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บทคัดย่อ 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ต้ังอยู่เลขท่ี 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบล
ประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีขนาดพื้นออกแบบปรับปรุง 33 ไร่ หรือ 52,800 ตาราง
เมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีอาคาร 9,710 ตารางเมตร พื้นท่ีจัดภูมิทัศน์ 44,290 ตารางเมตร เนื่องจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมองเห็นแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้มีรูปแบบตามแนวคิด 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในคณะมาจัดแสดง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความสนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ 
เกี่ยวกับงานฟาร์ม งานขยายพันธุ์พืช เพาะพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ใน
การเกษตรเพื่อน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ ดังนั้น พื้นท่ีจึงควรมีการออกแบบปรับปรุงให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้และยังส่งเสริม ทัศนียภาพท่ีดีของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต 
 จากข้อจ ากัดของพื้นท่ีโครงการและความต้องการของผู้ใช้จึงออกแบบโครงการภายใต้แนวคิด 
University of Fertility Farm หรือ ความอุดมสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัย สามารถแบ่งพื้นท่ีโครงการได้
ดังนี้ 
 พื้นท่ี Zone A พื้นท่ีอยู่บริเวณทิศใต้ของโครงการเป็นพื้นท่ีอยู่บริเวณอาคารปฏิบัติการพืช
ศาสตร์ บริเวณ แผนกพืชผักและแปลงพันธุ์กรรมพืช เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองช่วงโดย
ช่วงท่ีหนึ่งคือบริเวณ แปลงพันธุ์กรรม ลักษณะเป็นพื้นท่ี ส าหรับศึกษาพรรณไม้ มีร่มเงาจากพรรณไม้
ยืนต้นและทางเดินส าหรับศึกษาพรรณพืช ปัญหาท่ีพบภายในพื้นท่ี เส้นทางบางส่วนช ารุดเสียหาย 
พรรณไม้บางชนิดมีสภาพเส่ือมโทรม บางชนิดล้มตาย มีวัชพืชปกคลุมภายในพื้นท่ี ไม่มีซึ่งจุดส าหรับ
พักผ่อนและป้ายให้ความรู้ส าหรับนักท่องเท่ียว ส่วนบริเวณแปลงผักพื้นท่ีมีลักษณะเปิดโล่ง และเป็น
แปลงส าหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน ปัญหาในพื้นท่ีขาดเส้นทางส าหรับเข้าไปท ากิจกรรม และจุดส าหรับ
ให้บริการแก่นักท่องเท่ียว เช่น ห้องสุขา จุดส าหรับพักผ่อนแก่นักท่องเท่ียว ช่วงท่ีสอง บริเวณอาคาร
ปฏิบัติการณ์พืชศาสตร์หรือโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ ลักษณะพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีส าหรับให้ความรู้เกี่ยวกับพืช
พรรณท่ีปลูกภายในโรงเรือนโดยระบบไร้ดิน ปัญหาท่ีพบภายในพื้นท่ี เส้นทางสัญจรส าหรับเข้าไปท า
กิจกรรมช ารุดเสียหาย ไม้มีไม้ยืนต้นส าหรับให้ร่มเงา พื้นท่ีได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองเนื่องจาก
พื้นท่ีอยู่ติดถนนภายในโครงการ และขาดจุดพักผ่อนส าหรับให้บริการแก่นักท่องเท่ียว บริเวณโซนนี้จึง
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ควรมีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ มีเส้นทางสัญจรท่ีเช่ือมต่อกับกิจกรรม มีจุดพักผ่อน ร่มเงา และ
ห้องสุขา ท่ีเพียงพอต่อนักท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเข้าชมกิจกรรมภายในพื้นท่ี Zone A 
 พื้นท่ี Zone B พื้นท่ีอยู่บริเวณฟาร์มสุกรถึงลานจอดรถเนื่องจากพื้นท่ีเดิมมีการท างานฟาร์ม
ครบวงจรจึงออกแบบให้เป็นการท่องเท่ียวแบบงานฟาร์ม ปัญหาท่ีพบภายในพื้นท่ี ขาดเส้นทางสัญจร
ท่ีเช่ือมต่อกิจกรรม พื้นท่ีกิจกรรมเดิมรกร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์จากอาคารเดิม ขาดจุดส าหรับให้
ความรู้แก่นักท่องเท่ียว ขาดจุดพักผ่อนส าหรับนักท่องเท่ียว ไม่มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาน้อย ระบบไฟฟ้า
ภายในโครงการไม่เพียงพอ บริเวณโซนนี้จึงควรมีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อดึงดูด
นักท่องเท่ียว เพิ่มจุดพักผ่อนให้เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว สร้างทางเช่ือมบังคับทิศทางการเดิน
เข้าชมสัตว์ภายในฟาร์มอย่างชัดเจน และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบถ้วน 
 พื้นท่ี Zone C พื้นท่ีอยู่บริเวณฝ่ังตรงข้ามโรงอาหารกลาง เนื่องจากพื้นท่ีเดิมเป็นพื้นท่ีโล่งไม่
มีการจัดภูมิทัศน์พื้นท่ีโดยรอบเป็นพื้นท่ีรกร้าง จึงควรมีการออกแบบ จัดสรรพื้นท่ีให้มีกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีจุดส าหรับให้นักท่องเท่ียวจ าหน่าย ซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ มีจุดพักผ่อนส าหรับ
นักท่องเท่ียว มีร่มเงาพรรณไม้ต่างๆส าหรับให้นักท่องเท่ียวถ่ายภาพ เพื่อให้เข้าถึงบรรยากาศส าหรับ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในการจัดท าปัญหาพิเศษ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ด้วยค าแนะน า และความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์พิศาล ตันสิน 
อาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษ และอาจารย์บุญญาพร บุญศรี อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมปัญหาพิเศษ ท่ีได้
ให้ความกรุณาให้ค าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา นับต้ังแต่
เริ่มต้นจนกระท่ังส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์  ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 
และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ท่ีประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้ คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า  และให้ข้อคิดท่ีดีต่างๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการท าปัญหาพิเศษ แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด  ดังนั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 
ณ ท่ีนี้ด้วย  
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา  มารดา ท่ีคอยเป็นก าลังใจ และขอขอบคุณกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการสนับสนุนด้านงบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึง
เพื่อนๆ พี่ๆ  ท่ีคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็น ท้ังก าลังใจท่ีดีต่อกันเสมอมา และค่อยเป็นแรงผลักดัน
ให้ข้าพเจ้ามีความต้ังใจในการศึกษาในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้
วันท่ีข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้และรวมถึงผู้ ท่ีไม่ได้กล่าวมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
 
 

            เกษม  วิมลรัตน์ 
กิตติพงษ์   ศรีพานิช 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเท่ียวท่ีน าเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีการประกอบอาชีพของเกษตรกร ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่มาผสมผสาน ด้วยระบบการ
บริหารการจัดทรัพยากรท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ของเกษตรกร
น าไปสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญา และเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักท่องเท่ียวและผู้สนใจท่ัวไป การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร คือการเดินทางท่องเท่ียวไปยังพื้นท่ีชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร สวนสมุนไพร 
ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์เล้ียงแหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้ าต่างๆ สถานท่ีราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาท่ี
มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร ท่ีทันสมัย เพื่อช่ืนชมความสวยงาม 
ความส าเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรม ทางการเกษตรในลักษณะต่างๆ ได้ความรู้ได้ประสบการณ์บน
พื้นฐานความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานท่ีนั้น 
 เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมองเห็นแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้
มีรูปแบบตามแนวคิด การท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยการน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในคณะประกอบไป
ด้วย 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มาจัดแสดง จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความสนใจได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับงานฟาร์ม งานภูมิทัศน์ งานขยายพันธุ์พืช เพาะพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ในการเกษตรเพื่อน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ ซึ่งปัจจุบันภายในพื้นท่ีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรยังไม่มีการจัดสรรพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเนื่องจาก
พื้นท่ีการเช่ือมต่อของกิจกรรมภายในยังขาดความต่อเนื่อง สภาพภูมิทัศน์โดยรวมยังขาดการดูแล
รวมถึง ระบบสาธารณูปโภคช ารุดเสียหาย และไม่มีซึ่งจุดส าหรับให้บริการแก่นักท่องเท่ียว ดังนั้น  
พื้นท่ีจึงควรมีการออกแบบปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และยังส่งเสริมทัศนียภาพท่ีดีของ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1.2.1 ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
1.2.2 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ีโครงการคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ

พัฒนาสู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
1.2.3 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
1.2.4 น าเสนอผลงานออกแบบโครงการท่องเท่ียวเชิงเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต 
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1.3 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.3.1 ทราบถึงข้อมูลแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
1.3.2 ทราบถึงศักยภาพพื้นท่ีและกิจกรรมภายในพื้นท่ีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 

1.3.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้เข้ามาใช้และสามารถแบ่งประเภทของ
นักท่องเท่ียว  

1.3.4 น าเสนอผลการออกแบบโครงการท่องเท่ียวเชิงเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต 
 
1.4 ขอบเขตในกำรศึกษำ 

พื้นท่ีโครงการต้ังอยู่เลขท่ี 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี พื้นท่ีแห่งนี้เป็นสถานท่ีศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ทิศเหนือติดกับอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2 ทิศตะวันออกติด
กับโรงงานและคอนโดยูแคมปัส ทิศตะวันตกติดกับทางสัญจรหลักในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทิศใต้
ติดกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
 

 

ภำพที่ 1.1 พื้นท่ีโดยรอบโครงการ 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 

https://www.google.co.th/maps
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ภำพที ่1.2 ขอบเขตของพื้นท่ีออกแบบ 
ท่ีมำ : https://www.google.co.th/maps 

 

 

ภำพที่ 1.3 ผังบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
 
พื้นท่ีออกแบบอยู่บริเวณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชถึงแปลงบ่อบัวมีขนาดพื้นท่ี 33 ไร่

หรือ 52,800 ตารางเมตร แบ่งเป็น พื้นท่ีอาคาร 9,710 ตารางเมตร พื้นท่ีจัดภูมิทัศน์ 44,290 ตารางเมตร 
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1.4.1 การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ 

 

ภำพที ่1.4 เส้นทางเข้าถึงโครงการ 
ท่ีมำ : https://www.google.co.th/maps 

  1.4.1.1 เส้นทางเข้าโครงการท่ี 1 มาจากดอนเมือง 
รถยนต์ส่วนตัว มาจากทางดอนเมืองโดยใช้ถนนพหลโยธินขาออก จนมาถึง

ซอยถนนพหลโยธิน 87 ให้เล้ียวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน 87 ขับต่อไปเรื่อยๆพื้นท่ีโครงการจะต้ังอยู่ทาง
ขวามือ ติดกับสถานีบริการน้ ามัน (ปตท.) 
   โดยรถโดยสารประจ าทาง สาย 538 คลองหก-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ลงซอย
ถนนพหลโยธิน 87 และนั่งรถรับจ้างเข้าพื้นท่ีโครงการ 
  1.4.1.2 เส้นทางเข้าโครงการท่ี 2 มาจากนวนคร 

 รถยนต์ส่วนตัว มาจากทางนวนครโดยใช้ถนนพหลโยธินขาเข้า ให้ขับตรงไป
กลับรถแยกล าลูกกาจนมาถึงซอยถนนพหลโยธิน 87 ให้เล้ียวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน 87 ขับต่อไป
เรื่อยๆพื้นท่ีโครงการจะต้ังอยู่ทางขวามือ ติดกับสถานีบริการน้ ามัน (ปตท.) 

โดยรถโดยสารประจ าทาง ปอ.29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - หัว
ล าโพง ลงหน้าฟาร์มโชคชัย เดินข้ามสะพานลอยมาซอยถนนพหลโยธิน 87 และนั่งรถมอเตอร์ไซด์
รับจ้างเข้าพื้นท่ีโครงการ 
 
1.5 วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

1.5.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร และ
กรณีศึกษา 

1.5.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

1.5.1.2 ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
1.5.1.3 ศึกษาโครงการท่ีมีความใกล้เคียงกัน (กรณีศึกษา) 

1.5.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

เส้นทำงเข้ำโครงกำรที่1 มำจำกดอนเมือง 
เส้นทำงเข้ำโครงกำรท่ี2 มำจำกนวนคร 
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5.2.1.1 ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสภาพพื้นท่ี 
1) ศึกษาท่ีต้ังโครงการ 
2) ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
3) ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
4) ศึกษาพืชพรรณเดิม 
5) ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีโดยรวม 
6) ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
7) ศึกษากิจกรรมท่ีต้องจัดในแต่ละเดือน (เทศกาลต่างๆในพื้นท่ี) 
8) ศึกษารูปแบบโรงเรือนทางการเกษตรเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
9) ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 

5.2.2.1 ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
1) ประเภทและจ านวนผู้ใช้โครงการ 
2) พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

1.5.3 การสรุปข้อมูล 
1.5.3.1 สรุปลักษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1.5.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ีจากพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
1.5.3.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมภายในพื้นท่ี และแก้ไขปัญหาพื้นท่ีให้

เหมาะสม 
1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 

1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
1.5.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 

1) แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
2) แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
3) แนวความคิดทางด้านการเกษตร 
4) แนวความคิดทางด้านระบบสัญจร 
5) แนวความคิดทางด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
6) แนวความคิดทางด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
7) แนวความคิดทางด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
1.5.4.5 สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
1.5.4.6 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
1.5.4.7 แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
1.5.4.8 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
1.5.4.9 แสดงทัศนียภาพต่างๆ 
1.5.4.10 ท าการประมาณราคา 

1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
1.5.5.1 น าเสนอผลการออกแบบ 
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1.5.5.2 ข้อเสนอแนะ 
1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6 ล ำดับข้ันตอนในกำรเสนอผลกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรออกแบบภูมิทัศน์    
สวนสำธำรณะ และกรณีศึกษำ 
 - ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 
 - ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้พ้ืนที่ 
 - ศึกษาโครงการที่มคีวามใกล้เคียงกัน (กรณีศึกษา)  
 - ศึกษาชุมชนที่อยู่ในรัศมีให้บริการ   
  

ศึกษำข้อมูลที่เก่ียวข้องสภำพพื้นที ่
- ศึกษาท่ีต้ังโครงการ 
- ศึกษาข้อมูลระบบการสัญจร 
- ศึกษารูปแบบโรงเรือนเกษตร 
- ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
- ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 

  

 

 

 

 

สรุปข้อมูล     
- สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา 
- สรุปลักษณะกจิกรรมภายในพ้ืนที่ จากพฤติกรรมและ
ความต้องการของผู้ใช ้    
- ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของ
พ้ืนที่ และแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
 

 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ  
 - แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน
 - แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 

- แนวความคิดทางด้านการเกษตร 
- แนวความคิดทางด้านระบบสัญจร  
- แนวความคิดทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
- แนวความคิดทางด้านระบบไฟฟ้าและแสสว่าง 
- แนวความคิดทางด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
6. เสนอแบบแปลน 1 แบบ                
7. เสนอแบบแปลนข้ันสุดท้าย 
8. แสดงแบบแปลนรายระเอียด   
9. แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน               
10. แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ             
11. ท าการประมาณราคา    
   

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมินผล       
1. น าเสนอผลการออกแบบ      
2. ข้อเสนอแนะ 

จัดท ำรูปเล่ม 
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บทที่ 2 
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ประวัติความเป็นมา 

เดิมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต  เป็น
โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต รับนักศึกษาท่ีส าเร็จช้ันประถมปีท่ี 4 เข้าเรียนใน
หลักสูตร 2 ปี ต่อมาในปีพ.ศ.2481 กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาล
เปิดสอนหลักสูตรช้ันมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นเกษตรกรรมและตอนปลายเกษตรกรรม  ปีพ.ศ.
2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี เปิดสอนหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ.6) แผนกเกษตรกรรม ในปีพ.ศ.2518 มีพระราชบัญญัติโอน
กิจการและอ านาจการบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ปีพ.ศ.2520 เปล่ียนช่ือจากวิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานีเป็น วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี 
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีพ.ศ.2531 เป็นวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี ในสังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานช่ือใหม่
เป็น  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปีพ.ศ.2532 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปล่ียนช่ือวิทยาเขต 
โดยตัดเฉพาะค าว่าเกษตรออก วิทยาเขตเกษตรปทุมธานีจึงเปล่ียนช่ือเป็น วิทยาเขตปทุมธานี ปีพ.ศ.
2548 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ ไขพระราชบัญญัติ  ฉบับเดิมและยกร่างเป็น
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสามารถจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูงท่ีเน้นการปฏิบั ติท้ังใน 
ระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา
เป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และ การศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
วิชาชีพระดับปริญญาตรี และเมื่อ พ.ศ.2550 ได้เปล่ียนเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วิสัยทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพช้ันน าด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล 

ปรัชญา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางการเกษตรให้มีทักษะความช านาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มให้กับ
ประเทศไทย 

ปณิธาน มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพด้วยการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต สืบค้นจาก http://www.agr.rmutt.ac.ths ) 

 
2.2 ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นแนวคิดท่ีขยายมาจากแนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ท่ีจัดให้นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ด้านการเกษตรกรรมโดยตรง และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
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หรือคนในชนบท เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน และท่องเท่ียวได้มี
ส่วนร่วมกับการเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติในชนบท และมีโอกาสท างานในเรือนสวนไร่นา หรือจับปลา
ในท้องทะเลเหมือนเกษตรกรประกอบอาชีพ 

University of California ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรว่า หมายถึงการ
ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ในฟาร์ม ฟาร์มปศุสัตว์ และแหล่งผลิตผลิตผลทางการเกษตรท่ี
นักท่องเท่ียวประกอบกิจกรรมการเกษตรเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
หรือเจ้าของกิจการประกอบด้วยกิจกรรมท่องเท่ียวเช่น นันทนาการกลางแจ้ง กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมบันเทิง และการบริการหลายด้านเช่น ท่ีพักในฟาร์มการจัดน าเท่ียวโดยมีมัคคุเทศก์ การขาย
ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเท่ียวชนบท (Rural 
Tourism) ท่ีเน้นกิจกรรมการท่องเท่ียวและบริการต่างๆท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีชนบท ท่ีไม่ใช่เฉพาะในฟาร์ม
หรือพื้นท่ีเกษตรกรรม และไม่จ าเป็นต้องสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการเกษตร (นิออน ศรีสมยง, 2552) 
2.3 องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่ 3 ส่วนคือ ทรัพยากรการท่องเท่ียว
การเกษตร ตลาดการท่องเท่ียว และบริการการท่องเท่ียว กล่าว คือ 
 2.3.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียวการเกษตร คือ ทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิตผลิตผลทางการ
เกษตร ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น แสงแดด ดิน น้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น 
หรือส่ิงท่ีสร้างสรรค์โดยมนุษย์ เช่น เครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น 
รวมท้ังการจัดงานเทศกาล ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อให้ความรู้และเพื่อขายผลผลิตทาง
การเกษตร 
 2.3.2 ตลาดการท่องเท่ียว เนื่องจากตลาดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นตลาดการท่องเท่ียว
เฉพาะ Niche Market จึงท าให้การจัดการด้านการตลาดมีลักษณะเฉพาะท่ีเจาะจงเฉพาะกลุ่ม โดย
ต้องเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจกิจกรรมทางการเกษตร ต้องการท่ีจะเรียนรู้ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น นักการตลาดจึงจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ 
และท าการตลาดเจาะเฉพาะนักท่องเท่ียวที่มีความสนใจด้านนี้ 
 2.3.3 บริการทางการท่องเท่ียว ในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ท่ีพัก ซึ่งมี
หลายรูปแบบเช่น ท่ีพักค้างคืนกับชาวบ้าน หรือท่ีพักตามเรือนสวนไร่นา ร้านอาหาร การบริการน า
เท่ียวให้ความรู้ต่างๆร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น (นิออน ศรีสมยง, 2552) 
 
2.4 ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรแบ่งตามลักษณะของการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรออกเป็น ดังนี้ 
 2.4.1 การกสิกรรม หมายถึง การประกอบอาชีพพืชไร่ พืชสวน จ าแนกได้ดังนี้ 
  2.4.1.1 การท านา ประเทศไทยมีวัฒนธรรมด้ังเดิมในการปลูกข้าว โดยใช้โคกระบือ
ไถนา การเก็บเกี่ยวและการนวดใช้แรงงานคน วัฒนธรรมการท านาสามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเท่ียวได้ 
  2.4.1.2 การเกษตรผสมผสาน ได้แก่ การปลูกผักร่วมกับไม้ผล หรือการท านาควบคู่
กับการเล้ียงปลา 
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  2.4.1.3 สวนผลไม้ เป็นการปลูกผลไม้ต่างๆ ท้ังไม้เมืองร้อน เช่น มะม่วง มังคุด 
ทุเรียน เงาะ ส้มโอ และไม้เมืองหนาว เช่น สตรอเบอรี่ แอปเปิ้ล เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดเป็นเทศกาล
ผลไม้ของแต่ละท้องถิ่น หรือให้นักท่องเท่ียวเข้าชมสวนและเก็บผลไม้ด้วยตัวเอง 
  2.4.1.4 ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นการเพาะปลูกไม้เมืองร้อนและเมืองหนาวเพื่อส่งขาย
และส่งออก โดยสามารถจัดให้นักท่องเท่ียวเข้าชมได้ เช่น สวนดอกกล้วยไม้สวนดอกกุหลาบ เป็นต้น 
  2.4.1.5 ศูนย์การศึกษาและศูนย์วิจัยทดลอง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ เช่น ศูนย์วิจัยเกษตร สถานีทดลองการเกษตรของกรมวิชาการ
เกษตร กรมส่งเสริมเกษตร กรมป่าไม้ เป็นต้น 
  2.4.1.6 ตลาดการเกษตร เป็นตลาดท่ีมีผลผลิตทางการเกษตรจ าหน่าย เช่น ผักสวน
ครัว ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น 
 2.4.2 การประมง มีกิจกรรมการเพาะเล้ียงและการจับสัตว์น้ าท้ังประมงน้ าจืดและประมง
น้ าเค็ม ก่อให้เกิดประเภทหรือกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรด้านประมง ดังนี้ 
  2.4.2.1 แหล่งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เช่น ฟาร์มกุ้ง บ่อเล้ียงปลา เป็นต้น 
  2.4.2.2 การเย่ียมชมวิถีชาวประมง เป็นการศึกษาความเป็นอยู่ตามหมู่บ้านชาว 
ประมง 
  2.4.2.3 การบริโภคผลิตภัณฑ์น้ า เช่น การรับประทานอาหารทะเลในแถบเมือง
ชายทะเล เป็นต้น  
 2.4.3 การปศุสัตว์ แบ่งออกเป็นการเล้ียงสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ ม้า เป็นต้น การเล้ียงสัตว์
เล็ก เช่น สุกร แพะ กระต่าย เป็นต้น การเล้ียงสัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด นก เป็นต้น ซึ่งสามารถน านัก
นักท่องเท่ียวชมในฟาร์ม เพื่อศึกษากิจกรรมการเล้ียงสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ได้ และยังสามารถ
จ าหน่ายผลผลิตจากสัตว์ให้แก่นักท่องเท่ียวได้ 
 2.4.4 การท าป่าไม้ เป็นการท าสวนป่าเศรษฐกิจพร้อมกับจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น ป่าสัก 
โดยจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีพัก และร้านอาหารให้แก่นักท่องเท่ียว (นิออน ศรีสมยง, 
2552) 
 
2.5 ลักษณะและรูปแบบกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมท่ีจัดให้นักท่องเท่ียวได้ท าแตกต่าง
หลากหลาย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ท่ีแต่ละ
ชุมชนได้สร้างสรรค์ท่ีแต่ละชุมชนได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นจุดขายซึ่งกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีพบ
ท่ัวไปในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ดังนี้ 

2.5.1 กิจกรรมเท่ียวชม เป็นกิจกรรมระยะส้ัน เช่น การนั่งรถชมสวนเกษตร โดยนักท่องเท่ียว
อาจเก็บผลผลิตในสวนเองเพื่อรับประทานหรือซื้อกลับบ้าน และท ากิจกรรมง่ายๆ ร่วมกับชาวบ้าน ซึ่ง
เป็นการดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้าไปเยี่ยมชม เช่น การปลูกผักสวนครัว การประกอบอาหารจากผัก
ออร์แกนิคสดๆ จากไร่การจักสานไม้ไผ่ เป็นต้น 

2.5.2 กิจกรรมพักแรมในหมู่บ้าน อาจเรียกว่าเป็นการพักแบบโฮมสเตย์  เพื่อซึมซับ
บรรยากาศธรรมชาติ ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยนักท่องเท่ียวจะได้รับบริการท่ีพักและ
อาหารเช้าจากเจ้าของบ้านด้วยบริการท่ีอบอุ่น ปลอดภัย สะอาด สะดวกสบายตามอัตภาพ 
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 2.5.3 กิจกรรมให้ความรู้ เป็นการให้ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน เทคโนโลยีการเกษตร 
และการเกษตรแผนใหม่เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับพืชผักพื้นเมืองท่ีกินได้ การเพาะปลูกและดูแล
รักษาพืช การใช้เทคโนโลยีการเกษตรจากภูมิปัญญาชาวบ้าน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การ
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น นอกจากนี้แหล่งท่องเท่ียวที่มีความเข้มแข็งหรือเป็นต้นแบบของ
การท าการเกษตร ยังเป็นสถานท่ีดูงานของเกษตรกรจากชุมชนอื่นเพื่อน าไปทดลองปฏิบัติหรือต่อยอด
ความรู้อีกด้วย 
 2.5.4 กิจกรรมจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ชุมชนสามารถน าผลิตภัณฑ์ เช่น ผักสด ผลไม้ 
ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง  ผลไม้แปรรูป และสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น เครื่องจักสาน เส้ือผ้า กระเป๋า 
หมอน ของท่ีระลึกต่างๆ มาจ าหน่ายในซุ้มแสดงสินค้า ร้านค้าชุมชน หรือ สหกรณ์ร้านค้าของหมู่บ้าน 
เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เลือกซื้อเป็นของฝาก สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านควรมีการพัฒนารูปแบบของ
สินค้าให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาด 
 2.5.5 กิจกรรมให้ลู่ทางด้านธุรกิจเกษตร เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวท่ีมีความ
สนใจในการประกอบอาชีพการเกษตรได้ศึกษาการเรียนรู้ เพื่อหาลู่ทางในการท าธุรกิจทางการเกษตร 
ซึ่งชนจะมีการจัดเตรียมรายระเอียดข้อมูลต่างๆ ไว้ให้นักท่องเท่ียวที่สนใจ 
 สรุป ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรสามารถจ าแนกได้ตามลักษณะกิจกรรมย่อยในการ
ท าการเกษตร วัตถุประสงค์ของการท าการเกษตร ตลอดจนลักษณะการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวใน
กิจกรรมของเกษตรกรซึ่งการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเกษตรกรนั้นควรจัดให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมของเกษตรและวัตถุประสงค์ของนักท่องเท่ียวโดยใช้แนวคิดในการจัดให้นักท่องเท่ียวสัมผัส
กับกิจกรรมของเกษตรกรท่ีได้กระท าเป็นประจ าตามปกติวิสัยของเกษตรกรเอง (นิออน ศรีสมยง, 2552) 
 
2.6 องค์ประกอบของการให้บริการในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของการให้บริการ โดยชุมชนเป็นผู้
ก าหนดปริมาณงาน วัสดุท่ีใช้ และแบบแปลนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี ค านึงถึงความ
กลมกลืนกับธรรมชาติหรือสภาพพื้นท่ีและไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 2.6.1 ศูนย์บริการและต้อนรับนักท่องเท่ียว ให้บริการข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
เช่น เส้นทางเดินไปแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามจุดต่างๆ กิจกรรมทางการเกษตร อัตราค่าบริการ 
ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ในการเข้าชมภายในอาคารแบ่งส่วน เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ ให้ข้อมูลส่วน
นิทรรศการ แสดงหรือน าเสนอจุดขาย และอาจมีส่วนท่ีท าหน้าท่ีโฆษณา 
 2.6.2 ลานจอดรถและทางเดินชม รองรับการจอดยานพาหนะประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์ รถ
โดยสาร รถไมโคบัส จักรยานยนต์ จักรยาน และรองรับการเดินสัญจรตามเรือกสวน ไร่นา 
 2.6.3 ซุ้มผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร ใช้เป็นสถานท่ีแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร จัดวางแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตรท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ผัก ผลไม้ สมุนไพร กล้าพันธุ์ สินค้า
ประเภทหัตถกรรม อาหารแปรรูป นอกจากนี้ยังวางสินค้าประเภทอื่นได้ เช่น ของท่ีระลึก เครื่องด่ืม 
เป็นต้น  
 2.6.4 ห้องสุขาชายและหญิง ใช้บริการด้านสุขอนามัยท่ีจ าเป็นต่อการท่องเท่ียวโดยจัดให้มี
เพียงส่วนห้องส้วมและส่วนล้างมือเท่านั้น (นิออน ศรีสมยง, 2552) 
 



12 

 

2.7 สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้บริการนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นอย่างประทับใจเพื่อให้นักท่องเท่ียว ซึ่งส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญในแหล่งท่องเท่ียว 
 2.7.1 บอร์ดข้อมูล บอร์ดนิทรรศการทางวิชาการ และแผนท่ีแหล่งท่องเท่ียว เป็นการให้
ความรู้ ส่ือความหมายท่ีดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว 

 
ภาพที่ 2.1 แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียว บอร์ดนิทรรศการ และบอร์ดข้อมูล 
ที่มา : https://www.battlefieldstrust.com 
 

2.7.2 ป้าย คือ การส่ือสารข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นการเสนอเรื่องราว ช้ีทาง บอก
กฎเกณฑ์ต่างๆท่ีผู้ใช้พื้นท่ีหรือผู้สัญจรไปมาควรรู้ ซึ่งจ าแนกได้หลายประเภท ได้แก่ ป้ายบอกทิศทาง 
ป้ายบอกช่ือสถานท่ี ป้ายข้อมูล ป้ายบรรยายเฉพาะจุด ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน สัญลักษณ์สากล 
โดยค านึงถึงเกณฑ์ต่างๆ ได้แก ความชัดเจน ต าแหน่งของป้าย ความสวยงาม และความแข็งแรง
ทนทาน 

 
ภาพที่ 2.2 ป้ายบอกช่ือสถานท่ี ป้ายเตือน สัญลักษณ์ ป้ายบอกทิศทาง  
ที่มา : https://www.pantip.com/topic 
 

2.7.3 ถังขยะ เป็นจุดรองรับหรือรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากนักท่องเท่ียว ซึ่งสามารถ
ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม และความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม โดยถังขยะควรเน้น
รูปแบบท่ีเรียบง่าย มีความคงทน กลมกลืนกลับสถานท่ีท่องเท่ียว และง่ายกับการยกเท  

 
ภาพที่ 2.3 ถังขยะรูปแบบท่ีเรียบง่าย มีความคงทน กลมกลืนกลับสถานท่ีท่องเท่ียว 
ที่มา : https://www.pinterest.com 
  
