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บทคัดยอ่ 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ 51/8 หมู่ 10 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 45,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 28 ไร่ และมีพื้นที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้งหมด 15,900 ตารางเมตร หรือประมาณ 9 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา โดยมีนโยบายในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบที่ท าการ เนื่องจากสภาพพื้นที่ปัจจุบันมีความทรุดโทรมและพืชพรรณเดิมปิดบัง
ตัวอาคารท าให้ไม่สามารถมองเห็นตัวอาคารจากพื้นที่ภายนอกได้ การออกแบบจึงจ าเป็นต้องศึกษา
ด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาหลักการออกแบบรูปแบบสวนและการ
ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้อ านวยการส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น จึงเลือกใช้เป็นสวนสไตล์โมเดิร์น มาใช้ในการออกแบบ ที่เน้น
การดูแลรักษาง่าย โดยแบ่งพื้นที่เป็น 5 โซน ดังต่อไปนี้ Zone A พื้นที่บริเวณหน้าอาคารส านักงาน 
เป็นพื้นที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน และพืชพรรณไม่ได้มีการปลูกอย่างเป็นระเบียบ จึงควรออกแบบ
พื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนต้อนรับ เพื่อให้พื้นที่เกิดความโดดเด่นและสวยงามมากข้ึน Zone B พื้นที่
ด้านหลังอาคารส านักงาน เหมาะสมกับการเป็นพื้นที่พักผ่อน เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความ
เป็นส่วนตัว พื้นที่ได้รับแสงแดดร่มร าไรเนื่องจากได้รับร่มเงาของตัวอาคารและพรรณไม้เดิม และควร
เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกให้สามารถมีพื้นที่รองรับผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่บริเวณนี้ Zone C พื้นที่ด้านทิศ
เหนือของพื้นที่โครงการ มีวัชพืชข้ึนปกคลุมอยู่ทั่ว ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ที่มีอยู่ได้ แต่ข้อดีคือพื้นที่สามารถเข้าถึงง่ายเนื่องจากอยู่ติดกับอาคารส านักงานและที่จอดรถ 
ดังนั้น จึงควรออกแบบเป็นพืน้ที่กิจกรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ โดยเลือกใช้พืชพรรณที่สามารถให้ร่มเงาได้
ดี และยังสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและดูร่มรื่น Zone D พื้นที่ด้านทิศตะวันออก เป็นพื้นที่โล่ง มี
วัชพืช และอาจเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ จึงควรออกแบบให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชผลที่สามารถ
รับประทานได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้โครงการและท าให้พื้นที่ดูน่าสนใจมากข้ึน โดยประมาณราคา
รวมของงานวัสดุดาดอ่อน วัสดุดาดแข็ง และค่าแรงที่ใช้ในโครงการทั้งหมด คือ 3,434,729.65 บาท  
(สามล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาท หกสิบห้าสตางค์) 
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กรุณาอย่าง สูงจาก ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
แนวคิดด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท าปัญหาพิเศษ ท าให้ข้าพเจ้ารู้ถึงอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข
ปัญหา จนสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และนักวิชาการ
ศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ คอยให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าและ
ให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษ และที่ส าคัญที่สุดขอขอบพระคุณ
ผู้อ านวยการส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและการอนุญาตให้
เข้าศึกษาพื้นที่เป็นอย่างด ี
 สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัวของข้าพเจ้า ที่เป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆที่
เป็นทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันมาเสมอ และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษาในการ
ท าปัญหาพิเศษครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษา และ
รวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวมาใน ณ ที่นี้ด้วย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ 51/8 หมู่ที่ 10 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีได้ปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนสถาบัน
เกษตรกร ที่ด าเนินธุรกิจในจังหวัด รวมทั้งสิ้น 120 แห่ง ประกอบด้วยสหกรณ์ 107 สหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกร 13 กลุ่ม ซึ่งเป็นภารกิจหลักเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี
สามารถพึ่งตนเองและเป็นทีพ่ึ่งของมวลสมาชิกได้ นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัตงิานตามนโยบายกรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ งานบูรณาการโครงการและแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานตามนโยบายของจงัหวัดปทุมธานี (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริม
สหกรณ์ สืบค้นจาก https://web.cpd.go.th/pathumthani/index.php, 2559) 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็นอาคารส านักงาน 1 แห่ง ศูนย์จ าหน่ายข้าวสาร
สหกรณ์ ที่จอดรถ ห้องน้ าและ โกดังของช่างซ่อมบ ารุงเทคโนโลยีสหกรณ์อีก 5 หลัง ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ เนื่องจากถูกย้ายไปศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 สภาพอาคารและพื้นที่โดยรอบ
เป็นอาคารที่เก่าและมีความทรุดโทรม เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยรอบอาคาร เป็นพื้นที่ที่มีวัชพืชข้ึนปก
คลุมอยู่ทั่วบริเวณ ไม่มีพื้นที่พักผ่อนภายนอกอาคารและพื้นที่กิจกรรมด้านนันทนาการต่างๆส าหรับ
บุคลากร ท าให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลเสียต่อทัศนียภาพทางสายตา  
 ดังนั้น ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จึงมีนโยบายในการจัดภูมิทัศน์และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ คือ ออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร เพิ่มพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่นันทนาการด้านต่างๆ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้โครงการ หรือแก่ผู้ที่มาติดต่องานเกี่ยวกับสหกรณ์หรือมางานประชุมโครงการ
ต่างๆตามแผนงานของทางส านักงาน ที่ทางสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีเป็นผู้จัด รวมทั้งออกแบบพื้นที่สิ่ง
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้โครงการ ออกแบบพื้นที่ให้มีความสะดวกในการเข้าใช้พื้นที่ เพื่อรองรับ
ประชาชนหรือหน่วยงานที่มางานประชุมข้าราชการที่ส านักสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เมื่อโครงการ
ดังกล่าวไดป้ระสบความส าเร็จจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร ประชาชน หน่วยงานภาครัฐจากจังหวัด
ต่างๆ ผู้ที่มาติดต่อราชการที่ส านักสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และโดยรอบเป็นอย่างยิ่ง  
 
1.2   วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทศัน์พื้นที่สาธารณะและสถานที่ราชการ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้
โครงการ 

1.2.3 เพื่อก าหนดกิจกรรมของพื้นที่ตามศักยภาพและออกแบบภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ  
 1.2.4 เพื่อน าโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
 

https://web.cpd.go.th/pathumthani/index.php
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1.3 ขอบเขตในการศึกษา 
 1.3.1 การเข้าถึงโครงการนั้นสามารถเดินทางได้ 2 วิธีคือ 
  3.1.1.1 รถส่วนบุคคลโดยมาตามถนน พหลโยธิน - สระบุรี (ฟิวเจอร์พาร์ค) มุ่งสู่
สระบุรี ตรงไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จากนั้นข้ึนสะพานกลับรถ พื้นที่โครงการจะ
อยู่ตรงข้ามโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมและอยู่ใกล้กับตลาดไทย 
  3.1.1.2 รถประจ าทาง โดยถนนพหลโยธิน - สระบุรี รถประจ าทางสาย 29, 39, 
ปอ.29, ปอ.510 และปอ.39  

                     
 
 
 

  
  
 
ภาพท่ี 1.1 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
ท่ีมา : https://www.google.com/maps 
 
 1.3.2 ขอบเขตพื้นที่โครงการ 
  พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่เลขที่ 51/8 หมู่10 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 45,000 ตารางเมตรหรือประมาณ 28 ไร่ และพื้นที่ในการออกแบบมี
เนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา หรือประมาณ 10 ไร่ พื้นที่มีอาณาเขตติดต่อกับส่วนต่างๆ ดังนี ้
  ทิศเหนือ   ติดกับบริษัท CTC ซัพพลาย เซอร์วิส จ ากัด 
  ทิศใต้        ติดกับเชียงกง 
  ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่รกร้าง 
  ทิศตะวันตก ติดกับถนนพหลโยธิน - สระบุรี  

  
 
 
 
 

 ภาพท่ี 1.2 ขอบเขตพื้นที่โครงการ 
 
 
 

Future Park Rangsit 

ตลาดไทย 

https://www.google.com/maps
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ภาพท่ี 1.3 ทิศเหนือ 
ท่ีมา : https://www.google.com/earth 
 

   
 
  

ภาพท่ี 1.4 ทิศใต ้
ท่ีมา : https://www.google.com/earth 
 
 
         
 
 
ภาพท่ี 1.5 ทิศตะวันออก 
ท่ีมา : https://www.google.com/earth 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.6 ทิศตะวันตก 
ท่ีมา : https://www.google.com/earth 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/earth
https://www.google.com/earth
https://www.google.com/earth
https://www.google.com/earth
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
แสดง : พืชพรรณเดิมในพื้นที่โครงการ ภาพท่ี 1.7 
สัญลักษณ์ :  
 
 

 

  

ต าแหน่งพืชพรรณเดิม รั้วรอบโครงการ 

ต้นมะขาม 

ต้นหูกระจง 

ต้นเสลา 

ต้นคูณ 

ต้นตะเบเหลือง 

ต้นไทรย้อยใบแหลม ต้นปาล์มฟอ็กเทล ต้นอโศกอินเดีย 

ต้นมะฮอกกาน ี
ใบเลก็ 

ต้นหูกวาง 

ต้นข้ีเหลก็ 
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1.3.3 สภาพพื้นที่โครงการ  
  สภาพของพื้นที่สหกรณ์จังหวดปทุมธานี พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่รกร้างมีหญ้าข้ึนสูง 
ไม่มีร่มเงาให้พักผ่อน และมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่มาก โดยสภาพของพื้นที่โครงการมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.8 ป้ายโครงการ 

ภาพท่ี 1.9 ศาลาด้านหลังอาคารส านักงาน 

ภาพท่ี 1.10 ด้านหลงัอาคารส านักงาน 

ภาพท่ี 1.11 ลานจอดรถ ประตูที่ 1 

ภาพท่ี 1.12 หน้าอาคาร
ส านักงาน
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  พื้นที่โครงการสามารถแบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนพื้นที่ศึกษา และส่วนพื้นที่
ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  1.3.3.1 พื้นที่ศึกษา ประกอบไปด้วย สนามหญ้า พื้นที่บ้านพักอาศัยและโกดังซ่อม
บ ารุง โดยประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมเดิมเป็นอาคารช้ันเดียวจ านวน 5 หลัง  

ภาพท่ี 1.13 ประตูทางเข้าที่ 2 

ภาพท่ี 1.14 ศูนย์จ าหน่ายข้าวสหกรณ์ 

ภาพท่ี 1.15 ลานจอดรถ ประตทูี่ 2 

ภาพท่ี 1.16 สนามหญ้า 

ภาพท่ี 1.17 โกดังซ่อมบ ารงุ 
ร้าง  
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  1.3.3.2 พื้นที่ออกแบบ ประกอบไปด้วย พื้นที่ด้านหน้าอาคารส านักงาน ที่จอดรถ
ด้านทิศเหนือ ที่จอดรถด้านทิศใต้ อาคารส านักงาน ศูนย์จ าหน่ายข้าวสหกรณ์ บ่อน้ า ห้องน้ าและพื้นที่
รกร้าง โดยสามารถแสดงสภาพพื้นที่โครงการได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
แสดง : พื้นที่โครงการ ภาพท่ี 1.18 
สัญลักษณ์ :       ต าแหน่งของพื้นที ่
 
 

 

 
 

 

 

 

 

พื้นที่บ้านพักอาศัย 

(พื้นที่ส่วนบุคคล) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.14  
ศูนย์จ าหน่ายข้าว 

บ่อน้ า 

ห้องน้ า 

โกดังซ่อมบ ารุง 

โกดังซ่อมบ ารุง 

โกดังซ่อมบ ารุง 

โกดังซ่อมบ ารุง 
ภาพท่ี 1.16 
สนามหญ้า 

พื้นที่ออกแบบ 

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ภาพท่ี 1.11 ที่จอดรถ 

ภาพท่ี 1.15 

ที่จอดรถ 

ภาพท่ี 1.17 
โกดังซ่อมบ ารุง 

ภาพท่ี 1.12 
ส านักงาน 
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1.4  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงข้อมูลศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะและ
สถานที่ราชการ 
 1.4.2 ทราบถึงข้อมูลด้านทางกายภาพ พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.4.3 ทราบถึงกิจกรรมของพื้นที่ตามศักยภาพและออกแบบภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.4.4 เสนอโครงการออกปรับปรุงแบบภูมิทัศน์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
1.5  วิธีการด าเนินงาน 
 1.5.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการและกรณีศึกษา 
  1.5.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่สาธารณะ 
  1.5.1.2 ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้พื้นที่กิจกรรม 
  1.5.1.3 ศึกษาแนวคิดในการออกแบบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 
  1.5.1.4 ศึกษาบริเวณใกล้เคียง (กรณีศึกษา) 
 1.5.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงการ 
  1.5.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ 
   1) ศึกษาที่ตั้งโครงการ   
   2) ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
   3) ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
   4) ศึกษาพืชพรรณเดิม 
   5) ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   6) ศึกษาลักษณะทัศนียภาพและมุมมอง 

7) อาคารและสถาปัตยกรรมแบบเดิม 
1.5.3 การสรุปข้อมูล 

  1.5.3.1 สรุปลักษณะพื้นที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1.5.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่ จากพฤติกรรมแลความต้องการของผู้ใช้ 
  1.5.3.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และแก้ไขปัญหา
พื้นที่อย่างเหมาะสม 

1.5.4 ข้ันตอนการออกแบบ 
  1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) 
  1.5.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ (Site Relation) 
  1.5.4.3 ก าหนดแนวคิดด้านต่างๆ (Concept) 
   1) แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
   2) แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
   3) แนวคิดทางด้านสถาปัตยกรรม 
   4) แนวความคิดด้านระบบสัญจร 
   5) แนวความคิดสิ่งอ านวยความสะดวก 



 9   
 

   6) แนวความคิดด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   7) แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน ์
  1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด (Concept Plan) 
  1.5.4.5 แสดงแบบแปลนข้ันสุดท้าย (Master Plan) 
  1.5.4.6 แสดงแบบแปลนรายละเอียด (Detail Plan) 
  1.5.4.7 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน (Section and Perspective) 
  1.5.4.8 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ (Perspective) 
  1.5.4.9 การประมาณราคา (Estimation) 

1.5.5 ข้ันตอนในการสรุปผลและการประเมินผล 
  1.5.5.1 น าเสนอการออกแบบ 
  1.5.5.2 ข้อเสนอแนะ 

1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ของ
โครงการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ 

    1. ศึกษาที่ตั้งโครงการ 
    2. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
    3. ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
    4. ศึกษากิจกรรมในพื้นที่เดิม 
    5. ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการ 
    6. ศึกษาลักษณะทัศนียภาพและมุมมอง 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการออกแบบและการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี และกรณีศกึษา 

         1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบพื้นที่สาธารณะ 
         2. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับการเลือกใช้พื้นที ่

 

ขั้นตอนการออกแบบ 
1. ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมใน
โครงการ 
3. ก าหนดแนวคิดด้านต่างๆ 
  3.1 แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
  3.2 แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
  3.3 แนวคิดทางด้านสถาปัตยกรรม 
  3.4 แนวความคิดด้านระบบสัญจร 
  3.5 แนวความคิดสิ่งอ านวยความสะดวก 
  3.6 แนวความคิดด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
  3.7 แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิ
ทัศน์ 

 

การสรุปข้อมูล 
  1. สรุปลักษณะพื้นที่ ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 
  2. สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่  จาก
พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้ 
  3.ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพื้นที่ และแก้ไขปัญหาพื้นที่ 

ขั้นตอนในการสรุปผลและการประเมินผล 
  1. น าเสนอการออกแบบ 
  2. ข้อเสนอแนะ 
 

จัดท ารูปเล่ม 

ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการผู้ใช้พื้นที่
โครงการ 

1. การวิเคราะห์ผู้ใช้ (Use Analysis) 
2. พฤติกรรมผู้ใช้โครงการจากการศึกษาจาก
การสังเกตและทฤษฎีที่มีผู้ศึกษา 
3. ความต้องการผู้ใช้โครงการจากการสอบถาม 
4. สรุปลักษณะของผู้ใช้ (Synthesis) 
 

การน าเสนอผลงานการออกแบบ 
1. ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
(Concept Plan) 
2. แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan) 
3. สร้างแบบแปลนรายละเอียด (Detail Plan) 
4. แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน (Section and Relation) 
5. แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ (Perspective) 
6. การประมาณราคา (Estimation) 
 

แผนภูมิท่ี 1.1 ล าดับข้ันตอนในการศึกษา 
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บทท่ี 2 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและกรณีศึกษา 

 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มีความต๎องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องจากพื้นที่ใน
ปัจจุบันมีความเสื่อมโทรม จึงต๎องการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อใช๎พื้นที่วํางเปลําภายในเขตส านักงานให๎
เกิดประโยชน์สูงสุดให๎แกํผู๎ใช๎ ไมํวําจะเป็นเจ๎าหน๎าที่ ผู๎มาติดตํองานเกี่ยวกับสหกรณ์ หรือการจัดงาน
ตํางๆที่เกิดข้ึนตามแผนงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทมุธานี ดังนั้น จึงต๎องมีการก าหนดกจิกรรม
และพื้นที่ใช๎สอยให๎มีความสัมพันธ์กับความต๎องการของผู๎ใช๎โครงการ  
 
2.1  ศกึษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัสหกรณ ์
  ประวัติสหกรณ์ในประเทศไทยการสหกรณ์ในประเทศไทย มีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก เมื่อ
ประเทศไทยได๎เริ่มมีการติดตํอค๎าขายกับตํางประเทศ มากขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสนิทร ์ระบบเศรษฐกิจ
ของชนบทก็คํอยๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเลีย้งตัวเองมาสูํระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค๎า 
ความต๎องการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพจึงมีเพิ่มข้ึน ชาวนาที่ไมํมีทุนส ารองของ
ตนเองก็หันไปกู๎ยืมเงนิจากบุคคลอื่นท าให๎ต๎องเสียดอก เบี้ยในอัตราสูง และยังถูกเอาเปรียบจากพํอค๎า
นายทุนทุกวิถีทางอีกด๎วย ชาวนาจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยูํตลอดเวลา ท านาได๎ข๎าวเทําใด ก็ต๎องขาย
ใช๎หนี้เกือบหมด นอกจากนี้การท านายังคงมีผลผลิตที่ไมํแนํนอนข้ึนอยูํกับสภาพดินฟ้าอากาศ ถ๎าปี
ไหนผลผลิตเสียหายก็จะท าให๎หนี้สินพอกพูนมากข้ึนเรื่อยๆจนลูกหนี้บางราย ต๎องโอนกรรมสิทธ์ิในที่
นาให๎แกํเจ๎าหนี้ และกลายเป็นผู๎เชํานา หรือเรํรํอนไมํมีที่ดินท ากินไปในที่สุด (ประวัติสหกรณ์ สหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ สร.รฟท. จ ากัด สืบค๎นจาก https://www.srusct.or.th/ประวัติสหกรณ์, 2559) 
 2.1.1 ประเภทของสหกรณ์  
  2.1.1.1 สหกรณ์การเกษตร เป็นสหกรณ์ ส าหรับผู๎มีอาชีพเกษตรกรรม เชํน ท านา   
เลี้ยงสัตว์ ท าไรํ ท าสวน ฯลฯ 
  2.1.1.2 สหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์ส าหรบัผูท๎ี่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
แตํไมํมีที่ดินท ากิน หรือมีน๎อย ไมํพอประกอบอาชีพ โดยรัฐบาลจะจัดสรรที่ดินที่เสื่อมสภาพจากป่า
สงวน แล๎วให๎ราษฎรเข๎าถือครองประกอบอาชีพ 
  2.1.1.3 สหกรณ์ประมง เป็นสหกรณ์ส าหรับผู๎มีอาชีพประมงโดยเฉพาะ ทั้งอาชีพ
ประมงน้ าจืด และประมงทะเล 
  2.1.1.4 สหกรณ์ร๎านค๎า เป็นสหกรณ์ส าหรับผู๎บริโภคทั่วไป โดยการจัดจ าหนําย
สินค๎าเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จ าเป็นในครอบครัว ให๎แกํสมาชิก 
  2.1.1.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสหกรณ์ส าหรับผู๎ที่มีรายได๎ประจ าโดยทั่วไป ที่
ต๎องการพึ่งตนเอง ด๎วยการออมทรัพย์เป็นประจ า และชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
  2.1.1.6 สหกรณ์บริการ เป็นสหกรณ์ส าหรับผู๎ที่ต๎องการแก๎ไขปัญหาการประกอบ
อาชีพ ต๎องการด ารงชีพตามแนวทางสหกรณ์ 
 
