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บทคัดย่อ 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เกิดขึ้นจากความ
ประสงค์ของ กรรมการผู้จัดการบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) คือ คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
โครงการตั้งอยู ่ที ่  999 หมู่ 13 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีขนาดพื้นที่ของนิคม
อุตสาหกรรมนวนครทั้งหมด 6,485 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ออกแบบสวนสาธารณะจ านวน 37 ไร่ 3 งาน 
หรือประมาณ 60 ,400 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทางกรรมการ
ผู้จัดการมีการวางแผนจะขยายพื้นที่สวนสาธารณะในพื้นที่โครงการ เนื่องจากสภาพพื้นที่
สวนสาธารณะเดิมมีขนาดเล็กพื้นที่ไม่เพียงพอกับผู้ใช้ภายในโครงการ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมน
วนครมีจ านวนประชากรอยู่เป็นจ านวนมากท าให้สวนสาธารณะที่มีอยู่เดิมนั้นไม่เพียงพอต่อ
ประชากรที่ต้องการใช่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องด้วยในพื้นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมมี
พนักงานอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น สวนสาธารณะอาจเป็นทางเลือกความต้องการของการ
พักผ่อนให้แก่พนักงานหรืออาจเป็นแหล่งส าหรับในการท ากิจกรรม  ดังนั้นจึงมีแผนเพิ่มพื้นที่
สวนสาธารณะแห่งนี้ให้พอกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ภายในโครงการ 
รวมทั้งชุมชนภายในโครงการ 

ในการศึกษาข้อมูลทายกายภาพของโครงการออกแบบภูมิทัศน์ สวนสาธารณะนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร สามารถแบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 3 โซน ดังนี้ 

พื้นที่ Zone A เป็นพื้นที่ด้านหน้าทางเข้าโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้างภายในพื้นที่ไม่มีสิ่งปลูก

สร้างเดิมเพราะเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง พื้นที่รกร้าง ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกแต่อย่างใดเป็นพื้นที่ได้รับแสงแดด

ตลอดทั้งวันและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นท าให้เกิด

ฝนตก พัดมาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนตุลาคมในโครงการไม่มีระบบสาธารณูปโภคใดๆ 

เนื่องจากเป็นพื้นที่รกร้าง 
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บทคัดย่อ (ต่อ) 
 

พื้นที่ Zone B เป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านขวาของโครงการติดกับถนนหน้าโครงการ และพื้นที่รกร้างภายใน

พื้นที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง พื้นที่รกร้าง ไม่มีสิ่งอ านวยความ สะดวกแต่อย่างใด 

เป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพา

ความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนตุลาคมในโครงการไม่มี

ระบบสาธารณูปโภคใดๆ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่รกร้าง  

พื้นที่ Zone C เป็นพื้นที่ทีอยู่ด้นหลังและด้านซ้ายของโครงการ จะติดกับกับอาคารที่พักนครชัย

ภายในพื้นที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง พื้นที่รกร้าง ไม่มีสิ่งอ านวยความ สะดวกแต่อย่างใด 

เป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพา

ความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนตุลาคมในโครงการไม่มี

ระบบสาธารณูปโภคใดๆ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่รกร้าง  

จากผลงานการออกแบบภูมิทัศน์ โครงการออกแบบภูม ิท ัศน ์ สวนสาธารณะน ิคม

อุตสาหกรรมนวนคร สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆ ของพื้นที่ ออกแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้อง

กับพื้นที่ และออกแบบภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ได้ตรงตาวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยใช้งบประมาณ

ทั้งสิ้น 51,269,753.06 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทหกสตางค)์ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและเหตผุลในกำรศึกษำ 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เกิดขึ ้นจากความ

ประสงค์ของกรรมการผู้จัดการบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) คือ คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
โครงการตั้งอยู ่ที ่  999 หมู่ 13 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีขนาดพื้นที่ของนิคม
อุตสาหกรรมนวนครทั้งหมด 6,485 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ออกแบบสวนสาธารณะจ านวน 37 ไร่ 3 งาน หรือ
ประมาณ 60,400 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทางกรรมการผู้จัดการมี
ก า รวา งแผนจะขยายพื ้นที ่ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ใ น พื ้น ที ่โ ค ร ง ก า ร  เ นื ่อ ง จ า ก ส ภ า พ พื ้น ที่
สวนสาธารณะเดิมมีขนาดเล็กพื้นที่ไม่เพียงพอกับผู้ใช้ภายในโครงการ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมน
วนครมีจ านวนประชากรอยู่เป็นจ านวนมากท าให้สวนสาธารณะที่มีอยู่เดิมนั้นไม่เพียงพอต่อ
ประชากรที่ต้องการใช่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องด้วยในพื้นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมมี
พนักงานอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น สวนสาธารณะอาจเป็นทางเลือกความต้องการของการ
พักผ่อนให้แก่พนักงานหรืออาจเป็นแหล่งส าหรับในการท ากิจกรรม  ดังนั้นจึงมีแผนเพิ่มพื้นที่
สวนสาธารณะแห่งนี้ให้พอกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ภายในโครงการ 
รวมทั้งชุมชนภายในโครงการ 

ปัจจุบันสวนสาธารณะในอุตสาหกรรมมัก เน้นที ่พักผ่อนแบบผ่อนคลายมาก มี
บริเวณออกก าลังกายส าหรับเด็ก ผู ้ใช้ที ่เป็นผู ้ใช้แรงงาน มีความต้องการที่นั ่งพักผ่อนแบบ
ธรรมชาติร่มรื่นมีทิวทัศน์สวยงามและยังต้องการออกก าลังกายเพิ่มมากกว่าการนั่งหรือเดิน
พักผ่อนมากขึ้น ส่วนวัยเด็กและวัยรุ่นยังคงต้องการที่เล่นกีฬาและออกก าลังกายมากเท่าเดิม 
ทางกรรมการบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) จึงวางแผนจะขยายพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อให้มี
กิจกรรมที่เหมาะสมต่อพื้นที่และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ในโครงการ 

ดังนั้น การศึกษาออกแบบสวนสาธารณะในครั้งนี้ จึงเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่ม
เด็กวัยรุ่นภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและแก้ไขปัญหาในส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ
เดิมที่มีขนาดเล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1  ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
 1.2.2  ศึกษาขอ้มูลด้านกายภาพโครงการ 
 1.2.3  ศึกษาขอ้มูลด้านผู้ใช้โครงการและก าหนดกิจกรรมในการออกแบบ 
 1.2.4  น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
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1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 

 
ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงโครงการ 
ที่มำ : http://earth.google.com (2561) 
 
  1.3.1.1 ทางเข้าโครงการ มาจากฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วน
บุคลมุ่งหน้าทางเหนือ ไปตามถนนพหลโยธิน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยนวนคร 1 ขับตรงเข้ามา 1.3 กิโลเมตร 
พื้นที่โครงการอยู่ทางซ้ายมอื 
 1.3.2 ขอบเขตการศึกษา 

        ขอบเขตพื ้นที ่การออกแบบภูมิทัศน์ สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีขนาดพื้นที่โครงการ 37 ไร่ 3 งาน พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่บริการ
สวนสาธารณะกับประชากรทั่วไป มีรัศมีการให้บริการ 2 กิโลเมตร พื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับ
ส่วนต่างๆ ดังนี ้

        ทิศเหนอื ติดกับถนนหน้าโครงการ 
         ทิศใต้ ตดิกับหอพักนครชัย 
         ทิศตะวันออก ติดกับสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
         ทิศตะวันตก ติดกับสถานีจ่ายน้ ามัน ปตท.  
 
   
 

ทางเข้าโครงการ มาจากฟิวเจอร์ พาร์ค 
รังสิต 

 

พื้นที่โครงการ 

http://earth.google.com/
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

แสดง : ที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่การออกแบบ ภำพที่ 1.2 

สัญลักษณ์ :                      พื้นที่ออกแบบ  
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ภำพที่ 1.3 พืน้ที่ทางทิศเหนอื ติดกับถนนหน้าโครงการ 

ภำพที่ 1.4 พืน้ที่ทางทิศใต ้ติดกับหอพักนครชัย 

ภำพที่ 1.5 พืน้ที่ทางทิศตะวันออก ติดกับสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

ภำพที่ 1.6 พืน้ที่ทางทิศตะวันตก ติดกับสถานีจ่ายน้ ามัน ปตท. 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1  ทราบถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
 1.4.2  ทราบข้อมูลด้านกายภาพโครงการ 
 1.4.3  ทราบข้อมูลด้านผู้ใช้โครงการและการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในการออกแบบ 
 1.4.4  น าเสนอโครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

1.5 วิธีกำรด ำเนินงำน 
1.5.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสวนสาธารณะ และกรณีศึกษา 

1.5.1.1 ศึกษาหลักการออกแบบแนวคิดสวนสาธารณะ 
1.5.1.2 สรุปแนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
1.5.1.3 กรณีศึกษา 

 1.5.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
1.5.2.1 ศึกษาที่ตั้งและการเข้าถึงของโครงการ 
1.5.2.2 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
1.5.2.3 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
1.5.2.4 ศึกษาลักษณะพืชพรรณ 
1.5.2.5 ศึกษาลักษณะกิจกรรม 
1.5.2.6 ศึกษาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.5.2.7 ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 

 1.5.3 ข้อมูลด้านผู้ใช ้
1.5.3.1 ศึกษาข้อมูลจ านวนผู้ใช้โครงการ 
1.5.3.2 พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

 1.5.4 การสรุปข้อมูล 
1.5.4.1 สรุปลักษณะพื้นที่ปัญหา และแนวทางการออกแบบ 
1.5.4.2 สรุปกิจกรรมภายในพื้นที่จากพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช ้
1.5.4.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 

 1.5.5 ขั้นตอนการออกแบบ 
1.5.5.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
1.5.5.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
1.5.5.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
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1.5.4.5 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
1.5.5.6 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
1.5.5.7 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
1.5.5.8 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
1.5.5.9 ท าการประเมินราคา 

1.5.6 ขั้นตอนการสรุปผลและประเมิน 
1.5.6.1 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
1.5.6.2 ข้อเสนอแนะ 

1.5.7 จัดท ารูปเล่ม 
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ศึกษำข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับกำรออกแบบ  
ภูมิทัศน์สวนสำธำรณะ 

- ศึกษาแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ 
- ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ 
- ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน 
 

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสภำพพื้นที่ 
- ศึกษาที่ตั้งและการเข้าถึงของโครงการ  
- ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ  
- ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ  
- ศึกษาลกัษณะพืชพรรณ  
- ศึกษาลกัษณะกิจกรรม 
- ศึกษาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  
- ศึกษาลกัษณะทางทัศนียภาพ 
 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ใช ้

- ศึกษาข้อมูลจ านวนผู้ใช้โครงการ 
- พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้
โครงการ 
 

สรุปข้อมูล 
-  สรุปลักษณะพื้นที่ ปัญหาและแนว 
ทางการแก้ไข  
- สรุปกิจกรรมภายในพื้นที่  
- ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมกับ 
 

1.6 ล ำดับขัน้ตอนในกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการศึกษา 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

จัดท ารูปเล่ม 

- น าเสนอผลการออกแบบ  
- ข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 

- ก าหนดแนวความคิดหลักการออกแบบ  
- ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรม  
- ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ  
- เสนอแบบแปลนแนวความคิด  
- เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย  
- แสดงแบบแปลนรายละเอียด  
- แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน  
- แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ  
- ท าการประเมินราคา 



บทที่ 2 
การศึกษาแนวความคิด หลักการ และกรณีการศึกษา 

 
จากการศึกษา โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีความส าคัญในการออกแบบสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ จึงต้องศึกษาแนวคิดและ
หลักการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือศึกษาหลักการออกแบบสวนสาธารณะ ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นที่ว่าง และ
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะของพื้นที่
ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางส าคัญใน
การศึกษาท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น ก่อนที่จะท าการศึกษารายละเอียดในบทต่อไป เพื่อ
การศึกษาและการวิเคราะห์ที่จะเกิดขึ้นนั้นให้เป็นไปตามข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง 
 

2.1 ความหมายของสวนสาธารณะ 
 2.1.1 ความหมายของสวนสาธารณะ 

      การออกแบบ (Design) หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน 
ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน แบบที่คิดออกมาอาจ
เป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง หรือแบบที่เป็นลักษณะเพื่อฝัน เป็นเพียงนามธรรมก็ได้ (ความหมายของ
สวนสาธารณะ อ ารุง จันทวานัช สืบค้นจาก https://kruthom.hsw.ac.th, 2560) 
        ภูมิทัศน์ (Landscape) ภาพรวมของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่มนุษย์ รับรู้ทางสายตาใน
ระยะห่าง อาจเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ประกอบด้วยรูปทรงของแผ่นดิน น้ า ต้นไม้ สัตว์และสรรพสิ่ง
มนุษย์สร้างในสภาพอากาศหนึ่งและช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่าภูมิทัศน์ธรรมชาติ หรือภาพรวมของเมือง
หรือส่วนของเมือง เรียกว่าภูมิทัศน์เมือง (ภูมิ โภคสุวรรณ, 2551 : 3) 
      ภูมิทัศน์ชุมชน (Urban Landscape) ได้แก่การออกแบบหรือปรับปรุงคุณภาพทาง
ทัศนียภาพในสภาพแวดล้อมที่เป็นสวนของเมือง โดยเฉพาะที่เป็นชุมชนให้มีความร่มรื่น สวยงาม มี
เอกลักษณ์และร่มรื่น (ภูมิ โภคสุวรรณ, 2551 : 12) 
      ความหมายของ “PARK” และค าว่า “สวนสาธารณะ” ที ่เข ียนไว้ในที ่ต ่างๆ มี
ความหมายเหมือนและแตกต่างกันดังนี้ (Library Edition,So Sethabutr, 1989) 
      Park อุทยาน เช่น เขาดิน หรือ สวนลุมพินี หรือไฮด์ปาร์ค ซึ่งใช้เป็นส าหรับสาธารณะ
ชน เอาไว ้พ ักผ ่อนหย่อนใจ ป่า และมีอาณาเขตกว้างขวาง ซึ ้งสงสนไว ้เป ็นธรรมชาติ เช ่น 
Yellowstone National Park ในสหรัฐอเมริกา ป่าเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของคฤหาสน์ส าหรับตก
ปลาส่าสัตว์ (Library Edition, So Sethabutr, 1989) 
      สวน บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจ านวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้ เป็นค ากล่าวทั่วไป ถ้า
ต้องการว่าเป็นชนิดใด ก็มีค าประกอบหลังบอกให้ทราบโดยเฉพาะ เช่นสวนครัว สวนดอกไม้ สวนญี่ปุ่น 

https://kruthom.hsw.ac.th/
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โดยปริยาย หมายถึง สถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี เช่น สวนสัตว์ สวนงู (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ.2526 : 98) 
        สาธารณ สวนสาธารณะ เพื่อประชาชาทั่วไป (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2526) 
 2.1.2 มาตรฐานสวนสาธารณะ 
         ส่วนมาตรฐานของพื้นที่สวนสาธารณะต่อชุมชนต่างๆ  นั้น ได้มีการก าหนด
มาตรฐานสากลก าหนดพื้นที่ 9.38 ไร่/ประชากร 1,000 คน (15 ตารางเมตร/คน) อังกฤษก าหนด 
14.38 ไร่/ประชากร 1,000 คน (23 ตารางเมตร/คน) สหรัฐอเมกาก าหนด 25 ไร่/ประชากร 1 ,000 
คน (40 ตารางเมตร) สิงคโปร์ก าหนด 6.80 ไร่/ประชากร 1,000 คน (10.90 ตารางเมตร/คน) มาเลเซียก าหนด 
1.80 ไร่/ประชากร 1,000 คน (2.90 ตารางเมตร/คน) จะเห็นได้ว่ามาตรฐานของแต่ละประเทศไม่
เหมือนกัน ส าหรับประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวไว้ 1.8 ไร่/ประชากร 1,000 คน 
หรือประมาณ 3 คน/ตารางเมตร 
        จากมาตรฐานประเทศต่างๆ ในภมิภาคจะเห็นว่าประเทศตะวันตตกส่วนใหญ่จะมี
พื้นที่สวนสาธารณะสูงกว่ามาตรฐานสากลดังที่ เดชา บุญค้ า ได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่า เนื่องจากประเทศ
เหล่านี้อยู่ในภูมิภาคแบบเมืองหนาว โอกาสใช้ชีวิตแบบกลางแจ้งมีแสงแดดเพียงระยะเวลาสั้นๆ จึง
จ าเป็นต้องมีสวนสาธารณะเป็นจ านวนมากที่รองรับประชากรที่ออกมาใช้พร้อมๆกันในฤดูหนาว  ใน
แง่สังคมวัฒนธรรมนั้น ประเทศตะวันตกได้เข้าสู ่ความเป็นเมืองมานานแล้วการพัฒนาด้านสวย
สาธารณะจึงควบคู ่กับการพัฒนาเมือง การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมอันเป็น
ทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ประเทศตะวันตกสามารถพัฒนาสวนสาธารณะให้เกิด
ระดับมาตรฐานได้ ส าหรับมาตรฐานต่างๆ แตกต่างกันออกไป งานวิจัยอมรรัตน์ กฤตยานวัช 
ได้น ามาตรฐานพื้นที่สวนสาธารณะ 10 ไร่/ประชากร 1 ,000 คน (เดชา บุญค้ า, 2538 : 28-30) 
 
ตารางที่ 2.1 มาตรฐานของพื้นที่และรัศมีการให้บริการของพื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะ  
ประเภทของพ้ืนที่ เนื้อที่ต่อประชากร ขนาด (ไร่) รัศมีให้บริการ 

 1,000 คน (ไร่) เหมาะสมที่สุด เล็กที่สุด  
สนามเด็กเล่น 4 10 5 800 
สวนละแวกบ้าน 5 25 12.5 800 
สนามกีฬา 4 38 25 2,400 
สวนระดับชุมชน 9 250 100 3,200 
สวนระดับย่าน 5 500 250 4,800 
สวนระดับภาค 38 1,250-2,500 ไม่ก าหนดแน่นอน 16,000 

ที่มา : กองผังเมือง (2539) และเดชา บุญค้ า (2538 : 30) 
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      สรุปการจัดล าดับขั้นตอนของสวนสาธารณะและมาตรฐานสวนสาธารณะ เป็นการ
จัดรูปแบบของสวนสาธารณะของแต่ละประเภท และความสามารถในการให้บริการ ซึ่งการให้บริการด้าน
การพักผ่อนหย่อนใจจะแตกต่างกันตามขนาดของพื้นที่ รูปแบบของการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ตั้ง
และขอบเขตการให้บริการในการวางแผนควรจัดหาสวนสาธารณะระดับต่างๆ กระจายให้ทั่วถึงชุมชน 
 2.1.3 รัศมีการให้บริการ 
         การคิดรัศมีการให้บริการ สวนสาธารณะเหล่านี้จะกระจายตัวอยู่ในเมืองโดยยึดระยะ
การเดินทางของผู้ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดระยะห่าง เรียกว่า “รัศมีการให้บริการ” หรือ “รัศมีบริการ” ของ
สวนสาธารณะแต่ละแห่ง (รัศมีการให้บริการ เปรมศิริ เกษมสันต์ สืบค้นจาก htpps://www.chm-
thai.onap.go.th, 2559) 
        รัศมีในการให้บริการ คือ ระยะทางของพื้นที่โครงการออกไปถึงขอบเขตพื้นที่เมืองหรือ
พื้นที่ชุมชนที่ประชชากรมาใช้โครงการนั้นเดินทางมา (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2543 : 48) 
        2.1.3.1 ระยะการเดินทางและความสามารถในการเดินทางของผู้ใช้ ได้แก่ ระยะทางที่
ผู้ใช้พอใจที่จะเดินทางมาใช้โครงการ โดยมีเงื่อนไขและเรื่องราวของ 

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

        2.1.3.2 ความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) ได้แก่ เส้นทางต่างๆ ที่ผู้ใช้ใช้เพื่อเดิน
ทางเข้ามายังโครงการว่ามีความสะดวกมากเพียงใด อาจเป็นทั้งเส้นทาง ถนน น้ า รถไฟ เดินเท้าและ
จักรยาน ท าให้รัศมีการให้บริการเป้นรูปวงกลม จุดที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่ไม่มีความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่
อาจอยู่นอกเขตบริการ ความไม่สะดวกเช่น ฝุ่นมาก ขรขุระเป็นต้น 
        2.1.3.3 อุปสรรค (Obstruction) ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในโครงการที่มีความน่าสนใจพอที่จะ
ดึงดูดผู้ที่อยู่ไกลออกไป ให้มาสนใจและมาใช้บริการ อาจเป็นชื่อเสียงของโครงการ ทัศนียภาพที่ดีเป็น
พิเศษ อุปกรณ์กีฬาที่ดีเป็นพิเศษ หรือการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นไม่จ าเป็นที่สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่
จะมีความน่าสนใจ ถ้าภายในไม่มีแรงดึงดูดอาจมีพื้นที่รัศมีน้อยกว่าสวนสาธารณะขนาดเล็กที่มีสิ่งที่
น่าสนใจมากกว่า 
 

2.2 หลักการด้านพื้นที่นันทนาการ 
2.2.1 ความหมายและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ (Recreation) 

         2.2.1.1 ความหมายของกิจกรรมนันทนาการ (Recreation) กิจกรรมนันทนาการ
กับสวนสาธารณะนั้นเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากว่าความส าคัญของสวนสาธารณะในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นอยู่
ที่รูปแบบความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การตอบสนองนโยบายและการใช้งานด้านการ
พักผ่อนชองประชาชนด้วย ดังนั้นการให้เวลากับการวางแผน และการเขียนโปรแกรมของสวนที่
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เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น สังคมนั้น ใน สถานการณ์นั้น เราจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับเนื้อหาทางด้าน
ความต้องการของมนุษย์ในเรื่องของกิจกรรมการพักผ่อน นันทนาการ  

2.2.1.2 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
        จากพฤติกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นยังสามารถแบ่งประเภทของกิจกรรม
นันทนาการออกได้นอกจาก Active - Passive Recreation ได้ดังต่อไปนี้ (นิลุบล คล่องเวสสะ,2543 : 52) 

1) นันทนาการด้านการออกก าลังกาย (Physical Recreation) 
2) นันทนาการด้านสังคม (Social Recreation) 
3) นันทนาการด้านการเรียนรู้/ความท้าทาย (Cognitive Recreation) 
4) นันทนาการด้านการซึมซับพลังของธรรมชาติ  (Environmental-
Recreation) 5) นันทนาการด้านความสงบของจิตใจ (Self-Contained 
Recreation) 
6) นันทนาการด้านการแข่งขัน/ความท้าทาย (Competitive Recreation) 

         กิจกรรมที่หลากหลายขึ้นท าให้การวางแผน และการออกแบบสวนสาธารณะ
ท าได้กว้างยิ่งขึ้น การที่คนเราจะเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั้น เกิดแรงจูงใจของคนนั้นๆ (Motivation) 
ต่อกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง และขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัย เพศ วัย ทัศนคติในชีวิต สังคม การศึกษา 
และประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของบุคคลนั้นๆ 
 2.2.2 หลักการด้านพฤติกรรมกับการออกแบบพื้นที่นันทนาการ 

2.2.2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกกิจกรรมนันทนาการของแต่ละบุคคลมีผู้ศึกษาไว้
ว่าบุคคลประเภทใดจะเลือกกิจกรรรมในยามว่างประเภทใดไว้ในหนังสือนันทนาการชุมชนและโรงเรียนถึง
พฤติกรรมและแรงจูงใจต่างๆ ของมนุษย์ที่จะน าไปสู่กิจกรรมนันทนาการดังนี้ 
                                 1) พฤติกรรมพื้นฐานทางสังคม (Social Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
กิจกรรมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของคนภายในชุมชน เช่น กิจกรรมเต้นร า เกี้ยวสาว การเยี่ยมญาติและ
เพื่อนฝูง 
                                 2) พฤติกรรรมเกี่ยวข้องผูกพัน (Associative Behaviors) เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้คนที่มีส่วนร่วมหรือสมาชิกในกลุ่มให้มีความผูกพัน เช่น สโมสรผู้รักสัตว์ ชมรมสมาธิและโยคะ 
                                 3) พฤติกรรมเชิงแข่งขัน (Competitive Behaviors) เป็นกิจกรรมการส่งเสริม
การแข่งขัน การประกวดและการทดสอบความสามารถ เช่น เกมส์กีฬา และกีฬาเพื่อการแข่งขัน 
                                 4) พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายและท้าทายความสามารถ (Risk - talking - 
Behaviors) โดยธรรมชาติมนุษย์ต้องการกิจกรรมเสี่ยงอันตราย และท้าทายความสามารถ เช่น การ
กระโดดร่ม เครื่องร่อน 
                                 5) พฤติกรรมบุกเบิกค้นหา (Exploratory Behaviors) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
การบุกค้นหา เช่น การท่องเที่ยว การตั้งค่ายพักแรม การเดินป่า การผจญภัยใต้น้ า 
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                                 6) พฤติกรรมทดแทนหรือสร้างเสริม (Vicarious Behaviors) เป็นกิจกรรม
ประเภทอ่าน พูด เขียนวรรณกรรม ศิลปะการแสดง เป็นต้น 
                                 7) สิ่ งกระตุ้นทางประสาทสัมผัส (Sensory Behaviors) เป็นกิจกรรม
นันทนาการทางสังคม เป็นกิจกรรมสังสรรค์เฉลิมฉลองความสุข สนุกสนาน กิจกรรมที่กระตุ้นประสาท
สัมผัสต่างๆ เช่น การแสดงคอนเสิร์ต 
                                 8) การแสดงออกทางร่างกาย (Physical Behaviors) เป็นกิจกรรมประเภท
เกมกีฬาเต้นร า กิจกรรมเข้าจังหวะ ระบ า ที่เป็นกิจกรรมการแสดงออก กิจกรรมเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้ง
ในสวนสาธารณะหรือสถานที่อื่นๆ กิจกรรมในสวนสาธารณะที่ส าคัญๆ มีอยู่ 2 ประเภท คือ กิจกรรมออก
แรง (Active Recreation) กิจกรรมผ่อนคลาย (Passive Recreation) (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2543 : 55) 
                                 ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่แฝงอยู่ในทุกยุคทุกสมัยของสวนสาธารณะคือกิจกรรม
ทางสังคม โดยเฉพาะการพบปะของเพื่อนฝูง หรือเป็นการเพียงการมีปฏิสัมพันธ์กัน และได้มีการจัดแบ่ง
ประเภทของคนในสวนสาธารณะตามพฤติกรรมนี้เป้นกลุ่ม “to see” และ “to be seen” นั้นคือไป
สวนสาธารณะที่จะไปดูคน และเพื่อไปเป็นผู้ถูกดู นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น กิจกรรรมส่วนครัว
ในชุมชน (Community garden) ในสวนสาธารณะระดับย่าน (นิลุบล คล่องเวสสะ,2543 : 52) 

