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พ้ืนที่รวมถึงการเลือกใช้พืชพรรณและวัสดุที่น ามาใช้ 
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ประกอบด้วยพื้นที่ทางเข้า - ออกอาคาร เสาธง ศาลพระภูมิ  การเข้าใช้พ้ืนที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้เป็น
ทางเข้า - ออกของอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์เพื่อสร้างทัศนียภาพ มีต้นไม้ให้ร่มเงา เป็นต้น 
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ร่มเงา เป็นต้น 
 Zone C พ้ืนที่ที่จอดรถ มีเนื้อที่ประมาณ 1,506 ตารางเมตร เป็นที่ส าหรับจอดรถประชาชน
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่หมู่ที่  9 ต าบล

เขาพระ  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก   ห่างจากอ าเภอเมืองนครนายก ประมาณ  18   

กิโลเมตร และจังหวัดนครนายกประมาณ  20  กิโลเมตร   มีเนื้อที่ ประมาณ  3.1  ไร่  พ้ืนที่การ

ปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 5 ,666 คน มีจ านวนครัวเรือน 1 ,618 ครัวเรือน

ลักษณะโครงการเป็นสถานที่ราชการ โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระมีผู้ใช้บริการตลอดเวลา

ท าการ เช่น ราชการหรือเป็นสถานที่ราชการมีผู้มาติดต่อราชการเป็นประจ า แต่พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ

ยังไม่มีจุดพักผ่อน และที่จอดรถไม่เป็นสัดส่วนแก่ผู้มาติดต่อราชการ ประกอบกับพ้ืนที่แห่งนี้มีการจัด

งานประจ าปี เช่น งานสู่ขวัญข้าว งานสงกรานต์ งานปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกกับกิจกรรมดังกล่าวที่เหมาะสม ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงมีนโยบายในการ

จัดภูมิทัศน์ คือ ออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที่โครงการ และเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อน ลานออกก าลังกายแก่

ผู้มาติดต่อราชการและประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งออกแบบพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับพ้ืนที่

ที่เป็นกิจกรรมประจ าปีคือสวนให้เป็นแบบสวนธรรมชาติคือ เป็นการออกแบบสวนให้สอดคล้องกับ

ธรรมชาติรอบๆ พ้ืนที่โครงการ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้สัมผัสหรือเวลาพักผ่อน  เมื่ อโครงการ

ดังกล่าวได้ส าเร็จแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่พนักงานราชการ และผู้มาติดต่อราชการ ประชาชน

โดยรอบเป็นอย่างยิ่ง 

 

1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาข้อมูลทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์พ้ืนที่ราชการ 

1.2.2  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ ขนาดพ้ืนที่โครงการเพื่อก าหนด 

กิจกรรมในการออกแบบ 

1.2.3  เพื่อก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

1.2.4  เพ่ือน าเสนอโครงการออกภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก 
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1.3  ขอบเขตในการศึกษา 

1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 
       การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการสามารถมาได้ 1 ลักษณะคือ รถยนต์ส่วนบุคคล คือ มาจากตัว 

เมืองจังหวัดนครนายก เส้นทางมาจากหมู่บ้านวังรี 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 การเข้าถึงโครงการ 

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

 

         1.3.1.1  ทางเข้าโครงการทางที่ 1 มาจากตัวเมืองนครนายก  

         1.3.1.2  ทางเข้าโครงการทางที่  2  มาจากหมู่บ้านวังรี 

1.3.2  ขอบเขตของการศึกษา 

          พ้ืนที่โครงการประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ซึ่งให้บริการ 13 

หมู่บ้าน การวิเคราะห์โครงการนี้จะท าการ   วิเคราะห์ผู้ใช้ที่อยู่ภายในโครงการ เนื่องจากข้อจ ากัดของ

เวลา และขนาดการให้บริการที่ใหญ่  ผู้ใช้โดยรอบโครงการที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ เพ่ือท ากิจรรม โดย

วิเคราะห์จากหมู่บ้านโดยรอบ 2 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่บ้านปากช่องและหมู่บ้านกุดตะเคียน 

1 

2 
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ภาพที่ 1.2 ขอบเขตการศึกษา 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/นครนายก 

 
 
 
1.3.3  ขอบเขตพ้ืนที่ออกแบบ 

                 พ้ืนที่โครงการนี้ตั้งอยู่กลางทุ่งนา อยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางหลวงชนบท มีพ้ืนที่โดยรวม
ทั้งหมดประมาณ 3.1 ไร่ และส่วนพ้ืนที่บริเวณรอบๆ นั้นส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา พ้ืนที่แห่งนี้เป็นพ้ืนที่
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ต าบล เขาพระ ซึ่งมีการปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน พ้ืนที่แห่งนี้มี
อาณาเขตติดต่อกับส่วนต่างๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสระบุรี 
  ทิศใต้ ติดกับอ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
  ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอเมืองนครนายก 
  ทิศตะวันตก ติดกับอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
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ภาพที่ 1.3 ขอบเขตพ้ืนที่ออกแบบ 

 

 สภาพพ้ืนที่โดยรอบโครงการนั้นมีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขา และที่ราบลุ่ม มีภูเขาที่มีพืช

พรรณต้นไม้อุดมสมบูรณ์ การตั้งบ้านเรือนของชาวบ้านกระจัดกระจายในแต่ละบ้านมีการท าสวนท าไร่ 

และท านา  

 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ทราบถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ในสถานที่ราชการ 

 1.4.2 ทราบถึงข้อมูลด้านกายภาพ ขนาดพ้ืนที่โครงการและกิจกรรมในการออกแบบ 

 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการและสามารถก าหนดรูปแบบ

กิจกรรมได้เหมาะสม 

 1.4.4 เสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก 

 

1.5  วิธีการด าเนินงาน 

1.5.1  ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์พ้ืนที่ราชการ และกรณีศึกษา 
          1.5.1.1   ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่ราชการ 

          1.5.1.2   ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้พื้นที่นันทนาการ 

          1.5.1.3   ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน (กรณีศึกษา) 

1.5.2  ศึกษาลักษณะข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่โครงการ 

          1.5.2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกายภาพ 

            1) ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 

   2) ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 

   3) ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 

   4) ศึกษาพืชพรรณเดิม 
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   5) ศึกษากิจกรรมที่มีในพ้ืนที่เดิม 

   6) ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

   7) ศึกษากิจกรรมทีต่้องจัดในแต่ละเดือน (เทศกาลต่างๆ ในพื้นที่) 

   8) ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 

  1.5.2.2  ข้อมูลด้านผู้ใช้ 

   1) ประเภทและจ านวนของผู้ใช้โครงการ 

   2) พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

1.5.3  การสรุปข้อมูล 

  1.5.3.1  สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

  1.5.3.2  สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่จากพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 

  1.5.3.3  ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหาพ้ืนที่

อย่างเหมาะสม 

1.5.4   ขั้นตอนการออกแบบ 

          1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 

          1.5.4.2  ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 

          1.5.4.3  ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ  

  1) แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อนและดาดแข็ง 

  2) แนวความคิดด้านการใช้พื้นที่ 

  3) แนวความคิดในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพื้นท่ี 

  4) แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

         1.5.4.4  เสนอแบบแปลนแนวความคิด 

         1.5.4.5  เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 

         1.5.4.6  แสดงแบบรปูตัด รูปด้าน 

         1.5.4.7  แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ   

         1.5.4.8  ท าการประมาณราคา  

1.5.5  ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 

          1.5.5.1  น าเสนอผลการออกแบบ 

          1.5.5.2  ข้อเสนอแนะ 
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 1.5.6  จัดท ารูปเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 

 
 
 
 

 

ขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่

สาธารณะ และกรณีศึกษา 

- ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นท่ีราชการ  

- ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้พ้ืนท่ี 

- ศึกษาโครงการท่ีมีความใกล้เคียงกัน (กรณีศึกษา) 

 

ศึกษา ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่ 

 - ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 

 - ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 

 - ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 

- ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

- ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 
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ขั้นตอนการออกแบบ 

1. ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 

2. ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 

3. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ  

   - แนวความคิดด้านการใช้พื้นท่ี  

   - แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 

   - แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 

   - แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

   -แนวความคิดด้านทัศนียภาพและมุมมอง 

4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 

5. สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 

6. สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและเลือกทางที่ดี

ท่ีสุด 

7. เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 

8.  แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 

9.  แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ  

สรุปข้อมูล 

 - สรุปลักษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการ

แก้ไขปัญหา 

 - สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี จาก

พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้ 

 - ก าหนดลักษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตาม

ศักยภาพของพื้นท่ี และแก้ไขปัญหาพื้นท่ีอย่าง

เหมาะสม 

 

ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 

   1. น าเสนอผลการออกแบบ 

   2. ข้อเสนอแนะ 

 

จัดท ารูปเล่ม 

แผนภูมิที่ 1.1  ขั้นตอนในการศึกษา 



 
 

 

บทท่ี 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 

2.1  หลักการในการออกแบบสวนส าหรับสถานที่ราชการ 

 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2535:12) กล่าวว่า  สถานที่จัดสวนในส านักงานแตกต่างจากการจัดภูมิ

ทัศน์ในบ้านหลายอย่าง เพราะเป็นสถานที่ส าหรับประชาชนทั่วไปที่สามารถเห็น และสัมผัสได้รู้สึกถึง

ความงามในสถานที่นั้นๆ ด้วยการจัดภูมิทัศน์ในส านักงาน ต้องค านึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็น

อันดับแรก เช่น การปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ร่มเงา และสามารถให้ความสวยงามได้ในเวลาเดียวกัน 

 การจัดภูมิทัศน์ส านักงานควรมีการก าหนดขั้นตอนการออกแบบ โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ 

และความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การออกแบบทางด้านนี้ 

นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยาก การเริ่มต้นที่ดีควรเริ่มจากสิ่งเหล่านี้เป็นล าดับโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 2.1.1 การก าหนดทางเดิน การก าหนดทางเดินทั้งภายในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่ควรให้

สอดคล้องกับสิ่งแรกที่จะท า โดยสังเกตทางเข้าออกของส านักงานควรจัดวางทางเดินโดยรอบตัว

อาคารจากหน้าอาคารไปยังหลังตัวอาคาร  ทางเดินไปลานจอดรถ ทางเดินไปบริเวณลานพักผ่อน 

สนามเด็กเล่น หรือการเดินผ่านสวน ควรจัดท าทางเดินให้มีระบบการไหลเวียนไปเรื่อยๆ ไม่เกิดการ

ติดขัด ต าแหน่งทิศทางการเดินอาจจะน ามาเชื่อมต่อกันตามจุดที่เหมาะสม และไม่ท าให้สนามเสียหาย 

เช่น ไม่ท าให้สนามหญ้าแบ่งออกเป็นหลายๆ ส่วนเกินไป ควรท าให้ทางเดินสัมพันธ์กับแนวตัวอาคาร

ทางด้านใดด้านหนึ่ง ทางเดินที่ผ่านเข้าไปชมสวนควรมีจุดมุ่งหมาย เช่น ทางเดินไปลานพักผ่อน สนาม

เด็กเล่น สวนสุขภาพแล้วเดินกลับมาหรือท าทางเดินรอบสวนก็ได้ 

 2.1.2 การวางต าแหน่งไม้ยืนต้น เพราะต้นไม้มีการเจริญเติบโตตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง

โดยเฉพาะไม้ยืนต้นเป็นไม้ใหญ่ที่มีความสูง ต าแหน่งของไม้ยืนต้น คือ 

         2.1.2.1  ข้างถนน 

         2.1.2.2  บริเวณรั้วรอบโครงการทั้งหมด  

         2.1.2.3  เฉพาะจุดที่ต้องการร่มเงา เพ่ือการพักผ่อน 

         2.1.2.4  ปลูกกันแดดที่ต้องการให้ร่มเงาแก่ห้องท างาน 

         2.1.2.5  ปลูกด้านใดด้านหนึ่งของรั้ว เพื่อปิดบังทิศทางลม และฝุุนละออง 
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 2.1.3 ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์การใช้สอย และความสวยงาม โดยยึดหลักเรื่องประโยชน์

การใช้สอยก่อน การก าหนดต าแหน่งความสวยงามควรอยู่ใกล้กับบริเวณพักผ่อน และอยู่ใกล้คนมาก

ที่สุดเพราะโอกาสที่จะได้ชื่นชมมีมากกว่า 

2.1.4 บริเวณทางเดิน และถนน ควรปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือช่วยลดการสะท้อนแสงของคอนกรีต

และให้ร่มเงา ท าให้เกิดความร่มรื่น ไม่ควรที่จะปลูกไม้ยืนต้นมากเกินไปจนเต็มสนามเพราะจะท าให้

แสงแดดส่องไปไม่ถึงพืชพรรณด้านล่างจะท าให้พืชพรรณตายได้ ลักษณะการปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม

ควรปลูกเรียงเดี่ยวไปเรื่อยๆตามถนน การปลูกไม้พุ่มตามขอบถนน ทางเดิน ควรแบ่งกลุ่มปลูกเป็นช่วง

ไม่ก้ันแนวทางเดิน 

2.1.5 บริเวณสวนหย่อม ต าแหน่งสวนหย่อมควรอยู่ใกล้กับลานนั่งเล่นพักผ่อนหรืออยู่ใกล้

ห้องอเนกประสงค์ สวนหย่อมควรมี 1 - 2 จุด จัดไว้เพ่ือเป็นจุดเด่นเอาไว้รองรับการพักผ่อนของผู้เข้า

ใช้บริการในพ้ืนที่หากมีหลายแห่งเกินไปอาจท าให้ความโดดเด่นจุดหลักหายไป และรูปร่างของสวน

เสียไป ที่ส าคัญสวนหย่อมควรมองเห็นได้ง่าย สะดุดตา และควรเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มีรูปร่างสวยงาม โต

ช้าหรืออาจใช้เป็นไม้ดัดก็ได้ 

2.1.6 กระบะ ตามลักษณะทั่วไปมักอยู่ข้างอาคาร ข้างรั้ว มักเป็นกระบะลักษณะยาว และ

แคบเพื่อให้สามารถปลูกต้นไม้ได้ ก่อนปลูกต้นไม้ควรตรวจสอบดูรูระบายน้ าภายในกระบะถ้าไม่มีควร

เจาะ ควรตรวจดูแสงสว่างจุดที่วางกระบะว่าได้รับแสงแดดอย่างไรหรือไม่ได้รับแสงแดด ควรเลือก

ต้นไม้ที่เหมาะกับพ้ืนที่ที่จะวางถ้าต้องการร่มเงาไม้หรืให้ร่มเงาเป็นไม้พุ่มควรเป็นไม้ที่ตัดแต่งให้ได้

รูปทรงแต่งด้านบน โดยการวางควรให้ต้นไม้ชิดก าแพงด้านหนึ่ง ลักษณะก าแพงที่ไม่สวยหรือเพ่ือ

ต้องการลดแสงสะท้อนของก าแพงการปลูกไม้พุ่มสองชนิดสลับกันอาจเป็นไม้พุ่มเตี้ยหรือไม้พุ่มสูงใน

กระบะปลูก  

2.1.7 มุมสนาม ควรมีต้นไม้บริเวณมุมสนาม เพ่ือลดความแข็งกระด้างโดยการใช้ไม้พุ่ม เพ่ือ

เพ่ิมสีสันให้กับสนาม 

2.1.8 สวนไม้ผล ควรปลูกบริเวณที่รับแสงแดดเต็มที่ปลูกไว้ส าหรับประชาชนที่เข้ามาใช้

บริการไม่ว่าจะเป็นเพ่ือเศรษฐกิจการค้า การแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้เพ่ือเกษตร เป็นต้น 

2.1.9 มุมส าหรับเด็ก ควรจัดเป็นสนามหญ้าและพันธุ์ไม้ที่เลือกใช้ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่เป็น

อันตรายต่อเด็ก เช่น มีพิษหรือมีหนาม 

2.1.10 ควรก าหนดสนามหญ้าให้อยู่บริเวณส่วนกลางของพ้ืนที่ โดยการออกแบบให้ยึดหลัก

ที่ว่าสนามหญ้าต้องเป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแดดเต็มที่  จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพันธุ์ควรเป็น

พันธุ์ที่ทนต่อแสงแดดได้ดี ทนลม  
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          2.1.11 ออกแบบให้มีจุดเด่น ในการออกแบบต้องออกแบบสวนให้มีจุดเด่น และจุดรองโดย

จุดเด่นต้องมีขนาดใหญ่กว่าจุดรอง แล้วจ านวนต้นไม้ต้องมากกว่า การเลือกพืชพันธุ์ไม้ไม่ควรเยอะ

เกินไปจะท าให้เกิดความแตกต่าง 

          12.1.12 สิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างจุดเด่นและจุดรอง การเชื่อมต่อระหว่างจุดเด่นและจุดรองท า

ให้เกิดความต่อเนื่องระหว่างจุดสองจุดโดยการใช้พันธุ์ไม้เป็นแนวเชื่อม 

          12.1.13 มุมสามเหลี่ยม พ้ืนที่ที่เป็นมุมสามเหลี่ยม เช่น มุมอาคาร มุมก าแพง ควรมีการปลูก

พันธุ์ไม้เป็นกลุ่มเพ่ือลดความแข็งกระด้างของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ 

 

 

 

             การจัดสวนราชการนั้นมีความแตกต่างจากการจัดสวนในบ้านหลายอย่างเพราะสถานที่

ราชการเป็นที่ที่ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการต่างๆ หรือ

แม้แต่การท ากิจกรรม เช่น การพักผ่อน การออกก าลังกาย เป็นต้น โดยประชาชนที่เข้ามาใช้บริการใน

สถานที่นั้นมีโอกาสได้สัมผัสถึงความงามภายในส่วนใหญ่ เพราะเป็นเรื่องที่อ านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชน เช่น   

 1) การปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือทางเดินเท้าควรที่จะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา

ในสถานที่นั้นเพื่อให้ความร่มรื่นตลอดทางเดินหรือจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้หรือขณะการขับรถ 

 2) ให้ความสบายตาสบายใจ ในขณะการเดินผ่านไปในสถานที่นั้นควรมีแปลงไม้ดอกไม้ไม้

ประดับที่สวยงามท าให้เกิดความร่มรื่น สบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะและวัชพืช 

 3) ให้ทั้งความสะดวก ความเป็นระเบียบ ความสวยงามและความสะอาดไปพร้อมๆ กัน 

 4) เส้นทางที่ใช้ในการสัญจรควรออกแบบสวนให้เข้ากับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มคน 

กลุ่มคนส่วนใหญ่ เช่น การท าทางเท้าที่ถาวรใช้วัสดุปูพ้ืนที่แข็งแรง เช่น อิฐ หิน หรือซีเมนต์ เพ่ือให้คน

เดินไปตามทิศทางที่ต้องการ แต่ในการออกแบบควรดัดแปลงทิศทางให้อ่อนนุ่มสวยงามกว่าเส้นทาง

เดินตรงๆ และควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดทางเดิน ช่วงใดที่ไม่ต้องการให้คนเดินเข้าไปในสวนหรือ

สนามควรใช้ไม้พุ่มกั้นแต่ควรเป็นพุ่มที่มีขนาดสูงกว่า 0.40 - 0.50 เมตร เพราะมิฉะนั้นคนสามารถข้ามผ่านได้ง่ายถ้า

สามารถท าได้ก็ไม่จ าเป็นต้องติดปูายห้ามเดินลัดสนามต่อไป 

 5) บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตัวอาคารต้องมีความเขียวสดงดงาม และต้องราบเรียบ

ปราศจากวัชพืช โดยทั่วไปแล้วสนามหญ้าหน้าอาคารควรปลูกเฉพาะไม้ยืนต้นรอบสนามเท่านั้นหรือ

อาจมีไม้พุ่ม มีไม้ดอกรอบเสาธง หรืออนุสาวรีย์ก็ได้แต่ควรเป็นแปลงเรียบๆ จะเหมาะสมกว่า 
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 6) การจดัการสวนหน้าอาคารไม่ควรจัดเป็นล าธาร เกาะแกร่งหรือสะพานข้าม เพราะการจัด

สวนในลักษณะนี้ควรจัดอยู่ในมุมที่เป็นส่วนตัวภายในบ้านหรือมุมหนึ่งในอาคารที่ไม่ท าลายความสง่า

งามของสถานที่นั้น 

 7) สถานที่ราชการใดละเลยในเรื่องการรักษาความสะอาดไม่ควรจัดเป็นสวนกรวด น้ าตกหรือ

น้ าพุเป็นอันขาด เพราะสวนเหล่านี้ต้องการความสะอาดการดูแลเอาใจใส่สม่ าเสมอถ้าหากจัดแล้วไม่

สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ยิ่งท าให้น่าเกลียดมากกว่าการจัดสวนแบบเรียบ  ๆที่ปลูกต้นไม้อย่างเดียว 

 8) การตัดต้นไม้เป็นรูปทรงต่างๆ เหมาะส าหรับการแต่งสวนในที่ราชการ เพราะมองดูมี

ระเบียบแบบแผนให้ภาพพจน์ที่ดีมากกว่าการปล่อยให้โตตามธรรมชาติ เช่น ตัดแต่งสนปฏิพัทธ์ให้เป็น

ทรงกระบอก ตัดแต่งเข็มให้เป็นพุ่มกลมหรือการดัดแปลงไม้ดอกให้มนตรงขอบแปลงจะดูสวยกว่าการ

ปล่อยให้เป็นแปลงสี่เหลี่ยมต่างๆ 

 9) ต้นไม้ที่เลือกใช้ควรเลือกใช้ไม้ที่โตเร็ว และให้ร่มเงาต่อบริเวณทางเดินถนนและสามารถให้

ดอกท่ีสวยงามด้วย  เช่น หางนกยูงฝรั่ง นนทรี ประดู่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ เสลา ตะแบก เป็นต้น ส่วนไม้พุ่ม

