพศชาย ร่วมกิจกรรมในเชิงกีฬาน้อยกว่าเพศชาย เพศหญิงจะเป็นกิจกรรม
ประเภทพูดคุยกับกลุ่มเพ่ือนมากกว่าอย่างอ่ืน ในขณะที่เพศชายที่มาใช้สวนสาธารณะคนเดียวมีอัตรามากกว่าเพศ
หญิงที่มาใช้สวนสาธารณะคนเดียว 

       9) ประสบการณ์ การเลือกกิจกรรมนันทนาการของบุคคลบางอย่างจะขึ้นกับ
ประสบการณ์และการฝึกฝนเยาวาชนที่ได้รับการฝึกด้านกีฬามีแนวโน้มที่จะใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเมื่อเติบโต
เป็นผู้ใหญ่มากกว่าผู้ไม่มีโอกาสฝึกมาก่อน การฝึกฝนที่ว่านี้อาจเป็นทางการจากการเล่นในวัยเด็กได้ หรือ
ประสบการณ์จากการอ่าน การเรียนรู้จากสื่อ ดังนั้นการคาดเดากิจกรรมนันทนาการที่บุคคลจะเลือกท าในยาม
ว่างอาจคาดมาจากประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้น  ๆมีอยู่ส่วนหนึ่งนอกจากนี้ลักษณะของการเลี้ยงดูและเติบโตช่วงวัย
เด็กและวัยรุ่นก็อาจมีผลต่อการท ากิจกรรมนันทนาการด้วย เด็กที่เติบโตอย่างพ่ึงพาผู้ใหญ่และเพ่ือนฝูงมี
แนวโน้มที่จะใช้สวนสาธารณะในลักษณะเป็นกลุ่มมากกว่าการใช้คนเดียวเป็นต้น 

       10) พ้ืนฐานที่แตกต่างกันในทางด้านความต้องการ นักจิตวิทยาและนักพฤติกรรม
ศาสตร์เชื่อว่า ความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญที่อยู่เบื้องหลังการแสดงออกต่างๆ ซึ่งความหมายมีผลต่อ
การท า เลือกท ากิจกรรมนันทนาการในเวลาว่างด้วย ความต้องการของมนุษย์แยกประเภทออกได้เป็นความ
ต้องการต่างๆ เหล่านี้มีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่มคน การเขียนโปรแกรมและแนวความคิด
ส าหรับสวนสาธารณะควรดูภาพรวมของประชากรเป้าหมาย หากลักษณะของประชากรเป้าหมายมีความชัดเจน
ก็จะเป็นการง่ายที่คาดการณ์ถึงสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการในกิจกรรมและสถานที่ส าหรับนันทนาการ แต่หาก
ลักษณะ ประชากรไม่ชัดเจนจะเป็นการยากและอาจท าในลักษณะทั่วไป สวนในระดับกว้าง เช่น สวนสาธารณะ
ระดับเมือง และสวนสาธารณะระดับประเทศมักมีความทั่วไปเชิงพฤติกรรมสูงกว่าสวนสาธารณะหมู่บ้านและ
ระดับชุมชน แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไป บางครั้งสวนสาธารณะระดับเมืองก็สามารถมีลักษณะเฉพาะที่หลากหลาย
ได้และถือเป็นข้อเลือกให้ชาวเมืองที่สามารถเลือกสถานที่แตกต่างกันได้ในยามว่าง 
         ในเรื่องของความต้องการสรุปความต้องการที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ
คนได ้ดังนี้ 
         ในเรื่องของความต้องการ ทิลแมน (Tillman) สรุปความต้องการที่สอดคล้อง
กับการคาดเดากิจกรรมนันทนาการของคนได้ ดังนี้ 
         1) ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม ่
           2) ต้องการเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องจากผู้อื่น 

          3) ต้องการพักผ่อนหย่อนใจเพ่ือหนีความเครียด 
          4) ต้องการความมั่นคงปลอดภัย 
          5) ต้องการความเป็นความเป็นผู้น า 
          6) ต้องการการตอบสนองทางสังคม 
          7) ต้องการกิจกรรมทางจิตใจ เพ่ือก่อให้เกิดความสุขสงบ 
          8) ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
          9) องค์การบริการผู้อื่น และการบริการจากผู้อื่น 
         10) ต้องการกิจกรรมเคลื่อนไหวและการทดสอบสมรรถภาพ 



13 
 

         11)  ลักษณะนิสัย เชื่อกันว่าลักษณะนิสัยของบุคคลจะมีส่วนในการเลือกกิจกรรม
นันทนาการด้วย ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า เกมและกีฬาเป็นที่นิยมในแต่ละชาติอาจจะบอกถึงลักษณะนิสัย
ส่วนใหญ่ ของคนในชาตินั้นๆ แต่ก็ยังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นกิจจะลักษณะพอจะสรุปได้ว่าเป็น
อย่างไร และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมยามว่างอย่างไร 

         12)  กระแสนิยม (Popular Culture) หรือที่เรียกกันว่า (Mass Culture) เป็นสิ่งหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ในแต่ละรุ่นในการด าเนินชีวิตประจ าวันและในการตัดสินใจกิจกรรมต่างๆ ที่
ปรากฏการณ์ของการนิยมท ากิจกรรมใดๆ ตามกระแสนิยมเป็นสิ่งที่เป็นปกติของมนุษย์แต่ไหนแต่ไร 
แต่จะรู้สึกได้เยอะขึ้นในปัจจุบัน เมื่อสื่อต่างๆ พัฒนามากขึ้น การสร้างพ้ืนที่นันทนาการสาธารณะจึง
อาจต้องดูกระแสความนิยมเหล่านี้และเลือกสนับสนุนในกิจกรรมที่สมควร การดูกระแสนิยมจะช่วยให้
มีความครึกครักในการสร้างงานมากขึ้น นอกจากนี้ในบางครั้งตัวสวนสาธารณะเองก็สามารถใช้เป็น
เครื่องสร้างกระแสในนโยบายที่รัฐต้องการสนับสนุนโดยใช้สวนสาธารณะประกอบกับการวางแผน
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอ่ืนๆ 

        จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อ
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล และแต่ละกลุ่มคน การก าหนดประเภท
ของกิจกรรมนันทนาการให้กับพ้ืนที่สวนสาธารณะควรดูภาพรวมของประชากรเป้าหมาย หากลักษณะ
ของประชากรเป้าหมายชัดเจน จะง่ายต่อการคาดเดาการจัดกิจกรรม 

  2.2.2.3 พฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบพื้นที่นันทนาการนักออกแบบต้องสนใจพฤติกรรม
มนุษย์ที่จะใช้ในการออกแบบใน 2 ด้านใหญ่ๆ คือ 

   1) พฤติกรรมเชิงการใช้สอย (Usage) คือพฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับความต้องการขนาดพ้ืนที่ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและรองรับกิจกรรมได้ และความสัมพันธ์ 
กิจกรรมอ่ืนๆ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมให้สะดวกต่อการใช้สอยดังนั้นในการท างานผู้ออกแบบต้องมีเครื่องมือ
ในการช่วยท างานนั่นคือ มาตรฐานต่างๆ 

   2) ศูนย์วิจัย เพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก “ข้อก าหนดด้าน
ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่น สนาม การติดตั้ง การบ ารุงรักษา และมีผู้ดูแลเด็กในขณะเล่น”  

   3) การป้องกันการบาดเจ็บจากเครื่องเล่น ในสนามเด็กเล่นจะต้องประกอบด้วยเครื่อง
เล่นที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับอายุของเด็ก สนามที่สามารถดูดซับพลังงานเพื่อลดการบาดเจ็บ
จากการตก การติดตั้งที่ถูกวิธี การตรวจสอบและบ ารุงรักษา และมีผู้ดูแลเด็กในขณะเล่น  

   เครื่องเล่นปลอดภัย อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสม
กับอายุและพัฒนาการเด็ก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2 - 5 ปี) และเด็กใน
วัยเรียน (อายุ 5 - 12 ปี) 
     เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากการตกและก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงของศีรษะ
และสมอง ระยะความสูงจากพ้ืนสนามถึงพ้ืนยกระดับของเครื่องเล่นสนาม ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนไม่
ควรเกิน 1.20 เมตร และส าหรับเด็กวัยเรียนไม่ควรเกิน 1.80 เมตร 
     ในกรณีเครื่องเล่นส าหรับวัยก่อนเรียนมีความสูงของพ้ืนยกระดับที่มีความสูง
มากกว่า 50 เซนติเมตร หรือเครื่องเล่นส าหรับเด็กวัยเรียนที่มีความสูงมากกว่า 75 เซนติเมตร จะต้อง
มีราวกันตกหรือ ผนังกันตก 

    การออกแบบบันได และราวบันไดชนิดต่างๆ ต้องค านึงถึงระยะก้าว ระยะโหน 
การก ามอืเพ่ือยึดเหนี่ยวของเด็กวัยต่างๆ 
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             เพ่ือป้องกันศีรษะติดและกดการหายใจ ช่องต่างๆ ต้องเล็กเกินกว่าศีรษะเด็กจะ
ลอดเข้าไปได้ หรือใหญ่พอที่ศีรษะไม่เข้าไปติดค้างได้ คือช่องต้องมีขนาดน้อยกว่า 9 เซนติเมตร หรือ
มากกว่า 23 เซนติเมตร 
    4) พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience and Behavior) 
        ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ (Experience) ได้แก่ การผ่านการรับรู้จากประสาทสัมผัส
ของร่างกายแล้วผ่านไปยังสมองเพ่ือตีความและประเมินค่า กระบวนการนี้เกิดขึ้นอัตโนมัติเรียกว่า สัน
ชาน (Perception) เช่นการรับรู้ความรู้สึกปลอดภัย ประเมินค่าว่าปลอดภัย 
        ขั้นตอนที่ 2 การแสดงออก (Behavior) การแสดงออกเพ่ือตอบสนองสิ่งกระตุ่น
ที่อยู่รอบข้าง เช่น การรับรู้ว่าไม่ปลอดภัย ประเมินค่าว่าไม่น่าอยู่ ก็จะลุกหนี พฤติกรรมอาจแสดงออก
ไม่ชัดเจนในบางกรณ ี

       ดังนั้นหลักการด้านจิตวิทยาและพฤติกรรม จึงมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ
มีอยู่ 2 อย่าง 
    5) โครงการที่ผู้ใช้จ าเป็นต้องใช้ด้วยจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น โรงพยาบาล 
สนามบิน ถ้าออกแบบไม่สะดวกจะไม่พอใจในการใช้งาน แต่ก็ยังใช้งานอยู่เพราะความจ าเป็น 

             6) โครงการที่ผู้ใช้เลือกด้วยความพึงพอใจ เช่น ศูนย์การค้า ถ้าออกแบบไม่เป็นที่พึง
พอใจอาจท าให้คนไม่มาเลือกพ้ืนที่มาใช้พ้ืนที่นี้ ท าให้โครงการไม่มีใครใช้ หลักการอย่างแรกที่ควรได้รับ
การออกแบบคือ การออกแบบให้บุคคลต่างๆ ร่วมกันใช้สถานที่อย่างสบายใจ ไม่รู้สึกแออัดและไม่ขัด
ใจในการใช้พ้ืนที่ร่วมกับผู้อ่ืนในสวนสาธารณะได้ (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2543:70) 
 
 
2.3  แนวคิดในการออกแบบสวนสาธารณะ 
 การวางผังรูปแบบต่างๆ ของสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนั้นจ าเป็นต้องทราบ
ถึงหลักการต่างๆ ที่จะจ าเป็นก่อนออกแบบ ออกแบบให้มีทุกอย่างมีจุดหมาย ภายในสวนสาธารณะ  
หรือ ที่พักผ่อนหย่อนใจ  จะมีบริเวณที่ประชาชนนิยมเข้าไปใช้อยู่หลายแห่งด้วยกัน ทั้งที่เงียบสงบ 
วุ่นวาย หรือสนุกสนานตื่นเต้น สถานที่แต่ละแห่งนั้นมี จุดมุ่งหมายต่างกัน แต่คงไว้ด้วยจุดประสงค์หรือ
จุดหมายในการท าเสนอต่อประชาชนนี้ เป็นผลมาจากการออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องความต้องการ
อย่างแท้จริง 
 การพิจารณาเริ่มแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์พ้ืนที่ที่จะท าให้เป็นสวนสาธารณะนั้นควร
เข้าใจเสียก่อนว่า สภาพพ้ืนที่เป็นอย่างไร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นมีอะไรบ้างเพ่ือจัดแบ่งเป็น
หมวดหมู่เช่น  

ลักษณะธรรมชาติ : พรรณไม้ น้ า พื้นที่  
พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ : สนามกีฬาต่างๆ ที่จอดรถ ถนน ทางเท้า ฯลฯ  
สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญ : อาคาร ศาลา เขื่อน ห้องน้ า ฯลฯ 
โครงสร้างอื่นๆ : ทางระบายน้ า ไฟฟ้า รั้ว ป้ายบอกชื่อสถานที่ ฯลฯ 

 2.3.1 การออกแบบต้องท าเพ่ือประชาชน 
        ความสมดุลระหว่างความต้องการทั้งทางจิตใจและร่างกายของผู้ใช้ การออกแบบ
ส าหรับพวกเครื่องออกก าลังกายทั้งหลายมีความจ าเป็น การด าเนินการต่างๆ จะต้องสอดคล้องและ
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ตรงต่อความต้องการของบุคคลในชุมชนนั้นๆ โดยค านึงถึง อายุ กิจกรรม เพศ และ ความต้องการโดย
จัดแบ่งให้เป็นสัดส่วนต่างๆ เพื่อประชาชนจริงๆ 
 2.3.2 การออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงาม 
        ความสมดุลระหว่างเงินของคุณค่ามนุษย์ เพื่อให้การออกแบบสวนสาธารณะมีคุณภาพที่
ดี จะต้องค านึงถึงเรื่องเงินและความรู้สึกของมนุษย์ด้วย ความงามและการใช้ประโยชน์ ได้เป็นรากฐาน
ที่ต้องพิจารณา ต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ก่อนเรื่องความงาม แต่ก็ไม่ควรคิดถึงแต่ผลประโยชน์ใช้
สอยอย่างเดียว 
 2.3.3 การหาข้อมูลจากประสบการณ์ 
        บางครั้งการเขียนป้ายติดไว้กับสิ่งของทุกอย่างก็ไม่ต้องบรรยาย เป็นลักษณะประจ าตัว
ได้ แสดงถึงตัวมันเองว่าเป็นมนุษย์สามารถออกแบบให้เป็นไปตามท่ีต้องการได้ในแต่ละแห่ง เช่น ท าให้
ตื่นเต้น สงบ สวยงาม หรือน่ากลัว 
 2.3.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
         การออกแบบให้เข้ากับสถานที่นั้นๆ สถานที่แต่ละแห่งมีลักษณะต่างกัน เช่น สง่างาม 
สงบ ร่าเริง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมี คอนกรีต เหล็ก อิฐ 
แตกต่างกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
         การออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้ พิจารณาจากลักษณะนิสัยของประชาชนในแต่ละ
พ้ืนที่ จะทราบถึงความต้องการและความชอบของคนเหล่านั้น 
         การออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ผู้ที่ชอบสวนสาธารณะบางครั้งก็ตัดสินใจไม่ได้
ว่าจะท าอะไร ต้องใช้อะไร ดังนั้นควรออกแบบให้มีความสงบ เงียบและมีสีอ่อนนุ่ม 
 2.3.5 มีสิ่งต้องการทางด้านเทคนิคเพียงพอ 
         ก่อนที่จะมีการออกต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งข้อมูลต่างๆ นั้น หาได้
จากอ าเภอเขตนั้น ส านักงานผังเมือง กองสวนสาธารณะ กองอุทยานแห่งชาติ 
 2.3.6 ออกแบบให้ประหยัดที่สุด 
         นอกจากความสะดวกสบายของผู้ใช้ ความสวยงาม และสิ่งอ่ืนที่กล่าวมาแล้ว มีสิ่งหนึ่ง
ที่นักออกแบบจะต้องค านึงมาก เพ่ือที่จะจัดหาความสมดุลระหว่างสิ่งต่างๆ กับงบประมาณนัก
ออกแบบต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และเสนอสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดแต่ไม่เป็น
สิ่งที่กระท าอย่างลวกๆ งานที่ออกมาต้องให้ผลที่น่าพอใจ 
 2.3.7 การจัดและออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย 
         อิสระและเสรีภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ พยายามคิดถึงหัวข้อนี้ไว้เพ่ือให้การออกแบบ
เหมาะสมตามที่เคยเห็นโดยทั่วไป เราจะเห็นป้ายเขียนบอกตามสถานที่ต่างๆ โดยวางทิศทางให้
เหมาะสม 
 2.3.8 องค์ประกอบต่างๆ ในสวนสาธารณะ 
         เอ้ือมพร วีสมหมาย (2527:66) กล่าวว่า การศึกษาหลักการออกแบบสวนสาธารณะ
และพ้ืนที่นันทนาการ นั้นจะต้องมีหลักในการวางแผน ในองค์ประกอบการจัดนันทนาการ
สวนสาธารณะเกอืบทุกแห่งจะต้องมีการน าไปใช้ต่อๆ ไป 
         จากข้อมูลข้างต้นพอสรุปได้ว่า แนวคิดในการออกแบบ คือ การวางผังภายใน
สวนสาธารณะหรือที่พักผ่อนหย่อนใจนั้นๆ โดยบริเวณต่างๆ จะต้องเหมาะสมต่อจุดประสงค์ และ



16 
 

ความเหมาะสมของผู้ใช้ในสถานที่นั้นๆ พิจารณาจาก ความสมดุลของความต้องการ งบประมาณ 
ความรู้สึก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การดูแลรักษา และอายุการใช้งานเป็นต้น 
 
