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บทคัดยอ่ 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ตั้งอยู่ที่ 16/1 หมู่ที่ 5 ต าบลนาคู อ าเภอผักไห่ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน หรือ 7,200 ตารางเมตร เป็นพื้นที่อาคาร 2,644 ตารางเมตร 

เป็นพื้นที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 4,556 ตารางเมตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูได้มีการจัดตั้งข้ึนมาหลายปีและยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์และ

แก้ไขปัญหาต่างๆจึงมีนโยบายในการจัดภูมิทัศน์ โดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่มพื้นที่พักผ่อนแก่ผู้มาติดต่อราชการ 

รวมทั้งการออกแบบพื้นที่อาคาร OTOP และพื้นที่ออกก าลังกายและสนามเด็กเล่นไว้ให้บริการแก่
ประชาชน เพื่อให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาคูได้น าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต เนื่องจากทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูต้องการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่โครงการ ให้มีความเหมาะสม
กับแนวคิดหลัก “รวงข้าว” โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 5,852,672.00 (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสอง
พันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 
 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน ดังนี้ 
 Zone A มีพื้นที่จัดภูมิทัศน์ 3,3435.77 ตารางเมตร พื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคู พื้นที่ประกอบไปด้วยศาลพระภูมิ ป้อมยาม เสาธง พื้นที่เป็นพื้นลูกรัง พื้นที่โซน
นี้เป็นพื้นที่หลักในการสัญจร จึงมีการสร้างถนนยางมะตอยและจัดเขตพื้นที่ลานจอดรถ และจัดภูมิ
ทัศน์เพื่อให้เกิดความสวยงาม และให้ร่มเงาแล้วสร้างอาคารสินค้า OTOP และสนามเด็กเล่นพร้อม
เครื่องออกก าลังกายข้ึนตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 
          Zone B มีพื้นที่จัดภูมิทัศน์ 1,120.23 ตารางเมตร พื้นที่บริเวณด้านหลังและรอบๆอาคาร
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู พื้นที่นี้ประกอบไปด้วยอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ห้องน้ า 
และที่จอดรถเดิม พื้นที่โซนยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์และที่นั่งพักผ่อน จึงมีการจัดภูมิทัศน์และที่นั่ง
พักผ่อน จุดสูบบุหรี่ เพื่อรองรับประชานที่เขามาใช้บริการและเพื่อความสวยงามของพื้นที่และ
เหมาะสมกับสถานที่ราชการ 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ในการจัดท าโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งการจัดท าโครงการจะไม่
ส าเร็จ ถ้าปราศจากค าแนะน าช้ีแนะ ช่วยเหลือต่างๆ ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูล และให้ความร่วมมือซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการท าปัญหาพิเศษให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ขอขอบคุณอาจารย์ไตรภพ บุญธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่คอยช้ีแนะให้ค าปรึกษา
ในทั้งด้านข้อมูลและแนวคิดในการท างาน ให้ตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ได้
ท าการศึกษา และขอขอบคุณทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่แนะน าให้ความอนุเคราะห์ ข้อมูล 
แนวคิดด้านต่างๆ และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัว ที่ให้ก าลังใจ และให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพื่อนๆ ที่ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมาและเป็น
แรงผลักดันให้ข้าพเจา้มีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนลลุ่วงตามวัตถุประสงค์ จนถึง
วันน้ี วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ หากโครงการปัญหาพิเศษมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา 
ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบพระคุณครับ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

  

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ตั้งอยู่ที่ 16/1 หมู่ที่ 5 ต าบลนาคู อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีขนาดพ้ืนที่ 4 ไร่ 2 งาน หรือ 7,200 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่อาคาร 2,644 ตารางเมตร 
เป็นพื้นที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 4,556 ตารางเมตร 
 สภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นหินกรวด รอบ  ๆโครงการเป็นทุ่งนา ฝั่งทิศตะวันตกติดกับราง
ระบายน้ า ฝั่งทิศตะวันออกติดกับทุ่งนา บริเวณด้านหน้าของโครงการ ไม่มีระบบระบายน้ า พ้ืนที่จึงมี
ปัญหาก าแพงทรุด น้ าขัง โครงการมีความต้องการให้พ้ืนที่ด้านหน้าเป็นศูนย์กระจายสินค้า มีพ้ืนที่จอดรถ 
และต้องการงานภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมกับตัวพื้นที่และอาคาร  
          ดังนั้น จากความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู พ้ืนที่โครงการจึงต้องมีการออกแบบ
ศูนย์กระจายสินค้าการเกษตร ที่จอดรถ และท าการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการ 
เพ่ือเป็นที่รองรับประชาชนในต าบลนาคูและนักท่องเที่ยวที่สนใจศูนย์กระจายสินค้าการเกษตร เพ่ือ
ส่งเสริมรายได้ให้ประชาชน พ้ืนที่โครงการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสวยงาม เพ่ือให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจกับการที่เข้ามาใช้บริการ 
 

1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ    
 1.2.1  เพ่ือศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ราชการ 

1.2.2   เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการเพ่ือก าหนดลักษณะของพ้ืนที่ 
1.2.3  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ภายในโครงการ 

    1.2.4  เพ่ือออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู อ าเภอผักไห่     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
             1.3.1  การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 

           1.3.1.1 จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ขับตรงไป บนถนนหมายเลข 329 
ประมาณ 6.5 กิโลเมตร โครงการจะอยู่ทางด้านซ้าย 

ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงโครงการ 
ที่มำ : https://www.google.com/maps 
 

1.3.2  ขอบเขตการศึกษาและพ้ืนที่ออกแบบ 
                          โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งอยู่เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 5 ต าบลนาคู อ าเภอ
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพ้ืนที่โครงการมีขนาด 4 ไร่ 2 งาน หรือ 7,200 ตารางเมตร พ้ืนที่อาคาร 2,644 
ตารางเมตร พ้ืนที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 4,556 ตารางเมตร  

  ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่ส่วนบุคคล  
                       ทิศใต้ ติดกับทางหลวง 329 

  ทิศตะวันออก ติดกับทุ่งนา 
  ทิศตะวันตก ติดกับรางระบายน้ า 
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ภำพที่ 1.2 ขอบเขตการศึกษา 
ที่มำ : https://www.google.com/maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.3 ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่ส่วนบุคคล 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
ภำพที่ 1.4 ทิศใต้ ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 329 
 
 

https://www.google.com/maps
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ภำพที่ 1.5 ทิศตะวันออก ติดกับทุ่งนา  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.6 ทิศตะวันตก ติดกับรางระบายน้ า 
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 แสดง : พ้ืนที่โครงการ 

 สัญลักษณ์ :                   

   

 เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  

ภำพที่ 1.7 

พ้ืนที่ออกแบบภูมิทัศน์ 4,556 ตารางเมตร
เมตร 
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ภำพที่ 1.8 บริเวณพ้ืนที่โครงการ 
 

 
ภำพที่ 1.9 บริเวณทิศเหนือ 
 

ภำพที่ 1.10 บริเวณทิศใต้ 
 

 
ภำพที่ 1.11 ทิศตะวันออก 
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ภำพที่ 1.12 ทิศตะวันตก        
 

 
  
 

  
  
 
 
 
ภำพที่ 1.13 บริเวณด้านหน้าโครงการ    
                       
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.14 บริเวณสวนหย่อมหน้าอาคาร 
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ภำพที่ 1.15 บริเวณพ้ืนที่ว่างด้านหลัง   
                        
 
 

 
 
  
 
 
 
ภำพที่ 1.16 บริเวณที่จอดรถ 
 
 
  
 
 
  
 
 
ภำพที่ 1.17 บริเวณพ้ืนที่ว่างด้านข้าง   
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ภำพที่ 1.18 บริเวณเก็บถังขยะ 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
ภำพที่ 1.19 บริเวณก าแพง                                   
 

 
 
 
 
  
 
 
 
ภำพที่ 1.20 บริเวณป้อมยาม 
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1  ทราบถึงแนวคิดหลักการออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ราชการ 

 1.4.2  ทราบถึงข้อมูลด้านกายภาพภายในพ้ืนทัโครงการและพ้ืนที่โดยรอบโครงการ 
ที่มีผลต่อการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในโครงการ 

1.4.3   ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการเพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 
             1.4.4  น าเสนอผลงานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  

 

1.5  วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1.5.1  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการและกรณีศึกษา 

      1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์ 
   1.5.1.2 ศึกษาแนวความคิดการออกแบบสถานที่ราชการ 
   1.5.1.3 ศึกษาแนวคิดศูนย์แสดงและกระจายสินค้า OTOP 
   1.5.1.4 กรณีศึกษาที่มีความใกล้เคียงกับพื้นท่ีโครงการ 

1.5.2  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการและผู้ใช้โครงการ 
 1.5.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ 
 1) ศึกษาการเข้าถึงโครงการ 

2) ศึกษาท่ีตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อ 
3) ศึกษาสภาพภูมิอากาศ 
4) ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 
5) ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม 
6) ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
7) ศึกษาลักษณะพืชพรรณ (เดิม) 
8) ศึกษาทัศนียภาพของมุมมอง 

                      1.5.2.2 ข้อมูลผู้ใช้ 
1) ลักษณะพฤติกรรมจ านวนของผู้ใช้โครงการ 

          2) ศึกษาความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 
1.5.3 สรุปข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ 

1.5.3.1 สรุปข้อมูลผู้ใช้โครงการ 
 1.5.3.2 สรุปลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ 
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1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 

1.5.4.1 ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบของโครงการ 
 1.5.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมกับพ้ืนที่ใช้สอย 
 1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 

1) แนวคิดทางด้านงาน Hardscape 
2) แนวคิดทางด้านงาน Softscape 
3) แนวความคิดด้านงานสถาปัตยกรรม 
4) แนวความคิดด้านระบบสัญจร 

 5) แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
6) แนวความคิดด้านระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ า 
7) แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
1.5.4.5 สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
1.5.4.6 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
1.5.4.7 เสนอแบบแปลนรายละเอียด 
1.5.4.8 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
1.5.4.9 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
1.5.4.10 ท าการประมาณราคา 

1.5.5 สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
1.5.5.1 สรุปข้อมูล 
1.5.5.2 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
1.5.5.3 ข้อเสนอแนะ 

1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6 ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา     

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบภูมิ
ทัศน์และกรณีศึกษำ 

1. ศึกษาความหมายและความส าคัญในการ
ออกแบบภูมิทัศน์ 
2.  ศึกษาแนวความคิดการออกแบบสถานที่ราชการ 
3.  ศึกษาแนวคิดศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตร 
4. กรณีศึกษาที่มีความใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการ 
 
 
 

ข้อมูลด้ำนกำยภำพของพื้นที่โครงกำร 
1. ศึกษาการเข้าถึงโครงการ 
2. ศึกษาท่ีตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อ 
3. ศึกษาสภาพภูมิอากาศ 
4. ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 
5. ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม 
6. ศึกษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
7. ศึกษาลักษณะพืชพรรณเดิม 
8. ศึกษาทัศนียภาพของมุมมอง 

ศึกษำถึงผู้ใช้โครงกำร 
1. ลักษณะพฤติกรรมจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
2. ความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 
 
 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมกับพ้ืนที่ใช้สอย 
3. การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่โครงการ 
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
6. เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
7. เสนอแบบแปลนรายละเอียด 
8. แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
9. แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
10. เขียนแบบสิ่งก่อสร้าง 
11. ท าการประมาณราคา 
 

สรุปข้อมูลของพื้นที่โครงกำร 
1. สรุปศักยภาพพ้ืนที่โครงการ 
2. สรุปลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ 
 

จัดท ำรูปเล่ม 

ขั้นตอนกำรประเมินผล 
1. สรุปผลการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 
2. น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 
3. ข้อเสนอแนะ 
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14 
 

 



   บทท่ี 2 

                           ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 

 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู อ าเภอผักไห่ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ที่จะท าการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ให้มี

สภาพดีขึ้นและยังมีการใช้พ้ืนที่ว่างที่ยังไม่มีการตกแต่งให้เกิดประโยชน์  โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

พ้ืนที่โครงการเป็นตัวก าหนด เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีความหลากหลาย การออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่ดี

จะต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้พื้นที่กิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 

 

2.1 หลกัการในการออกแบบสวนส าหรับสถานที่ราชการ 
  เอ้ือมพร วีสมหมาย (2535:51) กล่าวว่า สถานที่จัดสวนในส านักงานมีความแตกต่างจาก

การจัดภูมิทัศน์ในบ้านหลายอย่าง เพราะเป็นสถานที่ส าหรับประชาชนทั่วไปที่สามารถเห็น สัมผัส และ

รู้สึกถึงความงานในสถานที่นั้นๆ ได้ด้วยการจัดภูมิทัศน์ ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การออกแบบ

ทางด้านนี้ นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยากพอสมควร การจัดภูมิทัศน์ในส านักงานควรมีการก าหนดขั้นตอน

การออกแบบ โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ และความต้องการของผู้ใช้พ้ืนทีโครงการ การจัดภูมิทัศน์

ในส านักงาน มีข้ันตอนดังนี้ 

           2.1.1 ก าหนดพ้ืนที่ประโยชน์การใช้สอย และความสวยงามโดยค านึงถึงเรื่องประโยชน์การใช้

สอย การก าหนดต าแหน่งความสวยงามและความปลอดภัย 

           2.1.2 บริเวณทางเดินและถนนควรปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือช่วยลดการสะท้อนแสงของคอนกรีต

และให้ร่มเงา ท าให้เกิดความร่มรื่น ไม่ควรที่จะปลูกไม้ยืนต้นมากเกินไป เพราะจะท าให้แสงแดดไปไม่

ถึงพืชพรรณด้านล่างอาจจะท าให้พืชพรรณตายได้ ลักษณะการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มควรปลูกเรียง

เดียวไปเรื่อยๆ ตามถนน  

           2.1.3 บริเวณสวนหย่อม ต าแหน่งสวนหย่อมควรอยู่ใกล้กับลานพักผ่อนหรืออยู่ ใกล้ห้อง

อเนกประสงค์ สวนหย่อมควรมี 1-2 จุด จัดไว้เพื่อเป็นจุดเด่นเอาไว้รองรับการพักผ่อนของผู้เข้าบริการ

ในพ้ืนที่หากมีหลายแห่งเกินไปอาจท าให้จุดเด่นจุดหลักหายไป ส่วนส าคัญสวนหย่อมควรมองเห็นได้

ง่าย สะดุดตา และควรเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มีรูปร่างสวยงาม โตช้าหรืออาจใช้ไม้ดัดก็ได้      

           2.1.4 มุมสนามควรมีต้นไม้บริเวณมุมสนามเพ่ือลดความแข็งกระด้างโดยการใช้ไม้พุ่มปลูก

เป็นแนว เพื่อเพ่ิมสีสันให้กับสนาม 

           2.1.5 มุมส าหรับเด็ก ควรจัดเป็นสนามหญ้าและพันธุ์ไม้ที่เลือกใช้ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่เป็น

อันตรายต่อเด็ก เช่น มีพิษหรือมีหนาม  



14 
 

           2.1.6 ควรก าหนดสนามหญ้าให้อยู่บริเวณส่วนกลางของพ้ืนที่ โดยการออกแบบให้ยึดหลัก

ที่ว่าสนามหญ้าต้องเป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพันธุ์ควรเป็น

พันธุ์ที่ทนต่อแสงแดดและลมได้ด ี

2.1.7 การวางต าแหน่งไม้ยืนต้น เพราะต้นไม้มีการเจริญเติบโตตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
โดยเฉพาะไม้ยืนต้นเป็นไม้ที่มีความสูง ต าแหน่งของไม้ยืนต้นคือ 

2.1.7.1 ข้างถนน 
2.1.7.2 บริเวณรั้วรอบโครงการทั้งหมด 
2.1.7.3 เฉพาะบริเวณท่ีต้องการร่มเงาเพ่ือการพักผ่อน 
2.1.7.4 ปลูกด้านใดด้านหนึ่งของรั้ว เพ่ือปิดบังทิศทางลม และฝุ่นละออง 

2.1.8 การออกแบบให้มีจุดเด่น ในการออกแบบต้องออกแบบสวนให้มีจุดเด่น และจุดรองโดย
จุดเด่นต้องมีขนาดใหญ่กว่าจุดรอง แล้วจ านวนต้นไม้ต้องมากกว่า การเลือกพันธุ์ไม้ไม่ควรเยอะเกินไป
จะท าให้เกิดความแตกต่าง 

       การจัดสวนราชการนั้นมีความแตกต่างจากการจัดสวนในบ้านหลายอย่างเพราะสถานที่
ราชการเป็นที่ที่ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการต่างๆ หรือ
แม้แต่การท ากิจกรรม เช่นการพักผ่อน การออกก าลังกาย เป็นต้น โดยประชาชนที่เข้ามาใช้บริการนั้น
มีโอกาสได้สัมผัสความงามภายในส่วนใหญ่ เพราะเป็นเรื่องที่อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
(เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527:51) 
                 การปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือทางเดินเท้าควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่ม
เงาในสถานที่นั้น เพ่ือให้ความร่มรื่นตลอดทางเดิน 
                 ให้ความสบายตาสบายใจ ในขณะการเดินผ่านไปในสถานที่นั้นควรมีแปลงไม้ดอก ไม้
ประดับที่สวยงามท าให้เกิดความร่มรื่น สบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะและวัชพืช 
                 เส้นทางที่ใช้ในการสัญจร ควรออกแบบสวนให้เข้ากับ ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม
คนส่วนใหญ่ เช่น การท าทางเท้าที่ถาวรใช้วัสดุปูพ้ืนที่แข็งแรง เช่น อิฐ หิน หรือซีเมนต์ เพ่ือให้คนเดิน
ไปตามทิศทางที่ต้องการ แต่ในการออกแบบควรดัดแปลงทิศทางให้อ่อนนุ่มสวยงาม กว่าเส้นทางเดิน
ตรงๆ และควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดทางเดิน ช่วงใดที่ไม่ต้องการให้คนเดินเข้าไปในสวน หรื อ
สนามควรไม่พุ่มกั้น แต่ควรเป็นพุ่มที่มีขนาดสูงกว่า 0.40-0.50 เมตร เพราะมิฉะนั้นคนสามารถข้าม
ผ่านได้ง่ายถ้าสามารถท าก็ไม่จ าเป็นต้องติดป้ายห้ามเดินลัดสนามต่อไป 
                 บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าของตัวอาคาร ต้องมีหญ้าที่มีความเขียวสดงดงาม และต้อง
ราบเรียบปราศจากวัชพืช และเศษขยะ โดยทั่วไปแล้วสนามหญ้าอาคารควรปลูกเฉพาะไม้ยืนต้นรอบ
สนามเท่านั้นหรืออาจมีไม้พุ่ม มีไม้ดอกรอบเสาธง ก็ได้แต่ควรเป็นแปลงเรียบๆ จะเหมาะสมกว่า 

