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บทคดัย่อ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลคลองหลวง มีเน้ือ

ท่ี 15 ไร่ มีพื้นท่ีรับผิดชอบจ านวน 1 ต าบล   หมู่บา้น คือหมู่ 1-  ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดั ปทุมธานี  ซ่ึงโรงพยาบาลคลองหลวงมีขอบเขตความรับผิดชอบประกอบด้วย หมู่บา้น

จดัสรรจ านวน 5 โครงการ โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 3 แห่ง โรงเรียนระดบัประถมศึกษาจ านวน 

4 แห่ง สถาบนัราชมงคลคลองหกจ านวน 1 แห่ง และ ฑณัฑสถานวยัหนุ่มกลางจ านวน 1 แห่ง 

โรงพยาบาลคลองหลวงเป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับความรับผิดชอบจากกระทรวงสาธารณสุข เป็น

โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ทั้งน้ีโรงพยาบาลคลองหลวงไดมี้แนวโครงการโรงพยาบาลสีเขียว จึงตอ้ง

ท าการศึกษาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ และท าแบบสอบถามจากผูม้าใช้บริการ เพื่อน าขอ้มูลมา

พิจารณาในการออกแบบโครงการ  ใหต้รงตามศกัยภาพของพื้นท่ีและตรงตามความตอ้งการผูใ้ช ้จึง

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาออกแบบภูมิทศัน์ ในการศึกษาพื้นท่ีโครงการท าให้ทราบถึงปัญหาของ

พื้นท่ีโครงการ เช่น กิจกรรมเดิมในพื้นท่ี  และขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีต่างๆ เม่ือศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพ

ของพื้นท่ีโครงการแลว้สามารถแบ่งพื้นท่ีเป็น Zone ในโครงการไดด้งัน้ี     

 พื้นท่ีโซน A ในพื้นท่ีส่วนน้ีจะอยูท่างทิศตะวนัตกของโครงการ  ติดกบัทางเขา้หลกัของ

โรงพยาบาล บริเวณหน้าตึกควบคุมโรค  จากปัญหาของพื้นท่ีท่ีไดว้ิเคราะห์ไดท้  าการออกแบบภูมิ

ทศัน์ในจุดน้ีเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองแสงแดด  ลม  และท่ีพกัคอยของผูม้าใชบ้ริการ   
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พื้นท่ีโซน B พื้นท่ีส่วนน้ีจะอยูห่นา้อาคารฉุกเฉิน ในบริเวณน้ีจะพบปัญหาเร่ืองการสัญจร

ผา่นสวนหยอ่ม ท าให้สวนหยอ่มเสียหาย มีการออกแบบจดัภูมิทศัน์ให้เกิดความสวยงาม และเพิ่ม

ทางสัญจร            

 พื้นท่ีโซน C พื้นท่ีส่วนน้ีจะอยูด่า้นหนา้ของโรงพยาบาล เป็นลานน ้ าพุ พื้นท่ีตรงน้ีใชเ้ป็น

ลานพกัผอ่นของผูม้าใชบ้ริการ  ดว้ยสภาพของพื้นท่ีมีการใชง้านหลายประเภท เช่น กิจกรรมท าบุญ

ประจ าปี  งานปีใหม่ เราจึงไดท้  าการออกแบบใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมและความตอ้งการผูใ้ช ้  

 พื้นท่ีโซน D พื้นท่ีส่วนน้ีอยูร่ะหวา่งตึกผูป่้วยนอกใหม่และตึกผูป่้วยในใหม่ จะเป็นโซนท่ี

เหมาะแก่การออกแบบภูมิทศัน์ผสมผสานกบัพืชสมุนไพร และผกัสวนครัว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู ้

มาใชบ้ริการ          

 พื้นท่ีโซน E ตามลกัษณะการใช้สอยโซน E จะอยู่ทางฝ่ังทิศเหนือของโครงการ จะเป็น

โซนส าหรับพกัผอ่นและปลูกพืชสมุนไพรและผกัสวนครัว  ท่ีเป็นเมนูอาหาร เป็นพื้นท่ีท่ีให้ความรู้

และพกัผอ่นต่อผูม้าใชบ้ริการ 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
 ในการจดัท าปัญหาพิเศษโครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไวไ้ดด้ว้ยค าแนะน า และความกรุณาอยา่งสูงจาก ดร.สุกญัญา ชยัพงษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหา
พิเศษ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูล แนวความคิดทางด้านต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการท าปัญหา
พิเศษ ท าให้ขา้พเจา้รู้จกัอุปสรรคต่างๆ ท าให้รู้จกังานจริง รู้จกัผูอ่ื้นรอบดา้น รู้จกัความอดทน รู้จกั
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ จนสามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณอาจารยว์ีระยุทธ นาคทิพย ์อาจารพิศาล ตนัสิน  และ
อาจารยทุ์กท่านในสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า และให้ขอ้คิดท่ีดี
ต่างๆมากมาย เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษ และช่วยเหลือในดา้นอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้น
การจดัภูมิทศัน์ รวมถึงนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือในดา้นแรงใจ
และแรงกาย จนท าให้ผลงานส าเร็จลุล่วงไปได้ ท่ีส าคญัท่ีสุดขอขอบพระคุณโรงพยาบาลคลอง
หลวงท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ให้ใชส้ถานท่ีในการเรียนรู้งาน ขอขอบคุณฝ่ายงานช่างมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่ีสนับสนุนดา้นอุปกรณ์ และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆท่ีให้ขอ้มูล 
ดงันั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นก าลงัใจและให้การสนบัสนุนดา้น
งบประมาณในการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เป็น
ทั้งก าลงัใจท่ีดีต่อกนัเสมอมา และคอยเป็นแรงลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษา ในการท า
ปัญหาพิเศษจนลุล่วงตามวตัถุประสงค ์จนถึงวนัน้ี วนัท่ีขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาคร้ังน้ี และรวมถึงผู ้
ท่ีไม่ไดก้ล่าวมา ณ ท่ีน้ีดว้ย ขอขอบพระคุณค่ะ/ครับ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
โรงพยาบาลคลองหลวงตั้งอยู่เลขท่ี 40 หมู่ท่ี 7  ต าบล คลองหก  อ าเภอ คลองหลวง   

จงัหวดั ปทุมธานี  เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลคลองหลวงเปิดท าการวนัท่ี 4 
มกราคม  2537  มีเน้ือท่ี 15 ไร่ มีพื้นท่ีรับผิดชอบจ านวน 1 ต าบล 8 หมู่บา้น คือหมู่ 1-8 ต าบล คลอง
หก อ าเภอ คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี  ซ่ึงโรงพยาบาลคลองหลวงมีขอบเขตความรับผิดชอบ
ประกอบด้วย หมู่บา้นจดัสรรจ านวน 5 โครงการ โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 3 แห่ง โรงเรียน
ระดบัประถมศึกษาจ านวน 4 แห่ง สถาบนัราชมงคลคลองหกจ านวน 1 แห่ง และ ฑณัฑสถานวยั
หนุ่มกลางจ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลคลองหลวงเป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับความรับผิดชอบจาก
กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  

โรงพยาบาลคลองหลวงมีอาคารท่ีสามารถรองรับผูป่้วย 2 หลงั คืออาคารผูป่้วยนอก 1 หลงั 

อาคารผูป่้วยในจ านวน 1 หลงั ศูนยป์ฏิบติัการควบคุมโรค และบา้นพกัแพทย ์ปัจจุบนัไดท้  าการ

สร้างตึกผูป่้วยเพิ่มข้ึนอีก 2 หลงั   โรงพยาบาลคลองหลวงเป็นพื้นท่ีรองรับผูป่้วยจ านวนมาก สภาพ

อาคารและพื้นท่ีโดยรอบในโรงพยาบาลเป็นอาคารท่ีเก่ามาก พื้นท่ีใช้สอยรอบนอกไม่เหมาะกบั

สภาพท่ีผูป่้วยได้ใช้ประโยชน์  โดยสภาพพื้นท่ีแล้วบริเวณอาคารผูป่้วยไม่มีพื้นท่ีนั่งพกัส าหรับ

ผูป่้วย องค์ประกอบของตน้ไมก้็มีน้อย พื้นท่ีโรงพยาบาลเป็นลานคอนกรีตจึงส่งผลต่อความร้อน

ของอากาศ ในโรงพยาบาลคลองหลวงมีพื้นท่ีส าหรับจดักิจกรรมในบริเวณเดียวกบัท่ีพกัผ่อนของ

ญาติผูป่้วย เช่น กิจกรรมวนัปีใหม่ และกิจกรรมตกับาตรประจ าปี  ในส่วนของอาคารผูป่้วยในมีท่ี

ส าหรับญาติพกัผอ่นเพียงในอาคารเท่านั้นไม่มีท่ีนัง่บริเวณใตต้น้ไมเ้ลย  ดว้ยสภาพเหล่าน้ีท าให้เป็น

ส่วนบัน่ทอนของสุขภาพจิตของผูป่้วยโดยตรง รวมทั้งญาติผูป่้วยและพนกังานในโรงพยาบาลดว้ย 

โรงพยาบาลคลองหลวงเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบกบัภยัน ้าท่วมในปี พ.ศ.2554 ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการ

ฟ้ืนฟู และโรงพยาบาลคลองหลวงก็ไดมี้โครงการ “ วนัผา้ป่าตน้ไม ้เพื่อโรงพยาบาล ’’ เพื่อปรับ

พื้นท่ีโรงพยาบาลใหมี้พื้นท่ีสีเขียว ( Green  Hospital ) สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีน่าดูร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ 

เป็นศูนย์สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับบุคลากร และประชาชนท่ีมาใช้บริการใน

โรงพยาบาล และเป็นส่วนช่วยประหยดัพลงังานลดโลกร้อน  

ดังนั้ น จึงได้มีการออกแบบพื้นท่ีภูมิทัศน์โดยรอบของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการจัด

องค์ประกอบของพื้นท่ีในโรงพยาบาล เพื่อท่ีจะให้ญาติผูป่้วย บุคลากรในโรงพยาบาล และผูป่้วย



 
 

2 
 

เองมีพื้นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ท าให้สภาพจิตใจของผูป่้วยดีข้ึน  พื้นท่ีจะได้มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงาม และเป็นการใชป้ระโยชน์สูงสุด 

 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
  1.2.1  เพื่อศึกษาหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล

ภายใตแ้นวคิด  Green  Hospital         
        1.2.2  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพ พฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ช้
โครงการ         
        1.2.3  เสนอโครงการออกแบบภูมิทศัน์โรงพยาบาลคลองหลวง ต าบลคลองหก  อ าเภอคลอง
หลวง    จงัหวดัปทุมธานี  
 

1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 

1.3.1 การเขา้ถึงโครงการ 

  การเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการนั้นท าได ้2 วธีิคือ 
  1.3.1.1  รถประจ าทาง โดยถนนสายแรกคือ ถนนรังสิต-นครนายก เลียบคลอง รถโดยสาร

ประจ าทาง 1156    และอีกเส้นทางคือ ถนนคลองหลวง คลองหา้ รถโดยสารประจ าทาง ขนัธ์-หนอง
เสือ 
              1.3.1.2  รถยนตส่์วนตวั โดยมาตามถนนรังสิต-นครนายก เลียบคลอง มาทางมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขบัตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร หรือมาตามถนนถนนคลองหลวง 
คลองหา้โดยจุดสังเกตจะอยูท่ี่วดัหตัสารเกษตรแลว้เล้ียวขวาไปประมาณอีก 1 กิโลเมตร    
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ทางเขา้โครงการ เส้นทางถนนรังสิต-นครนายก เลียบคลอง 

ทางเขา้โครงการ เส้นทางถนนคลองหลวง-คลองหา้ 

 
ภำพที ่1.1  การเขา้ถึงโครงการ 

1.3.2  ขอบเขตการศึกษา 
             พื้นท่ีโครงการตั้งอยู่บนทางหลวงชนบท 4001 เลขท่ี 30 หมู่ 7 ต าบลคลองหก 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เป็นสถาบนัสมทบ

ฝึกสอนแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลคลองหลวงได้รับความรับผิดชอบจากกระทรวง

สาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ มีพื้นท่ีโดยรวมทั้ งหมด 24,000 ตารางเมตร หรือ

ประมาณ 15 ไร่  พื้นท่ีแห่งน้ีเป็นพื้นท่ีใหน้นัทนาการและรองรับผูป่้วยทัว่ไป 

        รัศมีการให้บริการและรองรับผูป่้วยโรงพยาบาลคลองหลวง ซ่ึงเป็นโรงพยาบาล

ชุมชนของรัฐแห่งน้ี มีพื้นท่ีรับผดิชอบจ านวน 1 ต าบล 8 หมู่บา้น คือหมู่ 1-8 ต าบล คลองหก อ าเภอ 

คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี  ซ่ึงโรงพยาบาลคลองหลวงมีขอบเขตความรับผิดชอบประกอบดว้ย 

หมู่บา้นจดัสรรจ านวน 5 โครงการ โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 3 แห่ง โรงเรียนระดบัประถมศึกษา

จ านวน 4 แห่ง สถาบนัราชมงคลคลองหกจ านวน 1 แห่ง และ ฑณัฑสถานวยัหนุ่มกลางจ านวน 1 

แห่ง 
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ภำพที ่1.2  แสดงขอบเขตการศึกษา 

  

1.3.3  ขอบเขตพื้นท่ีการออกแบบ 

                    พื้นท่ีโรงพยาบาลคลองหลวงตั้งอยู่บนทางหลวงชนบท 4001 เลขท่ี 30 หมู่ 7 ต าบล

คลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง มีพื้นท่ี 24,000 

ตารางเมตร หรือประมาณ 15 ไร่ 

         ทิศเหนือ  ติดกบัท่ีวา่งรก 

         ทิศใต ้  ติดกบัถนนและหอพกั 

         ทิศตะวนัออก ติดกบัท่ีวา่งและทุ่งนา 

         ทิศตะวนัตก ติดกบัท่ีวา่ง 
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ภำพที ่1.3  แสดงขอบเขตพื้นท่ีการออกแบบ 
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ภำพที ่1.4  แสดงพื้นท่ีโดยรวมของโครงการ 

 

1 12 

2 

4 
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8 

7 
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จุดท่ี 1 ศูนยป์ฏิบติัการควบคุมโรค 

                                                                                          

 

 

 

 

ภำพที ่1.5  แสดงศูนยป์ฏิบติัการควบคุมโรค 

จุดท่ี 2 อาคารผูป่้วยนอก (ตึกเก่า) 

 

ภำพที ่1.6  แสดงอาคารผูป่้วยนอก (ตึกเก่า) 

จุดท่ี 3 อาคารผูป่้วยนอก (ตึกใหม่) 

 

ภำพที ่1.7  แสดงอาคารผูป่้วยนอก (ตึกใหม่) 
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จุดท่ี 4 ลานน ้าพุหนา้โรงพยาบาล 

 

ภำพที ่1.8  แสดงลานน ้าพุหนา้โรงพยาบาล 

จุดท่ี 5 บริเวณอาคารผูป่้วยในตึกเก่า 

 

ภำพที ่1.9  แสดงบริเวณอาคารผูป่้วยในตึกเก่า 

 

ภำพที ่1.10  แสดงบริเวณระหวา่งอาคารผูป่้วยกบัทางเดิน 
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จุดท่ี 6 หอ้งเคร่ืองมือช่าง โรงซกัฟอก หอ้งครัว 

 

ภำพที ่1.11  แสดงหอ้งเคร่ืองมือช่าง โรงซกัฟอก หอ้งครัว 

จุดท่ี 7 ระบบประปา 

 

ภำพที ่1.12  แสดงระบบประปา 

จุดท่ี 8 บริเวณทางเดินหลงัอาคารผูป่้วย 

 

ภำพที ่1.13  แสดงบริเวณทางเดินหลงัอาคารผูป่้วย 
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จุดท่ี 9 บา้นพกัแพทยแ์ละแฟลต 

 

ภำพที ่1.14  แสดงบา้นพกัแพทยแ์ละแฟลต 

จุดท่ี 10 อาคารผูป่้วยในตึกใหม่ 

 

ภำพที ่1.15  แสดงอาคารผูป่้วยในตึกใหม่ 

จุดท่ี 11 หนา้ป้ายทางเขา้โรงพยาบาล 

 

ภำพที ่1.16  แสดงหนา้ป้ายทางเขา้โรงพยาบาล 
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จุดท่ี 12 อาคารบ าบดั 

 

ภำพที ่1.17  แสดงอาคารบ าบดั 

 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ       
 1.4.1  เขา้ใจถึงหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล
ภายใตแ้นวคิด   Green  Hospital         

1.4.2  ทราบถึงลกัษณะทางกายภาพ วิเคราะห์พฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ช้
โครงการ  

1.4.3  สามารถน าเสนอโครงการการออกแบภูมิทศัน์ และลงมือท าจริงในพื้นท่ีโครงการ
โรงพยาบาลคลองหลวง ต าบลคลองหก  อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

 

1.5  วธิีด ำเนินงำน   
1.5.1  ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาลจากหนังสือ

เอกสารส่ือสารเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี  
          1.5.1.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล

ภายใตแ้นวคิด   Green  Hospital  
          1.5.1.2  ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ 
          1.5.1.3  ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั 
1.5.2  ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

                    1.5.2.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ี 
           1)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
           2)  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ     

                                  3)  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
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                                  4)  ศึกษาพืชพรรณเดิม 
                                      5)  ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีเดิม 
                                      6)  ศึกษาขอ้มูลสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
                                      7)  ศึกษากิจกรรมท่ีตอ้งจดัในแต่ละเดือน(เทศกาลต่างๆในพื้นท่ี) 
                                      8)  ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
                                      9)  ศึกษาลกัษณะทศันียภาพและมุมมอง 
 1.5.2.2  ขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้
             1)  ประเภทจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 
                                      2)  พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
          1.5.3  การสรุปขอ้มูล 
 1.5.3.1  สรุปลกัษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 1.5.3.2  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี จากพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ช ้
 1.5.3.3  ก าหนดลกัษณะของกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ี และแกไ้ข
ปัญหาพื้นท่ี   
          1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
  1.5.4.2  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ  
         1.5.4.3  ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 
          1)  แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
                                   2)  แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
                                   3)  แนวความคิดดา้นงานสถาปัตยกรรม 
                                   4)  แนวความคิดดา้นระบบสัญจร 
                                   5)  แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
                                   6)  แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
                                   7)  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์  
  1.5.4.4  เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
  1.5.4.5  สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 
  1.5.4.6  เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
  1.5.4.7  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางท่ีดีท่ีสุด  
  1.5.4.8  เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
  1.5.4.9  แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
  1.5.4.10  แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 
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  1.5.4.11  แสดงรูปทศันียภาพต่างๆ 
  1.5.4.12  ท าการประเมินราคา        
        1.5.5  ขั้นตอนในการประเมินผลและสรุปผล 
  1.5.5.1  สรุปผลการออกแบบ 
  1.5.5.2  น าเสนอผลการออกแบบ 
  1.5.5.3  ขอ้เสนอแนะ  
        1.5.6  จดัท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนกำรศึกษำ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบักำรออกแบบภูมทิศัน์ในสถำนพยำบำลจำกหนังสือ

เอกสำรส่ือสำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทีเ่กีย่วข้องกนัพืน้ที ่

-ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบสถานพยาบาล 

-ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ีบริการ 

-ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั 
 

ศึกษำข้อมูลเกีย่วกบัสภำพพืน้ที ่

-ศึกษาท่ีตั้งโครงการ   

-ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ   

-ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 

-ศึกษาพืชพรรณเดิม   

-ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างเดิม 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 

1. ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ      

2. ก าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ   

3. ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ                           

-แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน                          

-แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็             

-แนวความคิดดา้นงานสถาปัตยกรรม           

-แนวความคิดดา้นระบบสญัจร       

-แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก      

-แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง       

-แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน ์      

4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด       

5. สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ       

6. เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ       

7. สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 

8. เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย      

9. แสดงแบบแปลนรายละเอียด                    

10. แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น                     

11. แสดงรูปทศันียภาพต่างๆ     

12. ท าการประเมินราคา   

สรุปข้อมูล 

  -สรุปลกัษณะพ้ืนท่ี ปัญหาและแนวทางการ

แกไ้ขปัญหา 

  - สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี จาก

พฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ช ้

  - ก าหนดลกัษณะของกิจกรรมท่ีเหมาะสมตาม

ขั้นตอนในกำรประเมนิผลและสรุปผล 

-สรุปผลการออกแบบ 

- น าเสนอผลการออกแบบ 

-ขอ้เสนอแนะ 

จดัท ารูปเล่ม 

ภำพที ่1.18  ขั้นตอนในการศึกษา 



 
 

บทที ่2  
ศึกษาข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบภูมทิัศน์โรงพยาบาล 

 
 โรงพยาบาล เป็นสถาบนัท่ีให้การดูแลผูป่้วยภายใตก้ารดูแลโดยตรงของแพทย์  การแพทย์
ไดเ้ร่ิมเขา้มาสมยัอยธุยา โดย ดร.บรัดเลย ์ และ ดร.เฮาส์ เป็นทั้งแพทยแ์ละนกัวิทยาศาสตร์สาขาเคมี 
ฟิสิกส์ ชีววทิยาศาสตร์ ต่อมารัชกาลท่ี 5 ไดท้รงสร้างศิริราชพยาบาล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของ
ประเทศไทย  และหลงัจากนั้น รัชกาลท่ี 6 ไดท้รงก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ข้ึนมาตามล าดบั 
ในปัจจุบนัมีโรงพยาบาลเกิดข้ึนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในการควบคุมโดยรัฐบาลและ
โรงพยาบาลแบบเอกชน ซ่ึงในความแตกต่างของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนนั้นเราจะไดศึ้กษา
ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 

2.1  การศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบโรงพยาบาล 
 หลงัจากท่ีทางการแพทยไ์ดเ้ขา้มาในประเทศไทยแลว้   ไดมี้การก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งแรก
โดยรัชกาลท่ี 5  คือ โรงพยาบาลศิริราช   และมีการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ข้ึนโดยสมยั
รัชกาลท่ี 6 และมีการก่อตั้งโรงพยาบาลข้ึนมาเร่ือยๆชนิดของโรงพยาบาลจะไดถู้กแบ่งออกเป็นดงัน้ี   
(อวยชยั วฒิุโฆสิต, 2551) 

2.1.1  ชนิดของโรงพยาบาล  
2.1.1.2  โรงพยาบาลรัฐบาล จะข้ึนตรงกบัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็น

โรงพยาบาลประจ าจงัหวดัหรืออ าเภอต่างๆ มีหลากหลายระดบัตามขีดความสามารถ ไดแ้ก่ 

1)  โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค เป็นโรงพยาบาลในสังกัดส านักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข และเป็นโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัหรืออ าเภอต่างๆ มีหลากหลายระดบั
ตามขีดความสามารถ เช่น โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ธนบุรี โรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี 

2)  โรงพยาบาลส่วนกลาง สังกดักระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลาง และจะ
ข้ึนตรงต่อกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข เช่น สถาบนัธญัญารักษ ์สถาบนัโรคผวิหนงั 

       3)  โรงพยาบาลศูนย ์เป็นโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข     โดย

เป็นโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัประจ าภูมิภาค เช่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลระยอง 

                                       4)  โรงพยาบาลทัว่ไป เป็นโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข    โดย
เป็นโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัทัว่ไปหรือโรงพยาบาลประจ าอ าเภอขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาล
พระนัง่เกลา้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
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            5)  โรงพยาบาลชุมชน  เป็นโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข   โดย
เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอทัว่ไป  มีจ านวนเตียง 10 - 120 เตียง เช่น โรงพยาบาลคลองหลวง 

            6)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เดิมนั้นคือสถานีอนามยั หรือศูนย์

สุขภาพชุมชน เป็นสถานพยาบาลประจ าต าบลสังกดักระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินโดยเกือบทั้งหมดจะไม่รับผูป่้วยใน และไม่มีแพทยท์  างานอยู่เป็นประจ า แต่จะอาศยั

ความร่วมมือกบัแพทยใ์นโรงพยาบาลชุมชน 

2.1.1.3  โรงพยาบาลเอกชน  เป็นโรงพยาบาลท่ีจดัตั้งโดยเอกชน มีทั้งท่ีเป็นบริษทั

จ ากัด และบริษทัมหาชนจ ากัด  โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้าน เช่น 

โรงพยาบาลทางดา้นโรคตา โรงพยาบาลทนัตกรรม เป็นตน้ บางแห่งก็มีมากกว่าหน่ึงแห่งในกลุ่ม

บริษทัเดียวกนั เช่น โรงพยาบาลยนัฮี โรงพยาบาลเวชธานี 

2.1.2  หลกัการออกแบบโรงพยาบาล 

           2.1.2.1  ฝ่ายวินิจฉยัและบ าบดัรักษา อยูท่างเขา้ใหญ่ จะตอ้งเป็นจุดเด่น มองเห็นได้

ง่าย เป็น APPROACH จากภายนอกสู่ตัวอาคาร และส่วนในบริเวณน้ีจะต้องเข็นรับผูป่้วยท่ี

จ าเป็นตอ้งใชบ้ริการในทนัที และจากจุดเทียบเขา้ตวัอาคารโดยไม่เปียกฝน 

           2.1.2.2  บริเวณท่ีจอด เจา้หนา้ท่ีควรอยูใ่กล้ๆ  เพื่อมองเห็นผูป่้วยอยา่งรวดเร็ว 

           2.1.2.3  บริเวณประตูทางเขา้  มีพรมส าหรับตดัฝุ่ นไม่ให้เขา้ตวัอาคาร ประตูควรเป็น

กระจกใสเพื่อสะดวกในการเขา้ออก 

           2.1.2.4  งานระบบต่างๆ มีระบบไฟ ระบบประปา ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ควรมีการ
จดัการและออกแบบใหถู้กตอ้งตามหลกัการ 

         โครงการออกแบบภูมิทศัน์โรงพยาบาลคลองหลวง เป็นการออกแบบภูมิทศัน์ของ
โรงพยาบาลระดบัชุมชน ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ หลกัการออกแบบโรงพยาบาลในระดบั
น้ี เราตอ้งพิจารณาจากผูใ้ชง้านไม่วา่จะเป็น พนกังาน ผูป่้วย และญาติผูป่้วย รวมถึงผูท่ี้มาติดต่อใน
โรงพยาบาล เกณฑใ์นการออกแบบ ควรเป็นในลกัษณะของการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนั และไม่กีดขวางต่อ
ระบบสาธารณูปโภค 
 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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2.2  หลกัการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะ 

 เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการเป็นโรงพยาบาล ซ่ึงถือว่าเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ดังนั้ นจึงได้น า

หลักการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ มาประกอบการออกแบบภูมิทัศน์โรงพยาบาลคลองหลวง  

หลักการออกแบบพื้นท่ีสาธารณน้ีเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม 

ผูอ้อกแบบตอ้งวิเคราะห์พื้นท่ี รายละเอียดโครงการ การวิเคราะห์นั้นจะช่วยให้ผูอ้อกแบบเขา้ใจใน

พื้นท่ีไดดี้ข้ึน โดยในการวางผงัท่ีดี ผูอ้อกแบบควรค านึงถึงพื้นท่ี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ (วิมล

สิทธ์ิ หรยางกลู, 2526) 

2.2.1  ผงัท่ีตอบสนองผูใ้ช ้

2.2.1.1  ผงัท่ีผูใ้ชพ้ื้นท่ีทุกกลุ่ม สามารถท ากิจกรรมท่ีตนเองตอ้งการไดอ้ยา่งดี และ

ความตอ้งการทางดา้นจิตใจในดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ การมีพื้นท่ีพอเหมาะกบักิจกรรมมีส่ิงอ านวยความ

สะดวก หรืออุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมนั้นๆ  ส่วนทางดา้นจิตใจไดแ้ก่ การมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม

กบักิจกรรม ซ่ึงแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนมีความเฉพาะตวั และความเป็นส่วนตวั ในการท ากิจกรรม

ต่างๆ 

2.2.1.2  ผงัท่ีสามารถกระจายการใชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งทัว่ถึงพื้นท่ีทุกส่วนของผงั  ควรให้

ผูใ้ช้กระจาย และใช้ไดอ้ย่างทัว่ถึง ไม่กระจุกตวั หรือแออดัอยู่บริเวณใดบริเวณหน่ึง ซ่ึงปกติแล้ว

สวนสาธารณะแต่ละแห่ง จะมีกิจกรรมมากกวา่หน่ึงอยา่งข้ึนไป  ยกเวน้สวนสาธารณะขนาดยอ่มท่ี

มีกิจกรรมไม่มากเพียง 1-2 ประเภท โดยเน้นการใช้ส่วนของพื้นท่ีแบบเขม้ขน้  หรืออาจเป็นแบบ

ผอ่ยคลายอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียวก็เป็นได ้

2.2.1.3  ผงัท่ีให้ความสุนทรียะภาพแก่ผูม้าใชพ้ื้นท่ี จึงจ าเป็นตอ้งให้สวนสาธารณะ

นั้นเกิดความสวยงาม สะอาด มีระเบียบ ใหผู้ท่ี้ใชเ้ม่ือเขา้มาแลว้เกิดความสบายใจปลอดโปร่ง  ความ

สวยงามของพื้นท่ีจดัให้มีท่ีหมายตา ภูมิสัญลกัษณ์ ( Landmark ) ไวบ้ริเวณจุดท่ีเหมาะสม เช่น ลาน

น ้าพุ  

2.2.1.4  ผงัท่ีเอ้ือต่อการจดัการจดัการ การดูแลรักษาในการวางแผนระยะยาว การวาง

พื้นฐานดา้นการจดัการ การวางผงัและการออกแบบ จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงซ่ึงการดูแลรักษาไว้

เป็นอยา่งดีนั้น จะมีส่วนช่วยใหง้านทั้งสองดา้นน้ีง่ายมากข้ึน และท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากข้ึนเม่ือโครงการเปิดใหส้าธารณะชนเขา้ใช ้
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           2.2.1.5  ผงัท่ีสนบัสนุนหลกัการของโรงพยาบาล ส าหรับโครงการท่ีมีความตอ้งการ
เฉพาะ  ตวัอย่างเช่น โครงการท่ีมีการวางแผนด้านงานอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือหลกัการด้านให้
ความรู้ ซ่ึงในปัจจุบันจะพบว่าบางโครงการมีกิจกรรมนันทนาการเข้ากับโครงการเหล่านั้ น         
เช่น  พิพิธภณัฑ์    สวนพฤกษศาสตร์      สวนสัตว ์        เป็นตน้        โดยผูอ้อกแบบควรจะศึกษา
หลกัการของแต่ละโครงการ ค านึงถึงลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีหลายๆดา้น  และตอ้งค านึงถึงความรู้สึก
ของผูใ้ชบ้ริเวณ    

จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผังท่ีตอบสนองผู ้ใช้จะเห็นได้ว่าในพื้นท่ีหน่ึงจะมีการ
ให้บริการส าหรับท ากิจกรรม แต่ประเภทของผงัจะแบ่งได้เป็นผงัท่ีใช้ส าหรับทุกกลุ่มและ
ตอบสนองต่อการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี มีทั้งแบบเป้นกลุ่มคนและเฉพาะตวั ความเป็นส่วนตวั ใน
การออกแบบนั้นจะตอ้งค านึงถึงการจดัท าผงัเป็นอย่างดีเพื่อท่ีจะท าให้ผูใ้ช้เกิดความประทบัใจ ไม่
แออัดในการใช้พื้นท่ี มีความสวยงาม สะอาด มีระเบียบ และต้องสอดคล้องกับหลักการของ
โรงพยาบาล    

2.2.2  หลกัการออกแบบเพื่อตอบสนองผูใ้ชพ้ื้นท่ี     
            ในการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะตอ้งศึกษาขอ้มูลของผูใ้ช้ และตอ้งสอดคล้องกับ
หลักการของโรงพยาบาล จะท าให้การออกแบบโครงการสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นการตอบสนองต่อผูใ้ชใ้นกลุ่มต่างๆ มีการจดักิจกรรมในพื้นท่ีได ้และผูท่ี้
เขา้มาใชแ้ลว้เกิดความสบายใจ สะดวกในการดูแลรักษาในระยะยาว 
 2.2.2.1  การไม่เกิดความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มผูใ้ชพ้ื้นท่ี ผูใ้ชส้วนสาธารณะ โดยมาก
มกัเป็นคนหลายประเภทท่ีเขา้มาใช้พื้นท่ีร่วมกนั จะสังเกตว่าคนบางประเภทท่ีใชพ้ื้นท่ีร่วมกนัได ้
แต่บางประเภทก็ไม่สามารถใช้พื้นท่ีร่วมกนัได ้เช่น  กลุ่มวยัรุ่นกบักลุ่มผูสู้งอายุโดยกลุ่มผูสู้งอายุ
มกัจะหลีกเล่ียงและไม่อยากใชส้ถานท่ีพกัผอ่นร่วมกนั โดยผูอ้อกแบบควรจะมีการค านึงถึงวา่กลุ่ม
คนท่ีมาใชส้ถานท่ีมีกลุ่มใดบา้งและแต่ละกลุ่มเหล่านั้นสนใจกิจกรรมใด และในพื้นท่ีเดียวกนักลุ่ม
คนจะรวมใชพ้ื้นท่ีต่อเน่ืองกนัไดห้รือไม่อยา่งไร 

 2.2.2.2  การมีอาณาเขตครอบครอง  คือ พื้นท่ีท่ีถูกครอบครองโดยบุคคลหรือกลุ่ม
คน เช่น ในแง่ของพื้นท่ีสวนสาธารณะก็มีความรู้สึกถึงการมีอาณาเขตครอบครองไดเ้ช่นเดียวกนั
กลุ่มคนท่ีใช้บริเวณใดบริเวณหน่ึงเป็นประจ าจะท าให้ผูอ่ื้นรู้สึกว่าท่ีนั้นๆเป็นของคนนั้นหรือเป็น
ของกลุ่มคนนั้นๆ 

 2.2.2.3  ความเป็นส่วนตวัทฤษฎีพื้นท่ีเฉพาะ ตวัไม่วา่มนุษยห์รือสัตวมี์ฉนวนอยูร่อบ
ตวัเองตลอดเวลา ฉนวนท่ีวา่น้ีคือการแสดงออกและปฏิกิริยาเวลาท่ีมีบุคคลอ่ืนเขา้มาใกล้ๆ   หาก
มีคนคนหน่ึงนั่งอยู่ท่ีม้านั่งยาวตัวหน่ึงเม่ือมีอีกคนเข้ามานั่งในบริเวณเดียวกัน ถ้ามีระยะห่าง
พอเหมาะคนท่ีนัง่อยู่เดิมจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆ   แต่เม่ือใครคนหน่ึงคนใดเขา้มานัง่ใกล้ๆ คนท่ีนัง่อยู่
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เดิมจะเร่ิมมีปฏิกิริยา นัน่หมายถึง  ไดมี้การล ้าเขา้ไปในฉนวน หรือพื้นท่ีเฉพาะตวัของคนๆแรกแลว้  
ฉนวนดัง่กล่าวมีอยูร่อบตวัของมนุษยทุ์กๆคนขนาดนั้นจะไม่แน่นอน  ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆ 

2.2.2.4  ความตอ้งการของผูใ้ชด้า้นบรรยากาศ     ผูใ้ชส้วนสาธารณะมีความตอ้งการ
ในเร่ือง บรรยากาศภายในสวน   ซ่ึงบรรยากาศนั้นควรจะเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การ
เล่นกีฬา  ควรมีพื้นท่ีโปร่ง  การนัง่พกัผอ่น   ควรจะให้ความเป็นส่วนตวัไดดี้ สภาพอากาศมีความ
เหมาะสมกบัความสบายของมนุษย ์ไม่มองเห็นภาพท่ีไม่พึงประสงค ์

2.2.2.5  ความปลอดภยัของผูใ้ช้พื้นท่ีสาธารณะ      ท าให้ผูใ้ชเ้กิดความรู้สึกสบายใจ
ในการใชส้ถานท่ีมากยิง่ข้ึน    ความปลอดภยัในสวนสาธารณะจ าแนกไดเ้ป็นความปลอดภยัในดา้น
ร่างกาย และความปลอดภยัจากอาชญากรรม   เช่น  การไม่ถูกท าร้ายร่างกาย  การไม่ถูกชิงทรัพย ์
การออกแบบและท าสวนสาธารณะ จึงมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งสร้างความมัน่ใจให้เกิดข้ึนต่อ
ผูใ้ช ้

2.2.2.6  ความรู้สึกดา้นความสวยงาม    ความสวยงามของสวนสาธารณะเป็นส่วน
ส าคญัส่วนหน่ึง ท่ีผูอ้อกแบบไม่ควรท่ีจะละทิ้ง   เพราะความสวยงามของสถานท่ีท าให้ผูใ้ช้รู้สึก
สบาย   และก่อใหเ้กิดความระมดัระวงัในการใชส้ถานท่ี ไม่ท าใหส้ถานท่ีเกิดความเสียหาย 

 การออกแบบพื้นท่ีสาธารณะเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ  ตอ้งเขา้ใจสภาพของผูใ้ชพ้ื้นท่ี 
ซ่ึงหลกัการออกแบบตอ้งเน้นผูใ้ช้พื้นท่ีทุกกลุ่มท่ีสามารถท ากิจกรรมได ้ โดยขนาดพื้นท่ีนั้นควร
เหมาะสมกบักิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวก ผูใ้ชพ้ื้นท่ีสามารถมีการกระจายไดท้ัว่ถึงทุกพื้นท่ี 
ไม่มีความแออดั ในพื้นท่ีการออกแบบ ควรมีความสวยงาม สะอาด มีระเบียบ เม่ือท าการออกแบบ
พื้นท่ี ควรตอ้งดูแลรักษาไดใ้นระยะยาว และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบโรงพยาบาล เช่น 
การวางแผนดา้นงานอนุรักษ์ธรรมชาติ   ลกัษณะของพื้นท่ีไม่เกิดความขดัแยง้ของกลุ่มผูใ้ช้ เช่น 
กลุ่มคนอาวโุส  กลุ่มคนวยัรุ่น  ซ่ึงในการออกแบบตอ้งค านึงดว้ยวา่ การมีอาณาเขตครอบครองของ
ผูใ้ช้บริเวณนั้นเป็นประจ า ผูใ้ช้ท่ีรู้สึกว่าพื้นท่ีนั้นเป็นท่ีเฉพาะตวั เช่น การออกแบบพื้นท่ีนัง่ควรมี
ระยะห่าง เพราะคนเราจะมีปฏิกิริยาเฉพาะตวั หรือเรียกว่า  “ฉนวน” หากมีคนนัง่ใกลก้็จะรู้สึก
ระแวง  ส่ิงท่ีส าคญัคือ ความตอ้งการในดา้นบรรยากาศท่ีทุกคนมกัใชใ้นบริเวณนั้น และเกิดความ
ประทบัใจ เกิดความปลอดภยั จากการใชบ้ริการพื้นท่ีสาธารณะ 
 

2.3  การออกแบบพืน้ทีนั่นทนาการ 

 เน่ืองจากโรงพยาบาลตอ้งการสร้างคุณภาพท่ีดีให้กบัผูใ้ชบ้ริการ และทางโรงพยาบาลเขา้
มามีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลในการออกแบบ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของโรงพยาบาลจึงได้
ศึกษาหลกัการออกแบบพื้นท่ีนนัทนาการเพื่อประกอบการออกแบบต่อไป 
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 2.3.1  ความหมายของนนัทนาการ 
           นนัทนาการเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นต่อมนุษยทุ์กคน หรือเป็นกิจกรรมท่ีมนุษยก์ระท า 
และแสดงออกตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลตามตามความชอบ   และความพอใจของผูน้ั้นในเวลา
วา่ง  (จามรี อาระยานิมิตรสกุล, 2542) 
 2.3.2  ความมุ่งหมายของนนัทนาการ 

           2.3.2.1  เพื่อให้มนุษยเ์กิดความพึงพอใจ  จากความตอ้งการพื้นฐานของตนเองทั้งท่ี
มนุษยเ์รานั้นจะมีความตอ้งการพื้นฐานอยู่หลายอย่างด้วยกนัและกิจกรรมจะช่วยให้มนุษยไ์ดรั้บ
ความพึงพอใจจากการเขา้ร่วมแลว้ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยไ์ด ้

