
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

โครงการออกแบบปรังปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 

The Landscape Design and Improvement Project of Co - operative 
Technology Tranfer Center 2  

Klong Luang District, Pathum Thani Province 
 

 

 

นายเทพพิทักษ์ พลไตร 
นายวัชรินทร์ กลิ่นแก่นจันทร์ 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

โครงการออกแบบปรังปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
 อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 

 
The Landscape Design and Improvement Project of Co - operative 

Technology Tranfer Center 2  
Klong Luang District, Pathum Thani Province 

 

 

 
นายเทพพิทักษ์ พลไตร 

นายวัชรินทร์ กลิ่นแก่นจันทร์ 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559 



ปัญหาพิเศษ 

 

เร่ือง 

 

โครงการออกแบบปรังปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 

 
The Landscape Design and Improvement Project of Co - operative 

Technology Tranfer Center 2  
Klong Luang District, Pathum Thani Province 

 
 
 
 

นายเทพพิทักษ์ พลไตร 
นายวัชรินทร์ กลิ่นแก่นจันทร์ 

 
 
 
 
 

ปัญหาพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์และผลิตพืช 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ปีการศึกษา 2559 



ใบรับรองปัญหาพิเศษ 

 

 

 

 

 

  

หัวข้อปัญหาพิเศษ : โครงการออกแบบปรังปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
                                    สหกรณ์ท่ี 2 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
ชื่อนักศึกษา  : นายเทพพิทักษ์  พลไตร และนายวัชรินทร์  กลิ่นแก่นจันทร์  
อาจารย์ที่ปรึกษา  : อาจารย์บุญญาพร  บุญศรี 
ปีการศึกษา  : 2559 
 
คณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษ 

 

...................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา (ประธานกรรมการ)  

(อาจารย์บุญญาพร    บุญศรี) 

...................................................................... กรรมการ 

(อาจารย์วีระยุทธ    นาคทิพย์) 

...................................................................... กรรมการ 

(อาจารย์ไตรภพ    บุญธรรม) 

...................................................................... หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์  

(อาจารย์เยาวรัตน์    วงศ์ศรีสกุลแก้ว) 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 



ก 
 

หัวข้อปัญหาพิเศษ : โครงการออกแบบปรังปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
                                    สหกรณ์ท่ี 2 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
ผู้จัดท า   : นายเทพพิทักษ์  พลไตร และนายวัชรินทร์  กลิ่นแก่นจันทร์ 
สาขา   : เทคโนโลยีภูมิทัศน์  
อาจารย์ที่ปรึกษา  : อาจารย์บุญญาพร  บุญศรี 
ปีการศึกษา  : 2559 
 

 

บทคัดย่อ 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 อ าเภอ      คลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี มีขนาดพ้ืนที่ประมาณทั้งหมด 79,913.64 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่ออกเป็น
อาคารอเนกประสงค์ พ้ืนที่ใช้สอย 2,049.53 ตารางเมตร อาคารหมู่เรือนไทยพ้ืนที่ใช้สอย 1,427.17 
ตารางเมตร ส่วนพ้ืนที่ที่เป็นน้ า 28,712.81 ตารางเมตร หรือ 17.95 ไร่ ส่วนออกแบบภูมิทัศน์ 
47,724.13 ตารางเมตร หรือ 29.82 ไร่ จากการศึกษาพ้ืนที่ รวมถึงการเลือกใช้พืชพรรณ และวัสดุที่
น ามาใช้ 
 จากการศึกษาสภาพแวดล้อม กิจกรรม ความต้องการของผู้ใช้โครงการรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้น ามาประยุกต์ในการออกแบบภูมิทัศน์ จึงเกิดเป็นแนวคิดด้านการออกแบบ คือ เกลียวเชือกแห่ง
สหกรณ์ โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 โซน ดังต่อไปนี้  
 Zone A พ้ืนที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 7,725 ตารางเมตร การเข้า
ใช้พ้ืนที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ท ากิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ เช่น งานเกษียณอายุราชการ งานเลี้ยงต่าง ๆ มี
การจัดภูมิทัศน์เป็นพ้ืนที่ลานอเนกประสงค์ สวนหย่อม เพ่ือสร้างพ้ืนที่ท ากิจกรรมรวมถึงสร้าง
ทัศนียภาพ และจัดพ้ืนที่พักผ่อน มีต้นไม้ให้ร่มเงา เป็นต้น 
 Zone B พ้ืนที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 มีเนื้อที่
ประมาณ 4,231 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารอเนกประสงค์ โรงจอดรถ บ่อน้ าสองข้างอาคาร 
การเข้าใช้พ้ืนที่บริเวณนี้เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์ และฝึกอบรมแก่กลุ่ม
เกษตรกรหรือผู้ที่มาเช่าสถานที่ในการประชุม มีการจัดภูมิทัศน์ในเรื่องของพ้ืนที่พักผ่อน สร้าง
ทัศนียภาพของพ้ืนที่ และมีการปิดก้ันสายตาระหว่างพ้ืนที่พักผ่อนกับโรงเตรียมอาหาร 

 Zone C พ้ืนที่บริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 3,676 ตารางเมตร 
เป็นพ้ืนที่ว่าง ไม่มีการเข้าใช้งานของพ้ืนที่ มีการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ 
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     Zone D พ้ืนที่บริเวณอาคารหมู่เรือนไทยด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ มีเนื้อประมาณ 
2,377 ตารางเมตร การเข้าใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้จัดงานกิจกรรมเล็ก ๆ เช่น รับประทานอาหาร พ้ืนที่
โดยรอบมีการจัดภูมิทัศน์ในเรื่องพ้ืนที่พักผ่อน สร้างทัศนียภาพของพ้ืนที่ มีต้นไม้ให้ร่มเงา โดยจะเป็น
สวนสมุนไพร ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ในการจัดท าปัญหาพิเศษเรื่องโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 2 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วย
ค าแนะน าและความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์บุญญาพร บุญศรี อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่ได้
ให้ความกรุณาให้ค าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา  รวมถึง      
นายพงศกร สุขแสงแก้ว นักวิชาการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  นับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่งและสามารถส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ให้ คอยให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ท าปัญหาพิเศษ และอาจารย์ทุกท่านที่ให้การศึกษา ให้ความรู้แก้ข้าพเจ้ามาโดยตลอด รวมถึงกองทุน
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ที่ให้โอกาสในการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ดังนั้นจึงขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ค่อยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ พี่ๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็น
ทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษาในการท า
ปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้และรวมถึง
ผู้ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีบทบาทหน้าที่ให้การศึกษาอบรมบุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 20 
ศูนย์ทั่วประเทศ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบในส่วนของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี และลพบุรี โดยอยู่ภายใต้การดูแลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 มีอาคารที่สามารถรองรับผู้เข้าศึกษาอบรม 2 หลัง 
คือ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารหมู่เรือนไทยสภาพอาคารและพ้ืนที่โดยรอบเป็นอาคารที่เก่าและ
ทรุดโทรมลงมาก พ้ืนที่ใช้สอยโดยรอบไม่เหมาะกับผู้ที่เข้ามารับการฝึกอบรมและบุคลากร ไม่มีพ้ืนที่นั่ง
พักผ่อน บริเวณรอบอาคารพ้ืนที่เกิดหญ้าปกคลุม ซึ่งภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
ได้มีการจัดกิจกรรม ในบริเวณโดยรอบ เช่น งานมุทิตาจิต งานจัดเลี้ยงและการประชุมต่างๆ เนื่องจาก
มีการจัดงานอยู่บ่อยครั้ง จึงท าให้ห้องน้ ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และไม่มีที่เตรียมอาหาร
หรือของว่างให้ผู้ที่มาประชุม บริเวณโดยรอบมีการจัดสรรพื้นที่และใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
จึงส่งผลเสียต่อทัศนียภาพทางสายตา นอกจากนี้ยังได้มีความต้องการถ่ายทอดความรู้ของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนที่เข้ามาอบรมด้วย 
 ดังนั้นทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จึงมีนโยบายในการจัดศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงจัดภูมิทัศน์และแก้ไขปัญหาต่างๆ คือ ออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเพ่ิม
พ้ืนที่นั่งพักผ่อนแก่ผู้ที่มาฝึกอบรมและผู้ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งออกแบบพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับพื้นที่ที่เป็นกิจกรรมประจ าปี จึงต้องออกแบบพ้ืนที่ให้มีความสะดวกในการเข้าใช้พ้ืนที่นั้น 
เพ่ือรองรับผู้ที่มาฝึกอบรมและกิจกรรมดังกล่าว เมื่อโครงการดังกล่าวได้ส าเร็จจะเป็นประโยชน์แก่
บุคลากร ผู้ที่มาฝึกอบรม และผู้ที่มาติดต่อราชการที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
ประชาชนโดยรอบเป็นอย่างยิ่ง 
 

1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะสถานที่ราชการ 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้
โครงการ 
 1.2.3 เพ่ือก าหนดกิจกรรมของพ้ืนที่และก าหนดศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือออกแบบภูมิทัศน์ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
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 1.2.4 เพ่ือเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่2 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 

การเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่โครงการนั้นสามารถเดินทางได้ 2 วิธีคือ  
1.3.1.1 รถส่วนบุคคล โดยมาตามถนน พหลโยธิน - สระบุรี มาทาง AIT Golf Club 

ขับตรงไปประมาณ 600 เมตร เลี้ยวซ้ายซอยครสารไปอีก 150 เมตร 
1.3.1.2 รถประจ าทาง โดยถนนพหลโยธิน - สระบุรี รถประจ าทางสาย 29 39 

ปอ.29 ปอ.510 และ ปอ.39 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงโครงการ เส้นทางถนนพหลโยธิน - สระบุรี 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 
 
 1.3.2 ขอบเขตของการศึกษา 
  พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่บนถนนทางหลวงพหลโยธิน ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ 10 ถนน
พหลโยธินต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่  2  ซึ่งเป็นศูนย์ให้การฝึกอบรมบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และลพบุรี อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มีพ้ืนที่
โดยรวมทั้งหมด 79,913.64 ตารางเมตร หรือ 49.94 ไร่ แบ่งออกเป็นอาคารอเนกประสงค์ พ้ืนที่ใช้
สอย 2,049.53 ตารางเมตร อาคารหมู่เรือนไทย พ้ืนที่ใช้สอย 1,427.17 ตารางเมตร ส่วนพ้ืนที่ที่เป็น
น้ า 28,712.81 ตารางเมตร หรือ 17.95 ไร่ ส่วนพ้ืนที่ทางภูมิทัศน์และพ้ืนที่ใช้สอย 47,724.13    
ตารางเมตร หรือ 29.82 ไร่ 
  
 
 

https://www.google.co.th/maps
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ภำพที่ 1.2 ขอบเขตการศึกษา 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 
 
 1.3.3 ขอบเขตพ้ืนที่ออกแบบ 
  พ้ืนที่โครงการ ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่โดยรวมทั้งหมด 79,913.64 ตารางเมตร หรือ 49.94 ไร่ พ้ืนที่มี
อาณาเขตติดต่อกับส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดกับ ส านักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี 
  ทิศใต้        ติดกับ สนามกอล์ฟ AIT Golf - Club 
  ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนพหลโยธิน - สระบุรี 
  ทิศตะวันตก ติดกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/maps
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ภำพที่ 1.3 ขอบเขตพ้ืนที่ออกแบบ 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงข้อมูลศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะใน
สถานที่ราชการ 
 1.4.2 ทราบถึงข้อมูลด้านทางกายภาพ พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.4.3 ทราบถึงกิจกรรมของพ้ืนที่และก าหนดศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือออกแบบภูมิทัศน์ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.4.4 เสนอโครงการออกแบบภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ถนน
พหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

ทิศเหนือ ติดกับส านักงาน

พลังงานจังหวัดปทุมธานี 

ทิศใต้ ติดกับสนามกอล์ฟ 
AIT - Golf Club 

 

ทิศตะวันตกติดกับ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 

 

ทิศตะวันออก ติดกับถนน

พหลโยธิน - สระบุรี            

https://www.google.co.th/maps
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1.5 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1.5.1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบและพ้ืนที่สาธารณะและกรณีศึกษา 
  1.5.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะ 
  1.5.1.2 ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับการเลือกใช้พื้นที่กิจกรรม 
  1.5.1.3 ศึกษาแนวคิดในการออกแบบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 
  1.5.1.4 ศึกษาบริเวณใกล้เคียง (กรณีศึกษา) 
 1.5.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
  1.5.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ 
   1) ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
   2) ศึกษาโครงสร้างดิน 
   3) ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
   4) ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
   5) ศึกษาพืชพรรณเดิม 
   6) ศึกษาสถาปัตยกรรมเดิม 
   7) ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   8) ศึกษาลักษณะทัศนียภาพและมุมมอง 

1.5.3 การสรุปข้อมูล 
  1.5.3.1 สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1.5.3.2 สรุปลักษณะกจิกรรมภายในพ้ืนที่ จากพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
  1.5.3.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
  1.5.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
  1.5.4.3 ก าหนดแนวคิดด้านต่างๆ 
   1) แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
   2) แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
   3) แนวคิดทางด้านสถาปัตยกรรม 
   4) แนวความคิดด้านระบบสัญจร 
   5) แนวความคิดสิ่งอ านวยความสะดวก 
   6) แนวความคิดด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   7) แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
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1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
  1.5.4.5 แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan) 
  1.5.4.6 แสดงแบบแปลนรายละเอียด (Detail Plan) 
  1.5.4.7 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน (Elevation And Section) 
  1.5.4.8 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ (Perspective) 
  1.5.4.9 การประมาณราคา 

1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและการประเมินผล 
  1.5.5.1 น าเสนอการออกแบบ 
  1.5.5.2 ข้อเสนอแนะ 

1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6 ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา

ขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพื้นที่
สาธารณะและกรณีศึกษา 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
พื้นที่สาธารณะ 
2. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้
พื้นที่กิจกรรม 
3. ศึกษาแนวคิดในการออกแบบองค์ประกอบทาง
ภูมิทัศน์ 
4. ศึกษาจากกรณีศึกษา 
 

 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ของ
โครงการข้อมลูเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ 

1. ศึกษาที่ตั้งโครงการ 
2. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
3. ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
4. ศึกษากิจกรรมในพ้ืนท่ีเดมิ 
5. ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
6. ศึกษาลักษณะทัศนียภาพและมมุมอง 

 
ขั้นตอนการออกแบบ 

1. ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสมัพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวคิดด้านต่างๆ 
- แนวความคิดทางด้านภูมิทัศนด์าดอ่อน 
- แนวความคิดทางด้านภูมิทัศนด์าดแข็ง 
- แนวคิดทางด้านสถาปัตยกรรม 
- แนวความคิดด้านระบบสัญจร 
- แนวความคิดสิ่งอ านวยความสะดวก 
- แนวความคิดด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
- แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan) 
6. แสดงแบบแปลนรายละเอียด(Detail Plan) 
7. แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น(Elevation And   
Section) 
8. แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ (Perspective  
9. การประมาณราคา 

 

การสรุปข้อมูล 

1. สรุปลักษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการ

แก้ไขปัญหา 

2. สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพืน้ท่ี  จาก

พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้ 

3. ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพื้นที่ และแก้ไขปัญหาพื้นที ่

ขั้นตอนในการสรุปผลและการประเมินผล 
  1. น าเสนอการออกแบบ 
  2. ข้อเสนอแนะ 
 

จัดท ารูปเล่ม 
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บทท่ี 2 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา 

 
 สหกรณ์ คือ “องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการด าเนินวิสาหกิจที่
พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพ่ือสนองความต้องการ (อันจ าเป็น) 
และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม” 
 สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน 
จัดการร่วมกันในการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่าง
เดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์โดยไม่
ขึ้นกับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม (กฎ) คณะบุคคล
ซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ (ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์. ความหมายและ
ประเภทของสหกรณ์ สืบค้นจาก https//www.nhpcoop.com/knowlate.php, 2560) 
 

2.1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสหกรณ ์
 2.1.1 หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles) คือ “แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ
เพ่ือให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล เป็นรูปธรรม” ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญรวม 7 ประการ 
กล่าวคือ 
  2.1.1.1 หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary 
and Open Membership) สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ 
  2.1.1.2 หลักการที่2 การควบคุม โดยสมาชิกตามหลั กประชาธิป ไตย 
(Democratic Member Control) สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก ซึ่งมี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ 
  2.1.1.3 หลักการที่  3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member 
Economic Participation) สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุน (ซื้อหุ้น) ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอ
ภาคกัน และมีส่วนในการควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย  
  2.1.1.4 หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy 
and Independence) สหกรณ์เป็นองค์การที่พ่ึงพาตนเองและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของ
มวลสมาชิก หากสหกรณ์จะต้องมีข้อตกลงผูกพันกับองค์การอ่ืนใด สหกรณ์จะต้องกระท าการดังกล่าว
ภายใต้เงื่อนไขท่ีมั่นใจได้ว่าจะธ ารงไว้ซึ่งอ านาจในการควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย และ
สหกรณ์ยังคงด ารงความเป็นอิสระ 
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  2.1.1.5 หลักการที่  5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education 
Training and Information) สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิก เพ่ือให้บุคลากร
เหล่านี้สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล 
  2.1.1.6 หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation Among 
Cooperatives) สหกรณ์จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ 
  2.1.1.7 หลักการที่ 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)
สหกรณ์พึงด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบาย ที่มวลสมาชิก
เห็นชอบ 
 2.1.2 อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วย
ตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะน าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็น
ธรรม และสันติสุขในสังคม 
 2.1.3 วิธีการสหกรณ์ (Cooperative Practices) คือ การน าหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลย
หลักการธุรกิจที่ดี 
 2.1.4 คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) คือ สหกรณ์อยู่บนพ้ืนฐานแห่งคุณค่า
ของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยง
ธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความ
เปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่ม
การสหกรณ ์ 

2.1.5 ประเภทของสหกรณ์ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดย
ตามกฎกระทรวง ก าหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548 ก าหนดไว้ 7 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

2.1.5.1 สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรด าเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินธุรกิจร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวม ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

2.1.5.2 สหกรณ์ประมง รวบรวมสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าจากสมาชิกมา
จัดการขายหรือแปรรูปออกขายเพ่ือให้ได้ราคาดี จัดหาวัสดุสิ่งของ รวมทั้งบริการที่ใช้ในการประมง 
และสิ่งของจ าเป็นอ่ืน ๆ ที่สมาชิกต้องการมาจ าหน่าย เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและธุรกิจเกี่ยวกับ
การประมง 

2.1.5.3 สหกรณ์นิคมสหกรณ์ภาคการเกษตรในรูปแบบหนึ่งที่มีการด าเนินการ
จัดสรรที่ดินท ากินให้ราษฎร การจัดสร้างปัจจัยพ้ืนที่ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัย
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ควบคู่ไปกับการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก ดังนั้น
อาจกล่าวได้ว่า สหกรณ์นิคม มีงานหลัก 2 งาน คือ งานจัดที่ดิน และงานจัดสหกรณ ์

2.1.5.4 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิก
รู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์และสามารถบริการเงินกู้ ให้แก่สมาชิกเพ่ือน าไปใช้จ่ายเมื่อเกิด
ความจ าเป็น โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง 

2.1.5.5 สหกรณ์เครดิตยูเนียน ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดตั้ง
สหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2548 ก าหนดว่า“สมาชิกสหกรณ์อาจประกอบด้วยบุคคล
ทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิล าเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในเขต
ท้องที่ด าเนินงานของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง โดยให้ก าหนดคุณสมบัติไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์”เพ่ือให้
เกิดความชัดเจน จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับท้องที่ด าเนินงานและ
กรอบคุณสมบัติสมาชิก ส าหรับสหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วหรือขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ใน
ระดับปฐมภูม ิ

2.1.5.6 สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่ผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดหาสินค้า
เครื่องอุปโภคบริโภค  และรวบรวมผลิตผลผลิตภัณฑ์มาจ าหน่ายแก่สมาชิกและส่งเสริมความเป็นอยู่
ของสมาชิกให้ดีขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ร้านสหกรณ์โดยทั่วไปจึงมักก าหนดวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงานไว้ดังต่อไปนี้ 

1) จัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกมีความต้องการมาจ าหน่าย 
2) รวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจ าหน่าย 
3) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางสหกรณ์ให้แก่สมาชิก 
4) ร่วมมือกับสหกรณ์และสถาบันอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ในอันที่จะเก้ือกุลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
2.1.5.7  สหกรณ์บริการมีหลายรูปแบบให้พิจารณา จึงขอสรุปวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) ประกอบธุรกิจด้านการบริการที่ระบุไว้ตามรูปแบบของสหกรณ์ 
2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเครื่องอุปโภค

บริโภคท่ีจ าเป็นมาบริการแก่สมาชิกในราคายุติธรรม 
3) รับฝากเงินจากสมาชิกเพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ 
4) ให้เงินกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หรือจ าเป็นแก่

สมาชิก 
5) รวบรวมผลิตภัณฑ์จากสมาชิก โดยจัดหาตลาดจ าหน่ายให้ 
6) ช่วยเหลือสมาชิกด้านกฎหมายคดีความ 
7) ส่งเสริมสวัสดิภาพของสมาชิกและครอบครัว 
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8)  ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกเพ่ือให้มีความรู้ทางสหกรณ์ และความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

9) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือกิจการความก้าวหน้า
ของสหกรณ์ (หลักการสหกรณ์ ส านักนายทะเบียนและกฎหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ สืบค้นจาก 
https://host.cpd.go.th, 2560)  

 

2.2 หลักการออกแบบสวนส าหรับสถานที่ราชการ 
เอ้ือมพร วีสมหมาย (2535)  กล่าวว่า สถานที่จัดสวนในส านักงานแตกต่างจากการ จัดภูมิ

ทัศน์ในบ้านหลายอย่าง เพราะเป็นสถานที่ส าหรับประชาชนทั่วไปที่สามารถเห็น และสัมผัส ได้รู้สึกถึง
ความงามในสถานที่นั้น ๆ ด้วยการจัดภูมิทัศน์ในส านักงาน ต้องค านึงถึงประโยชน์การใช้ สอยเป็น
อันดับแรก เช่น การปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ร่มเงา และสามารถให้ความสวยงามได้ในเวลา เดียวกัน 

การจัดภูมิทัศน์ส านักงานควรมีการก าหนดขั้นตอนการออกแบบ โดยค านึงถึงการใช้ 
ประโยชน์ และความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.2.1 การก าหนดทางเดิน การก าหนดทางเดินทั่งภายในพ้ืนที่  และนอกพ้ืนที่ควรให้ 
สอดคล้องกับสิ่งแรกที่จะท า โดยสังเกตทางเข้าออกของส านักงานควรจัดวางทางเดินโดยรอบ ตัว
อาคารจากหน้าอาคารไปยังหลังตัวอาคาร ทางเดินไปลานจอดรถ ทางเดินไปบริเวณลานพักผ่อน 
สนามเด็กเล่น หรือการเดินผ่านสวน ควรจัดท าทางเดินให้มีระบบการไหลเวียนไปเรื่อย ๆ ไม่เกิด การ
ติดขัด ต าแหน่งทิศทางการเดินอาจจะน ามาเชื่อมต่อกันตามจุดที่เหมาะสม และไม่ท าให้สนาม เสียหาย 
เช่น ไม่ท าให้สนามหญ้าแบ่งออกเป็นหลาย ๆ ส่วนเกินไป ควรท าให้ทางเดินสัมพันธ์กับ แนวตัวอาคาร
ทางด้านใดด้านหนึ่ง ทางเดินที่ผ่านเข้าไปชมสวนควรมีจุดมุ่งหมาย เช่น ทางเดินไป ลานพักผ่อน สนาม
เด็กเล่น สวนสุขภาพแล้วเดินกลับมาหรือท าทางเดินรอบสวนก็ได้ 

2.2.2 การวางต าแหน่งให้ยืนต้น เนื่องจากต้นไม้มีการเจริญเติบโตตลอดเวลา ท าให้ต้นไม้มี
ความสูงมาก ดังนั้นต าแหน่งที่เหมาะสม คือ 

2.2.2.1 ริมทางถนน 

2.2.2.2 บริเวณรั้วรอบโครงการทั้งหมด 

2.2.2.3 เฉพาะจุดที่ต้องการร่มเงาเพ่ือการพักผ่อน 
2.2.2.4 ปลูกกันแดดที่ต้องการให้ร่มเงาแก่ห้องท างาน อาคารเอนกประสงค์ 
2.2.2.5 ปลูกด้านใดด้านหนึ่งของรั้ว เพ่ือปิดบังทิศทางลม และฝุ่นละออง 

2.2.3 ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์การใช้สอย และความสวยงามโดยยึดหลักเรื่องประโยชน์ 
การใช้สอยก่อน การก าหนดต าแหน่งความสวยงามควรอยู่ใกล้กับ บริเวณพักผ่อน และอยู่ใกล้คน มาก
ที่สุดเพราะโอกาสที่จะได้ชื่นชมมีมากกว่า 

2.2.4 บริเวณทางเดิน และถนนควรปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือช่วยลดการสะท้อนแสงของคอนกรีต 
และให้ร่มเงา ท าให้เกิดความร่มรื่น ไม่ควรที่จะปลูกไม้ยืนต้นมากเกินไปจนเต็มสนาม เพราะจะท า ให้

https://www.webhost.cpd.go.th/rlo/
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แสงแดดส่องไปไม่ถึงพืชพรรณด้านล่างอาจจะท าให้พืชพรรณตายได้ ลักษณะการปลูกไม้ยืนต้น และไม้
พุ่มควรปลูกเรียงเดี่ยวไปเรื่อย ๆ ตามริมถนน การปลูกไม้พุ่มตามขอบริมถนน ริมทางเดิน ควรแบ่งกลุ่ม
ปลูกเป็นช่วงไม่ก้ันแนวทางเดิน 

2.2.5 บริเวณสวนหย่อม ต าแหน่งสวนหย่อมควรอยู่ใกล้กับลานนั่งเล่นพักผ่อนหรืออยู่ใกล้ 
ห้องเอนกประสงค์ สวนหย่อมควรมี 1 - 2 จุด จัดไว้เพ่ือเป็นจุดเด่นเอาไว้รองรับการพักผ่อนของผู้ เข้า
ใช้บริการในพ้ืนที่หากมีหลายแห่งเกินไปอาจท าให้ความโดดเด่นจุดหลักหายไป และรูปร่างของ สวน
เสียไป ที่ส าคัญสวนหย่อมควรมองเห็นได้ง่าย สะดุดตา และควรเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มีรูปร่าง สวยงาม โต
ช้าหรืออาจใช้เป็นไม้ดัดก็ได้ 

2.2.6 กระบะ ตามลักษณะทั่วไปมักอยู่ข้างอาคาร ข้างรั้ว มักเป็นกระบะลักษณะยาว และ
แคบ เพ่ือให้สามารถปลูกต้นไม้ได้ ก่อนปลูกต้นไม้ควรตรวจสอบระบายน้ าภายในกระบะ ถ้าไม่มีควร 
เจาะร ูควรตรวจดูแสงสว่างจุดที่วางกระบะว่าได้รับแสงแดดเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ 
ควรเลือกต้นไม้ที่เหมาะกับพ้ืนที่ที่จะวางถ้าต้องการร่มเงาไม้หรือให้ร่มเงาเป็นไม้พุ่มควรเป็นไม้ที่ดัด
แต่งให้ได้ รูปทรงแต่งด้านบน โดยการวางควรให้ต้นไม้ชิดก าแพงด้านหนึ่ง ลักษณะก าแพงที่ไม่สวยหรือ
เพ่ือ ต้องการลดแสงสะท้อนของก าแพงการปลูกไม้พุ่มสองชนิดสลับกันอาจเป็นไม้พุ่มเตี้ยหรือไม้พุ่มสูง 
ในกระบะปลูก 

2.2.7 มุมสนาม ควรมีต้นไม้บริเวณมุมสนามเพ่ือลดความแข็งกระด้างโดยการใช้ไม้พุ่มปลูก 
เป็นแนว เพื่อเพ่ิมสีสันให้กับสนาม 

2.2.8 สวนไม้ผล ควรปลูกไว้บริเวณที่รับแสงแดดเต็มที่ปลูกไว้ส าหรับประชาชนที่เข้ามาใช้ 
บริการไม่ว่าจะเป็นเพ่ือเศรษฐกิจการค้า การแจกจ่ายพันธุกล้าไม้เพ่ือเกษตร เป็นด้น 

2.2.9 มุมส าหรับเด็ก ควรจัดเป็นสนามหญ้าและพันธุ์ ไม้ที่เลือกใช้ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่เป็น 
อันตรายต่อเด็ก เช่น มีพิษหรือมีหนาม 

2.2.10 ควรก าหนดสนามหญ้าให้อยู่บริเวณส่วนกลางของพ้ืนที่ โดยการออกแบบให้ยึดหลัก 
ที่ว่าสนามหญ้าต้องเป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพันธุ์ ควรเป็น 
พันธุที่ทนต่อแสงแดดได้ดี ทนลม 

2.2.11 ออกแบบให้มีจุดเด่น ในการออกแบบต้องออกแบบสวนให้มีจุดเด่น และจุดรองโดย 
จุดเด่นต้องมีขนาดใหญ่กว่าจุดรอง แล้วจ านวนต้นไม้ต้องมากกว่า การเลือกพืชพันธุไม้ไม่คว รเยอะ 
เกินไปจะท าให้เกิดความแตกต่าง 

2.2.12 สิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างจุดเด่นและจุดรอง การเชื่อมต่อระหว่างจุดเด่นและจุดรองท าให้ 
เกิดความต่อเนื่องระหว่างจุดสองจุดโดยการใช้พันธุ์ไม้เป็นแนวเชื่อม 

2.2.13 มุมสามเหลี่ยม พ้ืนที่ที่เป็นมุมสามเหลี่ยม เช่น มุมอาคาร มุมก าแพง ควรมีการปลูก 
พันธุไม้เป็นกลุ่มเพ่ือลดความแข็งกระด้างของสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ 

การจัดสวนราชการนั้นมีความแตกต่างจากการจัดสวนในบ้านหลายอย่างเพราะ สถานที่
ราชการเป็นที่ที่ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการต่าง ๆ หรือ
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แม้แต่การท ากิจกรรม เช่น การพักผ่อน การออกก าลังกาย เป็นต้น โดยประชาชนที่เข้ามาใช้ บริการใน
สถานที่นั้นมีโอกาสไต้สัมผัสถึงความงามภายในส่วนใหญ่ เพราะเป็นเรื่องที่อ านวยความ สะดวกให้กับ
ประชาชน เช่น 

1) การปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือทางเดินเท้าควรที่จะปลูก 
ต้นไม้ให้ร่มเงาในสถานที่นั้น เพ่ือให้ความร่มรื่นตลอดทางเดิน หรือจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไต้ หรือ
ขณะการขับรถ 

2) ให้ความสบายตาสบายใจ ในขณะการเดินผ่านไปในสถานที่นั้นควรมีแปลงไม้ 
ดอก ไม้ประดับที่สวยงามท าให้เกิดความร่มรื่น สบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะและวัชพืช 

3) ให้ทั้งความสะดวก ความเป็นระเบียบ ความสวยงามและความสะอาดไป 
พร้อมๆ กัน 

4) เส้นทางที่ใช้ในการสัญจร ควรออกแบบสวนให้เข้ากับ ความต้องการที่แท้จริง 
ของ กลุ่มคนส่วนใหญ่ เช่น การท าทางเท้าที่ถาวรใช้วัสดุปูพ้ืนที่แข็งแรง เช่น อิฐ หิน หรือซีเมนต์ 
เพ่ือให้คนเดินไปตามทิศทางที่ต้องการ แต่ในการออกแบบควรดัดแปลงทิศทางให้อ่อนนุ่มสวยงาม กว่า
เส้นทางเดินตรง และควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดทางเดิน ช่วงใดที่ไม่ต้องการให้คนเดินเข้า ไปในสวน 
หรือสนามควรใช้ไม้พุ่มนั้น แด่ควรเป็นพุ่มที่มีขนาดสูงกว่า 0.40 - 0.50 เมตร เพราะ มิฉะนั้นคน
สามารถข้ามผ่านได้ง่ายถา้สามารถท าได้ก็ไม่จ าเป็นต้องติดป้ายห้ามเดินลัดสนามต่อไป 

5) บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าของตัวอาคาร ต้องมีหญ้าที่มีความเขียวสดงดงาม 
และต้องราบเรียบปราศจากวัชพืช และเศษขยะ โดยทั่วไปแล้วสนามหญ้าหน้าอาคารควรปลูกเฉพาะ 
ไม้ยืนต้นรอบสนามเท่านั้นหรืออาจมีไม้พุ่ม มีไม้ดอกรอบเสาธง หรืออนุสาวรีย์ ก็ได้แต่ควรเป็น แปลง
เรียบ ๆ จะเหมาะสมกว่า 

6) การจัดสวนหน้าอาคารไม่ควรจัดเป็นล าธาร เกาะแกร่ง หรือสะพานข้าม 
เพราะ การจัดสวนในลักษณะนี้ควรจัดอยู่ในมุมที่ เป็นส่วนตัวภายในบ้านหรือมุมหนึ่งในอาคารที่ไม่
ท าลาย ความสง่างามของสถานที่นั้น 

7) สถานที่ราชการใดที่ละเลย ในเรื่องของการรักษาความสะอาดไม่ควรจัดพ้ืนที่ 
เป็นสวนกรวด น้ าตก หรือน้ าพุเป็นอันขาด เพราะสวนเหล่านี้ต้องการความสะอาด และการดูแลเอา 
ใจใส่สม่ าเสมอถ้าหากจัดแล้วไม่สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ยิ่งท าให้ดูไม่สะอาดมากกว่าการจัด 
สวนแบบเรียบ ๆ ที่ปลูกต้นไม้อย่างเดียว 

8) การตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่เหมาะส าหรับการแต่งสวนในที่ราชการ 
เพราะเมื่อมองดูมีระเบียบแบบแผนให้ภาพพจน์ที่ดี มากกว่าการปล่อยให้โตเองตามธรรมชาติ เช่น ตัด
แต่ง สนปฏิพัทธ์ให้เป็นทรงกระบอก ตัดแต่งเข็มให้เป็นพุ่มกลม หรือการตัดแปลงไม้ดอกให้ มนตรง
ขอบแปลงจะดูสวยกว่าการปล่อยให้เป็นแปลงสี่เหลี่ยมต่าง ๆ 

