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บทคัดย่อ 
 

  โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 999 หมู่ 1 ต าบลบางคูวัด 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 16  ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา หรือ 
26,329 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที ่ส าหรับออกแบบภูมิทัศน์ 11 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา หรือ 
18,132 ตารางเมตร 
 ปัจจุบันลักษณะพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองบางคูวัดเป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง ไม่มีพรรณไม้ให้ร่มเงา ไม่
มีการจัดภูมิทัศน์ ไม่มีเครื่องเล่นออกก าลังกาย ไม่มีพื้นที่พักผ่อน พื้นที่บริการ ลานกิจกรรม พื้นที่
จอดรถยนต์ มีไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการ 
 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของโครงการออกแบบภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองบางคูวัด ต าบล
บางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 4 โซน ดังนี้  
 พื้นที่ ZONE A มีขนาดพื้นที่ในการออกแบบทั้งหมด 6,645 ตารางเมตร ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศ
ตะวันออก เป็นพื้นที่โล่งได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ลมสามารถเข้าได้ทุกทิศทาง ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับ
ถนนทางหลัก 345 ด้านหน้าเป็นพื้นที ่คอนกรีตส าหรับจอดรถยนต์ ที ่ไม่มีการจัดสรรพื้นที ่จอด
รถยนต์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และภายในบริเวณนี้ไม่มีพืชพรรณที่สามารถบดบังแสงแดดได้ 
ดังนั้น จึงออกแบบพื้นที่ ZONE A ให้มีลานจอดรถยนต์ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเพิ่มพรรณไม้
เพ่ือให้ร่มเงากับสถานที่มากยิ่งขึ้น 
 พ้ืนที่ ZONE B มีขนาดพ้ืนที่ในการออกแบบทั้งหมด 2,870 ตารางเมตร ตั้งอยู่ฝั่งทิศใต้เป็น
พ้ืนที่โล่งได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ลมสามารถเข้าได้ทุกทิศทาง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดกับชุมชนพ้ืนที่รกร้าง
และภายในบริเวณนี้ ไม่มีพื้นที่พักผ่อน ไม่มีพื้นที่ท ากิจกรรม ไม่มีพืชพรรณที่สามารถบดบังแสงแดด
ได้ ดังนั้น จึงออกแบบพ้ืนที่ ZONE B ให้มีที่นั่งส าหรับพักผ่อน และมีพ้ืนที่ไว้ส าหรับการท ากิจกรรม 
พื้นที่ ZONE C มีขนาดพื้นที่ในการออกแบบทั้งหมด 3,119 ตารางเมตร ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศเหนือ เป็น
พ้ืนที่โล่งได้รับลมทุกทิศทาง และรับแสงแดดได้ทั้งวัน ไม่มีพ้ืนที่พักผ่อน และไม่มีพืช 
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บทคัดย่อ (ตอ่) 
 

พรรณไว้ส าหรับบดบังแสงแดด ดังนั้น จึงออกแบบพื้นที่ ZONE C ให้มีพื้นที่ส าหรับให้ประชาชนที่
เข้ามาใช้บริการได้พักผ่อน และปลูกพรรณไม้เพ่ือให้ร่มเงาในสถานที่มากยิ่งขึ้น 

พื้นที่ ZONE D มีขนาดพื้นที่ในการออกแบบทั้งหมด 11,449 ตารางเมตร ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศ
ใต้ เป็นพื้นที่โล่งได้รับแสงแดดได้ทั้งวัน ดังนั้น จึงได้ท าการออกแบบ ZONE D ให้มีพื้นที่ส าหรับ
พักผ่อน มีพ้ืนที่ไว้ส าหรับท ากิจกรรม และปลูกพรรณไม้เพ่ือให้ร่มเงาแก่สถานที่ให้มายิ่งขึ้น 
 สรุป ผลงานด้านการออกแบบโครงการออกแบบภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองบางคูวัด ได้แนวคิด
หลัก คือ “สายน้ า” ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ชื่อของต าบลบางคูวัด ซึ่งความหมายของค าว่า 
“บาง” เปรียบเสมือน ย่านหรือบริเวณที่มีคลองเข้าไปถึง หรือทางน้ าเล็กๆ ที่ไหลขึ้นลงตามระดับน้ า
ในแม่น้ า ล าคลองหรือ ทะเล “คู” เปรียบเสมือน คูคลอง ทางน้ า ร่องน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
เพราะคูคลองมักจะเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ าเสมอ “วัด” เปรียบเสมือน ศูนย์รวมทางจิตใจ หรือที่ๆ มี
ประชาชนเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกัน และชาวบ้านในต าบลบางคูวัดนั้น มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสายน้ า
หรือคูคลอง ซึ่งสมัยก่อนนั้น ชาวบางคูวัด ส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้ “เรือ” จึงพัฒนาให้เทศบาลเมือง
บางคูวัดและออกแบบให้ตรงกับคอนเซปสายน้ ามากที่สุด เมื่อเรานึกถึงสายน้ าเราจะนึกถึงความเย็น
สบายของสายน้ า และความร่มรื่นของพรรณไม้ เราจึงออกแบบให้พื้นที่ในโครงการให้มีความเป็น
ธรรมชาติมากที่สุด และออกแบบ ทางเดิน ทางสัญจร ของเทศบาลเมืองบางคูวัด ให้เสมือนกับการ
ไหลของสายน้ า และล าคลอง และออกแบบทางเดินให้มีเส้นสายที่ต่อเนื่องและเชื่อมต่อกัน เสมือน
สายน้ าที่ไหลมาบรรจบกัน และทางด้านหน้าของเทศบาลการออกแบบของเราก็ยังคงความเป็น
สถานที่ราชการเอาไว้ ได้ท าการออกแบบให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอ มีพื้นที่ส าหรับพักผ่อน 
พื้นที่ส าหรับท ากิจกรรม พื้นที่ส าหรับบริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ราชการ และ
เลือกใช้พรรณไม้ที ่ให้ร่มเงากับสถานที่ ในด้านงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในโครงการนี ้รวมทั้งสิ ้น 
19,264,722.98 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์) 
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ประการใด อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบพระคุณครับ 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ   
 เทศบาลเมืองบางคูวัด ตั้งอยู่ที ่เลขที่ 999 หมู่ 1 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 16  ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา หรือ 26,329 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นพื้นที่ส าหรับออกแบบภูมิทัศน์ 11 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา หรือ 18,132 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ดาดแข็ง 4 ไร่ 60 ตารางวา หรือ 6,640 ตารางเมตร พ้ืนที่อาคาร 2 งาน 67 ตารางวา หรือ 
934 ตารางเมตร โดยภายในพื้นที ่โครงการ ประกอบด้วย อาคารส านักงานเทศบาล พื้นที่
คอนกรีตหน้าอาคาร และโดยเทศบาลเมืองบางคูวัดยังมีหน้าที่  รักษาความสงบเรียบร้อย ความ
สะอาด และให้บริการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และรักษาวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ ่น  
ให้บริการแก่ประชาชน  

 ภายในพื้นที่ของโครงการเทศบาลเมืองบางคูวัด ไม่มีการจัดภูมิทัศน์และไม่มีเครื่องเล่น
ออกก าลังกาย จากการสอบถามเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลบางคูวัด มีความ
ต้องการที่จะจัดสรรพื้นที่บริการ พื้นที่พักผ่อน ลานกิจกรรม พื้นที่จอดรถยนต์ ที่ไม่เพียงพอกับ
เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการ ส านักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด  

ดังนั้น โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ที่ทรุดโทรมให้กลับมาสวยงาม และเลือกใช้พรรณไม้ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดร่มเงากับตัว
อาคารและสถานที่ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และเพียงพอกับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลเมืองบางคูวัด อ าเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
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1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ราชการ 

 1.2.2  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการเพ่ือก าหนดลักษณะ

การใช้งานของพ้ืนที่    

 1.2.3  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือก าหนดกิจกรรมของผู้ใช้ 

 1.2.4  เพ่ือออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด   ปทุมธานี 

 

1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 1.3.1  การเข้าถึงโครงการ  

          การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เริ ่มต้นจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ให้มุ่งหน้าไป

ถนนรังสิต-ปทุมธานี มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้ไปยังถนนหมายเลข 345 ถึงถนนหมายเลข  

345 ให้ตรงไป สังเกตทางซ้ายจะพบตลาด ส.รุ่งเรื่อง อีกประมาณ 10 เมตร ให้ชิดซ้ายเพื่อกลับ

รถใต้สะพาน ประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงเทศบาลเมืองบางคูวัดอยู่ฝั่งซ้ายมือ 

 

 

 
ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 
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ภำพที่ 1.2  พ้ืนที่โครงการ 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
ภำพที่ 1.3  พ้ืนที่ทางทิศเหนือ   ติดกับพ้ืนที่รกร้างและบ้านพักอาศัย 
 
 

 
 
 
 

    
 

 

ภำพที่ 1.4  พ้ืนที่ทางทิศใต้  ติดกับพ้ืนที่รกร้างและบ้านคน 
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ภำพที่ 1.5  พ้ืนที่ทางทิศตะวันออก  ติดกับทางหลวงหมายเลข 345 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1.6  พ้ืนที่ทางทิศตะวันตก  ติดกับหมู่บ้าน 

 
 
1.3.2  ขอบเขตการออกแบบ 

                     โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางควูัด มีพื้นทีท่ี่ทั้งหมด 16 ไร่ 1 งาน 82 ตาราง

วา หรือ 26,329 ตารางเมตร แบ่งเปน็พื้นทีส่ าหรับจัดภูมทิัศน์ 11 ไร ่ 1 งาน 33 ตารางวา หรือ 18,132 

ตาราง เมตร พื้นที่ดาดแข็ง 4 ไร่ 60 ตารางวา หรือ 6,640 ตารางเมตร พื้นที่อาคาร 2 งาน 67 ตารางวา หรือ 

934 ตารางเมตร 
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พ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่รกร้างและบ้านพักอาศัย 

  ทิศตะวันออก ติดกับทางหลวงหมายเลข 345 

  ทิศตะวันตก ติดกับหมู่บ้าน 

ทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่รกร้างและบ้านคน 

 

                                                                                                                                                      
 
 
 
  
                                                                                         N 
 
 
 
                                                                                         E 
 
 
 
                                                                                         W 
 
 
 
                                                                                         S 

เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ ภำพที่ 1.7 

สัญลักษณ ์: 
                

 



6 
 

 
ภำพที่ 1.8  บริเวณด้านหน้าเทศบาล 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพที่ 1.9  บริเวณด้านข้างเทศบาลทางทิศใต้ 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
    

ภำพที่ 1.10  บริเวณด้านข้างเทศบาลทางทิศตะวันออก 
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ภำพที่ 1.11  บริเวณด้านข้างอาคารเทศบาล 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ภำพที่ 1.12  บริเวณด้านหลังอาคารเทศบาล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภำพที่ 1.13   บริเวณด้านหลังอาคารเทศบาล 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.14  บริเวณด้านหน้าติดอาคารเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.15  บริเวณลานจอดรถด้านหน้าตึกเทศบาล  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
ภำพที่ 1.16  พ้ืนที่โครงการ 
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ภำพที่ 1.17  บริเวณด้านหน้าอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 ภำพที่ 1.18  บริเวณด้านข้าง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.19  บริเวณด้านหลัง 
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ภำพที่ 1.20  บริเวณด้านหลัง 
 

1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1  ทราบถึงข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ราชการ 

1.4.2  ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการเพ่ือก าหนดลักษณะการใช้งานของ
พ้ืนที่    

 1.4.3  ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือก าหนดกิจกรรมของผู้ใช้ 

 1.4.4  เสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี 

1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

1.5.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพ้ืนที่ราชการและ
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีโครงการ 

        1.5.1.1  ศึกษาความหมายและความส าคัญของการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 

        1.5.1.2  ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผู้ใช้โครงการพ้ืนที่ราชการ 

        1.5.1.3  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบ 

        1.5.1.4  ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 

1.5.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่โครงการและความต้องการของ
ผู้ใช้โครงการ 

        1.5.2.1  ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 

1)  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตที่ติดต่อกับโครงการ 

2)  การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
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3)  สภาพแวดล้อมรอบโครงการ 

4)  ลักษณะภูมิประเทศ 

5)  ลักษณะภูมิอากาศ 

6)  ลักษณะโครงสร้างดิน 

7)  ระบบทางสัญจร 

8)  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

9)  ศึกษาแบบสถาปัตยกรรม 

10)  ลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 

1.5.2.2 ข้อมูลด้านผู้ใช้ 

1)  ประเภทและจ านวนของผู้ใช้โครงการ 

2)  พฤติกรรมและความต้องการผู้ใช้โครงการ 

1.5.3  การสรุปข้อมูลเพ่ือการออกแบบ 

        1.5.3.1  สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

        1.5.3.2  สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่และความต้องการของผู้ใช้ 

        1.5.3.3  ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหา 

พ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 

        1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 

        1.5.4.2  ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 

        1.5.4.3  ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ ดังนี้ 

        1)  แนวความคิดในการใช้พืชพรรณ 

        2)  แนวความคิดด้านงานสถาปัตยกรรม 

        3)  แนวความคิดในการใช้พื้นที่ 

        4)  แนวความคิดด้านระบบสัญจร 

        5)  แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

        6)  แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

        1.5.4.4  ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 

        1.5.4.5  เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 

          1.5.4.6  แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
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        1.5.4.7  แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงสร้างต่างๆ 

        1.5.4.8  แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ 

        1.5.4.9  ท าการประมาณราคา 

1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 

        1.5.5.1  สรุปลักษณะของพ้ืนที่และกิจกรรมภายในโครงการ 

           1.5.5.2  ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

         1.5.5.3  น าเสนอผลงานการออกแบบ 

1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6 ล ำดับและขั้นตอนกำรน ำเสนอผลงำน 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลงานการศึกษา 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำ และรบรวมข้อมูล ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบภูมทิัศน์
ส ำนักเทศบำลบำงคูวดัและกรณีศึกษำ 

1. ศึกษาความหมายและความส าคัญของการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน ์
2. ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผู้ใชโ้ครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนอง   
   ผู้ใช ้

  3. ศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานทัว่ไปที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบ 
  4. ศึกษากรณีศกึษาทีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 

ศึกษำลักษณะทำงกำยภำพและผู้ใช ้
1.  ข้อมูลด้ำนกำยภำพ 
1.1  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตที่ติดต่อกับโครงการ 
1.2  การเข้าถึงพืน้ที่โครงการ 
1.3  สภาพแวดลอ้มรอบโครงการ 
1.4  ลักษณะภมูิประเทศ 
1.5  ลักษณะภมูิอากาศ 
1.6  ลักษณะโครงสร้างดิน 
1.7  ระบบทางสญัจร 
1.8  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.9  ศึกษาแบบสถาปัตยกรรม 
2.0  ลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 

2.  ข้อมูลด้ำนผู้ใช ้
2.1  ประเภทและจ านวนของผู้ใช้โครงการ 

2.2  พฤติกรรมและความตอ้งการผู้ใช้โครงการ 

 

 

 
กำรสรุปข้อมูล 

1. สรุปลักษณะพื้นที่ ปัญหาและแนวทางทางการแก้ไขปัญหา 
2. สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพืน้ที่จากพฤติกรรมและความต้องการ  
   ของผู้ใช ้
3. ก าหนดลกัษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพพื้นที ่และแก้ไข 
   ปัญหาพื้นที่อย่างเหมาะสม 
 

 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1.  ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
2.  ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3.  ก าหนดแนวความคิดด้านต่าง ๆ 
4.  ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 

5.  เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 

6.  แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 

7.  แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงสร้างต่าง ๆ 

8.  แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ 

9.  ท าการประมาณราคา 

 

 

 

 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมินผล 
1. สรุปลักษณะของพื้นที่และกิจกรรม     
   ภายในโครงการ 
2. ข้อเสนอแนะในการออกแบบ                
3. น าเสนอผลงานการออกแบบ 
 

จัดท ำรปูเล่ม 



  บทที่ 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 

 

  โครงการออกแบบภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี มีความประสงค์ที่จะท าการออกแบบภูมิทัศน์ของส านักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด จาก
สภาพพ้ืนที่เดิมที่ว่างเปล่ายังไม่มีการปรับปรุง ท าให้มีสภาพพ้ืนที่ที่ดีขึ้นและให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การใช้งานของส านักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด โดยมีลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการเป็น
ตัวก าหนด เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีความหลากหลาย การออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยที่ดีจะต้องมีกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และมีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 

2.1  หลกัการในการออกแบบสวนที่ใช้ในสถานที่ราชการ 
  การจัดภูมิทัศน์ในสถานที่ราชการนั้นมีความแตกต่างจากการจัดภูมิทัศน์ในบ้านหลายอย่าง 
เพราะเป็นสถานที่ส าคัญที่ประชาชนต้องเข้ามาใช้บริการ จะต้องออกแบบสถานที่ให้มีจุดเด่นดึงดูด
สายตา  สวยงาม ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือสร้างสง่างามให้กับพ้ืนที ่ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์การออกแบบทางด้านนี้ นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยากพอสมควรการจัดภูมิทัศน์ในสถานที่
ราชการนั้นควรมีการก าหนดขั้นตอนการออกแบบ โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ และความต้องการ
ของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ การจัดภูมิทัศน์ในสถานที่ราชการ มีข้ันตอนดังนี้  

2.1.1 ความหมายของสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 บริเวณสาธารณะที่ภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จัดให้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนตามชุมชนและเมืองต่างๆ โดยรัฐเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลรักษา 
และการจัดที่พักผ่อนหย่อนใจถือเป็นหน้าที่ โดยตรงของรัฐ แต่สวนสาธารณะในความหมายนี้ 
อาจจัดสร้างโดยเอกชนแล้วอุทิศให้แก่ประชาชน ได้เข้าร่วมท ากกิจกรรมนันทนาการ ได้เข้าถึง
บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ได้รู้สึกถึงการพักผ่อน สดชื่น ผ่อนคลาย สงบและเป็นตัวของตัวเอง
ทุกครั้งที่ได้เข้าไปสัมผัสในสถานที่นั้นๆ ไม่ใช่แค่เพียงรับรู้ถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
รู้สึกอบอุ่น และสนุกเมื่อได้ใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกัน และยังรู้สึกถึงความสะดวกสบายที่ได้เข้า
มาใช้บริการในสถานที่นั้นๆ เช่น มีป้ายบอกชื่อสวน มีแผนผังแสดงถึงขอบเขต มีถังขยะ และสุขา
เพียงพอ มีม้านั่ง และมีการจัดสรรทางเดินที่ดี และมีการรักษาความปลอดภัย สถานที่ที่ดีควรจะ
ง่ายในการมองเห็นและง่ายต่อการเข้าถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่ ต้องมีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและให้ความรู้สึกถึงความเป็นกันเอง 
รู้สึกถึงความสวยงาน เมื่อได้เข้ามาในสถานที่นี้ (เดชา บุญค้ า, 2549 : 6) 
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2.1.2 การก าหนดพื้นที่การใช้สอยให้เกิดประโยชน์  
 การก าหนดต าแหน่งพื้นที่การใช้สอยก าหนดทางเดินภายในสวน เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม สะดวก ปลอดภัยบริเวณทางเดิน ที่นั่ง และถนน ควรก าหนดต าแหน่งวางไม้ต้น เพราะ
ไม้ต้นจะเป็นไม้ใหญ่มีระดับสูงสุด และเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาในจุดต่างๆ ยังช่วยลดความร้อนของ
คอนกรีตและเพิ่มร่มเงาให้กับบริเวณนั้น ท าให้เกิดความร่มรื่น เย็นสบาย การวางพรรณไม้ลงใน
จุดต่างๆ จะต้องพิจารณาเรื่องแสงประกอบด้วยเพราะพรรณไม้ที่ ใช้ต้องการแสงสว่างมากน้อย
ต่างกัน ถ้าพืชพรรณได้รับแสงแดดน้อย อาจจะท าให้พืชพรรณเสียหาย ต าแหน่งสวนหย่อมควร
อยู่ใกล้กับลานกิจกรรมหรืออาจจะอยู่ห่างจากกันเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวและสงบ การจัด
สวนหย่อม ควรมีเพียง 1-2 จุดเท่านั้น หากมีมากเกินไปจะท าให้ความเด่นของสวน ลดน้อยลง 
ส่วนส าคัญสวนหย่อมควรมองเห็นได้ง่าย สะดุดตา และเข้าถึงง่าย พรรณไม้ที่เลือกใช้พรรณไม้พุ่ม
ที่โตช้าหรืออาจใช้ไม้ดัดก็ได้ บริเวณมุมสนามควรปลูกพรรณไม้เพื่อลดความแข็งกระด้าง เพิ่ม
สีสันให้กับสนาม ควรมีพ้ืนที่สนามหญ้าและพรรณไม้ที่ไม่เป็นอันตรายส าหรับเด็ก  โดยยึดหลักการ
ออกแบบสนามหญ้าให้เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพรรณ
ไม้ที่ทนต่อแสงแดดได้ดี ทนลม(เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527 : 40) 

2.1.3 การออกแบบให้มีจุดเด่น  
 ควรจะก าหนดทางเดินภายในสวนให้ชัดเจน โดยแยกเด็ดขาดกับทางรถยนต์ที่จะ
เข้าถึงสวนให้ชัดเจนและอาจออกแบบทางเดินให้สัมพันธ์กับทางจักรยานภายในสวนให้สอดคล้องกับ
สวนหย่อมที่ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน นั่งเล่น ควรจะออกแบบให้อากาศถ่ายเทสะดวก ต้องมีจุดเด่น และ
จุดรองของสวน พรรณไม้ที่ปลูกไม่ควรเยอะเกินไปเพราะการจัดสวนราชการนั้น มีความแตกต่างจาก
การจัดสวนในบ้านหลายอย่างเพราะสถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่ประชาชนมีโอกาสเข้ามาใช้บริการ 
ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการ หรือแม้แต่การท ากิจกรรม เช่น การออกก าลังกาย เป็นต้น จึงจ าเป็นที่
จะต้องออกแบบให้มีความสัมพันธ์ เหมาะสม สวยงาม ตอบสนองความต้องการ และสะดวกสบายทุก
ครั้งที่ผู้ใช้ได้เข้ามาใช้งาน  2.1.3.1 การปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา เย็นสบาย และสบายตาเมื่อได้ผ่านเข้า
มา ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือทางเดินเท้าควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาในสถานที่นั้น ตลอดทางเดิน 
 2.1.3.2 องค์ประกอบและสิ่งก่อสร้างในสวน การจัดสวนนอกจากจะใช้พรรณไม้ต่างๆ 
แล้วยังมีองค์ประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น หิน สระน้ า น้ าพุ ศาลาพัก ฯลฯ  
 2.1.3.3 เส้นทางที่ใช้ในการสัญจร ควรก าหนดทางเดิน ให้สอดคล้องทั้งภายในและ
ภายนอกตัวอาคารให้เชื่อมต่อกัน โดยไม่ท าให้สนามหญ้าเสียไป และไม่ควรท าทางเดินที่ ไร้จุดหมาย 
ควรดัดแปลงทิศทางให้อ่อนนุ่มสวยงาม ไม่แข็งกระด้าง และควรปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงา ถ้าต้องการ
ไม่ให้คนเดินเข้าไปในสวน หรือลัดสนาม ควรใช้เป็นพุ่มที่มีขนาดสูงกว่า 0.40-0.50 เมตร ตลอด
แนวทางเดินเท้า เป็นการห้ามไม่ให้ผู้ใช้เดินผ่าน แทนติดป้ายห้ามเดินลัดสนามอีกด้วย 
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 2.1.3.4 การจัดสวนด้านหน้าอาคารไม่ควรจัดเป็นล าธารหรือสะพานข้ามเพราะการจัด
สวนในลักษณะนี้ควรจัดอยู่ในมุมที่เป็นส่วนตัวภายในบ้านหรือมุมหนึ่งในอาคารที่ไม่ท าลายความสง่า
งามของสถานที่นั้น 
 2.1.3.5 การตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงต่างๆ เหมาะส าหรับตัดแต่งในสวนราชการเพราะ
มองดูมีระเบียบเรียบร้อย ให้ภาพพจน์ที่ดี มากกว่าการปล่อยให้โตเองตามธรรมชาติ  
 2.1.3.6 พรรณไม้ที่เลือกใช้ควรเลือกใช้ไม้ยืนต้นที่โตเร็ว และให้ร่มเงาต่อบริเวณ
ทางเดินริมถนนและสามารถให้ดอกท่ีสวยงามด้วย เช่น นนทรี ประดู่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ตะแบก เป็นต้น  
 2.1.3.7 การดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงาม ควรดูแลให้น้ าอย่างเพียงพอและควรใส่ปุ๋ยพรวน
ดิน ก าจัดศัตรูพืช อย่างสม่ าเสมอ เพราะสถานที่ราชการ เป็นสถานที่ที่บุคคลต่างๆ เข้ามาติดต่อใช้
บริการ ทางด้านนันทนาการ เช่น พักผ่อน ออกก าลังกาย ดังนั้นการออกแบบจัดภูมิทัศน์สถานที่ราชการ
จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์การใช้สอย ความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เด่นชัด โปร่งตา สดชื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 สถานที่ออกก าลังกาย 
ที่มา : https://www.chillpainai.com/scoop/6041/ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 เส้นทางสัญจร 
ที่มา : https://www.sanook.com/health/3197/ 

https://www.chillpainai.com/scoop/6041/
https://www.chillpainai.com/scoop/6041/
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ภาพที่ 2.3 การปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงา 
ที่มา : https://www.pixabay.com/en/garden-parks-view-ya-japan-park-1526137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.4 การตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงต่างๆ 
ที่มา : https://www.chillpainai.com/scoop/6041 
 

