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บทคัดย่อ 
 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ ซอยหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 8 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน หรือ 7,600 ตารางเมตร และเป็นพ้ืนที่ส าหรับออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
ประมาณ 1 ไร่ 32 ตารางวา หรือ 1,728 ตารางเมตร พ้ืนที่โครงการควรมีการปรับปรุงและฟ้ืนฟูสภาพ
ภูมิทัศน์ จึงต้องท าการศึกษาศักยภาพพ้ืนที่โครงการ และแบบสอบถาม พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นบุคคล
ภายในพ้ืนที่ การเข้าใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมไม่สะดวกในการใช้งาน บางกิจกรรมอาจให้เกิดอันตรายแก่
ผู้ใช้ได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่และอุปกรณ์ไม่เอื้ออ านวยในการท ากิจกรรม จากศึกษาข้อมูลข้างต้นได้
ท าการออกแบบภายใต้แนวคิดรูปทรงเรขาคณิต โดยค่าด าเนินการก่อสร้างภูมิทัศน์พื้นที่โครงการใช้
งบโดยประมาณ 3,251,068.46 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์) 
โดยพื้นที่กิจกรรมที่ได้ท าการออกแบบปรับปรุงมี ดังนี้ 
 พื้นที่ออกก าลังกาย ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนืองของพื้นที่ จากศึกษาปัญหาได้ท า
การวิเคราะห์และออกแบบภูมิทัศน์เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง น้ าขังในพื้นที่ ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ
เครื่องออกก าลังกายมีไม่เพียงพอและช ารุดเสียหาย ซึ่งพ้ืนที่กิจกรรมควรมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
เพ่ือขยายพ้ืนที่ให้ใหญ่ เพ่ือรองรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้พื้นที่ท ากิจกรรม 
 ลานอเนกประสงค์ ตั้งอยู่ด้านทิศเหนืองของพ้ืนที่โครงการ ปัญหาส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ เกิดจาก
พ้ืนที่ไม่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ เช่น ภายในพ้ืนที่โครงการไม่มีพ้ืนที่ส าหรับจอดรถ และพ้ืนที่
โครงการไม่มีที่นั่งส าหรับพักผ่อน ดังนั้น จึงควรออกแบบปรับปรุงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้
มากที่สุด 
 สนามเด็กเล่น ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ จากศึกษาและสังเกต ปัญหาที่พบคือ 
เครื่องเล่นช ารุดทรุดโทรม ไม่มีการจัดวางเครื่องเล่นให้เป็นระเบียบหรือไม่เกิดประโยชน์ จากการออกแบบ
ได้ย้ายต าแหน่งพื้นที่กิจกรรม เนื่องจากการเพิ่มพื้นจอดรถเพื่อแก้ปัญหาการน ายาพาหนะของผู้ใช้
มาจอดถนนโดยรอบพ้ืนที่โครงการและอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานพื้นที่โครงการ 
  



บทคัดย่อ (ต่อ) 

 

พ้ืนที่ส าหรับฝึกสมรรถภาพร่างกายและห้องน้ าสาธารณะ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่โครงการ 
จากการที่ศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้พ้ืนที่โครงการมีจ านวนมาก แต่พ้ืนที่บางส่วนของพ้ืนที่
กิจกรรมนี้ไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับห้องน้ าสาธารณะมีจ านวนห้องไม่เพียงพอในการ
บริการผู้ใช้ ดังนั้น จึงได้ออกแบบปรับปรุงสภาพและขยายห้องน้ าสาธารณะ และออกแบบพื้นที่ให้ตรง
ต่อความตอ้งการ จ านวนผู้ใช้ และเกิดประโยชน์ 
 อาคารกีฬาในร่ม ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนืองของพ้ืนที่โครงการ จากผลการศึกษา
และสังเกตผู้ใช้ ได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่อง ลมที่กระทบกับพ้ืนที่กิจกรรม 
ทางสัญจรเชื่องต่อกับพ้ืนที่กิจกรรมอื่นๆ  
 สนามเปตอง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ จากการศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เป็นจ านวนมาก เช่น ไฟส่องสว่าง ทางสัญจรที่เชื่อมต่อกับ
พ้ืนที่กิจกรรมอ่ืนๆ ที่นั่งพักผ่อน และสภาพภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่กิจกรรม เป็นต้น ดังนั้น จึงออกแบบ
ปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่กิจกรรม 
 สนามเทนนิส ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ จากการศึกษาและสังเกตุได้ท าการออกแบบ
ปรับปรุงเพ่ือแก้ปัญหา การมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบทั้งภายในสู่ภายนอกหรือภายนอกสู่ภายใน 
และได้เพ่ิมทางเดินโดยรอบพ้ืนที่กิจกรรม 
 ที่ท าการคณะกรรมการหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค จากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้และ
วิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ได้ออกแบบภูมิทัศน์โดยการออแบบให้มีลานกิจกรรมและย้ายต าแหน่ง
ห้องสมุดไว้ที่บริเวณลานกิจกรรม และจัดภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นท่ีปิดล้อม 
 พ้ืนที่ปฏิบัติธรรมและห้องสมุด จากการที่ศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่และศึกษาความต้องการ
ของผู้ใช้พบปัญหาของพ้ืนที่ในเรื่อง เสียงและฝุ่นละอองที่กระทบพ้ืนที่กิจกรรม การที่ไม่มีผู้มาเข้าใช้งาน
ดังนั้น จึงออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่โดยการย้ายต าแหน่งและเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
กับพ้ืนที่โครงการและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
 
 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 
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วังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ด้วย
ค าแนะน า และความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์บุญญาพร  บุญศรี อาจายร์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล แนวความคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท าปัญหาพิเศษ ท าให้ข้าพเจ้า
ทราบถึงอุปสรรคต่างๆ และทราบวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่ให้
ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดดีต่างๆ มากมาย ที่ส าคัญที่สุดขอขอบพระคุณเทศบาล
เมืองล าสามแก้ว ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านการน าพื้นที่สวนสาธารณะสวนสาธารณะหมู่บ้าน
วังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มาใช้ในการเรียนรู้ และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ 
ที่ให้ข้อมูล ดังนั้น จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่เป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพื่อนๆ ที่ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา
และเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้ 
ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
 

 

                                             ธีรพงษ์ เดชะ                                                                                                          
 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

           หน้า 

บทคัดย่อ             ก 
กิตติกรรมประกาศ            ค 
สารบัญ              ง 
สารบัญภาพ             ฉ 
สารบัญตาราง             ซ 
สารบัญแผนภูมิ             ฌ 
บทที่ 1 บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษาหรือความส าคัญของปัญ      1                       
 1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา          1                            
 1.3 ขอบเขตในการศึกษา           2                            
 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ          4                            
 1.5 วิธีด าเนินการในการศึกษา          5                                 
 1.6 ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการศึกษา                          6 
บทที่ 2 ข้อมูลและหลักการที่เก่ียวข้อง                                                                               
 2.1 ความหมายของสวนสาธารณะ          7                              
 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับนันทนาการ          9                                  
 2.3 การวิเคราะห์ภูมิทัศน์ในสวนสาธารณะ        11                            
 2.4 องค์ประกอบของสวนสาธารณะ        18                              

 2.5 กรณีศึกษา           27                   
บทที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ                                                                  
 3.1 การศึกษาท่ีตั้งของจังหวัดปทุมธานี                                               32               
 3.2 ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ                                                       35 

3.3 วิธีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้                68 
 3.4 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ     70 
 3.5 การสรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ    74 
 
 
 
 



สารบัญ (ตอ่) 
                                          
                    หน้า 
บทที่ 4 ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 4.1 ผลงานการออกแบบ          83 
 4.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน์         96                                     
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 5.1 บทสรุป         107 
 5.2 ข้อเสนอแนะ         109                                                                                      
บรรณานุกรม    
ภาคผนวก 
 แบบสอบถาม 
ประวัติผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญภาพ 
 

           หน้า 
ภาพที่ 1.1 เส้นทางเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ          3
ภาพที่ 1.2 พ้ืนที่ที่ติดต่อกับโครงการ          4 
ภาพที่ 2.1 เส้นทางเข้าถึงพ้ืนที่สวนหมู่บ้านฟ้าลากูน           28 
ภาพที่ 2.2 เส้นทางเข้าถึงพ้ืนที่สวนหมู่บ้าน Perfect Park พระราม 5 - บางใหญ่    30
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี         32
ภาพที่ 3.2 ที่ตั้งจังหวัดปทุมธานี            33 
ภาพที่ 3.3 ต าแหน่งที่ตั้งสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค      37
ภาพที่ 3.4 ทิศทางลมและแสงแดดท่ีกระทบพ้ืนที่โครงการ       40
ภาพที่ 3.5 ต าแหน่งพืชพรรณเดิมของพ้ืนที่โครงการ        41
ภาพที่ 3.6 กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่โครงการ             47 
ภาพที่ 3.7 ทางเข้าโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ       48
ภาพที่ 3.8 ทางเข้าโครงการด้านทิศตะวันออก        48
ภาพที่ 3.9 ทางเข้าโครงการด้านทิศตะวังออกเฉียงใต้       49
ภาพที่ 3.10 ทางเข้าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้        49
ภาพที่ 3.11 ทางเข้าด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ        50
ภาพที่ 3.12 ทางเข้าด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้          50 
ภาพที่ 3.13 ทางสัญจรพ้ืนที่โครงการ         51
ภาพที่ 3.14 ระบบไฟฟ้าพ้ืนที่โครงการ         52 
ภาพที่ 3.15 ระบบประปาพ้ืนที่โครงการ         53 
ภาพที ่3.16 ระบบระบายน้ าพ้ืนที่โครงการ                                    54 
ภาพที ่3.17 พ้ืนที่ออกก าลังกาย          55 
ภาพที ่3.18 สนามเด็กเล่น          55 
ภาพที ่3.19 ลานกิจกรรมหรือลานอนกประสงค์                                         56 
ภาพที ่3.20 อาคารกีฬาในร่ม          56 
ภาพที ่3.21 พ้ืนที่ฝึกสมรรถภาพทางกาย         57 
ภาพที ่3.22 ห้องน้ าสาธารณะในพ้ืนที่โครงการ        57 
ภาพที่ 3.23 สนามเปตอง           58 

ภาพที่ 3.24 สนามตะกร้อ           58 

ภาพที่ 3.25 ที่ท าการคณะกรรมการหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค         59 



สารบัญภาพ (ตอ่) 
 

           หน้า 
ภาพที่ 3.26 สนามเทนนิส              59 
ภาพที่ 3.27 พ้ืนที่ปฏิบัติธรรม และพ้ืนที่อ่านหนังสือ        60 
ภาพที่ 3.28 ทางเดินเท้าโดยรอบโครงการ         60 
ภาพที่ 3.29 ต าแหน่งรูปแบบกิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ         61 
ภาพที่ 3.30 มุมมองทัศนียภาพภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ      64 
ภาพที่ 3.31 มุมมองทัศนียภาพภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ      67 
ภาพที่ 3.32 Bubble Diagram          81 
ภาพที่ 3.33 Site Relation          82 
ภาพที่ 4.1 Introduction           83 
ภาพที่ 4.2 Site Analysis การวิเคราะห์พื้นที่โครงการ       84 
ภาพที่ 4.3 Site Analysis การวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการ       85 
ภาพที่ 4.4 Main Concept แนวความคิดในการออกแบบ       86 
ภาพที่ 4.5 Master Plan           87 
ภาพที่ 4.6 Planting Plan ผังต าแหน่งพรรณไม้          88 
ภาพที่ 4.7 Lighting Plan ผังต าแหน่งไฟส่องสว่าง        89 
ภาพที่ 4.8 Perspective ทัศนียภาพภายในพ้ืนที่โครงการ        90 
ภาพที่ 4.9 Perspective ทัศนียภาพภายในพ้ืนที่โครงการ          91 
ภาพที ่4.10 Elevation                                      92 
ภาพที ่4.11 Section ภาพมุมตัดของพ้ืนที่โครงการ        93 
ภาพที ่4.12 Detail Plan แบบขยายพ้ืนที่โครงการ        94 
ภาพที ่4.13 Detail Plan แบบขยายพ้ืนที่โครงการ          95 
 
 
            
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 

                  หน้า 
ตารางที่ 2.1 มาตรฐานพ้ืนที่และรัศมีการให้บริการของพื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะ    8 
ตารางที่ 2.2 ความหมายของข้อมูลในการส ารวจพื้นที่       12 
ตารางที่ 2.3 สรุปส าหรับต าแหน่งต่างๆ ในสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    18 
ตารางที่ 2.4 วัตถุประสงค์ของต้นไม้ตามความสูง        22 
ตารางที่ 2.5 วัตถุประสงค์ของรูปทรงต้นไม้         25 
ตารางที่ 2.6 การศึกษาสวนหมู่บ้านฟ้าลากูน        28 
ตารางที่ 2.7 การศึกษาสวนหมู่บ้าน Perfect Park พระราม 5 - บางใหญ่     30 
ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่โดยรอบโครงการ        35 
ตารางที่ 3.2 พืชพรรณเดินภายในพื้นท่ีโครงการ        42 
ตารางที่ 3.3 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ       62 
ตารางที่ 3.4 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ       65 
ตารางที่ 3.5 จ านวนประชากร ปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2560      68 
ตารางที่ 3.6 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้สวนสาธารณะที่คิดว่าควรมีการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม 71 
ตารางที่ 3.7 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สวนสาธารณะต่อสิ่งอ านวยความสะดวก    72 
ตารางที่ 3.8 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ     74 
ตารางที ่4.1 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง       96 
ตารางที่ 4.2 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน     105 
ตารางที่ 4.3 รายการงบประมาณราคางานทั้งหมด      106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญแผนภูม ิ
 

                  หน้า 
แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการศึกษา        6 

แผนภูมิที่ 3.1 ความเร็วลมเฉลี่ยปี พ.ศ.2555 - 2559       38 
แผนภูมิที่ 3.2 อุณหภูมิเฉลี่ยปี พ.ศ.2555 - 2559        38 
แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย พ.ศ.2555 - 2559       39 
แผนภูมิที่ 3.4 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย พ.ศ.2555 - 2559       39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษาหรือความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาพ้ืนที่โครงการสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน 
หรือ 7,600 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ ซอยหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 8 ต าบลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี เป็นพ้ืนที่ของเทศบาลเทศบาลเมืองล าสามแก้ว ลักษณะของพ้ืนที่โครงการเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในโครงการมี สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สนามเปตอง 
สนามตะกร้อ เวทีแอโรบิค สนามเด็กเล่น พ้ืนที่ออกก าลังกาย สนามเทนนิส พ้ืนที่ปฎิบัติธรรม พ้ืนที่ส าหรับ
อ่านหนังสือ และท่ีท าการของคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค  

ปัจจุบันสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค มีความเสื่อมโทรมทางด้านภูมิทัศน์เป็น
อย่างมาก เนื่องจากการขาดดูแลหรือปรับปรุงซ่อมแซมมาเป็นเวลานาน จึงท าให้พืชพรรณและ
สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่เสียหาย เช่น การเจริญเติบโตของรากไม้ยืนต้นแล้วดันคอนกรีตแตกร้าว การที่มี
หญ้าไม่เจริญเติมโตตามพ้ืนที่ที่ต้องการ การที่ขาดการดูแลพืชพรรณจึงท าให้พืชพรรณตายเป็นบางส่วน    
การเจริญเติบโตของพืชพรรณที่ไร้การควบคุมจนท าให้บดบังทัศนียภาพในการมอง และการที่มีบุคคล
ในชุมชนน าสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้วมาทิ้งไว้ตามทางเดินรอบสวนสาธารณะจึงท าให้ผู้ที่มาใช้
สวนสาธารณะแห่งนี้ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ เป็นต้น 

จากการศึกษาและสังเกตสวนสาธารณะมีความส าคัญต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งในด้าน
การพักผ่อน การกีฬา การออกก าลังกาย และการท ากิจกรรมร่วมกันต่างๆ ท าให้มีผู้เข้ามาใช้พ้ืนที่โครงการ
ในการท ากิจกรรมเป็นจ านวนมาก แต่พ้ืนที่ของโครงการกับไม่เอ้ืออ านวยในการท ากิจกรรม จึงท าให้
พ้ืนที่โครงการบางส่วนไม่ถูกใช้งานตามความต้องการของเจ้าของโครงการอย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงเลือก
สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ที่มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้และความเสื่อมโทรม
ทางด้านภูมิทัศน์ มาท าเป็นโครงการปัญหาพิเศษ เพ่ือวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

 

1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.2.1  ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
1.2.2  ศึกษาลักษณะศักยภาพเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะภายในโครงการ 
1.2.3  ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้และความต้องการของผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดรูปแบบภูมิทัศน์

ที่เหมาะสม 
1.2.4  เพ่ือการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 
 



1.3  ขอบเขตในการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
 สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์คตั้งอยู่ที่ ซอยหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 8 

ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน หรือ 7,600 ตารางเมตร และ
เป็นพื้นที่ส าหรับออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ประมาณ 1 ไร่ 32 ตารางวา หรือ 1,728 ตารางเมตร พ้ืนที่
แห่งนี้เป็นพ้ืนที่ให้บริการเป็นสาธารณะกับประชากรทั่วไป รัศมีการให้บริการสวนสาธารณะหมู่บ้าน 
วังทองริเวอร์ปาร์คแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน จึงรองรับประชาชนที่เขามาใช้ในรัศมี 1 - 2.5 กิโลเมตร 

1.3.2  การเข้าถึงโครงการ 
1.3.2.1  ทางเข้าโครงการเส้นที่ 1 มาจากรังสิต 

1)  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  ขับรถมาทางถนนพหลโยธิน เมื่อถึง
ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิตให้ชิดซ้ายจากนั้นตรงไปจะพบกับป้านทางเข้าหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์คให้เลี้ยวซ้าย
สู่ถนนหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์คจากนั้นตรงไปตามทางจนพบกับสะพานข้ามคลอง เมื่อข้ามสะพาน
จากนั้นให้เลี้ยวซ้าย ขับไปตรงไปจะพบกับวงเวียนให้วนเข้าซอยทางเข้าหมู่บ้านวังทองริ เวอร์ปาร์ค 2 
จากนั้นเลี้ยวซ้าย จากนั้นขับตรงไปและเลี้ยวขวาที่ซอยแรกด้านขวามือ จากนั้นจะพบพ้ืนที่โครงการ
ด้านซ้ายมือ 

2)  เดินทางโดยรถสาธารณะ นั่งรถประจ าทางสาย 522 รังสิต - อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ ลงที่บริเวณศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต  และนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อไปยังที่ตั้งโครงการ 

1.3.2.2  ทางเข้าโครงการเส้นที่ 2 มาจากกรุงเทพมหานคร 
 1)  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ขับรถมาทางถนนพหลโยธิน เมื่อพบสะพาน

ข้ามคลองไปยังรังสิตให้ชิดซ้ายจากนั้นกลับรถใต้สะพาน แล้วขับตรงไปตามถนนพหลโยธิน เมื่อถึง
ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิตให้ชิดซ้ายจากนั้นตรงไปจะพบกับป้านทางเข้าหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์คให้
เลี้ยวซ้ายสู่ถนนหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค จากนั้นตรงไปตามทางจะพบกับสะพานข้ามคลอง เมื่อข้าม
สะพานให้เลี้ยวซ้าย ขับไปตรงไปจะพบกับวงเวียนให้วนเข้าซอยทางเข้าหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 2 
จากนั้นเลี้ยวซ้าย จากนั้นขับตรงไปและเลี้ยวขวาที่ซอยแรกด้านขวามือ จากนั้นจะพบพ้ืนที่โครงการ
ด้านซ้ายมือ 

2)  เดินทางโดยรถสาธารณะ นั่งรถประจ าทางสาย 503 รังสิต - สนามหลวง 
ลงที่บริเวณศูนย์การค้า โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต จากนั้นเดินข้ามสะพานลอยมายัง ศูนย์การค้า เซียร์ 
รังสิต และนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อไปยังที่ตั้งโครงการ  



 
ภาพที่ 1.1 เส้นทางเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
ที่มา : http://google.co.th/maps 

 
1.3.3  ขอบเขตพ้ืนที่ออกแบบ 

สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4 ไร่ 3 งาน หรือ 
7,600 ตารางเมตร 

 ขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษามีอาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนของหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 
 ทิศใต ้ติดต่อกับถนนของหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนของหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนของหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 

ทางเข้าโครงการเส้นที่ 1 มาจากรังสิต 

ทางเข้าโครงการเส้นที่ 2 มาจากกรุงเทพมหานคร 



 
 
 

      
 
 
 

 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวัดปทุมธานี 

แสดง : พ้ืนที่ที่ติดต่อกับโครงการ ภาพที่ 1.2 
สัญลักษณ์ : 
N ทิศเหนือ   
W ทิศตะวันตก   
E ทิศตะวันออก   
S ทิศใต ้

 

ที่มา : https//google.co.th/maps Non scale 

 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1  ทราบหลักการและทฤษฎีการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
1.4.2  ทราบลักษณะศักยภาพเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะภายในโครงการ 
1.4.3  ทราบพฤติกรรมผู้ใช้และความต้องการของผู้ใช้โครงการเพ่ือก าหนดรูปแบบภูมิทัศน์

ที่เหมาะสม 
1.4.4  น าเสนอการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค  
 
 

N 

S 

E w 



1.5  วิธดี าเนินการในการศึกษา 
1.5.1  ศึกษาข้อมูลด้านหลักการที่เก่ียวข้องในการออกแบบ 

1.5.1.1  ความหมายของการออกแบบสวนสาธารณะและพ้ืนที่นันทนาการ 
1.5.1.2  การเลือกวัสดุพืชพันธุ์ที่เหมาะสมต่อสนามเด็กเล่นและพ้ืนที่ออกก าลังกาย 

  1.5.1.3  กรณีศึกษา (ที่เกี่ยวข้อง) 
1.5.2  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพ้ืนที่ 
 1.5.2.1  การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 

1.5.2.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  1.5.2.3  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
  1.5.2.4  ลักษณะสภาพดิน 
  1.5.2.5  สถาปัตยกรรมเดิม 
  1.5.2.6  สภาพภูมิอากาศ 

1.5.2.7  มุมมองและทัศนียภาพ 
1.5.2.8  ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
1.5.2.9  ลักษณะทางสัญจร 
1.5.2.10  พืชพรรณเดิม 

1.5.3  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านผู้ใช้โครงการ 
  1.5.3.1  ศึกษาข้อมูลผู้ใช้โครงการ 
  1.5.3.2  ศึกษาเก่ียวกับความต้องการของผู้ใช้ 
  1.5.3.3  ศึกษาลักษณะกิจกรรมของการใช้งาน 

1.5.4  สรุปข้อมูล 
  1.5.4.1  สรุปลักษณะของพ้ืนที่และการแก้ไขปัญหา 
  1.5.4.2  สรุปการเลือกใช้วัสดุและพืชพันธุ์ 
  1.5.4.3  สรุปความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ 
  1.5.4.4  ก าหนดกจิกรรมของพ้ืนที่ตามศักยภาพ 

1.5.5  ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.5.1  ก าหนดแบบความคิดในการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะ 
  1.5.5.2  ก าหนดแบบความคิดที่มีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
  1.5.5.3  ก าหนดแบบความคิดในการจัดวัสดุและพืชพันธุ์ 
  1.5.5.4  ก าหนดแนวความคิดในการวางระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
  1.5.5.5  การออกแบบ 
  1.5.5.6  เขียนแบบก่อสร้าง 



  1.5.5.7  การประมาณราคา 
1.5.6  สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ 

  1.5.6.1  จัดท าแบบข้อมูลเพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบ 
  1.5.6.2  น าเสนอผลงาน 

1.5.6.3  จัดท ารูปเล่ม 
 

1.6  ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการศึกษา 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการศึกษา 

 
 
 
 

1. เหตผุลในการศึกษาโครงการ 

   

2. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
        2.1 ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่ใช้ออกแบบ
สวนสาธารณะ 
        2.2  ศึกษาลักษณะทางกายภาพเพื่อวิเคราะห์ลกัษณะ
ภายในโครงการ 
        2.3  ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้และความต้องการของผู้ใช้
โครงการเพื่อก าหนดรูปแบบ กิจกรรมทีเ่หมาะสม 
        2.4  น าเสนอการออกแบบภูมิทศัน์สวนสาธารณะ
หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 

3. การสรุปข้อมูล 
             3.1 สรุปลักษณะของพื้นที่และการแก้ไขปญัหา 
             3.2 สรุปการใช้วัสดุและพืชพนัธุ์ 
             3.3 สรุปความตอ้งการและพฤติกรรมของผู้ใช้
โครงการ 
             3.4 ก าหนดกจิกรรมของพื้นที่ตามศักยภาพ 

5. สรุปข้อมูลและเสนอแนะ 
4. ขั้นตอนการออกแบบ 

            4.1 ก าหนดแบบความคิดในการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะ 
            4.2 ก าหนดแนวความคิดที่มีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
            4.3 ก าหนดแบบความคิดในการจัดวางวัสดุแลพืชพันธุ์ 
            4.4 ก าหนดแนวความคิดในการวางระบบไฟฟา้และแสงสว่าง 
            4.5 การออกแบบ 
            4.6 เขียนแบบก่อสร้าง 
            4.7 การประมาณราคา 

6. น าเสนอผลงาน 

7. จัดท ารูปเลม่ 



บทท่ี 2 
ข้อมูลและหลักการที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษา โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ได้ท าการศึกษาถึงความหมาย หลักการ พร้อมได้รวบรวมทั้งเอกสารและงานวิจัย     
ที่เก่ียวขอ้งตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้  
 2.1  ความหมายสวนสาธารณะ 
 2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับนันทนาการ 
 2.3  การวิเคราะห์ภูมิทัศน์ในสวนสาธารณะ 
 2.4  องค์ประกอบของสวนสาธารณะ 
 2.5  กรณีศึกษา 
 

2.1  ความหมายสวนสาธารณะ 
 2.1.1  ความหมายสวนสาธารณะ 

สวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจก็มีลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่ง มีสนามหญ้า
กว้างใหญ่ ไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและไม้ดอกไม้ประดับตามจุดต่างๆ ที่เป็นจุดเด่น และยังมีสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้
ความสะดวกแก่บุคคลทั่วไปที่มาพักผ่อนในสวนสาธารณะ สวนสาธารณะแต่ละแห่ง มีรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะต่ างๆ ของพ้ืนที่นั้น และจุดมุ่งหมายในการจัดการ
สวนสาธารณะ เช่น จัดเป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้ จัดเป็นที่เล่นเรือและตกปลา หรือเป็นที่เที่ยว
ธรรมชาติพรรณไม้และสัตว์ป่าในวนอุทยาน (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527:1)   

สวนสาธารณะ หมายถึง พื้นที่เปิดโล่งที่มีการจัดภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม เป็นที่
ร่มรื่น ที่พักผ่อนคลายความเมื่อยล้า ที่พบปะพูดคุยสนทนา เป็นที่เพ่ิมความสดชื่น ประกอบด้วย  
ต้นไม้มากมายหลายชนิด สนามหญ้า น้ าพุ รูปปั้น ที่นั่งพักผ่อน ฯลฯ (Arnold Wittick, 1974:1) 

สรุปได้ว่าสวนสาธารณะคือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจพ้ืนที่ออกก าลังกายและเป็นพ้ืนที่
ศึกษาธรรมชาติที่มีการจัดแต่งสภาพภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงาม และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้
ประโยชน์ไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการ 
 2.1.2  มาตรฐานสวนสาธารณะ 

ส่วนมาตรฐานของพ้ืนที่สวนสาธารณะต่อชุมชนต่างๆ  นั้น ได้มีการก าหนด 
มาตรฐานสากลก าหนดพ้ืนที่ 938 ไร่/ประชากร 1,000 คน (15 ตารางเมตร/คน) อังกฤษก าหนด 
14.38 ไร่/ประชากร 1,000 คน (23 ตารางเมตร/คน) สหรัฐอเมริกาก าหนด 25 ไร่/ประชากร 1,000 คน 
(40 ตารางเมตร/คน) สิงคโปร์ก าหนด 6.80 ไร่/ประชากร 1,000 คน (10.90 ตารางเมตร/คน)
มาเลเซียก าหนด 1.80 ไร่/ประชากร 1,000 คน (2.90 ตารางเมตร/คน) จะเห็นได้ว่า มาตรฐานของ



แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ส าหรับประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวไว้ 1.8 ไร่/ประชากร
1,000 คน หรือประมาณ 3 คน/ตารางเมตร 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง (2547:1 - 3) ได้ก าหนดว่า สวนสาธารณะแต่ละระดับ
ควรมีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
   1) ทางเดิน สวนทุกระดับควรก าหนดทางเดินภายในสวนให้ชัดเจน
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการซึ่งควรแยกจากเส้นทางรถยนต์ และในบางกรณีที่สวนมีพ้ืนที่
กว้างขวาง ควรมีการออกแบบทางเดินแยกจากเส้นทางจักรยานแต่ต้องมีความสัมพันธ์ กลมกลืน
และไม่รบกวนซึ่งกันและกัน 
   2) สนามหญ้า/สวนหย่อม เพ่ือใช้เป็นสถานที่นั่งพัก เพ่ือความผ่อนคลาย 
แก่ผู้ใช้บริการและช่วยให้อากาศถ่ายเท 
   3) ลานกีฬาหรือสถานที่ออกก าลังกาย 
   4) ม้านั่ง ควรจัดสร้างไว้เป็นจุดๆ 
   5) สระน้ าหรือทางน้ าไหล เพ่ือสร้างบรรยากาศ ความชุ่มชื้นเย็นสบาย 
   6) อาคารเอนกประสงค์ 
   7) ห้องน้ า 
   8) จุดขายเครื่องดื่ม 
   9) ไฟฟ้าส่องสว่าง 
   10) ที่จอดรถ 
   11) ระบบระบายน้ าของสวนสาธารณะ 
   12) แหล่งน้ าส าหรับบ ารุงต้นไม้ 
   13) ป้อมยามหรือจุดตรวจ เพ่ือรักษาความปลอดภัย 
   14) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดงทิศทาง เ พ่ิมความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการส าหรับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 
  นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ก าหนดมาตรฐานพื้นที่นันทนาการและ 
สวนสาธารณะ ที่ได้จัดท าไว้ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 มาตรฐานพ้ืนที่และรัศมีการให้บริการของพ้ืนที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะ 

ประเภทพื้นที ่
ขนาดพื้นที่ต่อ 

ประชากร 1000 คน 
รัศมีการให้บริการ ที่ตั้งเหมาะสม 

สวนระแวกบ้าน 1.5 ไร่ 300 - 500 เมตรใช้เวลาเดินทาง 5 – 10 นาท ี ชุมชน/ใกล้โรงเรียน/อยู่ห่างจาก
ถนนสายประธาน 

สวนระดับชุมชน 2.5 ไร่ 1 - 2.5 กม. ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาท ี อยู่บริเวณถนนสายหลักของชุมชน 
สวนระดับย่าน 12.5 ไร่ 3 - 6 กม. ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชัว่โมง ตั้งอยู่ใกล้กับถนนสายหลัก 

 



ตารางท่ี 2.1 มาตรฐานพ้ืนที่และรัศมีการให้บริการของพ้ืนที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะ (ต่อ) 
ประเภทพื้นที ่ ขนาดพื้นที่ต่อ 

ประชากร 1000 คน 
รัศมีการให้บริการ ที่ตั้งเหมาะสม 

สวนระดับเมือง ไม่น้อยกวา่ 100 ไร ่ ครอบคลุมทั้งเมือง เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนไม่
เกิน 1 ชั่วโมง 

