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บทคัดย่อ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 11 ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวาหรือ 20 ,270 ตารางเมตร 
เป็นพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ 11,165 ตารางเมตร พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 5,607 ตารางเมตร และพ้ืนที่ใช้
สอยทั่วไป 3 ,498 ตารางเมตร ปัจจุบันมีอาคารทั้งหมด 2 อาคาร 3 โรงจอดรถและอาคาร
อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกามีพ้ืนที่ในการปกครอง 12 หมู่บ้าน จ านวนประชากร 
20,243 จ านวน ครัวเรือนประมาณ 2,783 ครัวเรือน 

ปัจจุบันพ้ืนที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกาเป็นทั้งสถานที่ราชการแล้วยังเป็นพ้ืนที่ท า
กิจกรรมต่างๆ ตามเทศกาล มีผู้คนเข้ามาใช้บริการตลอดทั้งวัน ในช่วงเย็นจะมีการใช้พ้ืนที่บริเวณหน้า
โครงการเพื่อท ากิจกรรมนันทนาการอาทิ เช่น การเล่นฟุตซอล ด้วยการจัดสภาพพ้ืนที่ที่ไม่เป็นสัดส่วน
ที่ชัดเจนของกิจกรรมต่างๆ ร่วมไปถึงเส้นทางสัญจรและที่จอดรถที่ไม่มีการก าหนดจุดที่ชัดเ จนจึง
สามารถท าให้เกิดอันตรายหรือท าให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายได้  

จากการศึกษาสภาพแวดล้อม กิจกรรม ความต้องการของผู้ใช้โครงการร่วมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่
ได้น ามาประยุกต์ในการออกแบบภูมิทัศน์ จึงได้เกิดเป็นแนวคิดด้านการออกแบบ คือ TREE 
STRUCTURE ที่แปลว่าโครงสร้างต้นไม้ โดยได้แนวคิดมาจากพ้ืนที่ในจังหวัดนครนายกท่ีส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่สีเขียวมีทรัพยากรธรรมชาติอันมากมายหนึ่งในนั้นคือต้นไม้เราจึงหยิบยกลักษณะ และโครงสร้าง
ของต้นไม้เข้ามาไว้ในองค์การบริหารส่วนต าบลสาลิกา โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 โซนดังต่อไปนี้ 

Zone A เป็นพื้นที่ด้านทิศตะวันตกกับทิศใต้ ภายในพ้ืนที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นพ้ืนที่โลงแจ้ง และ
พ้ืนที่รกร้าง ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกแต่อย่างใดพ้ืนที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน เนื่องจากพ้ืนที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ 
สิ่งอ านวยความสะดวก และจุดพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจึงต้องเข้าไปใช้
บริการในตัวอาคารเท่านั้น พ้ืนทีน่ี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพาความ
ชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ในส่วนพ้ืนที่โซนนี้ติด
กับทางสัญจรหลักภายในโครงการ จึงออกแบบเป็นจุดพักผ่อนส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 
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บทคัดย่อ (ตอ่) 
 
Zone B เป็นพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตก ภายในพ้ืนทีเ่ป็นคอนกรีตเดิมและเป็นพ้ืนที่โลงแจ้ง ทีไ่ม่มีสิ่ง

อ านวยความสะดวกแต่อย่างใด ในส่วนนี้ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกของโครงการโดยไม่มีการตีเส้นทางสัญจรแต่
อย่างใด อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ที่มาใช้บริการได ้ในพ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียง
ใต้ เป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคมกิจกรรมเดิมของพ้ืนที่นี้คือ การเล่นฟุตซอล ซึ่งด้วยกิจกรรมเดิมไม่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
อาจจะท าให้เกิดอันตรายและทรัพย์สินเสียหายได้ ในส่วนโซนนี้เป็นพ้ืนที่คอนกรีตเดิมจึงออกแบบให้
เป็นที่จอดรถและตีเส้นทางสัญจรที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาในด้านอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
 Zone C เป็นพื้นที่ด้านทิศเหนือ ภายในพ้ืนทีเ่ป็นที่โล่งแจ้ง ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกแต่อย่างใด
พ้ืนที่จะได้รับแสงแดดทั้งวันและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมตั้งแต่
ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลมนี้พัดพาความ หนาวเย็นจากประเทศจีนเข้า
มาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ในพ้ืนที่นี้จะติดกับอาคารส านักงานรักษาความปลอดภัย โดยพื้นที่ไม่
มีการท าเส้นทางสัญจรที่ชัดเจน อาจท าให้เกิดอันตรายได้ในยามฉุกเฉิน  ในส่วนโซนนี้จะออกแบบให้
เป็นโซนของกิจกรรมนันทนาการ ที่อยู่ตรงกันข้ามกับ Zone A และมี Zone B ที่เป็นลานจอดรถอยู่
ตรงกลางเพ่ือความสะดวก และป้องกันอันตรายจากกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ร่วมไปถึงการสัญจร
ของรถยนต์ 
 จากผลงานการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา สามารถแก้ไขปัญหาใน
ส่วนต่างๆ ของพ้ืนที่ออกแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และออกแบบภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงาม ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยใช้งบประมาณ 8,246,545.43บาท (แปดล้านสอง
แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการจัดท าโครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยขอขอบพระคุณ          
คุณอิทธิราช ภาพพิมพ์ใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกาที่ให้ความกรุณาอ านวยความสะดวก
เรื่องสถานท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ในการศึกษาจัดท าปัญหาพิเศษ 

นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์บุญญาพร บุญศรี อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษอย่าง
สูงที่ให้ความกรุณาให้ค าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่
เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้งในความ
กรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดท่ีดีต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าปัญหา
พิเศษ และให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด ดังนั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณรอบครัวที่เป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณใน
ระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ ที่ช่วยเหลือในด้านต่างๆ และค่อยเป็นแรงพลักดันให้
ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษาในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึ งวันนี้ 
วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษา และขอขอบคุณผู้ที่ไม่ได้กล่าวถึงมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 11 ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวาหรือ 20,270 ตารางเมตร 
เป็นพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ 11,165 ตารางเมตร พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 5,607 ตารางเมตร และพ้ืนที่ใช้
สอยทั่วไป 3 ,498 ตารางเมตร ปัจจุบันมีอาคารทั้งหมด 2 อาคาร 3 โรงจอดรถและอาคาร
อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกามีพ้ืนที่ในการปกครอง 12 หมู่บ้าน จ านวนประชากร 
20,243 จ านวน ครัวเรือนประมาณ 2,783 ครัวเรือน 

ลักษณะของโครงการเป็นสถานที่ราชการที่มีผู้ใช้มาติดต่อบริการตลอดทั้งวัน  และช่วงเย็น
โดยรอบอาคารยังเป็นพ้ืนที่ท ากิจกรรมนันทนาการ ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันรอบอาคาร
เป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ไม่มีการสร้างสิ่งก่อสร้างหรือการจัดภูมิทัศน์แต่อย่างใด จึงท าให้สภาพอากาศภายใน
พ้ืนที่โครงการมีอากาศที่ร้อนจัด รวมถึงบริเวณลานจอดรถที่ไม่ได้ท าเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนและ           
จุดพักผ่อนส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกาได้มีแผนที่จะพัฒนาในด้านงานภูมิทัศน์          
จากความต้องการดังกล่าวจึงได้เสนอโครงการออกแบบภูมิทัศน์  องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา    
เพ่ือออกแบบและจัดสรรพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกาจึงให้ความ
อนุเคราะห์ในการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการ และเมื่อโครงการดังกล่าวได้ออกแบบส าเร็จจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่ได้เข้ามาใช้บริการ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
    1.2.1  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการออกแบบภูมิทัศน์ภายในสถานทีร่าชการและกรณีศึกษา 
 1.2.2  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ  

1.2.3  ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้เพ่ือก าหนดกิจกรรมภายในโครงการ 
 1.2.4  น าเสนอผลงานออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 
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1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1.3.1  การเข้าถึงโครงการ 
 

ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงพ้ืนทีโ่ครงการ 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/@18.3170581,99.3986862,17z?hl=th 
 

1.3.1.1 ทางเข้าโครงการเส้นทางที่ มาจากถนน นย.2011 การเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตัวขับรถมาทางถนนหมายเลข 305 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนน นย.2011 ตรงไปประมาณ 7.3 กิโลเมตร 
จะพบสี่แยกบุ่งกระเบา จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเพ่ือเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049 และมุ่ง
หน้าตรงไปประมาณ 5.4 กิโลเมตร จะพบแยกประชาเกษม และตรงไปประมาณ 300 เมตร ที่ตั้ง
โครงการอยูท่างด้านขวามือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทำงเข้ำถึงโครงกำร มำจำกถนน นย.2011 

พื้นที่โครงกำร 
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 1.3.2  ขอบเขตของการศึกษา 
 

 
ภำพที่ 1.2 ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/@18.3170581,99.3986862,17z?hl=th 
 
 พ้ืนที่โครงการนี้ตั้งอยู่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข. 3049 และซอยสาริกา - นางรอง 18 
พ้ืนที่ โครงการ เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก              
จังหวัดนครนายก โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งหมดประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา พ้ืนที่แห่งนี้ให้บริการ
กับประชาชนทั่วไปโดยรัศมีการให้บริการจ านวน 12 หูมบ้าน 

1.3.2  ขอบเขตพ้ืนที่ออกแบบ 
  พ้ืนที่โครงการด้านหน้าติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049 บริเวณ
ด้านหลังติดกับพ้ืนที่รกร้างและ ซอยสาริกา - นางรอง 18 การตั้งบ้านเรือนของชาวบ้านกระจัด
กระจายในแต่ละบ้านมีธุรกิจส่วนตัว และท าไร่ท าสวนเป็นหลัก ส่วนขอบเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
สาริกามีพ้ืนที่โดยรวมทั้งหมดประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวาหรือ 20,270 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่จัดภูมิ
ทัศน์ 11,165 ตารางเมตร พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 5,607 ตารางเมตร และพ้ืนที่ใช้สอยทั่วไป 3,498 
ตารางเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับส่วนต่างๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049 
  ทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
  ทิศตะวันออก ติดกับถนนเข้าซอยสาริกา - นางรอง18 
  ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
 
 
 



4 

 

              
 
 
 
                                      
         
                         
 
 
 
 

 
 
ภำพที่ 1.3 ขอบเขตพ้ืนที่ออกแบบ 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/@18.3170581,99.3986862,17z?hl=th 
  
 
 
 

ทิศเหนือ ติดกับถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3049 

ทิศใต ้ติดกับพื้นที่รกร้าง 
 

ทิศตะวันตก ตดิกับพื้นที่รกร้าง 
 

ทิศตะวันออก ติดกับถนนเข้า ซอยสาริกา - นางรอง18 
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1.3.3  สภาพพ้ืนที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.4 พ้ืนที่ทางทิศเหนือ 
 

สภาพพ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือเป็นพ้ืนที่โล่งกว้างมีสภาพเป็นพ้ืนดินและพ้ืนคอนกรีต ในสภาพ
พ้ืนดินจะประสบปัญหาในช่วงฤดูฝน พ้ืนที่นี้จะมีน้ าขังเป็นแอ่งท าให้ไม่สะดวกต่อการเข้าใช้พ้ืนที่     
และพ้ืนคอนกรีตจะเป็นบริเวณถนนทางเข้าโครงการไม่มีการก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน ของเส้นทาง 
อาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1.5 พ้ืนที่ทางทิศตะวันออก 
  

สภาพพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ของตัวอาคารของพนักงานป้องกันและ                
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 
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ภำพที่ 1.6 พ้ืนที่ทางทิศใต้ 
 
 สภาพพ้ืนที่ด้านทิศใต้เป็นพื้นคอนกรีตและมีอาคารอเนกประสงค์ส าหรับไว้จัดกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา เช่น กิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.7 พ้ืนที่ทางทิศตะวันตก 
 
 สภาพพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่โล่งกว้างมีสภาพเป็นพ้ืนดิน จะประสบปัญหาในช่วง
ฤดูฝนพ้ืนที่นี้จะมีน้ าขังเป็นแอ่งท าให้ไม่สะดวกต่อการเข้าใช้พ้ืนที่  และบริเวณช่วงบ่ายจะมีสภาพ
อาการท่ีร้อนจัดเพราะเป็นพ้ืนที่โล่งแจ้งไม่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือการจัดภูมิทัศน์แต่อย่างใด 
 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1  ทราบถึงข้อมูลการออกแบบภูมิทัศน์ภายในสถานที่ราชการ 
 1.4.2  ทราบถึงข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ 
 1.4.3  ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่ 
 1.4.4  น าเสนอผลงานออกแบบภูมิทัศน์โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 
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1.5  วิธดี ำเนินกำร 
 1.6.1  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์ 
         1.6.1.1  ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่ราชการ 
         1.6.1.2  ศึกษาแนวคิดและการออกแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
         1.6.1.3  ศึกษาเส้นทางสัญจรภายในพ้ืนที่โครงการ 
         1.6.1.4  ศึกษากิจกรรมนันทนาการ 
         1.6.1.5  ศึกษาระบบการระบายน้ า 
         1.6.1.6  ศึกษาเก่ียวกับกรณีศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ  
 1.6.2  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
         1.6.2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ 
   1)  ศึกษาที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อ 
   2)  ศึกษาการเข้าถึงโครงการ 
   3)  ศึกษาสภาพภูมิอากาศ 
   4)  ศึกษาลักษณะของดิน 
   5)  ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 
   6)  ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม 
   7)  ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
   8)  ศึกษาลักษณะพืชพรรณ 
   9)  ศึกษามุมมองของทัศนียภาพ 
         1.6.2.2  ศึกษาถึงผู้ใช้โครงการ 
   1)  ศึกษาความต้องการของผู้ใช้พื้นที่โครงการ 

  2)  ศึกษาลักษณะพฤติกรรมจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
1.6.3  สรุปข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ 

   1.6.3.1  สรุปศักยภาพพ้ืนที่โครงการ 
   1.6.3.2  สรุปลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ 

1.6.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
   1.6.4.1  ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
   1.6.4.2  ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมกับพ้ืนที่ใช้สอย 
   1.6.4.3  การออกแบบภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่โครงการ 
   1.6.4.4  เสนอแบบแปลนแนวความคิด 

                   1.6.4.5  สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
                   1.6.4.6  เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
                   1.6.4.7  เสนอแบบแปลนรายละเอียด 
                   1.6.4.8  แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
                   1.6.4.9  แสดงรูปแบบทัศนียภาพ 
                   1.6.4.10  สรปุผลงานการออกแบบ 
                   1.6.4.11  เขยีนแบบโครงสร้าง 
                   1.6.4.12  ท าการประมาณราคา 
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1.6.5  ขั้นตอนการประเมินผล 
   1.6.5.1  สรุปผลการออกแบบปภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 
   1.6.5.2  น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 
1.6.6  จัดท ารูปเล่ม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสารกิา 

แสดง : พ้ืนที่โครงการ                                                                     ภำพที่ 1.8 

สัญลักษณ์ : -  

NON SCALE 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการศึกษา 

 

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบภูมิทัศน์
และกรณีศึกษำ 
- ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่
ราชการ 
- ศึกษากิจกรรมนันทนาการ 
- ศึกษาเส้นทางสัญจรภายในพ้ืนที่โครงการ 
-ศึกษาเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
โครงการ  
 
 
 
 

ข้อมูลด้ำนกำยภำพของพื้นที่
โครงกำร 
- ศึกษาที่ตั้งโครงการและอาณา
เขตทีติ่ดต่อกับโครงการ 
- การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
- ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 
- ศึกษาสภาพภูมิอากาศ 
- ศึกษาลักษณะของดิน 
- ศึกษาการเข้าถึงโครงการ 
- ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม 
- ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
- ศึกษาลักษณะพืชพรรณ 
- ศึกษามุมมองทัศนียภาพ 

ศึกษำถึงผู้ใช้โครงกำร 
- ลักษณะพฤติกรรมจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
- ความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 
 
 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
-  ก าหนดแนวคิดหลัก ในการ
ออกแบบ 
-  ก า ห น ด ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
กิจกรรมกับพ้ืนที่ใช้สอย 
- การออกแบบภูมิทัศน์บริ เวณ
พ้ืนที่โครงการ 
- เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
- สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
- เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
- เสนอแบบแปลนรายละเอียด 
- แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
- แสดงรูปแบบทัศนียภาพ 
- สรุปผลงานการออกแบบ 
- เขียนแบบโครงสร้าง 
- ท าการประมาณราคา 

สรุปข้อมูลของพื้นที่โครงกำร 
- สรุปศักยภาพพ้ืนที่โครงการ 
- สรุปลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
โครงการ 
 

จัดท ำรูปเล่ม 

ขั้นตอนกำรประเมินผล 
-  สรุปผลการออกแบบภูมิทัศน์องค์การ
บริหารส่วนต าบลสาริกา 
 - น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์
องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 
 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ



บทท่ี 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ราชการ 

 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก       

จังหวัดนครนายก ต้องการออกแบบและจัดสรรพ้ืนที่ภายในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือความ
เหมาะสมกับรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลและการใช้สอยพ้ืนที่ของประชาชน โดยมีกิจกรรมที่
เกิดข้ึนในพื้นที่โครงการเป็นตัวก าหนด เช่น ติดต่อประสานงานเอกสารต่างๆ และการจัดงานประจ าปี 
เป็นต้น เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีความหลากหลาย การออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์
กับความต้องการใช้พ้ืนที่กิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 

การออกแบบภูมิทัศน์ในสถานที่ราชการมีความแตกต่างจากการจัดภูมิทัศน์ในเคหะสถาน
หลายอย่างเพราะ เป็นสถานที่ส าหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรที่เข้ามาใช้งาน และต้องออกแบบ
ให้เหมาะสมกับการใช้สอยในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่รวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ทุกองค์ประกอบต้องเหมาะสมกับสถานที่ราชการ 

 
2.1  หลกัการในการออกแบบสวนส าหรับสถานที่ราชการ 
 สถานที่จัดสวนในส านักงานมีความแตกต่างจากการจัดภูมิทัศน์ในบ้านหลายอย่าง เพราะเป็น
สถานที่ส าหรับประชาชนทั่วไปที่สามารถเห็น สัมผัส และรู้สึกถึงความงานในสถานที่นั้นๆ ได้ด้วยการ
จัดภูมิทัศน์ ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การออกแบบทางด้านนี้ นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ ยาก
พอสมควร การจัดภูมิทัศน์ในส านักงานควรมีการก าหนดขั้นตอนการออกแบบ โดยค านึงถึงการใช้
ประโยชน์ และความต้องการของผู้ใช้พ้ืนทีโครงการ การจัดภูมิทัศน์ในส านักงาน มีข้ันตอนดังนี้     
 2.1.1  ความหมายของสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดี จะช่วยให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นและผ่อน
คลายรู้สึกดีที่ได้ไปที่นั่น รู้สึกอบอุ่นและเป็นที่ต้อนรับ สถานที่ที่ประสบความส าเร็จไม่ใช่เพียงเพราะ          
มีความงามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ท าให้ผู้ใช้สามารถรู้ สึกผ่อนคลาย ได้ร่วม
กิจกรรม กับคนอื่นๆ สถานที่เหล่านี้จะเชื่อมโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกัน เมื่อพวกเขาเข้ามาท ากิจกรรม
และ ใช้เวลาว่างร่วมกันนอกจากนี้การสร้างสรรค์พ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ
ทางกายภาพ ที่ท าให้ผู้คนรู้สึกว่าเป็นที่ต้อนรับและสะดวกสบาย เช่น การจัดให้มีม้านั่ง หรือการ      
จัดสวนที่สวยงาม การจัดระบบทางเท้าท่ีดี การพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าที่อยู่โดยรอบ 
และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ เป้าหมายคือการสร้างสรรค์สถานที่ ซึ่งมีบรรยากาศของชุมชนและ
มีภาพลักษณ์ที่ดูอบอุ่นเป็นกันเอง การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม รวมถึงหน้าที่ใช้สอยที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 
           2.1.2  ก าหนดพ้ืนที่ประโยชน์การใช้สอย และความสวยงามโดยค านึงถึงเรื่องประโยชน์การ
ใช้สอย การก าหนดต าแหน่งความสวยงามและความปลอดภัยบริเวณทางเดิน และถนนควรปลูกไม้ยืน
ต้นเพ่ือช่วยลดการสะท้อนแสงของคอนกรีตและให้ร่มเงา ท าให้เกิดความร่มรื่น ไม่ควรที่จะปลูกไม้ยืน
ต้นมากเกินไป เพราะจะท าให้แสงแดดไปไม่ถึงพืชพรรณด้านล่างอาจจะท าให้พืชพรรณตาย            
ได้ ลักษณะการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มควรปลูกเรียงเดียวไปเรื้ อยๆ ตามถนนบริเวณสวนหย่อม 
ต าแหน่งสวนหย่อมควรอยู่ใกล้กับลานพักผ่อนหรืออยู่ใกล้ห้องอเนกประสงค์ สวนหย่อมควรมี 1  - 2 
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จุด จัดไว้เพ่ือเป็นจุดเด่นเอาไว้รองรับการพักผ่อนของผู้เข้าบริการในพ้ืนที่หากมีหลายแห่งเกินไปอาจ
ท าให้จุดเด่นจุดหลักหายไป ส่วนส าคัญสวนหย่อมควรมองเห็นได้ง่าย สะดุดตา และควรเลือกใช้พันธุ์
ไม้ที่มีรูปร่างสวยงาม โตช้าหรืออาจใช้ไม้ดัดก็ได้มุมสนามควรมีต้นไม้บริเวณมุมสนามเพ่ือลดความแข็ง
กระด้างโดยการใช้ไม้พุ่มปลูกเป็นแนว เพ่ือเพ่ิมสีสันให้กับสนามมุมส าหรับเด็ก ควรจัดเป็นสนามหญ้า
และพันธุ์ไม้ที่เลือกใช้ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก เช่น มีพิษหรือมีหนามควรก าหนดสนาม
หญ้าให้อยู่บริเวณส่วนกลางของพ้ืนที่ โดยการออกแบบให้ยึดหลักที่ว่าสนามหญ้าต้องเป็นพ้ืนที่ ได้รับ
แสงแดดเต็มที่ จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพันธุ์ควรเป็นพันธุ์ที่ทนต่อแสงแดดได้ดี ทนลม 

2.1.3  การวางต าแหน่งไม้ยืนต้น เพราะต้นไม้มีการเจริญเติบโตตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
โดยเฉพาะไม้ยืนต้นเป็นไม้ที่มีความสูง ต าแหน่งของไม้ยืนต้นคือ 

2.1.3.1  ข้างถนน 
2.1.3.2  บริเวณรั้วรอบโครงการทั้งหมด 
2.1.3.3  เฉพาะบริเวณท่ีต้องการร่มเงาเพ่ือการพักผ่อน 
2.1.3.4  ปลูกด้านใดด้านหนึ่งของรั้ว เพ่ือปิดบังทิศทางลม และฝุ่นละออง 

2.1.4  การออกแบบให้มีจุดเด่น ในการออกแบบต้องออกแบบสวนให้มีจุดเด่น และจุดรอง
โดยจุดเด่นต้องมีขนาดใหญ่กว่าจุดรอง แล้วจ านวนต้นไม้ต้องมากกว่า การเลือกพันธุ์ไม้ไม่ควรเยอะ
เกินไปจะท าให้เกิดความแตกต่างการจัดสวนราชการนั้นมีความแตกต่างจากการจัดสวนในบ้านหลาย
อย่างเพราะสถานที่ราชการเป็นที่ที่ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ
ราชการต่างๆ หรือแม้แต่การท ากิจกรรม เช่นการพักผ่อน การออกก าลังกาย เป็นต้น โดยประชาชนที่
เข้ามาใช้บริการนั้นมีโอกาสได้สัมผัสความงามภายในส่วนใหญ่ เพราะเป็นเรื่องที่อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527 : 57 - 67) 

2.1.4.1  การปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือทางเดินเท้าควรจะปลูก
ต้นไม้ให้ร่มเงาในสถานที่นั้น เพ่ือให้ความร่มรื่นตลอดทางเดิน 

2.1.4.2  ให้ความสบายตาสบายใจ ในขณะการเดินผ่านไปในสถานที่นั้นควรมีแปลง
ไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงามท าให้เกิดความร่มรื่น สบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะและวัชพืช 

2.1.4.3  เส้นทางที่ใช้ในการสัญจร ควรออกแบบสวนให้เข้ากับ ความต้องการที่
แท้จริงของกลุ่มคนส่วนใหญ่ เช่น การท าทางเท้าที่ถาวรใช้วัสดุปูพ้ืนที่แข็งแรง เช่น อิฐ หิน หรือซีเมนต์ 
เพ่ือให้คนเดินไปตามทิศทางที่ต้องการ แต่ในการออกแบบควรดัดแปลงทิศทางให้อ่อนนุ่ มสวยงาม 
กว่าเส้นทางเดินตรงๆ และควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดทางเดิน ช่วงใดที่ไม่ต้องการให้คนเดินเข้าไป
ในสวน หรือสนามควรไม่พุ่มกั้น แต่ควรเป็นพุ่มที่มีขนาดสูงกว่า 0.40-0.50 เมตร เพราะมิฉะนั้นคน
สามารถข้ามผ่านได้ง่ายถ้าสามารถท าก็ไม่จ าเป็นต้องติดป้ายห้ามเดินลัดสนามต่อไป 

2.1.4.4  บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าของตัวอาคาร ต้องมีหญ้าที่มีความเขียวสด
งดงาม และต้องราบเรียบปราศจากวัชพืช และเศษขยะ โดยทั่วไปแล้วสนามหญ้าอาคารควรปลูก
เฉพาะไม้ยืนต้นรอบสนามเท่านั้นหรืออาจมีไม้พุ่ม มีไม้ดอกรอบเสาธง ก็ได้แต่ควรเป็นแปลงเรียบๆ จะ
เหมาะสมกว่า 

2.1.4.5  การจัดสวนหน้าอาคารไม่ควรจัดเป็นล าธาร เกาะแร่ง หรือสะพานข้าม
เพราะการจัดสวนในลักษณะนี้ควรจัดอยู่ในมุมที่เป็นส่วนตัวภายในบ้านหรือมุมหนึ่งในอาคารที่ไม่
ท าลายความสง่างามของสถานที่นั้น 
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2.1.4.6  การตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงต่างๆ ที่เหมาะส าหรับการแต่งสวนในราชการ
เพราะเม่ือมองดูมีระเบียบให้ภาพพจน์ที่ดี มากกว่าการปล่อยให้โตเองตามธรรมชาติ เช่น ตัดแต่ง เข็ม
ให้เป็นพุ่มกลม หรือดัดแปลงไม้ดอกให้มนตรงขอบแปลงจะดู สวยกว่าการปล่อยให้เป็นแปลงที่
สี่เหลี่ยมต่างๆ 