 
 
 
  

https://www.srusct.or.th/ประวัติสหกรณ์
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2.1.1.7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์อเนกประสงค์ตั้งข้ึนโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยูํในวง
สัมพันธ์เดียวกัน เชํน อาศัยในชุมชนเดียวกัน ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือในสถานที่เดียวกัน หรือมีกิจกรรม
รํวมกันเพื่อการรู๎จักชํวยเหลือ ตนเองอยํางตํอเนื่อง โดยมุํงเน๎นให๎สมาชิกประหยัดและออม เพื่อการรู๎จักชํวย
ตนเองเป็นเบื้องต๎นและเป็นพื้นฐานในการสร๎างความมั่นคงแกํตนเองและครอบครัว (ประเภทของสหกรณ์ 
สืบค๎นจาก https://www.coop-thailand.com/th/about-coop/7typecoop, 2559) 
 2.1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสหกรณ์  
  2.1.2.1 เพื่อให๎บุคคลทั่วไปที่ก าลังประสบปัญหาตํางๆ ในลักษณะคล๎ายๆ กันมา
รวมตัวกันเพื่อเป็นการชํวยกันแก๎ไขปัญหาในอนาคตตํอไป 
  2.1.2.2 เพื่อชํวยเหลือบุคคลทั่วไป โดยสหกรณ์จัดเป็นองค์การที่มีกฎหมายรองรับ
อยูํจึงปลอดภัย พร๎อมทั้งมีสํวนราชการเข๎าไปชํวยเหลือตามจ าเป็นอีกด๎วย 
  2.1.2.3 มีการแบํงปันผลประโยชน์ที่ได๎รํวมกันด๎วยความยุติธรรม คือจะอยูํในแบบที่
บุคคลผู๎เป็นสมาชิกเป็นผู๎ใช๎บริการและเป็นเจ๎าของในขณะเดียวกันนั่นเอง 
 2.1.3 ประโยชน์ของสหกรณ์ 
  2.1.3.1 เป็นการฝึกให๎บุคคลผูเ๎ปน็สมาชิกสหกรณ์รู๎จกัพึ่งพาตนเอง ทั้งในด๎านการซื้อ 
การขาย และที่ผลิตได๎ 
  2.1.3.2 ชํวยให๎เกิดความสามัคคีกันในกลุํม เพราะต๎องเรียนรู๎ที่จะอยูํรํวมกัน และท า
ให๎บุคคลผู๎ยากจนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึนได๎ ซึ่งเป็นการน าพาให๎ประเทศเจริญข้ึนได๎อีกทางหนึ่ง 
  2.1.3.3 มีแหลํงจัดหาเงินทุนเพื่อให๎บุคคลผู๎เป็นสมาชิกสหกรณ์ได๎กู๎ยืมไปใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ หรือสิ่งจ าเป็นตํางๆ โดยยุติธรรม 
  2.1.3.4 มีการแนะน าและสํงเสริมให๎บุคคลผู๎เป็นสมาชิกสหกรณ์ได๎มีความรู๎ในการ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะด๎านการเกษตรสมัยใหมํ ซึ่งจะท าให๎สมาชิกของสหกรณ์มีรายได๎ที่สงูข้ึนตาม
ไปด๎วย 
  2.1.3.5 ท าให๎บุคคลผู๎เป็นสมาชิกสหกรณ์ทุกคนตํางรู๎สึกเทําเทียมกัน เพราะทุกคน
ตํางมีสิทธิออกเสียง หรือแสดงความคิดเห็นรํวมกัน โดยมีความเป็นประชาธิปไตยและเสมอภาคกัน 
  2.1.3.6 ท าให๎บุคคลผู๎เป็นสมาชิกสหกรณ์มีชีวิตที่ดีข้ึน นอกจากความรู๎ เงินทุน และ
การผลิตแล๎ว ยังท าให๎รู๎จักการประหยัดอดออมเพื่ออนาคตทีด่ีในวันข๎างหน๎าอีกด๎วย (วัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ของสหกรณ์ สืบค๎นจาก https://www.เกร็ดความรู๎.net/สหกรณ์, 2559) 
  ดังนั้น สหกรณ์จึงเรยีกได๎วําเป็นการกํอตั้งองค์กรข้ึนมาเพื่อชํวยเหลอืประชาชนทั่วไป
อยํางแท๎จริง ที่ท าให๎ได๎มีเงินทุนหมุนเวียนในการกู๎ยืมโดยไมํต๎องเสียดอกเยอะ และมีความยุติธรรมแกํ
สมาชิกของสหกรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.coop-thailand.com/th/about-coop/7typecoop
https://www.เกร็ดความรู้.net/สหกรณ์
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2.2  ศกึษาหลกัการออกแบบสวนส าหรับสถานที่ราชการ 
 เอกลักษณ์ส าคัญในการจัดสวนในสถานที่ราชการคือ สวยงาม สงํา และเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย เพื่อให๎ประชาชนที่มาติดตํอ ประสานงานได๎ช่ืนชมความสวยงามจากสวน ความสงําของ
อาคาร และความสะอาดของพื้นที่บริเวณรอบๆ ซึ่งนับวําเป็นการสร๎างภาพพจน์ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง 
 เอื้อมพร วีสมหมาย (2535) กลําววํา  สวนส าหรับสํวนราชการแตกตํางจากสวนในบ๎านหลาย
สิ่งหลายอยําง เพราะเป็นที่ส าหรับประชาชนทั่วไปมีโอกาสได๎พบเห็น ได๎สัมผัส ได๎ใช๎ประโยชน์และรู๎ 
สึกถึงความงามในสวนน้ันๆ ด๎วย การจัดสวนนี้ต๎องค านึงถึงประโยชน์ใช๎สอยกํอนสิ่งอื่นๆ เพราะเป็น
เรื่องที่อ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน เชํน มีต๎นไม๎ใหญํให๎รํมเงาแกํบริเวณถนนและทางเดินทั่วไป
ในสถานที่ เพื่อให๎ความรํมรื่นในขณะที่เดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือในขณะที่ขับรถ สามารถ
ให๎ความสบายตาและสบายใจ ตลอดเส๎นทาง เชํน มีแปลงไม๎ดอกที่สวยงาม มีความสะอาดเรียบร๎อย 
และให๎ทั้งความสะดวกและสวยงามไปพรอ๎มๆ กันในสวนสํวนราชการนั้น มักจะมาจากการแบงํบริเวณ
สนามเป็นสํวนใหญํ บริเวณสนามหญ๎าที่เขียวสดงดงามและราบเรียบหน๎าอาคาร จะเป็นสิ่งที่ชํวยเสริม
ให๎ตัวอาคารเดํนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะสนามที่ได๎รับการดูแลอยํางสม่ าเสมอ โดยทั่วไปสนามหน๎าอาคาร
ควรปลูกเฉพาะไม๎ยืนต๎นรอบๆ สนามเทํานั้น หรืออาจมีไม๎พุํม ไม๎ดอก แตํควรเป็นแปลงเรียบๆ จะ
เหมาะกวํา และไมํสมควรจัดสวนหยํอมเล็กๆ น๎อยๆ ในสนาม เพราะเป็นการแบํงพื้นที่เป็นสํวนเล็ก
สํวนน๎อย ท าให๎จุดเดํนของสนามเดิมลดน๎อยลง และไมํควรจัดล าธาร เกาะแกํง หรือมีสะพานข๎ามวน
ไปมาเพราะลักษณะการจัดแบบนี้ควรจะอยูํในมุมที่เป็นสํวนตัวภายในบ๎าน หรือมุมใดมุมหนึ่งใน
อาคารที่ไมํท าลายความสงํางามของสถานที่ ส านักงานควรมีการก าหนดข้ันตอนการออกแบบ โดย
ค านึงถึงการใช๎ประโยชน์ และความต๎องการของผู๎ใช๎พื้นที่โครงการเป็นหลักในการออกแบบโดยมี
ข้ันตอน ดังนี้ 
 2.2.1 การก าหนดทางเดิน การก าหนดทางเดินทั้ งภายในพื้นที่  และนอกพื้นที่ควรให๎ 
สอดคล๎องกับสิ่งแรกที่จะท า โดยสังเกตทางเข๎าออกของส านักงานควรจัดวางทางเดินโดยรอบ ตัว
อาคารจากหน๎าอาคารไปยังหลังตัวอาคาร ทางเดินไปลานจอดรถ ทางเดินไปบริเวณลานพักผํอน 
สนามเด็กเลํน หรือการเดินผํานสวน ควรจัดท าทางเดินให๎มีระบบการไหลเวียนไปเรื่อยๆ ไมํเกิด การ
ติดขัด ต าแหนํงทิศทางการเดินอาจจะน ามาเช่ือมตํอกันตามจุดที่เหมาะสม และไมํท าให๎ สนาม 
เสียหาย เชํน ไมํท าให๎สนามหญ๎าแบํงออกเป็นหลายๆ สํวนเกินไป ควรท าให๎ทางเดินสัมพันธ์กับ แนว
ตัวอาคารทางด๎านใดด๎านหนึ่ง ทางเดินที่ผํานเข๎าไปชมสวนควรมีจุดมุํงหมาย เชํน ทางเดินไป ลาน
พักผํอน สนามเด็กเลํน สวนสุขภาพแล๎วเดินกลับมาหรือท าทางเดินรอบสวนก็ได๎ 
 2.2.2 การวางต าแหนํงไม๎ยืนต๎น เนื่องจากต๎นไม๎มีการเจริญเติบโตตลอดเวลา ท าให๎ต๎นไม๎มี
ความสูงมาก ดังนั้นต าแหนํงที่เหมาะสม คือ 
  2.2.2.1 ริมทางถนน 
  2.2.2.2 บริเวณรั้วรอบโครงการทั้งหมด 
  2.2.2.3 เฉพาะจุดที่ต๎องการรํมเงาเพื่อการพักผํอน 
  2.2.2.4 ปลูกกันแดดที่ต๎องการให๎รํมเงาแกํห๎องท างาน อาคารเอนกประสงค์ 
  2.2.2.5 ปลูกด๎านใดด๎านหนึง่ของรั้ว เพื่อปิดบังทิศทางลม และฝุ่นละออง 
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2.2.3 ก าหนดพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช๎สอย และความสวยงามโดยยึดหลักเรื่องประโยชน์ การใช๎สอย
กํอน การก าหนดต าแหนํงความสวยงามควรอยูํใกลก๎ับ บริเวณพักผํอน และอยูํใกล๎คน มากที่สุดเพราะ
โอกาสที่จะได๎ช่ืนชมมีมากกวํา 
 2.2.4 บริเวณสวนหยํอม ต าแหนํงสวนหยํอมควรอยูํใกล๎กับลานนั่งเลํนพักผํอนหรืออยูํใกล๎ 
ห๎องเอนกประสงค์ สวนหยํอมควรมี 1 - 2 จุด จัดไว๎เพื่อเป็นจุดเดํนเอาไว๎รองรับการพักผํอนของผู๎เข๎า
ใช๎บริการในพื้นที่หากมีหลายแหํงเกินไปอาจท าให๎ความโดดเดํนจุดหลักหายไป และรูปรํางของสวน
เสียไป ที่ส าคัญสวนหยํอมควรมองเห็นได๎งําย สะดุดตา และควรเลือกใช๎พันธ์ุไม๎ที่มีรูปรําง สวยงาม โต
ช๎าหรืออาจใช๎เป็นไม๎ดัดก็ได๎ 
 2.2.5 มุมสนามควรมีต๎นไม๎บริเวณมุมสนามเพื่อลดความแข็งกระด๎างโดยการใช๎ไม๎พุํมปลูก 
เป็นแนว เพื่อเพิ่มสีสันให๎กับสนาม 
 2.2.6 สวนไม๎ผลควรปลูกไว๎บริเวณที่รับแสงแดดเต็มที่ปลูกไว๎ส าหรับประชาชนที่เข๎ามาใช๎ 
บริการไมํวําจะเป็นเพื่อเศรษฐกิจการค๎า การแจกจํายพันธ์ุกล๎าไม๎เพื่อเกษตร เป็นด๎น 
 2.2.7 มุมส าหรับเด็ก ควรจัดเป็นสนามหญ๎าและพันธ์ุไม๎ที่เลือกใช๎ควรเป็นพันธ์ุไม๎ที่ไมํเป็น 
อันตรายตํอเด็ก เชํน มีพิษหรือมีหนาม 
 2.2.8 ควรก าหนดสนามหญ๎าให๎อยูํบริเวณสํวนกลางของพื้นที่ โดยการออกแบบให๎ยึดหลัก 
ที่วําสนามหญ๎าต๎องเป็นพื้นที่ได๎รับแสงแดดเต็มที่ จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพันธ์ุควรเป็น 
พันธ์ุที่ทนตํอแสงแดดได๎ดี ทนลม 
 2.2.9 ออกแบบให๎มีจุดเดํน ในการออกแบบต๎องออกแบบสวนให๎มีจุดเดํน และจุดรองโดย 
จุดเดํนต๎องมีขนาดใหญํกวําจุดรอง แล๎วจ านวนต๎นไม๎ต๎องมากกวํา การเลือกพืชพันธุไม๎ไมํควรเยอะ 
เกินไปจะท าให๎เกิดความแตกตําง 
 2.2.10 สิ่งที่เช่ือมตํอระหวํางจุดเดํนและจุดรอง การเช่ือมตํอระหวํางจุดเดํนและจุดรองท าให๎ 
เกิดความตํอเนื่องระหวํางจุดสองจุดโดยการใช๎พันธ์ุไม๎เป็นแนวเช่ือม 
 2.2.11 มุมสามเหลี่ยม พื้นที่ที่เป็นมุมสามเหลี่ยม เชํน มุมอาคาร มุมก าแพง ควรมีการปลูก 
พันธ์ุไม๎เป็นกลุํมเพื่อลดความแข็งกระด๎างของสิ่งกํอสร๎างนั้น ๆ 
  การจัดสวนราชการนั้นมีความแตกดํางจากการจัดสวนในบ๎านหลายอยํางเพราะ 
สถานที่ราชการเป็นที่ที่ประชาชนได๎มีโอกาสเข๎ามาใช๎ประโยชน์ไมํวําจะเป็นการติดตํอราชการตําง ๆ 
หรือแม๎แตํการท ากิจกรรม เชํน การพักผํอน การออกก าลังกาย เป็นต๎น โดยประชาชนที่เข๎ามาใช๎ บริการใน
สถานที่นั้นมีโอกาสได๎สัมผัสถึงความงามภายในสํวนใหญํ เพราะเป็นเรื่องที่อ านวยความ สะดวกให๎กับ
ประชาชน เชํน 
  2.1.1.1 การปลูกต๎นไม๎ใหญํให๎รํมเงา ไมํวําจะเป็นถนนหรือทางเดินเท๎าควรที่จะปลูก 
ต๎นไม๎ให๎รํมเงาในสถานที่นั้น เพื่อให๎ความรํมรื่นตลอดทางเดิน หรือจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได๎ หรือ
ขณะการขับรถ 
  2.1.1.2 ให๎ความสบายตาสบายใจ ในขณะการเดินผํานไปในสถานที่นั้นควรมีแปลง
ไม๎ ดอก ไม๎ประดับที่สวยงามท าให๎เกิดความรํมรื่น สบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะและวัชพืช 
  2.1.1.3 ให๎ทั้งความสะดวก ความเป็นระเบียบ ความสวยงามและความสะอาดไป
พร๎อมๆ กัน 
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  2.1.1.4 เส๎นทางที่ใช๎ในการสัญจร ควรออกแบบสวนให๎เข๎ากับ ความต๎องการที่
แท๎จริง ของ กลุํมคนสํวนใหญํ เชํน การท าทางเท๎าที่ถาวรใช๎วัสดุปูพื้นที่แข็งแรง เชํน อิฐ หิน หรือ
ซีเมนต์ เพื่อให๎คนเดินไปตามทิศทางที่ต๎องการ แตํในการออกแบบควรดัดแปลงทิศทางให๎อํอนนุํม
สวยงาม กวําเส๎นทางเดินตรง และควรปลูกต๎นไม๎ให๎รํมเงาตลอดทางเดิน ชํวงใดที่ไมํต๎องการให๎คนเดิน
เข๎า ไปในสวน หรือสนามควรใช๎ไม๎พุํมนั้น แตํควรเป็นพุํมที่มีขนาดสูงกวํา 0.40 - 0.50 เมตร เพราะ 
มิฉะนั้นคนสามารถข๎ามผํานได๎งํายถ๎าสามารถท าได๎ก็ไมํจ าเป็นต๎องติดป้ายห๎ามเดินลัดสนามตํอไป 
  2.1.1.5 บริเวณสนามหญ๎า ด๎านหน๎าของตัวอาคาร ต๎องมีหญ๎าที่มีความเขียวสด
งดงาม และต๎องราบเรียบปราศจากวัชพืช และเศษขยะ โดยทั่วไปแล๎วสนามหญ๎าหน๎าอาคารควรปลูก
เฉพาะ ไม๎ยืนต๎นรอบสนามเทํานั้นหรืออาจมีไม๎พุํม มีไม๎ดอกรอบเสาธง หรืออนุสาวรีย์ ก็ได๎แตํควรเป็น 
แปลงเรียบ ๆ จะเหมาะสมกวํา 
  2.1.1.6 การจัดสวนหน๎าอาคารไมํควรจัดเป็นล าธาร เกาะแกรํง หรือสะพานข๎าม 
เพราะ การจัดสวนในลักษณะนี้ควรจัดอยูํในมุมที่เป็นสํวนตัวภายในบ๎านหรือมุมหนึ่งในอาคารที่ไมํ
ท าลาย ความสงํางามของสถานที่นั้น 
  2.1.1.7 สถานที่ราชการใดที่ละเลย ในเรื่องของการรักษาความสะอาดไมํควรจัด
พื้นที่ เป็นสวนกรวด น้ าตก หรือน้ าพุเป็นอันขาด เพราะสวนเหลําน้ีต๎องการความสะอาด และการดูแล
เอา ใจใสํสม่ าเสมอถ๎าหากจดัแล๎วไมํสามารถดูแลรกัษาความสะอาดได๎ย่ิงท าให๎ดูไมํสะอาดมากกวําการ
จัดสวนแบบเรียบๆ ที่ปลูกด๎นไม๎อยํางเดียว 
  2.1.1.8 การตัดแตํงต๎นไม๎เป็นรูปทรงตํางๆ ที่เหมาะส าหรับการแตํงสวนในที่ราชการ 
เพราะเมื่อมองดูมรีะเบียบแบบแผนให๎ภาพพจน์ที่ดี มากกวําการปลํอยให๎โตเองตามธรรมชาติ เชํน ตัด
แตํง สนปฏิพัทธ์ให๎เป็นทรงกระบอก ตัดแตํงเข็มให๎เป็นพุํมกลม หรือการตัดแปลงไม๎ดอกให๎ มนตรง
ขอบแปลงจะดูสวยกวําการปลํอยให๎เป็นแปลงสี่เหลี่ยมตํางๆ 
  2.1.1.9 พรรณไม๎ที่เลือกใช๎ควรเลือกใช๎ไม๎ที่โตเรว็ และให๎รํมเงาตํอบริเวณทางเดินริม 
ถนนและสามารถให๎ดอกที่สวยงามด๎วย เชํน หางนกยูงฝรั่ง นนทรี ประดูํ ชมพูพันธ์ุทิพย์ เสลา ตะแบก 
เป็นต๎น สํวนไม๎พุํมที่มีดอกควรเลือกชนิดที่ดูแลรักษางําย เลี้ยงงําย เชํน เข็ม หูปลาชํอน ขาไกํ ชวนชม 
ผกากรอง แพงพวย เป็นต๎น 
  2.1.1.10 การดูแลรักษาต๎นไม๎ให๎สวยงาม ซึ่งรวมถึงการตัดแตํง ฉีดยารักษาโรคแมลง 
การให๎ปุ๋ยต๎นไม๎ สนามหญ๎า หลังจากการดูแลแล๎วจะท าให๎มองเห็นลักษณะของสวนที่เดํนชัด และ
ปลอดโปรํง 
  จากการศึกษาพบวํา การออกแบบสวนส าหรบัสถานทีร่าชการนั้น ควรเลือกใช๎พืช
พรรณทีส่ามารถเจรญิเติบโตได๎รวดเร็วทีส่ามารถให๎รมํเงาได๎ ให๎ดอกที่สวยงามและมีความเป็นระเบียบ 
เพื่อใหเ๎ป็นประโยชน์ตํอผู๎ทีม่าติดตํอราชการหรือเจ๎าหน๎าที่ในส านักงาน และที่ส าคัญควรค านึงถึงเรื่อง
การดูแลรักษาใหส๎ามารถท าความสะอาดได๎งําย 
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2.3  การวางผังบริเวณ (Site Planning) 
 เดชา บุญค้ า (2552) กลําววํา การวางผังบริเวณนับเป็นข้ันตอนแรกในการออกแบบภูมิทัศน์ 
หรือสถาปัตยกรรม มีความส าคัญตํอการวางแผนงานทางกายภาพทุกชนิด ผังบริเวณที่ได๎รับการวาง
อยํางถูกต๎องจะท าให๎เกิดการใช๎สอยพื้นที่อยํางมีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัยมากข้ึนใน
งบประมาณโครงการที่เทํากันและที่ส าคัญยิ่งก็คือการสร๎างความสวยงามนําประทับใจเป็นการเพิ่ม
มูลคําแกํโครงการ นอกจากนี้การวางผังที่ดียังชํวยยกระดับจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู๎ใช๎สอยได๎มาก 
 กระบวนการวางผัง การวางผังเริ่มต๎นด๎วยวัตถุประสงค์กํอน วัตถุประสงค์อาจเริ่มมาจาก
ความฝัน แรงดลใจ ประสบการณ์ หรือเห็นตัวอยําง การวางผังบริเวณจะต๎องศึกษาและวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ให๎ละเอียดเสียกํอน เพราะวัตถุประสงค์เป็นตัวบํงช้ีสิ่งส า คัญที่จะตามมาในภายหลัง 
รวมทั้งการเป็นตัวก าหนดส าคัญในการเลือกและวิเคราะห์บริเวณและโปรแกรมความต๎องการ 
โปรแกรมและบริเวณที่วิเคราะห์แล๎วจะถูกน ามาผสมผสานเข๎าด๎วยกันเรียกวําการสังเคราะห์ 
(Synthesis) ผลของการสังเคราะห์ จะออกมาเป็นผังการใช๎ที่ดินหลายๆ แบบเรียกวําผังเผื่อเลือกซึ่งมี
เงื่อนไขแตกตํางกันแตํต๎องบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันเสมอ 
 ผังเผื่อเลือกตํางๆ เหลํานี้ จะได๎รับการประเมินโดยเกณฑ์ที่น ามาประเมิน จะต๎องตรงกับ
วัตถุประสงค์และจะต๎องถูกต๎องชัดเจนและเที่ยงตรง ผังบริเวณที่เลือกและประเมินแลว๎จะกลายเปน็ผงั
หลักที่จะต๎องน าไปพัฒนาตํอและใช๎ส าหรับการแบํงผังข้ันตอนการพัฒนา ซึ่งจะแบํงระยะการพัฒนา
ออกเป็นชํวงๆตามความเหมาะสมและสถานการณ์ ผังที่ดีที่สุด เป็นผังที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับ
สถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขในขณะนั้น เชํน ความจ าจัดของงบประมาณ ความจ ากัดของพื้นที่ เป็นต๎น 
 จากการศึกษาข๎อมูลพบวํา ข้ันตอนในการวิเคราะห์และวางผังนั้นมีความส าคัญตํอพื้นที่เป็น
อยํางมาก เพราะจะได๎สามารถก าหนดกิจกรรมทีจ่ะเกิดข้ึนและความสมดุลทางด๎านการใช๎งานของแตํ
ละกจิกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่โครงการตามวัตถุประสงค์ที่ได๎ต้ังไว๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17 
 