           2.3.2.2  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของคนใหเ้กิดความสมบูรณ์  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
จากการท่ีกิจกรรมนนัทนาการเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัการเคล่ือนไหวต่างๆของร่างกายและผลของ
การเคล่ือนไหวส่งผลใหร่้างกายแขง็แรงและท าใหสุ้ขภาพจิตดีตามไปดว้ย 

           2.3.2.3  เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจากการท างาน      เพราะสภาพปัจจุบนัมนุษย์

เราต้องคร ่ าเคร่งกับการท างาน เพื่อหาเงินมาเล้ียงตนเอง     และครอบครัวประกอบกับมนุษย์

โดยมากต้องท างานกับเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกลทุกช่วงเวลาตอ้งท างานแข่งกับตนเอง และผูอ่ื้น   

กิจกรรมการนนัทนาการ   นบัวา่มีบทบาทท่ีส าคญัในการลดความเครียด รวมถึงช่วยให้เกิดความ

เบิกบานทางอารมณ์ 

             2.3.2.4  เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตในครอบครัวมีความสุขมากยิ่งข้ึน    เม่ือสมาชิกใน

ครอบครัวมีโอกาสอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา   ซ่ึงปัจจุบนัค่อนข้างเป็นไปได้ยาก   ท าให้

ครอบครัวขาดความอบอุ่น ในการนันทนาการจะมุ่งเห็นความส าคัญในครอบครัวโดยสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกภายในครอบครับในเวลาวา่ง 

             2.3.2.5  ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นพลเมืองท่ีดี   โดยการนนัทนาการ    เป็นกิจกรรมท่ี

ช่วยสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีให้ผูร่้วมเป็นอย่างดี ให้ผูเ้ขา้ร่วมปฏิบติัตามกฎ และระเบียบ  

เสียสละเพื่อส่วนรวม 

2.3.3  ประเภทของกิจกรรมนนัทนาการ 

           กิจกรรมนนัทนาการมีหลายประเภท เพื่อใหบุ้คคลเขา้ร่วมท า กิจกรรมไดต้ามความ
สนใน ดงัน้ี 
           2.3.3.1  การฝีมือและศิลปหตัถกรรม (Arts and crafts) เป็นงานฝีมือหรือส่ิงประดิษฐ์
ต่าง ๆเช่น การวาดรูป งานแกะสลกั งานป้ัน การประดิษฐ์ดอกไม ้เยบ็ปักถกัร้อย ท า ตุ๊กตาประดิษฐ์
ขา้วของเคร่ืองใช ้และงานศิลปะอ่ืน ๆ 
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           2.3.3.2  เกมส์ กีฬา และกรีฑา (Games, sport and track and fields) กิจกรรม
นนัทนาการประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กีฬากลางแจง้ 
(Outdoor Games) ไดแ้ก่ กีฬาท่ีตอ้งใชส้นามกลางแจง้ เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอลและกิจกรรม
กลางแจง้อ่ืน ๆ กีฬาในร่ม (Indoor Games) ไดแ้ก่ กิจกรรมในโรงยิมเนเซียม หรือในห้อง
นนัทนาการ เช่น แบดมินตนั เทเบิลเทนนิส หมากรุก ฯลฯ 
          2.3.3.3  ดนตรีและร้องเพลง (Music) เป็นกิจกรรมนนัทนาการท่ีให้ความบนัเทิง 
ดนตรีเป็นภาษาสากลท่ีทุกชาติทุกภาษาสามารถเขา้ใจเหมือนกนั แต่ละชาติแต่ละทอ้งถ่ินจะมีเพลง
พื้นบา้นของตนเอง และเคร่ืองดนตรีพื้นบา้น เราสามารถเลือกไดต้ามความสนใจไม่วา่จะเป็นสากล
หรือพื้นบา้น 
         2.3.3.4  ละครและภาพยนตร์ (Drama) เป็นนนัทนาการประเภทให้ความรู้ความบนัเทิง 
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพจริงของสังคมยคุนั้น ๆ 
         2.3.3.5  งานอดิเรก (Hobbies) เป็นกิจกรรมนันทนาการท่ีช่วยให้การด าเนิน
ชีวติประจ าวนั มีความสุขเพลิดเพลิน งานอดิเรกมีหลายประเภท สามารถเลือกไดต้ามความสนใจ 

         2.3.3.6  กิจกรรมทางสังคม (Social activities) เป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มคนในสังคมร่วมจดั
ข้ึน โดยมี จุดมุ่งหมายเดียวกนั เช่น การจดัเล้ียงปีใหม่ งานเล้ียงวนัเกิด กานฉลองในโอกาสพิเศษ
ต่าง ๆ 

         2.3.3.7  เตน้ร า ฟ้อนร า (Dance) เป็นกิจกรรมท่ีใชจ้งัหวะต่าง ๆ เป็นกิจกรรมท่ีให้
ความสนุกสนาน เช่น เตน้ร า พื้นเมือง การร า ไทย ร า วง นาฏศิลป์ ลีลาศ 

         2.3.3.8  กิจกรรมนอกเมือง (Outdoor activities) เป็นกิจกรรมนนัทนาการนอกสถานท่ี 
ท่ีให้โอกาสมนุษยไ์ดเ้รียนรู้ธรรมชาติ ไดพ้กัผอ่น เช่น การอยูค่่ายพกัแรม ไปท่องเท่ียวตามแหล่ง
ธรรมชาติ 

        2.3.3.9  ทศันศึกษา (Field trip) เพื่อศึกษาศิลปวฒันธรรม    ตามวดัวาอารามหรือศึกษา
ความกา้วหนา้ในดา้นต่าง ๆ ในนิทรรศการหรืองานแสดงต่าง ๆ 

        2.3.3.10  กิจกรรมพูด เขียน อ่าน ฟัง (Speaking Writing and Reading) การพูด เขียน 
อ่าน ฟัง ท่ีนบัวา่เป็นกิจกรรมนนัทนาการ  

       2.3.3.11  กิจกรรมอาสาสมคัร (Voluntary Recreation) เป็นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ท่ี
บุคคลเขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันา และกิจกรรมอาสาสมคัรต่าง ๆ 

การออกแบบพื้นท่ีนนัทนาการ นอกจากจะเป็นกิจกรรมท่ีมนุษยก์ระท าแลว้เกิดความพึง
พอใจจากการเขา้ร่วมในพื้นท่ี ในการเขา้ร่วมพื้นท่ีนั้นสามารถสร้างเสริมสุขภาพผูใ้ช้ให้เกิดความ
สมบูรณ์ ไม่ว่าจะทางร่างกาย และจิตใจ สามารถผอ่นคลายความเครียดจากการท างาน ส่งเสริมให้
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ชีวิตในครอบครัวมีความสุขมากยิ่งข้ึน กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างความ
รับผดิชอบต่อผูใ้ช ้เช่น การท าตามกฎ การเสียสละเพื่อส่วนรวม ประเภทกิจกรรมนนัทนาการก็เป็น
ส่วนส่งเสริมในการออกแบบพื้นท่ีนนัทนาการ โดยกิจกรรมนั้นสามารถปฏิบติัไดต้ามความสนใจ 
เช่น การฝีมือและศิลปหตัถกรรม  เกมส์ กีฬา และกรีฑา ดนตรีและร้องเพลง ละครและภาพยนตร์ 
งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม เตน้ร า ฟ้อนร า กิจกรรมนอกเมือง ทศันศึกษา กิจกรรมพูด เขียน อ่าน 
ฟัง กิจกรรมอาสาสมคัร จะเห็นไดว้า่ประเภทของกิจกรรมมีความหลากหลาย  แต่การจดัสรรพื้นท่ี
นั้นสามารถท าไดโ้ดยการดึงกิจกรรมท่ีสามารถใชพ้ื้นท่ีท าร่วมกนัในพื้นท่ีเดียวกนัไดเ้ราก็ดึงมาไว้
ในพื้นท่ีเดียวกนั กิจกรรมอาจจะจดัในเวลาท่ีต่างกนัก็ได ้ เป็นการท าให้ง่ายต่อการออกแบบพื้นท่ี
ส าหรับกิจกรรมนนัทนาการ 
 

2.4  การใช้พชืพรรณในโรงพยาบาล 

    โรงพยาบาลเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีผูค้นมาใชบ้ริการจ านวนมาก และเป็นแหล่งของเช้ือ

โรค สารพิษต่างๆ การป้องกนัหรือก าจดัสารพิษนั้น สามารถก าจดัไดโ้ดยวิธีต่างๆ แต่ส าหรับงาน

ดา้นภูมิทศัน์แลว้ส่ิงท่ีจะช่วยไดคื้อ การเลือกใชว้สัดุดาดอ่อนทั้งการจดัสร้างภูมิทศัน์และให้ความรู้

แก่ผูส้นใจ  ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาประกอบด้วยพืชสมุนไพรในชีวิตประจ าวนัพืชท่ี

สามารถดูดสารพิษและการจดัพืชพรรณเพื่อควบคุมสภาพแวดลอ้มดงัรายละเอียด 

   2.4.1  พืชสมุนไพรในชีวติประจ าวนั      

              พืชสมุนไพรมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงการน าพืชพรรณท่ีเป็น

สมุนไพรมาใช้นั้นมีมานานแลว้  แต่จะต่างกนัท่ีการน ามาใช้ และคุณประโยชน์  ในการศึกษาใน

หวัขอ้น้ี  เก่ียวกบัสมุนไพรกบัสาธารณสุขมูลฐานซ่ึงเป็นความเป็นมาของสมุนไพร นอกจากน้ีแลว้ 

เป็นการศึกษาความรู้ทั่วไปของสมุนไพร  ประเภทของสมุนไพร และการน าสมุนไพรไปใช้

ประโยชน์ตามกระบวนการต่างๆ ซ่ึงจะไดศึ้กษาดงัรายละเอียด 

             2.4.1.1  สมุนไพรกบัสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย   

               จิตระพี บวัผนั (2548) กล่าวว่า การสาธารณสุขมูลฐานไดถู้กก าหนดให้

เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายดา้นสาธารณสุขระดบัชาติ เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2522 ดว้ยมุ่งหวงัท่ีจะ

ครอบคลุมและเป็นธรรมในดา้นการจดับริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ประกอบกบักระแสโลกท่ีมี

การเปล่ียนแปลงปรัชญาสาธารณสุขจากการแกปั้ญหาสุขภาพอนามยัของประชาชน โดยวิธีทาง

การแพทยแ์ต่อยา่งเดียว มาสู่วถีิทางสาธารณสุขและกระบวนการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
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                           นับตั้งแต่แผนพฒันาสาธารณสุข ฉบบัท่ี 4/2520-2524 ถึงแผนพฒันา

สาธารณสุข ฉบบัท่ี 8/2540-2544 รัฐบาลไดมี้นโยบายสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรและ

การแพทยแ์ผนไทยอยา่งต่อเน่ือง โดยมีกลวิธีในการพฒันาสมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทยในงาน

สาธารณสุขมูลฐาน เช่น การสนับสนุนและพฒันาวิชาการและเทคโนโลยีพื้นบ้าน อันได้แก่ 

การแพทยแ์ผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย สมุนไพรและเทคโนโลยีพื้นบา้น เพื่อใช้

ประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพของชุมชน สนบัสนุนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง

โดยใช้สมุนไพร การแพทยพ์ื้นบา้น การนวดไทยในระดบับุคคล ครอบครัวและชุมชนให้เป็นไป

อย่างถูกต้อง ให้สามารถปรับมาประสานกับการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบนัได้ ซ่ึงในการพฒันา

ดงักล่าว สมุนไพรนบัเป็นเทคโนโลยีพื้นบา้นท่ีส าคญัประการหน่ึงในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง

ของประชาชนชาวไทย และเป็นวทิยาการท่ีเหมาะสมในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

                           ทั้งน้ี เน่ืองจากสมุนไพรเป็นส่ิงท่ีคุน้เคยกบัชีวิตประจ าวนัของคนไทยมา

นานและเป็นส่ิงท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน โดยเราสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ อยา่งมากมาย 

แนวทางการน าสมุนไพรมาใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานจึงตอ้งเน้นให้ประชากรมีความรู้ในการ

ป้องกนัและรักษาตวัเองอยา่งสามญัท่ีสามารถรักษากนัเองได ้เพื่อใหป้ระชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

จริง การพฒันาความรู้เก่ียวกบัสมุนไพร และเผยแพร่สู่ประชาชนจึงนบัวา่เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของ

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อใชใ้นการส่งเสริมสุขภาพ รักษาโรคหรืออาการเจบ็ป่วยเบ้ืองตน้ 

             2.4.1.2  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสมุนไพร 

                            สมุนไพร (Medicinal Plan หรือ Herb)  ก าเนิดจากธรรมชาติและมี

ความหมายต่อชีวิตมนุษย ์โดยเฉพาะมิติทางสุขภาพ อนัหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการ

รักษาโลก ตามพระราชบัญญัติยา พุทธศักราช 2510 แก้ไขโดย พระราชบัญญัติยา ฉบับท่ี 3 

พุทธศกัราช 2522 ไดใ้ห้นิยามค าวา่ ยาสมุนไพร หมายความวา่ ยาท่ีไดจ้ากพฤกษชาติ สัตวห์รือแร่ 

ซ่ึงมิไดผ้สมปรุง หรือแปรสภาพ ท่ีวา่มิไดผ้สมปรุง หมายถึง เป็นตวัยาเด่ียวๆ มิไดน้ ามาผสมกบัยา

ตวัอ่ืนๆ และมิไดมี้การปรุงแต่งสี กล่ิน รส ให้เปล่ียนไปจากเดิม ส่วนท่ีวา่มิไดแ้ปรสภาพ หมายถึง 

ยงัคงเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีไดม้า จากธรรมชาติ คือ ยงัเห็นเป็นช้ินส่วนของพืช สัตว ์หรือแร่ธาตุ แมใ้นทาง

การคา้ สมุนไพรมกัจะถูกดดัแปลงในรูปแบบต่างๆ เช่น ถูกหัน่เป็นช้ินเล็กลง บดให้เป็นผง อดัให้

เป็นแท่ง หรือปอกเปลือกออก เป็นตน้ (จิตระพี บวัผนั, 2548) 
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ภาพที ่2.1  การแปรรูปสมุนไพรไทย 
ทีม่า : https://rspg.or.th 
 

             2.4.1.3  ประเภทของสมุนไพร 
                            ธารธรรมแก้ว เช้ือเมือง (2537) ได้กล่าวไวว้่า ตามบนัทึกว่าด้วยเร่ือง
การแพทย์ไทยในยุคก่อนนั้น ได้ท าการแบ่งตวัยาจากสมุนไพรโดยการใช้รสต่างๆ เป็นตวัแยก
จ าพวก ซ่ึงสามารถแยกตวัยาออกจากกนัโดยรสต่างๆ ไดถึ้ง 9 รสดงัน้ี 
                   1)  รสฝาด มกัใช้ในทางสมานแก้บิด ปิดธาตุ เช่น เปลือกมงัคุด ลูก
เบญกานี ลูกสมอ ภิเภก เปลือกตน้นนทรี เปลือกตน้เพกา เป็นตน้ 
                 2)  รสหวาน มกันิยมใชใ้หเ้กิดความกระชุ่มกระชวย เกิดก าลงัเป็นยาบ ารุง 

เช่น ดอกค าไทย ดอกค าฝอย ตานหม่อน รากชะเอมจีน  รากชะเอมไทย ดอกองักาบ  เป็นตน้ 

                 3)  รสเมาเบ่ือ มกันิยมใช้แกพ้ิษเสมหะ และหิด  เช่น ใบกระท่อม ใบ

กญัชา ใบล าโพง ใบสะแก รากทองพนัช่าง  เถากระไดลิง เป็นตน้ 

               4)  รสขม มกันิยมใชแ้กโ้รคโลหิตสตรี เช่น เถาบอระเพ็ด เถามะระ ลูก

กระดอม เถาข้ีกาแดง ใบและลูกมะแวง้เครือ เปลือกตน้สะเดา เป็นตน้ 

                5)  รสเผด็ร้อน มกันิยมใชแ้กล้มต่างๆ รวมถึงบ ารุงธาตุ เช่น ลูกจนัทน์เทศ 

ดอกจนัทน์ ลูกกระวาน กานพลู พริกหอม พริกหาง ขิงแหง้ เป็นตน้ 

               6)  รสมนั มกันิยมใชแ้กท้างเส้นเอ็น บ ารุงไขขอ้ เช่น เมล็ดงา เมล็ดถัว่

เขียว เมล็ดถัว่ลนัเตา เมล็ดถัว่ลิสง  เมล็ดมะม่วงหิมพานต ์หวัแหว้ หวัถัว่พลู เป็นตน้ 

                           7)  รสหอมเย็น มกันิยมใช้ให้เกิดความช่ืนใจ เช่น หญา้ฝร่ัน หญ้า

แฝกหอม น ้าดอกไมเ้ทศ ตน้แฝกหอม ตน้เตยหอม รากชะลูด กฤษณา เป็นตน้ 

https://rspg.or.th/
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                          8)  รสเค็ม มกันิยมใชก้บัผิวหนงัภายนอก แกก้ลากเกล้ือน เช่น เปลือกตน้

ล าพ ูโคกกระสุน ดินประสิว ใบกระชาย ใบหอมแดง เป็นตน้ 

                          9)  รสเปร้ียว มกันิยมขบัเสมหะ เช่น ใบส้มป่อย ใบโทงเทง ใบมะขาม ใบ

ส้มเปร้ียว ใบมะยม ลูกมะดนั ลูกมะอึก น ้ามะนาว น ้ามะกรูด เป็นตน้ 

                          สาเหตุท่ีตอ้งท าการแยกตวัยาออกจากกนัโดยรสต่างๆนั้น ก็เพื่อสะดวกใน

การปรุงยานัน่เอง เพราะถา้หากตวัยามีรสชาติท่ีขดักนัแลว้ก็ไม่สามารถน ามาปรุงรวมกนัได ้

2.4.1.4  กลุ่มสมุนไพรตามชนิด และการใชป้ระโยชน์ 

                           พืชสมุนไพรในวงการแพทยแ์ผนไทยมีการจ าแนกพืชสมุนไพรไดห้ลาย

ประเภท และหลายกลุ่มของการรักษาโรค พืชสมุนไพรเป็นพืชท่ีมีประโยชน์และสรรพคุณในการ

รักษาโรค โดยจะพบได้รอบๆตวัไม่ว่าจะเป็นพืชผกัสวนครัว ผลไม ้หรือไมด้อกต่างๆ ก็เป็นพืช

สมุนไพรรักษาโรคทั้งนั้น การน าสมุนไพรมาใช้ในการออกแบบพื้นท่ีโรงพยาบาลได้แยกกลุ่ม

ความส าคญัของพืชสมุนไพรดงัน้ี 

             พืชสมุนไพรท่ีใช้เป็นผกัสวนครัวในชีวิตประจ าวนั พืชสมุนไพรท่ีใช้ใน

กลุ่มน้ีสามารถน ามาใช้ได้โดยการเป็นเคร่ืองปรุงในอาหาร เพราะเป็นพืชท่ีรับประทานกัน

โดยทั่วไป อาจวดัได้ว่าเป็นเคร่ืองปรุงหลักในการประกอบอาหาร ซ่ึงการน าไปใช้ประโยชน์

สามารถน ามาใชร่้วมกนัไดเ้ป็นเมนูอาหารท่ีใหป้ระโยชน์ต่อผูใ้ช ้                                                                                      

                          เดชา ศิริภทัร (2550)  ไดบ้อกชนิดและประโยชน์ของสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นผกั

สวนครัวดงัน้ี 

            1)  กระชาย  แกล้มในดวงหทยั แกบิ้ด ปากเป่ือย แกใ้จสั่น ขบัลม ขบัระดู

ขาว ขบัปัสสาวะ ทาภายนอก รักษากลากเกล้ือนและงูสวดั     

              2)  ขมิ้น  รักษาแผลในกระเพาะอาหาร แกไ้ข ้(ใชไ้ดท้ั้งเหงา้สด ดอก ใบ 

ตน้ ราก เหงา้แหง้)         

             3)  ขิง  ขบัลม แกจุ้กเสียด แน่นหนา้อก    

             4)  ข่า  ขบัลม ขบัเสมหะ      

             5)  ตะไคร้  แกห้วดั ลดไข ้ แกเ้คล็ดขดัยอก    

             6)  มะกรูด  ขบัระดูบ ารุงเลือด (ใชไ้ดท้ั้งใบ ผล ผวิ ราก น ้าในผล) 

                         7)  มะนาว  แกไ้อ เจบ็คอ ป้องกนัโรคหวัใจ (ใชไ้ดท้ั้งใบ ผวิ น ้าในผล) 
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                         8)  มะขาม  เป็นยาถ่าย ยาระบาย (ใชไ้ดท้ั้งเน้ือไม ้เน้ือมะขามอ่อนและแก่ 

มะขามเปียก เมล็ด)           

          9)  หอม  แกห้วดัคดัจมูก ลดไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด   

            10)  กระเทียม  สมุนไพรเพิ่มพลงั     

                         11)  พริกไทย  ขบัลม แกเ้สมหะ บ ารุงธาตุไฟ (ใชไ้ดท้ั้งราก เถา ใบ เมล็ด)

            12)  พริกข้ีหนู  แกห้วดั หอบหืด หลอดลมอกัเสบเร้ือรัง 

          13)  ผกัชี  แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ คล่ืนไส้อาเจียน   

            14)  สาระแหน่  แกป้วดทอ้ง จุกเสียด    

                        15)  กระเพรา  แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ คล่ืนไส้อาเจียน   

            16)  โหระพา  แกล้ม วงิเวยีน จุกเสียด ท าใหป้ระจ าเดือนมาปกติ 

            17)  แมงลกั  ลดความอว้น เขา้บิด ยาระบายอ่อนๆ  

จากการศึกษาขอ้มูลสมุนไพรท่ีเป็นผกัสวนครัว ซ่ึงมีการใช้ในชีวิตประจ าวนัอยู่แล้วนั้น 
อาจแบ่งกลุ่มการน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย  ซ่ึงท่ีเห็นไดช้ดัคือการน ามาประกอบอาหาร ดงั
ตวัอยา่งเมนูอาหารท่ีใชส้มุนไพรเป็นส่วนประกอบ พร้อมประโยชน์ของเมนูอาหาร 

 
ตารางที ่2.1  เมนูอาหารท่ีมีส่วนประกอบของสมุนไพรและประโยชน์ 10 เมนู 

เมนู ส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพร ประโยชน์ 

1. ตม้ย  า ข่า , ตะไคร้ , ใบมะกรูด ,  พริก , 
มะนาว 

ช่วยขบัลมและยอ่ยอาหาร 

2. แกงส้ม พริก , กระเทียม , หอมแดง แกห้วดั เพิ่มการตา้นทาน 

3. ปลาน่ึงมะนาว กระเทียม , มะนาว รักษาโรคลัก ปิดลัก เ ปิด  
อาการเจ็บคอ แก้ไอ  ขับ
เสมหะ   ละลายก้อนน่ิวใน
กระเพาะปัสสาวะ   บ ารุง
ประส าท   ล ดคว ามดัน
โลหิต 

ท่ีมา : (เชิญศิริ รุ่งสบแสง, 2556) 
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เมนู ส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพร ประโยชน์ 

4. ผดักระเพรา พริกข้ีหนู , กระเทียม , ใบกระเพรา ขับลม  แก้ปวดท้อง  แก้
อาการทอ้งเฟ้อ จุกเสียด 

5. น ้าพริกมะกรูด น ้ามะกรูด , พริกข้ีหนู , กระเทียม ช่วยขบัเสมหะ  แกไ้อ  ฟอก
โลหิต 

6. ตม้ข่าไก่ พริกข้ีหนู , ข่าอ่อน , ตะไคร้ , ใบ
มะกรูด , น ้ามะนาว 

รักษาทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ  แน่น
จุกเสียด  ขบัลม 

7. ปลาทบัทิมทอดขมิ้น ขมิ้น , หอมแดง , กระเทียม , พริก ลดการอักเสบ ใช้ป้องกัน
และรักษาแผลในกระเพาะ
อาหาร  ขับลม  บรรเทา
อาการทอ้งอืด  ทอ้งเฟ้อ 

8. ย  าตะไคร้ ตะไคร้ , หอม , พริกข้ีหนู , น ้า
มะนาว 

แกอ้าการขบัเบา  แกอ้าการ
ท้องอืด  ท้องเฟ้อ แน่นจุก
เสียด 

9. ปลาน่ึงกระเทียม 

 

 

กระเทียม , พริก ป้องกนัโรคหลอดเลือดอุด
ตัน  และกล้าม เ น้ือหัวใจ
หยุดท างานเฉียบพลนั   ลด
ปริมาณคอเลสเตอรอลใน
เส้นเลือด 

10. แกงเลียง พริก , หอม , พริกไทย ช่วยประสะน ้ านมส าหรับ
สต รีหลัง คลอด   ท า ให้
น ้ านมบริบูรณ์   ลดไขมัน
ในเลือด  ลดความดนัเลือด
สูง 

ท่ีมา : (เชิญศิริ รุ่งสบแสง, 2556) 
 

จากการศึกษาเมนูอาหารจากตาราง จะเห็นได้ว่าส่วนประกอบของแต่ละเมนูท่ีเป็นพืช
สมุนไพรมีความเหมือนๆกัน  และคุณประโยชน์คล้ายๆกัน จึงง่ายต่อการออกแบบเพราะเรา
สามารถน ามาจดัโดยเน้นช่ือเมนูอาหาร และจดัพืชสมุนไพรเป็นกลุ่มของเมนูอาหาร และบอก
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ประโยชน์ของอาหานเมนูน้ี  เราอาจจะใช้พืชพรรณชนิดอ่ืนมาเป็นองค์ประกอบด้วยเพื่อความ
สวยงามและน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

            2.4.1.5  พืชสมุนไพรท่ีใชท้  ายาทาหรือยาประคบ 

                                        พืชสมุนไพรจ าพวกน้ีสามารถน ามาใช้ได้โดยแบบใช้ชนิดเดียว ไม่ตอ้ง

ผสมชนิดอ่ืน โดยผา่นกรรมวธีิการต า หรือการบด พืชท่ีจะยกตวัอยา่ง สามารถใชบ้  ารุงรักษาโรคช ้ า 

เคล็ด ปวดบวม กระดูกเคล่ือน ยอก ขดั ลมคัง่ ขอ้ต่อภายใน ตวัอยา่ง เช่น น าไพร ขมิ้น การบูร ผล

กระวาน การพลู เมนทอล โดยการน าตวัยาทั้งหมดมาต าให้ละเอียด ผสมกบัเหลา้โรงดีกรีสูงก็ได ้

หรือผสมกบัน ้ามนัก๊าดก็ได ้ ใชท้าก็ได ้ใชเ้ป็นลูกประคบก็ได ้แลว้จึงน าไปนาบบนกระเบ้ืองร้อนๆ 

แลว้ประคบบริเวณท่ีเจบ็ก็ได ้ (วพิุธโยคะ รัตนรังษี, 2554) 

             2.4.1.6  พืชพรรณผลไมท่ี้ใชเ้ป็นยาสมุนไพร 

                          ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้วา่พืชสมุนไพรมีหลายประเภท รวมไปทั้งพืชพรรณท่ี

เป็นผลไม ้ก็ใช้เป็นสมุนไพรท่ีช่วยรักษาป้องกนัโรคได ้อาจจะเป็นในส่วนของผล ใบ ราก เมล็ด 

อาจใชโ้ดยการกินสด หรือผา่นกระบวนการตม้บา้งบางชนิด      

                           นารี ยิ่งเจริญ (2554) ไดบ้อกชนิดของพืชพรรณผลไมท่ี้เป็นยาสมุนไพร

และประโยชน์ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

            1)  กลว้ยน ้าหวา้  รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 

            2)  กลว้ยไข่  ช่วยลดการเกิดโรคมะเร็ง 

            3)  ขนุน  มีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ 

            4)  ตะลิงปิง  บ ารุงกระเพาะ เจริญอาหาร 

            5)  มะดนั  แกไ้ขท้บัระดู 

            6)  มะขาม  แกท้อ้งร่วง และอาเจียน 

            7)  มะกอก  แกหู้อกัเสบ 

            8)  มะเฟือง  ขบัไล่ฝุ่ นท่ีผวิหนงั 

            9)  มะม่วง  มีสารตา้นมะเร็งสูง 

            10)  มะละกอ  บ ารุงธาตุ และช่วยยอ่ยอาหาร 

            11)  สับปะรด  ช่วยละลายกอ้นน่ิว 

พืชสมุนไพรท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ีรวมแลว้แต่มีประโยชน์ทั้งนั้น แลว้แต่จะน ามาเลือกใช้
กบัโรคตามสรรพคุณของสมุนไพรนั้นๆ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าสมุนไพรบางชนิดเราก็คลุกคลีกนัทุกวนั 
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รับประทานกนัเป็นปกติด้วยซ ้ า ซ่ึงการท่ีได้ศึกษาขอ้มูลสมุนไพรมา อาจมีบางตวัท่ีเลือกมาเป็น
องค์ประกอบในการออกแบบภูมิทศัน์โรงพยาบาลคลองหลวง  ซ่ึงเราอาจใชห้ลกัในการออกแบบ
โดยการน ากลุ่มสมุนไพรตามการใช้ประโยชน์ เช่น การจดัเป็นกลุ่มของประเภทอาหารวา่กลุ่มน้ีมี
ชนิดอะไรบา้ง และมีประโยชน์อย่างไร น าไปประกอบอาหารไดเ้มนุอะไรบา้ง ดงัในตารางท่ี 2.1  
การจดักลุ่มสมุนไพรแบบน้ีง่ายต่อการใชป้ระโยชน์ และเป็นท่ีสนใจของผูใ้ชว้่าบริโภคเมนูอาหาร
ประเภทน้ีสามารถรักษาโรคน้ีได ้หรือแมก้ระทั้งสมุนไพรท่ีเป็นผลไม ้ก็เช่นเดียวกนั   จะเห็นไดว้า่
สมุนไพรท่ีอยู่รอบตัวเรา สามารถใช้ได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อผู ้ป่วย หรือบุคลากรใน
โรงพยาบาลไดใ้ชต่้อไป 

2.4.2  พืชพรรณไมก้บัคุณสมบติัในการควบคุมสภาพอากาศ 

          พืชพรรณช่วยในการควบคุมสภาพภูมิอากาศเฉพาะท่ี (Microclimate) มีส่วนในการ
ก าหนดและควบคุมสภาพอากาศท่ีมีผลต่อสภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิของมนุษย ์ เน่ืองจากพืชมี
ความสามารถในการดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย ์(Absorption) เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์
แสง (Photosynthesis) และปล่อยความช้ืนสู่บรรยากาศ ตน้ไมย้งัส่งผลให้อุณหภูมิอากาศลดลง พืช
พรรณยงัมีคุณสมบติัอ่ืนท่ีน่าศึกษา เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพื่อผล
ทางดา้นความสบายต่อผูใ้ชอ้าคารทั้งภายนอกและภายในดงัน้ี (สุดสวาด ศรีสถาปัตย,์ 2531) 
                        2.4.2.1  คุณสมบติัในการควบคุมการแผ่รังสีดวงอาทิตย ์    ( Emission control 
features to the sun) 

                       พืชพรรณมีคุณสมบติัในการสกดักั้นและกรองรังสีดวงอาทิตยใ์นช่วงคล่ืน
สั้น (Short Wave Radiation) พืชพรรณสามารถดูดซบัและลดรังสีคล่ืนสั้นให้เหลือสู่สภาพแวดลอ้ม
ไดน้้อยลง  ตน้ไมใ้ห้ผลต่อการรับรังสีสีดวงอาทิตยใ์น 3 ลกัษณะ  คือการดูดซบั การสะทอ้นและ
การส่งผา่นความร้อน  ซ่ึงสามารถดูดซบัรังสี (Absorption) ไดถึ้ง 60 - 98% สะทอ้น (Reflection) ได ้
10 - 25% และการส่งผา่นความร้อน (Transmission) เพียง 5%  ซ่ึงคุณสมบติัการสกดัรังสีความร้อน
ของพืชพรรณมีค่าไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัปัจจยัของความหนาแน่นของพุ่มใบ (Density of Tree) ขนาด
ของตน้ไม ้(Maturity) ชนิดของพืชพรรณ (Species) ลกัษณะองคป์ระกอบของตน้ไม ้(Composition) 
ลว้นส่งผลต่อการลดค่าการแผรั่งสี (Radiation attenuation) 
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ภาพที ่2.2  คุณสมบติัในการควบคุมการแผรั่งสีดวงอาทิตย ์
  
 

                       2.4.2.2  คุณสมบติัในการสะทอ้นรังสี (Reflection)  
                      ส่วนต่างๆ ของพืชพรรณมีค่าการสะทอ้นความร้อนไม่เท่ากนั  ค่าการสะทอ้น

ความร้อน หรือการแพร่รังสี (Emission) ของล าตน้มีค่านอ้ยกวา่ใบ  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสะทอ้นรังสี
ดวงอาทิตย ์คือ ต าแหน่งของตน้ไมท่ี้ท ามุมกบัการสะทอ้น  ความหนาแน่นของกลุ่มใบ  ความเขม้
ของรังสีดวงอาทิตย ์และค่า Albedo ตอนช่วงวนัตน้ไมดู้ดซบัรังสีไวม้าก แต่สะทอ้นรังสีไดน้อ้ย ท า
ใหอุ้ณหภูมิในพุม่ใบสูงกวา่อุณหภูมิอากาศโดยรอบตลอดวนั  ในตอนกลางคืนพืชจะคายความร้อน
กลบัสู่ทอ้งฟ้าและสภาพแวดล้อมท่ีเย็นกว่าทุกทิศทุกทางในรูปของรังสีคล่ืนยาว ท าให้อุณหภูมิ
สภาพแวดลอ้มสูงข้ึนเล็กนอ้ย  ซ่ึงบริเวณใบจะคายไดเ้ร็วกวา่บริเวณใตก้ลุ่มใบ  เน่ืองจากการสัมผสั
อากาศโดยตรงและไดรั้บอิทธิพลจากการคายความร้อนของผิวดินนอ้ยกว่า  พบวา่  ในคืนฟ้าโปร่ง
บริเวณกลุ่มดา้นบนจะลดอุณหภูมิไดม้ากถึง 2.5 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีใตก้ลุ่มใบลดลงเพียง 0.4 
องศาเซลเซียส แต่ในวนัท่ีทอ้งฟ้ามีเมฆหนาทึบจะสกดักั้นการคายความร้อนกลบัสู่ทอ้งฟ้า  เป็น
สาเหตุให้สภาพอากาศอบอ้าว  วงจรน้ีพืชจะหมุนเวียนความร้อนท่ีเกิดข้ึนใน 1 วนัและเร่ิม
กระบวนการใหม่เม่ือมีรังสีแสงอาทิตยใ์นวนัต่อไป 

 

 

ภาพที ่2.3  คุณสมบติัในการสะทอ้นรังสี 
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                       2.4.2.3  คุณสมบติัในการควบคุมอุณหภูมิ (Properties in temperature control) 
                       การควบคุมปริมาณรังสีแสงอาทิตย ์ และผลกระบวนการสังเคราะห์แสง  

ตน้ไมมี้ส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิอากาศและเพิ่มความช้ืนใหก้บับรรยากาศ ไดแ้ก่ ควบคุมค่าความ
ต่างอุณหภูมิในช่วงวนั (Diurnal Variation) การควบคุมค่าความต่างอุณหภูมิระหว่างฤดูกาล 
(Seasonal Variation) และควบคุมอุณหภูมิในรอบปี (Annual Variation) 

                        2.4.2.4  คุณสมบติัการควบคุมปริมาณความเร็วและทิศทางลม ( Features volume 
control speed and wind direction) 

                       ลม เกิดจากสภาพความต่างของความกดอากาศ เม่ืออากาศร้อนมีความกด
อากาศต ่ากว่ามวลอากาศเบาจะลอยตวัสูงข้ึน  ในขณะท่ีอากาศเยน็ท่ีมีมวลและความกดสูงกว่าจะ
ไหลเขา้มาแทนท่ี  ท าให้เกิดลมตามธรรมชาติ  เม่ือมีลมพดัผา่นการพาความร้อนจากท่ีหน่ึงไปสู่อีก
ท่ีหน่ึง  กระแสลมช่วยเร่งการเกิดการกลายเป็นไอของน ้ าท่ีบริเวณผิวได ้ ลมจึงมีส่วนร่วมในการ
ช่วยปรับปรุงสภาพอากาศเฉพาะท่ี  การวจิยัพบวา่  พืชพรรณมีผลต่อการพดัพาของลมและท าให้ทิศ
ทางการพดัแตกต่างกนัออกไป  เม่ือมีพืชพรรณใกลบ้ริเวณอาคารจะมีส่วนการเพิ่มหรือลดปริมาณ
ลมได ้ ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งกบัทิศทางลม ขนาดตน้ไม ้ความหนาแน่นของใบ ลกัษณะพุ่ม รูปทรง  ไม้
พุ่มสูงมีความหนาแน่นน้อยยอ่มให้ผลในการตา้นลมไดน้อ้ยกวา่  แต่ส่งผลกระทบในบริเวณพื้นท่ี
ใตล้มนอ้ยกวา่ดา้นรับลม  จากงานวิจยัของ Heisle (1989) พบวา่หากเพิ่มตน้ไมใ้ห้กบับริเวณท่ีพกั
อาศยัอีก 10% จะช่วยลดความเร็วลม 10 - 20% หากเพิ่มตน้ไมเ้ป็น 30% ความเร็วลมจะลดลง 15 - 
35% 

 

ภาพที ่2.4  คุณสมบติัในการควบคุมปริมาณความเร็วและทิศทางลม 

 
  การใช้พืชพรรณในการควบคุมสภาพอากาศนั้นเพื่อสร้างบรรยากาศรอบตวัผูอ้ยู่
อาศยัและบริเวณรอบๆตวัอาคาร หรือสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ท าให้เกิด “ภาวะน่าสบาย” มีความสุข
ทางกาย อารมณ์ และจิตใจและยงัช่วยปรับสภาพหรือปรุงแต่งส่ิงก่อสร้าง ใหมี้ความเด่นสง่า มีความ
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นุ่มนวล และสร้างความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม  เราสามารถเลือกชนิดของตน้ไมม้าใชใ้นการ
ออกแบบ โดยจะตอ้งพิจารณาถึงขนาดตน้ไม ้ความหนาแน่นของใบ ลกัษณะพุ่ม รูปทรง ซ่ึงการ
เลือกใช้นั้นจะตอ้งเหมาะสมกบัสถานท่ี  ตน้ไมท่ี้มีคุณสมบติัดงักล่าว ยกตวัอย่างเช่น สนทะเล หู
กระจง ประดู่ ไทรต่างๆ พิกุล ราชพฤกษ ์เป็นตน้ 

2.4.3  ประโยชน์ของวสัดุพืชพรรณเพื่อการออกแบบควบคุมสภาพแวดลอ้ม        
            สุกัญญา ชัยพงษ์ (2557) กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่า นอกจากการมีหลกัการ
เลือกใชท่ี้ดีแลว้ การทราบถึงลกัษณะพิเศษของวสัดุพืชพรรณท่ีสามารถช่วยลดการถ่ายเทความร้อน
เข้าสู่อาคารได้ ยงัเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส่งเสริมในแง่มุมของคุณประโยชน์ ท่ีตรงกับความ
ตอ้งการในปัจจุบนัท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองการแกปั้ญหา จากสภาวะโลกร้อนท่ีก าลงัเกิดข้ึน โดยมีลกัษณะ
พิเศษท่ีสังเกตดงัน้ี ความแผ่กวา้งของพุ่มใบ ซ่ึงยิ่งมีความแผ่กวา้งมากเท่าไหร่ก็จะท าให้เกิดร่มเงา
มากข้ึนเท่านั้น แต่ถา้มากจนเกินไปก็ไม่เหมาะในการน ามาใช้จดัภูมิทศัน์ ณ บา้นพกัอาศยั โดยจะ
ส่งผลต่อฐานรากอาคาร ส่ิงก่อสร้างและแนวสาธารณูปโภคต่างๆได ้ 