2.1.4.7  พรรณไม้ที่เลือกใช้ควรเลือกใช้ไม้ที่โตเร็ว และให้ร่มเงาต่อบริเวณทางเดิน
ริมถนนและสามารถให้ดอกที่สวยงามด้วย เช่น นนทรี ประดู่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ตะแบก เป็นต้น ส่วนไม้
พุ่มที่มีดอกควรเลือกชนิดที่ดูแลรักษาง่าย เช่น เข็ม ขาไก่ แพงพวย เป็นต้น 

2.1.4.8  การดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งรวมถึงการตัดแต่ง ฉีดยารักษาโรคแมลง 
การให้ปุ๋ยต้นไม้ สนามหญ้า หลังจากการดูแลแล้วจะท าให้มองเห็นลักษณะของสวนที่เด่นชัดและ
ปรอดโปร่ง 
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า สถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่บุคคลต่างๆเข้ามาติดต่อราชการหรือใช้บริการ
ด้านนันทนาการ เช่น พักผ่อน ออกก าลังกาย การจัดตกแต่งภูมิทัศน์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะจะช่วยให้
เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ความสวยงามแก่พ้ืนที่นั้นๆ ดังนั้นการจัดสวนส าหรับ
สถานที่ราชการจะต้องพิจารณาประโยชน์การใช้สอยรวมไปถึงความสวยงาม ซึ่งจะเน้นความเป็น
ระเบียบ เด่นชัด โปร่งตา ต้องทั้งให้ความสดชื่น ดังนั้นการจัดสวนในสถานที่ราชการจะเป็นแบบมี
ระเบียบ ซึ่งต่างไปจากการจัดสวนในบ้าน 

2.1.5  หลักการออกแบบสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจ าเป็นต้องทราบถึง
หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
                    2.1.5.1  ออกแบบให้ทุกอย่าง(Everything must have a Purpose) การพิจารณา
เริ่มแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ที่จะท าเป็นสวนสาธารณะนั้นควรท าความเข้าใจ
เสียก่อนว่า สภาพพ้ืนที่เป็นอย่างไร และสิ่งที่ก่อสร้างต่างๆ ที่จะจัดให้มีขึ้นมีอะไรบ้างเพ่ือจัดแบ่งให้
เป็นหมวดหมู่ เช่น 
   ลักษณะตามธรรมชาติ     :  พรรณไม้ น้ า พื้นที่ 
   พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์        :  สนามกีฬาต่างๆ ที่จอดรถ ถนน ฯลฯ  
   สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญ         :  อาคาร ศาลา ห้องสุขา ฯลฯ 
   โครงสร้างอื่นๆ              :  ทางระบายน้ า รั้ว ป้ายบอกชื่อสถานที่ ฯลฯ 

1)  ความสัมพันธ์ระหว่างสวนสาธารณะและสิ่ งแวดล้อม (Park to 
Surroundings)มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะเน้นการออกแบบภายในบริเวณของสวนสาธารณะ ให้ได้
ต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น การจัดสวนสาธารณะบนเนินเขาไม่มีผลให้น้ าท่วมบริเวณหุบเขาข้างล่าง ใน
ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับสวนสาธารณะ สถานที่ต้องปราศจากเชื้อโรค เพ่ือท า
เป็นที่ปิกนิก มีรั้วรอบด้าน สงบและมีประโยชน์ นักออกแบบที่ดีต้องส ารวจสภาพแวดล้อมรอบๆ
สวนสาธารณะเ พ่ือที่ จะหาข้อมูลที่ แท้ จริ งมา เป็นสิ่ งก าหนดต าแหน่ งของสถานที่ ต่ างๆ                       
ในสวนสาธารณะ และต้องพยายามท าให้สวนสาธารณะเป็นสถานที่ดีที่สุดบนพ้ืนที่นั้น อีกทั้งไม่เป็น
สาเหตุให้การใช้สถานที่รอบๆ สวนสาธารณะลดน้อยลง 
   2)  ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งของพ้ืนที่ที่ใช้กับสภาพพ้ืนที่เดิม (Use Areas to Site) 
พ้ืนที่จะต้องไม่สูญเปล่า ดังนั้นทุกมุมของพ้ืนที่ควรถูกใช้ทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องเป็นการใช้แบบเดิม เรา
อาจปลูกไม่พุ่ม หรือเอาไว้เป็นที่นั่งเล่นเพ่ือดูวิวสวยๆ บางครั้งก็จ าเป็นต้องคงสภาพเดิมเพ่ือรักษา
ความเป็นธรรมชาติที่ส าคัญ 
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อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไหน การสร้างสถานที่ต่างๆจ าเป็นต้องอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
และเข้ากันได้กับประโยชน์ใช้สอย โดยค านึงถึงความลาดชันของพ้ืนที่ด้วย เช่น 
    (1)  พ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ในแต่ละแห่งต้องการความลาดเอียง
ในระดับต่างกัน เช่น สนามเทนนิสเหมาะกับพ้ืนที่ราบ  
    (2)  ผลของการวางต าแหน่งไม่ถูกต้อง และไม่เข้ากับลักษณะของ
พ้ืนที่หารใช้สถานที่ที่อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น สถานที่ปิกนิกอยู่กลางทุ่งท่ีร้อน แสงอาทิตย์ต้นไม้
ถูกตัดเพ่ือท าเป็นที่จอกรถ ถนนอยู่ในต าแหน่งที่หน้าฝนน้ าไหลลงมาท่วมขัง 
    (3)  ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ที่จะใช้ประโยชน์ (Use Areas to 
Use Areas) การก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของสถานที่จ าเป็นต้องแบ่งประเภทของการกระท าหรือ
กิจกรรมออกเป็นกลุ่มๆ โดยให้แต่ละกลุ่มที่มีลักษณะของกิจกรรมคล้ายคลึงกันอยู่รวมกัน เดินเล่น
และนั่งเล่นเพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรม 
    (4)  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
(Major Structure to use Areas) ก่อนที่จะวางผังสร้างอาคารต่างๆ ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวอาคารและพ้ืนที่รอบ เช่น การเข้าออกห้องต่างๆสัมพันธ์กัน  
    (5)  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างต่างๆ (Minor Structure to 
Minor Structure)สวนสาธารณะมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องกันและยุ่งยาก ท าให้ต้องค านึงถึง
ความสัมพันธ์ต่อกันด้วย เช่น การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกัน  

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

2.1.5.4  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Establish an Appropraite Experience)  
1)  ออกแบบให้ เข้ากับสถานที่นั้นๆ (Suit to Personality of Place)

สถานที่แต่ละแห่งมีลักษณะต่างกัน เช่น สง่างาม สงบ ร่าเริง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีคอนกรีต เหล็ก อิฐ ฯลฯ ซึ่งก็แตกต่างกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
ดังนั้นจึงมีอยู่ 2 วิธีที่จะท าให้เขากับสภาพแวดล้อมได้คือ 
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    (1)  การต่อเติมทางด้านวัตถุ คือมีการต่อเติมจากสภาพพ้ืนที่นั้นๆ
ท าให้ดูเหมือนว่าเกิดจากสถานที่นั้นจริงๆ หรือดูแล้วเหมือนตัวอาคารโผล่มาจากพ้ืนดิน  
    (2)  การระมัดระวังในการออกแบบเนื่องจากสภาพแวดล้อมเพ่ือให้
ได้ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบริเวณนั้น เช่น สถานที่ทางโบราณคดีลักษณะเส้น รูปร่าง ผิวสัมผัส สี 
ต้นไม้เดิม ดินและหินสิ่งเหล่านี้เราอาจน ามาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างใหม่  เพ่ือให้กลมกลืนกับ
ลักษณะของตัวอาคารเดิมหรือกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ ในเขตนั้นลักษณะที่กล่าวมานี้เน้นสภาพ
ตามธรรมชาติมากกว่า เช่น เป็นการสร้างบ้านให้มีลักษณะคล้ายกับต้นไม้ พ้ืนดินแถบนั้น เรียกว่าการ
ท าให้มนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้ส่วนการออกแบบให้เข้ากับสิ่งเก่าๆ รอบด้านทาง เสียง เส้น สี 
ผิวสัมผัสและรูปร่าง ซึ่งมองดูแล้วกลมกลืนกับตัวอาคารเก่าๆ บริเวณนั้น เรียกว่าการท าสิ่งใหม่ให้เข้ากับ
สิ่งเก่าได ้

2)  ออกแบบให้เหมาะกับผู้ ใช้ (Suited to Personality of User)เมื่อ
พิจารณาจากนิสัยของประชาชนในแต่ละท้องที่แล้วจะท าให้ทราบถึงความต้องการและความชอบของ
คนเหล่านั้นพยายามน าเอาลักษณะที่บุคคลทั่วไปชอบมาไว้ในงานออกแบบทั่งนี้เพ่ือประชาชนทั่วไปจะ
ได้มีโอกาสใช้อย่างคุ้มค่า แต่ก็ควรจะสะอาดตา มั่นคงแข็งแรงและให้ผู้ใช้สถานที่เกิดความรูสึกสบาย
ใจในขณะที่ใช้สถานที่เหล่านั้นด้วยสถานที่สาธารณะอาจออกแบบให้หรูหราได้ เช่น มีน้ าพุน้ าตกอยู่
กลางสวนสาธารณะ 

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

4)  ออกแบบให้สัดส่วนพอเหมาะ (Suit to Scale) ออกแบบตกแต่งบริเวณ
ภายนอกสถานที่เกี่ยวเนื่องกับสัดส่วน 2 อย่างคือ 

(1)  สัดส่วนของมนุษย์ (Human Scale) มนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้สึก
คุ้นเคยเฉพาะสิ่งที่ตนเองรู้จักและมักจะเปรียบเทียบกับตัวเองเสมอ เช่น เปรียบส่วนสูงของตัวเอง 
แขน ขา นิ้วกับ ต้นไม้ ประตู หรือสิ่งของอ่ืนๆ มนุษย์จะเกิดความรู้สึกวุ่นวายใจเพราะไม่สามารถที่จะ
เข้าใจถึงสถานที่เป็นอยู่อันเนื่องมาจากสัดส่วนที่ผิด และไม่สบายใจในขณะที่ใช้สถานที่นั้นนอกจากนั้น
ยังต้องให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยด้วย ทุกคนต้องการให้สิ่งต่างๆ รอบๆ ด้านมีขนาดที่พอเหมาะกับตัวเอง 
และสามารถเปรียบเทียบกับตนเองได ้

(2)  สัดส่วนเนื่องจากความเร็ว (Speed Scale) สัดส่วนจาก
ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องค านึงถึงเพราะการกวาดสายตามองดูขณะที่ผ่านไปด้วยความเร็วที่
แตกต่างกันจะท าให้มองเห็นภาพต่างกันด้วย เช่น เมื่อนั่งอยู่บนรถด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
จะสังเกตเห็นเฉพาะรูปร่างใหญ่อย่างคร่าวๆ สิ่งที่มีผิวหยาบๆ ตัดกันหรือกลุ่มสีใหญ่ๆ เท่านั้น 
รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ไม่สามารถมองเห็นได ้

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

2.1.5.6  ออกแบบให้ประหยัดที่สุด (Meet Needs for Lowest Possible Cost) 
นักออกแบบต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและเสนอสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด จะไม่
ท าผลงานที่ไม่ดีออกมา งานที่ออกมาจะต้องให้ผลน่าพึงพอใจ ส าหรับความต้องการที่แท้จริง ทางด้าน
การพัฒนาในการออกแบบ ดังนั้นการปรึกษาและตกลงกันระหว่างลูกค้าและผู้ออกแบบว่าอะไรคือสิ่ง
ที่ต้องการจริงๆ และน าสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับจ านวนงบประมาณที่มีอยู่ 
   1)  หาความสมดุลระหว่างความต้องการและลบประมาณ (Balance of 
Needs and Budget) เริ่มออกแบบและลูกค้าได้มีโอกาสเจรจารายละเอียดแสดงความต้องการ
ระหว่างกัน หลังจากนั้นควรเสนอแบบร่าง และความคิดคร่าวๆ ต่อลูกค้า ซึ่งอาจมีหลายสิ่ง หลาย
อย่างนอกเหนือจากความต้องการจากครั้งแรก แต่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทางด้าน การออกแบบ
จนกระทั่งส าเร็จออกมาเป็นแบบที่สมบูรณ์แล้ว นักออกแบบจะต้องติดต่อกับผู้รับเหมาเพ่ือสอบถาม
ว่า การก่อสร้างทั้งหมดกับงบประมาณที่มีอยู่นั้นพอเหมาะกันหรือไม่ ไม่มีเงินเหลืออีกเท่าไร มีก่ีวิธีบ้าง
ที่จะให้เป็นไปตามแบบ และอยู่ในงบประมาณท่ีตั้งไว้ อันไหนบ้าง ที่ราคาสูง และราคาต่ า 
   2)  การใช้สภาพพ้ืนที่ที่เป็นอยู่ให้เป็นประโยชน์ (Use of Existing Site 
Resources) อาคารสถานที่ต่างๆ ควรวางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ (Site) ไม่ควรตั้ง 
Camp-ground ในสถานที่ที่การระบายน้ าไม่ดี ควรจัดให้อยู่บนดินที่เรียบๆ หลีกเลี่ยงการขุด และ
โยกย้ายดินมากเกินไปเพราะจะท าให้การใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงควรสังเกตสภาพรอบด้านว่ามีลักษณะ
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อย่างไร และควรจะวางอะไรไว้ตรงไหน ทั้งนี้ต้องคิดถึงเรื่องความสวยงามและการใช้ประโยชน์ควบคู่
กันด้วย 
   3)  จัดหาวัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างต่างๆ (Provision of Approiate 
Structural Materials) หลังจากที่ได้ก าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ แล้วขั้นต่อไปคือเลือกวัสดุซึ่ง
เหมาะกับการใช้แต่ละแห่ง ซึ่งควรจะเลือกโดยการคิดถึงหลักดังนี้ 
                     ความอดทน : ทนทานต่อน้ าหนัก 
  สิ่งที่ปรากฏ : เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม 
  สามารถหาได ้ : หาได้ง่ายตามท้องที่นั้นๆ 
  สภาพภูมิอากาศ : ยังคงสภาพเดิมไม่ว่าอากาศจะร้อนหนาว  
  ระบายน้ า : หลังจากฝนตกน้ าไหลผ่านเร็ว 
  คุณภาพดี : โดยเฉพาะเมื่อคนต้องสัมผัสกับสิ่งนั้นๆ 
   4)  จัดหาต้นไม้ให้ เหมาะสม (Provision of Appropriate Plant Materials)       
ในการออกแบบสวนต้องมีการเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งต้นไม้อาจให้ความรู้สึก
หยุดนิ่ง หรือเคลื่อนไหวได้อาจใช้เป็นฉากกั้นลม แสงอาทิตย์ วิว เสียง ไม่ท าให้น้ าท่วม และท าเป็น
ตัวก าหนดทิศทางเดิน ต้นไม้ก็เหมือนสิ่งอ่ืน คือมีขนาด รูปร่าง และท าหน้าที่ถูกก าหนด ให้ด้วยดี แต่
ต้นไม้ไม่สามารถบังคับให้หยุดนิ่งได้ ต้นไม้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นหลายๆ แบบตลอดปี นับว่าต้นไม้เป็น
สิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่ เราต้องปฏิบัติต่อต้นไม้ให้ถูกต้องเหมือนปฏิบัติต่อตนเอง เพราะต้นไม้มี
ลักษณะเฉพาะของมันเอง และแต่ละชนิดก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน 

2.1.5.7  การจัดและออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย (Provide for Supervision Ease)  
   1)  ความสะดุดระหว่างอิสรภาพและการควบคุม (Balance of Use 
Freedom and Control) บางครั้งจ าเป็นต้องมีการควบคุมบางจุดทั้งที่เป็นการเสียเวลา และพลังงาน 
เช่น ให้เดินรอบสนามใหญ่เพ่ือที่จะไปยังจุดหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม เพราะเห็นว่าเป็นการปลอดภัยกว่า 
เพราะจ าเป็นในการควบคลุมในเรื่องความปลอดภัย 
   2)  ทิศทางการเดิน (Circulation) ในสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนมาก 
การเคลื่อนไหวและทางเดินเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงว่าจะท าอย่างไรที่จะท าให้เขาสามารถไปยัง
จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ตามประสงค์โดยไม่รบกวนจากสิ่งอ่ืน โดยเราต้องค านึงว่า จะออกแบบอย่างไร
ให้ผู้ใช้ ใช้ได้อย่างสะดวก ไม่ติดขัดเพ่ือเดินไปยังจุดจ่างๆที่น่าสนใจ 
   3)  ความปลอดภัย (Safety) ควรมีความปลอดภัยในการเล่นรวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการละเล่นแต่ละอย่างเพ่ือไม่ให้ไปเกิดอันตรายกับส่วนอ่ืนได้ เช่น ไม่ให้ทาง
ระบายน้ าอยู่กลางสนามฟุตบอล และให้ทุกจุดที่มีการเล่นต่างๆมองเห็นว่ามีอะไรรอบด้านไม่ปล่อยให้
เด็กปีนป่ายเกิดพลาดตกลงมา ควรมีต าแหน่งที่ผู้ปกครองมองเห็นเด็กเล่น แต่ไม่ควรอยู่บริเวณ
เดียวกัน 
  2.1.5.8  พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการนันทนาการ โดยหลักการแล้วนัก
ออกแบบควรจะให้ความสนใจพฤติกรรมมนุษย์ที่จะใช้ในการออกแบบ 2 ด้านใหญ่  ๆคือ  
    1)  พฤติกรรมเชิงการใช้สอย (Usage) พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท า
กิจกรรมต่างๆ เช่นการเดิน การนั่ง การเล่นกีฬา หรือด้านขนาดของพ้ืนที่ที่ต้องการใช้ ด้านวัสดุที่
เหมาะสมที่จะรองรับกิจกรรมนั้น ด้านอุปกรณ์ที่จ าเป็นและต าแหน่งการวางอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับ
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กิจกรรม และด้านความสัมพันธ์กับกิจกรรมอ่ืนเป็นต้น คือเป็นการจัดการพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ความสะดวกในการใช้สอยให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
   ผู้ออกแบบมักจะมีเครื่องมือช่วย เช่น คู่มือและมาตรฐานต่างๆซึ่งเป็น
งานค้นคว้าเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และการเคลื่อนไหว คู่มือในด้านกฎเกณฑ์กติกาและแนวปฏิบัติต่างๆ
การศึกษาและสังเกตเพ่ือท าแผนภูมิความสัมพันธ์กิจกรรม เป็นต้น 
   2)  พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience Behavior) ได้แก่ การตอบสนอง
ของมนุษย์ต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นขณะนั้น อาจเป็นบรรยากาศรอบตัว ผู้คนรวบตัว เหตุการณ์รอบตัว 
สถานการณ์โดยรอบ ฯลฯ จ าแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน 
    (1)  ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ (Experience) 
การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของร่างกายและผ่านการรับรู้ไปยังสมองเพ่ือตีความและประเมินค่า 
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอัตโนมัติเรียกว่า สัญชาตญาณ เช่น การรับรู้ ความรู้สึก     
รู้สึกปลอดภัย รู้สึกสนุกสนาน เป็นต้น การประเมินค่า เช่น ความชื่นชม ความชอบ ความสวย  เป็น
ต้น ฯลฯ เป็นสัญชาตญาณท่ีจะมีความรู้สึกและความคิดต่อสิ่งที่เห็นเสมอ ไม่ว่าจะแสดงออกมาให้เห็น
หรือไม่ก็ตาม  
    (2)  ขั้นตอนที่ 2 การแสดงออก (Behavior) 
การแสดงออกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบข้างขณะนั้น เมื่อมนุษย์รับรู้และมีสัญชาตญาณต่อ
สิ่งที่เขาเห็นและสัมผัสแล้วมักจะมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งนั้น ซึ่งบุคคลอื่นอาจสังเกตได้
ชัดเจนหรือสังเกตไม่ชัด การแสดงออกนี้อาจเป็นได้ตั้งแต่กริยาเล็กน้อย ไปจนถึงกริยาที่แสดงออกใน
ทางการสื่อสารโดยตรง เช่น การพูด การผลัก การจับมือ หรือกริยาตอบสนองที่เป็นผลอ่ืน เช่น การ
ตัดสินใจเลือก การท าลาย การช่วยเหลือ การร่วมมือ การแยกตัว ซึ่งการออกแบบพื้นที่จะมุ่งเน้นสนใจ
พฤติกรรมเชิงจิตวิทยาในส่วนการตอบสนองในด้านการตัดสินใจในการท ากิจกรรมนั้น การตัดใจเพ่ือ
เลือกสถานที่ท ากิจกรรมนั้น การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพ่ือลดการท าลายอุปกรณ์และบริเวณ
(นิลุบล คล่องเวสสะ, 2549 : 30) 
 
2.2  หลักการและแนวคิดในการออกแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                                                                                                                                                                      
 แนวคิดนี้ต้องเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบภูมิทัศน์  การจัดสร้างและงาน
ดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์  ผู้ออกแบบงานภูมิทัศน์จะต้องก าหนดน้ าหนักหรืออัตราส่วนระหว่างความ
สวยงาม การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาที่สัมพันธ์กันความส าเร็จของงานภูมิทัศน์นั้นจะอยู่ที่ความ
คงทน มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว  การเพ่ิมคุณค่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไป  การดูแลรักษางานภูมิทัศน์เป็น
งานที่ส าคัญที่สุดและเป็นเครื่องบ่งชี้  การประสบผลส าเร็จของงานภูมิทัศน์เพราะงานดูแลรักษาใช้
เวลา แรงงาน งบประมาณในระยะเวลายาว ผู้ออกแบบงานภูมิทัศน์ต้องตระหนักว่า “จะออกแบบ
อย่างไรให้งานภูมิทัศน์มีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า และมีการดูแลรักษาง่าย” การจัดสร้าง
งานภูมิทัศน์ต้องเป็นไปตามแบบที่มีคุณภาพมีความคงทนถาวรและเอ้ือต่อการดูแลรักษา สมจิต โยธะคง 
ได้ให้แนวคิดของงานภูมิทัศน์เพ่ือดูแลบ ารุงรักษาอย่างง่ายและต่ าไว้  3 แนวทาง  คือ  
 2.2.1  ในการออกแบบภูมิทัศน์ที่ดีจะต้องให้เกิดความสวยงามประทับใจทั้งผู้ออกแบบ ผู้อยู่
อาศัย ผู้พบเห็นและมีความคงทนอยู่ไว้นาน  
 2.2.2  การจัดสร้างงานภูมิทัศน์ที่ดี ต้องค านึงถึงคุณภาพของวัสดุที่ใช้เป็นองค์ประกอบ 
วิธีการจัดสร้าง ความแข็งแรง คงทน ประณีต 
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 2.2.3  ในด้านการบ ารุงรักษา ควรตระหนักถึงความยุ่งยาก ซับซ้อน การใช้เวลา แรงงานและ
งบประมาณ ลักษณะของงานภูมิทัศน์ที่ดีไม่จ าเป็นต้องสวยงามบนความยุ่งยากซับซ้อน แต่สามารถ
สวยงามบนความเรียบง่ายและเป็นความงามที่ยืนยาว  
 2.2.4  การสัญจร เป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันในระหว่างกิจกรรม และการใช้ประโยชน์บริเวณ โดยเฉพาะในระบบการสัญจรของ  
ยานยนต์เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่ส าคัญมากเป็นอย่างหนึ่งในการก่อสร้าง ในการใช้ดินระบบดังกล่าว 
คือ การสร้างระบบชั้นการไหลหรือเปลี่ยนแปลงขนาดของถนน และที่ส าคัญมาสู่ถนนย่อยโครงการเป็น
การเชื่อมโยงของบริเวณต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ รูปลักษณ์ของการสัญจรในตัวบริเวณต้องสามารถ
แก้ปัญหาในการมองขณะมุ่งสู่ตัวอาคารหรือจุดต่างๆ เป็นเรื่องของการจอดรถรับส่งคน เรื่องที่จอดรถ 
และเรื่องบริการที่โดดเด่นเป็นแบบอย่างมีล าดับความสัมพันธ์ต่างๆ ตามพ้ืนที่โครงการ และบริเวณ
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจควรอยู่บริเวณนั้นด้วย 
 ทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทั้ง 3 ประการ การออกแบบภูมิทัศน์ การจัดสร้างและ
งานดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์โดยทั้งหมดนี้ผู้ออกแบบต้องตระหนักว่า “จะออกแบบอย่างไรให้งานภูมิ
ทัศน์มีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า และมีการดูแลรักษาง่าย”เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระหว่างกิจกรรมเพ่ือให้เกิดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ครบทุก
องค์ประกอบ (สมจิต โยธะคง, 2540 : 25) 
 
2.3  หลักการจัดระบบการสัญจรภายในพื้นที่โครงการ 
 2.3.1  ระบบตาราง คือ ระบบที่เกิดขึ้นจาการวางแนวถนนที่ก าหนดระยะห่างเท่าๆ กันตั้ง
ฉากซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปใช้กับพื้นที่แนวราบหรือพื้นที่ที ่มีความลาดสูงต่ า ซึ ่งการน าไปใช้ต้อง
ค านึงถึงลักษณะของพื้นที่ ตามขนาดความแตกต่างตามความจ าเป็น ตลอดจนการจัดขนาดการไหล
ของการสัญจรให้ถูกต้อง 
 

 
ภาพที่ 2.1 การวางผังแนวถนนระบบตาราง 
 
 2.3.2  ระบบรัศมี คือ การน าการไหลของการจราจรไปสู่จุดศูนย์กลาง ซึ่งเป็นบริเวณที่มี
กิจกรรมประเภทต่างๆ รวมกันอยู่หนาแน่นแต่มักจะเกิดปัญหาที่ยุงยากในการจัดการบริเวณจุดกลาง
ให้เป็นระเบียบได้ยาก นอกจากเน้นจุดกลางอย่างตายตัว ซึ่งยากต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
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ภาพที่ 2.2 การวางแนวถนนระบบรัศมี 
 
 2.3.3  ระบบทางยาว คือ ระบบที่ตรงไปตรงมาการสัญจรแบบทางยาวสามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจน โดยมี อาจจะเกิดความขัดข้องภายในมีการจราจรมากจนเกินไป มีวิธีแก้โดยใช้วงรอบข้างด้าน
ใดข้างหนึ่งของเส้นทาง จะช่วยในการไหลในการสัญจรได้เป็นอย่างดี 
 