การจัดสวนหน้าอาคารไม่ควรจัดเป็นล าธาร เกาะแร่ง หรือสะพานข้ามเพราะการจัด
สวนในลักษณะนี้ควรจัดอยู่ในมุมที่เป็นส่วนตัวภายในบ้านหรือมุมหนึ่งในอาคารที่ไม่ท าลายความสง่า
งามของสถานที่นั้น 
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          การตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงต่างๆ ที่เหมาะส าหรับการแต่งสวนในราชการเพราะเมื่อ
มองดูมีระเบียบให้ภาพพจน์ที่ดี มากกว่าการปล่อยให้โตเองตามธรรมชาติ เช่น ตัดแต่ง เข็มให้เป็นพุ่ม
กลม หรือดัดแปลงไม้ดอกให้มนตรงขอบแปลงจะดู สวยกว่าการปล่อยให้เป็นแปลงที่สี่เหลี่ยมต่างๆ 

พรรณไม้ที่เลือกใช้ควรเลือกใช้ไม้ที่โตเร็ว และให้ร่มเงาต่อบริเวณทางเดินริมถนน
และสามารถให้ดอกที่สวยงามด้วย เช่น นนทรี ประดู่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ตะแบก เป็นต้น ส่วนไม้พุ่มที่มี
ดอกควรเลือกชนิดที่ดูแลรักษาง่าย เช่น เข็ม ขาไก่ แพงพวย เป็นต้น 

การดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งรวมถึงการตัดแต่ง ฉีดยารักษาโรคแมลง การให้
ปุ๋ยต้นไม้ สนามหญ้า หลังจากการดูแลแล้วจะท าให้มองเห็นลักษณะของสวนที่เด่นชัดและปรอดโปร่ง 
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า สถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่บุคคลต่างๆเข้ามาติดต่อราชการหรือใช้บริการ
ด้านนันทนาการ เช่น พักผ่อน ออกก าลังกาย การจัดตกแต่งภูมิทัศน์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะจะช่วยให้
เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ความสวยงามแก่พ้ืนทีน่ั้นๆ ดังนั้นการจัดสวนส าหรับ
สถานที่ราชการจะต้องพิจารณาประโยชน์การใช้สอยรวมไปถึงความสวยงาม ซึ่งจะเน้นความเป็น
ระเบียบ เด่นชัด โปร่งตา ต้องทั้งให้ความสดชื่น ดังนั้นการจัดสวนในสถานที่ราชการจะเป็นแบบมี
ระเบียบ ซึ่งต่างไปจากการจัดสวนในบ้าน 
  สรุปจากข้อมูลข้างต้นพบว่า สถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่บุคคลต่างๆ เข้ามาติดต่อ
ราชการหรือใช้บริการด้านนันทนาการ เช่น พักผ่อน ออกก าลังกาย การจัดตกแต่งภูมิทัศน์จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นเพราะจะช่วยให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ความสวยงามแก่พ้ืนที่นั้นๆ 
ดังนั้นการจัดสวนส าหรับสถานที่ราชการจะต้องพิจารณาประโยชน์การใช้สอยรวมไปถึงความสวยงาม 
ซึ่งจะเน้นความเป็นระเบียบ เด่นชัด โปร่งตา และให้ความสดชื่น ดังนั้นการจัดสวนในสถานที่ราชการ
จะเป็นแบบมีระเบียบ ซึ่งต่างไปจากการจัดสวนในบ้าน 
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 2.2 หลกัการและแนวคิดในการออกแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 2.2.1 ความหมายของสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

                  สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดี จะช่วยให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นและผ่อน

คลาย รู้สึกดีท่ีได้ไปที่นั่น รู้สึกอบอุ่นและเป็นที่ต้อนรับ สถานที่ที่ประสบความส าเร็จไม่ใช่เพียงเพราะมี

ความงามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ท าให้ผู้ใช้สามารถรู้สึกผ่อนคลาย ได้ร่วม

กิจกรรมกับคนอ่ืนๆ สถานที่เหล่านี้จะเชื่อมโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกัน เมื่อพวกเขาเข้ามาท ากิจกรรม

และใช้เวลาว่างร่วมกัน นอกจากนีก้ารสร้างสรรค์พ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ

ทางกายภาพ ที่ท าให้ผู้คนรู้สึกว่าเป็นที่ต้อนรับและสะดวกสบาย เช่น การจัดให้มีม้านั่ง หรือการจัด

สวนที่สวยงาม การจัดระบบทางเท้าที่ดี การพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าที่อยู่โดยรอบ 

และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ เป้าหมายคือการสร้างสรรค์สถานที่ ซึ่งมีบรรยากาศของชุมชนและ

มีภาพลักษณ์ที่ดูอบอุ่นเป็นกันเอง การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม รวมถึงหน้าที่ใช้สอยที่

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527:151) 

                2.2.2 หลักการออกแบบสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจ าเป็นต้องทราบถึง
หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
                         2.2.2.1 ออกแบบให้ทุกอย่าง(Everything must have a Purpose) การ
พิจารณาเริ่มแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ที่จะท าเป็นสวนสาธารณะนั้นควรท าความ
เข้าใจเสียก่อนว่า สภาพพ้ืนที่เป็นอย่างไร และสิ่งที่ก่อสร้างต่างๆที่จะจัดให้มีขึ้นมีอะไรบ้างเพ่ือจัดแบ่ง
ให้เป็นหมวดหมู่ เช่น 
         ลักษณะตามธรรมชาติ :  พรรณไม้ น้ า พื้นที ่
         พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ :  สนามกีฬาต่างๆ ที่จอดรถ ถนน ฯลฯ                                  
                                   สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญ :  อาคาร ศาลา ห้องสุขา ฯลฯ 
         โครงสร้างอ่ืนๆ :  ทางระบายน้ า รั้ว ป้ายบอกชื่อสถานที่ ฯลฯ 

       1) ความสัมพันธ์ระหว่างสวนสาธารณะและสิ่งแวดล้อม (Park to 
Surroundings) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะเน้นการออกแบบภายในบริเวณของสวนสาธารณะ ให้ได้
ต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น การจัดสวนสาธารณะบนเนินเขาไม่มีผลให้น้ าท่วมบริเวณหุบเขาข้างล่าง ใน
ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับสวนสาธารณะ สถานที่ต้องปราศจากเชื้อโรค เพ่ือท า
เป็นที่ปิกนิก มีรั้วรอบด้าน สงบและมีประโยชน์ นักออกแบบที่ดีต้องส ารวจสภาพแวดล้อม รอบๆ
สวนสาธารณะเพ่ือที่จะหาข้อมูลที่แท้จริงมาเป็นสิ่งก าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ ในสวนสาธารณะ 
และต้องพยายามท าให้สวนสาธารณะเป็นสถานที่ดีที่สุดบนพ้ืนที่นั้น อีกทั้งไม่เป็นสาเหตุให้การใช้
สถานทีร่อบๆ สวนสาธารณะลดน้อยลง 
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   2) ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งของพ้ืนที่ที่ใช้กับสภาพพ้ืนที่เดิม (Use 
Areas to Site) พ้ืนที่จะต้องไม่สูญเปล่า ดังนั้นทุกมุมของพ้ืนที่ควรถูกใช้ทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องเป็นการ
ใช้แบบเดิม เราอาจปลูกไม่พุ่ม หรือเอาไว้เป็นที่นั่งเล่นเพ่ือดูวิวสวยๆ บางครั้งก็จ าเป็นต้องคงสภาพ
เดิมเพ่ือรักษาความเป็นธรรมชาติที่ส าคัญ 
อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไหน การสร้างสถานที่ต่างๆ จ าเป็นต้องอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
และเข้ากันได้กับประโยชน์ใช้สอย โดยค านึงถึงความลาดชันของพ้ืนที่ด้วย เช่น 
            (1) พ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ในแต่ละแห่งต้องการความลาดเอียงใน
ระดับต่างกัน เช่น สนามเทนนิสเหมาะกับพ้ืนที่ราบ  
            (2) ผลของการวางต าแหน่งไม่ถูกต้อง และไม่เข้ากับลักษณะของ
พ้ืนที่หารใช้สถานที่ที่อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น สถานที่ปิกนิกอยู่กลางทุ่งท่ีร้อน แสงอาทิตย์ต้นไม้
ถูกตัดเพ่ือท าเป็นที่จอกรถ ถนนอยู่ในต าแหน่งที่หน้าฝนน้ าไหลลงมาท่วมขัง 
            (3) ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ที่จะใช้ประโยชน์ (Use Areas to 
Use Areas) การก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของสถานที่จ าเป็นต้องแบ่งประเภทของการกระท าหรือ
กิจกรรมออกเป็นกลุ่มๆ โดยให้แต่ละกลุ่มที่มีลักษณะของกิจกรรมคล้ายคลึงกันอยู่รวมกัน เดินเล่น
และนั่งเล่นเพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรม 
           (4) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ อ่ืนๆ 
(Major Structure to use Areas) ก่อนที่จะวางผังสร้างอาคารต่างๆ ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวอาคารและพ้ืนที่รอบ เช่น การเข้าออกห้องต่างๆ สัมพันธ์กัน  
           (5) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างต่างๆ (Minor Structure to 
Minor Structure)สวนสาธารณะมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องกันและยุ่งยาก ท าให้ต้องค านึงถึง
ความสัมพันธ์ต่อกันด้วย เช่น การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกัน (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527:151)   

2.2.2.2 การออกแบบต้องท าเพ่ือประชาชน (Design Must be for People) ความ
สมดุลระหว่างความต้องการทางด้านจิตใจและร่างกายของผู้ใช้ ( Impersonal and Person) การ
ด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆ ในสวนสาธารณะต้องอาศัยวัสดุ และอุปกรณ์หลายอย่าง ซึ่งวัสดุและ
อุปกรณ์เหล่านี้ มีขนาดที่เป็นมาตรฐาน และต้องใช้เป็นจ านวนมาก ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์จึงมีรูปแบบที่
เหมือนกัน จะท าให้ผู้ใช้เกิดความเบื่อหน่ายการออกแบบควรจัดให้มีบางจุดที่ให้ผู้ใช้เกิดความเป็น
อิสระที่จะท าอะไรตามใจชอบ นั่งเล่น เดินเล่น คุยกัน ควรเป็นสถานที่มีวิวสวยงามร่มรื่น และเป็น
สถานที่เปิดมองเห็นรอบๆ ด้านที่มีท้องฟ้าสดใส และอากาศสดชื่นเย็นสบาย ทุกอย่างที่ออกแบบเพ่ือ
ประชาชนต้องเห็นว่า จะให้ได้ผลเป็นที่พึงพอใจและเป็นบรรทัดฐานของการพัฒนาจิตใจด้วย 
  2.2.2.3 ออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงาม (Both Function and Aesthetics Must 
be Satisfied) ความสมดุลระหว่างเงิน และคุณค่าของมนุษย์ (Balance of Dollar and Human 
Values) เพ่ือให้การออกแบบสวนสาธารณะคุณภาพดี จะต้องค านึงถึงเงิน และความรู้สึกของมนุษย์
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เพ่ือใช้ประโยชน์ได้เป็นรากฐานที่ต้องพิจารณา จะต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ได้ดีก่อนที่จะคิดถึง
เรื่องความสวยงามของการออกแบบ  แต่ก็ไม้ควรคิดถึงประโยชน์ใช่สอยเพียงอย่างเดียว 
  2.2.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม (Establish an Appropriate 
Experience)  

1) ออกแบบให้เข้ากับสถานที่นั้นๆ (Suit to Personality of Place)สถานที่
แต่ละแห่งมีลักษณะต่างกัน เช่น สง่างาม สงบ ร่าเริง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วน
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีคอนกรีต เหล็ก อิฐ ฯลฯ ซึ่งก็แตกต่างกับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ดังนั้นการออกแบบที่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มี 4 วิธี ระหว่าง 
   1) การต่อเติมทางด้านวัตถุ คือมีการต่อเติมจากสภาพพ้ืนที่นั้นๆ ท าให้ดู
เหมือนว่าเกิดจากสถานที่นั้นจริงๆ หรือดูแล้วเหมือนตัวอาคารโผล่มาจากพ้ืนดิน  
   2) การระมัดระวังในการออกแบบเนื่องจากสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ได้
ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบริเวณนั้น เช่น สถานที่ทางโบราณคดีลักษณะเส้น รูปร่าง ผิวสัมผัส สี 
ต้นไม้เดิม ดินและหินสิ่งเหล่านี้เราอาจน ามาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างใหม่เพ่ือให้กลมกลืนกับลักษณะ
ของตัวอาคารเดิมหรือกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติในเขตนั้น 

3) ออกแบบให้ เหมาะกับผู้ ใช้  (Suited to Personality of User)เมื่อ
พิจารณาจากนิสัยของประชาชนในแต่ละท้องที่แล้วจะท าให้ทราบถึงความต้องการและความชอบของ
คนเหล่านั้นพยายามน าเอาลักษณะที่บุคคลทั่วไปชอบมาไว้ในงานออกแบบทั่งนี้เพ่ือประชาชนทั่วไปจะ
ได้มีโอกาสใช้อย่างคุ้มค่า แต่ก็ควรจะสะอาดตา มั่นคงแข็งแรงและให้ผู้ใช้สถานที่เกิดความรูสึกสบาย
ใจในขณะที่ใช้สถานที่เหล่านั้นด้วย 

4) ออกแบบให้เหมาะกับการใช้ (Suit to Personality of Function) ผู้ที่
ชอบไปเท่ียวสาธารณะบางครั้งก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะท าอะไรดี จะเล่นเกมส์ชนิดไหนบ้าง จึงต้องใช้เวลา
นั่งพักก่อน ดังนั้นควรออกแบบให้มีมุมสงบ ในบรรยากาศเงียบๆ สีอ่อนนุ่ม เพ่ือให้ผู้นั่งพักเพลิดเพลิน 
และได้มองดูการละเล่นต่างๆ รอบด้านว่าชอบแบบไหน เพ่ือว่าจะได้ไปเล่นเกมส์นั้นๆ ในภายหลัง 

2 . 2 . 2 . 5  ม ีสิ ่ง ที ่ต ้อ งกา รทา งด ้าน เทคน ิค เพ ีย งพอ  ( Satisfy Technical 
Requirements) 

1) ขนาด (Sizes) ก่อนที่จะมีการออกแบบ ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของ
พ้ืนที่นั้นก่อน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถหาได้จากอ าเภอหรือเขต ของพ้ืนที่ รวมถึง ส านักผังเมืองกอง
สวนสาธารณะ 
   2) ปริมาณ (Quantities) โดยปกติแล้วต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนของ
สถานที่ ท ากิจกรรมแต่ละสิ่งที่ว่าต้องการใช้มากน้อยแค่ไหน เช่น สนามบอล 1 สนาม และ อ่ืนๆ 
เพราะว่าจ านวนเหล่านี้เป็นที่ต้องการส าหรับประชาชนจริงๆ ในขณะนั้น แต่ก็ควรต้องคิดเผื่ออนาคต
ไว้ด้วย เพราะประชากรเพ่ิมมากขึ้นทุกที อาจจะมีที่จอดรถนับเป็นจ านวนคันมากกว่าที่จ าเป็นใน
ปัจจุบัน 
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   3) ผลเนื่องมาจากธรรมชาติ (Orientation to Natural Forces) ก่อนการ
ก าหนดต าแหน่งของสถานที่ควรนึกถึงการเล่นเกมส์ต่างๆ ที่อยู่กลางแจ้งเพ่ือป้องไม่ให้แสงอาทิตย์ส่อง
ตาในขณะที่เล่นฟุตบอล หรือกีฬาอย่างอ่ืนที่มีการโยนลูกบอลกลับไปมา ควรจัดให้สนามมีมุม 90 
องศา กับมุมข้ึน-ลงของดวงอาทิตย์ หรือในแนวเหนือ-ใต้ นั้นเอง 
   4) ลมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลส าคัญต่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ทิศทางของ
กระแสลมท าให้ต้องหาที่จอกรถเรือในต าแหน่งที่ปลอดลม เพ่ือไม่ให้ได้รับอุบัติ เหตุจากลม
Campground การท าอาหารถ้าอากาศไม่ถ่ายเท อาจท าให้ควันไฟจากการหุงต้มจะลอยอยู่บริเวณนั้น 
ควรให้ทุกจุดมีลมพัดผ่านได้สะดวก โดยเฉพาะประเทศที่มีความชื้นสูง นอกจากลมแล้ว ก็มีจ านวน
น้ าฝนแต่ละปี และการขึ้นลง ของระดับน้ า มีผลต่อพ้ืนที่ต่ า เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุนี้แล้ว ก็จะสามารถ
ก าหนดต าแหน่งของตัวอาคารได ้
   5) สิ่งอ่ืนที่จ าเป็น (Operating Needs) รถ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
บ ารุงรักษาเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องค านึงถึงในแปลน เช่น ระยะ รัศมี ต่ าสุดของวงกลมที่จะท าให้ รถเลี้ยว
ได้สะดวกคือ 20 ฟุต หรือ 6เมตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะน าไปออกแบบถนน และท่ีจอดรถ 
   6) สิ่งต่อไปที่จะต้องนึกถึงคือการเดินของมนุษย์ ระยะก้าวเท้า สั้น ยาว 
หรือธรรมดา เพ่ือให้การเดินเป็นไปโดยสะดวก จึงมีขนาดมาตรฐานส าหรับขั้นบันได ทั้งลูกตั้ง และลูก
นอน ลูกตั้งควรจะสั้น ลูกนอนควรจะยาว Landscape Architect ชื่อ Thomas Church แนะน าว่า 
2 เท่าลูกตั้งบวกลูกนอนเท่ากับ 26 นิ้วหรือ 65 เซนติเมตร เป็นขนาดที่พอเหมาะในการขึ้นลงภายในสวน 