2.4  อุปสรรคของการจัดวางระบบสวนสาธารณะตามพฤติกรรมการใช้    
 สวนสาธารณะมีข้อดีและข้อด้อยผันแปรไปตามรูปแปลงที่ดิน ระดับราคาและความหนาแน่น 
หากผู้วางผังจัดการกับตัวแปรทั้งสามให้เหมาะสมสวนสาธารณะในหมู่บ้านจัดสรรของประเทศไทยย่อม
เกิดประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ แต่อย่างไรก็ดี ยังมีข้อที่ขัดข้องที่จะต้องพบและแก้ไขอีก ดังนี้ 
 2.4.1 ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติและจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ซึ่งบังคับใช้ในปัจจุบัน ยังคง
ยึดตามกฎหมาย ปว.286 และข้อก าหนดการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2535 ไม่เปิดช่องให้เอ้ือต่อการท า
สวนสาธารณะเป็นแบบกระจายได้ เนื่องจากติดข้อก าหนดในเรื่องขนดที่จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ไร่ และ
มิได้ก าหนดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างว่าน้อยท่ีสุดต้องมีอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดไว้ใน
สวนสาธารณะ ก าหนดเพียงให้กันที่ดินไว้เพ่ือเป็นสวนสาธารณะเท่านั้นการจัดจึงขึ้นกับวิจารณญาณ
และกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการเท่านั้น ว่าควรด าเนินการอย่างไรจึงท าให้ ไม่สามารถควบคุม
มาตรฐานขั้นต่ าของสวนสาธารณะของหมู่บ้านได้ ส่งผลให้ผู้ซื้อบ้านมีโอกาสที่จะ “ถูกหลอก” จากการ
โฆษณาต่างๆ ได้โดยง่าย หรืออาจจะท าให้ได้สวนสาธารณะที่ไม่ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้
อาศัยในหมู่บ้าน เช่น ไม่มีที่เล่นฟุตบอล ไม่มีที่วิ่งออกก าลังกายต่างๆ ซึ่งเป็นความต้องการพ้ืนฐาน เป็น
ต้น ท าให้ปรากฏการณ์ใช้พ้ืนที่เพ่ือนันทนาการผิดประเภท (Misuses) ขึ้นตามพ้ืนที่ว่างอ่ืนๆ ภายใน
โครงการที่พอจะหาได้ เช่น ลานโล่ง ที่จอดรถริมถนนหรือแปลงที่ดิน เพ่ือสาธารณูปโภคๆ ซึ้งเกิดการ
รบกวนซึ่งกันและกันแล้ว ยังอาจเกิดอันตรายทั้งกับผู้เล่นและผู้อ่ืนได้โดยง่าย 
 2.4.2 ด้านการวางผัง ระบบการจัดวางต าแหน่งสวนสาธารณะมักนิยมวางต าแหน่งไว้ที่บริเวณ
ศูนย์กลางของแปลงที่เดินซึ่งก็น่าจะมีเหตุผลดีในด้านระยะทางเดินมาใช้สวน แต่โดยความเป็นจริงแล้ว
ระบบถนนที่ใช้ในการวางผังหมู่บ้านทั่วไปในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อความปลอดภัยส าหรับการเดินเท้ามาใช้
สวน ทางเดินที่เดินมาเกือบทุกหมู่บ้านต้องข้ามหรือตัดกับทางรถยนต์เป็นจ านวนมากแห่งทั้งสายหลัก
และสายรอง จึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับเด็กๆ และผู้สูงอายุที่เป็นผู้ใช้กลุ่มส าคัญ ทั้งสอง
กลุ่มวัยนี้มักไม่สามารถเดินหรือขี่จักรยานมาโดยล าพังได้ต้องรอให้มีคนเกี่ยวข้องว่างก่อนจึงจะพามาที่
สวนสาธารณะได้  การก าหนดต าแหน่งสวนสาธารณะไว้กลางหมู่บ้านโดยไม่วางผังแยกทางเดินเท้า
ออกจากทางรถยนต์ จึงมีผลต่อการใช้สอย 
        การจัดองค์ประกอบของสวนสาธารณะเอง พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม
การใช้งานของผู้อยู่อาศัยเท่าท่ีควร มีเพียงไม่กี่หมู่บ้านที่มีผู้มาใช้มาก และมีองค์ประกอบที่สนองความ
ต้องการได้ดีกับทุกกลุ่มอายุ ตัวสวนสาธารณะเองเกือบทั้งหมดขาดการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ที่สัมพันธ์กับ
การใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดปัญหาการรบกวนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะสวนแบบรวมซึ่งมัก
รบกวนกันระหว่างผู้ใช้วัยรุ่นกับเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกิจกรรมออกก าลังที่
กระฉับกระเฉงกับกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจที่ต้องการความสงบ  
 
2.5  สวนสาธารณะที่ดีของหมู่บ้าน 
 สวนสาธารณะที่ดีของหมู่บ้านจะไม่เกิดขึ้น หากเป็นเพียงความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะในแต่ละด้าน ร่วมกันคิดและท าจึงจะท าให้เกิด
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สวนสาธารณะที่มีคุณภาพของหมู่บ้านขึ้นได้ ฝ่ายที่อาจเกี่ยวข้องในการร่วมสร้างสรรค์สวนสาธารณะที่
ดีดังกล่าวอาจประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
  ผู้ออกแบบกับการออกแบบสวนสาธารณะ 
  ผู้ประกอบการกับสวนสาธารณะ 
  ผู้ซื้อบ้านกับผู้อาศัยสวนสาธารณะ 
  กฎระเบียบเกี่ยวกับสวนสาธารณะ 
 2.5.1 ผู้ออกแบบกับการออกแบบสวนสาธารณะ 
        สิ่งที่ควรค านึงเป็นอันดับแรกส าหรับผู้ออกแบบ ได้แก่ การค านึงวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัย
ในหมู่บ้านรวมทั้งพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะของกลุ่มอายุต่างๆ ผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์ผู้ใช้ 
(User Surver) ซึ่งเป็นหัวใจที่ผู้ออกแบบสวนสาธารณะทั่วไปจะต้องท า เพ่ือให้ได้สวนสาธารณะที่
สนองต่อความต้องการใช้งานได้อย่างแท้จริง การวางผังจึงต้องค านึงถึงพฤติกรรมการใช้งานที่เป็นจริง
ของผู้ใช้ มากกว่าการคาดการณ์เอาเองของสถาปนิกและนักวางผัง 
        ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งที่พบในสวนของผู้ออกแบบคือ การขาดความพยายามใน
การวางระบบการสัญจรที่เอ้ือต่อการเดินหรือขี่จักรยานใช้งานที่สะดวก มีการแยกทางเดินของคนและ
รถยนต์ออกจากกันโดยไม่มีถนนหลักตัดผ่านเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้สวนสาธารณะ อีก
ประการณ์หนึ่ง ผังที่นับว่าดีควรมีทางสัญจรที่เหมาะสมในด้านระยะทางด้วย คือไม่ควรเกิน 300 เมตร
จากบ้านพักอาศัย ก าหนดขนาดของสวนอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่ใหญ่พอส าหรับกิจกรรมที่มีผู้นิยมมาก
ที่สุดของเกือบทุกหมู่บ้าน ให้มีสนามฟุตบอลเล็ก 1 สนาม ให้มีที่ตั้งเครื่องเล่นเด็กที่ไม่ขัดแย้งกัน ใน
สวนเดียวกันจัดให้มีที่นั่งพักผ่อนที่เหมาะสม มีบรรยากาศส าหรับผู้ปกครองที่พาเด็กๆ มาเล่น ให้มี
ที่ว่างส าหรับจัดสวนสวยงามและสนามหญ้าส าหรับนั่งพักผ่อน มีต้นไม้ใหญ่ส าหรับให้ร่มเงาที่ร่มรื่น
ในช่วงที่แดดจัด 
        การวางเส้นทางการจราจรทางเท้ารอบสวนที่กว้างพอส าหรับวิ่งหรือขี่จักรยานไว้
โดยรอบหรือภายในตัวสวนได้จะท าให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้ใช้สวนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะใน
เวลาเช้ามืดหรือในฤดูฝนที่สนามแฉะ การก าหนดหรือแสดงขอบเขตของสวนสาธารณะที่ชัดเจนจะช่วย
ป้องกันการลุกล้ าและการใช้งานผิดประเภท ในการพิจารณาจัดวางองค์ประกอบของสวนสาธารณะ
จะต้องจัดกิจกรรมที่ขัดแย้งหรือรบกวนออกจากกัน เช่น บริเวณเล่นสนามฟุตบอลกับบริเวณสงบเพ่ือ
นั่งพักผ่อน การขจัดหรือป้องกันการขัดแย้งในกิจกรรมจะท าให้ผู้ ใช้สวนสาธารณะทุกคนได้รับ
ประโยชน์เต็มที่จากการใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นการส่งเสริมให้มีผู้ใช้สวนสาธารณะได้ทุกวัยในเวลาเดียวกัน 
หรือการมาใช้ทั้งครอบครัวโดยต่างก็มาท ากิจกรรมที่ตนสนใจได้พร้อมๆ กัน 
         นอกจากการออกแบบเพ่ือการใช้สอยแล้ว การออกแบบเพ่ือประสิทธิภาพในการ
บ ารุงรักษาก็มีความส าคัญยิ่ง การออกแบบที่ดีจะต้องไม่สร้างปัญหาจุกจิกหรือความต้องการดูแลเป็น
พิเศษ การเลือกพรรณไม้ต่างๆ ก็เช่นกัน จะต้องเป็นพรรณไม้ที่ทนทาน ดูแลง่าย  
 2.5.2 ผู้ประกอบการกับสวนสาธารณะ  
        ผู้ประกอบการนับเป็นฝ่ายที่มีความส าคัญในการจัดท าสวนสาธารณะของหมู่บ้าน ซึ่ง
นอกจากจะต้องจัดให้มีครบๆ ไปตามข้อก าหนดของการจัดสรรที่ดินแล้ว ยังต้องเน้นให้ความส าคัญ
และพัฒนารูปแบบการวางผังสวนสาธารณะให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีของ
หมู่บ้านมากขึ้น แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว จุดมุ่งหมายของการออกแบบวางผังการวางต าแหน่งสวนกลับ
ถูกก าหนดโดยฝ่ายขายที่ใช้การตลาดเป็นตัวน า มักเน้นความสวยงามหรูหราโดยค านึงถึงประโยชน์ใช้
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สอย เช่น การไม่จัดให้มีสนามฟุตบอลเล็กให้เด็กเล่น โดยผู้ประกอบการมักคิดเอาเองว่าจะมีผู้มาใช้
น้อยและดูไม่ดึงดูดเท่าการมีสระว่ายน้ า หรือการจัดสวนหย่อมที่ใช้ต้นไม้ดอกไม้ประดับมากๆ จนไม่มีที่
ท ากิจกรรม บางครั้งก็จงใจปลูกต้นไม้เพ่ือกีดขวางการท ากิจกรรมนันทนาการที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ ขาดอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก ม้านั่ง ถังขยะ ฯลฯ จนเกิดเป็นปัญหาในการใช้งานจริงในภายหลัง 
 2.5.3 ผู้ซื้อบ้านกับสวนสาธารณะ 
         ส าหรับผู้ที่ก าลังจะซื้อบ้าน นอกจากจะดูประโยชน์ใช้สอยของบ้าน รูปแบบบ้าน และ
วัสดุตกแต่งต่างๆ แล้วสิ่งที่ไม่ควรละเลย คือสาธารณูปโภคของโครงการ รวมทั้งสวนสาธารณะของ
หมู่บ้าน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ แสดงถึงมาตรฐานของหมู่บ้าน ความสะดวกสบายอันน าไปสู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีของการอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ในปัจจุบันสาธารณูปโภคต่างๆ ของหมู่บ้าน ผู้ประกอบการได้ให้
ความส าคัญจนเกือบจะมีมาตรฐานเท่าเทียมกันในแต่ละแห่ง แต่ด้านการวางผัง วางต าแหน่งของ
สวนสาธารณะ และการจัดสวนยังคงเป็นเพียงการเริ่มต้นหันมาให้ความส าคัญ จึงสามารถเห็นความ
แตกต่างได้อย่างชัดเจนในด้านคุณภาพของสวนสาธารณะ 
 2.5.4 กฎระเบียบ เกี่ยวกับสวนสาธารณะ 
         กฎระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน เท่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ตามข้อก าหนดการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ได้มีการก าหนดให้มีผู้ประกอบการมีหน้าที่ดูแล
สาธารณูปโภคของหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ดี และส่งมอบให้กับกรรมการหมู่บ้านท าหน้าที่ดูแลต่อไปใน
รูปแบบของนิติบุคคลบ้านจัดสรร ซึ่งมีการเลือกจากสมาชิกหมู่บ้านนั้นๆ แต่ถ้าพิจารณาในรายละเอียด 
ยังไม่มีข้อใดตามข้อก าหนดฉบับนี้ที่ก าหนดเรื่อง สวนสาธารณะโดยเฉพาะเจาะจง ในเรื่องที่น่าจะมีการ
ก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือ มาตรฐานขั้นต่ า เช่น เรื่องการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ขั้นต่ าที่ควรจัดให้มีในสวนธารณะ ได้แก่ เครื่องเล่นเด็ก สนามฟุตบอลเล็ก ม้านั่ง สนามหญ้าส าหรับ
นั่งเล่น และการจัดต้นไม้ให้ร่มเงาตามสมควร สิ่งเหล่านี้ อาจจะแตกต่างกันตามระดับราคาของบ้าน 
เช่น บ้านราคาสูง อุปกรณ์เครื่องเล่นอาจจะเป็นของน าเข้าจากต่างประเทศ ม้านั่งอาจจะเป็นอัลลอยด์ 
หรือรูปแบบอ่ืนๆ ในขณะที่หมู่บ้านระดับราคาต่ า เครื่องเล่นอาจท าจากวัสดุภายในประเทศ ม้านั่งหิน
ขัด แต่การก าหนดมาตรฐานขั้นต่ านี้ ก็จะท าให้อย่างน้อยท่ีสุด ผู้ใช้สวนสาธารณะในระดับหมู่บ้านราคา
ต่ าได้ประโยชน์มากกว่าการปล่อยเป็นพ้ืนที่โล่ง โดยไม่มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกใดๆ ในสวน
ธารณะ สิ่งถัดมาคือ การจัดสวน รวมการทั้งการป้องกันการรบกวนกันระหว่างกิจกรรมเช่น การจัด
ต้นไม้บัง การท ารั้วตาข่ายป้องกันอันตรายจาการเล่นกีฬาต่างๆ ในสวนสาธารณะ ระบบไฟฟ้า แสง
สว่าง ซึ่งจะท าให้เกิดความปลอดภัยและเอ้ืออ านวยต่อการใช้งานโดยเฉพาะเวลาเช้า เวลาเย็น ป้องกัน
การเป็นมุมอับมืดทึบ เรื่องระบบประปาและการระบายน้ าควรมีการก าหนดให้แสดงแบบต่างๆ เหล่านี้
ไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน เช่น เดียวกับการแสดง การระบายน้ าจากบ้านพักอาศัย เพ่ือ
ควบคุมมาตรฐานและตรวจสอบได้ง่ายเมื่อนิติบุคคลบ้านจัดสรรเข้ามารับหน้าที่บริหารต่อจากโครงการ 
ถ้าทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะของหมู่บ้านจัดสรรเห็นความส าคัญ รวมถึงให้ความ
ร่วมมือกันอย่างจริงใจ โอกาสที่ลูกหลานของเราจะมีชีวิตที่สมบรูณ์ในหมู่บ้านจัดสรรเช่นเดียวกับที่
เกิดข้ึนในประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย คงมิใช่เป็นเพียงความฝันหรือเป็นสวนสาธารณะในฝันอีกต่อไป 
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2.6  กรณีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เกียกกาย 
ที่มา : http://www.edtguide.com 
  
 2.6.1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เกียกกาย 
         จากการพิจารณาเลือกตัวอย่างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  เกียกกาย ถนนทหาร 
เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะของขนาดสวนใกล้เคียงกันและกิจกรรมภายในพ้ืนที่มีแนวทาง
กิจกรรมคล้ายกันกับสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด ต าบลล าผักกูด ภายในพ้ืนที่โครงการ
มีกิจกรรมประเภทออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนและการให้บริการบุคคล
ทั่วไป และชุมชนรอบๆ พ้ืนที่โครงการสามารถใช้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมผู้ใช้ และปัญหาที่
เกิดข้ึนอันเนื่องจากสภาพแวดล้อม เพื่อน าไปศึกษากับพ้ืนที่ศึกษาได้ 
         สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เกียกกาย มีขนาดพ้ืนที่ 10 ไร่ อยู่บริเวณถนนทหาร 
เป็นพื้นที่ของ กรุงเทพมหานคร อยู่ใกล้กับท่าเรือเกียกกาย 
         พ้ืนที่นันทนาการสวนสาธารณะพระเกียรติเกียกกาย เป็นพ้ืนที่ดาดแข็ง เป็นทางเดินปู
แผ่นทางเท้าเป็นเส้นทาง เดิน วิ่ง และมีจุดท ากิจกรรมการออกก าลังกายด้วยเครื่องออกก าลังกายใน
สวนและสนามเด็กเล่น 
         สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
         อาณาเขตติดต่อ 
         ทิศเหนือ           ติดกับวัดแก้วฟ้าจุฬามณี    
         ทิศใต ้ ติดกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร    
         ทิศตะวันออก ติดกับแยกเกียกกาย    
         ทิศตะวันตก ติดกับท่าเรือเกียกกาย    
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        2.6.1.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการรถยนต์ส่วนตัวขับรถจากแยกเกียกกายเข้าทางถนน
ทหารตรงมาเลยกรมการอุตสาหกรรมทหารมาสวนจะอยู่ทางขวามือ  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียกกาย 
ที่มา : http://www.google.com/maps    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 แผนผังของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียกกาย 
ที่มา : http://www.edtguide.com 
                  