ที่มีดอกควรเลือกชนิดที่ดูแลรักษาง่าย เลี้ยงง่าย เช่น เข็ม หูปลาช่อน ชวนชม แพงพวย เป็นต้น 

 10) การดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งรวมถึงการตัดแต่ง ฉีดยารักษาโรคแมลง การให้ปุ๋ย

ต้นไม้ สนามหญ้า หลังจากการดูแลแล้วจะท าให้มองเห็นลักษณะของสวนที่เด่นชัด และปรอดโปร่ง 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า สถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่บุคคลต่างๆ เข้ามาติดต่อราชการหรือใช้

บริการด้านนันทนาการ เช่น พักผ่อน ออกก าลังกาย การจัดตกแต่งภูมิทัศน์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะจะ

ช่วยให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ความสง่างามแก่พ้ืนที่นั้นๆ การจัดสวนส าหรับ

สถานที่ราชการจะต้องพิจารณาประโยชน์การใช้สอยรวมไปถึงความสวยงาม ซึ่งจะเน้นความเป็น

ระเบียบ เด่นชัด โปร่งตา พร้อมทั้งให้ความสดชื่น  

 

ตารางท่ี 2.1 สรุปการจัดสวนส าหรับสถานที่ราชการเพ่ือการน าไปใช้ 

ประเด็นที่ศึกษา การน าไปใช้ 

มุมสามเหลี่ยม ควรมีการปลูกพรรณไม้เป็นกลุ่มๆ เพ่ือช่วยลด
ความแข็งกระด้างของอาคารและมุมก าแพง 

ก าหนดทางเดินภายในสวนให้สอดคล้องกัน ต าแหน่งทิศทางการเดินก าหนดทิศทางการ
เดินให้สอดคล้องสามารถเชื่อมต่อกันตามจุดที่
เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ทุกส่วนของ
พ้ืนที่ 



 

 

11 
 

 

การวางต าแหน่งไม้ยืนต้น 
 
 
 
สนามหญ้า 
 
 
 
ออกแบบให้มีจุดเด่น 
 
 
 
กระบะ 

ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณรั้วรอบโครงการปลูก
เฉพาะจุดที่ต้องการร่มเงาเพ่ือพักผ่อนกันแดด
ตอนบ่ายและปลูกเพ่ือบดบังในสิ่งที่ไม่น่าดูกัน
ลมและกันฝุุนละออง 
 
ควรเป็นพื้นที่ท่ีรับแสงแดดเต็มที่เป็นพ้ืนที่กว้าง
โล่ง โดยปลูกเป็นไม้ยืนต้นให้มากที่สุด ส าหรับ
ไม้พุ่มและไม้คลุมดินควรปลูกไล่ระดับลงมา 
จุดเด่นต้องมีขนาดใหญ่กว่าจุดรองและจ านวน
ต้นไม้มากกว่าด้วยพันธุ์ไม้ที่ใช้ในสนามไม่ควรมี
มากเกินไปจะท าให้เกิดความแตกต่าง 
 
ควรเป็นกระบะยาวและแคบ ได้รับแสงสว่างที่
เพียงพอ  
กระบะที่ไม่มีรูระบายน้ าควรเจาะรูเพ่ือระบาย
น้ า ปลูกไม้พุ่ม 2 ชนิด สลับกัน  

 

 

 

ตารางท่ี 2.1 สรุปการจัดสวนส าหรับสถานที่ราชการเพ่ือการน าไปใช้ (ต่อ) 

ประเด็นที่ศึกษา การน าไปใช้ 

ทางเดินและถนน ปลูกต้นไม้เพ่ือลดการสะท้อนแสงของคอนกรีต
ปลูกริมถนนเรียงเดี่ยวไปเรื่อยๆ ปลูกไม้พุ่มที่
ขอบริมถนน ทางเดินควรแบ่งเป็นกลุ่มเป็นช่วง
ไม่ก้ันแนวทางเดิน 
 

สวนหย่อม บริ เวณสวนหย่อมจัดวางให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องเชื่อมต่อกับจุดอ่ืนมองเห็นชัดเจน
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สะดุดตาใช้ไม้ดัดที่สวยงามเพ่ือสร้างจุดเด่น 
 

มุมสนาม ควรมีการใส่ต้นไม้บริเวณมุมสนามเพ่ือช่วยลด
ความแข็งกระด้าง โดยใช้พันธุ์ไม้หรือไม้ พุ่ม
สวยงามที่มีความอ่อนช้อยเพ่ือเพ่ิมสีสันให้กับ
สนามหญ้า 
 

มุมส าหรับเด็ก ควรจัดให้เป็นสนามหญ้าพันธุ์ไม้ที่เลือกใช้ไม่ควร
มีพิษหรือมีหนามที่เป็นอันตรายส าหรับเด็ก 

 

2.2  หลักการและแนวคิดในการออกแบบสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

2.2.1  ความหมายของสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

         เอ้ือมพร วีสมหมาย (2527:25) กล่าวว่า ความสนใจของมนุษย์ในเรื่องของการพักผ่อน

หย่อนใจมีหลายรูปแบบ และเกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆ อย่างกว้างขวาง หรือแม้ว่าจะเป็นเพียงการสนใจ

ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะตลอดอายุขัยของบุคคลนั้นก็ตาม เริ่มจากการเล่นตุ๊ กตาในวัยเด็กและ

เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมื่อเติบโตขึ้น เช่น ตกปลา ร้องเพลงเต้นร า ซึ่งลักษณะการพักผ่อนหย่อนใจนั้น เป็น

สิ่งเฉพาะของแต่ละบุคคลไม่มีขีดจ ากัด 

         การพักผ่อนหย่อนใจมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอายุ ความสนใจ และความต้องการของ

แต่ละบุคคล อาจจะเป็นรูปเฉพาะบุคคล หรือรวมกลุ่ม บางครั้งก็ใช้ก าลังมาก บางครั้งก็เงียบสงบ

รวมทั้งการนิ่งและการเฝูาดูคนอ่ืนเล่นเกมส์ต่างๆ ด้วย 

2.2.2  หลักการออกแบบสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (Principle of Design  

for Park and Recreation)  

          การออกแบบสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจ าเป็นต้องทราบถึงหลักการ

ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.2.2.1  ออกแบบให้ทุกอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Everything must have a Purpose) 

การพิจารณาเริ่มแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ที่จะท าเป็นสวนสาธารณะนั้นควรท า

ความเข้าใจเสียก่อนว่า สภาพพ้ืนที่เป็นอย่างไร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่จะจัดให้มีขึ้นมีอะไรบ้างเพ่ือ

จัดแบ่งให้เป็นหมวดหมู่ เช่น 

ลักษณะตามธรรมชาติ   :   พรรณไม้ น้ า พื้นที่ 

พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์       :  สนามกีฬาต่าง ๆ ที่จอดรถ ถนน ทางเท้า ฯลฯ 



 

 

13 
 

สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญ       :  อาคาร ศาลา เขื่อน ห้องสุขา ฯลฯ 

โครงสร้างอื่นๆ            :  ทางระบายน้ า ไฟฟูา รั้ว ปูายบอกชื่อสถานที่ ฯลฯ 

             1)  ความสัมพันธ์ระหว่างสวนสาธารณะและสิ่งแวดล้อม (Park to Surroundings) มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือทีจ่ะเน้นการออกแบบภายในบริเวณของสวนสาธารณะ ให้ได้ต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น 

การจัดสวนสาธารณะบนเนินเขาไม่มีผลให้น้ าท่วมบริเวณหุบเขาข้างล่าง ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็

เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับสวนสาธารณะ สถานที่ต้องปราศจากเชื้อโรค เพ่ือท าเป็นที่ปิคนิก มีรั้วรอบด้าน 

สงบและมีประโยชน์  นักออกแบบที่ดีต้องส ารวจสภาพแวดล้อมรอบๆ สวนสาธารณะเพ่ือที่จะหา

ข้อมูลที่แท้จริงมาเป็นสิ่งก าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ ในสวนสาธารณะ และต้องพยายามท าให้

สวนสาธารณะเป็นสถานที่ดีที่สุดในพ้ืนที่นั้น  อีกทั้ งไม่ เป็นสาเหตุให้การใช้สถานที่รอบๆ 

สวนสาธารณะลดน้อยลง 

    2)  ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งของพ้ืนที่ที่ใช้กับสภาพพ้ืนที่เดิม (Use 

Areas to Site) พ้ืนที่จะต้องไม่สูญเปล่า ดังนั้นทุกมุมของพ้ืนที่ควรถูกใช้ทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องเป็น

การใช้แบบเดิม  เราอาจปลูกไม้พุ่ม หรือเอาไว้เป็นที่นั่งเล่นเพ่ือดูวิวสวยๆ บางครั้งก็จ าเป็นต้องคงไว้

สภาพเดิมเพ่ือรักษาความเป็นธรรมชาติที่ส าคัญ เช่น ชีวิตปุา และพันธุ์ไม้ที่ช่วยไม่ให้น้ าท่วมหรือ

สถานที่ทางโบราณคด ี

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไหน การสร้างสถานที่ต่างๆ จ าเป็นต้องอยู่ใน

ต าแหน่งที่เหมาะสม และเข้ากันได้กับประโยชน์ใช้สอย โดยค านึงถึงความลาดชันของพ้ืนที่ด้วย เช่น 

(1) พ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ในแต่ละแห่งต้องการความลาดเอียง

ในระดับต่างกัน เช่น สนามเทนนิสเหมาะกับพ้ืนที่ราบ ส่วนกิจกรรมลานสเก็ต ล้อเลื่อน 

เหมาะส าหรับพื้นที่ลาดเอียง  

   (2) ผลของการวางต าแหน่งไม่ถูกต้อง และไม่เข้ากับลักษณะของ

พ้ืนที่ การใช้สถานที่ที่อยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น สถานที่ปิกนิคอยู่กลางทุ่งที่ร้อนระอุเนื่องจาก

แสงอาทิตย์ ต้นไม้ถูกตัดเพ่ือท าเป็นที่จอดรถ อาคารถูกสร้างบนพ้ืนที่นุ่ม ทางเดินอยู่บนที่ที่แข็งมั่นคง 

Amphitheater ถูกสร้างในหุบเขาลมแรง ถนนอยู่ในต าแหน่งที่หน้าฝนน้ าไหลลงมาท่วมขัง หรือสนาม

ฟุตบอลล์อยู่บนเลน 

                 (3) ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ การ

ก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของสถานที่จ าเป็นต้องแบ่งประเภทของการกระท าหรือกิจกรรมออกเป็นกลุ่มๆ 

โดยให้แต่ละกลุ่มที่มีลักษณะของกิจกรรมคล้ายคลึงกันอยู่รวมกัน เช่น พายเรือ เดินเล่น และนั่งเล่น 
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ส่วนสนามเทนนิส บาสเก็ตบอล จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เสียง และใช้พ้ืนที่

ในการท ากิจกรรม 

     การเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ทั้งหลายในแต่ละจุดนั้น จ าเป็นต้องแยก

ออกจากกัน แต่บางครั้งต้องจ าเป็นต้องให้ พ้ืนที่อยู่ใกล้กัน เช่น สนามหญ้า ไม่เหมาะกับที่นั่งท า

กิจกรรมปิคนิค เพราะอาจท าให้สนามหญ้าเลอะเทอะ แต่จ าเป็นต้องอยู่ด้วยกัน  เพราะสนามหญ้าจะ

ช่วยให้บรรยากาศบริเวณปิคนิคสวยงาม และสดชื่นขึ้น 

              (4) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 

(Major Structure to use areas) ก่อนที่จะวางผังสร้างอาคารต่าง ๆ ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์

ระหว่างตัวอาคารและพ้ืนที่รอบ  เช่น การเข้าออกห้องต่างๆ สัมพันธ์กัน ไม่ใช่ว่าทางเข้าโรงยิมต้อง

เดินผ่านกลางสนามฟุตบอล เพราะอาจท าห้ได้รับอุบัติเหตุจากลูกฟุตบอล 

              (5) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างต่างๆ (Minor Structure to 

Minor Structure) สวนสาธารณะมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องกัน และยุ่งยาก ท าให้ต้องค านึงถึง

ความสัมพันธ์ต่อกันด้วย เช่น การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกัน การหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ 

เป็นจุดหมายอันหนึ่งในการออกแบบ และสิ่งหนึ่งที่นักออกแบบต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่ าท าไมและ

อะไรคือจุดมุ่งหมายของการออกแบบกิจกรรม และพยายามหาค าตอบออกมาในรูปการออกแบบ 

2.2.2.2  การออกแบบต้องท าเพ่ือประชาชน (Design Must be for People) 

ความสมดุลระหว่างความต้องการทางด้านจิตใจและร่างกายของผู้ใช้ ( Impersonal and Person) 

การด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆ ในสวนสาธารณะต้องอาศัยวัสดุ และอุปกรณ์หลายอย่าง ซึ่งวัสดุและ

อุปกรณ์เหล่านี้ มีขนาดที่เป็นมาตรฐาน และต้องใช้เป็นจ านวนมาก ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์จึงมีรูปแบบที่

เหมือนกัน จะท าให้ผู้ใช้เกิดความเบื่อหน่าย 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งในอเมริกาได้ท าการค้นคว้าเกี่ยวกับความ

ต้องการของมนุษย์ ในการท ากิจกรรมต่างๆ ส าหรับในการจัดหาสถานที่ที่เหมาะกับการท ากิจกรรม 

ชึ่งความต้องการของมนุษย์ในด้านการพัฒนาการมีผลต่อนักออกแบบโดยตรง โดยนักออกแบบต้องใช้

ความสามารถในการออกแบบชิ้นงานเพ่ือให้ตรงความต้องการของมนุษย์ และเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ให้เข้ากับประชาชนได ้

การออกแบบไม่สมบูรณ์อาจเป็นเพราะว่าข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่ตรงตาม

ความจริง ฉะนั้นต้องศึกษาและเข้าใจถึงแต่ละสิ่งที่จะออกแบบจริงๆ ว่ามีการใช้อย่างไรเพ่ือให้เกิด

ความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน เช่น บางอย่างอาจออกแบบมาได้ แต่ไม่มีผู้ใช้เลยเพราะอยู่ในต าแหน่งที่

ผิดและไม่เหมาะสม 
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การออกแบบควรจัดให้มีบางจุดที่ให้ผู้ใช้เกิดความเป็นอิสระที่จะท าอะไร

ตามใจชอบ นั่งเล่น  นอน คุยกัน  เดินเล่น หรือวิ่งเล่น ควรเป็นสถานที่มีวิวสวยงามร่มรื่น และเป็น

สถานทีเ่ปิดมองเห็นรอบๆ ด้านที่มีท้องฟูาสดใส และอากาศสดชื่นเย็นสบาย 

ทุกอย่างที่ออกแบบเพ่ือประชาชนต้องเล็งเห็นแล้วว่า จะให้ได้ผลเป็นที่พึง

พอใจและเป็นบรรทัดฐานของการพัฒนาจิตใจด้วย 

2.2.2.3  ออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงาม (Both Function and Aesthetics Must be Satisfied) 

ความสมดุลระหว่างเงิน และคุณค่าของมนุษย์ (Balance of Dollar and Human Values)เพ่ือให้การ

ออกแบบสวนสาธารณะมีคุณภาพดี จะต้องค านึงถึงเงิน และความรู้สึกของมนุษย์ เพ่ือใช้ประโยชน์ได้

เป็นรากฐานที่ต้องพิจารณา จะต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ได้ดีก่อนที่จะคิดถึงเรื่องความสวยงามของ

การออกแบบ แต่ก็ไม่ควรคิดถึงประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว 

2.2.2.4  การหาข้อมูลจากประสบการณ์ (Establish a Substantial Experience) บางครั้งการ

เขียนปูายติดกับสิ่งของทุกอย่างก็ไม่เป็นการเหมาะสม เพราะบางสิ่งบางอย่างมีลักษณะที่เป็นตัวของ

มันเองอยู่แล้วโดยไม่ต้องบรรยาย เช่น เป็นลักษณะของธรรมชาติ  การใช้ไม้พุ่มกั้นแทนรอบรั้วมนุษย์

สามารถออกแบบให้เป็นไปตามท่ีต้องการได้ในแต่ละแห่ง เช่น ท าให้ตื่นเต้น สงบ สวยงาม หรือน่ากลัว 

1) เส้น รูปร่าง ผิวสัมผัส และสี (Effects of Lines Forma Textures and 

Colors) วัตถุดิบในการออกแบบไม่ใช่เฉพาะแต่ต้นไม้ พ้ืนที่ หรือวัสดุท าทางเท้าเท่านั้น แต่มี สิ่งซึ่ง

ประกอบอยู่กับวัสดุต่างๆ นั้นคือ เส้น ผิวสัมผัส สี รูปร่าง 

เส้น  เส้นขอบแสดงให้เห็นเคลื่อนไหวตรงๆ  

รูปร่าง  เกิดจากเส้นที่ท าให้เกิดรูปร่างของวัสดุ 

ผิวสัมผัส  เกิดจากความสว่างและมืด และผิวสัมผัสของวัตถุว่าหยาบ

หรือละเอียด 

สี  สีต่าง ๆ ทั้งสีร้อน และสีเย็น 

งานทางด้านภูมิทัศน์ ที่มีต้นไม้ พ้ืนที่ ทางเท้า และวัสดุต่างๆ นั้น ต้อง

เกี่ยวข้องกับเส้น รูปร่าง ผิวสัมผัส และสี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดความรู้สึกเมื่อมองดู ทางตรงให้

ความรู้สึกแข็งและบังคับสายตาให้ไปตามเส้น ในทางตรงข้าม รูปร่างที่ไปตามแนวนอน จะให้

ความรู้สึกสงบและพักผ่อน เพราะว่ามันถูกวางนอนอย่างพอดีบนพ้ืน เส้นแนวตั้ง 90 องศา ท าให้เกิด

ความเคลื่อนไหว เพราะว่าคนมองต้องมองขึ้น เส้นทแยงมุม เส้นขวาง หรือเส้นซิกแซก ท าให้เกิด

ความรู้สึกว่องไวและมีชีวิตจิตใจ เพราะมีการเคลื่อนไหวหลายๆ ทาง 
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พ้ืนผิวหยาบ จะท าให้เกิดความรู้สึกกล้าแข็งและบังคับเหมือนเส้นตรง และ

ให้ความรู้สึกเยิ่นเย้อและโบราณ ในทางตรงข้าม พ้ืนผิวที่ละเอียดท าให้มีความรู้สึกร่าเริง และยุ่งนิดๆ 

เพราะผิวที่ละเอียดแลดูลึกลับกว่าผิวหยาบ สีสดท าให้มีชีวิตชีวา สีทึบท าให้ดูเคร่งขรึมน่าเลื่อมใส สี

ธรรมชาติคือ เทา น้ าตาลท าเป็นฉากหลัง และเอาสีสดใสตัดกัน 

สีได้มีการพัฒนามานานแล้ว คนในสมัยยุคโบราณชอบสีสด ซึ่งเด็กๆ ก็ชอบ

เพราะสะดุดตาและความรู้สึก แต่เมื่อใช้รวมๆ กัน ทั้งเส้น ผิวสัมผัส และรูปร่าง สีจ าเป็นต้องใช้อย่าง

ระมัดระวัง เพราะอาจจะไปข่มฉากและภาพทั้งหมดก็ได้ 

วัสดุที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นวิว ไม้พุ่ม ถังขยะ วัสดุส าหรับเด็กเล่น รูปร่าง เส้น 

พ้ืนผิว แตละอย่างก็มีความสวยงามของมันเอง นักออกแบบต้องคอยควบคุมให้ทุกอย่างออกมาใน

ลักษณะที่พอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไป 

2)  การเน้นสิ่งส าคัญ (Effect of Dominace) นักออกแบบต้องเข้าใจถึงความ

งามของสิ่งต่างๆ ซึ่งแต่ละอย่างต้องสัมพันธ์กันเพราะทุกอย่างไม่สามารถจะอยู่ได้เพียงอันเดียว นัก

ออกแบบต้องสามารถยืนยันและอธิบายให้เข้าใจได้ถึงคุณค่าของแต่ละจุดที่ตนเองได้ออกแบบขึ้น ให้

เห็นถึงความงามที่สัมพันธ์กันระหว่างเส้น ผิวสัมผัส รูปร่าง สี ซึ่งจริงๆ แล้ว แต่ละอย่างมีลักษณะของ

ตัวเองไม่เหมือนกัน 

3) การใช้ผนังกั้น (Effect of Encloser) สิ่งกั้นทั้งหลายให้ผลทางด้านเส้น 

รูปร่าง และสี และให้ผลทางด้านจิตวิทยาต่อบุคคลที่ใช้สถานที่นั้นๆ  

      (1)  สิ่งกั้นช่วยก าหนดขอบเขตความกว้างของเนื้อที่ เพ่ือจัดให้เหมาะ

กับความต้องการผู้ใช้ ถ้าสถานที่กว้างใหญ่เกินไปส าหรับคนๆ เดียวก็จะท าให้เกิดความไม่สบายใจใน

ขณะที่ใช้สถานที่นั้น 

      (2) ลักษณะของสิ่งกั้น 

ผนั งกั้นที่ สมบูรณ์และคงที่แล้ว  อาจเป็นสี่ เหลี่ ยมหรือวงกลม 

เคลื่อนย้ายไม่ได้เหมาะส าหรับความรู้สึกที่ แบ่งแยก หรือ การเดินทาง ไปสู่จุดศูนย์กลางของสิ่งส าคัญ 

ผนังกั้นเป็นเส้นทาง ไปยังสถานที่เปิดหรือปิด ซึ่งการออกแบบต้องให้

เข้ากับลักษณะทางเดินนั้นๆ ด้วย จุดหมายปลายทางของเส้นอาจหยุดลงที่ห้องเล็กๆ หรือห้องโถงก็ได้ 

