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บทคัดย่อ 
 

 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหนองไม้ซุง ต าบลหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม มีเนื้อที่  24,000 ตารางเมตร 
เป็นพ้ืนที่ออกแบบภูมิทัศน์ 11,795 ตารางเมตร  เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
รวมทั้งหมด 11 ห้อง จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 213 คน มีอาจารย์ 18 คน และนักการภารโรง 1 คน 

จากการส ารวจปัญหาที่พบในโรงเรียนหนองไม้ซุง ได้แก่ โรงเรียนไม่มีการจัดแยก Zone 
พื้นที่ในการท ากิจกรรม พื้นที่จอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ รั้วมีสภาพทรุดโทรม สนาม
เด็กเล่นเสียหาย ระบบการระบายน้ าไม่ดี ไม่มีพื้นที่ออกก าลังกายที่แน่ชัด จากปัญหาข้างต้นจึงเกิด
แนวความคิดในการออกแบบ คือ Growing UP เป็นการผสมผสานกับแนวคิดการพัฒนาและการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ที่หยิบยืมมาจากชื่อ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ซึ่งเป็นการผสมค าระหว่างค าว่า 
โรงเรียน กับค าว่า หนองไม้ซุง “Growing UP” มีความหมายเปรียบได้กับการเจริญเติบโตของ
นักเรียนในแต่ละระดับชั้น ที่มีการพัฒนาความรู้ การเจริญเติบโตไปทีละขั้น  

Zone A มีขนาดพ้ืนที่ 2,420 ตารางเมตร คือพื้นที่อาคารเรียน ทิศตะวันออกติดกับถนนสาย
หลัก ทิศเหนือติดกับเขตชุมชน ทิศตะวันออกติดกับถนนสายหลักท าให้มีเสียงรบกวน 

Zone B มีขนาดพื้นที่ 1,160 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณทางเข้า-ออก และเป็นพื้นที่ในส่วน
ของโรงอาหารกับโรงกรองน้ า ซึ่งบริเวณพื้นที่นี้ติดกับวัดหนองไม้ซุง ไม่มีรั้วรอบขอบชิด ส่วนทางเข้า
ด้านหน้าเป็นพื้นที่ต้อนรับไม่มีการจัดภูมิทัศน์ให้แสดงเห็นถึงพื้นที่ต้อนรับ 

Zone C มีขนาดพื้นที่ 7,775 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ส่วนกลางของโรงเรียน ได้แก่ พื้นที่
นันทนาการ จัดกิจกรรม พักผ่อนออกก าลังกาย พื้นที่บริเวณสนามเปตอง และบริเวณลานสนามบาส 
เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีการใช้งาน 
 Zone D มีขนาดพื้นที่ 13,348 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ส่วนหลังสุดของโรงเรียน ไม่ค่อยมี
ผู้ใช้งานและสนามบอลรกร้างที่มีขนาดใหญ่เกินความจ าเป็น บริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่ถมดินเก่า จากการ
ขุดสระน้ าขนาดใหญ่ ท าให้ดินมีปัญหาเกิดดินเปรี้ยว และดินดาน  
 จากปัญหาที่พบในข้างต้นทางโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมด

พร้อมทั้งจัดสร้างศูนย์การเรียนรูท้างการเกษตร โดยใช้งบประมาณรวมทั้งหมด 2,564,529.25 บาท 
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บทที่  1 
บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและเหตุผลการศึกษา 
 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหนองไม้ซุง ต าบลหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2482 มีเนื้อที่โดยประมาณ 
24,000 ตารางเมตร เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งหมด 11 ห้อง 
จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 213 คน มีอาจารย์ 18 คน และนักการภารโรง 1 คน 

เนื่องจากพื้นที่โครงการมีปัญหาที่พบโรงเรียนหนองไม้ซุงไม่มีการจัดแยกโซนพื้นที่ในการท า
กิจกรรม พื้นที่จอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ รั้วของโรงเรียนมีสภาพทรุดโทรมเสียหาย 
สนามเด็กเล่นไม่ได้มาตรฐาน ระบบการระบายน้ าไม่ดีเท่าที่ควร ไม่มีพื้นที่ออกก าลังกายที่แน่ชัด 

ดังนั้น จึงมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงเพื่อให้ตอบสนอง
และสอดคล้องกับความต้องการและกิจกรรมของผู้ใช้ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ
จะส่งผลให้เกิดภูมิทัศน์และกิจกรรมที่เหมาะสมต่อผู้ใช้มากย่ิงขึ้น 

 

 1.2  วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1.2.1  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา  
 1.2.2  ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลทางกายภาพภายในพื้นที่โครงการ 
 1.2.3  เพื่อศึกษาผู้ใช้ภายในโครงการ และก าหนดกิจกรรมของพ้ืนที่โครงการให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
 1.2.4  เพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1  การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหนองไม้ซุง ต าบลหนองไม้ซุง                  
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการด้วยรถยนต์ส่วนบุคลได้ทาง
ถนนหมายเลข 3043 โดยการเดินทางเริ่มต้นเส้นทางจาก ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่
ติดกับห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus Ayutthaya  
 
 
 



 

 

 

 
ภาพที่  1.1  การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
 
 1.3.2  ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาและพื้นที่การออกแบบ 
  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ต าบลหนองไม้ซุง อ าเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคาร
ปฐมวัย อาคารประถม อาคารมัธยมต้น บ้านพักครู ห้องสมุด อาคารวิธีพุทธ ห้องน้ า โรงกรองน้ า   
โรงอาหาร และอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีพื้นที่โดยประมาณ 3,445 ตารางเมตร หรือประมาณ 2 ไร่ 
และมีพื้นที่ออกแบบภูมิทัศน์ 11,795 ตารางเมตร หรือประมาณ 7.2 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ
ดังต่อไปนี้  
  ทิศเหนือ ติดกับชุมชนและพื้นที่การเกษตร 
  ทิศใต้ ติดกับวัดหนองไม้ซุงและทางสัญจร 
  ตะวันออก ติดกับทางสัญจรและพ้ืนที่การเกษตร 

  ทิศตะวันตก ติดกับทางสัญจรและสระเก็บน้ า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : แผนผังพ้ืนที่ติดต่อ ภาพที่ 1.2 
สัญลักษณ์ : - 

 

  

   

 
 
 

ทิศใต ้

ทิศเหนือ 

ทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก 



 

 

 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการศึกษา 
 1.4.1  ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 1.4.2  ทราบถึงข้อมูลทางด้านกายภาพภายในพื้นที่โครงการ 
 1.4.3  ทราบถึงพฤติกรรมผู้ใช้ภายในโครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมของพ้ืนที่โครงการให้   
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
 1.4.4  น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

1.5  วิธีด าเนินการศึกษา 
 1.5.1  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา 
  1.5.1.1  ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกับการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา 
  1.5.1.2  ข้อมูลของกรณีศึกษาที่มีความคล้ายคลึงกับโครงการ 
 1.5.2  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงการ พฤติกรรมและ
ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
  1.5.2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ 
   1)  พื้นที่โดยรอบโครงการ   
   2)  ข้อมูลระบบการสัญจรภายในโครงการ 
   3)  ต าแหน่งและรูปแบบของสิ่งก่อสร้างเดิม 
   4)  พืชพรรณเดิม 
   5)  ลักษณะภูมิประเทศ 
   6)  ลักษณะภูมิอากาศ 
   7)  มุมมองและทัศนียภาพ 
  1.5.2.2  ด้านผู้ใช้โครงการ 
   1)  จ านวนผู้ใช้ประจ าและชั่วคราว 
   2)  พฤติกรรมและความต้องการผู้ใช้โครงการ 
  1.5.2.3  การสรุปข้อมูล 
   1)  สรุปลักษณะพื้นที่  
   2)  สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่ 
   3)  สรุปและก าหนดลักษณะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตามศักยภาพของพื้นที่
 โครงการ 
  1.5.2.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
   1)  ก าหนดแนวความคิดในการออกแบบ 



 

 

 

   2)  ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ และเสนอเป็นแนวคิด
    
   3)  ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ ดังนี้ 
    (1)  แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน  
    (2)  แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาษแข็ง  
    (3)  แนวความคิดทางด้านงานสถาปัตยกรรม  
    (4)  แนวความคิดเกี่ยวกับทางสัญจรภายในโครงการ 
    (5)  แนวความคิดทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่โครงการ  
    (6)  แนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟูาและแสงสวา่ง 
   4)  สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
   5)  ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
และพัฒนาแบบ 
   6)  แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
   7)  แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
   8)  แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
   9)  แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ 
  1.5.2.5  ขั้นตอนในการสรุปและประเมินผล 
   1)  น าเสนอผลการออกแบบ 
   2)  ข้อเสนอแนะ 
  1.5.2.6  จัดท ารูปเล่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.6  ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 1.1  ขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิ
ทัศน์สถานศึกษา 

1. ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิ                        
    ทัศน์สถานศึกษา 
2. ข้อมูลของกรณีศึกษาที่มีความคล้ายคลึงกับ 
   โครงการ 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่โครงการ พฤติกรรม      

และความต้องการของผู้ใช้ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที ่ 
    - พื้นที่โดยรอบโครงการ   
    - ข้อมูลระบบการสัญจรภายในโครงการ 
    - ต าแหน่งและรูปแบบของสิ่งก่อสร้างเดิม 
    - พืชพรรณเดิม 
    - ลักษณะภูมิประเทศ 
    - ลักษณะภูมิอากาศ 
    - มุมมองและทัศนียภาพ 
2. ด้านผู้ใช้โครงการ 
    - จ านวนผู้ใช้ประจ าและชั่วคราว 
    - พฤติกรรมและความต้องการผู้ใช้โครงการ 

ขั้นตอนการออกแบบ 
1. ก าหนด แนวความคิดในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสัมพันธ์ของ กิจกรรมในโครงการ            
    และเสนอเป็นแนวคิด   
3. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ ดังนี้ 
 - แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน  
 - แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาษแข็ง  
 - แนวความคิดทางด้านงานสถาปัตยกรรม  
 - แนวความคิดเกี่ยวกับทางสัญจรภายใน     
              โครงการ 
 - แนวความคิดทางด้านสิ่งอ านวยความ 
              สะดวกในพื้นที่โครงการ  
 - แนวความคิดในการออกแบบระบบ 
              ไฟฟูาและแสงสว่าง 
 - แนวความคิดทางด้านการดูแลรกัษา 
4. สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
5. ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและเลือก 
    ทางเลือกที่เหมาะสมและพัฒนาแบบ 
6. แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
7. แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
8. แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
9. แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ 

 

การสรุปข้อมูล 

1. สรุปลักษณะพื้นที่  
2. สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่ 
3. สรุปและก าหนดลักษณะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 
    ตามศักยภาพของพื้นที่โครงการ 

ขั้นตอนในการสรุปผลและการประเมินผล 

1. น าเสนอผลการออกแบบ  

2. ข้อเสนอแนะ 

จัดท ารูปเล่ม 

ขั้นตอนในการศึกษา 



 

 

 

บทที่  2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์สถานศึกษา และกรณีศึกษา 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง มีความประสงค์ที่จะท าการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ให้มีสภาพดีขึ้นและยังมีการน าพื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้
ประโยชน์มาออกแบบและปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากพื้นที่โครงการมีความ
หลากหลาย การออกแบบแลการปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้สอยที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์กับการต้องการใช้
พื้นที่กิจกรรมของผู้ที่ใชโ้ครงการ 
 

2.1  การวางผังบริเวณ 
 การวางผังบริเวณเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการสร้างผังที่ดิน เป็น
ระบบภายในและนอกบริเวณมีบริเวณมีลักษณะการสัญจรในบริเวณที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการ
มองมุมสู่อาคาร ต้องมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีต่อตัวอาคาร การวางผังที่เหมาะสมท าให้เกิดการใช้
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดปลอดภัย และมีความสวยงามต่อพ้ืนที่บริเวณนั้นด้วย 
 การวางผังที่ดีต้องมีการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่โครงการ 
เพื่อการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงประเภทของกิจกรรมและการเชื่อมโยงพื้นที่ส่วน
ต่างๆ ของอาคารที่มีความสัมพันธ์กัน 
 2.1.1  แนวคิดในการจัดส่วนพื้นที่ใช้สอย 
  สุวิทย์ พวงสุวรรณ (2553) กล่าวถึง แนวคิดในการจัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยดังนี้ 
  2.1.1.1  ส่วนการศึกษา ส่วนของการสนับสนุนการศึกษาจะต้องแยกตัวออกจากตัว
อาคารศึกษาอื่นๆ เช่นอาคารฝึกงาน ยิมเนเซียม เป็นต้น เนื่องจากอาคารฝึกงาน และสนามกีฬา เป็น
กิจกรรมที่เสียงดังรบกวน จึงต้องแยกออกจากอาคารเรียนต่างๆ เพื่อปูองกันเสียงดัง 
  2.1.1.2  ส่วนกีฬาและกิจกรรม แบ่งเป็นกลุ่มพื้นที่กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรม
ภายในร่มจะสะดวกและไม่รบกวนอาคารส่วนการศึกษา 
  2.1.1.3  ส่วนบริการ แยกออกจากพื้นที่ส่วนอื่นๆ เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา 
ซ่อมแซม ความปลอดภัยปราศจากสิ่งรบกวน เช่น สถานที่ทิ้งขยะ บ้านพักเป็นต้น 
  จากการศึกษาสรุปได้ว่า การที่พื้นที่ถูกจัดแบ่งในการใช้สอยแตกต่างกัน นอกจาก
การที่มีใช้ประโยชน์ต่างกันแล้ว กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่นั้นก็เป็นส่วนของการศึกษาที่ต้องการ
ความสงบ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการแยกตัวออกจากพื้นที่ที่มีความเสียงดังรบกวน พื้นที่ส่วนกีฬาและ
ลานกิจกรรม เป็นพื้นที่ที่ส่งเสียงดังรบกวน และต้องมีความปลอดภัย ในอนาคตการออกแบบปรับปรุง
สามารถน าต้นไม้เข้ามาในส่วนช่วยในการปูองกันเสียงดังรบกวนในพื้นที่ต่างๆ และเพิ่มความสวยงาม 
ความร่มรื่นในแต่ละพื้นที่อีกด้วย 



 

 

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสถานศึกษา 
 การพัฒนาที่ดินส าหรับการก่อสร้างอาคารเรียน ควรด าเนินไปพร้อมกับการวางผังอาคาร
เรียน การออกแบบสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร และการวางแผนใช้พื้นที่ส าหรับกิจกรรมต่างๆ ด้วย 
ซึ่งในการวางแผนพัฒนาควรค านึงถึงปัญหา เกี่ยวกับการระบายน้ า เส้นทางสัญจรและทางเดิน  
 2.2.1  แนวความคิดด้านพ้ืนที่ 
  ชวลิต ดาบแก้ว (2543) กล่าวว่า การจัดสวนประดับในสถานศึกษา จากการศึกษา
ข้อมูล สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีผู้มาใช้บริการหลากหลายระดับ ทั้งครู อาจารย์ นักเรียน แม่บ้าน
คนงาน ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่องานราชการ จึงมีการได้รับการพัฒนาตกแต่งให้สวยงาม เพื่อใช้เป็น
สถานที่พักผ่อนหรือการศึกษา บริเวณที่สมควรรับการตกแต่งให้สวยงามมีดังนี้ 
  2.2.1.1  บริเวณประชาสัมพันธ์ หรือบริเวณส่วนสาธารณะ ได้แก่ บริเวณอาคารเสาธง 
แนวถนนด้านหน้า เป็นบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย บริเวณนี้ควรวางแผนให้สวยงามสะดุดตา หรือ
กลมกลืนกับอาคาร เพื่อสร้างความพอใจให้แก่ผู้มาเยือนให้ความรู้สึกที่ดี ส่วนใหญ่จะตกแต่งด้วยไม้
ดอก หรือไม้ปลูกสวยงามเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
  2.2.1.2  บริเวณบริการ ได้แก่ บริเวณที่ต้องการใช้ประโยชน์ เช่นโรงฝึกงาน 
หอประชุม โรงอาหาร ควรปลูกไม้ดอกหรือไม้พุ่ม หรือวางสิ่งประดับให้เหมาะสมโดยค านึงถึง การเข้า-ออก 
ส่วนที่ควรเน้นให้เกิดความสวยงามของอาคารไม่ขวางทาง หรืออาจเป็นเหตุอันตรายแก่ผู้ใช้บริการ 
ห้องน้ าส่วนที่แยกต่างหากจากอาคารเรียน จ าเป็นต้องพรางความไม่หน้าดูด้วยพุ่มไม้ที่มีสีสด หรือไม่
เถาที่ออกดอกตลอดป ี
  2.2.1.3  บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่  บริเวณพักผ่อนริมอาคาร ริมสนาม ใต้ร่ม
เงาไม้ เป็นต้น บริเวณเหล่านี้ควรค านึงถึงระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ความสมดุลของจ านวนนักเรียน
และวัยของนักเรียน ซึ่งนักเรียนโตมีความต้องการพื้นที่ส่วนนี้มากกว่า ควรประดับด้วยไม้ดอกสีสัน
สดใสที่ให้ความรู้สึกสดช่ืน ผ่อนคลาย 
  การจัดสวนในสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ในการจัดสวนส าหรับสถานศึกษา ควร
ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ และพัฒนาพื้นที่บริเวณต่างให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ พร้อม
ทั้งวางแผนการปลูกพรรณไม้ตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาสถานศึกษา เนื่องจากพรรณไม้จ าพวกไม้ยืนต้นมี
การเจริญเติบโตช้า  
 2.2.2  แนวความคิดด้านการออกแบบบริเวณกีฬา 
  รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ (2543) กล่าวว่า บริเวณกีฬาและนันทนาการ มีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดขนาดความนิยมในกีฬาประเภทต่างๆ ความสนใจของโรงเรียนต่อการแข่งขันกีฬา
และกรีฑา ความสัมพันธ์ระหว่างนันทนาการของชุมชนระหว่างบทบาทของโรงเรียนในการสนับสนุน
ชุมชน โรงเรียนต้องระบุและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อก าหนดพื้นที่อย่างชัดเจน การวางแผน
กีฬาและนันทนาการปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ ส าหรับนักเรียนที่มีความ
พอการทางร่างกาย 



 

 

 

  จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การออกแบบบริเวณกีฬานันทนาการและลานกิจกรรม 
ต้องค านึงถึงความปลอดภัย บริเวณที่ออกแบบจะต้องเสริมสร้างด้านสุขภาพและอนามัย มีความ
สะอาด สวยงาม เลือกใช้วัสดุที่บ ารุงรักษาง่ายและเหมาะกับแต่ละลักษณะกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมที่
ได้รับความนิยมเพื่อรองรับกับผู้ใช้โครงการ ลานกิจกรรมนันทนาการก่อให้เกิดเสียงรบกวนควรแยก
ออกจากลานพักผ่อน 
 2.2.3  แนวคิดเก่ียวกับการเลือกพันธุ์ไม้ที่ปลูกในสถานศึกษา 
 พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา (2543) กล่าวว่า การเลือกและการจัดวางพืชพรรณ วัสดุพืชพรรณนั้น
เป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมออยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ฤดูกาล ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมโดยจากปัจจัยดังนี ้
  2.2.3.1  ความทนทาน สังเกตว่าพืชพรรณมีความทนทานต่อสภาพพื้นที่ สภาพ
อากาศ โรคแมลง และวัชพืชได้มากน้อยเพียงใด 
  2.2.3.2  รูปทรงและโคนต้น ดูความสูง รูปทรง โครงสร้างกิ่งก้าน เป็นต้นไม้ชนิดที่
ผลัดใบหรือไม่ผลัดใบ และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้โครงการหรือไม่ 
  2.2.3.3  ทรงพุ่ม ใบ ดอก และผล ขนาดของพุ่มใบกว้างมากหรือน้อยเพียงใด 
รูปทรงผิวสัมผัส สีของใบ ให้ดอกชัดเจนหรือไม่ ในช่วงเวลาใด 
  2.2.3.4  การบ ารุงดูแลรักษา ดูแลรักษาง่ายทนต่อสภาพอากาศและโรคแมลง 
  2.2.3.5  การเลือกพรรณไม้ที่ปลูกในสถานศึกษา 
   1)  ไม้ใบ ได้แก่ พรรณไม้ ที่ใช้ ประโยชน์จากความงาม ความโดดเด่นและ
ความแปลก ของใบในการจัดประดับ ตกแต่ง ไม้ใบ ในร่มและกลางแจ้ง  ทั้งไม้ ล้มลุกหรือไม้พุ่ม 
   2)  ไม้ดอก ได้แก่ ความหมายของไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอก หมายถึงพืชที่
ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอก พืชชนิดนี้มีลักษณะมีดอกที่สวยงาม มีทั้งไม้ยืนต้นและขนาดใหญ่ ไม้พุ่ม 
และไม้ล้มลุก บางต้นนิยมปลุกในอาคารสถานที่เพื่อความสวยงาม 
   3)  ไม้กระถาง ได้แก่ ไม้ดอกหรือไม้ใบที่มีการเจริญเติบโตได้ดีในที่จ ากัด 
   4)  ไม้คลุมดิน ได้แก่ พันธุ์ไม้ที่มีขนาดเตี้ย เล็ก ขยายพันธุ์ง่าย โตเร็ว แผ่
ขยายออกด้านข้างเร็ว มีลักษณะเป็นพุ่มคลุมดิน มีความสูงประมาณ 0.30 เมตร ถ้าเป็นที่บ้านน่าจะ
เรียกว่าไม้คลุมโคนต้น เพราะปลูกไว้คลุมโคนต้นไม้อื่น เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดิน และเวลารด
น้ าต้นไม้ดิน 
   5)  ไม้เถา ได้แก่ เป็นพืชที่ล าต้นมีเนื้อไม้หรือไม่มีเนื้อไม้ อายุปีเดียวหรือ
หลายปี ล าต้นเลื้อยไปตามดินหรือพันสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง โดยอาจมีอวัยวะพิเศษช่วยในการเกี่ยวยึด เช่น 
ราก มือเกาะ ขอเกี่ยว ไม้เลื้อยได้แก่ พวงชมพู กระเทียมเถา สร้อยอินทนิล 
   6)  ไม้พุ่ม ได้แก่ พันธุ์ที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร ลักษณะของการแตก
กิ่งก้านสาขาในระดับใกล้กับผิวดิน ท าให้ไม้นั้นๆ ดูเหมือนกับไม้พุ่ม ไม้พุ่มบางชนิดเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็



 

 

 

จะมีเนื้อไม้เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ แต่ก็มีต้นไม้บางชนิดเมื่อขยายพันธุ์ด้วยการปักกิ่ง หรือช ากิ่งเมื่อโตมา
ก็จะมีลักษณะเป็นพุ่มได้เหมือนกัน 
   7)  ไม้ยืนต้น ได้แก่ ไม้ที่มีอายุยืนยาว แข็งแรง แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาได้ดี 
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า พันธุ์ไม้ที่น ามาใช้ในโครงการควรเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหรือไม้
ประจ าถิ่นที่ทนต่อสภาพอากาศ และโรคแมลง ไม้ใหญ่ให้ร่มเงานั้นง่ายต่อการดูแล ไม้เล็กควรมีการ
เจริญเติบโตช้า เพื่อลดการตัดแต่งทรงพุ่ม การจัดวางพรรณพืชควรค านึงถึงการใช้สอย เช่น การปลูก
ต้นไม้เพื่อกรองแสง หรือ ปกปิดทัศนียภาพที่ไม่ดี เป็นต้น และควรค านึงถึงระบบนิเวศเพื่อประโยชน์
แก่สัตว์ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมนั้นด้วย 
  2.2.3.6  การน าพืชพรรณมาออกแบบมีรายละเอียด อาคารอ านวยการการปลูก
พรรณไม้ ดังน้ี 
   1)  จัดเป็นสวนหย่อม ซึ่งเป็นบริเวณที่เหมาะกับซอกมุมภายในอาคารหรือ
ตัวอาคารที่มีพื้นที่ไม่มากนัก 
   2)  ปลูกพืชพันธ์ชนิดใดชนิดหนึ่งตามอิฐบล็อก ถ้ามีอิฐบล็อกมากปลูกให้
หลายชนิดที่ติดกับอาคาร 
   3)  ห้องสุขา ควรพิจารณาปลูกต้นไม้บังส่วนหน้าที่ไม่หน้าดูและเลือกพันธ์
ไม่ที่มีกลิ่นหอมเพื่อช่วยในการลดกลิ่น 
   4)  เสาธง บริเวณรอบๆ ฐานเสาธงปกติออกแบบเว้นช่องส าหรับ ปลูกพันธ์
ไม้ นิยมออกแบบเลขาคณิต 
   5)  ประตู เข้า-ออก สถานศึกษาส่วนมากจะอยู่ด้านหน้า และจะมีปูายบอก
สถานศึกษาอยู่ด้วย ควรจัดให้ปูายสถานศึกษาดูเด่นตา อาจจัดเป็นสวนหย่อม โดยเลือกใช้หินและ
พันธ์ไม้ไม่สูงเกินไปจนบังปูายสถานศึกษา 
   6)  รั้ว ส่วนมากเป็นรั้วเสาคอนกรีต ลวดหนาม มีการเลือกไม้ที่มีการดูแล
รักษาง่ายปลูกตามรั้ว  
   7)  สนามกีฬา ควรปลูกไม้ที่บังทั้งลมและเสียงในการเล่นกีฬา การเล่นกีฬา
ต้องใช้เสียงที่ดังพอสมควร และต้นไม้สามารถลดเสียและลดแรงปะทะของลมได้ดี 
   8)  บริเวณที่ประดิษฐานของสิ่งเคารพบูชา เช่นอนุสาวรีย์ ศาล ศาลา 
พระพุทธรูป บริเวณดังกล่าวควรเลือกพันธ์ไม้ที่แสดงถึงความเก่าแก่ เช่น ไม้ดัด ไม้แคระ โพธิ์ ไทร 
จ าปี จ าปา พุด เป็นต้น 
   9)  ถนนทางเข้า เป็นบริเวณที่จะมีผู้สัญจรไปมาควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา
เลือกปลูกพรรณไม้ต่างชนิดกันควรเลือกพรรณไม้ยืนต้น 
   10)  ลานจอดรถ ควรเลือกพรรณไม้ที่มี ใบ กิ่ง หรือผล ไม่หล่นเป็น
อันตรายต่อรถ 



 

 

 

   11)  สถานที่พักผ่อน สถานศึกษามีบริเวณกว้าง สถานที่บางส่วนอาจ
จัดเป็นสถานที่พักผ่อน โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
    (1) ปลูกพันธ์ไม้ให้ร่มเงา โดยปลูกเป็นสวนปุา พันธ์ไม้ชนิดใดชนิด
หนึ่ง หรือหลายชนิดรวมกัน และปลูกพันธ์ไม้ประดับใต้โคนต้นให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 
    (2) โต๊ะม้านั่ง และศาลาพักผ่อน จะจัดไว้ใต้เงาต้นไม้หรือจัดตาม
ซุ่มไม้โต๊ะนั่ง ควรมีลักษณะของสวน 
    (3) บ่อน้ า ล าธาร น้ าพุ น้ าตก 
    (4) ทางเดิน ทางเท้า สะพาน ควรเลือกวัสดุที่ถาวรใช้ได้สะดวก
และปลอดภัย 
    (5) พรรณไม้ดอกไม้ประดับกลางแจ้ง ควรเลือกไม้ที่ปลูกได้ง่าย
ตายยาก และง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
    (6) ถังขยะ ควรเลือกออกแบบให้สัมพันธ์กับสวน เช่น ท าเป็นรูปตอไม้ 
  การเลือกพันธ์ไม้ที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน เดชา พรหมศรี (2539) กล่าวว่า ควร
พิจารณาจากอายุต้นไม้ ภาระการดูแลรักษา ประโยชน์ของต้นไม้ อัตตาการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
ความสวยงามของโครงสร้างต้นไม้ที่สร้างใหม่ต้องปลูกให้โตเร็ว ให้ร่มเงา ควรเลือกต้นไม้ที่แผ่กิ่ งก้าน
ได้ดี อายุยืน การปลูกไม้ประเภทนี้ควรวางแผนให้ดี เพื่อจะได้ไม่ต้องขุดถอดต้องล าบาก ไม้ดอกไม้
ประดับเลือกที่ออกดอกง่าย สีสวยสดใส ดูแลรักษาง่าย เช่น ดาวเรือง ดาวกระจาย แพงพวย 
บานไม่รู้โรย บานชื่น ต้องปลูกเป็นกลุ่มหรือเป็นร่อง หลายโรงเรียนเริ่มสร้างนิสัยในการปลูกต้นไม้ มี
การฝึกปลูกต้นไม้สอนการดูแลรักษา มีการมอบหมายหน้าที่การรับผิดชอบให้นักเรียนดูแลแปลงปลูก
วิธีนี้เป็นการช่วยลดภาระของโรงเรียน และช่วยสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนที่มีส่วนร่วม
สร้างสรรค์ความสวยงามแก่บริเวณโรงเรียนด้วย 
  การเลือกพันธ์ไม้อาจใช้พันธ์ไม้ท้องถิ่นหรือพันธ์ไม้ต่างถิ่นก็ได้ แต่ควรให้ตรงกับ
หลักเกณฑ์ขั้นต้น การเลือกพันธ์ไม้จะต้องรู้หลักการของธรรมชาติว่าชนิดสามารถน ามาปลูกเข้ากลุ่ม
กันได้ จากการศึกษานิเวศวิทยาโดยยึดหลักการเฉพาะของพันธ์ไม้แต่ละประเภท อาจจะท าให้เกิด
ความเช่ือมโยงระหว่างที่ว่าง เช่น สนามโล่งกับอาคาร ควรจัดต้นไม้ปิดล้อมกันลมหรือให้ร่มเงาได้ 
  จากการศึกษาสรุปได้ว่า วัสดุพืชพรรณเป็นวัสดุที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนฤดูกาล ดังนั้นการเลือกพรรณไม้ควรเลือกพันธ์ไม้ท้องถิ่นให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การเลือกใช้ควรเลือกพรรณไม้ที่มีความทนทานต่อโรคแมลงและวัชพืช ใน
ส่วนของการจัดวางพืชพรรณควรค านึงถึงประโยชน์การใช้สอยและระบบนิเวศด้วย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สัตว์ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมนั้น และต้องไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้โครงการ 
 
 
 



 

 

 

2.3  สวนส าหรับเด็กในโรงเรียน 
 รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ (2550) กล่าว สนามเด็กเล่นต้องมีการวางแผนสัดส่วนของพื้นที่การ
เล่น เช่นเดียวกับการวางแผนผังพื้นที่อื่นๆ และการแบ่งสัดส่วนที่ต้องค านึงถึงมีดังน้ี 
 2.3.1  ควรมีการแยกส่วนบริการเครื่องเล่นที่มีความว่องไวในการเคลื่อนที่ กับบริเวณที่มีการ
เคลื่อนที่น้อย ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการเล่นมีหลายกิจกรรม หลายอารมณ์ เด็กเล็กจะยังไม่คล่องตัวใน
การเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่มักเล่นล าพังโดยพอใจที่จะอยู่ใกล้ผู้ปกครอง การแยกบริเวณเครื่อง
เล่นนี้จะท าให้ไม่ถูกรบกวนโดยการเล่นของเด็กโต สนามเด็กเล็กควรแยกออกจากเด็กโต แยกพื้นที่
วุน่วายกับพ้ืนที่สงบ ก็น่าจะเพียงพอส าหรับทางแยกวัยที่ต่างทางความลงตัว 
 2.3.2  ค านึงถึงการสัญจรภายในสนามเด็กเล่น ควรจัดการเข้าถึงส่วนของการเล่นแต่ละ
เครื่องเล่น ให้สะดวกเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน 
 2.3.3  ควรมีพื้นที่ร่มเงาและกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหวมักเกิดที่โล่ง กิจกรรมที่สงบมักเกิด
ตามขอบพื้นที่หรือในขอบเขตเฉพาะ ซึ่งพื้นที่ใต้ร่มเงาไม้จะเป็นพื้นที่สงบที่ดีส าหรับช่วงพักกลางวัน 
 2.3.4  ค านึงถึงความหลากหลายของการเล่น สังคมการเล่นในสนามเด็กเล่นของเด็กเล่นใน
ยุคปัจจุบัน ไม่เน้นเครื่องเล่นส าหรับการออกก าลังกายอย่างเดียว แต่จะค านึงถึงการเอื้อให้เล่นแบบ
สมมติ และการใช้จินตนาการของเด็กควบคู่ไปด้วยหากเป็นไปได้ ควรมีสนามหญ้าหรือลานที่มีพื้นที่
เป็นทางยาว ส าหรับการเล่นการใช้ล้อเลื่อน การมีเครื่องเล่นที่เด็กสามารถปรับเปลี่ยนและสร้างตัวเอง
ได้ก็จะช่วยมิติการเล่นให้กับสนามเด็กเล่น 
 2.3.5  การจัดเครื่องเล่น ควรตัดวางเครื่องเล่นให้มีความหลากหลายไม่สับสน เพราะเด็กชอบ
ความหลากหลาย มากกว่าการจัดเรียงเป็นแนวหรือจัดตามจังหวะเท่าๆกัน 
 2.3.6  การจัดวางเครื่องเล่น เพื่อความปลอดภัยต้องค านึงถึงระยะห่างและความปลอดภัย
ตลอดเวลา หลักการออกแบบสนามเด็กเล่นคือการแยกส่วนบริการเครื่องเล่นที่มีความเร็ว ค านึงถึง
หลักความหลากหลายของเครื่องเล่น ค านึงถึงการสัญจร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและการออกแบบที่
ถูกต้องตามหลักการมากที่สุด 
  2.3.6.1  ศึกษาด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น 
   1)  การออกแบบให้ค านึงถึง 
    (1) พัฒนาการของเด็ก ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ 
    (2) จ านวนเด็กที่เข้ามาใช้พ้ืนที่สนามเด็กเล่น 
    (3) มีพื้นที่ส าหรับการออกแบบให้เด็กเล่นได้อย่างปลอดภัย  
    (4) ความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมของสนามเด็กเล่น ความ
ปลอดภัยของเครือ่งเล่น ความปลอดภัยของการเล่น 



 

 

 

   2)  พื้นที่สนามต้องสามารถดูดซับพลังงานปูองกันการกระแทกของศีรษะ
และลดการเลือดตกยางออกได้ พื้นที่สนามจัดว่าเป็นพื้นที่ที่ส าคัญมากที่สุด พื้นที่ที่ดีต้องมีวัสดุที่อ่อน
นิ่มดูดซับพลังงานได้ เช่น ทราย ขี้เลื่อย สนามที่ท าจากยาง หรือวัสดุที่มีการทดสอบแล้ว 
   3)  การจ ากัดความสูงของเครื่องเล่น ต้องมีความสูงที่ไม่เสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บรุนแรง มีความสูงไม่เกิน 6 ฟุต ส าหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 5 ปี และความสูงไม่เกิน 4 ฟุต 
ส าหรับเด็กที่มีอายุไม่ถึง 5 ปี โดยถ้าเป็นเครื่องเล่นปีนปุายจะวัดจากพื้นถึงยอดของเล่นที่สามารถปีน
ได้ หากเป็นกระดานเลื่อนจะวัดจากพื้นสนามถึงพื้นพักรอลื่น เมื่อมีการพลัดตกเครื่องเล่นเพื่อไม่ให้
เกิดการกระแทก ควรมีระยะห่างระหว่างเครื่องเล่นโดยระยะที่ดีที่สุดคือ 6 ฟุต 
   4)  พื้นต่างระดับ บนชานพักหรือทางลาดต้องได้รับการติดตั้งราวจับ หรือ
ผนังกันตก 
   5)  มีพื้นที่ปลอดภัยจากการพลัดตก เครื่องเล่นที่สามารถพลัดตกได้ต้องวาง
ห่างจากเครื่องเล่นประเภทอื่น ระยะห่าง 6 ฟุต จากรอบบริเวณเครื่องเล่นนั้น เพื่อปูองกันการ
กระแทกของตัวผู้เล่นกับเครื่องเล่น 
   6)  การปูองกันการติดค้างของศีรษะ เครื่องเล่นปีนปุายหรือเครื่องเล่นที่มี
ช่องหรือรู จะต้องมีความกว้าง 5-9 นิ้ว ซึ่งช่องหรือรูนั้นจะต้องอยู่ในระดับที่เด็กสอดตัวเข้าไปแล้วขา
เหยียบถึงพื้น เพื่อปูองกันการเกิดภาวะคล้ายกับเด็กถูกแขวนคอ หากช่วยเหลือไม่ทันจะท าให้เกิดการ
ขาดอากาศหายใจ มีความอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต 
   7)  การปูองกันพิษจากสารตะกั่ว ค่าตะกั่วในสีทาเครื่องเล่นจะต้องอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนดคือ มีค่าประมาณสารตะกั่วไม่เกิน 600 ppm. 
   8)  ส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องเล่น เช่น ขนาด ระยะ มุม ความกว้าง 
ขนาดราวจับ ที่พัก มือจับ ต้องให้ได้ระดับ ขอบมุมต่างๆ ต้องไม่แหลมคม และเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
ชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์ยึดเครื่องเล่นต้องไม่โผล่ออกมา 
   9)  มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานเครื่องเล่นอย่างสม่ าเสมอ ให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
  จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า สนามเด็กเล่นควรมีหลักในการออกแบบที่เป็น
มาตรฐาน ซึ่งต้องค าถึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้สถานที่มากที่สุด โดยมีการเลือกลักษณะของเครื่อง
เล่น และจัดวางเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เล่น พื้นสนามจะต้องมีความยืดหยุ่นที่สามารถ
ดูดซับแรงกระแทกได้ดี อีกทั้งยังต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม องค์ประกอบของบริเวณให้เหมาะสม ไม่
ว่าจะเป็นพื้นที่ร่มหรือพื้นที่กลางแจ้งอากาศต้องถ่ายเทสะดวก ไม่อับช้ืน 
 
 
 
 



 

 

 