2.2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิหลัง (Community Garden) ของบุคคลในการเลือก 
กิจกรรมนันทนาการ 

1) วัย เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดสามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ 
   (1) วัยเด็กเล็ก มีความสามารถทางร่างกายน้อยความมั่นใจอยู่ขอบเขต
จ ากัดความต้องการความรู้สึกปลอดภัยสูง เช่น หากต้องอยู่ล าพังบริเวณที่คุ้นเคยมีสมาธิสั้นความสนใจ
อยากรู้อยากเห็นสิ ่งต่างๆ รอบตัวมีความพยายามในการฝึกการควบคุมร่างกายและสภาพ
สิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของตน 
   (2) วัยเด็กกลาง เริ่มสนใจเรื่องสังคมภายในวงจ ากัดมีเพื่อนเล่นในกลุ่ม
เดียวกันชอบผจญภัยท้าทายความสามารถมีความอยากรู้อยากเห็นสูง 
   (3) วัยรุ่นมีความสนใจเฉพาะ มีความส่วนตัวสูงต้องการความเป็นตัว
ของตัวเองสูงต้องการการยอมรับจากเพื่อน ออกห่างจากผู้ใหญ่มีความรวดเร็วในการคิดและเคลื่อนไหว
ชอบแข่งขันและท้าทายความสามารถ 
   (4) วัยท างานตอนต้นมีชีวิตที่มีเวลาเป็นตัวก าหนดระเบียบในชีวิตมาก
ขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อยังคงมีความส าคัญแต่น้อยกว่าวัยรุ่นเริ่มสร้างฐานะเพื่อสร้างครอบครัว
ยังคงต้องการเล่นกีฬาอยู่ต้องการเป็นที่ยอมรับทางสังคม 
   (5) วัยท างานคล้ายวัยท างานตอนต้น แต่มีภาระรับผิดชอบมากขึ้นเป็น
ช่วงที่ต้องใช้เวลากับครอบครัวคบเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนกันมีความเป็นอยู่ของชีวิตที่แตกต่างกันของ
แต่ละคนในวัยอื่น 
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   (6) วัยผู้ใหญ่ ถึง วัยชรามีความช้ามากขึ้น ต้องการความสันโดษมากขึน้
ในวัยชราต้องการความปลอดภัยสูงเหมือนในวัยเด็กต้องการการเอาใจใส่ ต้องการเพื่อนมีเวลาว่างมากขึ้น 

2) เพศ มีความแตกต่างของพฤติกรรมของชายและหญิง หลังจากรวบรวม
การศึกษาการใช้สวนสาธารณะของไทยและสากลพบว่า เพศหญิงมักใช้สวนสาธารณะมากกว่าเพศชาย 
เพศหญิงมักใช้กิจกรรมพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนมากกว่า ส่วนเพศชายมักใช้สวนสาธารณะคนเดียว 

3) ประสบการณ์ ประสบการณ์ชีวิตและการฝึกฝนมีผลต่อการเลือกท า
กิจกรรมในสวนสาธารณะต่างไป เช่น เยาวชนที่ได้รับการฝึกทักษะด้านการกีฬาก็จะเลือกกิจกรรมด้าน
การแข่งขันกีฬา หรือการเลือกกิจกรรมเกิดจากการอ่านหนังสือหรือสื่อต่างๆ 

4) ความแตกต่างในเป้าหมายและความต้องการของชีวิตความต้องการของ
มนุษย์แยกประเภทออกได้ดังนี ้
   (1) ความต้องการจ าเป็นทางชีววิทยา (Biological Needs) เช่น อากาศ 
น้ า อาหาร 
   (2) ความต้องการทางสังคมวิทยา (Sociological Needs) เช่น การ
คบหาสมาคมกับผู้อื่น 
   (3) ความต้องการจ าเป็นทางจิตวิทยา (Psychological Needs) เช่น 
ความต้องการจ าเป็นส าหรับการรักและความใคร่ ความต้องการยอมรับ และพรรคพวก ความมั่นคง และ
การแสดงตนเองมากขึ้น 

จากความต้องการดังกล่าว มีทฤษฏีหนึ่งได้เรียบเรียงล าดับความ
ต้องการของมนุษย ์

ความต้องการทางสรีระ 
ความต้องการความมั่นคง 
ความต้องการนิยมนับถือ 
ความต้องการพัฒนาสิ่งที่ตนเองสนใจ 
ในเรื่องของความต้องการ ทิลแมน (Tillman, 1984) สรุปความ

ต้องการที่สอดคล้องกับการคาดเดากิจกรรมนันทนาการของคนได้ดังนี ้
ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม ่
ต้องการเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องจากผู้อื่น 
ต้องการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อหนีความวุ่นวาย 
ต้องการความมั่นคงปลอดภัย 
ต้องการความเป็นผู้น า 
ต้องการการตอบสนองทางสังคม 
ต้องการกิจกรรมทางจิตใจ เพื่อก่อให้เกิดความสุขสงบ 
ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
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ต้องการบริการผู้อื่น และการบริการจากผู้อื่น 
ต้องการกิจกรรมการเคลื่อนไหว และการทดสอบสมรรถภาพ 

5) ลักษณะนิสัย ลักษณะนิสัยมีส่วนในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ เช่น 
กิจกรรมกีฬาที่นิยมของแต่ละชาติ แสดงถึงลักษณะนิสัยของคนในชาตินั้น แต่ก็ยังไม่มีใครท าการสรุปไว้
แน่นอนเพียงแต่คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า 

6) กระแสนิยม ความต้องการท ากิจกรรมใดๆ ที่เป็นกระแสนิยม เป็นสิ่งปกติ
ของมนุษย์มานานแต่ปัจจุบันได้แสดงออกอย่างชัดเจนมากขึ้น การดูกระแสนิยมจะช่วยให้มีความคึกคักใน
การใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ในตัวของสวนสาธารณะยังเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสในนโยบายของ
รัฐบาล เช่น การรณรงค์สร้างนิสัยการออกก าลังกาย โดยการประชาสัมพันธ์ กระแสบางอย่างเกิดขึ้นและ
หายไป บางอย่างยังคงอยู ่
  สรุป ในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์ จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล และแต่ละกลุ่มคน การก าหนดประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
ให้กับพื้นที่สวนสาธารณะควรดูภาพรวมของประชากรเป้าหมาย หากลักษณะของประชากรเป้าหมาย
ชัดเจน จะง่ายต่อการคาดเดาการจัดกิจกรรม 

2.2.2.3 พฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบพื้นที่นันทนาการ นักออกแบบต้องสนใจ
พฤติกรรมมนุษย์ที่จะใช้ในการออกแบบใน 2 ด้านใหญ่ๆ คือ 
         1) พฤติกรรมเชิงการใช้สอย (Usage) ได้แก่ พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท า
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความต้องการขนาดพื้นที่วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและรองรับกิจกรรม
ได้ และความสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมให้สะดวกต่อการใช้สอยดังนั้นในการท างาน
ผู้ออกแบบต้องมีเครื่องมือในการช่วยท างาน นั่นคือมาตรฐานต่างๆ ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้ างความ
ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก “ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่อง
เล่นสนามการติดตั้ง การบ ารุงรักษา ผู้ดูแลการเล่น” สรุปได้ดังนี้ 
   (1) การป้องกันการบาดเจ็บจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นจะต้อง
ประกอบด้วยเครื่องเล่นที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับอายุของเด็กสนามที่สามารถดูดซับพลังงานเพื่อลด
การบาดเจ็บจากการตก การติดตั้งถูกวิธี การตรวจสอบและบ ารุงรักษา และมีผู้ดูแลเด็กในขณะเล่น 
   (2) เครื่องเล่นปลอดภัย อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามต้องได้รับการ
ออกแบบให้เหมาะสมกับอายุและพัฒนาการเด็ก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2 - 3 ปี) 
และเด็กในวัยเรียน (อายุ 5 - 12 ปี) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการตกและก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่
รุนแรงของศีรษะและสมอง ระยะความสุงจากพื้นสนามถึงพื้นยกระดับของเครื่องเล่นสนาม ส าหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียนไม่ควรเกิน 1.20 เมตร และส าหรับเด็กวัยเรียนไม่ควรเกิน 1.80 เมตร ในกรณีเครื่องเล่น
ส าหรับวัยก่อนเรียนความสูงของพื้นยกระดับที่มีความสูงมากกว่า 50 เซนติเมตร หรือเครื่องเล่นส าหรับ
เด็กวยัเรียนที่มีความสูงมากกว่า 75 เซนติเมตร จะต้องมีราวกันตกหรือผนังกันตกการออกแบบบันไดและ
ราวบันไดชนิดต่างๆ ต้องค านึงถึงระยะก้าว ระยะโหน การก ามือเพ่ือยึดเหนี่ยวของเด็กในวัยต่างๆเพื่อ
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ป้องกันศีรษะติดและกดการหายใจช่องต่างๆ ต้องเล็กกว่าศีรษะลอดเข้าไปได้ หรือใหญ่พอที่ศีรษะไม่เข้า
ไปติดค้าง คือ ช่องต้องมีขนาดน้อยกว่า 9 เซนติเมตร หรือมากกว่า 23 เซนติเมตร 

2) พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience and Behavior) 
 ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ (Experience) ได้แก่ การผ่านการรับรู้จากประสาทสัมผัสของร่างกาย 
แล้วผ่านไปยังสมองเพื่อตีความประเมินค่า กระบวนการนี้เกิดขึ้นอัตโนมัติ เรียกว่า สันชาน (perception) 
เช่น การรับรู้ความรู้สึกปลอดภัย ประเมินค่าว่าปลอดภัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การแสดงออก (Behavior) การแสดงออกเพื่อตอบสนองสิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบข้าง 
เช่น การรับรู้ว่าไม่ปลอดภัย ประเมินค่าว่าไม่น่าอยุ่ ก็จะลุกหนีพฤติกรรมอาจแสดงออกไม่ชัดเจนในบาง
กรณดีังนั้นหลักการด้านจิตวิทยา และพฤติกรรม จึงมีผลต่อความส าเร็จของโครงการมีอยู่ 2 อย่าง คือ 
   (1) โครงการที่ผู้ใช้จ าเป็นต้องใช้ด้วยจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างใดอย่าง
หนึ่งเช่น โรงพยาบาล สนามบิน ถ้าออกแบบไม่สะดวกคนจะไม่พอใจในการใช้งาน แต่ก็ยังใช้งานอยู่เพราะ
ความจ าเป็น 
   (2) โครงการที่ผู้ใช้เลือกด้วยความพึงพอใจ เช่น ศูนย์การค้า ถ้า
ออกแบบไม่เป็นที่พึงพอใจอาจท าให้คนไม่เลือกมาใช้พื้นที่นี้ ท าให้โครงการไม่มีใครใช้ หลักการแรกที่ควร
ได้รับการออกแบบคือ การออกแบบให้บุคคลต่างๆ ร่วมกันใช้สถานที่อย่างสบายใจ ไม่รู้สึกแออัด และไม่
ขัดใจในการใช้พ้ืนที่ร่วมกับผู้อื่นในสวนสาธารณะได้ 
  2.2.2.4 การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมมนุษย์มาใช้ในการออกแบบหลักด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ที่ผู้ออกแบบสวนสาธารณะ และพื้นที่นันทนาการต้องค านึงถึงคือ 
            ระดับที่ 1 ระดับผังโดยรวม เป็นการมองภาพโดยรวมของผังโครงการส่วนของการใช้
พื้นที่ การจัดการสัญจร การวางระบบต่างๆของบริเวณ ในการออกแบบทัศนียภาพเราจะศึกษาในเรื่อง
ของการจัดองค์ประกอบ (Composition) เพื่อให้เกิดรูปแบบที่ดีส่วนการศึกษาการจัดองค์ประกอบของ
กิจกรรมเป็นการจัดเพื่อให้เกิดการกระจายตัวที่ดี และไม่มีความขัดแย้งของกิจกรรมต่างๆ การกระจายตัว
ของกิจกรรมในพื้นที่สวนสาธารณะให้ทั่วถึง มีคุณค่าทั้งทางด้านการคุ้มค่าของการใช้ที่ดิน และในแง่ของ
การสร้างชีวิตให้กับสวนสาธารณะนั้นๆ คือ ควรสร้างสวนสาธารณะที่มีความเป็นส่วนตัวแบบไม่มีใคร
สนใจใคร (Anonymity) มากกว่าการสร้างความเป็นส่วนตัวแบบแยกตัวโดดเดี่ยว (Solitude) ที่อาจเกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อความเป็นส่วนตัวแบบนั้นได้ ดังนั้นการจัดการกระจายตัวของกิจกรรมควรมีจุดของ
การรวมตัว (Centripetal Spate) เป็นการจัดระยะห่างที่เหมาะสม ระยะห่างในทางจิตวิทยาเป็นหลักการ
ที่อยู่ภายใต้แนวความคิดที่ว่า 

1) ความเป็นส่วนตัว (Private) ความเป็นส่วนตัวของมนุษย์เกิดจากการมี
อาณาเขตส่วนตัวของเขา และกลุ่มของเขาโดยไม่ถูกรุกล้ าจากบุคคลอื่นๆ 

2) เนื่องจากความต้องการทางสังคม ท าให้ต้องมีการท ากิจกรรมสังสรรค์
ของกลุ่มเพื่อน บางครั้งต้องสร้างพื้นที่ที่มากขึ้นเพื่อการจัดท ากิจกรรมเป็นกลุ่มดังนั้นบางครั้งผู้ออกแบบ
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ไม่สามารถแบ่งพื้นที่ได้อย่างชัดเจนได้ เช่น ลานอเนกประสงค์ จึงได้มีหลักพฤติกรรมที่มักถูกน ามาใช้
ในตอนนี้คือ 

3) อาณาเขตครอบครอง (Territory) เป็นความรู้สึกของบุคคลหรือกลุ่ม
ของการเป็นเจ้าของพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดจากการทิ้งร่องรอยหรือการใช้ประจ า 

4) การสร้างขอบเขต (Border) เป็นเทคนิคลัดในการออกแบบพื้นที่เพื่อ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งจะเห็นได้จากการไม่สร้างขอบเขตของที่นั่งที่แน่นอนบนม้านั่งยาว ผู้คนจะนั่งห่าง
กันเพราะไม่มีขอบเขตที่แน่นอน แต่เมื่อใดที่ขีดเส้นถึงแม้จะใกล้กันแต่ความรู้สึกถึงขอบเขตจะเกิดขึ้น 
ในทางภูมทิัศน์อาจน าต้นไม้ เนินดินเข้ามากั้นได้ 

5) บรรยากาศของกิจกรรม (Behavior Setting) หมายถึง บรรยากาศ
บริเวณนั้นๆ ที่มีอยู่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่มีอยู่ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการทางด้าน ความ
ต้องการด้านพื้นที่ใช้สอยความต้องการด้านอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ความต้องการทางด้านจิตวิทยา เช่น 
การสร้างลานเพื่อการหาเสียง ควรเป็นลานที่ใกล้กับทางเข้าออก การเลือกต าแหน่งและการออกแบบพืน้ที่
ต่างๆ จึงต้องค านึงถึงที่มาและที่ไปของผู้ใช้ว่าเป็นใคร มาเพื่ออะไร เริ่มต้นอย่างไร ต้องการอะไร รู้สึก
อย่างไร และคาดหวังอะไร 

6) ระยะการเดิน (Proximity) การจัดวางกิจกรรมในพื้นที่สวนสาธารณะ
ต้องค านึงถึงการเข้าใช้กิจกรรมนั้นๆ ควรมีความสมัครใจและสามารถที่จะเดินในระยะทางเท่าใดดังจะเหน็
ได้จากระยะทางผู้มานั่งคุย ปิกนิกจะอยู่ในระยะขอบเขตทางเดินใกล้สระน้ า คนจะขยายเข้าพื้นที่ข้างในก็
ต่อเมื่อมีความหนาแน่นมากขึ้น และอาจขึ้นอยู่กับความไม่ต้องการเดินจากเส้นทางไกล หรือในส่วนของ
สนามเด็กเล่นที่ต้องมีระยะของที่นั่งของผู้ปกครองเพื่อการดูแลเด็กขณะที่สนามเด็กเล่นใดไม่มีที่นั่งส าหรับ
ผู้ปกครองหรือมีระยะไกล อาจไม่มีใครเล่นเลย 

7) กิจกรรมดึงดูด (Centering Space) ส่วนประกอบของกิจกรรมใน
สวนสาธารณะมีความแตกต่างในเชิงหนาแน่นของการใช้ บริเวณใดที่มีความหนาแน่นสูง แสดงว่าเป็น
กิจกรรมที่น่าดึงดูด เป็นที่น่าสนใจ ในสวนสาธารณะทั่วไปจุดที่อาจถือเป็นจุดรวมคน หรือจุดดึงดูดได้แก่ 
ลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ร้านอาหารว่าง สระน้ า สนามกีฬา เป็นต้น  
  ระดับที่ 2 ระดับการออกแบบพื้นที่เฉพาะบริเวณ การออกแบบพื้นที่ 
กิจกรรมแต่ละจุดควรออกแบบให้สภาพพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ ทั้งในด้านการใช้สอยและ
จิตวิทยา 

1) Setting เป็นการจัดบรรยากาศให้สนับสนุนกิจกรรมนั้นๆโดยค านึงถึง
กระบวนการของกิจกรรมและอารมณ์ของผู้ท ากิจกรรม เช่น สนามกีฬาโล่งเป็นลักษณะ setting ของการ
เล่นกีฬาหรือบริเวณที่เป็นมุมขอบ มีทิวทัศน์สวยงาม เป็น setting ของการนั่งพักผ่อน 

(1) บรรยากาศของความเป็นสังคม 
(2) บรรยากาศของความสงบ 
(3) บรรยากาศของสีสัน 
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2) Privacy เป็นการจัดพื้นที่ให้เกิดความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัว
ไม่ได้หมายถึงการแยกตัวเป็นอิสระ แต่เป็นการหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ไม่ต้องการ 
Rutledge ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างพื้นที่ส่วนตัวควรเป็นพื้นที่ที่มีเหลี่ยมมุมมาก ส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยม 
วงกลม ยังไม่พอกับการสร้างพื้นที่ความเป็นส่วนตัว 
  3) Interpersonal Distance เป็นการกะระยะระหว่างกลุ่มคนแต่ละกลุ่มหรือ
ระหว่างแต่ละคนที่ไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ด้วย จะเห็นได้จากรูปร่างของที่จะนั่งจะสนับสนุนการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน และการจัดวางระยะห่างระหว่างที่นั่งเช่นกัน 
 สรุป ในการออกแบบพ้ืนที่นันทนาการนั้นจะต้องศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยสามารถแบ่งได้
เป็นพฤติกรรมเชิงใช้สอย คือพฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการของขนาดพื้นที่ และพฤติกรรมเชิงจิตวิทยา คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น ขณะนั้นอาจเป็น
บรรยากาศรอบๆ ตัว 
 

2.3 แนวความคิดการออกแบบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์  
 แนวความคิดในกาออกแบบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ จัดได้ว่าเป็นสิ่งส า คัญในการ
ออกแบบที่ควรศึกษา และน าไปใช้ในการออกแบบเพื่อให้พื้นที่เป็นไปตามหลักความถูกต้อง ให้
เกิดประโยชน์ และความสวยงามให้กับพื้นที่โครงการออกแบบ 
 2.3.1 แนวความคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 
         พืชพรรณเป็นวัสดุหลักที่ส าคัญในงานภูมิทัศน์ ซึ ่งช่วยท าให้เกิดร่มเงา ช่วย
กรองแสง เสียง ฝุ่นละออง มลภาวะ ปิดปังสายตา ผลิตออกซิเจน และช่วยให้เกิดความสวยงาม  
ดังนั้นการออกแบบพืชพรรณควรให้ความส าคัญ และใช้ประโยชน์จากพืชพรรณให้มากที่สุดโดย
ค านึงถึงคุณสมบัติของพืชพรรณนั้นด้วย (นิลุบล คล่องเวสสะ , 2543 : 64) 
 แนวความคิดในการออกแบบพืชพรรณ เนื ่องงจากพื ้นที ่นันทนาการนั ้นมีความ
แตกต่างในเรื่องราวของการใช้พืชพรรณ และลักษณะของพื้นที่ที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม
ของแต่ละพื้นที่ ในการเลือกใช้พืชพรรณให้เหมาะสมกับการใช้ระโยชน์ และสภาพของพื้นที่ จะ
ท าให้พื้นที่นันทนาการนั้น สามารถท าให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่กิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ
ดังนั ้นจากคูรลักษณะของพืชพรรณที ่แตกต่างกันไป ท าให้การใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ
แตกต่างกันออกไป โดยมีลักษณะการใช้พืชพรรณในโครงการดังนี้  
          2.3.1.1 การใช้งานทางด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Uses) 
         1) ควบคุมทัศนียภาพ ควบคุมการมองเห็น (Visual Control) น า
ทิศทางการมองของสายตา ทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม ไม้เลื้อยเกาะบนโครงสร้างขึ้นกับระดับความ
สูงที่ต้องการความทึบหรือความโปร่งที่ต้องการ นอกจากใช้ต้นไม้อย่างเดียวยังอาจใช้ประกอบ
กับเนินดิน โครงสร้างก าแพง รั้ว 
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         2) เป็นฉากหลัง (Background) ให้กับวัตถุอาคาร หรือต้นไม้อื ่น 
ฉากให้อนุสาวรีย์ ฉากให้วัตถุ 
         3) สร้างความเป็นส่วนตัว (Privacy) ปิดล้อมทางกายภาพ 
         4) ปิดบงัสิ่งที่ไม่น่าด ูปดิบังสิ่งที่ไม่ต้องการมองเห็น(Buffer, Screen, Hide) 
           5) ควบคุมการสัญจร กีดขวางทางกายภาพ (Traffic Control) ประเภทของการ
สัญจรที่ต้องการความควบคุม เช่น กันคนเดิน กันรถยนต์ กันจักรยาน ซึ่งใช้กันมากเพื่อต้องการดูเป็น
ธรรมชาติดังนั้นการใช้พืชพรรณในงานทางสถาปัตยกรรม เป็นมาใช้ในการควบคุมทัศนียภาพ
ใช้เป็นฉากหลัง สร้างความเป็นส่วนตัว ปิดบังสิ ่งที ่ไม่น่าดู ใช้ควบคุมการ สัญจรให้กับพื้นที่
สวนสาธารณะแทนการใช้วัสดุที่เป็น Hardcape ที่มีลักษณะแข็งกระด้าง เพื่อสร้างบรรยากาศและ
สร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับสวนสาธารณะ 
           2.3.1.2 การใช้งานวิศวกรรม (Engineering Uses) 
         1) ช่วยลดการกัดเซาะพังทลาย (Erosion Control) ของดินโดยพาะดิน
ชั้นหน้า (Top soil) ซึ่งมีความส าคัญมากในด้านนิเวศวิทยา 
        2) ช่วยควบคุมเสียงรบกวน (Noise Control) ใช้ร่วมกับเนินดิน
ก าแพงหรือ รั้ว จึงจะได้ผลเต็มที่และนอกจากนั้นให้ค านึงถึงระยะห่าง ระยะถอยร่นจากต้นก าเนิด
เสียงด้วย 
        3) ช่วยป้องกันน้ าท่วม (Flood Control) ช่วยลดปริมาณน้ าไหลที่
ผิวดิน (Surface run off) 
        4) ช่วยควบคุมแสงจ้าและแสงท้อนแสง (Glare and Reflection Control) 
        5) ช่วยควบคุมสภาพอากาศ (Climate Control) ให้ร่มเงา บังคับ
ทิศทางลม 
        6) ช่วยควบคุมลม ช่วยลดความรุนแรงของลม (Wind Control) 
         7) ช่วยควบคุมฝุ่นละออง (Dust Control) (สุกัญญา ชัยพงษ์, 2543 : 48) 
         ดังนั้น ส่วนใหญ่ของพืชพรรณเป็นไปในทางวิศวกรรม นอกจากจะ
สามารถช่วยในเรื่องของการใช้งานสถาปัตยกรรมแล้ว ยังสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 
ได้แก่ การใช้พืชพรรณมาช่วยการกัดเซาะการพังทลายของหน้าดิน ป้องกันน้ าท่วม ควบคุมเสียง
รบกวน ช่วยควบคุมแสงแดด และแสงสะท้อนให้กับพื้นที่ การบังคับทิศทางลม หรือการควบคุมฝุ่น
ละออง 
          2.3.1.3 การใช้ประโยชน์ทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Uses) เป็นการสร้าง
บรรยากาศ สนองความต้องการทางจิตใจและอารมณ์ (สุกัญญา ชัยพงษ์, 2543 : 48) 
                                การสร้างที่ว่าง (Space) เพื่อความเป็นสัดส่วน เพื่อล้อมกรอบการมองเห็น
ความรู้สึกของการมีพื้นที่ท ากิจกรรมนั้น เกิดจากการจัดกลุ่มพืชพรรณ ท าให้เกิดพื้นที่หรือพื้นที่ว่าง
หรือพืชคลุมดิน ไม้ยืนต้น หรือไม้เลื้อย วัสดุพืชพรรณมีประสิทธิภาพที่ดีในการล้อมรอบพื้นที่บนพื้นที่
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งานเรียบนั้น พืชคลุมดินหรือไม้พุ่มเตี้ยที่มีระดับความสูงสามารถท าให้เกิดพื้นที่ว่าง (Space) ได้เพียง
มีแค่ระดับความสูงจากพื้นที่ราบ ส่วนไม้ยืนต้นที่มีพุ่มด้านบนก่อให้เกิดที่ว่าง (Space) ด้านบนโดย
สามารถจ ากัดมุมมองด้านท้องฟ้าได้ และมีผลต่อความรู้สึกของขนาดที่ว่าง (Space) โดยที่ต้นไม้มีใบ
หนาแน่นท าให้เกิดที่ว่าง (Space) มากขึ้น การแบ่งวัสดุพืชพรรณที่สามารถก่อให้เกิดพ้ืนที่ว่าง ดังนี ้