2.1.4 การจัดวางต าแหน่งไม้ยืนต้น  
 เพราะต้นไม้มีอายุยืนยาวหลายปีมีความสูงเกินกว่าที่จะก าหนดได้การวางต าแหน่งของ

ไม้ยนืต้นจึงมี ดังนี้  
2.1.4.1 ริมถนน 
2.1.4.2 บริเวณท่ีต้องการร่มเงาเพ่ือการพักผ่อน 
2.1.4.3 บริเวณมุมอาคารเพ่ือลดความกระด้างของเหลี่ยมเสา 
2.1.4.4 บริเวณรอบโครงการทั้งหมด 
2.1.4.5 ปลูกในพื้นที่ท่ีมีฝุ่นละออง หรือบังสายตา 
2.1.4.6 ปลูกเพ่ือบังแสงแดด และร่มเงา 

https://www.chillpainai.com/scoop/6041/
https://www.chillpainai.com/scoop/6041/
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2.1.5 หลักการออกแบบสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1.5.1 ออกแบบให้ทุกอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Everything must have a Purpose) 
สถานที่แต่ละแห่งนั้นมีจุดมุ่งหมายต่างกัน แต่ยังคงไว้ซึ่งจุดประสงค์อันแท้จริงของสถานที่นั้นๆ 
เริ่มแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์พื้นที่ ท าความเข้าใจสภาพพ้ืนที่ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น 
   ลักษณะตามธรรมชาติ     :  พรรณไม้ น้ า พื้นที่ 
   พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์        :  สนามกีฬาต่างๆ ที่จอดรถ ถนน ฯลฯ  
   สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญ         :  อาคาร ศาลา ห้องสุขา ฯลฯ 
   โครงสร้างอื่นๆ              :  ทางระบายน้ า รั้ว ป้ายบอกชื่อสถานที่ ฯลฯ 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างสวนสาธารณะและสิ่ งแวดล้อม ( Park to 
Surroundings) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะเน้นการออกแบบภายในบริเวณของสวนสาธารณะ ให้ได้
ต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น การจัดสวนสาธารณะบนเนินเขาไม่มีผลให้น้ าท่วมบริเวณหุบเขาข้างล่าง ใน
ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับสวนสาธารณะ สถานที่ต้องปราศจากเชื้อโรค เพ่ือท า
เป็นที่ปิกนิก มีรั้วรอบด้าน สงบและมีประโยชน์ นักออกแบบที่ดีต้องส ารวจสภาพแวดล้อมรอบๆ 
สวนสาธารณะเพ่ือที่จะหาข้อมูลที่แท้จริงมาเป็นสิ่งก าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ ในสวนสาธารณะ 
และต้องพยายามท าให้สวนสาธารณะเป็นสถานที่ดีที่สุดบนพ้ืนที่นั้น อีกทั้งไม่เป็นสาเหตุให้การใช้
สถานที่รอบๆ สวนสาธารณะลดน้อยลง 
   2) ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งของพื้นที่ที่ใช้กับสภาพพื้นที่เดิม (Use 
Areas to Site) พ้ืนที่จะต้องไม่สูญเปล่า ดังนั้นทุกมุมของพ้ืนที่ควรถูกใช้ทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องเป็น
การใช้ในแง่ใด เราอาจปลูกไม้พุ่ม หรือเอาไว้เป็นที่นั่งเล่นเพ่ือดูวิวสวยๆ บางครั้งก็จ าเป็นต้องคงสภาพ
เดิมเพ่ือรักษาความเป็นธรรมชาติที่ส าคัญ 

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไหน การสร้างสถานที่ต่างๆ จ าเป็นต้องอยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม และเข้ากันได้กับประโยชน์ใช้สอย โดยค านึงถึงความลาดชันของพ้ืนที่ด้วย เช่น 
    (1) พ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ในแต่ละแห่งต้องการความลาดเอียง
ในระดับต่างกัน เช่น สนามเทนนิสเหมาะกับพ้ืนที่ราบ การใช้พ้ืนที่นอกจากมีข้อจ ากัดในเรื่องระดับ
แล้ว ยังมีตัวก าหนดอ่ืนๆ อีกเช่น ดิน (นุ่ม แข็ง ทราย)  
    (2) ผลของการวางต าแหน่งไม่ถูกต้อง และไม่เข้ากับลักษณะของ
พ้ืนที่การใช้สถานที่ที่อยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น อาคารถูกสร้างบนพ้ืนที่นุ่ม หรือสนามบอลอยู่
บนเลน สถานที่ปิกนิกอยู่กลางทุ่งท่ีร้อน ถนนอยู่ในต าแหน่งที่หน้าฝนน้ าไหลลงมาท่วมขัง 
    (3) ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ (Use Areas to Use 
Areas)การก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของสถานที่จ าเป็นต้องแบ่งประเภทของการกระท าหรือกิจกรรม
ออกเป็นกลุ่มๆ โดยให้แต่ละกลุ่มที่มีลักษณะของกิจกรรมคล้ายคลึงกันอยู่รวมกันส่วนเรื่องดูแลต้องจัด
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สถานที่ให้ส าหรับเก็บเครื่องมือให้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ ที่จะใช้ การเปรียบเทียบพ้ืนที่ ใน
หลายๆ จุด จ าเป็นต้องแยกจากกันโดยเด็ดขาด ถ้าเข้ากันไม่ได้ แต่บ้างครั้งก็จ าเป็นต้องอยู่ใกล้กัน 
    (4) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ที่จะใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ (Major Structure to use Areas) ก่อนที่จะวางผังสร้างอาคารต่างๆ ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวอาคารและพ้ืนที่โดยรอบๆ และมีความสัมพันธ์ต่อกันด้วย เช่น การเข้าออกห้องต่างๆ และ
พ้ืนที่ภายนอกต้องสัมพันธ์กัน ไม่ใช่ว่าทางเข้าโรงยิมต้องเดินผ่านกลางสนามฟุตบอล หรือเด็กๆ จะไป
สนามเด็กเล่นโดยไม่ต้องเดินผ่านบริเวณท่ีจอดรถ 
    (5) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างต่างๆ (Minor Structure to 
Minor Structure) สวนสาธารณะมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องกันและยุ่งยาก ท าให้ต้องค านึงถึง
ความสัมพันธ์ต่อกันด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆเป็นจุดมุ่งหมายในการออกแบบ เช่น การ
ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527 : 40)    
 2.1.5.2 การออกแบบต้องท าเพ่ือประชาชน (Design Must be for People) ความ
สมดุลระหว่างความต้องการทางด้านจิตใจและร่างกายของผู้ใช้ ( Impersonal and Person) การ
ด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆ ในสวนสาธารณะต้องอาศัยวัสดุ และอุปกรณ์หลายอย่าง ซึ่งวัสดุและ
อุปกรณ์เหล่านี้ มีขนาดที่เป็นมาตรฐาน และต้องใช้เป็นจ านวนมาก ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์จึงมีรูปแบบที่
เหมือนกัน จะท าให้ผู้ใช้เกิดความเบื่อหน่ายการออกแบบควรจัดให้มีบางจุดที่ให้ผู้ใช้เกิดความเป็น
อิสระที่จะท าอะไรตามใจชอบ นั่งเล่น เดินเล่น คุยกัน ควรเป็นสถานที่มีวิวสวยงามร่มรื่น และเป็น
สถานที่เปิดมองเห็นรอบๆ ด้านที่มีท้องฟ้าสดใส และอากาศสดชื่นเย็นสบาย ทุกอย่างที่ออกแบบเพ่ือ
ประชาชนต้องเห็นว่า จะให้ได้ผลเป็นที่พึงพอใจและเป็นบรรทัดฐานของการพัฒนาจิตใจด้วย  
(เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527 : 40) 
 2.1.5.3 ออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงาม (Both Function and Aesthetics Must 
be Satisfied) ความสมดุลระหว่างเงิน และคุณค่าของมนุษย์ (Balance of Dollar and Human 
Values) เพื่อให้การออกแบบสวนสาธารณะคุณภาพดี จะต้องค านึงถึงเงิน และความรู้สึกของ
มนุษย์เพ่ือใช้ประโยชน์ได้เป็นรากฐานที่ต้องพิจารณา จะต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ได้ดีก่อนที่จะ
คิดถึงเรื ่องความสวยงามของการออกแบบ แต่ก็ไม้ควรคิดถึงประโยชน์ใช่สอยเพียงอย่างเดียว  
(เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527 : 52) 
 2.1.5.4 การหาข้อมูลจากประสบการณ์  (Establish a Substantial Experience) 
บางครั้งการเขียนป้ายติดไว้กับสิ่งของทุกอย่างก็ไม่เป็นการเหมาะสม เพราะบางสิ่งบางอย่างมีลักษณะที่
แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวของมันเองอยู่แล้วโดยไม่ต้องบรรยาย เช่น ท าให้รู้สึกถึงความสงบ สวยงาม  

1) เส้น  รูปร่าง  ผิวสัมผัส  และสี (Effects of Lines, Forms, Textures  

And Colors) การออกแบบไม่ได้มีแค่ ต้นไม้ พ้ืนที่ หรือวัสดุทางเดินเท้า แต่ยังมี เส้น รูปร่าง ผิวสัมผัส สี 

    (1) เส้น แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวตรงๆ 
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    (2) รูปร่าง เกิดจากเส้นที่ท าให้เกิดรูปร่างของวัสดุ 

    (3) ผิวสัมผัส เกิดจากความสว่างและมืด ผิวสัมผัสหยาบหรือ
ละเอียด 
    (4) สี  ทั้งสีร้อน สีเย็น 
 2) การเน้นสิ่งส าคัญ (Effect of Dominance) นักออกแบบต้องเข้าใจถึง
ความงามของสิ่งต่างๆ แต่ละอย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน และนักออกแบบต้องสามารถยืนยันและ
อธิบายให้เข้าใจได้ถึงคุณค่าที่ตนเองได้ออกแบบขึ้น (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527 : 53) 
 2.1.5.5 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Establish an Appropriate Experience)  

1) ออกแบบให้เข้ากับสถานที่นั้นๆ (Suit to Personality of Place) สถานที่
แต่ละแห่งมีลักษณะต่างกัน เช่น สง่างาม สงบ ร่าเริง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วน
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีคอนกรีต เหล็ก อิฐ ฯลฯ ซึ่งก็แตกต่างกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีอยู่ 2 
วิธีที่จะท าให้เขากับสภาพแวดล้อมได้คือ 
    (1) การต่อเติมทางด้านวัตถุ คือมีการต่อเติมจากสภาพพ้ืนที่นั้นๆ 
ท าให้ดูเหมือนว่าเกิดจากสถานที่นั้นจริงๆ หรือดูแล้วเหมือนตัวอาคารโผล่มาจากพ้ืนดิน  
    (2) การระมัดระวังในการออกแบบ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเพ่ือให้
ได้ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบริเวณนั้น เช่น สถานที่ทางโบราณคดีลักษณะเส้น รูปร่าง ผิวสัมผัส สี 
ต้นไม้เดิม ดินและหินสิ่งเหล่านี้เราอาจน ามาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างใหม่  เพ่ือให้กลมกลืนกับ
ลักษณะของตัวอาคารเดิมหรือกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติในเขตนั้นลักษณะที่กล่าวมานี้เน้นสภาพ
ตามธรรมชาติมากกว่า เช่น เป็นการสร้างบ้านให้มีลักษณะคล้ายกับต้นไม้ พ้ืนดินแถบนั้น เรียกว่าการ
ท าให้มนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้ส่วนการออกแบบให้เข้ากับสิ่งเก่าๆ รอบด้านทาง เสียง เส้น สี 
ผิวสัมผัส และรูปร่าง ซึ่งมองดูแล้วกลมกลืนกับตัวอาคารเก่าๆ บริเวณนั้น เรียกว่าการท าสิ่งใหม่ให้เข้า
กับสิ่งเก่าได ้

2) ออกแบบให้เหมาะกับผู้ใช้ (Suited to Personality of User)เม่ือพิจารณา
จากนิสัยของประชาชนในแต่ละท้องที่แล้วจะท าให้ทราบถึงความต้องการและความชอบของคน
เหล่านั้นพยายามน าเอาลักษณะที่บุคคลทั่วไปชอบมาไว้ในงานออกแบบทั้งนี้เพ่ือประชาชนทั่วไปจะได้
มีโอกาสใช้อย่างคุ้มค่า แต่ก็ควรจะสะอาดตา มั่นคงแข็งแรงและให้ผู้ใช้สถานที่เกิดความรู้ สึกสบายใจ
ในขณะที่ใช้สถานที่เหล่านั้นด้วยสถานที่สาธารณะอาจออกแบบให้หรูหราได้ เช่น มีน้ าพุน้ าตกอยู่กลาง
สวนสาธารณะ 

3) ออกแบบให้เหมาะกับการใช้ (Suit to Personality of Function) ผู้ที่
ชอบไปเท่ียวสาธารณะบางครั้งก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะท าอะไรดี จะเล่นเกมส์ชนิดไหนบ้าง จึงต้องใช้เวลา
นั่งพักก่อน ดังนั้นควรออกแบบให้มีมุมสงบ ในบรรยากาศเงียบๆ สีอ่อนนุ่ม เพ่ือให้ผู้นั่งพักเพลิดเพลิน 
และได้มองดูการละเล่นต่างๆ รอบด้านว่าชอบแบบไหน เพ่ือว่าจะได้ไปเล่นเกมส์นั้นๆ ในภายหลัง 
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4) ออกแบบให้สัดส่วนพอเหมาะ (Suit to Scale) ออกแบบตกแต่งบริเวณ
ภายนอกสถานที่เกี่ยวเนื่องกับสัดส่วน 2 อย่างคือ 

(1) สัดส่วนของมนุษย์ (Human Scale) มนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้สึก
คุ้นเคยเฉพาะสิ่งที่ตนเองรู้จักและมักจะเปรียบเทียบกับตัวเองเสมอ เช่น เปรียบส่วนสูงของตัวเอง 
แขน ขา นิ้วกับ ต้นไม้ ประตู หรือสิ่งของอ่ืนๆ มนุษย์จะเกิดความรู้สึกวุ่นวายใจ เพราะไม่สามารถที่จะ
เข้าใจถึงสถานที่เป็นอยู่ อัน เนื่องมาจากสัดส่วนที่ผิด และไม่สบายใจในขณะที่ใช้สถานที่นั้น
นอกจากนั้นยังต้องให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยด้วย ทุกคนต้องการให้สิ่งต่างๆ รอบๆ ด้านมีขนาดท่ีพอเหมาะ
กับตัวเอง และสามารถเปรียบเทียบกับตนเองได้ 

(2) สัดส่วนเนื่องจากความเร็ว (Speed Scale) สัดส่วนจาก
ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องค านึงถึงเพราะการกวาดสายตามองดูขณะที่ผ่านไปด้วยความเร็วที่
แตกต่างกัน จะท าให้มองเห็นภาพต่างกันด้วย เช่น เมื่อนั่งอยู่บนรถด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง จะสังเกตเห็นเฉพาะรูปร่างใหญ่อย่างคร่าวๆ สิ่งที่มีผิวหยาบๆ ตัดกันหรือกลุ่มสีใหญ่ๆ เท่านั้น 
รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ไม่สามารถมองเห็นได ้(เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527 : 63) 

2.1.5.6 มีสิ่งที่ต้องการทางด้านเทคนิคเพียงพอ (Satisfy Technical Requirements) 
  1) ขนาด (Sizes) ก่อนที่จะมีการออกแบบ ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของ

พ้ืนที่นก่อน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถหาได้จากอ าเภอหรือเขต ของพ้ืนที่ รวมถึง ส านักผังเมืองกอง
สวนสาธารณะ 
   2) ปริมาณ (Quantities) โดยปกติแล้วต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนของ
สถานที่ ท ากิจกรรมแต่ละสิ่งที่ว่าต้องการใช้มากน้อยแค่ไหน เช่น สนามบอล 1 สนาม และอ่ืนๆ 
เพราะว่าจ านวนเหล่านี้เป็นที่ต้องการส าหรับประชาชนจริงๆ ในขณะนั้น แต่ก็ควรต้องคิดเผื่ออนาคต
ไว้ด้วย เพราะประชากรเพ่ิมมากขึ้นทุกที อาจจะมีที่จอดรถนับเป็นจ านวนคันมากกว่าที่จ าเป็นใน
ปัจจุบัน 
   3) ผลเนื่องมาจากธรรมชาติ (Orientation to Natural Forces) ก่อนการ
ก าหนดต าแหน่งของสถานที่ควรนึกถึงการเล่นเกมส์ต่างๆ ที่อยู่กลางแจ้งเพ่ือป้องไม่ให้แสงอาทิตย์ส่อง
ตาในขณะที่เล่นฟุตบอล หรือกีฬาอย่างอ่ืนที่มีการโยนลูกบอลกลับไปมา ควรจัดให้สนามมีมุม 90 
องศา กับมุมข้ึน-ลงของดวงอาทิตย์ หรือในแนวเหนือ-ใต้ นั้นเอง 
   4) สิ่งอ่ืนที่จ าเป็น (Operating Needs) รถ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
บ ารุงรักษาเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องค านึงถึงในแปลน เช่น ระยะ รัศมี ต่ าสุดของวงกลมที่จะท าให้ รถเลี้ยว
ได้สะดวกคือ 20 ฟุต หรือ 6 เมตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะน าไปออกแบบถนน และท่ีจอดรถ 
   5) สิ่งต่อไปที่จะต้องนึกถึงคือการเดินของมนุษย์ ระยะก้าวเท้า สั้น ยาว 
หรือธรรมดา เพ่ือให้การเดินเป็นไปโดยสะดวก จึงมีขนาดมาตรฐานส าหรับขั้นบันได ทั้งลูกตั้ง และ
ลูกนอน ลูกตั ้งควรจะสั ้น ล ูกนอนควรจะยาว Landscape Architect ชื ่อ Thomas Church 
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แนะน าว่า 2 เท่าลูกตั้งบวกลูกนอนเท่ากับ 26 นิ้ว  หรือ 65 เซนติเมตร เป็นขนาดที่พอเหมาะใน
การขึ้นลงภายในสวน 
   6) ลมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลส าคัญต่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ทิศทางของ
กระแสลมท าให้ต้องหาที่จอดรถเรือในต าแหน่งที่ปลอดลม เพ่ือไม่ให้ได้รับอุบัติเหตุจากลม 
Campground ถ้าปราศจากลม บรรยายกาศก็ไม่เหมาะสม ควรให้ทุกจุดมีลมพัดผ่านได้สะดวก 
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความชื้นสูง นอกจากลมแล้ว ก็ยังมีจ านวนน้ าฝนแต่ละปี และการขึ้นลง ของ
ระดับน้ า มีผลต่อพ้ืนที่ต่ า เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุนี้แล้ว ก็จะสามารถก าหนดต าแหน่งของตัวอาคารได้ 
(เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527 : 71) 

2.1.5.7 ออกแบบให้ประหยัดที่สุด (Meet Needs for Lowest Possible Cost) นัก
ออกแบบต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและเสนอสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากท่ีสุด จะไม่ท า
ผลงานที่ไม่ดีออกมา งานที่ออกมาจะต้องให้ผลน่าพึงพอใจ ส าหรับความต้องการที่แท้จริง ทางด้าน
การพัฒนาในการออกแบบ ดังนั้นการปรึกษาและตกลงกันระหว่างลูกค้าและผู้ออกแบบว่าอะไรคือสิ่ง
ที่ต้องการจริงๆ และน าสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับจ านวนงบประมาณที่มีอยู่ 
   1) หาความสมดุลระหว่างความต้องการและงบประมาณ (Balance of 
Needs and Budget) เริ่มออกแบบและลูกค้าได้มีโอกาสเจรจารายละเอียดแสดงความต้องการ
ระหว่างกัน หลังจากนั้นควรเสนอแบบร่าง และความคิดคร่าวๆ ต่อลูกค้า ซึ่งอาจมีหลายสิ่ง หลาย
อย่างนอกเหนือจากความต้องการจากครั้งแรก แต่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทางด้านการออกแบบ
จนกระท่ังส าเร็จออกมาเป็นแบบที่สมบูรณ์แล้ว นักออกแบบจะต้องติดต่อกับผู้รับเหมาเพ่ือสอบถาม
ว่า การก่อสร้างทั้งหมดกับงบประมาณที่มีอยู่นั้นพอเหมาะกันหรือไม่ มีกี่วิธีบ้างที่จะให้เป็นไปตาม
แบบ และอยู่ในงบประมาณท่ีตั้งไว้ อันไหนบ้าง ที่ราคาสูง และราคาต่ า 
   2) การใช้สภาพพ้ืนที่ที่เป็นอยู่ให้เป็นประโยชน์ (Use of Existing Site 
Resources) อาคารสถานที่ต่างๆ ควรวางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ (Site) ไม่ควรตั้ง 
Camp-ground ในสถานที่ท่ีการระบายน้ าไม่ดี ควรจัดให้อยู่บนดินที่เรียบๆ หลีกเลี่ยงการขุด และ
โยกย้ายดินมากเกินไปเพราะจะท าให้การใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงควรสังเกตสภาพรอบด้านว่ามีลักษณะ
อย่างไร และควรจะวางอะไรไว้ตรงไหน ทั้งนี้ต้องคิดถึงเรื่องความสวยงามและการใช้ประโยชน์ควบคู่
กันด้วย 
   3) จัดหาวัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างต่างๆ (Provision of Approriate  
Structural Materials) หลังจากท่ีได้ก าหนดต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ แล้วขั้นต่อไปคือเลือกวัสดุซึ่ง
เหมาะกับการใช้แต่ละแห่ง ซึ่งควรจะเลือกโดยการคิดถึงหลักดังนี้ 
   ความอดทน       :     ทนทานต่อน้ าหนัก 
   สิ่งที่ปรากฏ       :       เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม 
   สามารถหาได้       :     หาได้ง่ายตามท้องที่นั้นๆ 
   สภาพภูมิอากาศ       :     ยังคงสภาพเดิมไม่ว่าอากาศจะร้อนหนาว  
   ระบายน้ า       :     หลังจากฝนตกน้ าไหลผ่านเร็ว 
   คุณภาพดี       :    โดยเฉพาะเมื่อคนต้องสัมผัสกับสิ่งนั้นๆ 
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   4) จัดหาต้นไม้ให้เหมาะสม (Provision of Appropriate Plant Materials) 
ในการออกแบบสวนต้องมีการเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งต้นไม้อาจให้ความรู้สึกหยุดนิ่ง 
หรือเคลื่อนไหวได้อาจใช้เป็นฉากกั้นลม แสงอาทิตย์ วิว เสียง ไม่ท าให้น้ าท่วม และท าเป็นตัวก าหนด
ทิศทางเดิน ต้นไม้ก็เหมือนสิ่งอ่ืนๆ คือ มีขนาด รูปร่าง และท าหน้าที่ถูกก าหนด ให้ด้วยดี แต่ต้นไม้ไม่
สามารถบังคับให้หยุดนิ่งได้ ต้นไม้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นหลายๆ แบบตลอดปี นับว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิต
อย่างหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติต่อต้นไม้ให้ถูกต้องเหมือนปฏิบัติต่อตนเอง เพราะต้นไม้มีลักษณะเฉพาะของมัน
เอง และแต่ละชนิดก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527 : 77) 