2.4  หลักการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
 การแบ่งพื้นที่จ าเป็นต้องทราบถึงพื้นที่โครงการเป็นอย่างดี จึงจะแบ่งพื้นที่ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้โครงการและท าให้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถแบ่งพื้นที่ออกได้เป็น
สัดส่วนดังนี้  
 2.4.1  การจัดส่วนพื้นที่พักผ่อน ในการก าหนดต าแหน่งของอาคารสถานที่ควรค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่สภาพแวดล้อมภายในโครงดาร เช่น การจัดวางพื้นที่ส่วนการศึกษาไว้ด้านหน้า 
เพื่อสะดวกในการติดต่อ การเข้าออกไม่รบกวนกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.4.2  พื้นที่ส่วนบริการ พื้นที่ในส่วนนี้ควรมีการจัดสรรอย่างเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน และ
เนื่องจากเป็นพื้นที่จ าเพาะเพื่อการบริการดังนั้น ควรออกแบบให้มีการอ านวยความสะดวกทั้งในด้าน
การสัญจร ด้านการให้บริการที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้โครงการ เพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้มี
การรบกวนกระทบต่อพื้นที่ในส่วนอื่นๆ โดยพื้นที่ส่วนบริการของโครงการนี้ได้แก่ พื้นที่จอดรถ      
โรงอาหาร บ้านพักข้าราชการ และพื้นที่รองรับการทิ้งขยะ 
 2.4.3  ส่วนอ านวยการต้อนรับ พื้นที่ของส่วนอ านวยการต้อนรับภายในโครงการนี้ประกอบ
ไปด้วยพื้นที่จอดรถของผู้ที่มาติดต่อราชการ ซึ่งได้มีการจัดสรรพื้นที่บริเวณริมฟุตบาตเป็นแนวทอด
ยาวจากทางเข้าหลักจนถึงด้านท้ายสุดของตัวอาคารอ านวยการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้
โครงการที่เข้ามาติดต่อราชการ โดยหลักของการออกแบบพื้นที่ในส่วนนี้จะเน้นถึงความสะดวก
รวดเร็ว ในการเข้าถึงการใช้บริการ และความสะดวกสบายต่อการสัญจร เนื่องจากในการส ารวจศึกษา
พบว่าผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย และมักใช้ระยะเวลาในการท า
กิจกรรมในส่วนอ านวยการน้อยกว่าในด้านของส่วนอื่นๆ 
 2.4.4  พื้นที่ส่วนกีฬาและพื้นที่นันทนาการ ในส่วนของพื้นที่ส่วนกีฬาและพื้นที่นันทนาการ 
เป็นพื้นที่ที่จัดสรรไว้ส าหรับการเล่นกีฬา การออกก าลังกาย โดยเฉพาะ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
และสุขภาพจิตที่ดีของผู้ใช้ โดยในการออกแบบมีการค านึงถึงการเลือกลักษณะของชนิดกีฬาให้
เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้โครงการเป็นหลัก อาทิ เช่น สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามเปตอง และ
สนามบาสเก็ตบอล เป็นต้น 
 2.4.5  พื้นที่สวยงาม พื้นที่ส าหรับปลูกไม้ประดับที่มีรูปทรงสวยงาม การปลูกพืชพรรณที่มี
ความผสมผสานเพื่อมุ่งเน้นความสวยงาม 
 2.4.6  พื้นที่สัญจร มีการแยกประเภทพื้นที่การใช้งานของเส้นทางต่างๆ ออกเป็นสัดส่วน ทั้ง
ในส่วนของเส้นทางสัญจรหลัก และเส้นทางสัญจรรอง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานภายใน
โครงการ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางการสัญจรภายในโครงการ โดยมีการแบ่งพ้ืนที่สัญจรออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่
  เส้นทางหลัก ในพื้นที่สัญจรโครงการ หมายถึง เส้นทางที่ใช้เป็นประจ าในการสัญจร
คมนาคม ภายในพื้นที่โครงการ เป็นเส้นทางที่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์สามารถเข้าถึงได้ 



 

 

 

  เส้นทางรอง ในพื้นที่สัญจรโครงการ หมายถึง เส้นทางที่มีการสัญจรอย่างไม่เป็น
ประจ า มิได้ถูกใช้เป็นพ้ืนที่ในการสัญจรของรถยนต์ เช่น เส้นทางเดินเท้า เส้นทางรถจักรยานเป็นต้น 
  2.4.6.1  ปูายสัญลักษณ์การสัญจร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสถานที่
ราชการหรือสถานที่เอกชน หรือสถานที่ที่ส าคัญอื่นๆ ที่มีประชาชนเดินทางมาติดต่อจ านวนมาก แต่
ไม่ใช่การเดินทางมาเป็นประจ า ซึ่งผู้ใช้ทางอาจหลงทางหรือเข้าออกบริเวณนั้นไม่คล่องตัว อันเป็น
สาเหตุท าให้เกิดการจราจรติดขัดหรืออุบัติเหตุได้ จึงก าหนดให้มีการติดตั้งปูายสัญลักษณ์การสัญจร 
อาทิเช่น สถานที่ราชการต่างๆ สนามกีฬา ศูนย์การค้า ตลาดนัดขนาดใหญ่ สถานที่จ าหน่ายสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สถานที่พักแรม แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สถานศึกษา โรงพยาบาล 
ศาสนาสถานทุกศาสนา นิคมอุตสาหกรรมมูลนิธิและองค์กรการกุศล หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม 
ส านักงานพรรคการเมือง เป็นต้น  

 2.4.6.2  ประเภทของปูาย จราจรประกอบด้วยปูายบังคับ ปูายเตือน และปูาย
แนะน า ใช้เพื่อควบคุม และแนะน าให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องติดต้ังเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 
 ภายในพื้นที่โครงการ  
  1)  ปูายพื้นที่จอดรถ 

 
ภาพที่  2.1  สัญลักษณ์ที่จอดรถ 
 
 ปูายพื้นที่จอดรถ ใช้แสดงถึงพื้นที่ที่จัดไว้ส าหรับการจอดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์
โดยเฉพาะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดสรรพื้นที่ ลดการจอดรถอย่างไม่มีระเบียบ และ
ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการจอดรถกีดขวางเส้นทางการจราจร 
  2)  ปูายห้ามจอด 

 
ภาพที่  2.2  สัญลักษณ์ห้ามจอด 
 



 

 

 

 สัญลักษณ์ห้ามจอด หมายถึง ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การ รับ-ส่ง คน
หรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งจะต้องกระท าโดยไม่ชักช้า เพื่อลดการกีดขวางเส้นทางการจราจร และลด
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการกีดขวางการจราจร 
 ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
  1)  ปูายหยุด 

 
ภาพที่  2.3  สัญลักษณ์หยุด 
 

การติดตั้งปูายหยุด เฉพาะจ าเป็นและมีเหตุอันควร (Warrants) ในการพิจารณาเพื่อติดตั้ง
ปูายหยุด มีดังน้ี  

 (1)  จะติดตั้งบนทางสายรอง หรือถนนที่เข้าบรรจบกับทางหลวงสายหลัก โดยทาง
สายหลักต้องได้สิทธิผ่านทางแยกก่อน เพื่อเป็นการปูองกันทางแยกที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ 

 (2)  ทางแยกที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่มีการควบคุมการจราจรด้วยสัญญาณไฟกระพริบ 
 (3)  ทางแยกที่มีลักษณะของทางและการจราจรประกอบกันดังนี้คือ ยวดยานส่วน

ใหญ่ใช้ความเร็วสูง ระยะการมองเห็นจ ากัด และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง ให้ติดตั้งปูายหยุด
เพื่อควบคุมการจราจรที่ด้านหนึ่ง 

การติดตั้งโดยทั่วไป ให้ติดตั้งปูายหยุดบนทางหลวงที่มีปริมาณจราจรน้อยกว่า นอกจากใน
กรณีที่เป็นสามแยก ให้ติดตั้งปูายหยุดบนทางหลวงที่เข้าบรรจบ  ไม่ว่าจ านวนยวดยานบนทางหลวง
นั้น จะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ตามทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ห้ามติดตั้งปูายหยุดบนทางหลวงที่มี
ช่องทางด่วนพิเศษ (Main Road) และมีทางคู่ขนาน (Frontage Road) หรือตามทางแยกต่างระดับ 
(Interchange) ทั้งนี้เนื่องจากบนทางหลวงดังกล่าวแล้วข้างต้น ต้องการให้ยานพาหนะไหลไปได้
สะดวก ไม่สมควรติดตั้งปูายหยุดบนทางเชื่อมเข้าทางหลัก (Entrance Ramp) ห้ามติดตั้งปูายหยุด
ตรงทางแยก ซึ่งควบคุมการจราจรโดยใช้ไฟสัญญาณเพราะจะท าให้เกิดความสับสนต่อผู้ขับรถ ส่วนใน
กรณีที่หยุด โดยใช้ไฟสัญญาณควบคุมการจราจรในบริเวณทางแยกก็ให้ใช้ ไฟกะพริบสีเหลืองหรือสี
แดงแทน ซึ่งให้ใช้ไฟกะพริบสีเหลืองทางด้านที่มีปริมาณการจราจรสูงกว่า และให้ใช้ไฟกระพริบสีแดง
ด้านทางที่มีปริมาณจราจรต่ ากว่า 

หลักเกณฑ์การติดตั้งปูายหยุด มีดังน้ี 
 (1)  ปูายหยุดต้องติดตั้งใกล้แนวที่จะให้รถหยุด และควรจะใช้เส้นหยุดบนทางสาย

รอง หรือทางโท 



 

 

 

 (2)  ตรงบริเวณทางแยก เมื่อจะให้ติดตั้งปูายหยุดให้ติดตั้งห่างจากขอบผิวจราจร
ด้านใกล้ของทางขวางหน้า ในระยะไม่เกิน 10 เมตร และไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ในกรณีที่มีทางข้าม 
ให้ติดต้ังก่อนถึงขอบทางข้าม 1.20 เมตร 

 (3)  ความสูงและระยะตามแนวขวางของปูายหยุด ให้ถือตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 (4)  ให้ติดตั้งปูายหยุดด้านซ้ายของทาง ส าหรับทางแยกที่มีรัศมีกว้าง (Wide 

Throat Intersection) ปูายหยุดที่ติดตั้งไว้แล้วทางด้านซ้ายอาจมองเห็นไม่ชัดเจนควรใช้เส้นหยุด โดย
มีค าว่า “หยุด” บนผิวจราจรช่วย และอาจติดต้ังปูายหยุดเสริมด้านขวาของทางด้วยก็ได้ 

 (5)  ตรงทางแยกซึ่งมีเกาะแบ่งช่องจราจร ให้ติดตั้งปูายหยุด บนเกาะแบ่งช่องจราจร
(Channelizing Islands) 

 (6)  ควรระวังไม่ให้คนขับรถใน ทิศทางที่ไม่ต้องการ ให้หยุดมองเห็น ปูายหยุดได้
ชัดเจน 

 (7)  ในกรณีที่ต าแหน่งของปูายหยุดอาจมองเห็นไม่ชัดในระยะที่ รถจะหยุดได้ทัน 
(Stopping Sight Distance) เนื่องจากถูกบดบัง หรือเป็นทางโค้ง ให้ติดตั้งปูายเตือน “หยุดข้างหน้า” 
ก่อนที่จะถึงปูายหยุด 

2)  ปูายต าแหน่งทางข้าม 

 
ภาพที่  2.4  ปูายต าแหน่งทางข้าม 
 

ปูายต าแหน่งทางข้าม ใช้เพื่อแสดงให้ผู้ขับขี่และคนเดินเท้า ทราบถึงต าแหน่งของเส้นข้าม
ทาง โดยทั่วไปสามารถติดได้บนทางหลวงในเมืองเมื่อมีจ านวนคนเดินข้ามมากกว่า 100 คน/ชั่วโมง 
ในขณะที่การจราจรทุกประเภทไม่น้อยกว่า 450 คัน/ชั่วโมง ให้ติดต้ังปูายใกล้กับเส้นหยุด บนด้านใกล้
กับทางม้าลาย โดยการติดตั้งปูายให้เป็นไปตามมาตรฐาน การติดตั้งปูายทั่ว ไป ของกรมทางหลวง
ชนบท 

 
 
 
 



 

 

 

3.  ปูายบังคับ ปูายเตือน แบบภาษาไทย คู่ภาษาอังกฤษ 

 
ภาพที่  2.5  ปูายบังคับ ปูายเตือน แบบภาษาไทย คู่ภาษาอังกฤษ 
 
 ปูายบังคับปูายเตือนใช้เพื่อควบคุมให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย โดยเฉพาะจุดวิกฤตต่างๆ บนถนน ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหากไม่มีการระบุเป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) 
 2.4.7  ข้อจ ากัดด้านต าแหน่งและการออกแบบสนามเด็กเล่น ต าแหน่งสนามเด็กเล่นควรอยู่
ในพื้นที่ที่ครูอาจารย์สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ลักษณะของสนามเด็กเล่นควรมีพื้นที่กว้างเหมาะสม
กับเด็ก มีการเลือกแบบของเครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา ควรมี
การแยกลักษณะของเครื่องเล่นตามช่วงวัยของเด็กเพื่อความทนทานของเครื่องเล่น วัสดุในการปูพื้น
สนามต้องมีความยืดหยุ่นสามารถดูดซับแรงกระแทก หลักเลี่ยงการใช้พันธุ์ไม้ที่มีหนามแหลม ยาง 
และพันธุ์ไม้ชนิดที่มีกิ่งเปราะบางหักง่าย 
 จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า หลักการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบภูมิทัศน์
อยู่ที่ความต้องการทางด้านความพึงใช้ของบุคคลในพื้นที่ อาจจะมีความเปลี่ยนแปลนตามพฤติกรรม
และลักษณะการใช้งาน 
 

2.5  ระบบระบายน้ า 
ระบบท่อระบายน้ า หมายถึง ระบบท่อและส่วนประกอบอื่นที่ใช้ส าหรับรวบรวมน้ าเสีย จาก

แหล่งก าเนิดน้ าเสียประเภทต่างๆ เช่น อาคารที่พักอาศัย สถานที่ราชการ เพื่อน าน้ าเสียเหล่านั้นไป
บ าบัดหรือระบายทิ้งยังแหล่งรองรับน้ าทิ้ง โดยส่วนประกอบหลักๆ ของระบบท่อระบายน้ า โดยวาง
ท่อให้ได้ความลาดเอียงที่เป็นไปตามทิศทางการไหลของน้ าเสียที่ต้องการ  

 



 

 

 

 
ภาพที่  2.6  รูปแบบการวางท่อระบายน้ าและท่อดักน้ าเสีย 
 

 
ภาพที่  2.7  บ่อตรวจระบาย 
 
 องค์ประกอบของระบบท่อระบาย ระบบระบายน้ าโดยทั่วไปจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ใช้
ระบายน้ าฝนหรือน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ท่อระบายน้ าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่ง
ได้เป็น 2 ระบบ 
 2.5.1  ระบบท่อแยกเป็นระบบระบายน้ าที่แยกระหว่างท่อระบายน้ าฝน ซึ่งท าหน้าที่รับ
น้ าฝนเพียงอย่างเดียว และระบายลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงที่สุดโดยตรง ท่อระบาย
น้ าเสียท าหน้าที่รองรับน้ าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อส่งต่อไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าน้ าฝนและน้ าเสีย จะไม่มีการไหลปะปนกันโดยระบบท่อแยกนี้มีข้อดีคือ 
  2.5.1.1  การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียมีขนาดเล็กกว่าระบบท่อรวม เนื่องจากจะมี
การรวบรวมเฉพาะน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดเท่านั้น 
  2.5.1.2  ค่าด าเนินการบ ารุงรักษาระบบต่ ากว่าระบบท่อรวม เพราะปริมาณน้ าที่
ต้องการสูบและปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้มีปริมาณน้อยกว่า 
  2.5.1.3  ไม่ส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน ในกรณีที่ฝนตกหนัก จนท าให้น้ าท่วม
เพราะจะไม่มีส่วนของน้ าเสียปนมากับน้ าฝน 
  2.5.1.4  ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและการกลัดกร่อนภายในเส้นท่อช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากมี
การออกแบบให้ความรวดเร็วเฉพาะน้ าเสียให้มีค่าที่ท าให้เกิดการล้างท่อด้วยตัวเองในแต่ละวัน ซึ่งจ า
ท าให้ไม่เกิดการหมักภายในเส้นท่ออันเป็นสาเหตุของปัญหา แต่การใช้ระบบท่อแยกต้องเสียค่าลงทุน
สูง และมีการด าเนินการก่อสร้างที่ยุ่งยาก 



 

 

 

 
ภาพที่  2.8  ระบบระบายน้ า 
 
 2.5.2  ระบบท่อรวม น้ าฝนและน้ าเสียจะไหลรวมมาในท่อเดียวกัน จนกระทั่งถึงระบบบ าบัด
น้ าเสีย หรืออาคารดักน้ าเสียซึ่งจะมีท่อดักน้ าเสียเพื่อรวบรวมน้ าเสียไปยังระบบน้ าเสีย ส่วนน้ าเสียรวม
น้ าฝนที่เกิดจากการเจือจาง และมีปริมาณมากเกินความต้องการจะปล่อยให้ไหลล้นฝายลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ 
 จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า แหล่งการปล่อยน้ าการใช้น้ า พฤติกรรมการใช้เป็นพฤติกรรม
การใช้ของเด็กเป็นส่วนใหญ่การใช้น้ าจึงมีความจ าเป็นและมีปริมาณมาก ระบบน้ าท่อต่างๆจึงต้องมี
ความทั่วถึงกันทุกสถานที ่
  

2.6  แนวความคิดเรียนรู้การเกษตร 
 ที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศไทยด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการ พัฒนาตามกระแสหลัก 
ซึ่งการผลิตทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ก็เน้นการมีก าไรสูงสุด ซึ่ง ส่งผลต่อการบุก
รุกท าลายระบบทรัพยากรธรรมชาติ และการจ้างแรงงานราคาถูก ผลกระทบที่ตามมาจาก การพัฒนา
ในลักษณะดังกล่าวคือ วัฒนธรรมความเป็น อยู่ของสังคมไทยเปลี่ยนไป กลายเป็นสังคมบริโภค นิยม 
พึ่งพาเงิน พึ่งพาตลาด และพึ่งพาคนอื่น  ซึ่งแนวความคิดหลักของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง คือ 
แนวทางเพื่อการด ารงอยู่และปฏิบัติตนหรือการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนในมิติต่างๆ โดยใช้ได้ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ เป็นการมองโลกในลักษณะ
ที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลง มีความไม่แน่นอน เป็นการปฏิบัติมุ่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ความพอเพียง คือ การพัฒนาที่สมดุลในทุกๆด้านและพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ภายใต้พลวัตการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติ สามารถด าเนินการโดย ผ่านการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับต่างๆ และน าไปปรับใช้
ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทั้งทาง กายภาพและทางสังคมของตนเอง (อภิสิทธิ ์และทานทิพย,์ 2545) 
  ในปัจจุบันสภาวะของการจัดการความรู้ในการ ท าการเกษตรของเกษตรกร มีอยู่ 2 แบบ
ใหญ่ๆ ด้วยกัน คือการใช้ความรู้เพื่อการผลิตเชิงเดี่ยวเพื่อการสร้างเงิน ในระบบครัวเรือน ที่ท าให้เกิด
ความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้ม รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งขัด
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นระบบการพึ่งพาตนเอง แต่อีกสภาวะหนึ่ง ของการจัดการความรู้



 

 

 