1) Open Space เป็นการใช้ไม้พุ่มเตี้ยหรือพืชคลุมดินเพื่อสร้างให้เกิด 
พื้นที่ท ามีความโปร่งใสในระดับสายตาหรือต่ ากว่า แต่ขาดความเป็นส่วนตัวและสามารถเปิดมุมมอง
ด้านบนได้อีกด้วย 

2) Semi Open Space เป็นการสร้างที่ว่าง (Space) ที่มีบางส่วนที่ปิดล้อม 
และบางส่วนที ่เปิด โดยใช้ความสูงของวัสดุพืชพรรณให้เหมาะสมกับพื้นที ่ที ่ต้องการให้เป็น
ส่วนตัว เช่นบริเวณบ้านพักอาศัยที่ต้องการปิดล้อมอีกด้าน และเปิดมุมมองอีกด้านของพื้นที่ซึ่ง
เป็นมุมมองที่ดี 

3) Canopied Space เป็นการใช้กลุ่มของไม้พุ่มบน (พืชพรรณที่มีพุ่ม 
ด้านบน) ซึ่งท าให้เกิดลักษณะของเพดาน ซึ่งสามารถสร้างให้เกิดพื้นที่ที่ปิดล้อมด้านบน และเปิดที่ว่าง 
(Space) ทางด้านข้าง Canopied Space ที่ท าให้เกิดที่ว่าง (Space) ระหว่างไม้พุ่มด้านบนและพื้นที่
ด้านล่างโดยพืชพรรณที่มีพุ่มด้านบน ท าให้เกิดความรู้สึกถึงขนาด โดยขึ้นอยู่กับความสูงของล าต้น 
โดยทางสถาปัตยกรรมนั้นขนาดแบบที่คล้ายกับเพดานกับพื้นที่ในตัวอาคาร ส่วนในทางภูมิทัศน์นั้น 
Space นี้มีลักษณะของต้นไม้ในเมืองที่ให้คนเดินโดยมีร่มเงาด้านล่าง ในขณะที่ด้านข้างสามารถปิด
มุมมองได ้

4) Enclosed Canopied Space เป็นที่ว่าง (Space) ที่มีลักษณะปิดกั้นทาง 
ด้านบนเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่แตกต่างที่ส าคัญคือ มีการปิดล้อมของด้านข้างด้วย ซึ่งมีทั้งวัสดุพืชพรรณขนาด
กลางและขนาดสูง ซึ่งที่ว่าง (Space) แบบนี้เป็นชนิดที่พบได้ในบรรยากาศป่า ซึ่งก่อให้เกิดความมืด
และภายในสร้างให้เกิดความเป็นส่วนตัวและกันให้ห่างออกไป 

5) Vertical Space เป็นการใช้ความสูงและความแคบของพืชพรรณซึ่งสร้าง 
ให้เกิดพื้นที่ว่าง (Space) ระหว่างพืชพรรณและปิดมุมมองด้านบน การสร้างที่ว่าง (Space) แบบนี้
สามารถมองไปยังด้านบน 
 นอกจากการใช้วัสดุพืชพรรณในการสร้างให้เกิดที่ว่าง (Space) แล้วยังสามารถเชื่อมโยง 
Space เข้าหากันได้โดยการใช้พืชพรรณสร้างก าแพงหรือประตูเพื่อน าผู้ใช้ไปสู่อีกที่ว่าง (Space) หนึ่ง
ได้ ในขณะที่การท าแบบนี้เป็นการใช้วัสดุพืชพรรณ เพื่อสร้างเป็นกรอบหรือบล็อกของมุมมองเป็น
เส้นทางในการเชื่อมโยงที่ว่าง (Space) อื่นๆ 
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ภาพที่ 2.1 การใช้พืชพรรณเพื่อการสร้าง space 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 การใช้พืชพรรณเพื่อการแสดง Space 
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       การสร้างให้เกิดจุดเด่นเป็นจุดเน้น (Emphasizes) เป็นรูปแบบของสุนทรียภาพแบบนี้
เป็นการเน้นจุดภายนอกของสภาพแวดล้อม อาจจะท าได้โดยการสร้างให้เกิดความแตกต่างของขนาด 
รูปทรง สี หรือผิวสัมผัส ให้มีความแตกต่างกันในกลุ่มรอบๆ ผลของการสร้างความแตกต่าง คือ ความ
มีจุดเด่นของจุดรวมของพื้นที่ท าบริเวณทางเท้าของพื้นที่ จุดตัด ซึ่งเป็นจุดพิเศษที่ต้องการให้เห็น
ความส าคัญของพื้นที่หรือวัตถุให้เห็นชัดขึ้นมากด้วย 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 การสร้างให้เกิดจุดเด่นเป็นจุดเน้น (Emphasizes) 

 
  ความสมบูรณ์ของวัสดุพืชพรรณในการออกแบบและสร้างให้เกิดเอกภาพของ
รูปร่าง และกลุ่มอาคาร หรือการเชื่อมโดยการยึด (Extend) เพื่อชี้น าไปภายในพื้นที่โดยการใช้ความ
สูงของพุ่มด้านบนแบบซ้ าๆ ความสูงของทรงพุ่มทางด้านบนที่เหมือนๆ กัน ซึ่งเชื่อมต่อไปยังอาคารซ้ า
ท าให้เกิดเทคนิคที่สร้างให้เกิดสถาปัตยกรรมและเพื่อแก้มุมมองให้กับพื้นที่ และ Function ให้เป็น
หนึ่งเดียวกับสภาพแวดล้อม 
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ภาพที่ 2.4 การเช่ือมเส้นไปกับอาคาร (Complementary) 
 
  การสร้างให้เกิดการรวมกลุ่ม (Unifiers) วัสดุพืชพรรณสามารถส่งเสริมคล้ายกับ
การเรียบเรียงมุมมองอื่นๆ ที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างของสภาพแวดล้อมเข้ากนด้วยวัสดุพืชพรรณ
คล้ายกับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่คงที่ (Stays) คล้ายๆ กัน ในขณะที่องค์ประกอบอื่นๆ มีความ
หลากหลายเป็นสิ่งที่น าประโยชน์ส าหรับ Function ภายในของถนนในเมืองที่ยาวออกไป โดยจะเป็น
การรวมบ้านแต่ละหลังที่มีความแตกต่างกันจากอีกหลังไปยังอีกหลัง ถนนที่ไม่มีต้นไม้จะสร้างให้เห็น
ความแตกต่างอาคารสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน ส่วนการจัดกลุ่มพืชพรรณบนถนนต่างๆ จะเป็นการ
สร้างความเช่ือมโยงขององค์ประกอบของอาคาร และท าให้เกิดความเชื่อมโยงของกลุ่มอาคารได้                              

ภาพที่ 2.5 การสร้างให้เกิดการรวมกลุ่ม (Unifiers) 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

  วัสดุพืชพรรณสร้างให้เกิดความนุ่มนวล (Softener) ในพื้นที่ภายนอกหรือลด
ความแข็งกระด้างของรูปทรงและรูปร่างของสถาปัตย์ 

   
 
ภาพที่ 2.6 วัสดุพืชพรรณสร้างให้เกิดความนุ่มนวน (Softener) 
 
                          การสร้างกรอบทิวทัศน์ (Unframed) วัสดุพืชพรรณมีอิทธิพล โดยตรงต่อสิ่งที่
มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น และรวมถึงสิ่งที่เชื่อมโยงที่แสดงให้เห็นและปรากฏตามมาของภาพ
ทิวทัศน์ วัสดุพืชพรรณนอกจากก าหนดเป็นกรอบของทิวทัศน์แล้วยังเป็นตัวก าหนดสัดส่วน
เปรียบเทียบระหว่างพืชพรรณกับสิ่งก่อสร้าง เป็นตัวก่อให้เกิดจุดรวมพล และท าให้ภาพทิวทัศน์เกิด
ความสมบูรณ์ ลดความกระด้างเพ่ิมความมีชีวิตชีวา 
                            ดังนั้นการใช้ประโยชน์พืชพรรณด้านสุนทรียภาพ เป็นการสร้างบรรยากาศ
ให้กับสวนสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจและอารมณ์ โดยการสร้างที่ว่าง 
(Space) เพื่อความเป็นสัดส่วนที่เกิดจากการจดกลุ่มของพืชพรรณทั้งไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย ที่มี
ระดับความสูงที่แตกต่างกันสามารถท าให้เกิดพื้นที่ว่าง (Space) ได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้ไม้พุ่ม
เตี้ยแลพืชคลุมดินสร้างให้เกิดพื้นที่ที่มีความโปร่งในระดับสายตาหรือต่ ากว่า (Open Space) ซึ่งจะขาด
ความเป็นส่วนตัวแต่สามารถเปิดมุมมองด้านบนได้อีกด้วย (สุกัญญา ชัยพงษ์, 2543 : 49 - 58) 

 2.3.2 แนวคิดด้านสัญจร 
         ระบบการสัญจรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันในระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในบริเวณ โดยเฉพาะระบบสัญจรของยานยนต์
เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการสร้างโครงร่างของผังการใช้ที่ดิน ระบบดังกล่าว
นี้เป็นตัวสร้างล าดับชั้นของการไหลหรือการเปลี่ยนแปลงขนาดของถนนส าคัญ มาสู่ถนนย่อยภายใน
บริเวณโครงการ และเป็นตัวเชื่อมระบบการสัญจรนอกบริเวณ รูปลักษณ์ของการสัญจรในตัวบริเวณ
ต้องสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการมองในขณะมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารหรือจุดต่างๆ และจะต้องมี
ความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับอาคารหรือบริเวณกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจที่มีอยู่ในบริเวณนั้นด้วย
ข้อที่นักวางผังบริเวณทุกคนจะต้องเอาใจใส่ ได้แก่ การจัดระบบสัญจรของยานยนต์ ทางสัญจรของคน 
และที่จอดรถโดยมีรายละเอียดดังนี้ (เดชา บุญค้ า, 2538 : 33) 



24 

 

        2.3.2.1 การจัดรูปแบบการสัญจรยวดยาน 
     ในการจัดรูปแบบสัญจรยวดยานในบริเวณ จะต้องพิจารณาแบบเผื่อเลือก
หลายๆแบบเพื่อให้ได้ทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดทั้งในแง่ของความข้องตัว และในแง่ของความกลมกลืน
ด้านสุนทรียภาพ ตัวอย่างเช่น การจัดแนวถนนจะต้องปรับให้เข้ากับลักษณะความลุ่มตอนที่มีอยู่เดิม
ของบริเวณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นอกจากนี้ควรใช้ทิวทัศน์และรูปโฉมที่เด่นของบริเวณนั้นมา
เป็นข้อในการวางแผนถนนด้วย ไม่ควรให้สายตาของผู้เข้าบริเวณคลาดไปจากอาคาร และควรเน้น
มุมมองที่ตรงเข้าอาคารเป็นส าคัญ หรือถ้าบริเวณเชื่อมต่อระหว่างถนนกับอาคาร ก าแพง ทางเดิน 
บันได หรือต้นไม้มีไม่เพียงพอ จะก่อให้เกิดปัญหาด้านกายภาพและทางด้านการมองระยะห่างน้อยสุด
ระหว่างบริเวณดาดพ้ืนแข็งกับต้นไม้เดิมจะต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร แต่อาจผันแปรได้ขึ้นอยู่กับขนาด
ต้นไม้ละสภาพของบริเวณที่ท าขึ้นใหม่ มักท าให้ต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ไม่สามารถปรับตัวเองได ้
   ดังนั้น การจัดรูปแบบการสัญจรยวดยาน เป็นการจัดรูปแบบเส้นทางการสัญจร
ในพื้นที่สวนสาธารณะโดยค านึงลักษณะของพื้นที่ เช่น ความลาดเอียงของพ้ืนที่ความลุ่มดอนของพื้นที่ 
ระยะห่างระหว่างไม้ยืนกับบริเวณดาดแข็งจะต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ต้นไม้มีการปรับ
สภาพได ้

      2.3.2.2 การจัดรูปแบบการสัญจรทางเดินเท้า 
  รูปของการสัญจรเดินเท้านับเป็นตัวเชื่อมโยงส าคัญมากอันดับหนึ่งในการ
เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณเข้าด้วยกันและอาจเป้นโครงหลักที่ส าคัญ โดยพฤติกรรมแล้วคน
ส่วนใหญ่จะเดินในทางที่ตรงที่สุด ดังนั้น ถ้าจะน าทางเท้าให้มีลักษณะที่สวยงามและมีความน่าสนใจ
ด้วยแล้ว ทางเท้านั้นก็มักจะยาวขึ้น แต่ถ้าท าทางเท้าที่อ้อมวกวนไม่มากจนเกินไป คนจะไม่เดินตาม
ทางแต่จะเดินลัด ซึ่งก็มักจะปรากฏทางเดินใหม่เกิดขึ้นเอง 
  ความกว้างของทางเท้าหรือลานในระบบการสัญจรทางเท้าขึ้นอยู่กับความจุ
ขนาดและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการออกแบบอื่นๆ แม้ว่าขนาดกว้าง 1.50 เมตร จะถือเป็น
ความกว้างเฉลี่ยที่เหมาะสมโดยทั่วไป แต่ทางเดินเท้าบางตอนที่มีคนมากๆ อาจต้องกว้างระหว่าง 
2.40-3.60 เมตร  

     2.3.2.3 การจัดรูปแบบการสัญจรคนพิการ 
  รูปของการสัญจรส าหรับคนพิการนับเป็นตัวเชื่อมโยงส าคัญมากอันดับหนึ่งใน
การให้บริการส าหรับคนพิการเชื่อมโยงกับกิจกรรมเข้าด้วยกันภายในพื้นที่สวนสาธารณะ การ
ออกแบบเส้นทางการสัญจรโดยค านึงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นส าคัญ 
               ความกว้างของทางส าหรับคนพิการขึ้นอยู่กับความจุ ขนาดและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบการออกแบบอื่นๆทางส าหรับคนพิการอาจต้องกว้างระหว่าง 1.20-1.65 เมตร (ดังตารางที่2.2) 
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ตารางที่ 2.2 มาตรฐานขนาดสะพาน-ทางจักรยาน 

 องค์ประกอบ  ต่ าสุดสูงสุด (เมตร)  ที่เหมาะสม (เมตร) 

ความกว้างสุทธ ิ  
     - ช่องเดี่ยว      1.10 ต่ าสุด  1.20 หรือมากกว่า 
     - ช่องคู่       2.20 ต่ าสุด  2.40 หรือมากกว่า 
     - มากกว่า 2 ช่อง 
ระยะปลอดภัยจากสิ่งกีดขวาง 
     ทางสูง  จากพื้น      2.50 ต่ าสุด                      2.90 
     ทางราบ  จากขอบทาง     0.30 ต่ าสุด              0.60 
ความลาด               10 % แต่ไม่เกินระยะ               5 % แต่ไม่เกิน 90 เมตร 
        15 เมตร 
ความลาดข้าง      2 % ต่ าสุด ณ ทางโค้ง     ค านวณจากระยะยกหนีศูนย์                
ความเร็วออกแบบ       16 กิโลเมตร/ชั่วโมง ต่ าสุด          24 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
(จักรยาน)                                        32 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
                                  ขาลงเนินระยะยาว 
รัศมีความโค้ง(จักรยาน)      4.60 ต่ าสุด 
ระดับสายตา                                  ผันแปรตามความลาด ความเร็ว       ค านวณจากสูตรที่เหมาะสม 
                         ค านวณจากสูตรที่เหมาะสม                           - 

ที่มา : เดชา บุญค้ า (2538 : 33) 
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ตารางที่ 2.3 มาตรฐานขนาดสะพาน - ทางเดินเท้า 

 องค์ประกอบ  ต่ าสุดสูงสุด (เมตร)  ที่เหมาะสม (เมตร) 

ความกว้างสุทธ ิ
     - ช่องเดียว                  0.90 ต่ าสุด  1.20 หรือมากกว่า 
     - ช่องคู่        1.80 ต่ าสุด  2.15 หรือมากกว่า 
     - มากกว่า 2 ช่อง 
ระยะปลอดภัยสิ่งกีดขวาง 
     ทางสูง  จากพื้น       2.15 ต่ าสุด          2.45 
     ทางราบ  จากขอบทาง      0.30 ต่ าสุด  0.45 หรือมากกว่า 
ความลาด      15 % มากกว่า           5 % 
ความลาดข้าง       6 % มากที่สุด                        5 % 
ความเร็วออกแบบ(จักรยาน)   -             -                                                                       
รัศมีความโค้ง(จักรยาน)   -             -                                       
ระยะสายตา              ให้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการชน    ให้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการชน    

ที่มา : เดชา บุญค้ า (2538 : 35) 
 
ตารางที่ 2.4 มาตรฐานขนาดสะพาน - ทางคนพิการ 

 องค์ประกอบ  ต่ าสุดสูงสุด (เมตร)  ที่เหมาะสม (เมตร) 

ความกว้างสุทธ ิ
     - ช่องเดียว                  0.90 ต่ าสุด  1.20 หรือมากกว่า 
     - ช่องคู่        1.20 ต่ าสุด  1.65 หรือมากกว่า 
     - มากกว่า 2 ช่อง 
ระยะปลอดภัยสิ่งกีดขวาง 
     ทางสูง  จากพื้น       2.15 ต่ าสุด          2.45 
     ทางราบ  จากขอบทาง      0.30 ต่ าสุด  0.45 หรือมากกว่า 
ความลาด                     8.33 % มากที่สุดไม่เกิน 9 เมตร 5 % หรือน้อยกว่า           
ความลาดข้าง       2 % มากที่สุด               1 % หรือน้อยกว่า 
ความเร็วออกแบบ(จักรยาน)   -             -                                                                       
รัศมีความโค้ง(จักรยาน)   -             -                                       
ระยะสายตา              ให้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการชน    ให้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการชน    
ที่มา : เดชา บุญค้ า (2538 : 38) 
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  ดังนั้นการจัดรูปแบบการสัญจรทางเท้า ขนาดความกว้างของทางเท้าจะต้อง
ค านึงถึงระยะที่เหมาะสมที่สุดกับจ านวนผู้ใช้ภายในสวนสาธารณะ การจัดรูปแบบการสัญจรให้ 
     2.3.2.4 ที่จอดรถ 
  บริเวณที่จอดรถนับเป็นการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอยางหนึ่ง ตัวลานจอดรถอาจ
ท าให้บริเวณโดยรวมเสียทัศนียภาพได้ ถ้าการจัดวางต าแหน่งไม่สัมพันธ์กับความสูงของพื้นที่และขาด
ความกลมกลืนกับส่วนอื่นๆ ของบริเวณ ในการจัดวางบริเวณจะต้องค านึงถึงขนาดของยานพาหนะให้
มากๆ และจะตอ้งจัดพื้นที่ให้มีขนาดเพียงพอซึ่งจะต้องดูระยะความยาว และความกว้างทั้งหมดของรถ  
  ในบริเวณลานจอดรถที่มีขนาดใหญ่ สามารถให้แลดูนุ่มได้ด้วยการลดระดับลง
ให้ต่ ากว่าสายตาและใช้ต้นไม้เข้าช่วย การประมาณเนื้อที่ส าหรับจอดรถ อาจใช้ตัวเลข 24 - 30 ตาราง
เมตร/คัน เราอาจจัดวางให้บริการเชื่อมต่อกับบริเวณจอดรถได้ แต่ถ้าจะให้ดีแล้วควรจะแยกออกจาก
กันเพื่อลดปัญหาการรบกวนซึ่งกันและกัน 
  ในการจัดที่จอดรถควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ขนาดของที่จอดรถ ให้คิดเป็นตารางเมตรและแสดงเป็นระยะกว้างยาวที่ 
ต้องการและที่มีอยู ่

2) มุมที่รถจะจอดควรเป็นเท่าใด 90 องศา 60 องศา หรือ 45 องศา 
3) ทิศทางการแล่นของรถไปยังจุดต่างๆ ของบริเวณ 
4) ประเภทของที่จอดรถ ผู้ขับจอดเองหรือมีคนน าไปจอดให้ 
5) ความกว้างของช่องจอด 2.40 เมตร 2.70 เมตร หรือ 3.00 เมตร 
6) ความสวยงาม การลดระดับพื้นบริเวณที่จอดรถให้ต่ ากว่าระดับสายตาปลูก 

ต้นไม้นั่ง การให้แสงสว่างและวัสดุหรือลาดพื้น ดังนั้นในส่วนของที่จอดรถขนาดของพื้นที่และความ
กว้างของช่องที่จอดรถ โดยค านึงถึงจ านวนและประเภทของรถที่เข้ามาจอดภายในพื้นที่สวนสาธารณะ 
การใช้วัสดุพืชพรรณในการปิดกั้นมุมมองบริเวณที่จอดรถที่เป็นมุมมองไม่ดีสามารถช่วยสร้าง
ทัศนียภาพและบรรยากาศที่ดีให้กับพื้นที่จอดรถ ต าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ทางเข้า - ออกที่สะดวก โดย
เชื่อมโยงกับถนนภายนอกโครงการที่มีรถผ่านแล่นไปมา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 รูปแบบของการท ามุมที่จอดรถแบบต่างๆ 
ที่มา : https://www.tca.or.th 
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  ที่จอดรถท ามุม 90 องศา ใช้พื้นที่ 20.50 ตารางเมตร/คัน 
  ที่จอดรถท ามุม 60 องศา ใช้พื้นที่ 27.05 ตารางเมตร/คัน 
  ที่จอดรถท ามุม 45 องศา ใช้พื้นที่ 27.15 ตารางเมตร/คัน 
 2.3.3 แนวความคิดด้านการระบายน้ า 
         การระบายน้ า (Drainage) หมายถึง การจัดการน้ าที่มากเกินความต้องการออกจาก
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อให้สภาพเหมาะสมต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์  
         การปรับปรุงสภาพทางระบายน้ า เพื่อให้น้ าที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามล าทาง
น้ าได้สะดวกหรือช่วยให้กระแสน้ าไหลเร็วยิ่งขึ้น อันเป็นการบรรเทาความเสียหายจากน้ าท่วมขังได้ 
โดยใช้วิธีการดังนี้ ขุดลอกท่อระบายน้ าให้น้ าไหลสะดวก ก าจัดวัชพืช และรื้อท าลายสิ่งกีดขวางทางน้ า
ไหลให้ออกไปจนหมดสิ้น ให้หาแนวทางขุดท าทางระบายน้ าใหม่เป็นล าน้ าสายตรงให้น้ าไหลสะดวก 
          2.3.3.1 การระบายน้ าใต้ผิวดิน (Subsurface Drainage) การระบายน้ า ระบายน้ า
ใต้ผิวดิน หมายถึง การจัดการน้ าส่วนที่เป็นอิสระ (Free water) ที่อยู่ในดินบริเวณเขตรากพืชออกจาก
ดินโดยการสร้างความแตกต่างของระดับน้ าใต้ผิวดินขึ้น เพื่อให้น้ าดังกล่าวไหลออกจากดิน ไปสู่ท่อ
ระบายน้ าหรือคูระบายน้ า จนกระทั่งผิวดินชั้นที่อิ่มตัวไปด้วยน้ ามีความชื้นลดลง เหมาะกับความ
ต้องการของพืช 
        ระบบระบายน้ าใต้ดิน คือ อาคารระบายน้ าต่างๆ ที่จัดวางไว้เพื่อท าหน้าที่
ระบายน้ าใต้ดินออกไปสู่ที่ทิ้งน้ า ระบบระบายน้ าใต้ดินที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมีอยู่ 5 แบบคือ 

1) ท่อระบายน้ าแบบขนาน (Gridiron or parallel) เป็นระบบระบายน้ า 
เหมาะจะน ามาใช้กับพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม เนื้อดินสม่ าเสมอลักษณะการระบายน้ า
แบบนี้จะฝังท่อระบายน้ าเป็นระยะๆ โดยท่อน้ าจะตั้งฉากกับท่อประธาน (Main line) และท่อ
ประธานจะท าหน้าที่รับน้ าจากท่อระบายน้ าไปยังที่ทิ้งน้ า (Out let) 

2) ระบบก้างปลา (Herringbone System) ระบบระบายน้ าแบบนี้ 
เหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีลักษณะของพื้นที่เป็นร่องระบายน้ าแบบธรรมชาติแบบตื้นๆ และมีความลาดเท
ของพื้นที่ที่ลาดมาหากันทั้งสองข้าง การวางท่อระบายน้ านี้จะคล้ายกับระบบท่อขนานจะต่างกันที่
ระบบก้างปลาจะต่อท่อระบายน้ าท ามุมกับท่อประธานมีลักษณะคล้ายก้างปลา 

3) ระบบท่อประธานคู่ (Double main System) การระบายน้ าระบบนี ้
เหมาะส าหรับพื้นที่มีลักษณะเป็นร่องน้ าธรรมชาติแบบตื้นๆ โดยมีความลาดเทของพื้นที่ที่ลาดมาหา
กันทั้งสองด้าน ลักษณะคล้ายรูปตัววี การระบายน้ าจะแบ่งออกเป็น 2 แปลง โดยใช้จุดกึ่งกลางของ
ร่องระบายน้ าเป็นเส้นแบ่งเขต การวางท่อจะดัดแปลงมาจากระบบก้างปลา ต่างกันที่ระบบประธานคู่ 
จะใช้ท่อประธานรับน้ าจากท่อระบายน้ าในแปลงท่อละฝั่ง โดยวางท่อประธานไว้ตรงกลางระหว่างร่อง
น้ าจ านวน 2 ท่อ เพื่อไว้รับน้ าจากท่อระบายน้ าในพื้นที 
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4) ระบบไร้รูปแบบ (Random System) ระบบระบายน้ าแบบนี้จะใช้กบัพื้นที่ 
ที่มีแอ่งน้ ากระจายอยู่ทั่วพื้นที่ และไม่ต้องการวางระบบระบายน้ าทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนในการ
สร้างระบบระบายน้ า การระบายน้ าจะต่อท่อประธานเชื่อมโยงไปยังแอ่งน้ า แต่ละจุดที่กระจายตัวอยู่
ในพื้นที่ และในแอ่งน้ าแต่ละจุดจะมีท่อระบายน้ าเชื่อมต่อกับท่อประธาน เพื่อระบายน้ าจากแอ่งสู่ท่อ
ประธาน 