สวนระดับภาค ไม่น้อยกวา่ 200 ไร ่ ให้บริการแกป่ระชากรในเมืองต่างๆ โดยรอบ นอกเขตเมืองหรือห่างจากตัวเมือง
ไม่เกิน 20 กิโลเมตร เดินทางด้วย
รถยนต์ไปได้ใน 1 ชั่วโมง 

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง (2547:1 - 3) 
 

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับนันทนาการ 
 2.2.1  ความหมายนันทนาการ 

นันทนาการ (Recreation) หมายถึง กิจกรรมเวลาว่างที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์      
มีคุณค่าส าหรับบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและส่งผลโดยตรงต่อผู้เข้าร่วม ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคล ซึ่งเป็นเป้าหมายของนันทนาการ คือการกระท าให้ชีวิตมีคุณภาพ หมายถึง   
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่นั้นคือมีความสุขที่สมบูรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สุขภาพทางกาย
และสุขภาพจิตใจ นอกจากนั้นยังมีผลพลอยได้อ่ืนๆ อีกมากมาย (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2554:7 - 8) 

การท า ให้สดชื่นหรือการสร้างพลังขึ้นมาใหม่ (Re+Fresh, Re+Creation) 
เป็นความหมายเริ่มแรกที่ได้มีการอธิบายว่า การที่บุคคลได้รับประทานอาหารเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็น
พลังงานโดยแรงขับภายใน จะท าให้เขาต้องใช้พลังงานในรูปแบบของการเคลื่อนไหว หรือท ากิจกรรมต่างๆ 
แล้วก่อให้เกิดการเหนื่อย เมื่อยล้า ดังนั้น บุคคลจึงต้องการนันทนาการ  เพื่อสร้างพลังขึ้นมาใหม่
หรือสร้างความสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หรือการที่บุคคลมีความต้องการ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
เพ่ือสร้างความสดชื่นและพลังงานขึ้นมาใหม่ ในรูปแบบของการเล่น  การแสดงออกในด้านกีฬา 
ดนตรี งานอดิเรก หรือไปท่องป่า เป็นต้น (ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, 2547:1 - 3) 
 2.2.2  แหล่งนันทนาการ 

แหล่งนันทนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เพราะ
มนุษย์มีปัญญาเป็นผู้มีความคิด มีความฉลาดจึงคิดและสร้างสรรค์สถานที่ให้บริการที่มีคุณค่าที่พอใจ
บุคคลเพ่ือใช้ส าหรับท ากิจกรรมนันทนาการ เรียกว่าแหล่นนันทนาการ และแหล่งนันทนาการที่
เกี่ยวกับสวนสาธารณะ คือเป็นแหล่นนันทนาการที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อบุคคลมากในปัจจุบัน
และส าคัญมากในอนาคต เนื่องจากความเจริญของบ้านเมือง พื้นที่ว่างที่จัดไว้ส าหรับพักผ่ อนและ   
เป็นสวนนั้นน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น พ้ืนที่โล่งนับวันก็หายากขึ้นด้วย
โดยเฉพาะในเขตเมือง (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2554:25 - 26) 

2.2.2.1  การจัดการแหล่งนันทนาการ เป็นเรื่องที่มีผลกระทบในวงกว้างและหลายมิติ 
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการต้องมีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 



1)  การวางแผน การจัดแหล่นนันทนาการเป็นองค์ประกอบใหญ่จึงมีการวางแผนการ
จัดการองค์การที่ดีมีประสิทธิภาพจึงจะบรรลุเป้าหมายของการจัดการแหล่งนันทนาการ  

2)  การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นบทบาทหน้าที่ของทุกๆ คนไม่เฉพาะ
เจ้าของกิจการเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นของเอกชนก็ตาม เพราะว่าแหล่งนันทนาการและการให้บริการ
ส่งผลต่อชุมชนนั้นๆ โดยรวม 

3)  มาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดแหล่ง
นันทนาการต้องมีมาตรฐานตามข้อก าหนดและกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ส่วนความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องส าคัญที่การจัดการแหล่งนันทนาการต้อง
ตระหนักอย่างยิ่ง เพราะการนันทนาการมีหลักการเพ่ือคุณค่าในแง่คุณภาพชีวิตที่ดี  

4)  ความปลอดภัย การจัดแหละนันทนาการต้องมีความปลอดภัยทั้งร่างกาย
และทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้รับผิดชอบต้องจัดการเรื่องสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยในการบริการ 

5)  การจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในแหล่งนันทนาการควรมีหลากหลาย 
ต้องมีคุณค่าในประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.2.2.2  การจัดการให้บริการแหล่งนันทนาการ เป็นงานส าคัญอย่างหนึ่งไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าการจัดการองค์กรนันทนาการ เพราะถือว่าเป็นงานบริการที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์แก่บุคคล
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งนันทนาการที่เป็นของรัฐหรือก ากับโดยรัฐ หรือแหล่งนันทนาการของเอกชนก็ตาม
จะมีลักษณะแนวทางการให้บริการที่เป็นองค์กรหมาชนและองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่หวังผลก าไร 
(Nonprofit) ด้วยกันทั้งสิ้น การปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลคืองานบริการ นับว่าเป็นสุดยอดของงานทั้งปวง
คือต้องให้ผู้ใช้หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ จ าเป็นต้องมีการบริการและการจัดการที่ดีใน
การบริการแหล่งนันทนาการจะขอกล่าวในแง่ของการจัดการทางการตลาดโดยใช้ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ (7P’s) โดยมีรายละเอียดดังนี้ การให้บริการ ค่าบริการ สถานที่ให้บริการ
การประชาสัมพันธ์สภาพแวดล้อม กระบวนการ บุคคล 

2.2.2.3  หลักการให้บริการสถานประกอบการแหล่งนันทนาการ 
1)  มีความรู้เรื่องแหล่งนันทนาการ ได้แก่ ลักษณะแหล่งนันทนาการ รูปแบบ

หรือประเภทแหล่งนันทนาการ กิจกรรมแหล่งนันทนาการหรือสถานที่ท่องเที่ยว 
2)  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป ประกอบด้วย การจัดองค์การ 

การจัดการบุคคล การจัดการระบบการเงิน การจัดการทางด้านสถานที่ การจัดกิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยว 
3)  มีความรู้การจัดการตลาดแหล่งนันทนาการ มีความสามารถใน

การจัดการทั้งการจัดการตลาดทั่วไปและการจัดการตลาดบริการแหล่งนันทนาการ 
4)  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน ประเภทของแผน สามารถวางแผน

และวิเคราะห์องค์กรได้ 



2.3  การวิเคราะห์ภูมิทัศน์ในสวนสาธารณะ 
 2.3.1  การวิเคราะห์ภูมิทัศน ์

การวิเคราะห์ก่อนจะท าเดินการออกแบบรวมถึงการส ารวจ การวิเคราะห์และ     
การสรุปข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นอย่างแท้จริงในการใช้ ได้แก่ การส ารวจสถานที่ (Survey) การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Analysis) การประกอบขึ้นเป็นโครงร่าง (Synthesis) (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527:95 - 105) 

2.3.1.1  การส ารวจสถานที่  (Survey)  การที่ จะหาข้อมูลส่ วนนี้ มาจะต้อง
ท าการศึกษาและส ารวจสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ ศึกษาข้อมูลจากประชาชน (Program Development) 
ศึกษาข้อมูลภายในสถานที่ (Inventory of On - Site Factors) ศึกษาข้อมูลนอกสถานที่ (Inventory 
of Off - Site Factors) 

1)  ศึกษาข้อมูลจากประชาชน (Program Development) เป็นการหา
ข้อมูลจากสถานที่นั้นๆ โดยการออกแบบสอบถามถึงความประสงค์ของบุคคลที่อยู่ในบริ เวณนั้น หรือ
บริเวณอ่ืนๆ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาต่างๆ ในอนาคตพร้อมทั้งวิธี
แก้ปัญหา 

ศศิยา ศิริพานิช (2558:60 - 69) การศึกษาความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้ใช้ (Client Needs)  

 (1)  การเฝ้าสังเกต (Observing) ผู้ออกแบบจะเฝ้าสังเกตดู
พฤติกรรมการใช้สถานที่ของคนทั่วๆ ไปในสถานที่นั้นๆ ไม่จ าเป็นต้องมีการสื่อสารพูดจากัน มักใช้กับ
พ้ืนที่สาธารณะที่มีผู้คนจ านวนมากมาใช้งาน และนักออกแบบต้องการศึกษาสภาพการใช้สถานที่      
ที่เป็นไปตามธรรมชาติจริงๆ ของผู้ใช้สถานที่ในต่างประเทศ การเฝ้าสังเกตนี้นิยมใช้เพ่ือการศึกษา  
ด้านจิตวิทยาในการออกแบบ  

 (2)  การสัมภาษณ์ ( Interviewing )  การป้อนค าถามโดย
การเผชิญหน้าตัวต่อตัว ผู้ถามสามารถอธิบายความหมายของค าถามหรือดัดแปลงค าถามได้ เพ่ือให้ผู้ตอบ
เข้าใจค าถามมากข้ึน เหมาะกับงานระดับบ้าน เพราะสมาชิกในบ้านมีจ านวนไม่มากนัก การสัมภาษณ์
ความต้องการของลูกค้า ควรแสวงหาข้อมูลต่อไปนี้ 

ข้อมูลพืน้ฐานลักษณะผู้ใช้สถานที่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้
ซึ่งมีผลต่อการก าหนดประเภทของกิจกรรมที่เหมาะกับเพศและอายุ โดยเฉพาะถ้ามีคนพิการนั่งรถเข็น 
การจัดสถานที่ต้องเอ้ืออ านวย ลักษณะการเข้าใช้พื้นที่ได้สะดวกสบายด้วย 

ความต้องการใช้พ้ืนที่มีลักษณะอย่างไรบ้าง เช่น ต้องการ
ศาลา สนามเด็กเล่น ที่ตากผ้า ฯลฯ ข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้ออกแบบท างานได้รวดเร็ว และตรงตาม    
ความต้องการของผู้ใช้สถานที่ 

งบประมาณ จ านวนงบประมาณเป็นตัวก าหนดการเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้ แก่ผู้ออกแบบ ท าให้รู้ขอบเขตของการออกแบบล่วงหน้านักออกแบบควรมี     



ภาพผลงานตัวอย่างและราคาเสนอให้เจ้าของงานพิจารณา เพราะเขาอาจไม่แน่ใจ ว่าควรใช้
งบประมาณเท่าไร หลายครั้งที่เจ้าของงานไม่สามารถบอกงบประมาณ 

ความชอบส่วนตัว เช่น ชอบสวนแบบไทย แบบบาหลี ชอบไม้หอม 
ชอบสีเหลือง ชอบต้นโมก ฯลฯ ข้อมูลนี้ช่วยจ ากัดขอบเขตของการออกแบบให้แคบลง  

เวลาการใช้ ความถี่ในการเข้าใช้ และจ านวนผู้เข้าใช้สถานที่  
มีผลต่อการก าหนดขนาด พ้ืนที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางเดินเท้า ศาลา ไฟส่องสว่าง 
เพ่ือรองรับการใช้งานในช่วงเวลานั้นๆ หรือแม้กระทั้งการก าหนดต าแหน่งของกิจกรรมต่างๆ          
ให้สอดคล้องกับการเกิดร่มเงาในแต่ละช่วงเวลาของวัน 

วิธีการดูแลรักษามีผลต่อรูปแบบของการออกแบบการเลือกใช้
วัสดุ และต้นไม้ให้เข้ากับวิธีและเวลาที่เจ้าของสามารถมีให้แก่สวน เพราะสวนที่ต้องการการดูแลรักษาต่ า 
คือ สวนทีมพ้ืีนแข็งมากกว่าสนามหญ้า 

 (3)  การใช้แบบสอบถาม การถามตอบจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งได้ออกแบบมา เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน ผู้ถามอาจเผชิญหน้ากับผู้ตอบหรือไม่
ก็ได้เหมาะกับการเก็บข้อมูลส าหรับงานระดับสาธารณะที่มีบุคคลเป้าหมายจ านวนมาก เมื่อได้ค าตอบ
แล้วจึ งตีความเป็นข้อมู ลที่ ใช้ ในการออกแบบต่อไป เทคนิคการออกแบบแบบสอบถาม 
(Questionnaire Design) มีหลายวิธี นักออกแบบควรปรึกษาผู้เชียวชาญด้านนี้ด้วย เพ่ือป้องกัน   
ความล าเอียงในการตั้งค าถามของนักออกแบบซึ่งไม่มีความรู้ด้านนี้โดยตรง 

2)  ศึกษาข้อมูลภายในสถานที่ (Inventory of On-Site Factors) เป็นการหา
ข้อมูลจากพ้ืนที่จริงโดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

 (1)  หาข้อมูลจากสิ่งที่มนุษย์ท าขึ้น เช่น รั้ว สะพาน บ้าน อาคารต่างๆ 
ถนน ทางเท้า ทางสัญจรอื่นๆ สายไฟ สายโทรศัพท์ ท่อประปา แก๊ส ฯลฯ   

  (2)  หาข้อมูลจากธรรมชาติ เช่น ความลาดเอียง ระดับ ชนิดของ
ดิน พ้ืนผิวดิน พรรณไม้เดิม อุณหภูมิ ภูมิอากาศ ทิศทางลม การข้ึนลงของดวงอาทิตย์ในรอบปี ทิศ 
 
ตารางท่ี 2.2 ความหมายของข้อมูลในการส ารวจพื้นที่ 

ข้อมูลในการส ารวจ ความหมาย 
1. ขอบเขตพ้ืนที่  
(Site Boundary) 

ขอบเขตของการออกแบบ ควรระบุชัดเจนว่าบริเวณใดบาง
ที่ต้องออกแบบ มีขนาดและรูปร่างของพ้ืนที่เป็นอย่างไร 
ลักษณะรั้วหรือขอบเขตนี้เป็นอย่างไรสูงเท่าใด นอกจากนี้
ขอบเขตนี้จะท าให้ทราบถึงบริเวณข้างเคียงภายนอก ซึ่ง 
นักออกแบบสามารถมองเห็นข้อดีและข้อเสียที่เกิดจาก
บริเวณข้างเคียงนี้ เช่น บริเวณข้างเคียงมีต้นไม้ใหญ่สร้างร่มเงา 



ตารางท่ี 2.2 ความหมายของข้อมูลในการส ารวจพื้นที่ (ต่อ) 

ข้อมูลในการส ารวจ ความหมาย 
 หนาทึบแก่พ้ืนที่ออกแบบในช่วงเวลาหนึ่ งของวันจะมี

ผลกระทบต่อการเลือกชนิดพืชปลูก ควรใช้ต้นไม้ที่          
ไม่ต้องการแดดเต็มวัน เป็นต้น 

2. สภาพภูมิอากาศ  
(Climates) 

 

ภูมิอากาศตามฤดูกาลของประเทศ พบว่า ประเทศไทย
ตั้งอยู่ในเขตร้อนขึ้นทางซีกโลกเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งที่      
5 องศา - 21 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 90 องศา - 106 องศา
ตะวันออกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท าให้อากาศเย็น
และแห้งช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้น าเอากระแสอากาศอุ่นและชื้นมาท าให้มี
ฝนตกช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม กระแสลมพัดจาก 
ทะเลจีนใต้เข้าสู่อ่าวไทยทางทิศใต้หรือตะวันออกเฉียงใต้ 
ท าให้อากาศร้อนและแล้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 
ซึ่งลมมรสุมอาจมีผลกระทบต่อการออกแบบ นักออกแบบ
ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการก าหนดต าแหน่งกจิกรรม
ต่างๆ และการเลือกชนิดต้นไม้ที่ เหมาะสมทนทานต่อ
สภาพอากาศได้ 
 

3. ทิศ  
(Points of The Compass) 

การออกแบบภูมิทัศน์เกี่ยวพันกับเรื่องทิศเป็นอย่างมาก 
แนวทางการโคจรของดวงอาทิตย์ มีผลต่อการทอดเงาของ
วัตถุต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของวัน และแตกต่างกันระหว่าง
ฤดูกาลต่างๆ  อย่างชัดเจน ในฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน - มกราคม  
ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตกในทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากเรือ่งแสงและเงาแล้วทิศทางลมก็
เป็นสิ่งที่นักออกแบบต้องพิจารณา ลมฤดูร้อนพัด มาจาก
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้      
ลมฝนพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนลมหนาวพัด มาจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 
 



ตารางท่ี 2.2 ความหมายของข้อมูลในการส ารวจพื้นที่ (ต่อ) 

ข้อมูลในการส ารวจ ความหมาย 
4. สภาพภูมิประเทศ  
(Topography) 

ลักษณะรูปร่างของพ้ืนที่ (Landform) เป็นที่ราบเนินเขา
ลาดชัน หรือเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่วนระดับความสูงของพ้ืนที่ 
(Elevation)  มีผลต่อการก าหนดต าแหน่ งและ ชนิด       
พืชพันธุ์ 
 

5. สภาพดิน 
(Soil) 

ศึกษาลักษณะโครงสร้าง (Structure) ความอุดมสมบูรณ์ 
(Fertility) ความจุความชื้น (Field Capacity, FC) การซึม
น้ า (Permeability) ระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
(pH) ซึ่งศึกษาได้จากแผนที่ดิน (Soil Map) ลักษณะเหล่านี้
มีผลต่อการก าหนดเทคนิคการปรับปรุงดิน และการ
เลือกใช้ต้นไม้ที่เหมาะกับสภาพดินตรงจุดนั้น ส่วนด้านการ
ก่อสร้างดินแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติในการรับน้ าหนัก
ของสิ่งก่อสร้างแตกต่างกัน ดังนั้นในการเลือกสถานที่
ก่อสร้างอาคารต่างๆ ต้องค านึงถึงคุณสมบัติข้อนี้และ
ปรึกษากับวิศวกร 
 

6. ความลาดชันของพ้ืนที่  
(Slope Gradient) 

ในสภาพภูมิประเทศที่มีระดับความสูงของพ้ืนที่แตกต่างกัน 
บางพ้ืนที่มีความชันมาก บางพ้ืนที่ เป็นเนิน เขา เตี้ ย         
บางพ้ืนที่เป็นที่ค่อนข้างราบความลาดชันต่างๆ นี้จะมีผล
ต่อรูปแบบการใช้พื้นที่กิจกรรม 

7. ระดับน้ าใต้ดิน 
(Water Table) 

มีผลต่อการพิจารณาเทคนิคการก่อสร้างและการปลูก
ต้นไม้ เช่น พ้ืนที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง (มีน้ าขังที่ผิวสนาม) 
พืชแต่ละชนิดมีนิสัยชอบน้ าแตกต่างกัน ถ้านักออกแบบ
เลือกต้นไม้ที่ชอบ แห้งแล้งปลูกบริเวณที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง
ต้นไม้ชนิดนั้นก็อาจตายได้ในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนการเลือก
ต าแหน่ง กิจกรรมโดยเฉพาะอาคาร ควรหลีกเลี่ยงบริเวณ
ที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง เพราะอาจเกิดน้ าท่วมได้ง่ายและ
ระบบระบาย ของเสียจากห้องสุขาจะเกิดปัญหาได้ง่าย 

 



ตารางท่ี 2.2 ความหมายของข้อมูลในการส ารวจพื้นที่ (ต่อ) 

ข้อมูลในการส ารวจ ความหมาย 
8. พืชพันธุ์เดิมในพ้ืนที่  
(Existing Vegetation) 

นักออกแบบควรพิจารณาหรือศึกษาค้นคว้ าข้อมูล         
พืชท้องถิ่น (Native Plant) ที่เจริญเติบโตได้ดีอยู่เดิมใน  
พ้ืนที่มาใช้ในการออกแบบด้วย เพราะมีความคงทนต่อ
สภาพแวดล้อมทั้งลม แสงแดด สภาพดินตรงบริเวณนั้นอยู่ 

9. การใช้ที่ดินปัจจุบัน  
(Existing Land Use) 

หมายถึงลักษณะการใช้ พ้ืนทีในปัจจุบันในขอบเขตที่       
จะออกแบบ ซึ่งอาจเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีหน้าที่
แตกต่างกัน เช่น อาคารเรียน อาคารอ านวยการ โรงเก็บวัสดุ
ศาลา ลานจอดรถ สระว่ายน้ า ทางเดินเท้า เป็นต้นและ
รวมถึงสนามโล่ง ป่าไม้ หาดทราย ซึ่งควรอนุรักษ์ไว้  
ถ้าหากนักออกแบบไม่เข้าใจหน้าที่ใช้สอยที่มีอยู่เดิม จะไม่
สามารถออกแบบการใช้พื้นที่ใหม่ให้เข้ากับสภาพเดิมได้ 
 

10.  ต าแหน่งของสาธารณูปโภค 
(Existing Utilities) 

ได้แก่ น้ า ไฟฟ้า ท่อระบายน้ า ถนน ในพ้ืนที่หรือบริเวณ
ใกล้เคียงควรมีแหล่งน้ าเพ่ือใช้รดต้นไม้หลังปลูกแล้ว ไม่ว่าจะ
น้ าประปา คลอง สระน้ า เพราะพืชต้องการน้ าสม่ าเสมอ 
และพ้ืนที่ควรมีแหล่งไฟฟ้าด้วย เพราะอาจต้องใช้ไฟฟ้า
เดินเครื่องปัม้น้ าไปใช้ตามจุดต่างๆ อีกท้ังควรมีถนนเข้าถึง 
 

11. ทัศนียภาพหรือมุมมองโดยรอบ
บริเวณ (Vista) 

คนภายนอกจะมองมาในพ้ืนที่จากหลายทิศทาง เมื่อมอง
จากประตูทางเข้าและจุดต่างๆ ภายนอกมายังตัวอาคาร 
ถ้ามีส่วนใดไม่สวยงามนักออกแบบจะต้องพิจารณาหาทาง
แก้ไข หรือถ้าส่วนใดควรเน้นให้เด่นขึ้นก็ควรใช้ประโยชน์
ให้เต็มที่ จากนั้นควรเข้าไปในตัวอาคารและมองออกมา
จากห้องต่างๆ เพ่ือพิจารณาบริเวณโดยรอบ บางจุดที่ควร
ตกแต่งเสริมให้สวยงามและบางจุดควรบดบังส่วนที่          
ไม่สวยงาม 
 

12. สภาพสังคมและความเชื่อต่างๆ 
(Cultural Factors) 

เช่น ทางเดินที่คนส่วนมากชอบเดินจะเห็น แนวหญ้าตาย
เป็นร่อง (Goat Trail) นักออกแบบควรเอามาใช้ เป็น
แนวทางในการออกแบบแต่ท าให้ถูกต้องและส่งเสริมให้เดิน 



ตารางท่ี 2.2 ความหมายของข้อมูลในการส ารวจพื้นที่ (ต่อ) 

ข้อมูลในการส ารวจ ความหมาย 
 เดินได้สะดวกขึ้น เรื่อง ฮวงจุ้ย (Feng Shui) หรือการเลือกยุทธ

ภูมิที่ดีก็เป็นความนิยมที่นักออกแบบอาจศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ
น ามาใช้ในการออกแบบ เป็นต้น 
 

13. กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ  
(Laws and Regulations) 

เช่น ห้ามระบายน้ าทิ้งไปในที่คนอ่ืน ห้ามปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง
หรือปลูกต้นไม้ใหญ่ใตแ้นวสายไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น 

ที่มา : ศศิยา ศิริพานิช (2558:60 - 69) 
 

3)  ศึกษาข้อมูลนอกสถานที่ (Inventory of Off-Site Factors) นอกจาก
ข้อมูลที่มนุษย์ท าขึ้นและจากธรรมชาติแล้วก็ควรหาข้อมูลอ่ืนๆ ที่อาจเกี่ยวเนื่องกันและมีผลต่อสถานที่
นั้นด้วย เช่น ลักษณะการใช้พ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่เป็นอยู่ในขณะนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใด แม่น้ า
ล าธาร ทางระบายน้ า แหล่งน้ า เสียง กลิ่น ทิวทัศน์ ลักษณะความงามของพ้ืนที่ใกล้เคียง ต าแหน่ง
สถานทีท่างสาธารณะ ราชการอ่ืนๆ การสัญจรไปมา หรือระบบการเดินทาง 

2.3.2.2  การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) จากข้อมูลต่างๆ ที่ศึกษาและค้นคว้าได้มาต้อง
น ามาล าดับความสัมพันธ์กันให้ถูกต้องเป็นหมวดหมู่ตามความเป็นจริงและความจ าเป็นที่ต้องใช้แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับคือ ความสัมพันธ์ของแต่ละส่วน (Program Relationship) ความสัมพันธ์ในรูปของวงกลม 
(Relationship Diagrams, Balloon Diagram) การวิเคราะห์พื้นที่ในแปลน (Site Analysis)   

1)  ความสัมพันธ์ของแต่ละส่วน (Program Relationship) ได้แก่ส่วนต่างๆ 
ที่ต้องการรวมกันเป็น หมวดหมู่เพ่ือให้ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน เช่น 

 แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ (Nature Center) 
 (1)  ทางเดินชมป่า (Trails) 
 (2)  ที่จอดรถ (Parking) 
 (3)  บริเวณปิกนิก (Picnicking) 
 (4)  สนามหญ้าส าหรับเล่น (Playfields) 
 (5)  ศาลานั่งพัก โต๊ะและเก้าอ้ี (Comfort Station) 
 (6)  ห้องสุขา และขายอาหาร (Concession) 
 (7)  ที่จอดรถ (Parking) 
 (8)  ศูนย์ให้ความสะดวก (Service Yard) 
 (9)  ควบคุมบริเวณทางเข้าออก (Entry Control) 
 (10)  เผยแพร่ความรู้และให้ค าแนะน า (Information Office) 



2)  ความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนในรูปของวงกลม (Relationship Diagram) 
จากข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด เมื่อแยกเป็นหมวดหมู่แล้วน าแต่ละหมู่มาวางเปรียบเทียบกันในแปลนจริง
ของพ้ืนที่ทั้งหมด เพ่ือหาความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่ม และความสัมพันธ์กับพ้ืนที่เดิม รวมทั้ง         
การสัญจรภายในพ้ืนที่นั้นๆ โดยการก าหนดให้แต่ละหมวดหมู่เป็นวงกลมหนึ่งวง แต่ละอันมีหมายเลข 
ประจ าตัวเพ่ือความสะดวกในการเปรียบเทียบ หรือโยกย้ายไปในแปลนจริง 

3)  การวิเคราะห์พื้นที่ในแปลน (Site Analysis) คือการเขียนลักษณะเป็น
จริงของสภาพพ้ืนที่ลงในแปลน เพ่ือให้ทราบว่าบริเวณใดทีลักษณะเป็นอย่างไร เหมาะสมกับสถานที่ใด
ที่ได้ก าหนดเอาไว้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.3.2.3  การประกอบขึ้นเป็นโครงร่าง (Synthesis) ได้แก่การน าข้อมูลที่ได้มาจากการ
สอบถาม สัมภาษณ์ และข้อมูลจากพ้ืนที่และอ่ืนๆ มาเขียนลงในแปลนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงแผนผังของ
สถานทีน่ี้ในอนาคต ได้แก่ แบบร่าง (Design Concept) แปลน (Refined Plan) แปลนสมบูรณ์ (Final Plan) 
   1)   แบบร่าง (Design Concept) วางต าแหน่งต่ างๆ ที่น ามาจาก Program 
Relationship ลงในแปลน โดยอาศัยข้อมูลของพ้ืนที่จาก Site Analysis เพ่ือให้สัมพันธ์กันในเรื่องของ
ลักษณะพ้ืนที่และการใช้ ซึ่งแปลนอันนี้เป็นแนวความคิดเริ่มต้น จ าต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสมอ 
   2)  แปลน (Refined Plan) น าเอาแบบร่างมาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อผิดพลาด 
และหาทางแก้ไขให้ได้ผลที่ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึน้ แล้วน าแบบร่างมาเขียนขึ้นใหม่ตามข้อแก้ไขเป็นแปลน
ที่ดีกว่าเดิม 
   3)  แปลนสมบูรณ์ (Final Plan) น าเอาแปลนที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ที่ว่าจ้าง 
หรือลูกค้า เพ่ือให้ซักถามถึงข้อข้องใจในจุดต่างๆ โดยผู้ออกแบบต้องตอบค าถามต่างๆ ให้ได้โดยใช้
ข้อมูลที่มีอยู่และแปลนที่เสนอ ถ้าแปลนนี้เป็นที่ยอมรับกันและไม่มีการแก้ไขใดๆ แล้ว ก็ถือว่าเป็น
แปลนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4  องค์ประกอบของสวนสาธารณะ 
 2.4.1  องค์ประกอบของสวนสาธารณะ 

เ อ้ือมพร วีสมหมาย (2527:117 - 127)  กล่ าว เกี่ ยวกับองค์ประกอบของ
สวนสาธารณะ คือการก าหนดต าแหน่งต่างๆ ในสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 
ตารางท่ี 2.3 ตารางสรุปส าหรับต าแหน่งต่างๆ ในสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

พ้ืนที่ที่ใช้ พ้ืนที่ตั้งและลักษณะ ขนาดและจ านวน 

1 .  ป ร ะ ตู เ ข้ า อ อ ก 
Entrance 

 

 

- ไม่ควรอยู่ใกล้สี่แยกเพราะจะท าให้
การจราจรติดขัด 
- บริเวณท่ีเข้าออกแบ่งพ้ืนที่ 
- ถ้าสถานที่กว้างใหญ่ควรมีที่จอดรถ
ตามต าแหน่งต่างๆ เช่น  ที่ ว่ ายน้ า  
น้ าตก สนามกีฬา 
 

- ไม่ควรมีเกิน 1 - 2 ประตู
เพราะ จะท าให้ยุ่งยากในการ
ควบคุมระบบความปลอดภัย 
- ขนาดที่จอดรถต่อคัน คันละ 
3.00 x 5.40 เมตร 
 

2. แ ผ น ผั ง แ ล ะ ป้ า ย 
Maps and Signs 

 

- ใกล้ประตูเข้าออก 
- อาจจัดสวนประกอบป้ายให้สวยงาม 
- มีขนาดใหญ่มองเห็นรายละเอียดได้
ชัดไม่ว่าจะขับรถมาจอดดูหรือยืนดู 
- ป้ายบอกทิศทางติดตั้งบริเวณทาง
แยกต่างๆ  
-  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ป้ า ย ทุ ก ช นิ ด ใ น
สวนสาธารณะแต่ละแห่งต้องมีรูปแบบ
ที่เหมือนกัน 
- ใช้ตัวอักษรขนาดพอเหมาะแบบเรียบ
ง่ายสะดวกในการอ่านมากท่ีสุด 
-  บางครั้ ง อาจ ใช้ สัญลั กษณ์ แทน
ความหมายของสถานที่ 
 

- แผนผังรวมมีเพียง 1 อัน 
ตรงบริ เวณเข้าออก (ถ้ามี
ประตู 2 ด้านก็ควรมี 2 อัน) 
- ป้ายบอกทิศทางติดไว้ตาม
ความจ าเป็นที่ต้องการจะแจ้ง
ให้ทราบถึงต าแหน่งตา่งๆ 

3. ป้อมยาม Guard -  ใกล้ประตูทางเข้า - ประตูละหนึ่งป้อมยาม 
 
 
 



ตารางท่ี 2.3 ตารางสรุปส าหรับต าแหน่งต่างๆ ในสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (ต่อ)   

พ้ืนที่ที่ใช้ พ้ืนที่ตั้งและลักษณะ ขนาดและจ านวน 

4. ที่จอดรถ Parking 

 