2.1.5.8 การจัดและออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย (Provide for Supervision Ease) สิ่ง
ที่ทุกคนต้องการคืออิสระและเสรีภาพ หัวข้อนี้มีไว้เพ่ือให้การออกแบบเหมาะสม โดยทั่วไปตาม
สถานที่ต่างๆ จะมีป้ายเขียนบอกไว้ เช่น อย่าเดินลัดสนาม อย่าเก็บดอกไม้ อย่าเข้ามาในบริเวณนี้  ซึ่ง
ข้อความเหล่านี้ท าให้ความสนุกและความสุขลดน้องลง โดยการวางต าแหน่งสิ่งต่างๆ และทิศทางให้
เหมาะสม  
   1) ความสะดุดระหว่างอิสรภาพและการควบคุม (Balance of Use 
Freedom and Control) บางครั้งจ าเป็นต้องมีการควบคุมบางจุดทั้งที่เป็นการเสียเวลา และพลังงาน 
เช่น ให้เดินรอบสนามใหญ่เพ่ือที่จะไปยังจุดหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม เพราะเห็นว่าเป็นการปลอดภัยกว่า 
เพราะจ าเป็นในการควบคลุมในเรื่องความปลอดภัย 
   2) ทิศทางการเดิน (Circulation) ในสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนมาก 
การเคลื่อนไหวและทางเดินเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงว่าจะท าอย่างไรที่จะท าให้เขาสามารถไปยัง
จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ตามประสงค์โดยไม่รบกวนจากสิ่งอ่ืน โดยเราต้องค านึงว่า จะออกแบบอย่างไร
ให้ผู้ใช้ ใช้ได้อย่างสะดวก ไม่ติดขัดเพ่ือเดินไปยังจุดต่างๆ ที่น่าสนใจ 
   3) ความปลอดภัย (Safety) ควรมีความปลอดภัยในการเล่นรวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการละเล่นแต่ละอย่างเพ่ือไม่ให้ไปเกิดอันตรายกับส่วนอ่ืนได้ เช่น ไม่ให้ทาง
ระบายน้ าอยู่กลางสนามฟุตบอล และให้ทุกจุดที่มีการเล่น มองเห็นว่ามีอะไรรอบๆ ด้านไม่ปล่อยให้
เด็กปีนป่ายเกิดพลาดตกลงมา ควรมีต าแหน่งที่ผู้ปกครองมองเห็นเด็กเล่น แต่ไม่ควรอยู่บริเวณ
เดียวกัน (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527 : 86) 
 สรุป เป็นหลักในการออกแบบสวนสาธารณะที่เหมาะสม และสัมพันธ์กับความต้องการของ
ผู้ใช้สวนสาธารณะ เป็นการออกแบบให้สถานที่มีความเป็นธรรมชาติ และรู้หลักการวางต าแหน่งให้
เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ การเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย การ
เคลื่อนไหวและทางเดินเป็นสิ่งที่ต้องค านึงให้สามารถเดินไปยังจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ตามประสงค์
โดยไม่รบกวนสิ่งอื่น 
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2.2 ความหมายของกิจกรรมนันทนาการ  
  นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลายประกอบกับมีกระบวนการในการ
พัฒนาประสบการณ์หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือสังคม โดยที่บุคคลหรือชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมตามความสนใจของตน ในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระ ซึ่งบุคคลที่เข้าร่วมจะมาด้วยสมัคร
ใจหรือมีแรงจูงใจ แล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนาน และสงบสุข โดยกิจกรรมในที่ นี้
หมายถึง กิจกรรมประเภทเกม กีฬา ศิลปะดนตรี การแสดงละคร งานอดิเรก กีฬาท้าทาย เป็นต้น 
(พลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2553 : 2) 

2.2.1 ลักษณะพ้ืนฐานของกิจกรรมนันทนาการจากความหมายของกิจกรรมนันทนาการ 
สามารถตีความหมายได้หลากหลาย ซึ่งอาจจะมองในเรื่องของประสบการณ์หรือกระบวนการหรือ
กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือแหล่งสถาบันทางสังคม ดังนั้น จึงได้มีการวางหลักเกณฑ์ใน
เรื่องของลักษณะพ้ืนฐานของกิจกรรมนันทนาการ ไว้ดังนี้ 

 2.2.1.1 นันทนาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่กระท าและ
ถูกกระท า รูปแบบของกิจกรรมนั้นหลากหลาย ตั้งแต่เกมกีฬา ศิลป์หัตถกรรม ดนตรี ละคร กิจกรรม
กลางแจ้งนอกเมือง งานอดิเรก การท่องเที่ยว โยคะ สมาธิ เป็นต้น 

 2.2.1.2 นันทนาการมีรูปแบบหลากหลายมีขอบเขตไม่จ ากัดตั้งแต่ในรูปแบบของ
กิจกรรมซึ่งก าหนดเป็น 14 หมวดหมู่ใหญ่ แล้วนันทนาการยังมีรูปแบบที่จัดบริการเป็นสวัสดิการสังคม 
เป็นแหล่งนันทนาการบริการแก่กลุ่มประชากรทุกระดับวัย และประชากรกลุ่มพิเศษ 

 2.2.1.3 นันทนาการต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและมีแรงจูงใจ ในการเข้าร่วม
กิจกรรมนั้นต้องเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ สมัครใจ และมีแรงจูงใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม
โดยมิได้ถูกบังคับ 

 2.2.1.4 นันทนาการเกิดข้ึนได้ในเวลาที่ไม่จ ากัดบุคคลและชุมชนมีอิสระที่เข้าร่วมในสิ่ง
ที่เขาต้องการจะเล่น หรือเข้าร่วมโดยไม่จ ากัดเวลา 

 2.2.1.5 นันทนาการจะต้องเป็นสิ่งที่จริงจังและมีจุดมุ่งหมาย ประสบการณ์นันทนาการ
เป็นการพัฒนา คุณภาพชีวิต พัฒนาอารมณ์สุข มีคุณค่าสาระ เป็นสิ่งจริงจัง และมีจุดหมายเสมอ 

 2.2.1.6 นันทนาการเป็นการบ าบัดรักษา ช่วยฟื้นฟู รักษาคนไข้และให้คนไข้เลือกกิจกรรม
ในเวลาว่างกระท าเพ่ือพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจยามฟ้ืนไข้ หรือระหว่างการบ าบัดรักษา 

 2.2.1.7 นันทนาการเป็นกิจกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจัด
ให้ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ตามความต้องการและสนใจของชุมชน ตลอดจนอุปกรณ์
และสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
 2.2.1.8 นันทนาการจะต้องเป็นกิจกรรมที่พึงประสงค์ของกิจกรรมของสังคมหรือ
ชุมชนหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับอีกชุมชนหนึ่ง เพราะความสนใจ ความต้องการค่านิยม วัฒนธรรม 
ศาสนา สภาพแวดล้อม ประเพณี ความเชื่อ เป็นขอบข่ายวิถีชีวิตของชุมชน ดังนั้น กิจกรรมจะต้อง
เป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ (สมบัติ กาญจนกิจ, 2535 : 38) 
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ภาพที่ 2.5 กิจกรรมนันทนาการ 
ที่มา : https://www.yb-tt.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 กีฬา 
ที่มา : https://www.thai25.com/sportnews.html 

 
2.2.2 พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนันทนาการ  มีพฤติกรรมการออกแบบ 2 

หลัก ใหญ่ๆ คือ 
 2.2.2.1 พฤติกรรมเชิงการใช้สอย (Usage) พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรม
ต่างๆ เช่นการเดิน การนั่ง การเล่นกีฬา หรือด้านขนาดของพ้ืนที่ที่ต้องการใช้ ด้านวัสดุที่เหมาะสมที่
จะรองรับกิจกรรมนั้นๆ ด้านอุปกรณ์ที่จ าเป็นและต าแหน่งการวางอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรม 
และด้านความสัมพันธ์กับกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น คือเป็นการจัดการพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความ
สะดวกในการใช้สอยให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ผู้ออกแบบมักจะมีเครื่องมือช่วย เช่น คู่มือและมาตรฐาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นงานค้นคว้าเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และการเคลื่อนไหว คู่มือในด้านกฎเกณฑ์กติกาและ
แนวปฏิบัติต่างๆ การศึกษาและสังเกตเพ่ือท าแผนภูมิความสัมพันธ์กิจกรรม เป็นต้น 
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 2.2.2.2 พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา (Experience Behavior) ได้แก่ การตอบสนองของ
มนุษย์ต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นขณะนั้น อาจเป็นบรรยากาศรอบตัว ผู้คนรวบตัว เหตุการณ์รอบตัว สถานการณ์
โดยรอบ ฯลฯ จ าแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน 
   ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ (Experience)การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของร่างกาย
และผ่านการรับรู้ไปยังสมองเพ่ือตีความและประเมินค่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
อัตโนมัติเรียกว่า สัญชาตญาณ เช่น การรับรู้ ความรู้สึก รู้สึกปลอดภัย รู้ สึกสนุกสนาน เป็นต้น การ
ประเมินค่า เช่น ความชื่นชม ความชอบ ความสวย  เป็นต้น ฯลฯ เป็นสัญชาตญาณที่จะมีความรู้สึก
และความคิดต่อสิ่งที่เห็นเสมอ ไม่ว่าจะแสดงออกมาให้เห็นหรือไม่ก็ตาม  
   ขั้นตอนที่ 2 การแสดงออก (Behavior)การแสดงออกเพ่ือตอบสนองต่อ
สิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบข้างขณะนั้น เมื่อมนุษย์รับรู้และมีสัญชาตญาณต่อสิ่งที่เขาเห็นและสัมผัสแล้ว
มักจะมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่งบุคคลอ่ืนอาจสังเกตได้ชัดเจนหรือสังเกตไม่
ชัด การแสดงออกนี้อาจเป็นได้ตั ้งแต่กริยาเล็กๆ  น้อยๆ ไปจนถึงกริยาที่แสดงออกในทางการ
สื่อสารโดยตรง เช่น การพูด การผลัก การจับมือ หรือกริยาตอบสนองที่เป็นผลอื่นๆ  เช่น การ
ตัดสินใจเลือก การท าลาย การช่วยเหลือ การร่วมมือ การแยกตัว ซึ่งการออกแบบพ้ืนที่จะมุ่งเน้น
สนใจพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาในส่วนการตอบสนองในด้านการตัดสินใจในการท ากิจกรรมนั้น การ
ตัดใจเพื่อเลือกสถานที่ท ากิจกรรมนั้น การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพื่อลดการท าลายอุปกรณ์
และบริเวณ (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2549 : 20) 
 สรุป เป็นการร่วมกิจกรรมตามความสนใจของแต่ละบุคคล ในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระ ทั้ง
กิจกรรมของสังคมหรือชุมชนเพราะความสนใจ ความต้องการค่านิยม วัฒนธรรม  ศาสนา ประเพณี 
สภาพแวดล้อม ความเชื่อ ซึ่งบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นอาจจะเข้าร่วมด้วยความสมัครใจหรือมี
แรงจูงใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เกิดการพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนาน และสงบสุข 
 

2.3 หลักการและแนวคิดในการออกแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ส าคัญที่สามารถให้ผู้คนได้เข้ามาพบ
ประสบการณ์ ได้พบบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และมุมมองที่สงบในพ้ืนที่การท ากิจกรรมที่
หลากหลาย และก่อให้เกิดเป็นสถานที่ที่ดึงดูดความสนใจ สถานที่สาธารณะที่ดีจะให้โอกาสในการท า
กิจกรรมที่หลากหลายเป็นสถานที่ที่ ง่ายต่อการเข้าถึงและเชื่อมโยงกับชุมชนที่อยู่ โดยรอบ 
สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดี จะช่วยให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นและผ่ อนคลายมีความ
ปลอดภัยสะอาดและดึงดูดใจ 
 2.3.1 ความสนุกสนาน (The Joy of Creation) คุณค่าของการพักผ่อนหย่อนใจของแต่ละ
บุคคลขึ้นอยู่กับการแสดงออกต่อสิ่งนั้น ความพึงพอใจที่ได้รับในระหว่างการพักผ่อนหย่อนใจนั้น
ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์ มิตรภาพ ความรู้สึกถึงการยอมรับในการพักผ่อน 
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2.3.2 สมาชิก (Fellowship) รูปแบบของการพักผ่อนหย่อนใจนั้นต้องการสมาชิกเพ่ือการ
รวมกลุ่มในการด าเนินงานต่างๆ ทุกด้าน 

2.3.3 การผจญภัย (Adventure) มนุษย์จะชื่นชมและกระตือรือร้นในประสบการณ์ใหม่ที่
ตื่นเต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางแผนที่เกี่ยวกับการเล่นของเด็กๆ โปรแกรมที่จะจัดเพ่ือการพักผ่อน
หย่อนใจ 

2.3.4 ความส าเร็จ (Sense of Achievement) ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ทุกคนจะพยายาม
แสวงหาสถานที่หนึ่งที่เขาสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกในการประสพผลส าเร็จของตนเอง จึงออกมา
ในรูปแบบของการพักผ่อนหย่อนใจแทน ส่วนใหญ่จะเก่ียวกับการแข่งขันทางด้านกีฬา 

2.3.5 การใช้พลังใจ (Use of Mental Powers) การรวบรวมพลังใจมีความจ าเป็นในการ
ท างาน การออกก าลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ มีการพักผ่อนหย่อนใจหลายอย่างที่ดูเหมือนว่า
ขาดการใช้พลังใจและพลังงานอย่างมาก เช่น การอ่านหนังสือ 

2.3.6 ความงดงาม (Enjoyment of Beauty) ความรู้สึกชอบในความงามนับเป็นฐานราก
หลายๆ แบบของการพักผ่อนหย่อนใจ นับว่าใกล้เคียงกับความต้องการในการสร้างสรรค์ ความงามใน
การจัดสวน ฉาก ทิวทัศน์  

2.3.7 การพักผ่อน (Relaxation) การพักผ่อนคือการที่มนุษย์ได้ใช้ชั่วโมงในการพักผ่อน
ร่างกาย สมอง จิตใจอย่างแท้จริง  (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2527 : 2)    

สรุป สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่เป็นสถานที่ธรรมชาติ และมีมุมมองที่สงบ สวยงามในการจัด
สวน ฉาก ทิวทัศน์ เป็นสถานที่ท่ีดึงดูดความสนใจ สถานที่สาธารณะที่ดีจะให้โอกาสในการท ากิจกรรม
ที่หลากหลาย การพักผ่อนจะช่วยเพิ่มพลังใจและพลังงานอย่างมาก ถ้าเราได้รู้สึกถึงการได้พักผ่อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 ศาลาไว้ส าหรับพักผ่อน 
ที่มา : https://www.th.japantravel.com  
  

https://th.japantravel.com/
https://th.japantravel.com/


28 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 ที่นั่งพักผ่อนในสวนสาธารณะ 
ที่มา : https://www.ipzpear.com  
 

2.4 แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมนันทนาการเครื่องออกก าลังกาย 
  กิจกรรมนันทนาการด้านการออกก าลังกายเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการกระตุ้นให้ส่วน
ต่างๆของร่างกายท างาน  การออกก าลังกายถือเป็นยาบ ารุงเพียงอย่างเดียวที่สามารถเพ่ิมสมรรถภาพ
ทางกายได้ เพราะไม่มียาใดๆ ที่สามารถท าให้ร่างกายมีสมรรถภาพเพ่ิมขึ้นได้อย่างแท้จริงและถาวร 
กิจกรรมการออกก าลังกายมีหลายประเภท การออกก าลังกายที่ไม่รุนแรงมากแต่มีความต่อเนื่อง เช่น 
เดิน วิ่งเหยาะๆ ว่ายน้ า ถีบจักรยาน และการออกก าลังกายแบบช่วยกลั้นลมหายใจ เช่น วิ่งระยะสั้น 
ยกน้ าหนัก เทนนิส เป็นต้น  
 ในปัจจุบันมีประชาชนมากมายให้ความสนใจกับการออกก าลังกายมากขึ้น ทั้งการออกก าลัง
กายในร่มและกลางแจ้ง ทางหน่วยงานรัฐบาลได้สนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกาย ดูแลสุขภาพ 
ด้วยน าเครื่องออกก าลังกลางแจ้งมาติดตั้งไว้ในสถานที่ต่างๆ มากมาย   
 2.4.1 การออกก าลังกายกลางแจ้ง (Outdoor Exercise Equipment) 
 การออกก าลังกายกลางแจ้ง สามารถสร้างความรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขในการ
ออกก าลังกายและยังสามารถเลือกเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งให้ความเหมาะสมกับความถนัดของ
ตนเองและเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ
ของประชากรเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ออกก าลังกายนั้นเอง  (การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย, 2545) 
 2.4.2 ประเภทของเครื่องออกก าลังกาย 
 เครื่องการออกก าลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพในทุกๆ ด้าน แต่ทั้งนี้ต้องเลือกออก
ก าลังกายให้เหมาะสม กับสุขภาพของตนเองและการใช้เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุขภาพ สิ่งส าคัญต้องเรียนรู้ประเภทของเครื่องออกก าลังกายแต่ละชนิดอย่างเข้าใจ 
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 2.4.2.1 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบมีแรงต้าน เป็นเครื่องออกก าลังกายที่
เหมาะส าหรับสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและกระดูก ช่วยให้ร่างกายมีระบบเผาผลาญที่ดี
เหมาะส าหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก สร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูก 
 2.4.2.2 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบแอโรบิค เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง
รูปแบบนี้เหมาะกับคนที่เริ่มออกก าลังกายใหม่ๆ เพราะท าให้เหนื่อยง่ายและสามารถออกก าลังกายได้
เป็นเวลานาน ซึ่งการออกก าลังกายแบบแอโรบิค คือการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน เพ่ือให้
ร่างกายน าออกซิเจนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4.2.3 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบยืดเหยียด เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง
รูปแบบนี้เหมาะส าหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อ เพราะขณะเล่นจะท าให้รู้สึกตึงกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 
ช่วยลดปัญหาในส่วนคอ บ่า ไหล่ และบริเวณส่วนหลัง ข้อควรระวังในการเล่นเครื่องออกก าลังกาย
รูปแบบนี้คือไม่ควรฝืนเล่นนานเกินไป เพราะอาจเกิดการบาดเจ็บหรืออักเสบได้ 
 2.4.2.4 เครื่องออกก าลังกายเพื่อยืดหยุ่นเส้นเอ็นและข้อต่อ ส าหรับคนที่มีปัญหา
สุขภาพเกี่ยวกับข้อต่อ บริเวณบ่า คอ ไหล่ และส่วนหลังส่วนล่าง ควรเลือกเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งประเภทยืดเหยียด ซึ ่งเป็นการเล่นซ้ าๆ เพื่อให้ข้อต่อมีความเคลื ่อนไหวและไม่ติดขัด 
(กุลธิดา เชิงฉลาด, 2549 : 9)   
 

 

  

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.9 ประเภทของเครื่องออกก าลังกาย 
ที่มา : https://www.newsplus.co.th 

http://www.newsplus.co.th/99323
http://www.newsplus.co.th/99323
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ภาพที่ 2.10 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ที่มา : https://www.newsplus.co.th 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.11 แอโรบิค 
ที่มา : https://www.ufitthailand.com 
 

2.4.3 การออกก าลังกายตามวัยแต่ละช่วงวัย 
 การออกก าลังกายควรค านึงถึงแต่ละวัยด้วย เพราะมีความส าคัญอย่างมากกับกิจกรรม
ที่ท า ควรเหมาะสมทั้งวัยเด็กจนไปถึงวัยสูงอายุ เพ่ือชะลอการเสื่อมของร่างกาย การออกก าลังที่
เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ควรจะออกก าลังกายแบบไหน ถึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดในการดูแล
สุขภาพจึงได้อธิบายลักษณะการการออกก าลังกายตามวัยแต่ละช่างวัยดังต่อไปนี้  
 2.4.3.1 วัยเด็ก (7-12 ปี) เด็กๆ ไม่ควรออกก าลังกายแบบหนักๆ นานๆ หลายชั่วโมง
ติดต่อกัน เพราะร่างกายยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ อีกท้ังไม่เหมาะกับการออกก าลังกายแบบปะทะ จึง
ควรให้วิ่งเล่นสนุกตามวัย อาจกระโดดเชือก วิ่งไล่จับ หรือเล่นสนุกกับกิจกรรมที่มีการแข่งขันผจญภัย 
สิ่งส าคัญคือ ไม่ควรนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ เพราะจะท าให้เด็กๆ สุขภาพกายและสุขภาพจิต
เสียได้ง่าย และจะท าให้ร่างกายเกิดการจดจ าไปในทิศทางท่ีไม่ดี          

http://www.newsplus.co.th/99323
http://www.newsplus.co.th/99323
https://www.ufitthailand.com/
https://www.ufitthailand.com/
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2.4.3.2 วัยรุ่น (13-25 ปี) วัยรุ่นนั้นควรจะท ากิจกรรมหรือเล่นกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล
แบดมินตัน ว่ายน้ า บาสเกตบอล เรียกได้ว่า วัยนี้สามารถเล่นกีฬาได้ทุกรูปแบบ แต่เลือกให้เหมาะกับ
สภาพร่างกายที่ไม่มีผลต่อโรคประจ าตัว หรือสามารถเลือกเข้าฟิตเนสก็ได้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง 
กล้ามเนื้อและความแข็งแรงให้ทุกส่วนของร่างกาย และมีอุปกรณ์ให้เลือกตามความเหมาะสมของ
ร่างกาย        