           เช่นเดียวกบัเร่ืองของขนาดวสัดุพืชพรรณ ประกอบกบัความหนาแน่นพุ่มใบซ่ึงยิ่งมี 
3 ระดบั ดงัน้ี ความหนาแน่นของพุ่มใบแบบหนาทึบ ควรปลูกในทางทิศใตซ่ึ้งจะช่วยป้องกัน
แสงแดด ท่ีมีเกือบตลอดทั้งวนัไดดี้ ท าใหเ้กิดร่มเงาแก่พื้นท่ี ทั้งยงัเป็นฉากหลงัช่วงปิดบงัสายตาและ
การมองเห็นไดด้ว้ย  เช่น ชมพู ่ไทรยอ้ย ข้ีเหล็ก พิกุล ประดู่  มะม่วง เป็นตน้ ความหนาแน่นของพุ่ม
ใบแบบปานกลางควรปลูกในทิศตะวนัออกหรือทิศตะวนัตก  ซ่ึงไดรั้บแสงแดดนอ้ยกวา่ทิศใต ้โดย
มีอตัราส่วนความทึบและความโปร่งแสงประมาณ 2 : 1 หรือ 1 : 1  ซ่ึงท าให้ไดร่้มเงาแต่ก็มีแสงส่อง
เล็กน้อยดว้ยเช่น มะขาม กระถินณรงค ์เป็นตน้ และความหนาแน่นของพุ่มใบแบบโปร่งควรปลูก
ในทิศเหนือทิศซ่ึงไดรั้บแสงนอ้ยท่ีสุดหรือปลูกในบริเวณพื้นท่ีส่วนบริการท่ีซ่ึงมีลานซกัลา้งเพื่อจะ
ไดใ้ชป้ระโยชน์จากแสงอาทิตยแ์ละในบริเวณสนามหญา้  ซ่ึงตอ้งการแสงส่องลงพื้นท่ีเพื่อให้หญา้
เจริญเติบโตได ้ เช่น หางนกยงู ปีบ ศรีตรัง      ซ่ึงศึกษาไดจ้าก (ตารางท่ี2.2) แสดงลกัษณะของทรง
พุม่ท่ีมีผลต่อสภาพแวดลอ้ม 
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ตารางที ่2.2  รูปทรงของพุม่ใบท่ีมีผลต่อการช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเขา้สู่อาคาร 

รูปทรงของพุ่มใบ รูป ลกัษณะโดยทัว่ไป ตัวอย่างพรรณไม้ 

พุม่กลม(Round & 
bushy) 

 

แกนทางตั้งและ
ทางนอนเท่ากนั
หรือใกลเ้คียงกนั 

มะม่วง มะขาม                
พิกุล อินทนิล              
ข้ีเหล็ก นนทรี 

แผก่วา้งหรือทรงร่ม
(Spreading or Umbrella 

shape) 
 

ทรงพุม่แผก่วา้ง
หรือเป็นลกัษณะ
ทรงร่ม 

จามจุรี หางนกยงู 
ชยัพฤกษ ์ประดู่องัสนา 

ปิรามิด(Pyramid or 
Conical) 

 

เจริญเติบโตทาง
สูง คลา้ยปิรามิด 

จ าปี จ  าปา สนทะเล  
บางตน้ผอมสูง เช่น
อโศกอินเดีย สน 

ลู่หอ้ยลง(Weeping with 
Drooping twinges) 

 

ก่ิงกา้นหอ้นลู่ลง
พื้น ก่ิงกา้นมกัยาว
และอ่อนชอ้ย 

ตน้หลิว           
แปรงลา้งขวด           
รัตมา 

แผเ่ป็นชั้น(Spreading in 

layer) 

 

เรือนยอดแยกเป็น

ชั้นๆ เกิดช่องวา่ง

ระหวา่งชั้น 

ตน้นุ่น หูกวาง               

ชมพพูนัธ์ทิพย ์

 ท่ีมา : (นพดล ศรีสิงห์, 2550)  
 

2.4.4  การใชพ้ืชพรรณดูดสารพิษ 
          การออกแบบอาคารส านกังานและบา้นเรือนให้มีการระบายอากาศท่ีดีพอ เพื่อถ่ายเท

อากาศท่ีเป็นพิษออกไปเป็นส่ิงท่ีควรท า ทางเลือกท่ีน่าสนใจมากคือการน าไมป้ระดบัเขา้ไปช่วยลด
มลภาวะทางอากาศ ภายในอาคารส านกังานและบา้นเรือน โดยปกติคนไทยชอบน าตน้ไมเ้ขา้ไป
ประดบัในอาคารส านกังานหรือบา้นเรือนอยูแ่ลว้ แต่มีไมป้ระดบัอยูจ่  านวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ
ท่ีตน้ไมช้นิดอ่ืน ไม่มีคือ ความสามารถในการดูดสารพิษท่ีปนเป้ือนในอากาศให้หมดไปพืชยงัมี
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ทั้งโดยตรงและโดยออ้มต่อความสามารถในการดูดซับสารพิษต่อ
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มนุษย ์และพืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อตวัมนัเองได้ ดังใน (ภาพท่ี2.7) เป็นคุณสมบติัดูด
สารพิษท่ีมี การสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายน ้ า การระบายอากาศ  การปล่อยสารพิษ          
(คมสันต ์หุตะแพทย,์ 2550) 
 

 

ภาพที ่2.5  คุณสมบติัดูดสารพิษ 

 
ตน้ไมดู้ดสารพิษส่วนมากจะข้ึนหรือปลูกในเขตร้อนเป็นส่วนใหญ่ ตน้ไมใ้นเขตหนาวจะมี

อยูไ่ม่มากนกั รูปร่างและหนา้ตาลว้นเป็นไมป้ระดบัท่ีคนไทยคุน้หนา้คุน้ตาเป็นอยา่งดี เพราะเป็นท่ี
รู้จกัและนิยมปลูกเป็นไมป้ระดบัทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างกวา้งขวาง เพียงแต่เราไม่เคย
รับรู้ถึงคุณสมบติัความสามารถในการดูดสารพิษของมนั โดยท่ีผา่นมาเราจะพิจารณาเลือกสรรตาม
ความสวยงาม การดูแลรักษาว่ายากง่ายเพียงใด หรือเลือกปลูกตามความเช่ือว่าเป็นสิริมงคลแก่
บา้นเรือนเท่านั้น เราสามารถเทียบเคียงไมป้ระดบัจากรายช่ือตน้ไมป้ระดบัดูดสารพิษว่ามีตระกูล
หรือวงศ์ใกลเ้คียงกนัหรือไม่ ถา้เป็นวงศ์เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัก็น่าจะใช้ได ้แต่คุณสมบติัหรือ
ประสิทธิภาพอาจจะมากนอ้ย แตกต่างกนัออกไป  ซ่ึงพรรณไมท่ี้มีคุณสมบติัในการดูดสารพิษมี
รายช่ือแสดงใน (ตารางท่ี 2.3) 
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ตารางที ่2.3  รายช่ือไมป้ระดบัดูดสารพิษ 

 

ช่ือพชืพรรณ ช่ือพชืพรรณ 
1. หมากเหลือง (Areca Palm) 26. ฟิโลใบหวัใจ (Heart Leaf Philo.) 
2. จัง๋ (Lady Palm) 27. ล้ินมงักร(Snake Plant) 
3. ปาลม์ไผ ่(Bamboo Palm) 28. สโนวด์รอป (Snowdrop) 
4. ยางอินเดีย (Rubber Plant) 29. ฟิโลหูชา้ง (Elephant Ear Philo.) 
5. Dracaena “Janet Date Palm” 30. สนฉตัร (Norfolk Island Philo.) 
6. ไอวี (English Ivy) 31. เสน่ห์จนัทร์แดง (King of Hearts) 
7. สิบสองปันนา (Dwarf Date Palm) 32. แววมยรุา (Prayer Plant) 
8. ไทรใบเล็ก (Ficus Alii) 33. กลว้ยแคระ (Dwarf Banana) 
9. บอสตนัเฟิร์น (Boston Fern) 34. Christmas and Easter Cactus 
10. เดหลี (Peace Lily) 35. ไอวใีบโอก๊ (Oakleaf Ivy) 
11. วาสนาอฐิษฐาน (Corn Plant) 36. ซุม้กระต่าย (Lily Turf) 
12. พลูด่าง (Golden Pothos) 37. กลว้ยไมพ้นัธ์ุหวาย (Dendro bium Orchid) 
13. เฟิร์น Kimberley Queen 38. เศรษฐีเรือนใน (Spider Plant) 
14. เบญจมาศ (Florist’s Mum) 39. เขียวหม่ืนปี (Chinese Evergreen) 
15. เยอบีร่า(Gerbera Daisy) 40. ดอกหนา้ววั (Anthurium) 
16. ประกายเงิน (Dracaena “Warneckei”) 41. โกสน (Croton) 
17. เขม็ริมแดง (Dragon Tree) 42. คริสตมาส(Poinsettia) 
18. มรกตแดง (Red Emerald) 43. Dwarf Azalea 
19. ออมทอง (Syngonium) 44. Peacock Plant 
20. สาวนอ้ยประแป้ง (Dumb Cane) 45. หางจระเข ้(Aloe Vera) 
21. ปาลม์ใบไผ ่(Parlour Palm) 46. Cycclamen 
22. ไทรยอ้ยใบแหลม (Weeping Fig) 47. สับปะรดสี (Um Plant) 
23. หนวดปลาหมึก (Schefflera) 48. ทิวลิป (Tulip) 
24. Wax Begonia 49. กลว้ยไมผ้เีส้ือราตรี (Moth Orchid) 
25. ฟิโลเดนดรอน (Lacy Tree Philo.) 50. กุหลาบหิน (Kalanchoe) 
 ท่ีมา : (คมสัน หุตะแพทย,์ 2550)  
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2.5  กรณศึีกษา 

การพิจารณาเลือกตวัอย่างกรณีศึกษา เพื่อด าเนินการออกแบบภูมิทศัน์โรงพยาบาลคลอง

หลวง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ไดพ้ิจารณาเลือก ( 1) โรงพยาบาลภูเรือ เลขท่ี 36 หมู่  6 

ต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย 42160 และ (2) โรงพยาบาลศูนยว์ชิระภูเก็ต เลขท่ี 353 ถนน

เยาวราช ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 83000 เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานแนวคิดและหลกัการในการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มรวมถึงการบริการ 

ด้านการแพทยแ์ผนไทย เน่ืองจากมีลักษณะคล้ายคลึงกนักัน จึงได้เลือกโรงพยาบาลภูเรือและ

โรงพยาบาลศูนยว์ชิระภูเก็ตน ามาเป็นกรณีศึกษา 

2.5.1   การศึกษาการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลภูเรือ 

 

ภาพที ่2.6  โรงพยาบาลภูเรือ 
 
                        2.5.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของโรงพยาบาล 
                         โรงพยาบาลภูเรือเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 39 ไร่ 
ตั้งอยูท่ี่ 36 หมู่  6  ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย เร่ิมเปิดด าเนินการปี 2528  เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 
เตียง และเพิ่มเป็น 30 เตียงในปี พ.ศ. 2540  รับผิดชอบประชากร  21,396  คน ระดบัของการ
ใหบ้ริการ ใหก้ารดูแลผูป่้วยทัว่ไป 
                        2.5.1.2  การจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในโรงพยาบาลท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงาน 
                         โครงสร้างทางกายภาพ โดยการจัดการโครงสร้างด้านกายภาพและ
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง
อาคารและส่ิงแวดลอ้ม การจดัการในเร่ืองน้ีเพื่อให้เกิดความปลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน สะดวกต่อผู ้
ให้บริการและผูรั้บบริการ มีการปรับปรุงภูมิทศัน์โดยมีการจดัสวนหย่อมรอบโรงพยาบาล ปลูก
ตน้ไมร้ะหว่างอาคาร จดัแต่งสวนหนา้โรงพยาบาลให้สวยงามโดยเน้นการปลูกสมุนไพรระหว่าง
ทางเดินและรอบอาคารเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ดงั (ภาพท่ี2.7) 
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ภาพที ่2.7  แนวทางการจดัสวนของโรงพยาบาลภูเรือ 
 

         2.5.1.3  การจดัการส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  
                                      มีกิจกรรมลดโลกร้อนท่ีโรงพยาบาลภูเรือด าเนินการนั้นเป็นกิจกรรมง่ายๆ 
เนน้ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมและเนน้การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ความร่วมมือของบุคลากรในโรงพยาบาลและประชาชนท่ีเขา้รับการบริการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้
คุม้ค่าท่ีสุดเพื่อเป็นการลดรายจ่ายของโรงพยาบาล เช่น น าตระไคร้หอมมาท าเป็นถุงหอมส าหรับดบั
กล่ินในห้องน ้ าและท าเป็นถุงหอมไล่ยุงแขวนไวป้ลายเตียงผูป่้วยใน ผลิตสบู่ล้างมือสมุนไพร
ส าหรับใชใ้นโรงพยาบาล จดัท าธนาคารขยะส าหรับขยะ Recycle  มีจุดรับบริจาคฝาน ้ าด่ืม จุกเปิด
ขวดน ้ าอดัลมเพื่อส่งต่อให้กบัโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายในการน าไปใช้ท าขาเทียม 
ผลลพัธ์ท่ีได้คือโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีรายได้จากการขายขยะ หรือจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ท่ีท าข้ึนเอง เจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลให้ความสนใจในกิจกรรมและมีจิตส านึกในการ
ช่วยกนัรักษา ส่ิงแวดลอ้ม สามารถลดรายจ่ายของโรงพยาบาล ท าให้โรงพยาบาลสวยงามน่าอยูน่่า
ท างาน ลดการใชส้ารเคมีในโรงพยาบาล ลดปริมาณขยะ ลดความเครียดขณะรอรับบริการ  

จากการศึกษากรณีศึกษา โรงพยาบาลภูเรือไดมี้แนวทางในการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายใน
โรงพยาบาล ทั้งทางด้านโครงสร้างทางกายภาพ และการจดัการส่ิงแวดล้อมทางสังคม ซ่ึงจาก
การศึกษาสามารถน าแนวปฏิบติัทางงานภูมิทศัน์มาใช้ โดยมีการจดัสวนหย่อมรอบโรงพยาบาล 
ปลุกตน้ไมร้ะหวา่งอาคาร จดัแต่งสวนหนา้โรงพยาบาลใหส้วยงาม มีการเนน้ปลูกสมุนไพรระหวา่ง
ทางเดิน และรอบอาคาร เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  มีการน าสมุนไพรท่ีปลูกมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้น
โรงพยาบาล เช่น น าตะไคร้หอมมาท าเป็นถุงหอมส าหรับดบักล่ินในห้องน ้ าและท าเป็นถุงหอมไล่
ยงุแขวนไวป้ลายเตียงผูป่้วย  ผลิตสบู่ลา้งมือสมุนไพรส าหรับใชใ้นโรงพยาบาล  จากการปฏิบติัของ
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โรงพยาบาลสามารถท าใหโ้รงพยาบาลผา่นเกณฑก์ารประเมิน    จะเห็นไดว้า่การศึกษาแนวทางของ
โรงพยาบาลภูเรือ สามารถน าเร่ืองการจดัสวนสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ไดเ้ช่นเราอาจน าสมุนไพร
มาจดัเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นเมนูอาหารท่ีมีสมุนไพร ท่ีใหป้ระโยชน์ต่อผูบ้ริโภคได ้

2.5.2 การศึกษาโครงการ GREEN & CLEAN HOSPITALโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 
 

ภาพที ่2.8  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
   
                       2.5.2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของโรงพยาบาล 

                             โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้รับการยกฐานะจากโรงพยาบาลทั่วไป เป็น
โรงพยาบาลศูนย ์เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2556  ตามหนงัสือของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ท่ี สธ 0201.032/1604 ลงวนัท่ี 31 มกราคม 2556  ประจ าจงัหวดัภูเก็ต ขนาด 503 เตียง เป็นเตียง
สามญั 371 เตียง เตียงพิเศษ 132 เตียง มีพื้นท่ีทั้งหมด 47 ไร่ แต่มีพื้นท่ีใชง้านไดจ้ริงเพียง 30 ไร่เศษ 
เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ เป็นเนินเขาสูง มีอายคุรบ 100 ปี ในปีพุทธศกัราชสองพนัห้าร้อยส่ีสิบเกา้ท่ี
ผา่นมา 

          2.5.2.2  โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน ดว้ยการสุขาภิบาลอย่าง
ย ัง่ยนืและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม Green Hospital  และไดรั้บรางวลัโครงการ “สาธารณสุขร่วมใจ”
ดงั (ภาพท่ี2.9) 
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ภาพที ่2.9  ผลการด าเนินงาน โครงการ “สาธารณสุขร่วมใจ” 
 

         ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ซ่ึง
มี ส า เ ห ตุ ม า จ า ก ก า ร เ พิ่ ม ข้ึ น ขอ งป ระ ช า ก ร  ก า ร ข ย า ย ตัว ข อ ง เ มื อ ง   ก า ร ข ย า ย ตั ว
ภาคอุตสาหกรรม  มลพิษส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพ สังคม และสุขภาพของประชาชน ก่อให้เกิด
ปัญหาดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และภาวะโลกร้อน 
และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน การพฒันางานอนามัย
ส่ิงแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการจดัการสุขาภิบาลอย่างย ัง่ยืน และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Sustainable 
and Ecological Sanitation) โดยการด าเนินกิจกรรม GREEN ไดแ้ก่   
                                      1)  G  : Garbage   คือ การจดัการมูลฝอย       และการใชป้ระโยชน์จากขยะ
และส่ิงปฏิกลูดว้ยหลกัการ 3 Rs 

                        2)  R : Res room  คือ การจดัการส้วมสาธารณะให้ไดม้าตรฐาน HAS 
ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมการ   ใชส้้วมสาธารณะอยา่งถูกตอ้ง 

                       3)  E : Energy คือ ลดการใชพ้ลงังานและพลงังานทดแทนจากชีวภาพและ
ชีวมวล และลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพื่อประหยดัทรัพยากร 

                      4)  E : Environment คือ การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยลดภาวะโลกร้อน และ
เอ้ือต่อสุขภาพ โดยเนน้หลกั 5 ส. จดสถานท่ีท างานให้น่าอยู ่น่าท างาน และปลูกตน้ไมเ้พื่อความร่ม
ร่ืน 

                       5)  N : Nutrition  คือ  รณรงคอ์าหารปลอดสารพิษ ดูแลสุขภาพดว้ยการ
บริโภคผกัพื้นบา้น อาหารพื้นเมือง เพื่อลดการใชส้ารเคมี  
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                       2.5.2.3  แนวทางการจดัสวนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
                        โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีแนวทางในการจดัสวนหลกัสองจุดคือจุดบ าบดั 

และ จุดพกัผอ่น ส าหรับจุดบ าบดันั้นใชเ้สียงบ าบดัโรค เช่น เสียงน ้ าตก เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ โดย

ใชพ้ืชพรรณจดัเป็นรูปทรง เพื่อง่ายต่อการดูแล ส่วนจุดพกัผอ่นนั้นจะเป็นลานหญา้ท่ีมีไมย้ืนตน้ให้

ร่มเงา เพื่อใชใ้นการพกัผอ่น และสามารถจดักิจกรรมภายในโรงพยาบาลได ้ ดูไดจ้าก (ภาพท่ี2.10) 

   

   
ภาพที ่2.10  แนวทางการจดัสวนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 
                       2.5.2.4  สรุปรายละเอียดหลกัท่ีน่าสนใจในการน ามาปรับใชก้บัโครงการ 

                       1)  การจดัการขยะมูลฝอย แนวทางการจดัการมูลฝอยโดยเนน้ให้หน่วยงาน
ราชการ ครัวเรือนเป็นศูนยก์ลางจดัการมูลฝอย และน าไปใชป้ระโยชน์ 
                                     2)  กิจกรรม Green มุ่งเนน้การจดัการสุขาภิบาลอยา่งย ัง่ยืน และเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม(Sustainable and Ecological Sanitation) โดยการด าเนินกิจกรรม GREEN 

 จากการศึกษาขอ้มูลจากโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลระดับชุมชน ประเภท

เดียวกบัโรงพยาบาลคลองหลวง  โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตจะเน้นปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั โดย

การจดัการสุขาภิบาลแบบยัง่ยืนเนน้กิจกรรม GREEN เป็นส าคญั ให้ความส าคญัต่อผูใ้ชบ้ริการเป็น

อนัดบัแรก ซ่ึงผูใ้ช้บริการจะตอ้งได้รับส่ิงแวดล้อมท่ีดี     และมีความสะดวกสบายต่อการมาใช้

บริการ 
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การศึกษากรณีศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  จะเห็นไดว้า่มีการเนน้ GREEN เป็นส าคญั ซ่ึง

เป็นตวัช่วยในการจัดการส่ิงแวดล้อม ท่ีเน้นสุขภาพเป็นหลัก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เน้น

ธรรมชาติในการรักษาโรค จะเก่ียวขอ้งกบังานภูมิทศัน์คือ มีการจดัสวนแบบบ าบดัผูป่้วยโดยเน้น

เสียงของน ้าตกในการบ าบดั และผอ่นคลายอารมณ์ มีการใชพ้ืชพรรณจดัเป็นรูปทรง เพื่อง่ายต่อการ

ดูแล เนน้พื้นท่ีพกัผอ่นท่ีเป็นลานหญา้ท่ีมีไมย้ืนตน้ให้ร่มเงา เพื่อใชใ้นการพกัผอ่น และจดักิจกรรม

ภายในโรงพยาบาล   ซ่ึงในการศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  สามารถน าแนวทางการจดัสวนเพื่อ

บ าบดัผูป่้วยโดยเนน้เสียงของน ้ า เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และนอกจากนั้นไดน้ าแนวทางการมีพื้นท่ี

พกัผ่อนท่ีใช้เป็นท่ีพกัผ่อนและจดักิจกรรมท่ีมีภายในโรงพยาบาล   จะเห็นได้ว่ากรณีศึกษาพื้นท่ี

โครงการส่วนใหญ่จะเน้นเร่ืองของสถานท่ีและการให้บริการ มีการจดัภูมิทศัน์เพื่อความร่มร่ืน

สวยงาม น่าอยู ่น่ามาใชบ้ริการ การเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีสวยงามแต่แฝงดว้ยประโยชน์ทางยา เช่น พืช

สมุนไพร ไม้ประดับดูดสารพิษ การค านึงถึงหลักการส่ิงแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ผู ้

ใหบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 



บทที ่3 
การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัโครงการ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยผูอ้อกแบบตอ้งทราบขอ้มูลต่างๆ  แลว้จึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
ใชใ้นการออกแบบ   เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหา
ภายในพื้นท่ีโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้งให้ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์เราตั้งไว ้และส่งผลให้โครงการนั้น
สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์นั้นเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ขอ้มูล
ระดบัมหภาคและขอ้มูลระดบัจุลภาคดงัน้ี 
 

3.1  การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค        
3.1.1  ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัปทุมธานี  

 

ภาพที ่3.1  แสดงตราประจ าจงัหวดัปทุมธานี 

  จงัหวดัปทุมธานีมีความเป็นถ่ินฐานบา้นเมืองมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 300 ปี นบัตั้งแต่
รัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เม่ือ พ.ศ. 2202 มงันันทมิตรไดก้วาด
ตอ้นครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภยัจากศึกพม่า เขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วักรุงเทพทวาราวดีศรีอยธุยา ซ่ึงสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
ฯ ใหค้รอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสามโคก ต่อมาในแผน่ดินสมเด็จพระเจา้ตาก
สินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญไดอ้พยพหนีพม่าเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นคร้ังท่ี 2 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ งบ้านเ รือนท่ีบ้านสามโคกอีก และในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ก็ไดมี้การอพยพชาวมอญคร้ังใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเขา้
สู่ประเทศไทยเรียกว่า "มอญใหญ่" พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้ง
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บา้นเรือนอยู่ท่ีบา้นสามโคกอีกเช่นเดียวกนั จากชุมชนขนาดเล็ก บา้นสามโคกจึงกลายเป็น เมือง
สามโคก ในเวลาต่อมา (แผนพฒันาจงัหวดัปทุมธานี, 2557) 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนช่ือเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี และเม่ือ พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหใ้ชค้  าวา่ "จงัหวดั" แทน "เมือง" และให้เปล่ียนการสะกดช่ือ
ใหม่จาก "ประทุมธานี" เป็น "ปทุมธานี" กลายเป็น จงัหวดัปทุมธานี ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2475 ในสมยั
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวโปรดเกลา้ฯ ให้ยุบจงัหวดัธัญบุรีมาข้ึนกบัจงัหวดัปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานีจึงไดแ้บ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอดงัเช่นปัจจุบนั 

3.1.2  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ       

 จงัหวดัปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 
100 องศาตะวนัออก อยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 1,525.856 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบั
จงัหวดัใกลเ้คียง คือ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี 

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัอ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก และ อ าเภอบางน ้ า
เปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ
บางเลน จงัหวดันครปฐม และอ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

ทิศใต ้  ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขต
บางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  

3.1.3  ลกัษณะภูมิประเทศ 

          พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่น ้ า โดยมีแม่น ้ าเจา้พระยาไหล
ผา่นใจกลางจงัหวดัในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานี
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัหรือบนฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจา้พระยาไดแ้ก่ พื้นท่ี
ในเขตอ าเภอลาดหลุมแกว้กบัพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก กบัฝ่ังตะวนัออก
ของจงัหวดั หรือบนฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นท่ีอ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี 
อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา  และบางส่วนของอ าเภอสามโคก โดยปกติ
ระดบัน ้ าในแม่น ้ าเจา้พระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตร ซ่ึงท าให้เกิดภาวะ 
น ้ าท่วมในบริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นบริเวณกวา้ง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภยัใน
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พื้นท่ีฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจ้าพระยา ส าหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเจ้าพระยานั้น เน่ืองจาก
ประกอบดว้ยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณน ้ าไดท้  า
ใหปั้ญหาเก่ียวกบัอุทกภยัมีนอ้ยกวา่ (ศูนยส์ารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง, 2557) 

3.1.4  สภาพดินโดยทัว่ไป 
                       พื้นท่ีจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวจดั สภาพดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกรดจดัมี pH ประมาณ 6 - 4 ซ่ึงลกัษณะของดินภายในจงัหวดัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มดินนาดี มีพื้นท่ีประมาณ ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาท่ีมีสภาพเป็นกรดจดั มีพื้นท่ีประมาณ
ร้อยละ 70 เน่ืองจากลกัษณะดินเป็นดินเหนียวท าใหก้ารระบายน ้าไม่ดี และการไหลบ่าของน ้ าบนผิว
ดินช้า ซ่ึงสภาพพื้นท่ีดงักล่าวท าให้ไม่เหมาะสมกบัการปลูกพืชไร่ และการปลูกขา้วไดผ้ลผลิตต ่า 
ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงโดยการใชปู้นขาวหรือปูนมาร์ลควบคู่กบัการใชปุ๋้ยเคมี เพื่อให้การเพาะปลูก
ไดผ้ลผลิตดีข้ึน  

3.1.5  แหล่งน ้า         
            แหล่งน ้ าท่ีส าคญัของจงัหวดัปทุมธานี  นอกจากแม่น ้ าเจ้าพระยาแล้วยงัมีระบบ
คลองส่งน ้ าชลประทาน  และ  คลองธรรมชาติ   เช่น  คลองควาย   คลองเชียงรากนอ้ย   คลองบาง
เตย   คลองบางโพธ์ิ  คลองแม่น ้ าออ้ม  คลองบางหลวง  คลองหกวา  คลองรังสิตประยูรศกัด์ิและ
คลองระพีพฒัน์ เป็นตน้ซ่ึงจะรับน ้ าจากเข่ือนชยันาท  และรับน ้ าจากแม่น ้ าป่าสักเข่ือนพระรามหก  
นอกเหนือจากแหล่งน ้ าต่างๆแลว้  จงัหวดัปทุมธานี  ยงัเป็นจุดสูบน ้ าดิบจากแม่น ้ าเจา้พระยา   เพื่อ
น าน ้ าดิบมาผลิตน ้ าประปา  ให้บริการในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก  โดยมีสถานีสูบน ้ า
บริเวณตอนล่างของปากคลองออ้ม  ต าบลบา้นกระแชง  อ าเภอเมืองปทุมธานี  เพื่อส่งน ้ าตามคลอง
ส่งน ้ าดิบไปยงัโรงกรองน ้ าท่ีบางเขน   และสามเสน   และเพื่อป้องกนัการเส่ือมโทรมของคุณภาพ
น ้าท่ีจะน ามาผลิตเป็นน ้าประปา  
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3.2  การศึกษาข้อมูลระดับจุลภาค 

 

3.2.1  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

                        การเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการนั้นเราสามารถท าได ้2 วธีิ คือ 

           3.2.1.1  รถประจ าทาง โดยถนนสายแรกคือ ถนนรังสิต-นครนายก เลียบคลอง รถ
โดยสารประจ าทาง 1156    และอีกเส้นทางคือ ถนนคลองหลวง คลองห้า รถโดยสารประจ าทาง 
ขนัธ์-หนองเสือ 
                         3.2.1.2  รถยนต์ส่วนตวั โดยมาตามถนนรังสิต-นครนายก เลียบคลอง มาทาง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขบัตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร หรือมาตามถนนถนน
คลองหลวง คลองหา้โดยจุดสังเกตจะอยูท่ี่วดัหตัสารเกษตรแลว้เล้ียวขวาไปประมาณอีก 1 กิโลเมตร    

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล :  กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง  
           อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : แผนผงัอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงและเส้นทาง             

การเดินทาง 
ภาพที ่ 3.2 

สัญลกัษณ์ :             ต  าแหน่งพื้นท่ีโครงการ  

ทีม่า : https://tourpathum.co.th 
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3.2.2  ขอ้มูลสถานท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

            พื้นท่ีโครงการตั้งอยูบ่นทางหลวงชนบท 4001 เลขท่ี 30 หมู่ 7 ต าบลคลองหก อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงเป็นสถาบนัสมทบฝึกสอน
แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลคลองหลวงไดรั้บความรับผดิชอบจากกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ มีพื้นท่ีโดยรวมทั้งหมด 24,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 15 ไร่  
พื้นท่ีแห่งน้ีเป็นพื้นท่ีใหน้นัทนาการและรองรับผูป่้วยทัว่ไป 

 

รัศมีการใหบ้ริการและรองรับผูป่้วยโรงพยาบาลคลองหลวง ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลชุมชนของ
รัฐแห่งน้ี มีพื้นท่ีรับผิดชอบจ านวน 1 ต าบล 8 หมู่บา้น คือหมู่ 1-8 ต าบล คลองหก อ าเภอ คลอง

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล :  กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง  
           อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่ 3.3 

สัญลกัษณ์ :                       แสดงพื้นท่ีโครงการ 
                                          แสดงเส้นทางการเขา้พื้นท่ีโครงการ 

 

ทีม่า : http://maps.google.co.th 

ถนนเลียบคลองธญับุรี 

ไปวงันอ้ย-อยธุยา 

ถนนคลองหลวง-คลองหา้ 
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หลวง จงัหวดั ปทุมธานี  ซ่ึงโรงพยาบาลคลองหลวงมีขอบเขตความรับผิดชอบประกอบด้วย 
หมู่บา้นจดัสรรจ านวน 5 โครงการ โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 3 แห่ง โรงเรียนระดบัประถมศึกษา
จ านวน 4 แห่ง สถาบนัราชมงคลคลองหกจ านวน 1 แห่ง และ ฑณัฑสถานวยัหนุ่มกลางจ านวน 1 
แห่ง 

พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่างๆดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดกบัท่ีวา่งรก 

ทิศใต ้  ติดกบั ถนนและหอพกั 

ทิศตะวนัออก ติดกบั  ท่ีวา่งและทุ่งนา 

ทิศตะวนัตก ติดกบั  ท่ีวา่ง 

ตารางที ่3.1  การวเิคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ 
                     ทีต่ั้ง            ลกัษณะพืน้ที่ 

 
 
         
 
 
 
 
 

ทิศเหนือ  เป็นพื้นท่ีท่ีติดกบัท่ีว่างรก ซ่ึงจะเป็น
ในส่วนของบริเวณดา้นหลงัโรงพยาบาล เป็นป่า
รกและมีน ้ าขัง ไม่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
เป็นท่ีดินท่ีมีการครอบครอง 
 
 
 
 
ทิศใต้ เป็นพื้นด้านหน้าโรงพยาบาลติดกบัทาง
สัญจรหลกั เป็นถนนสายคลองหลวง – คลองห้า  
และฝ่ังตรงขา้มเป็นหอพกัและร้านขายของ 
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 ตารางที ่3.1  การวเิคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ (ต่อ) 

                     ทีต่ั้ง            ลกัษณะพืน้ที่ 
  

 

ทิศตะวันออก   เป็นพื้นท่ีติดกบัทุ่งนา มีการท า
นาตลอดตามฤดูกาล 

 

ทิศตะวันตก  เป็นพื้นท่ีท่ีติดกับท่ีว่างรก เป็น
ท่ีดินท่ียงัไม่มีการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี มีตน้ไม้
และวชัพืชข้ึนรกในพื้นท่ี 
 

 

3.2.3  สภาพปัจจุบนัของพื้นท่ีโครงการ 
           สภาพปัจจุบนัพื้นท่ีโครงการยงัไม่มีการวางผงัของอาคารต่างๆ และผงัในงานภูมิ
ทศัน์ ในปี 2554 โรงพยาบาลคลองหลวงก็ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั จึงท าให้พื้นท่ีทั้งหมดใน
โครงการมีความเสียหาย  สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะต่อการบริการของประชาชน และสืบเน่ืองจาก
โรงพยาบาลมีโครงการ ผา้ป่าตน้ไม ้เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูภูมิทศัน์โดยรวมของพื้นท่ี เพื่อให้เอ้ือต่อการ
บริการและใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล :  กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง  
           อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : แผนผงับริเวณโครงการและพื้นท่ีใกลเ้คียง ภาพที ่ 3.4 

สัญลกัษณ์ :                            มุมมองภาพถ่ายจากพื้นท่ีโครงการ 

ตวัอาคาร      พื้นดาดอ่อน    พื้นดาดแขง็ 

 

 

3.2.4  ลกัษณะสถาปัตยกรรม 
          พื้นท่ีบริเวณภายในโครงการนั้ นปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์อยู่แล้ว ซ่ึงภายใน

ประกอบดว้ย ศูนยป์ฏิบติัการควบคุมโรค อาคารผูป่้วยนอก (ตึกเก่า) อาคารผูป่้วยนอก (ตึกใหม่) 
ลานน ้ าพุหน้าโรงพยาบาลบริเวณอาคารผูป่้วยในตึกเก่าห้องเคร่ืองมือช่าง โรงซักฟอก ห้องครัว
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ระบบประปาบริเวณทางเดินหลงัอาคารผูป่้วยบา้นพกัแพทยแ์ละแฟลตอาคารผูป่้วยในตึกใหม่หน้า
ป้ายทางเขา้โรงพยาบาลซ่ึงแสดงเป็นพื้นท่ีดงัน้ี 
           3.2.4.1  ศูนยป์ฏิบติัการควบคุมโรค ลกัษณะของอาคารตามแนวสถาปัตยกรรมเป็น
อาคารเปิดโล่งท่ีมีการใชป้ระโยชน์ในอาคาร และมีห้องตรวจภายในอาคาร มีห้องน ้ าบริการทั้งชาย
และหญิง ซ่ึงอาคารน้ีใชส้ าหรับผูป่้วยท่ีเป็นโรคติดต่อเท่านั้น จะเปิดบริการเฉพาะวนัองัคารเท่านั้น 
ในบริเวณไม่มีไมใ้หญ่ในพื้นท่ี ท่ีพกัส าหรับผูป่้วยไม่เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 
 

 

 

 

 

ภาพที ่3.5  แสดงศูนยป์ฏิบติัการควบคุมโรค 

3.2.4.2  อาคารผูป่้วยนอก (ตึกเก่า) ลกัษณะอาคารตามแนวสถาปัตยกรรม เป็นอาคาร
สองชั้น ซ่ึงชั้นล่างใช้ส าหรับผูป่้วยท่ีมาใช้บริการรักษาโรคต่างๆ และภายในชั้นล่างประกอบดว้ย 
เวชระเบียน ห้องซักประวติั ห้องตรวจภายใน ห้องงานเทคนิคการแพทย ์ศูนยสุ์ขภาพชุมชน งาน
เภสัชชุมชน หอ้งจ่ายยาและจ่ายเงิน ศูนยข์อ้มูลคอม ห้องผา่ตดั ห้องผูป่้วยติดเช้ือ ห้องเอ็กซเรย ์งาน
ประกนัสุขภาพ หอ้งคลอด หอ้งทนัตกรรม และหอ้งฉุกเฉิน จะเปิดบริการทุกวนั 
 

 

 

 

 

ภาพที ่3.6  แสดงอาคารผูป่้วยนอก (ตึกเก่า) 
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3.2.4.3  อาคารผูป่้วยนอก (ตึกใหม่)  ลกัษณะอาคารตามแนวสถาปัตยกรรมเป็น
อาคารยกสูงสองชั้น มีใตถุ้น ซ่ึงบริเวณใตถุ้นยงัไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ในส่วนชั้นท่ีหน่ึง ใช้
บริการด้านการตรวจรักษาโรค และจ่ายยา ชั้นท่ีสองเป็นห้องส าหรับพนักงานในฝ่ายต่างๆ เปิด
บริการทุกวนั 

 

 

 

 

ภาพที ่3.7  แสดงอาคารผูป่้วยนอก (ตึกใหม่) 

             1)  บริเวณหลงัอาคารผูป่้วยนอก (ตึกใหม่) สภาพพื้นท่ีเดิมมีการปลูกผกั
สวนครัว และยงัไม่ไดว้างผงัการใชป้ระโยชน์อะไรในพื้นท่ี 

 

 

 

 

ภาพที ่3.8  แสดงบริเวณหลงัอาคารผูป่้วยนอก (ตึกใหม่) 

 3.2.4.4  ลานน ้าพุหนา้โรงพยาบาล ลกัษณะของบ่อน ้ าพุตามสถาปัตยกรรมเป็นแนว
โมเดิร์น มีทางเดินรอบบ่อ วางอยูจุ่ดก่ึงกลางบริเวณลานพกัผอ่น ในส่วนบริเวณลานน ้ าพุ เป็นพื้นท่ี
ส าหรับนัง่รอ และเป็นท่ีพกัผอ่นของญาติผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการ ตลอดจนการจดักิจกรรมประจ าปีของ
โรงพยาบาล ในแต่ละวนัจะมีผูม้าใชบ้ริการตลอด 
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ภาพที ่3.9  แสดงลานน ้าพุหนา้โรงพยาบาล 

3.2.4.5  บริเวณอาคารผูป่้วยในตึกเก่า  ลกัษณะอาคารทางสถาปัตยกรรมเป็นตึกชั้น
เดียว มีทางเดินตรงกลางยาวตลอดอาคาร และมีห้องผูป่้วยสองดา้น โดยแยกผูป่้วยชาย - หญิง มี
ผูป่้วยพกัรักษาตวัภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.10  แสดงบริเวณอาคารผูป่้วยในตึกเก่า 

              1)  บริเวณระหวา่งอาคารผูป่้วยกบัทางเดิน สภาพพื้นท่ีมีการจดัภูมิทศัน์เป็น
บางส่วน ไม่เป็นระเบียบเท่าท่ีควร ตน้ไมมี้สภาพกระจดักระจาย 

 

 

 

 

ภาพที ่3.11  แสดงบริเวณระหวา่งอาคารผูป่้วยกบัทางเดิน 
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             2)  ระหวา่งอาคารผูป่้วยในตึกเก่าและตึกใหม่สภาพพื้นท่ีวา่งโล่ง มีการปลูก
ไมย้นืตน้เรียงกนั 

 

 

 

 

ภาพที ่3.12  แสดงระหวา่งอาคารผูป่้วยในตึกเก่าและตึกใหม่ 

3.2.4.6  ห้องเคร่ืองมือช่าง โรงซกัฟอก ห้องครัว ลกัษณะอาคารทางสถาปัตยกรรม 
จะเป็นห้องแยกเฉพาะ แต่หลงัคาจะเช่ือมติดกนั มีพนกังานปฏิบติัประจ า ไม่มีบุคคลภายนอกมายุ่ง
เก่ียว เพราะเป็นท่ีเฉพาะส าหรับพนกังานเท่านั้น 

 

 

 

 

ภาพที ่3.13  แสดงหอ้งเคร่ืองมือช่าง โรงซกัฟอก หอ้งครัว 

3.2.4.7 ระบบประปา ลักษณะของถังเก็บน ้ า  จะเป็นบ่อทรงกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 17 เมตร บ่อพกัจะฝังใตดิ้น และมีฝาปิดดา้นบน มีแทง้ค์เก็บน ้ าสูง ลกัษณะเป็น
ส่ีเหล่ียม เพื่อเป็นจุดกระจายน ้าไปยงัส่วนต่างๆของพื้นท่ี ควบคุมโดยพนกังานเฉพาะเท่านั้น 