- ใกล้ทางเข้าออก 
- แยกถนนส าหรับรถกับทางเดินเท้า
เพ่ือความปลอดภัย 
- ถ้าสถานที่กว้างใหญ่ควรมีที่จอดรถ
ตามต าแหน่งต่างๆ เช่น ที่ ว่ ายน้ า  
น้ าตก สนามกีฬา 
 

- ควรมีเพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้ 
สถานที่ ในปัจจุบันและเผื่อ
บางส่วนส าหรับอนาคต 
- ขนาดที่จอดรถต่อคัน คันละ  
3.00 x 5.40 เมตร 

5.  อ า ค า ร ที่ ท า ก า ร 
Office 

 

- ควรตั้งอยู่บนที่ราบมั่นคง 
-  เลือกมุมที่มีวิวหรือทิวทัศน์นอก
สถานที่ที่ไม่สวยงาม   ส่วนใหญ่จะตั้ง
ชิดริมรั้วหันหน้าเข้าหาสวนสาธารณะ 
- มีลมพัดผ่านได้สะดวก 

- มีห้องโถงเพ่ือแสดงแผนผัง 
หุ่ นจ าลอง เจ้ าหน้ าที่ ป ระ
สัมพันธ์ 
- ห้องท างานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ห้องน้ า  ห้องเก็บเครื่องมือ 
โรงรถ ที่นั่งพักประกอบกับ
สวนสวยงามรอบอาคาร  
- ควรมีต าแหน่งส าหรับกลับ
รถบรรทุกส่งของใกล้อาคาร
รถบรรทุกเพ่ือความสะดวกใน
การขนย้าย 
 

6. บริเวณปิกนิก Picnic 
Area 

- ควรตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณที่ มี วิ ว และ
ทิวทัศน์สวยงามรอบด้าน  
- มีลมพัดผ่านได้สะดวก 

- ที่ส าหรับรับของจากรถโดย
ยกระดับให้สู ง เท่ ากระบะ
รถบรรทุกเพ่ือความสะดวกใน
การขนย้าย 
 

7.  ส น า ม เ ด็ ก เ ล่ น 
Playground 

 

- ที่ตั ้งควรห่างจากบริเวณที่จอดรถ 
สี่แยก ชายฝั่ง แม่น้ า ทะเล หน้าผาหรือ
ตะลิงชัน 
- สถานที่ควรได้รับแสง 50% 
- ยกระดับต่างกันบางส่วน แต่ไม่สูงจน
ท าให้เด็กเป็นอันตราย 

- ชุดปิกนิก 1 ชุดประกอบด้วย 
โต๊ะ เก้าอ้ี เตาบาบีคิว ถังขยะ
หลังคากันแดดกันฝน (ในกรณี
ที่อยู่กลางแจ้ง) ลานคอนกรีต
ใต้ชุดปิกนิก 
- ขนาดของสนามเด็กเล่น  



 ตารางท่ี 2.3 ตารางสรุปส าหรับต าแหน่งต่างๆ ในสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (ต่อ)   

พ้ืนที่ที่ใช้ พ้ืนที่ตั้งและลักษณะ ขนาดและจ านวน 
 - เลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้ 

เช่น อิฐ ซีเมนต์ ส าหรับทางเท้า
ทรายส าหรับบริเวณเครื่องเล่น
และสนามหญ้าส าหรับวิ่งเล่น 
- แบ่งสนามเด็กเล่นออกเป็น 
หลายกลุ่ ม  เ ช่ น  บ่ อทราย
ส าหรับเด็ก 2 - 5 ขวบ ชิงข้า 
กระดานลื่นส าหรับ เด็กวัย    6 
- 8 ขวบ ที่ปีนป่าย อุโมงค์ ที่
ห้อยโหนลานกว้างๆ ส าหรับ
เด็กวัย 9 - 14 ขวบ 
- มีที่นั่งพักส าหรับผู้ปกครอง
ในต าแหน่งที่มองเห็นเด็กแต่ไม่
ควรรวมอยู่ในสนามเด็กเล่น  
- ควรอยู่ ใกล้ประตู เข้าออก
เพราะเด็กบางกลุ่มเดินมาใช้
สถาน 
- อาจตั้งอยู่ ใกล้แม่น้ า  หรือ
สวนสวยๆ  
- ไมมี่เสียงดังรบกวนจากถนน 
- มีสนามหญ้ากว้างได้รับแดด
เต็มทีเ่พ่ือการพักผ่อน 
 

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
สถานที่และประชาชนในพื้นท่ี 
- จ านวนของโต๊ะปิกนิคขึ้นอยู่
กับสถานที ่

8. เวทีกลางแจ้ง 
Amphitheatre 

 

- อยู่ในต าแหน่งที่แสงอาทิตย์
ไม่ส่องตาผู้ดู  คืออยู่ ในแนว
เหนือ - ใต้นัน้เอง 
-  ไ ม่ มี เ สี ย ง ร บ ก ว น จ า ก         
รอบด้าน (ส่วนใหญ่ใช่พุ่มหนา
กันเป็นบริเวณท่ีโล่ง) 

- เวทีควรมีฉากหลังเพ่ือให้
เห็น การแสดงได้ขัดข้ึน 
- เก้าอ้ีนั่งควรไล่ระดับสูงต่ า 
 

 



ตารางท่ี 2.3 ตารางสรุปส าหรับต าแหน่งต่างๆ ในสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (ต่อ) 

พ้ืนที่ที่ใช้ พ้ืนที่ตั้งและลักษณะ ขนาดและจ านวน 
9. เรือนเพาะช า Nursery 

 

- ควรตั้งอยู่ในพีนทีที่ลับตาไม่
จ าเป็นต้องมีวิวสวยงาม 
- ได้รับแสงแดดเต็มที่ 
- เรือนเพาะช าควรเป็นเรือน
โปร่งแสงและอากาศถ่ายเทได้
สะดวกวางอยู่ในแนวเหนือ - ใต้
และตีไม้ระแนงเว้นร่องไว้เหนือ
ใต้เช่นกัน (เพ่ือให้แสงที่ส่องถึง 
พื ้นไปตามการเคลื ่อนที ่ของ
ดวงอาทิตย์) 
 

- ขนาดของเรือนเพาะช าขี้นอยู่กับ
ความต้องการในการใช้ ต้นไม้
ของสวนสาธารณะแห่งนั้น 
- ควรมีที่ เพาะช าต้นไม้และ
กระบะพ่นหมอก มีทีพักเลี้ยง
ไ ม้ ที่ ยั ง เ ล็ ก อ ยู่ แ ล ะ  ไ ม้ ที่
เจริญเติบโตแล้ว (อาจเป็นลาน
ซีเมนต์กว้าง)  
 

10.  ส น า ม กี ฬ า ก ล า ง แ จ้ ง 
Outdoor Games 

 

- ควรจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
หรืออยู่ใกล้ๆ กัน เพราะเป็น
การเล่นที่ต้องมีเสียงดังใช้ก าลัง
มาก 
- ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบมันคง ไม่มี
น้ าขังในฤดูฝน 
- สนามกีฬาทีมีการโยนลูกบอล
กลับไปมาควรวางสนามใน 
แนว เหนือใต้  เช่น  เทนนิส 
แบดมินตัน ฯลฯ 

-  จ า น ว น ส น า ม ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
-  ส น า ม เ ท น นิ ส  ข น า ด        
14.40 x 32.40 เมตร สนาม
แบดมินตัน ขนาด 6 x 14.40 เมตร 
สนามวอลเล่ย์บอล ขนาด  
9 x 18 เมตร สนามบาสเกตบอล 
ขนาด 12.60 x 22.20 เมตร 
 

ที่มา : เอ้ือมพร วีสมหมาย (2527:117 - 127) 
 

สรุป ดังนั้นควรที่จะมีการจัดการวางแผนการจัดกลุ่มกิจกรรมให้เหมาะสมกับ     
พ้ืนที่โครงการ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน สะดวกในการใช้งาน และปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและร่างกายของ
ผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 

 
 
 
 



 2.4.2  วัตถุประสงค์ในการใช้พืชพรรณ 
ศศิยา ศิริพานิช (2558:106 - 118) กล่าวเกี่ยวกับการใช้พืชพรรณ ไว้ดังนี้ 
2.4.2.1  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกแบบ (Design Objectives) น าข้อมูลดิบ

จากการส ารวจพ้ืนที่และการสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้มาวิเคราะห์แสดงเป็นแปลน การ
วิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกแบบ (Design Objectives or 
Design Goals) ซึ่งวัตถุประสงค์นี้เกิดจากแนวความคิดในการออกแบบ (Concept) ที่นักออกแบบ
เล็งเห็นคุณค่าทังทางด้านรูปธรรม และนามธรรมที่พ้ืนที่นั้นๆ แสดงออก จุดเด่นจุดด้อยของพ้ืนที่ 
ความเป็นไปได้และความน่าจะเป็นในการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้เหมาะกับธรรมชาติของพ้ืนที่นั้นๆ 
นักออกแบบต้องก าหนดแนวความคิดในการออกแบบซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สถานที่และ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่

วัตถุประสงค์ในการออกแบบอาจเกิดจากลักษณะรูปแบบ (Style)          
ที่เจ้าของต้องการ เช่น แบบประดิษฐ์ แบบธรรมชาติ แบบสเปน แบบอิตาลี แบบจีน แบบในเมือง 
แบบชนบท แบบบนดาดฟ้า เป็นต้น แนวความคิดนี้จะถูกใช้เป็นเป้าหมายในการออกแบบ ส่วนวิธีการ
ในการไปให้ถึงเป้าหมายนี้นักออกแบบต้องก าหนดเทคนิคในการออกแบบที่เหมาะสมต่อไป  

เมือ่ก าหนดวัตถุประสงค์ได้แล้ว นักออกแบบจะเสนอแนะแนวทางเลือกใน
การแก้ปัญหาแต่ละจุดใน แผนภาพวงกลม (Balloon Diagram) แนวทางเหล่านี้จะได้รับการตัดสินใจ
เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีประกอบกันก็ได้ ส่วนการตัดสินใจว่าจะใช้เทคนิคพิเศษอย่างไรเพ่ือ
แก้ปัญหา และการพิจารณาเลือกชนิดต้นไม้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จะเกิดขึ้นเมื่อท าการ
ออกแบบละเอียดต่อไป  

 
ตารางท่ี 2.4 วัตถุประสงค์ของต้นไม้ตามความสูง 

ต้นไม้ตามความสูง วัตถุประสงค์ 

1. ไม้ยืนต้นระดับสูงขนาดใหญ่
และขนาดกลาง (Large and 
Intermediate Trees) 

 
 
 
 

ต้นไม้ระดับนี้ท าหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักในสวนเพราะมีขนาด
สูงมองเห็นได้ก่อน เป็นจุดเด่น เมื่อล้อมรอบด้วยไม้ขนาดเล็ก
กว่าซึ่งจะมองเห็นเมื่อเข้ามาใกล้เป็นต้นไม้ที่ควรเลือกจัดวาง
ต าแหน่งก่อนเพราะมีผลต่อภาพและความรู้สึกของการจัด
ทั้งหมด เมื่อก าหนดต าแหน่งแล้วจึงจัดวางต้นไม้ระดับอ่ืนๆ 
เสริมต่อไป 
 

 
 
 



ตารางท่ี 2.4 วัตถุประสงค์ของต้นไม้ตามความสูง (ต่อ) 

ต้นไม้ตามความสูง วัตถุประสงค์ 
2. ไม้ยืนต้นระดับสูงขนาดเล็ก
หรือไม้ยืนต้นประดับ (Small 
Trees and Ornamentals) 

 
 

ใช้ เ พ่ือบ่งบอกขอบเขตของพ้ืนที่ทั้ งด้านบนและด้านข้าง 
สามารถมองลอดผ่านล าต้นได้ เหมาะกับพ้ืนที่ขนาดเล็กที่       
นักออกแบบต้องการความรู้สึกสบาย อาจใช้เป็นจุดเด่นหรือ    
ใช้ส่งเสริมจุดเด่นอื่นๆ 

3.  ไ ม้ พุ่ ม ข น า ด ใ ห ญ่  ( Tall 
Shrubs) 

 
 

ถ้ามีขนาดสูงหน่อยจะสร้างช่องทางเดิน บังคับทิศทางหรือ
สายตาไปสู่จุดที่ก าหนดได้ อาจใช้เพื่อปิดบังสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ต้องการ
ให้เห็น สร้างความเป็นส่วนตัวสูง ใช้เป็นฉากหลังของสวน หรือ
ใช้เป็นไม้ประธานเป็นจุดเด่นในสวน 

4. ไม้พุ่มขนาดกลาง 
(Intermediate Shrubs) 

 
 

ท าหน้าที่ในการปิดล้อมพ้ืนที่ได้ดีใช้เป็นไม้ประธานในสวนหย่อม 
เป็นตัวเชื่อมในการเปลี่ยนระดับในการ จัดระหว่างไม้พุ่ม    
ขนาดใหญ่ไปหาไม้พุ่มขนาดเล็กในสวนหย่อม 

5.  ไ ม้ พุ่ ม ข น า ด เ ล็ ก  ( Low 
Shrubs) 

ใช้บ่งบอกขอบเขตและรูปร่าง ของพ้ืนที่โดยไม่บังสายตาเพราะมี
ขนาดไม่สูงนัก ดังนั้นพ้ืนที่ที่ต้องการความรู้สึกเปิดออกด้านข้าง
ควรใช้ต้นไม้ระดับนี้มักใช้ริมทางเดินเท้าเพ่ือบังคับคนเดินให้อยู่
ในขอบเขตใช้เป็นตัวเชื่อมสายตาระหว่างสิ่งที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
ใช้เป็นไม้ประธานในสวนหย่อมขนาดเล็ก ต่างจากไม้คลุมดินที่
ไม้พุ่มขนาดเล็กเป็นเหมือนก าแพงเตี้ยๆ จึงมองเห็นได้ชัด
มากกว่าไม้คลุมดินซึ่งเตีย้กลืนกับระดับดิน 



ตารางท่ี 2.4 วัตถุประสงค์ของต้นไม้ตามความสูง (ต่อ) 

ต้นไม้ตามความสูง วัตถุประสงค์ 
6. ไม้คลุมดิน (Ground Cover) 

 

สร้างความรู้สึกของขอบเขตพ้ืนที่ระดับล่างแสดงความหมายว่า
พ้ืนที่นี้ไม่ใช่ที่ส าหรับการเหยียบย่ า จัดเป็นพรมที่มีชีวิตมีสีสัน 
ผิวสัมผัส ไม้คลุมดินใช้เพ่ือสร้างแนวเส้นเป็น ขอบแปลงเน้น
ลวดลายบนพ้ืน (Spatial Edges) ใช้เป็นเส้นรอบรูปร่ างที่
ต้องการ เส้นนี้เมือ่ชนกับสนามหรือพ้ืนแข็ง จะดูน่าสนใจช่วยดึง
สายตาให้มองไปทั่วบริเวณและเป็นตัวเชื่อมองค์ประกอบหรือ
กลุ่มองค์ประกอบที่อาจจัดวางห่างกันให้ เป็นหนึ่ ง เดียว    
(Border Planting) หรือใช้สลับสีเล่นลวดลายบนพ้ืนดินอย่าง
สวนประดิษฐ์ของอิตาลี  (Scroll Box Bed)  และฝรั่ ง เศส 
(Parterre) 
 

7. ไม้เลื้อย (Vine) 

 

ใช้เน้นใช้บังสายตา ช่วยลดความแข็งกระด้างของวัตถุทาง
สถาปัตยกรรม เช่น รั้ ว ก าแพง อาคาร เป็นต้น อาจใช้ใน
ลักษณะเดียวกับไม้คลุมดินและปกคลุมผิวหน้าในแนวราบ     
ให้สีสัน บ่งบอกขอบเขต 

ที่มา : ศศิยา ศิริพานิช (2558:106 - 118) 
 

ดังนั้นการน าวัตถุประสงค์ของความสูงของต้นไม้ มาสร้างบรรยากาศ
ภายในสวนสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการและอารมณ์ของผู้ใช้ โดยใช้ความสูงของต้นไม้     
ท าให้เกิดมุมมองที่สวยงาม และปิดกั้นมุมมองที่ไม่หน้ามอง 

 2.4.2.2  การพิจารณาเลือกรูปร่างรูปทรงของต้นไม้ เมื่อพิจารณาขนาดความสูงแล้ว 
การเลือกลักษณะรูปร่างรูปทรงจะตามมาเพราะรูปทรงของพืชแต่ละชนิดสามารถสร้างความรู้สึกและ
การแสดงออกท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนักออกแบบ  

 
 
 
 

 
 



ตารางท่ี 2.5 วัตถุประสงค์ของรูปทรงต้นไม้ 

รูปทรงของต้นไม้ วัตถุประสงค์ 
1. รูปทรงผอมสูง  
(Fastigiate) 

 
 

ให้ความรู้สึกในแนวตั้ งและความสูงทั้ งในกลุ่มพืชชนิด
เดียวกันและพ้ืนที่ที่มันสร้างขึ้น เมื่อใช้เป็นจ านวนมากจะ
หลอกตาท าให้รู้สึกว่าพ้ืนที่มีความสูงมากกว่าความเป็นจริง
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับพืชที่แผ่กลมเตี้ย จะมองเห็นได้ง่าย
จึงต้องระวังการใช้ไม่ให้กระจายเกินไปจนเกิดความรู้สึก
กระโดดเพราะมีจุดเด่นหลายจุด ควรใช้เป็นกลุ่ม เช่น จ าปี 
อโศกอินเดีย เป็นต้น 
 

2. รูปทรงกลม  
(Round หรือ Globular) 

 

หากใช้ซ้ าๆ กันจะสร้างเอกภาพได้อย่างชัดเจน จัดเป็น
ตัวกลางที่เชื่อมรูปทรงสะดุดตาอ่ืนๆ สร้างความกลมกลืนกับ
เส้นโค้งในสวนได้ดี มักมีพุ่มใบหนาแน่น ถ้าต้นใหญ่มาก    
จะให้ร่มเงาทึบมาก ใช้เป็นต้นไม้ในสนาม ใช้สร้างร่มเงาทึบ
เป็นอุโมงค์ใช้ริมถนน เช่น มะขาม มะม่วง มะฮอกกานี 
ศรีตรัง พิกุล เป็นต้น 
 

3. รูปไข่แผ่กว้าง  
( Spreading Horizontal ห รื อ 
Broad หรือ Oval) 

 
 

ให้ความรู้สึกกว้างและมีขอบเขตโดยน าสายตาไปตาม
แนวนอน เหมาะกับพ้ืนที่ราบ เส้นขอบฟ้า อาคารชั้นเดียว 
เพราะจะช่วยดึงแนวอาคารเข้าหาธรรมชาติโดยรอบ อาจใช้
เป็นตัวเชื่อมรูปทรงอ่ืนๆ ในแนวนอน ใช้เป็นจุดเด่นโดยสร้าง
ขัดแย้งกับรูปทรงแนวตั้งในสวน เป็นไม้บังสายตา จัดกลุ่ม
กับไม้พุ่มระดับล่างได้ เช่น โสกพวง ตะขบ เป็นต้น 

4. รูปแจกันหรือทรงร่ม  
(Vase หรือ Shaped) 

 

ใช้ให้ร่มเงาถนนดีมากเพราะโคนโล่ง จัดกิจกรรมการใช้งาน
ใต้ต้นได้ ใช้สร้างกรอบภาพน าสายตาเมื่อปลูกเป็น 2 แถว
ขนานกันใช้เป็นไม้สูงเหนือไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก  



ตารางท่ี 2.5 วัตถุประสงค์ของรูปทรงต้นไม้ (ต่อ) 

รูปทรงของต้นไม้ วัตถุประสงค์ 
5. รูปทรงพีระมิดหรือทรงกรวยคว่ า  
(Pyramidal หรือ Conical) 
 

ใช้เป็นจุดเด่นเมื่ออยู่ในกลุ่มพืชทรงกลมเตี้ย มักเป็นพวก
ตระกูลสน สร้างร่มเงา ถ้าโคนโล่งจะใช้ พื้นที่ ใต้ต้น
ท า กิจกรรมต่างๆ ได้ ไม่ควรปลูกไม้รูปทรงพีระมิดขนาด
ใหญ่ใกล้อาคารเล็กๆ เพราะจะเกิดความแตกต่างกันมาก
เมื่อเปรียบเทียบขนาดกัน เช่น สนทะเล มะขาม เป็นต้น 
รูปทรงนี้เหมาะใช้ในสวนประดิษฐ์ เป็นพืชที่สามารถตัดแต่ง
ได้ดี เช่น สนประดิพัทธ์ตัดแต่ง ข่อย เป็นต้น 

6. รูปทรงกระบอก (Columnar) 

 

ดูเป็นทางการเหมาะกับสวนแบบประดิษฐ์ เป็นไม้เน้น     
ตามจุดต่างๆ จัดกลุ่มกับต้นไม้แบบธรรมชาติ เ พ่ือลด     
ความแข็งของทรงกระบอก ใช้สร้างกรอบภาพน าสายตา 
รูปทรงนี้ในธรรมชาติจะพบได้น้อย เช่น มะสัง เป็นต้น มักพบ
เป็นไม้ตัดแต่งบังคับรูปทรงในสวนประดิษฐ์ (Topiary) เช่น 
สนประดิพัทธ์ ข่อย เป็นต้น กรณีท่ีต้นไม้ทรงผอมเรียวแหลม
จะเรียกว่า Spike เช่น สนดินสอ สนบลู สนมังกร เป็นต้น 
 

7. รูปทรงห้อยห้อย (Weeping) 

 

ไม่ควรปลูกพืชอ่ืนๆ ใต้ต้นเพราะจะดูรก เหมาะใช้เป็น
จุดเด่นในสนามหญ้า ใช้บังสายตา ไม่ควรใช้ร่วมกับต้นไม้อ่ืนๆ 
เพ่ือความโดดเด่นของตัวเอง เช่น หลิว ไทรอิเร็กกูล่า รัตมา 
ยูคาลิปตัส เป็นต้น การโค้งลงช่วยดึงสายตาลงสู่พ้ืนดิน และ
ในทางกลับกันก็น าสายตาจากพ้ืนสู่ท้องฟ้าด้วย เหมาะใช้
ริมน้ าเพ่ือสะท้อนคุณสมบัติของน้ าซึ่งเป็นของเหลว เพราะ
ใบมีความเคลื่อนไหวเมื่อลมพัดผ่าน 

8. รูปทรงพิเศษ (Picturesque) 

 
 

มักใช้เป็นจุดเด่นโดยใช้เพียงต้นเดียว เพ่ือไม่สร้างภาพที่      
ดูสับสน เช่น ตีนเป็ดฝรั่ง น้ าเต้าต้น ลั่นทม เป็นต้น ไม้แบบนี้
ใช้สร้างเงาทีส่วยงามได้ดีอีกด้วย 
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รูปทรงของต้นไม้ วัตถุประสงค์ 
9. รูปทรงไม่สม่ าเสมอ (Irregular) 

 
 

ใช้เป็นไม้ให้ร่มเงา ไม้ริมถนน กรอบภาพน าสายตา เหมาะกับ
สวนธรรมชาติเพราะดูไม่มีระเบียบ เช่น ประดู่ ประดู่แดง 
เป็นต้น 

10. รูปทรงเห็นกิง่ก้านชัดเจน  
(Open Headed) 

ใช้เป็นจุดเด่น จัดเป็นกลุ่มที่มีพุ่มใบไม้ทึบนัก ใช้เล่นเงา
สวยงามลงบนพ้ืนหรือก าแพงหรือสะท้อนเงาในน้ าได้ เช่น 
ลั่นทม ตีนเป็ดฝรั่ง น้ าเต้าต้น เป็นต้น 
 

11. รูปทรงปาล์ม (Palm Shape) 
  

พืชใบเลี้ยงเดียว มีล าต้นตั้งตรงมีท้ังเป็นล าต้นเดียวและเป็น
กอมีข้อปล้องถี่รอบต้น มีตุ่มตา โคนกลม ตรงกลางป่อง  
คอคอดเว้า ใบรูปพัดใบขนนก  

ที่มา : ศศิยา ศิริพานิช (2558:106 - 118) 
 

 สรุปการน าวัตถุประสงค์ของรูปทรงต้นไม้ มาใช้สร้างบรรยากาศภายใน
สวนสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการและอารมณ์ของผู้ใช้ โดยใช้รูปทรงต้นไม้ท าให้เกิดร่มเงา 
จุดเด่นของสวน หรือท าให้เกิดมุมมองที่สวยงาม และปิดก้ันมุมมองที่ไม่หน้ามอง 
 

2.5  กรณีศึกษา 
 จากการศึกษาพ้ืนที่ที่มีลักษณะคล้ายกับพ้ืนที่โครงการมา 2 โครงการ คือ สวนหมู่บ้านฟ้าลากูน 
และสวนหมู่บ้าน Perfect Park พระราม 5 - บางใหญ่ จากการพิจารณาเลือกตัวอย่างสวนสาธารณะ 
ซึ่งมีลักษณะกิจกรรม ภายในพ้ืนที่มีแนวทางกิจกรรมคล้ายกันกับสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภายในพ้ืนที่โครงการมีกิจกรรมประเภทออกก าลังกายและกิจกรรม
นันทนาการประเภทพักผ่อนและการให้บริการบุคคลทั่วไป และชุมชนรอบๆ  พ้ืนที่โครงการ            
จึงสามารถใช้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรม รูปแบบ การเลือกใช้พรรณไม้ ระบบการสัญจร 
รูปแบบม้านั่ง ระบบการจัดเก็บขยะ เพ่ือน าไปศึกษากับพื้นท่ีศึกษาได ้
 
 
 



 2.6.1  สวนหมู่บ้านฟ้าลากูน 
 ประเภท  : สนามเด็กเล่น 

  ที่ตั้ง : ซอยรังสิตนครนายก 44 ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
  เนื้อท่ี : 8 ไร่ 
  สถานะท าการ : 04.30 - 21.00 น. ทุกวัน 
  ผู้ด าเนินการ : หมู่บ้านฟ้าลากูน 
  การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ เดินทางบนถนนรังสิต - นครนายก จากบริเวณโรงเรียน
อนุบาลฟ้าสิรินทร์ มุ่งหน้าไปทางสะพานแดงมาร์เก็ต ประมาณ 800 เมตร เลี้ยวซ้ายไปทางถนน
รังสิต - นครนายก 44 ประมาณ 100 เมตร โครงการอยู่ด้านหน้า 

 
ภาพที่ 2.1 เส้นทางเข้าถึงพ้ืนที่สวนหมู่บ้านฟ้าลากูน 
ที่มา : https//nexthome.co.th/Site/PropertyPresent/296 
 
ตารางท่ี 2.6 การศึกษาสวนหมู่บ้านฟ้าลากูน 

เรื่องท่ีศึกษา ภาพจากการศึกษา รายละเอียด 

1. ระบบทางสัญจร 
 
 
 

ทางเท้า มีขนาดความกว้าง 1.50 - 2.00 เมตร 
ใช้เป็นทางเดินเชื่อมต่อได้ทุกพ้ืนที่
วัสดุที่ใช้เป็นคอนกรีต มีรางระบายน้ า
ด้านข้าง 2 ฝั่ง ตลอดทาง 
 

2. สนามเด็กเล่น  
 

พ้ืนสนามใช้ทรายเพ่ือป้องกันอันตราย
จากการกระแทก มีให้ปกคลุมบางส่วน 
เครื่องเล่นมีหลากหลายวัสดุเป็นเหล็ก
ทาสีหลายสี และมีบริเวณที่ว่างตรง
กล า ง ให้ส า ห รับ เ ล่นท ร ายหรือ  
ก่อทราย 



ตารางท่ี 2.6 การศึกษาสวนหมู่บ้านฟ้าลากูน (ต่อ) 

เรื่องท่ีศึกษา ภาพจากการศึกษา รายละเอียด 
3. ระบบการจัดเก็บและ
ท าลายขยะ 

 

เป็นถังขยะของเทศบาล ถังขยะจะ
ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ โดยจะมีระยะห่าง
ที่ ไม่แน่นอนและไม่มีการแบ่งแยก
ขยะจะใส่รวมในถังเดียวกัน มีฝาปิด 
 

4. พืชพรรณไม้ 
 

 

ส่วนใหญ่จะใช้ไม้พุ่มขนาดสูงตกแต่ง 
เช่น ลีลาวดี และตัดแต่งไม้พุ่มขนาดกลาง
ให้เป็นรูปทรงเหลี่ยม เช่น ชาฮกเกี้ยง 
โดยจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ประมาณ       
2 -  3 กลุ่ ม  ส่ ว นหญ้ า จ ะ ใช้ เ ป็ น     
หญ้านวลน้อย 
 

5. สนามกีฬา 

 

เป็นสนามกีฬากลางแจ้ งทั้ งหมด        
มีสนามบาสเกตบอล และสนาม
ตะกรอ้ โดยรอบๆ ขอบสนามจะมีราง
ระบายน้ าทุกสนาม เพ่ือลดปัญหาน้ าขัง  
 

6. ไฟส่องสว่าง 

 
 

ใช้ เป็ น เสา ไฟกิ่ ง เ ดี่ ย ว  ความสู ง
ประมาณ 2 เมตร โดยใช้หลอดเกลียว
เป็นสิ่งให้แสงสว่าง  

7. พ้ืนที่ท ากิจกรรม  พ้ืนที่ท ากิจกรรมจะเป็นสนามหญ้า 
กิจกรรมโล่งๆ มีเก้าอ้ีนั่งรอบๆ 

 



 2.6.2  สวนหมู่บ้าน Perfect Park พระราม 5 - บางใหญ ่
ประเภท : สวนระแวกบ้าน 
ที่ตั้ง : ซอยวัดพระนอน ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ ่
         จงัหวัดนนทบุรี 
เนื้อท่ี : 15 ไร่  
สถานะท าการ : 05.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
ผู้ด าเนินการ : พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค Property perfect 
การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ จากถนนกาญจนาภิเษกตรงเข้าไปในถนนซอยประชาอุทิศ

ประมาณ 1.8 กิโลเมตรจะพบโครงการ Perfect Park พระราม 5 - บางใหญ่ อยู่ทางฝั่งขวามือ 

 
ภาพที่ 2.2 เส้นทางเข้าถึงพ้ืนที่สวนหมู่บ้าน Perfect Park พระราม 5 - บางใหญ่ 
ที่มา : https//homenayoo.com/perfect-park-rama-5-bangyai 
 
ตารางท่ี 2.7 การศึกษาสวนหมู่บ้าน Perfect Park พระราม 5 - บางใหญ่ 

เรื่องท่ีศึกษา ภาพจากการศึกษา รายละเอียด 
1. ระบบทางสัญจร 
 

 

 

ทางเท้า มีขนาดความกว้างประมาณ 
3 - 4 เมตร สามารถเดิมเชื่อมต่อได้
ทุกจุด วัสดุใช้ทรายล้าง และมีม้านั่งมา
ให้หลายจุด หลายอันเป็นกระถางต้นไม้
ที่ออกแบบมาให้เป็นม้านั่งไปในตัว 
 

2. สนามเด็กเล่น 

 

สนามเด็กเล่นพร้อมชุดสไลเดอร์
และราว โหนมาให้  พ้ืนปูแผ่น
ก ร ะ เ บื้ อ ง ย า ง ม า ใ ห้ เ พ่ื อ          
ความปลอดภัยของเด็กๆ 