ก็คือ การพัฒนาความรู้เพื่อการพึ่งตนเองซึ่งมีอยู่บ้างในชุมชนปัจจุบันและผ่านการกระตุ้นจากการ
ท างานของโครงการที่ผ่านมาท าให้มีการรวบรวมความรู้และพัฒนาชุดความรู้อยู่เป็นแห่งๆ ยังไม่มีการ
พัฒนาและรวบรวมเข้ามาเป็นศูนย์การเรียน รู้กันอย่างแพร่หลาย 
 จากการส ารวจภาคสนามเบื้องต้นพื้นที่เปูาหมายของการศึกษาคือ ในเขต อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น เป็น พื้นที่ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพโดยการ ท าการเกษตรเชิงเดี่ยว พบ
กับปัญหาราคาผลผลิตไม่แน่นอน ทั้งในเชิงปัญหาการตลาดตกต่ าและสารเคมี ทางการเกษตรมีราคา
สูงขึ้นตลอดเวลา ท าให้มีปัญหา รายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลท าให้เกิดหนี้สินล้นพ้น
ตัว แทบจะไม่มีครอบครัวใดเลยที่ไม่มี หนี้สินและไม่มีสภาวะการด ารงชีวิตที่สะดวกสบาย ถึง แม้จะมี
ปัญหาเช่นนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังไม่มี ทางออกในการแก้ไขปัญหาของตัวเอง ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว จากการส ารวจภาคสนามเบื้องต้นพบว่าในท้องที่แห่งนี้มีบ่อน้ าที่ได้รับสนับสนุนการขุดจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่กิจกรรมการใช้บ่อในการเกษตรยังไม่ปรากฏชัดเจน 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความสนใจที่จะ ต้องศึกษาแนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้นี้ 
โดยกลุ่มศึกษาเปูาหมายเป็นกลุ่มแรกเริ่มอบรมที่เป็นกลุ่มแกนน าในต าบลเปูาหมาย ที่มีความพร้อมใน
เชิงแนวคิดในเชิงทรัพยากรและด าเนินกิจกรรมไว้ต่อเนื่อง ซึ่งได้น าความรู้ความเข้าใจดังกล่าวสามารถ
น าไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนเพื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่นต่อไปซึ่งในส่วนของการศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์ 2 ข้อดังนี ้ 
  1)  ศึกษาแนวคิด เทคนิคและวิธีการปรับเปลี่ยน แผนกิจกรรมและแผนชีวิตเพื่อ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ พอเพียงระดับครัวเรือน 
  2)  ผลของการเปลี่ยนแปลงในด้านทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคมในระดับครัวเรือน
สมาชิกในการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 
 ดังนั้นจึงมีแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการน าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและน ามาปรับ
ใช้ใหม่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤติบนฐานของการพึ่งพาตนเอง 
โดยการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ได้แก ่
  1) คนรักปุา คือ การฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ของตนเองด้วย การเตรียมการใช้ดิน  
  2) คนรักน้ า คือ การสอนให้รู้จกัการบ าบัดน้ า การจัดการน้ าให้มีน้ าเพียงพอ 
  3) คนรักแม่ธรณี การใชไ้ส้เดือน แมลง และจุลินทรีย์สูงในท้องนา กินอย่างปลอดภัย
ปราศจากสารพิษ 
  4) คนรักแม่โพสพ การให้ความรู้ของการท าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่จะช่วยท าให้
ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยต้นทุน 
  5) คนติดดิน เป็นการสอนให้รู้จักการพึ่งพาตนเองด้านที่อยู่อาศัยโดยการเรียนรู้
วิธีการสร้างที่อยู่อาศัยจากดิน 
  6) คนเอาถ่าน การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ การฟื้นฟูความรู้การใช้สมุนไพร 
  7) คนมีไฟ คือ การฝึกฝนให้เกิดการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน 



 

 

 

  8) คนมีน้ ายา สอนให้รู้จักพึ่งพาตนเองโดยใช้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ ซึ่งแนว
ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ก็ได้มีส่วนความรู้ซึ่งยกมาจากแนวทางพระราชด าริ ในการน ามาปรับใช้ 
เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อน ามาสอนน ามาใช้ควบคู่กับการเรียนการสอน  
 

 
ภาพที่  2.9  หนังสือกสิกรรมธรรมชาติ การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ แบบคนจน 

 
2.7  กรณีศึกษา  
 ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง นั้นมีส่วนคล้ายในการศึกษา ใน
รูปแบบกิจกรรมกลางแจ้ง หลักสูตรการสอนและลักษณะกิจกรรมผู้จัดท าจึงน าลักษณะที่คล้ายกันมา
เป็นกรณีศึกษา 

 
ภาพที่  2.10  โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ ์
ที่มา : https://maps.google.co.th 
 
 2.7.1  โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 39/359 ซอยนวมินทร์ 163  ถนนนวมินทร์ 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

   2.7.1.1  การวางผังบริเวณภายในพื้นที่โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประกอบไปด้วย
อาคารเรียน 1-7 อาคารอเนกประสงค์ เวที โรงอาหาร สนามฟุตซอลในร่ม สนามบาสเกตบอล 
บ้านพักนักการภารโรง ห้องน้ า อ่างล้างมือ จุดทิ้งของรวม อาคารพละศึกษา สนามฟุตซอลกลางแจ้ง

https://maps.google.co.th/


 

 

 

ห้องออกก าลังกาย  สนามหญ้า สระว่ายน้ า ลานจอดรถ สระน้ าธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้พลังงาน
ทดแทน ศาลาทรงไทย สนามเด็กเล่น ศาลพระภูมิ ประตูทางเข้า พระพุทธรูป ประตูทางออก  มี
รูปแบบการวางผังที่มีความเหมาะสม และสัมพันธ์กันกับการใช้งานของผู้ใช้โครงการ 

 
ภาพที่  2.11  แผนผังโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ 
 
  2.7.1.2  รูปแบบการจัดสวนของโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ เน้นการจัดรูปแบบ
การจัดเลียนแบบธรรมชาตใินพื้นที่บางส่วน จัดเป็นระเบียบเด่นชัดและโปร่งตา 

2.7.1.3  องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 
   1)  บริเวณลานอเนกประสงค์ เป็นพื้นที่ท ากิจกรรมต่างๆ เช่นการพักผ่อน 
การกีฬาการท ากิจกรรมต่างๆ ในโอกาสพิเศษต่างๆ วัสดุที่ใช้ท าพื้นปูไปด้วยตัวหนอน ส าหรับพื้นที่
พักผ่อนและพื้นที่ท าด้วยคอนกรีตขัดหยาบ มีผลคือเวลาฝนตกจะไม่ลื่น รองเท้าสามารถยึดเกาะพื้นได้
ดี บริเวณลานกีฬาเลือกใช้วัสดุเป็นทราย ในการท าพื้นสนามเพื่อลดการกระแทก และมีโต๊ะ ม้านั่งเป็น
จุดๆ ในบริเวณพื้นที ่
   2)  วัสดุที่น ามาตกแต่งสวนศาลา ที่ท ามาจากโทนสี และรูปทรงดูกลมกลืน
กับสวน โต๊ะมานั่งท ามาจากหินอ่อน มีความอดทนแข็งแรง 

   3)  ทางเข้า วัสดุที่น ามาใช้ปูเป็นตัวหนอน ข้อดีน้ าสามารถซึมผ่านได้ดี น้ า
ไม่ท่วมขังเวลาฝนตกและมีความแข็งแรง ข้อเสียคือการดูแลยาก เมื่อเกิดหญ้าขึ้น 
   4)  พืชพรรณไม้ที่เลือกใช้ ท่านที่ให้ร่มเงา เช่น หูกระจง ประดู่ มะขาม เป็น
ต้นไม้และพันธุ์ไม้ที่ให้สีสันสวยงาม ที่ปลูกบริเวณริมอาคาร เช่น พวกเขียวหมื่นปี พันธุ์ไม้ต่างๆ 
ชวนชม โกสน พันธ์ุต่างๆ เป็นต้น 
  2.7.1.4  บริเวณอาคารอ านวยการ การปลูกพรรณไม้จัดเป็นสวนหย่อมซึ่งเหมาะกับ
บริเวณเป็นซอกมุมภายในอาคารหรือข้างอาคารที่มีพื้นไม่มากนัก 



 

 

 

  2.7.1.5  บริเวณอาคารเรียน อาคารฝึกงาน หากพื้นที่คล้ายกับพื้นที่อาคาร
อ านวยการ ใช้วิธีการจัดสวนตกแต่งเหมือนกันมีพื้นที่กว้างสามารถจัดสวน ให้ดูแล รักษาง่าย มีการ
ปลูกพืชพันธ์ุ ให้ร่มเงา น าโต๊ะ เก้าอี้ มาไว้ตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อเป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  2.7.1.6  บริเวณห้องสุขา มีการปลูกพืชไม้ปิดบังในส่วนที่ไม่ได้ดู และพืชพรรณไม้ที่มี 
กลิ่นหอม เช่น โมก ปีบ พุด เพ่ือช่วยลดดับกลิ่นเหม็น 
  2.7.1.7  บริเวณเสาธง บริเวณรอบเสาธง ปกติออกแบบเว้นช่องว่างส าหรับปลูกพืช
พรรณไม ้
   1)  บล็อกปลูกพืชพรรณไม้ อยู่ในต าแหน่งที่สูงกว่า มีการเลือกปลูกพันธุ์ไม้
ให้ที่มีล าต้นลักษณะเลื้อยย้อยปกคลุมครอบกระบะ เช่น เฟื่องฟูา ผกากรอง 
   2)  ปลูกไม้ใบหรือไม้ดอก ให้มีสีสันส าหรับการเป็นบล็อก หรือเป็นแปลง 
  2.7.1.8  บริเวณเข้าออกสถานศึกษาส่วนมากอยู่ด้านหน้า จะมีชื่อสถานศึกษาด้วย 
จัดให้มีปูายสถานศึกษาดูโดดเด่น แลดูสะดุดตา อาจจัดเป็นสวนหย่อม โดยใช้หินหรือพันธุ์ไม้ที่ดูไม่สูง
มากเกินไป จนปิดบังปูายช่ือสถานศึกษา 
  2.7.1.9  การน ามาประยุกต์ใช้กับพื้นที่โครงการ 
   1)  บริเวณอาคารเรียน รูปแบบการจัดวางพรรณไม้และเลือกใช้พรรณไม้ให้
มีความสัมพันธ์พื้นที่แต่ละส่วนในพื้นที่โครงการส่วนการเลือกพรรณไม้ที่มีความสวยงามเป็นระเบียบ
ส่งตาและใช้ไม้ใหญ่ในการบดบังแสงแดด 
   2)  บริเวณทาง เข้า-ออก ทางสัญจรรูปแบบการสัญจร ภายในพื้นที่
โครงการโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ มีการแบ่งทางเท้าและทางสัญจรจักรยานได้อย่างชัดเจน และมี
ความสัมพันธ์กันของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภายนอกอาคาร การใช้เส้นทางเท้าและทางสัญจร
พาหนะ ให้สะดวกและปลอดภัย 
   3)  บริเวณสนามเด็กเล่นมีการแยกประเภทเครื่องเล่น ระหว่างเด็กเล็กและ
เด็กโต มีการจัดวางต าแหน่งของเครื่องเล่นและเลือกใช้วัสดุที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ โดยใช้วัสดุที่เป็น
ทรายและพื้นยาง ในการลดแรงกระแทก และมีโต๊ะม้าส าหรับนั่งพักผ่อนเป็นจุดๆ ในบริเวณพื้นที่
รูปแบบการใช้พันธุ์ไม้มีการเลือกพันธุ์ไม้ให้ร่มเงาแก่พื้นที่ มีลักษณะโปร่งโล่งชนิดของพืชพรรณไม้ไม่
เป็นอันตรายต่อเด็ก และใช้พันธุ์ไม้เป็นตัวกั้นแนวเขตพื้นที่ จัดสวนด้วยไม้พุ่มเพื่อปูองกันอันตรายแก่ เด็ก 



 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : กรณีศึกษาโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ ์ ภาพที ่2.12 
สัญลักษณ ์: -  

 

 
 
 

สนามเด็กเล่น ทางเดิน ศาลาพักผ่อน 

ที่ทิ้งขยะ เรือนเพาะช า 

ที่จอดรถหน้าโรงเรียน พระหน้าโรงเรียน 



 

 

 

บทที่  3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 
 ศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่โครงการ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลศึกษา

ถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่
ในเขตตั้งเลขที่ 1 บ้านหนองไม้ซุง ต าบลหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน า
ข้อมูลไปประกอบในการออกแบบโครงการจึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ และน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้
ในแนวทางการออกแบบโครงการจึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ้งจะ
ส่งผลท าให้ การออกแบบพื้นที่โครงการนั้นสมบูรณ์และมีประสิทธ  ิภาพสูงสุด ดังนั้นการศึกษาข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 
3.1.1  ตราประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 รูปหอยสังข์ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟูาภายในปราสาทใต้ต้นหมัน ดวงตรา

ประจ าจังหวัดนี้มาจากต านาน การสร้างเมืองพระนครศรีอยุธยา    
 

 
 

ภาพที่  3.1  สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
ที่มา : https://khunnewinfinite.wordpress.com 

 
3.1.2  ค าขวัญประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ า เลิศล้ ากานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก 
3.1.3  ประวัติความเป็นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอดีตราชธานีของไทยมีหลักฐานของการเป็นเมืองใน

ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-18 โดยมีร่องรอยของที่ตั้งเมือง โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และเรื่องราวเหตุการณ์ในลักษณะ ต านานพงศาวดาร ไปจนถึงหลักศิลาจารึก ซึ่งถือว่า

https://khunnewinfinite.wordpress.com/


 

 

 

เป็นหลักฐานร่วมสมัยที่ใกล้เคียงเหตุการณ์มากที่สุด ซึ่งเมืองอโยธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนคร หรือ
เมืองพระราม มีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา มีบ้านเมืองที่มีความเจริญทางการ
เมือง การปกครอง และมีวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองแห่งหนึ่ง มีการใช้กฎหมายในการปกครองบ้านเมือง 3 
ฉบับ คือ พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็จ พระอัยการลักษณะทาส พระอัยการลักษณะกู้หนี ้

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกู้เอกราชคืนมาได้ใน พ.ศ.2127 และเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชได้ในปลายปีเดียวกัน
แล้วทรงสถาปนา กรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ โดยกวาดต้อนผู้คนจากกรุงศรีอยุธยาไปยังกรุงธนบุรี
เพื่อสร้างเมืองใหม่ แต่กรุงศรีอยุธยาไม่ได้ กลายเป็นเมืองร้าง ยังคงมีคนรักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่
และราษฎรที่หลบหนีไปได้กลับเข้ามาอยู่รวมกัน ต่อมาได้รับการยกย่อง เป็ นเมืองจัตวาเรียก 
“เมืองกรุงเก่า”  

3.1.4  ที่ตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศห่าง

จากกรุงเทพมหานคร ทางถนนสายเอเชีย 75 กิโลเมตร ทางรถไฟ 72 กิโลเมตร และทางเรือ 103 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,597,900 ไร่ นับว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับที่ 63 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 11 ของจังหวัดในภาคกลาง ลักษณะภูมิ
ประเทศ เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีปุาไม้ มีแม่น้ าไหลผ่าน 4 
สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าปุาสัก แม่น้ าลพบุรีและแม่น้ าน้อย รวมความยาวประมาณ 200 
กิโลเมตร มีล าคลองใหญ่น้อย 1,254 คลอง เช่ือมต่อกับแม่น้ าเกือบทั่วบริเวณพ้ืนที่ 

 3.1.4.1  อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี 

  ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี 
  ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสระบุร ี
  ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสุพรรณบุร ี

  3.1.4.2  พรรณไม้ประจ าจังหวัด ต้นหมันเป็นพันธุ์ไม้ตระกูล Boraginaceae เป็น
ต้นไม้ขนาดปานกลาง สูงราว 60 ฟุต ล าต้นลักษณะคล้ายกระบอกเนื้อไม้สีเทาปนสีน้ าตาล มีความ
แข็งปานกลางเปลือกหนาประมาณ 1/2 นิ้ว สีเทาปนน้ าตาลซึ่งมีรอยแตกยาวไปตามล าต้น ใบยาว
ประมาณ 5 นิ้ว กว้างประมาณ 3 นิ้ว เป็นรูปไข่โคนใบคล้ายรูปหัวใจ ดอกสีขาว ผลเป็นพวงสีเขียวเมื่อ
สุก ต้นหมันชอบขึ้นในปุาทั่วไปในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม้ประเภทนี้
ปกติไม่นิยมใช้ประโยชน์ ต้นหมันเป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะในประวัติศาสตร์ 
เมื่อพระเจ้าอู่ทองย้ายเมืองมาตั้งที่ต าบลหนองโสน ได้ขุดพบสังข์ทักษิณาวัตร 1 ขอน อยู่ใต้ต้นหมันอัน
เป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
 

 



 

 

 

 
 
 

 
ภาพที่  3.2  ต้นหมัน 
ที่มา : https://ww2.ayutthaya.go.th/frontpage 
 

3.1.4.3  ดอกไม้ประจ าจังหวัด ดอกโสนเป็นต้นไม้ในตระกูล Leguminosae เป็น
ไม้ล้มลุก (Shrub) เนื้ออ่อนโตเร็ว ล าต้นอวบ ปลูกและขึ้นเองตามแม่น้ าล าคลองหนองบึง
ทั่วไปในภาคกลาง ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อห้อยและเหลืองอร่ามคล้ายทองไปทั่วทุกแห่งใช้
รับประทานเป็นอาหารได้ เมื่อ พ.ศ. 1893 พระเจ้าอู่ทองทรงตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ต าบลเวียง
เหล็กทรงเลือกชัยภูมิที่จะต้ังพระราชวังทรงเห็นว่าที่ต าบลหนองโสนเหมาะสมเพราะมีต้นโสน
มากดอกโสนออกดอกเหลืองอร่ามคล้ายทองค าสะพรั่งตาดังนั้นดอกโสนจึงถือได้ว่าเป็น
ดอกไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
ภาพที่  3.3  ดอกโสน 
ที่มา : https://ww2.ayutthaya.go.th/frontpage 
 

3.1.4.4  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท าให้บริเวณจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและ แห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดูฝนท าให้อากาศชุ่มชื้น และมีฝนตก  
 ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟูาอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาออกเป็น 3 ฤดูดังนี้  
 ฤดูหนาว เริ่ มตั้ งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ ง เป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกด อากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัด พระนครศรีอยุธยาอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาว จะช้ากว่าภาคเหนือและ



 

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้อากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็น 
ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป  
 ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะน้ีจะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย ในช่วงนี้เป็นลมฝุายใต้ ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว
ทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน  
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อน
ขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล าดับในระยะนี้ท าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่
มีความช้ืนสูง  
 

3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 
 3.2.1  การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 

การเข้าถึงพื้นที่โครงการต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคลเท่านั้น โดยการเดินทาง
เริ่มต้นเส้นทางจาก ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus 
Ayutthaya เดินทางตามถนนเพื่อขึ้นเหนือเพื่อไปกลับรถบริเวณเกือกม้าก่อนถึงคลองข้าวเม่า 
ประมาณ 3 กิโลเมตร  ขึ้นสะพานกลับรถขับย้อนลงทางทิศใต้ อีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากนั้น
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลี้ยงเมืองหมายเลข 2045 ขับตรงไป เพื่อไปยังถนนหมายเลข 3043 ขับตรงตามไป
เส้นทางอีก 22 กิโลเมตร จะพบกับพื้นที่โครงการ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : การเข้าถึงพื้นที ่ ภาพที ่3.4 
สัญลักษณ์ : - 
 
 

 
 
 3.2.2  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  3.2.2.1  ที่ตั้งโครงการ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ต าบลหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่รวมทั้งหมด 27 ไร่ เป็นพื้นที่ใช้สอยของทางโรงเรียน 15 ไร่ หรือ 24,000 
ตารางเมตร อยู่ในเขตท้องที่บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ซุง โรงเรียนวัดหนอง
ไม้ซุงเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมเด็กทั้งหมดมี 213 คน มีครู 18 คน 
นักการภารโรง 1 คน สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเสื่อมโทรมบางพื้นที่ช ารุดเสียหายและปล่อยรกร้าง 
 

ประเทศไทย ภาคกลาง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภออุทัย โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 



 

 

 