9) พรรณไม้ที่เลือกใช้ควรเลือกใช้ไม้ที่โตเร็ว และให้ร่มเงาต่อบริเวณทางเดินริม 
ถนนและสามารถให้ดอกท่ีสวยงามด้วย เช่น หางนกยูงฝรั่ง นนทรี ประดู่ ชมพู่พันธุ์ทิพย์ เสลา ตะแบก 
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เป็นต้น ส่วนไม้พุ่มที่มีดอกควรเลือกชนิดที่ดูแลรักษาง่าย เลี้ยงง่าย เช่น เข็ม หูปลาช่อน ขาไก่ ชวนชม 
ผกากรอง แพงพวย เป็นต้น 

10) การดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งรวมถึงการตัดแต่ง ฉีดยารักษาโรคแมลง 
การให้ปุยต้นไม้ สนามหญ้า หลังจากการดูแลแล้วจะท าให้มองเห็นลักษณะของสวนที่เด่นชัด และ 
ปลอดโปร่ง (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2535)   

สรุป หลักการออกแบบสวนในสถานที่ราชการ คือ สถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่
บุคคลต่างๆ เข้ามา ติดต่อราชการหรือใช้บริการด้านนันทนาการ เช่น พักผ่อน ออกก าลังกาย การจัด
ตกแต่งภูมิทัศน์จึง เป็นสิ่งจ าเป็นเพราะจะช่วยให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้
ความสง่างามแก่พ้ืนที่ นั้น ๆ ดังนั้นการจัดสวนส าหรับสถานที่ราชการจะต้องพิจารณาประโยชน์การใช้
สอยรวมไปถึง ความสวยงาม ซึ่งจะเป็นความเป็นระเบียบ เด่นชัด โปร่งตา พร้อมทั่งให้ความสดชื่น 
ดังนั้นการจัด สวนในสถานที่ราชการจะเป็นแบบมีระเบียบ ซึ่งต่างไปจากการจัดสวนในบ้าน 
 

2.3 แนวคิดและหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นระบบเศรษฐกิจที่จะท าให้ประชาชนพลเมืองมีความ
มั่นคงในอาชีพ และยั่งยืนในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตที่ว่า“จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่” ซึ่งใน
ที่นี ้หมายความว่า การจะท าอะไรนั้น จะต้องท าในสิ่งที่จ าเป็น เป็นไปได้ ยึดทางสายกลาง ตาม
ความสามารถของตนเอง โดยไม่ต้องพ่ึงคนอ่ืนมากจนเป็นภาระหนักอ้ึงภายหลัง        

2.3.2 หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3.2.1 แนวคิด“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที ่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว
ไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกินวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรง
เน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อรอดพ้น และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

2.3.2.2 คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี ้ถึงการด ารงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
  2.3.2.3 ค านิยามความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
  2.3.2.4 แนวปฏิบัติและผลที่คาดหมายทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
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ด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึก คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ให้มีความรอบรู้ที ่เหมาะสม ให้ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รับผิดชอบ 
  2.3.2.5 เงื่อนไขเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

 

  

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2.1 สรุปปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 

เมื่อได้ศึกษาจากปรัชญา หลักการ และแนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว คิด
ว่าคงจะยอมรับแล้วว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถที่จะน าไปใช้ได้กับเศรษฐกิจทุกระบบ 
แม้แต่ระบบทุนนิยมในยุคโลกาภิวัฒน์ก็ตาม คือ ใช้ได้กับทุกธุรกิจ ทุกสาขาอาชีพ ไม่ใช่เฉพาะอาชีพ
การเกษตรเท่านั้น ถ้าหากเข้าใจหลักการที่แท้จริงและปรับวิธีให้เข้ากันได้ ก็จะน าไปใช้กับทุกสาขา
อาชีพ และส าคัญที่สุด ระบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะท าให้คนไทยทุกคนน าไปใช้ มีความสมดุล 
มั่นคง และยังยื่น อย่างไรก็ตามอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงไม่ค่อยมากนั้น มีความจ าเป็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพการผลิตพืชและเลี ้ยงสัตว์นั ้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที ่จะต้องน าเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพสูง ไม่ขาดทุน และมีชีวิตในสังคมอย่าง
สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุขตลอดไป (วัลลภ พรหมทอง, 2559) 

 

ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

มีเหตผุล มีภูมิคุม้กันในตัวท่ีด ี

เงือนไขความรู ้

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
 

 

เงือนไขคุณธรรม 

(ซื่อสัตย์ สจุริต ขยัน อดทน แบ่งปนั) 
 

 
น าสู่ 

 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม 

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน 
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2.4 เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะดินและน้ าที่มีอยู่จ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกษตรกรสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเพียงพอ โดยเน้นการพึ่งพา
ตนเองให้มากที่สุด สาเหตุที่เรียก “ทฤษฎีใหม่” นั้นเนื่องจาก  

1) มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
เกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 2) มีการค านวณโดยหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ าที่จะเก็บ
กักให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี 3) มีการวางแผนที ่สมบูรณ์แบบ 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  

ขั้นตอนของทฤษฎีใหม่ มี 3 ขั้นตอน ได้แก่  
              ขั้นตอนที่ 1 เป็นการผลิตแบบพึ่งตนเองด้วยวิธีง่ายๆ ค่อยเป็นค่อยไปตาม
ก าลัง พอมีพอกินไม่อดอยาก              

ขั้นตอนที่ 2 เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงในเรื่องของ
การผลิตการตลาด การเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา 
              ขั้นตอนที่ 3 ร่วมมือกับแหล่งเงินและพลังงาน ตั้งและบริหารโรงสี ตั้งบริการ
ร้านสหกรณ์ ช่วยกันลงทุนช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ซึ่งมิใช่ท าอาชีพด้าน
การเกษตรเพียงอย่างเดียว 
 2.4.1 ประโยชน์และความส าคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่“เกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทาง
หนึ่งซึ่งเป็นความหวังที่จะท าให้เกษตรกรไทยมีสภาพชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะท าให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติโดยรวมมีความแข็งแกร่งและมั่งคงตลอดไป เนื่องจากเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการ
พัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ความส าคัญของเกษตร
ทฤษฎีใหม่สรุปได้ดังนี้ 
  2.4.1.1 เกษตรทฤษฎีใหม่สามารถลดและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เป็นที่ทราบ
กันโดยทั่วไปแล้วว่า พื้นที่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไทย หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ ก็คือ 
การขุดสระน้ าเพื่อกักเก็บน้ า ในช่วงที่มีฝนตกส าหรับเก็บไว้ใช้ในการเกษตรส าหรับเวลาที่ขาดแคลน 
ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้การเกษตรในยามที่ขาดแคลน  
  2.4.1.2 เกษตรทฤษฎีใหม่ท าให้พื้นที่การเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จาก
หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการจัดสรรพื้นที่ปลูกพืชอย่างเหมาะสม เช่น แบ่ง เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 
และพ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอื่นๆ การจัดสรรพื้นที่แบบนี้จะท าให้พื้นที่ส่วนใหญ่ได้น ามาใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่สามารถใช้พ้ืนที่ได้ตลอดทั้งปี  
  2.4.1.3 เกษตรทฤษฎีใหม่ท าให้เกษตรกรมีอาหารไว้ปริโภคอย่างพอเพียง การ
แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ อันได้แก่ ส่วนแรกประมาณร้อยละ 30 ส าหรับขุดสระน้ าสามารถใช้เลี้ยง
ปลาไว้บริโภคภายในครัวเรือนได้ ส่วนที่ 2 ประมาณร้อยละ 30 ใช้ส าหรับปลูกข้าวจะท าให้
เกษตรกรมีข้าวซึ ่งเป็นอาหารหลักไว้บริโภคภายในครัวเรือนอย่างพอเพียงตลอดปี ส่วนที ่ 3 
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ประมาณร้อยละ 30 ใช้ส าหรับปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เช่น พืชไร่ พืชผัก ผลิตผลจากพืชเหล่านี้ก็สามารถ
ท าให้เกษตรกรมีอาหารไว้บริโภคอย่างพอเพียงตลอดทั้งปี 
  2.4.1.4 เกษตรทฤษฎีใหม่ท าให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตร
ทฤษฎีใหม่เป็นระบบการเกษตรที่จัดให้มีแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรมีการจัดสรรพื้นที่ส าหรับปลูก
พืชหลายชนิดอย่างเหมาะสม และหมุนเวียนปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่
อย่างคุ้มค่า  
  2.4.1.5 เกษตรทฤษฎีใหม่ท าให้เกษตรกรมีงานท าตลอดทั้งปี โดยปกติแล้ว
เกษตรกรมราอยู ่นอกเขตชลประทานนั ้น จะประกอบอาชีพหรือปลูกพืชเพียงปีละครั ้ง มีช่วง
ระยะเวลาท างานในแต่ละปีประมาณ 3 - 4 เดือนเท่านั้น แต่เมื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่แล้ว ท าให้งานท าตลอดทั้งปี ไม่ต้องระเหเร่ร่อนไปหางานท าในต่างถิ่นเหมือนเมื่อก่อน 
(วัลลภ พรหมทอง, 2553)  
  2.4.1.6 เกษตรทฤษฎีใหม่ท าให้ปัญหาสังคมลดลง จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง 5 
ประการ นับว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถท าให้เกษตรกรมีอาหารไว้บริโภค มีงานท า มีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพ  นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาในด้านครอบครัวของเกษตรกรเอง ครอบครัว
ขาดความอบอุ่น เนื่องจากคนในวัยแรงงานจะต้องจากครอบครัวไปท างานที่อื่น ทิ้งให้คนชราและ
เด็กๆ อยู่บ้านตามล าพัง สภาพเช่นนี้ท าให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมามากมาย ในกรณีที่เกษตรกร
ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ จะท าให้เกษตรกรมีงานท าอยู่กับบ้านตนเอง มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน 
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะลดน้อยลง 

  2.4.1.7 เกษตรทฤษฎีใหม่สามารถลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้ 
ลักษณะของเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น จะเน้นการใช้แรงงานภายในครอบครัว ถ้าเกษตรกรมีสมาชิก
ภายในครอบครัวประมาณ 5 - 6 คน ก็จะสามารถมีแรงงานพอเพียงส าหรับการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ในพื้นที ่ประมาณ 15 ไร่ได้ การด าเนินงานจึงไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาเครื ่องและอุปกรณ์จาก
ภายนอกหรือต่างประเทศมากนัก แนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ มักจะเน้นการใช้เทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในการปลูกพืช และการใช้สารสกัดจากธรรมชาติหรือ
สมุนไพรในการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช  
  2.4.1.8 เกษตรทฤษฎีใหม่ท าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมั่นคงยิ่งขึ้น ดังค า
กล่าวที ่กล่าวมาแต่อดีตว่า “ชาวนา คือ กระดูกสันหลังของชาติ” เกษตรทฤษฎีใหม่จะท าให้
เกษตรกรซึ ่งกระดูกสันหลังของชาติมีความมั่นคง เนื ่องจากมีงานท า มีอาหารบริโภค มีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพ จึงท าให้เกษตรมีก าลังในการจับจ่ายใช้สอยตามอัตภาพ ดังนั ้น เมื ่อ
เกษตรกรซึ ่งเป็นรากฐานของประเทศมีความมั ่นคง ก็จะท าให้ประเทศชาติมั ่นคง และท าให้
เศรษฐกิจของประเทศส่วนรวมก็จะมั่นคงตามมาด้วย  
  2.4.1.9 เกษตรทฤษฎีใหม่ท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น
ทฤษฎีที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อน าทฤษฎีนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้งยึด
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หลักพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเคร่งครัด จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าประชากรจะมีแต่
ความสมบูรณ์พูนสุข ไม่มีปัญหาการว่างงาน และขาดแคลนอาหารบริโภคปัญหาต่าง ๆ ของสังคมก็
จะลดน้อยลง ประเทศชาติก็จะมั่นคงแข็งแรง ดังนั้น การพัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตรตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี ้  จะเป็นการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนตลอดไป (วัลลภ พรหมทอง, 2559) 

2.4.2 หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  2.4.2.1 หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะ
หลักการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เนื่องจากทฤษฎี
ใหม่ มีความลึกซึ้งและเป็นแก่นของการพัฒนาอย่างจริงจัง ทฤษฎีใหม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอ่ืนๆ เช่น ชุมชน ชนบท การผลิต เศรษฐกิจ วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ความมั่นคง วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ การปกครอง การรวมตัว
ของสมาชิกในครอบครัว และที่ส าคัญที่สุด คือ วิธีคิดและจิตส านึกของตน หลักการของเกษตร
ทฤษฎีใหม่ที่เป็นหลักการส าคัญ มีดังนี้  

   1) เป็นระบบผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระบบนี้มีหลักการเพ่ือให้
เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ (Self Sufficiency) ในระดับชีวิตที่ประหยัดไปก่อน เมื่อสามารถ
เลี้ยงตัวเองและมีความมั่นคงเพียงพอแล้วจึงจะขยายให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
   2) เป็นแนวคิดในการพัฒนาที่ยึดหลักความสามัคคีในชุมชน มีการ
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
   3) การผลิตข้าวไว้บริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลักพ้ืนฐาน ถ้าหาก
ครัวครอบเกษตรมีข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักไว้บริโภคอย่างเพียงพอแล้ว จะท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 
และสามารถที่จะประกอบกิจการหรือด าเนินกิจกรรมต่อไปได้  
   4) การจัดท าแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพการเกษตร หลักทฤษฎีใหม่ในเรื่องการใช้น้ าอย่างคร่าวๆ 
ก็คือ พืช 1 ไร่ จะใช้น้ าในการเจริญเติบโตประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร  
   5) การจัดสรรแบ่งพื้นที ่ การเกษตรทฤษฎีใหม่มีสมมติฐานว่า 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่เฉลี่ย 15 ไร่ การจัดสรรหรือแบ่งพื้นที่ใน
การด าเนินงาน 4 ส่วน ดังนี้ 

    (1) สระน้ า จ านวน 3 ไร่ โดยขุดสระลึก 3 เมตร สระจะ
สามารถจุน้ าได้ 19,200 ลูกบาศก์เมตร สามารถใช้ปลูกพืชจ านวน 10 ไร่ ได้อย่างเพียงพอ รวมทั้ง
สามารถใช้เลี้ยงปลาไว้บริโภคได้ด้วย 

    (2) พ้ืนที่นาข้าว จ านวน 5 ไร่ ส าหรับปลูกข้าวไว้บริโภค
ส าหรับสมาชิกภายในครอบครัวจ านวน 5 คน เพียงพอตลอดทั้งปี 
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    (3) พื้นที่ปลูกพืชอื่น ๆ จ านวน 5 ไร่ พื้นที่ปลูก ได้แก่ 
พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล พืชสมุนไพร และไม้ใช้สอย ส าหรับใช้บริโภคภายในครอบครัว ถ้ามีเหลือก็
สามารถน าไปจ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้แก่ครอบครัว 
    (4) ที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จ านวน 2 ไร่ จาก
สูตรการแบ่งพื้นที่ดังที่กล่าวมา จ านวนของพื้นที่ สระน้ า : นาข้าว : แปลงปลูกพืช : ที่อยู่อาศัย คิด
เป็น 3 : 5 : 5 : 2 ไร่ และเมื่อคิดเป็นสัดส่วน มีค่าเท่ากับ 20 : 33.3 : 33.3 : 13.3 แต่ต่อมาได้ปรับ
ให้สัดส่วนโดยประมาณ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ คือ สัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 การแบ่งแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ 30 : 30 : 30 : 10 
ที่มา : https://www.theleader.welovethaiking.com 
  
   การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ตามที่กล่าวมาข้างต้นไม่ใช่สูตรที่ตายตัว อาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม สภาพท้องถิ่น หรือตามสภาพที่แท้จริงของ
เกษตรกรเอง สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ความเหมาะสมของสัดส่วนย่อยแตกต่างกันไป  

2.4.3 องค์ประกอบและการจัดองค์ประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  จากที่ได้กล่าวมาในตอนต้นว่า สมมติฐานของเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น พื้นที่ของ
เกษตรกรจ านวน 15 ไร่ มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนหรือ 4 องค์ประกอบ คือ สระน้ า นาข้าว 
แปลงปลูกพืช และที่อยู่อาศัย ในตอนนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ และการ
จัดการองค์ประกอบเหล่านั้น ดังต่อไปนี้ 

2.4.3.1 สระน้ า การจัดท าสระน้ าในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีหลักการใน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

1) การเลือกพื้นที่ ในการขุดสระน้ านั้น มีหลักการในการพิจารณา 
คือ ควรเลือกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มมากที่สุดของพื้นที่ในโครงการ ดินอุ้มน้ าได้ดี โดยสังเกตจากเมื่อ
เวลาฝนตก บริเวณที่น้ าขังนานที่สุดจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด ในการขุดสระน้ า โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่แห้งแล้ง ของภาคดินทราย เพราะจ าท าให้เก็บน้ าไม่อยู่ 
   2) การขุดสระน้ า การขุดสระน้ าในพื้นที่ 3 ไร่ ขุดลึก 4 เมตร จะจุ
น้ าได้ประมาณ 19,200 ลูกบาศก์เมตร ถ้าปลูกข้าว 5 ไร่ และพืชอื่นอีก 5 ไร่ รวมเป็น 10 ไร่ ตาม
หลักวิชาการแล้ว พืช 1 ไร่จะใช้น้ า 1,000 ลูกบาศก์เมตร เพราะฉะนั้น จะต้องใช้น้ าทั้งสิ้น จ านวน 

https://www.theleader.welovethaiking.com/
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10,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเพียงพอ แต่ในความเป็นจริงนั้น น้ าจะระเหยขึ้นไปทุกวัน เฉลี่ยวัน
ละ 1 เซนติเมตร ในวันที่ฝนไม่ตก ถ้าปีหนึ่งฝนไม่ตกจ านวน 300 วัน น้ าจะระเหยไป 3 เมตร คิด
เป็น 3 ใน 4 ของจ านวน 19,000 ลูกบาศก์เมตร จึงจะเหลือน้ าเพียง 4,750 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น 
ถ้าจะให้น้ าเพียงพอจะต้องหาน้ ามาเติมในสระ หรืออีกนัยหนึ่งในช่วงฤดูฝนไม่ควรใช้น้ าจากสระ 
พยายามใช้น้ าจากธรรมชาติ การขุดสระน้ าควรขุดให้บริเวณของขอบสระตื้นกว่าบริเวณกลางสระ
โดยขุดให้เป็นไหล่ บริเวณขอบลึกประมาณ 1.5 - 2 เมตร เพ่ือให้เป็นที่อยู่ของปลา เนื่องจากปลาไม่
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีน้ าลึก 4 เมตร  
   3) การจัดการสระน้ า  
    (1) การป้องกันการพังทลายบริเวณขอบสระ บริเวณ
ขอบสระควรปลูกหญ้าแฝกหรือพืชคลุมดินชนิดอื่น เพื่อป้องกันขอบสระถูกน้ ากัดเซาะพังทลาย 
นอกจากนี้ บริเวณคันดินรอบ ๆ ขอบสระอาจจะปลูกพืชผักสวนครัว หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่น ๆ เช่น
มะพร้าว หมาก ฝรั่ง ขนุน มะม่วง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การปลูกไม้ผลรอบขอบสระ ควรระมัดระวัง
ในเรื่องของใบไม้ร่วงหล่นลงไปในสระน้ าเพราะอาจจะท าให้น้ าเน่าเสีย จะมีผลต่อปลาที่เลี้ยงไว้ และ
อาจท าให้ไม่สามารถน าน้ าไปใช้ในปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ ได้  
    (2) การปลูกพืชภายในสระน้ า อาจปลูกผักไว้บริโภค ผัก
ที่สามารถปลูกในสระน้ าได้ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด ผักชีล้อม บัวสาย เป็นต้น  
    ( 3 )  ก า ร เ ลี ้ย งส ัต ว ์น้ า  จ ะท า ให ้ก า ร ใ ช ้ส ระน้ า มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สัตว์น้ าที่สามารถน ามาเลี้ยงในสระน้ า ควรเป็นปลากินพืช เพราะการเลี้ยง
ปลากินพืชจะไม่ท าให้น้ าเน่าเสียมากนัก ปลาที่ควรน ามาเลี้ยง ได้แก่ ปลาสวาย ปลานิล ปลาไน 
ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาบึก เป็นต้น  
    (4) การเลี ้ยงสัตว ์บริเวณขอบสระ การเลี ้ยงสัตว ์ไว้
บริโภคหรือจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้บริเวณขอบสระ สัตว์ที่สามารถน ามาเลี้ยงบริเวณขอบสระได้ 
เช่น เป็ด ไก่ สุกร โดยสร้างเป็นโรงเรือนหรือคอกบริเวณขอบสระ เศษอาหารหรือมูลสัตว์เหล่านั้น 
สามารถใส่ลงไปในน้ าเพ่ือเป็นอาหารของปลา  
    (5) การน าน้ าจากสระไปใช้ จุดประสงค์ของการขุดสระ
น้ าก็เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช่ในยามขาดแคลน ดังนั้น ในช่วงหน้าฝนควรจะเก็บน้ ามากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
และใช้เท่าที่จ าเป็น โดยเฉพาะในหน้าแล้งไม่ควรใช้น้ าท านาปรัง เพราะข้าวเป็นพืชที่ใช้น้ ามาก ควร
ปลูกพืชที่มีอายุสั้นและใช้น้ าน้อย เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพดผักอ่อน เป็นต้น 
    (6) การเติมน้ าในสระ ในกรณีที่มีอ่างน้ าหรือแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่อยู่ใกล้สระน้ าของเกษตรกร ควรน าน้ ามาเติมอย่างสม่ าเสมอ ถ้าไม่มีแหล่งน้ ามาเติม เมื่อ
ฝนตกก็พยายามเติมน้ าในสระให้มากที่สุด เพ่ือเก็บไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนน้ า 

2.4.3.2 นาข้าว ตามหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นจะให้เกษตรกร ผลิตข้าวไว้
บริโภคภายในครอบครัวอย่างพอเพียงตลอดทั้งปี โดยถือว่าเกษตรกรครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกจ านวน 
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5-6 คน ท านา จ านวน 5 ไร่ จะมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภค การท านา 5 ไร่ สามารถผลิตข้าวได้
ประมาณ 3,350 กิโลกรัม แต่ถ้าการปลูกข้าวที่การดูแลรักษาอย่างดีอาจได้ผลผลิตมาขึ้น ซึ่งจะท า
ให้มีข้าวเหลือไว้จ าหน่ายมากขึ้นด้วย หลักในการจัดการเกี่ยวกับพ้ืนที่ท านา มีดังนี้  
   1) การเลือกพื้นที่ พื้นที่ที่จะปลูกข้าวควรเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินเป็น
ดินเหนียว อุ้มน้ าได้ดีและมีความอุดมสมบรูณ์ 
   2) การเตรียมพื้นที่ ถ้าพื้นที่ที่จะปลูกข้าวไม่เรียบ ควรปรับพื้นที่ให้
เรียบเสียก่อน และอาจจะแบ่งเป็นแปลง ๆ โดยท าคันดิน (คันนา) กั้นน้ า เพ่ือความสะดวกในการลด
น้ าหรือระบายน้ าเพื่อความสะดวกในด้านอื่น ๆ เช่น การก าจัดวัชพืช การป้องกันก าจัดโรคและ
แมลงศัตรูข้าว  
   3) ลักษณะของการปลูกข้าว โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีพื้นที่
ปลูกข้าวไม่มากนั้น คือ มีประมาณ 5 ไร่ ดังนั้น การปลูกข้าว ควรปลูกแบบนาด าหรือนาหว่านน้ าตม 
จะท าให้ดูแลสะดวกและได้ผลผลิตสูง 
  2.4.3.3 แปลงปลูกพืช พื้นที่แปลงปลูกพืชประมาณ 5 ไร่ ใช้ส าหรับปลูกพืช
อ่ืน ๆ ไว้บริโภคและจ าหน่ายนอกจากข้าว พ้ืนที่ในส่วนนี้ควรปลูกพืชหลาย ๆ ชนิด เพื่อการใช้พ้ืนที่
ที่คุ้มค่ามากที่สุด อาจจะปลูกพืชผสมผสาน ปลูกพืชเหลี่ยมฤดู หรือปลูกพืชไร่ พืชผักระหว่างแถว
ของไม้ผล หลักในการจัดการแปลงปลูกพืช มีดังนี้  
   1) การเลือกพื้นที่ พื้นที่ที่จะเป็นแปลงปลูกพืช ควรเป็นที่ดอนกว่า
บริเวณสระน้ าและพ้ืนที่ปลูกข้าว เนื่องจากพืชที่จะน ามาปลูกเป็นพืชที่ไม่ทนต่อสภาพน้ าขัง 
   2) การเตรียมพื้นที่ ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มควรยกร่องเป็นแปลง หรือน า
ดินขั้นบนจากการขุดสระมาถาม การปลูกไม้ผลอาจแบ่งเป็นแปลง ๆ มีร่องน้ าระหว่างแปลงเพื่อใช้
ในการให้น้ ากับพืช  
   3) ชนิดของพืชที ่ควรปลูก พืชที ่จะน ามาปลูกในแปลงนี ้ คว ร
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อม หรือความต้องการของ
ตลาดแต่ละท้องถิ่นเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม ในที่นี้จะขอแนะน าโดยภาพรวม ดังต่อไปนี้  
    (1) พืชไร่ พืชที่ควรปลูก ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่ว
เขียว ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย ละหุ่ง ทานตะวัน มันส าปะหลัง นุ่น เป็นต้น พืชไร่บางชนิด
สามารถเก็บเกี่ยวและจ าหน่ายในขนาดที่ยังสดเพื่อเป็นผักซึ่งมีราคาแพงกกว่าตอนแก่ เช่น ข้าวโพด
ฝักอ่อน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วมะแฮะ เป็นต้น  
    (2) พืชสวน พืชสวนที่ควรปลูกมีหลายประเภท ได้แก่  
ไม้ผล เช่น มะม่วง มะขาม มะปราง มะนาวกล้วย ขนุน กระท้อน ส้ม ละมุด มังคุด ล าไย มะละกอ 
น้อยหน้า เป็นต้น, พืชผัก แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พืชผักยืนต้น เช่น มะรุม แคบ้าน ชะอม 
หวาย สะเดา ผักหวาน ขี้เหล็ก กระถิน เพกา เป็นต้น, พืชผักล้มลุก เช่น พริก มะเขือ ขิง ข่า ตะไคร้ 
กระเพรา โหระพา มันเทศ ถั่วพู ถั่วฝักยาว มะระ ผักบุ้งจีน เป็นต้น ไม้ดอก เช่น มะลิ ดาวเรือง  
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เยอบีร่า บานไม่รู้โรย กุหลาบ รัก เป็นต้น ไม้ประดับ เช่น เฟ่ืองฟ้า ชวนชม โป๊ยเซียน หมาก ปาล์ม 
โกสน บอนสี เป็นต้น, พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ เช่น ฟ้าทะลายโจร หญ้าหนวดแมว เสลดพังพอน 
หมาก พลู พริกไทย บุก บัวบก ตะไคร้หอม เป็นต้น ไม้ใช้สอย เช่น ไผ่ สะเดา กระถิน ทองหลาง 
ขี้เหล็ก ประดู่ ชิงชัน ยางนา เป็นต้น, พืชบ ารุงดินและพืชคลุมดิน เป็นพืชที่สามรถปลูกระหว่างแถว
ในขณะที่ไม้ผลยังเล็กอยู่ หรืออาจจะหมุนเวียนกับแปลงปลูกข้าว เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
พืชบ ารุงดินที่ควรปลูกได้แก่ ถั่วมะแฮะ ถั่วฮามาต้า โสนอัฟริกัน ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว กระถิน เป็นต้น  และเห็ด เช่น เห็ดฝาง เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เป็น
ต้น 
  2.4.3.4 ที่อยู่อาศัย พื้นที่ส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยควรเป็นพื้นที่ดอน น้ าท่วม
ไม่ถึง หรือสภาพในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นที่ลุ่ม ควรน าดินชั้นล่างที่ได้จากการขุดสระน้ ามาถม 
บริเวณที่อยู่อาศัยประมาณ 2 ไร่ นี้ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) บ้านพัก ควรสร้างบ้านบนที่ดอนน้ าท่วมไม่ถึงเป็นบ้านที่ลักษณะ
มั่นคงแข็งแรง เหมาะสมกับจ านวนสมาชิกตามอัตภาพ 
   2) โรงเรือนหรือคอกสัตว์ เป็นคอกสัตว์ที่เลี้ยงบริเวณรอบบ้านหรือ
ขอบสระ เช่น คอกเป็ด คอกไก่ และสุกร สร้างด้วยไม้หรือวัสดุตามท้องถิ่น  
   3) โรงเพาะเห็ด ในกรณีที่เพาะเห็ดถุง เช่น เห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า 
เห็ดเป๋าฮื้อ โรงเรือนน าหรับเพาะเห็ด ควรสร้างด้วยวัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หญ้าแฝก จาก หรือ
วัสดุอ่ืนๆ ที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่น  
   4) โรงเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร อาจจะสร้างไว้ตาม
ใต้ถุนบ้าน หรือข้างบ้าน ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ หรือสภาพเครื่องมือที่ต้องการเก็บ  
   5) บริเวณปลูกผักสวนครัว พืชผักสวนครัวประเภท พริก ขิง ข่า 
ตะไคร้ กะเพรา โหระพา ใบมะกรูด สะระแหน่ สามารถปลูกไว้รอบ ๆ บ้านเพ่ือความสะดวกในเวลา
ที่ต้องการใช้ และไม่ต้องไปหาซื้อจากตลาด ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน  

   6) บริเวณปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณรอบ ๆ บ้านอาจปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ จะท าให้บ้านสวยงาม น่าอยู่อาศัย เกิดความเพลินใจ สบายตาแก่ผู้พบเห็นไม้ดอกที่
ควรปลูกได้แก่ บานชื่น บานไม่รู ้โรย ดาวเรือง หงอนไก่ กุหลาบ ไม้ประดับ ได้แก่ หมาก ปาล์ม 
ชวนชม โกสน เศรษฐีเรือนนอก เศรษฐีเรือนใน บอนสีต่าง ๆ เป็นต้น (วัลลภ พรหมทอง, 2559) 
  สรุป หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การออกแบบ
สวนให้สอดคล้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่ จะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ สระน้ า, นาข้าว, แปลงปลูก
พืช และที่อยู่อาศัย หรือสัดส่วนที่ 30 : 30 : 30 : 10  โดย 30% แรก คือ สระน้ า เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
พ้ืนที่ของแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ยังมีการจัดการกับสระน้ าที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 30% ที่ 2 คือ นา
ข้าว การผลิตข้าวให้พอเพียงต่อการบริโภคภายในครัวเรือน 30% ที่ 3 คือ แปลงปลูกพืช เพื่อให้มี
พืชหลากหลาย เช่น ไม้ผล และพืชสมุนไพร เป็นต้น ส่งผลประโยชน์ต่อแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ใน
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ทุกๆ ฤดูกาล และ 10% สุดท้าย คือ ที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ มากมาย และที่ส าคัญมีการ
จัดสวนบริเวณรอบที่อยู่อาศัยเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
 

2.5 หลักการที่เกี่ยวกับการสร้างแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 แหล่งเร ียนรู ้ในชุมชน หมายถึง “แหล่ง” หรือ “ที ่รวม” ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
สารสนเทศ กิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถหา
ความรู้และเรียนรู้ ด้วยตนเองได้ตามอัธยาศัย 
 การสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการจัดใหม่การศึกษาที่เกื้อหนุนให้บุคคลใน 
ชุมชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
ภายใต้สิ่งที่มีอยู่ในสังคมรอบ ๆ ตัว ทั้งที่มีชีวีติและไม่มีชีวิต เช่น จากประสบการณ์ของวิทยากรหรือ 
ปราชญ์ชาวบ้าน จากแปลงสาธิต จากศูนย์เรียนรู้ ฯลฯ ดังนั้นการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน
ชุมชนจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะก่อประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรง ซึ่งสัมผัสและ จับต้องได้ กิจกรรมต่าง ๆ ที ่ก่อให้เกิดการเรียนรู ้ร่วมกัน และ
ก่อให้เกิดการจารึกข้อมูลชุมชนที่เป็นระบบด้วย  
 2.5.1 องค์ประกอบของแหล่งเร ียนรู ้ในชุมชน แหล่งการเร ียนรู ้ในชุมชน ควรจะ
ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

2.5.1.1 แหล่งที ่มาของความรู ้และเนื ้อหาความรู ้  แหล่งที ่มาของความรู้
หมายถึง ที่มา หรือ ตัวแทนของความรู้ที่สามารถอ้างอิงถึงความมีอย ู ่ขององค์ความรู้ชุมชน ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวบุคคล วัตถุสิ ่งของ  ฯลฯ นอกจากนี้บางแหล่งที่มาของความรู้ยังไม่
สามารถให้เรื่องราวได้อย่างชัดเจนหากไม่มี คนมาบอกเล่าหรือไม่มีเอกสารมาให้อ่าน ดังนั้น จึงต้อง
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ออกมา เป็นภาพถ่าย เอกสาร หรือเนื ้อหาความรู้ เพื่อเป็น
หลักประกันความยั่งยืนยาวนานและสามารถสืบทอดขยายผลได้  

2.5.1.2 วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ขั้นตอน วิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ รูปแบบการเผยแพร่ หรือการน าเนื้อหาความรู้จากแหล่งที่มาของความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่
สนใจ เช่น การจัดท าหลักสูตร การจัดท าแปลงสาธิต ฯลฯ  

2.5.1.3 อุปกรณ์สาหรับการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ หมายถึง อุปกรณ์สาธิต สื่อ
รูปแบบต่าง ๆ ที่ท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากกว่าการได้ฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  เช่น แผ่น
พับ ภาพประกอบ โมเดลจ าลอง ภาพสไลด์ หนังสั้น สารคดีสั้น ฯลฯ  

2.5.1.4 สถานที่เรียนรู้ ส่วนใหญ่ใช้บริเวณแหล่งที่มาของความรู้เป็นสถานที่
จัดการเรียนรู้ เพราะจะสามารถเรียนรู้ได้จากสถานที่จริง ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของผู้รู้ แปลงเกษตร 
ฟาร์ม วัด ป่า ฯลฯ โดยมีการปรับสภาพแวดล้อมของแหล่งเรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ  ไม่
จ าเป็นต้องเรียนในห้องเรียนที่เป็นทางการ  
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2.5.1.5 การประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ เป็นการวัดผลว่าการจัดการ
เรียนรู้นั้นได้ผลดีมากน้อยเท่าใดเพ่ือจะได้น ามาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในคราวต่อไป โดย
ควรวัดผลทั้งจากตัวผู้เรียนที่ได้ประเมินความรู้ของตนเอง และประเมินกระบวนการสอนของผู้จัดการ
เรียนรู้ ซึ่งรปูแบบของการวัดผลนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 