 

 

  

 

  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 2.1 กระบวนการวางผงับริเวณ 
ท่ีมา :  เดชา บุญค้ า (2539)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบรายละเอียด 
กํอสรา๎ง 
ตรวจรับงาน 
เปิดใช๎สถานที่ 

การประเมินเพือ่
เลือก 

     วัตถุประสงค์ 

ข๎อมูลโปรแกรม การวิเคราะห์
โปรแกรม 

การวิเคราะห์
บริเวณ 

ข๎อมูล      
บริเวณ 

การสงัเคราะห ์

ผังบริเวณที่ 2  ผังบริเวณที่ 1 ผังบริเวณที่ 3 

สถานการณ์ เกณฑ์การประเมิน 

ผังประเมินหลัก 
)ประเมินแล๎ว(  

ผังทีป่ระเมิน
แล๎วไมํเลือก 

ผังทีป่ระเมิน
แล๎วไมํเลือก 

ข้ันตอนการ
พัฒนา 

โครงการ 

ความต๎องการ 
ปริมาณ 
ก าหนดเวลา 
อุปสรรค 

ปัจจัยทางธรรมชาต ิ
ปัจจัยวัฒนธรรม 
ปัจจัยสุนทรียภาพ 
ปัจจัยอื่นๆ 

ปรัชญา 
ความฝัน 
ความอยาก 
ฯลฯ 
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2.4  ศึกษาหลักการออกแบบพื้นที่นันทนาการ 
 นันทนาการ (Recreation) หมายถึง กิจกรรม (Activities) ที่มีรูปแบบหลากหลายประกอบ
กับมีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือสังคม โดยที่บุคคลหรือชุมชนได๎ได๎มีสํวน
รํวมในกิจกรรมตามความสนใจของตน ในชํวงเวลาวํางหรือเวลาอิสระ ซึ่งบุคคลที่เข๎ารํวมจะมาด๎วย
ความสมัครใจหรือมีแรงจูงใจ แล๎วสํงผลให๎เกิดการพัฒนาอารมณ์ สนุกสนาน และสงบสุข  
 ส าหรับมนุษย์ กิจกรรมนันทนาการมักเกิดข้ึนในชํวงสุดสัปดาห์ และวันหยุด ประกอบด๎วย 
ดนตรี การเต๎นร า กีฬา งานอดิเรก เกมส์ การทํองเที่ยว การดูโทรทัศน์ และฟังเพลง เป็นรูปแบบ
สามัญของนันทนาการ (หลักการออกแบบพื้นที่นันทนาการ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สืบค๎นจาก https://www.digi.library.tu.ac.th/thesis/ra/0316/03chapter2.pdf, 2559) 
 2.4.1 จุดมุํงหมายของกิจกรรมนันทนาการ 
         2.4.1.1 เพื่อพัฒนาอารมณ์ กิจกรรมนันทนาการเป็นกระบวนการเสริมสร๎าง และ
พัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชน โดยอาศัยกิจกรรมตํางๆ เป็นสื่อกลางในชํวงเวลาวําง หรือเวลา
อิสระ      การเข๎ารํวมกิจกรรมต๎องเป็นไปด๎วยความสมัครใจ และกิจกรรมนั้นจะต๎องเป็นกิจกรรมที่
สังคมยอมรับ สามารถกํอให๎เกิดความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
          2.4.1.2 เพื่ อเสริมสร๎ างประสบการณ์ใหมํ  กิจกรรมนันทนาการ ชํวยสร๎ าง
ประสบการณ์ใหมํให๎แกํผู๎รํวมกิจกรรม ทั้งนี้เพราะความหลากหลายกิจกรรม เชํน การทํองเที่ยว ทัศน
ศึกษา             การเสริมสร๎างประสบการณ์ใหมํในสถานที่และทรัพยากรทํองเที่ยว ข้ึนอยูํกับ
ประสบการณ์ และพื้นฐานเดิมของบุคคลหรือชุมชน  
  2.4.1.3 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ กิจกรรมสร๎างเสริมประสบการณ์ หรือกิจกรรม
บางอยํางที่เคยเข๎ารํวมมาแล๎ว แตํผู๎เข๎ารํวมอยากสร๎างความประทับใจ หรือความทรงจ าเดิม ก็จะเป็น   
การเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งสิ้น 
  2.4.1.4 เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวม กิจกรรมนันทนาการ จะสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของบุคคลและชุมชน ฝึกให๎มีโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรมของชุมชนด๎วยความสนใจและสมัครใจ สํงเสริม
การท างานรํวมกันเป็นทีม เป็นสํวนหนึ่งของกลุํม รู๎จักสิทธิและหน๎าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบตํอ
ตนเองและผู๎อื่นในฐานะองค์กรของสังคม  
  2.4.1.5 เพื่อสํงเสริมการแสดงออก กิจกรรมนันทนาการหลายประเภท เป็นการ
สํงเสริมให๎บุคคลได๎แสดงออกทางด๎านความรู๎สึกนึกคิด สร๎างสรรค์ การระบายอารมณ์ การเลียนแบบ
สถานการณ์ หรือพฤติกรรมตํางๆ ท าให๎สามารถเรียนรู๎และรู๎จักตนเองมากขึ้น สร๎างความมั่นใจ ความ
เข๎าใจและการควบคุมตนเอง 
  2.4.1.6 เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ชํวยพัฒนา
อารมณ์ ความสุข ความสามารถของบุคคล สุขภาพและสมรรถภาพทางกายและจิตใจ ความสมดุลทาง
กาย และจิต สิ่งเหลําน้ีจะชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสังคมทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ ยังชํวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุํมประชากรทุกกลุํมด๎วย  
  2.4.1.7 เพื่อสงํเสรมิความเป็นมนุษยชาติ กิจกรรมนันทนาการจะชํวยสงํเสรมิ
พฤติกรรม และพฒันาความเจริญงอกงามของบุคคลทัง้ทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ
ของคนทุกคน 

 
 
 

https://www.digi.library.tu.ac.th/thesis/ra/0316/03chapter2.pdf
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ทุกเพศ ทุกวัย ตามความสนใจและความต๎องการของบุคคล เชํน การจัดกิจกรรมนันทนาการ
นานาชาติ คือ มหกรรมกีฬาโอลิมปิก ซึ่งจะชํวยสํงเสริมความเข๎าใจอันดีและมิตรภาพของมวล
มนุษยชาติ  
  2.4.1.8 เพื่อสํงเสริมความเป็นพลเมืองดี กิจกรรมนันทนาการเป็นการให๎การศึกษา
แกํเยาวชนในด๎านการชํวยเหลือตนเอง รู๎จักสิทธิ หน๎าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และการ
ปรับตัวให๎เข๎ากับกลุํมและสังคมได๎เป็นอยํางดี เป็นการพัฒนาบทบาทของการเป็นพลเมืองดีไมํเห็นแกํ
ตัว ชํวยเหลือสังคมสํวนรวมเป็นส าคัญ สํงผลให๎สังคมอบอุํน และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต 
 การออกแบบพื้นที่กิจกรรมนันทนาการ คือ กิจกรรมที่คนเราใช๎เวลาวํางจากภารกิจงาน
ประจ าโดยเข๎ารํวมด๎วยความสมัครใจท าในยามวําง และต๎องไมํขัดตํอขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมและกฎหมายบ๎านเมือง เพื่อให๎เกิดความเพลิดเพลิน และผํอนคลายจากความตึงเครียด ทั้ง
รํางกายและจิตใจ หรือกํอให๎เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา การเลํน พบได๎ในสัตว์เกือบทุกชนิด ซึ่งการเลํนชํวยพัฒนาและเป็นการฝึกทักษะตําง ๆ เชํน
ทักษะการเคลื่อนไหว ส าหรับมนุษย์ กิจกรรมนันทนาการมักเกิดข้ึนในชํวงเวลาวํางหรือ วันหยุด สุด
สัปดาห์ ซึ่งโดยทั่วไปของกิจกรรมนันทนาการส าหรับมนุษย์ สามารถยกตัวอยํางได๎ดังนี้ คือ การเลํน
ดนตรี การอํานหนังสือ การดูโทรทัศน์ 
การทํองเที่ยว การเลํนกีฬา เป็นต๎น  
 2.4.2 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
  กิจกรรมนันทนาการมีอยูํหลายประเภท เพื่อให๎บุคคลที่เข๎ารํวมท ากิจกรรมได๎เลือก
ท าตามความสนใจ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการมี ดังนี้ 
  2.4.2.1 การฝีมือและศิลปหัตถกรรม (Arts and Crafts) เป็นงานฝีมือ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ตํางๆ เชํน การวาดรูป งานแกะสลัก งานปั้น การประดิษฐ์ดอกไม๎ เย็บปักถักร๎อย ท าตุ๏กตา 
ประดิษฐ์ข๎าวของเครื่องใช๎ และงานศิลปะอื่นๆ 
  2.4.2.2 เกมส ์กีฬา และกรีฑา (Games, Sport and Track and Field’s) กิจกรรม
นันทนาการประเภทนี้เป็นที่นิยมกันอยํางแพรํหลาย แบํงได๎เป็น 2 กลุํมใหญํ คือ กีฬากลางแจ๎ง 
(Outdoor Games) ได๎แกํ กีฬาที่ต๎องใช๎สนามกลางแจ๎ง เชํน ฟุตบอล บาสเก็ตบอลและกิจกรรม
กลางแจ๎งอื่นๆ กีฬาในรํม (Indoor Games) ได๎แกํ กิจกรรมในโรงยิมเนเซียม หรือในห๎องนันทนาการ 
เชํน แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากรุก ฯลฯ 
   2.4.2.3 ดนตรีและร๎องเพลง (Music) เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให๎ความบันเทิง 
ดนตรีเป็นภาษาสากลที่ทุกชาติทุกภาษาสามารถเข๎าใจเหมือนกัน แตํละชาติแตํละท๎องถ่ินจะมีเพลง
พื้นบ๎านของตนเอง และเครื่องดนตรีพื้นบ๎าน เราสามารถเลือกได๎ตามความสนใจไมํวําจะเป็นสากล
หรือพื้นบ๎าน 
  2.4.2.4 ละครและภาพยนตร์ (Drama) เป็นนันทนาการประเภทให๎ความรู๎ความ
บันเทิง ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสะท๎อนให๎เห็นถึงสภาพจริงของสังคมยุคนั้นๆ 
  2.4.2.5 งานอดิเรก (Hobbies) เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ชํวยให๎การด าเนินชีวิต 
ประจ าวันมีความสุข และเพลิดเพลนิ งานอดิเรกมีหลายประเภท สามารถเลือกได๎ตามความสนใจ เชํน 
   1) ประเภทสะสม              
   2) การปลูกต๎นไม๎ 
   3) การเลี้ยงสัตว์                 
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   4) การถํายรูป 
   5) อื่นๆ 
  2.4.2.6 กิจกรรมทางสังคม (Social Activities) เป็นกิจกรรมที่กลุํมคนในสังคมรํวม
จัดข้ึน โดยมี จุดมุํงหมายเดียวกัน เชํน การจัดเลี้ยงปีใหมํ งานเลี้ยงวันเกิด กานฉลองในโอกาสพิเศษ
ตํางๆ 
  2.4.2.7 เต๎นร า ฟ้อนร า (Dance) เป็นกิจกรรมที่ใช๎จังหวะตํางๆ เป็นกิจกรรมที่ให๎
ความสนุกสนาน เชํน เต๎นร า พื้นเมือง การร าไทย ร าวง นาฏศิลป์ ลีลาศ 
  2.4.2.8 กิจกรรมนอกเมือง (Outdoor Activities) เป็นกิจกรรมนันทนาการนอก
สถานที่ ที่ให๎โอกาสมนุษย์ได๎เรียนรู๎ธรรมชาติ ได๎พักผํอน เชํน การอยูํคํายพักแรม ไปทํองเที่ยวตาม
แหลํงธรรมชาติ 
  2.4.2.9 ทัศนศึกษา (Field Trip) เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม ตามวัดวาอาราม หรือ
ศึกษาความก๎าวหน๎าในด๎านตําง ๆ ในนิทรรศการหรืองานแสดงตํางๆ 
  2.4.2.10 กิจกรรมพูด เขียน อําน ฟัง (Speaking Writing and Reading) การพูด 
เขียน อํานฟัง ที่นับวําเป็นกิจกรรมนันทนาการ ได๎แกํ 
   1) การพูด ได๎แกํ การคุย การโต๎วาที การปาถกถาฯ 
   2) การเขียน ได๎แกํ การเขียนบันทึกเรื่องราวประจ าวัน เขียนบทกวี เขียน
เพลง เรื่องสั้น บทความฯ 
   3) การอําน ได๎แกํ การอํานหนังสือพิมพ์ อํานหนังสือทั่วๆไปที่ให๎ทั้งความรู๎ 
และความเพลิดเพลิน 
   4) การฟัง ได๎แกํ การฟังวิทยุ ฟังอภิปราย โต๎วาที ทอล์คโชว์ฯ 
  2.4.2.11 กิจกรรมอาสาสมัคร (Voluntary Recreation) เป็นกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ที่บุคคลเข๎ารํวมด๎วยความสมัครใจ เชํน กิจกรรมอาสาพัฒนา และกิจกรรมอาสาสมัครตําง 
(ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ Green Recreation Group สืบค๎นจาก https://www.thailand-
recreation-club.blogspot.com, 2559) 
  จากข๎อมูลข๎างต๎นพบวํา สถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่บุคคลตํางๆ เข๎ามา ติดตํอ
ราชการหรือใช๎บริการด๎านนันทนาการ เชํน พักผํอน ออกก าลังกาย การจัดตกแตํงภูมิทัศน์จึง เป็น
สิ่งจ าเป็นเพราะจะชํวยให๎เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร๎อย ให๎ความสงํางามแกํพื้นที่ นั้นๆ 
ดังนั้น การจัดสวนส าหรับสถานที่ราชการจะต๎องพิจารณาประโยชน์การใช๎สอยรวมไปถึง ความ
สวยงาม ซึ่งจะเป็นความเป็นระเบียบ เดํนชัด โปรํงตา พร๎อมทั้งให๎ความสดช่ืน ดังนั้นการจัดสวนใน
สถานที่ราชการจะเป็นแบบมีระเบียบ ซึ่งตํางไปจากการจัดสวนในบ๎าน 
 