  3.2.2.2  มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
   ทิศเหนือ ติดกับชุมชนและพื้นที่การเกษตร 
   ทิศใต้ ติดกับวัดหนองไม้ซุงและทางสัญจร 
   ตะวันออก ติดกับทางสัญจรและพื้นที่การเกษตร 
   ทิศตะวันตก ติดกับทางสัญจรและสระเก็บน้ า 
 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : แผนผังพ้ืนที่ติดต่อ ภาพที่ 3.5 

สัญลักษณ์ : - 
 
 

 

ทิศใต ้

ทิศเหนือ ทิศตะวันออก 

ทิศตะวันตก 



 

 

 

ตารางที่ 3.1  แสดงอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ 
ภาพประกอบ ลักษณะพื้นที ่

 

ทิศเหนือ ติดกับเขตชุมชนและพื้นที่ทางการ
เกษตร 
สรุปการวิเคราะห์ เนื่องจากเขตพื้นที่นี้ติดกับ
เขตชุมชนจึงควรปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดมลภาวะ
เสียง 

 

ทิศใต้ ติดกับวัดและถนนสายรอง  
สรุปการวิเคราะห์ ควรสร้างก าแพงและปลูก
ต้นไม้เพ่ือปูองกัน และลดฝุุน 

 

ทิศตะวันออก ติดกับถนนสายหลัก  
สรุปการวิเคราะห์  เนื่องจากพื้นที่ติดกับถนน
สายหลักท าให้เกิดเสียงรบกวน 

 

ทิศตะวันตก ติดกับถนนสายรองและบ่อ 
สรุปการวิเคราะห์ พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ไม่ได้ใช้งาน
แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่อันตรายควรมีรั้วเพื่อ
ปูองกัน 

 
 3.2.3  สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม  

3.2.3.1  บ้านพักครู เป็นอาคารสร้างใหม่ ชั้นล่างเป็นลานจอดรถเก็บอุปกรณ์ต่างๆ 
ชั้นบนเป็นที่พัก บริเวณรอบอาคารบ้านพักครูด้านหน้าติดกับอาคารเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้านหลัง
ติดกับคลองส่งน้ าและพื้นที่ทางการเกษตร และบริเวณอาคารบ้านพักครูเป็นพื้นที่เป็นมุมอับซึ่งอยู่ด้าน
ในของโรงเรียน 

 

  
ภาพที่  3.6  บ้านพักคร ู
   



 

 

 

  3.2.3.2  อาคารเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นอาคารเรียนหลังใหม่ที่ก่อสร้างมาแทน
หลังเดิมที่ทรุดไป ก่อสร้างเมื่อปี 2561 พึ่งแล้วเสร็จ เป็นอาคารปูน 2 ชั้น ถูกย้ายจากบริเวณอาคาร
เดิมมาบริเวณสนามบอล อยู่บริเวณทางเข้าหลังโรงเรยีน 

 
ภาพที่  3.7  อาคารมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
3.2.3.3  ห้องสมุดของโรงเรียนมีการปรับปรุงทาสีอยู่หลายครั้ง กิจกรรมภายใน

ห้องสมุด มีการเปิดหนังเปิดสารคดีในเวลาพักกลางวันและในบางครั้งเปิดในคาบการเรียนการสอน
เพื่อนให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ด้านหน้าอาคารเป็นอาคารเรียนมัธยมและอาคารเรียนประถม ด้านหลัง
อาคารเป็นพ้ืนที่พักผ่อน 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่  3.8  ห้องสมุด 

 
3.2.3.4  ห้องน้ า มีอยู่ 3 จุด คือ ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ และด้านอาคาร

ประถมทั้งหัวและท้ายอาคาร ซึ่งบริเวณอาคารประถมเป็นห้องน้ าส าหรับบุคลากรภายในโรงเรียน 
ส่วนหลังอาคารเอนกประสงค์ส าหรับมีกิจกรรมในอาคารอเนกประสงค์และผู้ปกครองมารับบุตรหลาน 
บริเวณห้องน้ าทั้ง 3 อาคาร อยู่ติดกับเขตติดต่อโรงเรียนทั้ง 3 จุด 
  

 
ภาพที่  3.9  ห้องน้ า 
 



 

 

 

 3.2.3.5  อาคารเรียนประถม เป็นอาคารเรียน 2 ตอน คือ ตอน ก และ ตอน ข มี 2 
ชั้น แรกเริ่มเดิมที เป็นเพียงแค่อาคารไม้และได้มีการปรับปรุงอาคารและได้เพิ่มอาคารชั้นล่างมาอีก 1 
ชั้น กลายเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นอาคารเรียนไม้ ชั้นล่างเป็นอาคารเรียนปูน ภายในอาคาร
เป็นทั้งอาคารเรียนและห้องประชุมครูขอภายในโรงเรียน บริเวณโดยรอบด้านหน้าอาคารเป็นพื้นที่
เคารพธงชาติ มีพระพุทธรูปและรูปเหมือนรัชกาลที่ 5 ด้านหลังอาคารเป็นเขตติดต่อระหว่างโรงเรียน
และเขตชุมชน 

 
ภาพที่  3.10  อาคารประถมศึกษา 
 

3.2.3.6  อาคารสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเป็นอาคารโล่งกว้างที่สร้างมาเพื่อให้นักเรียน
มาสวดมนต์นั่งสมาธิ ในวันศุกร์ตอนเย็นและท าบุญในวันพระ ในช่วงมีกิจกรรมท าบุญภายในโรงเรียน
ก็จะท าการจัดกิจกรรมที่นี้ด้วย ซึ่งที่นี่เป็นลานกิจกรรมทางศาสนาภายในโรงเรียน บริเวณรอบๆ
อาคารติดกับอาคารเรียนประถม และสนามเด็กเล่น ในเวลาตอนเช้าจะมีแสงแดส่องเข้ามาภายใน
อาคาร 

 

 
ภาพที่  3.11  อาคารวิธีพุทธ 
 
  3.2.3.7  อาคารเรียนปฐมวัย เป็นอาคารเรียนส าหรับน้องเตรียมและเด็กอนุบาล 
เป็นอาคารเรียนที่สร้างได้ไม่นานลักษณะอาคารเป็นเหมือนอาคารยกสูง ลักษณะโดยรอบ ด้านหน้า
อาคารเป็นพ้ืนที่เคารพธงชาติ ได้หลังอาคารเป็นถนนสัญจร  

 

 
ภาพที่  3.12  อาคารปฐมวัย 



 

 

 

  3.2.3.8  โรงกรองน้ า เป็นอาคารส าหรับน้ ากรองที่ใช้ส าหรับดื่มกินภายในโรงเรียน 
ซึ่งเป็นน้ ากรองภายในโรงเรียนเรียนและเป็นน้ าบาดาล อาคารมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว 2 ห้อง 
อยู่ติดกับทางเข้าออกและโรงอาหาร 
 

 
ภาพที่  3.13  โรงกรองน้ า 
 
  3.2.3.9  โรงอาหาร เป็นพื้นที่รับประทานอาหารส าหรับโรงเรียน ลักษณะอาคาร
เป็นอาคารกึ่งยกสูง มีห้องครัวแยกเป็นส่วนห้องของอาคารออกอีกส่วนหนึ่ง อาคารเป็นอาคารโล่งง่าย
แก่การดูแล ด้านหน้าอาคารติดกับทางสัญจรหลักของโรงเรียน ด้านหลังติดกับวัด ในพื้นที่ด้านหลังที่
ติดเป็นพ้ืนที่พระอุโบสถและใกล้กับพื้นที่เก็บอัฐิ และมีต้นโพธิ์ต้นใหญ่ช่วยในการสกรีนสายตา 
 

 
ภาพที่  3.14  โรงอาหาร 
 
  3.2.3.10  ลานอเนกประสงค์ เป็นลานปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมในงานวันเด็ก กิจกรรมนิทรรศการ ในบางครั้งบางคราว บุคลากรภายนอกก็มีการมาขอ
ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดการเลือกตั้ง  การประชุมผู้ใหญ่บ้าน และกิจกรรม
บางอย่าง ลักษณะอาคารเป็นอาคารโล่ง ก่อปูนและมีตะแกรงเหล็กปกปิด ด้านหลังของอาคารติดกับ
วัดและลานโล่ง ด้านหน้าเป็นถนนทางสัญจรหลัก 
 

 
ภาพที่  3.15  ลานอเนกประสงค์ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม ภาพที่ 3.16 
สัญลักษณ์ : 1.  บ้านพักคร ู           6.  ห้องน้ า 
               2.  อาคารมัธยมต้น      7.  อาคารปฐมวัย 
               3.  ห้องสมุด              8.  โรงกรองน้ า 
               4.  อาคารวิธีพุทธ        9.  โรงอาหาร 
               5.  อาคารประถม        10. อาคารอเนกประสงค ์
 

 

 2.2.4  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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  2.2.4.1  ระบบไฟฟูา ไฟฟูาที่ใช้ในพื้นที่โครงการมาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
อ าเภอหนองแค โดยมีหม้อแปลงหลักยิงขามาเชื่อมต่อจากเสาไฟฟูาภายในพื้นที่โครงการ หม้อแปลง
หลักในโครงการจะเช่ือมต่อและจ่ายไฟฟูาไปยังโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง  
 

   
ภาพที ่ 3.17  ระบบไฟฟูา  
 
  2.2.4.2  ระบบประปา น้ าประปาที่ใช้เป็นน้ าจากกรมประปาที่เป็นบ่อน้ าใต้ดินสูบ
ขึ้นมาใช้เอง โดยมีโรงป้ัมน้ าและจ่ายน้ าภายในพื้นที่เองทั้งหน้าโรงเรียนและหลังโรงเรียน โดยพื้นที่
โรงเรียนเป็นพื้นที่จ่ายน้ าใช้ภายในหมู่บ้านด้วย 
 

  
ภาพที ่ 3.18  ระบบประปา  
 
  2.2.4.3  ระบบระบายน้ าเสีย เป็นการระบายน้ าเสียลงสู่ท่อระบายน้ าเป็นระบบราง
ระบายน้ า ที่ใช้ในบริเวณรอบตัวโรงเรียน โดยจะมีแนวรางระบายน้ าอยู่ 2 ฝั่ง บริเวณหน้าอาคาร
ปฐมวัยเละบริเวณสนามบอล 
 

 
ภาพที่  3.19  ระบายน้ าเสีย 



 

 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : ระบบไฟฟูาพื้นที่โครงการ    ภาพที่ 3.20 
สัญลักษณ์ : หม้อแปลงจ่ายไฟฟูา           

               เสาไฟในโครงการ                           

               เสาไฟนอกโครงการ                    
               แนวสายไฟ   

 

หม้อแปลงจ่ายไฟฟูา เสาไฟในโครงการ 



 

 

 

 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : ระบบประปาและระบบระบายน้ า       ภาพที่ 3.21 
สัญลักษณ์  
             ถังเก็บน้ า 
             ถังแชมเปญ 
             แนวรางระบายน้ า 
             แนวท่อประปา 
             เครื่องกรองน้ า 

 

 2.2.5  การสัญจรภายในพื้นที่โครงการ   

รางระบายน้ า 

ถังแชมเปญ 

ถังเก็บน้ า 

เครื่องกรองน้ า 

ท่อประปา 



 

 

 

  ระบบการสัญจรถนนในพื้นที่โครงการสามารถเข้า-ออกได้ทางเดียว เป็นถนนสอง
เลน แต่พื้นที่ถนนในบริเวณวัดยังถูกเป็นทางลัดสาหรับการสัญจรเพื่อเข้าสู่ชุมชมด้านทิศตะวันออก 
 

  
ภาพที่  3.22  การสัญจร 
 

 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : การสัญจรภายในพืน้ที่โครงการ    ภาพที่ 3.23 
สญัลักษณ์ :  
               สัญจรหลกั 
               เสน้ทางสัญจรรอง (ทางเท้า) 
                
 

 



 

 

 

3.2.6  พืชพรรณไม้เดิม  
พืชพรรณตามเดิมของพื้นที่โครงการ เป็นพืชพรรณที่มีอยู่แล้วก่อนจะท าการ

ตรวจสอบและท าการศึกษา 
 
ตารางที่  3.2  พืชพรรณไม้เดิมในโครงการ  

พรรณไม ้ ลักษณะทั่วไป ลักษณะนิสัย ประโยชน์ด้านภูมิทัศน ์  หมายเหตุ 

ตีนเป็ดน้ า 

 

   ใบแน่น ใบมี
น้ ายางสีขาว 
สูง สูงเต็มที่
ประมาณ 12 
เมตร 

เ ป็ น ไ ม้ ที่ ช อ บ
แสงแดด นิยม
ปลูกเพราะความ
สวยงาม เป็นไม้
มงคล 

ใบเยอะและให้ร่มเงาแก่
พื้นที ่
 

ย้าย เนื่องจาก
ต้ น เ ดิ มมี อ ายุ
ม ากแล้ วและ
ข า ด ค ว า ม
สวยงาม 

ราชพฤกษ ์

 

เป็นไม้ยืนต้น
ขนาดกลาง มี
ความสูง 10-
20 เมตร มี
ดอกสีเหลือง 

เป็น ไม้ทนแล้ ง 
ใ ห้ ร่ ม เ ง า ไ ด้ ดี 
ช่ ว ง เ ว ล าออ ก
ด อ ก มี ค ว า ม
สวยงาม 

   ทรงพุ่มสวยงาม เพิ่ม
สี สั น ในพื้ นที่ แ ละชื่ อ
ต้นไมเ้ป็นสิริมงคล 
 

เก็บไว้  เพราะ
สามารถให้ร่ม
เงาแก่พื้นที่ได้ดี 

ชบา 

 

     สูง
ประมาณ 2-5 
เมตร เป็นไม้
เนื้ออ่อน มี
เปลือกที่
เหนียวมากใบ
เป็นใบเด่ียว 

เป็นไม้กลางแจ้ง 
โ ต เ ร็ ว  มี ถิ่ น
ก า เ นิ ด ใ น
ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี
อากาศร้อน 

ให้ความสวยงามและ
การตบแต่งในพื้นที่ได้ดี 

เก็บไว้  เพราะ
ช่วยในการตบ
แต่งพ้ืนที ่

เข็มเชียงใหม ่

 

   ไม้พุม่ขนด
เล็ก แตกกิ่ง
ก้านจ านวน
มาก ทรงพุ่ม
แน่นทึบ ดอก

ออกทั้งปี 

ช อ บ ดิ น ร่ ว น
ระบายน้ า ได้ ดี
แสงแดดร าไร 

ให้ความสวยงามด้าน
พื้นที่และสกรีนสายตา
ในพื้นที ่

เอาไว้ต าแหน่ง
เดิม เพราะเป็น 
แ น ว ส ก รี น

ส า ย ต า แ ล ะ

ความสวยงาม

แก่พื้นที ่

 

 



 

 

 

ตารางที่  3.2  พืชพรรณไม้เดิมในโครงการ (ต่อ) 
ชนิด ลักษณะทั่วไป ลักษณะนิสัย ประโยชน์ด้านภูมิทัศน ์ หมายเหตุ 

กระถินณรงค์

 

เป็นไม้ยืนต้น
ไ ม่ ผ ลั ด ใ บ 
ขนาดกลาง - 
ใหญ่ สูง 10 - 
30 เมตร เรือน
ยอดทรงกลม
ทึบ 

เ ป็ น ไ ม้ โ ต เ ร็ ว 
นิ ย ม ป ลู ก เ พื่ อ
น า ไ ป ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้
หลายอย่าง 

เป็นต้นไม้ที่ปลูกช่วยแก้
ดินเสื่อมโทรม 

 

เก็บไว้  เพราะ
เป็นต้นไม้ช่วย
ในการบ ารุงดิน
และปรับสภาพ
ดิน 

หูกระจง 

 

เ จ ริ ญ เติ บ โ ต
เร็ว ทั้งยังเป็น
ไม้ที่มีทรงพุ่ม
สวยงามแตก
กิ่ ง เป็ นชั้ น  ๆ 
โดยในแต่ ละ
ชั้นจะห่างกัน 

เป็นไม้ที่ต้องการ
น้ า ป า น ก ล า ง 
พุ่มหนาให้ร่มเงา
ได้ดี 

เป็นไม้ที่มีพุ่มเป็นชั้นๆ 
ให้ร่มเงาและช่วยเพิ่ม
ความร่มรื่นในพื้นที่ได้ด ี 
 

เก็บไว้  เพราะ
ช่วยในการให้
ร่มเงาในพื้นที ่

ประดู่อังสนา 

 

   ล า ต้ น สู ง 
15-30 เมตร
การขยายพันธุ์
โดยการเพาะ
เมล็ด 

เป็น ไม้ทรงพุ่ ม
ทึบ กิ่งก้านเยอะ
ให้ร่มเงาได้ด ี

 ช่วยเพิ่มร่มเงาในพื้นที่
และความสวยงามใน
พื้นที ่

เก็บไว้ เป็นไม้
มงคลและเป็น
ไม้ที่ช่วยเพิ่มร่ม
เงาในพื้นที ่

อโศกอินเดีย 

 

ไม้ ไ ม่ ผลั ด ใบ 

ทรงพุ่มเป็นรูป 

ปิ ร า มิ ด  สู ง

เต็มที่ได้ถึง 25 

เมตร กิ่งโน้มลู่

ลงทั้งต้น  

 

นิ ย ม ป ลู ก เ พื่ อ
ความสวยงาม
และให้ร่มเงา 

     ด อ ก มี ก ลิ่ น อ่ อ น 
ปลูกเป็นไม้ประดับและ
เป็นร่มเงา เหมาะที่จะ
ปลูกในพื้นที่แคบ ช่วย
บังลม บังสายตาด้วย
การตัดยอด 

เก็ บ ไ ว้ เพราะ
เป็นต้นไม้ที่ช่วย
ใ ห้ ร่ ม เ ง า ใ น
พื้ น ที่ แ ล ะ
ช่ ว ย กั น
แ ส ง แ ด ด ใ น
พื้นที ่

 



 

 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : พรรณไม้เดิม ภาพที่ 3.24 
สัญลักษณ์ : - 

   หูกระจง               ประดู่อังสนา               

   ราชพฤกษ ์            โมก 

   ตีนเป็ดน้ า              เข็มเชียงใหม่ 

   กระถินณรงค ์         อโศกอินเดีย     

 

 
  
 

Your text 

here 



 

 

 

3.2.7  ลักษณะดิน 

 
ภาพที่  3.25  ชุดดินอยุธยา 
ที่มา : https://oss101.ldd.go.th 
 
ตารางที่  3.3  ลักษณะและคุณสมบัติของดิน 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ 
ความจุ

แลกเปลี่ยน 

แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 

ที่เป็น
ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 

ที่เป็นประโยชน์ 
ความอุดม
สมบูรณ์ 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

25-50 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ า สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 
 

 
ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็น

กรดปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสีเทา สีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทาน้ าตาล มีจุด
ประสีแดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวที่ความลึก 100-150 
เซนติเมตร จะพบผลึกของแร่ยิปซัมและรอยไถลระหว่างชั้นดินบนและดินล่าง ดินมีก ามะถัน 
 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ท านา ต้องแก้สภาพกรดของดินโดยใช้ปูนมาร์ล จะท าให้
พืชใช้ธาตุอาหารในดินได้อย่างเต็มที่ 
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 3.2.8  ลักษณะภูมิอากาศ 
 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย จาก
การศึกษาลักษณะภูมิอากาศในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2555-2559 
  3.2.8.1  อุณหภูมิเฉลี่ยในป ีพ.ศ.2557-2559 
   อุณหภูมิเฉลี่ยจากเดือนมกราคมถึงธันวาคม 29.6 องศาเซลเซียส 

เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ เดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 30.72 องศาเซลเซียส  
เดือนที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ เดือนมกราคม เฉลี่ย 21.72 องศาเซลเซียส