2.2.2.6 ออกแบบให้ประหยัดที่สุด (Meet Needs for Lowest Possible Cost) 
นักออกแบบต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและเสนอสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด จะไม่
ท าผลงานที่ไม่ดีออกมา งานที่ออกมาจะต้องให้ผลน่าพึงพอใจ ส าหรับความต้องการที่แท้จริง ทางด้าน
การพัฒนาในการออกแบบ ดังนั้นการปรึกษาและตกลงกันระหว่างลูกค้าและผู้ออกแบบว่าอะไรคือสิ่ง
ที่ต้องการจริงๆ และน าสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับจ านวนงบประมาณที่มีอยู่ 
   1) หาความสมดุลระหว่างความต้องการและลบประมาณ (Balance of 
Needs and Budget) เริ่มออกแบบและลูกค้าได้มีโอกาสเจรจารายละเอียดแสดงความต้องการ
ระหว่างกัน หลังจากนั้นควรเสนอแบบร่าง และความคิดคร่าวๆ ต่อลูกค้า ซึ่งอาจมีหลายสิ่ง หลาย
อย่างนอกเหนือจากความต้องการจากครั้งแรก แต่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทางด้าน การออกแบบ
จนกระทั่งส าเร็จออกมาเป็นแบบที่สมบูรณ์แล้ว นักออกแบบจะต้องติดต่อกับผู้ รับเหมาเพ่ือสอบถาม
ว่า การก่อสร้างทั้งหมดกับงบประมาณที่มีอยู่นั้นพอเหมาะกันหรือไม่ ไม่มีเงินเหลืออีกเท่าไร มีก่ีวิธีบ้าง
ที่จะให้เป็นไปตามแบบ และอยู่ในงบประมาณท่ีตั้งไว้ อันไหนบ้าง ที่ราคาสูง และราคาต่ า 
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   2) การใช้สภาพพ้ืนที่ที่เป็นอยู่ให้เป็นประโยชน์ (Use of Existing Site 
Resources) อาคารสถานที่ต่างๆ ควรวางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ (Site) ไม่ควรตั้ง 
Camp-ground ในสถานที่ที่การระบายน้ าไม่ดี ควรจัดให้อยู่บนดินที่ เรียบๆ หลีกเลี่ยงการขุด และ
โยกย้ายดินมากเกินไปเพราะจะท าให้การใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงควรสังเกตสภาพรอบด้านว่ามีลักษณะ
อย่างไร และควรจะวางอะไรไว้ตรงไหน ทั้งนี้ต้องคิดถึงเรื่องความสวยงามและการใช้ประโยชน์ควบคู่
กันด้วย 
                                3) จัดหาวัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างต่างๆ (Provision of Approiate 
Structural Materials) หลังจากที่ได้ก าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ แล้วขั้นต่อไปคือเลือกวัสดุซึ่ง
เหมาะกับการใช้แต่ละแห่ง ซึ่งควรจะเลือกโดยการคิดถึงหลักดังนี้  

               ความอดทน   : ทนทานต่อน้ าหนัก 
                 สิ่งที่ปรากฏ   : เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม 
                 สามารถหาได ้  : หาได้ง่ายตามท้องที่นั้นๆ 
                 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   : ยังคงสภาพเดิมไม่ว่าอากาศจะร้อนหนาว  
                 ระบายน้ า   : หลังจากฝนตกน้ าไหลผ่านเร็ว 
                 คุณภาพดี   : โดยเฉพาะเมื่อคนต้องสัมผัสกับสิ่งนั้นๆ 
            4) จัดหาต้นไม้ให้เหมาะสม (Provision of Appropriate Plant Materials) 
ในการออกแบบสวนต้องมีการเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งต้นไม้อาจให้ความรู้สึก
หยุดนิ่ง หรือเคลื่อนไหวได้อาจใช้เป็นฉากกั้นลม แสงอาทิตย์ วิว เสียง ไม่ท าให้น้ าท่วม และท าเป็น
ตัวก าหนดทิศทางเดิน ต้นไม้ก็เหมือนสิ่งอ่ืน คือมีขนาด รูปร่าง และท าหน้าที่ถูกก าหนด ให้ด้วยดี แต่
ต้นไม้ไม่สามารถบังคับให้หยุดนิ่งได้ ต้นไม้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นหลายๆ แบบตลอดปี นับว่าต้นไม้เป็น
สิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่ เราต้องปฏิบัติต่อต้นไม้ให้ถูกต้องเหมือนปฏิบัติต่อตนเอง เพราะต้นไม้มี
ลักษณะเฉพาะของมันเอง และแต่ละชนิดก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน 

2.2.2.7 การจัดและออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย (Provide for Supervision Ease)  
   1) ความสะดุดระหว่างอิสรภาพและการควบคุม (Balance of Use 
Freedom and Control) บางครั้งจ าเป็นต้องมีการควบคุมบางจุดทั้งที่เป็นการเสียเวลา และพลังงาน 
เช่น ให้เดินรอบสนามใหญ่เพ่ือที่จะไปยังจุดหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม เพราะเห็นว่าเป็นการปลอดภัยกว่า 
เพราะจ าเป็นในการควบคลุมในเรื่องความปลอดภัย 
   2) ทิศทางการเดิน (Circulation) ในสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนมาก 
การเคลื่อนไหวและทางเดินเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงว่าจะท าอย่างไรที่จะท าให้เขาสามารถไปยัง
จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ตามประสงค์โดยไม่รบกวนจากสิ่งอ่ืน โดยเราต้องค านึงว่า จะออกแบบอย่างไร
ให้ผู้ใช้ ใช้ได้อย่างสะดวก ไม่ติดขัดเพ่ือเดินไปยังจุดต่างๆ ที่น่าสนใจ 
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   3) ความปลอดภัย (Safety) ควรมีความปลอดภัยในการเล่นรวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการละเล่นแต่ละอย่างเพ่ือไม่ให้ไปเกิดอันตรายกับส่วนอ่ืนได้ เช่น ไม่ให้ทาง
ระบายน้ าอยู่กลางสนามฟุตบอล และให้ทุกจุดที่มีการเล่นต่างๆ มองเห็นว่ามีอะไรรอบด้านไม่ปล่อยให้
เด็กปีนป่ายเกิดพลาดตกลงมา ควรมีต าแหน่งที่ผู้ปกครองมองเห็นเด็กเล่น แต่ไม่ควรอยู่บริเวณ
เดียวกัน 
 
                2.2.3 พฤติกรรมของมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับการนันทนาการ 
                     โดยหลักการแล้วนักออกแบบควรจะให้ความสนใจพฤติกรรมมนุษย์ที่จะใช้ในการ
ออกแบบ 2 ด้านใหญ่ๆ คือ  
     2.2.3.1 พฤติกรรมเชิงการใช้สอย (Usage) พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท า
กิจกรรมต่างๆ เช่นการเดิน การนั่ง การเล่นกีฬา หรือด้านขนาดของพ้ืนที่ที่ต้องการใช้ ด้านวัสดุที่
เหมาะสมที่จะรองรับกิจกรรมนั้น ด้านอุปกรณ์ที่จ าเป็นและต าแหน่งการวางอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับ
กิจกรรม และด้านความสัมพันธ์กับกิจกรรมอ่ืนเป็นต้น คือเป็นการจัดการพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ความสะดวกในการใช้สอยให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
   ผู้ออกแบบมักจะมีเครื่องมือช่วย เช่น คู่มือและมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็น
งานค้นคว้าเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และการเคลื่อนไหว คู่มือในด้านกฎเกณฑ์กติกาและแนวปฏิบัติต่างๆ
การศึกษาและสังเกตเพ่ือท าแผนภูมิความสัมพันธ์กิจกรรม เป็นต้น 
     2.2.3.2 พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience Behavior) ได้แก่ การตอบสนอง
ของมนุษย์ต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นขณะนั้น อาจเป็นบรรยากาศรอบตัว ผู้คนรวบตัว เหตุการณ์รอบตัว 
สถานการณ์โดยรอบ ฯลฯ จ าแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน 
      ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ (Experience)การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของ
ร่างกายและผ่านการรับรู้ไปยังสมองเพ่ือตีความและประเมินค่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นอัตโนมัติเรียกว่า สัญชาตญาณ เช่น การรับรู้ ความรู้สึก รู้สึกปลอดภัย รู้สึกสนุกสนาน เป็นต้น 
การประเมินค่า เช่น ความชื่นชม ความชอบ ความสวย  เป็นต้น ฯลฯ เป็นสัญชาตญาณที่จะมี
ความรู้สึกและความคิดต่อสิ่งที่เห็นเสมอ ไม่ว่าจะแสดงออกมาให้เห็นหรือไม่ก็ตาม  
      ขั้นตอนที่ 2 การแสดงออก (Behavior)การแสดงออกเพ่ือตอบสนองต่อ
สิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบข้างขณะนั้น เมื่อมนุษย์รับรู้และมีสัญชาตญาณต่อสิ่งที่เขาเห็นและสัมผัสแล้วมักจะ
มีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งนั้น ซึ่งบุคคลอ่ืนอาจสังเกตได้ชัดเจนหรือสังเกตไม่ชัด การ
แสดงออกนี้อาจเป็นได้ตั้งแต่กริยาเล็กน้อย ไปจนถึงกริยาที่แสดงออกในทางการสื่อสารโดยตรง เช่น 
การพูด การผลัก การจับมือ หรือกริยาตอบสนองท่ีเป็นผลอ่ืน เช่น การตัดสินใจเลือก การท าลาย การ
ช่วยเหลือ การร่วมมือ การแยกตัว ซึ่งการออกแบบพ้ืนที่จะมุ่งเน้นสนใจพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาในส่วน
การตอบสนองในด้านการตัดสินใจในการท ากิจกรรมนั้น การตัดใจเพ่ือเลือกสถานที่ท ากิจกรรมนั้น 
การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพ่ือลดการท าลายอุปกรณ์และบริเวณ 
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สรุปหลักการและแนวคิดในการออกแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ควรใช้พ้ืนที่ว่างเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่มากที่สุดรวมถึงการออกแบบให้เหมาะสม รวมไปถึงการดูแลรักษา

ความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้งาน (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2549:151) 

 
2.3 หลักการในการออกแบบสวนให้มีการดูแลรักษา 

การจัดสวนเป็นการผสมผสานองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตหรือภูมิทัศน์ดาดอ่อน (SoftScape) 
และไม่มีชีวิตหรือภูมิทัศน์ดาดแข็ง (HardScape) และท้ังสองส่วนมีโอกาสเสื่อมสภาพ ถ้าหากการดูแล
เอาใจใส่ไม่เพียงพอ และความต้องการในสิ่งที่จะบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานยาวนาน การจัดสวนทุก
องค์ประกอบนั้นต้องการจัดการดูแลรักษาเมื่อทถกสิ่งต้องการบ ารุงรักษานั้นหมายถึงต้องใช้แรงงาน 
งบประมาณ และเวลา (สมจิต โยธะคง, 2539:269) 

การจัดสวนปัจจุบันเนื่องจากเจ้าของโครงการผู้ใช้บริการมีภารกิจมากข้ึนในการแสงหาปัจจัย
ในการด ารงชีวิต ภาระดังกล่าวมีผลกระทบต่อสวนโดยตรง เพราะสวนสวยงามได้นั้นจะต้องมีการ
จัดการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทิ้งช่วงตอน ปัจจุบัน มีแนวคิดในการจัดการที่มีการจัดการและ
บ ารุงรักษาที่ต่ า (Low Maintenance) การบ ารุงรักษาง่าย (Easy Maintenance) การบ ารุงรักษาต่ า
หรือการบ ารุงรักษาง่ายก็อยู่ที่วางแผนพ้ืนฐาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ โดยมีแนวความคิดในการ 
ออกแบบสวนให้มีการจัดการ และบ ารุงรักษาต่ าพอสังเขป ดังนี้ 
 2.3.1 พ้ืนทีที่มีความลาดเอียงมากกว่า 26 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการปลูกหญ้าอาจท าให้การตัดหญ้า
ท าด้วยความยากล าบาก ควรปลูกพืชคลุมดินที่มีความทนทาน ยึดติดดินได้ดีในพ้ืนที่ลาดเอียง 
 2.3.2 การออกแบบพืชพรรณ การใช้ต้นไม้หลายฤดู (Perennials) ย่อมมีการจัดการน้อยกว่า
การใช้ในจัดการย่อมน้อยกว่าการปลูกต้นเดียวโดด การที่ต้นไม้โตช้า ย่อมมีการจัดการง่ายกว่าต้นไม้โตเร็ว 
 2.3.3 หลีกเลี่ยงการสร้างมุมแหลม หรือพ้ืนที่มุมฉากในสวน การใช้เส้นควรเป็นเส้นโค้ง เส้นไม่
เป็นระเบียบ (Informal Line) พื้นที่มุมแหลม ยุ่งยากต่อการตัดหญ้าและการสัญจรไปมา 
 2.3.4 ใช้แผ่นอิฐวางชั้นขอบเขตของแนว ทางเดินพื้นที่ติดอาคาร ที่เป็นแนวกั้นแผ่นอิฐ จะไม่
ท าให้หญ้าล้ าเข้าไปในแปลงเขตสกัดกั้น 
 2.3.5 ในพ้ืนที่ทางเดินเท้า ถนน ไม่ควรปลูกหญ้าแทรกถ้าไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ไม่พุ่มแทน
เพ่ือท าให้พื้นที่ลดความกระด้างลง เพราะการตัด และขลิบขอบหญ้าท าด้วยความล าบาก 
 2.3.6 รอบโคนต้นไม้ ควรออกแบบให้มีกรอบนอก ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการตัดหญ้าชิดโคลน ซึ่ง
อาจเป็นอันตรายต่อโคลนต้นไม้ไม่ได้ ภายในกรอบโรยกรวดหรือหินกลม 
 2.3.7 ม้านั่งในสวน ควรเป็นม้านั่งถาวรที่เป็นเหล็ก หรือคอนกรีตเพ่ือหลีกเลี่ยงการซึมของน้ า 
ถ้าซึมน้ าได้จะท าให้เกิดความชื้น การนั่งล าบาก การใช้ม้านั่งสวยงามแต่ดูดซับความชื้น การป้องกันการ
ดูดซับความชื้นคือ การทาสีช่วย แต่เป็นสีที่มองดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด 
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 2.3.8 การปลูกไม้พุ่ม ต้องปลูกเป็นกลุ่มแน่น สะดวก ประหยัด การให้ปุ๋ย การจัดการและให้
ความสวยงามมากกว่าการปลูกต้นเดียวโดดและควรพิถีพิถันในการเลือกพืชที่ใช้ปลูกในสวนที่ดีคือพืช
ท้องถิ่น เพราะจะมีความทนทานและทนต่อการท าลายของโรคและแมลงพืชที่ปลูกไม่ควรโตเกินไป
ยากล าบากต่อการควบคุมรูปทรง 

สรุปปัจจุบันการจัดสวนที่มีการผสมผสานงาน โดยทั้ง 2 ส่วน (Softscape Hardscape) มี
โอกาสเสื่อมสภาพ เลยเกิดแนวคิดในการจัดการและการวางแผนพ้ืนฐานการออกแบบสวน ให้มีการ
จัดการและบ ารุงรักษาที่ง่ายเช่น การหลีกเลี่ยงการสร้างมุมแหลมในสวน และทางเดินที่ดีไม่ควรปลูก
พืชพรรณแทรก เป็นต้น 
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2.4 แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ 
เนื่องจากปัจจุบันความส าคัญของสวนสาธารณะ ไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่มี

การตอบสนองนโยบายและการใช้งานด้านการพักผ่อนของประชาชนด้วย  
ดังนั้นต้องมีการวางแผนและเขียนโปรแกรมก่อนการออกแบบ เพ่ือให้ได้ตามนโยบายของสวน

และ โปรแกรมของสวนที่เหมาะสมกับพื้นที่ (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2542:27) 
2.4.1 ความหมายของนันนาการ  
        นันทนาการตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Recreation ซึ่งแปลว่าการท าให้มีพลังขึ้นมาอีก  

Recreation-Refreshment of one’s mind or body after labor through diverting activity, play 
(Morris, 1931) 

        นันทนาการกิจกรรมที่ท าตามสมัครใจในยามว่าง เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และผ่อนคลายความตึงเครียด การสราญใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2526) 

        นันทนาการกิจกรรมที่บุคคลสมัครใจท าในเวลาว่าง โดยมุ่งหวังความพึงพอใจ และ
ความสุขใจจากผลของการกระท า (Harold and Meyer, 1956) 

        นันทนาการถือเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเพราะเป็นการสร้างความสมดุลกับส่วน
ของชีวิตในด้านหน้าที่การท างาน เป็นการขจัดความเครียด ความล้าที่เกิดจากการท างาน เป็นการ
พักผ่อนทั้งกายและจิตใจ 

2.4.2 การเลือกกิจกรรมนันทนาการของแต่ละบุคคล  
                  มีผู้ศึกษาไว้ว่าบุคคลประเภทใดจะเลือกกิจกรรมยามว่างประเภทใดได้เรียบเรียงไว้ใน
หนังสือนันทนาการชุมชนและโรงเรียนถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจต่างๆ ของมนุษย์ที่น าไปสู่กิจกรรม
นันทนาการดังนี้ 

       2.4.2.1 พฤติกรรมพ้ืนฐานทางสังคม (Social Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
กรรมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของคนภายในชุมชน เช่น กิจกรรมเต้นร า เกี้ยวสาว การเยี่ยมญาติและ
เพ่ือนฝูง 

       2.4.2.2 พฤติกรรมเก่ียวข้องผูกพันธ์(Associative Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
คนมสี่วนร่วมหรือสมาชิกในกลุ่มให้มีความผูกพันธ์ เช่น สโมสรผู้รักสัตว์ ชมรมสมาธิและโยคะ 

       2.4.2.3 พฤติกรรมเชิงแข่งขัน(Competitive Behaviors) เป็นกิจกรรมการส่งเสริม
สภาพการณ์แข่งขัน การประกวดและการทดสอบความสามารถ เช่น เกมกีฬา และกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 