ผนังกั้นอิสระ มักจะไม่พบในตัวอาคาร จึงเหมาะส าหรับสถานที่อิสระ

ไม่เป็นระเบียบแต่มีผนังกั้นเป็นบางช่วงเพ่ือเป็นจุดมุ่งหมายบางอย่าง  

2.2.2.5  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Establish an Appropraite Experience) 
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1) การออกแบบให้เข้ากับสถานที่ (Suit to Personality or Place) สถานที่แต่

ละแห่งมีลักษณะต่างกัน เช่น สง่างาม สงบ ร่าเริง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส าหรับ

ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นมี อาทิ คอนกรีต เหล็ก อิฐ ฯลฯ ซึ่งมีความแตกต่างสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ ดังนั้นการออกแบบที่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมี 2 วิธี คือ ระหว่าง 

          (1) การต่อเติมทางด้านวัตถุ คือมีการต่อเติมจากสภาพพ้ืนที่เดิม ท าให้

ดูเหมือนว่าเกิดจากสถานที่นั้นจริง  

          (2) การระมัดระวังในการออกแบบเนื่องจากสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ได้

ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบริเวณนั้น เช่น สถานที่ทางโบราณคดี ลักษณะเส้น รูปร่าง ผิวสัมผัส สี 

ต้นไม้เดิม ดินและหิน สิ่งเหล่านี้เราอาจน ามาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างใหม่ เพ่ือให้กลมกลืนกับ

ลักษณะของตัวอาคารเดิม หรือกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติในเขตนั้น 

2) ออกแบบให้เหมาะกับผู้ใช้ (Suited to Personality of User) เมื่อพิจารณาจาก

นิสัยของประชาชนในแต่ละท้องที่แล้ว ท าให้ทราบถึงความต้องการและความชอบของกลุ่มคนเหล่านั้น 

การออกแบบควรน าเอาลักษณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ท าเหมือนกันไว้ในงานออกแบบเพ่ือที่ประชาชน

จะได้มีโอกาสใช้อย่างคุ้มค่า การออกแบบควรมีความ มั่นคงแข็งแรง เพ่ือให้ผู้ใช้สถานที่ เกิดความรู้สึก

สบายใจในขณะที่ใช้สถานที่เหล่านั้นด้วย 

3) ออกแบบให้เหมาะกับการใช้ (Suit to Personality of Function)ผู้ที่ชอบ

ไปเที่ยวสวนสาธารณะบางครั้งก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะท าอะไรดี จะเล่นเกมส์ชนิดไหนบ้าง จึงต้องใช้เวลา

นั่งพักก่อน ดังนั้นควรออกแบบให้มีมุมสงบ ในบรรยากาศเงียบๆ สีอ่อนนุ่ม เพ่ือให้ผู้นั่งพักเพลิดเพลิน 

และได้มองดูการละเล่นต่างๆ รอบด้านว่าชอบแบบไหน เพ่ือว่าจะได้ไปเล่นเกมส์นั้นๆ ในภายหลัง 

4) ออกแบบให้สัดส่วนพอเหมาะ (Suit to Scale) การออกแบบตกแต่งบริเวณ

ภายนอกสถานที่เกี่ยวเนื่องกับสัดส่วน 2 อย่าง คือ 

         (1) สัดส่วนของมนุษย์ (Human Scale) มนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้สึกคุ้นเคย

เฉพาะสิ่งที่ตนเองรู้จัก และมักจะเปรียบเทียบกับตัวเองเสมอ เช่นเปรียบส่วนสูงของตัวเอง แขน ขา 

มนุษย์จะเกิดความรู้สึกวุ่นวายใจเพราะไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงสถานที่เป็นอยู่อันเนื่องมาจากสัดส่วน

ที่ผิด และไม่สบายใจในขณะที่ใช้สถานที่นั้น นอกจากนั้นยังต้องให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยด้วย ทุกคน

ต้องการให้สิ่งต่างๆ รอบๆ ด้านมีขนาดพอเหมาะกับตัวเอง และสามารถเปรียเทียบกับตนเองได้ 

         (2) สัดส่วนเนื่องจากความเร็ว (Speed Scale)สัดส่วนจากความเร็วเป็น

ส่วนหนึ่งที่ยังต้องค านึงถึง เพราะการทอดสายตามองดูขนาดท่ีผ่านไปด้วยความเร็วที่แตกต่างกันจะท า

ให้มองเห็นภาพแตกต่างกันด้วย เช่น เมื่อนั่งอยู่บนรถด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะ
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สังเกตเห็นเฉพาะรูปร่างใหญ่อย่างคร่าวๆ สิ่งที่มีผิวหยาบๆ ตัดกัน หรือกลุ่มสีใหญ่ๆ เท่านั้น 

รายละเอียดเล็กๆ น้อย ไม่สามารถมองเห็นได้ 

จากการศึกษาพบว่าการตกแต่งสถานที่ทุกแห่งต้องคิดถึงผู้ใช้ ลักษณะของการใช้สถานที่

และสัดส่วนของสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสม ซึ่งการออกแบบนั้นก็มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือที่จะถูกใจผู้ใช้หรือ

ประชาชนทั่วไป โดยต้องคิดถึงความงามและประโยชน์ใช้สอยควบคู่กันไป 

2.2.2.6  มีสิ่งที่ต้องการทางด้านเทคนิคเพียงพอ (Satisfy Technical Requirements) 

1) ขนาด (Sizes) ก่อนที่จะมีการออกแบบต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของพ้ืนที่

นั้นก่อน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถหาได้จากอ าเภอหรือเขต ของพ้ืนที่ รวมถึง  ส านักผังเมือง กอง

สวนสาธารณะ กองอุทยานแห่งชาติ กรมแผนที่ 

2) ปริมาณ (Quantities) โดยปกติแล้วต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนของสถานที่

ท ากิจกรมแต่ละสิ่งว่าต้องการใช้มากน้อยแค่ไหน เช่น สนามเทนนิส 10 สนาม สนามบอล 1 สนาม 

และอ่ืนๆ เพราะว่าจ านวนเหล่านี้เป็นที่ต้องการส าหรับประชาชนจริงๆ ในขณะนั้น แต่ก็ควรต้องคิด

เผื่ออนาคตไว้ด้วย เพราะประชากรเพ่ิมมากขึ้นทุกปี อาจจะมีที่จอดรถนับเป็นจ านวนคันมากกว่าที่

จ าเป็นในปัจจุบัน หรือสนามเทนนิสเพิ่มข้ึนอีก 1 - 2 สนาม ทั้งนี้เป็นการคาดการณ์เพ่ืออนาคต 

3) ผลเนื่องมาจากธรรมชาติ (Orientation to Natural Forces) ก่อนการ

ก าหนดต าแหน่งของสถานที่ควรคิดถึงการเล่นเกมส์ต่างๆ ที่อยู่กลางแจ้งเพ่ือปูองกันไม่ให้แสงอาทิตย์

ล่องตาในขณะที่เล่นเทนนิส หรือกีฬาอย่างอ่ืนที่มีการโยนลูกบอลกลับไปมา ควรจัดให้สนามมีมุม 90 

องศา กับมุมข้ึน - ลงของดวงอาทิตย์ หรือในแนวเหนือ-ใต้ นั่นเอง 

ลมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลส าคัญต่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ทิศทางของ

กระแสลมท าให้ต้องหาที่จอดเรือในต าแหน่งที่ปลอดลม เพ่ือไม่ให้ได้รับอุบัติเหตุจากลมCampground 

การท าอาหารถ้าอากาศไม่ถ่ายเท อาจท าให้ควันไฟจากการหุงต้มจะลอยอยู่บริเวณนั้น ควรให้ทุกจุดมี

ลมพัดผ่านได้สะดวก โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความชื้นสูง 

นอกจากลมแล้ว ก็มีจ านวนน้ าฝนแต่ละปี และการขึ้นๆ ลงๆ ของระดับน้ า 

มีผลต่อพ้ืนที่ต่ า เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุนี้แล้ว ก็จะสามารถก าหนดต าแหน่งของตัวอาคารได้ 

สิ่งอ่ืนที่จ าเป็น (Operating Needs) รถเรือเครื่องมือและอุปกรณ์ในการบ ารุงรักษา

เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องค านึงถึงในแปลน เช่น ระยะ รัศมี ต่ าสุดของวงกลมที่จะท าให้รถเลี้ยวได้สะดวกคือ 

20 ฟุต หรือ 6 เมตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะน าไปออกแบบถนน และท่ีจอดรถ 

สิ่งต่อไปที่จะต้องคิดถึงคือการเดินของมนุษย์ ระยะก้าวเท้า สั้น ยาว หรือธรรมดา 

เพ่ือให้การเดินเป็นไปโดยสะดวก จึงมีขนาดมาตรฐานส าหรับขั้นบันได ทั้งลูกตั้ง และลูกนอน ลูกตั้ง
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ควรจะสั้น ลูกนอนควรจะยาว Landscape Architect ชื่อ Thomas Church แนะน าว่า 2 เท่าลูกตั้ง

บวกลูกนอนเท่ากับ 26 นิ้ว หรือ 65 เซนติเมตร เป็นขนาดที่พอเหมาะในการขึ้นลงภายในสวน  

2.2.2.7  ออกแบบให้ประหยัดที่สุด (Meet Needs for Lowest Possible Cost) นัก

ออกแบบต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และเสนอสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด จะไม่ท า

ผลงานที่ไม่ดีออกมา งานที่ออกมาจะต้องให้ผลน่าพึงพอใจ ส าหรับความต้องการที่แท้จริงทางด้านการ

พัฒนาในการออกแบบ ดังนั้นการปรึกษาและตกลงกันระหว่างลูกค้าและผู้ออกแบบ ว่าอะไรคือสิ่งที่

ต้องการจริงๆ และน าสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับจ านวนเงินงบประมาณที่มีอยู่ 

1) หาความสมดุลระหว่างความต้องการและงบประมาณ (Balance of 

Needs and Budget) เริ่มจากผู้ออกแบบ และลูกค้าได้มีโอกาสเจรจารายละเอียดืแสดงความต้องการ

ระหว่างกัน หลังจากนั้นควรเสนอแบบร่างและความคิดคร่าวๆ ต่อลูกค้า ซึ่งอาจมีหลายสิ่งหลายอย่าง

นอกเหนือจากความต้องการครั้งแรก ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้า ทางด้านการออกแบบ จนกระทั่ง

ส าเร็จออกมาเป็นแบบที่สมบูรณ์แล้ว นักออกแบบจะต้องติดต่อกับผู้รับเหมาเพ่ือ สอบถามว่าการ

ก่อสร้างสิ่งทั้งหมดกับงบประมาณที่มีอยู่นั้นพอเหมาะกันหรือไม่ มีเงินเหลืออีกเท่าไหร่ มีกี่วิธีบ้างที่ ที่

จะให้เป็นไปตามแบบและอยู่ในงบประมาณท่ีตั้งไว้ อันไหนบ้างที่ราคาสูงและราคาต่ า 

2)  การใช้สภาพพ้ืนที่ที่เป็นอยู่ให้เป็นประโยชน์ (Use of Existing Site 

Resources) อาคารสถานที่ต่างๆ ควรวางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่นั้น (Site) เช่น ไม่ควร

ตั้ง Camp - Ground ในสถานที่ที่การระบายน้ าไม่ดี ควรจัดให้อยู่บนดินที่เรียบๆ หลีกเลี่ยงการขุด

และโยกย้ายดินมากเกินไปเพราะจะท าให้การใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงควรสังเกตสภาพรอบ ด้านว่ามี

ลักษณะอย่างไร ควรวางไว้ตรงไหน ทั้งนี้ต้องคิดถึงเรื่องความงามและการใช้ประโยชน์ควบคู่กันไปด้วย 

3)  จัดหาวัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างต่างๆ (Provision of Approriate 

Structural Materials) หลังจากที่ได้ก าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ แล้วขั้นต่อไปคือเลือกวัสดุซึ่ง

เหมาะกับการใช้แต่ละแห่ง ซึ่งควรจะเลือกโดยคิดถึงหลักดังนี้ 

ความทนทาน :   ทนทานต่อน้ าหนัก 

สิ่งที่ปรากฏ :   เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม 

สามารถหาได ้ :   หาได้ง่ายตามท้องที่นั้นๆ 

ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยังคงสภาพเดิมไม่ว่า

อากาศจะร้อน หนาว ฝน 

ระบายน้ า :   หลังจากฝนตกน้ าไหลผ่านเร็ว 

คุณภาพดี :   โดยเฉพาะเมื่อคนต้องสัมผัสกับสิ่งนั้นๆ 
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4)  จัดหาต้นไม้ให้เหมาะสม (Provision of Appropriate Plant Materials) 

ในการออกแบบสวนต้องมีการเลือกต้นไม้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม ซึ่งต้นไม้อาจให้ความรู้สึกหยุด

นิ่ง หรือเคลื่อนไหวได้อาจใช้เป็นฉากกั้นลม แสงอาทิตย์ วิว เสียง ไม่ท าให้น้ าท่วม และท าเป็น

ตัวก าหนดทิศทางเดิน 

ต้นไม้ก็เหมือนสิ่งอ่ืนๆ คือมีขนาด รูปร่าง และท าหน้าที่ถูกก าหนดให้

ด้วยดี แต่ต้นไม้ไม่สามารถบังคับให้หยุดนิ่งได้ ต้นไม้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นหลายๆ แบบตลอดปี เช่น มี

ใบเขียวเหลือง มีดอกและมีผล 

นับว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่เราต้องปฎิบัติต่อต้นไม้ให้ถูกต้อง

เหมือนปฎิบัติต่อตนเอง ซึ่งไม่เหมือนกับดูแลบ้าน เพราะต้นไม้มีลักษณะเฉพาะของมันเอง และแต่ละ

ชนิดก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน โดยมีสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ดิน เป็นกรด เป็นด่าง ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย 

ความชื้น ต้องการน้ าสม่ าเสมอ น้ าน้อย หรือน้ ามาก 

ทนต่อแสงแดด ลม ในร่มแดดจัด และอุณภูมิที่เปลี่ยนไป 

พยายามหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ที่ต้องดูแลมากเกินไปเนื่องจากลักษณะ

ของต้นไม้ไม่เหมาะกับพ้ืนที่นั้น  ๆควรปลูกต้นไม้ที่เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยปล่อยให้ธรรมชาติดูแลตัวมันเอง 

5)  สนใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ (Attention to Details) ถ้ามีบริเวณลาด

เอียงควรทราบว่าบริเวณเหล่านี้มักจะพัง หรือถูกเซาะเมื่อฝนตกบริเวณที่คนเดินผ่านไปมามากๆ ไม่

ควรอยู่ใกล้ที่ลาดชัน หรือหน้าผาที่อาจพังทลายได้ 

บริเวณที่ปลูกหญ้าควรจะโค้งส่วนบน หรือด้านล่าง อย่าท าให้เป็นรูปร่าง 

เหมือนถูกตัด ถูกฟันด้วยขวาน จะตัดหญ้าได้ง่ายกว่าและท าให้แลดูเรียบร้อยเข้ากับสิ่งต่างๆ รอบด้าน 

2.2.2.8   การจัดและออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย (Provide for Supervision Ease) 

1) ความสมดุลระหว่างอิสรภาพและการควบคุม (Balance of Use Freedom and 

Control)บางครั้งจ าเป็นต้องมีการควบคุมบางจุดทั้งที่เป็นการเสียเวลาและพลังงาน เช่น ให้เดินรอบ

สนามใหญ่เพ่ือที่จะไปยังจุดหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม เพราะเล็งเห็นว่าเป็นการปลอดภัยกว่า  หรือจัดให้มี

ประตูเข้าออกบริเวณสวน เพียงประตูเดียวเพราะจ าเป็นในการควบคุมในเรื่องความปลอดภัย 

2) ทิศทางการเดิน (Circulation) ในสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนมาก การ

เคลื่อนไหวและทางเดินเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงว่าจะท าอย่างไรที่จะให้เขาสามารถไปยังจุดมุ่งหมายที่

ต้องการได้ตามประสงค์โดยไม่รบกวนจากสิ่งอ่ืน โดยเราต้องค านึงว่า จะออกแบบอย่างไรให้ผู้ใช้ใช้ได้

สะดวก ไม่ติดขัดเพ่ือเดินไปยังจุดต่างๆ ที่น่าสนใจ 
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3)  ความปลอดภัย (Safety) ควรมีความปลอดภัยในการเล่นรวมทั้ ง

ความสัมพันธ์ระหว่างการละเล่นแต่ละอย่างเพ่ือไม่ให้ไปเกิดอันตรายกับส่วนอ่ืนได้ เช่น ไม่ ให้ทาง

ระบายน้ าอยู่กลางสนามฟุตบอล เช่น ต้องยกระดับให้สูงพอที่จะเล่นกระดานลื่น แต่ในขณะเดียวกันก็

ไม่สูงเกินไปจนตกลงมาแขนขาหัก ควรหาต าแหน่งที่มีความลาดเอียงอยู่แล้วเพ่ือท าเป็นที่วางกระดาน

ลื่น ระดับที่แตกต่างจะได้ไม่ชัดเจนเกินไป และขอให้ทุกจุดที่มีการเล่นต่างๆ มองเห็นว่ามีอะไรรอบๆ 

ด้านไม่ปล่อยให้เด็กปีนปุายเกิดพลาดตกลงไปในบ่อน้ าข้างๆ ที่มองไม่เห็น ควรมีต าแหน่งที่ผู้ปกครอง

มองเห็นเด็กเล่นได้ แต่ไม่ควรอยู่บริเวณเดียวกัน 

4) สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา (Discouraging Undesirables) สวนสาธารณะ

บางครั้ก็เป็นที่ทดสอบทางด้านสังคม จิตวิทยาและเป็นการบรรเทาสิ่งที่อดกลั้น และทับถมในจิตใจ 

เมื่อได้พบกับสิ่งที่ไม่ยุติธรรม เหตุผลเหล่านั้นเป็นเหตุผลทางด้านสังคม นักออกแบบควรคิดถึง 

เพ่ือที่จะให้สถานที่ที่นี้เป็นสถานที่จะเหนี่ยวรั้งความคิดท่ีไม่ดี หรือปุาเถื่อนของพวกสติวิปลาศทางด้าน

อารมณ์ และทางเพศ ส่วนการพัฒนาทางด้านรายละเอียด หรือเรื่องอ่ืนต้องมาที่หลังจุดมุ่งหมาย

เหล่านี้ด้วย 

 2.2.3  พฤติกรรมของมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับการนันทนาการ 

2.2.3.1  พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม  พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมไม่

เกิดจากความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่ปรากฏอยู่จริง หากแต่เกิดจากความสัมพันธ์กับจินตนาการ

ของสิ่งแวดล้อมนั้น รวมทั้งองค์ประกอบในระบบมโนทัศน์บุคคลสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่ปรากฏอยู่

ในสมองที่ถ่ายทอดมาจากสภาพแวดล้อมจริง (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2530:23) 

ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดกระบวนการทางพฤติกรรมอาจ

จ าแนกข้ันตอนของกระบวนการทางพฤติกรรมตามลักษณะทางพฤติกรรมที่เด่นชัด และมีความเฉพาะ

ต่อการจ าแนกได้เป็น 3 กระบวนย่อยๆ ดังนี้ 

1) กระบวนการรับรู้  (Perception) คือ กระบวนการที่รับข่าวสารจาก

สภาพแวดล้อมโดยผ่านทางระบบประสาทสัมผัสกระบวนการนี้จึงรวมความรู้สึก (Sensation) ด้วย 

2)  กระบวนการรู้ (Cognition) กระบวนการที่เกี่ยวกับกระบวนทางจิตที่รวม

การเรียนรู้ กาจ า การคิด กระบวนการทางจิตดังกล่าวย่อมร่วมถึงการพัฒนาด้วย กระบวนการนี้ จึง

เป็นกระบวนการทางปัญญา พร้อมกันในกระบวนการรับรู้นี้ เกิดการตอบรับด้านอารมณ์ เกิด

กระบวนการทางด้านอารมณ์ (Affect) ทั้งกระบวนการรับรู้และกระบวนการ ทางอารมณ์เป็น

พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) 
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3) กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม (Spatial Behavior) กระบวนการเกิด

พฤติกรรมในสภาพแวดล้อม คือ กระบวนการที่บุคคลมีพฤติกรรมเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมมี

ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมผ่านการกระท าเป็นที่สังเกตได้จากภายนอกเป็นพฤติกรรมภายนอก 

(Covert Behavior) การก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม เพ่ือให้

เข้าใจขอบเขตโครงร่างของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกได้แก่

พฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมทางจิตเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับรู้ การเรียนรู้ การจ า และระบบมโน

ทัศน์ ส่วนหลักพฤติกรรมภายนอกเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการมีอาณาเขตครอบครองพฤติกรรมที่เว้นว่าง

ส่วนบุคคลและภาวะเป็นส่วนตัว ลักษณะทางพฤติกรรมมนุษย์จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ 

(1) พฤติกรรมทางจิตภายใน 

  การรับรู้สภาพแวดล้อม 

  การเรียนรู้สภาพแวดล้อม 

  การจ าสภาพแวดล้อม 

(2) พฤติกรรมภายนอก 

  การมีอาณาเขตครอบครอง 

  พฤติกรรมที่ว่างเว้นส่วนบุคคล 

  ภาวะความเป็นส่วนตัว 

จากกระบวนการทางพฤติกรรมของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมท าให้ทราบว่ามนุษย์รับ

สุนทรีของสภาพแวดล้อมได้โดยมีสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นตัวก าหนดสภาวะต่างๆจากการศึกษา

กระบวนการรับรู้สภาพแวดล้อมได้นั้นต้องมีปัจจัยหลายอย่าง แต่สรุปแล้วพ้ืนฐานของมนุษย์นั้นจะ

ชอบอยู่ในสภาวะต่างๆ ที่มนษุย์สัมผัสแล้วรู้สึกสบายตามกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ 