 

 

 

 

ภาพที ่3.14  แสดงระบบประปา 
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3.2.4.8  บริเวณทางเดินหลงัอาคารผูป่้วย ลกัษณะอาคารทางสถาปัตยกรรม เป็น
ทางเดินโล่งไปตลอดแนวยาว เช่ือมโยงไปยงัอาคารต่างๆ มีหลงัคาตลอดแนว มีจุดนัง่พกัผอ่นเป็น
ระยะๆ มีผูใ้ชบ้ริการค่อนขา้งนอ้ย ส่วนมากจะเป็นญาติผูป่้วยท่ีมาเฝ้าไข ้

 

 

 

 

ภาพที ่3.15  แสดงบริเวณทางเดินหลงัอาคารผูป่้วย 

3.2.4.9  บา้นพกัแพทยแ์ละแฟลต ลกัษณะอาคารทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคาร 3 ชั้น 
ซ่ึงชั้นล่างจะเป็นศูนยบ์ริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย และชั้น 2 เป็นห้องพกัพนกังานแต่ละต าแหน่ง
ท่ีรับผดิชอบในบริเวณอาคารนั้น และชั้น 3 เป็นห้องพกัของพนกังาน ในอาคารน้ีผูใ้ชบ้ริการจะเป็น
เฉพาะผูท่ี้เขา้มารับบริการทางแพทยแ์ผนไทย ซ่ึงมีค่อนขา้งนอ้ย 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.16  แสดงบา้นพกัแพทยแ์ละแฟลต 
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3.2.4.10  อาคารผูป่้วยในตึกใหม่ ลกัษณะอาคารทางสถาปัตยกรรมเป็นตึกชั้นเดียว มี
ทางเดินตรงกลางยาวตลอดอาคาร และมีห้องผูป่้วยสองดา้น โดยแยกผูป่้วยชาย  - หญิง มีผูป่้วยพกั
รักษาตวัภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.17  แสดงอาคารผูป่้วยในตึกใหม่ 

3.2.4.11  หน้าป้ายทางเขา้โรงพยาบาล        เป็นป้ายอิฐท่ีกรุดว้ยกระเบ้ือง รูปทรง
ป้ายส่ีเหล่ียมผืนผา้ ตั้งอยู่หนา้โรงพยาบาล ขา้งป้ายจะมีแนวร้ัวกั้นขอบเขต เป็นจุดท่ีผูค้นสัญจรไป
มาตลอด ส่วนบริเวณหนา้ป้าย ไม่มีคนเขา้พื้นท่ี นอกจากคนดูแล 

 

 

 

 

ภาพที ่3.18  แสดงหนา้ป้ายทางเขา้โรงพยาบาล 
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3.2.4.12  อาคารบ าบดัน ้ าเสีย ลกัษณะของอาคาร มีห้องควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
และมีบ่อบ าบดัท่ีแยกบ่อ แยกตามประเภทความส าคญัของการบ าบดั พื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีเฉพาะ ห้าม
บุคคลภายนอกเขา้ ส าหรับเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.19  แสดงอาคารบ าบดัน ้าเสีย 
 

3.2.5  พืชพรรณเดิมในโครงการ 
          ภายในโครงการนั้นเน่ืองจากปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใชม้าเป็นระยะเวลานาน และ

ไม่ไดมี้การวางรูปแบบในการจดัภูมิทศัน์ท่ีถูกตามหลกัการ พรรณไมต่้างๆ ท่ีมีอยู่ในโครงการนั้น
ส่วนมากจะเป็นตน้ไมเ้ก่าท่ีไดท้  าการปลูกมาเป็นระยะเวลานาน มีสภาพการเส่ือมโทรมอยา่งเห็นได้
ชดัแต่ยงัให้ร่มเงา และเป็นท่ีพกัผอ่นของผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการภายในโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถแสดง
ต าแหน่งของพรรณไมด้งัน้ี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล :  กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง  
           อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : ต าแหน่งของพรรณไมต่้างๆภายในโครงการ ภาพที ่ 3.20 

สัญลกัษณ์ :               แสดงต าแหน่งของพรรณไม ้
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ตารางที ่3.2  สรุปลกัษณะพืชพรรณภายในโรงพยาบาล 

ช่ือพรรณไม้ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสัย ประโยชน์ ประโยชน์ด้านภูมิทศัน์ 
หูกระจง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลัดใบ ลักษณะ

เรือนพุ่มรูปไข่ หนาทึบเปลือกสีน ้ าตาล
ตกเป็นร่องสีน ้ าตาลอมเหลือง แตกก่ิงใน
แนวราบ เป็นชั้นๆคลา้ยๆฉตัร ดอกสีขาว
ออกเป็นช่อ ใบเด่ียวเรียงสลบั  

ข้ึ น ไ ด้ ดี ใ น ดิ น ทั่ ว ไ ป  ช อ บ
ความช้ืนปานกลาง และรับแดด
ทั้งวนั 

- ทรงพุม่สวย พุ่มใบละเอียดเป็น
ชั้นสวยงาม ปลูกประดับสวน
อาคารให้ร่มเงา ริมถนน ลาน
จอดรถ ปลูกในท่ีกว้าง เช่น 
สวนสาธารณะ 

หมากเหลือง ปาล์มแตกกอ ล าต้น 4-8 เซนติเมตร ล า
ตน้มีผิวเรียบ มีสีเหลืองส้ม จนเขียว มีขอ้
ปล้องท่ีชัดเจน  ใบประกอบแบบขนนก 
ดอกมีสีขาว 

ชอบ ดิน ร่วนระบ ายน ้ า ได้ ดี 
ความช้ืนปานกลาง แสงร าไร-
แดดเตม็วนั 

- ทรงพุ่มสวย ปลูกในกระถาง
ประดับอาคารหรือปลูกเป็น
ฉากกั้นมุมอาคาร ท่ีอยูริ่มทะเล 

หมากเขียว ปาล์มแตกกอล าตน้ขนาด 4-8 เซนติเมตร 
ล าตน้เรียบสีเทาอ่อนหรือสีน ้ าตาลปนเทา 
เห็นขอ้ปลอ้งชดัเจน ดอกสีเหลืองอมเขียว 
ใบประกอบแบบขนนก 

ชอบ ดิน ร่วนระบ ายน ้ า ได้ ดี 
ความช้ืนปานกลาง ชอบแสง
ร าไร- แดดจดั 

- ทร งพุ่ ม ส ว ย  ป ลู ก เ ป็ น ไ ม้
ประธานสวนหย่อม ปลูกเป็น
ฉากกั้นสายตา ปลูกริมสระวา่ย
น ้าหรือประดบัอาคาร 

 

ทีม่า : (เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2557)  
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ตารางที ่3.2  สรุปลกัษณะพืชพรรณภายในโรงพยาบาล (ต่อ) 

ช่ือพรรณไม้ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสัย ประโยชน์ ประโยชน์ด้านภูมิทศัน์ 
ปาลม์จีน ปาลม์ตน้เด่ียว ล าตน้ขนาด 30 เซนติเมตร 

เปลือกล าตน้เป็นสีน ้าตาล ผวิขรุขระ มีขอ้
ปลอ้งชดัเจน ใบเด่ียวรูปพดัสลบักนั ดอก
สีขาวอมเหลือง 

ชอบ ดิน ร่วนระบายน ้ า ได้ ดี 
ความ ช้ืนประมานปานกลาง 
ชอบแสงแดดจดั-ปานกลาง 

- ทรงพุม่สวย ปลูกใส่กระถางใน
อ า ค า ร  นิ ย มป ลู ก ริ ม ถนน 
ทา ง เ ดิน  ตกแ ต่ งสวนและ
อาคาร สวนสาธารณะ สามารถ
ปลูกริมทะเลได ้

ปาลม์ขวด ปาล์มต้นเด่ียวล าต้นคอดใกล้โคนและ
ป่องกลาง ล าตน้ขนาด 50 เซนติเมตร เม่ือ
โตเตม็ท่ีเป็นสีเทาเห็นขอ้ปลอ้งชดัเจน คอ
สีเขียวเขม้ ยาวถึง 1 เมตร ดอกสีขาวครีม
เป็นมนั ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลบั 

ชอบดินร่วน ระบายน ้ า ได้ ดี 
ค ว า ม ช้ื น ป า น ก ล า ง  ช อ บ
แสงแดดจดั 

ยอดอ่อนสามารถทาน
ได้เหมือนมะพร้าว ผล
สามารถเล้ียงหมูได ้

ทรงพุ่มสวย ปลูกในท่ีกว้าง 
เช่นริมทางเดิน สวนสาธารณะ 
ถนนริมทะเล ไม่ควรปลูกใกล้
บา้นเพราะใบมีขนาดใหญ่  

มะยม เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง ความสูง
ประมาณ 3-10 เมตร เปลือกตน้ขรุขระสี
เท าน ้ า ต า ล  ก่ิ ง ก้ า นแตกหัก ง่ า ย ใบ
ประกอบ ดอกเป็นช่อตามก่ิง 
 

ชอบ ดิน ร่วนระบายน ้ า ได้ ดี 
ค ว า ม ช้ื น ป า น ก ล า ง  ช อ บ
แสงแดดตลอดทั้งวนั 

ขบัเสมหะ เป็นยาระบาย 
ใบเ ป็นส่วนประกอบ
ของยาเขียว  

เป็นไมม้งคลท่ีนิยมมาปลูกกนั 
 
 
 

 ทีม่า : (เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2557)  
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ตารางที ่3.2  สรุปลกัษณะพืชพรรณภายในโรงพยาบาล (ต่อ)  

ช่ือพรรณไม้ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสัย ประโยชน์ ประโยชน์ด้านภูมิทศัน์ 
พญาสัตบรรณ 

 
เปลือกหนาแต่เปราะ ผิวตน้มีสะเก็ดเล็กๆ 
สีขาวปนน ้ าตาล เม่ือกรีดดูจะเจอยางสี
ขาว ใบเป็นกลุ่ม 5-7 ใบต่อกลุ่ม ดอกมีสี
ขาวอมเหลือง 

ชอบดินร่วน ระบายน ้ าไดดี้ ชอบ
ความช้ืนปานกลาง ไม่ทนต่อ
สภาพน ้าขงั 

- ทรงพุ่มสวย นิยมปลูกในท่ี ท่ี มี
ขนาดใหญ่ เช่น สวนสาธารณะ 
และนิยมปลูกตามริมถนน เป็นตน้ 

ไทรยอ้ยใบแหลม เป็นพรรณไมข้นาดกลางถึงขนาดใหญ่ล า
ตน้มีความสูงประมาณ 10-20 เมตรล าตน้
แตกก่ิงก้านใบหนาทึบใบเป็นใบเด่ียว 
แตกออจากก่ิง 

ชอบ ดิน ร่วน  ชอบความ ช้ืน
สามารถข้ึนไดริ้มสระน ้ า ทนต่อ
สภาพอากาศ 

- นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงา นิยมปลูก
ในสวนสาธารณะ และไม่นิยม
ปลูกในพื้ น ท่ี ท่ี ใกล้กับอาคาร
ก่อสร้าง 

ปีป ไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัด
ใบ ทรงพุ่มทรงกระบอก ก่ิงก้านมักจะ
ยอ้ยลง เปลือกสีน ้ าตาลแตกเป็นร่องลึกสี
น ้าตาลตามยาวล าตน้อยา่งไม่เป็นระเบียบ 

ชอบ ดิน ร่วนระบายน ้ า ได้ ดี 
ความช้ืน ปานกลาง ถึง สูง ชอบ
แสงแดดเตม็วนั 

ดอกแห้งม้วน เ ป็น
บุหร่ีสูบแกหื้ด พบวา่
ด อ ก มี ส า ร 
Hispidulin  ระเหยได ้
  

พุ่มใบสวย ดอกสวยมีกล่ินหอม
บานตอนเย็น ปลูกบริเวณสวนให้
ร่มเงา  

ทีม่า : (เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2557) 
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ตารางที ่3.2  สรุปลกัษณะพืชพรรณภายในโรงพยาบาล (ต่อ)  

ช่ือพรรณไม้ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสัย ประโยชน์ ประโยชน์ด้านภูมิทศัน์ 
ประดู่ เป็นพรรณไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงใหญ่มี

ความสูงประมาณ 10-25 เมตรผิวเปลือก
ล าตน้มีสีด าหรือเทามีเรือนยอดทึบ  

ชอบดินร่วน ระบายน ้าไดดี้ 
ชอบแดดเตม็วนั 

เปลือกไมส้ามารถน าไป
ยอ้มผา้ได ้

มีทรงพุ่มสวย นิยมปลูกเพื่อให้
ร่มเงา และนิยมปลูกประดับ
อ า ค า ร แล ะ  ป ลู ก ในพื้ น ท่ี
สาธารณะ 

หางนกยงูฝร่ัง เป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ และผลดัใบใน
หน้าแล้ง  ทรงพุ่มแผ่กว้างใบเป็นใบ
ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ดอกออกเป็น
ช่อตามก่ิง มีสีสัน 

ชอบแสงแดดจัด ชอบดินร่วน 
ทนต่อสภาพอากาศไดดี้ 

- ส่วนใหญ่ไม่นิยมปลูกตามบา้น 
จะนิยมปลูกตามสวนสาธารณะ
หรือในพื้น ท่ี ท่ี มีขนาดใหญ่ 
หรือตามสถานท่ีราชการ เพราะ
มีล าตน้ และก่ิงท่ีแผก่วา้ง 

มะขาม มะขามเป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ แตกก่ิงก้านสาขามากมายไม่ มี
หนาม เปลือกต้นขรุขระและหนาสี
น ้าตาลอ่อน ใบเป็นใบประกอบขนนก  
 

ชอบดินร่วนระบายน ้ าได้ดี ทน
ต่อแสงแดด ความช้ืนระดบัปาน
กลาง 

เป็นยาระบายอ่อน แก้
อาการทอ้งเดินทอ้งพบั 

เป็นไมม้งคลท่ีนิยมปลูกกนั แต่
ส่วนมากจะไม่ นิยมปลูกใน
สวนบา้น  

ทีม่า : (เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2557)  
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ตารางที ่3.2  สรุปลกัษณะพืชพรรณภายในโรงพยาบาล (ต่อ)  

ช่ือพรรณไม้ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสัย ประโยชน์ ประโยชน์ด้านภูมิทศัน์ 
คูณ ไม้ยืนต้นขนาดกลางผลัดใบ เรือนยอด

เป็นพุม่ทรงกลม เปลือกเรียบสีเทาอ่อน สี
เทาเข้มจนสีน ้ าตาล สูงประมาณ 10-15 
เมตรดอกสีเหลือง ใบประกอบแบบขน
นกปลายคู่ แบบสลบั 

เ กิ ดได้ใน ดินลักษณะทั่ว ไป 
ความช้ืน ปานกลาง-ต ่ า  ชอบ
แดดจดัตลอดทั้งวนั 

ดอก แ ก้ ไ ข้  เ ป็ น ย า
ระบาย  ต้มกินเป็นยา
ระบาย ขบัพยาธิ 

ทรงพุม่สวย ดอกสวยมีสีสันปลูก
ประดับสวน เป็นแถวๆริมถนน 
ให้ร่มเงาท่ีจอดรถ ไม่ชอบน ้ าใต้
ดินท่ีสูงๆ ทนแลง้ไดดี้ 

ตะแบก ไมต้น้ขนาดใหญ่ ผลดัใบ เรือนยอดเป็น
พุม่กลมเปลือกตน้เรียบเป็นมนั สีเทาหรือ
สีเทาอ่อนอมขาว มีแผลเป็นหลุมต้ืนๆ
ตลอดล าตน้ 

ชอบดินร่วน ความช้ืนปานกลาง 
แสงแดดเตม็วนั 

- ทรงพุ่มสวย ดอกมีสีสันนิยม
ปลูกประดับสวนให้ร่มเงา ริม
ถนน ริมสระว่ายน ้ า  ปลูก ริม
ทะเล ทนแลง้ ทนน ้าท่วมขงั 

มะม่วง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง -ใหญ่ ใบโต
ใหญ่ และแหลม ขอบใบเลียบ ใบอ่อนสี
แดง ออกดอกตามช่อตามปลายก่ิงดอก
ขนาดเล็กสีขาว  
 

ชอบดินร่วนระบายน ้ าไดดี้ ชอบ
แสงแดด ความช้ืนปานกลาง 

ผลมะม่วงมีวิตามินสูง 
รักษาอาการเลือกออก
ตามไรฟัน 

ทรงพุ่ ม กลมสวย  นิ ยมป ลู ก
เพื่อใหร่้มเงา และทานผล 
 
 

ทีม่า : (เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2557) 
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ตารางที ่3.2  สรุปลกัษณะพืชพรรณภายในโรงพยาบาล (ต่อ)  

ช่ือพรรณไม้ ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะนิสัย ประโยชน์ ประโยชน์ด้านภูมิทศัน์ 
กระทิง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่สูงถึง 

20-25 เมตรเปลือกเรียบสีเทาอ่อน หรือสี
น ้ าตาลปนเหลือง เปลือกในสีชมพู เน้ือ
ไมใ้นเป็นสีน ้าตาล ใบเป็นใบเด่ียวไม่ผลดั
ใบ เรือนยอดเป็นพุม่กลม 

ชอบ ดิน ร่วนระบายน ้ า ได้ ดี 
ค ว า ม ช้ื น ป า น ก ล า ง  ช อ บ
แสงแดดเตม็วนั 

- เป็นพืชท่ีมีรูปทรงสวย เหมาะ
ส า ห รั บ ป ลู ก เ พื่ อ เ ป็ น ไ ม้
ประธานของสวนหย่อม และ
นิยมปลูกเพื่อใหร่้มเงา 

จัง๋ ปาล์มแตกกอ ล าตน้มีแผ่นใยละเอียด สี
น ้ าตาลเขม้หรือสีด าคลุมอยู่หนาแน่น ใบ
ประกอบรูปพดั ดอกสีขาวครีม 

ชอบดินร่วนระบายน ้ าไดดี้ ชอบ
ความช้ืนปานกลาง แสงปาน
กลาง-ร่มร าไร 

- ทรงพุ่มสวย ปลูกเป็นประธาน
สวนหย่อม ไม้กระถาง มุม
อาคารปลูกเพื่อบดบงัก าแพงบงั
สายตา  

โมก เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือน
ยอดแผ่กว้าง เปลือกมีสีน ้ าตาลจุดขาว
ขนาดเล็กทัว่ไปทุกส่วนของตน้มีน ้ ายางสี
ขาวแตกก่ิงต ่าใกลผ้วิดินเป็นล าตน้ 

ชอบดินร่วนระบายน ้ าไดดี้ชอบ
ความช้ืนปานกลาง ชอบแสง
ร าไร-เตม็วนั 

ร ากแก้ ว โรคผิ วหนั ง 
เร้ือน คุทะราด 

ดอกมีก ล่ินท่ีหอมนิยมปลูก
ประดับสวนปลูกเป็นแถว บัง
สายตาทิ้งใบฤดูหนาว  

ทีม่า : (เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2557) 
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3.2.6  ลกัษณะทางธรณีวทิยา 
          พื้นท่ีภายในตวัจงัหวดันั้นประกอบดว้ยชุดดินต่างๆมากมาย ซ่ึงพื้นท่ีโครงการนั้นเป็น
พื้นท่ีชุดดินธญับุรีซ่ึงอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 10 

         ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวดินบนมีสีด าหรือสีเทาแก่ดินล่างมีสี
เทามีจุดประสีน ้ าตาลปนเหลืองสีแดงและพบจุดประสีน ้ าตาลปนเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซต์
ภายในระดบัความลึก100 ซม. จากผวิดินพบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลน ้าแช่ขงัลึก  100  ซม. นาน 
6-7 เดือนเป็นดินลึกมีการระบายน ้ าเลวดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าเป็นกรดจดัมากpH 4.5 ไดแ้ก่ชุด
ดินองครักษชุ์ดดินรังสิตประเภทท่ีเป็นกรดจดัมาก นูโน๊ะเชียรใหญ่ ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใชท้  านา
บางแห่งมีการยกร่องปลูกพืชผกัส้มเขียวหวานและสนประดิพทัธ์หากไม่มีการใชปู้นเพื่อแกไ้ขความ
เป็นกรดของดินพืชท่ีปลูกมกัไม่ค่อยไดผ้ล (กรมพฒันาท่ีดิน, 2557) 

        ปัญหาในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ดินเป็นกรดจดัมากฤดูฝนมีน ้ าแช่ขงันาน7 - 6 เดือน
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า 

        ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : เม่ือพิจารณาสภาพพื้นท่ีลกัษณะเน้ือดินและการ
ระบายน ้ าของดินกลุ่มชุดดินท่ี 10 มีศกัยภาพเหมาะสมท่ีจะใช้ท านามากกว่าปลูกพืชอย่างอ่ืน
เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงราบลุ่มเน้ือดินเป็นดินเหนียว และดินมีการระบายน ้ าเลวถึงเลวมาก
ซ่ึงในสภาพปัจจุบนัใชท้  านาอยู่แลว้เป็นส่วนใหญ่แต่ให้ผลผลิตต ่า เพราะดินเปร้ียวจดัหรือดินกรด
ก ามะถนัการท่ีจะน ากลุ่มชุดดินน้ีมาใชป้ระโยชน์ในการเพาะปลูกพืชอย่างอ่ืน เช่น พืชไร่ไมผ้ลไม้
ยนืตน้และพืชผกัต่างๆจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงดินหรือการพฒันาท่ีดิน เช่นการท าคนัดินลอ้มรอบ
พื้นท่ีเพื่อป้องกนัน ้ าท่วมการยกร่องปลูกเพื่อช่วยการระบายน ้ าของดินและการใส่ปูนเพื่อแกค้วาม
เป็นกรดจดัของดิน   

         ดงันั้น กลุ่มดินชุดน้ีนั้นมีลกัษณะการระบายน ้าท่ีแยม่ากและมีแร่ธาตุท่ีค่อนขา้งต ่า ซ่ึง
ดินชนิดน้ีนั้นเหมาะส าหรับการท านามากกวา่พืชชนิดอ่ืน  ถา้จะปลูกพืชบริเวณน้ีควรมีการใส่สาร
เพื่อลดความเป็นกรดลง และควรท่ีจะมีการจดัการระบบระบายน ้ าท่ีดีเพื่อป้องกนัปัญหาน ้ าท่วมขงั
พืชพรรณท่ีปลูก 

3.2.7  ลกัษณะสภาพภูมิอากาศ 

          ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จะเร่ิมประมาณกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือน
กุมภาพนัธ์  ลมน้ีมีความสัมพนัธ์กบัฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ คือพื้นดินของทวปีเอเชียมีความหนาว
เยน็ อุณหภูมิลดลงต ่า มีความกดอากาศสูง ส่วนบริเวณทางใตมี้ลกัษณะตรงขา้ม ท าให้เกิดลมพดั
จากแผ่นดินสู้พื้นน ้ า เป็นลมหนาวแห้งแล้งพดัออกจากศูนย์กลางความกดอากาศสูง พดัมายงั
ประเทศไทยทางภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ส่วนภาคใตฝ่ั้ง
ตะวนัออก ลมจะพดัผา่นอ่าวไทยและน าฝนมาตกดว้ยผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการคือ  ท าให้พื้นท่ี
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โครงการมีอากาศหนาวเยน็  ควรปลูกตน้ไมท่ี้โปร่งเพื่อให้ลมหนาวพดัผา่นเขา้ถึงพื้นท่ีน้ีไดส้ะดวก   
และในช่วงเดือนน้ีการโคจรของพระอาทิตย์จะอ้อมทางด้านทิศใต้ท าให้พื้นท่ีด้านเหนือได้รับ
แสงแดดนอ้ยลง  และพื้นท่ีทางดา้นทิศใตจ้ะไดรั้บแสงแดดมากข้ึน  ดงันั้นพื้นท่ีทางดา้นทิศใตค้วร
ปลูกพืชพรรณไมท่ี้ทนต่อแดดในตอนกลางวนั  และควรมีทรงพุ่มท่ีให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี (แผนพฒันา
จงัหวดัปทุมธานี, 2557) 

        ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นลมพดัประจ าตลอดเวลา 3 เดือน จะพดัปกคลุมใน
เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม  เน่ืองจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ถอยไปจากภาคใต ้จึงมีลมทาง
ทิศใต ้และทิศตะวนัออกเฉียงใตพ้ดัเขา้มาแทนท่ี ลมน้ีพดัมาจากความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต ้
เป็นลมท่ีร้อนและช้ืน ท าให้อุณหภูมิสูงโดยทัว่ไป ผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการคือ  ในช่วงเดือน
ดงักล่าวเป็นช่วงฤดูร้อน  พื้นท่ีโครงการจะไดรั้บแสงแดดมาก  พืชพรรณท่ีปลูกในพื้นท่ีโครงการ
ควรมีความทนต่อแสงแดด  โดยเฉพาะพื้นท่ีในดา้นทิศเหนือซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดทั้งวนั  แต่
มีลมใตพ้ดัเขา้สู่พื้นท่ีโครงการท าให้อากาศเยน็ลงไม่ร้อนมาก  ดงันั้นพื้นท่ีทางดา้นทิศเหนือควรมี
พรรณไมท่ี้ให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี   จึงควรปลูกพรรณไมท่ี้ให้ร่มเงาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีพกัผ่อนให้แก่พื้นท่ี
โครงการ  

       ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้จะพดัปกคลุมในเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม  ในฤดูร้อน
ของซีกโลกเหนือ บริเวณทวปีเอเชียเป็นแหล่งความร้อนระอุ อุณหภูมิสูง ความกดอากาศต ่า ส่วนใน
บริเวณน่านน ้ ามหาสมุทร แปซิฟิก และอินเดีย ไม่ร้อนเท่ามีความกดอากาศสูง ท าให้มีลมพดัจาก
บริเวณน่านน ้ าสู่พื้นทวีป เป็นลมตะวนัออกเฉียงใต ้เม่ือพดัขา้มเส้นศูนยสู์ตร ลมจะเบ่ียงเบนไป
ทางขวามือ กลายเป็นลมตะวนัออกเฉียงใต ้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเป็นฤดูฝนของประเทศไทย
ผลกระทบต่อพื้นท่ีท าโครงการคือ ท าให้ฝนตกชุก  ซ่ึงถ้ามีความรุนแรงมากก็อาจท าให้อาคาร
ส่ิงก่อสร้างและพรรณไมท่ี้ปลูกภายในพื้นท่ีโครงการเสียหายได ้ จึงควรปลูกตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีก่ิงกา้น
แข็งแรงทนต่อลมไดดี้  เพื่อบงัลมในทิศทางน้ีและช่วยลดความรุนแรง  ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ดูด
ซบัน ้ าไดดี้แต่เน่ืองจากภายในโครงการมีระบบระบายน ้ าท่ีดี จึงระบายน ้ าไดดี้  ไม่มีปัญหาในเร่ือง
น ้าท่วมขงัภายในพื้นท่ีโครงการ  

จากลกัษณะภูมิอากาศของพื้นท่ีท่ีไดรั้บอิทธิพลจากมรสุมต่างๆ ท าให้สภาพอากาศแต่
ละเดือนไม่เหมือนกนั กราฟท่ีแสดงต่อไปน้ี เป็นกราฟภูมิอากาศล่าสุด คือปี พ.ศ. 2554 ท่ีแสดง
อุณหภูมิอากาศ    ความช้ืนสัมพทัธ์   ปริมาณน ้าฝน   ความเร็วลม และปริมาณแสงแดด 
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ตารางที ่3.3  แสดงกราฟสถิติภูมิอากาศ ปี พ.ศ. 2554 

 
   ทีม่า : (แผนพฒันาจงัหวดัปทุมธานี, 2557) 
 
 จากตารางท่ี 3.3 แสดงสภาพอากาศปี 2554 จงัหวดัปทุมธานี สามารถสรุปอุณหภูมิเฉล่ีย
สูงสุดของปี คือ 32.06 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด 24.45 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์
เฉล่ียสูงสุด 91.16 เปอร์เซ็นต์ ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียต ่าสุด  59.16 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 
127.50 มิลลิเมตร ความเร็วลมเฉล่ีย 5.58 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และปริมาณแสงแดดเฉล่ีย 5.79 
ชัว่โมงต่อวนั 
 ในการศึกษาสภาพอากาศโดยเฉล่ียต่อปีสามารถน าไปใชใ้นการพิจารณาเลือกพรรณไม ้ซ่ึง
ท าใหรู้้วา่ในเดือนไหนท่ีเราตอ้งดูแลพืชพรรณเป็นพิเศษ อตัราท่ีพืชพรรณไดรั้บปริมาณน ้ าฝนในแต่
ละเดือนมากน้อยเพียงใด และทิศทางความเร็วลมมีผลต่อในการออกแบบ ดงันั้นการศึกษาสภาพ
อากาศจึงมีผลต่อการออกแบบ การเลือกใชพ้ืชพรรณ รวมถึงการดูแลรักษาพืชพรรณ 
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ลมตะวนัตก 
   เฉียงใต้ 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล :  กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง  
          อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีลมตะวนัตกเฉียงใต ้

แสดง : แผนผงัแสดงสภาพภูมิอากาศของโครงการ ภาพที ่ 3.21 

สัญลกัษณ์ :  
   
                     ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ       ลมตะวนัตกเฉียงใต ้      ลมในพ้ืนท่ี 

     
 

แดดทั้งวนั       ไม่โดนแดด       แดดช่วงเชา้        แดดช่วงบ่าย       

 

ลมตะวนัออก 

  เฉียงเหนือ 
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3.2.8  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นท่ี 

3.2.8.1  ระบบไฟฟ้า พื้นท่ีโครงการใชไ้ฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอคลอง
หลวง โดยในพื้นท่ีโครงการไดใ้ชแ้นวสายไฟไปยงัอาคารผูป่้วยซ่ึง ในการออกแบบจึงควรค านึงถึง
ความสูงของพืชพรรณเพื่อไม่ให้เกิดอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 2 จุดคือ บริเวณหนา้ตึกผูป่้วยนอก
ใหม่ และอาคารผูป่้วยในเก่า  
 

 

 

 

 

ภาพที ่3.22  แสดงระบบไฟฟ้า 

3.2.8.2  ระบบระบายน ้าและระบายน ้าเสียจากอาคารต่างๆ  ในพื้นท่ีโครงการจะแบ่ง
ระบบระบายน ้ าออกเป็น 2 ส่วน คือ น ้ าท่ีใช้ภายนอกอาคารและน ้ าฝน ซ่ึงน ้ าประเภทน้ีจะไหลลงสู่
ท่อระบายน ้าท่ีมีอยูร่อบอาคาร  ส่วนน ้าอีกประเภทคือน ้ าเสียท่ีเกิดจากการใชภ้ายในอาคาร หลงัจาก
การใชน้ ้าจะไหลลงสู่ท่อระบายน ้ าท่ีจะตอ้งไหลไปยงับ่อบ าบดัน ้ าเสีย เสียก่อนแลว้จึงปล่อยทิ้งลงคู
น ้าสาธารณะ ในโครงการจะมีท่อระบายน ้ า อยูร่อบอาคาร เพื่อไม่ให้มีน ้ าขงัเวลาฝนตก และง่ายต่อ
การเลือกใช้พืชพรรณ ในพื้นท่ีท่ีตอ้งค านึงถึงการออกแบบไดแ้ก่ ระหว่างอาคารผูป่้วยในตึกใหม่  
และบริเวณทางเดินหลงัอาคารผูป่้วย (cover way) 

 

 

 

 

ภาพที ่3.23  แสดงระบบระบายน ้า 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล :  กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง  
           อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : แผนผงัแสดงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในโครงการ ภาพที ่ 3.24 

สัญลกัษณ์ :  
                            รางระบายน ้า        รางระบายน ้าฝน       แนวสายไฟฟ้า 
                             สู่บ่อบ าบดั 
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3.2.9  ทศันียภาพโครงการ 
           จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการนั้น เราสามารถท่ีจะแบ่งลกัษณะมุมมองของพื้นท่ีนั้น
ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ มุมมองท่ีภายนอกโครงการมองเขา้มาภายในพื้นท่ีของโครงการและ
มุมมองท่ีมองจากภายในโครงการออกสู่พื้นท่ีบริเวณภายนอกโครงการ 

3.2.9.1  มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 

          1)  ทศันียภาพมุมมองด้านทิศเหนือ        ลกัษณะมุมมองแบบ Window 
View เป็นมุมมองดา้นหลงัโรงพยาบาล ซ่ึงเป็น Cover Way (ทางเดินเช่ือมระหวา่งตึก)  ยงัไม่มีการ
จัดภูมิทัศน์ในส่วนน้ี จึงไม่มีต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา เพราะเป็นส่วนท่ีท าให้เกิดความสบายต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.25  แสดงมุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการดา้นทิศเหนือ 

            2)  ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศใต ้ ลกัษณะมุมมองแบบ Panorama View เป็น
มุมมองด้านหน้าโรงพยาบาลเป็นก าแพงและป้ายโรงพยาบาลคลองหลวง ซ่ึงมีถนนทางเขา้อยู่
ทางด้านซ้าย และทางออกอยู่ทางดา้นขวา มองผ่านก าแพงจะเป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะ เป็นพื้นท่ี
พกัผอ่น  ลานน ้าพุ ซ่ึงในส่วนน้ีควรมีการปรับปรุงพื้นท่ีบริการพกัผอ่นเพิ่มเติม เพราะเป็นจุดท่ีญาติ 
มานัง่รอผูป่้วย และช่วยเพิ่มความสวยงามใหก้บัพื้นท่ีตรงน้ีอีกดว้ย  
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ภาพที ่3.26  แสดงมุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการดา้นทิศใต ้

            3)  ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศตะวนัออก ลกัษณะมุมมองแบบ Open View 
เป็นมุมมองท่ีมองจากพื้นท่ีในส่วนท่ีมีการท านา จะมองเห็นด้านข้างของโรงพยาบาล  ซ่ึง
ประกอบดว้ยโรงอาหารบา้นพกัเจา้หน้าท่ีและอาคารท าความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทยซ่ึ์งใน
ส่วนน้ีจะไม่มีการออกแบบภูมิทศัน์ เพราะจะมีการถมดิน เพื่อสร้างอาคารเพิ่ม  

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.27  แสดงมุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการดา้นทิศตะวนัออก 

             4)  ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศตะวนัตก  ลกัษณะมุมมองแบบ Window 
View เป็นมุมมองท่ีไม่สามารถมองผา่นเขา้ไปในโรงพยาบาลได ้เพราะเป็นร้านคา้ และมีการสร้าง
ก าแพงสูงทึบ และถา้มองผา่นเขา้ไปจะเป็นอาคารควบคุมโรค ซ่ึงในพื้นท่ีส่วนน้ีลมไม่สามารถผา่น
เขา้มาได ้จึงควรใชพ้ืชพรรณท่ีมีความสูงในการบงัคบัทิศทางลมใหเ้ขา้มาในส่วนของอาคารควบคุม
โรค 
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ภาพที ่3.28  แสดงมุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการดา้นทิศตะวนัตก 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล :  กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง  
           อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : มุมมองทศันียภาพจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ ภาพที ่ 3.29 

สัญลกัษณ์ :  
                            ทิศทางมุมมอง 
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ทีว่่าง

รก 

ถนนและหอพกั 

ทีว่่างและทุ่งนา 

ทีว่่างรกร้าง 
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3.2.9.2  มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ 
             1)  ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศเหนือลกัษณะมุมมองแบบ Open View เป็น

มุมมองทางดา้นหลงัของโครงการ มีร้ัวกั้นขอบเขตพื้นท่ีอยา่งชดัเจน มองเห็นสภาพพื้นท่ีภายนอก
เป็นป่ารกและมีน ้ าขงั เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลท่ียงัไม่มีการใชป้ระโยชน์ ท าให้ทศันียภาพทางการมอง
ไม่สวยงาม  จึงควรใชพ้ืชพรรณปลูกริมแนวร้ัวเพื่อบดบงัสายตาได ้
 

 

 

 

 

ภาพที ่3.30  แสดงมุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศเหนือ 

                           2)  ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศใต ้ ลกัษณะมุมมองแบบ Open View เป็น
มุมมองทางดา้นหนา้ของโครงการ มีร้ัวกั้นขอบเขตอยา่งชดัเจน  สามารถมองเห็นถนนคลองหลวง-
คลองหา้ เป็นถนนลาดยาง มีผลกระทบจากฝุ่ นเล็กนอ้ย พื้นท่ีตรงขา้มเป็นหอพกัและร้านคา้  บริเวณ
ร้ัวอาจใชพ้ืชพรรณท่ีมีลกัษณะเป็นพุม่แนวร้ัว 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.31  แสดงมุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศใต ้

                           3)  ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศตะวนัออก  ลกัษณะมุมมองแบบ Open 
View เป็นมุมมองท่ีมองเห็นทุ่งนา มีการท านาตลอดตามฤดูกาลกาลไม่มีแนวร้ัวกั้นแต่พื้นท่ีตรงน้ีได้
เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บบริจาคเพิ่ม  แต่โรงพยาบาลยงัไม่มีการด าเนินการกบัพื้นท่ีตรงน้ี 
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ภาพที ่3.32  แสดงมุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศตะวนัออก 

                        4)  ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศตะวนัตก  ลกัษณะมุมมองแบบ Open View 
เป็นมุมมองท่ีมองเห็นร้านคา้และทุ่งนา มีร้ัวกั้นพื้นท่ีโครงการอย่างชดัเจน ซ่ึงภายในโครงการจะ
เป็นอาคารควบคุมโรค จึงท าให้มีเสียงดังรบกวน และท่ีส าคญัทิศน้ีจะเป็นทิศท่ีลมพดัผ่าน อาจ
เลือกใชพ้ืชพรรณท่ีสามารถกรองเสียง และบงัคบทิศทางลมได ้

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.33  แสดงมุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการดา้นทิศตะวนัตก 

 



76 
 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล :  กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง  
           อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : มุมมองทศันียภาพจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ ภาพที ่ 3.34 

สัญลกัษณ์ :  
                                                         ทิศทางมุมมอง 
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ทีว่่าง ถนนและหอพกั 

ทีว่่างและทุ่งนา 
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3.2.10  การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามการใชส้อยปัจจุบนั 
            เน่ืองจากในพื้นท่ีโครงการมีจุดท่ีต้องออกแบบภูมิทัศน์หลายจุด เพื่อให้การ

ออกแบบของแต่ละพื้นท่ีมีประสิทธิภาพจึงไดท้  าการศึกษาพื้นท่ีแต่ละจุดว่ามีปัญหาอะไรบา้ง และ
ท าการแกไ้ข จึงแบ่งโซนการออกแบบ ออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ โซน A B C D E ตามล าดบั 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล :กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง  
           อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามการใชส้อยปัจจุบนั ภาพที ่ 3.35 

สัญลกัษณ์ :  

     ZONE A     ZONE B      ZONE C      ZONE D     ZONE E 

 

 
 
 

 

ทีว่่าง ถนนและหอพกั

ทีว่่างและทุ่งนา 

ทีว่่างรก 

ZONE A 

ZONE B 

ZONE D 

ZONE C 

ZONE E 
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3.2.11  สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี 
            เน่ืองจากโรงพยาบาลมีพื้นท่ีในการออกแบบหลายจุด จึงต้องมีการแบ่งโซน  

เพื่อใหง่้ายต่อการวเิคราะห์ในแต่ละจุดอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
 ตารางที ่3.4  ขอ้มูลดา้นพื้นท่ีตามโซนต่างๆ 

 

 