พื้นที่มีอุณหภูมิสูงท าให้ร้อนจึงต้องเพิ่มร่มเงาให้กับพื้นที่ 
 

 
แผนภูมิที ่ 3.1  แสดงอุณหภูมิในช่วง พ.ศ.2557-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
  3.2.8.2  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในปี พ.ศ.2557-2559 

ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยจากเดือนมกราคมถึงธันวาคม เฉลี่ยร้อยละ 63.2 
ค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดคือเดือนกันยายน เฉลี่ยร้อยละ 79.1 
ค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดคือเดือนมกราคม เฉลี่ยร้อยละ 53.2  

เนื่องจากความชื้นในอากาศสูงท าให้อาจรูส้ึกไม่สบายตัวจึงควรเปิดพื้นที่โล่งโปร่งสบาย 
 

 
แผนภูมิที ่ 3.2  แสดงความชื้นสัมพัทธ์ในช่วง พ.ศ.2557-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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  3.2.8.3  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในปี พ.ศ.2557-2559 
   ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยจากเดอืนมกราคมถึงธันวาคม 96.59 มิลลิเมตร 

ปริมาณน้ าฝนสูงสุด คือ เดือนกันยายน 313.68 มิลลิเมตร  
ปริมาณน้ าฝนต่ าสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ 76.2 มิลลิเมตร  

  พื้นที่มีปริมาณน้ าฝนที่มากพอสมควรจึงควรมีการปลูกต้นไม้และเพิ่มการระบายน้ า
ให้ดียิ่งขึ้น 
 

 
แผนภูมิที ่ 3.3  แสดงปริมาณน้ าฝนในช่วง พ.ศ.2557-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  3.2.8.4  ความเร็วลมเฉลี่ยในปี พ.ศ.2557-2559 
   ความเร็วลมเฉลี่ยจากเดือนมกราคมถึงธันวาคม คือ 8.88 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
   ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคม คือ 12.76 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
   ความเร็วลมเฉลี่ยต่ าสุดในช่วงเดือนมกราคม คือ 4.6 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

ควรปลูกพืชพรรณไม้ที่โปร่งโล่งสบายเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี 
 

  
แผนภูมิที ่ 3.4  แสดงความเร็วลมในช่วง พ.ศ.2557-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

0

500

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

ปริ มาณน้ าฝน  

ปริมาณน า้ฝน 

0

20

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

ความ เร็ วลม  

ความเร็วลม 



 

 

 

  3.2.8.5  ปรมิาณแสงแดดเฉลี่ยในปี พ.ศ.2557-2559 
   ปริมาณแสงแดดเฉลี่ยจากเดือนมกราคมถึงธันวาคม คือ 5.96 ชั่วโมง/วัน 
   ปริมาณแสงแดดเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ คือ 7.44 ชั่วโมง/วัน 
   ปริมาณแสงแดดเฉลี่ยต่ าสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม คือ 3.44 ชั่วโมง/วัน 
  ปริมาณแดดเฉลี่ยต่อวันไม่มากแต่ควรหลีกเลี่ยงการออกแดดตลอดทั้งวัน 

 
แผนภูมิที ่3.5  แสดงปริมาณแสงแดดในชว่ง พ.ศ.2557-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 สภาพภูมิอากาศมีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์มาโดยตลอด ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามนุษย์มัก
เฝูาดูและเรียนรู้ลักษณะอากาศ เรียนรู้วิถีทางที่สภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสภาพภูมิอากาศแบบหนึ่ง และหลีกเลี่ยงสภาพภูมิอากาศอีกแบบหนึ่งที่ไม่
เอื้ออ านวยให้เกิดประโยชน์ เพื่อที่จะสามารจัดการกับชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสม ในแต่ละ
สภาพอากาศ เช่น การท าการเกษตร และการเดินทาง เป็นต้น ข้อมูลภูมิอากาศในปัจจุบันจึงนับมี
ประโยชน์ต่อมนุษย ์
 สรุป ในการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ ในปี พ.ศ.2555-2559 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง และการเลือกพรรณไม้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : สภาพภูมิอากาศของพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.26 
สัญลักษณ์ :     

              ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 

              ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

              การโคจรของดวงอาทิตย ์

              พื้นที่ได้รับแสงร าไร 

              พื้นที่ได้รับแสงช่วงบ่าย 

              พื้นที่ได้รับแสงช่วงเช้า   

 

 

              



 

 

 

 
3.2.9  มุมมองทัศนียภาพภายในที่โครงการ 

  มุมมองด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองภายนอกสู่ภายในโครงการด้านหน้าเป็นปูาย
และก าแพงโรงเรียนและถนนสัญจรหลัก โดยอาคารที่ติดกับทางสัญจรหลักเป็นอาคารเรียนปฐมวัย 
และเป็นทางเข้าทางสัญจรหลักของพื้นที่โครงการ 

 
ภาพที่  3.27  มุมมองด้านทิศทิศตะวันออก 
 
  มุมมองด้านทิศเหนือ เป็นมุมมองซึ่งจะเห็นอาคารเรียนประถมและพืชพรรณ
บางส่วนส าหรับช่วยสกรีนสายตา 

 
ภาพที่  3.28  มุมมองด้านทิศเหนือ 
 
  มุมมองด้านทิศใต้ เป็นมุมมองจากวัดมองเข้าสู่ภายในโรงเรียน โดยพื้นที่จะเห็น
อาคารอเนกประสงค์และโรงอาหาร  

 
ภาพที่  3.29  มุมมองด้านทิศใต้ 
 
  มุมมองด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองเข้าภายในพื้นที่โรงเรียนจากพื้นที่สนามบอล 

 
ภาพที่  3.30   มุมมองด้านทิศตะวันตก 



 

 

 

 3.2.10  มุมมองในสู่ภายในสู่ภายนอก 
มุมมองด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองที่มองออกจากภายในสู่ภายนอกลักษณะด้าน

มุมมองจะเห็นทางสัญจรหลักของพ้ืนที่เข้าสู่พื้นที่โครงการบริเวณทางออก 

 
ภาพที่  3.31  มุมมองด้านทิศตะวันออก 
 
  มุมมองด้านทิศเหนือ เป็นมุมมองจากด้านในโรงเรียนเห็นเขตพื้นที่ชุมชนโดยมีต้นไม้
บางส่วนเป็นพื้นที่สกรีนสายตาช่วยบดบังสายตาและเสียงได้บางส่วน โดยบริเวณพื้นที่เขตติดต่อนี้เดิม
เป็นพ้ืนที่คลองส่งน้ าเก่าแต่ได้มีการปรับปรุงโดยการวางท่อขนาดใหญ่และถมดินกลบลงไปเพื่อปูองกัน
เด็กและอนัตรายแก่พื้นที ่

 
ภาพที่  3.32  มุมมองด้านทิศเหนือ 
 
  มุมมองด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองด้านหลังโรงเรียนจากสนามบอล บริเวณพื้นที่
เป็นบ่อน้ าขนาดกลางสามารถเก็บน้ าได้พอสมควรรอบบ่อเก็บน้ าขนาดกลางเป็นถนนดินรอบบ่อน้ า 
บริเวณเขตติดต่อระหว่างบ่อน้ าขนาดกลางและโรงเรียนเป็นคลองส่งน้ า 

 
ภาพที่  3.33  มุมมองด้านทศิตะวันตก 
 
  มุมมองด้านทิศใต้ เป็นมุมมองจากภายในสู่ภายนอกโรงเรียน ลักษณะพื้นที่ ติดต่อ
กับวัดและพื้นที่การเกษตร บริเวณเขตติดต่อวัดจะเห็นต้นยางนาขนาดเล็กที่ก าลังปลูกใหม่ปลูกห่างกัน
พอสมควร และพื้นที่จากสนามบอลสู่พื้นทีภ่ายนอกเป็นพื้นที่ติดกับเขตติดต่อถนนและพื้นที่การเกษตร
กับคลองส่งน้ า 



 

 

 

                                 
ภาพที่  3.34  มุมมองทิศใต ้

 

 
 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : มุมมองภายนอกสู่ภายในโครงการ ภาพที ่3.35 
สัญลักษณ์ :    

 

 

มุมมองภายนอกสู่ภายใน 
 

ทิศตะวันออก ทิศเหนือ 

ทิศตะวันตก ทิศใต ้



 

 

 

 
 
 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : มุมมองภายในสู่ภายนอกโครงการ ภาพที่ 3.36 
สัญลักษณ์ :  
 
 

 
  
  
 

ทิศใต ้

ทิศเหนือ ทิศตะวันออก 

ทิศตะวันตก 

มุมมองภายในสู่ภายนอก 
 



 

 

 

 3.2.10  สรุปการศึกษาด้านลักษณะพ้ืนที่โครงการ 
  จากการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพื้นที่ทัง้สามโซนแบ่งออกเป็นโซนทั้ง 4  ได้ดังนี ้
  Zone A มีขนาดพื้นที่ 2,420 ตารางเมตร คือพื้นที่อาคารเรียน เป็นพื้นที่ส าหรับให้
การศึกษา ได้แก่ อาคารเรียนประถมศึกษา อาคารเรียนปฐมวัยและบ้านพักครู 
  Zone B มีขนาดพื้นที่ 1,160 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ส าหรับรับประทานอาหาร
กลางวันของโรงเรียน และรองกรองน้ าส าหรับกรองน้ าไว้ใช้ในโรงเรียน 
  Zone C มีขนาดพื้นที่ 7,775 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ใหญ่สุดซึ่งเป็นพื้นที่นันทนาการ 
เป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมในการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด ลานอเนกประสงค์ ลานวิธีพุทธ สนาม
เด็กเล่น หรือแม้แต่ลานเคารพธงชาต ิเป็นพ้ืนที่รองรับการจัดกิจกรรมและพักผ่อนที่ใช้ร่วมกัน  
  Zone D มีขนาดพื้นที่ 13,348 ตารางเมตร สนามบอลขนาดใหญ่ของโรงเรียน โดย
ในบริเวณสนามบอลจะมีต้นกระถินณรงค์อยู่เป็นจ านวนพอสมควร 
 
ตารางที่  3.4  สรุปการแบ่งพื้นที่ 

พื้นที ่ ลักษณะพืน้ที ่
Zone A 

 

 

 

 

     เป็นพื้นที่ของการศึกษาโดยพื้นที่ Zone A มีอาคารที่เป็น
พื้นที่การศึกษาได้แก่ อาคารเรียนประถมศึกษา อาคารเรียน
ปฐมวัย รวมถึงมีบ้านพักครู โดยอาคารเรียนที่ใช้งานหลักได้แก่
อาคารเรียนประถมศึกษา เนื่องจากเป็นอาคารหลักและอาคาร
ประสานงาน มีห้ อ งประชุ มและมีพื้ นที่ ส าหรั บรองรั บ
บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ  
     พื้นที่ด้านหน้าอยู่ติดกับถนน และด้านหลังอยู่ติดกับบริเวณ
ชุมชน โดยพื้นที่ด้านหน้าอาคารทั้ง 3 อาคาร อยู่ติดกับลาน
กิจกรรม และพื้นที่เคารพธงชาต ิ
     ด้านหลังอาคารเรียนประถมศึกษาอยู่ติดกับเขตชุมชน ส่งผล
ให้เกิดเสียงรบกวน ด้านหลังอาคารเรียนมัธยมอยู่ติดกับคลองส่ง
น้ าหลักและพื้นที่ทางการเกษตร ในช่วงฤดูการเกษตรจะเกิด
เสียงรบกวน ด้านหลังอาคารเรียนปฐมวัยอยู่ติดกับถนนสายหลัก 
ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนเมื่อรถยนต์แล่นผ่าน 

 

 

 



 

 

 

ตารางที่  3.4  สรุปการแบ่งพื้นที่ (ต่อ) 
พื้นที ่ ลักษณะพื้นที ่

Zone B 

 

 

     เป็นพื้นที่โรงอาหารด้านอาณาเขตติดต่อ ทิศตะวันออกติด
กับถนนสายหลักและทิศใต้ติ ดกับวัด  โซนพื้ นที่ ส าหรับ
รับประทานอาหาร ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่บริเวณทางเข้าออก  
     ภายในพื้นที่รับประทานอาหารมีอาคาร 2 อาคาร ได้แก่ 
อาคารปั้มน้ าบาดาลส าหรับแจกจ่ายน้ าประปาภายในโรงเรียน 
และอาคารโรงอาหาร 
     เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดกับวัด ซึ่งพื้นที่ติดต่อเป็นลานโล่งท าให้
ได้รับลมร้อนจากพื้นที่วัด อีกทั้งยังอยู่ติดกับบริเวณสถานที่เก็บ
อัฐิ และพื้นที่ด้านหน้าอยู่ติดกับถนนใหญ่ส่งผลกระทบในด้าน
ของฝุนุละออง 

Zone C 

 

 

 

     เป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณส่วนกลางของพื้นที่โครงการ อาคาร
อเนกประสงค์ด้านทิศใต้มีพื้นที่ติดกับวัด  
     ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมและนันทนาการ ภายใน
พื้นที่ประกอบไปด้วย อาคารอเนกประสงค์ ลานวิถีพุทธ 
ห้องสมุด พื้นที่เคารพธงชาติ สนามเด็กเล่น และพื้นที่ส าหรับ
พักผ่อน ในบางครั้งจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาขอใช้สถานที่เพื่อ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเลือกตั้ง การเข้าค่าย การจัดกิจกรรม
ภายในชุมชน 
     สนามเด็กเล่นไม่ได้มาตรฐาน มีการเทพื้นด้วยปูนซีเมนต์ ซึ่ง
ก่อให้ เกิดอันตรายในการเล่นของเด็ก เนื่อ งจากเป็นพื้น
ปูนซีเมนต์ไม่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ อีกบริเวณสนามเด็ก
เล่นมีต้นไม้เป็นบางส่วน และเป็นไม้ที่ไม่ให้ร่มเงาส่งผลให้
แสงแดดสามารถส่องผ่านถึงตัวผู้ใช้พื้นที่ได้โดยตรง 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที่  3.4  สรุปการแบ่งพื้นที่ (ต่อ) 
พื้นที ่ ลักษณะพื้นที ่

Zone D 

 

 

     เป็นพื้นที่สนามฟุตบอลขนาดใหญ่ ด้านทิศเหนือติดกับพื้นที่
ทางการเกษตรและคลองส่งน้ า ทิศตะวันตกติดกับคลองส่งน้ าและ
บ่อเก็บน้ าขนาดกลาง  
     ลักษณะเป็นลานโล่งโดย บริเวณทิศเหนือและทิศตะวันตกถูก
ล้อมรอบโดยต้นกระถินณรงค์เป็นจ านวนมาก  
     สนามฟุตบอลมีขนาดใหญ่มากเกินความต้องการ จึงท าให้มี
การดูแลที่ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดพื้นที่เสื่อมโทรมซึ่งส่วนใหญ่จะถูก
ปกคลุมด้วยดินมากกว่าหญ้า และมีต้นกระถินณรงค์อยู่ เป็น
จ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3.2.11  รายละเอียดผู้ใช้โครงการ 
  ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงซึ่ งเป็นโครงการที่มี
ความส าคัญต่อนักเรียน อาจารย์ นักการภารโรง ผู้ปกครอง และบุคลากรทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชม และ
เข้ามาท ากิจกรรมต่างๆ ของพื้นที่นั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ให้ความรู้ของกิจกรรมนันทนาการ สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกาย ด้วยเหตุนี้จึงต้องท าการศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนและ
พฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงการ การออกแบบพื้นที่โครงการนี้ให้สอดคล้องตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน เราจึงได้ท าการศึกษาผู้ใช้โดยการท าแบบสอบถามข้อมูลถึงความต้องการ
ของกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้พื้นที่โครงการเพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการของผู้ใช้บริการ
จริงๆ ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
 
ตารางที่  3.5  โครงสร้างหลักสูตรระดับอนุบาล 

เรื่องที่ควรรู ้
หน่วยการเรียนรู ้

ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 
เรื่องเกี่ยวกับตัวเรา - ตัวเรา 

ประสาทสัมผัส 
ปลอดภัยไว้ก่อน 
อาหารดีมีประโยชน์ 

- ตัวเรา 
ประสาทสัมผัส 
ปลอดภัยไว้ก่อน 
อาหารดีมีประโยชน ์

เรื่องเกี่ยวกับบุคคล 
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

- โรงเรียน 
บ้าน 
ชุมชน 
บุคคลส าคัญ 
วันส าคัญ 

- โรงเรียน 
บ้าน 
ชุมชน 
บุคคลส าคญั 
วันส าคัญ 

เรื่องราวเกี่ยวกับ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ

- สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา - ของเล่น 
ยานพาหนะ 
สิ่งมหัศจรรย ์
การสื่อสาร 

- ของเล่น 
ยานพาหนะ 
สิ่งมหัศจรรย ์
การสื่อสาร 

 
 
 
 



 

 

 

ตารางที่  3.6  โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รายวิชาพื้นฐาน       
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

80 80 80 80 80 80 

ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม       
หน้าที่พลเมือง 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 80 80 80 80 80 80 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมแนะแนว 50 50 50 50 50 50 

ลูกเสือ–ยุวกาชาด 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 10 10 10 10 10 

สนทนาภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาจีน - - - 40 40 40 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้  200   200  

รวมเวลาทั้งสิ้น (ชั่วโมง)  1,260   1,260  



 

 

 

ตารางที่  3.7  โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 
รายวิชาพื้นฐาน    
ภาษาไทย 120 120 120 
คณิตศาสตร ์ 120 120 120 
วิทยาศาสตร ์ 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

120 120 120 

ประวัติศาสตร์ 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 880 880 
รายวิชาเพิ่มเติม    
คอมพิวเตอร ์ 40 40 40 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 
ภาษาจีน 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 120 120 120 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
ลูกเสือ–ยุวกาชาด 25 25 25 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน ์

15 15 15 

ชุมชน 40 40 40 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้  200  

รวมเวลาทั้งสิ้น (ชั่วโมง) 1,320 
 



 

 

 

  3.2.11.1  ผู้ใช้ประจ า หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นระยะต่อเนื่องเป็นเวลานานและสม่ าเสมอ มีบทบาทและ
หน้าที่ในโรงเรียนเป็นชีวิตประจ าวัน เช่น นักเรียน อาจารย์ นักการภารโรง โดยกลุ่มผู้ใช้ประจ ามีพื้นที่
ท ากิจกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งมีอาณาเขตอย่างจ ากัดของพื้นที่ประกอบกิจกรรมในแต่ละวัน ลักษณะ
การใช้พื้นที่การเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยแบ่งออกเป็นห้องอย่างชัดเจน และ
สัดส่วนพื้นที่ภายนอกอาคารการใช้พักผ่อนหรือเล่นกีฬาหรือท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ พฤติกรรม
ของผู้ใช้ประจ าของผู้ใช้โครงการสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
   1)  นักเรียน มีการใช้พื้นที่ภายในโครงการตลอดทั้งวันตั้งแต่ในช่วงเช้า มี
การใช้พื้นที่ในการเข้าแถวเคารพธงชาติ ช่วงกลางวัน มีการใช้พื้นที่บริเวณอาคารโภคชนาการในการ
รับประทานอาหาร พื้นที่นั่ง พักผ่อนที่มีร่มเงา ภายในอาคารเรียน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
และช่วงเย็น มีการใช้พื้นที่ในการเดินทางกลับบ้าน นั่งพักผ่อนที่มีร่มเงา เรียนพิเศษนอกเวลาตาม
ห้องเรียนภายในอาคาร สนามเด็กเล่น สนามกีฬาเพื่อออกก าลังกายก่อนกลับบ้าน 
   2)  คณะอาจารย์ มีการใช้พื้นที่ภายในโครงการท ากิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ใน