ตารางท่ี 2.7 (ต่อ) การศึกษาสวนหมู่บ้าน Perfect Park พระราม 5 - บางใหญ่ 

เรื่องท่ีศึกษา ภาพจากการศึกษา รายละเอียด 
3. พืชพรรณไม้  

 
ไม้ยืนต้นส่วนใหญ่ ใช้ปาล์มเป็ตติโค้ท 
กั บต้ นนนทรี  ในการตกแ ต่ ง      
ส่วนไม้พุ่มจะมีทั้งตัดแต่งและไม่
ตัดแต่ง เช่น คริสติน่า ลีลาวดี เป็นต้น 
จัดเป็นระยะๆ ไม่ได้จัดเป็นกลุ่มๆ 
 

4. สนามกีฬา 
 

 

เ ป็ น ส น า ม กี ฬ า ก ล า ง แ จ้ ง        
สนามบาส เกตบอล  ที่ มี แป้ น
บาสเกตบอลมาให้ 2 ฝั่ง และมี
โ ก ล ฟุ ต บ อ ล ม า ใ ห้ อี ก  2  ฝั่ ง 
หมายถึ งสามารถใช้ เล่นได้ทั้ ง
บาสเกตบอลและฟุตบอล 
 

5. พ้ืนที่ออกก าลังกาย 

 

เครื่องออกก าลังกายมีทั้งกลางแจ้ง
และในร่ม แต่เครื่องออกก าลังกาย
ทุกชิ้นจะหันไปยังวิวที่สวยงาม
ของโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 
 ในการออกแบบพ้ืนที่โครงการมีความจ าเป็นอย่างมากในการที่ต้องท าการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลด้านพื้นที่ประกอบด้วย ปัจจัยทางธรรมชาติ ปัจจัยด้านสุนทรียภาพ ลักษณะทางกายภาพ 
ของโครงการและการออกแบบสวนสาธารณะด้วยแล้วในการศึกษาต้องศึกษาถึงพฤติกรรมและ
ความต้องการของผู้ใช้โครงการเป็นสิ่งส าคัญด้วย เพ่ือสรุปลักษณะพ้ืนที่หาศักยภาพของพ้ืนที่และ
กิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้โครงการอย่างแท้จริง 
 

3.1  การศึกษาที่ตั้งของจังหวัดปทุมธานี 
 3.1.1  ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี 

3.1.1.1  ประวัติความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี 

 
 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : https://pathumthani.go.th 

 
จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี 

นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ.2202 มังนันทมิตร  
ได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวักรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
แห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 พระองค์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังบ้านเรือนที่บา้นสามโคก และในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน



จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็นเมืองสามโคก ในเวลาต่อมา (ส านักงานจังหวัดปทุมธานี. สืบค้น
จาก http://www2.pathumthani.go.th, 2557) 

3.1.1.2  ที่ตั้งของจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 
14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตรมี
เนื้อที่ประมาณ1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไป
ทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร 

3.1.1.3  อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดกบัจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต ้ติดกบัจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก ติดกบัจังหวัดนนทบุรี 

 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวัดปทุมธานี 

แสดง : ที่ตั้งจังหวัดปทุมธานี ภาพที่ 3.2 
สัญลักษณ์ : 
                    การเชื่อมโยง             ขอบเขต 
 

 

ที่มา : - Non scale 



 3.1.1.4  ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ า
โดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้
พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัด หรือบนฝั่งขวาของ
แม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้ว กับพื้นที่บางส่วนของอ าเภอเมืองและ
อ าเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่
อ าเภอเมืองบางส่วนอ าเภอธัญบุรีอ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกาและบางส่วน
ของอ าเภอสามโคก โดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ50 
เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และ
ก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับพื้นที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ า
เจ้าพระยานั้น เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุม
ปริมาณน้ าได้ ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า (ส านักงานจังหวัดปทุมธานี . สืบค้นจาก 

http://www2.pathumthani.go.th, 2557) 
3.1.1.5  สภาพดินโดยทั่วไป พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ลาบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดิน

เหนียวจัด สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดจัดมี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะของดินภายใน
จังหวัดสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดินนาดี มีพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาที่มีสภาพ
เป็นกรดจัดมีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวท าให้การระบายน้ าไม่ดี 
และการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวท าให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการ
ปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ าซึ่งต้องมีการปรับปรุง โดยการใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ค ควบคู่กับการใช้ปุ้ยเคมี
เพ่ือให้การเพาะปลูกไดผ้ลผลิตดีขึน้ 
  3.1.1.6  แหล่งน้ า แหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดปทุมธานี นอกจากแม่น้ าเจ้าพระยา
แล้วยังมี ระบบคลองส่งน้ าชลประทาน และคลองธรรมชาติ เช่น คลองควาย คลองเชียงรากน้อย 
คลองบางเตยคลองบางโพธิ์ คลองแม่น้ าอ้อม คลองบางหลวง คลองหกวา คลองรังสิตประยูรศกัดิ์และ
คลองระพิพัฒน์ เป็นต้น ซึ่งรับน้ าแม่น้ าป่าสักเขื่อนพระรามหกนอกจากแหล่งน้ าต่างๆ แล้วจังหวัดปทุมธานี
ยังเป็นจุดสูบน้ าดิบจากแม่น้ า เจ้าพระยา เพ่ือน าน้ าดิบมาผลิตน้ าประปา ให้บริการในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยมีสถานีสูบน้ าบริเวณตอนล่างของปากคลองอ้อม ต าบลบ้านกระแชง
อ าเภอเมืองปทุมธานี เพ่ือส่งน้ าตามคลองส่งน้ าดิบไปยังโรงกรองน้ าที่บางเขน สามเสน และเพ่ือป้องกัน
การเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าที่จะน ามาผลิตเป็นน้ าประปา 

 
 
 
 
 



3.2  ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ 
 3.2.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่โครงการ 

3.2.1.1  ที่ตั้งโครงการ สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์คตั้งอยู่ที่ ซอยหมู่บ้าน
วังทองริเวอร์ปาร์ค 8 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน หรือ 
7,600 ตารางเมตร  

3.2.1.2  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนของหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนของหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนของหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 
ทิศใต้ ติดต่อกับถนนของหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 

 
ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่โดยรอบโครงการ 

ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

 

ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะโดยเป็นถนนสัญจรแบบ
เดินรถสองทางส่งผลกระทบต่อโครงการในเรื ่อง
ฝุ่นละออง และเสียงจากรถยนต์ที่สัญจรไปมา 

 

ทิศตะวันตก ติดถนนสาธารณะโดยเป็นถนนสัญจร
แบบเดินรถสองทางส่งผลกระทบต่อโครงการใน
เรื่องฝุ่นละออง และเสียงจากรถยนต์ที่สัญจรไปมา 

 

ทิศตะวันออก ติดถนนสาธารณะโดยเป็นถนนสัญจร
แบบเดินรถสองทางส่งผลกระทบต่อโครงการในเรื่อง
ฝุ่นละออง และเสียงจากรถยนต์ที่สัญจรไปมา 
 

 ทิศใต้ ติดถนนสาธารณะโดยเป็นถนนสัญจรแบบเดิน
รถสองทางส่งผลกระทบต่อโครงการในเรื่องฝุ่นละออง 
และเสียงจากรถยนต์ที่สัญจรไปมา 
 

  
 



 3.2.2  การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
ปัจจุบันสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

สามารถเขา้ถึงพ้ืนที่โครงการได้หลายทาง ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 
3.2.2.1  โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเข้าถึงได้หลายเส้นทาง เช่น มาจากรังสิตโดย

ขับรถมาทางถนนพหลโยธิน เมื่อถึงศูนย์การค้า เซียร์ รังสิตให้ชิดซ้ายแล้วตรงไปจะพบกับป้ายทางเข้า
หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์คให้เลี้ยวซ้ายสู่ ถนนหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค จากนั้นตรงไปตามทางจะพบกับ
สะพานข้ามคลอง เมื่อข้ามสะพานแล้วให้เลี้ยวซ้าย ขับไปตรงไปจะพบกับวงเวียนให้วนเข้าซอยทางเข้า
หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 2 จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปและเลี้ยวขวาที่ซอยแรกด้านขวามือ 
จากนั้นจะพบพื้นท่ีโครงการด้านซ้ายมือ 

3.2.2.2  โดยรถโดยสารประจ าทาง สายต่างๆ ดังนี้ 
1 )  สาย 522 รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
2 )  สาย 29 รังสิต - หัวล าโพง 
3 )  สาย 39 รังสิตไป - ม.เกษตรศาสตร์ 
4 )  สาย 538 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - รพ.สงฆ ์
5 )  ปอ.39 (ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - สนามหลวง) 
หากมาจากรังสิตให้ลงรถที่หน้าศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต จากนั้นต่อ

รถจักรยานยนต์รับจ้างไปยังพื้นที่โครงการ หรือหากมาจากรุงเทพมหานครให้ลง ศูนย์การค้า
โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต และข้ามสะพานลอยไปฝั่งตรงข้าม แล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้างไปยังพ้ืนที่
โครงการ 
 



 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 

แสดง : ต าแหน่งที่ตั้งสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ภาพที่ 3.3 
สัญลักษณ์ : 
                    เส้นทางไปยังพื้นท่ีโครงการ              
 

 

ที่มา : - Non scale 

 
 3.2.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย
จากการศึกษาลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดปทุมธานีในปี พ.ศ.2555 - 2559 
  3.2.3.1 ลมประจ าฤดู และความเร็วลม 
   1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ซึ่งจะพัด
พาความแห้งแล้ง และความหนาวเย็นมาสู่พื้นที่โครงการ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มกราคม 
   2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดความชื้น และท าให้ฝนตก
เนื่องจากเป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามนั เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 
   3) ลมใต้ (ลมประจ าถิ ่น ) เป็นลมที่พัดพาความร้อนจากทางทิศ ใต้
ตั้งแต่เดือนกุมพาพันธ์ - เมษายน 

 ท่ีต้ังโครงการ 



 
แผนภูมิที่ 3.1 ความเร็วลมเฉลี่ยปี พ.ศ.2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) 
 
   ความเร็วลมเฉลี่ย เดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 3.4 นอต/ชั่วโมง 

ความเร็วลมสูงสุดอยู่ช่วง เดือนพฤษภาคม คือ 4.4 นอต/ชั่วโมง 
ความเร็วต่ าสุดอยู่ช่วง เดือนพฤศจิกายน คือ 2.4 นอต/ชั่วโมง 

   ผลกระทบที่มีต่อโครงการ คือ การจัดกลุ่มกิจกรรม บางกิจกรรมต้องการลม
ในการระบายอากาศท าให้สดชื่น แต่บางกิจกรรมไม่ต้องการลม เช่น กีฬาแบตมินตัน เป็นต้น ดังนั้น
แรงลมจึงมีความส าคัญต่อการก าหนดกิจกรรมต่างๆ 

 3.2.3.2 อุณหภูมิเฉลี่ย พ.ศ.2555 - 2559 
 

 
แผนภูมิที่ 3.2 อุณหภูมิเฉลี่ยปี พ.ศ.2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2559)   
 
   อุณหภูมิเฉลี่ย เดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 28.3 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุดอยู่ช่วง เดือนเมษายน คือ 37.4 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ช่วง เดือนมกราคม คือ 21.3 องศาเซลเซียส 

   ดังนั้น การเลือกใช้พรรณไม้เพื่อให้มีความเหมาะสมพื้นที่ควรค านึงถึง
การดูแลรักษาพืชพรรณเนื่องจากในช่วงที่มีอุณหภูมิสูง ต้องมีการให้น้ าแก่พืชพรรณปริมาณที่มากขึ้น 

 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อุณหภูมิเฉลี่ย 26.6 28.4 30 31.1 31.3 29.8 29.3 29.2 28.6 28.8 29 27.4

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.5 34.2 36.1 37.4 37.3 35.1 34.6 34.5 33.6 33.8 34.1 32.7

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสดุ 21.3 23.1 27.1 28.1 26.8 25.9 25.6 25.7 25.1 25.2 24.9 22.7
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 3.2.3.3  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย พ.ศ.2555 - 2559 
 

แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย พ.ศ.2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) 
 
   ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 73.6% 

ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดอยู่ช่วง เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม คือ 93.6% 
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดอยู่ช่วง เดือนเมษายน คือ 48.2% 

   สรุป จากผลการวัดความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อการให้น้ าแก่พืชพรรณ ในช่วง
เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม จะมีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด ดังนั้นในช่วงเดือนตุลาคมไม่ควรให้น้ า
ปริมาณมากนัก เนื่องจากความชื้นต่ า 
  3.2.3.4  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย พ.ศ.2555 - 2559 
 

แผนภูมิที่ 3.4 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย พ.ศ.2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) 
 
   ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย เดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 93.7 มิลลิเมตร 

ปริมาณน้ าฝนสูงสุดอยู่ช่วง เดือนกันยายน คือ 313.8 มิลลิเมตร 
ปริมาณน้ าฝนต่ าสุดอยู่ช่วง เดือนธันวาคม คือ 0.5 มิลลิเมตร  

   ดังนั้น ควรมีการดูแลระบบท่อระบายน้ าอย่างเข้มงวดในช่วง เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
เพราะอาจเกิดการระบายน้ าไม่ทัน จึงก่อให้เกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่โครงการ 

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

ปริมาณฝน 10.5 23.9 41.5 31.6 91.8 121.7147.6142.4313.8160.6 38.6 0.5
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค่าเฉลี่ย 70.2 70.3 71 69.4 69.8 74.8 76.2 76 81 80.2 76 68.4

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 88.8 90.8 92.4 89.2 87.2 89.4 90.4 89.8 93.6 93.6 91 84.4

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 50.6 49.6 51 48.2 50.6 57.2 59 58.2 64.4 63.2 58 51.2
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา   
จงัหวัดปทุมธานี 

แสดง : ทิศทางลมและแสงแดดที่กระทบพื้นท่ีโครงการ ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ์ : 
 

 

ที่มา : - Non scale 

 
 

ลมมรสมุตะวันตกเฉียง
ใต ้(พ.ค. - ต.ค.) 

ลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พ.ย. - ม.ค.) 

ลมประจ าถิ่น 
 (ก.พ. - เม.ษ.) 

แสงแดดช่วงเช้า 

แสงแดดช่วงเย็น 

แสงแดดช่วงเที่ยง 

บริเวณทีไ่มไ่ด้รับ 
แสงตลอดทั้งวัน 

บริเวณทีร่ับแสงตลอดทั้งวัน 



3.2.4  ลักษณะพืชพรรณเดิม 
 

 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา   
จงัหวัดปทุมธานี 

แสดง : ต าแหน่งพืชพรรณเดิมของพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.5 
สัญลักษณ์ : 
  

 

ที่มา : - Non scale 
 
 
 

ราชพฤกษ์ 

ชมพูพันธุ์ทิพย ์ มะขาม นนทรี 

หูกวาง 

โพธิ์ศร ี อโศกอินเดีย ปาล์มน้ าพ ุ

ไทร 



ตารางที่ 3.2 พืชพรรณเดินภายในพ้ืนที่โครงการ 

ชื่อ ลักษณะทั่วไป การน าไปใช้ 
1. นนทรี 

 

ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 
ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ 
เปลือกต้นสีเทาอ่อนค่อนช้างเรียบ
หรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ กิ่งก้านอ่อน
มีขนสีน้ าตาลแดง ใบประกอบแบบ
ขนนกสองชั้นเรียงเวียน ดอกสีเหลือง
มีกลิ่น ออกเป็นช่อดอกบาน ออก
ดอกในช่วงเดือน เม.ย. ผลแห้งแก่ไม่
แตก เป็นฝักแบนๆ รูปรี 
 

สร้างความกลมกลืนกับเส้น
โค้งในสวนได้ดี มักมีพุ่มใบ
หนาแน่น ถ้าต้นใหญ่มากจะ
ให้ ร่ม เงาทึบมาก ใช้ เป็น
ต้นไม้ในสนาม ใช้สร้างร่มเงา
ทึบเป็นอุโมงค์ใช้ริมถนน 
  

2. ชมพูพันธุ์ทิพย์  

 

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ สูงราว 8 - 12 ม. ใบเป็น
แบบผสม มีใบย่อย 5 ใบ ปลายใบ
แหลม ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร 
กิ่งก้านสาขาแผ่ออกเป็นพุ่มค่อนข้าง
แน่น เรือนยอดรูปไข่หรือทรงกลม
แผ่กว้างเป็นชั้นๆ เปลือกต้นเรียบ สีเทา
หรือสีน้ าตาล ต้นที่มีอายุมากเปลือก
จะแตกเป็นร่อง ชมพูพันธุ ์ทิพย์  
ทิ้งใบในฤดูหนาว ช่วงเดือน พ.ย. - ม.ค. 
ดอกสีชมพู ออกดอกช่ว ง เด ือน 
ก.พ. - เม.ย. 
 

ให้ความรู้ สึ กกว้ างและมี
ขอบเขตโดยน าสายตาไป
ตามแนวนอน เหมาะกับ
พ้ืนที่ราบ หรือใช้เป็นจุดเด่น
โดยสร้างขัดแย้งกับรูปทรง
แนวตั้ งในสวน เป็นไม้บั ง
สายตา จัดกลุ่มกับไม้ พุ่ม
ระดับล่างได้ 

3. มะขาม 
 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาด
ใหญ่แตกกิ่งก้านสาขามาก เปลือกต้น
ขรุขระและหนา สีน้ าตาลอ่อน ใบเป็น
ใบประกอบ ใบเล็กออกตามกิ่งก้าน
ใบเป็นคู ่ดอก ออกตามปลายกิ่ง ดอก
มีขนาดเล็ก กลีบดอกสีเหลืองและ 

สร้างความกลมกลืนกับเส้น
โค้งในสวนได้ดี ถ้าต้นใหญ่มาก
จะให้ร่มเงาทึบมาก ใช้เป็น
ต้นไม้ในสนาม ใช้สร้างร่มเงา
ทึบเป็นอุโมงค์ใช้ริมถนน 

 



ตารางท่ี 3.2 พืชพรรณเดินภายในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

ชื่อ ลักษณะทั่วไป การน าไปใช้ 
 มีจุดประสีแดงหรือม่วงแดงอยู่กลาง

ดอก เวลาการออกดอก 1 ปีมะขาม
จะออกดอกและบานประมาณ 5 - 10 ชุด 
ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน ผลเป็น
ฝักยาว รูปร่างยาวหรือโค้ง ยาว 3 - 20 ซม. 
ผลรับประทานได้ เนื้อมีรสเปรี้ยว 
หรือหวาน 
 

 

4. ราชพฤกษ์ 

 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูง 
10 - 20 ม. ดอกขึ้นเป็นช่อยาว 20 - 40 ซม. 
มีกลีบดอกสีเหลืองขนาดเท่ากัน 5 กลีบ 
ผลยาว 30 - 62 ซม. และกว้าง 1.5 - 2.5 ซม. 
มีกลิ่นฉุน และมีเมล็ดที่มีพิษเป็นจ านวน
มาก เป็นต้นไม้ประจ าชาติไทย ออก
ดอกเต็มต้มเมื่อต้นฤดูร้อนระหว่าง
เดือน ก.พ. - พ.ค. ขณะที่ออกดอก
จะทิ้งใบจนหมดต้น แต่บนพ้ืนที่ที่ชุ่ม
ชื้นจะผลิช่อดอกเป็นบางส่วนพร้อมกับ
พุ่มใบอ่อน ฝักแก่ประมาณเดือน 
ต.ค. - ธ.ค. 
 

เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก
ที ่นั ก อ อก แ บ บ ต้ อ ง ก า ร
ความรู้สึกสบาย อาจใช้เป็น
จุดเด่นหรือใช้ส่งเสริมจุดเด่น
อ่ืนๆ และหากใช้ซ้ าๆ กันจะ
สร้างเอกภาพได้อย่างชัดเจน 
จั ด เ ป็ น ตั ว กล า งที่ เ ชื่ อ ม
รูปทรงสะดุดตาอ่ืนๆ สร้าง
ความกลมกลืนกับเส้นโค้งใน
สวนได้ดี หรือใช้สร้างร่มเงา
ทึบเป็นอุโมงค์ใช้ริมถนน 

5. หูกวาง 

 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดสูง 
ผลัดใบ ความสูงประมาณ 10 - 15 ม. 
มีเรือนยอดหนาแน่น เปลือกเรียบ 
กิ่งแตกรอบล าต้นตามแนวนอนเป็น
ชั้นๆ  ใบรูปไข่กลีบกว้างประมาณ 
8 - 12 ซม. ยาว 2 - 25 ซม. จะผลัด
ใบในฤดูหนาวตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ค.
ออกดอก เป็นช่อแบบติดดอกสลับ
ตามซอกใบสีขาวหรือเหลืองมีลักษณะ 

ควรเลือกจัดวางต าแหน่ง
ก่อนเพราะมีผลต่อภาพและ
ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ก า ร จั ด
ทั้ ง หมด  และ มั ก ใ ช้ เ ป็ น
จุดเด่นโดยใช้เพียงต้นเดียว 
เพ่ือไม่สร้างภาพที่ดูสับสน 
ไ ม้ แ บ บ นี้ ใ ช้ ส ร้ า ง เ ง า ที่
สวยงามได้ดี 



ตารางท่ี 3.2 พืชพรรณเดินภายในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

ชื่อ ลักษณะทั่วไป การน าไปใช้ 
 เป็นแท่งยาว 8 -  12 ซม.  ดอกมี

ขนาดเล็กไม่มีกลิ่นหอม ออกดอก 2 ครั้ง
ใน 1 ปี คือในฤดูหนาวระหว่างเดือน 
พ.ค. - ม.ค. และอีกครั้งหนึ่งในฤดูฝน
ตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ส.ค. 
 

 

6. ไทร 

 

เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ล าต้นมีความสูงประมาณ 
10 - 20 ม. ล าต้นตรงแตกกิ่งก้าน
เป็นพุ่มทึบ บางชนิดก็เป็นพุ่มโปร่ง 
มีรากอากาศห้อยลงมาตามกิ่งก้าน
และล าต้น ผิวเปลือกเรียบสีขาวปนเทา 
ใบ เป็ น ใบ เดี่ ย ว  ออก เรี ย งสลั บ 
ลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมรูปไข่ 
บางต้นลักษณะของใบเป็นรูปกลม
ป้อม ส่วนบางพรรณก็เป็นรูปยาวรี 
 

ควรเลือกจัดวางต าแหน่ง
ก่อนเพราะมีผลต่อภาพและ
ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ก า ร จั ด
ทั้งหมด และจัดกิจกรรมการ
ใช้ งานใต้ต้น ได้  ใช้ สร้ า ง
กรอบภาพน าสายตาได้เมื่อ
ปลูกเป็น 2 แถวขนานกัน ใช้
เป็นไม้สูงเหนือไม้พุ่มหรือไม้
ยืนต้นขนาดเล็ก 

7. โพธิ์ 

 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัดใบ แตก
กิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มตรงส่วนยอดของ
ล าต้น ปลายกิ่งลู่ลง กิ่งอ่อนเกลี้ยง ตามกิ่ง
มีรากอากาศห้อยลงมาบ้าง ล าต้นมีความ
สูงประมาณ 20 - 30 ม. และมีน้ ายางสีขาว 
ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของ
ใบเป็นรูปใจ ปลายใบแหลมและมีติ่งหรือ
หางยาว  ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน แผ่นใบเป็น
สีเขียวนวล  ๆส่วนยอดอ่อนหรือใบอ่อน
นั้นเป็นสีน้ าตาลแดง 

จัดกิจกรรมการใช้งานใต้ต้น
ได้  ใช้สร้างกรอบภาพน า
สายตาได้เมื่อปลูกเป็น 2 แถว
ขนานกัน ใช้เป็นไม้สูงเหนือ
ไม้ พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาด
เล็ก 

 
 
 



ตารางท่ี 3.2 พืชพรรณเดินภายในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

ชื่อ ลักษณะทั่วไป การน าไปใช้ 
8. อโศกอินเดีย 

 

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง    
10 - 20 ม. ขนาดทรงพุ่ม 1 - 2 ม. 
ไม่ผลัดใบรูปทรงแคบสูง รูปพีระมิด 
กิ่งก้านลู่ลง เปลือกต้นสีน้ าตาล มีขีด
แคบยาวและรอยด่างสีขาวทั่วทั้งล า
ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก
แคบ กว้าง 3 - 5 ซม. ยาว 15 - 25 ซม. 
ปลายใบแหลม ดอกสีเขียวอ่อน มี
กลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก
ที่กิ่งแก่ ช่อดอกห้อย ดอกย่อยขนาด
เล็ก ออกดอก ระหว่างเดือน มี.ค. - 
เม.ย. 
 

ใช้เป็นจุดเด่นเมื่ออยู่ในกลุ่ม
พืชทรงกลมเตี้ย ไม่ควรปลูก
ไม้รูปทรงพีระมิดขนาดใหญ่
ใกล้อาคารเล็กๆ เพราะจะ
เกิดความแตกต่างกันมาก
เมือ่เปรียบเทียบขนาดกัน 

9. ปาล์มน้ าพุ 

 

เป็นปาล์มต้นเดี่ยว เป็นปาล์มคอยาว 
ชอบเติบ โตใน พ้ืนที่ ร้ อน  อบ อุ่น 
เจริญ เติบ โต เ ร็ ว  ต้ นมี เ ส้ นผ่ าน 
ศูนย์กลาง 15 - 20 ซม. สูงได้ถึง 20 ม. 
ลักษณะใบแบบขนนก มีข้อปล้อง
เห็นได้ชัดเจน ทางใบยาว ลักษณะ
ดอกออกใต้คอ แผ่กระจาย สีขาว
นวล ช่อดอกยาวประมาณ 0.80 ม. 
ลักษณะผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 15 มม. ผลแก่สีแดง 

สร้างเป็นจุดเด่นได้ และเมื่อ
จัดเรียงกันเป็นแถวสามารถ
น าสายตาไปยังจุดที่ต้องการ 
 

 
 จากการส ารวจพบว่า พืชพรรณเดิมในพ้ืนที่นั้นส่วนใหญ่ใช้ไม้ยืนต้นในการตกแต่ง  

ภูมิทัศน์เป็นหลัก โดยเฉพาะทางเดินโดยรอบโครงการ แต่ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่โครงการไม่ได้มีการแบ่ง
สัดส่วน หรือจัดกลุ่มการปลูก ดังนั้น ควรมีย้ายพืชพรรณไว้เป็นกลุ่มๆ ตามพ้ืนที่กิจกรรมภายใน
โครงการ เพ่ือความสวยและการดูแลรักษาง่ายขึ้น ประกอบกับการย้ายพืชพรรณที่เหมาะสมกับพ้ืนที่
กิจกรรมนั้นๆ เช่น ต้นโพธิ์ที่อยู่บริเวณสนามตะกร้อ ควรย้ายมาปลูกบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติธรรม เพ่ือให้
สอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนา เป็นต้น 



 3.2.5  ลักษณะโครงสร้างดิน 
จากการศึกษาข้อมูลชุดดินของ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต าบลคูคต 

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี คือ 
3.2.5.1  กลุ่มชุดดินที่ 11 กลุ่มดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลาง ที่เกิดจากการทับถมตะกอน

น้ ากร่อย บริเวณที่ราบน้ าทะเลเคยท่วมถึง สภาพพ้ืนที่ที่พบมีลักษณะพ้ืนที่ราบเรียบ มีความลาดชันน้อยมี
การระบายน้ าเลว ดินมีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ช้า มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า ท าให้มักมีน้ า
แช่ขังในช่วงฤดูฝน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 

ลักษณะดินบนเป็นดินเหนียวจัด สีพื้นเป็นสีด าหรือสีน้ าตาลปนด า มีจุดปะ
สีน้ าตาลปนเหลือง และสีแดงบ้างเล็กน้อย ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดรุนแรง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 4.0 - 5.0 pH ส่วนดินชั้นล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวจัด สีพ้ืนเป็นสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปน
ด า และจะมีจุดประสีแดงเพ่ิมมากขึ้นกว่าดินชั้นบน จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบ
ก ามะถัน ในช่วงระดับความลึกระหว่าง 50 - 100 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาของดินเป็นกรด
รุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 3.5 - 4.5 pH และในระดับที่ลึกลงไปสีของดินจะเป็น
สีน้ าตาลหรือสีด าปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง และสีแดงเพ่ิมมากขึ้น ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 11 
ที่มีความลาดชันร้อยละ 0 - 2 มีเนื้อที่ประมาณ 582 ไร่ หรือร้อยละ 4.00 ของพ้ืนที่ต าบล พ้ืนทีบ่ริเวณ
นี้ส่วนใหญ่ใช้ท านา และกลุ่มชุดดินที่ 11 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0 - 2 และดินมีการยกร่อง มีเนื้อที่
ประมาณ 40 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของพ้ืนที่ต าบล พ้ืนที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ปลูกไม้ผลผสม 
   ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากดินเป็นกรดจัดมาก หรือเป็นดิน
เปรี้ยวจัดลึกปานกลาง ซึ่งดินจะมีความเป็นกรดรุนแรงในช่วงความลึกตั้งแต่ 50 - 100 เซนติเมตร 
จากผิวดิน ท าให้เกิดการตรึงธาตุอาหารและปลดปล่อยสารที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก ดินมีโครงสร้างแน่นทึบ
เมื่อดินแห้งจะแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก คุณภาพน้ าเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืด 
และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายให้กับพืชที่ไม่ชอบน้ า 
   แนวทางการแก้ไขและการปรับปรุงดินกรดก ามะถัน ท าได้โดยการระบายน้ า
เฉพาะในส่วนของเนื้อดินตอนบนออกเพ่ือล้างสารที่เป็นกรดออกไป และจะต้องควบคุมให้มีน้ าแช่ขัง
อยู่ในดินล่าง เพ่ือป้องกันไม่ให้สารที่เป็นกรดเกิดขึ้นใหม่อีก พร้อมกับจะต้องป้องกันไม่ให้น้ าเค็มหรือ
น้ ากร่อยเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ และจะต้องใส่สารปรับปรุงดินพวกปูน เช่น ปูนขาว ปูนมาร์ล หินปูน
บดละเอียดหรือเปลือกหอยเผาเพ่ือให้ท าปฏิกิริยาแก้ความเป็นกรดในดิน ควบคู่ไปกับการใส่ปุ๋ยเพ่ือ
เพ่ิมธาตุอาหารพืช 
 
 
 



 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา จงัหวัด
ปทุมธานี 
แสดง : กลุ่มชุดดินในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.6 

สัญลักษณ์ : 
         ของเขตกลุ่มชุดดิน                การเชื่อมโยง 

 

ที่มา : ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน (2548) 

 
3.2.6  ลักษณะทางสัญจรภายในโครงการ 

3.2.6.1  ทางเข้าภายในพ้ืนที่โครงการสวนสาธารณะมีทั้งหมด 5 ทาง เป็นทางที่รถ
เข้าได้ 2 ทาง และส าหรับคนเดินอย่างเดียว 3 ทาง 

1)  ทางเข้าด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับทางเดินเท้ารอบโครงการ 
และทางสัญจรภายในโครงการเพ่ือเชื่อมต่อไปยัง สนามกีฬาในร่ม กับลานกิจกรรม ลักษณะเป็นลาน
คอนกรีตกว้าง 4 เมตร มีตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ 2 ตู้ และป้ายชื่อโครงการอยู่
ด้านหน้า 

กลุ่มชุดดินที่มีการยกร่องเพื่อป้องกัน
ความเสียหายจากการถูกน้ าท่วมขัง (ดิน
เหนียว) 
กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเปรี้ยวจัด (ดินเหนยีว) 

กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเปรี้ยวจัด (ดินเหนยีว) 

กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเหนียว 

ที่อยู่อาศัย 

ผังแสดงชุดดินจังหวัดปทุมธานี 

ผังแสดงชุดดินอ าเภอล าลูกกา 

ตัวอย่างกลุ่มชุดดินที่ 11 



 
ภาพที่ 3.7 ทางเข้าโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

2)  ทางเข้าด้านทิศตะวันออก ติดกับ ทางเดินเท้ารอบโครงการ และทางสัญจร
ภายในโครงการเพ่ือเชื่อมต่อไปยังสนามเปตอง ลักษณะเป็นลานคอนกรีตกว้าง 4 เมตร มีป้ายชื่อ
โครงการอยู่ด้านหน้า 

 

 
ภาพที่ 3.8 ทางเข้าโครงการด้านทิศตะวันออก 
 



   3)  ทางเข้าด้านทิศตะวังออกเฉียงใต้ ติดกับทางเดินเท้ารอบโครงการ และ
ถนนสัญจร มีที่ส าหรับจอดรถและที่ท าการคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ทางเท้า
ด้านซ้ายของที่ท าการจะสามารถเชื่อต่อไปยังสนามเทนนิสและสนามตะกรอ้ 
 

 
ภาพที่ 3.9 ทางเข้าโครงการด้านทิศตะวังออกเฉียงใต้ 
 

4)  ทางเข้าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับ ทางเดินเท้ารอบโครงการ และ
ทางสัญจรภายในโครงการเพ่ือเชื่อมต่อไปยัง ห้องน้ าสาธารณะกับสนามเด็กเล่นลักษณะเป็นลาน
คอนกรีตกว้าง 4 เมตร 

 

 
ภาพที่ 3.10 ทางเข้าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 



 
5)  ทางเข้าด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับ ทางเดินเท้ารอบโครงการ 

และทางสัญจรภายในโครงการเพ่ือเชื่อมต่อไปยัง ลานกิจกรรมกับพ้ืนที่ออกก าลังกาย ลักษณะเป็น
ลานคอนกรีต ด้านหน้าทางเข้ากว้าง 4 เมตร ด้านหลังทางเข้ากว้างประมาณ 2.50 เมตร 

 

 
ภาพที่ 3.11 ทางเข้าด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
    

6)  ทางเข้าด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับ ทางเดินเท้ารอบโครงการ 
มีที่ส าหรับจอดรถและที่ท าการคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ทางเท้าด้านซ้ายของ
ที่ท าการจะสามารถเชื่อมต่อไปยังสนามเทนนิสและสนามตะกร้อ 

 

 
ภาพที่ 3.12 ทางเข้าด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 



3.2.6.2 ทางสัญจรภายในพ้ืนที่โครงการ 
 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 

แสดง : ทางสัญจรพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.13 

สัญลักษณ์ : 
            ทางสัญจรเท้า           ทางเข้าส าหรับคน 
            ทางสัญจรรถ            ทางเข้าส าหรับคนและรถ 

 

ที่มา : - Non scale 

 
 
 
 
 
 3.2.7  ลักษณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ถนน หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 



3.2.7.1  ไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการมีระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามแนวถนนโดย
การติดตั้งเป็นโคมไฟส่องสว่างตามทางสัญจรภายในโครงการ ไฟสปอร์ตไลท์บริเวณโดมกีฬาในร่มสนาม
เทนนิส สนามตะกรอ้ สนามน๊อคคอร์ด และไฟส่องสว่างตามจุดต่างๆ เช่น ห้องน้ า สนามเปตอง เป็นต้น 

 

 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 

แสดง : ระบบไฟฟ้าพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.14 
สัญลักษณ์ : 
             เสาไฟฟ้าภายนอกโครงการ           เสาไฟภายในโครงการ 
             ไฟสปอร์ตไลท์                          ไฟส่องสว่าง 
              สายไฟฟ้า 

 

ที่มา : - Non scale 



3.2.7.2  ระบบประปาในพ้ืนที่โครงการ มีบริเวณห้องน้ าสาธารณะในโครงการ เพ่ือใช้ใน
การอุปโภคต่างๆ และยังมีหัวจ่ายน้ าอยู่หลังห้อง 1 หัว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการประปา
กรุงเทพมหานครยังไม่ได้มาติดตั้งระบบประปา 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 
แสดง : ระบบประปาพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.15 

สัญลักษณ์ : 
        หวัจ่ายน้ า          หัวอุดท่อ               เส้นทางจ่ายน้ า 
 

 

ที่มา : - Non scale 

 



  3.2.7.3  การระบายน้ า ท่อระบายน้ าหลักอยู่ตามถนนสาธารณะโดยรอบของพ้ืนที่ 
ส่วนในที่โครงการมีบริเวณห้องน้ าสาธารณะ เพ่ือระบายน้ าเสียจากการอุปโภคต่างๆ แต่พ้ืนที่ส่วนต่างๆ 
ในโครงการไม่มีระบบระบายน้ า จึงท าให้น้ าขังในบางพื้นท่ี 
 

 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
แสดง : ระบบระบายน้ าพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.16 

สัญลักษณ์ : 
               บ่อพัก                      เส้นทางระบายน้ า 
 

 

ที่มา : - Non scale 

   
ดังนั้น ภายในพ้ืนที่ควรมีการติดตั้งเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่าง ในพ้ืนที่ที่มีผู้ใช้งานในตอนกลางคืน 

เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่ และควรมีการเพ่ิมการติดตั้งหัวจ่าย
น้ าตามจุดที่มีผู้ใช้มาใช้งานเพ่ือความสะดวกแก่ผู้ใช้ อีกทั้งควรจะมีการติดตั้งระบบระบายน้ าภายในพ้ืนที่โดย
อาจใช้ท่อซีเมนต์ฝังไว้ในบริเวณพ้ืนที่ เพ่ือเป็นตัวรองรับน้ าจากพ้ืนที่เพ่ือส่งออกไปยังท่อระบายน้ าสาธารณะ 



3.2.8  ต าแหน่งรูปแบบสิ่งก่อสร้างเดิม 
3.2.8.1  พ้ืนที่ออกก าลังกาย มีพ้ืนที่ 463 ตารางเมตร  มีการใบ้อิฐตัวหนอนมาปูเป็นพ้ืน 

ตั้งอยู้ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ มีเครื่องออกก าลังกายหลายชนิด ท าให้ผู้ใช้ไม่เบื่อ
ในการท ากิจกรรม แต่ปัญหาที่พบคือการระบายน้ าในพ้ืนที่นี้ระบายน้ าได้ช้าเพราะพ้ืนเป็นคอนกรีต
และไม่มีรางระบายน้ าหรือบ่อพักน้ า จึงท าให้เกิดน้ าขัง 

 

 
ภาพที่ 3.17 พ้ืนที่ออกก าลังกาย 
 

3.2.8.2  สนามเด็กเล่น มีพ้ืนที่ 735 ตารางเมตร พ้ืนลานลานดินมีหญ้าปกคลุม
บางส่วน ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ พ้ืนที่กิจกรรมมีการใช้งานน้อยเนื่องจากพ้ืนที่
ท ากิจกรรมไม่ได้มีการแบ่งสัดส่วนความต้องการของผู้ใช้ไว้ จึงท าให้เครื่องเล่นไม่เพียงพอกับผู้ใช้
ประกอบกับเครื่องเล่นบางชิ้นเกิดการช ารุดท าให้เป็นอันตรายต่อการเล่นเครื่องเล่น 

 

 
ภาพที่ 3.18 สนามเด็กเล่น 
 



3.2.8.3  ลานกิจกรรม หรือลานอเนกประสงค์ มีพ้ืนที่ 943 ตารางเมตร ตั้งอยู่ด้าน
ทิศเหนือของโครงการ ส่วนใหญ่ใช้ท ากิจกรรมเต้นแอโรบิค หรือบางโอกาสใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ของทางเทศบาล ลักษณะเป็นลานคอนกรีตในลานก็มีการขีดเส้นไว้ใช้ส าหรับเล่นกีฬาฟุตซอลสว่น
ด้านหน้าลานกิจกรรมมีเวทีอเนประสงค์ มีผู้เข้ามาใช้พ้ืนที่นี้ในการเต้นแอโรบิคเป็นจ านวนมาก แต่
พ้ืนที่บางส่วนของลานกิจกรรมไม่ได้ถูกใช้งาน ปล่อยให้ทรุดโทรม จึงท าให้ไม่เกิดประโยชน์ 

 

 
ภาพที่ 3.19 ลานกิจกรรมหรือลานอนกประสงค์ 
 
  3.2.8.4  อาคารกีฬาในร่ม มีพ้ืนที่ 700 ตารางเมตร ใช้เล่นกีฬาจ าพวก แบตมินตัน 
วอลเลย์บอล เป็นต้น พ้ืนที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ แต่บริเวณอาคารกีฬามีลม
พัดท าให้กีฬาบางประเภทเล่นไม่สะดวก จึงท าให้ผู้ใช้บางส่วนไม่พึงพอใจในการใช้พ้ืนที่ ประกอบกับเมื่อ
ฝนตกโดมไม่สามารถกันน้ าฝนสาดได้ ท าให้น้ าขังบริเวณสนามกีฬาในโดมเนื่องจากไม่มีการระบาย
น้ าที่ดีท าให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้ 
 

 
ภาพที่ 3.20 อาคารกีฬาในร่ม 



  3.2.8.5  พื้นที่ฝึกสมรรถภาพทางกาย ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ 
มีพ้ืนที่ 254 ตารางเมตร ในส่วนกิจกรรมนี้มีการใช้งานน้อยมากเนื่องจากพ้ืนที่มีขนาดไม่เพียงพอและ
การจัดสัดส่วนไม่พอดีกับพื้นท่ี อีกทั้งสภาพของเครื่องส าหรับฝึกสมรรถภาพกายมีความช ารุดทรุดโทรม
ท าให้เป็นอันตรายแก่ผู้เข้าใช้เครื่องเล่นในพื้นท่ีโครงการ 
 

 
ภาพที่ 3.21 พ้ืนที่ฝึกสมรรถภาพทางกาย 
   
  3.2.8.6  ห้องน้ าสาธารณะในโครงการ ตั้งอยู่ด้านทิศนะวันตกของโครงการ มีพ้ืนที่ 
60 ตารางเมตร ห้องน้ าแห่งนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานเนื่องจากการประปากรุงเทพมหานครยังไม่ได้ท าการติดตั้ง
ระบบประปา ในส่วนนี้มีผู้ใช้ท ากิจกรรมในพื้นที่โครงการเป็นจ านวนมาก แต่ห้องน้ ามีขนาดเล็ก
จึงไม่เพียงพอต่อผู้ใช้ ประกอบกับพื้นที่ว่างข้างห้องน้ าไม่ได้ถูกน ามาใช้งาน จึงท าให้พื้นที่
ห้องน้ าสาธารณะมีไม่เพียงพอกับผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 
 

 
ภาพที่ 3.22 ห้องน้ าสาธารณะในพ้ืนที่โครงการ 



  3.2.8.7  สนามเปตอง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของโครงการ มีพ้ืนที่ 267 ตารางเมตร 
ในส่วนพ้ืนที่นี้มีผู้ใช้น้อย เพราะอุปกรณ์ในการเล่นมีราคาค่อนข้างสูง ประกอบกับพ้ืนที่ในการเล่นไม่ร่มรื่น 
มีหญ้าปกคลุม และต้นไม้ตายเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ในเวลากลางวันมีผู้เข้ามาใช้น้อยมาก ส่วนในเวลา
กลางคืนไม่มีผู้เข้าใช้ เพราะไฟส่องสว่างในพ้ืนที่มีเพียงดวงเดียวและยังช ารุดเสียหายอยู่ จึงท าให้ ไม่
สะดวกในการท ากิจกรรม 
 

 
ภาพที่ 3.23 สนามเปตอง 
 
  3.2.8.8  สนามตะกร้อ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ มี พื้นที่ 
302 ตารางเมตร ในส่วนพ้ืนที่นี้มีผู้ใช้อยู่ค่อนข้างมาก แต่พ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยในการท ากิจกรรม เช่น 
จ านวนที่นั่งส าหรับพักผ่อนในพ้ืนที่ เป็นต้น และพ้ืนที่นี้ไม่มีการเชื่อมต่อทางศัญจรกับกิจกรรมอ่ืนๆ 
นอกจาก สนามเทนนิส ท าให้ต้องรื้อรั้วตาข่ายเหล็กบางส่วนเพื่อให้เข้าถึงพ้ืนที่ได้ง่ายขึ้น 
 

 
ภาพที่ 3.24 สนามตะกร้อ 



  3.2.8.9  ทีท่ าการคณะกรรมการหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของพ้ืนที่โครงการ มีพ้ืนที่ 296 ตารางเมตร  ส่วนใหญ่ผู้ใช้ใช้ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
ใช้ส าหรับจอดรถ และเป็นช่องทางเข้าไปยังสนามเทนนิส แต่ที่ท าการคณะกรรมการก็เปรียบเสมือน
ผู้ต้อนรับผู้ใช้ทั้งภายนอกและภายในหมู่บ้าน แต่ทัศนียภาพโดยรอบพ้ืนที่ไม่มีความสวยงาม จึงอาจท าให้
ไม่เกิดแรงดึงดูดผู้ใช้เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่โครงการ 
 

 
ภาพที่ 3.25 ที่ท าการคณะกรรมการหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 
 
  3.2.8.10  สนามเทนนิส ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของโครงการ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,223 ตารางเมตร 
แบ่งเป็น สนามเทนนิส 2 สนาม และสนามน๊อคคอร์ด 1 สนาม มีผู้ใช้น้อย เนื่องจากอุปกรณ์ในการ
เล่นมีราคาค่อนข้างสูง ประกอบกับพ้ืนที่นี้มีไม้ยืนต้นปกคลุมเยอะ และมีการติดตั้งก าแพงตาข่าย
โดยรอบ ท าให้ปิดบังทัศยนีภาพจากภายนอก จึงท าให้คนภายนอกไม่สังเกตุเห็นสนามจึงไม่ทราบว่ามี
สนามเทนนิสอยู่บริ เวณนี้  และทาง เข้าของสนามมีขนาดเล็ก ทางเข้าซ่อนอยู่ข้างที่ท าการ
คณะกรรมการท าให้ผู้ที่ต้องการใช้ไม่ทราบวิธิการเข้าถึงพ้ืนที่ 
 

 
ภาพที่ 3.26 สนามเทนนิส 



  3.2.8.11  พ้ืนที่ปฏิบัติธรรม และพ้ืนที่อ่านหนังสือ ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของโครงการ ใน
พ้ืนที่ส่วนนี้มีผู้เข้าใช้ท ากิจกรรมน้อยมาก เนื่องจากพ้ืนที่มีการแบ่งสัดส่วนไม่พอดีกับผู้ใช้ ประกอบกับ
พื้นที่นี้ต้องการสมาธิในการท ากิจกรรมแต่กลับอยู่ติดถนนสัญจรภายในหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค  
จึงก็ให้เกิดเสียงรบกวนในการท ากิจกรรม 
 

 

 
ภาพที่ 3.27 พ้ืนที่ปฏิบัติธรรม และพ้ืนที่อ่านหนังสือ 
 
  3.2.8.12  ทางเดินเท้าโดยรอบโครงการ ไม่มีผู้ใช้ เนื่องจากขนาดของขอบทางเท้ามี
ขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร ซึ่งค่อนข้างแคบ และยังมีสิ่งกีดขวาง ทั้งไม้ยืนต้นกับสิ่งของเครื่องใช้
ของคนในชุมชนที่มีการบุกรุกเข้ามาใช้พื้นที่ จึงท าให้ผู้ที่ต้องการใช้ทางเดินเท้าโดยรอบโครงการ
เกิดอันตรายจากยานพาหนะที่สัญจรผ่าน 
 

 
ภาพที่ 3.28 ทางเดินเท้าโดยรอบโครงการ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 
แสดง : ต าแหน่งรูปแบบกิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.29 

สัญลักษณ์ : -  

ที่มา : - Non scale 

 
 

ห้องน้ าและพ้ืนที่ฝึกสมรรถภาพ
ทางกาย 

สนามเทนนสิ พื้นที่ปฏิบัติธรรมและพื้นท่ีอ่านหนังสือ 
ที่ท าการคณะกรรมการหมู่บ้านฯ 

สนามตะกร้อ 

สนามเปตอง 

โดมกีฬาในรม่ 

สนามเด็กเล่น พื้นที่ออกก าลังกาย ลานอเนกประสงค ์



 3.2.9  ทัศนียภาพโครงการ 
 จากการส ารวจพ้ืนที่โครงการนั้นสามารถท่ีจะแบ่งลักษณะมุมมองของพ้ืนที่นั้นออกได้ 

2 ลักษณะ คือมุมมองที่ภายนอกโครงการมองเข้ามาในพ้ืนที่ของโครงการ และมุมมองจากภายใน
โครงการออกสู่พ้ืนที่บริเวณภายนอกโครงการ 

 3.2.9.1  มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 
 
ตารางท่ี 3.3 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 

ทัศนียภาพมุมมอง ลักษณะของ 
พ้ืนที่ 

หมายเหตุ 
ปัญหา/ข้อจ ากัด 

1. ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศ
เหนือของพ้ืนที่โครงการ 

 
 

มีรั้วปิดรอบโครงการ พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ที่ เมื่อผู้ใช้เดินทางมา
จากทางทิศเหนือ จะพบกับมุมนี้เป็นที่
แรก ดังนั้นควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
เ พ่ือ ให้ดู เป็ นจุ ดสนใจหรื อท าป้ าย
โฆษณากิจกรรมเชิญชวนให้ผู้มาเข้าใช้
พ้ืนที่โครงการมากยิ่งขึ้น 
 

2. ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่
โครงการ 

 
 

มีป้ายชื่อโครงการกับ
รั่วโดยรอบโครงการ
เป็นที่กั้นสายตาน และมี
ท า ง สั ญจ ร ภ า ย ใ น
โครงการ เป็นตั วน า
สายตา 
 

ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ด้านหน้าป้ายชื่อ
โครงการ ดังนั้นควรมีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณหน้าป้ายชื่อโครงการ 
 

3. ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศ
ตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ 

 

มีป้ายชื่อโครงการ
กับรั่วโดยรอบของ
โ ค ร ง ก า ร ปิ ด กั้ น
สายตา และยั งมี
ทางสัญจรภายใน
พ้ื น ที่ เ ป็ น ตั ว น า
สายตาไปสู่สนาม 
เปตอง 

พ้ืนที่นี้มีสนามเปตองที่มีสภาพเสื่อมโทรม 
มีหญ้ารกปกคลุมพ้ืนที่ ไม่มีร่มเงาเนื่องจาก
ต้นไม้ตายและมีไฟส่องสว่างช ารุด 

 



ตารางท่ี 3.3 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ (ต่อ) 

ทัศนียภาพมุมมอง ลักษณะของ 
พ้ืนที่ 

หมายเหตุ 
ปัญหา/ข้อจ ากัด 

4. ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ 

 
 

เป็นรั้วหรือก าแพง แต่
เดิมเคยเป็นป้ายชื่อ
โครงการ 

ปัจจุบันมีความทรุดโทรมเสียหาย และคนใน
ชุมชนได้น าสิ่งของเครื่องใช้มาทิ้งในบริเวณนี้ 
ท าให้สภาพแวดล้อมโดยรวมดูโทรม จึงควร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ และอาจท าสื่อ
โฆษณาโทษในการทิ้งขยะในที่สาธารณะ 
 

5. ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของพ้ืนที่
โครงการ 

 
 

ป้ า ย ที่ ท า ก า ร
คณะกรรมการกับ
ต้นไม้ขอบทางเท้า
เ ป็ นที่ กั น ส ายตา
น า ไปยั งที่ท าการ
คณะกรรมการ 
 
 

พ้ืนที่นี้มีการจุดภูมิทัศน์ไว้บางส่วน แต่ภูมิทัศน์
ยังไม่สวยงามเท่าที่ควร จึงท าให้ต้องมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

6. ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของ พ้ืนที่
โครงการ 

 
 

มีสนามเทนนิสอยู่
หลังรั้วตาข่ายที่น า
ตาข่ ายกรองแสง 
มาปิดไว้  
 
 

การที่มีตาข่ายกรองแสงมาปิดไว้  ท าให้
บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้ และไม่
ทราบว่าพ้ืนที่นี้มีสนามเทนนิสไว้บริการ ดังนั้น
จึงควรแก้ปัญหานี้ เพ่ือดึงดูดให้มีผู้เข้าใช้พ้ืนที่
นี้มากขึ้น 

7. ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศ
ใต้ของพ้ืนที่โครงการ 

 

มีพ้ืนที่ออกก าลังกาย 
แ ล ะ พ้ื น ที่ อ่ า น
หนังสือ 

พ้ืนที่นี้ได้มีการจัดภูมิทัศน์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกไว้อยู่แล้วแต่ยังไม่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้จึงให้ผู้เข้ามาใช้น้อย เพราะ
อยู่ติดถนนสัญจรท าให้มีเสียงรบกวนในการท า
กิจกรรม จากปัญหาควรมีการออกแบบให้มี
วัสดุที่สามารถกรองเสียงรบกวนจากภายนอก
สู่ภายในพ้ืนที่กิจกรรม 



 
   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวัดปทุมธานี 

แสดง : มุมมองทัศนียภาพภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.30 
สัญลักษณ์ : 
        มุมมองทัศนียภาพ 

 

ที่มา : - Non scale 

1 

4 

2 

3 

6 

7 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



  3.2.9.2  มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกในโครงการ 
 
ตารางท่ี 3.4 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ 

ทัศนียภาพมุมมอง ลักษณะของ 
พ้ืนที่ 

หมายเหตุ 
ปัญหา/ข้อจ ากัด 

1.  ทั ศ นี ย ภ า พ มุ ม ม อ ง ด้ า น ทิ ศ
ตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ 

 
 

มี พ้ืนที่ออกก าลั งกาย 
กับทางสัญจรภายใน
โครงการ 

จะเห็นได้ว่ามีน้ าขังบริเวณทาง
สัญจร ท าให้ผู้ใช้ไม่สะดวกใน
การใช้งาน เพราะพ้ืนที่ เป็น
คอนกรีตประกอบกับ พ้ืนที่
บริ เ วณนี้ ไม่มี ระบบในการ
ระบายน้ า 
 

2. ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือ
ของพ้ืนที่โครงการ 

 

มี ท า ง สั ญ จ ร ภ า ย ใ น
โ ค ร ง ก า ร  ล า น
อเนกประสงค์ และเวที
อเนกประสงค ์

จากการสังเกตผู้ใช้ส่วนใหญ่จะ
น ายานพาหนะมาจอดบริเวณ
หน้าลานอเนกประสงค์ ท าให้
ผู้ใช้ท่านอ่ืนอาจเกิดอันตราย 
หรือไม่สะดวกในการใช้งานได้ 
ดังนั้นควรมีการจัดระเบียบ
การจราจรใหม่ เพ่ือไม่ให้เกิด
อันตรายแก่ผู้ใช้พ้ืนที่ 
 

3.  ทั ศ นี ย ภ า พ มุ ม ม อ ง ด้ า น ทิ ศ
ตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ 

 

มี สนาม เปตอง  และ
อาคารกีฬาในร่ม 

จากการสั ง เกตจะพบว่ ามี
ก าแพงกั้นระหว่างอาคารกีฬา
ในร่มกับสนามเปตอง ท าให้
การสัญจรในพ้ืนที่ไม่เชื่อมต่อ
กัน จึงท าให้ผู้ใช้ไม่สะดวกใน
การสัญจรไปยังสนามเปตอง 
อีกทั้งภูมิทัศน์บริเวณสนามเป
ตองมีความเสื่อมโทรม จึงควร
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
ออกแบบทางสัญจรภายใน
โครงการ 



ตารางท่ี 3.4 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ (ต่อ) 

ทัศนียภาพมุมมอง ลักษณะของ 
พ้ืนที่ 

หมายเหตุ 
ปัญหา/ข้อจ ากัด 

4. ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของพ้ืนที่โครงการ 

 

มีประตูทางเข้า - ออก
ข อ ง พ้ื น ที่ โ ค ร ง ก า ร 
ห้ อ ง น้ า ส า ธ า ร ณ ะ
ภายในโครงการ พ้ืนที่
ฝึกสมรรถภาพกาย และ
สนามเด็กเล่น 

พ้ืนที่บริเวณนี้ได้มีการจัดภูมิทัศน์
ไว้อยู่แล้ว แต่พืชพรรณที่ปลูก
ไว้ได้ตายไปบางส่วน จึงควรมี
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ดู ดี
ยิ่งขึ้น และแก้ไขพ้ืนที่ว่างข้าง
ห้ อ ง น้ า ส า ธ า ร ณ ะภ า ย ใ น
โครงการให้เกิดประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้น 
 

5. ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของพ้ืนที่โครงการ 

 

พ้ืนที่ที่มีสนามเทนนิส 
กับรั้วตาข่ายรอบสนาม
เทนนิส 

รั้วตาข่ายบางส่วนได้มีการน า
ตาข่ายกรองแสงมาปิดไว้ ท าให้
บุคคลภายนอกไม่สามารถ
มองเห็นได้  และไม่ทราบว่า
พ้ืนที่นี้มีสนามเทนนิสไว้บริการ 
ดังนั้นจึงควรแก้ปัญหานี้ เพ่ือ
ดึงดูดให้มีผู้เข้าใช้พ้ืนที่นี้มาก
ยิ่งขึ้น 
 

6. ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้ของ
พ้ืนทีโ่ครงการ 

 

มีถนนสัญจรของหมู่บ้าน
วันทองริเวอร์ปาร์ค 

โดยพ้ืนที่ปฏิบัติธรรมนั้น ติดกับ
ถนนสัญจร ท า ให้ เกิด เสียง
รบกวนในการท ากิจกรรมใน
พ้ืนที่ ดังนั้นควรมีการออกแบบ
ให้มีวัสดุที่สามารถกรองเสียง
รบกวนจากภายนอกสู่ภายใน
พ้ืนที่ 

 



 
      
  
    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา   
จงัหวัดปทุมธานี 
แสดง : มุมมองทัศนียภาพภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.31 

สัญลักษณ์ : 
        มุมมองทัศนียภาพ     
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3.3  วิธกีารศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ โครงการ ในโครงการออกแบบปรับปรุง
สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะและ
สภาพพื้นที่ที่ เกิดขึ้นยังไม่เหมาะสม และยังไม่ตร งตามความต้องการของประชาชน ดังนั้น  
ในการศึกษาจึงใช้วิธีการศึกษาจากการท าแบบสอบถาม และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
 3.3.1  ประเภทของผู้ใช้โครงการ 
  3.3.1.1  ผู้ใช้ประจ า จาการศึกษาจากกรณีศึกษาและได้คาดการณ์ถึงเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในสวนสาธารณะแห่งนี้ ในการปฏิบัติงานต่างๆ ประกอบไปด้วย 

1)  เจ้าหน้าที่ดูแลสวน 
2)  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
3)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบุคคล 

  3.3.1.2  ประชาชากรทั่วไป ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรในพ้ืนที่ 
หมู่บ้านต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 45 ,639 คน เป็น
เพศชาย 22,294 คน เพศหญิง 23,345 คน จ านวนครัวเรือน 23,929 ครัวเรือน  
 
ตารางท่ี 3.5 จ านวนประชากร ปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2560 

ต าบล ประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 

คูคต 22,294 คน 23,345 คน 45,639 คน 23,929 ครัวเรือน 

ที่มา : http://khukhot.go.th/index.php?page=m_community 
 
 3.3.2  การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการสวนสาธารณะหมู่บ้าน
วังทองริเวอร์ปาร์คมากที่สุด ผู้ศึกษาขอก าหนดการสุ่มตัวอย่างประชากรโดยวิธีแบบโควต้า เนื่องจาก
การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการเลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายจากขอบเขตของรัศมีให้บริการของ
สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซึ่งครอบคลุมหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ดังนั้น จึงศึกษา
จ านวนประชากรในพ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งมีจ านวน 1,021 คน และการศึกษาจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
โควต้า (Quota Sampling) ซึ่งในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความต้องการของผู้ใช้
สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ได้ใช้สูตรตาราง ทาโร ยามาเน่ ก าหนดความต้องการของ
ประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 



𝑛 =
𝑛

1 + 𝑁𝑒2
 

 
n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

  N คือ ขนาดกลุ่มประชากร 
  e คือ สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ผู้ศึกษายินยอมให้เกิดขึ้น 0.5  

     

𝑛 =
1021

1 + 1021(0.05)2
 

 

𝑛 =  284  
 

 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 284 ชุด 
การศึกษาความต้องการของผู้ ใช้ เป็นการศึกษาในระยะสั้นมีข้อจ ากัดในส่วนของ

งบประมาณ และเวลา ดังนั้น ผู้ศึกษาขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือประชากรในรัศมีการให้บริการ 
โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้ากลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 100 ชุด 

3.3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 2 ตอน ได้ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) อาชีพ 
4) ท่านอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์คหรือไม่ 
5) ท่านเดินทางมาใช้สวนสาธารณะแห่งนี้ด้วยวิธีใด 

ตอนที่ 2 ข้อมูลทัว่ไปด้านกิจกรรมนันทนาการ 
1) ปกติท่านเข้าใช้สวนสาธารณะแห่งนี้เพื่อท ากิจกรรมในวันใด 
2) ปกติท่านเข้าใช้สวนสาธารณะแห่งนี้เพื่อท ากิจกรรมในเวลาใด 
3) ปกติท่านใช้เวลาเท่าใดส าหรับการท ากิจกรรมภายในสวนสาธารณะ 
4)  พ้ืนที่ในการท ากิจกรรมประเภทออกก าลังกายภายในสวนสาธารณแห่งนี้ 

ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุง 
5)  ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสวนสาธารณะ

แห่งนี้มากน้อยเพียงใด 



3.4  สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 จากการกรอกแบบสอบถามผู้ใช้โครงการ โดยใช้แบบสอบถาม 100 ชุด โดยสรุปได้ดังนี้ 
ดูตารางที่ ภาคผนวก 
 การศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม ได้สรุปข้อมูลของผู้ที่กรอกแบบสอบถามเอน าไปพิจารณา
ในด้านการออกแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้สวนสาธารณะและเพ่ือให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของพ้ืนที่ มีดังต่อไปนี้ 
 3.4.1  ด้านข้อมูลทั่วไป 
  3.4.1.1  การศึกษากลุ่มผู้ใช้ประชากรทั่วไป พบว่า เพศกกลุ่มประชากรเป้าหมายเป็น 

1)  เพศหญิง ร้อยละ 57 
2)  เพศชาย ร้อยละ 43 

  3.4.1.2  ช่วงอายุกลุ่มเป้าหมายที่ท าการส ารวจ คือ 
1)  21 - 40 ปี ร้อยละ 35 
2)  41 - 60 ปี ร้อยละ 33 
3)  13 - 20 ปี ร้อยละ 21 
4)  มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 6 
5)  ต่ ากว่า 12 ปี รอ้ยละ 5 

  3.4.1.3  อาชีพของกลุ่มเป้าหมายที่ท าการส ารวจ คือ 
1)  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 43 
2)  รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21 
3)  พนักงานบริษัท องค์กรเอกชน  ร้อยละ 17 
4)  แม่บ้าน เกษียณอายุ ว่างงาน ร้อยละ 14 
5)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 5 

  3.4.1.4  ประชากรกลุ่มเป้าหมายทีอ่ยู่อาศัยภายในหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค คือ 
1)  อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ร้อยละ 85 
2)  ไม่ได้อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ร้อยละ 15 