2.5.1.6 ผู้จัดการเรียนรู้ หรือผู้ที่ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในที่นี้จะเน้น
ให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งที่มาของความรู้ ไปจนถึงการประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน
จะต้องเป็นก าลังหลักในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจ (ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู้) เพ่ือให้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ชุมชนแผ่ขยายในวงกว้างในลักษณะชุมชนสู่ชุมชน  ดังนั้นผู้จัดการเรียนรู้จึงควรจะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร เข้าใจถึงวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม และรู้จักธรรมชาติของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจนมากท่ีสุด 

2.5.1.7 ผู้เรียน หมายถึง สมาชิกในชุมชน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ 

2.5.2 ศูนย์การเรียนรู้ 

        ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมายถึง “สถานที่” ที่เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ เป็น
อีกรูปแบบหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่ปัจจุบันนิยมจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ของประชาชนในชุมชน เป็นจุด
ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ที่สนใจภายนอกชุมชน และเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เน้นถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน 

2.5.2.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2553) ได้
จ าแนกรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประเภทต่าง  ๆ ไว้ 8 ประเภท โดยแต่ละประเภทมี
จุดมุ่งหมายและกิจกรรมแตกต่างกันออกไป สรุปได้ดังนี้ 

1) ห้องแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นส่วนที่แสดงถึง
การเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชน ซึ่งมีอัตลักษณ์และความเชื่อประเพณีเป็นของท้องถิ่น ซึ่งห้องแสดงวัฒนธรรมมีการจัดแสดง 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการด ารงชีวิต วัฒนธรรมเครื่องแต่งกาย หรือประกอบอาชีพของคนในชุมชน  

2) ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน เป็นส่วนที่ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันโลก
ของเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและมีพัฒนาการสารสนเทศ 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ส่งเสริมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และเป็นแหล่งรวมสารสนเทศอิเลคทรอนิคส์ โดยทั่วไปจะจัดบริการให้สืบค้น
ข้อมูลที่เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่บุคคลในชุมชนสนใจผ่าน
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เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น ข้อมูลด้านวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีข้อมูลด้านวัฒนธรรม 
อาทิ หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งจัดบริการส่งเสริมการศึกษาในระบบทางไกล เช่น ให้บริการ
ศึกษาด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผู้มาใช้บริการลงทะเบียนเรียนกับสถานศึกษา ที่จัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

3) ห้องวิชาการชุมชน เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมหัวข้อ
ต่าง ๆ เช่น เรื่องภาษา การเลี้ยงลูกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มุมพัฒนาการศึกษาด้วย
ตนเอง เช่น มุมสายสามัญของการศึกษานอกโรงเรียน มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มุม
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นต้นเป็นสถานที่จัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาความรู้ในชุมชน และเป็นห้อง
ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ซึ่งจัดบริการแก่ชุมชน บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ยังเป็นจุด
ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ เช่น สารคดี ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในชุมชน ห้องวิชาการชุมชนจัดตั้งโดยมุ่งหวังเพ่ือให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนโดยการเรียนรู้และร่วมกัน
แสวงหาค าตอบของปัญหาที่เกิดขึ้น  

4) ห้องเรียนรู้กลุ่มอาชีพชุมชน เป็นส่วนเผยแพร่ผลงานกลุ่มอาชีพ 
การด าเนินงาน การรวมกลุ่ม การฝึกและพัฒนาอาชีพ และเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดของกลุ่ม
อาชีพในชุมชน จะได้สัมผัสกับการท างานกลุ่มอาชีพอย่างแท้จริง  

5) ร้านค้าชุมชน เป็นส่วนส่งเสริมการเรียนรู้การด าเนินเชิงธุรกิจ
ร่วมกัน เพ่ือการพัฒนาก้าวไปเป็นรูปแบบของสหกรณ์ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตจากชุมชน และ
ด าเนินการตลาดร่วมกับชุมชน ซึ่งร้านค้าชุมชนจัดบริการสินค้าราคาต้นทุนต่ าเพ่ือเป็นทางเลือกของ
ผู้บริโภคในชุมชน และเป็นศูนย์จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน หรือสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มี
มุมข้อมูลสินค้ามุมแคตตาล็อกสินค้าและผลิตภัณฑ์ ศูนย์สาธิตของดีเด่นของชุมชน เป็นต้น  

6) ลานกิจกรรมชุมชน เป็นสถานที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ให้มีการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน บริการเครื่องเล่นส าหรับเด็ก มีการจัด
กิจกรรมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสานสายใยครอบครัว เช่น กิจกรรมศิลปะ การร้องเพลง การเล่น
เกมต่าง ๆ เวทีส าหรับปราชญ์ชุมชน คนเด่นคนดังมาแสดงให้ชุมชนทราบถึงความสามารถ  

7) ห้องสมุดชุมชน/ห้องสมุดประชาชน เป็นรูปแบบของศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนประเภทหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันการด าเนินงานห้องสมุดประชาชนต าบล ได้มีการถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประเภทนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้มีการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของประชาชนเพื่อให้สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน  ให้บริการ
หนังสือทุกประเภทตั้งแต่พัฒนาการของเด็กเล็ก เยาวชนผู้สนใจเฉพาะด้าน มีบริการสื่อวารสารสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย และควรจัดให้มีสื่อซึ่งสามารถก่อให้เกิดลักษณะของการเรียนรู้ ที่รื่นรมย์และ
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มีชีวิตชีวา เช่น วีดีทัศน์เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียงแผ่นเสียง ภาพสไลด์ รวมถึงอินเตอร์เน็ตด้วยก็
ได้ แหล่งที่มาของหนังสือและสื่อประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเห็นคนมีการ
อ่านหนังสือและมีความรู้มากขึ้น  

8) ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอีก
ประเภทหนึ่งที่ได้มีการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงาน  เป็นที่ให้ประชาชน
ได้รับทราบข่าวสารและความรู้ต่างๆ ส่งเสริมการอ่านหนังสือและป้องกันการลืมหนังสือ รวมทั้งเพ่ือ
สร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือของประชาชน  

2.5.3 แนวทางการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน  
        กรมพัฒนาชุมชน ได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน  ใน 4 

รูปแบบดังนี้ 
2.5.3.1 พ้ืนที่ที่ไม่มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมายถึง เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เคยมีกิจกรรมด้าน

ส่งเสริมการเรียนรู้เลย ไม่เคยมีการส ารวจปราชญ์ชาวบ้าน ไม่มีอาคาร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหมู่บ้าน
นี้จะไม่มีปราชญ์ชาวบ้านหรือความรู้ของหมู่บ้าน เพียงแต่ไม่เคยส ารวจมาก่อนเท่านั้น เป้าหมายในการ
ด าเนินงานในพื้นที่ประเภทนี้ ก็คือการท าให้เกิดจุดเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงการระบุได้ว่า คนเก่ง ผู้รู้ ปราชญ์
ชาวบ้าน ในเรื่องต่าง ๆ อยู่ที่ใด ข้อมูลปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านเท่าที่มีอยู่นั้นอยู่ที่
ใด แล้วท าแผนที่แสดงเป็นจุดเรียนรู้ แสดงไว้ในสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน อาจเป็นบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน วัด โรงเรียน ศาลาประชาคม ฯลฯ และจัดท าป้ายแสดงจุดเรียนรู้ไว้ที่บ้านของผู้ที่จะให้
ความรู้นั้น ๆ 

1) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
(1) จัดเวทีประชาคมเผยแพร่ความคิด ชี้แจงวัตถุประสงค์

และประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้ชุมชน  
(2) สรรหาแกนน า แต่งตั้งคณะท างานของหมู่บ้าน ส ารวจ

และจัดท าจุดเรียนรู้  
(3) แกนน าเก็บข้อมูลคนเก่ง ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน   
(4) แกนน าค้นหาผู้รู้ที่จะบอกเล่าประวัติของหมู่บ้านได้  
(5) จัดท าแผนที่จุดเรียนรู้ของหมู่บ้าน  

2.5.3.2 พ้ืนที่ที่มีจุดเรียนรู้ หมายถึง พ้ืนที่ที่ไม่มีศูนย์เรียนรู้ แต่สามารถระบุได้ว่า 
คนเก่ง ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องต่าง ๆ อยู่ที่ใด ข้อมูลปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน
เท่าท่ีมีอยู่นั้นอยู่ที่ใด มีแผนที่แสดงเป็นจุดเรียนรู้แสดงไว้ในสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน อาจเป็น
บ้านผู้ใหญ่บ้าน วัด โรงเรียน ศาลาประชาคม ฯลฯ และมีป้ายแสดงจุดเรียนรู้ไว้ที่บ้านของผู้ที่จะให้
ความรู้นั้น ๆ เป้าหมายในการด าเนินงานในพ้ืนที่ประเภทนี้ คือ การท าให้เกิดศูนย์รวมความรู้ของ
หมู่บ้านให้ได้ ซึ่งหมายถึง มีองค์ความรู้ประจ าหมู่บ้านบันทึกจ าแนกเป็นเรื่องๆ มีบันทึกประวัติหมู่บ้าน
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อย่างละเอียด ครอบคลุมอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ มีการบันทึก เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน วิถี
ชีวิตของชุมชนในอดีตถึงปัจจุบัน มีข้อมูลปัจจุบันของหมู่บ้านที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน 

1) ขั้นตอนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประกอบด้วย  
(1) ขั้นตอนที่  1 จัดเวทีประชาคมเพ่ือชี้แจงให้ เห็น

ความส าคัญของศูนย์เรียนรู้ชุมชนและก าหนดหัวข้อ ความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน หา
อาสาสมัครบันทึกความรู้ภูมิปัญญา  

(2) ขั้นตอนที่ 2 อาสาสมัครวางแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ของชุมชน คือการจัดเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน จัดการความรู้ของจุดเรียนรู้ให้เป็นลายลักษณ์
อักษรและปรับข้อมูลของหมู่บ้าน  

(3) ขั้นตอนที่ 3 อาสาสมัครสืบค้น บันทึก ประวัติหมู่บ้าน
และวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต  

(4) ขั้นตอนที่ 4 อาสาสมัครจัดการความรู้ของจุดเรียนรู้ให้
เป็นลายลักษณ์อักษร รวบรวมเป็นบันทึกภูมิปัญญาของหมู่บ้าน โดยมีคนเก่ง ผู้รู้ หรือปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นเจ้าของความรู้นั้น และเป็นวิทยากรของชุมชนในการถ่ายทอดความรู้นั้น ๆ  

(5) ขั้นตอนที่ 5 อาสาสมัครปรับข้อมูลสารสนเทศ เช่น 
ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช.2ค.) ทะเบียนผู้น า กลุ่ม องค์กรกองทุน ฯลฯ ให้
เป็นปัจจุบัน  

(6) ขั้นตอนที่ 6 รวบรวมผลจากขั้นตอนที่ 3 - 5 เตรียม
น าเสนอประชาคมให้ตรวจสอบและรับรองความเท่ียงตรง 

2.5.3.3 พ้ืนที่ที่มีศูนย์รวมความรู้ประจ าหมู่บ้าน หมายถึง พ้ืนที่ที่ยังไม่มีอาคาร
ศูนย์เรียนรู้ แต่มีแผนที่จุดเรียนรู้ มีองค์ความรู้ประจ าหมู่บ้านบันทึกจ าแนกเป็นเรื่อง ๆ มีบันทึกประวัติ
หมู่บ้านอย่างละเอียด ครอบคลุมอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ มีการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน วิถีชีวิตของชุมชนในอดีตถึงปัจจุบัน มีข้อมูลปัจจุบันของหมู่บ้านที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
หมู่บ้านเป้าหมายในการด าเนินการ คือ การท าให้เกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน ซึ่งหมายถึง มีอาคารจัดแสดง
องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ข้อมูลข่าวสารความรู้ มีคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีความรู้ที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้าน ละมีการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในชุมชน 

1) ขั้นตอนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน  
(1) ขั้นตอนที่ 1 จัดเวทีประชาคม เพ่ือรับรองความ

เที่ยงตรงขององค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประวัติหมู่บ้าน และชี้ให้เห็นความส าคัญของการมีศูนย์เรียนรู้
ชุมชนเพ่ือเก็บรักษาองค์ความ รู้ ภูมิปัญญา ประวัติหมู่บ้านและข้อมูล ให้อยู่ในสถานที่ที่ทุกคนใน
ชุมชนจะใช้ประโยชน์ได้ พร้อมกับสรรหาคณะกรรมการบริหารและด าเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

(2) ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมร่วม แกนน า อาสาสมัครและ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพ่ือออกแบบการจัดตั้งและด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน วางแผน
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ปฏิบัติการจัดตั้งและด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน ในขั้นตอนนี้ต้องให้ทราบได้ว่าอาคารที่จะใช้เป็นศูนย์
เรียนรู้ชุมชนจะใช้อาคารที่มีอยู่ในชุมชนหรือจะก่อสร้างอาคารใหม่  ถ้าจะก่อสร้างใหม่ จะใช้ที่ใด มี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ต้องใช้งบประมาณเท่าใด จะหาเงินจากที่ใด ถ้าใช้อาคารที่มีอยู่แล้ว 
จะต้องปรับปรุงเพ่ือใช้งานเพียงใด ต้องใช้งบประมาณเท่าใด จะหาเงินจากท่ีใด  

(3) ขั้นตอนที่ 3 ส ารวจแหล่งงบประมาณ ศึกษาระเบียบ
ของแหล่งงบประมาณ เขียนโครงการเสนอขอรับการสนับสนุน  

(4) ขั้นตอนที่ 4 สร้าง/ปรับปรุงอาคาร แล้วบรรจุข้อมูล
ข่าวสารความรู้ไว้ในอาคาร  

(5) ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชุมชน 
(6) ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการบริหารศูนย์ก าหนด

ระเบียบการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชน  โดยให้มีประเด็นส าคัญอย่างน้อย  2 เรื่อง คือ การดูแล
บ ารุงรักษาอาคารศูนย์จะท าอย่างไร และการใช้อาคารจัดกิจกรรมจะต้องท าอย่างไร 

2.5.3.4 พ้ืนที่ที่มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมายถึง พ้ืนที่ที่มีอาคารจัดแสดงองค์
ความรู้ ภูมิปัญญา ข้อมูลข่าวสารความรู้ มีคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้าน และมีการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในชุมชน แต่ยังไม่มีการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เท่าใดนัก ไม่มีการพัฒนาความรู้ใหม่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนยังไม่มีระบบการ
จัดการที่ดี เป้าหมายของการด าเนินการ คือ ท าให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบให้ได้ ซึ่งมี
รูปแบบ ดังน ี้ 

1) อาคาร เป็นเอกเทศ แบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่ท างาน พ้ืนที่เก็บข้อมูลข่าวสารความรู้ พ้ืนที่
บริการความรู้ Internet ชุมชน และ Website 2) ปราชญ์ มีการจัดท าทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน มี
บทเรียนที่จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปราชญ์แสดงตนชัดแจ้ง มีศักยภาพในการถ่ายทอด 3) สาระ 
มีข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ครบถ้วน หลายรูปแบบ 4) องค์กร มีกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่ง มี
แผนงาน มีระเบียบ กติกา 5) กิจกรรม มีกิจกรรมจัดการความรู้ครบวงจรมีกิจกรรมจัดการเรียนรู้        
6) รูปแบบกิจกรรม มีส่วนจัดแสดงความรู้แบบถาวร บางส่วนอาจจัดแสดงความรู้เป็นครั้งคราว มีการ
ฝึกอบรม มีการน าทัศนศึกษา มีการเสวนา/อภิปราย/สัมมนา และมีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

1) ขั้นตอนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน  
(1) ขั้นตอนที่ 1 จัดเวทีประชาคม ชี้ให้เห็นว่าความรู้จะ

เป็นประโยชน์ต่อเมื่อมีการน ามาเรียนรู้และใช้เป็นฐานในการตัดสินใจ  นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาหา
ความรู้ใหม่ที่ทันกับสถานการณ์รอบด้านเพ่ิมเติมอีกด้วย ดังนั้น จากความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ขณะนี้เพียงพอหรือยังต่อการพัฒนาอาชีพ การแก้ปัญหาของครอบครัวและชุมชน การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  ถ้าไม่เพียงพอควรจะมีอะไร
เพ่ิมเติมอีก ควรจะมีการวิจัยชุมชนหรือไม่  
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(2) ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ของ
ชุมชน ซึ่งอาจอยู่ในรูปการวิจัยและพัฒนากิจกรรมชุมชนที่ได้มีการจดบันทึกเป็นความรู้ประจ าหมู่บ้าน
ไว้แล้ว หรือ การรับความรู้จากวิทยากรภายนอกชุมชนก็ได้ ในขั้นนี้ถือเป็นกิจกรรมทางเลือก  

(3) ขั้นตอนที่ 3 วางแผนเพ่ิมค่าองค์ความรู้ของชุมชน 
(วางแผนธุรกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชน) โดยให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ อาสาสมัคร แกนน า ที่ร่วม
ท างานกันมาตั้งแต่ต้นร่วมกันพิจารณาว่า ความรู้ชุดใดของชุมชนเป็นที่ต้องการของคนนอกชุมชน จะ
น ามาเพ่ิมค่าให้เป็นสินค้าของชุมชนได้อย่างไร จะพิมพ์ออกมาจ าหน่าย จะเปิดฝึกอบรมโดยเรียกเก็บ
ค่าลงทะเบียน หรือวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม 

(4) ขั้นตอนที่ 4 จัดท าปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้มี
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนความรู้ภายในชุมชนควรให้วิทยากรของชุมชนก าหนด
ตารางเวลาที่จะให้ความรู้ไว้ล่วงหน้า และในส่วนความรู้ที่จะเพ่ิมเติมจากภายนอกก็ควรมีการวางแผน
อย่างเป็นระบบและมีตารางเวลาชัดเจน รวมทั้งการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่ต้องมีการเก็บค่าลงทะเบียน
จากบุคคลภายนอกชุมชนที่ถือเป็นธุรกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชน ก็ควรมีก าหนดเวลาที่แน่นอน แล้วให้
คณะกรรมการรวบรวมท าเป็นปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนประกาศไว้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้
ทราบทั่วกัน  

( 5 )  ขั้ น ตอนที่  5 ก าหนดระ เบี ยบการ ให้ บ ริ ก า ร
บุคคลภายนอกชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความเป็นส่วนตัวและคนในชุมชนสามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ  
รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการก าหนด
ระเบียบการให้บริการบุคคลภายนอกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะเปิดบริการการเรียนรู้ส าหรับ
บุคคลภายนอกชุมชนในวันใด การขอเข้าอบรมหรือมาศึกษาดูงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ผู้มา
อบรมหรือมาศึกษาดูงานจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรในหมู่บ้าน ฯลฯ 

(6) ขั้นตอนที่ 6 เชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้ชุมชน
อ่ืน พัฒนาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชนในระดับต าบล  หรือ
พัฒนาการอ าเภอจัดในระดับอ าเภอ เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ได้
ต่อไป (ครรชิต พุทธโกษา, 2554)  

  สรุป หลักการที่เกี่ยวกับการสร้างแหล่งการเรียนรู ้ในชุมชน คือ 
การออกแบบพื้นที ่ให ้สอดคล้องกับองค์ความรู ้หร ือเนื ้อหาที ่ต ้องการจะถ่ายทอด เพื ่อให้เกิด
ประโยชน์กับผู ้ที ่จะเข้ามาใช้พื้นที ่มากที่สุด รวมถึงการออกแบบให้มีความน่าสนใจ และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เน้นถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นควรให้ผู้ที่ใช้พ้ืนที่มีส่วนร่วม พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้
เพ่ือไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการศึกษาหาความรู้ในแหล่งการเรียนรู้ 
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2.6 หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสวนสมุนไพร  
 2.6.1 ความหมายของสมุนไพร ค าว่า สมุนไพร ตาม พระราชบัญญัติยา หมายถึง "ยาที่
ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ ซึ่งยังไม่ได้ผสม ปรุง หรือเปลี่ยนสภาพ" เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของ ราก ล า
ต้น ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซึ่งยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ แต่ในทางการค้าสมุนไพรมักจะถูก
ดัดแปลงในรูปต่าง ๆ เข่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง บดเป็นผงละเอียด หรืออัดเป็นแท่ง อย่างไรก็ตาม
ในความรู้สึกของคนทั่ว ๆ ไป เมื่อกล่าวถึงสมุนไพร มักจะนึกถึงเฉพาะต้นไม้ที่น ามาใช้เป็นยาเท่านั้น 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสัตว์ หรือแร่ มีการน ามาใช้น้อย และใช้ในโรคบางชนิดเท่านั้นพืชสมุนไพร 
หมายถึงพันธุ ์ไม้ต่าง ๆ ที ่สามารถน ามาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยารักษา โรคต่าง ๆ ใช้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพร่างกายได้ (ความหมายของพืชสมุนไพร. ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์
ของพืชสมุนไพร สืบค้นจาก https://www.angelfire.com, 2559)  
 2.6.2 การท าสวนสมุนไพรของแพทย์แผนโบราณของไทย 
  การท าสวนสมุนไพรของแพทย์โบราณของไทย หากมีที่ดินภายในบริเวณบ้าน
กว้างขวางหรือมีพ้ืนที่เพียงพอจะแบ่งท าสวนสมุนไพรได้ ขอเสนอความคิดเห็นให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ 
   2.6.2.1 ควรจัดแบ่งประเภทสมุนไพรแก้พิษของอสรพิษต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ 
โดยปลูกไว้เป็นกลุ่มๆ แบบสวนหย่อม เช่น ต้นเสลดพังพอน ว่านงู ว่านนาคราช เถาคันแดง ต้นซี้ปังกี้ 
ฟ้าทลายโจร ใบเสลดพังพอน ฯลฯ สมุนไพรเหล่านี้ล้วนแต่มีสรรพคุณแก้พิษงูที่มีพิษร้ายแรง เช่น งูเห่า
หม้อ งูจงอาง งูแมวเซา งูสามเหลี่ยม ฯลฯ สามารถแก้พิษสัตว์ร้าย    

2.6.2.2 ควรปลูกสมุนไพรประเภทแก้ยาสั่ง ยาพิษ อาหารที่เป็นพิษ สัตว์ที่เป็น
พิษ แก่มนุษย์ เช่น เห็ดพิษ ผักหวานในฤดูสารลง เหราหรือแมงดาที่มีพิษ เช่น ต้นรางจืดชนิดเถา ดอก
สีม่วง ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถใช้แก้ยาพิษ ยาสั่ง และสิ่งที่เป็นพิษแก่มวลมนุษย์ได้ผลแน่นอน “ว่าน
รางจืดไว้ปลูกในบริเวณที่ดินในบ้าน” ก็จะสามารถน าเอาสมุนไพรเหล่านี้มาใช้รักษาคนไข้ได้เมื่อถึง
คราวจ าเป็นได้ทันที 
  2.6.2.3 สมุนไพรประเภทแก้ฟกช้ าด าเขียว แก้เคล็ดยอก เช่น ชองระอา หรือ
อังกาบแดง ต้นกระดูกไก่แดง ต้นกระบือ ไพล ว่านกีบแรด ว่านนางค า ว่านร่อนทอง สมุนไพรเหล่านี้
มีสรรพคุณในการช่วยขยายเส้นโลหิต ช่วยรักษาเส้นเอ็นให้หย่อนคลายและแข็งแรง ซึ่งแพทย์โบราณ
จ าต้องน ามาใช้รักษาคนไข้ที่มีอาการเจ็บป่วยเนื่องจากการเคล็ดยอกฟกช้ า 
  2.6.2.4 สมุนไพรประเภทแก้ฝีต่างๆ หรือแก้โรคผิวหนังต่างๆ เช่นว่า หมากกาฬ
แดง หมากกาฬขาว ว่านนาคราชส าหรับแก้ฝีต่างๆ 
  2.6.2.5 สมุนไพรประเภทระงับความร้อนในร่างกาย เช่น ใบหญ้านาง ใบรางจืด 
  2.6.2.6 ประเภทขับปัสสาวะ เช่น ต้นพยับเมฆ ผักกาดน้ า ฯลฯ 
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  2.6.2.7 ประเภทยารักษาโรคเกี่ยวกับปอดและหลอดลม เช่น วัณโรค โรคแพ้
อากาศ โรคหืด โรคหลอดลมอักเสบ ทอนซิลอักเสบ ปอดอักเสบ เช่น ต้นสังกรณีฯ หรือ หนุมาน
ประสานกาย  
  2.6.2.8 ประเภทรักษามดลูกเมื่อหลังจากสตรีคลอดบุตร หรือใช้รักษาโรค
หนองในเมื่อโรคชนิดมีปฏิกิริยาต่อต้านยาประเภทปฏิชีวนะ ได้แก่ ว่านสิงหโมรา 

  สมุนไพรอีกหลายสิบอย่าง ที่แพทย์โบราณน ามาปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เช่น ต้น
เจตมูลเพลิงแดง ต้นยอป่า ระย่อม หญ้าตีนกา กระเพรา เหงือกปลาหมอ บอระเพ็ด ชุมเห็ด 
เล็บมือนาง ทองพันชั่ง พลูแก ทับทิม ขิง ข่า กระทือ กระชาย ขมิ้นอ้อย สมุนไพรเหล่านี้สามารถ
น ามาใช้เป็นตัวยาหรือใช้เป็นกระสายยารักษาคนไข้ได้ทันที สมุนไพรเหล่านี้แพทย์ โบราณของไทยจึง
ควรปลูกเป็นสวนหย่อมไว้ในบริเวณบ้านของตน โดยแบ่งประเภทสมุนไพรเหล่านี้จัดปลูกให้เป็น
หมวดหมู่แบบไม้ประดับ จะดูก็งามตา จะใช้เป็นยาก็ได้ผลคุ้มค่า และสมุนไพรบางชนิดเราสามารถมา
ใช้ปรุ งอาหารประจ าวันได้ อีกด้ วย (การท าสวนสมุนไพร ชลอ อุทกภาชน์  สืบค้นจาก 
https://www.healthcarethai.com, 2559) 
 2.6.3 สมุนไพรผักพ้ืนบ้าน 
  ผักพ้ืนบ้าน พรรณไม้พ้ืนบ้านที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ประจ าถิ่น พบขึ้นทั่วไป
ตามพ้ืนที่รกร้าง ถูกน ามาใช้เป็นอาหารมาเนิ่นนาน เช่น ยอดไม้ หน่อไม้ กาบ ลูก น ามาปรุงอาหาร
รับประทานในครัวเรือน ต่อมาจึงเริ่มมีการน าผักพ้ืนเมืองเหล่านี้มาปลูกตามริมรั้ว บริเวณบ้านหรือใน
สวน ไร่นา ซึ่งไม่เพียงได้ประโยชน์จากการให้ร่มเงาเท่านั้น แต่ยังได้เมนูอาหารที่ปรุงจากพ้ืนเหล่านี้อีก
ด้วย นอกจากเป็นอาหารแล้วผักพ้ืนบ้านยังช่วยในเรื่องของการบ าบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นซึ่ง
นับเป็นความแยบยลของคนในอดีตในการผสมผสานรวมรสผักพ้ืนบ้านและปรุงเป็นอาหารต่างๆ 
ออกมาเช่น แกงเลียง แกงส้ม ตัมจืด อาหารบางอย่างมีการน าผักพ้ืนบ้านหลายๆ ชนิดมาใส่รวมกัน
เพ่ือตัดรส บ้างเสริมรส และบ้างก็เพ่ือตัดพิษของผักอีกชนิดรสของผักพ้ืนบ้านจ าแนกออกเป็นรสต่างๆ 
  2.6.3.1 รสฝาด สรรพคุณฝาดสมาน ปิดธาตุ หากรับประทานมากไปท าให้มี
อาการฝืดคอ ท้องอืด ผักที่มีรสฝาด เช่น ยอดฝรั่ง กล้วยดิบ ผลมะตูมอ่อน มะเดื่ออุทุมพร ยอดจิก 
  2.6.3.2 รสหวาน ซึมซาบไปตามเนื้อ ท าให้ชุ่มชื่น บ ารุงก าลัง หากรับประทาน
มากไปท าให้ลมก าเริบ ง่วงนอน เช่น ผักหวานป่า ผักหวานบ้าน ผักกาด กะหล่ าปี บวบแตง ขิง  
  2.6.3.3 รสขม แก้โลหิตเป็นพิษ เพ้อคลั่ง หากรับทานมากเกินไปอาจท าให้ก าลัง
ตกอ่อนเพลีย เช่น มะระข้ีนก ดอกข้ีเหล็ก ผักแปม ผักโขม ใบยอ และยอดฝักข้าว 
  2.6.3.4 รสเผ็ดร้อน แก้โรคกองลม ลมจุกเสียด ปวดท้อง ลมแน่น หาก
รับประทานมากเกินไปอาจท าให้อ่อนเพลีย และเผ็ดร้อน เช่น พริกไทย ดีปลี ฌหระพา ยีหร่า กระ
เพรา แมงลัก สะระแหน่ ขิง ข่า ขม้ิน กระชาย ชะพลู กระทือ และผักคราดหัวแหวน 
  2.6.3.5 รสมัน แก้เส้นเอ็นพิการ ปวดเสียดขัดยอก กระตุก เช่น สะตอ บัวบก เห
รียง ขนุนอ่อน ฟักทอง ผักกระเฉด หัวปลี ผักติ้ว และรากบัวหลวง 
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  2.6.3.6 รสหอมเย็น แก้ลมหน้ามืดตาลาย ลมวิงเวียน บ ารุงหัวใจ เช่น เตยหอม 
บัว โกฐ และเทียน 
  2.6.3.7 รสเปรี้ยว แก้เสมหะพิการ กัดฟอกเสมหะ กระตุ้นน้ าลาย ช่วยฝห้เจริญ
อาหาร หากรับประมานมากเกินไป ท าให้ท้องอืด แสลงแผล และร้อนใน เช่น สัมกบ ยอดแต้ว ขอด
มะกอก ผักเสี้ยนดอง ยอดมะขาม มะขามอ่อน มะกรูด มะนาว ยอดกระเจี๊ยบแดง และยอดชะม่วง 
  2.6.3.8 รสจืด เช่น แตงโมอ่อน ผักบุ้ง ผักหนาม ต าลึง มะละกอ แพงพวยน้ า 
ผักแว่น ผักปลัง  
 2.6.4 สมุนไพรกลุ่มพรรณไม้หอมและไม้ดอกหอม 
  สมุนไพรกลุ่มนี้ คนไทยใช้กันมาเนิ่นนานในรูปแบบของการเข้ายาต ารับ เครื่อง
หอม ปลูกไว้รอบรั้วบ้าน ซึ่งเป็นวิธีใช้แบบตรงๆ โดยเก็บดอกมาวางไว้ตามตู้ ลอยน้ า ล้างหน้า ท าน้ า
ขนมบ้าง หรือร้อยเป็นมาลัย เป็นอุบะ เป็นต้น เช่น กรรณิการ์, กระดังงาไทย, การเวก, กาหลวง, 
กุหลาบ, จ าปา, จ าปี, จ าปูน, ชงโค และซ่อนกลิ่น เป็นต้น (ณรงค์ โฉมเฉลา, 2549) 

2.6.5 พืชสมุนไพรที่ใช้เป็นผักสวนครัวในชีวิตประจาวัน พืชสมุนไพรที่ใช้ในกลุ่มนี้สามารถ
นามาใช้ได้โดยการเป็นเครื่องปรุงในอาหาร เพราะเป็นพืชที่รับประทานกันโดยทั่วไป อาจวัดได้ว่าเป็น
เครื่องปรุงหลักในการประกอบอาหาร ซึ่งการนาไปใช้ประโยชน์สามารถนามาใช้ร่วมกันได้เป็น
เมนูอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้ สมุนไพรที่ใช้เป็นผักสวนครัวดังนี้  

2.6.5.1 กระชาย แก้ลมในดวงหทัย แก้บิด ปากเปื่อย แก้ใจสั่น ขับลม ขับระดู
ขาว ขับปัสสาวะ ทาภายนอก รักษากลากเกลื้อนและงูสวัด  

2.6.5.2 ขม้ิน รักษาแผลในกระเพาะอาหาร แก้ไข้ (ใช้ได้ทั้งเหง้าสด ดอก ใบ ต้น 
ราก เหง้าแห้ง)  

2.6.5.3 ขิง ขับลม แก้จุกเสียด แน่นหน้าอก  
2.6.5.4 ข่า ขับลม ขับเสมหะ  
2.6.5.5 ตะไคร้ แก้หวัด ลดไข้ แก้เคล็ดขัดยอก  
2.6.5.6 มะกรูด ขับระดูบ ารุงเลือด (ใช้ได้ทั้งใบ ผล ผิว ราก น้าในผล) 
2.6.5.7 มะนาว แก้ไอ เจ็บคอ ป้องกันโรคหัวใจ (ใช้ได้ทั้งใบ ผิว น้าในผล)  
2.6.5.8 มะขาม เป็นยาถ่าย ยาระบาย (ใช้ได้ทั้งเนื้อไม้ เนื้อมะขามอ่อนและแก่ 

มะขามเปียก เมล็ด)  
2.6.5.9 หอม แก้หวัดคัดจมูก ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด  
2.6.5.10 กระเทียม สมุนไพรเพ่ิมพลัง  
2.6.5.11 พริกไทย ขับลม แก้เสมหะ บ ารุงธาตุไฟ (ใช้ได้ทั้งราก เถา ใบ เมล็ด)  
2.6.5.12 พริกข้ีหนู แก้หวัด หอบหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง  
2.6.5.13 ผักชี แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียน  
2.6.5.14 สาระแหน่ แก้ปวดท้อง จุกเสียด  
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2.6.5.15 กระเพรา แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียน  
2.6.5.16 โหระพา แก้ลม วิงเวียน จุกเสียด ท าให้ประจ าเดือนมาปกต ิ 
2.6.5.17 แมงลัก ลดความอ้วน เข้าบิด ยาระบายอ่อนๆ  (เดชา ศิริภัทร, 2550) 

  สรุป หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสวนสมุนไพร คือ การออกแบบสวน
สมุนไพรค านึงถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีมาตั้งแต่โบราณ การออกแบบสวนสมุนไพรควรมีการจัด
หมวดหมู่ของพืชสมุนไพรเพ่ือง่ายก็ต่อการเลือกใช้และการดูแลรักษาเช่น สมุนไพรรักษาอาการต่างๆ 
สมุนไพรผักพ้ืนบ้าน สมุนไพรผักสวนครัว เป็นต้น และจัดท าป้ายชื่อและสรรพคุณของต้นสมุนไพรไว้
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา ในปัจจุบันยังมีการน าเอาพืชสมุนไพรมาจัดหมวดหมู่ในรูปแบบของไม้ประดับ
ในการจัดท าสวนหย่อม และยังสามารถท าเป็นที่พักผ่อนของผู้ที่สนใจและได้ความรู้อีกด้วย นอกจากนี้
ยังมีการน าเอาไม้ประดับ ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นที่ใช้ในงานภูมิทัศน์เข้ามาผสมผสานกับพืชสมุนไพรในการ
จัดภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิมความสวยงามของสวนอีกด้วย 
 