       2.4.2.4 พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายและท้าทายความสามารถ(Risk-talking  Behaviors) 
โดยธรรมชาติมนุษย์ต้องการกิจกรรมเสี่ยงอันตรายและท้าทายความสามารถ เช่นกระโดดร่ม เครื่องร่อน  

       2.4.2.5 พฤติกรรมบุกเบิกค้นหา(Exploratory  Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
บุกเบิกค้นหา เช่น การท่องเที่ยว การตั้งค่ายพักแรม การเดินป่า การผจญภัยใต้น้ า 

       2.4.2.6 พฤติกรรมทดแทนหรือสร้างเสริม(Vicarious  Behaviors)  เป็นกิจกรรมประเภท 
อ่านพูด เขียนวรรณกรรม ศิลปะ การแสดง เป็นต้น 
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       2.4.2.7 สิ่งกระตุ้นทางประสาทสัมผัส(Sensory Behaviors) เป็นกิจกรรมนันทนาการ
ทางสังคมเป็นกิจกรรมรังสรรค์เฉลิมฉลองความสุข สนุกสนาน กิจกรรมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆ 

       2.4.2.8 การแสดงออกทางร่างกาย ระบ า ที่เป็นกิจกรรม ประเภทเกมกีฬา การเต้นร า 
กิจกรรมเข้าจังหวะ ระบ า ที่เป็นกิจกรรมการแสดงออก 

กิจกรรมเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในสวนสาธารณะหรือสถานที่อ่ืนๆ  
สรุปหลักการและแนวคิดในการออกแบบนันทนาการ คือ การออกแบบพ้ืนที่ให้สอดคล้อง

กิจกรรมนันทนาการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่มากที่สุดรวมถึงการออกแบบให้
เหมาะสมกับคนในแต่ละวัย นอกจากนี้ควรค านึงถึงความเป็นส่วนตัวในการเข้ามาใช้สถานที่ เช่น ที่นั่ง
พักผ่อนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวว่าประเภทของกิจกรรมอ่ืนๆ  

 
2.5 แนวคิดการออกแบบอาคาร OTOP 

2.5.1 ความหมายของอาคาร OTOP 
      ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร ท าหน้าที่ในการรองรับผลผลิตและสินค้า

จากสหกรณ์ใน จังหวัดต่างๆ มากระจายสู่ผู ้บริโภคในจังหวัดของตน ซึ่งท าให้ลดขั้นตอนการ
ขนส่ง และสามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่ยุติธรรม และยังช่วยให้ผู้บริโภคในชุมชนสามารถเข้าถึง
สินค้าสหกรณ์ได้ง่ายและท่ัวถึงมากข้ึน 

          2.5.2 หลักการออกแบบอาคารศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตร  
      การออกแบบบ้าน-อาคารให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม ในสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้น

แบบเมืองไทย เราควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมและปรับปรุงสภาพแวดล้อม บริเวณท่ีตั้งอาคาร เพ่ือให้
เกิดผลดีที่สุดต่อการประหยัดพลังงาน และควรออกแบบโดยพิจารณาดังนี้ 
                  2.5.2.1 หลังคา การออกแบบหลังคาจะต้องค านึงถึงการป้องกันความร้อนแสงอาทิตย์
ที่จะถ่ายเทเข้าอาคารโดยการน าความร้อน ซึ่งท าได้โดยการวัสดุที่มีค่าความต้านทานความร้อนสูงเช่น
หลังคาจากหลังคาไม้ หรือใช้วัสดุที่มีผิวมัน วัสดุที่มีผิวโทนสีขาวจะสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดี ท า
ให้อุณหภูมขิองหลังคาลดลง 
                  2.5.2.2 การใส่ฉนวนกันความร้อน เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถป้อง กันการน าความร้อน
ผ่านหลังคาเข้าอาคารได้โดยตรง ในกรณีที่ฉนวนกันความร้อนมีแผ่นฟอยด์ที่มีผิวมันบุอยู่ควรเอาด้านที่
มีแผ่นฟอยด์ขึ้นด้านบนเพื่อให้ผิวมันของแผ่นฟอยด์ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากหลังคา 
                  2.5.2.3 การระบายอากาศใต้หลังคา เป็นวิธีลดความร้อนที่จะถ่ายเทเข้าอาคารได้ 
อาคารที่มีลักษณะเป็นจั่วสูง หรืออาคารที่มีช่องว่าง อากาศใต้หลังคาเปรียบเสมือนกับเป็นฉนวนความ
ร้อนอยู่แล้ว ยังช่วยเพิ่มการระบายอากาศใต้หลังคาได้อีกด้วย  
                  2.5.2.4 การลดพ้ืนที่รับแสง หรือหลีกเลี่ยงการรับแสงโดยตรงท าได้โดย อาศัยการบัง
เงาจากภายนอกอาคาร เช่น การปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาแก่หลังคา การใช้อุปกรณ์บังแดดบังหลังคา หรือ
การใช้หลังคาสองชั้น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดความแตกต่างของอุณหภูมิผิวหลังคาด้านนอกและด้านใน 
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                  2.5.2.5 ผนัง เป็นส่วนของกรอบอาคารอีกส่วนหนึ่งที่ความร้อนจากแสงอาทิตย์ถ่ายเท
เข้าอาคารโดยการน าความร้อน อาคารขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบจากการน าความร้อนผ่านผนัง
อาคารมากกว่าอาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่ใช้งานของอาคารขนาดเล็กจะอยู่ใกล้กับผนัง
อาคารมากกว่าอาคารขนาดใหญ่ ควรเลือกวัสดุที่มีค่าความต้านทานความร้อนสูงมาใช้ท าผนังอาคาร 
จะช่วยลดปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเข้าอาคารได้มาก เช่น การใช้จาก ไม้ หรือผนังเบา การเพ่ิม
ช่องว่างอากาศ และการบุฉนวนกันความร้อนให้กับผนังอาคารที่มีประสิทธิภาพการต้านทานความ
ร้อนต่ า เป็นวิธีที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการต้านทานความร้อนของอาคารให้สูงขึ้น 
                  2.5.2.6 การใช้ประโยชน์จากมวลของผนัง (Thermal Mass) ส าหรับอาคารขนาดใหญ่
ที่มีบริเวณผนังของอาคารหนามากๆ เช่น แกนอาคาร (Core) หรือช่องลิฟต์ ควรจัดให้อยู่ในทิศทางที่
ต้องรับแสงอาทิตย์ในช่วงบ่าย เช่น ทิศตะวันตก เนื่องจากผนังอาคารที่เป็นคอนกรีตหนามาก จะต้าน
ความร้อนได้ดี และสามารถหน่วงความร้อนจัดในช่วงบ่าย ไปไว้ในช่วงเย็นที่ไม่มีผู้ใช้อาคารได้ 
นอกจากนี้แล้วในเวลากลางคืนยังสามารถคายความร้อนได้ดี หรือเก็บรักษาความเย็นไว้ได้มากกว่าซึ่ง
จะช่วยลดความร้อนในเวลากลางวันได้อีกทางหนึ่งด้วย 

        2.5.2.7 การใช้สีอ่อนหรือวัสดุสะท้อนแสงกับผนังด้านนอกของกรอบอาคาร เพราะสี
อ่อนหรือสีโทนสว่าง เช่น สีขาว สีเขียวอ่อน สีเหลืองอ่อน และวัสดุสะท้อนแสงที่มีผิวมันเงาจะช่วย
สะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ได้ดี 

 2.5.3 การออกแบบภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่รอบๆ ศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตร 
         เลือกออกแบบสวนร่วมสมัย ซึงลักษณะของสวนร่วมสมัยเป็นสวนที่เรียบง่าย ดู

กลมกลืนกับธรรมชาติ เน้นความสวยงามของทรงพุ่ม ผิวสัมผัสและรูปทรงของต้นไม้เป็นหลักมีการดูแล
ง่าย เจ้าของสวนสามารถดูแลสวนได้เอง เนื่องจากสวนร่วมสมัยจะเน้นที่ต้นไม้ประเภทเลี้ยงง่ายดูและ
ง่ายเป็นหลักเป็นสวนที่สามารถจัดได้ตั้งแต่ที่กว้างๆ ตามอาคารส านักงานใหญ่ จนถึงพ้ืนที่เล็กน้อยตาม
บ้าน หรือ ทาวน์เฮาส์ หรือตึกแถว เพราะเป็นสวนที่องค์ประกอบไม่มาก สามารถปรับลดได้ตามขนาด
พ้ืนที ่  

         องค์ประกอบส าคัญที่บอกได้ว่าเป็นการจัดสวนในลักษณะของสวนร่วมสมัย ก็คือ 
รูปแบบ ที่ดูเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ดูกลมกลืน ไปกับธรรมชาติ คล้ายกับต้นไม้ในธรรมชาติที่ไม่มีการ
ดัดแปลง ประดิษฐ์ตกแต่งจนเกิดธรรมชาติของต้นไม้ แทรกพ้ืนที่ของพรรณไม้ด้วยงาน Hardscape 
ตัวอย่าง เช่น ระแนงทางเดินไม้ ชานนั่งเล่นทางเดินในสวนที่นิยมปูด้วยหิน บล็อกประสานหรือบล็อก
คอนกรีต ก้อนหินที่เอามาจัดเรียงเป็นขั้นบันไดหรือกอเป็นบ่อน้ าหรือบ่อน้ าพุ เป็นต้น   

 2.5.3.1 พรรณไม้สวนร่วมสมัย พรรณไม้หรือดอกไม้ที่ปลูก สีสันและชนิดของพรรณ
ไม้ส าคัญมากส าหรับสวนสไตล์ร่วมสมัย ก็จะเน้นพรรณไม้รูปทรงต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องมีการตัดแต่งเป็น
พิเศษอาศัยความสวยงามของฟอร์มต้นไม้สร้างความน่าสนใจให้กับสวนและไม่ว่าจะเป็นการจัดสวน
สไตล์ไหน การเลือกพรรณไม้ก็เป็นเรื่องส าคัญเพราะควรเลือกพรรณไม้ที่มีนิสัยคล้ายกัน ถ้าเป็นพรรณ
ไม้ที่ชอบน้ าก็ต้องเหมือนกันทั้งหมด หรือเป็นไม้ทนแล้งก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องรดน้ าบ่อยเหมือนกันทั้งหมด
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เพ่ือให้ต้นไม้ได้รับการดูแลเท่าเทียมกัน สมมติว่าคุณเลือกต้นไม้แล้งมาปลูกกับต้นไม้ที่ชอบดินชุ่มๆ ก็
อาจจะมีต้นไม้ใดต้นหนึ่งตายเพราะขาดน้ า หรือได้น้ ามากเกินไปต้นไม้ตายไป เพราะฉะนั้นควรปลูก
ต้นไม้ที่มีนิสัยคล้ายๆ กัน 

สรุปแนวคิดการออกแบบอาคารศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตร ออกแบบตัวอาคารให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อม สภาวะอากาศ และประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย  ตัวอาคารต้อง
สามรถระบายอากาศได้ดี และมีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบๆ อาคาร เลือกออกแบบสวนร่วมสมัย ซึง
ลักษณะของสวนร่วมสมัยเป็นสวนที่เรียบง่าย ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ เน้นความสวยงามของทรงพุ่ม 
ผิวสัมผัสและรูปทรงของต้นไม้เป็นหลักมีการดูแลง่าย 
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2.6 กรณีศึกษา 
2.6.1 สวนมิ่งมงคล 

        2.6.1.1 แผนที่การเข้าถึงโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 แผนที่การเข้าถึง 

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

 

2.6.1.2 ประวัติความเป็นมา “สวนมิ่งมงคล” สร้างโดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด 

(มหาชน) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ให้เป็นสวนสาธารณะต้นแบบ เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ส าหรับชุมชนและผู้ เดินทาง สวนมิ่ งมงคลตั้ งอยู่ ริมถนนมิตรภาพ เส้นทางขาเข้ามุ่ งหน้ า

กรุงเทพมหานคร กม.ที่ 125 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สวนที่นี่จัดในสไตล์ชนบท

อังกฤษ มีแนวคิดให้ต้นไม้เติบโตตามธรรมชาติ มีการแต่งแต้มน้อย มีแปลงไม้ดอกพันธุ์ผสมที่ปล่อยให้

ขึ้นรวมกันอย่างเป็นธรรมชาติ ท าให้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความร่มรื่น ให้สัมผัสถึงกลิ่นอาย

ความคลาสสิกแบบชนบท คนที่รักต้นไม้หากได้มาเที่ยวที่นี่ อาจได้ไอเดียใหม่เพ่ือกลับไปจัดสวนที่บ้าน

ก็ได้ นอกจากได้เที่ยวชมสวนสวยแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรยั่งยืน มีแปลงนาสาธิตและ

นิทรรศการข้าว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของข้าว มีกิจกรรมให้ทดลอง

ปลูก เก็บเกี่ยวข้าว เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีการท านาแบบดั้งเดิมให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก ในด้านการ

อนุรักษ์พลังงานของที่นี่ 25% มาจากพลังงานทางเลือกทั้งจากกังหันลมและแสงอาทิตย์ 

 การท าการศึกษารายละเอียดภายในสวนมิ่งมงคล เพ่ือน าไปใช้กับโครงการออกแบบปรับปรุง

ภูมิทัศน์ขององค์การบริหารต าบลนาคู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นดังต่อไปนี้ ลักษณะตัว

อาคาร และท่ีนั่งพักอาศัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.2 อาคารจัดแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ร้านค้าเครื่องดื่มและขนม 
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2.6.2 ศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                  2.6.2.1 แผนที่การเข้าถึง 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 แผนที่การเข้าถึง  
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place 
 

 2.6.2.2 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศาลากลางจังหวัดเดิมตั้งอยู่ที่ ต าบล
ประตูชัย อ าเภอกรุงเก่า (อ าเภอพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน) สร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น รูปร่างคล้ายตัวที่ 
ซึ่งได้ท าการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 สมัยหลวงบริหารชนบท (ส่าน) เป็นข้าหลวงประจ าจังหวัด 
โดยการสนับสนุนจากนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังในสมัยนั้นซึ่งเป็นชาว
อยุธยาที่ตัวตึกด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ได้ก่อสร้างพระบรมรูปวีรกษัตริย์วีรสตรี ซึ่ งได้ประกอบ
คุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่กรุงศรีอยุธยาและชาติไทยในครั้งอดีตรวม 6 พระองค์ คือ 1) สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พระหัตถ์ซ้ายถือปราสาทสังข์ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างกรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานี เมื่อ พ.ศ.1793 2) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระหัตถ์ทั้งสองถือประมวลกฎหมายผู้ทรง
พระปรีชาสามารถในทางปกครอง 3) สมเด็จพระศรีสุริโยทัย วีรสตรีซึ่งได้เสด็จออกไปสู้รบกับข้าศึก 
เมื่อ พ.ศ.2093 และได้เสียสละพระชนม์ชีพเพ่ือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชสวามี 4) สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเสียแก่พม่าครั้งแรกและได้สู้รบกับข้าศึกถึง ๗ ครั้ง 
5) สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ทรงท าสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ครั้งพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 14 และทรงน าเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกมาเผยแพร่ไว้มากครั้ง การค้าขายเจริญรุ่งเรือง
มาก 6) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงกอบกู้ความเป็นเอกราชไว้ได้ในคราวเสียกรุงครั้งสุดท้าย 
เมื่อ พ.ศ.2310 และย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่กรุงธนบุรี ประกอบกับที่ตั้งอยู่ในเขตโครงการนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกโลก 
และกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมให้เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวจังหวัด จึงมี
โครงการย้ายศาลากลางออกไปอยู่นอกพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ ต่อมานายจตุรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ 
นางขวัญลักษณ์ ด่านชัยวิโรจน์ นายวรพจน์ ด่านชัยวิจิตร และนางสมพิศ ด่านชัยวิจิตร  ได้อุทิศที่ดิน
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ริมถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 3 ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ให้กับทางราชการจ านวน 70 
ไร่ 1 ตารางวา  

การท าการศึกษารายละเอียดภายในศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าไปใช้กับโครงการออกแบบภูมิทัศน์ของเทศบาลต าบลคลองจิก  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  มีประเด็นดังต่อไปนี้   
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.5 การตัดแต่งพรรณไม้ให้เป็นรูปทรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 การจัดภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร 
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ภาพที่ 2.7 ไฟทางเดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 ป้ายแสดงชื่อพันธุ์ไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 สัญลักษณ์เส้นทางสัญจร 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปพื้นที่และการน าไปใช้ 

      หัวข้อประเด็นในการศึกษา  ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

1. พ้ืนที่ร้านค้า                            สิ่งที่สามารถน าไปใช้ได้คือรูปแบบร้านค้าที่มี  

ความสวยงาม 

- ร้านเครื่องดื่ม-ขนม  

  

 

 

 

 
2. พ้ืนที่อาคารจัดแสดง สิ่งที่สามารถไปใช้กับพ้ืนที่โครงการ คือ ลักษณะ               

ตัวอาคารที่ทันสมัยประหยัดพลังงาน 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปพื้นที่และการน าไปใช้ (ต่อ) 

      หัวข้อประเด็นในการศึกษา  ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

3. ป้ายบอกชื้อพรรณไม้                           สิ่งที่สามารถน าไปใช้ได้คือใช้บอกชื่อพรรณไม้ใน

โครงการ 

  

  

 

 

 

4. สัญลักษณ์บอกเส้นทางสัญจร สิ่งที่สามารถไปใช้กับพ้ืนที่โครงการ คือ บอก

เส้นทางสัญจรภายในโครงการ  

     

  

 

 

 

 



บทท่ี 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 

 
ศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ของโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  อ าเภอผักไห่  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบกับออกแบบโครงการ จึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ แล้ว
น ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ ซึ่งจะส่งผลท าให้พ้ืนที่โครงการนั้นสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการศึกษาข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ข้อมูลระดับมหภาคและข้อมูลระดับจุลภาค  

 

