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บทคดัย่อ 

 
          โครงการออกแบบภูมิทศัน์โครงการไร่สุปราณี ตั้ งอยู่ท่ีต  าบลห้วยไร่ อ าเภอคอนสวรรค์ 
จงัหวดัชยัภูมิ มีพื้นท่ีทั้งหมด 13 ไร่ เป็นพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ 32,800 ตารางเมตร จาการศึกษา
ข้อมูลในการออกแบบโครงการจะท าให้เกิดการเรียนรู้ในด้านการค้นควา้ข้อมูลท าให้เกิดการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบซ่ึงน าไปสู่การท างานไดใ้นอนาคต จึงมีแนวคิดในการออกแบบเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยยึดหลักเกษตรอินทรีย์แบบยัง่ยืนโดยมีการจัดการแบบ Community 
ประกอบกบัการจดัภูมิทศัน์ให้มีความสวยงาม สมดุลและดูกลมกลืนกบัธรรมชาติและใช้ของใน
ทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยสอดคล้องกบัลกัษณะของพื้นท่ีให้เกิดความสวยงามและเป็น
แหล่งเรียนรู้การเกษตรเพื่อตอบสนองต่อนกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้มาใชโ้ครงการประกอบกิจกรรมต่างๆ
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ โดยเลือกการใชพ้ืชพรรณในการออกแบบท่ีสามารถใชป้ระโยชน์มีผลผลิต มี
ความสวยงามเขา้กบัธรรมชาติมาใชใ้นการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ 
          Zone A พื้นท่ีจอดรถของโครงการและติดกบัถนนสายหลกั Zone B ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ
Zone C พื้นท่ีบ่อน ้ าของโครงการเน่ืองขาเป็นจุดท่ีมีวิวท่ีสวยงามมองเห็นภูเขา Zone D พื้นท่ีร้านคา้
ของโครงการ เน่ืองจาดเป็นพื้นท่ีท่ีติดกบัลานจอดรถของโครงการ Zone E พื้นท่ีท าการเกษตรและ
แปลงสาธิตของโครงการ Zone F พื้นท่ีบา้นพกัส่วนตวัของเจา้ของโครงการ Zone G พื้นท่ีบา้นพกั 
และแปลงเกษตรกรรมใหเ้ช่า Zone H พื้นท่ีลานกิจกรรมและโรงเพาะช า/โรงปุ๋ย Zone I พื้นท่ีแท๊งค์
น ้าและหอ้งควบคุมระบบไฟของโครงการ Zone J พื้นท่ีปลูกป่าใหเ้กิดความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1   ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
  ไร่สุปราณี ตั้งอยู่ต  าบลห้วยไร่ อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชัยภูมิ มีพื้นท่ีทั้งหมด 19 เป็น 
ลกัษณะพื้นท่ีวา่งเปล่า ปัจจุบนัใชป้ระโยชน์การท าไร่มนัส าปะหลงัจ านวน 5 ไร่ ท าเป็นร้านคา้ร้าน
กาแฟให้เช่า มีพื้นท่ี 1 ไร่ และมีพื้นท่ีว่างเปล่าท่ีรอการพฒันาอีก 13ไร่ ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
(โฉนด) ของเจา้ของโครงการด าเนินงานมาแลว้กวา่ 10 ปี โดยตั้งอยูบ่ริเวณติดกบัเชิงเขาของอุทยาน
แห่งชาติภูแลคา ใกลก้ลบัชุมชนต าบลหว้ยไร่  

ปัจจุบนั คุณสุปราณี ตนัชวติ (เจา้ของโครงการ) มีความประสงคจ์ะพฒันาพื้นท่ีโครงการ

ภายใตแ้นวคิด “Community Garden” ท่ีจะใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีโครงการ ท าเป็นแปลงเกษตรแบบ

ปลอดสารพิษ โดยใหส้มาชิกในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการท าแปลงเกษตรเพื่อสร้างรายไดแ้ก่

โครงการช่วยเพิ่มรายไดใ้หส้มาชิกใน และใชเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวดา้นการเกษตรภายในต าบลหว้ย

ไร่ 

 
ภำพที ่1.1  แนวคิดในการสัมภาษณ์เจา้ของโครงการ 

 

ไร่ สุปรำณี

แหล่งเท่ียงเท่ียว
เชิงเกษตร

สร้างอาชีพใหส้มาชิก
ในชุมชน

นกัท่องเท่ียว

- ประสบการณ์ดา้น 
การเกษตร

- พ้ืนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ

- ท่ีพกัระหวา่งเดินทาง



2 
 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
          1.2.1  ศึกษาทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบวางผงัโครงการและ แนวคิดแบบ 
Community Garden 
          1.2.2  ศึกษาขอ้มูลทางดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
          1.2.3  ศึกษาความตอ้งการและกิจกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
          1.2.4  การน าเสนอแผนโครงการไร่คุณสุปราณี ตนัชวลิต 

 
1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
          1.3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
                    การศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาแนวคิดของเจา้ของโครงการตลอดจนแนวทางการบริหาร
โครงการท่ีเตรียมการใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมของผูใ้ช้ (Organigation Chard) 
ภายในโครงการโดยประยกุตใ์ช่ร่วมกบัหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ 
          1.3.2  ขอบเขตดา้นพื้นท่ีการศึกษา 
                    พื้นท่ีโครงการตั้งอยูท่ี่ ต  าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ มีเน้ือท่ีภายใน
โครงการ ทั้งหมด 32,800 ตารางเมตร  
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ภำพที ่1.2  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
ทีม่ำ : http://maps.google.co.th 

 

ทิศเหนือ                ติดกบั  พื้นท่ีเพื่อนบา้น 
  ทิศใต ้   ติดกบั  ทางสาธารณประโยชน์ 

     ทิศตะวนัออก  ติดกบั  ทางหลวงแผน่ดินสาย 201 
        ทิศตะวนัตก  ติดกบั  ป่าภูแลนคา ทางดา้นทิศใต ้
 
 
 
 

         จงัหวดัขอนแก่น อกี 50 กโิลเมตร 

 จงัหวดัชัยภูมอิกี 30 กโิลเมตร 

  

  

http://maps.google.co.th/
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เร่ือง :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ                           

แสดง :  แสดงมุมมอง     ภำพที ่ 1.3 

สัญลกัษณ์ : A  แสดงมุมมองดา้นทิศตะวนัออก   

                    B  แสดงมุมมองดา้นทิศใต ้

                      C แสดงมุมมองดา้นทิศเหนือ           

                      D แสดงมุมมองดา้นทิศตะวนัตก 

 

 

 

D 

B C 

A 

B C 

D 
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A  ถนนทางหลวงชนบทสายชยัภูมิ-ภูเขียว 

ภำพที ่1.4  มุมมองดา้นทิศตะวนัออก 
 

B  ดา้นทิศใตข้องโครงการติดทางสาธารณประโยชน์ 

ภำพที ่1.5  มุมมองดา้นทิศใต ้
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C  ดา้นทิศเหนือของโครงการติดพื้นท่ีป่าสักของเพื่อนบา้น 

ภำพที ่1.6   มุมมองดา้นทิศเหนือ 
 
D  ดา้นทิศตะวนัตกของโครงการติดบริเวณเชิงเขาของอุทยานภูแลนคา 

ภำพที ่1.7  มุมมองดา้นทิศตะวนัตก 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ                           

แสดง : การใชป้ระโยชน์ท่ีดินปัจจุบนั ภำพที ่ 1.8 

สัญลกัษณ์ : A – พื้นท่ีร้านกาแฟและบ่อน ้า       

                    B – พื้นท่ีร้านคา้ใหเ้ช่า  

                    C – พื้นท่ีหญา้ปกคลุม    

                    D – พื้นท่ีรกร้างเป็นดินร่วนปนทราย  

                     E – แปลงปลูกมนัส าปะหลงั       

                     F – แทง็คน์ ้า 

 

 

A B 

C 

E D 
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A – พื้นท่ีร้านกาแฟและบ่อน ้ า  

 ภำพที ่1.9  Zone A 
 
B – พื้นท่ีร้านคา้ใหเ้ช่า 

ภำพที ่1.10  Zone B 
 

C – พื้นท่ีหญา้ปกคลุม 

 ภำพที ่1.11  Zone c 
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D – พื้นท่ีรกร้างเป็นดินร่วนปนทราย 

ภำพที ่1.12  Zone D 

 

 E – แปลงปลูกมนัส าปะหลงั   

ภำพที ่1.13  Zone E 

 

F – แทง็คน์ ้า 

ภำพที ่1.14  Zone F 
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1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
   1.4.1  สามารถประยกุตห์ลกัการและทฤษฏีตลอดจนแนวคิด แบบ Community   Garden 
   1.4.2  สามารถก าหนดต าแหน่งของกิจกรรมให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 
   1.4.3  สามารถก าหนดรูปแบบกิจกรรมภายในโครงการและองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ 
   1.4.4  สามารถน าเสนอแผนผงัโครงการไร่คุณสุปราณี ตนัชวลิต 
 

1.5  วธิีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
   1.5.1   ศึกษาทฤษฎีและหลกัการออกแบบภูมิทศัน์โครงการ 
                     1.5.1.1  ศึกษาหลกัการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
                        1.5.1.2  ศึกษาหลกัการการออกแบบภูมิทศัภายในโครงการ  
                         1.5.1.3  ศึกษาแบ Community Garden 
                         1.5.1.4  ศึกษาแนวคิดในการท าสวนแบบ Permaculture 
                       1.5.1.5  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแปลงสาธิตการเกษตร 
                       1.5.1.6  ศึกษากระบวนการออกแบบผงัโครงการ Site Process Design 
                       1.5.1.7  กรณีศึกษา 
      1.5.2  ศึกษาขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ี 
                       1.5.2.1  ศึกษาท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
                         1.5.2.2  ศึกษาลกัษณะทางภูมิประเทศ 
                         1.5.2.3  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
                         1.5.2.4  ศึกษาลกัษณะสภาพของดิน 
                      1.5.2.5  ศึกษาลกัษณะสภาพของน ้า 
                         1.5.2.6  ศึกษาพืชพรรณเดิม 
                         1.5.2.7  ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
         1.5.3  ศึกษาขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
                         1.5.3.1  ศึกษาขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
                       1.5.3.2  ศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชโ้ครงการ 
           1.5.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
                           1.5.4.1  วเิคราะห์หลกัการท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบพื้นท่ีโครงการ 

                         1.5.4.2   วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของกิจกรรมภายในโครงการ 

                         1.5.4.3   วเิคราะห์สภาพกายภาพของโครงการเพื่อออกแบบให้รองรับกบักิจกรรม    

                         1.5.4.4   วเิคราะห์ผูใ้ชโ้ครงการ 
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                         1.5.4.5   สรุปรายละเอียดเพื่อใชใ้นการออกแบบโครงการ 

  1.5.5  ขั้นตอนการออกแบบโครงการ  
                         1.5.5.1  การก าหนดแนวคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept Design) 
                         1.5.5.2  การก าหนดแนวคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
                         1.5.5.3  การก าหนดแนวคิดในการจดัวสัดุและพืชพนัธ์ุ 
                         1.5.5.4  การออกแบบทางเลือก 
                         1.5.5.5  ก าหนดเกณฑป์ระเมินทางเลือก 
                        1.5.5.6  สรุปแบบแผนผงัโรงการ 
                         1.5.5.7  การประมาณราคา 
       1.5.6  น าเสนอผลงาน 
                       1.5.6.1  จดัท ารูปเล่มโครงการ 
                       1.5.6.2  น าเสนอผลงาน 
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 1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 

 

 

 

ภำพที ่1.15 ขั้นตอนในการศึกษา 
 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 

ก ำหนดวตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
- ศึกษาทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบวางผงัโครงการและแนวคิดแบบ Community Garden 
- ศึกษาขอ้มูลทางดา้นกายภาพของพ้ืนท่ีโครงการ 
- ศึกษาความตอ้งการและกิจกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
- การน าเสนอแผนโครงการไร่คุณสุปราณี ตนัชวลิต 
 

ศึกษำรวบรวมวเิครำะห์ข้อมูล 
- ขอ้มูลดา้นหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ 
- ขอ้มูลดา้นสภาพพ้ืนท่ีโครงการ 
- ขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
 

กำรสรุปข้อมูล 
- สรุปลกัษณะพ้ืนท่ีโครงการและการแกไ้ขปั้ญหา 
- สรุปความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ช ้
- สรุปการใชแ้ละวสัดุพืชพนัธ์ุ 
- สรุปและก าหนดกิจกรรมในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

ก ำหนดแนวคดิหลกัในกำรออกแบบและแนวคดิอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง 
- ขั้นตอนต่างๆในการออกแบบ 
- การออกแบบทางเลือกและสรุปแบบขั้นตอนสุดทา้ย 

สรุปข้อมูลและเสนอแนะ 
- น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน ์
- ประมาณราคา 
- ขอ้เสนอแนะ 

จดัท ำรูปเล่มและน ำเสนอผลงำน 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

2.1  แหล่งท่องเทีย่วทางการเกษตร 
  การท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นการเรียนรู้วิถีเกษตร กรรม
ของชาวชนบท โดยเนน้การมีส่วนร่วมของนกัท่องเท่ียวในการด าเนินกิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรู้ดา้น
การเกษตรและวิถีการด ารงชีวิต วฒันธรรม ประเพณี และเป็นการน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดการ
เรียนรู้มาท าใหเ้กิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายไดต่้อชุมชน และตวัเกษตรกร การท่องเท่ียวเชิงเกษตร จะ
เป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผล กระทบต่อ
สภาพส่ิงแวดลอ้ม (ภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้
ธนบุรี) 
  การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ีเกษตรกรรม สวนเกษตร  
วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตวแ์ละสัตวเ์ล้ียง เพื่อช่ืนชมความสวยงาม ความส าเร็จ และ
เพลิดเพลินในสวนเกษตร ไดค้วามรู้ ไดป้ระสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตส านึก
ต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีแห่งนั้น 
 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร(Agrotourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมการเกษตรเป็น
ทรัพยากรการท่องเท่ียวหลกัสามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวมีการจดัระบบการใหบ้ริการ
ไวร้องรับนกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าตรฐาน เป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
 2.1.1  ลกัษณะส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
           2.1.1.1  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมุ่งความสนใจไปยงักิจกรรมการเกษตรหรือ
สภาพแวดลอ้มทางการเกษตรเป็นหลกั 
           2.1.1.2  เป็นการท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงคท์างการเกษตรเป็น
หลกั 
           2.1.1.3  เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัระบบการใหบ้ริการไวร้องรับนกัท่องเท่ียวท่ีได้
มาตรฐาน 
           2.1.1.4  เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกลไกลการกระจายรายไดไ้ปยงัเกษตรกร 
           2.1.1.5  เป็นการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์กบั
เกษตรกรในดา้นของกระบวนการการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
           2.1.1.6  เป็นการท่องเท่ียวท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการไดรั้บความรู้ ความ
เพลิดเพลิน เกิดการพกัผอ่นหยอ่นใจ การสร้างเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและธรรมชาติของ
ทอ้งถ่ิน 
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2.1.2  รูปแบบของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
            (กรมส่งเสริมการเกษตร 2544) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบหรือลกัษณะของการจดักิจกรรม
และทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไว ้ดงัน้ี 

  2.1.2.1 รูปแบบการการแสดงหรือสาธิต 
           1)  แปลงสาธิตพืชพนัธ์ุพืชสวยงามและหลากหลาย เช่น กล้วยไม ้ดอกไม ้
พืชผกั และผมในทอ้งถ่ินและต่างประเทศ 
               2)  แปลงรวบรวมพืชพนัธ์ุชนิดต่างๆ เช่น พนัธ์ุกลา้ย พนัธ์ุทุเรียน พนัธ์ุมะม่วง
ต่างๆ  
           3)  การแสดงขั้นตอนการปฏิบติัต่างๆทางการเกษตร เช่น การปลูก การดูแล 
การเก็บเก่ียวผลผลิต การดูแลหลงัการเก็บเก่ียว การบรรจุภณัฑ ์การแปรรูปผลิตผล 
           4)  การแสดงประเพณีวฒันธรรมดา้นการเกษตรในอดีตท่ีผา่นมา เช่น การตก
กล้า การไถนา การด านา การเก่ียวขา้ว การเก็บเก่ียวไมผ้ลและแปรรูปไมผ้ล การแสดงฝีมือหรือ
หตัถกรรมต่างๆ 
           5)  การแสดงเคร่ืองมือและอุปกณ์ เคร่ืองใช้ และวิถีการเกษตรของไทยใน
อดีต 
                    2.1.2.2  รูปแบบการใหน้กัท่องเท่ียวร่วมกิจกรรมระยะสั้น 
           1)  การเขา้ชมสวนเกษตร โดยนักท่องเท่ียวอาจจะได้เก็บผลผลิตกนัเองใน
สวนหรือการซ้ือผลผลิตโดยการเลือกเก็บเอง นกัท่องเท่ียวจะไดท้ั้งความสวยงามและบรรยากาศท่ี
เป็นธรรมชาติ 
           2)  การท ากิจกรรมพื้นบ้านระยะสั้ นกับชาวบ้าน เช่น กรีดยาง ข่ีควาย นั่ง
เกวยีน พายเรือเก็บดอกบวัเป็นตน้ 
                    2.1.2.3  รูปแบบการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่และความรู้ท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาของขาวบา้น 
           1)  ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการท าเกษตรแผนใหม่ เช่นกรปลูกพืชและการดูแล
รักษาพืช การแปรรูปและการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงอาจจะมีประกาศนียบตัรรับรอง 
           2)  ฝึกปฏิบติัเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบา้น เช่น การศึกษาแมลงหรือสัตว์
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเกษตร ชนิดและประโยชน์ของผกัพื้นเมืองท่ีรับประทานได ้การท าน ้ าตาล
จากมะพร้าว การนวดอบสมุนไพร เป็นตน้ 
  2.1.3  การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
            เม่ือไดพ้ิจารณาถึงลกัษณะการท่องเท่ียวเชิงเกษตรจะเห็นไดว้า่การท่องเท่ียวท่ีเนน้มุ่ม
ใหค้นในทอ้งถ่ินไดมี้บทบาทอยา่งเตม็ตวัในการพฒันาการท่องเท่ียวในท่องถ่ินของตน เป็นฯการ
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กระจายรายไดโ้ดยตรงสู่คนในทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตาม ถา้ขาดการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่ง
เหมาะสม การพฒันาก็คงเกิดข้ึนอยา่งไม่มีแนวทาง ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนตามมาก็ไม่เกิดกบัคนใน
ชุมชนโดยตรงความเสียหายก็จะเกิดกบัทรัพยากรท่ีมีอยู ่ดงันั้นการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรก็
เป็นรากฐานส าคญัส าหรับทอ้งถ่ินนั้นๆท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตน 
  2.1.3.1  เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้นกัท่องเท่ียว ความพึ่งพอใจของนกัท่องเท่ียวจะ
มากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัการขาดหวงัก่อนการเดินทางมาของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละ
บุคคล ความคาดหวงัในสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ยานพาหนะท่ีใช้เดินทาง ส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ และการตอ้นรับของคนในทอ้งถ่ิน ดงันั้นผูว้างแผนตอ้งมีการจดัการทรัยพากรการท่องเท่ียวท่ี
ดี ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร ส่ิงอ านวยความสะดวก ต่างๆ  
            2.1.3.2  เพื่อเพิ่มรายได้ปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดอาชีพ
มากมายในทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม คนในทอ้งถ่ินมีสภาพชีวติดีข้ึน 
            2.1.3.3  เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับสภาพแวดล้อม ถ้าขาดการ
จดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีดีมีการใชท้รัพยากรโดยไม่มีขอ้จ ากดั ความเสียหายต่างๆก็อาจจะ
เกิดข้ึน 
            2.1.3.4  เพื่อเช่ือการท่องเท่ียวกบัชุมชนให้เป็นหน่ึงเดียวกนั เม่ือมีการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชน บ่อยคร้ังท่ีผูค้นในทอ้งถ่ินมองวา่ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวไม่ไดเ้กิด
ประโยชน์กบัทอ้งถ่ินโดยตรง ท าให้รู้สึกแปลกแยก การท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีทั้งผลดีและผลเสีย แต่
ถา้ผูค้นในทอ้งถ่ินมองวา่น ามาแต่ผลเสีย การท่องเท่ียวก็ไม่ถูกพฒันาได ้
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             2.1.4  ผูท่ี้มีส่วยเก่ียวขอ้งกบัการจกัการท่องเท่ียว 
 

 
ผูต้ดัสินใจ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

กรบวนการพฒันา 

 
 

 
 
 

การใชข้องนกัท่องเท่ียว 
 
ภาพที ่2.1  ผูท่ี้ตดัสินใจหรือผูท่ี้มีบทบาทในการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงเกสร 
ทีม่า :นิยม บวับาน, (2553) 

  2.1.4.1  การจดัการทรัพยากร 
             1)  การจดัการประเภทแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยพิจารจากสภาพแหล่ง
ท่องเท่ียว และตลาดการท่องเท่ียว สามารถจดัประเภทได ้ดงัน้ี 
   (1)   แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในแหล่งท่องเท่ียวหลัก เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีถูกพฒันาข้ึนในบริเวณของแหล่งท่องเท่ียวหลกั นกัท่องเท่ียวจะเดินทางมา
เพื่อนท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวหลกั โดยมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นแหล่งท่องเท่ียวประกอบ 

 
 
 
 
 

รัฐบาล องคก์รท่ีไม่หวงัผลก าไร เอกชน 

วตัถุประสงคใ์นการจดัการ 

เลือกท าเล/สถานท่ี 

การออกแบบก่อนสร้าง/สถานท่ี 

การก่อสร้าง 

การด าเนินการ 
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ภาพที ่2.2  แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในแหล่งท่องเท่ียวหลกั 
ทีม่า :  นิยม บวับาน, (2553) 

                                           (2)   แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพื้นท่ีเกษตรและแหล่งเกษตร เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยสมบูรณ์ มีการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรและมีกระบวนการขายเต็มรูปแบบ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสูง มีลกัษณะเด่น
เป็นท่ีน่าสนใจ สามรถพฒันาเป็นตลาดทางการท่องเท่ียว เช่น ไร่องุ่น และตลาดน ้า ต่างๆ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพื้นท่ีเกษตรและแหล่งเกษตร 
ทีม่า :นิยม บวับาน, (2553) 

                                          (3)  แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว ตามรูปแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรในพื้นท่ีเกษตรแหลพแหล่งเกษตรสินค้าการท่องเท่ียว จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลัก เป็น
จุดหมายในการเดินทางมาเท่ียวการจดัการท่องเท่ียว สามารถจดัเป็นลกัษณะการท่องเท่ียวท่ีมีระบบ
ครบวงจร โดยมีทั้ง สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านคา้ ร้านอาหารและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ให้แก่นกัท่องเท่ียวแนวทางการด าเนินงาน ก าหนดให้มีการอนรักษพ์ื้นท่ีทางการเกษตร ใหเ้ป็นหาร
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 
                                 (4)  แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในโครงข่ายการท่องเท่ียว เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูต่ามบริเวณบริเวณต่างๆมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะถูกพฒันาในเป็นโครงข่ายทางการ
ท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียวหลกั 

แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

แหล่งท่องเท่ียว
ประกอบ 

แหล่งท่องเท่ียว แหล่งเกษตร แหล่งเกษตร 

แหล่งเกษตร 
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ภาพที ่2.4 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในโครงข่ายการท่องเท่ียว 
ทีม่า : นิยม บวับาน, (2553) 

                                            (5)  แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเฉพาะ เป็นเขตท่ีทางเกษตรท่ีมีลกัษณะ
เด่นและสามรถดึงดูดนกัท่องเท่ียว  
                        2.1.4.2  การวางแผนและการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
                                     1)   กระบวนการการวางแผนบริ เวณแหล่งท่องเ ท่ียว ส่ิงส าคัญใน
กระบวนการน้ี คือ การริเร่ิมโครงการและการด าเนินการพฒันาโครงการ 
                                      2)  หาผูส้นบัสนุนทางการเงินและผูด้  าเนินโครงการ คือองค์กรส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นของภาครัฐ คนในท่องถ่ิน ผูน้ าโครงการตอ้งเป็นผูท่ี้มาจากตวัแทนคนในชุมชน และ
ภาคเอกชน โดยทุกภาคส่วนตอ้งท างานประสานกนั 
                                    3)  ตั้งเป้าหมาย คือ เป็นเป้าหมายทัว่ไปในการจดัการพฒันาการท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ สร้างความพึ่งพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียว ปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ และป้องกนัส่ิงแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน  
                                    4)  ตรวจสอบจุดแข็ง จุดอ่อน ตอ้งมีการพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง ของแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่พิจารณาจาก  
                                    5)  ทรัพยากรธรรมชาติ โดยพิจารณาถึง ท าเลท่ีตั้ง ประเภท คุณภาพ ปัญหา 
ศกัยภาพของทรัพยากรท่ีจะถูกพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
                                    6)  ทรัพยากรทางวฒันธรรม ประเพณี โดยพิจารณาถึงประเภท คุณภาพ 
ปัญหา ศกัยภาพของวฒันธรรมท่ีจะน ามาเป็นส่ิงท่ีดึงดูดทางการท่องเท่ียว 
                                    7)  การเขา้ถึงและการคมนาคมขนส่ง โดยพิจารณาถึงการเดินทางเขา้ถึงของ
นกัท่องเท่ียว คุณภาพของการขนส่ง 
                                    8)  ส่ิงอ านวยความสะดวก โดยพิจารถาถึง คุณภาพ ปริมาณ ปัญหา 
                                    9)  ขอ้งมูลทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียว โดยพิจารณาถึง คุณภาพของแผนท่ี 
หนงัสือแนะน าการท่องเท่ียว ป้ายบอกทาง 

พื้นท่ีเกษตร 

แหล่งเกษตร แหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว 
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                         10)  การส่งเสริมการตลาด โดยพิจารณาถึง ประสิทธิภาพในการโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ 
                                   11)  องคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขา้ง โดยพิจารณาถึง หนา้ท่ีความรับผดิชอบ แผนก
ต่างๆและปัญหา 
                                   12)  ทศันคติในแง่บอกและแง่ลบในการพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชน 
                                   13)  น าค าแนะน ามาประกอบการพฒันา คือ การน าค าแนะน าของฝ่ายต่างๆ
มาพิจารณารวมกบัจุดดอ้ย จุดแขง็เหล่านั้น 
                                   14)  ตั้งวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการด าเนินการ คือ ตั้งวตัถุประสงคแ์ละ
กลยทุธ์ในการด าเนินโครงการใหป้ระสบความส าเร็จ 
                                  15)  ก าหนดความส าคัญก่อนหลังและความรับผิดชอบ คือ ก าหนด
ความส าคญัก่อนหลงัในหรพฒันา 
                                   16)  กระตุ้นและให้แนวทางการพฒันา คือ มีการกระตุ้น ติดตามผลการ
ด าเนินงานของทุกฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ 
                                   17)  ตรวจสอบผล คือ การตรวจสอบการด าเนินงานว่า แต่ล่ะฝ่ายสามารถ
ด าเนินงานตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวห้รือไม่ 
                                   18)  กระบวนการการวางแผนตามหลกัการ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีกล่าวไดว้า่ 
มีความยืดหยุดและช่วยประสานการท างานของทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดีมากกว่ากระบวนการการ
วางแผนบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 
                                   19)  ค้นหาปัญหาและโอกาส ต้องพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
พฒันา เช่นความเจริญเติมโตท่ีตามมา ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน คุณภาพของการพฒันา เป็นตน้ 
                                  20)  ตั้ งเป้าหมาย ผู ้คนในท้องถ่ินเอกชนและรัฐบาลต้องรวมกันในการ
ตั้งเป้าหมายด าเนินงานท่ีจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นไปตามท่ีตน้ขาดหวงัไวแ้ละการพฒันานั้น
ตอ้งรักษาสมดุนระหวา่งความเจริญและปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 
                                   21)  วิเคราะห์อาณาบริเวณท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียว เป็นการวิเคราะห์ปัจจยั
มาชีวภาพกายภาพของแหล่งเช่นสภาพพื้นดินสภาพอากาศน ้ าตามแหล่งธรรมชาติพืชพนัธ์ของถอ้ง
ถ่ินสัตวท์อ้งถ่ินเป็นตน้ 
                                   22)  วเิคราะห์พื้นท่ีบริเวณของทอ้งถ่ิน เป็นการวิเคาะท่ีลงในรายระเอียดลึก
มากกวา่การวเิคราะห์นาบริเวณท่ีกล่าวขา้งตน้วเิคราะห์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนแนวโนม้ประชากรในทอ้งถ่ินการจดัการกบัส่ิงแวดลอ้มสัตวป่์าในทอ้งถ่ิน 
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                                   23)  ศึกษารายระเอียด ศึกษาถึงความเหมาะสมของการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเท่าไหร่และอยา่งไรถึงจะพอเหมาะพอควรและศึกษาภาพรวมของความเจริญในอนาคตท่ี
จะเกิดข้ึน 
                                   24)  วางแผนแนวความคิดและทางเลือก วเิคราะห์พื้นท่ีศึกษารายละเอียด
แลว้จึงวางแผนแนวทางการพฒันาทั้งระยะสั้นท่ีจะเกิดข้ึนในระยะเวลา 1-5 ปี และแผนระยะท่ีจะ
เกิดข้ึนหลงั 5 ปี  
                                   25)  แนะน าแนวทาง ภาครัฐกลุ่มเกษตรภาคเอกชนผูค้นในทอ้งถ่ินควรท า
รวมกนัเพื่อหาทางท่ีจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
                                   26)  จดัอบรมและเนน้ให้ผูค้นในทอ้งถ่ินมีส่วนรวม เผยแพร่โครงการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวใหผู้ค้นในทอ้งถ่ินและส่ือสารมวลชนไดร้บทราบ 
                                   27)  ออกแบบลายระเอียด น ารายระเอียดต่างๆ ท่ีศึกษามาเพื่อเร่ิมด าเนิน
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
                                   28)  ท าให้เป็นผลส าเร็จ ด าเนินการตามแผนและนโยบายโดยเน้นทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมพฒันา 
                                   29)  บริการจดัการและการประเมินผลตอ้งมีการติดตามผลและประเมินผล 
วา่สามารถน าเนินการตามแผนท่ีตั้งไวม้ากนอ้ยแค่ไหนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 
  2.1.5  การจดัการจดัการตลาดท่องเท่ียว          
                      เป็นเป้าหมายในการจดัการดา้นการตลาดท่องเท่ียว เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว
เชิง เกษตรให้รู้จกัและดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยือน ซ่ึงหลกัการท่ีส าคญั คือ การแบ่งกลุ่มนกัท่ีเท่ียว
และเลือกนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนในท่ี
จะสัมผสัวธีิชีวติการเกษตร ไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีไม่เคยไดส้ัมผสั      
                      2.1.5.1  การโฆษณา เพื่อดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวมาเยือนในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ท าไดโ้ดย 

                          1)  โฆษณาทางส่ือวทิยหุรือโทรทศัน์ 
                          2)  ร่วมกบับริษทัจดัน าเท่ียว 

                        2.1.5.2  การขายโดยบุคคล เป็นการส่งเสริมการตลาดโดยใหผู้ข้ายพบปะกบัผูซ้ื้อ ให้
โอกาสผูซ้ื้อไดส้อบถาม 
                        2.1.5.3 การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในโอกาสพิเศษ 
                        2.1.5.4  การการประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์จะช่วยส่งเสริมการตลาดไดดี้ 
โดยการเผยแพร่และสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียวและภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ อาจจะ
ท าโดย 
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                          1)  จดัท าเอกสารแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ 
                           2)  เชิญผูแ้ทนจากบริษทัท่องเท่ียวต่างๆ 

                                    3)  ชุมชนตอ้งประสานงานกบัหน่อยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว เช่น บริษทัน าเท่ียว โรงแรม บริษทัทวัร์ สายการบิน รถไฟ เป็นตน้  
  2.1.6  การจดัการบริการท่องเท่ียว  
                      บริการต่างๆท่ีจดัเตรียมไวใ้หน้กัท่องเท่ียวมีทั้งในส่วนของสาธารณูปโภคท่ีรัฐดูและ 
รวมถึงบริการท่ีเอกชนและชุมชนเป็นผูจ้ดัเตรียม ตวัอยา่งของบริการท่ีตอ้งจกัเตรียม 
                      2.1.6.1  ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ี/จุดบริการนกัท่องเท่ียว 

                          1)  แผนผงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในชุมชน 
                          2)  รายละเอียดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในชุมชน 
                          3)  กิจกรรมทางการเกษตรท่ีส าคญัในชุมชน 
                          4)  รายละเอียดท่ีพกั 
                          5)  รูปแบบการด าเนินการจกัการท่องเท่ียวในชุมชน 
                          6)  ประโยชน์ต่างท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บจากการเยีย่มชม 

             2.1.6.2  กิจกรรม การท่ีนกัท่องเท่ียวไดร่้วมกนัท ากิจกรรมกบัชาวบา้นไดศึ้กษาดูการ
ประกอบกิจกรรมทางการเกษตรและวถีิชีวติคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงกิจกรรมนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น
ดงัต่อไปน้ี 
                                   1)  การน าชมสวนผลไม ้

                          2)  การเท่ียวชมสวนดอกไม ้ 
                          3)  การเท่ียวชมสวนสมุนไพร 
                          4)  การน าเท่ียวเทศการงานวนัเกษตร 
                          5)  การน าเท่ียวชมฟาร์มปศุสัตว ์
                          6)  การเท่ียวชมหมูบา้นชาวประมง 
                          7)  การน าชมการท านาแบบดัง่เดิม 

                      2.1.6.3  ท่ีพกั ท่ีจดัใหน้กัท่องเท่ียวส าหรับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอาจจดัในรูปแบบ 
โฮมสเตยห์รือฟาร์มสเตย ์นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัวถีิชีวติเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
                                   1)  โฮมสเตย์ หมายถึง การจดับริการท่ีพกัของชาวบ้านในท้องถ่ินให้แก่
นักท่องเท่ียวหรือผูม้าเยือนด้วยความเต็มใจของเจ้าของบา้น ทั้งน้ีบ้านพกัท่ีจะให้บริการต้องมี
หอ้งพกัและพื้นท่ีท่ีสามารถรองรับและใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวตามขีดความสามารท่ีเหมาะสม 
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                                   2)  ฟาร์มสเตย์ หมายถึง การให้บริการท่ีพกัเพื่อการท่อเป็นเท่ียวภายใน
บริเวณเรือกสวน ไร่นา เจา้ของเป็นผูจ้กัการท่ีพกั อาหาร กิจกรรมต่างๆ ให้นกัท่องเท่ียวเกิดความ
เพลิดเพลินและเกิดความรู้ไปในตวั 
 
  2.1.7  การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
            การท่องเท่ียวนับเป็นธุรกิจท่ีมีเป้าหมาย คือ ให้นักท่องเท่ียวได้รับความพึ่ งพอ
ใจความประทบัใจและความปลอดภยั 

             2.1.7.1  เจา้ของสวนหรือกลุ่มเกษตรกร 
                                   เจ้าของสวนหรือก ลุ่มเกษตร ผู ้ด า เ นินการ ท่ี มีความพร้อมบริการ
นกัท่องเท่ียวพร้อมเปิดสวนหรือฟาร์มให้นกัท่องเท่ียวตั้งแต่กลุ่มเล็ก 10 คนถึงกลุ่มใหญ่จ านวน
นกัท่องเท่ียว 80-200 คนควรมีการจดัการดงัน้ี 
                                   1)  ก าหนดพื้นท่ีใหก้บันกัท่อเท่ียว เจา้ของสวนตอ้งแบ่งพื้นท่ีใหน้กัท่องเท่ียว
ไดเ้ขา้ชมสะดวก และป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากนกัท่องเท่ียวอาจท าเส้นทางเดินชมสวนแบบ
ร่องสวน เพื่อป้องกนัมิใหน้กัท่องเท่ียวเดินย  ่าสวนและท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความเบ่ือหน่าย 
                                   2)  การให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวขณะเดินชม เจ้าของสวน ควรจัดให้มี
วทิยากรบรรยายท่ีมีความรู้เท่าเทียมกบัเจา้ของสวน 
                                   3)  การเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักท่องเท่ียว เจ้าของสวนอาจท าป้ายส่ือ
ความหมายเพื่อเพิ่มความรู้ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
                                   4)  จดัพื้นท่ีจอดรถและจดัระบบการจราจรเพื่ออ านวยความสะดวก  
                                   5)  ท่ีจอดรถมีส่วนก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียว เจ้าของสวนควรก าหนด
จ านวนนกัท่องเท่ียวต่อวนัตามพื้นท่ีจอดรถได ้
                                   6)  มีจุดสาธิตการเก็บผลผลิตหรือการเพาะช าตน้อ่อน เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวได้
รู้ไดเ้ห็นกบัตาจนกระทัง่เก็บผลบรรจุภณัฑน์ าส่งขายท่ีตลาด 
                                   7)  ท าจุดจ าหน่ายและลองชิม บริการผลิตผลให้นกัท่องเท่ียวไดล้องชิมก่อน
ซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ 
                                   8)  มีระบบการจดัการขยะท่ีดี มีถงัใส่ขยะ แยกประเภท 
  9)  มีหอ้งน ้าสุขาบริการ อาจแยกสุขาชาย หญิง หากเป็นไปไดค้วรสร้างหอ้ง
น าคนพิการดว้ย 
             10)  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ควรแนะน าอาหาร คาว หวาน หรือของ
วา่งท่ีท าจากผลผลิตท่ีไดจ้ากในสวน 

                          11)  การจดัการท่องเท่ียวในสวนบางแห่งอาจเก็บค่าเขา้ชม  
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    2.1.7.2  แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีพร้อมบริการนกัท่องเท่ียวมีหลกัเกณฑ์พิจารณา
ความพร้อม บริการดงัต่อไปน้ี 

                          1)  มีท่ีจอดรถ แจง้บริการท่ีจอดรถใหช้ดัเจน 
                                   2)  มีการจัดการเส้นทางน าชมในพื้นท่ี โดยจัดพื้นท่ีเข้าชมแยกกับพื้นท่ี
เกษตร 
                                    3)  มีพื้นท่ีเรือนเพาะช า/โรงเรือนคิดแยกและบรรจุผลิตผลทางการเกษตร 

                           4)  มีป้ายส่ือความหมาย ใหค้วามรู้ต่อนกัท่องเท่ียว 
                           5)  มีวทิยากรบรรยาย 
                           6)  มีเอกสารเผยแพร่ 
                           7)  จดัพื้นท่ีจ  าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ทั้งสดและแปรรูป 

                                    8)  การบริการนกัท่องเท่ียว ก าหนดวนั เวลา พร้อมการจองล่วงหนา้ แจง้
ราคามดัจ า วธีิการและระเบียบการช าระเงินชดัเจน 

                           9)  แจง้วนั เวลาเปิดและปิด ต่างๆ บริการในการเขา้ชมและบริการอ่ืนๆ 
                          10)  มีหอ้งน ้ าสุขาสะอาดบริการ 
                          11)  มีการจดัการขยะ และการรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
                          12)  หากมีบริการเสริม อาหารเคร่ืองด่ืม ควรแจง้ค่าบริการท่ีชดัเจน 

(ร าไพพรรณ แกว้สุริยะ, 2547) 
 

2.2  หลกัการวางผงับริเวณโครงการ 
  2.2.1  การวางผงัพื้นท่ีโครงการ 
            การออกแบบวางผงัท่ีดินท่ีมีลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีความเด่น 
เฉพาะตวั จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูอ้อกแบบจะตอ้งมีความระมดัระวงัอยา่งมาก ในการวางผงัและพฒันา
ท่ีดิน เพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลย เพื่อไม่ใหเ้กิดความเส่ือมโทรม 
การออกแบบท่ีถูกตอ้ง นอกจากจะช่วยลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัเสริมใหล้กัษณะทาง
ธรรมชาตินั้นกลายเป็นจุดเด่นอีกดว้ย นกัวางผงัและนกัพฒันาท่ีดิน จ าเป็นตอ้งใหค้วามเอาใจใส่ ใน
การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งพอดี กบัปัจจยัทางธรรมชาติ
ในพื้นท่ี เพื่อให้เกิดความเสียหายนอ้ยท่ีสุด การออกแบบท่ีค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม ควรตอ้งมีการ
น าไปปฏิบติัอยา่งระมดัระวงั ในทุกๆรายละเอียดทั้งระหวา่งและหลงัการก่อสร้างทุกๆส่ิงใน
ธรรมชาติมีโครงสร้างและการจดัระบบระเบียบ โครงสร้างเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของการวางผงั
ท่ีประสบความส าเร็จ โครงสร้างของแผนผงัช่วยใหม้นุษยเ์รียนรู้ทิศทางของตน ในสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ค าวา่โครงสร้างในท่ีน้ีหมายถึงวธีิท่ีแผนผงัถูกจดัระบบระเบียบ เป็นการรวมตวักนัของ
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องคป์ระกอบยอ่ยๆทั้งหมดเป็นหน่ึงเดียว โดยท่ีโครงสร้างในสัดส่วนเล็กๆ จะเป็นรากฐานใหเ้กิด
โครงสร้างรวมใหญ่  
                        องคป์ระกอบหลกัๆ 2 ประการของการวางแผนพื้นท่ี ท่ีท าใหเ้กิดโครงสร้างและการ

จดัระบบไดแ้ก่ระบบถนน และโครงข่ายของพื้นท่ีเปิดโล่ง (Open Space Network) ทั้งสองประการ

ตอ้งไดรั้บการออกแบบควบคู่ไป เพื่อสร้างชุมชนท่ีมีโครงสร้างและระบบท่ีดี  

                      นอกจากน้ีนักวางผงัชุมชนยงัตอ้งค านึงถึง การจดัวางเขตการใช้ท่ีดินท่ีเหมาะสม 
และการจดัภูมิทศัน์ภายในชุมชน ท่ีช่วยส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีดีและน่าอยู ่
   2.2.2 การวางผงับริเวณ 
                     นบัเป็นขั้นตอนแรกในขบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การ
ออกแบบผงัชุมชน ตลอดจนงานดา้นวศิวกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะวศิวกรรมโยธาและสุขาภิบาล  
 (เดชา บุญค ้า, 2539) 
                     ซ่ึงการวางผังบริเวณ จัดเป็นศิลปะของการออกแบบและการจัดวางต าแหน่ง
องคป์ระกอบ ให้เก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กนัโดยค านึงถึงส่วนละเอียดต่าง ๆ ท าให้สามารถมองเห็น
อาคาร กิจกรรมต่าง ๆ และจากการจดัน้ีเป็นปัจจยัส าคญัให้เห็นความแตกต่างระหว่างสัดส่วน 
ปริมาตรความหนาแน่น รูปร่างรูปทรง พื้นท่ีผวิและการเช่ือมโยง เป็นตน้ 
(เอ้ือมพร วรีสมหมาย, 2518) 
                     การวางผงับริเวณ เป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์เพื่อการจดัใชส่้วนต่าง ๆ ของท่ีดิน นกั
วางผงับริเวณเป็นผูก้  าหนดรายละเอียดการใชท่ี้ดินส่วนต่าง ๆ โดยการเลือกและวิเคราะห์ท่ีดินนั้น 
ท าการวางรูปผงัการใช้ท่ีดิน จดัรูปแบบการสัญจรของยานพาหนะและเส้นทางคมนาคม สร้า ง
แนวความคิดในเร่ือง ทศัน์รูป และการใช้วสัดุปรับปรุงรูปทรงของพื้นท่ีดินเดิมดว้ยการออกแบบ
และปรับระดบั จดัท าระบบการระบายน ้ าท่ีถูกตอ้งและทา้ยท่ีสุดจดัท ารายละเอียดการก่อสร้างท่ี
จ  าเป็นเพื่องานก่อสร้าง (เดชา บุญค ้า, 2539) 
                     การออกแบบภู มิสถาปัตยกรรม  (Landscape Architecture Design) เ ป็นงาน ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการวางผงัเมืองและการออกแบบชุมชนในด้านประโยชน์ใช้สอยและทศันียภาพ 
รวมทั้งการท าใหเ้กิดความเช่ือมโยงของท่ีโล่ง จากพื้นท่ีขนาดเล็กไปจนถึงสวนสาธารณะขนาดใหญ่
และสภาพภูมิประเทศเปิดโล่งนอกเมือง รวมถึงการจดัวางแหล่งอุตสาหกรรม การฟ้ืนฟูพื้นท่ีเส่ือม
โทรมหรือมีการละทิ้ง การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมครอบคลุมตั้งแต่การวางผงัพื้นฐาน เช่น การ
ปรับพื้นท่ีการวางแผนการระบายน ้ าการวางแผนถึงอนาคตในด้านการขยายความเจริญ การปลูก
ตน้ไมเ้พื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป การปลูกตน้ไมเ้พื่อ วตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้น การจดัแหล่งน ้ าการจดั
พื้นท่ีผิวปูลาด การจัดสภาพนอกอาคารและอุปกรณ์ประกอบ เป็นต้นหลักการออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรมเป็นหลกัการเดียวกนัท่ีใช้วางผงับริเวณ การจดัวางผงัพื้นตอ้งเป็นท่ีพอใจทั้งในดา้น
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การใช้สอยตามหน้าท่ีและความงาม ซ่ึงตอ้งมีการวิเคราะห์และประเมินผล ทั้งระยะเร่ิมแรกและ
ระยะปรับปรุงระหว่างกระบวนการออกแบบ การลงมือปฏิบติัจะตามมาภายหลังจากการเลือก
องค์ประกอบทางด้านชีววิทยาส่ิงแวดล้อม และด้านการก่อสร้างแบบร่าง จะก่อรูปของการ
ผสมผสานของอาคารท่ีมีอยู่และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน และสภาพของลกัษณะธรรมชาติแวดล้อมโดย
สรุปการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมจะตอ้งมีประสิทธิภาพในแง่ประโยชน์ใชส้อย ซ่ึงเป็นส่วนของ
การวางผงัพื้นทั้งหมด เพื่อเอ้ืออ านวยให้เกิดความร่ืนรมยข์องสภาพบรรยากาศภายนอกอาคาร เพื่อ
การพกัผอ่นร่างกาย นนัทนาการผอ่นคลายอารมณ์และเพื่อความหลากหลายของทศันียภาพ 
(โสภาคย ์สิริ, 2537) 
  2.2.3  หลกัการวางผงัพื้นท่ีโครงการ 
                      แนวความคิดขั้นพื้นฐานในการวางผงัและการออกแบบชุมชนท่ีน่าอยูอ่าศยั คือการ
ใหค้วามเคารพต่อสภาพแวดลอ้ม และวฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีพื้นท่ีโครงการตั้งอยู ่โดยให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก แก่ประเด็นปัญหาในระดบัภูมิภาค เช่น ปัจจยัทางธรรมชาติและ
นิเวศวทิยาของพื้นท่ี ชุมชนจะท าการพฒันาหรืออนุรักษ ์ลกัษณะเด่นเฉพาะตวัและบรรยากาศของ
พื้นท่ี ปัญหาสภาพแวดลอ้มในชุมชนทุกวนัน้ี เป็นผลมาจากการละเลย ไม่ใหค้วามส าคญัต่อ
ประเด็นปัญหาในระดบัภูมิภาค เช่น ปัจจยัทางธรรมชาติและทางวฒันธรรมในพื้นท่ี ไม่เพียงแต่
สร้างชุมชนท่ีมีปัญหาสภาพแวดลอ้ม แต่ยงัขาดเอกลกัษณ์ ขาดชีวติชีวาอีกดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม 
การวางผงัและออกแบบชุมชนท่ีค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม จะช่วยอนุรักษแ์ละสนบัสนุนเอกลกัษณ์ 
วฒันธรรม นิเวศวทิยา และสร้างบรรยากาศของชุมชนท่ีน่าอยูอ่าศยั หลกัการส าคญัในการวางผงั
และออกแบบชุมชนท่ีน่าอยูอ่าศยั และค านึงถึงสภาพแวดลอ้มประกอบดว้ย 
  2.2.3.1  ตดัสินใจบนพื้นฐานของสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี 
                                   ในการท าเช่นนั้น จะตอ้งท าการเก็บขอ้มูล และวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของ
พื้นท่ี ในรายละเอียด 
                      2.2.3.2  ฟ้ืนฟูและปรับปรุงพื้นท่ีเส่ือมโทรม  
                                   ถูกท าลายท่ีมีอยูเ่ดิม เม่ือมีความเป็นไปได ้การฟ้ืนฟูและปรับปรุงพื้นท่ีเส่ือม
โทรมถูกท าลายเดิม มีประโยชน์ท่ีเห็นชดัๆ อยา่งนอ้ย 3 ประการ ประกอบดว้ย โอกาสในการฟ้ืนฟู
ท่ีดิน การท าให้พื้นท่ีเส่ือมโทรมลูกท าลายเดิม สามารถน ามาใชใ้หม่ได ้และเป็นการอนุรักษพ์ื้นท่ีท่ี
ยงัไม่ถูกรบกวนท าลาย 

             2.2.3.3  ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  
                                   น่ีเป็นหลกัส าคญั ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ด ้ในการออกแบบวางผงัทุกดา้นและ
ทุกระดบั การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ ช่วยให้ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได้
เป็นอยา่งดี 
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  2.2.3.4  เคารพต่อวฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของภูมิภาค 
                                         ป้องกนัและซ่อมแซมอาคาร และโครงสร้างส าคญั ของภูมิภาคจะช่วย
สร้างบรรยากาศ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของพื้นท่ีได ้
                          2.2.3.5  พฒันาสาธารณูปการและสถาปัตยกรรม  
                                       ดว้ยปัจจยัทางธรรมชาติของพื้นท่ี แทนท่ีจะท าการไถพื้นท่ีใหเ้รียบโล่ง 
นกัวางผงัและออกแบบชุมชน จะท างานอยา่งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ ยกตวัอยา่งเช่น การเคารพต่อ
ลกัษณะทางภูมิประเทศของพื้นท่ี การอนุรักษพ์ืชพรรณท่ีมีอยูเ่ดิม และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี แมว้า่จะไม่ใช่วธีิการปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานทัว่ไป แต่ในระยะยาวจะ
ช่วยใหป้ระหยดัไดม้ากกวา่ 
                         2.2.3.6  อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู พืชพรรณและสัตวป่์าพื้นถ่ิน 
                                        การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงมีชีวติ ท่ีมีอยูเ่ดิมในสภาพแวดลอ้มของภูมิภาค
นั้นๆ มีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อสุขภาพของระบบนิเวศของโลก 
                         2.2.3.7  ปกป้องปัจจยัทางธรรมชาติอ่ืนๆ ของพื้นท่ี เช่น น ้าและดิน 
                                        หวัขอ้น้ีคลา้ยคลึงกบัหลกัการขอ้ท่ีผา่นมา ปัจจยัทางธรรมชาติเหล่าน้ีจะ
สามารถใหป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ ถา้ไดรั้บการปกป้องและจดัการอยา่งถูกตอ้ง 