5) ระบบสกัดกั้น (Interception System) ระบบระบายน้ าแบบนี้จะใช้กับ 
พื้นที่ที่มีน้ าใต้ดินไหลซึมมาจากที่สูงเข้ามาในพื้นที่ การระบายน้ าระบบนี้จะสกัดกั้นการไหลซึมของน้ า
ซึ่งไหลในทางราบเหนือชั้นดินที่ซึมผ่านได้ยาก และมีระดับสูงอยู่ใกล้ระดับผิวดิน การระบายน้ า
ลักษณะแบบนี้ จะท าโดยการวางท่อระบายน้ าไว้บนชั้นดินที่น้ าซึมผ่านไหลได้ยาก ในแนวขนานที่มี
น้ าซึมออกมาและให้มีความลาดเทของท่อไปทางด้านทิ้งน้ า เป็นการสกัดกั้นไม่ให้ไหลเข้าพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
ระบบท่อขนาน (Gridiron or Parallel System)                ระบบก้างปลา (Herringbone System) 
 
 
 
 
 

 
ระบบท่อประธานคู่ (Double Main System)               ระบบไร้รูปแบบ (Random System) 
 
 
 
 
 

ระบบสกัดกัน (Interception System) 
ภาพที่ 2.8 การระบายน้ าใต้ผิวดินแบบต่างๆ 
ที่มา : https://www.faed.mju.ac.th 
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           2.3.3.2 การระบายน้ าบนพื้นที่ราบ ที่ราบเพื่อการใช้สอยส่วนใหญ่ เช่นสนามกีฬา 
คอร์ดกีฬา เฉลียง ลาน สวนบนดาดฟ้าฯลฯ เหล่านี้ต้องการพื้นที่ที่ราบและแห้งตามที่ราบจริงๆน้ าจะ
ไม่ระบาย ดังนั้นจึงต้องเอียงพื้นที่เล็กน้อยให้ลาดไปสู่ทางระบายน้ า การระบายน้ ามีหลายวิธีดังนี้  

1) ระนาบเอียง (Slope Plane) เพียงแต่ลาดเอียงลงไปข้างใดข้างหนึ่ง  
เพื่อให้ไหลพ้นจากพื้นที่ทางด้านต่ าอาคารจะตั้งอยู่ทางด้านสูงของระนาบ เพื่อป้องกันน้ าท่วมอาคาร
วิธีนี้ง่ายสุดโดยเฉพาะเมื่อน้ าที่ระบายออกไปนั้น สามารถซึมลงไปในภูมิทัศน์บริเวณนั้นแต่ก็มีปัญหาใน
เรื่องการรวมน้ า เพราะน้ าจะไหลกระจายไปตามทางของด้านที่ลดลง 

2) ระนาบเอียงและแอ่ง (Sloping Plane with valley) เริ่มโดยการ 
เอียงระนาบจากด้านอาคาร เมื่อห่างออกไประยะหนึ่งลาดขึ้น ท าให้เกิดแอ่งตรงกลางและแอ่งนี้จะรับ
น้ าให้ไหลไปสู่ทางระบายน้ า 

3) ระบบกรวย (Funnel System) จะมีรูระบายอยู่ประมาณกลาง 
บริเวณแล้วท าระดับทุกๆด้านให้ลาดมาสู่รูระบายน้ าปกติในชุมชนหนาแน่นจะใช้วิธีนี้ เพราะส่วนใหญ่
จะมีอาคารล้อมรอบ ข้อเสียของวิธีนี้คือ ต้องใช้ระบบท่อที่มีราคาแพงและเสี่ยงต่อน้ าท่วมถ้าท่อตัน
เนื่องจากไม่มีการจัดการทางระบายน้ าเผื่อไว ้ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 การระบายน้ าบนพื้นที่ราบ(Surface Drainage System) 
ที่มา : สุกัญญา ชัยพงษ์, (2543 : 45) 
 
  2.3.3.3 ช่องระบายน้ า ช่องระบายน้ าหมายถึง ช่องที่รวมน้ าจากผิวดินแล้วน า
น้ าไปตามท่อที่ฝังอยู่ใต้ผิวดินสู่ที่ทิ้งน้ าไม่ใช้ระบบที่ใช้ระบายน้ าที่ขังอยู่ใต้ดินปกติช่องระบายน้ ามีอยู่ 
5 ชนิดใหญ่คือ 

1) ช่องระบายน้ าจากบริเวณ (Area Drain) หมายถึงช่องรับน้ าที่รวม
จากบริเวณเฉพาะแห่งใดแห่งหน่ึงลงสู่ท่อใต้ดิน จุดที่ตั้งของท่อระบายน้ าจากบริเวณจะต้องต้ังอยู่ในจุด
ต่ าสุดของบริเวณ และมีตะแกรงปิดหน้าเพื่อดักผงขยะและกันการเหยียบ 

2) บ่อดักน้ า (Catch Basin) เหมือนช่องระบายน้ าบริเวณข้างต้น
เพียงแต่มีบ่อที่มีก้นบ่อที่ลึกต่ ากว่าปากท่อระบายออกเพื่อรับตะกอนกันท่อตัน บริเวณที่ควรใช้จึงควร
เป็นที่ที่มีตะกอนที่เกิดจากการกัดเซาะมากหรือเป็นบริเวณที่มีฝุ่นมาก 
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3) รางระบายน้ าแบบฝรั่งเศส (French Drain) เป็นรางตัดน้ ารูปยาว
ส าหรับดักน้ าตามขอบพ้ืนที่ที่เป็นรูปยาว เมื่อรับน้ าแล้วจึงปล่อยเข้าท่อต่อไป 

4) ท่อลอด (Culvert) คือท่อที่ฝังลอดถนนหรือทางเท้า เพื่อระบายน้ า
อีกข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งของถนน 
  ดังนั้นระบบการระบายน้ ามีหลายแบบให้เลือกใช้ การเลือกใช้รูปแบบระบบ
ระบายน้ าควรค านึงถึงสภาพของบริเวณและลักษณะพื้นที่ของโครงการ เช่น ท่อระบายน้ าแบบขนาน
เป้นระบบระบายน้ าที่เหมาะจะน ามาใช้กับพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นร่องน้ าธรรมชาติอื่นๆ โดยมีความลาด
เทของพ้ืนที่ลาดเทมาหากันสองด้าน ลักษณะคล้ายรูปตัววีเป็นต้น (เดชา บุญค้ า, 2538 : 62) 
 2.3.4 อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

2.3.4.1 สิ่งก่อสร้างและสิ่งประกอบบริเวณ 
จ าแนกประเภทสิ่งก่อสร้างและสิ่งประกอบบริเวณ ได้แก่ ม้านั่ง เก้าอี้ ที่ใช้งานสาธารณะมีความ
แตกต่างสามารถจ าแนกได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี ้

2) ที่นั่งที่ใช้เพียงช่ัวครู่ ได้แก่ การนั่งเป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณไม่เกิน 15 
นาที เช่น การนั่งรอรถประจ าทางหรือนั่งพักผ่อนนะหว่างทางเพียงชั่วครู่ ก่อนที่จะท ากิจกรรมอื่นๆ
ต่อไป ที่นั่งประเภทนี้มักใช้ในบริเวณทางเท้าบริเวณขายเครื่องดื่ม หรือบริเวณที่รอนัดลักษณะของที่นั่ง
ประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นที่นั่งที่สบายมากนัก มีข้อจ ากัดในการใช้สอยเพียงในเรื่ องความสูง และ
ขนาดความกว้างของที่นั่งนั้น กล่าวคือ มีความสูงอยู่ระหว่าง 40 - 50 เซนติเมตร และความกว้างของที่
นั่งมีขนาด 25 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย ไม่จ าเป็นต้องมีพนักพิง การออกแบบอาจจัดวางในลักษณะม้า
นั่งเดี่ยว ม้านั่งยาว หรือที่นั่งที่เกิดจากการใช้สอยอย่างอื่น นอกระบะต้นไม้หรือก าแพงดินที่ท าขอบให้
นั่งได้ เป็นต้น 

3) ที่นั่งแบบนั่งเพื่อผ่อนคลาย ได้แก่ การนั่งพักผ่อนหรือผ่อนคลาย 
ความเครียด เช่น ที่นั่งในสวนสาธารณะที่นั่งบริเวณทางเท้าที่มีผู้คนไม่พลุกพล่านมากนัก ลักษณะที่นั่ง
ประเภทนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงความสบายในการนั่ง ควรมีพนักพิงที่นั่งและพนักลาดเอียงได้ตามส่วน
สรีระ อาจเป็นม้านั่งเดี่ยวหรือม้านั่งยาวก็ได้ บางครั้งที่นั่งแบบผ่อนคลายอาจเป็นที่นั่งที่อยู่ติดกับ
โครงสร้างอื่นได้ เช่น ก าแพงดินด้านหลังป้าย โดยท าโครงสร้างของที่นั่งต่อเนื่องเชื่อมเข้ากับโครงสร้าง
นั้นๆ สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบม้านั่ง เหมือนกับเกณฑ์ในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณะทั่วไป กล่าวคือตรงตามการใช้สอย มีความทนทานต่อการใช้สอยและสภาพอากาศ มีรูปที่
กลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบ หากเป็นไปได้ควรวัสดุที่เป็นวัสดุพ้ืนเมือง 

4) การก าหนดต าแหน่ง สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการก าหนดต าแหน่งคือ
จะต้องไม่ให้ที่นั่งกีดขวางเส้นทางสัญจร ที่นั่งแบบผ่อนคลายจ าเป็นต้องเว้นระยะห่างจากขอบเขตทาง
สัญจรออกมาประมาณ 1.50 เมตร เป็นอย่างน้อยแต่ให้หันหน้าเข้าสู่เส้นทางสัญจรนั้น เพื่อความรู้สึก
เป็นส่วนตัวแยกออกจากบริเวณที่มีกิจกรรมที่เคลื่อนที่อันน าไปสู่ความรู้สึกผ่อนคลาย การจัดที่นั่ง
จะต้องไม่บดบังระยะมองของผู้เข้าถึงหรือผู้ที่ผ่านไปมาที่จะมองเห็นรูปที่น่าสนใจในบริเวณและจะต้อง
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ไม่ดโูดดเด่นเป็นเป้าสายตา บริเวณที่นั่งควรมีความสัมพันธ์กับสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น เช่น ถังขยะ ที่
ดื่มน้ า ดังนั้นการค านึงถึงระยะห่างจากสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรค านึงถึงเป็นอย่างมาก เช่น ถังขยะ ที่
ดื่มน้ า ควรอยู่ใกล้สามารถเดินถึงไม่เกิน 7 - 10 เมตร และสามารถมองเห็นสิ่งอ านวยสะดวกได้ชัดเจน 

5) ลักษณะการจัดวางและการจัดสภาพแวดล้อม มีผลต่อบรรยากาศของ
การนั่งในบริเวณนั้น การจัดวางที่นั่งเป็นลักษณะมุมฉากหรือลักษณะโค้งขาเป็นลักษณะที่ส่งเสริมใน
การพูดคุย การจัดในแนวตรงเป็นลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดการพุดคุยหรือเป็นส่วนตัวก็ได้ และการจัด
วางที่นั่งแบบโค้งออกเป็นลักษณะที่สนับสนุนให้เกิดความเปน็ส่วนตัวมากกว่าแบบอ่ืนๆ 
  ดังนั้นส่วนที่เป็นสิ่งก่อสร้างและสิ่งประกอบบริเวณ ในการออกแบบใช้สอยใน
เรื่องความสูง และขนาดความกว้างของที่นั่งอยู่ที่ 40 - 50 เซนติเมตร และความกว้างมีขนาด 
25 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย ที่นั่งแบบผ่อนคลายจ าเป็นต้องเว้นระยะห่างจากขอบเขตทางสัญจร
ออกมาประมาณ 1.50 เมตร เป็นอย่างน้อย วัสดุที่ใช้สอยมีความทนทานต่อการใช้สอยและ
สภาพอากาศ มีรูปที่กลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบ หากเป็นไปได้ควรวัสดุที่เป็นวัสดุพื้นเมือง 
  2.3.4.2 ป้าย หน้าที่หลักของป้าย คือ การสื่อสารข้อมูลซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจ
เป็นเรื่องราว เป็นป้ายชี้ทาง ป้ายออกกฎเกณฑ์หรืออื่นๆ ที่คนใช้บริการหรือสัญจรไปมาควรรู้เพื่อ
ความเป็นระเบียบและความชัดแจ้งในการสื่อสาร ป้ายเหล่านี้ควรจัดวางอย่างเป็นระบบเช่น ป้ายที่ติด
อยู่บริเวณใกล้ๆ กันอาจรวมใช้โครงสร้างเดียวกันก็ได้ก็จะเกิดความเป้นระเบียบเรียบร้อยต่อสถานที่
หรืออาจใช้โครงสร้างอื่นๆ ในการติดป้ายข้อมูลเหล่านี้ก็ได้ เช่น เสาไฟฟ้า เป็นต้นในการออกแบบป้าย
ต่างๆ ในที่สาธารณะมีเกณฑ์ต่างๆ หลายประการที่ต้องพิจารณา ได้แก่ความชัดเจน ได้แก่ การที่มีป้าย
ที่มีลักษณะแบบเห็นได้ง่าย อ่านออก 
ได้ตามระยะการมองเห็นที่ต้องการ ความชัดเจนขึ้นอยู่กับขนาด สี ความสูง และฉากหลังของป้าย
รวมถึงขนาดของตัวอักษรด้วย 

1) ในเรื่องขนาดของป้าย ได้มีผู้ทดลองในเรื่องการเปรียบเทียบ 
ขนาดของป้ายสีขาวกับระยะทางที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนดังนี้ 
   ระยะ 14 เมตร ขนาด 1.5 ตารางเมตร 
   ระยะ 23 เมตร ขนาด 1.5 ตารางเมตร 
   ระยะ 32 เมตร ขนาด 2.7 ตารางเมตร 
   ระยะ 45 เมตร ขนาด 4.7 ตารางเมตร 

2) ในด้านสีของป้ายพบว่า ป้ายสีเหลืองเป็นสีที่เห็นได้ชัดมากที่สุด  
สีที่มีความชัดเจนจะดึงดูดความสนใจได้น้อยที่สุดคือสีเทา นอกจากนี้ความตัดกันระหว่างรูปลักษณ์ 
หรือตัวอักษรกับพ้ืนของป้ายก็มีความส าคัญด้วย 
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3) ความสูงของป้าย ป้ายควรอยู่ในระดับสายตา หรือระดับเหนือ 
ศีรษะมนุษย์ ป้ายที่อยู่ในบริเวณที่มีคนเดินผ่านทั่วไป มักมีความสูง 1.07-1.20 เมตร จากพื้นถึงระดับ
ขอบล่างของป้าย แต่หากเป็นที่โล่งป้ายอาจมีระดับต่ ากว่าสายตา ในบางกรณีมีการใช้ป้ายในระดับเตี้ย 
เพื่อลดปัญหาการบดบังทางสายตามักใช้ในป้ายประเภทข้อมูล ป้ายบอกทิศทางและป้ายบอกสถานที่ 
ในกรณีที่ใช้ป้ายเตี้ย ควรแน่ใจว่าได้ทิ้งโล่งบริเวณหน้าป้ายห่างจากบริเวณทางสัญจรพอผู้ที่เดินผ่านไป
มาสังเกตเห็นป้ายได้โดยไม่ต้องเดินผ่านไปเลย 

4) ฉากหลังของป้ายก็มีความส าคัญ หากฉากหลังมีความสับสนวุ่นวาย
หรือมีป้ายมากมายหลายอันอยู่ในบริเวณ ก็มีแนวโน้มว่าป้ายเหล่านั้นจะลดความชัดเจนลงไป หรือ
หากด้านหลังป้ายมีสิ่งประกอบถนนในขนาดและรูปร่างใกล้เคียงหลายอันอาจท าให้ป้ายนั้นขาดความ
ชัดเจนลงไปเช่นเดียวกัน 

6) ต าแหน่งของป้าย การติดตั้งควรค านึงถึงต าแหน่งว่าต้องการสื่อสาร
ข้อมูลใดในขณะที่ผู้นั้นอยู่ต าแหน่งใด หรือป้ายควรจะมองเห็นภาพอะไรบ้าง ในกรณีที่เป็นป้ายข้อมูล
และต าแหน่งของป้ายควรจัดระยะและจัดระเบียบเพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจรอาจเป้นอุปสรรค
ส าหรับผู้ที่ผานไปมาได ้

7) ความสวยงาม ตัวป้ายควรจะมีลักษณะที่เรียบร้อย เห็นตัวอักษรหรือ
รูปสัญลักษณ์ที่ชัดเจน แต่โครงสร้างของป้ายอาจท ารายละเอียดให้แสดงถึงวัฒนธรรมของสถานที่ก็ได้ 

8) เกณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วมีเกณฑ์อื่นๆ โดยทั่วไป เช่น 
ความแข็งแรง ความคงทนต่อสภาพอากาศ และไม่ควรมีความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อม 
  ดังนั้นป้ายที่ดีควรมีความชัดเจน เพื่อความสะดวกสบายต่อผู้ใช้ อยู่ในระดับ
สายตา หรือระดับเหนือศีรษะมนุษย์ ป้ายที่อยู่ในบริเวณที่คนเดินผ่านทั่วไปมักมีความสูง 1.07-1.20 เมตร 
จากพื้นถึงระดับของขอบล่างของป้ายต าแหน่งของป้ายควรจัดระยะและระเบียบไม่ให้กีดขวางทาง
สัญจรเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ผ่านไปมา 
  2.3.4.3 ถังขยะ เป็นส่วนหนึ่งในส่วนประกอบภูมิทัศน์ที่จ าเป็นต้องมี เพื่อช่วย
ในการเก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเหลือใช้จากการใช้งานของคน ยิ่งบริเวณที่มีคนเข้าไปใช้มากยิ่ง
จ าเป็นต้องมี โดยต้องค านึงถึงรูปแบบลักษณะให้เหมาะสมในแต่ละบริเวณนั้นด้วย เกณฑ์ในการ
ออกแบบ 

1) ควรมีรูปแบบที่กลมกลืน เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหรือบริเวณ และ 
เป็นส่วนประดับทางเดินเท้าให้ดูสวยงาม ไม่ก่อให้เกิดความไม่น่าดู ถึงแม้ถังขยะเป็นสิ่งที่ต้องเห็นได้
ชัดเจน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโดดเด่นออกมาจนกลายเป็นจุดเด่น หรือเป็นจุดสนใจของบริเวณ
จนเกินไป ถ้าสามารถรวมถังขยะเข้ากับสิ่งประกอบภูมิทัศน์อื่นๆ (Site Furniture) ได้ก็จะท าให้เกิด
การใช้งานหลากหลายชนิด (Multi - Purpose) ได้ เช่น เสาไฟฟ้าที่มีถังขยะติดอยู่ด้านล่างเป็นต้น 
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2) ต าแหน่งและจ านวนถังขยะ จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นสัดส่วนกัน เช่น  
บริเวณทางเดินจะมีน้อยกว่าบริเวณปิกนิก การจัดวางต้องไม่เกะกะกีดขวางการจราจร และเข้าถึงได้ง่ายด้วย 

3) ถังขยะมีหลายลักษณะหลายรูปแบบแล้วแต่การเลือกน ามาใช้แต่สิ่ง
ที่ต้องค านึงถึงคือความสะดวกในการใช้ ความแข็งแรงทนทาน ความสะดวกในการดูแลรักษาและเก็บ
ขยะรวมไปถึงความสะอาดเรียบร้อยสวยงามด้วย 

4) ที่ตั้งของถังขยะ ควรตั้งอยู่ในต าแหน่งที่มีคนใช้งานมาก เช่นบริเวณ
ที่จัดนั่งกันเป็นกลุ่ม บริเวณที่มีการยืนรอเข้าแถวกันหรือบริเวณแนวทางเดินหลักที่คนผ่านไปมาเป็น
จ านวนมาก 

5) ขนาดของถังขยะ ในบริเวณทั่วไปแล้วไม่จ าเป็นต้องมีขนาดใหญ่มาก
นัก สิ่งที่จะช่วยในการก าหนดขนาด ได้แก่ ความถี่ของช่วงเวลาที่มีการน าขยะไปทิ้ง เช่นหนึ่งวันทุก
สองวัน หรือทุกสัปดาห์ การจัดให้มีถังขยะขนาดเล็กกระจายอยู่หลายๆอันจะดีกว่าการจัดให้มีถังขยะ
ขนาดใหญ่และมีจ านวนน้อย 

6) ความสูงที่พอเหมาะ ส าหรับการทิ้งขยะอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 เมตร 
7) ถังขยะควรมีฝาปิด ถ้าเป็นไปได้ถังขยะที่มีฝาปิดจะช่วยไม่ให้ลมพัด

ขยะปลิวกระจัดกระจาย กันมิให้สุนัขมาคุ้ยและน้ าฝนไม่ตกลงไปขังเฉอะแฉะอยู่ภายใน 
8) วัสดุมีได้หลายชนิด โดยค านึงถึงความทนทานต่อสภาพดินฟ้า

อากาศกลางแจ้ง ความทนทานต่อรอยขีดข่วน ความทนทานต่อการใช้งานในที่สาธารณะ เช่น 
อะลูมิเนียม เหล็ก ไฟเบอร์กลาส คอนกรีต โดยค านึงถึงรูปแบบ สีสัน และวัสดุที่กลมกลืนกับ
ส่วนประกอบในบริเวณนั้นๆอันหมายถึงม้าน่ัง รั้ว ก าแพง วัสดุปูพ้ืน เป็นต้น 
  ดังนั้น ในส่วนที่เป็นถังขยะจะต้องมีรูปแบบที่กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่ง 
ของทางเดินหรือบริเวณและเป็นส่วนประดับทางเดินเท้าให้ดูสวยงาม โดยการรวมถังขยะเข้ากับสิ่ง
ประกอบภูมิทัศน์อื่นๆ (Site Furniture )  ได้ก็จะท า ให้ เกิดการใช้งานหลากหลายชนิด  
(Multi-Purpose) ได้ เช่น เสาไฟฟ้าที่มีถังขยะติดอยู่ด้านล่าง ความสูงที่พอเหมาะ ส าหรับการทิ้งขยะ
อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 เมตร ที่ตั้งของถังขยะ ควรตั้งอยู่ในต าแหน่งที่มีคนใช้งานมาก การจัดวางต้อง
ไม่เกะกะกีดขวางการจราจร และเข้าถึงได้ง่ายด้วย 

 
2.4 กฎหมาย EIA 
 2.4.1 ความหมายของ EIA 
        EIA (Environmental Impact Assessment Report)  หมายถึงการท ารายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจาก
การพัฒนาโครงการ  เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ ช่วยหาทางป้องกันผลกระทบในทางลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นในโครงการนั้นให้เกิดน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่
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สามารถฟื้นคืนกลับมาได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักบริหารหรือผู้ประกอบการว่ าสมควร
ด าเนินโครงการนั้นต่อหรือไม่ การท า EIA จะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากได้รับการวางแผนป้องกัน
ปัญหาต่างๆ  ตั้งแต่ขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมของโครงการและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังด าเนินโครงการไปแล้ว โดยในรายงาน EIA จะมีการก าหนดมาตรการป้องกัน 
และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบเป็นหัวข้อหลักที่ส าคัญของรายงานอีกด้วย  
 2.4.2 ความส าคัณของ EIA 
        EIA ส าคัญมากเพราะกฎหมายก าหนดไว้ ถ้าโครงการไหนไม่ผ่าน EIA ก็จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ไม่สามารถออกใบอนุญาตจัดสรรโครงการ หรือกรณีก่อสร้าง
ไปแล้วเกิดมีผู้คัดค้านผลการยื่นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็จะต้อง
หยุดด าเนินการก่อสร้างทันที โดยปกติเจ้าของโครงการก่อนจะเริ่มด าเนินงานก่อสร้าง จะจัดท า
เอกสารรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปยังส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(สวผ.) โดยจะใช้ระยะเวลาในการจัดท ารายงานประมาณ 6 เดือน ถ้ายื่นรายงานไปแล้วไม่ผ่าน
ก็จะไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างได้ จะต้องท าการแก้ไขจนกว่าจะผ่าน  
 2.4.3 ศึกษาและวิเคราะห์ EIA 
        2.4.3.1. ทรัพยากรกายภาพ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบ เช่น ดิน น้ า อากาศ เสียง 
ว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
            2.4.3.2 ทรัพยากรชีวภาพ การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่มีต่อระบบ
นิเวศน์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สตัว์น้ า ปะการัง เป็นต้น 

          2.4.3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทั้งทางกายภาพ และชีวภาพของมนุษย์ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
        2.4.3.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต จะเป็นการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อมนุษย์ 
ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม รวมถึงทัศนียภาพ 
คุณค่า ความสวยงาม (กฎหมาย EIA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สบืค้นจาก https://thinkofliving.com) 

 
2.5 กรณีศึกษา 

 ได้การศึกษาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายกับพื้นที่โครงการ 3 โครงการ คือ สวนสันติภาพ สวน
จตุจักร สวนกีฬารามอินทรา จากการพิจารณาเลือกสวนตัวอย่างสวนสาธารณะ ซึ่งมีลักษณะกิจกรรม
ภายในพื้นที่มีแนวทางกิจกรรมคล้ายกับพื้นที่ที่ต้องการออกแบบ ภายในพื้นที่โครงการมีกิจกรรม
ประเภท ออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนและการให้บริการบุคคลทั่วไป และ
ชุมชนรอบๆพื้นที่โครงการ จึงสามารถใช้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรม รูปแบบการเลืกใช้พรรณไม้ 
ระบบการสัญจร รูปแบบม้านั่ง ระบบการจัดเก็บขยะ เพื่อน าไปศึกษากับพื้นที่ที่ศึกษาได้ 

2.5.1 สวนสันติภาพ  

https://thinkofliving.com/
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 สวน สันติภาพ สร้างขึ้นบนที่ดินซึ่งกรุงเทพมหานครเช่าจากส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์หลังจากผู้เช่าเดิม คือ การเคหะแห่งชาติ ที่จัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนมา
นานได้หมดสัญญาเช่าลง ด้วยที่ตั้งของที่ดินผืนกว้างแห่งน้ีอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมือง ซึ่งพื้นที่สี
เขียวขนาดใหญ่เพื่อสาธารณะประโยชน์ และสิ่งแวดล้อมหาได้ยากยิ่ง กรุงเทพมหานครเล็งเห็น
ความส าคัญดังกล่าวจึงน ามาจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ โดยมีสัญญาเช่า 30 ปี  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2533 เป็นต้นมา และเริ่มก่อสร้างสวนในปี 2540 หลังจากย้ายสิ่งปลูกสร้างผู้ครอบครองและผู้บุกรุก
ออกจากพื้นที่ สวนสันติภาพเปิดบริการเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2541 ช่ือสวนแห่งนี้ตั้งขึ้น
เพื่อระลึกถึงวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2488 เป็นวันยุติความโหดร้าย
ของสงคราม และวันเริ่มต้นของสันติภาพความสงบสุขแห่งมวลมนุษยชาติอีกครั้ง (สวนสาธารณะ 
ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม สืบค้นจาก https://minpininteraction.com) 
 

