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บทคัดย่อ 
 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 3 ตําบล
คลองหก  อํา เภอคลองหลวง  จั งหวัดปทุมธานี  เ น้ือที่  6 ไร่  เ ป็นที่ ดินของกรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงการคลัง และอยู่ในเขตท้องที่บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองหกโรงเรียน
วัดหวานบุญเปิดการสอนสองระดับ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมี
นักเรียนอนุบาลท้ังหมดมี 126 คนและประถมศึกษา 1 ถึงประถมศึกษา 6 มีนักเรียน 275 คน ขุน
รักษานิกรเป็นครูใหญ่ มีครู 11 คน ภิกษุเป็นครูสอน 1 รูป นักการภารโรง 1 คน  

จากการศึกษา ด้ังน้ันจึงมีเป้าหมายในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสอดคล้อง
กับกิจกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความสวยงามเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน การท่ีพ้ืนที่ถูกแบ่งส่วนในการใช้สอยต่างกัน 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่น้ันก็เป็นส่วนของการศึกษาที่ต้องการความสงบ ดังน้ันจึงมีการแยกออก
ออกจากพ้ืนที่มีเสียงดังรบกวน และต้องมีความปลอดภัย ในอนาคตการออกแบบปรังปรุงสามารถนํา
พืชพรรณไม้เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการป้องกันเสียงดังรบกวนในพ้ืนที่ต่างๆ และเพิ่มความสวยงาม 
ความร่มรื่นในแต่ละพ้ืนที่อีกด้วย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ สามารถนํามาทําการออกแบปรับปรุงพ้ืนที่โรงเรียนวัดหว่านบุญ 
โดยการแบ่งพ้ืนที่เป็น 3 โซนตามลักษณะการใช้พ้ืนที่ เพ่ือนํามาเป็นเกณฑ์ในการออกแบบปรับปรุง
และจะนํามาพัฒนาเป็นแบบปรับปรุงพ้ืนที่โครงการที่สมบูรณ์ 
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บทที่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและเหตุในการศึกษา 

โรงเรียนวัดหว่านบุญ เริ่มก่อต้ังเมื่อ พ.ศ.2450 ใช้ศาลาการเปรียญวัดหว่านบุญเป็นสถานที่
จัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2479 เจ้าอาวาสวัดหว่านบุญและประชาชน ร่วมกัน
บริจาคทรัพย์ก่อสร้างโรงเรียนเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และให้ช่ือ โรงเรียนประชาบาล ตําบล
บึงจระเข้ ต่อมานายอุทัย อุทิศผล ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูใหญ่ และเปลี่ยนช่ือโรงเรียน
ประชาบาลเป็น โรงเรียนวัดหว่านบุญ จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2542สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ต้ังอยู่เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 3 ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เน้ือที่ 6 ไร่ เป็นที่ดิน
ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงการคลัง และอยู่ในเขตท้องที่บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองหก 

 ดังน้ันโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญเป็นแนวทางในการ
จัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  พ้ืนที่ให้ประโยชน์ใช้สอยและแก้ไขปัญหาด้านการใช้ผู้ใช้
พ้ืนที่โครงการมีปัญหาการด้านภูมิทัศน์ต้นไม้มีน้อยเกินไปที่เล่นของเด็กอนุบาลเสื่อมโซม การระบาย
นํ้าความต้องการของผู้ ใ ช้ พ้ืนที่นอกจากน้ียังสร้างบรรยากาศที่ ดีต่อผู้ ใ ช้โครงการเพราะเป็น
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น และทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูความสนใจกับผู้ใช้พ้ืนที่ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่โครงการ 
1.2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้

โครงการ 
1.2.3 เพ่ือกําหนดกิจกรรมของพ้ืนที่ และกําหนดศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
1.2.4 เพ่ือนําเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ อําเภอคลวง

หลวง   จังหวัดปทุมธานี 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาและพ้ืนที่การออกแบบ 
โรงเรียนวัดหว่านบุญเปิดสอนในระดับอนุบาล 1 อนุบาล 2 รวมเด็กอนุบาลท้ังหมด

มี 126 คนและประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 275 คน ขุนรักษานิกรเป็น
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ครูใหญ่ มีครู 11 คน ภิกษุเป็นครูสอน 1 รูป นักการภารโรง 1 คน  เน่ืองจากมีนักเรียนเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี 
มีการทํากิจกรรมในพ้ืนที่นักเรียนและครูของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการมีไม่มากพอสําหรับผู้ใช้พ้ืนที่และปัญหา
พ้ืนที่โครงการมีปัญหาการด้านภูมิทัศน์ต้นไม้มีน้อยเกินไปที่เล่นของเด็กอนุบาลเสื่อมโทรม การระบาย
นํ้าโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

1.3.2 การเข้าถึงโครงการ การเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่โครงการสามารถเดินทางได้ 2 ทาง 
  1.3.2.1 รถส่วนบุคคล 
  1.3.2.2 รถประจําทางสาย ปอ.1156 

 1.3.3 ขอบเขตพ้ืนที่ออกแบบ 
พ้ืนที่โครงการ ต้ังอยู่เลขท่ี 19/1 หมู่ที่ 3 ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี มีพ้ืนที่โดยรวมทั้งหมด 10,950 ตารางเมตร พ้ืนที่มีอาณาเขตติดต่อกับส่วนต่างๆ ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 ขอบเขตพื้นที่ 
ที่มา : https://www.earth.google.com 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงข้อมูลศึกษาขอ้มูล ที่เก่ียวขอ้งกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที ่
1.4.2 ทราบถึงข้อมูลด้านทางกายภาพ พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
1.4.3 ทราบถึงกิจกรรมของพ้ืนที่และกําหนดศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือออกแบบปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

1.4.4 นําเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ อําเภอหลวงคลวง 
จังหวัดปทุมธานี 
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1.5 วิธีการดําเนินงาน 
 1.5.1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบออกแบบภูมิทัศน์และกรณีศึกษา 
  1.5.1.1 ศึกษาแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการออกแบบพ้ืนที่โครงการ 
  1.5.1.2 ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับการเลือกใช้พ้ืนที่กิจกรรม 
  1.5.1.3 ศึกษาบริเวณใกล้เคียง (กรณีศึกษา) 

1.5.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
 1.5.2.1 ด้านผู้ใช้โครงการ 
 1.5.2.2 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนที่ ศึกษาข้อมูลข้างเคียงโครงการ 
 1.5.2.3 ศึกษาข้อมูลที่ต้ังโครงการ 
 1.5.2.4 ศึกษาลักษณะทัศนียภาพและมุมมอง 
 1.5.2.5 ศึกษาตําแหน่งรูปแบบก่อสร้างเดิม 
 1.5.2.6 ศึกษาพืชพรรณไม้เดิม 
 1.5.2.7 ศึกษาลักษณะโครงสร้างดิน 
 1.5.2.8 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
 1.5.2.9 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ  

 1.5.3 การสรุปข้อมูล 
  1.5.3.1 สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1.5.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่ จากพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
  1.5.3.3 กําหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
 1.5.4.1 ศึกษาข้อจํากัดของพ้ืนที่และการออกแบบ 
 1.5.4.2 กําหนดแนวคิดหลัก 
 1.5.4.3 กําหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
 1.5.4.4 กําหนดแนวความคิดด้านต่างๆ      

   1) แนวความคิดทางด้านการสัญจร 
   2) แนวความคิดทางด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่โครงการ 
   3) แนวคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง(Hardscape) 
   4) แนวคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน(Softscape) 
   5) แนวคิดทางด้านออกแบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
   6) แนวความคิดทางด้านการดูแลรักษา 
  1.5.4.5 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
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  1.5.4.6 สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
  1.5.4.7 แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
  1.5.4.8 แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
  1.5.4.9 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
  1.5.4.10 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
  1.5.4.11 การประมาณราคา 
 1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและการประเมินผล 
  1.5.5.1 สรุปผลการออกแบบ 

1.5.5.2 นําเสนอผลงานการออกแบบ 
1.5.5.3 ข้อเสนอแนะจากการทําปัญหาพิเศษ 
1.5.5.4 จัดทํารูปเล่ม 
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1.6 ลําดับขั้นตอนในการศึกษา 

 

 
 

 
 

 
     เคราะห์และข้อมูลพืน้ทีโ่ครง 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 

ขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พ้ืนท่ีโรงเรียนวัดหว่านบุญ 

1. ศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบพ้ืนท่ี
โครงการ 
2. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้
พ้ืนท่ีกิจกรรม 
3. ศึกษาบริเวณใกล้เคียง 
 
 

  
  

ขั้นตอนการออกแบบ 
1. ศึกษาข้อจํากัดของพ้ืนท่ีและการออกแบบ   
2. กําหนดแนวคิดหลัก                    
3. กําหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 

-  แนวความคิดทางด้านสิ่งอํานวยความสะดวกใน
พ้ืนท่ีโครงการ 

  - แนวคิดทางด้านภูมิทัศน์คาดแข็ง 
  - แนวคิดทางด้านภูมิทัศน์คาดอ่อน 
  - แนวความคิดทางด้านการดูแลรักษา 
  - สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. แบบแปลนขยาย 
6. แสดงแบบรูปด้าน รูปตัด 
7. แสดงรูปแบบทัศนียภาพรวมในโครงการ 
8. การประเมินราคา 
 

การสรุปข้อมูล 
1. สรุปลักษณะพ้ืนท่ี ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 
2. สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี จาก
พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
3. กําหนดลักษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพของพ้ืนท่ี และแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีอย่าง
เหมาะสม 

จัดทํารูปเล่ม 

ศึกษาวิเคราะห์ด้านกายภาพของพ้ืนท่ีของ
โครงการข้อมูลเก่ียวกับสภาพพื้นท่ี 

1. ด้านผู้ใช้โครงการ 
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นท่ี ศึกษาข้อมูล
ข้างเคียงโครงการ 
3. ศึกษาข้อมูลท่ีต้ังโครงการ 
4. ศึกษาลักษณะทัศนียภาพและมุมมอง 
5. ศึกษาตําแหน่งรูปแบบก่อสร้างเดิม 
6. ศึกษาพืชพรรณไม้เดิม 
7. ศึกษาลักษณะโครงสร้าง 
8. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 

ขั้นตอนในการสรุปผลและการประเมินผล 
  1. สรุปผลการออกแบบ 
  2. นําเสนอผลการออกแบบ 
  3. ข้อเสนอแนะ 

จัดทํารูปเล่ม 



 
 

 

บทที่2 
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา และกรณีศึกษา 
 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ ต้องการที่จะปรับปรุงสภาพ

ภูมิทัศน์ของโรงเรียน ที่เสื่อมโทรมให้สภาพดีขึ้น ปรับปรุงพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ตกแต่งเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ และมีความสอดคล้องเหมาะสมต่อความต้องการในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้น
พ้ืนที่โครงการเป็นตัวกําหนดการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการในการ
ใช้พ้ืนที่ สําหรับทํากิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 

 

2.1 การวางผังบริเวณ 
การวางผังบริเวณเป็นองค์ประกอบเบ้ืองต้นที่สําคัญมากอย่างหนึ่งในการสร้างผังที่ดิน เป็น

ระบบภายในและนอกบริเวณมีบริเวณมีลักษณะการสัญจรในบริเวณที่สามารถแก้ไข้ปัญหาเรื่องการ
มองมุ่งสู่อาคาร ต้องมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับตัวอาคาร การวางผังที่เหมาะสมทําให้เกิดการใช้
พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และมีความสวยงามต่อพ้ืนที่บริเวณน้ันด้วย 

การวางผังบริเวณที่ดีจะต้องมีการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่
โครงการ เพ่ือการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคํานึงถึงประเภทของกิจกรรมและการเช่ือมโยง
พ้ืนที่ส่านต่างๆ ของอาคารที่มีความสัมพันธ์กัน 

2.1.1 แนวคิดในการจัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอย 
สุวิทย์ พวงสุวรรณ(2553)กล่าวถึง แนวคิดในการจัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยดังน้ี 
2.1.1.1 ส่วนการศึกษา ส่วนของอาคารสนับสนุนการศึกษาจะต้องแยกตัวออกจาก

ตัวอาคารการศึกษาอื่นๆ เช่นอาคารฝึกงาน ยิมเนเซียม เป็นต้น เน่ืองจากอาคารฝึกงาน และเล่นกีฬา
เป็นกิจกรรมที่เสียงดังรบกวน จึงต้องแยกออกจากตัวอาคารเรียนต่างๆๆ เพ่ือป้องกันเสียงดัง 

2.1.1.2 ส่วนกีฬาและกิจกรรม แบ่งเป็นกลุ่มพ้ืนที่กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมใน
ร่มจะสะดวกและไม่รบกวนอาคารส่วนการศึกษา 

2.1.1.3 ส่วนบริการ แยกออกจากพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ เพ่ือสะดวกในการดูแลรักษา 
ซ่อมแซม ความปลอดภัยปราศจากสิ่งรบกวน เช่นสถานที่ทิ้งขยะ บ้านพักเป็นต้น 

การจัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยสรุปได้ว่า การที่พ้ืนที่ถูกแบ่งส่วนในการการใช้สอยต่างกัน 
นอกจากพ้ืนที่มีการใช้ประโยชน์ต่างกันแล้ว กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่น้ันก็เป็นส่วนของการศึกษา
ที่ต้องการความสงบ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการแยกตัวออกจากพ้ืนที่ที่มีความเสียงดังรบกวน พ้ืนที่ 
ส่วนกีฬาและลานกิจกรรม เป็นพ้ืนที่ที่มีการส่งเสียงดังรบกวน และต้องมีความปลอดภัย ในอนาคต
การออกแบบปรังปรุงสามารถนําพรรณไม้เข้ามาส่วนช่วยในการป้องกันเสียงดังรบกวนในพ้ืนที่ต่างๆ 
และเพ่ิมความสวยงาม ความร่มร่ืนในแต่ละพ้ืนที่อีกด้วย 
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2.2 แนวความคิดด้านการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา 
การพัฒนาที่ดินสําหรับการก่อสร้างอาคารเรียน ควรดําเนินการไปพร้อมๆกับการออกแบบ

สิ่งแวดล้อมภานอกอาคารและการวางแผนใช้พ้ืนที่เพ่ือทํากิจกรรมต่างๆด้วย ในการวางแผนพัฒนาที่น้ี
ควรคํานึงปัญหาที่เกี่ยวกับการระบายน้ํา การทําถนนและทางเดินการจัดระดับพื้นที่และการ
ถมที่การทําสนาม การปลูกต้นไม้ การตกแต่งเพ่ือความสวยงาม ถ้าให้ดีควรมีการวางแผนควบคู่กันไป
กับการวางแผนอาคารเรียน ควรมีการเตรียมงบประมาณไว้เผื่อขยับขยายมากขึ้น 

2.2.1 แนวความคิดด้านพ้ืนที่ 
2.2.1.1 ชวลิต ดาบแก้ว (2543) กล่าวว่า การจัดสวนประดับในสถานศึกษาจาก

การศึกษาข้อมูลของ สถานศึกษาเป็นที่มีผู้ใช้บริการหลากหลายระดับ ทั้งครู อาจารย์ 
นักเรียน แม่บ้านคนงาน ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่องานราชการ จึงมีการได้รับการพัฒนา
ตกแต่งให้สวยงาม เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือการศึกษา บริเวณที่สมควรได้รับการตกแต่ง
ให้สวยงามมีดังน้ี 

 1) บริเวณประชาสัมพันธ์ หรือบริเวณส่วนสาธารณะได้แก่ บริเวณอาคาร
เสาธง แนวถนนด้านหน้า เป็นบริเวณท่ีมองเห็นได้ง่าย บริเวณน้ีควรวางแผนให้สวยงามสะดุดตา หรือ
กลมกลืนกับอาคาร เพ่ือสร่างความพอใจให้กับผู้มาเยือนให้ความรู้สึกที่ดีครูและนักเรียนเมื่อยางเข้ามา
ในโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณไม้ดอกหรือไม้ปลูกสวยงามเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

 2) บริเวณบริการ ได้แก่ บริเวณที่ต้องการใช้ประโยชน์ เช่นโรงฝึกงาน 
หอประชุม โรงอาหาร ควรปลูกไม้ดอกหรือไม้พุ่ม หรือวางสิ่งประดับให้เหมาะสมโดยคํานึงถึงการเข้า- ออก 
ส่วนที่ควรเน้นให้เกิดความสวยงามของอาคารไม่ขีดขวางทางหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่
นักเรียน ห้องประชุมหากทั้งอยู่เอกเทศ ควรปฎิษัติตกแต่งบริเวณหน้าอาคารให้สดช่ืนและสวยงาม 
ห้องนํ้าหรือห้องส้วมที่แยกต่างหากจากอาคารเรียน จําเป็นต้องพรางความไม่หน้าดูด้วยไม้พุ่มที่ให้สีสด
สวย หรือไม้เถาที่ออกดอกตลอดปี 

 3) บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ บริเวณพักผ่อนหย่อนใจริมอาคาร ริม
สนาม ใต้ร่มไม้ให้ร่มเงา เป็นต้น บริเวณเหล่าน้ีควรคํานึงถึงระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ความสมดุล
ของบริเวณจํานวนนักเรียนและวัยของนักเรียน นักเรียนย่ิงโตย่ิงต้องการบริเวณเหล่าน้ีมากขึ้น
โดยทั่วไปบริเวณโรงเรียนจะสร้างบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ ศาลาพักร้อน ม้าน่ังใต้ต้นไม้สวนหย่อม 
ไม้ดอกท่ีสามารถมองเห็นได้ง่ายจากที่พักผ่อนภายในอาคารหรือไม้กระถางตามระเบียงและหน้า
ห้องเรียนซึ่งช่วยการคลายเครียดได้ดี 