                ทีต่ั้ง ลกัษณะพืน้ที่ 
พื้นท่ีโซน A 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่ตั้ งของพื้นที่ : พื้นท่ีโซน A มีขนาดพื้นท่ี 102.06 
ตารางเมตร อยูท่างทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ติดกบัทางเขา้ อยู่
หนา้อาคารควบคุมโรค ติดกบัถนนทางเขา้ของโรงพยาบาล ทาง
ทิศใตข้องพื้นท่ีจะติดกบัร้ัวด้านหน้าของโรงพยาบาล ทางทิศ
ตะวนัตกติดกบัก าแพงสูงทึบ ทิศเหนือจะติดกบัอาคารควบคุม
โรค และทางทิศตะวนัออกติดกบัถนนทางเขา้โรงพยาบาล 
ลักษณะของพืน้ที่ : เป็นพื้นท่ีโล่ง ท่ีไม่มีพืชพรรณไมเ้ดิม แดด
สามารถส่องได้ตั้ งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่าย ลมไม่สามารถเข้าถึง
พื้นท่ีได้เน่ืองจากติดกบัก าแพงสูงทึบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย 
เม่ือขดุลงไปลึกๆจะเป็นดินเหนียว ไม่มีปัญหาเร่ืองการระบายน ้ า
เพราะทางทิศตะวนัตกของพื้นท่ีมีท่อระบายน ้ ายาวตามก าแพง
ทึบ 
มุมมอง : สามารถมองเขา้พื้นท่ีได ้2 มุมมอง คือมองจากอาคาร
ควบคุมโรคเขา้หาพื้นท่ี และมองจากถนนทางเขา้เขา้หาพื้นท่ี 
กิจกรรม: เน่ืองจากพื้นท่ีน้ี เป็นพื้นท่ีโล่งไม่มีตน้ไมห้รือส่ิงปลูก
สร้างใดๆ จึงไม่มีการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีนั้นและไม่มีการเขา้
ใชใ้นพื้นท่ี 
ปัญหาและข้อจ ากัด : เป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดเล็ก ไม่มีพรรณไม้
เพื่อใหร่้มเงา ลมไม่สามรถเขา้ในพื้นท่ีโครงการได ้  
ข้อเสนอแนะ : ควรปลูกไมพุ้่มท่ีมีขนาดสูงเพื่อบงัคบัทิศทางลม
ให้เขา้มาในอาคารควบคุมโรค ควรปลูกไมย้ืนตน้เพื่อให้ร่มเงา
และสร้างจุดพกัผอ่นเพื่อใหผู้ป่้วยเขา้มาใชพ้ื้นท่ีน่ีได ้
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 ตารางที ่3.4  ขอ้มูลดา้นพื้นท่ีตามโซนต่างๆ(ต่อ) 

                ทีต่ั้ง ลกัษณะพืน้ที่ 
พื้นท่ีโซน B 

 
 
 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พื้นท่ีโซน B มีขนาดพื้นท่ี 226.72 
ตารางเมตร จะอยู่ดา้นหน้าอาคารผูป่้วยนอกเก่า ติดกบัพื้นท่ี
จอดรถยนตใ์นทางทิศใตข้องพื้นท่ี 
ลักษณะของพื้นที่ : ในพื้นท่ีจะมีไมพุ้่มเดิมอยู่   ในทางทิศ
ตะวนัออกของพื้นท่ีจะไดรั้บแดดไม่มากนกัเน่ืองจากมีไมย้ืน
ตน้ท่ีใหร่้มเงาอยู ่ ส่วนทางทิศตะวนัตกของพื้นท่ีจะไดรั้บแดด
ในช่วงบ่ายจนถึงเย็น ลมสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีได้ตลอดทั้งวนั 
ดินทางทิศตะวนัออกของพื้นท่ีจะเป็นดินเหนียว ส่วนพื้นท่ี
ในทางทิศตะวนัตกจะเป็นดินทรายปนหิน พื้นท่ีจะ Slope ข้ึน
หาอาคารเฉพาะจุดดา้นหนา้ จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการระบายน ้า 
มุมมอง : สามารถมองไดทุ้กมุมมอง ยกเวน้แต่ส่วนติดอาคาร
ห้องฉุกเฉินท่ีสามาถมองเขา้ไดแ้ค่ด้านเดียวคือมองจากถนน
เขา้หาตวัอาคาร 
กิจกรรม : เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีอยู่ติดกบัท่ีจอดรถและติดกับ
ทางเขา้ของตวัอาคารผูป่้วยนอก จึงท าให้มีการสัญจรเขา้พื้นท่ี
จึงท าให้พรรณไม้เกิดการเสียหาย จนกลายเป็นทางสัญจร
ประจ า 
ปัญหาและข้อจ ากัด : เป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดเล็กและแคบ  อยู่
ระหว่างพื้นท่ีจอดรถกับทางเข้าอาคาร จึงมีการสัญจรผ่าน
ตลอดทั้งวนั ท าใหพ้ืชพรรณไมท่ี้ปลูกเกิดการเสียหาย  
ข้อเสนอแนะ : ปรับเปล่ียนพรรณไมท่ี้เสียหาย และสร้างทาง
สัญจรใหใ้ชบ้ริการ 
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ตารางที ่3.4  ขอ้มูลดา้นพื้นท่ีตามโซนต่างๆ(ต่อ) 

                ทีต่ั้ง ลกัษณะพืน้ที่ 
พื้นท่ีโซน C 

 
 
 
 
 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พื้นท่ีโซน C มีขนาดพื้นท่ี 870.78 
ตาราง เมตร จะติดกับ ร้ัวด้านหน้าโรงพยาบาล ทางทิศ
ตะวนัออกของพื้นท่ี จะติดกบัทางออกของโรงพยาบาล ทางทิศ
เหนือจะติดกบัพื้นท่ีท่ีจอดรถด้านหน้าอาคารผูป่้วยนอก ทาง
ทิศตะวนัตกติดกบัทางเขา้โรงพยาบาลตรงขา้มอาคารควบคุม
โรค 
ลกัษณะของพืน้ที่ : จะมีพรรณไมเ้ดิมอยูท่ ั้งไมย้ืนตน้และไมพุ้่ม  
ทางทิศตะวนัออกของพื้นท่ีจะไม่ได้รับแดดเลยเพราะมีไมย้ืน
ตน้ขนาดใหญ่ ลมจะสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีไดท้างทิศใตแ้ละทิศ
ตะวนัออก ดินเป็นเหนียว เม่ือมีฝนตกจะมีน ้ าขงัเป็นบางจุด
เพราะพื้นท่ีเป็นแอ่ง และอยูต่  ่ากวา่ถนนจึงท าให้น ้ าไม่สามารถ
ระบายได ้
มุมมอง : สามารถมองเห็นพื้นท่ีได้ 3 มุมมองคือทางทิศ
ตะวนัตกเข้าหาพื้นท่ี ทางทิศเหนือเข้าหาพื้นท่ี และทางทิศ
ตะวนัออกเขา้หาพื้นท่ี 
กิจกรรม : เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะลานน ้ าพุ 
จึงมีบุคคลมาใช้ในการพกัผ่อนจ านวนมาก และจะมีการกัด
กิจกรรมประจ าปีต่างๆ เช่น กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมวนัสง
กราน กิจกรรมท าบุญโรงพยาบาล เป็นตน้ 
ปัญหาและข้อจ ากัด : เน่ืองจากมีผูใ้ชบ้ริการตลอดทั้งวนัและมี
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นท่ีนั้ น ท าให้พื้นท่ีเส่ือมโทรม 
พรรณไม้ปลูกกระจัดกระจาย พื้นท่ี ท่ีนั่งพักผ่อนและท า
กิจกรรมไม่เพียงพอต่อการใชบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะ : จดัท าพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมและพกัผ่อนให้
เพิ่มข้ึนให้เพียงพอต่อผูใ้ช้บริการ ถมดินปรับพื้นท่ีให้ Slope 
ไม่ให้เกิดน ้ าท่วมขงั ปลูกไมพุ้่มเพิ่มเติมให้ดูสวยงามและเป็น
หมวดหมู่ ก  าหนดจุดบงัคบัทางเขา้ออกของพื้นท่ีและทางเดิน 
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ตารางที ่3.4  ขอ้มูลดา้นพื้นท่ีตามโซนต่างๆ(ต่อ) 

                ทีต่ั้ง  ลกัษณะพืน้ที่ 
พื้นท่ีโซน D ลักษณะที่ตั้งของพืน้ที่ : พื้นท่ีโซน D มีขนาดพื้นท่ี 265.95 

ตารางเมตร อยูร่ะหว่างอาคารผูป่้วยนอกใหม่กบัอาคารพกัฟ้ืน
ผูป่้วยใน จะมี 2 จุด จุดแรกคือพื้นท่ีท่ีติดกบัอาคารผูป่้วยนอก
ใหม่กบัอาคารผูป่้วยในใหม่ ทางทิศใตข้องพื้นท่ีจะติดกบัถนน 
ทางทิศตะวนัตกจะติดกบัอาคารผูป่้วนนอกใหม่ ทางทิศเหนือ
จะติดกบัทางเดิน Cover Way และทางทิศตะวนัออกจะติดกบั
อาคารผูป่้วยในใหม่ จุดท่ี 2 คือจุดระหวา่งผูป่้วยในทั้ง 2 อาคาร 
ทางทิศใตข้องพื้นท่ีจะติดกบัถนน ทางทิศตะวนัตกจะติดกับ
อาคารผูป่้วยในใหม่ ทางทิศเหนือจะติดกับทางเดิน  Cover 
Way  และทางทิศตะวนัออกจะติดกบัอาคารผูป่้วยในเก่า 
ลักษณะของพืน้ที่ : จะมีพรรณไมเ้ดิมอยูแ่ต่มีขนาดเล็กเพราะ
พึ่งปลูก ในโซนน้ีจะไดรั้บแดดในช่วงประมาณ 10 นาฬิกา ถึง
ประมาณ 14 นาฬิกา เพราะตวัอาคารจะบดบงัแสงแดด ลม
สามารถเขา้พื้นท่ีไดท้างทิศเหนือ ดินเป็นดินเหนียวถมใหม่ ไม่
มีปัญหาเร่ืองการระบายน ้าเพราะรอบๆอาคารทุกอาคาร  
มุมมอง : มุมมองสามารถมองไดท้างดา้นทิศเหนือและทิศใต ้
แต่ทางทิศตะวนัออกและตะวนัตกก็สามาถมองไดแ้ต่ตอ้งมอง
จากภายในอาคารออกมา 
ปัญหาและข้อจ ากัด : เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนน้ียงัไม่มีการใชง้าน 
จึงยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ใหดู้ดียิง่ข้ึน ท าใหเ้กิดวชัพืชตามมา  
ข้อเสนอแนะ : ควรจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามและบดบังการ
มองเห็นของอาคาร 2 อาคารน้ี สามารถออกแบบเป็นพื้นท่ีท่ี
สามารถเขา้ไปดูแลและบ ารุงรักษาสวนได ้ 
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ตารางที ่3.4  ขอ้มูลดา้นพื้นท่ีตามโซนต่างๆ(ต่อ) 

                ทีต่ั้ง ลกัษณะพืน้ที่ 
พื้นท่ีโซน E ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พื้นท่ีโซน E มีขนาดพื้นท่ี 855.40 

ตารางเมตร อยู่ทางด้านทิศเหนือของโรงพยาบาล ท่ีติดกบัร้ัว
ทึบสูง อยูร่ะหวา่ง 2 ฝ่ัง Cover Way  ทางทิศใตจ้ะติดกบัอาคาร
ผูป่้วยนอกเก่าและใหม่ รวมถึงอาคารผูป่้วยในทั้ ง 2 อาคาร 
ส่วนทางทิศเหนือจะติดกบัร้ัวทึบทางดา้นหลงัของโรงพยาบาล 
ลักษณะของพื้นที่  : ในทางทิศตะวันตกจะมีการปลูกพืช
สมุนไพรอยูบ่า้ง เป็นพื้นท่ีท่ีมีความยาวและแคบมาก เป็นพื้นท่ี
ท่ีรกร้างฝ่ังท่ีติดระหว่างร้ัวทึบจะไม่ได้รับแดดตลอดทั้งวนั
เพราะหลงัคาทางเดิน Cover Way บดบงั ส่วนพื้นท่ีท่ีติดกบั
อาคารผูป่้วยนั้น ในทางทิศตะวนัออกจะไม่ค่อยได้รับแดด
ในช่วงเช้าเน่ืองจากมีอาคารบดบงัแสงแดด ในส่วนท่ีเหลือจะ
ไดรั้บแสงแดดทั้งวนั ดินเป็นดินเหนียวถมใหม่ ไม่มีปัญหาการ
ระบายน ้าเพราะรอบๆอาคารจะมีท่อระบายน ้าอยู ่ 
มุมมอง : สามาถมองเขา้ไดจ้ากทิศใตเ้ขา้หาพื้นท่ี และมองจาก
ทางเดิน  Cover Way ลงมาพื้นท่ี 
ปัญหาและข้อจ ากดั : เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีทางเดินระหวา่งอาคาร
ท าให้เกิดการทิ้งขยะของผูส้ัญจรไปมาและในพื้นท่ียงัไม่มีการ
ใชง้านจึงท าใหเ้กิดวชัพืช 
ข้อเสนอแนะ : ควรปลูกต้นไม้ท่ี มีความสูงระดับร้ัวตาม
แนวทางเดินเพื่อลดการทิ้งขยะ ออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ
ส าหรับพกัผอ่น และปรับปรุงพื้นท่ีสวนสมุนไพร 
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3.3  รายละเอยีดด้านผู้ใช้โครงการ       
 ในโครงการออกแบบภูมิทศัน์ โรงพยาบาลคลองหลวง จะตอ้งศึกษาพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของผูใ้ช้โครงการ  การออกแบบพื้นท่ีโครงการน้ี ไดส้อดคลอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงค์
ของโรงพยาบาลท่ีมีโครงการโรงพยาบาลสีเขียวข้ึนมา  เราจึงได้ท าการศึกษาผูใ้ช้โดยการท า
แบบสอบถามขอ้มูลต่างๆถึงความตอ้งการของกิจกรรมต่างๆของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการเพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและความต้องการของผูใ้ช้บริการจริงๆ รวมถึงการศึกษาเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการพื้นท่ีสาธารณะ โดยการศึกษาขอ้มูลดงัต่อไปน้ี    

3.3.1  ผูใ้ชป้ระจ า  หมายถึง กลุ่มผูใ้ชท่ี้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเป็นระยะต่อเน่ืองเป็นเวลานานและสม ่ าเสมอ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานเป็นประจ า 

         การศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการในการศึกษาขอ้มูล ความตอ้งการของผูใ้ช้
พื้นท่ีโครงการ จะให้ความส าคญักบัผูใ้ช้โครงการประจ า เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงมีผูใ้ห้ขอ้มูล 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ 

  3.3.1.1  นางสาวชลนิสา รุ่งเรือง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  

  3.3.1.2  นางมยรีุ  อาจณรงค ์ หวัหนา้กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐม
ภูมิ 

  3.3.1.3  นางอจัฉรา คลา้ยมี หวัหนา้งานสนบัสนุนบริการปฐมภูมิ 

                       จากการศึกษาและสัมภาษณ์ จึงไดข้อ้สรุปถึงความตอ้งการของเจา้พนกังาน
ประจ าดงัน้ี 

                                     1)  ในพื้นท่ีลานน ้ าพุตอ้งการความร่มร่ืน มีท่ีนัง่พกัผ่อน และใชเ้ป็นลาน
กิจกรรมของโรงพยาบาล 
                                    2)  ในบริเวณหนา้ตึกผูป่้วยนอกเก่า ให้มีตน้ไมท่ี้เนน้ใบ และไม่ตอ้งตดัแต่ง
บ่อย เพราะไม่มีคนดูแล 
                                    3)  ในพื้นท่ีอาคารควบคุมโรคตอ้งการให้เป็นพื้นท่ีส่วนตวั ของคนไขแ้ละมี
ท่ีนัง่พกัคอยของคนไข ้
                                     4)  ในบริเวณทางเดิน cover way ตอ้งการให้มีพืชพรรณสมุนไพรมา
ประกอบจดัภูมิทศัน์ 
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3.2.2  ผูใ้ชช้ัว่คราว  หมายถึง ผูม้าใชโ้ครงการเป็นคร้ังคราว ไม่ใชเ้จา้หนา้ท่ีหรือพนกังาน
ประจ าเขา้มาในพื้นท่ีเป็นคร้ังคราว ไดแ้ก่ ผูท่ี้มารับบริการรักษา ผูม้าติดต่อราชการ และผูม้าเยี่ยมไข ้
เป็นตน้ 

         ผูท่ี้มาใชบ้ริการชัว่คราว      จะให้ความส าคญั        เป็นอนัดบัรองลงมาจากผูใ้ช้
ประจ า เน่ืองจากผูใ้ชก้ลุ่มน้ีจะมาใชบ้ริการเป็นคร้ังคราวใชเ้วลาอยูใ่นพื้นท่ีไม่นานมากนกั แต่ก็ตอ้ง
ใหค้วามส าคญัเหมือนกนัในการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีเป็นประชาชน หรือผูท่ี้มาติดต่อ
ราชการโดยจากการสั่งเกตพฤติกรรมของผูม้าใชพ้ื้นท่ี สามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 

                       3.2.2.1  ผูม้าใชบ้ริการมีเป็นจ านวนมากในแต่ละวนัซ่ึง มีท่ีนัง่พกัคอยไม่เพียงพอ 

                       3.2.2.2  ผูม้าใชบ้ริการมกัจะชอบเดินในพื้นท่ีหา้มเดิน  

                       3.2.2.3  ผูใ้ชบ้ริการมกัจะมานัง่รอบริเวณลานน ้าพุ 

          3.2.2.4  ในบริเวณลานน ้าพุจะปะปนดว้ยผูป่้วยจากอาคารควบคุมโรคและผูม้าใช้
บริการ      

3.2.3  พื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์โรงพยาบาลคลองหลวง ไดมี้นโยบายการพฒันา
พื้นท่ี จากการจดัท าโครงการ “วนัผา้ป่าตน้ไม ้เพื่อโรงพยาบาล” เป็นการปรับพื้นท่ีโรงพยาบาลให้มี
พื้นท่ีสีเขียว (Green Hospital) สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี น่าอยู ่ร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ เป็นศูนยส์ร้างเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ใหก้บับุคลากร และประชาชนท่ีมาใชบ้ริการในโรงพยาบาล 

          ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใช้จ  านวนประชากรท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี รัศมีการใหบ้ริการโรงพยาบาลคลองหลวงแห่งน้ีเป็นโรงพยาบาลระดบัชุมชนท่ีให้บริการ
ประชาชนในเขตอ าเภอคลองหลวงรองรับประชาชนท่ีเขา้มาใชใ้นพื้นท่ีต าบลคลองหก อ าเภอคลอง
หลวง จ านวน 8หมู่บา้น  โดยจากการศึกษาในพื้นท่ี เพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีตอบสนองความตอ้งการ
ผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลคลองหลวงมากท่ีสุด ผูศึ้กษาขอก าหนดขนาดประชากรเป็นจ านวนดัง 
(ตารางท่ี 3.5) ดงัน้ี 
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 ตารางที่ 3.5  แสดงจ านวนพื้นท่ีและประชากรของจงัหวดัปทุมธานี 

หมู่บ้าน ชาย หญงิ รวม จ านวนครัวเรือน 
บา้นคลองหก หมู่ท่ี 1 912 974 1,886 1,829 
บา้นคลองหก หมู่ท่ี 2 395 389 784 403 
บา้นคลองหก หมู่ท่ี 3 500 534 1,034 392 
บา้นคลองหก หมู่ท่ี 4 165 195 360 148 
บา้นคลองหก หมู่ท่ี 5 325 336 661 341 
บา้นคลองหก หมู่ท่ี 6 316 304 620 193 
บา้นคลองหก หมู่ท่ี 7 416 477 893 490 
บา้นคลองหก หมู่ท่ี 8 277 312 589 149 

รวม 3,306 3,521 6,827 3,945 
ทีม่า : (ส านกัทะเบียนราษฎรอ าเภอคลองหลวง,  2556) 
 
 การศึกษากลุ่มผูใ้ช้      ได้ศึกษาจากการท าแบบสอบถามและการใช้การสุ่มตัวอย่าง
ประชากร  โดยใช้วิธีแบบโควตา        เ น่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการเลือกประชากร
กลุ่มเป้าหมาย จากเขตการรับผิดชอบของโรงพยาบาลคลองหลวง          ซ่ึงครอบคลุมจ านวน 1 
ต าบล 8 หมู่บา้น ดงันั้นจึงศึกษาจ านวนประชากรในพื้นท่ีดงักล่าวซ่ึงมีจ านวนประชากร 6,827 คน        
และการศึกษาจะใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบวิธีแบบโควตา  (Quota  Sampling) โดยแบ่งสัดส่วน
ของการศึกษาดงัต่อไปน้ี    
                          3.2.3.1  ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง      การก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา    ความ
ตอ้งการของผูใ้ชโ้รงพยาบาลคลองหลวง ไดใ้ชสู้ตรตาราง ทาโร ยามาเน่ ก าหนดความตอ้งการของ
ประชากรเท่ากบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนได ้5% 
                                             n    =                         N 

                                             1 + Ne2 

          เม่ือ   n  คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง     
        N  คือ ขนาดกลุ่มประชากร       

                    e   คือ สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ีผูว้ิจยัยอมใหเ้กิดข้ึน 0.05 
         n    =                       6,827 

                                           1 + 6,827(0.05)2 

                   n    =   378  
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                                      ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา จ านวน 378 ชุด        
                               การศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชโ้รงพยาบาลคลองหลวง เป็นการศึกษาใน

ระยะสั้นมีขอ้จ ากดัในส่วนของงบประมาณ และเวลา ดงันั้นผูศึ้กษาขอก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
คือกลุ่มประชากรในพื้นท่ีต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตวัอย่างแบบ
โควตา้ กลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 100 ชุด   

                              ลว้น สายยศ (2504) ไดก้ล่าวไวว้่าการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง จะมีทฤษฏีท่ี
เก่ียวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุน คือ ทฤษฏีแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Limit 
theorem) อธิบายไวว้า่   ส าหรับประชากรใดๆแลว้ “ถา้เก็บตวัอยา่งท่ีมากพอการกระจายตวัดงักล่าว 
จะมีแนวโนม้ใกลเ้คียงกบัการกระจายตวัแบบธรรมชาติ เสมอ” โดยจุดส าคญัของทฤษฏีน้ีมีขอ้สรุป
ดงัน้ี 

                             (1)  การแจกแจงค่าเฉล่ียของตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบไม่มีท่ีส้ินสุดมีค่า
เทียบเท่าค่าเฉล่ียของประชากร         
           (2)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการแจกแจงค่าเฉล่ีย  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน
แบบสุ่มเรียกวา่ ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน(Standard  error) ค่าน้ีจะใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน
และใชใ้นการประมาณค่า         
                       (3)  หากประชากรมีการแจกแจงไม่ปกติ การแจกแจงค่าเฉล่ียท่ีไดรั้บการสุ่ม
แบบไม่มีท่ีส้ินสุดมีแนวโนม้การแจกแจงขอ้มูลเป็นแบบปกติ และการแจกแจงของตวัอยา่งท่ีมีตั้งแต่ 
30 ตวัอย่างข้ึนไป จะประมาณค่าไดว้่าขอ้มูลมีการแจกแจงเป็นแบบปกติดว้ย จากการก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่าง คือจ านวนประชากรท่ีอยู่ในต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง ท่ีเขา้ใช้ในพื้นท่ีโครงการ
จ านวน 100 ชุด                                            
                       3.2.3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา       
             การก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ไดด้งัน้ี      

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 

    เพศ          
    อาย ุ         
    สถานะภาพ         
    ท่านมียานพาหนะท่ีท่านครอบครองหรือไม่    
    ท่านเดินทางมาโรงพยาบาลแห่งน้ีดว้นวธีิใด      
 ตอนที ่2  ข้อมูลทัว่ไปด้านกจิกรรมนันทนาการ      
    ส่วนใหญ่ท่านเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณทางเช่ือมระหวา่งตึก (Cover Way)ในวนัใด 
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                 ส่วนใหญ่ท่านเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณทางเช่ือมระหวา่งตึก (Cover Way)เวลาใด 
     ส่วนใหญ่ท่านเข้าใช้พื้นท่ีบริเวณทางเช่ือมระหว่างตึก (Cover Way)เป็น
เวลานานเท่าใด           
                 กิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผ่อนท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีบริเวณทางเช่ือมระหว่างตึก 
(Cover Way)ท่านใชเ้วลากบักิจกรรมมากนอ้ยเท่าใด      
    ส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีบริเวณทางเช่ือมระหวา่งตึก (Cover Way)แห่งน้ี 
ท่านคิดวา่ส่ิงท่ีควรปรับปรุงควรปรับปรุงอะไรบา้งในสวนสาธารณะแห่งน้ี      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ พืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์ ส่ิงอ านวย
ความสะดวกในพืน้ทีท่ีต้่องการเพิม่         
     กิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่น  ท่ีท่านตอ้งการใหมี้เพิ่มข้ึน    
                ท่านตอ้งการพืชพรรณในการจดัภูมิทศัน์แบบใด และมากน้อยเพียงใด ในพื้นท่ี
บริเวณทางเช่ือมระหวา่งตึก (Cover Way)        
                ท่านตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมอะไรบา้ง และมากนอ้ยเพียงใด 
 

 3.4  สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ      

 จากการกรอกแบบสอบถามผูใ้ชโ้ครงการ  โดยใชแ้บบสอบถาม 100 ชุด โดยสรุปการศึกษา
โดยการใช้แบบสอบถาม ได้ขอ้สรุปขอ้มูลของผูก้รอกแบบสอบถามเพื่อน าไปพิจารณาด้านการ
ออกแบบ   เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้โรงพยาบาลและเพื่อให้สอดคล้องกับ
ศกัยภาพของพื้นท่ี มีดงัต่อไปน้ี         

3.4.1  ดา้นขอ้มูลทัว่ไป         
            3.4.1.1  การศึกษากลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว พบวา่ กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นเพศชาย ร้อย
ละ 42.00   เพศหญิงร้อยละ 58.00             

           3.4.1.2  กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 39.00 รองลงมาช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 รองลงมา 
ช่วงอายุระหวา่ง 51-60 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.00 รองลงมา ช่วงอายุระหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.00 รองลงมาช่วงอายรุะหวา่ง 10-20 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.00 และรองลงมา
ช่วงอาย6ุ0ปีข้ึนไปและต ่ากวา่10 ปีคิดเป็นร้อยละ 3.00 ของประชากรท่ีส ารวจ    

           3.4.1.3  อาชีพของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีมากท่ีสุดคือเกษตรกรคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 37.00 รองลงมาคือ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.00 รองลงมาคือ
พนักงานบริษทั/องค์กรเอกชนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.00 รองลงมาคือ แม่บ้าน/เกษียณอายุ/
วา่งงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.00 รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 
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รองลงมาคือรับราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.00 และรองลงมาคือ อาชีพอ่ืนๆท่ีเป็น
อาชีพรับจา้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.00 ของประชากรท่ีส ารวจ      

           3.4.1.4  สถานะภาพของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายคือสมรส คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 71.00 รองลงมาคือ โสด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.00 สุดทา้ยคือ หยา่/หมา้ยคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 5.00 ของประชากรท่ีส ารวจ          
            3.4.1.5  ยานพาหนะของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีในครอบครองคือ มี คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ79.00 และ ไม่มี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.00 ของประชากรท่ีส ารวจ   ซ่ึ ง ข้ อ มู ล
ดา้นยานพาหนะท่ีมีในครอบครอง ผูม้าใชบ้ริการส่วนมากจะเดินทางมาเองโดยยานพาหนะท่ีเขามี  
อาจท าใหพ้ื้นท่ีรองรับในการจอดรถไม่เพียงพอ  และอาจน าไปสู่การเพิ่มพื้นท่ีจอดรถท่ีมีอยู่เดิม
            3.4.1.6  การเดินทางมาของกลุ่มประชากรจากกลุ่มเป้าหมายพบวา่ การเดินทางมา
โรงพยาบาลจะมาโดยรถจกัรยานยนต ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ รถยนตส่์วนบุคคล 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ รถโดยสารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.00 รองลงมาคือ
รถจกัรยานและเดิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.00 ของประชากรท่ีส ารวจ จะเห็นไดว้า่ผูม้าใชบ้ริการ
ส่วนใหญ่มาโดยรถจกัรยานยนต์ รองลงมาคือรถยนต์ พื้นท่ีในการจอดรถของรถจกัรยานยนต์
(1×2)เมตร คือ 2 ตารางเมตรต่อคนั  รถยนต ์(2.4×5)เมตรเผื่อขา้งละ 0.7 เมตร คิดเป็น 20.52 ตาราง
เมตรต่อคนั  ดงันั้นพื้นท่ีสัดส่วนท่ีจอดรถจกัรยานยนต์40 คนั ตอ้งมีพื้นท่ีรองรับ 80 ตารางเมตร 
และสัดส่วนพื้นท่ีจอดรถยนตส่์วนบุคคล35 คนั ตอ้งมีพื้นท่ีจอดรถ 718.2 ตารางเมตร  ส าหรับพื้นท่ี
จอดรถเดิมส าหรับรถยนตคิ์ดเป็นขนาดพื้นท่ีไดป้ระมาณ 410.4 ตารางเมตร ตอ้งเพิ่มพื้นท่ีอีก 307.8 
ตารางเมตร เพื่อให้พอกับรถยนต์ท่ีผู ้มาใช้บริการน ามาในสัดสวนของ100 คน  และท่ีจอด
รถจกัรยานยนตไ์ม่สามารถคิดเป็นพื้นท่ีไดเ้พราะไม่มีจุดเฉพาะจอกรถ วา่งตรงไหนจอดตรงนั้น แต่
อาจคิดไดจ้ากการนบัจ านวนรถท่ีจอดในพื้นท่ี เพื่อน ามาคิดเป็นพื้นท่ีไดว้า่จะตอ้งสร้างพื้นท่ีจอดรถ
ในปริมาณท่ีเพียงพอ 

3.4.2  ขอ้มูลทัว่ไปดา้นกิจกรรมนนัทนาการ        
           3.4.2.1  ช่วงวนัท่ีผูม้าใช้เขา้มาใช้พื้นท่ีโรงพยาบาลบริเวณทางเช่ือมระหว่างตึก 
(Cover Way)จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่ช่วงวนัอ่ืนๆ เช่น มาเยี่ยมไข ้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
49.00 รองลงมาเขา้มาใช้ วนัจนัทร์-ศุกร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 รองลงมาเขา้มาใช้ วนัเสาร์-
อาทิตย ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.00 ของประชากรท่ีส ารวจ        

          3.4.2.2  ช่วงเวลาท่ีผูใ้ชพ้ื้นท่ีโรงพยาบาลบริเวณทางเช่ือมระหวา่งตึก (Cover Way) 
จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า ช่วงเวลา 09.00น .-13.00น. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.00 
รองลงมาคือช่วงเวลา 13.01น.-17.00น. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00  รองลงมาคือช่วงเวลา 05.00
น.-09.00น. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.00 รองลงมาคือช่วงเวลาอ่ืนๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.00 และ
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สุดทา้ยคือ ช่วงเวลา 17.01น.-21.00น. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ2.00 ของประชากรท่ีส ารวจ   
          3.4.2.3  การใชเ้วลาของประชากรในพื้นท่ีโรงพยาบาลบริเวณทางเช่ือมระหว่างตึก 
(Cover Way) จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่ ในเวลานอ้ยกวา่ 30นาที คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
60.00 รองลงมาใช้เวลา 30-60นาที คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 รองลงมาใชเ้วลามากกว่า 60นาที 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.00 และช่วงเวลาอ่ืนๆคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของประชากรท่ีส ารวจ
          3.4.2.4  การเขา้มาใชท้  ากิจกรรมใชพ้ื้นท่ีโรงพยาบาลบริเวณ ทางเช่ือมระหว่างตึก 
(Cover Way) จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่ เขา้มาเพื่อนัง่พกัผอ่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.00 
รองลงมาคือเดินผา่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.00  รองลงมาคือเพื่อพบปะสังสรรค ์คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.00 สุดทา้ยคือเขา้มาเพื่อรับประทานอาหาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.00 ของประชากรท่ี
ส ารวจ           

         3.4.2.5  ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการปรับปรุงในพื้นท่ีโรงพยาบาล      บริเวณ
ทางเช่ือมระหวา่งตึก (Cover Way) จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่     
   เกา้อ้ี  ร้อยละ20  ตอ้งการปรับปรุงมากท่ีสุด  
   ถงัขยะ  ร้อยละ9  ตอ้งการปรับปรุงมากท่ีสุด 
   ทางเดิน  ร้อยละ2  ตอ้งการปรับปรุงมากท่ีสุด 
   บนัใดข้ึนลง ร้อยละ1  ตอ้งการปรับปรุงมากท่ีสุด  
 3.4.3  ขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรมนนัทนาการ พืชพรรณในการจดัภูมิทศัน์ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในพื้นท่ีท่ีตอ้งการเพิ่ม        
             3.4.3.1 กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนท่ีต้องการให้เพิ่ม    ในพื้นท่ี
โรงพยาบาลบริเวณทางเช่ือมระหวา่งตึก (Cover Way) จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า 
นัง่เล่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.00 รองลงมาคือชมความงามทิวทศัน์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.00  
ของประชากรท่ีส ารวจ    

           3.4.3.2  การใชพ้ืชพรรณในการจดัภูมิทศัน์  ในพื้นท่ีโรงพยาบาลบริเวณทางเช่ือม
ระหวา่งตึก (Cover Way) จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่      
  ไมย้นืตน้ใหร่้มเงา   ร้อยละ64 ตอ้งการมีมากท่ีสุด
    พืชพรรณสมุนไพรเป็นองคป์ระกอบ ร้อยละ41  ตอ้งการมีมากท่ีสุด
               พืชพรรณสวยงาม   ร้อยละ40 ตอ้งการมีมากท่ีสุด
      ไมด้อกกล่ินหอม    ร้อยละ28 ตอ้งการมีมากท่ีสุด
  พืชพรรณหลากชนิด   ร้อยละ24 ตอ้งการมีมากท่ีสุด
  พืชพรรณท่ีรับประทานได ้  ร้อยละ24 ตอ้งการมีมากท่ีสุด  
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          3.4.3.3  ส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติม  ในพื้นท่ีโรงพยาบาล   บริเวณทางเช่ือม
ระหวา่งตึก (Cover Way) จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่      
  โตะ๊เกา้อ้ี   ร้อยละ33  ตอ้งการมากท่ีสุด
   มา้นัง่                 ร้อยละ24  ตอ้งการมากท่ีสุด
               พื้นทางเดิน                ร้อยละ17  ตอ้งการมากท่ีสุด 
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3.5  สรุปกจิกรรมผู้ใช้ 

ตารางที่ 3.6  สรุปกิจกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 

รายการ กจิกรรม พืน้ที(่ตารางเมตร) หมายเหตุ 

Zone D กิจกรรมใหม่ 
งาน( Hard  scape) 
1.พื้นทางเดิน 
งาน(Soft  scape) 
1.ตน้ไมร่้มเงา 
2.พืชพรรณสวยงาม 
3.พืชพรรณมีกล่ินหอม 

 
 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/คน 

 
 
ใชพ้ื้นท่ี 192.8 ตารางเมตร 
 
 
 
 

Zone E กิจกรรมใหม่ 
งาน( Hard  scape) 
1.โตะ๊เกา้อ้ี 
2.มา้นัง่ 
3.พื้นทางเดิน 
งาน(Soft  scape) 
1.ตน้ไมร่้มเงา 
2.พืชพรรณสมุนไพร 
3.พืชพรรณสวยงาม 
4.พืชพรรณมีกล่ินหอม 
กิจกรรมเดิม 
1.พกัผอ่น 
2.ชมความงามทิวทศัน์ 
3.เดินผา่น 
4.พบปะสังสรรค ์
5.รับประทานอาหาร 

 
 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/คน 
 
 
 
 
 
 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/คน 
 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/คน 
ใชพ้ื้นท่ี 4 ตารางเมตร/คน 
 

 
 
ใชพ้ื้นท่ี 21.6 ตารางเมตร 
ใชพ้ื้นท่ี 21.6 ตารางเมตร 
ใชพ้ื้นท่ี 201.78 ตารางเมตร 
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3.6  การศึกษาศักยภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 

ตารางที่ 3.7  การศึกษาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ 

Zone Program Potential Remark 
D 

ส่วนโชว์
และส่วน
จดัสวน 

     เน่ืองจากพื้นท่ีโซน D อยู่ระหวา่งอาคารผูป่้วยนอกใหม่กบั
อาคารพกัฟ้ืนผูป่้วยใน จะมี 2 จุด จุดแรกคือพื้นท่ีท่ีติดกบัอาคาร
ผูป่้วยนอกใหม่กบัอาคารผูป่้วยในใหม่ ทางทิศใตข้องพื้นท่ีจะ
ติดกับถนน ทางทิศตะวนัตกจะติดกับอาคารผูป่้วนนอกใหม่ 
ทางทิศเหนือจะติดกับทางเดิน Cover Way และทางทิศ
ตะวนัออกจะติดกบัอาคารผูป่้วยในใหม่ จุดท่ี 2 คือจุดระหว่าง
ผูป่้วยในทั้ง 2 อาคาร ทางทิศใตข้องพื้นท่ีจะติดกบัถนน ทางทิศ
ตะวนัตกจะติดกบัอาคารผูป่้วยในใหม่ ทางทิศเหนือจะติดกบั
ทางเดิน  Cover Way  และทางทิศตะวนัออกจะติดกบัอาคาร
ผูป่้วยในเก่า มีขนาดพื้นท่ี 265.95 ตารางเมตร โดยพื้นท่ีน้ียงัไม่
มีการใชง้าน 
     สภาพโดยทัว่ไปของพื้นท่ีน้ี จะมีพรรณไมเ้ดิมอยูแ่ต่มีขนาด
เล็ก ตวัอาคารจะบดบงัแสงแดด ลมสามารถเขา้พื้นท่ีไดท้างทิศ
เหนือ พื้นท่ีน้ียงัไม่มีการใชง้าน 
     ดงันั้น ควรจดัภูมิทศัน์ให้สวยงามและบดบงัการมองเห็น
ของอาคาร 2 อาคารน้ี สามารถออกแบบเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถเขา้
ไปดูแลและบ ารุงรักษาสวนได ้
 

-พื้นท่ีส่วนน้ียงัไม่มี
การใชง้าน จึงยงัไม่มี
การจดัภูมิทศัน์ให้ดูดี
ยิ่ ง ข้ึ น  ท า ใ ห้ เ กิ ด
วชัพืชตามมา  
-ควรมีการออกแบบ
แ ล ะ จั ด ภู มิ ทั ศ น์
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
สวยงาม 
-ออกแบบเป็นพื้นท่ี
ท่ีสามารถเขา้ไปดูแล
และบ ารุงรักษาสวน
ได ้
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ตารางที่ 3.7 การศึกษาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ(ต่อ)   

Zone Program Potential Remark 
E  

ส่วน
บริการ
และพื้นท่ี
พกัผอ่น 

     เน่ืองจากพื้นท่ีโซน E อยูท่างดา้นทิศเหนือของโรงพยาบาล 
ท่ีติดกบัร้ัวทึบสูง อยูร่ะหวา่ง 2 ฝ่ัง Cover Way  ทางทิศใตจ้ะติด
กบัอาคารผูป่้วยนอกเก่าและใหม่ รวมถึงอาคารผูป่้วยในทั้ง 2 
อาคาร ส่วนทางทิศเหนือจะติดกับร้ัวทึบทางด้านหลังของ
โรงพยาบาล มีขนาดพื้นท่ี 855.40 ตารางเมตร โดยมีกิจกรรม
เดิมของพื้นท่ีคือ พกัผอ่น ชมความงามทิวทศัน์ พบปะสังสรรค ์
เป็นตน้ 
     สภาพโดยทัว่ไปของพื้นท่ีน้ี จะมีการปลูกพืชสมุนไพรอยู่
บา้ง เป็นพื้นท่ีท่ีมีความยาวและแคบมาก เป็นพื้นท่ีท่ีรกร้างฝ่ังท่ี
ติดระหว่างร้ัวทึบจะไม่ได้รับแดดตลอดทั้งวนั เพราะหลงัคา
ทางเดิน Cover Way บดบงั  
     ส่วนพื้นท่ีท่ีติดกบัอาคารผูป่้วยนั้น ในทางทิศตะวนัออกจะ
ไม่ค่อยได้รับแดดในช่วงเช้าเน่ืองจากมีอาคารบดบงัแสงแดด 
ในส่วนท่ีเหลือจะได้รับแสงแดดทั้งวนั ไม่มีปัญหาการระบาย
น ้าเพราะรอบๆอาคารจะมีท่อระบายน ้าอยู ่ 
     ดงันั้นพื้นท่ีบริเวณน้ีเหมาะสมท่ีจะปลูกตน้ไมท่ี้มีความสูง
ระดับร้ัวตามแนวทางเดินเพื่อลดการทิ้งขยะ ออกแบบพื้นท่ี
สาธารณะส าหรับพกัผอ่น ปรับปรุงพื้นท่ีสวนสมุนไพร 
 

-อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง พื้ น ท่ี
บ ริ เ ว ณ น้ี ใ ห้ เ ป็ น
พื้ น ท่ี กิ จ ก ร ร ม
นนัทนาการประเภท
พกัผอ่น 
-ปรับปรุงพื้นท่ีสวน
สมุนไพร 
-ควรปลูกต้นไม้ท่ีมี
ค ว าม สู ง ระดับ ร้ั ว
ตามแนวทางเดินเพื่อ
ลดการทิ้งขยะ 
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3.7  การพฒันาศักยภาพพืน้ทีโ่ครงการ 

ตารางที่ 3.8  การพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

Zone Zoning Program Development Program 
Requirement 

Remark 

D ส่วนโชว ์
จดัสวน 

     พื้นท่ียงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ เหมาะท่ี
จะพัฒนาเพิ่ม โดยการจัดภู มิทัศน์ให้
สวยงาม และบดบังการมองเห็นของ
อาคาร 2 อาคารน้ี สามารถออกแบบเป็น
พื้นท่ีท่ีสามารถเขา้ไปดูแลและบ ารุงรักษา
สวนได ้
 

 

 

 

-พื้นท่ีทางเดิน 192.8 
ตารางเมตร 
-จดัภูมิทศัน์ 73.15  
ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ีมี
การ

ปรับปรุง
ภูมิทศัน์
ตาม
ความ

เหมาะสม 
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ตารางที่ 3.8  การพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 

Zone Zoning Program Development Program 
Requirement 

Remark 

E ส่วน
บริการ 
พื้นท่ี
พกัผอ่น 

        พื้นท่ีท่ีมีความยาวและแคบมาก เป็น
พื้นท่ี ท่ีรกร้าง ฝ่ัง ท่ี ติดระหว่างร้ัวทึบจะ
ไม่ได้รับแดดตลอดทั้ งวนั เพราะหลังคา
ทางเดิน Cover Way บดบงั ส่วนพื้นท่ีท่ีติด
กบัอาคารผูป่้วยนั้น ในทางทิศตะวนัออกจะ
ไม่ค่อยได้รับแดดในช่วงเช้าเ น่ืองจากมี
อาคารบดบังแสงแดด ในส่วนท่ีเหลือจะ
ไดรั้บแสงแดดทั้งวนั พื้นท่ีน้ีจึงเหมาะท่ีจะ
พัฒนาในเร่ือง ออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ
ส าหรับพกัผ่อน เพิ่มพืชพรรณให้ร่มเงา พืช
พรรณระดับแนวร้ัว เพื่อลดการทิ้งขยะ 
ปรับปรุงพื้นท่ีสวนสมุนไพร รวมถึงเพิ่มส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อรองรับกิจกรรม 

 

-พื้นท่ีพกัผอ่น 201.78 
ตารางเมตร 
-จดัภูมิทศัน์ 653.62 
ตารางเมตร 
 
 

พื้นท่ีมี
การ

ปรับปรุง
ภูมิทศัน์
ตาม
ความ

เหมาะสม 
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3.8  การพฒันาโปรแกรม (Program Development) 

ตารางที่ 3.9  สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

ล าดับที ่ กจิกรรมหลกั กจิกรรมรอง บรรยากาศของพืน้ที่ 

1                         

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

พื้นท่ีส่วนบริการ 
(พื้นท่ีโซน A)      
มีขนาดพื้นท่ี 
102.06 ตาราง
เมตร 
-พื้นท่ีพกัผอ่น 
-พื้นท่ีใหร่้มเงา 
 
 
 
 
 
พื้นท่ีสาธารณะ 
(พื้นท่ีโซน B) 
มีขนาดพื้นท่ี 
226.72 ตาราง
เมตร 
-พื้นท่ีสัญจร 
 

      เน่ืองจากพื้นท่ีน้ี เป็นพื้นท่ีโล่งไม่
มีตน้ไมห้รือส่ิงปลูกสร้างใดๆ จึงไม่มี
การใช้ประโยชน์จากพื้นท่ี พื้นท่ีมี
ขนาดเล็ก ไม่มีพรรณไมเ้พื่อให้ร่มเงา 
ลมไม่สามรถเขา้ในพื้นท่ีโครงการได ้ 
-ควรปลูกไม้พุ่ม ท่ี มีขนาดสูง เพื่ อ
บงัคับทิศทางลมให้เข้ามาในอาคาร
ควบคุมโรค  
-ควรปลูกไมย้ืนตน้เพื่อให้ร่มเงาและ
สร้างจุดพกัผอ่นเพื่อให้ผูป่้วยเขา้มาใช้
พื้นท่ีน่ีได ้  
 
       เน่ืองจากพื้นท่ี มีไมพุ้ม่เดิมอยูบ่า้ง   
ได้รับแดดไม่มากนักมีไมย้ืนตน้ท่ีให้
ร่มเงาอยู่ พื้นท่ีอยูติ่ดกบัท่ีจอดรถและ
ติดกบัทางเขา้ของตวัอาคารผูป่้วยนอก 
อีกทั้งพื้นท่ีมีขนาดเล็กและแคบ  อยู่
ระหวา่งพื้นท่ีจอดรถกบัทางเขา้อาคาร 
จึงมีการสัญจรผ่านตลอดทั้งวนั ท าให้
พืชพรรณไมท่ี้ปลูกเกิดการเสียหาย  
-ควรปรับเปล่ียนพรรณไม้ท่ีเสียหาย 
และสร้างทางสัญจรใหใ้ชบ้ริการ 
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ตารางที่ 3.9  สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี (ต่อ) 

ล าดับที ่ กจิกรรมหลกั กจิกรรมรอง บรรยากาศของพืน้ที่ 
3 พื้นท่ีสาธารณะ     

(พื้นท่ีโซน C)                  
มีขนาดพื้นท่ี 870.78 
ตารางเมตร 
-พื้นท่ีพกัผอ่น 
-พื้นท่ีสัญจร 

       เน่ืองจากมีพรรณไมเ้ดิม
อยู่ทั้ งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม  
ทางทิศตะวนัออกของพื้นท่ี
จะไม่ได้รับแดดเลยเพราะมี
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลมจะ
สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีไดท้างทิศ
ใ ต้ แ ล ะ ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก 
เน่ืองจากมีผูใ้ช้บริการตลอด
ทั้งวนัและมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในพื้นท่ีนั้น ท าให้พื้นท่ี
เส่ือมโทรม พรรณไม้ปลูก
กระจัดกระจาย พื้น ท่ี ท่ีนั่ง
พักผ่อนและท ากิจกรรมไม่
เพียงพอต่อการใชบ้ริการ 
-จั ด ท า พื้ น ท่ี ส า ห รั บ ท า
กิ จกรรมและพักผ่ อนให้
เ พิ่ ม ข้ึ น เ พี ย ง พ อ ต่ อ
ผูใ้ชบ้ริการ  
-ถมดินปรับพื้น ท่ีให้  Slope 
ไม่ใหเ้กิดน ้าท่วมขงั  
-ปลูกไม้พุ่ ม เพิ่ ม เ ติ มให้ ดู
สวยงามและเป็นหมวดหมู่ 
ก  าหนดจุดบงัคบัทางเขา้ออก
ของพื้นท่ีและทางเดิน 
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ตารางที่ 3.9  สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี (ต่อ) 

ล าดับที ่ กจิกรรมหลกั กจิกรรมรอง บรรยากาศของพืน้ที่ 
4 พื้นท่ีส่วนโชว ์    

(พื้นท่ีโซน D)                  
มีขนาดพื้นท่ี
265.95 ตารางเมตร 
-พื้นท่ีใหร่้มเงา 

       เ น่ืองจากพื้ น ท่ีย ังไม่ มี
การใชง้าน และยงัไม่มีการจดั
ภู มิทัศ น์  ท า ให้ เ กิดว ัชพื ช
ตามมา มีพรรณไมเ้ดิมอยู่แต่
มีขนาด เล็ ก  ในโซน น้ีจะ
ได้รับแดดในช่วงประมาณ 
10 นาฬิกา ถึงประมาณ 14 
นาฬิกา เพราะตวัอาคาร  จะ
บดบังแสงแดด ลมสามารถ
เขา้พื้นท่ีไดท้างทิศเหนือ  
-จดัภูมิทศัน์ให้สวยงามและ
บดบงัการมองเห็นของอาคาร 
2 อาคารน้ี  
-อ อ ก แ บ บ เ ป็ น พื้ น ท่ี ท่ี
ส าม า รถ เ ข้ า ไป ดู แลและ
บ ารุงรักษาสวนได ้
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ตารางที่ 3.9   สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี (ต่อ) 

ล าดับที ่ กจิกรรมหลกั กจิกรรมรอง บรรยากาศของพืน้ที่ 
5 พื้นท่ีสาธารณะ     

(พื้นท่ีโซน E)                  
มีขนาดพื้นท่ี
855.40 ตารางเมตร 
-พื้นท่ีพกัผอ่น 
-พื้นท่ีใหร่้มเงา 
-พื้นท่ีสวน
สมุนไพร 

       เน่ืองจากพื้นท่ีมีการปลูก
พืชสมุนไพรอยู่บา้ง ลกัษณะ
พื้นท่ีมีความยาวและแคบมาก 
เ ป็นพื้ น ท่ี รก ร้ า ง  ฝ่ั ง ท่ี ติ ด
ระหว่าง ร้ัวทึบจะไม่ได้รับ
แ ด ด ตล อดทั้ ง ว ัน เ พ ร า ะ
หลงัคาทางเดิน Cover Way 
บดบัง  ส่ วนพื้ น ท่ี ท่ี ติดกับ
อาคารผู ้ป่วยนั้น ในทางทิศ
ตะวันออกจะไม่ค่อยได้รับ
แดดในช่วงเช้า เ น่ืองจากมี
อาคารบดบังแสงแดด ใน
ส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บแสงแดด
ทั้ ง ว ัน  และพื้ น ท่ีทาง เ ดิน
ระหว่างอาคารท าให้เกิดการ
ทิ้งขยะของผูส้ัญจรไปมาและ
ในพื้นท่ียงัไม่มีการใช้งานจึง
ท าใหเ้กิดวชัพืช 
-ควรปลูกต้นไม้ท่ีมีความสูง
ระดบัร้ัวตามแนวทางเดินเพื่อ
ลดการทิ้งขยะ  
-ออกแบบพื้ น ท่ีสาธารณะ
ส าหรับพกัผอ่น และปรับปรุง
พื้นท่ีสวนสมุนไพร 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล :กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง  
           อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

แสดง : Bubble  Diagram ภาพที ่ 3.36 

สัญลกัษณ์ :  
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3.9  ศึกษาและพฒันาศักยภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 
ตารางที ่3.10  แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

Site Characteristics Program Potential Program 
Development 

Remarks 

       พื้นท่ีโซน A อยู่
ทางทิศตะวันตก เป็น
พื้นท่ีท่ีอยู่ติดกบัทางเขา้ 
อยู่หน้าอาคารควบคุม
โรค ติดกบัถนนทางเขา้
ของโรงพยาบาล ทาง
ทิศใต้ของพื้นท่ีจะติด
กับ ร้ั ว ด้ า นหน้ า ข อ ง
โรงพยาบาล ทางทิศ
ตะวนัตกติดกับก าแพง
สูงทึบ ทิศเหนือจะติด
กับอาคารควบคุมโรค 
และทางทิศตะวนัออก
ติ ด กับ ถ นนท า ง เ ข้ า
โรงพยาบาล ลักษณะ
เป็นพื้นท่ีโล่งวา่งเปล่า 

 เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ติดทางเข้า –
ออก และเป็นพื้นท่ีโล่ง ไม่มี
พืชพรรณไม้เดิมอยู่เลย จึง
เหมาะแก่การปลูกไม้พุ่มท่ีมี
ขนาดสูงเพื่อบงัคบัทิศทางลม
ให้เข้ามาในอาคารควบคุม
โ ร ค  ค ว รป ลู ก ไม้ ยื น ต้น
เพื่อให้ ร่มเงาและสร้างจุด
พกัผอ่นเพื่อใหผู้ป่้วยเขา้มาใช้
พื้นท่ีน่ีได ้

พื้น ท่ี ส่วนน้ี  มี
ข น า ด พื้ น ท่ี 
102.06 ตาราง
เมตร กิจกรรมท่ี
จะเกิดข้ึนมีดงัน้ี 
1.พื้นท่ีพกัผอ่น 
2.พื้นท่ีใหร่้มเงา 

ปัญหาท่ีเกิดมีดงัน้ี 
-เป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาด
เล็ก ไม่มีพรรณไม้
เพื่อให้ร่มเงา  ลม
ไม่สามารถเข้าใน
พื้นท่ีโครงการได ้  
-เป็นพื้นท่ีโล่งไม่มี
ต้นไม้หรือส่ิงปลูก
สร้างใดๆ จึงไม่ มี
การใช้ประโยชน์
จากพื้นท่ีนั้นและไม่
มีการเขา้ใชใ้นพื้นท่ี 
 

       พื้นท่ีโซน B จะอยู่
ด้านหน้าอาคารผู ้ป่วย
นอก เ ก่ า  ติดกับพื้ น ท่ี
จอดรถยนต์ในทางทิศ
ใตข้องพื้นท่ี ลกัษณะ
พื้นท่ีจะมีไม้พุ่มเดิมอยู่
ลมสามารถเขา้ถึงพื้นท่ี
ไดต้ลอดทั้งวนั    

ในพื้ น ท่ีจะมีไม้พุ่ม เ ดิมอยู ่  
ทิศตะวันออกของพื้นท่ีจะ
ไ ด้ รั บ แ ด ด ไ ม่ ม า ก นั ก
เน่ืองจากมีไม้ยืนต้นท่ีให้ร่ม
เงาอยู ่ลมสามารถเขา้ถึงพื้นท่ี
ไ ด้ ต ล อ ด ทั้ ง ว ั น  ค ว ร
ป รั บ เ ป ล่ี ย นพ ร รณ ไ ม้ ท่ี
เสียหาย และสร้างทางสัญจร
ใหใ้ชบ้ริการ 

พื้น ท่ี ส่วนน้ี  มี
ข น า ด พื้ น ท่ี 
226.72 ตาราง
เมตร กิจกรรมท่ี
จะเกิดข้ึนมีดงัน้ี 
1.พื้นท่ีสัญจร 
 
 

ปัญหาท่ีเกิดมีดงัน้ี 
-พื้นท่ีน้ีอยู่ติดกับท่ี
จอดรถและติดกับ
ท า ง เ ข้ า ข อ ง ตั ว
อาคารผู ้ป่วยนอก 
จึ ง ท า ใ ห้ มี ก า ร
สัญจรเข้าพื้น ท่ี จึง
ท าให้พรรณไมเ้กิด
ก า ร เ สี ยห า ย  จน
กลายเป็นทางสัญจร
ประจ า 
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ตารางที่ 3.10  แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 
Site Characteristics Program Potential Program 

Development 
Remarks 

       พื้นท่ีโซน C จะติด
กั บ ร้ั ว ด้ า น ห น้ า
โรงพยาบาล ทางทิศ
ตะวนัออกของพื้นท่ี จะ
ติ ด กับท า งออกขอ ง
โรงพยาบาล ทางทิศ
เหนือจะติดกับพื้นท่ีท่ี
จอดรถด้านหน้าอาคาร
ผู ้ ป่ ว ย น อ ก  ท า ง ทิ ศ
ตะวนัตกติดกับทางเข้า
โรงพยาบาลตรงข้าม
อ า ค า ร ค ว บ คุ ม โ ร ค
ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ท่ี จ ะ มี
พรรณไม้เดิมอยู่ทั้ งไม้
ยนืตน้และไมพุ้ม่  

ใ น พื้ น ท่ี น้ี เ ป็ น พื้ น ท่ี
สวนสาธารณะลานน ้ าพุ จึงมี
บุคคลมาใช้ในการพักผ่อน
จ านวนมาก และจะมีการกัด
กิจกรรมประจ าปีต่างๆใน
พื้น ท่ีนั้ น  ควรปรับเปล่ียน
พรรณไม้ท่ี เ สี ยหายจัดท า
พื้นท่ี   ถมดินปรับพื้นท่ีให ้
Slope ไม่ให้เกิดน ้ าท่วมขงั 
ป ลู ก ไ ม้พุ่ ม เ พิ่ ม เ ติ ม ให้ ดู
สวยงามและเป็นหมวดหมู่ 
ก  าหนดจุดบงัคบัทางเขา้ออก
ของพื้นท่ีและทางเดิน 

พื้น ท่ี ส่วนน้ี  มี
ข น า ด พื้ น ท่ี  
870.78 ตาราง
เมตร  กิจกรรม
ท่ี จะ เ กิ ด ข้ึน มี
ดงัน้ี 
1.พื้นท่ีพกัผอ่น 
2.พื้นท่ีสัญจร 

ปัญหาท่ีเกิดมีดงัน้ี 
-มีผูใ้ช้บริการตลอด
ทั้งวนัและมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ ใน
พื้ น ท่ี นั้ น  ท า ใ ห้
พื้ น ท่ี เ ส่ื อมโทรม 
พ ร ร ณ ไ ม้ ป ลู ก
ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย 
พื้นท่ีท่ีนั่งพักผ่อน
และท ากิจกรรมไม่
เพียงพอต่อการใช้
บริการ 

       พื้นท่ีโซน D อยู่
ระหว่างอาคารผู ้ป่วย
นอกใหม่กับอาคารพกั
ฟ้ืนผูป่้วยใน อยู่ทางทิศ
เหนือจะติดกับทางเดิน 
Cover Way ลักษณะ
พื้นท่ีจะมีพรรณไมเ้ดิม
อยูแ่ต่ยงัมีขนาดเล็ก 

จะ มีพรรณไม้เ ดิมอยู่แ ต่ มี
ขนาดเล็ก ตวัอาคารจะบดบงั
แสงแดด ลมสามารถเขา้พื้นท่ี
ได้ทางทิศเหนือ ควรจัดภูมิ
ทัศน์ให้สวยงามและบดบัง
การมองเห็นของอาคาร 2 
อาคารน้ี สามารถออกแบบ
เป็นพื้นท่ี ท่ีสามารถเข้าไป
ดูแลและบ ารุงรักษาสวนได ้ 
 

พื้น ท่ี ส่วนน้ี  มี
ข น า ด พื้ น ท่ี 
265.95 ตาราง
เมตร กิจกรรมท่ี
จะเกิดข้ึนมีดงัน้ี 
1.พื้นท่ีใหร่้มเงา 
2.พื้นท่ีพกัผอ่น 

ปัญหาท่ีเกิดมีดงัน้ี 
-พื้นท่ีส่วนน้ียงัไม่มี
การใช้งาน จึงยงัไม่
มีการจดัภูมิทศัน์ให้
ดูดียิ่งข้ึน ท าให้เกิด
วชัพืชตามมา  
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ตารางที่ 3.10  แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 
Site Characteristics Program Potential Program 

Development 
Remarks 

       พื้นท่ีโซน E อยู่
ทางด้านทิศเหนือของ
โรงพยาบาล ท่ีติดกบัร้ัว
ทึบสูง อยู่ระหว่าง 2 ฝ่ัง 
Cover Way  ทางทิศใต้
จะติดกับอาคารผู ้ป่วย
น อ ก เ ก่ า แ ล ะ ใ ห ม่ 
รวมถึงอาคารผูป่้วยใน
ทั้ ง 2 อาคาร ส่วนทาง
ทิศเหนือจะติดกบัร้ัวทึบ
ท า ง ด้ า น ห ลั ง ข อ ง
โรงพยาบาล 

 

ในพื้นท่ีมีการปลูกพืช
สมุนไพรอยู่บ้าง เป็น
พื้นท่ีท่ีมีความยาวและ
แคบมาก เป็นพื้นท่ีท่ี
รกร้าง ควรปลูกตน้ไม้
ท่ีมีความสูงระดับร้ัว
ตามแนวทางเดินเพื่อ
ล ด ก า ร ทิ้ ง ข ย ะ 
อ อ ก แ บ บ พื้ น ท่ี
ส า ธ า รณ ะส า ห รั บ
พั ก ผ่ อ น แ ล ะ ส ว น
บ าบัด ปรับปรุงพื้นท่ี
สวนสมุนไพร 
 

พื้น ท่ีส่วนน้ี มีขนาด
พื้นท่ี 855.40 ตาราง
เมตร กิจกรรมท่ีจะ
เกิดข้ึนมีดงัน้ี 
1.พื้นท่ีพกัผอ่น 
2.พื้นท่ีใหร่้มเงา 
3.พื้นท่ีสวนสมุนไพร 
 

ปัญหาท่ีเกิดมีดงัน้ี 
-พื้ น ท่ี ท า ง เ ดิ น
ระหว่างอาคารท า
ให้เกิดการทิ้งขยะ
ของผูส้ัญจรไปมา 
-ในพื้นท่ียงัไม่มีการ
ใชง้านจึงท าใหเ้กิด
วชัพืช 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล :กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง  
           อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : Site Relation ภาพที ่ 3.37 

สัญลกัษณ์ : 

 
  

 

 



บทที ่4 
แนวคดิในการออกแบบ 

 
โครงการออกแบบโรงพยาบาลคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี มีความ

ตอ้งการท่ีจะยกระดบัการบริการดา้นสาธารณสุข ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกบักระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีบริการในเชิงรุก ปรับปรุงสถานท่ีให้มีความพร้อม น่าอยู่น่าท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล
และผูม้าใช้บริการ  ในการออกแบบพื้นท่ีโครงการน้ีจะมีขอ้จ ากดัในหลายดา้น เช่น ส่ิงก่อสร้าง 
กิจกรรมท่ีมีอยูเ่ดิม และพืชพรรณ ดงันั้น เพื่อให้กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
โครงการ และสอดคล้องกบัพื้นท่ีโครงการ จึงจ าเป็นตอ้งศึกษารายละเอียดด้านพื้นท่ี ด้านความ
ตอ้งการ และด้านกิจกรรมเดิมของผูใ้ช้ จึงพิจารณาในทุกๆดา้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกั 
และขอ้จ ากดัของพื้นท่ีโครงการ 

 

4.1  ข้อจ ากดัในการออกแบบ        

 พื้นท่ีโครงการแต่ละโซน จะมีลกัษณะของพื้นท่ี และขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั จากการศึกษา
พื้นท่ีโครงการพบขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีดงัต่อไปน้ี         
ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
โซน Site Characteristics ประเด็นใน

การศึกษา 
ข้อจ ากดั/ปัญหาในการ

ออกแบบ 
แนวคิดในการ
ออกแบบ 

A -พื้ น ท่ี โ ซ น น้ี อ ยู่ ท า ง ทิ ศ
ตะวนัตกของ อยู่หน้าอาคาร
ควบคุมโรค ย ังไม่ มีการใช้
ประโยชน์จากพื้นท่ี  ดังนั้ น
ค ว ร อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ใ ช้
ประโยชน์จากพื้นท่ีนั้น 

1.ภูมิอากาศ -สภาพภูมิอากาศใน
พื้นท่ีโซนน้ีไดรั้บแดด
ตลอดทั้ งว ันจะมีช่วง
เย็นเท่านั้ นท่ีมีก าแพง
สูงบดบงัแสงแดดและ
ลม ท าให้อากาศไม่
ถ่ายเท 

-ท าใหพ้ื้นวา่ง 
เปล่าเป็นท่ีใช้
บริการได ้
-เ ป็ น ก า ร
อ อ ก แ บ บ
พื้นท่ี  เฉพาะ
ส าหรับผูป่้วย 
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ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ(ต่อ) 

โซน Site Characteristics ประเด็นในการศึกษา ข้อจ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

แนวคิดในการ
ออกแบบ 

A 
 

 2.พืชพรรณเดิม 
 
3.ระบบระบายน ้า 
 
4.สถาปัตยกรรมเดิม 
5.กิจกรรม 
 

- 
 
-มีท่อระบายน ้าตาม
แนวยาวติดร้ัวสูงทึบ 

- 
- 

-ป ลู ก ต้น ไ ม้
เ พื่ อ บั ง คั บ
ทิศทางลมให้
เขา้มาในพื้นท่ี
อาคารควบคุม
โรค 
-ป ลู กพรรณ
ไมย้ืนตน้ท่ีให้
ร่ม เ ง าและ ดู
ร่มร่ืน 
-สร้าง จุดพัก
ค อ ย ใ ห้ กั บ
ผูป่้วย  
-ท าให้พื้นท่ีมี
ความสวยงาม 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พื้ น ท่ี โ ซ น น้ี ตั้ ง อ ยู่
บริเวณหนา้อาคารผูป่้วย
นอกตึกเก่าหรือบริเวณ
เสาธงติดกับพื้นท่ีจอด
ร ถ เ ป็ น พื้ น ท่ี 
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ แบ่งเป็น 
2 จุด ในพื้นท่ีมีการจัด
ภูมิทศัน์อยู่แลว้แต่เส่ือม
โทรมมาก จึงออกแบบ
ใ ห ม่ เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม
สวยงาม 
 

1.ภูมิอากาศ -เน่ืองจากบริเวณนั้ น
ได้รับแสงแดดในช่วง
บ่าย จึงท าให้บริ เวณ
นั้ นมีอากาศร้อนบาง
แต่มีบางจุดจะได้รับ
ร่มร าไรจากไมย้นืตน้ 

-ออกแบบให้
มีทางส าหรับ
การสัญจรใน
บริเวณนั้น 
-ท า ใ ห้ พื้ น ท่ี
นั้ นดูสวยงาม
มากยิง่ข้ึน 
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ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ(ต่อ) 

โซน Site Characteristics ประเด็นในการศึกษา ข้อจ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

แนวคิดใน
การออกแบบ 

B 
 
 

 2.พืชพรรณเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
3.ระบบระบายน ้า 
 
4.สถาปัตยกรรมเดิม 
 
 
 
 
5.กิจกรรม 

-พืชพรรณเดิมภายใน
โซนน้ีมี เข็มแดง ไทร
ยอดทอง  ปลงญ่ี ปุ่น 
หมากเขียว จั๋ง ดังนั้ น
ในการออกแบบพื้นท่ี
น้ี ควรเลือกพืชพรรณ
ท่ี ท น ต่ อ ส ภ า พ
แสงแดดจดั 
-ไม่มี และไม่มีปัญหา
การระบายน ้า 
-พื้ น ท่ี น้ี จ ะ มี  ร้ั ว โ ซ่
เหล็กต ่ าๆ  แ ต่ช า รุด
เสียหาย เ น่ืองจากมี
การสัญจรเข้าออกใน
บริเวณนั้น 
-มีการสัญจรเขา้ไปใน
พื้นท่ี จึงให้ให้บริเวณ
นั้ น ก ล า ย เ ป็ น ท า ง
สัญจรของผู ้ ท่ี มาใช้
บริการ 
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ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ(ต่อ) 

โซน Site Characteristics ประเด็นใน
การศึกษา 

ข้อจ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

แนวคิดในการ
ออกแบบ 

C -พื้นท่ีน้ีตั้งอยูท่างทิศใตข้อง
พื้น ท่ีโครงการ ติดกับร้ัว
ด้านหน้าโรงพยาบาลเป็น
พื้ น ท่ี ส่ี เห ล่ี ยมผืนผ้า  ใช้
ส าหรับส าหรับพกัผอ่นและ
ท ากิจกรรมประจ าปีของ
โรงพยาบาล  

1.ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
2.พรรณไมเ้ดิม 
 
 
 
 
 
 
3.ระบบระบายน ้า 
 
 
4.สถาปัตยกรรมเดิม 
 
 
 
 
5.กิจกรรม 

-เ ป็ น พื้ น ท่ี มี ร่ ม เ ง า
ตลอดทั้ งวนั เพราะมี
ไม้ยืนต้นจ านวนมาก  
แล ะ มี ล มพัดท า ใ ห้
อากาศถ่ายเทดี 
-พรรณไมบ้ริเวณน้ีจะ
มีทั้ งไม้ยืนต้นคือ หู
กระจง หมากเหลือง 
หมากเขียว ปาล์มจีน 
ป า ล์ ม ข ว ด  ม ะ ย ม 
ประดู่ ตะแบก และไม้
พุม่ มี จัง๋ กบั โมก 
-ไม่มีระบบระบายน ้ า 
จึงท าให้พื้ น ท่ี น้ี มีน ้ า
ท่วมขงั 
-มีน ้ าพุสไตล์โมเดิร์น 
อ ยู่ ก ล า ง พื้ น ท่ี   มี
ท า ง เ ดิ น เ ช่ื อ ม ต่ อ
ระหว่า ง ฟุตบาทกับ
น ้าพุ 
-ใช้เป็นพื้นท่ีพกัผ่อน 
ใ ช้ พื้ น ท่ี จั ด ง า น
ป ร ะ จ า ปี ข อ ง
โรงพยาบาล 
 

-ป รับพื้ น ดิ น
ให้ ล า ด เ อี ย ง 
เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาน ้ าท่วม
ขงั 
-อ อ ก แ บ บ
พื้นท่ี ส าหรับ
ท า กิ จ ก ร ร ม
ประจ าปีของ
โรงพยาบาล
แ ล ะ จุ ด
พกัผอ่น 
-ป ลู ก ไ ม้พุ่ ม
เ พื่ อ บั ง คั บ
พื้ น ท่ี สั ญ จ ร
เข้าออกของ
พื้นท่ี 
-อ อ ก แ บ บ
สวนให้เขา้กบั
รู ป แ บ บ
สถาปัตยกรรม
เดิม 
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ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ(ต่อ) 

โซน Site Characteristics ประเด็นในการศึกษา ข้อจ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

แนวคิดใน
การออกแบบ 

D -พื้ น ท่ีโซนน้ีอยู่ ระหว่า ง
อาคารผู ้ป่วยนอกตึกใหม่
กับอาคารผู ้ป่ วยในใหม่ 
และ อีก จุดก็ คื อระหว่ า ง
อาคารผู ้ป่วนในใหม่กับ
อาคารผู ้ป่วนในเก่า พื้นท่ี
โซน น้ี มีลักษณะ เ ป็น รูป
ส่ี เห ล่ียมผืนผ้า เ ป็นพื้ น ท่ี
โดนแดดในช่วงบ่าย 

1.ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 
2.พรรณไมเ้ดิม 
 
 
 
 
 
3.ระบบระบายน ้า 
 
 
 
 
4.สถาปัตยกรรมเดิม 
5.กิจกรรม 

-ภูมิอากาศบริเวณน้ีจะ
ได้รับแดดในช่วงบ่าย  
เพร าะ เ ป็นพื้ น ท่ี ติ ด
อาคารทั้ง 2 ฝ่ัง ท าให้
แ ด ด ส่ อ ง ถึ ง ใ น
ช่วงเวลาบ่าย 
-พรรณไม้เดิมในโซน
น้ี จะมีตน้ มะม่วง และ
ตน้กระทิง แต่เป็นไมท่ี้
พึ่ งปลูกจึงท าให้ต้นมี
ขนาดเล็ก ยงัไม่ได้ให้
ร่มเงากบัพื้นท่ี 
-เน่ืองจากรอบๆอาคาร
ทุกๆอาคารจะมี  ท่อ
ระบายน ้ าอยู่ จึงท าให้
พื้นท่ีน้ีไม่มีปัญหาเร่ือง
การระบายน ้า 
-ไม่มี 
-ย ั ง ไ ม่ มี ก า ร ใ ช้
ประโยชน์จากพื้ น ท่ี
เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีเป็น
พื้นท่ีโล่ง 
 

-อ อ ก แ บ บ
ให้พื้นท่ีโซน
น้ี  มี ค ว า ม
สวยงาม และ
ให้เข้ากับตวั
อ าค า ร เพื่ อ
ส่ ง ใ ห้ ตั ว
อ า ค า ร ดู ดี
ยิง่ข้ึน 
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ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ(ต่อ) 

โซน Site Characteristics ประเด็นในการศึกษา ข้อจ ากดั/ปัญหาใน
การออกแบบ 

แนวคิดในการ
ออกแบบ 

E - พื้นท่ีโซนน้ีอยู่ทางทิศ
เหนือของพื้นท่ีโครงการ 
เ ป็นพื้ น ท่ี ท่ี อยู่ ด้ านหลัง
โรงพยาบาลเป็นพื้นท่ีท่ียงั
ไม่ มีการใช้ประโยชน์จึง
เป็นท่ีโล่งวา่งเปล่า 

1.ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.พรรณไมเ้ดิม 
3.ระบบระบายน ้า 
 
 
 
 
 
 
4.สถาปัตยกรรมเดิม 
5.กิจกรรม 

-จะมีจุดท่ีโดนแดด
ในช่วงบ่าย และไม่
โ ด น แ ด ด ทั้ ง ว ั น
เน่ืองจากมีอาคารบด
บังแสงแดด ลมเข้า
ตลอดทั้ งว ันเพราะ
ด้ า น ห ลั ง
โรงพยาบาลเป็นป่า 
อากาศไม่ ร้อนมาก
นกั 
-ไม่มี 
-ไม่มีปัญหาเร่ืองการ
ระบายน ้ าเน่ืองจาก
รอบๆอาคาร มีท่ อ
ระบายน ้ า  และย ัง
เป็นพื้นท่ีลาดเอียง
ไปทางทิศเหนือท า
ใหน้ ้าไหลลงลอดร้ัว 
-ไม่มี 
-ไม่มี 
 

-ออกแบบตาม
ความต้องการ
ข อ ง
โรงพยาบาล
คือ ออกแบบ
สวนสมุนไพร 
ในพื้นท่ีโซนน้ี
และออกแบบ
พื้ น ท่ี น้ี ใ ห้
สามารถเขา้ไป
ใช้ประโยชน์
จากพื้นท่ีน้ีได ้
เช่น สร้างเป็น
ท่ีนักพักผ่อน
ส าหรับ ผูป่้วย
และ  ผู ้ม า ใ ช้
บริการ 
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4.2  แนวความคดิในการออกแบบ 
 โรงพยาบาลคลองหลวงเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีผูม้าใช้บริการในเวลาเจ็บป่วย และติดต่อ
ราชการ ส่วนใหญ่ผูท่ี้มาใช้บริการ เม่ือได้รับบริการด้านสาธารณะสุขแล้วก็เดินทางกลับ ไม่มี
กิจกรรมใดๆเพื่อสุขภาพ เช่นเดียวกบัผูป่้วยท่ีนอนรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล และเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานทั้ง
วนั อาจท าให้เกิดความเครียดได ้ จึงมีแนวคิดท่ีจะออกแบบพื้นท่ีกิจกรรมเพื่อให้ผอ่นคลายสุขภาพ 
และสอดคลอ้งกบัโครงการ Green Hospital ของโรงพยาบาล ท่ีเนน้ในเร่ืองโรงพยาบาลสีเขียว โดย
การจดัภูมิทศัน์ท่ี ผสมผสานไปดว้ยสมุนไพร และเป็นพื้นท่ีผอ่นคลายของผูท่ี้มาใชบ้ริการภายใน
โรงพยาบาล เราไดน้ าแนวคิดหลกั Green  Hospital มาใช้ออกแบบ โดยใช้สัญลกัษณ์ของ
โรงพยาบาลท่ีเป็นเคร่ืองหมายบวกส่ือออกถึงโรงพยาบาลHospitalมาเป็นแนวทางในการออกแบบ
ภูมิทศัน์ โดยน าแผน่ปูพื้นมาท าเป็นลวดลายเพื่อส่ือสัญลกัษณ์เคร่ืองหมายบวก และส่ือค าวา่ Green 
ออกมาในรูปแบบสัญลักษณ์วงกลม ส่ือถึงการหมุนเวียน การรีไซเคิล มาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบภูมิทศัน์โดยเราน าพรรณไมม้าปลูกให้มีลกัษณะเป็นวงกลม หรือการรวมกลุ่มกนัและ
บางส่วนจะเนน้พืชพรรณท่ีเป็นสุขภาพ ลดการใชพ้ืชพรรณท่ีมีสารเคมี     
 ความเป็นมาของเคร่ืองหมายบวกท่ีเป็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลแท้จริงแล้วนั้ น
สัญลักษณ์บวกสีแดง เป็นเคร่ืองหมายกาชาด มาจากค าว่า กา = กากบาท , ชาด = สีแดง 
ผูก่้อตั้งกาชาดสากล คือนาย องัรี ดูนองต ์(Henri Dunant) นกัธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์ ผูมี้จิตใจ
ประเสริฐเขาไดพ้บเห็นภาพเหยื่อสงคราม ค.ศ. 1859 บนสมรภูมิรบท่ีเมืองซอลเฟอริโน ในอิตาลี 
จนเกิดความสะเทือนใจ และเกิดความตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากภยัสงคราม จน
ก่อให้เกิด หน่วยงานกาชาดระหว่างประเทศข้ึน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษยใ์นสมรภูมิรบ โดยไม่
แบ่งแยกวา่เป็นฝ่ายใดท่ีใชเ้ป็นกากบาทสีแดงน่าจะเน่ืองมาจากนายองัรี เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด ์ซ่ึง
สัญลักษณ์ กากบาท เป็นสัญลักษณ์ของธงชาติสวิตเซอร์แลนด์ส าหรับในประเทศไทย เราใช ้
"กากบาทแดง" (Red Cross) 
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          แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

    Green Hospital 

 

           สถานที ่   Hardscape        

 ใชส้ัญลกัษณ์ บวก ท่ีเป็นเคร่ืองหมายของ   

 โรงพยาบาลมาใชอ้อกแบบปูแผน่ทางเดินและ  

 สัญลกัษณ์วงกลม ท่ีส่ือถึง Green  

 Softscape      

 การเลือกใชพ้ืชพรรณ ท่ีใหป้ระโยชน์ต่อผูใ้ช ้  

 เนน้สุขภาพ  ปลอดสารพิษ  และใหร่้มเงา 

 

                                สถานท่ีมีความพร้อมในการจดักิจกรรม ร่มร่ืนสวยงาม น่าท างานมีท่ีนัง่พกัผอ่น  

 

         เจ้าหน้าที่   ม่ีท่ีพกัผอ่นคลายเครียด  มีสุขภาพจิตท่ีดี มีความสุขในการท างาน 

 

  ผู้ใช้บริการ   มีพื้นท่ีส าหรับผูม้าใชบ้ริการ มีท่ีนัง่พกัคอยมี สถานท่ีร่มร่ืน 
                                                     สวยงาม 
 

     สถานทีม่ีความพร้อม สุขภาพกายดี มีความสุข 

 

ภาพที ่4.1 แสดงแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
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4.3  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกจิกรรมภายในโครงการ    
 ในการออกแบบส่ิงท่ีควรค านึงถึง คือประโยชน์ใช้สอยและกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ 
รูปแบบของกิจกรรมเดิมท่ีมี ก็จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัในแต่ละพื้นท่ี ในการศึกษาลกัษณะของ
พื้นท่ีโครงการแต่ละส่วนสามารถก าหนดรูปแบบของกิจกรรมในแต่ละโซนไดด้งัน้ี     

4.3.1  โซน  D   อยูท่างทิศตะวนัออกเป็นพื้นท่ีอยูร่ะหวา่งอาคารผูป่้วยหญิงและผูป่้วยชาย 
ใช้เป็นทางเดินเทา้ เช่ือมต่อกบัโซน E โดยใช้เส้นทางจากCover Wayเขา้สู่พื้นท่ี พื้นท่ีจะเป็น
ลกัษณะส่ีเหล่ียมผนืผา้ยาว ไดท้  าการออกแบบใหมี้กิจกรรมในพื้นท่ี โดยมีการปลูกผกัสวนครัวและ
พืชพรรณท่ีเป็นสมุนไพร ซ่ึงจะเป็นชนิดท่ีเป็นไมเ้ล้ือย ในพื้นท่ีจะออกแบบให้มีทางเดินผ่านไดปู้
ดว้ยแผน่ปูพื้น  มีซุ้มท่ีเดินลอดผ่านไดแ้ลว้ปลูกพืชสมุนไพรและผกัสวนครัวท่ีเป็นไมเ้ล้ือยภายใน
ซุม้จะมีท่ีนัง่พกัผอ่น   เม่ือเดินผา่นไปถึงดา้นหนา้ก็จะเป็น ถนนภายในโรงพยาบาล  
 4.3.2  โซน E อยูท่างดา้นทิศเหนือ ติดกบัร้ัวทึบสูง จะอยูบ่ริเวณ Cover Way เป็นดา้นหลงั
อาคาร สามารถออกจากอาคารผูป่้วยสู่พื้นท่ีได้เลย จะเช่ือมต่อกบัเช่ือมกบัโซนDโดยใช้เส้นทาง 
Cover Way  เช่นเดียวกนั ในส่วนของโซล E จะแบ่งเป็นสามส่วนคือหลงัอาคารผูป่้วยตึกใหม่ ริม
ก าแพง และบริเวณโรงซักฟอก ทั้งสามส่วนน้ีจะสัญจรถึงกนัโดย Cover Way ในส่วนท่ีหน่ึงหลงั
อาคารผูป่้วย จะออกแบบกิจกรรมในพื้นท่ีให้ใช้สอยได้ มีการสร้างทางเดินท่ีใช้ลวดลายจาก
เคร่ืองหมายบวก มีการปลูกไมย้ืนตน้ไมพุ้่มท่ีเป็นสมุนไพร  สามารถเดินสัญจรในพื้นท่ีได ้มีท่ีนัง่
พกัผอ่นในพื้นท่ี   ในส่วนท่ีสองริมก าแพง ในส่วนน้ีไม่สามารถลงไปใชส้อยในพื้นท่ีไดเ้พราะเป็นท่ี
แคบ จะออกแบบโดยปลูกไมพุ้่มไล่ระดบัความสูง และเวน้พื้นท่ีให้สามารถลงไปดูแลตดัแต่งได ้ 
ในส่วนสุดทา้ยบริเวณโรงซักฟอก มีการออกแบบให้ปลูกผกัสวนครัว สามารถสัญจรในพื้นท่ีได ้
เช่นเดียวกนั  ในการออกแบบในส่วนของโซล E น้ีจะเป็นพืชผกัสวนครัวและสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นยา
รักษาโรค  ปลูกเป็นกลุ่มเมนูอาหาร เพื่อง่ายต่อการใชแ้ละเป็นประโยชน์ต่อผูม้าใชบ้ริการ 