การท าการเรียนการสอน ในบางส่วนอาศัยอยู่ ในโครงการจะใช้พื้นที่ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงเช้า ช่วง

กลางวัน และช่วงเย็น มีการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งนักเรียนเดินทางกลับบ้าน เดินตรวจตราตาม

พืน้ที่ภายในโครงการต่างๆ และเป็นสถานที่พักผ่อนในบางเวลา 

   3)  นักการภารโรง มีการใช้พื้นที่ภายในโครงการในบางพื้นที่ทั้งภายในตัว

อาคาร นอกอาคารและบริเวณรอบโครงการ มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด และความปลอดภัยใน

บริเวณโดยรอบของพื้นที่โครงการทั้งช่วงเช้า ช่วงกลางวัน และช่วงเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที  3.8  สรุปจ านวนผู้ใช้โครงการ ปี พ.ศ.2560 

ล าดับที ่ บุคลากรผู้ใช้พืน้ที่โครงการ 
จ านวนผู้ใช้โครงการ 

เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) 
1 ผู้บริหาร 1 - 
2 อาจารย์ประจ า 5 6 
3 ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว 1 3 
4 ครูอัตราจ้าง - 2 
5 นักเรียนอนุบาล 1 4 7 
6 นักเรียนอนุบาล 2 7 11 
7 นักเรียนประถมศึกษาช้ันปีที ่1 11 10 
8 นักเรียนประถมศึกษาช้ันปีที ่2 7 8 
9 นักเรียนประถมศึกษาช้ันปีที ่3 7 12 
10 นักเรียนประถมศึกษาช้ันปีที่ 4 5 3 
11 นักเรียนประถมศึกษาช้ันปีที ่5 11 9 
12 นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 5 7 
13 นักเรียนมธัยมศึกษาช้ันปี ที่ 1 15 10 
14 นักเรียนมธัยมศึกษาช้ันปี ที่ 2 7 9 
15 นักเรียนมธัยมศึกษาช้ันปี ที่ 3 15 10 
16 นักการภารโรง 1 - 

รวมจ านวนผู้ใช้โครงการ 102 107 
รวมผู้ใช้โครงการทั้งเพศชายและเพศหญิง 209 

 
  3.2.11.2  ประเภทของผู้ใช้โครงการ ผู้ใช้ชั่วคราว การศึกษาผู้ใช้กลุ่มชั่วคราว ได้
ศึกษาจากการใชก้ารสังเกตและการสอบถามตัวอย่างประชากร เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการ
เลือกประชากรกลุ่มเปูาหมายในแต่ละช่วงอาย ุระดับการศึกษา และอาชีพ ตามสัดส่วนของการเข้ามา
ใช้งานในพื้นที่โดย และได้ท าการศึกษาประชากรกลุ่มเปูาหมายที่เข้ามาใช้ประกอบกิจกรรมภายใน
พื้นที่โครงการ 

วิธีการศึกษาประชากรกลุ่มเปูาหมาย จากการศึกษาประชากรในแต่ละ
กลุ่มเปูาหมายนั้น พบว่าโดยทั่วไปจะมีลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น มี
การรับราชการ มีการพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน การใช้ชีวิตแบบครอบครัว  
 
 



 

 

 

ตารางที่  3.9  จ านวนแบบสอบถามของประชากรกลุ่มเปูาหมาย 

ผู้ประเมินแบบสอบถาม จ านวนบุคลากร (คน) จ านวนแบบสอบถาม (คิดเป็นร้อยละ) 

ผู้บริหาร 1 5.26 
อาจารย์ประจ า 11 57.89 
ลูกจ้างประจ า 4 21.06 
ครูอัตราจ้าง 2 10.53 
นักการภารโรง 1 5.26 

รวม 19 100 
  
 เพื่อให้การเก็บข้อมูลทางด้านบุคคลากรกลุ่มเปูาหมายในแต่ละช่วงอายุ ระดับการศึกษาและ 
อาชีพ จึงได้ท าการก าหนดการออกแบบสอบถาม ให้แก่ผู้ใช้พื้นที่คืออาจารย์และบุคลากรภายใน
โรงเรียน โดยมีการสอบถามข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทั่ว ไปการใช้พื้นที่ภายในโรงเรียน และข้อเสนอแนะ
ด้านกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
 ในการศึกษาได้แบ่งหัวข้อในแบบสอบถามแต่ละตอนดังนี้ คือ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 
   1.1  เพศ 
   1.2  อายุ 

1.3  การศึกษา 
1.4  สถานภาพ 
1.5  อาชีพ 

  ตอนที่  2  ข้อมูลการใช้พื้นทีโ่ครงการโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
   2.1  ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
   2.2  ช่วงระยะเวลาการเข้าใช้พื้นที่นันทนาการ 
   2.3  ระยะเวลาว่างส าหรับท ากิจกรรมนันทนาการ 
   2.4  พื้นที่ภายในโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงท่านใช้กิจกรรมใดบ้าง 
   2.5  ท่านคิดว่าพื้นที่โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงเหมาะสมต่อการท ากิจกรรม
นันทนาการหรือไม ่
  ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
   3.1  ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมในพื้นที ่
    3.1.1  พื้นที่นันทนาการแบบออกก าลังกาย 
    3.1.2  พื้นที่นันทนาการแบบพักผ่อน 



 

 

 

    3.1.3  สิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่โครงการ 
   3.2  ข้อมูลความต้องการด้านกิจกรรมนันทนาการพักผ่อนและสิ่งอ านวย
ความสะดวกในพื้นที่ที่ต้องการเพิ่ม 
    3.2.1  พื้นทีน่ันทนาการแบบพักผ่อน 
    3.2.2  สิ่งอ านวยความสะดวก 
  3.2.11.3  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โครงการ 
   จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามได้สรุปข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่กรอก
แบบสอบถามเพื่อน าไปใช้พิจารณาด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้ใช้โครงการดังนี้ การศึกษา
พบว่ากลุ่มบุคลากรคิดเป็นเพศชายร้อยละ 44.44 เป็นเพศหญิงร้อยละ 66.66 พบกลุ่มบุคลากร 
เปูาหมายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุต่ ากว่า ช่วงระหว่างอายุ 30-60 ปี  
  3.2.11.4  ข้อมูลการใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
   จากการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ โดยศึกษาจากเอกสารด้าน
พฤติกรรมของมนุษย์ในระดับช่วงอายุต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือกกิจกรรมนันทนาการและการสอบถาม
จากบุคลากรในกลุ่มเปาูหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  ช่วงเวลาในการเข้าใช้พื้นที่นันทนาการ 
    จากการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า ช่วงเวลาในการเข้าใช้พื้นที่
โรงเรียน ช่วงเช้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ช่วงกลางวันคิดเป็นร้อยละ 30 ช่วงเย็นคิดเป็นร้อยละ 40 
   2)  กิจกรรมที่ท าในพื้นที่โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
จากการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า กิจกรรมพักผ่อนเป็นร้อยละ 40 กิจกรรมออกก าลังกายคิดเป็น
ร้อยละ 30% กิจกรรมการเล่นกีฬาคิดเป็นร้อยละ 30  
   3)  คุณคิดว่าพื้นที่โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงเหมาะสมต่อการท ากิจกรรม
นันทนาการหรือไม่ จากการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100 
   4)  ความต้องการด้านกิจกรรมนันทนาการ การพักผ่อน และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
   ตอนที่  1 ความต้องการประเภทพักผ่อน ได้มีความต้องการตามล าดับดังนี ้
    1.1  มีพื้นที่พกัผ่อน เช่น นั่งเล่น นั่งพักผ่อน 
    1.2  มีการจัดพืชพรรณบริเวณสวนหย่อมให้สวยงาม 
   ตอนที่  2 ความต้องการประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก 
    1.1  ถังขยะ 
    1.2  โต๊ะสนาม 
    1.3  ที่จอดรถ 
    1.4  ลานออกก าลังกาย 
    1.5  รัว้กั้นเขต 



 

 

 

ตารางที่  3.10  สรุปลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้ประจ า 
ประเภทผู้ใช ้ ลักษณะพฤติกรรม ความต้องการต่อพื้นที่โครงการ 

ผู้อ านวยการ 
คณะอาจารย ์

- มี การ ใช้พื้ นที่ ภายในโครงการท า
กิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ เป็นที่สถานที่
พั กผ่ อน  ท าการ เ รี ยนการสอน  ใน
บางส่วนอาศัยอยู่ในโครงการจะใช้พื้นที่
ตลอดเวลาตั้งแต่เช้ากลางวัน และช่วง
เย็น มีการท ากิจกรรมต่างๆ 

- ต้องการพื้นที่พักผ่อน ที่จอดรถ
เพียงพอส าหรับอาจารย์ทางเดินเท้า
และภูมิทัศน์ที่ให้ร่มเงาและสวยงาม 

นักเรียน 
- ปฐมวัย 
  
 
- ปฐมศึกษา 
 
 
 
 
 - มัธยมศึกษา 
    ตอนต้น 

- ปฐมวัย มีการใช้งานตรงบริเวณสนาม
เด็กเล่นบริเวณเด็กอนุบาลในช่วงเช้าและ
หลังเลิกเรียน เด็กๆส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่
บริเวณอาคารเรียนปฐมวัย 
 - ปฐมศึกษา มีการใช้พื้นที่สนามเด็กเล่น
ส าหรับการท ากิจกรรมนันทนาการ
ในช่วงพักกลางวันและช่วงเย็น เด็กผู้ชาย
มักจะหาพื้นที่พักผ่อนจับกลุ่มกันซึ่งต่าง
จากเด็กผู้หญิงที่มักจะจับกลุ่มสนทนากัน 
- มัธยมศึกษาตอนต้น ในช่วงพักกลางวัน

แล้วช่วงเลิกเรียน นักเรียนชายมักใช้เวลา

ว่างไปกับการเล่นกีฬา ส่วนในด้านของ

นักเรียนหญงิส่วนใหญมั่กใช้เวลาว่างหา

พื้นที่พักผ่อนในการจับกลุ่มสนทนา 

- ต้องการพื้นที่พักผ่อน เป็นซุ้ม/ศาลา 
พื้นที่ความเป็นส่วนตัวทางเดินเท้า
และภูมิทัศน์ที่ให้ร่มเงาและสวยงาม 
พื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ เช่นสนามเด็กเล่น เป็นต้น 

นักการภารโรง - มีการใช้พื้นที่ภายในโครงการในบาง
พื้นที่ทั้งภายในตัวอาคารและบริเวณรอบ
โครงการเพื่อท าหน้าที่หน้าที่ท าความ
สะอาดตรวจสอบความปลอดภัยภายใน
อาคารและโดยรอบ 

- พื้นที่พักผ่อนส่วนตัว ทางเดินเท้า
และภูมิทัศน์ที่ดูแลรักษาง่าย 

   
  3.2.11.5  กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ กลุ่มบุคคลที่ใช้พื้นที่เป็นครั้งคราวในระยะเวลาสั้น
ตามบทบาทเฉพาะในช่วงที่ใช้พื้นที่ลักษณะการใช้กลุ่มนี้จะไม่มีพื้นที่ใช้สอยประจ า ผู้ใช้จะไม่มีความ
ผูกพันทางจิตใจกับสภาพแวดล้อมเหมือนผู้ใช้พื้นที่ประจ า พฤติกรรมของผู้ใช้ชั่วคราวของผู้ใช้
โครงการสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 



 

 

 

  ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มีการใช้พื้นที่โครงการนอกอาคารเรียนเพราะมารับ-ส่งนักเรียน 
ส่วนอีกกรณีหนึ่งจะใช้พื้นที่โครงการภายในอาคารเรียนในการมอบตัวนักเรียน หรือประชุมตามที่
โรงเรียนได้ก าหนดไว้มีเนื่องจากมีการประชุมผู้ปกครอง 
 
ตารางที่  3.11  สรุปลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้ชั่วคราว 

ประเภทผู้ใช ้ ลักษณะพฤติกรรม ความต้องการต่อพื้นที่โครงการ 
ผู้ปกครอง - มีการใช้พื้นที่โครงการเพื่อในการรับส่ง

นักเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็นบริเวณ
ทางเข้า-ออกของพื้นที่โครงการหรืออีก
กรณีหนึ่ งคือทางโรง เรี ยนมีการจัด
ประชุมผู้ปกครอง อาจจะใช้ห้องประชุม
และหอประชุมในการท ากิจกรรม 

- ต้องการพื้นที่นั่ง พักผ่อนใต้ร่มไม้
หรือศาลาส าหรับรอรับนักเรียนหรือ
รอท ากิจกรรมของโรงเรียน ควรมี
พื้ นที่  อ่ านหนั งสื อ ไว้ ส าหรั บ ให้
ผู้ปกครองได้นั่ง อ่านขั้นเวลา 

 
  3.2.11.6  สรุปกิจกรรมของผู้ใช้พื้นที่โครงการ 
ตารางที่  3.12  สรุปกิจกรรมของผู้ใช้พื้นที่โครงการ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง มีการเข้าใช้พ้ืนที ่
พื้นที่การสัญจร 1. ทางสัญจรสายหลัก ได้แก่ ทางเขาสู่

โครงการ   
พื้นที่การสัญจรทั้งหมด 
การใช้พ้ืนที่ 2,150 ตารางเมตร 

 
2. ทางสัญจรสายย่อย ได้แก่ ทางเข้าสู่
กิจกรรมต่างๆ 

 
พื้นที่พักผ่อน น่ัง พักผ่อนและ 

พบปะพูดคุยกัน 
 

มีการใช้พื้นที่  440 ตารางเมตร 

 
  

 
 



 

 

 

ตารางที่  3.12  สรุปกิจกรรมของผู้ใช้พื้นทีโ่ครงการ (ต่อ) 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง มีการเข้าใช้พ้ืนที ่

พื้นที่
นันทนาการ 

1.  สนามฟุตบอล ใช้พื้นที่ 12,678 ตารางเมตร 

 
2.  พื้นที่นันทนาการ 7,775 ตารางเมตร 

 
พื้นที่การดูแล
รักษาและบริการ 

1.  ระบบระบายน้ า 
 
 
 

ไม่สามารถคิดเป็นตารางเมตรได้
ระบบระบายน้ า 

 
2.  ระบบไฟฟูา ไม่สามารถคิดเป็นตารางเมตรได้

ระบบไฟฟูา 

 
3.  ถังขยะ วางทั้งหมด 7 อาคาร 9 ถัง 

 
4.  ห้องน้ า มีทั้งหมด 4 อาคาร 3 จุด 

 



 

 

 

  3.2.11.7  สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 
ตารางที่  3.13  สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 

ล าดับ กิจกรรม ด้านบรรยากาศ 
ภาพของกิจกรรมที่จะ 

เกิดขึ้น 
1 พื้นที่ส่วนการศึกษา  

พื้นที่ (Zone A)  
มีขนาดพ้ืนที่
ประมาณ 2,420 
ตารางเมตร  
- อาคารประถมศึกษา 
- อาคารปฐมวยั 
- บ้านพักคร ู

เป็นพื้นที่ ระหว่างทิศเหนือและทิศ
ตะวันออก ทิศเหนือเป็นบริเวณที่ติด
กับเขตชุมชนมีเพียงรั้วลวดหนามกั้น 
และบริเวณอาคารปฐมวัยติดกับถนน 
- ควรปลูกต้นไม้กั้นบริเวณติดต่อกับ
เขตชุมชนเพื่อบดบังสายตาและลด
เสียงจากชุมชน 
- แก้ไขเรื่องก าแพงจากลวดหนามเป็น
ก าแพงที่ได้มาตรฐานส าหรับพื้นที่ 
- พื้นที่ด้านข้างอาคารเรียนปฐมวัยเป็น
ควรถูกจัดเป็นสนามเด็กเล่นส าหรับเด็ก
ป ฐ ม วั ย โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการของเด็ก 

 

 

 
 

2 
พื้นที่ส่วนรับประทาน
อาหาร 
พื้นที่ (Zone B) มี
ขนาดพื้นที่ประมาณ 
1,160 ตารางเมตร 
- โรงอาหาร 
- โรงกรองน้ า 

เป็นพื้นที่ระหว่างทิศตะวันออกและทิศ
ใต้ของพื้นที่ติดกับถนนสายหลักและวัด
หนองไม้ซุงบริเวณที่เห็นชัดเจนเป็น
ลานโล่งของวัดและพระอุโบสถของวัด
ซึ่งบริเวณพระอุโบสถเป็นที่เก็บอัฐิ  
- ควรจัดการเรื่องต้นไม้เพื่อให้เป็นแนว
ลดการมองเห็นและลดลมร้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที่  3.13  สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม ด้านบรรยากาศ 
ภาพของกิจกรรมที่จะ 

เกิดขึ้น 
3 พื้นที่ส่วนนันทนาการ 

พื้นที่ (Zone C)  
มีขนาดพ้ืนที่
ประมาณ 7,775 
ตารางเมตร 
- ห้องสมุด  
- ลานอเนกประสงค์  
- ลานวิธีพุทธ  
- สนามเด็กเล่น 
- พื้นที่เคารพธงชาติ 

เนื่องจากพื้นที่อยู่พื้นที่ทางด้านบริเวณ
กลางถึงบริเวณทิศใต้ เป็นบริเวณพื้นที่ที่
เป็นพื้นที่กิจกรรมของและพักผ่อน มี
พรรณไม้เป็นจุดๆ และไม่ค่อยมีร่มเงา  
- ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ให้มีความร่มเย็น 
- จั ดท าพื้ นที่ ส าหรับกิ จกรรม  และ
พักผ่อนให้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
- ควรปรับปรุง สนามเด็กเล่นให้มีความ
ปลอดภัย และเรื่องความร่มรื่นให้ดีขึ้น 

 
 

4 พื้นที่ส่วนสนามฟุตบอล 
พื้นที ่(Zone D)  
มีขนาดพ้ืนที่ 
ประม าณ  1 3, 348 
ตารางเมตร 
- สนามฟุตบอล 
- อาคารเรียนมัธยมต้น 

เป็นพ้ืนที่ด้านหลังสุดของโรงเรียน จึงขาด
การดูแลมีต้นไม้เดิมอยู่ปริมาณที่เยอะ
มาก และมีสนามบอลที่ใหญ่มาก จึงท าให้
พื้นที่เสื่อมโทรม 
- ควรสร้างกิจกรรมในพื้นที่เพื่อดึงคนเข้า
มาใช้พื้นที่จะท าให้เกิดการดูแล ไม่ว่าจะ
เป็น เพิ่มโต๊ะเก้าอี้ให้บริเวณนั้นเป็นที่
พักผ่อน สามารถดัดแปลงได้เยอะเพื่อดึง
คนเข้ามา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 3.2.12  Bubble Diagram 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : Bubble Diagram ภาพที่ 3.37 
สัญลักษณ์ :  
 
 

 

    
 
 
 
 
 

พรรณไม ้
อาคาร 

พื้นที่ออกก าลังกาย 
ลานจอดรถ 
บ่อน้ า 

ทางสัญจร 

ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ 

แนวปดิกั้นสายตา 

นันทนาการ 



 

 

 

 3.2.13  Site Relation 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.38 
สัญลักษณ์ :  
 
 

 

 
 

Zone A  2,420    ตารางเมตร  

Zone B  1,160    ตารางเมตร

Zone C  7,775    ตารางเมตร 

Zone D  13,348  ตารางเมตร

 A  

B 

D 

 C  

ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ 



 

 

 

บทที่  4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคา 

 

4.1  ผลงานการออกแบบ

 
ภาพที่  4.1  บทน า (Introduction)  



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.2  การวิเคราะห์พื้นที่ (Site Analysis)  