3.1 ข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1 ตราประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                    
                 รูปหอยสังข์ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้าภายในปราสาทใต้ต้นหมัน ดวงตราประจ า
จังหวัดนี้มาจากต านานการสร้างเมือง พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเล่ากันว่าในปี พ.ศ.1890 โรคห่าระบาด
จนผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก พระเจ้าอู่ทองจึงอพยพย้ายผู้คนออก จากเมืองเดิมมาตั้งเมืองใหม่ที่
ต าบลหนองโสน ซึ่งมีแม่น้ าล้อมรอบ ระหว่างที่ปักเขตราชวัติฉัตรธง ตั้งศาลเพียงตา กระท าพิธีกลบ
บัตร สุมเพลิง ปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือตั้งพระราชวังอยู่นั้น ปรากฎว่าเมื่อขุดมาถึงใต้ต้นหมันได้พบหอย
สังข์ทักษิณาวัตรบริสุทธิ์ พระเจ้าอู่ทอง ทรงโสมนัสในศุภนิมิตนั้นจึงสร้างปราสาทน้อยขึ้นเป็นที่
ประดิษฐานหอยสังข์ดังกล่าว 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : https://www.ayutthaya.go.th 
 

3.1.2 ค าขวัญประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

        “ราชธานีเก่า  อู่ข้าวอู่น้ า  เลิศล้ ากานท์กวี  คนดีศรีอยุธยา  เลอคุณค่ามรดกโลก” 
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3.1.3 ต้นไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

         ต้นไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ต้นหมัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้(ดังภาพที่ 3.2)  

 

ภาพที่ 3.2 ต้นหมัน 
ที่มา : https://www.ayutthaya.go.th 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : CordiacochinchinensisGagnepain 
วงศ์ : BORAGINACEAE 
ชื่ออ่ืน : หมัน (ประจวบคีรีขันธ์) 
 

        3.1.4 ดอกไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                      
                 ดอกไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ดอกโสน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดังภาพที่ 3.3) 

 

ภาพที่ 3.3 ดอกโสน                           

ที่มา : https://www.ayutthaya.go.th 

 

 

https://www.ayutthaya.go.th/
https://www.ayutthaya.go.th/
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ชื่อดอกไม้ : ดอกโสน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesbaniaaculeata 
วงศ์ : LEGUMINOSAE 
ชื่ออ่ืน : โสน โสนหนิ โสนกินดอก (ภาคกลาง) ผักฮองแฮง (ภาคเหนือ) 
 

3.1.5 ที่ตั้งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
         จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในเขต ภาคกลางของประเทศ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 
2,556.64 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,597,900 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามถนนสาย
เอเชียประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร และทางเรือประมาณ 137 กิโลเมตร (กลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานพระนครศรีอยุธยาศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2558) 

3.1.6 แบ่งการปกครอง        
         จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอท่าเรือ 
อ าเภอนครหลวง อ าเภอบางไทร อ าเภอบางบาล อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางซ้าย อ าเภอบางปะหัน 
อ าเภอผักไห่ อ าเภอภาชี อ าเภอลาดบัวหลวง อ าเภอวังน้อย อ าเภอเสนา อ าเภออุทัย อ าเภอมหาราช 
และอ าเภอบ้านแพรก ใน 16 อ าเภอ แบ่งออกเป็น 209 ต าบล 1,449 หมู่บ้าน มีการปกครองท้องถิ่น 
27 เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 133 แห่ง (ดังภาพท่ี 3.4) 

3.1.7 อาณาเขตติดต่อ 
                    ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอ่างทอง ลพบุรี และสระบุรี 
                    ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี 
                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี 
                    ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 
แสดง : ที่ตั้งพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.4 
สัญลักษณ์ :   

ที่มา :  https://aypao.go.th/aypao/area.html  
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3.1.8 ลักษณะภูมิประเทศ  
                  เป็นที่ราบลุ่มและทุ่งนา ไม่มีภูเขาสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3.5-3 เมตร นักธรณีวิทยากล่าว
ว่า เมื่อประมาณ 11,000 ถึง 3,000 ปีมาแล้ว พบหลักฐานที่แสดงว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยถูก
น้ าทะเลท่วมถึงมาก่อน ต่อมาการทับถมของตะกอนจากทะเลและแม่น้ าจนตื้นเขิน กลายเป็นแผ่นดิน
หรือที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาขึ้น พอถึงหน้าน้ าก็จะมีน้ าหลากพัดพาตะกอนจากต้นน้ ามาท่วมตามที่
ลุ่ม เป็นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ าที่ส าคัญของประเทศ ตั้งแต่อดีตมาจนทุกวันนี้  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแม่น้ าไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสักแม่น้ าลพบุรี 
และแม่น้ าน้อย นอกจากนี้ยังมีล าคลองธร รมชาติและคลองขุดอีกมากมาย เช่น คลองบางบาล คลองบาง
หลวง คลองเจ้าเจ็ด คลองอุทัย คลองบางแก้ว คลองบางพระครู คลองลากค้อน คลอง ลาดชะโด คลอง
ระพีพัฒน์ คลองลาดชิด คลองพระยาบันลือ ฯลฯ และมีเขื่อนพระรามหก เขื่อนทดน้ าแห่งแรกของประเทศ 
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2459 ในรัชกาล ที่ 6 กั้นล าน้าป่าสักที่ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ ตัวเขื่อนยาว 90.25 
เมตร สูง 20 เมตร มีช่องระบายน้ าท าด้วยบานเหล็ก 6 ช่อง ทางด้านขวาของตัวเขื่อนมีประตูเปิดให้
เรือผ่านขึ้นล่องได้ ชื่อ “ประตูน้ าพระนเรศ” ส่วนทางด้านซ้าย เป็นประตูทดน้ าสู่คลองระพีพัฒน์ มีชื่อ
ว่า “ประตูระบายน้ าพระนารายณ์”                 
กลุ่มชุดดินที่ 2 ลักษระและสมบัติชองดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลาง (pH6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสีเทา สีน้ าตาลปนเทาน้ าตาล มีจุดประสี
แดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด(pH5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวที่ความลึก 100-500 เซนติเมตร 
จะพบผลึกของแร่ยิปซัมและรอยไถระหว่างขั้นดินบนและดินล่าง ดินมีก ามะถันสูงและปฏิกิริยาเป็นกรดจัด ท า
ให้พืชสามารถใช้แร่ธาตุที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัส 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ท านา ต้องแก้สภาพกรดของดินโดยใช้ปูนมาร์ล จะท าให้พืชใช้ธาตุอาหารในดิน
ได้อย่างเต็มที ่   

3.1.9 ลักษณะภูมิอากาศ         

        ภูมิอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลักษณะร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 

มรสุม คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูหนาวซึ่งอากาศจะเย็นและแห้งแล้ง และลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน ท าให้มีฝนตกชุกเป็นเวลานาน  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  37.0 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 16.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนรวม 1,154.3 มิลลิเมตร ซึ่งต่ ากว่า

ค่าเฉลี่ยเพียง 9.9 มิลลิเมตร ลมพัดแรงที่สุดทิศทาง 60 องศา (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ความเร็ว 32 

นอต หรือ 59 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เดือนที่มีความยาวนานของแสงแดดมากที่สุด คือเดือนพฤศจิกายน 

เฉลี่ยวันละ 8.97 ชั่วโมง เดือนที่มีความยาวนานของแสงแดดน้อยที่สุด คือเดือนสิงหาคม เฉลี่ยวันละ 3.67 

ชั่วโมง ความยาวนานของแสงแดดเฉลี่ยตลอดทั้งปีวันละ 6.17 ชั่วโมง เดือนที่น้ าระเหยมากที่สุดคือเดือนมกราคม 

เฉลี่ยวันละ 6.13 มิลลิเมตร เด ือนที ่น้ า ระ เหยน ้อยที ่ส ุดค ือ เด ือนต ุลาคม  เฉลี ่ยว ันละ  3.79 

มิลลิเมตร ปริมาณน้ าระเหยตลอดทั้งปีวันละ 4.64 มิลลิเมตร 

https://khunnewinfinite.wordpress.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2/
https://khunnewinfinite.wordpress.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81/
https://khunnewinfinite.wordpress.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5/
https://khunnewinfinite.wordpress.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2/
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3.1.10 การคมนาคม         
          3.1.10.1 ทางรถยนต์        
   1 )  ใ ช้ ท า งหลว งหมาย เลข  1  ( ถนนพหล โย ธิ น )  ผ่ า นป ระตูน้ า
พ ร ะอิ นทร์  แ ล้ ว แยก เ ข้ า ท า งหล ว งหมาย เ ล ข  32  ไ ปยั ง จั ง ห วั ดพร ะนครศรี อ ยุ ธ ย า  
    2.ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 
302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ข้ามสะพานนทบุรีหรือ
สะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานีต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 
3111) แล้วแยกขวาที่อ าเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 ไปยังตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา 
    3.ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทาง
แยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ าเภอบางปะอิน 
เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ต าบลวัดตูม โดยใช้ทางหลวง หมายเลข 309 
(อยุธยา-อ่างทอง) ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร    

  3.1.10.2 ทางรถไฟการเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถใช้บริการรถไฟโดยสาร
ที่มีปลายทาง สู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีบริการทุกวัน ขบวนรถไฟจะผ่านจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในเขตอ าเภอบางปะอิน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา และอ าเภอภาชี แล้วรถไฟจะแยกไป
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสถานีชุมทางบ้านภาชี 
   3.1.10.3 รถโดยสารประจ าทางบริษัท ขนส่ง จ ากัดมีบริการรถโดยสารธรรมดาและ
รถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวันวันละหลายเที่ยว โดยออกจากสถานีขนส่ง
หมอชิต ถนนก าแพงเพชร 2 รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยาและรถโดยสาร
ปรับอากาศชั้น 2 กรุงเทพฯ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-พระนครศรีอยุธยา 
 

3.2 ข้อมูลระดับจุลภาค (ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการ) 
3.2.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู     

         3.2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตก ของอ าเภอผักไห่ อยู่ห่างจากอ าเภอผักไห่ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 16/1 หมู่ 5 ต าบลนาคู 

อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดังภาพท่ี 3.5) มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน พ้ืนที่รอบๆ เป็นนา จึงท า

ให้มีกระแสลมค่อนข้างแรงที่พัดเข้ามาในพ้ืนที่ (ดังภาพท่ี 3.5) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  
แสดง : พ้ืนที่โครงการ  ภาพที่ 3.5 

สัญลักษณ์ :  
 

ที่มา : องค์การบริหารสว่นต าบลนาคู จังหวัดพระนครศรีอยธุยา,2561 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  
แสดง : บริเวณอาณาเขตติดต่อ ภาพที่ 3.6 

สัญลักษณ์ :  
 

ที่มา : องค์การบริหารสว่นต าบลนาคู จังหวัดพระนครศรีอยธุยา (2561) 

พื้นท่ีส่วนบุคคล 

พื้นท่ีท่ีเป็นทุ่งนา 

ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 329 

329 

ติดกับรางระบายน้ า 
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3.2.1.2 สัญลักษณ์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 สัญลักษณ์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู                       
ที่มา : https://www.nakhu.go.th 
 

  3.2.1.3 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โครงการพ้ืนฐานครบถ้วน บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ รักษาศิลปวัฒนธรรม ด าเนินตามหลักบริหาร
จัดการที่ด”ี 

  3.2.1.4 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการติดต่อกับถนนเส้นสัญจรหลักคือ สุพรรณบุรี-อยุธยา 
สามารถเดินทางได้โดยรถส่วนบุคคลเส้นทางเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลนาค ู ภาพที่ 3.8 

สัญลักษณ์ :  
 

ที่มา :  https://www.google.co.th/maps/ 
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3.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ                          
        พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสภาพภูมิอากาศเรื่องฤดู และแนว

ทิศทางลมในช่วงปีตามพิกัดของจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา โดยการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ 
2556-2560 ได้ศึกษาสภาพภูมิอากาศประเทศไทย มีดังนี้ 
          3.2.3.1 อุณหภูมิ จากการศึกษาอุณหภูมิปี 2556-2560 อุณหภูมิต่ าสุด 16.0 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 39.7 องศาเซลเซียส ส าหรับบริเวณเทือกเขาอากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 11-15 องศา

เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6-14 กิโลเมตร/ชั่วโมงและในช่วงวันที่  22-25 ธันวาคม 

อากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 22 องสาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 37 องซาเซลเซียส ส าหรับบริเวณเทือกเขาอากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 12-14 องศา

เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

                                                                                                                

แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิเฉลี่ยปี พ.ศ.2556-2560                

ที่มา : https://www.tmd.go.th 

สรุป อุณหภูมิมีผลต่อการออกแบบพืชพรรณไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เนื่องจากข้อมูล
ข้างต้นท าให้ได้ทราบว่า ภายในพ้ืนที่มีอุณหภูมิที่ร้อน ถึง 35.9 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน ดังนั้น 
ควรจะปลูกพืชพรรณที่สามารถอยู่ในอุณหภูมิ  35.9 องศาเซลเซียส ได้ อาทิ ไม้ยืนต้น เช่น ต้นหูกระจง 
เป็นต้น 
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  3.2.3.2 ปริมาณน้ าฝนุจากการศึกษาปริมาณน้ าฝน ปี พ.ศ.2556-2560 ค่าเฉลี่ยของ

ปริมาณน้ าฝนของแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมาก พบว่าเดือนกันยายนมีปริมาณน้ าฝนมากที่สุด 

279.4 มิลลิลิตร รวมค่าน้ าฝนทั้งปี 1,187.6 มิลลิลิตร 

 

แผนภูมิที่ 3.2 ปริมาณน้ าฝนปี พ.ศ.2556-2560                 

ที่มา : https://www.hydro-5.com    

สรุป การวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝนอาจไม่มีผลต่อโครงการมาก เพราะเนื่องจากโครงการอยู่ใน
พ้ืนที่สูง จึงไม่มีผลกระทบต่อน้ าท่วม 

  3.2.3.3 ความชื้นสัมพัทธ์จากการศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ ปี พ.ศ.2556-2560 
ค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ ของแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมาก พบว่าเดือนกันยายนมีความชื้น
สัมพัทธ์ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 94.6 และเดือนพฤษภาคมมีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด 44.1 ดังนั้นจึง
ควรค านึงถึงการเลือกใช้พืชพรรณ มีความทนทานกับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศของพ้ืนที่โครงการ
ความทนทานกับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศของพ้ืนที่โครงการ 
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แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ปี พ.ศ.2556-2560                        

ที่มา : กรมอุตุวิทยา (2560) 

สรุป ความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อการคายน้ าต่อต้นไม้ และมีผลต่อการเลือกพืชพรรณที่สามารถ
ทนแล้งได้ อาทิ ไม้ยืนต้น เช่น แคนา ตีนเป็ดน้ า เป็นต้น ไม้พุ่ม เช่น พุดศุภโชค เฟ้ืองฟ้า เป็นต้น ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื่องต้นพบว่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดในเดือนพฤษภาคม คือ 44.1 % 
            3.2.3.4 ลมประจ าฤด ู       
   1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจากประเทศจีนใต้จะพัด
เอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามาสู่พ้ืนที่โครงการ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
   2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดความชุ่มชื้นและท าให้ฝนตก 
เนื่องจากเป็นลมที่พัดความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามัน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม 
   3) ลมใต้ เป็นลมที่พัดพาความร้อนจากทางทิศใต้ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 
  จากการศึกษาในพ้ืนที่นั้นพบว่า ลมสามารถเข้าถึงได้ทั้งพ้ืนที่ เพราะพ้ืนที่โครงการนั้นโล่งกว้าง ไม่
แออัด จึงมีอากาศที่ถ่ายเทดี แต่อาจได้รับปัญหาจากลมที่ค่อนข้างแรง จึงควรค านึงถึงการเลือกใช้พืชพรรณที่
ทนทานต่อลม และกิ่งก้านต้นไม้ไม่เปราะหักง่าย เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ 

          3.2.3.5 การศึกษาสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับฤดูการที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่
โครงการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้        
   1) ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ใน ระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปก
คลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ท าให้มีอากาศ
ร้อนอบอ้าวทั่วไป           

    2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศ
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ไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้ท้าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มี
ความชื้นสูง   

   3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกด อากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้อากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็น
ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 

ดังนั้นภายในพ้ืนที่โครงการจึงได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีลมพัดผ่านตลอดทั้งวัน เนื่องจากพ้ืนที่โครงการโล่งกว้าง จึงมีกระแสลม
ค่อนข้างแรง และพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากแสงอาทิตย์ (ดังภาพที่ 3.9) ท าพ้ืนที่ได้รับแสงแดดตลอด
ทั้งวัน ท าให้พื้นที่ค่อนข้างร้อน จึงเหมาะจะปลูกต้นไม้เพ่ือบดบังแสงแดด 
   3.2.3.6 ศึกษาข้อมูลโครงสร้างดิน ลักษณะและสมบัติของดินเป็นดินลึกมาก ดินบน
เป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นดินกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสี
เทา สีน้ าตาลปนเทา หรือสีเทาน้ าตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) และพบจุด
ประสีเหลืองฟางข้าวทึความลึก 100-150 เซนติเมตร จะพบผลึกของแร่ยิปซัมและรอยไถระหว่างชั้น
ดินบนและดินล่าง ดินมีกัมมะถันสูงและปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.0) 
 
ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลดิน 

 ความลึก      อินทรียวัตถุ       ความจุ        ความ      ฟอสฟอรัส   โพแทสเซียม     ความอุดม 
  (ซม.)                           แลกเปลี่ยน   อิ่มตัวเบส    ที่เป็น         ที่เป็น              สมบูรณ์ 
                                   แคตไอออน                   ประโยชน์    ประโยชน์ 
   0.25         ปานกลาง          สูง          ปานกลาง        ต่ า            สูง             ปานกลาง 
  25-50        ปานกลาง          สูง          ปานกลาง        ต่ า            สูง             ปานกลาง 
  50-100          ต่ า               สูง          ปานกลาง        ต่ า            สูง             ปานกลาง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  
แสดง : สภาพภูมิอากาศ ภาพที่ 3.9 

สัญลักษณ ์: ทิศทางแสงแดดและลม 

                   ได้รับแสงแดดทั้งโครงการ 

                   พ้ืนที่โครงการ            ทิศทางลม    

 

ที่มา :  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู จังหวัดพระนครศรีอยธุยา (2561) 

ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ 

ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินมหาโพธ์ ชุดดินบางเขน ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ์ ชุดดินเสนา 
และชุดดินบางเลน ข้อก าจัดการใช้ประโยชน์ ดินเป็นกรดจัด ท าให้พืชไม่สามารถใช้แร่ธาตุที่มีอยู่ในดิน
ตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัส ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ท านาต้อง
แก้สภาพกรดของดิน โดยใช้ปูนมาร์ลจะท าให้พืชใช้ธาตุอาหารในดินได้อย่างเต็มที่                                          
          3.2.4 การใช้ที่ดิน                     
                  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  ลักษณะโครงการเป็นสถานที่ ราชการ 
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การรักษาความปลอดภัย
สภาพพ้ืนที่บริเวณด้านด่างๆ มีลักษณะดังนี้                 
                  3.2.4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูมีผู้ใช้บริการตลอดเวลาเปิดท าการ แต่พ้ืนที่
บริเวณโดยรอบยังไม่มีจุดพักผ่อน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกกับกิจกรรมดังกล่าวที่
เหมาะสม (ดังภาพท่ี 3.10-3.11) 

ภาพที่ 3.10 ด้านหน้า อบต. 