 
ภาพที่ 2.3 การวางแนวถนนระบบทางยาว 
 
 2.3.4  ระบบโค้ง คือ สามารถที่จะวางให้เข้ากับลักษณะความสูงต่ าของภูมิประเทศ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับการจราจรในระดับท้องถิ่นมากกว่าระบบอ่ืนๆ มีการตัดถนนผ่านน้อยเมื่อเทียบกับระบบ
ตาราง ส่วนมากจะใช้เป็นถนนปลายต้นแบบก้นถุง ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 150 เมตร วิธีนี้จะช่วยหรือมี
แนวโน้มที่จะท าให้การสัญจรแล่นช้าลง ท าให้ถนนมีความน่าสนใจมากกว่า โดยที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ของทิวทัศน์ และการเปลี่ยนแปลงความยาวของถนน  
 

 
ภาพที่ 2.4 การวางแนวถนนระบบโค้ง 
 
 2.3.5  ที่จอดรถ บริเวณที่จอดรถนับเป็นส่วนการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ตัวลานจอด
รถอาจท าให้บริเวณโดยรวมเสียทัศนียภาพได้ ถ้าการจัดวางต าแหน่งไม่สัมพันธ์กับความสูงต่ าของการ
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จัดวางพ้ืนที่และขนาดความกลมกลืนกับส่วนอ่ืนๆ ของบริเวณ ในการจัดบริเวณที่จอดรถ นักวางผัง
บริเวณจะต้องค านึงถึงขนาดของยานพาหนะให้มากๆ และจะต้องจัดขนาดพ้ืนที่ให้เพียงพอ ซึ่งจะต้อง
ดูขนาดความยาวความกว้างทั้งหมดของรถ ส่วนยื่นจากล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  (การสัญจร 
สมาคมสถานปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์ สืบค้นจาก https://asa.or.th/homepage-th, 2559) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 ความยาวของรถแต่ละประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 รูปแบบการจัดที่จอดรถแบบต่างๆ 
 
2.4  หลักการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ 
 2.4.1  ความหมายของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงาน
ประจ าโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ท าในยามว่าง และต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเมือง เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายจากความตึงเครียด ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา การเล่น พบได้ในสัตว์เกือบทุกชนิด ซึ่งการการมีเล่นช่วยพัฒนาและเป็นการฝึกทักษะต่างๆ 
เช่นทักษะการเคลื่อนไหว ส าหรับมนุษย์ กิจกรรมนันทนาการมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาว่างหรือ วันหยุด 
สุดสัปดาห์ ซึ่งโดยทั่วไปของกิจกรรมนันทนาการส าหรับมนุษย์ สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้คือ การเล่น
ดนตรี การอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ การท่องเที่ยว การเล่นกีฬาเป็นต้น 
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 2.4.2  ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ  
  2.4.2.1  ต่อครอบครัว กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อส าคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศ
ให้เกิดความรัก ความอบอุ่น และสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้สมาชิก 
  2.4.2.2  ต่อชุมชน นันทนาการจะช่วยพัฒนาชุมชน คือ ช่วยสร้างคนให้เป็นสมาชิก
ที่ดีที่มีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโชชน์ จะช่วยท าให้
สมาชิกในสังคมรู้จักการเสียสละ 
  2.4.2.3  ต่อประชากรในสังคม กิจกรรมทางการจะเป็นสื่อและส่งเสริมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2.4.2.4  ต่อประเทศชาติ กิจกรรมนันทนาการ จะช่วยให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาอาชญากรรม ท าให้ประเทศมีความสงบสุข 
 2.4.3  ลักษณะพ้ืนฐานของนันทนาการ  
  2.4.3.1  นันทนาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตั้งแต่เกมกีฬา ศิลปหัตถกรรม ดนตรี 
ละคร กิจกรรมกลางแจ้ง งานอดิเรก โยคะ สมาธิ 
  2.4.3.2  นันทนาการมีรูปแบบหลากหลายไม่มีขอบเขตจ ากัด  
  2.4.3.3  นันทนาการจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและมีแรงจูงใจ 
  2.4.3.4  นันทนาการจะเกิดขึ้นได้ในเวลาที่ไม่จ ากัด  บุคคลมีอิสระที่เข้าร่วม 
  2.4.3.5  นันทนาการจะต้องมีจุดหมาย เป็นการ พัฒนาอารมณ์สุข 
  2.4.3.6  นันทนาการเป็นการบ าบัดรักษา ช่วยฟื้นฟู และรักษาคนไข้ 
  2.4.3.7 นันทนาการเป็นกิจกรรมที่สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม สภาพแวดล้อมความต้องการและความสนใจของชุมชน ตลอดจนอุปกรณ์ และสถานที่สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
  2.4.3.8  นันทนาการจะต้องเป็นกิจกรรมที่ พึงประสงค์ของสังคม กิจกรรม
นันทนาการของสังคม หรือ ชุมชนหนึ่ง อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกชุมชนหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะความสนใจ 
ค่านิยม วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี สภาพแวดล้อม ความเชื่อ เป็นขอบเขตวิถีชีวิตของชุมชน ดังนั้น 
กิจกรรมนันทนาการจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ  

2.4.4  แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมนันทนาการเครื่องออกก าลังกาย 
 กิจกรรมนันทนาการด้านการออกก าลังกาย การออกก าลังกายเป็นการลดความตึง

เครียดต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเป็นความต้องการในการดูแลรักษาร่างกายด้วยตัวเอง กิจกรรมประเภทนี้
มีหลายรูปแบบทั้งที่เป็น การออกก าลังกายแบบเบา เช่น การท ากายบริหาร และการออกก าลังกาย
แบบหนัก เช่น กิจกรรมการเล่นที่ผาดโผนท้าทาย เป็นต้น ปัจจุบันมีเครื่องออกก าลังกายผลิตออกมา
จ าหน่ายมากมาย โดยเฉพาะเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งเนื่องจากภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับปัญหา
สุขภาพของประชาชน ท าให้เราพบเห็นเครื่องออกก าลังกายติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ มากมายทั้งใน
สวนสาธารณะสถานศึกษา หรือสนามกีฬาของหน่วยงานต่างๆ การดูแลสุขภาพด้วยเครื่องออกก าลัง จึง
ควรศึกษาถึงความส าคัญรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดอย่างถูกต้อง 
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ภาพที ่2.7 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ที่มา : https://www.mycozumelvacation.com 
 
 2.4.5  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง (Outdoor Exercise Equipment) 

 เครื่องออก าลังกายเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมการออกก าลังกายให้สนุกสนานเพลิดเพลิน 
และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการออกก าลังกาย อุปกรณ์การออกก าลังกายบางชนิดยังเห็นผลได้อย่าง
รวดเร็ว จากการเล่นอย่างสม่ าเสมอ การเลือกใช้เครื่องออกก าลังกายทั้งแบบการออกก าลังกายในร่ม
และเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง หากต้องการเลือกซ้ือควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
  2.4.5.1  เป็นเครื่องออกก าลังกายที่ออกแบบมา ส าหรับใช้งานกลางแจ้ง โดยเฉพาะ 
ด้วยการออกแบบ 
   1)  ใช้โครงสร้างเหล็กที่หนา 
   2)  ใช้ระบบบูทลูกปืนทุกจุดเพ่ือลดแรงเสียดทานในขณะใช้งาน 
   3)  ระบบสี Powder Coating พิเศษส าหรับงานสีเหล็กที่จัดวางกลางแจ้ง
โดยเฉพาะ สีสันที่สดใส และฉูดฉาดที่เพ่ิมมูลค่าและสามารถมองเห็นได้ง่ายในยามเช้ามืดหรือช่วงพลบค่ า 
  2.4.5.1  เป็นอุปกรณ์ออกก าลังกายที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าดูแลบ ารุงรักษา สามารถ
ติดตั้งได้ใน สนามเด็กเล่นหรือสวนสาธารณะในที่ต่างๆ 
   1)  รองรับผู้ที่ต้องการออกก าลังกายได้ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งวัย เด็ก วัยรุ่น และ
ผู้สูงอายุก็ยังสามารถใช้อุปกรณ์ออกกายกลางแจ้งนี้ เพ่ือบริหารร่างกายได้ โดยไม่เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 
หรือยุ่งยากในการใช้งาน 
   2)  ด้วยหลักการออกแบบที่เน้นให้อุปกรณ์แต่ละตัว เป็นอุปกรณ์ที่อ านวย
ความสะดวกต่อการบริหารร่างกาย และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินในขณะออกก าลังกายได้เป็น
อย่างด ี
  2.4.5.2  ประเภทของเครื่องออกก าลังกาย เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งที่เราพบเห็น
ทั่วไปมีหลายรูปแบบทั้งเครื่องออกก าลังกายที่เหมาะส าหรับเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ใหญ่ๆ ดังนี้ 

                       1)  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบมีแรงต้าน เป็นเครื่องออกก าลังกายที่
เหมาะส าหรับสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและกระดูก ช่วยให้ร่างกายมีระบบเผาผลาญที่ดี
เหมาะส าหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก สร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูก 

https://www.mycozumelvacation.com/
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   2)  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบแอโรบิก  เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งรูปแบบนี้เหมาะกับคนที่เริ่มออกก าลังกายใหม่ๆ เพราะท าให้เหนื่อยง่ายและสามารถออก
ก าลังกายได้เป็นเวลานาน ซึ่งการออกก าลังกายแบบแอโรบิก คือการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน 
เพ่ือให้ร่างกายน าออกซิเจนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3)  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบยืดเหยียด เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งรูปแบบนี้เหมาะส าหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อ เพราะขณะเล่นจะท าให้รู้สึกตึงกล้ามเนื้อและ
เส้นเอ็น ช่วยลดปัญหาในส่วนคอ บ่า ไหล่ และบริเวณส่วนหลัง ข้อควรระวังในการเล่นเครื่องออก
ก าลังกายรูปแบบนี้คือไม่ควรฝืนเล่นนานเกินไป เพราะอาจเกิดการบาดเจ็บหรืออักเสบได้ 
   ดังนั้นเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งมีทั้งหมด 3 ประเภท มีข้อดีข้อด้อย
และประโยชน์ที่แตกต่างกัน การทราบข้อมูลและวิธีการเล่นที่ถูกต้อง ช่วยให้คนที่รักสุขภาพ และ
ต้องการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกก าลังกาย โดยเฉพาะคนในวัยท างานได้เลือกเล่นเครื่อง
ออกก าลังกายแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพตามที่ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ที่มา : https://www.pinterest.se 

 
2.4.6  การออกก าลังกายตามวัยแต่ละช่างวัย 

การออกก าลังกายมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความฟิตพร้อม 
ซึ่งสุขภาพท่ีแข็งแรง หมายถึง มีก าลังกล้ามเนื้อที่ดีแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการหยิบจับ ยกสิ่งต่างๆ 
ได้ตามสภาพร่างกายมีสมรรถภาพการท างานของระบบหัวใจหลอดเลือด และปอดดีมีความยืดหยุ่นดีท า
ให้ระบบข้อต่างๆ รวมทั้งกระดูกสันหลังเคลื่อนไหวได้ดีมีความคงทน สามารถท ากิจกรรมที่ต้องใช้ก าลัง
ได้อย่างต่อเนื่องมีความความคล่องแคล่ว สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างรวดเร็วในทิศทางต่างๆ มี
ก าลั งการใช้พลั งงานได้มากเป็นพิ เศษ สามารถใช้ก าลั งกล้ ามเนื้ อได้ เป็นอย่ างดี  ดั งนั้ น 
จึงได้อธิบายลักษณะการการออกก าลังกายตามวัยแต่ละช่างวัยดังต่อไปนี้ 
  2.4.6.1  วัยเด็กถึงวัยรุ่น เป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโต การออกก าลังกายเป็นการ
กระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนต่างๆ ออกมาโดยเฉพาะ Growth Hormone ท าให้ร่างกายเจริญเติบโตมี
สัดส่วนที่สูง และมีการพัฒนาการสร้างกล้ามเนื้อการออกก าลังกายในวัยนี้ ควรฝึกทักษะในการเล่นกีฬา
หลายๆ ชนิดไปพร้อมกันด้วย อย่างไรก็ตามในวัยเด็กถึงวัยรุ่นต้องการการพักผ่อนให้เพียงพอ เพ่ือให้
ร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเจริญเติบโตซึ่งเกิดขึ้นในขณะนอนหลับ แต่ไม่ควรออกก าลังกายด้วย
การยกน้ าหนักมาก เพราะอาจส่งผลร้ายต่อเยื่อเจริญของกระดูก 

https://www.pinterest.se/
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  2.4.6.2  วัยผู้ใหญ่ สามารถออกก าลังกายได้เต็มรูปแบบ ควรมีการออกก าลังกายให้
ร่างกายฟิตพร้อมหรืออาจมีการเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานร่วมด้วย บางท่านเป็นนักกีฬาที่ มี
ความมุ่งหวังจะท าลายสถิติต่างๆ เช่น วิ่งมาราธอน ไต่เขา เล่นฟุตบอล เล่นเทนนิส การเล่นกีฬาต่างๆ 
นักกีฬาต้องมีร่างกายที่พร้อมและฝึกเทคนิคที่ไม่ท าให้บาดเจ็บ นักกีฬาที่เล่นกีฬามากอาจมีภาวะข้อ
เสื่อมเม่ือถึงวัยกลางคน ดังนั้น จึงควรออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสม
และหลากหลาย 
  2.4.6.3  วัยสูงอายุ การออกก าลังกายจ าเป็นส าหรับการมีสุขภาพดี การมีสมรรถภาพ
ทางกายที่ดีและความสามารถในการทรงตัวที่ดีไม่ล้มง่าย ผู้สูงอายุควรเลือกการออกก าลังกายง่ายๆ เช่น 
การเดิน การร าไท้เก๊ก การเต้นร า การเดินในน้ า หรือการว่ายน้ า นอกจากนี้ควรเลือกสถานที่ออกก าลัง
กายที่เหมาะสมไม่เสี่ยงต่อการล้ม 
 กิจกรรมนันทนาการและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการต้องมีความควบคู่ไปด้วยกัน ทั้ง
ความสัมพันธ์ทางด้านกิจกรรม และบุคคลที่เข้ามาใช้งานทั้งด้านช่วงอายุ วัตถุประสงค์ที่เข้ามาใช้งาน
รวมถึงทั้งความปลอดภัยในด้านของกิจกรรมต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญต่อการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ
(นันทนาการ  Green Recreation สืบค้นจาก https://http://thailand-recreation-club.blogspot.com, 2553) 
  
2.5  ระบบการระบายน้ า 
 การระบายน้ า หมายถึง การก าจัดน้ าส่วนเกินที่ไม่ต้องการออกจากพ้ืนที่ เพ่ือให้พ้ืนที่นั้นมี
สภาพที่เหมาะต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
 2.5.1  ชนิดทางระบายน้ า 
  2.5.1.1  แบบคูระบายน้ า  
   1)  คูเปิดเหมือนคลองระบายน้ า 
   2)  ปกติใช้ระบายน้ าผิวดินและรวมน้ าจากท่อระบายน้ าไปที่ทิ้งน้ า 
   3)  ระบายน้ าได้เร็ว แต่เสียพื้นที่มาก 
   4)  ต้องมีการก าจัดวัชพืช ขุดลอก และซ่อมตลิ่ง 
  2.5.1.2 แบบรูตุ่น 
   1)  ท าขึ้นโดยลากโลหะคล้ายลูปปืนไปในดิน ส าหรับระบายน้ าใต้ดิน 
   2)  อายุการใช้งานสั้น แบบชั่วคราว ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของดิน 
ความชื้น ความถี่ของน้ าฝน ฯลฯ 
  2.5.1.3  แบบท่อระบายน้ า 
             1)  ฝังท่อดินเผา หรือ ท่อคอนกรีตเป็นแนวใต้ดิน โดยน้ าระบายเข้าท่อ
บริเวณรอยต่อหรือรูเจาะ 
   2)  ไม่เสียพ้ืนที่เพาะปลูก ไม่กีดขวางเครื่องจักร 
   3)  ลงทุนสูง อาจมีการอุดตันจากรากพืช หรือการตกตระกอน 
  2.5.1.4  แบบบ่อระบายน้ า 
   1)  ระดับน้ าในบ่อเท่ากับน้ าใต้ดิน 
   2)  ขุดไม่ลึกกว่าระดับน้ าใต้ดินมากนัก 
   3)  น้ าที่ไหลเข้าบ่อมาจากชั้นกรวดหรือทรายระหว่างชั้นดินที่น้ าซึมผ่านได้ยาก 
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 2.5.2  วิธีการระบายน้ า 
  แบ่งได้กว้างๆ 2 วิธี โดยพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศและข้อมูลทางธรณีวิทยา 
  2.5.2.1  แบบสกัดกั้น ในพ้ืนที่มีความลาดเท สกัดกั้นไม่ให้น้ าจากที่อ่ืนไหลเข้าพ้ืนที่ 
ใช้ได้ทั้งน้ าผิวดินและใต้ดิน 
  2.5.2.2  แบบลดระดับ ในพ้ืนที่ราบ หรือค่อนข้างราบ โดยการระบายน้ าใต้ดินให้มี
ระดับลดลง หรือ ให้อยู่ระดับที่พอเหมาะกับความต้องการใช้น้ า 
 2.5.3  การระบายน้ าผิวดิน  
   เป็นการก าจัดน้ าที่ขังอยู่บนผิวดิน โดยการปรับปรุงผิวดินหรือทางระบายน้ าที่มีอยู่
แล้วตามธรรมชาติ เพ่ือให้น้ าที่ขังอยู่นั้นไหลไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วที่สุดโดยไม่เกิดการกัดเซาะผิวดินหรือ
ทางระบายน้ านั้นด้วย ระบบระบายน้ าผิวดินมี 4 แบบ 
                      2.5.3.1  แบบหลังเต่า ระบบระบายน้ าแบบนี้ท าโดยการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ละแปลงจะพูนเป็นหลังเต่าเทไปหาร่องระบายน้ าเล็กๆ สองข้าง และมีคูระบายน้ า
หัวและท้ายแปลง การไถพรวนท าในแนวขนานกับด้านยาวของแปลง เหมาะกับพ้ืนที่ลาดเทไม่เกิน 
1.5% ความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ต่ า พืชที่ปลูกให้ผลตอบแทนไม่คุ้มกับกับการระบายน้ าแบบท่อ 
และไม่มีที่ทิ้งน้ าที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.9 แบบหลังเต่า 
ที่มา : https://kmcenter.rid.go.th 
 
  2.5.3.2  ระบบไร้รูปแบบ ระบายน้ าแบบนี้ใช้ระบายน้ าจากแอ่งน้ าหรือที่ลุ่มซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่ โดยการขุดคูเชื่อมระหว่างแอ่งน้ าจากแอ่งหนึ่งไปหาอีกแอ่งหนึ่งในแนวที่มี
ปริมาตรดินขุดและมีการกีดขวางการท างานน้อยที่สุด แล้วขุดคูจากแอ่งที่อยู่ต่ าสุดไปสู่คูระบายน้ า
ออกจากพ้ืนที่เพ่ือให้ระบบระบายน้ าแบบนี้ได้ผลเต็มที่ ดินที่ได้จากการขุดคูน าไปถมแอ่งหรือที่ลุ่ม
ขนาดเล็กแล้วปรับพ้ืนที่ให้เรียบ และมีความลาดเทไปหาแอ่งน้ าหรือคูระบายน้ าที่ขุดขึ้นนั้น ในดินที่
น้ าซึมผ่านได้ยากอาจจะต้องใช้ระบบระบายน้ าแบบนี้ร่วมกับแบบหลังเต่า 
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ภาพที่ 2.10 แบบไร้รูปแบบ 
ที่มา : https://kmcenter.rid.go.th 
 
  2.5.3.3  แบบขวางความลาดเท ระบบระบายน้ าแบบนี้ใช้ส าหรับระบายน้ าจากพ้ืนที่
ลาดชันไม่เกิน 4% โดยชุดคูตื้น ๆ แนวเกือบขนานกับเส้นขอบเนินของพื้นที่เป็นระยะๆ คูเหล่านี้น้ าท า
หน้าที่รวมน้ าจากพ้ืนที่ที่สูงกว่าไปสู่คูทิ้งน้ า ดินที่ได้จากการขุดคูน าไปถมแอ่งหรือที่ลุ่มขนาดเล็กให้
เรียบ 
 

 
ภาพที่ 2.11 แบบขวางความลาดเท 
ที่มา : https://kmcenter.rid.go.th 
 
  2.5.3.4  แบบคูขนาน ระบบระบายน้ าแบบนี้ใช้ส าหรับระบายน้ าจากพ้ืนที่ราบและ
ดินมีความสามารถซึมน้ าได้ต่ า ซึ่งท าให้เกิดที่ลุ่มมีน้ าขังกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป การจัดระบบระบาย
น้ าแบบนี้คล้ายกับแบบหลังเต่า คือ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสี่เหลี่ยมย่อยๆ แต่ไม่จ าเป็นว่าระยะระหว่างคู
ระบายน้ าและแปลงต้องเท่ากันทั้งนี้เพราะน้ าจากแต่ละจุดในแปลงย่อยอาจจะไหลไปสู่คูระบายน้ า
ด้านใดก็ได้ คูน้ าจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะระบายน้ าได้ทัน โดยน้ าไม่ล้น หรือกัดเซาะตลิ่ง 
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ภาพที่ 2.12 แบบคู่ขนาน 
ที่มา : https://kmcenter.rid.go.th 
 

2.5.4  ระบบระบายน้ าใต้ดิน 5 แบบ 
  2.5.4.1  ระบบท่อขนาน ระบบระบายน้ าแบบนี้ประกอบขึ้นด้วยท่อน้ าที่วางขนาน
กันเป็นระยะๆ และตั้งฉากกับท่อประธานซึ่งท าหน้าที่รับน้ าจากท่อระบายน้ า ซึ่งจะมีอยู่เพียงด้านใด
ด้านหนึ่งของท่อประธานไปสู่ที่ทิ้งน้ า ระบบระบายน้ าแห่งนี้เหมาะส าหรับพ้ืนที่ราบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
และเนื้อดินสม่ าเสมอ 
 

 
ภาพที่ 2.13 ระบบท่อขนาน 
ที่มา : https://kmcenter.rid.go.th 
 
                    2.5.4.2  ระบบแบบก้างปลา ระบบระบายน้ าแบบนี้ประกอบด้วยท่อระบายน้ าที่วาง
ขนานกันเป็นระยะเช่นเดียวกันกับแบบแรก แต่จะท ามุมและต่อเข้ากับท่อประธานทั้งสองด้านลักษณะ
คล้ายก้างปลา เหมาะกับท่ีที่ท่อประธานหรือรองประธานวางอยู่ในร่องระบายน้ าธรรมชาติตื้น ๆ  

  

 
ภาพที่ 2.14 ระบบก้างปลา 
ที่มา : https://kmcenter.rid.go.th 
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  2.5.4.3  ระบบท่อประธานคู่ ระบบระบายน้ าแบบนี้ดัดแปลงมาจากสองแบบแรก 
กล่าวคือ เมื่อต้องวางท่อประธานในแนวร่องระบายน้ าธรรมชาติซึ่งลึกหรือเป็นทางน้ าอยู่แล้วท าให้ต้อง
แบ่งพ้ืนที่ที่ต้องระบายน้ าออกเป็นสองแปลง และมีท่อประธานสองท่ออยู่บนแต่ละฝั่งของทางน้ า 
ความจริงการมีท่อประธานสองท่อนี้นอกจากจะช่วยให้การวางระบบระบายน้ าท าได้สะดวกกว่า 
เนื่องจากระดับดินบนสองฝั่งของทางน้ าอาจแตกต่างกันมากแล้ว ถ้าหากมีการไหลซึมของน้ านั้นเข้าสู่
พ้ืนที่ท่อประธานจะท าหน้าที่สกัดก้ันน้ าเหล่านี้ไว้ด้วย 

 

 
ภาพที่ 2.15 ระบบท่อประธานคู ่
ที่มา : https://kmcenter.rid.go.th 
 
  2.5.4.4  ระบบไร้รูปแบบ ระบบระบายน้ าแบบนี้ใช้กับพ้ืนที่สูงๆ ต่ าๆ และมีที่ลุ่มน้ า
ขังเป็นแห่งๆ ซึ่งไม่ต้องการระบบระบายน้ าที่มีทางระบายน้ าวางขนานกันเป็นระยะๆ คลุมทั้งพ้ืนที่ 
ระบบระบายนน้ าแบบนี้ค่อนข้างประหยัดเพราะจะมีแต่ท่อประธานเชื่อมต่อบริเวณที่ต้องการระบาย
น้ าแต่ละจุด และมีท่อระบายน้ าเฉพาะที่ลุ่มเท่านั้น  

 

 
ภาพที่ 2.16 ระบบไร้รูปแบบ 
ที่มา : https://kmcenter.rid.go.th 
 
  2.5.4.5  ระบบสกัดกั้น  ระบบระบายน้ าแบบนี้ใช้สกัดกั้นการไหลซึมของน้ าซึ่งไหล
ในทางราบเหนือชั้นดินที่น้ าซึมผ่านได้ยาก ที่โผล่ขึ้นมาหรือวางอยู่ใกล้กับผิวดิน และท าให้มีน้ าซึม
ออกมาจากบริเวณดังกล่าว การระบายน้ าในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเช่นนี้จะท าโดยการวางท่อระบายน้ าบน
ชั้นดินที่น้ าซึมผ่านได้ยากตอนบนของบริเวณที่มีน้ าซึม ในแนวขนานกับแนวที่มีน้ าซึมออกมา และมี
ความลาดเทไปสู่ที่ทิ้งน้ า (ระบบระบายน้ า กรมชลประทาน สืบค้นจาก https://kmcenter.rid.go.th, 
2559) 
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ภาพที่ 2.17 ระบบสกัดกั้น 
ที่มา : https://kmcenter.rid.go.th 
 