                 2.2.3.8  ส่งเสริมใหเ้กิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
                                       จะช่วยใหร้ะบบนิเวศมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก 
การป้องกนัทรัพยากรท่ีมีอยูเ่ดิมในระบบนิเวศ เป็นการออกแบบผงัท่ีช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีดี
ในพื้นท่ี 
       2.2.3.9  จ ัดวางอาคารเพื่อสร้างพื้นท่ีวา่งภายนอกอาคาร 
                                       ส่วนใหญ่แลว้ นกัวางผงัและออกแบบ มกัจะมองอาคารในฐานะท่ีเป็น
สถาปัตยกรรม และลืมไปวา่สถาปัตยกรรมนั้น รวมไปถึงพื้นท่ีวา่งท่ีถูกสร้างข้ึน ภายในและระหวา่ง
อาคารดว้ย การสร้างสรรคพ์ื้นท่ีวา่งภายนอกอาคาร ช่วยส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมิตรกบัคนเดิม
เทา้ ท่ีจะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในชุมชน ช่วยลดการใชร้ถยนต ์และท าใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้
ใกลก้บัธรรมชาติ 
    2.2.3.10  การพฒันาชุมชนแบบจดักลุ่ม (Cluster Development)  
                                        การจดักลุ่มของอาคาร ช่วยป้องกนัการขยายตวัของพื้นท่ีมากเกินไป เป็น
การส่งเสริมใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีในชุมชน อนุรักษภู์มิทศัน์ และใหโ้อกาสท่ีมากกวา่ ในการ
ออกแบบท่ีช่วยประหยดัพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                 2.2.3.11  การวางผงัท่ีค านึงถึงทิศทางของแสงอาทิตย ์และลมธรรมชาติ 
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                                         การจดัวางผงัถนนและท่ีดิน ควรใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของแสงอาทิตย ์
และลมธรรมชาติ เพื่อลดการใชพ้ลงังานใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
                          2.2.3.12  ลดการใชพ้ื้นผวิคอนกรีตและส่งเสริมวสัดุพื้นผวิท่ีมีรูพรุน 
                                           การใชพ้ื้นผวิคอนกรีต ท าใหต้อ้งสูญเสียเงินจ านวนมาก กบัระบบระบาย
น ้าผวิดิน ซ่ึงน าพาเอาสารพิษต่างๆ ลงสู่แหล่งน ้าต่างๆ วสัดุพื้นผวิท่ีมีรูพรุน จะช่วยลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มได ้
           2.2.4  กระบวนการวางผงับริเวณ  
                      การวางผงับริเวณเร่ิมตน้ดว้ยวตัถุประสงค์ก่อน วตัถุประสงค์เร่ิมจากความฝัน แรง
บนัดาลใจ ความอยากจากปรัชญา ประสบการณ์ หรือ เห็นตวัอย่าง  นักวางผงัจึงตอ้งศึกษาและ
วิเคราะห์วตัถุประสงคใ์ห้ระเอียดเสียก่อน เพราะวตัถุประสงคเ์ป็นตวับ่งช้ีส่ิงส าคญั ท่ีจะตามมาใน
ภายหลงั โปรแกรมและบริเวณท่ีวเิคราะห์แลว้จะถูกน ามาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัเรียกวา่ “สังเคราะห์” 
(Synthesis) ผลของการสังเคราะห์จะออกมาเป็นผงัการ ใชท่ี้ดิน (เดชา บุญค ้า, 2539) 
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  2.2.5  การเลือกสถานท่ีตั้งโครงการ 
                      ปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสุดเร่ืองหน่ึงของการวางผงัและออกแบบชุมชนท่ีน่าอยู่ คือการ
เลือกสถานท่ีตั้งของโครงการท่ีจะด าเนินการพฒันา หากเราเลือกสถานท่ีตั้งโครงการท่ีไม่เหมาะสม 
แมว้่าเราจะออกแบบอย่างดีท่ีสุดเพียงไร ก็ยงัคงก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มตามมาอย่างมาก 
เร่ืองท่ีจะตอ้งพิจารณาเป็นอนัดบัแรก ในการเลือกพื้นท่ีในการพฒันาโครงการ คือ ความเหมาะสม
ของพื้นท่ีส าหรับการพฒันาท่ีดินเฉพาะประเภท ซ่ึงน าไปสู่ค าถามท่ีว่า ควรจะใช้หลักเกณฑ์
อะไรบา้ง ในการตดัสินถึงความเหมาะสมของพื้นท่ี ในการพฒันาอยา่งเหมาะสม หลกัเกณฑ์เหล่าน้ี
จะถูกใชเ้พื่อพิจารณาวา่ การพฒันาโครงการนั้นๆ จะเหมาะสมพอดีกบัพื้นท่ีหรือไม่ การวิเคราะห์
พื้นท่ีโครงการและบริเวณใกลเ้คียงอยา่งละเอียด ครอบคลุมเน้ือหาทั้งปัจจยัทางธรรมชาติ และปัจจยั
ทางวฒันธรรมมีความส าคญั ต่อกระบวนการเลือกพื้นท่ีอย่างเหมาะสม ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีควรน ามา
วเิคราะห์มีดงัต่อไปน้ี 
                      2.2.5.1  ปัจจยัทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี 
                                     ถา้มีปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีปรากฏอยู ่จะสามารถท าการอนุรักษ ์ป้องกนั หรือน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่อีกคร้ังหน่ึงไดห้รือไม่ 
                      2.2.5.2   แหล่งน ้าสะอาด 
                      พื้นท่ีโครงการจะหาแหล่งน ้าสะอาดไดจ้ากท่ีไหน และมีเพียงพอหรือไม่ 
จะตอ้งแน่ใจวา่การน าน ้ามาใช ้จะสอดคลอ้งกบัความสามารถของระบบนิเวศของภูมิภาค ท่ีจะดูด
ซึมน ้ากลบัคืนสู่ระบบน ้าใตดิ้นได ้และไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อปริมาณน ้าเดิม ท่ีใชส้ าหรับพืช
พรรณและสัตวป่์าในทอ้งถ่ิน 

             2.2.5.3  สาธารณูปโภคและแหล่งพลงังาน 
                                   ควรมองหาโอกาส ในการใชแ้หล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่
ได ้เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์น ้า ก๊าซชีวภาพ ท าการส ารวจเส้นทางสาธารณูปโภคสาธารณะ เพื่อลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

             2.2.5.4  ระบบโครงข่ายถนน 
                                   ควรจ ากดัการใชโ้ครงข่ายถนนใหอ้ยูเ่ท่าท่ีจ  าเป็น และมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นอนัดบัแรก ควรเป็นการลดความจ าเป็นในการใชร้ถยนต ์
                      2.2.5.5  ปัจจยัทางธรรมชาติของพื้นท่ี  
                                   ดิน สภาพภูมิศาสตร์ สภาพภูมิ ประเทศ พรรณไม ้และสัตวป่์า เป็นตน้  ควร
บนัทึกพนัธ์ุพืชและสัตวป่์าหายากทุกชนิดท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ และปัจจยัทางธรรมชาติควรอนุรักษ์
และป้องกนั 
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                      2.2.5.6  สภาพภูมิอากาศระดบัทอ้งถ่ิน 
                                      สภาพภูมิอากาศระดบัทอ้งถ่ินเป็นปัจจยัส าคญั ท่ีตอ้งน ามาพิจารณาในการ
ออกแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในดา้นสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม 

             2.2.5.7  ปัจจยัในระดบัภูมิภาคโดยรอบของพื้นท่ี                                  
                                   ลักษณะและหน้าท่ีของชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง ปัจจัยในระดับภูมิภาคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี คือ อะไรบา้ง พื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจของภูมิภาค ประชากร วฒันธรรม รวมทั้ง
ชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจในการออกแบบ 
                                     กระบวนการในการเลือกพื้นท่ีโครงการพฒันา พื้นท่ีชุมชนท่ีน่าอยูอ่าศยั คือ 
การพิจารณา ชั่งน ้ าหนักและหาความสมดุล ระหว่างความดึงดูดใจและข้อดีต่างๆ ของพื้นท่ี 
(สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและทางดา้นวฒันธรรม การเขา้ถึงพื้นท่ี เป็นตน้) และส่ิงท่ีตอ้งสูญเสีย
ไป เน่ืองจากการพฒันาท่ีจะเกิด 
                                   เม่ือท าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดแลว้ ภูมิสถาปนิกและนกัออกแบบวางผงั 
ตอ้งท าการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อพิจารณาวา่พื้นท่ีนั้นเหมาะสมในการพฒันาหรือไม่ ถา้เหมาะสมควร
ท าการวางนโยบาย ในการออกแบบท่ีเหมาะสมและย ัง่ยนืต่อไป 
              2.2.6  การออกแบบภูมิทศัน์ 
                      บ่อยคร้ังในการออกแบบภูมิทศัน์ชุมชนข้ึนอยูก่บัการจดัวางสถาปัตยกรรม อยา่งไรก็
ดีในการออกวางผงัและออกแบบชุมชนท่ีน่าอยู่อาศยั การออกแบบภูมิทศัน์มีความส าคญั ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน เช่นเดียวกบังานสถาปัตยกรรมตน้ไมท้  าหนา้ท่ีเป็นระบบปรับอากาศของโลก 
ให้ร่มเงาท่ีเยน็สบาย และดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของปรากฏการณ์เรือน
กระจก การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่า การออกแบบภูมิทศัน์ท่ีดี ค  านึงถึงการประหยดัพลงังาน 
อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถประหยดัใหแ้ก่เจา้ของโครงการไดเ้ป็นอยา่งดี 
                      นอกจาก การประหยดัพลงังาน การออกแบบภูมิทศัน์ท่ีค  านึงถึงสภาพแวดลอ้ม ยงั
ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น นกและแมลงท่ีมาอาศยัอยู ่และสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี
และสะอาดข้ึน โดยการปรับปรุงคุณภาพของน ้ าและอากาศ ตน้ไมดู้ดซบัและกรองควนั ขณะท่ีพืช
น ้ าท าหน้าท่ีเหมือนเคร่ืองกรองน ้ า การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ า เป็นข้อดีท่ีได้จากการจดัภูมิทศัน์ท่ี
ค  านึงถึงสภาพแวดลอ้มหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 
                      2.2.6.1  การปกป้องและส่งเสริมการใชพ้ืชทอ้งถ่ิน มีความส าคญัในการรักษาคุณภาพ
ของสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน พนัธ์ุพืชท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุ ควรจะไดรั้บการปกป้อง ตน้ไมท่ี้
เติบโตเตม็ท่ี ควรไดรั้บการอนุรักษเ์ม่ือเป็นไปได ้หรืออยา่งนอ้ยไดรั้บการโอนยา้ยและปลูกใหม่ 
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                      2.2.6.2  ใช้พันธ์ุไม้แปลกถ่ิน เฉพาะเม่ือพันธ์ุไม้เหล่านั้ น สามารถอยู่ร่วมกับ 
สภาพแวดลอ้มส่วนทอ้งถ่ินไดถ้า้มีการใชพ้นัธ์ุไมแ้ปลกถ่ิน ควรแน่ใจวา่มนัจะไม่เป็นภยั ต่อระบบ
นิเวศส่วนทอ้งถ่ิน และมีความเหมาะสม กบัสภาพอากาศส่วนทอ้งถ่ิน 

                      2.2.6.3  ใช้การออกแบบภูมิทศัน์ เพื่อเป็นส่ิงปกป้องอาคาร และพื้นท่ีว่างภายนอก
อาคาร จากสภาพภูมิอากาศ ตน้ไมใ้หญ่จะใหร่้มเงาช่วยคลายร้อนในฤดูร้อน ส่วนไมพุ้ม่ช่วยป้องกนั
ลมหนาว ท่ีพดัมาในฤดูหนาว เนินดินจะท าหน้าท่ีเป็นตวับรรเทาผลกระทบจากลมพายุ ปัจจยั
ธรรมชาติของแต่ละพื้นท่ี ใหโ้อกาสทั้งเป็นตวัป้องกนัและช่วยประหยดัพลงังาน 

                      2.2.6.4  ใช้สภาพภูมิประเทศเดิมของพื้ น ท่ี  เ ป็นระบบระบายน ้ าธรรมชาติ 
ซ่ึง เ ม่ือใช้ร่วมกับว ัสดุปูผิวท่ีมีรูพรุน จะสามารถเสริมงานออกแบบชุมชน ท่ี เป็นมิตรกับ
สภาพแวดลอ้มไดดี้ 

                      2.2.6.5  ใช้การออกแบบภูมิทัศน์ท่ี ช่วยประหยัดน ้ า  และอนุรักษ์แหล่งน ้ าได ้
มีพนัธ์ุไมห้ลายชนิด ท่ีสามารถเก็บน ้ าและให้น ้ าแก่พื้นท่ี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควรค านึงถึงการ
ออกแบบภูมิทศัน์ ท่ีช่วยประหยดัการใชน้ ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบภูมิภาคท่ีร้อนและแห้งแลง้ 
แทนท่ีจะต้องสูญเสียน ้ าในปริมาณมหาศาล ผ่านระบบการรดน ้ าอตัโนมติั (Sprinkler System)/
ส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ เช่น ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก น่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ประการ คือ มนัช่วยลด
กากของเสีย และลดการใชปุ๋้ยเคมี ซ่ึงเป็นผลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

                      2.2.6.6  ศตัรูพืช  แทนท่ีจะใช้เงินจ านวนมาก ในการซ้ือยาก าจดัศตัรูพืช ซ่ึงท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ควรใชผู้ล่้าตามธรรมชาติ ลดหรือก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุแมลงศตัรูพืช 

  2.2.7  เกษตรชุมชน  

                      เกษตรชุมชนเป็นการใช้พื้นท่ีในชุมชนท าการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นท่ีนิยม ปฏิบติั
กนัอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในทอ้งถ่ินชนบท เป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้ง กบัการวางผงัและ
ออกแบบชุมชนท่ีน่าอยูอ่าศยั เน่ืองจากช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจท่ีดีในชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถพึ่ง
ตวัเองได ้และลดมลภาวะท่ีเกิดจากการท าการเกษตรแบบสมยัใหม่ ซ่ึงมกัจะเป็นการเพาะปลูกพืช
เพียงชนิดเดียวเป็นจ านวนมาก ท าให้ตอ้งใชส้ารเคมีและยาฆ่าแมลงเป็นจ านวนมาก เป็นการท าลาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงส าคญัต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ท าลายหนา้ดินและป่าไม ้และ
ส้ินเปลืองพลงังานจ านวนมหาศาล 

                      แนวความคิดเร่ืองเกษตรชุมชน เป็นการท าการเกษตรในระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการ
หมุนเวียนการผลิตและการบริโภคภายในทอ้งถ่ินเอง สามารถท าได้ท่ีสวนหลงับา้น หรือแปลง
เกษตรของชุมชน เกิดประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจต่อชุมชน 

                      ชุมชนท่ีน่าอยูอ่าศยัและเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม ควรส่งเสริมการท าเกษตรชุมชน 
ซ่ึงมีหลกัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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                      2.2.7.1  จั ด ใ ห้ มี พื้ น ท่ี ก า ร ท า เ ก ษ ต ร ชุ ม ช น ภ า ย ใ น ชุ ม ช น 
                                    การท าการเกษตรชุมชน ควรปฏิบติัโดยประชากรภายในชุมชนเอง ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในชุมชน ทางเลือกอีกประการหน่ึง คือ การท่ีชุมชนท าการวา่จา้ง
เกษตรกรมาท าการเกษตรภายในพื้นท่ี ผลผลิตท่ีได้จะกลบัคืนสู่ชุชมชนเอง หรือน าออกขายใน
ตลาดภายนอกชุมชน เพื่อเป็นรายได้กลบัคืนสู่ชุมชน อนุญาตให้มีการท าการเกษตรในย่านท่ีพกั
อาศยั ในบางชุมชนมีกฎห้ามท าการเกษตรในย่านท่ีพกัอาศยั ซ่ึงเป็นการจ ากัดขอบเขตในการ
ส่งเสริมการท าเกษตรชุมชน 
                      2.2.7.2  ศึกษาวธีิการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั และน ามาปฏิบติัในการท าการเกษตรชุมชน 
                         การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ซ่ึงมีการ
จดัสรรพื้นท่ีใหมี้ประโยชน์สูงสุด พื้นท่ี 100% สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนในการจดัท ากิจกรรมต่างๆ 
ประกอบดว้ยพื้นท่ีอยูอ่าศยั 10% พื้นท่ีสระน ้าเพื่อการใชป้ระโยชน์และใชเ้ล้ียงปลา 30% ใชป้ลูกไม้
ผล พืชไร่ พืชสมุนไพร 30% พื้นท่ีส าหรับท านาขา้วและปลูกพืชหมุนเวยีน 30% ตามทฤษฎีน้ีจะ
ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนน ้าใช ้ซ่ึงสามารถน าไปปรับใชก้บัพื้นท่ีในแต่ละแห่ง 
            2.2.8  การสัญจร 
                      รูปแบบทางสัญจรเดินเทา้นับเป็นตวัเช่ือมโยงส าคญัมากอนัหน่ึงในการเช่ือมโยง
กิจกรรมต่างๆ ในบริเวณเขา้ดว้ยกนั และอาจเป็นโครงหลงัส าคญัโดยเฉพาะในงานท่ีทางเดินเทา้มี
ความส าคญั (เดชา บุญค ้า,  2539) 
                      เป้าหมายเบ้ืองตน้ของการวางผงัและออกแบบท่ีน่าอยูอ่าศยั คือ การลดความจ าเป็น
ในการใชย้านพาหนะซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของมลภาวะ ในสภาพแวดลอ้ม ในทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
แลว้ รถยนตเ์ป็นตน้เหตุของมลภาวะทางดา้นเสียงและอากาศ ภาวะเรือนกระจก และการส้ินเปลือง
พลงังานน ้ามนั พื้นผิวคอนกรีตท าให้เกิดการไหลผา่นของน ้ าผิดดินลงสู่ท่อระบายน ้ าฝน โดยไม่ซึม
ผ่านผืนดินตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการระบายเอาสารพิษและของเสียลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ 
ยิง่กวา่นั้น การก่อสร้างถนนมารองรับรถยนตจ์ านวนมหาศาล เป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในค่า
ก่อสร้างและค่าดูแลรักษาจากมุมมองทางดา้นสังคม ถนนเป็นสถานท่ีท่ีไม่ดึงดูดใจส าหรับคนเดิน
เทา้ เน่ืองจากมี ทศันียภาพท่ีไม่สวยงาม และมีพื้นท่ีสีเขียวท่ีจ ากดั มีก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ใน
อากาศ เส้นทางหลวงซ่ึงรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูง แบ่งแยกชุมชนออกจากกัน ท าให้เกิดการ
แบ่งแยกทางสังคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจของชุมชน 
                      2.2.8.1  การวางผงัการใช้ท่ีดินเพื่อลดการพึ่ งพารถยนต์การปฏิวติัอุตสาหกรรม
ก่อให้เกิดความจ าเป็นในการแบ่งแยกเขตการใช้ท่ีดิน ออกจากกนั ยา่นท่ีพกัอาศยัตอ้งถูกแยกออก
จากอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันสภาวะมลพิษต่างๆ ท่ีเกิดจากโรงงาน ตั้ งแต่นั้ นเป็นต้นมา การ
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แบ่งแยกเขตการใชท่ี้ดินออกจากกนัในการวาง  ผงัท่ีดินกลายเป็นมาตรฐานในการปฏิบติั โดยทัว่ไป 
พื้นท่ียา่นพกัอาศยัถูกแบ่งแยกออกจากพื้นท่ีย่านพานิชย ์ออกจากพื้นท่ีราชการและพื้นท่ีการศึกษา 
พื้นท่ีต่างๆ ท่ีอยูแ่ยกจากกนัน้ี เช่ือมโยงกนัดว้ยถนน ผลท่ีไดก้็คือการท่ีตอ้งพึ่งพารถยนต ์แมแ้ต่ใน
การกระท าเร่ืองง่ายๆ เช่นการไปจ่ายตลาด ความเป็นอยู่ของคนจะยากล าบากถ้าไม่มีรถยนต์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก วยัรุ่น และคนชรา ท่ีท าให้ปัญหาซับซ้อนมากยิ่งข้ึนไปอีกก็คือ ถนนท่ี
เช่ือมโยงพื้นท่ีย่านต่างๆ เหล่าน้ีกบัติดแน่นไปดว้ยรถจ านวนมาก เน่ืองจากทุกๆ คนจ าเป็นตอ้งใช้
รถยนตใ์นการเดินทาง วธีิแก ้คือการใชจ่้ายเงินจ านวนมาก ในการขยายถนนให้กวา้งข้ึนไปอีก แต่ก็
จะแกปั้ญหาการจราจรไดไ้ม่นาน เน่ืองจากไม่ไดแ้กปั้ญหาท่ีตน้เหตุ การแบ่งแยกเขตการใชท่ี้ดิน ซ่ึง
ท าใหก้ารใชย้านพาหนะในการสัญจรเป็นเร่ืองจ าเป็น คือ ปัญหาหลกั ไม่ใช่การขาดแคลน 
                                     ก าร ส่ ง เส ริมการพัฒนาการแบ่ ง เขตการใช้ ท่ี ดินแบบผสมผสาน 
การผนวกเอายา่นพานิชยกรรมธุรกิจ และสาธารณูปการท่ีจ าเป็นไวก้บัยา่นพกัอาศยัจะช่วยลดการใช้
รถยนต ์การสัญจรในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเป็นทางเลือก จะไดรั้บการส่งเสริมให้มีข้ึน เม่ือจดัวางเขตการ
ใชท่ี้ดินเหล่าน้ีไวใ้กล้ๆ  กนั ยกตวัอยา่งเช่น การออกแบบท่ีท าให้คนในชุมชนใชเ้วลาเดินโดยเฉล่ีย
เพียง 5 นาที จากท่ีใดๆ ก็ตามภายในชุมชนไปยงัศูนยก์ลางชุมชน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีตั้งของยา่น พานิชย 
กรรมและสาธารณูปการต่างๆ นโยบายเช่นน้ีช่วยลดรถยนตภ์ายในขอบเขตพื้นท่ีชุมชน  
  2.2.9  การออกแบบถนน 
                      การออกแบบถนนท่ีปฏิบติักนัอยู่ทัว่ไปน้ีไม่เป็นมิตรกบัสภาพแวดลอ้มนกั และไม่
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในชุมชน ความกวา้งของถนนและรัศมีความโคง้ของหัวมุมถนน ถูก
ออกแบบให้รถยนต์สามารถเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ไดค้  านึงถึงคนเดินและ
รถจักรยานเท่าไหร่นัก ท่ีจอดรถท่ีทอดยาวอยู่ตามข้างถนนลดความมีชีวิตชีวาของถนน การ
ออกแบบถนนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม มีเป้าหมายในการลดความส าคญัของรถยนต์ ในถนน
ชุมชนซ่ึงช่วยสร้างชีวติใหแ้ก่ชุมชน และส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในชุมชน หลกัในการออกแบบถนน
ในชุมชนมีดงัน้ี 
                      2.2.9.1  ออกแบบรูปแบบของถนน  
                                   ซ่ึงตอบสนองต่อลกัษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติของพื้นท่ีในพื้นท่ีพฒันา
ท่ีมีความหนาแน่นต ่า ซ่ึงไม่มีปัญหาการจราจรติดขดั การออกแบบถนนให้สอดคลอ้งกบัสภาพภูมิ
ประเทศของพื้นท่ี เป็นส่ิงท่ีควรท า เพราะจะช่วยลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการพฒันา
โครงการ และลดการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการระบายน ้ าตามธรรมชาติ ช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย
โดยการลดโครงข่ายถนนท่ีไม่จ  าเป็น 

 2.2.9.2  สร้างพื้นท่ีสีเขียวริมถนน 
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                                   ต้นไม้ให้ออกซิเจนและปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพของอากาศไดอ้ยา่งมากในทอ้งถนน พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองยงัมีประโยชน์ในการ
ส่งเสริม ขนาดส่วนของมนุษยใ์ห้แก่ถนน การท่ีถนนมีตน้ไมป้ลูกอยู่ 2 ขา้ง ให้ความเช่ือมโยงมีค่า
ต่อธรรมชาติ ซ่ึงขาดหายไปในสภาพแวดลอ้มของเมืองนอกเหนือไปจากน้ี ตน้ไมย้งัมีประโยชน์ต่อ
ทั้งทางกายและทางใจต่อมนุษย ์

             2.2.9.3  ใชพ้ื้นผวิปูท่ีช่วยลดปริมาณพื้นผวิท่ีน ้าซึมผา่นไม่ได ้
                                   พื้นผิวท่ีน ้ าซึมผ่านไม่ได ้เช่น แอสฟัลท์ และคอนกรีต ป้องกนัการซึมผ่าน
ของน ้ าลงสู่พื้นท่ีตามธรรมชาติ และสารพิษต่างๆ ลงในแหล่งน ้ าตามธรรมชาติ ส าหรับทางเทา้และ
พื้นท่ีท่ีการจราจรไม่แออดัมาก ควรใช้พื้นผิวปูท่ีมีรูพรุนหรือไม่ตอ้งมีพื้นผิวปู ถ้าจ  าเป็นตอ้งใช้
พื้นผวิท่ีน ้าซึมผา่นไม่ได ้ควรใชว้สัดุท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้การออกแบบพื้นผวิปูในชุมชน สามารถ
ลดความเร็วของการจราจรได ้
                      2.2.9.4  ลดพื้นท่ีพื้นผวิท่ีน ้าซึมผา่นไม่ได ้
                                   การเลือกใชว้สัดุพื้นผวิสามารถลดปริมาณพื้นผิวท่ีน ้าซึมผา่นไม่ได ้อยา่งไรก็
ดี มีอีกหลายวิธีท่ีควรพิจารณา เช่น การพฒันาพื้นท่ีแบบรวมกลุ่ม การก่อสร้างในแนวตั้ง การใช้
ถนนร่วมกนั และการลดระยะถอยร่นอาคาร เหล่าน้ีลว้นแต่ช่วยลดพื้นท่ีท่ีมีพื้นผวิท่ีน ้าซึมผา่นไม่ได ้
                      2.2.9.5  ใหท้างเลือกในการจอดรถ 
                                   ท่ีหลากหลายท่ีจอดรถเป็นปัญหาหลักในการพัฒนาพื้นท่ีแบบดั้ งเดิม 
นอกจากจะก่อใหเ้กิดทศันียภาพท่ีไม่สวยงามแลว้ยงัใชพ้ื้นท่ีกวา้ง ซ่ึงมีพื้นผิวน ้าท่ีซึมผา่นไม่ได ้การ
จอดรถหน้าอาคาร ท าให้เกิดระยะถอยร่นมาก ซ่ึงท าให้เกิดทศันียภาพท่ีไม่น่าสนใจ ไม่กระตุน้ให้
เกิดกิจกรรมข้างถนนการจดัให้มีท่ีจอดรถข้างถนน ลดความต้องการพื้นท่ีจอดรถ และยงัสร้าง
บรรยากาศท่ีเป็นมิตรต่อคนเดินเทา้ ดว้ยการลดความเร็วของการจราจร และเป็นแนวกนัชนระหวา่ง
ทางเดินเท้าและถนน ถ้าจ าเป็นต้องมีท่ีจอดรถ ควรจัดให้อยู่ด้านหลังของอาคารแทนท่ีจะอยู่
ดา้นหนา้ของอาคาร 
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ตารางที ่2.1 ลกัษณะต่างๆของการสัญจรยานยนต ์
รูปแบบ รายละเอียด ภาพ 

รูปแบบตาราง เป็นระบบท่ีเกิดข้ึนจากการ
วางแนวถนนท่ี ค่อนขา้งตรง
และมีระยะหางเท่าๆกนั ตดั
ตั้งฉากซ่ึงกนัและ กนั 
โดยทัว่ไปแลว้มกัจะใชก้บั
พื้นท่ีท่ีแบนราบ ระบบ 
ตารางน้ีส่วนใหญ่ใชก้บัพื้นท่ี
ท่ีมีขนาดใหญ่เพราะง่ายต่อ 
การวางผงัเพราะเป็นระบบท่ี
เขาใจง่าย 

 

ระบบรัศมี ระบบรัศมี คือการนาการไหลของ
จราจรไปสู่จุด กลาง ซ่ึงเป็นจุดท่ีมี
กิจกรรมประเภทต่างๆ รวมตวักนั
อยา่ง หนาแน่น ส่วนใหญ่จะเป็น
เมืองเก่า ระบบน้ีจะมีปัญหา 
เกิดข้ึนจากการจดับริเวณจุดกลาง
ใหเ้ป็นระเบียบ เพราะจุด กลาง
ดงักล่าวเป็นจุดท่ีตายตวัยากต่อการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งยิง่ 
ดงันั้นระบบรัศมีจงมีความยดืหยุน่ 
นอ้ยกวา่ระบบตาราง 
การเพิ่มวงแหวนลงไปในระบบ
รัศมีเป็นวธีิแกไขท่ี จะช่วยให้
การจราจรสามารถไหลผา่นนอก
จุดศูนยก์ลางไปได ้และสามารถ
ท าซ ้ าออกไปไดอี้กหลายๆวง 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) ลกัษณะต่างๆของการสัญจรยานยนต ์

 

ระบบทาง
ยาว 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบโคง้
ยาว 

เป็นระบบสัญจรทางยาวคือการเช่ือม
การไหลของพาหนะระหวา่งจุดหน่ึง
ไปหยงัอีกจุดหน่ึงอยา่งตรงไปตรงมา
หากปริมาณพาหนะมากข้ึนจะเกิดการ
ติดขดั การแกปั้ญหาน้ี สามารถท าได้
โดยการใส่วงรอบลงไปขา้งใดขา้ง
หน่ึงของเส้นทาง ซ่ึงจะเป็นการช่วย
กระจายยวดยานในทอ้งถ่ินไดดี้ข้ึน 
 
ระบบโคง้ยาวเป็นระบบท่ีสามารถเขา้
กบสภาพภูมิ ประเทศท่ีมีความสูงต ่า
ได ้เน่ืองจากสามารถวางใหเ้ขา้กบั
ลกัษณะรูปทรงของแผนดินมากท่ีสุด 
ระบบน้ีถนนตดัผา่น นอ้ยเพราะจะใช้
ถนนแบบปลายตนักน้ถุง หรือ คุลเดอ
แซค ซ่ึงจะมีความยาวไมเกน 150 
เมตร ทางสัญจรระบบน้ีจะท าให้
พาหนะวิง่ชา้ลง และตวัถนนเองจะมี
ความนาสนใจเน่ืองจาก การ
เปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์บริเวณถนน 

 
 
 
 

 
 

   
  2.2.10  ท่ีจอดรถผูม้าเยีย่มเยอืนสถานท่ีและท่ีจอดรถประเภทอ่ืน 
                        เพื่อตอบสนองและสร้างความสะดวกส าหรับผูม้าเยือนบริเวณท่ี  จอดรถควรจะอยู่
ใกลก้บัอาคารอยู่ในระยะเดินท่ีสั้ นท่ีสุด และไม่จ  าเป็นตอ้งผ่านบริเวณท่ีปล่อยคนลงส าหรับผูม้า
เยือนท่ีขบัรถมาเองบริเวณจอดรถควรเช่ือมต่อกบัทางเขา้และเห็นไดอ้ย่างเด่นชดั และควรค านึงถึง
การจดัวางต าแหน่งท่ีจอดรถขนาดใหญ่ไม่ควรให้บดบงัหรือกีดขวางมุมมอง และไม่จ  าเป็นตอ้งผา่น
ทางเขา้อาคารหรือทางส่งผูโ้ดยสารลง 

รูปแบบ รายละเอียด ภาพ 
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ภาพที ่2.6 ท่ีจอดรถส่งคนแบบต่างๆ 
 

 
 
ภาพที ่2.7 สัดส่วนของยานยนตป์ระเภทต่างๆ 
 
  2.2.11  รัศมีวงเล้ียว 
              นักวางผงับริเวณต้องเอาใจใส่และให้ความส าคัญกับรัศมีวงเล้ียวของยายยนต์
ประเภทต่างๆท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัผงับริเวณท่ีก าลงัวาง รวมทั้งการดูแลจดัท่ีเล้ียวกลบัรถหรือถอย
กลบัรถชนิดต่างๆโดยเฉพาะรถขนาดใหญ่ เช่น รถบสัหรือรถบรรทุก 
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ภาพที ่2.8 เกณฑใ์นการวางแนวก าหนดรัศมีความโคง้ของถนน 
 

 
ภาพที ่2.9 ท่ีกลบัรถแบบถอยหลงัของรถชนิดต่างๆ 
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ภาพที ่2.10 ท่ีกลบัรถแบบอ่ืนๆ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.11 วงเล้ียวส าหรับรถสาล่ียาว 15 เมตร 
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   2.2.12  การจดัรูปแบบการสัญจรทางเทา้ 

ตารางที ่2.2 ความกวา้งของถนนรัศมีวงเล้ียว 
ลกัษณะ ขนาด 
ถนนยอ่ย 2.75 – 3.25 ม. ต่อช่องทาง

จราจร 
ถนนส าคญั 3.00 – 4.25 ม. ต่อช่องทาง

จราจร 
ถนนรองรับ 3.00 – 5.50 ม. ต่อช่องทาง

จราจร 
ท่ีจอดรถขนานริมถนน 2.50 – 3.00 ม. ต่อขา้ง 

ถนนในบา้น หรือบริเวณส่วนตวั 2.40 – 2.75 ม. ต่อช่องทาง
จราจร 

ถนนบริการ 
3.50 – 4.00 กวา้ง 

 

ตารางที ่2.3 รัศมีวงเล้ียว 
ถนนยอ่ย 3.75 -4.50 ม. 

ถนนส าคญัท่ีมีรถบรรทุก        150– 150 ม. 
               2.2.13  ท่ีจอดรถ  
                        บริเวณท่ีจอดรถนับเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดอย่างหน่ึง ตัวลานจอดรถอาจท าให้
บริเวณโดยรวมเสียทศันียภาพได้ถ้าการท าท่ีจอดรถไม่ส าพนัธ์กบัความสูงต ่าของพื้นท่ีและขาด
ความกลมกลืนกบัส่วนอ่ืนๆ  ปัจจยัในการในการพิจารณาการจดัท่ีจอดรถ มีดงัต่อไปน้ี 
                        2.2.13.1  ขนาดของท่ีจอดรถ คิดเป็นตารางเมตรและระยะกวา้งยาวท่ีตอ้งการและท่ี
มีอยู ่
                          2.2.13.2  มุมท่ีรถจะจอดควรเป็นเท่าใด 90, 60 หรือ 45 องศา 
                          2.2.13.3  ทิศทางการแล่นของรถไปยงัจุดต่างๆของบริเวณ 
                          2.2.13.2  ประเภทของท่ีจอดรถ ผูข้บัจอดเองหรือมีคนขบัไปจอดให้ 
                          2.2.13.5  ความกวา้งของช่องทางจอด 2.40, 2.70, 2.85 หรือ 3.00 เมตร 

                2.2.13.6  ความกวา้งของช่องทางวิง่รถ 
                        2.2.13.7  รูปลกัษณะการสัญจรภายในบริเวณท่ีจอดรถ ทั้งของรถเองและของคน
เดิน จุดทางเขา้-ออกท่ีเหมาะสมท่ีมีการตดักนันอ้ยท่ีสุด 
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                        2.2.13.8  ความสวยงามการลดระดบัพื้นบริเวณท่ีจอดรถใหต้ ่ากวา่ระดบัสายตา การ
ปลูกตน้ไมบ้งัการใหแ้สงสวา่ง และวสัดุปูหรือลาดพื้น 

               2.2.13.9 การระบายน ้าในบริเวณท่ีจอดรถไปยงัอาคาร 
               2.2.13.10  การแยกท่ีจอดรถธรรมดาออกจากท่ีจอดรถบริการ 

                        2.2.13.11  ในบริเวณศูนยก์ารคา้จะตอ้งค านึงถึงปริมาณท่ีจอดรถต่อเน้ือท่ีคา้ขาย
ทั้งหมดและจะตอ้งจดัหมายเลขดชันีท่ีจอดรถใหช้ดัเจนกนัหลง 
                          2.2.13.12 ประเภทท่ีจอดรถตามระยะเวลา 
                        2.2.13.13  ท่ีจอดรถลูกค้าหรือผูม้าติดต่อ เป็นท่ีจอดรถระยะสั้ นเพื่อท าธุระ เช่น 
ร้านอาหาร ธนาคาร ภตัตาคาร จึงควรจดัไวใ้กลอ้าคารมากท่ีสุด  
                        2.2.13.14  ท่ีจอดรถพนกังาน ท่ีจอดตั้งแต่เชา้จนถึงเลิกงานสามารถให้จอดรถไกล
ไปจากอาคารได้ แต่ควรจดัให้มีร่มเงา มีระบบรักษาความปลอดภยั และมีทางเดินมาสู่อาคาร
โดยสะดวก 
                        2.2.13.15  ท่ีจอดรถบริการ เช่น รถบรรทุก รถเก็บขยะ บริเวณท่ีจอดรถควรสะดวก
ในการรับส่งความมีลานจอดรถและชานชลา 

 
 
  
 

ภาพที ่2.12 รูปแบบท่ีจอดรถแบบต่างๆ 
                        2.2.14.1  ระบบสัญจรท่ีเป็นทางเลือก 
                                       การลดปริมาณการจราจรและให้มีการแบ่งเขตการใชท่ี้ดินแบบผสมผสาน 
เป็นขั้นตอนแรกในการลดการพึ่งพารถยนต ์ขั้นตอนต่อไป คือ การจดัให้มีรูปแบบของการสัญจรท่ี
เป็นทางเลือก ดงัต่อไปน้ี                            

  2.2.14.1  การออกแบบทางเทา้ท่ีดึงดูดใจอยา่งเพียงพอ 
                                       ทางเทา้เป็นองคป์ระกอบตน้ๆ ของสภาพแวดลอ้มของการเดินเทา้ท่ีควรมี
ในทุกถนนในการพฒันา ควรจะมีความกวา้งอยา่งน้อย 1.50 เมตร และกวา้งกว่านั้นในบริเวณท่ีมี
กิจกรรมสูง เช่น ยา่นพานิชย ์และยา่นสถานท่ีราชการ องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ เช่น ตน้ไม ้กระถาง 
ม้านั่ง ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ ท่ีควรมีควบคู่ไปกับทางเท้าน่ีจะช่วยให้ทางเท้าเป็น
ทางเลือกท่ีดึงดูดใจ เพิ่มชีวิตชีวาให้แก่ถนน และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยการสร้าง
พื้นท่ีรอรถประจ าทางใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจยิง่ข้ึน 
                        2.2.14.2  สร้างระบบขนส่งมวลชลใหเ้ป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ 
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                                       ระบบขนส่งมวลชนท่ีประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย การจดัให้มีจุด
จอดรถท่ีมีการวางแผนอยา่งดี มีปริมาณเพียงพอ ผา่นพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมมากๆ หรือมีความหนาแน่น
ของกิจกรรม กลยทุธ์อ่ืนๆ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มการใชร้ะบบขนส่งมวลชนแทนรถยนตส่์วนบุคคล คือ การ
จดัให้มีบริเวณรอรถท่ีดึงดูดใจ และจดัให้มีเส้นทางส าหรับรถประจ าทางโดยเฉพาะ เป็นเร่ืองพึง
ระลึกวา่ความส าเร็จของระบบขนส่งมวลชน มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัความหนาแน่น ดงันั้นการ
ประสานกนัระหว่างการวางผงัเมือง กบัการพฒันาระบบขนส่งมวลชน มีผลต่อความส าเร็จของ
ระบบเป็นอยา่งมาก 
                        2.2.14.3  ส่งเสริมการใชจ้กัรยาน  
                                         จกัรยานเป็นรูปแบบการสัญจรท่ีประหยดัพลังงานมากต้องการระบบ
สาธารณูปการมากรองรับน้อยกว่ารถยนต์และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในการพฒันาพื้นท่ีควรรวม
เครือข่ายของเส้นทางจกัรยานไปพร้อมๆกบัระบบถนนอาจจะอยู่ข้างถนนหรือแยกออกจากกัน 
ก าหนดใหมี้ท่ีจอดรถจกัรยานตามอาคาร สถานท่ีต่างๆ ใหพ้อเพียง 
 

2.3  ระบบน า้ 
   2.3.1  ธรรมชาติและการไหลของน ้า 
                      วิธีการสมยัใหม่ของกรจดัการการไหลของน ้ า ข้ึนอยูก่บัเทคโนโลยี ป๊ัมน ้ า และวสัดุ
เหล็กและคอนกรีต เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้กนัอยู่โดยทัว่ไป เทคโนโลยีน้ีใช้พลงังานอย่างมาก และมกั
ก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมการไหลของน ้ าสามารถท าไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยการให้
ธรรมชาติท าหนา้ท่ีแทนโดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานท่ีมากเกินไป 
              การจดัการการไหลของน ้าโดยวธีิธรรมชาติ เป็นท่ีรู้จกักนัดีในนามของวิศวกรรมภูมิ
ลกัษณ์ ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั ในการเปล่ียนแปลงและส่งเสริมการไหลของน ้ าตามธรรมชาติ เพื่อ
ปรับปรุงความสามารถของพื้นท่ีในการท่ีจะกกัเก็บ และดูดซบัน ้ า ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นท่ี 
สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางการไหลของน ้ าผ่านร่องน ้ าท่ีก่อสร้างข้ึน รากของตน้ไมช่้วยอนุรักษ์
ดินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าคอนกรีต พนัธ์ุไมแ้ละพืชขนาดเล็กบางชนิดสามารถน ามาใช้ใน
การกรองเอาแบคทีเรีย สารพิษ และโลหะหนกัออกจากน ้าเสีย โดยท าหนา้ท่ีเหมือนเป็นระบบบ าบดั
น ้าเสีย 
    2.3.2  ร่องน ้า 
                      การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ี เช่น การก่อสร้างร่องน ้ าเป็นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในการเก็บรักษาและน าน ้าไปยงัพื้นท่ีกกัเก็บ หรือใหน้ ้ากลบัคืนสู่พื้นท่ี เราสามารถน า
น ้ าเข้าสู่พื้นท่ีเพาะปลูก หรือ พื้นท่ีธรรมชาติ เช่น พื้นท่ีชุ่มน ้ าและป่าไม้หรืออ่างเก็บน ้ า ร่องน ้ า
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เหล่าน้ีควรถมดว้ยทรายหรือกรวด และเติมดว้ยพืชน ้ าท่ีช่วยชะลอการไหลของน ้ า ท าให้น ้ าสะอาด
ข้ึน และช่วยใหผ้นืดินสามารถดูดซบัน ้าไดดี้ยิง่ข้ึน 
  2.3.3  ระบบถงัเก็บน ้า 
                      ระบบกกัเก็บน ้ าฝนให้ทางเลือกท่ีสวยงาม และดูเป็นธรรมชาติมากกวา่ระบบระบาย
น ้าดั้งเดิม ซ่ึงมกัจะปล่อยให้น ้าไหลไปหมดโดยไม่ซึมลงผวิดิน ระบบเก็บกกัน ้าจะเก็บน ้าผวิดินและ
ปล่อยออกอย่างชา้ๆ เพื่อให้ซึมลงดิน ระบบน้ีช่วยเก็บรักษาน ้ าไวใ้นพื้นท่ีและช่วยป้องกนัน ้ าท่วม 
ถ้าได้รับการออกแบบอย่างดีแล้ว ระบบน้ีสามารถกลายเป็นองค์ประกอบเสริม ท่ีดึงดูดใจใน
สวนสาธารณะได ้โดยการใชอ่้างเก็บน ้าเป็นจุดรวมสายตาของผูม้าพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 2.3.4  การอนุรักษน์ ้า  
                      ควรลดความตอ้งการในการใช้น ้ าส าหรับบา้นพกัอาศยัลง โดยการจดัการภูมิทศัน์
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการน าน ้ าท่ีบ าบดัแลว้กลบัมาใชใ้หม่ หรือน าน ้ าใชจ้ากครัวเรือนในบางส่วน
มาใชใ้นการรดน ้าตน้ไม ้เป็นตน้ 
            2.3.5  การใชน้ ้าในงานภูมิทศัน์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                      การวางผงัพื้นท่ีและการจดัภูมิทศัน์ มีความเช่ือมโยงกบัการใชน้ ้า ดงันั้นการใชน้ ้ าใน
งานภูมิทศัน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลกระทบอยา่งมากต่อการประหยดัน ้ าในการพฒันาพื้นท่ี การ
เลือกใช้วสัดุพืชพนัธ์ุ ซ่ึงตอ้งการน ้ าน้อย โดยพยายามไม่น าไมต่้างถ่ินมาใช้เป็นส่ิงท่ีควรท าเป็น
อนัดบัแรก ในกรณีน้ีการเลือกใชพ้นัธ์ุไมใ้นพื้นท่ีมกัเป็นค าตอบท่ีดี เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุไมท่ี้สามารถ
ปรับตวัไดดี้ในสภาพภูมิอากาศนั้นๆ และตอ้งการน ้ าในปริมาณท่ีสภาพแวดลอ้มในท่ีนั้นๆ มีให้ได้
การรดน ้ าตน้ไมใ้นช่วงเวลาเย็นหรือเช้า เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกว่าการรดน ้ าในช่วงกลางวนั 
เน่ืองจากจะสูญเสียน ้ าไปเพราะการระเหยในปริมาณมาก การลดขนาดของสนามหญา้เป็นวิธีทีดีใน
การอนุรักษน์ ้า 
    2.3.6  การกกัเก็บน ้าฝน 
                      การกกัเก็บน ้ าฝนโดย อ่างเก็บน ้ าหรือภาชนะอ่ืนๆ สามารถน าน ้ านั้นมาใชใ้นงานภูมิ
ทศัน์หรือน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได ้น ้ าฝนจากหลงัคามกัจะถูกเก็บไวใ้นโอ่งหรือแทง้ค์น ้ า 
เพื่อน ามาใช้ในภายหลงั ในบางกรณีการกกัเก็บน ้ าฝนสามารถน าน ้ ามาใช้ไดส้ าหรับคนทั้ง ชุมชน
เลยทีเดียว 
            2.3.7  การน าน ้าท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม ่
                      น ้ าท่ีใช้แลว้ในชุมชนมี 2 ชนิด คือ 1) น ้ าใช้จากการอาบน ้ า การซกัลา้ง การลา้งจาน 
และ 2) น ้ าเสียจากโถส้วม น ้ าใชแ้ลว้จากแหล่งท่ี 1 นั้นสามารถน ากลบัมาใชใ้นงานภูมิทศัน์ได ้และ
จะช่วยประหยดัน ้าไดม้าก 
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                      ในการบ าบัดน ้ า เราสามารถน าการบ าบัดด้วยวิธีธรรมชาติมาใช้เป็นทางเลือก 
นอกเหนือไปจากการบ าบดัดว้ยโรงงานบ าบดั เช่น การบ าบดัดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Wetland) ซ่ึงจะช่วย
อนุรักษ์น ้ า และเป็นระบบชีวภาพท่ีไม่เป็นอนัตรายและช่วยประหยดัพลงังาน ท าให้ประหยดัใน
ทางดา้นเศรษฐกิจมากกวา่การบ าบดัดว้ยโรงงานบ าบดั 
   2.3.8  การจดัการน ้าเพื่อการเกษตร 

  2.3.8.1  การจดัการน ้าฝน 
                                  พื้นท่ีการเกษตรของประเทศไทยประมาณ 78 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นท่ีอาศยั
น ้าฝนการท าการเกษตรในพื้นท่ีอาศยัน ้ าฝนอยา่งเดียวมกัจะมีความเส่ียงต่อภาวะความแห้งแลง้ เช่น  
เกิดฝนทิ้งช่วงหลงัจากหยอดเมล็ดพืชหรือเม่ือเร่ิมปลูกพืชใหม่ๆ ก็พบปัญหาฝนทิ้งช่วงแลว้ ซ่ึงเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหอ้าชีพการเกษตรมีความไม่แน่นอน การลดความเส่ียงในการปลูก 
                                   พืชในเขตอาศยัน ้ าฝนควรศึกษาขอ้มูลน ้ าฝนในพื้นท่ีก่อนเพื่อวางแผนการ
ปลูกพืชให้เหมาะสมกบัปริมาณและช่วงเวลาการตกของฝน การศึกษาขอ้มูลน ้ าฝนมีหลายระดบั 
ไดแ้ก่ขอ้มูลน ้าฝนรายวนั    ขอ้มูลน ้าฝนรายสิบวนั และขอ้มูลน ้าฝนรายเดือน   
        2.3.8.2  สระเก็บน ้ามาตรฐาน 
                                   สระ เก็บน ้ า คือ แหล่งเก็บขงัน ้ าฝนหรือน ้ าซับท่ีไหลซึมออกมาจากดินโดย
การขดุดินออกให้เป็นท่ีส าหรับขงัน ้าให้มีขนาดความจุตามปริมาณน ้ าท่ีตอ้งการจะเก็บขงัไว ้ใชแ้ลว้
น าดินท่ีขุดมาถมเป็นคนัลอ้มรอบขอบสระงานดินขุดคือ การขุด ดิน ให้ไดข้นาดความกวา้ง ความ
ยาว ความลึกและลาดด้านข้างตามท่ีก าหนดในแบบมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นท่ีเก็บกักน ้ าโดยมี
ขอ้ก าหนดลาดดา้นขา้งตามคุณสมบติัของดินดงัน้ี 
                                    ลาดดา้นขา้งการขุดดินจะตอ้งมีความมัน่คงไม่เกิดการล่ืนไถลของลาดตล่ิง

การก าหนดความ ลาดด้านข้างของดินข้ึนอยู่กับชนิดของดินท่ีจะขุดโดย มีข้อแนะน าดังน้ี ดิน 

เหนียวทัว่ไปอาจปน ทรายหรือกรวดมีลาดด้านข้าง 1 : 2 ดินตะกอนทั่วไปอาจปนทรายมีลาด

ดา้นขา้ง 1 : 3 ความลึกการขดุดินไม่ควรลึกเกิน 3.00 เมตร ในแต่ละขั้นถา้ลึกเกินตอ้งท าชานพกัเพื่อ

ความมัน่คงและสะดวกในการก่อสร้างรูปแบบของสระน ้ ากรมพฒันาท่ีดินไดอ้อกแบบสระเก็บน ้ า 

มาตรฐานความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีแบบให้เลือก 2 รูปแบบเป็นแบบรูปตวั I และแบบ รูป 

ตวั L พร้อมหลกัเกณฑ์ในการค านวณปริมาณงานดินขุดหากมีการก่อสร้างสระท่ีมีความกวา้งความ

ยาว ความลึก และลาดดา้นขา้งท่ีแตกต่างกนัสามารถค านวณปริมาณดินขุดโดยการพิจารณาจาก

กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความกวา้ง ความยาว และ ความลึกของสระเม่ือมีปริมาตรดินขุด 