 การจัดสวนในสถานที่ศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ควรปลูกพรรณไม้ต้ังแต่เริ่ม
มีการพัฒนาโรงเรียน เพราะพรรณไม้ยืนต้นจะมีการเจริญเติบโตช้า แต่เมื่อพรรณไม้ใหญ่จะใช้
ประโยชน์หลายด้าน เช่นสามารถให้ร่มเงา ลดการสะท้อนของแสงแดด ใช้ป้องกันฝุ่นละอองเป็นต้น 

2.2.2 แนวความคิดด้านการออกแบบบริเวณกีฬา 
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 จากการศึกษาข้อมูล รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ (2543) กล่าวว่า บริเวณกีฬาและ
นันทนาการ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดขนาดความนิยมในกีฬาประเภทต่างๆ ความสนใจของ
โรงเรียนต่อการแข่งขัน กีฬาและกรีฑา ความสัมพันธ์ระหว่างนันทนาการของชุมชนระหว่างบทบาท
ของโรเรียนในการสนับสนุนชุมชน โรงเรียนต้องระบุและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือได้กําหนด
พ้ืนที่บริเวณเคร่ืองใช่ต่างๆ อย่างชัดเจนการวางแผนกีฬาและนันทนาการในปัจจุบันมีความจําเป็นต้อง
คํานึงถึงบริเวณสําหรับชายหญิงเพ่ิมขึ้น และยังต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สําหรับนักเรียนที่มีความ
พิการร่างกายต้องพิจารณาถึงเคร่ืองกีฬา ที่เล่นได้ตลอดเวลา และเคร่ืองกีฬาบางประเภทท่ีอาจยืน
หยุ่นไปใช้กิจกรรมอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าการออกแบบบริเวณกีฬาและนันทนาการลานกิจกรรมและลาน
สําหรับพักผ่อน ต้องคํานึงถึงความปลอดภัย บริเวณที่ออกแบบจะต้องเสริมสร้างทางด้านสุขภาพและ
อนามัยความสวยงาม สะอาดต้องการบํารุงรักษาเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นควรมีการยอมรับและเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมของผู้ใช้โครงการ ทําให้มีผลต่อ
การออกแบบ รับรองความต้องการของพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมการออกแบบต้องคํานึงถึงเพศ และวัย
เน่ืองจากเพศและวัยเป็นตัวกําหนดความต้องการและความหนักเบาของกิจกรรมการออกแบบลาน
กิจกรรมและลานพักผ่อนต้องแยกออกจากกันโดยเด็ดขาย หรือมีการปลูกพันธ์ไม้สําหรับกรองเสียง
เพราะลานกิจกรรมมีความเสียงดังมากทําให้รบกวนบริเวณท่ีพักผ่อนที่ต้องการใช้เสียงน้อย ลาน
กิจกรรมและลานพักผ่อนควรอยู่หางจากทางสัญจรหลักที่มีรถเข้าออก และมีผู้คนพลุกพล่าน 

 2.2.3 แนวคิดด้านวัสดุพืชพรรณ 
จากการศึกษา รศ. พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา (2543) กล่าวว่า การเลือกและการจัดการวาง

พืชพรรณ วัสดุพืชพันธ์เป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมออยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะใน
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้ีเองทําให้มีพืชพันธ์เป็น วัสดุที่น่าสนใจและต้อง
รู้จักใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมโดยดูจากปัจจัยดังน้ี 

2.2.3.1 ความทนทานสังเกตว่าพืชพันธ์ที่มีความทานท้าต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศใน
พ้ืนที่ได้ หรือไม่และทนต่อโรคแมลง วัชพืชได้มากน้องเพียงใด 

2.2.3.2 รูปทรงและโคนต้น 
1)ดูว่าความสูง รูปทรง ทรงพุ่ม เมื่อโตเต็มทีอายุเท่าใด ดูว่าเป็นไม้ผลัดใบมี

ก่ิงก้านสวยงามดีหรือมีลักษณะของเปลือกลําต้นสวยงามหรือไม่ 
2)เป็นต้นไม้ที่ชนิดที่ผลัดใบและไม่ผลัดใบ ต้นไม้ที่ผลัดใบจะไม่ให้ร่มเงา

เวลาที่ใบร่วงหมด ส่วนต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบจะให้ร่มเงาตลอดปี 
3) สังเกตลักษณะของต้นไม้ก่ิงก้านที่มีโครงสร้างความสวยงาม 
4)ดูว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้โครงการหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ 

  2.2.3.3 ทรงพุ่ม ใบ ดอก และผล 
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1)ขนาดของทรงพุ่มใบกว้างมากหรือน้อยเพียงใด รูปทรงผิวสัมผัสและสี
ของใบเป็นอย่างไร 

2) ต้นไม้น้ัน ให้ดอกผลชัดเจนหรือไม่ ให้ดอกและผลดีเป็นช่วงเวลาใดมี
ระยะเวลานานเท่าใด และดอกมีกลิ่นหรือไม่ 

2.2.3.4 การบํารุงดูแลรักษา 
1) เป็นพืชพันธ์ที่ดูแลรักษาน้อย 
2)ไม่อ่อนแอต่อโรคแมลงและวัชพืชดินฟ้าอากาศ เช่นการให้นํ้า การให้ปุ๋ย 

การตัดแต่ง เป็นต้น 
3)การย้ายไปปลูกมีความยากง่ายเพียงใด 

2.2.3.5 การเลือกพรรณไม้ที่ปลูกในโรงเรียน 
1) ไม้ดอก ได้แก่ ไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม เช่น บานไม่รู้ โรย ดาวเรือง 

ดาวกระจาย แพงพวย ชบาเข็ม เป็นต้น 
2)ไม้ใบ ได้แก่ไม้ที่มีใบสีสันสวยงาม หรือมีลวดลายที่แปลกๆ ใช้จัดสวนหย่อม

ได้ดีได้แก่ ฤษีผสม เทียนทอง แสยก ไทรด่าง ชบาด่าง เป็นต้น 
3) ไม้กระถาง ได้แก่ ไม้ดอกหรือไม้ใบที่มีการเจริญเติบโตได้ดีในที่กําจัด และ

เลี้ยงไว้เพ่ือประดับ อาคารสถานที่ เคลื่อนย้ายได้สะดวก เช่น บอลสี โกสน วาสนา เป็นต้น 
4)ไม้คลุมดิน ได้แก่ ไม้ที ่เลื ้อยคลุมดิน อาจจะมีดอกสีสวย หรือมีใบ

แปลกๆได้แก่ แพรว่านกาบหอยแครง หัวใจม่วง ผักเป็ดเขียว กระดุมทองเลื้อย เป็นต้น 
5)ไม้เถา ได้แก่ ไม้เลื้อยที่ปลูกในซุ้มให้ร่มเงาได้ดีได้แก่ เฟ่ืองฟ้า ใบละบาท 

สร้อยอินทนิล บานบุรี มอน่ิงกอรี่ เป็นต้น 
6)ไม้พุ่ม ได้แก่ ไม้ที่มีอายุยืนยาวกว่าไม้ล้มลุก สามารถตัดแต่งเป็นพุ่มได้ 

ได้แก่ เข็ม แก้ว เทียนทอง มะลิ เป็นต้น 
7)ไม้ยืนต้น ได้แก่ ไม้ที่มีอายุยืนยาว แข็งแรง แผ่ก่ิงก้านสาขาให้ร่มเงาได้ 

ประดู่ หูกวาง หางนกยูงฝรั่ง นนทรี ราชพฤกษ์ ต้นสนสามใบ เป็นต้น 
จากข้อมูลสรุปได้ข้างต้น พันธ์ไม้ที่นํามาใช้ในโครงการควรเป็นพันธ์ไม้ที่มีใน

ท้องถิ่น อาจเป็นไม้ประจําถิ่นหรือพันธ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดี ไม้ใหญ่ไม้เป็นไม้ที่ให้ร่มเงาและมีใบไม้
หลุดได้ง่ายมีการดูแลเอาใจใส่ง่ายไม่ต้องดูแลมากนัก ไม้เล็กควรมีการเจริญเติบโตช้าเพ่ือลดการตัด
แต่งทรงพุ่ม มีความคงทนต่อโรคแมลง การจัดวางพืชพันธ์ุไม้ควรคํานึงถึงการใช้สอย เช่น การปลูกไม้
เพ่ือกรองแสงหรือปกปิดทัศนียภาพที่ไม่ดี เป็นต้น การเลือกพันธ์ุที่ดีอีกอย่างก็คือต้องคํานึงถึงระบบ
นิเวศเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมน้ันๆด้วย 

2.2.3.6 การนําพืชพรรณมาใช้ในการออกแบบมีรายละเอียด ดังน้ี 
1) อาคารอํานวยการ การปลูกพันธ์ุไม้ได้ดังน้ี 



10 
 

(1) จัดเป็นสวนหย่อม ซึ่งเหมาะกับบริเวณที่เป็นซอกมุมภายในอาคารหรือ
ข้างตัวอาคารที่มีพ้ืนที่ไม่มากนัก 

(2) ปลูกพืชพันธ์ชนิดใดชนิดหน่ึง ตามอิฐบล็อก ถ้ามีหลายอิฐบล็อกปลูก
ได้หลายชนิดที่ติดกับอาคารถ้าเป็นอิฐบล็อกที่มีแสงแดดตลอดวันอาจจะปลูกพันธ์ไม้ได้ดังน้ี  เฟ้ืองฟ้า 
เล็บครุฑโกสน ปริก แต่ถ้าเป็นอิฐบล็อกที่มีแสงแดดรําไรหรือในร่มควรเลือกใช้พันธ์ไม้เช่น ฉัตรแก้ว 
ฉัตรนาค เดหลี สาวน้อยประแป้ง 

2) อาคารเรียน อาคารฝึกงาน หากพ้ืนที่คล้ายกับอาคารอํานวยการอาจจะ
ใช้วิธีตกแต่งเหมือนกัน แต่ถ้ามีพ้ืนที่กว้างควรจัดให้ดูแลรักษาง่าย มีการปลูกพันธ์ไม้ในร่มแล้วจัดโต๊ะ
เก้าอ้ีไว้ตามจุดต่างๆท่ีเหมาะสมการพักผ่อนหย่อนใจ 

3) ห้องสุขา ควรพิจารณาปลูกไม้ปิดบังในส่วนที่ไม่หน้าดูและเลือกพันธ์ไม้ที่
มีกลิ่นหอม เช่น ราตรี โมก ปีบ พุด เพ่ือช่วยดับกลิ่นเหม็น 

4) เสาธง บริเวณรอบๆ ฐานเสาธงปกติออกแบบเว้นช่องสําหรับ ปลูกพันธ์ุไม้ 
นิยมออกแบบเรขาคณิตในการเลือกพันธ์ไม้ปลูกบริเวณเสาธงดังน้ี 

(1)ถ้าบล็อกปลูกพันธ์ไม้อยู่ตําแหน่งที่สูงควรเลือกปลูกต้นไม้ที่ลําต้นมี
ลักษณะเลื้อยย้อยปกคลุมขอบกระบะ เช่น เฟ้ืองฟ้า ผกากรองเลื้อย เวอบีร่าเป็นต้น 

(2)ปลูกไม้ใบหรือไม้ดอกให้มีสีส ันสลับกับเป็นบล็อก  หรือเป็น
แปลง 

5) ประตูเข้า- ออกสถานศึกษา ส่วนมากจะอยู่ด้านหน้าปกติจะมีป้ายช่ือ
สถานศึกษาอยู่ด้วยควรจัดให้มีป้ายสถานศึกษาดูเด่นสะดุดตาอาจจัดเป็นสวนหย่อม โดยเลือกใช้หิน 
และพันธ์ไม้ที่ไม่สูงเกินไปจนบังสถานศึกษา 

6) รั้วของสถานศึกษา ส่วนมากเป็นรั้วเสาคอนกรีต ลวดหนาม มีการ
เลือกใช้พันธ์ุไม้ดังน้ี 

(1)แนวรั้วด้านหน้า ปลูกไม้พุ่มที่ง่ายต่อการบํารุงรักษา ปลูกให้เป็น
แถวตามรั้ว เช่นชบาเข็มชนิดต่างๆ เป็นต้น 

(2) แนวรั้วด้านอ่ืนๆ อาจพิจารณาในการปลูกพันธ์ุไม้ดังน้ี 
 ไม้บังลม เช่นสนทะเล สนประดิพัทธ์ อโศก 
 ไม้ดอกไม้ประดับ เช่นเฟ้ืองฟ้า ชบาเข็มชนิดต่างๆ 

7) สนามกีฬา เช่นสนามเทนนิส สนามแบดมินตัน ควรปลูกพรรณไม้ที่บัง
ลมเช่นสนทะเล สนประดิพัทธ์ อโศก เป็นต้น 

8) บริเวณท่ีเป็นประดิษฐานของสิ่งเคารพบูชา เช่นอนุสาวรีย์ ศาล ศาลา
พระพุทธรูป บริเวณดังกล่าวควรเลือกพันธ์ุไม้ที่แสดงถึงความเก่าแกและความเป็นไทย เช่นไม้ดัด ไม้
แคระ โพธ์ิ ไทร จําปี จําปา พุดเป็นต้น 
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9) ถนนทางเข้า เป็นบริเวณที่จะต้องมีผู้สัญจรไปมาควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา 
เลือกปลูกพรรณไม้ต่างชนิดกัน พรรณไม้ที่ต่างชนิดกันจะมีการผลัดออกใบและออกดอกไม่พร้อมกัน 
การเลือกพันธ์ไม้ยืนต้นจะดีกว่าไม้ผล 

10) ลานจอดรถ ควรเลือกพันธ์ไม้ที่ใบ ก่ิง หรือผล ไม่หล่นเป็นอันตรายต่อ
รถ เช่น อินทนิล เสลา จามจุรีเป็นต้น 

11) สถานที่พักผ่อน สถานศึกษามีบริเวณกว้าง พ้ืนที่บางส่วนมีนอาจจัดทํา 
เป็นสถานที่พักผ่อน โดยมีส่วนประกอบดังน้ี 

(1) ปลูกพันธ์ไม้ให้ร่มเงา โดยปลูกเป็นสวนป่าใช้พันธ์ไม้ชนิดใด
ชนิดหน่ึง หรือหลายชนิดรวมกัน แล้วปลูกไม้ประดับในร่มเงาโคนต้นให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ เช่น พลับพลึง  
กทม สาวน้อยประแป้ง คล้ากล้วยกํามะยี่ เป็นต้น 

(2)โต๊ะม้าน่ังและศาลาพักผ่อนอาจจะจัดไว้ใต้ร่มเงาไม้หรือจัดไว้
ตามซุ้มพุ่มไม้โต๊ะม้าน่ังควรมีลักษณะเข้ากับบรรยากาศของสวน เช่นทําจากต่อไม้ ท่อนไม้ หรือทําจาก
ปูน ควรเลือกลักษณะเหมือนกับไม้ 

(3)บ่อนํ้า ลําธาร นํ้าตก นํ้าพุ 
(4)ทางเดิน ทางเท้า สะพานควรเลือกวัสดุที่ทนถาวรใช้ได้สะดวก

และปลอดภัย 
(5)พรรณไม้ดอกไม้ประดับกลางแจ้ง ควรเลือกไม้ที่ปลูกง่ายตาย

ยาก และง่ายต่อการบํารุงรักษา 
(6)ถังขยะ ควรออกแบบให้สัมผัสกับสวน เช่นทําเป็นรูปต่อไม้ 

  การเลือกพรรณไม้ที่ปลูกในโรงเรียน เดชาพรหมศรี(2539)กล่าวว่า ควรพิจารณา
จากอายุต้นไม้ ภาระการดูแลรักรักษา ประโยชน์ของต้นไม้ อัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ ความ
สวยงามของโครงสร้างต้นไม้โรงเรียนที่สร้างใหม่ต้องการปลุกไม้ที่โตเร็ว ให้ร่มเงา ควรเลือกพันธ์ไม้
ประเภท หูกระจง จามจุรี กระถิ่นรงค์เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่ก่ิงก้านได้ดี อายุยืน การปลูกไม้ประเภท
น้ีควรวางแผนให้ดี เพ่ือจะได้ไม่ต้องขุดถอนทิ้งเพราะเป็นภาระที่ลําบาก ไม้ดอกไม้ประดับเลือกไม้ที่
ออกดอกง่าย สีสวยสดใส ดูแลรักษาเปล่ียนแปลงได้ง่าย เช่นพวก ดาวเรือง ดาวกระจาย แพงพวย 
บานไม่รู้โรย บานช่ืน ต้องปลูกเป็นกลุ่มหรือปลูกเป็นร่องหลายโรงเรียนสร้างนิสัยในการสร้างต้นไม้ มี
การฝึกทั้งการปลูกและรักษาต้นไม้ให้แก่นักเรียน และมีการมอบหมายรับผิดชอบให้นักเรียนแปลงไม้
บริเวณไป วิธีน้ีลดภาระของภารการโรงและยังสร้างความภาคภูมใจให้กับนักเรียนที่มีส่วนร่วม
สร้างสรรค์ความสวยงามให้กับบริเวณโรงเรียนด้วย 
  การเลือกใช้ต้นไม้อาจใช้ต้นไม้ในท้องถิ่นหรือนํามาจากภูมิภาคหรือก็ได้ แต่ควรให้
ทรงกับหลักเกณฑ์ขั้นต้น การเลือกการจัดหาต้นไม้ควรทําเมื่อได้แก้ปัญหาด้านขนาด รูปทรง และ
ผิวสัมผัสของผังปลุกต้นไม้ไว้แล้ว ซึ่งนักวางผังจะต้องรู้หลักการทางธรรมชาติของต้นไม้ว่า ชนิดใดสา
มาปลูกเข้ากลุ่มกันได้ จากการศึกษาสัมพันธ์และนิเวศวิทยาโดยยึดหลักการเฉพาะของต้นไม้แต่ละ
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ประเภท อาจจะทําให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างที่ว่าง เช่น สนามโล่งกับอาคาร ควรจัดต้นไม้ผิดล้อม 
จัดให้เป็นที่บังตากันลมหรือให้ร่มเงาได้ 