2.2.3.2  พฤติกรรมทางสังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่รวมกับบุคคลอ่ืนในสังคม

ไม่สามารถแยกออกไปอยู่เองตามล าพังได้ตลอดเวลา ในการที่อยู่ตามล าพังคนเดียวยังรับเอาความคิด

ความรู้สึกและการปฏิสัมพันธ์กับสังคมของบุคคลอ่ืนมาคิดและแสดงพฤติกรรมเหมือนกับบุคคลนั้น 

เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร  

พฤติกรรมทางสังคมเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์สังคมลักษณะ

พฤติกรรมทางสังคมพิจารณาได้จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

1)  พฤติกรรมที่กระท าลงไปเพราะได้รับอิทธิพลจากบุคคลอ่ืน 

2)  พฤติกรรมที่กระท าลงไปแล้วส่งผลต่อบุคคลอ่ืน 

3)  พฤติกรรมที่กระท าลงไปเพราะได้รับอิทธิพลจากองค์การในสังคม 
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4)  พฤติกรรมกลุ่ม 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลในการก าหนดพฤติกรรม คือ ครอบครัวมีหน้าที่

อบรม สั่งสอนให้สมาชิกในครอบครัวด ารงชีวิตอยู่ในสังคมส่วนรวมได้  แต่ละคนในครอบครัวต่างมี

หน้าที่ ต าแหน่ง สถานภาพที่ต้องแสดง เช่น บทบาทการเป็นพ่อ แม่ พ่ี น้อง ลูก สิ่งที่คู่กับบทบาทเป็น

ความคาดหวังซึ่งเกิดจากผู้อื่นทั้งในและนอกครอบครัวสิ่งเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรม 

2.2.3.3  ระดับของพฤติกรรมทางสังคม 

1)  พฤติกรรมของแต่ละบุคคล เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่แสดงออก

เมื่ออยู่ในสังคมซึ่งสามารถน าไปอ้างอิงถึงบุคคลอ่ืนได้ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาคล้ายกัน 

2)  พฤติกรรมระหว่างบุคคล เป็นพฤติกรรมระหว่างคน 2 คนซึ่งมีผลต่อกัน

การแสดงพฤติกรรมจะอยู่ในลักษณะของการโต้ตอบ มีการกระท าก่อนหลัง หรือการไม่กระท าร่วมกัน

ซึ่งถือเป็นปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งการกระท าเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความพอใจ สนุกสนานหรืออาจ

ก่อให้เกิดความทุกข์ ความไม่พอใจ การปฏิสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มจะต้องผ่านตัวแทนของคนในกลุ่ม 

เช่น การเรียนรู้วัฒนธรรม เราจะเรียนรู้จากบุคคลต่างๆทีละคนอาจเป็น พ่อ แม่ ครู หรือ เพื่อน 

3)  พฤติกรรมกลุ่ม เป็นพฤติกรรมของคนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มแสดงออก

ร่วมกัน เช่น ประชุม การร่วมกลุ่มเป็นพฤติกรรมที่เป็นความต้องการของมนุษย์ทั่วไป 

การเรียนรู้บทบาทของตนหรือการแสดงบทบาทของตนและการเรียนรู้บทบาทของ

ผู้อ่ืนท าให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันพฤติกรรมทางสังคมจึงเกิดจากการสร้าง

ความสัมพันธ์ของบุคคล กระบวนการเรียนรู้บทบาททางสังคมเป็นการอบรมทางสังคม ซึ่งอาจเป็นการ

เรียนรู้จากการสังเกต การกระท า การแสดงออก คนอ่ืนๆ รวมทั้งการเลียนแบบ 

2.2.3.4  การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

 1) การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล ความพึงพอใจร่วมกันความพอใจ

ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างบุคลขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และผลเสียทั้งสองฝุายต่างจะได้รับโดย

บุคคลคาดหวังถึงผลประโยชน์ของตนที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นความสุข ความพอใจ 

     ความเอ้ือเฟ้ือ บุคคลให้ประโยชน์ของตนต่อผู้อ่ืนเพราะรู้สึกว่าตนมีค่าต่อ

ผู้อื่นส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

                                ความไว้วางใจ เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ิมข้ึนเพราะคนที่

ไว้วางใจใครจะน าไปสู่การเปิดเผยตนเองด้วยความบริสุทธิ์ใจบุคคลที่มีความไว้วางใจให้ผู้อ่ืนจะมีส่วน

กระตุ้นให้อีกฝุายรู้สึกในคุณค่าของตนเองความรู้สึกเหล่านี้จะกระตุ้นให้อีกฝุายเปิดเผยตนเอง 
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2.2.3.5  กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่บุคคลสมัครใจท าในเวลาว่าง และมี

ความสุขจากผลของการกระท ากิจกรรมนันทนาการถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพราะเป็นการสร้างความ

สมดุลกับส่วนของชีวิตในด้านหน้าที่การงานหรือการขจัดความเครียดจากการท างานเป็นการพักผ่อน

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

 

 

2.2.3.6  พฤติกรรมแรงจูงใจของมนุษย์ที่มีต่อกิจกรรมนันทนาการ 

1)  พฤติกรรมพื้นฐานทางสังคมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

ในชุมชน เช่น กิจกรรมเต้นร า การออกก าลังกาย การเยี่ยมญาติ ฯลฯ 

2)  พฤติกรรมเกี่ยวข้องผูกพัน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนที่มีส่วนร่วมหรือ

สมาชิกในกลุ่มให้มีความผูกพัน เช่น การเข้าร่วมชมรมกิจกรรม 

 3)  พฤติกรรมเชิงแข่งขัน เป็นกิจกรรมการส่งเสริมสภาพการแข่งขันการ

ประกวดและการทดสอบความสามารถ เช่น การแข่งขันกีฬา 

4)  พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายและท้าทายความสามารถ โดยธรรมชาติแล้ว

มนุษย์ต้องการกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ เช่น การกระโดดร่ม การเล่นเครื่องร่อน 

5)  พฤติกรรมบุกเบิกค้นหา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการบุกเบิกค้นหา เช่น การ

ออกค่ายพักแรม การเดินปุา การท่องเที่ยว 

6)  พฤติกรรมทดแทนและสร้างเสริม เป็นกิจกรรมประเภท การอ่าน การพูด

และกิจกรรมแสดงศิลปะต่างๆ 

7)  สิ่งกระตุ้นทางประสาทสัมผัส เป็นกิจกรรมนันทนาการทางสังคมเป็น

กิจกรรมสร้างสรรค์ เฉลิมฉลอง สนุกสนาน กิจกรรมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การแสดง

คอนเสิร์ต 

8)  การแสดงออกทางร่างกาย เป็นกิจกรรมประเภทเกมกีฬา การเต้นร า 

กิจกรรมการเข้าจังหวะที่เป็นกิจกรรมของการแสดงออก แสดงความสามารถ 

2.2.3.7  ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 

1)  กิจกรรมนันทนาการด้านการออกก าลังกาย  การออกก าลังกายเป็นการ

ลดความตึงเครียดต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเป็นความต้องการในการดูแลรักษาร่างกายด้วยตัวเอง 

กิจกรรมประเภทนี้มีหลายรูปแบบทั้งที่เป็นการออกก าลังกายแบบเบา เช่น การท ากายบริหารและการ

ออกก าลังกายแบบหนัก เช่น กิจกรรมการเล่นที่ผาดโผน ท้าทาย 



 

 

25 
 

2)  กิจกรรมนันทนาการด้านสังคมลักษณะนิสัย พ้ืนฐานของมนุษย์ในการเข้า

สังคมเป็นส่วนที่ท าให้เกิดกิจกรรมยามว่างในสังคม การท ากิจกรรมร่วมกัน 

3)  นันทนาการด้านการเรียนรู้หรือประสบการณ์ใหม่ จากพฤติกรรมการชอบ

ส ารวจของมนุษย์ความอยากรู้อยากเห็นในด้านต่างๆ การอยากลองท าสิ่งใหม่จึงเกิดการท ากิจกรรม

ใหม่เกิดขึ้นในสังคม 

4)  กิจกรรมทางด้านการล่า เป็นเรื่องการพูดถึงการมีนักล่าของมนุษย์ มีการ

กล่าวว่าแต่ก่อนมนุษย์ด ารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ แต่ต่อมาไม่มีเหตุจ าเป็นในการล่าแต่มนุษย์ก็ยังคงการ

ล่าสัตว์เพ่ือเป็นเกมส์กีฬาดังที่เห็นในการกระท าของคนชั้นสูงในยุโรป 

5)  กิจกรรมนันทนาการด้านความสงบทางจิตใจ เป็นกิจกรรมแห่งการกระท า

ที่พยายามออกจากความตึงเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น การเดินเล่น เกิดขึ้นในที่สาธารณะร่มกับ

บุคคลอื่นที่ตนไม่รู้จัก กิจกรรมความสงบของจิตใจอาจเกิดขึ้นหลังจากการท ากิจกรรมอ่ืน เช่น การได้

พักหลังการเล่นกีฬาหรือการได้พักมองดูคนอ่ืนๆ เล่นกีฬา 

6)  นันทนาการด้านการแข่งขันหรือท้าทาย  ลักษณะนิสัยของการชอบ

แข่งขันท่ีปรากฏในกิจกรรมยามว่างเช่นเดียวกันนับตั้งแต่การแข่งขันกับตนเองไปจนถึงการแข่งขันกับ

ผู้อื่นกีฬาทุกประเภทเป็นการสนองทั้งในด้านการออกก าลังการแข่งขันเกมส์บางประเภทไม่มีการออก

แรงแต่เป็นการแข่งขันล้วนๆ เช่น การเล่นหมากรุก 

จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลากหลายโดยกิจกรรมเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและ

ภายนอกสวนสาธารณะได้โดยกิจกรรมในสวนสาธารณะที่ส าคัญแบ่งออก 2 ประเภท 

1)  กิจกรรมผ่อนคลาย (Passive Recreation) 

2)  กิจกรรมออกแรง  (Active Recreation) 

2.2.3.8  ขอบข่ายของนันทนาการ 

1)  บุคคลในวัยต่างๆ 

                                           (1)  วัยเด็กเล็ก (Infancy) เด็กที่อยู่ในวัยนี้จะมีอายุ 1 - 9 ปี เด็ก

ในวัยนี้ต้องการกิจกรรมเก่ียวกับการเคลื่อนไหว เพ่ือสร้างความพร้อมเกี่ยวกับการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ

ให้สามารถท างานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกิจกรรมที่เด็กในวัยนี้ควรได้รับเป็นกิจกรรม

ที่ฝึกให้อวัยวะส่วนต่างๆท างานประสานกัน เช่น ตา มือ แขน ขา ท างานประสานกันโดยเริ่มให้เด็ก

หยิบจับสิ่งของใหญ่ๆจนกระทั่งมาถึงสิ่งของเล็กๆกิจกรรมที่จะให้เด็กเข้าร่วมต้องช่วยให้เด็กรู้จัก

แยกแยะว่าอะไรเหมือนกัน หรือต่างกันหรือสามารถกะระยะได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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          (2)  วัยก่อนวันรุ่น (Pro - Adolescence) เด็กที่อยู่ในวัยนี้อายุ

ประมาณ 10 – 13 ปี ในช่วงของเด็กวัยนี้มีความต้องการทักษะของการเคลื่อนไหว และมีการพัฒนา

ทักษะให้สูงขึ้นเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากท ากิจกรรมที่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เข้าร่วมจะต้อง

ตอบสนองการอยากรู้อยากเห็นและควรเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้

เด็กมีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวนอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้

เด็กจนเด็กสามารถปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายได้ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่เด็กในวัยนี้เพ่ือ

ส่งผลต่อในวัยต่อไป 

                                          (3)  วัยรุ่น (Adolescence) เด็กที่อยู่ในวัยนี้อายุประมาณ 14 - 24 ปี วัยนี้

จัดว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะมีการคบหาสมาคมกับเพ่ือนฝูงมากมายไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือ

ต่างเพศย่อมมีความต้องการเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นอิสระต้องการแสดงความคิดเห็นสมาชิก

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการศึกษาจึงมีการชักจูงให้กระท าในสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับหากผู้ใหญ่ปล่อยให้เป็นไป

ตามธรรมชาติจะท าให้เกิดการหลงผิดและเป็นปัญหาต่อสังคม กิจกรรมนันทนาการของคนในวัยนี้ควร

เน้นในด้านการใช้ก าลังกาย ก าลังสมองเพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมกิจกรรมที่จัดควรมี

ขอบข่ายที่กว้างขวางโดยเน้นกิจกรรมที่ท างานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้มีพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ เคารพในกฎเกณฑ์ กติกา มีวินัย และปกครองตนเอง 

                                   (4)  วัยผู้ใหญ่ (Adulthood) ในช่วงนี้จะมีอายุประมาณ 25 - 59 ปี ผู้ที่

อยู่ในวัยนี้จะเป็นช่วงการท างานทุกคนจะกระตือรือร้นในการท างาน เพ่ือที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวในวง

สังคมคนในวัยนี้จัดว่ามีความเครียดกับการท างานมาก ดังนั้นนันทนาการเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยผ่อน

คลายความเครียดจากการท างานและการด าเนินชีวิตกิจกรรมต่างๆ ที่น ามาใช้ควรเป็นกิจกรรมที่เน้น

ในเรื่องของความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินจะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมเกิดความเบิกบานและคลายเครียด 

แต่ต้องมุ่งเน้นการออกก าลังกายแบบเบาเพราะคนในวัยนี้ร่างกายมักจะมีโรคที่เกิดจากความเสื่อมของ

ร่างกายเข้าแทรก เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

                                      (5)  วัยสูงอายุ (Elderly) วัยนี้จะมีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่อยู่ใน

วัยนี้จัดว่าเป็นผู้ที่ผ่านการท างานมาเป็นเวลานานต้องการการพักผ่อนมากกว่าการท างาน คนวัยนี้มักมี

ปัญหาในด้านการถูกลืมจากสังคม ดังนั้นกิจกรรมของคนในวัยนี้ควรเน้นการส่งเสริมให้มีการได้พบปะ

พูดคุยกับบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมรุ่น หรือเพ่ือนต่างวัยซึ่งเป็นการสร้างแนวความคิดว่าตนยังมี

ประโยชน์ต่อสังคมและมิได้ถูกทอดทิ้งและควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่

แข็งแรงไม่ควรเป็นกิจกรรมที่ใช้ก าลังมาก ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานในตัว
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หลีกเลี่ยงการบิดตัว เอ้ียวตัว หรือเน้นน าหนักลงที่ขา เข่า หรือกระดูกสันหลังมากเกินไปนอกจากนี้

อาจเป็นกิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองโดยให้ท างานอดิเรก เช่น การประดิษฐ์ต่างๆ 

2)  การจัดบริการทางสังคม 

    (1) สวนหย่อมเป็นการจัดการสวนเล็กๆ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับและ

ตกแต่งด้วยหญ้าภายในบริเวณบ้านหรือส านักงานโดยใช้พื้นที่ไม่มาก 

    (2) สวนไม้ดอกไม้ประดับ มีลักษณะเช่นเดียวกับสวนหย่อม คือเป็น

พ้ืนที่ทีน่ิยมปลูกต้นไม้ประเภทดอก และใบเพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งในบ้าน ชุมชน  ส านักงาน 

หรือตามสถานที่ราชการต่างๆเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของสมาชิก 

    (3) สวนสาธารณะ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

นอกจากจะให้ความร่มรื่น ความสวยงามยังมีพันธุ์ไม้นานาชนิด พันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะนก เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมให้คนรักธรรมชาติจะได้ช่วยกันอนุรักษ์เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป 

    (4)  อุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งที่ทางราชการประกาศให้เป็นพ้ืนที่

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปุาและพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ ดังนั้นตามหลักสากลพื้นที่อนุรักษ์ต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

10ตารางกิโลเมตร เพ่ือจะให้พันธุ์ไม้และสัตว์ปุาได้มีการขยายพันธุ์นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติยังถือ

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

    (5) สนามกีฬา เป็นสถานที่ที่ให้คนเล่นกีฬาเพ่ือใช้ออกก าลังกาย

ปัจจุบันรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมพลศึกษาและการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดท าสนามกีฬาเพ่ิมขึ้นเพ่ือ

รองรับประชาชนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 

    (6) ศูนย์เยาวชน ภายในศูนย์จะประกอบไปด้วย สนามกีฬา สระว่าย

น้ า สวนหย่อม ฯลฯ โดยจัดด าเนินงานเพื่อใช้เป็นศูนย์นันทนาการส าหรับชุมชน 

   (7) พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งที่รวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ ที่มีอายุเก่าแก่เพ่ือ

เป็นการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชมและศึกษาต่อไป 

   (8) โรงมหรสพ มีทั้งในภาครัฐและเอกชนการด าเนินการจะแตกต่าง

ออกไปขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนนั้นๆ 

   (9) ชายหาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่ง 

แสดงว่าขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการมีความครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ทุกเพศทุกวัย

เข้าร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นขอบข่ายของนันทนาการถือ

ได้ว่าเป็นสื่อส าคัญที่จะช่วยพัฒนาบุคคลทุกเพศทุกวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสังคม 
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จากการศึกษาสามารถสรุปการแบ่งลักษณะและรูปแบบของการพักผ่อนหย่อนใจตาม

ทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะขึ้นอยู่กับความสามารถและความพึงพอใจของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของการพักผ่อนหย่อนใจนั้นเองและน าข้อมูลที่ได้มาประกอบเพ่ือการน าไปใช้ในการออกแบบดังนี้ 

1)  ควรจัดพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในการท ากิจกรรม 

2)  มีการจัดพื้นที่กิจกรรมต่างๆให้มีความตื่นเต้นไม่น่าเบื่อ 

3)  จัดสถานที่ให้เจ้าของโครงการมีความพึงพอใจในพ้ืนที่กิจกรรม 

4)  มีการแบ่งพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมที่เหมาะสม 

สรุปหลักการและแนวคิดในการออกแบบนันทนาการคือ การออกแบบพ้ืนที่ให้

สอดคล้องกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่มากที่สุดรวมถึงการ

ออกแบบให้เหมาะสมกับคนในแต่ละวัย นอกจากนี้ควรค านึงถึงความเป็นส่วนตัวในการเข้ามาใช้

สถานที่ เช่น ที่นั่งพักผ่อนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวกว่าประเภทของกิจกรรมอ่ืนๆ  เช่น สนาม

ฟุตบอล  สนามตะกร้อ  สนามเปตอง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.2 สรุปการออกแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ือการน าไปใช้ 

ประเด็นที่ศึกษา การน าไปใช้ 
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1. ออกแบบเพ่ือประชาชน 
 จัดท าแบบสอบถาม 

 
 ส ารวจสอบถามความต้องการ เพ่ือการออกแบบ
ที่สนองต่อความต้องการ เป็นที่ พึงพอใจและ
เพียงพอต่อความต้องการ 
 

2. ออกแบบให้ประหยัด 
 จั ดหาความสมดุ ล ระหว่ า งสิ่ ง ต่ า ง ๆ  กั บ
งบประมาณการออกแบบ หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่
ไม่จ าเป็น 

 
 จัดหาวัสดุที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างที่มี
ความทนทาน เข้ากันได้ในสภาพแวดล้อมของ
ท้ อ ง ถิ่ น  อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง า น น า น  ท นต่ อก า ร
เปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่ 
 

3. ออกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่และผู้ใช้ 
 ถนนทางเดินภายในสวนควรมีขนาดกว้าง ส่วน
โค้งและสัดส่วนตามมาตรฐานที่ก าหนด 
       
  มีสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ เ พียงพอ เช่น 
ห้องน้ า ถังขยะ และท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 

 
 ออกแบบโดยค านึงถึงการเลือกใช้วัสดุปูพ้ืนที่มี
ความแข็งแรง คงทน ถาวร มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน 
 ออกแบบให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่
โครงการ โดยค านึงถึงจ านวนประชากรในพ้ืนที่
โครงการที่มาใช้บริการ 
 

4. ออกแบบให้มีความปลอดภัย 
 มีความสว่างเพียงพอในตอนกลางคืน 
        
 ท ารั้วกั้นในบริเวณท่ีไม่ปลอดภัย เช่น กั้นริมน้ า 
 ตัดแต่งต้นไม้ที่มีกิ่งแห้งตาย หรือแต่งไม้พุ่ม
เสมอ ให้สวยงามอยู่เสมอ 
5. การจัดการและดูแลรักษาให้ปุ๋ย รดน้ า พรวน
ดิน และฉีดยากันโรคและแมลง 
  มีการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้เดิมที่ตายไป 
  ซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ทาสีเก้าอ้ี ติดปูาย หรือ
ท ารั้วใหม ่
   อนุ รั กษ์ สภาพแวดล้ อมที่ ส ว ย งามตาม
ธรรมชาติให้อยู่ในธรรมชาติที่สวยงาม 

 
 ออกแบบให้มีไฟสนามในพ้ืนที่โครงการเพ่ือใช้ใน
ยามค่ าคืน เพ่ิมความปลอดภัย 
 ออกแบบให้มีรั้วกั้นขอบเขต ในบริเวณที่เป็น
อันตรายในพ้ืนที่โครงการ 
 ออกแบบให้มีการดูแลรักษาง่าย สะดวกและลด
ค่าใช้จ่าย 
 ออกแบบโดยค านึงถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มี
ความคงทนถาวร เพ่ือปูองกันการช ารุดเสียหาย 
 ออกแบบโดยค านึงถึงการเลือกใช้พรรณไม้ที่มี
การดูแลรักษาต่ า 
 ออกแบบโดยค านึงถึงการอนุรักษ์และการบ ารุง
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่เดิมหรือท าให้
ดีกว่าเดิม 
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2.3  หลักการในการออกแบบสวนให้มีการดูแลรักษาข้ันต่ า 
การจัดสวนเป็นการผสมผสานองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตหรือภูมิทัศน์อ่อน (Softscape) และไม่มี

ชีวิตหรือภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) และท้ังสองส่วนมีโอกาสเสื่อมสภาพ ถ้าหากการดูแลเอาใจใส่
ไม่เพียงพอและความต้องการในสิ่งที่จะบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานยาวนาน การจัดสวนทุก
องค์ประกอบนั้นต้องการจัดการดูแลรักษาเมื่อทุกสิ่งต้องการบ ารุงรักษานั้นหมายถึงต้องใช้แรงงาน 
งบประมาณ และเวลา (สมจิต โยธะคง, 2539:44) 
          การจัดสวนปัจจุบันเนื่องจากเจ้าของโครงการผู้ใช้บริการมีภารกิจมากขึ้นในการแสวงหาปัจจัย

ในการด ารงชีวิต ภาระดังกล่าวมีผลกระทบต่อสวนโดยตรง เพราะสวนสวยงามได้นั้นจะต้องมีการ

จัดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทิ้งช่วงตอน ปัจจุบันมีแนวคิดในการจัดสวนที่มีการจัดการและ

บ ารุงรักษาที่ต่ า(Low maintenance) การบ ารุงรักษาง่าย (Easy maintenance) การบ ารุงรักษาต่ า

หรือการบ ารุงรักษาง่ายก็อยู่ที่การวางแผนพ้ืนฐาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ โดยมีแนวความคิดในการ

ออกแบบสวนให้มีการจัดการ และบ ารุงรักษาต่ าพอสังเขปดังนี้ 

 2.3.1  ในพ้ืนที่ที่มีความลาดเอียงมากกว่า 26 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการปลูกหญ้าอาจท าให้การตัด

หญ้าท าด้วยความยากล าบาก ควรปลูกพืชคลุมดินที่มีความทนทาน ยึดติดดินได้ดีในพ้ืนที่ลาดเอียง 

 2.3.2  วัสดุที่ใช้นอกจากความสวยงามจะต้องทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เช่น การ

ออกแบบการท าข้ันบันไดสวน (Garden step) ระหว่างการเว้นไม้ แผ่นไม้ท าเป็นบันไดกับการท าเป็น

บันไดสวยด้วย กาบหิน หินแผ่น หินกาบย่อยมีอายุการใช้งานในสภาพกลางแจ้งได้ดีกว่า แต่ความ

สวยงามของวัสดุทั้งสองอย่างใกล้เคียงกัน 

 2.3.3  การออกแบบพืชพรรณ การใช้ต้นไม้หลายฤดู (Perennials)  ย่อมมีการจัดการน้อย

กว่าการใช้ต้นไม้ที่มีอายุ (Life cycie)  เพียงฤดูเดียว (Annuals) การออกแบบการปลูกต้นไม้ การ

ปลูกไม้กลุ่ม (Colony) การจัดการย่อมน้อยกว่าการปลูกต้นเดียวโดด การต้นไม้โตช้าย่อมมีการจัดการ

ง่ายกว่าต้นไม้โตเร็ว 
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 2.3.4  หลีกเลี่ยงการสร้างมุมแหลม หรือพ้ืนที่มุมฉากในสวน การใช้เส้นควรเป็นเส้นโค้ง เส้น

ไม่เป็นระเบียบ (informal line) พ้ืนที่มุมแหลม ยุ่งยากต่อการตัดหญ้าและการสัญจรไปมา 

 ในเรื่องของมุมสามเหลี่ยม พ้ืนที่มุมสามเหลี่ยมควรปลูกต้นไม้เป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม เพ่ือลดความ

แข็งกระด้างของอาคารขอให้เลือกชนิดเดียวกัน เช่น หมากเหลือง หมากเขียว หรือปรงญี่ปุุน ถ้าพ้ืนที่

แคบปลูกเพียงต้นเดียวพอ ต้นไม้ที่ปลูกต าแหน่งนี้จะท าให้สามเหลี่ยมที่แข็งกระด้างมองดูอ่อนหวาน

ขึ้น (เอ้ือมพร วีรสมหมาย, 2530:48) 

 2.3.5  ใช้แผ่นอิฐวางขั้นขอบเขตของแนวแปลง ทางเดินพ้ืนที่ติดอาคาร ลานพัก ที่เป็นแนว

กั้นแผ่นอิฐ ท าให้หญ้าล้ าเข้าไปในแปลงเป็นเขตสกัดก้ัน 

 2.3.6  ในพ้ืนที่ทางเดินทางเท้า ถนน ลานพัก ไม่ควรปลูกหญ้าแทรกถ้าไม่มีความจ าเป็น ต้อง

ใช้ไม้พุ่มแทนเพื่อท าให้พื้นที่ลดความกระด้างลง เพราะการตัด และขลิบขอบหญ้าท าด้วยความล าบาก 

 2.3.7  รอบโคลนต้นไม้ ควรออกแบบให้มีกรอบนอก ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการตัดหญ้าชิดโคลน 

ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อโคนต้นไม้ได้ ภายในกรอบโรยกรวดหรือหินกลม 

 2.3.8  ม้านั่งในสวน ควรเป็นม้านั่งถาวรที่เป็นเหล็ก หรือคอนกรีตเพ่ือหลีกเลี่ยงการซึมของ

น้ า ถ้าซึมน้ าได้จะท าให้เกิดความชื้น การนั่งล าบาก การใช้ม้านั่งสวยงามแต่ดูดซับความชื้น การ

ปูองกันการดูดซับความชื้นคือให้ทาสีช่วย แต่เป็นสีที่มองดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด 

 จากการศึกษาข้างต้นพบว่า ในการออกแบบสวนให้ดูแลรักษาต่ าหรือดูแลง่าย ควรค านึงถึง
พ้ืนที่ความลาดเอียงไม่ควรจะเกิน 36 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ควรหลีกลี่ยงการสร้างมุมแหลม
หรือมุมฉากเพราะยุ่งต่อการตัดหญ้า ถ้ามีมุมแหลมควรปลูกต้นไม้ เช่น หมากเหลือง หมากเขียว ลด
ความแข็งกระด้างของอาคารได้ พรรณไม้ที่เลือกควรเป็นพรรณไม้ในท้องถิ่นจะมีความทนทานและทน
ต่อการท าลายของโรคแมลงได้ดีและวัสดุที่เลือกใช้นั้นจะต้องทนทาน อายุการใช้งานยาวนานพร้อมกับ
มีความเหมาะสมกับสวนนั้นๆ 

 

ตารางท่ี 2.3  สรุปการออกแบบสวนที่มีการดูแลรักษาต่ าเพ่ือการน าไปใช้ 

ประเด็นที่ศึกษา การน าไปใช้ 

1.  ความลาดชันของพ้ืนที่ 
 

1 .  คว ามลาดชั นของ พ้ืนที่ ไ ม่ ค ว ร เ กิ น  36 
เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการปลูกหญ้าการตัดหญ้าท าด้วย
ความยากล าบากหญ้าที่ได้รับมุมตกกระทบของ
แสงแดดท าให้หญ้าตายได้ควรปลูกพืชคลุมดินที่มี
ความทนทาน ยึดติดดินได้ดีในพ้ืนที่ลาดเอียง 
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2.  การออกแบบพืชพรรณ 2. การเลือกใช้พรรณไม้ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมมี
การดูแลรักษาต่ า มีความหลากหลายของสีสัน 
รูปทรงเหมาะสมกับสถานที ่
 

3.  ม้านั่ง ม้านั่งภายในสวน 3. ม้านั่ งภายในสวนควรเป็นม้านั่ งที่มีความ
แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน ทาสี
ช่วยปูองกันการดูดซับความชื้นแต่ควรเป็นสีที่
มองดูเป็นธรรมชาติที่สุด 
 

4.  หลีกเลี่ยงการสร้างมุมแหลม หรือพ้ืนที่มุม
ฉากภายในสวน 

4. พ้ืนที่ภายในสวนไม่ควรมีมุมแหลมหรือมุมฉาก
ควรเป็นส่วนโค้ง เว้า เพราะความรู้สึกอ่อนช้อย
กว่าการใช้เส้นตรงๆ พ้ืนที่มุมแหลมยุ่งยากต่อการ
ตัดหญ้าและการสัญจรไปมา 
 

 

 

 

 

2.4 กรณีศึกษา 

 2.4.1  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน 

การศึกษาพ้ืนที่สวนรมณีย์ทุ่งสีกันการเลือกตัวอย่างกรณีศึกษา เพ่ือการน าไปใช้

ออกแบบโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก การเลือกศึกษา

พ้ืนที่สวนสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ในด้านการพักผ่อน และการประกอบกิจกรรมนันทนาการ เนื่องจาก

ภายในสวนมีการจัดวางองค์ประกอบทางด้านการพักผ่อน และกิจกรรมนันทนาการที่ลงตัว มีการใช้

พ้ืนที่สัมพันธ์ต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทุกคนที่เข้าไปสามารถประกอบกิจกรรมได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการ

พักผ่อนหรือนันทนาการ 

2.4.1.1  ประวัติความเป็นมา สวนรมณีย์ทุ่งสีกันเป็นชื่อที่สมเด็จที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้มีความหมายว่า “สวนที่ให้ความ

รื่นรมย์ใจประจ าทุ่งสีกัน” โดยจัดสร้างขึ้นตามโครงการปรับปรุงพัฒนาสวนปุาสีกัน เพ่ือเป็นแหลง

ท่องเที่ยวและพักผ่อน แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว หน่วยงานศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
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กรุงเทพมหานคร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ  2546 เดิมทีที่ดินแปลงนี้อยู่ในความดูแล

ของกระทรวงมหาดไทย จัดเป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งส านักงานเขตดอนเมืองได้รับมอบหนังสือ

ส าคัญ ส าหรับที่หลวงในที่สาธารณประโยชน์  เ พ่ือใช้ ร่วมกัน ประเภทพลเมืองให้ เป็นที่

สาธารณประโยชน์ ในกิจการด้านสวนสาธารณประโยชน์จากกระทรวงมหาดไทย เริ่มด าเนินการ

ก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548  

โดยประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี  

2.4.1.2  รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ตั้งอยู่ที่ ถนนเวฬุวนาราม 

แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง มีขนาดพ้ืนที่ 15 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา เวลาท าการ 05.00 - 21.00 น. 

ทุกวัน  

      สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน มีลักษณะเป็นสวนสาธารณะกึ่งอเนกประสงค์ ที่มีความ
หลากหลายของกิจกรรมในการใช้ประโยชน์ โดยเน้นถึงบรรยากาศในการพักผ่อนหย่อนใจ และศึกษา
หาความรู้นอกห้องเรียนแก่ประชาชนทั่วไป การออกแบบได้เน้นให้สวนประกอบไปด้วยลานกีฬา และ
บริเวณท่ีออกก าลังกายกลางแจ้ง ที่ประชาชนผู้สนใจในสุขภาพ จะได้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งมีทั้งลู่วิ่ง และ
เครื่องออกก าลังกายประจ าสถานีถึง 12 ฐาน มีหอนาฬิกาที่โดดเด่น ระเบียงน้ าพุที่เพ่ิมบรรยากาศ
ความชุ่มฉ่ าและคลายร้อนได้ดี โดยผู้ใช้บริการสามารถพักผ่อนอิริยาบถ ชื่นชมความงามของสายน้ าได้
ที่ศาลากลางน้ า นอกจากนั้น ยังมีศาลาอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ กลุ่ม
อาคารเน้นการออกแบบที่คงเอกลักษณ์ของศาลาไทย สร้างความแตกต่างไปจากสวนสาธารณะแห่ง
อ่ืนๆ รวมไปถึงอัฒจันทร์ที่สามารถให้บริการในด้านการชมการจัดแสดงดนตรีและอ่ืนๆ สมกับกับเป็น
สวนแห่งความรื่นรมย์ใจประจ าทุ่งสีกัน 

 

 
ภาพที่ 2.1 ลานเครื่องกายบริหาร 
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ภาพที่ 2.2  ที่นั่งส าหรับผู้ปกครอง 

    

 
ภาพที่ 2.3  การตัดแต่งพุ่มไม ้

              

 

 

ตารางท่ี 2.4  สรุปพื้นท่ีและการน าไปใช้ 

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 

1. กิจกรรมนันทนาการ สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการได้คือ
กา ร จั ด เ รี ย งขอ ง เ ครื่ อ ง ออกก า ลั ง ก า ย 
ระยะห่างระหว่างเครื่องเล่น  
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2. การเลือกใช้วัสดุดาดแข็งและดาดอ่อน 
 ทางเดินเท้า 

 
 
ลานสนามเด็กเล่น 

 

 
 
 
สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่ โครงการคือ 
ทางเดินเท้าเป็นคอนกรีตตัวหนอนมีความ
คงทนแข็งแรง และท าให้มั่นคงในการเดิน ใช้มี
ที่ตัดกับสนามหญ้า เกิดความสวยงามสังเกต
ง่าย สามารถก าหนดทิศทางเดินได ้
 
 
 
 
 
สิ่งที่น าไปใช้ในพ้ืนที่โครงการคือ พ้ืนสนามเป็น
พ้ืนทรายลดการเกิดอุบัติเหตุได้และเป็นการ
สร้างพัฒนาการให้กับเด็กได้ในการเล่น 
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ตารางท่ี 2.4  สรุปพื้นท่ีและการน าไปใช้ (ต่อ) 

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 

 การใช้พืชพรรณเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

 

 

สิ่งที่สามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่โครงการได้คือ 
การเลือกพืชพรรณที่คล้ายกันตลอดทั้งแปลง 
ลดค่าใช้จ่าย และการใช้พืชพรรณในการกั้น
แบ่งเขตบริเวณที่แน่นอน เช่น ใช้พืชพรรณกั้น
เขตที่ เป็นรอบสระน้ า เพ่ือปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

3. พ้ืนที่พักผ่อน 
  เดินเล่น พักผ่อน นั่งเล่น 

 
 

สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการคือ จัด
ให้มีสวนหย่อมไว้ส าหรับเดินชมสวนพักผ่อน
หย่อนใจ มีพ้ืนที่พักผ่อนส าหรับนั่งพูดคุยรอบ 
พ้ืนที่โครงการ 

 

 



 

 

บทท่ี 3 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 ศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ของโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก 

จังหวัดนครนายก เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบกับการออกแบบโครงการ จึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ 

แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์

ที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลท าให้พ้ืนที่โครงการนั้นสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการศึกษาข้อมูล

และการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ข้อมูลระดับมหภาค ข้อมูลระดับจุลภาค 

3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 

3.1.1  ตราประจ าจังหวัดนครนายก 

        ตราประจ าจังหวัดนครนายกเป็นรูปช้างชูรวงข้าวเบื้องหลังเป็นลอมฟางข้าว หมายถึง 

ในอดีตจังหวัดนครนายกเคยมีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ มีที่ราบลุ่ม

กว้างใหญ่ เป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญ ผู้คนส่วนใหญ่จึงท านาเป็นอาชีพหลัก 

 

 

ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดนครนายก 

 

3.1.2  ค าขวัญประจ าจังหวัดนครนายก 
         “เมืองในฝันที่ใกล้กรุง  ภูเขางาม  น้ าตกสวย  รวยธรรมชาติ  ปราศจากมลพิษ”   
3.1.3  ต้นไม้ประจ าจังหวัดนครนายก 
         ต้นไม้ประจ าจังหวัดนครนายก คือ ต้นสุพรรณิการ์ 
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ภาพที่ 3.2 ต้นสุพรรณิกา 

 

  ชื่อดอกไม้ : ต้นสุพรรณิการ์ 
            วงศ ์: BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) 
            ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cochlospermum regium(Mart.&Schrank) Pilg 
            ชื่อสามัญ : Yellow Silk Cotton, Butter-Cup (Single), Butter-Cup 
(Double),Torchwood 
            ชื่ออ่ืน :  ฝ้ายค า (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)   

3.1.4  ดอกไม้ประจ าจังหวัดนครนายก 
           ดอกไม้ประจ าจังหวัดนครนายกคือ ดอกสุพรรณิการ์ ดังภาพที่ 3.3 

  
ภาพที่ 3.3 ดอกสุพรรณิการ์ 

 

            ชื่อดอกไม้ : ดอกสุพรรณิการ์ 
            วงศ ์: BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) 
            ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cochlospermum regium(Mart.&Schrank) Pilg 
            ชื่อสามัญ : Yellow Silk Cotton, Butter-Cup (Single), Butter-Cup 
(Double),Torchwood 
            ชื่ออ่ืน :  ฝ้ายค า (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)   
 3.1.5  ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครนายก 
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                     จังหวัดนครนายก สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี หลักฐาน คือแนว
ก าแพงเนินดินและสันคูเมืองที่ต าบลดงละคร แต่ชื่อ “นครนายก” นั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยา
ว่าเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออก สมัยพระเจ้าอู่ทอง ในพ.ศ.2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะ
การปกครอง เป็นมณฑลนครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ.2445 ทรงเลิก
ธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมือง ให้มีต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ.2486-2489 
ได้โอนนครนายกไปรวมกับจังหวัด ปราจีนบุรีและสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็น จังหวัดนครนายก 
จังหวัดนครนายก เดิมชื่อว่า  บ้านนา  เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายกเป็นป่า
รกชัฏเป็นที่ดอน ท านาหรือเพาะปลูกอะไร ไม่ค่อยได้ผลและมีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงอพยพไปอยู่ที่อ่ืนจน
ที่นี่กลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อนของชาวเมืองจึ งโปรดเกล้าฯ 
ให้เลิกภาษีนาเพ่ือ จูงใจชาวเมืองให้อยู่ที่เดิมท าให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพ่ิมมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่
และเรียกเมืองนี้กันติดปากว่า  เมืองนายก 

3.1.6   ที่ตั้งของจังหวัดนครนายก 
         จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14องศา

เหนือ และ เส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข 305 เลียบคลอง รังสิตผ่านอ าเภอองครักษ์ถึง จังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 
กิโลเมตร มีเนื้อทีจ่ังหวัดประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 1,326,250 ไร่ 

3.1.7  แบ่งการปกครอง 

        จังหวัดนครนายก แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 4 อ าเภอ 40 ต าบล 408 หมู่บ้าน 1องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 5 เทศบาลต าบล และ 39 องค์การบริหารส่วนต าบล. 

3.1.8 อาณาเขตติดต่อ 

                 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา  
                 ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี 
                   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี  
                   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

แสดง : แสดงอาณาเขตติดต่อ ภาพที่ 3.4 

                                                    

สัญลักษณ์ : 

 

ทีม่า : https://www.google.co.th/search?q=แผนที่จังหวัด+
นครนายก 
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3.1.9  ลักษณะภูมิประเทศ 
         สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอ าเภอ

บ้านนา อ าเภอเมืองนครนายกและอ าเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็น
เขตรอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่สระบุรีนครราชสีมาและปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขา
ดงพญาเย็น มียอเขาสูงที่สุด ของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ าทะเล1,351เมตร 
ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบ อันกว้างใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของ ที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาที่เรียกว่า“ที่ราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การ ท านา 
ท าสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย   เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง สีเทา น้ าตาล มีความอุดมสมบูรณ์
ต่ า มีความเป็นกรดจัด-กรดปานกลาง 

การปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งท าได้หลายวิธีดังนี้ 
1) การจักการปลูกพืชบ ารุงดิน ได้แก่พืชตระกูลถั่วต่างๆ สลับกับพืชหลัก การปลูกพืชปุ๋ยพืช 

สดแล้วไถกลบลงไปในดิน 
2) การใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก นอกจากเป็นการเพ่ิมแร่ธาตุอาหารพืชให้แก่ดินแล้วยังช่วย

ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินอีกด้วย โดยเฉพาะด้านความร่วนซุยและความสามารถในการ
อุ้มน้ าหรือการดูดซับความชื้นของดินได้ดีขึ้นและการใส่ปุ๋ยเคมี มีความจ าเป็นในกลุ่มชุดดินที่ 4 
เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง ส าหรับสูตร อัตรา และวิธีการใช้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของพืช 
 กลุ่มชุดดินที่ เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณที่ราบ
ตะกอนน้ าพา มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้ าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่
มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวหรือเลว เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทรายแป้งหรือ
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินมีสีน้ าตาลอ่อน หรือสีน้ าตาลปนเทา และมีจุดประกายสีน้ าตาลเข้ม สี
เหลือง หรือสีแดงในดินชั้นล่าง  ในบางพ้ืนที่อาจพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสปะปน  
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 

 
 

ภาพที่ 3.5: ลักษณะชุดดินนครนายก 
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ที่มา : https://www.ldd.go.th/ldd/.htm 
  
 
 

3.1.10   ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพโดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีก
ด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 1147.6 มิลลิเมตร มีฤดูต่างๆ 3 ฤด ูคือ 
  ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง 
  ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายน 
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับร้อน  

3.1.11  การคมนาคม 

             เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญของจังหวัดนครนายก คือ 304 (ถนนสุวรรณศร) ที่ตัด
ผ่านขึ้นไปยังภาคตะวันออก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนคลองรังสิต-นครนายก) ที่ตัด
ผ่านขึ้นไปยังกรุงเทพมหานคร  

 3.1.12 โดยรถยนต์ 

จากกรุงเทพฯ ไปนครนายกมี 2 เส้นทาง คือ 

          1) ไปตามทางหลวงหมายเลข 305 ถนนเลียบคลองรังสิต - นครนายก ผ่านอ าเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อ าเภอองครักษ์ อ าเภอบ้านนา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร 

           2) ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามถนนสุวรรณศร (ทาง

หลวงหมายเลข 33) จนถึงนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร 

           3.1.13 โดยรถประจ าทาง 

มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จ ากัด และของเอกชน สาย

กรุงเทพฯ - นครนายก ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนก าแพงเพชร ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเที่ยวแรกเริ่มเวลา 04.30 นาฬิกา 