                 2.6.1.2 กิจกรรมและการวางผังจากการศึกษาลักษณะกิจกรรมภายในโครงการ 
เนื่องจากพ้ืนที่มีข้อจ ากัดในเรื่องขนาด ดังนั้นในการวางผังรูปแบบกิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ จึง
เน้นในเรื่องของการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการใช้พ้ืนที่ว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งสามารถ
แยกกิจกรรมเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
        1) กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย จากลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ จะเน้น
การใช้พื้นท่ีในลักษณะเป็นบริเวณเครื่องออกก าลังกาย เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้ใช้ส่วนใหญ่ ที่
มีความต้องการในการออกก าลังกายในลักษณะใช้ก าลังโดยช่วงเวลาที่มีผู้ใช้เข้ามาใช้กิจกรรมในช่วง
เย็นและหลังเลิกงาน 
         2) กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ซึ่งประกอบไปด้วยทางเดิน ที่นั่งเล่นส าหรับ
ผู้ที่จะพักผ่อนภายในพ้ืนที่โครงการแห่งนี้ 

http://www.edtguide.com/
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ภาพที่ 2.4 พ้ืนที่นันทนาการ 
ที่มา : http://www.edtguide.com 
 

 
   
   
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 พ้ืนที่นันทนาการ 
ที่มา : http://www.edtguide.com 
 
       2.6.1.3 ผู้ใช้โครงการ ประเภทผู้ใช้ภายในพ้ืนที่โครงการคือผู้ใช้ชั่วคราว ส่วนใหญ่อยู่
ภายในพ้ืนที่รอบๆ โครงการ โดยที่เข้ามาใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ออกก าลังกายและพักผ่อน 
       2.6.1.4 การออกแบบภูมิทัศน์ดาดอ่อน การจัดว่างพืชพรรณภายในพ้ืนที่โครงการ ใน
ลักษณะให้ร่มเงา โดยการปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาในพ้ืนที่นันทนาการ  

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.6 ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
ที่มา : http://www.edtguide.com 
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       2.6.1.5 การออกแบบภูมิทัศน์ดาดแข็ง จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการ ได้แบ่งประเภทงาน
ด้านภูมิทัศน์ดาดแข็งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
        1) งานภูมิทัศน์ดาดแข็งระดับผิวดินทางเท้ามีขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ใช้
เป็นทางเดินในสวนเชื่อมต่อได้ทุกพ้ืนที่กิจกรรม วัสดุพื้นคอนกรีตขัดมัน 
        2) งานภูมิทัศน์ดาดแข็งเหนือระดับผิวดินดวงไฟสนามให้ความสว่างในยามค่ า
คืน ภายในโครงการมีการจัดตั้งดวงไฟไวตามจุดต่างๆ ของทางเดินเท้า และมีเครื่องออกก าลังกายที่ไว
ตามจุดนันทนาการด้านการออกก าลังกาย 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 ภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
ที่มา : http://www.edtguide.com 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 ภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
ที่มา : http://www.edtguide.com 
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ภาพที่ 2.9 ลานกิจกรรมภายในสวน 
ที่มา : http://www.edtguide.com 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 ลานกิจกรรมภายในสวน 
ที่มา : http://www.edtguide.com 
 

 
 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.11 จุดพักผ่อนภายในสวนสาธารณะ 
ที่มา : http://www.edtguide.com 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปพื้นท่ีกรณีศึกษาและการน าไปใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.12 สวนสาธารณะสันติภาพ 
ที่มา : http://www.yourhealthyguide.com 

 
 2.6.2 สวนสันติภาพ 

        สวนสันติภาพ ตั้งอยู่ที่ ถนนรางน้ า แขวงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมี
ลักษณะของขนาดสวนใกล้เคียงกันและกิจกรรมภายในพ้ืนที่มีแนวทางกิจกรรมคล้ายกันกับ
สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด ต าบทล าผักกูด ภายในพ้ืนที่โครงการมีกิจกรรมประเภท
ออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนและการให้บริการบุคคลทั่วไป และชุมชน
รอบๆ พ้ืนที่โครงการสามารถใช้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมผู้ใช้ และปัญหาที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องจากสภาพแวดล้อม เพื่อน าไปศึกษากับพ้ืนที่โครงการต่อไปได ้  

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 
1. กิจกรรมนันทนาการ การจัดพื้นที่โครงการได้ คือ การจัดเรียงของเครื่องออก

ก าลังกาย และเว้นระยะห่างระหว่างเครื่องเล่น 

2. สนามตะกร้อ การจัดพื้นที่ของกิจกรรมเล่นตะกร้อ ขนาดและขอบเขต
ของสนามและการเลือกใช้วัสดุที่น ามาใช้ในพื้นที่ 
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        สวนสันติภาพ เป็นสวนหมู่บ้านหรือสวนละแวกบ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ 80 ตารางวา 
สร้างขึ้นบนที่ดินที่กรุงเทพมหานครเช่าจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลังจากผู้เช่าเดิม 
คือ การเคหะแห่งชาติหมดสัญญาเช่าจากการจัดสรรเป็นที่อยู่ของประชาชน 

        สวนสันติภาพมีความโดดเด่นจากการออกแบบให้เป็นสวนป่ากลางใจเมือง และ
ก าหนดให้มีสิ่งก่อสร้างเท่าที่จ าเป็น จึงสามารถสร้างบรรยากาศให้สงบร่มเย็นปราศจากเสียงรบกวน
จากภายนอก แนวป่ารอบสวนยังช่วยดูดซับฝุ่นละอองและสร้างบรรยากาศบริสุทธิ์ภายในให้แก่ผู้เข้ามา
ใช้บริการได้ และที่ส าคัญยังมีบทบาทเป็นพ้ืนที่พบปะสร้างสรรค์ของคนภายในครอบครัวด้วย 
นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทการแสดงดนตรีในสวน จึงท าให้สวนแห่งนี้ได้ชื่อว่า
เป็น “อุทยานดนตรี” แห่งกรุงเทพมหานคร 
         พ้ืนที่นันทนาการสาธารณะเป็นพ้ืนที่ดาดแข็ง เป็นทางเดินปูแผ่นทางเดินเป็นเส้นทาง 
เดิน วิ่ง และมีจุดท ากิจกรรมการออกก าลังกายด้วยเครื่องออกก าลังกายในสวนและสนามเด็กเล่น 
         อาณาเขตติดต่อ 
         ทิศเหนือ       ติดกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 
         ทิศใต ้       ติดกับราวิถี ซิตี้ รีสอร์ท  
         ทิศตะวันออก   ติดกับสถาบันโรคผิวหนังเฉลิมพระเกียติ 
         ทิศตะวันตก     ติดกับธนาคารกสิกร สาขารางน้ า    
 
        2.6.2.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการรถยนต์ส่วนตัวขับรถจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลี้ยวซ้าย
เข้าถนนราชวิธี ตรงมาจนถึง ซอยราชวิถี 3 สวนสันติภาพจะอยู่ทางขวามือ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
รูปภาพที่ 2.13 การเข้าถึงโครงการสวนสาธารณะสันติภาพ 
ที่มา : http://www.google.com/maps   
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ภาพที่ 2.14 แผนผังของสวนสาธารณะสันติภาพ 
ที่มา : http://www.yourhealthyguide.com 
 
                2.6.2.2 กิจกรรมและการวางผังจากการศึกษาลักษณะกิจกรรมภายในโครงการ เนื่องจาก
พ้ืนที่มีข้อจ ากัดในเรื่องขนาด ดังนั้นในการวางผังรูปแบบกิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ จึงเน้นในเรื่อง
ของการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการใช้พ้ืนที่ว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งสามารถแยกกิจกรรม
เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     1) กิจกรรนันทนาการประเภทออกก าลังกาย จากลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ จะเน้นการใช้
พ้ืนที่ในลักษณะเป็นบริเวณเครื่องออกก าลังกาย เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้ใช้ส่วนใหญ่ ที่มี
ความต้องการในการออกก าลังกายในลักษณะใช้ก าลังโดยช่วงเวลาที่มีผู้ ใช้เข้ามาใช้กิจกรรมในช่วงเย็น
และหลังเลิกงาน 
     2) กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ซึ่งประกอบไปด้วยทางเดิน ที่นั่งเล่นส าหรับผู้ที่จะ
พักผ่อนภายในพ้ืนที่โครงการแห่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.15 พ้ืนที่นันทนาการ 
ที่มา : http://www.yourhealthyguide.com 

 
 

 

 

http://www.yourhealthyguide.com/
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ภาพที่ 2.16 พ้ืนที่นันทนาการ 
ที่มา : http://www.yourhealthyguide.com 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.17 พ้ืนที่นันทนาการ 
ที่มา : http://www.yourhealthyguide.com 
 
                2.6.2.3 ผู้ใช้โครงการ ประเภทผู้ใช้ภายในพ้ืนที่โครงการคือผู้ใช้ชั่วคราว ส่วนใหญ่อยู่
ภายในพ้ืนที่รอบๆ โครงการ โดยที่เข้ามาใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ออกก าลังกายและพักผ่อน 
         2.6.2.4 การออกแบบภูมิทัศน์ดาดอ่อน การจัดว่างพืชพรรณภายในพ้ืนที่โครงการ ใน
ลักษณะให้ร่มเงา  โดยการปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาในพ้ืนที่นันทนาการ  
 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2.18 ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
ที่มา : http://www.yourhealthyguide.com 

http://www.yourhealthyguide.com/
http://www.yourhealthyguide.com/
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ภาพที่ 2.19 ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
ที่มา : http://www.yourhealthyguide.com 
     
                 2.6.1.5 การออกแบบภูมิทัศน์ดาดแข็ง จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการ ได้แบ่งประเภท
งานด้านภูมิทัศน์ดาดแข็งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
          1) งานภูมิทัศน์ดาดแข็งระดับผิวดินทางเท้ามีขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ใช้
เป็นทางเดินในสวนเชื่อมต่อได้ทุกพ้ืนที่กิจกรรม วัสดุพื้นคอนกรีตขัดมัน 
          2) งานภูมิทัศน์ดาดแข็งเหนือระดับผิวดินดวงไฟสนามให้ความสว่างในยามค่ า
คืน ภายในโครงการมีการจัดตั้งไฟส่องสว่างไว้ตามจุดต่างๆ ของทางเดินเท้า และมีเครื่องออกก าลังกาย
ที่ไว้ตามจุดนันทนาการด้านการออกก าลังกาย 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.20 พ้ืนที่ทางเดินในสวนสาธารณะสันติภาพ 
ที่มา : http://www.yourhealthyguide.com 
 
 
 
 

 

 

http://www.yourhealthyguide.com/
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ภาพที่ 2.21 พ้ืนที่ลานกิจกรรม 
ที่มา : http://www.yourhealthyguide.com 
 
 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2.22 พ้ืนที่ลานกิจกรรม 
ที่มา : http://www.yourhealthyguide.com 
 
 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2.23 จุดพักผ่อนในสวนสาธารณะ 
ที่มา : http://www.yourhealthyguide.com 
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ภาพที่ 2.24 จุดพักผ่อนในสวนสาธารณะ 
ที่มา : http://www.yourhealthyguide.com 
 
ตารางท่ี 2.3 สรุปพื้นท่ีกรณีศึกษาและการน าไปใช้  

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 
1. การจัดสวนกลางแจ้งเพื่อให้ความสวยงาม การจัดองค์ประกอบของสวนกลางแจ้ง มีจัดการพืช

พรรณใหเ้ป็นรูปทรงต่างๆ ท่ีเหมาะส าหรับการแต่งสวน
เพราะเมื่อมองดูและมีระเบียบสวยงาม 

2. ลานเอนกประสงค ์ การจัดลานเอนกประสงคภ์ายในพืน้ท่ีโครงการไว้ส าหรับ
ท ากิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ีรวมทั้งการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะ
ภายในพื้นที ่

 

http://www.yourhealthyguide.com/


 
 

บทท่ี  3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 โครงการศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด หมู่ 1 ต าบลล าผักกูด 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ออกแบบต้องทราบข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การออกแบบ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาภายในพ้ืนที่
โครงการได้อย่างถูกต้องให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ และส่งผลให้โครงการนั้นสมบูรณ์ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์นั้นเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลระดับมหภาค
และข้อมูลระดับจุลภาค ดังนี้ 

 
3.1  การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี                            
           รูปวงกลมมีสัญลักษณ์ดอกบัวหลวงสีชมพูอยู่ตรงกลาง และรวงข้าวสีทองอยู่ 2 ข้างดอกบัว
และต้นข้าว หมายถึง ความสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์ธัญญาหาร จังหวัดปทุมธานี ใช่อักษรย่อว่า “ปท” 
 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี  
ที่มา :  http://www.it-gateways.com (2560)  
   
 3.1.2 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี        
                 จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยาคือ เมื่อ พ.ศ.2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัว
มอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิ์สมภารสมเด็จ        พระ
เจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทย
เรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้าน
สามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา 
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         ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ 
ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ค าว่า “จังหวัด” แทน “เมือง” และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น 
“ปทุมธานี” กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 7 
อ าเภอดังเช่นปัจจุบัน (ประวัติความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี ส านักงานจังหวัดปทุมธานี สืบค้นจาก 
http://www2.pathumthani.go.th, 2548)  

3.1.3 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ       
 จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 
100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง คือ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (อาณาเขตติดต่อจังหวัดปทุมธานี 
ส านักงานจังหวัดปทุมธานี สืบค้นจาก http://www2.pathumthani.go.th, 2548) 

3.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ    
         พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ า โดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจ

กลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้ว
กับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคกกับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของ
แม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ 
อ าเภอล าลูกกา  และบางส่วนของอ าเภอสามโคก โดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิม
สูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะ น้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ ราบริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับ
พ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้น เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวน
มากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณ (ลักษณะภูมิประเทศ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี สืบค้นจาก 
http://www2.pathumthani.go.th, 2548) 

3.1.5 ลักษณะภูมิอากาศ   
       จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปาน 

กลาง 6 เมตร มีลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน คือ มีฝนตกปานกลางและสลับฤดูแล้ง บริเวณ ภาค
กลางตอนล่าง อากาศจะชุ่มชื้น เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทย ปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิได้รับ อิทธิพล

http://www2.pathumthani.go.th/
http://www2.pathumthani.go.th/
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จาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่น าความชุ่มชื้นมาสู่จังหวัด  (ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดปทุมธานี 
ส านักงานพัฒนาอุตุนิยมวิทยา สืบค้นจาก https://climate.tmd.go.th, 2560) 

3.1.6 สภาพดินโดยทั่วไป 
        พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดิน

เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัดมี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะของดินภายในจังหวัดสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดินนาดี มีพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาที่มีสภาพเป็นกรดจัด มีพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวท าให้การระบายน้ าไม่ดี ซึ่งสภาพพ้ืนที่ดังกล่าว
ท าให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ า ซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ปูน
ขาวหรือปูนมาร์ล ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น (ลักษณะของดิน 
ส านักงานจงัหวัดปทุมธานี สืบค้นจาก http://www2.pathumthani.go.th, 2548) 
 3.1.7 แหล่งน้ า         
        แหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดปทุมธานี  นอกจากแม่น้ าเจ้าพระยาแล้วยังมีระบบคลองส่ง
น้ าชลประทาน  และคลองธรรมชาติ   เช่น  คลองควาย   คลองเชียงรากน้อย   คลองบางเตย   คลองบางโพธิ์  
คลองแม่น้ าอ้อม  คลองบางหลวง  คลองหกวา  คลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองระพีพัฒน์ เป็นต้นซึ่งจะรับ
น้ าจากเขื่อนชัยนาท  และรับน้ าจากแม่น้ าป่าสักเขื่อนพระรามหก  นอกเหนือจากแหล่งน้ าต่าง ๆ แล้ว  
จังหวัดปทุมธานี  ยังเป็นจุดสูบน้ าดิบจากแม่น้ าเจ้าพระยา   เพื่อน าน้ าดิบมาผลิตน้ าประปา  ให้บริการ
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก  โดยมีสถานีสูบน้ าบริเวณตอนล่างของปากคลองอ้อม  ต าบล
บ้านกระแชง  อ าเภอเมืองปทุมธานี  เพ่ือส่งน้ าตามคลองส่งน้ าดิบไปยังโรงกรองน้ าที่บางเขน   และ
สามเสน (ทรัพยากรน้ า ปทุมธานี สืบค้นจาก https://bowamorntip.wordpress.com, 2560) 
 3.1.8 การคมนาคม  

       ปทุมธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร 
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดปทุมธานีได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจ าทาง และ
รถไฟ 

         3.1.8.1 โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟ กรุงเทพ   (หัว
ล าโพง) ทุกวันขบวนรถไฟสายเหนือที่ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล าโพง) ทุกขบวนวิ่งผ่าน        จังหวัด
ปทุมธานี โดยลงที่สถานีรังสิต และต่อรถเข้าสู่อ าเภอธัญบุรี  

         3.1.8.2 โดยรถยนต์ จังหวัดปทุมธานีเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ด้วยถนนหลาย สาย จาก
กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 5 เส้นทาง ดังนี้ 

      1) ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) หรือถนนวิภาวดีรังสิต หรือ โทลล์เวย์ 
จนถึงรังสิตแล้วแยกซ้ายเข้าใช้เส้นทางหมายเลข 346 (รังสิต - ปทุมธานี) จนถึงอ าเภอเมืองปทุมธานี  

      2) ใช้ทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ออกจากทาง
ด่วนที่ทางออกบางพูน - รังสิต แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 346 (รังสิต - ปทุมธานี) จนถึงอ าเภอเมือง 
ปทุมธานี 

      3) ใช้เส้นทางกรุงเทพมหานคร - นนทบุรี - ปากเกร็ด - ปทุมธานี 
       4) ใช้เส้นทางกรุงเทพมหานคร - บางใหญ่ - บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว และ

ปทุมธานี  
      5) ใช้ถนนวงแหวนตะวันออก ออกที่ทางออกรังสิต แล้วใช้ทางหลวง หมายเลข 