ภาพที่ 3.11 ด้านหน้า อบต. 
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  3.2.4.2  อาคารอเนกประสงค์ ในส่วนพ้ืนที่ประกอบไปด้วย อาคารเสริมเหล็ก

คอนกรีตชั้นเดียว ต้องการจัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ (ดังภาพที่ 3.12-3.13) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.12 ด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.13 ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ 

 

 

 



52 
 

  3.2.4.3 ลานจอดรถจักรยานยนต์ เป็นพ้ืนที่จอดรถส าหรับผู้ที่เข้ามาประสานงาน

และพนักงานปัจจุบันยังไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่กิจกรรมดังกล่าว เช่น ไม่มีพ้ืนที่จอดและ

เส้นทางสัญจร  (ดังภาพที่ 3.14-3.15) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14 ที่จอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.15 ที่จอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างอาคาร 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ภาพที่ 3.16 

สัญลักษณ์ :                         พ้ืนที่โครงการ   
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            3.2.5  พืชพันธุ์เดิมภายในโครงการ 
  ในพ้ืนที่โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคูมี ต้นขนุน อย่บริเวณด้านช้างของพ้ืนที่

โครงการ ยังให้ร่มเงาไม่ได้ เนื่องจากต้นไม้ยังไม่โต ต้นประดู่อังสนา อยู่บริเวณด้านข้างอาคาร ให้ร่ม

เงาได้ดแีละต้นปาล์มฟอกซ์เทล อยู่บริเวณหน้าอาคาร อาจมีการย้ายเพราะปลูกติดกันเกินไป 

ตารางท่ี 3.2 แสดงพืชพันธุ์เดิมภายในโครงการ 

    ชนิด           ลักษณะทั่วไป          ลักษณะนิสัย         ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์         หมายเหตุ 
 

 

 

 

    ต้นขนุน 

 

 

 

 

 

 ประดู่อังสนา 

 

 

 

 

 

ปาล์มฟอกซ์เทล 

 

เป็นไม้ยืนต้น

ขนาดใหญ ่สูง 

15-30 เมตร 

ปลายใบทู่ถึง

แหลม 

ไม้ต้นผลัดใบ 

สูง 10-20 

เมตร ทรงพุ่ม

กลม แผ่กว้าง 

เติบโตเร็ว ชอบ

แดด ทนแล้งและ

ทนน้ าได้สูงถึง 1 

เมตร 

เป็นร่มเงาได้ดีใน

ด้านภูมิทัศน์ 

ต้นไม้สามารถ

ใช้งานได้ 

เติบโตช้า 

ทนดินเค็ม  

ทนแดด 

ขุดออก 

สูงได้ถึง 15 

เมตร ล าต้นป่อง 

ทางใบยาว 2-

2.5 เมตร 

ดินอุดมสมบูรณ์ 

แดดตลอดวัน 

น้ าปานกลาง 

รูปทรงสวย 

นิยมใช้ใน

ด้านภูมิทัศน์  

ต้นไม้สามารถ

ใช้งานได้ 

 

ให้ความร่มเงา

ในด้านภูมิทัศน์ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 

แสดง : พรรณไม้เดิมภายในโครงการ ภาพที่ 3.17 

สัญลักษณ์ :              ประดูอั่งสนา 

                              ขนนุ  

                           ปาล์มฟอกเทล  
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3.2.6 ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณปูการ 
          3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า ภายในโครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอผัก
ไห่ ซึ่งถูกจ่ายผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการแล้วจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่งเสาไฟฟ้า
หลักตั้งอยู่บริเวณด้านข้างโครงการ        
         สรุป ระบบไฟฟ้าในโครงการมีเสาไฟฟ้า 2 ต้น ซึ่งติดกับรั้วของโครงการ โดยสายไฟจะ
ส่งไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารเพ่ือใช้จ่ายไฟ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.18 ระบบไฟฟ้า 

  3.2.6.2  ระบบน้ าการใช้น้ าอุปโภคและบริโภค    

    1) น้ าอุปโภค ระบบการใช้น้ าอุปโภคบริโภคภายในโครงการจะใช้

น้ าประปาโดยจะมีถังเก็บน้ าไว้ใช้ส ารองในตอนขาดแคลนน้ าแต่ก็ยังไม่เพียงพอในการใช้ประโยชน์จึงมี

การสร้างแทงค์เก็บน้ าเพ่ิมขึ้นให้กักเก็บน้ าไว้ใช้ในยามจ าเป็นได้เพียงพอในการใช้ประโยชน์ (ดังภาพที่ 3.19)

    2) น้ าเพ่ือบริโภค ระบบการใช้น้ าบริโภคภายในโครงการโดยใช้น้ าประปา

มาใช้ในการบริโภคผ่านระบบกรองน้ าเพ่ือให้มีปลอดภัยในการบริโภคมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.19 ระบบน้ าการใช้น้ าอุปโภคบริโภค 

        สรุป ระบบน้ า ระบบน้ าในโครงการจะเป็นน้ าประปา มีแทงค์เก็บน้ าไว้ใช้ในโครงการ โดยท่อ
ประปาจะเดินคู่กับสายไฟภายในโครงการ  ส่วนระบบระบายน้ าในโครงการพบว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาค ูไม่มีระบบระบายน้ าบริเวณด้านหน้าโครงการ เพราะว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินและลูกรัง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 

แสดง : ผังระบบไฟฟ้าและระบบน้ าของพ้ืนที่โครงการ  ภาพที่ 3.20 

สัญลักษณ์ :          

                    ระบบท่อน้ าประปา 

                    ระบบไฟฟ้า 
                                        เสาไฟฟ้า 
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 3.2.6.3  ระบบสัญจร ทางสัญจรในพ้ืนที่โครงการ มีถนนทางเข้า-ออก เพียงทาง

เดียว คือ ทางทิศใต้ ถนนสายหลักภายในพื้นที่โครงการเป็นถนนหินกรวดด้านล่างเป็นลูกรัง อาจท าให้

เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น พ้ืนไม่เท่ากัน ยากในการท าความสะอาด เป็นหลุมเป็นบ่อ คือ เป็นถนนหินกรวด

ข้างล่างเป็นลูกรัง เมื่อฝนตกท าให้ถนนแฉะ ลื่น ท าให้ลูกรังท่ีถนนติดรถได้ ควรจัดให้มีการสร้างถนนที่

เป็นคอนกรีตเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจร (ดังภาพท่ี 3.21-3.22) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.21 ถนนทางสัญจรหลัก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.22 ถนนทางสัญจรย่อย 

สรุป ทางสัญจรภายในโครงการ ทางสัญจรภายในโครงการมีทางสัญจรหลักทางสัญจรย่อย 

โดยทางสัญจรหลักจะเป็นหินลูกรัง แต่ยังขาดเรื่องเส้นทางจราจรภายในโครงการ ส่วนทางสัญจรย่อย

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาจปรับปรุงโดยการ เทพ้ืนคอนกรีต หรือใช้รถบดเพ่ือท าให้เรียบ 
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v 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  

แสดง : เส้นทางสัญจรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  ภาพที่ 3.23 

สัญลักษณ์ :          

                              เส้นทางสัญจร 

                               

                               เสน้ทางสัญจรหลัก                                  
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  3.2.7.1  ลักษณะสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม ในพ้ืนที่โครงการ ประกอบไป
ด้วย อาคารองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ซึ่งมีรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม (ดังภาพที่ 3.24) โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

     อาคารองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
ขนาดยาว 26 เมตร กว้าง 29 เมตร รูปแบบหลังคาเป็นทรงลักษณะเป็นเครื่องหมายบวก อาคารมี
รูปร่างเครื่องหมายบวก ซึ่งชั้นสองจะประกอบไปด้วย ห้องนายก ห้องประชุม ห้องฝ่ายบริหารและห้อง
ปลัด ชั้นแรกประกอบด้วย ห้องท างานส่วนการคลัง ห้องท างานส่วนโยธา และห้องเก็บของ ด้านหน้า
อาคารจะเป็นลานอเนกประสงค์ที่ใช้ท ากิจกรรม และมีที่จอดรถด้านข้างอาคารส าหรับผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.24 ด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  

แสดง : ลักษณะสถาปัตยกรรมเดิม  ภาพที่ 3.25 

สัญลักษณ์ :        บริเวณเสาธงด้านหน้าอาคาร 

                      บริเวณอาคารองค์การบริหารส่วนต าบล 

                      บริเวณห้องน้ า 

                      บริเวณท่ีจอดรถ 

                      บริเวณอาคารสัมมนา 

                      บริเวณป้อมยาม 

                      บริเวณศาลพระภูม-พระพรหม 

 

6

 

7 

1 

5 3 

2 4 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 2 

3 4 

5 6 

7 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 

แสดง : ลักษณะสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม  ภาพที่ 3.26 

สัญลักษณ์ :       บริเวณด้านหน้าอาคาร 

                      บริเวณฝั่งทิศตะวันตก 

                      บริเวณฝั่งทิศเหนือ 

 

 

 

1 

 
3 

2 

 

1 

2 

3 

1 

 
2 

3 
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3.2.8  ทัศนียภาพภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ 
 3.2.8.1  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบปิด (Close View) เมื่อ
ออกมอง จะเห็นก าแพงกันดินของพ้ืนที่โครงการปิดกั้นขอบเขต (ดังภาพท่ี 3.27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.27 ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตก 
 
 3.2.8.2  ทัศนียภาพทางด้านทิศใต้ เป็นมุมมองแบบปิด (Open View) เมื่อออกมอง 
จะเห็นตัวอาคาร เสาธง และป้อมยาม (ดังภาพท่ี 3.28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.28 ทัศนียภาพทางด้านทิศใต้ 
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                   3.2.8.3  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบ (Close View) เมื่อมอง
ออกไป จะเห็นก าแพงกันดินของพ้ืนที่โครงการปิดก้ันขอบเขต (ดังภาพท่ี 3.29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.29 ทัศนียภาพทางด้านทิศใต้มองไปยังทิศตะวันตก  
 
 3.2.8.4  ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบ (Close View) เมื่อมอง
ออกไป จะเห็นก าแพงของพ้ืนที่โครงการปิดกั้นขอบเขต (ดังภาพท่ี 3.30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.30 ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  

แสดง : ทัศนียภาพภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ  ภาพที่ 3.31 

สัญลักษณ์ :  มุมมองจากภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ 
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 3.2.9  ทัศนียภาพภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
 3.2.9.1  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบ 
(Close View) เมื่อมองออกไป จะเห็นก าแพงกันดินของพ้ืนที่โครงการปิดก้ันขอบเขต (ดังภาพท่ี 3.32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.32 ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตก 
 

3.2.9.2  ทัศนียภาพทางด้านทิศใต้ เป็นมุมมองแบบเปิด (Open View) เมื่อมองออก 
จะเห็นถนนทางหลวงแผนดิน (ดังภาพท่ี 3.33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.33 ทัศนียภาพทางด้านตะวันออกมองไปยังทิศใต้ 
 
 
 
 
   



67 
 

 3.2.9.3  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบ (Close View) เป็นมุมมองแบบ 
(Close View) เมื่อมองออกไป จะเห็นก าแพงกันดินของพ้ืนที่โครงการปิดกั้นขอบเขต (ดังภาพที่ 3.34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.34 ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตก 
 

  3.2.9.4  ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบ (Close View) เมื่อมอง
ออกไป จะเห็นก าแพงของพ้ืนที่โครงการปิดกั้นขอบเขต (ดังภาพท่ี 3.35) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.35 ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  
แสดง : ทัศนียภาพภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ  ภาพที่ 3.36 

สัญลักษณ์ :  มุมมองจากภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
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จากการศึกษาและวิเคราะห์เราสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซนๆ ได้ 2 โซน ดังนี้ คือ Zone A 
พ้ืนที่ด้านหน้าของพ้ืนที่โครงการซึ่งเป็นพ้ืนที่โล่ง Zone B บริเวณด้านหลังอาคารองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาคู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 3.3 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
     Zone                   ข้อพิจารณา                                             ลักษณะของพ้ืนที่ 
 
       A 1. ที่ตั้งและอาณาเขต                                 1. พ้ืนที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อ 
 2. สภาพพ้ืนที ่                                           ดังนี้ ทิศใต้  ติดกับถนนทางหลวง 
 3. สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง                              ทิศตะวันตก ติดกับคูน้ า 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค                     ทิศตะวันออก ติดกับทุ่งนา 
                                                                                       ทิศเหนือ ติดกับอาคารอบต. 

                                                               
2. ภายในพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้างเดิมคือ 
ป้อมยาม และ ศาลพระภูมิ ภายใน
พ้ืนที่เป็นลานดินและหินกรวด เกิด
ฝุ่นเมื่อลมพัด ขาดที่นั่งพักผ่อน 
3. พ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดความ
สชุ่มชื้น ท าให้ฝนตกพัดมาในช่วง
เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม มีผลกระทบ
ท าให้พื้นที่โดนลมและฝนแรง  
4. ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่
โครงการ พ้ืนที่ใช้ระบบน้ าปะปา และ
น้ าสะอาดดื่มเพียงพอตลอดทั้ งปี  
ไฟฟ้าจากส านักงานไฟฟ้าผักไห่ทั่วถึง
พ้ืนที ่
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ตารางท่ี 3.3 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
    Zone                                 ข้อพิจารณา                                             ลักษณะของพ้ืนที่ 
 
      B 1. ที่ตั้งและอาณาเขต                                     1. พ้ืนที่อยู่ทางทิศตะวันออกมีอาณาเขต                  

2. สภาพพ้ืนที ่            ติดต่อ ดังนี้  
 3. สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง                                 ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่บุคคล 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค                        ทิศตะวันออก ติดกับทุ่งนา 

   ทิศใต้ ติดกับลานกว้าง 
          ทิศตะวันตก   ติดต่ออาคาร 

                                    2. ภายในพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม 
คือ ห้องน้ า ลักษณะของพ้ืนที่ เป็น
คอนกรีตและลานดินหินกรวด 
ขาดที่นั่งพักผ่อน  

 3. พ้ื น ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล จ า ก
ตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ทางทิศ
ตะวันออก ได้รับแสงแดดในตอน
เช้า และจะร่ม ช่วงตอนเย็น 

 4. การเข้าถึงพ้ืนที่ได้โดยสดวก 
เพราะมีการเชื่อมโยงพ้ืนที่ถึงกัน มี
ระบบน้ าประปา และน้ าสะอาด
ดื่มเพียงพอตลอดทั้งปี ไฟฟ้าจาก
ส านักงานไฟฟ้าผักไห่ทั่วถึงพ้ืนที่ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 

แสดง : พ้ืนที่แต่ละโซนในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.37 

สัญลักษณ์ :  Zone A 

                Zone B       
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3.3 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ในพื้นที่โครงการ 
          การศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงการ ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในการศึกษาจากการท า
แบบสอบถาม และการใช้การสุ่มประชากรแบบบังเอิญเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเลือก
ประชากรภายในต าบลนาคู และประชากรบริเวณพ้ืนที่รอบในขอบเขตรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุม 1 
ต าบล 19 หมู่บ้าน จึงศึกษาจ านวนประชากรในพ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งมีจ านวนประชากร 2 ,202 คน และ
การศึกษาจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความต้องการ
ของผู้ใช้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ได้ใช้สูตรตาราง ทาโร ยามาเน่ ก าหนดความต้องการ
ประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 5% 
 

n =
N

1 + Ne2
 

 
 เมื่อ n  คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
       N คือ ขนาดกลุ่มประชากร 
       E  คือ สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมให้เกิด 0.05 
 

n =
2202

1 + (2202)2
 

 
    n =440  ชุด 

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 440 ชุด 
การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู เป็นการศึกษาระยะสั้นมี

ข้อจ ากัดในส่วนงบประมาณ ระยะเวลา ดังนั้นผู้ศึกษาขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือประชากรในรัศมีการ
ให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู โดยก าหนดการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งเป็นการสุ่ม
แบบไม่สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการที่ผู้ออกแบบพอใจได้ ต้องเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ภายใต้เงื่อนไขชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มประชากรเป้าหมายและเท่ากับเท่าที่ได้รับความร่วมมือ โดย
สุ่มกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 100 ชุด 
 3.3.1 ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ 
         3.3.1.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ าวัน ได้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยและท างานอยู่ในต าบลนาคู 
         3.3.1.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ ประชาชนที่ในละแวกใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ เข้ามา
พ้ืนที่โครงการเป็นครั้งคราวโดยจากการศึกษานี้ได้ศึกษาจากแบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้ชั่วคราว 
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  จากการศึกษาครั้งนี้จะใช้จ านวนประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครใน
การศึกษาถึงพฤติกรรมและความต้องการ เพ่ือตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้ใช้ โดยข้อมูลของ
จ านวนประชากรที่อยู่ ในพ้ืนที่ต าบลนาคู จะใช้ข้อมูลจากจ านวนของ ผู้ที่มาใช้ พ้ืนที่ ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร โดยมีข้อมูลดังนี้ 
 3.3.2 วิธีการศึกษา 
         3.3.2.1 ผู้ใช้ชั่วคราว คือกลุ่มบุคคลที่เข้ามาใช้ในพ้ืนที่โครงการเป็นครั้งคราวไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กับสภาพพ้ืนที่ โดยใช้การสังเกตถึงพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ของผู้ที่มาพักในพ้ืนที่โครงการ
เป็นเครื่องมือ ในการศึกษาพฤติกรรมและท าการสอบถามถึงความต้องการของผู้ ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการศึกษาถึงความต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
          ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            1) เพศ 