 จากการศึกษาสรุปได้ว่า วัสดุพืชพรรณเป็นวัสดุที่ เปลี่ยนแปลงอยู่สม่ําเสมอ 
ตลอดเวลา โดยเฉพาะระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้ีทําให้พืชพรรณเป็น
วัสดุที่น่าสนใจและต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม การนําพรรณไม้มาใช้น้ันควรเป็นไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
หรือเป็นไม้ที่มีการเจริญเติบโตได้ดี เลือกใช้ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้ไม้ใหญ่ควรเป็นไม้ที่ให้ร่ม
ไม้ที่โตช้า เพ่ือลดการตัดแต่งทรงพุ่มบ่อยๆ พรรณไม้ที่เลือกใช้ควรมีความต้านทานคงทนต่อโรคแมลง 
การจัดวางพืชพรรณไม้ควรคํานึงถึงเรื่องประโยชน์การใช้สอย เช่นการปลูกต้นไม้เพ่ือการกรองแสง 
หรือปิดบังทัศนียภาพที่ไม่ดี เป็นต้น การเลือกพรรณไม้ที่ดีควรคํานึงถึงระบบนิเวศด้วย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่สัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมน้ัน และต้องไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้โครงการด้วย 

 

2.3 แนวคิดการออกแบบสนามเด็กเล่น 
 รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ (2550) กล่าวว่า สนามเด็กเล่นก็ต้องมีการวางแผนสัดส่วนของการเล่น
เช่นเดียวกับการวางแผนผังพ้ืนที่อ่ืนๆและแบ่งสัดส่วนที่ต้องคํานึงถึงคือ 

2.3.1 ควรมีการแยกส่วนบริการเครื่องเล่น ที่มีความว่องไว้ในการเคลื่อนที่กับบริเวณท่ีน่ิง
หรือมีการเคลื่อนที่น้อยมากท้ังน้ีเพราะกิจกรรมการเล่นมีหลายกิจกรรม หลายอารมณ์ วัยเด็กเล็ก
มากๆจะยังไม่คล่องตัวในการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่มักเล่นลําพังหรือเล่นแบบขนานโดยพอใจจะ
อยู่ใกล้ๆผู้ปกครอง การแยกบริเวณเครื่องเล่นเหล่าน้ีไม่ถูกรบกวนโดยการเล่นของเด็กโตและมี
ความสุขกับการเล่นมาก สนามเด็กเล็กเด็กโตแยกออกจากกันโดดเด็ดขาดซึ่งบางคร้ังอาจไม่จําเป็นต้อง
แยกถึงระดับน้ันก็ได้ เพราะเด็กเล็กก็ชอบดูเด็กโตเล่นเหมือนกันเพียงแต่แยกพ้ืนที่วุ่นวายกับพ้ืนที่สงบ
ก็น่าจะเพียงพอสําหรับทางแยกวัยที่ต่างทางความลงตัว 

2.3.2 คํานึงสัญจรภายในสนามเด็กเล่น ควรจัดการเข้าถึงส่วนของการเล่นแต่ละเครื่องเล่น
แต่ละอย่างให้สะดวกเข้าถึงไดง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปในสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ต้องคํานึงถึงระดับ
ของการสัญจรด้วย 

2.3.3 ควรมีพ้ืนที่ร่มเงาและกลางแจ้ง กิจกรรมเคล่ือนไหวมักเกิดที่โล่งโปร่งกิจกรรมที่สงบ
ว่ามักจะเกิดตามขอบพ้ืนที่หรือในขอบเขตเฉพาะ ซึ่งร่มเงาต้นไม้จะเป็นพ้ืนที่ที่ดีสําหรับการใช้ในช่วง
กลางวัน 

2.3.4 คํานึงถึงความหลากหลายของการเล่น สังคมในการเล่นสนานเด็กเล่นในยุคปัจจุบันไม่
เน้นเคร่ืองออกกําลังกายอย่างเดียว แต่จะคํานึงถึงการเอ้ือให้เล่นแบบการสมมุติและการใช้จินตนาการ
ของเด็กควบคู่ไปด้วยหากเป็นไปได้ควรมีสนามหญ้าหรือลานมีพ้ืนที่เป็นทางยาว สําหรับการเล่นการใช้
ล้อเลื่อน เช่นจักรยานเล็กๆ รถลาก การมีเครื่องเล่นที่เด็กสามารถปรับเปลี่ยนและสร้างตัวเองได้ก็จะ
ช่วยเพ่ิมมิติการเล่นให้กับสนามเด็กเล่น 
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2.3.5 การจัดเคร่ืองเล่นควรจัดมี ช้ันเชิงในการจัด ควรจัดวางเคร่ืองเล่นให้มีความ
หลากหลายไม่สับสนเพราะเด็กชอบความมีหลากหลายมีชีวิตชีวามากกว่าจัดเรียงเป็นแนวหรือจัดตาม
จังหวะเท่าๆกัน 

2.3.6 การจัดวางเครื่องเล่น เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยต้องคํานึงถึงระยะห่างและความ
ปลอดภัยตลอดเวลาหลักการออกแบบสนานเด็กเล่น คือการแยกส่วนบริการเครื่องที่มีความเร็ว 
คํานึงถึงความหลากหลายของเคร่ืองเล่น คํานึงถึงการสัญจร ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยสนุกสนานของ
เด็กและการออกแบบที่ดีและถูกกลักการมากที่สุด 

2.3.6.1 ศึกษาด้านความปลอดภัยของสนานเด็กเล่น 
1) การออกแบบให้คํานึงถึง 

    (1) พัฒนาการของเด็ก เช่นด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา 
รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ 

(2) จํานวนเด็กเล่นในสนาม 
(3) มีพ้ืนที่สําหรับการออกแบบให้เด็กเล่นได้อย่างปลอดภัย กว้าง

ไม่เกิน 5 เมตรและเป็นพ้ืนเรียบ 
(4) ความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมของสนามเด็กเล่นความ

ปลอดภัยของเคร่ืองเล่น และความปลอดภัยจากการเล่น 
2) พ้ืนสนามต้องเป็นแบบที่สามารถดูดซับพลังงานป้องกันการกระแทก

ของศีรษะและลดการเลือดออกในสมองได้พ้ืนที่สนามนับได้ว่าเป็นพ้ืนที่สําคัญมากที่สุด พ้ืนที่ที่ดีต้องมี
วัสดุที่อ่อนน่ิมดูดซับพลังงานได้ เช่นทราย ขี้เลื่อย หรือสนามที่ทําจากยางหรือวัสดุที่มีการทดสอบแล้ว 
พ้ืนสนามที่เป็นพ้ืนแข็ง เช่น ซีเมนต์ อิฐสนาม ก้อนกรวด เป็นต้น 

3) การจํากัดความสูงของเครื่องเล่น ต้องมีความสูงที่ไม่เสี่ยงต่อการการ
บาดเจ็บรุนแรง คือความสูงไม่เกิน 6 ฟุต สําหรับเด็กมีอายุมากว่า 5 ปี และความสูงไม่เกิน 4ฟุต 
สําหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปีโดยถ้าเป็นเคร่ืองเล่นปีนป่ายจะวัดจากพ้ืนถึงยอดเครื่องเล่นที่เด็กปีบ
ได้ ถ้าเป็นกระดานล่ืนจะวัดจากพ้ืนสนามถึงพ้ืนพักรอลื่น ในระยะเวลาที่เพียงพอ เมื่อมีการพลัดตกได้
ไม่ทําให้เกิดการกระแทก ระยะห่างที่ดีที่สุด คือ 6 ฟุต หรือ 1.8 เมตร รอบๆเครื่องเล่น 

4) พ้ืนต่างระดับช้ันบนชานพัก หรือทางลาด ต้องการได้รับการติดต้ังราว
จับหรือผนังกันตก 

5) มีพ้ืนที่ปลอดภัยจากลื่น ในระยะเวลาที่เพียงพอ เมื่อมีการพลัดตกได้ไม่
ทําให้เกิดการกระแทก ระยะห่างที่ดีที่สุด คือ 6 ฟุต หรือ 1.8 เมตร รอบๆเครื่องเล่นพลัดตก เครื่อง
เล่นที่ทําให้พลัดตกได้ ต้องวางห่างจากสิ่งอ่ืน เครื่องเล่น รั้ว เก้าอ้ี เป็นต้น ลื่น ในระยะเวลาที่เพียงพอ 
เมื่อมีการพลัดตกได้ไม่ทําให้เกิดการกระแทก ระยะห่างที่ดีที่สุด คือ 6 ฟุต หรือ 1.8 เมตร รอบๆ
เครื่องเล่น 
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6) การป้องกันการติดค้างของศีรษะ เครื่องเล่นปีนป่าย หรือเครื่องเล่นที่
ช่องหรือรูที่มีความกว้างอยู่ระหว่าง 3.5-9 น้ิวจะทําให้เด็กติดค้างได้โดยการที่เด็กสอดศีรษะเข้าไป
ก่อนหรือสอดเท้าเข้าไปก่อน และช่องรูน้ันจะสูงเกินกว่าเด็กเหยียบถึงพ้ืน จะทําให้เกิดภาวะคล้ายเด็ก
ถูกแขวนคอ ถ้าช่วยไม่ทันจะเกิดการขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว 

7) การป้องกันพิษจากสารตะกั่วจากากรใช้สีที่มีสารตะกั่ว กําหนดให้สีที่
นํามาใช้ต้องมีปริมารสารตะกั่วไม่เกิน 0.006(600ppm) 

8) ส่วนประกอบอ่ืนๆของเคร่ืองเล่น เช่นขนาด ระยะ มุมเอียง ความกว่าง 
ขนาดราวจับ มือจับ ที่พัก ต้องให้ได้ระดับ ขอบมุงต่างๆต้องไม่มีคม หรือแหลม เพ่ือไม่ให้เกิดอันตราย 
ช้ินส่วนประกอบอปุกรยึดเคร่ืองเล่นต้องไม่โผล่ออกมา เช่น หัวน๊อต ตะขอตัวเอส 

9) มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานเคร่ืองเล่นอย่างสม่ําเสมอ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมั่นใจ 

จาการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า สนามเด็กเล่นควรมีหลักในการออกแบบ เพ่ือเป็น
มาตรฐานในการออกแบบในการจัดสนามเด็กเล่น ไม่ว่าเรื่องความหลากหลายของการเล่น เน่ืองจาก
อายุผู้ใช้มีระดับอายุที่แตกต่างกันไปต้องสามารถเข้าถึงเครื่องเล่นได้สะดวก ต้องร่มเงาที่พ้ืนที่โล่งแจ้ง 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับช้ืน แต่ต้องมีร่มเงาในกรณีแดดช่วงกลางวัน เรื่องความปลอดภัยของเด็ก 
ในการวางเครื่องเล่น การเลือกวัสดุที่อ่อนน่ิม และลดการกระแทก 

  10) การป้องกันการกระแทกจากเคร่ืองเล่น การบาดเจ็บจากชิงช้า จาก
การกระแทกชน มักเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปีห่างจากโครงการชนเด็กอ่ืนเกิดได้ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังของชิงช้า มักจะกระแทกชนที่ใบหน้าและศีรษะของเด็ก การชนเกิดจากการวางชิงช้าไม่
ถูกต้อง ซึ่งการจัดวางที่ถูกต้องน้ันควรว่างห่างกันอย่างน้อย 24 น้ิว และต้องห่างจากโครงด้านข้าง30 
น้ิว ชิงช้าแต่ละชุดไม่ควรเกิน 2 ตัว ที่น่ังของชิงช้า เป็นจุดกระแทกท่ีสําคัญดังน้ันที่น่ังควรสร้างจาก
วัสดุที่เบา ยืดหยุ่น และสามารถดูซับพลังงานได้ เช่น ยาง ระยะห่างปลอดภัยรอบชิงช้าอย่างน้อย 6 ฟุต 
ทั้งด้านหน้าและด้านข้างของชิงช้า 
   11) มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเคร่ืองเล่นอย่างสมํ่าเสมอให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมั่นใจ 
 จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สนามเด็กเล่นควรมีหลักในการออกแบบ เพ่ือความ
เป็นมาตรฐานในการจัดสนามเด็กเล่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหลากหลายของการเล่น เน่ืองจากผู้ใช้ที่
มีอายุต่างกัน เรื่องของระบบสัญจรในสนามเด็กเล่นต้องสามารถเช่ือมถึงกันได้ง่าย ต้องสามารถข้าถึง
เครื่องเล่นแต่ละช้ินได้สะดวก ต้องร่มเงาและเป็นพ้ืนที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อับช่ืน แต่
ต้องมีร่มเงาในการบังแดดช่วงเวลากลางวัน 

 
2.4แนวคิดดา้นการจัดพืน้ท่ี 
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 การแบ่งพ้ืนที่จําเป็นต้องทราบถึงพ้ืนที่โครงการเป็นอย่างดี จึงจะแบ่งพ้ืนที่เป้นอย่างดีเพ่ือ
สนองต่อความต้องการของผู้ใช้โครงการและทําให้พ้ืนที่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถแบ่งพ้ืนที่ออก
ดังน้ี 
 2.4.1 การจัดส่วนพ้ืนที่พักผ่อน การกําหนดตําแหน่งของอาคารสถานท่ี คํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่สภาพแวดล้อมภายในโครงการ เช่นการจัดว่างพ้ืนที่ส่วนการศึกษาไว้ตรงกลาง
ของพ้ืนที่ 

2.4.2 ควรอยู่ด้านหน้าเพ่ือสะดวกในการติดต่อเข้าออกไม่รบกวนกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.4.3 พ้ืนที่ใช้ส่วนบริการ ควรคัดแยกเป็นสัดส่วน แต่ต้องมีการสัญจรที่สะดวก ควรป้องกัน

ไม่ให้มีการรบกวนต่อส่วนอ่ืน เช่นที่จอดรถ โรงอาหาร บ้านพัก อาคารบํารุง ที่ทิ้งขยะเป็นต้น 
2.4.4 ส่วนอํานวยการต้อนรับ ประกอบไปด้วยที่จอดรถเป็นแนวทางยาวจากทางเข้าหลัก 

อาคารอํานวยการอยู่ด้านข้างที่จอดรถเพ่ือสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อ 
2.4.5 ส่วนกีฬาและพ้ืนที่นันทนาการ เช่น สนามฟุตบอล แบดมินตัน  
2.4.6 พ้ืนที่สวยงาม พ้ืนที่สําหรับปลูกไม้ประดับที่มีรูปทรงสวยงาม จะเป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 

ไม้ดอก ไม้ใบชนิดต่างๆ ตลอดจนหญ้าสนาม มุ่งความสวยงามต่ืนตาตื่นใจ การปลูกผสมผสานกันใน
รูปทรงสีสัน สิ่งสัมผัส ลักษณะใบ 

2.4.7 พ้ืนสัญจร การแยกประเภทใช้งานของเสน้ทางต่างๆ ให้เป็นสัดส่วน สร้างความปลอดภัย 
ให้กับผู้ใช้ทางแยกทางสัญจรหลัก เป็นต้น 
 2.4.8 ข้อจํากัดด้านตําแหน่งและการออกแบบสนามเด็กเล่น 

สนามเด็กเล่นน้ันมีความจําเป็นต่อเด็กเป็นอย่างย่ิงเป็นการการฝึกความคิดของเด็กการเล่นอยู่
รวมกันความเสียสละ และความมีวินัยต่อกัน โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี 
  2.4.8.1ตําแหน่งสนามเด็กเล่น ควรอยู่ในพ้ืนที่ครูอาจารย์สามารถดูแลได้สะดวก 
  2.4.8.2 ลักษณะสนามเด็กเล่น ควรมีพ้ืนที่กว้างเหมาะสมกับเด็ก และคออกแบบ
สนามเด็กเล่นให้เล่นรวมกันได้โดยไม่แยกเพศหญิงและชายเพ่ือให้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา 
2.4.8.3 ลักษณะเคร่ืองเล่น ควรมีการแยกประเภทเคร่ืองเล่นของเด็กอนุบาล ส่วนเด็กประถมให้
ชัดเจนเลือกเครื่องเล่นที่มีความสนใจทําให้เด็กเกิดแนวคิดสร้างสรรค์เครื่องเล่นควรมีความแข็งแรง
ทนทาน 
  2.4.8.4 วัสดุปูพ้ืนต้องมีความยืดหยุ่น เช่นเบาะ พ้ืนยาง ทรายเป็นต้น 
  2.4.8.5 หลีกเลี่ยงการเลือกใช้พันธ์ไม้ที่มีก่ิงเปราะบางหักง่าย พืชที่มีหนามและยาง 
 