1,260 ลูกบาศกเ์มตรท่ี ความลาดดา้นขา้งต่างๆกนั 
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ภาพที ่2.13 รูปแบบของสระน ้าในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. 
            2.1.1.1  การดูแลรักษาแหล่งน ้า 
                                   การท่ีแหล่งน ้าในไร่นา หรือบ่อน ้า จะมีอายกุารใชง้านไดน้านนั้นจ าเป็นตอ้ง
มีการบ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสมบ่อน ้าจะมีประสิทธิภาพในการกกัเก็บน ้าไดล้ดลงหากบ่อน ้า ต้ืนเขิน
ควรป้องกนัโดยไม่ใหดิ้นขอบบ่อไหลลงไปในบ่อและป้องกนัไม่ใหดิ้นขา้งนอกท่ีไหลมากบัน ้าเขา้
มาในบ่อไดน้อกจากน้ียงัตอ้งดูแลใหค้นับ่อมีความแขง็แรงอีกดว้ย การดูแลรักษา แหล่งน ้าตอ้งท า
อยา่งสม ่าเสมอ ดงัน้ี 
                                   ก่อนฤดูฝน ตอ้งก าจดัวชัพืชท่ีข้ึนปกคลุมรอบๆบ่อโดย เฉพาะอยา่งยิง่บริเวณ
ทางน ้าเขา้ใหเ้รียบร้อยเพื่อจะใหน้ ้า ฝนไหลเขา้บ่อไดอ้ยา่งสะดวกและไม่เกิดการกดัเซาะ 
                                   หลงัฤดูฝน เม่ือบ่อเก็บกกัน ้ าไวแ้ล้วให้ตรวจดูบริเวณรอบๆบ่อหากมีการ
ร่ัวซึมให้ด าเนินการแกไ้ข โดยการบดอดัหรือใช ้ดินเหนียวปิดทบักรณีมีร่องรอยการกดัเซาะบริเวณ
ทางน ้าเขา้หรือบริเวณขอบบ่อใหท้  าการปรับแต่งแลว้ปลูกหญา้ซ่อมแซมใหเ้รียบร้อย 
                                   การปลูกหญา้แฝกเพื่อป้องกนัการพงัทลายของดินบริเวณขอบบ่อเกษตรกรท่ี
ได้รับการส่งเสริม ขุดบ่อน ้ าในไร่นาจากกรมพัฒนาท่ีดินเพื่อกักเก็บน ้ าไว้ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรจ าเป็นตอ้งมีการป้องกนัการพงัทลายของดินบริเวณขอบบ่อเน่ืองจาก บริเวณดา้นขา้ง 
ของแหล่งน ้ าในไร่นาท่ีเกิดจากการขุดดินออกเพื่อใหเ้ป็นบ่อจะมีความลาดชนัและผิวดินเปิดโล่งไม่
มีส่ิงปกคลุม ท าให้น ้ากดัเซาะดินลงไปในกน้บ่อเกิดการต้ืนเขินจึงควรน า หญา้แฝกมาปลูกเพื่อช่วย
กรองเศษตะกอนดินหรือส่ิงปฏิกูล ต่างๆ ไม่ให้ไหลลงบ่อและยดึดินขอบบ่อโดยกรมพฒันาท่ีดินส่ง 
เสริมให ้เกษตรกรปลูกหญา้แฝกบริเวณขอบบ่อ ดงัน้ี 
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                                   การปลูกหญา้แฝกเกษตรกรควรขุดแนวร่องปลูกตามแนวระดบัจ านวน 2 
แถว แถวแรกอยู่ โดยรอบขอบบ่อห่างจากบริเวณ ริมขอบบ่อ 50 เซนติเมตรและแถวท่ี 2 ปลูก ท่ี
ระดบัน ้า  สูงสุด 1 แถวและอาจปลูกเพิ่มอีก 1 - 2 แถว ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความลึกของขอบบ่อและจ านวน
กลา้หญา้ แฝกควรใส่ปุ๋ยหมกัรองพื้นในร่องปลูกเพื่อเป็นการปรับปรุงบ ารุงดินและเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดินซ่ึงจะช่วยให้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตแตกหน่อใหม่ได ้เร็วข้ึนและรากเจริญลงใน
ดินไดลึ้กหากเกษตรกรมีกลา้ หญา้แฝกแบบเพาะช าถุงขนาดเล็กควรใชร้ะยะปลูกห่าง 10 เซนติเมตร
หรือ มีกลา้หญา้แฝกแบบรากเปลือย(ท่ีเกิดรากอ่อนแลว้)น าไปปลูกโดยใช้ระยะห่าง 5 เซนติเมตร 
ควรปลูกในช่วงฤดูฝนจะท าให้กลา้ แฝกเจริญข้ึนไดง่้ายหลงัจากปลูกหญา้ แฝกแลว้เกษตรกรควร
ปลูกซ่อมในจุดท่ีหญา้แฝกตายเพื่อให้แนวร้ัวหญา้แฝกหนาแน่นเม่ือปลูกหญา้แฝกไดป้ระมาณ 3 
เดือน ควรตดัใบหญา้แฝกให้สูงจากระดบัผิว ดิน 50 เซนติเมตรเพื่อเร่งการแตกกอโดยเกษตรกรน า
ใบหญา้แฝกไปใชป้ระโยชน์ เป็นวสัดุคลุมดินบริเวณ โคนตน้ไมผ้ลแปลงผกัเพื่อช่วยรักษาความช้ืน
ใน ดินและช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวตัถุให้แก่ดินได ้บริเวณขอบบ่อน ้ าในไร่นานอกจากปลูกหญา้
แฝกเพื่อป้องกนัการพงัทลายขอบบ่อเกษตรกรยงัสามารถปลูกพืชผกัสวนครัวหรือไมผ้ลต่างๆไว้
บริโภคในครัว เรือนเป็นการใช ้ประโยชน์บ่อน ้าใน ไร่นาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                                   ภายหลังจากการขุดบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเกษตรกรต้องมีความตั้ งใจ
ประกอบอาชีพทางการ เกษตรโดยกรมพฒันาท่ีดินจะใหก้ารสนบัสนุนปัจจยัการผลิตทางการเกษตร
ตามความเหมาะสม เช่น ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลย ีชีวภาพของกรม พฒันาท่ีดิน ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธ์ุพืช ปุ๋ย
สด หญ้าแฝก      สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 (จุลินทรีย์ส าหรับผลิตปุ๋ยหมกั) สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
(จุลินทรียส์ าหรับผลิต น ้ าหมกัชีวภาพ) สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 (จุลินทรียค์วบคุมเช้ือ สาเหตุโรคพืช)  
สารเร่ง พด.6 (จุลินทรียส์ าหรับผลิตสารบ าบดัน ้ าเสียและขจดักล่ินเหม็น)  สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 
(จุลินทรีย ์ส าหรับผลิตสารป้องกนัแมลงศตัรูพืช) สารเร่งจุลินทรียซุ์ปเปอร์ พด. 9 (จุลินทรียล์ะลาย
ฟอสฟอรัส ท่ีถูกตรึงในดินกรด และ ดิน เปร้ียว) พด.11 (จุลินทรียส์ าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน
ปอเทืองและโสนอฟัริกนั) และ ปุ๋ยชีวภาพ พด.12พร้อมทั้งค  า แนะน าทางวิชาการในการปรับปรุง 
บ ารุงดินเพื่อ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรลดตน้ทุนและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
                                   การดูแลรักษาคุณภาพน ้ าโดยใช้ปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาท่ีดินน ้ า 
เป็ทรัพยากธรรมชาติ ท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการท าการเกษตรโดยเฉพาะอยา่งยิง่การรักษาน ้าให้
มีคุณภาพดีต่อการผลิตทางการเกษตรทั้งดา้นกายภาพชีวภาพและเคมีของน ้าการรักษาคุณภาพน ้ าให้
สะอาดสามารถใช ้วธีิทางเทคโนโลยชีีวภาพโดยมีการจดัการ ดงัน้ีคือ 
                                   การใส่ปุ๋ยหมกัลงในบ่อน ้า น าปุ๋ยหมกัท่ีผลิตไดจ้ากการใช้ ผลิตภณัฑส์ารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.1 ของกรมพฒันาท่ีดินใส่ลงในบ่อน ้ า ทุก 1 เดือน ในอตัรา 250 กิโลกรัมต่อปริมาตรน ้า  
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400 ลูกบาศก์เมตรเช้ือจุลินทรียย์อ่ยสลายเซลลูโลสจากปุ๋ยหมกัจะช่วยยอ่ยสลายเศษข้ีเลนบริเวณ ผิว
กน้ บ่อเพื่อป้องกนัการเกิดการเน่า เสียของเศษข้ีเลน 
                                   การใส่น ้ าหมกัชีวภาพลงในบ่อน ้ าน าน ้ าหมกัชีวภาพท่ีผลิตไดจ้ากวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรลกัษณะสด เช่น เศษปลา ผกั ผลไม ้และเศษอาหารในครัวเรือนโดยใชผ้ลิตภณัฑ์
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 หรือสาร เร่ง พด.6 ของกรม พฒันาท่ีดินใส่ลงในบ่อน ้ าอัตรา 1 ลิตร ต่อ 
ปริมาตรน ้า 10 ลูกบาศกเ์มตร เพื่อเป็นการช่วยก าจดัของ เสียท่ีเกิดการท างานของจุลินทรียแ์ละรักษา 
ระดบั ค่าความเป็นกรด เป็นด่าง ของน ้าใหมี้ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร 

 

2.4  สวนชุมชน(Community Garden) 
  เกิดจาก ความร่วมมือของคนในชุมชน ท่ีน าเอาพื้นท่ีรกร่างในชุมชน มาพฒันาเป็น พื้นท่ีสี
เขียวในชุมชน โดยใหค้นในชุมชน มามีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีในชุมชน เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 
และใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน โดยเป็น ท่ีดินส าหรับชุมชนสวนสามารถสาธารณะหรือ
เอกชน  ท่ีถูกทิ้งร้างวา่งเปล่าและน ามาเปล่ียนเป็นสวน  
  คนท่ีรวมตวักนัเพื่อปลูกสวนร่วมกนัอย่างสนุกสนาน ขนาดของครัวชุมชนจะเล็ก หรือ
ใหญ่ก็ได ้ จะปลูกในแปลงหรือในกระถาง ปลูกในดินหรือบนหลงัคา และแมก้ระทั้งผสมผสานทุก
อย่างรวมกนั  พวกเขาจะปลูกท่ีโรงเรียน  ในสวนสาธารณะ ชุมชนท่ีอยู่อาศยั ศาสนสถาน พื้นท่ี
ว่างปล่าว หรือบนท่ีดินของตวัเองก็ได ้ในขณะท่ีสวนครัวชุมชนน าพาผูค้นออกมารวมตวักนัเพื่อ
เหตุผลหลายๆอยา่ง บา้งก็เป็นการเพาะปลูกเพื่อบริจาคให้กบัผูหิ้วโหย บา้งเพื่อท่ีจะเป็นห้องเรียน
กลางแจ้ง บ้างก็ ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นท่ีออกก าลังกายและเพาะปลูกอาหารเพื่อสุขภาพ 
นอกเหนือจากน้ียงัสามารถสร้างรายไดด้ว้ยการขายผลิตผลท่ีปลูกมาได ้ผูค้นสามารถมีแปลงสวน
เป็นของตวัเอง หรือจะท าร่วมกนัเพื่อให้เป็นสวนครัวชุมชนเดียว หรือจะท าทั้งสองแบบก็ได ้สวน
ครัวชุมชนสามารถเพาะปลูกผกั สมุนไพร ดอกไม ้หรือทั้งสามอยา่ง สวนครัวชุมชนทุกแห่งมีความ
แตกต่าง ในแต่ละแห่งจะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ีสมาชิกในสวนนั้นตอ้งการอะไร 
 (เนตรดาว เถาถวมิล, 2551) 
  2.4.1  สวนชุมชนท างานอยา่งไร 
                      สวนชุมชนจะด าเนินการในหลายๆวิธี คนสูงวยันั้นจะมีระบบในการวางแผนและ
ตดัสินใจ สวนชุมชนจ าเป็นตอ้งมีแผนท่ีดีเพื่อให้การท าสวนครัวนั้นเป็นไปอยา่งราบร่ืน และนั้นจะ
ท าใหส้มาชิกท างานร่วมกนัไปไดด้ว้ยดี 
            สวนชุมชนหลายแห่งนั้นด าเนินการด้วยทีมท าสวน ทีมท าสวนนั้นจะตัดสินใน
เก่ียวกบัการดูแลรักษาสวน ท ากิจกรรมเฉลิมฉลองและสร้างความสัมพนัธ์ให้กบัชุมชน ซ่ึงพวกเขา
ยงัมาพร้อมกบักฎระเบียบในการท าสวนอีกดว้ย ทีมท าสวนยงัมีหนา้ท่ีวางแผนส าหรับเร่ิมท าสวน
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และท าแผนส าหรับระยะยาวอีกดว้ย โปรดจ าไวว้่าสวนครัวในทุกท่ีนั้นแตกต่างกนั ในแต่ละทีนั้น
ถูกสร้างคืนมาเพื่อแต่ละชุมชน คุณจะตอ้งหาวิธีท่ีดีท่ีสุดส าหรับการวางแผนและการตดัสินใจใน
ชุมชนของคุณเอง 
  2.4.2  ท าไมสวนครัวชุมชนถึงมีประโยชน์ 
                      สวนครัวชุมชนนั้นดีส าหรับหลายอยา่ง สามารถสร้างชุมชนและสนบัสนุนสุขภาพ
ของคนในชุมชน นอกจากน้ียงัดีต่อสภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจ ซ่ึงน้ีคือวธีิการท่ีสวนครัวชุมชน
ช่วย 
         2.4.3  การสร้างชุมชน 
                      สวนชุมชนเป็นสถานท่ีท่ีคนท างานร่วมกนัในหลายๆ ดา้น  ผูค้นมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั  
มีการจดัสินใจและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  ทั้งหมดน่ีจะช่วยให้ผูค้นรู้สึกวา่พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชน  สวนชุมชนยงัสามารถเป็นขอ้พิสูจน์ของประชนชนท่ีผูค้นสามารถสร้างบางอยา่งไดเ้ม่ือพวก
เขาร่วมมือกัน ถ้าผูค้นสามารถสร้างส่ิงท่ีมีคุณค่า เช่น พื้นท่ีสีเขียวท่ีพวกเขาสามารถใช้ทกัษะ
เดียวกนัในการต่อสู้ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน เช่นอาชญากรรมและความป่าเถ่ือนก็จะหมดไป
จากชุมชน 
                      สวนชุมชนยงัสามารถช่วยให้ชีวิตใหม่กบัพื้นท่ีท่ีไม่ไดรั้บการดูและ และยงัสามารถ
ช่วยต่ออายุพื้นท่ีธรรมชาติไดอี้กดว้ย สวนชุมชนเก่ียวขอ้งกบัทุกวยั และกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ของผูค้น สมาชิกของสวนชุมชนไดเ้รียนรู้ทกัษะใหม่และเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาในเชิงบวก
ของชุมชนของตวัเอง สวนชุมชนจะน าไปสู่ผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่นการสนบัสนุนคนหนุ่มสาวและ
ไดรั้บการมีส่วนร่วมของผูค้นในฐานะอาสาสมคัร 
  2.4.4  สนบับสนุนดา้นสุขภาพ 
                      สวนชุมชนสามารถช่วยให้ผูค้นกินดีและเล้ียงผูค้นท่ีหิวโหย เม่ือผูค้นเพาะปลูก
อาหารของตวัเองพวกเขาจะไดรั้บอาหารเพื่อสุขภาพท่ีพวกเขาสามารถซ้ือได้ บ่อยคร้ังท่ีพวกเขา
สามารถเพาะปลูกจากวฒันธรรมท่ีพวกเขาไม่สามารถซ้ือไดจ้ากในร้านคา้ ผกัผลไมส้ดจากสวนครัว
ชุมชนท าให้มีอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อครอบครัวเพิ่มมากข้ึน สวนชุมชนยงัสาสมารถช่วยให้สมาชิก
ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัโภชนาการและปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร การปลูกตน้ไมเ้ป็นวิธีทางเพื่อ
สุขภาพท่ีดี ดงันั้นสวนชุมชนยงัช่วยใหผู้ต้นมีร่างกายท่ีแขง็แรงและสุขภาพดี 
  2.4.5  สนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
                      สวนชุมชนนั้นเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถใชส้อนผูค้นเก่ียวกบัการลด
จ านวนขยะ การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycling) การท าปุ๋ยหมกั นอกจากน้ียงัสอนให้ผูค้นเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อมในหลายๆด้าน สวนชุมชนยงัแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ท่ีดินในด้านท่ีสนับสนุน
มากกว่าการท าลายดินและน ้ า การเพาะปลูกอาหารในทอ้งถ่ินเป็นการลดก๊าซเรือนกรจกเพราะ
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อาหารไม่ไดถู้กจดัส่งทางไกลโดยรถบรรทุกหรือเคร่ืองบิน ปุ๋ยหมกัท่ีชุมชนช่วยน าของเสียออกจาก
หลุมฝังกลบ นอกจากน้ีสวนครัวชุมชนยงัเป็นพื้นท่ีสีเขียวในเมือง ซ่ึงช่วยสร้างร่วมเงา ปรับปรุง
อากาศ ป้องกันการกัดเซาะของดินและลดมลพิษทางเสียงอีกด้วย นอกจากน้ีย ังสนับสนุน
สภาพแวดลอ้มเพราะสวนชุมชนช่วยท าใหชุ้มชนสวยงามมากข้ึนและมีสุขภาพท่ีดีและสอนใหค้นรู้
วา่ส่ิงต่างๆเช่ือมต่อกบัธรรมชาติอยา่งไร 
  2.4.6  สร้างเศรษฐกิจ 
                      สุดท้ายน้ีชุมชนเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับเศรษฐกิจ ผู ้คนสามารถเพาะปลูกอาหารท่ี
ครอบครัวของพวกเขาสามารถซ้ือไดร้วมถึงผกัท่ีไม่สามารถหาซ้ือไดต้ามร้านคา้ สวนชุมชนยงัช่วย
สร้างรายไดใ้หค้นในชุมชน พวกเขายงัสามารถเรียนรู้ทกัษะในการท างาน ซ่ึงจะช่วยใหค้นในชุมชน
คิดเก่ียวกบัการเร่ิมตน้ธุรกิจหรือการตั้งโครงการอ่ืนๆ ท่ีสามารถสนบัสนุนการพฒันาในชุมชนของ
ตน 
    2.4.7  ตวัอยา่งการเร่ิมท าสวนชุมชน 
                      2.4.7.1  ขั้นตอนเบ้ืองตน้ในการเร่ิมท าสวนชุมชน ณ เคหะชุมชน Toronto 
                                   การวางแผนท าสวนครัวชุมชนนั้นเป็นรูปแบบ งานท่ียากมาก แต่เม่ือสวน
นั้นส าเร็จก็คุม้ค่า คุณตอ้งมีการจดัการท่ีดี ทุ่มเทและตอ้งมีเวลามากพอ 10 ขั้นตอนในรายการน้ีจะ
บอกให้คุณรู้วา่คุณตอ้งท าอะไรเพื่อท่ีจะเร่ิมท าสวนชุมชนใน เคหะชุมชน Toronto จดัประชุมเพื่อหา
ผูท่ี้มีความสนใจจัดการประชุมชุมชนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อค้นหาดูว่าหากมีคนสนับสนุน
ความคิดเพียงพอ หากมี ให้จัดตั้ งทีมวางแผน ตดัสินใจเก่ียวกับเป้าหมายของสวนของคุณทีม
วางแผนควรพบปะเพื่อพดูคุยเก่ียวกบัสวนเพื่อให้ทราบวา่จะปลูกผกั ดอกไม ้หรือทั้งสองอยา่ง ใคร
บา้งท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัสวน สวนน้ีจะปลูกเพื่อท าใหพ้ื้นท่ีใกลเ้คียงสวยงามมากข้ึน หรือใหผู้ค้นมีส่วน
ร่วมกบัชุมชน หรือท าให้ผูค้นไดท้านอาหารท่ีสด คิดถึงส่ิงท่ีคุณมีและส่ิงท่ีคุณตอ้งการจดัท ารายการ
ส่ิงของท่ีคุณตอ้งการ อะไรท่ีมีอยูใ่นรายการแลว้ อะไรท่ีมีอยูใ่นชุมชนแลว้ และอะไรท่ีคุณสามารถ
หาไดจ้ากภายนอกชุมชนจดัท ารายการของผูส้นบัสนุนและแหล่งท่ีมาของเงินทุนสวนชุมชนบาง
แห่งได้รับการสนับสนุนโดยค่าธรรมเนียมของสมาชิก แต่ในหลายๆท่ีเองก็มีผู ้สนับสนุน 
ผูส้นบัสนุนสามารถช่วยไดโ้ดยการให้เงินหรือบริจาคน ้ า เมล็ดพืช พนัธ์ุพืช หญา้คลุม เคร่ืองมือท า
ปุ๋ยหมกั หรืออุปกรณ์และบริการอ่ืนๆ  โดยคุณสามารถขอไดจ้ากบุคคล โรงเรียน ศาสนสถาน ธุรกิจ
เอกชน มูลนิธิ หรือภาครัฐในการสนบัสนุนสวนของคุณ นอกจากน้ีคุณยงัสามารถขอเงินสนบัสนุน
จากภาครัฐและภาคเอกชนไดอี้กดว้ยเลือกพื้นท่ีคน้หาสถานท่ีท่ีจะท าการเพาะปลูกสวน ท่ีไหนท่ี
เหมาะส าหรับสวนของคุณ หาว่าในพื้นท่ีนั้ นได้รับแสงแดดเท่าไหร่ เน่ืองจากพืชผกัต้องการ
แสงแดดอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมงต่อวนั มีแหล่งน ้าใกลก้บัพื้นท่ีหรือไม่ และพื้นท่ีถูกใชท้  าอะไรในขณะน้ี
ขอความเห็นชอบจากเคหะชุมชน Torontoเขียนกฎระเบียบส าหรับสวนของคุณสวนชุมชนหลาย
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แห่งเป็นไปไดด้ว้ยดีหากมีการตั้งกฎระเบียบ ทีมวางแผนควรเขียนแนวทาง คุณควรจดัสินใจวา่ใคร
จะเป็นผูรั้บผิดชอบอะไร ก่อนท่ีจะเร่ิมท าสวนเตรียมพื้นท่ี และออกแบบสวนพื้นท่ีส่วนใหญ่ คุณ
จ าเป็นจะตอ้งเตรียมพื้นท่ีก่อนท่ีคุณจะเพาะปลูกอะไร จดัหาอาสาสมคัรในการท าความสะอาดพื้นท่ี 
รวบรวมส่ิงท่ีคุณตอ้งการและตดัสินใจในการออกแบบสวน  ตดัสินใจความใหญ่ของแต่ละแปลง
และสถานท่ีท่ีท าโรงเก็บเคร่ืองมือหรือถงัหมกัแน่ใจวา่สมาชิกยงัสาสมารถติดต่อกนัไดเ้ร่ิมท าสวน  

          2.4.7.2  ส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท า 
ตารางที ่2.3  ส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท าไร่สวนชุมชน 

ส่ิงท่ีควร ส่ิงไม่ท่ีควร 
 1. เช่ือมต่อกบัคนอ่ืนในเคหะชุชนToronto  1. ซ่อนความส าเร็จของสวนคุณจากชุมชน 
 2. ควร เวน้พ้ืนท่ีระหวา่งแปลงใหเ้พียงพอ  2. เพาะปลูกใกลเ้กินไปจนไม่สามารถเดินหรือ 

ท างานไดไ้ด ้
3.  เล่ียงสวนของคุณจากเสน้ทาง หรือวางกระดานให้
ส าหรับคนอ่ืนเดิน 

 3.  เดินพ้ืนดินท่ีจะท าการเพาะปลูก 

 4. ใส่พืชในหลุมลึกวา่รากเลก็นอ้ย  4. ปลูกลงไปลึกนั้นจะท าลายรากของพืช 
 5. หาจุดท่ีสามารถใหแ้สงไดดี้แก่พืชขนาดเลก็  5. ใหร่้มเงากบัพืชตน้เลก็ดว้ยดน้ไมสู้งๆ 
 6. ใหน้ ้ าเม่ือพืชตอ้งการ  6. ใหน้ ้ ามากเกินไป 
 7. ตรวจวา่ดินเปียกลึกลงไป 6 น้ิว  7. รดน ้ าในช่วงบ่าย 
 8. ปุ๋ยออแกนิกเพื่อใหดิ้นสุขภาพดี  8.ใชปุ๋้ยถา้พืชมีอาการป่วย 
 9. ก าจดัวชัพืชออกจากสวน 
 
10. ตดัพืชท้ิงในท่ีท่ีมีระบบก าจดัของเมือง 
11. ท าสวนเม่ือพ้ืนดินแหง้ 
12. คลุมหญา้เพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนและควบคุมวชัพืช 
13. ท าความสะอาดเคร่ืองมือใหดี้ในทุกคร้ังท่ีคุณใช ้
14. ก าจดัและควบคุมวชัพืชโดยไม่ใชส้ารเคมี 
15. ไม่ใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชและยาฆ่าแมลงในสวน 
16. ใช่ปุ๋ยหมกัท่ีใหอ้าหารแก่ดิน 
17. คดัแยกพืชท่ีติดโรคหรือวชัพืชก่อนใส่ลงไปในปุ๋ยหมกั 
18. ตรวจสอบสวนของคุณบ่อยๆ เพ่ือใหคุ้ณตอ้งท าอะไร
เพื่อหลีกเล่ียงปัญหา 

 9. ปล่อยใหว้ชัพืชเติบโตมาก่อนท่ีจะท าการ
เพาะปลูก 
10. ท้ิงวชัพืชลงบนถนนหรือคูน ้ า หรือเนินเขา 
11. ท าสวนเม่ือดินเปียก 
12. คลุมหญา้ในพ้ืนท่ีท่ีสมัผสักบัพืช 
13. ปล่อยเคร่ืองมือท าสวนท้ิงไวข้ณะสกปรก 
14. ก าจดัและควบคุมวชัพืชโดยใชส้ารเคมี 
15. ใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชและยาฆ่าแมลงใน
สวน 
16. ใช่สารเคมีท่ีใหอ้าหารแก่ดิน 
17. ใส่พืชท่ีติดโรคหรือวชัพืชลงในปุ๋ยหมกั 
 
18. ละเลยสวนของคุณ 
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2.5  แนวคดิการวางผงัเกษตรกรรมแบบ Permaculture design 
  การรวมเอาทั้งวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และปรัชญาเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมีเจา้ของบา้น สถาปนิก 
นกัพฒันาท่ีดิน เกษตรกร และหน่วยงานท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัชุมชนโดยตรง "ร่วมกนัออกแบบ“  
ค  าว่า Permaculture นั้นเกิดข้ึนในปี 1970 โดย บิล มอลลิสัน และเดวิด โฮมเกร็น นกัส่ิงแวดลอ้ม
วิทยาชาวออสเตรเลีย โดยแรกเร่ิมเดิมทีนั้น พวกเขาตั้ งใจจะสร้าง การเกษตรแบบถาวรหรือ 
Permanent Agriculture แต่มาภายหลังพวกเขาได้ค้นพบว่าพวกเขารวมส่ิงท่ีเรียกว่า Permanent 
Culture หรือวถีิชีวติแบบยัง่ยนืถาวรผนวกเขา้ไปดว้ย (Ruth Raubertas & filed underGeneral, (2557) 
  2.5.1  ทฤษฎี Permaculture 
                    ไดก้ล่าวถึงทฤษฏี Permaculture วา่เป็นระบบการเพาะปลูกและจดัการผลผลิตอยา่งมี
ระบบ มีการวางแผน การจดัรูปแบบการใชพ้ลงังานอยา่งเหมาะสม โดยมีศูนยก์ลาง ของรูปแบบคือ
เร่ืองของพลงังาน ท่ีมีการน าพลงังานขา้และดึงออกมาใช ้รูปแบบจะออกแบบไดท้ั้งท่ีบา้น เรือกสวน
ไร่นา หรือป่า รวมทั้งในชุมชนหมู่บา้น หากวางรูปแบบไวไ้มดี้ก็จะมีการใชพ้ลงังานมากเกินไป ท า
ใหเ้กิดการสูญเสียพลงังาน ขณะเดียวกนัการลงแรงหรือใส่อะไรเขา้ไปในระบบมากเกินไปแมจ้ะท า
ให้เกิดผลผลิตมาก แต่ก็ท าให้เสียพลงังานมากเช่นกนั ทั้งยงัท าให้เกิดขยะและมลพิษมากข้ึนแสดง
ถึงความไม่สมดุลของพลงังานดงักล่าว 
                      ทฤษฎีดงักล่าวเห็นว่า ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นผูผ้ลิตด้วยในเวลาเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัธรรมชาติ และไม่เห็นดว้ยกบัการเป็นผูบ้ริโภคฝ่ายเดียว ยกตวัอยา่งเช่น สนามกอลฟ์เป็นการใช้
พื้นท่ีอยา่งสูญเปล่าโดยไม่มีการผลิต ผูใ้ชบ้ริการก็ไม่ไดผ้ลิตส่ิงใดท่ีเป็นอาหารให้กบัโลก หากเป็น
ฝ่ายเสพย์อย่างเดียว หรือในบางครอบครัว สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการผลิตอาหารเลยเป็นแต่
ผูบ้ริโภคอยา่งเดียว 
                      ทฤษฎี Permaculture เช่ือวา่มนุษยส์ามารถควบคุมการบริโภคของตนได ้ทั้งดา้นวตัถุ
และอารมณ์ สามารถป้องกนัและระงบัการสูญเสียส่ิงบริโภคด้วยการเหลือทิ้งให้น้อยท่ีสุด และ
มนุษยส์ามารถแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มและสภาพนิเวศของโลกท่ีเป็นอยูไ่ดด้ว้ยการหยุดท าลาย เห็นวา่
ชีวิตจะอยู่รอดไดข้ึ้นอยู่กบัสภาพท่ีดีของทุกระบบนิเวศ การจดัระบบหมุนเวียนพลงังานให้ครบ
วงจรก็เท่ากบัเป็นการพฒันาและรักษาสภาพนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 
                      ทฤษฎีน้ี ไม่เห็นดว้ยกบัการปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือปลูกเพื่อเศรษฐกิจเป็นหลกั เพราะ
เป้าหมายการผลิตมีผลกระทบต่อวิธีการผลิตและการจดัการใช้ทรัพยากร กล่าวคือ เร่ิมจากท าเพื่อ
พอเล้ียงครอบครัว แลว้จึงแบ่งปันเพื่อนบา้นและญาติมิตร เม่ือมีมากจึงจ าหน่ายสู่สังคมหรือชุมชนท่ี
กวา้งข้ึนเนน้ถึงการใชป้ระโยชน์จากดิน น ้า พลงังานธรรมชาติอยา่งเก้ือกลู การปลูกพืชแบบยัง่ยนืท่ี
ไม่ฝืนธรรมชาติ และไม่ฝืนต่อกฎหมาย แต่สอดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกิจ อนัจะส่งผลถึงความอยู่
รอดและความย ัง่ยืนของชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม เนน้ในการพฒันาจิตส านึกในการมองธรรมชาติทั้ง
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ระบบ เสนอแนะในการตั้งปรัชญาชีวิตร่วมกบัระบบธรรมชาติ ฝึกตนให้มีจิตส านึกท่ีใหญ่ข้ึน เพื่อ
จะไดข้ยายไปสู่การรักผูอ่ื้นและมนุษยชาติทั้งมวล ในท่ีสุดก็จะเกิดความรักในชีวติอ่ืนและธรรมชาติ
ทั้งมวล Permaculture นอกจากจะเป็นระบบการเพาะปลูกท่ีมีการจัดวางรูปแบบเพื่อการสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมแล้ว ยงัเป็นวิถีการเกษตรเพื่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะ
เอ้ืออ านวยให้แก่แผ่นดิน  น ้ า พืช สัตว ์และมนุษย ์ในการมีชีวิตอยู่ร่วมกนัอย่างกลมกลืน สมดุล มี
ความสุขไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยนืนาน 
                      นอกจากเน้นการออกแบบทางกายภาพ  ชีวภาพแล้ว  Permaculture ย ังก าหนด
จรรยาบรรณพื้นฐานไว ้3 ประการ 

             2.5.1.1  ดูแลรักษาโลกเพื่อใหร้ะบบชีวติทั้งมวลสามารถด ารงอยูแ่ละเพิ่มพนู 
             2.5.1.2  ดูแลรักษามนุษยเ์พื่อใหม้นุษยชาติเขา้ถึงทรัพยากรท่ีจ าเป็นแก่การด ารงชีวติ  

                      2.5.1.3  ควบคุมปริมาณการบริโภคของประชากร หมายถึงส ารวมในการบริโภค ซ่ึง
จะท าใหส้ามารถเก้ือกลูเพื่อนมนุษย ์และเก้ือกลูโลกได ้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.14  ตวัอยา่งการเป็นผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต ตามทฤษฎี Permaculture 
ทีม่า :  http://www.tcdc.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.15 การออกแบบระบบ Permaculture 
ทีม่า :http://www.tcdc.or.th 

http://www.tcdc.or.th/


52 
 

              2.5.2  ตวัอยา่งหลกัการพื้นฐานบางอยา่งของ Permaculture 
                      นอกจากน้ี ในแง่ของการใช้ทรัพยากร ชุมชนแบบ Permaculture ต้องน าของเสีย
กลบัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด น าเอาเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ มาออกแบบใหม่ให้ใช้
ประโยชน์ไดดี้ข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น 
                      2.5.2.1  การสร้างบา้นภายใตร่้มเงาไมใ้นประเทศท่ีมีลกัษณะอากาศแบบทะเลทราย 
ซ่ึงสามารถช่วยลดการใชพ้ลงังานจากเคร่ืองปรับอากาศไดถึ้ง 20% การออกแบบหลงัคาของอาคาร
ให้ถ่ายเทน ้ าฝนไปยงัพื้นท่ีท่ีออกแบบไว้เพื่อกักเก็บน ้ า สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการท า
ชลประทาน  
                      2.5.2.2  การท าเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ให้ใกลเ้คียงกบัภาวะจริงตามธรรมชาติ
ของพืชและสัตว ์การจดัโซนน่ิงแบบผสมระหว่างเขตการคา้กบัเขตท่ีอยู่อาศยั เพื่อไม่ให้รบกวน
พื้นท่ีสีเขียว  
                      2.5.2.3  การจดัเขตส าหรับการอยู่อาศยั การจบัจ่าย การท างาน และการใช้เวลาว่าง 
ใหอ้ยูใ่นบริเวณเดียวกนั เพื่อลดการเดินทางดว้ยรถยนต ์ 
                      2.5.2.4  ตลอดจนการวางแผนให้ ชุมชนชานเ มืองสามารถ ติดต่อกับก ลุ่ม                
เกษตรกรนอกเมืองไดม้ากข้ึน เพื่อพฒันาความย ัง่ยนืของชุมชน เป็นตน้  
                                    วิถีชีวิตแบบ Permaculture น้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ส าหรับบา้นเรา แต่เป็นส่ิงท่ีสืบ
ทอดกนัมาช้านาน ผ่านภูมิปัญญาชาวบา้นของบรรพบุรุษหลายยุคสมยั ดงัจะเห็นไดจ้ากงานออก
แบบต่างๆ ในอดีต อาทิ บา้นทรงไทยท่ีมีหลงัคารูปจัว่เพื่อระบายน ้ าฝน บา้นใตถุ้นสูงเพื่อระบาย
ความร้อน หนีน ้าท่วม และสัตวร์บกวน ฯลฯ 
                                    ท  างานร่วมกบัธรรมชาติ ไม่ใช่ท าลายธรรมชาติหรือฝืนธรรมชาติปลูกพืช
หลากหลายแทนท่ีจะปลูกพืชเชิงเด่ียวใช้ประโยชน์จากระบบภูมิอากาศย่อยในพื้นท่ี เช่น พื้นท่ีๆมี
แสงแดดเยอะ พื้นท่ีๆมีร่มเงา พื้นท่ีๆแห้ง หรือช้ืนบนผืนท่ีดินใช้ประโยชน์จากความสัมพนัธ์
ระหวา่งพืช น ้า โครงสร้างต่างๆ แมลง และสัตว ์ เนน้การปลูกพืชท่ีไม่ตอ้งการการดูแลมาก และเป็น
พืชหรือตน้ไมท่ี้มีอายุยาวนานจดัสภาพแวดลอ้มให้เก้ือกูลกนัเพื่อท่ีจะให้ระบบสามารถดูแลกนัเอง
ตามธรรมชาติได้ เช่นการเล้ียงไก่ไวกิ้นแมลงรบกวน เล้ียงเป็นไวกิ้นวชัพืชหรือเพื่อช่วยในการ
พรวนดิน ฯลฯ ปลูกพืชหลายชั้นในพื้นท่ีเดียวกนั นบัตั้งแต่พืชหวั ไปจนถึงไมย้นืตน้ ซ่ึงการท าสวน
แนวตั้งก็สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตในลกัษณะของป่าอาหาร(Food forest) ได ้
                                    การแบ่งพื้นท่ีใช้สอยตามความบ่อยในการใช้งาน เช่น ปลูกพืช สมุนไพร
และผกัเอาไวใ้กล้ๆ บา้น และพืชบางอยา่งท่ีนานๆใชส้อยที เอาไวไ้กลๆบา้นระบบกกัเก็บน ้าและการ
บริหารจดัการน ้ า(โดยการใช้แรงโน้มถ่วงของโลกให้เป็นประโยชน์)ปรับใช้พลงังานแสงอาทิตย์
หรือพลงังานทางเลือกอ่ืนส าหรับบา้นและสวน  (Bill Mollison , 2535) 
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2.6  เกษตรอนิทรีย์ 
  คือ  ระบบการผลิตท่ีค านึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความ
หลากหลายของทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาท่ีคล้ายคลึงกับธรรมชาติและ
หลีกเล่ียงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจดัศตัรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ 
ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตวท่ี์เกิดจากการตดัต่อทางพนัธุกรรมท่ีอาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอ้ม 
เน้นการใชอิ้นทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด และ ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบ ารุงให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ เพื่อใหต้น้พืชมีความแขง็แรงสามารถตา้นทานโรคและแมลงดว้ยตนเอง รวมถึง
การน าเอาภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชป้ระโยชน์ดว้ย ผลผลิตท่ีไดจ้ะปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งท าให้
ปลอดภยัทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคและไม่ท าใหส้ภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมอีกดว้ย 
 (กรมวชิาการเกษตร, 2538) 
   ส าหรับค าว่า “อินทรีย”์ หมายถึง สารท่ีไดจ้ากซากพืชซากสัตว ์ซ่ึงมาจากภาษาองักฤษว่า 
Organic ท  าให้หลายคนเขา้ใจผิดว่า เกษตรอินทรียคื์อระบบการเกษตรท่ีใช้ปัจจยัจากสารอินทรีย์
เท่ านั้ น  แต่ ท่ีจริงแล้วสหพันธ์ เกษตรอินทรีย์นานาชาติ( International Federation of Organic 
Agriculture Movement(IFOAM) ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรียไ์วว้่า “ ระบบการเกษตรท่ี
ผลิตอาหารและเส้นใยความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ โดยท่ีเน้นในการปรับปรุง
บ ารุงดิน การเคารพต่อศกัยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตวแ์ละระบบนิเวศทางการเกษตร เกษตร
อินทรียจึ์งลดการใชปั้จจยัการผลิตจากภายนอกและหลีกเล่ียงกนัใชส้ารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สาร
ก าจดัศตัรูพืช และเวชภณัฑ์ส าหรับสัตว ์แต่ในขณะเดียวกนัก็พยายามประยกุตใ์ชธ้รรมชาติเพื่อช่วย
เพิ่มผลผลิตและพฒันาความตา้นทานโรคของพืชและสัตวเ์ล้ียง นอกจากน้ีหลกัการเกษตรอินทรีย์
ควรสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศ และวฒันธรรมของทอ้งถ่ินดว้ย” 
   น่ีเป็นเพียงค านิยามท่ีเราสร้างข้ึนมาภายหลงัแต่ความจริงแลว้ เกษตรอินทรียไ์ดเ้กิดข้ึนมา
นานแล้วอาจเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของมนุษยต์ั้งแต่โบราณ การท าเกษตรกรรมในสมยัแรกของ
มนุษยน์ั้นไดอ้าศยัหลกัการอยู่รวมกนัและพึ่งพิงสรรพส่ิงรอบตวั ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต มีการใช้
ทรัพยากรหมุนเวยีนไปตามกฎเกณฑข์องธรรมชาติ ปราศจากการใชส้ารสังเคราะห์ใดๆ ดงันั้นความ
สมดุลของธรรมชาติจึงเกิดข้ึนและอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
  จนกระทัง่เรามีความตอ้งการจากการเกษตรเพิ่มมากข้ึนเพื่อการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั
และเป็นการค้าขายเพื่อหวงัผลก าไรสูงสุดจึงเกิดกระแส “ปฎิวติัเขียว”มีผลท าให้วิถีการเกษตร
เปล่ียนจากเดิมท่ีเคยเพาะปลูกอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติกลายเป็นการเพาะปลูกท่ีขดักับวิถี
ธรรมชาติ เช่น ต้องมีพื้นท่ีมหาศาลและใช้ปัจจยัการผลิตเช่น ปุ๋ย สารก าจดัแมลงและศตัรูพืช 
ฮอร์โมนจ านวนมากรวมถึงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  แมจ้ะท าให้เราสามารถผลิตอาหารและมีรายได้
มากข้ึน แต่การผลิตเช่นน้ีก็สอดคลองกบัการท าลายส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะดินและน ้าท่ีเส่ือมคุณภาพ
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มีสารพิษปนเป้ือน สุดทา้ยเราเองก็หนีไม่พน้ตอ้งรับผลเสียจากสารพิษปนเป้ือนเหล่าน้ีอยูดี่ส าหรับ
ประเทศไทยนั้น แนวทางเกษตรอินทรียเ์ร่ิมก่อตวัข้ึนตั้งแต่ พ.ศ.2533 ซ่ึงเกิดจากการผสมผสานของ
สามกระแสหลกัในสังคม คือ 
   2.6.1  กระแสความต่ืนตวัเพื่อหาแนวทางในการท าเกษตรกรรม หลีกเล่ียงเกษตรท่ีใช้
สารเคมี 
  2.6.2  กระแสความต่ืนตวัด้านสุขภาพของผูบ้ริโภคท่ีต้องการอาหารปลอดภยัไวกิ้น ซ่ึง
กระแสน้ีเองท าใหเ้กิดตลาดสินคา้ส าหรับผลผลิตทางเกษตรอินทรีย ์
  2.6.3  ความต่ืนตัวด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเร่ิมต้นจากความพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรและ 
สภาพแวดลอ้มและต่อมาเร่ิมขยายตวัสู่ความสนใจเร่ืองผลกระทบของสารเคมีต่อระบบนิเวศทั้ง ดิน 
น ้า อากาศ 
                      แมว้่าเกษตรอินทรียไ์ดเ้ร่ิมตน้ข้ึนในประเทศไทยมานานแลว้ แต่ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ท าเกษตรอินทรียก์็ยงัไม่แพร่หลาย จึงท าให้ยากท่ีจะแยกแยะเกษตรอินทรียอ์อกจากแนวทางเกษตร
ย ัง่ยนือ่ืนๆ 
  2.6.2  วถีิเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
                      2.6.2.1  เกษตรอินทรียแ์บบพึ่งพาตนเอง คือ การเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตวต์้องการ
ผลผลิตไวกิ้น หรือใชภ้ายในครัวเรือน ชุมชน หรือขายในตลาดทอ้งถ่ิน เน่ืองจากไม่เนน้เป็นสินคา้ 
ผูป้ลูกจึงไม่ยืน่รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ 
                      2.6.2.2  เกษตรอินทรียท่ี์มีการรับรองมาตรฐาน คือ สวนหรือฟาร์มเกษตรอินทรียท่ี์
ผลิตขายในตลาดทัว่ไป ตลาดทางเลือก รวมถึงส่งออกไปยงัต่างประเทศ โดยผูผ้ลิตต้อนยื่นขอ
ใบรับรองมาตรฐานจากเกษตรอินทรียจ์ากหน่วยงานท่ีออกใบทดลอง ซ่ึงมีกฎเกณฑ์และขอ้บงัคบั
ตามมาตรฐานในแต่ละหน่วยงาน จึงเป็นการปลูกท่ีเขม้งวดหวา่การปลูกแบบพึ่งพาตนเอง 
                      ส าหรับหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีมีการรับรองผลิตภณัฑ์อินทรียใ์นระเทศไทยท่ีเป็นท่ี
รู้จกัจะมีอยู ่2 แห่ง คือส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย(์มกท.)เป็นองคก์รอิสระท่ีให้บริการตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียก์รมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยออกใบรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียใ์หเ้กษตรกรและผูผ้ลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ผลิตภณัฑ์ไดม้ารถจะไดรั้บ
อนุญาตใหใ้ชต้ราสัญลกัษณ์ “Organic Thailand”พิมพบ์รรจุภณัฑ ์

 
 
 

ภาพที ่2.17  ตราสัญลกัษณ์ Organic Thailandและมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ  
ทีม่า :  http://www.thaicityfarm.com 

http://www.thaicityfarm.com/
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             2.6.3  ตลาดผกัออร์แกนิก หรือ ผกัอินทรีย ์
                      ผกัประเภทน้ีใช้วิธีการปลูกแบบองค์รวมใส่ใจทุกรายละเอียดเร่ิมตั้งแต่ไม่ใช้เมล็ด
พนัธ์ุท่ีผา่นการตดัต่อพนัธ์ุกรรม(จีเอ็มโอ) ไม่ใชปุ๋้ยเคมี ยา่ฆ่าหญา้ ยาป้องกนัศตัรูพืช และฮอร์โมน 
เน้นการไหลเวียนการใชท้รัพยากรในพื้นท่ีเพาะปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกในพื้นท่ีท่ีเลิกใช้
สารเคมีภายใน3ปีข้ึนไป มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี อีกทั้งการบ ารุงพืชและการก าจดัศตัรูพืชจะใชส้ารท่ีสกดั
ขากธรรมชาติแทนสารเคมีสังเคราะห์และปุ๋ยเคมีทุกประเภทผกัไร้สารพิษ การปลูกผกัชนิดน้ี
คลา้ยคลึงกบัผกัออร์แกนิก คือ ปลูกในพื้นท่ีท่ีเลิกใชส้ารเคมีไม่ต ่ากวา่ 3 ปี ไม่ใชส้ารเคมีสังเคราะห์
และปุ๋ยเคมีแต่จะใช้สารสกดัจากธรรมชาติแทน อย่างไรก็ตามการปลูกผกัประเภทน้ียงัไม่มีการ
จ ากดัเมล็ดพนัธ์ุท่ีน ามาใชผ้กัปลอดสารพิษ ผกัชนิดน้ีใชส้ารเคมีสังเคราะห์และปุ๋ยเคมีในการปลูก 
แต่มีฤทธ์ิตกคา้งไม่นานและไม่ใช่สารตอ้งห้าม สามารถใชฮ้อร์โมนเร่งผลผลิตได ้เม่ือใกลเ้วลาเก็บ
เก่ียวจะเลิกใชส้ารเคมีต่างๆและเวน้ระยะเวลาให้สารเคมีสลายตวัจึงจะเก็บเก่ียวผกันั้นได ้ผกัชนิดน้ี
อาจจะมีปริมาณสารเคมีตกคา้งในผกับา้ง แต่อยูใ่นระดบัท่ีไม่เกินขอ้ก าหนด เพื่อความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบั163 พ.ศ.2538 ผกัอนามยัปลอดภยัจากสารพิษ คือ 
ผกัท่ีระบบการผลิตใช้สารเคมีในการป้องกันและปรามศตัรูพืช ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต
ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดย้งัมีสารพิษตดคา้ง แต่ไม่ไม่เกินขอ้ก าหนดเพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค มี
ความสะอาด ผ่านกรมวิธีการปฏิบติัก่อนและหลงัการเก็บเก่ียว ตลอดการขนส่งและบรรจุหีบห่อ
ตามมาตรฐานภายใตค้วามรับผดิชอบของกรมวชิาการเกษตร 
 
ตารางที ่2.4 การเปรียบเทียบประเภทของผกัและการใชส้ารเคมีแต่ละชนิด 
ปัจจยัการผลิต ผกัอนามยัปลอดภยั