 
3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค ( ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการ ) 
 3.2.1  ข้อมลูทั่วไปขององค์การบริหารส่วนเขาพระ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_2
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  3.2.1.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระหมู่ที่ 11 ต าบล

เขาพระอ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  (ดังภาพที่ 3.6)  มีเนื้อที่รวมทั้งหมด ประมาณ 3.1 

ไร่  พ้ืนที่มีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นพ้ืนที่ราบมีพ้ืนที่รอบๆ เป็นทุ่งนาและพ้ืนที่โล่ง จึงท าให้มี

กระแสลมค่อนข้างแรงที่พัดเข้ามาในพ้ืนที่  (ดังภาพท่ี 3.7) 

  
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
แสดง : ที่ตัง้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ภาพที่ 3.6 

สัญลักษณ์ :             ที่ตั้งโครงการ  

 ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=แผนที่จังหวัด+นครนายก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
แสดง : อาณาเขตติดต่อ   ภาพที่ 3.7 

สัญลักษณ์ : 
 

พ้ืนที่โครงการ 
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3.2.1.2  สัญลักษณ์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  

 

 
ภาพที่ 3.8 สัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
ที่มา : https://www.khopra.go.th/index.html 

 

  3.2.1.3  วิสัยทัศน์ อบต.เขาพระ 
                                  “เขาพระธรรมะน าวิถี การศึกษาดี สังคมดี สุขภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า 
ท่องเที่ยวเพลินตาภูม ิปัญญาชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรม น าพาอาชีพยั่งยืน” 
  3.2.1.4  การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 

                     การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการสามารถมาได้ 2 เส้นทางคือ มากจากอ าเภอเมือง

นครนายกและหมู่บ้านวังรี 

ทางเข้าโครงการทางที่ 1 เส้นทางมาจากหมู่บ้านวังรี สามารถเดินทางมาได้โดยรถส่วนบุคคล 

โดยใช้เส้นทาง นครนายก - วังรี 

ทางเข้าโครงการทางที่ 2 เส้นทางมาจาก อ าเภอเมืองนครนายก สามารถเดินทางมาได้โดยรถ

ส่วนบุคคล โดยใช้เส้นทาง นครนายก - วังรี 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่องค์การการบริหารส่วนต าบลเขาพระ ภาพที่ 3.9 

สัญลักษณ์ : 

 
ที่ตั้งโครงการ 

 
 

 

 

ที่มา :  https://www.google.co.th/search?q=แผนที่จังหวัด+นครนายก 
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3.2.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

           พ้ืนทีโ่ครงการตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายก มีสภาพภูมิอากาศเรื่องฤดูกาล และแนว
ทิศทางลมในช่วงปีตามพิกัดของจังหวัดนครนายก โดยศึกษาในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 -
2559 ได้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย มีดังนี้ 
  3.2.3.1  อุณหภูมิ จากการศึกษาอุณหภูมิ ปีพ.ศ.2552 - 2559 ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ
ของแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมากนัก พบว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งปี 31.93 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ าสุด 20.49 องศาเซลเซียส ดังนั้นการเลือกใช้พืชพรรณ จึงต้องค านึงถึงความเป็นอยู่ของ
พรรณไม้นั้น ว่า สามารถทนร้อนได้ระดับใดบ้าง เช่น ไม้พุ่มพวก เข็ม ชาฮกเกี๊ยน ที่สามารถทนร้อนได้
ตลอดทั้งวัน 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงอุณหภูมิปี พ.ศ.2552 - 2559 

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

อุณภูมิสูงสุด                  
เฉลี่ย  C 

29.4 32.2 34.9 36.1 34.0 32.6 31.8 31.3 31.5 31.3 29.8 28.3 31.93 

อุณภูมิต่่าสุด
เฉลี่ย C 

14.2 15.6 19 22.4 23.7 23.9 23.8 23.6 23.1 22.1 19.2 15.3 20.49 

ที่มา : http://www.tmd.go.th/index.html 
   

3.2.3.2  ปริมาณน้ าฝน จากการศึกษาปริมาณน้ าฝน ปี พ.ศ2552 - 2559.ค่าเฉลี่ย
ของปริมาณน้ าฝนของแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมากพบว่าเดือนกันยายนมีปริมาณ
น้ าฝนมากที่สุด279 มิลลิเมตร เดือนธันวาคมและเดือนมกราคมไม่พบว่ามีปริมาณน้ าฝนเลย 
รวมค่าน้ าฝนทั้งปี 1,485.5 มิลลิเมตร ดังนั้นจึงควรค านึงถึงการระบายน้ าของพ้ืนที่โครงการ
เพ่ือไม่ให้พ้ืนที่โครงการเกิดน้ าท่วมขังหรือเกิดการระบายน้ าไม่ทัน 

 
ตารางท่ี  3.2  แสดงปริมาณน้ าฝนปี พ.ศ.2552 - 2559 

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

2552-2559 0.0
  

77.9 38.5 63.3 254 90.6 184. 196. 279. 231. 0.0 0.0 1,485 

ที่มา : http://www.hydro-5.com/.html 
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           3.2.3.3  ความชื้นสัมพัทธ์ จากการศึกความชื้นสัมพัทธ์ปี พ.ศ.2552 - 2559 

ค่าเฉลี่ยของความชื้นสัมพัทธ์ ของแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมาก พบว่า เดือนสิงหาคมมี

ความชื้นสัมพัทธ์ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 90.60 และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด 56.30 

ดังนั้นจึงควรค านึงถึงการเลือกใช้พืชพรรณ ที่มีความทนทานกับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศของพ้ืนที่

โครงการพื้นที่โครงการ 

 
 

 

แผนภูมิ 3.1  แสดงความชื้นสัมพัทธ์ปี 2552-2559 
ที่มา : http://www.hydro-5.com/.html 

 

  3.2.3.4  ลมประจ าฤด ูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้
จะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามาสู่พ้ืนที่โครงการเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือน
กุมภาพันธ์ 
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   ลมมรสุมตะวันตกฉียงใต้เป็นลมที่พัดความชุ่มชื้นและท าให้ฝนตก เนื่องจาก
เป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามัน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม 
   ลมใต้ เป็นที่พัดพาความร้อนจากทางทิศใต้ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
ซึ่งมีความเร็วลม 

จากการศึกษาในพ้ืนที่นั้นพบว่า ลมสามารถเข้าถึงได้ทั้งพ้ืนที่ เพราะพ้ืนที่โครงการนั้นโล่ง
กว้างไม่แออัดจึงมีอากาศที่ถ่ายเทดีแต่อาจได้รับปัญหาจากลมที่ค่อนข้างแรง จึงควรค านึงถึงการ
เลือกใช้พืชพรรณที่ทนทานต่อลม และกิ่งก้านต้นไม้ใหญ่ที่ไม่เปราะหักง่าย เพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ 
 
  3.2.3.5 การศึกษาสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับฤดูการที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่
โครงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
   1) ฤดูร้อน ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ช่วงนี้อยู่ฤดูร้อนมีอุณหภูมิ
สูง เนื่องจากโลกกับดวงอาทิตย์โคจรท ามุม 90 องศาต่อกัน และในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 
อยู่ในช่วงที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ เป็นลมมรสุมที่พัดพาเอาความร้อน ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้นส่งผล
ท าให้อากาศร้อนกับพ้ืนที่โครงการได้รับผลกระทบจากการเดนิทางของแสงเข้ามาสู่พ้ืนที่ดังนั้น บริเวณ
ที่ได้รับแสงตลอดท้ังวันเป็นบริเวณพ้ืนที่ทั้งโครงการเนื่องโครงการมีลักษณะเปิดโล่งจึงได้รับแสงตลอด
ทั้งวันโดยเฉพาะในเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา ซึ่งจะเป็นเวลาที่ร้อนจัดของในแต่ละวัน ท าให้มีผล
ต่อผู้ใช้โครงการ จึงควรจัดให้มีการปลูกพืชพรรณส าหรับบดบังแสงแดดรอบๆ เพ่ือช่วยให้เกิดร่มเงา 
   2) ฤดูฝน ในช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกในเดือน
กันยายน และมีปริมาณความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณภายในพ้ืนที่
โครงการอาจท าให้ต้องตัดแต่งพรรณไม้บ่อยขึ้น และลดการให้น้ าลง 
   3) ฤดูหนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น
จัดในช่วงเดือนธันวาคม ส่งผลท าให้เกิดความแห้งแล้ง พืชชะลอความเจริญเติบโต และเกิดฝุ่นละออง
ควรปลูกพืชพรรณเพื่อบังลม และกรองฝุ่นละออง 

   ดั งนั้ น  ภ าย ใน พ้ืนที่ โ ค ร ง การจึ ง ได้ รั บผลกระทบจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีลมพัดผ่านตลอดทั้งวัน เนื่องจากพ้ืนที่โครงการโล่ง
กว้าง จึงมีกระแสลมค่อนข้างแรง และพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากแสงอาทิตย์ (ดังภาพที่ 3.10) ที่มีบาง
พ้ืนที่ที่ได้รับแสงตลอดท้ังวันที่ท าให้พ้ืนที่ค่อนข้างร้อน และมีบางพ้ืนที่ที่ได้รับแสงร่มร าไร ที่เหมาะสม
จะจัดให้เป็นพื้นที่พักผ่อน 
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ลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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3.2.6  ระบบสาธารณูปโภค 
                   3.2.6.1  ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายในโครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง 

ซึ่งถูกจ่ายผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการแล้วค่อยจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคารซึ่งเสาไฟฟ้า

หลักตั้งอยู่บริเวณด้านข้างโครงการ ซึ่งอยู่ทางบริเวณทิศเหนือของโครงการ 

 

ภาพที่ 3.11 ระบบไฟฟ้า 

  3.2.6.2  ระบบน้ าการใช้น้ าอุปโภคและบริโภค 

   1) น้ าอุปโภค ระบบการใช้น้ าอุปโภคบริโภคภายในโครงการจะใช้น้ าประปา

โดยจะมีถังเก็บน้ าไว้ใช้ส ารองในตอนขาดแคลนน้ า แต่ก็ยังไม่เพียงพอในการใช้ประโยชน์จึงได้มีการ

ก่อสร้างแทงคเ์ก็บน้ าเพ่ิมขึ้นให้กักเก็บน้ าไว้ใช้ในยามจ าเป็นได้เพียงพอในการใช้ประโยชน์  (ดังภาพที่ 3.13) 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
แสดง : ภูมิอากาศพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.10 

สัญลักษณ์ : 
                    พ้ืนที่ที่ไม่ได้รับแสงตอนเช้า 
                     
                    พ้ืนที่ที่ไม่ได้รับแสงตอนบ่าย 
  
                    พ้ืนที่ที่ได้รับแสงตลอดทั้งวัน 
                         
                    ขอบเขตพ้ืนที่โครงการทั้งหมด      
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         2) น้ าเพ่ือบริโภค ระบบการใช้น้ าบริโภคภายในโครงการโดยใช้น้ าประปา

มาในการบริโภคผ่านระบบกรองน้ าเพ่ือให้มีความมีปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้น 

 

ภาพที่ 3.12 ระบบน้ าการใช้น้ าอุปโภคและบริโภค 
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เรื่อง โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
แสดง : ผังระบบไฟฟ้าและระบบน้ าของพ้ืนที่โครงการ      ภาพที่ 3.13 
สัญลักษณ์ : 
             แสดงระบบสายไฟ 
             แสดงระบบน้ า 
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3.2.7 ทัศนียภาพภายในพ้ืนที่โครงการ  
          3.2.7.1  ทัศนียภาพด้านทิศใต้มองไปยังทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบเปิดกว้าง (Open 
View) สามารถมองเห็นพื้นที่ด้านหลังโครงการ เมื่อมองไปแล้วเห็นตัวอาคาร ทุ่งนา แนวภูเขา 
 

 
ภาพที่ 3.14 ทัศนียภาพด้านทิศใต้มองไปยังทิศเหนือ 

 
         3.2.7.2 ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ เป็นมุมมองแบบเปิดกว้าง 
(Open View)  เมื่อมองไปแล้วเห็นตัวอาคาร ทุ่งนา ภูเขา เสาธงและทางเข้า - ออก โครงการ  

 
ภาพที่ 3.15 ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ 
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  3.2.7.3 ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตกเป็นมุมมองแบบปิด 
(Close View) มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ที่มีมุมมองแคบ มองไปแล้วจะเห็นพ้ืนที่ส่วนที่แคบที่สุดของ
โครงการ 
 

 
ภาพที่ 3.16  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตก 

 

  3.2.7.4  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตกมองไปยังทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบ
เปิดกว้าง (Open View) จะเห็นพื้นท่ีทั้งหมดของโครงการ 
 

 
ภาพที่ 3.17 ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตกมองไปยังทิศตะวันออก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
แสดง : ทัศนียภาพภายในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.18 

สัญลักษณ์ : 
 

มุมมอง 
 

 

 

ทัศนียภาพด้านทิศใต้

มองไปยังทิศเหนือ เป็น

มุมมองแบบเปิดกว้าง 

(Open View) 

ทัศนียภาพทางด้านทิศ

เหนือมองไปยังทิศใต้ 

เป็นมุมมองแบบเปดิ

กว้าง (Open View) 

ทัศนียภาพทางด้านทิศ

ตะวันตกมองไปยังทิศ

ตะวันออก  เป็นมุมมอง

แบบเปิดกว้าง (Open 

View) 

ทัศนียภาพทางด้านทิศ

ตะวันออกมองไปยังทิศ

ตะวันตกเป็นมุมมอง

แบบปิด (Close View) 
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3.2.8  สรุปข้อมูลด้านลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

          จากการศึกษาและวิเคราะห์เราสามรถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซนๆ ได้ โซนดังนี้ คือ 
Zone A พ้ืนที่ทางด้านหน้าโครงการ  Zone B พ้ืนที่พักผ่อน Zone C พ้ืนที่ลานอเนกประสงค์ ลาน
จอดรถ โรงรถ และเป็นทางเข้าออกของโครงการ 

ตารางท่ี 3.3 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

Zone ข้อพิจารณา ลักษณะของพ้ืนที่ 

A 1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
2. สภาพพ้ืนที่และพืชพรรณเดิม 
3. สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การเข้าถึงและระบบ
สาธารณูปโภค 
 

 
 

 
 

1. พ้ืนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี้      ทิศเหนือ        ติดกับ ทุ่งนา 
           ทิศใต้            ติดกบั Zone C 
           ทิศตะวันออก  ติดกับ Zone B 
           ทิศตะวันตก    ติดกับ ทุ่งนา 
2. ภายในพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม คือ อาคาร เสาธง 
ศาลพระภูมิ 
3. พ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
เป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมา
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม  
4. เข้าถึงได้สะดวกพ้ืนที่ใช้ระบบน้ าใต้ดิน ไฟฟ้า
จากส่วนภูมิภาคทั่วถึงทั้งพ้ืนที่ ระบบการระบายน้ า
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สูงจึงไม่มีปัญหาการระบายน้ า 
 

B 1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
2. สภาพพ้ืนที่และพืชพรรณเดิม 
3. สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การเข้าถึงและระบบ
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 

1. พ้ืนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี้       ทิศเหนือ       ติดกับ ทุ่งนา 
             ทิศใต้          ติดกบั ทุ่งนา 
             ทิศตะวันออก ติดกับ ทุ่งนา 
             ทิศตะวันตก   ติดกับ Zone C 
2. ภายในพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม คือ ตัวอาคาร 
เป็นพื้นที่โล่งมีวัชพืชขึ้นเล็กน้อย ไม่มีพรรณไม้เดิม 
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ตารางท่ี 3.3  ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

Zone ข้อพิจารณา ลักษณะของพ้ืนที่ 

 

 
 
 

 

3. พ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
เป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมา
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม  
4. ติดกับ Zone A และ Zone C เข้าถึงพ้ืนที่ได้
สะดวก พ้ืนที่ใช้ระบบน้ าใต้ดิน ไฟฟ้าจาก ส่วน
ภูมิภาคทั่ วถึ งทั้ ง พ้ืนที่  ระบบการระบายน้ า
เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงจึงไม่มีปัญหาการระบายน้ า 

C 1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
2. สภาพพ้ืนที่และพืชพรรณเดิม 
3. สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 

 
 
 

1. พ้ืนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี้     
 ทิศเหนือ      ติดกับ อาคารกับ Zone B 
 ทิศใต้          ติดกับ ทุ่งนา 
 ทิศตะวันออก ติดกับ Zone B 
ทิศตะวันตก    ติดกับ ถนนหลวง 
2. ภายในพ้ืนที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีพืชพรรณเดิม 
3. พ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
เป็นลมที่ พัดพาความชุ่มชื้นท าให้ฝนตกพัดมา
ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม มีผลกระทบท าให้
พ้ืนที่โดนลมและฝนแรง และพ้ืนที่ได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัด
ความหนาวเย็นมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน  - 
กุมภาพันธ์ มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ท าให้ต้นไม้เหี่ยว
เฉา 
4. ติดกับทางเข้าออกในพ้ืนที่โครงการ ท าให้เข้าถึง
พ้ืนที่ได้สะดวก พ้ืนที่ใช้ระบบน้ าใต้ดิน ไฟฟ้าจาก
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ส่วนภูมิภาคทั่วถึงทั้งพ้ืนที่ ระบบการระบายน้ าเป็น
พ้ืนที่สูงจึงไม่มีปัญหาการระบายน้ า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
แสดง : พ้ืนที่แต่ละโซนในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.19 

สัญลักษณ์ : 
Zone A                                            
Zone B                     
Zone C                           
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3.3  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 
 ในการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระได้ศึกษาพฤติกรรมและความ

ต้องการของผู้มาใช้โครงการจากประเภทของผู้มาใช้โครงการรวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง

ดังนั้นการศึกษาจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ใช้ประจ าและการกรอกแบบสอบถามและเอกสารอ่ืนที่

เกี่ยวข้องทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์จากผู้ใช้ชั่วคราวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.3.1  ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ  

          3.3.1.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ าวัน คือ กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทและหน้าที่ในองค์กรเป็นผู้ที่มี

ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มผู้ใช้ประจ ามักมีพ้ืนที่ประจ าของ

แต่ละบุคคลลักษณะการใช้พื้นที่ภายในอาคารแบ่งเป็นพ้ืนที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดย

แบ่งเป็นห้องๆ อย่างชัดเจนและส่วนพื้นที่ภายนอกอาคารใช้ในการพักผ่อน 

          3.3.1.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ ประชาชนที่ในละแวกใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ เข้ามา

พ้ืนที่โครงการเป็นครั้งคราว โดยจากการศึกษานี้ได้ศึกษาจากแบบสอบถามและการใช้สุ่มตัวอย่าง

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้ชั่วคราวได้ 2 ประเภทคือ 

   1) กลุ่มผู้ใช้ที่มาติดต่อราชการ คือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการที่อยู่ใน

ละแวกใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ ศึกษาโดยการกรอกแบบสอบถาม 

   2) กลุ่มผู้ใช้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมนันทนาการ คือ ประชาชนที่เข้ามา

ใช้พื้นที่ท ากิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้จ านวนประชากรที่อยู่ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา

พระแห่งนี้ ที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตต าบลเขาพระ  อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก จ านวน 14 

หมู่บ้าน  เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ

มากที่สุด ก าหนดขนาดประชากรเป็นจ านวน (ดังตารางที่ 3.5) ดังนี้ 
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ตารางท่ี  3.4  แสดงจ านวนพ้ืนที่และประชากรที่ต าบลเขาพระ 

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 ชื่อบ้านวังตูม 253 386 693 216 
หมู่ที่ 2 ชื่อบ้านเกาะกระชาย 356 401 757 318 
หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านเขาสลักหิน 258 316 574 230 
หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านเขาพระ 314 337 651 210 
หมู่ที่ 5 ชื่อบ้านเขาทุเรียน 413 396 809 352 
หมู่ที่ 6 ชื่อบ้านวังไทร 369 361 730 213 
หมู่ที่ 7 ชื่อบ้านบุหย่อง 478 488 966 279 
หมู่ที่ 8 ชื่อบ้านเกาะโพธิ์ 144 158 302 106 
หมู่ที่ 9 ชื่อบ้านกุตะเคียน 374 385 759 261 
หมู่ที่ 10 ชื่อบ้านเนินมะค่า 127 166 293 85 
หมู่ที่ 11 ชื่อบ้านปากช่อง 379 321 700 248 
หมู่ที่ 12 ชื่อบ้านเขาล าดวล 360 338 698 218 
หมู่ที่ 13 ชื่อบ้านวังรี  542 539 1,081 352 
หมู่ที่ 14 ชื่อบ้านคลองยาง 359 337 696 210 

รวม 4,735 4,939 9,232 3,064 

 

 3.3.2  วิธีการศึกษา  

          3.3.2.1 ผู้ใช้แบบชั่วคราว จากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการมีการแยกกลุ่ม

ผู้ใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมนันทนาการและผู้ใช้ที่มาติดต่อราชการ มีการใช้พ้ืนที่มากน้อยเพียงใด โดยใช้การ

สุ่มสอบถามประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่  

 3.3.3  ผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

         3.3.3.1 ผู้ใช้ประจ า จากการศึกษาพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ท างานประจ าในส านักงาน

พบว่ามีการใช้พ้ืนที่ในส่วนตัวอาคารที่คอยให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการมีการใช้พ้ืนที่ทุกวันจันทร์  - วันศุกร์ 

เวลา 08.00 - 16.30 นาฬิกา รับประทานอาหารเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา และหลังเลิกงานจะใช้
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เวลาช่วง 16.30 - 18.00 นาฬิกา ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพักผ่อน  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ท างานตลอด 24 ชั่วโมง ในการศึกษาผู้ใช้ประจ าในพื้นที่โครงการนั้นพบว่าบุคลากรใช้พื้นที่ในส่วนของ