305 (รังสิต - นครนายก) เลียบคลองรังสิตมุ่งหน้าไปยังรังสิต แล้วใช้สะพานต่างระดับข้าม         

https://bowamorntip.wordpress.com/
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         3.1.8.3 รถโดยสารประจ าทางจากกรุงเทพมหานคร มีรถโดยสารประจ าทางปรับ
อากาศและไมป่รับอากาศ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการมายังจังหวัด 
ปทุมธานี หลายสาย เช่น สาย 33 สนามหลวง - ปทุมธานี สาย 90 รัชโยธิน - ท่าน้ าปทุมธานี และมี รถไปถึง 
รังสิตหลายสาย ได้แก่ สาย 29 34 39 59 95 185 503 510 513 520 522 529 534 539 และ สาย 559 เมื่อ
ลงรถที่รงัสิตแล้วต่อรถสายรังสิต - ปทุมธานี (ข้อมูลการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สืบค้นจาก 
http://www.ezymaps.com, 2560) 
 
3.2  การศึกข้อมูลระดับจุลภาค 
 3.2.1 ข้อมูลสถานที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ  
        3.2.1.1 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 
เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยพ้ืนที่โครงการ
ขนาด 6 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา หรือ 10,668 ตารางเมตร 

 
 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด    
แสดง  :  แผนผั งอาณา เขตติ ดต่ อกับจั งหวั ด ใกล้ เ คี ย งและ เส้ นทาง                                      

การเดินทาง 
ภาพที่  3.2 

สัญลักษณ์ :         ต าแหน่งพื้นท่ีโครงการ  

ที่มา : http://www.oceansmile.com 
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ตารางที ่3.1 แสดงอาณาเขตติดต่อและวิเคราะห์พ้ืนที่รอบโครงกา  

 
   
 
 
 
 

สภาพพื้นที่ปัจจุบัน ลักษณะพื้นที่โครงการ สรุปการวิเคราะหผ์ลกระทบ 

 ทิ ศ เ ห นื อ  เ ป็ นพื้ นที่ ติ ด ต่ อ กั บ
บ้านพักอาศัยในหมู่บ้านพฤกษา 2 

 

ในพื้นที่โครงการทางทิศเหนืออยู่ติดกับ
บ้านพักอาศัยจะมีพื้นท่ีรกร้างและมีเศษขยะ
และเศษวัสดุก่อสร้างที่มีประชาชนน ามาทิ้ง
ไว้ในพื้นที่โครงการและได้มีการบุกรุกพื้นที่
โดยการน ารถยนต์ส่วนตัวมาจอดภายใน
พื้นที่โครงการ  

  
ทิศใต้ เป็นพื้นที่ติดต่อกับบ้านพัก
อาศัยในหมู่บ้านพฤกษา 2 
 

 
ในพ้ืนท่ีโครงการทางทิศใต้อยู่ติดกับบ้านพัก
อาศัยจะมีพื้นท่ีรกร้างและมีสิ่งของเครื่องใช้
ของประชาชนน ามาวางไว้ในพื้นทีโ่ครงการ 

  
ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ติดต่อกับ
พื้นที่รกร้างและคลองส่งน้ า 
 
 

 
ทิศตะวันออกจะเป็นพ้ืนที่ด้านหลังของพื้นที่
โครงการซึ่งอยู่ติดกับคลองส่งน้ าและพื้นที่
ด้านหลังรกร้างและไม่ได้รับการดูแลหาก
มองจากด้านหลังจะไม่สามารถเห็นพื้นที่
โครงการได้ 

  
ทิศตะวันตก เป็นพื้นที่ติดต่อกับ
ถนนสายหลักในหมู่บ้านพฤกษา 2 
 
 

 
ในพื้นที่โครงการมีผลกระทบด้านฝุ่นละออง
และเสียงจากการสัญจรเนื่องจากอยู่ติดกับ
เส้นทางสัญจรหลักของหมู่บ้าน  
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  3.2.1.2 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ   
           การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการนั้นเราสามารถเข้าถงึได้ 2 วิธี คือ 

         1) รถยนต์ส่วนตัว จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เดินทางมายังถนน รังสิต-นครนายก 
ประมาณ 18.9 กิโลเมตร กลับรถใต้สะพานคลองแปดแล้วข้ามสะพานเลียบคลองแปดถึงโครงการจาก
ทางเข้าโครงการตรงมาประมาณ 2 กิโลเมตร พื้นที่โครงการออกแบบอยู่ฝั่งซ้าย 

         2) รถตู้โดยสาร จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เดินทางมายังถนน รังสิต-นครนายก 
ประมาณ 18.9 กิโลเมตร เดินข้ามสะพานลอยมาฝั่งซ้ายมือ นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าโครงการประมาณ 2 
กิโลเมตร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 

แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ภาพที่  3.3 
สัญลักษณ์ :                       แสดงพื้นท่ีโครงการ 
                                     แสดงเส้นทางการเข้าพ้ืนที่โครงการ 

 

ทีม่า : http://www.google/maps 

ถนน รังสิต – นครนายก 

http://www/
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3.2.2  สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
        สภาพปัจจุบันพ้ืนที่โครงการยังไม่มีการวางผังในงานภูมิทัศน์ แต่มีกิจกรรมในพ้ืนที่มี

โต๊ะม้านั่ง เครื่องออกก าลังกาย เครื่องเล่นเด็กที่ช ารุด สนามตะกร้อและสนามเปตอง และมีคนใน
ชุมชนน าเศษขยะทิ้งในพื้นที่โครงการมากมายและยังมีการบุกรุกปลูกสิ่งก่อสร้างในพ้ืนที่โครงการ แล้ว
น ารถมาจอดในพ้ืนที่โครงการ ปัจจุบันพ้ืนที่โครงการไม่ได้รับการดูแล และมี สภาพแวดล้อมไม่เหมาะ
ต่อการบริการของประชาชน 

        3.2.2.1 พ้ืนที่ทางทิศเหนือของโครงการ มีการบุกรุกพ้ืนที่โดยการปลูกสิ่งก่อสร้างใน
พ้ืนที่โครงการและน าเศษวัสดุสิ่งก่อสร้างที่เสียหายน าเข้ามาทิ้งในพื้นที่โครงการ 

 
 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 3.4 ปลูกสิ่งก่อสร้างในพ้ืนที่โครงการ 
 
                    3.2.2.2 พ้ืนที่ทางด้านหน้าฝั่งทิศใต้ของโครงการ มีการบุกรุกพ้ืนที่ของโครงการ
เนื่องจากประชาชนที่อาศัยบริเวณโครงการน ารถเข้ามาจอดในพ้ืนที่ของโครงการ 
 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 3.5 คนในชุมชนบุกรุกพ้ืนที่โครงการ 
 
          3.2.2.3 พ้ืนที่ทางทิศเหนือของโครงการ ประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบโครงการได้น า
เศษวัสดุก่อสร้างที่ใช้งานไม่ได้แล้วน ามาทิ้งไว้ในพ้ืนที่ของโครงการ 
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ภาพที่ 3.6 เศษวัสดุก่อสร้างที่ถูกน ามาทิ้ง 
 
  3.2.2.4 พ้ืนที่ด้านในของโครงการ เนื่องจากมีเครื่องเล่นที่ช ารุดและไม่สามารถใช้งาน
ไดถู้กน ามาวางรวมกันไว้ตรงกลางของโครงการเพ่ือแยกเครื่องเล่นที่ใช้งานได้กับเครื่องเล่นที่ช ารุดเพื่อ
ไม่ให้เกิดอันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.7 เครื่องเล่นที่ช ารุดและใช้งานไม่ได้ 
 
  3.2.2.5 พ้ืนที่ฝั่งทิศใต้ติดกับสนามฟุตบอล เป็นห้องเก็บของหรือเก็บอุปกรณ์ของ
พ้ืนที่โครงการห้องเก็บของมีขนาดเล็กและดูไม่สะอาดตาและมีการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.8 ห้องเก็บอุปกรณ์ 



 
 
 

39 
 

          3.2.2.6 พ้ืนที่ฝั่งทิศใต้ พื้นที่อยู่ติดกับบ้านพักอาศัยของประชาชนในหมู่บ้าน และผู้พัก
อาศัยที่อยู่บริเวณนั้นได้มีการบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการโดยน าของใช้ส่วนตัวน ามาวางไว้
ในพ้ืนที่โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.9 คนในชุมชนบุกรุกพ้ืนที่โครงการ 
 
 3.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.10 ชุดดินธัญบุรี ชุดดินที่11 
ที่มา : http://oss101.ldd.go.th 
   
  ชุดดินธัญบุรี ชุดดินที่ 11 ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด า
หรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทาและมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วง
ดินล่างตอนบน ดินชนิดนี้พบบริเวณที่ราบตามชายฝั่งทะเลหรือที่ราบลุ่มภาคกลาง เป็นดินลึก มีการ
ระบายน้ าเหลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก ถึงเป็นกรดจัด pH 4.5-5.0 
ได้แก่ชุดดินรังสิต เสนา ธัญบุรี ชุดดินดอนเมือง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ท านา บางแห่งยกร่องปลูก
พืชผัก ส้มเขียวหวาน และสนประดิพัทธ์ ถ้าดินเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงบ ารุงดินใช้ปุ๋ยและปูนในอัตรา
ที่เหมาะสม และมีการควบคุมน้ า หรือจัดระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให้ผลผลิตดี
ขึ้น 
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  ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินเป็นกรดจัดมาก อาจขาดแร่ธาตุอาหารพืชพวก
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพวกอลูมินั่ม และเหล็กมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชฤดู
ฝนน้ าแช่ขังนาน 3 - 7 เดือน 
  ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชต่างๆ เมื่อพิจารณาสภาพพ้ืนที่ ลักษณะเนื้อดิน
และการระบายน้ าของดิน กลุ่มชุดดินที่ 11 มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะใช้ท านามากกว่าการปลูกพืช
อย่างอ่ืน ที่มีข้อจ ากัดในการปลูกข้าว คือ ความเป็นกรดจัดของดินท าให้ผลผลิตของข้าวต่ า ในการที่จะ
น ากลุ่มชุดดินนี้ไปใช้ในการเพาะปลูกพืชอย่างอ่ืน เช่น ไม้ผล หรือพืชผักจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงดิน
หรือพัฒนาที่ดิน จึงจะสามารถในการปลูกพืชดังกล่าวได้ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขังที่ผิวดิน
ระหว่าง 4 - 6 เดือน การใช้ประโยชน์ที่ดินควรใช้รูปแบบไร่นาสวนผสม (ชุดดินธัญบุรี ส านักงานส ารวจและ
วิจัยทรัพยากรดิน สืบค้นจาก http://oss101.ldd.go.th, 2559) 
  ดังนั้น กลุ่มดินชุดนี้นั้นมีลักษณะการระบายน้ าที่ดีแต่ชุดดินชนิดนี้มีแร่ธาตุต่ า และดิน
เป็นกรดจัดไม่เหมาะกับการปลูกพืชต่างๆ หากต้องการจะปลูกพืชพรรณควรมีการปรับหน้าดินใหม่
และใส่ปูนมาร์ลเพ่ือลดความเป็นกรดของดินและควรมีการจัดระบบการระบายน้ าที่ดีเพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมขังพืชพรรณที่ปลูก 

3.2.4 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
       ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดปทุมธานีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดจากทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท าให้บริเวณจังหวัด
ปทุมธานีประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็น และแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดู ฝนท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก 

       พ้ืนที่ตั้ ง โครงการตั้ งอยู่ ในจังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาภูมิอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยาใน รอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2555 - 2559 ท าให้ทราบถึงลักษณะภูมิอากาศของ
จังหวัดปทุมธานี และพ้ืนที่โครงการสามารถแบ่งสภาพภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่มต้น
ประมาณ กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
ถึง กลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์    

       3.2.4.1 สภาพอุณหภูมิ พ้ืนที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บริเวณจังหวัดปทุมธานี อุณหภูมิเฉลี่ย
จากในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาจาก กรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ย มกราคม - ธันวาคม คือ 29.1 
องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด คือ เดือนเมษายน 37.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ เดือนมกราคม 21.3 องศาเซลเซียส   

 
 
 
  
 
 

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

http://oss101.ldd.go.th/
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 จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศในรอบ 5 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555 - 2559 ที่ผ่านมา
พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ย มกราคม-ธันวาคม คือ 29.1 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในภาวะนั่ง
สบายของมนุษย์ ค่าเฉลี่ยอุณหภูมินั้นมีค่าที่ไม่มีความแตกต่าง กันมากนัก พบว่าในช่วงเดือนเมษายน
เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 37.4 องศาเซลเซียส จากนั้นจะค่อยๆ เริ่มลดลงเรื่อยๆ จนถึงเดือนมกราคม 
มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี 21.3 องศาเซลเซียส  
  3.2.4.2 ความชื้นสัมพัทธ์  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในรอบ 5 ปี ย้อนหลังตั้งแต่        
พ.ศ.2555 - 2559 ที่ผ่านมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเดือนมกราคม - 
ธันวาคม คือ 73.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมท าให้ร่างกายรู้สึกสบาย จึงมีผลต่อ
การ ให้น้ าแก่พืชพรรณ โดยในช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดคือเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม มีค่า 
เฉลี่ย 93.6 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่ควรให้น้ าปริมาณมากในช่วงนี้เนื่องจากความชื้นต่ าและในช่วงที่มีความชื้น
สัมพัทธ์ต่ าสุดคือเดือนเมษายน เฉลี่ย 48.2 เปอร์เซ็นต์  

 
 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ 3.2 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยปี พ.ศ.2555 - 2559                                                             
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) 
   
  3.2.4.3 ปริมาณน้ าฝน จากการศึกษาปริมาณน้ าฝนในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่พ. ศ. 2555 - 2559 
ที่ผ่านมาจาก กรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายน เฉลี่ย 313.8 มิลลิเมตร และ
ปริมาณน้ าฝนค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม เฉลี่ย 0.5 มิลลิเมตร ซึ่ง  จากค่าเฉลี่ยดังกล่าวปริมาณ
น้ าฝนอยู่ในระดับที่พอดี   
  

 

 

 

แผนภูมิที่ 3.3 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปี พ.ศ.2555 - 2559                                                                          
ที่มา : กรมอุตุนยมวิทยา (2559)   
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 

แสดง : แผนผังสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.11 

สัญลักษณ์ :  
                ลม 
               พ้ืนที่รับแสงแดดร าไรตลอดทั้งวัน 
               ลมเงาจากต้นไม้ 
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 3.2.5 พืชพรรณเดิม    
                   พืชพรรณเดิมในพ้ืนที่โครงการสวนสาธารณะ กระจายทั่วไปในพ้ืนโครงการไม่มีการวาง
รูปแบบในการปลูกต้นไม้และต้นไม้บางชนิดก็ข้ึนเองตามธรรมชาติ มีทั้งไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม ที่สามารถ
พบได้ในพื้นที่สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2  
 
ตารางท่ี 3.2 สรุปลักษณะพืชพรรณภายในพ้ืนที่โครงการ 

ชื่อพรรณไม้ ลักษณะทั่วไป ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

ต้นมะขาม 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึง ขนาด
ใหญ่แตกกิ่งก้านสาขามากไม่มีหนาม 
เปลือกต้นขรุขระและหนา สีน้ าตาล
อ่อน ใบ เป็นใบประกอบ ใบเล็ก ออก
ตามกิ่งก้านใบเป็นคู่ ใบย่อยเป็นรูป 
ขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน 

 
1. ทนแดดได้ดี 
2. ดูแลง่าย 
3. ผลกินได้ 
 
 
 

ขี้เหล็ก 
เป็นไม้ยืนต้น สูง 10 - 15 เมตร แตกกิ่ง
ก้านเป็นพุ่มแคบ เปลือกต้นสีน้ าตาล  แตก
เนื้อเป็นร่องตื้นๆตามยาว ใบ เป็นใบ
ประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบ
ย่อย 13 - 19 ใบ ปลายใบเว้าตื้น  ๆโคนใบ
มน ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่
ปลายกิ่งดอกสีเหลือง หลุดร่วงง่าย  

 
1. ทนแดดได้ดี 
2. ดูแลง่าย 
3. ใบอ่อนกินได้ 

ต้นราชพฤกษ์  
ไม้ยืนต้นขนาดกลางผลัดใบ เรือน
ยอดเป็นพุ่มทรงกลม เปลือกเรียบสี
เทาอ่อน สี เทาเข้มจนสีน้ าตาลสูง
ประมาณ 10 - 15 เมตร ดอกสี
เหลือง ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่
แบบสลับ 

 
1. ทรงพุ่มสวย 
2. ดอกสวยมีสีเหลือง 
3. ให้ร่มเงาที่จอดรถ  
4. ทนแล้งได้ดี 

ต้นหูกระจง 

 

 
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15 - 20 เมตร ขนาด
ทรงพุ่ม 8 - 10 เมตร ผลัดใบ ทรงพุ่มแผ่
เป็นชั้นๆหนาทึบ แตกกิ่งตั้ง ฉากกับล าต้น 
เมื่อต้นโตเต็มที่ปลายกิ่งจะ ลู่ลง เปลือก
ต้นสีน้ าตาล มีรอยแตกเป็น ร่อง ตามแนว
ยาว สีน้ าตาลอมเหลือง 

 
1. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
2. ให้ร่มเงาได้ดี  
3. เจริญเติบโตเร็ว 
4. มีทรงพุ่มที่สวยงาม 
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ตารางท่ี 3.2 สรุปลักษณะพืชพรรณภายในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

ชื่อพรรณไม้ ลักษณะทั่วไป ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

ต้นหางนกยูง 

  

 
เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง สูง 
10 - 18 เมตร เปลือกต้นสีเทาเกลี้ยง 
เรือนยอดแผ่กว้างและกลมคล้ายร่ม 
ล าต้นสีเทา โตเร็วใบเรียงเวียนสลับ 
ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบ
ย่อยขนาดเล็กและมีจ านวนมาก 
 

 
1. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
2. เจริญเติบโตง่าย 
3. ให้ร่มเงาได้ดี  
 

ต้นยูคาลิปตัส 
 

 
ไม้ยืนต้น สูงประมาณ 10 - 25 เมตร 
ยอดเป็นพุ่มหนาทึบ ล าต้นเปล่าตรง 
เปลือกหุ้มล าต้นมีลักษณะเรียบเป็น
มันมีสีเทาสลับขาวเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว 

 
1. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
2. เจริญเติบโตง่าย 
3. ทนแล้งได้ดี 