จากสารพิษ 
ผกัปลอดสารพิษ ผกัไร้สารพิษ ผกัเกษตร

อินทรีย ์
ปุ๋ยเคมี 1 1 0 0 

ยาฆ่าแมลง 1 1 0 0 

สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 1 1 0 0 

ฮอร์โมน 1 1 0 0 

เมล็ดพนัธ์ุจีเอม็โอ 1 1 1 0 

            ส่วนผกัออแกนิกส์หรือผกัอินทรีย์ คือผลผลิตจะได้มาจากการเจริญเติบ โตตาม
ธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช ดินท่ีใชเ้พาะปลูกตอ้งท าให้ปลอด
สารพิษไม่นอ้ยกว่า 3 ปี ผกัก็จะปลูกบนดินบา้นๆท่ีปลอดสารเคมีใชปุ๋้ยหมกัปุ๋ยคอกจากธรรมชาติ
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ในการปลูก เ รียกได้ว่า เ ป็นการสร้างอาหารแบบ Back to Nature ธรรมชา ติล้วนๆ 100% 
ส่วนประกอบทุกอยา่งนั้นจึงบริสุทธ์ิผดุผอ่ง ไม่มีสารพิษมาช่วยก่อมะเร็งค่ะ เพราะอยา่งน้ีผกัออร์แก
นิคถึงแพง แต่เราลองดูราคาระหวา่งผกัออร์แกนิคกบัผกัไฮโดรฯ แลว้นะ ราคาไม่ต่างกนัมาก ออร์
แกนิคจะสูงกวา่นิดนึง แต่ถา้มนัดีจริงเราก็ยอมจ่ายนะ เพื่อสุขภาพท่ีดี  
                        ทีน้ีก็เกิดค าถามวา่แลว้เราจะรู้ไดย้งัไงวา่จะเป็น ออร์แกนิค 100% ไหม จะเช่ือไดย้งัไง 
เพราะดูจากภายนอกเราดูไม่ออกหรอก มีพี่คนนึงบอกเราว่าให้ลองเปรียบเทียบกนัว่า ถ้าซ้ือผกั
ไฮโดรฯมาแลว้ลองตดัรากมนัดู เคา้บอกวา่ใส่ไวใ้นตูเ้ยน็ 2 วนัก็เห่ียวแลว้ แต่ผกัออร์แกนิค จะอยูไ่ด้
เป็นอาทิตยแ์ต่ก็มีวิธีดูภายนอกนะ เพราะถ้าเป็นผกัออร์แกนิค 100% จะมีเคร่ืองหมายมาตรฐาน
เกษตรอินทรย์ มกท.หรือท่ีเรียกว่า "IFOAM"  กับอีกเคร่ืองหมายนึงคือ Organic thailand เป็น
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
  2.6.4  หลกั 10 ประการเม่ือเร่ิมท าเกษตรอินทรีย ์
                      พื้นท่ี ควรดูวา่พื้นท่ีของเรามีขนาดเล็กใหญ่เพียงใด เปรียบเทียบกบัความตอ้งการของ
เราวา่เหมาะสมหรือไม่ ส าหรับคนในเมือง บา้นอยูอ่าศยัมีทั้งตึกแถว ทาวน์เฮา้ส์  คอนโดมิเนียม 
และบา้นเด่ียว พื้นท่ีรอบบา้นอาจมีไม่มากนกั อาจแบ่งพื้นท่ีส่วนหน่ึงจากการปลูกไมป้ระดบัมาปลูก
พืชผกัสวนครัวส าหรับบริโภคในบา้น เช่น พริก โหระพา กะเพรา ตะไคร้ มะกรูด มะนาว มะม่วง 
มะละกอ กลว้ย  
                    ถา้เป็นถึกแถว อาจปรับพื้นท่ีดาดฟ้าเพื่อท าเป็นสวนครัว ดงัจะเห็นตวัอย่างได้จาก
ส านกังานเขตหลกัส่ีท่ีท าเกษตรอินทรียไ์วอ้ยา่งสวยงามบนชั้นดาดฟ้า ดว้ยการท าแปลงปลูกอย่าง
ง่าย ท าซุ้มท่ีเป็นพืชผกัไม้เล้ือยได้เติบโต และมีการจัดการท่ีดูแลง่าย ส่ิงส าคัญคือ ควรปรับ
โครงสร้างของดาดฟ้าให้ปรับน ้ าหนกัของน ้ าและความช้ืนไวด้้วย เพื่อป้องกนัการทรุดตวัของตวั
อาคาร กรณีท่ีตอ้งปลูกพืชผกัสวนครัวขนาดเล็ก อาจปลูกเป็นไมก้ระถางตั้งประดบัไวห้น้าบา้น
ตึกแถวหรือคอนโดมิเนียมก็ได ้
                      ส่วนผูท่ี้มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ก็สามารถปรับพื้นท่ีไวท้  าการเกษตรอยา่งจริงจงัโดยวางผงั
ใหมี้พื้นท่ีปลูกพืชอาหารท่ีตอ้งการ บ่อเก็บน ้า และเล้ียงสัตวด์งัตวัอยา่งสวนท่ีจะกล่าวต่อไป 
                      2.6.4.1  ดินคือส่ิงส าคญัของการท าเกษตรอินทรีย ์ถ้าดินดี พืชก็จะเจริญเติบโตให้
ผลผลิตดี หากเราน าดินท่ีขาดความอุดดมสมบูรณ์ไม่เหมาะกบัพืชปลูกมาใช้ เราก็อาจท าให้พืช
เหล่าน้ีเติบโตไดไ้ม่ดี ให้ผลผลิตนอ้ยไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ เราก็จะไม่ไดกิ้นผลไมท่ี้อร่อยๆท่ี
มีคุณค่าทางอาหาร ดงันั้นควรเตรียมดินให้เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืชก่อนปลูก ส่ิงส าคญั
ท่ีช่วยใหดิ้นอุดดมสมบูรณ์ไดก้็คือ 
                      2.6.4.2  การใชปุ๋้ยอินทรีย ์ส าหรับผูท่ี้เร่ิมท าเกษตรอินทรียท่ี์ง่ายท่ีสุด อาจเร่ิมจากการ
ปลูกพืชผกัสวนครัวไวกิ้นเองก่อน มีส่ิงท่ีควรปฏิบติัดงัน้ี  
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                          ควรสังเกตวา่พื้นท่ีท่ีมีอยูส่ภาพดินเป็นอยา่งไร หากเป็นดินร่วนก็น ามาปลูก
พืชผกัผลไมต่้างๆได ้หรือเพิ่มปุ๋ยหมกัปุ๋ยคอกในอตัราส่วน 2:1 และถา้หากเป็นดินเหนียวและดิน
ทราย จ าเป็นตอ้งใส่ทรายและปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอกเพิ่มในอตัราส่วน 1:1:1 จะช่วยให้ดินระบายน ้ าและ
อากาศไดดี้ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์กบัดินกรณีท่ีไม่มีพื้นดินปลูกตน้ไมม้ากนกั เน่ืองจากอยูบ่า้น
ตึกแถวหรือคอนโดมิเนียม อาจใชว้ิธีการปลูกสวนครัวในกระถางซ่ึงจ าเป็นตอ้งซ้ือดินถุงมาใช ้แต่
เราจะทราบกนัไดไ้งว่าดินท่ีขายกนัทัว่ไปจะปลอดจากสารเคมีปนเป้ือนมากน้องเพียงใด  ดงันั้น
ก่อนซ้ือควรดูลกัษณะดินในถุงก่อน โดยเลือกดินท่ีมีสวนผสมของเมด็ดินและใบไมผ้ ุเช่น ใบกา้มปู 
แลว้น ามาผสมกบัปุ๋ยคอยและปุ๋ยหมกัเพิ่ม เพื่อปรับสภาพดินใหอิ้นทรียวตัถุเพิ่มมากข้ึนส าหรับผูท่ี้มี
พื้นท่ีมาก และต้องการท าสวนเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง สามารถเก็บตวัอย่างดินในพื้นท่ีมา
ตรวจวดัค่าความสมบูรณ์ ความเป็น กรด – ด่าง และลักษณะทางกายภาพได้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน 
(โครงการพฒันาท่ีดิน ปุ๋ย และส่ิงแวดลอ้ม ภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ , 
2550 )        
            2.6.4.3  แสงแดด ควรสังเกตทิศทางของแสงแดดและลมแต่ฤดูการ เพื่อน าขอมูลมา
วางแปลนของสวนและใชป้ระกอบการเลือกพืชพนัธ์ุมาปลูก หากเราอยูม่นทิศตะวนัตกเฉียงใตแ้ละ
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะไดรั้บแรงลมในแต่ละฤดูกาล อาจท าให้ผลผลิตเสียหายได ้  ควรปลูกพืชท่ี
เป็นแนวกั้นลมไว ้เช่น มะพร้าว หมากสง ไผ่ กลว้ย เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากช่วยกนัลมลมแลว้ยงัช่วย
ป้องกนัวชัพืชและสารเคมีรอบๆปลิวเขา้สวนส าหรับผูท่ี้ตอ้งการยกแปลงปลูกผกั ควรท าแปลงให้
อยู่ในแนวทิศ เหนือ – ใต ้เพื่อให้รับแสงแดดเพียงพอในช่วงเช้าและช่วงบ่าย  แต่ถา้ท าแปลง ทิศ
ตะวนัออก – ตะวนัตก พืชท่ีอยูต่รงกลางอาจรับแสงไดไ้ม่เพียงพอและเจริญเติบโตไดไ้ม่ดีนกั ส่วน
ท่ีตองการปลูกไมก้ระถางควรเลือกพื้นท่ีอย่างน้อยโดนแดดคร่ึงวนัเพื่อให้พืชผกัเติบโตและให้ผล
ผลิตอยา่งเตม็ท่ี 
                      2.6.4.4  แหล่งน ้ า หากปลูกในบา้น อาจใช้น ้ าประปาหรือน ้ าฝนรองเก็บไวก้็ได้  ท่ี
ส าคญั แหล่งน ้ าควรอยู่ใกล้กบัแปลงปลูกหรือกระถางปลูกเพื่อสะดวกในการรดน ้ าแต่ถา้อยู่ไกล
อาจจะต่อสายยางใหมี้ระยะเพียงพอกบัการใชง้านก็ได ้ส าหรับผูท่ี้ท  าสวนเกษตรอินทรียข์นาดใหญ่ 
อาจแบ่งพื้นท่ีส่วนหน่ึงขดุเจาะบ่อเก็บน ้าและติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าเพื่อน าน ้ามาใชป้ระโยชน์   
                                   อยา่งไรก็ตาม การขดุบ่อน ้ าในสวนควรค านึงถึงสัดส่วนของขนาดพื้นท่ีปลูก
กับปริมาณน ้ าท่ีต้องใช้ในแต่ละปีด้วย โดยเฉพาะพื้นท่ีดอน ควรค านวณน ้ าท่ีใช้คร่าวๆแล้ว
เปรียบเทียบกบัความจุของบ่อ เพื่อเลือกต าแหน่งของบ่อไวใ้นจุดท่ีสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ 
เพราะนอกจากเราจะน าย  ้ามาใชแ้ลว้ อาจเล้ียงปลาไวกิ้นเป็นอาหารอีกดว้ย 
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                      2.6.4.5  การเลือกปลูกพืช ส าหรับผูท่ี้มีพื้นท่ีนอ้ย เพียงแค่เลือกพืชท่ีเหมาะกบัสภาพ
พื้นท่ี ดูแลง่าย และน ามาใชบ้ริโภคไดบ้่อยๆ เช่น กะเพรา ตะไคร้ พริก มะกดู มะนาว โหระพา ผกัชี
ฝร่ัง เป็นตน้  
                                    ส่ิงส าคญัหลายคนมกัมองขา้มคือ การเลือกตน้พนัธ์ุหรือเมล็ดพนัธ์ท่ีมาปลูก 
ควรเลือกตน้พนัธ์ุหรือเมล็ดพนัธ์ุพื้นเมืองหรือพนัธ์ุผสมเปิดท่ีแข็งแรงทนทานกวา่เมล็ดพนัธ์ุการคา้ 
เพราะสามารถเก็บเมล็ดพนัธ์ุมาปลูกเป็นคร้ังต่อไปได้ และหลีกเล่ียงเมล็ดพนัธ์ุการคา้ท่ีจ  าหน่าย
ทัว่ไปเน่ืองจากมีการดดัแปลงพนัธ์ุกรรมหรือจีเอม็โอ(GMO) ท่ีผลผลิตดีในการปลูกคร้ังแรกเท่านั้น 
นอกจากน้ีเมล็ดพนัธ์ุท่ีดดัแปลงพนัธ์ุกรรมอาจส่งผลกระทบกบัร่างกายระยาวได ้
                                    ส าหรับผูท่ี้มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ นอกจากเลือกปลูกพืชท่ีชอบไวบ้ริโภคและ
แจกจ่ายเพื่อนบา้นแลว้ ควรค านึงพืชท่ีเราปลูกเหมาะกบัพื้นท่ีนั้นหรือไม่ และควรเป็นพืชท่ีตลาด
รองรับ เม่ือผลผลิตมีจ านวนมากก็สามารถจ าหน่ายได ้ส่ิงส าคญัคือ ตอ้งมีการจดัการวางผงัพื้นท่ีให้
สอดคลอ้งกนัทั้งหมด เพื่อใหผ้ลผลิตมีจ าหน่ายตลอดปี หรือน ามาใชป้ระโยชน์อ่ืนๆได ้ตวัอยา่งเช่น 
การเล้ียงหมูควบคู่กบัการเล้ียงไส้เดือน เราสามารถน าเศษอาหารท่ีเหลือจากการบริโภคน ามาเล้ียง
ไส้เดือน จากนั้นจึงน ามูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ยให้พืช ส่วนน ้าหมกัไส้เดือนก็น าไปรดในเลา้หมูเพื่อดบั
กล่ินเหม็นและมูลของหมูก็น ามาหมกัเป็นปุ๋ยชีวภาพต่อไปได ้นอกจากน้ีมีมูลไส้เดือนเหลือก็น ้ ามา
บรรจุถุงขายต่อไปได ้อยา่งไรก็ตาม เจา้ของควรศึกษาขอ้มูลการแปรรูปผลิตภณัฑ์ต่างๆเอาไวด้ว้ย 
เพื่อน าวสัดุนาวนมาปรับใชใ้หไ้ดก้บัพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                     2.6.4.6  ปุ๋ยอินทรีย ์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อดินและพืชแตกต่างกนั 
ดงัน้ี ปุ๋ยคอก ไดจ้ากมูลสัตว ์ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พืชอยา่งรอดเร็ว เพราะมีธาตุอาหารท่ีระลายน ้ า
ง่าย ส่วนปริมาณธาตุอาหารข้ึนอยู่กบัสัตวแ์ละปริมาณท่ีสัตวกิ์น ปุ๋ยหมกั เกิดจากการย่อยสลาย
อินทรียวตัถุต่างๆ ไม่วา่จะเป็น เศษใบไมแ้หง้ ซากพืช ซากสัตว ์ก่ิงไมแ้หง้ ข้ีเล่ือย ฟางขา้ว โดยมีจุล
ลินทรียเ์ป็นตวัยอ่ยสลาย อินทรียวตัถุท่ีมีโปรตีนสูง เช่น ร า มูลสัตว ์ให้มีขนาดเล็กลงให้กลายเป็น
กรดแอมิโนท่ีพืชดูดซึมไปใชไ้ด ้ปุ๋ยชนิดน้ีมีธาตุอาหารสูง โดยเฉพาะฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 
แต่มีฮิวมสั (หมายถึง ซากพืชซากสัตว ์และอินทรียวตัถุท่ีย่อยสลายแลว้)น้อยมากหรือไม่มีเลยน ้ า
สกดัชีวภาพ หรือปุ๋ยน ้าชีวภาพ ไดย้อ่ยสลายจากซากพืชซากสัตวท่ี์ยอ่ยสลายในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 
7 -15 วนั โดยมีจุลลินทรีย์ท่ีย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจน จนมีสารละลายท่ีมีทั้ งฮอร์โมนพืช 
สารอินทรีย ์และธาตุอาหารท่ีช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตและเร่งดอกและผล แต่ไม่ช่วยบ ารุงดิน 
นอกจากน้ียงัช่วยป้องกนัและก าจดัแมลงและใชเ้ป็นหวัเช้ือส าหรับผลิตปุ๋ยหมกัคร้ังต่อไปไดน้ ้าสกดั
ชีวภาพแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทตามวสัดุท่ีน ามาใชผ้ลิต คือ น ้ าสกดัชีวภาพท่ีไดจ้ากพืช  เช่น เศษผกั
ผลไม ้ยอดใบไมอ่้อน และน ้าสกดัชีวภาพท่ีผลิตจากสัตว ์เช่น หอยเชอร์ร่ี กา้งปลา เป็นตน้ปุ๋ยพืชสด 
ได้จากการปลูกพืชตระกูลถัว่ต่างๆ เช่น โสน ปอเทือง จนถึงระยะออกดอกแล้วไถกลบ ถ้าพื้นท่ี
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ดงักล่าวไม่เคยปลูกพืชตระกูลถัว่ อาจคลุกไรโซเบียมเพิ่มนอกจากประโยชน์ในการเพิ่มไนโตรเจน
และอินทรียวตัถุให้ดินแลว้การท าปุ๋ยสดยงัควบคุมวชัพืชช่วยกนัหนา้ดินถูกกดัเซาะจากน ้ าและลม
อีกดว้ยปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยท่ีใชจุ้ลินทรียใ์นการสร้างอาหารให้พืช ตวัอยา่งเช่น สาหร่ายสีน ้ าเงินแกม
เขียว แหนแดง ปุ๋ยชีวภาพน้ีจะช่วยเพิ่มไนโตเจนให้ดิน จุลินทรียท่ี์อาศยัอยูใ่นสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ า
เงินยงัปล่อยฮอร์โมนท่ีกระตุน้การเจริญเติบโตของพืชและใหอ้อกซิเจนเพิ่มเติมดว้ย 
            2.6.4.7  เรียนรู้วิธีการปลูกพืช เป็นเร่ืองส าคญัท่ีหลายคนมองขา้ม เพราะคิดว่าเรา
สามารถหาตน้มาปลูกต่อได ้แต่แทจ้ริงแล้วพืชพรรณแต่ละชนิดก็มีทั้งพืชท่ีมีอายุหลายปี และพืช
ลม้ลุก หรือพืชกินใบ กินดอก กินผล หรือกินหวัหรือราก ซ่ึงแต่ละชนิดมีการปลูกเล้ียงท่ีแตกต่างกนั
หากปลูกพืชอายุหลายปี เช่น มะม่วง มะนาว มะกรูด มะยม ส้มโอ ฯลฯ อาจเลือกซ้ือตน้มาปลูกได้
ทนัที ส่ิงท่ีส าคญัตอ้งทราบถึงวิธีการปลูกเล้ียงให้ผลิดอกออกผลให้มีคุณภาพตามท่ีตอ้งการถา้ปลูก
พืชลม้ลุกเช่น กระเพรา โหระพา พริก มะเขือ ตะไคร้ คะนา้ ผกับุง้ ฯลฯ ควรทราบขั้นตอนตั้งแต่การ
เพาะเมล็ด การยา้ยกลา้ การดูให้เติบโต และระยะในการเก็บผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ส่วนพืชท่ีกินหัว
และราก  เช่น มนัเทศ ไชเทา้ แครอต บตัรู้ต ควรศึกษาขอ้มูลในการเตรียมดินเพื่อใหไ้ดห้วัและรากท่ี
สวยงามและกินอร่อยควรทราบระยะเวลาในการให้ผลผลิตตั้งแต่เร่ิมจนไปถึงผลิดอกออกผล เพื่อ
ทราบเวลาเก็บพืชผกัชนิดนั้นๆเพื่อน ามาบริโภคปลูกพืชหมุนเวียนในแปลผกัลม้ลุกบา้ง เพื่อช่วย
บ ารุงดินและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืช  
            2.6.4.8  เรียนรู้การก าจดัแมลงศตัรูพืชและโรคพืช 

                         1)  เลือกใชเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีตา้นทานต่อโรคและแมลง 
                          2)  ใชเ้มล็ดและท่อนพนัธ์ุท่ีปราศจากศตัรูพืช 
                          3)  ใชปุ๋้ยอินทรียบ์  ารุงดิน 

                         4)  ไม่ท าลายแมลงท่ีมีประโยชน์ต่อแปลงปลูก เช่น ตัก๊แตนต าขา้ว ด้วงเต่า 
มวนเพชฌฆาต แมลงปอ แมลง ชา้งปีกใส 
                                   5)  ปลูกพืชท่ีช่วยขบัไล่ศตัรูพืชเป็นแนวป้องกนั เช่น ตะไคร้หอม กระเพรา 
ดาวเรือง หากมีแมลงและศตัรูพืชระบาด แนะน าให้ใชก้ารจบัท าลาย    ใชมุ้ง้ตาข่ายคลุมแปลงกบัดงั
แสงไฟ กบัดดักาวเหนียว  

                          6)  ตดัแต่งก่ิงท่ีเป็นโรคทิ้ง แลว้เผาหรือท าลายเสีย 
                      2.6.4.9  เรียนรู้การก าจดัวชัพืช เลือกใช้เมล็ดพนัธ์ุท่ีสะอาด ไม่มีเมล็ดวชัพืชปะปน
รวมมาดว้ยใช้วสัดุคลุมดิน เช่น ฟางขา้ว ตอซังพืช หญา้แห้ง ใบไมแ้ห้ง นอกจากเป็นการป้องกนั
วชัพืชแลว้ ยงัช่วยอนุรักษดิ์นและน ้ าและเพิ่มอินทรียวตัถุให้ดินดว้ยถอนหรือท าลายวชัพืชออกจาก
แปลงปลูกอย่างสม ่าเสมอแทนการใช้ย่าฆ่าหญ้า เพื่อให้มีพืชคลุมดินหลงเหลืออยู่ ช่วยควบคุม
ความช้ืนรอบๆโคนตน้ และเป็นท่ีอาศยัของแมลงตวัห ้ า ตวัเบียนท่ีเป็นประโยชน์ 
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                      2.6.4.10  ความตั้งใจของผูป้ลูก เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการเร่ิมท าเกษตรอินทรีย์
เพราะตอ้งใช้ความอดทนในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพราะตอ้งอาศยัความอดทนอดกลั้น
ตั้งแต่การคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ การส ารวจพื้นท่ีของตนเพื่อน าขอ้มูลมาวางผงั ความเหน็ดเหน่ือยท่ี
เร่ิมตั้งแต่การปลูก จนถึงการจดัการระบบน ้ า การป้องกนัโรค – แมลง ศตัรูพืช และการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ต่างๆ ปุ๋ยเคมีและเมล็ดพืชท่ีน ามาปลูก เหล่านน้ีเป็นความอดทนสูงสุดท่ีตอ้งใชเ้วลาและ
ประสบการณ์ เป็นเคร่ืองพิสูจน์ ไม่ควรเลิกล้มตั้งแต่เร่ิมเพราะจะไม่มีโอกาสได้ท าสวนเกษตร
อินทรีย ์
                                      ระยะแรกหากไม่ประสบความส าเร็จ ควรหนัมาคิดใหม่วา่ ขั้นตอนของเรา
เหมาะสมกบัพื้นท่ีนั้นหรือยงั จากนั้นค่อยปรับเปล่ียนไปทีละจุด เช่น ปีแรกของการปลูกพืช วชัพืช
อาจข้ึนเต็มแปลง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเราจะก าจดัมนัอยา่งไร วิธีง่ายๆ คือ ถางออกจากแปลงก่อนท่ี
วชัพืชเหล่านั้นจะผลิดอกออกผลและติดเมล็ดต่อไป ท าเช่นน้ีซ ้ าต่อกนั 4 – 6 เดือน วชัพืชจะนอ้งลง
เร่ือยๆ จากนั้นจึงค่อยเร่ิมหาปลูกพืชคลุมดิน เช่น ถัว่ขาว ถัว่เขียว ซ่ึงนอกจากน ามาบริโภคแลว้ ยงั
ช่วยบ ารุงดินอีกดว้ย เม่ือพืชหลกัเติบโตพุม่สูงใหญ่ข้ึนวชัพืชก็จะเร่ิมลดนอ้ยลงไปเร่ือยๆโดยไม่ตอ้ง
ถางหรอตดัวชัพืชบ่อยนกั   

 2.6.5  ดิน  
            1)  ดิน คือ วสัดุธรรมชาติท่ีปกคลุมผวิโลกอยูบ่างๆเกิดจากผลของการแปรสภาพ
หรือผพุงัของหิน แร่ และอินทรียวตัถุผสมคลุกเคลา้กนั โดยมีส่วนประกอบดงัน้ี  
                      2)  อนินทรียว์ตัถุ  ไดแ้ก่ ส่วนของแร่ต่างๆ ภายในหินท่ีผุพงัสึกกร่อนเป็นช้ินเล็กช้ิน
นอ้ย โดยกลไกทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวเคมี 
                      3)  อินทรียวตัถุ ไดแ้ก่สวนท่ีเกิดจากการเร่าเป่ือยหรือผุพงัหรือสลายตวัของซากพืช
ซากสัตวท่ี์ทบัถมกนัน ้า อยูใ่นช่องเมด็ดินหรืออนุภาคดิน  
            4)  อากาศ อยูร่ะหวา่งเม็ดดินหรืออนุภาคดินส่วนใหญ่ท่ีพบในดิน ไดแ้ก่ ไนโตรเจน 
ออกซิเจน และ คาร์บอนไดออกไซด์ 
            2.6.5.1  ส่วนประกอบของดินท่ีเหมาะในการเพาะปลูก โดยทัว่ไปจะมีแร่ธาตุ 45 
เปอร์เซ็นต ์อินทรียวตัถุ 5 เปอร์เซ็นต ์น ้ า 25 เปอร์เซ็นต ์และอากาศ 25 เปอร์เซ็นต ์  จะเห็นไดว้า่ ใน
ดินประกอบด้วยสารต่างๆมากมาย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนท างานร่วมกัน เพื่อให้ได้ธาตุอาหารท่ีมี
ประโยชน์เหมาะกบัการเจริญเติบโตของพืช จนกล่าวไดว้า่ ดินคือส่ิงส าคญัส าหรับพืชนัน่เอง แต่พืช
จะได้อาหารมากน้องเพียงใดจากดินนั้น ยงัมีส่ิงมีชีวิตเล็กๆ จ านวนมากเป็นคงประกอบท่ีส าคญั
ท่ีสุด เรียกวา่ “จุลินทรีย”์ นัน่เอง 
            2.6.5.2  การท าปุ๋ยเล้ียงดิน ปุ๋ยคือส่ิงหน่ึงท่ีช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ แต่ดินปลูกพืชแต่
ละแห่งนั้นมีธาตุอาหารเพียงพอหรือไม่เป็นส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น  จนกว่าพืชปลูกของเราจะแสดง
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อาการผิดปกติต่างๆ ออกมา ไม่ว่าอาการแคระแกร็น ใบเหลือง หรือไม่ค่อยออกดอก ผลผลิตมี
รสชาติไม่อร่อยเหมือนเคย เม่ือโครงสร้างหรือส่วนประกอบภายในดินถูกท าลาย ปุ๋ยจึงเป็นส่วน
หน่ึงท่ีช่วยฟ้ืนคืนความสมบูรณ์ของดินใหเ้กิดข้ึนอีกคร้ัง 
                         วิธีท าและสวนผสมซากพืช  ไดแ้ก่ ใบไม ้ผกัตบชวา หญา้แห้ง ล าตน้ถัว่ ล า
ตน้ขา้วโพด ใบ และตน้มนัส าปะหลงั กระดูกปอ ตามท่ีมี สับเป็นท่อน ๆ  สั้น ๆ ให้เป่ือยเร็วปุ๋ย ปุ๋ย
คอก คือ มูลสัตว ์ข้ีววั ข้ีควาย ข้ีเป็ด ข้ีไก่ ข้ีคา้งคาว อะไรก็ไดดิ้นร่วน  พอสมควร ถา้เป็นหนา้ดินยิ่ง
ดี   การกองปุ๋ยกองในหลุม ตอ้งขุดหลุมขนาดกวา้งราว 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 1 เมตร ระวงัดิน
พงัทลายลงในหลุม ถา้มีการระบายน ้ าไดย้ิ่งดีกองในคอก ปรับดินบริเวณท่ีจะกองปุ๋ยหมกัให้แน่น 
ใช้ไมไ้ผห่รือไมอ่ื้นท่ีท าได ้กั้นเป็นคอกกวา้ง 2 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 1 เมตร แบ่งคอกเป็น 2 ส่วน 
คร่ึงหน่ึงไวใ้ส่ปุ๋ยหมกั อีกคร่ึงหน่ึงไวก้ลบักองปุ๋ย ท าหลงัคาใบจากหรือใบมะพร้าวคลุมหลงัคา ถา้
มีถุงพลาสติกคลุมกนัฝนชะปุ๋ยก็ดีเอาซากพืชท่ีเตรียมไวก้องเกล่ียในคอก (หรือในหลุม) ให้เป็นชั้น 
เหยียบตามขอบให้แน่นขนาดคนเหยยีบแลว้ไม่ยบุอีก ชั้นหน่ึง ๆ สูงราว 1 คืบ (30 ซม.) รดน ้าใหชุ่้ม 
แล้วเอาปุ๋ยคอกโรยทบัให้ทัว่กนั สูง 2 องคุลี (5 ซม.) ถ้ามีปุ๋ยเคมี (สูตร 16-20-0 หรือ 14-14-14 , 
แอมโมเนียมซัลเฟต หรือยูเรีย) ก็โรยบาง ๆ ให้ทัว่ แลว้ทบัดว้ยดินละเอียดหนาประมาณ 1 องคุลี 
สลบัดว้ยซากพืชแลว้รดน ้ าท าเป็นชั้น ๆ อย่างน้ีจนปุ๋ยเต็มคอก (น ้ าท่ีรดจะผสมดว้ยปัสสาวะดว้ยก็
ได)้ 
                                    ขอ้ควรระวงั อยา่ให้มีน ้ าขงั การรดน ้ ามากไปจะท าให้ระบายอากาศไม่ดียก
องใหญ่ไปจะเกิดความร้อนสูง ปุ๋ยจะเสีย ถา้ในกองปุ๋ยมีความร้อนสูงไปให้เติมน ้าลงไปบา้งปุ๋ยกอง
เล็กไป จะสลายตวัชา้อยา่ใชปุ๋้ยเคมีพร้อมกบัใส่ปูนขาว จะท าให้ธาตุไนโตรเจนสลายตวัการกลบัปุ๋ย
ทุก 30 วนั ควรกลบักองปุ๋ย โดยเอาชั้นบนสุดของกองน าไปเกล่ียในอีกส่วนของคอกเป็นชั้นล่างสุด 
แลว้เอาชั้นสองเกล่ียทบัแลว้รดน ้า ควรกลบัปุ๋ย (ทุก 30 วนั) จนกวา่ซากพืชจะเป่ือยผหุมดทั้งกอง กิน
เวลา 3-4 เดือน เม่ือปุ๋ยใช้ได ้สังเกตจากความร้อนในกองจะใกลเ้คียงกบัความร้อนของอากาศ ปุ๋ย
หมกัจะเป็นสีน ้าตาลแก่ เอาตะแกรงร่อนปุ๋ยหมกัเก็บไว ้
                                    การใช้ประโยชน์ ประหยดัการใช้ปุ๋ยเคมีได้คร่ึงหน่ึง ท าให้ดินร่วนอุดม
สมบูรณ์เพิ่มธาตุไนโตรเจนไม่เป็นอนัตรายรักษาความชุ่มช้ืนของดิน 
            2.6.5.3  ไส้เดือนดิน เป็นสัตวท่ี์อาศยัอยู่ในดินท่ีมีอินทรียวตัถุและความช้ืนสูง ช่วย
ให้ดินร่วนซุย ระบายน ้ าและระบายอากาศดีข้ึน ไส้เดือนดินกลายเป็นแรงงานธรรมชาติท่ีช่วยลด
ภาระการท าปุ๋ยหมกั โดยเฉพาะตน้ทุนค่ากากน ้ าตาล และท่ีส าคญัคือ ลงทุนเพียงคร้ังเดียวแต่ไดปุ๋้ย
ไวใ้ช้ตลอดปี “ไส้เดือนดิน”เป็นสัตว์เศรษฐกิจลงทุนต ่าแต่สร้างประโยชน์ให้ธรรมชาติและวิถี
เกษตรอินทรีย์ท่ีไม่ควรมองข้าม ส าหรับชนิดท่ีเหมาะในการท าปุ๋ยหมักได้แก่ ข้ีตาแร่ ( ช่ือ
วทิยาศาสตร์ Pheretima Peguana ) พบทัว่ไปไดใ้นทวีปเอเชีย ล าตวัสีแดง ไม่ใหญ่มากนกั เล้ือยเร็ว 
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กินอาหารเก่ง ขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็ว พบทัว่ไปตามกองปุ๋ยหมกั กองหญา้ในระดบัต้ืนๆ นิยมใชเ้ป็น
เหยื่อตกปลา African Nitht Crawler (ช่ือวิทยาศาสตร์ Eudrilus Eugeniae ) ถ่ินก าเนิดอยูใ่นประเทศ
แถบร้อนของแอฟริกาตะวนัตก ล าตวัใหญ่สีแดงเคล่ือนทีไดเ้ร็ว ไม่ชอบอากาศเยน็ ควรเล้ียงในท่ีท่ีมี
อากาศร้อน เหมาะส าหรับการผลิตโปรตีนให้กับสัตว์ Red Earthhworm ( ช่ือวิทยาศาสตร์ 
Lumbricus rubrllus) มีถ่ินก าเนิดท่ีทวีปยุโรป ล าตวัสีน ้ าตาลแดง ไม่ใหญ่มาก  ชอบดินชุ่มช้ืนมีมูล
สัตวห์รือซากส่ิงปฏิกูลมาก นิยมมายอ่ยสลายวตัดุอินทรียท่ี์เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมกั Tiger Worm ( ช่ือ
วิทยาศาสตร์ Eisenia foetida) มีถ่ินก าเนิดในทวีปยุโรป ล าตวักลมสีแดง ขนาดเล็ก ปลายล าตวัมีสี
ทอง ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มดีมาก เล้ียงง่าย เหมาะส าหรับเล้ียงเพื่อก าจดัขยะอินทรียไ์ดห้ลาย
ชนิด แต่มีขอ้เสียคือ ไส้เดือนชนิดน้ีจะผลิตน ้าเมือกท่ีมีกล่ินเหมน็ 
            2.6.5.4  ปุ๋ยหมกัไส้เดือนดิน 
                                   ปุ๋ยหมกัไส้เดือนเกิดจากการย่อยสลายเศษซากอินทรียท่ี์ไส้เดือนดินกินเขา้
ไปเม่ือผา่นกระบวนการท างานของจุลินทรียท่ี์อยูใ่นล าไส้และน ้ ายอ่ยจึงขบัถ่ายออกมา กลายเป็นมูล
ไส้เดือนท่ีมีลกัษณะเป็นเม็ดเล็กๆ สีด า มีความพรุน โปร่ง และเบา มีจุลินทรียช์นิดดีสูง ธาตุอาหาร
พืชสูง และช่วยเปล่ียนธาตุอาหารให้อยูใ่นรูปท่ีพืชน าไปใชไ้ด ้เช่น เปล่ียนเป็นไนโตรเจนให้อยูใ่น
รูปไนเตรตหรือแอมโมเนียฟอสฟอรัส 
                         ขั้นตอนการเล้ียงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ น าบ่อซีเมนต์ท่ีมีพื้นและต่อท่อ
ระบายน ้าหมกัท่ีกน้บ่อวางไวใ้นท่ีร่ม มีอากาศถ่ายเทสะดวกน ามูลสัตว ์มูลววั มูลควายท่ีแหง้สนิท 1 
ส่วน คลุกเคา้ใหเ้ขา้กนักบัดิน 2 ส่วน เทลงในบ่อซีเมนตท่ี์เตรียมไว ้รดน ้าใหชุ่้มปล่อยไส้เดือนลงใน
บ่อทาสบู่รอบๆปากบ่อเพื่อป้องกนัไส้เดือนหนีน าไมอ้ดัฟิวเจอร์บอร์ดท่ีเจาะรูระบายอาการหรือผา้
มุง้ปิดปากขอบบ่อเพื่อป้องกนัแสงแดด ฝน และสัตวอ่ื์นๆ ท่ีกินไส้เดือนเป็นอาหาร 
                                   การดูแลไส้เดือนอาหารของไส้เดือนควรเป็นเศษพืชผกัท่ีเหลือจากการปรุง
อาหาร เช่น กะหล ่าปลี เปลือกแครอต ผกัสลดั เปลือกกลว้ย เปลือกผลไม ้หลีกเล่ียงเศษอาหารท่ีมี
ส่วนผสมของเน้ือ นม ไข่ น ้ ามนัพืช เกลือพริก หรือน ้ าส้มสายชูวิธีใหอ้าหาร  ตอ้งให้อยา่งสม ่าเสมอ
ทุก 2-3 วนัถา้หนา้ดินในบ่อเล้ียงเร่ิมแห้ง ตอ้งฉีดพ่นน ้ าให้ดินเพื่อให้ดินมีความชุ่มช้ืนตลอด แต่ไม่
ควรใหน้ ้ามากเกินไป เพราะจะท าใหน้ าหมกัเจือจาง 
                                    วิธีคดัแยกไส้เดือนออกจาปุ๋ยมูลไส้เดือนหลงัจากเล้ียงไป 2-3 เดือนจะมีมูล
ไส้เดือนมากข้ึน ลกัษณะเป็นเม็ดเล็กๆ สีด าผสมอยูใ่นวสัดุเล้ียงจึงเร่ิมคดัแยกไส้เดือนมาใส่ในบ่อ
เล้ียงใหม่ ทั้งยงัเป็นจ านวนการรอดชีวิตของพ่อ-แม่พนัธ์ุและจ านวนลูกไส้เดือนท่ีเกิดข้ึนใหม่ดว้ย 
ดงัน้ี  
                                    การคดัแยกด้วยมืองดให้อาหารล า น ้ าประมาณ 1 สัปดาห์ ไส้เดือนจะอยู่
รวมกนัเป็นกลุ่ม จากนั้นใช้มือแยกหรือตะแกรงท่ีมีรูร่อนตวัออกมาการให้ไส้เดือนเคล่ือนท่ีไปยงั
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อาหารใหม่ โดยงดใหน้ ้าและอาหารอยา่งนอ้ย 5-10 วนั จากนั้นใส่วสัดุเล้ียงใหม่หรือใส่อาหารลงใน
บ่อเพื่อใหไ้ส้เดือนเคล่ือนท่ีเขา้มาหาอาหาร แลว้แยกเก็บตวัออกจากมูลไส้เดือนน ้ าหมกัมูลไส้เดือน 
ท่ีไหลทางท่อระบายน ้าใหห้าภาชนะสะอาดรองเก็บไวทุ้ก 10 วนั จะไดปุ๋้ยน ้าประมาณ 20 ลิตร 
                                    การเล้ียงไส้เดือนดินในล้ินชดัพลาสติก  รองศาสตราจารย ์ดร. อานฐั ตนัโช 
ดดัแปลงมาจากการเล้ียงไส้เดือนแบบชั้นของต่างประเทศโดยใชช้ั้นพลาสติกแบบล้ินชกั 4 ชั้น ชั้น
ล่างรองรับน ้ ามูลไส้เดือน ส่วนอีก 3 ชั้นเล้ียงไส้เดือนซ่ึงเจาะรูเพื่อระบายน ้ าไว ้เหมาะส าหรับการ
เล้ียงไส้เดือนภายในครัวเรือนหรือใชเ้ล้ียงเพื่อการคา้ได ้
                                    วธีิท าเร่ิมจาก  เจาะรูเล็กๆท่ีพื้นดา้นขา้งของล้ินชกัทุกชั้น จ  านวน 10-15 ช่อง
ของแต่ละดา้น ยกเวน้ช่องล่างสุดท่ีใชร้องรับมูลน าฟางท่ีผา่นการแยน่ ้า 2-3 วนัวางในชั้นท่ีเจาะรูให้
หนา 1-2 น้ิว ผสมดินและปุ๋ยคอกอยา่งละส่วนแลว้ใส่ลงไปให้หนา 3-4 น้ิวปล่อยตวัไส้เดือนลงไป
ในชั้นแต่ละชั้น แลว้โรยเศษอาหารให้ทัว่ อยา่ให้หนา ปิดล้ินชกัไว ้พรมน ้ าทุกสัปดาห์หรือเมือดิน
แห้ง และให้อาหารทุกๆ 3-4 วนั หรือเมือเศษอาหารหมด หลกัจากนั้น 2-3 เดือนก็สามารถเก็บมูล
และแยกตวัออก ส่วนน ้ าหมกัมูลไส้เดือนจะไหลรวมกนัในชั้นล่างสุด เม่ือมีปริมาณมากพอก็เก็บมา
ใชไ้ด ้
                                    การใชปุ๋้ยหมกัไส้เดือนดินในการปลูกพืชไมป้ระดบักระถาง โรยรอบโคน
ตน้ อตัรา 200-300 กรัมต่อกระถาง ทุก 7 -15 วนั ใชร่้วมกบัการรดน ้าหมกัไส้เดือนท่ีเจือจางถึง 5 เท่า 
ไมป้ระดบัแปลงและพืชผกั โรยให้ทัว่แปลงหรือผสมกบัดินในช่วงเตรียมดิน 1.5 – 2 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร ใชร่้วมกบัการรดน ้าหมกัไส้เดือนท่ีเจือจางถึง 5 เท่า รดทุก 7 วนั ไมผ้ล เช่น มะม่วง ล้ินจ่ี 
ส้มโอ ชมพู่ ล  าไย ควรให้ครบทุก 4 เดือน โดยพรวนดินรอบทรงพุ่มจากนั้นจึงใส่ปุ๋ยในอตัราดงัน้ี 
ทรงพุ่มน้อยกวา่ 1 เมตร อตัรา 1-2 กิโลกรัมต่อตน้ ทรงพุ่ม 1 – 5 เมตร ใชอ้ตัรา 5 – 15 กิโลกรัมต่อ
ตน้  ทรงพุ่มมากกว่า 5 เมตร อตัรา 15 – 20 กิโลกรัมต่อตน้นาขา้ว ควรให้ระหว่างไถคราดก่อนด า
กลา้ในอตัรา 0.5 – 1 ตนัต่อไร และให้น ้ าหมกัมูลไส้เดือยดินก่อนขา้วออกดอกโดยไม่ตอ้งเจือจาง 
0.5 ลิตรต่อตารางเมตร พืชไร่ เช่น ขา้วโพด ถัว่ ออ้ย มนัส าปะหลงั ควรใช้ระหว่างไถพรวน 500 
กิโลกรัมต่อไร่ หรือโรยแถวปลูกอตัรา 0.5 -1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ใส่ 1 คร้ังต่อการปลูก 1 รอบ 
ควรใชร่้วมกบัน ้าหมกัมูลไส้เดือนดิน โดยเจือจางน ้า 2 เท่า แลว้รดน ้า 2  คร้ังต่อการปลูกพืช 1 รอบ   
                                    ปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินสารพดัประโยชน์ส่งเสริมการเกิดเม็ดดินเพิ่มปริมาณ
อินทรียวตัถุในดินเพิ่มช่องว่างในดินให้ระบายน ้ าและอากาศท่ีดีข้ึน รากพืชแผ่กระจายได้กวา้ง
ส่งเสริมความพรุนของผิวหน้าดิน ลดตวัการจบัตวัเป็นแผ่นแข็งของหนา้ดินการดูดซับน ้ าในดินดี
ข้ึน ดินชุ่มช้ืน เพิ่มธาตุอาหารพืชให้ดินโดยตรง และเป็นแหล่งของสัตว์และจุลินทรีย์ดินเพิ่ม
ประสิทธิภาพของดินในการดูดซบัอาหารลดความเป็นพิษของธาตุอาหารพืชบางชนิดท่ีมีมากเกินไป 
เช่น อะลูมินมัและแมงกานีสช่วยปรับสภาพความเป็น กรด – ด่าง ในดินใหเ้หมาะสมกบัพืช 
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                 2.6.5.5  เผาถ่านน ้ าส้มพนัธ์ุไม้ สารพดัประโยชน์ น ้ าส้มควนัไม้ เป็นของเหลวสี
น ้ าตาลใส มีกล่ินควนัไม ้ไดม้าจากการควบแน่นของควนัท่ีเกิดจากการผลิตถ่านไม ้ช่วงท่ีไมก้ าลงั
จะเปล่ียนเป็นถ่าน โดยอุณหภูมิในเตาอยู่ระหวา่ง 300-400 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไดง่้ายโดย
อาศยัการถ่ายเทความร้อนจากปล่องดกัควนัสู่อากาศรอบปล่องดกัควนัความช้ืนในควนัจะควบแน่น
เป็นหยดน ้ า ซ่ึงมีปริมาณเพียง 8% ของน ้ าหนกัฟืน หากตอ้งการปริมาณเพิ่มข้ึน โดยการน าท่อหล่อ
น ้าเยน็ติดตั้งในปล่องดกัควนั ซ่ึงจะไดถึ้ง 15% น ้าส้มควนัไมท่ี้ไดจ้ากการเก็บจากเตาผลิตถ่าน ยงัไม่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที เน่ืองจากการเปล่ียนเป็นถ่านไม่ไดเ้กิดข้ึนพร้อมทั้งเตา แต่จะ
เร่ิมก่อนท่ีหนา้เตาดา้นบนแลว้แผก่ระจายไปยงัหลงัเตาดา้นล่าง ควนัท่ีออกมาจากปล่องจึงเป็นควนั
ท่ีผสมระหวา่งควนัอุณหภูมิต ่าและสูง เม่ืออุณหภูมิสูงถึง 310 องศาเซลเซียส ลิกนินจะสลายตวั เกิด
น ้ ามนัดินและสารระเหยง่ายปนออกมาด้วย จึงตอ้งท าให้น ้ าส้มควนัไมบ้ริสุทธ์ิเสียก่อน โดยการ
ปล่อยให้ตกตะกอนประมาณ 90 วนั โดยจะแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นน ้ ามนัใส ชั้นกลางเป็น
ของเหลวใสสีชาคือน ้ าส้มควนัไม ้และชั้นล่างเป็นของเหลวขน้สีด าคือน ้ ามนัดิน หากน าผงถ่านมา
ผสมประมาณ 5% โดยน ้าหนกั จะตกตะกอนเร็วข้ึนประมาณ 45 วนั น ้ าส้มควนัไมท่ี้ไดน้ี้น ามากรอง
ซ ้ าอีกคร้ังจึงน าไปใชป้ระโยชน์ได ้สารประกอบส าคญัในน ้าส้มควนัไม ้ไดแ้ก่ น ้ า กรดอินทรีย ์และ
สารอินทรียอ่ื์นๆ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในทางอุตสาหกรรม เช่น ใชผ้ลิตสารดบักล่ินตวั ผลิต
สารปรับผิวนุ่ม ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารรมควนั ยอ้มผา้ ผลิตสารป้องกนัเน้ือไมจ้ากเช้ือราและ
แมลง ผลิตยารักษาโรคผวิหนงั ยาช่วยยอ่ย น ้าส้มควนัไมเ้ป็นน ้าส้มสารพดัประโยชน์เหมาะสมท่ีจะ
มีไวติ้ดบา้น สามารถใชท้ดแทนสารเคมีโดยความเขม้ขน้ 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้รักษาแผลสด น ้ าร้อน
ลวกและไฟลวก รักษาโรคน ้ ากดัเทา้และเช้ือราท่ีผิวหนงั ผสมน ้ า 20 เท่า ราดท าลายปลวกและมด 
ฆ่าเช้ือจุลินทรียแ์ละแมลงในดิน เทียบไดก้บัการอบฆ่าเช้ือดว้ยการรมควนั ผสมน ้ า 50 เท่า ฆ่าเช้ือ
ดว้ยระบบรมควนั ผสมน ้า 50 เท่า ฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์ท่ีเขา้ไปท าลายพื้นแลว้ ผสมน ้า 100 เท่า ราดโคน
ตน้ไมรั้กษาโรครา และโรคเน่า รวมทั้งป้องกนัแมลงไม่ใหว้างไข่ ผสมน ้ า 200 เท่าฉีดพ่นใบไมเ้พื่อ
ขับไล่แมลงและป้องกันเ ช้ือรา รดโคนต้นไม้เพื่อ เ ร่งการเจริญเติบโตของพืช เ น่ืองจาก
สารประกอบอะซีทิล โคเอนไซม์ ซ่ึงสร้างข้ึนโดยพืชและจุลินทรีย์ท่ีได้รับสารโดยกรดน ้ าส้ม 
เปล่ียนเป็นสารประกอบต่างๆ กระตุน้การเจริญเติบโตของพืช ผสมน ้ า 500 เท่า ฉีดพ่นผลอ่อนของ
พืชช่วยให้ผลโตข้ึน หลังจากติดผลแล้ว 15 วนั และฉีดพ่นอีกคร้ังก่อนเก็บเก่ียว 20 วนั เพื่อเพิ่ม
น ้าตาลในผลไม ้ผสมน ้ า 1,000 เท่า เป็นสารจบัใบ ช่วยลดการใชส้ารเคมี ท่ีท าใหเ้กิดพิษต่อส่ิงมีชีวิต
และสภาพแวดลอ้ม 
                          ส่วนประกอบของน ้ าส้มควนัไมน้ ้ าส้มควนัไมมี้สารประกอบต่างๆมากกว่า 
200 ชนิด สารประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ น ้ า 85 % กรดอินทรียป์ระมาณ 3 % และสารอินทรียอ่ื์นๆอีก
ประมาณ 12 % ซ่ึงกรดอินทรียท่ี์อยู่ในน ้ าส้มควนัไมมี้หลายชนิด ท่ีส าคญั คือ กรดอะซิติก (Acetic 
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acid), กรดฟอร์มิค(กรดมด) , ฟอร์มาลดิไฮด์ (Formaldehyde), เอธิล เอ็น วาเลอเรต (Ethyl-n-
valerate), เมทธานอล (Methanol), น ้ ามนัทาร์ (Tar) อะซีโตน(Acetone) และฟีนอล(phenol) ฯลฯ 
สารประกอบท่ีส าคญัในน ้าส้มควนัไม ้(Wood Vinegar) มีรายละเอียดดงัน้ีกรดอะซิตริก(กรดน ้าส้ม) 
เป็นสารกลุ่มออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรค เช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย และเช้ือไวรัสสารประกอบฟีนอล เป็นสาร
ในกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสารฆ่าแมลงใชล้า้งแผล ท ายาจ าพวกแอสไพริน และท า
วตัถุหลอมเหลว ฟอร์มลัดีไฮด เป็นสารในกลุ่มออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรค และแมลงศตัรูพืชเอธิล เอ็น วา
เลอเรด เป็นสารในกลุ่มเร่งการเจริญเติบโตของพืชเมธานอล แอลกอฮอลล์ท่ีด่ืมกินไม่ได ้(หากเขา้
ตาจะท าให้ตาบอด) เร่งการงอกของเมล็ดและราก ใชฆ่้าเช้ือโรคไดแ้ละเป็นสารในกลุ่มออกฤทธ์ิฆ่า
เช้ือโรค เช้ือรา เช้ือแบคมีเรีย และเช้ือไวรัสอะซีโตน สารละลายวตัถุ ใชท้  าน ้ายาทาเล็บและเป็นสาร
เสพติดน ้ามนัทารร์ เป็นสารจบัใบช่วยลดการใชส้ารเคมี 
                                    การผลิตน ้ าส้มควนัไมจ้ากการเผาถ่านดว้ยเตาเผาถ่าน 200 ลิตรการดกัเก็บ
ควนัอยู่ในช่วงของการเผาถ่านอุณหภูมิปากปล่องประมาณ 80-150 องศาเซลเซียส หรือสังเกตจาก
ควนัท่ีปากปล่องจะมีสีขาวขุ่น กล่ินฉุน หรือใชก้ระเบ้ืองแผน่เรียบสีขาวองับนปากปล่องทิ้งไวส้ักครู่ 
แลว้น าแผน่กระเบ้ืองมาดูหยดน ้าท่ีเกาะบนกระเบ้ืองจะใสและมีสีเหลืองปนน ้ าตาล การเผาถ่านมีอยู ่
4 ขั้นตอนคือ เม่ือเร่ิมจุดไฟหน้าเตาเป็นช่วงไล่ความช้ืน อุณหภูมิจะสูงข้ึนเร่ือยๆ เม่ืออุณหภูมิปาก
ปล่องประมาณ 55-60 องศาเซลเซียส และในเตาประมาณ 150 องศาเซลเซียส ควนัจะเร่ิมมีกล่ิน
เหม็น และเม่ือใส่ฟืนหน้าเตาไปเร่ือยๆอุณหภูมิท่ีปากปล่องจะสูงข้ึนไปอีกประมาณ 70-75 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิภายในเตาประมาณ 200-250 องศาเซลเซียส ควนัจะมีกล่ินเหม็นฉุนซ่ึง
ในช่วงท่ี 1 น้ี ถือเป็นช่วงของการไล่ความช้ืน หรือคายความช้ืน ใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมงนบัจาก
เม่ือไฟหนา้เตาติดแลว้ 
                                    เม่ือปล่อยให้ไฟหน้าเตาติดต่อไปอีกเร่ือยๆ อุณหภูมิปากปล่องก็จะสูง
เพิ่มข้ึนเป็น ประมาณ 80-85 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 300-400 องศาเซลเซียส 
ควนัจะรวมตวักนัหนาแน่น พุ่งข้ึนมีสีขาวขุ่นและมีกล่ินเหม็นฉุนอย่างรุนแรง เรียกวา่ ควนับา้ ซ่ึง
ช่วงน้ีไมเ้ร่ิมกลายเป็นถ่านหรือเกิดปฏิกิริยาคายความร้อน ซ่ึงอุณหภูมิในเตาจะสูงข้ึนเร่ือยๆสามารถ
ลดเช้ือเพลิงหนา้เตาหรือไม่ตอ้งเติมฟืนหนา้เตาได ้หากใชก้ระเบ้ืองแผน่เรียบสีขาวองับนปากปล่อง
ควนัแลว้สังเกตดูหยดน ้าท่ีเกาะจะมีสีเหลืองปนน ้าตาล ถือวา่เป็นช่วงท่ีเร่ิมเก็บน ้าส้มควนัไมไ้ด ้โดย
น าท่อไมผ้า่ (ท่อทะลุปลอ้งยาวประมาณ 3-5 เมตร) หรือวสัดุทนกรด น าไปวางเหนือปากปล่องเพื่อ
ดกัเก็บควนัซ่ึงเม่ือควนัถูกความเยน็ก็จะเกิดการควบแน่นรวมกนัเป็นหยดน ้ า ทั้งน้ีการเก็บน ้ าส้ม
ควนัไมจ้ะนบัระยะเวลาการเก็บจากท่ีเร่ิมตน้เก็บออกไปประมาณ 4 ชัว่โมง หรืออุณหภูมิปากปล่อง
ประมาณ 80-150 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในเตาประมาณ 300-450 องศาเซลเซียส หรือสังเกตสีควนั
ท่ีปากปล่องเร่ิมเปล่ียนเป็นสีน ้าเงินก็ใหห้ยดุเก็บน ้าส้มควนัไมไ้ด ้
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                                    เป็นช่วงท่ีท าใหถ่้านบริสุทธ์ิ โดยเปิดหนา้เตาใหอ้ากาศไหลเขา้ไปไดเ้พิ่มข้ึน
เพื่อเพิ่มความร้อนให้สูงข้ึนส าหรับเผาไล่น ้ ามนัดินให้ออกไปจากถ่าน ซ่ึงน ้ ามนัดินท่ีอยู่ในถ่านน้ี
หากไม่ถูกก าจดัออกไปแลว้น าถ่านไปใชก้็จะไดถ่้านท่ีมีคุณภาพต ่า และเม่ือน าไปประกอบอาหาร
ป้ิงยา่ง น ้ ามนัดินท่ีคา้งอยูใ่นถ่านเม่ือถูกเผาไหมด้ว้ยอุณหภูมิสูงกวา่ 425 องศาเซลเซียสแลว้ จะเกิด
เป็นสารประกอบใหม่ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค อุณหภูมิท่ีปากปล่องในช่วงน้ี
จะสูงข้ึนมากกว่า 150 องศาเซลเซียส ซ่ึงไม่ควรเก็บน ้ าส้มควนัไม้ในช่วงน้ีด้วยเน่ืองจากมี
สารประกอบท่ีเป็นโทษต่อการน าไปใช ้ในช่วงน้ีเม่ือสังเกตควนัจะเปล่ียนจากสีน ้ าเงินเป็นควนัใส 
ใหท้  าการปิดหนา้เตารวมทั้งปากปล่องควนั  
                                    เป็นช่วงท่ีปล่อยให้เตาเย็นลง ก่อนท่ีจะน าถ่านไมอ้อกจาเตามาใช้งานซ่ึง
ก่อนเปิดเตาตอ้งให้อุณหภูมิในเตาต ่ากวา่ 50 องศาเซลเซียส เพราะหากสุงกวา่นั้นจะท าให้ถ่านลุกติด
ได ้ในท่ีน้ีอาจจะทดลองเอามือแตะท่ีปล่องควนัเม่ือปล่องควนัเย็นตวัจนเอามือสัมผสัได้แสดงว่า
สามารถเปิดเตาได ้และการเปิดเตาตอ้งเปิดท่ีปล่องก่อนเพื่อระบายความร้อนและแก๊สท่ียงัคงคา้งอยู่
ในเตาใหห้มด หลงัจากนั้นจึงเปิดหนา้เตา  
             วิธีเก็บ เก็บน ้ าส้มท่ีอุณหภูมิปากปล่องท่ี 80 องศา และหยุดเก็บท่ี 150 องศา 
และอุณหภูมิในเตาเผาประมาณ 300-400 องศา โดยอุณหภูมิ ดงักล่าวจะไม่มีสารก่อมะเร็ง ใชเ้วลา
เผา 10 ชม. จะไดถ่้าน 15 กก. น ้ าส้มควนัไม ้2 ลิตร น ้ าส้มควนัไมดิ้นท่ีเก็บจากการกลัน่ตวัท่ีปล่อง
ควนัยงัไม่สามารถน ามาใชง้านไดท้นัที เน่ืองจากยงัมีส่วนประกอบบางอยา่งท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อ
พืชหรือส่ิงมีชีวิตได้ เช่น น ้ ามนัดิน (ทาร์)ท่ีอาจจะไปปิดปากใบและเกาะติดรากในพืชท าให้พืช
เติบโตชา้ หรือตายได ้ดงันั้นการน าน ้ าส้มควนัไมม้าใชใ้ห้เกิดประโยชน์จริงจะตอ้งผา่นขั้นตอนการ
ท าใหบ้ริสุทธ์ิเสียก่อน ซ่ึงมีวธีิการ 3 วธีิ คือปล่อยใหต้กตะกอน โดยน าน ้าส้มควนัไมดิ้บท่ีกลัน่ไดม้า
เก็บในถงัทรงสูงมากกวา่ความกวา้งประมาณ 3 เท่า ทิ้งให้ตกตะกอนใน 90 วนั จะท าให้น ้ าส้มควนั
ไมแ้ยกตวัเป็น 3 ระดบั ชั้นบนจะเป็นน ้ ามนัใสชั้นกลางจะเป็นของเหลวสีชา ซ่ึงคือน ้ าส้มควนัไมท่ี้
จะน าไปใช้ได ้ส่วนชั้นล่างสุดนั้นเป็นของเหลวขน้สีด า เราสามารถลดเวลาการตกตะกอนโดยการ
ผสมผลถ่านประมาณ 5 % ของน ้าหนกัรวมของน ้ าส้มควนัไมท้ั้งหมด โดยผงถ่านจะดูดซบัทั้งน ้ามนั
ใสชั้นบนและน ้ ามนัดินลงสู่ชั้นล่างสุดในเวลา 45 วนัเท่านั้น หลังจากตกตะกอนในถังจนครบ
ก าหนดแลว้จึงน าของเหลวสีชาในชั้นกลางมากรองซ ้ าอีกคร้ังดว้ยผา้กรองจึงจะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ โดยน ้ าส้มควนัไมท่ี้บริสุทธ์ิควรจะมีน ้ ามนัดินไม่เกิน 1 % พิจารณาดว้ยสายตาน ้ าส้ม
ควนัไมท่ี้ดีควรจะมีสีใสจนถึงชา หากมีลกัษณะขุ่นด าแสดงถึงความหนาแน่นของน ้ ามนัดิน อาศยั
การกรองและกลัน่ แต่จะยุ่งยากนิยมใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ไดผ้ลผลิตน ้ าส้มควนั
ไมท่ี้มีคุณสมบติัเฉพาะในอุตสาหกรรมนั้น ๆ น ้าส้มควนัไมท่ี้สกดัไดม้าใหม่จะมีสารแขวนลอย ซ่ึง
ก่อให้เกิดมะเร็ง หากน าไปใชท้นัที จะท าให้สารดงักล่าวไปจบัท่ีปากใบพืช ดงันั้นจึงตอ้งท าให้เกิด
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การตกตะกอน โดยน าเศษถ่านลา้งน ้ าให้สะอาด ตากให้แห้งบดให้เป็นผง จากนั้นใส่น ้ าส้มควนัไม ้
100 ลิตร โรยผงถ่านบด 5 กก. ห้ามกวนน ้ า ทิ้งไว ้45 วนั จะเกิดการตกตะกอน สารท่ีก่อมะเร็งจะ
ตกตะกอนอยูด่า้นล่าง ตอ้งตกัน ้ าส่วนกลางใส่ภาชนะท่ีปกปิดเรียบร้อยไม่สั่นสะเทือน ทิ้งอีก 45 วนั 
น ้าท่ีไดจ้ะสามารถน าไปฉีดพืชสวนได ้หรือถา้ตอ้งการท าปุ๋ยใหน้ าเศษไม ้ผงถ่านเศษถ่านท่ีเหลือไป
แช่น ้ าส้มควนัไม ้น าไปโรยในสวนจะเป็นท่ีอยูข่องจุลินทรีย ์ส่วนล่างท่ีเป็นตะกอนน าไปเทหลุมเสา 
เพื่อใชไ้ล่และป้องกนัปลวก  
                                    การเก็บรักษาน ้ าส้มควนัไม ้น ้าส้มควนัไมท่ี้ไดจ้ากการดกัเก็บจะไม่น าไปใช้
ประโยชน์ทนัที เน่ืองจากการเปล่ียนจากไมเ้ป็นถ่านไม่ได้เกิดข้ึนพร้อมกนัทั้งเตา ดังนั้นควนัท่ี
เกิดข้ึนจึงเป็นควนัท่ีผสมกนัระหวา่งควนัท่ีอุณหภูมิต ่าและสูง ดงันั้นจะมีน ้ ามนัดิน และสารระเหย
ง่ายปนออกมาดว้ย น ้ามนัดินท่ีละลายน ้ าไม่ไดจ้ะน าไปใชป้ระโยชน์ในการเกษตรไม่ไดเ้พราะจะไป
ปิดปากใบของพืช และเกาะติดรากพืชท าให้พืชเติบโตชา้หรือตายได ้นอกจากนั้นหากเทลงพื้นดิน
จะท าใหดิ้นแข็งเป็นดาน รากพืชไม่สามารถไชลงดินได ้ดงันั้นเม่ือเก็บน ้ าส้มควนัไมแ้ลว้ตอ้งทิ้งช่วง
และมีการท าให้น ้ าส้มควนัไมบ้ริสุทธ์ิก่อนน าไปใช้ประโยชน์อย่างนอ้ย 3 เดือน โดยตอ้งเก็บในท่ี
เยน็ร่มหรือเก็บไวใ้นภาชนะทึบแสงและไม่มีส่ิงรบกวน หากเก็บไวท่ี้โล่งแจง้น ้ าส้มควนัไมจ้ะท า
ปฏิกิริยากบัอากาศและรังสีอุลตร้าไวโอเลตในแสงอาทิตยก์ลายเป็นน ้ ามนัดินซ่ึงในน ้ ามนัดินก็จะมี
สารก่อมะเร็งดว้ยและหากน าไปใชก้บัพืช น ้ ามนัจะจบักบัใบไม ้ท าให้ตน้ไมไ้ม่สามารถสังเคราะห์
แสงไดดี้  
                          ประโยชน์ทางการเกษตร น ้ าส้มควนัไมมี้สารประกอบต่างๆมากมาย เม่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จะมีคุณสมบติัต่างๆดงัน้ีคือ เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืช และสารเร่งการเติบโตของพืชบริเวณ ส่วนราก ล าตน้ หวั ใบและดอกผลของพืชบาง
ชนิด การใชน้ ้ าส้มควนัไมร้าดในดินปลูกพืช จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชและควบคุมโรคพืช
ท่ีมีสาเหตุมาจากไส้เดือนฝอย เช้ือรา นอกจากนั้นน ้ าส้มควนัไมย้งัมีคุณสมบติัเป็นฮอร์โมนพืชและ
ในบางกรณีเป็นตวัยบัย ั้งการเจริญเติบโตส่วนต่างๆของพืชเม่ือใชน้ ้ าส้มควนัไมใ้นอตัราส่วนทีมาก
นอ้ยต่างกนัไป น ้าส้มควนัไมจ้ะมีพิษต่อพืชสูงเม่ือราดลงดินในปริมาณมาก หรือน าไปใชก้บัพืชโดย
ไม่ผสมน ้าใหเ้จือจางจะเกิดผลเสีย เช่นกนั  
                                    อตัราการใช ้   ควรใชเ้วลา เชา้/เยน็จะเกิดประโยชน์ต่อพืชมาก ใชก้บัมะเขือ
เทศ 1 :200 ถัว่ฝักยาว 1 :300 ท าปุ๋ยบ ารุงดิน 1 :500ใชก้ าจดัไส้เดือนฝอย 1 :30 ราดลงดิน 6 ตาราง
เมตรไปใส่ในน ้าหมกัจะช่วยท าใหน้ ้าหมกัเกิดการหมกัไดเ้ร็ว เวลาราดลงดินท าใหจุ้ลินทรีย์
เจริญเติบโตชผ้สมน ้าในอตัรา 1 : 500 -1000 (น ้าส้มควนัไม ้10 ซีซี ต่อน ้า 20 ลิตร) ฉีดพน่หรือรดไม้
ผล จะช่วยไล่แมลงศตัรูพืชเร่งการติดดอก การเจริญเติบโตและเพิ่มความหวานใชน้ ้าส้มควนัไมผ้สม
น ้า 20 เท่า ใชพ้น่ลงดิน เพื่อฆ่าเช้ือจุลินทรียแ์ละแมลงในดิน ป้องกนัโรครากและโนเน่าจากเช้ือรา 
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ไส้เดือนฝอย และสาเหตุอ่ืน ๆแต่เม่ือใชใ้นปริมาณเขม้ขน้ควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั เช่น กรณีน้ี
ใหด้ าเนินการก่อนเพาะปลูก 10 วนั เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบ จากก๊าซคาร์บอนโมโนออกไซด(์CO) 
ซ่ึงเป็นพิษต่อพืชได ้หากไม่เวน้ช่วงระยะเวลา หรือหากจะใชใ้นปริมาณเจือจางลงโดยการผสมน ้า
50 เท่า ก็สามารถพน่ลงดินแกปั้ญหาเร่ืองรากไดโ้ดยตรง 
             ผสมอตัราส่วน น ้า 50 เท่า ใชพ้น่ลงดินเพื่อฆ่าเช้ือจุลินทรียท่ี์ท าลายพืช หาก
ใชค้วามเขม้ขน้ มากกวา่น้ี รากพืชอาจไดรั้บอนัตรายได ้
                                   ผสมน ้ า 100 เท่า ใชร้าดโคนตน้ไมรั้กษาโรครา และโรคเน่า รวมทั้งป้องกนั
ไม่ใหแ้มลงวางไข่ 
                          ผสมน ้ า 200 เท่า ใช้ฉีดพ่นท่ีใบพืช และพื้นดินรอบๆ ตน้ ทุก ๆ 7 – 15 วนั 
เพื่อป้องกนัและขบัไล่แมลง หรือสามารถท าลายไข่แมลงไดดี้ รวมถึงเป็นการสนบัสนุนการท างาน
ของเช้ือจุลินทรียช์นิดท่ีมีประโยชน์ ให้ท างานไดดี้ ส่งผลให้การเจริญเติบโตของพืชดีข้ึน ในหลาย 
ๆ ดา้น 
                                    ผสมน ้ า 500 เท่า ฉีดพ่นผลอ่อนของพืช หลงัจากติดผลแลว้ 15 วนั และพ่น
อีกคร้ังก่อนเก็บเก่ียว 20 วนั เพื่อช่วยในการสังเคราะห์น ้ าตาลของพืชผล หรือหากผสมน ้า 1,000 เท่า 
ใช้ผสมกับสารเคมีท่ีใช้กับต้นพืช เพื่อประสิทธิภาพในการจบัใบ จึงสามารถลดปริมาณการใช้
สารเคมีให้นอ้ยลงได้ ใช้น ้ าส้มควนัไมอ้ตัราเขม้ขน้ 100 % หมกักบัหอยเชอร่ีบดเศษปลา หรือกาก
คัว่เหลืองในอตัราส่วน น ้ าส้มควนัไม ้2 ต่อ 1 ส่วน กบัแหล่งโปรตีนเหลือใช้ต่าง ๆหมกัไวน้าน 1 
เดือน แลว้กรองกากออก ใชเ้จือจาง 200 ส่วน เป็นปุ๋ยเคมีคุณภาพสูง 
                          ในด้านงานปศุสัตว์  จะช่วยในการลดกล่ินและแมลง โดยการใช้คร้ังแรก
ควรผสมน ้ า 100 เท่า หลังจากนั้นเพิ่มเป็น 200 เท่าจะก าจดักล่ินและลดจ านวนแมลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น ้ าส้มควนัไมผ้สมน ้ า 200 เท่า ใช้ฉัดพ่นคอกสัตวเ์พื่อลดกล่ินและแมลงไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพโดยอาจจะใชใ้นความเขม้ขน้มากข้ึนในคร้ังแรก ๆใชใ้นการผสมอาหารสัตว ์เพื่อช่วย
ยอ่ยอาหารและป้องกนัโรคทอ้งเสีย โดยการผสมกบัผงถ่านเสียก่อน ใหใ้ชน้ ้าส้มควนัไม ้2 ลิตร คลุก
กบัผงถ่าน 8 กิโลกรัม  แลว้จึงน าผงถ่านชุ่มน ้ าส้มควนัไมไ้ปผสมอาหารสัตวอี์ก 990 กิโลกรัม คลุก
คลา้ใหเ้ขา้กนัอีกคร้ัง จะไดอ้าหารสัตว ์1 ตนัพอดี ซ่ึงถ่านผสมอาหารสัตวน์ั้นจะช่วยให้สุขภาพสัตว ์
โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารท างานไดดี้ และมีผลผลิตท่ีดีข้ึนอย่างเห็นไดช้ดัช่วยท าให้การยอ่ย
และการใชป้ระโยชน์จากอาหารดีข้ึนท าให้สัตวโ์ตเร็วกวา่ปกติ โดยใชอ้าหารเท่าเดิมหรือใชอ้าหาร
นอ้ยลง 5 % ในเวลาเท่าเดิม 
  2.6.6  การสร้างผนืป่า 
                      ปลูกป่าตามความสูงเลือกปลูกพืชต้องเป็นพืชท่ีกินได้ ใช้เน้ือไม้เพื่อก่อสร้าง
บา้นเรือนหรืออุปกรณ์กรเกษตรและช่วยอนุรักษดิ์นและน ้าดงัน้ี 
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                      เร่ิมจากปลูกไม่ตน้ขนาดใหญ่ เช่น ตะเคียน ยางนา มะค่าโมง สะตอ มะพร้าว เม่ือตน้
เติบจึงปลูกไมสู้งท่ีตน้รองกนัมา เช่น ผกัหวานป่า ต้ิว พลู ก าลงัเสือโคร่ง กลว้ย ตามดว้ยไมพุ้่มเต้ีย 
เช่น ผกัหวานบา้น มะนาว พริกไทย ยา่นาง เสาวรส และไมห้วัใตดิ้น เช่น ข่า ตะไคร้ ไพล เผือก มนั 
บุก กลอย หลงัจากอาจารยใ์ชฟ้างขา้วคลุมรอบหลุมปลูกเพื่อรักษาความช้ืน ใหร้ากแผข่ยายให ้
จุลลินทรียใ์นดินเติบโต ขากนั้นจึงใส่ปุ๋ยคอกเป็นอาหารเล้ียงพืชต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.18 การปลูกไมเ้รียนแบบป่า 
ทีม่า :http://www.baanlaesuan.com 
                        เม่ือพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์และปลูกพืชไดต้ามตอ้งการ อาจารยเ์ร่ิมท าปุ๋ยไวใ้ช้เองใส่ใน
นาและแปลงผกั ผืนนากวา่สิบไร่ท่ีศูนยก์สิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ืองเต็มไปดว้ยรวงขา้วสีทองอร่าม 
อาจารยก์ล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงให้คุณค่ากบัภูมิปัญญาไทย เน้นการพึ่งตนเอง 
พระองคท์รงใชค้  าว่า Sufficient นัน่คือการปลูกไวกิ้นเอง ปลูกให้ลูกกิน ปลูกให้พ่อแม่กิน ปลูกให้
ครอบครัวตวัเองกิน การท าเกษตรแบบน้ีเรียกว่า การท ากสิกรรมแบบไม่ใช้สารพิษ เป็นกสิกรรม
ธรรมชาติเป็นเกษตรอินทรียแ์บบไทยท่ีบรรพบุรุษของเราท ากนัมา“พระองคบ์อกเราอยู่มาอยู่เป็น
พนัปี ทั้งดิน ป่า และน ้ าไม่เส่ือม แต่ยุคน้ีเอาแบบอย่าฝร่ังมา ไม่ถึงช่วงอายุคนก็ไม่เหลืออะไรแลว้ 
ดินเส่ือม น ้ าเสีย เม่ือปี พ.ศ.2527 ท่านเสด็จฯอ่างเก็บน ้ าห้วยตะแปด ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วย
ทราย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริตอนนั้นมีปุ๋ยเคมีท่ีหลากมาจากทอ้งไร่ทอ้งนาลงอ่างเก็บน ้ า ท าให้
กุง้และปลาตาซ่ึงเป็นอนัตรายมาก 
            “ท่านทรงเน้นย  ้าเร่ืองการท านาและสีขา้วไวกิ้นเอง ก็จะมีร า มีแกลบ มีปลายขา้วไว้
เป็นอาหารไก่ ปลา และไดไ้ข่ไก่ ปลา และมีผกักิน ไดปุ๋้ยข้ีไก่อยา่งดี ดงัตวัอยา่งจากศูนยก์ารศึกษา
การพฒันา อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท่ีมีอยูทุ่กภาคทัว่ประเทศ” 
                      ในอนาคตอาจารยอ์ยา่งเห็นสวนเกษตรภายในประเทศไทยกลบัมาอุดดมสมบูรณ์ มี
สภาพเหมือนป่าไมใ้นธรรมชาติอีกคร้ัง เพียงแค่พลิกกลบัคืนสู่วิถีไทย มีความพอเพียงเป็นรากฐาน 
มีคุณธรรม จริยธรรมเคียงคู่กนัไป เพียงเท่าน้ีเกษตรอินทรีย ์วถีิพอเพียงก็ไม่เป็นเร่ืองยากอีกต่อไป 
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2.7  กรณศึีกษา 
  2.7.1  “บา้นพกัดิน กินผกัอินทรีย ์วถีิพอเพียง” @ดาราดาเล บา้นดินฟาร์ม ต าบลปิงโคง้ 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่2.17 ดาราดาเล บา้นดินฟาร์ม ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทีม่า : กาญจนา มาสิริ, (2556)  