ตัวอาคาร ซึ่งมีจ านวนเจ้าหน้าที่ท้ังหมด 28 คน โดยแบ่งได้ดังนี้ 

    

 

 

 

 

 

1) การบริหารส่วนต าบล   จ านวน      6     คน 

   2) การคลัง    จ านวน      3     คน 

   3) กองช่าง                 จ านวน      5     คน 

   4) ส านักงานปลัด   จ านวน      5     คน  

   5) การศึกษา    จ านวน      2     คน 

   6) พนักงานลูกจ้าง                              จ านวน      5     คน 

              รวม    จ านวน     28    คน  

 จากการศึกษาข้างต้นและการสัมภาษณ์ความต้องการของเจ้าหน้าที่ท างานประจ าใน

ส านักงาน จ านวน 2 คน คือ คุณเจนจิรา หงษ์ทอง(หัวหน้าการคลัง) และคุณสุพัตรา ดีอาษา (เจ้า

พนักงานธุรการโดยใช้ค าถามที่เก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ที่ท างานในส านักงานนอกเหนือจากการปฏิบัติ

หน้าที่ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ใช้ประจ าอยู่ในช่วงวัยท างาน มีความต้องการพ้ืนที่พักผ่อนหลังจาก

เครียดจากการท างาน เช่น การนั่งพักผ่อน ออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพและจากการศึ กษาเอกสาร

พบว่าช่วงวัยท างานมีความต้องการความเป็นส่วนตัวมีระเบียบชีวิตมากขึ้นมีชีวิตที่มีเวลาก าหนดมีสิ่ง

ต้องรับผิดชอบมากขึ้นท าให้เกิดความเครียดเป็นช่วงที่มีการเริ่มสร้างครอบครัว สร้างฐานะซึ่งจะมี

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่ต่างกัน 

 จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปความต้องการได้ดังนี้ ควรจัดให้มีพ้ืนที่นั่งพักผ่อนข้างตัว

อาคาร และจัดให้มีพืชพรรณสวยงามรอบอาคาร เพ่ือการผ่อนคลายและเกิดความร่มรื่น  

 ส าหรับผู้ใช้ที่มาติดต่อราชการจากการศึกษามาจากแบบสอบถาม พบว่าประชาชนที่ใช้พ้ืนที่

ท ากิจกรรรมนันทนาการต้องการให้มีพ้ืนที่พักผ่อน  สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ม้านั่ง แสงสว่าง  ถัง

ขยะ เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ กิจกรรมและความต้องการเป็นตัวก าหนดเพ่ือการท าแบบสอบถาม เป็น

ค าถามท่ีหลากหลายท าให้สามารถเรียงล าดับหรือสิ่งที่ต้องการมากที่สุด  
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  3.3.3.2  ผู้ใช้ชั่วคราว 

   1) ด้านข้อมูลทั่วไป การศึกษากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว พบว่า กลุ่มประชากรส่วน

ใหญ่ของผู้ที่มาติดต่อราชการที่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 56 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 44 และกลุ่ม

ประชากรส่วนใหญ่ของผู้ที่ใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมนันทนาการเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 62  เพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 38 

                    (1) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้ที่มาติดต่อราชการมีอายุ

ระหว่าง 46 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 35  ช่วงอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 และผู้ที่มาติดต่อ

ราชการที่มีอายุ15 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.00 และกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้ที่ใช้พ้ืนที่ท า

กิจกรรมนันทนาการอยู่ระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30  ช่วงอายุ 41 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 

20 และผู้ที่มาติดต่อราชการที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรที่ส ารวจ 

                     (2) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้มาติดต่อราชการที่คาดว่าจะ

มาใช้บริการมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32  ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

20 และผู้ที่มาใช้บริการในระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9 และกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้

ที่ใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมนันทนาการที่คาดว่าจะมาใช้บริการมีวุฒิการศึกษาในระดับอนุปริญญาคิดเป็น

ร้อยละ 30  ระดับมัธยมคิดเป็นร้อยละ 19 และผู้ที่มาใช้บริการในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12 

                (3) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้ที่มาติดต่อราชการที่มีสถานภาพ

โสด คิดเป็นร้อยละ 40.00  สมรส คิดเป็นร้อยละ 60 และกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้ที่ใช้พ้ืนที่ท า

กิจกรรมนันทนาการเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 70 สมรส คิดเป็นร้อยละ 30 

            (4)  กลุ่มประชากรที่มาติดต่อราชการส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 25 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 16 และนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5 

และประชากรที่ใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 25  อาชีพ

รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 16 และนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5  

             ประชากรที่มาติดต่อราชการส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 คิดเป็นร้อยละ 55  5,000 

- 10,000 คิดเป็นร้อยละ 30 และผู้ที่ใช้บริการที่รายได้ 10,000 - 20,000 คิดเป็นร้อยละ 15 และ

ประชากรที่ใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมนันทนาการส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 คิดเป็นร้อยละ 55 5,000 –

10,000 คิดเป็นร้อยละ 30 และผู้ที่ใช้บริการที่รายได้ 10,000 - 20,000 คิดเป็นร้อยละ 15 

              (5) การเดินทางมาของกลุ่มประชากรจากกลุ่มเป้าหมายพบว่า 

การเดินทางของผู้ใช้ชั่วคราวที่มาติดต่อราชการมาโดยรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 65 รถจักรยานยนต์ คิด

เป็นร้อยละ 35 และผู้ใช้ชั่วคราวที่ท ากิจกรรมนันทนาการ รถยนต์ คิดเป็นร้อยละ10 รถจักยานยนต์ 

คิดเป็นร้อยละ 55 รถจักยาน คิดเป็นร้อยละ 20 
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   2) ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ 

                        ช่วงวันที่ผู้ที่มาใช้เข้ามาใช้พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า ผู้ใช้ชั่วคราวที่ติดต่อราชการ เช่น ติดต่อราชการ วันจันทร์  - ศุกร์ 

คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้ใช้ชั่วคราวที่ท ากิจกรรมนันทนาการ วันจันทร์  - ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 45 

เสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 55 ของประชากรที่ส ารวจ  

                         (1) ช่วงเวลาที่ผู้ใช้เข้ามาท ากิจกรรมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาพระ จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า ผู้ชั่วคราวที่มาติดต่อราชการใช้เวลา 10 - 30 นาที 

คิดเป็นร้อยละ 55 30 - 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 30 มากว่า 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 15 และผู้ใช้

ชั่วคราวที่มาท ากิจกรรมนันทนาการใช้เวลา 30 - 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 20 มากกว่า 60 นาที คิด

เป็นร้อยละ 80 

             (2)  การเข้ามาใช้ท ากิจกรรมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขา

พระ จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า ผู้ที่มาติดต่อราชการใช้พ้ืนที่ ในอาคาร คิดเป็นร้อยละ 90 

พ้ืนที่พักผ่อน 10.00 และผู้ใช้ชั่วคราวที่ท ากิจกรรมนันทนาการ เต้นแอโรบิค คิดเป็นร้อยละ 40 วิ่ง

ออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ30.00 พักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 30 ของประชากรที่ส ารวจ 

       3) ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ และสิ่งอ านวยความสะดวก

ในพ้ืนที่ที่ต้องการเพิ่ม 

                     (1) กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนที่ต้องการให้เพ่ิมในพ้ืนที่

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า พ้ืนที่พักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 75 พ้ืนที่

สวนหย่อม คิดเป็นร้อยละ 50 นั่งเล่น คิดเป็นร้อยละ 30 เดินเล่น คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรที่

ส ารวจ  

                     (2) สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล

เขาพระจากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า 

  โต๊ะเก้าอ้ี  ร้อยละ 83  ต้องการมากที่สุด 

  ม้านั่ง   ร้อยละ 60  ต้องการมากที่สุด 

  ถังขยะ   ร้อยละ 30  ต้องการมากที่สุด 

  พ้ืนทางเดิน  ร้อยละ 20  ต้องการมากที่สุด   

 

ตารางท่ี  3.5 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

ประเภท พฤติกรรม ความต้องการ 
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1.ผู้ ใ ช้ ป ร ะ จ า  มี
จ านวน 28 คน  สุ่ม
การสัมภาษณ์ 2 คน 
คือ คุณเจนจิรา หงษ์
ทอง(หัวหน้าการคลัง) 
แล ะคุณสุ พั ต ร า  ดี
อาษา (เจ้าพนักงาน
ธุรการ) 

มีการใช้พ้ืนที่ในส่วนตัวอาคารที่คอยให้บริการ
แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการมีการใช้พ้ืนที่ทุกวัน
จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. และ
ใช้พ้ืนที่พักผ่อนด้านหน้าอาคารรับประทาน
อาหารเวลา 12. 00 – 13.00 น. แต่บางกลุ่ม 
จะออกไปรับประทานข้างนอกหลังจากเลิก
งานบางส่วนยังท างานต่อ อีกส่วนกลับบ้าน
ปกติ   

( 1 ) จั ด ใ ห้ มี พ้ื น ที่ นั่ ง
พักผ่อนข้างตัวอาคาร
เ พ่ิ ม  แ ล ะจั ด ให้ มี พื ช
พรรณรอบ ๆ อาคารให้มี
ความสวยงาม เพ่ือคลาย
เครียดและเกิดความร่ม
รื่น 

2.ผู้ ใช้ ชั่ วคราวที่มา
ติดต่อราชการ 

ลักษณะพฤติกรรมผู้ที่มาติดต่อราชการมีการ
กระจายตัวของกิจกรรมน้อย ใช้พ้ืนที่ในอาคาร
เป็นส่วนใหญ่ แต่มีบ้างที่ ใช้ พ้ืนที่ภายนอก
อาคาร เช่น บริเวณส่วนพักผ่อน ที่จอดรถ สิ่ง
อ ายวนความสะดวก เช่น ม้านั่ง  ถังขยะ ผู้
ที่มาติดต่อราชการส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของ
แต่ละหมู่บ้านที่จะมารับเบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิการ 
เดือนละครั้ง เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน  
ใช้เวลาติดต่อราชการ 10 - 30 นาท ี

( 1 ) กิ จ กร รมประ เภท
พักผ่อนหย่อนใจ 
 จัดพืชพรรณบริเวณรอบ
อาคารและส่วนโชว์ให้
สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  การสรุปศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ 

 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัดต่างๆ รวมถึงการเข้าใช้พ้ืนที่

ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการเพ่ือทราบถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพ้ืนที่โครงการ รวมถึงการน าไปต่อ

ยอดพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ของพ้ืนที่นั้น ดังตารางที่ 3.7 

 

ตารางท่ี 3.6 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 
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Site  Characteristics Program  Potential Program Development  

พ้ืนที่ Zone A เป็นพื้นที่อยู่
บริเวณอยู่ด้านหน้าโครงการด้าน
ทิศตะวันตก เป็นพื้นที่ติดกับ
Zone B  และ Zone C ซ่ึง
ประกอบด้วย อาคารส านักงาน 
เสาธง ศาลพระภูมิ ลักษณะพ้ืนที่
โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่ติดกับ
ทางเข้า - ออกของอาคาร เป็น
พ้ืนที่โล่งว่างเปล่า 
พ้ืนที่ Zone B เป็นพื้นที่อยู่
บริเวณด้านหลังของตัวอาคาร
ด้านทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่ติดกับ
Zone A และ Zone B ลักษณะ
พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่โล่งว่าง
เปล่า 
พ้ืนที่ Zone C เป็นพื้นที่อยู่
บริเวณทางทิศใต้ของโครงการติด
กับZone A และ Zone B 
ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่
โล่งว่างเปล่า 

พ้ื น ที่ บ ริ เ ว ณ นี้ เ ป็ น พ้ื น ที่ ที่ 
พนักงาน และผู้ที่มาติดต่อ ใช้
เข้า - ออกโครงการมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
พ้ื น ที่ บ ริ เ ว ณ นี้ เ ป็ น พ้ื น ที่ ที่
พนักงานและผู้ มาติดต่อ ใช้
พักผ่อน จอดรถ ดังนั้นควรมี
การจัดภูมิทัศน์โดยรอบๆ เพ่ือ
ความร่มรื่น  
 
พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ทางเข้า - 
ออกของโครงการ พนักงานและผู้
มาติดต่อใช้จอดรถและพักผ่อน
ดังนั้นควรมีการจัดระเบียบใน
การเดินรถและจอดรถและมี
การจัดภูมิทัศน์โดยรอบๆ เพ่ือ
ความร่มรื่น 

พ้ืนที่ Zone A ประกอบด้วย 
1. อาคารส านักงาน เป็น
สถานที่ส าหรับติดต่อราชการ 
2. เสาธง 
3. ศาลพระภูมิ  
 
 
 
 
พ้ืนที่ Zone B ประกอบด้วย 
1. ศาลาพักผ่อน 
2. โต๊ะหินอ่อน 
3. บ่อบัว 
 
พ้ืนที่ Zone C ประกอบด้วน 
1. โรงจอดรถดับเพลิง 
2. ศาลาพักผ่อน 
3. เครื่องเล่นเครื่องออกก าลัง
กาย 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
แสดง : ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (Bubble Diagram) ภาพที่ 3.20 
สัญลักษณ์ : 
     ทางสัญจรหลัก               เส้นทางสัญจรรอง 
  
        ปิดล้อมด้วยไม้ยืนต้น                            ปิดล้อมด้วยไม้
พุ่ม 
 
                     ความสัมพนัธ์ของพ้ืนที่            

 

Zone A 
Zone B 

Zone C 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
แสดง :  Site  Relation ภายในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.21 

สัญลักษณ์ : 

 

 

 



 

 

บทท่ี 4 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคางานภมูิทัศน ์

 

4.1   ผลงานการออกแบบ 
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ภาพที่ 4.1  บทน าโครงการ (introduction)  

 

 
 
ภาพที่ 4.2  การวิเคราะห์พื้นที่ (Site  Analysis)  



 

65 
 

 
 
ภาพที่ 4.3  การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site  Analysis)  
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ภาพที่ 4.4  Master Plan  
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ภาพที่ 4.5  Elevation  
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ภาพที่ 4.6  Detail Plan รายละเอียด Zone A 
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ภาพที่ 4.7  Detail Plan รายละเอียด Zone B 
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ภาพที่ 4.8  Detail Plan รายละเอียด Zone C 
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ภาพที่ 4.9  ทัศนียภาพภายในพื้นที่โครงการ 
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ภาพที่ 4.10  Construction  
   

 
 
ภาพที่ 4.11  แบบขยายรายละเอียดการค้ ายัน/การปลูกต้นไม้ 
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5.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
ตารางที่ 5.1  การประมาณราคางานภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก 

ที ่ รายการ 
หน่ว
ย 

ขนาด 
(นิ้ว) 

จ านวน 
สูง 

(เมตร/) 
ราคา/
หน่วย 

รวม 

 

1 ม้านั่งหินอ่อนส าเร็จรูป ชุด - 6 - 2,800 16,800 
2 ศาลา หลัง - 8 3 26,000 208,000 
3 แผ่นทางเดิน0.30x0.60 ม. แผ่น - 103 0.05 90 9,270 
4 ฟุตบาท   293 0.15 480 140,640 
5 ชมพูพันธ์ทิพย์ ต้น 8 8 13 5,000 40,000 
6 เอ้ืยงไหมนา ถุง 8 10 1.20 80 800 
7 ฟ็อกเทล ต้น 5 7 4 600 4,200 
8 สนซิลโอ๊ค ต้น 6 6 7 10,000 60,000 
9 หมากผู้หมากเมีย ต้น 4 4 1.50 200 800 
10 ประดู่ ต้น 10 7 10 5,500 38,500 
11 สุพรรณิกา ต้น 6 9 4 1,800 16,200 
12 แคนา ต้น 10 5 5 5,000 25,000 
13 สนอินเดีย ต้น 4 12 4 450 5,400 
14 โมกพวง ถุง 4 11 1.2 60 660 
15 ทองกวาว ต้น 8 7 6 4,500 31,500 
16 ปีป ต้น 6 5 8 6,800 34,000 
17 แปรงล้างขวด ต้น 10 16 12 8,500 136,000 
18 คริติน่า ถุง 4 50 0.50 40 2,000 
19 ลิ้นกระบือ ถุง 4 50 0.50 40 2,000 
20 ตีนเป็ดน้ า ต้น 4 9 5 1,800 16,200 
21 
22 

หญ้านวลน้อย 
หูกระจง 

แผ่น 
ต้น 

- 
5 

1695 
23 

- 
6 

15 
2,500 

25,425 
57,500 
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23 บัว ต้น - 10 1 100 1,000 
   รวม    874,251 

   
ภาษี
10% 

   87,425 

   เป็นเงิน    971,390 
รวมงาน Hardscapr 359,590 บาท 
รวมงาน Softscape 514,661 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 874,251 บาท 
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4.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 
ตารางท่ี 4.1 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ดาษแข็ง (Hardscape) 

 

ตารางท่ี 4.2 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ดาษอ่อน (Softscape) 

ล าดับที่ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน 

รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน (บาท) 

หน่วยละ
(บาท) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

หน่วยละ
(บาท) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

1 ม้านั่งหินอ่อนส าเร็จรูป 6 ชุด 2,800.00 16,800.00 - - 16,800.00 
2 ศาลาน็อคดาวน์ 8 หลัง 26.000.00 208,000.00 - - 208,000.00 
3 แผ่นทางเดิน0.30x0.60 ม. 103 แผ่น 90.00 9,270.00 5.00 515.00 9,785.00 
4 ฟุตบาท 293 เมตร 480.00 140,640.00 220.00 64,460.00 205,100.00 
5 พ้ืนทรายล้าง 8 ตร.ม. 450.00 40,000.00 70.00 560.00 4,160.00 
6 พ้ืนคอนกรีต คสล.  2,278 ตร.ม. 350.00 797,300.00 100.00 227,800.00 1,025,100.00 

รวม 1,468,945.00 

ล าดับที่ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน 

รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน (บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

หน่วยละ
(บาท) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

 ไม้ยืนต้น 
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ตารางท่ี 4.2 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ดาษอ่อน (Softscape) (ต่อ) 

 
 

1 ชมพูพันทิพย์ 8 ต้น 5,000.00 40,000.00 1,500.00 12,000.00 52,000.00 
2 ฟ็อกเทล 7 ต้น 600.00 4,200.00 1,000.00 7,000.00 11,200.00 
3 สนซิลโอ็ค 6 ต้น 10,000.00 60,000.00 1,500.00 9,000.00 69,000.00 

ล าดับที่ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน 

รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน (บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

หน่วยละ
(บาท) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

 ไม้ยืนต้น 
4 ประดู่ 7 ต้น 5,500.00 38,500.00 1,500.00 10,500.00 49,000.00 
5 สุพรรณิกา 9 ต้น 1,800.00 16,200.00 1,000.00 9,000.00 25,200.00 
6 แคนา 5 ต้น 5,000.00 25,000.00 1,500.00 7,500.00 32,500.00 
7 สนอินเดีย 12 ต้น 450.00 5,400.00 1,000.00 12,000.00 17,400.00 
8 ทองกวาว 7 ต้น 4,500.00 31,500.00 1,500.00 10,500.00 42,000.00 
9 ปีป 5 ต้น 6,800.00 34,000.00 1,500.00 7,500.00 41,500.00 
10 แปรงล้างขวด 16 ต้น 6,500.00 136,000.00 1,500.00 24,000.00 160,000.00 
11 ตีนเป็ดน้ า 9 ต้น 1,800.00 16,200.00 1,000.00 9,000.00 25200.00 
12 หูกระจง 23 ต้น 2,500.00 57,500.00 1,000.00 23,000.00 80,500.00 

รวม 473,300.00 
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ตารางท่ี 4.2 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ดาษอ่อน (Softscape) (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน 

รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน (บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

 ไม้พุ่ม 
1 เอ้ืองหมายนาดอกแดง 10 ถุง 50.00 500.00 30.00 300.00 800.00 
2 หมากผู้หมากเมีย 4 กอ 200.00 800.00 50.00 200.00 1,000.00 
3 โมกพวง 11 ต้น 80.00 880.00 50.00 550.00 1,430.00 
4 คริสติน่า 50 ต้น 200.00 10,000.00 50.00 2,500.00 12,500.00 
5 ลิ้นกระบือ 50 ถุง 20.00 1,000.00 50.00 2,500.00 3,500.00 

รวม 19,230.00 
 ไม้คลุมดิน 
1 หญ้านวลน้อย 1,695 ตร.ม. 20.00 33,900.00 2.00 3,390.00 37,290.00 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปรายการประมาณราคาภูมิทัศน์ 

รวม 37,290.00 
 ไมน้้ า 
1 บัวหลวง 10 กระถาง 120.00 1,200.00 50.00 500.00 1,700.00 

รวม 1,700.00 
 วัสดุปลูก  
1 ดินปลูก 350 ลบ.ม. 450.00 157,500.00 100.00 35,000.00 192,500.00 
2 ไม้ค้ ายัน 114 ชุด 300.00 34,200.00 100.00 11,400.00 45,600.00 

รวม 238,100.00 
งาน Softscape 769,620.00 
งาน Hardscape 1,468,945.00 

รวมทั้งหมด 2,238,565.00 

รายการ รวมราคา (บาท) 
รวมราคางาน (Softscape) 769,620.00 
รวมราคางาน (Hardscape) 1,468,945.00 
รวมราคางานภูมิทัศน์ทั้งหมด 2,238,565.00 
ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมิทัศน์ 268,627.80 
ภาษีเงินได้ 3% ของราคารวมงานภูมิทัศน์ 67,156.95 
รวมราคางานภูมิทัศน์+ก าไร+ภาษีเงินได้ 2,574,349.75 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat)  7% 180,204.48 

รวมราคาท้ังสิ้น  2,754,554.00 
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         (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) 