2.4.3.3 วัยผู้ใหญ่ (26-50 ปี) วัยนี้ร่างกายจะเริ่มอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด แนะน าให้
เล่นกีฬาที่เน้นความเพลิดเพลิน เล่นได้สม่ าเสมอ เช่น ปั่นจักรยาน วิ่งจ๊อกกิ้ง การบริหารยืดเหยียด
ต่างๆ โดยข้อควรระวังคือ ก่อนออกก าลังกายทุกครั้งต้องมีการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนไม่ว่าจะออกก าลัง
กายแบบหนักหรือแบบเบา เพ่ิมให้ร่างกายเกิดการยืดหยุ่น เพ่ือให้ออกก าลังเกิดประโยชน์และเข้าที่
มากที่สุด 

2.4.3.4 วัยสูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) เหมาะกับกิจกรรมที่ใช้ร่างกายในเคลื่อนไหวได้ง่าย ดู
ราบรื่น และผ่อนคลายแบบสบายๆ ไม่มีการเปลี่ยนจังหวะกะทันหัน เช่น ไทเก๊ก โยคะ ลีลาศ และไม่
ควรออกก าลังกายนานเกินไปควรก าหนดระยะเวลาออกก าลังการให้เหมาะสมกับร่างการที่เรารับไหว  
(นิลุบล คล่องเวสสะ, 2544 : 23 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.12 การออกก าลังกายตามวัยแต่ละช่วงวัย 
ที่มา : https://www.pooyingnaka.com  
 
 สรุป ในปัจจุบันนั้นการออกก าลังกายหรือการท ากิจกรรมมีความส าคัญมากขึ้นการออกก าลัง
กายมีข้อดีข้อด้อยและประโยชน์ที่แตกต่างกัน การทราบข้อมูลและวิธีการเล่นที่ถูกต้อง ช่วยให้คนที่รัก
สุขภาพ และต้องการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกก าลังกาย ได้เลือกเล่นเครื่องออกก าลังกาย
แต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพตามที่ต้องการและเราต้องออกแบบ
กิจกรรมหรือที่ออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศ และช่วงอายุของแต่ละวัย เพราะอายุที่ต่างกัน
ความสามารถในการออกก าลังกายนั้น มากน้อยต่างกัน 
 

https://www.pooyingnaka.com/
https://www.pooyingnaka.com/
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2.5 หลักการในการออกแบบสวนให้ดูแลรักษาง่าย 
  การออกแบบจัดสวนเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ การดูแลรักษาสวน ง่ายหรือยาก ทั้งภูมิ
ท ัศน ์ดาดอ่อน(Softscape)  และภูมิท ัศน์ดาดแข็ง (Hardscape)  และทั ้งสองส่วนมีโอกาส
เสื่อมสภาพ หากขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษา หรือดูแลรักษาไม่ถูกต้อง จะท าให้อายุการใช้งานสั้น
ลง การดูแลรักษา จึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะช่วยให้สวนนั้น คงสภาพ ความสวยงาม ยาวนานที่สุด  
การจัดสวนและการดูแลเพ่ือที่จะบ ารุงรักษานั้น ต้องใช้แรงงาน งบประมาณ และเวลา  
 2.5.1 การจัดสวนไม่เพียงให้เกิดความสวยงามเพียงอย่างเดียว ควรมีสไตล์การจัดสวนที่
แสดงหรือบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ 
 2.5.2. สนามหญ้า การจัดสวนครั้งแรกในขณะที่พรรณไม้ต่างๆ ยังมีขนาดเล็กอยู่ การใช้
หญ้าสนามมักจะเลือกใช้หญ้านวลน้อยซึ ่งทนแดดและเจริญเติบโตดี ทนต่อการเหยียบย่ า ปู
บริเวณสนามทั้งหมด แต่เมื่อไม้ต้นที่น ามาใช้จัดสวนเจริญเติบโตขึ้น ก็จะมีร่มเงาตามจุดนั้นๆ 
หญ้านวลน้อยก็จะค่อยๆ ตายไปในที่สุด ดังนั้นบริเวณร่มเงาไม้ใหญ่นี้ หากจะท าเป็นสนามหญ้า
เหมือนเดิมก็จะต้องใช้หญ้ามาเลเซียซึ่งทนร่มได้มาปูทดแทน หรือจะรื้อหญ้าออกแล้วใช้อิฐปูเป็น
บริเวณลานพักผ่อนก็อาจท าได้ 

2.5.3 การบ ารุงดูแลรักษาสวน นอกจากการให้น้ า ให้ปุ๋ย ดูแลสนามหญ้า รวมทั้งตัดแต่ง
พรรณไม้ให้อยู่ ในสภาพที่ต้องการแล้ว การป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน เพราะการ
เจริญเติบโตของพืชในธรรมชาติจะมีศัตรูต่างๆ คอยรบกวน ศัตรูเหล่านั้นอาจจะเป็นโรคหรือ
แมลงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจจะเกิดได้ ทั้งโรคและแมลง  

2.5.4 น้ าและไฟในสวน น้ าเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความรื่นรมย์แก่ผู้ใช้เป็นอย่างมาก เสียง
หรือแสงระยิบระยับของน้ าในยามต้องแสงแดด หรือเงาที่สะท้อนตามพื้นน้ าจะช่วยให้สวนมี
ชีวิตชีวามากขึ้นและระบบระบายน้ าออกจากสวนต้องดี เพราะถ้าสวนไม่มีน้ าขังจะมีผลกระทบ
ต่อด้านอ่ืนๆ  
 2.5.5 พันธุ ์ไม้ในแบบสวน ควรก าหนดไม้ที ่มีอายุยืนยาว โตช้า ควรปลูกต้นไ ม้ชนิด
เดียวกันให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งต้องการการดูแลรักษาที่เหมือนกันจะง่ายต่อการดูแลรักษา ท าให้ไม่
เสียเวลามากนัก แต่ตรงกันข้ามถ้าหากจัดสวนที่ประกอบไปด้วยต้นไม้หลายๆ ชนิดแตกต่างกันไป 
ยิ่งมากชนิด ยิ่งต้องการดูแลรักษามากยิ่งขึ้น 
 2.5.6 ออกแบบสวนโดยก าหนดให้มีพื้นที่ดาดแข็งให้มากขึ้น โดยหลีกเหลี่ยงการปลูก
หญ้า เช่น ก าหนดเป็นพื้นที่หินกาบ พื้นศิลาแลง พื้นซีเมนต์ส าเร็จรูป เพราะพื้นที่เหล่านี้ทนทาน 
ใช้ประโยชน์ได้เต็มที ่ ไม่ต้องรดน้ าให้ปุ ๋ย ตัดแต่งเหมือนกับสนามหญ้า แต่ต้องออกแบบให้
สวยงาม เกิดความกลมกลืนกับสวนและสิ่งก่อสร้าง ในสวนอีกทั้งรูปแบบและลวดลายของพื้นที่
สวนก็ต้องสวยงามอยู่ในตัวของมันเองด้วย 
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 2.5.7 วัสดุปูพ้ืนแบบแข็ง (Rigid) ใช้ปูในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการใช้งานสูง โดยพ้ืนส่วนล่างจะ
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับวัสดุปูพ้ืนอ่ืนๆ เช่น อิฐ กระเบื้อง เซรามิค หิน วัสดุปูพ้ืนแบบนี้น้ า
จะไม่สามารถซึมผ่านลงไปได้ อัตราการไหลของน้ าบนผิวหน้าจะสูง เพราะฉะนั้น ในขณะที่ปูพ้ืน
แบบนี้ จะต้องค านึงถึงการระบายน้ าเป็นส าคัญ ควรให้มีความลาดเอียงออกจากบ้าน การปูพื้น
ด้วยวัสดุแบบแข็งนี้เหมาะกับบริเวณลานนั่งเล่น ลานจอดรถทางเดินที่ต้องการความถาวร  
 2.5.8. พรรณไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เถาเลื้อย เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี
พรรณไม้ต่างๆ เหล่านี้อาจจะเจริญเติบโตจนเบียดกัน จ าเป็นจะต้องแยกออกบางต้นหรือตัดแต่ง
ให้ได้ขนาดที่ต้องการ หากจุดใดพรรณไม้ตายไปก็ควรจะรีบหาพรรณไม้นั ้นๆ มาปลูกทดแทน 
หรือจะเปลี่ยนแปลงเป็นไม้ชนิดอื่นก็อาจท าได้ ทั้งนี้ต้องพิจารณาความเหมาะสมของพรรณไม้
นั้นๆ ด้วย 
 2.5.9 ทางเดินสวน ถ้าไม่จ าเป็นก็ไม่ควรออกแบบให้เป็นทางเดินแบบแยกหรือวางแผน
ทางเท้า สลับเยื้องไปมาแล้วมีหญ้าแซมระหว่างแผ่นทางเดิน ท าให้ตัดหญ้าล าบาก ควรเป็น
ทางเดินแบบต่อเนื่องใช้วัสดุที่ทนทานต่อแสงแดด ฝน ความชื้น และการเหยียบ  

2.5.10 พื้นที่ที ่ต้องการโรยหิน หรือกรวดกลมเพื่อตกแต่งลักษณะพื้นที่ผิวสวนต้องเท
คอนกรีตรองพ้ืน และใช้แผ่นบางๆ กันขอบระหว่างพ้ืนหญ้าและพ้ืนกรวด  

2.5.11 สวนที่มีพ้ืนปูเป็นพ้ืนแข็งมากกว่าพ้ืนอ่อน (สนามหญ้า) ซึ่งจะท าให้ลดเวลาในการ
ตัดหญ้า และการบ ารุงดูแลรักษาอื่นๆ แต่ต้นทุนในการท าสวนลักษณะนี้ค่อนข้างสูงในการ
ก่อสร้างครั้งแรก 

2.5.12 ก าหนดจุดให้น้ า จุดจ่ายไฟ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการดูแลรักษา และจุด
เหล่านี้ต้องค านึงถึงความปลอดภัย ความแข็งแรงทนทานด้วย  

2.5.13 พื้นที่บริเวณที่รับน้ าจากชายคา ไม่ควรปลูกหญ้าหรือต้นไม้ เพราะแรงของน้ าจะ
ท าให้ใบขาด กิ่งหัก และดินแน่น ควรใช้กรวดหินโรยซับน้ าและจัดตกแต่งให้สวยงาม  

2.5.1.4 ศาลา เป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจเพราะให้ร่มเงา และผู้ใช้สามารถนั่งพักผ่อน
ท่ามกลางธรรมชาติได้ ส่วนมากนิยมสร้างด้วยไม้ เพราะให้ความอ่อนนุ่มกับสวนมากกว่าวัสดุ
อย่างอ่ืน 

2.5.1.5 องค์ประกอบอื่นๆ เช่น รั้ว ทางเท้า เก้าอี้สนาม ฯลฯ จะต้องตรวจสอบ หาก
พบว่าช ารุด เสียหาย ก็ควรจะท าการซ่อมแซม ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หากเสียหาย
จนไม่สามารถใช้งานได้ สมควรจะเปลี่ยนของใหม่มาใช้แทนตามจุดนั้นๆ (สมจิต โยธะคง, 2539 : 190) 
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ภาพที่ 2.13  ทางเดินสวน 
ที่มา : https://www.minpininteraction.com/bkk_static/park10.asp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.14 ทางเดินสวน 
ที่มา : https://www.somyotphoto.com/queen-park 
 

สรุป ได้รู้หลักการออกแบบที่ง่ายต่อการดูแลรักษา ต้องออกแบบให้สอดคล้องการ
สภาพแวดล้อม เพราะที่พรรณไม้จะได้เจริญเติบโตได้อย่างสวยงามไม่เหี่ยวเฉา และรู้หลักในการดูแล
รักษา ทั้ง Softscape  Hardscape เพราะการดูแลต่างกัน เราจึงต้องรู้หลักการดูแลเพ่ือให้ได้มีอายุ
การใช้งานได้ยาวนาน 
 

 
2.6 กรณีศึกษา 
  การศึกษาพ้ืนที่สวนสาธารณะต่างๆ เป็นการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบโครงการ
เทศบาลเมืองบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือศึกษาในด้านการพักผ่อนกิจกรรม
นันทนาการ การใช้พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น สามารถประกอบกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ทั้ง
การพักผ่อนหรือกิจกรรมนันทนาการ 
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2.6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 
 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลที่อยู่

ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีพ้ืนที่เท่ากับต าบลแต่ละต าบล จัดตั้งมาจากสภาต าบลที่มีรายได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและมีจ านวนราษฎรไม่น้อยกว่า 2,000 คน โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือดูแลทุกข์สุข
และให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน ต าบล เขต อบต. แทนรัฐบาลกลาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น
ราชการท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต. เอง” 

 2.6.1.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ เริ่มต้นจากวัดมูลจินดารามต าบล ไปยังถนน
หมายเลข 9 มุง่ไป ต าบลบึงค าพร้อยประมาณ 3 นาที (2.2 กิโลเมตร) เดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข 
9 ไปทางถนนหมายเลข 3312 ใช้ทางออกถนนหมายเลข 3312 จากถนนหมายเลข 9 ประมาณ 
6 นาที (6.7 กิโลเมตร) จะถึงจุดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.15 แผนที่เข้าถึงโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
 

 2.6.1.2 ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นถนนทางเดินเท้าและทางลูกรังเป็นเส้นทางที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่าง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี เพ่ือเดินทางไปจังหวัดนครนายก 
เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณนี้ ดวงอาทิตย์คล้อยลงใกล้เวลาพลบค่ า ไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้ จึงพัก
ค้างคืน ณ ศาลาที่พักส าหรับนักเดินทางอยู่ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “ค่ าตะวันคล้อย” ต่อมาจึงเหลือเพียง 
“ค าพร้อย” ประกอบกับบริเวณนี้มีบึงขนาดใหญ่อยู่ จึงเรียกชื่อบริเวณนี้เป็นบึงค าพร้อยตั้งแต่บัดนั้น
เป็นต้นมา 
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 2.6.1.3 รายละเอียดเกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นสถานที่ราชการมีประชาขนเข้ามาใช้
ติดต่อราชการ ในเวลาท าการและเป็นสถานที่ส าหรับให้ประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้เข้า
มาใช้บริการมีการจัดภูมิทัศน์แบบสวนประดิษฐ์ มีความเป็นระเบียบ สง่างาม มีพ้ืนที่ส าหรับออกก าลัง
กาย ลานกีฬากลางแจ้ง กิจกรรมนันทนาการ พบปะสังสรรค์  และท ากิจกรรมร่วมกัน   

 2.6.1.4 สรุปพ้ืนที่และการน าไปใช้ในกรณีศึกษา เป็นสถานที่ราชการที่สามารถเข้ามา
ใช้บริการส าหรับ ออกก าลังกาย มีกิจกรรมนันทนาการ มีลานกิจกรรมกลางแจ้ง ลานกีฬากลางแจ้ง ที่
นั่งพักผ่อน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2.16 การจัดภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.17 การจัดภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 
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ภาพที่ 2.18 ลานกีฬาขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.19 กิจกรรมนันทนาการขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.20 ที่นั่งพักผ่อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 
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2.6.2 สวนหลวง ร.9  
       สวนหลวง ร.9 เป็นสวนสาธารณะที่ได้รับการขนานนามว่ามีดอกไม้สวยหลากชนิด เป็น

สวนสาธารณะระดับนคร ให้เป็นหน้าตาของประเทศ และสร้างพื้นท่ีสีเขียวเพ่ือให้ประชาชนได้มาเที่ยว
พักผ่อน เป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ 500 ไร่  มี
การจัดพันธุ์ไม้หลักอนุกรมวิธานและนิเวศน์วิทยา และยังเป็นที่รวบรวมไม้พันธุ์ต่างๆ ของไทย รวมทั้ง
ไม้ที่หายาก และสมุนไพรต่างๆ พร้อมทั้งสวนนานาชาติ เช่น สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น และอังกฤษ  
และเป็นที่รวมพันธุ์ไม้ทะเลทราย และไม้อวบน้ าต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พรรณไม้ในร่ม
นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีเรือนเฟิร์นและกล้วยไม้ ส าหรับรวบรวมพันธุ์เฟิร์นและกล้วยไม้ชนิดต่างๆ 
และยังมีที่พักเก็บน้ าเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณเมืองชั้นใน ใช้ประโยชน์เพ่ือการกีฬาทางน้ า 
ตลอดจนอนุรักษ์สัตว์น้ า มีบริการเรือพาย และจักรยานน้ า   และยังมีการจัดสวนเพ่ือเลียนแบบ
ธรรมชาติท้องถิ่น มีน้ าตก ล าธาร ตกแต่งด้วยวัสดุ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ยังมีสวนจีน ซึ่งสถาน
เอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทยสร้างน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสวนเชิงผา ยังมีพ้ืนที่รวบรวมพันธุ์ไม้น้ าสวยงามหลากชนิดปลูกไว้ในล าธาร และบริเวณ
ริมสองฝั่ง และยังมีพ้ืนที่ลานสนามกว้าง เวทีกลางแจ้ง เป็นสถานที่จัดการแสดงทางวัฒนธรรม 
ประเพณีและประกวดผลิตผลทางการเกษตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.21 สวนหลวง ร.9 
ที่มา : https://www.hangreview.com 
 
 
 
 
 

http://www.hangreview.com/
http://www.hangreview.com/
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 2.6.2.1 การเข้าถึงโครงการ เริ่มต้นจากตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ ใช้ซอยศรีนครินทร์ 
51 ไปทางถนนหมายเลข 3344 ประมาณ 4 นาที (950 เมตร) เดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข 3344 
ใช้อุโมงค์ถนนศรีนครินทร์ไปทางซอยมีสุข ใช้ทางออกไปแขวงการทางสมุทรปราการจากถนน
หมายเลข 3344 ประมาณ 4 นาที (2.3 กิโลเมตร) ใช้เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 เเยก 4 และซอยซัน
โย/เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ซอย 6 ไปทางถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ประมาณ 4 นาที (1.3 
กิโลเมตร) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ประมาณ 2 นาที (1.2 กิโลเมตร) ถึง
จุดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.22 แผนที่เข้าถึงโครงการสวนหลวง ร.๙ 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
 
 2.6.2.2 ประวัติความเป็นมา มูลนิธิสวนหลวง ร.9 และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
พร้อมใจกันสร้างสวนหลวง ร.9 เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศุภมงคลสมัย
เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่  5 ธันวาคม พ.ศ.2530   โดยสร้างบนที่ดินของ
กรุงเทพมหานครบริเวณหนองบอน ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่มีศักยภาพในการเป็นพ้ืนที่รับน้ าก่อน
ระบายสู่แหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมตามพระราชด าริโครงการเริ่มตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2527 ตามความมุ่งหวังร่วมกันที่จะสร้างสวนสาธารณะระดับนครให้เป็นหน้าตาของประเทศ และ
สร้างพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้ประชาชนได้มาเที่ยวพักผ่อน ด้วยที่ดินผืนนี้ไม่ได้ต่อเนื่องกันเป็นผืนเดียว แต่มี
หลายสิบโฉนด และหลายแปลงปะปนในที่ดินเอกชน จึงต้องแลกที่ดินกับเอกชน และได้รับบริจาคเพ่ิม 
ท าให้มีพ้ืนที่รวมถึง 500 ไร่ เหมาะสมกับการเป็นสวนระดับนคร และการแปรสภาพจากพ้ืนที่ลุ่ ม รก
ร้าง เต็มไปด้วยหลุมบ่อ และทุ่งนา กลายเป็นสวนสาธารณะสมบูรณ์แบบที่งามสง่าจับตาดังเนรมิต 
แสดงถึงพลังศรัทธา ความสมานสามัคคี และความจงรักภักดีต่อองค์พระประมุขของชาติ และเป็น

http://www.google.co.th/maps
http://www.google.co.th/maps
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อนุสรณ์แห่งสายสัมพันธ์อันลึกซ้ึงระหว่างพระมหากษัตริย์ และราษฎรชาวไทย ผลงานยิ่งใหญ่นี้จะสืบ
ทอดเป็นมรดกล้ าค่าสู่ชนรุ่นต่อไป   

 2.6.2.3 รายละเอียดเกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็น
สถานที่ออกก าลังกาย มีอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย ประชาชนนิยมมาออกก าลังกายด้วยการเดิน -
วิ่ง เต้นแอโรบิค ร ากระบี่กระบอง ร ามวยจีน เล่นโยคะ จักรยานน้ า และเรือพาย ยังเป็นที่รวบรวมไม้
พันธุ์ต่างๆ ของไทย พร้อมทั้งสวนนานาชาติ เช่น สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น และอังกฤษ  และยังมี
การจัดสวนเพื่อเลียนแบบธรรมชาติท้องถิ่น มีน้ าตก ล าธาร ตกแต่งด้วยวัสดุ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 

 2.6.2.4 สรุปพ้ืนที่และการน าไปใช้ในกรณีศึกษา มีสถานที่ส าหรับการวิ่ง - เดิน ออก
ก าลังกาย สามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการออกแบบสาธารณะ ได้ เป็นสถานที่รวบรวมไม้พันธุ์ต่างๆ 
ของไทย พร้อมทั้งสวนนานาชาติ สามารถศึกษาพันธุ์ไม้ได้หลากหลายชนิด 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.23 การจัดภูมิทัศน์ของสวนหลวง ร.9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.24 การจัดภูมิทัศน์ของสวนหลวง ร.9 
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ภาพที่ 2.25 ที่นั่งพักผ่อนของสวนหลวง ร.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.26 สวนสุขภาพของสวนหลวง ร.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.27 สวนสุขภาพของสวนหลวง ร.9 
 



42 
 

2.6.3 สวนลุมพินี 
        สวนลุมพินีมีลักษณะเป็นสวนอเนกประสงค์ โดยเป็นสวนสาธารณะ ที่รวมไว้ด้วย

ประโยชน์ใช้สอยเพ่ือกิจกรรมนันทนาการหลากหลายที่จัดเตรียมไว้บริการประชาชน เป็นที่ตั้งของ
ศูนย์นันทนาการ สมาคม ชมรมต่างๆ ภายใต้ภาพรวมในการเป็นพ้ืนที่สีเขียวซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ความร่ม
รื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่อายุเก่าแก่รายล้อมอยู่มาก และกระจายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จัด แต่งด้วย
สระน้ ากว้างใหญ่ กลุ่มพรรณไม้ดอกไม้ใบต่างสีสันไม่ว่าจะเป็นสวยป่าเขียวชอุ่ม สวนปาล์มที่สง่างาม
หรือสวนไผ่ทีใ่ห้ความรู้สึกนุ่มนวลพลิ้วไหวและด้วยเป็นพ้ืนที่สีเขียวกว้างใหญ่ท่ามกลาง ตึกอาคารจึงมี
หน้าที่ต่อระบบนิเวศในการเป็นที่พักพิงและแหล่งอาหารของสรรพชีวิต 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.28 สวนลุมพินี 
ที่มา : https://www.bansuanporpeang.com/node/28923 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.29 สวนลุมพินี 
ที่มา : https://www.oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=819327 
 2.6.3.1 การเข้าถึงโครงการ เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มุ่งหน้าทางใต้ไปตาม
ซอยบัณฑิตวิทยาลัย ประมาณ 280 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 ประมาณ 450 เมตร แล้ว
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เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระราม 4 อีก 86 เมตร แล้วชิดซ้ายเพ่ือวิ่งบนถนนพระราม 49 ต่อไปอีก 1.3 
กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่แยกศาลาแดงเข้าสู่ถนนราชด าริ อีก 550 เมตร แล้วกลับรถที่แยกราชด าริ 140 
เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายจะถึงจุดหมายสวนลุมพินี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.30 แผนที่เข้าถึงโครงการสวนลุมพินี 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
 