2.5 ระบบระบายน้ํา 
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การไหลของน้ําที่ช้าหรือเร็วทําให้เกิดความเสียหายในพ้ืนที่ได้ดังน้ันจึงต้องมีการระบายนํ้าที่
ถูกต้องให้รักษาสภาพของสวนให้คงอยู่เสมอซึ่งการระบายนํ้ามี 2ทางคือ 

2.5.1การระบายทางผิวดิน หมายถึงการปรับพ้ืนที่ให้นํ้าไหลไปเรื่อยๆ บนผิวดิน หญ้า หรือ
วัสดุอ่ืนๆ อย่างสมํ่าเสมอแต่ไม่เร็วนักจากนอกจะมีร่องนํ้า โดยความเร็วของนํ้าขึ้นอยู่กับความลาด
เอียงของพ้ืนที่ และความหยาบละเอียดของพ้ืนผิว นํ้าจะขังหรือเป็นตมนํ้าไหลช้าๆ และดินจะเกิดเป็น
ร่องนํ้าถ้านํ้าไหลเร็วเกินไป ด้ังน้ันควรปรับความลาดเอียงให้พอเหมาะให้นํ้าไหลที่ได้ขนาด และปล่อย
ให้ดินดูดซึมนํ้าได้ 

2.5.2การระบายน้ําใต้ผิวดิน การระบายนํ้าใต้ผิวดินปกติจะมีการระบายในแนวต้ังหรือทิตทาง 
โดยช้ันต่างวัสดุ ถ้าใต้ดินเป็นทรายการระบายน้ําจะเร็วมาก ถ้าเป็นดินเหนียวจะระบายน้ําได้ช้าซึ่ง
ข้อมูลเหล่าน้ีเป็นสิ่งสําคัญในหารเลือกใช้ต้นไม้ให้เหมาะกับดินน้ันๆ ต้นไม้ส่วนใหญ่ชอบการระบายนํ้า
ขนาดปานกลาง 

2.5.2.1 การระบายนํ้าเร็ว พบมากในดินทรายหรือดินกรด การแก้ไข้โดยการ เติม
อินทรีย์วัตถุต่างๆ เช่น ใบไม้ผุ ดิน ปุ๋ยคอก 

2.5.2.2 การระบายนํ้าช้า พบในดินเหนียว การแก้ไขได้โดยการผสมกรวดทราย 
กรวด และหินเข้าไปเพ่ือให้ดินโปร่งขึ้น 
 2.5.3ท่อระบายนํ้า 

การวางท่อสําหรับการระบายนํ้า มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี บ่อพักคอนกรีตเพ่ือให้นํ้า
สามารถไหลผ่านไปยังท่อที่วางไว้ได้  อีกทั้งบ่อพักยังเป็นที่เก็บรวบรวมตะกอน ของเสีย เมื่อผู้ใช้
ต้องการทําความสะอาด ก็สามารถเปิดฝาบ่อพักและทําความสะอาดได้โดยง่ายส่วนจํานวนบ่อพัก
คอนกรีตสําเร็จรูปต่อการวางท่อระบายนํ้า  ให้เหมาะสมกับการใช้งานน้ัน  โดยทั่วไปควรมีระยะห่าง 
8 – 10 เมตรต่อบ่อพัก 1 ใบ ซึ่งถ้าวางบ่อพักมีระยะห่างเกินไป   เมื่อมีปริมาณน้ํามาก นํ้าจะไม่
สามารถไหลได้ทัน อาจเกินนํ้าท่วมขังได้ 

จากการสรุปข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ระบบระบายนํ้าและการนําไปใช้ในการระบายน้ํามีการ
ไหลของนํ้าจะช้าจะเร็วก็ทําความเสียหายต่อพ้ืนที่ในการระบายนํ้าสามารถแยกได้ 2 ทาง คือระบาย
นํ้าทางผิวดินโดยการปรับพ้ืนที่ให้มีความลาดเอียงให้นํ้าไหล ไปเรื่อยบนผิวดินหญ้าวัสดุเป็นร่องรับ วิธี
น้ีเป็นการประหยัดงบประมาณ ข้อเสีย การทําไหลวิธีน้ีมีการไหลไม่แน่นอนและการระบายจะช้า การ
ระบายน้ําใต้ดินเป็นการระบายโดยจากวัสดุแต่ละช้ินลงสู่ใต้ดินหรือจากท่อไปยังบ่อพักในการนําไป 
ประยุกต์ใช้กับโครงการ 

2.5.4ระบบท่อระบายนํ้า 
  ระบบท่อระบายนํ้า ความถึง ระบบท่อและส่วนประกอบอ่ืนที่ใช้สําหรับรวบรวมนํ้า
เสีย จากแหล่งกําเนิดนํ้าเสียประเภทต่างๆ เช่น อาคารท่ีพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล สถานที่
ราชการ เขตพาณิชยกรรม เพ่ือนํานํ้าเสียเหล่าน้ัน ไปบําบัดหรือ ระบายทิ้งยังแหล่งรองรับนํ้าทิ้งที่
ต้องการ โดยส่วนประกอบหลักๆ ของระบบท่อระบายนํ้า ได้แก่ท่อแรงโน้มถ่วง (Gravity Sewer) เป็น
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ท่อรองรับนํ้าเสียที่การไหลของนํ้าจะเกิดขึ้นตามแรงโน้มถ่วงของโลกเท่าน้ัน โดยวางท่อ ให้ได้ความ
ลาดเอียงที่เป็นไปตามทิศทางการไหลของนํ้าเสียที่ต้องการ ดังน้ันขนาดของท่อชนิดน้ี จะแปรผันตาม 
ปริมาตรนํ้าเสีย ในเส้นท่อและเป็นระบบ การระบายแบบเปิด(Open Drain)ท่อแรงดัน (Pressure 
Sewer) เป็นท่อที่ส่งนํ้าเสียจากที่ตํ่าไปยังที่สูงกว่า โดยท่อสามารถรับแรงดัน ของน้ําซึ่งเกิดจาก การ
สูบนํ้าของเครื่องสูบนํ้าสวนกับ แรงโน้มถ่วงของโลกได้ดังน้ันท่อแรงดันจึงเป็นระบบการระบายแบบปิด 
(Close Drain)ท่อดักนํ้าเสีย (Interceptor) เป็นท่อที่วางเช่ือมต่อ ณ จุดสุดท้ายของท่อระบายนํ้าฝน
รวมกับนํ้าเสียในระบบท่อรวม ทําหน้าที่ใน การดักนํ้าเสียไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งนํ้า ธรรมชาติ โดย
รวบรวมนํ้าเสียเหล่าน้ันเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียต่อไป ซึ่งท่อดักนํ้าเสียน้ี มีทั้งที่ใช้เป็นท่อแรงโน้มถ่วง
และท่อแรงดัน ซึ่งจะขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศเป็นสําคัญ 

 

ภาพท่ี2.1รูปแบบการวางท่อระบายนํ้าและท่อดักนํ้าเสีย 
 

 

ภาพท่ี 2.2บ่อตรวจระบาย 
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 2.5.5บ่อตรวจระบาย (Manhole) เป็นบ่อที่ใช้สําหรับบรรจบท่อขนาดต่างๆ หรือจุดเปลี่ยน
ขนาดท่อหรือทิศทางการวางแนวท่อ รวมทั้งใช้สําหรับตรวจซ่อมแซมและทําความสะอาดท่ออาคารดัก
นํ้าเสีย (Combined Sewer Overflow, CSO) เป็นโครงสร้างที่ต่อเช่ือมระหว่างท่อระบายนํ้าและท่อ
ดักนํ้าเสีย เพ่ือรวบรวมนํ้าเสียไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียและระบายนํ้าเสียปนนํ้าฝนส่วนเกินให้ไหลล้น
ออกสู่แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ โดยนํ้าล้นน้ีจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าในแหล่งรองรับ หรือ
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้งสถานีสูบนํ้า (Pump Station) หรือสถานียกระดับนํ้า (Lift Station) 
ใช้ร่วมกับท่อ แรงดันหรือท่อแรงโน้มถ่วงเพ่ือสูบส่งนํ้าเสียด้วยแรงดัน หรือยกระดับนํ้าเสียให้สามารถ
ระบายตามแรงโน้มถ่วงของโลกไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียได้ 

 
ภาพท่ี 2.3อาคารดักน้าํเสีย 
 

 

 2.5.6การสูบยกระดับนํ้า 

 การวางระบบท่อระบายนํ้าควรต้องคํานึงถึงองค์ประกอบอ่ืนๆด้วยเช่นลักษณะภูมิ
ประเทศของพ้ืนที่ที่ออกแบบ จํานวนประชากรในพ้ืนที่ย่อย ปริมาณและลักษณะของนํ้าเสีย การ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึง การใช้ประโยชน์ที่ดินของเมือง ระดับนํ้าใต้ดิน ลักษณะ
ดิน และปริมาณฝนใน แต่ละท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนใหญ่จะออกแบบและก่อสร้างท่อระบายนํ้า ให้นํ้า
เสียสามารถไหลได้เองตาม แรงโน้มถ่วงของโลก จึงไม่ต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ ทําให้ดูแลรักษาง่าย
และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่หากสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมท้ัง ด้านลักษณะภูมิประเทศ ระดับนํ้าใต้
ดิน การก่อสร้าง ความคุ้มค่าของการลงทุน และอื่นๆ จึงมีความจําเป็นต้องมีระบบสูบนํ้า ทําการสูบ
หรือยกนํ้าเป็นระยะๆ ซึ่งระบบสูบนํ้าควรพิจารณาเฉพาะที่จําเป็นเท่าน้ัน เพ่ือไม่ให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย 

ในการบํารุงรักษา 
  2.5.6.1 องค์ประกอบของระบบท่อระบาย 

   ระบบระบายนํ้า โดยทั่วไปจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ใช้ระบายนํ้าฝนหรือนํ้า
เสียจากบ้านเรือน อาคารต่างๆ ในแต่ละพ้ืนที่ ก่อนที่จะระบายเข้าระบบรวบรวมนํ้าเสียต่อไป 
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ประกอบด้วย ท่อแรง โน้มถ่วงและบ่อตรวจระบายระบบรวบรวมนํ้าเสีย ประกอบด้วย ท่อแรงโน้มถ่วง 
ท่อแรงดัน ท่อดักนํ้าเสีย บ่อตรวจระบาย อาคารดักนํ้าเสียพร้อมตะแกรงดักขยะ และสถานีสูบ/ยกนํ้า 

เสียพร้อมตะแกรงดักขยะประเภทของท่อระบายนํ้า (Sewer) ท่อระบายนํ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แบ่งได้
เป็น 2 ระบบ  
   1) ระบบท่อแยกเป็นระบบระบายนํ้าที่แยกระหว่างท่อระบายนํ้าฝน 
(Storm Sewer) ซึ่งทําหน้าที่รับนํ้าฝนเพียงอย่างเดียวแล้วระบายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ ในบริเวณ
ใกล้เคียงที่สุดโดยตรง และท่อระบายนํ้าเสีย (Sanitary Sewer) ซึ่งทําหน้าที่ในการรองรับนํ้าเสียจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรม เพ่ือส่งต่อไปยัง ระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ันจะเห็นได้ว่า นํ้าฝนและนํ้าเสีย จะ
ไม่มีการไหลปะปนกัน โดยระบบท่อแยกน้ีมีข้อดีคือ 

    (1) การก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียมีขนาดเล็กกว่าระบบท่อรวม
เน่ืองจากจะมีการรวบรวมเฉพาะนํ้าเสียเข้าระบบบําบัดเท่าน้ัน  
    (2) ค่าดําเนินการบํารุงรักษาระบบตํ่ากว่าระบบท่อรวม เพราะ
ปริมาณนํ้าที่ต้องการสูบและปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้มีปริมาณน้อยกว่า 
    (3) ไม่ส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน ในกรณีที่ฝนตกหนัก
จนทําให้นํ้าท่วมเพราะจะไม่มีส่วนของนํ้าเสียปนมากับนํ้าฝน  
    (4) ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและการกัดกร่อนภายในเส้นท่อในช่วงฤดู
แล้ง เน่ืองจากมีการออกแบบให้ความเร็วเฉพาะนํ้าเสียให้มีค่าที่ทําให้เกิดการล้างท่อด้วยตัวเองในแต่
ละวัน ซึ่งจะทาํให้ไม่เกิดการหมักภายในเสน้ท่ออันเป็นสาเหตุของปัญหา แต่การใช้ระบบท่อแยกต้อง
เสียค่าลงทุนสงูและมีการดําเนินการก่อสร้างที่ยุ่งยาก 

 

ภาพท่ี 2.4ระบบระบายนํ้าและระบบรวบรวมนํ้าเสีย 

   2) ระบบท่อรวม นํ้าฝนและนํ้าเสียจะไหลรวมมาในท่อเดียวกัน จนกระทั่ง
ถึงระบบบําบัดนํ้าเสีย หรืออาคารดักนํ้าเสีย ซึ่งจะมีท่อดักนํ้าเสีย (Interceptor) เพ่ือรวบรวมนํ้าเสีย
ไปยังระบบบําบัด นํ้าเสีย ส่วนนํ้าเสียรวมนํ้าฝนท่ีเกิดการเจือจางและมีปริมาณมากเกินความต้องการ
จะปล่อยให้ไหลล้นฝายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ ส่วนนํ้าที่ไม่ล้นฝายก็จะเข้าสู่ท่อดักนํ้าเสียไหลไปยัง
ระบบบําบัดนํ้าเสียต่อไป ระบบท่อรวมมีข้อดี คือ ค่าลงทุนตํ่า ใช้พ้ืนที่ก่อสร้างน้อยกว่าระบบท่อแยก 
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แต่มีข้อเสียหลายประการด้วยกัน เช่น ต้องใช้ขนาดท่อใหญ่ขึ้น ระบบบําบัดนํ้าเสียมีขนาดใหญ่ขึ้นและ
ใช้ค่าลงทุนสูง เน่ืองจากนํ้าเสียที่เข้าระบบบําบัดมีปริมาณมาก ค่าใช้จ่ายบํารุงรักษามาก อาจมีปัญหา
กลิ่นเหม็นในช่วงหน้าแล้ง เน่ืองจากความเร็วนํ้าในท่อจะตํ่ามาก และอาจมีผลต่อสุขอนามัยของ
ประชาชนได้ กรณีเกิดปัญหาน้ําท่วม เป็นต้นเกณฑ์การออกแบบโดยทั่วไปคือ ความลาดเอียง ของท่อ
แรงโน้มถ่วงอยู่ในช่วง 1 : 2,000 (ร้อยละ 0.05) ถึง 1 : 200 (ร้อยละ 0.5)และระยะห่างสูงสุด ของบ่อ
ตรวจระบาย (Manhold Spacing) ที่มากที่สุดสําหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อขนาดต่างๆ ท่อเส้น
ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง น้ อ ย ก ว่ า ห รื อ เ ท่ า กั บ เ 600เ มิ ล ลิ เ ม ต ร  ร ะ ย ะ ห่ า ง ไ ม่ เ กิ น เ 100เ เ ม ต ร 
ท่ อ เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ล า ง ร ะห ว่ า ง เ700-เ1,200เ มิ ล ลิ เ ม ต ร  ร ะยะ ห่ า ง ไ ม่ เ กิ น เ120เ เ ม ต ร 
ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าเ1,200เมิลลิเมตรเระยะห่างให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรและ
สภาพแวดล้อม 