 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

หลังจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระได้มีการจัดสร้างขึ้นมาใหม่ จึงมีนโยบายในการ
จัดภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ คือ ออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร และเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อนแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ รวมทั้งออกแบบพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับพ้ืนที่ที่เป็นกิจกรรมประจ าวันซึ่ง
จะต้องท าการออกแบบให้กิจกรรมมีความสอดคล้องกันทั้งกิจกรรมและพ้ืนที่ 

เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระต้องการจัดสร้างพ้ืนที่โครงการให้มีความ
เหมาะสมกับแนวความคิดหลัก คือ “เขาพระในอ้อมกอดธรรมชาติ” เพ่ือให้พ้ืนที่โครงการมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้ที่ได้ท ากิจกรรมเป็นประจ าทุกวันหรือชั่วคราว จึงมีเป้าหมายใน
การออกแบบพ้ืนที่โครงการเพ่ือให้พ้ืนที่โครงการได้มีการพัฒนาอย่างมีประโยชน์ อีกทั้งเสริมสร้าง
ทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูดตาให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่ 
ในการศึกษาข้อมูลทางด้านทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก สามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 3 โซน ดังนี้ 

5.1.1  พ้ืนที่ Zone A พ้ืนที่บริเวณหน้าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
พ้ืนที่ประกอบด้วย เสาธงชาติ ศาลพระภูมิ ซึ่งยังเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าจึงต้องมีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบๆ
เพ่ือเสริมสร้างทัศนียภาพของพ้ืนที่โดยรอบบริเวณนี้ 

5.1.2  พ้ืนที่ Zone B พ้ืนที่บริเวณด้านหลังอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
พระ พ้ืนที่นี้ยังเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่ายังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงควรมีการจัดภูมิทัศน์เพ่ือพ้ืนที่
พักผ่อน ออกก าลังกายแก่พนักงานและผู้มาติดต่อราช 

5.1.3  พ้ืนที่ Zone C พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ทางเข้า-ออกหลักของโครงการและเป็นพ้ืนที่
ว่างเปล่า จึงจัดให้เป็นพ้ืนจอดรถต่างๆ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
การท าปัญหาพิเศษโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ ควรมีการศึกษาข้อมูล

โครงการให้ได้มากที่สุดเพราะข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ในการออกแบบปรับปรุง เช่น ข้อมูลผู้ที่เข้ามา
ท ากิจกรรมในโครงการ และความต้องการของผู้ใช้ว่าเพียงพอหรือไม่ สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ
ส าหรับผู้ใช้หรือไม่ โดยเฉพาะศึกษาเรื่องสภาพดิน อากาศ เพ่ือเป็นข้อค านึงในการเลือกใช้พืชพรรณ
ให้เกิดประโยชน์กับโครงการ เช่น ให้ร่มเงา เป็นต้น 
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แนวความคิดในการออกแบบ 
 

 โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด

นครนายก โดยมุ่งเน้นการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสถานที่พักผ่อน และออกก าลังกาย 

ของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการพ้ืนที่โครงการ โดยการท าการศึกษาพ้ืนที่โครงการ ความต้องการของ

ผู้ใช้โครงการ และหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่โครงการ เพ่ือก าหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของ

โครงการให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการออกแบบในแต่ละสัดส่วนโดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยใน

ด้านต่าง ๆ ของศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ นโยบายของโครงการ ซึ่งจะต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย

ในด้านต่างๆ ของผู้ใช้โครงการ 

1. แนวความคิดหลัก 
  แนวความคิดหลักได้มาจากการศึกษาการท ากิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ และตาม

ศักยภาพของพ้ืนที่นั้น ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก นั้นเป็น

องค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุข และคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน โดยยึดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์กรที่ดูแลชุมชนในเขตของต าบลเขาพระ 

ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประชาชนที่มาติดต่อราชการ นอกจากบริการการติดต่อราชการแล้ว ยังส่งเสริม

เรื่องที่เป็นประโยชน์ที่ต่อชุมชน เช่น จัดงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ให้ประชาชนออกก าลัง

กาย และยังส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรรม ให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีรายได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงน า

ข้อมูลเหล่านี้มาเป็นแนวความคิดเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่โครงการให้สามารถรองรับกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

โครงการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการจนเกิดเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบ 

และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการจนเกิดเป็นแนวความคิดหลัก 

  จากข้อมูลข้างต้นแนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) คือ “เขาพระ

ในอ้อมกอดธรรมชาติ” ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ได้มาจากชื่อของต าบล คือต าบลเขาพระและรวมไปถึง

องค์การบริหารส่วนต าบลมีนโยบายมุ่งมั่น มั่นคง เป็นศูนย์กลางของประชาชนเพ่ือประชาชนและ



 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งยังรอบพ้ืนที่โครงการยังมีธรรมชาติที่สวยงามที่ล้อมรอบไปด้วย

ภูเขา และมีทุ่งนา จึงน ามาใช้เป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

Concept 

นโยบาย มุ่งมั่น มั่นคง เป็น

ศูนย์กลางของประชาชนเพื่อ

ประชาชนและพัฒนาคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

ลักษณะพื้นท่ี เป็นรูปทรงสีเ่หลีย่ม 

ผืนผ้า อยู่ท่ามกลามธรรมชาติซึ่งโอบ 

ล้อมไปด้วยทุ่งนาและภูเขา 



 

 

 

 

 

 

                

    

 

2. แนวความคิดในด้านการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ 

 แนวความคิดด้านการใช้พ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการนี้ ได้มาจากแนวความคิดหลัก (Main 
Concept) คือ “เขาพระในอ้อมกอดธรรมชาติ” โดยได้น าแนวความคิดจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้ หลักการจัดวางภายในพ้ืนที่โครงการโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับพ้ืนที่ท ากิจกรรม 
การแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการดูแลรักษา  ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่โครงการเพ่ือให้เกิดความลง
ตัวทางด้านประโยชน์สูงสุด ซึ่งพ้ืนที่โครงการสามารถจัดสัดส่วนพ้ืนที่การใช้สอยตามการท ากิจกรรม
ต่างๆได้ดังนี้ พ้ืนที่ต้อนรับ พ้ืนที่นันทนาการ พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ และพ้ืนที่ส่วนตัว  
 2.1 พ้ืนที่ต้อนรับ  ซึ่งพ้ืนที่ส่วนต้อนรับของพ้ืนที่โครงการ จะแบ่งตามพ้ืนที่เดิมที่มีอยู่แล้วแต่
ต้องมีการปรับปรุงเพื่อความสวยงามเพ่ิมมากข้ึน หรือเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น เช่น ป้องกัน
เสียง บดบังทัศนียภาพ เป็นต้น 

2.2  พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ  เป็นพ้ืนที่ที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามเทศกาล เช่น สงกานต์ จึงต้อง
ท า ให้เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรม มีความร่มรื่น และที่พักผ่อน และแก้ไขสภาพพ้ืนที่ที่เป็นดิน
ลูกรังให้ดีขึ้น 
 2.3 พ้ืนที่นันทนาการ  

ลานอเนกประสงค์ การเข้าใช้พื้นทีเ่พ่ือจัดงานวันพ่อ วันแม่  เป็นต้น 
 2.4 พ้ืนที่ส่วนตัว เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการประชุม จึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความสงบ จึงมีการจัดภูมิทัศน์

ให้มีร่มเงาแก่ท่ีพักผ่อน เพ่ือเพ่ิมความสดชื่น และช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการประชุม 

 
3. แนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์ดาดแข็ง  

เขาพระในอ้อมกอดธรรมชาติ 



 

       แนวความคิดงานภูมิทัศน์ดาดแข็งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในงานภูมิทัศน์  ที่ท าให้งานภูมิทัศน์
มีองค์ประกอบครบถ้วน  ดึงดูดความสนใจ  หลักในการเลือกใช้  วัสดุตกแต่งทางด้านภูมิทัศน์ควร
พิจารณาในการเลือกใช้และการออกแบบทั้งรูปร่าง  รูปทรง  สีสันให้เกิดความสวยงามสมดุลและเกิด
ความกลมกลืน  เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการดึงดูดผู้ใช้โครงการ  สามารถจ าแนกงานภูมิทัศน์ดา
แข็งภายในพ้ืนที่โครงการได้ดังนี้ 

3.1  ถนนคอนกรีต 
          เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณ Zone C ถนนนั้นยังเป็นถนนลูกรัง จึงมีการออกแบบให้พ้ืนที่
บริเวณนี้เป็นถนนคอนกรีตเพ่ือรองรับกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน เช่น รถทีวิ่งเข้า-ออก รถน้ าที่น าน้ าไปใช้ 
เพ่ือความสะดวกในการเข้าใช้พ้ืนที่ และกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน ถนนคอนกรีตนั้นจะมีความกว้าง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และเกิดความสอดคล้องกับแนวความคิดหลัก 
 

4. แนวความคิดในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่ 
      แนวความคิดในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกนี้ต้องค านึงถึง “เขาพระในอ้อมกอด
ธรรมชาติ” ซึ่งเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) คือเราจะมีการจัดซื้อเพ่ิมเติม
บางส่วนเนื่องจากวัสดุตกแต่งบางพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ใช้โครงการ 
 4.1  เก้าอ้ี ม้านั่ง และโต๊ะพักผ่อน 
                โต๊ะและเก้าอ้ี เป็นลักษณะของการนั่งแบบที่ต้องการใช้โต๊ะด้วย เช่น โต๊ะเก้าอ้ี 

ในบริเวณรับประทานอาหารอย่างไม่เป็นทางการ โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้ในบริเวณพักผ่อนของบุคคลที่มาเป็น

กลุ่ม และมีของที่ต้องการมีที่วาง หรือโต๊ะ เก้าอ้ี ในบริเวณพักผ่อนที่ต้องการมีการท ากิจกรรม

เล็กๆน้อย ๆ เก้าอ้ีมักจัดวางเป็นกลุ่มหลาย ๆ ชุดในบริเวณเดียวกัน เพ่ือเป็นจุดที่บ่งบอกว่าเป็นพื้นที่

พักผ่อน 

4.2 ถังขยะ ถังขยะและถังรองรับขยะมูลฝอย  เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม

หรือสิ่งเหลือใช้จากผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีผู้ใช้มีจ านวนมากควรค านึงถึง

รูปแบบและต าแหน่งที่ตั้งในเข้ากับสภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสม โดยวัสดุที่เลือกใช้คือพลาสติกหนาที่มีฝา

ปิดเพื่อป้องกันเหม็นมีขนาดและสัดส่วนรวมถึงรูปแบบ อาจจัดเรียงไว้บริเวณมุมบริการต่างๆเช่น  

ลานอเนกประสงค์ สนามฟุตบอลหรือตามสถานที่พักผ่อน ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งมีขนาดและสัดส่วน

รวมถึง จัดเรียงไว้บริเวณภายในตัวอาคารทุกอาคาร ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

 4.3 ศาลพักผ่อน เป็นลักษณะของการนั่งแบบที่ต้องการใช้พักผ่อน ในบริเวณรับประทาน

อาหารอย่างไม่เป็นทางการ ศาลา ที่ใช้ในบริเวณพักผ่อนของบุคคลที่มาเป็นกลุ่มหรือมาคนเดียว และ



 

มีของที่ต้องการมีที่วาง ในบริเวณพักผ่อนที่ต้องการมีการท ากิจกรรมเล็กๆน้อย ๆ ศาลามักจัดวางเกระ

จายหลาย ๆ ชุดในบริเวณเดียวกัน เพ่ือเป็นจุดที่บ่งบอกว่าเป็นพื้นที่พักผ่อน 

 

5. แนวความคิดในการออกแบบมุมมอง 
      แนวความคิดด้านมุมมองนี้นั้นมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งสามารถแยกเป็นลักษณะต่างๆ ได้โดย
เพ่ิมที่เป็นซึ่งเป็นมุมมองที่ดีส่งเสริมภูมิทัศน์ที่สวยงามและมุมมองในมุมนี้ไม่มีผลกระทบอะไรต่อพ้ืนที่
โครงการ ซึ่งมุมมองนี้ได้แก่ พื้นที่ Zone C และZone B พ้ืนทีด่้านหลังโครงการอยู่บริเวณทางด้านทิศ
เหนือของพ้ืนที่โครงการ และZone C อยู่ทางทิศใต้บริเวณด้านหน้าโครงการ  

 

6. แนวความคิดด้านการดูแลรักษา  
        ภูมิทัศน์เป็นงานที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้งานภูมิทัศน์สวยงามอยู่เสมอ สามารถจัดกลุ่มการดูแล

รักษาได้เป็น 2 กลุ่ม คือ   

 6.1 งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Soft  Scape) สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

           1)  การใส่ปุ๋ย  ปุ๋ยที่ใช้ในพ้ืนที่โครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

            (1) ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2  ชนิด  คือ ปุ๋ยคอก

และปุ๋ยหมัก แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ปุ๋ยหมักมากกว่าเพราะปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายของ

ซากพืชและซากสัตว์  จึงไม่ค่อยมีเมล็ดวัชพืชปะปน โดยการให้ปุ๋ยอินทรีย์จะควบคู่ไปกับการให้

ปุ๋ยเคมี  การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ทุก 3-6 เดือนต่อครั้งเพือ่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน 

            (2) ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยที่ผลิตจากอนินทรีย์วัตถุ  โดย

ค านวณธาตุอาหารที่ส าคัญๆไว้  เพื่อที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 

 

 

หลักการใส่ปุ๋ย 

(3) ชนิดของปุ๋ยต้องมีธาตุอาหาร ที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชพรรณ

ชนิดนั้นๆ ด้วย เช่น พืชพรรณที่ปลูกใหม่ต้องการปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง 

  (4) ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะ 



 

  (5)  ปุ๋ยต้องการธาตุอาหารเพียงพอและใส่บริเวณที่พืชพรรณดูดซึมได้เร็ว

ที่สุด  เช่น  บริเวณโคนต้นพืชพรรณหรือทางใบโดยตรง  เพ่ือพืชพรรณจะได้น้ าธาตุอาหารไปใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (6) ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ก่อนปลูกพืชพรรณ  ประมาณ 1-2 เดือน  เพ่ือช่วยใน

การปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูก  แล้วจึงใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อเริ่มปลูกพืชพรรณ 

  (7) การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กันไป  เพ่ือป้องกันดินกรด-

ด่างเกินไปและช่วยในการระบายน้ าและอากาศในดิน 

  (8) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ทุกๆ 3-6 เดือนต่อครั้ง เพ่ือช่วยปรับปรุง

โครงสร้างดิน 

  (9) ควรใส่ปุ๋ยหลังการพรวนดินและก าจัดวัชพืชแล้วเพ่ือพืชพรรณจะได้ดูด

ซึมปุ๋ยได้อย่างเต็มที ่

            2)  การพรวนดิน คือ การท าให้ดินที่อัดตัวแน่นโปร่งสามารถระบายน้ าอากาศได้ดี  

รวมทั้งเป็นการก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชอีกทางหนึ่ง  การพรวนดินควรปฏิบัติก่อนใส่ปุ๋ยเพ่ือให้ปุ๋ย

ตกลงในช่องว่างของดิน  ซึ่งจะท าให้รากพืชสามารถดูดซึมปุ๋ยได้อย่างสะดวก 

   วิธีการพรวนดิน 

   (1) ใช้จอบถากหรือจอบอเนกประสงค์พรวน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติท าได้

โดยทั่วไป  อาจท าก่อนหรือท าหลังจากท่ีปลูกพืชพรรณแล้วก็ได้ 

   (2) ใช้ซ้อมพรวน  เป็นวิธีที่ใช้แปลงปลูกพืชพรรณคลุมดินขนาดเล็กหรือ

กระถางปลูกไม้ประดับ 

   หลักการพรวนดิน 

   (1) การพรวนดินนั้นเมื่อสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดินอัดแน่นเกินไปหรือน้ าซึมสู่รากรากช้า 

   (2) ในการพรวนดินแต่ละครั้ง  จะต้องระมัดระวังไม่ท าให้รากพืชพรรณขาดมากเกินไป 

   (3) การพรวนดิน จะต้องพรวนบริเวณโคนต้นพืชพรรณ  ใกล้เคียงเพ่ือที่

รากจะสามารถดูดอากาศได้ดี 

   (4) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของ

พ้ืนที่และพืชพรรณ 

   (5) การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ยและควบคู่ไปกับการก าจัดวัชพืชและ

แมลงศัตรูพืช  เพื่อให้พืชพรรณดูดซับปุ๋ยได้อย่างเต็มที่และประหยัดแรงงาน 

 



 

  3)  การป้องกันก าจัดศัตรู ศัตรูพืชที่ท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย  ขาด

ความสวยงามและท าให้พืชพรรณชะลอการเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น  3  ชนิด คือ 

   1) แมลงศัตรูพืช 

   2) โรคพืช 

   3) สัตว์ชนิดต่างๆ 

 หลักการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

   (1) พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน  แล้วจึงหาวิธีในการ

ป้องกันก าจัดที่เหมาะสมตามสาเหตุที่เกิด 

   (2) ควรรีบป้องกันก าจัดแมลงและโรคทันทีที่พบ  เช่น  ควรจับแมลง

ท าลายหรือเก็บส่วนของพืชพรรณเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 

   (3) เลือกใช้สารเคมีที่ใช้ก าจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช  รวมทั้งอ่าน

วิธีการใช้และส่วนผสมจากบริษัทผู้ผลิตอย่าเคร่งครัด 

   (4) ก่อนฉีดพ่นควรหาหน้ากากหรือชุดป้องกันสารเคมีและคนที่ฉีดพ่นต้อง

อยู่เหนือลมเสมอ 

   (5) ควรฉีดพ่นช่วงใกล้ค่ า  ไม่ควรฉีดเมื่อแดดร้อนจัดเพราะสารเคมีจะ

ระเหยเร็วหรือควรฉีดก่อนฝนตกอย่างน้อย 6 ชั่วโมง  เพราะฝนตกชะล้างสารเคมีออกหมด 

   (6) ขณะท าการฉีดพ่นสารเคมีไม่ควรรับประทานอาหารหรือวางภาชนะ  

บรรจุอาหารไว้ใกล้เคียงบริเวณปฏิบัติงาน ตลอดจนไม่ควรน าเด็กหรือสัตว์ เลี้ยงไว้ใกล้บริเวณที่

ปฏิบัติงาน  เพราะอาจถูกละอองสารเคมี 

   (7) หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้วต้องอาบน้ าชะล้างร่างกายให้สะอาดแล้ว

เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 

   (8) ขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายให้ถูกวิธี  เช่น  ฝังดิน  เป็นต้น 

           4)  การตัดแต่งกิ่ง  คือ การควบคุมการเจริญเติบโต  ปรับปรุงรูปทรงของพืชพรรณ

ให้สวยงามและป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพื่อให้พืชพรรณเจริญเติบโตได้ดี มีวิธีการปฏิบัติ  ดังนี้ 

การตัดแต่งไม้ยืนต้น มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ใช้เลื่อยตัดด้านล่างของก่ิงขึ้นประมาณ 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางก่ิง 

2) จากนั้น ตัดด้านบนลงมาประมาณ 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางกิ่ง ห่าง

กันประมาณ  20  ซม. ค่อนทางโคนกิ่ง 

3) ตัดกิ่งให้ชิดโคน แล้วแต่งแผลและทาหรือพ่นด้วยยาแผลต้นไม้ 



 

การตัดแต่งไม่พุ่ม  มีวิธีการปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) ตัดกิ่งที่แน่นอนจากล าต้นเพ่ือให้ได้ทรงพุ่มที่โปร่งขึ้น  โดยตัดออกทั้งกิ่ง 

(2) ตัดออกเพียงบางส่วนเพ่ือให้กิ่งเล็กๆมากขึ้น โดยการท าให้กิ่งสั้นลงซึ่ง

จะตัดท่ีตาข้างและตัดให้ถึงส่วนข้อของกิ่งหรือตา 

(3) ตัดให้ได้ทรงที่ต้องการ  เป็นการตัดในส่วนของผิวใบหรือทรงพุ่งชมใบ

เพ่ือให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ  เช่น  รูปสัตว์ต่างๆ 

 6.2 งานดูแลรักษาภูมิทัศน์แข็ง (Hard scape) ได้แก่ องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ที่ไม่มีชีวิต

และมีความแข็งแรง เป็นงานที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและซ่อมบ ารุงงานภูมิทัศน์ดาดแข็งให้

สามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัย ซึ่งจะมีการดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ ดังนี้ 

การท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงถนน ทางเท้า ลานกิจกรรม อุปกรณ์กีฬาและม้านั่ง  

โต๊ะเก้าอ้ี ถังขยะที่เป็นองค์ประกอบของงานภูมิทัศน์ 
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เกณฑ์ในการออกแบบและประเมินทางเลือก 
 จากการศึกษาในทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ในสถานที่ราชการ ดังนั้นจึง
สามารถที่จะน ามาเป็นข้อจ ากัดในการออกแบบ ซึ่งมีหัวข้อในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

           1.ออกแบบให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม โดยการออกแบบภูมิทัศน์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้อย่างสวยงามและสอดคล้องกับแนวความคิดหลัก 

           2. ออกแบบให้มีการดูแลรักษาง่าย โดยการเลือกใช้พืชพรรณ และวัสดุที่มีความ
ทนทานต่อโรค และแมลงรวมถึงการเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศของพ้ืนที่โครงการ 

3. ออกแบบให้สามารถแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ได้ โดยมีการเลือกใช้พืชพรรณและวัสดุ
ที่ไม่ขัดแย้งกับพื้นท่ี มีความปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 จากการศึกษาข้อมูลทางด้านข้อมูลทางด้านทฤษฏีในการออกแบบสวนในสถานที่ราชการ 
สามารถที่จะสรุปเพ่ือน าไปเป็นหลักเกณฑ์ในการออกแบบเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประวัติผู้จัดท า 
 
ชื่อ นาย ชัยสิทธิ์    พวยอ้วน  
เกิด 19 พฤษภาคม 2534  
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