 
2.8 หลักการวางผังบริเวณ  

https://www.battlefieldstrust.com/
https://www.pantip.com/topic
https://www.pinterest.com/


13 

 

 การวางผังบริเวณเป็น ศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพื่อการจัดใช้ส่วนต่างๆ ของท่ีดิน นักวางผัง
บริเวณเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดในการใช้ท่ีดินส่วนต่างๆโดยการเลือกวิเคราะห์ท่ีดินดังนั้นแล้วทาการ
วางรูปผังการใช้ท่ีดินดังนั้นทาการวางรูปผังการใช้ท่ีดินจัดรูปการสัญจรของยานพาหนะและทาง
คมนาคมวางแนวความคิดในด้านทัศนรูป(Visual Form) และการใช้วัสดุ ปรับปรุงรูปทรงของท่ีดินเดิม
ด้วยการออกแบบการปรับระดับ (Grading) จัดท าระบบระบายน้ าท่ีถูกต้อง และท้ายท่ีสุดจะจัดท า
รายละเอียดการก่อสร้างท่ีจ าเป็นเพื่องานก่อสร้าง การก าหนดส่ิงต่างๆจะทาขึ้นโดยนักวางผังบริเวณ
ท้ังหมดความจริงแล้วเจ้าของโครงการหรือลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดความต้องการต่างๆให้ผู้วางผังบริเวณ
เป็นผู้จัดไม่ว่าท่ีดินหรือบริเวณนั้นมีขนาดเล็กจะต้องถือว่าท่ีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของส่ิงแวดล้อมท้ังหมด 
(เดชา บุญค้ า, 2557) 

จากการศึกษาข้างต้นพอสรุปนิยามของการวางผังได้ว่าการวางผัง คือ การจัดใช้ท่ีดินในส่วน
ต่างๆ มีการก าหนดรายละเอียดให้กับท่ีดิน โดยการวิเคราะห์ท่ีดินวางผังการใช้ท่ีดิน จัดรูปการสัญจร 
หรือแม้แก่การใช้วัสดุในการปรับปรุงรูปทรงของพื้นท่ีด้วยการออกแบบการปรับระดับ  และรวมถึง
รายละเอียดก่อสร้างท่ีจ าเป็นเพื่องานก่อสร้าง โดยอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของนักวางผังบริเวณกับ
เจ้าของโครงการเป็นผู้ก าหนดความต้องการหรือความเห็นชอบต่างๆ 
 2.8.1 กระบวนการวางผังบริเวณ  
  การวางผังบริเวณเริ่มจากวัตถุประสงค์ท่ีได้จากแรงบันดาลใจ ปรัชญา ประสบการณ์ 
และการศึกษาวิเคราะห์ วัตถุประสงค์เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะเป็นตัวก าหนดในการเลือกและวิเคราะห์พื้นท่ี
และความต้องการ พื้นท่ีและความต้องการท่ีวิเคราะห์น ามาผสมผสานด้วยกัน เรียกว่า การสังเคราะห์ 
(Synthesis) ผลของการสังเคราะห์เป็นผังการใช้ท่ีดินหลายแบบ เรียกว่าผังทางเลือก ซึ่งมีการวางผัง
แตกต่างกันแต่วัตถุประสงค์เดียวกัน 

ผังทางเลือกต่างๆ เหล่านี้ จะได้รับการประเมิน เกณฑ์ท่ีจะน ามาประเมิน จะตรงกับ
วัตถุประสงค์ ผังบริเวณท่ีเลือกและประเมินแล้วกลายเป็นผังหลักท่ีจะต้องพัฒนาและแบ่งเป็นผัง
ขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งระยะการพัฒนาออกเป็นช่วงๆท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ ผังหลักท่ีจะต้อง 
พัฒนาต่อและแบ่งผังขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งแบ่งระยะการพัฒนาออกเป็นช่วงๆท่ีเหมาะสมตาม
สถานการณ์ ผังท่ีดีท่ีสุดอาจไม่ได้รับเลือกมาใช้ก็ได้ ผังส่วนใหญ่จะเป็นผังท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาหรับ
สถานการณ์ท่ีเป็นเงื่อนไขในขณะนั้น เช่น ความจ ากัดในงบประมาณ หรือเป็นเหตุผลทางการเมือง 
เป็นต้น ในผังขั้นตอนการพัฒนาต่างๆเช่น ขั้นตอนท่ี 1 จะถูกน ามาแบ่งเป็นโครงการย่อยๆ ในแต่ละ
โครงการจะได้รับการต้ังงบประมาณ จัดการออกแบบรายละเอียด จัดประมูล ท าการก่อสร้าง ตรวจ
รับงานและเปิดใช้สถานท่ีตามล าดับ 
 2.8.2 ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงในการวางผังบริเวณ  
  ในโครงการขนาดใหญ่  การวางผังบริเวณจ า เป็น ท่ีจะต้องท าการวิ เคราะห์
รายละเอียดของบริเวณ แต่ต้องเป็นเครื่องช่วยในการวิเคราะห์บริเวณท่ีได้เลือกไว้แล้วอีกด้วย การ
วิเคราะห์บริเวณและสภาพแวดล้อมนี้ รวมถึงปัจจัยท้ังหมดทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม เหล่านี้จะมี
อิทธิพลต่อการเลือกบริเวณในขั้นสุดท้าย 
  2.8.2.1 ปัจจัยทางธรรมชาติ ธรณีวิทยา เป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาอันใดท่ีเป็น
ตัวก่อให้เกิดบริเวณและมีผลต่อบริเวณ ลักษณะการก่อรูป ชนิดของหิน ดูว่าช้ันหินลึกจากผิวดินเท่าใด 
และความลึกของหินมีผลต่อฐานรากของอาคาร 
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การส ารวจภูมิประเทศ แผนท่ีแสดงต าแหน่งและระดับของรูปโฉมต่างๆ ท้ังธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นตลอดจนภาพลายนูนหรือรีลีฟและพืชพรรณ แผนท่ีภูมิประเทศ เป็นแผนภาพแสดงรูป
โฉมบริเวณธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น ส่วนของพื้นผิวโลกโดยการเขียนขึ้นเป็นมาตรตราส่วนต่างๆ 
การแสดงให้เห็นถึงรูปร่างและระดับของความลุ่มดอนของพื้นท่ี เห็นรูปร่างและต าแหน่งของภูเขา หุบ
เขา ท่ีราบ ตลอดจนระบบลาธารแม่น้ าต่างๆ รวมท้ังส่ิงก่อสร้างส าคัญของมนุษย์ การวิเคราะห์ความ
ลาดชัด การวิเคราะห์ความลาดชันช่วยให้รู้และเห็นถึงต าแหน่งท่ีจัดต้ังอาคาร  ถนน ท่ีจอรถ หรือ
บริเวณสนามกีฬา นอกจากนี้ยังจะบอกได้ว่าการก่อสร้างจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ดิน การจ าแนก
ประเภทและการใช้เพื่อให้ทราบถึง การใช้ท่ีดินท่ีจะเกิดผลสูงสุดโดยไม่เกิดพังทลายจากการกัดเซาะ
ของน้ าผิวดิน ดูว่าดินท่ีอยู่ในบริเวณจะปลูกต้นไม้ชนิดใดได้ดีหรือไม่ดี เพื่อจะได้เลือกชนิดของต้นไม้ท่ี
จะปลูกได้ถูกต้อง ความเป็นกรดเป็นด่างเป็นกลาง  

พืชพรรณท่ีมีอยู่เดิมในบริเวณต าแหน่งของต้นไม้ท่ีมีอยู่ในบริเวณท้ังหมด โดยเฉพาะต้นท่ีมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7-10 เซนติเมตร ขึ้นไปต้องสังเกตรูปทรงโครงสร้างของกิ่งก้าน สีของใบและความ
หยาบละเอียด การตัดแต่ง ควรศึกษาระบบนิเวศวิทยาของบริเวณและพื้นท่ีโดยรอบ ต้นไม้พื้นเมือง
หรือต้นไม้ท่ีขึ้นประจ าถิ่น ต้นไม้ หรือไม้พุ่มชนิดใดบ้าง ป้องกันลม ใช้กันแนวเขต เป็นแผงบังสายตา 
ต้นไม้บริเวณนั้นควรใช้ปุ๋ยชนิดใด เหมาะสมกับดินบริเวณนั้นหรือเปล่า 
  2.8.2.2 ปัจจัยทางภูมิอากาศ คือ ลักษณะของภูมิประเทศมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ
มากซึ่งย่อมจะต้องมีผลต่อบริเวณด้วย ภูมิอากาศเหล่านี้ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณฝน ลม ความช้ืนและ
ปริมาณแดด นับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญมีผลต่อพืชพันธุ์ ลดความช้ืนและลักษณะจ าเพาะของดินก็มี
ความส าคัญเกี่ยวกับพืชพรรณด้วยเช่นกัน ในแง่ของการระบายน้ าในบริเวณ ลมท้ังทิศทางและ
ความเร็วอาจแตกต่างกันมาก ในบริเวณเดียวกันแต่มีสภาพต่างกัน 
  2.8.2.3 ปัจจัยทางวัฒนธรรม  
   1) การใช้ท่ีดินเดิม การใช้ท่ีดินเดิมท้ังภายในพื้นท่ีและภายนอกนอกพื้นท่ี 
เพื่อดูความสัมพันธ์กันระหว่างท่ีดินและอาคาร ดูความเป็นเจ้าของท้ังของรัฐและเอกชน เพื่อท่ีจะได้รู้
แนวโน้มของการพัฒนา ซึ่งอาจมีผลต่อการใช้ท่ีดินของบริเวณข้างเคียงและภายในพื้นท่ี  
   2) ส่ิงรบกวนนอกบริเวณและเสียงรบกวน ต้องดูว่าส่ิงรบกวนนอกบริเวณ 
ไม่ว่าจะเป็นทางสายตา เสียง กล่ิน หรืออันตรายต่างๆในบริเวณข้างเคียงมีมากน้อยเพียงใด ถ้าส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดเป็นตัวควบคุมหรือหลีกเล่ียงไม่ได้ อาจต้องเลือกบริเวณใหม่ พวกเสียงรบกวนได้แก่ ยานยนต์
แล่นเป็นจานวนมาก หรือ แนวทางเครื่องบิน เสียงจากโรงงานบางชนิด ตลอดจนเสียงดังจากคน
จ านวนมาก ซึ่งภายในพื้นท่ีเป็นกิจกรรมท่ีต้องการความเงียบ 
   3) การเช่ือมโยง ในกระบวนการศึกษาต าแหน่งของบริเวณตลอดจนการหา
ความสัมพันธ์ของบริเวณโครงการ กับบริเวณข้างเคียงและชุมชนข้างเคียง  
   4) การสัญจรและการขนส่งโดยสาร การสัญจรยานพาหนะและการสัญจร
คนเดินท้ังภายนอกและภายในบริเวณ ถ้าบริเวณต้ังอยู่ย่านชุมชน ควรตรวจสอบดูบริเวณขนส่ง
สาธารณะด้วยว่ามีบริการมาถึงพื้นท่ีโครงการหรือไม่  
   5) ความหนาแน่น อัตราส่วนพื้นท่ีใช้สอยอาคาร/ท่ีดิน (F.A.R. = Floor 
Area Ratio-F.A.R.) ความหนาแน่นของอาคารประเภทอื่นๆ ส่วนใหญ่จะปรากฏโดยอัตราส่วนเนื้อท่ี



15 

 

ใช้สอยของอาคาร เนื้อท่ีดิน ความเป็นอิสระในการเคล่ือนไหว หรือการติดต่อสังคมในระหว่างชุมขน
ควรตรวจสอบกฎหมายแบ่งเขต แนวเขตสาธารณูปการและระเบียบต่างๆ  
   6) สาธารณูปโภค ในกระบวนการวางผังบริเวณจะต้องจัดทาสาธารณูปโภค
ทุกชนิดท่ีมีอยู่ในบริเวณ แนวเส้นสาธารณูปโภคควยอยู่ท่ีโล่งหรือใต้ถนนเพื่อการดูแลรักษาท่ีสะดวก 
  2.8.2.4 ปัจจัยทางด้านสุนทรียภาพ  
   1) รูปโฉมทางธรรมชาติ รูปลักษณ์ของท่ีว่างเหล่านี้ ย่อยมีความสัมพันธ์
อย่างส าคัญในการเป็นส่วนประกอบของการออกแบบ รูปทรงแผ่นดิน หิน น้ า พืชพันธุ์ อาจมีรูปโฉม
เด่นเป็นลักษณะเฉพาะของบริเวณ  
   2) รูปลักษณ์ของท่ีว่าง วิวท่ีดีมีคุณค่าควรอนุรักษ์หรือเน้นให้เด่นขึ้น วิวใน
บริเวณควรให้สอดคล้องกับกิจรรมในโครงการ และควรมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วย 
 
2.9 แนวคิดในการวางผังบริเวณ  
 2.9.1 การสัญจร  
  การสัญจร คือ ระบบการสัญจรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเช่ือมต่อระหว่าง
กิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในบริเวณ
โครงการโดยเฉพาะระบบการสัญจรของยานยนต์ ซึ่งเป็นตัวเช่ือมถนนโดยรอบพื้นท่ี มาสู่ถนนภายใน
โครงการ แต่โดยท่ัวไปแล้ว ระบบสาธารณูปโภคและโครงข่ายคมนาคม จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ถนนและทางเท้า ดังนั้นต้องจัดท่อโสโครก ท่อน้ าประปา สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ให้มีความสัมพันธ์
กับส่วนประกอบทุกชนิด เช่น อาคาร บริเวณกิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีโครงการ ระบบการสัญจรสามารถ
แบ่งออกได้หลายประเภทตามความเหมาะสมดังนี้ 
  2.9.1.1 ระบบตาราง โดยท่ัวไปแล้วมักใช้ในพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบแบน หรือท่ีมีความลาด
ชันต่ ามาก 

 
 
ภาพที่ 2.4 ถนนระบบตาราง 

   

 

2.9.1.2 ระบบรัศมี คือ การน าการไหลของการจราจรไปสู่จุดกลาง 
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ภาพที่ 2.5 ระบบรัศมี 
   

2.9.1.3 ระบบทางยาว คือ การเช่ือมไหลของยานพาหนะระหว่างจุดหนึ่งไปยังอกีจุด
หนึ่งอย่างตรงไปตรงมา 

 
ภาพที่ 2.6 ถนนระบบทางยาว 
   

2.9.1.4 ถนนระบบโค้ง การสัญจรแบบนี้มีความสัมพันธ์กับการจราจรในระดับ
ท้องถิ่นมากกว่าระบบอื่นๆ และสามารถปรับแนวถนนให้เข้ากับความสูงต่ าของพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี  

 

ภาพที่ 2.7 ถนนระบบทางโค้ง 
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 สรุป การสัญจรเป็นการเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรมต่างๆภายในโครงการซึ่งทาให้เกิดการใช้
ประโยชน์ภายในพื้นท่ี โดยรูปแบบของการสัญจรก็จะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งในการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่
กับปัจจัยทางด้านต่างๆเช่น สภาพพื้นท่ี วัตถุประสงค์ของผู้วางผัง เป็นต้น  
 2.9.2 ท่ีจอดรถ คือ บริเวณท่ีจอดรถนับเป็นส่วนการใช้ท่ีดินท่ีส าคัญท่ีสุดอย่างยิ่ง ในการจัด
บริเวณท่ี จอดรถนักวางผังบริเวณต้องค านึงถึงขนาดถึงยานพาหนะ และจะต้องจัดพื้นท่ีให้มีขนาดท่ี 
เพียงพอ ซึ่งจะต้องดูระยะความยาวท้ังหมดของรถ ความกว้าง ส่วนยื่นจากล้อท้ังด้านหน้าและ
ด้านหลัง ตลอดจนรัศมีวงเล้ียวของรถชนิดต่างๆด้วย  
ในการจัดท่ีจอดรถควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้  
  2.9.2.1 ขนาดของท่ีจอดรถคิดเป็นตารางเมตรและระยะกว้างยาวที่ต้องการ  
  2.9.2.2 มุมท่ีรถจะจอดควรเป็นเท่าใด 90 องศา 60 องศา หรือ 45 องศา  
  2.9.2.3 ทิศทางการแล่นของรถไปยังจุดต่างๆ ของบริเวณ  
  2.9.2.4 ประเภทของท่ีจอดรถ ผู้ขับรถเองหรือมีคนนาไปจอดให้  
  2.9.2.5 ความกว้างของช่องจอด 2.40 เมตร 2.70 เมตร 2.85 เมตร หรือ 3.00 เมตร  

รูปลักษณะการสัญจรภายในบริเวณท่ีจอดรถ ท้ังของรถเองและของคนเดิน จุดทางเข้าออกท่ี
เหมาะสมท่ีมีการตัดกันน้อยท่ีสุด 

2.9.2.6 การจัดท่ีจอดรถท่ัวไปแบบต่างๆ (เดชา บุญค้ า, 2557)   

 
ภาพที่ 2.8 ท่ีจอด 90 องศา 20.50 ตารางเมตร/คัน และท่ีจอด 30 องศา 29.50 ตารางเมตร/คัน 

 
ภาพที่ 2.9 ท่ีจอด 60 องศา 27.05 ตารางเมตร/คัน และท่ีจอด 45 องศา 27.15 ตารางเมตร/คัน 
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 สรุป ท่ีจอดรถเป็นพื้นท่ีท่ีใช้รองรับยานพาหนะของผู้ท่ีมาเข้าใช้พื้นท่ีโครงการโดยท่ีจอดรถก็
จะมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังขนาด มุม ทิศทาง ซึ่งการท่ีจะเลือกใช้รูปแบบท่ีจอดรถแบบใดนั้นขึ้นอยู่
กับ ขนาดของพื้นท่ี ชนิดของรถท่ีจะจอด และการสัญจรภายในพื้นท่ี  

2.9.3 การระบายน้ า คือ น้ าเป็นตัวส าคัญท่ีก่อให้เกิดการกัดเซาะและพังทลาย น้ าท่ีเกิดจาก
ฝนตกเป็น ตัวการเปล่ียนแปลงรูปทรงของแผ่นดินได้มากกว่าปัจจัยอื่นๆ  รวมกันโดยปกติในพื้นท่ี
ชนบทหรือในทุ่งนาป่าเขา จ านวนน้ าฝนท่ีตกลงมาในปีๆหนึ่งจะเหลือเป็นน้ าไหลตามผิวดินเพียง 20-
30 เปอร์เซ็นต์ แต่ในบริเวณท่ีพัฒนาแล้วเช่นในเมืองหนาแน่นท่ีเต็มไปด้วย อาคารและพื้นท่ีดาดแข็ง
น้ าไปตามผิวดินจะเกิดขึ้นถึง 90 - 95 เปอร์เซ็นต์ ต้องดูด้วยว่ามีพื้นท่ีผิวผิวดาดแข็งมากน้อยเพียงใด 
เพราะเป็นปัญหาใหญ่มากในการระบายน้ า 
 ดังนั้น จึงสามารถแบ่งลักษณะการระบายน้ าได้ 4 ระบบ เช่น ระบบการระบายน้ าผิวดิน การ
ระบายน้ าบนพื้นท่ีราบ การระบายน้ าฝังใต้ดิน การระบายน้ าใต้ดิน  
ระบบการระบายผิวดิน ได้แก่ น้ าผิวดินส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ าฝนท่ีเหลือจากการซึมลงใต้ดิน น้ า
เหล่านี้จะไหลไปตามผิวดินลงสู่ท่ีต่ าตามลักษณะการระบายน้ าของธรรมชาติหรือไหลไปตามทาง
ระบายน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ระบบการระบายน้ าผิวดินต้องค านึงถึงปัจจัยในการระบายน้ าดังนี้  
  2.9.3.1 การใช้ท่ีดิน ระบบระบายน้ าขึ้นอยู่กับการใช้ท่ีดินและความหนาแน่นถ้าใน
บริเวณหนาแน่น ซึ่งน้ าฝนซึมลงดินได้น้อย ทาให้เกิดน้ าผิวดินมากเกินกว่าปกติ จึงต้องมีการระบายน้ า
ลงสู่ท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ า แต่ในบริเวณชนบท การระบายน้ าอาจทาได้โดยการระบายให้น้ า
ไหลออกจากบริเวณใช้สอยหรือกระจายให้ซึมหายไปในภูมิทัศน์  
  2.9.3.2 สภาพภูมิประเทศ บริเวณท่ีชันมากการระบายน้ าจะเป็นไปโดยรวดเร็วการ
ระบายน้ าจึงจาเป็นต้องมีท้ังทางด้านบนและทางด้านล่างของเนิน มิฉะนั้นจะเกิดการพังทลายได้ง่าย 
  2.9.3.3 ขนาดของบริเวณท่ีจะท าการระบายน้ า ขนาดของบริเวณจะเป็นตัวบอกจาน
วนน้ าท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากฝนตก บริเวณท่ีเกิดจากการก่อสร้างได้แก่ ถนน หลังคา เฉลียง ลาน
อเนกประสงค์ต่างๆถ้าบริเวณท่ีใหญ่มากเท่าใดระบบการระบายน้ าก็จะต้องใหญ่ขึ้นเท่านั้น  
  2.9.3.4 ชนิดของดิน ดินเป็นตัวบอกอัตราการซึมของน้ าฝนว่าจะซึมลึกลงไปได้
รวดเร็วเพียงใด ดินท่ีละเอียด เช่นดินเหนียว การดูดซึมมีอัตราต่ ามากส่วนดินท่ีมีเนื้อหยาบ เช่นดิน
ทราย กรวด จะดูดซึมน้ าไว้ได้เร็วกว่าและปริมาณการอุ้มน้ าก็มากดังนั้นระบบการระบายน้ า ไม่
จ าเป็นต้องมีขนาดใหญ่  
  2.9.3.5 พืชพรรณท่ีคลุมดิน บริเวณท่ีมีพืชปกคลุมหนาแน่นเป็นผืน น้ าฝนท่ีตกลงมา
จะไหลไปได้ช้าเป็นการลดการกัดเซาะและพังทลายของผิวดินได้ 
  2.9.3.6 ขนาดของบริเวณท่ีจะท าการระบายน้ า ขนาดของบริเวณจะเป็นตัวบอก
จ านวนน้ าท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากฝนตก บริเวณท่ีเกิดจากการก่อสร้างได้แก่ ถนน หลังคา เฉลียง ลาน
อเนกประสงค์ต่างๆถ้ามีบริเวณท่ีใหญ่มากเท่าใดระบบการระบายน้ าก็จะต้องใหญ่ขึ้นเท่านั้น  
  2.9.3.7 ชนิดของดิน ดินเป็นตัวบอกอัตราการซึมของน้ าฝนว่าจะซึมลึกลงไปได้
รวดเร็วเพียงใด ดินท่ีละเอียด เช่น ดินเหนียว การดูดซึมมีอัตราต่ ามากส่วนดินท่ีมีเนื้อหยาบ เช่นดิน
ทราย กรวด จะดูดซึมน้ าไว้ได้เร็วกว่าและปริมาณการอุ้มน้ าก็มากดังนั้นระบบการระบายน้ า ไม่
จ าเป็นต้องมีขนาดใหญ่  
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  2.9.3.8 พืชพรรณท่ีคลุมดิน บริเวณท่ีมีพืชปกคลุมหนาแน่นเป็นผืน น้ าฝนท่ีตกลงมา
จะไหลไปได้ช้าเป็นการลดการกัดเซาะและพังทลายของผิวดินได้  
  2.9.3.9 ปริมาณและความถี่ ควรดูปริมาณความถี่ควบคู่กันไปด้วยว่าถ้าฝนตกลงมา
ครั้งละมากๆและเป็นเวลาติดกันนานๆก็จะเกิดน้ าท่วมได้ การระบายน้ าบนพื้นท่ีราบ ได้แก่ ท่ีราบเพื่อ
การใช้สอยส่วนใหญ่ เช่น สนามกีฬา คอร์ดกีฬา เฉลียง และลาน ต้องการพื้นท่ีท่ีแห้งและรายแต่ท่ีราบ
จริง  ๆน้ าจะไม่ระบายจึงต้องเอียงพื้นท่ีเล็กน้อยให้ลาดไปสู่ทางระบายน้ า การระบายน้ าในท่ีราบมีอยู ่3 วิธี  
   1) ระนาบเอียง (Sloping Plane) เพียงแต่เอียงพื้นท่ีให้ลาดลงไปข้างได้ข้าง
หนึ่งเพื่อให้น้ าไหลพ้นไปจากพื้นท่ีทางด้านต่ า อาคารจะต้ังอยู่ทางด้านสูงของระนาบเพื่อป้องกันน้ า
ท่วมอาคารวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายท่ีสุด ถูกท่ีสุด โดยเฉพาะเมื่อรับน้ าท่ีระบายออกไปนั้นสามารถซึมลงไปใน
ภูมิทัศน์บริเวณนั้นแต่ก็มีปัญหาในเรื่องการรวมน้ า เพราะน้ าจะไหลกระจายไปตามทางยาวของด้านท่ี
ลาดลง 

 
ภาพท่ี 2.10 การระบายน้ าแบบระนาบเอียง 

   2) ระนาบเอียงและแอ่ง (Sloping Plane with Valley) เริ่มโดยการเอียง
ระนาบลงจากด้านอาคาร เมื่อห่างออกไประยะหนึ่งจะลาดขึ้น ทาให้เกิดแอ่งตรงกลางและแอ่งนี้จะ
เป็นตัวรับและน าน้ าให้ไหลไปสู่ทางระบายน้ า 

 

ภาพที่ 2.11 การระบายน้ าแบบระนาบเอียงและแอ่ง 

   3) ระบบกรวย (Funnel System) จะมีรูระบายอยู่ประมาณกลางบริเวณ
แล้วทาระดับทุกๆด้านให้ลาดมาสู่รูระบาย ปกติในชุมชนหนาแน่นจะใช้วิธีนี้เพราะส่วนใหญ่จะมีอาคาร
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ล้อมรอบ ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือ ต้องใช้ระบบท่อท่ีมีราคาแพงและเส่ียงต่อน้ าท่วมถ้าท่อตันเนื่องจากไม่มี
การจัดทางระบายอื่นเผ่ือไว้ 

 

ภาพท่ี 2.12 การระบายน้ าแบบระบบกรวย 

 การระบายน้ าบนไหล่เนิน เนินชันท่ีทาใหม่ๆโดยเฉพาะเนินถมจะถูกกัดเซาะและพังทลายได้
ง่ายมาก จึงจาเป็นต้องมีการระบายน้ าอย่างดีด้วยการใช้ “ร่องดักน้ า” (Interceptor Ditch) หรือ
“ขั้นบันได” (Terrace) ร่องดักน้ านั้นท่ีแท้จริงคือ รางระบายน้ าท่ีอยู่ตอนบนของเนินท่ีคอยดักเอาน้ า
ไว้ก่อนท่ีจะไหลลงไปตามเนินมากจนพอท่ีจะก่อให้เกิดการกัดเซาะ ร่องดักน้ าจะน าน้ าไหลไปสู่ท่ีท้ิงน้ า
ส่วน “ขั้นบันได” คือส่วนตัดราบของเนินท่ีทาขึ้นบนเนินท่ีมีความสูงชันมากเกินไป ขั้นบันไดจะเป็น
พื้นท่ีรับน้ าของเนินให้น้อยลงจนไม่เกิดอันตรายจากการกัดเซาะ ปกติขั้นบันไดจะประกอบด้วย ร่อง
ดักน้ าเสมอ 

 
ภาพที่ 2.13 การระบายน้ าบนไหล่เนิน 

 การระบายน้ าฝังใต้ดิน คือ การรวมน้ าผิวดินแล้วนาน้ าไปตามท่อซึ่งฝังไว้ใต้ดินสู่ท่ีท่ีท้ิงน้ า  
ไม่ใช่ระบบท่ีใช้ระบายน้ าท่ีขังอยู่ในดิน ปกติโครงสร้างของระบบระบายน้ าฝังใต้ดินชนิดใหญ่ๆ ท่ีใช้กัน
มากมีดังนี้  
  2.9.3.10 ช่องระบายน้ าจากบริเวณ (Area Drain ค าย่อ A.D) หมายถึง ช่องรับน้ าท่ี
รวมจากบริเวณเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งลองสู่ท่อใต้ดิน จุดท่ีต้ังของท่อระบายน้ าจากบริเวณนี้จะต้อง
ต้ังอยู่ในจุดต่ าสุดของบริเวณและมีตระแกรงเปิดน้ า เพื่อดักผงและขยะ และกันการเหยียบ(เดชา บุญค้ า, 2557) 
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ภาพที่ 2.14 ช่องระบายน้ าจากบริเวณ 
 
   1) บ่อดักน้ า (Catch Basin ค าย่อ C.B.) เหมือนช่องระบายน้ าบริเวณ
ข้างต้นเพียงแต่มีบ่อมีก้นท่ีลึกต่ ากว่าปากท่อระบายน้ าออก เพื่อรับตะกอนกันท่อตันบริเวณท่ีควรใช้จึง
ควรเป็นบริเวณท่ีมีตะกอนท่ีเกิดจากการกัดเซาะมากหรือเป็นบริเวณท่ีมีฝุ่นมาก 

 
ภาพที่ 2.15 บ่อดักน้ า 
 
   2) รางระบายน้ าฝรั่งเศส (French Drain) เป็นรางดักน้ ารูปยาว ส าหรับดัก
น้ าตามขอบพื้นท่ีท่ีเป็นรูปยาวเมื่อรับน้ าแล้วจึงปล่อยเข้าท่อใต้ดินต่อไป 
 

 
ภาพที่ 2.16 รางระบายน้ าฝรั่งเศส 
   3) ท่อลอด (Culvert) คือ ท่อท่ีฝังลอดถนนหรือทางเท้าเพื่อระบายน้ าจาก
ข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งของถนน 

 
ภาพที่ 2.17 ท่อลอด 
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  2.9.3.11 ระบบการระบายน้ าใต้ดิน หมายถึง การควบคุมและการขจัดความช้ืนแฉะ
ออกไปจากดิน ประโยชน์ทางระบายน้ าใต้ดินมีดังนี้  
   1) น าน้ าให้ไหลออกไปจากดินและหินท่ีมีน้ าระบายเองไม่ได้ 
    2) ป้องกันน้ าซึมเข้ากาแพงห้องใต้ดิน หรือ รากฐาน  
   3) ลดระดับน้ าใต้ดินในบริเวณท่ีราบต่ าเพื่อใช้ประโยชน์ในท่ีดิน  
   4) ป้องกันการดันฐานรากจากน้ าแข็ง (ในประเทศหนาว) 

2.9.3.12 การเดินท่อระบายน้ ามี 2 วิธี  
   1) ใช้ท่อตันท่อนส้ันๆ เว้นรอยต่อเล็กน้อยโดยไม่อุดด้วยซีเมนต์  
   2) ใช้ท่อพรุน (Perforated Pipe) การเดินท่อควรขุดเป็นร่องรองด้วยกรวด
หินย่อย หรือหินหัก เมื่อวางท่อแล้วกลบด้วยกรวดหินย่อย หรืออิฐหักอีกช้ันหนึ่ง 
 

 
ภาพท่ี 2.18 ท่อระบายน้ าใต้ดิน 

 ระบบการระบายน้ าใต้ดินแบบต่างๆแบบธรรมชาติใช้กับบริเวณธรรมชาติท่ีไม่ต้องการระบาย
น้ าหมดท้ังบริเวณระบายเฉพาะแห่งท่ีแฉะเท่านั้น 