  3.4.1.5  การศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้วิธีเดินทางมาใช้พื้นที่โครงการ คือ 
1)  เดิน ร้อยละ 45 
2)  รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 36 
3)  รถจักรยาน ร้อยละ 13 
4)  รถยนต์ ร้อยละ 6 
 
 



 3.4.2  ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ 
  3.4.2.1  ช่วงวันที่ผู้ใช้สวนสาธารณะจากการส ารวจ พบว่า 

1)  จันทร์ - ศุกร์ ร้อยละ 35 
2)  เสาร์ - อาทิตย์ ร้อยละ 35 
3)  ทุกวัน ร้อยละ 27 
4)  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ร้อยละ 3 

  3.4.2.2  ช่วงเวลาที่ผู้ใช้สวนสาธารณะเข้าใช้จากการส ารวจแบบสอบถาม พบว่า 
1)  13.01 - 17.00 น. ร้อยละ 47 
2)  17.01 - 21.00 น. ร้อยละ 25 
3)  05.00 - 09.00 น. ร้อยละ 23 
4)  09.01 - 13.00 น. ร้อยละ 5 

  3.4.2.3  การใช้เวลาท ากิจกรรมของกลุ่มประชากรเป้าหมายจากการส ารวจ พบว่า 
1)  30 - 60 นาที ร้อยละ 58 
2)  1 ชั่วโมงข้ึนไป ร้อยละ 27 
3)  น้อยกว่า 30 นาท ีร้อยละ 15 

  3.4.2.4  การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้สวนสาธารณะที่คิดว่าควรมีการปรับปรุง
พ้ืนที่กิจกรรมประเภทออกก าลังกาย คือ 
 
ตารางที่ 3.6 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้สวนสาธารณะที่คิดว่าควรมีการปรับปรุงพ้ืนที่กิจกรรม 

กิจกรรม ร้อยละ หมายเหตุ 

1. ลานฝึกสมรรถภาพร่างกาย 57 ควรมีการปรับปรุงมากที่สุด 
2. ลานออกก าลังกาย 47 ควรมีการปรับปรุงปานกลาง 
3. ลานอเนกประสงค์ 39 ควรมีการปรับปรุงปานกลาง 
4. สนามเด็กเล่น 44 ควรมีการปรับปรุงปานกลาง 
5. อาคารกีฬาในร่ม 32 ควรมีการปรับปรุงปานกลาง 
6. สนามเปตอง 41 ควรมีการปรับปรุงปานกลาง 
7. สนามตะกร้อ 35 ควรมีการปรับปรุงปานกลาง 
8. สนามเทนนิส 42 ควรมีการปรับปรุงน้อย 

 
 
 
 



3.4.2.5  การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สวนสาธารณะต่อสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในสวนสาธารณะ พบว่า 
 
ตารางท่ี 3.7 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สวนสาธารณะต่อสิ่งอ านวยความสะดวก   

สิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ หมายเหตุ 

1. ด้านจุดบริการที่จอดรถ 
    - การเข้าถึงพ้ืนที่ส าหรับจอดรถ 
    - จ านวนพื้นที่จอดรถมีเพียงพอกับผู้ใช้ 
    - จอดรถเป็นระเบียบไม่กีดขวางการจราจรทั้งนอก
และในพื้นที่สวนสาธารณะ 
 

 
47 
46 
55 

 
ความพึงพอใจน้อย 

ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

2. ด้านจุดบริการห้องน้ าสาธารณะ 
    - ความเพียงพอของจุดบริการห้องน้ าสาธารณะในพ้ืนที่ 
    - ความเหมาะสมของจุดบริการห้องน้ าสาธารณะในพ้ืนที ่
 

 
48 
34 

 
ความพึงพอใจปานกลาง 

ความพึงพอใจมาก 

3. ด้านระบบไฟส่องสว่าง 
    - จ านวนเสาไฟส่องสว่างมีเพียงพอกับพ้ืนที่ 
    - ความสว่างของไฟส่องสว่างเพียงพอต่อการท า
กิจกรรมในเวลากลางคืน 

 
56 
35 

 

 
ความพึงพอใจปานกลาง 

ความพึงพอใจน้อย 
 

- รูปแบบของเสาไฟส่องสว่างมีความเหมาะสมกับการ
ท ากิจกรรม 
 

43 ความพึงพอใจน้อย 

4. ด้านทางสัญจรภายในพ้ืนที่ 
    - ขนาดของทางสัญจรเหมาะสมในการท ากิจกรรม 
    - วัสดุท าทางสัญจรเหมาะสมในการท ากิจกรรม 
    - ทางสัญจรเมื่อใช้งานท าให้รู้สึกปลอดภัย 
    - ทางสัญจรเชื่อมต่อไปยังพื้นท่ีท ากิจกรรมที่ต้องการ 
 

 
46 
43 
44 
51 

 
ความพึงพอใจน้อย 
ความพึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจน้อย 

ความพึงพอใจปานกลาง 

5. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
   - จ านวนกล้องวงจรปิดมีเพียงพอกับพ้ืนที่ 
   - ความเหมาะสมของจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด 
   - พ้ืนที่สวนสาธารณะแห่งนี่มีความปลอดภัย 

 
64 
49 
44 

 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ความพึงพอใจปานกลาง 

ความพึงพอใจน้อย 



ตารางท่ี 3.7 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สวนสาธารณะต่อสิ่งอ านวยความสะดวก (ต่อ)  

สิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ หมายเหตุ 
6. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   - ป้ายบอกทาง มีข้อความบอกจุดท ากิจกรรม
ชัดเจน เข้าใจง่าย 
   - มีถังขยะตามพ้ืนที่กิจกรรมต่างๆ  เพียงพอ เป็นระเบียบ
และสะอาด 
   - จุดบริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างอยู่ตรงกับจุดที่มี
ผู้ต้องการใช้บริการ 
   - ที่นั่งพักผ่อนมีเพียงพอกับผู้ใช้ในพื้นที่ 
   - ต าแหน่งที่นั่งพักผ่อน สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
   - รูปแบบของที่นั่งพักผ่อนมีความปลอดภัยและ
สวยงาม 
   -  จุดบริการอินเตอร์ เน็ตไร้สายสาธารณะมี
สัญญาณทั่วทุกพ้ืนที่ 
 

 
80 
 

50 
 

43 
 

51 
66 
63 
 

49 

 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ความพึงพอใจน้อย 

 
ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

7. ด้านภูมิทัศน์ 
   - สวนสาธารณะแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
   - ความสมบูรณ์ของพ้ืนสนามหญ้าและความเขียวขจี
ของพ้ืนสนามหญ้า 
   - การจัดสวนและการตกแต่งพุ่มไม้ในบริเวณพ้ืนที่
กิจกรรมต่างๆ 
   - ร่มเงาจากไม้ยืนต้นในพื้นที่กิจกรรมต่างๆ 

 
43 
60 
 

81 
 

41 

 
ความพึงพอใจน้อย 

ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ความพึงพอใจปานกลาง 
    

จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ
สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค โดยการศึกษาจากแบบสอบถาม 100 ชุด พบว่าประชาชนที่
ใช้พ้ืนที่โครงการต้องการให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ เช่น ลานฝึกสมรรถภาพร่างกาย ลานออกก าลังกาย 
สนามเด็กเล่น เป็นต้น และควรมีการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกจากความพ่ึงพอใจของผู้ใช้ เช่น 
จ านวนพื้นที่จอดรถมีเพียงพอกับผู้ใช้  จ านวนกล้องวงจรปิดมีเพียงพอกับพื้นที่  รูปแบบของ
ที่นั่งพักผ่อนมีความปลอดภัยและสวยงาม เป็นต้น  
 
 



3.5  การสรุปศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ 
 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัดต่างๆ รวมถึง
การเข้าใช้พ้ืนที่ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการเพ่ือทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพ้ืนที่  
โครงการ และน าไปต่อยอดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ของพ้ืนที่นั้น (ดังตารางที่ 3.8) 
 
ตารางท่ี 3.8 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 

ลักษณะของพ้ืนที่ ศักยภาพของพ้ืนที่ การพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

1. ลานฝึกสมรรถภาพร่างกาย 
ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของพ้ืนที่ โครงการ อยู่ติดกับ
ห้องน้ าสาธารณะ และมี พ้ืน
ทางเดินคอนกรีตมายัง พ้ืนที่
กิจกรรม ลักษณะของพ้ืนที่เป็น
พ้ืนคอนกรี ต มี แท่นหรื อเสา 
ส าหรับฝึกร่างกาย และยึดหยุ่น
ร่างกาย ภายในพ้ืนที่มีเสาไฟ
ส่องสว่าง 1 ดวง และแสงสว่าง
จากไฟส่องสว่างของห้องน้ า
สาธารณะ 

พ้ืนที่กิจกรรมนี้  ไม่มีผู้ใช้มาใช้
งาน เนื่ องจากพ้ืนคอนกรีต
แตกร้าว แท่นหรือเสาคอนกรีต
ช ารุด อาจท าให้ผู้ใช้ได้รับความ
อันตรายจากการใช้งาน และ
พ้ืนที่กิจกรรมนี้ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
หรือต้นไม้เป็นร่มเงา ท าให้พ้ืนที่
กิ จ ก ร ร ม นี้ มี อ า ก า ศ ร้ อ น 
ประกอบกับการมีน้ าขังภายใน
พ้ืนที่กิจกรรม 

พ้ืนที่กิจกรรมนี้  ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรม 
เนื่ องจากไม่มี ผู้ มา ใช้ งาน 
เ พ ร า ะ กิ จ ก ร ร ม ฝึ ก
สมรรถภาพร่างกาย มีความ
อันตรายต่อผู้ ใช้พอสมควร
ประกอบกับพ้ืนที่บริเวณนี้มี
น้ า ขั ง  ดั ง นั้ น  ค ว รมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรม
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ พื ้น ที่
โ ค ร ง ก า ร  เ ช ่น  ล าน ออก
ก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ หรือ
ลานกายภาพบ าบัด เป็นต้น 
และควรมีการจัดการระบบ
ระบายน้ าภายในพ้ืนที่ เพ่ือ
ไ ม่ ใ ห้ น้ า ขั ง ภ า ย ใ น พ้ื น ที่
กิจกรรม 
 

2. ลานออกก าลังกาย ตั้งอยู่
ด้ า นทิ ศตะวั นตกขอ ง พ้ื นที่
โครงการ อยู่ติดกับสนามเด็ก
เล่น ลานอเนกประสงค์ และมี
พ้ืนทางเดินคอนกรีตมายังพ้ืนที่
กิจกรรม ลักษณะของพ้ืนที่ มี
การน าอิฐตัวหนอนปูพ้ืน เพ่ือวาง 

เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มี
การจัดการระบบระบายน้ า และ
ว า ง บ่ อ พั ก น้ า ภ า ย ใ น พ้ื น ที่
ประกอบกับพ้ืนผิวพ้ืนที่เป็นพ้ืน
คอนกรีตและอิฐตัวหนอน ท าให้
น้ าขัง ท าให้พ้ืนที่กิจกรรมแห่งนี้
ที่เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้ใช้เป็นจ านวนมาก 

พ้ืนที่กิจกรรมนี้  ควรมีการ
ขยายพ้ืนที่ และเพ่ิมเครื่อง
ออกก าลังกาย เพราะพ้ืนที่
กิจกรรมนี้มีผู้ที่ต้องการใช้
เป็นจ านวนมาก ประกอบกับ
การจัดการระบบระบายน้ า
และบ่อพักน้ าภายในพื้นที่  



ตารางท่ี 3.8 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

ลักษณะของพ้ืนที่ ศักยภาพของพ้ืนที่ การพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 
เครื่องออกก าลังกาย และมีไม้ยืนต้น
ให้ร่มเงาภายในพ้ืนที่ ภายในพ้ืนที่
กิจกรรมไม่มีไฟส่องสว่าง แต่มี
แสงสว่างจากไฟส่องสว่างของ
ทางเดินภายนพ้ืนที่โครงการ 

ต้องไปท ากิจกรรมอื่นแทน
การออกก าลังกายโดยเครื่อง
ออกก าลังกาย และไฟส่อง
สว่างภายในพ้ืนที่ยังไม่ ได้มี
การติดตั้ง 

ประกอบกับการติดตั้งไฟส่อง
สว่างภายในพ้ืนที่ เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้ ใช้ ในเวลา
กลางคืน 
  

   
3. ลานอเนกประสงค์ ตั้งอยู่ด้าน
ทิศเหนือของพ้ืนที่โครงการ อยู่ติด
กับลานออกก าลังกาย สนามเด็ก
เ ล่ น  แ ล ะ อ า ค า ร กี ฬ า ใ น ร่ ม 
ลั กษณะ พ้ืนที่ ส่ วน ใหญ่ ใช้ ท า
กิจกรรมเต้นแอโรบิค หรือบาง
โอกาสใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ของทางเทศบาล ลักษณะเป็น
ลานคอนกรีตในลานก็มีการขีด
เส้นไว้ใช้ส าหรับเล่นกีฬาฟุตซอล 
ส่วนด้านหน้าลานกิจกรรมมีเวที 
อเนประสงค์ มีผู้เข้ามาใช้พ้ืนที่นี้
ในการเต้นแอโรบิคเป็นจ านวนมาก 
ภายในพ้ืนที่ไม่มีไฟส่องสว่าง แต่มี
แสงจากอาคารกีฬาในร่ม และ
สนามเด็กเล่น   
 

พ้ื น ที่ บ ริ เ ว ณ นี้ มี ผู้ ใ ช้ เ ป็ น
จ านวนมาก แต่พ้ืนที่บางส่วน
ไม่ได้ถูกใช้งาน ไม่มีต้นไม้หรือ 
ปล่อยเป็นที่ ว่ าง ซึ่ ง ไม่ เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ
และเวทีอเนกประสงค ์มีขนาด
เล็ ก ไม่ เ พียงพอต่อการจั ด
กิจกรรมตามเทศการต่างๆ 
ประกอบกับการมีผู้ ใช้ส่วน
ใหญ่น ายานพาหนะมาจอด
ภายในพ้ืนที่กิจกรรม ท าให้
อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้อ่ืนๆ 
ภายในพ้ืนที่ยังไม่มีการติดตั้ง
ไฟส่ อ งสว่ า งภ าย ใน พ้ืนที่
กิจกรรม 
 

พ้ืนที่ บริ เ วณนี้  ควรมีการ
ออกแบบภูมิทัศน์เพ่ิมให้เกิด
ประโยชน์และสวยงาม และ
ขยายเวทีอเนกประสงค์ให้
ใหญ่ขึ้น เพ่ือจุดประสงค์ในการ
จัดกิจกรรมตามเทศการต่างๆ 
เ พ่ื อ ให้ คนภ ายชุ ม ชนท า
กิจกรรมร่วมกัน ประกอบกับ
การติดตั้งไฟส่องสว่างภายใน
พ้ืนที่ ประกอบกับการออกแบบ
พ้ืนที่ส าหรับจอดรถใกล้ๆ กับ
พ้ืนที่กิจกรรม เ พ่ือให้ผู้ ใช้
สะดวกในการเข้าใช้ พ้ืนที่
กิจกรรม 

4. สนามเด็กเล่น ต้ังอยู่ด้านทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ อยู่
ติดกับลานออกก าลังกาย ลาน
อเนกประสงค์ โดมกีฬาในร่ม ลาน
ฝึกสมรรถภาพร่ างกาย และ
ห้องน้ าสาธารณะ ลักษณะพ้ืนที่ 
พ้ืนสนามเป็นลานดินมีหญ้าปกคลุม 

พ้ื นที่ บ ริ เ วณนี้ มี ผู้ ใ ช้ น้ อ ย
เนื่องจาก พ้ืนที่ท ากิจกรรม
ไม่ได้มีการแบ่งสัดส่วนความ
ต้องการของผู้ใช้ไว้ จึงท าให้
เครื่องเล่นไม่เพียงพอกับผู้ใช้ 
ประกอบกับเครื่องเล่นบางชิ้น
เกิดการช ารุดท าให้เป็นอันตราย 

พ้ืนที่กิจกรรมนี้  ควรมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือให้เกิด
ร่มเงา และสวยงาม ประกอบ
กับการซ่อมแซมและการจัด
ว่างเครื่องเล่นให้เหมาะสมต่อ
ผู้ใช้และพ้ืนที่ และควรมีการ
เพ่ิมที่นั่งพักผ่อนที่สวยงามและ 
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บางส่วน มีไม้ยืนต้นรอบๆ พ้ืนที่
กิจกรรม ภายในพ้ืนที่กิจกรรมไม่มี
การติดตั้งไฟส่องสว่าง แต่มีแสงไฟ
ส่องสว่างจากไฟส่องสว่างทางเดิน
ภายในพ้ืนที่โครงการ 
 

ต่อผู้ใช้เครื่องเล่น และต้นไม้มี
แต่บริเวณรอบพ้ืนที่กิจกรรม 
ท าให้ไม่มีร่มเงาบริเวณที่ผู้ใช้
ท า กิจกรรม 

ปลอดภัย เพ่ือให้ผู้ปกครอง
ของผู้ใช้ สามารถเฝ้าดูแลผู้ใช้
ในขณะท ากิจกรรม 

5. อาคารกีฬาในร่ม ตั้งอยู่ด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่
โครงการ ติดกับลานอเนกประสงค์ 
ล านฝึ กสมรรถภาพร่ า งกาย 
ห้องน้ าสาธารณะ สนามเปตอง 
และสนามเด็กเล่น ลักษณะพ้ืนที่ 
ใช้ท ากิจกรรมเล่นกีฬาจ าพวก 
แบตมินตัน วอลเลย์บอล เป็นต้น 
มีหลังคากันแดด กันฝน ภายใน
พื้นที ่กิจกรรมมีไฟสปอร์ตไลท์
ให้แสงสว่างเมื่อท ากิจกรรมใน
เวลากลางคืน 

พ้ืนที่บริเวณนี้ มีลมพัดท าให้
กี ฬ า แ บ ต มิ น ตั น เ ล่ น ไ ด้
ยากล าบาก จึงท าให้ผู้ใช้บางส่วน
ไม่ พึงพอใจในการใช้ พ้ืนที่  
ประกอบกับเมื่อฝนตกหลังคา
อาคารไม่สามารถกันน้ าฝน
สาดได้  ท าให้น้ าขังบริ เวณ
สนามกีฬาในอาคาร เนื่องจาก
ไม่มีการจัดการระบบระบาย
น้ าที่ดี ท าให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้
งานได้ และทิศทางหรือองศา
แสงไฟสปอร์ตไลท์ ที่ติดตั้ง
ภ า ย ใน พ้ื นที่ กิ จ ก ร รม  ไ ม่
เหมาะสมในการท ากิจกรรม 
เพราะแสงไฟสปอร์ตไลท์ ไป
กระทบสายตาผู้ ใช้ขณะท า
กิจกรรมในเวลากลางคืน ท า
ให้ผู้ใช้ไม่พึงพอใจต่อการท า
กิจกรรมภายในพ้ืนที่นี้ 
 

อาคารกีฬาในร่ม ควรมีการ
ออกแบบที่บังลม และฝนสาด
หรือจัดภูมิทัศน์เพ่ือแก้ปัญหา 
ประกอบกับการปรับแสงสว่าง 
และทิศทางหรือองศาของ
แสงไฟสปอร์ตไลท์ เพ่ือผู้ใช้
ใช้ท ากิจกรรมได้สะดวกใน
เวลากลางคืน 

6. สนามเปตอง ตั้งอยู่ด้านทิศ
ตะวันออกของโครงการ ติดกับ
อาคารกีฬาในร่ม พ้ืนที่จอดรถ
สนามน๊อคคอร์ดลักษณะของ  

ใ น ส่ ว น พ้ื น ที่ นี้ มี ผู้ ใ ช้ น้ อ ย 
เพราะอุปกรณ์ในการเล่นมี
ราคาค่อนข้างสูง ประกอบกับ
พ้ืนที่ ในการ เล่ น ไม่ ร่ ม รื่ น   

พ้ืนที่ บริ เ วณนี้  ควรมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้ร่ม
เงาและสวยงาม และการ
ออกแบบเส้นทางสัญจรเท้า 
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พ้ืนที่กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นพ้ืน
คอนกรีต ติดประตูทางเข้าด้าน
ทิศตะวันออกทางเข้ามีความชันมาก 
ภายในมีสนามเล่นกีฬาเปตอง 
พ้ืนข้างสนามเป็นพ้ืนดินมีหญ้าขึ้น
ปกคลุม มีเสาไฟส่องสว่าง 1 ดวง   

มีหญ้าปกคลุม และต้นไม้ตาย
เป็นจ านวนมาก จึงท าให้ใน
เวลากลางวันมีผู้เข้าและต้นไม้
ตายเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ใน
เวลากลางวันมีผู้เข้ามาใช้น้อย 
ส่วนในเวลากลางขึ้นไม่มีผู้เข้า
ใช้ เพราะไฟส่องสว่างในพ้ืนที่
มีเพียงดวงเดียวและยังช ารุด
เสียหายอยู่ จึงท าให้ล าบากใน
การท ากิจกรรม และทางเดิน
ภ า ย ใ น พ้ื น ที่ โ ค ร ง ก า ร ไม่
เชื่อมต่อมายังพ้ืนที่กิจกรรม
ท าให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ยาก 
 

ภายในพ้ืนที่ โครงการ ให้
เชื่อมต่อกับพ้ืนที่กิจกรรมนี้
เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น 
ประกอบกับการติดตั้งไฟส่อง
สว่างภายในพ้ืนที่กิจกรรม 
เพ่ือความปลอดภัยและท า
กิจกรรมได้สะดวก 

7. สนามตะกร้อ ตั้งอยู่ด้านทิศ
ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง พ้ื น ที่
โ ครงการ  ติดกับสนามเทนนิส 
สนามน๊อคคอร์ด ห้องน้ าสาธารณะ 
และลานฝึกสมรรถภายร่างกาย 
ลั กษณะ พ้ืนที่  ว ัส ด ุพื ้น เ ป ็น
คอนกร ีต  ม ีการทางส ี ตี เส้น 
ส าหรับท ากิจกรรมกีฬาตะกร้อ มี
ม้านั่งบริเวณพ้ืนที่  2 ตัว รอบ  ๆ
พ้ืนที่กิจกรรมเป็นรั้วตาข่ายเหล็ก มี
ไ ม้ ยื น ต้ น บ ริ เ ว ณ ร อบ  พ้ื น ที่
กิจกรรม พ้ืนที่กิจกรรมนี้ไม่มีทาง
เท้าเชื่อมต่อกับกิจกรรม อ่ืนๆ 
นอกจากสนามเทนนิส 

พ้ืนที่นี้มีผู้ใช้อยู่ค่อนข้างมาก 
แต่พ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยในการ
ท ากิจกรรม เช่น จ านวนที่นั่ ง
ส าหรับพักผ่อนใน พ้ืนที่ ไม่
เพียงพอ เป็นต้น และพ้ืนที่นี้
ไม่มีทางเดินสัญจรเชื่อมต่อกับ
กิจกรรมอ่ืนๆ นอกจาก สนาม
เทนนิส ท าให้ต้องมีการรื้อรั้ว
ตาข่ายเหล็กบางส่วน เพ่ือให้
ผู้ใช้เข้าถึงพ้ืนที่กิจกรรมได้ง่าย
ยิ่งขึ้น 
 

พ้ืนที่ บริ เ วณนี้  ควรมีการ
ออกแบบเส้นทางสัญจรเพ่ือ
เชื่อมต่อพ้ืนที่กิจกรรมนี้กับ
กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้ใช้เข้า
ใช้ง่ายได้ยิ่งขึ้น และควรที่นั่ง
พักผ่อนภายในพ้ืนที่กิจกรรม  
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8. สนามเทนนิส ตั้งอยู่ด้านทิศใต้
ของพ้ืนที่โครงการ ติดกับสนามตะกร้อ 
สนามน๊อคคอร์ด ที่ท าการคณะกรรมการ
หมู่บ้านวังทองริ เวอร์ปาร์ค พ้ื นที่
ปฏิบัติธรรม พ้ืนที่อ่านหนังสือ และ
ลานจอดรถ ทั้ง 2 ลาน ลักษณะ
พื ้น ที ่ เ ป ็น พื ้น ค อน ก ร ีต  มีการ
ทาสี ตีเส้น ส าหรับท ากิจกรรมกีฬา
เทนนิส มีเต้นท์ส าหรับพักผ ่อน
ห ร ือ ว า ง ส ัม ภ า ร ะ  3 เ ต้ น ท์  
โดยรอบพ้ืนที่มีไม้ยืนต้นและรั้วตา
ข่ายเหล็กติดตาข่ายกรองแสงปิด
ล้อม ประตูทางเข้าพ้ืนที่กิจกรรม
อยู่ข้างท่ีท าการคณะกรรมการ
ห มู่ บ้ า น วังทองริเวอร์ปาร์ค หรือ
ด้ า น ทิ ศ ต ะ วั น ออก ข อ ง พ้ื น ที่
กิจกรรม พ้ืนที่กิจกรรมไม่สามารถ
เดินเชื่อมต่อไปยังสนามตะกร้อ 
สนามน๊อคคอร์ด ลานจอดรถ และที่
ท าการคณะกรรมการหมู่บ้านวังทองริ
เวอร์ปาร์ค  ภายในพ้ืนที่มีไฟสปอร์ต
ไลท์ ให้แสงสว่างภายในพ้ืนที่ 
 

พ้ื นที่ บ ริ เ วณนี้  ไม่ มี ทา ง
สัญจรเชื่อมต่อกับกิจกรรม
อ่ืน  ๆนอกจาก สนามน๊อคคอร์ด 
สนามตะกร้อ ลานจอดรถ 
และที่ท าการคณะกรรมการ
หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 
ท า ให้ ผู้ ใ ช้ เ ข้ า ถึ ง ได้ ย าก 
ประกอบกับการมีประตู
ทางเข้าพ้ืนที่กิจกรรมเพียง 
1 ประตู ซึ่งหลบอยู่ข้างที่ท า
การคณะกรรมการหมู้บ้านฯ 
ท าให้ผู้ที่ต้องการใช้ไม่ทราบ
วิธิการเข้าถึงพ้ืนที่กิจกรรม 
และรอบพื้นท่ีกิจกรรมมีการ
ติดตาข่ายกรองแสง ท าให้
ผู้ ใ ช้ ภ า ย น อ ก  ห รื อ
บุคคลภายนอกชุนชนไม่
สังเกตุ เห็นพื้นที่กิจกรรม   

พ้ื นที่ กิ จกรรมนี้ คว รมี การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ พ้ืนที่
กิจกรรม เพ่ือให้ผู้ใช้ภายนอก
หรือบุคคลภายนอกชุมชน
สังเกตุเห็นได้ง่าย แล้วเข้ามา
ใช้พื้นที่นี้ท ากิจกรรม ประกอบ
กับการเพ่ิมจ านวนหรือขนาด
ประตูเข้าออกพ้ืนที่กิจกรรม 
และออกแบบเส้นทางสัญจร
ให้เชื่อมต่อกับกิจกรรมอ่ืนๆ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงพ้ืนที่
กิจกรรม 

9.  ห้องน้ าสาธารณะภายในพ้ืนที่
โครงการ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของ
พ้ืนที่โครงการ ติดกับลานฝึกสมรรถ
ภายร่างกาย สนามตะกร้อโดมกีฬาใน
ร่ม และสนามเด็กเล่น ลักษณะพ้ืนที่ 
เป็นห้องน้ าสาธารณะทั้ งหมด 

พ้ื นที่ โ ค ร ง ก า ร ผู้ ใ ช้ เ ป็ น
จ า น ว น มาก แต่ จ านวน
ห้ องน้ า ส า ธ า ร ณ ะ มี ไ ม่
เพียงพอต่อผู้ ใช้ทั้งห้องน้ า 
ชาย - หญิ ง และห้ องน้ า
ส าหรับผู้พิการ ประกอบกับ 

พ้ืนที่บริเวณนี้ควรมีการขยาย
ให้ใหญ่ขึ้น เพ่ือรองรับผู้ใช้ทั้ง
ปั จ จุ บั น  และอนาคต  ทั้ ง
ห้ อ งน้ า ช า ย  - หญิ ง  แ ล ะ
ห้ อ ง น้ า ส า ห รั บ ผู้ พิ ก า ร 
ประกอบกับ การออกแบบให้ 
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ลักษณะของพ้ืนที่ ศักยภาพของพ้ืนที่ การพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

5 ห้อง ชาย 2 ห้อง หญิง 2 ห้อง และ
ห้องน้ าส าหรับผู้ พิการ 1 ห้อง โถ
ปัสสาวะชาย 4 โถ อ่างล้างมือ 5 อ่าง 
วัสดุส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต มีระบบ
ระบายน้ าเสียอยู่ด้านหลัง พ้ืนที่  
พ้ืนที่นี้ยังไม่เปิดให้ใช้งาน เนื่องจาก
การประปากรุงเทพมหานครยั ง
ไม่ได้ท าการติดตั้ งระบบประปา
เสร็จสมบูรณ์ และมีหลอดไฟส่อง
สว่างหน้าพ้ืนที่ กับหลอดไฟส่อง
สว่างภายในห้องน้ าสาธารณะ 
 

โถปัสสาวะชายติดตั้ งอยู่
ภายนอกห้องน้ าสาธารณะ
โดย ไม่ มี ก า รปิ ดกั้ นห รื อ
ปิดบังสายตาจากกิจกรรมอ่ืนๆ 
ท า ให้ ผู้ ใช้บางส่ วนไม่ พึ ง
พอใจในสิ่ งอ านวยความ
สะดวก 

โถปัสสาวะชายมีก าแพงปิดกั้น
หรืออาจย้ายโถปัสสาวะชาย
มาอยู่ด้านในห้องน้ าสาธารณะ 
และควรมีการจัดภูมิทัศน์
เพ่ือให้กลมกลืนและสวยงาม
กับพ้ืนที่โครงการ 

10.  ลานจอดรถ ตั้ งอยู่ ด้ านทิศ
ตะวันออกฉียงใต้ของพ้ืนที่โครงการ 
ติดกับที่ท าการคณะกรรมการหมู่บ้าน
วังทองริเวอร์ปาร์ค สนามเทนนิส 
สนามเปตอง และพ้ืนที่อ่านหนังสือ 
ลักษณะพ้ืนที่ลานจอดรถมี 2 ลาน 
เป็น พ้ืนลานคอนกรีต  ติดถนน
สัญจรภายในหมู ่บ ้าน  ยัง ไม่มี
การตีเส้นช่องจอดรถแต่ละคัน และ
ทางสัญจรไม่เชื่อมต่อกับทางสัญจร
ภายในพื้นที่ โครงการ นอกจาก
ที่ท าการคณะกรรมการหมู่บ้านฯ 
และสนามเทนนิส ภายในพ้ืนที่
โครงการยังไม่มีการติดตั้งไฟส่อง
สว่างภายในพ้ืนที่กิจกรรม 

พื้นที่จอดรถนี้ยัง ไม่มี การ
ตี เส้นก าหนดทิศทางการ
จอดรถหรือต าแหน่งในการ
จอดรถ ซึ่งท าให้จอดรถไม่
เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ เ รี ย บ ร้ อ ย 
ประกอบกับพ้ืนที่จอดรถอยู่
ห่างจากพ้ืนที่ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่
ท ากิจกรรมท าให้มีผู้ ใช้น า
ยานพาหนะมาจอดน้อย 
อีกทั้งยังไม่มีทางเดินสัญจร
เพ่ือเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ที่ผู้ใช้
ส่วนใหญ่ท ากิจกรรม และ
ภายในพ้ืนที่ยังไม่มีการติดตั้ง
ระบบไฟส่องสว่างท าให้อาจ
เ กิ ด อั นต ร ายหรื อคว าม
เสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใช้ 
 