 2.6.3.2 ประวัติความเป็นมา เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร และ
พระราชมรดกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้ให้้แก่ชาวพระนคร โดยมี
จุดเริ่มต้นใน พ.ศ.2468 ซึ่งทรงครองราชสมบัติครบ 15 ปี ประกอบกับเศรษฐกิจตกต่ าหลัง
สงครามโลกครั้ งที่  1 จึ งทรงมีพระราชด าริจะจัดงานแสดงพิ พิธภัณฑ์สรรพสินค้า  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังเช่น ประเทศตะวันตกท าได้ผลมาแล้ว โดยก าหนดจัดใน ฤดูหนาวปลายปี พ.ศ.
2468 และมีพระราชด าริว่า เมื่อเลิกการจัดงานแล้วสถานที่นั้น ควรจัดท า เป็นสวนพฤกษชาติ เพ่ือให้
ประชาชนได้ศึกษาและใช้พักผ่อน ทรงเลือก บริเวณทุ่งศาลาแดงที่ดินส่วนพระองค์ ที่เหลือจาก
แบ่งเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแล้วเป็นที่จัดงาน และทรงสละพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมใน
การเตรียมสถานที่ ครั้งนั้นมีการขุดสระกว้างสร้างเกาะลอยกลางน้ าตัดถนน และสร้างถาวรวัตถุ เช่น 
หอนาฬิกา ตึกแบบกรีก และทรงพระราชทานชื่อว่า “สวนลุมพินี” หมายถึง สถานที่ประสูติแห่ง
พระพุทธเจ้า ณ ต าบลลุมพินีวัน ประเทศเนปาล แต่ด้วยทรงเสด็จสวรรคตก่อนก าหนดเปิดงาน จึงต้อง
ล้มเลิกงานไป ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 โครงการนี้จึงถูกรื้อฟ้ืนอีกครั้ง โดยทรงให้เช่าที่ดินด้านใต้ของ
สวนลุมพินี 90 ไร่ จัดเป็น “วนาเริงรมย์” คล้ายสวนสนุก และค่าเช่าน ามาปรับปรุงที่ดินส่วนที่เหลือ
เปิดเป็นสวนสาธารณะ นับแต่นั้น สวนลุมพินีจึงเป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่
ประชาชนมีทั้ง การละเล่น แข่งว่าว วิ่งวัว ชิงช้า ม้าหมุนโดยทรงพระราชทานที่ดินให้รัฐบาลดูแลและมี



44 
 

พระกระแสรับสั่งให้ใช้เพ่ือสวนสาธารณะเท่านั้น ต่อมาในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 สวนลุมพินี 
กลายเป็นที่ตั้งค่ายของ ทหารญี่ปุ่น สวนแห่งนี้จึงลดบทบาทลง จนสงครามเลิกในปี พ.ศ.2495-2497 
จึงถูกใช้เป็นที่จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ และมีการประกวดนางสาวสยาม บริเวณเกาะลอย 

 2.6.3.3 รายละเอียดเกี่ยวข้องกับโครงการ สถานเป็นที่พบปะสังสรรค์ พักผ่อน ออก
ก าลังกาย กิจกรรมกีฬา เป็นแหล่งอาหารในธรรมชาติ และอุดมสมบูรณ์ ด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่สวนแห่ง
นี้จึงกลายเป็นบ้านของนกหลากหลาย ที่พากันมาพ่ึงพิงมากกว่า 30 ชนิด และยังมีอุปกรณ์กีฬาไว้
ให้บริการ เช่น ฟุตบอลว่ายน้ า บาสเก็ตบอล ฝึกสอนลีลาศและภายในยังมีเวทีลีลาศและมีลานกิจกรร
รมนันทนาการที่ออกแบบเพ่ือคนพิการโดยเฉพาะ สนามเด็กเล่นชนิดพิเศษ ที่จอดรถคนพิการ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก เพ่ือคนด้อยโอกาส  

 2.6.3.4 สรุปพ้ืนที่และการน าไปใช้ในกรณีศึกษา เป็นสถานที่ที่รวบรวมการออกก าลัง
กาย กิจกรรมกีฬามากมายและรวมถึงการพักผ่อน มีกิจกรรมนันทนาการ ไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปและ
ส าหรับผู้พิการ มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีพ้ืนที่หรือสนามไว้ส าหรับเด็ก เป็นสถานที่ที่น าไปใช้เป็น
แบบอย่างในการออกแบบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.31 ที่นั่งพักผ่อนของสวนลุมพินี 
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ภาพที่ 2.32 ที่นั่งพักผ่อนของสวนลุมพินี 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.33 ที่พักผ่อนของสวนลุมพินี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.34 การจัดภูมิทัศน์ของสวนลุมพินี 
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2.6.4 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ   
        ลักษณะที่ก าหนดส าหรับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  เพ่ือพัฒนาให้เชื่อมโยง

ต่อเนื่อง ทั้งลักษณะทางกายภาพและสุนทรียสัมผัสกับสวนวชิรเบญจทัศและสวนจตุจักรที่อยู่ติดกัน 
น ามาซึ่งพ้ืนที่สีเขียวในเมืองที่กว้างไพศาล   สร้างเป็นจุดเด่นของสวนที่สื่อความหมายในการเฉลิมพระ
เกียรติ ด้วยสระน้ าที่คดเคี้ยวเป็นรูปแบบอักษร “ส” และ “S” ผสานกัน และลานพักผ่อนตกแต่งด้วย
บ่อเป็นรูปดอกบัวขนาดยักษ์ เป็นที่รวมพันธุ์บัวทั้งไทยและเทศ ยังมอีาคารพิพิธภัณฑ์กิจกรรม หนึ่งใน
อุทยาน จัดเตรียมนิทรรศการ กิจกรรมให้ความรู้และนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.35 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ   
ที่มา : https://www.somyotphoto.com/queen-park 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.36 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  
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 2.6.4.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ เริ่มต้นจากสวนจตุจักรขับไปตามถนนหมายเลข 1 
มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปตามถนนหมายเลข 1 เบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตตรง
ต่อไปยังทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิตและใช้ ถนนก าแพงเพชร 3 ถึงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.37 แผนที่เข้าถึงโครงการสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
 
 2.6.4.2 ประวัติความเป็นมาสวนสาธารณะแห่งนี้บังเกิดขึ้นตามมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2534 โดยมอบให้กระทรวงคมนาคม จัดสร้างบนที่ดินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ด้านทิศใต้ของสนามกอล์ฟรถไฟ เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถรอบ 5 รอบในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 ในส่วน
การหาทุนสมทบและทุนในการดูแลสวนระยะยาว มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นผู้รับไป
ด าเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมและ
หน่วยงานเอกชน ซึ่งโครงการระยะที่ 1 พ้ืนที่ 140 ไร่ แล้วเสร็จและส่งมอบให้กรุงเทพมหานครดูแล
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 และมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 ส าหรับโครงการระยะที่ 2 มี
พ้ืนที่ 60 ไร่ จะด าเนินการต่อไป 

 2.6.4.3 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมให้ความรู้และ
นันทนาการ ลานพักผ่อนเส้นทางชมธรรมชาติแวะชมตามจุดต่างๆ  

 2.6.4.4 สรุปพ้ืนที่และการน าไปใช้ในกรณีศึกษามีการจัดสวนภูมิทัศน์ที่ผสมผสานเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทั้งทางเดินเท้า การจัดสถานที่ส าหรับพักผ่อน รวมรวบพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ทั้ง
ไทยและต่างประเทศ มีสถานที่ท ากิจกรรมให้ความรู้ เป็นสถานที่ท่ีน าไปเป็นแบบอย่างในการออกแบบ 
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ภาพที่ 2.38 การจัดภูมิทัศน์ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.39 การจัดภูมิทัศน์ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.40 ที่นั่งพักผ่อนของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  
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ตารางท่ี 2.1 สรุปพ้ืนที่และการน าไปใช้ 
 หัวข้อประเด็นในการศึกษา  ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

1. กิจกรรมนันทนาการ    สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการได้  คือ  

         การวางต าแหน่ ง เครื่ องออกก าลั งกาย ให้        

          เหมาะสมและสะดวกสบายต่อการใช้งาน 

 

 
 

2. สถานที่พักผ่อน    สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการได้คือ 

 สวนหย่อมที่มีพ้ืนที่สีเขียวไว้ส าหรับพักผ่อน  

 นั่งเล่น ท ากิจกรรมในครอบครัว 

 

 
 

3. ที่นั่งพักผ่อนที่นั่งเล่น    สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการคือจัด 

  ให้มีที่นั่งพักผ่อน ไว้ส าหรับนั่งพักผ่อน เวลา 

  เดินชมสวน 

 

 
 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก    สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการคือการ

  สิ่งอ านวยความสะดวกในแต่ละจุดเช่นถังขยะ 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปพื้นที่และการน าไปใช้ (ต่อ) 
 หัวข้อประเด็นในการศึกษา  ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

5. บริการที่จอดรถ    สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการคือการ
   ท าพ้ืนที่ส าหรับทีจ่อดรถ ท าให้เกิดความเป็น
  ระเบียบเรียบร้อย 

 

 
 

6. การเลือกใช้พรรณไม้    สิ่งที่สามารถนาไปใช้ในพ้ืนที่โครงการได้คือ 
      การเลือกพืชพรรณท่ีให้ร่มเงาพืชพรรณที่มี 

    สีสันดึงดูดแก่ผู้ที่มาใช้พื้นที่โครงการ   

 

 
 

7. การเลือกใช้วัสดุดาดแข็งและดาดอ่อน  สิ่งที่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการคือทาง
      เดินเท้าเป็นคอนกรีตมีความแข็งแรงคงทนมี 

  พ้ืนที่สนามหญ้าท าให้เกิดความสวยงาม 

 

 
 

 

 



บทท่ี 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 

 

 ศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ของโครงการเทศบาลเมืองบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบกับการออกแบบปรับปรุงโครงการ จึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ แล้วน ามา
วิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ ซึ่งจะส่งผลท าให้พ้ืนที่โครงการนั้นสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการศึกษาข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลระดับจุลภาค 
 

3.1 ข้อมูลระดับจุลภาค (ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการ) 
3.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

 จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 
100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง คือ 
  ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรี 
 ทิศใต้ ติดกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุร ี
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับภูมิทัศน์ปรุงเทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : ที่ตั้งจังหวัดปทุมธานี ภาพที่ 3.1 

สัญลักษณ์พ้ืนที่โครงการ  

ที่มา : https://www.google.co.th 

https://www.google.co.th/
https://www.google.co.th/


53 
 

 3.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ า โดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน
ใจกลางจังหวัด ในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่ง ตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขต
อ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วน ของอ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของ
จังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลอง
หลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วน ของอ าเภอสามโคก 
 โดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 
เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และ
ก่อให้เกิด ปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ า
เจ้าพระยานั้น เนื่องจาก ประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมาก สามารถควบคุม
จ านวนปริมาณน้ าได้ท าให้ปัญหา เกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า 
 3.1.3 ลักษณะดิน 
 พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็นกรด
ปานกลางถึง เป็นกรดจัด มี pH ประมาณ 6-4 ซึ่งเป็นลักษณะของดินเปรี้ยว โดยจ าแนกได้ ดังนี้  
 3.1.3.1 ดินเปรี้ยวน้อย มีเนื้อที่ 35,964.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.20 
 3.1.3.2 ดินเปรี้ยวปานกลาง 426,492.54 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 61.58  
 3.1.3.3 ดินเปรี้ยวจัด 229,991.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.22  
 ซึ่งสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิต
ต่างๆ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ปูนขาว หรือปูนมาร์ล ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้การ
เพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.2 ภาพชั้นดิน 
ที่มา : https://www.en.m.wikipedia.org/wiki/Antigo_(soil)  
 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Antigo_(soil)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Antigo_(soil)
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 3.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 14 องศา 6 ลิปดา
เหนือ ลองติจุด 100 องศา 37 ลิปตา ตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 6 เมตร มีลักษณะ
อากาศแบบทุ่งหญ้าเมือง ร้อน คือ มีฝนตกปานกลางและสลับฤดูแล้ง บริเวณภาคกลางตอนล่าง 
อากาศจะชุ่มชื้น เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ ทะเลอ่าวไทย ปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิได้รับอิทธิพลจาก ลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่น าความชุ่มชื้นมาสู่จังหวัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27-28 องศา
เซลเซียส ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อนปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,375 มม. ฝนตกมากสุดในเดือน 
กันยายน 
  3.1.4.1 ฤดูกาลพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่งฤดูกาลของ
จังหวัดปทุมธานี ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
   1) ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งจะแผ่
ลงมาปกคลุมประเทศไทยท าให้อากาศเย็นและแห้งแล้ง แต่เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ทางตอนกลาง
ของประเทศใกล้อ่าวไทย อากาศจึงไม่หนาวเหมือนจังหวัดที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ โดยจะมี
อากาศเย็นในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายอุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีอากาศร้อน เดือนธันวาคมและมกราคม
เป็นเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดในรอบปีของจังหวัดปทุมธานี 
   2) ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความ
ร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ท าให้มี
อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน เนื่องจากดวงอาทิตย์ได้โคจรจากซีก
โลกใต้มาอยู่ในละติจูดที่ตั้งฉากกับประเทศไทย จึงได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เต็มท่ี 
   3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของ
ประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้ท าให้มีฝนตก
ชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปี
และเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง 
  3.1.4.2 อุณหภูมิ จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2556-2560 จากกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี สกษ. จ.ปทุมธานี รหัสสถานี 419301 ที่ผ่าน
มา พบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมินั้นมีค่าความแตกต่างไม่มากนัก จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่
ที่ 37-38 องศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนอากาศจะร้อนมาก
และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 22-21 องศาเซลเซียสท าให้มีอากาศหนาวและจะหนาวสุดในเดือน
ธันวาคม 
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 สรุป เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีส่วนมากจะร้อนถึงร้อนจัด ควรเลือกใช้พรรณไม้ที่ให้ร่มเงา
มากพอและใช้พรรณไม้ที่ทนต่ออุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิจังหวัดปทุมธานีย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560 

ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 

  3.1.4.3 ปริมาณน้ าฝน จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศในจังหวัดปทุมธานี สภาพภูมิ
ประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มน้ าและมีพ้ืนที่ไม่ค่อยกว้างขวางนักท าให้ปริมาณน้ าฝนต่างกันไม่มาก และ
บางปีในช่วงฤดูฝนอาจจะมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดปทุมธานีหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ท าให้ฝนเพ่ิมข้ึนอีก จากข้อมูลปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2560 จากกอง
พัฒนาอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี สกษ. จังหวัดปทุมธานี รหัสสถานี 419301 ที่ผ่านมานั้นจะสังเกตได้ว่า
ปริมาณน้ าฝนรวม 3 ปีที่ผ่านมานั้น มีปริมาณน้ าฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ.2559 มีปริมาณน้ าฝน
รวม 85.6 มิลเมตร และ พ.ศ.2560 มีปริมาณน้ าฝนรวม 131.3 มิลเมตร และคาดว่าในปีต่อๆ ไป
อาจจะมีปริมาณน้ าฝนเพิ่มขึ้นทุกๆปี 
 สรุป เนื่องจากฝนในประเทศไทยมักจะตกทับฤดูและฤดูฝนบางปีอาจจะเกิดมรสุมต่างๆ จึง
ควรให้ความส าคัญกับการเลือกใช้พรรณไม้และควรค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชน โดยเลือกใช้
พรรณไม้ที่ก่ิงไม่หักหรือโคน่ล้มง่ายระบบรากลึกและใบไม่ร่วงง่าย เพ่ือสะดวกต่อการเก็บกวาด 
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แผนภูมิที่ 3.2 ปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560 

ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 

 3.1.4.4 ความชื้นสัมพัทธ์ จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ย้อนหลัง 5 
ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2560 จากกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี สกษ. จังหวัดปทุมธานี รหัสสถานี 
419301 ที่ผ่านมา พบว่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากใน 5 ปีที่ผ่าน
มา จากการศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ค่าสูงสุดอยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ และค่าต่ าสุดจะอยู่ที่ 53-56 
เปอร์เซ็นต ์
 สรุป การเลือกใช้พรรณไม้ ต้องค านึงถึงการให้น้ าแก่พืช ในช่วงเดือนที่มีความชื้นสันพัทธ์สูงไม่
ควรให้น้ าแก่พืชมากนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560 

ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
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 3.1.4.5 ความเร็วลม จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลความเร็วลมย้อนหลัง 5 ปี 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2560 จากกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี สกษ. จังหวัดปทุมธานี รหัสสถานี 
419301 ที่ผ่านมา พบว่าค่าเฉลี่ยความเร็วลมนั้นมีค่าแตกต่างไม่มากนัก จากการศึกษาความเร็วลม
สูงสุดคือปี พ.ศ. 2556-2557 มีค่าความเร็วลมอยู่ท่ี 3.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง  
 สรุป ควรเลือกใช้พรรณไม้ที่มีกิ่งก้านเหนียวทนทานต่อแรงลมได้ดี มีใบทนทานต่อการพัดของ
ลม มีระบบรากที่แข็งแรงไม่โค่นล้มง่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภูมิที่ 3.4 ความเร็วลมย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560 

ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
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    3.1.5 การคมนาคม 
  3.1.5.1 โดยรถยนต์ส่วนตัว จังหวัดปทุมธานีเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครด้วยถนน
หลายสายจากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางไปยังจังหวัดปทุมธานีได้ 5 เส้นทาง ดังนี้ 
   1) ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน)หรือถนนวิภาวดีรังสิตหรือโทลล์เวย์
จนถึงรังสิต แล้วแยกซ้ายเข้าใช้เส้น ทางหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) จนถึงอ าเภอเมืองปทุมธานี 
   2) ใช้ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(ทางพิเศษอุดรรัถยา)ออกจากทางด่วน
ที่ทางออกบางพูน-รังสิตแล้วใช้เส้น ทางหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) จนถึงอ าเภอเมืองปทุมธานี 
    3) ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี 
    4) ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี 
  5) ใช้ถนนวงแหวนตะวันออกออกที่ทางออกรังสิตแล้วใช้ทางหลวงหมายเลข
305 (รังสิต-นครนายก) เลียบคลอง รังสิตมุ่งหน้าไปยังรังสิต แล้วใช้สะพานต่างระดับข้ามถนน
พหลโยธินเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) ไปจนถึงอ าเภอเมืองปทุมธานี 
  3.1.5.2 รถโดยสารประจ าทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศและ
ไม่ปรับอากาศ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการมายังจังหวัดปทุมธานี
หลายสาย เช่น สาย 33 สนามหลวง-ปทุมธานีสาย 90 รัชโยธิน-ท่าน้ าปทุมธานี และมีรถไปถึงรังสิต
หลายสาย ได้แก่ สาย 29 34 39 59 95 185 503 510 513 520 522 529 534 539 และสาย 559 
เมื่อลงรถท่ีรังสิตแล้วต่อรถสายรังสิต-ปทุมธานี 
  3.1.5.2 โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟ
กรุงเทพ (หัวล าโพง) ทุกวัน ขบวนรถไฟสายเหนือ ที่ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล าโพง) ทุก
ขบวนวิ่งผ่านจังหวัดปทุมธานี โดยลงที่สถานีรังสิต แล้วต่อรถเข้าสู่อ าเภอเมืองปทุมธานี 
  3.1.5.3 โดยทางอ่ืนมีรถตู้ร่วมบริการวิ่งจากตัวเมืองกรุงเทพถึงรังสิตหลายสาย โดยรถ
จะจอดอยู่ตามคิวรถต่างๆ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สวนจตุจักร หน้ามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว 
ตลาดมีนบุรี และจอดรับส่งผู้โดยสารตลอดเส้นทางตามป้ายรถโดยสารประจ าทาง 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : สภาพภูมิอากาศของโครงการ ภาพที่ 3.3 

สัญลักษณ ์: 

แดดทั้งวัน                   ลมตะวันตกเฉียงใต ้           

                                      ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของส านักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด  
 3.2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ เทศบาลบางคูวัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 999 หมู่ 1 ต าบล
บางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 16 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา 
หรือ 26,329 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับออกแบบภูมิทัศน์ 11 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา หรือ 
18,132 ตารางเมตร พ้ืนที่สัญจร 4 ไร่ 60 ตารางวา หรือ 6,640 ตารางเมตร พ้ืนที่อาคาร 2 งาน 67 
ตารางวา หรือ 934 ตารางเมตร 
 3.2.1.2 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัวเริ่มต้นจาก
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ให้มุ่งหน้าไปถนนเส้นรังสิต-ปทุมธานี มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้ ไปยังถนน
หมายเลข 345 พอถึงถนนหมายเลข 345 ให้มุ่งตรงไป สังเกตทางซ้ายจะเจอตลาด ส.รุ่งเรื่อง อีก
ประมาณ 10 เมตร ให้ชิดซ้ายเพ่ือกลับรถใต้สะพาน ตรงไปประมาณ 100 เมตร เทศบาลเมืองบางคูวัด
จะอยู่ฝั่งซ้ายมอื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับภูมิทัศน์ปรุงเทศบาลเมืองบางคูวัด 
แสดง : ผังบริเวณอาณาเขต ภาพที่ 3.4 
สัญลักษณ์พ้ืนที่โครงการ  

ที่มา : https://www.google.co.th 

https://www.google.co.th/
https://www.google.co.th/


61 
 

 3.2.2 สภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน  พ้ืนที่ภายในโครงการยังไม่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ไม่มีการวางผัง 
ท าให้พ้ืนที่ภายในบริเวณๆ รอบของเทศบาลเมืองบางคูวัดทรุดโทรม ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับการใช้สอยให้
ประโยชน์  ขาดการดูแลรักษา การจัดสรรพื้นที่ให้บริการ ลานจอดรถยนต์ พ้ืนที่พักผ่อน ลานกิจกรรม 
ยังไม่เพียงพอต่อการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ 
 
ตารางท่ี 3.1 สภาพพ้ืนที่โดยรอบโครงการ 
   ภาพประกอบ     รายละเอียด 

    
ทิศเหนือ  เป็นพ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่รกร้าง  สามารถท า
  กิจกรรมที่ใช้เสียงได้เพราะเป็นพ้ืนที่โล่ง 
  ไม่มีผลกระทบต่อการใช้เสียง 
   
 

 
       
ทิศใต้  เป็นพ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่รกร้างและหมู่บ้าน ต้อง      
      จัดสรรพ้ืนที่ให้เหมาะสม เพราะเป็นพ้ืนที่ที่ 
      ติดกับพ้ืนที่รกร้าง ทีส่ามารถท ากิจกรรมที่ใช้   
          เสียงได้และอีกส่วนเป็นพื้นที่ที่ติดกับหมู่บ้าน   
          ที่ไม ่สามารถใช้เสียงได้  

 
  
ทิศตะวันออก  เป็นพ้ืนที่ติดกับถนนหลัก 345   มีผล
     กระทบด้านมลภาวะทางเสียง   และ 

        ฝุ่นละอองเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับ 
              ทางสัญจรหลัก  
 

 
 
           ทิศตะวันตก  เป็นพ้ืนที่ติดกับหมู่บ้าน ชุมชนไม่
สามารถ          สามารถท ากิจกรรมที่ส่งเสียงดังได้
เพราะอาจจะไปป        เพราะอาจจะรบกวนพื้นที่ใกล้เคียง 
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 3.2.3 สภาพพ้ืนที่โครงการ  
  3.2.3.1 การพ้ืนที่ใช้สอยในปัจจุบัน ภายในโครงการมีการใช้ประโยชน์ประกอบด้วย 
   1) อาคารส านักงาน เปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ ติดต่อสอบถามข้อมูล 
เสียภาษี ร้องเรียน จ่ายค่าขยะ เป็นต้น 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.5 อาคารส านักงาน 
 