2.6  กรณีศึกษา 

2.6.1  สวนวชิรเบญจทัศหรือสวนรถไฟ 
 การศึกษาพ้ืนที่สวนวชิรเบญจทัศหรือสวนรถไฟ เพ่ือการน าไปใช้ออกแบบโครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก การเลือกศึกษาพ้ืนที่สวน
องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ในด้านการพักผ่อน และการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่ลงตัว มี
การใช้พ้ืนที่สัมพันธ์ต่อกิจกรรมที่ เกิดขึ้น ทุกคนที่ เข้าไปสามารถประกอบกิจกรรมได้ เต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือกิจกรรมนันทนาการ 
  2.6.1.1  ประวัติความเป็นมา ด้วยการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ในรูปการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน เมือง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาว
กรุงเทพมหานคร ให้ทัดเทียมมหานครใหญ่ในภูมิภาค จึงเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 
มกราคม 2534 และวันที่ 29 มกราคม 2534 สมัยที่พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ให้จัดสร้างสวนสาธารณะบนพ้ืนที่ "สนามกอลฟ์รถไฟ" ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงคมนาคม ส่วนแรก 140 ไร่ ให้สร้างเป็นสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ส่วนที่เหลือ 
375 ไร่ กรุงเทพมหานครรับมอบที่ดินจากกระทรวงคมนาคม เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2541 และจ่าย
ค่าชดเชยให้การรถไฟ ฯ จ านวน 555 ล้านบาท และเริ่มเข้าปรับปรุงพ้ืนที่สนามกอลฟ์เดิม เมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2542 ต่อมา เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพ่ือความเป็นสิริมงคล เนื่องในวโรกาสที่ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในวันที่ 28 
กรกฎาคม 2545 กรุงเทพมหานคร ได้ขอพระราชทานชื่อให้กับสวนรถไฟ ซึ่งได้ทรงพระราชทานนามใหม่ให้ว่า 
“สวนวชิรเบญจทัศ” 
  2.6.1.2  รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งอยู่ที่ ถนนก าแพงเพชร 3 แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ 375 ไร่ 

                    ท่ามกลางตึกสูงระฟ้าย่านพหลโยธิน ที่สื่อถึงความเจริญด้านวัตถุ และการ
พัฒนาสู่ความเป็นเมือง อาคารคอนกรีตซึ่งขนานยาวไปกับสองฝั่งถนน สร้างผิวสัมผัสมหาศาลที่เป็น
ตัวสะสมความร้อน ให้วนเวียนอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพฯ ขณะที่พ้ืนผิวละเอียดอ่อนนุ่มของใบไม้ใบหญ้า
ลดปริมาณลง เพ่ือเปิดทางให้ความเจริญเหล่านี้มาแทนที่นั่นคือ สาเหตุของอากาศร้อนรุนแรงภายใน
เมือง และพ้ืนที่สีเขียวดูจะสามารถบรรเทาปัญหานี้ได้  

  สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ จึงเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงบทบาทของ
สวนสาธารณะพ้ืนที่สีเขียว ที่มีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนกรุง เพราะเพียงก้าวแรกจะรู้สึกผ่อน
คลาย ร่มรื่น เย็นสบาย ต่างจากความร้อนระอุที่แผดเผาอยู่ภายนอก และบรรยากาศที่ป ะปน

https://kmcenter.rid.go.th/
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ด้วยไอเสีย  ฝุ่นละอองจากยานยนต์ ซึ่งวนเวียนบนผิวจราจรที่คับคั่ง ราวกับได้มาเยี่ยมโลกสีเขียวใน
วงล้อมป่าคอนกรีต สวนสาธารณะแห่งนี้ถูกสร้างในแนวคิด “สวนแห่งครอบครัว” ที่ตระเตรียม
กิจกรรมหลากหลาย ไว้ดึงดูดความสนใจของสมาชิกทุกวัยในครอบครัว แทรกอยู่ตามจุดต่างๆ ในพ้ืนที่
เปิดโล่งกว้างไพศาล และเขียวขจี สดชื่น นุ่มนวล สบายตาให้ความรู้สึกอิสระ มีเนินหญ้าสลับกับพ้ืน
ราบกว้าง มีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานส าหรับสวนสาธารณะครบครัน (สวนวชิรเบญจทัศหรือสวน
รถไฟ ส านักงานสวนสาธารณะ  สืบค้นจาก https://minpininteraction.com, 2561) 
  การท าการศึกษารายละเอียดภายในสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร             
เพ่ือน าไปใช้กับโครงการออกแบบภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา จังหวัดนครนายก          
มีประเด็นดังต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.18 เครื่องออกก าลังกายของสวนวชิรเบญจทัศ 
ที่มา : https://www.manager.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.19 ที่นั่งพักผ่อนของสวนวชิรเบญจทัศ 
ที่มา : https://www.thaifit.org 
 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.20 การคัดแยกเศษขยะของสวนวชิรเบญจทัศ   
ที่มา : https://www.pinterest.co.uk 

https://minpininteraction.com/
https://www.manager.co.th/
https://www.thaifit.org/
https://www.pinterest.co.uk/
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ภาพที่ 2.21 การจัดภูมิทัศน์ของสวนวชิรเบญจทัศ  
ที่มา : https://minpininteraction.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.22 การจัดภูมิทัศน์ของสวนวชิรเบญจทัศ  
ที่มา : https://www.estopolis.com 
  
     
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.23 การจัดภูมิทัศน์ของสวนวชิรเบญจทัศ  
ที่มา : https://minpininteraction.com 
 
 
 
 
 

https://minpininteraction.com/
https://minpininteraction.com/
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2.6.2  สวนเบญจกิติ 
        การศึกษาพ้ืนที่สวนเบญจกิติ เพ่ือการน าไปใช้ออกแบบโครงการองค์การบริหารส่วน

ต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก การเลือกศึกษาพ้ืนที่สวนองค์การบริหารส่วน
ต าบลสาริกา ในด้านการพักผ่อน และการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่ลงตัว มีการใช้พ้ืนที่สัมพันธ์
ต่อกิจกรรมที่ เกิดขึ้น ทุกคนที่ เข้า ไปสามารถประกอบกิจกรรมได้ เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการ
พักผ่อนหรือกิจกรรมนันทนาการ 

   2.6.2.1  ประวัติความเป็นมา ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 
เห็นชอบในหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบไปอยู่ส่วนภูมิภาคและพัฒนาพ้ืนที่โรงงานยาสูบเดิมให้เป็น
สวนสาธารณะ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางร่วมกับส านักผัง
เมือง กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียดแผนแม่บทในการพัฒนาพ้ืนที่
โรงงานยาสูบให้เป็นสวนสาธารณะ และเนื่องจากในปี 2535 เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ คณะรัฐบาลเห็นควรเข้าร่วมโครงการ
เทิดพระเกียรติโดยทูลเกล้าฯ ถวายสวนสาธารณะแห่งนี้ในวาระดังกล่าว ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า “สวนเบญจกิติ” 
และเสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสวน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547 ต่อมา
กรุงเทพมหานครได้รับมอบสวนเบญจกิติจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 
  2.6.2.2  รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับโครงการ ที่อยู่ : ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ 130 ไร่ เวลาท าการ 05.00 - 20.00 น. 

 สวนเบญจกิติ นอกจากจะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสวนจาก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแล้ว พระองค์ยังทรงมีพระราชวินิจฉัยแบบจ าลองของสวน
และทรงโปรดให้พิจารณาปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ออกดอกในช่วงเดือนต่างๆ ด้วย พ้ืนที่ของสวนแห่งนี้
จึงมีความสวยงามตระการตาด้วยดอกไม้นานาชนิดที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกดอกตลอดปี และ
ด้วยการออกแบบที่มุ่งเน้นให้เป็นสวนน้ าแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ใน 3 จ านวน 86 ไร่ 
บริเวณด้านหน้าสวนจึงถูกสร้างให้เป็นบึงน้ าขนาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด ป่ารักษ์น้ า ทั้งนี้ เพ่ือเชื่อมโยง
เข้ากับพ้ืนที่ด้านหลัง ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นสวนป่าที่จ าลองลักษณะทางธรรมชาติของป่าไม้ในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย นอกจากนั้นภายในสวนยังมีพ้ืนที่ใช้สอยประกอบด้วย ลานเบญจกิติ ลานองค์พระ 
ลานการแสดงกลางแจ้ง สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ทางเดิน ลู่วิ่ง ทางจักรยาน ศาลาพักผ่อน        
และลานจอดรถ (สวนเบญจกิติ สวนเบญจกิติ สืบค้นจาก https://thai.tourismthailand.org, 2561) 
               การท าการศึกษารายละเอียดภายในสวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าไปใช้กับ
โครงการออกแบบภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา จังหวัดนครนายก มีประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

 

https://thai.tourismthailand.org/
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ภาพที่ 2.24 ที่พักผ่อนของสวนเบญจกิติ  
ที่มา : https://www.painaidii.com 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.25 ที่พักผ่อนของสวนเบญจกิติ  
ที่มา : https://www.painaidii.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.26 เส้นทางสัญจรของสวนเบญจกิติ  
ที่มา : https://pantip.com/topic/36257852 

 

https://www.painaidii.com/
https://www.painaidii.com/
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2.6.3  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

  การศึกษาพ้ืนที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพ่ือการน าไปใช้ออกแบบ
โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก การเลือกศึกษา
พ้ืนที่สวนองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ในด้านการพักผ่อน และการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ที่ลงตัว มีการใช้พ้ืนที่สัมพันธ์ต่อกิจกรรมที่ เกิดขึ้น ทุกคนที่ เข้าไปสามารถประกอบกิจกรรม
ได้ เต็มที่ ไม่ว่ าจะเป็นการพักผ่อนหรือกิจกรรมนันทนาการ  
  2.6.3.1  ประวัติความเป็นมา บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในฐานะ
หน่วยงานบริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา มีภารกิจในการบริหารจัดการ ตลอดจน
ควบคุมการด าเนินงานของโครงการในทุกขั้นตอนให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้ โดยเน้นให้เกิดการ
ใช้ที่ดินราชพัสดุ ให้คุ้มค่า เต็มศักยภาพที่มี ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินทรัพย์ภาครัฐ สร้างรายได้ให้
รัฐบาล และกระตุ้น ให้ เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการ ตลอดจนการให้บริการ
ประชาชน อันเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน ที ่ผ่านมา กรมธนารักษ์
ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ได้มีการจัดสรรที่ดินให้หน่วยงานราชการหลายแห่ง
น าไปใช้สร้างอาคารที่ท าการมา โดยตลอด แต่เมื่อความต้องการดังกล่าวมีมากขึ้น ท าให้กรมธนารักษ์
ต้องสรรหาแนวทางในการจัดสรรที่ดินราชพัสดุ เพ่ือตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ       
รวมไปถึงหน่วยงานราชการหลายแห่งตั้งอยู่บนสถานที่ อันไม่ เหมาะสม ทั้ งแออัด  คับแคบ              
และขาดการดูแล บริหารจัดการที่ดี จึงเป็นที่มาของแนวคิดการบริหารที่ราชพัสดุแนวใหม่ ที่  มุ่งเน้น
การใช้ที่ราชพัสดุให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการน าที่ดินราชพัสดุมาใช้สร้างเป็นศูนย์
ราชการขนาดใหญ่ แล้วให้แต่ละหน่วยงานมาใช้พื้นที่ร่วมกัน โดยคิดค่าเช่าที่ราชพัสดุ  ในอัตราค่า
เช่าที่ เหมาะสม โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร
  2.6.3.2  รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่อยู่ : ในที่ราชพัสดุ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่บนที่ดิน
ประมาณ 449 ไร่ จะมีพ้ืนที่อาคารในโครงการรวมประมาณ 929,800 ตารางเมตร การท าการศึกษา
รายละเอียดภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าไปใช้กับ
โครงการออกแบบภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วน ต าบลสาริกา จังหวัดนครนายก มีประเด็น
ดังต่อไปนี้ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา    
สืบค้นจาก https://www.governmentcomplex.com/home.php, 2561) 
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ภาพที่ 2.27 การจัดภูมิทัศน์ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ที่มา : https://www.governmentcomplex.com 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.28 การจัดภูมิทัศน์ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณด้านข้างของอาคาร 
ที่มา : https://www.governmentcomplex.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.29 การจัดภูมิทัศน์และที่นั่งพักผ่อนของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณทางเข้าอาคาร 
ที่มา : https://www.governmentcomplex.com 
 
 
 
 

https://www.governmentcomplex.com/
https://www.governmentcomplex.com/
https://www.governmentcomplex.com/
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ตารางที ่2.1 สรุปพ้ืนที่และการน าไปใช้ 
หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

1. กิจกรรมนันทนาการ 

 
 

สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการได้คือการ 
จัดเรียงวางต าแหน่งให้มีระยะห่างระหว่างเครื่อง
ออกก าลังกายให้เหมาะสมและสะดวกสบายต่อ
การใช้งาน 

2. ที่นั่งพักผ่อนที่นั่งเล่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการคือจัดให้มี
สวนหย่อมไว้ส าหรับเดินชมสวนพักผ่อนหย่อนใจ
มี พ้ืนที่ พั กผ่ อนสาหรั บนั่ ง พูดคุ ย รอบ พ้ืนที่
โครงการ 
 

3. เส้นทางสัญจรและที่จอดรถ 
 
 

สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการคือการใช้
ขอบเขตในการตีเส้นทางสัญจรและที่จอดรถท า
ให้เกิดความเป็นระเบียบในโครงการ 
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ตารางที ่2.1 สรุปพ้ืนที่และการน าไปใช้ (ต่อ) 
หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 
 

สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการคือการ
จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในแต่ละจุดเช่น 
ถังขยะ 
 

5. การใช้พืชพรรณเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สิ่งที่สามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่โครงการได้คือการ
เลือกพืชพรรณที่ร่มรื่นให้ร่มเงา และพืชพรรณ
ที่มีสี สันท า ให้ช่ วยดึ งดูดแก่ผู้ ที่ มาใช้ พ้ืนที่
โครงการ   

 
 



บทท่ี 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการ 

 

3.1  ข้อมูลทั่วไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสาริกา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 11 ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา หรือ 20,270 ตารางเมตร    
มีพ้ืนที่ในการปกครอง 12 หมู่บ้าน จ านวนประชากร 10,243 จ านวน ครัวเรือนประมาณ 2,783 
ครัวเรือน รัศมีการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก มีพ้ืนที่การให้บริการแก่ประชาชนจ านวน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงหมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 9 
หมู่ที่ 10 
หมู่ที่ 11 
หมู่ที่ 12 

หมู่บ้านดง 
หมู่บ้านสวนหงส์ 
หมู่บ้านสารกิา 
หมู่บ้านกุดรัง 
หมู่บ้านเขานางบวช 
หมู่บ้านใหม่ 
หมู่บ้านวังดอกไม้ 
หมู่บ้านบุ่ง 
หมู่บ้านพราหมณี 
หมู่บ้านโพธิ์งาม 
หมู่บ้านเขาแดง 
หมู่บ้านโนนบก 

 
 3.1.1  สภาพปัจจุบันพื้นที่โครงการ  

ยังไม่มีการออกแบบภูมิทัศน์และก าหนดวางผังงานภูมิทัศน์ จังท าให้สภาพพ้ืนว่างเปล่า
ดูรกร้างทรุดโทรม ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมไม่เหมะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชน สิ่งอ านวยความ
สะดวกยังมีให้บริการแก่ประชาชนไม่เพียงพอ บริเวณท่ีว่างเปล่ายังไม่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น 
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ตารางที ่3.2 การวิเคราะห์พื้นที่โดยรอบโครงการ 
ภาพประกอบ รายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 

 
             ทิศเหนือ เป็นพ้ืนที่โล่งกว้างมีสภาพเป็น
พ้ืนดินและพ้ืนคอนกรีต ในสภาพพ้ืนดินจะประสบ
ปัญหาน้ าขังเป็นแอ่งท าให้ไม่สะดวกต่อการเข้าใช้
พ้ืนที่และพ้ืนคอนกรีตโครงการไม่มีการก าหนด
ขอบเขตที่ชัดเจนของเส้นทาง อาจจะท าให้ เกิด
อุบัติเหตุแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้ 
 
          ทิศตะวันออก เป็นพ้ืนที่ตัวอาคารของ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่มี
การตีเส้นถนนเข้าไปยังโรงจอดรถอาจจะท าให้
เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้ 
 
          
 
          ทิศใต้ เป็นพ้ืนคอนกรีตและมีอาคาร
อเนกประสงค์ส าหรับไว้จัดกิจกรรม ในพ้ืนที่
โครงการยังไม่มีการตีเส้นแบ่งที่จอดรถท าให้ผู้
เข้ามาใช้บริการน ารถยนต์มาจอดและท าให้ไม่
ส ะ ด ว ก ต่ อ ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ใ น อ า ค า ร
อเนกประสงค ์
 
 
          ทิศตะวันตก สภาพพ้ืนดินจะประสบ
ปัญหาน้ าขังเป็นแอ่งท าให้ไม่สะดวกต่อการเข้าใช้
พ้ืนที ่และยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
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3.2  การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลสารกิา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีเส้นทาง
ที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่โครงการได้ดังต่อไปนี้ 
 3.2.1  ทางเข้าโครงการเส้นทางที่ มาจากถนน นย.2011 การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวขับ
รถมาทางถนนหมายเลข 305 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนน นย.2011 ตรงไปประมาณ 7.3 กิโลเมตร จะพบสี่
แยกบุ่งกระเบา จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเพ่ือเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049 และมุ่งหน้าตรง
ไปประมาณ 5.4 กิโลเมตร จะพบแยกประชาเกษม และตรงไปประมาณ 300 เมตร ที่ตั้งโครงการอยู่
ด้านขวามือ 
 

  
 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 
แสดง : แผนผังเส้นทางและการเข้าถึงโครงการ ภาพที่ 3.1 
สัญลักษณ์ :          ต าแหน่งพื้นท่ีโครงการ 
                        แสดงเส้นทางการเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 

 

ที่มา : https://www.google.co.th 

 

NON SCALE 

 

ทางเข้าถึงโครงการ มาจากถนน นย.2011 

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

สงูสดุ ต ่ำสดุ เฉลีย่

3.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายก มีสภาพภูมิอากาศเรื่องฤดู และแนวทิศทางลมในช่วง
ปีตามพิกัดของจังหวัดนครนายก โดยการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.2556 - 2560 ได้
ศึกษาสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย มีดังนี้ 
 3.3.1  อุณหภูมิ จากการศึกษาอุณหภูมิ ปี พ.ศ.2556 - 2560 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ า
ฤดูกาล จากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 

3.3.1.1  อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนมกราคม เฉลี่ย 21.56 องศาเซลเซียส  
3.3.1.2  อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 36.95 องศาเซลเซียส  
3.3.1.3  อุณหภูมิเฉลี่ยจากเดือนมกราคม - ธันวาคม เฉลี่ย 29.6 องศาเซลเซียส  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ 3.1 อุณหภูมิในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 สรุป อุณหภูมิมีผลต่อการออกแบบพืชพรรณไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เนื่องจากข้อมูล
ข้างต้นท าให้ได้ทราบว่า ภายในพ้ืนที่มีอุณหภูมิที่ร้อน ถึง 36.95 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน 
ดังนั้น ควรจะปลูกพืชพรรณที่สามารถอยู่ได ้เช่น ชาฮกเก้ียน หนวดปลาหมึกแคระ ยีโถแคระ เป็นต้น 
 3.3.2  ปริมาณน้ าฝน จากการศึกษาปริมาณน้ าฝน ปี พ.ศ.2556 - 2560 จากการศึกษาข้อมูล
ลมประจ าฤดูกาล จากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 

3.3.2.1  ปริมาณน้ าฝนต่ าสุดในเดือนธันวาคม คือ 3.44 มิลลิเมตร 
3.3.2.2  ปริมาณน้ าฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคม คือ 343.64 มิลลิเมตร 
3.3.2.3  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยจากเดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 114.12 มิลลิเมตร 
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ปริมาณน า้ฝน
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 3.2 ปริมาณน้ าฝนในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 
ที่มา : ส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร 

 
 สรุป การวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝนอาจไม่มีผลต่อโครงการมาก เนื่องจากโครงการมีแหล่งกัก
เก็บน้ าปัญหาน้ าจึกไม่ค่อยมีผลกระทบต่อโครงการสักเท่าไหร่ 
 3.3.3  ความชื้นสัมพัทธ์ จากการศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ ปี พ.ศ.2556 - 2560 จากการศึกษา
ข้อมูลลมประจ าฤดูกาล จากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 

3.3.3.1  ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดในเดือนมกราคม ร้อยละ 45  
3.3.3.2  ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนกรกฎาคม ร้อยละ 67.6  
3.3.3.4  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยจากเดือนมกราคม - ธันวาคม ร้อยละ 71.85 
 

แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ ปี พ.ศ.2556 - 2560 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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 สรุป ความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อการคายน้ าต่อต้นไม้ และมีผลต่อการเลือกพืชพรรณที่สามารถ
ทนแล้งได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื่องต้นพบว่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดในเดือนมกราคม ร้อยละ 45  
 

 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

แสดง : สภาพภูมิอากาศ ภาพที่ 3.2 

สัญลักษณ์ :             ทิศทางลมมรสุม 

                                   ทิศทางการโคจร 

                                     ดวงอาทิตย์ 

 

NON SCALE 

 

ทิศตะวนัออก 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ลมมรสุมตะวันเฉียงใต้ 

 

ทิศตะวนัตก 
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3.4  ศึกษาลักษณะดิน  
 จากการศึกษาข้อมูลชุดดินของส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดินจังหวัดนครนายก คือ กลุ่ม
ดินชุดที่ 11 

             
ภาพที่ 3.3 ชุดดินนครนายก 
ที่มา : https://www.ldd.go.th 
 
 ลักษณะและคุณสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีเทาเข้ม มีจุดประสี 
น้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.0-5.0) มักมีรอยแตกระแหงที่ผิวหน้า
ดินในฤดูแล้ง ดินบนตอนล่างสีน้ าตาลปนเทา หรือน้ าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีแดง หรือสีแดง       
ปนเหลือง 
 ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาดินที่เป็นกรดและเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพดินต่ าไม่
เหมาะสมต่อการปลูกพืชจะต้องท าการปรับสภาพดินให้มีธาตุอาหารมาก พอส าหรับการเจริญเติบโต
ของพืช ซึ่งการใส่ปูนขาวจะท าให้ pH ของดินเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะเมื่อท าการใส่ปูนขาวเท่ากับความ
ต้องการจะท าให้พืชมีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากปูนส่งผลให้ธาตุอาหารของพืชเป็นประโยชน์
มากขึ้น หลังจากการปรับค่า pH ของดินเรียบร้อยแล้ว ควนใส่ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารที่มีความจ าเป็นต่อ
พืชลงไปด้วยเพ่ือที่จะท าให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น 
 
3.5  การใช้พ้ืนที่เดิม 

 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ลักษณะโครงการเป็นสถานที่ราชการ ประกอบด้วย 
อาคารองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา อาคารอเนกประสงค์ โรงจอดรถ ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
และสภาพพ้ืนที่บริเวณด้านต่างๆ มีลักษณะดังนี้ 
                3.5.1  อาคารองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา มีผู้ใช้บริการตลอดเวลาท าการ เช่น มีผู้มา
ติดต่อราชการเป็นประจ า แต่พ้ืนที่บริเวณโดยรอบยังไม่มีจุดพักผ่อน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกกับกิจกรรมดังกล่าวที่เหมาะสม  (ดังภาพท่ี 3.4) 

 
 
 
 
 

https://www.ldd.go.th/
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ภาพที่ 3.4 ด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลสารกิา 
 
   3.5.2  อาคารอเนกประสงค์ เป็นที่อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสาริกา เช่น กิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ้งปัจจุบันมีรถยนต์ของผู้ที่มา
ติดต่อราชการมาจอดในพ้ืนที่ของอาคารอเนกประสงค์ ท าให้ไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพราะว่าในโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ยังไม่มีการตีเส้นทางสัญจรและที่จอดรถยนต์ท า
ให้เกิดความไม่เป็นระเบียบในการจอดรถยนต์ในโครงการ (ดังภาพท่ี 3.5)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 อาคารอเนกประสงค์ 
 

  3.5.3  โรงจอดรถ เป็นที่จอดรถยนต์ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา อยู่ทาง
ด้านหลังของของตัวอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ซึ่งมีที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอต่อบุคลากร 
จึงต้องมีการตีเส้นจอดรถยนต์เพ่ิมในโครงการ เพ่ือให้เพียงพอต่อบุคลากร และ ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ (ดังภาพท่ี 3.6)   
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ภาพที่ 3.6 โรงจอดรถ 
 
  3.5.4  ศูนย์รักษาความปลอดภัย ในส่วนพ้ืนที่ประกอบไปด้วย อาคารเสริมเหล็กคอนกรีต
หนึ่งชั้น และที่จอดรถหน้าอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย ต้องการจัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ให้เหมาะสม
กับความต้องการของผู้ใช้  (ดังภาพท่ี 3.7)   
 

 
ภาพที่ 3.7 อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย 
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ภาพที่ 3.8 อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

แสดง : ลักษณะพ้ืนที่โครงการ   ภาพที่ 3.9 

สัญลักษณ ์: - 
 
 

 

NON SCALE 

โรงจอดรถ
รถ 
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3.6  พืชพันธุ์เดิมภายในโครงการ 
 ในพ้ืนที่โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา มี ต้นคริสติน่า ต้นแคนา ต้นหนวดปลาหมึกยักษ์        
ต้นตะแบก ซึ่งจะเอาพืชพันธุ์เดิมจากพ้ืนที่โครงการออก 1 ชนิด คือ ต้นคริสติน่า  เพราะปัจจุบันพืช
พันธุ์มีการทรุดโทรม  
 
ตารางท่ี 3.3 แสดงพืชพันธุ์เดิมภายในโครงการ  
    ชนิด          ลักษณะทั่วไป          ลักษณะนิสัย         ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์         หมายเหตุ 

  
 
 
   
 
 

   ต้นคริสติน่า 
 
 

 
      ต้นแคนา      
                      

 
 

   ต้นอินทนิล 
 
 
 

 

ไม้พุ่มขนาดกลางถึง

ใหญ่ สูง 2-5 เมตร 

ล้าต้นสีน้้าตาลอ่อน 

ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม 

ชอบขึ้นอยู่บริเวณ
ที่มีความชื้น  

 

ตัดแต่งทรง เพ่ือให้ต้น

แตกยอดอ่อนสีแดง ให้

เกิดความสวยงาม 

อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยน
พันธ ุ์ไม้
เนื่องจาก
พันธุ์ไม้ทรุด
โทรม 

ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลาง สูง
ได้ถึง 10-20 เมตร 
ผลัดใบ เรือนยอด
เป็น พุ่มทึบรูป ไข่  
มักแตกกิ่งต่ า 