2.7 หลกัการออกแบบระบบการสื่อความหมาย  
2.7.1 ความหมายและรูปแบบของการสื่อความหมาย  

2.7.1.1 ความหมายของการสื่อความหมาย การสื่อความหมายธรรมชาติเป็น
กิจกรรม วิธีการ รูปแบบ หรือขบวนการ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ โดยอาศัยสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่จริงเป็นตัวกลางใน
การถ่ายทอด เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ซึ่งจะน ามาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน รวมถึงการ
กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (รัตนา 
ลักขณาวรกุล, 2555)  

2.7.1.2 รูปแบบและวิธีการในการสื่อความหมาย สื่อหรือตัวกลาง (Media) ใน
การสื่อความหมาย หมายถึง วิธีการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารหรืออธิบายเรื่องราว
ที่ให้ความรู้และความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว ประเภทของตัวกลางหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อความหมาย 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังน ี้ 

1) การสื่อความหมายโดยใช้นักสื่อความหมาย (Personal Services)  
นักท่องเที่ยวจะติดต่อกับนักสื่อความหมายโดยผ่านตัวกลางหรือกิจกรรมสื่อความหมายต่างๆ การสื่อ
ความหมายประเภทนี้ เป็นการสื่อความหมายที่ดีเลิศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่/ผู้น าสื่อ สามารถท าให้ผู้มา
เยือนได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น จะเป็นการสื่อความหมายแบบ 2 ทาง (Two - Way Communication) 
กล่าวคือ นอกจากนักสื่อความหมายจะสามารถให้ข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยวแล้ว  นักท่องเที่ยวยัง
สามารถที่จะสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่นักสื่อความหมายได้ด้วยการให้บริการข่าวสาร  
(Information Services) นักสื่อความหมายจะประจ าอยู่ในแต่ละที่ผู้มาเยือนเป็นฝ่ายที่ไปพบ การ
บริการข่าวสารเป็นสิ่งจาเป็นอันดับแรกที่นักสื่อความหมายต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญ  
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จุดมุ่งหมายหลักของการให้การบริการประเภทนี้คือ การสร้างบรรยากาศของการต้อนรับนักท่องเที่ยว
และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ี 

(1) การน าเที่ยว (Conducted Activities) เป็นรูปแบบ
พิเศษของการสื่อความหมายซึ่งนักสื่อความหมายจะน านักท่องเที่ยวเข้าไปชมและหาประสบการณ์
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ หรือเรื่องราวที่มีอยู่ในพื้นที่จริง โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ประสาททั้ง 5 ใน
การหาประสบการณ์และเรียนรู้ประกอบด้วย กิจกรรมการเดินชมธรรมชาติ การเดินระยะไกล เป็นต้น  

(2) การพูดเพ่ือการสื่อความหมาย (Interpretative Talk) 
หรือการพูดคุยกับกลุ่ม เป็นการสื่อความหมายที่น าเอาเครื่องมือที่ง่ายและสะดวกที่สุดสาหรับมนุษย์
น ามาใช้ นั่นคือ การพูด ซึ่งหมายรวมไปถึงการใช้สายตา กริยา อาการร่วมแสดงความหมาย เพ่ือจะทา
ให้การพูดนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นจนสามารถสัมผัสและเอาชนะใจผู้ฟังได้ เป็นการอธิบายและสร้าง
ความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น  

(3) ก า ร สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย แ บ บ แ ส ด ง ส ด  (Living 
Interpretation) ส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยน าความ
จริงเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  วัฒนธรรม และประเพณี หรือเหตุการณ์ที่ส าคัญในอดีตที่เป็น
ประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้ในการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นพ้ืนฐานมา
น าเสนอ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้และความเข้าใจ ซึ่งรูปแบบของการน าเสนอจะเป็นการจัด
แสดง การสาธิต หรือการน าไปศึกษาสถานที่จริง (รัตนา ลักขณาวรกุล, 2555) 

2) การสื่อความหมายโดยไม่ใช้นักสื่อความหมาย (Nonpersonel 
Service)  

เป็นการสื่อความหมายที่นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เป็นตัวกลางหรือกิจกรรมสื่อความหมายโดยไม่มีนักสื่อความหมายเป็นตัวกลาง  การสื่อ
ความหมายประเภทนี้นักสื่อความหมายจะต้องให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เป็นตัวกลางในการเสนอเรื่องราวต่างๆ ไปยังนักท่องเที่ยว และจะเป็นการสื่อความหมายที่เป็นการให้
ข้อมูลข่าวสารแบบทางเดียว (One-way Communication) ที่ไม่สามารถทราบผลการตอบสนองจาก
นักท่องเที่ยว โดยทั่วไปแล้วตัวกลางหรือกิจกรรมสื่อความหมายเหล่านั้น ได้แก่ 

(1) โสตทัศนูปกรณ์ (Audio Devices) เป็นเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อความหมายที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในหลายองค์กรและหน่วยงาน เนื่องจาก
เป็นวิธีที่สะดวกและสามารถให้ข้อมูลและข่าวแก่นักท่องเที่ยวได้ทั้งภาพและเสียง  

(2) ตัวกลางที่ใช้การเขียน ประกอบด้วย  
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (Signs and Symbols)เป็น

การสื่อความหมายที่ใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์แสดงแทนการพูด ซึ่งสามารถถ่ายทอดข้อมูลและ
ข่าวสารให้แก่ผู้รับทุกระดับให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน  
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แผ่นป้ายบรรยาย (Label) เป็นชนิดหนึ่งของป้ายสื่อ
ความหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบอกชื่อ ลักษณะหรืออธิบายเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ที่นักสื่อความหมาย
ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้  

สิ่งพิมพ์ (Printed Material) หมายถึง กระดาษหรือวัสดุ
ที่มีพ้ืนผิวที่สามารถพิมพ์หรือคัดลอกข้อความ รูปภาพ รวมทั้งสื่อสารไปสู่สายตาของผู้อ่าน  

(3) ทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยตนเอง (Self - Guided 
trail) เป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่มีความมุ่งหมายให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติ
โดยตรงและได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วยตนเอง 

(4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ ยว  (Visitor Center) เป็น
อาคารสาหรับบริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป แก่นักท่องเที่ยวในบริเวณท่ีเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการ
สื่อความหมายในพ้ืนที่และมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อความหมาย  โดยจะเป็นสถานที่แรกที่ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ ข่าวสาร ความรู้และกฎระเบียบของพ้ืนที่ 

2.7.2 ความหมายและประเภทของป้ายสื่อความหมาย  
2.7.2.1 ความหมายของป้ายสื่อความหมาย ป้ายสื่อความหมายใช้เพ่ือบอก 

แสดง หรืออธิบายข้อมูลและเรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจในพ้ืนที่ ทั้งสภาพพ้ืนที่ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้าใจข้อมูลหรือเรื่องราว ทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดการนักท่องเที่ยว โดยใช้อธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจและเกิดความรู้สึกตระหนักถึงคุณค่าและ
ให้ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรนันทนาการอย่างถูกวิธี (รัตนา ลักขณาวรกุล และคณะ, 2555)  

2.7.2.2 ประเภทป้ายสื่อความหมาย การจะใช้ป้ายสื่อความหมาย เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรน าไปติดตั้งในบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
สะดวก อีกทั้งการสื่อความหมายในป้ายจะต้องสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ ป้ายสื่อความหมายในพ้ืนที่อาจแบ่งตามลักษณะ
การใช้ประโยชน์ได้ 4 ประเภท ดังนี้  

1) ป้ายนิทรรศการกลางแจ้งเป็นกลุ่มป้ายสื่อความหมายจ านวน      
2 - 3 ป้ายหรือมากกว่า เพ่ืออธิบายเหตุการณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการ
เรียนรู้หรือต้องการรับทราบข้อมูล โดยทั่วไปจะติดตั้งบริเวณลานจอดรถ บริเวณที่พักแรม บริเวณจุด
ชมทิวทัศน์ หรือบริเวณท่ีมีนักท่องเที่ยวรวมกลุ่มกัน 
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ภาพที่ 2.2 ป้ายนิทรรศการกลางแจ้ง  
ที่มา : https://www.oknation.nationtv.tv 

2) ป้ายบริเวณชมทัศนียภาพ เป็นป้ายสื่อความหมายเพ่ืออธิบาย
ทัศนียภาพและองค์ประกอบที่น่าสนใจที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ทั้งทางภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา
โดยทั่วไปจะติดตั้งที่จุดชมทิวทัศน์ รวมถึงบริเวณริมถนนและทางเดิน ป้ายบริเวณชมทัศนียภาพนี้อาจ
จัดเป็นส่วนหนึ่งของป้ายนิทรรศการกลางแจ้งก็ได้ 

 

 

 

 

 

‘ 

ภาพที่ 2.3 ป้ายบริเวณชมทัศนียภาพ  
ที่มา : https://www.huaynamdang.com 

3) ป้ายบริเวณทรัพยากรและจุดน่าสนใจ เป็นป้ายสื่อความหมายที่
อธิบายสิ่งที่ปรากฏหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเฉพาะเรื่อง เช่น ชีววิทยาของต้นไทร นิเวศวิทยาของสังคม
พ้ืนริมน้า หรือธรรีวิทยาของลานหินปุ่ม อาจจัดเป็นส่วนหนึ่งของป้ายนิทรรศการกลางแจ้งได้
เช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 2.4 ป้ายบริเวณทรัพยากรและจุดน่าสนใจ  
ที่มา : https://www.board.trekkingthai.com 

4) ป้ายเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นชุดป้ายในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ประกอบด้วย ป้ายต้นทางที่ให้ข้อแนะน า ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นทาง และป้าย
สื่อความหมายตามจุดที่น่าสนใจระหว่างเส้นทาง ทั้งนี้เส้นทางสื่อความหมายธรรมชาติ อาจมีป้าย
บอกทิศทาง ป้ายข้อบังคับและเตือน เป็นองค์ประกอบด้วย 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ป้ายเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  
ที่มา : https://www.travel.truelife.com 

2.7.3 การเลือกวัสดุ  
การเลือกวัสดุในการท าป้าย ควรเป็นวัสดุที่มีในพ้ืนที่นั้น เช่น ป้ายไม้ เป็นป้ายที่

สามารถสนับสนุนรูปแบบที่กลมกลืนและเป็นกลางในธรรมชาติ การเลือกวัสดุจะต้องค านึงถึงเงื่อนไข
ทางสภาพภูมิอากาศ  แสงแดด  ไอเค็ม  เชื้ อรา  และโดนเฉพาะจากการท าลายของมนุษย์                
(รัตนา ลักขณาวรกุล และคณะ, 2555)  

2.7.3.1 ข้อแนะนาในเรื่องของป้าย  
1) ควรหลีกเลีย่งการใช้วัสดุราคาถูกในการท าป้ายขนาดใหญ่ อาทิ 

เช่น แผ่นไม้วัดขนาด 4 x 8 ตารางฟุต เนื่องจากทาให้ดู คล้ายแผ่นกระดาษในห้องเรียนตามโรงเรียน
ต่างๆ  
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2) ใช้วัสดุที่ทาป้ายให้เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่นั้นๆ หลีก
เลียงการใช้วัสดุที่แวววาว หรือสะท้อนแสงแสบตา เลือกใช้วัสดุที่ทนทานน้ าฝน น้ าทะเล หรือ ทน
ความสกปรกจากเศษซากมูลสัตว์หรือซากแมลงต่างๆ 

3) เลือกวัสดุท าแผ่นป้ายโดยค านึงถึง  
(1) การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงในระยะยาว และความ

ทนทานต่อการถูกท าลาย  
(2) ขีดจากัดเรื่อง ค่าใช้จ่ายหรือผลก าไรคุ้มค่าใช้จ่าย  
(3) ความจ าเป็นในการก าหนดสีและลักษณะของภาพ

พลายเส้น 
 

2.8 ความหมายและการออกแบบสัญลักษณ์  
2.8.1 ความหมายของการออกแบบสัญลักษณ์  

สื่อที่เป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภาพ เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากใน
ชีวิตประจาวัน ถ้าเรามองไปรอบ ๆ ตัวจะเห็นสื่อที่เป็นเครื่องหมายภาพปรากฏอยู่ทั่วไป  

2.8.2 รูปแบบลักษณะของสัญลักษณ์  
        โดยทั่วไปภาพสัญลักษณ์ประเภท Pictogram ประกอบด้วย  

2.8.2.1 กรอบภาพ (Symbol Field) ได้แก่พ้ืนที่ที่ล้อมรอบรูปภาพสัญลักษณ์ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในอาณาเขตจากัด อาจมีรูปร่างหลายลักษณะได้ คือ วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หก
เหลี่ยม หรือแปดเหลี่ยม เป็นต้น  

2.8.2.2 รูปภาพ (Figure) ได้แก่ภาพสัญลักษณ์ที่แสดงแทนภาพคน  สัตว์ 
สิ่งของต่างๆ โดยทั่วไปที่พบเห็น มี 6 ลักษณะ คือ 

1) Outline รูปร่างที่เกิดขึ้นจากการใช้เส้นแสดงโครงภาพ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่าง Outline  
ที่มา : https://www.dnp.go.th 

 

 

https://www.dnp.go.th/
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2) Dot Form รูปร่างที่เกดิขึ้นจากการใช้จุดประกอบกันเป็นจ านวนมาก 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 ตัวอย่าง Dot Form  
ที่มา : https://www.dnp.go.th 

3) Solid Form รูปร่างทึบ  
        (1) Positive Form ภาพสัญลักษณ์ คือ ส่วนที่เป็นรูปร่าง  
       (2) Negative Form ภาพสัญลักษณคื์อส่วนว่างบนพื้นภาพ 

 

 

 
ภาพที่ 2.8 ตัวอย่าง Positive Form  
ที่มา : https://www.dnp.go.th 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่าง Negative Form 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 

2.8.2.3 รูปร่างต่างๆเหล่านี้อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของ
รูปร่าง ดังนี้  

1) รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form) เป็นการเลียนแบบรูปทรงจริง
ในธรรมชาติ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ได้รูปแบบที่น่าสนใจในลักษณะลดตัดทอน  (Distortion) 
คือ ลดสิ่งที่เกินความจ าเป็นลงให้เหลือแต่ลักษณะหรือโครงสร้างที่เห็นว่าส าคัญของรูปทรงไว้ หรือต่อ
เติมเสริมแต่งลวดลายลงบนรูปทรงธรรมชาติให้ได้รูปแบบที่แสดงลวดลายมากกว่าโครงสร้างของ
รูปทรงนั้นๆ 
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ภาพที่ 2.10 ตัวอย่าง Natural Form  
ที่มา : https://www.dnp.go.th 

2) รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) รูปทรงที่ประกอบขึ้นด้วย
รูปร่างเรขาคณิต เช่น เส้นตรง เส้นทแยงมุม วงกลม สามเหลี่ยม รูปทรงกรวย ทรงกระบอก เป็นต้น 
ทั้งนี้จะเป็นรูปทรงที่พัฒนามาจากรูปทรงธรรมชาติ เช่น ภาพคน ใช้วงกลมแทนศีรษะ ใช้เส้นตรง
แสดงแขนและขา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.11 ตัวอย่าง Geometric Form  
ที่มา : https://www.dnp.go.th 

2.8.3 ประเภทของสัญลักษณ์ 
         ประเภทและภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุทยานแห่งชาติได้แก่  
          2.8.3.1 ภาพสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว แบ่งตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้  

1) ประเภทธรรมชาติ ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์แสดงลักษณะ
พ้ืนที่ที่ต้องการจะสื่อความหมาย เช่น น้ าตก ถ้ า  

2) ประเภทประวัติศาสตร์  - ศาสนาสถาน  ประกอบด้วยภาพ
สัญลักษณ์ท่ีต้องการสื่อว่ามีในพื้นที่ เช่น เจดีย์ ศาล  

3) ประเภทกิจกรรมและแหล่งชุมชน ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่
ต้องการสื่อว่ากิจกรรมหรือแหล่งชุมชนอะไรบ้างในพ้ืนที่ เช่น สนามกีฬา หมู่บ้านชายแดน เป็นต้น 

          2.8.3.2 ภาพสัญลักษณ์ส่วนบริการ ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ของกิจกรรมที่
ให้บริการภายในส่วนอุทยานแห่งชาติ เช่น ประชาสัมพันธ์หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทรศัพท์ 
ร้านอาหาร สุขา ลานจอดรถ เป็นต้นภาพสัญลักษณ์สาหรับแหล่งท่องเที่ยวจัดเป็น Public Pictogram 
ซึ่งใช้เป็นสาธารณะสาหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ  ทุกเพศ ทุกวัย และเชื้อชาติ ดังนั้นจึงต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
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1) ต้องสื่อความหมายได้ชัดเจน คือ มีรูปแบบที่เรียบง่าย ดูแล้วเข้าใจ
ง่าย ไม่ให้ความหมายคลุมเครือหรือเป็น 2 นัย เพ่ือป้องกนัการเข้าใจผิด  

2) ต้องเป็นภาพที่จ าลองลักษณะเด่นของสถานที่ หรือกิจกรรมที่ขึ้น
หน้าขึ้นตาของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ที่คนส่วนใหญ่ดูแล้วสามารถจดจ าได้อย่างรวดเร็วและนาน  

3) รูปแบบที่ใช้ต้องชัดเจน สามารถมองเห็นได้ชัดในระยะใกล้และ
ไกล  

4) มีความสวยงาม สะดุดตา และเป็นระเบียบ 

5) มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันในภาพสัญลักษณ์แต่ละภาพ ให้มี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพสัญลักษณ์ท้ังหมด  

6) มีความสั ม พันธ์ กันดี ร ะหว่ า งภาพสัญลักษณ์และการจั ด
องค์ประกอบอื่นๆ ภายในแผ่นป้าย  

7) สามารถท าการผลิตได้สะดวกและรวดเร็ว โดยวิธีการผลิตที่ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน ช่วยให้ประหยัดเวลาและต้นทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.12 สัญลักษณ์ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่มา : https://www.kintetsu.co.jp 

2.8.4 การใช้สัญลักษณ์  
         ใช้ประกอบกับข้อความเพ่ือแสดงในแผ่นป้ายและสื่อประเภทต่างๆ โดยจัดแบ่งภาพ

สัญลักษณ์ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่  
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2.8.4.1 ภาพสัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว ใช้ประกอบกับข้อความแสดงสถานที่
ท่องเที่ยว ภายในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ ป้ายชี้ทาง และป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยว  

2.8.4.2 ภาพสัญลักษณ์ส่วนบริการ ใช้ประกอบกับข้อความแสดงกิจกรรมด้าน
บริการต่างๆ 

 
2.8.5 ประโยชน์ของสัญลักษณ์  

2.8.5.1 สามารถใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาที่สั้น ทั้งนี้เนื่องจากมีความ
ชัดเจนมากกว่าใช้ข้อความ  

2.8.5.2 ใช้พ้ืนที่น้อยกว่าการใช้ข้อความหรือวลี ขนาดของสัญลักษณ์สามารถ
ย่อ/ขยาย ได้ตามขนาดที่ต้องการ  

2.8.5.3 สัญลักษณ์มีการนาไปใช้อย่างสากล  ทั้งนี้เนื่องจากสามารถที่จะสื่อ
ความหมายให้ผู้มาเยือนที่ไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นเข้าใจได้  

2.8.5.4 สัญลักษณ์สามารถถ่ายทอดวัตถุประสงค์ได้สองทาง ทั้งทางอนุญาตและ
ไม่อนุญาต เช่น ถ้าคาดพ้ืนเป็นเส้นตรงจากมุมซ้ายบนไปยังมุมขวาล่าง สัญลักษณ์นั้นก็จะหมายถึงห้าม
ท ากิจกรรมนั้นๆ  

2.8.6 แนวคิดในการการออกแบบสัญลักษณ์ 
         สื่อที่เป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภาพ  เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากใน

ชีวิตประจ าวัน ถ้าเรามองไปรอบๆตัวจะเห็นสื่อที่เป็นเครื่องหมายภาพปรากฏอยู่ทั่วไป สัญลักษณ์เป็น
ส่วนส าคัญขงขบวนการสื่อสาร นักออกแบบจะต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในการวิเคราะห์
เนื้อหาของสารที่จะต้องการสื่อความหมาย และสังเคราะห์ให้เป็นรูปลักษณ์ท่ีใช้เป็นสิ่งแทนอันสามารถ
จะบอกได้ถึงความหมาย ทั้งยังต้องใช้ความสามารถในการเขียนภาพ หรือผลิตภาพสัญลักษณ์ให้
ประณีตคมชัด เพ่ือสื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจนในการออกแบบสัญลักษณ์ควรจะยึดหลักกว้าง  ๆ 
เพ่ือเป็นแนวคิด ดังนี้ (พงษศ์ักดิ์ ไชยทิพย์, 2558)  

2.8.6.1 แนวคิดเก่ียวกับความงาม  
2.8.6.2 แนวคิดเก่ียวกับความหมาย  
2.8.6.3 แนวคิดในการสร้างความเด่นและน่าสนใจ  
2.8.6.4 ความเหมาะสมในการออกแบบและการใช้งาน 
 

2.9 กรณีศึกษา 
2.9.1 สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา  

  การศึกษาพ้ืนที ่2 สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา การเลือกตัวอย่างกรณีศึกษา 
เพ่ือการน าไปใช้ออกแบบโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
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อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้านศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  และสวนสมุนไพรภายใน
ศูนย์การเรียนรู้ 

2.9.1.1 รายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา ศูนย์
เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลางบางเขน (เส้นทางเชื่อมต่อซอยพหลโยธิน 45) ภายในสวนแห่งนี้ ได้แบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งจัดท า
เป็น  “ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชด า ริทฤษฎีใหม่”  ส าหรับประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไกล ๆ กรม
วิชาการเกษตร ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่  ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนที่ดินและน้ า ร่วมกับ
ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชทั้งระบบ เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ที่เข้า
มาเยี่ยมชมและเรียนรู้ ภายในมีแปลงสาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆ บ่อเลี้ยงปลา นาข้าว สวนไม้ผล สวน
สมุนไพร สวนปาล์ม พันธุ์ ไม้หายาก และอ่ืนๆอีกมากมาย ใครที่ชอบต้นไม้รับรองไม่ผิดหวัง 
         2.9.1.2 ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่นี้ ภายใน “สวน
เฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา” แบ่งสัดส่วนการใช้พ้ืนที่ดินตามหลักทฤษฎีใหม่ คือ 30 : 30 :30 : 10 
กล่าวคือ 
             30 ส่วนแรกเป็นสระน้ า ส าหรับเก็บกักน้ าในฤดูฝนเ พ่ือไว้ ใช้
เพาะปลูกในฤดูแล้ง ในสระน้ าเลี้ยงปลาและกบ 

30 ส่วนที่สองเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวเพื่อเก็บผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน 
             30 ส่วนที่สามใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ สมุนไพร เพ่ือใช้
เป็นอาหารประจ าวัน 
             10 ส่วนสุดท้ายใช้เป็นที่ปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ยุ้งฉาง และ
โรงเรือนเพาะเห็ด 
               ที่ส าคัญ คือ พันธุ์พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ส่วนใหญ่  เป็นพันธุ์พืชที่ได้จากผลงานวิจัย
ปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร 
  สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา  มีลักษณะเป็นสวนสาธารณะ ที่มีความ
หลากหลายของกิจกรรมในการใช้ประโยชน์และศึกษาหาความรู้ โดยเน้นถึงบรรยากาศการพักผ่อน
หย่อนใจ และศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนแก่ประชาชน การออกแบบได้เน้นในสวนประกอบด้วย 
ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ ตัวอย่างแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ นิทรรศการ
กลางแจ้ง มีการออกแบบทางเดินโดยใช้ซุ้มของต้นไม้ เพ่ือป้องกันแสงแดดในตอนกลางวัน การเลือกใช้
วัสดุในการตกแต่งเป็นแบบธรรมชาติและหาได้ง่ายตามท้องถิ่น กลุ่มอาคารเน้นการออกแบบที่คง
เอกลักษณ์ของศาลาไทย สร้างความแตกต่างไปจากสวนอ่ืน ๆ รวมไปถึงยังมีการดึงดูดประชาชนโดย
ด้วยการรวมพรรณกล้วยไม้ และไม้หายากไว้ในสวนอีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีอยู่ทั่วประเทศ 
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ภาพที่ 2.13 ซุ้มทางเข้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.14 นิทรรศการกลางแจ้ง 

 

  

 

 

ภาพที่ 2.15 ป้ายบริเวณทรัพยากรและจุดน่าสนใจ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.16 อาคารภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 
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ภาพที่ 2.17 แปลงตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.18 ซุ้มทางเดิน 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.19 ซุ้มท่ีนั่งพักผ่อน 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.20 จุดพักระหว่างการเดินชมสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา 
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ภาพที่ 2.21 การใช้ผักตบชวาบ าบัดน้ าป้องกันน้ าเน่าเสีย 

2.12.2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
  การศึกษาพ้ืนที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ การเลือกตัวอย่างกรณีศึกษา เพ่ือ
การน าไปใช้ออกแบบโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้านการออกแบบสวนในพ้ืนที่ราชการที่มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม และมีพ้ืนที่นั่งพักผ่อน 
  2.12.2.1 ประวัติของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นสถานที่ที่รวมหน่วยงานราชการต่างๆไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้งสิ้น 29 
หน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการ
ต่างประเทศ และส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นต้น โดยมีแนวคิดในการบริหารพ้ืนที่ราชพัสดุ และ
ทรัพยากรของราชการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.12.2.2 รายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ ในที่ราชพัสดุ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร บนที่ดินประมาณ 449 ไร่ จะมีพ้ืนที่อาคารในโครงการรวมประมาณ 929,800 
ตารางเมตร  
     ทิศเหนือ   :      ติดถนนแจ้งวัฒนะ 
     ทิศใต้   :      ติดสนามกอล์ฟนอร์ธปาร์ค 
     ทิศตะวันออก  :      ติดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
     ทิศตะวันตก  :      ติดพ้ืนที่เอกชน และพ้ืนที่ของการประปานครหลวง 

พ้ืนที่ภายในโครงการแบ่งออกเป็น 3 โซน 
      Zone A เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ อยู่ด้านทิศเหนือติดถนนแจ้งวัฒนะ
ซึ่งได้จัดสรรเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน ด้านยุติธรรม 
       Zone B เนื้อที่ประมาณ 197 ไร่ อยู่ทางทิศใต้ ซึ่งจะเป็น ที่ตั้งของ
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอิสระของภาครัฐกว่า 30 หน่วยงาน 
       Zone C เนื้อที่ประมาณ 152 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออก เป็น พ้ืนที่
ส าหรับรองรับการขยายตัว และเป็นส่วนพักผ่อนส าหรับ โครงการ 
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  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีลักษณะการจัดสวนที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าร่วมกับการจัดภูมิทัศน์ให้มีพ้ืนที่สีเขียนมากในการลด
พ้ืนที่ของคอนกรีต เพ่ือลดความร้อนภายในศูนย์ราชการฯ มีการใช้รูปทรงเราขาคณิตในการจัดสวน
เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ มีม้านั่งว่างเป็นระยะ ๆ การจัดภูมิทัศน์ตามทางเดิน และได้เน้นถึง
บรรยากาศในการพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเย็น สวนประกอบด้วยลานกว้างไว้จัดกิจกรรมต่าง ๆ สมกับ
การเป็นสวนในสถานที่ราชการ เน้นการจัดภูมิทัศน์ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและยังมีพ้ืนที่ในการ
ท ากิจกรรมให้กับผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ 

    

 

 

 

ภาพที่ 2.22 ป้ายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.23 การตัดแต่งทรงพุ่ม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.24 การใช้แผ่นพ้ืนส าเร็จรูปสีที่แตกต่างสร้างลูกเล่น 
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ภาพที่ 2.25 การใช้แผ่นพ้ืนที่นูนเพื่อกักขอบเขตส าหรับผู้มีปัญหาด้านสายตา 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.26 การจัดภูมิทัศน์ข้างทางเดิน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.27 ป้ายแสดงชื่อต้นไม้ 
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ภาพที่ 2.28 ป้ายแสดงผังพ้ืนที่ 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 2.29 การวัสดุปิดโคนต้นไม้ 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.30 ม้านั่งพร้อมกระบะปลูกต้นไม้ 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.31 การจัดภูมิทัศน์ลักษณะรูปเรขาคณิต 



บทท่ี 3 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 อ าเภอ    

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ออกแบบต้องทราบข้อมูลต่างๆ แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้

ในการออกแบบ เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาภายใน

พ้ืนที่โครงการได้อย่างถูกต้องให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ และส่งผลให้โครงการนั้นสมบูรณ์ มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์นั้นเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลระดับมหภาคและ

ข้อมูลระดับจุลภาคดังนี้ 

 

3.1 การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี 

  ตราประจ า จังหวัดปทุมธานีเป็นรูปดอกบัวหลวงกับต้นข้าว หมายถึง ความอุดม

สมบูรณ์ ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกบัวและข้าว ความหมายรวมของธงประจ า 

จังหวัดปทุมธานี จึงหมายถึงว่าชาวจังหวัดปทุมธานี เป็นหมู่คณะที่มีความรักและความสามัคคีเป็น

ปึกแผ่น อันเป็นส่วนหนึ่งของชาติไทย  ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ดังภาพที่ 

3.1) 

  

 

  

 

  

 

ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 

 3.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
  จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ ในภาคกลางประมาณเสนรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และ        
เสนแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยู่ เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ป ระมาณ 
1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ 
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ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เปนระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง คือ  

ทิศเหนือ ติดตอกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  

ทิศตะวันออก ติดตอกับอ าเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ า
เปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ทิศตะวันตก ติดตอกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม และอ าเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี  

ทิศใต ติดตอกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 3.1.3 การคมนาคม 
  เส้นทางส าคัญในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 
   ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เปนทางหลวงสายหลัก
เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานอ าเภอล า
ลูกกา อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอคลองหลวง  

ทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี - ลาดหลุมแกว) เชื่อมโยง
จังหวัดปทุมธานี กับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี ผานอ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอ
ลาดหลุมแกว  

ทางหลวงหมายเลข 347 (บางพูน - ศูนยศิลปาชีพบางไทร) เปนทาง
หลวงสายหลักดานทิศเหนือที่ เชื่อมโยงกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคเหนือ ผานอ าเภอเมือง
ปทุมธานี และอ าเภอสามโคก  

ทางหลวงหมายเลข 345 เปนโครงขายทางหลวงสายหลักดานทิศใต
ที่ส าคัญของทางหลวงวงแหวนรอบ นอก ท าใหสามารถติดตอกับภาคใต ภาคตะวันตก และภาคเหนือ  

ทางหลวงหมายเลข 306 เปนทางหลวงสายหลักในแนวเหนือ-ใต
เชื่อมโยงกับจังหวัดนนทบุรี ผานยาน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่ส าคัญของจังหวัด มีปริมาณ
การจราจรสูง และประสบปญหาการจราจรมาก  

ทางหลวงหมายเลข 307 เปนทางหลวงสายหลักในเขตผังเมืองรวม
แนวเหนือ - ใต เชื่อมโยงโครงขาย รอบนอกที่ส าคัญ ไดแก ทางหลวงหมายเลข 345 346 306 ผาน  
ยานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสถานที่ ราชการของจังหวัด มีการพัฒนาพ้ืนที่สองข างทางเป
นอยางมาก ท าใหในปจจุบันประสบปญหาการจราจร  

ทางดวนแจงวัฒนะ - บางพูน (ดังภาพท่ี 3.2) 
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ภาพที่ 3.2 แผนที่แสดงเส้นทางการสัญจร 

 3.1.4 การแบ่งการปกครอง 
  ในปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อ าเภอ 53 
ต าบล 460 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลต าบล 17 แห่ง และองค์การบริการส่วนต าบล 37 
แห่ง อ าเภอประกอบไป ด้วย อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอล าลูกกา 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอสามโคก และอ าเภอหนองเสือ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : แผนที่อาณาเขตจังหวัดปทุมธานี ภาพที่ 3.3 
สัญลักษณ์ : 
 

 

 

ที่มา : https://www.rangsitcity.com 

 
3.1.5 ลักษณะภูมิประเทศ 

  พ้ืนที่สวนใหญของจังหวัดเปนที่ราบลุมริมสองฝงแมน้ าโดยมีแมน้ าเจาพระยา
ไหลผานใจกลางจังหวัดในเขต อ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให พ้ืนที่ของจังหวัด
ปทุมธานีถูกแบงออกเปน 2 สวน คือ  

ฝงตะวันตกของ จังหวัดหรือบนฝงขวาของแมน้ าเจาพระยาไดแก พ้ืนที่ในเขต
อ าเภอลาดหลุมแกวกับพื้นท่ีบางสวนของอ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก 

ฝงตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝงซายของแมน้ าเจาพระยา ไดแก พ้ืนที่อ าเภอ
เมืองบางสวน อ าเภอธัญบุรี  อ าเภอคลองหลวง  อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา  

นนทบุรี 
กรุงเทพฯ 

นครนายก 

สระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 

พ้ืนที่โครงการ 
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บางสวนของอ าเภอสามโคกโดยปกติระดับน้ า ในแมน้ าเจาพระยาในฤดูฝนจะ
เพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร  ซึ่งท าใหเกิดภาวะน้ าทวมในบริเวณพ้ืนที่ราบ ริมฝงแมน้ า 
เจาพระยาเปนบริเวณกวางและกอใหเกิดปญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝงขวาของแมน้ าเจาพระยาส าหรับ
พ้ืนที่ ทางฝงซายของแมน้ าเจาพระยานั้น  เนื่องจากประกอบดวยคลองซอยเปนคลองชลประทาน
จ านวนมาก สามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าไดท าใหปญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีนอยกวา 

3.1.6 ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 14 องศา 6 

ลิปดาเหนือ ลองติจุด 100 องศา 37 ลิบตา ตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 6 เมตร มี
ลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน คือ มีฝนตกปานกลางและสลับฤดูแล้ง บริเวณภาคกลาง
ตอนล่าง อากาศจะชุ่มชื้น เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ ทะเลอ่าวไทย ปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิได้รับอิทธิพลจาก 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่น าความชุ่มชื้นมาสู่จังหวัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 - 28 องศา
เซลเซียส ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,375 มิลลิเมตร ฝนตกมากสุดใน
เดือนกันยายน 

3.1.7 สภาพดินโดยทั่วไป 
  พ้ืนที่จังหวัดสวนใหญเปนที่ราบลุม ดินมีลักษณะเปนดินเหนียวจัด สภาพดิน 
เปนกรดปานกลางถึงเปนกรดจัด มี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งเปนลักษณะของดินเปรี้ยว โดยจ าแนกได
ดังนี้ 