  2) พ้ืนที่ติดกับตัวอาคารฝั่งทิศตะวันออก เป็นพ้ืนที่จอดรถ ส าหรับประชาชน
ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่มีการวางผังลานจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และอาจจะเกิดปัญหาการเข้า-
ออก ได้ ดังนั้น ควรออกแบบลานจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลูกพรรณไม้เพ่ือให้ร่มเงา และ
สร้างความสวยงามให้แก่พ้ืนที่โครงการ 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.6 พ้ืนที่ลานจอดรถติดกับตัวอาคารฝั่งทิศตะวันออก 
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  3) พ้ืนที่ติดกับตัวอาคารฝั่งทิศใต้ พ้ืนที่ติดกับที่จอดรถขยะและที่จอดรถสุขา
เคลื่อนที่อยู่บริเวณทางเข้าด้านหน้าของตัวอาคาร ไม่มีความเป็นระเบียบ และไม่สวยงาม ดังนั้น ควร
จะจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับที่จอดรถขยะหรือเคลื่อนย้ายรถขยะและรถสุขาเคลื่อนที่ไปยังเทศบาลบางคูวัด
เก่า เพ่ือสร้างความสวยงามให้กับสถานที่ 
 
  
   
  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.7 พ้ืนที่ติดกับตัวอาคารฝั่งทิศใต้ 
 
  4) พ้ืนที่ติดกับอาคารฝั่งทิศตะวันตก เป็นพ้ืนที่ไว้ส าหรับจอดรถเจ้าหน้าที่ 
แล้วรถเฮ้ียบไว้ส าหรับใช้งาน และเอาไว้เก็บวัสดุไม้ เหล็ก เป็นวัสดุที่จ าเป็นในการใช้งานหรือวัสดุที่ใช้
การไม่ได้ ไม่มีการจัดสรรพ้ืนที่เก็บให้มีความเป็นระเบียบ ยากต่อการใช้งาน และอาจจะท าให้เกิด
อันตรายได้ ดังนั้น ควรจะจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับเก็บอุปกรณ์ในการใช้งานให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการ
ใช้งานและจัดสรรพ้ืนที่ไว้ส าหรับพนักงานส าหรับการพักผ่อนหรือท ากิจกรรต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.8 พ้ืนที่ติดกับอาคารฝั่งทิศตะวันตก 
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  5) พ้ืนที่ติดกับตัวอาคารฝั่งทิศเหนือ เป็นพ้ืนที่จอดรถยนต์ และที่ส าหรับทิ้ง
ขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับจอดรถยนต์ที่ให้เป็นระเบียบ ดังนั้น ควรจะจัดสรรพ้ืนที่
ส าหรับจอดรถยนต์หรือรถจักยายนต์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบให้กับพ้ืนที่
โครงการ และจัดสรรพ้ืนที่ไว้ส าหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ และง่ายต่อการใช้งาน 
 

 
    
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 3.9 พ้ืนที่ฝั่งทิศเหนือติดกับตัวอาคาร 
 

  3.2.3.2 ระบบสัญจร ทางสัญจรในพ้ืนที่โครงการ มีถนน เข้า-ออก เพียงทางเดียว คือ
ทางทิศตะวันออก เป็นถนนสายหลักในพ้ืนที่โครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 9 
เมตร แต่ทางสัญจรที่วนไปทางด้านหลังของอาคารเป็นที่ จอดรถส าหรับพนักงาน เป็นที่เก็บวัสดุ ไม้ 
เหล็ก หรือวัสดุที่ใช้การไม่ได้ เป็นถนนลูกรัง มีฝุ่นละออง และเป็นถนนที่ เปียกแฉะ เป็นหลุมเป็นบ่อ 
น้ าขัง ถนนลื่น ในฤดูฝน เป็นอันตรายอาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น ควรจะจัดสรรพ้ืนที่ทาง
สัญจรให้ชัดเจนและปรับปปรุงพ้ืนที่ด้านหลังให้เกิดประโยชน์ใช้สอยหรือเป็นพ้ืนที่ พักผ่อนส าหรับ
พนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.10 ทางสัญจรภายในโครงการ 
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ภาพที่ 3.11 ทางสัญจรภายในโครงการ 
 

 3.2.3.3 ทางเดินเท้าภายในเทศบาลเมืองบางคูวัด เป็นทางเดิน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีสภาพทรุดโทรมเสียหาย และยังไม่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน อาจจะเกิดอันตรายได้  
ดังนั้น ควรจะปรับปรุงพื้นท่ีทางเดินเท้าให้พร้อมส าหรับการใช้งาน และเพ่ือไม่ใหเ้กิดอุบัติเหตุ 
 

  
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.12 ทางเดินเท้าภายในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.13 ทางเดินเท้าภายในโครงการ 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : แผนผังระบบสัญจร ภาพที่ 1.14 

สัญลักษณ ์: 
                                  ทางสัญจรหลัก 

                                  ทางสัญจรรอง  
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 3.2.4 พรรณไม้เดิมในโครงการ 
  ภายในพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่รกร้าง ไม่มีการจัดภูมิทัศน์ ไม่มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์หรือวางผังเพ่ือให้เกิดประโยชน์ใช้สอย ภายในพ้ืนที่โครงการไม่มีพรรณไม้ที่ให้ร่มเงา ดังนั้น 
ควรจะเลือกใช้พรรณไม้ส าหรับบดบังแสงแดด ให้ร่มเงาและเพ่ิมความสวยงามให้กับพ้ืนที่ภายใน
โครงการ  
 

ตารางท่ี 3.2 สรุปลักษะพืชพรรณภายในพ้ืนที่โครงการ 

    ชื่อพรรณไม้                ลักษณะทั่วไป                      ประโยชน ์             หมายเหต ุ
 

    เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาด      ให้ความสวยงามสะดุดตา   ควรย้ายออก เพราะ 
    กลางสูงราว  8-12  เมตร                กิ่ง    เปราะหักง่าย 
    มีใบย่อย 5 ใบบนต้นเดียว                                   อาจจะเกิดอันตราย 
    กันผิวไมเ่รียบ ใบแก่จะทิ้ง                      กับประชาชนที่ เข้า 
    ใบในฤดหูนาวและเป็น       มาใช้บริการได้ 

    ชมพูพันธุท์ิพย ์       ไม้เนื้อ อ่อน กิ่งเปราะง่าย 
 

   เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ขนาดทรง  นิยมปลูกเป็นกลุ่มในสนาม   ควรเก็บไว้แต่ควรล้อม 
   พุ่ม 5-10 ม.   ใบสีเขียวสด   กว้างริมถนนสวนสาธารณะ  ไปไว้ยังจุดอื่น  เพราะ 
   ล าต้นสีน้ าตาลปนเทา เรียบ  เพราะแข็งแรงและโตเร็ว     ปลูกติดอาคารจนเกิน 
   ผิวต้นละเอียด  สูง 8-20 ม.         ไป   อาจเป็นอันตราย 
   มีดอกช่วง ก.พ-มี.ค โตเร็ว     กับฐานรากอาคารได้ 

 
 
   มีหนามแข็งปกคลุม  ล าต้น   ท าเป็นเชื้อเพลิงแทนไม้ฟืน  ควรย้ายออก เพราะ 
   หนาแน่น  ขนาดล าต้นประ    น้ ามันดิบ   แปรรูปเป็นน้ า  ล าต้นมีหนาม  อาจ  
   มาณ 12-20 นิ้ว  ใบเป็นรูป    มันปาล์มบริสุทธิ์             เป็นอันตรายกับเด็ก 
   ก้างปลา มีหนาม       หรือประชาชนได้ 

 
   มีล าต้นสูงประมาณ 2-9 ม.   สามารถกินได้ใบและล าต้น    ควรย้ายออก เพราะ 
   ใบตองกล้วย  มีขนาดใหญ ่  น าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน     ไมส่อดคล้องกับการ 
   ยาวประมาณ  1.50  เมตร   ได้      ออกแบบ 
   ปลายใบมน  ใบขอบขนาน 
   เปลือกหนา แข็ง มีสีด า             
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : ผังพรรณไม้เดิมภายในโครงการ ภาพที่ 1.15 

สัญลักษณ์ : 
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 3.2.5 ระบบสาธารณูปโภค 
  3.2.5.1 ระบบระบายน้ า ระบบท่อ และบ่อพัก ภายในพ้ืนที่โครงการถูกออกแบบให้มี
ระบบระบายน้ าแบบฝังดินที่ใช้ส าหรับรวบรวมน้ าเสีย จากแหล่งก าเนิดน้ าเสียทั้งภายในอาคาร 
ภายนอกอาคารที่เกิดจากน้ าฝน ให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ ลักษณะของบ่อพักจะเป็นแบบฝา
ปิด เพื่อป้องกันอันตรายหรือสิ่งของร่วงหล่นท่อ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.16 ระบบระบายน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.17 ระบบระบายน้ า 
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  3.2.5.2 ระบบไฟฟ้า ภายในอาคารส านักงานใช้ระบบไฟฟ้านครหลวง มีการเชื่อม
ต่อมาจากสายหลักเข้ามาใช้ภายในอาคารส านักงาน และไฟฟ้าบริเวณรอบๆ โครงการให้ความส่อง
สว่างโดยน าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นไฟฟ้าที่ใช้ในพ้ืนที่โครงการ ท าให้ไฟฟ้าภายในพ้ืนที่
โครงการมีความสว่างไม่เพียงพอ อาจจะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ 
ดังนั้น ควรจะเพ่ิมไฟฟ้าภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือให้แสงสว่างเพียงพอและเพ่ือไม่ให้เกิดอันตราย
ภายในพ้ืนที่โครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.18 ไฟฟ้าบริเวณรอบๆของโครงการ 
 

  3.2.5.3 ระบบประปา ภายในพ้ืนที่โครงการได้รับน้ ามาจากประปาส่วนภูมิภาค 
น ามาใช้ภายในอาคารส านักงาน พ้ืนทีโ่ดยรอบของโครงการทั้งหมด ดังนั้น หากปลูกต้นไม้ในบริเวณนี้ 
ควรค านึงถึงการขุดหลุมปลูกพรรณไม้ เพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากท่อประปา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.19 ประปาบริเวณรอบๆ ของโครงการ 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค ภาพที่ 3.20 

สัญลักษณ ์:       
                    ประปา                แนวท่อระบายน้ า 

                        ไฟฟ้า                            

 

แบบท่อระบายน้ า 

ประปา 

ไฟฟ้า 
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 3.2.6 ศึกษาแบบสถาปัตยกรรมในโครงการ 
  รูปแบบสถาปัตยกรรมของโครงการเป็นอาคารส านักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด 7 
ชั้นสไตล์ร่วมสมัยจะใช้โทนสีขาว  เทา มีรายละเอียดการตกแต่งที่หนักแน่นมั่นคงไม่ฉูดฉาด และ
เป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์คลาสสิกกับสไตล์โมเดิร์นเข้าด้วยกัน ดูเป็นกลาง ไม่หรูหราหรือ
เรียบจนเกินไป ลักษณะของตัวอาคารเป็นอาคารสูง 7 ชั้น ภายในอาคารประกอบไปด้วยห้องโถง
กว้าง ที่เชื่อมไปยังห้องฝ่ายการช่าง ฝ่ายกองคลัง ฝ่ายการเงิน ห้องน้ า และเชื่อมไปยังภายนอก
บริเวณด้านหลังของตัวอาคาร 
  จากการศึกษา พบว่าการออกแบบสวนภายในโครงการเทศบาลเมืองบางคูวัดนั้น 
ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะเป็นสถานที่ราชการต้องออกแบบให้เหมาะสมและเข้ากับ
รูปแบบสถาปัตยกรรมของตัวอาคาร จะช่วยให้ตัวอาคารดูโดดเด่น สง่างาม สวยงามมากยิ่งขึ้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.21 สถาปัตยกรรมเดิม 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : Master Plan ภาพที่ 3.22 

สัญลักษณ ์:      - 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : Roof Plan ภาพที่ 3.23 

สัญลักษณ ์:      - 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง :  Elevation 1 ภาพที่ 3.24 

สัญลักษณ ์:      - 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง :  Elevation 2 ภาพที่ 3.25 

สัญลักษณ ์:      - 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : Elevation 3 ภาพที่ 3.26 

สัญลักษณ ์:      - 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง :  Elevation 4 ภาพที่ 3.27 

สัญลักษณ ์:      - 
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 3.2.7 ทัศนียภาพในพ้ืนทีโ่ครงการ 
  3.2.7.1 ทัศนียภาพภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ 
   1) ทัศนียภาพมุมมองที ่ 1 ด้านทิศตะวันออก ลักษณะมุมมองแบบ 
(Open View) เป็นมุมมองด้านหน้าของเทศบาลเมืองบางคูวัด ซึ่ง ไม่มีการจัดภูมิทัศน์ ไม่มีลาน
จอดรถส าหรับประชาชนที่มาใช้บริการ มีรถสุขาเคลื่อนที่และรถขยะ จอดไว้ด้านหน้าเทศบาล
อาจจะส่งผลกระทบทางด้านมลพิษทางอากาศ เป็นทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม และไม่สวยงาม 
ดังนั้น ควรจัดสรรพื้นที่บริเวณด้านหน้าเทศบาลให้มีลานจอดรถเพียงพอกับประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการ และมีการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อสร้างความสวยงามให้แก่สถานที่และเป็นจุดเด่น
ดึงดูดสายตาให้กับพ้ืนที่โครงการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.28 มุมมองที่มองจากภายนอกสู่ภายใน ด้านทิศตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.29 มุมมองที่มองจากภายนอกสู่ภายใน ด้านทิศตะวันออก 
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   2) ทัศนียภาพมุมมองที่ 2 ด้านทิศเหนือ ลักษณะมุมมองแบบ (Open View) 
เป็นมุมมองด้านข้างของเทศบาลเมืองบางคูวัด พ้ืนที่รก มีน้ าท่วมขัง เป็นหลุมเป็นบ่อ มีเศษขยะ เป็น
พ้ืนที่ที่ไม่มีการแบ่งสัดส่วนในการจอดรถ สามารถจอดรถได้ทั้งผู้ที่มาใช้บริการ ผู้ที่มาให้บริการ และ
จอดรถดับเพลิง ยังเป็นที่ส าหรับวางวัสดุที่ใช้งานและวัสดุที่ใช้การไม่ได้แล้ว อาจจะเกิดอันตรายได้ 
ดังนั้น ควรจัดสรรพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนและง่ายต่อการใช้งาน ปรับปรุงพ้ืนที่ที่เป็นหลุดเป็นบ่อ เพ่ือ
ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และจัดสรรพ้ืนที่ให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในส านักงานเทศบาล
เมืองบาลคูวัดได้เข้ามาพักผ่อนหรือท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ ภายในเทศบาลเมืองบางคูวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.30 มุมมองจากภายนอกสู่ภายใน ด้านทิศเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.31 มุมมองจากภายนอกสู่ภายใน ด้านทิศเหนือ 
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   3) ทัศนียภาพมุมมองที ่ 3  ด้านทิศทตะวันตก ลักษณะมุมมองแบบ 
(Open View) เป็นมุมมองด้านหลังของอาคารเทศบาลเมืองบางคูวัด เป็นพ้ืนที่โล่ง เป็นพ้ืนที่จอดรถ
ส าหรับพนักงานและเป็นพ้ืนที่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีการแบ่งสัดส่วนระหว่างที่จอดรถของพนักงานและรถ
ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงาน ยังมีพ้ืนที่ส าหรับวางวัสดุในการก่อสร้างที่ไม่เป็นระเบียบและเป็นสั ดส่วน 
อาจจะเกิดอันตรายและเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ควรจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับเก็บอุปกรณ์ที่ใช้
ปฏิบัติงาน และควรจัดสรรพื้นที่ส าหรับพนักงานไว้ส าหรับพักผ่อนหรือไว้ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.32 มุมมองจากภายนอกสู่ภายใน ด้านทิศตะวันตก 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.33 มุมมองจากภายนอกสู่ภายใน ด้านทิศตะวันตก 
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   4) ทัศนียภาพมุมมองที่ 4 ด้านทิศใต้ ลักษณะมุมมองแบบ (Open View)
เป็นมุมมองด้านข้างของเทศบาลเมืองบางคูวัด เป็นพื้นที่โล่ง ดินลูกรัง ไม่มีการจัดภูมิทัศน์ ดังนั้น ควร
จัดภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างของอาคารส านักงานเทศบาลเพ่ือให้เกิดความสวยงาม และปรับปรุงดิน
ลูกรังให้เป็นทางเดินหรือคอนกรีตเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.34 มุมมองจากภายนอกสู่ภายใน ด้านทิศใต้ 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : แผนผังมุมมองภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่ ภาพที่ 3.35 

สัญลักษณ ์:     

                                                                                    ทิศทางมุมมอง                                                                 
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  3.2.7.2 ทัศนียภาพภายนอกในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
   1) ทัศนียภาพมุมมอง 1 ด้านทิศตะวันออก ลักษณะมุมมองแบบ (Open View) 
เป็นมุมมองทางด้านหน้าของโครงการมองเห็นสภาพพื้นที่โล่ง ไม่มีการวางผังลานจอดรถให้เป็น
ระเบียบ ไม่มีการจัดภูมิทัศน์ และขาดร่มเงาภายในพื้นที่ ดังนั้น ควรวางผังลานจอดรถให้เป็น
ระเบียบและเพียงพอกับผู้ใช้บริการ ปลูกพรรณไม้เพื่อบดบังแสงแดดให้ร่มเงากับพื้นที่โครงการ 
เพ่ือสร้างความสวยงามให้กับเทศบาลเมืองบางคูวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.36 มุมมองจากภายในสู่ภายนอก ทิศตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.37 มุมมองจากภายในสู่ภายนอก ทิศตะวันออก 
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   2) ทัศนียภาพมุมมอง 2 ด้านทิศเหนือ  ลักษณะมุมมองแบบ (Open View) 
เป็นมุมมองทางด้านข้างของโครงการ เป็นพ้ืนที่โล่ง และน้ าท่วมขังเป็นบางแห่ง ดังนั้น ควรปรับปรุง
พ้ืนที่ไม่ให้เป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือเป็นสถานที่ไว้ส าหรับพักผ่อนของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในเทศบาลเมือง
บางคูวัด หรือไว้ส าหรับท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.38 มุมมองจากภายในสู่ภายนอก ทิศเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.39 มุมมองจากภายในสู่ภายนอก ทิศเหนือ 
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   3) ทัศนียภาพมุมมอง 3 ด้านทิศตะวันตก  ลักษณะมุมมองแบบ (Open View)
เป็นพ้ืนที่ด้านหลังของโครงการ เป็นพ้ืนที่โล่ง ที่จอดรถ และเก็บอุปกรณ์ในการท างาน ดังนั้น ควร
จัดสรรพื้นทีใ่ห้เป็นพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนหรือท ากิจกรรมต่างๆ เพราะเป็นพ้ืนที่โล่งกว้างไม่มีสิ่งก่อสร้าง 
ควรจัดสรรพื้นที่ไว้ส าหรับให้ประชาชนและพนักงานเข้ามาใช้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.40 มุมมองจากภายในสู่ภายนอก ทิศตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.41 มุมมองจากภายในสู่ภายนอก ทิศตะวันตก 
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   4) ทัศนียภาพมุมมอง 3 ด้านทิศใต้  ลักษณะมุมมองแบบ (Open View)
เป็นมุมมองด้านข้างของโครงการ เป็นพื้นที่โล่งยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์  ดังนั้น ควรปลูกพรรณไม้
บดบังแสงแดดเพ่ือให้ร่มเงากับพ้ืนที่โครงการและสร้างความสวยงามให้กับสถานที่ และเป็นพ้ืนที่
ไว้ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆภายในโครงการเทศบาลเมืองบางคูวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.42 มุมมองจากภายในสู่ภายนอก ทิศใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.43 มุมมองจากภายในสู่ภายนอก ทิศใต้ 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : แผนผังมุมมองภายในสู่ภายนอกพ้ืนที ่ ภาพที่ 3.44 

สัญลักษณ ์:      

                                                                                 ทิศทางมุมมอง                                                                 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : แผนผังการแบ่งโซนพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.45 

สัญลักษณ ์:                                            

                       ZONE A                       ZONE B                     

                       ZONE C                       ZONE D                                              
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   3.2.8 จากการศึกษาและวิเคราะหพ้ื์นที่โครงการที่ต้องการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ใช้สอย ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น จึงสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 
โซน คือ ZONE A บริเวณพ้ืนที่คอนกรีตทางเข้าด้านหน้าพ้ืนที่โครงการจนถึงบริเวณหน้าอาคาร
ส านักงาน ZONE B บริเวณพ้ืนที่ด้านหน้าของอาคารส าหนักงาน ฝั่งทิศตะวันออกจนถึง บริเวณ
ด้านข้างของอาคารส านักงาน ฝั่งทิศใต้ ZONE C บริเวณพ้ืนที่ด้านหน้าของอาคารส าหนักงานฝั่งทิศ
ตะวันออกจนถึงบริเวณด้านข้างของอาคารส านักงานฝั่งทิศเหนือ ZONE D บริเวณพ้ืนที่ด้านหลัง
อาคารส านักงานฝั่งทิศตะวันตก 
 

ตารางท่ี 3.3 สรุปลักษณะพ้ืนที่ต่างโซนต่างๆ 

  ZONE          Site Characteristics   Remark 

ZONE A    ลักษณะที่ตั้งพืน้ที่ : พ้ืนที่ ZONE A     ปัญหา :  เนื่องจากเป็นพ้ืน 

    มีขนาดพ้ืนที่ในการออกแบบทั้งหมด     ที่โล่ง  ด้านหน้าของอาคาร 

 6645 ตร.ม.  ตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก     ไม่มี   การจัดสรรพื้นที่ลาน 

 มีอาณาเขตติดต่อ        จอดรถให้เป็นสัดส่วน และ 

 ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่รกร้าง      เป็นระเบียบเรียบร้อย  

 ทิศใต ้ติดกับพ้ืนที่รกร้างและชุมชน      ดังนั้น ควรจะจัดสรรพื้นที่ 

  ทิศตะวันตก ติดกับชุมชน       บริเวณลานจอดรถ    ให้ม ี

     ลักษณะของพ้ืนที่ : เป็นพ้ืนที่โล่งได้    ความเป็นระเบียบ มากข้ึน 

 รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ลมสามารถ     และ  เพิ่มพรรณไม้ที่ให้ร่ม 

   เข้าได้ทุกทิศทาง ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับ      เงาสามารถบดบังแสงแดด 

 ถนนหลัก  345  ด้านหน้าเป็นพื้นที่      ได้ดีควรเลือกใช้พรรณไม้ที่ 

 คอนกรีตส าหรับจอดรถ และภายใน      ไม่ใช้ไม้ผลเพราะผลอาจจะ 

 พ้ืนที่โครงการ   ไม่มีการจัดสรรลาน     ตกมา สร้างความเสียหาย 

         จอดรถท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย และ      ให้กับทรัพย์สินของประชา 

         พ้ืนทีบ่ริเวณนี้ไม่มีพืชพรรณ ทีใ่ห้ร่ม      ชนได ้

                                         เงาบดบังแสงแดดได้ 
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ตารางท่ี 3.3 สรุปลักษณะพ้ืนที่ต่างโซนต่างๆ (ต่อ) 

  ZONE          Site Characteristics    Remark 

ZONE B    ลักษณะที่ตั้งพืน้ที่ : พ้ืนที่ ZONE B    ปัญหา :  เนื่องจากเป็นพ้ืน 

    มีขนาดพื้นที่ในการออกแบบทั้งหมด    ที่โล่ง เป็นพื้นดินทั้งหมด 

  2870 ตร.ม.  ตั้งอยู่ฝั่งทิศใต ้      ไม่มีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิด 