ชอบดินร่ วนซุ ย 
เ จ ริ ญ ไ ด้ ใ น ดิ น
แทบทุกชนิด 

ทรงพุ่มใบและฝัก

สวย ปลูกให้ร่มเงำ

และเป็นจุดเด่นให้

สวนได้กิ่งต่ า 

เก็บไว้              
ต้าแหน่งเดิม 

 

เป็นพรรณไม้ยืน
ต้ น กึ่ ง ผ ลั ด ใ บ
ข น า ด ก ล า ง ถึ ง
ข น า ด ใ ห ญ่  มี
ค ว า ม สู ง ไ ด้
ประมาณ 15-20 
เมตร เรือนยอด
เป็นรูปเจดีย์ต่ าๆ  

 

ชอบแดดเต็มวัน  

 

สวยงามออกดอก       

(ฤดูร้อน) 

 

เก็บไว้              
ต้าแหน่งเดิม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

แสดง : พันธุ์ไม้เดิมภายในโครงการ                                                       ภาพที่ 3.10 

สัญลักษณ ์: - 
 
 

 

NON SCALE 

   ต้นอินทนิล 
 

      ต้นแคนา      
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3.7  ระบบสาธารณูปโภค 
 3.7.1  ระบบไฟฟ้า ภายในโครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครนายก    
ซึ่งถูกจ่ายผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการแล้วค่อยจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่งเสาไฟฟ้า
หลักตั้งอยู่บริเวณด้านข้างโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.11 ระบบไฟฟ้า 
 

สรุป ระบบไฟฟ้า ในโครงการมีเสาไฟฟ้า 9 ต้น ซึ่งติดกับรั้วของโครงการ โดยสายไฟจะส่งไป
ยังส่วนต่างๆ ของอาคาร  

3.7.2  ระบบน้ าการใช้น้ าอุปโภคและบริโภค 
        3.7.2.1  น้ าอุปโภค ระบบการใช้น้ าอุปโภคบริโภคภายในโครงการจะใช้น้ าประปาโดย

จะมีถังเก็บน้ าไว้ใช้ส ารองในตอนขาดแคลนน้ าแต่ก็ยังไม่เพียงพอในการใช้ประโยชน์จึงมีการสร้างแทงค์
เก็บน้ าเพ่ิมขึ้นให้กักเก็บน้ าไว้ใช้ในยามจ าเป็นได้เพียงพอในการใช้ประโยชน์ 

3.7.2.2  น้ าเพ่ือบริโภค ระบบการใช้น้ าบริโภคภายในโครงการโดยใช้น้ าประปามาใช้
ในการบริโภคผ่านระบบกรองน้ าเพ่ือให้มีปลอดภัยในการบริโภคมากยิ่งข้ึน 
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ภาพที่ 3.12 ระบบน้้าการใช้น้้าอุปโภคบริโภค 

 
สรุป ระบบน้ าในโครงการจะเป็นน้ าประปา โดยมีแทงค์ เก็บน้ าไว้ใช้ในโครงการ โดยท่อ

ประปาจะเดินคู่กับสายไฟภายในโครงการ 
  3.7.3  ระบบระบายน้ า ในองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ได้ก าลังด าเนินการสร้างระบบ
ระบายน้ าใหมภ่ายในโครงการ ณ อยู่ในระหว่างการด าเนินการน าดินถมปรับสภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ภาพที่ 3.13 ระบบระบายน้ า 
 
           สรุป ระบบระบายน้ า การวางแนวท่อระบายน้ าบริเวณรอบโครงการตามแนวเดียวกับเสา
ไฟฟ้าในโครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

แสดง : ผังระบบไฟฟ้าและระบบน้้าของพ้ืนที่โครงการ      ภาพที่ 3.14 

สัญลักษณ ์:                       ระบบไฟฟ้า 
                 ระบบท่อน้้าประปา 

     เสาไฟฟ้า 
                                     แทงค์น้้า 

 

NON SCALE 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

แสดง : ผังระบบระบายน้ าหลักของโครงการ      ภาพที่ 3.15 

สัญลักษณ์ :               บ่อพักน้ า 
                             ท่อระบายน้ า 
              

 

 

NON SCALE 
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 3.7.4  ระบบสัญจร ทางสัญจรในพ้ืนที่โครงการ มีถนนทางเข้า-ออก เพียงทางเดียว คือ ทาง
ด้านหน้าอาคาร ถนนสายหลักภายในพ้ืนที่โครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยังไม่มีการตีเส้น
จราจร อาจท าให้เกิด อุบัติเหตุ แก่บุคคลที่เข้ามาใช้บริการในโครงการได้ ควรจัดให้มีการตีเส้นจราจร
บอกอย่างชัดเจน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจร (ดังภาพท่ี 3.16 - 3.17) 
 

 
ภาพที่ 3.16 ถนนทางสัญจรหน้าอาคาร 
 

 
ภาพที่ 3.17 ถนนทางสัญจรหลังอาคาร 
 
      สรุป ระบบสัญจร ทางสัญจรภายในโครงการมีทางสัญจรหลักด้านหน้าอาคาร และ          
ด้านหลังอาคาร โดยทางสัญจรหลักจะเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ยังขาดเรื่องเส้นทางจราจรภายใน
โครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

แสดง : การสัญจรขององค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา      ภาพที่ 3.18 

สัญลักษณ์ :                 เสน้ทางสัญจรหลัก  

NON SCALE 
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3.8  รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม 
 3.8.1  ลักษณะสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม ในพ้ืนที่โครงการองค์การบริหารส่วน
ต าบลสาริกา ประกอบไปด้วย อาคารองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา อาคารป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ซึ่งมีรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม (ดังภาพที่ 3.19) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.8.1.1  อาคารองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
ชั้น ขนาดความยาว 33 เมตร ความกว้าง 15 เมตร ชั้นที่ 2 ประกอบไปด้วย ห้องนายก ห้องประชุม 
ห้องฝ่ายบริหารและห้องปลัด ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องท างานส่วนการคลัง ห้องท างานส่วนโยธา 
และห้องเก็บของ และมีที่จอดรถด้านหลังอาคารส าหรับข้าราชการ 

 3.8.1.2  อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชัน้ 
ขนาด ยาว 5 เมตร กว้าง 30 เมตร หลังคาเมทัลชีทปลายดัดงอปิดผนังชิด ลักษณะอาคารเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีโดมอนเนกประสงค์อยู่ข้างหน้าอาคาร ขนาดความยาว 12 เมตร ความกว้าง      
5 เมตร  
 จากการส ารวจพื้นที่โครงการ รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมในพ้ืนที่นั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก เป็นอาคารที่เรียบง่ายไม่มีรูปทรงอาคารที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวเนื่องจากพ้ืนที่เป็นสถานที่
ราชการจึงเน้นใช้อาคารเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อราชการ ดังนั้นในการจัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่โครงการ
จึงควรจัดให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

แสดง : ลักษณะสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม (เดิม)       ภาพที่ 3.19 

สัญลักษณ์ :      บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                    บริเวณด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 
                    บริเวณด้านหน้ามอาคารอนเนกประสงค์ 
                    บริเวณด้านข้างโรงจอดรถ 
                    บริเวณด้านหน้าโรงจอดรถและเก็บอุปกรณ์ 

 
 

NON SCALE 

1 2 

3 

4 

5 

1. 2. 3. 

4. 5. 

1 
2 

3 

4 

5 
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3.9  ศึกษาพื้นที่โครงการ 
 3.9.1  ทัศนียภาพภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ 

3.9.1.1  ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบปิด (Close View) เมื่อมองไป
จะเห็นบริเวณหน้าโครงการมีการจัดภูมิทัศน์อยู่บางส่วนและด้านหลังมีก าแพงของพ้ืนที่โครงการปิด
กั้นขอบเขต เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดทั้งวันซึ้งมีผลต่อการเลือกใช้พืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์           
ควรเลือกใช้พืชพรรณที่ทนต่อการรับแสงแดดทั้งวัน เช่น โมก ต้อยติ่ง ยีโถแคระ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.20 ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือ                                                                            
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
 

3.9.1.2  ทัศนียภาพทางด้านทิศใต้ เป็นมุมมองแบบเปิดกว้าง (Open View) อยู่
บริเวณด้านหลังโครงการซึ้งมีรั้วก าแพงลวดหนามของพ้ืนที่โครงการปิดกั้นขอบเขต เป็นพ้ืนที่รับแสงแดด
ทั้งวัน ติดกับพ้ืนที่รกร้างที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุกับรั้วลวดหนามได้จึง
ควรใช้พืชพรรณปลูกเป็นแนวรั้วเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.21 ทัศนียภาพทางด้านทิศใต้                                                                           
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 

 
3.9.1.3  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบปิด (Close View) เมื่อ

มองจะเห็นก าแพงของพ้ืนที่โครงการปิดกั้นขอบเขตซึ้งอยู่ทางด้านหลังของอาคารศูนย์รักษาความ

https://www.google.co.th/maps
https://www.google.co.th/maps
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ปลอดภัยเป็นพื้นที่ได้รับแสงแดดเช้า ได้ร่มเงาจากพืชพรรณไม้เดิมในโครงการ ควรมีการตัดแต่งพืช
พรรณเดิมเพ่ือความสวยงามของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.22 ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตก  
ที่มา : https://www.google.co.th/maps   
 

3.9.1.4  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบปิด (Close View) เมื่อมอง
ไปจะเห็นบริเวณหน้าโครงการมีการจัดภูมิทัศน์อยู่บางส่วนและด้านหลังมีก าแพงของพ้ืนที่โครงการปิด
กั้นขอบเขตติดกับพ้ืนที่รกร้าง เป็นพ้ืนรับแสงบ่ายและเย็นเป็นส่วนหลัก ควรตัดแต่งพืชพรรณที่ล้ ามาใน
โครงการ เพ่ือความสวยงานและทัศนียภาพของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.23 ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออก  
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
 

https://www.google.co.th/maps
https://www.google.co.th/maps
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

แสดง : ทัศนียภาพภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ      ภาพที่ 3.24 

สัญลักษณ์ :             มุมมองจากภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ  

NON SCALE 

1 4 

2 
3 
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 3.9.2  ทัศนียภาพภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
3.9.2.1  ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบปิด (Close View) เมื่อมองไป

แล้วเห็นพ้ืนที่คอนกรีตและพ้ืนที่รกร้างที่ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์มีการปิดกั้นรอบเขตพ้ืนที่รอบโครงการ
ซึ่งหน้าโครงการติดกับถนนทางหลวง หมายเลข 3049 เป็นพ้ืนที่รับแสงแดดทั้งวัน ซึ่งพ่ืนที่คอนกรีน
เป็นเส้นทางหลักการเข้า - ออก ของโครงการยังไม่มีการตีเส้นทางสัญจรและพ้ืนที่จอดรถอย่างเป็น
สัดส่วน อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโครงการได้ ควรตีเส้นทางเข้า - ออก
เส้นทางสัญจรอย่างชัดเจนเพ่ือความปลอดภัยต่อประชาชนที่เข้ามาใช้ในโครงการ ส่วนถัดไปเป็นพ้ืนที่
โล่งแจ้งยังไม่การใช้ประโชน์ มีผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองอาจส่งผลต่อสภาพอากาศเสื่อมโทรม (ดังภาพที่ 3.25)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.25 ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือ 
 

3.9.2.2  ทัศนียภาพทางด้านทิศใต้ เป็นมุมมองแบบเปิดกว้าง (Open View) เมื่อมอง
ออกไปเห็นการการปิดก้ันรอบเขตโดยรั้วรวดหนาม อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุกับรั้วลวดหนามได้จึงควรใช้
พืชพรรณปลูกเป็นแนวรั้วเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เป็นพ้ืนที่รับแสงแดดทั้งวันติดกับพ้ืนที่รกร้างที่
ยังไม่มีการใช้ ประโชน์ในพ้ืนที่นี้ สามารถจัดภูมิทัศน์และ จุดพักผ่อนแก่ ประชาชนที่เข้าใช้โครงการและเป็น
ประโชน์อย่างยิ่ง  (ดังภาพที่ 3.26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.26 ทัศนียภาพทางด้านทิศเหนือ 
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  3.9.2.3  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบปิด (Close View)       
เมื่อมองไปแล้วเห็นพ้ืนที่โล่งแจ้งซึ่งไม่มีการจัดภูมิทัศน์แต่อย่างใดมีการปิดกั้นรอบเขตด้วยรั้วก าแพง
ของโครงการ เป็นพ้ืนที่รับแสงแดดทั้งวันมีผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองอาจส่งผลต่อสภาพอากาศเสื่อมโทรม
สามารถน ามาใช้ประโชน์ในอนาคตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.27 ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออก 
 
 3.9.2.4  ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตกแบบปิด (Close View) เมื่อมองไปแล้วเห็น
พ้ืนที่รกร้างซึ่งไม่มีการจัดภูมิทัศน์แต่อย่างใดมีการปิดกั้นขอบเขตด้วยรั้วก าแพงของโครงการและ ติด
กับถนนทางหลวง หมายเลข 3049 เป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแดดทั้งวันสามารถน ามาใช้ประโชน์ในการ
ออกแบบภูมิทัศน์เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการไดอ้ย่างยิ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.28 ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

แสดง : ทัศนียภาพภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ      ภาพที่ 3.29 

สัญลักษณ์ :             มุมมองจากภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ  

NON SCALE 

1 4 

2 3 
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จากการศึกษาและวิเคราะห์เราสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซนๆ ได้ 3 โซน ดังนี้ คือ Zone A 
พ้ืนที่ด้านหน้าฝั่งซ้ายของตัวอาคารซึ่งเป็นพ้ืนทีว่่างเปล่าและรกร้าง Zone B ลานคอนกรีตและอาคาร
องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา Zone C พ้ืนที่ด้านหน้าฝั่งขวาของตัวอาคารซึ่งเป็นพ้ืนที่โลงแจ้งและ
รกร้าง (ดังภาพท่ี 3.32) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.4 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
Zone  ข้อพิจารณา        ลักษณะของพ้ืนที่ 
  A  1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพ้ืนที่ 
 3. สภาพภูมิอากาศที่เก่ียวข้อง 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. พ้ืนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกกับทิศใต้ มีอาณา
เขตติดต่อ  
ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับประตูทางเข้าโครงการ 
 ทิศใต ้ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
 ทิศตะวันออก ติดกับลานด้านหน้าอาคาร
 ทิศตะวันตก ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข                
3049 
2. ภายในพ้ืนที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็นพ้ืนที่
โลงแจ้ง พ้ืนที่รกร้าง ไม่มีสิ่งอ านวยความ  สะดวกแต่
อย่างใด  
3. พ้ืนที่ได้รับแสงแดดทั้งวันและได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพา
ความชุ่มชื้นท า ให้ เกิดฝนตก พัดมาในช่ว ง
กลางเดือนพฤษภาคมถึง กลางเดือนตุลาคม 
เนื่องจากพ้ืนที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่จึงได้รับผลกระทบ
กับพ้ืนที่  
4. ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ 
พ้ืนที่ ใช้มีระบบน้ าประปาและน้ าสะอาดดื่ม
เพียงพอตลอดทั้งปี  
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ตารางท่ี 3.4 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
Zone  ข้อพิจารณา        ลักษณะของพ้ืนที่ 
  B 1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพ้ืนที่ 
 3. สภาพภูมิอากาศที่เก่ียวข้อง 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค   
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อ  
ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
 ทิศใต ้ติดกับพ้ืนที่อาคารอเนกประสงค์ 
 ทิศตะวันออก ติดกับอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่รกร้าง  
2. ภายในพ้ืนที่เป็นลายคอนกรีตเดิมเป็นพื้นที่โลง
แจ้ง ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกแต่อย่างใดเป็น
เส้นทางเข้า-ออก ของโครงการโดยไม่มีการตีเส้นทาง
สัญจรแต่อย่างใด อาจเกิดอุบัติเหตุแก่ ผู้ที่มาใช้
บริการได ้ 
3. พ้ืนที่จะได้รับแสงแดดทั้งวันและได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพา
ความชุ่มชื้นท า ให้ เกิดฝนตก พัดมาในช่ว ง
กลางเดือนพฤษภาคมถึง กลางเดือนตุลาคม 
4. ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ 
พ้ืนที่ ใช้มีระบบน้ าประปาและน้ าสะอาดดื่ม
เพียงพอตลอดทั้งปี ไฟฟ้า ทั่วถึงพ้ืนที่ 
  
 



68 
 

ตารางท่ี 3.4 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
Zone  ข้อพิจารณา        ลักษณะของพ้ืนที่ 
  C  1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพ้ืนที่ 
 3. สภาพภูมิอากาศที่เก่ียวข้อง 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. พ้ืนที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ  
ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับถนนทางหลวง  หมายเลข 3049         
 ทิศใต ้ติดกับลานด้านหน้าอาคาร 
 ทิศตะวันออก ติดกับอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
 ทิศตะวันตก ติดกับ ทางเข้า-ออกโครงการ 
2. ภายในพ้ืนที่ร้างไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็น
พ้ืนที่โลงแจ้ง ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกแต่อย่างใด
3. พ้ืนที่จะได้รับแสงแดดทั้งวันฃลบและได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด
ปกคลุมตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ลมนี้พัดพาความ หนาว
เย็นจากประเทศจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วง
ฤดูหนาว 
4. ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ 
พ้ืนที่ ใช้มีระบบน้ าประปาและน้ าสะอาดดื่ม
เพียงพอตลอดทั้งปี ไฟฟ้า ทั่วถึงพ้ืนที่ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

แสดง : พื้นที่แต่ละโซนในพ้ืนที่โครงการ        ภาพที่ 3.30 

สัญลักษณ์ :              Zone A 
        Zone B 
                  Zone C 

 

NON SCALE 
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3.10  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 
 ในการออกแบบภูมิทัศน์โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ได้ศึกษาพฤติกรรมและ
ความต้องการของผู้มาใช้โครงการจากประเภทของผู้มาใช้โครงการรวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณ
ข้างเคียง ดังนั้นการศึกษาจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ใช้ประจ าและการออกแบบถามและเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้องทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์จากผู้ใช้ชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.10.1  ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ 

 3.10.1.1  กลุ่มผู้ใช้ประจ าวัน คือ กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทและหน้าที่ในองค์กรเป็นผู้
ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มผู้ใช้ประจ ามักมีพ้ืนที่ประจ า
ของแต่ละบุคคลลักษณะการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารแบ่งเป็นพ้ืนที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่โดย
แบ่งเป็นห้องๆอย่างชัดเจนและส่วนพ้ืนที่ภายนอกอาคารใช้ในการพักผ่อนในการศึกษาผู้ใช้ประจ าใน
พ้ืนที่โครงการนั้นพบว่าบุคลากรใช้พ้ืนที่ในส่วนของตัวอาคาร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 62 คนโดย แบ่งดังนี้ 

1)  คณะผู้บริหาร จ านวน 4 คน 
2)  สมาชิกสภา จ านวน 20 คน 
3)  ส านักงานปลัด จ านวน 34 คน 
4)  กองคลัง จ านวน 11 คน 
5)  กองช่าง จ านวน 8 คน 
6)  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 14 คน 
รวมทั้งหมด 91 คน 

 3.10.1.2  กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ ประชาชนที่ในละแวกใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ เข้า
มาพ้ืนที่โครงการเป็นครั้งคราวโดยจากการศึกษานี้ได้ศึกษาจากแบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้ชั่วคราวได้ 2 ประเภทคือ 

1)  กลุ่มผู้ใช้ที่มาติดต่อราชการ คือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ 
การศึกษาโดยการกรอกแบบสอบถาม 

2)  กลุ่มละแวกใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการ คือ ประชาชนที่อยู่รอบ
บริเวณโครงการโดยรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบของพ้ืนที่โครงการ การศึกษาโดยกรอกแบบสอบถาม 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้จ านวนประชากรที่อยู่ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
สาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จ านวน 12 หมู่บ้าน ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่เพ่ือให้การศึกษา
ครั้งนี้ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกามากที่สุด ก าหนดขนาด
ประชากรเป็นจ านวน (ดังตารางที่ 3.5) ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.5 แสดงจ านวนพ้ืนที่และประชากรองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 2,783 ครัวเรือน 
              จ านวนประชากร 10,243 คน 

              จ านวนประชากรชาย 4,991 คน 
              จ านวนประชากรหญิง 5,252 คน 

 
 



71 
 

3.11  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ ในโครงการออกแบบภูมิทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีลักษณะพ้ืนที่ที่ยังไม่
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ที่เข้ามาใช้โครงการ ดังนั้นในการศึกษาจึงใช้วิธีการศึกษาจากการท า
แบบสอบถาม และการใช้การสุ่มประชากรโดยใช้วิธีแบบโควต้า เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการ
เลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 264 ตารางกิโลเมตร  12 
หมู่บ้าน ดังนั้นจึงศึกษาจ านวนประชากรในพ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งมีจ านวนประชากร 10,243 คน และ
การศึกษาจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบบังเอิญ ซึ่งในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้ องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ได้ใช้สูตรตาราง ทาโรยามาเน่ ก าหนดความ
ต้องการของประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อน 5% 
 

n =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
      N คือขนาดของกลุ่มประชากร 
      e คือสัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมให้เกิดขึ้น 0.05 
 

n =  
10,243

1 + (10,243)2
 

   n = 385 ชุด 
 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา เป็นการศึกษาทีม่ีข้อจ ากัด
ในส่วนงบประมาณ และเวลา ดังนั้นผู้ศึกษาจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือประชากรในรัศมีการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาริกาโดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งเป็นการสุ่มแบบ
ไม่สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการที่ผู้ออกแบบพอใจได้ ต้องเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างภายใต้
เงื่อนไขชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มประชากรเป้หมายและเท่าที่จะได้รับความร่วมมือ โดยสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 50 ชุด 
 3.4.1  ประเภทของผู้ใช้โครงการ 

 3.4.1.1  ผู้ใช้ประจ า การศึกษาผู้ใช้ของกลุ่มผู้ใช้ประจ าภายในพ้ืนที่ได้ศึกษาจากการ
ใช้การสังเกตุพฤติกรรมการใช้พื้นที่โครงการเป็นเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมและได้ท าออกมาเป็น
แบบสัมภาษณ์โดยมีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวทั่วไป และพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้ที่อยากให้
เกิดขึ้นทั้งในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการ
ออกแบบ 

 การสัมภาษณ์แบบเจาะจงในกลุ่มของผู้ที่มีอ านาจในกรตัดสินใจในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในพ้ืนที่และความต้องการของเจ้าหน้าที่ที่ท างานประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา
จ านวน 2 ท่าน คือ 

 นายอิทธิราช  ภาพพิมพ์ใจ  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 
 นางพิมพาวรรณ์  นิลน้อย  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสารกิา 
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โดยใช้ค าถามที่เกี่ยวกับการใช้ประโชยน์ของพ้ืนที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 
และพฤติกรรมความต้องการที่ กิจกรรมนันทนาการร่วมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่อยากให้เกิดขึ้น
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา พบว่าผู้ใช้ประจ าต้องการให้มีการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่พักผ่อนไว้รองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ และการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ร่วมไปถึงกิจกรรมนันทนาการและสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.4.1.2  ผู้ใช้ชั่วคราว การศึกษาผู้ใช้กลุ่มชั่วคราว ได้ศึกษาจากการใช้การสังเกตุ ของ
พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่โครงการเป็นเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมและการท าแบบสอบถามและใช้
การสุ่มตัวอย่างประชากร โดยวิธีแบบโควตาเนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเลือกประชากร
กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 10 - 65 ปี และเพศ ตามสัดส่วนที่เท่ากัน และได้ท าการศึกษาประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้กิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ จึงได้ท าการก าหนดการออกแบบสอบถามให้แก่
ผู้ใช้ที่เข้ามาประกอบกิจกรรมนันทนาการภายในโครงการ โดยมีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทั่วไป
ในด้านกิจกรรมนันทนาการ และความต้องการในด้านกิจกรรมนันทนาการและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการออกแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกาในการศึกษาได้แบ่งหัวข้อในแบบสอบถามแต่ละตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
    1)  เพศ        
    2)  ช่วงอายุ       
    3)  อาชีพ       
    4)  การเดินทางมายังเทศบาล     
    5)  การเข้ามาใช้บริการ      
    6)  ระยะเวลาในการใช้บริการ 
  ตอนที่ 2 ความต้องการในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลสาริกา   
    1)  สถานที่จอดรถท่ีจัดเป็นสัดส่วน    
    2)  ไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร     
    3)  สถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้ง    
    4)  มุมผักผ่อนนอกอาคาร (ม้านั่ง,ศาลา)    
    5)  เส้นทางสัญจร (ทางเดิน,ทางเท้า)     
    6)  จุดทิ้งขยะภายนอกอาคาร 

3.4.2  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โครงการจากแบบสอบถาม (ดังตารางที่ 3.6 - 3.17) 
 

ตารางท่ี 3.6 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
ล าดับที่ เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 หญิง 30 60.00 
2 ชาย 20 40.00 

 รวม 50 100.00 
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จากตารางที่ 3.6 กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่าจ านวนประชากร
จ าแนกตามเพศโดยคิดเป็นร้อยละพบว่า จ านวนมากที่สุดคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา
คือ เพศหญิง โดยคิดเป็นร้อยละ 40.00 
 
ตารางที่ 3.7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างของการจ าแนกช่วงอายุของคนที่เข้ามาใช้บริการ 

ล าดับ ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 40 - 60 ปี 25 50.00 
2 21 - 40 ปี 21 42.00 
3 60ปี ขึ้นไป 3 6.00 
4 ต่ ากว่า 20 ปี 1 2.00 
 รวม 50 100.00 

 
 จากตารางที่ 3.7 สรุปกลุ่มจ านวนประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ 
คิดเป็นร้อยละโดยเรียงจากจ านวนที่มากที่สุดตามล าดับ พบว่าในช่วงอายุ 40 - 60 ปี เป็นช่วงอายุที่
เข้ามาใช้บริการมากที่สุด โดยคิดเป็น ร้อยละ 50.00  รองลงมากคือช่วงอายุ 21 - 40 ปี โดยคิดเป็น
ร้อยละ42.00  รองลงมากคือช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.00 และช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี 
โดยคิดเป็นร้อยละ 2.00 คือช่วงอายุที่เข้ามาใช้บริการน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 3.8 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างของการจ าแนกสายอาชีพของคนที่เข้ามาใช้บริการ 

ล าดับ อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ข้าราชการ 19 38.00 
2 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 18 36.00 
3 นักเรียน/นักศึกษา 11 22.00 
4 เกษียณอายุ 2 4.00 
 รวม 50 100.00 