ต้นไทร 

  

 
ไม้สูง 5 - 10 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือน
ยอดทรงกลมแผ่กว้าง สีน้ าตาล กิ่ง
ก้านห้อยย้อยลง โตช้า มีรากอากาศ
ห้อยย้อยสวยงาม ใบเดี่ยวเรียงสลับ 
 

 
1. ชอบแดดจัด 
2. ชอบน้ าปานกลาง 
3. โตช้า 

ต้นมะม่วง 

 

 
มะม่วงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ถึง
ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10 - 30 
เมตร ใบ ใบเดี่ยวสีเขียว ขอบใบเรียบ 
ฐานใบ มน ปลาย ใบแหลม ดอก 
เป็นช่อ กลีบ ดอกมี 5 กลีบ เกสรสี
แดงเรื่อๆ   
 

 
1. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
2. เจริญเติบโตง่าย 
 3. ให้ร่มเงาได้ดี 
 4. มีผลกินได้ 

 



 
 
 

45 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 
แสดง : แผนผังพืชพรรณเดิมในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.12 

สัญลักษณ์ :   -   
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 เนื่องจากพืชพรรณเดิมในพ้ืนที่โครงการยังคงเก็บไว้เกือบทั้งหมดแต่มีเพียงบางชนิดมีสภาพที่
เสื่อมโทรมและไม่สามารถให้ร่มเงาและความสวยงามแก่พ้ืนที่ได้จึงจ าเป็นต้องล้อมออกเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
โครงการให้ร่มรื่นและสวยงามเพ่ือรองรับกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
           3.2.6 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
                   3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ใช้ในพ้ืนที่โครงการมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอธัญบุรี 
โดยมีหม้อแปลงหลักที่เชื่อมต่อจากเสาไฟฟ้านอกพ้ืนที่โครงการ หม้อแปลงไฟฟ้าหลักจะเชื่อมต่อและ
จ่ายไฟฟ้าไปยังหมู่บ้านพฤกษา 2 เพ่ือจ่ายไฟฟ้าไปยังเสาไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้านและน าไฟฟ้า
จากเสาไฟฟ้าในหมู่บ้านน ามาจ่ายไฟเข้ามาใช้ตามจุดต่างๆ ของพ้ืนที่โครงการซึ้งในพ้ืนที่โครงการมี
ระบบไฟส่องสว่างไม่เพียงพอต่อในโครงการกิจกรรมบางชนิดในพื้นที่โครงการไม่มีไฟส่องสว่าง 
  
 
  

 

 

 

 

ภาพที่ 3.13 ระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการ 

                   3.2.6.2 ระบบระบายน้ าเสีย  การระบายน้ าเสียในพ้ืนที่โครงการลงสู่ท่อระบายน้ าเป็น
การระบายน้ าเสีย ในพ้ืนที่โครงการจะมีแนวท่อระบายน้ าตามจุดต่างๆ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังจากฝน
ตกจึงมีแนวท่อระบายออกจากพ้ืนที่โครงการลงสู่ท่อระบายน้ าของหมู่บ้านพฤกษา 2 
  
 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 3.14 ระบบระบายน้ าเสียในพ้ืนที่โครงการ  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 
แสดง : แผนผังแสดงระบบระบายน้ าในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.15 
สัญลักษณ์ : 
 
 บ่อพัก 
                    แนวท่อระบายน้ า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 

แสดง : แผนผังแสดงระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.16 
สัญลักษณ ์: 
 
             เสาไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการ 
 
             เสาไฟฟ้านอกพ้ืนนอกพ้ืนที่โครงการ  
             (เชื่อมต่อกับโครงการ) 
              แนวสายไฟฟ้า 
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  3.2.6.2 ระบบการสัญจร ถนนในพื้นท่ีโครงการสามารถเข้า - ออกได้แค่ทางเดียว คือ 
ทางเข้า - ออกหลักของหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตมี ความกว้าง 6.00 เมตร สามารถเข้า - ออกได้
ตลอดเวลาจะมีป้อมยามอยู่ด้านหน้าทางเข้าเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัย  

  
 

 
 

 
ภาพที่ 3.17 ระบบสัญจรหลัก 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด        

แสดง : แผนผังแสดงระบบการสัญจร ถนนในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.18 
สัญลักษณ์ :  
   ถนนเข้า - ออก ของหมู่บ้าน 
   ถนนเข้า - ออก ซอยหมู่บ้าน 
              
              
  

ถนนสายหลักของหมู่บ้าน 
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 3.2.7 ต าแหน่งรูปแบบสิ่งก่อสร้างเดิม 
        3.2.7.1 ลานออกก าลังกาย มีความกว้าง 9.50 เมตร และยาว 10.55 เมตร ตั้งอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือในส่วนของกิจกรรมนี้มีการใช้งานมากแต่มีขนาดพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการอีก
ทั้งยังสภาพเครื่องเล่นบางชนิดมีความช ารุดทรุดโทรมท าให้เป็นอันตรายต่อการเล่นเครื่องเล่นใน
โครงการ  
   
 
 
 
   
 
 
รูปภาพที่ 3.19 ลานออกก าลังกาย 
   
        3.2.7.2 สนามตะกร้อ มีความกว้าง 13 เมตร และยาว 16 เมตร ตั้งอยู่ทางตะวันตก
เฉียงใต้ ในส่วนของกิจกรรมนี้มีการใช้งานมาก แต่มีการใช้งานที่ผิดประเภท คือวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 
จะมีการน าเต้นแอโรบิคในพ้ืนที่สนามตะกร้อ ส่วนวันศุกร์ - วันอาทิตย์ จะมีการเตะตะกร้อ 
   
 
 
 
 
   
 
ภาพที่ 3.20 สนามตะกร้อ   
   
        3.2.7.3 สนามเปตอง มีความกว้าง 12.30 เมตร และยาว 4.70 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ในส่วนของกิจกรรมนี้มีการใช้งานน้อย ท าให้พ้ืนที่มีสภาพทรุดโทรม 
   
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.21 สนามเปตอง    
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        3.2.7.4 สนามฟุตบอล มีความกว้าง 45 เมตร และยาว 90 เมตรเมตร ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออก ในส่วนของกิจกรรมนี้จะมีผู้ใช้บริการมาใช้มากในช่วงเย็น 
   
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.22 สนามฟุตบอล 
 
        3.2.7.5 ศาลพระภูม ิ มีความกว้าง 5.30 เมตร และยาว 5.30 เมตร 
   
 
 
 
 
 
  
รูปภาพที่ 3.23 ศาลพระภูมิ 
   
        3.2.7.6 ทางเดินเท้า มีความกว้าง 1.30 เมตร ทางเดินเท้าในพ้ืนที่โครงการขาดการดูแล
มานานท าให้ไม่สามารถท่ีจะใช้งานได้ เนื่องจากมีการทรุดตัวของดินและมีวัชพืชขึ้นมาก 
 

 

 

 

รูปภาพที่ 3.24 ทางเดินเท้า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 

แสดง : แผนผังต าแหน่งและสิ่งก่อสร้างเดิม ภาพที่ 3.25 
สัญลักษณ์ :    
                  ชี้บอกต าแหน่งสิ่งก่อสร้างเดิม    
 

 

สนามฟุตบอล 

สนามเปตอง 

 

ศาลพระภูมิ 

 

สนามตะกร้อ 

 

เครื่องออกก าลัง

กาย 

 

ทางเดินเท้า 
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 3.2.8 มุมมองและทัศนียภาพในพื้นที่โครงการ 
        จากการส ารวจพ้ืนที่โครงการนั้น เราสามารถที่จะแบ่งลักษณะมุมมองของพ้ืนที่นั้นออก
ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ มุมมองที่ภายนอกโครงการมองเข้ามาภายในพ้ืนที่ของโครงการ และมุมมองที่
มองจากภายในโครงการออกสู่พ้ืนที่บริเวณภายนอกโครงการ 
         3.2.8.1 มุมมองที่ภายนอกโครงการมองเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ 
         1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก เป็นมุมที่มองจากถนนสายหลักของ
หมู่บ้าน เป็นลักษณะมุมมองเปิดกว้าง เป็นพ้ืนที่ส่วนหน้า มีสภาพพ้ืนที่โล่งยังไม่มีสิ่งก่อสร้างแต่มีไม้ยืน
ต้นและต้นหญ้าขึ้นและไม่ได้รับการดูแลสภาพพ้ืนที่จึงถูกปกคลุมไปด้วยต้นหญ้า อนาคตอาจมีการ
ปรับปรุงพื้นท่ีและจัดภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบและสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.26 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก 
    
         2)  ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก เป็นมุมจากถนนที่ติดกับฝั่งกับคลองส่งน้ า
เป็นลักษณะมุมมองแบบปิด เป็นพ้ืนที่ส่วนหลังมีสภาพพ้ืนที่รกร้างเต็มไปด้วยต้นหญ้าและต้นไม้
หลากหลายชนิดขึ้นปิดบังท าให้ไม่สามารถมองเห็นสภาพของพ้ืนที่โครงการได้หากมองมาจากทาง
ด้านหลังของพ้ืนที่โครงการ 
 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 3.27 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในโครงการด้านทิศตะวันออก  
 
                           3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือ เป็นมุมจากถนนที่ติดกับบ้านผู้พักอาศัยเป็น
ลักษณะมุมมองแบบแคบ เป็นพ้ืนที่ส่วนด้านข้างฝั่งซ้ายมีสภาพพ้ืนที่รกร้างเต็มไปด้วยต้นหญ้าและ
ต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นปิดบังท าให้ไม่สามารถมองเห็นสภาพของพ้ืนที่โครงการได้ท้ังหมด 
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ภาพที่ 3.28 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในโครงการด้านทิศเหนือ 
    
         4) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้ เป็นมุมจากถนนที่ติดกับบ้านผู้พักอาศัยเป็น
ลักษณะมุมมองแบบแคบ ซึ่งมองเข้ามาจะเห็นสนามเปตองเป็นพ้ืนที่ส่วนด้านข้างฝั่งขวามีสภาพพ้ืนที่
เต็มไปด้วยต้นหญ้าและต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้น 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.29 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในโครงการด้านทิศใต้ 
   



 
 
 

55 
 

   
 
  
 
 
   

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 
แสดง : มุมมองที่ภายนอกโครงการมองเข้ามาภายในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.30 
สัญลักษณ์ :   
 
 

มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในโครงการ 
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 3.2.8.2 มุมมองจากภายในโครงการมองออกสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
           1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบเปิดโล่งซึ่งติดกับถนน
สายหลักของหมู่บ้านและจะมองเห็นบ้านพักอาศัยในหมู่บ้าน 
 
 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 3.31 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก 
    
           2)  ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบเปิดโล่ง เป็นพ้ืนที่
สนามบอล และไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.32 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันออก  
 
           3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันเหนือ เป็นมุมมองแบบแคบ มีสิ่งก่อสร้าง
ที่ชาวบ้านน ามาทิ้งและติดกับบ้านพักอาศัยของคนในหมู่บ้าน  
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ภาพที่ 3.33 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการด้านทิศเหนือ 
 
           4) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้เป็นมุมมองแบบแคบ มีสิ่งก่อสร้างที่ชาวบ้าน
น ามาทิ้งและติดกับบ้านพักอาศัยของคนในหมู่บ้าน  
 

   
 
 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 3.34 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการด้านทิศใต้ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 

แสดง : มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการ ภาพที่ 3.35 
สัญลักษณ์ :  
 
 

มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกโครงการ 
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 3.2.9 การแบ่งพ้ืนที่โครงการตามการใช้สอย 
        เนื่องจากในพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะที่ไม่ได้รับการดูแลและไม่มีการ
จัดรูปแบบของแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้การออกแบบของแต่ละพ้ืนที่มีประสิทธิภาพจึงได้
ท าการศึกษาพ้ืนที่แต่ละจุด โดยการแบ่งโซนการออกแบบ ออกเป็นกลุ่ม โดยคิดจากเปอร์เซ็นต์ของ
พ้ืนที่แต่ละจุด คือ Zone A คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ Zone B คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ Zone C 
คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ Zone D คิดเป็น 20 เปอร์เซน็ต์ของพ้ืนที่ 
 

    
   

   
   

 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 

แสดง : การแบ่งพ้ืนที่โครงการตามการใช้สอย ภาพที่ 3.36 
สัญลักษณ์ :  
                               Zone A กิจกรรม 1 
                               Zone B พักผ่อน 
                               Zone C ที่จอดรถ 
                               Zone D กิจกรรม 2 
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  3.2.10 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
                เนื่องจากในพ้ืนที่ด้านหน้าโครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 
คลองแปด เป็นพื้นที่ไม่ได้รับการดูแลเพื่อให้พ้ืนที่แต่ละโซนง่ายต่อการวิเคราะห์จึงท าการแบ่งโซนแต่
ละจุดอย่างชัดเจน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.3 สรุปข้อมูลลักษณะพ้ืนที่โครงการ 

 
 

Zone ลักษณะพื้นท่ี ผลวิเคราะห ์
Zone A : กิจกรรม 1 
พื้นที่ทางเข้าหลัก 

พื้นที่ Zone A เป็นพื้นที่บริเวณหน้า
โครงการทางทิศตะวันตก ติดกับทาง
สัญจรหลักผลกระทบเรื่องมุมมองและฝุ่น
ละอองเนื่องจากติดกับทางสัญจรหลัก 
ลักษณะของพื้นทีเ่ดิมเป็นพื้นที่ลานเครื่อง
ออกก าลังกายที่ไม่มีการแบ่งประเภทแต่
ละกิจกรรมให้ชัดเจน 

พื้ น ที่ ส่ ว นนี้ เ ป็ น พื้ น ที่ ด้ า นห น้ า
โครงการควรมีการปลูกต้นไม้ให้เป็น
แนวกันฝุ่นละอองและเสียงรบกวน
เนื่องจากติดกับทางสัญจรหลักและ
ควรมีการแบ่งประเภทของแต่ละ
กิจกรรมให้ชัดเจนต่อการใช้บริการ 

Zone B : พักผ่อน 
พื้นที่ส่วนกลาง 

 

พื้นที่ Zone B เป็นพื้นที่บริเวณส่วนกลาง
ของโครงการเป็นพื้นที่รกร้างและไม่ได้รับ
การดูแล 

ควรมีการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้มี
ทัศนียภาพให้สวยงามและควรมีการ
เพิ่ มจุ ดพักผ่ อนตามใต้ ต้ น ไม้ ให้
เหมาะสม 

Zone C : ที่จอดรถ 
พื้นที่ส่วนข้างทางทิศเหนือ 

 

พื้นที่ Zone C เป็นพื้นที่ส่วนข้างทางทิศ
เหนือเป็นพื้นที่โล่งมีต้นหญ้าขึ้นปกคลุม
และไม่ได้รับการดูแล 

ควรมีการปรับปรุงพื้นที่ขึ้นใหม่และ
ควรปรับให้เป็นพื้นที่ส าหรับจอดรถ
ของผู้ที่เข้ามาใช้งานในพ้ืนท่ีโครงการ 

Zone D : กิจกรรม 2 
พื้นที่ส่วนหลังสุดของโครงการ  

พื้นที่ Zone D เป็นพื้นที่ส่วนหลังสุดของ
โครงการเป็นพ้ืนท่ีสนามฟุตบอล 

ควรมีการปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้นและมี
การดูแลให้สม่ าเสมอ 
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3.3  ศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด จะต้องศึกษา

ความต้องการของผู้ใช้โครงการ การออกแบบพื้นที่โครงการนี้ได้สอดคล้องโดยตรงกับ วัตถุประสงค์ของ
พ้ืนที่ เราจึงได้ท าการศึกษาผู้ใช้โดยการท าแบบสอบถามข้อมูลต่างๆ ถึงความต้องการและกิจกรรม
ต่างๆ ของผู้ใช้พื้นที่โครงการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการจริงๆ  โดยการศึกษา
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 
   1.1 เพศ 
   1.2 อายุ 
   1.3 อาชีพ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานในการใช้พ้ืนที่โครงการ 
   2.1 ท่านมาใช้บริการบ่อยครั้งเพียงใด 
   2.2 ช่วงเวลาที่ท่านท ากิจกรรม 
   2.3 ท่านเดินทางมาโดยวิธีใด 
   2.4 ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกเดิมในพ้ืนที่โครงการ 
 ตอนที่ 3 ความต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 
   3.1 ในกรณีท่ีสวนสาธารณะมีความต้องการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ด้านภูมิทัศน์ 
ท่านคิดว่าควรมีกิจกรรมใด 
   3.2 ความต้องการด้านองค์ประกอบในการวางผังและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  3.3.1 สรุปความต้องการของผู้ใช้โครงการหมู่บ้านพฤกษา 2 
   จากการตอบแบบสอบถามผู้ใช้โครงการ โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 50 ชุด โดย
สรุปการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามและได้สรุปข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถามเพ่ือน าไปพิจารณา
ด้านการออกแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้โครงการและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ มีดังต่อไปนี้ 
   3.3.1.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 

1) จากการศึกษากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นเพศ
หญิงร้อยละ 54 และ เพศชายร้อยละ 46   

2) กลุ ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่อยู ่ในช่วง 40 ปีขึ ้นไป คิดเป็น   
ร้อยละ 46 และ ช่วงอายุระหว่าง 19 - 25 ปีคิดเป็น ร้อยละ 18 ช่วงอายุ 33 - 49 ปีคิดเป็น   
ร้อยละ 14 ช่วงอายุต่ ากว่า 18 ปีคิดเป็นร้อยละ 12 และล าดับสุดท้ายคือช่วงอายุ 26 - 32 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 10  

4) อาชีพของประชากรกลุ่มเป้าหมายส่วนที่มีมากที่สุดเป็นอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปและนักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 22 ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 16 
อาชีพแม่บ้านคิดเป็นร้อยละ 14 รับราชการคิดเป็นร้อยละ 12 พนักงานรัฐวิสากิจคิดเป็นร้อยละ 6 
และเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 2  
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   3.3.1.2 ข้อมูลพื้นฐานในการใช้พ้ืนที่โครงการ 
 1) การเข้ามาใช้บริการพ้ืนที่โครงการจากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า 2-3 

ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50 ใช้บริการทุกวันคิดเป็นร้อยละ 40 1 ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 8 
และ 1ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 2 
    2) ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมภายในโครงการจากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า 
เวลา 17.01 - 21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 38 เวลา 05.00 - 09.00 น. คิดเป็นร้อยละ 32 เวลา 13.01 - 
17.00 น. คิดเปน็ร้อยละ 26 และช่วงเวลา 09.01 - 13.00 น. คิดเป็นร้อยละ 4 
    3) พาหนะที่ท่านใช้ในการเดินทาง จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า
รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 46 รถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 24 รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 14 
และเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 16 
    4) ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกเดิมในพ้ืนที่โครงการ 
 โดยมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ ระดับ 5 = มากที่สุด ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 = ปานกลาง 
ระดับ 2 = น้อย ระดับ 1 = น้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 3.4 ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกเดิมในพ้ืนที่โครงการ 

ที ่
รายละเอียด แปลผล 

สิ่งอ านวยความสะดวกเดิม 

1 ภาพรวมทั่วไปของการจัดภูมิทัศน์ในพื้นท่ีโครงการ 
 

น้อยที่สุด 

2 พ้ืนที่ส าหรับจอดรถ ปานกลาง 

3 พ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อน น้อยที่สุด 

4 สนามเด็กเล่น ปานกลาง 

5 เครื่องออกก าลังกาย ปานกลาง 

6 สนามตะกร้อ ปานกลาง 

7 สนามเปตอง  ปานกลาง 

8 สนามฟุตบอล ปานกลาง 

9 ลานแอโรบิค ปานกลาง 

10 ห้องน้ า ปานกลาง 

    
   3.3.1.3 ความต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 
             โดยมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ ระดับ 5 = มากที่สุด ระดับ 4 = มาก  ระดับ   
3 = ปานกลาง ระดับ 2 = น้อย ระดับ 1 = น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 3.5 ความต้องการด้านกิจกรรม  

ที ่ รายละเอียด แปลผล 

1 ลานกิจกรรมนันทนาการ 
 

มาก 

2 พ้ืนที่ส าหรับนั่งเล่นใต้ต้นไม้ มากที่สุด 

3 ศาลาส าหรับนั่งพักผ่อน มากที่สุด 

4 การจัดสวนกลางแจ้งเพ่ือเพ่ิมทัศนียภาพให้สวยงาม มากทีสุ่ด 

5 โซนกิจกรรมของผู้สูงอายุ มากที่สุด 

 
 โดยมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ ระดับ 5 = มากที่สุด ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 = ปานกลาง 
ระดับ 2 = น้อย ระดับ 1 = น้อยที่สุด 
ตารางท่ี 3.6 ความต้องการด้านองค์ประกอบในการวางผังและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ล าดับที่ รายละเอียด แปลผล 

1 ลานจอดรถ 
 

มากที่สุด 

2 ป้ายสัญลักษณ์และป้ายค าแนะน าต่าง ๆ มาก 
3 ศาลาที่ให้ความร่มรื่นส าหรับพักผ่อน มากที่สุด 
4 สวนหย่อมและสวนกลางแจ้ง มากที่สุด 
5 ม้านั่งส าหรับนั่งเล่น มากที่สุด 
6 ชุดโต๊ะ - เก้าอ้ีส าหรับนั่งรอเล่นกีฬา มากที่สุด 
7 ทางเดิน/ทางวิ่งออกก าลังกาย มากที่สุด 
8 เครื่องเล่นออกก าลังกายเพ่ิมเติมจากของเดิม 

 
มากที่สุด 

9 ลานอเนกประสงค์ 
10. 

มากที่สุด 
10 เครื่องออกก าลังกายส าหรับผู้สูงวัย มากที่สุด 
11 เครื่องออกก าลังกายส าหรับเด็กเพ่ิมเติมจากของเดิม 

 
มากที่สุด 

12 ระบบไฟส่องสว่าง มากทีสุ่ด 
13 ห้องน้ า มากที่สุด 
14 จุดรวบรวมขยะ มากที่สุด 

 



 
 
 

64 
 

 3.3.2 สรุปความพึงพอใจในพ้ืนที่การออกแบบปรังปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 
         3.3.2.1 ความพึงพอใจเดิมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด แสดงว่า
ผู้ใช้มีความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุดเพราะสิ่งอ านวยความสะดวกเดิมมีความเสื่อม
โทรมและบ้างชนิดมีความเสียหายและใช้งานไม่ได้ 
         3.3.2.3 ความต้องการด้านกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แสดงว่าผู้ใช้พ้ืนที่กิจกรรมมี
ความพึงพอใจในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
ในโครงการ 
                 3.3.2.4 ความต้องการด้านองค์ประกอบในการวางผังและสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่
โครงการมีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย เช่น เครื่องออกก าลังกายส าหรับผู้สูงวัย 
ระบบไฟส่องสว่าง ห้องน้ า และเพียงพอกับผู้ใช้ในโครงการมากที่สุดเพ่ือความสะดวกในการเข้าใช้
บริการสวนสาธารณะ  

 

 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 
แสดง : ความสัมพันธ์ของพ้ืนที ่(Bubble Diagram) ภาพที่ 3.37 

สัญลักษณ์ :  
 ทางเข้า ออก 
 
               ทางเชื่อมระหว่างกิจกรรม 

 
   แนวสกรีน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 

แสดง : ความสัมพันธ์ของพ้ืนที ่(Site Relation) ภาพที่ 3.38 
สัญลักษณ์ :  
                          ทางเชื่อมระหว่างกิจกรรม 
                          ทางเข้า ออก   
                          เส้นทางสัญจรในโครงการ 

แนวสกรีนด้วยพรรณไม้ 
                    
                           

 



 
 

บทท่ี  4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
4.1  ผลงานการออกแบบ 

ภาพที่ 4.1 Introduction 
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ภาพที่ 4.2 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.3  Site Analysis 
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ภาพที่ 4.4 Analysis 
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ภาพที่ 4.5 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.6 Main Concept 
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ภาพที่ 4.7 Master Plan  
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ภาพที่ 4.8 Lighting Plan 
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ภาพที่ 4.9 Detail Plan Zone A 
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ภาพที่ 4.10 Perspective Zone A 
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ภาพที่ 4.11 Detail Plan Zone B - C  
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ภาพที่ 4.12 Perspective Zone B - C  
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ภาพที่ 4.13 Construction 
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ภาพที่ 4.14 Construction 
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4.2  งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 
ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

1
1.1

ปรับพื้นที่พร้อมบดอดั 133 ตร.ม. -                  25.00          3,325.00       3,325.00        
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.15 ม. 20 ลบ.ม. 360.00         7,200.00         91.00          1,820.00       9,020.00        
แผ่นทางเดิน SCG รุ่น J - Series ลาย Tokyo สีเทา ขนาด 40x40x3.5 ซม. 831 ตร.ม. 90.00           74,790.00       60.00          49,860.00     124,650.00    

136,995.00    
1.2

ปรับพื้นที่พร้อมบดอดั 19.3 ตร.ม. 1,168.00      22,542.40       25.00          482.50          23,024.90      
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.15 ม. 2.9 ลบ.ม. 360.00         1,044.00         91.00          263.90          1,307.90        
แผ่นทางเดิน SCG รุ่น J - Series ลาย Tokyo สีเทา ขนาด 40x40x3.5 ซม. 121 ตร.ม. 90.00           10,890.00       60.00          7,260.00       18,150.00      

42,482.80      
1.3

ปรับพื้นที่พร้อมบดอดั 471 ตร.ม. -                  25.00          11,775.00     11,775.00      
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.10 ม. 7.1 ลบ.ม. 360.00         2,556.00         91.00          646.10          3,202.10        
บล็อกปูหญา้ SCG รุ่น No. 1 ขนาด 30x30x6 ซม. 471 ตร.ม. 24.72           11,643.12       60.00          28,260.00     39,903.12      

54,880.22      
1.4 งานแผ่นทางเดินในโครงการ

ปรับพื้นที่พร้อมบดอดั 381 ตร.ม. -                  25.00          9,525.00       9,525.00        
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.15 ม. 57.15 ลบ.ม. 360.00         20,574.00       91.00          5,200.65       25,774.65      
บล็อกปูพื้น SCG รุ่น ใบไม ้สีเทา ขนาด 20x20x6 ซม. 381 ตร.ม. 13.30           5,067.30         60.00          22,860.00     27,927.30      

63,226.95      
1.5

ปรับพื้นที่พร้อมบดอดั 264 ตร.ม. -                  25.00          6,600.00       6,600.00        
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.10 ม. 26.4 ลบ.ม. 360.00         9,504.00         -                9,504.00        
คอนกรีตดโครงสร้างหนา 0.10 ม. 26.4 ลบ.ม. 1,400.00      36,960.00       398.00        10,507.20     47,467.20      
เหล็ก wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม. 264 ตร.ม. 31.00           8,184.00         -                8,184.00        
ไมแ้บบ 4.25 ตร.ม. 180.00         765.00            133.00        565.25          1,330.25        
ตะปู 0.85 กก. 30.00           25.50              -                25.50             
ทรายล้างสีเทา เบอร์ 5 หนา 0.1 ม. 264 ตร.ม. 250.00         66,000.00       99.00          26,136.00     92,136.00      

165,246.95    
1.6

ปรับพื้นที่พร้อมบดอดั 155 ตร.ม. -                  25.00          3,875.00       3,875.00        
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.10 ม. 15.4 ลบ.ม. 360.00         5,544.00         91.00          1,401.40       6,945.40        
คอนกรีตโครงสร้างหนา 0.10 ม. 15.4 ลบ.ม. 1,635.00      25,179.00       436.00        6,714.40       31,893.40      
เหล็ก wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม. 155 ตร.ม. 31.00           4,805.00         -                4,805.00        
ไมแ้บบ 14 ตร.ม. 180.00         2,520.00         133.00        1,862.00       4,382.00        
ตะปู 2.7 กก. 30.00           81.00              -                81.00             
ทรายล้างสีเทา เบอร์ 5 หนา 0.1 ม. 155 ตร.ม. 250.00         38,750.00       99.00          15,345.00     54,095.00      

106,076.80    
1.7

ปรับพื้นที่พร้อมบดอดั 107 ตร.ม. 25.00          2,675.00       2,675.00        
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. 3.35 ลบ.ม. 360.00         1,206.00         91.00          304.85          1,510.85        
คอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม. 10.7 ตร.ม. 1,400.00      14,980.00       398.00        4,258.60       19,238.60      
บลิอกยาง Green Rubber Crumb Tiles ขนาด 50x50x2.5 ซม. 53.5 ตร.ม. 256.00         13,696.00       50.00          2,675.00       16,371.00      
บล็อกยาง Red Rubber Crumb Tiles ขนาด 50x50x2.5 ซม. 53.5 ตร.ม. 256.00         13,696.00       50.00          2,675.00       16,371.00      

56,166.45      

งานพ้ืนบลอ็กยางสีเ่หลีย่มกันกระแทก สนามเด็กเลน่

รวม

รวม

รวม

บัญชีปรมิาณค่าวัสดุอุปกรณง์านออกแบบปรบัปรงุภูมิทัศน์ สวนสาธารณะหมู่บ้าน พฤกษา 2

ล าดับ รายละเอียดงาน ปรมิาณ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

รวม

รวม

งานพ้ืนแผ่นทางเดิน สนามเปตอง

งานพ้ืนแผ่นทางเดิน หน้าห้องน้ า

งานพ้ืนบลอ็กปูหญา้ สนามตะกรอ้

งานพ้ืนทางเดินท าผิวทรายลา้งสเีทาเบอร ์5 สนามออกก าลงักาย

งานพ้ืนทางเดินท าผิวทรายลา้งสเีทาเบอร ์5 สนามแอโรบิค

Zone A
งาน Hardscape

หน่วยละ 
(บาท)

จ านวนเงิน 
(บาท)

หน่วยละ 
(บาท)

จ านวนเงิน 
(บาท)

รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

 (บาท)

รวม
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

1.8
ดินถม 122 ลบ.ม. 320.00         39,040.00       99.00          12,078.00     51,118.00             
คอนกรีตโครงสร้างหนา 0.10 ม. 15 ลบ.ม. 1,400.00      21,000.00       -                21,000.00             
ไมแ้บบ 110 ตร.ม. 180.00         19,800.00       133.00        14,630.00     34,430.00             
ตะปู 21 กก. 30.00           630.00            -                630.00                  

107,178.00           
2

2.1
ปรับพื้นที่พร้อมบดอดั 1087 ตร.ม. -                  25.00          27,175.00     27,175.00             
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. 55 ลบ.ม. 360.00         19,800.00       91.00          5,005.00       24,805.00             
คอนกรีตโครงสร้าง 0.10 ม. 109 ลบ.ม. 1,635.00      178,215.00     436.00        47,524.00     225,739.00           
เหล็ก wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม. 1087 ตร.ม. 31.00           33,697.00       -                33,697.00             
ไมแ้บบ 13 ตร.ม. 180.00         2,340.00         133.00        1,729.00       4,069.00               
ตะปู 2.6 กก. 30.00           78.00              -                78.00                    
ทรายล้างสีเหลือง เบอร์ 5 หนา 0.1 ม. 1087 ตร.ม. 250.00         271,750.00     99.00          107,613.00   379,363.00           

694,926.00           
2.2

ปรับพื้นที่พร้อมบดอดั 228 ตร.ม. -                  25.00          5,700.00       5,700.00               
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.10 ม. 23 ลบ.ม. 360.00         8,280.00         91.00          2,093.00       10,373.00             
บล็อกปูหญา้ SCG รุ่น Square Turf ขนาด 30x30x8 ซม. 228 ตร.ม. 25.42           5,795.76         60.00          13,680.00     19,475.76             

35,548.76             
2.3

คอนกรีตหยาบหนา 0.05 0.05 ลบ.ม. 1,400.00      70.00              398.00        19.90            89.90                    
กอ่อฐิมวลเบา 1.6 ตร.ม. 200.00         320.00            55.00          88.00            408.00                  
เหล็ก RB 6 @ 0.15 ม. 7 กก. 22.00           154.00            5.00            35.00            189.00                  
คอนกรีตโครงสร้าง 0.02 ลบ.ม. 1,635.00      32.70              436.00        8.72              41.42                    
ไมแ้บบ 0.16 ตร.ม. 180.00         28.80              133.00        21.28            50.08                    
ตะปู 0.03 กก. 30.00           0.90                -                0.90                      
ลวดผูกเหล็ก 0.04 ตร.ม. 30.00           1.20                -                1.20                      
คอนกรีตฉาบเรียบ 3.6 ตร.ม. 58.00           208.80            82.00          295.20          504.00                  
รวมงานที่น่ัง ค.ส.ล. ผิวฉาบเรยีบ 13 ชุด -                  -                16,698.50             

2.4
1

ปรับพื้นที่พร้อมบดอดั 16.4 ตร.ม. -                  25.00          410.00          410.00                  
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. 0.85 ลบ.ม. 360.00         306.00            91.00          77.35            383.35                  
คอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม. 1.65 ลบ.ม. 1,400.00      2,310.00         398.00        656.70          2,966.70               
เหล็ก wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม. 16.4 กก. 31.00           508.40            -                508.40                  
ไมแ้บบ 1.55 ตร.ม. 180.00         279.00            133.00        206.15          485.15                  
ตะปู 0.3 กก. 30.00           9.00                -                9.00                      

2
กอ่อฐิมวลเบา 4.7 ตร.ม. 200.00         55.00          -                        
คอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม. 0.25 ลบ.ม. 1,400.00      350.00            398.00        99.50            449.50                  
เหล็ก RB 6 @ 0.15 ม. 8.4 ตร.ม. 22.00           184.80            5.00            42.00            226.80                  
ลวดผูกเหล็ก 0.25 กก. 30.00           7.50                -                7.50                      
ไมแ้บบ 1.35 ตร.ม. 180.00         243.00            91.00          122.85          365.85                  
ตะปู 0.26 กก. 30.00           7.80                -                7.80                      
คอนกรีตฉาบเรียบ 4.7 ตร.ม. 58.00           272.60            82.00          385.40          658.00                  
ไมพ้ื้นเฌอร่าคัลเลอร์ทรู ลายชัยพฤกษ์ สีน้้าตาลเชลนัส ขนาด 15x25x300 ซม. 6.7 ตร.ม. 415.00         2,780.50         100.00        670.00          3,450.50               

3 งานหลังคา
เสาเหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. 1 ท่อน 630.00         630.00            170.00        170.00          800.00                  
คานเหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. 1 ท่อน 630.00         630.00            170.00        170.00          800.00                  
แปรท่อเหล็กกลมขนาด รัศม ี1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม. 5 ท่อน 428.00         2,140.00         117.00        585.00          2,725.00               
รวมงานศาลาน่ังพักผ่อน 3 ชุด -                  -                42,760.65             

งานที่น่ัง ค.ส.ล. ผิวฉาบเรยีบ

งานศาลาน่ังพักผ่อน

บัญชีปรมิาณค่าวัสดุอุปกรณง์านออกแบบปรบัปรงุภูมิทัศน์ สวนสาธารณะหมู่บ้าน พฤกษา 2

ล าดับ รายละเอียดงาน ปรมิาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน (บาท)

หน่วยละ 
(บาท)

จ านวนเงิน 
(บาท)

หน่วยละ 
(บาท)

จ านวนเงิน 
(บาท)