 
ภาพท่ี 2.19 ระบบระบายน้ าเฉพาะแห่งท่ีแฉะเท่านั้น 
 ระบบก้างปลา เหมาะสาหรับใช้กับบริเวณท่ีเป็นท่ีลาดเว้าซึ่งท่ีลาด ลาดเข้ามาท้ังสองทิศทาง
ระบบนี้ไม่ควรทามุมเกิน 45 องศา 
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ภาพที่ 2.20 ระบบระบายน้ าแบบก้างปลา 

ระบบตารางใช้เมื่อท่อย่อยมาสู่ท่อเมนได้ด้านเดียวการเช่ือมต่อจะเป็นมุม 90 องศาหรือน้อยกว่า  

 
ภาพที่ 2.21 ระบบตาราง 

ตัวดัก (Interceptor) ใช้ดักน้ าใต้ดิน เฉพาะจุดในจุดใดจุดหนึ่งท่ีน้ าจะมาขังแฉะ 

 
 
ภาพที่ 2.22 ระบบตัวดัก 
 
 สรุป การระบายน้ ามีรูปแบบของการระบายน้ าอยู่ 4 ระบบซึ่งได้แก่ การระบายน้ าผิวดิน การ
ระบายน้ าบนพื้นท่ีราบ การระบายน้ าฝังใต้ดิน การระบายน้ าใต้ดิน การระบายน้ าท้ัง 4 ระบบนี้ก็จะมี
ลักษณะการทางานท่ีแตกต่างกันไปโดยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ก็จะเกี่ยวกับด้านลักษณะของ
พื้นท่ี ข้อจากัดต่างๆของพื้นท่ี หรือปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ีนั้นซึ่งเหตุผลเหล่านี้จะมีผลต่อการ
เลือกใช้รูปแบบของการระบายน้ าได้เพื่อความเหมาะสมของพื้นท่ี 
 
2.10 แนวคิดด้านการสัญจร  
 ระบบการสัญจรมีความส าคัญยิ่งในการเช่ือมต่อ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน
ระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในบริเวณ  โดยเฉพาะระบบการสัญจรของยานยนต์เป็น
องค์ประกอบเบื้องต้นท่ีส าคัญมากอย่างหนึ่งในการสร้างโครงร่างของผังการใช้ท่ีดิน ระบบดังกล่าวนี้ 
เป็นตัวสร้างลาดับช้ันของการไหลหรือการเปล่ียนแปลงขนาดจากถนนส าคัญ  มาสู่ถนนย่อยภายใน
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บริเวณโครงการ และเป็นตัวเช่ือมระบบการสัญจรนอกบริเวณ รูปลักษณ์ของการสัญจรในตัวบริเวณ
ต้องสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการมองในขณะมุ่งเข้าสู่อาคารหรือจุดต่างๆและจะต้องมีความสัมพันธ์
เป็นอย่างดีกับอาคารหรือบริเวณกิจกรรมการหย่อนใจท่ีมีอยู่ในบริเวณนั้นด้วยข้อท่ีนักวางผังบริเวณ
ทุกคนจะต้องเอาใจใส่ ได้แก ่การจัดระบบการสัญจรของยานยนต์ ทางสัญจรของทุกคน และท่ีจอดรถ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.10.1 การจัดรูปการสัญจรยวดยาน  
ในการจัดรูปแบบการสัญจรยวดยานในบริเวณ จะต้องพิจารณาแบบเผ่ือเลือกหลายๆแบบ เพื่อให้ได้
ทางแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด ท้ังในแง่ของความคล่องตัว และในแง่ของความกลมกลืนด้านสุนทรียภาพ 
ตัวอย่างเช่น การจัดแนวถนนจะต้องปรับให้เข้ากับลักษณะความลุ่มดอนท่ีมีอยู่เดิมของบริเวณให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ นอกจากนี้ควรใช้ทิวทัศน์และรูปโฉมท่ีเด่นของบริเวณมาเป็นข้อค านึงในการวาง
แนวถนนด้วย ไม่ควรให้สายตาของผู้เข้าบริเวณคลาดไปจากอาคาร  และควรเน้นมุมมองตรงไปท่ี
ทางเข้าอาคารเป็นส าคัญ หรือถ้าบริเวณเช่ือมต่อระหว่างถนนกับอาคาร ก าแพง ทางเดิน หรือต้นไม้มี
ไม่เพียงพอ จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านกายภาพและทางด้านการมองระยะห่างน้อยท่ีสุดระหว่าง
บริเวณดาดพื้นแข็งกับต้นไม้เดิมจะต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร แต่อาจผันแปรได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของ
ต้นไม้และสภาพของบริเวณ ถ้าไม่เว้นระยะห่างให้เพียงพอต้นไม้อาจตายได้ เนื่องจากการเปล่ียนแปล
สภาพบริเวณท่ีทาขึ้นใหม่ มักท าให้ต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ไม่สามารถปรับตัวเองได้ ดังนั้น
การจัดรูปแบบการสัญจรยวดยาน เป็นการจัดรูปแบบเส้นทางการสัญจรภายในพื้นท่ีสวนสาธารณะ 
โดยค านึงถึงลักษณะของพื้นท่ี เช่น ความลาดเอียงของพื้นท่ี ความลุ่มดอนของพื้นท่ี ระยะห่างระหว่าง
ไม้ยืนต้นกับบริเวณดาดแข็งจะต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ซึ่งเป็นระยะท่ีต้นไม้สามารถปรับสภาพได้ 
 2.10.2 การจัดรูปการสัญจรเดินเท้า  
รูปของทางสัญจรเดินเท้านับเป็นตัวเช่ือมโยงส าคัญมากอันดับหนึ่ง ในการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ ใน
บริเวณเข้าด้วยกัน และอาจเป็นโครงหลักส าคัญ โดยพฤติกรรมแล้วคนส่วนใหญ่จะเดินในทางท่ีตรง
ท่ีสุด ดังนั้น ถ้าจะนาทางเท้าให้มีลักษณะสวยงามและมีความน่าสนใจด้วยแล้ว ทางเท้านั้นก็มักจะยาว
ขึ้น แต่ถ้าทาทางเดินเท้าท่ีอ้อมวกวนมากเกินไป คนจะไม่เดินตามทางแต่จะเดินลัด ซึ่งก็มักจะปรากฏ
ทางเดินใหม่ข้ึนเอง ความกว้างของทางเท้าหรือลานในระบบการสัญจรทางเท้า ขึ้นอยู่กับความจุ ขนาด
และความสัมพันธ์กับองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆแม้ว่าขนาดกว้าง  1.50 เมตรจะถือเป็นความ
กว้างที่เฉลี่ยเหมาะสมโดยทั่วไป  แต่ทางเดินเท้าบางตอนที่มีคนมากๆอาจต้องกว้างระหว่าง  
2.40 - 3.60 เมตร ได้ (เดชา บุญค้ า, 2557) 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงมาตรฐานขนาดสะพาน  ทางจักรยาน และทางเดินเท้า 

องค์ประกอบ ต่ าสุดหรือสูงสุด(เมตร) ท่ีเหมาะสม(เมตร) 
ความกว้างสุทธิ 
ช่องเดียว 
ช่องคู่ 
มากกว่า 2 ช่อง 
ระยะปลอดส่ิงกีดขวาง 
ทางสูงจากพื้น 

 
1.10 ต่ าสุด 
2.20 ต่ าสุด 
 
 
2.50 ต่ าสุด 

 
1.20 หรือมากกว่า 
2.40 หรือมากกว่า 
 
 
2.90 
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ตารางที่ 2.1 แสดงมาตรฐานขนาดสะพาน ทางจักรยาน และทางเดินเท้า  (ต่อ) 
องค์ประกอบ ต่ าสุดหรือสูงสุด(เมตร) ท่ีเหมาะสม(เมตร) 

ทางราบจากขอบทาง 
ความลาด 

 
ความลาดข้าง 

 
ความเร็วออกแบบ 
(จักรยาน) 
 
รัศมีความโค้ง (จักรยาน) 
ระยะสายตา 
 
ความกว้างสุทธิ      
ช่องเดียว 
ช่องคู่ 
มากกว่า2ช่อง 
ระยะปลอดส่ิงกีดขวาง 
ทางสูงจากพื้น 
ทางราบจากขอบทาง 
ความลาด 
 
ความลาดข้าง 
ความเร็วออกแบบ 
(จักรยาน) 
รัศมีความโค้ง (จักรยาน) 
ระยะสายตา 

0.30 ต่ าสุด 
10 เปอร์เซ็นต์แต่ไม่เกินระยะ 
15 เมตร 
20 เปอร์เซ็นต์ ต่ า สุด ณ ทาง
โค้ง 
16 กม./ชม.ต่ าสุด 
 
 
4.60 ต่ าสุด ปันแปร 
ความลาดความเร็วค านวณ 
จากสูตรเหมาะสม 
 
0.90 ต่ าสุด 
1.80 ต่ าสุด 
 
 
2.15 ต่ าสุด 
0.30 ต่ าสุด 
15 เปอร์เซ็นต์มากสุด 
 
 
 
 
ให้มากท่ีสุดเพื่อหลีกเล่ียงการ
ชน 

0.60 
5 เปอร์เซ็นต์แต่ 
ไม่เกินระยะ 90 เมตร 
ค านวณจากสูตรระยะ 
หนีศูนย์ 
24 กม./ชม. 
32 กม./ชม. ขาลงเนินระยะ
ยาว 
ค านวณจากสูตรท่ีเหมาะสม 
 
 
 
1.20 หรือมากกว่า 
2.15 หรือมากกว่า 

 
 

2.45 

0.45 หรือมากกว่า 

5 เปอร์เซ็นต์แต่ 

  
 
 
 
ให้มากท่ีสุดเพื่อ 
หลีกเล่ียงการชน 

 
ดังนั้น การจัดรูปการสัญจรทางเดินเท้า ขนาดความกว้างของทางเท้า จะต้องค านึงถึงระยะท่ี

เหมาะสมท่ีสุดกับจานวนผู้ใช้ภายในพื้นท่ีสาธารณะ การจัดรูปแบบการสัญจรให้เช่ือมโยงกับกิจกรรม
เข้าด้วยกันภายในพื้นท่ี การออกแบบเส้นทางการสัญจร โดยค านึงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นส าคัญ  

 
2.11 กรณีศึกษา 
 2.11.1 กรณีศึกษาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรฟาร์มโชคชัย สถานท่ีต้ัง ริมถนนมิตรภาพ อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 159 กิโลเมตร 

ฟาร์มโชคชัย มีพื้นท่ีกว้างถึง 2,000 ไร่ มีการจัดการท่ีดีท่ีสุด ภายในฟาร์มมีทัศนียภาพ
สวยงาม เป็นทุ่งหญ้ากว้างไกล มีทิวเขาเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบายตลอดปี ภายในพื้นท่ีแบ่งเป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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ฟาร์มต่างๆ เช่น ฟาร์มม้าแข่ง ฟาร์มสุนัข ฟาร์มนกสวยงาม ฟาร์มโคนมเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
เกษตร นักท่องเท่ียวสามารถชมการแสดงความสามารถของคาวบอย คาวบอยขี่ม้า การต้อนสัตว์ 
ด้านหน้าหน้าทางเข้าเป็น ร้านอาหารโชคชัยและพิพิธภัณฑ์ (ฟาร์มโชคชัย กิจกรรมภายในฟาร์มโชคชัย 
สืบค้นจาก https://www.farmchokchai.com, 2560) 

 
ภาพที่ 2.23 นั่งรถชมพื้นท่ีในฟาร์มโชคชัย 

 

 
ภาพที่ 2.24 การแสดงความสามารถของคาวบอย 
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ภาพที่ 2.25 กิจกรรมข่ีม้าในฟาร์มโชคชัย 

 

 
ภาพที่ 2.26 กิจกรรมรีดนมวัวในฟาร์มโชคชัย 
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ภาพที่ 2.27 ให้อาหารสัตว์เค้ียวเอื้องขนาดเล็ก 
 

 
ภาพที่ 2.28 พิพิธภัณฑ์และสินค้าของฟาร์มโชคชัย 

 
 สรุปพื้นท่ีโครงการสามารถจัดรูปแบบกิจกรรมได้คล้ายกับกรณีศึกษาจากฟาร์มโชคชัย ซึ่ง
ศักยภาพในพื้นท่ีโครงการสามารถน ามาจัดรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้ 
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2.11.2 กรณีศึกษาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรคอโรฟิลล์ฟาร์ม สถานท่ีต้ัง 117 ถนนราชบุรี - ผาปก 
ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

โคโรฟิลด์ มีพื้นท่ีท้ังหมด 104 ไร่ ใช้สอยแต่ละพื้นท่ีอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วยโซน
ร้านอาหารและร้านจ าหน่ายสินค้าอยู่ทางด้านหน้า ถัดออกไปด้านข้างเป็นบริเวณเพาะปลูกบนพื้นท่ี
โล่งกว้าง รวมไปถึงกรีนเฮาส์หลังใหญ่ ส่วนบริเวณด้านหลังเป็นพื้นท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นมุมพักผ่อน
โครงสร้างอาคารต่าง ๆ ภายในฟาร์ม ออกแบบและตกแต่งแบบ สไตล์มินิมอลกับแปลงพืชผักสีเขียว 
เน้นความเรียบง่าย ใช้โทนสีขาว ดูสว่าง สะอาด สบายตา ตกแต่งอย่างมี Detail ด้วย Furniture ไม้ 
และไม้ประดับ เช่น บอนไซ แคทตัส ฯลฯ ให้ความรู้สึกสดช่ืน ผ่อนคลาย ได้ใกล้ชิดธรรมชาติได้เข้าถึง
การเกษตรแบบใกล้ชิด ต้ังแต่เริ่มเพาะพันธุ์ลงดินไปจนถึงการแปรรูปผลิตเป็นสินค้าหลากหลาย          
(Coro Field โคโรฟิลด์  ฟาร์มสไตล์ญี่ปุ่นแห่ งแรกในเมืองไทย จังหวัดราชบุรี  สืบค้นจาก 
www.https://travel.mthai.com, 2560)  

 

 

ภาพที่ 2.29 Coro Cafe อาหารทุกเมนูจะใช้วัตถุดิบจากฟาร์มเป็นหลัก เช่น ผักสลัด 
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ภาพที่ 2.30 Coro Market โซนนี้เป็นตลาดรวมผลผลิตและสินค้าของ Coro Field 
 

 

ภาพที ่2.31 Coro House เรียนรู้การเพาะปลูกและเทคนิคการดูแลให้พืชให้มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
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ภาพที ่2.32 Coro Garden พื้นท่ีกิจกรรมการปลูกและเก็บผลผลิตด้วยตนเอง 
 

 

ภาพที ่2.33 Coro Me เลือกต้นไม้ต้น ออกแบบตกแต่งต้นไม้ตามสไตล์ของเรา 
 
 สรุปได้จากกรณีศึกษาโคโลฟิลฟาร์ม ซึ่งน าเป็นตัวอย่างในการแบ่งส่วนพื้นท่ีและแบ่ง
กิจกรรมได้ต่างๆได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 



บทที่ 3 
การศึกษา และวเิคราะหข์้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 
ในการออกแบบพื้นท่ีโครงการมีความจ าเป็นอย่างมากในการท่ีต้องท าการศึกษาวิเคราะห์

ข้อมูลด้านพื้นท่ีประกอยด้วย ปัจจัยทางธรรมชาติ ปัจจัยด้านสุนทรียภาพ ลักษณะทางกายภาพ ของ
โครงการและในการออกแบบการเรื่องเท่ียวเชิงเกษตรด้วยแล้วในการศึกษาต้องศึกษาถึงพฤติกรรม
และความต้องการของผู้ใช้โครงการเป็นส่ิงส าคัญด้วย เพื่อสรุปลักษณะพื้นท่ีหาศักยภาพของพื้นท่ีและ
กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้โครงการอย่างแท้จริง 

 
3.1 การศึกษาท่ีต้ังของจังหวัดปทุมธานี 
 3.1.1 ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี 
  3.1.1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี 

 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : https://www.it-gateways.com/charoenvej/Patumtani/symbolpatumtani.htm 
 
 จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับต้ังแต่รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ. 2202 มังนันทมิตร ได้กวาดต้อน
ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภายจากศึกพม่า เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวกรุงเทพวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านสามโคกต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
แห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งท่ี 2 พระองค์ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังบ้านเรือนท่ีบ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้า
นภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ชาว+มอญบางส่วนต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน 
จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็นเมืองสามโคก ในเวลาต่อมา (ประวัติความเป็นมาของจังหวัด
ปทุมธานี แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี, 2557) 

 
 

https://www.it-gateways.com/charoenvej/Patumtani/symbolpatumtani.htm
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3.1.1.2 ท่ีต้ังของจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีต้ังอยู่ในภาคกลางประมาณเส้น
รุ้งท่ี 14 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 
2.30 เมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร่ ห่าง
จากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)เป็น
ระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร 

  3.1.1.3 อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ       ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ทิศใต้           ติดกับจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 
   ทิศตะวันตก   ติดกับจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ศูนย์รังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

แสดง : ท่ีต้ังจังหวัดปทุมธานี ภาพที่ 3.2 
สัญลักษณ์ : 
                              
   การเช่ือมโยง                          ขอบเขต 
    

3.1.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่น้ า
โดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้
พื้นท่ีของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝ่ังขวาของแม่น้ า
เจ้าพระยาได้แก่ พื้นท่ีในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้วกับพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก 
กับฝ่ังตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝ่ังซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นท่ีอ าเภอเมืองบางส่วน 
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อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคก 
โดยปกติระดับน้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึ้นเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ า
ท่วมในบริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว่าง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ี
ฝ่ังขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้นเนื่องจากประกอบด้วย
คลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมปริมาณน้ าได้ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัย
มีน้อยกว่า   

3.1.1.5 สภาพดินโดยท่ัวไปพื้นท่ีโครงการ ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดิน
เป็นเปรี้ยวปานกลางถึงกรดจัดมี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะของดินภายในพื้นท่ีสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดินนาดี มีพื้นท่ีประมาณ ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาท่ีมีสภาพเป็นกรดจัดมีพื้นท่ี
ประมาณร้อยละ70 เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวท าให้การระบายน้ าไม่ดี และการไหล่บ่าของ
น้ าบนผิวดินช้า ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวท าให้ไม่เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ าซึ่งต้องมี
การปรับปรุง โดยการใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตขึ้น 
  3.1.1.6 แหล่งน้ า แหล่งน้ าท่ีส าคัญของจังหวัดปทุมธานี นอกจากแม่น้ าเจ้าพระยา
แล้วยังมีระบบคลองส่งน้ าชลประทาน และคลองธรรมชาติ เช่น คลองควาย คลองเชียงรากน้อย คลอง
บางเตย คลองบางโพธิ์ คลองแม่น้ าอ้อม คลองบางหลวง คลองหกวา คลองรังสิตประยูรศักด์ิและ
คลองระพีพัฒน์ เป็นต้น ซึ่งรับน้ าจากแม่น้ าป่าสักเข่ือนพระรามหกนอกจากแหล่งน้ าต่างๆแล้ว จังหวัด
ปทุมธานี ยังเป็นจุดสูบน้ าดิบจากแม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อน าน้ าดิบมาผลิตน้ าประปา ให้บริการในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวันออก โดยมีสถานีสูบน้ าบริเวณตอนล่างของปากคลองอ้อม ต าบลบ้านกระ
แซง อ าเภอเมืองปทุมธานี เพื่อส่งน้ าตามคลองส่งน้ าตามคลองส่งน้ าดิบไปยังโรงกรองน้ าท่ีบางเขน 
สวนเสน และเพื่อป้องกันการเส่ือมโทรมของคุณภาพน้ าท่ีจะน ามาผลิตเป็นประปา 
 
3.2 ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนท่ีโครงการ 
 3.2.1 ท่ีต้ังและอาณาเขตติดต่อพื้นท่ี 
  3.2.1.1 ท่ีต้ังโครงการ 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต 
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีพื้นท่ีรวมท้ังหมด 125 ไร่ หรือ 20,000 ตาราง
เมตร สภาพพื้นท่ีท่ัวไปเส่ือมโทรมบางพื้นท่ีสาธารณูปโภคช ารุดเสียหายและปล่อยรกร้าง 
  3.2.1.2 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดกับอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 
   ทิศใต้ ติดกับวิทายาลัยการแพทย์แผนไทย 
   ทิศตะวันออก ติดกับคอนโดอาคารพาณิชย์ 
   ทิศตะวันตก ติดกับเส้นทางสัญจรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ 
ท่ีต้ัง ลักษณะพื้นท่ี 

 

 
 

 
ทิศเหนือ ติดกับอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 
มีลานพักผ่อนและพรรณไม้เดิมรอบบริเวณ
และเป็นพื้นท่ีโล่ง 

 

 
 

 
ทิศใต้ ติดกับอาคารวิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทยลักษณะพื้นท่ีมีพรรณไม้เดิมและมีลาน
จอดรด 

 

 
 

 
ทิศตะวันออก ติดกับพื้นท่ีก่อสร้างและ
คอนโดอาคารพาณิชย์ 

 

 

 
ทิศตะวันตก ติดกับเส้นทางสัญจรภายใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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 3.2.2 การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ 
  ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ศูนย์รังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สามารถเข้าถึงพื้นท่ีโครงการได้หลาย
ทาง ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 
  3.2.2.1 โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเข้าถึงได้หลายเส้นทาง เช่น มาจากทางดอน
เมอืงโดยใช้ถนนพหลโยธินขาออก จนมาถึงปากเมืองเอกให้เล้ียวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน 87 ขับต่อไป
เรื่อยๆพื้นท่ีโครงการจะต้ังอยู่ทางขวามือ ติดกับสถานีบริการน้ ามันปตท. 
  3.2.2.2 โดยรถโดยสารประจ าทาง สายต่างๆดังนี้ 
   1) สาย 538 (คลองหก - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) 

2) สาย 187 (คลองสาม - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) 
3) สาย 29 (รังสิต - หัวล าโพง) 

   4) สาย 39 (รังสิตไป - ม.เกษตร) 
   5) ปอ.29 (ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - หัวล าโพง) 

6) ปอ.39 (ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - สนามหลวง) 
  3.2.2.3 โดยรถรับจ้าง ดังนี้ 
   1) รถยนต์สองแถวรับจ้าง ปากทางเมืองเอก 
   2) รถจักยานยนต์รับจ้างปากทางเมืองเอก 

สามารถเข้าถึงพื้นท่ีโครงการแล้วต่อรถรางภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ไปยังพื้นท่ีโครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ศูนย์รังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

แสดง : ท่ีต้ังคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาพที่ 3.3 
สัญลักษณ์ : 
                              
   การเช่ือมโยง                          ขอบเขต 
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เรื่อง : โครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ศูนย์รังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

แสดง : การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที่ 3.4 
สัญลักษณ์ : 
                        
                  ขอบเขตพื้นท่ี 
    
                  รถประจ าทาง 
                  รถส่วนตัว 
                  รถรับจ้าง 
                   
 

 
 

 
 
 

 
3.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

พื้นท่ีโครงการต้ังอยู่ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย จาก
การศึกษาลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดปทุมธานีในปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 

3.2.3.1 อุณหภูมิในป ีพ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 
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อุณหภูมเิฉล่ียจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 29.60 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมเฉล่ีย 31.94 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ าสุดเดือนในเดือนมกราคมเฉล่ีย 26.32 องศาเซลเซียส 

 

 
แผนภูมิที่ 3.1 แสดงสถิติอุณหภูมใินป ีพ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 
 

3.2.3.2 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559  
ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียจากเดือนมกราคมถึงธันวาคม คือ ร้อยละ 65.21 
ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนกรกฎาคม คือ ร้อยละ 74.60 
ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุดในเดือนธันวาคม คือ ร้อยละ 55.0 
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แผนภูมิที่ 3.2 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์ในป ีพ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 

 
3.2.3.3 ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559  

ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียเดือนมกราคมถึงธันวาคม คือ 96.59 มิลลิเมตร  
ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียสูงสุดในเดือนกันยายน คือ 313.68 มิลลิเมตร  
ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียต่ าสุดในเดือนธันวาคม คือ 0.54 มิลลิเมตร 

 
แผนภูมิที่ 3.3 แสดงปริมาณน้ าฝนในป ีพ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 
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3.2.3.4 ความเร็วลมเฉล่ียในป ีพ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
ความเร็วลมเฉล่ียจากเดือนมกราคมถึงธันวาคม คือ 8.88 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  
ความเร็วลมเฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคม คือ 12.76 กิโลเมตร/ ช่ัวโมง  
ความเร็วลมต่ าสุดในช่วงเดือนมกราคม คือ 4.6 กิโลเมตร/ ช่ัวโมง 

แผนภูมิที่ 3.4 แสดงความเร็วลมในป ีพ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 
 
  3.2.3.5 ปริมาณแสงแดดเฉล่ีย พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 

ปริมาณแสงแดดเฉล่ียเดือนมกราคมถึงธันวาคม คือ 5.96 ช่ัวโมง/วัน 
ปริมาณแสงแดดเฉล่ียสูงสุดเดือนกุมภาพันธ์ คือ 7.44 ช่ัวโมง/วัน 
ปริมาณแสงแดดเฉล่ียต่ าสุดเดือนกรกฎาคมและกันยายน คือ 3.44 ช่ัวโมง/วัน 

แผนภูมิที่ 3.5 แสดงปริมาณแสงแดดในป ีพ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 
 

สภาพภูมิอากาศมีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์มาโดยตลอด ในประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมามนุษย์มัก
เฝ้าดูและเรียนรู้ลักษณะอากาศเรียนรู้วิถีทางท่ีสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
เรียนรู้ท่ีจะใช้ประโยชน์ จากสภาพภูมิอากาศแบบหนึ่ง และหลีกเล่ียงจากสภาพภูมิอากาศแบบหนึ่งท่ี
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ไม่เอื้ออ านวยให้เกิดประโยชน์ เพื่อท่ีจะสามารถจัดการกับชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละ
สภาพอากาศ เช่นการท าการเกษตรและการเดินทาง เป็นต้น ข้อมูลภูมิอากาศในปัจจุบันจึงนับมี
ประโยชน์ต่อมนุษย ์

สรุป ในการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ ในปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิ ทัศน์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ดังนี้  
 ด้านการเกษตร ข้อมูลสภาพภูมิอากาศมีประโยชน์อย่างมากทางด้านการเกษตร เช่น การ
วางแผนการเพาะปลูก การคัดเลือกพันธุ์ การวางแผนการปราบศัตรูพืช หรือการวางแผนการใช้ท่ีดิน 
อาจกล่าวได้ว่าข้อมูลภูมิอากาศ เกือบท้ังหมดมีประโยชน์ต่อการเกษตรท้ังส้ิน เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพัทธ์ ฝน การระเหยของน้ า ความเข้มและความยาวนานของแสงแดด และลม 
 ด้านการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวหรือการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อคลายความเครียดจากการ
ท างานถือเป็นกิจกรรม ส าคัญประการหนึ่งของมนุษย์ในปัจจุบันดังนั้นการทราบข้อมูลภูมิอากาศของ
แหล่งท่องเท่ียวในแต่ละฤดูกาล จึงนับเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อให้การเดินทางท่องเท่ียวเป็นไปอย่าง
ปลอดภัย รวมท้ังยังมีส่วนช่วยในการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับนักท่องเท่ียวท่องเท่ียวในแต่ละครั้ง
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ศูนย์รังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

แสดง : สภาพภูมิอากาศ ภาพที่ 3.5 
สัญลักษณ์ :  
                        
                    แสงแดด                  Zone A 
 
                    ลมร้อน                   Zone B 
 
                    ลมหนาว                 Zone C 
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3.2.4 พืชพรรณเดิม 
ลักษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ แบ่งตามโซน ในส่วนของZone A พืชพรรณ

ท่ีพบในพื้นท่ี มีท้ังไม้พุ่มไม้ยืนต้น พืชท่ีเป็นสมุทรไพร และไม้ผล Zone B พืชพรรณท่ีพบในพื้นท่ี มีท้ัง
ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มหางจ้ิงจอก จามจุรี ไผ่เล้ียง เป็นต้น Zone C พืชพรรณท่ีพบในพื้นท่ี มี
ท้ังไม้พุ่มและไม้ยืนต้น ได้แก่ โพธิ์ ประดู่ หูกระจง เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลของโครงการ พบว่ า 
ภายในพื้นท่ีโครงการต้องมีการปรับเปล่ียนไม้บางชนิดและเพิ่มพรรณไม้ท่ีให้ร่มเงาในบางพื้นท่ี ท่ีมีอยู่
ภายในโครงการให้เหมาะกับกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ภายในพื้นท่ีโครงการ  

 
ตารางที่ 3.2 ลักษณะพืชพรรณเดิม Zone A  

พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณ ประเภทพืชพรรณ ข้อจ ากัด 
จามจุร ี
 
 
เต่าร้าง 
 
 
 
ส าโรง 
 
 
 
พะยอม 
 
 
เลี่ยน 
 
 
บุนนาค 
 
 
 
แก้ว 
 
 
 
บัวสวรรค ์
 
 
 
 

ไม้ขนาดใหญ่สูง 15 - 25 เมตรมี
กิ่งก้านสาขามาก มีใบขนาดเล็ก มีดอกสี
ชมพู มีผลเป็นฝัก เมล็ดแข็ง 
ปาล์มชนิดแตกกอสูง 3 - 12 เมตร ใบเรียง
เวียนสลับ ใบประกอบแบบขนาน 2 ชั้นออก
ดอกเป็นช่อตามล าต้น เมล็ดออกเป็นฝัก
กลม เรียงเป็นแถว 
ไม้ขนาดใหญ่สูง 30 เมตร กิ่งก้านกางแผ่
ออก ใบเรียงเวียนจากจุดเดียว ดอกสีแดง 
ผลแห้งแตกรูปไต เปลือกแข็งเหมือนไม้ สี
แดงปนน้ าตาล 
ไม้ขนาดกลางถึงใหญ่สูง 15 - 30 เมตร 
เปลือกสีเทา ใบเด่ียวออกสลับ ดอกสีขาว
กลิ่นหอม 
ไม้ขนาดใหญ่สูง 10 - 20 เมตร ใบประกอบ
แบบแขนกสองชั้น ดอกสีชมพู ดอกขาว ผล
มีสีเหลืองอ่อน 
ไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง 15 - 30 
เมตร ไม้เน้ือแข็ง กิ่งก้านเรียวเล็ก พุ่มทึบ
และแคบ เป็นใบเด่ียว ดอกสีขาวปนเหลือง
อ่อน ผลเป็นรูปไข่แข็งมาก 
ไม้ขนาดเล็ก มีความสูง 5 - 10 เมตร กิ่ง
ก้านของทรงพุ่มไม่ค่อยเป็นระเบียบ ดอก
เป็นช่อใหญ่ช่อสั้นออกตามปลายกิ่งหรือยอด 
ดอกสีขาว กลิ่นหอม ดอกบาน ผลรูปไข่  
ไม้ขนาดเล็ก สูง 2 - 5 เมตร เปลือกต้นสี
น้ าตาลเข้ม เป็นใบเด่ียวรูปหอก กลีบดอก
หนา ดอกคล้ายดอกบัวหลวง  ผลบัวสวรรค์
มีลักษณะคล้ายรูประฆังคว่ าขนาด 

ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น  
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 

ไม้ผลัดใบโตเร็ว เป็นไม้ไม่
สู้แข็ง ผุง่าย 
 
ยางอันตรายเพราะหาก
โดนยางจะคันเกิดผื่นแดง 
 
ดอกมีกลิ่นเหม็นมากควร
ปลูกให้ไกลที่พักอาศัยและ
ทางเดินในสวนควรอยู่
เหนือลม 
พะยอมชอบข้ึนในภูมิ 
อากาศที่ร้อนและมีความ
ชุ่มชื้นค่อนข้างมา 
 
ต้องการแสงแดดจัด ชอบ
ดินร่วน มีความชุ่มชื้น  
 
ต้องการแสงแดดจัด เป็น
ไม้ยืนต้นที่โตช้า 
 
 
การขยายตัวของรากแน่น
เกินไปท าให้ดินปลูกเดิม
เสื่อมสภาพไป 
 
ชอบแดดร าไรถึงแดดจัด 
ต้องดูแลรดน้ า พรวนดิน
เป็นประจ า 

 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%87/
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ตารางที่ 3.2 ลักษณะพืชพรรณเดิม Zone A  (ต่อ) 
พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณ ประเภทพืชพรรณ ข้อจ ากัด 

ตีนเป็ดน้ า 
 
 
อินทนิลน้ า 
 
 
 
มะขาม 
 
 
พิลังกาสา 
 
 
ข้ีเหล็ก 
 
 
หว้า 
 
 
 
มะรุม 
 
 
พลับพลึง 
 
 
ตะไคร ้
 
 
บอน 
 
 
ล าเจียก 
 

ไม้ขนาดเล็กสูง 5 - 15 เมตร ใบเป็นรู
ปรียาว  ดอกย่อยเป็นสีขาว ผลเป็นรูปทรง
กลม ผลอ่อนเป็นสีเขียว ผลแก่สีแดง 
ไม้ใหญ่ สูงประมาณ 10 - 25 เมตร ใบ
เป็นใบเด่ียว เรียงตัวแบบตรงข้ามกัน ดอก
ออกเป็นช่อแบบเป็นกลุ่มย่อย สีม่วงสด 
หรือม่วงปนชมพู  
ไม้ขนาดใหญ่สูงประมาณ 15 - 20 เมตร 
ใบมนมีสีเขียวแก่ ดอกออกเป็นช่อเล็ก อยู่
ตามบริเวณปลายกิ่ง ผลฝักใหญ่แบน  
ไมข้นาดเล็ก สูง 4 - 10 เมตร ใบเด่ียว 
เรียงสลับกัน ดอกสีขาวแกมชมพู ก้านช่อ
ดอกยาว ผลอ่อนสีแดง เมื่อสุกมีสีม่วงเข้ม 
ไม้ขนาดเล็ก สูง 8 - 15 เมตร ใบประกอบ
เป็นแบบขนนก ดอกจะบานจากโคนช่อไป
ยังปลายช่อ  ผลเป็นฝักแบนยาวมีสีคล้ า 
ไม้ขนาดใหญ่สูง 10 - 35 เมตร ใบเด่ียว 
ออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี ดอกช่อสีขาว
หรือสีเหลืองอ่อน ผลเป็นผลสด รูปรีแกม
รูปไข่ ฉ่ าน้ า มีสีม่วงด า 
ไม้ขนาดเล็ก สูง 3 - 4 เมตร ใบเป็นแบบ
ขนนก ดอกออกเป็นช่อสีขาว ฝักแก่ผิว
เปลือกเป็นสีน้ าตาล  
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 0.5 เมตร 
ใบเด่ียว  เรียงเวียนสลับถ่ีรอบต้น ดอกสี
ขาวมีกลิ่นหอมอ่อนผลแห้งแตก 
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 1 เมตร ล า
ของต้นจะถูกห่อหุ้มไปด้วยกาบใบโดยรอบ 
ใบยาวแคบเส้นใบขนานกับก้านใบ 
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 0.50 - 
0.80 เมตร ลักษณะใบ สีสันสวยงาม ดอก
มีสีขาวหรือสีชมพู รังไข่ใต้วงกลีบ  
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 5 - 6 เมตร 
ใบเป็นใบ ออกเรียงสลับเวียนรอบกิ่งที่
ปลายกิ่ง ดอกอยู่กลางล าต้น ผลรวมคล้าย
ผลสับปะรด 
 

ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้พุ่ม 
 
 
ไม้พุ่ม 
 
 
ไม่พุ่ม 
 
 
ไม้ยืนต้น 

 
 
 

ยางจากต้น ใบ ผล และ
เน้ือในผลมีพิษเป็น
อันตราย 
ล าต้นขนาดเล็กมีการคด
งอไม่ตรง 
 
 
ต้นขนาดใหญ่ มีอายุยืน 
แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่ม
ทรงกลมแน่น 
ชอบดินทรายหรือดิน
เหนียว แต่ไม่ชอบดินแฉะ 
 
ใบร่วงไม้ต้องมีการเก็บ
กวาดอยู่บ่อย 
 
เป็นไม้ยืนต้นที่ชอบน้ า 
เมื่อออกผล ท าให้ต้องท า
ความสะอาดรอบบริเวณ
ต้นอยู่บ่อย 
กิ่งก้านโปร่งไม่บงัแสงแดด
ไม่ร่มรื่น 
 
มียางคัน เป็นอันตรายต่อ
ผู้ที่โดน  
 
ขอบใบมีขนาดคม อาจ
บาดผิวหนังผู้ที่เดินเข้าไป
ใกล้ได้ 
เมื่อถูกยางท าให้เกิดความ
คัน 
 
ขอบใบเป็นหนามแหลม
อาจท าให้บาดเจ็บเมื่อโดน
หนาม 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
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ตารางที่ 3.2 ลักษณะพืชพรรณเดิม Zone A  (ต่อ) 
พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณ ประเภทพืชพรรณ ข้อจ ากัด 

เม่า 
 
 
มะตาด 
 
 
พิกุล 
 
 
ไข่เน่า 
 

 

กล้วย 

 

 
หมากเขียว 
 
 
งิ้ว 
 
 
 
มะดัน 
 
 
จ าปา 
 
 
 
หม่อน 

ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 2 - 15 
เมตร ใบมีลักษณะป้อม ปลายใบแหลม 
ดอกมีลักษณะสีครีม ดอกเป็นช่อยาว 
ไม้ขนาดกลางสูงประมาณ15 - 20 เมตร 
เส้นใบเห็นเด่นชัด ดอกมีขนาดใหญ่ 5กลีบ 
สีขาว ลกลมมีขนาดใหญ่ สีเหลือง 
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 10 - 25 
เมตร  ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ รูปร ีดอกสี
ขาว เมื่อใกล้หล่นสีเหลืองอมน้ าตาล  
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 10 - 25 
เมตร ใบประกอบแบบน้ิวมือ อยู่เรียงตรง
ข้ามสลับต้ังฉาก ดอกมีสีม่วงอ่อนขนาด
เล็กและมีกลิ่นหอม ผลมีลักษณะเป็นรูปไข่ 
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 2 - 5 เมตร 
ใบเป็นใบเด่ียวเกิดกระจายส่วนปลายของ
ล าต้นเวียนสลับ ช่อดอกท่ีมีการเจริญก็จะ
กลายเป็นผล 
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 3 - 6 เมตร 
ใบแบบขนนก ดอกเล็กสีเหลืองอมเขียว 
ผลเป็นลูกกลมเล็ก 
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 15 - 25 
เมตร มีหนามอยู่ทั่วล าต้นและกิ่ง ใบเป็น
ใบประกอบแบบน้ิวมือ ดอกเป็นดอกเด่ียว 
ออกตามปลายกิ่ง ผลมีลักษณะยาวร ี
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ  5-
10  เมตร ใบเด่ียวเรียงตรงกันข้ามใบรูป
หอก ผลสีเขียวเป็นผลเด่ียว  
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 15 - 30 
เมตร ใบเด่ียว รูปรีแกมขอบขนาน เป็น
ดอกเด่ียวสีเหลืองอมส้ม ออกตามซอก
ใบ  ผลย่อยค่อนข้างกลม  
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 3 - 7 เมตร 
ใบเป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลับ ดอกเป็นช่อ
ตามซอกใบและปลายยอด ผลเป็นผล
รวมอยู่ในกระจุกเดียวกัน สีม่วงแดงเข้ม 

ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น  
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 

ใบหนาทึบไม่โปร่งแสง 
ต้องคอยดูแลตัดแต่ง 
 
พออายุมากต้นจะโทรม 
ขอบแตกกิ่งที่โคนต้น
แล้วข้ึนหลายยอด 
ต้นพิกุลมีกิ่งเปาะ ดอก
ร่วงเยอะ 
 
ผลของต้นไม้ชนิดน้ีมี
กลิ่นเหม็น 
 
 
ยางของไม้ชนิดน้ีถ้าโดน
เสื้อผ้าอาจท าให้ท า
ความสะอาดยาก 
 
กิ่งก้านใบไม่มีความทึบ 
ไม่สามารถปลูกปิดบัง
สายตาได้ 
ล าต้นมีหนามอาจท าให้
ผู้ที่เข้าใกล้ได้รับ
อันตรายได้ 
 
ต้องคอยดูแลอย่างมาก
ไม่ให้ขาดน้ า 
 
ทรงพุ่มโปรง่ แตกกิ่ง
จ านวนมากท่ียอด ดอก
กลิ่นฉุน 
 
เจริญได้ดีต้ังแต่เขตอบ 
อุ่นถึงเขตร้อน ถ้า
อากาศหนาว จะหยุด
พักไม่เจริญเติบโต 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
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ตารางที่ 3.2 ลักษณะพืชพรรณเดิม Zone A (ต่อ) 
พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณ ประเภทพืชพรรณ ข้อจ ากัด 

ชมพู่ 
มะเหมี่ยว 
 
มะขวิด 
 
 
 
มหัศจรรย์ 
 
 
 
ปาล์มน้ ามัน 
 
 
มะยม 
 
 
 
สะเดา 
 
 
 
มะกรูด 
 
 
 
สมอ 
 
 
กระทิง 
 
 
มะเกลือ 
 
 
ชงโค 
 

ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 6 - 15 
เมตร ใบ รูปรีปลายใบแหลม ดอกชมพู่
มะเหมี่ยวออกเป็นช่อ  
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 15 - 25 
เมตร ใบออกเป็นช่อแบบข้อต่อเรียงสลับ 
ดอกรวมกันเป็นช่อสั้นสีขาวอมสีแดง ผลมี
ลักษณะกลมตัว เป็นผลแห้ง 
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 2 - 3 เมตร 
ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงไข่ โคนใบแหลม 
ดอกสีน้ าตาลขนาดเล็กมาก ผลสุกแก่จะมีสี
แดงสดใส 
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 20 เมตร 
ใบประกอบแบบรูปขนนก ต าแหน่งของทาง
ใบมีตาดอกหน่ึงตา ผลรูปไข่หรือรูปยาวรี 
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 3 - 10 เมตร 
ใบประกอบ แทงออกตามกิ่ง ดอกออกเป็น
ช่อ แทงออกตามกิ่ง และล าต้น ผลมี
ลักษณะเป็นพูเว้านูนรอบผล 
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 20 - 25 
เมตร ใบมีสีเขียวเข้มหนาทึบ เมื่ออ่อนมีสี
แดง ดอกเป็นช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ตาม
ง่ามใบ ผลจะคล้ายผลองุ่น  
ไม้ยืนต้นขนาดเล็กความสูงประมาณ 5 เมตร 
ใบรูปไข่ลักษณะคล้ายกับใบไม้สองใบต่อกัน
อยู่ ดอกสีขาว เกสรสีเหลือง ผลสีเขียวเข้ม
คล้ายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ 
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 10 - 15 
เมตร ใบมีรูปร่างรี โคนใบ และปลายใบมน 
ดอกเป็นช่อบนปลายกิ่งแขนง  
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 5 - 18 
เมตร ใบเด่ียวเรียงตรงข้ามแผ่นใบรูปขอบ
ขนานแกมรูปไข่ ดอกออกตามง่ามใบ  
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 10 - 30 
เมตร ใบเด่ียวรูปรีปลายใบแหลม ผลกลมผิว
เกลี้ยงสีเขียว 
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 15 เมตร 
ใบเด่ียวเรียงสลับ ดอกสีชมพูอมม่วง ช่อดอก
ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง 
 

ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้พุ่ม 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น  
 
 
 
ไม้พุ่ม 
 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้พุ่ม 
 

ผลของมันถ้าร่วงแล้วไม่
เก็บจะท าให้เน่าเสีย มี
กลิ่นเหม็น 
ยางของผลเหนียวมาก
ถ้าติดเสื้อผ้าหรือผิวหนัง
จะท าความสะอาดยาก 
 
เป็นไม้ทีช่อบความชื้นสูง
แต่ไม่ชอบแดดจัด 
 
ทะลายของไม้ชนิดน้ีอาจ
มีสัตว์มีพิษอาศัยอยู่ 
 
พุ่มโปร่งแสง ผลเมื่อร่วง
จะเยอะมาก ต้องคอย
ท าความสะอาด 
 
พอต้นอายุมากเปลือก
จะแตกเป็นแผ่นล่อน 
 
 
มีหนามตามล าต้น อาจ
เป็นอาจอันตราย เมื่อ
โดนต้น 
 
ทรงพุ่มของไม้ชนิดน้ี
ยอดกลมแผ่กว้างและ
ค่อนข้างทึบ 
พุ่มทึบไม่เป็นระเบียบ 
ล าต้นค่อนข้างสั้นและ
มักบิดแตกเป็นกิ่งใหญ่ 
เป็นทรงพุ่มไม่โปร่งแสง 
บดบังแสงให้กับพืช
พรรณอื่น 
 
รากของไม้ชนิดน้ีเมื่อแผ่
ออกไปจากสร้างความ
เสียหายให้อาคารได้ 
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ตารางที่ 3.2 ลักษณะพืชพรรณเดิม Zone A  (ต่อ) 
พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณ ประเภทพืชพรรณ ข้อจ ากัด 

น้อยหน่า 
 
 
ยางนา 
 
 
พญาไร้ใบ 
 
 
มะนาว 
 
 
ตะขบ 
 
 
เตยหอม 
 
 
ไทรย้อยใบ
แหลม 
 
 
ต้อยต่ิงฝรั่ง 
 
 

ไม้ยืนต้นขนาดเล็กความสูงประมาณ 2 - 4 
เมตร ใบเป็นรูปรีโคนใบแหลม ดอกมีสีเหลือ
งอมเขียว 
ไม้ขนาดใหญ่ความสูงประมาณ 40 - 50 
เมตร ใบเด่ียวเรียงเวียนสลับรูปรี ดอก
ออกเป็นช่อสั้นสีขาวอมชมพู ผลกลม 
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 2 - 4 เมตร 
ล าต้นสีเขียวอวบน้ า ดอกออกเป็นช่อตามข้อ
หรือปลายกิ่ง ผลรูปร่างยาว 
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 5 เมตร ใบ
ยาวเรียวเล็กน้อย คล้ายใบส้ม ดอกสีขาวอม
เหลือง ผลสีเขียว 
ไม้ยืนต้นขนาดเล็กความสูงประมาณ 5 - 10 
เมตร ใบเด่ียวเรียงสลับกันบนกิ่ง ดอก
ประกอบด้วยก้าน ผลดิบมีสีเขียว 
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 0.5 เมตร ใบ
หอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็น
มัน เส้นกลางใบเว้าลึก 
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 5 - 10 เมตร 
ใบรูปรีแกมรูปไข่ปลายแหลม ดอกเป็นช่อ
ตามซอกใบเกิดภายในฐานรองดอก ผลรูป
กลม 
ไม้ขนาดเล็กความสูงประมาณ 0.50 - 0.80 
เมตร  ใบเด่ียวออกเรียงตรง ดอกออกเป็น
ช่อ ผลมีเมล็ดลักษณะแบน 

 

ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้พุ่ม 
 
 
ไม้ยืนต้น  
 
 
ไม้พุ่ม 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้พุ่ม 
 

ล าต้นโปร่งแสง ไม่ใหร้่ม
เงา 
 
เมื่อต้นเจริญเติบโตสูง
มาก อาจหักโค่นได้ 
 
กิ่งหักเปราะง่าย มียาง
ท าให้เสื้อผ้าท าความ
สะอาดยาก 
มีหนามตามล าต้น อาจ
เป็นอาจอันตราย เมื่อ
ถูกหนาม 
แผ่กิ่งสาขามากท าให้ดู
แน่นทึบไม่น่ามอง 
 
โรคใบจุดด่างเป็นปัญหา
กับไม้ชนิดน้ีต้องคอย
ดูแลอยู่บ่อยครั้ง 
รากชอนไชท าลายโครง 
สร้างตัวอาคาร 
 
เมื่อเริ่มโตข้ึนกิ่งก้าน
ขยายไม่เป็นระเบียบ    
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ตารางที่ 3.2 ลักษณะพืชพรรณเดิม Zone B 
พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณ ประเภทพืชพรรณ ข้อจ ากัด 

ตะขบ 
 
 
จามจุร ี
 
 
ปาล์มหาง
จิ้งจอก 
 
 
มะฮอกกานี 
 
 
 
โพธ์ิ 
 
 
โมก 
 
 
ชมพู
พันธ์ุทิพย์ 
 
 
ปาล์มขวด 
 
 
ไผ่เลี้ยง 

ไม้ยืนต้นขนาดเล็กความสูงประมาณ 5 - 10 
เมตร ใบเด่ียวเรียงสลับกันบนกิ่ง ดอก
ประกอบด้วยก้าน ผลดิบมีสีเขียว 
ไม้ขนาดใหญ่สูง 15 - 25 เมตรมี
กิ่งก้านสาขามาก มีใบขนาดเล็ก มีดอกสี
ชมพู มีผลเป็นฝัก เมล็ดแข็ง 
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 15 เมตร 
ใบประกอบแบบขนนก ดอกเป็นช่อแบบช่อ
แยกแขนงใต้โคนกาบใบ ผลสดแบบมีเน้ือ
เมล็ดเดียว 

ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 15 - 25 
เมตร เป็นใบประกอบแบบขนนก ดอกสี
เหลืองอ่อนหรือเหลืองแกมเขียว ผลเด่ียว
ขนาดใหญ่กลมรูปไข่ 

ไม้ขนาดใหญ่ความสูงประมาณ 20 - 30 
เมตร ใบเด่ียวรูปหัวใจ ดอกเป็นช่อที่ซอกใบ 
ผลรวมรูปกลม 

ไม้กลางความสูงประมาณ 2 - 5 เมตร ใบรูป
รีหรือรูปใบหอก ดอกสีขาวออกเป็นช่อแบบ
ช่อกระจุก 

ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 15 - 25 
เมตร ใบประกอบรูปน้ิวมือ ใบย่อยห้าใบ สี
ชมพูอ่อน ชมพูสดและขาว กลางดอกสี
เหลือง ผลแห้งแตก เป็นฝักกลม 
ไม้ขนากกลางความสูงประมาณ 25 เมตร 
ใบประกอบแบบขนนก ดอกสีขาวครีมเป็น
มัน ผลสดแบบมีเน้ือเมล็ดเดียว 
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 15 เมตร 
ใบเด่ียวเรียงสลับสองแถวใบรูปหอกหนา
แข็งไม่แนบชิดล าต้น 
 

ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้พุ่ม 
 

แผ่กิ่งสาขามากท าให้ดู
แน่นทึบไม่น่ามอง 
 
ไม้ผลัดใบโตเร็ว เป็นไม้
ไมแ่ข็ง ผุง่าย 
 
ถ้าปลูกในสถานที่ที่ค่อน 
ข้างกว้าง ลักษณะใบจะ
ดูไม่เด่น  
 
ดอกไม่เด่น ผลแก่ถ้าร่วง
อาจเกิดอันตรายได้ 
 
 
มีน้ าขังอยู่ตามซอกใบท า
ให้เชื้อรามาก่อตัว 
 
โมกจะมีช่วงทิ้งใบอาจ
ไม่หนาทึบท าให้ดูไม่สวย 
งาม 
กิ่งก้านเปราะบางดอกท่ี
ร่วงตามพ้ืนเป็นจ านวน
มาก 
 
ใบใหญ่ เมื่อร่วงลงมา
อาจท าอันตรายต่อคน
หรือสิ่งของ 
ไผ่เป็นพืชที่คอยดึงดูด
วัชพืชอื่น ๆ ให้มา
เจริญเติบโตและแย่ง
อาหาร 
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ตารางที่ 3.2 ลักษณะพืชพรรณเดิม Zone C 
พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณ ประเภทพืชพรรณ ข้อจ ากัด 

จามจุร ี
 
 
โมก 
 
 
ปาล์มหาง
จิ้งจอก 
 
 
มะขาม 
 
 
ตะขบ 
 
 
มะม่วง 
 
 
 
มะพร้าว 
 
 
 
หูกวาง 
 
 
 
หูกระจง 
 
 
 
ประดู่ 

ไม้ขนาดใหญ่สูง 15 - 25 เมตรมี
กิ่งก้านสาขามาก มีใบขนาดเล็ก มีดอกสี
ชมพู มีผลเป็นฝัก เมล็ดแข็ง 
ไม้กลางความสูงประมาณ 2 - 5 เมตร ใบรูป
รีหรือรูปใบหอก ดอกสีขาวออกเป็นช่อแบบ
ช่อกระจุก 

ไม้ขนากกลางความสูงประมาณ 15 เมตร 
ใบประกอบแบบขนนก ดอกเป็นช่อแบบช่อ
แยกแขนงใต้โคนกาบใบ ผลสดแบบมีเน้ือ
เมล็ดเดียว 
ไม้ขนาดใหญ่สูงประมาณ 15 - 20 เมตร ใบ
มนมีสีเขียวแก่ ดอกออกเป็นช่อเล็ก อยู่ตาม
บริเวณปลายกิ่ง ผลฝักใหญ่แบน และโค้ง 
ไม้ยืนต้นขนาดเล็กความสูงประมาณ 5 - 10 
เมตร ใบเด่ียวเรียงสลับกันบนกิ่ง ดอก
ประกอบด้วยก้าน ผลดิบมีสีเขียว 
ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 10 - 30 
เมตร ใบ ใบเด่ียวสีเขียวขอบใบเรียบฐานใบ
มน ปลาย ใบแหลม ดอก เป็นช่อ ผลดิบสี
เขียว 
ไม้ขนากกลางความสูงประมาณ 25 เมตร 
ใบประกอบแบบขนนก ดอกเป็นช่อแบบช่อ
แยกแขนงระหว่างกาบใบ ผลสดแบบมีเน้ือ
เมล็ดเดียว 

ไม้ขนาดใหญ่ความสูงประมาณ 10 - 35 
เมตร ใบเด่ียว  เรียงเวียนสลับถ่ีตอนปลาย
กิ่ง  ดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดตามซอกใบที่
ปลายกิ่ง ผลสด รูปไข่หรือรูปรปี้อม 

ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 15 - 25 
เมตร  ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับถ่ีที่ปลายกิ่ง 
ดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามซอกใบที่
ปลายกิ่ง  ผลสด รูปไข่หรือป้อมรี ขนาดเล็ก 

ไม้ขนาดกลางความสูงประมาณ 15 - 30 
เมตร ใบเป็นใบประกอบรูปขนนกเรียงสลับ 
ดอกมีสีเหลือง ผลมีลักษณะเหมือนรูปโล่
แบนบาง 

ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้พุ่ม 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
ไม้ยืนต้น 
  
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
ไม้ยืนต้น 
 
 
 
 
 

จามจุรีเป็นไม้ผลัดใบโต
เร็ว เป็นไม้ไม่สู้แข็งผุง่าย 
 
โมกจะมีช่วงทิ้งใบอาจ
ไม่หนาทึบท าให้ดูไม่สวย 
งาม 
ถ้าปลูกในสถานที่ที่ค่อน 
ข้างกว้าง ลักษณะใบจะ
ดูไม่เด่น  
 
ต้นขนาดใหญ่ มีอายุยืน 
แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่ม
ทรงกลมแน่น 
แผ่กิ่งสาขามากท าให้ดู
แน่นทึบไม่น่ามอง 
 
ใบร่วงมาก ยางมะม่วง 
และรังมดแดง เป็น
อันตราย 
 
การระบาดของศัตรู
มะพร้าวเป็นปัญหาที่ท า
ให้ต้นมะพร้าวตาย 
 
รากท าลายโครงบ้าน
และเป็นไม้ผลัดใบที่ใบ
รว่งตลอดเวลา 
 
รากท่ีแข็งแรงและแผ่
ออกข้าง ท าให้พ้ืนแตก
รวมไปถึงท าลายโครง 
สร้างอาคาร  
เป็นไม้โตเร็ว กิ่งก้าน
อ่อน หักหล่นง่าย 
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แปลนพืชพรรณเดิมในโครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
ภาพที่ 3.6 แปลนพืชพรรณเดิมในโครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร ท้ังหมด 
 

 
 
ภาพที่ 3.7 แปลนพืชพรรณเดิมในโครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร Zone A 
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ภาพที่ 3.8 แปลนพืชพรรณเดิมในโครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร Zone B 

 
ภาพที่ 3.9 แปลนพืชพรรณเดิมในโครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร Zone C 
สัญลักษณ์ : 
 พรรณไม้ท่ีเอาออก เนื่องจากพืชพรรณเส่ือมโทรมและอยู่ในพื้นท่ีท่ีจะออกแบบใหม่ 
 พรรณไม้ท่ีจัดหมวดหมู่ใหม่หรือย้าย เนื่องจากพืชพรรณยังไม่เป็นระเบียบจึงย้ายเพื่อไปใน
พื้นท่ีท่ีออกแบบไว้ 
 พรรณไม้ท่ีไม่เอาออก เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่และยังเป็นจุดเด่นในโซนท่ีจะ
ออกแบบ 
 

 
 
 



53 
 

3.2.5 ลักษณะโครงสร้างชุดดิน 
จาการศึกษาโครงสร้างชุดดิน จากกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ าเภอธัญบุรี 
 

 
 

ภาพที่ 3.10 ชุดดินธัญบุรี (Thanya Buri : Tan) 
ที่มา : https://oss101.ldd.go.th 

 
กลุ่มชุดดินท่ี 11 

การก าเนิด ตะกอนน้ าทะเลผสมกับตะกอนน้ าพา และมีอิทธิพลของน้ าทะเลใน 
บางช่วงของรอบปีสภาพพื้นท่ี ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 1 %การระบายน้ า 
เลวการไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ า ช้าพืชพรรณธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ส่วนใหญ่ใช้ท านาหว่านการแพร่กระจาย บริเวณท่ีราบน้ าทะเลเคยท่วมถึง หรือท่ีราบ
ลุ่มแม่น้ าท่ีขึ้นมาจาก ท่ีราบน้ าทะเลท่วมถึงในเขตท่ีราบภาคกลางการจัดเรียงช้ันดิน Apg – Bg – Bjg – 
BCg - Cg ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบน เป็นดินเหนียว สีด า มีจุดประสีน้ าตาลแก่และสี
แดงปนเหลือง ในฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหงเป็นร่องกว้างและลึก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก
ถึงกรดจัดมาก (pH 4.0 - 5.0) ดินบนตอนล่างมีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทาปนน้ าตาล มีจุดประสีเหลือง
ปนน้ าตาลและเหลืองปนแดง ท่ีระดับความลึกตั้งแต่ 50 - 100 เซนติเมตร จะพบจุดประสีเหลืองฟาง
ข้าว และพบรอยไถลและหน้าอัดมัน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากท่ีสุดถึงกรดรุนแรงมาก (pH 3.5 
- 4.0) ดินล่างตอนล่างท่ีลึกลงไปพบลักษณะของดินเลนสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5) 
ชุดดินท่ีคล้ายคลึงกัน ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ์ ชุดดินเสนา ชุดดินอยุธยา และชุดดินมหาโพธิ์ พื้นท่ี
โครงการเป็นชุดดินรังสิต ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ น้ าท่วมลึก 1 เมตร นาน 4 - 5 เดือน ใช้ท านา
หว่านได้เพียงอย่างเดียว แต่ผลผลิตต่ า ดินเป็นกรดจัดมาก ธาตุอาหารพืชบางชนิดถูกตรึงไว้ และบาง
ชนิดจะละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช 

การแก้ปัญหาในพื้นท่ีโครงการ ต้องปรับสภาพกรดของดินให้ลดลง เช่น การใส่ปูนมาร์ลใน
พื้นท่ีท่ีจะปลูกพืชพรรณ และควรปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ควบคู่กันเพื่อ
ปรับปรุงคุณสมบัติท้ังทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น 
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3.2.6 ลักษณะทางการสัญจรภายในโครงการ 
ทางเข้าภายในพื้น ท่ีโครงการคณะเทคโนโลยีการเกษตรมี ท้ังหมด 2 ทาง 

ประกอบด้วยทางหลักและทางรอง 2 ทาง สามารถเดินทางได้โดยรถส่วนตัวและรถรับจ้าง 
 

 
ภาพที่ 3.11 ทางเข้าหลัก 
 

3.2.6.1 ทางเข้าหลัก เข้ามาทางด้านทิศใต้ ติดกับถนนพหลโยธิน 87 ทางสัญจร
ภายในโครงการมีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตรถสามารถวิ่งสวนกันได้ 

  
 

 
ภาพที่ 3.12 ทางเข้ารอง 
 

3.2.6.2 ทางเข้ารอง เข้ามาทางทิศตะวันออก ติดกับถนนพหลโยธิน เข้ามาทางซอย
พหลโยธิน 121 ลักษณะเป็นถนนคอนกรีตรถสามารถวิ่งสวนกันได้ 
 

3.2.7 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นท่ี 
3.2.7.1 ระบบไฟฟ้าภายในพื้นท่ีโครงการมีระบบไฟฟ้าเช่ือมต่อกับส่วนภูมิภาคจาก

แนวถนนหลักเข้าสู่ภายในมหาวิทยาลัยตามแนวถนนภายในพื้นท่ี ติดต้ังเป็น เสาไฟสูง และ โคมไฟ
ตามแนวถนน โดยสามารถเปิดปิดได้จากแผงควบคุม มีแสงสว่างเพียงพอต่อการสัญจร 
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ภาพที่ 3.13 ระบบไฟฟ้า 

 
3.2.7.2 ระบบประปาและระบบน้ าภายในพื้นท่ีโครงการเช่ือมต่อกับการประปาส่วน

ภูมิภาค ระบบน้ าท่ีใช้ส าหรับงาน ฟาร์มคอกสัตว์ หรือ น้ าท่ีใช้ในการเกษตร สูบน้ าจากบ่อน้ ากลาง
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบน้ าให้บริการเพียงพอต่อพื้นท่ีในแต่ละโซน 

 
ภาพที่ 3.14 ระบบประปาและระบบน้ า 
 

3.2.7.3 ระบบระบายน้ าภายในโครงการอยู่ทางฝ่ังทิศตะวันตกเรียบก าแพง ระบบ
ระบายน้ าในงานฟาร์ม ระบายสู่บ่อบ าบัดเพื่อน าไปสร้างเป็นพลังงานภายในมหาวิทยาลัย บางพื้นท่ีมี
น้ าขัง เพราะทางสัญจรบางพื้นท่ีเป็นดินลูกรัง และปรับพื้นท่ีไม่เท่ากัน 