ภาพที่ 2.10 สวนสันติภาพ 
ที่มา : https://minpininteraction.com 
 

  ประเภท       สวนชุมชน 
  ที่ตั้ง        ถนนราชวิถ ี
  เนื้อที่        20 ไร่ 80 ตารางวา 
  วันเปิดท าการ 16 สิงหาคม พ.ศ.2541 
  สถานะท าการ 05.00 – 21.00 น. ทุกวัน 
  ผู้ด าเนินการ กรุงเทพมหานคร 

 

https://minpininteraction.com/
https://minpininteraction.com/
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ตารางที่ 2.5 การศึกษาสวนสันติภาพ 

เรื่องที่ศึกษา  ภาพการศึกษา   รายละเอียด 

1 รูปแบบม้านั่ง                  - ม้านั่ง มีการจัดตั้งม้านั่งไว้ตามจุดต่างๆ 
                     ของทางเดินเท้า เพื่อใช้เป็นที่นั่งพักผ่อน  

             ส่วนที่นั่งเดี่ยวจะเป็นที่นั่งโครงเหล็ก 
             และใช้ไม้ท าเป็นที่นั่ง 
 
 

2 ระบบการ            - ทางเท้า มีความกว้าง 1.00 - 2.00 เมตร 
สัญจร                   ใช้เป็นทางเดินเชื่อมต่อได้ทุกพื้นที่กิจกรรม 

             วัสดุที่ใช้เป็นแผ่นพื้นซีแพคและยางมะตอย 
 

 
3 ระบบการจัดเก็บ               - ถังขยะจะตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ที่มีม้านั่ง 
และท าลายขยะ               และตามทางเดินเป็นระยะ  ๆแต่ห่างจะไม่ 
                เท่ากัน ไม่มีการแยกขยะ มีฝาปิด 
 
 

 
4 พืชพรรณไม้พุ่ม            - พืชพรรณส่วนใหญ่จะเน้นสีสัน และไม้
และไม้คลุมดิน             ให้ร่มเงาที่มีขนาดใหญ่ และมีการใช้ 
              หญ้านวลน้อยปลูกคลุมดิน 
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ตารางที่ 2.5 การศึกษาสวนสันติภาพ (ต่อ) 

เรื่องที่ศึกษา  ภาพการศึกษา   รายละเอียด 

       
5 พื้นที่ท ากิจกรรม                  - พื้ นที่ ท ากิ จกรรมจะเป็ นลาน
อเนกประสงค์                  ปูด้วยบล็อคตัวหนอน 

 
 
 

 
  
6 ป้าย                    - ป้ายบอกทาง จะบอกตามจุด
ต่างๆ         มีลูกศรบอกทางต่างๆ 

 
 
 

 

 
 2.5.2 สวนจตุจักร 
 สวน จตุจักร เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชนทั้งหลายที่
ตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนและสิ่งแวดล้อม ยังคงมีอนุสรณ์เป็นประจักษ์พยาน
แห่งความร่วมมือในครั้งนั้นที่ยังคงตกแต่งเพิ่มความงามเป็นสัญลักษณ์ของสวนสาธารณะเก่าแก่คู่เมือง
หลวง ได้แก่ หอนาฬิกา นาฬิกาดอกไม้ ประติมากรรมอาเซียน 6 ประเทศ ณ วันนี้ สวนจตุจักร คือ 
สวนสวรรค์ของประชาชน ผู้รักสุขภาพในย่านมุมเมืองด้านเหนือโดยสามารถเดิน วิ่ง ลัดเลาะเงาไม้ร่ม
ครื้นตามทางเดินที่จัดไว้ผ่านแวะเวียนชมธรรมชาติในบริเวณสวนไม้ในวรรณคดี สวนสมุนไพร แวะ
ทักทายปลาหลากชนิดที่สะพานชมปลาหรือจะคลายเครียดด้วยการพายเรือ ถีบจักรยานน้ าในสระน้ า
กลางสวน รวมทั้งสามารถเลือกใช้บริการออกก าลังกายตามฐานต่างๆ ใน “สวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติ 36 พรรษา พลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (สวนสาธารณะ 
ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม สืบค้นจาก https://minpininteraction.com) 

https://minpininteraction.com/
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ภาพที่ 2.11 สวนจตุจักร 
ที่มา : https://minpininteraction.com 
 
  ประเภท  สวนสาธารณะขนาดกลาง/สวนระดับเขต 
  ที่ตั้ง  ถนนก าแพงเพชร 
  เนื้อที ่  190 ไร่ 
  วันเปิดท าการ 4 ธันวาคม พ.ศ.2523 
  สถานะท าการ 04.30 - 21.00 น. ทุกวัน 
  ผู้ด าเนินการ  ตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://minpininteraction.com/
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ตารางที่ 2.6 การศึกษาสวนจตุจักร 

   เรื่องที่ศึกษา  ภาพจากการศึกษา   รายละเอียด 

1 รูปแบบม้านั่ง               - ม้านั่ง ภายในโครงการมีการจัดม้านั่งไว ้
                ตามจุดต่างๆของทางเดินเท้า เพื่อใช้
                เป็นที่นั่งพักผ่อน ส่วนที่นั่งเดี่ยวจะเป็นที่
                    นั่งโครงเหล็กและใช้ไม้ท าเป็นที่นั่ง 

 
   
2 ระบบการสัญจร                - ทางเดินเท้า มีขนาดความกว้าง 1.50-2.00
                   เมตร  ใช้เป็นทางเดินเชื่อมต่อได้ทุกพื้นที่ 
                      กิจกรรม วัสดุที่ใช้เป็นแผ่นพื้นซีแพค 
 
 
 
3  ระบบการจัดเก็บและ                     - เป็นถังขยะของเทศบาล ถังขยะจะตั้งตาม 
ท าลายขยะ                      จุดต่างๆ  โดยมีระยะห่างที่ไม่แน่นอนและ
                         ไม่มีการแบ่งแยกขยะ จะใส่รวมใน    
               ถังเดียวกัน 
 
 
4  พืชพรรณไม้พุม่และ                                                                                             - ไม้ยืนต้นส่วนใหญ่จะเป็นต้นหางนกยูงฝรัง่ 
ไม้คลุมดิน                        อินทนิล และปาล์ม  
                        - ไม้พุม่ส่วนใหญ่จะใช้หลากหลายชนิด สีสัน
                        ปลูกเป็นกลุ่มๆ  สลับกนัไป 
                                              ส่วนหญ้าจะใช้เป็นหญ้านวลน้อย 
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ตารางที่ 2.6 การศึกษาสวนจตุจักร (ต่อ) 

   เรื่องที่ศึกษา  ภาพจากการศึกษา   รายละเอียด 

5 ป้อมยาม               - มีส านักงานรักษาความปลอดภัยเป็นจุด 
                            ส่วนใหญ่จะอยู่ตามที่ส าหรับจอดรถ 
 
 
 
 
6 ป้าย                             - ป้ายบอกขอห้ามภายในสวนสาธารณะ     
                           มีเกือบทุกจุดภายในสวนสาธารณะ 
        
                        
 
 
7  พื้นที่ท ากิจกรรม                    - พื้นที่ท ากิจกรรมเป็นสนามหญ้า โล่งๆ   
                                มีต้นไม้ใหร้่มเงาเล็กน้อย 

 
 
 
 

 
 2.5.3 สวนกีฬารามอินทรา 
        พื้นที่เดิมของสวนกีฬารามอินทราเป็นที่ทิ้งขยะและโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยของ
ส านักรักษาความสะอาด (ปัจจุบันคือส านักสิ่งแวดล้อม) หลังจากที่งดทิ้งขยะแล้วจึงได้น าดินมาถม
กลบที่ทิ้งขยะในพื้นที่ 32 ไร่ ต่อมาในปี 2532 ส านักงานสวนสาธารณะได้เข้าท าการปลูกต้นไม้เพื่อให้
มีลักษณะเป็นสวนป่า และปลูกเพิ่มเติมอีกครั้งตามโครงการปลูกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2539 หลังจากนั้น 
กรุงเทพมหานครได้ยกเลิกโรงงานก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีบริเวณพื้นที่อีก 27 ไร่ พร้อมทั้งปรับปรุงให้
เป็นสวนสาธารณะและลานกีฬา ในปี 2543 และเปิดให้บริการอย่างทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
2548 (สวนสาธารณะ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม (สวนสาธารณะ ส านักงาน
สวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม สืบค้นจาก https://minpininteraction.com) 
 
 

https://minpininteraction.com/
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ภาพที่ 2.12 สวนกีฬารามอินทรา 
ที่มา : https://minpininteraction.com 
 
  ประเภท       สวนชุมชน 
  ที่ตั้ง       ถนนรามอินทรา 
  เนื้อที ่       59 ไร่ 36 ตารางวา 
  วันเปิดท าการ 26 ธันวาคม 2548 
  สถานะท าการ 05.00 – 21.00 น. ทุกวัน 
  ผู้ด าเนินการ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://minpininteraction.com/
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ตารางที่ 2.7 การศึกษาสวนกีฬารามอินทรา 

   เรื่องที่ศึกษา  ภาพจากการศึกษา   รายละเอียด 

1 รูปแบบม้านั่ง               - ม้านั่ง ภายในโครงการมีการจัดม้านั่งไว ้
                ตามจุดต่างๆ ของทางเดินเท้า เพื่อใช้
                เป็นที่นั่งพักผ่อน ส่วนที่นั่งเดี่ยวจะเป็นที่
                    นั่งโครงเหล็กและใช้ไม้ท าเป็นที่นั่ง 
 

 
 
2 ระบบการสัญจร                - ทางเดินเท้า มีขนาดความกว้าง 1.50-2.00
                   เมตร  ใช้เป็นทางเดินเชื่อมต่อได้ทุกพื้นที่ 
                      กิจกรรม  
 
 
 
3  ระบบการจัดเก็บและ                     -  ถั งขยะจะตั้ งตามจุดต่ างๆ โดยมี
ระยะห่าง 
ท าลายขยะ                  ที่ไม่แน่นอนและไม่มีการแบ่งแยกขยะ 
                จะใส่รวมในเดียวกัน 
 
 
 
 
4  พืชพรรณไม้พุม่และ                                                                                             - พืชพรรณส่วนใหญ่จะเน้นสีสัน และไม ้
ไม้คลุมดิน                        ให้ร่มเงาที่มีขนาดใหญ่ และมีการใช้
หญ้า                                         หญ้านวลน้อยปลูกคลุมดิน  
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ตารางที่ 2.7 การศึกษาสวนกีฬารามอินทรา (ต่อ) 

   เรื่องที่ศึกษา  ภาพจากการศึกษา   รายละเอียด 

5  เส้นทางจักรยาน                                                                                                   - ทางจักรยานส าหรับคนออกก าลังจากซึ่ง
ทาง 
                       จักรยานกับเส้นทางวิ่งหรือเดินจะเป็นคนละ
                        เส้นทางกัน 
                   
                                   
 
 
6  ป้าย                                                                                                                      -  ป้ายบอกสถานทีอ่อกก าลังกายตามจุด
ต่างๆ  
                ภายในสวนสาธารณะ 
 
 
 
 
7 พื้นที่ท ากิจกรรม                 - พื้นที่กิจกรรมเป็นที่ออกก าลังกาย
                 และมีสนามฟุตซอล บาสเก็ตบอล 
                                                                   ตะกร้อลอดห่วง และ สระว่ายน้ า 
   
 
                                            
                                  

 
 
 
 

 
 

 

 



บทที่ 3 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 

 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อนาข้อมูลไปประกอบกับการออกแบบโครงการ จึงจ าเป็นต้องทราบ
ข้อมูลต่างๆ และน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ซึ่งจะส่งผลท าให้พื้นที่โครงการนั้นมีความสมบูรณ์ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลระดับจุลภาค ดังนี้ 
 
3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นที่โครงการ 
     3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

3.1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ที่อยู่ 999 หมู่ 13 ต าบลคลอง
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 มีขนาดพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมนวนครทั้งหมด 6,485 
ไร ่โดยแบ่งเป็นพื้นที่ออกแบบสวนสาธารณะจ านวน 37 ไร่ 3 งาน หรือประมาณ 60,400 ตารางเมตร 
 3.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ ภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ สูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง 6 เมตร มีลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน คือ มีฝนตกปานกลางและสลับฤดูแล้ง บริเวณภาค
กลางตอนล่าง อากาศจะชุ่มชื้น เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทย ปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิได้รับอิทธิพล
จาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่นาความชุ่มชื้นมาสู่จังหวัด (ภูมิอากาศจังหวัดปทุมธานี ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา สืบค้นจาก https://climate.tmd.go.th, 2560) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

แสดง : แสดงทิศทางลมและแสง ภาพที่ 3.1 

สัญลักษณ์ :        ดวงอาทิตย์            ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้
                      ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
                      ทศิทางโคจร 
                                     
ที่มา : - 

 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้                  

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ                  
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3.2 ลักษณะภูมิอากาศ  
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

 
แผนภูมิ 3.1 อุณหภูมิในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีปทุมธานี (2560) 

  

 3.1.3 อุณหภูมิในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ าฤดูกาล จากกรม

อุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 

  3.1.3.1 อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนมกราคม เฉลี่ย 19.56 องศาเซลเซียส 

  3.1.3.2 อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 37.88 องศาเซลเซียส 

  3.1.3.3 อุณหภูมิเฉลี่ยจากเดือนมกราคม - ธันวาคม เฉลี่ย 29.60 องศาเซลเซียส 

 เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ในพื้นที่ลุ่มของภาคกลาง มีล าน้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน และได้รับ

กระแสลมฝ่ายใต้จากทะเลเป็นประจ้า จึงท้าให้อากาศไม่ค่อยจะร้อนอบอ้าวมากนักในช่วงฤดูร้อน ส่วนใน

ฤดูหนาวก็ไม่ค่อยจะหนาวจัด อุณหภูมิ เฉลี่ยตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

สูง สุด เ ฉลี ่ย  32 – 34 องศา เซล เซียส  และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส เดือน

เมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปีส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือน

ธันวาคมและเคยตรวจวัดอุณหภูมิต่ าที่สุดได้ 11.5 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 ส่วน

อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ควรปลูกไม้ที่ทนอุณหภูมิ 

19.56 – 37.88 องศาเซลเซียส เช่น ต้อยติ่งฝรั่ง โกสน ขาไก่เขียว 
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ความชื้นสัมพทัธ์ (%) 

 
แผนภูมิ 3.2 ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560  
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีปทุมธานี (2560) 

  

 3.2.4 ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ า
ฤดูกาล จากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 
  3.1.4.1 ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุดในเดือนธันวาคม คือ ร้อยละ 37.4 
  3.1.4.2 ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนเมษายน คือ ร้อยละ 95.8 
  3.1.4.3 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยจากเดือนมกราคม-ธันวาคม คือ ร้อยละ 65.3 

จากการศึกษาพื้นที่โครงการ ตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานี พบว่ามีความชื้นสัมพัทธ์มีปริมาณที่สูง 
จึงมีผลต่อการให้น้ าแก่พืชพรรณต่างๆ ในช่วงปีที่มีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด ไม่ควรให้น้ ามากนัก 
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ปริมาณน้้าฝน (มิลลิเมตร) 

 
แผนภูมิ 3.2 ปริมาณน้ าฝนในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีปทุมธานี (2560)  
 
 3.1.5 ปริมาณน้ าฝนในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ าฤดูกาล จาก
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 
  3.1.5.1 ปริมาณน้ าฝนต่ าสุดในเดือนมกราคม คือ 10.5 มิลลิเมตร 
  3.1.5.2 ปริมาณน้ าฝนสูงสุดในเดือนกันยายน คือ 313.68 มิลลิเมตร 
  3.1.5.3 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยจากเดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 97.37 มิลลิเมตร 
 เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก 

คลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่าน 

บริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล าดับในระยะนี้ท้าให้มีฝนตกชุกขึ้น ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้น

ไปโดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง 

3.3 ศึกษาลักษณะดิน 
 3.1.6 ลักษณะดิน 
                  พื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกรดจัด มี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งเป็นลักษณะของดินเปรี้ยว โดยจ าแนกได้ดังนี ้
                  3.1.6.1 ดินเปรี้ยวน้อยมีเนื้อที่ 35,964.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.20 

                  3.1.6.2 ดินเปรี้ยวปานกลาง 426,292.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.58 

                  3.1.6.3 ดินเปรี้ยวจัด 229,991.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.22 ซึ่งสภาพพื้นที่ดังกล่าวท า
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ให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ า ซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ปูน
ขาว หรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น พื้นที่ดินเปรี้ยว พบมาก
ที่อ าเภอหนองเสือ อ าเภอคลองหลวง อ าเภอลาลูกกา (ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด 
ปทุมธานี สืบค้นจาก https://www.dpt.go.th, 2560) 

 

ภาพที่ 3.2 กลุ่มชุดดินที่11 
ที่มา : https://www.nso.go.th 
 เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด า มีจุดประสีน้ าตาลแก่และแดงปนเหลือง ในฤดู แล้งหน้า
ดินจะแตกระแหงเป็นร่องกว้างและลึก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงแรงจัดมาก (pH 4.0 - 5.0) 
ดินบนตอนล่างมีสีน้ าตาลปนเทาหรือเทาปนน้ าตาล มีจุดประสีเหลืองปนสีน้ าตาลและเหลืองปนแดงที่ 
ระดับความลึกตั้งแต่ 50 - 100 เซนติเมตร พื้นที่จังหวัดสวนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดิน
เหนียวจัด สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัด มี pH ประมาณ 5 - 6 ซึ่งเป็นลักษณะของดิน
เปรี้ยว โดยจ าแนกได้ดังนี้ 1) ดินเปรี้ยวน้อย มีเนื้อที่ 35,964 ไร คิดเป็นร้อยละ 5.20 2) ดินเปรี้ยว
ปานกลาง 426,292.54 ไร คิดเป็นร้อยละ 61.58 3) ดินเปรี้ยวจัด 229,991.04 ไร คิดเป็นร้อยละ 
33.22 ซึ่งสภาพพื้นที่ดังกลาวท าใหไมเหมาะสมกับการปลูกพืชไร และการปลูกขาว ไดผลผลิตต่ า ซึ่งต
องมีการปรับปรุงโดยการใชปูนขาว หรือปูนมารล ควบคูกับการใชปุยเคมีเพื่อใหการเพาะปลูกไดผล 
ผลิตดีขึ้น 
          จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่าดินประเภทนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนัก เนื่องจาก 
น้ าซึมผ่านลงไปในชั้นดินได้ช้า ส่งผลให้การระบายน้ าเลว ท าให้ช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ าขัง และภูมิประเทศ 
เป็นพื้นที่ราบเรียบ ดังนั้นการออกแบบพืชพรรณในพื้นที่โครงการควรค านึงถึงเรื่อง การระบายน้ าเป็น 
หลัก เช่น ควรเลือกพืชพรรณทีช่อบบน้ าหรือสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ง่ายเป็นต้น 
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3.4 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
 3.4.1. การเข้าถึงโครงการการเดินทางเข้าถึงพื้นที่โครงการนั้นสามารถเดินได้ 2 วิธี คือ 

3.4.1.1 ทางเข้าโครงการ มาจากฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล 
มุ่งหน้าทางเหนือ ไปตามถนนพหลโยธิน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยนวนคร 1 ขับตรงเข้ามา 1.3 กิโลเมตร พื้นที่
โครงการอยู่ทางซ้ายมือ 

3.4.1.2 รถประจ าทาง โดยถนนพหลโยธิน - สระบุรี รถประจ าทางสาย ปอ.338 และรถตู ้
ปรับอากาศต่างจังหวัดและลงที่ป้ายนวนคร และนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างพื้นที่โครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือ  

3.4.1.3 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ที่อยู่ 999 หมู่ 13 ต าบลคลอง 
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีขนาดพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมนวนครทั้งหมด 6,485 ไร ่

aaa 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

แสดง : การเขา้ถึงพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.3 

สัญลักษณ์ :        แสดงต าแหน่งที่ตั้ง 
                                 เส้นทางสัญจร 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place 

 

7 กิโลเมตร 

6 กิโลเมตร

ร 

2.2 กิโลเมตร

ร 

800 เมตร

ร 

จงัหวดัปทมุธำนี 
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3.1.8 สภาพปัจจุบันพ้ืนที่โครงการ 
  พื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เดิมเป็นพื้นที่รกร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
ต่อมาได้มีการไถกลบเป็นพื้นที่ลานโล่ง เพื่อออกแบบสวนสาธารณะในครั้งนี้ โดยเป็นพื้นที่ออกแบบ
สวนสาธารณะจ านวน 37 ไร่ 3 งาน หรือประมาณ 60,400 ตารางเมตร พื้นที่บริเวณต่างๆ ของโครงการ มี
ลักษณะดังนี้ 
  3.1.8.1 แผนผังแสดงพื้นที่ติดต่อโครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

แสดง : แผนผงัแสดงพ้ืนที่ติดต่อ ภาพที่ 3.4 

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

 

ทิศใต ้

 

ทิศเหนือ 

ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก 



55 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่โครงการ 

ล าดับ       ภาพ      ลักษณะพื้นที ่

 
1       ทิศเหนือ  ติดกับถนนหน้าทางเข้าหลัก
ของ        โครงการ 
  
 

 

 

2       ทิศใต้  เป็นพ้ืนที่หอพักนครชัย 

 

 

 

 

3   ทิศตะวันออก ติดกับสถานีไฟฟ้าแรงสูง  

 

 

 

 

4  ทิศตะวันตก ติดกับสถานีจ่ายน้ ามัน 

ปตท. 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

แสดง : ทัศนียภาพจากภายนอกโครงการสู่ภายในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.5 

สัญลักษณ์             มุมมอง 
ที่มา : - 

 

1 2 

 

3 

4 

4 
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ตารางที่ 3.2 ทัศนียภาพจากภายนอกโครงการสู่ภายในพื้นที่โครงการ 

ล าดับ      ภาพ      ลักษณะพื้นที ่

 
1 ทัศนียภาพทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

เป็นมุมมองแบบเปิด เมื่อมองไปจะเห็น
ถนนโครงการและพื้นที่โครงการจนถึง
ด้านหลังของโครงการ 

 
 
2       ทัศนียภาพทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น 

มุมมองแบบเปิด เมื่อมองไปจะเห็นถนน
หน้าโครงการและพื้นที่โครงการจนถึง
ด้านหลังโครงการ 

 
 
3       ทัศนียภาพทางทิศตะวันตกเฉียงใต ้เป็น 

มุมมองแบบเปิด เมื่อมองไปจะเห็นพื้นที่
โครงการที่เป็นพื้นที่ว่าง 

 
 
 
4       ทัศนียภาพทางทิศตะวันออกเฉียงใตเ้ป็น 

มุมมองแบบเปิด เมื่อมองไปจะเห็นพื้นที่
โครงการที่เป็นพื้นที่ว่าง 
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1 

2 

 

3 

 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

แสดง : ทัศนียภาพจากภายในโครงการสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.5 

สัญลักษณ์ :              มุมมอง 
ที่มา : - 
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ตารางที่ 3.3 ทัศนียภาพจากภายในโครงการสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 

ล าดับ              ภาพ      ลักษณะพื้นที ่

 
1       ทัศนียภาพทางทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบเปิด 
       เมื่อมองไปจะเห็นถนนหน้าโครงการและ 
       อาคารพาณิชย์ 
 
 
 
2       ทัศนียภาพทางทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบ 
       เปิด เมื่อมองไปจะเห็นพื้นที่โครงการและ 
       สถานไีฟฟ้า 
 
 
 
3       ทัศนียภาพทางทิศใต้ เป็นมุมมองแบบเปิด 
       เมื่อมองไปจะเห็นพื้นที่โครงการและด้านหลัง 
       เป็นอาคารที่พักนครชัย 
 
 
 
4       ทัศนียภาพทางทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบเปิด 
       เมื่อมองไปจะเห็นก าแพงของสถานีจ่ายน้ ามัน 
       ปตท. 
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3.1.12 การแบ่งพื้นที่โครงการตามประโยชน์การใช้สอยจากการศึกษาลักษณะทั่วไปของพื้นที่
โครงการ สามารถสรุปออกมาได ้3 Zone ดังนี ้
  3.1.12.1 Zone A เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าของโครงการที่มีการเข้าถึงได้จึงเหมาะที่
จะเป็นส่วนบริการ เช่น ลานจอดรถ อาคารประชาสัมพันธ์ 
  3.1.12.2 Zone B เป็นส่วนที่อยู่ทางด้านหลังฝั่งทิศตะวันตกติดเป็นส่วนติดต่อกับ 
Zone A และ Zone C จึงเหมาะกับส่วนที่ใช้ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ 
  3.1.12.3 Zone C เป็นส่วนที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดมีการเข้าถึงได้ง่ายทั้ง Zone A 
และ Zone B จึงเหมาะกับการจัดเป็นพื้นที่จัดภูมิทัศน์สวนสาธารณะเพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

แสดง : การแบ่ง Zone พื้นที่โครงการตามประโยชน์การใช้สอย ภาพที่ 3.7 

สัญลักษณ์ :              Zone A             Zone B 
                           Zone C 
ที่มา : - 

 

Zone A 

 

Zone B 
Zone C 
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ตารางที่ 3.4 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ Zone A 

Zone  ข้อพิจารณา        ลักษณะของพ้ืนที่ 

  A 1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพื้นที ่
 3. สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้

 ทิศเหนือ ติดกับถนนหน้าโครงการ 

 ทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่รกร้างในโครงการ 

 ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่รกร้างในโครงการ 

ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่รกร้างในโครงการ 

2. ภายในพื้นที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็นพื้นที่

โลงแจ้ง พื้นที่รกร้าง ไม่มีสิ่งอ านวยความ  สะดวกแต่

อย่างใด  

3. เป็นพื้นที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันและได้รับ

อิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลม

ที่พัดพาความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วง

กลางเดือนมิถุนายนถึง กลางเดือนตุลาคม 

4. ในโครงการไม่มี ระบบสาธารณูปโภคใดๆ 

เนื่องจากเป็นพื้นที่รกร้าง 

Zone A 
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ตารางที่ 3.4 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ Zone B (ต่อ) 