         2) อาย ุ
         3) ระดับวุฒิการศึกษา 
         4) อาชีพ 
         5) ท่านเดินทางมาทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลนี้โดยวิธีใด 

          ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพ่ิมเติม 

            1) กิจกรรมที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมเติม 
            2) ความต้องการด้านองค์ประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกใน

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ปรับปรุงองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 
 3.2.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 

  3.2.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 3.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามเพศ 

ล าดับ เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ชาย 64 64.00 
2 หญิง 36 36.00 

                 รวม 100 100.00 

 
จากตารางที่ 3.4 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศหญิงมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.00 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามช่วงอายุ 
ล าดับ ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ต่ ากว่า 15 ปี 0 0.00 
2 ช่วงอายุ 15-20 ปี 16 16.00 

3 ช่วงอายุ 21-30  ปี 14 14.00 

4 ช่วงอายุ 31-40 ปี 10 10.00 

5 ช่วงอายุ 41-50 ปี 20 20.00 

6 ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป 40 40.00 

                 รวม 100 100.00 

 
จากตารางที่ 3.5 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วง

อายุ ช่วงอายุที่เข้ามาใช้พ้ืนที่มากที่สุด ช่วงอายุ 15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.00 รองลงมาช่วงอายุ 
21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.00 รองลงมาเป็น ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 รองลงมาเป็น 
ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.00 ซึ่งเท่ากับช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี รองลงมาเป็น ช่วงอายุ 41-
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 และรองลงมาเป็นช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.00 

 
ตารางท่ี 3.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามวุฒิการศึกษา 

ล าดับ วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ประถมศึกษา 38 38.00 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 2 2.00 

3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 18 18.00 

4 อนุปริญญา/ปวส. 8 8.00 

5 ปริญญาตรี 32 32.00 

6 
7 

สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

2 
0 

2.00 
0 

                 รวม 100 100.00 

 
จากตารางที่ 3.6 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวุฒิ

การศึกษา ระดับประถมศึกษา มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาเป็นปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 18.00 รองลงมาเป็น 
อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 8.00  รองลงมาเป็นสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.00 ซึ่งเท่ากับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามอาชีพ 
ล าดับ อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 2 2.00 
2 รับราชการ 16 16.00 

3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 4.00 

4 แม่บ้าน 0 0.00 

5 รับจ้างทั่วไป 20 20.00 

6 
7 
8 

เกษตรกร 
นักเรียน/นักศึกษา 
อ่ืนๆ 

42 
16 
0 

42.00 
16.00 
0.00 

                 รวม 100 100.00 

 
จากตารางที่ 3.7 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม

อาชีพ อาชีพที่มีจ านวนมากสุด เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาเป็นรับจ้างทั่วไป 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 ซึ่งเท่ากับ นักเรียน/นักศึกษา รองลงมาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิด
เป็นร้อยละ 4.00 รองลงมาเป็นค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 2.00  

 
ตารางที่ 3.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการตามการเดินทางมา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 

ล าดับ การเดินทางมาอบต.ต าบลนาคู จ านวน (คน) ร้อยละ 

2 รถจักรยานยนต์ 46 46.00 

1 เดิน 16 16.00 

3 รถยนต์ส่วนบุคคล 38 38.00 

4 รถโดยสาร 0 0.00 

5 อ่ืนๆ 0 0.00 

                 รวม 100 100.00 
 

จากตารางที่ 3.8 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการ
เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู โดยรถจักรยานยนต์มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
46.00 รองลงมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาเป็นการเดิน คิดเป็นร้อยละ 
16.00  
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ตารางท่ี 3.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการบ่อยเพียงใดต่อสัปดาห์ 
ล าดับ วันที่ใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 วันจันทร์-วันศุกร์ 100 100.00 
2 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 0 0.00 

3 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 0 0.00 

4 ทุกวัน 0 0.00 

                              รวม                                            100                 100.00  

 

จากตารางที่ 3.9 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการบ่อยเพียงใดต่อสัปดาห์ โดยวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

ตารางท่ี 3.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการเวลานานเท่าใด 
ล าดับ การเดินทางมา อบต.ต าบลนาคู จ านวน ร้อยละ 

1 น้อยกว่า 30 นาที 58 58.00 
2 30-60 นาที 36 36.00 

3 มากกว่า 60 นาที 4 4.00 

4 อ่ืนๆ 2 2.00 
                 รวม 100 100.00 

 
จากตารางที่ 3.10 แสดงจ านวนและร้ายละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการเวลานาน

เท่าใด โดยการใช้งานน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาเป็น ใช้งาน 30-60 นาที คิด

เป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาเป็น การใช้งานมากกว่า 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 4.00 รองลงมาเป็น อ่ืนๆ 

คิดเป็นร้อยละ 2.00  
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ตารางท่ี 3.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการในช่วงเวลาใด 
ล าดับ การเดินทางมา อบต.ต าบลนาคู จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 08.30-10.30 น. 34 34.00 
2 10.30-12.30 น. 28 28.00 

3 12.30-14-30. น. 0 0.00 

4 14.30-16.30 น. 38 38.00 
                 รวม 100 100.00 

 
จากตารางที่ 3.11 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการ

เดินทางมาที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรถจักรยานยนต์มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.00 
รองลงมาเป็นรถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาเป็นรถส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 20.00 
รองลงมาเป็นรถโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 12.00 รองลงมาเป็นเดิน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และรองลงมา
เป็นอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2.00 

 
ตารางที่ 3.12 ความต้องการกิจกรรมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาคูเดิมที่มีอยู่ ที่ท่านต้องการมากที่สุด 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ภูมิทัศน์โดยรอบมีความ
สวยงามและมีพ้ืนที่สีเขียว 

มากที่สุด 14 14.00 

 มาก 16 16.00 
 ปานกลาง 56 56.00 
 น้อย 7 14.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 100 100.00 
เพ่ิมต้นไม้เพ่ือให้ความร่มเงา มากที่สุด 6 6.00 
 มาก 28 28.00 
 ปานกลาง 40 40.00 
 น้อย 26 26.00 
 น้อยที่สุด 4 4.00 

รวม 100 100.00 
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ตารางที่ 3.12 ความต้องการกิจกรรมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาคูเดิมที่มีอยู่ ที่ท่านต้องการมากที่สุด (ต่อ) 
กิจกรรม ความต้องการผู้ใช้    จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีไฟฟ้าและน้ าประปา
เพียงพอต่อการรองรับ
ประชาชน 

มากที่สุด        22 22.00 

 มาก 8 8.00 
 ปานกลาง 42 42.00 
 น้อย 28 28.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 100 100.00 
มีบริการห้องน้ าแยกชาย-
หญิงที่เพียงพอพร้อม
ส าหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 

มากที่สุด 14 14.00 

 มาก 16 16.00 
 ปานกลาง 42 42.00 
 น้อย 24 24.00 
 น้อยที่สุด 4 4.00 

รวม 100 100.00 
มีที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มา
ใช้บริการ 

มากที่สุด 22 22.00 

 มาก 4 4.00 
 ปานกลาง 10 10.00 
 น้อย 44 44.00 
 น้อยที่สุด 20 20.00 

รวม 100 100.00 
มีบริการร้านค้าสวัสดิการ มากที่สุด        20      20.00 
 มาก 6 6 .00 
 ปานกลาง 4 4.00 
 น้อย 10 10.00 
 น้อยที่สุด 60 60.00 

รวม 100 100.00 
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ตารางที่ 3.12 ความต้องการกิจกรรมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาคูเดิมที่มีอยู่ ที่ท่านต้องการมากที่สุด (ต่อ) 
กิจกรรม ความต้องการผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พ้ืนที่พักผ่อน                  มากทีสุ่ด 

มาก 
ปานกลาง 

18 
8 
20 

18.00 
8.00 
20.00 

 น้อย 36 36.00 
 น้อยที่สุด 18 18.00 

รวม 100 100.00 
    

ตารางท่ี 3.13 แสดงจ านวนและร้อยละของ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการมากที่สุด 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พักผ่อน มากที่สุด 52 52.00 
 มาก 28 28.00 
 ปานกลาง 18 18.00 
 น้อย 2 2.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 100 100.00 
ลานกิจกรรม มากที่สุด 32 32.00 
 มาก 34 34.00 
 ปานกลาง 32 32.00 
 น้อย 2 2.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 100 100.00 
สนามเด็กเล่น มากที่สุด 44 44.00 
 มาก 22 22.00 
 ปานกลาง 28 28.00 
 น้อย 6 6.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 100 100.00 
เครื่องบริหารร่างกาย มากที่สุด 34 34.00 
 มาก 40 40.00 
 ปานกลาง 20 20.00 
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ตารางท่ี 3.13 แสดงจ านวนและร้ายละของ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการมากที่สุด (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 3.14 แสดงจ านวนและร้อยละของ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการมากที่สุด เพ่ิมเติม 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
 น้อย 6 6.00 
 
                                   รวม                                            

น้อยที่สุด 0 
100 

0.00 
100.00 

กิจกรรม                                      ความต้องการของผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นิทรรศการวิถีชีวิตการเกษตรแบบ
พอเพียง สินค้า OTOP 

มากที่สุด 66 66.00 

 มาก 28 28.00 
 ปานกลาง 6 6.00 
 น้อย 0 0.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 100 100.00 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เก้าอ้ี มากที่สุด 24 24.00 
 มาก 38 38.00 
 ปานกลาง 34 34.00 
 น้อย 2 2.00 
 น้อยที่สุด 2 2.00 

รวม 100 100.00 
ถังขยะ มากที่สุด 18 18.00 
 มาก 44 44.00 
 ปานกลาง 36 38.00 
 น้อย 0 0.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 100 100.00 
ที่จอดรถ มากที่สุด 18 18.00 
 มาก 56 56.00 
 ปานกลาง 24 24.00 
 น้อย 2 2.00 
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ตารางท่ี 3.14 แสดงจ านวนและร้อยละของ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการมากที่สุด เพ่ิมเติม (ต่อ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 100 100.00 
โต๊ะ มากที่สุด 16 16.00 
 มาก 

ปานกลาง 
น้อย 
น้อยที่สุด 

38 
20 
24 
2 

38.00 
20.00 
24.00 
2.00 

รวม 100 100.00 
เครื่องออกก าลังกาย มากที่สุด 20 20.00 
 มาก 40 40.00 
 ปานกลาง 38 38.00 
 น้อย 2 2.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 100 100.00 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 

แสดง :  Bubble Diagram ภาพที่ 3.38 

สัญลักษณ์ :           แสดงการเชื่อมกิจกรรม 

                          ทางเข้าโครงการ 

                          ปิดกั้นสายตาด้วยพืชพรรณ 

                          รัว้ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  
แสดง :  Site Relations ภาพที่ 3.39 

สัญลักษณ์ :           แสดงการเชื่อมกิจกรรม 

                          ทางเข้าโครงการ 

                          ปิดกั้นสายตาด้วยพืชพรรณ 

                          รัว้ 

 



 
 

 บทท่ี 4 

ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 

4.1 ผลงานการออกแบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) 
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ภาพที่ 4.2 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงกำร (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.3 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงกำร (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.4 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงกำรและผู้ใช้โครงกำร (Site Analysis and 

User Analysis) 
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ภาพที่ 4.5 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงกำร (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.6 แนวควำมคิดในกำรออกแบบ (Main Concept) 
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ภาพที่ 4.7 Master Plan 
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ภาพที่ 4.8 Shrub Plan 
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ภาพที่ 4.9 Lighting Plan 
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ภาพที่ 4.10 Detail Zone A 
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ภาพที่ 4.11 Perspective  Zone A 

 

 

 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.12 Detail Zone B 
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ภาพที่ 4.13 Perspective Zone B 
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ภาพที่ 4.14 Construction 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.15 Construction 
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ภาพที่ 4.16 Construction 

 



100 
 

4.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน ์
 ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
 

 

 

 

 

 

1 งานดินถม 187.48 ลบ.ม. 320.00            59,993.60        99.00             18,560.52       78,554.12              

78,554.12            

2

คอนกรีตหนา 15 ซม. 26.12 ลบ.ม. 1,635.00          42,706.20        436.00           11,388.32       54,094.52              

ไม้แบบ 80% 35.33 ตร.ม. 180.00            6,359.40          133.00           4,698.89         11,058.29              

ตะปู 8.83 กก. 27.00              238.41            -                238.41                  

ทรายหยาบ 23.55 ลบ.ม. 360.00            8,478.00          91.00             2,143.05         10,621.05              

เหล็กไวร์เมช RB6 มม. @0.30 ม. 235.54 ตร.ม. 40.00              9,421.60          5.00              1,177.70         10,599.30              

86,611.57            

3

คอนกรีตหนา 19 ซม. 4.2 ลบ.ม. 1,635.00          6,867.00          436.00           1,831.20         8,698.20               

ทรายล้างสีส้ม เบอร์ 5 หนา 1 ซม. 22.15 ตร.ม. 250.00            5,537.50          99.00             2,192.85         7,730.35               

ไม้แบบ 80% 4.21 ตร.ม. 180.00            757.80            133.00           559.93           1,317.73               

ตะปู 1.05 กก. 27.00              28.35              -                28.35                    

ทรายหยาบ 2.21 ลบ.ม. 360.00            795.60            91.00             201.11           996.71                  

เหล็กไวร์เมช RB6 มม. @0.30 ม. 22.15 ตร.ม. 40.00              886.00            5.00              110.75           996.75                  

19,768.09            

4

สกัดพ้ืน 62.07 ตร.ม. 30.00              1,862.10           - 1,862.10               

ทรายหนา 5 ซม. 3.1 ลบ.ม. 360.00            1,116.00          91.00             282.10           1,398.10               

เทลีน 5 ซม. 3.1 ลบ.ม. 1,400.00          4,340.00          398.00           1,233.80         5,573.80               

ขอบคันหิน 0.15x0.30x1.00 ม. 392 ท่อน 177.00            69,384.00        50.00             19,600.00       88,984.00              

97,818.00            

5 งานถนนเข้าโครงการลาดยาง 1807.77 ตร.ม. 400.00            723,108.00       -  - 723,108.00            

723,108.00          

6

คอนกรีตหนา 14 ซม. 16.8 ลบ.ม. 1,635.00          27,468.00        436.00           7,324.80         34,792.80              

ไม้แบบ 80% 7.81 ตร.ม. 180.00            1,405.80          133.00           1,038.73         2,444.53               

ตะปู 1.95 กก. 27.00              52.65              -                52.65                    

ทรายหยาบ 12 ลบ.ม. 360.00            4,320.00          91.00             1,092.00         5,412.00               

พ้ืนยางรองพ้ืน หนา 10 มม. 120 ตร.ม. 1,500.00          180,000.00      -                180,000.00            

222,701.98          

บัญชีแสดงราคาค่าวัสดุอุปกรณ์

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน       รวมค่าวัสดุ      
   และค่าแรงงาน 

(บาท)
ราคาต่อหน่วย

(บาท)
  จ านวนเงิน 

(บาท)
ราคาต่อหน่วย

(บาท)
   จ านวนเงิน  

(บาท)

Zone A

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

งานทรายล้างสีส้ม เบอร์ 5

งานทางเดินคอนกรีตผิวเรียบ

งานขอบคันหิน

งานพ้ืนท่ีออกก าลังกาย
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

 

7

อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ BS-20 2 ชุด 9,500.00        19,000.00       - 19,000.00           

อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ BS-32 2 ชุด 11,500.00      23,000.00       - 23,000.00           

ชิงช้าโซ่ 3 ท่ีน่ัง C-02 1 ชุด 13,500.00      13,500.00       - 13,500.00           

อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า BL-13 2 ชุด 15,500.00      31,000.00       - 31,000.00           

อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก BS-11 3 ชุด 8,800.00        26,400.00       - 26,400.00           

สปริงโยกม้าน้อย 3 ชุด 5,900.00        17,700.00       - 17,700.00           

กระดานล่ืน B1 1 ชุด 10,700.00      10,700.00       - 10,700.00           

เคร่ืองยกน้้าหนัก AS-22 2 ชุด 8,500.00        17,000.00       - 17,000.00           

เคร่ืองวงล้อบริหารหัวไหล่ AS-15 2 ชุด 9,800.00        19,600.00       - 19,600.00           

เคร่ืองบริหารขา-ข้อเท้า AL-23 2 ชุด 18,500.00      37,000.00       - 37,000.00           

214,900.00        

8 งานอาคารOTOP ขนาด 120 ตร.ม. 1 เหมา 792,000.00     -  - 792,000.00          

792,000.00        

2,403,481.30      

1

คอนกรีตหนา 15 ซม. 35.77 ลบ.ม. 1,635.00        58,483.95      436.00         15,595.72     74,079.67           

ไม้แบบ 80% 48.74 ตร.ม. 180.00          8,773.20        133.00         6,482.42       15,255.62           

ตะปู 12.18 กก. 27.00            328.86          -              328.86               

ทรายหยาบ 32.5 ลบ.ม. 360.00          11,700.00      91.00           2,957.50       14,657.50           

เหล็กไวร์เมช RB6 มม. @0.30 ม. 324.94 ตร.ม. 40.00            12,997.60      5.00             1,624.70       14,622.30           

118,943.95        

2

คอนกรีตหนา 45 ซม. 21.27 ลบ.ม. 1,635.00        34,776.45      436.00         9,273.72       44,050.17           

ไม้แบบ 80% 6.46 ตร.ม. 180.00          1,162.80        133.00         859.18         2,021.98             

ตะปู 5.31 กก. 27.00            143.37          -              143.37               

ทรายหยาบ 4.72 ลบ.ม. 360.00          1,699.20        91.00           429.52         2,128.72             

เหล็กไวร์เมช RB6 มม. @0.30 ม. 47.28 ตร.ม. 40.00            1,891.20        5.00             236.40         2,127.60             