    (1) ความถี่ฝน ที่ใช้ออกแบบสําหรับการระบายน้ําฝนในเขตที่พัก
อาศัยใช้ความถี่ 2 - 15 ปี ขึ้นกับลักษณะฝนและลักษณะพ้ืนที่ในแต่ละแห่ง และใช้ความถี่ที่ 10 - 50
ปี สําหรับเขตพาณิชย์ ทั้งน้ีขึ้นกับความสําคัญของเขตนั้นๆ 
    (2) ความเร็วการไหลของนํ้าเสีย ขณะที่อัตราการเกิดนํ้าเสียสูงสุด
ต้องไม่ตํ่ากว่า 0.6 เมตร/วินาที เพ่ือป้องกันการตกตะกอนภายในเส้นท่อ แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 3 เมตร/
วินาที เพ่ือป้องกันการกัดกร่อน ท่อระบายนํ้าด้วย 
    (3) ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบท่อระบายนํ้าคือ 
    กลิ่นเหม็น เกิดจากการหมักของนํ้าเสียในเส้นท่อในสภาพไร้
อากาศ ซึ่งจะทําให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือก๊าซไข่เน่า อันเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็น 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ที่ความเร็วในท่อระบายนํ้าตํ่ามากจนทําให้เกิดการตกตะกอน ในเส้นท่อขึ้น
และเกิดการหมัก โดยผลกระทบทางสรีระวิทยาของก๊าซไข่เน่าแสดงได้ดังตาราง 
    การกัดกร่อน เป็นปัญหาที่เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ที่เกิดขึ้น
ทําปฏิกิริยากับไอน้ํา ในอากาศ เกิดเป็นไอกรดซัลฟิวริก ซึ่งเป็นกรดเข้มข้นที่มีฤทธ์ิ ในการกัดกร่อน
เส้นท่อได้ 
    ปัญหาน้ําจากภายนอกและน้ําซึมเข้าท่อระบายนํ้า (Infiltration & 
Inflow) เกิดจากนํ้าจากภายนอก ได้แก่ นํ้าใต้ดินหรือนํ้าฝนรั่วเข้าสู่ท่อระบายนํ้าเสีย ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากท่อแตก รอยต่อเช่ือมท่อชํารุดเสื่อมสภาพ บ่อตรวจระบายชํารุดหรือฝาของบ่อตรวจระบายอยู่
ตํ่ากว่าระดับถนน ซึ่งส่งผลทําให้มีนํ้าในระบบท่อระบายมากเกินกว่าที่ออกแบบไว้และเกินขีด
ความสามารถของสถานีสูบนํ้า 
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2.6 กรณีศึกษา 
 ในการออกแบบปรับปรุงโรงเรียนวัดหว่านบุญ น้ันมีส่วนคล้ายโครงการที่ศึกษา ในรูปแบบ
กิจกรรมกลางแจ้ง หลักสูตรการสอนและลักษณะกิจกรรม ผู้จัดทําจึงที่มีลักษณะคล้ายกันมาเป็น
กรณีศึกษา 
 2.6.1 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการเขต 2 ต้ังอยู่เลขท่ี 2 ถนนรังสิต-นครนายก ซอยรังสิต-
นครนายก ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
  2.6.1.1 การวางผังบริเวณภายในพ้ืนที่โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประกอบไปด้วย
อาคาร อาคารประชาสัมพันธ์ และอาคารฝ่ายปกครองอาคารเรียน โรงอาหาร หอประชุม ลาน
เอนกประสงค์ ลานพักผ่อน ลานจอดรด และอาคารอํานวยการ มีรูปแบบการวางผังที่มีมีความ
เหมาะสมและสัมพันธ์กันกับการใช้งานของผู้ใช้โครงการ 
  2.6.1.2รูปแบบการจัดสวนของโรงเรียนทิพพากรวิทยาการ เน้นการจัดรูปแบบการ
จัดเลียนแบบธรรมชาติในพ้ืนที่บางส่วน และจัดเป็นระเบียบ เด่นชัด โปร่งตา 
  2.6.1.3 องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 
   1) บริเวณลานเอนกประสงค์ เป็นพ้ืนที่ทํากิจกรรมต่างๆ เช่น ลานพักผ่อน 
ลานกีฬา ลานทํากิจกรรมต่างๆ ในโอกาสพิเศษต่างๆ วัสดุที่ใช้ทําพ้ืนที่ปูไปด้วยตัวหนอน สําหรับพ้ืนที่
พักผ่อน และพ้ืนที่ทําด้วยคอนกรีตขัดหยาบ มีผลคือเวลาฝนตกจะไม่ลื่น รองเท้าสามารถยึดเกาะพ้ืน
ได้ดี บริเวณลานกีฬาเลือกใช้วัสดุเป้นทราย ในการทําพ้ืนสนามเพ่ือลดการกระแทรก และมีโต๊ะ ม้าน่ัง
เป็นจุดๆ ในบริเวณพ้ืนที่ 
   2) วัสดุที่นํามาตกแต่งสวนศาลาเป็นศาลาที่ทํามาจากโทนสี และรูปทรงดู
กลมกลืนกับสวน โต๊ะม้าน่ังทํามาจากหินอ่อน มีความคงทนแข็งแรง 
   3) ทางเท้า วัสดุที่นํามาใช้ปูเป็นตัวหนอน ข้อดี นํ้าสามารถซึมผ่านได้ดี นํ้า
ไม่ท่วมขังเวลาฝนตก และมีความคงทนแข็งแรง ข้อเสีย คือการดูแลยาก เมื่อเกิดหญ้าขึ้น 
   4) พืชพรรณไม้ที่เลือกใช้ พันธ์ที่ให้ร่มเงา เช่นหูกระจง ประดู่ มะขาม เป็น
ต้นและพรรณไม้ที่ให้สีสันสวยงามที่ปลูกริมอาคาร เช่นพวกเขียวหมื่นปี พันธ์ต่างๆ ชวนชม โกสนพันธ์
ต่างๆ เป็นต้น 
  2.6.1.4บริเวณอาคารอํานวยการ การปลูกพรรณไม้ จัดเป็นสวนหย่อม ซึ่งเหมาะกับ
การบริเวณเป็นซอกมุมภายในอาคาร หรือข้างอาคารที่มีพ้ืนไม่มากนัก 
  2.6.1.5 บริเวณอาคารเรียน อาคารฝึกงาน หากพ้ืนที่คล้ายกับพ้ืนที่คล้ายกับอาคาร
อํานวยการ ใช้วิธีการจัดสวนตกแต่งเหมือนกัน มีพ้ืนที่กว้างสามารถจัดสวนให้ดูแลรักษาง่ายๆ มีการ
ปลูกพืชพรรณให้ร่มเงา นําโต๊ะเก้าอ้ี มาไว้ตามจุดต่างๆท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  2.6.1.6 บริเวณห้องสุขา มีการปลูกพืชไม้ปิดบังในส่วนที่ไม่น่าดู และเลือกพรรณไม้ที่
มีกลิ่นหอม เช่นโมก ปีบ พุด เพ่ือช่วยลดดับกลิ่นเหม็น 
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  2.6.1.7 บริเวณเสาธง บริเวณรอบเสาธง ปกติจะออกแบบเว้นช่องว่างสําหรับปลูก
พืชพรรณไม้ 
   1) บล็อกปลูกพืชพรรณไม้ อยู่ในตําเหน่งที่สูงกว่า มีการเลือกปลูกต้นไม้ที่มี
ลําต้นลักษณะเลื้อยย้อยปกคลุมขอบกระบะ เช่นเฟ้ืองฟ้า ผกากรอง 
   2) ปลูกไม้ใบหรือไม้ดอก ให้มีสันสลับกันเป็นบล็อกๆ หรือเป็นแปลง 
  2.6.1.8 บริเวณเข้าออกสถานศึกษา ส่วนมากอยู่ด้านหน้า จะมีช่ือของสถานศึกษา
ด้วย จัดให้มีป้ายของสถานศึกษาดูโดดเด่น สะดุดตา อาจจัดเป็นสวนหย่อม โดยใช้หินหรือพรรณไม้ที่
ไม่สูงเกินไปจนบังป้ายช่ือสถานศึกษา 
  2.6.1.9 การนํามาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่โครงการ 
   1) บริเวณอาคารเรียนรูปแบบการจัดวางพรรณไม้และการเลือกใช้พรรณไม้
ให้มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่แต่ละส่วนในพ้ืนที่โครงการ ส่วนการเลือกพรรณไม้ที่มีความสวยงาม เป็น
ระเบียบ โปร่งตา และใช้ไม้ใหญ่ในการบังแสงแดด 
   2) บริเวณทางเข้าและทางสันจรรูปแบบการสัญจรภายในพ้ืนที่โรงเรียนทิพ
พากรวิทยาการ มีการแบ่งทางเท้าและทางสัญจรยานพาหนะได้อย่างชัดเจน และมีความสัมพันธ์กัน
แต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ภายนอกอาคารการใช้เส้นทางเท้าและทางสัญจรพาหนะ ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 
   3) บริเวณสนามเด็กเล่นมีการแยกประเภทเครื่องเล่น ระหว่างเด็กเล็กและ
เด็กโต มีการจัดวางตําแหน่งของเครื่องเล่นและเลือกใช้วัสดุที่มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ โดยใช้วัสดุที่เป็น
ทราย ในการทําพ้ืนสนามเพื่อลดแรงกระแทก และมีโต๊ะม้าน่ังสําหรับน่ังพักผ่อนเป็นจุดๆ ในบริเวณ
พ้ืนที่ รูปแบบการใช้พรรณไม้ มีการเลือกพรรณไม้ให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่ มีลักษณะเปิดโล่ง ชนิดของพืช
พรรณไม้ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก และใช้พรรณไม้เป็นตัวก้ันแนวเขตพ้ืนที่ จัดสวนด้วยไม้พุ่มเพ่ือป้องกัน
อันตรายแก่เด็ก 

 

 
ภาพท่ี 2.5กรณีศึกษาโรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 
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ภาพท่ี 2.6พ้ืนทางเดิน 

 

ภาพท่ี 2.7สนามเด็กเล่นที่ลดการกระแทก 

 

 

ภาพท่ี 2.8เครื่องเล่นเป็นพ้ืนที่โล่งและไม่มีนํ้าท่วมขัง 
 

 

ภาพท่ี 2.9คูระบายนํ้า 
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 2.6.2การศึกษาพ้ืนที่สวนวชิรเบญจทัศ 
  เหตุผลในการเหลือกรณีศึกษาที่สวนวชิราเบญจทัศ เน่ืองจากมีพ้ืนที่สนามเด็กเล่นที่
น่าสนใจ ในเรื่องของการวางผังสนามเด็กเล่น การเลือกพรรณไม้ที่ใช้ในสนามเด็กเล่น ชนิด
ของเด็กเล่น ชนิดของเครื่องเล่นและวัสดุที่ใช้ในสนามเด็กเล่น ในการนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ปรับปรุงให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

2.6.2.1 การศึกษาพ้ืนที่โครงการ 
    1) การวางกิจกรรมในพ้ืนที่ ส่วนของสนามเด็กเล่นของสวนวชิรเบญทัศน้ัน 
มีการแยกประเภทของเคร่ืองเล่นระหว่างเด็ก และระหว่างเครื่องเล่นของเด็กโต อย่างเป็นสัดส่วน การ
เข้าถึงแต่ละพ้ืนที่สามารถเข้าถึงโดยการสะดวก ดูเป็นระเบียบ มีการจัดวางโต๊ะม้าน่ังอยู่ด้านข้างเพ่ือ
น่ังพัก หรือให้ผู้ปกครองน่ัง โดยวัสดุเป็นเหล็ก ไม้ มีความคงทน แข้งแรงและโทนสีและรูปทรงดู
กลมกลืนกับพ้ืนที่สนามเด็กเล่น 

2) รูปแบบการจัดภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่น โดยจะเน้นการใช้ไม้ใหญ่ที่ไม่
เป็นอันตรายต่อเด็ก คือ ต้นสะเดา ต้นปีบ ในการใช้ร่มเงามีลักษณ์เปิดโล่ง ปลูกไม้พุ่มบริเวณขอบ
สนามเด็กเล่นที่ติดกับถนนเพ่ือป้องกันอันตรายแก่เด็ก และมีสีสันที่สวยงาม  

 
  

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.10ไม้ยืนต้น 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 

 

 
ภาพท่ี 2.11ไม้พุ่ม 
ที่มา : https://www.poolprop.com 
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3) องค์ประกอบด้านภูมิทัศน์ ภายในสนามเด็กเล่น จะใช้แผ่นทางเดินในการ
ทําเป็นทางเดินในระดับเด่ียวกับพ้ืนที่สนามเด็กเล่น ข้อดี คือนํ้าสามารถซึมผ่านได้ดี นํ้าไม่ท่วมเวลาฝน
ตก มีความแข็งแรง พ้ืนของสนามเด็กเล่นจะเลือกวัสดุ ที่ลดจากกระแทกจากการเล่น โดยการใช้ทราย 
และแผ่นยางในการทําสนามเด็กเล่น มีป้ายบอกแยกชนิดของเครื่องเล่นระหว่างเด็กเล็กและเด็กโต 
ภายในสนามบริเวณเด็กเล่นยังมีถังขยะคอยอํานวยความสะดวกอยู่โดยรอบพ้ืนที่สนาม 

 

 
ภาพท่ี 2.12สนามเด็กเล่น 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki 

 

                              
 

ภาพท่ี 2.13สนามเด็กเล่น2 
ที่มา :https://th.wikipedia.org/wiki 
 
  
 
 
 
 
           
  
 

ภาพท่ี 2.14จุดวางถังขยะที่คอยอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 



 
 

 
 

บทที่ 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

 
การศึกษาและการวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการ โรงเรียนวัดหว่านบุญเป็นโรงเรียนประถมศึกษา 

สํากัดสํานํางานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่ในเขตต้ังอยู่เลขท่ี 19/1 
หมู่ที่ 3 ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือนําข้อมูลไปประกอยในการออกแบบ
โครงการจึงจําเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ แล้วนํามาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในแนวทางการออกแบบหรือแก้ไข้
ปัญหาต่างๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลทําให้ การออกแบบพ้ืนที่โครงการน้ันสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ันการศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุปลักษณะพ้ืนที่หา
ศักยภาพ 

 
3.1 การศึกษาท่ีตั้งของจังหวัดปทุมธานี 

3.1.1 ตราประจําวันจังหวัดปทุมธานี 
 ดอกบัว ต้นข้าว หมายถึง ความสมบูรณ์ด้วย พืชพันธ์ุธัญญาหาร 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.1 ดอกบัวและต้นข้าว 
ที่มา : https://www.it-gateways.com 
 

3.1.2 คําขวัญประจําจังหวัดปทุมธานี 
  ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เช้ือชาวมอญ นครธรรมะ พระตําหนักรวมใจ สดใส
เจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม 

3.1.3 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี 
  เดิมจังหวัดปทุมธานีเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับต้ังแต่รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อพุทธศักราช 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อน
ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธ์ิสมภารสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้
ครอบครัวมอญเหล่าน้ัน ไปต้ังบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกได้พัฒนามากขึ้น
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เป็นลําดับต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้า
มาพ่ึงพระบรมโพธ์ิสมภารอีก เป็นครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง พระกรุณา โปรดเกล้าฯ 
อนุญาตให้ต้ังบ้านเรือนที่บ้านสามโคก และคร้ังสุดท้าย ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะ เข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนต้ังบ้านเรือนอยู่ที่ บ้านสามโคก อีก
เช่นเดียวกัน ฉะน้ันจาก ชุมชนขนาดเล็ก “บ้านสามโคก” จึงกลายเป็น “เมืองสามโคก” ในกาลต่อมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเอาพระทัยใส่ดูแล ทํานุบํารุงชาวมอญเมืองสามโคกมิได้ขาด 
ครั้งเมื่อเดือน 11 พุทธศักราช 2358 ได้เสด็จประพาสออกเย่ียมพสกนิกรที่เมืองสามโคก และประทับ
ที่พลับปลาริมแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งซ้าย เย้ืองเมืองสามโคก ยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาวมอญเป็นล้น
พ้น จึงได้พากันหลั่งไหลนําดอกบัวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็น ราชสักการะอยู่เป็นเมืองนิจ ยังความ
ซาบซึ้งในพระราชหฤทัยเป็นที่ย่ิง จึงบันดาลพระราชหฤทัยให้พระราชทานนามเมืองสามโคก เสียใหม่
ว่า “เมืองประทุมธานี” ซึ่งวันน้ันตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2358 ด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณดังกล่าวช่ือเมืองปทุมธานีจึงได้กําเนิดนับต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมาในปีพุทธศักราช 2461 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คําว่า “จังหวัด” แทน “เมือง” และ
ให้เปลี่ยนการเขียนช่ือจังหวัดใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี เมื่อ พ.ศ.2475 
จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 7 อําเภอ ดังที่เป็นเช่นปัจจุบันน้ี 

นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเได้พระราชทานนามเมืองประทุมธานีเป็นต้นมา 
จังหวัดปทุมธานีก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลําดับ เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ มีศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อ่ืนๆ 
เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวปทุมธานี ภาคภูมิเป็นอย่างย่ิงและเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองมากย่ิงขึ้นต่อไปในอนาคต (ประวัติปทุมธานี สืบค้นจาก https : www.pathumpao.go.th, 2560) 

3.1.4 ที่ต้ังของจังหวัดปทุมธานี 
  ต้ังอยู่ในภาคกลางมีเน้ือที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ

953,660 ไร่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงคือ 

3.1.5 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบางไทร อําเภอบางปะอิน และอําเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  และอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐมและอําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
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  ทิศใต้  ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
  3.1.5.1 ที่ต้ังของจังหวัดปทุมธานี ต้ังอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศา
เหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือที่
ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศ
เหนือตามทางหลวงแผ่นดินเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร 
 3.1.5.2 อาณาเขตติดต่อ 

  ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ทิศใต้  ติดกับจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 
  ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดนนทบุรี 

 ภูมิประเทศลักษณะพ้ืนที่โดยท่ัวไปเป็นที่ราบลุ่มอยู่บนสองฝั่งของลํานํ้าเจ้าพระยา ซึ่งไหล
ผ่านใจกลางจังหวัด แยกพ้ืนที่ออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งตะวันออกประกอบด้วย อําเภอธัญบุรี อําเภอล้าลูกกา 
อําเภอคลองหลวง และอําเภอหนองเสือ ฝั่งตะวันตกประกอบด้วย อําเภอลาดหลุมแก้ว ส่วนอําเภอ
เมือง และอําเภอสามโคก มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งสองฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา มีคลองสาขามากมายที่แยก
ออกจากแม่นํ้าเจ้าพระยา และแยกเป็นคลองซอยไหลผ่านอาณาบริเวณต่างๆ โดยทั่วไป จังหวัด
ปทุมธานีมีพ้ืนที่ 2 ใน 3 เป็นนาข้าว ที่เหลือนอกน้ันเป็นไร่และสวน 

ลักษณะอากาศท่ัวไปจังหวัดปทุมธานีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท้าให้บริเวณจังหวัด
ปทุมธานีประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดูฝนท้าให้อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตก 

ฤดูกาลพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัด
ปทุมธานี ออกเป็น 3 ฤดูดังน้ี 