Zone  ข้อพิจารณา        ลักษณะของพ้ืนที่ 

  B 1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพื้นที ่
 3. สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พื้นที่ตั ้งอยู่ทางทิศตะวันตกออกมีอาณาเขต

ติดต่อ ดังนี ้

 ทิศเหนือ ติดกับถนนหน้าโครงการ 

 ทิศใต้ ติดกับพื้นที่รกร้างในโครงการ 

 ทิศตะวันออก ติดกับสถานีไฟฟ้า 

 ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่รกร้างในโครงการ 

2. ภายในพื้นที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็นพื้นที่โลง

แจ้ง พื้นที่รกร้าง ไม่มีสิ่งอ านวยความ สะดวกแต่อย่างใด 

3. เป็นพื้นที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันและได้รับ

อิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่

พัดพาความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วง

กลางเดือนมิถุนายนถึง กลางเดือนตุลาคม 

4 .  ในโครงการไม่มี ระบบสาธารณูปโภค ใดๆ 

เนื่องจากเป็นพื้นที่รกร้าง 

 

Zone B 



64 
 

ตารางที่ 3.4 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ Zone C (ต่อ) 

Zone  ข้อพิจารณา        ลักษณะของพ้ืนที่ 

  C 1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพื้นที ่
 3. สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีอาณาเขต

ติดต่อ ดังนี ้

 ทิศเหนือ ติดกับถนนหน้าโครงการ 

 ทิศใต้ ติดกับอาคารที่พักนครชัย 

 ทิศตะวันออก ติดกับสถานีไฟฟ้า 

 ทิศตะวันตก ติดกับสถานีจ่ายน้ ามัน ป.ต.ท 

2. ภายในพื้นที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็นพื้นที่โลง

แจ้ง พื้นที่รกร้าง ไม่มีสิ่งอ านวยความ สะดวกแต่อย่างใด 

3. เป็นพื้นที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันและได้รับ

อิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัด

พาความชุ่ มชื้ นท า ให้ เกิ ดฝนตก พัดมาในช่ วง

กลางเดือนมิถุนายนถึง กลางเดือนตุลาคม 

4. ในโครงการไม่มีระบบสาธารณูปโภคใดๆ เนื่องจาก

เป็นพ้ืนที่รกร้าง 

 
 

Zone C 
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3.5 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พื้นที่โครงการ 
 การศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ ใช้โครงการ ในโครงการออกแบบภูมิทัศน์
สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเป็นพื้นที่โล่งจึง
จะจัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพียงพอต่อผู้ใช้ภายในโครงการ ดังนั้น
ในการศึกษาจากการท าแบบสอบถาม และการใช้การสุ่มประชากรแบบบังเอิญเนื่องจากการศึกษาครั้ง
นี้ได้ท าการเลือกประชากรภายในนิคมอุตสาหกรรม และประชากรบริเวณพื้นที่รอบในขอบเขตรัศมี 3 
กิโลเมตร ครอบคลุม 1 ต าบล 19 หมู่บ้าน จึงศึกษาจ านวนประชากรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีจ านวน
ประชากร 34,857 คน และการศึกษาจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ได้ใช้สูตรตาราง ทาโร ยา
มาเน่ ก าหนดความต้องการประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนได้ 5%  
 

n =
N

1 + Ne2
 

 
เมื่อ n  คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
      N คือ ขนาดกลุ่มประชากร 
      E  คือ สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมใหเ้กิด 0.05 
 

n =
34,857

1 + (34,857)2
 

 
n = 395 ชุด 

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 395 ชุด 
 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นการศึกษา
ระยะสั้นมีข้อจ ากัดในส่วนงบประมาณ ระยะเวลา ดังนั้นผู้ศึกษาขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือประชากร
ในรัศมีการให้บริการของ สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยก าหนดการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ ซึ่งเป็นการสุ่มแบบไม่สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการที่ผู้ออกแบบพอใจได้ ต้องเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างภายใต้เงื่อนไขชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มประชากรเป้าหมายและเท่าที่ได้รับ
ความร่วมมือ โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ชุด 
 3.2.1 ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ 

3.2.1.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ าวัน ได้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยและท างานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 
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  3.2.1.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ ประชาชนที่ในละแวกใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เข้ามา
พื้นที่โครงการเป็นครั้งคราวโดยจากการศึกษานี้ได้ศึกษาจากแบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้ช่ัวคราว 
  จากการศึกษาครั้งนี้จะใช้จ านวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครใน
การศึกษาถึงพฤติกรรมและความต้องการ เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้ใช้ โดยข้อมูลของ
จ านวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครจะใช้ข้อมูลจากจ านวนของ ผู้ที่มาใช้พื้นที่ใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยมีข้อมูลดังนี ้
 3.2.2 วิธีการศึกษา 
  3.2.2.2 ผู้ใช้ชั่วคราว คือกลุ่มบุคคลที่เข้ามาใช้ในพื้นที่โครงการเป็นครั้งคราวไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กับสภาพพื้นที่ โดยใช้การสังเกตถึงพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของผู้ที่มาพักในพื้นที่โครงการ
เป็นเครื่องมือ ในการศึกษาพฤติกรรมและท าการสอบถามถึงความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการศึกษาถึงความต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี ้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   1) เพศ 

2) อายุ 
3) ระดับวุฒิการศึกษา 
4) อาชีพ 
5) ท่านเดินทางมาที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครนี้โดยวิธีใด 

  ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม 

   1) กิจกรรมที่ท่านต้องการให้มีเพิ่มเติม 
   2) ความต้องการด้านองค์ประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการ

ออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
 3.2.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 

  3.2.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 3.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามเพศ 
รายการ เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ชาย 184 46.00 
2 หญิง 216 54.00 

 รวม 400 100.00 

จากตารางที่ 3.5 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศหญิงมี่จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.00 

 
ตารางที่ 3.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามช่วงอายุ 

รายการ ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ต่ ากว่า 20 ป ี 48 12.00 
2 ช่วงอายุ 20-30 ปี 184 46.00 

3 ช่วงอายุ 31-40 ปี 72 18.00 

4 ช่วงอายุ 41-50 ปี 48 12.00 

5 ช่วงอายุ 51-60 ปี 32 8.00 

6 ช่วงอายุ 60 ปขีึ้นไป 16 4.00 

                 รวม 400 100.00 

จากตารางที่ 3.6 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วง
อายุ ช่วงอายุที่เข้ามาใช้พื้นที่มากที่สุด ช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาเป็น ช่วงอาย ุ
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.00 รองลงมาเป็น ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.00 ซึ่งเท่ากับช่วง
อายุ ต่ ากว่า 20 ปี รองลงมาเป็น ช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.00 และรองลงมาเป็นช่วงอายุ 
60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.00 
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ตารางที่ 3.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามวุฒิการศึกษา 
รายการ วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ประถมศึกษา 32 8.00 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 32 8.00 

3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

72 18.00 

4 อนุปริญญา/ปวส. 200 50.00 

5 ปริญญาตร ี 56 14.00 

6 
7 

สูงกว่าปริญญาตรี 
อื่นๆ 

0 
8 

0 
2.00 

                 รวม 400 100.00 

 
ตารางที่ 3.7 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวุฒิ

การศึกษา ระดับ อนุปริญญา/ปวส. มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาเป็น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช คิดเป็นร้อยละ18.00 รองลงมาเป็น ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.00 รองลงมาเป็น 
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.00 ซึ่งเท่ากับมัธยมศึกษา รองลงมาเป็น อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2.00 และ
รองลงมาเป็นสูงกว่าปริญญาตร ีคิดเป็นร้อยละ 0.00 
 
ตารางที่ 3.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามอาชีพ 

รายการ อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 นักเรียน/นักศกึษา 104 26.00 
2 ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 32 8.00 

3 พนักงานบริษทั/องค์เอกชน 176 44.00 

4 แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 32 8.00 

5 รบราชการ/รัฐวิสาหกิจ 24 6.00 

6 
7 

เกษตรกร 
อื่นๆ 

8 
8 

4.00 
4.00 

                 รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 3.8 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพที่มีจ านวนมากสุด พนักงานบริษัท/องค์เอกชน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาเป็น นักเรียน/

นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมาเป็น ค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 8.00 ซึ่งเท่ากับ แม่บ้าน/

เกษียณอายุ/ว่างงาน รองลงมาเป็น รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.00 และรองลงมาเป็น เกษตรกร 

คิดเป็นร้อยละ 4.00 ซึ่งเท่ากับ อื่นๆ 

 

ตารางที่ 3.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามการเดินทางมา
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

รายการ การเดินทางมานิคมอุตสหกรรมนวนคร จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 รถจักรยาน 112 28.00 
2 รถจักรยานยนต ์ 128 32.00 

3 เดิน 32 8.00 

4 รถยนต์ส่วนบุคคล 80 20.00 

5 รถโดยสาร 40 10.00 

6 อื่นๆ 
 

8 
 

2.00 
 

                 รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 3.9 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการ

เดินทางมาที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรถจักรยานยนต์มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.00 

รองลงมาเป็น รถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาเป็น รถส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 20.00 

รองลงมาเป็น รถโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 12.00 รองลงมาเป็น เดิน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และรองลงมา

เป็น อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ2.00 

  3.2.3.2 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม 
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ตารางที่ 3.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการด้านกิจกรรม 

บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สนามฟุตบอล มากที่สุด 112 28.00 
 มาก 176 44.00 
 ปานกลาง 80 20.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 16 4.00 

รวม 400 100.00 
สนามบาสเก็ตบอล มากที่สุด 96 24.00 
 มาก 136 34.00 
 ปานกลาง 104 26.00 
 น้อย 48 12.00 
 น้อยที่สุด 16 4.00 

รวม 400 100.00 
สนามตะกร้อ มากที่สุด 104 26.00 
 มาก 136 34.00 
 ปานกลาง 120 30.00 
 น้อย 40 10.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
สนามเด็กเล่น มากที่สุด 144 36.00 
 มาก 136 34.00 
 ปานกลาง 104 26.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 3.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการด้านกิจกรรม 

บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม (ต่อ) 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เส้นทางว่ิงออกก าลังกาย มากที่สุด       200      50.00 
 มาก 160 40.00 
 ปานกลาง 40 10.00 
 น้อย 0 0.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
เส้นทางป่ันจักรยาน มากที่สุด 

มาก 
168 
160 

42.00 
40.00 

 ปานกลาง 32 8.00 
 น้อย 24 6.00 
 น้อยที่สุด 16 4.00 

รวม 400 100.00 
อุปกรณ์ออกก าลังกาย มากที่สุด 192 48.00 
 มาก 96 24.00 
 ปานกลาง 80 20.00 
 น้อย 32 8.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
พื้นที่พักผ่อนในสวนหย่อม มากที่สุด 200 50.00 
 มาก 152 38.00 
 ปานกลาง 48 12.00 
 น้อย 0 0.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 3.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการด้านกิจกรรม 

บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม (ต่อ) 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ลานอเนกประสงค ์ มากที่สุด 176 44.00 
 มาก 144 36.00 
 ปานกลาง 72 18.00 
 น้อย 0 0.00 
 น้อยที่สุด 8 2.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 3.10 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื ้นที่โครงการที่ตอบแบบสอบถาม ด้าน
กิจกรรม บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เส้นทางว่ิงออกก าลังกาย และพื้นที่พักผ่อนใน
สวนหย่อมมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาเป็น อุปกรณ์ออกก าลังกาย คิดเป็นร้อย
ละ 48.00 รองลงมาเป็น ลานอเนกประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาเป็น เส้นทางปั่นจักรยาน 
คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาเป็น สนามเด็กเล่น คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาเป็น สนามฟุตบอล 
คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาเป็น สนามตะกร้อ และสนามเปตอง คิดเป็นร้อยล่ะ 26.00 รองลงมา
เป็นสนามบาสเก็ตบอล คิดเป็นร้อยละ 24.00 

3.2.3.3 ความต้องการด้านองค์ประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการออกแบบ 
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
  

ตารางที่ 3.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการด้านกิจกรรม 

บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม 

 

 

 

องค์ประกอบหรือสิ่งอ านวยความสะดวก ความต้องการผู้ใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ลานจอดรถ มากที่สุด 176 44.00 
 มาก 184 46.00 
 ปานกลาง 32 8.00 
 น้อย 0 0.00 
 น้อยที่สุด 8 2.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 3.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการด้านกิจกรรม 

บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบหรือสิ่งอ านวยความสะดวก ความต้องการผู้ใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ห้องน้ า มากที่สุด 224 56.00 
 มาก 128 32.00 
 ปานกลาง 32 8.00 
 น้อย 8 4.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
ร้านค้า/ร้านอาหาร มากที่สุด 200 50.00 
 มาก 136 34.00 
 ปานกลาง 64 16.00 
 น้อย 0 0.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
จุดรวบรวมขยะ 
 

มากที่สุด 
มาก 

176  
144 

44.00 
36.00 

 ปานกลาง 72 18.00 
 น้อย 8 2.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
ศาลาและม้านัง่ มากที่สุด 240 60.00 
 มาก 104 26.00 
 ปานกลาง 56 14.00 
 น้อย 0 0.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 3.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการด้านกิจกรรม 

บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบหรือสิ่งอ านวยความสะดวก ความต้องการผู้ใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทางว่ิง/ทางเดิน มากที่สุด 216 54.00 
 มาก 120 30.00 
 ปานกลาง 56 14.00 
 น้อย 0 0.00 
 น้อยที่สุด 8 2.00 

รวม 400 100.00 
ทางป่ันจักรยาน มากที่สุด 224 56.00 
 มาก 128 32.00 
 ปานกลาง 24 6.00 
 น้อย 24 6.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
อุปกรณ์ออกก าลังกาย มากที่สุด 184 46.00 
 มาก 136 34.00 
 ปานกลาง 64 16.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
จัดตกแต่งพ้ืนที่ภูมิทัศน์ให้สวยงาม มากที่สุด 216 54.00 
 มาก 160 40.00 
 ปานกลาง 8 2.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 3.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการด้านกิจกรรม 

บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม (ต่อ) 

 

จากตารางที่ 3.11 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการที่ตอบแบบสอบถาม ความต้องการ
ด้านองค์ประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ที่ต้องการศาลาและม้านั่ง มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา
เป็น ห้องน้ าและทางปั่นจักยาน คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาเป็น ทางวิ่ง/ทางเดิน และจัดตกแต่ง

องค์ประกอบหรือสิ่งอ านวยความสะดวก ความต้องการผู้ใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อุปกรณ์ออกก าลังกาย มากที่สุด 184 46.00 
 มาก 136 34.00 
 ปานกลาง 64 16.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
จัดตกแต่งพ้ืนที่ภูมิทัศน์ให้สวยงาม มากที่สุด 216 54.00 
 มาก 160 40.00 
 ปานกลาง 8 2.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
ลานอเนกประสงค ์ มากที่สุด 176 44.00 
 มาก 152 38.00 
 ปานกลาง 48 12.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 8 2.00 

รวม 400 100.00 
ป้ายแผนผังบอกต าแหน่งของกิจกรรม มากที่สุด 176 44.00 
 มาก 144 36.00 
 ปานกลาง 64 16.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
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พื้นที่ภูมิทัศน์ให้สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาเป็น ร้านค้า/ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 
50.00 รองลงมาเป็น อุปกรณ์ออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาเป็น ลานจอดรถ จุด
รวบรวมขยะ ลานอเนกประสงค์ และป้ายแผนผังบอกต าแหน่งของกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 44.00 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

แสดง : แผนผงัแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (Bubble Diagrams) ภาพที่ 3.8 

สัญลักษณ์ :   ไม้ Screen ปดิกลั้นสายตา 
                  ทางเข้าออกหลักภายในโครงการ 
      

 

 ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ 

 

ทางเชื่อมภายในโครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

แสดง : แผนผงั Site Relation ภายในโครงการ ภาพที่ 3.9 

สัญลักษณ์ :             พื้นทีก่ิจกรรมนันทนาการ 
             พื้นที่พักผ่อน 
             พื้นที่จัดสวน 
             ทางสัญจรโดยทางเท้า 
             ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ 
             ปิดกลั้นด้วยพืชพรรณ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



บทท่ี 4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
4.1 ผลงานการออกแบบ 

ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) ประกอบด้วย 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พื้นที่ (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.4 กำรสังเครำะห์พื้นที่ (Site Synthesis) 
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ภาพที่ 4.5 แนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบ (Main Concept Design) 
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ภาพที่ 4.6 ผังแม่แบบ (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.7 ผังไฟสนำม (Lighting Plan) 
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ภาพที่ 4.8 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone A) 
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ภาพที่ 4.9 มุมมอง Zone A 
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ภาพที่ 4.10 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone B) 
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ภาพที่ 4.11 มุมมอง Zone B 
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ภาพที่ 4.12 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone C) 
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ภาพที่ 4.13 มุมมอง Zone C 
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ภาพที่ 4.14 แบบขยำยสิ่งก่อสร้ำงน้ ำพุและประติมำกรรม 
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ภาพที่ 4.15 แบบขยำยสิ่งก่อสร้ำงป้ำยหน้ำโครงกำร 
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ภาพที่ 4.16 แบบขยำยสิ่งก่อสร้ำงห้องน้ ำ  
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ภาพที่ 4.17 มุมมองทั้งพ้ืนที่โครงกำร (Over All) 
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4.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
รำยละเอียดงำนประมำณรำคำ  โครงกำรออกแบบภ ูม ิท ัศน ์สวนสำธำรณะน ิคม

อุตสำหกรรมนวนคร 
4.2.1 งำนประมำณรำคำวัสดุดำดอ่อน 

 
ตารางท่ี 4.1 งำนประมำณรำคำวัสดุดำดอ่อน 

 
 
 
 
 

1 จามจุรี Ø 40 นิว้ 1.00 ต้น 80,000.00     80,000.00      8,000.00       8,000.00       88,000.00           
2 ประดู่แดง Ø 20 นิว้ 22.00 ต้น 30,000.00     660,000.00     3,000.00       66,000.00     726,000.00          
3 ประดู่บ้าน Ø 20 นิว้ 21.00 ต้น 30,000.00     630,000.00     3,000.00       63,000.00     693,000.00          
4 นนทรี Ø 20 นิว้ 35.00 ต้น 35,000.00     1,225,000.00  3,000.00       105,000.00    1,330,000.00       
5 จ าปี Ø 25 นิว้ 7.00 ต้น 45,000.00     315,000.00     4,500.00       31,500.00     346,500.00          
6 มั่งมี Ø 25 นิว้ 3.00 ต้น 50,000.00     150,000.00     4,500.00       13,500.00     163,500.00          
7 หางนกยูง Ø 20 นิว้ 44.00 ต้น 30,000.00     1,320,000.00  3,000.00       132,000.00    1,452,000.00       
8 นางกวัก Ø 25 นิว้ 8.00 ต้น 50,000.00     400,000.00     4,500.00       36,000.00     436,000.00          
9 กระโดนแดง Ø 25 นิว้ 6.00 ต้น 40,000.00     240,000.00     4,500.00       27,000.00     267,000.00          
10 กันเกรา Ø 20 นิว้ 24.00 ต้น 30,000.00     720,000.00     3,000.00       72,000.00     792,000.00          
11 แคแสด Ø 20 นิว้ 4.00 ต้น 25,000.00     100,000.00     3,000.00       12,000.00     112,000.00          
12 มะฮอกกาน ีØ 15 นิว้ 19.00 ต้น 9,000.00       171,000.00     2,000.00       38,000.00     209,000.00          
13 เหลืองปรีดียาธร Ø 10 นิว้ 9.00 ต้น 6,500.00       58,500.00      1,000.00       9,000.00       67,500.00           
14 ศรีตรัง Ø 12 นิว้ 14.00 ต้น 12,000.00     168,000.00     1,200.00       16,800.00     184,800.00          
15 ปีบ Ø 15 นิว้ 19.00 ต้น 13,000.00     247,000.00     2,000.00       38,000.00     285,000.00          
16 แคนา Ø 15 นิว้ 45.00 ต้น 13,000.00     585,000.00     2,000.00       90,000.00     675,000.00          
17 กระพ้ีจ่ัน Ø15 นิว้ 17.00 ต้น 7,500.00       127,500.00     2,000.00       34,000.00     161,500.00          
18 สุพรรณิกา Ø 12 นิว้ 10.00 ต้น 12,000.00     120,000.00     1,200.00       12,000.00     132,000.00          
19 ซิลเวอร์โอ๊ค Ø 10 นิว้ 12.00 ต้น 10,000.00     120,000.00     1,000.00       12,000.00     132,000.00          
20 สนฉัตร สูง 15 เมตร 4.00 ต้น 11,000.00     44,000.00      2,000.00       8,000.00       52,000.00           
21 อินทผาลัม สูง 5 เมตร 24.00 ต้น 15,000.00     360,000.00     1,500.00       36,000.00     396,000.00          

8,700,800.00       

1 ต้อยต่ิง 12 นิว้ สูง 0.50 ม. @ 0.30 เมตร 1250.00 ต้น 60.00           75,000.00      6.00             7,500.00       82,500.00           
2 แดงสิงคโปร์ 4 นิว้ สูง 0.30 ม. @ 0.10 เมตร 71000.00 ต้น 8.00             568,000.00     1.00             71,000.00     639,000.00          
3 ขาไก่เขียว 4 นิว้ สูง 0.30 ม. @ 0.10 เมตร 23000.00 ต้น 10.00           230,000.00     1.00             23,000.00     253,000.00          
4 ขาไก่ด่าง 4 นิว้ สูง 0.30 ม. @ 0.10 เมตร 17000.00 ต้น 10.00           170,000.00     1.00             17,000.00     187,000.00          
5 พุดศุภโชค 6 นิว้ สูง 0.30 ม. @ 0.15 เมตร 23400.00 ต้น 18.00           421,200.00     1.80             42,120.00     463,320.00          
6 พวงทองต้น 10 นิว้ สูง 1.00 ม. @ 0.25 เมตร 1120.00 ต้น 60.00           67,200.00      6.00             6,720.00       73,920.00           
7 เทียนทอง 10 นิว้ สูง 1.00 ม. @ 0.25 เมตร 6240.00 ต้น 45.00           280,800.00     6.00             37,440.00     318,240.00          
8 ไทรเกาหลี สูง 1.00-1.50 ม. @ 0.20 เมตร 1500.00 ต้น 180.00         270,000.00     18.00           27,000.00     297,000.00          
9 ไทรเกาหลี สูง 4.00-5.00 ม. @ 0.40 เมตร 500.00 ต้น 450.00         225,000.00     45.00           22,500.00     247,500.00          
10 โมก สูง 1.00-1.50 ม. @ 0.20 เมตร 13500.00 ต้น 80.00           1,080,000.00  18.00           243,000.00    1,323,000.00       
11 หญ้ามาเลเซีย 12300.00 ตรม. 40.00           492,000.00     5.00             61,500.00     553,500.00          

4,437,980.00       

1 ดินปลูก 2166.00 ลบ.ม. 650.00         1,407,900.00  100.00         216,600.00    1,624,500.00       
2 ไม้ยูคาค้ ายัน 4 นิว้ 348.00 ชุด 450.00         156,600.00     100.00         34,800.00     191,400.00          

1,815,900.00       
14,954,680.00      รวมวัสดุดาดอ่อนทั้งหมด

วัสดุอุปกรณ์การปลูก
รวม

รวม

รวม

ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน        รวมค่าวัสดุ    

     และค่าแรงงาน 
(บาท)

 ราคาต่อหนว่ย
(บาท)

   จ านวนเงิน 
(บาท)

 ราคาต่อหนว่ย
(บาท)

    จ านวนเงิน  
(บาท)

ไม้ยืนต้น

ไม้พุ่ม
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4.2.2 กำรประมำณรำคำวัสดุดำดแข็ง 
 

ตารางท่ี 4.2 กำรประมำณรำคำวัสดุดำดแข็ง 

 
 
 

1.1 ถมบดอัดดิน-ลูกรัง อัดแนน่ 85% หนา 0.20 เมตร. 3141.60 ลบ.ม. 350.00         1,099,560.00  99.00           311,018.40    1,410,578.40       
1.2 ยางมะตอยลาดชัน้เดียว 15708.00 ตร.ม. 59.00           926,772.00     - - 926,772.00          
1.3 พ้ืนผิวโรยเม็ดหินเรืองแสง 0.05 เมตร 15708.00 ตร.ม. 108.00         1,696,464.00  35.00           549,780.00    2,246,244.00       
1.4 ขอบคันหิน ค.ส.ล. หล่อในที่ สูง 0.10 เมตร 44.00 ลบ.ม. 1,665.00       73,260.00      436.00         19,184.00     92,444.00           
1.5 ไม้แบบ 432.00 ตร.ม. 180.00         77,760.00      133.00         57,456.00     135,216.00          
1.6 ตะปู 108.00 กก. 27.00           2,916.00        - - 2,916.00             
1.7 ทรายหยาบ 22.00 ลบ.ม. 360.00         7,920.00        91.00           2,002.00       9,922.00             
1.8 สีทาเล้น จักยาน 77.20 ตร.ม. 600.00         46,320.00      25.00           1,930.00       48,250.00           

4,872,342.40       

2.1 ดินขุด 174.00 ลบ.ม. -               18.00           3,132.00       3,132.00             
2.2 ทรายล้างสีเทาเข้ม เบอร์ 4 314.16 ตร.ม. 450.00         141,372.00     158.00         49,637.28     191,009.28          
2.3 ไม้แบบ ทรายล้าง 6.28 ตร.ม. 180.00         1,130.40        133.00         835.24         1,965.64             
2.4 ตะปู 1.57 กก. 27.00           42.39            -              42.39                 
2.5 ประติมากรรม สูง 6 เมตร 1.00 ชุด 65,000.00     65,000.00      1,500.00       1,500.00       66,500.00           
2.6 หัวน้ าพุรุ่น autumn solar รุ่น AA40 (เหมา) 1.00 ชุด 27,000.00     27,000.00      -              -              27,000.00           
2.7 ถังกรองน้ าส าเร็จรูป 1.00 ชุด 700.00         700.00          -              -              700.00               
2.8 ป้ัมน้ า รุ่น KB 1500T 1.00 ตัว 67,000.00     67,000.00      -              -              67,000.00           
2.9 ถังน้ าใต้ดิน PURE รุ่น PO-10000 1.00 ถัง 39,000.00     39,000.00      2,500.00       2,500.00       41,500.00           
2.10  ท่อ PE 63 mm. 206.00 เมตร 58.00           11,948.00      30.00           6,180.00       18,128.00           
2.11 ฟุตวาว์ล ทองเหลือง 2 นิว้ 17.00 หัว 1,200.00       20,400.00      -              -              20,400.00           
2.12 กรวดแม่น้ า 27.00 ตร.ม. 1,000.00       27,000.00      -              -              27,000.00           
2.13  รางน้ าหล่อส าเร็จรูป 46.00 อัน 1,200.00       55,200.00      -              -              55,200.00           