2.5 กรณีศึกษา   
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยูํในที่ราชพัสดุ ถนนแจ๎งวัฒนะ แขวงทุํงสองห๎อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได๎รับ
การออกแบบเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว โดยเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเดํน ทันสมัย และสะท๎อนความ
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ด๎วยการออกแบบที่สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมและสภาพภูมิอากาศ
ผสมผสานกับธรรมชาติกับการออกแบบได๎อยํางลงตัว ตอบสนองความต๎องการใช๎งานของแตํละ
หนํวยงาน และสามารถปรับเปลี่ยนการใช๎งานตามความเหมาะสม ขณะเดียวกันก็สามารถอ านวย

https://www.thailand-recreation-club.blogspot.com/
https://www.thailand-recreation-club.blogspot.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ความสะดวกในการติดตํอประสานงานทั้งระหวํางหนํวยงานเอง และระหวํางหนํวยงานกับ
ประชาชนได๎เป็นอยํางดี สิ่งส าคัญ คือ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แหํงนี้  จะชํวย
สํงเสริมคุณภาพชีวิตที ่ดี เพิ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน สนับสนุนการ
ให๎บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตลอดจนสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ใน
การเป็น อาคารประหยัดพลังงาน ทั้งในสํวนของ การออกแบบ และการใช๎ ระบบ   Co - 
Generation 
 2.5.1 พื้นที่ภายในโครงการแบํงออกเป็น 3 โซน 
  2.5.1.1 Zone A เนื้อที่ประมาณ 100 ไรํ อยูํด๎านทิศเหนือ ติดถนน แจ๎งวัฒนะซึ่งได๎
จัดสรรเป็นที่ตั้งของหนํวยงาน ด๎านยุติธรรม 
  2.5.1.2 Zone B เนื้อที่ประมาณ 197 ไรํ อยูํทางทิศใต๎ ซึ่งจะเป็น ที่ตั้งของ
หนํวยงานราชการ และหนํวยงานอิสระของภาครัฐกวํา 30 หนํวยงาน 
  2.5.1.3 Zone C เนื้อที่ประมาณ 152 ไรํ อยูํทางทิศตะวันออก เป็น พื้นที่ส าหรับ
รองรับการขยายตัว และเป็นสํวนพักผํอนส าหรับ โครงการ 
 2.5.2 แนวคิดการอนุรักษ์พลังงาน 
   ด๎วยเหตุที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอาคารขนาดใหญํต๎องใช๎
พลังงานปริมาณมาก จึงออกแบบโดยให๎ความส าคัญกับการใช๎พลังงาน อยํางค๎ุมคํามากที่สุด จาก
การศึกษาพบวํา  สภาพภูมิอากาศแบบร๎อนช้ืนเกินขอบเขตความสบายของเมืองไทย ท าให๎ระบบปรับ
อากาศภายในอาคารส านักงานทั่วไป เป็นระบบที่อาศัยพลังงานมากที่สุด เนื่ องจากการเปิด - ปิด
ระบบปรับอากาศแตํละครั้งต๎องสูญเสียพลังงานมหาศาล เพราะในเวลาที่ปิดระบบ ความร๎อนและ 
ความช้ืนจากภายนอกจะไหลทะลักเข๎ามาสะสมอยูํในพื้น ผนัง เพดาน เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช๎ตํางๆ 
ภายในอาคาร เมื่อมีการเปิดระบบจงึต๎องใช๎พลังงาน ปริมาณสูงในการรีดความรอ๎นและความช้ืนสะสม
ออกไป 
  การออกแบบอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จึงมุํงเน๎นไปที่การลดการใช๎
พลังงานดังกลําว โดยออกแบบให๎เป็นอาคารปดิ ที่สอดคล๎องกับ สภาพแวดล๎อมและภูมิอากาศร๎อนช้ืน
ของประเทศไทย เพื่อป้องกันความร๎อน ความช้ืน และการรั่วซึมของอากาศจากภายนอกเข๎าสูํภายใน
อาคารให๎น๎อยที่สุด ขณะเดียวกันก็ชํวยลดการสะสมความร๎อนและป้องกันความเย็นไหลออกสูํ
ภายนอกอาคาร    โดยใช๎วัสดุที่ชํวยเก็บกักความเย็นไว๎และใช๎วัสดุเปลือกอาคารชนิดพิเศษ ซึ่งมีความ
เป็นฉนวนสูง เพื่อกันความร๎อนจากภายนอกเข๎ามาในอาคาร ซึ่งเป็นการลดการใช๎พลังงานจากระบบ
ปรับอากาศได๎เป็นอยํางดี ตามแนวความคิดต๎ูเย็น หรือการท าให๎อาคารเป็นมวลสะสมความเย็นตลอด 
24 ช่ัวโมง 
 2.5.3 ระบบระบายความร๎อน (Pond Cooling) 
  ระบบ Pond Cooling เป็นระบบที่ชํวยให๎เกิดการใช๎น้ าอยํางประหยัด ลดการดูแล
รักษา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎น้ าอยํางสูงสุด เนื่องจากน าน้ าในบํอมาใช๎ระบายความร๎อนส าหรับ
ระบบปรับอากาศในลักษณะไหลวน กลําวคือ น้ าที่ใช๎ระบายความร๎อนจากระบบปรับอากาศจะมี
อุณหภูมิสูงและจะถูกปลํอย มายังบํอน้ า จากนั้นจะไหลวนรอบอาคารรฐัประศาสนภักดี ซึ่งมีระยะทาง
ยาวมากพอที่จะท าให๎น้ าคายความร๎อนออกไปในอากาศเรื่อยๆ และการท าให๎พื้นบํอ มีสภาพเป็นดิน 
ซึ่งโดยปกติแล๎วดินจะมีอุณหภูมิประมาณ 28 องศาเซลเซียส จึงท าหน๎าที่เป็นตัวดูดซับความร๎อนไว๎อีก
สํวนหนึ่ง ท าให๎ความร๎อนของน้ าลดลง กระทั่งมีอุณหภูมิเหมาะสมส าหรับใช๎ในการน าไปผลิตน้ าเย็น 
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ภาพท่ี 2.1 ระบบระบายความร๎อน (Pond Cooling) 
 
 2.5.4 การเลือกใช๎วัสดุดาดแข็ง (Hardscape) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
  จากการศึกษาพบวํา การออกแบบวัสดุด๎าน Hardscape ออกแบบให๎สามารถเข๎าถึง
พื้นที่ตํางๆได๎งําย โดยการใช๎ทางเดินเช่ือมตํอกันและมีจดุพักทีส่ามารถนั่งพักผํอนได๎ทั่วพื้นทีโ่ดยมพีืน้ที่
นั่งรอบต๎นไม๎รํมเงา โดยวัสดุที่ใช๎จะเป็นคอนกรีต มีประติมากรรมตั้งอยูํตามจุดกึ่งกลางในสวน โดย
วัสดุที่ใช๎จะเป็นโลหะและปูนปั้น โดยสํวนใหญํจะมีรูปทรงเป็นรูปเลขาคณิตเพื่อให๎เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และสถาปัตยกรรมที่มีอยูํ จึงเป็นการผสมผสานระหวําง Hardscape และ Softscape ได๎เป็น
อยํางดี โดยการเลือกใช๎พรรณไม๎ปลูกตามแนวทางเดินโดยการใช๎หญ๎าหรือไม๎พุํมเพื่อแยกทางเดินและ
ถนนอยํางชัดเจนและการเลือกใช๎พืชพรรณปลูกตามริมน้ าเพื่อลดการเกิดอันตรายการจากพลัดตกบํอน้ า 
  2.5.4.1 การใช๎กระบะปลูกต๎นไม๎ที่สามารถนั่งได๎  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 ที่นั่งบริเวณรอบกระบะปลูกต๎นไม๎ 
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ภาพท่ี 2.3 ที่นั่งริมทางเดิน 
 
  2.5.4.2 การใช๎ประติมากรรมประดับในสวนหรือเป็นจุดเดํนในสวน 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 ประติมากรรมในสวน  
 

  2.5.4.3 การแยกเส๎นทางสัญจรออกอยํางชัดเจนโดยการใช๎พชืพรรณ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.5 แยกทางเดินและถนนอยํางชัดเจน 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 ทางเดินและการเช่ือมตํอของพื้นที ่
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2.5.5 การเลือกใช๎วัสดุดาดอํอน (Softscape) 
  จากการศึกษาพบวํา การเลือกใช๎พืชพรรณที่สามารถทนทานตํอสภาพอากาศที่เน๎น
การดูแลรักษางําย เป็นสวนสไตล์โมเดิร์น โดยยกตัวอยํางพืชพรรณที่ใช๎ในพื้นที่โดยมี ดังนี้  
  2.5.5.1 ไม๎ยืนต๎น เชํน 
   1) ปาล์มจีน ใช๎ปลูกเพื่อความสวยงาม 
   2) ปาล์มปาติโค๏ด ใช๎ปลูกเพื่อความสวยงาม 
   3) ปาล์มยะวา ใช๎ปลูกเพื่อความสวยงาม 
   4) หางนกยูงฝรั่ง ใช๎ปลูกเพื่อให๎รมํเงาและเพื่อความสวยงาม 
   5) หูกระจง ใช๎ปลูกเพือ่ใหร๎ํมเงา 
 โดยพบวําสํวนใหญํเป็นพืชพรรณที่ใช๎ สามารถใหร๎ํมเงาได๎ดีและไมํต๎องดูแลรกัษามาก ปลูก
เว๎นระยะตามแนวทางเดิน ในการน าสายตาตามทางเดิน 
  2.5.5.2 ไม๎พุํมที่นิยมปลูกตามทางเดินตามสํวนตํางๆ ของพืน้ที่กรณีศึกษา เชํน 
   1) ชาฮกเกี้ยน ใช๎ปลูกตัดแตํงรูปทรงเพื่อความสวยงาม 
   2) นีออน ใช๎ปลูกเพือ่ตกแตํงสถานที่โดยใช๎สีดอกและใบเพื่อความสวยงาม 
   3) หนวดปลาหมึกเขียว ใช๎ปลูกในพื้นทีร่ํมร าไร 
   4) โกสน ใช๎ปลูกเพื่อสร๎างสสีันใหก๎ับพื้นที่และเพื่อความสวยงาม 
   5) เทียนทอง ใช๎ปลูกตัดแตํงรูปทรงเพื่อความสวยงาม 

2.5.5.3 ไม๎คลุมดิน  
   โดยจากการศึกษาพบวํา จะเลือกใช๎พืชพรรณที่สามารถลดการกระเด็นของ
ดินเวลาเกิดฝนตกไมํให๎ดินกระเด็นใสํทางเดินและที่นั่ง และเพื่อปิดบริเวณโคนต๎นไม๎เพื่อให๎เกิดความ
สวยงามมากขึ้น โดยพืชพรรณที่มีดังนี้ เชํน ถ่ัวบราซิล ซุ๎มกระตํายเขียว พลับพลึงหนู เป็นต๎น 
  2.5.5.3 การเลือกใช๎พืชพรรณที่ปิดกั้นบริเวณบํอน้ า โดยเลือกใช๎พืชพรรณที่ปิดกั้น
การเกิดอันตรายจากการพลัดตกหรือลื่น เชํน การปลูกพุทธรักษา พลับพลึงหนู พลับพลึง กทม. เป็นต๎น 
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สืบค๎นจาก https://www.governmentcomplex.com, 2559) 
 2 2. .6 การประยุกต์ใช๎กับโครงการ  
  จากข๎อมูลข๎างต๎น พบวําพื ้นที ่กรณีศึกษา การออกแบบวัสดุด๎าน Hardscape 
ออกแบบให๎สามารถเข๎าถึงพื้นที่ตํางๆ ได๎งําย โดยการใช๎ทางเดินเช่ือมตํอกันและมีจุดพักที่สามารถนั่ง
พักผํอนได๎ทั่วพื้นที่โดยมีพื้นที่นั่งรอบต๎นไม๎รํมเงา โดยวัสดุที่ใช๎จะเป็นคอนกรีต  จึงเป็นการผสมผสาน
ระหวําง Hardscape และ Softscape ได๎เป็นอยํางดี โดยการเลือกใช๎พรรณไม๎ปลูกตามแนวทางเดิน
โดยการใช๎หญ๎าหรือไม๎พุํมเพื่อแยกทางเดินและถนนอยํางชัดเจนและการเลือกใช๎พืชพรรณปลูกตาม
ริมน้ าเพื่อลดการเกิดอันตรายการจากพลัดตกบํอน้ า  และการเลือกใช๎พืชพรรณตกแตํงเพื่อความ
สวยงาม มักใช๎พืชพรรณที่สามารถให๎รํมเงา ดูแลรักษางําย และเพื่อความสวยงาม โดยจะเน๎น
ประโยชน์ใช๎สอยทางภูมิทัศน์เป็นหลัก 
  จากกรณีศึกษาในครั้งนี้มีความคล๎ายคลึงกับพื้นที่โครงการซึ่งเป็นสถานที่ราชการ
เหมือนกัน เป็นสวนสไตล์โมเดิร์น มักใช๎ไม๎พุํมแทนไม๎ยืนต๎นเพื่อไมํให๎ปิดบังตัวอาคาร และสร๎าง
ความโดดเดํนกับตัวอาคารและมุมมองที่เปิดโลํง โดยเน๎นพื้นที่ที่อ านวยความสะดวกแกํผู ๎ที่มา
ติดตํอประสานงาน และขนาดของพื้นที่ที่มีขนาดกว๎างใหญํได๎มีการจัดระบบเส๎นทางสัญจร และ
การเข๎าถึงพื้นที่ในสํวนตํางๆอยํางเหมาะสม จึงเป็นตัวอยํางกรณีศึกษาได๎เป็นอยํางดีในด๎านการ

https://www.governmentcomplex.com/
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ออกแบบพืชพรรณ เชํน การออกแบบพืชพรรณบริเวณรอบบํอน้ าเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย และ
การออกแบบวัสดุดาดแข็งให๎สามารถผสมผสานกับการเลือกใช๎พืชพรรณ เชํน ที่นั่งรอบกระบะปลูก
ต๎นไม๎ เป็นต๎น 
  ดังนั้น จากการพิจารณารูปแบบภูมิทัศน์สามารถน าแนวความคิดการจัดภูมิทัศน์ทั้ง
ด๎าน Hardscape และ Softscape มาใช๎ประกอบในการออกแบบได๎เนื่องจากเป็นแนวความคิดที่
คล๎ายคลึงกัน ดังนั้น จึงน ามาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นแนวทางเพื่อน ามาใช๎ในการออกแบบได๎อยําง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัโครงการ 
 

การศึกษาข้อมูลของพื้นที่โครงการสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อน าข้อมูลไปประกอบการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ของโครงการจึงจ าเป็นต้อง
ทราบข้อมูลต่างๆ และน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ซึ่งส่งผลให้การออกแบบและปรับปรงุภูมิทัศน์ของพื้นที่โครงการนั้น
มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
ข้อมูลระดับมหภาคและข้อมูลระดับจุลภาค ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 
3.1.1 ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดปทุมธานี 

ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดปทุมธานี เป็นรูปวงกลมมสีัญลักษณ์ดอกบวัหลวงสีชมพู
อยู่ตรงกลาง และรวงข้าวสีทองอยู่ 2 ข้างดอกบัวและต้นข้าว หมายถึง ความสมบูรณ์ด้วย พืชพันธ์ุ
ธัญญาหาร จังหวัดปทุมธานี ใช้อักษรย่อว่า “ปท” (ดังภาพที่ 3.1) 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ท่ีมา : https://www.it-gateways.com/charoenvej/Patumtani/symbolpatumtani.htm 
 

3.1.2 ต้นไม้ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ต้นปาริชาติ 
ช่ือสามัญ : Indian Coral Tree, Variegated Tiger’s claw 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Erythrina variegata Linn. 
วงศ์ : LEGUMINOSAE 
ช่ืออื่น : ทองหลาง ทองหลางด่าง ทองหลางลาย ปาริชาต 
ถ่ินก าเนิด : อินเดีย 
ข้อมูลทางวิชาการ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 5 - 10 เมตร ตามกิ่งต้นอ่อนมีหนาม เรือน

ยอดเป็นพุม่กลม โปร่ง 
นิเวศวิทยา : พบทั่วไปในย่านเอเชียเขตร้อนและอบอุ่น 
การออกดอก : มกราคม - กุมภาพันธ์ 
ขยายพันธ์ุ : โดยเมล็ดและปักช า 
ประโยชน ์: การมีทรพัย์สินเงิน มีเงินทองใช้ไม่ขัดสน เป็นไมด้อก ไม้ประดบั 

 

https://www.it-gateways.com/charoenvej/Patumtani/symbolpatumtani.htm
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ภาพท่ี 3.2 ต้นปาริชาติ 
ท่ีมา : https://www.biogang.net/plant_view.php?uid=50999&id=186232 
 
 3.1.3 ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 
100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง คือ 

3.1.3.1 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

3.1.3.2 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และ อ าเภอบาง
น้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.1.3.3 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

3.1.3.4 ทิศใต ้ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
(จังหวัดปทุมธานี ศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี สืบค้นจาก https://www.pathumthani.go.th/, 2557) 

3.1.7 ลักษณะของดิน 
   พื้นที่ในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นกรดจัดมี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะของดินภายในจังหวัดสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มดินนาดี มีพื้นที่ประมาณ ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาที่มีสภาพเป็นกรดจัด มีพื้นที่
ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวท าให้การระบายน้ าไม่ดี และการไหลบ่าของ
น้ าบนผิวดินช้า ซึ่งสภาพพื้นที่ดังกล่าวท าให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิต
ต่ าซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้การเพาะปลูกได้ดีข้ึน
(ลักษณะดินจังหวัดปทุมธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง สืบค้นจาก https://www.dpt.go.th, 2559) 
 
 
 
 
 
 

https://www.biogang.net/plant_view.php?uid=50999&id=186232
https://www.pathumthani.go.th/,%202557


28 
  

อาคารซ่อมบ ารงุ  
5 หลัง 

ป้อมยาม 

3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค (ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการ) 
 3.2.1 สถานที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ 51/8 หมู่ที่ 10 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 28 ไร่ หรือประมาณ 45,000 ตารางเมตร และมี
พื้นที่ออกแบบ 9 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา หรือประมาณ 19,200 ตารางเมตร โดยพื้นที่ส่วนมากมี
สภาพเสื่อมโทรม เป็นพื้นที่ราบ โดยมีรายละเอียดพื้นที่โครงการดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
แสดง : ที่ตั้งส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  ภาพท่ี 3.3 
สัญลักษณ์ :       
 