 
ภาพที่ 3.15 ระบบระบายน้ า 
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3.2.8 รูปแบบส่ิงก่อสร้างเดิม 
ตารางที่ 3.3 สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้าง 

รูปแบบ ลักษณะส่ิงก่อสร้าง 
สะพานไม ้

 

สะพานข้ามคูน้ ามีโครงสร้างเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กติดแผ่นไม้ เป็นทางเดินบริเวณ
แปลงพืชไร่ ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่
เพื่อ ให้ความสะดวกแก่ ผู้ เข้ ามาใช้พื้น ท่ี
โครงการในการศึกษาพรรณไม้ในพื้นท่ี 
 

แผ่นคอนกรีตทางเดิน 

 

แผ่นทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กวางยาว 
รอบบริเวณภายในพื้นท่ีเพื่อให้ความสะดวก
แก่ ผู้ เข้ ามาใช้งานแต่เนื่ องด้วยพื้น ท่ี ใน
ปัจจุบันพื้นท่ีไม่เรียบ จึงท าให้แผ่นทางเดิน
กระดกและเอียง 
 

ทางเดินบริเวณแปลงพืชส่วนท่ี 1 

 

พื้นบริเวณแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ส่วนท่ี 1 
พื้นท่ีทางเดินปู เป็นอิฐตัวหนอนและแผ่น
ทางเดินบางส่วน ปัจจุบันพื้นท่ียุบตัวมีวัชพืช
ขึ้นปกคลุม และมีน้ าขังท าให้ทางเดินเอียง 
แตกหัก เสียหายจ านวนมาก 

ทางเดินบริเวณแปลงพืชส่วนท่ี 2 

 

พื้นท่ีบริเวณแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ส่วนท่ี 2 
พื้นท่ีทางเดินปู เป็นอิฐตัวหนอนแบบเรียบ
ปัจจุบันพื้นท่ียุบตัว มีวัชพื้นขึ้นปกคลุมและมี
น้ าขังท าให้อิฐแยกห่างออกจากกัน เอียง 
แตกหัก และเสียหาย   
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ตารางที่ 3.3 สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้าง  (ต่อ) 
รูปแบบ  ลักษณะส่ิงก่อสร้าง 

ท่อปลูกผัก 

 

 พื้นท่ีบริเวณโรงผักไฮโดรโปนิกส์ บริเวณ
ระหว่างพื้นท่ี มีการน าท่อมาวางเพื่อปลูก
ผักปัจจุบันมีบางวงท่อ ไม่มีการใช้งานการ
เดินทางเข้าไปในพื้นท่ีล าบาก เพราะไม่มี
ทางเ ดิน  และมีวั ชพืชขึ้นปกคลุมรอบ
บริเวณ 

โรงเรือนปฏิบัติการ 

 

 โรงเรือนมีลักษณะเป็นโรงเรือนจ่ัวสองช้ัน 
ติดมุ้งกันแมลงโดยรอบ โรงเรือนลักษณะนี้
สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี ในหน้าร้อน
และฝนก็ไม่สาดในหน้าฝนปัจจุบันโรงเรือน
ช ารุดเสียหาย บางจุดเช่นมุ้งขาด เหล็กขึ้น
สนิม 

โรงเรือนปฏิบัติการ 

 

 โรงเรือนมีลักษณะเป็นโรงเรือนหลังคาจ่ัว 
ติดพลาสติกโดยรอบ มีช่องติดพัดลมเพื่อ
ปรับอากาศ และรักษาอุณหภูมิภายในให้
เหมาะแก่พืชท่ีปลูกภายในเป็นอย่างดี 
ปัจจุบัน โรงเรือนช ารุดเสียหาย โครงสร้าง
เหล็กขึ้นสนิม พลาสติกฉีกขาด 

โรงเรือนสุกร 

 

 โรงเรือนมีลักษณะยกสูง เป็นโรงเรือน
โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐ
ฉาบปูนใช้เป็นหลังคากระเบ้ืองเพื่อกันแดด
กันฝนและทา สีรอบอาคาร  ปั จ จุบัน
โรงเรือนภายในมีคอกหมูจ านวนมาก พื้นท่ี
ใช้สอยเพื่อให้นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจมาชม
มีน้อย 
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ตารางที่ 3.3 สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้าง  (ต่อ) 
รูปแบบ ลักษณะส่ิงก่อสร้าง 

โรงเรือนลูกสุกร 

 

โรงเรือนมีลักษณะเป็นจ่ัวสองช้ันโครงสร้างเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูนหลังใช้เป็น
หลังคากระเบื้องเพื่อป้องกันความร้อนและฝน
ทาสีโดยรอบอาคาร ปัจจุบันใช้ส าหรับเล้ียงลูก
สุกรเกิดใหม่และพักสุกรท่ีใกล้จออกลูก มีพื้นท่ี
ใช้สอยน้อยเพราะต้องใช้เป็นท่ีฝึกปฏิบัติการ
ของนักศึกษารวมอยู่ด้วย 

โรงเรือนไก่สวยงาม 

 

โรง เรือนมี ลักษณะเป็น จ่ัว โครงสร้ าง เป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กติดลวดรอบอาคาร และติด
มุ้งลวดกันแมลง ใช้หลังคากรเบื้องเพื่อป้องกัน
แดดฝน ปัจจุบันพื้นท่ีช ารุดหลายจุด มีการติด
แผ่นสังกะสี ติดผ้าใบ ท าให้พื้นท่ีดูทึบ ท าให้
พื้นท่ีดูรก และพื้นท่ีภายในคับแคบ 

โรงเรือแพะ 

 

โรงเรือนมีลักษณะเป็นจ่ัวโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน มีสองช้ัน ใช่หลังคา
กระเบื้อง เพื่ อป้องกันความร้อนและทา สี
โดยรอบ ปัจจุบัน พื้นท่ีช้ันบนใช้ส าหรับเล้ียง
แพะและใช้พื้นท่ีในการรีดนมพื้นท่ีแคบมากและ
มีปัญหาเรื่องมูลสัตว์ ช้ันล่างใช้ส าหรับเล้ียงแพะ
สวยงามและลูกแพะ พื้นท่ีแคบและมีสัตว์อื่น
เดินไปมา 

โรงผลิตอาหารสัตว์ 

 

โรงผลิตอาหารมี ลักษณะเป็นครึ่ ง วงกลม
โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน
และทาสี ด้านข้างต่อเสาเหล็กติดแผ่นเมทัลชีท
โค้งเป็นหลังคาปัจจุบัน พื้นท่ีใช้สอยภายใน
ค่อนข้างน้อยอาจไม่เพียงพอต่อการเก็บหรือ
ผลิตอาหาร 
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ตารางที่ 3.3 สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้าง  (ต่อ) 
รูปแบบ ลักษณะส่ิงก่อสร้าง 

โรงไก่ไข่ 

 

โรงไก่ไข่มีลักษณะเป็นจ่ัวโครงสร้างเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน ติดต้ังพัดลมปรับอากาศ
รอบข้างเพื่อควบคุมสภาพอากาศภายใน ปัจจุบัน
พื้นท่ีภายในให้เข้าเฉพาะผู้ได้รับอนุญาต  

โรงไก่เนื้อ 

 

โรงไก่เนื้อมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมโครงสร้างเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูนหลังเป็นแผ่น
เมทัลชีทติดด้านข้างและบน ปัจจุบันพื้นท่ีช้ า
ส าหรับศึกษาและปฏิบั ติการในวิชาเรียนของ
นักศึกษา 

โรงก๊าซ 

 

โรงก๊าซมีลักษณะเป็นโดมครึ่งวงกลมโครงสร้าง
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูนติดแผ่นยาง
เพื่อป้องกันก๊าซรั่วไหล ปัจจุบันใช้ส าหรับรองรับ
มูลสัตว์เพื่อผลิดกระแสไฟฟ้าจากก๊าซมูลสัตว์ 

โรงเรือนโคเนื้อ 

 

โรงเรือนมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมแบบเหล่ือม
โครงสร้างด้านล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐ
ฉาบปูน ใช้เหล็กเช่ือมเป็นคอกวัวต่อเหล็กเสาท า
เป็นโดมหลังคาใช้แผ่นเมทัลชีทติดกันแดด และฝน 
ปัจจุบันพื้นท่ีแบ่งเป็นซ้ายเล้ียงกระบือและขวา
เล้ียงวัว รางระบายน้ าค่อนข้างอุตันและพื้นคอกมี
มูลสัตว์จ านนวนมาก 
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ตารางที่ 3.3 สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้าง  (ต่อ) 
รูปแบบ ลักษณะส่ิงก่อสร้าง 

โรงโคนม 

 

โรงโคนมมีลักษณะเป็นแบบครึ่งวงกลม
เหล่ือม โครงสร้างด้านล่างเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน ใช้เหล็กเช่ือมเป็น
คอกวัว ด้านบนใช้เหล็กเป็นโครงหลังคา
และติดแผ่นเมทัลชีทโดยรอบ ปัจจุบันพื้นท่ี
ใช้ส าหรับเ ล้ียงโคมนมและลูกโค พื้น ท่ี
ระบายน้ าน้อยท าให้มีมูลสัตว์ภายในคอก
จ านวนมาก 

โรงรีดนม 

 

โ ร ง รี ดน มมี ลั กษ ณะ เป็ น ครึ่ ง ว ง ก ลม
โครงสร้างด้านล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่ออิฐฉาบปูนด้านบนเป็นโครงเหล็กติดแผ่น
เมทัลชีทเป็นหลังคากันแดดกันฝน ปัจจุบัน
พื้นท่ีใช้ส าหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงานและ
ใช้ส าหรับรีดนมวัว 

ลานแสดงวัว 

 

คอกวั วมี ลั กษณะ เป็น ส่ี เห ล่ี ยม  มี เส า
คอนกรีตเสริมเหล็กส่ีมุมและใช้เหล็กตัวซี
ทาสีพาดเป็นแนวคอกปัจจุบัน ใช้ส าหรับ
เป็นสถานท่ีเรียนคล้องวัว ล้มวัว ฟาดแส้  
พื้นท่ีค่อนข้างน้อย ส าหรับปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง โครงสร้างไม่แข็งแรง และไม่มีท่ีนั่งชม
ส าหรับผู้ท่ีสนใจ 

ร้ัวขอบเขตโครงการ 

 

รั้วของโครงการเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปัจจุบันรั้วช ารุดเสียหาย รั้วเอียงเกิดจากไม่
มีตอม่อด้านล่างและมีการใช้พื้นท่ีเล้ียงม้า
ท าให้มีมูลสัตว์อยู่ในพื้นท่ีท าให้ไม่มีความ
เป็นระเบียบ 
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ตารางที่ 3.3 สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้าง  (ต่อ) 
รูปแบบ ลักษณะส่ิงก่อสร้าง 

บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 

 

บ่อบ าบัดน้ าเสียมีลักษณะโครงสร้างเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน เป็น
ส่ีเหล่ียม ปัจจุบันพื้นท่ีมีวัชพืชขึ้นด้านบน
จ านวนมากอาจท าให้ระบบภายในเสียหาย
ได้ ควรมีหลังคาเพื่อปิดบังด้านบน 

ถังเก็บน้้า 

 

ถัง เก็บน้ าโครงสร้างด้านล่างเป็นเหล็ก 
ด้านบนเป็นถังเก็บน้ าน้ าขนาดใหญ่ ควรจะ
มีการปิดบังและควรมีหลังคาเพื่อป้องกัน
แดดฝนเพราะโครงสร้างเป็นเหล็กอาจเกิด
สนิมและช ารุดได้ 

ร้ัวก้ันขอบเขตแปลงปลูกอาหารสัตว์ 

 

รั้วกั้นขอบเขตแปลงปลูกอาหารสัตว์ เป็น
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก และใช้เส้นเอ็นเป็น
แนวกั้นปัจจุบันพื้นท่ีใช้ส าหรับ ปลูกอาหาร
สัตว์ และเป็นท่ีปฏิบัติงานวิจัยของนักศึกษา 
ควรปรับปรุงก่อสร้างรั้วที่มีความมั่นคง 

ห้องสโมสรนักศึกษาสัตวศาสตร์ 

 

ห้องสโมสรสัตว์ศาสตร์ลักษณะเป็นห้องสี
เหล่ียมโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อ
อิ ฐฉาบปูน  ปั จ จุบัน ใ ช้ เป็น ท่ี เ ก็ บขอ ง
นักศึกษาอยู่ติดกับลานแสดงวัว พื้นท่ีควรมี
การแบ่งกิจกรรมท่ีชัดเจนไม่ควรรวมกับ
พื้นท่ีกิจกรรมอื่น 
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ตารางที่ 3.3 สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้าง (ต่อ) 
รูปแบบ ลักษณะส่ิงก่อสร้าง 

โรงเก็บอุปกรณ์แปลงพืช 

 
ศาลาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

โรงเห็บอุปกรณ์แปลงพืชลักษณะโครงสร้าง
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน 
ปัจจุบันใช้เก็บอุปกรณ์หลายชนิดเช่น ไม้
กวาด จอบ เสียม ท่อน้ า หัวสปริงเกอร์ 
รวมถึงปุ๋ยสารเคมีท่ีใช้ในงานพืช ควรมีเนื้อท่ี
มากกว่านี้เพราะพื้นท่ีคับแคบ 

 

ศาลามีลักษณะเป็นจ่ัวโครงสร้างฐานเป็น
คอนกรีตเสาเหล็กติด ใช้หลังคากระเบื้อง
เพื่อป้องกันแดดฝน ปัจจุบันพื้นท่ีใช้ส าหรับ
เป็นท่ีพักผ่อน เป็นศาลาเปิดโล่งท าให้ลมพัด
เข้าได้  

 
 3.2.9 ลักษณะการใช้ท่ีดินเดิมในโครงการ 
  3.2.9.1 Zone A การใช้ท่ีดินในส่วนนี้มีการแบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน คือ พืชสวน พืชไร่ 
พืชสมุนไพร และแปลงผักไร้ดินหรือผักไฮโดรโปนิกส์ กิจกรรมของพืชสวนปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต 
กิจกรรมของพืชไร่ปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาล กิจกรรมพืชสมุนไพรสามารถเข้าไปศึกษาและ
ถ่ายรูปได้ กิจกรรมแปลงผักไร้ดินหรือผักไฮโดรโปนิกส์ศึกษาการเพาะพันธุ์เมล็ดและวิธีการท าปุ๋ยหมัก 
  3.2.9.2 Zone B การใช้ท่ีดินในส่วนนี้มีการแบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ฟาร์ม คือ ฟาร์มหมู 
ฟาร์มแพะและแกะ ฟาร์มไก่เนื้อ ไก่ไข่ และไก่สวยงาม ฟาร์มโคเนื้อและโคนม กิจกรรมฟาร์มหมู
ขยายพันธุ์หมู ให้ชมลูกหมู กิจกรรมฟาร์มแพะและแกะให้อาหาร รีดนมแพะ และให้ชมลูกแพะ 
กิจกรรมฟาร์มไก่เนื้อและไก่เก็บผลผลิตส่งขาย แต่ยังไม่มีการให้บุคคลภายนอกเข้าชม กิจกรรมฟาร์ม
โคเนื้อและโคนมให้อาหาร  และรีดนมโค สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ 

 3.2.9.3 Zone C การใช้ท่ีดินในส่วนนี้มีการแบ่งพื้นท่ีเป็น 2 ส่วน คือ ลานจอดรถ 
และบ่อเพาะพันธุ์บัว ลานจอดสามารถเข้าไปใช้บริการได้แต่พื้นท่ียังช ารุดเสียหายและมีน้ าขัง 
กิจกรรมบ่อเพาะพันธุ์บัวขยายพันธุ์และเติมน้ า สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ และมีพื้นท่ีรกร้างไม่ได้ใช้ท า
กิจกรรม 
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ตารางที่ 3.4 การใช้พื้นท่ีและความสัมพันธ์ของพื้นท่ีเดิมภายในโครงการ 
Zone A เวลา ลักษณะกิจกรรม กลุ่มผู้ใช ้ ปัญหา 

แปลงพืชไร ่
แปลงพืช
สวน 
โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืช 
 
 
แปลงไฮโดร
โปนิกส์ 

8.00 - 17.00 
น. 
 
 
 
 
 
 
 
8.30 - 17.00 
น. 

รดน้ า พรวนดิน ปลูกพืชพรรณ
ตามผู้ดูแล 

แหล่งเรียนรู้การผลิตพืช 
 
 
 
 
 

 
เพาะเมล็ดพันธ์ุ เก็บเก่ียว

ผลผลิต 
แพ็คผลผลิตสง่ขาย ผลิตปุ๋ย

หมัก 
และขยายพันธ์ุพืช 

 

พนักงาน 
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
พนักงาน 
นักศึกษา 

ไม่มีจุดส าหรับพักผ่อน 
ระบบการให้น้ าช ารุด 
และไม่มีการฝังกลบ
ท่อให้เป็นระเบียบ 
มีศัตรูพืช 
พนักงานไม่เพียงพอ 
โรงเก็บของทรุดโทรม 
พ้ืนที่มีน้ าขัง 
 
ไม่มีระบบระบายน้ า 
พนักงานไม่เพียงพอ 

Zone B เวลา ลักษณะกิจกรรม กลุ่มผู้ใช ้ ปัญหา 
ฟาร์มหมู 
 
 
 
 
 
ฟาร์มแพะ
และแกะ 
 
 
 
 
 
 
ฟาร์มไก่ 

6.00 - 18.00 
น. 
 
 
 
 
7.30 - 18.00 
น. 
 
 
 
 
 
 
8.00 - 17.00 
น. 

ให้อาหาร 
ล้างคอก 

เก็บมูลสัตว์ 
แหล่งการเรียนรู ้

 
 

ให้อาหาร 
รีดนม 

ท าความสะอาดคอก 
 
 
 
 
 

ให้อาหาร 
คัดไข่ 
เก็บไข่ 

ส่งขายผลผลิต 
แหล่งการเรียนรู ้

พนักงาน 
นักศึกษา 

 
 
 
 

พนักงาน 
นักศึกษา 

 
 
 
 
 

 
พนักงาน 
นักศึกษา 

คอกเลี้ยงหมูไม่
เพียงพอ 
เลี้ยงเป็ดและห่านไว้
กับฟาร์มหมู 
พนักงานไม่เพียงพอ 
 
ไม่มีพ้ืนที่เก็บมูลแพะ
และแกะที่แน่นอน 
ม้าไม่มีพ้ืนที่อยู่ ต้อง
อาศัยฟาร์มแพะและ
แกะ 
คอกเลี้ยงแพะและ
แกะไม่เพียงพอ 
 
ไก่สวยงามไม่มีสถานที่
จัดแสดงโชว์ 
ไฟฟ้าขัดข้อง 
น้ าล้างฟาร์มไม่
เพียงพอ 
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ตารางที่ 3.4 การใช้พื้นท่ีและความสัมพันธ์ของพื้นท่ีเดิมภายในโครงการ  (ต่อ) 
Zone B เวลา ลักษณะกิจกรรม กลุ่มผู้ใช ้ ปัญหา 
ฟาร์มโค 5.00 - 12.00 

น. 
ให้อาหาร 

ท าความสะอาดคอก 
รีดนม 

จัดส่งให้สาวิทยาศาสตร์การ
อาหารเพ่ือน าไปพาสเจอร์ไรส์ 

พนักงาน 
นักศึกษา 

 

ผลผลิตไม่เพียงพอ 
พนักงานไม่เพียงพอ 

 

Zone C เวลา ลักษณะกิจกรรม กลุ่มผู้ใช ้ ปัญหา 
บ่อเพาะพันธ์ุ

บัว 
 
 

8.00 - 16.00 
น. 
 
 
 
 
 
 

เติมน้ าบ่อบัว 
เก็บใบบัวที่เสียหายทิ้ง 

ปลูกบัว 
ขยายพันธ์ุบัว 
จุดถ่ายรูป 

แหล่งการเรียนรู ้

พนักงาน 
นักศึกษา 

 

ไม่มีเส้นทางสัญจร 
ไม่มีที่จัดเก็บอุปกรณ์ 
พ้ืนที่รกร้าง 
ไม่มีโรงเก็บบัว 

 
3.2.10 ทัศนียภาพและมุมมองของโครงการ 

จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการนั้นเราสามรถท่ีจะแบ่งลักษณะมุมมองของพื้นท่ีนั้นออก
ได้ 2 ลักษณะ คือมุมมองจากภายในสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการและมุมมองจากภายนอกสู่ภายในพื้นท่ี
โครงการ 

3.2.10.1  มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 

 
ภาพที่ 3.16 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ Zone A 
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เป็นมุมมองท่ีเข้าไปมองได้ค่อนข้างล าบาก ซึ่งไม่มีทางสัญจรเข้าไปมองได้ 

 
ภาพที่ 3.17 มุมมองท่ี 1 มุมมองอยู่ทางทิศเหนือ Zone A 
 

เป็นมุมมองท่ีไม่น่ามองเนื่องจากเป็นท่ีรกร้างและเก็บอุปกรณ์ท่ีช ารุด 

 
ภาพที่ 3.18 มุมมองท่ี 2 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันออก Zone A 
  

เป็นมุมมองท่ีสามารถเห็นพื้นท่ีข้างหน้าของแปลงไฮโดรโปนิกส์ท้ังหมด 

 
ภาพที่ 3.19 มุมมองท่ี 3 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันตก Zone A 
   

เป็นมุมมองท่ีมองเข้าไปทางพืชสวนและพืชไร่ ท าให้ได้เห็นบรรยากาศของเกษตรกรรม 

 
ภาพที่ 3.20 มุมมองท่ี 4 มุมมองอยู่ทางทิศเหนือ Zone A 
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 เป็นมุมมองท่ีมองเห็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เห็นเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 

 
ภาพที่ 3.21 มุมมองท่ี 5 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันตก Zone A 
  

เป็นมุมมองท่ีมองเห็นบรรยากาศของเกษตรกรรมในแปลงพืชไร่ 

 
ภาพที่ 3.22 มุมมองท่ี 6 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันตก Zone A 
  

เป็นมุมมองท่ีไม่สามารถมองเห็นบรรยากาศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เนื่องจากมี
ต้นไม้และศาลาปิดบังสายตา 

 
ภาพที่ 3.23 มุมมองท่ี 7 มุมมองอยู่ทางทิศใต้ Zone A 
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ภาพที่ 3.24 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ Zone B 
 

เป็นมุมมองท่ีมองเห็นโรงรีดนมซึ่งนักท่องเท่ียวจะได้เห็นเป็นกิจกรรมแรก 

 
ภาพที่ 3.25 มุมมองท่ี 1 มุมมองอยู่ทางทิศเหนือ Zone B 
 

เป็นมุมมองท่ีเข้าไปมองได้ล าบาก เนื่องจากต้องเดินผ่านมูลสัตว์ 

 
ภาพที่ 3.26 มุมมองท่ี 2 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันออก Zone B 
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เป็นมุมมองท่ีมองเห็นสโมสรท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด้วยพื้นท่ีเหมาะกับเป็นอาคารส าหรับอบรม 

 
ภาพที่ 3.27 มุมมองท่ี 3 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันตก Zone B 
  

เป็นมุมมองท่ีมองเห็นทางด้านหลังของโรงเรือนแพะและแกะ สภาพพื้นท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

 
ภาพที่ 3.28 มุมมองท่ี 4 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันออก Zone B 

 
เป็นมุมมองท่ีมองด้านหน้าโรงเรือนอาหารและฟาร์มสัตว์ต่างๆ เป็นมุมมองท่ีจะให้

นักท่องเท่ียวได้ชมบรรยากาศในแต่ละฟาร์ม 

 
ภาพที่ 3.29 มุมมองท่ี 5 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันตก Zone B 

 
เป็นมุมมองท่ีไม่สามารถเห็นฟาร์มหมู เนื่องจากติดบ่อบ าบัดน้ าเสีย  

 
ภาพที่ 3.30 มุมมองท่ี 6 มุมมองอยู่ทางทิศใต้ Zone B 
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ภาพที่ 3.31 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ Zone C 
 

เป็นมุมมองท่ีมองเห็นบ่อบัว และเป็นมุมมองท่ีจะได้เห็นบรรยากาศในลานกิจกรรมท่ีก าลังจะ
ออกแบบ 

 
ภาพที่ 3.32 มุมมองท่ี 1 มุมมองอยู่ทางทิศเหนือ Zone C 
  

เป็นมุมมองท่ีมองเห็นเป็นพื้นท่ีรกร้าง และเป็นมุมมองท่ีจะได้เห็นบรรยากาศในลานกิจกรรม
ท่ีก าลังจะออกแบบ 

 
ภาพที่ 3.33 มุมมองท่ี 2 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันออก Zone C 
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เป็นมุมมองท่ีมองเห็นเป็นลานกว้าง และเป็นมุมมองท่ีจะได้เห็นบรรยากาศในลานกิจกรรมท่ี
ก าลังจะออกแบบ 

 
ภาพที่ 3.34 มุมมองท่ี 3 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันตก Zone C 
 

เป็นมุมมองท่ีมองเห็นเป็นท่ีจอดรถเดิมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ภาพที่ 3.35 มุมมองท่ี 4 มุมมองอยู่ทางทิศใต้ Zone C 

 

 
ภาพที่ 3.36 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ Zone A 
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เป็นมุมมองท่ีไม่สามารถเห็นฟาร์มหมู เนื่องจากติดบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

 
ภาพที่ 3.37 มุมมองท่ี 1 มุมมองอยู่ทางทิศเหนือ Zone A 
 

เป็นมุมมองท่ีมองเห็นก าแพง เป็นมุมมองท่ีปิดบังสายตา 

 
ภาพที่ 3.38 มุมมองท่ี 2 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันตก Zone A 
 

เป็นมุมมองท่ีมองเห็นเป็นอาคารเรียน 70 ปี และทางสัญจร 

 
ภาพที่ 3.39 มุมมองท่ี 3 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันออก Zone A 
 

เป็นมุมมองท่ีมองเห็นทางแยกของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ภาพที่ 3.40 มุมมองท่ี 4 มุมมองอยู่ทางทิศเหนือ Zone A 
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เป็นมุมมองท่ีมองเห็นก าแพงและคอนโด เป็นมุมมองท่ีมองออกไปนอกโครงการ 

 
ภาพที่ 3.41 มุมมองท่ี 5 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันตก Zone A 
 

เป็นมุมมองท่ีมองเห็นเป็นก าแพงและทางสัญจร 

 
ภาพที่ 3.42 มุมมองท่ี 6 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันออก Zone A 
  

เป็นมุมมองท่ีมองเห็นเป็นวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่นอกโครงการ 

 
ภาพที่ 3.43 มุมมองท่ี 7 มุมมองอยู่ทางทิศใต้ Zone A 
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ภาพที่ 3.44 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ Zone B 

 
เป็นมุมมองท่ีมองเห็นเป็นท่ีจอดรถเดิมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ภาพที่ 3.45 มุมมองท่ี 1 มุมมองอยู่ทางทิศเหนือ Zone B 

 
เป็นมุมมองท่ีมองเห็นก าแพงและโรงงาน เป็นมุมมองท่ีไม่น่ามอง 

 
ภาพที่ 3.46 มุมมองท่ี 2 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันออก Zone B 
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เป็นมุมมองท่ีมองเห็นลักษณะภายนอกพื้นท่ีโครงการเป็นทางอาคารเรียนสัตวศาสตร์ 

 
ภาพที่ 3.47 มุมมองท่ี 3 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันตก Zone B 

 
เป็นมุมมองท่ีมองเห็นก าแพงและโรงงาน เป็นมุมมองท่ีไม่น่ามอง 

 
ภาพที่ 3.48 มุมมองท่ี 4 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันออก Zone B 

 
เป็นมุมมองท่ีมองเห็นลักษณะภายนอกพื้นท่ีโครงการเป็นทางสัญจรและบ่อน้ า 

 
ภาพที่ 3.49 มุมมองท่ี 5 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันตก Zone B 

 
เป็นมุมมองท่ีเข้าไปมองได้ค่อนข้างล าบาก ซึ่งไม่มีทางสัญจรเข้าไปมองได้ 

 
ภาพที่ 3.50 มุมมองท่ี 6 มุมมองอยู่ทางทิศใต้ Zone B 
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ภาพที่ 3.51 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ Zone C 

 
เป็นมุมมองท่ีมองเห็นลักษณะภายนอกพื้นท่ีโครงการเป็นอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์2 

 
ภาพที่ 3.52 มุมมองท่ี 1 มุมมองอยู่ทางทิศเหนือ Zone C 

 
เป็นมุมมองท่ีมองมาจากพื้นท่ีรกร้าง มองเห็นลักษณะภายนอกพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีรกร้าง 

และก าแพง 

 
ภาพที่ 3.53 มุมมองท่ี 2 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันออก Zone C 
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เป็นมุมมองท่ีมองเห็นลักษณะภายนอกพื้น ท่ีโครงการเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สวนสาธารณะ และโรงอาหาร 

 
ภาพที่ 3.54 มุมมองท่ี 3 มุมมองอยู่ทางทิศตะวันตก Zone C 
 

เป็นมุมมองท่ีมองเห็นโรงรีดนมซึ่งนักท่องเท่ียวจะได้เห็นเป็นกิจกรรมแรก 

 
ภาพที่ 3.55 มุมมองท่ี 4 มุมมองอยู่ทางทิศใต้ Zone C 

  
3.3 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพ้ืนท่ีโครงการ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการท้ังสามโซนสามารถแบ่งออกเป็นโซนท้ัง 3โซน ได้
ดังนี ้

Zone A คือ บริเวณแปลงเกษตรพืชไร่พืชสวน และโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอยู่ทางทิศใต้ 
Zone B คือ บริเวณตึกปฏิบัติการพืชศาสตร์ โรงเรือนสุกร โรงเรือนแพะ โรงผลิตอาหาร 

โรงเรือนไก่ไข่ ไก่เนื้อ โรงเรือนโคเนื้อ โคนม และ โรงรีดนมวัว ซึ่งอยู่ระหว่างกลางทิศเหนือและทิศใต้ 
Zone C คือ บริเวณลานจอดรถ พื้นท่ีว่างและลานบ่อบัว อยู่ทางทิศเหนือ 

 
ตารางที่ 3.5 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพื้นท่ีโครงการ 

Zone Programpotential Remarks 
Zone A พื้นที่
ทางทิศใต้ 

พื้นท่ี Zone A อยู่ทางฝ่ังทิศใต้ของโครงการ คือบริเวณ
แปลงพืชไร่ พืชสวน และ แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ลักษณะพื้นท่ีเปิดโล่ง พื้นท่ีอยู่ติดกับเส้นทางสัญจร
ภายในโครงการทางทิศตะวันตกอาจจะได้รับผลกระทบ
จากฝุ่นละออง บริเวณพื้นท่ีตรงกลางเปิดโล่งจึงมี
ผลกระทบจากแสงแดดเพราะไม่มีไม้ใหญ่ให้ร่มเงา การ
เข้าถึงพื้นท่ียากล าบากเพราะถนนมีการเทหินก่อสร้าง
ท าให้การสัญจรเป็นไปได้ยาก มีวัชพืชขึ้นปกคลุม 
เนื่องจากมีคนงานน้อยท าให้ขาดการดูแล 