ดินเปรี้ยวนอย มีเนื้อที ่35,964.06 ไร คิดเปนรอยละ 5.20  
ดินเปรี้ยวปานกลาง มีเนื้อที ่426,292.54  ไร คิดเปนรอยละ 61.58  
ดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที ่229,991.04 ไร คิดเปนรอยละ 33.22  
ซึ่งสภาพพ้ืนที่ดังกลาวท าใหไมเหมาะสมกับการปลูกพืชไร และการปลูกขาว ได

ผลผลิตต่ าซึ่งตองมีการปรับปรุงโดยการใช้ปูนขาว หรือปูนมารล ควบคูกับการใชปุยเคมีเพ่ือใหการ
เพาะปลูกไดผล ผลิตดีขึ้น 
 3.1.8  แหล่งน้ า                      

แหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดปทุมธานี  นอกจากแม่น้ าเจ้าพระยาแล้วยังมีระบบ 

คลองส่งน้ าชลประทาน และคลองธรรมชาติ เช่น คลองควาย คลองเชียงรากน้อย คลองบางเตย   

คลองบางโพธิ์  และคลองระพีพัฒน์ เป็นต้นซึ่งจะรับน้ าจากเขื่อนชัยนาท  และรับน้ าจากแม่น้ าป่าสัก

เขื่อนพระรามหก  นอกเหนือจากแหล่งน้ าต่างๆ แล้ว  จังหวัดปทุมธานี  ยังเป็นจุดสูบน้ าดิบจากแม่น้ า

เจ้าพระยา เพ่ือ น าน้ าดิบมาผลิตน้ าประปา  ให้บริการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก  โดยมี

สถานีสูบน้ าบริเวณตอนล่างของปากคลองอ้อม  ต าบลบ้านกระแชง  อ าเภอเมืองปทุมธานี  เพ่ือส่งน้ า

ตามคลองส่งน้ าดิบไปยังโรงกรองน้ าที่บางเขน และสามเสนเพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมของคุณภาพ น้ า

ที่จะน ามาผลิตเป็นน้ าประปา   
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3.2 การศึกษาข้อมูลระดับจุลภาค (ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการ) 
 3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  

  3.2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ต าบล

คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ดังภาพที่ 3.4) มีเนื้อที่รวมประมาณ 55 ไร่ พ้ืนที่มี

ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นพ้ืนที่ราบ มีพ้ืนที่รอบๆ เป็นถนนสัญจรหลักและอาคาร จึงท าให้มี

ฝุ่นละอองพัดเข้ามาในพ้ืนที่โครงการ (ดังภาพท่ี 3.5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 2  ภาพที่ 3.4 
สัญลักษณ ์: 
 

 

 

ที่มา : - 

 

จังหวัดปทุมธาน ี อ าเภอคลองหลวง 

ต าบลคลองหนึ่ง 

หนึ่ง 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 2  

ต าแหน่ง ที่ตั้งโครงการ ช้ีต าแหน่ง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : อาณาเขตติดต่อ ภาพที่ 3.5 
สัญลักษณ ์: 
 

 

 

ที่มา : - 

 

3.2.1.2 วิสัยทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 เป็นองค์กรหลักใน

การพัฒนาคน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองอย่าง

ยั่งยืน 

  3.2.1.3 พันธกิจ 

1) วิเคราะห์รูปแบบและวิธีการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ช้ีต าแหน่ง 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณที่ 1 

ถนนพหลโยธิน - สระบุร ี

สนามกอล์ฟ AIT 

ส านักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี 
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2) หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม เพ่ือจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม

ให้แก่บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

3) จัดท าแผนการฝึกอบรมด้านสหกรณ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

4) ให้การศึกษาอบรมในเขตพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ 

5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการฝึกอบรมในเขตพ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ 

6) พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ทักษะ และความพร้อมใน

การปฏิบัติงาน 

7) พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3.2.1.4 เป้าหมาย 

1) เพ่ีอให้มีรูปแบบและวิธีการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2) เพ่ือให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรงตามความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

3) เพ่ือให้มีแผนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 

4) เพ่ือให้บุคลากรในพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบได้รับการ

ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และวัดผลได้ 

5) เพ่ือให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 

ฝึกอบรม มีข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ 

6) เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนา และสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร 

  3.2.1.5 อ านาจหน้าที่ 

   1) ศึกษาวิเคราะห์  เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริม

สหกรณ์ขบวนการกลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไปด้านบริหารองค์กร ด้านธุรกิจสหกรณ์ด้านการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการบ ารุงรักษาพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

      2) ศึกษาความจ าเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที ่
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      3) ประสานงานส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์ในพ้ืนที่

ความรับผิดชอบเพ่ือศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและน ามา

จัดท าแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

      4) จัดท าแผนฝึกอบรม จัดท าชุดฝึกอบรม บริหารโครงการฝึกอบรม 

      5) ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารองค์กร ด้านธุรกิจ

สหกรณ์และด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบ ารุงรักษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

      6) ประเมินผลการฝึกอบรม อ านวยการและประสานงานโครงการ

ฝึกอบรมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 

  3.2.1.6 การเข้าถึงพ้ืนที่ สามารถมาได้ 2 ลักษณะ คือ  

1) รถส่วนบุคคล โดยถนนพหลโยธิน - สระบุรี ซึ่งสามารถเดินทาง

มาจากฟิวเจอร์รังสิต มาจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตรงมาอีก 1.25 กิโลเมตร ผ่าน

สนามกอล์ฟเอไอที หลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยคชสาร ตรงมาอีก 100 เมตร จะถึงโครงการ (ดังภาพ

ที่ 3.6) 

2) รถโดยสารประจ าทาง โดยถนนสายแรก คือ ถนนพหลโยธิน - 

สระบุรี รถโดยสารประจ าทางสาย 510  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  ภาพที่ 3.6 
สัญลักษณ ์: 
 

 

 

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

 

3.2.2 ลักษณะทางธรณีวิทยา 

 พ้ืนที่ภายในตัวจังหวัดนั้นประกอบด้วยชุดดินต่างๆมากมาย ซึ่งพ้ืนที่โครงการ

นั้นเป็น พื้นที่ชุดดินรังสิตซึ่งอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 11 

ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมี

สีเทาและมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และ

พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ ในระดับความลึก 50 - 100 เซนติเมตร จากผิวดิน  พบ

บริเวณที่ราบตามชายฝั่งทะเลหรือที่ราบลุ่มภาคกลาง น้ าแช่ขังลึก 50 - 100 เซนติเมตร นาน 3 - 5 

เดือน บางพ้ืนที่จะขังน้ านาน 6 - 7 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้าง

ต่ า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก ถึงเป็นกรดจัด pH 4.5 - 5.0 ได้แก่ชุดดินรังสิต เสนา ธัญบุรี  ชุดดิน

เส้นแสดงการเข้าถึงพื้นที ่พื้นที่โครงการ 

เลี้ยวซอยเข้าซอยคชสาร 

 

ถนนพหลโยธิน-สระบรุ ี

 



60 

  

ดอนเมือง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ท านา บางแห่งยกร่องปลูกพืชผัก ส้มเขียวหวาน และสน

ประดิพัทธ์ ถ้าดินเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงบ ารุงดินใช้ปุ๋ยและปูนในอัตราที่เหมาะสม และมีการควบคุม

น้ า หรือจัดระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให้ผลผลิตดีขึ้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2557)          

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินเป็นกรดจัดมาก อาจขาดแร่ธาตุอาหารพืช

พวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพวกอลูมินั่ม และเหล็กมากเกินไปจนเป็นพิษต่อ

พืชฤดูฝนน้ าแช่ขังนาน 3 - 7 เดือน 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช เมื่อพิจารณาสภาพพ้ืนที่ ลักษณะเนื้อดิน

และการระบายน้ าของดิน กลุ่มชุดดินที่ 11 มีศักยภาพท่ีเหมาะสมที่จะใช้ท านามากกว่าการปลูกพืช

อย่างอ่ืน ที่มีข้อจ ากัดในการปลูกข้าว คือ ความเป็นกรดจัดของดินท าให้ผลผลิตของข้าวต่ า ในการที่จะ

น ากลุ่มชุดดินนี้ไปใช้ในการเพาะปลูกพืชอย่างอ่ืน เช่น ไม้ผล หรือพืชผักจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงดิน

หรือพัฒนาที่ดิน จึงจะสามารถในการปลูกพืชดังกล่าวได้ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขังท่ีผิวดิน

ระหว่าง 4 - 6 เดือน การใช้ประโยชน์ที่ดินควรใช้รูปแบบไร่นาสวนผสม         
ดังนั้น กลุ่มดินชุดนี้นั้นมีลักษณะการระบายน้ าที่แย่มากและมีแร่ธาตุที่ค่อนข้าง

ต่ า ซึ่งดินชนิดนี้นั้นเหมาะส าหรับการท านามากกว่าพืชชนิดอ่ืน  ถ้าจะปลูกพืชบริเวณนี้ควรมีการใส่

สารเพ่ือลดความเป็นกรดลง และควรที่จะมีการจัดการระบบระบายน้ าที่ดีเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 

พืชพรรณที่ปลูก 

3.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  จังหวัดปทุมธานีอยูภ่ายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดจากทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือปก

คลุมในช่วงฤดูหนาว ท าให้บริเวณจังหวัดปทุมธานีประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็น และแห้งแล้ง  
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วง

ฤด ูฝนท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก 
3.2.3.1 อุณหภูมิเนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มของภาคกลาง มีล าน้ า

เจ้าพระยาไหลผ่าน และได้รับกระแสลม ฝ่ายใต้จากทะเลเป็นประจ า จึงท าให้อากาศไม่ค่อยจะร้อนอบ
อ้าวมากนักในช่วงฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวก็ไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส เดือน
เมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือน
ธันวาคมและเคยตรวจวัดอุณหภูมิต่ าที่สุดได้ 11.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 ส่วน
อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 40.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2547  

3.2.3.2 การศึกษาสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับฤดูการที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ 
โครงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้  
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1) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ง
เป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้ง
จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ท าให้อากาศเย็นและแห้งแล้ง แต่เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ทาง
ตอนกลางของประเทศใกล้อ่าวไทย อากาศจึงไม่หนาวเหมือนจังหวัดที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ 
โดยจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายอุณหภูมิจะ สูงขึ้นและมีอากาศร้อน เดือนธันวาคมและ
มกราคมเป็นเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดในรอบปีของจังหวัดปทุมธานี  

2) ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความ
ร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ท้า
ให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ ในเดือนเมษายน เนื่องจากดวงอาทิตย์ได้โคจร
จากซีกโลกใต้มาอยู่ในละติจูดที่ตั้งฉากกับประเทศไทย จึงได้รับ รังสีจากดวงอาทิตย์เต็มที่  

3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่ง
เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด ปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณ
ภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่าน บริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้
ท้าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุก
ที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง  

3.2.3.3 ฝน จังหวัดปทุมธานีมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและมีพ้ืนที่ไม่ค่อย
กว้างขวางนัก ท าให้ปริมาณฝน ต่างกันไม่มาก ปริมาณฝนรวมตลอดปีของพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
1,200 - 1,400 มิลลิเมตร เว้นแต่บริเวณ บางพ้ืนที่ของอ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอหนอง
เสือที่มีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,400 มิลลิเมตร โดยฝนที่เกิดขึ้นเป็นฝนในฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และบางปีในช่วงฤดู ฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาใน
บริเวณจังหวัดปทุมธานีหรือใกล้เคียง ท าให้ฝนตกเพ่ิมข้ึนอีก พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนที่เคลื่อนผ่าน
เข้าสู่บริเวณจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่นที่มีก าลังอ่อนและ ความรุนแรงมีไม่มากนัก 
แต่ส่งผลให้มีฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราว บางครั้งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมได้ โดยพายุ
ดีเปรสชั่นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่นที่อ่อนก าลังลงจากพายุโซนร้อนที่มีถ่ินก าเนิด จากทะเล
จีนใต้เป็นส่วนใหญ่ โดยในช่วงฤดูฝนเคยมีพายุดีเปรสชั่นซึ่งอ่อนก าลังลงจากพายุโซนร้อน “คิม” พัด 
ผ่านจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2526 และในช่วงฤดูหนาวเคยมีพายุดีเปรสชั่นที่อ่อนก าลัง
ลงจาก ไต้ฝุ่น “FREDA” พัดผ่านจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2510 จากสถิติที่บันทึก
ตั้งแต่ปี 2494 ถึง 2556 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านจังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 3 ลูก โดยมี
ก าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นโดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก ในปี พ.ศ.2494 เดือนตุลาคม  
1 ลูก ในปี พ.ศ.2526 และเดือนพฤศจิกายน 1 ลูก ในปี พ.ศ.2510 (ศูนย์ภูมิอากาศส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา, 2553) 
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3.2.3.4 ลมประจ า ฤดู และ ความเร็วลม  

1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ซึ่ง

จะพัด พาความแห้งแล้ง และ ความหนาวเย็นมาสู่ พ้ืนที่โครงการ เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน            

- มกราคม     

2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมที่พัดความชุ่มชื้น และท าให้   

ฝนตก เนื่องจากเป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม     

3) ลมใต้ (ลมประจ าถิ่น) เป็นลมที่พัดพาความร้อนจากทางทิศใต้

ตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน     

ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน คือ 5 น็อต/ชั่วโมง    

ความเร็วลมต่ าสุดในช่วงเดือนมกราคม คือ 2.1 น็อต/ชั่วโมง 

  จากลักษณะภูมิอากาศของพ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมต่างๆ ท าให้สภาพ

อากาศแต่ละเดือนไม่เหมือนกัน กราฟที่จะแสดงต่อไปนี้ เป็นกราฟภูมิอากาศเฉลี่ยปี 2555 - 2559 ที่

แสดง อุณหภูมิ ความชื่นสัมพันธ์ ปริมาณน้ าฝน ความเร็วลม และปริมาณแสงแดด (ดังตารางที่ 3.1) 

ตารางท่ี 3.1 สถิติภูมิอากาศเฉลี่ย ปี 2555 - 2559 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีปทุมธานี (2560) 

  จากตารางที่ 3.1 แสดงสภาพอากาศปีเฉลี่ย 2555 - 2559 จังหวัดปทุมธานี 
สามารถสรุปอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม คือ 31.94 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดในเดือน
มกราคม คือ 19.56 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยสูงสุด 74.60 เปอร์เซ็นต์  ความชื้นสัมพันธ์
เฉลี่ยต่ าสุด 55 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายน 313.68 มิลลิเมตร ความเร็วลม
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เฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม คือ 12.76 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และปริมาณแสงแดดเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
กุมภาพันธ์คือ 7.44 ชั่วโมงต่อวัน  
  ในการศึกษาสภาพอากาศโดยเฉลี่ยต่อปีสามารถน าไปใช้ในการพิจารณาเลือก
พรรณไม้ ซึ่งท าให้รู้ว่าในเดือนไหนที่เราต้องดูแลพืชพรรณเป็นพิเศษ อัตราที่พืชพรรณได้รับปริมาณ
น้ าฝนในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงใด ทิศทางความเร็วลมมีผลต่อการออกแบบและการค านวณหา
ปริมาณน้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่ว่ามีเพียงพอต่อการใช้ในงานภูมิทัศน์มากน้อยเพียงใด ดังนั้นการศึกษา
สภาพอากาศจึงมีผลต่อการออกแบบ การเลือกใช้พืชพรรณ รวมถึงการดูแลรักษาพืชพรรณ 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : ภูมิอากาศพ้ืนที่โครงการ  ภาพที่ 3.7 
สัญลักษณ ์: 
 

 

 

ที่มา : - 

 

 

 

พื้นที่ได้รับแดดตลอดทั้งวัน 

ลมมรุสมุตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลมมรุสมุตะวันตกเฉียงใต ้

พื้นที่ร่มร าไร 
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3.2.4 ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการในพ้ืนที่โครงการ 

 3.2.4.1 ระบบไฟฟ้าพ้ืนที่โครงการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ

คลองหลวง โดยในพ้ืนที่โครงการได้ใช้แนวสายไฟไปยังอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  

ในการออกแบบจึงควรค านึงถึง ความสูงของพืชพรรณเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 2 จุดคือ 

บริเวณโดยรอบอาคารฝั่งซ้ายและบริเวณถนนภายในโครงการเชื่ อมต่อระหว่างอาคารศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  และหมู่เรือนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 ระบบไฟฟ้า 

  3.2.4.2 ระบบระบายน้ าดีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  ในพ้ืนที่

โครงการจะแบ่งระบบระบายน้ าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ น้ าประปาจะใช้ภายในอาคารศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 และน้ าที่สูบจากบ่อเพ่ือใช้ในการรดน้ าต้นไม้รอบ ๆ และใช้ประโยชน์ด้าน

อ่ืนๆ ในพื้นที่โครงการ ส่วนน้ าอีกประเภทคือน้ าเสียที่เกิดจากการใช้ภายในอาคารจะปล่อยลงสู่บ่อน้ า

ภายในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.9 ระบบน้ าประปาและการกักเก็บไว้ 
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ภาพที่ 3.10 ระบบน้ าที่สูบจากบ่อน้ าภายในโครงการ 

 

    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.11 ระบบระบายน้ าลงสู่บ่อน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.12 รางระบายน้ าฝน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : ผังระบบไฟฟ้าและระบบน้ าของพ้ืนที่โครงการ  ภาพที่ 3.13 
สัญลักษณ ์: 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 2559 

 

3.2.5 การใช้พื้นท่ีเดิม  

  พ้ืนที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ลักษณะโครงการเป็นสถานที่

ราชการประกอบด้วย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 อาคารหมู่เรือนไทย และอ่างเก็บน้ า 

สภาพพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ มีลักษณะดังนี้ 

  3.2.5.1 อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2 มีผู้ใช้บริการตลอดเวลา

ท าการ เช่น ติดต่อราชการหรือสถานที่มีผู้มาติดต่อราชการเป็นประจ า โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการจัด

ฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวสหกรณ์ การเกษตรแก่ผู้ที่เข้าอบรมจะมีการใช้พ้ืนที่มากเป็นพิเศษ แต่ผู้ที่

แสดงระบบไฟฟ้า 

แสดงระบบน้ าประปา 

แสดงระบบน้ าสูบจากบ่อ

น้ า แสดงระบบระบายน้ าฝน 
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เข้าฝึกอบรมในเวลาพักผ่อนหลังจากฝึกอบรมจึงสามารถพักผ่อนได้แต่ในอาคารเท่านั้นเนื่องจาก

บริเวณโดยรอบยังไม่มีจุดพักผ่อน ประกอบกับพ้ืนที่แห่งมีการจัดงานประจ าปี เช่น งานปีใหม่ งาน

เลี้ยงเกษียณอายุราชการของบุคลากร เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกกับกิจกรรม

ดังกล่าวทีเ่หมาะสม (ดังภาพท่ี 3.14 - 3.18 )  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14 ด้านหน้าอาคาร 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.15 บริเวณท่ีจอดรถ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.16 บริเวณด้านหน้าอาคาร 
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ภาพที่ 3.17 บริเวณรอบอาคารด้านขวา 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 3.18 บริเวณรอบอาคารด้ายซ้าย 

  3.2.5.2 อาคารหมู่เรือนไทยเก่าเดิมทีเป็นอาคารโชว์สินค้าเกษตรและสหกรณ์  

ที่ต้องการให้มีการใช้พ้ืนที่ เช่น จัดเป็นนิทรรศการขายของที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ สินค้า OTOP พ้ืนที่

พักผ่อนที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ บริเวณโดยรอบต้องการให้มีสวนสมุนไพร และศูนย์การ

เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (ดังภาพท่ี 3.19 - 3.24) 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.19 อาคารหมู่เรือนไทย 
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ภาพที่ 3.20 ภายในอาคารหมู่เรือนไทย 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.21 บริเวณโดยรอบอาคารหมู่เรือนไทยด้ายซ้าย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.22 บริเวณโดยรอบอาคารหมู่เรือนไทยด้ายขวา 
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ภาพที่ 3.23 ด้านหน้าอาคารหมู่เรือนไทย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.24 ด้านหลังอาคารหมู่เรือนไทย 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 2  
แผนที่ : ลักษณะพ้ืนที่โครงการ  ภาพที่ 3.25 
สัญลักษณ์ : -  

 

ที่มา : - 

 

 3.2.6 ลักษณะสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม ในพ้ืนที่โครงการประกอบไปด้วย อาคาร

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 อาคารหมู่เรือนไทย และป้อมยาม ซึ่งมีรายละเอียดด้าน

สถาปัตยกรรม (ดังภาพท่ี 3.27) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  3.2.6 .1 อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก ชั้นเดียว รูปแบบหลังคาเป็นทรงปั้นหยา อาคารมีรูปร่างจิ๊กซอ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้อง

ประชุมขนาดเล็ก ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องท างานของบุคลากร จ านวน 2 ห้อง และห้องน้ า 2 ห้อง 

ด้านหน้าอาคารเป็นลานกว้าง ๆ และที่จอดรถ 

  3.2.6 2 อาคารหมู่เรือนไทย เป็นอาคารที่เป็นลักษณะเรือนไทยแบบภาคกลาง 

หลังคาทรงจั่วสูงชายคายื่นยาวเพ่ือให้ความร้อนจากหลังคาถ่ายเทความร้อนสู่ห้องได้ช้า และท าให้

ดังภาพท่ี 3.16 

ดังภาพท่ี 3.14-3.18 ดังภาพท่ี 3.19-3.24 
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น้ าฝนไหลลงจากหลังคาได้รวดเร็วไม่มีน้ าขัง โดยแบ่งเป็นเรือนไทยขนาดเล็ก 4 หลัง และ เรือนไทย

ขนาดใหญ่ 1 หลัง  

  3.2.6 3 ป้อมยาม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 4 เมตร กว้าง 3 

เมตร หลังคารูปทรงปั้นหยา เป็นอาคารที่พักของผู้รักษาความปลอดภัย 

   จากการส ารวจพ้ืนที่โครงการ รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมในพ้ืนที่นั้นแบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาทรงปั้นหยา เป็นอาคารที่เรียบง่ายไม่มีรูปทรงอาคารที่

เป็นลักษณะเฉพาะตัวเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการจึงเน้นใช้อาคารเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อทาง

ราชการและจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ และ อาคารหมู่เรือน

ไทย เป็นอาคารที่สร้างจากไม้เสริมคอนกรีตมีรูปทรงเป็นทรงไทย เรียบง่ายตามแบบฉบับของเรือน

ไทยแบบภาคกลาง มีลักษณะอาคารที่เป็นรูปทรงเฉพาะตัว เป็นอาคารแสดงสินค้าของสหกรณ์ ดังนั้น

ในการจัดภูมิทัศน์ในพื้นท่ีโครงการจึงควรจัดให้เหมาะสมกับพื้นท่ี และให้เหมาะสมกับผู้ใช้ในพ้ืนที่ 

3.2.7 ระบบการสัญจร ทางสัญจรในพ้ืนที่โครงการ มีถนนทางเข้า - ออก 2 ทาง คือ ทาง

ทิศเหนือ แบ่งออกเป็นทางเข้าทางออกของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 และทางเข้า

ทางออกของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2 ถนนสายหลักภายในพื้นที่โครงการเป็นถนนยาง

มะตอยสีเทา กว้าง 6 เมตร รวมถึงพ้ืนทางเข้าอาคารต่าง ๆ  แต่จากการส ารวจพบปัญหาเรื่องเศษ

ใบไม้ กิ่งไม้ ตกลงบนพ้ืนถนนท าให้เกิดอันตรายขนาดใช้ถนน ควรกวาดและท าความสะอาดเป็น

ประจ า 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.26 ถนนทางสัญจร 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : ลักษณะสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม  ภาพที่ 3.27 
สัญลักษณ ์: 
 

 

 

ที่มา : - 

 

 

 

 

 

  

สิ่งก่อสร้างเดิม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : การสัญจรของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ภาพที่ 3.28 
สัญลักษณ ์: 
 

 

 

ที่มา : - 

 

3.2.8 พืชพรรณไม้เดิม  

  พืชพรรณภายในพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ส่วนใหญ่จะเป็น 

ต้นตะเบเหลือง มะม่วง ตีนเป็ดฝรั่ง ปลูกอยู่บริเวณริมถนน และริมบ่อน้ า ให้ร่มเงาได้ดี แต่มีปัญหาใน

เรื่องของทรงพุ่มที่ขาดการดูแล จึงควรมีการท าตัดแต่งทรงพุ่มเพ่ือให้เกิดความสวยงาม และความ

ปลอดภัยในการเข้าใช้สถานที่ (ดังภาพท่ี 3.25 และตารางท่ี 3.2) 

 

 

แสดงเส้นทางสัญจรหลัก 

ทางเข้าหลัก 
ทางเข้าหลักที่

ไม่ได้ใช้การ 

แสดงเส้นทางสัญจรย่อย
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ตารางท่ี 3.2 ประโยชน์ของพืชพรรณทางภูมิทัศน์ 

ชนิด ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 
ตะเบเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 

ตีนเป็ดฝรั่ง 
 
 
 
 
 
 
 

ทองกวาว  
 
 
 
 
 
 
 

1. ไม้ยืนต้นระดับสูง 8 - 10 ม. 
2. ล าต้นสีน้ าตาลอ่อน เปลือก
แตกเป็นร่องขรุขระ 
3. หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสี
เงิน ใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบ
ย่อย 5 - 7 ใบ 
4. ขนาดทรงพุ่ม 6 - 10 ม. 
 
1. ไม้ยืนต้นระดับสูง 5 - 10 ม. 
2. ล าต้นสีน้ าตาล 
3. ใบสีเขียวเป็นมัน 
4. ดอกสีขาวใจกลางเหลือง
และมีกลิ่นหอมฉุน 
5. ขนาดทรงพุ่ม 6 - 10 ม.  
 
 
1. ไม้ยืนต้นระดับสูง 5 - 15 ม. 
2. ล าต้นสีน้ าตาลอ่อน 
3. ใบสีเขียวทึบ 
4. ดอกมีสี แดง เหลือง  
5. ขนาดทรงพุ่ม 6 - 8 ม. 

1. ปลูกประดับในสวนสวยงาม
ทั้งดอกและใบ 
2. ออกดอกสีเหลืองทั้งต้น 
3. ปลูกเป็นกลุ่ม หรือต้นเดียว 
ในสนามหรือตามมุมอาคาร  
 
 
 
1. ทรงพุ่มเป็นชั้นสวยงาม 
2. เลี้ยงดูง่าย เจริญเติบโตดี 
3. ยางเป็นอันตรายไม่ควรปลูก
ในสนามเด็กเล่น 
4. ทนน้ าชอบขึ้นริมน้ า ที่ลุ่มน้ า
ท่วมถึงท่ัวไป 
 
 
1. ต้นแข็งแรง เติบโตดี ดอก
สวย เลี้ยงดูง่าย 
2. ให้ร่มเงาได้ดี 
3. ทนแล้ง ทนเค็ม ทนอากาศ
หนาวแต่มีผลต่อการออกดอก 
เป็นไม้พ้ืนเมืองของไทย 
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ตารางท่ี 3.2 ประโยชน์ของพืชพรรณทางภูมิทัศน์ (ต่อ) 

ชนิด ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 
ราชพฤกษ์ 

 
 
 
 
 
 
 

มะม่วง 
 
 
 
 
 
 
 

จามจุรี 
 
 
 
 
 
 

 

1. ไม้ยืนต้นระดับสูง 10 - 20 ม. 
2. ล าต้นสีเทาอ่อนเรียบเกลี้ยง 
ต้นแก่เป็นสีน้ าตาลเข้ม 
3. ใบสีเขียวอ่อน ทิ้งใบก่อนออก
ดอก 
4. ดอกมีสีเหลือง 
5. ขนาดทรงพุ่ม 4 - 6 ม. 
 
1. ไม้ยืนต้นระดับสูง 10 - 30 ม. 
2. ล าต้นสีน้ าตาล 
3. ใบสีเขียว 
4. ดอกสีครีมกลิ่นหอมอ่อนๆ 
5. ขนาดทรงพุ่ม 4-7 ม. 
 
 
 
1. ไม้ยืนต้นระดับสูง 15 - 30 ม. 
2. ล าต้นสีด า แตกและร่อนง่าย 
3. ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน 
4. ดอกสีชมพู  
5. รูปทรงแผ่กว้าง 
6. ขนาดทรงพุ่ม 10 - 25 ม. 

1. นิยมปลูกตกแต่งริมถนน
และในสวน เพราะออกดอกสี
สดใสมาก 
2. เป็นไม้ประจ าชาติและมงคล 
3. หาได้ง่ายทุกขนาดที่ต้องการ  
4. ให้ร่มเงาได้ดี 
 
 
1. ให้ร่มเงาได้ดี 
2. มียางเหนียว จึงไม่เหมาะกับ
สนามเด็กเล่น 
3. นิยมปลูกมา ผลสุกช่วง
เดือน พ.ค. - มิ.ย. 
 
 
 
1. ให้ร่มเงาได้ดีมาก 
2. ทนน้ าท่วมขังแฉะ  
3. รูปทรงพุ่มสวยงาม 
4. ไม่ควรปลูกในพ้ืนที่ขนาด
เล็ก 
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ตารางท่ี 3.2 ประโยชน์ของพืชพรรณทางภูมิทัศน์ (ต่อ) 

ชนิด ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 
มะพร้าว 

 

1. ไม้ยืนต้นระดับสูง 15 - 30 
ม. 
2. ล าต้นสีน้ าตาล 
3. รูปทรงแบบปาล์ม 
4. ขนาดทรงพุ่ม 3 - 6 ม. 
5. ผิวสัมผัสหยาบ 
 
 
 

1. เหมาะส าหรับปลูกริมทะเล 
ทนลมแรง 
2. เหมาะกับสวนน้ า ทนน้ า
ท่วมขัง 
3. ขุดล้อมง่าย 
4. ไม่เหมาะกับสนามเด็กเล่น 

ที่มา : เอ้ือมพร วีสมหมาย (2556) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : ผังพืชพรรณไม้เดิม  ภาพที่ 3.29 
สัญลักษณ ์: - 
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 3.2.9 ทัศนียภาพภายในพ้ืนที่โครงการ 

        จากการส ารวจพ้ืนที่โครงการนั้น เราสามารถที่จะแบ่งลักษณะมุมมองของพ้ืนที่นั้น

ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) มุมมองภายนอกมองโครงการสู่ภายในโครงการ 2) มุมมองภายในโครงการ

สู่ภายนอกโครงการ 3) มุมมองภายในอาคารสู่พื้นที่โครงการ 

  3.2.9.1 มุมมองภายนอกมองโครงการสู่ภายในโครงการ 

   1) มุมมองด้านทิศใต้มองไปยังทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบเปิดกว้าง 

(Open View) สามารมองเห็นพ้ืนที่โครงการ เมื่อมองไปแล้วจะเห็นตัวอาคารหมู่เรือนไทย และบ่อน้ า

รอบอาคารหมู่เรือนไทย บริเวณนี้ควรจัดภูมิทัศน์ให้เกิดพ้ืนที่สีเขียว (ดังภาพท่ี 3.30) 

 

   

 

 

 

 

ภาพที่ 3.30 มุมมองด้านทิศใต้มองไปยังทิศเหนือ 

2) มุมมองทางด้านทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ เป็นมุมมองแบบกรอบ

(Window View) เมื่อมองไปแล้วเห็นถนนและข้างถนนเป็นต้นไม้น าสายตาไปยังอาคารศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 เนื่องจากเป็นทางเข้าออกของพ้ืนที่ และยังไม่มีทางเดินส าหรับเดินเท้าเข้า

พ้ืนที่ บริเวณนี้ควรจัดให้มีทางเดินเท้าและปรับปรุงต้นไม้ข้างถนนให้สวยงาม เรียบร้อย (ดังภาพที่ 3.31)  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.31 มุมมองด้านทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ 
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   3) มุมมองทางด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตก เป็นมุมมอง

แบบเปิด (Open View) มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ที่มีมุมมองแคบ มองไปแล้วจะเห็นอาคารหมู่เรือนไทย 

ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารหมู่เรือนไทยกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 บริเวณทางเดิน

ร้อน ควรจัดภูมิทัศน์ที่ให้ร่มเงา (ดังภาพท่ี 3.32) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.32 มุมมองด้านทิศตะวันออกมองไปยังทิศตะวันตก 

   4) ทัศนียภาพด้านทิศตะวันตกมองไปยังทิศตะวันออก เป็นมุมมอง

แบบปิด (Close View) มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ที่มีมุมมองแคบ มองไปแล้วจะเห็นอาคารศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ซึ่งตัวอาคารปกปิดการมองเห็นพ้ืนที่บริเวณอ่ืน บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ต้อนรับ

จึงควรจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามและเรียบร้อย (ดังภาพท่ี 3.33) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.33 มุมมองด้านทิศตะวันตกมองไปยังทิศตะวันออก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : มุมมองภายนอกมองโครงการสู่ภายในโครงการ ภาพที่ 3.34 
สัญลักษณ ์:  
 

 

 

 

  3.2.9.2 มุมมองภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ 

   1) มุมมองด้านทิศเหนือ มุมมองแบบเปิด (Open View) เป็นมุมมอง

ด้านทางเข้าของโครงการ มีรั้วและประตูกั้นขอบเขตอย่างชัดเจน  สามารถมองเห็นถนนคชสาร เป็น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลกระทบจากฝุ่นเล็กน้อยและความร้อนจากคอนกรีตในช่วงตอนกลางวัน 

 1 

 2 

 4  3 

 

4. 