 
 จากตารางที่ 3.8 สรุปกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามของการจ าแนกสายอาชีพ 
โดยคิดเป็น ร้อยละโดยจะเริ่มจากมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด พบว่าการจ าแนกสายอาชีพที่เข้ามาใช้
บริการมากที่สุดคือ ข้าราชการ โดยคิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมากคืออาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
โดยคิดเป็นร้อยละ 36.00  รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละ 22.00 และน้อยที่สุดที่
เข้ามาใช้บริการคือประเภท เกษียณอายุ โดยคิดเป็นร้อยละ 4.00  
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ตารางที่ 3.9  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มประชากรตวัอย่างของการจ าแนกในเข้ามาใช้บริการกี่ครั้งต่อ สัปดาห/์เดือน 
ล าดับ ครั้ง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 20 40.00 
2 1 ครั้งต่อเดือน 16 32.00 
3 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 9 18.00 
4 ทุกวัน 5 10.00 
 รวม 50 100.00 

 
 จากตารางที่ 3.9 สรุปกลุ่มประชากรที่เข้ามาใช้บริการจ านวนครั้งต่อการใช้บริการ โดยคิด
เป็นร้อยละ เริ่มจากมากที่สุดจนไปถึงน้อยที่สุดตามล าดับ  พบว่าการเข้ามาใช้บริการมากที่สุด         
คือ  2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยคิดเป็นร้อยละ 40.00  รองลงมาคือ 1 ครั้งต่อเดือน โดยคิดเป็นร้อยละ 
32.00  รองลงมาคือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยคิดเป็นร้อยละ 18.00 และน้อยที่สุดคือการเข้ามาใช้บริการ
ทุกวัน โดยคิดเป็นร้อยละ 10.00 
 
ตารางที่ 3.10 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจากการจ าแนกระยะเวลาที่เข้ามาใช้บริการ 

ล าดับ ระยะเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 น้อยกว่า 30 นาที 37 74.00 
2 1 - 2ชั่วโมง 7 14.00 
3 อ่ืนๆ 6 12.00 
 รวม 50 100.00 

 
 จากตารางที่ 3.10 สรุประยะที่เข้ามาใช้บริการของกลุ่มจ านวนประชากรตัวอย่าง โดยคิดเป็น
ร้อยละ เริ่มจากมาที่สุดจนไปถึงน้อยที่สุด พบว่าระยะเวลาที่คนเข้ามาใช้บริการมากท่ีสุด คือ น้อยกว่า 
30 นาที่ โดยคิดเป็นร้อยละ 74.00 รองลงมา คือ 1 - 2 ชั่วโมง โดยคิดเป็นร้อยละ 14.00 รองลงมาคือ
อ่ืนๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 12.00 ในส่วนของกลุ่มจ านวนประชากรที่ตอบแบบสอบถามค าตอบ อ่ืนๆ ได้
ตอบช่วงระยะเวลาที่เข้ามาใช้บริการ คือ 8 ชั่วโมง 
 
ตารางที่ 3.11 แสดงจ านวนค่าเฉลียของกลุ่มจ านวนประชากรตัวอย่างกับความคิดเห็นของสิ่งอ านวย
ความสะดวกเดมิ 

ล าดับ สิ่งอ านวยความสะดวกเดิม ค่าเฉลี่ย แปรผล 
1 สถานที่จอดรถมีความเพียงพอต่อความต้องการ 2.38 น้อย 
2 มีจุดพักผ่อนที่เพียงพอ 1.64 น้อย 
3 จุดทิ้งขยะเพียงพอต่อความต้องการ 1.62 น้อย 
4 แสงสว่างเพียพอต่อความต้องการ 1.70 น้อย 

 
 จากตารางที่ 3.11 สรุปความคิดเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
เดิม โดยคิดเป็นค่าเฉลีย พบว่า สถานที่จอดรถมีความเพียงพอต่อความต้องการ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.38 
แปรผลคือ น้อย จุดพักผ่อนที่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.64 แปรผลคือ น้อย จุดทิ้งขยะเพียงพอต่อ



75 
 

ความต้องการ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.62 แปรผลคือ น้อย แสงสว่างเพียงพอต่อความต้องการ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
1.70 แปรผลคือ น้อย  
 
ตารางที่ 3.12 แสดงจ านวนค่าเฉลียของกลุ่มจ านวนประชากรตัวอย่างกับความคิดเห็นของสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่อยากให้เกิดข้ึน 
 

ล าดับ สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยากให้เกิดขึ้น ค่าเฉลีย แปรผล 
1 เส้นทางสัญจร 4.94 มากที่สุด 
2 มุมพักผ่อนภายนอกอาคาร 4.76 มากที่สุด 
3 สถานที่จอดรถท่ีจัดเป็นสัดส่วน 4.70 มากที่สุด 
4 ไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร 4.68 มากที่สุด 
5 จุดทิ้งขยะภายนอกอาคาร 4.56 มากที่สุด 
6 สถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้ง 4.24 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 3.12 สรุปความคิดเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่อยากให้เกิดขึ้น โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย มากสุดไปน้อยสุด พบว่า เส้นทางสัญจร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.94 
รองลงมาคือ มุมพักผ่อนภายนอกอาคาร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.76 รองลงมาคือ  สถานที่จอดรถที่จัดเป็น
สัดส่วน ค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.70 รองลงมาคือ ไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 รองลงมาคือ 
จุดทิ้งขยะภายนอกอาคาร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 สุดท้ายคือ สถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้ง ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.24 
 
ตารางที่ 3.13 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างของความต้องการด้านจุดพักผ่อน
ภายนอกอาคาร 

ล าดับ มุมพักผ่อน ความต้องการ (คน) ร้อยละ 
1 ด้านซ้ายของตัวอาคาร 35 70.00 
2 ด้านขวาของตัวอาคาร 10 20.00 
3 ด้านซ้ายบนของตัวอาคาร 5 10.00 
 รวม 50 100.00 

 
 จากตารางที่ 3.13 สรุปความต้องการของกลุ่มประชากรตัวอย่างกรในด้านจุดพักผ่อน
ภายนอกอาคาร โดยคิดเป็นจ านวนร้อยละ เริ่มจากมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด  พบว่ามุมพักผ่อนที่
เหมาะที่สุดคือ ด้านซ้ายของตัวอาคาร คิดเป็นร้อยละ 70.00  รองลงมาคือ ด้านขวาของตัวอาคาร คิด
เป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ ด้านซ้ายบนของตัวอาคาร คิดเป็นร้อยละ 10.00 
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ตารางท่ี 3.14 ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มประชากรในกลุ่มตัวอย่างในเรื่องรูปแบบสวนที่
อยากให้เกิดข้ึน 

ล าดับ รูปแบบสวน ความต้องการ (คน)  ร้อยละ 
1 สวนธรรมชาต ิ 32 64.00 
2 สวนร่วมสมัย 14 28.00 
3 สวนอังกฤษ 4 8.00 
 รวม 50 100.00 

 
 จากตางรางที่ 3.14 สรูปความต้องการของกลุ่มประชากรตัวอย่างในเรื่องรูปแบบสวนที่อยาก
ให้เกิดข้ึน โดยคิดเป็นร้อยละเริ่มจากมากท่ีสุดไปจนถึงน้อยที่สุด พบว่ารูปแบบสวนที่อยากให้เกิดขึ้น
มากที่สุดคือ สวนธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 64.00  รองลงมาคือ สวนร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ 28.00 
น้อยที่สุดคือ สวนอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 8.00   
 
ตารางที่ 3.15 แสดงความต้องการของกลุ่มประชากรตัวอย่างของรูปแบบม้านั่ง โดยคิดเป็นจ านวนร้อย 

ล าดับ รูปแบบม้านั่ง ความต้องการ (คน) ร้อยละ 
1 ม้านั่งแบบ B 25 50.00 
2 ม้านั่งแบบ A 15 30.00 
3 ม้านั่งแบบ C 10 20.00 
 รวม 50 100.00 

 
 จากตางรางที่ 3.15 สรุปความต้องการของกลุ่มประชากรตัวอย่างของรูปแบบม้านั่ง โดยคิด
เป็นจ านวนร้อยละ เริ่มจากมากี่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด พบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างเลือกรูปแบบม้านั่ง
ที่มากที่สุดคือ ม้านั่งแบบ B คิดเป็นร้อยละ 50.00  รองลงมาคือ ม้านั่งแบบ A คิดเป็นร้อยละ 30.00  
น้อยทีสุ่ดคือ ม้านั่งแบบ C คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 
ตารางที่ 3.16 แสดงความต้องการของกลุ่มประชากรตัวอย่างของรูปแบบศาลา โดยคิดเป็นจ านวนร้อยละ 

ล าดับ รูปแบบศาลา ความต้องการ (คน) ร้อยละ 
1 ศาลา A 40 80.00 
2 ศาลา B 5 10.00 
3 ศาลา C 5 10.00 
 รวม 50 100.00 

 
 จากตารางที่ 3.16 สรุปความต้องการในกลุ่มประชากรของกลุ่มตัวอย่างในการเลือกรูปแบบ
ศาลา โดยคิดเป็นร้อยละ เริ่มจากมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างเลือก
รูปแบบศาลามากท่ีสุดคือ ศาลา A คิดเป็นร้อยละ 80.00  รองลงมาคือ ศาลา B คิดเป็นร้อยละ 10.00  
น้อยที่สุดคือ ศาลา C คิดเป็นร้อยละ 10.00 
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ตารางท่ี 3.17  แสดงจ านวนความต้องการของกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างในด้านกิจกรรมนันทนาการ
ที่อยากให้เกิดขึ้น โดยแยกแต่ละประเภทของกิจกรรมนันทนาการ โดยคิดเป็นจ านวนร้อยละ (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ กิจกรรมนันทนาการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 สนามฟุตซอล 31 62.00 
2 สนามเปตอง 26 52.00 
3 สนามเทสนิส 13 26.00 
4 สนามบาส 12 24.00 
5 สนามตะกร้อ 3 6.00 
6 สนามบอล 1 2.00 

 
 จากตางรางท่ี 3.17 สรุปความต้องการของกลุ่มประชากรตัวอย่างในด้านกิจกรรมนันทนาการ
ที่อยากให้เกิดขึ้น (เลือกได้มากกว่า 1ข้อ) พบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างเลือกกิจกรรมนันทนาการที่
มากที่สุดคือ สนามฟุตซอล โดยคิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ สนามเปตอง โดยคิดเป็นร้อยละ 
52.00 รองลงมาคือ สนามเทสนิส โดยคิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมาคือ สนามบาส โดยคิดเป็นร้อย
ละ 24.00 รองลงมาคือ สนามตะกร้อ โดยคิดเป็นร้อยละ 6.00 น้อยที่สุดคือ สนามบอล โดยคิดเป็น
ร้อยละ 2.00 ตามล าดับ 
 จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปความต้องการส าหรับผู้ใช้พ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
สาริกา จากการศึกษาจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบว่าประชาชนที่เข้ามาใช้ในพ้ืนที่โครงการต้องการ
ให้มีการออกแบบจัดภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ให้เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ิมเติม เช่น ไฟส่องสว่าง สถานที่จอดรถ มุมพักผ่อนภายนอกอาคาร เส้นทางสัญจร และกิจกรรม
นันทนาการเพ่ิมเติม เช่น สนามฟุตซอล สนามเปตอง เป็นต้น 
 จากการสังเกตผู้ใช้พ้ืนที่ในโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกาในช่วงเก็บข้อมูลพ้ืนที่
โครงการ จ านวน 3 ครั้ง พบว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 21-60 ปี กิจกรรมที่เข้ามาใช้
บริการพื้นท่ี เช่น ติดต่อราชการ พักผ่อน ออกก าลังกาย แต่ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่ร้อน ไม่มีร่มเงาของต้นไม้
ที่จะให้ความร่มรื่น และยังขาดที่จอดรถที่เป็นสัดส่วนรวมไปถึงเส้นทางสัญจร ท าให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ภายในพ้ืนที่ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับใช้กิจกรรมต่างๆ จึงท าให้บ้างกิจกรรมมีการทับซ้อนกันและบางพ้ืนที่มี
ผู้ใช้งานที่น้อย 
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ตาราง 3.18 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

 ประเภท                   พฤติกรรม                         ความต้องการ 

    

  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. มีทั้งหมด 91 คน โดย
ท าการสัมภาษณ์ 2 คน คือ 
คุณ พิมพาวรรณ์  นิลน้อย 
(ต าแหน่ง รองปลัด) และ 
คุณอิทธิราช ภาพพิมพ์ใจ 

(ต าแหน่ง ปลัด) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. ผู้ใช้ชั่วคราวเป็นผู้ที่มา
เ ข้ า ใ ช้ บ ริ ก า รภาย ใน
อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น
ต าบลสาริกา 
 

เจ้ าหน้ าที่ ท า งานประจ า ใน
องค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบล
สาริกาพบว่ามีการใช้พ้ืนที่ในตัว
อาคารทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลาตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น. และ
หลังเลิกงานในช่วงเวลา 16.30 - 
18.00 น. ส่วนใหญ่ใช้เวลาใน
การพักผ่อนออกก าลังกาย และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ท างานตลอด 24 ชั่วโมง 

 
 

พ้ืนที่ท ากิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ เช่น สนามฟุตซอล เป
ตอง พ้ืนที่จอดรถที่จัดเป็น
สัดส่วน และพ้ืนที่ พักผ่อน
ภายนอกอาคาร กิจกรรม
ทั้งหมดนี้เพ่ือส าหรับรองรับ
เจ้ าหน้ าที่ และประชาชน
ทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ 

 
 

  
 
 ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้บริการจะเป็น

ช่วงเช้าถึงเย็น ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้
บริการนี้จะเข้ามาใช้บริการภายใน
ตัวอาคาร จึงท าให้จุดรองรับภายใน
องค์การมี ไม่ เพียงพอต่อความ
ต้องการภายในตัวอาคาร โดยส่วน
ใหญ่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะโดยสาร
โดยรถยนต์ส่วนบุคคล ลานจอดรถที่
ไม่จัดเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนจึงท าให้
การจอดรถแต่ละผู้ใช้ไม่เป็นระเบียบ
อาจก่อให้ เกิดความเสียหายได้  
ในช่วงเย็นจะมีผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ในส่วนของกิจกรรมนันทนาการ  

 

มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พ้ื น ที่ มุ ม
พักผ่อนภายนอกอาคารให้
เพียงพอต่อความต้องการไว้
รองรับส าหรับผู้ที่ เข้ามาใช้
บริการ ลานกิจกรรมและ
สนามกีฬา เช่น สนามฟุตซอล 
ร่ ว ม ไ ป ถึ ง พ้ื น ที่ จ อ ด ร ถ ที่
จัดเป็นสัดส่วนชัดเจน 
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ตารางท่ี 3.19 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่  
Site Characteristics     Program Potential     Diagram Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนที่ Zone A  เป็นพ้ืนที่อยู่
ท า งด้ านซ้ ายของอาคาร
องค์การบริหารส่วนต าบล
สาริกา ซึ่งปัจจุบันเป็นพ้ืนที่
รกร้างซึ่งพ้ืนที่ Zone A ยัง
ข าดกา ร จั ดภู มิ ทั ศน์  มุ ม
พักผ่อนและกิจกรรมต่างๆใน
พ้ืนที ่ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ไม่
มีการท ากิจกรรมแต่อย่าง
ใดและยั ง ไม่ เ ปิ ด ใ ห้ ใ ช้
บริการ เนื่องจากเป็นพ้ืนที
รกร้างพ้ืนที่บริเวณนี้ ไม่มี
ผู้ใช้ 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนที่  Zone A เป็นพ้ืนที่อยู่
บริเวณอยู่ด้านข้างของโครงการ
ด้านทิศตะวันตกอละทิศใต้ เป็น
พ้ืนที่ติดกับ Zone B  ลักษณะ
พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่อยู่ติด
กั บถนนสั ญจรหลั กที่ เป็ น
ทางเข้า - ออกของพ้ืนที่โครงการ 
จัดอยู่ในพ้ืนที่สภาพเป็นดินที่
ค่อนข้างรกร้างเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับ
แสงแดดตลอดทั้งวัน มีลมพัด
ผ่านตลอดทั้งวันเนื่องจากเป็น
พ้ืนที่โล่ง 
 

พ้ืนที่  Zone B เป็นพ้ืนที่ติด
กับ  Zone A และ Zone C 
พ้ืนที่อยู่ด้านทิศตะวันตกซึ่ง
ประกอบด้วย อาคารองค์การ
บริหารส่วนต าบลสาริกา และ
ที่ จ อ ด ร ถ  ลั ก ษ ณ ะ พ้ื น ที่
โดยทั่ ว ไปด้านหน้าอาคาร
องค์การบริหารส่วนต าบล
สารกิา เป็นพื้นที่โล่งกว้างเป็น
พ้ืนคอนกรีต เป็นพ้ืนที่ได้รับ
แสงแดดทั้งวันลมมรสุมลม
ตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัด
พาความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝน
ตก พัดมาในช่วงกลางเดือน
พฤษภาคมถึง กลางเดือน
ตุลาคม 
 

 

 

 

 

 

พ้ืนที่ ในส่วนตัวอาคารที่
คอยให้บริการแก่ผู้ที่มา
ติดต่อราชการมีการ ใช้
พ้ืนที่ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

 

พ้ืนที่ Zone B สภาพด้านหน้า
อาคารเป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง และ
เป็นพ้ืนคอนกรีต ซึ่งยังขาด
เส้นทางจราจร และพ้ืนที่จอด
รถแบบเป็นสัดส่วน และยัง
ขาดจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
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ตารางท่ี 3.19 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ (ต่อ)  

Site Characteristics     Program Potential     Diagram Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ Zone C  เป็นพ้ืนที่อยู่
ท า งด้ านขว าของอาคาร
องค์การบริหารส่วนต าบล
สาริกา ซึ่งปัจจุบันเป็นพ้ืนที่
รกร้างซึ่งพ้ืนที่ Zone C ยัง
ข า ด ก า ร จั ด ภู มิ ทั ศ น์ มุ ม
พักผ่อนและกิจกรรมต่างๆ 
ในพ้ืนที ่ 
 

 

 

 

 

ในส่วนของพ้ืนที่รกร้างเป็น
พ้ืนที่ไม่มีการท ากิจกรรม
แต่อย่างใดและยังไม่เปิด
ให้ใช้บริการ เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่ รกร้ างติดกับ พ้ืนที่
บริเวณอาคารรักษาความ
ปลอดภัยเป็นพ้ืนที่ที่เฉพาะ
เจ้าหน้าที ่

 

 

พ้ืนที่ Zone C เป็นพ้ืนที่ติด
กับ Zone B พ้ืนที่อยู่ทางด้าน
ทิศเหนือ ซึ่ งติดกับอาคาร
รักษาความปลอดภัย และ
เป็นพ้ืนที่โล่งกว้างและรกร้าง 
เป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน
และแสงร าไรพ้ืนที่ได้รับลม
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

แสดง : Bubble Diagram ภาพที่ 3.31 

สัญลักษณ์ :             การเชือ่มกิจกรรม 

                            ปิดกั้นด้วยพรรณไม้ 

                            ทางสัญจรหลัก 

 

 

สนามเปตอง 

 สนาม 

ฟุตซอล 

Zone C Zone A 

มุมพักผ่อน 

สวนผัก 

 พืน้ที่สวน 

สาธารณะ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 

แสดง :  Site Relation ภายในพ้ืนที่โครงการ   ภาพที่ 3.32 

สัญลักษณ์ :            เส้นทางสัญจรหลัก 
                          การเชื่อมกิจกรรม 
                          ปิดกั้นด้วยพรรณไม้ 

 

 

 



บทท่ี  4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
4.1  ผลงานการออกแบบ  

 

   
ภาพที่ 4.1  ความเป็นมาและเหตุผลการศึกษา 
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ภาพที่  4.2  Site Analysis 
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ภาพที่  4.3 Site Analysis  
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ภาพที่ 4.4  Site Analysis  
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ภาพที่  4.5  Site Analysis  
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ภาพที่  4.6  Main Concept 



89 
 

 
ภาพที่  4.7  Master Plan 
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ภาพที่ 4.8  Lighting Plan 
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ภาพที่  4.9 Detail Plan 
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ภาพที่  4.10 Perspective 
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ภาพที่ 4.11 Detail Plan 
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ภาพที่ 4.12 Perspective 
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ภาพที่ 4.13 Detail Plan 
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ภาพที่ 4.14 Perspective 
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ภาพที่ 4.15 ที่นั่ง 
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ภาพที่ 4.16 ศาลา 
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ภาพที่ 4.17 ซุ้มระแนง 
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ภาพที่ 4.18 Overall 
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4.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน ์
 
ตารางท่ี 4.1 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
 
 
 

1 งานปรับพ้ืนท่ี

งานถมดิน เพ่ิมจากระดับเดิม 0.10 ม.(พร้อมบดอัด) 1,315.60 ลบ.ม. 343.00 461,540.80 124.00 163,134.40 624,675.20

ทรายถม เพ่ิมจากระดับเดิม 0.04 ม. 526.24 ลบ.ม. 320.00 168,396.80 99.00 52,097.76 220,494.56

845,169.76

2 งานทางเดินในสวน (พ้ืนยางมะตอย)

หินคลุก หนา 0.20 ม. 182.43 ลบ.ม. 410.00 74,796.30 - - 74,796.30

งานปรับพ้ืนท่ีพร้อมบดอัด 182.43 ตร.ม. - - 25.00 4,560.75 4,560.75

ยางมะตอย หนา 0.10 ม. 912.18 ลบ.ม. 58.34 53,216.58 - - 53,216.58

132,573.63

3 งานขอบคันหินส าเร็จรูป

คันหินส าเร็จรูป 0.15x1.00x0.30 ซม. 594.00 ท่อน 177.00 105,138.00 50 29,700.00 134,838.00

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.05 ม. 445.50 ลบ.ม. 360.00 160,380.00 91 40,540.00 200,920.00

335,758.00

4 งานทางเดินพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กฉาบเรียบ

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.05 ม. 20.71 ลบ.ม. 360.00 7,455.60 91 1,884.61 9,340.21

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 41.42 ลบ.ม. 1,665.00 68,964.30 436.00 18,059.12 87,023.42

เหล็กตะแกรงส าเร็จรูปขนาด 6 มม. @0.20 ม. 414.24 ตร.ม. 27.00 11,184.48 5.00 2,071.20 13,255.68

พ้ืนผิวขัดหยาบ หนา 1 ซม. 414.24 ตร.ม. - - 30.00 12,427.20 12,427.20

ไมแ้บบ คิด50 % 15.543 ตร.ม. 180.00 2,797.20 133.00 2,066.82 4,864.02

ตะปู 7.77 กก. 26.00 202.02 - - 202.02

127,112.55

5 สนามบอล

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.10 ม. 133.40 ลบ.ม. 360.00 48,024.00 91.00 12,139.00 60,163.00

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 133.40 ลบ.ม. 1,665.00 222,111.00 436.00 58,162.00 280,273.00

เหล็กตะแกรงส าเร็จรูปขนาด 6 มม. @0.20 ม. 1,334.00 ตร.ม. 27.00 36,018.00 5.00 6,670.00 42,688.00

ไมแ้บบ คิด50 % 5.62 ตร.ม. 180.00 1,011.00 133.00 747.00 1,758.00

ตะปู 2.81 กก. 26.00 73.00 - - 73.00

สีเหลือง TOA 2  แกลอน 31.58 ตร.ม. 29.00 915.82 25.00 789.50 1,705.32

สีน้ าเงิน TOA 50 แกลอน 1,004.00 ตร.ม. 29.00 29,116.00 25.00 25,100.00 54,216.00

ประตูฟุตบอล แบบมาตราฐาน 2.00 ชุด 2,850.00 5,700.00 - - 5,700.00

5.1 ร้ัวสนามบอล

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม 2.00 เส้น 104.00 208.00 21.00 42.00 250.00

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม 2.00 เส้น 104.00 208.00 21.00 42.00 250.00

คอนกรีตหยาบ 0.96 ลบ.ม. 1,400.00 1,344.00 398.00 382.08 1,726.08

เหล็กกล่องขนาด 2 x 2 น้ิว 37.00 ท่อน 386.00 14,282.00 149.00 5,513.00 19,795.00

เหล็กกล่องขนาด 2 x 4 น้ิว 2.00 ท่อน 594.00 1,188.00 270.00 540.00 1,728.00

แผ่น PATE 4 x 4 น้ิว 16.00 แผ่น 44.00 704.00 5.00 80.00 784.00

ตาข่ายถัก 2 น้ิว 171.80 ตร.ม. 171.00 29,377.80 - - 29,377.80

ทาสีกันสนิม 44.56 ตร.ม. 40.00 1,782.40 30.00 1,336.80 3,119.20

503,606.40

รวม

บัญชีแสดงราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

ล าดับ ร ายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแร งงาน        ร วมค่าวัสดุ        

   และค่าแร งงาน      

(บาท)
      หน่วยละ 

    (บาท)

   จ านวนเงิน

(บาท)

    หน่วยละ  

  (บาท)

    จ านวนเงิน   

 (บาท)

รวม

รวม

รวม

รวม
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6 สนามเปตอง

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.05 ม. 6.00 ลบ.ม. 360.00 2,160.00 91.00 546.00 2,706.00

คันหินส าเร็จรูป 0.15x1.00x0.30 ซม. 80.00 ท่อน 177.00 14,160.00 50.00 8,850.00 23,010.00

หินคลุก หนา 0.05 ม. 12.00 ลบ.ม. 410.00 4,920.00 - - 4,920.00

30,636.00

7 งานระแนงทางเดิน

เหล็กกล่องขนาด 3 x 3 น้ิว 44.00 เส้น 560.00 10,080.00 230.00 4,140.00 14,220.00

เหล็กกล่องขนาด 2 x 4 น้ิว 32.00 เส้น 594.00 19,008.00 270.00 8,640.00 27,648.00

เหล็กกล่องขนาด 1 x 1 น้ิว 42.00 เส้น 119.00 4,998.00 44.00 1,848.00 6,846.00

แผ่นโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสง TN(ลูกฝูก) หนา 10 มม. 11.00 แผ่น 7,000.00 77,000.00 2,000.00 20,000.00 97,000.00

แผ่น PATE 4 x 4 น้ิว 44.00 แผ่น 44.00 1,936.00 5.00 220.00 2,156.00

ทาสีกันสนิม 2.18 ตร.ม. 40.00 87.08 30.00 65.31 152.39

คอนกรีตหยาบ 1.54 ลบ.ม. 1,400.00 2,156.00 398.00 612.92 2,768.92

150,791.31

8 ศาลา (5 ตัว)