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุม 
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ตะวันออกเฉียงเหนือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งจะ
แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทําให้อากาศเย็นและแห้งแล้ง แต่เน่ืองจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ทาง
ตอนกลางของประเทศใกล้อ่าวไทย อากาศจึงไม่หนาวเหมือนจังหวัดที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ 
โดยจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายอุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีอากาศร้อน เดือนธันวาคมและ
มกราคมเป็นเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดในรอบปีของจังหวัดปทุมธานี 
 ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะน้ีจะมีหย่อมความกดอากาศตํ่าเน่ืองจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงน้ีเป็นลมฝ่ายใต้ ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว
ทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน เน่ืองจากดวงอาทิตย์ได้โคจรจากซีกโลกใต้มาอยู่ใน
ละติจูดที่ต้ังฉากกับประเทศไทย จึงได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เต็มที่ 
 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียง 

 
 

 

 
 
 

เรื่อง: โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ  
แสดง: ที่ต้ังจังหวัดปทุมธานี ภาพท่ี 3.2 
สัญลักษณ ์: 
 
   การเช่ือมโยงขอบเขต 
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ใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ําที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเล่ือน
ขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้ท้าให้มีฝนตกชุกขึ้นต้ังแต่
กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มี
ความช้ืนสูง 
 อุณหภูมิเน่ืองจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มของภาคกลาง มีลํานํ้าเจ้าพระยาไหลผ่าน 
และได้รับกระแสลมฝ่ายใต้จากทะเลเป็นประจ้า จึงท้าให้อากาศไม่ค่อยจะร้อนอบอ้าวมากนักในช่วง
ฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวก็ไม่ค่อยจะหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดเฉล่ีย 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 24 - 26 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน
เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปีส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนธันวาคมและ
เคยตรวจวัดอุณหภูมิตํ่าที่สุดได้ 11.5 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุด
วัดได้ 40.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2547 
 ฝนจังหวัดปทุมธานีมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มนํ้าและมีพ้ืนที่ไม่ค่อยกว้างขวางนัก ท้าให้
ปริมาณฝนต่างกันไม่มาก ปริมาณฝนรวมตลอดปีของพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1,200 -1,400 
มิลลิเมตร เว้นแต่บริเวณบางพ้ืนที่ของอําเภอลําลูกกา อําเภอธัญบุรี และอําเภอหนองเสือที่มีปริมาณ
ฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,400 มิลลิเมตร โดยฝนที่เกิดขึ้นเป็นฝนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วง
ฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และบางปีในช่วงฤดูฝนน้ีอาจมีพายุดีเปรสช่ันเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัด
ปทุมธานีหรือใกล้เคียง ท้าให้ฝนตกเพ่ิมขึ้นอีก 
 พายุหมุนเขตร้อนพายุหมุนที่เคลื่อนผ่านเข้าสู่บริเวณจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นพายุ
ดีเปรสช่ันที่มีกําลังอ่อนและความรุนแรงมีไม่มากนัก แต่ส่งผลให้มีฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงเป็น
ครั้งคราว บางครั้งอาจท้าให้เกิดนํ้าท่วมได้ โดยพายุดีเปรสช่ันดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสช่ันที่
อ่อนกําลังลงจากพายุโซนร้อนที่มีถิ่นกําเนิดจากทะเลจีนใต้เป็นส่วนใหญ่ โดยในช่วงฤดูฝนเคยมีพายุ
ดีเปรสช่ันซึ่งอ่อนกําลังลงจากพายุโซนร้อน “คิม” พัดผ่านจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2526 และในช่วงฤดูหนาวเคยมีพายุดีเปรสช่ันที่อ่อนกําลังลงจากไต้ฝุ่น “FREDA” พัดผ่านจังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2510 จากสถิติที่บันทึกต้ังแต่ปี 2494 ถึง 2556 พบว่ามีพายุหมุน
เขตร้อนเคลื่อนผ่านจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด 3 ลูก โดยมีกําลังแรงเป็นพายุดีเปรสช่ันโดยเคลื่อนเข้ามา
ในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก(2494) เดือนตุลาคม 1 ลูก (2526) และเดือนพฤศจิกายน 1 ลูก(2510) 
  3.1.5.3 ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่นํ้า
โดยมีแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีและอําเภอสามโคก ทําให้
พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่นํ้า
เจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอําเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของอําเภอเมืองและอําเภอสามโคก 
กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่นํ้าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอเมืองบางส่วน 
อําเภอธัญบุรี อําเภอคลองหลวง อําเภอหนองเสือ อําเภอลําลูกกา และบางส่วนของอําเภอสามโคก 
โดยปกติระดับนํ้าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตรซึ่งทําให้เกิดภาวะนํ้า
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ท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว่าง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่ง
ขวาของแม่นํ้าเจ้าพระยา สําหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่นํ้าเจ้าพระยาน้ันเน่ืองจากประกอบด้วยคลอง
ซอยเป็นคลองชลประทานจํานวนมากสามารถควบคุมปริมาณนํ้าได้ทําให้ปัญหาเก่ียวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า 
  3.1.5.4 สภาพดินโดยทั่วไปพ้ืนที่โครงการ ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดิน
เป็นเปรี้ยวปานกลางถึงกรดจัดมี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะของดินภายในพ้ืนที่สามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดินนาดี มีพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาที่มีสภาพเป็นกรดจัดมีพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ70 เน่ืองจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวทําให้การระบายน้ําไม่ดี และการไหล่บ่าของ
นํ้าบนผิวดินช้า ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวทําให้ไม่เหมาะสําหรับปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตตํ่าซึ่งต้องมี
การปรับปรุง โดยการใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตขึ้น 

 3.1.5.5 แหล่งนํ้าแหล่งนํ้าที่สําคัญของจังหวัดปทุมธานี นอกจากแม่นํ้าเจ้าพระยา
แล้วยังมีระบบคลองส่งนํ้าชลประทาน และคลองธรรมชาติ เช่น คลองควาย คลองเชียงรากน้อย 
คลองบางเตย คลองบางโพธ์ิ คลองแม่นํ้าอ้อม คลองบางหลวง คลองหกวา คลองรังสิตประยูรศักด์ิ
และคลองระพีพัฒน์ เป็นต้น ซึ่งรับนํ้าจากแม่นํ้าป่าสักเขื่อนพระรามหกนอกจากแหล่งนํ้าต่างๆแล้ว 
จังหวัดปทุมธานี ยังเป็นจุดสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าเจ้าพระยา เพ่ือนํานํ้าดิบมาผลิตนํ้าประปา ให้บริการใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยมีสถานีสูบนํ้าบริเวณตอนล่างของปากคลองอ้อม ตําบลบ้าน
กระแซง อําเภอเมืองปทุมธานี เพ่ือส่งนํ้าตามคลองส่งนํ้าตามคลองส่งนํ้าดิบไปยังโรงกรองนํ้าที่บางเขน 
สวนเสน และเพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้าที่จะนํามาผลิตเป็นประปา 

 

 
ภาพท่ี 3.3 ต้นทองหลางด่าง 
ที่มา : https://medthai.com/ทองบ้าน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่างบุญ  
แสดง : แผนที่แสดงอาณาเขตติดกับต่อกับจังหวัด ภาพท่ี 3.4 
สัญลักษณ ์: -  
ที่มา : https://www.novabizz.com/Map/48.htm 
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3.2 ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
3.2.1 ที่ต้ังและอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่ 

  3.2.1.1 ที่ต้ังโครงการ โรงเรียนวัดหว่านบุญ ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  มีพ้ืนที่รวมท้ังหมด6ไร่หรือ 11,544 ตารางเมตรเป็นที่ดินของกรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงการคลัง และอยู่ในเขตท้องที่บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองหก โรงเรียน
วัดหว่านบุญเปิดสอนในระดับอนุบาล 1 อนุบาล 2 รวมเด็กอนุบาลท้ังหมดมี 126 คนและ
ประถมศึกษา 1ถึงประถมศึกษา 6 มีนักเรียน 275 คน ขุนรักษานิกรเป็นครูใหญ่ มีครู 11 คน ภิกษุ
เป็นครูสอน 1 รูป นักการภารโรง 1 คน  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเสื่อมโทรมบางพื้นที่สาธารณูปโภคชํารุด
เสียหายและปล่อยรกร้าง 

3.2.1.2 มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 
   ทิศเหนือ ติดกับริมคลอง 

   ทิศใต้  ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
   ทิศตะวันออก ติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ทิศตะวันตก ติดกับวัดหว่านบุญ 
 

 
ภาพท่ี 3.5 พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนถนนและริมคลอง 
 

 
ภาพท่ี 3.6 พ้ืนที่ที่ว่างของชาวบ้าน 



34 
 

 

 
ภาพท่ี 3.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
ภาพท่ี 3.8 วัดหว่านบุญ 
 

3.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
พ้ืนที่โครงการต้ังอยู่ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทยจาก

การศึกษาลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดปทุมธานีในปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
  3.2.2.1 อุณหภูมิในปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 
   อุณหภูมิเฉลี่ยจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 29.60 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมเฉล่ีย 31.94 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิตํ่าสุดเดือนในเดือนมกราคมเฉลี่ย 26.32 องศาเซลเซียส 
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แผนภูมิที่ 3.1 แสดงสถิติอุณหภูมิในปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 

 
 3.2.2.2 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
  ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยจากเดือนมกราคมถึงธันวาคม คือ ร้อยละ 65.21 
  ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนกรกฎาคม คือ ร้อยละ 74.60 
  ความช้ืนสัมพัทธ์ตํ่าสุดในเดือนธันวาคม คือ ร้อยละ 55.0 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3.2 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์ในปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
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ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 
 3.2.2.3 ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
  ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยเดือนมกราคมถึงธันวาคม คือ 96.59 มิลลิเมตร 
  ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายน คือ 313.68 มิลลิเมตร 
  ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตํ่าสุดในเดือนธันวาคม คือ 0.54 มิลลิเมตร 

 
แผนภูมิที่ 3.3 แสดงปริมาณนํ้าฝนในปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 
 
 3.2.2.4 ความเร็วลมเฉลี่ยในปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
  ความเร็วลมเฉลี่ยจากเดือนมกราคมถึงธันวาคม คือ 8.88กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
  ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคม คือ 12.76กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
  ความเร็วลมตํ่าสุดในช่วงเดือนมกราคม คือ 4.6กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

 
แผนภูมิที่ 3.4 แสดงความเร็วลมในปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 
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3.2.2.5 ปริมาณแสงแดดเฉลี่ย พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
 ปริมาณแสงแดดเฉลี่ยเดือนมกราคมถึงธันวาคม คือ 5.96 ช่ัวโมง/วัน 
 ปริมาณแสงแดดเฉลี่ยสูงสุดเดือนกุมภาพันธ์ คือ 7.44 ช่ัวโมง/วัน 
 ปริมาณแสงแดดเฉลี่ยตํ่าสุดเดือนกรกฎาคมและกันยายน คือ 3.44 ช่ัวโมง/วัน 

 
แผนภูมิที่ 3.5 แสดงปริมาณแสงแดดในปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 
 

สภาพภูมิอากาศมีบทบาทสําคัญต่อมนุษย์มาโดยตลอด ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามนุษย์มัก
เฝ้าดูและเรียนรู้ลักษณะอากาศเรียนรู้วิถีทางที่สภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์ จากสภาพภูมิอากาศแบบหน่ึง และหลีกเลี่ยงจากสภาพภูมิอากาศแบบหน่ึงที่
ไม่เอ้ืออํานวยให้เกิดประโยชน์ เพ่ือที่จะสามารถจัดการกับชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละ
สภาพอากาศ เช่นการทําการเกษตรและการเดินทาง เป็นต้น ข้อมูลภูมิอากาศในปัจจุบันจึงนับมี
ประโยชน์ต่อมนุษย์ 

สรุป ในการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ ในปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์
ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ และการเลือกใช้พรรณไม้ให้เหมาะสมกับ
สภาพอากาศ 
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3.2.4 ลักษณะพ้ืนที่โดยรอบโครงการ  

 การใช้ที่ดินโดยรอบของพ้ืนที่ศึกษารอบๆ โครงการ จากการสํารวจอาคารสถานที่ 

ภายในบริเวณโรงเรียนวัดหว่านบุญรอบพ้ืนที่พบว่ามีอาคารสถานที่และพื้นที่ใกล้เคียง  

 

                    4  
 

 
เรื่อง : การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ  
แสดง : แผนที่แสดงการเข้าถึงโรงเรียนวัดหว่านบุญ ภาพท่ี 3.9 
สัญลักษณ ์: - 
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เรื่อง : การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ  

แสดง : แผนทีแ่สดงอาณาเขตติดต่อโดยรอบของโรงเรียนวัดหว่านบุญ ภาพท่ี 3.10 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
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  3.2.4.1 พ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันออก เป็นพ้ืนที่ติดกับถนน พ้ืนที่ส่วนน้ีเป็นถนนเป็น
สายหลักมีรถสัญจรไปมาตลอกเวลา จึงส่งผลกระทบกับพ้ืนที่โครงการ เช่น ปัญหาทางด้านฝุ่นละออง 
ปัญหาทางด้านเสียง ควรมีการแก้ไขปัญหาโดยการปลูกต้นไม้ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง และลด
ปัญหาทางด้างเสียงด้วย 

 
ภาพท่ี 3.11 พ้ืนที่โครงการบริเวณทางด้านทิศตะวันออก 

 
3.2.4.2 พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้เป็นพ้ืนที่สระเลี้ยงปลาของชาวบ้าน 

 
ภาพท่ี 3.12 พ้ืนที่โครงการบริเวณทางด้านทิศตะวันตก 
 

 3.2.4.3 พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือ ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ภาพท่ี 3.13 พ้ืนที่โครงการบริเวณทางด้างทิศเหนือ 
 
  3.2.4.4 พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้ เป็นพ้ืนที่ติดกับวัด ส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ทางด้าน
ทัศนียภาพและมุมมอง ควรปลูกต้นไม้ปิดก้ันเพ่ือบังสายตาผู้ใช้บริการเพ่ือให้เกิดความสวยงามมากข้ึน 

 
ภาพท่ี 3.14 พ้ืนที่โครงการบริเวณทางด้านทิศใต้ 
 

3.2.5 ลักษณะการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 
เน่ืองจากบริเวณท่ีต้ังโครงการในปัจจุบัน มีการสร้างอาคารข้ึนแล้ว แต่มีพ้ืนที่ว่าง

ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ดังน้ันในอนาคตมีการพัฒนาพื้นที่โครงการให้เหมาะสมต่อผู้ใช้โครงการ
แบ่งเป็นพ้ืนที่ในการศึกษาดังน้ี 

3.2.5.1 พ้ืนที่สนามฟุตบอล ปัจจุบันสนามกีฬามีการใช้งานจากบุคคลภายใน
โรงเรียน อาจารย์และเด็กนักเรียน ในการเล่นกีฬา ฟุตบอล กีฬาสีของโรงเรียนวัดหว่านบุญ เทอมละ
ครั้ง ประเภทของกีฬา เช่น การแข่งขันฟุตบอล และกรีฑา 

 1) ปัญหาคือ พ้ืนที่บริเวณน้ีบางส่วนมีนํ้าท่วมขัง มีหญ้าขึ้นเล็กน้อยทําให้
เวลาเล่นกีฬาแล้วเกิดหกล้มก็จะได้รับบาดเจ็บได้ และเน่ืองจากผู้ใช้สนามกีฬาที่มีจํานวนมากสิ่งอํา
อวยความสะดวก เช่น โต๊ะ ม้าน่ัง ถังขยะ มีไม่มากพอต่อผู้ใช้ และบริเวณพ้ืนที่สนามกีฬาเป็นพ้ืนที่โล่ง
แจ้งขาดการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา 

 2) วิธีการแก้ปัญหา ควรมีการปรับสนามกีฬาใหม่ และปลูกหญ้าในสนาม
ใหม่ เพ่ือความเหมาะสมละสวยงาม ควรมีการปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ร่มเงาแก่ผู้ใช้และสิ่งอํานวยความ
สะดวกควรจัดให้เพียงพอต่อผู้ใช้ 
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ภาพท่ี 3.15 สนามกีฬาของโรงเรียนวัดหว่านบุญ 
 

3.2.5.2 พ้ืนที่โรงอาหาร ปัจจุบันพ้ืนที่โรงอาหารของโรงเรียนมีการทําอาหารกลางวัน
สําหรับเลี้ยงเด็กอนุบาล 

 
ภาพท่ี 3.16 พ้ืนที่โรงอาหาร 
 

3.2.5.3 พ้ืนที่อาคารเรียน ปัจจุบันมี 3 อาคารเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย อาคารการ
บริหารส่าวนชงทวดปทุมธานี อาคารเรียนสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาคารเรียน
เรียนไม้ 
   1) ปัญหาคือ เ น่ืองจากมีบุคคลจํานวนมากที่ เข้ามาใช้ พ้ืนที่อาคาร
อเนกประสงค์ ในการทํากิจกรรม สิ่งอํานวยความสะดวก เช่นโต๊ะม้าน่ัง ถังขยะ มีไม่เพียงพอต่อ
จํานวนผู้ใช้ และนอกจากนี้พ้ืนที่โดยรอบอาคารอเนกประสงค์ เป็นพ้ืนที่โล่งแจ้งไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่
ค่อยให้เงาร่มแก่พ้ืนที่น้ี มีแสงแดดจัดในตอนกลางวันไม่ค่อยมีมุมน่ังพักผ่อน 
   2) วิธีการแก้ปัญหา ควรปลูกพืชพรรณไม้ที่สามารถให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่ และ
จัดมุมน่ังพักผ่อนสําหรับผู้ใช้โครงการ พรรณไม้ควรปลูกพืชพรรณไม้ที่มีรูปทรงสวยงาม เพ่ือสร่าง
จุดเด่นให้กับอาคาร และจะไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้โครงการ และเพ่ิงสิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอ 
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ภาพท่ี 3.17 อาคารเรียนสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เป็นพ้ืนที่โล่งไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา ส่งผลกระฝุ่นละอองเข้าอาคารเรียนได้และ
ได้รับแสงแดดตลอดวัน จึงทําให้ส่งผลกระทบการเรียนการสอน 