 

 

จังหวัดปทุมธานี ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 

พื้นท่ีโครงการ 

ต าแหน่งที่ต้ัง 

ช้ีต าแหน่งที่ตั้ง 

อาคารส านักงาน 
อาคารจ าหน่ายข้าว 

โรงจอดรถ 2 หลงั 

ถน
นพ

หล
โย

ธิน
-ส

ระ
บรุ

 ี
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 จากการศึกษาอาณาเขตติดต่อของพื้นที่โครงการพบว่า ทางด้านทิศเหนือติดกับโรงงานควร
ออกแบบพื้นที่ให้เป็นพื้นที่กิจกรรมด้านนันทนาการ ด้านทิศใต้ติดกับโรงงานแต่อยู่ห่างจากพื้นที่
โครงการเพราะมีพื้นที่บ้านพักอาศัยค่ันอยู่ระหว่างกลาง จึงไม่มีผลกระทบต่อการออกแบบ ส่วนด้าน
ทิศตะวันออกติดกับพื้นที่รกร้างควรออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่มีมุมมองเปิดโล่ง จะท าให้ไม่มีสัตว์ร้าย
อาศัยอยู่ในกอหญ้าหรือตามวัชพืชและเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกสัตว์กัดหรือต่อย และด้านทิศ
ตะวันตกติดกับถนนพหลโยธิน - สระบุรี ควรออกแบบภูมิทัศน์ให้สวยงามและเพื่อป้องกันฝุ่นจากถนน
เพราะหากเกิดลมมรสุมจะท าให้ฝุ่นพัดเข้าตัวอาคารได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
แสดง : อาณาเขตติดต่อรอบพื้นที่โครงการ ภาพท่ี 3.4 
สัญลักษณ์ : มุมมองภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

 

ทิศใต้ ติดกับเชียงกง 

ทิศเหนือ ติดกับบริษัท CTC ซัพพลาย เซอร์วิส จ ากัด 

ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่รกร้าง ทิศตะวันตก ติดกับถนน 
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3.2.2 การเข้าถึงโครงการ 
การเข้าถึงพื้นที่โครงการนั้นสามารถเดินทางได้ 2 วิธีคือ 

   3.1.1.1 รถส่วนบุคคลโดยมาตามถนน พหลโยธิน - สระบุรี  มาทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จากนั้นกลับรถ พื้นที่โครงการอยู่ตรงข้ามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ที่ 2 

3.1.1.2 รถประจ าทาง โดยถนนพหลโยธิน - สระบุรี รถประจ าทางสาย 29, 
39, ปอ.29, ปอ.510 และปอ.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
แสดง : การเข้าถึงโครงการ ภาพท่ี 3.5 
สัญลักษณ์ :  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

ถนนพหลโยธิน-สระบรุ ีข้ึน
สะพานกลับรถแล้วเลี้ยวซ้าย

เข้าโครงการ 

เส้นทางการเข้าถึง ขอบเขต 
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โกดังซ่อมบ ารุง 

ศูนย์จ าหน่ายข้าว โรงจอดรถ 

ส า
นัก

งา
น 

โรงจอดรถ 

3.2.3 สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ 
สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการ สามารถแบ่งพื้นที่ใช้สอยคือ พื้นที่หน้าโครงการ 

ลานจอดรถ พื้นที่รอบอาคารส านักงาน พื้นที่รอบบ่อน้ า สนามหญ้า อาคารซ่อมบ ารุงเก่า และพื้นที่รกร้าง 
(ดังภาพที่ 3.6 - 3.7) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
แสดง : พื้นที่ปัจจุบันของส านักงานสหกรณ์ ภาพท่ี 3.6 
สัญลักษณ์ : สภาพพื้นที่โครงการ 

             ช้ีทิศทางต าแหน่ง 
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โรงจอดรถ 

โรงจอดรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
แสดง : พื้นที่ปัจจุบันของส านักงานสหกรณ์ ภาพท่ี 3.7 
สัญลักษณ์ : สภาพพื้นที่โครงการ 

 ช้ีทิศทางต าแหน่ง 
 

 

ศูนย์จ าหน่ายข้าว 

 

โกดังซ่อมบ ารุง 

ส า
นัก

งา
น 
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3.2.4 ลักษณะดิน 
  ชุดดินรังสิต กลุ่มชุดดินที่ 11 การจ าแนกดิน Very - fine, mixed, semiactive, 
acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts การก าเนิดตะกอนภาคพื้นสมุทรผสมกับตะกอน    
ล าน้ าสภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 1 เปอร์เซ็น การระบายน้ า ค่อนข้างเลวการไหลบ่า
ของน้ าบนผิวดินช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ าช้า พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท านายกร่อง 
ปลูกส้ม สน หรือพืชผัก การแพร่กระจายพบทางตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลางการจัดเรียง
ช้ันดิน Apg – Bg – Bjg – Cjg - Cg 
  ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีเทาเข้ม มีจุดประ
สีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.0 - 5.0) มักมีรอยแตกระแหงที่
ผิวหน้าดินในฤดูแล้ง ดินบนตอนล่างสีน้ าตาลปนเทา หรือน้ าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีแดง หรือสีแดง
ปนเหลือง ที่ระดับความลึกประมาณ 50 - 100 เซนติเมตร พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ 
ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว พบรอยไถและผิวหน้าอัดมัน ส่วนที่ระดับลึกกว่า 100 - 150 
เซนติเมตร ลงไปมีลักษณะเป็นดินเลน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH <4.0) 
ตารางท่ี 3.1 ลักษณะและสมบัติดิน 

ความ
ลึก 

(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรสั 
ที่เป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม 
ที่เป็น

ประโยชน ์

ความอุดม
สมบรูณ์ 

0 - 25 ปานกลาง สูง ต่ า ต่ า สูง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง สูง ต่ า ต่ า สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ า สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

ท่ีมา : https://www.oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Rs.htm 
 
  ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควบคุมน้ าใต้ดินเพื่อป้องการเกิดออกซิเจนของ    
ไพไรต์ การยกร่องปลูกพืชเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการเกิดกรดดังกล่าวได้ ถ้าจะใช้ปลูกข้าว ควร
ใช้ปูนมาร์ลในอัตรา 2 ตันต่อไร่ ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ย ไนโตรเจนและฟอสฟอรสั ถ้าค่าปฏิกิริยาดิน วัด
ได้น้อยกว่า 4.5 และถ้าค่าปฏิกิริยาดินสูงกว่า 4.5 ใช้ปุ๋ยและหินฟอสเฟตก็พอ เลือกพันธ์ุพืชที่
เหมาะสม 
  จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่าดินประเภทนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนัก เนื่องจาก
น้ าซึมผ่านลงไปในช้ันดินได้ช้า ส่งผลให้การระบายน้ าเลว ท าให้ช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ าขังได้ง่าย และ 
ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเรียบ ดังนั้นการออกแบบพืชพรรณในพื้นที่โครงการควรค านึงถึงเรื่อง       
การระบายน้ าเป็นหลัก เช่น ควรเลือกพืชพรรณที่ชอบน้ าหรือสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อม     
ได้ง่ายเป็นต้น 

  

https://www.oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Rs.htm
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3.2.5 สภาพภูมิอากาศ 
 จังหวัดปทุมธานีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งพัดจากทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท้าให้บริเวณจังหวัดปทุมธานีประสบกับ
สภาวะอากาศหนาวเย็น และแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดู ฝนท้าให้อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตก ถ้าพิจารณาให้ละเอียดลงไป
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ 
  3.2.5.1 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งจะแผ่
ลงมาปกคลุมประเทศไทย ท าให้อากาศเย็นและแห้งแล้ง แต่เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ทาง
ตอนกลางของประเทศใกล้อ่าวไทย อากาศจึงไม่หนาวเหมือนจังหวัดที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ 
โดยจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายอุณหภูมิจะสูงข้ึนและมีอากาศร้อน เดือนธันวาคมและ
มกราคมเป็นเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดในรอบปีของจังหวัดปทุมธานี 
  3.2.5.2 ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือสิน้สดุลง คือประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ า เนื่องจากความร้อนปก
คลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ท้าให้มี
อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน เนื่องจากดวงอาทิตย์ได้โคจรจากซีก
โลกใต้มาอยู่ในละติจูดที่ต้ังฉากกับประเทศไทย จึงได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เต็มที่ 
  3.2.5.3 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของ
ประเทศไทยจะเลื่อนข้ึนมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้ท้าให้มีฝนตก
ชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปี
และเป็นช่วงที่มีความช้ืนสูง 

ตารางท่ี 3.2 ภูมิอากาศจังหวัดปทุมธานี เฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2555 - 2559) 
ป ี อุณหภูม ิ

(องศา) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์(%) 
ปริมาณ
น้ าฝน 

น้ าฝน/มม. 

ความเร็วลม 
(กม./ซม.) 

ปริมาณ
แสงแดด 
(ซม./วัน ) 

2555 29.65 77.08 113.91 6.83 5.68 
2556 36.70 74.08 100.04 18.07 5.10 
2557 29.31 71.50 96.23 6.75 6.33 
2558 30.03 34.66 37.14 6.33 6.71 
2559 29.8 69.25 85.62 6.16 5.99 
เฉลี่ย 30.50 65.31 96.59 8.82 5.93 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีปทุมธานี (2559) 
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จากข้อมูลนี้สรุปได้ว่า การเลือกใช้พืชพรรณภายในโครงการ ควรเลือกพรรณไม้ที่มีความ
คงทนต่อสภาพอากาศ ลดแรงลมที่พัดเข้าตัวอาคาร สามารถให้ร่มเงาได้ดี ดูแลรักษาง่าย และควร
เลือกใช้ไม้พุ่มหรือไม้คลุมดินเพื่อช่วยลดความร้อนที่สะท้อนจากพื้นผิว  

3.2.6 แสงแดด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.8 พื้นที่ได้รับแสงแดดในพื้นที่โครงการ 
 

 3.2.6.1 ช่วงเช้า พื้นที่เดิมภายในโครงการ บริเวณหน้าอาคารส านักงาน ศูนย์
จ าหน่ายข้าว ไม่ได้รับแสงในช่วงเช้า ส่วนด้านหลังอาคารส านักงาน ควรเลือกใช้ไม้ยืนต้นเพื่อลด
แสงแดดที่ส่องเข้าสู่ตัวอาคาร เหมาะสมกับการปรบัภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่พักผ่อน เนื่องจากมีหน่วยงาน
มาติดต่อราชการ บริเวณรอบอาคารส านักงานจึงเหมาะจัดเป็นสถานที่พักผ่อนมากที่สุด 
  3.2.6.2 ช่วงกลางวัน พื้นที่ส่วนมากจะได้รับแสงตลอดทั้งวัน จึงควรเลือกใช้ไม้ยืนต้น
ที่ทนต่อแสงแดดเพื่อให้ร่มเงาต่อพื้นที่โครงการ 
  3.2.6.3 ช่วงเย็น พื้นที่ด้านหน้าโครงการจะได้รับแสงในช่วงเย็น ท าให้ตอนเย็นหน้า
อาคารส านักงานได้รับแสงแดดส่องเข้าหน้าอาคาร จึงควรใช้ไม้พุ่ม จัดภูมิทัศน์บริเวณหน้าตัวอาคาร 
เพื่อลดแสงแดดส่องเข้าอาคาร  

 จากข้อมูลทั้งหมดสรุปได้ว่า พื้นที่โครงการได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน จึงเหมาะกับ
การใช้ไม้ยืนต้นในการช่วงลดแสงแดดให้พื้นที่โครงการและจัดพื้นที่ส่วนโชว์หน้าอาคารส านักงาน
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ราชการ 



36 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
แสดง : การวิเคราะห์พื้นที่ได้รับแสงแดด ภาพท่ี 3.9 
สัญลักษณ์ :  พื้นที่ที่ได้รับแสงตลอดทั้งวัน  

               พื้นที่ได้รับแสงบางช่วงเวลา 
 
 

 

 

 

แสงแดดในตอนเช้า แสงแดดในตอนเย็น 

แสงแดดในตอนกลางวัน 

ที่จอดรถ 

ที่จอดรถ 

ศูนย์ 

จ าหน่ายข้าว 

อาคาร 

ส านักงาน 

โกดังซ่อมบ ารุง 

โกดังซ่อมบ ารุง 

โกดังซ่อมบ ารุง 

โกดังซ่อมบ ารุง 

โกดังซ่อมบ ารุง 

ห้องน้ า 
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3.2.7 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในโครงการ 
 3.2.7.1 ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่โครงการได้มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อ าเภอคลองหลวง โดยมีมิเตอร์หลักที่เช่ือมต่อจากเสาไฟฟ้าหน้าพื้นที่โครงการ จ่ายไฟเข้าพื้นที่ ดังนั้น 
การออกแบบจึงควรระมัดระวังในการเลือกใช้พืชพรรณที่ใช้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากสายไฟฟ้า 
(ดังภาพที่ 3.10 - 3.12) 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.10 มิเตอร์หลักด้านหน้าโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.11 แนวเสาไฟในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.12 การจ่ายไฟเข้าอาคาร 
 
  3.2.7.2 ระบบประปา น้ าที่ใช้เป็นน้ าที่มาจากกรมการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีท่อ
น้ าจ่ายผ่านมิเตอร์ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ โดยมีเส้นท่อประปาฝงัอยู่ใต้ดิน และบางจุดอยู่บน
ดิน แนวท่อกระจายจ่ายไปยัง 2 จุดหลักๆ คือ จ่ายเข้าอาคารส านักงาน และจ่ายน้ าเข้าอาคารซ่อม
บ ารุง ดังนั้นในการออกแบบงานก่อสร้าง จึงควรระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ท าให้ท่อประปาเสียหาย 

 3.2.7.3 การระบายน้ าของโครงการ การระบายน้ าภายในโครงการ สามารถระบาย
น้ าได้ดี เพราะพื้นที่โดยรอบอาคารส านักงานค่อนข้างลาดเอียงไปทางบอ่น้ า ส่วนการระบายน้ าจากพืน้
ถนน พื้นที่โครงการมีท่อระบายน้ าฝังอยู่ใต้ถนน จึงไม่เกิดปัญหาให้น้ าท่วมขังบนผิวดินด้านข้าง 
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 M 

 

M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 
แสดง : สรุประบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในโครงการ ภาพท่ี 3.13 
สัญลักษณ์ :  
 
 

 

 
 
 
 

สายไฟฟ้า (Electrical line) 

ท่อระบายน้ า 

มิเตอร์น้ า 

E 

E 
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3.2.8 พืชพรรณเดิม 
  พืชพรรณเดิมส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ปลูกกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ พืช
ส่วนมากเป็นไม้ยืนต้นให้ร่มเงาแต่ถูกปลูกลงพื้นที่แบบไม่มีการจัดการจัดภูมิทัศน์อย่างถูกต้องตาม
หลักการ มีวัชพืชข้ึนกระจัดกระจายเช่นเดียวกัน ส่งผลให้พื้นเกิดพื้นที่รกร้างและอาจจะเป็นที่อยู่ของ
สัตว์มีพิษ  
  โดยพืชพรรณที่แสดงทั้งหมดต่อไปนี้ จะเก็บเอาไว้ทั้งหมด แต่จะจัดสรรโดยเปลี่ยน
ต าแหน่งต้นไม้ในพื้นที่ใหม่หรือคงไว้ที่เดิมตามความเหมาะสม เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพืชพรรณเดิมถูกปลูกกระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงควรต้อง
เปลี่ยนต าแหน่งพืชพรรณไปปลูกไว้ที่ต าแหน่งใหม่ 

ตารางท่ี 3.3 แสดงพืชพรรณเดิม 
ช่ือพืชพรรณ ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน ์ Remark 

ต้นมะขาม 
 

- เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึง
ขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขามากไม่
มีหนาม  
- เปลือกต้นขรุขระและหนา สี
น้ าตาลอ่อน  
- เป็นใบประกอบแบบขนนก 
ผลเป็นฝักยาว เนื้อมีรสเปรี้ยว 
 

 
 

- นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงา 
- ทนต่อสภาพอากาศได้ดี  

 

ไม่ย้ ายต าแหน่ง 
เพราะอยู่นอกเขต
พื้นที่ออกแบบ 

ต้นหูกระจง 
 

- แตกกิ่งตั้งฉากกับล าต้น 
- เป็นต้นไม้ผลัดใบ  
- มีอายุยืน 
- ทรงพุ่มแผ่กว้าง 8 - 10 เมตร 
 
 
 
 
 

- ใบเขียวอ่อนมีความ
สวยงาม 
 

ไม่ย้ายต าแหน่ง 
เนื่ องจากเป็น
ต้นไม้ให้ร่มเงา
บริเวณด้านหน้า
ศูนย์ จ าหน่ าย
ข้าว 

ต้นหูกวาง 
 

- เป็นไม้ยืนต้นที่พบได้ทั่วไป
ในทุกจังหวัดของไทย นิยม
ปลูกเพื่อวัตถุประสงค์การให้
ร่มเงา และเนื้อไม้เป็นหลัก 
เนื่องจากมีใบใหญ่ สีเขียว
สวยงาม โดยเฉพาะในฤดู
การแตกใบใหม่ 
 

- ใบขนาดใหญ่ช่วยให้
ร่มเงาเป็นอย่างด ี

- นิยมปลูกเพื่อเป็นไม้
ประดบั เพราะใบที่
แตกใหม่จะมสีีเขียว
อ่อน 

ไม่ย้ ายต าแหน่ ง
เนื่ องจากเป็ น
จุดเด่นของบริเวณ
ข้างบ่อน้ า 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงพืชพรรณเดิม (ต่อ) 
ช่ือพืชพรรณ ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน ์ Remark 

ต้นโมก 
 

- เป็นไม้พุ่มขนาดกลางความสูง 
5 - 12 เมตร 
- ดอกเป็นพวงสีขาว ออกดอก
ตลอดปี ดอกมีกลิ่นหอม  
-  ชอบความชุ่มช่ืน ทนต่อสภาพ
อากาศ 
 

- นิยมใช้ปลกูเป็นรั้วรมิ
ทางเดินหรือใช้ปิดบัง
สายตา 

- ใช้เป็นยารักษาโรคได้ 
- ให้ความสวยงาม 

ไม่ย้ ายต าแหน่ง
เพราะเป็นต้นไม้
ริมทางเดินบริเวณ
ซุ้มการเวก 

ต้นการเวก 
 

- เป็นไม้รอเลื้อยที่นิยมปลูกมาก
ในเมื องใหญ่  โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร เพราะเป็นไม้ที่
แตกกิ่งมาก ให้ใบดกเขียวทั้งปี 
และมีอายุยืนนาน รวมถึงทนต่อ
สภาพอากาศร้อน และทนต่อภาวะ
มลพิษทางอากาศได้สูง จึงนิยม
ปลูกเพื่อให้ร่มเงา และช่วยลด
มลพิษทางอากาศ รวมถึงเป็นได้
ประดับดอกด้วย 
 