ควรปลูกต้นไม้เพื่อปิดบัง
ฝุ่นละออง ควรปลูกต้นไม้
เพื่อให้ร่มเงาและควรมี
เส้นทางสัญจรท่ีดีในการ
เข้าใช้พื้นท่ีโครงการ 
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ตารางที่ 3.5 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพื้นท่ีโครงการ  (ต่อ) 
Zone Programpotential Remarks 

 
Zone A 
พื้นที่ทาง
ทิศใต้ 

คลุม เนื่องจากมีคนงานน้อยท าให้ขาดการดูแล 
การระบายน้ า การระบายน้ าภายในโครงการมีการระบายน้ าลงสู่
คูน้ าหรือล่องน้ าท่ีขุดไว้ตามบริเวณแปลงพืชไร่และพืชสวน 
บางส่วนก็ปล่อยน้ าซึมลงสู่ดิน เนื่องจากในโครงการยังไม่มีระบบ
ระบายน้ าท่ีแน่นอนจึงท าให้ บางจุดเกิดน้ าท่วมขัง 

ควรมีจุดระบายน้ าท่ี
แน่นอน 

 
 
 
 

Zone A 
พื้นที่ทาง

ทิศใต้ 

พืชพรรณเดิม บริเวณแปลงพืชไร่และพืชสวน มีลักษณะเปิดโล่ง 
ไม่มีไม้ใหญ่ให้ร่มเงาท าให้ได้รับแสงแดดตลอดท้ังวัน ส่วนบริเวณ
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีลักษณะร่มบางจุด มีไม้ใหญ่ยืนต้น
ตายบางจุด และ พื้นท่ีโดยรอบมีวัชพืชขึ้นเพราะขาดการดูแล  
ระบบแสงสว่างภายในโครงการไม่มีท าให้พื้นท่ีบริเวณนี้มืดและ
มองไม่เห็นพื้นท่ีในเวลากลางคืนอาจเกิดความไม่ปลอดภัยและ
เป็นอันตรายได้ 
ระบบประปา ภายในพื้นท่ีเบาและระบบน้ าช ารุดเสียหาย 

ควรปลูกไม้ยืนต้น
ทดแทนบางต าแหน่งท่ี
ต้นไม้ตายและควรมี
การดูแลพื้นท่ีอย่าง
สม่ าเสมอในเรื่องวัชพืช 
ควรติดต้ังระบบไฟฟ้า
ให้ท่ัวถึงในพื้นท่ี
โครงการ 
ควรมีระบบประปา
ภายในพื้นท่ี 

 
 
 
 
 

Zone B 
พื้นที่
บริเวณ 
ฟาร์ม
สัตว์ 

พื้นท่ีโครงการ Zone B อยู่บริเวณกลางโครงการ คือบริเวณ 
ฟาร์มสัตว์ พื้นท่ีอยู่ติดกับ ถนนทางสัญจรภายในโครงการคือ
ด้านหน้าทางเข้าท้ังหมดของพื้นท่ีคือด้านทิศตะวันตกจะได้รับ
ผลกระทบของ ฝุ่นละออง ภายในพื้นท่ีโครงการมีต้นไม้น้อย ท า
ให้ได้รับแสงแดด ในบางจุด ถนนสัญจรในพื้นท่ียังไม่มีการ
ก่อสร้าง บางพื้นท่ีมีสัตว์เล้ียงเดินเพ่นพ่าน ท าให้ทัศนียภาพไม่น่า
มอง  
การระบายน้ า การระบายน้ าภายในโครงการ บางจุดยังไม่มีการ
ปรับปรุงท าให้พื้นท่ีมีน้ าขังและการระบายน้ าอุดตัน บ่อบ าบัดมี
ขนดเล็กท าให้ไม่เพียงพอต่อการลองรับน้ าเสีย 
พืชพรรณเดิม บริเวณพื้นบางจุดเป็นพื้นท่ีโล่งแลไม้มีพรรณไม้ท่ี
ให้ร่มเงาท าให้ได้รับแสงแดดตลอดท้ังวัน พืชพรรณบางส่วนตาย
และมีวัชพืชขึ้นเป็นจ านวนมากเพราะเป็นพื้นท่ีโล่งไม่มีการใช้งาน  
ระบบไฟฟ้า พื้นท่ีโครงการมีระบบไฟฟ้าน้อยและบางจุดไม่มี
ระบบไฟฟ้าภายในพื้นท่ีจึงท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่น่ามอง 
 

ควรปลูกไม้ยืนต้นเพื่อ
ป้องกันฝุ่นละออง ควร
ปลูกไม้พุ่มเพื่อสร้าง
ทัศนียภาพให้น่ามอง
และควรมีการสร้าง
การสัญจรท่ีดีใน
โครงการในการ
เช่ือมต่อกิจกรรม 
ควรมีระบบระบายน้ า
ท่ีมีประสิทธิภาพและมี
บ่อบ าบัดขนาดใหญ่ 
ควรปลูกไม้ยืนต้น
ทดแทนในส่วนทีตาย
และควรปลูกไม้ยืนต้น
ให้ร่มเงา 
ควรมีการติดต้ังระบบ
ไฟฟ้าเพิ่มภายในพื้นท่ี  
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ตารางที่ 3.5 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพื้นท่ีโครงการ  (ต่อ) 
Zone Programpotential Remarks 

Zone B 
พื้นที่บริเวณ 
ฟาร์มสัตว์ 

ระบบประปา ในพื้นท่ีโครงการน้ าเบาท าให้การท างาน
ล่าช้าและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

ตามจุดท่ีเป็นกิจกรรม 
ควรติดต้ังระบบ
ประปาเพิ่มให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

 
 
 
 

Zone C 
พื้นที่ทาง

เหนือ 

พื้นท่ีโครงการ Zone C อยู่บริเวณทิศเหนือลักษณะพื้น
ทีเป็นพื้นท่ีโล่ง ไม่มีเส้นทางสัญจร พื้นท่ีได้รับแสงแดด
ตลอดท้ังวันเพราะไม่มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงา 
การระบายน้ า ไม่มีระบบระบายน้ าในพืน้ท่ี น้ าจะซึมลง
สู่พื้นดินโดยตรง  
พืชพรรณเดิม บริเวณพื้นท่ีมีไม้ยืนต้นน้อยมาก และ มี
วัชพืชขึ้นทั่วบริเวณ 
ระบบไฟฟ้า พื้นท่ีโครงการไม่มีไฟฟ้าภายในพื้นท่ีท าให้
พื้นท่ีโครงการมืดท าให้ภาพลักษณ์ไม่น่ามองและอาจะ
เป็นอันตรายต่อการเข้าใช้ 
ระบบประปา ภายในพื้นท่ีโครงการยังไม่มีระบบประปา 

ควรมีระบบเส้นทาง
สัญจรท่ีดีในพื้นท่ี 
และควรปลูกต้นไม้
เพิ่ม 
ควรมีระบบระบายน้ า
ในพื้นท่ีโครงการ 
ควรมีการเพิ่มไม้ยืน
ต้นให้ร่มเงาและดูแล
พื้นท่ี 
ควรมีการติดต้ังระบบ
ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแสง
สว่างแก่พื้นท่ี
โครงการ 
ควรมีระบบประปา 
 

 
3.4  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

การศึกษาปัญหาในพื้นท่ีโครงการและความต้องการของผู้ใช้ในโครงการออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ศูนย์รังสิต เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมองเห็นแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ให้มีรูปแบบตามแนวคิด การท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยการน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในคณะ
เทคโนโลยีการ เกษตร ซึ่งปัจจุบันภายในพื้นท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังไม่มีการจัดสรรพื้นท่ี ดังนั้น
พื้นท่ีจึงควรมีการออกแบบปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มีความเหมาะสมกับการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร จึงใช้วิธีการศึกษาจากแบบสอบถาม การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มประชากร
เป้าหมายท่ีอยู่ในคณะเทคโนโลยีการ เกษตรจ านวน 100 คน 

ในการศึกษาได้แบ่งหัวข้อในแบบสอบถามแต่ละตอนดังนี้คือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 
1.2 อาชีพ 
1.3 สาขา 
1.4 ระดับการศึกษา 
1.5 ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้โครงการ 
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ส่วนท่ี 2 ปัญหาท่ีพบในพื้นท่ีโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

   2.1 ด้านสาธารณูปโภค 
   2.2 ด้านการสัญจร 
   2.3 ด้านส่ิงแวดล้อม 
   2.4 การจัดภูมิทัศน์และสถานท่ี 
  ส่วนท่ี 3 แนวทางในการออกแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
   3.1 ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 3.2 ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 3.3 ด้านการดึงดูดใจการท่องเท่ียว 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 

3.4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามได้สรุปข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อ
น าไป ใช้พิจารณาด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบปรับปรุงให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ให้มีความเหมาะสมกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร การศึกษากลุ่มผู้ใช้ พบว่ากลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย เป็นเพศชาย 27 คน เป็นเพศหญิง 73 คน พบกลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษา 99 คน และเป็นอาจารย์ 1 คน เป็นสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 20 คน สาขาการผลิตพืช 
18 คน สาขาสัตวศาสตร์ 16 คน สาขาประมง 13 คน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 20 คน สาขา
วิทยาศาสตร์และอาหาร 8 คน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 5 คน ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 99 คน 
ปริญญาโท 1 คน และเวลาเข้าใช้โครงการ ไม่เคยเข้าใช้ 27 คน 1 วัน/สัปดาห์ 17 คน 2 - 3 วัน/
สัปดาห์ 50 คน 5 วัน/สัปดาห์ 1 คน และใช้เป็นประจ า 5 คน 
 
ตารางที่ 3.6 สรุปความพึงพอใจในพื้นท่ีโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านสาธารณูปโภค 
1.1 ระบบแสงสว่างในพื้นท่ีโครงการเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปานกลาง 
1.2 ระบบไฟฟ้าและระบบประปาใช้งานได้ดี  ปานกลาง 
1.3 ความเป็นระเบียบภายในพื้นท่ีโครงการ น้อย 
1.4 ความสะอาดภายในโครงการ น้อย 
1.5 ห้องสุขาเพียงพอต่อการใช้งานและดูถูกลักษณะ ปานกลาง 
1.6 การจัดระบบประชาสัมพันธ์ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกอาคาร
และทาง             

     สัญจร  

 

 

น้อย 
2. ด้านการสัญจร 

2.1 สภาพเส้นทางสัญจรในพื้นท่ีโครงการสัมพันธก์ัน น้อย 
2.2 เส้นทางสัญจรมีเพียงพอต่อการใช้งาน น้อย 
2.3 การใช้เส้นทางสัญจรมีความสะดวก น้อย 
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ตารางที่ 3.6 สรุปความพึงพอใจในพื้นท่ีโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร  (ต่อ) 
รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
3.1 ปัญหาขยะมูลฝอยภายในพื้นท่ีโครงการ น้อย 
3.2 ปัญหาเรื่องกล่ิน ควัน อากาศ ภายในพื้นท่ีโครงการ 

 

น้อย 
3.3 เสียงรบกวนจากยานพาหนะและภายนอกพื้นท่ีโครงการ น้อย 
3.4 ปัญหาการระบายน้ าในพื้นท่ีโครงการ น้อย 
3.5 ปัญหาวัชพืชในพื้นท่ีโครงการ น้อย 
4. การจัดภูมิทัศน์/สถานที่  
4.1 ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงามและมีพื้นท่ีสีเขียว เอื้อต่อการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนและปฏิบัติงาน 

น้อย 

4.2 ต้นไม้ภายในพื้นท่ีโครงการให้ความร่มเงา น้อย 
4.3 จ านวนพื้นท่ีส าหรับพักผ่อนเพียงพอต่อการใช้งาน เช่น ม้านั่ง ศาลา
พักผ่อน เป็นต้น 

น้อย 
4.4 มีการจัดเก็บ/จัดการขยะสะอาดเรียบร้อยสม่ าเสมอ น้อย 
4.5 ความสมบูรณ์ของต้นไม้เดิมภายในพื้นท่ีโครงการ น้อย 

 
ตารางที่ 3.7 สรุปความพึงพอใจแนวทางในการออกแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
1. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1.1 มีแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างชัดเจน 
และจัดแสดงให้กับนักท่องเท่ียวทราบ 

มาก 

1.2 มีระบบการป้องกันภัยส าหรับนักท่องเท่ียวในขณะเดินทางท่องเท่ียว 
เช่น มีการจัดท าป้ายหรือเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเท่ียว 

มาก 

1.3 มีการบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างในแหล่งท่องเท่ียวให้อยู่
ในสภาพท่ีดี สวยงามสะดวกและปลอดภัย 

มาก 

1.4 มีการก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบทาง
การเกษตร 

มาก 

1.5 มีการวิเคราะห์และก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียวตามความสามารถใน
การรองรับของแหล่งท่องเท่ียวและได้มีการน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

มาก 
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ตารางที่ 3.7 สรุปความพึงพอใจแนวทางในการออกแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  (ต่อ) 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
1.6 มีการจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ แผ่นป้าย เว็บไซต์เพื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวรวมทั้งมีหน่วยงานภายนอกให้ความสนใจมา
ขอข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

มาก 

1.7 มีการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า มาก 
2. ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2.1 ป้ายบอกทางมีความชัดเจน เพียงพอและวางอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม
จนถึงแหล่งท่องเท่ียว 

มาก 

2.2 ถนนภายนอกแหล่งท่องเท่ียวเป็นถนน 2 ช่องทางขึ้นไป พื้นผิวถนน
ราบเรียบท าให้ขับข่ีปลอดภัย เดินทางเข้า - ออก ได้สะดวก 

มาก 

2.3 มีบริการห้องน้ าแยกชาย - หญิงท่ีเพียงพอพรอ้มท้ังส าหรับ ผู้ใช้พิการ
หรือผู้สูงอายุ 

มาก 

2.4 มีการจัดท าทางเดินเท้าพร้อมราวจับ ไปยังจุดท่องเท่ียวต่างๆ มาก 

2.5 มีการจัดบริการท่ีนั่งพักผ่อนไว้บริการนักท่องเท่ียวหลายจุดและจ านวน
มากเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว 

มาก 

2.6 มีป้ายส่ือความหมาย บอกทิศทางต่างๆในแหล่งท่องเท่ียวอย่างชัดเจน มาก 

2.7 มีไฟฟ้า และน้ าประปาเพียงพอต่อการใช้งานในการรองรับนักท่องเท่ียว มาก 

2.8 มีท่ีจอดรถเพียงพอ เป็นกิจจะลักษณะและมีการส ารองท่ีจอดรถส าหรับ
ผู้ใช้รถเข็น 

มาก 

2.9 มีบุคลากรไว้ต้อนรับจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว มาก 

2.10 สภาพอากาศในแหล่งท่องเท่ียวบริสุทธิ์ สดช่ืน เย็นสบาย และมีระบบ
การตรวจสอบและป้องกันมลพิษทางอากาศ 

มาก 

2.11 มีรถบริการในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อจ ากัดให้นักท่องเท่ียวนั่งบนรถและ
ลงตามจุดบริการหรือมีเจ้าหน้าท่ีน าเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 

มาก 

3. ด้านการดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
3.1 มีกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรสาธิตให้ชมและให้นักท่องเท่ียว
ทดลองปฏิบัติ 

มาก 

3.2 มีการให้บริการด้านความรู้และข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว เช่น แผ่นพับ 
เอกสาร บอร์ด  

ปา้ ยสือ่ ความหมาย 

มาก 
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ตารางที่ 3.7 สรุปความพึงพอใจแนวทางในการออกแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  (ต่อ) 
รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

3.3 มีการให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส าหรับนักท่องเท่ียว 
โดยได้มีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์พร้อมท้ังโปรแกรมการอบรมไว้
ให้บริการส าหรับผู้สนใจ 

มาก 

3.4 มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้ชมบรรยากาศฟาร์มเกษตร เช่น นั่งรถ
หรือนั่งเกวียนดูแปลงพืชและฟาร์มสัตว์ 

มาก 

3.5 มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในการเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวผลผลิต เช่น ปลูกผักผลไม้ และเก็บเกี่ยว เป็นต้น 

มาก 

3.6 มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การปลูก การดูแล และ
การแปรรูปผลผลิต 

มาก 

3.7 มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในการให้อาหารสัตว์ มาก 

3.8 มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมเก็บผลผลิต เช่น รีดนม เก็บ
ไข่ไก่ เป็นต้น 

มาก 

3.9 มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้ชมการแสดงของสัตว์ที่มาจัดโชว์ มาก 

 
3.4.2 สรุปความพึงพอใจในพื้นท่ีโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

3.4.2.1 ด้านสาธารณูปโภค ความเป็นระเบียบในพื้นท่ีโครงการยังไม่ค่อยมีการ
จัดสรรพื้นท่ีให้เป็นระเบียบ เช่น ยังไม่มีการฝังกลบท่อประปาท าให้ทัศนียภาพไม่น่ามอง เป็นต้น 
ความสะอาดในพื้นท่ีโครงการไม่มีจุดท้ิงขยะและมูลสัตว์ ท่ีชัดเจน และไม่ค่อยมี การจัดระบบ
ประชาสัมพันธ์ ท าให้ผู้ท่ีมาเข้าใช้โครงการไม่รู้รายละเอียดกิจกรรมในพื้นท่ีนั้น 

 3.4.2.2 ด้านการสัญจร สภาพเส้นทางสัญจรในพื้นท่ีโครงการไม่มีความสัมพันธ์กัน
ไม่มีทางเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรม บางเส้นทางสัญจรไม่มีเส้นทางเข้าถึงพื้นท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 
เส้นทางสัญจรส่วนใหญ่เป็นทางลูกรัง ท าให้ยากต่อการเข้าถึง และท าให้เกิดฝุ่นละออง 

 3.4.2.3 ด้านส่ิงแวดล้อม ในพื้นท่ีโครงการมีถังขยะไม่เพียงพอท าให้ปัญหาขยะมูล
ฝอยภายในพื้นท่ีโครงการ ปัญหาเรื่องกล่ิน ควัน อากาศ และเสียงรบกวน ภายในพื้นท่ีโครงการ เกิด
จากพื้นท่ีโครงการติดทางสัญจรและโรงงานอุตสาหกรรม มีน้ าขังในพื้นท่ีจึงระบายไม่ทันเนื่องจากมี
ลักษณะพื้นท่ีเป็นดินลูกรัง ไม่ค่อยมีการก าจัดวัชพืชในพื้นท่ีโครงการท าให้ดูรกร้าง ภูมิทัศน์ไม่ค่อยมี
ความสวยงามท าให้บรรยากาศในการเรียนและปฏิบัติงานน้อยลง ต้นไม้ภายในพื้นท่ีโครงการค่อนข้าง
น้อยจึงไม่ค่อยได้ร่มเงาจากการปลูกต้นไม้ไม่เป็นระเบียบ ม้านั่งศาลามีน้อยท าให้ไม่ค่อยมีพื้นท่ี
พักผ่อน ต้นไม้เดิมเส่ือมโทรมเนื่องจากไม่ค่อยมีการดูแล จึงต้องขนย้ายออกเพื่อไปปลูกในท่ีท่ี
เหมาะสม และออกบอกแบบต้นไม้ท่ีสามารถอยู่ได้ 
 3.4.3 สรุปความพึงพอใจแนวทางในการออกแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

3.4.3.1 ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ผู้ใช้ต้องการให้มี
แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันภัยส าหรับนักท่องเท่ียวในขณะ
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เดินทางท่องเท่ียว เช่น มีการจัดท าป้ายหรือเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเท่ียว มีการบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างในแหล่งท่องเท่ียวให้อยู่ในสภาพท่ี ดี 
สวยงามสะดวกและปลอดภัย มีการก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
และมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบทางการเกษตร  มีการวิเคราะห์และก าหนด
จ านวนนักท่องเท่ียวตามความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวและได้มีการน ามาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม มีการจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ แผ่นป้าย เว็บไซต์เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว
รวมทั้งมีหน่วยงานภายนอกให้ความสนใจมาขอข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการพัฒนาและแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

3.4.3.2 ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ผู้ใช้ต้องการให้มีป้ายบอก
ทางมีความชัดเจน เพียงพอและวางอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมจนถึงแหล่งท่องเท่ียว ถนนภายนอก
แหล่งท่องเท่ียวเป็นถนน 2 ช่องทางขึน้ไป พื้นผิวถนนราบเรียบท าให้ขับข่ีปลอดภัย เดินทางเข้า-ออก 
ได้สะดวก มีบริการห้องน้ าแยกชาย-หญิงท่ีเพียงพอพร้อมท้ังส าหรับ ผู้ใช้พิการหรือผู้สูงอายุ มีการ
จัดท าทางเดินเท้าพร้อมราวจับ ไปยังจุดท่องเท่ียวต่างๆ มีการจัดบริการท่ีนั่งพักผ่อนไว้บริการ
นักท่องเท่ียวหลายจุดและจ านวนมากเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว มีป้ายส่ือความหมาย บอก
ทิศทางต่างๆในแหล่งท่องเท่ียวอย่างชัดเจน มีไฟฟ้า และน้ าประปาเพียงพอต่อการใช้งานในการ
รองรับนักท่องเท่ียว มีบุคลากรไว้ต้อนรับจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว สภาพอากาศใน
แหล่งท่องเท่ียวบริสุทธิ์ สดช่ืน เย็นสบาย มีรถบริการในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อจ ากัดให้นักท่องเท่ียวนั่ง
บนรถและลงตามจุดบริการหรือมีเจ้าหน้าท่ีน าเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 

3.4.3.3 ด้านการดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ผู้ใช้ต้องการให้มีกิจกรรมการเรียนรู้วิถี
ชีวิตเกษตรกรสาธิตให้ชมและให้นักท่องเท่ียว มีการให้บริการด้านความรู้และข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 
เช่น แผ่นพับ เอกสาร บอร์ด มีการให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส าหรับนักท่องเท่ียว 
โดยได้มีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์พร้อมท้ังโปรแกรมการอบรมไว้ให้บริการส าหรับผู้สนใจ  มี
กิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้ชมบรรยากาศฟาร์มเกษตร เช่น นั่งรถหรือนั่งเกวียนดูแปลงพืชและ
ฟาร์มสัตว์ มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น ปลูก
ผักผลไม้ และเก็บเกี่ยว เป็นต้น มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การปลูก การดูแล และ
การแปรรูปผลผลิต มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในการให้อาหารสัตว์ มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมา
ท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมเก็บผลผลิต เช่น รีดนม เก็บไข่ไก่ เป็นต้น มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้ชม
การแสดงของสัตว์ที่มาจัดโชว์ 

 
3.5  สรุปกจิกรรมของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในโครงการออกแบบปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต  
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ตารางที่ 3.8 กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในแต่ละ Zone 
Zone สถานท่ี กิจกรรม 

A 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ให้นักท่องเท่ียวได้เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติให้
นักท่องเท่ียวได้เดินศึกษาเกี่ยวกับไม้ผล และพืชสมุน 
ไพร 

แปลงพืชไร่ ให้นักท่องเท่ียวได้เข้าไปเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต 
แปลงพืชสวน ให้นักท่องเท่ียวได้เข้าไปเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต 
แปลงกล้วย ให้นักท่องเท่ียวได้เข้าไปชมและถ่ายภาพ 

ท่ีจอดรถน าเท่ียว 
จุดส าหรับให้นักท่องเท่ียวมาขึ้นรถ และมีพื้นท่ีส าหรับ
พักผ่อนหรือนั่งรอรถ 

แปลงไฮโดรโปนิกส์ 
ให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืช ศึกษา
วิธีการท าปุ๋ยหมัก ศึกษาวิธีการปลูกพืชไร้ดิน และ
สามารถให้นักท่องเท่ียวเข้าชมและถ่ายภาพ 

ศาลาโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

จุดส าหรับให้นัก ท่อง เ ท่ียวพั ก ผ่อน และเป็น จุด
ให้บริการห้องน้ า 

โรงผ้ึง 
ให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาเกี่ยวกับการเล้ียงผ้ึง และ
สามารถให้นักท่องเท่ียวเข้าชมและถ่ายภาพได้เฉพาะ
บริเวณรอบนอก 

โรงเห็ด 
ให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเพาะเห็ด และ
สามารถให้นักท่องเท่ียวเข้าไปดูในโรงเห็ดได้ 

ด้านหลังโรงเห็ด 
มีการอบรม และแจกอุปกรณ์เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวให้
นักท่องเท่ียว ก่อนท่ีจะปฏิบัติจริง 

B 

ฟาร์มหมู 
ให้นักท่องเท่ียวศึกษาวิธีการเล้ียงหมู และอาหารท่ีใช้
ส าหรับเล้ียง 

หลังฟาร์มหมู ให้นักท่องเท่ียวที่เป็นเด็กได้ฝึกการขี่ม้าแคระ 

ฟาร์มแพะ 
ให้นักท่องเท่ียวศึกษาวิธีการเล้ียง วิธีการรีดนม และ
สามารถถ่ายภาพแบบใกล้ชิดกับแพะ 

ฟาร์มแกะ 
ให้นักท่องเท่ียวศึกษาวิธีการเล้ียง และสามารถถ่ายภาพ
แบบใกล้ชิดกับแกะ 

โรงผลิตอาหาร 
จุดให้บริการให้นักท่องเท่ียวซื้ออาหารเพื่อไปป้อนสัตว์ 
และให้นักท่องเท่ียวศึกษาเกี่ยวกับบ่อก๊าซท่ีได้จากมูล
สัตว์ และบริการห้องน้ า 

ไก่สวยงาม ให้นักท่องเท่ียวใส่ชุดป้องกันเช้ือ และศึกษาวิธีการเล้ียง 
ไก่เนื้อ ให้นักท่องเท่ียวใส่ชุดป้องกันเช้ือ และศึกษาวิธีการเล้ียง 
ไก่ไข ่ ให้นักท่องเท่ียวใส่ชุดป้องกันเช้ือ และศึกษาวิธีการเล้ียง  
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ตารางที่ 3.8 กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในแต่ละ Zone  (ต่อ) 
Zone สถานท่ี กิจกรรม 

B 

ฟาร์มโคเนื้อ 
ให้นักท่องเท่ียวเดินชมโคเนื้อและกระบือ สามารถให้
นักท่องเท่ียวถ่ายภาพได้ 

ลานแสดง 
การแสดงการล้มวัว สอนวิธีการขี่ม้า และโชว์สัตว์ใน
ฟาร์มท่ีได้เข้าประกวด เป็นตัน 

ฟาร์มโคนม 
ให้นักท่องเท่ียวเดินชมโคเนื้อและกระบือ สามารถให้
นักท่องเท่ียวถ่ายภาพได้ 

โรงรีดนม 
ให้นักท่องเท่ียวเดินได้เรียนรู้วิธีการรีดนม การแปรรูป
นมโค และให้นักท่องเท่ียวได้ทดลองรีดนมด้วยตัวเอง  

ห้องอบรม 
ให้นักท่องเท่ียวอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

C 

Ticket 
จุดบริการให้นักท่องเท่ียวได้ซื้อต๋ัว และบริการข้อมูล
ต่างๆ ในการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และมีห้องน้ าไว้
บริการนักท่องเท่ียว 

ท่ีจอดรถ 
จุดบริการให้นักท่องเท่ียวได้จอดรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ 
และรถบัส 

Market & Cafe 
จุดบริการให้นักท่องเท่ียวได้มาซื้อผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 
และอาหารในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ลานอเนกประสงค์ 
จุดบริการให้นักท่องเท่ียวได้ถ่ายภาพ และผู้ท่ีต้องการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ศูนย์รังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
 
แสดง : Bubble Diagram Zone A ภาพที่ 3.56 
สัญลักษณ์ : 
 
ทางสัญจรหลัก 
 
ทางเข้าหลัก 
 
การเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ศูนย์รังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
 
แสดง : Bubble Diagram Zone B ภาพที่ 3.57 
สัญลักษณ์ : 
 
ทางสัญจรหลัก 
 
ทางเข้าหลัก 
 
การเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ศูนย์รังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
 
แสดง : Bubble Diagram Zone C ภาพที่ 3.58 
สัญลักษณ์ : 
 
ทางสัญจรหลัก 
 
ทางเข้าหลัก 
 
การเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ศูนย์รังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
 
แสดง : แนวคิดในการจัดวางพื้นท่ีกิจกรรมตามศักยภาพของพื้นท่ี Zone 
A 

ภาพที่ 3.59 

สัญลักษณ์ : 
 
ทางสัญจรหลัก 
 
ทางสัญจรรอง 
 
การเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรม 
 
แนวไม้ปิดกั้นสายตาและแสดงขอบเขต 
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เรื่อง : โครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์
รังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
แสดง : แนวคิดในการจัดวางพื้นท่ีกิจกรรมตามศักยภาพของพื้นท่ี Zone 
B 

ภาพที่ 3.60 

สัญลักษณ์ : 
 
ทางสัญจรหลัก 
 
ทางสัญจรรอง 
 
การเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรม 
 
แนวไม้ปิดกั้นสายตาและแสดงขอบเขต 
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เรื่อง : โครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ศูนย์รังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
แสดง : แนวคิดในการจัดวางพื้นท่ีกิจกรรมตามศักยภาพของพื้นท่ี Zone 
B 

ภาพที่ 3.61 

สัญลักษณ์ : 
 
ทางสัญจรหลัก 
 
ทางสัญจรรอง 
 
การเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรม 
 
แนวไม้ปิดกั้นสายตาและแสดงขอบเขต 
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เรื่อง : โครงการออกแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ศูนย์รังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
แสดง : แนวคิดในการจัดวางพื้นท่ีกิจกรรมตามศักยภาพของพื้นท่ี Zone 
C 

ภาพที่ 3.62 

สัญลักษณ์ : 
 
ทางสัญจรหลัก 
 
ทางสัญจรรอง 
 
การเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรม 
 
แนวไม้ปิดกั้นสายตาและแสดงขอบเขต 

 
 

 

 
 



บทที่ 4 

ผลการออกแบบ 
 

4.1 ข้ันตอนในการน าเสนอผลงานออกแบบ 

 

ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) ประกอบด้วย 

- ควำมเป็นมำโครงกำร ขอบเขตในกำรศึกษำ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีได้รับ และกำรเข้ำถึง
พื้นท่ีโครงกำร 
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ภำพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบด้วย 

- ท่ีต้ังโครงกำร, อำณำเขตติดต่อ ลักษณะโครงสร้ำงชุดดิน ลักษณะภูมิอำกำศ และสภำพ
ภูมิอำกำศ 
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบด้วย 

 - อำณำเขตติดต่อ ส่ิงก่อสร้ำงเดิม พืชพรรณเดิมในโครงกำร และระบบสำธำรณูปโภค 
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ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบด้วย 

- ทัศนียภำพโครงกำร กำรศึกพฤติกรรม และควำมต้องกำรของผู้ใช้โครงกำร 
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ภาพที่ 4.5 กำรสังเครำะห์พื้นท่ี (Site Systhesis) ประกอบด้วย 
 - สรุปกิจกรรมของกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร Bubble Diagram และ Site Relation 