4.ทัศนียภาพด้านทิศตะวันตกมองไปยังทิศตะวันออก 

มุมมองแบบปิด (Close View) 

3.ทัศนียภาพด้านทิศตะวันออกมองไปยงัทิศตะวันตก 

มุมมองแบบเปิด (Open View) 

1.ทัศนียภาพด้านทิศใต้มองไปยังทิศเหนือ 

มุมมองแบบเปิด (Open View) 

2.ทัศนียภาพด้านทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ 

มุมมองแบบกรอบ (Window View) 

ต าแหน่ง มุมมอง 
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พ้ืนที่ตรงข้ามเป็นส านักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี บริเวณรั้วอาจใช้พืชพรรณที่มีลักษณะเป็นพุ่ม

ตามแนวรั่ว (ดังภาพที่ 3.35) 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.35 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกทางทิศเหนือ 

   2) มุมมองด้านทิศใต้ มุมมองแบบเปิด (Open View) เป็นมุมมอง

ด้านข้างของโครงการ มีรั้วกั้นขอบเขตพ้ืนที่อย่างชัดเจนแต่ไม่มีการดูแลวัชพืชจึงขึ้นปกคลุมพื้นที่ส่วนนี้ 

มองเห็นสภาพพ้ืนที่ภายนอกเป็นป่ารกระหว่างพ้ืนที่ของสนามกอล์ฟเอไอทีและพ้ืนที่โครงการ  ท าให้

ทัศนียภาพไม่สวยงาม และเนื่องจากรั้วเป็นรั้วแบบตะแกรงเหล็กมีช่องลอดผ่านมาอาจจะมีปัญหาของ

สัตว์ร้ายเข้ามาในพ้ืนที่ บริเวณนี้ควรท าความสะอาดวัชพืชและบริเวณรั้วอาจใช้พืชพรรณที่มีลักษณะ

เป็นพุ่มตามแนวรั้ว (ดังภาพท่ี 3.36)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.36 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกทางทิศใต้ 

   3) มุมมองด้านทิศตะวันออก ลักษณะมุมมองแบบปิด (Close View) 

เป็นมุมมองทางด้านหน้าของโครงการ มีรั้วกั้นขอบเขตอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นถนนพหลโยธิน-

สระบุรี เป็นถนนลาดยางขนาด 3 เลน มีผลกระทบจากฝุ่นมาก พ้ืนที่บริเวณนี้อาจใช้ไม้พุ่มและหญ้า

จัดภูมิทัศน์เพื่อกรองฝุ่นที่จะเข้ามาในพ้ืนที่โครงการ (ดังภาพท่ี 3.37) 
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ภาพที่ 3.37 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกทางทิศตะวันออก 

  4) มุมมองด้านทิศตะวันตก ลักษณะมุมมองแบบเปิด (Open View) 

เป็นมุมมองด้านหลังของโครงการ สามารถมองเห็นอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ 1 พ้ืนที่สอง

โครงการมีความสัมพันธ์กันโดยใช้เส้นทางการสัญจรเดียวกัน ทางเดินเชื่อมต่อยังไม่มีพืชพรรณ บริเวณ

นี้จึงควรจัดพืชพรรณตามทางเดินและให้ร่มเงา (ดังภาพท่ี 3.38)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.38 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกทางทิศตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : มุมมองภายในพ้ืนที่โครงการสู่ภายนอกโครงการ ภาพที่ 3.39 
สัญลักษณ ์:  
 
 

 

 

 

  3.2.9.3 มุมมองภายในอาคารสู่พื้นที่โครงการ   

1) อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  

    (1) มุมมองด้านหน้า เป็นมุมมองจากด้านหน้าตัวอาคาร 

พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ต้อนรับ ควรมีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม (ดังภาพที่ 3.40) 

 

 2 

 1 

 3  4 

 

4. 

4.ทัศนียภาพด้านทิศตะวันตกมองไปยังทิศตะวันออก 

มุมมองแบบเปิด (Open View) 

3.ทัศนียภาพด้านทิศตะวันออกมองไปยงัทิศตะวันตก 

มุมมองแบบเปิด (Open View) 

1.ทัศนียภาพด้านทิศใต้มองไปยังทิศเหนือ 

มุมมองแบบเปิด (Open View) 

2.ทัศนียภาพด้านทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ 

มุมมองแบบปิด (Close View) 

ต าแหน่ง มุมมอง 
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ภาพที่ 3.40 มุมมองจากภายในอาคารสู่พ้ืนที่โครงการด้านหน้า 

    (2) มุมมองด้านข้างทิศเหนือ เป็นมุมมองจากห้องประชุม

ใหญ่ ควรจัดภูมิทัศน์ให้ร่มเงาและเป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นพ้ืนที่

พักผ่อนของผู้ประชุมหรืออบรม  (ดังภาพที่ 3.41) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.41 มุมมองจากภายในอาคารสู่พ้ืนที่โครงการด้านข้างทิศเหนือ 

    (3) มุมมองด้านข้างทิศใต้ เป็นมุมมองจากห้องประชุม

ใหญ่ ควรจัดภูมิทัศน์ให้ร่มเงาและเป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นพ้ืนที่

พักผ่อนของผู้ทีป่ระชุมหรืออบรม  (ดังภาพที่ 3.42) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.42 มุมมองจากภายในอาคารสู่พ้ืนที่โครงการด้านข้างทิศใต้ 
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    (4) มุมมองด้านหลัง เป็นมุมมองจากด้านหลังตัวอาคาร 

มองเห็นอาคารหมู่เรือนไทย ควรจัดภูมิทัศน์ด้านหน้าตัวอาคารหมู่เรือนไทยให้สวยงาม เพื่อทัศนียภาพ

ที่สวยงาม  (ดังภาพที่ 3.43) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.43 มุมมองจากภายในอาคารสู่พ้ืนที่โครงการด้านหลัง 

   2) อาคารหมู่เรือนไทย 

    (1) มุมมองด้านหน้า เป็นมุมมองจากด้านหน้าตัวอาคาร 

สามารถมองเห็นอาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2 พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าเป็นพื้นที่

จอดรถ บริเวณนี้ควรมีการจัดภูมิทัศน์เพื่อให้ร่มเงากับลานจอดรถ (ดังภาพที่ 3.44) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.44 มุมมองจากภายในอาคารสู่พ้ืนที่โครงการด้านหน้า 

    (2) มุมมองด้านข้างทางทิศเหนือ มุมมองแบบเปิด (Open 

View) เป็นมุมมองจากภายในอาคารหมู่เรือนไทย สามารถมองเห็นพ้ืนที่วางรอบเรือนไทย บริเวณนี้

ควรจัดภูมิทัศน์ที่ให้ร่มเงาและสวยงาม (ดังภาพที่ 3.45) 
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ภาพที่ 3.45 มุมมองจากภายในอาคารสู่พ้ืนที่โครงการด้านข้างทิศเหนือ 

    (3) มุมมองด้านข้างทางทิศใต้ มุมมองแบบเปิด (Open 

View) เป็นมุมมองจากภายในอาคารหมู่เรือนไทย สามารถมองเห็นพ้ืนที่วางรอบเรือนไทย บริเวณนี้

ควรจัดภูมิทัศน์ที่ให้ร่มเงาและสวยงาม (ดังภาพที่ 3.46) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.46 มุมมองจากภายในอาคารสู่พ้ืนที่โครงการด้านข้างทิศใต้ 

    (4) มุมมองด้านข้างทางทิศตะวันตก มุมมองแบบกรอบ 

(Window View) เป็นมุมมองจากภายในอาคารหมู่เรือนไทย สามารถมองเห็นอาคารศูนย์การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 มีทางเดินน าสายตา บริเวณนี้ควรจัดภูมิทัศน์ที่ให้ ร่มเงาตาม

ทางเดิน (ดังภาพท่ี 3.47) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.47 มุมมองจากภายในอาคารสู่พ้ืนที่โครงการด้านหลัง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : มุมมองภายในอาคารสู่พื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.48 
สัญลักษณ ์:   
 

 

 

 

3.2.10 สรุปข้อมูลลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

  จากการศึกษาและวิเคราะห์เราสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซน ๆ ได้ 4 โซน ดังนี้ 

คือ Zone A บริเวณพ้ืนที่หน้าอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2 Zone B บริเวณอาคาร

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 Zone C บริเวณพ้ืนที่ว่างข้างอาคารหมู่เรือนไทย และ Zone 

D บริเวณอาคารหมู่เรือนไทย (ดังภาพที่ 3.49 และตารางท่ี 3.3) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4. 

 2 

 1 

4 

1 2 

3 

1 2 

4 3 

 3 

 4  1  4 

 2 

 2 

ต าแหน่ง มุมมองอาคาร

ศูนย์ฯ 

มุมมองอาคารหมู่เรือนไทย 
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ตารางท่ี 3.3 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

Zone ข้อพิจารณา ลักษณะของพ้ืนที่ 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B 
 
 
 
 
 
 

1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
2. สภาพพ้ืนที่และพืชพรรณเดิม 
3. สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
2. สภาพพ้ืนที่และพืชพรรณเดิม 
3. สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 
 

1. พ้ืนที่มีขนาด 7,725 ตร.ม. หรือ 4.82 ไร่ 
พ้ืนที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับ บ่อน้ า 
      ทิศใต้ ติดกับ บ่อน้ า 
      ทิศตะวันออก ถนนพหลโยธิน - สระบุรี 
      ทิศตะวันตก ทางสัญจรหลักในโครงการ 
2. ภายในพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมคือ เสาธง และ
ป้ายศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ภายใน
พ้ืนที่เป็นดินขรุขระ อากาศร้อน เกิดฝุ่นเมื่อลม
พัด ได้รับฝุ่นจากถนน พรรณไม้ที่พบบริเวณนี้ 
ได้แก่ ตะเบเหลือง 
3 .  พ้ื น ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล จ า ก ล ม ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีลมพัดมาสู่ พ้ืนที่ 
อาจจะท าให้ต้นไม้เฉาได้ 
4. ติดกับทางสัญจรหลักภายในโครงการ ท าให้
เข้าถึงพ้ืนที่ได้สะดวก พ้ืนที่ใช้ระบบน้ าสูบจาก
บ่อน้ าของโครงการ ไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาคทั่วถึง
พ้ืนที่ ระบบระบายน้ าเป็นพ้ืนที่มีบ่อน้ าล้อมรอบ
จึงไม่มีปัญหาการระบายน้ า 
 
1. พ้ืนที่มีขนาด 4,231 ตร.ม. หรือ 2.65 ไร่  
พ้ืนที่ตั้งอยู่ตรงกลางของพ้ืนที่โครงการ มีอาณา
เขตติดต่อดังนี้ 
        ทิศเหนือ ติดกับบ่อน้ า 
        ทิศใต้ ติดกับบ่อน้ า 
        ทิศตะวันออก ติดกับทางสัญจรหลักใน
โครงการ 
        ทิศตะวันตก ติดกับทางสัญจรหลักใน
โครงการ 
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ตารางท่ี 3.3 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

Zone ข้อพิจารณา ลักษณะของพ้ืนที่ 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
2. สภาพพ้ืนที่และพืชพรรณเดิม 
3. สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 

2. ภายในพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมคือ อาคารศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 พรรณไม้ที่
พบ ได้แก่ ตะเบเหลือง ทองกวาว ราชพฤกษ์ 
มะม่วง จามจุรี มะพร้าว 
3. พ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นลมที่ พัดความหนาวเย็นมาในช่วงเดือน
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ มีผลกระทบพ้ืนที่ท า
ให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาได้ และพ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพา
ความชุ่มชื้นท าให้ฝนตกพัดมาในช่วงเดือน
กรกฎาคม - ตุลาคม มีผลกระท าให้พ้ืนที่โดนลม
และฝนแรง ภายในพ้ืนที่เป็นดิน สนามหญ้า และ
อาคารคอนกรีต 
4. ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ 
ท าให้การเข้าถึง พ้ืนที่สะดวก พ้ืนที่ใช้ระบบ
น้ าประปาและระบบสูญน้ าจากบ่อในพ้ืนที่
โครงการ ไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาคทั่วถึงพ้ืนที่  
ระบบระบายน้ าเป็นพื้นที่มีบ่อน้ าล้อมรอบจึงไม่มี
ปัญหาการระบายน้ า 
 
1. พ้ืนที่มีขนาด 3,676 ตร.ม. หรือ 2.30 ไร่ 
พ้ืนที่ตั้งอยู่ตรงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่
โครงการ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
        ทิศเหนือ ติดกับอาคารหมู่เรือนไทย 
        ทิศใต้ ติดกับทางสัญจรหลักในโครงการ 
        ทิศตะวันออก ติดกับทางสัญจรหลักใน
โครงการ 
        ทิศตะวันตก ติดกับบ่อน้ า 
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ตารางท่ี 3.3 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

Zone ข้อพิจารณา ลักษณะของพ้ืนที่ 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
2. สภาพพ้ืนที่และพืชพรรณเดิม 
3. สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 

2. ภายในพ้ืนที่ไมม่ีสิ่งปลูกสร้างเดิม พรรณไม้ที่
พบ ได้แก่ มะม่วง 
3. พ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง
เฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นท าให้ฝนตก
พัดมาในช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม มีผล
กระท าให้พ้ืนที่โดนลมและฝนแรง ภายในพ้ืนที่
เป็นดินมีวัชพืชขึ้นทั่วไป 
4. ติดกับทางสัญจรหลักภายในพ้ืนที่โครงการ 
ท าให้การเข้าถึงพ้ืนที่สะดวก ระบบสูญน้ าจาก
บ่อในพ้ืนที่โครงการ ไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาคทั่วถึง
พ้ืนที่ ระบบระบายน้ าเป็นพ้ืนที่มีบ่อน้ าล้อมรอบ
จึงไม่มีปัญหาการระบายน้ า 
 
1. พ้ืนที่มีขนาด 2,377 ตร.ม. หรือ 1.49 ไร่ พ้ืนที่
ตั้งอยู่ตรงทิตตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ มีอาณา
เขตติดต่อดังนี้ 
        ทิศเหนือ ติดกับบ่อน้ า 
        ทิศใต้ ติดกับบ่อน้ า 
        ทิศตะวันออก ติดกับทางสัญจรหลักใน
โครงการ 
        ทิศตะวันตก ติดกับศูนย์ถ่ายเทคโนโลยี
การสหกรณ์ที่ 1 
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ตารางท่ี 3.3 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

Zone ข้อพิจารณา ลักษณะของพ้ืนที่ 
D 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ภายในพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม คือ อาคารหมู่
เรือนไทย พรรณไม้ที่พบ ได้แก่ มะม่วง  
3. พ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง
เฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นท าให้ฝนตก
พัดมาในช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม มีผล
กระท าให้พ้ืนที่โดนลมและฝนแรง ภายในพ้ืนที่
เป็นดินมีวัชพืชขึ้นทั่วไป 
4. ติดกับทางสัญจรหลักภายในพื้นที่โครงการ 
ท าให้การเข้าถึงพ้ืนที่สะดวก ระบบน้ าประปา
และระบบสูบน้ าจากบ่อในพ้ืนที่โครงการ ไฟฟ้า
จากส่วนภูมิภาคทั่วถึงพ้ืนที่ ระบบระบายน้ าเป็น
พ้ืนที่มีบ่อน้ าล้อมรอบจึงไม่มีปัญหาการระบาย
น้ า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : พ้ืนที่แต่ละโซนในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.49 
สัญลักษณ ์:  
 

 

 

 

3.3 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 
 การศึกษาในด้านของผู้ใช้โครงการได้ศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงและจากการท า

แบบสอบถาม โดยแบ่งผู้เข้าใช้โครงการออกเป็นสองกลุ่มคือผู้ใช้ประจ าและผู้ใช้ชั่วคราว 

3.3.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ า คือเจ้าหน้าที่ท างานประจ าในส านักงานที่มีการใช้พ้ืนที่ในส่วนตัว
อาคารที่คอยให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการมีการใช้พ้ืนที่ทุกวันจันทร์  ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 
16.30 น. รับประทานอาหารเวลา 12.00 - 13.00 น. และหลังเลิกงานจะใช้เวลาช่วง 16.30-18.00น. 
ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพักผ่อน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท างานตลอด 24 ชั่วโมง ใน
การศึกษาผู้ใช้ประจ าในพ้ืนที่โครงการนั้นพบว่าบุคลากรใช้พ้ืนที่ในส่วนของตัวอาคาร  ซึ่งมีจ านวน
เจ้าหน้าที่ท้ังหมด 20 คน โดยแบ่งได้ดังนี้  

Zone A 

Zone D 

Zone C 

Zone B 

Zone A Zone C 

Zone D Zone B 
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1) ข้าราชการ  จ านวน 4 คน  
2) ลูกจ้างประจ า  จ านวน 7 คน  
3) พนักงานราชการ  จ านวน 3 คน  
4) แม่บ้าน คนดูแลสวน จ านวน 3 คน  
5) ผู้รักษาความปลอดภัย จ านวน 3 คน  

รวม   จ านวน 20 คน  

  3.3.1.1 รูปแบบค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

   1) ข้อมลูเฉพาะบุคคล เช่น ต าแหน่งงาน ฯลฯ 

   2) วันและเวลาการเข้าใช้พื้นที่ 

   3) ความต้องการเกี่ยวกับพ้ืนที่ เช่น มีแผนจะปรับปรุงภูมิทัศน์หรือไม่ 

   4) พฤติกรรมการท างานที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ออกแบบ 

   5) ความสนใจและกิจกรรมที่ชื่นชอบ 

   6) การใช้ประโยชน์ของอาคารต่างๆ 

   7) บุคคลที่เข้ามาใช้พื้นที่โครงการ 

  การสัมภาษณ์แบบจงเจาะโดยเจาะจงในกลุ่มของผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่และความต้องการของเจ้าหน้าที่ท างานประจ าในศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จ านวน 2 คน คือ คุณวรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ (ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2) และคุณณรงค์ ยี่หวา (นักทรัพยากรบุคคลช านาญกาและรักษาการแทน
ผู้อ านวยการ) โดยใช้ค าถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่ท างานในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ที่ 2  ในเวลาปฏิบัติหน้าที่และนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่  

จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ใช้ประจ าอยู่ในช่วงวัยท างาน มีความต้องการพ้ืนที่
พักผ่อนหลังจากเครียดจากการท างาน เช่น การนั่งพักผ่อน จากการศึกษาเอกสารพบว่าช่วงวัยท างาน
มีความต้องการความเป็นส่วนตัวมีระเบียบชีวิตมากขึ้นมีชีวิตที่มีเวลาก าหนดมีสิ่งต้องรับผิดชอบมาก
ขึ้นท าให้เกิดความเครียดเป็นช่วงที่มีการเริ่มสร้างครอบครัว สร้างฐานะซึ่งจะมีความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มคนที่ต่างกัน เนื่องจากความต้องการของผู้อ านวยการต้องการที่จะจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และสวนสมุนไพร เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ได้ประโยชน์กับศูนย์การเรียนรู้และสวนสมุนไพร 
รวมถึงการน าเอาความรู้ไปพัฒนาต่อยอด 

 3.3.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือผู้ที่เข้ามาฝึกอบรมในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 

และผู้ที่มาเช่าพ้ืนที่ห้องประชุมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่โครงการ

เป็นครั้งคราว โดยจากการศึกษานี้ได้ศึกษาจากแบบสอบถาม 100 ชุด และการใช้สุ่มตัวอย่าง 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการสังเกตจากการเข้าไปร่วมท ากิจกรรมกับผู้ใช้ชั่วคราว คือการเข้า

ร่วมการฝึกการอบรมกับผู้ใช้ชั่วคราวเป็นเวลา 1 วัน  

  ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้จ านวนประชากรที่อยู่ในการให้บริการของศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 แห่งนี้ และการศึกษาจากจ านวนผู้ที่เข้าฝึกอบรมและประชุม เพ่ือให้

การศึกษาครั้งนี้ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2 มากท่ีสุด 

ก าหนดขนาดประชากรเป็นจ านวน (ดังตารางที ่3.4) ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.4 แสดงจ านวนผู้ฝึกการอบรมในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ประจ าปี 2559 

วันที่ ชื่อโครงการ จ านวนวัน จ านวนคน 
16 - 18 พ.ย. 58 กรรมการสหกรณ์ประจ าจังหวัดลพบุรี 3 53 
21 - 23 พ.ย. 58 กรรมการสหกรณ์ประจ าจังหวัดสระบุรี 3 50 
28 - 30 พ.ย. 58 กก.ภาคเกษตร 3 40 
2 - 4 ธ.ค. 58 ฝ่ายจัดการสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี 3 70 
7 - 9 ธ.ค. 58 ผู้ตรวจสอบ 3 50 
14 - 16 ธ.ค. 58 ฝ่ายจัดการสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี 3 67 
26 - 28 ก.พ. 59 การใช้ข้อมูลสหกรณ์ 3 45 
5 - 9 ก.ย. 59 ผู้ท าบัญชี 3 38 
ม.ค. - ธ.ค. 59 การใช้ห้องประชุม - 699 
  รวม 1,112 

ที่มา : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 (2559) 

  3.3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
   การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้ใช้ชั่วคราว คือ แบบสอบถาม
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
   1) ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม และการใช้พ้ืนที่ของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 เพ่ือให้ทราบถึงสถานะภาพของผู้กรอกแบบสอบถามและเพ่ือให้
ทราบถึงช่วง วัน เวลา ในการเข้ามาใช้พ้ืนที่ของโครงการ 
   2) ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมและความต้องการสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงและสิ่งที่ควรเพิ่มเติม 
   3) ข้อมูลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 เพ่ือก าหนดรูปแบบของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้น 
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3.3.2.2 จากการแจกแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ 
   1) ข้อมูลทั่วไป 
    (1) การศึกษากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว พบว่า กลุ่มประชากรส่วน
ใหญ่ของผู้ที่มาฝึกอบรมที่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 70 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 30  
    (2) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้ที่มาฝึกอบรมที่มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 20 สมรส คิดเป็นร้อยละ 80 
    (3) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้ที่มาฝึกอบรมมีอายุ
ระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 5 ช่วงอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 ช่วงอายุ 41 - 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 40 และ ช่วงอายุ 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรที่ส ารวจ 
    (4) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของผู้ที่มาฝึกอบรมส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 95 และอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 5 
ของประชากรที่ส ารวจ 
    (5) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่ครั้งแรก คิดเป็นร้อย
ละ 95 และ นานๆใช้ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรที่ส ารวจ 
    (6) การเดินทางมาของกลุ่มประชากร พบว่า เดินทางมา
ด้วยรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 70 และ อ่ืนๆ คือ อาศัยผู้ที่มีรถมาเนื่องจากมาจากหมู่บ้านเดียวกัน คิด
เป็นร้อยละ 30  
    (7) ช่วงเวลาที่ผู้ใช้เข้ามาใช้พื้นที่โครงการ พบว่า ช่วงเวลา
ที่ 08.00 - 17.00 น. คิดเป็นร้อยละ 95 และช่วงเวลาที่ 08.00 - 11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 5  
   2) ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการแบบพักผ่อนและสิ่งอ านวย
ความสะดวกในพ้ืนที่ที่ต้องการเพิ่ม  
    (1) กิจกรรมนันทนาการแบบพักผ่อนที่ต้องการให้เพ่ิมใน
พ้ืนที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จากกลุ่มประชากรที่ส ารวจ พบว่า พ้ืนที่พักผ่อนรอบ
พ้ืนที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 90  
    (2) สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จากประชากรที่ส ารวจ พบว่า 
  พ้ืนที่พักผ่อนขณะพักการอบรม  ร้อยละ 80  ต้องการมากที่สุด  
  พ้ืนที่สวนรอบอาคาร  ร้อยละ 70  ต้องการมาก 
  พ้ืนที่เตรียมอาหารนอกอาคาร ร้อยละ 30  ไม่ต้องการ 
  ม้านั่ง    ร้อยละ 90  ต้องการมากที่สุด 
  พ้ืนทางเดินเท้า  ร้อยละ 60  ต้องการ 
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3) ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้น 
    (1) ศูนยการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จากประชากรที่
ส ารวจพบว่า  
  แปลงเกษตรทฤษฎีใหม ่ ร้อยละ 60  ต้องการ 
  รูปแบบแปลงเกษตรหมายเลย 3 ร้อยละ 60  ต้องการ 
    (2) สวนสมุนไพรรอบอาคารหมู่เรือนไทย จากประชากรที่
ส ารวจ พบว่า 
  พืชสมุนไพรใกล้ตัว  ร้อยละ 70  ต้องการมาก 
  ป้ายให้ความรู้  ร้อยละ 50  ต้องการ 
  พ้ืนที่พักผ่อน  ร้อยละ 60  ต้องการ 
                  
 จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปความต้องการส าหรับผู้ใช้ที่มาฝึกอบรมการจาก

การศึกษามาจากแบบสอบถาม 100 ชุด พบว่าประชาชนที่ใช้พ้ืนที่ต้องการให้มีพ้ืนที่พักผ่อน  สิ่ง

อ านวยความสะดวก เช่น ม้านั่ง พ้ืนที่พักผ่อน เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่ 

คือ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ต้องการแปลงเกษตรในแบบที่ 3 และสวนสมุนไพรรอบอาคาร 

กิจกรรมและความต้องการเป็นตัวก าหนดเพ่ือการท าแบบสอบถาม  เป็นค าถามที่หลากหลายท าให้

สามารถเรียงล าดับหรือสิ่งที่ต้องการมากที่สุด 

  3.3.2.3 การสังเกต จากการสังเกตที่ได้ไปร่วมอบรมในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ที่ 2 เป็นเวลา 1 วัน พบว่าผู้ที่มาฝึกอบรมจะมาในช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น. โดย

ตลอดเวลาที่มาอบรมจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่โครงการตลอดเวลา ระหว่างช่วงพักทานของว่างจะใช้พ้ืนที่

ภายในตัวอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 และภายในห้องประชุมเนื่องจากภายนอก

อาคารไม่มีพ้ืนที่นั่งพักผ่อนและอากาศร้อน เนื้อหาที่ใช้อบรมยังมีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม่เพ่ือจะปลุกฝังให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชทนแทนการปลูกข้าว เนื่องจากปัญหาทางด้านน้ าที่ใช้ใน

การเกษตรปีนี้ประสบปัญหาแห้งแล้ง ในเวลาพักเที่ยงก็จะทานอาหารในอาคารหมู่เรือนไทยและ

อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ส่วนใหญ่จะใช้เวลาพักการอบรมในอาคาร 
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ตารางท่ี 3.5 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

ประเภท พฤติกรรม ความต้องการ 
1 . ผู้ ใ ช้ ป ร ะ จ า  มี
จ านวน 20 คน สุ่ม
การสัมภาษณ์ 2 คน 
คือ  
คุณวรนุช อิงคโรจน์
ฤทธิ์  
(ผู้ อ านวยการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ที่ 2)  
คุณณรงค์ ยี่หวา  
(นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการรักษาการ
แทนผู้อ านวยการ) 
 
 
 
 
 
 
2. ผู้ใช้ชั่วคราวที่มา
ฝึกอบรบ/ประชุม 

มีการใช้ พ้ืนที่ทุกวันจันทร์  ถึงวันศุกร์ 
เวลา  08.30 - 16.30 น . และมีการใช้
พ้ืนที่ภายในอาคารรับประทานอาหาร
เวลา 12.00 - 13.00 น. แต่มีบางส่วนไป
ทานข้างนอก ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการ
พักผ่อนภายในตัวอาคาร เนื่ องจาก
ภายนอกไม่มีที่พักผ่อน และเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยท างานตลอด 24 
ชั่วโมง หลังเลิกงานบางส่วนท างานต่อ
และบางส่วนกลับบ้านตามปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะพฤติกรรมที่มาฝึกอบรมจะมาใน
ช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น. โดยตลอดเวลา
ที่มาอบรมจะใช้เวลาอยู่ในพ้ืนที่โครงการ
ตลอดเวลา ระหว่างช่วงพักทานของว่าง
จะใช้พ้ืนที่ภายในตัวอาคารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 และภายใน
ห้องประชุมเนื่องจากภายนอกอาคารไม่
มีพ้ืนที่นั่งพักผ่อนและอากาศร้อน 

1.  จั ด ให้มี พ้ืนที่ นั่ ง พักผ่ อน
รอบตัวอาคารเพ่ิมและจัดให้มี
พื ช พร รม รอบๆ อา คา ร ใ ห้
สวยงามเพ่ือคลายเครียดและ
เกิดร่มเงา รวมถึงจัดสร้างพ้ืนที่
เตรียมอาหารนอกอาคาร 
2.  จัดสร้ างศูนย์การเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ว่าง
เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์กับผู้ที่
ฝึ ก อบ ร ม โ ด ย เ ฉ พ า ะก ลุ่ ม
เกษตรกร 
3. สวนสมุนไพรรอบอาคารหมู่
เรือนไทยให้ร่มรื่นและสวยงาม
รวมถึงพ้ืนที่พักผ่อนรอบอาคาร
หมู่เรือนไทย 
4. ลานจัดกิจกรรมหน้าอาคาร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ท่ี 2  
 
1. พ้ืนที่พักผ่อนขณะพักการ
อบรมนอกอาคาร 
2. จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
3. สวนสมุนไพรรอบอาคารหมู่
เรือนไทยให้ร่มรื่นและสวยงาม
รวมถึงพ้ืนที่พักผ่อนรอบอาคาร
หมู่เรือนไทย 
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3.4 การสรุปศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ 

 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพท าให้เราทราบถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัด ๆ รวมถึงการเข้าใช้

พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่โครงการเพ่ือทราบถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของพื้นที่โครงการ รวมถึงการ

น าไปต่อยอดพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ของพื้นที่นั้น (ดังตารางที่ 3.6) 

ตารางท่ี 3.6 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

Site Characteristics Program Potential Program Development 
พ้ื นที่  Zone A เ ป็ น พ้ื นที่ อ ยู่
บริเวณด้านหน้าโครงการด้าน
ทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับ 
Zone B ซึ่ งประกอบไปด้ วย 
ป้ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ที่  2 และเสาธง 
ลักษณะพ้ืนที่ โดยทั่ ว ไปเป็น
พ้ืนที่อยู่ติดกับถนนสัญจรหลักที่
เ ป็ นทา ง เ ข้ า ออกของ พ้ืนที่
โครงการมีต้นตะเบเหลืองที่ให้
ร่มเงาริมบ่อน้ า บริ เวณพ้ืนที่
เป็น พ้ืนที่ โล่ ง ใช้จั ดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น งานเลี้ ยงในกลุ่ม
ส ห ก ร ณ์  ง า น เ ก ษี ย ณ อ า ยุ
ราชการฯ จัดอยู่ในพ้ืนที่สภาพ
พ้ืนที่เป็นดินทั้งหมด ผลกระทบ 
คือ ในฤดูฝนท าให้พ้ืนที่เฉอะ
แชะท าให้เข้าใช้พ้ืนที่โครงการ
ไม่ได้ เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดด
ตลอดทั้งวันค่อนข้างร้อนเพราะ
ไม่มีร่มเงาเลย มีลมพัดตลอดทั้ง
วันเนื่องจากเป็นพื้นที่โล่ง 
 

พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น งาน
เลี้ ย ง ในกลุ่ ม สหกรณ์  ง าน
เกษียณอายุราชการฯ ดังนี้ควร
จัดภูมิทัศน์บริ เวณพ้ืนที่นี้ ให้
สวยงามเป็นระเบียบและลด
เสียงรบกวนจากถนน ปิดกัน
รอบบ่อน้ า เ พ่ือให้ เกิดความ
ปล อด ภั ย แ ก้ ผู้ ที่ เ ข้ า ม า ใ ช้
กิจกรรม 

พ้ืนที่ Zone A ประกอบด้วย 
1. ป้ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ที่ 2  
2. เสาธงสภาพพ้ืนที่เป็นดินมี
วัชพืชขึ้นในพ้ืนที่ พ้ืนที่ติดกับ
ถนนใหญ่จึงท าให้มีฝุ่น ดังนั้น
ควรจัดภูมิทัศน์ภายในบริเวณนี้
ให้สวยงามสามารถป้องกันฝุ่น
และท าลานกิจกรรมเพ่ือความ
สะดวกในการใช้พ้ืนที่ 
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ตารางที่ 3.4 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ (ต่อ) 

Site Characteristics Program Potential Program Development 
พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่ติดกับ 
Zone A และ Zone C พ้ืนที่อยู่
ตรงกลางของพ้ืนที่โครงการ ซึ่ง
ประกอบด้วย อาคารส านักงาน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 2 ห้องน้ า หอประชุม
พ้ืนที่ส่วนนี้ เป็นส่วนให้บริการ
ใช้ส าหรับการรับรอง ประชุม
ภายในองค์กร ฝึกอบรมแก่กลุ่ม
สหกรณ์ต่างละจังหวัด และผู้มา
ขอใช้ห้องประชุม สามารถเข้า
ไปใช้พ้ืนที่ได้สะดวก เนื่องจากมี
ท า ง สั ญ จ ร  โ ด ย ร อ บ พ้ื น ที่
โครงการมีอากาศถ่ายเทสะดวก
เพราะพ้ืนที่โล่งติดกับบ่อน้ าและ
ได้รับลม มีพรรณไม้เดิมที่อยู่ใน
พ้ืนที่ ต้นราชพฤกษ์ ทองกวาว 
ตะเบเหลือง จามจุรี มะพร้าว 
และมะม่วง อยู่บริเวณด้านข้าง
ขอ งอ าคา ร  ใน ร่ ม เ ง า ไ ด้ ดี  
ด้านข้างอาคารทั้งสองฝั่งเป็น
พ้ืนที่โล่ง การเข้าใช้พ้ืนที่เป็น
พนักงานภายในองค์และกลุ่ม
ส ห ก ร ณ์ เ พ่ื อ เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม 
ฝึกอบรม ดังนั้น พ้ืนที่นี้จึ งไม่
เหมาะสมที่อยู่ใกล้กิจกรรมที่ส่ง
เสียงดังรบกวนส าหรับ พ้ืนที่
พักผ่อนมีม้านั่ง 1 ชุด และพ้ืนที่
ในการเตรียมอาหารให้กับผู้
ฝึกอบรมรวมถึงห้องน้ าไม่พอ 

พ้ื นที่ บ ริ เ วณนี้ เ ป็ น พ้ื นที่ ที่  
พนั ก ง านและผู้ ที่ ม าติ ดต่ อ
ราชการใช้บริการมากที่สุ ด 
เป็นสถานที่ต้อนรับของพ้ืนที่
โครงการนี้ ทั้งท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่น จัดการประชุม ฝึกอบรม
กลุ่ ม สหกรณ์  จึ ง ค่ อนข้ า ง
ต้องการความเงียบสงบ มีโรง
จอดรถ สถานที่พักผ่อน ดังนั้น
พ้ืนที่โซนนี้อยู่ติดกับบ่อน้ าทั้ง
สองข้างและเป็นพ้ืนที่แรกที่ผู้
ที่มาใช้พ้ืนที่พบ ควรมีการจัด
ภูมิทัศน์รอบอาคารและพ้ืนที่
พักผ่อนข้างบ่อน้ า เพ่ิมความ
ส ว ย ง า ม ร ว ม ถึ ง ส ร้ า ง     
บรรยายกาศริมน้ าที่ ดี รอบ
อาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ Zone B ประกอบด้วย 
1 .  อ า ค า ร ศู น ย์ ก า ร ถ่ า ย
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  2 
เป็นสถานที่ ติ ดต่อราชการ
ต่างๆ และจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
มีสวนหย่อมประกอบด้วย ต้น 
ตะเบเหลือง จามจุรี มะพร้าว 
ต้นไม้บริเวณมีน้อยท าให้ส่งผล
ให้ตัวอาคารร้อน ดังนั้นควรมี
การจัดภูมิทัศน์รอบอาคารเพ่ือ
ลดความภายในอาคารและเป็น
พ้ืน พักผ่ อน  นอกจากนี้ ยั ง
จัดสร้างพ้ืนที่เตรียมอาหารและ
เก็บของอีกด้วย 
2. โรงจอดรถ อยู่บริเวณทิศ
ตะวันออกของอาคารศูนย์การ
ถ่ายเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
ซึ่งพ้ืนที่ได้รับแสงตลอดทั้งวัน
ท าให้รถที่มาจอดร้อน ดังนั้น
ควรมีการจัดภูมิทัศน์เพ่ือให้ร่ม
เงาแก่โรงจอดรถ 
3. สถานที่ พักผ่อน จากเดิม
ส าหรับพ้ืนที่ผ่อนมีชุดม้านั่งไม่
เพียงพอต่อผู้ ใช้ พ้ืนที่และอยู่
ด้านหน้าของอาคารศูนย์การ
ถ่ายเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
ทั้งสองข้าง ในช่วงหน้าฝนดิน
เฉอะแชะท าให้เข้าใช้พ้ืนที่ไม่ได้ 
ดังนั้นควรมีการจัดภูมิทัศน์ให้
สวยงามโดยเพิ่มทางเดินเท้า 
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ตารางที่ 3.4 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ (ต่อ) 