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.18  Postion Plan ดาราดาเล บา้นดินฟาร์ม ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทีม่า :  กาญจนา มาสิริ, (2556) 
                       “Self – Suffcievent Life’’ เดินทางจากกรุงเทพ – เชียงใหม่ ไปตามถนสาย 107 
เชียงใหม่- ฝาง หลกักิโลเมตรท่ี 97ของบา้นหว้ยลึก ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว  “ดาราดาเล บา้น
ดิน ฟาร์ม” คุณลุงประพนัธ์ ธรรมธิ เจา้ของฟาร์ม ฟาร์มมีพื้นท่ี 20 ไร่ ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาลูก
ใหญ่สวยงาม มีเป้าหมายสูงสุดในการพฒันาฟาร์มแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดา้นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปิดโอกาสใหค้นในชุมชนและผูส้นใจไดเ้รียนรู้การท าเกษตรกรรมตามวถีิ
อินทรียแ์ทนการท าเกษตรกรรมแบบเดิมๆใหเ้ขามีคุณภาพชีวติท่ีห่างไกลจากสารเคมี  
             คุณเจ๊ียบ ลูกสาวของคุณลุงประพนัธ์ผูร่้วมบุกเบิกฟาร์มเกษตรอินทรียแ์ห่งน้ี เล่า
เสริมวา่ “ทั้งหมดเกิดข้ึนจากความหวงัเล็กๆของทุกคนภายในครอบครัว เป็นการสานฝันของคุณพ่อ
ประพนัธ์และคุณแม่อุทิศ ธรรมธิ ท่ีตอ้งการเดินตามรอยพระบาทของในหลวง พอ่เคยเป็นครูต ารวจ
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ตระเวนชายแดน ท างานเพื่อเด็กชาวไทยภูเขาตามโครงการพระราชด าริฯ ท าให้ลูกๆไดซึ้มซับถึง
พระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมใหช้าวไทยภูเขาแทนการปลูกฝ่ินกวา่จะ
มาเป็นส่ิงท่ีเราเห็นกนัอยา่งทุกวนัน้ีเราตอ้งอดทนและเรียนรู้ใชค้วามพยายามอยา่งมาก ทุกอยา่งไม่
ง่ายเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์จริง แมอ้าชีพเกษตรกรจะอยูใ่นสายเลือดคนไทยก็ตามทุกอยา่ง
ตอ้งผา่นการเรียนรู้ ทั้งบทเรียนในโลกออนไลน์ การศึกษาดูงาน และการเขา้เรียนในโรงเรียนเกษตร
อินทรียแ์ห่งแรกโครงการพิเศษสวนเมืองงาย(สวน ปกาศิต)และสุดทา้ยคือลงมือปฏิบติัจริง” 
              หลงัจากนัง่คุยกนัไดพ้กัใหญ่ คุณลุงก็พาเราเดินชมแปลงต่างๆภายในฟาร์ม เร่ิมจาก
แปลงไมย้นืตน้ดา้นหนา้ ซ่ึงมีทั้งไมผ้ลอยา่งมะเฟือง ส้มโอ ชมพู่ ล  าไย และไมย้ืนตน้อยา่งร่มเงาจาก
สักจนัทร์ทอง และ ปีบ ถดัจากแปลงไมผ้ลมีโรงเรือนส าหรับสาธิตการท าสารป้องกนัการก าจดั
แมลงจากสมุนไพรไทย รวมทั้งสอนกรรมวิธีการสร้างบา้นดินอีกฟากน่ึงของถนนมีโรงเรือนเพาะ
กลา้ตน้สลดัตน้นอ้ยก่อนยา้ยไปลงแปลง ทั้งกรีโอก๊ ดรดคอรัล บตัเตอร์เฮด เบบ้ีแครอต สตรอวเ์บอร์
ร่ี มลัเบอร์ร่ี เกรฟกู๊ดเบอร์ร่ี เสาวรส กระเจ๊ียบเขียว กะหล ่าหวัใจ “เราเพาะกลา้ก่อนยา้ยปลูกลงแปลง
เพาะจะได้ตน้กล้าผกัท่ีแข็งแรงสมบูรณ์กว่า”ใกล้ๆกนัมีแปลงปลูกสมุนไพรไทยและสมุนไพร
เคร่ืองเทศ ถดัไปทางเนินเขามีแปลงปลูกเสาวรส แปลงปลูกตน้หม่อนแลว้แปลงปลูกสตอร์เบอร์ร่ีท่ี
ข้ึนแปลงเรียงดูเป็นขั้นบนัไดท่ีสวยงาม คุณลุงพูดให้ฟังทั้งกม้ลงเก็บหม่อนท่ีตกลงพื้นว่า “ทั้งผกั
สลดัและผลไมเ้มืองหนาวอยา่งสตรอวเ์บอร์ร่ี ก็สามารถเดินไปตดัจากแปลงมารับประทานสดๆได้
เลยส่วนลูกหม่อนก็ติดผลให้เก็บไวกิ้นตลอดทั้งปี บางส่วนน ามาแปรรูปเป็นแยมลูกหม่อนบา้งน ้ า
ลูกหม่อนบา้ง” 
              นอกจากน้ีทา้ยฟาร์มก็ท านาแบบอินทรียเ์ป็นแปลงขั้นบนัไดท่ีพึ่งด ากลา้เสร็จไม่ก่ีวนั
ก่อนท่ีเราจะมาถึง ปลูกขา้วไร่ท่ีมีรสชาติหอมอร่อยเหมือนขา้วญ่ีปุ่น รอบๆแปลงนาปลูกตน้กลว้ย
และตะไคร้เรียงเป็นแนวกนัสารเคมีจากแปลงขา้งเคียงแปลงนาถูกแบ่งเป็นสองฝากดว้ยสะพานไม้
ไผน่ าสายตาเราไม่สู่บา้นพกัท่ีอยูท่า้ยของฟาร์มนบัเป็นความสวยงามจากธรรมชาติท่ีปราศจากการ
ปรุงแต่ง แต่ท าใหเ้ราประทบัใจไดไ้ม่นอ้ยเลยทีเดียว 
            การไดมี้โอกาสมาเยือน “ดารา ดาเล บา้นดิน ฟาร์ม” แห่งน้ีเรารู้สึกไดถึ้งความลงตวั
ของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรผูท่ี้รักสุขภาพไดอ้ย่างแทจ้ริง และเป็นกา้วส าคญัของการเปล่ียนแปลง
วิธีการท าเกษตรแบบเดิมๆมาเพื่อเพิ่มการผลิตอย่างมีคุณค่าและการวางแผนการตลาดให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย ดว้ยแนวคิดของคนรุ่นใหม่ท่ีเห็นคุณค่าของเกษตรกรรมธรรมชาติ 
            คุณเจ๊ียบพูดทิ้งทา้ยกบัเราวา่ “ถามวา่เราเป็นเกษตรกรไหม เราตอบไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ
วา่ เราเป็นเกษตรกร งานท่ีรักท่ีเรียนมาเราก็ท า แต่งานท่ีเราฝันวา่จะท าเกษตรอินทรียเ์ราก็ตอ้งรีบลง
มือท า ตอนน้ีอาชีพเกษตรกรยงัขาดคนรุ่นใหม่กลบัมาสืบทอด เราอยา่ให้วยัลุ่ยเห็นการใชชี้วิตบน
วิถีพอเพียงมากข้ึนและลงมือท ามนัอย่างจริงจงั วิถีเกษตรมนัอยู่ในสายเลือดของคนทุกคนอยู่แลว้ 
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บรรพบุรุษของเราใชชี้วิตอยู่ดว้ยการปลูกผกัและล่าสัตวม์าก่อน มนัข้ึนอยูก่บัวา่คุณจะลงมือท ามนั
หรือไม่”  
            หลงัจากท่ีพวกเราเดินชมผลผลิตจนทัว่ฟาร์มแล้ว เรากลบัมานั่งรับลมเยน็สบายท่ี
ศาลาไมป้ลายแปลงนา แลว้คิดทบทวนส่ิงท่ีสร้างความสุขให้กบัครอบครัวเล็กๆครอบครัวน้ีว่ามี
อะไรบา้ง ทั้งชีวิตท่ีไม่ตอ้งเร่งรีบแข่งกบัเวลาอย่างชีวิตของสังคมเมือง และการแบ่งปันความรู้และ
การแบ่งความปรารถนาดีต่อคนในชุมชนให้หันมาท าการเกษตรดว้ยการลดใชส้ารเคมี ใช้ชีวิตอยู่
อยา่งพึ่งตนเองตามพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและย ัง่ยนืตามแนวพระราชด าริ เพียงเท่าน้ีนบัเป็น
ความสุขของคนในครอบครัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.19  ภาพบรรยากาศ ดาราดาเล บา้นดินฟาร์ม 
ทีม่า :  กาญจนา มาสิริ, (2556) 
  2.7.2  “พลิกวกิฤติพลิกฟ้ืนคืนชีวติ” @Rain Forest Resort อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพที ่2.20 Rain Forest Resort อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก 
ทีม่า : กาญจนา มาสิริ, (2556) 
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ภาพที ่2.21  Position Plan Rain Forrest Resort อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก  
ทีม่า :  กาญจนา มาสิริ, (2556) 
            ใครผ่านมาตรงอ าเภอวงัทอง ริมแม่น ้ าเข็ง คงตอ้งสะดุดตากบัความร่มร่ืนของ “เรน 
ฟอเรสท์ รีสอร์ท” เนเจอร์รีสอร์ทท่ีซ่อนตวัแนบเนียนกลมกลืนกับธรรมชาติรามกับเกิดข้ึนมา
พร้อมๆกนั ท่ีน่ีตั้งอยู่บนถนนทางกลวงหมายเลข12 ห่างจากตวัเมืองพิษณุโลกเพียง 24 กิโลเมตร 
เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กพื้นท่ีกว่า 4 ไร่ มีบ้านพกัทั้งหมด 17 หลงัแต่ละหลงัมีรูปแบบแตกต่างกัน 
บา้นพกัทุกหลงัางต าแหน่ง่พื่อหลีกเล่ียงการตดัตน้ไมใ้หญ่ สร้างความร่มร่ืนชุ่มช้ืนสมกบัช่ือของรี
สอร์ท คุณเล็ก ณัฐวฒัน์ วฒันาประสิทธ์ิ เจา้ของรีสอร์ทและนักอนุรักษ์ตวัยงได้เล่าให้เราฟังว่า 
“นอกจากมีห้องพกัท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติแลว้รีสอร์ทยงัใส่ใจส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงส าคญั รวมถึงน า
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจดัการในเร่ืองของดารผลิตและหมุนเวียนทรัพยากรท่ีใชภ้ายในรี
สอร์ทไดย้า่งคุม้ค่า ทั้งยงัรักษาสภาพแวดลอ้มโดยลอ้มให้คงเดิมและรักษาสภาพให้มากท่ีสุดและ
ช่วยส่งเสริมความสมดุลใหร้ะบบนิเวศใหธ้รรมชาติไดดู้แลพึ่งพึงตนเองดว้ย” 
               หลงัจากเดินชมความสมบูรณ์ของสวนป่าในบา้นพกัทั้งหมดแลว้ เรายงัโอกาสขา้ม
ไปอีกฟากน่ึงของรีสอร์ท โดยมีเจา้ของรีสอร์ทใจดีเป็นไกด์น าทาง ฝ่ังน้ีดูร่มร่ืนเหมือนฝ่ังรีสอร์ท 
อาจเพราะพื้นท่ีสวนใหญ่ถูกน ้ ามาใช้ประโยชน์ท าเป็นฟาร์มเกษตรอินทรียก์ารจดัสรรพื้นท่ีอย่าง
เป็นสัดส่วนชดัเจนท าให้วางระบบการจดัวางฟาร์มไดง่้าย คุณเล็กเล่าวา่“เรามีตารางการผลิตพืชผกั
ว่าหยอดเมล็ดอะไรบ้าง เม่ือไหร่ แปลงไหน หรือต้องฉีดยาป้องกันอะไรบ้าง เพื่อให้พืชผกั
หมุนเวยีนอยูเ่สมอนอกจากน้ีวสัดุปลูกบางอยา่งก็สารถผลิตไดเ้อง เช่น แกลบเผาและเศษใบไมแ้ห้ง 
ส่วนผลผลิตอย่างอญัชัน เสวรส ก็เก็บได้ทุกวนัน ้ าไปคั้นน ้ าไวรั้บรองลูกคา้” ทั้งยงัเลือกปลูกผกั
พื้นบา้นท่ีไม่ตอ้งดูแลมาก มีความดา้นทานต่อสภาพแวดลอ้ม อย่าง ชะอม กะเพรา โหระพา พริก 
ผกับุง้ แสงจนัทร์ จึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชส้ารปราบศตัรูพืช  หรืออาจใชส้ารสกดัชีวภาพท่ีอาจท าเก็บไว้
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ใชเ้อง เช่น น ้ าส้มควนัไมแ้ละสารสกดัจากสะเดา ฉีดพ่นผกัตามช่วงอายุท่ีพืชอ่อนแอต่อแมลง ใกล้
กนักบัแปลงผกัยงัมีโรงเพาะเห็ดขนาดกะทดัรัด ท่ีเก็บผลผลิตไดต้ลอดทั้งปีดว้ย 
            นอกจากน้ีภายในฟาร์มยงัเล้ียงสัตวส์ ารองไวท้  าอาหาร เช่น ไก่ไข่ และกบ ใกลก้นัมี
คอกหมูป่าท่ีเล้ียงไวก้  าจดัอาหารจากรีสอร์ทส่ิงหน่ึงท่ีเป็นความรู้ใหม่ส าหรับคนเมืองท่ีใช้แต่ของ
ส าเร็จรูป คงตอ้งสงสัยกระบะปูนท่ีก่อไวเ้ล้ียงไส้เดือนท าเพื่ออะไร คุณเล็กอธิบายให้เราฟังว่า 
“ไส้เดือนมีประโยชน์ในการปรับปรุงเปล่ียนโครงสร้างดิน ท าใหดิ้นร่วนซุยและช่วยยอ่ยสลายขยะ
อินทรียเ์น่ืองจากการฝังกลบ เป็นการลดปัญหาการเกิดก๊าซมีเทนท าให้เกิดสภาวะเรือนกระจก 
นอกจากน้ีมูลของไส้เดือนยงัมีคุณสมบติัเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน หรือผสมน ้ าเทราดพื้น ใชบ้  าบดักล่ินเหม็น
ในห้องน ้ าได้อีกด้วย ส าหรับขยะท่ีไม่สามรารถย่อยสลายได้ ทางฟาร์มก็มีการคดัแยกขยะอย่าง
ถูกตอ้งเพื่อก าจดัภายนอกฟาร์มต่อไป 
            ฟังเร่ืองของเจา้ของรีสอร์ทท่ีผา่นชีวติลม้ลุกคลุกคลานจนลืมเวลา หนัมองอีกทีก็เห็น
ดาวอาทิตยใ์กล้ลบัขอบฟ้าแล้ว ส่ิงท่ีผ่านหูท าให้สมองน้อยๆของเราคิดไดอ้ย่างหน่ึงว่า พื้นท่ีดิน
เพียงไม่ก่ีไร่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เจา้ของและคนรอบขา้งไดอ้นนัต ์ทั้งการสร้างอาชีพในชุมชน 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเป็นแหล่ผลิตอาหารปลอดสารพิษท่ีลูกคา้จะได้รับนอกจากการมา
พกัผอ่นและการมาเท่ียวชมบรรยากาศภายในฟาร์มด าเนินการดว้ยระบบเกษตรอินทรียโ์ดยมุ่งหวงั
การผลิตดว้ยวิถีอินทรียส์ร้างอาหารคุณภาพให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั สร้างคุณภาพชีวิตให้กบัลูกจา้ง
ไม่ตอ้งรับสารพิษ แลว้สร้างสภาพแวดลอ้มใหส้มดุล รวมทั้งอนุรักษว์ฒันธรรมการผลิตแบบดั้งเดิม
ใหค้งอยูคู่่กบัการพฒันาความรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
            คุณเล็กไม่เคยหวงความรู้ท่ีตวัเองไดม้าจากหลายแหล่ง แต่กลบัมุ่งมัน่ปลูกจิตส านึก
ให้กบัผูท่ี้สนใจไดน้ าแนวคิดไปปรับใชด้ว้ยการเปิดฟาร์มอินทรียแ์ห่งน้ีให้ผูส้นใจเขา้เยี่ยมชม และ
ยงัมีการจดัอบรมความรู้เก่ียวกบัการใช้ชีวิตแบบพึ่ งพาตนเองตามวิถีอินทรีย์ท่ีพอเพียง ทั้งการ
เพาะปลูกพืชผกัและเล้ียงสัตวเ์พื่อการบริโภค ใช้น ้ าหมกัชีวภาพในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช การ
หมุนเวียนขยะ ปละการผลิตพลงังานทดแทนอยา่งไบโอดีเซลใชก้บัเคร่ืองจกัรภายในฟาร์ม รวมทั้ง
การจดัสรรพื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มเดิม 
             ดงันั้นความสะดวกสบายในการเขา้พกัแลว้ไดรั้บประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และ
ปลอดภยัแลว้ การสร้างจิตส านึกของผูเ้ขา้พกัและไดรั้บประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และปลอดภยั
แลว้ การสร้างจิตส านึกของผูเ้ขา้พกัการใชชี้วติไม่ติกรอบของความฟุ้งเฟ้อ เรียนรู้วถีิพอเพียงไปดว้ย
ก็ดีไม่นอ้ย 
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ภาพที ่2.22  ภาพบรรยากาศ Rain Forrest Resort อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก 
 ทีม่า :  กาญจนา มาสิริ ,(2556) 
  2.7.3  “ตามรอยพระบาท อินทรียธ์รรมชาติ ปวงราษฎร์ปลอดภยั” @สวนปกาศิต 
(ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย)์ ต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.23  สวนปกาศิต (ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย)์ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทีม่า :  กาญจนา มาสิริ, (2556) 
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ภาพที ่2.24  Position Plan สวนปกาศิต (ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย)์ ต าบลเมืองงาย 
 อ  าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทีม่า :  กาญจนา มาสิริ ,(2556)         
              Upstream Communities “ชุมชนตน้น ้ า” เช้าน้ีเป็นเชา้ท่ีอากาศสดใส เราเดินทางออก
จากท่ีพกัมุ่งสู่สวนปกาศิต ตามค าบอกเล่าของลุงประพนัธ์ ดาราดาเล บา้นดิน ฟาร์มวา่ ท่ีน่ีเป็นส่วน
หน่ึงท่ีท าให้เกิดดาราดาเล บา้นดิน ฟาร์ม อยา่งเช่นทุกวนัน้ี เพราะเป็นสถานท่ีถ่ายทอดความการท า
เกษตรอินทรียใ์ห้คนในชุมชนและผูท่ี้สนใจ ใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาทีเราก็มาถึงสวนปกาศิต 
ทางเขา้ร่มร่ืนดว้ยป่าไมท่ี้ข้ึนตามธรรมชาติ รถวิง่ไปถึงถนนท่ีคดโคง้ตามสภาพของพื้นท่ีแบบเชิงเขา 
ป่านทางน ้าท่ีไหลลดัเลาะทัว่ทั้งพื้นท่ี ก่อนจะมาหยดุท่ีจุดนดัพบ ชายวยักลางคนผวิขาวลูกคร่ึงยมืยิม้
ตอนรับเราอยา่งเป็นมิตร คุณเอก มณีใส ผูจ้ดัการและดูแล “สวนปกาศิต เชียงใหม่” แห่งน้ีนัน่เอง  
              ท  าไมจึงคิดท าสวนเกษตรอินทรียใ์นดินแดนท่ีห่างไกลผูค้นขนาดน้ี “สวนปกาศิต
สวนสวนเกษตร ท่ีอนุ รักษ์ ดินและน ้ า ตามพระราช เสาวนีย์สม เ ด็ จพระนาง เจ้า สิ ริ กิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถมีพื้นท่ี 260 ไร่บนสองฝ่ังล าห้วยสาขาของแม่น ้ าปิง มีวตัถุประสงคท่ี์จะอนุรักษ์ 
ดินน ้ า พืช และสัตวด์ว้ยวิถีทางธรรมชาติ เป็นท่ีรู้กนัอยูว่แลว้ว่าแหล่งน ้ าตามธรรมชาติ เช่น แม่น ้ า 
ห้วย หนอง คลอง บึง ท่ีเกิดเน่าเสียนั้นมีสาเหตุมากจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ดงันั้น
ชุมชนตน้น ้ าและชุมชนเมืองจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งรักษาแหล่งน ้ าให้สะอาด ปลอดภยั อีกทั้งผูค้น
จ านวนมากท่ียงับริโภคอาหารท่ีปบเป้ือนสารเคมีท่ีมาจากทั้งพืชและสัตว ์ซ่ึงมีผลต่อสุขภาพและ
ท าลายสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนจุลลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในดินท่ีน ้ าก็ถูกท าลายดว้ยสารเคมีและการ
เผาป่า แนวทางพฒันามุ่งเนน้ไปท่ีชุมชนตน้น ้ าและปลายน ้ าใหมี้จิตส านึกร่วมกนัในการอนุรักษเ์นน้
การปลูกป่าและกานใชป้ระโยชน์จากป่าอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยของเสียลงแม่น ้าล าธารและก็
เลิกใชส้ารเคมีทางการเกษตรและสนบัสนุนการใชเ้กษตรชีวภาพ” 
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            จากนั้นคุณเอกพาเดินชมเรือนปลูกผกัมากกวา่ 10 โรงเรือนท่ีเรียงต่อกนัเป็นแถวยาว
ไปตามถนน ทีมีทั้งแปลงปลูกผกัสลดั  แปรงปลูกพืชผกัทัว่ไป เช่น ถัว่ฝักยาว ผกักาดหอม กุยช่าย
ขาว ตน้หอม เป็นตน้ เดินส ารวจโรงเรือนจนทัว่คุณเอกก็บอกว่าห้าเรานั่งรถไปดีกว่าเพราะสวน
กวา้งมากเดินจนหอบแน่ๆ เราตกลงตามนั้นเพื่อนั้นรถตามไปดูโรงผสมปุ๋ย โรงเรือนเพาะช ากล้า
กาแฟ โรงเล้ียงหมูป่าและโรงเล้ียงเพะ โดยมีคุณเอกเป็นมคัคุเทศน์บรรยายและใหค้วามรู้อยา่งดี 
             รถวิ่งลดัเลาะไปเร่ือยจนผ่านแปลงนาท่ีดูเขียวสดช่ืน เห็นคนจ านวนหน่ึงถอนกล้า
เพื่อจะเอาไปปักด า เราอดใจไม่ไดจึ้งขอลงไปเก็บภาพ แปลงนาแต่ละแปลงไดรั้บน ้ าจากอ่างเก็บน ้ า
ท่ีอยูด่า้นบนค่อยๆปล่อยน ้ าลงมาในแปลงนาดา้นล่าง ก่อนจะไหลลงสู่ล าธารเบ้ืองหนา้ คุณเอบอก
วา่ “แปลงเพาะกลา้น้ีเราท าแบบธรรมชาติ ไม่ใชส้ารเคมี ดงันั้นน ้าท่ีไหลลงสู่ล าธารจะปลอดสารเคมี
และส่ิงเจือปนแน่นอน ล าธารน้ีเป็นตน้น ้ าของแม่น ้ าปิงอยา่งน้อยเราก็ช่วยรักษาตน้น ้ าให้ปลอดภยั
ไปไดส่้วนหน่ึงแลว้ สวนปกาศิตนั้นเราเนน้การผลิตดา้นเกษตรอินทรียต์ามวิถีธรรมชาติในรูปแบบ
ต่างๆโดยมีการศึกษารูปแบบของระบบการท าการเกษตรท่ีท าให้เกษตรกรด าเนินชีวิตอยู่ไดอ้ย่าง
พอมีพอกิน พึ่งพาตนเองให้ไดม้ากท่ีสุดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แรงงานท่ีใชใ้นสวนส่วนให้มาจากคนในชุมชน เป็นการยงินดัเดียวไดน้กสองตวั คือชุมชน
ไดเ้รียนรู้การด าเนินชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีอินทรียท่ี์ถูกตอ้งและปลอดภยัต่อสุขภาพ และเป็นการ
สร้างงานใหค้นในชุมชนไดมี้งานท า มีรายไดเ้ล้ียงครอบครัว”  
            ก่อนกลบัเราวนรถเพื่อมาส่งคุณเอกผา่นแปลงนาท่ีเราพึ่งผา่นไม่ก่ีนาที แต่ขณะน้ีกลา้
ในแปลงปลูกถูถอนจนหมดเกล้ียงและมดัเป็นก าเรียบร้อย เตรียมพร้อมส าหรับการขนยา้ยและ
น าไปปลูกต่อไป ในใจรู้สึกทนัทีวา่ “น่ีแหละคือพลงั แมเ้ป็นพลงัของกลุ่มคนเพียงไม่มาก ก็ท  าให้
งานเสร็จลุล่วงไปดว้ยดีในเวลาอนัรวดเร็วถา้หากทุกคนร่วมมือกนั การงานก็คงส าเร็จไดไ้ม่ยาก”  
            ดงันั้นความมุ่งหมายของสวนปกาศิตท่ีตอ้งการสร้างชุมชนให้อยูด่ว้ยตนเองก็คงไม่
ใชเ้ร่ืองยาก และสนบัสนุนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ท่ีมี
ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยพระราชทานทรัพยสิ์นส่วนพระองค์มาเพื่อพฒันาประชาราษฎร์ให้เกิด
การเรียนรู้และอยูไ่ด ้ดว้ยการพึ่งพาตนเองใหม้ากท่ีสุด           
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ภาพที ่2.25  ภาพบรรยากาศสวนปกาศิต (ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย)์ ต าบลเมืองงาย  
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทีม่า :  กาญจนา มาสิริ, (2556) 
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บทที ่3 
การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ที่โครงการ 

 
    ศึกษาขอ้มูลพื้นท่ีโครงการไร่ สุปราณี  ตั้งอยู ่ต  าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ 
เพื่อน าขอ้มูลไปประกอบการออกแบบภูมิทศัน์ซ่ึงตอ้งทราบขอ้มูลต่างๆแลว้น ามาวิเคราะห์เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ซ่ึงจะส่งผลท า
ให้การออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณีนั้นสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษาขอ้มูล
ระดับมหาภาคช่วยท าให้ผูอ้อกแบบทราบถึงผลกระทบสภาพพื้นท่ีโดยรอบและข้างเคียงพื้นท่ี
โครงการดงันั้การศึกษาขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ ขอ้มูลระดบั มหา
ภาค  ขอ้มูลระดบัจุลภาค 

ภาพที ่ 3.1 ตราประจ าจงัหวดัชยัภูมิ 
ทีม่า : http://www.chaiyaphum.go.th  

 
3.1  ข้อมูลระดับมหาภาค 
  จงัหวดัชยัภูมิ ตั้งอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตรงบริเวณใจกลางของประเทศ บริเวณ
เส้นรุ้งท่ี 15 องศาเหนือ เส้นแวงท่ี 102 องศาตะวนัออก อยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล 631 ฟุต ห่างจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนตป์ระมาณ 332 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 7,986,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพื้นท่ีทั้งหมดของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ร้อยละ 2.5 ของพื้นท่ีทั้งประเทศ มีพื้นท่ีใหญ่เป็นล าดบัท่ี 3 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็น
ล าดบัท่ี 7 ของประเทศ 
  3.1.1 อาณาเขตติดต่อ  

  ทิศเหนือ ติดต่อกบั อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น  
  ทิศตะวนัออก     ติดต่อกบั อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่นและอ าเภอบวัใหญ่  
                                                                    จงัหวดันครราชสีมา  
  ทิศใต ้                 ติดต่อกบั อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา  

ทิศตะวนัตก        ติดต่อกบั อ าเภอวเิชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์  

http://www.chaiyaphum.go.th/page_about/about1.php
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seal_Chaiyaphum.png
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูมิ                           

แสดง : อาณาเขตติดต่อและเส้นทางการเดินทาง ภาพที ่ 3.2 

ท่ีมา :  https://sites.google.com  
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              3.1.2  การปกครองและประชากร 
            จังหวดัชัยภูมิ มีจ  านวนราษฎรทั้ งส้ิน 1,127,423 คนเป็นอันดับ 16 ของประเทศ              

และเป็นอนัดบั 9 ของภาค ราษฎรชาย 561,146 คน คิดเป็นร้อยละ 49.82 ราษฎรหญิง 566,277 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.18 ของทั้งจงัหวดั  

 

ตารางที ่3.1 จ  านวนประชากรในจงัหวดั ชยัภูมิ 
อ าเภอ ระยะทาง

(กม.) 
จ านาวน ประชาชน 

หมู่บา้น ต าบล ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

เมืองชยัภูมิ 1 224 18 65,283 90,156 93,820 183,976 
คอนสวรรค ์ 38 103 9 17,049 26,919 27,274 54,193 
แกง้คร้อ 45 126 10 27,103 46,121 46,565 92,532 
หนองบวัแดง 49 130 8 28,183 49,651 49,277 98,928 
ภกัดีชุมพล 85 47 4 9,533 15,415 14,788 30,203 
ภูเขียว 78 155 11 34,629 61,499 62,748 124,247 
เกษตรสมบูรณ์ 102 144 11 29,030 55,255 55,522 110,777 
บา้นแท่น 92 66 5 11,709 22,688 22,880 45,568 
คอนสาร 125 85 8 17,435 30,939 30,778 61,717 
จตัุรัส 38 119 9 23,396 36,975 38,731 75,706 
บา้นเขวา้ 13 88 6 11,445 25,289 25,725 51,014 
บ าเหน็จณรงค ์ 58 95 7 16,594 26,599 26,929 53,528 
เทพสถิต 105 92 5 21,447 34,245 33,284 67,529 
หนองระเหว 33 58 6 11,258 18,752 18,516 37,168 
เนินสง่า 30 48 4 7,136 12,767 12,976 25,743 
ซบัใหญ่ 55 37 3 4,220 7,402 7,038 14,440 
รวม - 1,617 123 339,686 561,672 566,751 1,127,42

3 

 ทีม่า : http://www.chaiyaphum.go.th 

            จงัหวดัชยัภูมิแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค(ตามกฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ี)

ออกเป็น 16 อ าเภอ 123 ต าบล 1,617 หมู่บา้นหน่วยงานของรัฐและรัฐวสิาหกิจท่ีข้ึนตรงต่อการ

บริหารราชการส่วนกลางท่ีประจ าจงัหวดัมีทั้งส้ิน 46 หน่วยงานและเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 15 

หน่วยงาน 

 

            

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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                        3.1.2.1  ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ 
             1)  อาชีพและรายได ้ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัชยัภูมิส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพการเกษตร ไดแ้ก่การท านา  ท าไร่ อาชีพรับจา้ง  และคา้ขายตามล าดบั  โดยในปี 
2555  ประชากรร้อยละ  98.5  มีรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 46,922  บาท/คน/ปี  
                                    2)  พืชเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจงัหวดัชยัภูมิ  คือขา้วนาปี  ออ้ย
โรงงาน  และมนัส าปะหลงั   โดยออ้ยโรงงาน  และมนัส าปะหลงั  มีพื้นท่ีปลูก
ทั้งส้ิน  483,886  ไร่   และ  447,033  ไร่  
                          3)  การจา้งงานและการวา่งงาน จงัหวดัชยัภูมิมีประชากรท่ีอยูใ่นก าลงั
แรงงาน   จ านวน 702,712 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของประชากรรวม มีงานท า 701,032 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.78 ของก าลงัแรงงานทั้งหมด มีก าลงัแรงงานท่ีวา่งงาน 815 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.40  แรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นหลกั  ประมาณร้อยละ  63.4  และ
ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ  36.6   สถานประกอบการในจงัหวดัส่วนใหญ่เป็น
สถานประกอบการขนาดเล็กและมีลกัษณะเป็นระบบครอบครัวมากกวา่  นอกจากน้ียงัมีการจา้งงาน
อยา่งอ่ืนเช่น  ผูไ้ปท างานต่างประเทศ  เป็นตน้  
              4)  การท่องเท่ียว จงัหวดัชยัภูมิมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอาทิ มอหิน
ขาว  อุทยานแห่งชาติตาดโตน  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม(ทุ่งดอกกระเจียวงาม)  อุทยานแห่งชาติ
ไทรทอง  อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว เข่ือนจุฬาภรณ์ ปรางคก์ู่ ภูแฝด ภู
พระ ฯลฯ    มีมูลค่ารายไดจ้ากการท่องเท่ียว  ปี 2556  จ านวนประมาณ 676.20 ลา้นบาท 
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ภาพที ่3.3  แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวใน จงัหวดั.ชยัภูมิ 
ทีม่า :  http://www.chaiyaphum.go.th 
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  3.1.2  ลกัษณะภูมิประเทศ 
            ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปประกอบด้วยป่าไมแ้ละภูเขาร้อยละ 50   ของพื้นท่ี
จงัหวดั นอกนั้นเป็นท่ีราบสูง บริเวณตอนกลางของจงัหวดัเป็นพื้นท่ีราบ มีพื้นท่ีป่าไมแ้ละเทือกเขา
ตั้งเรียงรายจากทิศตะวนัออกสู่ทิศตะวนัตก ประกอบด้วยเทือกเขาส าคญั ได้แก่ภูอีเฒ่า  ภูแลน
คา  และภูพงัเหย  ซ่ึงมีลกัษณะและจ านวนพื้นท่ีดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.2  แสดงลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัชยัภูมิ 
ท่ี ลกัษณะภูมิประเทศ จ านวนพื้นท่ี(ไร่) ร้อยละ 
1 ภูเขาและป่าไม ้ 4,026,616 50.42 
2 ท่ีราบลุ่ม 3,603,994 45.13 
3 ท่ีราบสูงนอกเขตป่าไม ้ 252,413 3.16 
4 พ้ืนน ้ า 63,431 0.79 
5 เน้ือท่ีดินดาน ดินเลน ใชป้ระโยชน์ไม่ได ้ 39,975 0.50 
รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 7,986,429 100.0 

ทีม่า : http://www.chaiyaphum.go.th 

            3.1.2.1  จงัหวดัชยัภูมิ สามารถแบ่งภูมิประเทศของจงัหวดัออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ  
                                   1)  พื้นท่ีราบในฝ่ังแม่น ้ า มีความสูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง 0 – 300 
เมตร ได้แก่บริเวณพื้นท่ีราบเรียบ  ความลาดเอียงของพื้นท่ีอยู่ระหว่างร้อยละ0 - 2 ซ่ึงมีพื้นท่ี
ประมาณร้อยละ 13  ไดแ้ก่พื้นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าชีในเขตอ าเภอเมืองชยัภูมิ อ าเภอคอนสวรรค ์ อ าเภอ
บา้นเขวา้  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์อ าเภอจตุัรัส  อ าเภอเนินสง่า  บริเวณน้ีจะเป็นท่ีราบน ้าท่วมถึง 
                                   2)  พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต ่า อยูต่อนกลางของพื้นท่ีจงัหวดั เป็นแนวยาวตามทิศ
เหนือ-ใต ้ตามแนวเทือกเขาดงพญาเยน็ มีความสูงประมาณ 300 – 500 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปาน
กลางไดแ้ก่ พื้นท่ีบางส่วนในเขตอ าเภอเมืองชยัภูมิ อ าเภอหนองบวัระเหว  อ าเภอบา้นเขวา้  อ าเภอ
แกง้คร้อ  อ าเภอเทพสถิต  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์และอ าเภอบา้นแท่น  
                        3)  พื้นท่ีสูงและภูเขา สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลอนลึกและภูเขา 
ในเขตเทือกเขาดงพญาเยน็ มีความสูงตั้งแต่ 500 – มากกวา่ 1,000 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 
ได้แก่ พื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอหนองบวัระเหว อ าเภอเทพสถิต  อ าเภอคอนสาร อ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ อ าเภอหนองบวัแดง  อ าเภอภูเขียว  อ าเภอแกง้คร้อ  อ าเภอภกัดีชุมพล  อ าเภอซบัใหญ่  และ
พื้นท่ีทางตอนเหนือของอ าเภอเมืองชยัภูมิ 
  3.1.3  ลกัษณะภูมิอากาศ   
            จงัหวดัชยัภูมิมีลกัษณะอากาศร้อนช้ืน  อยูใ่นภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดู 3 ฤดู
โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคล่ือนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี  มีอากาศหนาวจดั
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ในฤดูหนาว ร้อนจดัในฤดูร้อน และช่วงฝนสลบักบัช่วงแห้งแลง้แตกต่างกนัอย่างชดัเจนตามห้วง
เวลาตามฤดูกาล ดงัน้ี  
   ฤดูหนาว      ประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ 
   ฤดูร้อน        ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