519,577.31          

3.1 1. ดินขุด 27.94 ลบ.ม. -               18.00           502.92         502.92               
3.2 2. ฐานราก ค.ส.ล. 8.99 ลบ.ม. 1,665.00       14,968.35      436.00         3,919.64       18,887.99           
3.3 3. ไม้แบบฐานราก 36.96 ตร.ม. 180.00         6,652.80        133.00         4,915.68       11,568.48           
3.4 4. ทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร 0.09 ลบ.ม. 460.00         41.40            91.00           8.19             49.59                 
3.5 5.lean หนา 0.05 เมตร 0.09 ลบ.ม. 1,665.00       149.85          436.00         39.24           189.09               
3.6 6. ตะปู 9.24 กก. 27.00           249.48          -              249.48               
3.7 7. เหล็กกล่องดัดโค้ง 4x4 นิว้ 83.00 ท่อน 1,726.00       143,258.00     785.00         65,155.00     208,413.00          
3.8 8. เหล็กกล่องดัดโค้ง 4x2 นิว้ 7.00 ท่อน 1,182.00       8,274.00        562.00         3,934.00       12,208.00           
3.9 9. เหล็กกล่องดัดโค้ง 2x2 นิว้ 8.00 ท่อน 560.00         4,480.00        230.00         1,840.00       6,320.00             
3.10  10. ตัวหนงัสือสแตนเลสและโลโก้ 1.00 ชุด 125,600.00    125,600.00     1,500.00       1,500.00       127,100.00          

384,985.63          

4.1 ดินขุด 0.80 ลบ.ม. -               18.00           14.40           14.40                 
4.2 ฐานราก ค.ส.ล. 0.02 ลบ.ม. 1,665.00       33.30            436.00         8.72             42.02                 
4.3 ไม้แบบฐานราก 0.13 ตร.ม. 180.00         23.40            133.00         17.29           40.69                 
4.4 ทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร 0.01 ลบ.ม. 460.00         5.98              91.00           1.18             7.16                   
4.5 lean หนา 0.05 เมตร 0.01 ลบ.ม. 1,665.00       16.65            436.00         4.36             21.01                 
4.6 ตะปู 9.24 กก. 27.00           249.48          -              249.48               
4.7 เหล็กกล่อง ขนาด 2x1 นิว้ 3.00 ท่อน 322.00         966.00          146.00         438.00         1,404.00             
4.8 เหล็กกล่อง ขนาด 1x1 นิว้ 0.16 ท่อน 119.00         19.04            44.00           7.04             26.08                 
4.9

แผ่นอะลูมิเนยีมคอมโพสิท
1.60 ตร.ม. 460.00         736.00          80.00           128.00         864.00               

2,654.44             
18,581.10           

งานก่อสร้างและประติมากรรม
1. ทางเดิน

2. ลานน้ าพุ
รวม

รวม

ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน        รวมค่าวัสดุ    

     และค่าแรงงาน 
(บาท)

 ราคาต่อหนว่ย
(บาท)

   จ านวนเงิน 
(บาท)

 ราคาต่อหนว่ย
(บาท)

    จ านวนเงิน  
(บาท)

3. ป้ายหนา้โครงการ

4. ป้ายในโครงการ
รวม

รวม
รวม 7 ชุด



97 

ตารางท่ี 4.2 กำรประมำณรำคำวัสดุดำดแข็ง (ต่อ) 

 
 

5.1 ดินขุด 840.00 ลบ.ม. -              -               18.00           15,120.00     15,120.00           
5.2 ทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร 105.45 ลบ.ม. 460.00         48,507.00      91.00           9,595.95       58,102.95           
5.3 หินคลุก อัดแนน่ 85% หนา 0.30 เมตร 720.00 ลบ.ม. 410.00         295,200.00     35.00           25,200.00     320,400.00          
5.4 หญ้าเทียมBellin-Classic สูง 0.05 เมตร 2109.00 ตร.ม. 390.00         822,510.00     -              -              822,510.00          
5.5 พ้ืน ค.ส.ล. ขอบสนาม ขัดผิวมัน หนา 0.10 เมตร 29.10 ลบ.ม. 1,665.00       48,451.50      436.00         12,687.60     61,139.10           
5.6 ประตูฟุตบอล แบบมาตรฐาน 2.00 ชุด 3,235.00       6,470.00        -              -              6,470.00             

1,283,742.05       

6.1 ดินขุด 126.00 ลบ.ม. -              -               18.00           2,268.00       2,268.00             
6.2 ทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร 25.20 ลบ.ม. 460.00         11,592.00      91.00           2,293.20       13,885.20           
6.3 หินคลุก อัดแนน่ 85% หนา 0.15 เมตร 75.60 ลบ.ม. 410.00         30,996.00      35.00           2,646.00       33,642.00           
6.4 พ้ืนผิวคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 0.08 เมตร 40.32 ลบ.ม. 1,665.00       67,132.80      436.00         17,579.52     84,712.32           
6.5 พ้ืนผิวสนามฟุต โพลีพร็อพไพลีน โค-โพลีเมอร 504.00 ตร.ม. 240.00         120,960.00     -              -              120,960.00          
6.6 ประตูฟุตบอล แบบมาตรฐาน 2.00 ชุด 2,850.00       5,700.00        -              -              5,700.00             

261,167.52          
522,335.04          

7.1 ดินขุด 155.00 ลบ.ม. -              -               18.00           2,790.00       2,790.00             
7.2 ทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร 31.00 ลบ.ม. 460.00         14,260.00      91.00           2,821.00       17,081.00           
7.3 หินคลุก อัดแนน่ 85% หนา 0.15 เมตร 93.00 ลบ.ม. 410.00         38,130.00      35.00           3,255.00       41,385.00           
7.4 พ้ืนผิวคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 0.08 ม. 49.60 ลบ.ม. 1,665.00       82,584.00      436.00         21,625.60     104,209.60          
7.5 พ้ืนผิวสนามฟุต โพลีพร็อพไพลีน โค-โพลีเมอร 620.00 ตร.ม. 240.00         148,800.00     -              -              148,800.00          
7.6 แป้นบาสเก็ตบอลแบบมาตรฐาน 2.00 ชุด 8,500.00       17,000.00      34.00           68.00           17,068.00           

331,333.60          
662,667.20          

8.1 ดินขุด 13.65 ลบ.ม. -              -               18.00           245.70         245.70               
8.2 ทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร 4.55 ลบ.ม. 460.00         2,093.00        91.00           414.05         2,507.05             
8.3 พ้ืนผิวคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร 9.10 ลบ.ม. 1,665.00       15,151.50      436.00         3,967.60       19,119.10           
8.4 เนต็ตะกร้อแบบมาตรฐาน 2.00 ชุด 460.00         920.00          -              -              920.00               
8.5 ทาสีเขียว 91.00 ตร.ม. 43.00           3,913.00        34.00           3,094.00       7,007.00             

29,798.85           
59,597.70           

9.1 ดินขุด 15.00 ลบ.ม. -              -               18.00           270.00         270.00               
9.2 ทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร 3.00 ลบ.ม. 460.00         1,380.00        91.00           273.00         1,653.00             
9.3 พ้ืนผิวคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร 6.00 ลบ.ม. 1,665.00       9,990.00        436.00         2,616.00       12,606.00           
9.4 หินคลุกเบอร์2 หนา 0.10 เมตร 6.00 ลบ.ม. 542.00         3,252.00        35.00           210.00         3,462.00             
9.5 ขอบคันหิน ค.ส.ล. หล่อในที่ สูง 0.10 เมตร 5.61 ลบ.ม. 1,665.00       9,340.65        436.00         2,445.96       11,786.61           

29,777.61           
59,555.22           

10.1 เหล็กกล่องขนาด 3x3 นิว้ ทาสีกันสนมิสีเขียว 413.00 ท่อน 1,133.00       467,929.00     438.00         180,894.00    648,823.00          
10.2 ตาข่ายถัก 2 นิว้ 23240.00 ตร.ม. 72.50           1,684,900.00  5.00             116,200.00    1,801,100.00       
10.3 แผ่นเพลท ขนาด 4x4 นิว้ 125.00 ชุด 44.00           5,500.00        5.00             625.00         6,125.00             
10.4 ประตูเหล็กกล่อง ขนาด 2.00x2.55 เมตร 5.00 ชุด 2,500.00       12,500.00      -              -              12,500.00           

2,468,548.00       

11.1 ท่อ HDPE ขนาด 63 mm. 2234.00 เมตร 58.00           129,572.00     30.00           67,020.00     196,592.00          
11.2 ท่อ Neodrian ขนาด 4 นิว้ 3859.00 เมตร 23.00           88,757.00      30.00           115,770.00    204,527.00          
11.3 ท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 1158.00 ท่อน 1,800.00       2,084,400.00  150.00         173,700.00    2,258,100.00       
11.4 บ่อพัก ขนาด 1.50x1.50 เมตร 116.00 ชุด 7,100.00       823,600.00     18.00           2,088.00       825,688.00          
11.5 ข้อต่อสวมเร็ว ทองเหลือง 47.00 ชุด 1,200.00       56,400.00      35.00           1,645.00       58,045.00           
11.6 ผ้า geotextile 1157.00 ตร.ม. 230.00         266,110.00     35.00           40,495.00     306,605.00          

3,849,557.00       

5. สนามฟุตบอล

       รวมค่าวัสดุ    
     และค่าแรงงาน 

(บาท)
 ราคาต่อหนว่ย

(บาท)
   จ านวนเงิน 

(บาท)
 ราคาต่อหนว่ย

(บาท)
    จ านวนเงิน  

(บาท)
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

6. สนามฟุตซอล

7. สนามบาสเก็ตบอล

รวม

11. ระบบให้น้ าและระบายน้ า

10. ร้ัวตาข่ายถัก

8. สนามตะกร้อ

9. สนามเปตอง

รวม
รวม 2 สนาม

รวม
รวม 2 สนาม

รวม
รวม 2 สนาม

รวม
รวม 2 สนาม

รวม

รวม
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ตารางท่ี 4.3 รวมกำรประมำณรำคำโครงกำรออกแบบภูมิทัศน์ สวนสำธำรณะนิคมอุตสำหกรรมนวนคร 

 

12.1 LIG MAN LALUNA 3-LL-20002 102.00 ต้น 28,000.00     2,856,000.00  2,000.00       204,000.00    3,060,000.00       
12.2 Uplight 13 w 24.00 อัน 450.00         10,800.00      150.00         3,600.00       14,400.00           
12.3 LIG MAN VEKTER 16-VK-90032 16.00 ต้น 40,600.00     649,600.00     2,500.00       40,000.00     689,600.00          
12.4 โคมไฟพ้ืนดิน LED 15 w  57.00 อัน 950.00         54,150.00      150.00         8,550.00       62,700.00           
12.5 TO SWITCH CONTROL 16.00 ชุด 409.00         6,544.00        1,500.00       24,000.00     30,544.00           
12.6 สายไฟ NYY 3893.00 เมตร 40.00           155,720.00     25.00           97,325.00     253,045.00          

4,110,289.00       

13.1 เคร่ืองออกก าลังกายโครงเหล็ก เคลือบสี Epoxy 7.00 ชุด 9,750.00       68,250.00      -              -              68,250.00           
13.2 สนามเด็กเล่น 1.00 ชุด 53,000.00     53,000.00      -              -              53,000.00           
13.3 แผ่นพ้ืนยาง 110.00 ตร.ม. 300.00         33,000.00      35.00           3,850.00       36,850.00           

158,100.00          

14.1 อาคาร1 77.50 ตร.ม. 7,800.00       604,500.00     -              -              604,500.00          
14.2 อาคาร2 53.72 ตร.ม. 7,800.00       419,016.00     -              -              419,016.00          
14.3 อาคาร3 38.16 ตร.ม. 7,800.00       297,648.00     -              -              297,648.00          
14.4 ป้อมยาม ขนาด 4x5 เมตร ราคาเหมา 20.00 ตร.ม. 5,900.00       118,000.00     -              -              118,000.00          
14.5 ห้องน้ า รวม 4 ห้อง 147.20 ตร.ม. 12,900.00     1,898,880.00  -              -              1,898,880.00       
14.6 ห้องป้ัม 30.40 ตร.ม. 5,900.00       179,360.00     -              -              179,360.00          

3,517,404.00       

15.1 สุขภัณฑ์1P SN-T010 4.8L (สีขาว) 64.00 ชุด 4,290.00       274,560.00     150.00         9,600.00       284,160.00          
15.2 รางปัสสาวะสแตนเลสชาย 4.00 ชุด 8,950.00       35,800.00      150.00         600.00         36,400.00           
15.3 โถปัสสาวะชาย C305 (สีขาว) 4.00 ชุด 1,570.00       6,280.00        150.00         600.00         6,880.00             
15.4 อ่างล้างหนา้ แขวน C013 (สีขาว) 36.00 ชุด 750.00         27,000.00      150.00         5,400.00       32,400.00           
15.5 ราวจับห้องน้ าคนพิการ (7ชิน้) 4.00 ชุด 7,905.00       31,620.00      150.00         600.00         32,220.00           
15.6 ก๊อกอ่างล้างหนา้ เด่ียว PN-8201 36.00 ชุด 267.00         9,612.00        -              -              9,612.00             
15.7 สายฉีดช าระเฉพาะหัว-โครม 9846 64.00 ชุด 139.00         8,896.00        -              -              8,896.00             
15.8 ที่ใส่กระดาษช าระ IS-953 64.00 ชุด 289.00         18,496.00      -              -              18,496.00           

429,064.00          

16.10  ม้านัง่เด่ียว ขนาด 0.45x1.50 เมตร 71.00 ตัว 6,500.00       461,500.00     -              -              461,500.00          
461,500.00          

23,377,845.65      

14. อาคาร

12. ระบบไฟ

รวม

       รวมค่าวัสดุ    
     และค่าแรงงาน 

(บาท)
 ราคาต่อหนว่ย

(บาท)
   จ านวนเงิน 

(บาท)
 ราคาต่อหนว่ย

(บาท)
    จ านวนเงิน  

(บาท)
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

13. เคร่ืองออกก าลังกายและสนามเด็กเล่น

รวม

รวม

รวมวัสดุดาดแข็งทั้งหมด

16. ม้านัง่

รวม

15. สุขภัณฑ์

รวม

1 รวมวัสดุดาดอ่อนทั้งหมด 14,954,680.00      
2 รวมวัสดุดาดแข็งทั้งหมด 23,377,845.65      
3 รวม 38,332,525.65      
4 ค่าด าเนนิการ และก าไร 25% 9,583,131.41       
5 รวมราคางานภูมิทัศน์+ค่าด าเนนิการ และก าไร 47,915,657.06      
6 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 3,354,095.99       
7 รวมท้ังส้ิน 51,269,753.06      

ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน        รวมค่าวัสดุ    

     และค่าแรงงาน 
(บาท)

 ราคาต่อหนว่ย
(บาท)

   จ านวนเงิน 
(บาท)

 ราคาต่อหนว่ย
(บาท)

    จ านวนเงิน  
(บาท)



 

 

บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  มีขนาดพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ทั้งหมด 6,485 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ออกแบบสวนสาธารณะจ านวน 37 ไร่ 3 งาน หรือประมาณ 
60,400 ตารางเมตร เนื่องจากสภาพพื้นที่สวนสาธารณะเดิมมีขนาดเล็กพื้นที่ไม่เพียงพอกับ
ผู้ใช้ภายในโครงการ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีจ านวนประชากรอยู่เป็นจ านวนมากท าให้
สวนสาธารณะที่มีอยู่เดิมนั้นไม่เพียงพอต่อประชากรที่ต้องการใช่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
เนื่องด้วยในพื้นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมมีพนักงานอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น สวนสาธารณะ
อาจเป็นทางเลือกความต้องการของการพักผ่อนให้แก่พนักงานหรืออาจเป็นแหล่งส าหรับใน
การท ากิจกรรม ดังนั้นจึงมีแผนเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้ให้พอกับความต้องการของผู้ใช้ 
เพื ่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ภายในโครงการ รวมทั้งชุมชนภายในโครงการ จึงท าการศึกษารวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ความหมายและความเป็นมา ของสวนสาธารณะ หลักการออกแบบภูมิทัศน์ใน
สวนสาธารณะ หลักการออกแบบวัสดุพืชพันธุ์ หลักการ  ออกแบบพื้นที่นันทนาการ กรณีศึกษาที่มี
ความเก่ียวข้อง และรวมไปถึงการศึกษาถึงศักยภาพของ พื้นที่ และความต้องการของผู้ใช ้

ในการศึกษาพื้นที่โครงการท าให้ทราบถึงปัญหาของพื้นที่ เช่น สภาพภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรม 

พื้นที่รกร้างขนาดใหญ่ และข้อจ ากัดของพื้นที่ต่างๆ และท าการวิเคราะห์ออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา 

โดยที่ต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้โครงการ ซึ่งมาจาก การสัมภาษณ์กับบุคคลากรที่ 
มีอ านาจในการตัดสินใจ และจากท าแบบสอบถาม จนน าไปสู่แนวความคิดหลัก “Oasis” จาก
การศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ แล้วสามารถแบ่งพื้นที่ในการศึกษาออกเป็น 3 Zone ได้แก ่

5.1.1 Zone A เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าของโครงการเป็นพื้นที่รกร้างและรับแสงแดดตลอดทั้ง
วันจัดให้เป็นส่วนของทางป้าย และทางเข้าหลักของโครงการดังนั้นจัดสวนหย่อมหน้าทางเข้าโดยใช้
ต้นไม้เพื่อป้องกันฝุ่น แล้วเสียงเข้าสู่โครงการ ควรมีไม้ยืนต้นให้ร่มเงา และสร้างความโดดเด่นให้กับ
โครงการ 
 5.1.2 Zone B เป็นส่วนที่อยู่ด้านทิศตะวันออก เป็นพื้นที่รกร้างและรับแสงแดดตลอด

ทั้งวัน ติดกับโรงไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จัดให้เป็นส่วนของกิจกรรมนันทนาการ

ต่างๆ ให้มีไม้ยืนต้นและไม้พุ่มเพื่อช่วยในการลดเสียงและให้ร่มเงาในการท ากิจกรรม และ

นั่งพักผ่อน 
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 5.1.3 Zone C เป็นพื้นที่รกร้างที่มีพื้นที่มากที่สุดและรับแสงแดดทั้งวันทางด้านหลังติดกับ

หอพัก จัดให้เป็นส่วนของ พื้นที่พักผ่อน กิจกรรมวิ่งและปั่นจักยาน จัดให้มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มาก

ที่สุด เพื่อช่วยลดความร้อนและให้ร่มเงาในการท ากิจกรรมและนั่งพักผ่อน  

  

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 เนื่องจากพื้นที่ออกแบบมีขนาดใหญ่และมีระยะเวลาค่อนข้างจ ากัด จึงออกแบบพื้นที่

สวนสาธารณะได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 

 5.2.2 เดิมพื้นที่เป็นพื้นที่รกร้างจึงไม่มีระบบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก

ใดๆ จึงท าให้ใช้งบประมาณจ านวนมากในการจัดสร้าง 

 5.2.3 เนื่องด้วยพื้นที่โครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพื้นที่ และการด าเนินการเป็นส่วนๆ 

เพื่อสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจัดสร้างภูมิทัศน์ในบางพื้นที่ที่มีความจ าป็นเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ 

ใช้งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 

 5.2.4 พื้นที่โครงการมีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีพันธุ์ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม หลายชนิด ควรให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลพืชพันธุ์ในการดูแลรักษา เพื่อให้ต้นไม้นั้นคงทนและสวยงามในระยะยาว 
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แบบสอบถามความต้องการ 

โครงการออกแบบภูมิทัศนส์วนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้น เพื่อการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้เพื่อประกอบ
ในการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในนิคมเพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษ เรื่อง โครงการออกแบบ
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ าเภอหคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการ
ตอบแบบสอบถาม ท่านสามารถตอบอย่างอิสระตามความเห็นที่เป็นจริง ค าตอบและข้อความต่างๆ 
จะไม่มีผลกระทบ ต่อผู้ตอบแต่อย่างใด แต่จะมีประโยชน์ในการศึกษา 

ค าชี้แจง 1. กรุณาเติมเครื่องหมาย √ ลงใน (   ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
    2.เนื้อหาในแบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 
(   ) ชาย  (   ) หญิง 

1.2 อายุ 
(   ) ต่ ากว่า 20 ปี  (   ) 20-30 ป ี (   ) 31-40 ปี                                              
(   ) 41-50 ปี       (   ) 51-60 ป ี (   ) 60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับวุฒิการศึกษา 
(   ) ประถมศึกษา      (   ) มัธยมศึกษาตอนต้น   (   ) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
(   ) อนุปรญิญา/ปวส. (   ) ปริญญาตรี     (   ) สูงกว่าปริญญาตรี                           
(   ) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................. 

1.4 อาชีพ    
(   ) นักเรียน/นักศึกษา    (   ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว                                                  
(   ) พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน  (   ) แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน                     
(   ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   (   ) เกษตรกร    

     (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................ 
1.5 ท่านเดินทางมาที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครนี้โดยวิธีใด 

(   ) รถจักรยาน (   ) รถจักรยานยนต์  (   ) เดิน  (   ) รถส่วนบุคคล    (   ) รถโดยสาร 
(   ) อื่นๆ (โปรดระบ)........................................ 

 
 
 



ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม 

 (กรุณาเติมเครือ่งหมาย √ ลงในช่องว่างสิ่งที่อยากปรับปรุงและต้องการให้มีเพิ่มเติมเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 2.1 กิจกรรมที่ท่านต้องการให้มีเพิ่มเติม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยากให้
ปรับปรุง 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยมาก 

1. สนามฟุตบอล      

2. สนามบาสเก็ตบอล      

3. สนามตะกรอ้      

4. สนามเปตอง      

5. สนามเด็กเล่น      

6. เส้นทางวิ่งออกก าลังกาย      

7. เส้นทางปั่นจักรยาน      

8. อุปกรณ์ออกก าลังกาย      

9. พื้นที่พักผ่อนในสวนหย่อม      

10. ลานอเนกประสงค ์      

อื่นๆ โปรดระบ ุ
……………………………..………………………. 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

     



2.2 ความต้องการด้านองค์ประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการออกแบบภูมิทัศน์
สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบหรือสิ่งอ านวยความสะดวก มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
มาก 

1. ลานจอดรถ      

2 .ห้องน้ า      

3. ร้านค้า/ร้านอาหาร      

4. จุดรวบรวมขยะ      

5. ศาลาและมา้นั่ง      

6. ทางวิ่ง/ทางเดิน      

7. ทางปั่นจักรยาน      

8. อุปกรณ์ออกก าลังกาย      

9. จัดตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม      

10. ลานอเนกประสงค ์      

11. ป้ายแผนผงับอกต าแหน่งของ
กิจกรรม 

     

อื่นๆ โปรดระบ ุ
…………………………….………………………. 
…………………………………………………..… 
………………………………………….…………. 
……………………………………………..……… 
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แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบบันทึกการสัมภาษณ ์คุณนิพิฐ   อรณุวงษ์ ณ อยธุยา 
กรรมการผู้จัดการบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 

โครงการออกแบบภูมิทัศนส์วนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

 

เมื่อวันที่.................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ ์

1. เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการประกอบการจัดท าปัญหาพิเศษเรื่องโครงการออกแบบ 
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

2. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้ประจ า 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ประจ า 
หัวข้อในการสัมภาษณ ์
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (ชือ่ อายุ เพศ และอาชีพ) 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. มีแผนพัฒนาพื้นที่ที่จะออกแบบภูมิทัศนห์รือไม ่
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. บุคคลที่เข้ามาใช้พื้นที่ ส่วนมากเข้ามาใช้พื้นที่ในเรื่องอะไร/เข้ามาใช้พื้นที่ส่วนไหน 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4. มีสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรที่อยากเพ่ิมเติมในพื้นที่หรือไม่ 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 



5. มีกิจกรรมอะไรบ้างที่นิคมต้องการอยากให้มี (เช่น พักผอ่น ออกก าลังกาย)  
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อมูลที่สรุปได้จากการสัมภาษณ ์
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อคิดเห็น 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

ผู้สัมภาษณ์..................................... 
ต าแหน่ง......................................... 
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แบบก่อสร้าง

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

The Landscape Design Project of Nava nakorn Industrial Park

Klong Luang District, Pathum Thani Province
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ผังวัสดุ

LA-20

LA-21

ห้องปั้ม

ห้องปั้ม
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ผังระยะทางเดิน
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แบบทำไม้ค้ำยันไม้ยืนต้น
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รูปตัดสนาม

SECTION

-71000- แดงสิงคโปร์  4" H 0.30 ม. @ 0.10 ม. 710 ตรม.

-1250- ต้อยติ่ง 12" H 0.50 ม. @ 0.30 ม. 200 ตรม.

-23000- ขาไก่เขียว 4" H 0.30 ม. @ 0.10 ม. 230 ตรม.

-17000- ขาไก่ด่าง 4" H 0.30 ม. @ 0.10 ม. 170 ตรม.

- 23400- พุดศุภโชค 6" ็ H 0.30 ม. @ 0.15 ม. 520 ตรม.

-1120- พวงทองต้น 10" H 1.00 ม. @ 0.25 ม. 70 ตรม.

-6240- เทียนทอง 10" H 1.00 ม. @ 0.25 ม. 390 ตรม.

-500- ไทรเกาหลี H 4.00-5.00 ม. @ 0.40 50 ตรม.

-1500- ไทรเกาหลี H 1.00-1.50 ม. @ 0.20ม. 60 ตรม.

สัญลักษณ์ ชนิด

-13500- โมก H 1.00-1.50 ม. @ 0.20 540 ตรม.

สัญลักษณ์ไม้พุ่ม

หญ้ามาเลเซีย 12300 ตรม.
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Tree Plan
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กระพี้จั่น 15"

สุพรรณิกา 12"
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Uplight 13 w

LIG MAN LALUNA 3-LL-20002

โคมไฟพื้นดิน LED 15 w

หม้อแปลงจ่ายไฟเข้าโครงการ
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สายไฟ NYY
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NO. SYMBOLS DESCRIPTION

1.
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4.

5.