  มีอาณาเขตติดต่อ        ให้เกิดประโยชน์  

 ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่โล่ง       ดังนั้น ควรจะจัดสรรพื้นที่ 

 ทิศใต ้ติดกับพ้ืนที่รกร้างและชุมชน      บริเวณนี้ให้ประชาชน  ได ้

  ทิศตะวันออก ติดกับถนนหลัก345      มาพักผ่อนหรือสามารถเข้า 

 ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่โล่ง      มาท ากิจกรรมต่างๆภายใน 

 ลักษณะของพ้ืนที่ : เป็นพื้นที่โล่งได้    พ้ืนที่โครงการ    ได้อีกด้วย 

  รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ลมสามารถ    และควรเพิ่มพรรณไม้  เพ่ือ 

     เข้าได้ทุกทิศทาง  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดกับ    ให้ร่มเงาและบดบังแสงแดด 

 ชุมชนพ้ืนที่รกร้าง เป็นพื้นที่ท่ีง่ายต่อ    ในเวลา    ที่เข้ามาพักผ่อน 

 การเข้าถึงอาคารส านักงาน  ไม่มีการ    หรือท ากิจกรรมต่างๆ 

 จัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ไม่มีพ้ืน 

 ที่ส าหรับให้ประชาชนที่เข้ามาท าธุระ 

      ได้พักผ่อนหรือท ากิจกรรมต่างๆและ 

     ภายในพ้ืนทีบ่ริเวณนี้ไม่มีพืชพรรณที่ 

      สามารถบดบังแสงแดดได้ 
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ตารางท่ี 3.3 สรุปลักษณะพ้ืนที่ต่างโซนต่างๆ (ต่อ) 

  ZONE          Site Characteristics   Remark 

 ZONE C    ลักษณะที่ตั้งพืน้ที่ : พ้ืนที่ ZONE C     ปัญหา :  เนื่องจากเป็นพ้ืน 

          มีขนาดพ้ืนที่ในการออกแบบทั้งหมด    ทีร่ับแสงแดด  ตลอดทั้งวัน 

 3119 ตร.ม.  ตั้งอยู่ฝั่งทิศเหนือ      เป็นพื้นที่โล่ง เป็นพื้นดินทั้ง 

 มีอาณาเขตติดต่อ                 หมด  ไม่มีการจัดสรรพื้นที่ 

      ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่ชุมชน      ให้เกิดประโยชน์ใช้สอย 

 ทิศใต ้ติดกับพ้ืนที่โล่ง       ดังนั้น   ควรจะจัดสรรพื้นที่ 

          ทิศตะวันออก ติดกับถนนหลัก 345      ให้เป็นพื้นที่ส าหรับพักผ่อน 

            ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่โล่ง      เพ่ือรองรับประชาชนที่เข้า 

    ลักษณะของพื้นที่ : เป็นพ้ืนที่โล่งได้      มาใช้บริการในอาคารส านัก 

  รับลมทุกทิศทาง และรับแสงแดดได้     และ เพ่ิมพรรรไม้บริเวณนี้ 

 ทั้งวัน ซ่ึงติดกับพ้ืนที่รกร้างเป็นพื้นที ่   ให้มีความร่มเงา บดบังแสง 

 ที่ง่ายต่อการเข้าถึง อาคารส านักงาน    แดดได้ดี  

 ไม่มีการจัดสรร พ้ืนที่ส าหรับพักผ่อน 

 ให้กับพนักงานหรือประชาชน  ที่เข้า 

 มาใช้บริการ ไม่มีการจัดสรรพ้ืนที่ให้ 

     เกิดประโยชน์ต่อการเข้าไป   ใช้งาน 

     และยังไม่มีพืชพรรณไว้ส าหรับให้ร่ม 

     เงา บดบังแสงแดด 
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ตารางท่ี 3.3 สรุปลักษณะพ้ืนที่ต่างโซนต่างๆ (ต่อ) 

  ZONE          Site Characteristics   Remark 

ZONE D    ลักษณะที่ตั้งพืน้ที่ : พ้ืนที่ ZONE D    ปัญหา : เนื่องจากเป็นพ้ืน 

    มีขนาดพ้ืนที่ในการออกแบบทั้งหมด    ทีโ่ล่งกว้าง เป็นพื้นที่ดินทั้ง 

 11449 ตร.ม. ตั้งอยู่ฝั่งทิศใต ้      ทั้งหมด   และในช่วงเดือน 

 มีอาณาเขตติดต่อ        พ.ค-ต.ค  พ้ืนที่บริเวณด้าน 

 ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่รกร้าง      หลังจะได้รับลมมรสุมตะวัน 

 ทิศใต ้ติดกับพ้ืนที่รกร้าง และชุมชน      ตกเฉียงใต้   ท าให้มีอากาศ 

 ทิศตะวันออก ติดกับอาคารพ้ืนที่โล่ง    ร้อนถึงร้อนจัด และอบอ้าว 

 ทิศตะวันตก ติดกับชุมชน       ดังนั้น  ควรจะจัดสรรพื้นที่ 

 ลักษณะของพ้ืนที่ :   เป็นพ้ืนทีโ่ล่งได ้ บริเวณด้านหลัง ให้มีบ่อน้ า 

  รับแสงแดดและลมตลอดทั้งวันในช่วง   หรือสระน้ าเพ่ือช่วยให้ร่มที่ 

  เดือน พ.ค-ต.ค    พ้ืนที่บริเวณนี้จะได้   พัดเข้าสู่ตัวอาคารเป็นลมที่ 

  รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ท าให้มี  เย็นสบายและช่วยลดอุณหภูมิ 

  อากาศร้อนถึงร้อนจัดและอบอ้าวโดย   ภายในพ้ืนที่ โครงการให้ลด 

  พ้ืนที่บริเวณนี้ไม่มีพรรณไม้ที่ให้ร่มเงา  ลง    และควรเพิ่มพรรณไม้ 

 หรือบดบังแสงแดด      บริเวณนี้ เพื่อท าให้เกิดร่มเงา 

             และบดบังแสงแดด ได้ดี 
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3.2 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 

 ในโครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้
ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้มาใช้โครงการจากประเภทของผู้ใช้ประจ ารวมถึงประชาชนที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น จึงศึกษาความต้องการจากจ านวนผู้ใช้ในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยใช้วิธีการ
กรอกแบบสอบถาม ดังนี้              
 3.2.1 ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ     
  3.2.1.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ า คือ บุคคลที่มีบทบาทหน้าทีใ่นองค์กร ท าหน้าที่คอยให้บริการ
ประชาชน โดยเป็นกลุ่มผู้ใช้ประจ าภายในพ้ืนที่โครงการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 
น. เวลารับประทานอาหาร 12.00-13.00 น. และเวลาเลิกงาน 17.00-19.00 น. ส่วนใหญ่จะเป็น
ช่วงเวลาพักผ่อน  
  3.2.1.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ ประชาชนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการหรือเข้า
มาในพ้ืนที่โครงการเป็นครั้งคราว โดยจากการศึกษานี้ได้ศึกษาจากแบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทของผู้ ใช้ชั่ วคราวได้  2 ประเภทคือ                                      
   1) กลุ่มผู้ ใช้ที่มาติดต่อราชการ  คือ ประชาชนที่ เข้ามาติด  
ต่อราชการการศึกษาโดยการกรอกแบบสอบถาม  
   2) กลุ่มละแวกใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการ คือ ประชาชนที่อยู่รอบบริเวณ
โครงการโดยรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบรอบของพ้ืนที่โครงการ การศึกษาโดยการกรอกแบบสอบถามใน
การศึกษาครั้งนี้ ใช้จ านวนประชากรที่อยู่ในการบริหารของเทศบาลเมืองบางคูวัด อ าเภอเมือง
ปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี จ านวน 12 หมู่บ้านที่เข้ามาใช้บริการภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือให้การศึกษา
ครั้งนี้ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองบางคูวัดมากที่สุด ก าหนดขนาดประชากร
เป็นจ านวน (ดังตารางที่ 3.4) 
 

ตารางท่ี 3.4 แสดงจ านวนประชากรเทศบาลเมืองบางคูวัด 

 จ านวนครัวเรือนทั้งหมด     13,733 คน  

 จ านวนประชากรทั้งหมด     24,321 คน  
 จ านวนประชากรชาย     11,365 คน  
 จ านวนประชากรหญิง     12,956 คน  
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 3.2.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
  ได้ท าการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ ได้เข้ามาใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมภายในพ้ืนที่
โครงการ จึงได้ท าการก าหนดแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด ให้แก่ผู้ที่เข้ามาท ากิจกรรมภายใน
โครงการ โดยมีการสอบถามข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทั่วไปในด้านกิจกรรมนันทนาการและความต้องการ
ในสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกแบบเทศบาลเมืองบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี 
  ในการศึกษาได้แบ่งหัวข้อในแบบสอบถามแต่ละตอนดังนี้   
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม   
     1) สถานะภาพของผู้กรอกแบบสอบถาม   
     2) เพศ       
     3) อายุ       
     4) การศึกษา      
     5) สถานะภาพ      
     6) อาชีพ      
    ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่โครงการ    

     1) ท่านเดินทางมายังเทศบาลเมืองบางคูวัดโดยวิธีใด  
     2) ท่านมาติดต่อในช่วงเวลาใด    
     3) ท่านมาใช้บริการบ่อยเพียงใด    
     4) ท่านใช้เวลานานเท่าใดในการใช้บริการในเทศบาล  
    ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมและความต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในพ้ืนที่โครงการ          
     3.1 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมภายในโครงการ  
      1) ลานจอดรถยนต์     
      2) ไฟส่องสว่างภายในโครงการ   
                    3) พ้ืนที่จอดรถขยะ สุขาเคลื่อนท่ี รถดับเพลิง หน้าอาคาร
                     4) พ้ืนที่ด้านหลังอาคารเทศบาล   
            5) ทางสัญจร ทางเดินเท้า ถนนลูกรังด้านหลังอาอาคาร 
     3.2 ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกของพ้ืนที่โครงการ 
                       1) ลานจอดรถท่ีแบ่งเป็นสัดส่วน   
            2) พ้ืนถนนคอนกรีตในส่วนที่เป็นถนนลูกรัง  
      3) ลานจอดรถท่ีเป็นสัดส่วน และเหมาะสม  
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                      4) จุดรวบรวมขยะ    
          5) มุมพักผ่อน (ศาลา พื้นที่พักผ่อนนอกอาคาร) 
       6) พื้นที่จัดสวน  
 3.2.3 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โครงการจากแบบสอบถาม (ดังตารางที่ 3.5-3.10)  
  

ตารางที่  3.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าแนกตามสถานะผู้กรอก
แบบสอบถาม  

  สถานะของผู้กรอกแบบสอบถาม         จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. พนักงาน         40   40.00 
 2. ผู้มาติดต่อ         60   60.00 

          รวม       100  100.00  
 

 

ตารางท่ี 3.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

    เพศ           จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. ชาย         44  44.00 
 2. หญิง         56  56.00  

    รวม      100  100.00 

 

ตารางท่ี 3.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

    อายุ           จ านวน (คน)  ร้อยละ 

 1. ต่ ากว่า 20 ปี         3     3.00 
 2. 20-30 ปี         16    16.00 
 3. 31-40 ปี         43    43.00 
 4. 41-50 ปี         23    23.00 
 5. 51-60 ปี         14    14.00 
 6. 60 ปีขึ้นไป          1     1.00 

    รวม      100   100.00 

  จากตารางที ่3.7 กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ ช่วงอายุ
ที่เข้ามาใช้พื้นที่โครงการมากที่สุด ช่วงอายุ 31-40 ปี คดิเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือช่วงอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมาคือช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.00 
รองลงมาคือช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.00 รองลงมาคือช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 3.00 และช่วงอายุ60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.00 
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ตารางที ่3.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าแนกตามการศึกษา 

 การศึกษา  จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. ประถม          0     0 
 2. มัธยม          2   2.00 
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.       4   4.00 
 4. อนุปริญญา/ปวส.        6   6.00 
 5. ปริญญาตรี         87   87.00 
 6. สูงกว่าปริญญาตรี        1   1.00 

    รวม      100  100.00 
  

 จากตารางที่ 3.8 กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีมีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.00 รองลงมาคือระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 
6.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 4.00 รองลงมาคือระดับมัธยม คิด
เป็นร้อยละ 2.00 และสุดท้ายคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.00 
 
ตารางท่ี 3.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 

 สถานะภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. โสด         39   39.00 
 2 สมรส        61   61.00 

       รวม      100   100.00 

  
 จากตารางที่ 3.9 กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานะภาพ 
สถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาคือสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 39.00 
 
ตารางท่ี 3.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

    อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. นักเรียน/นักศึกษา        5   5.00 
 2. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว        5   5.00 
 3. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ       67   67.00 
 4. พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน      12   12.00 
 5. แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน       7   7.00 
 6. เกษตรกร         4   4.00 

       รวม      100  100.00 
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  จากตารางที่ 3.10 กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพที่มีจ านวนมากที่สุดคือ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาคืออาชีพ 
พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน คิดเป็นร้อยละ 12.00 รองลงมาคืออาชีพแม่บ้าน/เกษียณอายุ/วางงาน 
คิดเป็นร้อยละ 7.00รองลงมาคืออาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.00 ซึ่งมีค่าเท่ากับ อาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 5.00 และสุดท้ายคืออาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 4.00 
 3.2.4 ข้อมูลการใช้พ้ืนที่โครงการ 
 

ตารางท่ี 3.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าแนกตามการเดินทาง 

     ท่านเดินทางมายังเทศบาลเมืองบางคูวัดโดยวิธีใด จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. รถจักรยานยนต์       31   31.00 
 2. รถยนต์ส่วนบุคคล      58   58.00 
 3. รถจักรยาน        6   6.00 
 4. รถโดยสาร        5   5.00  
 5. เดินเท้า        0   0.00 

        รวม     100   100.00 
   

  จากตารางที่ 3.11 กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการ
เดินทาง เดินทางโดยรถส่วนบุคคลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาคือการเดินทาง
รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือการเดินทางรถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
รองลงมาคือการเดินทางรถโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 5.00 
 
ตารางท่ี 3.12 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าแนกตามช่วงเวลาเข้าใช้พ้ืนที่ 

 ท่านมาติดต่อในช่วงเวลาใด จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. 08.30-11.00 น.       79   79.00 
 2. 13.00-16.00 น.       15   15.00 
 3. 17.00-20.00 น.       6   6.00 

   รวม      100  100.00 

  
 จากตารางที่ 3.12 กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลา

เข้าใช้พ้ืนที่ ช่วงเวลา 08.30-11.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.00 รองลงมาคือช่วงเวลา 13.00-
16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 15.00 และสุดท้าย ช่วงเวลา 17.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 6.00  

 
 



99 
 

ตารางท่ี 3.13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าแนกตามวันของการเข้าใช้พื้นที่ 

 ท่านมาใช้บริการบ่อยเพียงใด จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. ทุกวัน        67   67.00 
 2. 2-3 ครั้ง/สัปดาห์       3   3.00 
 3. 1 ครั้ง/เดือน        30   30.00 

     รวม       100  100.00 

   
  จากตารางที่ 3.13 กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวัน
ของการเข้าใช้พื้นที่ การเข้าใช้พื้นที่ทุกวันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาคือ  1 
ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และสุดท้าย 2-3 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 3.00 
 
ตารางที่ 3.14 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาการเข้าใช้
พ้ืนที ่

 ท่านใช้เวลานานเท่าใดในการใช้บริการในเทศบาล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. น้อยกว่า 30 นาที       31   31.00 
2. 1-2 ชั่วโมง        69   69.00 

  รวม      100  100.00 

   
  จากตารางที่ 3.14 กลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะการ
เข้าใช้พ้ืนที่ ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.00 และสุดท้ายคือน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 31.00 
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 3.2.5 ความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมและความต้องการของสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในพ้ืนที่โครงการ 
  3.2.5.1 ความพึงพอใจกิจกรรมเดิมภายในโครงการ จากการส ารวจพบว่า 
 

ตารางที่ 3.15 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าแนกตามความพึงพอใจ
กิจกรรมเดิมภายในโครงการ 

  ความพึงพอใจกิจกรรมเดิมภายในโครงการ     ค่าเฉลี่ย 

 1. ลานจอดรถยนต์         2.52  
 2. ไฟส่องสว่างภายในโครงการ        1.55 
 3. พ้ืนที่จอดรถขยะ สุขาเคลื่อนที่ รถดับเพลิงหน้าอาคาร    1.93 
 4. พ้ืนที่ด้านหลังอาคารเทศบาล       1.20 
 5. ทางสัญจร ทางเดนิเท้า ถนนลูกรังด้านหลังอาอาคาร     1.73 
    

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด    
 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก    
 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง    
 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย    
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด   
 จากการส ารวจกลุ่มประชากรที่เข้ามาใช้พื้นที่โครงการ ในประเด็นความพึง
พอใจในกิจกรรมเดิมภายในโครงการ ประกอบไปด้วยค าถาม 5 ส่วน คือ ส่วนลานจอดรถยนต์  
ส่วนไฟส่องสว่างภายในโครงการ  ส่วนทางสัญจร พบว่ามีความพึงพอใจในส่วนลานจอด
รถยนต์มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52  และ
ประชากรมีความพึงพอใจในส่วนพื้นที่ด้านหลังอาคารเทศบาลน้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจ
ในระดับน้อยที่สุด และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.20  
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 3.2.5.2 ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกของพ้ืนที่โครงการ จากการส ารวจพบว่า 
 
ตารางท่ี 3.16 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าแนกตามความต้องการสิ่ง
อ านวยความสะดวกของพ้ืนที่โครงการ 

 ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกของพ้ืนที่โครงการ   ค่าเฉลี่ย 

 1. ลานจอดรถท่ีแบ่งเป็นสัดส่วน       4.61 
 2. พ้ืนถนนคอนกรีตในส่วนที่เป็นถนนลูกรัง      3.49 
 3. โรงจอดรถท่ีเป็นสัดส่วน และเหมาะสม       4.34 
 4. จุดรวบรวมขยะ        4.11 
 5. มุมพักผ่อน (ศาลา พ้ืนที่พักผ่อนนอกอาคาร)     4.66 
 6. พ้ืนที่จัดสวน         4.42 
 7. สถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้ง       4.70 
 8. กิจกรรมนันทนาการ        4.61 
  
  

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความต้องการในระดับมากที่สุด    
 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความต้องการในระดับมาก    
 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความต้องการในระดับปานกลาง    
 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความต้องการในระดับน้อย    
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความต้องการในระดับน้อยที่สุด  
  จากการส ารวจกลุ่มประชากรที่เข้ามาใช้พ้ืนที่โครงการ ในประเด็นความต้องการสิ่ง
อ านวยความสะดวกของพ้ืนที่โครงการ ประกอบไปด้วยค าถาม 8 ส่วน คือ ส่วนลานจอดรถที่แบ่งเป็น
สัดส่วน ส่วนพ้ืนถนนคอนกรีตในส่วนที่เป็นถนนลูกรัง ส่วนโรงจอดรถที่เป็นสัดส่วน ส่วนจุดรวบรวม
ขยะ ส่วนมุมพักผ่อน ส่วนพ้ืนที่จัดสวน ส่วนสถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้ง ส่วนกิจกรรมนันทนาการ 
พบว่าผู้กรอกแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความต้องการด้านสถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้งมากที่สุด 
โดยมีความต้องการในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และประชากรมีความต้องการในส่วน
พ้ืนถนนคอนกรีตในส่วนที่เป็นถนนลูกรังมากโดยมีความต้องการในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49  
 จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปความต้องการส าหรับผู้ใช้พ้ืนที่โครงการเทศบาล
เมืองบางคูวัด อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาจากแบบสอบถาม 100 ชุด พบว่า
ประชาชนที่ใช้พ้ืนที่โครงการต้องการให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ ใหม่ ให้มีการเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ลานจอดรถ ทางสัญจร จุดรวบรวมขยะ พ้ืนที่จอดรถขยะ สุขาเคลื่อนที่ รถดับเพลิง ไฟส่องสว่าง
ภายในโครงการ และกิจกรรมนันทนาการ เช่น มุมพักผ่อน ศาลา พ้ืนที่จัดสวน สถานที่ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 
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 3.2.5.3 สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ จากการศึกษาความ
ต้องการของเทศบาลเมืองบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางท่ี 3.17 สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โครงการ 

 ล าดับ         สรุปกิจกรรม    บรรยากาศพ้ืนที่     ภาพกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

   1 ZONE A มีขนาดพ้ืนที ่ บรรยากาศ ZONE A  จะมี 

 7526.82 ตารางเมตร ลานจอดรถท่ีแบ่งอย่างเป็น 

 1. ลานจอดรถ  สัดส่วน   และได้ร่มเงาจาก 

 2. พ้ืนที่ให้ร่มเงา ต้นไม้  ที่ปลูกเรียงกันอย่าง      

  เป็นระเบียบ  และต้นไม้จะ 

  ช่วยลดความร้อน ให้แก่พ้ืน 

  ที ่
 

   2 ZONE B ขนาดพ้ืนทีมี่ บรรยากาศ  ZONE B  จะมี     

      3046.41ตารางเมตร ลานกีฬากลางแจ้งให้ไดอ้อก 

 1. สนามกีฬา ก าลังกายเป็น Zone กีฬาที ่

 2. สถานที่ออกก าลังกาย ให้คนในพ้ืนที่ ได้มาเล่นกฬีา 

 3. พ้ืนที่ให้ร่มเงา และออกกก าลังกายร่วมกัน 

   และมีพ้ืนทีใ่ห้ร่มเงา ส าหรับ 

   นั่งพักผ่อน   หลังออกก าลัง 

   กาย 
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ตารางท่ี 3.17 สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

 ล าดับ          สรุปกิจกรรม     บรรยากาศพ้ืนที่    ภาพกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

   3 ZONE C ขนาดพ้ืนทีมี่         บรรยากาศ  ZONE C จะมี   

 3362.09ตารางเมตร ที่ออกก าลังกายนันทนาการ 

 1. กิจกรรมนันทนาการ ส าหรับประชาชนทุกเพศทุก  

 2. พ้ืนที่พักผ่อน วัย และจะมีที่นั่งหรือจุดพัก 

 3. พ้ืนที่ให้ร่มเงา ผ่อนต่างๆ   ที่ให้ร่มเงาไว้ส า 

   หรับพนักงานและประชาชน  

   ที่เข้ามาใช้บริการ  เนื่องจาก  

   Zoneนี้ อยู่ใกล้ที่จอดรถ จึง 

   สะดวกต่อการเดิน เข้ามาใช้ 

   เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ  

   4 ZONE D ขนาดพ้ืนทีมี่ เนื่องจากต าบลบางคูวัดไม่มี   

  11452.59 ตารางเมตร สถานที่ออกก าลังกาย  และ    

  1. พ้ืนที่พักผ่อน สวนสาธารณะ   ขนาดใหญ ่

  2. Park และขนาดเล็ก  จึงออกแบบ 

  3. พ้ืนที่สีเขียว  ให้พ้ืนที ่ZONE D หรือพ้ืนที ่

  4. พื้นที่ให้ร่มเงา ด้านหลังเทศบาล เป็น Park 

    หรือพ้ืนที่สีเขียวให้กับต าบล 

    บางคูวัด เพ่ือที่จะให้ประชา 

    ชน  ได้เข้ามาออกก าลังกาย 

    พักผ่อน พบปะสังสรรค์และ 

    จะท าให้ประชาชนได้มีสถาน 

    ที่พักผ่อนและออกก าลังกาย 

    ใกล้บ้าน โดยไม่ต้องเดินทาง 

    ไกลบ้าน 
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 3.2.6 การสังเกต จากการสังเกตที่ได้เข้าไปในเทศบาลเมืองบางคูวัด อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี เป็นเวลา 2 วัน พบว่าผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการจะมาในช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยตลอดเวลา
ที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการ ระหว่างช่วงพักหรือช่วงรอติดต่อราชการ โดยบริเวณรอบๆ ตัวอาคารส านักงานไม่
มีพ้ืนที่พักผ่อน และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่มีอากาศร้อน 
 