  ฤดูฝน          ประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

            3.1.3.1  ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ ฤดูท่ีมีอากาศหนาวและ
แห้งมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัผ่านภาคพื้นทวีปเอเชีย
ตอนบน ซ่ึงมีลักษณะอากาศท่ีแห้งและหนาวเย็น ลมมรสุมน้ีจะพดัเข้าสู่ประเทศไทยทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือก่อนภาคอ่ืนๆ จึงท าให้ภาคน้ีได้รับอิทธิพลต่อลมมรสุมน้ีมากกว่าภาคอ่ืนๆ 
และเม่ือหมดอิทธิพลต่อลมมรสุมน้ีอากาศก็จะหายหนาว ในช่วงเร่ิม ฤดูหนาว เม่ือลมมรสุมน้ีเร่ิม
พดัเข้ามาสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในขณะท่ีอากาศยงัคงมีความช้ืนสูงอยู่ ลมมรสุมน้ีอาจ
ก่อให้เกิดฝนตกไดบ้า้งเล็กน้อย เน่ืองจากเกิดแนวปะทะอากาศหนาวหรือเกิดแนวปะทะอากาศอุ่น
ตามแต่โอกาส ปริมาณฝนท่ีตกนอกฤดูฝนน้ี อาจมีผลช่วยเสริมให้พืชท่ีมีอายนุานสามารถใหผ้ลผลิต
เพิ่มมากข้ึน 

             3.1.3.2  ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม เน่ืองจากเป็นฤดูท่ีต่อจากฤดู
หนาว ดงันั้นอากาศจึงเร่ิมอุ่นมากข้ึนเม่ือเร่ิมฤดูและอุณหภูมิอากาศจะเพิ่มมากข้ึนจนถึงร้อนท่ีสุด
ประมาณสัปดาห์สุดทา้ยของเดือนเมษายน และหลงัจากนั้นอุณหภูมิอากาศจะลดลง เม่ือเร่ิมตน้ฤดู
ร้อนอาจจะมีฝนตกบา้งเล็กน้อยและนานๆ คร้ัง ซ่ึงเป็นฝนท่ีเกิดจากการพาความร้อนของอากาศ 
ประกอบกบัอากาศขณะนั้นยงัมีความช้ืนนอ้ยจึงท าให้มีฝนตกไดเ้พียงเล็กน้อย ในช่วงหลงัของฤดู
ร้อนจะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ซ่ึงมีอากาศร้อนและช้ืนจึงท าให้เกิดฝนตก
เน่ืองจากการพาความร้อนของอากาศมีมากและหนาแน่นข้ึนเร่ือยๆ เม่ือฝนตกมากข้ึน จึงมีผลท าให้
อากาศในช่วงหลงัของฤดูร้อนไม่ร้อนเพิ่มข้ึนหลงัผา่นช่วงเดือนเมษายนไปแลว้ 

                 3.1.3.3 ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม โดยทัว่ไปแลว้การกระจายของฝน
จะมีลกัษณะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ฤดูฝนช่วงแรกระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน เป็นฝนท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ปริมาณฝนท่ีตกในช่วงน้ีมีปริมาณรวมแลว้นอ้ยกวา่ฝน
ท่ีตกในช่วงหลงัซ่ึงเป็นฝนท่ีตกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนท่ีตกในช่วงหลงัน้ีจะมี
ปริมาณค่อนข้างมากและการกระจายของฝนค่อนข้างสม ่าเสมอกว่าฝนท่ีตกในช่วงแรก ทั้ งน้ี
เน่ืองจากฝนท่ีตกในช่วงหลงัเป็นฝนท่ีไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ช่นเดียวกบัฤดู
ฝนช่วงแรกรวมกบัฝนท่ีเกิดจากพายุหมุน (พายุดีเปรสชัน่หรือพายุโซนร้อนหรือพายุใตฝุ้่ น) ท่ีเกิด
จากทะเลจีนใตแ้ลว้พดัมาทางตะวนัตกน าฝนเขา้สู่ประเทศไทย ซ่ึงในแต่ละปีจะไดรั้บฝนท่ีเกิดจาก
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พายุหมุนน้ีประมาณ 3-4 คร้ัง และหากมากหรือนอ้ยคร้ังกวา่น้ีจะมีผลต่อปริมาณน ้ าฝนท่ีไดรั้บต่อปี 
โดยปกติในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน ้าชีจะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมและกนัยายน 

                         จากการรวบรวมขอ้มูลภูมิอากาศท่ีสถานีต่างๆ ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าชี ซ่ึงบนัทึก
ไวโ้ดยกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 จงัหวดัชยัภูมิ ก สรุปค่าเฉล่ียช่วงพิสัยของค่าเฉล่ีย
รายเดือน ค่าสูงสุดรายเดือน และค่าเฉล่ียต ่าสุดรายเดือนของตวัแปรภูมิอากาศหลกัของแต่ละสถานี
ตรวจอากาศ  การผนัแปรรายเดือนของตวัแปรภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน ้ าชีสรุป
ค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี 
  3.1.4 อุณหภูมิเฉล่ีย       
           ตลอดปี 26.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายนวดัได ้ 35.9 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุดในเดือนธนัวาคมวดัได ้ 16.9 องศาเซลเซียส ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ีย
รายเดือน 23.1-29.6 องศาเซลเซียส 
  3.1.5  ความช้ืนสัมพนัธ์  
             โดยเฉล่ียตลอดปีจะอยูร่ะหวา่ง 73.0 เปอร์เซ็นต ์ค่าความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดวดัได ้94.9 
เปอร์เซ็นต์ และค่าความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุดวดัได้ 41.1 เปอร์เซ็นต์ ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน 
63.4-83.3 เปอร์เซ็นต ์
  2.1.6  ปริมาณการระเหยโดยเฉล่ีย 
            ตลอดทั้งปี 1,659.4 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน 113.4-174.3   มิลลิเมตร 
  2.1.7  ความคร้ึมของเมฆ    
            โดยเฉล่ีย 4.9 ออ๊กตา้ (0-10 ออ๊กตา้) ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน 2.1-7.9 ออ๊กตา้ 
  2.1.8  ความเร็วลม     

             โดยเฉล่ียมีค่าประมาณ 2.3 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน 1.5-2.9 น๊อต 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ                           

แสดง : ลกัษณะภูมิอากาศ ภาพที ่ 3.4 

สัญลกัษณ์ : ดวงอาทิตย ์           เส้นโคจรของดวงอาทิตย ์          

 ลมพาย ุ 

ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ                     

ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้

 

   

ทางหลวง หมายเลข 201 

ฤดูหนาวประมาณเดือน พฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 
เป็นช่วงท่ีมีอากาศหนาวและแหง้มาก 

 

ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
อากาศจะร้อนมากในช่วงเดือนเมษา 

 

ในช่วงกรกฎาคม – เดือนตุลาคมจะมีลมพดัมา

จากทะเลจีนใตม้าทางตะวนัตกเจอกบัลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ท าใหเ้กิดลมพาย ุ

 

ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

เป็นฝนช่วงแรก มีฝนน้อยไมส่ม ำ่เสมอ 
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  3.1.5 โครงสร้างดินจงัหวดัชยัภูมิ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.5 กลุ่มชุดดินท่ี 55 

ทีม่า : http://www.idd.or.th 

    3.1.6 ลกัษณะดิน เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีของหินตะกอนเน้ือละเอียดท่ีมีเน้ือปูน

ปน เช่น  หินดินดานและหินทรายแป้งท่ีมีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบสูง  สภาพพื้นท่ี 

ค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย มีความลาดชนั 1-5 % การระบายน ้าดี การไหลบ่าของ

น ้ าบนผิวดิน ช้าถึงปานกลาง การซึมผ่านได้ของน ้ า ปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้

ประโยชน์ ป่าเบญจพรรณ ปลูกพืชไร่ เช่น มนัส าปะหลงั กลว้ย  ขา้วโพดหรือทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์การ

แพร่กระจาย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง การจดัเรียงชั้น A-Bt-Cr 

           3.1.2.1  ลกัษณะและสมบติัดิน  เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น ดินบนเป็นดิน

ร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สี น ้ าตาลปนแดง ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สี

น ้ าตาลปนแดงหรือสีแดง ในช่วงความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินผุ ถดัจากชั้นหินผุเป็นชั้นหิน

แข็งซ่ึงเป็นหินพื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กนอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ในดินบนและ

เป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0) ในดินล่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.6 ดินในพื้นท่ี 
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          3.1.2.2  ปัญหาในการใชป้ระโยชน์ดิน สมบติัทางกายภาพของดินไม่ดี ดินค่อนขา้ง

แน่นทึบ โครงสร้างไม่เหมาะสม น ้าซึมผา่นไดช้า้อาจขาดแคลนน ้าไดใ้นช่วงฤดูเพาะปลูก 

ภาพที ่3.7 แผนท่ีการใชท่ี้ดินใน จงัหวดั ชยัภูมิ พ.ศ. 2554 

ทีม่า : http://www.tmd.go.th 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.8 แผนท่ีแนะน าการจดัการท่ีดินในพื้นท่ี ต าบลหอ้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ 
ทีม่า : http://www.tmd.go.th 
 

http://www.tmd.go.th/province_weather_stat.php
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            3.1.2.3 ขอ้เสนอแนะ ในการใช้ประโยชน์ปลูกพืชไร่ไมย้ืนตน้ ควรปรับปรุงสมบติั
ทางกายภาพของดิน เช่น การปรับปรุงโครงสร้างของดินโดยการไถพรวนท่ีเหมาะสมเพิ่ม
อินทรียวตัถุเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีท่ีพบดินน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตแหง้แลง้ ดงันั้นการก าหนดระยะเวลา
และชนิดของพืชท่ีปลูก ควรท าอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเล่ียงการขาดแคลนน ้ าปลูกพืชคลุมดินเพื่อ
รักษาความช้ืนในดินและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ปลูกพืชบ ารุงดินและปลูกพืช
หมุนเวยีน 

 

3.2 ข้อมูลระดับจุลภาค 

      3.2.1  ขอ้มูลสถานท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
            โครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี ตั้งอยูบ่ริเวณ ต าบลห้วยไร อ าเภอคอนสวรรค ์
จงัหวดัชัยภูมิ เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล ปัจจุบนัเป็นพื้นท่ี ว่างเปล่าจ านวน 13 ไร่ และมีการปลูกมนั
ส าปะหลงัจ านวน 5 ไร่และเป็นพื้นท่ีร้านคา้ให้เช่าอีกจ านวน 1 ไร่ โดยทั้งโครางการมีขนาดพื้นท่ี 
32,800 ตารางเมตร หรือ 19 ไร่ 
                        ทิศเหนือ         ติดกบั    เพื่อนบา้น 

           ทิศใต ้  ติดกบั ทางสาธารณะประโยชน์ 
           ทิศตะวนัออก ติดกบั ทางหลวงชนบทสาย 201 ชยัภูมิ-ภูเขียว 
           ทิศตะวนัตก ติดกบั ทางดา้นทิศใตข้องอุทยานภูแลนคา 

  3.2.2 การเขา้ถึงโครงการ 
            3.2.2.1 รถส่วนตวั มาจากกรุงเทพฯ-ชยัภูมิ ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที โดยใชเ้ส้นถนน
สายมิตรภาพผา่นอ าเภอด่านขนุทด และใชท้างหลวงหมายเลข 201ไปอ าเภอหว้ยไร่  
            3.2.2.2  รถสาธารณะ จากหมอชิต สาย กรุงเทพฯ-ชยัภูมิ ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง 30
นาทีหรือรถตูโ้ดยสาร สายกรุงเทพฯ-ชยัภูมิ ข้ึนท่ีสวนจตุจกัร 
                      3.2.2.3 เคร่ืองบิน จากสนามบินดอนเมือง – ขอนแก่นและนัง่รถยอ้นกลบัมาจงัหวดั
ชยัภูมิอีก 150 กิโลเมตร 
            3.2.2.3 ห่างจากตวัเมืองชยภูมิประมาณ 50 กิโลเมตร(เส้นสีน ้าเงิน) 

 

 
 
 

ภาพที ่3.8   เส้นทางจากตวัเมืองของจงัหวดัชยัภูมิไป อ าเภอคอนสวรรค์ 
ทีม่า :  http://www.tmd.go.th 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ                           

แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่ 3.9 

สัญลกัษณ์ :ถนนทางหลวง หมายเลข 201          พื้นท่ีโครงการ 

ทางไป อ.เมือง จ.ชยัภูมิ                ทางไป จ.ขอนแก่น 

 

ท่ีมา :  http://www.google.com 

มุงหนา้สู่ จงัหวดั.ขอนแก่น ระยะทาง 50 กิโลเมตร 

 

มุงหนา้สู่ อ าเภอ.เมือง จงัหวดั.ชยัภูมิ ระยะทาง 30 กิโลเมตร 
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  3.2.1 ลกัษณะพื้นท่ีโดยรอบโครงการ การใชพ้ื้นท่ีโดยรอบของโครงการ จากการส ารวจไร่ 
สุปราณี พื้นท่ีทั้งหมด 32,800 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีใหเ้ช่าร้านคา้ 1,600 ตารางเมตร ดงัน้ี 

3.2.1.1 บริเวณโดยรอบโครงการ 
                                 1)  พื้นท่ีทางทิศตะวนัออก ติดกบัทางหลวงชนบทกระทบกบัปัญหาทาง

เสียงและปัญหาทางฝุ่ นละอองบา้งเล็กนอ้ยและมีแผงขายของบทบงัทศันียภาพ  

 

  ภาพที ่3.10 พื้นท่ีทางทิศตะวนัออก 

                                   2)  พื้นท่ีดา้นทิศเหนือ ติดกบัเพื่อนบา้น เป็นพื้นท่ีปลูกป่าสักของเพื่อนบา้น

ยงัไม่มีผูม้าอยูอ่าศยัท าให้ไม่มีเสียงรบกวน ควรท าก าแพงหรือร้ัวแบ่งอาณาเขตจะไดไ้ม่มีการรุกล ้ า

ในอนาคต 

 

ภาพที ่3.11 พื้นท่ีทางทิศเหนือ 
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             3)  พื้นท่ีดา้นทิศใต ้ติดกบัทางสาธารณะประโยชน์เป็น เป็นพื้นท่ีข้ึนไปยงั

วดับนภูเขาเป็นทางลูกรังจึงมีปัญหาฝุ่ นละอองแต่มีแนวตน้ไมเ้ดิมป้องกนัฝุ่ นจึงท าใหไ้ม่กระจายเขา้

พื้นท่ีโครงการมากนกัและยงัเป็นทางไหลของน ้าท่ีไหลลงมาจากภูเขาภูแลนคาในช่วยหนา้ฝนท าให้

มีน ้าขงับริเวณพื้นท่ี ทางป้องกนัคือขดุบ่อเพื่อนรองรับน ้าแลว้น ้ามาใชใ้นพื้นท่ี  

ภาพที ่3.12  พื้นท่ีทางทิศใต ้
                                4)  พื้นท่ีดา้นทิศตะวนัตก ติดกบัเชิงเขาทางทิศใตข้องอุทยานแห่งชาติภูแลน

คามีเป็นเขตติดต่อกบัพื้นท่ีป่าไม ้อาจเกิดการลุกล ้าได ้จึงปลูกแนวตน้ยูคาลิปตสัเพื่อป้องกนัการ
บุกรุกป่า  

ภาพที ่3.13  พื้นท่ีทางทิศวนัตก 
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3.2.2  รูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรม รูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

โมเดิร์น ตวัอาคารเป็นร้านกาแฟ แบบน็อตดาวน์ ชั้นเดียว ยกพื้นสูง มีความโล่งสบายแต่มีปัญหา

จากฝุ่ นควนัของรถท่ีวิง่ผา่นไปมาและเสียรบกวนจากทอ้งถนนเน่ืองจากร้านอยูติ่ดกบับริเวณถนน

ทางหลวงชนบท วธีิการป้องกนัคือสร้างแนวตน้ไมเ้พื่อกรองฝุ่ นละอองและเสียงจากบริเวณถนน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.14  ลกัษณ์อาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรม 

 

3.3 ลกัษณะภูมอิากาศบริเวณโครงการ   

  3.2.1. ลมประจ าฤดูกาล เป็นลมท่ีพดัเด่นชดัในช่วงฤดูในฤดูหน่ึงในรอบปีซ่ึงลมประจ าฤดู

ท่ีปรากฏพดัอยูใ่นประเทศไทย มีดงัน้ี 

              3.2.1.1 ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (ลมหนาวจะพดัปกคลุมในเดือนตุลาคม – 

เดือนกุมภาพนัธ์ อุณหภูมิประมาณ  26.6  องศาเซลเซียส ผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการคือ ท าใหพ้ื้นท่ี

มีอากาศหนาวเยน็ ควรปลูกตน้ไมท่ี้โปร่งเพื่อใหล้มหนาวพดัผา่นเขา้ถึงพื้นท่ีน้ีไดส้ะดวก  

            3.2.1.2 ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้(ลมฝน)จะพดัปกคลุมในเดือนมิถุนายน – เดือน

ตุลาคม มีอุณหภูมิประมาณ 30.4 องศาเซลเซียส ในช่วงปริมาณฝนค่อนขา้งมาก ผลกระทบต่อพื้นท่ี

ท าให้ฝนตกชุกและมีน ้ าไหลลงจากภูเขาแต่มีแนวภูเขาบงัลมได้ในระดบัหน่ึง จึงควรปลูกตน้ไม้

ใหญ่ท่ีมีก่ิงกา้นแข็งแรงทนต่อลมไดดี้เพื่อบงัลมในทิศทางน้ีและช่วยยึดเกาะหน้าดินไม่ให้ดินไหล

ลงมาจากภูเขา ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ดูดซบัน ้าไดดี้  

  3.2.2. แสงแดด  พื้นท่ีโครงการไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยเ์ฉล่ียประมาณวนัละ 12 ชัว่โมง 

โดย สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

            3.2.2.1 ทางด้านทิศเหนือ ได้รับแสงแดดมาก เพราะเป็นพื้นท่ีโล่งไม่มีไมใ้หญ่ปก

คลุมท าใหไ้ดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั 
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            3.2.2.2  ทางดา้นทิศใต ้ไดรั้บแสงแดดไม่มากในตอนกลางวนัเพราะเป็นพื้นท่ีป่าทาง

ข้ึนภูเขาท าใหมี้ร่มเงาจากไมใ้หญ่บดบงัท าใหพ้ื้นท่ีร่มร่ืนในตอนบ่าย  

            3.2.2.3  ทางดา้นทิศตะวนัออก ไดรั้บแสงแดดในตอนเชา้ท าใหพ้ื้นท่ีไม่ร้อนมาก  

            3.2.2.3  ทางดา้นทิศตะวนัตก ไดรั้บแสงแดดตอนบ่าย ควรปลูกพืชพรรณท่ีทนแดด

และมีทรงพุม่ท่ีใหร่้มเงาแก่พื้นท่ี เพราะเป็นพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรม 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ                           

แสดง : ลกัษณะภูมิอากาศของพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่ 3.15 

สัญลกัษณ์ : รับแสงตอนเชา้       รับแสงตอนบ่าย         

รับแสงตอนเยน็              

ลมฝน         ลมหนาว           
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  3.3.1 ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการภายในโครงการ 
           3.3.1.1 ระบบไฟฟ้า รับไฟฟ้าจากส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีการ
เดินท่อสายไฟตามแนวเสาท่ีปักในพื้นท่ีโครงการ  

 

ภาพที ่3.16 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ 

           3.3.1.2  ระบบประปา รับน ้ ามาจากส านกังานประปาหมู่บา้นและแท็ค์งน ้ าบาดาลท่ี

เจา้ของโครงการขดุเอง 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.17 ระบบประปาภายในโครงการ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ                           

แสดง : ระบบสาธารณูปภายในโครงการ ภาพที ่ 3.18 

สัญลกัษณ์ : แนวสายไฟ                        แนวท่อระบบน ้า  

ระบบจ่ายน ้า       เสาจ่ายไฟหนา้พื้นท่ีโครงการ           เสาจ่ายไฟในพื้นท่ี

โครงการ 

 

 

25
0 m

. 

24
0 m

. 



99 

 

  3.3.1 พืชพรรณเดิมในโครงการ  
ตารางที ่3.1แสดงพืชพรรณเดิมภายในโรงการ 

ชนิดตน้ไม ้ ขนาด/รูปทรง/ลกัษณะใบ/
ดอก 

ประโยชน์ทาง
งานภูมิทศัน์ 

รูปภาพ 

ยางเหียง/ตน้กงุ เป็นไมย้นืตน้ผลดัใบขนาดใหญ่
สูง 10-20 เมตร ใบเด่ียวรูปไข่ 
ขนาดใหญ่ ก่ิงอ่อน และใบมีขน
สีขาวปกคลุม ดอกสีชมพ ูออก
ดอกเป็นช่อตามซอกใบ ผลกลม 
มีกลีบเล้ียง เป็นปีกติดอยู ่2 ปีก 
เกิดตามป่าเตง็รังทัว่ไป มีการ
ขยายพนัธ์ุ ดว้ยเมลด็ 

ใหร่้มเงา 
ทนแลง้ไดดี้ 
ใชมุ้งหลงัคา 

 
ตน้สกั เป็นไมข้นาดใหญ่ผลดัใบในฤดู

ร้อนสูงถึง 30 เมตร ล าตน้เปลา

ตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็น

ร่องเลก็ ๆ สีเทา โคนเป็นพพูอน

ต ่า ๆ เรือนยอดเป็นพุม่ทรงกลม

ค่อนขา้งทึบ เปลือกสีเทา เรียบ 

หรือแตกเป็นร่องต้ืนตามความ

ยาวล าตน้ 

ส่วนมากปลูกเป็น
ไมเ้ศษฐกิจไม่
นิยมมาใชใ้นงาน
ภูมิทศัน์เท่าไหร่
แต่เป็นไมย้นืตน้ท่ี
มีความสูงท าให้
เป็นร่มเงาและบงั
ลมได ้

 
ตะเบเหลือง/

เหลืองปรีดิยาธร 

 

เป็น ไมต้น้ยนืขนาดเลก็ ผลดัใบ 

เรือนยอดรูปไข่ เปลือกสีน ้ าตาล 

แตกเป็นร่องขรุขระ ใบ

ประกอบรูปน้ิวมือ  ใบยอ่ย 5-7

ใบ  ใบรูปรีแกมรูปขอบ

ขนาน   ปลายใบมนหรือแหลม

ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบ

ช่อกระจุกท่ีปลายก่ิง ช่อละ 5-7 

ดอก  ผลแหง้แตก เป็นฝัก ยาว 

10 เซนติเมตร สีเทา 

ปลูกประดบั
สวน  มีรูปแบบ
ทรงพุม่ท่ีสวยงาม
ก่ิงกา้นดูอ่อนชอ้ย 
ดอกและใบ
สวยงาม เหมาะ
กบัสวนประเภท
สวนญ่ีปุ่นหรือ
ปลูกไวเ้ป็นไม้
หลกัในบา้น 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ                           

แสดง : พืชพรรณไมเ้ดิม ภาพที ่ 3.19 

สัญลกัษณ์ : ตน้สัก                   

 ตน้ยางเหียงหรือกุง            

 ตน้ตะเบเหลือง  
 

 

ตน้ตะเบเหลือง 3 ตน้ 

ตน้ยางเหียงหรือกุง 5ตน้ 

ตน้สัก 3 ตน้ 
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  3.3.2  มุมมองและทศันียภาพ 

            มุมมองท่ี 1 มุมมองจากดา้นหน้าโครงการเขา้ไป(View point) ท าให้เห็นทศันียภาพ

ของภูเขาอยา่งชดัเจนท าใหฉ้ากหลงัของพื้นท่ีดูสวยงานและเป็นธรรมชาติ  

 
 

 

 

 

 

ภาพที ่3.20 มุมมองแบบ View point 

            มุมมองท่ี 2 มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open view) เป็นมุมมองของทางดา้นทิศเหนือเป็น
พื้นท่ีป่าสักของเพื่อนบา้นจะมีลกัษณะทึบไม่เห็นววิทิศน์เท่าไหร่มีขอ้ดีคือช่วยป้องกนัเสียงรบกวน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.21 มุมมองแบบ Open view 

           มุมมองท่ี 3 มุมมองแบบกรอบของภาพ (Window view) เป็นมุมมองท่ีมองเห็น

ดา้นขา้งของ พื้นท่ี ดา้นทิศใตท่ี้ติดกบัทางสาธารณะประโยชน์เป็นตน้ไม่และหญา้ปกคลุมท าให้ร่ม

ในตอนบ่าย  
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ภาพที ่3.22  มุมมองแบบ Window view 
           มุมมองท่ี 4 มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open view) เป็นมุมมองจากดา้นหลงัของพื้นท่ีเป็น
ส่วนท่ีมีความสูงของพื้นท่ีสูงกว่าส่วนอ่ืนๆนิดหน่อยท าให้เห็นวิวทิวทศัน์โดยรอบพื้นท่ีโครงการ
อยา่งชดัเจน(ดงัภาพท่ี 3.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.23 มุมมองแบบ Open view 

 

3.4  รายระเอยีดผู้ใช้โครงการ 
  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร มูล เหตุจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และ
พฤติกรรมการท่อง เท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ านวน 
1,600 คน ผลการวิจยั พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยว่าควรจดัตั้งศูนยบ์ริการ
ให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว เป็น แหล่งซ้ือสินคา้เกษตร/ผลิตภณัฑ์ชุมชน ควรมีการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกบัการบริการการท่องเท่ียวแก่ผู ้เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการท่องเท่ียวเชิงเกษตร มูลเหตุจูงใจใน
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การท่องเท่ียวเชิงเกษตร คือ ต้องการพกั ผ่อนหย่อนใจ คลายความเครียด ความสวยงามของ
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของแหล่งท่องเท่ียว นอกจากน้ี ความพึงพอใจในการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรดา้นส่ิงดึงดูดใจ คือ การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว 
ความสวยงาม ความเหมาะสมของสภาพภูมิทศัน์ในแหล่งท่อง เท่ียว ส่วนพฤติกรรมการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร โดยเฉล่ียนกัท่องเท่ียวเคยท่องเท่ียวเชิงเกษตรรวมคร้ังน้ีดว้ย จ านวน 4 คร้ัง โดยในแต่ละ
คร้ังมีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่หรือเท่ากบั 1,500 บาท โดยเดินทางแบบเชา้ไป-เยน็ กลบั มากกวา่นกัท่องเท่ียว
พกัคา้งแรม โดยเฉล่ียนกัท่องเท่ียวเดินท่องเท่ียวพกัคา้งแรม จ านวน 1 คืน ใน การเดินทางแต่ละคร้ัง 
โดยส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวชอบการท่องเท่ียวรูปแบบสวนผลไม ้รองลงมา คือ  รูปแบบเกษตรแบบ
ผสมผสาน และรูปแบบไมด้อกไมป้ระ 
  3.4.1 ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร   
           การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของนกั ท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรภายใน 

ตารางที ่3.4  แสดงควมคิดเห็นต่อการท่องเท่ียว 
ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร   X    S.D.  แปลผล 

 1. การท่องเท่ียวเชิงเกษตรช่วยใหชุ้มชนมีงานท าและมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 5.54 0.572 เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

 2. การท่องเท่ียวเชิงเกษตรช่วยใหรั้กษาส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินใหค้งเดิม

และเห็นคุณค่าธรรมชาติมากข้ึน 

4.44 0.647 เห็นดว้ย 

 3. ภายในแหล่งท่องเท่ีวไม่ควรมีส่ิงปลูกสร้างมากเกินไป ควรใหเ้ป็น

ธรรมชาติมากท่ีสุด 

4.37 0.715 เห็นดว้ย

เป็นอยา่งยิง่ 

 4. การเดินทางเขา้มาภายในแหล่งท่องเท่ียวสะดวกและปลอดภยั 4.09 0.818 เห็นดว้ย 

 5. บรรยากาศ/ธรรมชาติภายในแหล่งท่องเท่ียวยงัไม่ดึงดูดใหพ้กัคา้งแรม 3.80 0.979 เห็นดว้ย 

 6. นกัท่องเท่ียวยงัขาดความรู้ความเขา้ใจของแหล่งท่องเท่ียวการเกษตร 4.09 0.766 เห็นดว้ย 

 7. ภาครัฐไม่จ าเป็นตอ้งใหค้วามรู้ดา้นเกษตรแก่ชุมชนเพราะพวกเขามี

ความรู้ท่ีดีอยูแ่ลว้ 

2.97 1.236 ไม่แน่ใจ 

 8. ขาดความเช่ือมโยงระหวา่งแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนเช่น การท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

การผจญภยัเป็นตน้กบัแหล่งท่องเท่ียวการเกษตร 

3.79 0.927 เห็นดว้ย 

 9. ควรจดัตั้งศูนยบ์ริการใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวและเป็นแหล่งซ้ือสินคา้
การเกษตร/ผลิตภณัชุมชน 

4.20 0.731 เห็นดว้ย 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) แสดงควมคิดเห็นต่อการท่องเท่ียว 
ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร   X    S.D.     แปลผล 

 10. การท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีความสะดวกและปลอดภยัไม่จ าเป็นตอ้ง
มีมงัคุเทศน์เพราะนกัท่องเท่ียวเดินเองได ้

3.53 1.150 เห็นดว้ย 

 11. ควรมีการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริการการท่องเท่ียวแก่

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

4.17 0.733 เห็นดว้ย 

รวม 3.99 0.424 เห็นดว้ย 

ทีม่า : http://www.tescogis.com 

  3.4.2  มูลเหตุจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นมูลเหตุจูงใจในการ

เดินทางท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียว  

ตารางที ่3.5 แสดงมูลเหตุจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดา้นปัจจยัภายใน 
ดา้นปัจจยัภายใน   X    S.D.     แปลผล 

 1. ตอ้งการการพกัผอ่นหยอ่นใจ คลายเครียด 4.23 0.786 มากท่ีสุด 

 2. ตอ้งการหลีกหนีจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผูค้นจ านวนมาก 4.00 0.886 มาก 

 3. ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากธรรมชาติและสดใหม่ 3.99 0.895 มาก 

 4. ตอ้งการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพดา้น

การเกษตร 

3.91 0.908 มาก 

 5. ตอ้งการสมัผสัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และชีวติความเป็นอยูข่องคน

ในชนบท 

3.59 1.153 มาก 

 6. ตอ้งการมีส่วนในการอนุรักษว์ถีิสงัคมเกษตรกรไทย 4.19 0.803 มาก 

รวม 3.98 0.610 มาก 

ทีม่า : http://www.tescogis.com 

  3.4.3 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร การวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจต่อการ 

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แบ่ง เป็น ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

ดา้นการเดินทาง ดา้นการตอ้นรับ ดา้นกิจกรรม 

 
 
 
 

http://www.tescogis.com/koh-khangnam/about.php
http://www.tescogis.com/koh-khangnam/about.php
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ตารางที ่3.6 แสดงมูลเหตุจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดา้นปัจจยัภายนอก 
ดา้นส่ิงดึงดูดใจ   X S.D.     แปลผล 

 1. ความงามความเหมาะสมของสภาพภูมิทศัน์ภายในแหล่งท่องเท่ียว 4.10 0.754 พอใจ 

 2. ความเป็นเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 3.89 0.816 พอใจ 

 3. การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว 4.11 0.733 พอ 

 5. การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม วถีิชีวติของชุมชนใน

แหล่งท่องเท่ียว 

4.02 0.791 พอใจ 

 4. ความเป็นระเบียบความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 3.90 0.818 พอใจ 

 5. การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม วถีิชีวติของชุมชนใน

แหล่งท่องเท่ียว 

4.02 0.791 พอใจ 

รวม 4.00 0.611 พอใจ 

ทีม่า : http://www.tescogis.com 

ตารางที ่3.7 แสดงความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดา้นส่ิงดึงดูดใจ 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก   X S.D.     แปลผล 

 1. ความเหมาะสมของการจดัเสน้ทางเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 4.08 0.765 พอใจ 

 2. ความปลอยภยัภายในแหล่งท่องเท่ียว 4.00 0.775 พอใจ 

 3. ความเพียงพอและความปลอยภยัภายในสถานท่ีจอดยานพหนะ 4.10 0.767 พอใจ 

 4. ความสะอาดและความเพียงพอของหอ้งน ้ าภายในแหล่งท่องเท่ียว 3.78 0.935 พอใจ 

รวม 3.98 0.628 พอใจ 

ทีม่า : http://www.tescogis.com 

ตารางที ่3.8 แสดงความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดา้นการเดินทาง 

ดา้นการเดินทาง   X    S.D.     แปลผล 
 1. ความสะดวกเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 4.11 0.735 พอใจ 

 2. ความปลอดภยัในการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว 4.04 0.774 พอใจ 

 3. ความสะดวกในการเดินทางมาภายในแหล่งท่องเท่ียวสะดวก(ไม่ไกล) 4.01 0.827 พอใจ 

 4. ความชดัเจนขอวเอกสาร/แผน่พบัท่ีใหข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 3.76 0.932 พอใจ 

 5. ความเหมาะสมและเพียงพอของจุดพกัระหวา่งทางเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 3.89 0.872 พอใจ 

 6. ความชดัเจนของป้ายบอกทิศทางในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 3.87 0.888         พอใจ 

รวม 3.94 0.655          พอใจ 

ทีม่า : http://www.tescogis.com 

 

http://www.tescogis.com/koh-khangnam/about.php
http://www.tescogis.com/koh-khangnam/about.php
http://www.tescogis.com/koh-khangnam/about.php
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ตารางที ่3.9 แสดงความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดา้นการตอ้นรับ 

ดา้นการตอ้นรับ   X    S.D.     แปลผล 

 1. การตอ้นรับของคนในทอ้งถ่ิน/พนกังานแหล่งท่องเท่ียว 4.27 0.736 พึงพอใจอยา่งยิง่ 

 2. ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของพนกังาน 4.03 0.831 พอใจ 

 3. การบริการลูกคา้ทุกคนอยา่งเสมอภาค 4.24 0.745 พึงพอใจอยา่งยิง่ 

 4. ความรวดเร็วของพนกังานในการใหบ้ริการลูกคา้ 4.37 0.699 พึงพอใจอยา่งยิง่ 

รวม 4.22 0.617 พึงพอใจอยา่งยิง่ 

ทีม่า : http://www.tescogis.com 

ตารางที ่3.10 แสดงความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดา้นกิจกรรม 

ดา้นกิจกรรม   X          S.D.     แปลผล 

 1. กิจกรรมต่างๆท่ีหล่งท่องเท่ียวจดับริการนกัท่องเท่ียว 3.71 0.969 พอใจ 

 2. เอกสารประกอบการเท่ียว 3.63 0.975 พอใจ 

 3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียว 3.97 0.826 พอใจ 

รวม 3.76 0.790 พอใจ 

ทีม่า : http://www.tescogis.com 

  3.4.4  พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร   
           การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียว เชิงเกษตรของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
แบ่งเป็นส่ือท่ีรับรู้ ขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงเกษตรประสบการณ์การท่อง เท่ียวเชิงเกษตรความถ่ีใน
การมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรค่า ใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงเกษตรลกัษณะการ เดินท่องเท่ียว
การพกัคา้งแรม (จ านวนคืน) รูปแบบการ ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีนิยมพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ เกษตร 
สินคา้การแปรรูปค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ เกษตร สินคา้การแปรรูป และพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ในอนาคต  
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ตารางที ่3.11 แสดงส่ือท่ีรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ส่ือ จ านวน ร้อยละ 

 1. โทรทศัน์ 167 10.4 
 2. วทิย ุ 16 1.0 
 3. หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร/วารสาร 54 3.4 
 4. อินเตอร์เน็ต 325 20.3 
 5. โป๊สเตอร์/ป้ายกลางแจง้/แผน่พบั 143 8.9 
 6. เพื่อนฝงู/สมากชิกภายในครอบครัว/ญาติพี่นอ้ง 573 35.8 
 7. บริษทัน าเท่ียว/มคัคุเทศก ์ 122 7.6 
 8. ขอ้มูลจาก ททท./สมาคม/องคด์า้นการท่องเท่ียว 89 5.6 
 9. ศูนยบ์ริการท่องเท่ียว 41 2.6 
 10. การร่วมงานส่งเสริมการท่องเท่ียว 29 1.8 
 11. อ่ืนๆเช่นปากต่อปาก 41 2.6 
รวม 1,600 100.0 

ทีม่า : http://www.tescogis.com 

ตารางที ่3.12 แสดงประสบการณ์และความถ่ีในการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคย(คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก) 1,000 62.5 
เคย 600 37.5 
รวม 1,600 100 
จ านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียว 
2 คร้ัง 246 41.0 
3 คร้ัง 167 27.8 
4 คร้ังข้ึนไป 187 11.0 
รวม 600 100.0 

ทีม่า : http://www.tescogis.com 
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ตารางที ่3.13 แสดงค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ค่าใชจ่้ายท่ีมาท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 1,500 บาท 945 59.1 
1,501-3,000 บาท 355 22.2 
3,001-6,000 บาท 230 14.4 
6,001-9,000 บาท 38 2.4 
9,001 ข้ึนไป 32 2.0 
รวม 1,600 100.0 

ทีม่า : http://www.tescogis.com 

ตารางที ่3.14 แสดงลกัษณะการเดินท่องเท่ียว 
การเดินทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ านวน ร้อยละ 

เดินทางเชา้ไป-เยน็กลบั 1,258 78.6 
คา้งพกัแรม 342 21.4 
รวม 1,600 100.0 

ทีม่า : http://www.tescogis.com 

ตารางที ่3.15 แสดงการพกัคา้งแรม (จ านวนคืน) 
พกัคา้งแรม(จ านวนคืน) จ านวน ร้อยละ 

1 คืน 210 61.40 
2 คืน 124 36.26 
3 คืน 8 2.34 

รวม 342 100.0 
ทีม่า : http://www.tescogis.com 
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ตารางที ่3.16 แสดงรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีนิยม 
รูปแบบ จ านวน ร้อยละ 

1. รูปแบบการท านา 68 4.3 
2. รูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน 482 30.1 
3. รูปแบบสวนผลไม ้ 568 35.5 
4. รูปแบบไมด้อกไมป้ระดบั 132 8.3 
5. รูปแบบเกษตรเชิงอนุรักษผ์สมผสานกบัวฒันธรรม
ชาวไทยภูเขา 

126 7.9 

6. รูปแบบการศึกษาและศุนยว์จิยัทดลองของ
หน่วยงานราชการ 

26 1.6 

7. โครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ 68 4.3 
8. รูปแบบชุมชนเกษตรกร 52 3.3 
9. รูปแบบสวนเกษตรหรือฟาร์มของเอกชน 38 2.4 
10. รูปแบบตลาดการเกษตร 40 2.5 

รวม 1,600 100.0 
ทีม่า : http://www.tescogis.com 

ตารางที ่3.17 แสดงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เกษตร สินคา้การแปรรูป 
การซ้ือสินคา้ จ านวน ร้อยละ 

ไม่ซ้ือ 472 29.5 
ซ้ือ 1,128 70.5 

รวม 1,600 100.0 
ทีม่า : http://www.tescogis.com 

ตารางที ่3.18 แสดงค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้เกษตร สินคา้การแปรรูป 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 500 บาท 736 65.3 
501-1,000 บาท 311 27.5 
1,001-1,500 บาท 44 3.9 
1,501-2,000 บาท 25 2.3 
2,000 บาทข้ึนไป 12 1.0 
รวม 1,600 100.0 

ทีม่า : http://www.tescogis.com 
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ตารางที ่3.19 แสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต 
การท่องเท่ียวในอนาคต จ านวน ร้อยละ 

แน่นอนอยา่งยิง่ี่จะมาเท่ียวในอนาคต 944 59.0 
ค่อนขา้งแน่นอนท่ีจะมาเท่ียวในอนาคต 421 26.3 
ไม่แน่ใจ 169 10.6 
ค่อนขา้งแน่นอนท่ีจะไม่มาเท่ียวในอนาคต 45 2.8 
แน่นอนเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไม่มาเท่ียวในอนาคต 21 1.3 
รวม 1,600 100.0 

ทีม่า : http://www.tescogis.com 

 

3.5 สรุปความคดิเห็น 
         ของนักท่องเท่ียวต่อสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรนักท่องเท่ียวเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรช่วยให้ประชากรในชุมชนมีงานท ารายไดเ้พิ่มข้ึน การท่องเท่ียวเชิงเกษตรช่วย
ให้เกิดการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินให้คงเดิมและเห็นคุณค่าทางธรรมชาติมากข้ึน ซ่ึง
นักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพราะต้องการพกัผ่อนหย่อนใจ คลายความเครียด 
ตอ้งการมีส่วนในการอนุรักษว์ิถีสังคมเกษตรกรไทย ตอ้งการหลีกหนีจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผูค้น
จ านวนมาก ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากธรรมชาติและสดใหม่ตอ้งการศึกษาดูงานเพื่อเป็นลู่ทาง
ประกอบอาชีพ ดา้นการเกษตร และตอ้งการสัมผสัใกล้ชิดธรรมชาติ สภาพแวดลอ้ม และชีวิตความ
เป็นอยูข่องคนในชนบทนกัท่องเท่ียวพึงพอใจต่อการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม ความเป็นธรรมชาติ
ของแหล่งท่องเท่ียว ความสวยงาม ความเหมาะสมของสภาพภูมิทศัน์ในแหล่งท่องเท่ียว การรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม วถีิชีวติของชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว ความสะอาดเป็นระเบียบ
ของแหล่งท่องเท่ียว ความเป็นเอกลักษณ์โดดของแหล่งท่องเท่ียวความปลอดภยัภายในแหล่ง
ท่องเท่ียว ความสะอาดและเพียงพอของห้องน ้ าภายในแหล่งท่องเท่ียวความรวดเร็วของพนกังานใน
การใหบ้ริการลูกคา้ การตอ้นรับของคนในทอ้งถ่ิน/พนกังานในแหล่งท่องเท่ียวและการบริการลูกคา้
ทุกคนอย่างเสมอภาคนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงเกษตรจากเพื่อนฝูง/
สมาชิกในครอบครัว/ญาติพี่น้อง โดยเป็นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นคร้ังแรก มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางท่องเท่ียวเชิงเกษตรต ่ากว่าหรือเท่ากบั 1,500 บาท เดินทางเช้าไป-เยน็กลบั ซ่ึงนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ชอบการท่องเท่ียวรูปแบบสวนผลไม  ้รองลงมาคือ รูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน และ
รูปแบบไมด้อกไม้ประดบั  โดยมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้เกษตรสินค้าการแปรรูปต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 500 บาท และนกัท่องเท่ียวจะมาเท่ียวในอนาคตแน่นอนอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่3.20 แสดงผลสรุปความตอ้งของโครงการ 
ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ ความตอ้งการท่ีไดจ้ากการศึกษา 
พื้นท่ีส่วนตวั 
พื้นท่ีบา้นพกัและสวนของคนท่ีมาเช่า 
แปลงสาธิต 
โรงหมกัปุ๋ย 
โรงคดัแยกขยะ 
ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ 
ร้านคา้ 

 ป้ายทางเขา้โรงการ 
 ลานจอดรถ 
 หอ้งน ้า 

               ศาลาพกัผอ่น 
 จุดบริการนกัท่องเท่ียว 
 ร้านคา้ขายผลิตภณัฑ์ 

 

 

ตารางที ่3.21 พฤติกรรม และความตอ้งการ  ของผูใ้ชโ้ครงการ 
Zone กิจกรรม(Activity) องคป์ระกอบ

(Elements) 

ขนาดพื้นทีใชส้อย

Function Area 

A ตอ้นรับ - ป้ายโครงการ 
 - ลานจอดรถ 

 500  ตร.ม. 
          2,100 ตร.ม. 

  รวม 2,600 ตร.ม. 
B บริการ - ร้านกาแฟ 

- หอ้งน ้า 
- ท่ีนัง่พกัผอ่น 
- และสวนโชว ์

20     ตร.ม. 
  100 ตร.ม. 
  144 ตร.ม. 
1,600 ตร.ม. 

  รวม 1,864 ตร.ม. 
C บริการ - ร้านอาหาร 

- หอ้งน ้า 
- สวนโชว ์

   750 ตร.ม. 
   100 ตร.ม. 
   160 ตร.ม. 

  รวม 1,010 ตร.ม. 
D บริการ - ร้านคา้   840 ตร.ม. 

  รวม    840 ตร.ม. 
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ตารางที ่3.21  (ต่อ) พฤติกรรม และความตอ้งการ  ของผูใ้ชโ้ครงการ 
Zone กิจกรรม(Activity) องคป์ระกอบ

(Elements) 

ขนาดพื้นทีใชส้อย

Function Area 

E ส่วนตวั - บา้นเจา้ของ 
โครงการ 

     - โรงจอดรถ 
 - ศาลาพกัผอ่น 

    540 ตร.ม. 
 

      72 ตร.ม. 
      16 ตร.ม. 

  รวม     628 ตร.ม. 
F แปลงสาธิต      - แปลงสาธิต

เกษตรอินทรีย ์
   - โรงแยกขยะรี

ไซเคิล 

 3,600 ตร.ม. 
 

    100 ตร.ม. 
 

  รวม  3,700 ตร.ม. 
G โรงเรือน  - โรงเพาะช า

ตน้ไม ้
     - โรงปุ๋ย 

  1,551ตร.ม. 
 

    540 ตร.ม. 
  รวม    2,031ตร.ม. 

H พื้นท่ีใหเ้ช่า      - บา้นพกั 
   - พื้นท่ีท าสวน

เกษตร 

    600 ตร.ม. 
 5,400 ตร.ม. 

  รวม 6,000 ตร.ม. 
I พื้นท่ีปลูกป่า       - ท่ีดิน  7,500 ตร.ม. 
  รวม  7,500 ตร.ม. 
J พื้นท่ี Service  - โรงควบคุม

ระบบไฟฟ้าและ
น ้าบาดาล 

    200 ตร.ม. 