พ้ื นที่ บ ริ เ วณนี้ ค ว รมี ก า ร
ออกแบบให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมของผู้ ใช้ หรือการ
ย้ายพ้ืนที่จอดรถให้ใกล้กับ
พ้ื น ที่ ที่ ผู้ ใ ช้ ส่ ว น ใ ห ญ่ ท า
กิจกรรม เ พ่ืออ านวยการ
สะดวกในการเข้าถึง พ้ืนที่
กิจกรรมต่างๆ ประกอบกับ
การก าหนดทิศทางการจอดรถ 
ระยะห่ า งแต่ ละคัน  และ
จ านวนที่จอดทั้งรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ และควรมี
การติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง
ภ า ย ใ น พ้ื น ที่  เ พ่ื อ ค ว า ม
ปลอดภัย อีกทั้งยังควรที่จะ
ติดตั้งระบบระบายน้ าภายใน
พ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้น้ าขัง 

 



ตารางท่ี 3.8 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

ลักษณะของพ้ืนที่ ศักยภาพของพ้ืนที่ การพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

11. ที่ท าการคณะกรรมการหมู่บ้าน    
วังทองริเวอร์ปาร์ค ตั้งอยู่ด้านทิศ
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง พ้ื น ที่
โครงการ ติดกับลานจอดรถ และ
สนามเทนนิส ลักษณะของพ้ืนที่
เป็นบ้านคอนกรีต มีการจัดภูมิทัศน์
ไว้เล็กน้อย ด้านซ้ายของพ้ืนที่หรือ
ทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่มีประตู
ทางเข้าไปยังสนามเทนนิส  

พื ้นที ่บร ิเวณนี ้ม ีการจ ัด
ภูมิทัศน์ไว้เล็กน้อย จึงยัง
ไม่เป็นจุดสนใจหรือยังไม่
สวยงาม เพราะที่ท าการ
คณะกรรมการหมู่บ้านฯ 
เปรียบเสมือนผู้ต้อนรับ
ผู้ ใ ช้ ทั้ ง ภ า ย น อ ก แ ล ะ
ภายในหมู่บ้าน จึงอาจท า
ให้ไม่เกิดแรงดึงดูดผู้ใช้เข้า
ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร ใ น พ้ื น ที่
โครงการ 
 

พื ้นที ่บร ิเวณนี ้ควรมีการจ ัด
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพ่ือดึงดูด
ให้ผู้ใช้มาใช้บริการมากขึ้น อีก
ทั้งควรมีที่นั่งภายนอกอาคาร
ส า ห รั บ ป ร ะ ชุ ม ง า น ห รื อ
ก ิจ ก ร ร ม ต ่า ง ๆ  ที ่ม ีผู ้ใ ช้
จ านวนมาก  

12. พ้ืนที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ด้านทิศ
ใต้ของพ้ืนที่โครงการ ติดกับสนาม
เทนนิส  และ พ้ืนที่ อ่ านหนั งสื อ 
ลักษณะของพ้ืนที่เป็นศาลาเปิดโล่ง 
ติดกับถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน
วังทองริเวอร์ปาร์ค ภายในพ้ืนที่มี
การติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง 
  

พ้ืนที่กิจกรรมนี้มีผู้ใช้น้อย 
เ นื่ อ ง จ าก  ติ ด กั บ ถนน
สัญจรภายในหมู่บ้านฯ ท า
ให้มีเสียงรบกวนและฝุ่น
ละอองมายังพ้ืนที่กิจกรรม
ท าให้ผู้ใช้ไม่มีสมาธิในการ
ท ากิจกรรม 

พ้ืนที่ นี้ ควรมี การออกแบบ
ปรับปรุ งหรือเปลี่ ยนแปลง
รูปแบบกิจกรรม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์  เนื่ อ งจาก พ้ืนที่
บริเวณนี้ไม่เอ้ืออ านวยในการ
ท ากิจกรรมเดิม  

13. พ้ืนที่อ่านหนังสือ ตั้งอยู่ด้านทิศ
ใต้ของพ้ืนที่โครงการ ติดกับพ้ืนที่
ปฏิบัติธรรม สนามเทนนิส และลาน
จอดรถ ลักษณะของพ้ืนที่เป็นห้อง
ขนาดเล็ก มีตู้ส าหรับเก็บหนังสือ มี
โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับนั่งอ่านหนังสือ 
ไ ม่ มี ป ร ะ ตู  ห รื อ ก ร ะ จ ก กั้ น
ทางเข้าออก พ้ืนที่ติดกับถนนสัญจร
ภายในหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค  
 

พ้ืนที่กิจกรรมนี้มีผู้ใช้น้อย 
เ นื่ อ ง จ าก  ติ ด กั บ ถนน
สัญจรภายในหมู่บ้านฯ ท า
ให้มีเสียงรบกวนและฝุ่น
ละอองมายังพ้ืนที่กิจกรรม
ท าให้ผู้ใช้ไม่มีสมาธิในการ
ท ากิจกรรมประกอบกับ
พ้ืนที่มีขนาดเล็กมาก ท า
ให้ผู้ใช้รู้สึกอึดอัดในการท า
กิจกรรม 

พ้ื น ที่ บ ริ เ ว ณ นี้ ค ว ร มี ก า ร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต าแหน่ง
พ้ืนที่ รูปแบบพ้ืนที่ และขนาด
พ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ ใช้ได้เข้ามาใช้
งานมากขึ้น และควรมีการจัด
ภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น เพ่ือให้ผู้ ใช้
รู้สึกผ่อนคลาย ไม่อึดอัดหรือ
เครียดในการท ากิจกรรม 



 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา   
จงัหวัดปทุมธานี 

แสดง : Bubble Diagram ภาพที่ 3.32 

สัญลักษณ์ : 
                   เส้นปิดกั้น      
                   ทางสัญจรเท้าหลัก 
                   ทางสัญจรรอง 1 
                   ทางสัญจรรอง 2 
                   ทางสัญจรลัด 

 

ที่มา : - Non scale 
 
 
 
 



   

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค อ าเภอล าลูกกา   
จงัหวัดปทุมธานี 

แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.33 

สัญลักษณ์ : 
              ทางสัญจรภายในโครงการ 
              ทางสัญจรภายนอกโครงการ  

ที่มา : - Non scale 

 

 
 
 
 
 

ลานอเนกประสงค์  

สนามเด็กเล่น  

พื น้ ท่ีออกก าลังกาย  

โดมกีฬาในร่ม  

ห้องน า้สาธารณะในโครงการ  

พื น้ ท่ีพักผ่อน หรือปิกนิก  

สนามเปตอง  

สนามตะกร้อ  

สนามเทนนิส  

ท่ีท าการคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ห้องสมุด และลานประชุม  

ป้ายช่ือโครงการ  

พื น้ ท่ีจอดรถ 2 

พื น้ ท่ีจอดรถ 1 



บทท่ี 4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 

4.1 ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที่ 4.1 Introduction  



 
ภาพที่ 4.2 Site Analysis 1  



 
ภาพที่ 4.3 Site Analysis 2 



 
ภาพที่ 4.4 Main Concept แนวความคิดในการออกแบบ 



 
ภาพที่ 4.5 Master Plan 
 
 
 
 



 
ภาพที่ 4.6 Planting Plan ผังต าแหน่งพรรณไม้ 
 
 
 
 



 
ภาพที่ 4.7 Lighting Plan ผังต าแหน่งไฟส่องสว่าง 
 
 
 

 



 
ภาพที่ 4.8 Perspective ทัศนียภาพภายในพ้ืนที่โครงการ 

 
 
 
 



 
ภาพที่ 4.9 Perspective ทัศนียภาพภายในพ้ืนที่โครงการ 
 

 
 
 



 
ภาพที่ 4.10 Elevation 
 
 

 



 
ภาพที่ 4.11 Section ภาพมุมตัดของพ้ืนที่โครงการ 
 
 
 

 



 
ภาพที่ 4.12 Detail Plan แบบขยายพ้ืนที่โครงการ 

 



 
ภาพที่ 4.13 Detail Plan แบบขยายพ้ืนที่โครงการ 
 

 
 



4.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 4.2.1  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
 
ตารางท่ี 4.1 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสด ุ ค่าแรง 

รวม  
(บาท) 

หน่วย
ละ 

รวมเงิน 
(บาท) 

หน่วย
ละ 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 พ้ืนท่ีจอดรถ 1               
  งานรื้อถอน               

  
   รื้อถอนผนังก ออิฐหนาเต็มแผ่น
ฉาบปูน 

78.1 ตร.ม. - - 60 4,686.00 4,686.00 

  งานพ้ืนคอนกรีต               
     ทรายหยาบบดอัดแน่น 45.8 ลบ.ม. 320 14,656.00 124 5,679.20 20,335.20 
     งานคอนกรีต 183.23 ลบ.ม. 2,193 401,823.39 306 56,068.38 457,891.77 
     เหล็กวายเมช 4 มม. @0.20 ม. 916.16 ตร.ม. 36 32,981.76 5 4,580.80 37,562.56 
     ไม้แบบ 7.17 ตร.ม. 180 1,290.60 110 788.70 2,079.30 
     ตะป ู 2.15 กก. 26 55.90 - - 55.90 
  งานขอบปูนกั้นที่จอดรถ               
     อิฐมอญ ครึ่งแผ่น 6.23 ตร.ม. 285 1,775.55 89 554.47 2,330.02 
     งานพื้นผิวฉาบเรียบ 12.46 ตร.ม. 75 934.50 82 1,021.72 1,956.22 
  งานกระบะปลูกต้นไม้               
     อิฐมอญ ครึ่งแผ่น 32.95 ตร.ม. 285 9,390.75 89 2,932.55 12,323.30 
     งานพื้นผิวฉาบเรียบ 65.9 ตร.ม. 75 4,942.50 82 5,403.80 10,346.30 
  งานตีเส้นจราจร               
     สีเทอร์โมพลาสติก 28.57 ตร.ม. 265.1 7,573.91 16 457.12 8,031.03 

รวมราคาต่องาน 557,597.60 

2 ลานอเนกประสงค์         
  งานรื้อถอน               
     รื้อถอนพื้น คสล.  207.63 ตร.ม. - - 97 20,140.11 20,140.11 
  งานดิน               
     ดินขุด 3.69 ลบ.ม. - - 60 221.40 221.40 
     ดินถม 3.01 ลบ.ม. - - 99 297.99 297.99 
  งานต่อเติมเวทีอเนกประสงค์               
     ทรายหยาบบดอัดแน่น 0.11 ลบ.ม. 320 35.20 124 13.64 48.84 
     คอนกรีตหยาบ 0.11 ลบ.ม. 1,400 154.00 398 43.78 197.78 
     งานคอนกรีต 6.17 ลบ.ม. 2,193 13,530.81 306 1,888.02 15,418.83 
     ไม้แบบ 36.82 ตร.ม. 180 6,627.60 110 4,050.20 10,677.80 
     ตะป ู 11.04 กก. 26 287.04 - - 287.04 
     เหล็ก DB 12 227.77 กก. 19.2 4,373.18 3.3 751.64 5,124.83 
     เหล็ก RB 12 99.11 กก. 19.23 1,905.89 3.3 327.06 2,232.95 
     เหล็ก RB 9 24.7 กก. 19.53 482.39 4.1 101.27 583.66 
     เหล็ก RB 6 38.31 กก. 20.37 780.37 4.1 157.07 937.45 
    เหล็กวายเมช 4 มม. @0.20 ม. 8.89 ตร.ม. 36 320.04 5 44.45 364.49 
     ลวดผูกเหล็ก 11.7 กก. 23.75 277.88 - - 277.88 

 



ตารางท่ี 4.1 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาค่าวัสด ุ ราคาค่าแรง 

รวม 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

     อิฐมอญ ครึ่งแผ่น 5.6 ตร.ม. 285 1,596.00 89 498.40 2,094.40 
     อิฐบล๊อค หนา 9 ซม. 54.23 ตร.ม. 208 11,279.84 86 4,663.78 15,943.62 

  
   พื้นส าเร็จรูปชนิดกลวง หนา 8 
ซม. รับน้ าหนัก 300 กก./ตร.ม. 

48 ตร.ม. 310 14,880.00 25 1,200.00 16,080.00 

     งานพื้นผิวฉาบเรียบ 104.67 ตร.ม. 80 8,373.60 115 12,037.05 20,410.65 
     งานทาสีภายนอก 68.19 ตร.ม. 43 2,932.17 31 2,113.89 5,046.06 
  งานบันได               
     คอนกรีตหยาบ 7.29 ลบ.ม. 1,400 10,206.00 398 2,901.42 13,107.42 
     งานคอนกรีต 11.97 ลบ.ม. 2,193 26,250.21 306 3,662.82 29,913.03 
     ไม้แบบ 6.5 ตร.ม. 180 1,170.00 110 715.00 1,885.00 
     ตะป ู 1.95 กก. 26 50.70 - - 50.70 
     เหล็ก RB 12 244.93 กก. 19.23 4,710.00 3.3 808.27 5,518.27 
     เหล็ก RB 9 272.57 กก. 19.53 5,323.29 4.1 1,117.54 6,440.83 
     ลวดผูกเหล็ก 15.53 กก. 23.75 368.84 - - 368.84 
  งานกระบะปลูกต้นไม้               
     คอนกรีตหยาบ 0.08 ลบ.ม. 1,400 112.00 398 31.84 143.84 
     อิฐบล๊อค 8.38 ตร.ม. 122 1,022.36 80 670.40 1,692.76 
     งานพื้นผิวฉาบเรียบ 8.4 ตร.ม. 80 672.00 115 966.00 1,638.00 
  งานท่ีนั่งพักผ่อน               
     งานคอนกรีต 3.19 ลบ.ม. 2,193 6,995.67 306 976.14 7,971.81 
     ไม้แบบ 9.89 ตร.ม. 180 1,780.20 110 1,087.90 2,868.10 
     ตะป ู 2.97 กก. 26 77.22 - - 77.22 
     เหล็ก DB 12 113.31 กก. 19.2 2,175.55 3.3 373.92 2,549.48 
     เหล็ก RB 6 47.06 กก. 20.37 958.61 4.1 192.95 1,151.56 
     ลวดผูกเหล็ก 4.81 กก. 23.75 114.24 - - 114.24 
    อฐิมอญ ครึ่งแผน่ 8.75 ตร.ม. 285 2,493.75 89 778.75 3,272.50 
     งานพื้นผิวฉาบเรียบ 25.36 ตร.ม. 80 2,028.80 115 2,916.40 4,945.20 
  งานพ้ืนทางเดินเท้า               
     ทรายหยาบบดอัดแน่น 1.03 ลบ.ม. 320 329.60 124 127.72 457.32 
     งานคอนกรีต 2.05 ลบ.ม. 2,193 4,495.65 306 627.30 5,122.95 
     ไม้แบบ 2.05 ตร.ม. 180 369.00 110 225.50 594.50 
     ตะป ู 1.23 กก. 26 31.98 - - 31.98 
     เหล็กวายเมช 4 มม. @0.20 ม. 20.49 ตร.ม. 36 737.64 5 102.45 840.09 
     งานพื้นผิวฉาบเรียบ 20.49 ตร.ม. 80 1,639.20 115 2,356.35 3,995.55 
  งานรั้วปิดกั้น               
     ทรายหยาบบดอัดแน่น 0.01 ลบ.ม. 320 3.20 124 1.24 4.44 
     คอนกรีตหยาบ 0.02 ลบ.ม. 1,400 28.00 398 7.96 35.96 
     งานคอนกรีต 0.08 ลบ.ม. 2,193 175.44 306 24.48 199.92 
     ไม้แบบ 3.9 ตร.ม. 180 702.00 110 429.00 1,131.00 
     ตะป ู 1.17 กก. 26 30.42 - - 30.42 
     เหล็ก DB 12 16.52 กก. 19.2 317.18 3.3 54.52 371.70 
     เหล็ก RB 12 0.53 กก. 19.23 10.19 3.3 1.75 11.94 
     เหล็ก RB 6 1.91 กก. 20.37 38.91 4.1 7.83 46.74 



ตารางท่ี 4.1 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาค่าวัสด ุ ราคาค่าแรง 

รวม 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

     ลวดผูกเหล็ก 0.57 กก. 23.75 13.54 - - 13.54 
     อิฐบล๊อค หนา 9 ซม. 1.46 ตร.ม. 208 303.68 86 125.56 429.24 

 
   ท่อเหล็กกลมผิวด า ขนาด Ø 4 นิ้ว 
หนา 3.0 มม. 

1.26 ท่อน 1,262 1,590.12 494 622.44 2,212.56 

 
   ลวดตาข่ ายถั ก ช่ องตาข่ าย 
ขนาด 2 นิ้ว เส้นลวด Ø 3.0 มม.  

0.6 ตร.ม. 72 43.20 - - 43.20 

    งานทาสีภายนอก 2.14 ตร.ม. 43 92.02 31 66.34 158.36 

รวมราคาต่องาน 215,825.96 

3 สนามเด็กเล่น        
  งานดิน               
     ดินขุด 6.72 ลบ.ม. - - 60 403.20 403.20 
  งานขอบปูนกั้นสนาม               
     ทรายหยาบบดอันแน่น 0.34 ลบ.ม. 320 108.80 124 42.16 150.96 
     คอนกรีตหยาบ 0.34 ลบ.ม. 1,400 476.00 398 135.32 611.32 
     งานคอนกรีต 0.67 ลบ.ม. 2,193 1,469.31 306 205.02 1,674.33 
     ไม้แบบ 13.43 ตร.ม. 180 2,417.40 110 1,477.30 3,894.70 
     ตะป ู 4.03 กก. 26 104.78 - - 104.78 
     งานทาสีภายนอก 20.15 ตร.ม. 43 866.45 31 624.65 1,491.10 
  งานพ้ืนสนาม               

  
   พื้น ปูกระเ บ้ืองยาง ขนาด 
0.30 x 0.30 ม. หนา 2.5 มม. 

50.83 ตร.ม. 214 10,877.62 50 2,541.50 13,419.12 

     ทรายละเอียด 5.71 ลบ.ม. 468 2,672.28 - - 2,672.28 

รวมราคาต่องาน 24,421.79 

4 ลานออกก าลังกาย         
  งานรื้อถอน               
    รือ้ถอนพื้น คสล. 127.74 ตร.ม. - - 70 8,941.80 8,941.80 

 
   รื้อถอนผนังก ออิฐหนาเต็ม
แผ่นฉาบปูน 

74.11 ตร.ม. - - 60 4,446.60 4,446.60 

 งานดิน               
    ดินถม 84.19 ลบ.ม. 315 26,519.85 99 8,334.81 34,854.66 
 งานฐานเคร่ืองออกก าลังกาย               
    ทรายหยาบอัดแน่น 1.9 ลบ.ม. 320 608.00 124 235.60 843.60 
    คอนกรีตหยาบ 1.9 ลบ.ม. 1,400 2,660.00 398 756.20 3,416.20 
    งานคอนกรีต 3.7 ลบ.ม. 2,193 8,114.10 306 1,132.20 9,246.30 
    ไม้แบบ 4.49 ตร.ม. 180 808.20 110 493.90 1,302.10 
    ตะป ู 1.35 กก. 26 35.10 - - 35.10 
    เหล็กวายเมช 4 มม. @0.20 ม. 38.15 ตร.ม. 36 1,373.40 5 190.75 1,564.15 
 งานท่ีนั่งสามเหลี่ยม               
    ทรายหยาบอัดแน่น 0.02 ลบ.ม. 320 6.40 124 2.48 8.88 
    คอนกรีตหยาบ 0.02 ลบ.ม. 1,400 28.00 398 7.96 35.96 
    งานคอนกรีต 3.18 ลบ.ม. 2,193 6,973.74 306 973.08 7,946.82 

 



ตารางท่ี 4.1 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาค่าวัสด ุ ราคาค่าแรง 

รวม 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

    ไม้แบบ 27.15 ตร.ม. 180 4,887.00 110 2,986.50 7,873.50 
    ตะป ู 8.15 กก. 26 211.90 - - 211.90 
    เหล็กวายเมช 4 มม. @0.20 ม. 26.47 ตร.ม. 36 952.92 5 132.35 1,085.27 

 
   ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
ขนาด 3 x 6 นิ้ว หนา 3.2 มม. 

13 ท่อน 1,423 18,499.00 647 8,411.00 26,910.00 

     ไม้พื้นเทียม 10 x 300 x 3 ซม. 41 ท่อน 430  17,630.00 - - 17,630.00 
  งานพ้ืนทางเดินเท้า               
     ทรายหยาบอัดแน่น 14.97 ลบ.ม. 320 4,790.40 124 1,856.28 6,646.68 
     งานคอนกรีต 23.95 ลบ.ม. 2,193 52,522.35 306 7,328.70 59,851.05 
     ไม้แบบ 24.17 ตร.ม. 180 4,350.60 110 2,658.70 7,009.30 
     ตะป ู 7.25 กก. 26 188.50 - - 188.50 
     เหล็กวายเมช 4 มม. @0.20 ม. 299.35 ตร.ม. 36 10,776.60 5 1,496.75 12,273.35 
     งานทรายล้าง 299.55 ตร.ม. 250 74,887.50 99 29,655.45 104,542.95 
  งานรั้วปิดกั้น               
     ทรายหยาบบดอัดแน่น 0.01 ลบ.ม. 320 3.20 124 1.24 4.44 
     คอนกรีตหยาบ 0.02 ลบ.ม. 1,400 28.00 398 7.96 35.96 
     งานคอนกรีต 0.08 ลบ.ม. 2,193 175.44 306 24.48 199.92 
     ไม้แบบ 3.9 ตร.ม. 180 702.00 110 429.00 1,131.00 
     ตะป ู 1.17 กก. 26 30.42 - - 30.42 
     เหล็ก DB 12 16.52 กก. 19.2 317.18 3.3 54.52 371.70 
     เหล็ก RB 12 0.53 กก. 19.23 10.19 3.3 1.75 11.94 
     เหล็ก RB 6 1.91 กก. 20.37 38.91 4.1 7.83 46.74 
     ลวดผูกเหล็ก 0.57 กก. 23.75 13.54 - - 13.54 
     อิฐบล๊อค หนา 9 ซม. 1.46 ตร.ม. 208 303.68 86 125.56 429.24 

  
   ท่อเหล็กกลมผิวด า ขนาด Ø 4 
นิ้ว หนา 3.0 มม. 

1.27 ท่อน 1,262 1,602.74 494 627.38 2,230.12 

  
   ลวดตาข่ายถัก ช่องตาข่าย 
ขนาด 2 นิ้ว เส้นลวด Ø 3.0 มม.  

0.6 ตร.ม. 72 43.20 - - 43.20 

     งานทาสีภายนอก 2.14 ตร.ม. 43 92.02 31 66.34 158.36 
     งานพื้นผิวฉาบเรียบ 2.14 ตร.ม. 80 171.20 115 246.10 417.30 

รวมราคาต่องาน 321,988.55 

5 ลานปิคนคิ        
  งานรื้อถอน               
     รือ้ถอนรัว้ตาข่าย 306 ตร.ม. - - 50 15,300.00 15,300.00 
     รือ้ถอนพื้น คสล. 3.2 ตร.ม. - - 70 224.00 224.00 
  งานพ้ืนทางเดินเท้า               
     ทรายหยาบอัดแนน่ 15.21 ลบ.ม. 320 4,867.20 124 1,886.04 6,753.24 
     งานคอนกรีต 30.4 ลบ.ม. 2,193 66,667.20 306 9,302.40 75,969.60 
     ไม้แบบ 18.07 ตร.ม. 180 3,252.60 110 1,987.70 5,240.30 
     ตะป ู 5.42 กก. 26 140.92 - - 140.92 
     เหล็กวายเมช 4 มม. @0.20 ม. 304.07 ตร.ม. 36 10,946.52 5 1,520.35 12,466.87 

 



ตารางท่ี 4.1 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาค่าวัสด ุ ราคาค่าแรง 

รวม 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

  งานรั้วปิดกั้น               
     ทรายหยาบบดอัดแนน่ 0.01 ลบ.ม. 320 3.20 124 1.24 4.44 
     คอนกรีตหยาบ 0.02 ลบ.ม. 1,400 28.00 398 7.96 35.96 
     งานคอนกรีต 0.08 ลบ.ม. 2,193 175.44 306 24.48 199.92 
     ไม้แบบ 3.9 ตร.ม. 180 702.00 110 429.00 1,131.00 
     ตะป ู 1.17 กก. 26 30.42 - - 30.42 
     เหล็ก DB 12 16.52 กก. 19.2 317.18 3.3 54.52 371.70 
     เหล็ก RB 12 0.53 กก. 19.23 10.19 3.3 1.75 11.94 
     เหล็ก RB 6 1.91 กก. 20.37 38.91 4.1 7.83 46.74 
     ลวดผูกเหล็ก 0.57 กก. 23.75 13.54 - - 13.54 
     อิฐบล๊อค หนา 9 ซม. 1.46 ตร.ม. 208 303.68 86 125.56 429.24 

  
   ท่อเหล็กกลมผิวด า ขนาด Ø 4 นิ้ว 
หนา 3.0 มม 

1.27 ท่อน 1,262 1,602.74 494 627.38 2,230.12 

  
   ลวดตาข่ ายถั ก  ช่ อ งตาข่ าย 
ขนาด 2 นิ้ว เส้นลวด Ø 3.0 มม.  

0.6 ตร.ม. 72 43.20 - - 43.20 

     งานทาสีภายนอก 2.14 ตร.ม. 43 92.02 31 66.34 158.36 
     งานพื้นผิวฉาบเรียบ 2.14 ตร.ม. 80 171.20 115 246.10 417.30 

รวมราคาต่องาน 121,218.81 

6 สนามเปตอง         
  งานรื้อถอน               
     รือ้ถอนพื้น ค.ส.ล. 28.26 ตร.ม. - - 70 1,978.20 1,978.20 

  
   รื้อถอนผนังกออิฐหนาเต็มแผ่น
ฉาบปูน 

4.42 ตร.ม. - - 60 265.20 265.20 

  งานพ้ืนทางเดิน               
     ทรายหยาบอัดแน่น 0.22 ลบ.ม. 320 70.40 124 27.28 97.68 
     งานคอนกรีต 0.88 ลบ.ม. 2,193 1,929.84 306 269.28 2,199.12 
     เหล็กวายเมช 4 มม. @0.20 ม. 4.39 ตร.ม. 36 158.04 5 21.95 179.99 
  งานท่ีนั่งพักผ่อน               
     อิฐบล็อก หนา 7 ซม. 14.85 ตร.ม. 122 1,811.70 80 1,188.00 2,999.70 
     ทรายหยาบ 0.19 ลบ.ม. 320 60.80 - - 60.80 
     งานฉาบพื้นผิว 16.71 ตร.ม. 80 1,336.80 115 1,921.65 3,258.45 
     งานหินขัด สีขาว หนา 1 ซ.ม. 16.71 ตร.ม. 350 5,848.50 153 2,556.63 8,405.13 

รวมราคาต่องาน 19,444.27 

7 สนามตะกร้อ        
  งานติดตั้งรั้วตาข่าย               
     รั้วตาข่าย 172.38 ตร.ม. - - 120 20,685.60 20,685.60 
  งานทาสีสนามตะกร้อ               
     สีน้ ามัน สขีาว 0.25 กระปอ๋ง 650 162.50 28 7.00 169.50 
     สีน้ ามัน สนี้ าเงนิ 4.62 กระปอ๋ง 650 3,003.00 28 129.36 3,132.36 
  งานรั้วปิดกั้น               
     ทรายหยาบบดอัดแนน่ 0.03 ลบ.ม. 320 9.60 124 3.72 13.32 

 



ตารางท่ี 4.1 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาค่าวัสด ุ ราคาค่าแรง 

รวม 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

     คอนกรีตหยาบ 0.06 ลบ.ม. 1,400 84.00 398 23.88 107.88 
     งานคอนกรีต 0.24 ลบ.ม. 2,193 526.32 306 73.44 599.76 
     ไม้แบบ 11.7 ตร.ม. 180 2,106.00 110 1,287.00 3,393.00 
     ตะป ู 3.51 กก. 26 91.26 - - 91.26 
     เหลก็ DB 12 49.56 กก. 19.2 951.55 3.3 163.55 1,115.10 
     เหลก็ RB 12 1.59 กก. 19.23 30.58 3.3 5.25 35.82 
     เหล็ก RB 6 5.73 กก. 20.37 116.72 4.1 23.49 140.21 
     ลวดผูกเหล็ก 1.71 กก. 23.75 40.61 - - 40.61 
     อิฐบล๊อค หนา 9 ซม. 4.38 ตร.ม. 208 911.04 86 376.68 1,287.72 

  
   ท่อเหล็กกลมผิวด า ขนาด Ø 4 
นิ้ว หนา 3.0 มม 

3.8 ท่อน 1,262 4,795.60 494 1,877.20 6,672.80 

  
   ลวดตาข่ายถัก ช่องตาข่าย 
ขนาด 2 นิ้ว เส้นลวด Ø 3.0 มม.  