98 
 

 

ภาพที่ 4.6 แนวควำมคิดหลัก (Main Concept) 
- แนวคิดด้ำนพืชพรรณ แนวคิดด้ำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง และแนวคิดด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
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ภาพที่ 4.7 Master Plan  
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ภาพที่ 4.8 Master Plan A1 
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ภาพที่ 4.9 Elevation, Section A1 
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ภาพที่ 4.10 Master Plan, Elevation, Section A2 
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ภาพที่ 4.11 พืชพรรณ และ Perspective A 
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ภาพที่ 4.12 Master Plan B1 
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ภาพที่ 4.13 Master Plan B2 และ C1 
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ภาพที่ 4.14 Elevation, Section B 
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ภาพที่ 4.15 Elevation, Section B 
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ภาพที่ 4.16 Elevation, Section C1 
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ภาพที่ 4.17 พืชพรรณ และ Perspective B 
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ภาพที่ 4.18 Master Plan, Elevation, Section C2 
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ภาพที่ 4.19 พืชพรรณ และ Perspective C 
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ภาพที่ 4.20  แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง ประกอบด้วย 

 - โครงสร้ำงโรงเล้ียงไก่สวยงำม โครงสร้ำงห้องน้ ำ 1 โครงสร้ำงร้ำนค้ำ โครงสร้ำงโรงเห็ด และ
โรงผ้ึง 
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ภาพที่ 4.21  แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง ประกอบด้วย 

 - ม้ำนั่ง ป้ำย และบอร์ด 
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ภาพที่ 4.22 แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง ประกอบด้วย 

 - Funny, Animal Show, Ticket Point, ห้องน้ ำ 2 และ Wave Chair 



4.2 งานประมาณราคา
      งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ และพืชพรรณโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์การทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

        4.2.1 งานประมาณราคา Zone A
ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape)  Zone A

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

ห้องน ้าขนาดเล็ก
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง  หนา 0.10 m 6.82      ลบ.ม. 1,635.00    11,150.70     436.00  2,973.52     14,124.22       
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 68.20     ตร.ม. 55.00        3,751.00       5.00     341.00        4,092.00         
3 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 16"x16" 18.78     ตร.ม. 350.00      6,573.00       125.00  2,347.50     8,920.50         
4 พืน้ขัดมันเรียบ 49.40     ตร.ม. 76.00        3,754.40       82.00   4,050.80     7,805.20         
5 เสาคอนกรีต 0.15x0.15 m 1.20      ลบ.ม. 1,635.00    1,962.00       498.00  597.60        2,559.60         
6 ผนงัคอนกรีต 8.02      ลบ.ม. 1,635.00    13,112.70     498.00  3,993.96     17,106.66       
7 ผนงับกุระเบือ้งเคลือบ 12"x12" 166.96   ตร.ม. 315.00      52,592.40     125.00  20,870.00    73,462.40       
8 หลังคาคอนกรีต หนา 0.10 m 5.84      ลบ.ม. 1,635.00    9,548.40       498.00  2,908.32     12,456.72       
9 เหล็ก WM 6 @ 0.20 m 58.42     ตร.ม. 31.00        1,811.02       5.00     292.10        2,103.12         
10 อ่างคอนกรีต 0.21      ลบ.ม. 1,635.00    343.35         498.00  104.58        447.93           
11 ฉาบปนูเรียบ 3.48      ตร.ม. 58.00        201.84         82.00   285.36        487.20           

12 ประตู PVC 0.70x2.00 m 2.00      ชุด 1,630.00    3,260.00       180.00  360.00        3,620.00         

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ ศูนย์รังสิต

ราคาวัสดุ  รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน 

(บาท)
หนว่ยปริมาณรายละเอียดงานล าดับ

ค่าแรงงาน
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone A  (ต่อ)

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

13 ประตู PVC 0.80x2.00 m 6.00      ชุด 1,730.00    10,380.00     180.00  1,080.00     11,460.00       
14 โถส้วมแบบนัง่ราบ 6.00      ชุด 3,500.00    21,000.00     298.00  1,788.00     22,788.00       
15 โถปสัสาวะชาย 6.00      ชุด 5,500.00    33,000.00     335.00  2,010.00     35,010.00       

สะพาน
1 ฐานคอนกรีตโครงสร้าง 1.76      ลบ.ม. 1,635.00    2,877.60       436.00  767.36        3,644.96         
2 พืน้ไม้เนือ้แข็ง 23.20     ตร.ม. 684.00      15,868.80     140.00  3,248.00     19,116.80       
3 เสาไม้ 0.10x0.10 m 2.00      ทอ่น 665.00      1,330.00       -             1,330.00         
4 เสาไม้ 0.20x0.20 m 5.00      ทอ่น 1,330.00    6,650.00       -             6,650.00         

พื นทางเดิน
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 106.43   ลบ.ม. 1,635.00    174,013.05    436.00  46,403.48    220,416.53     
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 567.07   ตร.ม. 55.00        31,188.85     5.00     2,835.35     34,024.20       
3 พืน้แสตมป์ 567.07   ตร.ม. 550.00      311,888.50    100.00  56,707.00    368,595.50     

ลานให้ความรู้
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 49.34     ลบ.ม. 1,635.00    80,674.17     436.00  21,513.11    102,187.28     
2 พืน้ไม้เนือ้แข็ง 116.92   ตร.ม. 684.00      79,973.28     140.00  16,368.80    96,342.08       
3 เสาไม้ขนาด 0.10x0.10 m 25.00     ทอ่น 665.00      16,625.00     -             16,625.00       
4 เสาไม้ขนาด 0.15x0.15 m 8.00      ทอ่น 1,330.00    10,640.00     -             10,640.00       

ถนนและที่จอดรถรับนักท่องเที่ยว

ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน 

(บาท)
ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย

ราคาวัสดุ
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone A  (ต่อ)

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 520.76   ลบ.ม 1,635.00    851,444.24    436.00  227,051.80  1,078,496.03   
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 3,471.24 ตรม. 55.00        190,918.20    5.00     17,356.20    208,274.40     

ลานพักผ่อนส้าหรับนักท่องเที่ยว
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 44.47     ลบ.ม 1,635.00    72,708.45     436.00  19,388.92    92,097.37       
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 253.60   ตรม. 55.00        13,948.00     5.00     1,268.00     15,216.00       
3 พืน้แสตมป์ 139.68   ตรม. 550.00      76,824.00     100.00  13,968.00    90,792.00       

ศาลาอเนกประสงค์
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 19.95     ลบ.ม 1,635.00    32,618.25     436.00  8,698.20     41,316.45       
2 เหล็ก WM @ 0.20 m 99.76     ตร.ม. 55.00        5,486.80       5.00     498.80        5,985.60         
3 พืน้ขัดมันเรียบ 99.76     ตรม. 58.00        5,786.08       82.00   8,180.32     13,966.40       
4 เสาคอนกรีต 0.20x0.20 m 0.84      ลบ.ม 1,635.00    1,373.40       498.00  418.32        1,791.72         
5 โครงสร้างหลังคา เหล็กกลม Ø 2" 51.00     ทอ่น 614.00      31,314.00     168.00  8,568.00     39,882.00       
6 หลังคาเมทลัชีท 116.03   ตร.ม. 355.00      41,190.65     80.00   9,282.40     50,473.05       

โรงผึ ง -              -             -                
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 108.34   ลบ.ม. 1,635.00    177,135.90    436.00  47,236.24    224,372.14     
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 166.68   ตร.ม. 55.00        9,167.40       5.00     833.40        10,000.80       
3 พืน้ขัดมันเรียบ 166.68   ตร.ม. 58.00        9,667.44       82.00   13,667.76    23,335.20       

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 
(บาท)
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone A  (ต่อ)

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

4 เสาคอนกรีต 0.20x0.20 m 1.56      ลบ.ม. 1,635.00    2,550.60       498.00  776.88        3,327.48         
5 ก่ออิฐมอญ 40.50     ตร.ม. 245.00      9,922.50       89.00   3,604.50     13,527.00       
6 มุ้งลวดไฟเบอร์ พร้อมกรอบอลูมิเนยีม 76.95     ตร.ม. 1,275.00    98,111.25     -             98,111.25       
7 บานประตูไม้อัด 0.90x2.00 m 2.00      ชุด 1,545.00    3,090.00       153.00  306.00        3,396.00         
8 โครงสร้างหลังคา เหล็กกลม Ø 2" 89.00     ทอ่น 614.00      54,646.00     168.00  14,952.00    69,598.00       

หลังคาเมทลัชีท 201.11   ตร.ม. 355.00      71,394.05     80.00   16,088.80    87,482.85       
โรงเห็ด

1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 184.08   ลบ.ม. 1,635.00    300,970.80    436.00  80,258.88    381,229.68     
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 ม. 283.20   ตร.ม. 55.00        15,576.00     5.00     1,416.00     16,992.00       
3 พืน้ขัดมันเรียบ 283.20   ตร.ม. 58.00        16,425.60     82.00   23,222.40    39,648.00       
4 เสาคอนกรีต 0.20x0.20 m 1.92      ลบ.ม. 1,635.00    3,139.20       498.00  956.16        4,095.36         
5 ผนงัคอนกรีต 74.64     ลบ.ม. 1,635.00    122,036.40    498.00  37,170.72    159,207.12     
6 ทาสีผนงัอะครีลิค 194.40   ตร.ม. 43.00        8,359.20       30.00   5,832.00     14,191.20       
7 บานประตูไม้อัด 0.90x2.00 m 2.00      ชุด 1,545.00    3,090.00       153.00  306.00        3,396.00         
8 โครงสร้างหลังคา เหล็กกลม Ø 2" 95.00     ทอ่น 614.00      58,330.00     168.00  15,960.00    74,290.00       
9 หลังคาเมทลัชีท 208.64   ตร.ม. 355.00      74,067.20     80.00   16,691.20    90,758.40       

ซุ้มรังผึ ง
1 เสาเหล็กกลมผิวด า ขนาด Ø 4 4.00      ทอ่น 1,531.00    6,124.00       420.00  1,680.00     7,804.00         

ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน 

(บาท)
ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย

ราคาวัสดุ
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone A  (ต่อ)

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

2 แผ่นโพลีคาร์บอเนต 42.85     ตร.ม. 365.00      15,640.25     -             15,640.25       
ซุ้มทางสัญจร

1 ฐานคอนกรีต 0.48      ลบ.ม. 1,635.00    784.80         436.00  209.28        994.08           
2 โครงเหล็กกลม Ø 4" 93.00     ทอ่น 1,531.00    142,383.00    420.00  39,060.00    181,443.00     

สิ่งอ้านวยความสะดวก
1 ปา้ยและบอร์ด 22.00     ชุด 63,150.00     12,120.00    75,270.00       
2 ถังขยะ 4.00      ชุด 1,800.00    7,200.00       -             7,200.00         
3 ม้านัง่ 2.00      ชุด 39,525.00     6,820.00     46,345.00       

Total Zone A 4,199,348.73   
ครุภัณฑ์ 186,613.00     

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 
(บาท)
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone B

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

พื นทางเดิน
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 209.21   ลบ.ม. 1,635.00    342,058.35    436.00  91,215.56    433,273.91     
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 1,394.76 ตร.ม. 55.00        76,711.80     5.00     6,973.80     83,685.60       
3 พืน้แสตมป์ 1,394.76 ตร.ม. 550.00      767,118.00    100.00  139,476.00  906,594.00     

ฟาร์มแกะ
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 58.36     ลบ.ม.. 1,635.00    95,418.60     436.00  25,444.96    120,863.56     
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 147.80   ตร.ม. 55.00        8,129.00       5.00     739.00        8,868.00         
2 พืน้ขัดมันเรียบ 148.72   ตร.ม. 58.00        2,088.00       82.00   2,952.00     5,040.00         
3 ร้ัวเหล็กกลม Ø 4" 36.00     ทอ่น 1,531.00    1,837.20       420.00  504.00        2,341.20         
4 เสาคอนกรีต 0.20x0.20 m 1.20      ลบ.ม.. 1,635.00    163,500.00    498.00  49,800.00    213,300.00     
5 โครงสร้างหลังคา เหล็กกลม Ø 2" 100.00   ทอ่น 614.00      125,870.00    168.00  34,440.00    160,310.00     
6 หลังคาเมทลัชีท 205.00   ตร.ม. 355.00      72,775.00     80.00   16,400.00    89,175.00       

โรงไก่สวยงาม
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 78.50     ลบ.ม. 1,635.00    128,347.50    436.00  34,226.00    162,573.50     
2 เหล็ก WM @ 0.20 m 392.47   ตรม. 55.00        21,585.85     5.00     1,962.35     23,548.20       
3 พืน้ขัดมันเรียบ 322.36   ตรม. 58.00        18,696.88     82.00   26,433.52    45,130.40       
4 เสาคอนกรีต 0.20x0.20 m 1.88      ลบ.ม. 1,635.00    3,073.80       498.00  936.24        4,010.04         

ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน 

(บาท)
รายละเอียดงานล าดับ ปริมาณ หนว่ย

ราคาวัสดุ
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone B  (ต่อ)

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

5 ก่ออิฐมอญ 377.22   ตร.ม. 245.00      92,418.90     89.00   33,572.58    125,991.48     
6 บานประตูไม้อัด 0.80x2.00 m 14.00     บาน 1,425.00    19,950.00     136.00  1,904.00     21,854.00       
7 มุ้งลวดไฟเบอร์ พร้อมกรอบอลูมิเนยีม 346.80   ตร.ม. 1,275.00    442,170.00    -             442,170.00     
8 โครงหลังคาเหล็กส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 4"x4" 137.00   ทอ่น 1,565.00    214,405.00    458.00  62,746.00    277,151.00     
9 โครงหลังคาเหล็กส่ีเหล่ียมผ้ืนผ้า ขนาด 3"x6" 5.00      ทอ่น 2,010.00    10,050.00     550.00  2,750.00     12,800.00       
10 หลังคาเมทลัชีท 688.89   ตร.ม. 340.00      234,222.60    70.00   48,222.30    282,444.90     

โดมการแสดง
1 ผนงัคอนกรีต 148.30   ลบ.ม. 1,635.00    242,470.50    436.00  64,658.80    307,129.30     
2 ทาสีผนงัอะครีลิค 275.39   ตร.ม. 43.00        1,548.00       30.00   1,080.00     2,628.00         
3 อัฒจรรย์คอนกรีต 36.00     ลบ.ม. 1,635.00    128,331.15    498.00  39,088.02    167,419.17     
4 ทาสีอัฒจรรย์อะครีลิค 78.49     ตร.ม. 43.00        1,665.82       30.00   1,162.20     2,828.02         
5 บนัไดคอนกรีต 38.74     ลบ.ม. 1,635.00    63,339.90     436.00  16,890.64    80,230.54       
6 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 33.08     ตร.ม. 55.00        1,819.40       5.00     165.40        1,984.80         
7 ปพูืน้หนิอ่อน 52.50     ตร.ม. 794.00      198.00         198.00  4,019.40     4,217.40         
8 เวทคีอนกรีต 20.30     ลบ.ม. 1,635.00    33,190.50     436.00  8,850.80     42,041.30       
9 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 40.59     ตร.ม. 55.00        2,232.45       5.00     202.95        2,435.40         
10 พืน้ไม้เนือ้แข็ง 46.14     ตร.ม. 684.00      31,559.76     140.00  6,459.60     38,019.36       
11 เสาคอนกรีต Ø 0.60 m 4.12      ลบ.ม. 1,635.00    6,736.20       498.00  2,051.76     8,787.96         

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 
(บาท)
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone B  (ต่อ)

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

12 ร้ัวเหล็กกลม Ø 4" 36.00     ทอ่น 1,531.00    55,116.00     420.00  15,120.00    70,236.00       
13 โครงสร้างหลังคา เหล็กกลม Ø 2" 65.00     ทอ่น 614.00      39,910.00     168.00  10,920.00    50,830.00       
14 หลังคาเมทลัชีท 386.36   ตร.ม. 340.00      131,362.40    70.00   27,045.20    158,407.60     

ห้องอบรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 1.68      ลบ.ม. 1,635.00    2,746.80       436.00  732.48        3,479.28         
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 482.00   ตร.ม. 55.00        26,510.00     5.00     2,410.00     28,920.00       
3 ปพูืน้หนิอ่อน 482.00   ตร.ม. 794.00      382,708.00    198.00  95,436.00    478,144.00     
4 เสาคอนกรีต 0.20x0.20 m 1.68      ลบ.ม. 1,635.00    2,746.80       498.00  836.64        3,583.44         
5 ผนงัคอนกรีต 21.23     ลบ.ม. 1,635.00    34,711.05     498.00  10,572.54    45,283.59       
6 ทาสีผนงัอะครีลิค 295.72   ตร.ม. 43.00        12,715.96     30.00   8,871.60     21,587.56       
7 โครงสร้างหลังคา เหล็กกลม Ø 2" 243.00   ทอ่น 614.00      149,202.00    168.00  40,824.00    190,026.00     
8 หลังคาเมทลัชีท 555.04   ตร.ม. 355.00      197,039.20    80.00   44,403.20    241,442.40     

ห้องน ้าขนาดเล็ก
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง  หนา 0.10 m 3.41      ลบ.ม. 1,635.00    5,575.35       498.00  1,698.18     7,273.53         
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 34.10     ตร.ม. 55.00        1,875.50       5.00     170.50        2,046.00         
3 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 16"x16" 9.39      ตร.ม. 350.00      3,286.50       125.00  1,173.75     4,460.25         
4 พืน้ขัดมันเรียบ 24.70     ตร.ม. 58.00        1,432.60       82.00   2,025.40     3,458.00         
5 เสาคอนกรีต 0.15x0.15 m 0.60      ลบ.ม. 1,635.00    981.00         498.00  298.80        1,279.80         

ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน 

(บาท)
ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย

ราคาวัสดุ
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone B  (ต่อ)

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

6 ผนงัคอนกรีต 4.01      ลบ.ม. 1,635.00    6,556.35       498.00  1,996.98     8,553.33         
7 ผนงับกุระเบือ้งเคลือบ 12x12" 83.48     ตร.ม. 315.00      26,296.20     125.00  10,435.00    36,731.20       
8 หลังคาคอนกรีต หนา 0.10 m 2.92      ลบ.ม. 1,635.00    4,774.20       498.00  1,454.16     6,228.36         
9 เหล็ก WM 6 @ 0.20 m 29.21     ตร.ม. 31.00        905.51         5.00     146.05        1,051.56         
10 อ่างคอนกรีต 0.11      ลบ.ม. 1,635.00    171.68         493.00  51.77         223.44           
11 อ่างขัดมันเรียบ 1.74      ตร.ม. 58.00        100.92         82.00   142.68        243.60           
12 ประตู PVC 0.70x2.00 m 1.00      ชุด 1,680.00    1,680.00       180.00  180.00        1,860.00         
13 ประตู PVC 0.80x2.00 m 3.00      ชุด 1,780.00    5,340.00       180.00  540.00        5,880.00         
14 โถส้วมแบบนัง่ราบ 3.00      ชุด 3,500.00    10,500.00     298.00  894.00        11,394.00       
15 โถปสัสาวะชาย 3.00      ชุด 5,500.00    16,500.00     335.00  1,005.00     17,505.00       

รั ว
1 ร้ัวคอนกรีต 28.14     ลบ.ม. 1,635.00    46,008.90     436.00  12,269.04    58,277.94       

สิ่งอ้านวยความสะดวก
1 ปา้ยและบอร์ด 9.00      ชุด 34,050.00     5,715.00     39,765.00       
2 ถังขยะ 10.00     ชุด 1,800.00    18,000.00     -             18,000.00       
3 ม้านัง่ 7.00      ชุด 111,040.00    24,810.00    135,850.00     
4 ร่มกันแดดในลานกิจกรรม 6.00      ชุด 1,250.00       -             1,250.00         

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 
(บาท)
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone B  (ต่อ)

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

Total Zone B 5,508,352.92   
ครุภัณฑ์ 223,764.00     

ค่าแรงงาน

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย

ราคาวัสดุ  รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน 

(บาท)
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone C

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

พื นทางเดิน
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 110.70   ลบ.ม. 1,635.00    180,994.50    436.00  48,265.20    229,259.70     
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 553.53   ตร.ม. 55.00        30,444.15     5.00     2,767.65     33,211.80       
3 พืน้แสตมป์ 553.53   ตร.ม. 550.00      304,441.50    100.00  55,353.00    359,794.50     

ป้ายโครงการ
1 ผนงัคอนกรีต 12.50     ลบ.ม. 1,635.00    20,437.50     498.00  6,225.00     26,662.50       
2 ทาสีผนงัอะครีลิค 58.00     ตร.ม. 43.00        2,494.00       30.00   1,740.00     4,234.00         

ลานจอดรถ
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง  324.25   ลบ.ม. 1,635.00    530,148.75    436.00  141,373.00  671,521.75     
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 3,242.50 ตร.ม. 55.00        178,337.50    5.00     16,212.50    194,550.00     

ขอบกันชน ตร.ม.
1 คอนกรีตโครงสร้าง 7.23      ตร.ม. 1,635.00    11,821.05     436.00  3,152.28     14,973.33       

จุดขายต๋ัว
1 TICKET (ทีข่ายต๋ัว) 1.00      ซุ้ม 60,000.00  60,000.00     -             60,000.00       
2 พืน้คอนกกรีตโครงสร้าง 8.74      ตร.ม. 1,635.00    14,289.90     436.00  3,810.64     18,100.54       
3 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 174.95   ลบ.ม. 55.00        9,622.25       5.00     874.75        10,497.00       
4 พืน้สแตมป์ 174.95   ตร.ม. 550.00      96,222.50     100.00  17,495.00    113,717.50     

ห้องน ้าขนาดใหญ่

 รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน 

(บาท)
ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone C  (ต่อ)

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 16.93     ลบ.ม. 1,635.00    27,674.01     436.00  7,379.74     35,053.75       
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 112.84   ตร.ม. 55.00        6,206.20       5.00     564.20        6,770.40         
3 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 16"x16" 36.66     ตร.ม. 350.00      12,831.00     125.00  4,582.50     17,413.50       
4 พืน้ขัดมันเรียบ 50.55     ตร.ม. 58.00        2,931.90       82.00   4,145.10     7,077.00         
5 พืน้ทรายล้าง 16.82     ตร.ม. 250.00      4,205.00       99.00   1,665.18     5,870.18         
6 เสาคอนกรีต 0.15x0.15 m 1.12      ลบ.ม. 1,635.00    1,831.20       498.00  557.76        2,388.96         
7 ผนงัคอนกรีต 11.95     ลบ.ม. 1,635.00    19,533.35     498.00  5,949.61     25,482.95       
8 ผนงับกุระเบือ้งเคลือบ 12x12" 222.97   ลบ.ม. 315.00      70,235.55     125.00  27,871.25    98,106.80       
9 หลังคาคอนกรีต หนา 0.10 m 9.77      ลบ.ม. 1,635.00    15,973.95     498.00  4,865.46     20,839.41       
10 เหล็ก WM 6 @ 0.20 m 97.73     ตร.ม. 31.00        3,029.63       5.00     488.65        3,518.28         
11 พาร์ทชิั่น 60.79     ตร.ม. 1,625.00    98,783.75     -             98,783.75       
12 ประตูบานเล่ือน 1.00      ชุด 7,500.00    7,500.00       -             7,500.00         
13 ประตู PVC 0.80x2.00 m 2.00      ชุด 1,780.00    3,560.00       180.00  360.00        3,920.00         
14 หนา้ต่างระบายอากาศ 2.00      ชุด 600.00      1,200.00       -             1,200.00         
15 อ่างล้างหนา้ 9.00      ชุด 2,300.00    20,700.00     298.00  2,682.00     23,382.00       
16 กระจกสะทอ้นเงา 9.00      ชุด 280.00      2,520.00       70.00   630.00        3,150.00         
15 ราวจับกันล่ืน 1.00      อัน 220.00      220.00         70.00   70.00         290.00           
16 โถส้วมแบบนัง่ราบ 11.00     ชุด 3,500.00    38,500.00     298.00  3,278.00     41,778.00       

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 
(บาท)
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone C  (ต่อ)

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

17 โถปสัสาวะชาย 5.00      ชุด 5,500.00    27,500.00     335.00  1,675.00     29,175.00       
ห้องน ้าขนาดเล็ก

1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง  หนา 0.10 m 3.41      ลบ.ม. 1,635.00    5,575.35       498.00  1,698.18     7,273.53         
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 34.10     ตร.ม. 55.00        1,875.50       5.00     170.50        2,046.00         
3 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 16"x16" 9.39      ตร.ม. 350.00      3,286.50       125.00  1,173.75     4,460.25         
4 พืน้ขัดมันเรียบ 24.70     ตร.ม. 58.00        1,432.60       82.00   2,025.40     3,458.00         
5 เสาคอนกรีต 0.15x0.15 m 0.60      ลบ.ม. 1,635.00    981.00         498.00  298.80        1,279.80         
6 ผนงัคอนกรีต 4.01      ลบ.ม. 1,635.00    6,556.35       498.00  1,996.98     8,553.33         
7 ผนงับกุระเบือ้งเคลือบ 12x12" 83.48     ตร.ม. 315.00      26,296.20     125.00  10,435.00    36,731.20       
8 หลังคาคอนกรีต หนา 0.10 m 2.92      ลบ.ม. 1,635.00    4,774.20       498.00  1,454.16     6,228.36         
9 เหล็ก WM 6 @ 0.20 m 29.21     ตร.ม. 31.00        905.51         5.00     146.05        1,051.56         
10 อ่างคอนกรีต 0.11      ลบ.ม. 1,635.00    171.68         493.00  51.77         223.44           
11 อ่างขัดมันเรียบ 1.74      ตร.ม. 58.00        100.92         82.00   142.68        243.60           
12 ประตู PVC 0.70x2.00 m 1.00      ชุด 1,680.00    1,680.00       180.00  180.00        1,860.00         
13 ประตู PVC 0.80x2.00 m 3.00      ชุด 1,780.00    5,340.00       180.00  540.00        5,880.00         
14 โถส้วมแบบนัง่ราบ 3.00      ชุด 3,500.00    10,500.00     298.00  894.00        11,394.00       
15 โถปสัสาวะชาย 3.00      ชุด 5,500.00    16,500.00     335.00  1,005.00     17,505.00       

ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน 

(บาท)
ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย

ราคาวัสดุ
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone C  (ต่อ)

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

ร้านค้าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 69.19     ลบ.ม. 1,635.00    113,125.65    436.00  30,166.84    143,292.49     
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 691.90   ตร.ม. 55.00        38,054.50     5.00     3,459.50     41,514.00       
3 เสาคอนกรีต 0.20x0.20 m 5.71      ลบ.ม. 1,635.00    9,335.85       498.00  2,843.58     12,179.43       
4 ผนงัคอนกรีต 21.51     ลบ.ม. 1,635.00    35,168.85     498.00  10,711.98    45,880.83       
5 ทาสีผนงัอะครีลิค 107.55   ตร.ม. 43.00        4,624.65       30.00   3,226.50     7,851.15         
6 พืน้ปหูนิแกนติ 373.87   ตร.ม. 1,047.00    391,441.89    198.00  74,026.26    465,468.15     
7 ผนงักระจก 223.53   ตร.ม. 3,000.00    670,590.00    -             670,590.00     
8 โครงสร้างหลังคา เหล็กกลม Ø 2" 240.00   ทอ่น 614.00      147,360.00    168.00  40,320.00    187,680.00     
9 หลังคาเมทลัชีท 502.93   ตร.ม. 355.00      178,540.15    80.00   40,234.40    218,774.55     
10 ประตูเซ็นเซอร์ 2.00      ชุด 35,900.00  71,800.00     -             71,800.00       
11 แผ่นโพลีคาร์บอเนต 207.00   ตร.ม. 365.00      75,555.00     -             75,555.00       

รั ว
1 คอนกรีตโครงสร้าง 13.21     ลบ.ม. 1,635.00    21,598.35     436.00  5,759.56     27,357.91       

ลานพักผ่อนส้าหรับนักท่องเที่ยว
1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 12.54     ลบ.ม. 1,635.00    20,502.90     436.00  5,467.44     25,970.34       
2 เหล็ก WM 9 @ 0.20 m 125.47   ตร.ม. 55.00        6,900.85       5.00     6,900.85         
3 พืน้แสตมป์ 125.47   ตร.ม. 550.00      69,008.50     100.00  12,547.00    81,555.50       

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 
(บาท)
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone C  (ต่อ)

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

สิ่งอ้านวยความสะดวก
1 ปา้ยและบอร์ด 5.00      ชุด 3,480.00       3,995.00     7,475.00         
2 ถังขยะ 6.00      ชุด 1,800.00    10,800.00     -             10,800.00       
3 ม้านัง่ 3.00      ชุด 111,375.00    19,445.00    130,820.00     

Total Zone C 4,172,106.87   
ครุภัณฑ์ 312,387.00     

 รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน 

(บาท)

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน
รายละเอียดงานล าดับ ปริมาณ หนว่ย
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ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดออ่น (Softscape) Zone A

ความสูง (เมตร) ล าต้น (นิว้) กระถาง (นิว้) หน่วยล่ะ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

ไม้พุ่ม
1 เตยหอม 3,660.00     ต้น 35.00         128,100.00   3.50          12,810.00    140,910.00      
2 ตะไคร้หอม 4,500.00     ต้น 20.00         90,000.00     2.00          9,000.00      99,000.00       
3 หมากผู้หมากเมีย 2,250.00     ต้น 100.00       225,000.00   10.00        22,500.00    247,500.00      
4 บานบุรี 800.00       ต้น 80.00         64,000.00     8.00          6,400.00      70,400.00       
5 กา้มกุง้แดงไส้ครีม 3,800.00     ต้น 15.00         57,000.00     1.50          5,700.00      62,700.00       
6 ราตรี 765.00       ต้น 25.00         19,125.00     2.50          1,912.50      21,037.50       
7 เฟร์ินใบมะขาม 3,690.00     ต้น 15.00         55,350.00     1.50          5,535.00      60,885.00       
8 เฟร์ินบอสตัน 1,350.00     ต้น 20.00         27,000.00     2.00          2,700.00      29,700.00       
9 เสลดพงัพอน 1,300.00     ต้น 70.00         91,000.00     7.00          9,100.00      100,100.00      
10 ว่านหางจระเข้ 765.00       ต้น 35.00         26,775.00     3.50          2,677.50      29,452.50       
11 เอือ้งหมายนา 2,950.00     ต้น 100.00       295,000.00   10.00        29,500.00    324,500.00      
12 เอือ้งหมายนาด่าง 700.00       ต้น 110.00       77,000.00     11.00        7,700.00      84,700.00       
13 หนวดปลาหมึก 1,170.00     ต้น 15.00         17,550.00     1.50          1,755.00      19,305.00       
14 คล้าน้ าชอ่ห้อย 154.00       ต้น 180.00       27,720.00     18.00        2,772.00      30,492.00       
15 อเมซอน 77.00         ต้น 80.00         6,160.00      8.00          616.00        6,776.00         
16 คล้าซิกา้ร์ 220.00       ต้น 150.00       33,000.00     15.00        3,300.00      36,300.00       
17 หนวดปลาหมึกด่าง 945.00       ต้น 20.00         18,900.00     2.00          1,890.00      20,790.00       
18 ชบาหนู 132.00       ต้น 40.00         5,280.00      4.00          528.00        5,808.00         
19 เดหลีใบกล้วย 3,600.00     ต้น 30.00         108,000.00   3.00          10,800.00    118,800.00      6.00          