 

4.4  แนวความคดิด้านการเลอืกใช้พชืพรรณ      
 การเลือกใช้พืชพรรณในโครงการนั้นเราจะตอ้งค านึงถึงแนวคิดหลกัคือ Green Hospital 
พรรณไมท่ี้จะน ามาใชน้ั้นจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั โดยท่ียงัให้ความส าคญักบัไมเ้ดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 
การน ามาใชส้ามารถท่ีจะดูแลรักษาง่าย  ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่างๆ เช่น การร่วงหล่นของใบ ดอก 
ก่ิง  และท่ีส าคญัระบบรากตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่ออาคาร หรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ  พรรณไมท่ี้ใช้
สามารถก่อประโยชน์ทางดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นร่มเงา  คุณค่าของพรรณไมน้ั้นๆ สามารถน ามา
เรียนรู้ในเร่ืองกิจกรรมต่างๆ โดยการเลือกใชแ้ต่ละโซนต่างๆ ดงัน้ี     

4.4.1  Zone A ในพื้นท่ีโซนน้ียงัไม่มีพืชพรรณเดิมอยูเ่ลย ซ่ึงเป็นบริเวณหนา้อาคารควบคุม
โรคทิศทางลมจะถูกปิดบงัดว้ยก าแพงทึบ ในการเลือกใชพ้ืชพรรณนั้นจะตอ้งปลูกตน้ไมเ้พื่อบงัคบั
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ทิศทางลมให้เขา้มาในพื้นท่ีอาคารควบคุมโรค โดยพืชพรรณท่ีจะใช้จะตอ้งเป็นไมพุ้่มสูง เพื่อท่ีจะ
ปลูกเป็นแนวติดกนั อาจเลือกใชไ้มพุ้่มทรงสูงเช่น คริสติน่า ไทร เป็นตน้ นอกจากน้ีในพื้นท่ีตรงน้ี
ตอ้งการให้มีความร่มเงาจากไมใ้หญ่ และรากจะตอ้งไม่ท าลายต่อส่ิงก่อสร้าง ควรใชพ้ืชพรรณท่ีมี
พุ่มใบแผก่วา้ง ร่มเงา และรากจะตอ้งไม่เป็นอนัตราย เช่น หูกระจง หูกวาง เป็นตน้ และอาจใช้ไม้
พุม่เต้ียปลูกในบริเวณเพื่อเพิ่มความสวยงามในพื้นท่ี 
 4.4.2  Zone Bมีพืชพรรณเดิมอยูแ่ลว้ทั้งไมย้นืตน้ และไมพุ้่ม แต่ไมพุ้่มเดิมนั้นมีสภาพเส่ือม
โทรมมากดูไม่สวยงาม พรรณไมท่ี้ควรน ามาใชอ้าจจะเป็นชนิดท่ีมีสีสันของใบ ชนิดท่ีดอกมีกล่ิน
หอม และชนิดท่ีไม่ตอ้งไปใหก้ารดูแลมาก เช่น พลบัพลึงหนู  ก าแพงเงิน ก าแพงทอง เทียนทอง ล้ิน
กระบือ เป็นตน้ และจะตอ้งดูแลรักษาง่ายไม่ตอ้งตดัแต่งบ่อยๆ ควรค านึงถึงไมท่ี้น ามาใชจ้ะตอ้งไม่
เกิดอนัตรายต่อผูม้าใชบ้ริการ  
 4.4.3  Zone Cในบริเวณโซนน้ีจะมีไมเ้ดิมอยูเ่ป็นจ านวนมากส่วนมากจะเป็นไมใ้หญ่ท่ีให้
ร่มเงา ในส่วนของไมพุ้่มจะมีนอ้ย และไมพุ้่มท่ีมีอยูก่็เส่ือมโทรมไม่สวยงามแลว้ ในพื้นท่ีเป็นลาน
กวา้งท่ีผูใ้ช้บริการมาพกัผ่อน มีการเดินเขา้ออกทุกทิศทางจึงควรปลูกไมพุ้่มเพื่อบงัคบัพื้นท่ีสัญจร
เขา้ออกของพื้นท่ีออกแบบสวนให้เขา้กบัรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมไมพุ้่มท่ีจะน ามาใช้นั้น เช่น 
เทียนทอง  เขม็  ชบา  เป็นตน้ ไมจ้  าพวกน้ีสามารถตดัแต่งเป็นแนวได ้และมีความสวยงาม 
 4.4.4  Zone D พืชพรรณเดิมท่ีมีในพื้นท่ีจะเป็นพืชพรรณขนาดเล็กท่ีพึ่งปลูก  พื้นท่ีจะอยู่
บริเวณระหว่างตึกผูป่้วย การน าพืชพรรณใหม่มาใช้อาจเป็นพืชพรรณท่ีให้ความสวยงาม และมี
ประโยชน์ เช่น พืชผกัสวนครัว  พืชสมุนไพร ท่ีน ามาปลูกแล้วสามารถให้ผูใ้ช้พื้นท่ีสามารถได้
ประโยชน์จากพืชพรรณ แต่ยงัคงใชพ้รรณไมท่ี้ใหค้วามสวยงามทางภูมิทศัน์ดว้ย 
 4.4.5  Zone E ในพื้นท่ีมีพืชพรรณเดิมท่ีเป็นพืชสมุนไพรอยูบ่า้ง  พื้นท่ีจะเป็นลกัษณะแคบ
ยาว  การน าพืชพรรณมาใชจ้ะตอ้งค านึงถึงพุ่มใบท่ีปลูกแลว้ไม่ท าให้พื้นท่ีดูแคบลง ในพื้นท่ีตรงน้ี
จะใชพ้ืชสมุนไพรเป็นหลกั   มีไมย้นืตน้ท่ีใหร่้มเงาดว้ย   
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ตารางที ่4.2  แสดงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ต่ละโซน 

 
โซนพืน้ที่ 

ประเภทของพชืพรรณ  
ลกัษณะการเลอืกใช้ ไม้ยนืต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน 

A หูกระจง เทียนทอง 
พุดพิชญา 
คริสตีน่า 
พลบัพลึงหนู 
ไทรเกาหลี 

หญา้
มาเลเซีย 

ในพื้นท่ีโซนน้ียงัไม่มีพืชพรรณเดิม
อยู่เลย ซ่ึงเป็นบริเวณหน้าอาคาร
ควบคุมโรคทิศทางลมจะถูกปิดบงั
ด้วยก าแพงทึบ ในการเลือกใช้พืช
พรรณนั้ นจะต้องปลูกต้นไม้เพื่อ
บงัคบัทิศทางลมให้เขา้มาในพื้นท่ี
อาคารควบคุมโรค โดยพืชพรรณท่ี
จะใช้จะตอ้งเป็นไมพุ้่มสูง เพื่อท่ีจะ
ปลูกเป็นแนวติดกนั อาจเลือกใชไ้ม้
พุ่มทรงสูงเช่น คริสติน่า ไทร เป็น
ต้น  นอก จ า ก น้ี ใ นพื้ น ท่ี ต ร ง น้ี
ต้องการให้มีความร่มเงาจากไม้
ใหญ่ และรากจะต้องไม่ท าลายต่อ
ส่ิงก่อสร้าง ควรใช้พืชพรรณท่ีมีพุ่ม
ใบแผ่กวา้ง ร่มเงา และรากจะต้อง
ไม่เป็นอันตราย เช่น หูกระจง หู
กวาง เป็นตน้ และอาจใช้ไมพุ้่มเต้ีย
ป ลู ก ในบ ริ เ วณ เพื่ อ เ พิ่ ม ค ว า ม
สวยงามในพื้นท่ี  
 

ทีม่า:(เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2557) 
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ตารางที ่4.2  แสดงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ต่ละโซน(ต่อ) 

 
โซนพืน้ที่ 

ประเภทของพชืพรรณ ลกัษณะการเลอืกใช้ 

ไม้ยนืต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน 

B - ล้ินกระบือ 
ห น ว ด
ป ล า ห มึ ก
แคระ 
คริสตีน่า 
พลบัพลึงหนู 
การะเกดหนู 
ก าแพงเงิน 
ชบาด่าง 
แดงสิงคโปร์ 
 

           - มีพืชพรรณเดิมอยู่แลว้ทั้งไมย้ืนตน้ และไมพุ้่ม 
แต่ไม้พุ่มเดิมนั้นมีสภาพเส่ือมโทรมมากดูไม่
สวยงาม พรรณไม้ท่ีควรน ามาใช้อาจจะเป็น
ชนิดท่ีมีสีสันของใบ ชนิดท่ีดอกมีกล่ินหอม 
และชนิดท่ีไม่ต้องไปให้การดูแลมาก เช่น 
พลับพลึงหนู  ก าแพงเงิน ก าแพงทอง เทียน
ทอง ล้ินกระบือ เป็นตน้ และจะตอ้งดูแลรักษา
ง่ายไม่ต้องตัดแต่งบ่อยๆ ควรค านึงถึงไม้ท่ี
น ามาใชจ้ะตอ้งไม่เกิดอนัตรายต่อผูม้าใชบ้ริการ 
 

ทีม่า:(เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2557) 
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ตารางที ่4.2  แสดงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ต่ละโซน(ต่อ) 

 
โซนพืน้ที่ 

ประเภทของพชืพรรณ ลกัษณะการเลอืกใช้ 

ไม้ยนืต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน 

C - คริสติน่า 
เทียนทอง 
พลบัพลึงก.ท.ม 
บลูฮาวาย 
พุ ท ธ รั ก ษ า
กา้มกุง้ 
เขม็เชียงใหม่ 
 

หญา้มาเลเซีย 
หญา้นวลนอ้ย 

ในบริเวณโซนน้ีจะมีไมเ้ดิมอยู่
เป็นจ านวนมากส่วนมากจะเป็น
ไมใ้หญ่ท่ีให้ร่มเงา ในส่วนของ
ไม้พุ่มจะมีน้อย และไม้พุ่มท่ีมี
อยู่ก็เส่ือมโทรมไม่สวยงามแลว้ 
ใ น พื้ น ท่ี เ ป็ น ล า น ก ว้ า ง ท่ี
ผูใ้ชบ้ริการมาพกัผอ่น มีการเดิน
เข้าออกทุกทิศทางจึงควรปลูก
ไมพุ้่มเพื่อบงัคบัพื้นท่ีสัญจรเขา้
ออกของพื้นท่ีออกแบบสวนให้
เข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรม
เดิมไมพุ้่มท่ีจะน ามาใช้นั้น เช่น 
เทียนทอง  เข็ม  ชบา  เป็นต้น 
ไมจ้  าพวกน้ีสามารถตดัแต่งเป็น
แนวได ้และมีความสวยงาม 

D พิกุล เขม็ชมพู
พิษณุโลก 
ชาฮกเก้ียน 
คริสตีน่า 
เตยด่าง 
เ อ้ืองหมายนา
ดอกแดง 
เทียนทอง 
หมากเหลือง 
 

  หญา้ญ่ีปุ่น พืชพรรณเดิมท่ีมีในพื้นท่ีจะเป็น
พืชพรรณขนาดเล็กท่ีพึ่ งปลูก  
พื้นท่ีอยูบ่ริเวณระหวา่งตึกผูป่้วย 
การน าพืชพรรณใหม่มาใช้อาจ
เป็นชนิดท่ีให้ความสวยงามมี
ประโยชน์ เ ช่น ผ ักสวนครัว  
สมุนไพร ท่ีน ามาปลูกแล้วให้
ผูใ้ช้พื้นท่ีได้ประโยชน์จากพืช
พรรณ แต่ยงัคงใชพ้รรณไมท่ี้ให้
ความสวยงามทางภูมิทศัน์ดว้ย 
 

ทีม่า:(เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2557) 
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ตารางที ่4.2  แสดงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ต่ละโซน(ต่อ) 

 
โซนพืน้ที่ 

ประเภทของพชืพรรณ ลกัษณะการเลอืกใช้ 

ไม้ยนืต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน 

E มะเฟือง 
ตะลิงปิง 

 

โมก 
เตยด่าง 
เทียนทอง 
หมากผู ้หมาก
เมีย 
ไพร 
ขมิ้น 
พริก 
ตะไคร้ 
ข่า 
กะเพรา 
โหระพา 
ขิง 
สะระแหน่ 
เตยหอม 
เสลดพังพอน
ตวัเมีย 
หนุมาน
ประสานกาย 
วา่นกาบหอย 
ดีปลี 
รางจืด 
ชะพลู 
 

หญา้ญ่ีปุ่น ในพื้นท่ีมีพืชพรรณเดิมท่ีเป็น
พืชสมุนไพรอยู่บ้าง  พื้นท่ีจะ
เป็นลกัษณะแคบยาว  การน าพืช
พรรณมาใช้จะตอ้งค านึงถึงพุ่ม
ใบท่ีปลูกแล้วไม่ท าให้พื้นท่ีดู
แคบลง ในพื้นท่ีตรงน้ีจะใช้พืช
สมุนไพรเป็นหลกั   มีไมย้ืนตน้
ท่ีใหร่้มเงาดว้ย   
 
 

ทีม่า:(เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2557) 
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4.5  แนวคดิด้านวสัดุปูพืน้        

 การเลือกวสัดุปูพื้นท่ีเหมาะสม  จะช่วยให้สภาพแวดลอ้มเยน็ลงได ้ โดยเลือกใชว้สัดุท่ีมีค่า

การดูดความร้อนต ่าและมีค่ากระจายความร้อนสูง ควรหลีกเล่ียงวสัดุท่ีมีสีเขม้  ซ่ึงจะดูดซับความ

ร้อนไดม้ากกวา่วสัดุสีอ่อน เน่ืองจากสีโทนอ่อนจะมีการสะทอ้นความร้อนท่ีกระทบกบัผิววสัดุนั้นๆ  

การน าแผน่ปูพื้นมาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ มีหลากหลายวิธีการน ามาใช ้เช่น ปูเป็นทางเดินท่ีมี

ลวดลายสวยงาม ปูเพื่อประดบัสวน  และในการน ามาใชจ้ะตอ้งค านึงถึงล าดบั  ขนาด ความกวา้ง ให้

สอดคลอ้งกบัแบบท่ีตอ้งการ การออกแบบในโครงการของเรานั้นจะน าแผ่นทางเดินมาใช้โดยจะ

ออกแบบใหมี้สัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงโรงพยาบาลนั้นก็คือ เคร่ืองหมายบวก การน าแผน่ทางเดินท่ีมีสี

แตกต่างกนัมาใช้จะท าให้เห็นลวดลายเด่นชดัข้ึน แต่ไม่ใช้สีท่ีมีความเขม้มากๆเพราะจะท าให้ดูด

ความร้อน และแผ่นปูท่ีน ามาใช้จะต้องสัมพนัธ์กับองค์ประกอบเดิมท่ีมีอยู่  ดูแล้วกลมกลืนไม่

ขดัแยง้กนั       

แนวทางการดูแลรักษา         

 4.5.1  หมัน่ขดัลา้ง โดยใชว้สัดุหยาบๆถู เพื่อป้องกนัไม่ใหม้อส  หรือตะไคร้น ้ าเกาะตามพื้น

เพื่อไม่ใหล่ื้นและก าจดัวชัพืชท่ีข้ึนแทรกตามแผน่ทางเดิน      

 4.5.2  หากตรวจสอบวา่แผน่ทางเดินทรุดตวัหรือแผน่ทางเดินแตกร้าว ให้แกไ้ขโดยร้ือปรับ

ระดบัพื้นผวิใหไ้ดร้ะดบันาบตรงเสียก่อนหรือเปล่ียนแผน่ใหม่แลว้บดอดัให้แน่น จากนั้นค่อยปูพื้น

 4.5.3  บล็อกส าเร็จรูป แผน่หินธรรมชาติมีตะไคร่น ้ าและวชัพืชข้ึนแทรกแกไ้ขโดย ก่อน

โรยกรวด หรืออิฐต่างๆควรรองด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ จะช่วยลดดินท่ีกระเด็นมาเป้ือน ช่วยรับ

น ้าหนกัไม่ใหจ้มดิน และกนัวชัพืชข้ึนแทรกแซง 
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ตารางที ่4.3  แสดงการเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน 

โซนพืน้ที่ รายละเอยีด รูป ข้อดี-ข้อเสีย หมายเหตุ 
A คอนกรีต/บลอ็กคอนกรีต 

คอนกรีต เป็นวสัดุผสมท่ีนิยมใช้ในงาน
ก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 
ปูนซีเมนต ์วสัดุผสม (เช่น หิน ทราย หรือ 
กรวด) และ น ้า  เม่ือผสมเสร็จคอนกรีตจะ
แขง็ตวัอยา่งชา้ๆ  โดยซีเมนตจ์ะเร่ิมจบัตวั
กบัวสัดุอ่ืนและแข็งตวัความแข็งแรงของ
คอนกรีตจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆหลงัจากท่ีผสม  

 

 
 

                   

คุณสมบติัหลกัของคอนกรีตคือ
การ รับแรงอัด สูง  ในขณะ ท่ี
สามารถรับแรงดึงไดต้  ่า 
 
 
 

การเลือกใช้ข้ึนอยู่กับสีท่ีต้องการ
ให้เหมาะสมกบัรูปแบบในการจดั 
และสีเขม้และมีผิวสัมผสัหยาบจะ
สามารถลดการสะทอ้นและหักเห
แสงไดดี้กวา่ 

 กรวดแม่น า้ 
กรวด เป็นหินประเภทหินตะกอนซ่ึงถูก
กระแสน ้ าพดัพาไปอยู่รวมกนั เน่ืองจาก
การเสียดสีกันท าให้ผิวมีความเรียบมน 
ล่ืน มี 2 ประเภท คือกรวดแม่น ้ า  และ
กรวดทะเล 

 
                    

       

-  ใช้ผสมคอนกรีตแทนหินใน
การก่อสร้าง  
-  ใช้ท าผิวกรวดล้าง  เ ป็นผิว
ตกแต่ง  
 

กรวดมีหลายสีควรเลือกใช้สีท่ีดูด
สับความร้อนในโทนสีเยน็หรือเทา
ด าและไม่สะทอ้นแสงมากเพื่อลด
แสงเขา้สู่อาคาร 
 

ทีม่า : (สุกญัญา ชยัพงษ,์ 2557)  
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ตารางที ่4.3  แสดงการเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน(ต่อ) 

โซนพืน้ที่ รายละเอยีด รูป ข้อดี-ข้อเสีย หมายเหตุ 
B คอนกรีต/บลอ็กคอนกรีต 

คอนกรีต เป็นวสัดุผสมท่ีนิยมใช้ในงาน
ก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 
ปูนซีเมนต ์วสัดุผสม (เช่น หิน ทราย หรือ 
กรวด) และ น ้ า  เม่ือผสมเสร็จคอนกรีตจะ
แข็งตวัอย่างช้าๆ  โดยซีเมนตจ์ะเร่ิมจบัตวั
กบัวสัดุอ่ืนและแข็งตวัความแข็งแรงของ
คอนกรีตจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆหลงัจากท่ีผสม  

 
          
 

          

คุณสมบติัหลกัของคอนกรีตคือ
การรับแรงอัด สูง  ในขณะ ท่ี
สามารถรับแรงดึงไดต้  ่า 

การเลือกใช้ข้ึนอยู่กับสีท่ีต้องการ
ให้เหมาะสมกบัรูปแบบในการจดั 
และสีเขม้และมีผิวสัมผสัหยาบจะ
สามารถลดการสะทอ้นและหักเห
แสงไดดี้กวา่ 

 กรวดแม่น า้ 
กรวด เป็นหินประเภทหินตะกอนซ่ึงถูก
กระแสน ้ าพดัพาไปอยู่รวมกัน เน่ืองจาก
การเสียดสีกนัท าใหผ้วิมีความเรียบมน ล่ืน 
มี 2 ประเภท คือกรวดแม่น ้ า และกรวด
ทะเล 

 

       

-  ใชผ้สมคอนกรีตแทนหินใน
การก่อสร้าง  
-  ใช้ท าผิวกรวดล้าง เป็นผิว
ตกแต่ง  
ปลาสวยงาม 

กรวดมีหลายสีควรเลือกใช้สีท่ีดูด
สับความร้อนในโทนสีเยน็หรือเทา
ด าและไม่สะทอ้นแสงมากเพื่อลด
แสงเขา้สู่อาคาร 
 

ทีม่า : (สุกญัญา ชยัพงษ,์ 2557)  
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ตารางที ่4.3  แสดงการเลือกใชว้สัดุแต่ละโซน(ต่อ)  

โซนพืน้ที่ รายละเอยีด รูป ข้อดี-ข้อเสีย หมายเหตุ 
B อ่างบัว 

เป็นว ัสดุท่ีสร้างข้ึนด้วยคอนกรีตซ่ึงมีการ
ตกแต่ง ด้วยวสัดุต่างๆอ่างบวัมีหลายประเภท
ทั้ งท่ี เป็นอ่างบัวท่ีท าจากดินเผา  หรือว ัสดุ
ประเภทอ่ืน  การใช้งานจะแตกต่างกนั และมี
รูปทรงท่ีหลากหลาย 

 

 

 

อ่างบวัท่ีท าจากคอนกรีตจะมีความ
คงทน กว่าอ่างบัวท่ีท าจากดินเผา  
อ่ า งบัวส ามารถ เค ล่ือนย้า ยได้
สะดวก 

การน ามาใช้ควรทดสอบ
การร่ัวซึมของอ่างเสียก่อน
บางประเภทถา้เลือกใชใ้ห้
เหมาะสมจะท าใหพ้นัธ์ุบวั
ท่ีมาปลูกดูสวยงาม 

C คอนกรีต/บลอ็กคอนกรีต 
คอนกรีต เ ป็นวัส ดุผสมท่ี นิยมใช้ในงาน
ก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 
ปูนซีเมนต์ วสัดุผสม (เช่น หิน ทราย หรือ 
กรวด) และ น ้ า  เม่ือผสมเสร็จคอนกรีตจะแข็ง
ตวัอย่างช้าๆ  โดยซีเมนต์จะเร่ิมจบัตวักบัวสัดุ
อ่ืนและแข็งตวัความแข็งแรงของคอนกรีตจะ
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆหลงัจากท่ีผสม  

 

         
 

     

คุณสมบติัหลกัของคอนกรีตคือการ
รับแรงอดัสูง ในขณะท่ีสามารถรับ
แรงดึงไดต้  ่า 

การเลือกใช้ข้ึนอยู่กับสีท่ี
ต้องการให้เหมาะสมกับ
รูปแบบในการจัด และสี
เขม้และมีผิวสัมผสัหยาบ
จะสามารถลดการสะทอ้น
และหกัเหแสงไดดี้กวา่ 

ทีม่า : (สุกญัญา ชยัพงษ,์ 2557) 
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4.6  แนวความคดิด้านส่ิงอ านวยความสะดวก       
 ในพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีสาธารณะมีผูใ้ชบ้ริการมาใชทุ้กวนั แต่ส่ิงท่ียงัไม่เพียงพอต่อผูม้า
ใชคื้อส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับพื้นท่ีพกัผอ่น เพื่อความสะดวกสบายต่อผูใ้ชแ้ลว้ ชุดมา้นัง่เป็น
ส่ิง ท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับพื้น ท่ี ท่ี เป็นสถานท่ีสาธารณะ เ ช่น โรงพยาบาล โรงเ รียน หรือ
สวนสาธารณะ ชุดมา้นัง่เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได ้และจะตอ้งเพียงพอต่อจ านวนผูใ้ช้บริการ  ส่ิงอ านวย
ความสะดวกส่ิงน้ีนอกจากจะมีประโยชน์แลว้ยงัมีรูปทรงและสีสันท่ีสวยงามมีรูปแบบหลากหลาย 
ทั้งท่ีเป็นมา้นัง่ส าหรับความเป็นส่วนตวั หรือส าหรับไม่เป็นส่วนตวั แลว้แต่การน ามาใช้ให้เหมาะ
กบัประเภทพื้นท่ี และท่ีส าคญัยงัมีความแข็งแรงคงทน มีความปลอดภยัต่อผูใ้ช้  แต่ส าหรับพื้นท่ี
ประเภทโรงพยาบาลแล้วควรจะเป็นมา้นัง่ประเภทไม่เป็นส่วนตวัเพราะมีผูม้าใช้เป็นจ านวนมาก
เพื่อใหเ้พียงพอต่อผูใ้ช ้และเป็นการท าใหผู้ม้าใชบ้ริการไดพ้ดูคุยสนทนากนั 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงการเลือกใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกประเภทมา้นัง่ 

ลกัษณะส่ิงอ านวยความสะดวก รูป 
ชุดโต๊ะและเกา้อ้ี ควรเป็นโต๊ะท่ีมีขนาดใหญ่ และมี
เกา้อ้ีหลายตวั เพื่อความสะดวกสบายในการใชส้อย 
พื้นผิวด้านบนเรียบขนานกับพื้น รองรับน ้ าหนัก
โดยขาโต๊ะ โดยอาจใช้ส าหรับวางส่ิงของอย่างเช่น
อาหาร โดยความสูงมีความพอเหมาะส าหรับการ
นัง่ 

 

 
ทีม่า : https://tsmcgroup.co.th 

 

4.7  แนวทางการดูแลรักษา        

 4.7.1  การใหน้ ้าในพื้นท่ีโครงการ       
          การใหน้ ้าแก่พืชพรรณนบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะน ้ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการ
เจริญเติบโตของพืชพรรณต่างๆ ระบบการให้น ้ าพืชพรรณมีดว้ยกนัหลายวิธี การให้น ้ าภายในพื้นท่ี
เดียวกนัอาจใชร่้วมกนัหลายวธีิ ไม่จ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิใดวธีิหน่ึง ระบบการใหน้ ้าท่ีดีตอ้งสามารถให้น ้ า
แก่พืชพรรณได้ เพียงพอ ทนทาน ตลอดจน ประหยดัน ้ า รวมถึงประหยดัค่าใช้จ่ายในด้านการ
จดัสร้างระบบใหน้ ้า และบ ารุงรักษาการใหน้ ้าแบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี  

       4.7.1.1  การให้น ้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม (sprinkler irrigation) เป็นการให้น ้ าโดย
การส่งน ้ าจากแหล่งน ้ าผ่านท่อไปยงัพื้นท่ีท่ีมีการจดัภูมิทศัน์ โดยมีหัวฉีดเป็นตวัท าฝอยละอองน ้ า 
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โดยพื้นท่ีท่ีจะใชร้ะบบให้น ้ าประเภทน้ีควรเป็นท่ีท่ีมีการปลูกไมพุ้่มเป็นกลุ่มมีความสูงไม่มาก เช่น 
สนามหญา้ และไมพุ้ม่เต้ียเป็นตน้  โดยการใหน้ ้าแบบวธีิน้ีจะใหน้ ้า3 คร้ัง ต่อสัปดาห์    

       4.7.1.2  การให้น ้ าโดยสายยางหรือฝักบวัรดน ้ า การให้น ้ าวิธีน้ีเป็นการให้น ้ าเหมาะกบั
พื้นท่ีท่ีเขา้ถึงล าบาก         

                   หลกัการใหน้ ้า         
                   1)  การให้น ้ าไม่ควรให้น ้ ามากเกินไปจนน ้ าขงัอยูใ่นบริเวณโคนตน้เพราะอาจ

เกิดโรคหรือแมลงเขา้ท าลายไดง่้าย         
                   2)  ท าใหว้ชัพืชดูดซบัน ้าไดน้อ้ยท่ีสุด      
                   3)  หลีกเล่ียงการใหน้ ้าขณะแสงแดดจดั      
                   4)  ใชน้ ้าท่ีมีคุณภาพดีไม่เป็นกรด – ด่างเกินไป      
                   5)  การใหน้ ้าท่ีดีไม่ควรท าใหอ้าคารหรือส่ิงปลุกสร้างภูมิทศัน์สกปรกเสียหาย  

     4.7.2  การใส่ปุ๋ยในพื้นท่ีโครงการ       
   พืชพรรณทุกชนิดจะตอ้งมีความจ าเป็นในการท่ีจะไดรั้บสารอาหาร โดยเฉพาะพืชพรรณ
ทางภูมิทศัน์ เพราะพืชบางชนิดไดท้  าการยา้ยมาปลูกจากท่ีอ่ืน ระบบรากโดนท าลายไม่สามารถหา
อาหารไดส้มบูรณ์ จึงตอ้งมีการดูบ ารุงใส่ปุ๋ยเพื่อเป็นการให้อาหารแก่พืชพรรณ นอกจากน้ีแลว้การ
ใส่ปุ๋ยเป็นการช่วยท าให้พืชพรรณสวยงาม มีทั้งปุ๋ยช่วยให้ใบสวย ดอกสวย  ปุ๋ยท่ีใช้ในปัจจุบนัมี
หลายชนิดและหลายประเภทแลว้แต่เลือกสูตรให้เหมาะกบัพืชพรรณนั้นๆ  แต่หลกัๆแลว้ปุ๋ยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี        

  4.7.2.1  ปุ๋ยอินทรีย ์คือ ปุ๋ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมกั แต่
ในปัจจุบนันิยมใชปุ๋้ยหมกัมากกวา่ เพราะปุ๋ยหมกัเป็นปุ๋ยท่ีไดม้าจากการยอ่ยสลายของซากพืชและ
ซากสัตว ์จึงไม่ค่อยมีเศษวชัพืชปะปน โดยการให้ปุ๋ยอินทรียจ์ะควบคู่ไปกบัการให้ปุ๋ยเคมีการให้
ปุ๋ยเคมี  การใหปุ๋้ยอินทรียค์วรใส่ทุกๆ 3-6 เดือน ต่อคร้ังเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน   

  4.7.2.2  ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์  คือปุ๋ยท่ีผลิตจากอินทรียวตัถุ โดยค านวณธาตุท่ี
ส าคญัๆ ไว ้เพื่อท่ีจะน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว      

              หลกัการใส่ปุ๋ย         
               1)  ชนิดของปุ๋ยตอ้งมีธาตุอาหารท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของพืชพรรณชนิด
นั้นๆดว้ย เช่นพืชท่ีปลูกใหม่ตอ้งการปุ๋ยท่ีมีธาตุไนโตรเจนสูง     
  2)  ใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีพอเหมาะ        

              3)  ปุ๋ยตอ้งมีธาตุอาหารท่ีเพียงพอและใส่บริเวณท่ีพืชสามารถดูดซึมไดเ้ร็วท่ีสุด 
เช่น บริเวณโคนตน้พืชหรือทางใบโดยตรง เพื่อพืชจะไดน้ าธาตุอาหารไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

              4)  ปุ๋ยอินทรียค์วรใส่ก่อนท าการปลูกพืชพรรณ ประมาณ 1-2 เดือน เพื่อช่วยใน
การปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูกแลว้จึงใส่ปุ๋ยเคมีเม่ือเร่ิมปลูกพืชพรรณ   
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     5)  การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรียค์วบคู่กนั เพื่อป้องกนัดินกรด-ด่าง 
เกินไปและช่วยในการระบายน ้าและอากาศในดิน       
        6)  การใส่ปุ๋ยอินทรียค์วรใส่ทุกๆ 3-6 เดือนต่อคร้ัง เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้าง
ของดิน               

                7)  ควรใส่ปุ๋ยหลงัจากการพรวนดินหรือก าจดัวชัพืช แลว้พืชพรรณจะไดดู้ดซึม
ปุ๋ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

4.7.3  การพรวนดิน         
         เป็นการท าให้ดินท่ีอดัตวักนัแน่นโปร่ง สามารถระบายน ้ าและอากาศไดดี้  รวมทั้ง

เป็นการก าจดัวชัพืชและแมลงศตัรูพืชไดอี้กทางหน่ึง การพรวนดินควรปฏิบติัก่อนใส่ปุ๋ย เพื่อให้ปุ๋ย
ไดต้กไปในช่องวา่งของดินซ่ึงท าใหร้ากของพืชสามารถดูดซึมปุ๋ยไดอ้ยา่งสะดวก    

         หลกัการพรวนดิน          
          4.7.3.1  การพรวนดินนั้นเม่ือสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดินอดัแน่นกนัมากเกินไป หรือ
น ้าซึมสู่รากพืชชา้           

         4.7.3.2  การพรวนดินแต่ละคร้ังจะตอ้งระมดัระวงัไม่ให้รากพืชขาดมากเกินไป  
          4.7.3.3  การพรวนดินจะตอ้งพรวนดินบริเวณโคนตน้พืชพรรณหรือบริเวณใกลเ้คียง
เพื่อท่ีรากสามารถดูดธาตุอาหารไดดี้       
          4.7.3.4  การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ จะต้องมีขนาดท่ีเหมาะสม กบัขนาดของพื้นท่ีและ
พืชพรรณ           

         4.7.3.5  การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ยและท าควบคู่ไปกบัการก าจดัวชัพืชหรือ
แมลงศตัรูพืช เพื่อใหพ้ืชพรรณดูดซบัปุ๋ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4.7.4  การตดัแต่ง         
         เป็นการควบคุมการเจริญเติบโตปรับปรุงทรงของพืชให้สวยงามและป้องกนัก าจดั

ศตัรูพืชเพื่อใหพ้ืชเจริญเติบโตไดดี้ ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี        
          4.7.4.1  การตดัแต่งไมย้นืตน้ มีวธีิการปฏิบติัดงัน้ี      
          4.7.4.2  ใช้เล่ือยตดัดา้นล่างของก่ิงข้ึนประมาณ 1/3 ของเส้นผ่านศูนยก์ลางของก่ิง 
          4.7.4.3  จากนั้นตดัดา้นบนของก่ิงลงประมาณ 1/3 ของเส้นผา่นศูนยก์ลางของก่ิง ห่าง
กนัประมาณ 20 เซนติเมตร ค่อนทางโคนก่ิง      
          4.7.4.4  ตดัก่ิงใหชิ้ดโคนแลว้แต่งแผล และทาหรือพน่ดว้ยยาทาแผลตน้ไม ้  
 4.7.5  การตดัแต่งไมพุ้ม่ มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี         
          4.7.5.1  ตดัก่ิงท่ีแน่นออกจากล าตน้เพื่อใหพุ้ม่โปร่งข้ึน โดยจะตดัออกทัง่ก่ิง  
          4.7.5.2  ตดัออกเพียงบางส่วนเพื่อให้เกิดก่ิงเล็กๆ มากข้ึน โดยการท าให้ก่ิงสั้นลง ซ่ึง
จะตดัก่ิงท่ีตาขา้งและตดัใหถึ้งส่วนขอ้ของก่ิงและตาตดัใหไ้ดท้รงท่ีตอ้งการเป็นการตดัท่ีส่วนของผิว



 
 

126 
 

ใบหรือพุม่ใบ เพื่อใหเ้ป็นรูปทรงตามท่ีตอ้งการ       
 4.7.6  หลกัการตดัแต่ง          
           4.7.6.1  ตดัแต่งพืชพรรณท่ีเป็นโรคหรือแมลงออกก่อน    
           4.7.6.2  ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ใหถู้กตอ้งกบัลกัษณะงาน   
           4.7.6.3  ตน้ไมข้นาดใหญ่ตอ้งใชค้นปีนข้ึนไปตดัแต่ง ควรตดัก่ิงดา้นบนลงมาก่อน
           4.7.6.4  ก่ิงใหญ่ท่ีมีน ้ าหนกัมาก เม่ือตดัแลว้ก่ิงอาจหกั หล่นท าให้เกิดความเสียหาย
ได ้ดงันั้น ในการตดัควรมีการผกูเชือก ณ จุดศูนยก์ลางของศูนยถ่์วงจะช่วยลดอนัตรายลงได ้
           4.7.6.5  ไม่ควรตดัก่ิงยอดของไมย้นืตน้ เพราะจะท าใหเ้สียรูปทรง  
           4.7.6.6  แผลขนาดใหญ่เกิดจากการตดัแต่งควรจะป้องกนัน ้ าและเช้ือโรคเขา้ท าลาย 
โดยการใชส้ารเคมีป้องกนัโรคและแมลงฉีดพน่หรือทาสี     
 4.7.7  การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช       
          ศตัรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณใหเ้กิดความเสียหาย  ขาดความสวยงามและท าใหพ้ืชพรรณ
ชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ     
          4.7.7.1  แมลงศตัรูพืช          
          4.7.7.2  โรคพืช         
          4.7.7.3  สัตวช์นิดต่างๆ       
 4.7.8  หลกัการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช        
          พิจารณาสาเหตุของศตัรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อนแล้วจึงหาวิธีในการป้องกนัก าจดัท่ี
เหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด         
          4.7.8.1  ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคทนัทีท่ีพบ เช่น การจบัแมลงท าลายหรือ
เก็บส่วนของพืชท่ีเป็นโรคมาเผาไฟก่อนท่ีจะระบาดมาก      
          4.7.8.2  เลือกใชส้ารเคมีท่ีใชก้  าจดัให้ตรงกบัชนิดของศตัรูพืช รวมทั้งอ่านวิธีการใช้
และส่วนผสมจากผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด                 

         4.7.8.3  ก่อนฉีดพ่นควรหาหนา้กากหรือชุดป้องกนัสารเคมีและคนท่ีฉีดพ่นตอ้งอยู่
เหนือลมเสมอ          
          4.7.8.4  ควรฉีดพน่ในเวลาใกลค้  ่าไม่ควรฉีดเม่ือแดดร้อนจดั  เพราะสารเคมีจะระเหย
เร็ว หรือควรฉีดก่อนฝนตกอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง เพราะฝนจะชะลา้งสารเคมีออก  
          4.7.8.5  ไม่ควรสูบบุหร่ีระหวา่งการท างาน        
          4.7.8.6  ขณะท าการฉีดพ่นสารเคมีไม่ควรรับประทานอาหารหรือวางภาชนะบรรจุ
อาหารไวใ้กล้เคียงกบับริเวณปฏิบติังาน ตลอดจนไม่น าเด็กหรือสัตวเ์ล้ียงมาใกลเ้คียงกบับริเวณ
ปฏิบติังานเพราะอาจถูกละอองจากสารเคมี       
          4.7.8.7  หลงัจาดฉีดพ่นสารเคมีแลว้ตอ้งอาบน ้ าช าระร่างกายให้สะอาดแลว้เปล่ียน
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เส้ือผา้ใหม่ทนัที           
          4.7.8.8  ขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายใหถู้กวธีิ เช่นฝังดินเป็นตน้ 

 

4.8  เกณฑ์ในการออกแบบและประเมนิทางเลอืก        
 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ โดยน ามาเป็นเกณฑพ์ิจารณาใน
การออกแบบ ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัน้ี        
 4.8.1  สอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกัและมีรูปแบบตรงตามท่ีก าหนด  
           4.8.1.1  การส่ือแนวคิดทางกายภาพ        
           4.8.1.2  วสัดุและพืชพรรณตรงตามแนวคิด   
 4.8.2  จดักิจกรรมในพื้นท่ีให้มีความสัมพนัธ์กนั       
           4.8.2.1  เส้นทางสัญจรในโซนพื้นท่ี       
           4.8.2.2  ท่ีนัง่พกัผอ่นผูม้าใชบ้ริการ 
 4.8.3  ออกแบบใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ีได ้      
           4.8.3.1  การเลือกพืชพรรณท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อระบบท่อ และอาคาร    
           4.8.3.2  การเลือกใชว้สัดุท่ีไม่ส่งผลต่อระบบระบายน ้า    
                    หมายเหตุ  คะแนนรวมเต็ม 15 คะแนน ขอ้พิจารณาในการออกแบบ จ านวน 3 ขอ้ ซ่ึง
แต่ละขอ้คะแนนเตม็ 5 คะแนน      
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ตารางที่ 4.5  แสดงเกณฑใ์นการออกแบบ 