  รวม     200 ตร.ม. 
  รวม

ทั้งหมด 
26,373ตร.ม. 
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3.6 การแบ่งโซนตามลกัษณะพืน้ทีโ่ครงการ 

ตารางที ่3.22  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ  

zone Site characteristics Remark 
 พืน้ที ่Zone A เป็นพ้ืนท่ีบริเวณหนา้

โครงการทางดา้นทิศตะวนัออกพ้ืนท่ี
ติดกบัทางสญัจรหลกัคือ ทางหลวง
ชนบท เป็นบริเวณท่ีมีร้านคา้ ร้านกาแฟ 
หอ้งน ้ าอยูเ่ดิม เน่ืองจากติดถนนท าให้
ไดรั้บฝุ่ นละอองและเสียงรบกวน
โดยตรง 

ควรมีการจดัการพ้ืนท่ี
ใหเ้ป็นท่ีจอดรถของ
โครงการและเป็น
ทางเขา้โครงการ 
เพราะ พ้ืนท่ีติดกบัทาง
สญัจรหลกัเขา้ถึงได้
ง่ายและเป็นท่ีสะดุดตา
แกผูผ้า่นไปมา 

 พืน้ที ่Zone B เป็นพ้ืนท่ีเป็นบริเวณ
หนา้โครงการ ติดกบัทางสญัจรหลกั 
เป็นพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันาเป็นพ้ืนท่ี
ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย 

พ้ืนท่ีส่วนน้ีเป็นพ้ืนท่ี
ดา้นหนา้โครงการควร
มาการจดัแต่งภูมิทศัน์
และท าเป็นร้านกาแฟ
เพราะจะไดเ้ป็น
จุดเด่นใหก้บัโครงการ
และเน่ืองจากติดกบั
ทางสญัจรหลกัก็ควร
ปลูกตน้ไมใ้หเ้ป็นแนว
กนัฝุ่ นละอองและ
เสียงรบกวน 
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ตารางที ่3.22  (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

 

zone Site characteristics Remark 
 พืน้ที ่Zone C เป็นพ้ืนท่ีบริเวณริม

บ่อน ้ า ท่ียงัไม่มีการใชก้าร มีววิท่ี
สวยงามมองเห็นภูเขาเป็นพ้ืนท่ีวา่ง
รอการพฒันาเป็นพ้ืนท่ีราบ ดินเป็น
ดินร่วนปนทราย 

พ้ืนท่ีส่วนน้ีเป็นพ้ืนท่ีบริเวณ
ริมบ่อน ้ า เน่ืองจากมีววิท่ี
สวยงามเหมาะแก่การจดัท า
เป็นร้านอาหาร เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวไดช่ื้นชมกบั
บรรยากาศท่ีสวยงาม 
บริเวณบ่อน ้ าถา้มีการผนัน ้ า
เขา้โครงการแลว้ก็จะท าให้
รู้สึกเยน็สบายมากข้ึน 

 พืน้ที ่Zone D เป็นรกร้างมีหญา้ปก
คลุมมีเป็นพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีราบ ดินเป็น
ดินร่วนบนทราย  

พ้ืนท่ีส่วนน้ีเหมาะแก่การท า
เป็นพ้ืนท่ีร้านคา้เน่ืองจาก
พ้ืนท่ีห่างจากถนนไม่มาก
เดินทางเขา้มาสะดวกพ้ืนท่ี
เรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 

 พืน้ที ่Zone E เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีหญา้ปก
คลุมและมีร่องน ้ าท่ีไม่มีการใช้
ประโยชน์เพราะน ้ าแหง้เน่ืองจาก
เป็นท่ีโล่ง ดินเป็นดินร่วนปนทราย 
ในพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีโดนแดดตลอด
ทั้งวนัปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันา 
 

พ้ืนท่ีส่วนน้ีเป็นบริเวณท่ี
โล่งท่ีโดนแดดตลอดวนั 
เหมาะแก่การท าแปลงสาธิต 
เน่ืองจากพืชผกัตอ้งการ
แสงแดดในการเจริญเติบโต
และตอ้งปรับปรุงร่องน ้ า
เพ่ือใหมี้น ้ าใชใ้นการเกษตร 
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ตารางที ่3.22  (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

 พืน้ที ่Zone G มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็น
ดินร่วนปนทรายมีพ้ืนท่ีโล่งรับ
แสงแดดตลอดทั้งวนัปัจจุบนัมีการ
ปลูกมนัส าปะหลงั อาจจะมีปัญหา
เร่ืองดินท่ีมีอินทรียวตัถุนอ้ยท าให้
พืชไม่เจริญงอกงาม 

 

พ้ืนท่ีส่วนน้ีเป็นพ้ืนท่ีเพราะ
ปลูกเดิม ควรมีการปรับปรุง
คุณภาพดินก่อนและท าเป็น
พ้ืนท่ีใหเ้ช่าต่อไป 

 พืน้ที ่Zone H มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็น
ดินร่วนปนทรายมีนพ้ืนท่ีโล่งรับ
แสงแดดตลอดทั้งวนัปัจจุบนัมีการ
ปลูกมนัส าปะหลงัและปล่อยเป็น
พ้ืนท่ีหญา้ปกคลุมมีปัญหาเร่ือง
อินทรียวตัถ ุ

พ้ืนท่ีส่วนน้ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
ปัญหาเร่ืองดิน จึงควรท า
เป็นพ้ืนในการท ากิจกรรม
ต่างๆลานอเนกประสงค์
หรือโรงเรือนเพื่อนท าการ
เพราะกลา้พืชผกัต่างก่อน
น าไปปลูกในแปลงสาธิต
ต่างๆ 

 

zone Site characteristics Remark 

 พืน้ที ่Zone F เป็นพ้ืนท่ีติดกบับ่อ

น ้ ามีทศันียภาพท่ีสวยงาม มองเห็น

ภูเขาและอยูริ่มน ้ าจากสภาพ

ภูมิอากาศ เป็นพ้ืนท่ีมีลมพดัเขา้ทาง

ทิศตะวนัตกเฉียงใตท้ าใหพ้ดัความ
เยน็จากบ่อน ้ ามาสู่พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีส่วนน้ีจึงเหมาะแก่การ
สร้างบา้นพกัอาศยัเหมาะ
เป็นพ้ืนท่ีส่วนตวัเน่ืองจากมี
อากาศเยน็สบายมี
ทศันียภาพท่ีสวยงามเหมาะ
แก่การพกัผอ่นและอยูอ่าศยั 
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ตารางที ่3.22  (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

 

ตารางที่ 3.23  การพฒันาโปรแกรม (Program Development) 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง บรรยากาศของพื้นท่ี 

พื้นท่ีส่วนบริการ ทางเขา้โรงการ เป็น

บริเวณดา้นหนา้โรงการ

เป็นส่วนท่ีมีผูค้นสัญจร

ผา่นไปมาจึงเป็นจุด

ดึงดูดความสนใจบริเวณ

น้ีควรเหมาะแก่การจดั

ภูมิทศัน์ 

 

 

 

zone Site characteristics Remark 
 พืน้ที ่Zone I อยูท่างดา้นหลงัของ

พ้ืนท่ีโครงการติดบริเวณเชิงเขา
เป็นพ้ืนท่ีวางแท็งคน์ ้ าและเคร่ือง
ป๊ัมน ้ าบาดาลของพ้ืนท่ีโครงการมี
พ้ืนท่ีร่มเกือบตลอดทั้งวนัเพราะมี
แนวตน้ไมใ้หญ่  

 

พ้ืนท่ีส่วนน้ีเหมาะแก่การท าเป็นส่วน
บริการเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
จดัการระบบใหมี้ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการซ่อมบ ารุงไม่ส่งผล
กระทบต่อพ้ืนท่ีอ่ืนๆในโรงการ 

 พืน้ที ่Zone J มีลกัษณะพ้ืนท่ีรก
ร้างติดกบับริเวณทางดา้นทิศใต้
ของโครงการและยาวไปถึงเชิง
เขาหลงัพ้ืนท่ีโครงการมีลกัษณะ
ดินร่วนปนทรายมีพ้ืนท่ีในส่วนน้ี
มีความร่มร่ืนไม่โดนแดดในช่วง
บ่ายเป็นทางน ้ าไหลลงจากภูเขา
ในช่วงฤดูฝนและเป็นเขตต่อกบั
พ้ืนท่ีป่า 

พ้ืนท่ีส่วนน้ีควรมีบ่อเก็บน ้ าท่ีไหลมา
จากภูเขาเพ่ือไม่ใหท้ าความเสียหายแก่
พ้ืนท่ีและควรตอ้งเลือกไมเ้พ่ือเป็นแนว
กนัป่าเพ่ือใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ใน
พ้ืนท่ีและช่วยชะลอน ้ าท่ีไหลมาจาก
ภูเขาและอีกทั้งยงัช่วยในการยดึเกาะ
หนา้ดินอีกดว้ย 
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ตารางที่ 3.23  (ต่อ) การพฒันาโปรแกรม (Program Development) 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง บรรยากาศของพื้นท่ี 

 ลานจอดรถ เป็นพื้นท่ีจอดรถ

ท่ีมีร่มเงาไมใ้หญ่และสร้าง

ความร่มร่ืนใหแ้ก่โครงการ 

 

 ร้านอาหาร ร้านอาหารมี

ขนาด 20 x 30 เมตร เป็น

อาคารไม ้มุงหลงัคาท่ีท าจาก

วสัดุธรรมชาติเพื่อเป็นการ

ใชท้รัพยากรในพื้นท่ีใหเ้กิด

ประโยชน์ 

 

 ร้านกาแฟ เป็นร้านเล็กๆ

ขนาด 5 x 5 เมตร ท าจาก

วสัดุจากธรรมชาติจึงมีความ

สวยงามและสอดคลองกบั

ธรรมชาติ 
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ตารางที่ 3.23  (ต่อ) การพฒันาโปรแกรม (Program Development) 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง บรรยากาศของพื้นท่ี 

 กระโจมไมเ้ล้ือย เป็นกร

โจมท่ีใหส้ าหรับปลูกไม้

เล้ือยมีความสวยงามท า

จากวสัดุท่ีหาไดจ้ากใน

ทอ้งถ่ินและยงัสร้างเป็น

จุดเด่นภายในโครงการ 

 

ร้านคา้ ร้านคา้มีขนาด 4x5 

เมตร ท าจากวสัดุ

ธรรมชาติเป็นท่ีส าหรับให้

ชาวบา้นมาขายสินคา้ 

 

 

หอ้งน ้า มีขนาด 10X10 

เมตร หลงัคามุงดว้ยวสัดุ

ธรรมชาติท่ีหา 

 

 

 ศาลาพกัผอ่น เป็นบริเวณท่ี

มีความสวยงามอยูบ่ริเวณ

ริมน ้ามีพื้นท่ีส าหรับนัง่

พกัผอ่น 
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ตารางที่ 3.23  (ต่อ) การพฒันาโปรแกรม (Program Development) 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง บรรยากาศของพื้นท่ี 

 ศาลาหกเหล่ียม เป็น

พื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมต่างๆ

เช่นการฝึกบอรมควร

เป็นอาคารเปิดโล่งมี

อากาศถ่ายเทสะดวก

และท าจากวสัดุ

ธรรมชาติ 

 

 

 โรงหมกัปุ๋ย เป็นอาคาร

เปิดโล่งมีการถ่ายเท

อากาศท่ีดี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ                           

แสดง : การแบ่งพื้นท่ีตามความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 

(Bubble Diagram) 
     ภาพที ่ 3.24 

สัญลกัษณ์ : พื้นท่ีจอดรถ      ร้านคา้       ร้านกาแฟ       ร้านอาหาร      

แปลงสาธิต     แปลงใหเ้ช่า     พื้นท่ีส่วนตวั     ลานเอนกประสงค ์      

ส่วนบริการ     พื้นท่ีปลูกป่า        

 

Buffer โดยการปิดกนัสายตาในระดบัสายตาดว้ยไมพุ้ม่สูงแบบปิดทึบ   

 

Screen โดยการปิดกนัสายตาในระดบัสายตาดว้ยไมพุ้ม่สูงแบบโปร่ง   

เส้นสัญจร               ทางเขา้โรงการ 

 

 

 

 

 

ท่ีดินเพื่อนบา้น 

ทางสาธารณะประโยชน์ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ                           

แสดง : การแบ่งพื้นท่ีตามความตอ้งการของเจา้ของโครงการ(Site Relation) ภาพที ่ 3.25 

สัญลกัษณ์ : 1.พื้นท่ีจอดรถ      2.ร้านกาแฟ      3.ร้านอาหาร      

4.ร้านคา้      5.แปลงสาธิต      6.พื้นท่ีส่วนตวั     7.แปลงให้เช่า      

8.ลานเอนกประสงค ์     9.ส่วนบริการ    10.พื้นท่ีปลูกป่า     Buffer โดยการ

ปิดกนัสายตาในระดบัสายตาดว้ยไมพุ้ม่สูงแบบปิดทึบ   

creen โดยการปิดกนัสายตาในระดบัสายตาดว้ยไมพุ้ม่สูงแบบโปร่ง   

เส้นสัญจรหลกั        เส้นสัญจรรอง          ทางเขา้โรงการ 

 

 

 

 

 

ท่ีดินเพื่อนบา้น 

ทางสาธารณะประโยชน์ 
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บทที ่4 

แนวคดิในการออกแบบ 
 

  โครงการออกแบบไร่คุณสุปราณี ตนัชวลิต ตั้งอยูท่ี่ต  าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดั

ชยัภูมิ มีพื้นท่ีจ  านวน 19 ไร่ ซ่ึงจะจดัท าเป็นท่ีพกัอาศยั พื้นท่ีท าการเกษตร พื้นท่ีร้านคา้ ร้านอาหาร 

บา้นพกั และเป็นแหล่งท่องเท่ียวการเกษตร สร้างข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของเจ้าของ

โครงการและผูท่ี้มาใชป้ระโยชน์ ส่งเสริมทศันียภาพและกิจกรรมต่างๆใหส้อดคลอ้งและตอบสนอง

ใหเ้กิดความเหมาะสมต่อผูท่ี้มาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงในการออกแบบภูมิทศัน์และการจดัสรรพื้นท่ีใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาพื้นท่ีโครงการและเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบภูมิ

ทศัน์และจดัสรรของพื้นท่ี เพื่อให้ประกอบกบัแนวความคิดของผูอ้อกแบบ ให้เกิดความสอดคลอ้ง

กบัพื้นท่ีโครงการโดยค านึงถึงกิจกรรมและประโยชน์ในการใชส้อยพื้นท่ีในดา้นต่างๆดว้ย 

 

4.1  ข้อจ ากดัในการออกแบบ   

  พื้นท่ีโครงการแต่ละโซน จะมีลกัษณะของพื้นท่ี และขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั จากการศึกษา

พบวา่ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีมีดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.1 แสดงขอ้จ ากดัในการออกแบบ 

โซน Site Characteristics ประเด็น

ใน

การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ

ออกแบบ 

แนวคิดใน

การ

ออกแบบ 
A เป็นพ้ืนท่ีบริเวณหน้าโครงการ

ทางดา้นทิศตะวนัออกพ้ืนท่ีติด

กับทางสัญจรหลัก คือ  ทาง

หลวงหมายเลข 201 เป็นพ้ืนท่ีท่ี

มีร้านคา้ ร้านกาแฟ ห้องน ้ าอยู่

เดิม เน่ืองจากไม่มีการออกแบบ

ตั้ งแต่แรกจึงท าให้การพฒันา

เป็นไปได้ยากจ าควรท าการ

ออกแบบการใช้พ้ืนท่ีใหม่ให้

เหมาะสม 

ภูมิอากาศ 

 

เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีเป็น
บริเวณท่ีไดรั้บแสงแดด
ตลอดทั้งวนัจึงท าให้
อากาศร้อน เน่ืองจาก
สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีโล่งจึงมี 
ลม พดั ท าใหอ้ากาศถ่ายเท
ไดส้ะดวก 

จากสภาพ

พ้ืนท่ี ซ่ึงติด

กบัทางสญัจร

หลกัและ

สะดวกต่อ

การเขา้ถึง คือ

ควรออกแบบ

พ้ืนท่ีใหเ้ป็นท่ี

จอดรถภายใน

โครงการ 

 



  123 

 

ตารางที ่4.1  (ต่อ) แสดงขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
โซน Site Characteristics ประเด็นใน

การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาใน

การออกแบบ 

แนวคิดในการ

ออกแบบ 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นพ้ืนท่ีเป็นบริเวณหนา้

โครงการ ติดกบัทางสญัจร

หลกั ยงัไม่มีการใชป้ระโยชน์

จากพ้ืนท่ีดงันั้นควรออกแบบ

เพื่อใช ้ประโยชนจ์ากพ้ืนท่ี

นั้น 

พืชพรรณเดิม -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พ้ืนท่ีน้ีควรไดรั้บ

การพฒันาให้

เป็นท าเป็นร้าน

กาแฟและสร้าง

จุดเด่นโดยการ

จดัภูมิทศัน์ใหมี้

ความสวยงาม

โดยพ้ืนพรรณท่ี

ใชค้วรเป็นพืชท่ี

ทดแดดไดดี้ 

ระบบระบายน ้ า - 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมเดิม 

เป็นร้านคา้ท่ีท าจากสงั

กระสีท าเป็นเพ่ิงเพ่ือ

ขายของ และร้าน

กาแฟนั้นเป็นแบบ     

น๊อกดาวสไตลโ์ม

เดิร์น ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัองคป์ระกอบอ่ืน 

และหอ้งน ้ ามีเพียง 2 

หอ้งซ่ึงก็ไม่เพียงพอ

ต่อการใชบ้ริการ 

กิจกรรม 

 

 

 

 

ภูมิอากาศ 

เน่ืองจากกิจกรรมเดิม

ไม่สอดคลองกบัพ้ืนท่ี

และไม่เอ้ืออ านวย

ความสะดวกในการใช้

บริการ 

เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ี

เป็นบริเวณท่ีไดรั้บ

แสงแดดตลอดทั้งวนั

จึงท าใหอ้ากาศร้าน 

เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ี

เป็นท่ีโล่งจึงมี ลม พดั 

ท าใหอ้ากาศถ่ายเทได้

สะดวก 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) แสดงขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
โซน Site Characteristics ประเด็นใน

การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ

ออกแบบ 

แนวคิดในการ

ออกแบบ 

  พืชพรรณเดิม เป็นพ้ืนท่ีรกร้านมีหญ้า

ข้ึนปกคลุม 

 

ระบบระบายน ้ า - 

สถาปัตยกรรม - 

กิจกรรม - 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

เป็นพ้ืนท่ีบริเวณริมบ่อน ้ า

ยงัไม่มีการใชป้ระโยชน์

จากพ้ืนท่ีดงันั้นควร

ออกแบบเพื่อใชป้ระโยชน์

จากพ้ืนท่ีนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นรกร้างมีหญา้ปกคลุม

ยงัไม่มีการใชป้ระโยชน์

จากพ้ืนท่ีดงันั้นควร

ออกแบบเพื่อใชป้ระโยชน์

จากพ้ืนท่ีนั้น 

ภูมิอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืชพรรณเดิม 

ระบบระบายน ้ า 

สถาปัตยกรรม 

กิจกรรม 

ภูมิอากาศ 

เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีเป็น

บริเวณท่ีได้รับแสงแดด

ตลอดทั้ ง ว ัน จึ ง ท า ใ ห้

อ ากาศ ร้ าน  เ น่ื อ งจ าก

สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีโล่งจึงมี 

ลม  พัด  ท า ใ ห้ อ า ก า ศ

ถ่ายเทไดส้ะดวก 

 

 

 

เป็นพ้ืนท่ีรกร้านมีหญ้า

ข้ึนปกคลุม 

- 

- 
เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีเป็น

บริเวณท่ีได้รับแสงแดด

ตลอดทั้ ง ว ัน จึ ง ท า ใ ห้

อากาศ ร้อน  เ น่ือ งจาก

สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีโล่ง 

พ้ืนท่ีน้ีควรไดรั้บ

การพฒันาให้

เป็นจุดส าหรับ

พกัผอ่นและมิววิ

ท่ีสวยงาม ควร

เลือกพรรณไมท่ี้

ใหร่้มเงาและจดั

ภูมิทศัน์ให้

สวยงาม เหมาะ

กบัการพกัผอ่น 

นัง่พกัระหวา่ง

ทาง 

 

 

พ้ืนท่ีน้ีควรไดรั้บ

การพฒันาให้

เป็นท าเป็น

ร้านคา้ชายสินคา้

ของชาวบา้นและ

บริเวณพกัผอ่น

ควรเลือกใช้

พรรณไมท่ี้ทน 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)  แสดงขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
โซน Site Characteristics ประเด็นใน

การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาใน

การออกแบบ 

แนวคิดในการ

ออกแบบ 
    ต่อแดดและใหร่้ม

เงา และไม่ควรบงั

ทิศทางลม 
พืชพรรณเดิม เ ป็น พ้ืน ท่ี รก ร้ าน มี

หญา้ข้ึนปกคลุม 

ระบบระบายน ้ า - 

สถาปัตยกรรม - 

กิจกรรม - 

E 
 
 
 
 
 
 
 
F 

เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีหญา้ปกคลุม
และมีร่องน ้ าท่ีไม่มีการใช้
ประโยชน์ดงันั้นควร
ออกแบบเพื่อใชป้ระโยชน์
จากพ้ืนท่ีนั้น 
 
 
 
 
เป็นพ้ืนท่ีติดกบับ่อน ้ ามีหญา้
ข้ึนปกคลุมมีไม่มีการใช้
ประโยชน์ดงันั้นควร
ออกแบบเพื่อใชป้ระโยชน์
จากพ้ืนท่ีนั้น 

ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
พืชพรรณเดิม 
ระบบระบายน ้ า 
สถาปัตยกรรม 
กิจกรรม 
ภูมิอากาศ 
 

เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ี
เป็นบริเวณท่ีไดรั้บ
แสงแดดตลอดทั้งวนั
จึงท าใหอ้ากาศร้อน 
และสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ี
โล่งใหอ้ากาศถ่ายเท
ไดดี้เป็นพ้ืนท่ีรกร้างมี
หญา้ข้ึนปกคลุม 
 
ตน้กงุ- 

- 
- 

พ้ืนท่ีน้ีโดนแสงแดด
ในช่วงบ่าย ท าให้
บริเวณพ้ืนท่ีบางจุด
เป็นท่ีร่มเพราะมีร่ม
เงาจากไมใ้หญ่ใน
พ้ืนท่ีโครงการ 

พ้ืนท่ีน้ีควรพฒันา

เป็นแปลงปลูกผกั

สาธิตหรือลาน

กิจกรรมเพราะเป็น

พ้ืนท่ีโล่งอากาศ

ถ่ายเทไดส้ะดวก

และโดนแสงแดด

เตม็วนัเหมาะกบั
การปลูกพืชผกั 

พ้ืนท่ีส่วนน้ีควร

พฒันาเป็นบา้น

เจา้ของโครงการ

เพราะเป็นความ

ตอ้งการของจา้

ของโครงการ

เพราะอยูก่ึ่งกลาง

ของโครงการท า

ใหมี้ความสะดวก

ในการวาเสน้ทาง

สญัจรภายในได้
อยา่งทัว่ 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) แสดงขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
โซน Site Characteristics ประเด็นใน

การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหา

ในการออกแบบ 

แนวคิดในการ

ออกแบบ 
G 

 

เป็นพ้ืนท่ีติดกบับ่อน ้ ามี

หญา้ข้ึนปกคลุมมีไม่มี

การใชป้ระโยชน์ดงันั้น

ควรออกแบบเพื่อใช้

ประโยชนจ์ากพ้ืนท่ีนั้น

เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกมนั

ส าปะหลงั 

ภูมิอากาศ 

 

 

 

 

 

พืชพรรณเดิม 

ระบบระบายน ้ า 

สถาปัตยกรรม 

พ้ืนท่ีโดนแสงแดด

ตลอดทั้ งว ัน  เ ป็น

พ้ืนท่ีกลางแจง้ และ

มีลมพัดผ่านตลอด

ท าให้อากาศถ่ายเท

ไดส้ะดวก 

ตน้กงุ/ตน้สกัทอง 

- 

- 

พ้ืนท่ีน้ีเหมาะสมกับ

การจัดแบ่งพ้ืนท่ีท า

บ้านพักและแปลง

เกษตรให้เช่าเพราะ

เป็นพ้ืนท่ีท่ีเงียบสงบ

ไม่ติดกับทางสัญจร

และมีร่มเงา 

กิจกรรม  

H เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกมนั

ส าปะหลงัและมีหญา้ข้ึน

ปกคลุมมีพ้ืนท่ีบางส่วน

ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์  

ดั ง นั้ น ค ว ร ม า ก า ร

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ใ ช้

ประโยชน์ 

 โดนแสงแดด

ในช่วงบ่าย เพราะ

เป็นพ้ืนท่ีโล่งไม่มี

ไมใ้หญ่ไวใ้หร่้มเงา 

พ้ื น ท่ี ใ น ส่ ว น น้ี

เหมาะส าหรับการท า

เป็นโรงปุ๋ยหมกัและ

เรือนเพาะช าเพราะ

เ ป็ น พ้ื น ท่ี โ ล่ ง มี

อ า ก า ศ ถ่ า ย เ ท ไ ด้

สะดวกและไม่ไดอ้ยู่

ในทิศทางลมท าไม่มี

มลพิษทางกล่ิน 

พืชพรรณเดิม - 

ระบบระบายน ้ า - 

สถาปัตยกรรม - 

กิจกรรม - 

I อยูท่างดา้นหลงัของพ้ืนท่ี

โครงการติดบริเวณเชิง

เขาทางด้านทิศตะวนัตก

ของพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีวาง

แท็งคน์ ้ าและเคร่ืองป๊ัมน ้ า

บาดาล 

ภูมิอากาศ โ ด น แ ส ง แ ด ด

ในช่วง เช้า เพราะ

เป็นพ้ืนท่ี ท่ี ติดกับ

เชิงเขาแหลพพ้ืนท่ี

ป ลู ก ต้ น สั ก ข อ ง

เพื่อนบ้านท าให้มี

ร่มเงาเกือบทั้งวนั 

พ้ืนท่ีน้ีเหมาส าหรับ

เ ป็ น พ้ืน ท่ีค วบ คุม

ร ะบบ ไฟแล ะน ้ า

ภ า ย ใ น โ ค ร ง ก า ร

เ พ ร า ะ เ ป็ น พ้ื น ท่ี

ด้ า น ห ลั ง ข อ ง

โ ค ร ง ก า ร จึ ง เ ป็ น

พ้ืนท่ีท่ีมิดชิดเหมาะ

กบัการไม่ถูกรบกวน 

พืชพรรณเดิม - 

ระบบระบายน ้ า - 

สถาปัตยกรรม - 

กิจกรรม - 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) แสดงขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
โซน Site Characteristics ประเด็นใน

การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหา

ในการออกแบบ 

แนวคิดในการ

ออกแบบ 
J มีลักษณะพ้ืนท่ีรกร้างติดกับ

บ ริ เ วณทางด้ าน ทิ ศใต้ข อ ง
โครงการ 

ภูมิอากาศ    
 
 
 
 
 
 
พืชพรรณเดิม
ระบบระบายน ้ า
สถาปัตยกรรม
กิจกรรม 

โ ด น แ ส ง แ ด น
ใ น ช่ ว ง เ ช้ า เ ป็ น
บริเวณพ้ืนท่ีเชิงเขามี
ลมเย็นสบายและมี
ไมใ้หญ่จากภูเขาปก
คลุม 
 
ตน้ยคูาลิปตสั 

- 
- 
- 

พ้ื น ท่ี น่ี เ ห ม า ะ
ส าหรับเป็นพ้ืนท่ี
ป ลู ก ป่ า ห รื อ
อ นุ รั กษ์พัน ไ ม้
เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ี
ติดกับเชิงเขาอยู่
แลว้จึงเหมาะกับ
ก า ร ฟ้ื น ฟู แ ล ะ
ปลูกพืชพรรณไว้
ใช้ประโยชน์ใน
อนาคต 

 

4.2  แนวความหลกัในการออกแบบ 
  โครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี มีเน้ือท่ีประมาณ 19 ไร่ มีการตอ้งการน าหลกัการ

ของจดัการแบบ Community Garden มาประยุกตเ์ขา้กบัการท าเกษตรแบบยัง่ยืนตามวิถีการปลูกผกั

แบบเกษตรอินทรียม์าใชใ้นภายในพื้นท่ี เพื่อพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรและศูนยก์ลาง

การเรียนรู้แนวความคิดดา้นการใชชี้วิตการท าเกษตรแบบยัง่ยืน ตามวิถีเกษตรอินทรียเ์พื่อให้คนใน

ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและลดใชส้ารเคมีเพื่อใหค้นในชุมชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
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ภาพที ่4.1  แนวคิดในการออกแบบ 

ความตอ้งการ ลกัษณะของพืน้ท่ี 

 

แนวคิดในการออกแบบ 

1. ทางเขา้โรงการ 
2. ลานจอดรถ 
3. ร้านอาหาร 
4. ร้านกาแฟ 
5. ร้านคา้ 
6. หอ้งน ้า 
7. โรงคดัแยกขยะ 
8. ศาลาพกัผอ่น 
9. พื้นท่ีส่วนตวั 
10. พื้นท่ีบา้นพกัและสวน 
11. โรงหมกัปุ๋ย 
 

ปัจจุบนัใชป้ระโยชน์การท าไร่มนั

ส าปะหลงัจ านวน 5ไร่ ท าเป็นร้านคา้

ร้านกาแฟใหเ้ช่า มีพื้นท่ี 1 ไร่ และมี

พื้นท่ีวา่งเปล่าท่ีรอการพฒันาอีก 13

ไร่ ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิท่ีดิน(โฉนด) 

ของเจา้ของโครงการด าเนินงาน

มาแลว้กวา่ 10 ปี โดยตั้งอยูบ่ริเวณ

ติดกบัเชิงเขาของอุทยานแห่งชาติภู
แลคา 

ผกัอินทรีย ์วถีิพอเพียง สวนสไตลธ์รรมชาติ 
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4.3  การก าหนดแนวความคดิในด้านต่างๆ 

  โครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชยัภูมิ จากแนวคิดหลกั 

“ผกัอินทรีย ์วิถีพอเพียง”เป็นแหล่งท่องเท่ียวการเกษตร ท่ีใกลชิ้ดธรรมชาติมีชีวิตแบบพอพียงและ

ปลูกผกัแบบไม่ใช้สารเคมี เป็นการน าหลกัเกษตรอินทรียแ์บบยัง่ยืนมาใช้ในการด าเนินชีวิต โดย

ผสมผสานกบัระบบการจดัการแบบ Community เขา้มาใชภ้ายในโครงการเพื่อให้ชุมชนไดมี้ส่วน

ร่วมได้เขา้มาช่วยดูแลเพาะปลูกภายในไร่ไร่โดยไร่สุปราณีจะสนบัสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ เมล็ด

พืชผกั น ้ า ปุ๋ยและทรัพยากรอ่ืนๆนอกจากน้ียงัให้การอบรมกบัคนในชุมชนท่ีจะเขา้มาดูแลสวนอีก

ดว้ย  
  ซ่ึงผูใ้ชง้านจะถูกแบ่งเป็น3ประเภท คือ 1. ประชาชนทัว่ไป 2.นกัท่องเท่ียว 3. คนในชุมชน 

ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการ ซ่ึงจะแบ่งพื้นท่ีตามการใชง้าน ดงัน้ี 
  4.3.1  ประชาชนทัว่ไป ใชง้านในส่วนพื้นท่ี บา้นพกัหรือส่วนแปลงเกษตรเพื่อเช่า จะเขา้มา

ดูแลพืชผกัผลไมท่ี้ตวัเองปลูกจนไปถึงการเก็บเก่ียวโดยผูท่ี้เขา้มาท ากิจกรรมจะได้ผลผลิต 90% 

ส่วน 10%ท่ีเหลือจะส่งไปใหร้้านคา้ของโครงการเพื่อจ าหน่ายหรือจะขายผลผลิต 90%ให้กบัร้านคา้

ของโครงการก็ได ้ 

  4.3.2  นกัท่องเท่ียว ใช้งานในส่านพื้นท่ีร้านอาหาร ร้านคา้ เลือกซ้ือพืชผกัปลอดสารพิษ

หรือเขา้ไปศึกษาหาความรู้เยี่ยมโครงการแปลงสาธิตร่วมท ากิจกรรมระยะสั้นเช่น การเพาะปลูก 

การท าปุ๋ย รวมไปถึงเทศกาลเก็บเก่ียวตามฤดูกาล เป็นรายไดใ้หก้บัโครงการ 

  4.3.3  คนในชุมชนท่ีมีส่วนร่วมกบัโครงการจะฝึกอบรมให้ความรู้จนไปถึงการเพาะปลูก

พืชผกัภายในแปลงสาธิต เพาะช าตน้กลา้ การท าปุ๋ยจนถึงการเก็บเก่ียว รวมไปถึงการดูแลภายในไร่ 

ซ่ึงผลผลิตท่ีไดจ้ะถูกส่งให้ร้านคา้ของโครงการเพื่อน าไปขาย 90% อีก 10% จะแจกให้คนในชุมชน

ท่ีร่วมน ากลบัเมล็ดพรรณไปเพาะปลูกหรือผลผลิตน าไปบริโภคภายในครอบครัว 

  4.3.4  แนวความคิดในการวางรูปแบบทางสัญจร 

            เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการมีขนาดใหญ่ ระบบสัญจรจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการ

เช่ือมต่อ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งกิจกรรมและการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี

โครงการ โดยเฉพาะระบบสัญจรโดยรอบภายในพื้นท่ีโครงการ 

            4.3.4.1  ส้นทางสัญจรหลกั เป็นเส้นทางท่ีใช้เป็นทางสัญจรหลกั โดยเส้นทางน้ีสาม

มารถเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆไดห้มด ซ่ึงการสัญจรหลกัน้ีเร่ิมจากบริเวณหนา้โครงการขา้สู่

พื้นท่ีต่างๆภายในโครงการ โดยมีแนวความคิดใหท้างสัญจรสามมารถเขา้ถึงและเช่ือมต่อกนัไดทุ้ก

ส่วน เพื่อง่ายในการท ากิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นถนนรอบโครงการ เป็นวสัดุพื้นเป็นหินเกร็ดสีด าทั้ง
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ทางสัญจรหลกัทัว่ทั้งโครงการและพื้นท่ีจอดรถ เพราะหินเกร็ดมีสีท่ีกลมกลืนกบัธรรมชาติไม่โดด

เด่นจนเกินไปและมีการระบายน ้าท่ีดี แขง็แรงทนทานรับน ้าหนกัไดเ้ป็นอยา่งดี 

ภาพที ่4.2  หินเกร็ดบทอดั 
ทีม่า : http://www.acfs.go.th 
            4.3.4.2  เส้นทางสัญจรรอง แนวความคิดในการออกแบบเส้นทางสัญจรรองมีการ
ออกแบบใหแ้ตกต่างจากทางสัญจรหลกั แต่มีการเช่ือมต่อกบัเส้นทางสัญจรหลกัเพื่อการเช่ือมต่อ
กิจกรรมไดง่้าย เส้นทางสัญจรรองออกแบบไวเ้ป็นเส้นทางเพื่อใหเ้ขา้ถึงพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆ ซ่ึง
ความยาวของเส้นทางรอง มีความกวา้งนอ้ยกวา่เส้นทางหลกัเพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ถึงทัว่ทั้งพื้นท่ีของ
โครงการไดง่้ายข้ึนและมีแนวคิดใหน้กัท่องเท่ียว ค่อยๆเดินไม่รีบร้อนค่อยๆสัมผสักบัวถีิอินทรีย ์จึง
มีแนวคิดเลือกใชว้สัดุในการท าทางสัญจรรองโดยใชท้่อนไมว้ามตามขวางบนพื้นหญา้ใหเ้ป็นพื้น
เดียวกนัเพื่อท่ีสามรถรองรับการสัญจรของการข่ีจกัรยานชมไร่เพื่อได ้เพื่อให้เขา้กบัธรรมชาติและ
ไม่โดเด่นจนเกินไป 
 

 

 

 

ภาพที ่4.3  หญา้ 

ทีม่า : http://community.akanek.com 

  4.3.5  แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ (Planting Design) 

            ในการเลือกใชพ้ืชพรรณจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะดิน รวมไปถึง

สภาพภูมิอากาศ การเลือกใช้พืชพรรณไมใ้นการออกแบบควรเลือกตามลกัษณะทางกายภาพ เช่น 

ขนาดของล าตน้ ทรงพุม่ ความสูง ผิวสัมผสั การผลดัใบ สีและกล่ิน ตลอดจนการดูแลรักษา เป็นตน้ 

นอกจากน้ีการเลือกพนัธ์ุไมต้อ้งไม่ก่ออนัตรายให้กบัตวัอาคารและผูเ้ขา้ใช้งานในพื้นท่ีโครงการ 

เช่น ระบบรากไม่เป็นอนัตรายกบัตวัอาคาร ก่ิงตอ้งแข็งแรงไม่เปราะหกัง่าย มีความทนทานต่อโรค
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และแมลง ทั้งน้ีการเลือกใช้พนัธ์ุไมค้วรค านึงถึงการสร้างบรรยากาศ มุมมองต่างๆและกิจกรรมใช้

สอยด้วย ในการเลือกใช้พรรณไมท่ี้ปลูกกลางแจง้ตอ้งมีความทนทานต่อความร้อนจากแสงแดด 

กระแสลม และไอทะเล การปลูกไมใ้นร่มตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีมีแสงนอ้ย และการปลูก

พรรณไมใ้นท่ีช้ืนแฉะตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้ าดูดซบัน ้ าไดดี้ รวมไปถึงสามารถจดัซ้ือจดัหาได้

สะดวกในพื้นท่ีท่ีมีการขนส่งง่าย 

            จากการศึกษาพื้นท่ีของโครงการสามารถสรุปการเลือกใช้พืชพรรณต่างๆในแต่ละ

โซนไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน) 

            4.3.5.1  Zone A พื้นท่ีจอดรถของโครงการ และติดกบัถนนหลกัของจงัหวดัท าใหมี้มี

มลพิษฝุ่ นละออง ควรเลือกใชพ้นัธ์ไมท่ี้เป็นแนวรัวเพื่อป้องกนัฝุ่ นละออง แต่ไม่ทึบจนเกินไป และ

ไม่ควรเลือกพนัธ์ุไมท่ี้ก่ิงเปราะง่ายเพราะอาจจะหล่นลงมาทบัรถท าใหเ้กิดความเสียหายได ้

                      4.3.5.2  Zone B ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ ติดกบัทางสัญจร ท าใหมี้มลพิษทางเสียและ

ฝุ่ นละออง ควรเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้เป็นแนวร้ัวเพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองและเสียงท่ีจะเขา้มาภายในร้าน

และดารจดัภูมิทศัน์ท่ีดึงดูดความสนใจขอนกัท่องเท่ียวและเป็นจุดเด่นใหก้บัโครงการ 

                      4.3.5.3  Zone C พื้นท่ีบ่อน ้าของโครงการเน่ืองขาเป็นจุดท่ีมีววิท่ีสวยงามมองเห็น

ภูเขาท่ีอยูท่า้ยโครงการ แต่มีขอ้จ ากดัคือ การโดนแสงแดดเตม็วนัดงันั้นการเลือกใชพ้รรณไม ้ควร

เป็นพรรณไมท่ี้สูงโปร่งใหร่้มเงาและไม่บงัทิศทางลมและววิท่ีสวยงามของโครงการ 

                      4.3.5.4  Zone D พื้นท่ีร้านคา้ของโครงการ เน่ืองจาดเป็นพื้นท่ีท่ีติดกบัลานจอดรถ

ของโครงการและไม่ห่างจากถนนทางหลวงท าใหก้ารเดินทางสะดวก แต่มีขอ้จ ากดัคือ เป็นพื้นท่ี

โดนแดเตม็วนัเป็นพื้นท่ีกลางแจง้ ท าใหต้อ้งเลือกพนัธ์ุไมท่ี้ปลูก เป็นไมย้นืตน้สูงใหร่้มเงาแต่ไม่ทึบ

จนเกินไปเพื่อไม่บดบงัววิทิศทศัน์ชองพื้นท่ีโครงการ 

                      4.3.5.5  Zone E พื้นท่ีท าการเกษตรและแปลงสาธิตของโครงการ เป็นพื้นท่ีโล่ง

กลางแจง้โดนแดดตลอดทั้งวนั ควรเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีทนต่อแดดและไม่บงัทิศทางลมใหอ้าศสามา

รถถ่ายเทไดส้ะดวกและไม่ลดการเจริญเติบโตของผกัในแปลง 

                  4.3.5.6  Zone F พื้นท่ีบา้นพกัส่วนตวัของเจา้ของโครงการ เป็นพื้นท่ีท่ีตอ้งมีทาง

สัญจรส่วนตวัท่ีสามารถบริการไดท้ัว่ทั้งโครงการ แต่มีขอ้จ ากดัในการโนแสงแดดเตม็วนั การ

เลือกใชพ้รรณไม่ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้สามารถบดบงัสายตาและใหร่้มเงาเพื่อใหเ้กิดความเป็น

ส่วนตวัและเกิดความร่มร่ืนและใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวกดว้ย 

                        4.3.5.7  Zone G พื้นท่ีบา้นพกั และแปลงเกษตรกรรมใหเ้ช่า เป็นพื้นท่ีท่ีมีอากาศร่ม

ร่ืน ควรค านึงถึงการจดัสรรแปลงใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและความเป็นส่วนตวัของผูเ้ขา้มาพกัและ
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ควรเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้ร่มร่ืนใหร่้มเงาเพื่อมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกแต่ไม่ควรทึบจนเกิดไปเพราะ

อาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของผกได ้

             4.3.5.8 Zone H พื้นท่ีลานกิจกรรมและโรงเพาะช า/โรงปุ๋ย ควรมีอากาศท่ีถ่ายเทได้

สะดวก ควรเลือกใชพ้รรณไมใ้หเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีไม่ทึบจนเกินไป และจดัภูมิทศัน์ให้เป็นระเบียบ

เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีตอ้งใชท้  ากิจกรรมต่างๆ เพื่อการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีอยา่งเตม็ท่ี  

                        4.3.5.9  Zone I พื้นท่ีแทค๊ง์น ้าและหอ้งควบคุมระบบไฟของโครงการ ควรเลือกใช้

พรรณไมเ้ป็นแนวป้องกนับุคลภายนอกเพื่อให้เกิดความปลอดภยัและอากาศสามารถถ่ายเทได้

สะดวก 

                      4.3.5.10  Zone J พื้นท่ีปลูกป่าใหเ้กิดความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ มีขอ้จ ากดัคือ 

ในช่วงฤดูฝนมีดินไหลลงมาจากภูเขา ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ช่วยในการยดึเกาะหนา้ดินและพนัธ์ุท่ี

มีผลผลิตในอนาคตต่อไปได ้

ตารางที ่4.2  แสดงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ต่ละโซน 

โซนพื้นท่ี ประเภทของพืชพรรณ ลกัษณะการเลือกใช ้

ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ ไมค้ลุม

ดิน 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

ตน้กระโดน 
ตน้แคนา 
ตน้ประดู่องัสนา 
ตน้เหลืองปรีดียา
ธร 
 
 
 
 
 
ตน้น ้ าเตา้ตน้ 
ตน้ชมพพูนัธ์ุทิพย ์
ตน้ผกัหวานป่า 
ตน้ปีบ 
ตน้กระพ้ีจัน่ 

กาบ
หอยแครง 
คริสติน่า 
 
 
 
 
 
 
 
ล้ินกระบือ 

ขิงแดง 

หนวด
ปลาหมึก 

หญา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

ในพ้ืนท่ียงัมีพืชพรรณไมเ้ดิมซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี
ดา้นหนา้โครงการและเป็นลานจอดรถของ
โครงการและหอ้งน ้ าเป็นพ้ืนท่ีโล่งไม่มีร่ม
เงาและเป็นพ้ืนท่ีกบัถนนทางหลวงสาย 201 
ท าใหมี้มลพิษรบกวนพืชพรรณท่ีเลือกใช้
ตอ้งเป็นไมย้นืตน้สูงโปร่งใหร่้มเงาปลูกเป็น
แนวกนัฝุ่ นละอองแต่ไม่ทึบจนบงัลมเช่น
ตน้แคนา กระโดนเป็นตน้ดูแลรักษาง่ายไม่
เปราะหกัง่ายจนเกินอนัตรายได ้
ในพ้ืนท่ีไม่มีพรรณไมเ้ดิมซ่ึงเป็นบริเวณ
ร้านกาแฟ ร้านอาหารและโรง  รีไซเคิลและ
กระโจมนัง่พกัซ่ึงตอ้งการเป็นจุดสนใจจาก
นกัท่องเท่ียวการเลือกใชพ้รรณไมต้อ้งมี
ลกัษณะสูงโปร่งเช่นน ้ าเตา้ตน้เป็นตน้เพราะ
ไม่มีทรงพุม่ท่ีทึบไม่ดูรกจนเกินไปและดูแล
รักษาง่าย 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) แสดงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ต่ละโซน 

โซน

พื้นท่ี 

ประเภทของพืชพรรณ ลกัษณะการเลือกใช ้

ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน 

 

D 

 

 

 

 

 

E 

 

ตน้ข้ีเหลก็ 

ตน้สะเดา 

ตน้โมกมนั 

ตน้มะหวด 

ตน้เล่ียน 

ตน้มะขามป้อม 

ตน้สะเดา 

ตน้กระถิน 

ตน้มะค่า 

ตน้ข้ีเหลก็ 

ตน้มะเฟือง 

ตน้จิกน ้ า 

พดัโบก 

 

 

 

 

 

ชะพลู 

- 

 

 

 

 

 

- 

ในพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีโล่งไม่มีพรรณไมเ้ดิมเป็นพ้ืนท่ี

ร้านคา้ของชาวบา้นติดกบัแปลงสาธิตและบ่อน ้ า

เป็นมุมมองท่ีสวยงาม ดงันั้นการเลือกใชพ้รรณ

ไมค้วรเลือกใชไ้มย้ืนตน้ท่ีมีความสูงโปร่งให้ร่ม

เงาและมีผลผลิต และไม่บดบังสายตาเช่นต้น

เล่ียน มะหวดมะขามป้อมและพืชผกัสวนครัว

หรือสมุนไพรเป็นไมร้องพ้ืน และมีท่ีนัง่พกัอยา่ง

เพียงพอส าหรับนัง่พกั 

ไม่มีพืชพรรณเดิม เป็นพ้ืนท่ีโล่งและแปลง

การเกษตรในการเลือกใชพ้ืชพรรณเป็นผกัและ

ไมเ้ป็นสวนผสมผสานแบบพ่ึงพาอาศยักันและ

ผกัตามฤดูหรือตามพ้ืนท่ีผลเพราะเป็นพ้ืนท่ีใกล้

แหล่งน ้ ามีแสงแดดในการเจริญเติบโตของพืชผกั

ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเขา้มาศึกษาหาขอ้มูลในการ
ท าเกษตร 

 

 

 

C ตน้สะเดา 

ตน้โมกมนั 

ตน้ผกัหวาป่า 

ตน้ประดู่องัสนา 

ตน้มะขาม 

 

 

ใบเงิน 

เฟิร์นฮาวาย 

เดหลี 

- ในพ้ืนท่ียงัไม่มีพรรณไมเ้ดิมลกัษณะพ้ืนท่ีเป็น

ร้านอาหารของพ้ืนท่ีและมองเห็นววิทัว่ทัง่ไร่ ท า

ให้การเลือกใช้พรรณไม้ยืนต้นสูงโปร่งไม่บัง

ทิศทางลมท่ีและมีประโยชน์ให้สอดคลองกับ

แนวคิดเกษตรอินทรียเ์ช่นตน้ผกัหวานป่า สะเดา 
ส่วนการจดัภูมิทศัน์ในส่วน 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ต่ละโซน(ต่อ) 

โซนพื้นท่ี ประเภทของพืชพรรณ ลกัษณะการเลือกใช ้

ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน 
F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 

ตน้มะขาม 
ตน้ข้ีเหลก็ 
ตน้หางนกยงู
ฝร่ัง 
ตน้มะเฟือง 
ตน้กงุ(ไมเ้ดิม) 
ตน้ขนุน 
ตน้มะม่วง 
 
 
 
ตน้หมกัเม่า 
ตน้กงุ 

ผกัหวานบา้น 
ตะไคร้ 
เตยหอม 
กระถิน 
ขิงแดง 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ีบ้านเจ้าของโครงการและริมบ่อน ้ าใน

พ้ืนท่ีน้ีมีพืชพรรณเดิมเป็นไม้ยืนต้นสูงแต่

จ านวนไม่มาก ท าให้ไม่มีร่มเงา ดังนั้ นการ

เลือกใชพ้รรณไมค้วรเลือกไมย้นืตน้ท่ีสูงโปร่ง

ทร งพุ่ ม ไ ม่ ทึ บ และส าม า ร ถ เ ก็ บผลม า

รับประทานไดเ้ช่นตน้มะเฟือง หรือกระถินริม

ร้ัวในพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเน้นการปลูกพืชผกัหรือ

ผกัลอยน ้ าสวนครัวเพ่ือไวรั้บประทาน และไม่
อนัตรายต่อผูอ้าศยั 

มีพืชพรรณเดิมอยู่แลว้เป็นไมย้ืนตน้ มีสภาพ

เส่ือมโทรมมากดูไม่สวยงาม พรรณไมท่ี้ควร

น ามาใชอ้าจจะเป็นชนิดท่ีมีสีสันของใบ ชนิด

ท่ีดอกมีกล่ินหอม และชนิดท่ีไม่ตอ้งไปใหก้าร

ดูแลมาก จะตอ้งดูแลรักษาง่ายไม่ตอ้งตดัแต่ง

บ่อยๆ ควรค านึงถึงไมท่ี้น ามาใชจ้ะตอ้งไม่เกิด

อนัตรายต่อผูม้าใชบ้ริการและเลือกพืชพรรณ
ท่ีมีประโยชน์ 

บริเวณน้ีไม่มีพรรณไมเ้ดิมเป็นพ้ืนท่ีโล่งและ

เรือนเพาะช า โรงหมกัปุ๋ย การเลือกใชพ้รรณ

ไม้จึงเป็นพรรณไมพุ้่มเป็นแนวบังแสงแดด

เพราะพ้ืนท่ีน้ีตอ้งการอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
สะอาดแลปลอดภยัจากศตัรูพืช 

ไ ม่ มี พื ช พ ร รณ เ ดิ ม เ ป็ น พ้ื น ท่ี โ ล่ ง แ ล ะ

หอ้งควบคุมระบบน ้ าและไฟในพ้ืนท่ีโครงการ

ดั้ งนั้นการจัดภูมิทัศน์จึงเลือกใช้พรรณไม้ท่ี
เป็นแนวร้ัวลอ้มเพ่ือบดบงัสายตาและป้องกนั 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) แสดงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ต่ละโซน 

โซนพื้นท่ี ประเภทของพืชพรรณ ลกัษณะการเลือกใช ้

 

  4.3.6  แนวคิดดา้นวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 

                        วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกในสวนนั้นตอ้งใช้วสัดุท่ีมีความคงทนถาวร 

เพราะตอ้งเจอกบัสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงบ่อยไปตามฤดูกาล การเลือกใชส่ิ้งอ านวยความสะดวก

และวสัดุตกแต่งควรเลือกใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้มีความคงทนต่อการใชง้านและมี

ความสวยงาม 

            4.3.7  แนวคิดดา้นวสัดุปูพื้น 

                        จากทฤษฎีท่ีไดท้  าการศึกษาการเลือกวสัดุปูพื้นท่ีเหมาะสมจะช่วยให้สภาพแวดลอ้ม

เยน็ลงไดโ้ดยเลือกใช้วสัดุท่ีมีค่าการดูดความร้อนต ่าและมีค่ากระจายความร้อนสูง ควรหลีกเล่ียง

วสัดุท่ีมีสีเขม้  ซ่ึงจะดูดซับความร้อนไดม้ากกว่าวสัดุสีอ่อน เน่ืองจากสีโทนอ่อนจะมีการสะทอ้น

ความร้อนท่ีกระทบกบัผวิวสัดุนั้นๆ 

สุนทร โวหาร,  (2535) 

                        การน าแผน่ปูพื้นมาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ มีหลากหลายวธีิการน ามาใช ้เช่น ปู

เป็นทางเดินท่ีมีลวดลายสวยงาม ปูเพื่อประดบัสวน  และในการน ามาใชจ้ะตอ้งค านึงถึงล าดบั  

ขนาด ความกวา้ง ใหส้อดคลอ้งกบัแบบท่ีตอ้งการ การออกแบบในโครงการของเรานั้นจะน าแผน่

ทางเดินมาใชโ้ดยจะออกแบบใหมี้สัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงโรงพยาบาลนั้นก็คือ เคร่ืองหมายบวก การ

น าแผน่ทางเดินท่ีมีสีแตกต่างกนัมาใชจ้ะท าใหเ้ห็นลวดลายเด่นชดัข้ึน แต่ไม่ใชสี้ท่ีมีความเขม้มากๆ

เพราะจะท าใหดู้ดความร้อน และแผน่ปูท่ีน ามาใชจ้ะตอ้งสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบเดิมท่ีมีอยู ่ ดูแลว้

กลมกลืนไม่ขดัแยง้กนั แนวทางการดูแลรักษา    

 
 

J 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

บุคคลจากภายนอกและสะดวกในการดูแล
รักษา 
มีไมเ้ดิมในพ้ืนท่ี และมีหญา้กบัวชัพืชปลุก
คลุมเพราะเป็นพ้ืนท่ีบริเวณเชิงเขาและเป็น
พ้ืนท่ีปลูกป่าของโครงการพรรณไมท่ี้ใชใ้น
การปลูกป่าควรเป็นตน้ไมท่ี้ใชป้ระโยชน์และ
มีผลผลิตในอนาคตไดโ้ดยการเลียนแบบ
ธรรมชาติมีการปลูกป่าเป็นล าดบัขั้น และปลูก
หญา้แฝกเพ่ือยดึเกาะหนา้ดินในช่วงฤดูฝน 
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                        4.3.7.1  หมัน่ขดัลา้ง โดยใชว้สัดุหยาบๆถู เพื่อป้องกนัไม่ใหม้อสหรือตะไคร้น ้าเกาะ

ตามพื้นเพื่อไม่ใหล่ื้นและก าจดัวชัพืชท่ีข้ึนแทรกตามแผน่ทางเดิน   

                         4.3.7.2  หากตรวจสอบว่าแผ่นทางเดินทรุดตวัหรือแผ่นทางเดินแตกร้าว ให้แกไ้ข

โดยร้ือปรับระดับพื้นผิวให้ได้ระดับนาบตรงเสียก่อนหรือเปล่ียนแผ่นใหม่แล้วบดอดัให้แน่น 

จากนั้นค่อยปูพื้น  

                        4.3.7.3  บล็อกส าเร็จรูป แผน่หินธรรมชาติมีตะไคร่น ้าและวชัพืชข้ึนแทรกแกไ้ขโดย 

ก่อนโรยกรวด หรืออิฐต่างๆควรรองดว้ยแผน่ใยสังเคราะห์ จะช่วยลดดินท่ีกระเด็นมาเป้ือน ช่วยรับ

น ้าหนกัไม่ใหจ้มดิน และกนัวชัพืชข้ึนแทรกแซง 

ตารางที ่4.3  แสดงการเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน 

โซนพื้นท่ี รายละเอียด รูป ขอ้ดี-ขอ้เสีย หมายเหตุ 
A หินเกลด็ นิยมใช้

ส าหรับรองชั้นจราจร 
ถนนหินคลุก หรือ เพื่อ
ถมท่ีบดอดัหินคลุกท า
ลานจอดรถ หินคลุก เรา
ไดคุ้ณภาพท่ีดีเหมาะแก่
ท าพ้ืนโรงงาน ท่ีตอ้ง
แบกรับน ้ าหนกั หิน
คลุกเรามีส่วนผสมของ
หินในปริมาณมากจึงมี
ความแขง็แรงเป็นพเิศษ 

  
 
 
                   

- สามารถ
รองรับน ้ าหนกั
รถยนต ์รถบรร
ทุกได ้ 
- น ้าฝนซึมลง
ดินผา่นได ้ช่วย
ลดภาระของ
ระบบระบายน ้ า 
 

ช่วยใหก้ลมกลืน
กบัธรรมชาติท า
ใหอ้าคารและ
ตน้ไมดู้โดเด่น 

 แนวร้ัวไมไ้ผ ่สามารถ
หาวสัดุไดใ้นพืชท่ี 
สามารถท าเองไดร้าคา
ไม่แพงและกลมกลืน
กบัธรรมชาติ 

                    
     

หาวสัดุไดง่้าย  
มีความเป็น
ธรรมชาติ 
อายกุารใชง้าน
นอ้ย 

แนวร้ัวสามารถ
บงัคบัการสญัจร
ภายในไร่ใหเ้ป็น
ระบบมากข้ึน
และกลมกลืน
กบัธรรมชาติ 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) แสดงการเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน 
โซนพื้นท่ี รายละเอียด รูป ขอ้ดี-ขอ้เสีย หมายเหตุ 

B แนวร้ัวไมไ้ผ ่
สามารถหาวสัดุไดใ้น
พืชท่ี สามารถท าเอง
ไดร้าคาไม่แพงและ
กลมกลืนกบั
ธรรมชาติ  

หาวสัดุไดง่้าย  
มีความเป็น
ธรรมชาติ 
อายกุารใชง้าน
นอ้ย 

แนวร้ัว
สามารถ
บงัคบัการ
สญัจรภายใน
ไร่ใหเ้ป็น
ระบบมากข้ึน
และกลมกลืน
กบัธรรมชาติ 