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.3  การวิเคราะห์พื้นที่ (Site Analysis)  



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.4  การวิเคราะห์พื้นที่ (Site Analysis)  



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.5  แนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept Design)  



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.6  ผังแม่แบบ (Master Plan) 



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.7  ไฟสนาม (Lighting Plan) 



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.8  ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone A) 



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.9  Perspective Zone A 



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.10  ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone B) 



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.11  Perspective Zone B 



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.12  ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone C) 

 



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.13 Perspective Zone C 



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.14  ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone D) 
 



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.15  Perspective Zone D 



 

 

 

 
ภาพที ่ 4.16  สิ่งก่อสร้าง (Detail Element)  

 
 
 



 

 

 

4.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน ์
ตารางที่  4.1  งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ (Softscape) 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาวัสดุ/ 

หน่วย (บาท) 

ค่าแรง/หน่วย 

(บาท) 

รวมค่าวัสดุ 

และค่าแรง (บาท) 
Zone A 

1 หมัน Ø 5 นิ้ว 6 ต้น 6,500.00 1,000.00 45,000.00 

2 หญ้าแดง 0.8 เมตร 40 ถุง 25.00 5.00 1,200.00 

3 โมก Ø 1.5 เมตร 70 ต้น 200.00 50.00 17,500.00 

4 แก้ว Ø 2 เมตร  4 ต้น 50.00 10.00 240.00 

5 หน้าวัว 4 นิ้ว 15 ถุง 25.00 5.00 450.00 

6 ทองอุไร Ø 1 เมตร 20 ต้น 30.00 5.00 700.00 

Zone B 

1 ราชพฤกษ์ Ø 5 นิ้ว 4 ต้น 5,500.00 1,000.00 26,000.00 

2 หนวดปลาหมึก Ø 5 เมตร 25 ถุง 25.00 5.00 750.00 

3 แก้ว Ø 2 เมตร 10 ต้น 50.00 10.00 600.00 

Zone C 

1 ประดู่ Ø 5 นิ้ว 11 ต้น 6,000.00 1,000.00 77,000.00 

2 ทองอุไร Ø 0.5 20 ต้น 30.00 5.00 700.00 

3 หูกระจง Ø 5 นิ้ว 6 ต้น 6,000.00 1,000.00 42,000.00 

4 เข็ม Ø 3 นิว้ 100 ต้น 25.00 5.00 3,000.00 

5 หญ้าแดง 0.8 เมตร 20 ถุง 25.00 5.00 600.00 

6 หน้าวัว 4 นิ้ว 10 ถุง 25.00 5.00 300.00 

Zone D 

1 หูกระจง Ø 5 นิ้ว 4 ต้น 6,000.00 1,000.00 28,000.00 

2 ราชพฤกษ์ Ø 5 นิ้ว 9 ต้น 5,500.00 1,000.00 58,500.00 

3 โมก Ø 1.5 เมตร 30 ต้น 200.00 50.00 7,500.00 

วัสดุปลูก 

1 ไมยู้คาลิปตัส 250 ท่อน 30.00 10.00  10,000.00 

2 ดินปลูก 2,000 ถุง 18.00 - 360,000.00 

3 ทรายหยาบ 43.45 ลบ.ม. 360.00 91.00 19,613.95 

รวมงานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) 699,653.95 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางที่  4.2  งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ (Hardscape)  
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาวัสดุ/ 

หน่วย (บาท) 

ค่าแรง/หน่วย 

(บาท) 

รวมค่าวัสดุ 

และค่าแรง (บาท) 
สนามกีฬา 

1 สนามฟุตบอล  1 สนาม 401,400.00 - 401,400.00 

อาคาร 

1 พื้นไม้เทียม 40 ตร.ม. 110.00 40.00 6,000.00 

2 โรงเก็บของ 1 หลัง 96,000.00 - 96,000.00 

บริเวณทางเดิน 

1 ที่นั่งรอบต้นไม้พิง 1 ชุด 950.00 - 950.00 

2 ที่นั่งรอบต้นไม้ 7 ชุด 950.00 - 6,650.00 

3 ถังขยะ 9 ใบ 1,500.00 - 13,500.00 

4 ตะแกรงเหล็ก  150 ชิ้น 900.00 - 135,000.00 

ไฟส่องสว่าง 

1 ไฟติดเสาไฟ 12 ชุด 2,500.00 - 30,000.00 

2 ไฟส่องต้นไม้ 4 ชุด 950.00 - 3,800.00 

3 ไฟทางเดิน 4 ชุด 2,300.00 - 9,200.00 

ก าแพง 

1 ก าแพง 79 ช่อง 5,500.00 - 434,000.00 

เครื่องเล่นเด็ก 

1 ทรายรองพื้น 40 ตร.ม. 360.00 36.00 16,560.00 

2 แผ่นปูบล็อกยาง 300 ตร.ม. 120.00 30.00 45,000.00 

3 ชิงช้าโซ่ 4 ที่นั่ง 2 ชุด 25,000.00 - 50,000.00 

4 ลูกโลก 1 ชุด 9,500.00 - 9,500.00 

5 ม้าหมุน  2 ชุด 4,500.00 - 9,000.00 

6 เชือกถัก 1 ชุด 4,500.00 - 4,500.00 

7 ไม้กระดก  4 ชุด 4,500.00 - 18,000.00 

8 ม้านั่ง 8 ชุด 550.00 - 4,400.00 

9 บันไดลื่น 2 ชุด 7,500.00 - 15,000.00 

10 เก้าอี้โยก 2 ชุด 1,500.00 - 3,000.00 

11 หินเทียม 13 ชุด 350.00 - 4,550.00 

รวมงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 1,316,010.00 

รวมงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) และงานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) 2,015,663.95 

Factor F 1.2723 

ราคารวมทั้งหมด 2,564,529.25 
 



 

 

 

บทที่  5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 
 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงได้มีการจัดตั้งขึ้นมาหลายปีจึงมีสภาพเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ๆ ไม่ได้
พัฒนา จึงมีนโยบายในการจัดภูมิทัศน์และแก้ไขปัญหาต่างๆ คือ การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบอาคารและรอบสถานที่ซึ่งจะต้องท าการออกแบบให้กิจกรรมมีความสอดคล้องทั้งกิจกรรม
และการใช้งานของพื้นที ่
 เนื่องจากโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงมีความต้องการที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่  จึงได้มี
แนวความคิดในการออกแบบ คือ Growing UP ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจากลักษณะผู้ใช้โครงการในพื้นที่
จึงเกิดเป็นแนวคิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่หยิบยืมมาจากชื่อ โรงเรียนวัดหนองไม้
ซุง ซึ่งเป็นการรวมค าระหว่างค าว่า โรงเรียน กับค าว่า หนองไม้ซุง “Growing UP” มีความหมาย
เปรียบได้กับการเจริญเติบโตแต่ละระดับชั้นของนักเรียนคือการค่อยๆ พัฒนาไปทีละขั้น เช่น เดียวกับ
ต้นไม้ ที่ค่อยๆ เจริญเติบโตทีละเล็กละน้อยจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ จากที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อน ามา
รวมตัวกันจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจของโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของ
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถแบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 4 
Zone ดังนี ้
 5.1.1  พื้นที่ Zone A 2,420 ตารางเมตร คือพื้นที่อาคารเรียน ทิศตะวันออกติดกับถนนสาย
หลัก ทิศเหนือติดกับเขตชุมชนและพื้นที่การเกษตร ทิศตะวันออกติดกับถนนสายหลักท าให้มีเสียง
รบกวนซึ่งบริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อาคารเรียนปฐมวัย อาจจะมีปัญหาทางด้านเสียงรบกวนกับเด็ก
ปฐมวัยได้ ทางด้านหน้าอาคารเรียนปฐมวัยมีร่องน้ าซึ่งไม่มีสิ่งปูองกันท าให้เกิดอาจความไม่ปลอดภัย
แก่เด็ก ทางด้านหลังอาคารเรียนประถมศึกษาเป็นพื้นที่เขตติดกับชุมชนท าให้อาจเกิดมีเสียงรบกวน 
จากเขตติดชุมชน หรืออาจเกิดเสียงจากอาคารเรียนไปรบกวนเขตชุมชน ท าให้อาจเกิดปัญหาระหว่าง
โรงเรียนกับเขตชุมชนเรื่องเสียงรบกวน 
 5.1.2  พื้นที่ Zone B 1,160 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณทาง เข้า-ออก และเป็นพื้นที่ในส่วน
ของ โรงอาหารกับโรงกรองน้ า ซึ่งบริเวณพื้นที่นี้ติดกับวัดหนองไม้ซุง บริเวณหลังโรงกรองน้ าเป็นพื้นที่
ร่องน้ าเก่าไม่มีก าแพงไม่มีสิ่งปูองกันปิดร่องน้ า ด้านหน้าทางเข้าเป็นพระพุทธรูปไม่มีการจัดภูมิทัศน์ที่
แสดงถึงพื้นที่ต้อนรับ บริเวณโรงอาหารไม่มีความร่มรื่น ไม่เหมาะส าหรับเป็นพื้นที่พักเวลารับประทาน
อาหาร 
 5.1.3  พื้นที่ Zone C 7,775 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลางของโรงเรียน เป็นพื้นที่นันทนาการ 
จัดกิจกรรม พักผ่อนและออกก าลังกาย บริเวณที่ติดกับพื้นที่สนามบอล พื้นที่สนามเปตอง หรือแม้แต่
บริเวณลานสนามบาส เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งาน จึงน ามาเป็นพื้นที่ในการจอดรถจักรยานยนต์ ใน



 

 

 

บริเวณพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดไม่มีพื้นส าหรับจอดรถยนต์ จึงท าให้เป็นปัญหาในการหาพื้นที่การจอดรถ 
บริเวณพื้นที่สวนวิทยาศาสตร์ไม่มีปูายระบุตัวตนของรูปปั้น ต้นไม้มีความเสื่อมโทรม ไม่มีการตัดแต่ง
ก่ิงต้นไม้ท าให้ดูเสื่อมโทรมยิ่งขึ้น ถังขยะบริเวณพื้นทีม่ีน้อยมาก 
 พื้นที่ Zone D 13,348 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ส่วนหลังโรงเรียนสุด มีพื้นที่เขตติดต่อ 3 ทิศ 
ทางทิศเหนือติดกับร่องน้ าและพื้นที่ทางการเกษตร ทิศใต้ติดกับถนนสายรองและพื้นที่ทางการเกษตร 
และทิศตะวันตก ติดกับคูน้ าถนนสายรองและสระน้ าขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ขาดการดูแล เนื่องจากไม่
ค่อยมีผู้ใช้งานและสนามบอลที่มีความใหญ่เกินความจ าเป็น บริเวณหลังสนามบอลเป็นบ่อน้ าขนาด
เล็ก มีความความยาวประมาณ 100 เมตร มีต้นไม้ หญ้าขน และบัวหลวงขึ้นเต็มพื้นที่มีความรกและ
เป็นอันตราย บริเวณพื้นที่สนามบอลนี้เคยเป็นพื้นที่ถมดินเก่า จากการขุดสระน้ าขนาดใหญ่ ท าให้ดิน
มีปัญหาเกิดดินเปรี้ยว และดินดานจึงไม่มีการใช้พื้นทีส่นามบอลเท่าที่ควร 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1  เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนมีภารโรงในการดูแลเพียงคนเดียว และทางโรงเรียนจึงให้เด็ก
นักเรียนช่วยกันดูแลเอง จึงควรปลูกต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่ายให้ร่มเงา ใบร่วงน้อย เพราะจะช่วยเรื่องการ
ดูและรักษาและการท าความสะอาดที่น้อยลง  
 5.2.2  ในเขตติดต่อระหว่างโรงเรียนและชุมชน ควรปลูกต้นไม้หรือสร้างก าแพง เพื่อแยกเป็น
ส่วนๆ อย่างชัดเจน ควรมีต้นไม้ เพื่อเป็นแนวสกรีนเสียงบ้างเล็กน้อย 
 5.2.3  พื้นที่ร่องน้ ารางน้ า ควรมีตะแกรงรางน้ าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 
 5.2.4  ควรจัดการพื้นที่ลานจอดรถให้มีพื้นที่แน่นอน แบ่งระหว่างพื้นที่จอดรถของนักเรียน 
และพื้นที่จอดรถรับนักเรียนของผู้ปกครองหรือแม้แต่รองรับการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน  
 5.2.5  พื้นที่สนามบอลมีความใหญ่มากเกินความจ าเป็น ควรแบ่งกิจกรรมและเพิ่มกิจกรรม
ในพื้นที ่เพื่อดึงคนมาใช้งาน เช่น ปรับสนามบอลตามมาตรฐาน เพิ่มสนามฟุตซอล เพิ่มสนามบาสเพื่อ
เป็นการแบ่งสนามบอลที่มีความใหญ่มากจนเกินไปให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
 5.2.6  ควรเพิ่มถังขยะ ในบริเวณโรงเรียนยิ่งขึ้น เพราะถังขยะมีปริมาณ มีปริมาณที่น้อย 
อาจจะท าให้ขยะเรี่ยราดและควรจะเป็นถังขยะที่มีล้อสามารถเคลื่อนที่ได ้
 5.2.7  เนื่องจากไม่มีพื้นที่สาธิตทางการเกษตรควรจัดหาแบ่งพื้นที่สาธิตทางการเกษตรเพื่อให้
เด็กสามารถ เรียนรู้ วิชาเกษตร ในชีวิตประจ าวันให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรในการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปต่อยอดไปการใช้ชีวิตต่อไป 
 เนื่องจากไม่มีพื้นที่สาธิตทางการเกษตรควรจัดหาแบ่งพื้นที่สาธิตทางการเกษตรเพื่อให้เด็ก
สามารถ เรียนรู้ วิชาเกษตร ในชีวิตประจ าวันให้เป็นส่วนหน่ึงในหลักสูตรในการเรียนรู้ 

 
 



 

 

 

บรรณานุกรม 
 
รุ่งธรรม ศรีวรรณศิลป์. (2550). การวางผังบริเวณและการพัฒนาสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
 บริษัท วาดศิลป์ จ ากัด. 
สุวิทย์ พวงสุวรรณ. (2555). การจัดการงานดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
 วาดศิลป์ จ ากัด. 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง.  (2559). กสิกรรมธรรมชาติ การแปลงปรชัญาเศรษฐกิจ
 พอเพียงสู่การปฏิบัติ แบบคนจน. 2559. ชลบุร ี: ส านักพิมพ์คอกหม.ู 
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน. (2560). ชุดดินจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา. [เว็บบล็อก]. สืบคน้จาก 
 https://oss101.ldd.go.th/soilr/soilrs.html. (2560). 
กรมอุตุนิยมวิทยา. (2560). ภูมิอากาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก
 https://www.climate.tmd.go.th/.  (2560). 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (2560).  ประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก
 https://ww2.ayutthaya.go.th/frontpage. (2560). 
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง. (2560). โรงเรียนวดัหนองไม้ซุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 พระนครศรีอยธุยา เขต 1. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://data.bopp-
 obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1014310370&page=history. 
 (2560). 
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ. (2560). โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก  
 https://www.tippakornschool.ac.th. (2560).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบสอบถามผู้ที่ใช้พื้นที่ท ากิจกรรม 
 

ค าชี้แจงแบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามทางการศึกษาเพื่อน าข้อมูลไปประกอบการศึกษา 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ วิชาปัญหาพิเศษเรื่อง

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมลงในช่วงว่างตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
1.1 เพศ  ( ) ชาย    ( ) หญิง 
1.2 อายุ 

( ) ต่ ากว่า 15 ปี   ( ) 15-20 ปี 
( ) 21-30 ปี   ( ) 31-40 ปี 
( ) 41-45  ( ) 51-60 ปี 

1.3 การศึกษา 
( ) ประถมศึกษา   ( ) มัธยมศึกษา 
( ) ปวช.   ( ) ปวส. 
( ) ปริญญาตรี   ( ) สูงกว่าปริญญาตร ี

1.4 สถานภาพ 
( ) โสด    ( ) สมรส 

1.5 อาชีพ 
( ) นักเรียน   ( ) นักศึกษา 
( ) รับราชการ  ( ) รัฐวิสาหกิจ 
( ) ค้าขาย  ( ) ธุรกิจส่วนตัว 
( ) รับจ้าง อื่นๆ ระบ.ุ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมลงในช่วงว่างตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่โครงการโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
2.1 ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 

( ) จักรยาน           ( ) รถยนต ์
( ) จักรยานยนต ์อื่นๆ ระบ.ุ............................ 

2.2 ช่วงวันที่สามารถท ากิจกรรมนันทนาการ 
( ) วันจันทร ์- วันศุกร ์         ( ) วันเสาร ์- วันอาทิตย ์

2.3 ระยะเวลาว่างส าหรับท ากิจกรรมนันทนาการ 
( ) น้อยกว่า 30 นาท ี         ( ) มากกว่า 60 นาท ี

2.4 ท่านใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงท่านใช้กิจกรรมใดบ้าง 
( ) ลานกิจกรรม เต้นแอโรบิก    ( ) กิจกรรมพักผ่อน 
( ) กิจกรรมออกก าลังกาย วิ่ง เดิน 

2.5 ท่านใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงกี่คน 
( ) คนเดียว           ( ) มากกว่า 2 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึ่งพอใจของกิจกรรมเดิม และความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
พื้นที่โครงการ 

3.1 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมในพื้นที่ ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงมากน้อยเพียงใดใน
พื้นที่นี ้(จงท าเครื่องหมาย  ตามล าดับที่ให้ไว้) 

กิจกรรมพื้นที่เดิม ระดับความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. พื้นที่นันทนาการแบบออกก าลังกาย      

- อุปกรณ์เครื่องเล่นมีความช ารุด/เสื่อม

โทรม 

     

- ลานส าหรับการออกก าลังกลางแจ้ง      

2. พื้นที่นันทนาการแบบพักผ่อน      

- พื้นที่สวนหย่อน มีพืชพรรณเสื่อมโทรม      

- พื้นที่พักผ่อนมีสิ่งอ านวยความสะดวก

ไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 

     

3. สิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่

โครงการ 

     

- โต๊ะ เก้าอ้ี ความเสื่อมโทรม/ช ารุด      

- ถังขยะไม่เพียงพอ/ช ารุด      

- ห้องน้ า เสื่อมโทรม/ช ารุด      

 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.2 ข้อมูลความต้องการด้วยกิจกรรมนันทนาการพักผ่อนและสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ที่ต้องการเพิ่ม 

กิจกรรมพื้นที่เดิม ระดับความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. พื้นที่นันทนาการแบบพักผ่อน      

- มีการจัดพืชพรรณบริเวณสวนหย่อมให้

สวยงาม 

     

- มีพื้นที่พักผ่อน เช่น นั่งเล่น นั่งพักผ่อน      

2. สิ่งอ านวยความสะดวก      

- ม้านั่ง      

- โต๊ะสนาม      

- ถังขยะ      

- รั้วกันขอบเขต      

- ทางเดินเท้า      

- ที่จอดรถ      

- ลานออกก าลังกาย      

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

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับการใหข้้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 

 

 



 

 

 

ประวัติผู้จัดท า 
 

ชื่อ นายศรนรินทร ์ควรลับผล 

เกิด 13 สิงหาคม 2537 

 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา 2549 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

    โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ปีการศึกษา 2552 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ปีการศึกษา 2555 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ปีการศึกษา 2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน ์

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 

 สถานที่ติดต่อ  26/3 หมู่ 9 ต าบลหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย  

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 

    โทรศัพท ์: 09 9090 6067     

    E - mail : Sonnarinta@hotmail.com 
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