FINISH GRADEFG

6.

7.

TC. TOP OF CURB

8. LP.
LOW POINT

บ่อพัก ขนาด1.50*1.50 เมตร @ 10 ม.

ท่อคอนกรีต ∅ 100 cm.

Neodrian ขนาด4"

ทิศทางการไหลของน้ำ

slope

สัญลักษณ์ ชนิด

สัญลักษณ์

ข้อต่อสวมเร็วท่อ pe ทองเหลือง

ท่อ pe 63 mm.

พื้นทรายล้างสีเทาเข้ม เบอร์ 4

พื้นลายยางโลยหินเรืองแสง สีเขียว Lumi GLOW Stone

พื้นยางสนามเด็กเล่น สีน้ำตาลอ่อน

พื้นทรายล้างสีน้ำตาล เบอร์ 5 เซาะร่อง 0.02 ม.

หญ้าเทียม Bellin classi สููง 5 ซม.

พื้นสนามฟุตซอล เคลือบพื้น อะคริลิค

พื้นสนามบาสเกตบอล เคลือบพื้น อะคริลิค

หินคลุก เบอร์ 2

พื้นสนามตะกร้อ เคลือบพื้น อะคริลิค

สัญลักษณ์ วัสดุ

ขอบคันหิน คสล. หนา 0.10 ม.

ตรารางวัุสดุ

เส้นเลนจักรยาน กว้าง 0.10 ม.
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ผังวัสดุ
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พื้นทรายล้างสีเทาเข้ม เบอร์ 4

พื้นลายยางโลยหินเรืองแสง สีเขียว Lumi GLOW Stone

พื้นยางสนามเด็กเล่น สีน้ำตาลอ่อน

พื้นทรายล้างสีน้ำตาล เบอร์ 5 เซาะร่อง 0.02 ม.

หญ้าเทียม Bellin classi สููง 5 ซม.

พื้นสนามฟุตซอล เคลือบพื้น อะคริลิค

พื้นสนามบาสเกตบอล เคลือบพื้น อะคริลิค

หินคลุก เบอร์ 2

พื้นสนามตะกร้อ เคลือบพื้น อะคริลิค

สัญลักษณ์ วัสดุ

ขอบคันหิน คสล. หนา 0.10 ม.

ตรารางวัุสดุ

เส้นเลนจักรยาน กว้าง 0.10 ม.
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สัญลักษณ์

Tree Plan
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มั่งมี 25"

หางนกยูง 20"

นางกวัก 25"

กระโดนแดง 25"

กันเกรา 20"

แคแสด 20"

จำนวน
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สุพรรณิกา 12"

ซิลเวอร์โอ๊ค 10"

สนฉัตร สูง 15 เมตร

อินทผาลัม สูง 5 เมตร
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ผังไม้พุ่ม

scale 1:1500

-71000- แดงสิงคโปร์  4" H 0.30 ม. @ 0.10 ม. 710 ตรม.

-1250- ต้อยติ่ง 12" H 0.50 ม. @ 0.30 ม. 200 ตรม.

-23000- ขาไก่เขียว 4" H 0.30 ม. @ 0.10 ม. 230 ตรม.

-17000- ขาไก่ด่าง 4" H 0.30 ม. @ 0.10 ม. 170 ตรม.

- 23400- พุดศุภโชค 6"็ H 0.30 ม. @ 0.15 ม. 520 ตรม.

-1120- พวงทองต้น 10" H 1.00 ม. @ 0.25 ม. 70 ตรม.

-6240- เทียนทอง 10" H 1.00 ม. @ 0.25 ม. 390 ตรม.

-500- ไทรเกาหลี H 4.00-5.00 ม. @ 0.40 50 ตรม.

-1500- ไทรเกาหลี H 1.00-1.50 ม. @ 0.20ม. 60 ตรม.

สัญลักษณ์ ชนิด

-13500- โมก H 1.00-1.50 ม. @ 0.20 540 ตรม.

สัญลักษณ์ไม้พุ่ม

หญ้ามาเลเซีย 12300 ตรม.

โมก H 1.00-1.50 ม.

โมก H 1.00-1.50 ม.

โมก H 1.00-1.50 ม.

โมก H 1.00-1.50 ม.

ไทรเกาหลี H 4.00-5.00 ม.

พุดศุภโชค 6" ็ H 0.30 ม. @ 0.30 ม.

พุดศุภโชค 6" ็ H 0.30 ม. @ 0.30 ม.

เทียนทอง 10" H 1.00 ม. @ 0.30 ม.
ไทรเกาหลี H 1.00-1.50 ม.

ไทรเกาหลี H 1.00-1.50 ม.
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LIG MAN VEKTER 16-VK-90032

LIG MAN VEKTER 16-VK-90032

Uplight 13 w

LIG MAN LALUNA 3-LL-20002

Uplight 13 w

LIG MAN LALUNA 3-LL-20002

โคมไฟพื้นดิน LED 15 w

โคมไฟพื้นดิน LED 15 w

ผังไฟสนาม

scale 1:1500

หม้อแปลงจ่ายไฟเข้าโครงการ

TO SWITCH CONTROL
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ผังระบายน้ำ

scale 1:1500

DRAINAGE&IRRIGATION LEGEND

บ่อพัก ขนาด1.50*1.50 เมตร @ 10 ม.

ท่อคอนกรีต ∅ 100 cm.

Neodrian ขนาด4"

ทิศทางการไหลของน้ำ
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ระดับพื้นหญ้า+0.15

ระดับพื้นดิน+0.10

ระดับหินกรวด+0.05

ระดับหินกรวด-0.15

รูปตัดท่อ

Scale 1:15

ท่อ Neodrian ขนาด 4 นิ้ว

ผ้า Geotextile

หินคุก เบอร์ 2
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P

สัญลักษณ์

ข้อต่อสวมเร็วท่อ pe ทองเหลือง

ท่อ pe 63 mm.

ผังระบบรดน้ำ

scale 1:1500
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ระดับพื้นหญ้า+0.15

ระดับพื้นดิน+0.10

ข้อต่อสวมเร็วท่อ HDPE

ท่อ HDPE ตัดกันดิน

ท่อ HDPE 63 mm.

ข้อต่อสามทางท่อ HDPE

รูปตัดการติดตั้งหัวสวมเร็ว

Scale 1:15

ระดับท่อHDPE-0.10
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แปลนป้าย

scale 1 :150

เหล็กกล่องดัด

โค้ง 4"*4"

เหล็กกล่องดัดโค้ง 4"*4"

เหล็กกล่องขนาด 4"*2"

แผ่นสแตนเลสโลโก้นวนคร

หนา 0.05 ม.

ตัวหนังสือสแตนเลส ขนาด

ความสูง 0.50 ม.

ตัวหนังสือสแตนเลส ขนาด

ความสูง 0.80 ม.

เหล็กกล่องดัด

โค้ง 4"*4"

เหล็กกล่องขนาด 4"*2"

เหล็กกล่อง 2"*2" ยึดตัวอักษร

เหล็กกล่องดัด

โค้ง 4"*4"

ตัวหนังสือสแตนเลสสำเร็จรูป

ขนาดความสูง 0.80 ม.

ตัวหนังสือสแตนเลสสำเร็จรูป

ขนาดความสูง 0.50 ม.

แผ่นสแตนเลสโลโก้นวนคร หนา 0.05 ม.

สั่งทำตามขนาดที่กำหนด

scale 1 :175

รูปด้าน 1,3
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แผ่นสแตนเลสโลโก้นวนคร หนา 0.05 ม.

สั่งทำตามขนาดที่กำหนด

ตัวหนังสือสแตนเลสสำเร็จรูป

ขนาดความสูง 0.80 ม.

ตัวหนังสือสแตนเลสสำเร็จรูป

ขนาดความสูง 0.50 ม.

เหล็กกล่องขนาด 4"*2"

เหล็กกล่องดัดโค้ง 4"*4"

เหล็กกล่องดัดโค้ง 4"*4"

ฐานรับเหล็กกล่อง 4"*4"

scale 1 :100

รูปด้าน 2,4

SECTION A

scale 1 :100

ระดับเสาเหล็กกล่อง +7.82

ระดับเสาเหล็กกล่อง +7.62

ระดับเสาเหล็กกล่อง +7.42

ระดับเสาเหล็กกล่อง +7.22

ระดับพื้นดิน+0.15

เหล็กกล่องดัดโค้ง 4"*4"

แผ่นเพลท ขนาด 4"*2"

หนา 0.01 ม.

เหล็กกล่องดัดโค้ง 4"*4"

เหล็กกล่อง 2"*2" ยึดตัว

อักษร

ตัวหนังสือสแตนเลส ขนาด

ความสูง 0.80 ม.

เหล็กกล่อง 4"*4"

ฐานราก คสล. ขนาด 1.35*1.35 ม.

แผ่นสแตนเลสโลโก้นวนคร

หนา 0.05 ม.

ตัวหนังสือสแตนเลส ขนาด

ความสูง 0.50 ม.

แผ่นสแตนเลสโลโก้นวนคร หนา 0.05 ม.

สั่งทำตามขนาดที่กำหนด และติดตั้งโดย

ผู้เชี่ยวชาญ

ตัวหนังสือสแตนเลสสำเร็จรูป

ขนาดความสูง 0.50 ม. ติดตั้ง

โดยผู้เชี่ยวชาญ

ตัวหนังสือสแตนเลสสำเร็จรูป

ขนาดความสูง 0.80 ม. ติดตั้ง

โดยผู้เชี่ยวชาญ

scale 1 :100

แบบโลโก้,ตัวหนังสือ

DRAWING TITLE :

No. DATE DESCRIPTION

SCALE :

PROJECT No. :

เขียนแบบโดย

โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะ

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

AR

LANDSCAPE

นาย นพดล เจียมตน

นาย ฐิติกร สาระ

LA-13

AutoCAD SHX Text
0.20



แปลนน้ำพุ
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slope

slope

FL.+0.15

FL.+0.15

TC+0.15

รางน้ำ

พื้นทรายล้าง สีเทาเข้ม เบอร์ 4

TC+0.15

s
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e
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e

slope

slope

รูปด้านน้ำพุ

ประติมากรรม  สูง 5.30 เมตร

ฐานประติมากรรม สูง 1 เมตร

p

k

ฟุตวาว์ล ทองเหลือง 2"

ถังน้ำใต้ดิน PURE รุ่น  PO-10000

น้ำพุสำเร็จรปู autumn solar MF-02

SECTION

ปั้มน้ำ รุ่น KB 1500 T

ผนัง คสร. หนา 0.20 m.

ถังกรองน้ำสําเร็จรูป

ประติมากรรม  สูง 5.30 เมตร

ฐานประติมากรรม สูง 1 เมตร

FL.+0.15

FL.+0.10

FG.-0.50

FG.-0.55

กรวดแม่น้ำ

ตะแกรงเหล็กเจาะรู

ฟุตวาว์ล ทองเหลือง 2"

ท่อ PE 2"

รางระบายน้ำ

พื้นทรายล้างสีเทาเข้ม

เบอร์4

แบบขยายรางน้ำ

scale
1:25
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แปลนพื้นห้องน้ำ

scale 1 :100

SLIDE 

A B C

1

2

FG +0.35

ห้องน้ำหญิง

FG +0.35

ห้องน้ำชาย

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

พื้นผิว คสล. ผิวขัดมัน

ผนังคอนกรีต ผิวขัดมัน

1

1

1

1

1

1

1
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แปลนหลังคา
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scale

A B C

1

2

คานเหล็กกล่อง ขนาด 4"*2"

คานเหล็กกล่อง ขนาด 1"*1" @0.30 ม.

หลังคาเมทัลชีท 3 mm.

ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

scale 1 :100

เชิงชาย ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

คานเหล็กกล่อง ขนาด 4"*2"

คานเหล็กกล่อง ขนาด 1"*1" @0.30 ม.

เสา ค.ส.ร. ขนาด 0.20*0.20 ม.

ผนังคอนกรีตขัดมัน

ประตูเลื่อนขนาด 1.90*2.00 ม.

เหล็กกล่อง 2*2"

เสาเหล็กกล่อง 4*4" สูง 1.60 ม.

ไม้คอนวูด ทาสีกันปลวก @ 0.10 ม.

A B C

รูปด้าน 1

หลังคาเมทัลชีท ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

รูปด้าน 2

scale 1 : 100

1 2

VOID

ไม้คอนวูดทาสีทาสีกันปลวก ขนาด 4"

เหล็กกล่องขนาด 2"*2" ทาสีกันสนิม

เสาเหล็กกล่องขนาด 4"*4" ทาสีกันสนิม

ผนังคอนกรีตผิวขัดมัน

หลังคาเมทัลชีท ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

คาน ค.ส.ร. ขนาด 0.10 ม.

เชิงชาย ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
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1 : 100

รูปด้าน 3

scale 1 :100

A B C

เชิงชาย ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

หลังคาเมทัลชีท ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

ผนังคอนกรีตผิวขัดมัน

ไม้คอนวูดทาสีทาสีกันปลวก ขนาด 4"

เหล็กกล่องขนาด 2"*2" ทาสีกันสนิม

ไม้คอนวูดทาสีทาสีกันปลวก ขนาด 4"

เสาเหล็กกล่องขนาด 4"*4" ทาสีกันสนิม

รูปด้าน 4

scale 1 :100

หลังคาเมทัลชีท ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

เชิงชาย ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

ประตูบานเลื่อนห้องน้ำคนพิการ

ขนาด 1.90*2.00 ม.

คาน คสล. ขนาด 0.10 ม.

ผนังคอนกรีตผิวขัดมัน

เหล็กกล่องขนาด 2"*2" ทาสีกันสนิม

เสาเหล็กกล่องขนาด 4"*4" ทาสีกันสนิม

12

VOID

VOID

หลังคาเมทัลชีท ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

เชิงชาย ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

คานเหล็กกล่อง ขนาด 4"*2"

เหล็กกล่องขนาด 1"*1" @0.30 ม.

คาน คสล. หนา 0.10 ม.

ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป

รางปัสสาวะชายแบบไม่มีช่องกั้น ยาว 4.50 ม.

ประตูบานเลื่อนห้องน้ำคนพิการ

ขนาด 1.90*2.00 ม.

เหล็กกล่องขนาด 2"*2" ทาสีกันสนิม

ไม้คอนวูดทาสีทาสีกันปลวก ขนาด 4"

เสาเหล็กกล่องขนาด 4"*4" ทาสีกันสนิม

พื้น คสล. หนา 0.10 ม.

พื้น คสล. หนา 0.10 ม.

ทรายหยาบ หนา 0.10 ม

ฐานราก ขนาด 0.20*0.60 ม.

A B C

ระดับพื้นดิน+0.15

ระดับพื้นห้องน้ำ+0.25

ระดับพื้นห้องน้ำ+0.35

ระดับรางปัสสาวะชาย +1.65

ระดับรั้วระแนง+1.85

ระดับหลังคา +3.69

SECTION A

scale 1 :50

แก้ห้องน้ำ 5-3-2562
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แบบขยายห้องน้ำคนพิการ

scale 1 :75

SLOPE 

ราวทรงตัวอเนกประสงค์

ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า

ประตูเลื่อน ขนาด 1.90*2.00 ม.

ราวทรงตัว

ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า

ผนังผิวขัดมัน

อ่างล้างหน้า

ราวทรงตัวอเนกประสงค์

ราวทรงตัวอเนกประสงค์

แบบขยายห้องน้ำคนพิการ

scale 1 :75

ระดับพื้นเดิม +0.15

กระเบื้องห้องน้ำ กันลื่น
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A B C

slide slide

1

2

แปลนห้องปั๊ม

1 :100

FG +0.25 FG +0.25

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

พื้นผิว คสล. ผิวขัดมัน

ผนังคอนกรีต ผิวขัดมัน

scale

คานเหล็กกล่อง ขนาด 4"*2"

คานเหล็กกล่อง

ขนาด 1"*1" @0.30 ม.

หลังคาเมทัลชีท

ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

S
L
O

P
E
1
0
%

 

S
L
O

P
E
 
1
0
%

 

A B C

1

2

แปลนหลังคา

1 :100scale

VOID

ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.60 ม. *2.00 ม.

ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.60 ม. *2.00 ม.

ผนังผิวขัดมัน

คานเหล็กกล่อง ขนาด 4"*2"

คานเหล็กกล่อง ขนาด 1"*1" @0.30

หลังคาเมทัลชีท ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

เชิงชาย ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

A B C

ระดับขอบตะแกรงถัก+1.05

ระดับพื้นเดิม +0.15

ระดับคาน+3.15

ระดับเสา+3.45

รูปด้าน 1

1 :100

ระดับหลังคา +3.70

ตาข่ายถัก 0.20"*0.20"

scale

ม.

SLO
PE 1

0%
 

VOID

ระดับพื้นเดิม+0.15

ระดับขอบตะแกรงถัก+1.05

ระดับคาน+3.15

ระดับหลังคา +3.70

ตะแกรงตาข่ายถัก 2"

ผนังผิวขัด

มัน

คานคอนกรีตหนา 0.10 ม.

หลังคาเมทัลชีท ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

เชิงชาย ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

1 2

รูปด้าน 2,4

1 :100
scale
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VOID

ตะแกรงตาข่ายถัก 2"

ผนังผิวขัดมัน

เชิงชาย ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

หลังคาเมทัลชีท ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

รูปด้าน 3

1 :100

C B A

scale

ระดับขอบประตู +2.15

VOID

ระดับพื้นเดิม+0.15

ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.60 ม. *2.00 ม.

ตะแกรงตาข่ายถัก 2"

ฐานราก ขนาด 0.15*0.75 ม.

ผนังคอนกรีตขัดมัน

คานเหล็กกล่อง ขนาด 4"*2"

คานเหล็กกล่อง ขนาด 1"*1" @0.30 ม.

คานคอนกรีตหนา 0.10 ม.

หลังคาเมทัลชีท ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

VOID VOID

ระดับคาน+3.15

เชิงชาย ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

ผนังคอนกรีตขัดมัน

SECTION A

1 :100

ทรายหยาบ หนา 0.10 ม.

C B A

scale

TC +0.25ม.

ขอบค.ส.ล.

หนา 0.10ม.

ทรายหยาบ หนา 0.05 ม.

พื้นยางมะตอยลาดชั้นเดียว หนา 0.10 ม.

พื้นผิวโรยเม็ดหินเรืองแสง 0.05 ม.

รูปตัดทางเดิน

scale
1 :50
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R

5

แปลนพื้นสนามฟุตบอล

scale

1 :500

หญ้าเทียมBellin-Classic สูง 0.05 ม.

พื้น ค.ส.ล. ขัดผิวมัน

หนา 0.20 ม.

R

3

แปลนพื้นสนามฟุตซอล

scale 1 :200

พื้นผิวสนาม

ผลิตจากโพลีพร็อพไพลีน โค-โพลีเมอร

หนาไม่น้อยกว่า12 มม

R

1

,

3

6

แปลนพื้นสนามสนามบาสเก็ตบอล

scale 1 :200

พื้นผิวสนาม

ผลิตจากโพลีพร็อพไพลีน โค-โพลีเมอร

หนาไม่น้อยกว่า12 มม

R

0

.

9

แปลนพื้นสนามตะกร้อ

scale 1 :200

R

0

.

3

5

R

0

.

3

5

พื้นผิวคอนกรีต ค.ส.ล

ขัดมัน 0.08 ม. ทาสีเขียว

แปลนพื้นสนามเปตอง

scale 1 :200

ขอบค.ส.ล.

หนา 0.10ม.

หินคลุกเบอร์2 หนา 0.10 ม.
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แปลนรั้วตาข่ายถัก

scale 1 :250

รูปด้าน 1

scale 1 :150

ตาข่ายถัก 2"

เหล็กกล่องขนาด 3*3"

ทาสีกันสนิมสีเขียว

เหล็กกล่องขนาด 3*3"

ทาสีกันสนิมสีเขียว

วงกบประตูเหล็กกล่อง ขนาด 3*3"

ตาข่ายถัก 2"

แผ่นเพลท ขนาด 4*4"

VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID

รูปด้าน 2,3,4

scale 1 :150

ตาข่ายถัก 2"

เหล็กกล่องขนาด 3*3"

ทาสีกันสนิมสีดำ

เหล็กกล่องขนาด 3*3"

ทาสีกันสนิมสีดำ

แผ่นเพลท ขนาด 4*4"

วงกบประตูเหล็กกล่อง ขนาด 3*3"

กรอบบานประตูเหล็กกล่อง ขนาด 2*2"

ตาข่ายถัก 2"

มือจับเปิดประตู

VOID

แผ่นเพลท ขนาด 4*4" ยึดพื้น

ติดตั้งตามผู้เชี่ยวชาญ

คอนกรีต หนา 0.10 ม.

ทรายหยาบ หนา 0.10 ม.

แบบขยายประตู

scale 1 :75
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แปลนม้านั่ง

รูปด้านที่1,3

รูปด้านม้านั่ง2,4

รูปตัดม้านั่ง

ไม้เนื้อแข็งขนาด 1"/2*2" ยาว 1.50 เมตร

(เคลือบสารป้องกันเชื้อรา ปลวกแมลง

และเคลือบทับด้วย woodstain แบบใส )

โล่ง

ไม้เนื้อแข็งขนาด 2"*2" ยาว 0.45 เมตร

(เคลือบสารป้องกันเชื้อรา ปลวกแมลง

และเคลือบทับด้วย woodstain แบบใส )

ไม้เนื้อแข็งขนาด 1"/2*2/2" ยาว 1.50 เมตร

(เคลือบสารป้องกันเชื้อรา ปลวกแมลง

และเคลือบทับด้วย woodstain แบบใส )

ระแนงไม้เนื้อแข็งขนาด1"/2*2" ยาว 1.50เมตร

(เคลือบสารป้องกันเชื้อรา ปลวกแมลง และ

เคลือบทับด้วย woodstain แบบใส )

ระแนงไม้เนื้อแข็ง

scale  1:25

scale  1:25

scale

  1:25

scale  1:25

รูปด้าน 1

เหล็กกล่อง ขนาด 2*1" ระยะ

@0.10 ทาสีกันสนิม

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท

เหล็กกล่อง ขนาด 1*1" ทาสีกันสนิม

รูปตัดป้ายในโครงการ

เหล็กกล่อง ขนาด 2*1" ระยะ @0.10 ทาสี

กันสนิม

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท

เหล็กกล่อง ขนาด 1*1" ทาสีกันสนิม

scale   1:50

scale
  1:25

ตัวอักษรสแตนเลส

ฐานราก คสล ขนาด 0.10*0.25

แปลนป้ายภายในโครงการ

scale   1:25

เหล็กกล่อง ขนาด 2*1" ระยะ

@0.10 ทาสีกันสนิม

เหล็กกล่อง ขนาด 1*1" ทาสีกันสนิม

ตัวอักษรสแตนเลส

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท
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พื้นผิวสนามฟุตซอล ผลิตจากโพลีพร็อพไพลีน

พื้นคอนกรีต ค.ส.ล.  หนา0.08 ม.

หินคลุกบดอัดแน่น 0.15 ม.

ทรายหยาบ 0.05 ม.

+0.20

+0.10

+0.05

-0.10

รูปตัดสนามฟุตซอลและบาสเก็ตบอล

รูปตัดสนามฟุตบอล

ทรายหยาบ 0.05 ม.

หินคลุกบดอัด 0.30 ม.

หญ้าเทียมBellin-Classic สูง 0.03 ม.

พื้น ค.ส.ล. ขัดผิวมัน หนา 0.10 ม.

รูปตัดสนามเปตอง

ทรายหยาบ 0.05 ม.

พื้นคอนกรีต ค.ส.ล.  หนา0.10 ม.

หินคลุกเบอร์ 2

ขอบคันหิน ค.ส.ล. หล่อในที่ ขนาด 0.10x0.10 ม.

ทรายหยาบ 0.05 ม.

พื้นคอนกรีต ค.ส.ล.  หนา0.10 ม.

+0.20

+0.15

+0.05

-0.25

+0.25

+0.15

-0.10

-0.05

+0.15

+0.05

+-0.00

รูปตัดสนามตะกร้อ
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SECTION A

scale 1:250

TC + 0.25

HP + 0.50

LP + 0.25TC + 0.25

FL+0.15

SECTION B

scale 1:250

HP + 1.00

LP + 1.10

LP + 0.25

SECTION C

scale 1:250

HP + 1.00

FL+0.15

TC + 0.25 LP + 0.25
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1.00(min)

ดินอัดแน่นรับตุ้มดิน

ผูกด้วยเชือกมะนิลา

ไม้ยูคาฯขนาด

ตุ้มดินหุ้มด้วยกระสอบ ส่วน

ยกขอบหลุมปลูกสูง ซม

ฟางข้าวคลุมหลุมปลูกหนา ๒ ซม

หรือหญ้า หรือไม้คลุมดิน

0.30

1.00 (min)

1.00(min)

OR 2  DIA OF ROOT BALL

ดินปลูกเหยียบพอแน่น

1

2

  - 1

3

 ความสูงลำต้น

แปลน

รูปตัด

TREE ROOT BALL WRAPPED 

WITH HEMPEN SOAK  

ตุ้มดินหุ้มด้วยกระสอบ 

EUCALIPTUS STAKE Ø 

ไม้ยูคาฯขนาด 

หลุมปลูก

2 CM. STRAW MULCHING

ฟางข้าวคลุมหลุมปลูกหนา ๒ ซม

OR TURF OR GROUNDCOVERS

หรือหญ้า หรือไม้คลุมดิน

EUCALIPTUS STAKE

ไม้ยูคาฯขนาด 

ดินอัดแน่นรับตุ้มดิน

TIGHTEN WITH MANILA

HEMPEN ROPE

ผูกด้วยเชือกมะนิลา

TREE ROOT BALL WRAPPED 

WITH HEMPEN SOAK  

ตุ้มดินหุ้มด้วยกระสอบ 
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ประวัติผู้จัดท ำ 
 
ชื่อ นายฐิติกร   สาระ 
เกิด 9   ตุลาคม   2539 
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา 2551 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา 2554 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา 2557 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา 2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร 
 
 สถานที่ติดต่อ  85/120 หมู่ 3 ต าบลล าผักกูด 
    อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
    โทรศัพท์ : 09 9114 8383 
    E - mail : Overbest00@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 
ชื่อ นายนพดล   เจียมตน 
เกิด 19   กรกฎาคม   2539 
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา 2551 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา 2554 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา 2557 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา 2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร 
 
 สถานที่ติดต่อ  237 หมู่ 6 ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี 
    จังหวัดปทมุธานี 12130 
    โทรศัพท์ : 08 6416 8936 
    E - mail : aonzx237@hotmail.com 
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