 บลอ็กคอนกรีต
คอนกรีต เป็นวสัดุ
ผสมท่ีนิยมใชใ้นงาน
ก่อสร้าง
ประกอบดว้ย 3 ส่วน
หลกัคือ ปูนซีเมนต ์
วสัดุผสม (เช่น หิน 
ทราย หรือ กรวด) 
และ น ้ า  เม่ือ
ผสมเสร็จคอนกรีต
จะแขง็ตวัอยา่งชา้ๆ  
โดยซีเมนตจ์ะเร่ิมจบั
ตวักบัวสัดุอ่ืนและ
แขง็ตวัความแขง็แรง
ของคอนกรีตจะ
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ
หลงัจากท่ีผสม 

  
       

คุณสมบติัหลกั
ของคอนกรีตคือ
การรับแรงอดั
สูง ในขณะท่ี
สามารถรับแรง
ดึงไดต้  ่า 

การเลือกใช้
ข้ึนอยูก่บัสีท่ี
ตอ้งการให้
เหมาะสมกบั
รูปแบบใน
การจดั  
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) แสดงการเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน 

โซนพื้นท่ี รายละเอียด รูป ขอ้ดี-ขอ้เสีย หมายเหตุ 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 

หินเกลด็ นิยมใชส้ าหรับ
รองชั้นจราจร ถนนหิน
คลุก หรือ เพื่อถมท่ีบดอดั
หินคลุกท าลานจอดรถ 
หินคลุก เราไดคุ้ณภาพท่ีดี
เหมาะแก่ท าพ้ืนโรงงาน ท่ี
ตอ้งแบกรับน ้ าหนกั หิน
คลุกเรามีส่วนผสมของหิน
ในปริมาณมากจึงมีความ
แขง็แรงเป็นพเิศษ 
บลอ็กคอนกรีต 
คอนกรีต เป็นวสัดุผสมท่ี
นิยมใชใ้นงานก่อสร้าง
และงานภูมิทศัน์มีการใช้
งานท่ีหลากหลายรูปแบบ
แตกต่างกนัไปมีความ
คงทน 

  
       

-  สามารถรองรับ
น ้ าหนกั
รถยนต ์รถบรรทุก
ได ้ 
- น ้าฝนซึมลงดิน
ผา่นได ้ช่วยลด
ภาระของระบบ
ระบายน ้ า 
 
 
มีลูกเล่นในการจดั
วางหลากหลาย 

ช่วยใหก้ลมกลืน
กบัธรรมชาติท า
ใหอ้าคารและ
ตน้ไมดู้โดเด่น 
- 

 กรวดแม่น ้ ากรวด เป็นหิน
ประเภทหินตะกอนซ่ึงถูก
กระแสน ้ าพดัพาไปอยู่
รวมกนั เน่ืองจากการเสียด
สีกนัท าใหผ้ิวมีความเรียบ
มน ล่ืน มี 2 ประเภท คือ
กรวดแม่น ้ า และกรวด
ทะเล 

 

ใชผ้สมคอนกรีต
แทนหินในการ
ก่อสร้าง  
- ใชท้ าผิวกรวด
ลา้ง เป็นผิวตกแต่ง  
ปลาสวยงาม 
-ใชใ้นงานภูมิทศัน ์
มีสีสนัท่ีสวยงาม 

กรวดมีหลายสี
ควรเลือกใชสี้ท่ี
ดูดสบัความร้อน
ในโทนสีเยน็
หรือเทาด าและ
ไม่สะทอ้นแสง
มากเพื่อลดแสง
เขา้สู่อาคาร 
หรือกลมกลืน
กบัธรรมชาติ 

E หินเกลด็ นิยมใชส้ าหรับ
รองชั้นจราจร ถนนหิน
คลุก หรือ เพื่อถมท่ีบดอดั
หินคลุกท าลานจอดรถ 
หินคลุก เราไดคุ้ณภาพท่ี 

  

-  สามารถรองรับ
น ้ าหนกั
รถยนต ์รถบรรทุก
ได ้ 
 - น ้าฝนซึมลงดิน
ผา่นได ้ช่วยลด 

ช่วยใหก้ลมกลืน
กบัธรรมชาติท า
ใหอ้าคารและ
ตน้ไมดู้โดเด่น 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) แสดงการเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน 
โซนพื้นท่ี รายละเอียด รูป ขอ้ดี-ขอ้เสีย หมายเหตุ 

E ดีเหมาะแก่ท าพ้ืน
โรงงาน ท่ีตอ้งแบกรับ
น ้ าหนกั หินคลุกเรามี
ส่วนผสมของหินใน
ปริมาณมากจึงมีความ
แขง็แรงเป็นพเิศษ 

 
       

ภาระของระบบ
ระบายน ้ า 

 

D กรวดแม่น ้ ากรวด เป็น
หินประเภทหิน
ตะกอนซ่ึงถูก
กระแสน ้ าพดัพาไปอยู่
รวมกนั เน่ืองจากการ
เสียดสีกนัท าใหผ้ิวมี
ความเรียบมน ล่ืน มี 2 
ประเภท คือกรวด
แม่น ้ า และกรวดทะเล 

 

กรวดแม่น ้ า 
กรวด เป็นหิน
ประเภทหินตะกอน
ซ่ึงถูกกระแสน ้ าพดั
พาไปอยูร่วมกนั 
เน่ืองจากการเสียดสี
กนัท าใหผ้ิวมีความ
เรียบมน ล่ืน มี 2 
ประเภท คือกรวด
แม่น ้ า และกรวด
ทะเล 

กรวดมีหลาย
สีควรเลือกใช้
สีท่ีดูดสบั
ความร้อนใน
โทนสีเยน็
หรือเทาด า
และไม่
สะทอ้นแสง
มากเพื่อลด
แสงเขา้สู่
อาคาร 
หรือกลมกลืน
กบัธรรมชาติ 

E หินเกลด็ นิยมใช้
ส าหรับรองชั้นจราจร 
ถนนหินคลุก หรือ 
เพื่อถมท่ีบดอดัหิน
คลุกท าลานจอดรถ 
หินคลุก เราได้
คุณภาพท่ีดีเหมาะแก่
ท าพ้ืน 

 
 
 
 
 

-  สามารถรองรับ
น ้ าหนกั
รถยนต ์รถบรรทุก
ได ้ 
-  น ้าฝนซึมลงดิน
ผา่นได ้ช่วยลดภาระ
ของระบบระบายน ้ า 
 

ช่วยให้
กลมกลืนกบั
ธรรมชาติท า
ใหอ้าคารและ
ตน้ไมดู้โด
เด่น 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) แสดงการเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน 
โซน
พื้นท่ี 

รายละเอียด รูป ขอ้ดี-ขอ้เสีย หมายเหตุ 

E หินในปริมาณมาก
จึงมีความแขง็แรง
เป็นพิเศษ 

 
       

  

 บล็อกคอนกรีต
คอนกรีต เป็นวสัดุ
ผสมท่ีนิยมใชใ้น
งานก่อสร้างและ
งานภูมิทศัน์มีการ
ใชง้านท่ี
หลากหลาย
รูปแบบแตกต่าง
กนัไปมีความ
คงทน 

  

มีลูกเล่นในการ
จั ด ว า ง
หลากหลาย 

 

F หินคลุก นิยมใช้
ส าหรับรองชั้น
จราจร ถนนหิน
คลุก หรือ เพื่อถม
ท่ีบดอดัหินคลุก
ท าลานจอดรถ หิน
คลุกท่ีดีเหมาะกบั
แบกรับน ้าหนกั 
หินคลุกเรามี
ส่วนผสมของหิน
ในปริมาณมากจึง
มีความแขง็แรง
เป็นพิเศษ 

 

- สามารถ
รองรับน ้าหนกั
รถยนต ์รถบรร
ทุกได ้ 
-น ้าฝนซึมลง
ดินน ้าไม่ขงั 
- เกิดฝุ่ นละออง
ในหนา้แลง้   
 

ช่วยให้
กลมกลืน
กบั
ธรรมชาติ
ท าใหอ้าคาร
และตน้ไมดู้
โดเด่น 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) แสดงการเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน 
โซนพื้นท่ี รายละเอียด รูป ขอ้ดี-ขอ้เสีย หมายเหตุ 

F บล็อก
คอนกรีต 
คอนกรีต เป็น
วสัดุผสมท่ี
นิยมใชใ้นงาน
ก่อสร้าง
ประกอบดว้ย 
3 ส่วนหลกัคือ 
ปูนซีเมนต ์
วสัดุผสม และ 
น ้า  เม่ือ
ผสมเสร็จ
คอนกรีตจะ
แขง็ตวัอยา่ง
ชา้ๆ  โดย
ซีเมนตจ์ะเร่ิม
จบัตวักบัวสัดุ 

  
       

มีความแขง็แรง 
 

บล็อกตวัหนอน
ท่ีมีหลุมส าหรับ
หยอดหญา้ช่วย
ในการสะทอ้น
แสงแดดใหล้ด
นอ้ยลงและไม่
แขง็จนเกินไป 

G หินเกลด็ นิยม
ใชส้ าหรับรอง
ชั้นจราจร 
ถนนหินคลุก 
หรือ เพื่อถมท่ี
บดอดัหินคลุก
ท าลานจอดรถ 
หินคลุก เราได้
คุณภาพท่ีดี
เหมาะแก่ท า
พื้น ท่ีตอ้ง
แบกรับ  

  

- สามารถ
รองรับน ้าหนกั
รถยนต ์รถบรร
ทุกได ้ 
 - น ้าฝนซึมลง
ดินผา่นได ้ช่วย
ลดภาระของ
ระบบระบายน ้า 
 

ช่วยให้กลมกลืน
กบัธรรมชาติท า
ให้อาคารและ
ตน้ไมดู้โดเด่น 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) แสดงการเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน 
โซน
พื้นท่ี 

รายละเอียด รูป ขอ้ดี-ขอ้เสีย หมายเหตุ 

G หินคลุก นิยมใช้
ส าหรับรองชั้น
จราจร ถนนหิน
คลุก หรือ เพื่อถมท่ี
บดอดัหินคลุกท า
ลานจอดรถ หิน
คลุก เราไดคุ้ณภาพ
ท่ีดีเหมาะกบัแบก
รับน ้าหนกั หิน
คลุกเรามีส่วนผสม
ของหินในปริมาณ
มากจึงมีความ
แขง็แรงเป็นพิเศษ 

  
       

-  สามารถรองรับ
น ้ า ห นั ก
รถยนต ์รถบรรทุก
ได ้ 
- น ้ าฝนซึมลงดิน
น ้าไม่ขงั 
- เกิดฝุ่ นละอองใน
หนา้แลง้   
 

ช่ ว ย ใ ห้
ก ล ม ก ลื น กั บ
ธรรมชาติท าให้
อ า ค า ร แ ล ะ
ตน้ไมดู้โดเด่น 

H หินเกลด็ นิยมใช้
ส าหรับรองชั้น
จราจร ถนนหิน
คลุก หรือ เพื่อถมท่ี
บดอดัหินคลุกท า
ลานจอดรถ หิน
คลุก เราไดคุ้ณภาพ
ท่ีดีเหมาะแก่ท า
พื้นท่ีตอ้งแบกรับ
น ้าหนกั หินคลุกมี
ส่วนผสมของหิน
ในปริมาณมากจึงมี
ความแขง็แรง  

  

-  สามารถรองรับ
น ้าหนกั
รถยนต ์รถบรรทุก
ได ้ 
- น ้ าฝนซึมลงดิน
น ้าไม่ขงั 
- เกิดฝุ่ นละอองใน
หนา้แลง้   
 

ช่วยให้
กลมกลืนกบั
ธรรมชาติท าให้
อาคารและ
ตน้ไมดู้โดเด่น 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) แสดงการเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน 
โซนพื้นท่ี รายละเอียด รูป ขอ้ดี-ขอ้เสีย หมายเหตุ 

I แผน่ทางเดิน
คอนกรีต  
มีความแขง็แรง
ทนทาน สะดวกใน
การขนยา้ยและการ
ใชป้ระโยชน์ 

 

 

สามารปรับเปล่ียน
ไดง่้าย 

ใชเ้ป็นแผน่
ทางเดินใน
การวางทาง
สัญจร
สะดวกต่อ
การจดัวาง 

  หินคลุก นิยมใช้
ส าหรับรองชั้น
จราจร ถนนหินคลุก 
หรือ เพื่อถมท่ีบดอดั
หินคลุกท าลานจอด
รถ หินคลุก เราได้
คุณภาพท่ีดีเหมาะ
กบัแบกรับน ้าหนกั 
หินคลุกเรามี
ส่วนผสมของหินใน
ปริมาณมากจึงมี
ความแขง็แรงเป็น
พิเศษ 
 

 

-  สามารถรองรับ
น ้าหนกั
รถยนต ์รถบรรทุก
ได ้ 
- น ้ าฝนซึมลงดิน
น ้าไม่ขงั 
- เกิดฝุ่ นละอองใน
หนา้แลง้   
 

ช่วยให้
กลมกลืน
กบั
ธรรมชาติ
ท าใหอ้าคาร
และตน้ไมดู้
โดเด่น 

     

 

4.4  แนวความคดิด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  
  ในพื้นท่ีโครงการเป็นแหล่งท่องเท่ียวการเกษตรมีผูม้าใช้บริการทุกวนัจึงจ าเป็นตอ้งมีส่ิง

อ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอต่อผูม้าใช้บริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ีนอกจากมี

ประโยชน์แลว้ยงัมีรูปทรงท่ีสวยงามมีรูปแบบหลากหลายตามความเหมาะสมกบัการใชง้านแต่ละ

ประเภทและท่ีส าคญัตอ้งมีความแขง็แรงทนทานปลอดภยัต่อผูม้าใชง้าน 
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ตารางที ่4.4  แสดงรายละเอียดดา้นวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ภาประกอบ รายละเอียด 

                

เกา้ก้ีนัง่พกัตามตน้ไมใ้หญ่ในโครงการ ช่วยใน
การประหยดัพื้นท่ีและจุดพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ 
มีรัศมีความกวา้ง 2 เมตร 

 

จุดรอรถรับส่งภายในโครงการเป็นศาลารอรถ

ริมบ่อน ้ าท่ีมีอากาศ ร่มร่ืน วสัดุมุงหลังคาท า

จากวสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 

ศาลามีขนาด 10x3 เมตร 

 

รูปแบบศาลาริมน ้ าของเจ้าของโครงการมี

แนวคิดให้กลมกลืนกบัธรรมชาติและใชว้สัดุท่ี

มีในทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์ ตวัศาลาท าจาก

ไมไ้ผ ่วสัดุมุงหลงัคาท าจากใบของตน้กุงท่ีมีอยู่

ในพื้นท่ี 

    

ศาลาอเนกประสงค์หลังคาแปเหล่ียมอยู่ตรง

กลางไร่ เป็นท่ีท ากิจกรรมต่างๆหรือศูนยอ์บรม

ให้ความรู้กับผูท่ี้สนใจ วสัดุท่ีท าจึงหาได้ใน

ทอ้งถ่ินและเขา้กบัธรรมชาติและสอดคลอ้งกบั

หลกัเกษตรแบบยัง่ยนื 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) แสดงรายละเอียดดา้นวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ภาประกอบ รายละเอียด 

           

สะพานไม้ไผ่ ข้ามบ่อน ้ าของโครงการ มี

แนวคิดการใช้วสัดุท่ีหาได้ง่ายในพื้นท่ี และ

สามารถท าได้เอง มีความเป็นธรรมชาติเข้า

กบัวถีิแบบเกษตรแบบยัง่ยืน่ 

 

4.5  แนวความคดิในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 

  โคมไฟนั้นมีหลายแบบแลว้แต่วสัดุประสงค์การใชง้าน โคมไฟโดยทัว่ๆ ไป สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น โคมไฟภายใน และ โคมไฟภายนอกโดยในการออกแบบ เราจะแน่นโคมไฟภายนอกท่ี 
สามารถกนัน ้าไดแ้ละมีความปลอดภยัต่อการสัมผสั โดยจะมีการติดตั้งไฟ 3 ประเภท คือ 
   4.5.1  โคมไฟสนาม 
             เป็นโคมไฟท่ีติดตั้งภายนอกอาคารท่ีติดตั้งบริเวณส่วนท่ีเป็นสนามหรือทางเดิน
เพื่อใหแ้สงสวา่งเวลากลางคือ มกันิยมใชก้บัหลาอด คอมแพคฟลูออเรสเซนต ์มีทั้งแบบเสาท่ีมีความ
สูงไม่มากจนไปถึงเสาท่ีมีความสูงประมาณ 3-5 เมตร 

 
ภาพที ่4.4 โคมไฟสนาม 
ทีม่า : http://www.community.akanek.com 
  4.5.2  โคมไฟ Flood Light (โคมฉาย) 
            เป็นโคมท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ใชส่้องอาคาร ในสามกีฬา หรือส่ิงท่ีตอ้งการให้

เห็นชดัเชนในเวลากลางคืน และเป็นโคมท่ีตอ้งใชก้บัหลอดประเภท HID ส่วนมากมนัจะเป็นหลอด

แสงจนัทร์และหลอดเมทลัฮาไลด ์และบางโคมจะใชก้บัหลอดทงัสเตนฮาฌลเจนแบบสองขั้ว ซ่ึงมี

ราคาถูกกวา่ หลอด HID แต่แสงท่ีไดจ้ะสวา่ง 
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            สูหลอด HID ไม่ได ้โคมแบบน้ีจะมีคุณสมบติัในการป้องกนัน ้าเขา้ภายในโคมไฟฟ้า

เน่ืองจากติดตั้งบริเวณนอกอาคาร 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.5  โคมไฟส่องตน้ไม ้
ทีม่า : http://community.akanek.com 
  4.5.3  โคมไฟถนน 
                      โคมไฟชนิดน้ีจะใช้ภายนอกอาคารบริเวณถนนท่ีตอ้งการความสว่างของแสง ซ่ึงมี
ให้เลือกทั้งแบบท่ีใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือท่ีใช้ใส่กับหลอด HID ซ่ึงมกัจะเป็นหลอด
โซเดียมความดนัต ่า หรือ โซเดียมความดนัสูงการติดตั้งจะตอ้งติดตั้งบนเสาไฟฟ้าหรือไม่ก็ตอ้งมีเสา
ไฟถนนเฉพาะโคมไฟถนน ซ่ึงการใช้งานภายนอกอาคารโคมไฟถนนจึงตอ้งมีคุณสมบติัในการ
ป้องกนัน ้าเขา้ภายในโคมไฟเป็นอยา่งดีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.6  โคมไฟส่องถนน 
ทีม่า : http://community.akanek.com   

 

4.6  แนวความคดิทางด้านการดูแลรักษา 
   การดูแลรักษางานภูมิทศัน์เป็นงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ภาพสวนมีความ
คงทนสวยงามและยดือายกุารใชง้านไดน้านข้ึน 
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   4.6.1  การดูแลรักษาแบบเกษตรอินทรียมี์ดงัน้ี 
            4.6.1.1  การป้องกนัและก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช 
             1)  การป้องกนัและก าจดัโดยวธีิกล (Mechanical Control) เช่น การใชมื้อจบั
แมลงมาท าลาย การใชมุ้ง้ตาข่าย การใชก้บัดกัแสงไฟ การใชก้บัดกักาวเหนียว เป็นตน้ 
               2)  การป้องกนัและก าจดัโดยวธีิเขตกรรม (Cultural Control) เช่น   การดูแล
รักษาแปลงใหส้ะอาด การหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกพืช การเก็บเก่ียวพืชเพื่อหลีกเล่ียง
การท าลายของโรคและแมลง การใชร้ะบบการปลูกพืช เช่น การปลูกพืชหมุนเวยีน การปลูกพืชแซม
การจดัการใหน้ ้า การใส่ปุ๋ยใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของพืชเพื่อลดการท าลายของโรคและ
แมลง 
              3)  การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชโดยชีวธีิ (Biological Control) คือการใช้
ประโยชน์จากแมลงศตัรูธรรมชาติ  

                          4)  การป้องกนัโดยใชพ้นัธ์ุพืชตา้นทาน (Host Plant Resistance) 
                          5)  การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชโดยใชส้มุนไพรต่าง ๆ 

ภาพที ่4.7 การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 
ทีม่า : http://www.thaicityfarm.com 
   ตวัเบียน (Parasite) ส่วนใหญ่หมายถึง แมลงเบียน (Parasitic Insects) ท่ีอาศยัแมลงศตัรูพืช

เพื่อการด ารงชีวิตและการสืบพนัธ์ุซ่ึงท าใหแ้มลงศตัรูพืชตายในระหวา่งการเจริญเติบโต 

   ตวัห ้ า ไดแ้ก่ ส่ิงมีชีวิตท่ีด ารงชีวิตโดยการกินแมลงศตัรูพืชเป็นอาหารเพื่อการเจริญเติบโต

จนครบวงจรชีวิต ตวัห ้ าพวกน้ีไดแ้ก่ สัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงัไดแ้ก่ สัตวปี์ก เช่น นก สัตวเ์ล้ือยคลาย 

เช่น งู ก้ิงก่าสัตว ์คร่ึงบกคร่ึงน ้า เช่น กบ ตวัห ้ าส่วนใหญ่ท่ีมีความส าคญัในการควบคุมแมลงและไร

ศตัรูพืชไดแ้ก่สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั เช่น แมงมุม ไรตวัห ้ า และตวัห ้ าส่วนใหญ่ได้แก่แมลงห ้ า 

(Predatory Insects) ซ่ึงมีมากชนิดและมีการขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็ว 

  เช้ือโรค ส่วนใหญ่หมายถึงจุลินทรียท่ี์ท าใหแ้มลงศตัรูพืชเป็นโรคตาย เช่น เช้ือไวรัสแบทที

เรีย รา โปรโตซวั ไส้เดือนฝอยท าลายแมลงศตัรูพืช 
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            4.6.1.2  วธีิการใหน้ ้าแก่พืชปลูก 

            การใหน้ ้าแก่พืชอาจท าไดห้ลายวธีิการท่ีจะเลือกวธีิใดวธีิหน่ึงจะตอ้งพิจารณา

ลกัษณะของภูมิประเทศ คุณสมบติัของดิน ลกัษณะของพื้นท่ีท่ีได้เตรียมไว ้พืชท่ีจะปลูก วิธีการ

เพาะปลูก เงินทุน ตลอดจนน ้ าตน้ทุนท่ีจะน ามาให้แก่พืช โดยทัว่ไปวิธีการให้น ้ า แบ่งออกเป็น 4 

แบบใหญ่ๆ ดว้ยกนัคือ การให้น ้ าแบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation) การให้น ้ าทางผิวดิน (Surface 

Irrgation) การใหน้ ้าทางใตผ้วิดิน (Subsurface Irrigation) และการใหน้ ้าแบบหยด (Drip Irrigation) 

  4.6.2  การใหน้ ้าแบบฉีดฝอย 

                      การชลประทานแบบน้ีจะให้น ้ าแก่พืชโดยการฉีดน ้ าจากหวัฉีดข้ึนไปในอากาศแลว้

ใหห้ยดน ้าตกลงมาเป็นฝอย โดยมีรูปทรงการแผก่ระกระจายของหยดน ้าสม ่าเสมอ และอตัราของน ้ า

ท่ีตกลงบนผิวดินมีค่าน้อยกว่าอตัราการซึมของน ้ าผ่านผิวดิน ระบบชลประทานแบบฉีดฝอยอาจ

แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั คือ 

            4.6.2.1 แบบติดตั้งอยูก่บัท่ี (Permanent System) 

            4.6.2.2 แบบเคล่ือนยา้ยไดเ้พียงบางส่วน (Semiportable System) 

             4.6.2.3  แบบเคล่ือนยา้ยไดท้ั้งหมด (Portable System) 

ภาพที ่4.8 การใหน้ ้าแบบฉีดฝอย 

ทีม่า : http://www.thaicityfarm.com 

  4.6.3  การใหน้ ้าทางผวิดิน 

                      การชลประทานแบบน้ีใหน้ ้าโดยการขงัหรือปล่อยใหน้ ้าไหลไปบนผวิดินและซึมลง

ไปในดินตรงบริเวณท่ีมีรากพืช การใหน้ ้าทางผวิดินอาจแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ดว้ยกนัคือ  

                      4.6.3.1  แบบให้น ้าท่วมผวิดินเป็นแปลงใหญ่ (Flooding) 

             4.6.3.2  แบบใหน้ ้าท่วมเฉพาะในร่องคู (Furrow) 

                                     ส าหรับวธีิการใหน้ ้าท่วมเป็นผนืใหญ่นั้น โดยปกติแลว้ตอ้งการอตัราการให้

น ้ามากกวา่แบบใหน้ ้าท่วมเฉพาะในร่องคู ในแปลงปลูกท่ีไม่มีความลาดเทจะตอ้งการอตัราการให้
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น ้ามากกวา่แปลงปลูกท่ีมีความลาดเทเพราะแปลงท่ีไม่มีความลาดเทน ้าจะไหลไปถึงจุดต่าง ๆ ใน

แปลงไดช้า้ ดงันั้นจะตอ้งให้น ้าดว้ยอตัราสูงเพื่อใหน้ ้าท่วมแผไ่ปทั้งแปลง หรือไหลจากหวัร่องไป

ถึงทา้ยร่องอยา่งรวดเร็ว การใหน้ ้ากบัแปลงลาดเท ถา้หากน ้าไหลไปถึงทา้ยแปลงแลว้จะตอ้งลด

อตัราการใหน้ ้าลง เพราะมิฉะนั้นน ้าจะไหลเลยทา้ยแปลงออกไป ท าใหเ้กิดการสูญเสียน ้ าโดยเปล่า

ประโยชน์ 

             4.6.3.3  ขอ้ดีของการใหน้ ้าทางผวิดิน คือ 

                           1)  สามารถใชไ้ดดี้กบัดินและพืชเกือบทุกชนิด 

                                      2)  มีความคล่องตวัสูง โดยสามารถใหน้ ้าแก่พืชในระยะเวลาอนัสั้น เม่ือ 

เปรียบเทียบกบัระยะเวลาท่ีไม่ไดใ้หน้ ้า เช่น อาจให้น ้าแก่พืช 10 วนัต่อคร้ัง โดยใชเ้วลาใหน้ ้าเพียง

วนัเดียวหรือสองวนั 

                                      3)  ถา้มีน ้าอยูแ่ลว้จะใหน้ ้าแก่พืชเม่ือไรก็ได ้โดยไม่ตอ้งอาศยัเคร่ืองมืออ่ืน ๆ 

ฉะนั้นความเสียหายของพืชอนัเน่ืองมาจากจดัหาน ้าใหไ้ม่ทนัจึงมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 

                                      4)  หากมีการออกแบบและใหน้ ้าท่ีเหมาะสม จะท าใหก้ารใหน้ ้ าแบบน้ีมี

ประสิทธิภาพสูงมาก 

             4.5.3.4  ขอ้เสียของการใหน้ ้าทางผวิดิน 

                                      1)  พื้นท่ีไม่ราบเรียบและลาดเทไม่สม ่าเสมอจะไม่เหมาะกบัการใหน้ ้าแบบ

น้ี 

                           2)  อาจเกิดการกดัเซาะแปลงข้ึนหากพื้นท่ีมีความลาดเทมาก 

                           3)  คนัดินและคูน ้าอาจเป็นส่ิงกีดขวางการท างานของเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

                           4)  ส่วนมากตอ้งการความรู้และแรงงานในการใหน้ ้าแบบน้ีค่อนขา้งสูง 

 

ภาพที ่4.9  การใหน้ ้าทางผวิดิน 

ทีม่า : http://www.thaicityfarm.com 

 

http://www.thaicityfarm.com/
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4.7  การอนุรักษ์น า้ไว้ใช้ในพืน้ที่ 
  น ้าท่ีใชส้ าหรับการเพาะปลูกพืช ซ่ึงถูกส่งมาจากแหล่งน ้าท่ีมีการเก็บในท่ีห่างไกลจากแปลง

ปลูกพืช จะมีการสูญเสียโดยการระเหย ร่ัวซึม ตลอดจนถูกวชัพืชน าไปใช้จ  านวนมากเช่นกนั การ

สูญเสียจะเพิ่มมากข้ึนตามระยะทางของแปลงปลูกกบัแหล่งน ้ า ดงันั้นจึงควรให้มีการใช้น ้ าให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะถึงแมว้า่จะไม่มีการสูญเสียน ้าในบริเวณแปลงปลูกไปมาก แต่การสูญเสีย

ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่เม่ือส่งน ้ าออกไปจากแหล่งกกัเก็บและคูคลองท่ีส่งน ้ าก็นับว่ามากอยู่แล้ว ในการ

ชลประทานแบบผิวดินบนพื้นท่ีมีความลาดเท จะมีน ้ าส่วนหน่ึง และค่อนขา้งมากท่ีไหลเลยทา้ย

แปลงออกไป กลายเป็นน ้ าผิวดิน ถา้หากน ้ าส่วนน้ีมีปริมาณมากพอก็ควรจะไดมี้การเก็บรวบรวม

น ามาใชอี้ก โดยการท าร่องระบายน ้ า น าน ้ าไปรวมไวท่ี้ต ่าสุดของพื้นท่ีแลว้ใช้เคร่ืองสูบกลบัมาสู่คู

ส่งน ้ าอีก ในกรณีการปลูกพืชท่ีต้องการให้มีการระบายน ้ าดี ก็อาจเลือกใช้พื้นท่ีและระบบการ

ชลประทานท่ีมีความลาดเทพอสมควรพร้อมกบัจดัระบบระบายน ้ าไวใ้ห้ดี หากพื้นท่ีมีความลาดเท

มาก เช่น ท่ีสูง อาจเลือกใช้ระบบชลประทานท่ีวางขวางกับเส้นชันความสูง เช่น แบบ contour 

furrow แต่ไม่ควรเลือกใช้ร่องคูท่ีมีทิศทางไปตามความลาดเทหลกั เพราะจะท าให้เกิดการกดัเซาะ

ในร่องอยา่งรุนแรง และโอกาสท่ีน ้าฝนจะซึมลงไปในดินเก็บไวใ้หพ้ืชใชไ้ดล้ดลง 

 

4.8  ก าหนดแบบแปลนทางเลอืก 2 ทางเลอืก 
  จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์ไร่ สุปราณี นั้นไดท้  าการออกแบบภูมิทศัน์
โดยให้เป็นแบบทางเลือก 2 ทางเลือกโดยในแต่ละทางเลือกจะมีการโปรแกรมการใชง้านไวต่้างกนั
ออกไปและจดัวางวสัดุตกแต่งวสัดุพืชพรรณท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่รูปแบบของสวนนั้นยงัคงเดิม
อยู ่ดงัภาพต่อไปน้ี 
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รูปแบบที ่1 
 

 
ภาพที ่ 4.10  แบบทางเลือกท่ี 1 
          4.8.1 สรุปแบบทางเลือกท่ี 1 
ขอ้ดี :   แบ่งพื้นท่ีใชส้อยรองรับกิจกรรมไดเ้หมาะสมและสามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดยทุกส่วนและ
เช่ือมโยงไดอ้ยา่งลงตวั 
ขอ้เสีย : การวางวสัดุพืชพรรณยงัมากเกินไปไม่มีท่ีนัง่ส าหรับผกัผอ่นและบางกิจกรรมสัญจรไม่
สะดวก  
ตวัอยา่งวสัดุ Hard Scape 
             4.8.11.   หอ้งน ้า                              4.8.18.   บา้นเจา้ของโครงการ 
             4.8.1.2.   ลานจอดรถ             4.8.1.9.   พื้นท่ีบา้นพกัและสวน  
             4.8.1.3.   ร้านคา้                              4.8.1.10. ศาลาหกเหล่ียม 
                         4.8.1.4.  ร้านอาหาร                        4.8.1.11. โรงเรือน  
             4.8.1.5.  ร้านกาแฟ                          4.8.1.12. โรงหมกัปุ๋ย 
             4.8.16.   ลานอเนกประสงค ์           4.8.1.13.  โรงคดัแยกขยะ  
             4.8.1.7.   ศาลาพกัผอ่น                   4.8.1.14.  แทง็คน์ ้า 
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รูปแบบที ่2 

ภาพที ่ 4.11  แบบทางเลือกท่ี 2 
          4.8.2 สรุปแบบทางเลือกท่ี 2 
ขอ้ดี :  แบ่งพื้นท่ีใชส้อยรองรับกิจกรรมไดเ้หมาะสมสามารถเขา้ใชง้านไดง่้าย และเลือกใชพ้รรณไม้
ท่ีเป็นธรรมชาติ และมีท่ีนัง่พกัผอ่นไวร้องรับมากข้ึน 
ขอ้เสีย : ความหนาแน่นของพืชพรรณหนา้แน่นเกินไปอาจท าให ้ดูแลไม่ทัว่ถึง   
ตวัอยา่งวสัดุ Hard Scape 
             4.8.2.1.  ทางเขา้โรงการ           4.8.2.8.  โรงคดัแยกขยะ 
                         4.8.2.2.  ลานจอดรถ                4.8.2.9.  ศาลาพกัผอ่น   
              4.8.2.3.  ร้านอาหาร                          4.8.2.10.  บา้นเจา้ของโครงการ   
                       4.8.2.4.  ร้านกาแฟ                             4.8.2.11.  พื้นท่ีบา้นพกัและสวน 
             4.8.2.5.  กระโจมไมเ้ล้ือย                   4.8.2.12. ศาลาหกเหล่ียม 
                         4.8.2.6.  ร้านคา้                                  4.8.2.13.  โรงหมกัปุ๋ย  
                         4.8.2.7.  หอ้งน ้า                         4.8.2.14.  แทง็คน์ ้า  
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4.9  ก าหนดเกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 
  4.9.1  จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโดยสามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑ์
ประเมินทางเลือก ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

           4.9.1.1.  ความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
             4.9.1.2.  องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ 
           4.9.1.3.  แนวคิดในการแบ่งพื้นท่ี 
             4.9.1.4.  แนวคิดในดา้นออกแบบพืชพรรณ 

  4.9.2  จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีในการออกแบบ สามารถสรุปเพื่อน าไปเป็นเกณฑใ์น
การประเมินทางเลือก ใหเ้กิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและผูใ้ช ้โดยสรุปเกณฑใ์นการประเมิน
ทางเลือกไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่4.5  เกณฑใ์นการประเมิน 
เกณฑใ์นการประเมิน แบบทางเลือกท่ี 1 แบบทางเลือกท่ี 2 

1. การจดัองคป์ระกอบต่างๆภายใน
โครงการ 

2 3 

2. การใชป้ระโยชน์ 2 3 

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรม 2 3 

4. ความสะดวกสบาย 1 2 

5. ความปลอดภยั 3 3 

รวม 10 14 

หมายเหตุ : ความเหมาะสมของระดบัการใหค้ะแนน 
   เหมาะสมมาก  3 
   เหมาะสม  2 
   เหมาะสมนอ้ย  1 
   ไมเ่หมาะสม  0 

  จากเกณฑ์มนการประเมินทางเลือกสามารถรวมคะแนนได้ดงัต่อไปน้ี แบบทางเลือกท่ี 1
คะแนนรวม 10 คะแนน แบบทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 11 คะแนน 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโรงการเป็นแบบทางเลือกท่ี 2 เน่ืองจาก
มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของผูใ้ช้มากท่ีสุด จึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการ
ออกแบบต่อไป 
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บทที ่5 
ผลงานการออกแบบ 

 

5.1  ขั้นตอนการน าเสนอผลงานการออกแบบ 

 
 
ภาพที ่5.1 บทน ำโครงกำร(Introduction)  
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ภาพที ่5.2 Site Analysis 
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ภาพที ่5.3 Site Analysis 
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ภาพที ่5.4 Site Analysis 
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ภาพที ่5.5 Main Concept 
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ภาพที ่5.6 Master Plan 
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ภาพที ่5.7 Hard Scape Concept 
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ภาพที ่5.8 Planting Plan 
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ภาพที ่5.9 Planting Plan 
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ภาพที ่5.10 Lighting Plan 
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ภาพที ่5.11 Elevation 
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ภาพที ่5.12 Section - Detail 
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ภาพที ่5.13 Detail 
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ภาพที ่5.14 Detail 
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ภาพที ่5.15 Detail 
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ภาพที ่5.16 Perspective 
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5.2  งานประมาณราคาภูมทิศัน์ 
  รำยละเอียดโครงกำรและงบประมำณส่ิงปลูกสร้ำงโครงกำรออกแบบภูมิทศัน์โครงกำรไร่ 
สุปรำณี ต ำบลหว้ยไร่ อ ำเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ 
ตารางที ่5.1 รำยกำรงบประมำณรำคำ 

ล ำดบั รำยกำร หน่วย จ ำนวน รำคำต่อหน่วย/บำท รวม(บำท) หมำยเหตุ 

1 ป้ำยหนำ้
โครงกำร 

ช้ิน 1 30,000 30,000 รำคำเหมำ 

2 ร้ำนอำหำร หลงั 1 1,000,000 1,000,000 รำคำเหมำ 

3 ร้ำนกำแฟ หลงั 1 200,000 200,000 รำคำเหมำ 

4 ซุม้ไมเ้ล้ือย ช้ิน 1 50,000 50,000 รำคำเหมำ 

5 ร้ำนคำ้ หลงั 4 10,000 10,000 รำคำเหมำ 

6 บำ้นเจำ้ของ
โครงกำร 

หลงั 1 1,000,000 1,000,000 รำคำเหมำ 

7 บำ้นพกัใหเ้ช่ำ หลงั 6 200,000 200,000 รำคำเหมำ 

8 สะพำนไมไ้ผ ่ สะพำน 2 10,000 20,000 รำคำเหมำ 

9 โรงปุ๋ย หลงั 1 200,000 200,000 รำคำเหมำ 

10 โรงรีไซเคิลร์
ขยะ 

หลงั 1 100,000 100,000 รำคำเหมำ 

11 โรงเพำะช ำ หลงั 1 30,000 30,000 รำคำเหมำ 

12 หอ้งน ้ ำ หลงั 3 200,000 600,000 รำคำเหมำ 

13 ศำลำพกัผอ่น หลงั 1 20,000 20,000 รำคำเหมำ 

14 ศำลำริมน ้ ำ หลงั 1 70,000 70,000 รำคำเหมำ 

15 ศำลำหก
เหล่ียม 

หลงั 1 400,000 400,000 รำคำเหมำ 

16 เสำไฟถนน ชุด 16 9,580 153,280  
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) รำยกำรงบประมำณรำคำ 

ล ำดบั รำยกำร หน่วย จ ำนวน รำคำต่อหน่วย/บำท รวม(บำท) หมำยเหตุ 

17 ไฟสนำม สูง 3 
ม. 

ชุด 35 28,000 980,000  

18 ไฟสนำมสูง l ม. ชุด 94 5,500 517,000  

19 ไฟส่องตน้ไม ้ ชุด 18 4,000 72,000  

20 แผน่ทำงเทำ้0 
60x0.30 ม. 

แผน่ 96 75 7200  

22 หินเกร็ดทำง
สญัจร 

ลบ.ม 5,790 400 2,316,000  

23 ทรำยหยำบ ลบ.ม 2,500 300 750,000  

24 ชุดมำ้นัง่ ชุด ชุด 3,500 17500  

           รวมงำนภูมิทศัน์ดำดแขง็   8,807,780  

ตารางที ่5.2 รำยกำรงบประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์ดำดอ่อน 

ล ำดบั รำยกำร หน่ว
ย 

ขนำด จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม 

น้ิว สูง/ม. 
1 ตน้กระโดน ตน้ 10 - 1 8,500 8,500 

  ตน้ 15 - 2 12,750 25,500 

2 ตน้แคนำ ตน้ 10 - 9 8,500 76,000 

 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
ตน้ประดู่องัสนำ 
ผกัหวำน 
ตน้เล่ียน 
ตน้มะหวด 
ตน้สะเดำ 
ตน้มะขำมป้อม 

ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 

6 
10 

  10 
4 
6 
6 
8 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
8 
5 
1 
1 
1 
1 

5,100 
8,500 
8,500 
3,835 
5,100 
5,100 
8,000 

5,100 
68,000 
65,000 

3,835 
5,100 
5,100 
8,000 

9 ตน้จิกน ้ ำ ตน้ 6 - 2 5,100 10,200 

10 ตน้ตะลิงปิง ตน้ 8 - 1 4.250 4,250 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) รำยกำรงบประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์ดำดอ่อน 

ล ำดบั รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม 

น้ิว สูง/ม. 
11 ตน้มะเฟือง ตน้ 4 - 2 6,800 13,600 
12 ตน้ข้ีเหลก็ ตน้ 6 - 4 2,900 11,600 
13 ตน้มะค่ำโมง ตน้ 6 - 1 5,100 5,100 
14 ตน้กระถิน ตน้ 4 - 1 5,000 5,000 
15 ตน้ขนุน ตน้ 8 - 4 1,700 6,800 
16 ตน้หมำกเม่ำ ตน้ 8 - 1 6,800 6,800 
17 ตน้กลว้ย ตน้ - - 3 50 150 
18 ตน้มะม่วง ตน้ 8 - 3 2,900 2,900 
19 ตน้มะขำม ตน้ 6 - 2 5,100 10,200 
  ตน้ 10 - 1 8,500 8,500 
  ตน้ 15 - 1 12,750 12,750 

20 ตน้หำงนกยงู
ฝร่ัง 

ตน้ 8 - 1 6,800 6,800 

21 ตน้ผกัหวำน
ป่ำ 

ตน้ 8 - 9 6,800 60,000 

22 ตน้ปีบ ตน้ 8 - 2 6,800 13,00 
23 ตน้จ ำปี ตน้ 8 - 1 5,525 5,525 
24 ตน้น ้ ำเตำ้ตน้ 

 
ตน้ 
ตน้ 

8 
6 

- 
- 

1 
1 

5,100 
6,700 

5,100 
6,700 

25 ตน้ชมพู
พนัธ์ุทิพย ์

ตน้ 8 - 8 6,800 54,00 

26 ผกัหวำนบำ้น ตน้ 8 - 7,200 15 108,000 
27 ตะไคร้ ตน้ ถุง 4 - 270 10 2,700 
28 เตยหอม ตน้ ถุง 4 - 900 10 9,000 
29 เดหลี ตน้ ถุง 4 - 540 12 6,400 
30 เฟิร์นฮำวำย ตน้ ถุง 4 - 405 12 6,075 
31 
32 
 

33 
 

ใบเงิน 
หนวด
ปลำหมึก 
ขิงแดง 

ตน้ 
ตน้ 

 
ตน้ 

ถุง 4 
กถ. 6 

 
กถ. 12 

 

- 
- 
 
- 

630 
8,400 

 
210 

 

15 
20 
 

200 
 

9,450 
16,800 

 
42,000 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) รำยกำรงบประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์ดำดอ่อน 

ล ำดบั รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม 

น้ิว สูง/ม. 
34 ล้ินกระบือ ตน้ กถ.6 - 6,650 20 133,00 
35 คริสติน่ำ ตน้ กถ.6 70 ซม. 9,100 90 819,00 
36 กระเจียว ตน้ กถ.6 - 1,575 20 31,500 
37 พดัโบก ตน้ กถ.6 - 5,950 20 119,000 
38 ชะพลู ตน้ ถุง 4 - 7,920 12 95,040 
39 กระถิน ตน้ ถุง 4 - 540 10 5,400 
40 

 
กำบ
หอยแครง 

ตน้ ถุง 4 - 6,750 10 67,500 

42 หญำ้
นวลนอ้ย 

ตร.ม. - - 4,253 14 59,542 

 รวมงำนภูมิทศันด์ำดอ่อน  1,530,487 

 

ตารางที ่5.3  สรุปรำยกำรงบประมำณรำคำ 

รำยกำร    รำคำ/หน่วย รวม 

  

รวมงำนภูมิทศันด์ำดแขง็      8,807,780 

รวมงำนภูมิทศันด์ำดอ่อน      1,530,487 

รวมงำนภูมิทศันด์ำดแขง็และดำดอ่อน 10,338,267 

ค่ำด ำเนินกำรของรำคำรวมงำนภูมิทศัน์ 6% 620,296.02 

ก ำไร 10.5% ของรำคำรวมงำนภูมิทศัน ์ 1,033,826.7 

ภำษีเงินได ้3% ของรำคำรวมงำนภูมิทศัน ์ 310,148.01 

รวมรำคำงำนภูมิทศัน+์ค่ำด ำเนินงำน+ก ำไร+ภำษีเงินได ้ 12,302,522.10 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (Vat)  7% 861,176.547 

                                                                                                                 รวมรำคำทั้งส้ิน 
(สิบสองลำ้นหน่ึงแสนหกหม่ืนสำมพนัส่ีหกร้อยเกำ้สิบแปดบำทหกร้อยส่ีสิบเจ็ดสตำงค)์ 

13,163,698.647 
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บทที ่6 

บทสรุป 
 

6.1  บทสรุป 

  โครงการออกแบบภูมิทศัน์ ไร่ สุปราณี ตั้งอยู่ท่ี ต  าบลห้วยไร่ อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวดั

ชยัภูมิ มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 19 ไร่ เป็นลกัษณะพื้นท่ีวา่งเปล่า ปัจจุบนัมีการใชป้ระโยชน์ในการ

ท าไร่มนัส าประหลงัจ านวน 5 ไร่ ท าเป็นร้านกาแฟและพื้นท่ีให้เช่าขายของจ านวน 1 ไร่ พื้นท่ีรอ

การพฒันาอีก 13 ไร่ ซ่ึงพื้นท่ีทั้งหมดเป็นกรรมสิทธ์ิพื้นท่ี(โฉนด)ของเจา้ของโครงการน าเนินงาน

มาแลว้ 10 ปี โดยตั้งอยู่ท่ีดา้นทิศใตข้องอุทยานแห่งชาติภูแลนคาหรือติดกบัถนนทางหลวงชนบท

สาย 201 ชยัภูมิ-ภูเขียวในช่วงหลกักิโลเมตรท่ี 30  

  ปัจจุบนัคุณสุปราณี ตนัชวลิต (เจา้ของโครงการ) มีความประสงค์ท่ีจะพฒันาพื้นท่ีภายใน

โครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวทางด้านการเกษตรและสถานท่ีพกัผ่อนซ้ือขาย

สินคา้ทางการเกษตรช่วยให้คนในชุมชนมีงานท าและรายไดเ้พิ่มข้ึน โดยเจา้ของโครงการมีความ

ตอ้งการจดัท าพืชผกัแบบปลอดสารพิษโดยพึ่งพาหลกัการเกษตรแบบยัง่ยนืมาใชใ้นพื้นท่ีและมีการ

จดัการแบบ Community มาใชจ้ดัการกบักิจกรรมภายในพื้นท่ี โดยให้สอดคลอ้งกบัการอยูร่่วมกนั

กับธรรมชาติโดยใช้หลักการแบบ Permaculture โดยมีหลักการแบบพึ่ งพาอาศัยกันระหว่าง

ธรรมชาติและมนุษยแ์ละไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์

สูงสุดเพื่อใชพ้ฒันาฟ้ืนฟูพื้นท่ีโครงการอยา่งย ัง่ยนื 

  ในพื้นท่ีโครงการมีการก าหนดประเภทของผูม้าใช้บริการเป็นประเภทต่างๆเพื่อให้เกิด

ความเหมาะสมกบักิจกรรมภายในโครงการและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อสามารถท่ีจะ

รองรับกบับุคคลท่ีเขามาใชใ้นพื้นท่ี โดยมีการแบ่งกลุ่มคนตามการใชง้านเป็น 3 ประเภทคือ    

1. ประชาชนทัว่ไป 2. นกัท่องเท่ียว 3. คนในชุมชน ในแต่ละประเภทจะมีการท ากิจกรรมและการ

สนบัสนุนจากโครงการต่างกนัแต่มีผลท่ีไดรั้บเหมือนกนัโดยท่ีบุคลท่ีเขา้มาใชใ้นพื้นท่ีสามมารถน า

ความรู้จากในพื้นท่ีไปปรับใช้กบัการด าเนินชีวิตของตวัเองได้ ทางพื้นท่ีโครงการได้แบ่งการใช้

พื้นท่ีตามการใชง้านดงัน้ี 

          6.1.1  ประชาชนทัว่ไป ใช้งานในส่วนพื้นท่ีบา้นพกัหรือส่วนแปลงเกษตรให้เช่า ท่ีมี

ความต้องการท่ีจะเข้ามาดูแลพืชผกัผลไม้ท่ีตวัเองปลูกตลอดจนถึงการเก็บเก่ียวโดยมีการแบ่ง

ผลผลิตให้กบัประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้มาเช่าพื้นท่ีไดผ้ลผลิตท่ีตวัเองปลูกและดูแล 90% อีก 10% ตอ้ง



175 

 

ส่งใหก้บัทางโครงการน าไปแปรรูปเพื่อจ าหน่ายหรือจะขาย 90% ท่ีเหลือใหก้บัร้านคา้ของโครงการ

ก็ได ้

           6.1.2  นกัท่องเท่ียว จะเป็นผูท่ี้มาใชใ้นพื้นท่ีชัว่คราวจะมีการใชง้านในส่วนของพื้นท่ี

ร้านค้าร้านอาหาร เลือกซ้ือสินค้าหรือพืชผกัปลอดสารพิษหรือเข้าไปศึกษาหาความรู้เก่ียวกับ

การเกษตรทีแปลงสาธิตร่วมท ากิจกรรมระยะสั้นเช่นการเพาะปลูก การท าปุ๋ย รวมไปถึงเทศกาลเก็บ

เก่ียวตามฤดูกาลเพื่อเป็นรายไดใ้หก้บัโครงการ 

            6.1.3  คนในชุมชน ท่ีมีความตอ้งการอยากมีส่วนร่วมและหารายไดก้บัโครงการโดย

โครงการจะมีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเกษตรในด้านต่างๆ และการท าเกษตรในการ

เพาะปลูก ดูแลพืชผกันาไร่ต่างๆตลอดจนถึงการเก็บเก่ียวและท าปุ๋ยไวใ้ช้ภายในโครงการ โดย

โครงการมีการจดัการผลผลิตท่ีได้จะถูกส่งไปให้กบัร้านคา้ของโครงการเพื่อน าไปแปรรูปและ

บริโภค 90% ส่วนคนในชุมชนท่ีเขา้มาท าในพื้นท่ีจะไดผ้ลผลิตและเมล็ดพนัธ์ุต่างๆทั้งหมด 10% 

เพื่อน ากลบัไปบริโภคแจกจ่ายและเพาะปลูกเพื่อเป็นรายไดเ้สริมใหก้บัครอบครัว 

 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
  ในการท าโครงการท าปัญหาพิเศษในคร้ังน้ีอาจจะมีขอ้มูลตกหล่นขาดหายไปบา้งเน่ืองจาก

มีเวลาในการสืบคน้ค่อนขา้งจ ากดัและมีปัญหาบา้งเล็กน้อยแต่ทางผูจ้ดัท าไดมี้ความพยายามท่ีจะ

สืบคน้ขอ้มูลในทุกดา้นท่ีเก่ียวกบัการจดัท าโครงการอย่างเต็มท่ีเพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลเพื่อมาใช้อา้งอิง

อย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุดก่อนจะน ามาจดัท ารูปเล่มโดยในการหาขอ้มูลบางส่วนได้จากการ

สัมภาษณ์ของคนในพื้นท่ีบางส่วนและเจา้ของโครงการเพียงคร้ังเดียวเพราะมีการเดินทางท่ีค่อนขา้ง

ไกลจึงมีอุปสรรคในการท างานท าให้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ไม่เพียงพอและเวลาค่อนขา้งจ ากดัท า

ใหก้ารหาขอ้มูลบางอยา่งไม่ครบถว้นตามตอ้งการ 
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                                         โรงเรียนลาดเคลา้พิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

 ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

    สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์  

                                            สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 

                                            คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

                                            มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

   สถานท่ีติดต่อ              9  ซอย 8 แยก 4 หมู่ 2 ถนนรามอินทรา เขตบางเขน  

                                            แขวงอนุสาวรีย ์กรุงเทพมหานคร10220  

                                           โทรศพัท ์08-0266-5641 

 

 

 



 

 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

 

   ช่ือ นางสาวศุภลกัษณ์ รสชุ่ม 

   เกิด 21 กุมภาพนัธ์ 2537  

  

 

   การศึกษา 

 ปีการศึกษา  2548   จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

    โรงเรียนวดัป่ามุนี จงัหวดัอ่างทอง 

 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

    โรงเรียนสตรีอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 

 ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                                         การศึกษานอกระบบ จงัหวดัอ่างทอง 

 ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

    สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์  

                                            สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 

                                            คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

                                            มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

   สถานท่ีติดต่อ              86/1 หมู่ 5 ต าบลอินทประมูล อ าเภอโพธ์ิทอง 

                                           จงัหวดัอ่างทอง  14120   

                                           โทรศพัท ์09-0634-3514 
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