 
ภาพท่ี 3.18 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
 

เป็นพ้ืนที่โล่งไม่มีต้นไม้ให้ร่มเง่า และส่งผลกระฝุ่นละอองเข้าอาคารเรียนได้และ
ได้รับแสงแดดตลอดวัน 

 
ภาพท่ี 3.19 อาคารเรียน 
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พ้ืนที่โล่งเป็นพ้ืนที่จอดรถไม่มีอะไรช่วยบังแสงจึงทําให้พ้ืนที่น้ีได้รับแสงแดดทั้งวัน
ควรมีการแก้ไขปัญหา 

 
ภาพท่ี 3.20 พ้ืนที่บริเวณสนามเด็กเล่น 

 
เป็นพ้ืนที่สนามเด็กมีความเสื่อมสภาพอาจจะทําให้เกิดอันตรายแก่เด็กได้ควรมีการแก้ไข

เพ่ือให้ความปลอดภัยแก่เด็ก 

                               
ภาพท่ี 3.21 ที่บริเวณห้องนํ้า 
 

                       
ภาพท่ี 3.22 พ้ืนที่บริเวณป้ัมสูบนํ้า                        
 

    
ภาพท่ี 3.23 พ้ืนที่บริเวณอ่างล้างหน้า 
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ตารางที่ 3.1 พืชพรรณไม้เดิมในโครงการ 

 

ชนิด ลักษณะพืชพรรณ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ 
 

ปรง 

 
 

        เหลืองปรีดียาธร 

 
 

           หมากเหลือง 

 
 
        ราชพฤกษ์ 

 

 
เป็นต้นไม้เปลือกสีนํ้าตาล มีรอย
แผลใบที่ลําต้น  มีเหง้าก่ึงใต้ดิน 
ลําต้นคล้ายปาล์ม สูงประมารณ 
2 - 4 เมตร 
 
 
 
 
 
ต้นเหลืองปรีดียาธรน้ี เป็นไม้ต้น
ขนาด เล็ ก  ความสู ง เ ต็มที่ ก็
ประมาณ 8 - 9 เมตร เป็นต้นไม้
ผลัดใบมีใบย่อยๆ ประมาณ 4 - 
7 ใบ ลักษณะใบเป็นทรงเรียวรี 
ใบไม่ใหญ่ 
 
 
เป็นปาล์มประดับชนิดหน่ึงที่
นิยมปลูกประดับเมื่อโตเต็มที่จะ
สูงได้ถึง 8 เมตร ขนาดลําต้น
ประมาณ 4 - 8 เซนติเมตร 
 
 
 
ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาด
กลางความสูงเ10เ-เ20เเมตร 
ดอกข้ึนเป็นช่อยาวเ20เ -เ40 
เซนติเมตร 

 
1. ทนต่อทุกสภาพแวดล้อมดูแล
ง่าย 
2. รูปทรงสวยงาม 
3. เป็นพืชโตช้า ดูแลง่าย 
 
 
 
 
 
1. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
2. ให้รม่เงาได้ดี 
3. เจริญเติบโตเร็ว 
4. มีทรงพุ่มทีส่วยงาม 
 
 
 
 
1. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
2. ให้รม่เงาได้ดี 
3. เจริญเติบโตเร็ว 
4. มีทรงพุ่มที่สวยงาม 
 
 
 
1. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
2. ให้รม่เงาได้ดี 
3. เจริญเติบโตเร็ว 
4. มีทรงพุ่มทีส่วยงาม 
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ตารางที่ 3.1 พืชพรรณไม้เดิม (ต่อ) 

ชนิด ลักษณะพืชพรรณ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ 
 
             ทองอุไร 

 
 
 
 

 
               พิกุล 

 
 
 

         ตีนเป็ดนํ้า 

 
 

 
 
เป็นไม้ พุ่มขนาดเล็กสูง 2เ-เ4 
เมตร ลําต้นเล็ก แผ่ก่ิงด้านบน
เป็นพุ่มกลม โปร่งมีใบย่อยที่
ปลายสุด จํานวน 7 - 11 ใบ สี
เขียวอ่อน ขอบใบย่อยหยิกเป็น
ฟันเลื่อย ผิวสัมผัสละเอียด ลํา
ต้นสี นํ้าตาลนวลตลอดทั้งต้น 
ก้านใบช่อดอกอ่อนเป็นสีเขียว 
 
พิกุลเป็นไม้ยืนต้น ใบเด่ียว เรียง
เวียนสลับรูปรี รูปไข่กว้าง 2เ-เ6
เซนติเมตร ยาว7เ-เ1เเซนติเมตร  
ปลายใบแหลมเป็นต่ิงขอบใบ
เป็นคลื่น ดอกเด่ียว 
นิ ยมปลู ก เ ป็ น ไม้ ป ร ะ ดั บ  มี
ลักษณะเป็นทรงพุ่มกลม  ใบ
แน่น เป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีนํ้ายาง
สีขาว กลีบดอกมีความสวยงาม 
มีสีขาว เป็นไม้ที่ปลูกได้ง่าย ขึ้น
ได้ดี ต้องการแดดและความช้ืน
สูง สูงเต็มที่ประมาณ 12 เมตร 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลําต้น 

 
 
1. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
2. ให้ร่มเงาได้ดี 
3. เจริญเติบโตเร็ว 
4. มีทรงพุ่มที่สวยงาม 
 
 
 
 
 
 

1. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
2. ให้รม่เงาได้ดี 
3. เจริญเติบโตเร็ว 
4. มีทรงพุ่มทีส่วยงาม 
 
 

 

1. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
2. ให้ร่มเงาได้ดี 
3. เจริญเติบโตเร็ว 
4. มีทรงพุ่มที่สวยงาม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ 
แสดง : พืชพรรณไม้เดิม ภาพท่ี 3.25 
สัญลักษณ ์: -  
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  3.2.9 ลักษณะทางธรณีวิทยา 

         กลุ่มชุดดินที่ 11 การจําแนกดินการกําเนิด ตะกอนภาคพ้ืนสมุทรผสมกับตะกอนลํา
นํ้าสภาพพ้ืนที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 1 % การระบายนํ้า ค่อนข้างเลวการไหลบ่าของนํ้าบนผิว
ดิน ช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ํา ช้าพืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทํานา ยกร่องปลูกส้ม 
สน หรือพืชผักการแพร่กระจาย พบทางตะวันออกเฉียงใต้   ของที่ราบลุ่มภาคกลางการจัดเรียงช้ันดิน
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีดําหรือสีเทาเข้ม มีจุดประสี นํ้าตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.0 - 5.0) มักมีรอยแตกระแหงที่ผิวหน้าดินในฤดู
แล้ง ดินบนตอนล่างสีนํ้าตาลปนเทา หรือนํ้าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีแดง หรือสีแดงปนเหลือง ที่
ระดับความลึกประมาณ 50 – 100 เซนติเมตร พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ดินล่าง

ตอนล่างเป็นดินเหนียว พบรอยไถและผิวหน้าอัดมัน ส่วนที่ระดับลึกกว่า 100 - 150 เซนติเมตร ลงไป
มีลักษณะเป็นดินเลน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH <4.0) 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ 
ความจุ

แลกเปลี่ยน
แคตไอออน

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0 - 25 ปานกลาง สูง ตํ่า ตํ่า สูง ปานกลาง 
25 - 50 ปานกลาง สูง ตํ่า ตํ่า สูง ปานกลาง 
50 - 100 ตํ่า สูง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินเสนา ชุดดินองครักษ์ ชุดดินธัญบุรี ชุดดินอยุธยา และชุดดินมหา
โพธ์ิ ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ เป็นกรดจัดมาก หรือเป็นดินเปรี้ยวจัด เกิดการตรึงธาตุอาหารและมี
สารที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก 
             ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควบคุมนํ้าใต้ดินเพ่ือป้องการเกิดออกซิเจนของไพไรต์ การ
ยกร่องปลูกพืชเป็นวิธีหน่ึงที่สามารถป้องกันการเกิดกรดดังกล่าวได้ ถ้าจะใช้ปลูกข้าว ควรใช้ปูนมาร์ล
ในอัตรา 2 ตันต่อไร่ ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ย ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ถ้าค่าปฏิกิริยาดิน วัดได้น้อยกว่า 
4.5 และถ้าค่าปฏิกิริยาดินสูงกว่า 4.5 ใช้ปุ๋ยและหินฟอสเฟตก็พอ เลือกพันธ์ุพืชที่เหมาะสม 
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3.2.10 ทัศนียภาพของโครงการ 
จากการสํารวจสภาพพ้ืนที่โครงการ สามารถแบ่งลักษณะของมุมมองได้เป็น 2 ลักษณะ 

คือมุมมองที่มองจากภายนอกสู้พ้ืนที่ภายในที่โครงการ และมุมมองที่มองจากภายในสู้พ้ืนที่ภายนอก
โครงการ 

3.2.10.1 มุมมองจากพ้ืนที่ภายนอกโครงการเข้าสู้ภายในพ้ืนที่โครงการ 
    1) ทัศนียภาพมุมมองทางด้านทิศตะวันออกเป็นมุมมองแบบเปิด
กว้าง เป็นมุมมองที่มองเห็นทั้งป้ายโครงการ 

 
 
 
 

                                              
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ 
แสดง : สภาพภูมิอากาศและการโคจรของแสงของโรงเรียนวัดหว่านบุญ ภาพท่ี 3.26 
สัญลักษณ ์: ได้รับแสงช่วงเช้าทิศทางลม              ได้รับแสงช่วงบ่าย 

พ.ค‐ต.ค 

พ.ย‐ ม.ค 
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ภาพท่ี 3.27 มุมมองจากถนนหน้าป้ายโครงการ 

 

 
ภาพท่ี 3.28 แง่มุมมองทิศเหนือ 
 
    2) ทัศนียภาพมุมมองทางด้านทิศเหนือเป็นมุมมองเปิดกว้างเป็น
มุมมองที่เห็นทัศนียภาพบริเวณด้านข้างอาคาร 

 
ภาพท่ี 3.29 มุมมองทิศใต้ 
 
    3) ทัศนียภาพมุมมองทางด้านทิศใต้เป็นมุมมองเปิดกว้างเป็น
มุมมองที่เห็นทัศนียภาพบริเวณอาคารเรียน 



51 
 

 
ภาพท่ี 3.30 มุมมองทิศตะวันตก 
    4) ทัศนียภาพมุมมองทางด้านทิศตะวันตกเป็นมุมมองเปิดกว้าง
เป็นมุมมองที่เห็นทัศนียภาพบริเวณอาคารเรียน 
 
 

 

                                                  
 

                      
 

                                                  
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ 
แสดง : มุมมองต่างภายในโรงเรียนวัดหว่านบุญ ภาพท่ี 3.31 
สัญลักษณ ์: แสดงมุมมองจากภายในสู่ภายนอก 
 
              แสดงมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน 
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  3.3.2 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพ้ืนที่ 

 
ภาพท่ี 3.32 ระบบประปาและระบบนํ้า 
 
  3.3.2.1 ระบบประปาและระบบนํ้าภายในพ้ืนที่โครงการเช่ือมต่อกับการประปาส่วน
ภูมิภาคระบบนํ้าที่ใช้สําหรับงาน 

 
ภาพท่ี 3.33 ระบบไฟฟ้า 
 
  3.3.2.2 ระบบไฟฟ้าภายในพ้ืนที่โครงการมีระบบไฟฟ้าเช่ือมต่อกับส่วนภูมิภาคจาก
แนวถนนหลักเข้าสู่ภายในโรงเรียน 

 
ภาพท่ี 3.34 ระบบระบายนํ้า 
 
  3.3.2.3 ระบบระบายนํ้าภายในโครงการพ้ืนที่มีนํ้าขังเมื่อฝนตกจะไหลมาที่อาคาร
เรียนทําให้พ้ืนที่ภายในแชะ 
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3.3.3 รูปแบบสิ่งก่อสร้างเดิม 
ตารางที่ 3.2 สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง 

 
 

 
 
 
 

รูปแบบ ลักษณะสิ่งก่อสร้าง 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

โรงเ รียนมีลักษณะเป็นสามช้ันได้รับการ

ก่อสร้างขึ้นมาใหม่เพ่ือให้ความสะดวกแก่

นักเรียน 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมีลักษณะเป็น 3 ช้ัน ได้รับการ

ก่อสร้างขึ้นมาใหม่เพ่ือให้ความสะดวกแก่

นักเรียน 

 

 

โรงอาหารมีลักษณะด้านข้างเปิดโล่งเพ่ือให้

อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
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3.3 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพื้นท่ีโครงการ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการทั้งสามโซนแบ่งออกเป็นโซนทั้ง 3 ได้ดังน้ี 
 Zone A คือพ้ืนที่บริเวณหน้าอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนชงทวดปทุมธานีและอาคาร
เรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 Zone B อยู่ทางทิศตะวันออกติดกับอาคารเรียนตึกไม้เก่า มีสภาพเส่ือมโทรมจะทําให้เกิด
อันตรายแก่เด็กๆได้ 
 Zone C เป็นพ้ืนที่ลานจอดรถ ติดกับสนามฟุตบอลมีสภาพเป็นพ้ืนที่โล่ง  
 
ตารางที่ 3.3 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

 
 

Zone Prongam potential Remarks 
 
Zone  A 
 
 
 
 
 
 
Zone B 
 
 
 
 
 
Zone C 
 
 
 
 
 

 
พ้ืนที่Zone A อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกและทิศใต้บริเวณ
ด้านหน้าอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนชงทวดปทุมธานี
และหน้าอาคารเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานลักษณะพ้ืนที่โล่งผลกระทบของ ฝุ่นละอองและ
ด้านหน้าอาคารเรียนมีโดมกิจกรรมอยู่ด้านหน้าจะได้รับ
ผลกระทบจากแสงแดดเพราะไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา 
 
พ้ืนที่Zone B อยู่ทางทิศตะวันออกติกับอาคารเรียนตึกไม้
เก่าซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงามีน้อยเกินไปและ
เครื่องเล่นของเด็กมีสภาพเสื่อมโทรมจะทําให้เกิดอันตราย
แก่เด็กๆได้และไม่มี่ที่น่ังสําหรับน่ังพักผ่อน 
 
 
พ้ืนที่Zone C ลานจอดรถ สนามฟุตบอล และป้ายหน้า
โรงเรียน เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่โล่ง จึงรับรับแสงตลอดทั้งวัน
ด้วยเหตุผลน้ีจึงทําให้อุณหภูมิบริเวณน้ีร้อนสูงส่งผลกระทบ
ด้านการใช้พ้ืนที่ 
 

 
ควรมีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เพ่ือให้เกิด
ความสวยงามแก่ผู้
พบเห็น 
 
 
 
ควรเพ่ิมสิ่ ง อํานวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้
เพียงพอและควรมี
การปลูกพืชพรรณไม้
ที่ให้ร่มเงา 
 
ควรมีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เพ่ือให้เกิด
ความสวยงามแก่ผู้
พบเห็น 
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3.4 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
การศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้ ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 

เน่ืองจากพ้ืนที่โครงการมีลักษณะพ้ืนที่ไม่เหมาะสม และยังไม่เพียงพอความต้องการแก่ผู้ใช้ ดังน้ัน
การศึกษาจึงใช้วิธีจากการสอบถามข้อมูลต่างๆ สัมภาษณ์ความต้องการทํากิจกรรมด้านต่างๆ ของผู้ใช้
ต่อพ้ืนที่โครงการ สังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้ ในการทํากิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการ 

3.4.1 ประเภทผู้ใช้โครงการแบ่งได้  2 ประเภทได้แก่ 
 กลุ่มผู้ใช้ประจํา ได้แก่ กลุ่มอาจารย์  กลุ่มนักเรียน มีการใช้พ้ืนที่ในโครงการในวัน

จันทร์ - วันศุกร์ เป็นการเปิดเรียน มีการเรียนการสอน และวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ มีอาจารมาทํางาน
ราชการ และมีผู้ใช้ภายนอกบางส่วนเข้ามาเล่นกีฬา 

 ผู้ใช้ช่ัวคราว ได้แก่ กลุ่มคนภายนอกที่อาศัยอยู่โดยรอบของโรงเรียน กลุ่มผู้ปกครองที่เข้า
มาติดต่อราชภายในโรงเรียน 

3.4.2 ผลการศึกษา  
 นักเรียน มีอายุ 4 - 12 ปี โรงเรียนวัดหว่านบุญเปิดสอนในระดับอนุบาล 1 อนุบาล 

2 รวมเด็กอนุบาลท้ังหมดมี 126 คน และประถมศึกษา 1ถึงประถมศึกษา 6 สอน มีนักเรียน 275 คน 
ขุนรักษานิกรเป็นครูใหญ่ มีครู 11 คน ภิกษุเป็นครูสอน 1 รูป นักการภารโรง 1 คน 