เหล็กกล่องขนาด 4''x4'' 10.00 ท่อน 1,182.00 11,820.00 538.00 5,380.00 17,200.00

เหล็กกล่องขนาด 2''x2'' 20.00 ท่อน 386.00 7,720.00 149.00 2,980.00 10,700.00

เหล็กกล่องขนาด 2''x4'' 15.00 ท่อน 594.00 8,910.00 270.00 4,050.00 12,960.00

ไมค้อนวูดหน้า 4 น้ิว 115.00 ท่อน 200.00 23,000.00 198.00 22,770.00 45,770.00

แผ่นโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสง TN(ลูกฝูก) หนา 10 มม. 10.00 แผ่น 7,000.00 70,000.00 2,000.00 20,000.00 90,000.00

ทาสีกันสนิม 1.35 ตร.ม. 40.00 54.00 30.00 40.50 94.50

176,724.50

9 ป้ายบอกทาง (5ตัว)

คอนกรีตหยาบ 0.15 ลบ.ม. 1,400.00 210.00 398.00 59.70 269.70

เหล็กกล่องขนาด 1 x 1 น้ิว 9.00 ท่อน 119.00 1,071.00 44.00 396.00 1,467.00

เหล็กกล่องขนาด 2 x 2 น้ิว 1.00 ท่อน 386.00 386.00 149.00 149.00 535.00

แผ่นอลูมเินียนคอมโพสิต 3.80 ตร.ม. 460.00 1,748.00 - - 1,748.00

4,019.70

10 ท่ีน่ังในสวนฝ่ังสวนสาธารณะ (4 ตัว)

คอนกรีตหยาบ 1.60 ลบ.ม. 1,400.00 2,240.00 398.00 636.80 2,876.80

เหล็กกล่องขนาด 1 x 1 น้ิว 12.00 ท่อน 119.00 1,428.00 44.00 528.00 1,956.00

ไมเ้ต็งขนาด 2 x 4 น้ิว 31.04 ตร.ม. 1,235.00 38,334.40 - - 38,334.40

ไมแ้บบ คิด50 % 0.04 ตร.ม. 400.00 16.00 - - 16.00

ทาสีกันสนิม 0.05 ตร.ม. 40.00 1.80 30.00 1.50 3.30

43,183.20

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

บัญชีแสดงราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

ล าดับ ร ายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแร งงาน        ร วมค่าวัสดุ        

   และค่าแร งงาน      

(บาท)

      หน่วยละ 

    (บาท)

   จ านวนเงิน

(บาท)

    หน่วยละ  

  (บาท)

    จ านวนเงิน   

 (บาท)
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11 ท่ีน่ังตรงศาลพระภูม ิ(2 ตัว)

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.10 ม. 0.74 ลบ.ม. 360.00 266.00 91.00 67.00 333.00

คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 0.74 ลบ.ม. 1,400.00 1,036.00 398.00 294.00 1,330.00

งานก่ออิฐมอญเต็มแผ่น หนา 6 ซม. 2.48 ตร.ม. 584.00 1,448.32 167.00 414.16 1,862.48

ทรายถม 0.85 ลบ.ม. 325.00 276.25 99.00 84.15 360.40

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 0.27 ลบ.ม. 1,665.00 449.55 436.00 117.72 567.27

เหล็กตะแกรงส าเร็จรูปขนาด 6 มม. @0.10 ม. 2.41 ตร.ม. 41.00 98.81 5.00 12.05 110.86

พ้ืนผิวหินขัดสีน้ าตาล หนา 1 ซม. 6.21 ตร.ม. 350.00 2,173.50 153.00 950.13 3,123.63

ไมแ้บบ คิด50 % 1.96 ตร.ม. 180.00 352.80 133.00 260.68 613.48

ตะปู 0.37 กก. 26.00 9.62 - - 9.62

เซาะร่อง ไมแ้นวขนาด 1 x 2 น้ิว 8.00 เส้น 80.00 640.00 - - 640.00

8,950.74

12 มา้น่ังตรงสนามเปตอง (2 ตัว)

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.10 ม. 0.27 ลบ.ม. 360.00 97.00 91.00 24.00 121.00

คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 0.27 ลบ.ม. 1,400.00 378.00 398.00 107.00 485.00

งานก่ออิฐมอญเต็มแผ่น หนา 6 ซม. 2.48 ตร.ม. 584.00 1,448.32 167.00 414.16 1,862.48

ทรายถม 0.85 ลบ.ม. 325.00 276.25 99.00 84.15 360.40

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 0.27 ลบ.ม. 1,665.00 449.55 436.00 117.72 567.27

เหล็กตะแกรงส าเร็จรูปขนาด 6 มม. @0.10 ม. 2.41 ตร.ม. 41.00 99.81 5.00 12.05 111.86

พ้ืนผิวขัดมนั หนา 1 ซม. 6.21 ตร.ม. 95.00 589.95 82.00 509.22 1,099.17

ไมแ้บบ คิด50 % 1.84 ตร.ม. 400.00 736.00 - - 736.00

ตะปู 0.37 กก. 26.00 9.62 - - 9.62

เซาะร่อง ไมแ้นวขนาด 1 x 2 น้ิว 8.00 เส้น 80.00 640.00 - - 640.00

5,992.80

13 มา้น่ังตรงสนามบอล (6 ตัว)

งานก่ออิฐมอญเต็มแผ่น หนา 6 ซม. 12.00 ตร.ม. 584.00 7,008.00 167.00 2,004.00 9,012.00

ทรายถม 0.48 ลบ.ม. 325.00 156.00 99.00 47.52 203.52

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 0.36 ลบ.ม. 1,665.00 599.40 436.00 156.96 756.36

เหล็กตะแกรงส าเร็จรูปขนาด 6 มม. @0.10 ม. 3.60 ตร.ม. 41.00 147.60 5.00 18.00 165.60

เหล็กกล่องขนาด 1 x 2 น้ิว 2.00 ท่อน 235.00 470.00 80.00 160.00 630.00

ไมค้อนวูดหน้า 4 น้ิว 55.00 ท่อน 200.00 11,000.00 198.00 10,890.00 21,890.00

ไมแ้บบ คิด50 % 2.58 ตร.ม. 400.00 1,032.00 - - 1,032.00

ตะปู 1.29 กก. 26.00 33.54 - - 33.54

33,723.02

14 ท่ีน่ังตัว L

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.10 ม. 0.40 ลบ.ม. 360.00 144.00 91.00 90.60 234.60

คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 0.40 ลบ.ม. 1,400.00 560.00 398.00 159.20 719.20

งานก่ออิฐมอญเต็มแผ่น หนา 6 ซม. 9.01 ตร.ม. 584.00 5,261.84 167.00 1,504.67 6,766.51

ทรายถม 0.16 ลบ.ม. 325.00 52.00 99.00 15.84 67.84

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 0.40 ลบ.ม. 1,665.00 666.00 436.00 174.40 840.40

เหล็กตะแกรงส าเร็จรูปขนาด 6 มม. @0.10 ม. 3.99 ตร.ม. 41.00 163.59 5.00 19.95 183.54

พ้ืนหินขัดสีน้ าตาล หนา 0.01 ม. 14.76 ตร.ม. 350.00 5,166.00 153.00 2,258.28 7,424.28

ไมแ้บบ คิด50 % 0.40 ตร.ม. 400.00 160.00 - - 160.00

ตะปู 3.19 กก. 26.00 82.94 - - 82.94

16,479.31

รวม

รวม

รวม

รวม

บัญชีแสดงราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

ล าดับ ร ายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแร งงาน        ร วมค่าวัสดุ        

   และค่าแร งงาน      

(บาท)

      หน่วยละ 

    (บาท)

   จ านวนเงิน

(บาท)

    หน่วยละ  

  (บาท)

    จ านวนเงิน   

 (บาท)
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15 ท่ีน่ังตัว Z

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.10 ม. 1.39 ลบ.ม. 360.00 500.40 91.00 126.49 626.89

คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 1.39 ลบ.ม. 1,400.00 1,946.00 398.00 553.22 2,499.22

งานก่ออิฐมอญเต็มแผ่น หนา 6 ซม. 10.71 ตร.ม. 584.00 6,254.64 167.00 1,788.57 8,043.21

ทรายถม 4.24 ลบ.ม. 325.00 1,378.00 99.00 419.76 1,797.76

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 13.91 ตร.ม. 41.00 570.31 5.00 69.55 639.86

พ้ืนหินขัดสีน้ าตาล หนา 0.01 ม. 25.51 ตร.ม. 350.00 8,928.50 153.00 3,903.03 12,831.53

ไมแ้บบ คิด50 % 1.39 ตร.ม. 400.00 556.00 - - 556.00

ตะปู 0.69 กก. 26.00 0.17 - - 0.17

26,994.64

16 กระบะปลูกต้นไมท่ี้ 1 (2ตัว)

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.02 ม. 0.08 ลบ.ม. 360.00 28.80 91.00 7.28 36.08

คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม. 0.20 ลบ.ม. 1,400.00 280.00 398.00 79.60 359.60

งานก่อคอนกรีตบล็อค หนา 0.07 ม. 23.90 ตร.ม. 122.00 2,915.80 80.00 1,912.00 4,827.80

พ้ืนผิวขัดมนั หนา 1 ซม. 19.55 ตร.ม. 95.00 1,857.25 82.00 1,603.10 3,460.35

8,683.83

17 กระบะปลูกต้นไมท่ี้ 2 

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.02 ม. 0.01 ลบ.ม. 360.00 3.60 91.00 0.91 4.51

คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม. 0.02 ลบ.ม. 1,400.00 28.00 398.00 7.96 35.96

งานก่อคอนกรีตบล็อค หนา 0.07 ม. 1.88 ตร.ม. 122.00 229.36 80.00 150.40 379.76

พ้ืนผิวขัดมนั หนา 1 ซม. 1.88 ตร.ม. 95.00 178.60 82.00 154.16 332.76

752.99

18 กระบะปลูกต้นไมท่ี้ 3 (6ตัว)

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.02 ม. 0.12 ลบ.ม. 360.00 43.20 91.00 10.92 54.12

คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม. 0.34 ลบ.ม. 1,400.00 476.00 398.00 135.32 611.32

งานก่อคอนกรีตบล็อค หนา 0.07 ม. 21.16 ตร.ม. 122.00 2,581.52 80.00 1,692.80 4,274.32

พ้ืนผิวขัดมนั หนา 1 ซม. 21.16 ตร.ม. 95.00 2,010.20 82.00 1,735.12 3,745.32

8,685.08

19 งานปูกระเบ้ือง

กระเบ้ืองคอนกรีตปูพ้ืน scg ลายโรมา่ สีส้ม 133.91 ตร.ม. 532.00 71,245.00 120.00 16,069.20 87,314.20

กระเบ้ืองคอนกรีตปูพ้ืน scg ลายโรมา่ สีเทา 210.86 ตร.ม. 532.00 112,177.00 120.00 25,303.20 137,480.20

224,794.40

20 งานทาสีถนน

สีโคล์ดพลาสติกทาถนน (1 แกลอน) 45.41 ตร.ม. 600.00 27,246.00 25.00 1,135.25 28,381.25

28,381.25

21 แผ่นทางเท้า

แผ่นทางเท้าหินกาบ 12.00 แผ่น 70.00 840.00 5.00 60.00 900.00

900.00

22 หินกรวด

หินกรวดแมน้่ า สีน้ าตาล เบอร์ 4 16.55 ตร.ม. 140.00 2,317.00 5.00 82.75 2,399.75

ผ้า Geotech 16.55 ตร.ม. 31.94 528.61 35.00 579.25 1,107.86

3,507.61

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

บัญชีแสดงราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

ล าดับ ร ายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแร งงาน        ร วมค่าวัสดุ        

   และค่าแร งงาน      

(บาท)

      หน่วยละ 

    (บาท)

   จ านวนเงิน

(บาท)

    หน่วยละ  

  (บาท)

    จ านวนเงิน   

 (บาท)

รวม

รวม

รวม
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23 งานระบายน้ า

งานขุดแล้วถมกลับ 517.22 ลบ.ม. - - 99.00 51,204.78 51,204.78

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.05 ม. 1.87 ลบ.ม. 360.00 673.20 91.00 170.17 843.37

บ่อพักส าเร็จรูป ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.10 ม. 13.00 ชุด 2,900.00 37,700.00 - - 37,700.00

บ่อพักส าเร็จรูป ขนาด 0.80 x 0.80 x 0.90 ม. 20.00 ชุด 2,650.00 53,000.00 - - 53,000.00

บ่อพักส าเร็จรูป ขนาด 0.70 x 0.70 x 0.80 ม. 24.00 ชุด 1,540.00 36,960.00 - - 36,960.00

ท่อ คมล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 130.00 ท่อน 330.00 42,900.00 - - 42,900.00

ท่อ คมล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. 160.00 ท่อน 200.00 32,000.00 - - 32,000.00

ท่อ คมล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. 192.00 ท่อน 130.00 24,960.00 - - 24,960.00

ท่อ Neodrian เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.04 110.00 ท่อน 230.00 25,300.00 30.00 3,300.00 28,600.00

หินก่อสร้าง 3/4 น้ิว 98.73 ตร.ม. 380.00 37,517.40 - - 37,517.40

ผ้า Geotech 329.00 ตร.ม. 31.94 10,508.26 35.00 11,515.00 22,023.26

ก็อกสนาม 1/2 น้ิว 15.00 อัน 125.00 1,875.00 25.00 375.00 2,250.00

369,958.81

24 งานไฟ

ไฟทางเดิน ANESTI-AN-20595-W40 12.00 ชุด 28,000.00 336,000.00 2,000.00 24,000.00 360,000.00

ไฟทางเดิน OTTAWA-OT-20953-W40 54.00 ชุด 18,000.00 972,000.00 1,000.00 54,000.00 1,026,000.00

ไฟทางเดิน GANDLF 24-GA-90241-T2-W30 4.00 ชุด 46,000.00 184,000.00 4,000.00 16,000.00 200,000.00

ไฟสนามบอล TANGO-TA-80552-AS-W27 14.00 ชุด 340.00 4,760.00 50.00 700.00 5,460.00

1,591,460.00รวม

บัญชีแสดงราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

ล าดับ ร ายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแร งงาน        ร วมค่าวัสดุ        

   และค่าแร งงาน      

(บาท)

      หน่วยละ 

    (บาท)

   จ านวนเงิน

(บาท)

    หน่วยละ  

  (บาท)

รวม

    จ านวนเงิน   

 (บาท)

1 ไมยื้นต้น

มัง่ม ี15 น้ิว 1 ต้น 30,000.00 30,000.00 1,400.00 1,400.00 31,400.00

จิกน้ า 15 น้ิว 6 ต้น 16,000.00 96,000.00 1,400.00 8,400.00 104,400.00

จามจุรี 15 น้ิว 1 ต้น 14,500.00 14,500.00 1,400.00 1,400.00 15,900.00

ชงโคป่า 10 น้ิว 11 ต้น 6,000.00 66,000.00 550.00 6,050.00 72,050.00

มะฮอกกานีใบเล็ก 10 น้ิว 24 ต้น 6,000.00 144,000.00 550.00 13,200.00 157,200.00

แคนา 10 น้ิว 13 ต้น 5,500.00 71,500.00 550.00 7,150.00 78,650.00

ชมพูพันธ์ุทิพย์ 10 น้ิว 10 ต้น 6,500.00 65,000.00 550.00 5,500.00 70,500.00

คูนขาว 10 น้ิว 12 ต้น 5,500.00 66,000.00 550.00 6,600.00 72,600.00

คูนชมพู 10 น้ิว 9 ต้น 5,500.00 49,500.00 550.00 4,950.00 54,450.00

ปีบ 10 น้ิว 14 ต้น 6,500.00 91,000.00 550.00 7,700.00 98,700.00

ส่ังท า 10 น้ิว 5 ต้น 5,500.00 27,500.00 550.00 2,750.00 30,250.00

กระพ้ีจ่ัน 8 น้ิว 6 ต้น 4,500.00 27,000.00 450.00 2,700.00 29,700.00

ไมค้้ ายัน หน้า 3 น้ิว 112 ชุด 450.00 50,400.00 100.00 11,200.00 61,600.00

ดินปลูก 112 ลบ.ม. 450.00 50,400.00 100.00 11,200.00 61,600.00

939,000.00

บัญชีแสดงราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน

ล าดับ ร ายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแร งงาน
      ร วมค่าวัสดุ        

 และค่าแร งงาน (บาท)
   หน่วยละ    

(บาท)

  จ านวนเงิน

(บาท)

       หน่วยละ   

   (บาท)

      จ านวนเงิน   

   (บาท)

รวม
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ตารางท่ี 4.1 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 
 

2 ไมพุ่้ม

โมก สูง 1.50 ม. 514 ต้น 45.00 23,130.00 4.50 2,313.00 25,443.00

ไทรเกาหลี ง 1.50 ม. 348 ต้น 80.00 27,840.00 8.00 2,784.00 30,624.00

พุดศุภโชค กระถาง6 น้ิว สูง 0.20 ม. @0.20 ม. 3,014 ต้น 40.00 120,560.00 4.00 12,056.00 132,616.00

ย่ีโถแคระดอกชมพู กระถาง6 น้ิว สูง 0.30 ม. @0.20 ม. 195 ต้น 30.00 5,850.00 3.00 585.00 6,435.00

หงษ์ฟู่ กระถาง5 น้ิว สูง 0.30 ม. @0.20 ม. 371 ต้น 55.00 20,405.00 5.50 2,040.50 22,445.50

หลิวไต้หวันดอกขาว ถุง4 น้ิว สูง 0.20 ม. @0.15 ม. 379 ต้น 5.00 1,895.00 5.00 1,895.00 3,790.00

หลิวไต้หวันดอกมว่ง ถุง4 น้ิว สูง 0.20 ม. @0.15 ม. 379 ต้น 5.00 1,895.00 5.00 1,895.00 3,790.00

คริสติน่า ถุง4 น้ิว สูง0.20 ม. @0.15 ม. 317 ต้น 4.00 1,268.00 4.00 1,268.00 2,536.00

เข็มเหลืองชัชวาล กระถาง6 น้ิว สูง0.25 ม. @0.20 ม. 2,806 ต้น 50.00 140,300.00 5.00 14,030.00 154,330.00

บูลฮาวาย ถุง4 น้ิว สูง0.20 ม. @0.15 ม. 1,497 ต้น 3.00 4,491.00 3.00 4,491.00 8,982.00

บานเย็น ถุง4 น้ิว สูง0.20 ม. @0.15 ม. 240 ต้น 25.00 6,000.00 2.50 600.00 6,600.00

หลิวใบ ถุง4 น้ิว สูง0.15 ม. @0.15 ม. 268 ต้น 10.00 2,680.00 1.00 268.00 2,948.00

 โมกด่าง กระถาง5 น้ิว สูง0.20 ม. @0.20 ม. 268 ต้น 15.00 4,020.00 1.50 402.00 4,422.00

ประทัดไต้หวัน ถุง4 น้ิว สูง0.15 ม. @0.15 ม. 498 ต้น 10.00 4,980.00 1.00 498.00 5,478.00

หญ้าญ่ีปุ่น 9,470 ตร.ม. 32.00 303,040.00 3.20 30,304.00 333,344.00

ดินปลูก 258.3 ลบ.ม. 450.00 116,235.00 100.00 25,830.00 142,065.00

885,848.50

3 ผักสวนครัว

ข้าว ถุง 2 น้ิว 518 ต้น 1.00 518.00 0.50 259.00 260.00

พริกชี้ฟ้า ถุง 2 น้ิว 31 ต้น 2.00 62.00 0.50 15.50 77.50

กวางตุ้ง ถุง 2 น้ิว 76 ต้น 14.00 1,064.00 0.50 38.00 1,102.00

คะน้า ถุง 2 น้ิว 76 ต้น 24.00 1,824.00 0.50 38.00 1,862.00

มะเขือเทศราชินี ถุง 2 น้ิว 76 ต้น 4.50 342.00 0.50 38.00 380.00

ต้นหอม ถุง 2 น้ิว 76 ต้น 5.00 380.00 0.50 38.00 418.00

ผักชีฝร่ัง ถุง 2 น้ิว 76 ต้น 5.00 380.00 0.50 38.00 418.00

5,543.50

รวมราคาวัสดุและค่าแรงดาดแข็ง 4,678,839.53

รวมราคาวัสดุและค่าแรงดาดอ่อน 1,830,392.00

รวม 6,509,231.53

FACTOR F 1.2669

8,246,545.43

(แปดล้านสองแสนส่ีหมืน่หกพันห้าร้อยส่ีสิบห้าบาทส่ีสิบสามสตางค์)

รวม

รวม

บัญชีแสดงราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน

ล าดับ ร ายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแร งงาน
      ร วมค่าวัสดุ        

 และค่าแร งงาน (บาท)
   หน่วยละ    

(บาท)

  จ านวนเงิน

(บาท)

       หน่วยละ   

   (บาท)

      จ านวนเงิน   

   (บาท)

รวมท้ังส้ิน



 
 

บทท่ี  5  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป   
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ยังไม่มีพ้ืนที่ในการจัดภูมิทัศน์แต่อย่างใด ซึ่งพ้ืนที่

โดยรอบบริเวณข้างหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา โล่งแจ้งและรกร้าง จากพ้ืนที่ดังกล่าวทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา มีแผนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณนี้ให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการออกก าลังกาย 
สวนหย่อม และที่พักผ่อน มีไว้ให้ประชาชนได้มาใช้บริการ อีกทั้งภายในโครงการยังไม่มีและพ้ืนที่จอด
รถที่ เป็นสัดส่วนและเส้นทางสัญจรที่ชัดเจนจึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ          
องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา เพ่ือให้มีพ้ืนที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน พร้อมทั้งมีความปลอดภัย 
และเกิดประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่อประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ 

ดังนั้น จากแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา จึงได้เกิดโครงการออกแบบ   
ภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกาขึ้น เพ่ือท าให้สภาพพ้ืนที่ภายในบริเวณโครงการเกิดความ
สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการใช้พ้ืนที่ภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการที่จะท ากิจกรรมต่าง  ๆในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา        
ให้ครบทุกด้านและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง  จึงเกิดแนวคิดหลักในการออกแบบ คือ      
Tree Structure ได้แรงบันดาลใจมาจาก พ้ืนที่ในจังหวัดนครนายกที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่    
อุดมสมบูรณ์หนึ่งในนั้นคือ ต้นไม้ จึงหยิบยกลักษณะโครงสร้างของต้นไม้เข้ามาอยู่ในต าบลสาริกาโดย
แต่ละโครงสร้างของต้นไม้จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยแต่ละโครงสร้างจะท าหน้าที่ให้เข้ากับ
องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกาในแต่ละส่วน ในส่วนวัสดุดาดแข็งจะมีความคงทนและแข็งแรง และ
ดาดอ่อนจะมีเรื่องสีสันที่ส่วนงามรวมทั้งมีกลิ่นที่หอม เพ่ือเพ่ิมบรรยายกาศภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลสาริกาให้มีกลิ่นอายทางธรรมชาติมากอีกด้วย 

ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาคของโครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา    
สามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 3 โซน ดังนี้   
 พ้ืนที่ Zone A ภายในพ้ืนที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นพ้ืนที่โลงแจ้ง และพ้ืนที่รกร้าง ไม่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกแต่อย่างใดพ้ืนที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน เนื่องจากพ้ืนที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ สิ่งอ านวยความสะดวก และ
จุดพักผ่อนทีไ่ม่เพียงพอ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจึงต้องเข้าไปใช้บริการในตัวอาคารเท่านั้น  
 พ้ืนที่ Zone B ภายในพ้ืนที่เป็นคอนกรีตเดิมและเป็นพ้ืนที่โลงแจ้ง ทีไ่ม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกแต่
อย่างใด ในส่วนนี้ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกของโครงการโดยไม่มีการตีเส้นทางสัญจรแต่อย่างใด อาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุแก่ผู้ที่มาใช้บริการได ้ ในพ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพา
ความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  
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 พ้ืนที่ Zone C ภายในพ้ืนที่เป็นที่โล่งแจ้ง ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกแต่อย่างใดพ้ืนที่จะได้รับ
แสงแดดทั้งวันและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมตั้งแต่ประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลมนี้พัดพาความ  หนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาสู่
ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ในพ้ืนที่นี้จะติดกับอาคารส านักงานรักษาความปลอดภัย โดยพ้ืนที่ไม่มี
การท าเส้นทางสัญจรที่ชัดเจน อาจท าให้เกิดอันตรายได้ในยามฉุกเฉิน 
 จากผลงานการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา สามารถแก้ไขปัญหาใน
ส่วนต่างๆของพ้ืนที่ ออกแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และออกแบบภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงาม ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยใช้งบประมาณ 8 ,246,545.43บาท (แปดล้านสอง
แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์) 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ   
 5.2.1  ในการศึกษาครั้งนี้มีปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้จัดท า 
แบบสอบถามในช่วงเวลาที่จัดท าการเพียงครั้งเดียว โดยไม่ได้ศึกษาทุกวันท าการ และส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาในวันจันทร์ - ศุกร์ ท าให้การสังเกต และจัดท าแบบสอบถามได้ข้อมูลที่น้อย จึงอาจท าให้
ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนจากความต้องการ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น จึงน าข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกาที่มีอ านาจในการตัดสินใจ ใช้เป็นข้อมูลร่วม
ในการวิเคราะข้อมูลผู้ใช้  

5.2.2  เนื่องด้วยพ้ืนที่โครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ และการด าเนินการเป็นส่วนๆ    
เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจัดสร้างภูมิทัศน์ในบางพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเพ่ือไม่ให้ ใช้
งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป    
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แบบสอบถาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถาม 
ความต้องการผู้ทีเ่ข้าใช้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบลสารกิา 

อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือท าการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้ต่อการท า
กิจกรรมนันทนาการในสถานที่ราชการ เพ่ือประกอบการท าปัญหาพิเศษ เรื่อง โครงการออกแบบภูมิ
ทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนั้นจึงขอ
ความกรุณาในการตอบค าถามอย่างอิสระ ตามความคิดเห็นที่เป็นจริง ค าตอบและข้อความนี้จะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ออกแบบแต่อย่างใด เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษา 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 ค าชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความ หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
ตามความจริง 
1.1  เพศ    

(  ) ชาย      (  ) หญิงชว่งอายุ     (  ) ต่ ากว่า 20 ปี     (  ) 21 - 40 ปี     (  )  40 - 60 ปี        
(  ) 60 ปีขึ้นไป 

1.2  อาชีพ  
(  ) นักเรียน/นักศึกษา     (  ) ข้าราชการ     (  ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว     (  ) เกษียณอายุ  