1.8 ตร.ม. 72 129.60 - - 129.60 

     งานทาสีภายนอก 6.42 ตร.ม. 43 276.06 31 199.02 475.08 
     งานพื้นผิวฉาบเรียบ 6.42 ตร.ม. 80 513.60 115 738.30 1,251.90 
  งานที่นั่งพักผ่อน               
     อิฐบล็อก หนา 9 ซม. 29.69 ตร.ม. 208 6,175.52 86 2,553.34 8,728.86 
     ทรายหยาบ 0.38 ลบ.ม. 320 121.60 - - 121.60 
     งานหินขัด สีขาว หนา 1 ซม. 33.42 ตร.ม. 350 11,697.00 153 5,113.26 16,810.26 

รวมราคาต่องาน 103,890.79 

8 สนามเทนนสิ        
  งานพ้ืนทางเดินเท้า               
     ทรายหยาบอัดแนน่ 11.97 ลบ.ม. 320 3,830.40 124 1,484.28 5,314.68 
     งานคอนกรีต 23.93 ลบ.ม. 2,193 52,478.49 306 7,322.58 59,801.07 
     ไม้แบบ 11.54 ตร.ม. 180 2,077.20 110 1,269.40 3,346.60 
     ตะป ู 3.46 กก. 26 89.96 - - 89.96 
     เหล็กวายเมช 4 มม. @0.20 ม. 230.83 ตร.ม. 36 8,309.88 5 1,154.15 9,464.03 
  งานกระบะปลูกต้นไม้               
     คอนกรีตหยาบ 0.23 ลบ.ม. 1,400 322.00 398 91.54 413.54 
     อฐิมอญ ครึ่งแผน่ 13.3 ตร.ม. 208 2,766.40 86 1,143.80 3,910.20 
     งานพืน้ผิวฉาบเรียบ 13.31 ตร.ม. 80 1,064.80 115 1,530.65 2,595.45 

รวมราคาต่องาน 84,935.53 

9 พ้ืนที่จอดรถ 2        
  งานดิน               
     ดินขุด 19.25 ลบ.ม. - - 60 1,155.00 1,155.00 
  งานรื้อถอน               
     รือ้ถอนพื้น คสล. 133.9 ตร.ม. - - 70 9,373.00 9,373.00 

  
   รือ้ถอนผนังกออฐิหนาเต็ม
แผ่นฉาบปูน 

6 ตร.ม. - - 60 360.00 360.00 

  งานพ้ืนลานทีจ่อด               
     ทรายหยาบบดอัดแนน่ 6.42 ลบ.ม. 320 2,054.40 124 796.08 2,850.48 

 



ตารางท่ี 4.1 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาค่าวัสด ุ ราคาค่าแรง 

รวม 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

     งานคอนกรีต 12.83 ลบ.ม. 2,193 28,136.19 306 3,925.98 32,062.17 
     เหล็กวายเมช 4 มม. @0.20 ม. 128.29 ตร.ม. 36 4,618.44 5 641.45 5,259.89 
     ไม้แบบ 2.62 ตร.ม. 180 471.60 110 288.20 759.80 
     ตะป ู 0.79 กก. 26 20.54 - - 20.54 
  งานขอบปูนกั้นที่จอดรถ               
     อฐิมอญ ครึ่งแผน่ 1.39 ตร.ม. 285 396.15 89 123.71 519.86 
     งานพืน้ผิวฉาบเรียบ 4.2 ตร.ม. 80 336.00 115 483.00 819.00 
  งานตีเส้นจราจร               
     สีเทอร์โมพลาสติก 4.75 ตร.ม. 265.1 1,259.23 16 76.00 1,335.23 

รวมราคาต่องาน 54,514.97 

10 บริเวณป้ายชื่อโครงการฯ         
  งานรื้อถอน               
     รือ้ถอนพื้น คสล. 83.2 ตร.ม. - - 70 5,824.00 5,824.00 

  
   รือ้ถอนผนังกออฐิหนาเต็ม
แผ่นฉาบปูน 

6 ตร.ม. - - 60 360.00 360.00 

  งานพ้ืนลานทีจ่อด               
     ทรายหยาบบดอัดแนน่ 6.42 ลบ.ม. 320 2,054.40 124 796.08 2,850.48 
     งานคอนกรีต 12.83 ลบ.ม. 2,193 28,136.19 306 3,925.98 32,062.17 
     เหล็กวายเมช 4 มม. @0.20 ม. 128.29 ตร.ม. 36 4,618.44 5 641.45 5,259.89 
     งานพืน้ผิวฉาบเรียบ 128.29 ตร.ม. 80 10,263.20 115 14,753.35 25,016.55 
     ไม้แบบ 2.62 ตร.ม. 180 471.60 110 288.20 759.80 
     ตะป ู 0.79 กก. 26 20.54 - - 20.54 
  งานขอบปูนกั้นที่จอดรถ               
     อฐิมอญ ครึ่งแผน่ 1.39 ตร.ม. 285 396.15 89 123.71 519.86 
     งานพืน้ผิวฉาบเรียบ 4.2 ตร.ม. 80 336.00 115 483.00 819.00 
  งานตีเส้นจราจร               
     สีเทอร์โมพลาสติก 4.75 ตร.ม. 265.1 1,259.23 16 76.00 1,335.23 

รวมราคาต่องาน 74,827.52 

11 บริเวณป้ายชื่อโครงการฯ         
  งานรื้อถอน               
     รือ้ถอนพื้น คสล. 83.2 ตร.ม. - - 70 5,824.00 5,824.00 
     รือ้ถอนพื้นปกูระเบ้ือง 80 ตร.ม. - - 35 2,800.00 2,800.00 

  
   รือ้ถอนผนังกออฐิหนาเต็ม
แผ่นฉาบปูน 

22.5 ตร.ม. - - 60 1,350.00 1,350.00 

     รือ้ถอนโครงหลังคา 80 ตร.ม. - - 70 5,600.00 5,600.00 
     รือ้ถอนวัสดมุุงหลังคา 80 ตร.ม. - - 25 2,000.00 2,000.00 
  งานดิน               
     ดินถม 8 ลบ.ม. 315 2,520.00 99 792.00 3,312.00 
     ดินขุด 0.37 ลบ.ม. - - 60 22.20 22.20 
  งานพ้ืนทางเดินลาดต่างระดับ               
     ทรายหยาบอัดแนน่ 0.16 ลบ.ม. 320 51.20 124 19.84 71.04 

 



ตารางท่ี 4.1 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาค่าวัสด ุ ราคาค่าแรง 

รวม 
(บาท) 

หน่วยละ
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

     งานคอนกรีต 0.32 ลบ.ม. 2,193 701.76 306 97.92 799.68 
  งานก่อสร้างป้ายชื่อโครงการฯ               
     ทรายหยาบอัดแนน่ 0.19 ลบ.ม. 1,400 266.00 124 23.56 289.56 
     คอนกรีตหยาบ 0.46 ลบ.ม. 2,193 1,008.78 398 183.08 1,191.86 
     งานคอนกรีต 4 ตร.ม. 180 720.00 306 1,224.00 1,944.00 
     ไม้แบบ 2.4 กก. 26 62.40 110 264.00 326.40 
     ตะป ู 0.72 กก. 19.2 13.82 - - 13.82 
     เหลก็ DB 12 16.44 กก. 19.53 321.07 3.3 54.25 375.33 
     เหลก็ RB 9 9.46 กก. 20.37 192.70 4.1 38.79 231.49 
     เหลก็ RB 6 1.21 กก. 23.75 28.74 4.1 4.96 28.74 
     ลวดผกูเหลก็ 12 ตร.ม. 208 2,496.00 86 1,032.00 3,528.00 
     อฐิบล็อก หนา 9 ซม. 16.62 เมตร 278.47 4,628.17 - - 4,628.17 

  
   หินแกรนิต หนา 2 ซม. ขนาด 
40 x 40 ซม. 

6.48 ตร.ม. 2,500  16,200.00 164  1,062.72 17262.72 

  
   แผน่อลมูิเนียมคอมโพสิท ชนิด
ธรรมดาหนาไมน่้อยกว่า 4 มม. 

2.56  ตร.ม. 1,250 3,200.00 400  1,024 4,224.00 

  

   โครงเหล็กรูปพรรณรองรับแผ่น
ขนาด 1 ½”x1 ½” หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง 

2.56  ตร.ม. 650  1,664.00 - - 1,664.00 

     งานพืน้ผิวฉาบเรียบ 5.24 ตร.ม. 80 419.20 115 602.60 1,021.80 

รวมราคาต่องาน 58,508.81 

12 ลานพักผ่อนหรือห้องสมุด          
  งานรื้อถอน               
     รือ้ถอนพื้น คสล. 131.05 ตร.ม. - - 70 9,173.50 9,173.50 
  งานดิน               
     ดินขุด 6.09 ลบ.ม. - - 60 365.40 365.40 
     ดินถม 90.51 ลบ.ม. 315 28,510.65 99 8,960.49 37,471.14 
  งานท่ีนั่งพักผ่อน               
     งานคอนกรีต 30.63 ลบ.ม. 2,193 67,171.59 306 9,372.78 76,544.37 
     ไม้แบบ 12.62 ตร.ม. 180 2,271.60 110 1,388.20 3,659.80 
    ตะป ู 3.77 กก. 26 98.02 - - 98.02 
     เหลก็ RB 12 150.18 กก. 19.23 2,887.96 3.3 495.59 3,383.56 
     เหลก็ RB 6 7.99 กก. 20.37 162.76 4.1 32.76 195.52 
     ลวดผกูเหลก็ 4.75 กก. 23.75  112.81 - - 112.81 
  งานก าแพงกันดิน               

  
   เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 
0.15 x 5.00 ม. 

53 ต้น 290 15,370.00 152 8,056.00 23,426.00 

  
   เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 
0.15 x 3.00 ม. 

53 ต้น 150 7,950.00 88 4,664.00 12,614.00 

  
   สกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต เสาเข็ม 
คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 5.00 ม. 

53 ต้น - - 150 7,950.00 7,950.00 

 



ตารางท่ี 4.1 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาค่าวัสด ุ ราคาค่าแรง 

รวม 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

  
   สกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต เสาเข็ม 
คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 3.00 ม. 

53 ต้น - - 150 7,950.00 7,950.00 

     งานคอนกรีต 7.95 ลบ.ม. 2,193 17,434.35 306 2,432.70 19,867.05 
     เหลก็ DB 12 282.38 กก. 19.2 5,421.70 3.3 931.85 6,353.55 
     เหลก็ RB 9 158.68 กก. 19.53 3,099.02 4.1 650.59 3,749.61 
     เหลก็ RB 6 183.54 กก. 20.37 3,738.71 4.1 752.51 4,491.22 
     ลวดผกูเหลก็ 18.74 กก. 23.75 445.08 - - 445.08 
     ไม้แบบ 79.5 ตร.ม. 180 14,310.00 110 8,745.00 23,055.00 
     ตะป ู 23.85 กก. 26 620.10 - - 620.10 
 งานห้องสมุด               
    ทรายหยาบอัดแนน่ 2.18 ลบ.ม. 320 697.60 124 270.32 967.92 
    คอนกรีตหยาบ 2.18 ลบ.ม. 1,400 3,052.00 398 867.64 3,919.64 
     งานคอนกรีต 6.58 ลบ.ม. 2,193 14,429.94 306 2,013.48 16,443.42 
     ไม้แบบ 21.63 ตร.ม. 180 3,893.40 110 2,379.30 6,272.70 
     ตะป ู 6.49 กก. 26 168.74 - - 168.74 
     เหลก็ DB 12 303.99 กก. 19.2 5,836.61 3.3 1,003.17 6,839.78 
     เหลก็ RB 6 47.15 กก. 20.37 960.45 4.1 193.32 1,153.76 
     เหล็กวายเมช 4 มม. @0.20 ม. 50.74 ตร.ม. 36 1,826.64 5 253.70 2,080.34 
     ลวดผกูเหลก็ 10.53 กก. 23.75 250.09 - - 250.09 
     เสาไม้เต็ง 0.15 x 0.15 x 4 ม.   14 ต้น 830 11,620.00 - - 11,620.00 
     ไม้เต็ง ขนาด 2 x 4 นิ้ว 19.78 ลบ.ฟ. 1,050 20,769.00 12 237.36 21,006.36 
     แผน่โพลีคาร์บอนเนต 124 ตร.ม. 1007 124,868.00 347 43,028.00 167,896.00 
  งานรั้วปิดกั้น               
     ทรายหยาบบดอัดแนน่ 0.11 ลบ.ม. 320 35.20 124 13.64 48.84 
     คอนกรีตหยาบ 0.22 ลบ.ม. 1,400 308.00 398 87.56 395.56 
     งานคอนกรีต 8.8 ลบ.ม. 2,193 19,298.40 306 2,692.80 21,991.20 
     ไม้แบบ 42.9 ตร.ม. 180 7,722.00 110 4,719.00 12,441.00 
     ตะป ู 12.87 กก. 26 334.62 - - 334.62 
     เหลก็ DB 12 181.72 กก. 19.2 3,489.02 3.3 599.68 4,088.70 
     เหลก็ RB 12 5.83 กก. 19.23 112.11 3.3 19.24 131.35 

    เหลก็ RB 6 21.01 กก. 20.37 427.97 4.1 86.14 514.11 
    ลวดผกูเหลก็ 6.26 กก. 23.75 148.68 - - 148.68 
    อฐิบล๊อค หนา 9 ซม. 16.08 ตร.ม. 208 3,344.64 86 1,382.88 4,727.52 
    งานทาสีภายนอก 23.54 ตร.ม. 43 1,012.22 31 729.74 1,741.96 

 
   ท่อเหล็กกลมผิวด า ขนาด Ø 4 นิ้ว 
หนา 3.0 มม. 

13.93 ท่อน 1,262 17,579.66 494 6,881.42 24,461.08 

 
   ลวดตาข่าย ช่องตาข่ายขนาด 2 นิว้ 
เส้นลวด Ø 3.0 มม.  

6.6 ตร.ม. 72 475.20 - - 475.20 

    งานพืน้ผิวฉาบเรียบ 23.54 ตร.ม. 80 1,883.20 115 2,707.10 4,590.30 

รวมราคาต่องาน 556,234.58 

 
 



ตารางท่ี 4.1 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาค่าวัสด ุ ราคาค่าแรง 

รวม 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

13 งานระบบระบายน้ า         
 งานวางท่อ               

 
   ทอ่ระบายน้ า พรอ้มค่าขุด
วางและกลบกลับ 

101 ท่อน 425 42,925.00 164 16,564.00 59,489.00 

    บ่อพกั คสล. ส าเรจ็รูปพร้อมฝา  60 บ่อ 160 9,600.00 159 9,540.00 19,140.00 

รวมราคาต่องาน 78,629.00 

14 งานระบบไฟฟ้า         

 
    โคมไฟถนน หลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
2 x 36 วัตต์ 

10 ชุด 2,720 27,200.00 900 9,000.00 36,200.00 

 
   โคมฟลัดไลท์ หลอดฮาโลเจน 
300 / 500 วัตต์ 

2 ชุด 650 1,300 500 1,000.00 2,300.00 

 
   โคมไฟสนาม หลอด
ตะเกียบ 2 x 36 วัตต ์

50 ชุด 1,620 81,000.00 485 24,250.00 105,250.00 

 
   แผงไฟติดผนัง หลอด 
LED 2 x 8 วัตต ์

9 ชุด 990 8,910 485 4,365.00 13,275.00 

    ทอ่ PE 24 มม. 656 เมตร 6 3,936.00 20 13,120.00 17,056.00 
    สายไฟ VCT 2 x 2.5 มม. 656 เมตร 13.5 8,856.00 20 13,120.00 21,976.00 

รวมราคาต่องาน 196,057.00 

รวมงานภูมิทัศน์ดาดแข็งท้ังหมด 2,468,095.16 

 
 4.2.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
 
ตารางท่ี 4.2 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาค่าวัสด ุ ราคาค่าแรง 

รวม 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ไม้ยืนต้น  
     ปีป 12 ต้น 1,200 14,400.00 600 7,200.00 21,600.00 
     ราชพฤกษ์ 5 ต้น 1,000 5,000.00 500 2,500.00 7,500.00 
     ปาล์มน้ าพ ุ 2 ต้น 800 1,600.00 400 800.00 2,400.00 
     อโศกอินเดีย 15 ต้น 850 12,750.00 425 6,375.00 19,125.00 
     ชงโค 4 ต้น 1,000 4,000.00 500 2,000.00 6,000.00 

รวมราคาต่องาน 56,625.00 

2 ไม้ประดับ - ไม้พุ่ม 
     เหลืองปรีดียาธร 4 ต้น 500 2,000.00 150 600.00 2,600.00 
     ลีลาวด ี 10 ต้น 1,350 13,500.00 405 4,050.00 17,550.00 
     ข่อยดัด 5 ต้น 1,800 9,000.00 540 2,700.00 11,700.00 
    ชาฮกเกี๊ยง 101 ต้น 6 606.00 0.6 60.60 666.60 
    พุดศุภโชค 6 ต้น 12 72.00 1.2 7.20 79.20 
    แดงสิงคโปร ์ 40 ต้น 6 240.00 0.6 24.00 264.00 



ตารางท่ี 4.2 รายการงบประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาค่าวัสด ุ ราคาค่าแรง 

รวม 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

    จันผา 4 ต้น 4,500 18,000.00 1350 5,400.00 23,400.00 
    แก้ว 5 ต้น 100 500.00 30 150.00 650.00 
    หญ้าน้ าพ ุ 25 ต้น 25 625.00 2.5 62.50 687.50 

รวมราคาต่องาน 57,597.30 

3 ไม้คลุมดิน 
     ริบบ้ินเขียว 300 ต้น 5 1,500.00 0.5 150.00 1,650.00 
     บัวดิน 280 ต้น 5 1,400.00 0.5 140.00 1,540.00 
     หญ้านวลนอ้ย 682 ตร.ม. 40 27,280 44.6 30,417 57,697.20 

รวมราคาต่องาน 60,887.20 

4 วัสดุปลูก   
  ไม้ค้ ายัน 61 ต้น 231 14,091 - - 14,091.00 
  ดินปลูก 10.93 ลบ.ม. 85 929 30 328 1,256.95 
  ทรายปรับระดับ 68.2 ลบ.ม. 320 21,824 124 8,457 30,280.80 

รวมราคาต่องาน 45,628.75 

รวมงานภูมิทัศน์ดาดอ่อนทั้งหมด 220,738.25 

 
 4.2.3 รวมราคางานทั้งหมด 
 
ตารางท่ี 4.3 รายการงบประมาณราคางานทั้งหมด 

รายการ จ านวน (บาท) 

รวมงานภูมิทัศนด์าดแข็งและดาดอ่อน 2,688,833.40 
ก าไร 13% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 349,548.34 
รวมราคางานภูมิทัศน์ และก าไร 3,038,381.74 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม (VAT) 7% 212,686.72 

รวมราคาทั้งสิ้น 
 3,251,068.46 

(สามลา้นสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์) 

 

 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ตั้งอยู่ที่  
ซอยหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 8 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน 
หรือ 7,600 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ส าหรับออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ประมาณ 1 ไร่ 32 ตารางวา หรือ 
1,728 ตารางเมตร พื้นที ่เป็นของเทศบาลเมืองล าสามแก้ว  ลักษณะของพื้นที ่โครงการเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในโครงการมีพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกาย เล่นกีฬา และพักผ่อนหย่อนกาย  
 ปัจจุบันพ้ืนที่โครงการสวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค มีความเสื่อมโทรมทางด้าน
ภูมิทัศน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากการขาดดูแลหรือปรับปรุงซ่อมแซมมาเป็นเวลานาน จึงท าให้พืชพรรณ 
สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่เสียหาย และพ้ืนที่โครงการไม่เอ้ืออ านวยในการท ากิจกรรม ประกอบกับพ้ืนที่
บางส่วนของโครงการไม่ถูกใช้งานให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น จึงเลือกโครงการสวนสาธารณะหมู่บ้าน
วังทองริเวอร์ปาร์ค เพ่ือออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอย และความสวยงาม 
 การออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่โครงการออกแบบให้พ้ืนที่โครงการมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
หรือสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่อยู่อาศัยบริเวณนั้น โดยสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารที่อยู่อาศัยมีรูปแบบ
การเรียงเป็นแถวต่อๆ กัน จึงท าให้เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวอาคาร ดังนั้น จึงเลือก
รูปทรงเรขาคณิต ที่มีรูปทรงที่ท ารู้สึกถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สอดคล้องกับรูปแบบของ
สิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารที่อยู่อาศัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการจากข้อมูลข้างต้นสามารถ
น ามาประกอบเพื่อใช้ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนได้ ดังนี้ 
 5.1.1  รูปแบบกิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ 
  5.1.1.1  พ้ืนที่ส าหรับจอดรถ 1 ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ ติดกับลาน
อเนกประสงค์ และทางเข้าหลักฝั่งทิศตะวันตก พ้ืนที่รองรับได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน 
เป็นทางเดินรถแบบทางเดียวเพราะพื้นที่มีขนาดที่จ ากัด จึงเลือดรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่และ
ความสะดวกของผู้ใช้ พ้ืนที่กิจกรรมนี้ได้น าพืชพรรณเดิมของพ้ืนที่โครงการ คือ ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ 
เพ่ือให้ร่มเงา และความสวยงาม  
  5.1.1.2  พ้ืนที่ส าหรับจอดรถ 2 ตั้งอยู่ทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ ติดกับทางเข้าหลักฝั่ง
ทิศใต้ และสนามเทนนิส พ้ืนที่รองรับเฉพาะ รถจักรยานยนต์ และรถจั กรยาน เนื่องจากจาก
แบบสอบถามผู้ใช้ส่วนมากเป็นบุคคลโดยรอบพ้ืนที่ ซึ่งเดินทางมาด้วยรถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน 
จึงออกแบบเพ่ือรองรับยานพาหนะของผู้ใช้ที่มาร่วมท ากิจกรรม ในวันที่จัดกิจกรรมภายในพ้ืนที่
โครงการ 



  5.1.1.3  พ้ืนที่ออกก าลังกาย ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่โครงการ ภายใน
พื้นที่กิจกรรมมีเครื่องออกก าลังกายส าหรับให้ผู้ใช้ทั้งบุคคลธรรมดา ผู้สูงอายุ และมีม้านั่งรอบ
ต้นนนทรีซึ่งเป็นต้นไม้เดิมของพ้ืนที่โครงการเพ่ือให้ผู้ใช้ได้นั่งพักผ่อน อีกทั้งได้มีการปรับปรุงห้องน้ า
สาธารณะภายในพื้นที่โครงการให้รองรับผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น และออกแบบทางสัญจรภายใน
พ้ืนที่กิจกรรมให้เชื่อมต่อกันได้ทุกจุด เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงเครื่องออกก าลังกาย 
  5.1.1.4  อาคารกีฬาในร่ม ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่โครงการ กิจกรรม
ภายในพ้ืนที่มี การเล่นแบทมินตัน บาสเกตบอล ซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมเดิมของพ้ืนที่ ภายในพ้ืนที่ได้
น าพืชพรรณเดิมของพื้นที่โครงการ ได้แก่ ต้นอโศกอินเดียมาจัดเรียงเป็นก าแพงเพื่อป้องกันหรือ
ลดแรงลมที่จะเข้ามาในพ้ืนที่กิจกรรม 
  5.1.1.5  พ้ืนที่ปิกนิกหรือพักผ่อน ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่โครงการ ติดกับ
สนามเทนนิส สนามเปตอง และพ้ืนที่ออกก าลังกาย เป็นพ้ืนที่ส าหรับวิ่งหรือเดินออกก าลังกายในระยะสั้น
หรือนั่งพักผ่อน ภายในพ้ืนที่กิจกรรมได้น าพืชพรรณเดินมาออกแบบ ได้แก่ ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ ซึ่งมี
จ านวนมากมาจัดให้เกิดร่มเงา และความสวยงามของพ้ืนที่กิจกรรม 
  5.1.1.6  สนามเปตอง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ อยู่ติดกับสนามตะกร้อ 
พ้ืนที่ปิกนิก และอาคารกีฬาในร่ม เป็นรูปแบบกิจกรรมเดินของพ้ืนที่โครงการ ซึ่งเดิมพ้ืนที่มีความ
ช ารุดทรุดโทรม จึงออกแบบภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีจุดนั่งพักผ่อน และทางสัญจรที่สามารถเชื่อมต่อไป
ยังพ้ืนที่กิจกรรมอื่นๆ ได้ 
  5.1.1.7  สนามตะกร้อ ตั้งอยู่ที่ตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ ติดกับสนามเปตอง 
สนามเทนนิส ที่ท าการคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ภายในมีที่นั่งส าหรับพักผ่อน เล่นกีฬา แต่เดิมเป็น
พ้ืนที่ว่างของโครงการ จึงน ามาออกแบบให้เกิดประโยชน์ ตามความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 
  5.1.1.8  สนามเทนนิส ตั้งอยู่ทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ ติดกับ สนามตะกร้อ ที่ท าการ
คณะกรรมการหมู่บ้านฯ ลานประชุมและห้องสมุดหมู่บ้านฯ และพ้ืนที่จอดรถ 2 รูปแบบกิจกรรมเป็น
รูปแบบเดิมแต่ได้ออกแบบให้มีทางสัญจรโดยรอบพื้นที่กิจกรรม เพ่ือให้ผู้ใช้ที่ต้องการวิ่งออกก าลังกาย
เป็นระยะยาว หรือเดินสัญจรไปยังพ้ืนที่กิจกรรมอ่ืนๆ 
  5.1.1.9  ที่ท าการคณะกรรมการหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค  ลานประชุมและ
ห้องสมุดหมู่บ้านฯ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพ้ืนที่โครงการ ติดกับสนามเทนนิส กิจกรรมในพื้นที่มี 
การอ่านหนังสือ ม้านั่งพักผ่อน และลานประชุมหมู่บ้านฯ ภายในพ้ืนที่ออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบให้ร่มรื่น 
เงียบสงบ โดยการจัดเรียงต้นไม้พุ่มสูงให้ปิดกั้นการมองเห็น และเสียงที่กระทบมายังพ้ืนที่กิจกรรม 

5.1.1.10  ลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่น ตั้งอยู่ทิศเหนือของพ้ืนที่โครงการ 
ติดกับพ้ืนที่จอดรถ 1 และโดมกีฬาในร่ม รูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบกิจกรรมเดิม แต่มีการย้ายที่ตั้ง
สนามเด็กเล่นไว้ติดกับลานอเนกประสงค์ เพ่ือให้ผู้ปกครองของผู้ใช้สนามเด็กเล่นสามารถสังเกต ดูแล



ผู้ใช้สนามเด็กเล่นได้สะดวก อีกทั้งยังมีการขยายเวทีอเนกประสงค์เพ่ือให้สามารถท ากิจกรรมให้
หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 จากการศึกษาพื้นที่และทฤษฎีที่ศึกษา เพื่อทราบถึงปัญหาและข้อจ ากัดของพื้นที่
จึงด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยแนวความคิดในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่มาแก้ไข และได้น าความ
ต้องการของผู้ใช้ที่ได้ท าการศึกษามาปรับใช้กับพ้ืนที่โครงการให้เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ และเกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุด 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1  ระยะเวลาในการด าเนินการเริ่มก่อนที่จะได้รับความรู้ หรือวิธีการด าเนินการอย่างถูกวิธี 
จึงท าให้ในระยะต้นของการท าโครงการเกิดข้อผิดพลาดเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ควรมีการอบรม
เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีด าเนินการในการท าโครงการปัญหาพิเศษ 
 5.2.2  ราคากลางของวัสดุและค่าแรงบางชนิดที่ไม่ได้มีจ าหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด อาจมี
การเปลี่ยนแปลงราคาตามสภาพหน้างาน เนื่องจากวัสดุบางชิ้นมีวิธี ขั้นตอนการท าที่ ซับซ้อน จึงไม่
สามารถประเมินราคาได้อย่างถูกต้อง 
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แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 
เรื่อง โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 

ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ การศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องของผู้ใช้ต่อกิจกรรม
นันทนาการในสวนสาธารณะเพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษ เรื่อง โครงการออกแบบปรับปรุง
สวนสาธารณะหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ของนักศึกษา
สาขาวิชาการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ดังนั้น จึงขอความกรุณาในการตอบอย่างอิสระตามความคิดเห็นที่เป็นจริง ค าตอบและ
ข้อความจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด แต่มีประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 
  
ค าชี้แจง     1. กรุณาเติมเครื่องหมาย ✓ ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
      2. เนื้อหาในแบบสอบถามนี่มีท้ังหมด 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 
 
 1.2 อายุ  ( ) ต่ ากว่า 12 ปี ( ) 13 - 20 ปี ( ) 21 - 40 ปี 
   ( ) 41 - 60 ปี ( ) 60 ปี ขึ้นไป 
 
 1.3 อาชีพ ( ) นักเรียน/นักศึกษา  ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
   ( ) พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน ( ) แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน  
   ( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………… 
 
 1.4 ท่านอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์คหรือไม่ 
   ( ) อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค   
   ( ) ไม่ได้อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค 
 
 1.5 ท่านเดินทางมาใช้สวนสาธารณะแห่งนี้ด้วยวิธีใด 
   ( ) รถยนต์   ( ) รถจักรยานยนต์  
   ( ) รถจักรยาน   ( ) เดิน 
   ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………. 



ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ 
 2.1 ปกตทิ่านเข้าใช้สวนสาธารณะแห่งนี้เพ่ือท ากิจกรรมในวันใด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
  ( ) ทุกวัน  ( ) จันทร์ - ศุกร์  ( ) เสาร์ - อาทิตย์ 
  ( ) วันหยุดนักขัตฤกษ์ ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………. 
 
 2.2 ปกติท่านเข้าใช้สวนสาธารณะแห่งนี้เพ่ือท ากิจกรรมในเวลาใด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
  ( ) 05.00 - 09.00 น. ( ) 09.01 - 13.00 น. ( ) 13.01 - 17.00 น. 
  ( ) 17.01 - 21.00 น. ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………. 
 
 2.3 ปกติท่านใช้เวลาเท่าใดส าหรับการท ากิจกรรมภายในสวนสาธารณะ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

( ) น้อยกว่า 30 นาที  ( ) 30 - 60 นาที  ( ) 1 ชั่วโมงข้ึนไป  
( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………. 
 

 2.4 พ้ืนที่ในการท ากิจกรรมประเภทออกก าลังกายภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ ที่ท่านคิดว่า
ควรมีการปรับปรุง (จงเติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง) 

กิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ลานออกก าลังกาย      
2. ลานอเนกประสงค์      

3. สนามเด็กเล่น      

4. อาคารกีฬาในร่ม      
5. ลานฝึกร่างกาย      

6. สนามเปตอง      

7. สนามตะกร้อ      
8. สนามเทนนิส      

 
2.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสวนสาธารณะแห่งนี้มากน้อย

เพียงใด (จงเติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง) 
กิจกรรม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

1. ด้านจุดบริการที่จอดรถ      
   - การเข้าถึงพ้ืนที่ส าหรับจอดรถ      

   - จ านวนพื้นที่จอดรถมีเพียงพอกับผู้ใช้      



2.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสวนสาธารณะแห่งนี้มากน้อย
เพียงใด (จงเติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง) (ต่อ) 

กิจกรรม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

   - จอดรถเป็นระเบียบไม่กีดขวางการจราจร
ทั้งนอกและในพ้ืนที่สวนสาธารณะ 

     

2. ด้านจุดบริการห้องน้ าสาธารณะ      

   -  ความเ พียงพอของจุดบริการห้ องน้ า
สาธารณะในพ้ืนที่ 

     

   -  ความเหมาะสมของจุดบริการห้องน้ า
สาธารณะในพ้ืนที่ 

     

3. ด้านระบบไฟส่องสว่าง      

   - จ านวนเสาไฟส่องสว่างมีเพียงพอกับพ้ืนที่      

   - ความสว่างของไฟส่องสว่างเพียงพอต่อการ
ท ากิจกรรมในเวลากลางคืน 

     

   -  รู ปแบบของ เสา ไฟส่ องสว่ า งมี ความ
เหมาะสมกับการท ากิจกรรม 

     

4. ด้านทางสัญจรภายในพ้ืนที่      

   - ขนาดของทางสัญจรเหมาะสมในการท ากิจกรรม      
   - วัสดุท าทางสัญจรเหมาะสมในการท ากิจกรรม      

   - ทางสัญจรเมื่อใช้งานท าให้รู้สึกปลอดภัย      

   - ทางสัญจรเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ท ากิจกรรมที่
ต้องการ 

     

5. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย      
   - จ านวนกล้องวงจรปิดมีเพียงพอกับพ้ืนที่      

   - ความเหมาะสมของจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด      

   - พ้ืนที่สวนสาธารณะแห่งนี่มีความปลอดภัย      
6. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

   - ป้ายบอกทาง มีข้อความบอกจุดท ากิจกรรม
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

     

   - มีถังขยะตามพ้ืนที่กิจกรรมต่างๆ เพียงพอ 
เป็นระเบียบและสะอาด 

     



2.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสวนสาธารณะแห่งนี้มากน้อย
เพียงใด (จงเติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง) (ต่อ) 

กิจกรรม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

   - จุดบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ตรงกับ
จุดที่มีผู้ต้องการใช้บริการ 

     

   - ที่นั่งพักผ่อนมีเพียงพอกับผู้ใช้ในพื้นที่      

   - ต าแหน่งที่นั่งพักผ่อน สามารถเข้าถึงได้ง่าย      

   - รูปแบบของที่นั่งพักผ่อนมีความปลอดภัย
และสวยงาม 

     

   - จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะมี
สัญญาณทั่วทุกพ้ืนที่ 

     

7. ด้านภูมิทัศน์      

   - สวนสาธารณะแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่
สวยงาม 

     

   - ความสมบูรณ์ของพ้ืนสนามหญ้าและความ
เขียวขจีของพ้ืนสนามหญ้า 

     

   - การจัดสวนและการตกแต่งพุ่มไม้ในบริเวณ
พ้ืนที่กิจกรรมต่างๆ 

     

   - ร่มเงาจากไม้ยืนต้นในพื้นที่กิจกรรมต่างๆ      

 
ข้อเสนอแนะ
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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