6.00          
4.00          
6.00          
8.00          
8.00          
6.00          

12.00         
12.00         

11.00         

 รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน 

(บาท)
ล าดับ รายการ

ขนาดของพรรณไม้

จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ

12.00         
6.00          

ค่าแรงงาน

6.00          
4.00          
8.00          
4.00          
6.00          
6.00          
6.00          

130



ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) Zone A  (ต่อ)
ค่าวัสดุ

ความสูง (เมตร) ล าต้น (นิว้) หน่วยล่ะ จ านวนเงิน หน่วยละ

20 คล้าแววมยุรา 750.00       ต้น 120.00       90,000.00     12.00        9,000.00      99,000.00       
21 คล้าม้าลาย 300.00       ต้น 120.00       36,000.00     12.00        3,600.00      39,600.00       
22 เฟร์ินฮาวาย 1,980.00     ต้น 12.00         23,760.00     1.20          2,376.00      26,136.00       
23 เทพพนม 3,330.00     ต้น 35.00         116,550.00   3.50          11,655.00    128,205.00      
24 กกราชนิี 330.00       ต้น 90.00         29,700.00     9.00          2,970.00      32,670.00       
25 หน้าวัวใบ 176.00       ต้น 250.00       44,000.00     25.00        4,400.00      48,400.00       
26 พลับพลึงหนู 1,700.00     ต้น 20.00         34,000.00     2.00          3,400.00      37,400.00       
27 กล้วยไม้ดิน 800.00       ต้น 120.00       96,000.00     12.00        9,600.00      105,600.00      
28 ขาไกด่่าง 12,200.00   ต้น 10.00         122,000.00   1.00          12,200.00    134,200.00      
29 ซุ้มกระต่ายเขยีว 2,150.00     ต้น 4.00           8,600.00      0.40          860.00        9,460.00         
30 บอนกระดาษ 132.00       ต้น 140.00       18,480.00     14.00        1,848.00      20,328.00       

31 เศรษฐีเรือนนอก 1,100.00     ต้น 20.00         22,000.00     2.00          2,200.00      24,200.00       
32 ล้ินมังกร 1,575.00     ต้น 20.00         31,500.00     2.00          3,150.00      34,650.00       
33 คล้านกยูง 625.00       ต้น 140.00       87,500.00     14.00        8,750.00      96,250.00       
34 เฟื่องฟา้ 1,892.00     ต้น 150.00       283,800.00   15.00        28,380.00    312,180.00      

35 พดุศุภโชค 3,330.00     ต้น 20.00         66,600.00     2.00          6,660.00      73,260.00       
36 ต้อยต่ิงฝร่ัง 15,500.00   ต้น 15.00         232,500.00   1.50          23,250.00    255,750.00      
37 กาบหอยแครง 17,500.00   ต้น 10.00         175,000.00   1.00          17,500.00    192,500.00      

รายการ
ค่าแรงงาน

จ านวนเงิน
 รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 
(บาท)

ล าดับ จ านวน หน่วย

8.00          
12.00         

6.00          
4.00          
4.00          

12.00         
12.00         
4.00          
8.00          
4.00          

6.00          

4.00          
11.70         
4.00          

6.00          

กระถาง (นิว้)

8.00          
8.00          

6.00          

ขนาดของพรรณไม้
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ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) Zone A  (ต่อ)
ค่าวัสดุ

ความสูง (เมตร) ล าต้น (นิว้) หน่วยล่ะ จ านวนเงิน หน่วยละ

ไม้ยนืต้น
1 หูกระจง 5.00         12.00         ต้น 3,800.00     45,600.00     380.00       4,560.00      50,160.00       
2 ไผ่ตง 1.50         8.00           ต้น 23.00         184.00         0.23          1.84            185.84            
3 ไผ่เล้ียง 1.50         10.00         ต้น 20.00         200.00         2.00          20.00          220.00            
4 จามจุรี 10.00       3.00           ต้น 15,000.00   45,000.00     1,500.00    4,500.00      49,500.00       
5 ลีลาวดีดอกแดง 3.00         6.00           ต้น 2,700.00     16,200.00     270.00       1,620.00      17,820.00       
6 ลีลาวดีดอกขาว 3.00         8.00           ต้น 2,500.00     20,000.00     250.00       2,000.00      22,000.00       
7 อนิจัน 4.00         2.00           ต้น 6,000.00     12,000.00     600.00       1,200.00      13,200.00       
8 ปาล์มน้ าพุ 8.00             4.00           ต้น 7,500.00     30,000.00     750.00       3,000.00      33,000.00       
9 สนประดิพทัธ์ 5.00         4.00           ต้น 4,500.00     18,000.00     450.00       1,800.00      19,800.00       

ไม้คลุมดิน
1 หญ้ามาเลเซีย 847.65       ตร.ม. 25.00         21,191.25     2.50          2,119.13      23,310.38       
2 หญ้านวลน้อย 5,200.00     ตร.ม. 20.00         104,000.00   2.50          13,000.00    117,000.00      

วสัดุปลูก
1 ทราย 181.43       310.00       56,243.30     99.00        17,961.57    74,204.87       
2 ดินปลูก 544.00       450.00       244,800.00   100.00       54,400.00    299,200.00      
3 ไม้ค้ ายัน 228.00       30.00         6,840.00      10.00        2,280.00      9,120.00         

Total Zone A 3,907,666.09   

ล าดับ
ค่าแรงงาน

จ านวนเงินจ านวน หน่วยรายการ
 รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 
(บาท)

ขนาดของพรรณไม้

กระถาง (นิว้)
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ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) Zone B

ค่าวัสดุ

ความสูง (เมตร) ล าต้น (นิว้) หน่วยล่ะ จ านวนเงิน หน่วยละ

ไม้พุ่ม
1 โมกพวง 1.50             25.00         ต้น 150.00       3,750.00      15.00        375.00        4,125.00         
2 เตยด่าง 11.00  275.00       ต้น 60.00         16,500.00     6.00          1,650.00      18,150.00       
3 ขาไกด่ า 4.00   2,700.00     ต้น 10.00         27,000.00     1.00          2,700.00      29,700.00       
4 เขม็ส้มชชัวาล 6.00   2,835.00     ต้น 50.00         141,750.00   5.00          14,175.00    155,925.00      
5 บัวดิน 4.00   2,200.00     ต้น 35.00         77,000.00     3.50          7,700.00      84,700.00       
6 กล้วยไม้ดิน 8.00   350.00       ต้น 120.00       42,000.00     12.00        4,200.00      46,200.00       
7 ชาฮกเกีย้น 4.00   2,600.00     ต้น 10.00         26,000.00     1.00          2,600.00      28,600.00       
8 เขม็ชมพพูษิณุโลก 4.00   7,700.00     ต้น 18.00         138,600.00   1.80          13,860.00    152,460.00      
9 หลิวใบ 6.00   1,575.00     ต้น 45.00         70,875.00     4.50          7,087.50      77,962.50       
10 เทียนทอง 4.00   6,300.00     ต้น 10.00         63,000.00     1.00          6,300.00      69,300.00       
11 พลับพลึงหนู 4.00   5,000.00     ต้น 20.00         100,000.00   2.00          10,000.00    110,000.00      
12 ไทรเกาหลี 2.00             14.00         ต้น 200.00       2,800.00      20.00        280.00        3,080.00         
13 ล้ินกระบือ 4.00   1,700.00     ต้น 10.00         17,000.00     1.00          1,700.00      18,700.00       
14 ปอเทือง 1.00           กก. 25.00         25.00           2.50          2.50            27.50             
15 พดุซ้อน 10.00  440.00       ต้น 180.00       79,200.00     18.00        7,920.00      87,120.00       
16 พลับพลึง กทม. 6.00   1,485.00     ต้น 30.00         44,550.00     3.00          4,455.00      49,005.00       
17 เขม็ม่วง 3,375.00     ต้น 50.00         168,750.00   5.00          16,875.00    185,625.00      
18 หลิวใต้หวัน 1,260.00     ต้น 30.00         37,800.00     3.00          3,780.00      41,580.00       6.00          

6.00          

รายการ
ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 
(บาท)

ล าดับ
ขนาดของพรรณไม้

กระถาง (นิว้)
จ านวน หน่วย จ านวนเงิน
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ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) Zone B  (ต่อ)

ค่าวัสดุ

ความสูง (เมตร) ล าต้น (นิว้) หน่วยล่ะ จ านวนเงิน หน่วยละ

ไม้ยนืต้น
1 สนอนิเดีย 3.00         4.00           ต้น 5,000.00     20,000.00     500.00       2,000.00      22,000.00       
2 น้ าเต้าต้น 5.00           ต้น 2,500.00     12,500.00     250.00       1,250.00      13,750.00       
3 หมากสง 3.00             8.00           ต้น 1,500.00     12,000.00     150.00       1,200.00      13,200.00       
4 ปาล์มฟอกเทล 4.00             13.00         ต้น 3,000.00     39,000.00     600.00       7,800.00      46,800.00       
5 แคนา 10.00       12.00         ต้น 12,000.00   144,000.00   1,200.00    14,400.00    158,400.00      
6 ตีนเป็ดน้ า 4.00         8.00           ต้น 600.00       4,800.00      60.00        480.00        5,280.00         
7 ปาล์มน้ าพุ 8.00             22.00         ต้น 7,500.00     165,000.00   750.00       16,500.00    181,500.00      
8 สนประดิพทัธ์ 5.00         39.00         ต้น 4,500.00     175,500.00   450.00       17,550.00    193,050.00      
9 พญาสัตบรรณ 6.00         3.00           ต้น 4,500.00     13,500.00     450.00       1,350.00      14,850.00       
10 หูกระจง 5.00         4.00           ต้น 3,800.00     15,200.00     380.00       1,520.00      16,720.00       
11 ปาล์มซาบาน 3.00             5.00           ต้น 3,500.00     17,500.00     350.00       1,750.00      19,250.00       
12 ปาล์มเปาโลติส 2.50             2.00           ต้น 5,000.00     10,000.00     500.00       1,000.00      11,000.00       

ไม้คลุมดิน
1 หญ้าญี่ปุ่น 5,640.00     ตร.ม. 25.00         141,000.00   2.50          14,100.00    155,100.00      
2 หญ้ามาเลเซีย 178.00       ตร.ม. 25.00         4,450.00      2.50          445.00        4,895.00         

วสัดุปลูก
1 ทราย 174.54       310.00       54,107.40     99.00        17,279.46    71,386.86       
2 ดินปลูก 390.00       450.00       175,500.00   100.00       39,000.00    214,500.00      

ล าดับ รายการ
ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 
(บาท)

จ านวนเงินจ านวน หน่วย
ขนาดของพรรณไม้

กระถาง (นิว้)
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ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) Zone B  (ต่อ)
ค่าวัสดุ

ความสูง (เมตร) ล าต้น (นิว้) หน่วยล่ะ จ านวนเงิน หน่วยละ

3 ไม้ค้ ายัน 500.00       30.00         15,000.00     10.00        5,000.00      20,000.00       
Total Zone B 2,323,941.86   

จ านวน หน่วย จ านวนเงินล าดับ
ค่าแรงงาน

รายการ
 รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 
(บาท)

ขนาดของพรรณไม้

กระถาง (นิว้)
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ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) Zone C
ค่าวัสดุ

ความสูง (เมตร) ล าต้น (นิว้) หน่วยล่ะ จ านวนเงิน หน่วยละ

ไม้พุ่ม
1 ชาฮกเกีย้น 6,100.00     ต้น 10.00         61,000.00     1.00          6,100.00      67,100.00       
2 หลิวใต้หวัน 360.00       ต้น 30.00         10,800.00     3.00          1,080.00      11,880.00       
3 ไทรเกาหลี 2.00             8.00           ต้น 200.00       1,600.00      20.00        160.00        1,760.00         
4 คล้าแววมยุรา 100.00       ต้น 120.00       12,000.00     1.20          120.00        12,120.00       
5 หญ้าน้ าพุ 4,600.00     ต้น 10.00         46,000.00     1.00          4,600.00      50,600.00       
6 ดาวเรือง 1,305.00     ต้น 20.00         26,100.00     2.00          2,610.00      28,710.00       
7 ดาวกระจาย 900.00       ต้น 20.00         18,000.00     2.00          1,800.00      19,800.00       
8 พยับหมอก 765.00       ต้น 25.00         19,125.00     2.50          1,912.50      21,037.50       
9 เบลล์ 775.00       ต้น 50.00         38,750.00     5.00          3,875.00      42,625.00       
10 เฟร์ินฮาวาย 1,710.00     ต้น 40.00         68,400.00     4.00          6,840.00      75,240.00       
11 เอือ้งหมายนา 950.00       ต้น 80.00         76,000.00     8.00          7,600.00      83,600.00       
12 เฟร์ินใบมะขาม 1,710.00     ต้น 20.00         34,200.00     2.00          3,420.00      37,620.00       
13 เสน่ห์จันทร์แดง 956.00       ต้น 40.00         38,240.00     4.00          3,824.00      42,064.00       
14 เดหลีใบกล้วย 1,710.00     ต้น 30.00         51,300.00     3.00          5,130.00      56,430.00       
15 หนวดปลาหมึก 1,710.00     ต้น 15.00         25,650.00     1.50          2,565.00      28,215.00       

ไม้พุ่ม
16 ประทัดใต้หวัน 3,700.00     ต้น 10.00         37,000.00     1.00          3,700.00      40,700.00       
17 แดงสิงคโปร์ 6,540.00     ต้น 10.00         65,400.00     1.00          6,540.00      71,940.00       
18 ใบนาค 3,100.00     ต้น 10.00         31,000.00     1.00          3,100.00      34,100.00       

ล าดับ

6.00          
8.00          

8.00          
6.00          

รายการ จ านวน หน่วย จ านวนเงิน
 รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 
(บาท)

ค่าแรงงานขนาดของพรรณไม้

กระถาง (นิว้)

4.00          

8.00          

6.00          

6.00          

6.00          

6.00          

4.00          
4.00          
4.00          

4.00          

6.00          
6.00          
8.00          
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ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) Zone C  (ต่อ)
ค่าวัสดุ

ความสูง (เมตร) ล าต้น (นิว้) หน่วยล่ะ จ านวนเงิน หน่วยละ

19 ใบเงิน 3,100.00     ต้น 10.00         31,000.00     1.00          3,100.00      34,100.00       
20 ใบทอง 3,100.00     ต้น 10.00         31,000.00     1.00          3,100.00      34,100.00       
21 ทองดอกบวบ 3,100.00     ต้น 4.00           12,400.00     0.40          1,240.00      13,640.00       
22 ออมเงินออมทอง 1,395.00     ต้น 50.00         69,750.00     5.00          6,975.00      76,725.00       
23 พวงทองต้น 1,235.00     ต้น 150.00       185,250.00   15.00        18,525.00    203,775.00      
24 บลูฮาวาย 2,160.00     ต้น 30.00         64,800.00     3.00          6,480.00      71,280.00       
25 ม่วงมงคล 528.00       ต้น 150.00       79,200.00     15.00        7,920.00      87,120.00       
26 เศรษฐีเรือนนอก 3,825.00     ต้น 20.00         76,500.00     2.00          7,650.00      84,150.00       
27 เศรษฐีเรือนใน 3,825.00     ต้น 30.00         114,750.00   3.00          11,475.00    126,225.00      

ไม้ยนืต้น
1 แคนา 10.00       6.00           ต้น 12,000.00   72,000.00     1,200.00    7,200.00      79,200.00       
2 หูกระจง 5.00         18.00         ต้น 3,800.00     68,400.00     380.00       6,840.00      75,240.00       
3 กระพี้จั่น 5.00         5.00           ต้น 5,500.00     27,500.00     550.00       2,750.00      30,250.00       
4 อนิทนิลน้ า 5.00         9.00           ต้น 2,000.00     18,000.00     200.00       1,800.00      19,800.00       
5 ล าดวน 4.00         2.00           ต้น 1,000.00     2,000.00      100.00       200.00        2,200.00         
6 แจง 22.00       2.00           ต้น 18,000.00   36,000.00     1,800.00    3,600.00      39,600.00       
7 ปาล์มน้ าพุ 8.00             10.00         ต้น 7,500.00     75,000.00     750.00       7,500.00      82,500.00       
8 คูณ 4.00         18.00         ต้น 300.00       5,400.00      30.00        540.00        5,940.00         
9 ตะเบเหลือง 5.00         10.00         ต้น 500.00       5,000.00      50.00        500.00        5,500.00         

รายการล าดับ จ านวน หน่วย
ค่าแรงงาน

จ านวนเงิน
 รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 
(บาท)

4.00          
4.00          
4.00          
6.00          

6.00          
10.00         
4.00          

กระถาง (นิว้)

4.00          

10.00         

ขนาดของพรรณไม้
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ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) Zone C  (ต่อ)
ค่าวัสดุ

ความสูง (เมตร) ล าต้น (นิว้) หน่วยล่ะ จ านวนเงิน หน่วยละ

8 ชมพพูนัธุทิพย์ 5.00         11.00         ต้น 1,200.00     13,200.00     120.00       1,320.00      14,520.00       
9 สนประดิพทัธ์ 5.00         17.00         ต้น 4,500.00     76,500.00     450.00       7,650.00      84,150.00       

ไม้คลุมดิน
1 หญ้ามาเลเซีย 820.00       ตร.ม. 25.00         20,500.00     2.50          2,050.00      22,550.00       
2 หญ้าญี่ปุ่น 5,000.00     ตร.ม. 25.00         125,000.00   2.50          12,500.00    137,500.00      

วสัดุปลูก
1 ทราย 174.60       310.00       54,126.00     99.00        17,285.40    71,411.40       
2 ดินปลูก 305.00       450.00       137,250.00   100.00       30,500.00    167,750.00      
3 ไม้ค้ ายัน 432.00       30.00         12,960.00     10.00        4,320.00      17,280.00       

Total Zone C 2,312,047.90   

ค่าแรงงาน
จ านวนเงินจ านวน

 รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน 

(บาท)
หน่วยรายการ

รวมทัง้หมด

27,361,111.22                

28,083,875.22                

รวม
13,879,808.52                
8,543,655.85                 

22,423,464.37                
1.2202                          

722,764.00                    

Hardscape
Softscape

Hardscape & Softscape
Factor F

ครุภัณฑ์

ล าดับ
ขนาดของพรรณไม้

กระถาง (นิว้)
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บทที่ 5  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมองเห็นแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้
มีรูปแบบตามแนวคิด การท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยการน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในคณะมาจัดแสดง 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความสนใจ
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับงานฟาร์ม งานภูมิทัศน์ งานขยายพันธุ์พืช เพาะพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และ
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการเกษตรเพื่อน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรต้องการให้มกีารจัดสรรพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมกับการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร ดังนั้น พื้นท่ีจึงควรมีการออกแบบปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงเกิดแนวความคิดหลัก คือ University Fertility Farm หรือ 
ความอุดมสมบรูณ์ในมหาวิทยาลัย สามารถแบ่งพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 4 โซน ดังนี้  
 5.1.1 พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่บริเวณอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ บริเวณแผนกพืชผัก 
และแปลงพันธุ์กรรมพืช เนื่องจากพื้นท่ีเดิมมีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดและเป็นพืชท่ีอนุรักษ์พืช
พรรณ จึงมีการออกแบบ จัดสรรพื้นท่ีให้มีกิจกรรมแก่นักท่องเท่ียวท่ีต้องการความรู้โดยแบ่งออกเป็น
กิจกรรม ศึกษาการเจริญเติบโตของพืช การลงมือปฏิบัติเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลง และเดินศึกษา
พรรณไม้ในแปลงอนุรักษ์พรรณพืชเพื่อให้นักท่องเท่ียวเข้ามาใช้พื้นสามารถมีสุขภาพท่ีดีจากการร่วม
กิจกรรมตามแนว Concept “Good Health” 
 5.1.2 พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีบริเวณโรงเรือนสุกรถึงโรงรีดนมวัว เนื่องจากพื้นท่ีเดิมมีการ
ท างานฟาร์มครบวงจร จึงมีการออกแบบ จัดสรรพื้นท่ีให้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในรูปการ
ท่องเท่ียวงานฟาร์มเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาเกี่ยวกับ สัตว์ขนาดใหญ่ จนถึงสัตว์ท่ีมีขนาดเล็ก และ
การความรู้ด้าน ได้สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ภายในฟาร์ม เช่น กิจกรรมให้ อาหารสัตว์ เก็บเกี่ยวผลผลิต
และชมการแสดง ตามแนว Concept “Growth Animal”  

5.1.3 พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีบริเวณฝ่ังตรงข้ามโรงอาหาร เนื่องจากพื้นท่ีเดิมเป็นพื้นท่ีโล่ง
ไม่มีการจัดภูมิทัศน์พื้นท่ีโดยรอบเป็นพื้นท่ีรกร้าง จึงมีการออกแบบ จัดสรรพื้นท่ีให้มีกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดย ออกแบบให้พื้นท่ีเป็นลานกว้างเพื่อเพิ่มบรรยากาศของฟาร์ม มีการปลูกไม้
พุ่มท่ีมีดอกสีสันสวยงาม สลับสี และมีการปลูกไม้ยืนต้นท่ีเน้นสีดอกท่ีสวยงามออกดอกตามฤดูการเพื่อ
สร้างจุดเด่นให้แก่พื้นท่ี บริเวณยังมี Farmer Shop and Cafe ให้บริการแก่นักท่องเท่ียวท่ีสนใจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้นักท่องเท่ียวได้เลือกซื้อได้อย่างครบถ้วน และมีบริ การจุดผักผ่อนโดย
ออกแบบให้บริเวณนี้เป็นสวนร่มรื่นประกอบด้วยความสวยงามของพืชพรรณไม้ในร่มให้นักท่องเท่ียว
ได้สัมผัสกับบรรยากาศท่ีดีตามแนว Concept “Green Ozone” 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาโครงการ  

5.2.2.1 เพื่อให้การออกแบบโครงการออกแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต สามารถน าไปก่อสร้างได้จริง 
ในการออกแบบควรมีการค านึงถึงวัสดุท่ีน ามาใช้ในการออกแบบ ควรเลือกใช้พืชพรรณท่ีมีความ
แข็งแรง ดูแลรักษาง่ายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีโครงการ 

5.2.2.2 เพื่อเป็นโอกาสในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ และสร้างโอกาสให้แกคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ควรมีแผนธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานฟาร์ม อย่างเป็น
ระบบ และท าให้งานฟาร์มดูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.2.2.3 เพื่อให้โครงการออกแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร สามารถก่อสร้างให้ตรง
ตามรูปแบบและถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควรมีโครงการเขียนแบบก่อสร้างงาน
ภูมิทัศน์ ให้มีข้อมูล รายละเอียด รูปแบบรายการท่ีครบถ้วน สามารถน าไปก่อสร้างได้จริง 
 

 

 



 
 

ค ำชี้แจง แบบสอบถำม  
1. เพ่ือให้ผู้จัดได้มีโอกาสรับทราบผลการด าเนินงาน และเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1. เพศ      ชาย  หญิง  
2. อาชีพ   นักศึกษา  อาจารย์  

     บุคลากร  อื่นๆ............................. 
3. สาขา  เทคโนโลยีภูมิทศัน์ การผลิตพืช สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  
4. ระดับการศึกษา      ต่ ากว่ามัธยมต้น มัธยมต้น มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
5. ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้โครงการ  ไม่เคย  1 วัน/สัปดาห์   – 3 วัน/สัปดาห์  5 วัน/สัปดาห์                         

ใช้เป็นประจ า  
 

ส่วนที่ 2  ปัญหำที่พบในพื้นทีโ่ครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  ระดับ  5 = มากท่ีสุด     4 = มาก    3 = ปานกลางหรือพอใช้    2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด 

รำยละเอียด 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้ำนสำธำรณูปโภค 
1.1 ระบบแสงสว่างในพ้ืนที่โครงการเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน      
1.2 ระบบไฟฟ้าและระบบประปาใช้งานได้ดี       
1.3 ความเป็นระเบียบภายในพื้นที่โครงการ      
1.4 ความสะอาดภายในโครงการ      
1.5 ห้องสุขาเพียงพอต่อการใช้งานและดูถูกลักษณะ      
1.6 การจัดระบบประชาสัมพันธ์ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ปา้ย
บอกอาคารและทาง             
     สัญจร  
 
 

     

2. ด้ำนกำรสัญจร 
2.1 สภาพเส้นทางสัญจรในพื้นที่โครงการสัมพันธ์กัน      
2.2 เส้นทางสัญจรมีเพียงพอต่อการใช้งาน      
2.3 การใช้เส้นทางสัญจรมคีวามสะดวก      
3. ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
3.1 ปัญหาขยะมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ      
3.2 ปัญหาเรื่องกลิ่น ควัน อากาศ ภายในพื้นที่โครงการ      
3.3 เสียงรบกวนจากยานพาหนะและภายนอกพื้นที่โครงการ      
3.4 ปัญหาการระบายน้ าในพื้นที่โครงการ      
3.5 ปัญหาวัชพืชในพื้นที่โครงการ      
4. กำรจัดภูมิทัศน์/สถำนที่ 
4.1 ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงามและมีพื้นที่สีเขียว เอื้อต่อการ
สร้างบรรยากาศในการเรียนและปฏิบัติงาน 

     

4.2 ต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการให้ความร่มเงา      
4.3 จ านวนพื้นที่ส าหรับพักผ่อนเพียงพอต่อการใช้งาน เช่น ม้าน่ัง 
ศาลาพักผ่อน เป็นต้น 

     
4.4 มีการจัดเก็บ/จัดการขยะสะอาดเรียบร้อยสม่ าเสมอ      
4.5 ความสมบูรณ์ของต้นไม้เดิมภายในพื้นที่โครงการ      

แบบสอบถำมโครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต 

 



ส่วนที่ 3  แนวทำงในกำรออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  ระดับ  5 = มากท่ีสุด     4 = มาก    3 = ปานกลางหรือพอใช้    2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด 

รำยละเอียด 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 

1.1 มีแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจน 
และจัดแสดงให้กับนักท่องเท่ียวทราบ 

     
1.2 มีระบบการป้องกันภัยส าหรับนักท่องเท่ียวในขณะเดินทาง
ท่องเท่ียว เช่น มีการจัดท าป้ายหรือเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
เพ่ือความปลอดภัยส าหรับนักท่องเท่ียว 

     

1.3 มีการบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างในแหลง่
ท่องเท่ียวให้อยู่ในสภาพที่ดี สวยงามสะดวกและปลอดภัย 

     

1.4 มีการก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดผลกระทบ
ทาง 
การเกษตร 

     

1.5 มีการวิเคราะห์และก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียวตาม
ความสามารถในการรองรับของแหลง่ท่องเท่ียวและได้มีการ
น ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

     

1.6 มีการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้าย เว็บไซต์เพ่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวรวมทั้งมีหน่วยงานภายนอกให้ความ
สนใจมาขอข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

     

1.7 มีการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

     

2. ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

2.1 ป้ายบอกทางมีความชัดเจน เพียงพอและวางอยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสมจนถึงแหล่งท่องเท่ียว 

     

2.2 ถนนภายนอกแหล่งท่องเท่ียวเป็นถนน 2 ช่องทางข้ึนไป พ้ืนผิว
ถนนราบเรียบท าให้ขับข่ีปลอดภัย เดินทางเข้า-ออก ได้สะดวก 

     

2.3 มีบริการห้องน้ าแยกชาย-หญิงที่เพียงพอพร้อมทั้งส าหรับ ผู้ใช้
พิการหรือผู้สงูอายุ 

     
2.4 มีการจัดท าทางเดินเท้าพร้อมราวจับ ไปยังจุดท่องเท่ียวต่างๆ      
2.5 มีการจัดบริการที่น่ังพักผ่อนไว้บริการนักท่องเท่ียวหลายจุด
และจ านวนมากเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว 

     

2.6 มีป้ายสื่อความหมาย บอกทิศทางต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ชัดเจน 

     
2.7 มีไฟฟ้า และน้ าประปาเพียงพอต่อการใช้งานในการรองรับ
นักท่องเท่ียว 

     
2.8 มีที่จอดรถเพียงพอ เป็นกิจจะลักษณะและมีการส ารองที่จอด
รถส าหรับผู้ใช้รถเข็น 

     

2.9 มีบุคลากรไว้ต้อนรับจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว      

2.10 สภาพอากาศในแหล่งท่องเท่ียวบริสุทธ์ิ สดชื่น เย็นสบาย และ
มีระบบการตรวจสอบและป้องกันมลพิษทางอากาศ 

     

2.11 มีรถบริการในแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือจ ากัดให้นักท่องเท่ียวน่ังบน
รถและลงตามจุดบริการหรือมีเจ้าหน้าท่ีน าเที่ยวในแหล่งท่องเท่ียว 

     

3. ด้ำนการดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 

3.1 มีกจิกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรสาธิตให้ชมและให้
นักท่องเท่ียวทดลองปฏิบัติ 

     



3.2 มีการให้บริการด้านความรู้และข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว เช่น แผ่น
พับ เอกสาร บอร์ด  
ปา้ ยสือ ่ความหมาย 

     

3.3 มีการให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู ้ส าหรับ
นักท่องเท่ียว โดยได้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์พร้อมทั้ง
โปรแกรมการอบรมไว้ให้บริการส าหรับผูส้นใจ 

     

3.4 มีกจิกรรมให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ชมบรรยากาศฟาร์มเกษตร เช่น น่ัง
รถหรือน่ังเกวียนดูแปลงพืชและฟาร์มสัตว ์

     

3.5 มีกิจกรรมให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเพาะปลกูและเก็บ
เก่ียวผลผลิต เช่น ปลูกผักผลไม้ และเก็บเกี่ยว เป็นต้น 

     

3.6 มีกจิกรรมให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้เรียนรู้เก่ียวกับ การปลูก การดูแล 
และการแปรรูปผลผลิต 

     

3.7 มีกจิกรรมให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการให้อาหารสัตว์      

3.8 มีกจิกรรมให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเก็บผลผลิต เชน่ รีดนม 
เก็บไข่ไก่ เป็นต้น 

     

3.9 มีกจิกรรมให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ชมการแสดงของสัตว์ที่มาจัดโชว์      

 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
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ประวัติผู้จัดท ำ 
 
 

ช่ือ นายเกษม วิมลรัตน์ 
เกิด 14 มกราคม 2538 
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    โรงเรียนชุมชนวัดท าเลทอง จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2556 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
    วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2559 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 สถานท่ีติดต่อ  3 หมู่ 18 ต าบลบึงทองหลาง  อ าเภอล าลูกกา  
    จังหวัดปทุมธานี 12150 
    โทรศัพท์  06 1441 6894 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

 
ช่ือ นายกิตติพงษ์ ศรีพานิช 
เกิด 12 กุมภาพันธ์ 2538 
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    โรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนสายปัญญารงัสิต จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2556 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
    โรงเรียนสายปัญญารงัสิต จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2559 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

สถานท่ีติดต่อ  174/6 ซอย 16 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองประชาธิปัตย์ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 

    โทรศัพท์ 08 0262 5635  
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