Site Characteristics Program Potential Program Development 
 
 
 
พ้ื นที่  Zone C เ ป็ น พ้ื นที่ อ ยู่
บริเวณด้านทิศใต้เป็นพ้ืนที่ติด
กับ Zone B และ Zone D ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ศาลประจ า
ศูนย์การถ่ายเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่  2   เป็น พ้ืนที่ โ ล่ ง 
ลักษณะพ้ืนที่ โดยทั่ ว ไปเป็น
พ้ืนที่อยู่ติดกับถนนสัญจรหลัก 
พ้ืนที่โครงการมีต้นมะม่วงที่ให้
ร่ม เงาบริ เวณท้ายของ พ้ืนที่  
พ้ืนที่อยู่ติดกับบ่อน้ า พ้ืนที่ที่มี
ระดับต่ ากว่าพ้ืนที่ Zone A, B, 
และ D พ้ืนที่ ไ ด้ รั บแสงแดด
ตลอดทั้งวัน มีลมผ่านสะดวก
เพราะโดยรอบเป็นพ้ืนที่ โล่ ง 
พ้ืนที่มีวัชพืชขึ้นทั่วพื้นที่   
 
พ้ืนที่ Zone D เป็นพ้ืนที่ติดกับ 
Zone C พ้ืนที่อยู่ทางด้านทิศ
ต ะ วั น ต ก ซึ่ ง ป ร ะก อ บ ด้ ว ย 
อาคารหมู่เรือนไทย ลักษณะ
พ้ืนที่โดยทั่วไป เป็นพ้ืนที่ที่ติด
ถนนสัญจรหลัก พ้ืนที่มีพรรณ
ไม้เดิมอยู่ คือ ต้นมะม่วง พ้ืนที่
ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน มีลม
พัดผ่านสะดวกเพราะโดยรอบ 

 
 
 
พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ว่าง โล่ง 
เหมาะสมที่จะจัดสร้างศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ดังนั้น
ควรมีการจัดภูมิทัศน์ภายใน
พ้ืนที่และจัดแบ่งพ้ืนที่ให้ตรง
กับหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนที่บริเวณนี้ เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ใน
การรับประทานอาหารเย็นหรือ
จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นพ้ืนที่
ควรมีการจัดภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น
และสวยงาม ภายในอาคารหมู่
เรือนไทยมีกระบะปลูกต้นไม้
ขนาด 1.50 x 3.00 ม. จ านวน 
8 กระบะ และบริเวณโดยรอบ
ควรมีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

ภายในพ้ืนที่พักผ่อนเพ่ือให้เข้า
ใช้พื้นที่ได ้
 
พ้ืนที่ Zone C ประกอบด้วย 
1. ศาลประจ าศูนย์การถ่าย
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  2 
ควรจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
2. พ้ืนที่ว่าง ควรจัดสร้างศูนย์
การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
โดยแบ่งพ้ืนที่แบ่งสัดส่วนและ
จัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนที่ Zone D ประกอบด้วย 
1 . อ า ค า ร ห มู่ เ รื อ น ไ ท ย 
เนื่องจากเป็นอาคารที่มีการจัด
กิจกรรม มีคนเข้าใช้งาน ดังนั้น
ภายในควรมีการจัดภูมิทัศน์ให้
สวยงามแก่การเข้าใช้พื้นที่ 
2. พ้ืนที่ว่างบริเวณโดยรอบ
อาคารหมู่เรือนไทย ควรมีการ 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ (ต่อ) 

Site Characteristics Program Potential Program Development 
เป็ นบ่ อน้ า พ้ืนที่ โ ล่ ง  พ้ืนที่ มี
ปัญหาเรื่อง ดินสไลด์เนื่องจาก
พ่ึงท าการถ่มท่ี 

หรือจัดภูมิทัศน์ที่เก่ียวข้องกับ
ศูนย์การเรียนรู้เนื่องจากพ้ืนที่
ติดกันและมีความสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 

จัดภูมิทัศน์ที่ ใ ห้ ร่ ม เ งาและ
สวยงามส่งเสริมสถาปัตยกรรม
ที่มีการสวยงามอยู่แล้วรวมถึง
จัดพ้ืนที่พักผ่อน พ้ืนที่โดยรอบ
บ่อน้ าจึงควรมีการจัดภูมิทัศน์
ให้สวยงามและปิดกั้นบริเวณ
บ่ อ น้ า เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
ปลอดภัยของผู้เข้าใช้พื้นที่ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง : ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (Bubble Diagram) ภาพที่ 3.50 
สัญลักษณ ์: 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  
แสดง :  ภายในพ้ืนที่โครงการ Site Relation ภาพที่ 3.51 
สัญลักษณ ์: 
 
  
 
 

 

 

 

ปิดล้อมต้นไม้ 

เช่ือมโยงกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้  

สวนสมุนไพร 

ต าแหน่งน้ า 
ต าแหน่งถนน ส่วนพื้นที่ต้อนรับ พักผ่อน 

ส่วนบริการ 

ส่วนโชว ์สวนหย่อม 

ปิดล้อมรั้ว 



บทท่ี 4 

ผลการออกแบบ 
 

4.1 ขั้นตอนการเสนอผลงานออกแบบ 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) ประกอบด้วย  

  - ควำมเป็นมำโครงกำร วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ ขอบเขตในกำรศึกษำ และ

กำรเข้ำโครงกำร 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พื้นที่ (Site Analysis) ประกอบด้วย 

- ที่ตั้งโครงกำร อำณำเขตติดต่อ ลักษณะดิน ลักษณะภูมิอำกำศ  และสภำพ

ภูมิอำกำศ 
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พื้นที่ (Site Analysis) ประกอบด้วย 

  - สิ่งก่อสร้ำงเดิม 

- พืชพรรณเดิมในโครงกำร  

- สภำพพ้ืนที่ปัจจุบัน 

 



 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พื้นที่ (Site Analysis) ประกอบด้วย 

  - ระบบสำธำรณูปโภค  

- ทัศนียภำพโครงกำร  

- รำยละเอียดผู้ใช้โครงกำร 
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ภาพที่ 4.5 กำรสังเครำะห์พ้ืนที่ (Site Systhesis) ประกอบด้วย 

  - Site Characterstics 

- Bubble Diagram  

- Site Relation 



 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 แนวควำมคิดหลัก (Main Concept) 
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ภาพที่ 4.7 แนวคิดด้ำนพืชพรรณ แนวคิดด้ำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง และ แนวคิดด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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ภาพที่ 4.8 ผังแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.9 ผังแม่บท (Detail Plan A) ประกอบด้วย 

  - Elevation Section A - A  
   - Perspective 
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ภาพที่ 4.10 ผังแม่บท (Detail Plan B) ประกอบด้วย 

  - Elevation Section A - A  
- Perspective 
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ภาพที่ 4.11  ผังแม่บท (Detail Plan C) ประกอบด้วย 

  - Elevation Section A - A  
- Perspective 
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ภาพที่ 4.12  ผังแม่บท (Detail Plan D) ประกอบด้วย 

  - Elevation Section A - A  
- Perspective 
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ภาพที่ 4.13  แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง ประกอบด้วย 

  - โครงสร้ำงโรงเก็บของ  

- โครงสร้ำงโรงเลี้ยงไก่ 
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ภาพที่ 4.14  แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง ประกอบด้วย 

  - โครงสร้ำงเพำะเห็ด  

- โครงสร้ำงโรงปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
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ภาพที่ 4.15 แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง ประกอบด้วย 

- โครงสร้ำงซุ้มทำงเข้ำสวนสมุนไพร  

- โครงสร้ำงซุ้มไม้เลื้อย 
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ภาพที่ 4.16 แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง ประกอบด้วย 

- รำยกำรประกอบกำรปลูกต้นไม้  

- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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ภาพที่ 4.17 ทัศนียภำพภำยในโครงกำร 

 



4.2 งานประมาณราคา

ตารางที ่4.1 งานประมาณราคางานภมูิทัศนด์าดแข็ง (Hardscape) Zone A

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 900.00 ตร.ม.

900.00  ตร.ม -             25.00        22,500.00  22,500.00         

45.00    ลบ.ม. 360.00      16,200.00    91.00        4,095.00    20,295.00         

90.00    ลบ.ม. 1,630.00    146,700.00  436.00      39,240.00  185,940.00       

900.00  ตร.ม. 25.00        22,500.00    -           22,500.00         

765.35  ตร.ม. 500.00      382,675.00  100.00      76,535.00  459,210.00       

251.58  ตร.ม. 500.00      125,790.00  100.00      25,158.00  150,948.00       

68.73    ตร.ม. 180.00      12,371.40    100.00      6,873.00    19,244.40         

2 207.87  ตร.ม. 500.00      103,935.00  100.00      20,787.00  124,722.00       

1,005,359.40     

เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม.

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน(บาท)

ลานอเนกประสงค์

งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัด

ทรายหยาบหนา 0.05 ม.

คอนกรีตหนา 0.10 ม.

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

ผิวทรายล้างสี ขาว

ผิวทรายล้างสี ส้ม

ไม้แบบ 50%

พื้นทางเดินทรายล้างสีขาว เบอร์ 4 
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ตารางที ่4.2 งานประมาณราคางานภมูิทัศนด์าดแข็ง (Hardscape) Zone B

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 9.00 เหมา 30,000.00  270,000.00  -           270,000.00       

2 222.62  ตร.ม. 500.00      111,310.00  100.00      22,262.00  133,572.00       

3 24.00    เมตร 1,450.00    34,800.00    250.00      6,000.00    40,800.00         

444,372.00       

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

ศาลา

ทางเดินพื้น คสล. ผิวทรายล้างสีขาว

ที่นั่งคสลขดัมัน

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

122



ตารางที ่4.3 งานประมาณราคางานภมูิทัศนด์าดแข็ง (Hardscape) Zone C

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 0.278 ลบ.ม. 1,630.00    453.14        436.00  121.21      574.35           

2 5.54 กก. 10.60        58.72         1.70      9.42         68.14            

3 0.17 กก. 30.00        5.10           -           5.10              

4 0.77 ตรม. 180.00       138.60        100.00  77.00        215.60           

5 0.19 กก. 25.00        4.75           -           4.75              

6 0.06 ลบ.ม. 360.00       21.60         91.00    5.46         27.06            

-            -           -                

1 2.52      ลบ.ม. 1,630.00    4,107.60     436.00  1,098.72    5,206.32        

2 2.52      ตรม. 360.00       907.20        91.00    229.32      1,136.52        

3 16.87    ตรม. 245.00       4,133.15     89.00    1,501.43    5,634.58        

4 23.63    ตรม. 58.00        1,370.25     82.00    1,937.25    3,307.50        

5 12.00    เมตร -            -           -                

6 25.20    ตรม. 25.00        630.00        -           630.00           

ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ

ผนังกอ่อิฐ

รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

โครงสร้างฐานราก

คอนกรีตส าเร็จรูป

เหล็ก RB 9 

ลวดผูกเหล็ก

ไม้แบบ

ค่าแรงงาน

โรงปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก

ตะปู

ทรายบดอัด

โครงสร้างพื้น

พื้น คสล.

ทรายหยาบ

ล าดับ รายละเอียดงาน

ฉาบเรียบ

เสาไม้ 6"x 6"

WM#4 @ 0.20
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ตารางที ่4.3 งานประมาณราคางานภมูิทัศนด์าดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

7 1.07      ตร.ม. 180.00       192.60        100.00  107.00      299.60           

8 0.27      กก. 30.00        8.01           -           8.01              

-            -           -                

1 36.72    ตร.ม. 335.00       12,301.20   50.00    1,836.00    14,137.20       

2 36.72    ตร.ม. 58.00        2,129.76     -           2,129.76        

3 45.90    เมตร 207.50       9,524.25     -           9,524.25        

4 43.20    เมตร 140.00       6,048.00     -           6,048.00        

5 9.50      เมตร 207.50       1,971.25     -           1,971.25        

6 9.50      เมตร 207.50       1,971.25     -           1,971.25        

7 7.20      เมตร 207.50       1,494.00     -           1,494.00        

8 4.00      ตร.ม. 94.00        376.00        -           376.00           

54,769.24       

ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

ตะปู

โครงสร้างหลังคา

หญ้าคา

หลังคาเมทัลชีส

จนัทัน 1 1/2" x 6"

แป 1 1/2 x 3"

ขือ่ 1 1/2 x 6"

อะเส 1 1/2 x 6"

อกไก ่1 1/2 x 6"

ไม้แบบ 50%

รวม

ซีเมนต์บอร์ด

ล าดับ รายละเอียดงาน
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ตารางที ่4.3 งานประมาณราคางานภมูิทัศนด์าดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 0.278 ลบ.ม. 1,630.00    453.14        436.00  121.21      574.35           

2 5.54 กก. 10.60        58.72         1.70      9.42         68.14            

3 0.17 กก. 30.00        5.10           -           5.10              

4 0.77 ตร.ม. 180.00       138.60        100.00  77.00        215.60           

5 0.19 กก. 25.00        4.75           -           4.75              

6 0.06 ลบ.ม. 360.00       21.60         91.00    5.46         27.06            

-            -           -                

1 1.05      ลบ.ม. 1,630.00    1,711.50     436.00  457.80      2,169.30        

2 1.05      ลบ.ม. 25.00        26.25         -           26.25            

3 1.05      ตร.ม. 360.00       378.00        91.00    95.55        473.55           

4 27.60    ตร.ม. 245.00       6,762.00     89.00    2,456.40    9,218.40        

5 55.20    ตร.ม. 58.00        3,201.60     82.00    4,526.40    7,728.00        

โครงสร้างพื้น

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

ลวดผูกเหล็ก

ไม้แบบ

ตะปู

ทรายบดอัด

ทรายหยาบ

พื้น คสล.

WM#4 @0.20 

โรงเลี้ยงไก่ไข ่- ไก่เน้ือ 

โครงสร้างฐานราก

คอนกรีตส าเร็จรูป

เหล็ก RB 9 

ผนังกอ่อิฐ

ฉาบเรียบ
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ตารางที ่4.3 งานประมาณราคางานภมูิทัศนด์าดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

5 12.00    เมตร -            -           -                

6 95.40    เมตร 85.00        8,109.00     65.00    6,201.00    14,310.00       

7 31.75 ตร.ม. 18.00        571.50        -           571.50           

8 1.07 ตร.ม. 180.00       192.60        100.00  107.00      299.60           

9 0.27 กก. 25.00        6.75           -           6.75              

1 36.72    ตร.ม. 335.00       12,301.20   50.00    1,836.00    14,137.20       

2 36.72    ตร.ม. 58.00        2,129.76     -           2,129.76        

3 45.90    เมตร 207.50       9,524.25     -           9,524.25        

4 43.20    เมตร 140.00       6,048.00     -           6,048.00        

5 9.50      เมตร 207.50       1,971.25     -           1,971.25        

6 9.50      เมตร 207.50       1,971.25     -           1,971.25        

7 7.20      เมตร 207.50       1,494.00     -           1,494.00        

8 4.00      ตร.ม. 94.00        376.00        -           376.00           

73,350.06       

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

เสาไม้ 6"x 6"

โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2"

ลวดตะขา่ยตะแกรง 1" @0.15

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ

หลังคาเมทัลชีส

หญ้าคา

แป 1 1/2 x 3"

ขือ่ 1 1/2 x 6"

อะเส 1 1/2 x 6"

อกไก ่1 1/2 x 6"

ซีเมนต์บอร์ด

จนัทัน 1 1/2" x 6"

ไม้แบบ (50%)

ตะปู

โครงสร้างหลังคา

รวม
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ตารางที ่4.3 งานประมาณราคางานภมูิทัศนด์าดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 0.278 ลบ.ม. 1,630.00    453.14        436.00  121.21      574.35           

2 5.54 กก. 10.60        58.72         1.70      9.42         68.14            

3 0.17 กก. 30.00        5.10           -           5.10              

4 0.77 ตรม. 180.00       138.60        100.00  77.00        215.60           

5 0.19 กก. 25.00        4.75           -           4.75              

6 0.06 ลบ.ม. 360.00       21.60         91.00    5.46         27.06            

-            -           -                

1 3.24      ลบ.ม. 413.00       1,338.12     -           1,338.12        

2 1.05      ลบ.ม. 360.00       378.00        -           378.00           

3 12.00    เมตร 4,500.00    54,000.00   -           54,000.00       

4 74.00    เมตร -            -           -                

5 1.00      ม้วน 2,150.00    2,150.00     -           2,150.00        

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

โรงเพาะเห็ด

โครงสร้างฐานราก

คอนกรีตส าเร็จรูป

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ

สแลนกรองแสง 80%

ตะปู

ทรายบดอัด

หินคลุก

ทรายปรับระดับ

เสาไม้ 6"x 6" 

โครงเคร่าไม้ 1 1/2" x 3" 

เหล็ก RB 9 

ลวดผูกเหล็ก

ไม้แบบ

โครงสร้างพื้น
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ตารางที ่4.3 งานประมาณราคางานภมูิทัศนด์าดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

6 1.00      บาน 1,545.00    1,545.00     153.00  153.00      1,698.00        

1 หลังคาเมทัลชีส 36.72    ตร.ม. 335.00       12,301.20   50.00    1,836.00    14,137.20       

2 หญ้าคา 36.72    ตร.ม. 58.00        2,129.76     -           2,129.76        

3 จนัทัน 1 1/2" x 6" 45.90    เมตร 207.50       9,524.25     -           9,524.25        

4 แป 1 1/2 x 3" 43.20    เมตร 140.00       6,048.00     -           6,048.00        

5 ขือ่ 1 1/2 x 6" 9.50      เมตร 207.50       1,971.25     -           1,971.25        

6 อะเส 1 1/2 x 6" 9.50      เมตร 207.50       1,971.25     -           1,971.25        

7 อกไก ่1 1/2 x 6" 7.20      เมตร 207.50       1,494.00     -           1,494.00        

8 ซีเมนต์บอร์ด 4.00      ตร.ม. 94.00        376.00        -           376.00           

171,460.89     

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ

รวม

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

ประตูส าเร็จรูป

โครงสร้างหลังคา
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ตารางที ่4.3 งานประมาณราคางานภมูิทัศนด์าดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 0.278 ลบ.ม. 1,630.00    453.14        436.00  121.21      574.35           

2 5.54 กก. 10.60        58.72         1.70      9.42         68.14            

3 0.17 กก. 30.00        5.10           -           5.10              

4 0.77 ตรม. 180.00       138.60        100.00  77.00        215.60           

5 0.19 กก. 25.00        4.75           -           4.75              

6 0.06 ลบ.ม. 360.00       21.60         91.00    5.46         27.06            

1 1.05      ลบ.ม. 1,630.00    1,711.50     436.00  457.80      2,169.30        

2 1.05      ลบ.ม. 25.00        26.25         -           26.25            

3 1.05      ตร.ม. 360.00       378.00        91.00    95.55        473.55           

4 27.60    ตร.ม. 245.00       6,762.00     89.00    2,456.40    9,218.40        

5 55.20    ตร.ม. 58.00        3,201.60     82.00    4,526.40    7,728.00        

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

โรงเก็บของ

โครงสร้างฐานราก

ผนังกอ่อิฐ

ฉาบเรียบ

WM#4 @0.20 

ทรายหยาบ

โครงสร้างพื้น

พื้น คสล.

คอนกรีตส าเร็จรูป

เหล็ก RB 9 

ลวดผูกเหล็ก

ไม้แบบ

ตะปู

ทรายบดอัด

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ
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ตารางที ่4.3 งานประมาณราคางานภมูิทัศนด์าดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

6 56.00    เมตร 85.00        4,760.00     -           4,760.00        

7 32.00    ตร.ม. 18.00        576.00        -           576.00           

-            -           -                

1 หลังคาเมทัลชีส 36.72    ตร.ม. 335.00       12,301.20   50.00    1,836.00    14,137.20       

2 หญ้าคา 36.72    ตร.ม. 58.00        2,129.76     -           2,129.76        

3 จนัทัน 1 1/2" x 6" 45.90    เมตร 207.50       9,524.25     -           9,524.25        

4 แป 1 1/2 x 3" 43.20    เมตร 140.00       6,048.00     -           6,048.00        

5 ขือ่ 1 1/2 x 6" 9.50      เมตร 207.50       1,971.25     -           1,971.25        

6 อะเส 1 1/2 x 6" 9.50      เมตร 207.50       1,971.25     -           1,971.25        

7 อกไก ่1 1/2 x 6" 7.20      เมตร 207.50       1,494.00     -           1,494.00        

8 ซีเมนต์บอร์ด 4.00      ตร.ม. 94.00        376.00        -           376.00           

63,498.21       

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

โครงเคร่าเหล็กกล่อง 2" x 2"

ลวดตะขา่ยตะแกรง 1" 

โครงสร้างหลังคา

รวม
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ตารางที ่4.3 งานประมาณราคางานภมูิทัศนด์าดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 0.278 ลบ.ม. 1,630.00    453.14        436.00  121.21      574.35           

2 5.54 กก. 10.60        58.72         1.70      9.42         68.14            

3 0.17 กก. 30.00        5.10           -           5.10              

4 0.77 ตร.ม 180.00       138.60        100.00  77.00        215.60           

5 0.19 กก. 25.00        4.75           -           4.75              

6 0.06 ลบ.ม. 360.00       21.60         91.00    5.46         27.06            

1 5.40      ลบ.ม. 1,630.00    8,802.00     436.00  2,354.40    11,156.40       

2 54.00    ตร.ม 25.00        1,350.00     -           1,350.00        

3 2.70      ตร.ม 360.00       972.00        91.00    245.70      1,217.70        

4 27.00    ตร.ม. 4,500.00    121,500.00  -           121,500.00     

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

โครงสร้างฐานราก

คอนกรีตส าเร็จรูป

เหล็ก RB 9 

ลวดผูกเหล็ก

ไม้แบบ

ตะปู

ทรายบดอัด

โครงสร้างพ้ืน

พื้น คสล.

WM#4 @0.20 

ทรายหยาบ

เสาไม้ 6" x 6"

โรงรวมพล

131



ตารางที ่4.3 งานประมาณราคางานภมูิทัศนด์าดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

5.40      ตร.ม. 254.00       1,371.60     89.00    480.60      1,852.20        

10.80    ตร.ม. 58.00        626.40        82.00    885.60      1,512.00        

1.08      ลบ.ม 360.00       388.80        91.00    98.28        487.08           

2.00      ลบ.ม 1,630.00    3,260.00     436.00  872.00      4,132.00        

1 หลังคาเมทัลชีส 54.00    ตร.ม. 335.00       18,090.00   50.00    2,700.00    20,790.00       

2 หญ้าคา 54.00    ตร.ม. 58.00        3,132.00     -           3,132.00        

3 จนัทัน 1 1/2" x 6" 60.40    เมตร 207.50       12,533.00   12.00    724.80      13,257.80       

4 แป 1 1/2 x 3" 72.00    เมตร 140.00       10,080.00   12.00    864.00      10,944.00       

5 ขือ่ 1 1/2 x 6" 12.00    เมตร 207.50       2,490.00     12.00    144.00      2,634.00        

6 อะเส 1 1/2 x 6" 18.00    เมตร 207.50       3,735.00     12.00    216.00      3,951.00        

7 อกไก ่1 1/2 x 6" 9.00      เมตร 207.50       1,867.50     12.00    108.00      1,975.50        

8 ซีเมนต์บอร์ด 4.00      ตร.ม. 94.00        376.00        12.00    48.00        424.00           

201,210.68     

ฉาบเรียบ

ทับหลัง คสล. หนา 0.10 ม.

ทรายหยาบ

โครงสร้างหลังคา

ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ

รวม

ล าดับ รายละเอียดงาน
ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

เวที

ผนังกอ่อิฐ  สูง 0.30 เมตร
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ตารางที ่4.3 งานประมาณราคางานภมูิทัศนด์าดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

38.48    ลบ.ม. 1,630.00    62,722.40   436.00  16,777.28  79,499.68       

2.00      ชุด 5,500.00    11,000.00   -           11,000.00       

11.00    ชุด 2,500.00    27,500.00   -           27,500.00       

8.00      ชุด 350.00       2,800.00     -           2,800.00        

10.00    ชุด 500.00       5,000.00     -           5,000.00        

7.00      บ่อ 120.00       840.00        -           840.00           

3.00      จดุ 4,800.00    14,400.00   -           14,400.00       

2.00      ชุด 30,000.00  60,000.00   -           60,000.00       

1.00      ชุด 2,000.00    2,000.00     -           2,000.00        

1.00      ชุด 5,500.00    5,500.00     -           5,500.00        

1.00      ท่อน 1,531.00    1,531.00     420.00  420.00      1,951.00        

1.00      ชุด 6,000.00    6,000.00     -           6,000.00        

3.00      ชุด 45,000.00  135,000.00  -           135,000.00     

842,429.70     

ล าดับ
ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน

พื้นทางเดิน คสล. หนา 0.10 เมตร (ไม่ฉาบเรียบ)

ป้ายโครงการ ขนาด 2.70 x 2.20  เมตร

งานอื่นๆ 

ป้ายฐานต่าง ๆ 1.50 x 2.20 เมตร

ประตูน้ าใต้ดิน 4"

รวม

ราคาวัสดุ
หน่วยปริมาณรายละเอียดงาน

แปลงผักสวน

แปลงผักไม้เล้ือย

ท่อคอนกรีตขนาด 1.20 เมตร

จดุพัก

ท่าน้ า

กระชังเล้ียงปลา

เถยีงนา

ท่อเหล็ก 4"

สะพาน
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ตารางที่ 4.4 งานประมาณราคางานภมูิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone D

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 2 เหมา -             -           -                          

2 ชุด 2,500.00  5,000.00      1,000.00              2,000.00    7,000.00                   

4 เมตร 260.00    1,040.00      70.00                  280.00      1,320.00                   

50.8 ตร.ม. 170.00    8,636.00      85.00                  4,318.00    12,954.00                  

275 แผ่น 58.00      15,950.00    -           15,950.00                  

27.00       แผ่น 58.00      1,566.00      -           1,566.00                   

28.16       ม. 207.50    5,843.20      -           5,843.20                   

39.68       ม. 207.50    8,233.60      -           8,233.60                   

39.68       ม. 193.00    7,658.24      -           7,658.24                   

568.32      ตร.ม. 7.00       3,978.24      -           3,978.24                      -  ขอยึดกระเบือ้งลอนเล็ก

  - ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง  1" x 6"

ก่ออิฐโชว์ลาย

  - กระเบือ้งลอนเล็ก

  - เชิงชายไม้เนื้อแข็ง  1" x 8"

ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

เสากลม ø 0.15 

  - ปัน้ลมไม้เนื้อแข็ง  1" x 8"

ล าดับ รายละเอียดงาน

ซุ้มทางเข้าสวน

ปริมาณ หน่วย

งานโครงสร้าง

ป้ายโครงการ

  - ครอบกระเบือ้งลอนเล็ก

ราคาวัสดุ
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ตารางที่ 4.4 งานประมาณราคางานภมูิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone D (ต่อ)

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1,283.00   เมตร 225.00    288,675.00   -           288,675.00                

36.00       ต้น 350.00    12,600.00    100.00                3,600.00    16,200.00                  

105.28      เมตร -             -           -                          

-             -           -                          

667.80      เมตร 225.00    150,255.00   -           150,255.00                

48.00       ต้น 350.00    16,800.00    100.00                4,800.00    21,600.00                  

120.00      เมตร 225.00    27,000.00    -           27,000.00                  

568,233.28                

1,005,359.40             

444,327.00                

842,429.70                

568,233.28                

2,860,349.38             

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ทางเข้าซุ้มไม้เล้ือย

ระแนงไม้

เสา คสล 0.15 x 0.15

คาน ไม้  2"x 6"

ค่าแรงงาน

ซุ้มไม้เล้ือย 

ระแนงไม้

เสา คสล 0.15 x 0.15

คาน ไม้  2"x 6"

รวม

รวมทั้งหมด Zone A

รวมทั้งหมด Zone B

รวมทั้งหมด Zone C

รวมทั้งหมด Zone D

รวมทัง้หมด
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ตารางที่ 4.5 งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)  Zone A

สูง (ม.) ศก.ล าต้น(นิว้) กระถาง ระยะหา่ง ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน

1 ตะเบเหลือง 6 10.00 17 ต้น 6,500.00 110,500.00 650.00 11,050.00 121,550.00     

2 ชมพพูนัธุ์ทพิย์ 8 6 ต้น 6,000.00 36,000.00 600.00 3,600.00 39,600.00       

3 คูณดอกขาว 6 10 ต้น 4,500.00 45,000.00 450.00 4,500.00 49,500.00       

1 เข็มแดง 8 0.20 1040 ต้น 35.00 36,400.00 3.50 3,640.00 40,040.00       

2 เทยีนทอง 8 0.20 485 ต้น 20.00 9,700.00 2.00 970.00 10,670.00       

1 หญ้านวลน้อย 9468 ตร.ม. 15.00 142,020.00 1.50 14,202.00 156,222.00     

1 ดินปลูก 9.14 ลบ.ม. 450.00 4,113.00 100.00 914.00 5,027.00         

2 ทรายปรับระดับ 3.05 ลบ.ม. 310.00 945.50 91.00 277.55 1,223.05         

3 ค้ ายันไม้ยูคา 2.5"x3" 33 ชุด 450.00 14,850.00 100.00 3,300.00 18,150.00       

441,982.05     

ไม้ยืนต้น (Tree)

ไม้พุ่ม (SHRUB)

หญ้า (Grass) 

วัสดุปลูก

 รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน
ล าดับ รายการ

รายละเอียดการปลูก
จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม
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ตารางที่ 4.6 งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)  Zone B

สูง (ม.) ศก.ล าต้น(นิว้) กระถาง ระยะหา่ง ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน

1 หกูระจง 4 6 14 ต้น 3,500.00 49,000.00 350.00 4,900.00 53,900.00       

2 ชมพพูนัธุ์ทพิย์ 8 6 ต้น 6,000.00 36,000.00 600.00 3,600.00 39,600.00       

1 เข็มแดง 8 2,800.00 ต้น 35.00 98,000.00 3.50 9,800.00 107,800.00     

2 เทยีนทอง 8 1,526.00 ต้น 20.00 30,520.00 2.00 3,052.00 33,572.00       

3 ไทรเกาหลี 1.5 20.00 ต้น 300.00 6,000.00 30.00 600.00 6,600.00         

1 หญ้านวลน้อย 1,560.00 ตรม. 15.00 23,400.00 1.50 2,340.00 25,740.00       

1 ดินปลูก 12.97 ลบ.ม. 450.00 5,836.50 100.00 1,297.00 7,133.50         

2 ทรายปรับระดับ 4.33 ลบ.ม. 310.00 1,342.30 91.00 394.03 1,736.33         

3 ค  ายันไม้ยูคา 3" 20 ชุด 450.00 9,000.00 100.00 2,000.00 11,000.00       

287,081.83     

ไม้ยืนต้น (Tree)

รวม

 รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน
ล าดับ รายการ

รายละเอียดการปลูก
จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ไม้พุ่ม (SHRUB)

หญ้า (Grass) 

วัสดุปลูก

137



ตารางที่ 4.7 งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)  Zone C

สูง (ม.) ศก.ล าต้น(นิว้) กระถาง ระยะหา่ง ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน

1 หมากสง 4 3 ต้น 3,500.00 10,500.00 350.00 1,050.00 11,550.00       

2 จ าปา 4 4 ต้น 3,500.00 14,000.00 350.00 1,400.00 15,400.00       

3 จ าปี 4 2 ต้น 3,500.00 7,000.00 350.00 700.00 7,700.00         

4 พกิุล 5 2 ต้น 3,000.00 6,000.00 300.00 600.00 6,600.00         

5 แคขาว 5 3 ต้น 4,500.00 13,500.00 450.00 1,350.00 14,850.00       

6 มะยงชิด 4 3 ต้น 2,500.00 7,500.00 250.00 750.00 8,250.00         

7 ปปี 5 3 ต้น 5,500.00 16,500.00 550.00 1,650.00 18,150.00       

8 มะพร้าว 3 8 ต้น 2,000.00 16,000.00 20.00 160.00 16,160.00       

9 มะเฟอืง 5 3 ต้น 2,500.00 7,500.00 25.00 75.00 7,575.00         

10 ขนุนพันธ์เหลืองพิชัย 5 5 ต้น 2,500.00 12,500.00 25.00 125.00 12,625.00       

11 ขนุนพนัธุ์จ าปา 5 5 ต้น 2,500.00 12,500.00 25.00 125.00 12,625.00       

13 กล้วยน้ าว้า 1 5 ต้น 2,500.00 12,500.00 25.00 125.00 12,625.00       

14 กล้วยหอม 1 5 ต้น 1,200.00 6,000.00 12.00 60.00 6,060.00         

ล าดับ รายการ
รายละเอียดการปลูก

จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน

ไม้ยืนต้น (Tree)
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ตารางที่ 4.7 งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)  Zone C (ต่อ)

สูง (ม.) ศก.ล าต้น (นิว้) กระถาง ระยะหา่ง ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน

15 กล้วยไข่ 1 5 ต้น 2,500.00 12,500.00 25.00 125.00 12,625.00       

16 มะม่วงเขียวเสวย 5 5 ต้น 2,000.00 10,000.00 20.00 100.00 10,100.00       

17 มะม่วงมัน 5 5 ต้น 2,000.00 10,000.00 20.00 100.00 10,100.00       

18 มะม่วงแรด 5 5 ต้น 2,000.00 10,000.00 20.00 100.00 10,100.00       

19 น้อยหน่า 5 6 ต้น 1,000.00 6,000.00 10.00 60.00 6,060.00         

20 ฝรั งพนัธุ์แปน้สีทอง 5 3 ต้น 1,100.00 3,300.00 11.00 33.00 3,333.00         

21 ฝรั งพนัธุ์หวานพรุิณ 5 3 ต้น 1,100.00 3,300.00 11.00 33.00 3,333.00         

22 ยูคาลิบตัส 5 16 ต้น 1,300.00 20,800.00 13.00 208.00 21,008.00       

23 ไผ่เล้ียง 2.50 8 ต้น 750.00 6,000.00 7.50 60.00 6,060.00         

24 ยางนา 5 4 ต้น 4,500.00 18,000.00 4.50 18.00 18,018.00       

25 มะละกอแขกนวล 2.50 6 ต้น 800.00 4,800.00 8.00 48.00 4,848.00         

26 สะเดา 5 2 ต้น 1,500.00 3,000.00 15.00 30.00 3,030.00         

1 ชะอม (เมล็ด) 10 ซอง 20.00 200.00 20.00 200.00 400.00           

2 มะนาว 1.5 7 ต้น 65.00 455.00 45.00 315.00 770.00           

 รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน
ล าดับ รายการ

รายละเอียดการปลูก
จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ไม้พุ่ม (SHRUB)
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ตารางที่ 4.7 งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)  Zone C (ต่อ)

สูง (ม.) ศก.ล าต้น(นิว้) กระถาง ระยะหา่ง ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน

3 บวบหอมพวง (เมล็ด) 10 ซอง 20.00 200.00 2.00 20.00 220.00           

4 แตงกวา (เมล็ด) 10 ซอง 20.00 200.00 2.00 20.00 220.00           

5 กระถิน (เมล็ด) 10 ซอง 20.00 200.00 2.00 20.00 220.00           

6 มะขาม (เมล็ด) 10 ซอง 20.00 200.00 2.00 20.00 220.00           

7  ข้าว (เมล็ด ) 3 กส. 500.00 1,500.00 300.00 900.00 2,400.00         

8 พริกขี้หนู 6 182 ต้น 12.00 2,184.00 1.20 218.40 2,402.40         

9 กระเพรา 6 91 ต้น 12.00 1,092.00 1.20 109.20 1,201.20         

10 สาระแหน่ 6 91 ต้น 12.00 1,092.00 1.20 109.20 1,201.20         

11 โหระพา 6 91 ต้น 12.00 1,092.00 1.20 109.20 1,201.20         

12 ตะไคร่ 6 91 ต้น 12.00 1,092.00 1.20 109.20 1,201.20         

13 ข่า 6 91 ต้น 12.00 1,092.00 1.20 109.20 1,201.20         

14 หอมแดง 6 91 ต้น 12.00 1,092.00 1.20 109.20 1,201.20         

15 คะน้า 6 0.25 374 ต้น 15.00 5,610.00 1.50 561.00 6,171.00         

16 กวางตุ้ง 6 0.25 374 ต้น 12.00 4,488.00 1.20 448.80 4,936.80         

17 ผักกาดขาว 6 0.25 748 ต้น 12.00 8,976.00 1.20 897.60 9,873.60         

ล าดับ รายการ
รายละเอียดการปลูก

จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน
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ตารางที่ 4.7 งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)  Zone C (ต่อ)

สูง (ม.) ศก.ล าต้น(นิว้) กระถาง ระยะหา่ง ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน

1 หญ้านวลน้อย 2,490 ตร.ม. 15.00 37,350.00 1.50 3,735.00 41,085.00       

1 ดินปลูก 16.54 ลบ.ม. 450.00 7,443.00 100.00 1,654.00 9,097.00         

2 ทรายปรับระดับ 124.5 ลบ.ม. 310.00 38,595.00 91.00 11,329.50 49,924.50       

3 ค้ ายันไม้ยูคา 2.5"x 3" 17 ชุด 450.00 7,650.00 100.00 1,700.00 9,350.00         

403,282.50     

 รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน
ล าดับ รายการ

รายละเอียดการปลูก
จ านวน หน่วย

รวม

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หญ้า (Grass) 

วัสดุปลูก
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ตารางที่ 4.8 งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)  Zone D

สูง (ม.) ศก.ล าต้น(นิว้) กระถาง ระยะหา่ง ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน

1 ข่อยตัดแต่ง 2.00 21 ต้น 1,200.00 25,200.00 120.00 2,520.00 27,720.00       

2 ปปี 6 2 ต้น 5,500.00 11,000.00 550.00 1,100.00 12,100.00       

3 หมากสง 3.00 6 ต้น 3,500.00 21,000.00 350.00 2,100.00 23,100.00       

4 บนุนาค 6 2 ต้น 2,000.00 4,000.00 200.00 400.00 4,400.00         

5 มะขามปอ้ม 5 2 ต้น 1,000.00 2,000.00 100.00 200.00 2,200.00         

6 กันเกรา 6 4 ต้น 4,500.00 18,000.00 450.00 1,800.00 19,800.00       

7 อินทนิน 5 2 ต้น 2,300.00 4,600.00 230.00 460.00 5,060.00         

8 แคนา 6 7 ต้น 4,000.00 28,000.00 400.00 2,800.00 30,800.00       

9 พกิุล 6 8 ต้น 3,000.00 24,000.00 300.00 2,400.00 26,400.00       

10 ตะลิงปลิง 5 1 ต้น 750.00 750.00 75.00 75.00 825.00           

11 มะขาม 6 1 ต้น 750.00 750.00 75.00 75.00 825.00           

12 หมาก 3 3 ต้น 2,000.00 6,000.00 200.00 600.00 6,600.00         

13 มะพร้าวน้ าหอม 3 2 ต้น 1,200.00 2,400.00 12.00 24.00 2,424.00         

14 ขี้เหล็กบา้น 6 1 ต้น 250.00 250.00 25.00 25.00 275.00           

15 ขี้เหล็ก 6 1 ต้น 250.00 250.00 25.00 25.00 275.00           

ไม้ยืนต้น (Tree)

ล าดับ รายการ
รายละเอียดการปลูก

จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน
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ตารางที่ 4.8 งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)  Zone D (ต่อ)

สูง (ม.) ศก.ล าต้น(นิว้) กระถาง ระยะหา่ง ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน

16 มะขามเทศ 6 3 ต้น 250.00 750.00 25.00 75.00 825.00           

17 สะเดา 6 1 ต้น 700.00 700.00 70.00 70.00 770.00           

18 กล้วยน้ าว้า 2 2 ต้น 2,500.00 5,000.00 25.00 50.00 5,050.00         

1 เข็มแดง 6 0.15 1242 ต้น 35.00 43,470.00 3.50 4,347.00 47,817.00       

2 เทยีนทอง 6 0.15 1242 ต้น 20.00 24,840.00 2.00 2,484.00 27,324.00       

3 กระดุมทองต้น 6 0.15 1020 ต้น 15.00 15,300.00 1.50 1,530.00 16,830.00       

4 หบีไม้งามด่าง 6 0.15 984 ต้น 25.00 24,600.00 2.50 2,460.00 27,060.00       

5 ขลู่ 8 0.2 256 ต้น 12.00 3,072.00 1.20 307.20 3,379.20         

6 เตยหอม 4 0.1 2008 ต้น 8.00 16,064.00 0.80 1,606.40 17,670.40       

7 ผักบุง้บา้น 4 0.1 637 ต้น 8.00 5,096.00 0.80 509.60 5,605.60         

8 หญ้าคา 6 0.15 391 ต้น 12.00 4,692.00 1.20 469.20 5,161.20         

9 อ้อยแดง 4 0.1 666 ต้น 10.00 6,660.00 1.00 666.00 7,326.00         

10 กระเจี๊ยบแดง 6 0.15 322 ต้น 12.00 3,864.00 1.20 386.40 4,250.40         

11 ตะไคร้ 4 0.1 314 ต้น 10.00 3,140.00 1.00 314.00 3,454.00         

12 ฟา้ทะลายโจร 4 0.1 1276 ต้น 12.00 15,312.00 1.20 1,531.20 16,843.20       

ไม้พุ่ม (Shrub)

 รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน
ล าดับ รายการ

รายละเอียดการปลูก
จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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ตารางที่ 4.8 งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)  Zone D (ต่อ)

สูง (ม.) ศก.ล าต้น(นิว้) กระถาง ระยะหา่ง ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน

13 พริกขี้หนู 6 0.15 385 ต้น 12.00 4,620.00 1.20 462.00 5,082.00         

14 มะนาว 3 ต้น 65.00 195.00 6.50 19.50 214.50           

15 กาบหอยแครง 6 0.15 1,898 ต้น 8.00 15,184.00 0.80 1,518.40 16,702.40       

16 ข่า 3 ต้น 12.00 36.00 1.20 3.60 39.60             

17 ขิง 6 0.15 454 ต้น 12.00 5,448.00 1.20 544.80 5,992.80         

18 ไพล 6 0.15 454 ต้น 10.00 4,540.00 1.00 454.00 4,994.00         

19 อัญชัน 20 ต้น 4.00 80.00 0.40 8.00 88.00             

20 ต าลึง 20 ต้น 4.00 80.00 0.40 8.00 88.00             

21 ชุมเหด็เทศ 3 ต้น 65.00 195.00 6.50 19.50 214.50           

22 ม้ากระทบืโรง 6 0.15 100 ต้น 12.00 1,200.00 1.20 120.00 1,320.00         

23 ขมิน้ชัน 6 0.15 506 ต้น 10.00 5,060.00 1.00 506.00 5,566.00         

24 ก าลังช้างสาร 6 0.15 454 ต้น 12.00 5,448.00 1.20 544.80 5,992.80         

25 กระชาย 6 0.15 1749 ต้น 3.00 5,247.00 0.30 524.70 5,771.70         

26 โด่ไม่รู้ล้ม 6 0.15 216 ต้น 3.00 648.00 0.30 64.80 712.80           

27 การเวด 20 ต้น 65.00 1,300.00 6.50 130.00 1,430.00         

ล าดับ รายการ
รายละเอียดการปลูก

จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน
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ตารางที่ 4.8 งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)  Zone D (ต่อ)

สูง (ม.) ศก.ล าต้น(นิว้) กระถาง ระยะหา่ง หน่วยล่ะ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

28 มะแว้งต้น 6 0.15 391 ต้น 8.00 3,128.00 0.80 312.80 3,440.80         

29 มะแว้งเครือ 6 0.15 233 ต้น 8.00 1,864.00 0.80 186.40 2,050.40         

30 หนุมานประสานกาย 6 0.15 684 ต้น 15.00 10,260.00 1.50 1,026.00 11,286.00       

31 แก้ว 12 0.30 75 ต้น 25.00 1,875.00 2.50 187.50 2,062.50         

32 กานพลู 12 0.30 126 ต้น 8.00 1,008.00 0.80 100.80 1,108.80         

33 เล็บมือนาง 70 ต้น 35.00 2,450.00 3.50 245.00 2,695.00         

34 เสลดพงัพรตัวผู้ 4 0.1 870 ต้น 4.00 3,480.00 0.40 348.00 3,828.00         

35 เสลดพงัพรตัวเมีย 4 0.1 1340 ต้น 4.00 5,360.00 0.40 536.00 5,896.00         

36 เหงือกปลาหมอ 6 0.15 144 ต้น 8.00 1,152.00 0.80 115.20 1,267.20         

37 ชะพลู 6 0.15 1706 ต้น 8.00 13,648.00 0.80 1,364.80 15,012.80       

38 หอมแดง 4 0.1 307 ต้น 8.00 2,456.00 0.80 245.60 2,701.60         

39 หง่อนไก่ 6 0.15 734 ต้น 25.00 18,350.00 2.50 1,835.00 20,185.00       

40 ดองดึง 6 0.15 300 ต้น 8.00 2,400.00 0.80 240.00 2,640.00         

41 มะม่วงหาวมะนาวโห่ 12 0.3 112 ต้น 10.00 1,120.00 1.00 112.00 1,232.00         

ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน
ล าดับ รายการ

รายละเอียดการปลูก
จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ
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ตารางที่ 4.8 งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)  Zone D (ต่อ)

Hight(m.) ศก.ล าต้น(นิว้) กระถาง ระยะหา่ง หน่วยล่ะ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 หญ้านวลน้อย 1,073 ตร.ม. 15.00 16,091.85 1.50 1,609.19 17,701.04       

1 ดินปลูก 128.13 ลบ.ม. 450.00 57,658.50 100.00 12,813.00 70,471.50       

2 ทรายปรับระดับ 42.71 ลบ.ม. 310.00 13,240.10 91.00 3,886.61 17,126.71       

3 ไม้ยูคาค้ ายัน 2.5" x 3" 69 ชุด 450.00 31,050.00 100.00 6,900.00 37,950.00       

625,034.45     

441,982.05     

287,081.83     

403,282.50     

625,034.45     

1,757,380.83   

หญ้า (Grass)

วัสดุปลูก

รวมทัง้หมด Zone B

รวมทัง้หมด Zone C

รวมทัง้หมด Zone D

รวม

รวมทัง้หมด

ล าดับ รายการ
รายละเอียดการปลูก

จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน

รวมทัง้หมด Zone A
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ตารางที ่4.9 รวมราคา Softscape และ Hardscape

1 1,447,341.45              

2 700,532.83                

3 1,245,712.20              

4 1,193,267.73              

4,586,854.21              

1,215,975.05              

5,802,829.26              

ล าดับ รายละเอียดงาน ราคา Softscape ราคา Hardscape รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน

Zone A 441,982.05                  1,005,359.40                

Zone B 256,160.83                  444,372.00                  

Zone C 403,282.50                  842,429.70                  

Zone D 625,034.45                  568,233.28                  

รวม

Factor F (1.2651)

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น

1,726,459.83                2,860,394.38                
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บทท่ี 5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 
 หลังจากที่ศูนย์ถ่ายทอเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาหลายปีด้วยสภาพภูมิ

ทัศน์ที่เสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา จึงมีนโยบายในการจัดภูมิทัศน์ และแก้ไข้ปัญหาต่าง ๆ คือ 

ออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบอาคารทั้ง 2 พ้ืนที่ได้แก่ รอบอาคารอเนกประสงค์ และรอบอาคารหมู่เรือน

ไทย และเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อนแก่ผู้มาติดต่อราชการ ออกแบบพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับพ้ืนที่

ที่เป็นพ้ืนทื่ท ากิจกรรมประจ าปี รวมถึงเพ่ิมพ้ืนที่ในด้านการเรียนรู้ในเรืองของเกษตรทฤษฎีใหม่ และ

สมุนไพรไทย ซึ่งจะต้องท าการออกแบบให้กิจกรรมมีความสอดคล้องกันทั้งกิจกรรมและพ้ืนที่ 

 เนื่องจากทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ต้องการปรับปรุงพ้ืนที่โครงการให้มี

ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของสหกรณ์ อัตลักษณ์ของสหกรณ์ จึงเกิดแนวความคิดหลัก คือ “Coop of 

Cooperative” หรือ “เกลียวเชือกแห่งสหกรณ์” ซึ่งเปรียบเสมือนการรวมกลุ่มของสหกรณ์เพ่ือ

ผลประโยชน์เดียวกัน เพ่ือให้พ้ืนที่โครงการมีความสอดคล้องกันกับกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้ที่ได้ท า

กิจกรรมเป็นประจ าทุกปีหรือชั่วคราว จึงมีเป้าหมายในการออกแบบพ้ืนที่โครงการเพ่ือให้พ้ืนที่

โครงการได้มีการพัฒนาอย่างมีประโยชน์ อีกทั้งเสริมสร้างมุมมองที่สวยงามดึงดูดสาย และได้เสริม

ความรู้ทางด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ สมุนไพร ให้แก้ผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้ 

 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาคของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 อ าเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 4 โซน ดังนี้  

 5.1.1 พื้นที่ Zone A เป็นพื้นที่อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย ป้ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 และเสาธง บริเวณพ้ืนที่เป็ น

พ้ืนที่โล่งใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นวัชพืชขึ้นทั่วทั้งพ้ืนที่ท าให้ไม่ได้ประโยชน์จาก

พ้ืนที่ มีสภาพภูมิทัศน์เสื่อมโทรม จึงท าให้ต้องมีการปรับปรับภูมิทัศน์ 

 5.1.2 พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่ติดกับ Zone A และ Zone C พ้ืนที่อยู่ตรงกลางของพ้ืนที่

โครงการ ซึ่งประกอบด้วย อาคารส านักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2, ห้องน้ า และ

หอประชุม พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นส่วนให้บริการใช้ส าหรับการรับรอง ประชุมภายในองค์กร ฝึกอบรมแก่กลุ่ม

สหกรณ์ต่างจังหวัด และผู้มาขอใช้ห้องประชุม สามารถเข้าไปใช้พ้ืนที่ได้สะดวก เนื่องจากมีทางสัญจร 

โดยรอบพื้นที่โครงการมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพราะพ้ืนที่โล่งติดกับบ่อน้ าและได้รับลม ด้านข้างอาคาร

ทั้งสองฝั่งเป็นพ้ืนที่โล่ง การเข้าใช้พ้ืนที่เป็นพนักงานภายในองค์และกลุ่มสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุม 

ฝึกอบรม ดังนั้น พ้ืนที่โซนนี้อยู่ติดกับบ่อน้ าทั้งสองข้างและเป็นพื้นที่แรกท่ีผู้ที่มาใช้พ้ืนที่พบ ควรมีการ
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จัดภูมิทัศน์รอบอาคารและพ้ืนที่พักผ่อนข้างบ่อน้ าให้สวยงามเป็นระเบีนบ เรียบร้อย รวมถึงสร้าง

บรรยายกาศริมน้ าที่ดีรอบอาคาร  

 5.1.3 พ้ืนที่ Zone C เป็นพ้ืนที่อยู่บริเวณด้านทิศใต้เป็นพ้ืนที่ติดกับ Zone B และ Zone D 

ซึ่งประกอบไปด้วย ศาลประจ าศูนย์การถ่ายเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  เป็นพ้ืนที่โล่ง ลักษณะพ้ืนที่

โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่อยู่ติดกับถนนสัญจรหลัก พ้ืนที่ที่มีระดับต่ ากว่าพ้ืนที่ Zone A B และD พ้ืนที่ได้รับ

แสงแดดตลอดทั้งวัน มีลมผ่านสะดวกเพราะโดยรอบเป็นพ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่มีวัชพืชขึ้นทั่วพ้ืนที่  พ้ืนที่

บริเวณนี้เป็นพื้นที่ว่าง โล่งเหมาะสมที่จะจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ดังนั้น ควรมีการจัด

ภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่และจัดแบ่งพ้ืนที่ให้ตรงกับหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 5.1.4 พ้ืนที่ Zone D เป็นพื้นที่ติดกับ Zone C พ้ืนทีอ่ยู่ทางด้านทิศตะวันตกซ่ึงประกอบด้วย 

อาคารหมู่เรือนไทย ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไป เป็นพ้ืนที่ที่ติดถนนสัญจรหลัก พ้ืนที่มีพรรณไม้เดิมอยู่ คือ 

ต้นมะม่วง พ้ืนที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน มีลมพัดผ่านสะดวกเพราะโดยรอบเป็นบ่อน้ าพ้ืนที่โล่ง 

พ้ืนที่มีปัญหาเรื่อง ดินสไลด์เนื่องจากพ่ึงท าการถ่มที่พ้ืนที่บริเวณนี้ เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการรับประทาน

อาหารหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น พ้ืนที่ควรมีการจัดภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นและสวยงาม และบริเวณ

โดยรอบมีการจัดภูมิทัศน์สวนสมุนไพรรวมถึงพ้ืนที่พักผ่อน 
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ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามผู้ที่ใช้พื้นทีท่ ากิจกรรม 
ปัญหาพิเศษ…โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
………………………………………………………………………………………………………… 

ค าชี้แจง……แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามทางการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ วิชาปัญหาพิเศษ เรื่องการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ราชการ : ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังนั้นจึงขอความกรุณาตอบอิสระตามความคิดเห็นอย่างเป็นจริง ค าตอบ
และข้อมูลจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของ
นักศึกษา  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าแนะนา……โปรดท าเครื่องหมายถูกลงใน (  ) หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ก าหนดให้  

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม และการใช้บริการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
           สหกรณ์ที่ 2  

1. เพศ      
( ) ชาย     ( ) หญิง  

2. สถานภาพ     

( ) โสด     ( ) สมรส ( ) อ่ืนๆ  
3. อายุ      

( ) ต่ ากว่า 15 ปี    ( ) 15 - 20 ปี 
( ) 21 - 30 ปี    ( ) 31 - 40 ปี  
( ) 41 - 50 ปี    ( ) 51 - 60 ปี ขึ้นไป  

 
4. อาชีพ   ( ) รับจ้าง    ( ) นักเรียน, นักศึกษา 

( ) รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัว 
( ) บริษัทเอกชน   ( ) แม่บ้าน 
( ) เกษตรกร   ( ) อ่ืนๆ........................  

 

5. โดยทั่วไปท่านมาใช้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 มากน้อยเพียงใด 
( ) ครั้งแรก   ( ) อาทิตย์ละ 1 - 2 ครั้ง  
( ) เดือนละ 1 - 2 ครั้ง   ( ) นานๆ ครั้ง   



6. ท่านมักจะเดินทางมาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2 โดยวิธีใด 
( ) จักรยาน    ( ) รถยนต์  
( ) จักรยานยนต์    ( ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………….   

7. ส่วนมากท่านมาใช้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ในช่วงเวลาใด 
( ) 08.01 - 11.00 น.  ( ) 11.01 - 14.00 น. 
( ) 14.01 - 17.00 น.  ( ) 08.00 - 17.00 น.  

แผนผังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ท่านใช้บริการในส่วนของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 มากท่ีสุด (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)  

( ) 1    ( ) 2 
( ) 3    ( ) 4 
( ) นอกเหนือจากที่ระบุ ท าเครื่อง    ตรงต าแหน่งที่ท่านชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 4 



ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมและความต้องการสิ่งอานวยความสะดวกภายใน
พื้นที่โครงการ  

2.1 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมในพ้ืนที่ ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงมากน้อย
เพียงใดในพ้ืนที่นี้ ( จงท าเครื่องหมาย / ตามล าดับที่ให้ไว้ ) 

กิจกรรมพื้นที่เดิม 
ระดับความพึงพอใจ 

ปรับ 
ปรุง 

พอ 
ใช้ 

ปาน 
กลาง 

ดี ดี 
มาก 

1.พ้ืนที่นันทนาการแบบพักผ่อน      
- พืชพรรณบริเวณพ้ืนที่สวน        
- มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เก้าอ้ี โต๊ะ      
- พ้ืนที่สวนมีความร่มเงา      
2.สิ่งอ านวยความสะดวก      
- ห้องน้ าเพียงพอต่อการใช้งาน      
- พ้ืนที่พักผ่อนขณะพักการประชุม/อบรม      
- ม้านั่ง ชุดโต๊ะหินอ่อน      
- ถังขยะ,ความสะอาด      
- ป้อมยาม,ความปลอดภัย      
3.อาคารหมู่เรือนไทย      
- ความสวยงามของภูมิทัศน์โดยรอบ      
- ความสวยงามของภูมิทัศน์ภายใน      
- การจัดกิจกรรมในอาคารหมู่เรือนไทย      
4.อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2       
- ความสวยงามของภูมิทัศน์โดยรอบ      
- พ้ืนที่พักผ่อนภายในอาคาร      
- พ้ืนที่พักผ่อนภายนอกอาคาร      

 
 
 
 
 
 
 



2.2 ข้อมูลความต้องการด้านกิจกรรมนันทนาการพักผ่อน และสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ 
ทีต่้องการเพ่ิม (จงท าเครื่องหมาย / ตามล าดับที่ให้ไว้ ) 

ประเภทกิจกรรม 
ระดับความต้องการ 

น้อย 
มาก 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

1.พ้ืนที่นันทนาการแบบพักผ่อน      
- มีการจัดสวนหย่อมให้สวยงาม      
- มีพ้ืนที่พักผ่อน เช่น นั่งเล่นใต้ต้นไม้      
- มีการเพิ่มจ านวนต้นไม้เพ่ือลดความร้อนและให้ร่มเงา      
2.สิ่งอ านวยความสะดวก      
- เพ่ิมจ านวนห้องน้ า      
- จัดพ้ืนที่พักผ่อนขณะพักการประชุม/อบรม ภายนอก      
- ม้านั่ง ชุดโต๊ะหินอ่อน      
- ถังขยะ      
- ป้อมยาม,ความปลอดภัย      
3.อาคารหมู่เรือนไทย      
- จัดสวนรอบอาคารหมู่เรือนไทย      
- ตกแต่ง ซ่อมแซม อาคารหมู่เรือนไทย      
- จัดกิจกรรมในอาคารหมู่เรือนไทย      
4.อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2       
- จัดสวนรอบอาคาร      
- จัดสร้างที่เตรียมอาหารนอกอาคาร      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 ถ้ามีกิจกรรมเกิดขึ้นใหม่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ที่ 2 ท่านต้องการของกิจกรรมใดมากที่สุด 
 กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนใหม่ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 แห่งนี้ ท่านคิดว่าต้องการ
ให้มีกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรบ้างที่ท่านคิดว่าควรมีในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ท่ี 2 
 โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างโดยค านึงถึงระดับความต้องการดังนี้ 

ประเภทกิจกรรม 
ระดับความต้องการ 

น้อย 
มาก 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

1.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่      
- แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ 30 30 30 10       
- กิจกรรมนันทนาการเกี่ยวกับการเกษตร      
2.สวนสมุนไพรรอบอาคารหมู่เรือนไทย      
- พืชสมุนไพรใกล้ตัว      
- ป้ายให้ความรู้เกี่ยวสมุนไพร      
- พ้ืนที่พักผ่อน      
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที่      
- พ้ืนที่พักผ่อน      
- สวนหย่อมภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2      
- ลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ท่ี 2 

     

 
 

 

 

 

 

 

 



โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง เพ่ือเลือกรูปภาพหรือรูปแบบของกิจกรรมจาก
ความต้องการของกิจกรรมในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  ว่าควรมีรูปแบบอย่างไร 
1. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 1.4 รูปแบบแปลงเกษตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อเสนอแนะ 
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มะม่วง (ไม้เดิม)

DWG. No.

LA-14

Note : :

Date :: Total Pages ::

05/12/2014 48 Pages

Course Coordinator : :

Assistant Professor POOMCHAI Punpairoj

Instructor : :

APINANT Phongmethakul, Lecturer

Email: 090512@gmail.com

Student :  

Project Name : 

Site Location : 

www.goo.gl/BhtPBj

Drawing Title::

Scale ::

ผังต้นไม้

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่2

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

48 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

นายเทพพิทักษ์ พลไตร Code : 115610305080 - 9

นายวัชรินทร์ กลิ่นแก่นจันทร์ Code : 115610305086 - 9

1 : 1000



ผังไม้พุ้มและไม้คลุมดิน

S

-Scale 1 : 1000

- 2800 - เข็มแดง กระถาง 8 @0.25

- 1526 - เทียนทอง กระถาง 8 @0.25

 
 
ห
ญ

้า
น
ว
ล
น
้อ
ย

1
5
6
0
 
ต
า
ร
า
ง
เ
ม
ต
ร

 
 
ห
ญ้

า
น
ว
ล
น้
อ
ย

1
5
6
0
 
ต
า
ร
า
ง
เ
ม
ต
ร

DWG. No.

LA-15

Note : :

Date :: Total Pages ::

05/12/2014 48 Pages

Course Coordinator : :

Assistant Professor POOMCHAI Punpairoj

Instructor : :

APINANT Phongmethakul, Lecturer

Email: 090512@gmail.com

Student :  

Project Name : 

Site Location : 

www.goo.gl/BhtPBj

Drawing Title::

Scale ::

ผังไม้พุ้มและไม้คลุมดิน

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่2

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

48 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

นายเทพพิทักษ์ พลไตร Code : 115610305080 - 9

นายวัชรินทร์ กลิ่นแก่นจันทร์ Code : 115610305086 - 9

1 : 1000



DWG. No.

LA-16

Note : :

Date :: Total Pages ::

05/12/2014 48 Pages

Course Coordinator : :

Assistant Professor POOMCHAI Punpairoj

Instructor : :

APINANT Phongmethakul, Lecturer

Email: 090512@gmail.com

Student :  

Project Name : 

[ for A4 Paper]

Site Location : 

www.goo.gl/BhtPBj

Drawing Title::

Scale ::

รายการต้นไม้ (Planting List)

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่2

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

48 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

นายเทพพิทักษ์ พลไตร Code : 115610305080 - 9

นายวัชรินทร์ กลิ่นแก่นจันทร์ Code : 115610305086 - 9

-

รายการต้นไม้ รายการไม้พุ้มและไม้คลุมดิน

สัญลักษณ์ ชื่อต้นไม้

ขนาดลำต้น

      (Ø)

ภาพตัวอย่าง

   สูง

(เมตร)

  จำนวนต้นรวม

        (ต้น)

หูกระจง

ชมพูพันธ์ทิพย์

6

8

4

-

14

6

สัญลักษณ์ ชื่อต้นไม้

ขนาดกระถาง

  หรือ ถุง(Ø)

ภาพตัวอย่าง

  ระยะปลูก

    (เมตร)

  จำนวนต้นรวม

        (ต้น)

0.20

-

       สูง

    (เมตร)

     พื้นที่

(ตารางเมตร)

เข็มแดง

เทียนทอง

หญ้านวลน้อย

8

8 0.20

- -

-
-

-
1560

- 2800 -

- 1526 -

-

3120 แผ่น



พื้นไม้เนื้อแข็ง

ม้านั่ง

A

B

แปลนพื้น

Scale 1 : 50

หลังคากระเบื้องลูกฟูก ยาว 1.20 ม. ซ้อน 0.20 ซม.

DWG. No.

LA-17

Note : :

Date :: Total Pages ::

05/12/2014 48 Pages

Course Coordinator : :

Assistant Professor POOMCHAI Punpairoj

Instructor : :

APINANT Phongmethakul, Lecturer

Email: 090512@gmail.com

Student :  

Project Name : 

Site Location : 

www.goo.gl/BhtPBj

Drawing Title::

Scale ::

ศาลา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่2

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

48 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

นายเทพพิทักษ์ พลไตร Code : 115610305080 - 9

นายวัชรินทร์ กลิ่นแก่นจันทร์ Code : 115610305086 - 9

1 : 50



แผงปังแดดกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.

หลังคากระเบื้องลูกฟูก ยาว 1.20 ม. ซ้อน 0.20 ซม.

A

รูปด้าน

Scale 1 : 75

B

รูปด้าน B

Scale 1 : 75

ระดับดิน

ระดับพื้น

ระดับอะเส

ระดับอกไก่

ระดับดิน

ระดับพื้น

ระดับอะเส

ระดับอกไก่

DWG. No.

LA-18

Note : :

Date :: Total Pages ::

05/12/2014 48 Pages

Course Coordinator : :

Assistant Professor POOMCHAI Punpairoj

Instructor : :

APINANT Phongmethakul, Lecturer

Email: 090512@gmail.com

Student :  

Project Name : 

Site Location : 

www.goo.gl/BhtPBj

Drawing Title::

Scale ::

ศาลา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่2

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

48 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

นายเทพพิทักษ์ พลไตร Code : 115610305080 - 9

นายวัชรินทร์ กลิ่นแก่นจันทร์ Code : 115610305086 - 9

1 : 75



ระดับดิน

ระดับพื้น

ระดับอะเส

ระดับอกไก่

อะเส 1

1

2

" x 5"

เสา 5"x 5"

ขื่อ 1

1

2

" x 5"

จันทัน 1

1

2

" x 5" @ 1.00 ม.

รับอกไก่ 1

1

2

" x 5"

อกไก ่1

1

2

" x 5"

แผงบังแดดกระเบื้องกระดาษหนา 4 มม.

เคร่าไม้ 1

1

2

" x 3"

กระเบื้องลูกฟูก ยาว 1.20 ม.

B

รูปตัด B

Scale 1 : 75

A

รูปด้าน

Scale 1 : 75

ระดับดิน

ระดับพื้น

ระดับอะเส

ระดับอกไก่

แผงบังแดดกระเบื้องกระดาษ หนา 0.04 มม.

เคร่าไม้ 1

1

2

" x 3" ทางตั้ง

DWG. No.

LA-19

Note : :

Date :: Total Pages ::

05/12/2014 48 Pages

Course Coordinator : :

Assistant Professor POOMCHAI Punpairoj

Instructor : :

APINANT Phongmethakul, Lecturer

Email: 090512@gmail.com

Student :  

Project Name : 

Site Location : 

www.goo.gl/BhtPBj

Drawing Title::

Scale ::

ศาลา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่2

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

48 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

นายเทพพิทักษ์ พลไตร Code : 115610305080 - 9

นายวัชรินทร์ กลิ่นแก่นจันทร์ Code : 115610305086 - 9

1 : 75



พื้นไม้เนื้อแข็ง 1"x 6" ตงไม้เนื้อแข็ง 1

1

2

" x 5" @ 0.50 ม.

คานไม้เนื้อแข็ง 2" x 6"

ฐานรากขนาด 0.75 x 0.75 ม.

แปลนฐานราก, เสา, คาน, ตง และพื้นไม้

Scale
1 : 75

เสาไม้ 5" x 5"

อะเส 1

1

2

" x 5"

จันทัน 1

1

2

" x 5" @ 1.00 ม.

ขื่อ 1

1

2

" x 5"

อกไก่ 1

1

2

" x 5"

แปลนหลังคา

Scale 1 : 75

DWG. No.

LA-20

Note : :

Date :: Total Pages ::

05/12/2014 48 Pages

Course Coordinator : :

Assistant Professor POOMCHAI Punpairoj

Instructor : :

APINANT Phongmethakul, Lecturer

Email: 090512@gmail.com

Student :  

Project Name : 

Site Location : 

www.goo.gl/BhtPBj

Drawing Title::

Scale ::

ศาลา
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่2

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

48 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

นายเทพพิทักษ์ พลไตร Code : 115610305080 - 9

นายวัชรินทร์ กลิ่นแก่นจันทร์ Code : 115610305086 - 9

1 : 75



คานไม้เนื้อแข็ง 2" x 6" ม.

ตงไม้เนื้อแข็ง 1

1

2

" x 5" @ 0.50 ม.

พื้นไม้เนื้อแข็ง 1"x 6"

ค่ำยันไม้เนื้อแข็ง 1

1

2

"x 3"

ไม้เนื้อแข็ง 1

1

2

" x 3"

พื้นไม้เนื้อแข็ง 1"x 6"

ไม้เนื้อแข็ง 1" x 6"

เสาไม้เนื้อแข็ง 5" x 5"

ไม้เนื้อแข็ง 1

1

2

" x 3"

ขยายม้านั่ง

Scale 1 : 50

เสา 1 : 10
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รายละเอียดการต่อเชื่อมเสาไม้กับเสา ค.ส.ล.
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ป-RB Ø 6 มม. @0.15 ม.

ทรายอัดแน่น

5+5 - RB Ø 9 มม.

ระดับดิน

เสาไม้เนื้อแข็ง 5" x 5"
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