 จากการศึกษาข้อมูลของผู้ใช้โครงการ มีวิธีการศึกษาโดยการสอบถามข้อมูลต่างๆ 
สัมภาษณ์ความทํากิจกรรมด้านต่างๆ ของผู้ใช้ต่อพ้ืนที่โครงการและโดยการสังเกตกลุ่มผู้ใช้เป็น
นักเรียน ในการทํากิจกรรมแต่ละวันในพื้นที่โครงการ เริ่มการใช้พ้ืนที่ ต้ังแต่เวลา 07.00 น. ช่วงเวลา
ก่อนเข้าเรียน เด็กจะใช้ช่วงเวลาน้ีในการว่ิงเล่น เล่นในสนามเด็กเล่น และบางส่วนจะรออยู่ใน
ห้องเรียนรอการเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา 08.00 น. เด็กเข้าแถวตามระดับช้ันต่างๆ  และบางส่วนมี
การเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กอนุบาลจะมีห้องเล่นเฉพาะที่อยู่ในการควบคุมของครูพ่ีเลี้ยง เวลา 
11.00 น.เริ่มพักกลางวัน เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ เป็นช่วงเวลาเด็กใช้เวลาทํากิจกรรมมากที่สุด 
ผู้ชายจะเล่นบริเวณสนาม เช่นการแตะฟุตบอล วิ่งเล่น เด็กผู้หญิงจะนั่งรวมกลุ่มคุยกัน ถึงเวลา 
13.00 น. เด็กจะเข้าช้ันเรียนอีกครั้ง เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป หลังเวลาเลิกเรียนจะมีบางส่วนเล่น
กีฬา บางส่วนเล่นสนามเด็กเล่นเพ่ือรอผู้ปกครองมารับ 

 ผู้บริหารขุนรักษานิกรเป็นครูใหญ่ มีครู 11 คน ภิกษุเป็นครูสอน 1 รูป และนักการ
ภารโรง 1 คน มีอายุ 25 - 60 ปี 
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BUBBLE DIAGRAM 
 

                       

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ 

แสดง : Bubble Diagram ภาพท่ี 3.35 

สัญลักษณ ์: 
               ทางสัญจรหลัก 
               ทางสัญจรรอง 
               การเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรม 
               แนวปิดก้ันสายตาและแสดงขอบเขต 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหว่านบุญ 
แสดง : การแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่โรงเรียนวัดหว่านบุญ ภาพท่ี 3.36 
สัญลักษณ ์: 
                      Zone   A 
                      Zone   B 
                      Zone   C 
 

 

 



บทที่ 4 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 

 
4.1 ผลงานการออกแบบ

 
ภาพท่ี 4.1 บทนําโครงการ (Introduction) 
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ภาพท่ี 4.2 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพท่ี 4.3 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพท่ี 4.4 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพท่ี 4.5 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพท่ี 4.6 แนวคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) 
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ภาพท่ี 4.7 ผังแม่บท (Master Plan) 
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ภาพท่ี 4.8 แบบขยาย (Detail Plan A) 
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ภาพท่ี 4.9 แบบขยาย (Detail Plan B) 
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ภาพท่ี 4.10 แบบขยาย (Detail  Plan C) 
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ภาพท่ี 4.11 แบบขยายสิ่งก่อสร้าง (Detail Construction) 
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ภาพท่ี 4.12 แบบขยายสิ่งก่อสร้าง (Detail Construction) 

 

 



บทที่ 5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 
หลังจากที่โรงเรียนวัดหว่านบุญได้มีการจัดต้ังขึ้นมาหลายปี ด้วยสภาพภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรม

ลงตามกาลเวลา จึงมีนโยบายในการจัดภูมิทัศน์ และแก้ไข้ปัญหาต่างๆ คือ ออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบ

อาคารซึ่งจะต้องทําการออกแบบให้กิจกรรมมีความสอดคล้องกันทั้งกิจกรรมและพ้ืนที่ 

 เน่ืองจากโรงเรียนวัดหว่านบุญมีความต้องการที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ จึงเกิดแนวความคิด

หลัก คือ GREEN  MODERN SCHOOL เรียบง่ายซึ่งได้แนวคิดมาจากความต้องการของผู้ใช้โครงการ

โดยต้องการพ้ืนที่ที่น่ังพักผ่อนที่ร่มเงาพ้ืนที่สนามเด็กเล่นและผู้ใช้โครงการท่ีมีความต้องเป็นพ้ืนที่สี

เขียวจึงมีเป้าหมายในการออกแบบพ้ืนที่โครงการเพ่ือให้พ้ืนที่โครงการได้มีการพัฒนาอย่างมีประโยชน์ 

อีกทั้งเสริมสร้างมุมมองที่สวยงามดึงดูดสาย 

ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาคของโรงเรียนวัดหว่านบุญ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถ

แบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 4 Zone ดังน้ี 

 5.1.1 พ้ืนที่ Zone A บริเวณพ้ืนที่หน้าอาคารเรียนอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานีและอาคารเรียนสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานบริเวณทางด้านทิศตะวันตกและ

ทิศใต้บริเวณพื้นที่เป็นพ้ืนที่โล่งไม่มีการจัดภูมิทัศน์มีสภาพภูมิทัศน์เสื่อมโทรม จึงทําให้ต้องมีการปรับ

ปรับภูมิทัศน์และพ้ืนที่ด้านข้างโมกิจรรมเป็นพ้ืนที่ว่าง จึงได้มีการได้ออกแบบสนามเด็กเล่นของเด็ก

อนุบาล เพ่ือให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิดเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายแก่เด็ก 

 การแก้ไขปัญหา ควรมีการปรังปรุงภูมิทัศน์เพ่ือให้มีความสวยงามแก่ผู้พบเห็น สิ่งอํานวย

ความสะดวก  

5.1.2 พ้ืนที่ Zone B ต้ังอยู่ข้างอาคารเรียนตึกเรียนไม้ซึงเป็นที่พ้ืนสนามเด็กเล่นของเด็ก

อนุบาลและของเด็กประถมร่วมอยู่ด้วยกัน และมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงามีน้อยเกินไปและไม่มีที่น่ังพักผ่อน

พ้ืนที่สนามเด็กเล่นมีสภาพเซื่อมโทรม จึงได้มีการออกแบบแยกสนามเด็กเล่นของเด็กอนุบาลและของ

เด็กประถมแยกกันอยู่ จึงทําให้มีพ้ืนที่มากขึ้นและมีพ้ืนที่สําหรับน่ังพักผ่อน 

 การแก้ไขปัญหาควรมีการจัดภูมิทัศน์พ้ืนที่ในส่วนน้ีให้เหมาะสมและมีความสวยงามควรจัดให้

มีมุมน่ังพักผ่อน หรือทํากิจกรรมนอห้องเรียน 

 5.1.3 พ้ืนที่ Zone C สนามหญ้าฟุตบอล สนามเป็นหลุมเมื่อเกิดฝนตกจะมีนํ้าท่วมไหลเข้า

อาคารเรียนและสนามหญ้าได้เสื่อมสภาพและหญ้าสนามได้ตายจึงทําให้เกิดลูกรังและทํากิจกรรมใน

สนามเมื่อเกิดหกล้มจึงให้ให้เกิดอันตรายได้แก่ผู้ใช้และ ไม่มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและเก้าอ้ีให้น่ังพ้ืนที่ลาน
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รอดรถเป็นพ้ืนที่โล่งไม่มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและด้านหน้าป้ายโรงเรียนไม่มีการจัดภูมิทัศน์จึงทําให้ดูไม่

สวยงามแก่ผู้พบเห็น 

 การแก้ไขปัญหาควรมีการปรับพ้ืนที่สนามใหม่และปูสนามหญ้าใหม่เพ่ือให้เกิดความสวยงาม
และควรปลูกพืชพรรณไม้รอบบริเวณสนามเพ่ือให้มีร่มเงาและที่น่ังพักผ่อนและด้านหน้าป้ายโรงเรียน
ควรมีการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามเพ่ือเป็นหน้าตาของโรงเรียนและแก่ผู้พบเห็น 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 เน่ืองจากมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ในการออกแบบเป็นส่วนๆ เพ่ือลดความ

ซับซ้อนของการออกแบบ เน่ืองจากความล่าช้าของการจัดสร้างภูมิทัศน์ 
 5.2.2 เน่ืองจากวัสดุในการจัดภูมิทัศน์ มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และราคาของ

วัสดุก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ควรศึกษาข้อมูลให้ทันสมัย 
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ (Softscape) 

ลําดับ รายละเอียดงาน ขนาด จํานวน 
หน่วย ราคาวัสดุ 

หน่วยละ 

จํานวนเงิน

(บาท) 

ค่าแรงงาน 

หน่วยละ 

จํานวนเงิน

(บาท) 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 

Zone A   

1 แคนา 3” 2 ต้น 1,250.00 2,500.00 12.50.00 25.00 2,525.00 

2 ประดู่อังสนา 3” 3 ต้น 1,200.00 3,600.00 12.00 36.00 3,636.00 

3 ลีลาวดี 3” 1 ต้น 1,500.00 1,500.00 15.00 15.00 1,515.00 

4 อโศกอินเดีย 3” 6 ต้น 150.00 900.00 1.50 9.00 909.00 

5 ตีนเป็ดน้ํา 3” 4 ต้น 1,000.00 4,000.00 10.00 40.00 4,040.00 

6 มะฮอกกานี 3” 6 ต้น 1,000.00 6,000.00 10.00 60.00 6,060.00 

7 ฟอกเทล 2.50 ม. 28 ต้น 800.00 22,400.00 80.00 2,240.00 24,640.00 

8 ข่าไก่ด่าง 3” 100 ต้น 8.00 800.00 1.20.00 120.00 920.00 

9 เข็มแดง 3” 150 ต้น 8.00 1,200.00 1.20.00 180.00 1,380.00 

10 ไทรเกาหล ี 1.20 ม. 60 ต้น 260.00 15,600.00 26.000 1,560.00 17,160.00 

11 ดอนย่าขาว 1.50 ม. 2 ต้น 600.00 1,200.00 30.00 60.00 1,260.00 

Zone B   

1 ประดู่อังสนา 3” 2 ต้น 1,200.00 2,400.00 12.00 24.00 2,442.00 

2 มะฮอกกานี 3” 2 ต้น 1,000.00 2,000.00 10.00 20.00 2,020.00 
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ (Softscape) (ต่อ) 

ลําดับ รายละเอียดงาน ขนาด จํานวน 
หน่วย ราคาวัสดุ 

หน่วยละ 

จํานวนเงิน

(บาท) 

ค่าแรงงาน 

หน่วยละ 

จํานวนเงิน

(บาท) 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 

Zone B   

3 ลีลาวดี 3” 2 ต้น 1,500.00 3,000.00 15.00 30.00 3,030.00 

4 คริสติน่า 6” 120 ต้น 80.00 9,600.00 8.00 960.00 10,560.00 

5 ฟอกเทล 2.50 ม. 3 ต้น 800.00 2,400.00 80.00 240.00 2,640.00 

6 ดอนย่าขาว 1.50 ม. 1 ต้น 600.00 600.00 6.00 6.00 606.00 

7 ไทรเกาหล ี 1.20 ม. 60 ต้น 260.00 15,600.00 26.00 1,560.00 17,160.00 

8 ไทรยอดทอง 6” 60 ต้น 40.00 2,400.00 4.00 240.00 2,640.00 

9 เข็มชมพู 6” 120 ต้น 15.00 1,800.00 1.50.00 180.00 1,980.00 

10 แคนา 3” 1 ต้น 1,250.00 1,250.00 12.50 12.50 1,262.50 

11 ไฮเดรนเยีย 8” 3 ต้น 150.00 450.00 1.50.00 4.50 454.50 

Zone C   

1 หูกระจง 3” 6 ต้น 450.00 2,700.00 4.50.00 27.00 2,727.00 

2 มะฮอกกานี 3” 6 ต้น 1,000.00 6,000.00 10.00 60.00 6,060.00 

3 โมกพวง 1.80 

ม. 

15 ต้น 70.00 1,050.00 1.50.00 22.50 1,072.00 

4 อโศกอินเดีย 3ม. 33 ต้น 230.00 7,590.00 2.30.00 75.90 7,665.90 
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ตารางที่ 4.1งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน(Softscape) (ต่อ) 

ลําดับ รายละเอียดงาน ขนาด จํานวน 
หน่วย ราคาวัสดุ 

หน่วยละ 

จํานวนเงิน

(บาท) 

ค่าแรงงาน 

หน่วยละ 

จํานวนเงิน

(บาท) 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 

Zone C   

5 หญ้านวลน้อย  540 ตร.ม. 38.00 20,520.00 3.80 144.40 20,664.40 

6 ไทรเกาหล ี 1.20 

ม. 

80 ต้น 260.00 20,800.00 26.00 2,080.00 22,880.00 

7 นีออนกระถาง 8” 2 ต้น 80.00 160.00 4.00 8.00 168.00 

8 ไทรยอดทอง 8” 2 ต้น 40.00 80.00 4.00 8.00 88.00 

9 เข็มชมพู 8” 50 ต้น 15.00 750.00 1.50 75.00 825.00 

 วัสดุปลูก         

 ทรายขี้เป็ด  270 ตร.ม. 130.00 35,100.00 13.00 3,510.00 38,610.00 

 หน้าดิน  45 ลบ.ม. 480.00 21,600.00 4.80 216.00 21,816.00 

 ดินผสม  40 ลบ.ม. 500.00 20,000.00 5.00 200.00 20,200.00 

 ขุยมะพร้าว  50 กระสอบ 90.00 4,500.00 9.00 450.00 4,950.00 

 กาบมะพร้าวสับ  50 กระสอบ 50.00 2,500.00 5.00 250.00 2,750.00 

 ปุ๋ยคอก  25 กระสอบ 50.00 1,250.00 5.00 125.00 1,375.00 

 ไม้ค้ํายัน 3” 100 ท่อน 250.00 20,500.00 25.00 2,500.00 27,500.00 

  รวมงานภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Softscape) 289,494.70 
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ตารางที่ 4.2งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสดุ 

หน่วยละ 

จํานวนเงิน

(บาท) 

ค่าแรงงาน 

หน่วยละ 

จํานวนเงิน

(บาท) 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 

 ทางเท้า 

 พื้นคอนกรีตโครงเหล็ก 36 ลบ.ม. 200.00 12,600.00 20.00 4,000.00 16,600.00 

 ทรายรองพื้น 25 ตร.ม. 360.00 9,000.00 36.00 900.00 9,900.00 

 เหล็ก wm9@0.20ม. 112 ตร.ม. 55.00 6,160.00 5.00 560.00 6,720.00 

 สนามเด็กเล่นอนุบาล 

 ถ่ํารอด 1 ชุด 15,500.00 15,500.00  15,500.00 15,500.00 

 ชุดชิงช้า 1 ชุด 120,000.00 120,000.00  120,000.00 120,000.00 

 ม้าหมุน 1 ชุด 8,900.00 8,900.00  8,900.00 8,900.00 

 เครื่องเล่นเด็กประถม 

 ชุดเครื่องเล่นชิงช้า 2 ชุด 125,000.00 250,000.00  250,000.00 250,000.00 

 แผ่นปูพื้นบล็อกยาง 315 ตร.ม. 800.00 252,000.00 80.00 25,200.00 277,200.00 

 ทรายรองพื้น 20 ตร.ม. 360.00 7,200.00 36.00 720.00 7,920.00 

 ม้านั่ง 4 ชุด 1,200.00 4,800.00 12.00 48.00 4,848.00 

 ม้านั่งก่ออิฐ 5 ชุด 150.00 750.00 15.00 75.00 825.00 

 ไม้ระแนงเทียม 32 ตร.ม. 55.69 1,782.08 5.50 176.00 1,958.08 
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ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape)(ต่อ) 

ลําดับ 
รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 

ราคาวัสดุ 

หน่วยละ 

จํานวนเงิน

(บาท) 

ค่าแรงงาน 

หน่วยละ 

จํานวนเงิน

(บาท) 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 

 คูระบายน้ําตัวยู 

30x30x100 

46.8 ตร.ม. 1,200.00 56,160.00 99.00 4,633.20 60,793.20 

 ตะเกรงเหล็ก 46.8 ตร.ม. 750.00 35,100.00 7.50 351.00 35,451.00 

 ศาลาขนาด 3*3ม 2 ชุด 23,000.00 46,000.00 230.00 460.00 46,460.00 

 แผ่นเมทลัชีท 200 ตร.ม. 250.00 50,000.00 25.00 5,000.00 55,000.00 

 เหล็กท่อดํา 3” 25 ตร.ม.    2,240    56,000.00        224.00 5,600.00 61,600.00 

 รวมงานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) 863,075.28 

 รวมงานภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Softscape)และงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 1,152,569.98 

 Factor F 1.2723 

 รวมราคางานทั้งหมด 1,466,414.78 
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  ประวัติผู้จัดทํา 

 
ช่ือ นายเกียรติศักด์ินวลใย 

เกิด 2 สิงหาคม 2535 

 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา2546 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    โรงเรียนบ้านโมกมะม่วงจังหวัดตรัง 
 ปีการศึกษา  2549 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนลําภูราเรืองวิทย์จังหวัดตรัง 
 ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดตรัง 
 ปีการศึกษา  2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 44/99 หมู่บ้านบุญยกร 1 ตําบลคลองหก อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี12120 

  โทรศัพท:์ 0628564733 
  E-mail : Knuanyaii@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