- นิยมใช้ปลกูเป็นรั้ว
ทางเดิน 

- .ให้รม่เงาได้ดี 

ไม่ย้ ายต าแหน่ง
เนื่องจากเป็นซุ้ม
ทางเดินเข้าอาคาร
ส านักงาน 

ต้นราพฤกษ์ หรือต้นคูณ 
 

- ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้น ล าต้น
สูงประมาณ 10 - 20  เมตร 
- ดอกออกเป็นช่อ แทงออกตามกิ่ง
ก้าน ช่อห้อยลงด้านล่าง ช่อดอก
โปร่ งยาวสี เหลือง ความยาว
ประมาณ 20 - 40 เซนติเมตร แต่
ละก้านดอกประกอบด้วยดอก
จ านวนมาก 
 

- นิยมใช้ปลกูเป็นไม้
ประดบั 

- ดอกมีสเีหลือง
สวยงาม 

ย้ายต าแหน่งให้
เหมาะสมเนื่องจาก
ต าแหน่งปัจจุบัน
ถูกปลูกปิดบังตัว
อาคาร 

ต้นเสลา 
 

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 10 - 20 
เมตร เรือนยอดกลมทึบ กิ่งห้อย
ลง ใบ เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน 
แผ่นใบรูปขอบขนาน ปลายใบเรียว
แหลมเป็นติ่งโค้งมน ออกดอกเป็น
ช่อที่ปลายกิ่ง ม่วงอมชมพูหรือ
ม่วงอมขาว ออกดอกช่วงเดือน
ธันวาคม - มีนาคม  
 

- ดอกห้อยสวยงาม 

- เป็นไม้โตช้าไม่ต้อง
ตัดแต่งบ่อย 

- ปลกูใกลอ้าคาร
เพื่อใหร้่มเงาได้ดี 

ย้ายต าแหน่งให้
เหมาะสมเนื่องจาก
ต าแหน่งปัจจุบัน
ถูกปลูกปิดบังตัว
อาคาร 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงพืชพรรณเดิม (ต่อ) 
ช่ือพืชพรรณ ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน ์ Remark 

ต้นไทรย้อยใบแหลม 
 

- จัดเป็นไม้ยืนต้นหรือพุ่มไม้
ผลัดใบขนาดกลาง ที่มีความสูง
ได้ประมาณ 5 - 15 เมตร ล าต้น
แตกเป็นพุ่มหนาทึบและแผ่
กิ่งก้านสาขาทิ้งใบห้อยย้อยลง 
เปลือกต้นเป็นสีน้ าตาล กิ่งก้าน
ห้อยย้อยลง มีล าต้นที่สูงใหญ่ 
ตามล าต้นจะมีรากอากาศแตก
ย้อยลงสู่พื้นดินเป็นจ านวนมาก
ดูสวยงาม รากอากาศเป็นราก
ขนาดเล็ก เป็นเส้นสีน้ าตาล 
ลักษณะรากกลมยาวเหมือน
เส้นลวดย้อยลงมาจากต้น 
 

- ให้รม่เงา 

- ให้ความสวยงาม 
- เป็นไม้มงคล 

ไม่ ย้ ายต าแหน่ ง 
เนื่องจากต้นไม้มี
ขนาดใหญ่ และ
สามารถให้ร่มเงา
บริเวณหน้าอาคาร
ได ้

ต้นตะเบเหลือง 

 หรือเหลอืงปรีดียาธร 
 

- ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 8 
ม. ขนาดทรงพุ่ม 3 - 6 เมตร 
ผลัดใบ ทรงพุ่มรูปไข่หรือรูป
ร่ม แตกกิ่งก้านเป็นช้ัน เปลือก
ต้น สีน้ าตาล แตกเป็นร่องลึก
ตามแนวยาวและขรุขระ 
- สีเหลืองสดออกเป็นช่อแบบ
ช่อกระจุกแยกแขนงที่ปลายกิ่ง 
ช่อดอกตั้งความยาว 10 - 15
เซนติเมตร ดอกย่อยรูปแตร  
7 - 15 ดอก 
- ออกดอกเดือน กุมภาพันธ์ -
มีนาคม  
 

- ทรงต้นสวย ดอกและสี
เหลืองสด 

- นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
เพื่อความสวยงาม 

ย้ ายต าแหน่ งให้
เหมาะสม เนื่องจาก
ต าแหน่งปัจจุบัน
ถูกปลูกปิดบังตัว
อาคาร 

ต้นมะฮอกกานีใบเล็ก 
 

- ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้น ล า
ต้นสูงประมาณ 10 - 20  เมตร 
- ดอกออกเป็นช่อ แทงออกตาม
กิ่งก้าน ช่อห้อยลงด้านล่าง ช่อ
ดอกโปร่งยาวสีเหลือง ความยาว
ประมาณ 20 - 40 ซม. แต่ละ
ก้านดอกประกอบด้วยดอก
จ านวนมาก 
 

- นิยมใช้ปลกูเป็นไม้
ประดบั 

- ดอกมีสเีหลืองสวยงาม 

ไม่ ย้ ายต าแหน่ ง
เนื่องจากเป็นต้นไม้
ที่ให้ร่มเงาบริเวณ
ห ลั ง อ า ค า ร
ส านักงาน 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงพืชพรรณเดิม (ต่อ) 
ช่ือพืชพรรณ ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน ์ Remark 

ต้นข้ีเหลก็ 
 

- เป็นพืชท้อง ถ่ินที่นิยมน า
ยอดอ่อน และดอกอ่อนมา
ท าอาหาร โดยเฉพาะในเมนู
แกงต่างๆ เนื่องจากยอดอ่อน 
แล ะดอกอ่ อน  ให้ ร ส ขม
เล็กน้ อย และมีความนุ่ ม 
นอกจากนั้น  ทั้ งยอดอ่อน 
ดอกอ่อน และส่วนอื่นๆยัง
น ามา ใช้ เป็ นยาสมุน ไพร
รักษา และบรรเทาอาการ
ต่างๆได้หลายโรค 
 

- ป ลู ก เ พื่ อ ค ว า ม
สวยงามและให้ร่มเงา
ได้ดี 

ย้ายต าแหน่งให้
เหมาะสม เนื่องจาก
ต าแหน่งปัจจุบัน
ถูกปลูกปิดบังตัว
อาคารส านักงาน 

ต้นปาล์มฟอกเทล 
 

- เป็นปาล์มตนเดี่ยว ล าต้น
ป่องเล็กน้อย สู งได้ ถึง 15 
เมตร รูปใบพวง ใบย่อยเป็น
กระจุกแผ่ออกทุกทิศทางฟู
เป็นพวงคล้ายหางหมาป่าช่อ
ดอกออกใต้คอผลกลมรี เมื่อ
สุกสีส้มแดง 
 

- ดูแลรักษาง่าย 

- ปลูกเพื่อความสวยงาม 
ย้ายต าแหน่งให้
เหมาะสม เนื่องจาก
ต าแหน่งปัจจุบัน
ถูกปลูกปิดบังตัว
อาคารส านักงาน 

ต้นอโศกอินเดีย 
 

- ต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่สูง 10 - 20 เมตร ขนาด
ทรงพุ่ม 1 - 2 เมตร ไม่ผลัด
ใบรูปทรงแคบสูง รูปพีระมิด 
กิ่ ง ก้ านลู่ ล ง  เปลื อกต้นสี
น้ าตาล มี ขีดแคบยาวและ
รอยด่างสีขาวทั่วทั้งล าต้น 
 

-  ปลูกเพื่อความสวยงาม 

-  ทนต่อสภาพอากาศ 
ไม่ย้ ายต าแหน่ง 
เนื่องจากปลูกเพื่อ
ลดความแข็งของ
ตั ว อ า ค า ร
ส านักงาน 

ท่ีมา : https://www.google.com 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
แสดง : ผังพืชพรรณเดิม ภาพท่ี 3.14 
สัญลักษณ์ :  - 
 
 

 

 
 

ศูนย์ 

จ าหน่ายข้าว ที่จอดรถ 2 

ที่จอดรถ 1 

อาคาร
ส านักงาน บ่อน้ า 

โกดังซ่อมบ ารุง 

โกดังซ่อมบ ารุง 

โกดังซ่อมบ ารุง 

โกดังซ่อมบ ารุง 

โกดังซ่อมบ ารุง 
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3.2.9 ลักษณะด้านทัศนียภาพของโครงการ 
จากการศึกษาลักษณะพื้นที่โครงการนั้นเราสามารถแบ่งลักษณะมุมมองของพื้นที่ได้

เป็น 2 ลักษณะ คือมุมมองที่มองจากภายนอกโครงการด้านทิศใต้เข้าสู่พื้นที่โครงการ และมุมมอง
ภายในโครงการ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

3.2.9.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
1) ทัศนียภาพมุมมองทางด้านทิศใต้  
 เป็นมุมมองแบบ Open View เป็นมุมที่สามารถมองจากภายนอก

เข้าสู่ภายในโครงการได้เพียงด้านเดียว เป็นเส้นทางหลักเข้า - ออกพื้นที่โครงการ บริเวณรอบประตู
ทางเข้าไม่มีการปรับปรุง เนื่องจากมีวัชพืชข้ึนปกคลุมบริเวณด้านหน้าและบริเวณประตูติดกับป้าย
รถเมล์ ดังนั้น จึงควรปลูกไม้พุ่มเตี้ยบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า  - ออก และบริเวณรอบๆ
ทางเข้าออกเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.15 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในพื้นที่โครงการทางด้านทิศใต ้

  3.2.9.2 มุมมองภายในพื้นทีโ่ครงการ  
   1) ทัศนียภาพด้านทิศใต้ เป็นมุมมองแบบ Open View  เป็นมุมมองเปิด
โล่งที่มองจากหน้าอาคารส านักงานออกยังถนนพหลโยธิน - สระบุรี เป็นพื้นที่ที่มีสนามหญ้า และ
ต้นไม้อยู่เป็นจ านวนมาก  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.16 ทัศนียภาพด้านทิศตะวันตก 
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2) ทัศนียภาพด้านทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบ Open View เป็นมุมมองแบบ
เปิดโล่ง เป็นพื้นทีร่กร้าง มีวัชพืชข้ึนปกคลุมทั่วบรเิวณ 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.17 ทัศนียภาพด้านทิศเหนือ 
 
   3) ทัศนียภาพด้านทิศตะวันออก เป็นมมุมองแบบ Window View เป็น
พื้นที่รกร้างและมีวัชพืชปกคลุมทั่วบริเวณ 

 

 

 

ภาพท่ี 3.18 ทัศนียภาพด้านทิศตะวันออก 

   4) ทัศนียภาพด้านทิศใต้ เป็นมุมมองแบบ Open View เป็นมุมมองแบบ
เปิดโล่งทีส่ามารถมองเห็นสนามหญ้า 

 

 

 

ภาพท่ี 3.19 ทัศนียภาพด้านทิศใต ้
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
แสดง : มุมมองภายในโครงการ ภาพท่ี 3.20 
สัญลักษณ์ :  
 
 

 

 

 

 

 

 

มุมมอง C 
Window View 

มุมมอง A  
Open View 

มุมมอง A ทัศนียภาพด้านทิศตะวันตก 

B ทัศนียภาพด้านทิศเหนอื 

C ทัศนียภาพด้านทิศ
ตะวันออกตะวันออกD ทัศนียภาพด้านทิศใต ้

มุมมอง B 
Open View 

มุมมอง D  
Open View 
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3.2.10 ลักษณะสถาปัตยกรรมแลสิ่งกอ่สร้างเดิม  
  ภายในพื้นที่โครงการ ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ แบง่ออกได้ดังนี้ 

3.2.10.1 อาคารส านักงาน เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ Modern เป็นอาคาร 2 ช้ัน มี 
4 ห้อง รูปแบบอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า การเข้าใช้งานคือเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานและผู้
มาติดต่อราชการห้องน้ าอยู่ภายในอาคารจ านวน 1 ห้อง มีพฤติกรรมเวลาว่างจากการท างาน คือ การ
เล่นอินเตอร์เน็ตและรับประทานอาหารในห้องท างาน เนื่องจากพื้นที่ภายนอกไม่มีพื้นที่ที่สามารถนั่ง
รับประทานอาหารและพักผ่อนในช่วงเวลาพักกลางวันได้  

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.21 ลักษณะสถาปัตยกรรมและสิง่ก่อสร้าง (อาคารส านักงาน) 
 
  3.2.10.2 ศูนย์จ าหน่ายข้าว เป็นอาคารสไตล ์Modern เป็นอาคารช้ันเดียว รูปแบบ
อาคารเป็นแบสีเ่หลี่ยมผืนผ้า การใช้งานคือ เพื่อจัดขายสินค้าทางการเกษตร มีผู้เข้ามาซื้อสินค้า 3 - 5 
คนต่อวัน ผู้มาซื้อสินค้าสามารถจอดรถบรเิวณลานหน้าอาคารศูนย์จ าหน่ายข้าวได้ 

 

 

 
 
ภาพท่ี 3.22 ลักษณะสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง (ศูนย์จ าหน่ายข้าว) 
 
  3.2.10.3 อาคารซ่อมบ ารุง (เก่า) เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ มีทั้งหมด 5 หลัง เป็น
อาคารช้ันเดียว พื้นที่อาคารด้านติดถนน 1 อาคาร ใช้ส าหรับประชุมงาน ส่วนอาคารด้านหลังไม่ได้มี
การใช้งานในส่วนของอาคารที่เหลือ  

 
  
 
 
 

ภาพท่ี 3.23 ลักษณะสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง (อาคารซ่อมบ ารุง) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
แสดง : ต าแหน่งสิ่งก่อสร้างเดิม   ภาพท่ี 3.24 
สัญลักษณ์ : - 
 
 

 

 
  

อาคารส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทมุธานี 

ศูนย์จ าหน่ายข้าว 

โกดังซ่อมบ ารุง 

 

 

 1 

2 

3 

1 

2 

3 
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3.3  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ (User Analysis) 
ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้ท าการศึกษา

พฤติกรรมและความต้องการผู้ใช้โครงการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ การใช้พื้นที่
โครงการ จึงได้ศึกษาจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของโครงการที่ได้ใช้พื้นที่อยู่เป็นประจ า รวมถึง
พฤติกรรมของผู้มาใช้โดยส่วนมากโดยค านึงถึงกิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่แล้วท าการวิเคราะห์  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1 ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ  
  3.3.1.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ า คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ในส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มี
บทบาทและหน้าที่ที่คอยให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
  3.3.1.2 กลุ่มผู้ใช้ช่ัวคราว คือ กลุ่มเกษตรกรที่มาสอบถามเกี่ยวกับการจัดต้ังสหกรณ์ 
และผู้มาซื้อสินค้าของศูนย์จ าหน่ายข้าวสหกรณ์ 
 3.3.2 วิธีการด าเนินการศึกษาและผลการศึกษา 
  3.3.2.1 ศึกษาผู้ใช้ประจ าภายในพื้นที่โครงการ จากการศึกษาพบว่า มีเจ้าหน้าที่อยู่
ทั้งหมด 21 คน โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1) ข้าราชการ  จ านวน 6 คน 
2) พนักงานราชการ จ านวน 8 คน 
3) ลูกจ้างประจ า  จ านวน 1 คน 
4) ผู้ดูแลสวนและแม่บ้าน จ านวน 2 คน 
5) ช่างซ่อมบ ารุง  จ านวน 1 คน 
6) ผู้รักษาความปลอดภัย จ านวน 3 คน 
  รวม           21 คน 

  ได้ท าการศึกษาและออกแบบสัมภาษณ์กับผู้ใช้โครงการ โดยมีรูปแบบ
ค าถามในแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1) ข้อมูลเฉพาะบุคคล เช่น ต าแหน่ง ฯลฯ 
2) การเดินทางและเวลาที่อยู่ในพื้นที่โครงการ 
3) กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าในช่วงเวลาว่างจากการท างาน 
4) พฤติกรรมในการอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการที่สอดคล้องกับการออกแบบ 
5) สิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่โครงการ 
6) ความต้องการเกี่ยวกับพื้นที่  
7) ความสนใจและกิจกรรมที่ช่ืนชอบ 
8) การจัดกิจกรรมภายใน เช่น การจัดงานเลี้ยงภายใน  
9) กลุ่มบุคคลที่เข้ามาใช้พื้นที่โครงการ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

คือ คุณวินัย  หงษ์บิน (ผู้อ านวยการส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี)  และความต้องการของ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีพบว่า ผู้ใช้ประจ าที่อยู่ในช่วงการท างานเป็นช่วงชีวิตที่
มีความรับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงภาระของแต่ละบุคคลจึงเกิดความเครียดได้ง่าย จากการศึกษาพบว่า
มีความต้องการพื้นที่พักผ่อนและคลายเครียด เช่น พื้นที่พักผ่อนที่มีการจัดภูมิทัศน์อย่างสวยงาม และ
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อาคารอเนกประสงค์กับลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ หรือ
งานเลี้ยงหลังการประชุมที่ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีข้ึนภายในทุกๆเดือน  

เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่พักผ่อนของเจ้าหน้าที่ส่วนมากคือห้องท างาน จึงมี
ความต้องการที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นและสุดท้ายเพื่อให้ผู้ใช้ประจ าได้รับประโยชน์สูงสุดเอาความรู้
จากการศึกษาครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดได้ 
  3.3.2.2 ศึกษาผู้ใช้ช่ัวคราว ได้ท าการศึกษาจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดปทุมธานีจ านวน 5 คน และผู้ขายสินค้าที่อยู่ในศูนย์จ าหน่ายข้าว 1 คน เกี่ยวกับผู้ใช้
ภายนอก เนื่องจากไม่สามารถทราบถึงเวลาการเข้าใช้โครงการที่แน่นอนของผู้ใช้ภายนอกได้ จึงเป็น
เหตุที่ต้องใช้การสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในพื้นที่โครงการแทนผู้ใช้ภายนอก 
  โดยใช้หัวข้อในการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ในส านักงานแทนผู้ใช้ภายนอก ดังนี ้

1) มีผู้มาซื้อสินค้าสหกรณ์ วันละกี่คน 
2) ผู้มาซื้อสินค้าเดินทางมาด้วยวิธีใด 
3) ผู้มาซื้อสินค้าใช้เวลาอยู่ในพื้นที่โครงการนานเท่าไหร่ 
4) กลุ่มเกษตรกรที่มาติดต่อเกี่ยวกับสหกรณ์ประมาณกี่คน 
5) กลุ่มเกษตรกรเดินทางมาด้วยวิธีใด 
6) กลุ่มเกษตรกรอยู่ในพื้นที่โครงการนานเท่าไหร่ 

   จากการสอบถามพบว่า มีผู้ใช้ภายนอกเข้ามาในพื้นที่โครงการที่เป็นกลุ่ม
หลักๆ อยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรที่มาขอค าปรึกษาในการจัดตั้งสหกรณ์หรือร้องเรียนสหกรณ์
ประมาณเดือนละ 1 - 2 คน/เดือน และกลุ่มผู้มาซื้อสินค้าของศูนย์จ าหน่ายข้าวสหกรณ์ ซึ่งภายใน 1 
วัน มีผู้ใช้เข้ามาศูนย์จ าหน่ายข้าวสหกรณ์จ านวน 3 - 5 คน/วัน และเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
โดยส่วนมากกลุ่มผู้ใช้ช่ัวคราวจะอยู่ในพื้นที่โครงการไม่เกิน 1 ช่ัวโมง  
 3.3.3 สรุปผลการศึกษาและพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ 
ตารางท่ี 3.4 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