งานที่น่ังคอนกรตีสโลป

งานพื้นทางเดินท้าผิวทรายล้างสีเหลือง เบอร์ 5 ลานพกัผ่อน

งานพ้ืนบลอ็กปูหญา้ลานน่ังเลน่ข้างสนามฟุตบอล

รวม

รวม

รวม

Zone B

งานพื้นศาลา

งานที่นั่ง

 
ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 
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2.5
ขอบกนัดินหนา 0.10 ม. 0.6 ลบ.ม. 175.00         105.00            50.00          30.00            135.00           
กอ่อฐิมวลเบา 11.7 ตร.ม. 200.00         2,340.00         50.00          585.00          2,925.00        
เหล็ก RB 6 @ 0.15 ม. 22 กก. 50.00           1,100.00         8.00            42.00            1,142.00        
คอนกรีตโครงสร้าง 0.6 ลบ.ม. 1,625.00      975.00            436.00        261.60          1,236.60        
ไมแ้บบ 2.55 ตร.ม. 180.00         459.00            91.00          232.05          691.05           
ตะปู 0.5 กก. 30.00           15.00              -                15.00             
คอนกรีตฉาบเรียบ 18 ตร.ม. 58.00           1,044.00         82.00          1,476.00       2,520.00        
รวมงานที่น่ัง ค.ส.ล ผิวฉาบเรยีบ 3 ชุด 25,993.95      

3
3.1

ปรับพื้นที่พร้อมบดอดั 180 ตร.ม. -                  25.00          550.00          550.00           
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. 9 ลบ.ม. 360.00         3,240.00         91.00          54.60            3,294.60        
คอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม. 18 ลบ.ม. 1,400.00      25,200.00       398.00        1,014.90       26,214.90      
เหล็ก wire mesh ขนาด 9 มม. @ 0.20 ม. 180 ตร.ม. 55.00           9,900.00         28.00          14.00            9,914.00        
ไมแ้บบ 6.5 ตร.ม. 180.00         3,240.00         133.00        2,394.00       5,634.00        
ตะปู 1.3 กก. 30.00           39.00              -                39.00             

45,646.50      
3.2

ปรับพื้นที่พร้อมบดอดั 211 ตร.ม. -                  25.00          5,275.00       5,275.00        
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. 11 ลบ.ม. 360.00         3,960.00         91.00          1,001.00       4,961.00        
คอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม. 22 ลบ.ม. 1,400.00      30,800.00       398.00        8,756.00       39,556.00      
เหล็ก wire mesh ขนาด 9 มม. @ 0.20 ม. 211 กก. 55.00           11,605.00       -                11,605.00      
ไมแ้บบ 11.2 ตร.ม. 180.00         2,016.00         133.00        1,489.60       3,505.60        
ตะปู 2.2 กก. 30.00           66.00              -                66.00             

64,968.60      
4

งานขุดดิน-ถมกลับ 22 ลบ.ม. -                  148.00        3,256.00       3,256.00        
หินกอ่สร้างเบอร์2 8.5 ลบ.ม. 300.00         2,550.00         2,550.00        
ท่อ SUB - DRUIN ANSB - 065060 ขนาด 65 มลิลิเมตร 437 เมตร 118.00         51,566.00       -                51,566.00      
บ่อพกั ขนาด 10x45x40 เซนติเมตร 47 บ่อ 140.00         6,580.00         -                6,580.00        
GEOTEXTILE 2 มว้น 3,450.00      6,900.00         -                6,900.00        

70,852.00      
5

โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED BVP161/100W 8 ดวง 2,500.00      20,000.00       500.00        4,000.00       24,000.00      
เสาไฟตรงเหล็กกลม SC35/600 สูง 6 เมตร 8 ต้น 5,500.00      44,000.00       1,600.00     12,800.00     56,800.00      
เสาไฟสูง QB - 20941 41 W สูง 3 เมตร 43 ต้น 1,610.00      69,230.00       1,600.00     68,800.00     138,030.00    
สายไฟ คิด 20% 12,800.00       -                12,800.00      
Load center Square D รุ่น Classic ขนาด 100A 1 ตู้ 7,500.00      7,500.00         -                7,500.00        

231,630.00    
6

ชุดหนูน้อยหรรษา Set-A1 1 ชุด 54,900.00    54,900.00       -                54,900.00      
54,900.00      

7
ชุดจักรยานบริหารเข่า แบบเบาติดเบรค 1 เคร่ือง 11,900.00    11,900.00       -                11,900.00      
เคร่ืองบริหารข้อเข่า 1 เคร่ือง 11,900.00    11,900.00       -                11,900.00      
เคร่ืองบริหารข้อสะโพก 1 เคร่ือง 8,600.00      8,600.00         -                8,600.00        

32,400.00      

รวม

รวม

งานที่น่ัง ค.ส.ล. ผิวฉาบเรยีบ 

บัญชีปรมิาณค่าวัสดุอุปกรณง์านออกแบบปรบัปรงุภูมิทัศน์ สวนสาธารณะหมู่บ้าน พฤกษา 2

ล าดับ รายละเอียดงาน ปรมิาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน
 (บาท)

หน่วยละ 
(บาท)

จ านวนเงิน 
(บาท)

หน่วยละ 
(บาท)

Zone C
งานพ้ืนลานจอดรถ 1

งานพ้ืนลานจอดรถ 2

งานบ่อระบายน้ า

งานระบบไฟสอ่งสว่าง

รวม 

รวม

รวม

รวม

เครือ่งเลน่สนามเด็กเลน่

เครือ่งออก าลงักายกลางแจง้

จ านวนเงิน 
(บาท)

 
ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 
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8
ปรับพื้นที่พร้อมบดอดั 90.00 ตร.ม. -                  99.00          8,910.00       8,910.00               
ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม. 4.50 ลบ.ม. 360.00         1,620.00         91.00          409.50          2,029.50               
คอนกรีตโครงสร้าง 14.00 ลบ.ม. 1,635.00      22,890.00       436.00        6,104.00       28,994.00             
เหล็ก DB 12 @ 0.15 ม. 37.00 กก. 182.00         6,734.00         30.00          1,110.00       7,844.00               
เหล็ก RB 6 @ 0.15 ม. 37.00 กก. 50.00           1,850.00         8.00            296.00          2,146.00               
เหล็ก wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม. 90.00 ตร.ม. 21.88           1,969.20         3.00            270.00          2,239.20               
ลวดผูกเหล็ก 1.30 ก.ก. 30.00           39.00              -                39.00                    
ไมแ้บบ 27.00 ตร.ม. 180.00         4,860.00         133.00        3,591.00       8,451.00               
ตะปู 5.30 ก.ก. 30.00           159.00            -                159.00                  
ผนังกอ่คอนกรีตบล็อก หนา 0.7 ซม. 103.00 ตร.ม. 93.00           9,579.00         60.00          6,180.00       15,759.00             
คอนกรีตฉาบเรียบ 206.00 ตร.ม. 58.00           11,948.00       82.00          16,892.00     28,840.00             
กระเบื้องปูพื้น รุ่น สแควร์ ขาว ขนาด 8x10 ซม. 40.00 ตร.ม. 170.00         6,800.00         50.00          2,000.00       8,800.00               
แผ่นทางเดิน SCG รุ่น J - Series ลาย Tokyo สีเทา ขนาด 40x40x3.5 ซม. 50.00 ตร.ม. 90.00           4,500.00         60.00          3,000.00       7,500.00               
เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 4.5 มม. 7.00 ท่อน 4,900.00      34,300.00       -                34,300.00             
เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x  4 นิ้ว หนา 2.0 มม. 18.00 ท่อน 837.00         15,066.00       230.00        4,140.00       19,206.00             
เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.0 มม. 13.00 ท่อน 510.00         6,630.00         149.00        1,937.00       8,567.00               
เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม 4.00 ท่อน 649.00         2,596.00         207.00        828.00          3,424.00               
เหล็ก C 75x45x20x2.3 มม 2.00 ท่อน 565.00         1,130.00         179.00        358.00          1,488.00               
งานหลังคาเหล็ก Metal Sheet บุกนัความร้อน 66.00 ตร.ม. 165.00         10,890.00       -                10,890.00             
ครอบข้าง Metal Sheet 24.00 เมตร 120.00         2,880.00         -                2,880.00               
สกรูยึดท้องลอน 145.00 ตัว 5.00             725.00            -                725.00                  
ไมป้ิดเชิงชายส้าเร็จรูป 15.00 แผ่น 105.00         1,575.00         35.00          525.00          2,100.00               
งานติดต้ังพดัลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 2.00 ชุด 617.00         1,234.00         -                1,234.00               
งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดกนัชื้น) 40.00 ตร.ม. 220.00         8,800.00         75.00          3,000.00       11,800.00             
งานฝ้าเพดานส้าเร็จรูป โครงเคร่าเหล็กชุบสังกระสี 19.20 ตร.ม. 245.00         4,704.00         69.00          1,324.80       6,028.80               
ประตู 7.00 ชุด 459.00         3,213.00         -                3,213.00               
สายไฟฟา้ VAF 2x2.5 ตร.มม. 1.00 มว้น 459.00         459.00            66.00          66.00            525.00                  
ตู้ควบคุมไฟฟา้(Load Center) 1.00 ชุด 730.00         730.00            550.00        550.00          1,280.00               
ชุดโคมไฟตะแกรงกา้งปลา หลอด LED  2x20 W 5.00 ชุด 759.00         3,795.00         350.00        1,750.00       5,545.00               
ชุดสวิทซ์ไฟฟา้ 3.00 ชุด 85.00           255.00            90.00          270.00          525.00                  
ดินขุด-ถมคืน 6.00 ลบ.ม. 99.00          594.00          594.00                  
ทรายหยาบรองพื้น 0.50 ลบ.ม. 360.00         180.00            99.00          49.50            229.50                  
งานคอนกรีตหยาบ 0.50 ลบ.ม. 1,400.00      700.00            398.00        199.00          899.00                  
ถังบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร 1.00 ชุด 3,800.00      3,800.00         250.00        250.00          4,050.00               
ท่อ พวีีซีชั้น 8.5 ขนาด 1/2" (ท่อน้้าดี) 5.00 ท่อน 39.25           196.25            -                196.25                  
ท่อ พวีีซี ชั้น 8.5 ขนาด 2" (ท่อระบายน้้าทิ้ง) 4.00 ท่อน 168.22         672.88            -                672.88                  
ท่อ พวีีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว (ท่อโสโครก) 4.00 ท่อน 598.13         2,392.52         -                2,392.52               
งานอปุกรณ์เชื่อมระบบงานสุขาภิบาล 1.00 งาน 1,500.00      1,500.00         -                1,500.00               
โถชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอปุกรณ์ 5.00 ชุด 2,530.00      12,650.00       335.00        1,675.00       14,325.00             
โถปัสสาวะชาย 3.00 ชุด 950.00         2,850.00         298.00        894.00          3,744.00               
ชุดอา่งล้างหน้า 8.00 ชุด 1,055.00      8,440.00         298.00        2,384.00       10,824.00             
กระจกเงา 2.00 ชุด 500.00         1,000.00         70.00          140.00          1,140.00               
ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกล่ิน 9.00 ชุด 160.00         1,440.00         70.00          630.00          2,070.00               

278,078.65           
9

ถังขยะ 4 ชุด 5,900.00      23,600.00       -                23,600.00             
23,600.00             

บัญชีปรมิาณค่าวัสดุอุปกรณง์านออกแบบปรบัปรงุภูมิทัศน์ สวนสาธารณะหมู่บ้าน พฤกษา 2

ล าดับ รายละเอียดงาน ปรมิาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน (บาท)

หน่วยละ 
(บาท)

จ านวนเงิน 
(บาท)

หน่วยละ 
(บาท)

จ านวนเงิน 
(บาท)

รวม

รวม

งานห้องน้ า

งานสิง่อ านวยความสะดวก

 

 



84 

 

ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

1
1.1 มะฮอกกานีใบใหญ่ ขนาด 6 นิ้ว 11 ต้น 3,000.00      33,000.00      550.00        6,050.00       39,050.00            
1.2 กระทิง ขนาด 6 นิ้ว 9 ต้น 4,000.00      36,000.00      550.00        4,950.00       40,950.00            
1.3 ส่ังท้า ขนาด 6 นิ้ว 2 ต้น 5,000.00      10,000.00      550.00        1,100.00       11,100.00            
1.4 แคแสด ขนาด 6 นิ้ว 4 ต้น 5,000.00      20,000.00      550.00        2,200.00       22,200.00            
1.5 อโศกอินเดีย ขนาด 6 นิ้ว 7 ต้น 3,000.00      21,000.00      400.00        2,800.00       23,800.00            
1.6 พิกุล ขนาด 4 นิ้ว 4 ต้น 800.00        3,200.00        200.00        800.00         4,000.00             
1.7 จ้าปี ขนาด 3 นิ้ว 4 ต้น 3,000.00      12,000.00      400.00        1,600.00       13,600.00            
1.8 กันเกรา ขนาด 3 นิ้ว 2 ต้น 1,500.00      3,000.00        350.00        700.00         3,700.00             
1.9 นนทรี ขนาด 6 นิ้ว 4 ต้น 3,000.00      12,000.00      550.00        2,200.00       14,200.00            
1.10 ไม้ค้้ายัน 47 ชุด 250.00        11,750.00      100.00        4,700.00       16,450.00            

189,050.00          
2

2.1 โกสน ถุง 4 นิ้ว 9,918 ต้น 3.00           29,754.00      0.30           2,975.40       32,729.40            
2.2 เข็มแดงเชียงใหม่ ถุง 5 นิ้ว 9,863 ต้น 8.00           78,904.00      0.80           7,890.40       86,794.40            
2.3 หนวดปลาหมึก กถ. 6 นิ้ว 1,587 ต้น 20.00          31,740.00      2.00           3,174.00       34,914.00            
2.4 บานเช้าสีเหลือง ถุง 4 นิ้ว 1,250 ต้น 3.00           3,750.00        0.30           375.00         4,125.00             
2.5 คริสติน่า ถุง 8 นิ้ว 1,135 ต้น 35.00          39,725.00      3.50           3,972.50       43,697.50            
2.6 เข็มขาวพิษณุโลก ถุง 4 นิ้ว 2,310 ต้น 2.50           5,775.00        0.20           462.00         6,237.00             
2.7 พลับพลึงตีนเป็ด ถุง 4 นิ้ว 2,011 ต้น 5.00           10,055.00      0.50           1,005.50       11,060.50            
2.8 ไทรยอดทอง ถุง 8 นิ้ว 6,993 ต้น 35.00          244,755.00     3.50           24,475.50     269,230.50          
2.9 พุดศุภโชค ถุง 8 นิ้ว 98 ต้น 35.00          3,430.00        3.50           343.00         3,773.00             
2.10 เอื้องหมายนาดอกแดง ถุง 8 นิ้ว 3,394 ต้น 35.00          118,790.00     3.50           11,879.00     130,669.00          
2.11 แดงสิงคโปร์ ถุง 4 นิ้ว 820 ต้น 2.30           1,886.00        0.20           164.00         2,050.00             
2.12 แดงชาลี ถุง 4 นิ้ว 1,006 ต้น 2.00           2,012.00        0.20           201.20         2,213.20             
2.13 โมก ถุง 6 นิ้ว 131 ต้น 70.00          9,170.00        7.00           917.00         10,087.00            
2.14 เทียนทอง ถุง 4 นิ้ว 1,431 ต้น 2.00           2,862.00        0.20           286.20         3,148.20             
2.15 หญ้านวลน้อย 1746 ตร.ม. 20.00          34,920.00      2.00           3,492.00       38,412.00            
2.16 ดินปลูก 255 ลบ.ม. 450.00        114,750.00     100.00        25,500.00     140,250.00          

819,390.70          
3

3.1 พวงชมพู ถุง 6 นิ้ว 12 ต้น 50.00          600.00          5.00           60.00           660.00                
660.00                

3,296,062.00        
1.27                  

4,176,441.00      
(สี่ล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

งาน Softscape

รวม
รวม Factor F

รวมทั้งสิ้น

ไม้ยืนต้น

ไม้พุ่มไม้คลุมดิน

ไม้เลื้อย

รวม

รวม

รวม

บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะหมู่บ้าน พฤกษา 2

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน (บาท)หน่วยละ 

(บาท)
จ านวนเงิน 

(บาท)
หน่วยละ 
(บาท)

จ านวนเงิน 
(บาท)