50,471.84          

3

คอนกรีตหนา 30 ซม. 6.3 ลบ.ม. 1,635.00        10,300.50      436.00         2,746.80       13,047.30           

ไม้แบบ 80% 5.73 ตร.ม. 180.00          1,031.40        133.00         762.09         1,793.49             

ตะปู 1.43 กก. 27.00            38.61            -              38.61                 

ทรายหยาบ 1.91 ลบ.ม. 360.00          687.60          91.00           173.81         861.41               

เหล็กไวร์เมช RB6 มม. @0.30 ม. 19.1 ตร.ม. 40.00            764.00          5.00             95.50           859.50               

16,600.31           

4 งานห้องเก็บของ ขนาด 24.07 ตร.ม. 1 เหมา 158,862.00     -  - 158,862.00          

158,862.00          

รวม

รวม

งานทางเดินคอนกรีตผิวเรียบ

รวม

งานท่ีน่ังคอนกรีตผิวเรียบ

รวม

งานพ้ืนท่ีสูบบุหร่ี

เคร่ืองเล่นออกก าลังกายกลางแจ้ง

รวม

รวม

รวมราคา Zone A

Zone B

บัญชีแสดงราคาค่าวัสดุอุปกรณ์

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน       รวมค่าวัสดุ   
      และ

ค่าแรงงาน (บาท)
ราคาต่อหน่วย

(บาท)
  จ านวนเงิน 

(บาท)
ราคาต่อหน่วย

(บาท)
   จ านวนเงิน 

 (บาท)
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

5 งานม้าน่ังสนาม Bend Rose จ้านวน 3 ตัว 3 ตัว 3,790.00        11,370.00       -  - 11,370.00           
11,370.00           

6 งานท่ีเข่ียบุหร่ี ความยุ 30 ลิตร จ้านวน 3 อัน 3 ตัว 1,290.00        3,870.00         -  - 3,870.00             

3,870.00             

360,118.10          

1

ไฟ CRLIGHTING CRPOL-0722 45 ชุด 25,500.00      1,147,500.0    - 1,147,500.00       

อุปกรณ์สายไฟ NYY 611 เมตร 20.00            12,220.00       - 12,220.00           

1,159,720.00       

2

ท่อ Neodrain ขนาด 4 น้ิว 540 เมตร 247.00          133,380.00    30.00           16,200.00     149,580.00          

ท่อคอนกรีต คสล ขนาด 40x100 ซม. 420 ท่อน 340.00          142,800.00     - 142,800.00          

บ่อพักคอนกรีต คสล ขนาด 80x80x90 ซม. 58 ชุด 2,150.00        124,700.00     - 124,700.00          

ผ้า Geotextlie 340 ตร.ม. 230.00          78,200.00      35.00           78,200.00           

495,280.00          

1,655,000.00       

4,250,579.86      

1 ปาล์มน้้าพุ สูง  3  เมตร Ø 3 น้ิว 6 ต้น 3,000.00        18,000.00      300.00         1,800.00       19,800.00           

2 ปาล์มขวด สูง 3 เมตร Ø 6 น้ิว 14 ต้น 3,000.00        42,000.00      300.00         4,200.00       46,200.00           

3 ประดู่อังสนา สูง 5 เมตร Ø 5 น้ิว 4 ต้น 2,500.00        10,000.00      250.00         1,000.00       11,000.00           

4 มะฮอกกานี สูง 4 เมตร Ø 4 น้ิว 14 ต้น 1,800.00        25,200.00      180.00         2,520.00       27,720.00           

5 กระพ้ีจ่ัน สูง 3 เมตร Ø 3 น้ิว 6 ต้น 2,000.00        12,000.00      200.00         1,200.00       13,200.00           

6 จิกน้้า สูง 4 เมตร Ø 3 น้ิว 2 ต้น 2,000.00        4,000.00        200.00         400.00         4,400.00             

7 ปีบ สูง 5 เมตร Ø 8 น้ิว 8 ต้น 4,500.00        36,000.00      450.00         3,600.00       39,600.00           

8 ซิลเวอร์โอ็ค สูง 5 เมตร Ø 4 น้ิว 3 ต้น 5,500.00        16,500.00      200.00         600.00         17,100.00           

9 แก้วมุกดา สูง 4 เมตร Ø 3 น้ิว 3 ต้น 2,500.00        7,500.00        200.00         600.00         8,100.00             

10 พยอม สูง 5 เมตร Ø 3 น้ิว 4 ต้น 1,200.00        4,800.00        150.00         600.00         5,400.00             

11 หมัน สูง 5 เมตร  Ø 4 น้ิว 1 ต้น 3,500.00        3,500.00        300.00         300.00         3,800.00             

12 หลิวลู่ลม สูง 3 เมตร Ø 2 น้ิว 3 ต้น 1,500.00        4,500.00        180.00         540.00         5,040.00             

201,360.00        

รวม

งานระบบระบายน้ า

ไม้ยืนต้น (Tree)

รวม

รวม

รวม

รวมราคา Zone B

งานอ่ืนๆ

งานไฟ รวมท้ังพ้ืนท่ีโครงการ

  จ านวนเงิน 
(บาท)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

   จ านวนเงิน 
 (บาท)

บัญชีแสดงราคาค่าวัสดุอุปกรณ์

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน       รวมค่าวัสดุ   
      และ

ค่าแรงงาน (บาท)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวม

รวมงานอ่ืนๆ

รวมราคาบัญปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต้าบลนาคู
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

(ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์) 
หมายเหตุ : ไม้ยืนต้นรอการเจริญเติบโต 
 

 

 

 

 

 

 

1 โมกพวง สูง 1.50 เมตร พุ่ม 0.30 ม. 5,034 ต้น 75.00            377,550.00    9.50             47,823.00     425,373.00          

2 เทียนทอง ถุง 6 น้ิว @0.15 ม. 2,422 ต้น 15.00            36,330.00      1.50             3,633.00       39,963.00           

3 เข็มปัตตาเวีย ถุง 6 น้ิว @0.15 ม. 6,447 ต้น 15.00            96,705.00      1.50             9,670.50       106,375.50          

4 ไทรยอดทอง ถุง 6 น้ิว @0.15 ม. 82 ต้น 25.00            2,050.00        9.50             779.00         2,829.00             

5 แพงพวย ถุง 6 น้ิว @0.15 ม. 1,116 ต้น 15.00            16,740.00      1.50             1,674.00       18,414.00           

6 บานบุรีแคระ ถุง 4 น้ิว @0.10 ม. 2,053 ต้น 15.00            30,795.00      1.50             3,079.50       33,874.50           

7 หลิวใต้หวัน ถุง 6 น้ิว @0.15 ม. 4,476 ต้น 15.00            67,140.00      0.20             895.20         68,035.20           

8 การะเกดหนู ถุง 6 น้ิว @0.15 ม. 4,620 ต้น 6.00              27,720.00      2.00             9,240.00       36,960.00           

9 หญ้าน้้าพุ ถุง 4 น้ิว @0.10 ม. 822 ต้น 12.00            9,864.00        1.20             986.40         10,850.40           

10 หญ้ามาเลเซีย 4,498 ตร.ม. 23.00            103,454.00    1.70             7,646.60       111,100.60          

853,775.20        

1 ดินปลูก 154 ลบ.ม. 650.00          100,100.00    65.00           10,010.00     110,110.00          

2 ไม้ยูคาค้้ายัน 63 ชุด 200.00          12,600.00      20.00           1,260.00       13,860.00           

123,970.00        

1,179,105.20       

4,250,579.86       

1,179,105.20       

5,429,685.06       

4,039,825.06       

1.3013

5,257,024.35       

รวม

วัสดุอุปกรณ์การปลูก

งาน Softscape

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน(ไม่รวมครุภัณฑ์)

รวม

รวมราคาบัญชีงาน Softscape ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตัวบลนาคู

งาน Hardscape

Factor F

รวม

ไม้พุ่ม (Shrub)

บัญชีแสดงราคาค่าวัสดุอุปกรณ์

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน       รวมค่าวัสดุ   
      และ

ค่าแรงงาน (บาท)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

  จ านวนเงิน 
(บาท)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

   จ านวนเงิน 
 (บาท)



 
 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูได้มีการจัดตั้งขึ้นมาหลายปีและยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์และ

แก้ไขปัญหาต่างๆ จึงมีนโยบายในการจัดภูมิทัศน์ โดยรอบอาคาร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อนแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
รวมทั้งการออกแบบพ้ืนที่อาคาร OTOP และพ้ืนที่ออกก าลังกายและสนามเด็กเล่นไว้ให้บริการแก่
ประชาชน เพ่ือให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาคูได้น าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 
 เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาคูต้องการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
ให้มีความเหมาะสมกับแนวคิดหลัก “รวงข้าว” เพ่ือให้พ้ืนที่โครงการมีความสอดคล้องกับกิจกรรม
ต่างๆ และได้ก าหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของโครงการให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการ
ออกแบบแต่ละสัดส่วน โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้สอยต่าง ๆของศักยภาพพ้ืนที่โครงการ และต้อง
ค านึกถึงประโยชน์ใช้สอยในด้านต่างๆ ของผู้ใช้โครงการ 
 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 โซน ดังนี้ 
 5.1.1 Zone A มีพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ 3,435.77 ตารางเมตร พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าอาคาร
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู พ้ืนที่ประกอบไปด้วยศาลพระภูมิ ป้อมยาม เสาธง พ้ืนที่เป็นพ้ืนลูกรัง 
พ้ืนที่โซนนี้เป็นพ้ืนที่หลักในการสัญจร จึงมีการสร้างถนนยางมะตอยและจัดเขตพ้ืนที่ลานจอดรถ และ
จัดภูมิทัศน์เพ่ือให้เกิดความสวยงาม และให้ร่มเงาแล้วสร้างอาคารสินค้า OTOP และสนามเด็กเล่น
พร้อมเครื่องออกก าลังกายขึ้นตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 
       Zone A ใช้งบประมาณ 2,644,538.20 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อย
สามสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) 
 5.1.2 Zone B มีพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ 1,120.23 ตารางเมตร พ้ืนที่บริเวณด้านหลังและรอบๆ
อาคารองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู พ้ืนที่นี้ประกอบไปด้วยอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 
ห้องน้ า และที่จอดรถเดิม พ้ืนที่โซนยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์และที่นั่งพักผ่อน จึงมีการจัดภูมิทัศน์และที่
นั่งพักผ่อน จุดสูบบุหรี่ เพ่ือรองรับประชานที่เขามาใช้บริการและเพ่ือความสวยงามของพ้ืนที่และ
เหมาะสมกับสถานที่ราชการ 
        Zone B ใช้งบประมาณ 360,118.10 บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยสิบแปดบาทสบิสตางค์) 
      สรุปโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู โดยใช้
งบประมาณท้ังหมด 5,257,024.35 (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์) 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา เนื่องจากการศึกษาผู้ใช้ที่ได้จัดท าแบบสอบถาม
ในช่วงเวลาที่จัดท าเพียงครั้งเดียว โดยไม่ได้ศึกษาทุกวันท าการและส่วนใหญ่ศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ 
ซึ่งสะดวกต่อการศึกษาผู้ใช้ในวันท าการให้มากกว่านี้ จะท าให้ได้ประเภทเป้าหมายยิ่งขึ้น 
 เนื่องด้วยพ้ืนที่โครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ และระยะการด าเนินการเป็นเวลา
เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจัดสร้างภูมิทัศน์ในบางพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนด้วยเพ่ือให้
ไม่ใช้งบประมาณในคราวเดียวมากเกินไป 



บรรณานุกรม 
 

นิลุบล คล่องเวสสะ (2539). พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการนันทนาการ. 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สมจิต โยธะคง. (2539). การจัดการงานดูแลบ ารุงภูมิทัศน์. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัท รวมสาสน์ 
 (1997) จ ากัด กรุงเทพฯ. 269 หน้า  
เอ้ือมพร วีสมหมาย. (2535). หลักการจัดสวนเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เอ้ือมพร วีสมหมาย. (2527). สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ. กรุงเทพมหานคร:    
           ภาควิชา พืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กรมพัฒนาที่ดิน.(2558) .ชุดดินอยุธยา. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://www.ldd.go.th 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานอยุธยา ศาลากลางจังหวัดอยุธยา. (2558).   
        [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก. https://www.ayutthaya.go.th (2562, กุมภาพันธ์ 19) 
องค์การการบริหารส่วนต าบลนาคู (2558). ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู จังหวัด           
          พระนครศรีอยุธยา. [เว็บล็อก]. สืบค้นจาก https://nakhu.go.th (2562, กุมภาพันธ์ 19) 
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แบบสอบถาม 

           แบบสอบถามโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู  
                     อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้เพ่ือ

ประกอบในการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นการน าข้อมูลไปศึกษา

เพ่ือท าการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและเหมาะต่อการใช้งานในปัจจุบันของ

โครงการออกแบบปรับปรุงองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ในการตอบแบบสอบถามท่านสามารถตอบอย่างอิสระตามความเห็นที่เป็นจริงค าตอบและ

ข้อความต่างๆ จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแต่อย่างใดแต่จะมีประโยชน์ในการศึกษา  

ค าชี้แจ้ง 1. กรุณาเติมเครื่องหมาย  ✓ ลงใน (  ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
            2. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่โครงการ  
ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิม และความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 

1.1 เพศ   (  ) ชาย   (  ) หญิง 

1.2 อายุ   (  ) ต่ ากว่า 15 ปี  (  ) 15 - 20 ปี  (  ) 21 - 30 ปี 

   (  ) 30 - 40 ปี  (  ) 41 - 50 ปี  (  ) 51 ปีขึ้นไป 
  

1.3 ระดับการศึกษา (  ) ประถมศึกษา    (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น 

   (  ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

   (  ) ปริญญาตรี    (  ) สูงกว่าปริญญาตรี 

 

 

 

 



1.4 อาชีพ (  ) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  (  ) รับราชการ 

  (  ) พนักงารรัฐวิสาหกิจ   (  ) แม่บ้าน 

  (  ) รับจ้างทั่วไป    (  ) เกษตรกร 

  (  ) นักเรียน/นักศึกษา   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 

2.1 ท่านมาใช้บริการบ่อยเพียงใดต่อสัปดาห์ 

 (  )  วันจันทร์ - วันศุกร์    (  ) วันเสาร์ - วันอาทิตย์      (   ) วันหยุดนักขัตฤกษ์  

 (  )  ทุกวัน  

2.2 ท่านใช้เวลานานเท่าใดในการใช้บริการพ้ืนที่ 

 (  ) น้อยกว่า 30 นาที (  ) 30 - 60 นาที (   ) มากกว่า 60 นาที   

(  ) อ่ืนๆ ( โปรดระบุ )…………………. 

2.3 ท่านเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาใด 

 (  ) 08.30 - 10.30 น. (  ) 10.30 - 12.30 น. (  ) 12.30 - 14.30 น. 

(  ) 14.30 - 16.30 น. (  ) อ่ืนๆ ( โปรดระบุ )………………….. 

2.4 ทางเดินทางมาด้วยวิธีใด 

 (  ) เดิน  (  ) รถจักรยานยนต์  (  ) รถยนต์  (  ) รถโดยสาร   

(  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………  

 

 

 

 

 



ตอนที่ 3  ความต้องการและสิ่งอ านวยความสะดวก (กรุณาเติมเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องว่าง

สิ่งท่ีต้องการให้มีเพิ่ม) 

3.1 ความต้องการกิจกรรมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาคูเดิมท่ีมีอยู่ ที่ท่านต้องการมากที่สุด 

ระดับ 5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลางหรืออใช้ 2 = น้อย       1 = น้อยทีสุด 

รายละเอียด 
 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. การจัดภูมิทัศน์/สถานที่ 
1.1 ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงามและมีพ้ืนที่สีเขียว      
1.2 เพ่ิมต้นไม้เพ่ือให้ความร่มเงา      
2. ด้านบริการและความสะดวก 
2.1 มีไฟฟ้า และน้ าประปาเพียงพอต่อการรองรับประชาชน      
2.2 มีบริการห้องน้ าแยกชาย-หญิงที่เพียงพอพร้อมส าหรับ ผู้
พิการและผู้สูงอายุ 

     

2.3 มีลานจอรถที่เพียงพอต่อผู้ที่มาใช้บริการ      
2.4 มีบริการร้านค้าสวัสดิการ      
2.5 พ้ืนที่นั่งพักผ่อน (ท่ีนั่ง)      

 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ... 

 

 

 

 

 



3.2 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ที่ท่านต้องการมากท่ีสุด (กรุณาเติม

เครื่องหมาย ✓   ลงในช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 

กิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. พักผ่อน      
2. ลานกิจกรรม (แอโรบิค)      
3. สนามเด็กเล่น      
4. เครื่องงบริหารร่างกาย      
5. นิทรรศการวิถีชีวิต 
การเกษตรแบบพอเพียง สินค้า 
OTOP 

     

 

ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................ .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ที่ท่านต้องการมากที่สุด (กรุณาเติม

เครื่องหมาย ✓   ลงในช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 

กิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. เก้าอ้ี      
2. ถังขยะ      
3. ที่จอดรถ      
4. โต๊ะ      
5. เครื่องออกก าลัง
กาย 

     

 

ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................ .... 

ขอบคุณในความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้จัดท ำ 

 
ชื่อ นายธัชธร คิดควร  

เกิด 19 กุมภาพันธ์ 2540 

 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา 2551 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    โรงเรียนบุรารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ปีการศึกษา 2554 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ปีการศึกษา 2557 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ปีการศึกษา 2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
สถานที่ติดต่อ 39/151 หมู่บ้านทวีทอง 2 หมู่ 6 ต าบลบางเมืองใหม่  

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
 โทรศัพท ์: 09 5851 7532 
 E-mail : thuchathorn@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประวัติผู้จัดท ำ 

 
ชื่อ นางสาวพัชยา จันเพ็ง  

เกิด 22 ธันวาคม 2539 

 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา 2551 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี 
 ปีการศึกษา 2554 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนปราจิณราษฏรอ ารุง จังหวัดปราจีนบุรี 
 ปีการศึกษา 2557 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนปราจิณราษฏรอ ารุง จังหวัดปราจีนบุรี 
 ปีการศึกษา 2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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