ประเภท พฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้ 
1. ผู้ใช้ประจ า สามารถแบ่งได้
ดังนี ้
- ข้าราชการ 6 คน 
- พนักงานราชการ 8 คน 
- ลูกจ้างประจ า 1 คน 
- ผู้ดูแลสวน แม่บ้าน 2 คน 
- ช่างซ่อมบ ารงุ 1 คน 
- ผู้รักษาความปลอดภัย 3 คน  
รวม 21 คน  
 
 
 
 
 

ส รุ ป ไ ด้ ว่ า มี ก า ร ใ ช้ พื้ น ที่
โครงการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.  
มีการใช้พื้นที่ภายในเพื่อทาน
อาหารกลางวัน แต่มีบางส่วน
ออก ไปทาน ข้ า ง นอก  คน
ส่วนมากใช้พื้นที่ ในอาคาร
ส า นั ก ง า น เ ป็ น ที่ พั ก ผ่ อ น 
เนื่องจากพื้นที่นอกอาคารไม่มี
ที่ส าหรับพักผ่อน เวลาว่างจาก
การท างานจะมีคนส่วนหนึ่งอ่าน
หนังสือ และคนอีกส่วนหนึ่ ง
นั่งเล่นอินเตอร์เน็ตในเวลาว่าง 

1.  ปรับปรุ ง ภูมิทัศน์ภายใน
โครงการให้เกิดความสวยงาม 
และร่มรื่นเหมาะสมกับสถานที่
ราชการ 
2. จัดพื้นที่นั่งพักผ่อนรอบตัว
อาคารส านักงานให้สวยงามและ
เกิดความร่มรื่น  รวมถึงการ
รับประทานอาหารภายนอก
อาคาร 
3. จัดพื้นที่ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
และอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถมาท ากิจกรรม
เวลาว่างหรือการจัดงานต่างๆ ได้ 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ (ต่อ) 
ประเภท พฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้ 

2. ผู้ใช้ช่ัวคราว สามารถแบ่งได้
ดังนี ้
- กลุ่มเกษตรกร 
- กลุ่มผู้ซือ้สินค้า  

- ผู้มาติดต่องานสหกรณ์ ที่มา
ขอความรู้ เกี่ยวกับการจัดตั้ง
สหกร ณ์ภายในชุมชนและ
ร้อง เรียนเกี่ ยวกั บสหกร ณ์ 
ประมาณ 1 - 2 คน/เดือน  ใช้
เวลาส่วนมากในพื้นที่อาคาร  
- ผู้ มา งาน ค้าขาสินค้าของ
สหกรณ์ประมาณ วันละ 3 - 5 
คน/วัน ครั้ งละไม่ เกินหนึ่ ง
ช่ัวโมง 

1. จัดพื้นที่รองรับ เช่น ที่จอด
รถส าหรับบุคคลภายนอก 
2. เพิ่มพื้นที่นั่งพักผ่อนส าหรับ
ให้บุคคลภายนอกเข้ามาน่ังพัก 
 

  
3.3.4 สรุปกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่  

จากข้ันตอนการศึกษาผู้ใช้โครงการ สามารถสรุปกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่
โครงการได้ ดังนี้ 
ตารางท่ี 3.5 สรุปกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ภาพตัวอย่าง 
กิจกรรมนันทนาการ 
ประเภทพักผ่อน 

- พื้นที่นั่งพักผ่อน 
- โต๊ะไม้เต็ง  
ขนาด 70x180x75 เซนติเมตร 
- ม้านั่งรอบต้นไม้  
ขนาด 2x2 เมตร 
- ศาลาโครงเหล็กพร้อมโต๊ะ
กลาง  ขนาดพื้น  2x2 เมตร 
หลังคาขนาด 2.6x2.6 เมตร สูง 
3 เมตร 
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ตารางท่ี 3.5 สรุปกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่ (ต่อ) 

 
สรุปความต้องการของผู้ใช้โครงการ โดยจากที่ได้ส ารวจศักยภาพของพื้นที่และศึกษาความ

ต้องการของผู้ใช้โครงการ พื้นที่ด้านหน้าโครงการควรจัดภูมิทัศน์เป็นพื้นทีส่่วนโชว์เนื่องจากอยู่ติดถนน
และท าให้เป็นจุดเด่นเหมาะสมกับสถานที่ราชการ และพักผ่อนให้เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่และผู้ที่มา
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตร  เนื่องจากพื้นที่ปัจจบุันไม่สามารถรองรับความต้องการ
ของบุคลากรที่มีอยู่ และได้เล็งเห็นว่าควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ เช่น 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.25 สิ่งอ านวยความสะดวก 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ภาพตัวอย่าง 
กิจกรรมนันทนาการ 
ประเภทออกก าลังกาย 

- ชุ ด เ ค รื่ อ ง ออกก า ลั ง ก าย
กลางแจ้ง 
- ลานอเนกประสงค์ 
- ม้านั่ งขนาด 40x120x80 
เซนติเมตร 
- ถังขยะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
พื้นที่ส่วนโชว์ 
 

 
- ไม้พุ่มตัดแต่งรูปทรงสวยงาม 
- ไม้ยืนต้นที่มีความโดดเด่น 
- ป้ายบอกทาง 
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3.4  สรุปศกัยภาพของพืน้ที่และการพัฒนาศกัยภาพของพืน้ที่โครงการ  
 จากการศึกษาข้อมูลของพื้นที่และข้อมลูผู้ใช้โครงการ สามารถสรปุออกมาได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 3.6 สรุปศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ 

Zone Site Characteristics Program Development 
Zone A  
มีพื้นที่ทัง้หมด 2,000 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นพื้นที่ โล่ง  อยู่ติดกับถนน
พหลโยธิน-สระบุรี อยู่ด้านทิศ
ตะวันตก ซึ่งประกอบไปด้วย
ป้ายส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ปทุมธานี เสาธง ลักษณะพื้นที่
ทั่วไปอยู่ติดกับทางสัญจรหลักที่
เ ป็ น ท า ง เ ข้ า  - อ อ ก  ข อ ง
โครงการ สภาพพื้นที่ทั้งหมด
เป็นสนามหญ้า ในฤดูฝนจึงท า
ให้พื้นที่เฉอะแฉะ ได้รับแสงมาก
ในช่วงบ่ายแต่ยังมีต้นไม้ใหญ่ที่
ให้ร่มเงาอยู่  

เนื่องจากพื้นที่บริ เวณนี้ เป็น
พื้นที่ด้านหน้าอาคารส านักงาน 
ควรจัดเป็นพื้นที่ ส่ วนโชว์ให้
เหมาะสมกับสถานที่ราชการ 
เพราะอยู่ติดกับถนนและอยู่
ด้านหน้าอาคารส านักงาน โดย
การเลือกใช้พืชพรรณที่สามารถ
ป้องฝุ่นที่ลมจากถนนพัดเข้าตัว
อาคาร ควรปลูกไม้พุ่มเป็นจุด
น าสายตาบริเวณทางเดิน ควร
ท าทางเท้าบริเวณสนามหญ้า
เพื่อเป็นทางเดินในช่วงฤดูฝน 
 

Zone B  
มีพื้นที่ทัง้หมด 4,534 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
พื้นที่ บริ เ วณนี้ เดิม เป็นพื้นที่
พักผ่อนของเจ้าหน้าที่ บริเวณ
ด้านหลังอาคารมีบ่อน้ า จึงมีลม
พัดเกือบตลอดทั้งวัน ประกอบ
กั บ มี ต้ น ไม้ เ ดิ ม ที่ ใ ห้ ร่ ม เ ง า
ด้านหลังอาคารและรอบ  ๆบ่อน้ า 
ท าให้พื้นที่ด้านหลังอาคารและ
บริเวณเกือบทั้งหมดของโซนนี้ 
ได้รับแสงร าไรตลอดทั้ ง วัน  

 
เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้อยู่ติด
กับอาคารส านักงาน ประกอบ
กับมีต้นไม้เดิมอยู่แล้ว จึงเหมาะ
กั บ เ ป็ น พื้ น ที่ พั ก ผ่ อ น ข อ ง
เจ้ าหน้าที่  และผู้ที่มาติดต่อ
ราชการกับทางส านักงาน เดิม
บริเวณรอบบ่อน้ าไม่มีที่ปิดกั้น 
อาจเป็นอันตรายกับผูม้าใช้พื้นที่
ได้  จึงควรปลูกพืชพรรณปิด
ล้อมรอบบ่อน้ าและช่วยลดแสง
สะท้อนจากแสงแดดที่กระทบ
ลงสู่บ่อน้ าเข้าหาตัวอาคารหรือ
พื้นที่พักผ่อน จึงควรจัดภูมิทัศน์
ให้สวยงาม รวมถึงเป็นการสร้าง
บรรยากาศริมน้ าให้น่าพักผ่อน
มากยิ่งข้ึนและเพิ่มสิ่งอ านวยความ
สะดวกได้ แก่  โต๊ ะไม้ เต็ ง ขนาด 
70x180x75 เซนติเมตร สามารถนั่งได้
ตัวละประมาณ 6 - 8 คน และ
ศาลาพักผ่อนขนาด 2x2 เมตร 
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ตารางท่ี 3.6 สรุปศักยภาพของพ้ืนท่ีและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีโครงการ (ต่อ) 
Zone Site Characteristics Program Development 

Zone C  
มีพื้นที่ทัง้หมด 2,700 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone D 
มีพื้นที่ทัง้หมด 1,896 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 

พื้นที่บริเวณนี้อยู่ด้านทิศเหนือ
อยู่ติดกับโรงงาน เป็นพื้นที่รก
ร้าง อยู่ติดกับที่จอดรถ เป็น
ถนนลูกรังบริเวณโซนนี้ มีวัชพืช
ข้ึนปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ  ได้รับ
แสงแดดตลอดทังวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่รกร้าง 
อยู่ด้านทิศตะวันออก เป็นพื้นที่
ด้านหลังของโครงการ มีก าแพง
กั้นขอบเขตของโครงการ มี
วัชพื ช ข้ึนปกปกคลุม อยู่ ทั่ ว 
ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน  
 

เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้อยู่คนละ
ส่วนกับพื้ นที่ พั กผ่ อน ซึ่ งหาก
ออกแบบพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่
นันทนาการ จะมีส่วนท าให้พื้นที่
บริเวณนี้ไม่ส่งเสียงรบกวนพื้นที่
พักผ่อนมากนัก ท าให้สะดวกต่อการ
ใช้งานเนื่องจากอยู่ใกล้ที่จอดรถและ
อาคารส านักงาน จึงง่ายต่อการ
เข้าถึง  ดังนั้นพื้นที่บริ เวณนี้จึง
เหมาะกับการออกแบบเป็นพื้นที่
นันทนาการต่างๆ เช่น พื้นที่ออก
ก าลังกายและพื้นที่ส าหรับสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ควรท าทาง
สัญจรให้เป็นทาง One Way Street. 
ควรใช้ไม้ยืนต้นปลูกเพื่อให้ร่มเงา
และมี ม้ านั่ งขนาด 70x180x75 
เซนติเมตร ไว้ส าหรับนั่งพักผ่อน
จ านวน 2 ตัว สามารถนั่งได้ตัว
ละประมาณ 6 - 8 คน 
 
 
เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้อยู่ติด
กับโซนพักผ่อนและยังเป็นทาง
สัญจรหลัก หากการออกแบบ
เป็นการปลูกพืชพรรณที่มีผล 
สามารถรับประทานได้ เพื่อให้
ผู้ใช้โครงการสามารถมาเก็บ
กลับไปทานกับครอบครัวหรือ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานได้ ช่วย
ลดค่าใช้จ่าย และยังมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ และยังสามารถให้
ร่มเงาได้ดีอีกด้วย 
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เรือ่ง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมทิัศน์สหกรณ์จงัหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธาน ี
แสดง : Bubble Diagram ภาพท่ี 3.26 
สัญลักษณ์ :  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
แสดง : Site Relation ภาพท่ี 3.27 
สัญลักษณ์ :  
 
 

 

Scale  1 : 1250 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการออกแบบ 

 
4.1  ขั้นตอนการน าเสนอผลงานการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1 บทน าโครงการ (Introduction) 
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ภาพท่ี 4.2 Site Analysis 
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ภาพท่ี 4.3 Site Analysis 
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ภาพท่ี 4.4 Site Analysis 
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ภาพท่ี 4.5 Site Analysis 
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ภาพท่ี 4.6 Main Concept 
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ภาพท่ี 4.7 Master Plan 
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ภาพท่ี 4.8 Shrub Plan 
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ภาพท่ี 4.9 Elevation 1 และ 3 
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ภาพท่ี 4.10 Elevation 2 และ 4 
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ภาพท่ี 4.11 Detail Plan Zone พื้นที่ส่วนต้อนรับ และ Perspective 
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ภาพท่ี 4.12 Detail Plan Zone พื้นที่อเนกประสงค์ และ Perspective 
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ภาพท่ี 4.13 Detail Plan Zone พื้นที่พักผ่อน และ Perspective 
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ภาพท่ี 4.14 Detail Plan Zone พื้นที่ปลูกผลไม้ และ Perspective 
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ภาพท่ี 4.15 รายละเอียดโครงสร้าง 
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4.2  การประมาณราคา 
ตารางท่ี 4.1 การประมาณราคาวัสดุดาดอ่อนและวัสดุดาดแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการ ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง
งาน Softscape

ไม้ยนืต้น
1 อโศกอนิเดียØ 8 นิว้ 3.00 ต้น 10,000.00   30,000.00    1,000.00  3,000.00    33,000.00        
2 ปาล์มฟอ็กเทล 8.00 ต้น 1,500.00     12,000.00    150.00     1,200.00    13,200.00        
3 อนิทผาลัมØ 10 นิว้ 9.00 ต้น 6,000.00     54,000.00    600.00     5,400.00    59,400.00        
4 ปาล์มปาติโค๊ตØ 8 นิว้ 3.00 ต้น 3,000.00     9,000.00      300.00     900.00       9,900.00          
5 ศรีตรังØ 8 นิว้ 1.00 ต้น 12,000.00   12,000.00    1,200.00  1,200.00    13,200.00        
6 แปลงล้างขวดØ 8 นิว้ 9.00 ต้น 10,000.00   90,000.00    1,000.00  9,000.00    99,000.00        
7 ปีบØ 6 นิว้ 3.00 ต้น 5,000.00     15,000.00    500.00     1,500.00    16,500.00        
8 ส่ังท าØ 6 นิว้ 3.00 ต้น 13,000.00   39,000.00    1,300.00  3,900.00    42,900.00        
9 กนัเกราØ 8 นิว้ 8.00 ต้น 6,000.00     48,000.00    600.00     4,800.00    52,800.00        
10 ชมพพูนัทิพย์Ø 8 นิว้ 18.00 ต้น 8,000.00     144,000.00  800.00     14,400.00   158,400.00       
11 มะตาดØ 6 นิว้ 5.00 ต้น 5,000.00     25,000.00    500.00     2,500.00    27,500.00        
12 หางนกยูงฝร่ังØ 8 นิว้ 2.00 ต้น 7,000.00     14,000.00    700.00     1,400.00    15,400.00        
13 บุญนาคØ 6 นิว้ 10.00 ต้น 8,000.00     80,000.00    800.00     8,000.00    88,000.00        
14 ล าดวนØ 6 นิว้ 5.00 ต้น 7,000.00     35,000.00    700.00     3,500.00    38,500.00        
15 หลิวลู่ลมØ 8 นิว้ 8.00 ต้น 9,500.00     76,000.00    950.00     7,600.00    83,600.00        
16 หูกระจงØ 8 นิว้ 8.00 ต้น 7,500.00     60,000.00    750.00     6,000.00    66,000.00        
17 จามจุรีØ 25 นิว้ 1.00 ต้น 30,000.00   30,000.00    3,000.00  3,000.00    33,000.00        
18 ชมพู่Ø 6 นิว้ 8.00 ต้น 6,500.00     52,000.00    650.00     5,200.00    57,200.00        
19 ขนุนØ 6 นิว้ 6.00 ต้น 5,000.00     30,000.00    500.00     3,000.00    33,000.00        
20 มะม่วงØ 8 นิว้ 4.00 ต้น 4,500.00     18,000.00    450.00     1,800.00    19,800.00        
21 ลองกองØ 6 นิว้ 8.00 ต้น 5,500.00     44,000.00    550.00     4,400.00    48,400.00        

Total 1,008,700.00   
ไม้พุ่ม

1 พดุศุภโชค ถงุ 8" 80.19 ต้น 30.00         2,405.70      3.00        240.57       2,646.27          
2 เขม็แดงเชยีงใหม่ ถงุ 4" 11,747.00 ต้น 2.50           29,367.50    0.25        2,936.75    32,304.25        
3 บลูซัลเวีย ถงุ 4" 2,278.00 ต้น 10.00         22,780.00    1.00        2,278.00    25,058.00        
4 เตยด่าง ถงุ 4" 6,038.00 ต้น 8.00           48,304.00    0.80        4,830.40    53,134.40        
5 พลับพลึง กทม. ถงุ 4" 10,058.00 ต้น 3.00           30,174.00    0.30        3,017.40    33,191.40        
6 ชาฮกเกีย้น ถงุ 5" 1,054.00 ต้น 7.00           7,378.00      0.20        210.80       7,588.80          
7 ถัว่บราซิล ถงุ 2" 14,027.00 ต้น 1.50           21,040.50    1.50        21,040.50   42,081.00        
8 ไทรเกาหลี สูง 1.50 ม. 2,562.00  ต้น 100.00       256,200.00  10.00       25,620.00   281,820.00       
9 คริสติน่า สูง 1.50 ม. 147.00 ต้น 150.00       22,050.00    15.00       2,205.00    24,255.00        
10 ไทรชมพู่ สูง 1.50 ม. 63.00      ต้น 120.00       7,560.00      12.00       756.00       8,316.00          
11 เศรษฐีเรือนนอก ถงุ 4" 1,428.00  ต้น 8.00           11,424.00    0.80        1,142.40    12,566.40        
12 หมากเขยีว สูง 1.50 ม. 3.00 ต้น 250.00       750.00        25.00       75.00         825.00            
13 กระดุมทองเล้ือย ถงุ 4" 961.00 ต้น 2.00           1,922.00      0.20        192.20       2,114.20          
14 หญ้าน้ าพ ุถงุ 4" 924.00 ตร.ม. 5.00           4,620.00      0.50        462.00       5,082.00          
15 กา้มกุง้ ถงุ 4" 2,968.00 ต้น 4.00           11,872.00    0.40        1,187.20    13,059.20        
16 พทุธรักษา ถงุ 5" 877.00 ต้น 14.00         12,278.00    1.40        1,227.80    13,505.80        
17 พลับพลึงด่าง 59.00 ต้น 35.00         2,065.00      3.50        206.50       2,271.50          
18 โมก  ถงุ 6" 1,256.00 ต้น 35.00         43,960.00    3.50        4,396.00    48,356.00        
19 เทียนทอง ถงุ 4" 210.00 ต้น 2.00           420.00        0.20        42.00         462.00            

20 โกสน ถงุ 6" 1,217.00 ต้น 25.00         30,425.00    2.50        3,042.50    33,467.50        