3.3 สรุปศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ 
 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพ ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาต่างๆ รวมถึงการเข้าพื้นที่
ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ 
 

ตารางท่ี 3.18 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

     ประเภท                    พฤติกรรม        ความต้องการ 

1. ผู้ใช้ประจ ามีจ านวน 159 คน   ใช้พื้นที่ภายในอาคาร ที่คอยให้บริการ   ต้องการมีพ้ืนที่ส าหรับให้ 

สุ่มการสัมภาษณ์ 1 คน คือ นาย   แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีการ    ประชาชน และพนักงาน 

ณัฐวุฒิ พวงดี (ผู้อ านวยการกอง   เข้าใช้พื้นที่ทุกวัน จันทร์-วันศุกร์ เวลา   ที่เข้ามาภายในพ้ืนที่ได้มี  

ช่าง)        06.30-16.30 น.           ที่พักผ่อน  ลานกิจกรรม 

                 นันทนาการสถานที่ออก

                 ก าลังกายกลางแจ้ง และ 

                           มีพ้ืนที่ให้ร่มเงา  พื้นที่สี 

                 เขียวภายในโครงการ 

2. ผู้ใช้ชั่วคราว ที่ติดต่อราชการ  มาติดต่อราชการใช้พื้นที่ภายในอาคาร   ต้องการให้มีพ้ืนที่พักผ่อน 

และกลุ่มประชาชนใกล้เคียง  ส่วนใหญ่          เส้นทางสัญจรและท่ีจอด 

                รถให้เป็นระเบียบเป็นสัด

                ส่วน เพ่ิมแสงสว่างภาย

                ในพ้ืนที่โครงการ ลานกิจ

                กรรมนันทนาการมีสถาน 

                ที่ออกก าลังกายกลางแจ้ง

                ต้องการพ้ืนที่ให้ร่มเงา  
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ตารางท่ี 3.18 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

  Site Characteristics    Program Potential  Program Development        Remark 

พ้ืนที ่ZONE A เป็นพื้นที ่ พ้ืนที่เป็นที่โล่งโปร่ง และ  พ้ืนที่ส่วนนี้มีขนาด 7526.82  เนื่องจากเป็น  พ้ืนที่ 

ด้านหน้าอาคารอยู่บริเวณ   เป็นคอนกรีตทั้งหมดไม่มี  ตร.ม. กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นม ี จอดรถและเป็นพ้ืน 

ด้านทิศตะวันออก  ซ่ึง  พรรณไมท้ีใ่ห้ร่มเงา  ไม่มี  ดังนี้          คอนกรีต  ซึ่งมีการ 

ลักษณะ  พ้ืนที่โดยทั่วไป  การจัดระเบียบที่จอดรถ  1. พื้นที่ให้ร่มเงา          จอดรถท่ีไม่เป็น ระ 

เป็นพื้นที่โล่งและเป็นพื้น  และไม่มีกิจกรรมใดๆ ใน  2. พ้ืนที่ลานจอดรถที่แบ่งให้ เบียบและพ้ืนที่นี้ไม่ 

ทีค่อนกรีตเป็นทางสัญจร   พ้ืนที่    เป็นระเบียบเรียบร้อย         มีพรรณไม้  ที่ให้ร่ม 

เข้า-ออกหลัก มีแสงแดด      3. ลานจัดกิจกรรมต่างๆ      เงาดังนั้นควรมีการ 

ตลอดทั้งวัน มีลมพัดผ่าน           ออกแบบ ขอบเขต 

ตลอดเนื่องจากเป็นพ้ืนที่                     พ้ืนที่ จอดรถใหม่ 

โล่ง ไม่มีพรรณไม้และไม่           และปลูกพรรณไม้ 

มีการจัดภูมิทัศน์            เพ่ือให้ร่มเงา 
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ตารางท่ี 3.18 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

  Site Characteristics     Program Potential      Program Development       Remark 

พ้ืนที่ ZONE B  เป็นพื้นที่   พ้ืนทีบ่ริเวณนี้ไม่มีพรรณ   พ้ืนที่ส่วนนี้มีขนาด 3046.41  เนื่องจากเป็นพ้ืน 

ด้านข้างอาคารอยู่บริเวณ    ไม ้ และการจัดภูมิทัศน์    ตร.ม. กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนมี  ทีท่ี่อยู่ติด กับโรง 

ทางทิศใต ้ ลักษณะพ้ืนที่   ไม่มีร่มเงา   และไม่มีกิจ    ดังนี้           งานรีไซเคิลขยะ 

โดยทั่วไป เป็นที่โล่งโปร่ง    กรรมใดๆ เนื่องจากเป็น   1. สนามกีฬา                  ซึ่งท าให้เกิดเสียง    

และเป็นดินทั้งหมด  ไม่มี   พ้ืนที ่  ที่ยังไม่ได้รับการ   2. พื้นที่ออกก าลังกาย        ไม่ควรออกแบบ   

พรรณไม้ทีใ่ห้ร่มเงา  ไม่มี   พัฒนา                 3. พ้ืนที่ให้ร่มเงา        ให้เป็น พ้ืนที่พัก 

การจัดภูมิทัศน์  และไม่มี                     ผ่อน ไว้ในส่วนนี้  

กิจกรรมใดๆ ในพ้ืนที่              กิจกรรมที่ควรจะ 

                                                                                                     เกิดขึ้น ควรเป็น 

                กิจกรรมทีต่้องใช้

                เสียงและควรออก

                ออกแบบให้มีพ้ืน 

                ที่มีร่มเงา  

พ้ืนที่ ZONE C  เป็นพื้นที่    พ้ืนที่บริเวณนี้ไม่มีพรรณ  พ้ืนที่ส่วนนี้มีขนาด 3362.09  เนื่องจากพ้ืนที่นี้ 

ด้านข้างอาคารอยู่บริเวณ    ไม้  และการจัดภูมิทัศน์   ตร.ม. กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนมี   ส่วนใหญ่ติดป่า 

ทางทิศเหนือ ซ่ึงติดกับพ้ืน    ไม่มีร่มเงา   และไม่มีกิจ   ดังนี้          รกร้างและติดกับ  

ที่จอดรถ  มีลักษณะพ้ืนที่    กรรมใดๆ เนื่องจากเป็น   1. กิจกรรมนันทนาการ        ลานจอดรถ ควร  

เป็นดินทั้งหมด เป็นพ้ืนที่    พ้ืนที ่  ที่ยังไม่ได้รับการ   2. พื้นที่พักผ่อน        ออกแบบพ้ืนที่ให้ 

โล่งไม่มีพรรณไม้ให้ร่มเงา    พัฒนา      3. พ้ืนที่ให้ร่มเงา        มีที่นั่งพักผ่อนส า 

ไม่มีการจัดภูมิทัศน์  ไม่มี              หรับประชาชนที ่ 

พ้ืนทีน่ั่งพักผ่อน และไม่มี             มาใช้บริการเนื่อง    

กิจกรรมใดๆในพ้ืนที่             จากพ้ืนที่  อยู่ติด 

               กับท่ีจอดรถ 
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ตารางท่ี 3.18 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ (ต่อ) 

  Site Characteristics     Program Potential      Program Development  Remark 

พ้ืนที่ ZONE D เป็นพ้ืนที่   พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่โล่ง  พ้ืนที่ส่วนนี้มีขนาด11452.59    เนื่องจาก   พ้ืนที่ 

ด้านหลังอาคารอยู่บริเวณ โปร่งเป็นดินทั้งหมด  มีน้ า   ตร.ม. กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมี      ส่วนใหญ่  อยู่ติด 

ทางทิศตะวันตกมีลักษณะ ท่วมขังเป็นบางส่วน  ไม่มี    ดังนี้                กับหมู่บ้าน  จัด 

พ้ืนที่เป็นดินทั้งหมด เป็น พรรณไม้ที่ให้ร่มเงา   ไม่ม ี  1. Park                         สรรจึงท าให้ไม่ม ี

พ้ืนที่โล่ง ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับ พ้ืนที่พักผ่อน  และไม่มีกิจ   2. พ้ืนที่พักผ่อน                    เสียงรบกวน พ้ืน 

นั่งพักผ่อนไม่มีพรรณไม้ที่ กรรมใดๆในพ้ืนที่เนื่องจาก   3. พ้ืนที่สีเขียว          ที่ทั้งหมดเป็นดิน 

ให้ร่มเงาและไม่มีกิจกรรม  เป็นพ้ืนที่ ที่ยังไม่ได้รับการ           น้ าขัง    เป็นบาง 

ใดๆ ในพ้ืนที่     พัฒนา             ส่วน   ได้รับแสง 

                 แดดช่วงบ่าย  ได้ 

                รับ มรสุมลมร้อน 

                           ตะวันออก  เฉียง 

                 ใต้    จึงควรออก 

                 แบบพ้ืนที ่ ให้มี 

                 บึงหรือบ่อน้ าเพ่ือ 

                 ลดความร้อนจาก 

                ลมร้อน เข้าสู่ตัว 

                          อาคาร และควร 

                          มี  พ้ืนที่พักผ่อน    

                 และให้ร่มเงาอยู่ 

                          ด้านหลังอาคาร 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : Bubble Diagram ภาพที่ 3.46 

สัญลักษณ ์:                      ทางสัญจร เข้า-ออกพ้ืนที่โครงการ 

                                    ทางสัญจร  

                                    ปิดกั้นสายตาด้วยพรรณไม้ 

                                    การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 

แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.47 

สัญลักษณ ์:                      ทางสัญจร เข้า-ออกพ้ืนที่โครงการ 

                                    การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม 

                                    ทางเดิน-วิ่ง 

                                    บ่อน้ า 

 



บทท่ี 4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
4.1 ผลงานการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พื้นที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พื้นที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.4 กำรสังเครำะห์พ้ืนที่ (Site Synthesis) 
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ภาพที่ 4.5 แนวควำมคิดหลัก (Main Concept)  
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ภาพที่ 4.6 แนวควำมคิดหลัก (Main Concept) 
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ภาพที่ 4.7 ผังแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.8 Overall 
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ภาพที่ 4.9 Master Plan  
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ภาพที่ 4.10 Plan Zone A 
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ภาพที่ 4.11 Plan Zone B 
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ภาพที่ 4.12 Plan Zone C 
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ภาพที่ 4.13 Plan Zone D 
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ภาพที่ 4.14 Perspective Zone A 
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ภาพที่ 4.15 Perspective Zone B 
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ภาพที่ 4.16 Perspective Zone C 
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ภาพที่ 4.17 Perspective Zone D 
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ภาพที่ 4.18 Perspective Zone D 
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ภาพที่ 4.19 Section 
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ภาพที่ 4.20 Section 
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ภาพที่ 4.21 Section 
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ภาพที่ 4.22 Section 
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ภาพที่ 4.23 กำรค้ ำยัน 
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4.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน ์
 
ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ 
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 

(สิบเก้ำล้ำนสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบำทเก้ำสิบแปดสตำงค์) 



บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 ปัจจุบันเทศบาลเมืองบางคูวัดไม่มีพรรณไม้ที่ให้ร่มเงา ไม่มีพ้ืนที่บริการ พ้ืนที่พักผ่อน ที่
ให้บริการส าหรับประชาชน อีกทั้งภายในโครงการยังไม่มีเส้นทางสัญจรที่ชัดเจนและที่จอดรถที่เป็น
สัดส่วน จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเทศบาลเมืองบางคูวัด เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมต้องการใช้งาน พร้อมทั้งมีความปลอดภัยและประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่อประชาชนที่อยู่
ในพ้ืนที่โดยรอบ 
 ดังนั้น จากแผนพัฒนาของเทศบางเมืองบางคูวัดจึงได้เกิดโครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาล
เมืองบางคูวัดเพ่ือท าให้สภาพพ้ืนที่ภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการเกิดความสวยงาม ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ ให้กับประชาชนและออกแบบให้การใช้พ้ืนที่ภายในบริเวณ
โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่มาใช้พ้ืนที่ในโครงการที่จะมา
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบางคูวัดให้ตรงต้องความต้องการอย่างแท้จริง จึงเกิด
แนวคิดหลัก คือ “สายน้ า” ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ชื่อของต าบลบางคูวัด ซึ่งความหมายของค าว่า 
“บาง” เปรียบเสมือน ย่านหรือบริเวณที่มีคลองเข้าไปถึง หรือทางน้ าเล็กๆ ที่ไหลขึ้นลงตามระดับน้ า
ในแม่น้ า ล าคลองหรือ ทะเล  “คู” เปรียบเสมือน คูคลอง ทางน้ า ร่องน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
เพราะคูคลองมักจะเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ าเสมอ “วัด” เปรียบเสมือน ศูนย์รวมทางจิตใจ หรือที่ๆ มี
ประชาชนเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกัน และชาวบ้านในต าบลบางคูวัดนั้น มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสายน้ า
หรือคูคลอง ซึ่งสมัยก่อนนั้น ชาวบางคูวัด ส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้ “เรือ” จึงพัฒนาให้เทศบาลเมือง
บางคูวัดและออกแบบให้ตรงกับคอนเซปสายน้ ามากที่สุด เมื่อเรานึกถึงสายน้ าเราจะนึกถึงความเย็น
สบายของสายน้ า และความร่มรื่นของพรรณไม้ เราจึงออกแบบให้พ้ืนที่ในโครงการให้มีความเป็น
ธรรมชาติมากที่สุด และออกแบบ ทางเดิน ทางสัญจร ของเทศบาลเมืองบางคูวัด ให้เสมือนกับการ
ไหลของสายน้ า และล าคลอง และออกแบบทางเดินให้มีเส้นสายที่ต่อเนื่องและเชื่อมต่อกัน เสมือน
สายน้ าที่ไหลมาบรรจบกัน และทางด้านหน้าของเทศบาลการออกแบบของเราก็ยังคงความเป็น
สถานที่ราชการเอาไว้ โดยต้องออกแบบสถานที่ให้มีจุดเด่นดึงดูดสายตา สวยงาม ร่มรื่น มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เพ่ือสร้างสง่างามให้กับพ้ืนที่  
 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของโครงการออกแบบภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด 
สามารถแบ่งพ้ืนที่ได้ 4 โซน ดังนี้ 
 5.1.1 ZONE A  มีขนาดพ้ืนที่ในการออกแบบทั้งหมด 6,645 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ด้านหน้า
ของโครงการ ติดกับถนนหลัก หมายเลข 345 บริเวณ ZONE A เป็นพ้ืนที่คอนกรีตทั้งหมด เป็นพ้ืนที่
ส าหรับจอดรถยนต์ของประชาชนหรือพนักงานที่เข้ามาใช้บริการแต่ไม่มีการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับจอด
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รถยนต์ให้เป็นสัดส่วน และภายในพ้ืนที่โครงการได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน เนื่ องจากเป็นพ้ืนที่โล่ง
กว้าง ไม่มีสิ่งก่อสร้าง และพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาภายนในพื้นที่โครงการ  
 ดังนั้น ควรจัดสรรพ้ืนที่ ZONE A ให้มีพ้ืนที่ส าหรับจอดรถยนต์ให้เป็นสัดส่วนและควร
เลือกใช้พรรณไม้ที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่  
 5.1.2 ZONE B มีขนาดพ้ืนที่ในการออกแบบทั้งหมด 2,870 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ๆ อยู่ทาง
ด้านข้างของอาคาร พ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่รกร้าง พ้ืนที่เป็นพื้นดินโล่งกว้าง ไม่มีพรรณไม้ที่ให้ร่มเงา ไม่มีการ
จัดสรรพื้นที่ไว้ส ารหับพักผ่อน และพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ 
 ดังนั้น ควรจัดสรรพ้ืนที่พักผ่อนส าหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ หรือท ากิจกรรม
ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ และควรเลือกใช้พรรณไม้ที่ให้ร่มเงาอย่างเพียงพอ 
 5.1.3 ZONE C มีขนาดพ้ืนที่ในการออกแบบทั้งหมด 3,119 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ๆ อยู่ทาง
ด้านข้างของอาคาร พ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่รกร้างและหมู่บ้าน พ้ืนที่เป็นพื้นดินโล่งกว้าง ไม่มีการจัดสรรพ้ืนที่
พักผ่อนไว้ส าหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ไม่มีพรรณไม้ที่ให้ร่มเงา 
 ดังนั้น ควรจัดสรรพื้นที่ไว้ส าหรับพักผ่อน และพ้ืนที่ไว้ส าหรับท ากิจกรรมอื่นๆ และควร
เลือกพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาอย่างเพียงพอ 
 5.14 ZONE D มีขนาดพ้ืนที่ในการออกแบบทั้งหมด 11,449 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ด้านหลัง
ของอาคาร พ้ืนที่ติดกับหมู่บ้าน พ้ืนที่เป็นพ้ืนดินโล่งกว้าง ไม่มีพรรณไม้ที่ให้ร่มเงา และในช่วงเดือน 
พ.ค-ต.ค พ้ืนที่บริเวณด้านหลังโครงการจะได้รีบลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว 
 ดังนั้น ควรมีบ่อน้ าหรือสระน้ า เพ่ือช่วยให้ลมที่พัดเข้าสู่ตัวอาคารเป็นลมที่เย็นสบาย 
และควรเลือกใช้พรรณไม้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 เนื่องด้วยพ้ืนที่โครงการมีขนาดใหญ่ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ และการด าเนินการเป็นส่วนๆ 
เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ 
 5.2.2  ในการศึกษาครั้งนี้ มีปัญหาในข้อจ ากัดด้านแบบสอบถาม เนื่องจากอาจจะท า
แบบสอบถามได้ข้อมูลที่ไม่มากนัก จึงอาจท าให้ข้อมูลอาจคาดเคลื่อนจากความต้องการและพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น จึงน าข้อมูลของบุคลากรในเทศบาลเมื่องบางคูวัดกับการสัมภาษณ์บุคลากร
ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ ใช้เป็นข้อมูลรวมในการวิเคราะห์ผู้ใช้ 
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แบบสอบถาม 
ความต้องการของผู้เข้าใช้บริการในเทศบาลเมืองบางคูวัด 

อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อท าการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้ต่อการท ากิจกรรม
นันทนาการในสถานที่ราชการเทศบาลเมืองบางคูวัด เพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษ เร่ืองโครงการออกแบบภูมิ
ทัศน์เทศบาลเมืองบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนั้นจึงขอความกรุณาในการตอบค าถาม
อย่างอิสระ ตามความคิดเห็นที่เป็นจริง ค าตอบและข้อความนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแต่อย่างใด จะมี
ประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษา 
 
ค าชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย ✓ ลงใน ( ) หน้าข้อความ หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความจริง 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
1.1 สถานะภาพของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 ( ) พนักงาน/เจา้หน้าที่ของเทศบาลเมืองบางคูวัด  ( ) ผู้มาตดิต่อราชการ 
1.2 เพศ 
 ( ) ชาย          ( ) หญิง 
1.3 อายุ  
 ( ) ต่ ากว่า 20 ป ี         ( ) 20-30 ปี    ( ) 31-40 ปี 
 ( ) 41-50 ปี         ( ) 51-60 ปี    ( ) 60 ปีขึ้นไป 
1.4 การศึกษา 
 ( ) ประถม         ( ) มัธยม    ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 ( ) อนุปริญญา/ปวส.        ( ) ปรญิญาตรี   ( ) สูงกว่าปริญญาตรี  
1.5 สถานะภาพ 
 ( ) โสด        ( ) สมรส     
1.6 อาชีพ 
 ( ) นักเรียน/นักศึกษา      ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
 ( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      ( ) พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน 
 ( ) แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน     ( ) เกษตรกร 
 ( ) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ   
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่โครงการ 
2.1 ท่านเดินทางมายงัเทษบาลเมืองบางคูวัดโดยวิธีใด 
 ( ) รถจักรยานยนต ์      ( ) รถยนต์ส่วนบุคคล 
 ( ) รถจักรยาน       ( ) รถโดยสาร 
 ( ) เดินเท้า        ( ) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 



2.2 ท่านมาติดต่อในช่วงเวลาใด 
 ( ) 08.30-11.00 น.      ( ) 13.00-16.00 น. 
 ( ) 17.00-20.00 น.  
2.3 ท่านมาใชบ้ริการบ่อยเพียงใด 
 ( ) ทุกวัน        ( ) 2-3 คร้ัง/สัปดาห์ 
 ( ) 1 คร้ัง/เดือน        
2.4 ท่านใช้เวลานานเท่าใดในการใช้บริการในเทศบาล 
 ( ) น้อยกว่า 30 นาท ี      ( ) 1-2 ชั่วโมง  
    
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมและความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่โครงการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 

รายละเอียด 
ระดับความต้องการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.1. ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมภายใน
โครงการ 

     

      1. ลานจอดรถยนต์       
      2. ไฟส่องสว่างภายในโครงการ       
      3. พื้นที่จอดรถขยะ สุขาเคลื่อนที่ รถดับเพลิง 
หน้าอาคาร 

     

      4. พื้นที่ด้านหลงัอาคารเทศบาล      
      5. ทางสัญจร (ทางเดินเทา้)      
3.2 ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกของพื้นที่
โครงการ 

     

      1. ลานจอดรถที่แบ่งเปน็สดัส่วน      
      2. พื้นถนนคอนกรีตในส่วนที่เป็นถนนลูกรัง      
      3. ลานจอดรถที่เป็นสดัส่วน และเหมาะสม      
      4. จุดรวบรวมขยะ      
      5. มุมพักผ่อน (ศาลา พืน้ทีพ่ักผ่อนนอก
อาคาร) 

     

      6. พื้นที่จัดสวน      
      7. สถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้ง      
      8. กิจกรรมนันทนาการ      



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ นายพงษ์สิทธิ์ ศรีวะอุไร 
เกิด 30 สิงหาคม 2539 
 
 
 
การศึกษา  
  ปีการศึกษา 2552 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
     โรงเรียนประชานุกูล กรุงเทพมหานคร 
  ปีการศึกษา 2555 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร 
  ปีการศึกษา 2558 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร 
  ปีการศึกษา 2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
     สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
  สถานที่ติดต่อ   323/219 หมู่บ้านกรุงทอง  

สายไหม 33 เขต/แขวงสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 
E-mail : armpongsit1996@hotmail.com 
โทรศัพท์ : 084-652-6751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ นางสาว ณิชารัศม์ รุจิระชัยเวทย์ 
เกิด 11 มีนาคม 2540 
 
 
 
การศึกษา 
  ปีการศึกษา 2552 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
     โรงเรียนวัดมูลจินดาราม จังหวัดปทุมธานี 
  ปีการศึกษา 2555 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     โรงเรียนวัดมูลจินดาราม จังหวัดปทุมธานี 
  ปีการศึกษา 2558 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี 
  ปีการศึกษา 2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
     สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
  สถานที่ติดต่อ   91/944 หมู่บ้านสินทรัพย์  

ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 10220 
E-mail : nicharat_1997@hotmail.com 
โทรศัพท์ : 095-060-6295 
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