1.3  การเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนต าบลสาลิกา 
     (  ) รถโดยสารประจ าทาง     (  ) รถจักรยานยนต์     (  ) รถยนต์ส่วนบุคคล     (  ) อื่นๆ 
1.4  การเข้ามาใช้บริการ          
     (  ) ทุกวัน     (  ) 2 - 3 ครั้ง/สัปดาห์     (  ) 5 ครั้ง/สัปดาห์     (  ) 1 ครั้ง/เดือน 
1.5  ระยะเวลาในกาเข้ามาใช้บริการ 

(  ) น้อยกว่า 30 นาที      (  ) 1 - 2 ชั่วโมง     (  ) อื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่2 ความต้องการในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา 
 ค าชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างตามความจริง 1 คะแนน = ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด, 2 คะแนน = ความพึงพอใจน้อย , 3 คะแนน = ความพึงพอใจปานกลาง , 4 คะแนน           
= ความพึงพอใจมาก ,5 คะแนน = ความพึงพอใจมากที่สุด 
 

รายละเอียด ระดับความต้องการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกเดิม 5 4 3 2 1 

1. สถานที่จอดรถ มีความเพียงพอต่อความ   
ต้องการ 

     

2. มีจุดพักผ่อนที่เพียงพอ      

3. มีจุดทิ้งขยะเพียงพอต่อความต้องการ      

4. แสงสว่างเพียงพอต่อความต้องการ      

สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยากให้เกิดขึ้น 

1. สถานที่จอดรถที่จัดเป็นสัดส่วน      

2. ไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร      

3. สถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้ง      

4. มุมผักผ่อนนอกอาคาร (ม้านั่ง, ศาลา)      

5. เส้นทางสัญจร (ทางเดิน, ทางเท้า)      

6. จุดทิ้งขยะภายนอกอาคาร       

 

 

 

 

 

 

 



ค าชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างตามความจริง 

พื้นที่ผักผ่อน รูปแบบ 
 

 
 

มุมพักผ่อน 
 
 
 
 

   
 ด้านซ้ายของตัว

อาคาร 
 ด้านซ้ายบนของตัว

อาคาร 
 ด้านขวาของตัว

อาคาร   
 
 

รูปแบบสวน 
 
 
 
 

   

 สวนธรรมชาต ิ  สวนร่วมสมัย  สวนอังกฤษ 

 
 

ม้านั่ง 
 
 
 
 
 
 

   

 ม้านั่ง A   ม้านั่ง B  ม้านั่ง C 

 
 

ศาลา 
 
 
 
 
 
 

   

 ศาลา A  ศาลา B  ศาลา C 



พื้นที่ผักผ่อน รูปแบบ 

 

 

 

 

ด้านกีฬา 
 

  

 สนามบาส  สนามตะกร้อ  สนามฟุตซอล 

  

 
 สนามเทนนิส  สนามเปตอง  สนามฟุตบอล 

 
อ่ืนๆ โปรดระบุ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข   
แบบสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสัมภาษณ ์
โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสารกิา 

อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 

ค าชี้แจ้ง  แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วน
ต าบลสาริกา โปรดกรองข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ................................................................... ต าแหน่ง.........................................  
2. ปัจจุบันมีการจัดสรรการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่อย่างไร 

 2.1 สภาพภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ มีปัญหาและข้อจ ากัดอย่างไร 

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

........................................................................................ ...................................................... ........................ 
3. ความต้องการด้านกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา ต้องการมี
อะไรบ้าง 

 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
4. ท่านมีแนวทางการพัฒนา และรูปแบบการจัดสรรพื้นที่ในอนาคตไว้อย่างไร 

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

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 
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โครงการออกแบบภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา

   อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

       The Landscape Design of Sarika Subdistrict Administrative Organization

        Mueang Nakhon Nayok District, Nakhon Nayok Province
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มาตราส่วน 1:1000

ผังไม้ยืนต้น

มั้งมี ∅15''

TREE LIST

SYMBOLS

DESCRIPTION QUANTITY

REMARK

ปีบ ∅10''

คูณชมพู ∅10"

คูณขาว ∅10"

กระพี้จั่น ∅10"

ชมพูพันธุ์ทิพย์ ∅10"

สั่งทำ ∅10"

จามจุรี ∅15"

หมายเหตุ :

ไม้เดิมของพื้นที่คือ ต้นอินทนิลน้ำ        และ ต้นแคนา ∅12''

มะฮอกกานีใบเล็ก ∅10''

แคนา ∅10"

ชงโคป่า ∅10''

จิกน้ำ ∅15''

-6-

-1-

-1-

-11-

-24-

-13-

-10-

-12-

-14-

-5-

-6-

-9-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

ผังไม้ยืนต้น

มาตราส่วนหมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

1 : 1000

LA-05

21 แผ่น



PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

92 ไทรเกาหลี สูง 1.50 ม.

180 หงษ์ฟู่ สูง 0.30 @0.20 ม.

195 ยี่โถแคระดอกชมพู สูง 0.30 @0.20 ม.

 379 หลิวไต้หวันดอกขาว สูง 0.20 @0.15 ม.

191 หงษ์ฟู สูง 0.30 @0.20 ม.

112 ไทรเกาหลี สูง 1.50 ม.

144 ไทรเกาหลี สูง 1.50 ม.

274 ตร.ม. หญ้าญี่ปุ่น

PA

PA

PA

PA

PA

503 พุดศุภโชค สูง 0.20 @ 0.20 ม.

 498 ประทัดไต้หวัน สูง 0.15 @ 0.15 ม.

233 หลิวไต้หวันดอกม่วง สูง 0.15 @ 0.15 ม.

606 พุทศุภโชค สูง 0.20 @0.20 ม.

1,497 บลูฮาวาย สูง 0.20 @0.15 ม.

517 เข็มเหลืองชัชวาล สูง 0.25 @ 0.20 ม.

 229 โมกด่าง สูง 0.20 @ 0.20 ม.

186 พุดศุภโชค สูง 0.20 @ 0.20 ม.

240 บานเย็น สูง 0.20 @ 0.15 ม.

268 หลิวใบ สูง 0.15 @ 0.15 ม.

104 คริสติน่า สูง 0.20 @ 0.15 ม.

105 คริสติน่า สูง 0.20 @ 0.15 ม.

108 คริสติน่า สูง 0.20 @ 0.15 ม.

PA

259 ข้าว

76 ต้นหอม

76 ผักชี

76  ผักชีฝรั่ง

259 ข้าว

31 พริกชี้ฟ้า

76 กวางตุ้ง

76 คะน้า

76 มะเขือเทศราชินี

519 ชาฮกเกียน สูง 0.30 @ 0.15 ม.

381 พุดศุภโชค สูง 0.20 @ 0.20 ม.

  291 ไทรยอดทอง สูง 0.35 @ 0.20 ม.

972 เข็มแดงเชียงใหม่ สูง 0.25 @0.20 ม.

216 โมก สูง 1.50 ม.

  532 พุดศุภโชค สูง 0.20  @  0.20

972 เข็มแดงเชียงใหม่ สูง 0.25 @0.20 ม.

208 โมก สูง 1.50 ม.

806 พุดศุภโชค สูง 0.20 @0.15 ม.

 96 โมก สูง 1.50 ม.

342 เข็มแดงเชียงใหม่ สูง 0.25 @0.20 ม.

มาตราส่วน 1:750

ผังไม้พุ่ม

หญ้าญี่ปุ่น 5,998 ตร.ม.

หญ้าญี่ปุ่น 3,742 ตร.ม.

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

ผังไม้พุ่ม

มาตราส่วนหมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

1 : 750
LA-06

21 แผ่น



SYMBOL

DESCRIPTION

LAMP TYPE

ANESTI-AN-20595-W40 / 1 COM / 41 W

OTTAWA-OT-20953-W40 / 1 COM / 29 W

QUANTITY

ROPE LIGHT

SMTCH ON-OFF

12

54

4

TANGO-TA-80552-AS-W27 / 1COM / 29 W

14

GANDALF 24-GA-90241-T2-W30 / 24 LED / 39 W

-

5

ANESTI-AN-20595-W40 / 1 COM / 41 W

OTTAWA-OT-20953-W40 / 1 COM / 29 W

TANGO-TA-80552-AS-W27 / 1COM / 29 W

GANDALF 24-GA-90241-T2-W30 / 24 LED / 39 W

มาตราส่วน 1:1000

ผังไฟฟ้า

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

ผังไฟ

มาตราส่วนหมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

1 : 1000
LA-07

21 แผ่น
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บ่อพักขนาด 0.80*0.80 เมตร สูง 0.90 เมตร

บ่อพัก ขนาด1.00*1.00 เมตร สูง 1.10 เมตร

บ่อพัก ขนาด 0.70*0.70 เมตร สูง 0.80 เมตร

ท่อคอนกรีต ∅ 60 ยาว 10 เมตร

Neodrian ∅ 4 ยาว 10 เมตร

s
l
o
p
e

s
l
o
p
e

slope

ทิศทางการไหลของน้ำ

ท่อคอนกรีต ∅ 40 ยาว 8 เมตร

DESCRIPTION
QUANTITY

SYMBOLS

DRAINAGE LEGEND

-130-

ท่อคอนกรีต ∅ 30 ยาว 8 เมตร

-160-

-192-

-110-

-

-24-

-20-

-13-

s
l
o
p
e

s
l
o
p
e

s
l
o
p
e

s
l
o
p
e

s
l
o
p
e

s
l
o
p
e

s
l
o
p
e

slope

s
l
o
p
e

s
l
o
p
e

s
l
o
p
e

slope

ก็อกสนาม ∅1 1/2 นิ้ว

ใช้สายยางพลาสติก PVC ยาว 20 ม.

-15-

มาตราส่วน 1:750

ผังระบายน้ำ

หินก่อสร้าง 3/4 ''

PIPE NEODRAIN

ขนาดท่อ ∅ 4''

GEOTEXTILE

ทราย

มาตราส่วน 1 : 25

รูปตัดซํบเดรน

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

ผังระบายน้ำ

มาตราส่วนหมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

1 : 750

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

LA-08

21 แผ่น



VOID

VOID VOIDVOID

VOID

VOID VOIDVOID

FL

FG
FG

FL FL

HPHP

HP

HP

FG FG FGFG

LP LP

FL

ดูแบบขยายซุ้มระแนง

ดูแบบขยายศาลา

มาตราส่วน 1:250

รูปตัด    A

FG

FG

FL

FL FL

FLFL

FLFL FLFL

FL FL

มาตราส่วน 1:150

รูปตัด    B 

FG.+0.40

FG.+0.40

FL.+0.55 FL.+0.55

FL.+0.55

FL.+0.55

PL.+0.00

ดูแบบขยายศาลา

ดูแบบขยายศาลา

FL.+0.15 FL.+0.15 FL.+0.15 FL.+0.15FL.+0.15

มาตราส่วน 1:150

รูปตัด    C 

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน

LA-09

หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น 21 แผ่น

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

NTS

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

รูปตัด A,B,C
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มาตราส่วน 1:50

  แปลนพื้นซุ้มระแนง

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 3*3"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

ระแนกเหล็กกล่อง ขนาด 1*1"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีน้ำตาล

 FOOTING 0.10*0.10*0.1 m.

แนวหลังคา

FL.+0.15

TL.+2.86

FL.+0.15

TL.+2.86

มาตราส่วน
1:150

  รูปด้านซุ้มระแนง 

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 3*3"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

ระแนกเหล็กกล่อง ขนาด 1*1"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีน้ำตาล

 FOOTINGขนาด 0.175*0.175*0.1 m.

PLATR หนา 0.9 mm.

มาตราส่วน
1:75

  รูปด้านซุ้มระแนง 

แผ่นโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสง

ขนาดความหนา 10 mm.

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 3*3"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

ระแนกเหล็กกล่อง ขนาด 1*1"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีน้ำตาล

FL.+0.15

TL.+2.86

 FOOTING 0.10*0.10*0.1 m.

มาตราส่วน 1:75

  รูปตัดซุ้มระแนง 

แผ่นโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสง

ขนาดความหนา 10 mm.

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 3*3"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

ระแนกเหล็กกล่อง ขนาด 1*1"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีน้ำตาล

FL.+0.15

TL.+2.86

 FOOTING 0.10*0.10*0.1 m.

PLATR หนา 0.9 mm.

PLATR หนา 0.9 mm.

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน

LA-10

หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น 21 แผ่น

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

NTS

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

แปลนพื้นซุ้มระแนง

รูปตัดซุ้มระแนง

รูปด้านซุ้มระแนง

AutoCAD SHX Text
A
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LA-11



A B

1

2

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 4*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

แผ่นโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสง

ขนาดความหนา 10 mm. 6.8 ตร.ม.

มาตราส่วน

1:50

  แปลนหลังคา 

มาตราส่วน

1:50

รูปตัด    A 

VOID

VOID

A
B

FG.+0.00

FL.+0.15

FL.+2.75

FL.+0.80

FL.+1.25

FL.+0.35

1 2

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 4*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*2"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

ไม้คอนวูด หน้า 4 นิ้ว รุ่นลูกฟูก

2.5*10 cm @ 0.1 m. สีน้ำตาล

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

แผ่นโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสง

ขนาดความหนา 10 mm. 6.8 ตร.ม.

TL.+0.35

TL.+0.80

TL.+0.80

TL.+0.80

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 4*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*2"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

คานล่างเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

ไม้คอนวูด หน้า 4 นิ้ว รุ่นลูกฟูก

2.5*10 cm @ 0.1 m. สีน้ำตาล

1

2

A
B

มาตราส่วน 1:25

  แปลนพื้น

แนวหลังคา

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน

LA-11

หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น 21 แผ่น

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

NTS

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

แปลนพื้น

แปลนหลังคา

รูปตัด A
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มาตราส่วน
1:50

รูปด้านที่ 2

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 4*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*2"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

ไม้คอนวูด หน้า 4 นิ้ว รุ่นลูกฟูก

2.5*10 cm @ 0.1 m. สีน้ำตาล

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

แผ่นโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสง

ขนาดความหนา 10 mm. 6.8 ตร.ม.

FL.+2.75

FL.+1.25

FL.+0.80

FL.+0.35

FG.+0.00

FL.+0.15

VOID

VOID
VOID VOID

มาตราส่วน 1:50

รูปด้านที่ 1

A B 12

FL.+2.75

FL.+0.80

FL.+0.35

FL.+1.25

VOID

VOID

FG.+0.00

FL.+0.15

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 4*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*2"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

ไม้คอนวูด หน้า 4 นิ้ว รุ่นลูกฟูก

2.5*10 cm @ 0.1 m. สีน้ำตาล

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

แผ่นโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสง

ขนาดความหนา 10 mm. 6.8 ตร.ม.

FL.+2.75

FL.+0.80

FL.+0.35

FL.+1.25

FL.+0.15

FG.+0.00

B A

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*2"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 4*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

ไม้คอนวูด หน้า 4 นิ้ว รุ่นลูกฟูก

2.5*10 cm @ 0.1 m. สีธรรมชาติ

คานล่างเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

แผ่นโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสง

ขนาดความหนา 10 mm. 6.8 ตร.ม.

VOID

VOID VOID
VOID

มาตราส่วน 1:50

รูปด้านที่ 3

รูปด้านที่ 4

FL.+2.75

FL.+0.80

FL.+0.35

FL.+1.25

VOID

VOID

FG.+0.00

FL.+0.15

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 4*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*2"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

ไม้คอนวูด หน้า 4 นิ้ว รุ่นลูกฟูก

2.5*10 cm @ 0.1 m. สีน้ำตาล

คานเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีดำ

แผ่นโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสง

ขนาดความหนา 10 mm. 6.8 ตร.ม.

มาตราส่วน 1:50

1 2

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน

LA-12

หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น 21 แผ่น

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

1:50

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

รูปด้านที่ 1,2,3,4



มาตราส่วน
1:250

  แปลนพื้น

ทาสีรองพื้น TOA Floorguard Primer

ขนาดความกว้างของเส้น 10 cm.

มาตราส่วน

รูปด้านที่  2,3,4

1:150

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 2*2"

ทาสีดำ

ตาข่ายถัก 2 นิ้ว

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 cm

รูปด้านที่  1

ตาข่ายถัก 2 นิ้ว

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 2*2"

ทาสีดำ

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 cm

ตาข่ายถัก 2 นิ้ว

วงกบประตูเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

กรอบบานประตูเหล็กกล่อง ขนาด 2*2"

1:150มาตราส่วน

กรอบบานประตูเหล็กกล่อง ขนาด 2*2"

ตาข่ายถัก 2 นิ้ว

วงกบประตูเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

กลอนล๊อคประตู

0.1 m.

0.1 m.

มาตราส่วน 1:75

แบบขยายประตู

VOID

วงกบประตูเหล็กกล่อง ขนาด 2*4"

กลอนล๊อคประตู

0.1 m.

0.1 m.

มาตราส่วน 1:75

แบบขยายประตู

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

แปลนพื้น

มาตราส่วน

LA-13

หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

NTS

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

รูปด้านที่ 1,2,3,4

แบบขยายประตู

21 แผ่น

AutoCAD SHX Text
LA-00

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
LA-00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
LA-00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
LA-00

AutoCAD SHX Text
1



ไม้คอนวูด หน้า 4 นิ้ว

 2.5*10 cm สีน้ำตาล

โครงเคร่าเหล็ก 25*50 mm.

โครงเคร่าเหล็ก 25*50 mm.

ไม้คอนวูด หน้า 4 นิ้ว

 2.5*10 cm สีน้ำตาล

คอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตราส่วน
1:20

  แปลนที่นั่งสนามบอล

มาตราส่วน
1:20

รูปตัดที่นั่งสนามบอล 

ไม้คอนวูด หน้า 4 นิ้ว

 2.5*10 cm สีน้ำตาล

ไม้คอนวูด หน้า 4 นิ้ว

 2.5*10 cm สีน้ำตาล

มาตราส่วน
1:20

รูปด้านที่นั่งสนามบอลที่ 1 

มาตราส่วน
1:20

รูปด้านที่นั่งสนามบอลที่ 2 

ไม้คอนวูด หน้า 4 นิ้ว

 2.5*10 cm สีน้ำตาล

มาตราส่วน
1:20

รูปด้านที่นั่งสนามบอลที่ 3 

มาตราส่วน
1:20

รูปด้านที่นั่งสนามบอลที่ 4 

ไม้คอนวูด หน้า 4 นิ้ว

 2.5*10 cm สีน้ำตาล

FL.+0.15

FL.+0.15

FL.+0.6

FL.+0.15

FL.+0.15

FL.+0.15

RB 6 mm. @ 0.1 m.

TB.+0.60

TB.+0.60

TB.+0.60

TB.+0.60

TB.+0.60

TB.+0.60

FL.+0.6

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

แปลนที่นั่งสนามบอล

มาตราส่วน

LA-14

หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

1:20

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

รูปตัดที่นั่งสนามบอล

รูปด้านที่นั่งสนามบอล ที่ 1,2,3,4

21 แผ่น

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
LA-11

AutoCAD SHX Text
LA-00

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
LA-00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
LA-00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
LA-00

AutoCAD SHX Text
1



พื้นผิวขัดมัน หนา 1 cm.

พื้นผิวขัดมัน หนา 1 cm.

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พื้นผิวขัดมัน หนา 1 cm.

พื้นผิวขัดมัน หนา 1 cm.

มาตราส่วน 1:20

  แปลนที่นั่งสนามเปตอง

มาตราส่วน
1:20

รูปตัดที่นั่งสนามเปตอง 

มาตราส่วน 1:20

รูปด้านที่นั่งสนามเปตองที่ 1,3 

มาตราส่วน
1:20

รูปด้านที่นั่งสนามเปตองที่ 2,4 

RB 6 mm. @ 0.1 m.

FL.+0.15

TB.+0.60

TB.+0.60

TB.+0.60

TB.+0.60

FL.+0.15

ลบมุม 0.05 m.

ลบมุม 0.05 m.

FL.+0.15

เซาะร่อง 1x4 cm.

ลบมุม 0.05 m.

ลบมุม 0.05 m.

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

แปลนที่นั่งสนามเปตอง

มาตราส่วน

LA-15

หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

รูปตัดที่นั่งสนามเปตอง

รูปด้านที่นั่งสนามเปตอง ที่ 1,2,3,4

1:20

21 แผ่น
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1

2

คอนกรีตเสริมเหล็ก

1

2

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

สัญลักษณ์วัสดุ

พื้นผิวคอนกรีตขัดมัน หนา 1 cm.

มาตราส่วน 1:25

  แปลนที่นั่งศาลพระภูมิ 

TB.+0.60

FL.+0.15

มาตราส่วน
1:20

รูปด้านที่นั่ง 

TB.+0.60

FL.+0.15

ลบมุม 0.05 m.

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

1

พื้นขัดมัน

มาตราส่วน 1:20

รูปด้านที่นั่ง 

TB.+0.60

ลบมุม 0.05 m.

FL.+0.15

เซาะร่อง 1x4 cm.

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

1

พื้นขัดมัน

เซาะร่อง 1x4 cm.

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

RB 6 mm. @ 0.1 m.

TSW.+0.60

ลบมุม 0.05 m.

FL.+0.15

พื้นขัดมัน

มาตราส่วน 1:20

รูปตัดที่นั่ง 

FL.+0.15

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน

LA-16

หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

NTS

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

แปลนที่นั่ง

รูปตัดที่นั่ง

รูปด้านที่นั่ง

21 แผ่น
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  แปลนที่นั่งตัว z

มาตราส่วน 1:50

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

คอนกรีตเสริมเหล็ก

1

1

HP.+1.05

FL.+0.60

FL.+0.15

FL.+0.60

HP.+1.05

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

RB 6 mm. @ 0.1 m.

ลบมุม 0.05 m.

มาตราส่วน 1:25

  รูปตัดที่นั่งตัว z 

1 1

1

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

สัญลักษณ์วัสดุ

มาตราส่วน

  รูปด้านที่นั่งตัว z ที่ 1 

มาตราส่วน

  รูปด้านที่นั่งตัว z ที่ 2 

มาตราส่วน
1:75

  รูปด้านที่นั่งตัว z ที่ 3 

มาตราส่วน

  รูปด้านที่นั่งตัว z ที่ 4

HP.+1.05

FL.+0.60

FL.+0.15

HP.+1.05

FL.+0.60

FL.+0.15

HP.+1.05

FL.+0.60

FL.+0.15

HP.+1.05

FL.+0.60

FL.+0.15

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

1:75

1:75

1:75

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน

LA-17

หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

NTS

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

แปลนที่นั่งตัว z

รูปตัดที่นั่งตัว z

รูปด้านที่นั่งตัว z ที่ 1,2,3,4

21 แผ่น
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มาตราส่วน 1:25

  แปลนที่นั่งตัว L

FL.+0.60

HP.+1.05

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

1

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

สัญลักษณ์วัสดุ

1

1

มาตราส่วน 1:25

  รูปตัดที่นั่งตัว L 

FL.+0.15

TB.+0.60

HP.+1.05

RB 6 mm. @ 0.1 m.

ลบมุม 0.05 m.

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

มาตราส่วน 1:50

  รูปด้านที่นั่งตัว L ที่ 2

มาตราส่วน 1:50

  รูปด้านที่นั่งตัว L ที่ 1

มาตราส่วน 1:50

  รูปด้านที่นั่งตัว L ที่ 3

มาตราส่วน 1:50

  รูปด้านที่นั่งตัว L ที่ 4

FL.+0.60

HP.+1.05 HP.+1.05

FL.+0.60

HP.+1.05

HP.+1.05

FL.+0.15 FL.+0.15

FL.+0.15

FL.+0.15

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

1

1

1

1

1

1

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

1

พื้นหินขัดสีน้ำตาล เบอร์ 4 หนา 1 cm.

สัญลักษณ์วัสดุ

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน

LA-18

หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

NTS

แปลนที่นั่งตัว L

รูปตัดที่นั่งตัว L

รูปด้านที่นั่งตัว L ที่ 1,2,3,4

21 แผ่น
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มาตราส่วน 1:25

  รูปด้านที่นั่งตัวในสวน

ระแนกเหล็กกล่อง ขนาด 1*1"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีน้ำตาล

ไม้เต็ง เคลือบสารป้องกันเชื้อรา

และเคลือบสีของ TOA

มาตราส่วน 1:25

  แปลนที่นั่งตัวในสวน

ระแนกเหล็กกล่อง ขนาด 1*1"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีน้ำตาล

ไม้เต็ง เคลือบสารป้องกันเชื้อรา

และเคลือบสีของ TOA

มาตราส่วน 1:25

  รูปด้านที่นั่งตัวในสวน

ระแนกเหล็กกล่อง ขนาด 1*1"

ทาสีกันสนิม สีน้ำมันสีน้ำตาล

ไม้เต็ง เคลือบสารป้องกันเชื้อรา

และเคลือบสีของ TOA

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน

LA-19

หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น 21 แผ่น

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

1:25

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

แปลนที่นั่งในสวน

รูปด้านที่นั่งในสวน
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มาตราส่วน

  แปลนกระบะปลูกต้นไม้ที่ 1

มาตราส่วน
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มาตราส่วน

  แปลนกระบะปลูกต้นไม้ที่ 2

  แปลนกระบะปลูกต้นไม้ที่ 3
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มาตราส่วน 1:25

  รูปตัดกระบะปลูกต้นไม้

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน

LA-20

หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น 21 แผ่น

ลำดับ วันที่
รายการแก้ไข

NTS

ชื่อ: นาย ธัญญารัตน์ ชาวเกาะ

ชื่อ: นาย จิระเทพ ทองอยู่

แปลนกระบะปลูกต้นไม้ 1,2,3

รูปตัดกระบะปลูกต้นไม้
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ประวัติผู้จัดท ำ 

 
ชื่อ นายจิระเทพ ทองอยู่ 
เกิด 1 มิถุนายน 2540 
 
การศึกษา 
 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต  จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนธัญรัตน์  จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
    โรงเรียนธัญรัตน์  จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

สถานที่ติดต่อ  176/12  หมู่ 2  ต าบลรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี  12110 
โทรศัพท์  :  09 0665 7416 
E - mail  :  nick_tr32@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ นายธัญญารัตน์  ชาวเกาะ  
เกิด 20  เมษายน  2540 
 
การศึกษา 
 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    ประเทืองทิพย์วิทยา  กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ฤทธิยะวรรณาลัย  2  กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
    ฤทธิยะวรรณาลัย  2  กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา  2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

สถานที่ติดต่อ  228/62  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร  10220 
โทรศัพท ์ :  09 4549 1948 
E – mail  :  phetlandscape27@gmail.com 
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