21 หญ้าญี่ปุ่น 5,284.00 ตร.ม. 23.00         121,532.00  2.30        12,153.20   133,685.20       
22 นีออน ถงุ 8" 311.00     ต้น 40.00         12,440.00    4.00        1,244.00    13,684.00        
23 พลับพลึงหนู ถงุ 3" 1,659.00 ต้น 3.00           4,977.00      0.30        497.70       5,474.70          
24 เฟร์ินฮาวาย ถงุ 4" 521.00     ต้น 10.00         5,210.00      1.00        521.00       5,731.00          
25 เอือ้งหมายนา ถงุ 8" 48.00      ต้น 35.00         1,680.00      3.50        168.00       1,848.00          
26 ต้อยต่ิง ถงุ 4" 144.00 ต้น 4.00           576.00        0.40        57.60         633.60            
27 หมากผู้หมากเมีย ถงุ 6" 275.00 ต้น 70.00         19,250.00    7.00        1,925.00    21,175.00        
28 เฟร์ินใบมะขาม ถงุ 4" 719.00 ต้น 10.00         7,190.00      1.00        719.00       7,909.00          
30 หนวดปลาหมึกด่าง ถงุ 5" 774.00 ต้น 20.00         15,480.00    2.00        1,548.00    17,028.00        
31 ซุ้มกระต่ายเขยีว ถงุ 4'' 371.00 ต้น 5.00           1,855.00      0.50        185.50       2,040.50          

Total 851,313.72     
Total All 1,860,013.72   

ใบแสดงปรมิาณงานวสัดุดาดอ่อนและวสัดุดาดแข็ง

ราคาวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท)
ล าดับ รายการ  จ านวน หน่วย รวมค่าวัสดุ (บาท)
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ตารางท่ี 4.1 การประมาณราคาวัสดุดาดอ่อนและวัสดุดาดแข็ง (ต่อ) 

 

ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง
งาน Hardscape

งานโครงสรา้งศาลา
1 ทรายหยาบรองพื้น ฐานศาลา หนา 0.05 ม. 2.10 ลบ.ม. 360.00       756.00        91.00       191.10       947.10            
2 WM 6 mm. @ 0.20 ม. 42.32      ตร.ม. 31.00         1,311.92      5.00        211.60       1,523.52          
3 คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.10 ม. 4.23 ลบ.ม. 1,635.00     6,916.05      436.00     1,844.28    8,760.33          
4 เหล็กกล่อง 4x4" 33.00 ท่อน 1,565.00     51,645.00    458.00     15,114.00   66,759.00        
5 เหล็กกล่อง 1x1" 20.00 ท่อน 169.00       3,380.00      44.00       880.00       4,260.00          
6 หลังคาเมทัลชทีเคลือบสี 0.5 มม. 50.00 ตร.ม. 290.00       14,500.00    70.00       3,500.00    18,000.00        
7 พื้นไม้เทียม 2X4" 28.88 ตร.ม. 1,200.00     34,656.00    200.00     5,776.00    40,432.00        

Total 100,249.95     
 งานโครงสรา้งถนน

1  ทรายหยาบ หนา 0.05 ม. 46.70 ลบ.ม. 360.00       16,812.00    91.00       4,249.70    21,061.70        
2  คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.15 ม. 140.10 ลบ.ม. 1,635.00     229,063.50  436.00     61,083.60   290,147.10       
3  WM 9 mm. @ 0.15 ม. 934.58 ตร.ม. 91.00         85,046.78    5.00        4,672.90    89,719.68        
4  ไม้แบบ 46.70 ตร.ม. 180.00       8,406.00      5.00        233.50       8,639.50          

Total 409,567.98     
งานโครงสรา้งพ้ืนทางเดิน

1 ทรายหยาบ หนา 0.05 ม. 55.41 ลบ.ม. 360.00       19,947.60    91.00       5,042.31    24,989.91        
2 คอนกรีต หนา 0.10 ม. 111.00 ลบ.ม. 1,635.00     181,485.00  436.00     48,396.00   229,881.00       
3 WM 6 mm. @ 0.20 ม. 1,108.28  ตร.ม. 31.00         34,356.68    5.00        5,541.40    39,898.08        

Total 294,768.99     
งานพ้ืนคอนกรตีข้างบ่อน้้า

1 ทรายหยาบ หนา 0.05 ม. 4.24        ลบ.ม. 360.00       1,526.40      91.00       385.84       1,912.24          
2 คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.15 ม. 12.76      ลบ.ม. 1,635.00     20,862.60    436.00     5,563.36    26,425.96        
3 WM 9 @ 0.15 ม. 84.84      ตร.ม. 91.00         7,720.44      5.00        424.20       8,144.64          
4 ไม้แบบ 16.13      ตร.ม. 180.00       2,903.40      100.00     1,613.00    4,516.40          

Total 40,999.24       
พ้ืนโครงสรา้งลานอเนกประสงค์

1 ทรายหยาบ หนา 0.05 ม. 32.00      ลบ.ม. 360.00       11,520.00    91.00       2,912.00    14,432.00       
2 คอนกรีต หนา 0.10 ม. 64.20      ลบ.ม. 1,635.00     104,967.00  436.00     27,991.20   132,958.20     
3 คอนกรีตพมิพล์าย หนา 0.05 ม. 513.68     ตร.ม. 550.00       282,524.00  100.00     51,368.00   333,892.00     
4 WM 9 @ 0.15 641.68     ตร.ม. 91.00         58,392.88    5.00        3,208.40    61,601.28       

Total 542,883.48     
ม้าน่ังรอบต้นไม้

1 กอ่อฐิมอญ 6.12        ตร.ม. 245.00       1,499.40      89.00       544.68       2,044.08         
2 เหล็กกล่อง 3x3" 9.00        ท่อน 810.00       7,290.00      230.00     2,070.00    9,360.00         
3 เหล็กกล่อง 2x2" 3.00        ตร.ม. 510.00       1,530.00      149.00     447.00       1,977.00         
4 ไม้เทียม 6.00        ตร.ม. 1,200.00     7,200.00      200.00     1,200.00    8,400.00         
5 ฉาบขดัมัน 6.00        ตร.ม. 76.00         456.00        82.00       492.00       948.00           

Total 22,729.08       
ฐานเครือ่งออกก้าลังกายกลางแจง้  

1 ทรายหยาย หนา 0.075 ม. 2.80        ลบ.ม. 360.00       1,008.00      91.00       254.80       1,262.80         
2 คอนกรีต หรา 0.125 ม. 4.71        ลบ.ม. 1,635.00     7,700.85      436.00     2,053.56    9,754.41         

Total 11,017.21       
เครือ่งออกก้าลังกายกลางแจง้

1 ชดุเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง (รวมค่าติดต้ัง) 12.00      ชนิด 10,000.00   120,000.00  -            120,000.00     
Total 120,000.00     

เฟอรนิ์เจอร์
1 โต๊ะโรงอาหารไม้เต็งตีระแนง ขนาด 70x180x75 ซม. 5.00        ตัว 6,500.00     32,500.00    -            32,500.00       

Total 32,500.00       
Totel All 1,574,715.93   

รวมค่าวัสดุ (บาท)ล าดับ รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท)
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ตารางท่ี 4.1 การประมาณราคาวัสดุดาดอ่อนและวัสดุดาดแข็ง (ต่อ) 

 

ราคา (บาท)
รวมราคางาน Hardscape 1,574,715.93    
รวมราคางาน Softscape 1,860,013.72    

รวม Softscape & Hardscape 3,434,729.65    
Factor F 1.2694            

รวมทั้งหมด 4,360,045.82   
ผู้ประมาณราคา ....................................

(นายอภิชยั  คุณเกยีรติ)

รายการ



บทท่ี 5  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  บทสรุป 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ 51/8 หมู่ที่ 10 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  มีพื้นที่ทั้งหมด 45,000 ตารางเมตร หรือ
ประมาณ 28 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่อาคารส านักงาน ศูนย์จ าหน่ายข้าวสหกรณ์ ที่จอดรถ 2 แห่ง และ
ห้องน้ า พื้นที่โครงการททั้งหมดมีความเสือ่มโทรม เนื่องจากเปิดท าการมาเป็นเวลานานและไม่ได้มีการ
จัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสม มีวัชพืชข้ึนปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่ โดยทางผู้อ านวยการส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ปทุมธานี คือ คุณวินัย หงส์บิน ต้องการให้ปรับปรุงและออกแบบพื้นที่โดยพื้นที่ ให้สามารถใช้พื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องการท าให้เกิดความร่มรื่นและมีพื้นที่พักผ่อนภายนอกอาคาร 
 ในการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสวนส าหรับสถานที่ราชการ ได้น าเอา
หลักการจัดสวนส าหรบัสถานที่ราชการ เช่น เอื้อมพร วีสมหมาย (2535) กล่าวว่า สวนส าหรับสถานที่
ราชการนั้นแตกต่างจากสวนบ้านหลายอย่าง เพราะเป็นพื้นที่ส าหรับประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้พบ
เห็น ได้สัมผัส ได้ใช้ประโยชน์และรู้สึกถึงความสวยงามในสวนนั้นๆ ดังนั้น การจัดสวนนี้ต้องค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยก่อนสิ่งอื่นๆ เพราะเป็นเรื่องที่อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน เป็นต้น และ
ศึกษาจากกรณีศึกษาที่มีลักษณะของพื้นที่และรูปแบบสวนใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ เพื่อเป็น
แนวทางในการเลือกใช้วัสดุและพรรณไม้ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โครงการ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการและผู้ใช้โครงการ จึงได้มี
แนวทางในการออกแบบภายใต้แนวคิด คือ สหกรณ์ เพื่อคนไทย เนื่องจากพื้นที่โครงการมีศูนย์
จ าหน่ายสินค้าสหกรณ์อยู่แล้ว จึงน าตราสัญลักษณ์ของ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าสหกรณ์ สหกรณ์ไทย เพื่อ
คนไทย ที่มีติดอยู่ตาม สินค้าของสหกรณ์ เช่น ข้าว เป็นต้น รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ในส านักงาน และพฤติกรรมของประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่โครงการ และยังสามารถเลือกใช้รูปแบบ
สวนให้เหมาะกับสภาพของพื้นที่โครงการ คือ สวนสไตล์โมเดิร์น (Modern) จึงได้น าไปสู่การออกแบบ
พื้นที่ในส่วนต่างๆ ดังนี้ 

5.1.1 พื้นที่ Zone A เป็นพื้นที่ด้านหน้าอาคารส านักงาน อยู่ติดกับถนนพหลโยธิน - สระบุรี ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ป้ายส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และเสาธง พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่โล่ง มีพืช
พรรณเดิมที่เป็นไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่ มีวัชพืชข้ึนปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่โครงการ และไม่ได้มีการจัดภูมิ
ทัศน์ให้เหมาะสมกับสถานที่ราชการ ท าให้มีสภาพที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ดังนั้นจึงควรแก้ปัญหา
โดยการออกแบบพื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนต้อนรับ เนื่องจากอยู่บริเวณหน้าอาคารส านักงาน โดยจะเลือกใช้
พรรณไม้ที่สามารถทนต่อสภาพอากาศ ใช้พื้นทางเดินเพื่อให้สามารถเดินได้ในฤดูฝน มีการยกระดับ
พื้นดินเพื่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่าง และยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น รู้สึกถึงการผ่อนคลายจาก
การท างาน 



76 
 

5.1.2 พื้นที่ Zone B เป็นด้านหลังอาคารส านักงาน ซึ่งประกอบไปด้วย อาคารส านักงาน ศาลา
พักผ่อนและบ่อน้ า ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่พักผ่อนส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการ มีวัชพืช
ข้ึนปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้สะดวก แต่ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกในการพักผ่อนไม่
เพียงพอ จึงไม่ค่อยมีผู้ใช้พื้นที่บริเวณนี้เพื่อพักผ่อน โดยด้านหลังอาคารส านักงานมีอากาศถ่ายเทสะดวก
เพราะเป็นพื้นที่โล่งและติดกับบ่อน้ า จึงควรมีการจัดภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นและปลูกพืชพรรณป้องกัน
การเกิดอันตรายจากการพลัดตกบ่อน้ า และจะมีกิจกรรมที่เกิดข้ึน คือ ศาลาพักผ่อน ขนาด 4 x 4 เมตร 
จ านวน 2 หลัง และโต๊ะไว้ส าหรับพักผ่อนบริเวณรอบบ่อน้ า จ านวน 3 ตัว โดยเลือกใช้วัสดุที่สามารถทน
ต่อสภาพอากาศ เลือกใช้พืชพรรณที่ให้ร่มเงาเพื่อท าให้พื้นที่ด้านหลังมีอากาศเย็นลงในช่วงกลางวัน และ
จัดสวนหย่อมบริเวณโคนต้นไม้เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายจากการท างาน ยังสามารถเป็นพื้ นที่ส าหรับ
รับประทานอาหารในตอนกลางวันได้อีกด้วย 

5.1.3 พื้นที่ Zone C เป็นพื้นที่ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ ประกอบไปด้วย ที่จอดรถ พื้นที่
โดยรอบทั้งหมดเป็นพื้นที่รกร้าง ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนนี้ สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะอยู่
ติดกับที่จอดรถและอาคารส านักงาน ควรจัดเป็นพื้นที่กิจกรรมด้านนันทนาการส าหรับเจ้าหน้าที่และ
พื้นที่ออกก าลังกาย โดยมีเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งตั้งไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สถานที่สามารถ
ออกก าลังกาย ท าให้มีสุขภาพที่ดี มีม้าน่ังรอบต้นไม้ขนาด 2 x 2 เมตร จ านวน 3 ตัว เพื่อให้ผู้ใช้สถานที่
สามารถนั่งพักผ่อนหลังจากออกก าลังกาย โดยเลือกใช้พรรณไม้ที่ให้ร่มเงาและสร้างจุดเด่นให้กับพื้นที่ 
ลานอเนกประสงค์มีการออกเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เพื่อช่วยลดความร้อนจากแสงแดด และเป็นการ
สร้างทัศนียภาพที่เป็นจุดดึงดูดสายตา ท าให้พื้นที่มีความน่าสนใจมากขึ้น 

5.1.4 พื้นที่ Zone D เป็นพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์และมีวัชพืชข้ึนปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ ดังนั้นจึงได้ออกแบบกิจกรรมเป็นการปลูกพืชผลที่
สามารถรับประทานได้ เพื่อให้ผู้ใช้โครงการสามารถเก็บกลับไปรับประทานกับครอบครัวหรือน าสินค้าไป
ขายสู่ผู้บริโภคต่อไปและยังให้ร่มเงาได้ดี 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ได้มีการประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อนและภูมิทัศน์ดาดแข็ง รวมเป็นเงิน 
3,434,729.65 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์ ) โดยแบ่งเป็น
งานภูมิทัศน์ดาดอ่อน จ านวนเงิน 1,860,013.72 บาท และงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง จ านวนเงิน 1,574,715.93 บาท 

 
5.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 พื้นที่ติดต่อกับพื้นที่โครงการเป็นโรงงานและติดกับถนน จึงส่งผลกระทบเรื่องเสียง
รบกวนและมลพิษจากไอเสียของรถยนต์ จึงควรแก้ไขโดยการเลือกใช้พืชพรรณเพื่อเป็นตัวช่วยในการ
สกรีนเสียงและมลพิษจากรถยนต์ 
 5.2.1 ดินในพื้นที่โครงการเป็นดินเปรี้ยวปานกลางถึงมาก ค่า pH 4.0 - 5.0 การระบายน้ า
ค่อนข้างเลว ควรใช้ปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยในการเพาะปลูกได้ที่ดี 
 5.2.2เนื่องจากพื้นที่โครงการมีขนาดใหญ่ จึงควรดูแลพืชพรรณอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สามารถ
ด ารงอยู่ได้ในระยะยาว 
 5.2.2 เพื่อให้การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สามารถน าไป
ก่อสร้างได้จริงในการออกแบบจึงควรค านึงถึงวัสดุที่น ามาใช้ ควรเลือกพืชพรรณที่ทนต่อสภาพอากาศ
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการ 
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แบบบนัทกึการสัมภาษณ ์
เรื่อง โครงการออกแบบปรับปรงุภูมิทัศน์ส านกังานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 

 
ค าชี้แจง  

แบบนี้จัดท าข้ึนเพื่อการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไปประกอบการศึกษาของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เรื่องการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

ดังนั้น จึงขอความกรุณาตอบอิสระตามความคิดเห็นอย่างเป็นจริง ค าตอบและข้อมูลจะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แต่อย่างใดแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาเท่านั้น 
 
วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์  
 1. เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการจัดท าปัญหาพิเศษ เรื่อง โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้ประจ า เพื่อน าไปวิเคราะห์ส าหรับแนวทางในการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ (ผู้ใช้ประจ า) 
 
หัวข้อในการสมัภาษณ์ มีดังต่อไปนี ้
 
 1. เพศ   ชาย       หญิง 
 2. อายุ ………… ป ี

3. การเดินทางมาท างานด้วยวิธีใด ? 
 ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................... ......... 
 4. ท่านท าหน้าที่ใดในองค์กร ? 
 ............................................................................................................................. .....................
................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 5. ช่วงเวลาว่างจากการท างาน (พักกลางวัน) ท่านมีกิจกรรมอะไรที่ท าเป็นประจ าหรืองาน
อดิเรกหรอืไม่ ? 
 ............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ................................... 
 6. พื้นที่ที่ท่านใช้พักผอ่นในช่วงเวลาการท างาน คือส่วนไหนของโครงการ ? 
 ............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 



 7. สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอตอ่เจ้าหน้าที่ในองค์กรหรอืไม่ เพราะเหตุใด ? 
 ............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 8. พื้นที่รอบอาคารส านักงาน ควรเพิม่พื้นที่พกัผ่อนหรือไม่ เพราะเหตุใด ? 
 ............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

9. คุณคิดว่าพื้นที่ว่างเปล่าภายในโครงการ ควรมีกจิกรรอะไรที่ควรเพิ่มเตมิหรือไม่  
เพราะเหตุใด ? 
 ............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 10. มีการจัดงานเลี้ยงภายในปีละกี่ครัง้ และจัดงานเลี้ยงที่ไหน ? 
 ............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 11. งานขายสินค้าที่จัดข้ึน จัดปลีะกี่ครั้ง ?  
 ............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 12. ภายใน 1 วัน มีลูกค้าเข้ามาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทีศู่นย์จ าหน่ายข้าววันละประมาณ
กี่คน ? 
 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ............................................... 

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ผู้ใหส้ัมภาษณ์……………………………………… 
    

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมอื 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี(ศูนย์รังสิต) 

 



ประวัติผู้จัดท า 
                            
 

ช่ือ นายอภิชัย   คุณเกียรติ 
เกิด 27 พฤษภาคม 2536 

 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนธัญญสทิธิศิลป์ จงัหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
    อ าเภอธัญบรุี จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2556 จบการศึกษาระดบัมัธยมตอนปลาย 
    โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จงัหวัดเพชรบรุ ี
 ปีการศึกษา  2559 จบการศึกษาระดบัปริญญาตร ี
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน ์
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
 
 สถานที่ติดต่อ  180/7 หมู่บ้านการเคหะชุมชนรงัสิตคลองหก ซอย 32 หมู่ 2  
    ถนนรังสิต - นครนายก ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบรุ ี  
    จังหวัดปทุมธานี 12110 
    โทรศัพท์ : 08 5513 1299 
    E - mail : Quick_achelen@windowslive.com 
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