 
หมายเหตุ : ต้นไม้ยืนต้นรอการเจริญเติบโต 



บทท่ี  5 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1  สรุป 
 สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด หมู่ 1 ต าบลล าผักกูด 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพ่ือให้คนในหมู่บ้านพฤกษา 2 ได้มีการ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ทั้งในส่วนกิจกรรมประเภทพักผ่อนและกิจกรรมประเภท
ออกก าลังกายจากสภาพสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 ในปัจจุบันพบว่าสภาพแวดล้อมของการท า
กิจกรรมไม่เหมาะสมและเป็นสวนสาธารณะที่ขาดการดูแลและมีพ้ืนที่รกทึบอันเกิดจากพืชพรรณที่
ไม่ได้รับการดูแลและประกอบกับประชากรบุกรุกพ้ืนที่เข้ามาใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ที่ไม่เหมาะสมท าให้
พ้ืนที่มีการเสื่อมโทรมลงและท าให้คนภายในหมู่บ้านไม่สามารถท ากิจกรรมภายในบริเ วณพ้ืนที่นั้นได้ 
ซึ่งบริเวณทางทิศเหนือจะติดกับบ้านพักอาศัยของคนในหมู่บ้านพฤกษา 2 ทิศใต้ติดกับบ้านพักอาศัย
ของคนในหมู่บ้านพฤกษา 2 ทิศตะวันออกติดกับพ้ืนที่รกร้างและคลองส่งน้ า ทิศตะวันตกติดกับถนน
สายหลักของหมู่บ้านพฤกษา 2  
 จากการศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 
หมู่ 1 ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีความส าคัญในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
พ้ืนที่โครงการ จึงต้องศึกษาแนวคิดและหลักการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบสวนสาธารณะ และ
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องซึ่งมีลักษณะของพ้ืนที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการ 
 เพ่ือก าหนดกิจกรรมที่ใช้แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับโครงการและการน าไปสู่กระบวนการ
ออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะแห่งนี้โดยในขั้นตอนการออกแบบนั้นจะมีปัญหา และข้อจ ากัดในการ
ออกแบบที่มาจากลักษณะของพ้ืนที่โครงการ จากการที่ได้ท าการศึกษาข้อมูล  และวิเคราะห์พ้ืนที่ 
การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ ท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัด
ในเรื่องของพ้ืนที่ยังมีสภาพที่ทรุดโทรมและยังขาดพ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อน ซึ่งในการแก้ปัญหาต่างๆ 
นั้นได้ยึดถือแนวความคิดหลักในการออกแบบภายใต้ค าว่า “TREE IN THE PARK” ซึ่งเป็น
แนวความคิดหลักในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะแห่งนี้ โดยในการออกแบบมี
ขนาดพ้ืนที่ออกแบบทั้งหมด 6 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา โดยมีการประมาณราคาวัสดุในงานออกแบบ
ภูมิทัศน์ทั้งหมด 4,176,441 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 
 การศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของ สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด หมู่ 1 ต าบล
ล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 โซน ดังนี้ 
 5.1.1 Zone A มีขนาดพ้ืนที่ 4,090 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่บริเวณหน้าโครงการทางทิศ
ตะวันตก ติดกับทางสัญจรหลักผลกระทบเรื่องมุมมองและฝุ่นละอองเนื่องจากติดกับทางสัญจรหลัก 
ลักษณะของพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่ลานเครื่องออกก าลังกายที่ไม่มีการแบ่งประเภทแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
การเลือกใช้พืชพรรณไม้ยืนต้นในการให้ร่มเงาแก่บริเวณพ้ืนที่ สนามตะกร้อและสนามเด็ก และเลือกใช้
ไม้พุ่มในการปิดกั้นฝุ่นละอองที่มาจากถนนหลักหน้าโครงการ 
 5.1.2 Zone B มีขนาดพ้ืนที่ 1,923 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่บริเวณส่วนกลางของโครงการเป็น
พ้ืนที่รกร้างและไม่ได้รับการดูแล จึงมีการออกแบบศาลาเข้าใช้ส าหรับนั่งพักผ่อนและเลือกใช้พรรณไม้
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ยืนต้นในการให้ร่มเงาแก่บริเวณที่ส าหรับพักผ่อน และมีการเลือกใช้ไม้พุ่มในการปิดกั้นฝุ่นละอองที่มา
จากถนนรอบโครงการ 
 5.1.3 Zone C มีขนาดพ้ืนที่ 980 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ส่วนข้างทางทิศเหนือเป็นพ้ืนที่โล่งมี
ต้นหญ้าขึ้นปกคลุมและไม่ได้รับการดูแลจึงมีการปรับปรุงพ้ืนที่โซนนี้ขึ้นมาใหม่จึงปรับให้เป็นพ้ืนที่
ส าหรับที่จอดรถและห้องน้ าไว้บริการให้แก่ผู้ที่มาเข้าใช้พ้ืนที่โครงการ จึงเลือกใช้พรรณไม้ยืนต้นที่ให้ร่ม
เงาภายในบริเวณพ้ืนที่นี้และเลือกใช้ไม้พุ่มสูงเพ่ือปิดบังระหว่างห้องน้ าและพ้ืนที่กิจกรรม 
 5.1.4 Zone D มีขนาดพ้ืนที่ 3,675 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ส่วนหลังสุดของโครงการเป็นพ้ืนที่
สนามฟุตบอลจึงปรับปรุงพ้ืนที่ให้ดีขึ้นและมีการดูแลอย่างสม่ าเสมอจึงออกแบบที่นั่งส าหรับดูฟุตบอล
บริเวณพ้ืนที่นี้และใช้พรรณไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาภายในบริเวณพ้ืนที่นี้ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 เพ่ือให้โครงการสามารถน าไปสร้างได้จริงควรก าหนดขอบเขตการท างาน และ
ระยะเวลา ในการออกแบบและก่อสร้างที่ชัดเจน การเลือกพรรณไม้ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง เพ่ือให้
งานออกมา มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์มากท่ีสุด   
 5.2.2 เนื่องด้วยพ้ืนที่โครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ และการด าเนินการเป็นส่วนๆ
เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจัดสร้างในบางพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้ใช้
งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 
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ภาคผนวก ก 

สรุปกิจกรรมและแนวคิด 



 
 

สรุปกิจกรรมของการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 
 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านพฤกษา 2 
คลองแปด หมู่ 1 ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยหมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด มีจ านวน
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ 1,546 ครัวเรือน ปัจจุบันสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด อยู่ในการดูแลของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน มีพ้ืนที่โดยรวมทั้งหมด 6 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา หรือ 10,668 ตารางเมตร ภายใน
สวนสาธารณะประกอบไปด้วย สนามเด็กเล่น ลานออกก าลังกาย สนามตะกร้อ สนามเปตอง เวทีเต้นแอโรบิค 
และสนามฟุตบอล 

ดังนั้น โครงการออกแบบปรังปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 จึงเป็นโครงการที่จัดท า
การออกแบบปรังปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะแห่งนี้ให้เป็นพ้ืนที่ออกก าลังกายซึ่งท ากิจกรรมอาทิเช่น สนามเด็ก
เล่น ลานออกก าลังกาย สนามตะกร้อ สนามเปตอง เวทีเต้นแอโรบิค และสนามฟุตบอล ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านพฤกษา 2 คลองแปด 

แนวความคิดในด้านการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ 
  Zone A มีขนาดพ้ืนที่ 4,090 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่บริเวณหน้าโครงการทางทิศ
ตะวันตก ติดกับทางสัญจรหลักผลกระทบเรื่องมุมมองและฝุ่นละอองเนื่องจากติดกับทางสัญจรหลัก 
ลักษณะของพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่ลานเครื่องออกก าลังกายที่ไม่มีการแบ่งประเภทแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
การเลือกใช้พืชพรรณไม้ยืนต้นในการให้ร่มเงาแก่บริเวณพื้นที่ สนามตะกร้อและสนามเด็ก และเลือกใช้
ไม้พุ่มในการปิดกั้นฝุ่นละอองที่มาจากถนนหลักหน้าโครงการ 
  Zone B มีขนาดพ้ืนที่ 1,923 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่บริเวณส่วนกลางของโครงการ
เป็นพ้ืนที่รกร้างและไม่ได้รับการดูแล จึงมีการออกแบบศาลาเข้าใช้ส าหรับนั่งพักผ่อนและเลือกใช้
พรรณไม้ยืนต้นในการให้ร่มเงาแก่บริเวณที่ส าหรับพักผ่อน และมีการเลือกใช้ไม้พุ่มในการปิดกั้นฝุ่น
ละอองที่มาจากถนนรอบโครงการ 
  Zone C มีขนาดพื้นที่ 980 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ส่วนข้างทางทิศเหนือเป็นพ้ืนที่โล่ง
มีต้นหญ้าขึ้นปกคลุมและไม่ได้รับการดูแลจึงมีการปรับปรุงพ้ืนที่โซนนี้ขึ้นมาใหม่จึงปรับให้เป็นพ้ืนที่
ส าหรับที่จอดรถและห้องน้ าไว้บริการให้แก่ผู้ที่มาเข้าใช้พ้ืนที่โครงการ จึงเลือกใช้พรรณไม้ยืนต้นที่ให้ร่ม
เงาภายในบริเวณพ้ืนที่นี้และเลือกใช้ไม้พุ่มสูงเพ่ือปิดบังระหว่างห้องน้ าและพ้ืนที่กิจกรรม 
  Zone D มีขนาดพ้ืนที่ 3,675 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ส่วนหลังสุดของโครงการเป็น
พ้ืนที่สนามฟุตบอลจึงปรับปรุงพ้ืนที่ให้ดีขึ้นและมีการดูแลอย่างสม่ าเสมอจึงออกแบบที่นั่งส าหรับดู
ฟุตบอลบริเวณพ้ืนที่นี้และใช้พรรณไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาภายในบริเวณพ้ืนที่นี้ 
 การออกแบบด้านพืชพรรณ 
  การเลือกใช้พืชพรรณที่น ามาออกแบบทุกชนิด ต้องค านึงถึงการดูแลรักษาควรเน้น
พืชพรรณที่ดูแลง่าย ปลูกได้กับทุกสภาพพ้ืนที่ ให้ร่มเงาได้ดี และมีต้นทุนต่ าจากประโยชน์ใช้สอย
ทางด้านต่างๆ ของพรรณไม้สามารถน าพืชพรรณมาประยุกต์ใช้ในด้านแนวความคิดในการออกแบบ 
ด้านพืชพรรณตามลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

 
 
 
 



 
 

ตาราง แนวคิดในการออกแบบพรรณไม้ 
Zone การเข้าใช้พื้นที่โครงการ ประโยชน์การใช้สอย/การเลือกพรรณไม ้

Zone A พื้นที่ด้านหน้า   
โครงการ 

พื้นที่ท ากิจกรรม
นันทนาการ 

เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โล่งมีพืชพรรณเดิมนิดหน่อย 
ลักษณะพื้นที่จะเป็นลานออกก าลัง ซึ่ งพื้นที่ได้รับแสงแดด
ตลอดทั้งวัน ดังนั้น จึงเลือกใช้พืชพรรณที่ให้ร่มเงา และ
สามารถทนต่อสภาพอากาศของพื้นที่รวมถึงการดูแลรักษา
ง่าย เช่น นนทรี สั่งท า กระทิง แคแสด มะฮอกกานีใบใหญ่ 

Zone B - C พื้นที่
ส่วนกลางของโครงการ 

พื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อน 
พื้นที่บริการ 
 

สภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่โล่งและมีวัชพืชขึ้นในพื้นที่
โครงการ ดังน้ัน จึงมีการออกแบบปรับปรุงพื้นที่โดยออกแบบ
ให้เป็นพื้นที่ลานอเนกประสงค์ ลานจอดรถ และห้องน้ าโดย
ออกแบบให้มีศาลาไว้ส าหรับนั่งพักผ่อนและพื้นที่นั่งเล่นใต้
ต้นไม้ โดยลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นทรายล้าง ดังนั้นจึง
เลือกใช้พืชพรรณที่ให้ร่มเงา และสามารถทนต่อสภาพอากาศ
ของพื้นที่รวมถึงการดูแลรักษาง่าย เช่น จ าปา สั่งท า กระทิง 
แคแสด มะฮอกกานีใบใหญ่ พิกุล กันเกรา อโศกอินเดีย 

Zone D พื้นที่ด้านหลัง
ของโครงการ 

สนามฟุตบอล สภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นสนามฟุตบอลที่ขาดการดูแลหญ้ามี
สภาพแห้งแล้งจึงได้ปรับปรุงพ้ืนที่โดยการปูหญ้าในบริเวณที่มี
ความเสียหายและดูแลรดน้ าให้หญ้ามีการเจริญเติบโต 

 
 แนวความคิดในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่ 
  ที่นั่งพัก เป็นลักษณะที่นั่งพักใต้ต้นไม้ เป็นที่พักผ่อนของบุคคลที่มาเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว 
ที่นั่งในบริเวณพักผ่อนหรือที่นั่งตรงบริเวณพ้ืนที่ท ากิจกรรม   
 

 

 

 

 

  

ที่มา : http://www.pinterest.com 

  ม้านั่งคอนกรีต เป็นที่นั่งตามจุดต่างๆ ในพ้ืนที่ไว้ในบริเวณพ้ืนที่นั่งพักผ่อนของบุคคล
ที่มาเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว ไว้ส าหรับนั่งพักหรือนั่งรอในบริเวณพ้ืนที่กิจกรรม 
 

 

 

http://www.pinterest.com/


 
 

 

 

   
 

 

 

ที่มา : http://thinkofliving.com 

 ถังขยะ คือถังรองรับขยะมูลฝอย เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม หรือ
สิ่งเหลือใช้จากผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ผู้ใช้มีจ านวนมากควรค านึงถึงรูปแบบ 
และต าแหน่งที่ตั้งให้เข้ากับพื้นท่ีให้เหมาะสม โดยวัสดุที่เลือกใช้ คือ พลาสติกหนาที่มีฝาปิดเพ่ือป้องกัน
กลิ่นเหม็น อาจจัดเรียงไว้บริเวณมุมบริการต่างๆ เช่น พ้ืนที่ออกก าลังกาย หรือพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อน
  

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.google.co.th/search?biw 

 

 

 

 

 

 

 

http://thinkofliving.com/
http://www.google.co.th/search?biw


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 

 

  



 
 

แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้โครงการออกแบบปรับปรุง 
สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 

ค าชี้แจง 
            แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้ใช้เพื่อทราบถึงแนวทางในการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 
กรุณาเติมเครื่องหมาย        ลงใน  ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็น
จริง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 
1.1  เพศ      ( ) ชาย            ( ) หญิง  

 
1.2  อายุ     ( ) ต่ ากว่า18 ปี           ( ) 19 - 25 ปี             ( ) 26 - 32 ปี   
    ( ) 33 - 39 ปี             ( ) 40 ปีขึ้นไป 
 
1.3  อาชีพ    ( ) ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว            ( ) รับราชการ     
    ( ) พนักงานรัฐวิสากิจ             ( ) แม่บ้าน  
    ( ) รับจ้างทั่วไป                ( ) เกษตรกร    
    ( ) นักเรียน/นักศึกษา 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานในการใช้พื้นที่โครงการ 
2.1  ท่านมาใช้บริการบ่อยครั้งเพียงใด  
( ) ทุกวัน    ( ) 2 - 3ครั้ง/สัปดาห์   ( ) 1ครั้ง/สัปดาห์    
( ) 1ครั้ง/เดือน  
 
2.2  ช่วงเวลาที่ท่านท ากิจกรรม 
( ) 05.00 - 09.00 น.        ( ) 09.01 - 13.00 น.                  ( ) 13.01 - 17.00 น. 
( ) 17.01 - 21.00 น.         
 
2.3  ท่านท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด 
( ) น้อยกว่า 30 นาที        ( ) 30 - 60 นาที                       ( ) มากกว่า 60 นาที 
 
2.4  ท่านเดินทางมาโดยวิธีใด  
( ) รถโดยสารประจ าทาง  ( ) รถยนต์ส่วนตัว     ( ) รถจักรยาน           
( ) รถจักรยานยนต์  ( ) เดินเท้า 
 
 
 
 



 
 

 
2.5  ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกเดิมในพ้ืนที่โครงการ    
ค าชี้แจง ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

สิ่งอ านวยความสะดวกเดิม     5 4 3 2 1 

1. ภาพรวมทั่วไปของการจัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่โครงการ      

2. พ้ืนที่ส าหรับจอดรถ      

3. พ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อน      

4. สนามเด็กเล่น      

5. เครื่องออกก าลังกาย      

6. สนามตะกร้อ      

7. สนามเปตอง      

8. สนามฟุตบอล      

9. ลานแอโรบิค      

10. จุดทิ้งขยะ      

 

ตอนที่ 3  ความต้องการการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 2 
 
3.1  ในกรณีที่สวนสาธารณะมีความต้องการพัฒนาและปรังปรุงพ้ืนที่ด้านภูมิทัศน์ ท่านคิดว่าควรมี 
กิจกรรมใดเกิดขึ้นบ้าง 
ค าชี้แจง ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

 

กิจกรรม 

ความต้องการ 

5 4 3 2 1 

1. ลานกิจกรรมนันทนาการ      

2. ลานนั่งเล่นใต้ต้นไม้      

3. พ้ืนที่ที่มีความร่มรื่นส าหรับพักผ่อน      

 



 
 

 
3.1  ในกรณีที่สวนสาธารณะมีความต้องการพัฒนาและปรังปรุงพ้ืนที่ด้านภูมิทัศน์ ท่านคิดว่าควรมี 
กิจกรรมใดเกิดขึ้นบ้าง (ต่อ) 

 

กิจกรรม 

ความต้องการ 

5 4 3 2 1 

4. การจัดสวนกลางแจ้งเพ่ือเพ่ิมทัศนียภาพให้สวยงาม      

5. โซนกิจกรรมของผู้สูงอายุ      

6. พ้ืนที่พักผ่อนในสวนหย่อม      

อ่ืนๆ โปรดระบุ  ……………………………………………      

 
3.2  ความต้องการด้านองค์ประกอบในการวางผังและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค าชี้แจง ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

 

องค์ประกอบหรือสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความต้องการ 

5 4 3 2 1 

1. ลานจอดรถ      

2. ป้ายสัญลักษณ์และป้ายค าแนะน าต่างๆ      

3. ศาลาที่ให้ความร่มรื่นส าหรับพักผ่อน      

4. สวนหย่อมและสวนกลางแจ้ง      

5. ม้านั่งส าหรับนั่งเล่น      

6. ชุดโต๊ะ - เก้าอ้ีส าหรับนั่งรอเล่นกีฬา      

7. ทางเดิน/ทางวิ่งออกก าลังกาย      

8. เครื่องเล่นออกก าลังกายกลางแจ้งเพิ่มเติมจากของเดิม      

9. ลานอเนกประสงค์      

10. เครื่องออกก าลังกายส าหรับผู้สูงวัย      

11. เครื่องเล่นส าหรับเด็กเพ่ิมเติมจากของเดิม      

12. ระบบไฟส่องสว่าง      



 
 

 
3.2  ความต้องการด้านองค์ประกอบในการวางผังและสิ่งอ านวยความสะดวก (ต่อ) 

 

องค์ประกอบหรือสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความต้องการ 

5 4 3 2 1 

13. ห้องน้ า      

14. จุดรวบรวมขยะ      

อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 

............................................................................................................................. .................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

แบบก่อสร้าง 

 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ช่ือ นางสาวพรรณรายณ์    บัวคล่ี 
เกิด 16 กันยายน 2538 
 
การศึกษา  
 ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  

โรงเรียนวัดท่าสมอ จังหวัดชัยนาท 
 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท 
 ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
    โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท 
 ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
          สถานท่ีติดต่อ 39/3 หมู่ 5 ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี  
                                          จังหวัดชัยนาท 17140 
 โทรศัพท์ : 09 0149 3607 
 E-mail : Phannarai26@Gmail.com 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ช่ือ นายนุติพงษ์   ขันติวีรวัฒน์       
เกิด 4 ตุลาคม 2538 
 
การศึกษา  
 ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  

โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนธญัรัตน์ จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
    โรงเรียนธญัรัตน์ จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
           สถานท่ีติดต่อ           97/3 หมู่ 3 ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี  
                                         จังหวัดปทุมธานี 12110 
 โทรศัพท์ : 08 6545 3807 
 E-mail : nutipong31@Hotmail.com 
  

 