Zone คะแนน ข้อจ ากดั/ปัญหาใน
การออกแบบ 

การแก้ปัญหา ข้อพจิารณาในการออกแบบ แบบทางเลอืก 
ทางเลอืกที่1 ทางเลอืกที่ 2 

D 15 -เน่ืองจากพื้นท่ีส่วน
น้ียงัไม่มีการใชง้าน 
จึงยงัไม่มีการจดัภูมิ
ทศัน์ใหดู้ดียิง่ข้ึน ท า
ใหเ้กิดวชัพืชตามมา 
-ในพื้นท่ีมีระบบท่อ
ระบายน ้า 

1) ควรจดัภูมิทศัน์ให้
สวยงามและบดบงัท่อ
ระบายน ้าของอาคาร 2 
อาคารน้ี                            
2) ออกแบบเป็นพื้นท่ีท่ี
สามารถเขา้ไปดูแลและ
บ ารุงรักษาสวนได ้
3) หลีกเล่ียงการใชพ้ืช
พรรณท่ีท าความ
เสียหายต่อระบบท่อ 
 

1) มีการจดัสวนหยอ่มบริเวณหนา้อาคารและออกแบบ
พืชพรรณท่ีมีทรงพุม่ทึบในระดบั 60เซนติเมตรถึง 1 
เมตร เช่น เขม็  เทียนทอง ชาฮกเก้ียน  
 
2) ออกแบบใหมี้ช่องทางเดินระหวา่งสวนโดยมีขนาด
ทางเดินกวา้ง 1เมตร  
 
3)ใชพ้รรณไมท่ี้มีระบบรากไม่รุนแรง                                                                                                                       
ไม่ปลูกไมย้นืตน้อาจใชไ้มพุ้ม่สูงแทน  

4                    2 
 

 
 

5                           2 
 
 

5                           4 
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ตารางที่ 4.5  แสดงเกณฑใ์นการออกแบบ(ต่อ)  

Zone คะแนน ข้อจ ากดั/ปัญหาใน
การออกแบบ 

การแก้ปัญหา ข้อพจิารณาในการออกแบบ แบบทางเลอืก 
ทางเลอืกที่1 ทางเลอืกที่ 2 

E 15 -เน่ืองจากเป็นพื้นท่ี
ทางเดินระหวา่ง
อาคารท าให้เกิดการ
ทิ้งขยะของผูส้ัญจร
ไปมา                                                         
-ในพื้นท่ีมีการจดัภูมิ
ทศัน์เป็นบางจุดแต่
พืชพรรณมีความ
เส่ือมโทรมไม่
สวยงาม 
 -ในพื้นท่ีมีระบบท่อ
ระบายน ้า 
 

1) ควรปลูกตน้ไมท่ี้มี
ความสูงระดบัร้ัวตาม
แนวทางเดินเพื่อลดการ
ทิ้งขยะ                                          
2) ออกแบบพื้นท่ี
สาธารณะส าหรับ
พกัผอ่น และปรับปรุง
พื้นท่ีสวนสมุนไพร                        
3) หลีกเล่ียงการใชพ้ืช
พรรณท่ีท าความ
เสียหายต่อระบบท่อ 
 

1) พืชพรรณท่ีใชเ้ป็นไมพุ้ม่สูงลกัษณะทรงพุม่ทึบ มี
ความสูง1 เมตร ถึง 2 เมตร 
 
 
2) เพิ่มพื้นท่ีพกัผอ่นโดยมีท่ีนัง่ในสวน   มีการปลูก
สมุนไพรเป็นกลุ่มเมนูอาหาร  
 
 
3) ใชพ้รรณไมท่ี้มีระบบรากไม่รุนแรง                                                                                                                       
ไม่ปลูกไมย้นืตน้อาจใชไ้มพุ้ม่สูงและไมพุ้ม่เต้ีย 

4                 2 
 
 
 

5                  1 
 
 
 

5                    4 
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จากเกณฑก์ารประเมินทางเลือก สามารถสรุปผลการใหค้ะแนนดงัน้ี      

  ทางเลือกท่ี 1   ไดค้ะแนนรวม    28   คะแนน       

  ทางเลือกท่ี 2  ไดค้ะแนนรวม     15   คะแนน       

  ดงันั้น จึงสรุปไดว้่ารูปแบบของการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ  คือทางเลือกท่ี 

1  มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีมากท่ีสุด จึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการออกแบบต่อไป 



บทที ่5 
ผลงานการออกแบบ 

 

5.1  ขั้นตอนการน าเสนอผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที ่5.1  แสดงบทน า (Introduction) ประกอบดว้ย 
                   -ความเป็นมาโครงการ, วตัถุประสงค,์ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ, ขอบเขตในการศึกษา, และ
การเขา้ถึงโครงการ 
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ภาพที ่5.2  แสดงการวเิคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
                   -ท่ีตั้งโครงการ, อาณาเขตติดต่อ, ลกัษณะดิน, ลกัษณะภูมิอากาศ,  และสภาพภูมิอากาศ 
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ภาพที ่5.3  แสดงการวเิคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

                  -อาณาเขตติดต่อ, สภาพพื้นท่ีปัจจุบนั, และพืชพรรณเดิมในโครงการ 
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ภาพที ่5.4  แสดงการวเิคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
                  -ระบบสาธารณูปโภค, ทศันียภาพโครงการ, และรายระเอียดผูใ้ชโ้ครงการ 
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ภาพที ่5.5  แสดงการสังเคราะห์พื้นท่ี (Site Systhesis) ประกอบดว้ย 
                  -Site Characterstics, Bubble Diagram, และSite Relation  
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ภาพที ่5.6  แสดงแนวความคิดหลกั (Main Concept)  
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ภาพที ่5.7  แสดงผงัแม่แบบ (Master Plan)  
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ภาพที ่5.8  แสดงผงัแม่แบบ (Detail Plan D) ประกอบดว้ย 
                  -Elevation, Section D-D, Perspective 
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ภาพที ่5.9  แสดงผงัแม่แบบ (Detail Plan E) ประกอบดว้ย 
                  -Elevation, Section E-E, Perspective 
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ภาพที ่5.10  แสดงผงัแม่แบบ (Detail Plan E) ประกอบดว้ย 
                    -Elevation, Section E-E, Perspective 
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ภาพที ่5.11  แสดงมุมมอง (Perspective)  
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ภาพที ่5.12  แสดงส่ิงอ านวยความสะดวก (Street Furniture)  
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ภาพที ่5.13  แสดงวธีิการปลูกและการปูวสัดุ (Detail Element Design)  
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5.2  งานประมาณราคางานภูมทิศัน์ 
รายละเอียดโครงการและงบประมาณส่ิงปลูกสร้าง 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง                    
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ตารางที ่5.1 รายการงบประมาณราคา 

ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/
หน่วย 

รวม 

นิว้ สูง/ม. 

1 1.1 งานภูมิทศัน์ดาดแข็ง       

 ซุม้ไมเ้ล้ือย4*4*2.5 หลงั - - 4 2,000 80,000 

 แผน่ทางเทา้0.4*0.4*0.04 แผน่ - - 1,352 25 33,800 

 แผน่ทางเทา้0.3*0.3*0.04 แผน่ - - 172 20 3,440 

 อิฐบล็อกประสาน
0.125*0.1*0.25 

กอ้น - - 710 7 4,970 

 อิฐบล็อกปูหญา้
0.25*0.4*0.08 

กอ้น   424 20 8,480 

 ไมห้มอนรถไฟ
0.2*1.0*0.14 

ท่อน   71 650 46,150 

 วงบ่อซีเมนต ์1.0*.5 บ่อ   32 200 6,400 

 ทรายหยาบ คิว   32 500 16,000 

 ดินปลูก คิว   50 550 27,500 

 1.2  ส่ิงอ านวยความสะดวก       

 ชุดมา้นัง่ ชุด - - 4 20,000 80,000 

 รวมงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง      306,740 

2 2.1 งานภูมิทศัน์ดาดอ่อน       

 ไม้ยนืต้น       

 แคนา ตน้ 5 - 6 3,000 18,000 

 มะกอกน ้า ตน้ 5 - 3 4,000 12,000 
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ตารางที ่5.1 รายการงบประมาณราคา (ต่อ) 

ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/
หน่วย 

รวม 

นิว้ สูง/ม. 

 ไม้พุ่ม       

 ล้ินกระบือ ถุง 4 - 747 4 2,988 

 พุดซอ้น ถุง 4 - 739 4 2,956 

 โมก ตน้ - 1.50 486 100 48,600 

 พลบัพลึงตีนเป็ด ถุง 6 - 1,848 10 18,480 

 เอ้ืองทอง ถุง 4 - 449 5 2,245 

 หนวดปลาหมึก ถุง 6 - 282 15 4,230 

 เอ้ืองหมายนาดอกแดง ถุง 8 - 59 35 2,065 

 เตยลาย ถุง 6 - 209 25 5,225 

 ก าแพงเงิน ถุง 4 - 651 5 3,255 

 หญา้ ต.ร.ม. - - 362 25 9,050 

 สมุนไพรและผกั       

 กระชายด า ถุง 6 - 95 30 2,850 

 กระชายขาว ถุง 6 - 100 30 3,000 

 ขมิ้น ถุง 6 - 90 20 1,800 

 เตยหอม ถุง 6 - 65 20 1,300 

 ไพร ถุง 6 - 60 20 1,200 

 วา่นหางจระเข ้ ถุง 6 - 65 30 1,950 

 วา่นตะขาบ ถุง 6 - 65 50 3,250 

 ฟ้าทะลายโจร ถุง 6 - 60 20 1,200 

 เสลดพงัพอนตวัเมีย ถุง 6 - 70 20 1,400 

 เสลดพงัพอนตวัผู ้ ถุง 6 - 60 20 1,200 

 มะแวง้ ถุง 6 - 50 30 1,500 

 ทองพนัชัง่ ถุง 6 - 55 20 1,100 
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ตารางที ่5.1 รายการงบประมาณราคา (ต่อ) 

ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/
หน่วย 

รวม 

นิว้ สูง/ม. 

 แสยก ถุง 6 - 50 40 2,000 

 วา่นกาบหอยแครง ถุง 6 - 50 15 750 

 ขิง ถุง 6 - 50 20 1,000 

 กระเพรา ถุง 4 - 54 20 1,080 
 ยีห่ร่า ถุง 4 - 54 20 1,080 

 โหรพา ถุง 4 - 53 20 1,060 

 สะระแหน่ ถุง 4 - 49 20 980 

 ขมิ้น ถุง 4 - 114 20 2,280 

 กระชาย ถุง 4 - 121 20 2,420 

 ผกัชีฝร่ัง ถุง 4 - 75 20 1,500 

 ผกักระสัง ถุง 4 - 25 5 125 

 ชะพล ู ถุง 4 - 75 5 375 

 ตน้หอม ห่อ - - 1 20 20 

 ตะไคร้หอม ถุง 4 - 25 10 250 

 เล็บครุฑ ถุง 6 - 25 30 750 

 ผกักาดนกเขา ห่อ - - 1 20 20 

 กุยช่าย ถุง 6 - 25 30 750 

 ข่า ถุง 4 - 25 20 500 

 พริกช้ีฟ้า ห่อ - - 1 20 20 

 พริกหยวก ห่อ - - 1 20 20 

 เหงือกปลาหมอ ถุง 4 - 38 20 760 

 หนุมานประสานกาย ถุง 4 - 38 20 760 

 กระเพรายกัษ ์ ถุง 4 - 25 20 500 

 กระเพราแดง ถุง 4 - 25 20 500 
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ตารางที ่5.1 รายการงบประมาณราคา (ต่อ) 

ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/
หน่วย 

รวม 

นิว้ สูง/ม. 

 ผกัเส้ียน ถุง 4 - 25 20 500 

 พริก ห่อ - - 1 20 20 

 ผกัชีฝร่ัง ถุง 4 - 25 20 500 

 เผอืก หวั - - 25 1 25 

 ผกัหวาน ถุง 4 - 25 10 250 

 มะละกอ ถุง 6 - 1 20 20 

 มะเขือม่วง ถุง 6 - 5 20 100 

 มะเขือพวง ถุง 6 - 5 20 100 

 ผกัโขมไทย ถุง 4 - 25 20 500 

 แคบา้น ถุง 6 - 1 20 20 

 มะเขือเปราะ ถุง 6 - 5 20 100 

 ยอ ถุง 6 - 1 30 30 

 กวางตุง้ ห่อ - - 1 20 20 

 กระเจ๊ียบ ถุง 6 - 5 20 100 

 ผกัชี ห่อ - - 1 20 20 

 คะนา้ ห่อ - - 1 20 20 

 ผกับุง้จีน ห่อ - - 1 20 20 

 กระถิน ห่อ - - 1 20 20 

 โสน ห่อ - - 1 20 20 

 ชะอม ถุง 6 - 5 20 100 

 กระเจ๊ียบแดง ถุง 6 - 5 20 100 

 ผกัแพรว ตน้ 4 - 25 20 500 

 มะเขือเทศ ห่อ - - 1 20 20 

 บวับก ถุง 4 - 75 20 1,500 
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ตารางที ่5.1 รายการงบประมาณราคา (ต่อ) 

ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/
หน่วย 

รวม 

นิว้ สูง/ม. 

 ผกัแวน่ ถุง 4 - 75 20 1,500 

 ตะไคร้ ถุง 4 - 244 20 4,880 

 ถัว่พ ู ห่อ - - 1 20 20 

 บวบ ห่อ - - 1 20 20 

 ไมค้  ้ายนั ท่อน 2 3 75 20 1,500 

 รวมงานภูมิทัศน์ดาดอ่อน      182,869 

รวมงานภูมิทัศน์ดาดแข็งและดาดอ่อน 489,609 

ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 6.5% 31,824.58 

ก าไร 13% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 63,649.17 

ภาษีเงินได ้1% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 4,896.09 

รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 589,978.84 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)  7% 41,298.51 

รวมราคาทั้งส้ิน 631,277.35 

 

 

 



บทที ่6                                                                                                                                 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  สรุป          
 จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลอง

หลวง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาล

คลอง มีเน้ือท่ี 15 ไร่ มีพื้นท่ีรับผดิชอบจ านวน 1 ต าบล 8 หมู่บา้น คือหมู่ 1-8 ต าบล คลองหก อ าเภอ 

คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี  ซ่ึงโรงพยาบาลคลองหลวงมีขอบเขตความรับผิดชอบประกอบดว้ย 

หมู่บา้นจดัสรรจ านวน 5 โครงการ โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 3 แห่ง โรงเรียนระดบัประถมศึกษา

จ านวน 4 แห่ง สถาบนัราชมงคลคลองหกจ านวน 1 แห่ง และ ฑณัฑสถานวยัหนุ่มกลางจ านวน 1 

แห่ง โรงพยาบาลคลองหลวงเป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับความรับผิดชอบจากกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ซ่ึงมีความจ าเป็นในการศึกษาขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบภูมิ

ทศัน์ในสถานพยาบาล   จึงตอ้งศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ  ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลของชนิด

ของโรงพยาบาล   หลกัการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ   การออกแบบพื้นท่ีนนัทนาการ  การเลือกใช้

พืชพรรณในโรงพยาบาล และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีแนวทางในการออกแบบท่ีจะน าไปสู่

แนวความคิด แลว้น ามาพิจารณาเพื่อน าไปใชต่้อไป       

  ในการศึกษาพื้นท่ีโครงการท าให้ทราบถึงปัญหาของพื้นท่ีโครงการ เช่น กิจกรรมเดิมใน

พื้นท่ี  และขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีต่างๆ  ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ มาจาก

การท าแบบสอบถาม และโครงการเดิมของโรงพยาบาล จนน าไปสู่แนวความคิดหลกั “ Green 

Hospital ”  เม่ือศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการแลว้สามารถแบ่งพื้นท่ี Zone ใน

โครงการไดด้งัน้ี            

 พื้นท่ี Zone A ในพื้นท่ีส่วนน้ีจะอยูท่างทิศตะวนัตกของโครงการ  ติดกบัทางเขา้หลกัของ

โรงพญาบาล บริเวณหนา้ตึกควบคุมโรค  จากปัญหาของพื้นท่ีท่ีไดว้ิเคราะห์ไดท้  าการออกแบบภูมิ

ทศัน์ในจุดน้ีเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองแสงแดด  ลม  และท่ีพกัคอยของผูม้าใชบ้ริการ  เราไดท้  าการอกแบบ

และจดัภูมิทศัน์ไปแลว้ ดงัภาพท่ี 6.1 
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ภาพที ่6.1  ภาพแบบ และสวนโซน A ท่ีจดัเสร็จแลว้ 

พื้นท่ี Zone B พื้นท่ีส่วนน้ีจะอยูห่นา้อาคารฉุกเฉิน ในบริเวณน้ีจะพบปัญหาเร่ืองการสัญจร

ผา่นสวนหยอ่ม ท าให้สวนหยอ่มเสียหาย มีการออกแบบจดัภูมิทศัน์ให้เกิดความสวยงาม และเพิ่ม

ทางสัญจร  ในส่วนของโซนน้ีก็ไดท้  าการออกแบบและจดัภูมิทศัน์ไปแลว้เหมือนกนั ดงัภาพท่ี 6.2 

         

ภาพที ่6.2  ภาพแบบและสวนโซน B ท่ีจดัเสร็จแลว้ 

พื้นท่ีโซนC พื้นท่ีส่วนน้ีจะอยู่ดา้นหน้าของโรงพยาบาล เป็นลานน ้ าพุ พื้นท่ีตรงน้ีใช้เป็น

ลานพกัผอ่นของผูม้าใชบ้ริการ  ดว้ยสภาพของพื้นท่ีมีการใชง้านหลายประเภท เช่น กิจกรรมท าบุญ

ประจ าปี  งานปีใหม่ เราจึงไดท้  าการออกแบบให้เหมาะสมกบักิจกรรมและความตอ้งการผูใ้ช ้ โดย

ไดท้  าการออกแบบและจดัภูมิทศัน์ไปแลว้ ดงัภาพท่ี 6.3 
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ภาพที ่6.3  ภาพแบบและสวนโซนB ท่ีจดัเสร็จแลว้ 

 พื้นท่ีโซน D พื้นท่ีส่วนน้ีอยูร่ะหวา่งตึกผูป่้วยนอกใหม่และตึกผูป่้วยในใหม่ จะเป็นโซนท่ี

เหมาะแก่การออกแบบภูมิทศัน์ผสมผสานกบัพืชสมุนไพร และผกัสวนครัว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู ้

มาใชบ้ริการ 

 พื้นท่ีโซน E ตามลกัษณะการใชส้อยโซนE จะอยูท่างฝ่ังทิศเหนือของโครงการ จะเป็นโซน

ส าหรับพกัผอ่นและปลูกพืชสมุนไพรและผกัสวนครัว  ท่ีเป็นเมนูอาหาร เป็นพื้นท่ีท่ีให้ความรู้และ

พกัผอ่นต่อผูม้าใชบ้ริการ 

 

6.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะ        
 6.2.1  โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เป็นการออกแบบแลว้ท าจริง ในการออกแบบนั้นตอ้งค านึงถึง
วสัดุท่ีมีขายตามทอ้งตลาด ซ่ึงอยู่ภายใตง้บประมาณท่ีโรงพยาบาลก าหนดและในการก่อสร้างนั้น 
จดัท าโดยนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป เน่ืองดว้ยนกัศึกษามีเวลาจ ากดัจึงท าให้การบริหารงานให้แลว้
เสร็จไม่เป็นไปตามก าหนด  แล้วรวมกบับุคคลทัว่ไปท่ีมาช่วยก็มีความรู้ด้านภูมิทศัน์น้อย ตอ้ง
ควบคุมงานใหเ้ป็นระบบมีการวางแผนการท างานใหค้รอบคลุมแลว้เสร็จตามก าหนด   

6.2.2  จากการออกแบบและจดัภูมิทศัน์โรงพยาบาลคลองหลวงเราไดท้  าการก าหนดโซน
พื้นท่ีออกเป็น 5 โซน คือ A ,  B  ,  C , D และ E  ในส่วนของโซน A  ,  B และ C  นั้นเราไดท้  าการ
จดัภูมิทศัน์ไปแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามโครงการของโรงพยาบาล ท่ีเราไดใ้ชแ้นวคิด  “ Green  Hospital ” 
และท าให้โรงพยาบาลผ่านการประเมิน มีการใช้พื้นท่ีไดเ้ต็มประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบักิจกรรม
เดิม และผูใ้ช้  ในส่วนของโซนพื้นท่ีท่ีเหลือท่ีได้ท าการออกแบบไวแ้ล้วนั้นทางโรงพยาบาลก็มี
โครงการท่ีจะท าต่อใหเ้สร็จ อาจมีการเพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีอาจมีเพิ่มเติม
ในอนาคต และได้ให้รุ่นน้องท่ีมีความสนใจได้ท าการออกแบบเพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ีเหลือของ
โรงพยาบาลต่อไป 
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ภาคผนวก 

 

 
 

 



ข้ันตอนการออกแบบและจัดภูมิทัศน์โรงพยาบาลคลองหลวงในพื้นที่โซน A , B และโซน C

 ขั้นตอนการออกแบบและจดัภูมิทศัน์โรงพยาบาลคลองหลวงในพื้นท่ีโซน A 

ขั้นตอนที่ 1  ลงส ารวจพื้นท่ี และวดัขนาดพื้นท่ีในส่วนท่ีจะออกแบบ แลว้ไดท้  าการออกแบบใน
บริเวณโซนA ท่ีอยูบ่ริเวณหนา้อาคารควบคุมโรค     

           

 
ขั้นตอนที่ 2  ท  าการออกแบบแลว้น าแบบท่ีเสร็จแลว้พร้อมใบเสนอราคาไปเสนอต่อโรงพยาบาล 
เพื่อท าการแกไ้ขแบบ 

           

           

 

 

 



ขั้นตอนที่ 3  เม่ือแบบผา่นแลว้เร่ิมท าการจดัภูมิทศัน์ โดยเร่ิมลงไมใ้หญ่ก่อนเป็นอนัดบัแรก พร้อม

ท าการค ้ายนั และปรับระดบัดินใหเ้สมอตามระดบัท่ีไดส่้องกลอ้งไว ้

            

            

            

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที ่4  เร่ิมลงไมพุ้ม่ในล าดบัต่อมา พร้อมกบัการเติมทรายในพื้นท่ี 

            

            

ขั้นตอนที่ 5  ปรับระดบัทรายใหเ้ท่ากนัทัว่พื้นท่ี 

            

ขั้นตอนที ่6  ลงไมพุ้ม่ขนาดเล็ก   เช่น เทียนทอง  พลบัพลึง พุดศุภโชค  

             



ขั้นตอนที ่7  ท  าการอดัทรายใหแ้น่นและปูแผน่ทางเดิน 

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการออกแบบและจัดภูมิทศัน์โรงพยาบาลคลองหลวงในพืน้ทีโ่ซน B                
ขั้นตอนที่ 1  ลงส ารวจพื้นท่ี และวดัขนาดพื้นท่ีในส่วนท่ีจะออกแบบ แลว้ไดท้  าการออกแบบใน
บริเวณโซนB ท่ีอยูบ่ริเวณหนา้อาคารฉุกเฉิน 
 

            

 

ขั้นตอนที่ 2  ท าการออกแบบแลว้น าแบบท่ีเสร็จแลว้พร้อมใบเสนอราคาไปเสนอต่อโรงพยาบาล  

            

 

ขั้นตอนที่ 3   เม่ือแบบผา่น  ก็เร่ิมเอาไมเ้ดิมท่ีทรุดโทรมออกและเครียพื้นท่ี 

           

 



ขั้นตอนที่ 4  ตีผงัพื้นท่ีส าหรับปลูกพลบัพลึงหนูและก าแพงเงินใหต้รงตามแบบ   

            

           

           

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 5  เม่ือลงไมพุ้ม่เสร็จก็ปูแผน่ทางเดิน 

           

           

ขั้นตอนที่ 6  ปูพลาสติกเพื่อป้องกนัวชัพืช และตอ้งเจาะรูเพื่อระบายน ้า  แลว้จึงโรยกรวด 

           

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที ่7  ท าความสะอาด และน ากระถางบวัมาตั้ง 

           

           

           

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการออกแบบและจัดภูมิทศัน์โรงพยาบาลคลองหลวงในพืน้ที่โซน C                 
ขั้นตอนที ่1  ลงส ารวจพื้นท่ี และวดัขนาดพื้นท่ีในส่วนท่ีจะออกแบบ แลว้ไดท้  าการออกแบบใน
บริเวณโซนC ท่ีอยูบ่ริเวณลานน ้าพุ 
 

           

           

ขั้นตอนที่ 2  ท าการออกแบบแลว้น าแบบท่ีเสร็จแลว้พร้อมใบเสนอราคาไปเสนอต่อโรงพยาบาล 

เพื่อท าการแกไ้ขแบบ 

           



           

ขั้นตอนที ่3  ส่องกลอ้งหาระดบัในการถมดิน โดยแบ่งพื้นท่ีเป็นกริช 

           

           

ขั้นตอนที ่4   ใชเ้คร่ืองจกัร ปรับระดบัดิน 

           

 



ขั้นตอนที่ 5  ส่องกลอ้งหาระดบัใหม่อีกรอบ ก าหนดต าแหน่งแบบท่ีจะปูพื้น   และท าการปรับทราย

ให ้   ไดร้ะดบัโดยใชเ้คร่ืองอดัดิน 

           

ขั้นตอนที่ 6  ปูแผน่ทางเดินตามแบบ 

           

ขั้นตอนที่ 7  ปลูกไมพุ้ม่ และปูหญา้ 

              

                



      งานประมาณราคาภูมิทศัน์ 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล : กรณศึีกษาโรงพยาบาลคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวดัปทุมธานี 

รายละเอียดโครงการและงบประมาณส่ิงปลูกสร้าง โซน A,B  และC 
ตารางที ่5.1 รายการงบประมาณราคา 

ล าดับ รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/
หน่วย 

รวม 

นิว้ สูง/ม. 

1  งานภูมิทศัน์ดาดแข็ง       

 หินเกร็ด ตร.ม. - - 60.49 120 363 

 แผน่ทางเทา้ 40*40*6 แผน่ - - 270 16 4,320 

 แผน่ทางเทา้เป็นสี แผน่ - - 180 30 5,400 

 อ่างบวั 120*40 อ่าง - - 8 2,500 20,000 

 ดินปลูก คิว - - 14 550 7,700 

 ทรายหยาบ คิว - - 46 500 23,000 

 บล็อกปูหญา้ 40*25*8 แผน่ - - 2,440 20 48,800 

 แผน่ทางเทา้40*40*4 แผน่ - - 2,329 25 58,225 

 รวมงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง      167,800 

2 งานภูมิทศัน์ดาดอ่อน       

 พลบัพลึงหนู ถุง 4 - 1,357 3 4,071 

 ก าแพงเงิน ถุง 4 - 1,100 4 4,400 

 หนวดปลาหมึก ถุง 12 - 37 30 1,110 

 แดงสิงคโ์ป ถุง 4 - 1,000 3 3,000 

 ล้ินกระบือ ถุง 4 - 75 3 225 

  

 

 

 

 



ตารางที ่5.1 รายการงบประมาณราคา(ต่อ) 

ล าดับ รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/
หน่วย 

รวม 

นิว้ สูง/ม. 

 คริสติน่า  ถุง - 1.5 2 200 400 

 การะเกดด่าง ถุง 4 - 560 4 2,240 

 ไทรเกาหลี ถุง - 1 47 130 6,110 

 พุดศุภโชค ถุง 4 - 100 8 800 

 คริสตีน่า ถุง - 1 6 150 900 

 เทียนทอง ถุง 4 - 675 12 8,100 

 หูกระจง ตน้ - - 2 400 800 

 หญา้มาเลเซีย ตร.ม. - - 809 17 13,753 

 บลูฮาวาย ถุง 4 - 570 4 2,280 

 พลบัพลึงก.ท.ม. ถุง 4 - 430 3 1,290 

 กา้มกุง้ ถุง 4 - 500 5 2,500 

 เขม็เชียงใหม่ ถุง 4 - 360 1 360 

 รวมงานภูมิทัศน์ดาดอ่อน      52,339 

รวมงานภูมิทัศน์ดาดอ่อนและงานภูมิทศัน์ดาดแข็ง 220,139 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางปฏิบติังานจดัภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาล   

คลองหลวง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  ในพื้นท่ีโซน  A , B และ C 

วนั / เดือน / ปี  รายการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค 
15 ส.ค. 56 

 
19 ส.ค. 56  
18 ต.ค. 56 
19 ต.ค. 56 

20-23 ต.ค. 56 
 

24 ต.ค. 56   
 

29-30 ต.ค. 56 
 

2 พ.ย. 56   
 

3 พ.ย. 56 
 
 
 

4-5 พ.ย. 56  
 
 
 

6-7 พ.ย. 56 
 

8-11 พ.ย. 56      

สอบถามขอ้มูลจากโรงพยาบาลน าโดย                       
ดร.สุกญัญา  ชยัพงษ ์
ส ารวจและวดัพื้นท่ี 
เร่ิมออกแบบ 
ลงพื้นท่ีวดัระยะตน้ไม่เดิม 
ท าแบบแปลนและประมาณราคา ณ สาขา
เทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
น าเสนอแบบต่อโรงพยาบาล น าโดย                                
ดร.สุกญัญา  ชยัพงษ ์   
ส่องกลอ้ง  ปรับพื้นท่ี   น าโดย                                
ดร.สุกญัญา  ชยัพงษ ์   
ซ้ือตน้ไมต้ลาดคลอง15โดยเจา้หนา้ท่ีจาก
โรงพยาบาล และ ดร.สุกญัญา  ชยัพงษ ์   
เร่ิมปรับพื้นท่ีบริเวณโซน B น าโดย                            
ดร.สุกญัญา  ชยัพงษ ์  นกัโทษจาก         
ฑณัฑสถานวยัหนุ่มกลาง  และนกัศึกษา   
สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
ลงไมพุ้ม่บริเวณโซน B น าโดย                            
ดร.สุกญัญา  ชยัพงษ ์  นกัโทษจาก        
ฑณัฑสถานวยัหนุ่มกลาง  และนกัศึกษา   
สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
ปรับพื้นท่ีบริเวณโซน A หนา้อาคารควบคุม
โรค และโซน C บริเวณลานน ้าพุ 
เร่ิมจดัภูมิทศัน์ทั้ง3โซน ทั้งงาน Hard Scape  
และ Soft Scape                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในวันป ฏิ บั ติ ง าน มี ผู ้ม า ใ ช้
บริการเป็นจ านวนมาก 
ใชเ้วลาในการเลือกตน้ไม ้         
ไดต้น้ไมไ้ม่ตรงตามแบบ 
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
 
 
 
ตอ้งคอยหลีกเล่ียงระวงัผูม้าใช้
บริการโรงพยาบาล 
 
 
 
 
ในวนัปฏิบติังานโรงพยาบาล
ตอ้งจกัเตรียมรถรับส่งตลอด 
 

 



ตารางปฏิบติังานจดัภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาล   

คลองหลวง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  ในพื้นท่ีโซน  A , B และ C (ต่อ) 

วนั / เดือน / ปี  รายการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค 
14-15พ.ย. 56  

 
 
 

18  พ.ย. 56  
 
 

20-21 พ.ย. 56      

 ปฏิบติังานดา้นงาน Hard Scape  ปูแผน่
ทางเดิน โดยคณาจารยส์าขาเทคโนโลยภีูมิ
ทศัน์ นกัศึกษาชั้นปี2 -4 และเจา้หนา้ท่ีของ
โรงพยาบาล 
ปฏิบติังานดา้นงาน Hard Scape  ปูแผน่
ทางเดิน น าโดย อาจารยพ์ิศาล  ตนัสิน  และ
นกัศึกษาชั้นปี4 
ปูหญา้และเก็บรายละเอียดงาน โดย อาจารย์
พิศาล  ตนัสิน  ดร.สุกญัญา  ชยัพงษ ์  และ
นกัศึกษาชั้นปี3-4 
 

จ านวนคนท่ีมาช่วยจดัภูมิทศัน์
เยอะมากจนท าใหก้ารควบคุม
งานไม่ทัว่ถึง 
 
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการตดัแผน่
ทางเทา้ไม่พร้อม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามเพือ่ประเมินความพงึพอใจ 

เร่ือง โครงการออกแบบภูมิทัศน์ในสถานพยาบาล : กรณศึีกษาโรงพยาบาลคลองหลวง  

อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี   

 

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือ การศึกษาขอ้มูลพฤติกรรม ความตอ้งการของผูใ้ชพ้ื้นท่ีภายในโรงพยาบาล 

เพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษ เร่ือง โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในสถานพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลอง

หลวง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ดงันั้นจึงขอความกรุณาในการตอบอย่างอิสระตามความคิดเห็นท่ีเป็น

จริง ค าตอบและขอ้ความจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแต่อยา่งใด แต่จะมีประโยชน์ในการศึกษาของนกัศึกษาต่อไป 

 

ค าช้ีแจง  1. กรุณาเติมเคร่ืองหมาย  /  ลงใน (  ) หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 

  2. เน้ือหาในแบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 1.1 เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง 

 1.2 อาย ุ  (   ) ต ่ากวา่ 10 ปี (   ) 10-20 ปี (   ) 21-30 ปี 

   (   ) 31-40 ปี (   ) 41-50 ปี (   ) 51-60 ปี 

   (   ) 60 ปี ข้ึนไป 

 1.3 อาชีพ  (   ) นกัเรียน/นกัศึกษา  (   ) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

   (   ) พนกังานบริษทั/องคก์รเอกชน (   ) แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 

   (   ) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  (   ) เกษตรกร 

   (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………… 

 1.4 สถานภาพ (   ) โสด  (   ) สมรส (   ) หยา่/หมา้ย 

   (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………… 

 1.5 ท่านมียานพาหะนะท่ีท่านครอบครองหรือไม่  (   ) ไม่มี  (   ) มี 

 1.6 ท่านเดินทางมาโรงพยาบาลแห่งน้ีดว้ยวธีิใด 

   (   ) รถจกัรยาน  (   ) รถจกัรยานยนต ์ (   ) เดิน 

   (   ) รถยนตส่์วนบุคคล (   ) รถบรรทุก  (   ) รถโดยสาร 

   (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………… 

ตอนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปด้านการเข้าใช้พืน้ทีบ่ริเวณทางเช่ือมระหว่างตกึ (Cover Way) 

 2.1 ส่วนใหญ่ท่านเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณทางเช่ือมระหวา่งตึก (Cover Way) ในวนัใด (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 

   (   ) จนัทร์-ศุกร์  (   ) เสาร์-อาทิตย ์  (   ) ทุกวนั 



   (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………… 

 2.2 ส่วนใหญ่ท่านเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณทางเช่ือมระหวา่งตึก (Cover Way)ในช่วงเวลาใด (ตอบไดเ้พียง 1 

ขอ้)  

   (   ) 05.00 น.- 09.00 น. (   ) 09.01 น.-13.00 น. (   ) 13.00-17.00 น. 

   (   ) 17.01 น.-21.00 น. (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………… 

 2.3 ส่วนใหญ่ท่านเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณทางเช่ือมระหวา่งตึก (Cover Way)เป็นเวลานานเท่าใด (ตอบได้

เพียง 1 ขอ้)  

   (   ) นอ้ยกวา่ 30 นาที (   ) 30-60 นาที  (   ) มากกวา่ 60 นาที 

   (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………… 

 2.4 กิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผ่อนท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีบริเวณทางเช่ือมระหวา่งตึก (Cover Way) ท่าน

ใชเ้วลากบักิจกรรมมากนอ้ยเท่าใด   (จงเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย โดยให้หมายเลข 1 มากท่ีสุด , 2 มาก , 3 

ปานกลาง , 4 นอ้ย , 5 นอ้ยท่ีสุด จงเรียงตามล าดบั) 

   (....) พบปะสงัสรรค ์  (....) เดินผา่น 

   (....) นัง่พกัผอ่น   (....) รับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืม  

(    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………… 

2.5 ส่ิงอ านวยความสะดวกในพ้ืนท่ีบริเวณทางเช่ือมระหว่างตึก (Cover Way) แห่งน้ี ท่านคิดวา่ควร

ปรับปรุงมากนอ้ยเพียงใดในพ้ืนท่ีน้ี (จงเติมเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งตามล าดบัท่ีใหไ้ว)้ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก
เดมิ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.ทางเดิน      
2.เกา้อ้ีนัง่      
3.ถงัขยะ      
4. บนัไดทางข้ึน-ลง      
 

ตอนที ่ 3 ขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรมนนัทนาการ พืชพรรณในการจดัภูมิทศัน์ ส่ิงอ านวยความสะดวกในพ้ืนท่ี ท่ี

ตอ้งการเพ่ิม 

(จงเติมเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งส่ิงท่ีอยากปรับปรุง เติมไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

3.1 กิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่น ท่ีท่านตอ้งการใหมี้เพ่ิมข้ึน 

   (   ) นัง่เล่น   (....) ชมความงามทิวทศัน ์

   (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………… 

 



3.2 ท่านตอ้งการพืชพรรณในการจดัภูมิทศัน์แบบใด  และมากน้อยเพียงใด ในพ้ืนท่ีบริเวณทางเช่ือม

ระหวา่งตึก (Cover Way)  

ลกัษณะงานภูมทิศัน์ทีจ่ะ
เกดิขึน้ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.มีไมด้อกกล่ินหอม      
2.มีพืชพรรณสวยงาม      
3.มีพืชพรรณหลากหลายชนิด      
4.มีพืชพรรณท่ีรับประทานได ้      
5.มีพืชสมุนไพรเป็น
องคป์ระกอบ 

     

6.มีไมย้นืตน้ใหร่้มเงา      
 

3.3 ท่านตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมอะไรบา้ง และมากนอ้ยเพียงใด (จงเติมเคร่ืองหมาย / ลง

ในช่องวา่งตามล าดบัท่ีใหไ้ว)้ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกเพิม่เตมิ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1.โตะ๊เกา้อ้ี      
2.มา้นัง่พกั      
3.พ้ืนทางเดิน      
 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

……………………………………….. 

 

 

 

 



ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ นางสาว เพชรรัตน์  เฉลิมญาติ   
เกิด 12 พฤศจิกายน พ.ศ 2535  
 
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2545 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา    
โรงเรียนวดัมณฑลประสิทธ์ิ อ าเออวงันอ้ย                          
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม อ าเออคลองหลวง                 
จงัหวดัปทุมธานี 

ปีการศึกษา  2553 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม อ าเออคลองหลวง                 
จงัหวดัปทุมธานี 

ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาเทคโนโลยอีูมิทศัน์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

  
สถานท่ีติดต่อ  97/3 หมู่ 14 ต าบลคลองหก อ าเออคลองหลวง  

จงัหวดัปทุมธานี 12120 
   โทร 08-6759-5702 
    
 
 
 
 
 
 
 

 



ช่ือ นาย พงศกร  คงยิง่   
เกิด 1 มิถุนายน พ.ศ 2535   
 
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2545 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา    
    โรงเรียบบา้นปาเต อ าเออกนัตงั  จงัหวดัตรัง 

ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
    โรงเรียนกนัตงัพิทยากร  อ าเออกนัตงั  จงัหวดัตรัง 

ปีการศึกษา  2553 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนกนัตงัพิทยากร  อ าเออกนัตงั  จงัหวดัตรัง 

ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาเทคโนโลยอีูมิทศัน์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

  
สถานท่ีติดต่อ  90/1 หมู่ 4 ต าบลวงัวน อ าเออกนัตงั  

จงัหวดัตรัง 92110 
   โทร 08-0718-6916 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช่ือ นาย ณฐัวุฒิ  โพธ์ิเขียว 
เกิด 17 พฤษพาคม  2535 
 
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2545 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา    
    โรงเรียนบา้นดอนจงัหนั อ าเออลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค ์

ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
    โรงเรียนบา้นดอนจงัหนั อ าเออลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค ์

ปีการศึกษา  2553 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนนวมินทราชูทิศมชัฌิม  อ าเออเมือง  จงัหวดันครสวรรค ์

ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาเทคโนโลยอีูมิทศัน์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

  
สถานท่ีติดต่อ  13/1 หมู่ 14 ต าบลหนองนมววั อ าเออลาดยาว  

จงัหวดันครสวรรค ์60150 
                                         โทร 08-8165-0067 
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