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Coo - perration of University โดยแบ่งออกเป็น 3 Zone ดังต่อไปนี้ 

Zone A พ้ืนที่ส่วนโชว์สวนเทคโนโลยีสาสนเทศ พ้ืนที่ 3,825 ตารางเมตร การออกแบบ
ปรับปรุงจะออกแบบให้เป็นลานประกอบกิจกรรมของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 Zone B พ้ืนที่ด้านข้างอยู่ติดกับอาคารเรียน 1 มีเนื้อที่ประมาน 1,000 ตารางเมตรเป็นพ้ืนที่
พักผ่อน การเข้าใช้พ้ืนที่บริเวณนี้คือการพักผ่อนและการพบปะกันของผู้ใช้พ้ืนที่ การจัดภูมิทัศน์โดย
การใช้พรรณไม้ไม้ที่มีความร่มรื่นและพรรณไม้ที่มีกลิ่นหอมและที่มุมนั่งพักผ่อนให้เหมาะสมแก่พ้ืนที่ 
 Zone C พ้ืนที่ออกก าลังกายพักผ่อนและกิจกรรนันทนาการ มีเนื้อที่ประมาน 15,625 ตาราง
เมตร เป็นพ้ืนที่ไว้ออกก าลังกาย เช่น วิ่ง หรือการเล่นเครื่องเล่นออกก าลังกาย และมุมที่นั่ง พักผ่อน 
การจัดภูมิทัศน์จะท าให้การท ากิจกรรมในพ้ืนที่เป็นไปอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเลือกพืชพรรณที่ดูแล้ว
สบายเหมาะแก่การมาใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรม 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำหรือควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) เปิดท าการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2544 มี
ทั้งในระดับอุดมศึกษา และได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ 59 หมู่ 2 ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งภายในมหาวิทยาลัย
ไม่ได้มีเพียงสถานที่ศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีที่พักอาศัยของนักศึกษาไม่สามารถเดินทางไปกลับได้
ในขณะที่ยังศึกษาอยู่ใน เนื้อท่ีโครงการทั้งหมด 125,000 ตารางเมตรหรือ 78 ไร่ 50 ตารางวา  
 ปัจจุบันพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ยังมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่
รกร้างไม่ได้ถูกจัดสรรให้ใช้ประโยชน์และเอ้ืออ านวยต่อการท ากิจกรรมได้เต็มศักยภาพมากนัก เช่น 
พ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนมีไม่เพียงพอต่อผู้ใช้ในโครงการ อีกทั้งยังมีพ้ืนที่บางส่วนภายในโครงการที่ยังไม่ได้
ใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นผู้ใช้โครงการส่วนใหญ่บางส่วนภายในโครงการมีความ
ต้องการ บริเวณส าหรับการนั่งพักผ่อนและท างานโดยรอบอาคารภายในพ้ืนที่โครงการและลาน
กิจกรรมส าหรับออกก าลังกาย 
 ดังนั้น โครงการออกแบบภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) ต้องมีการ
ออกแบบ และจัดสรรพ้ืนที่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้โครงการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ และรองรับการท ากิจกรรมของผู้ ใช้โครงการรวม ทั้งทัศนียภาพภายในโครงการ         
ให้สวยงามมากยิ่งข้ึน 
 

1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา 
 1.2.2 เพื่อศึกษาสภาพพ้ืนที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) และ
กิจกรรมของพ้ืนที่สถานศึกษาเพ่ือที่ออกแบบภูมิทัศน์ 
 1.2.4 เพื่อน าเสนอโครงการออกแบบของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) 
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 

 
ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
ที่มำ : https://www.maps.google.co.th (2560) 
  
 พ้ืนที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงงเทพวิทยาเขตรังสิต ทั้งหมด 125,000 ตารางเมตรหรือ 78 ไร่ 
50 ตารางวา ทางเข้าออกทางเดียวคือติดกับถนนรังสิตนครนายกโดยลูกศรสีเขียวคือขาเข้านครนายก
และลูกศรสีส้มคือขาเข้ารังสิต 
 1.3.2 ขอบเขตการศึกษา 
         พ้ืนที่โครงการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตั้งอยู่บนถนนรังสิต -
นครนายก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนถนนทางหลวงหมายเลข 305 อยู่ตรงข้ามสวนสนุก 
Dream World พ้ืนที่แห่งนี้มีอาณาเขตติดกับส่วนต่างๆ 

อาณาเขตติดต่อกับส่วนอื่นดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ อาณาเขตติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 305 
  ทิศใต้  อาณาเขตติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
  ทิศตะวันออก อาณาเขตติดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  ทิศตะวันตก อาณาเขตติดกับโรงงานไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 

https://www.maps.google.co.th/
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ภำพที่ 1.2 ทิศเหนือติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 305              

 

ภำพที่ 1.3 ทิศตะวันตกติดกับโรงงานไทยซูซูกิ มอเตอร์จ ากัด 

 

ภำพที่ 1.4 ทิศตะวันออกติดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

ภำพที่ 1.5 ทิศใต้ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  (วิทยาเขตรังสิต)   
แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ ภำพที่ 1.6 
สัญลักษณ์ :                   ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ                    

 

 

ทีม่ำ : https://www.earth.google.com 
 

 

https://www.earth.google.com/
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พ้ืนที่โซนB 

เรื่อง :  โครงการออกแบบปรับปรุงมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)   

แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบ ภำพที่ 1.7 
สัญลักษณ์ :            พ้ืนที่ Zone A              พ้ืนที ่Zone B 

                           พ้ืนที่ Zone C               พ้ืนที่โครงการ                            

 

ทีม่ำ : https://www.earth.google.com 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

พ้ืนที่โซนc 

พ้ืนที่โซน A 

https://www.earth.google.com/
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.4.1 ทราบถึงแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  
 1.4.2 ทราบถึงสภาพพื้นที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  ในการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ที่จะเกิดขึ้น    
 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ใช้มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) และ
กิจกรรมของพ้ืนที่สถานศึกษาเพ่ือที่ออกแบบภูมิทัศน์ 
 1.4.4 เพ่ือสามารถน าเสนอโครงการออกแบบภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยนอร์ท  
กรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)   
 

1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ   
 1.5.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถานศึกษาและกรณีศึกษา  
  1.5.1.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับมหาวิทยาลัย    
           1.5.1.2 ศึกษาหลักการออกแบบสวนส าหรับสถานที่ราชการ   
           1.5.1.3 ศึกษาแนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์ในสถานศึกษา  
  1.5.1.4 ศึกษาบริเวณใกล้เคียง (กรณีศึกษา)   
 1.5.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงการ  
           1.5.2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพพ้ืนที่  
                     1) ศึกษาที่ตั้งโครงการ  
            2) ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ  
            3) ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ  
            4) ศึกษาพืชพรรณเดิม  
            5) ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและสถาปัตยกรรมเดิม 
            6) ศึกษาลักษณะทัศนียภาพและมุมมอง 
  1.5.2.2 ผู้ใช้โครงการโครงสร้างองค์กร และการจัดการศึกษา 
   1) ลักษณะพฤติกรรมความต้องการและจ านวนผู้ใช้โครงการ 
   2) สรุปลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
 1.5.3 การสรุปข้อมูล 
          1.5.3.1 สรุปลักษณะพื้นที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
          1.5.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่ จากพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้ 
          1.5.3.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
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        1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
           1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดตามหลักการในการออกแบบ 
           1.5.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
           1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดในด้านต่างๆ 
   1) แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
   2) แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
   3) แนวความคิดทางด้านสถาปัตยกรรม 
   4) แนวความคิดทางด้านระบบสัญจร 
   5) แนวความคิดทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   6) แนวความคิดทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    7) แนวความคิดทางด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
           1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
           1.5.4.5 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master plan) 
           1.5.4.6 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน (Section and Elevation) 
           1.5.4.7 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ (Perspective) 
 1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและการประเมินผล 
            1.5.5.1 น าเสนอผลการออกแบบ 
  1.5.5.2 ข้อเสนอแนะ 
           1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 
    
        
        
     
 
 
 
    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสมัพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวคิดความคดิด้านต่างๆ 
- แนวความคิดทางด้านภูมิทัศนด์าดอ่อน   
- แนวความคิดทางด้านภูมิทัศนด์าดแข็ง  
- แนวความคิดทางด้านระบบสญัจร 
-  แนวความคิดด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
5. เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master plan) 
7. แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ (Perspective) 

 

ศึกษำลักษณะทำงกำยภำพของพ้ืนที่ของโครงกำร 
- ศึกษาที่ตั้งและอาณาเขตตดิต่อ 

- ศึกษาลักษณะทางภมูิประเทศ 

- ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 

- ศึกษาลักษณะสภาพของดิน 

- ศึกษาลักษณะสภาพของน้ า 

- ศึกษาพืชพรรณเดมิ 

- ศึกษามุมมองทัศนียภาพ 

- ศึกษาสถาปัตยกรรมเดิม 

- ศึกษาระบบสาธารณปูโภค 

- ระบบทางสัญจร (ภายในพ้ืนท่ีโครงการ) 

ศึกษำข้อมูลเกี่ยวข้องกับกำรออกแบบกำรสถำนศึกษำและ
กรณีศึกษำ 
- ศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์
สถานศึกษา 
- ศึกษาหลักการออกแบบสถานที่ราชการ 
- ศึกษาแนวคิดในการออกแบบสถานศึกษา 

กำรสรุปข้อมูล 
1. สรุปลักษณะพื้นที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
2. สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่จากพฤติกรรม
และความต้องการของผู้ใช้ 
3. ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตาม 
ศักยภาพของพื้นที่ และแก้ไขปัญหาพื้นท่ี 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและกำรประเมินผล 
1. น าเสนอผลการออกแบบ 
2. ข้อเสนอแนะ 

    จัดท ำรูปเล่ม 



บทท่ี 2 
ศึกษาแนวคิดและกรณศีึกษา 

 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์ มหาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ต้องการมุ่งเน้นออกแบบสภาพภูมิทัศน์ของ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง เทพ (วิทยาเขตรังสิต) ที่มีพ้ืนที่
เสื่อมโทรมและยังไม่มีการออกแบบ เพ่ือความเหมาะสมของสถานศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิม
มากขึ้นแต่ละปี โดยมีกิจกรรมภายในพ้ืนที่เป็นตัวก าหนด เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีความหลากหลาย 
การออกแบบพื้นทีใ่ช้สอยที่จะต้องมีความสัมพันธ์ กับความต้องการใช้พ้ืนที่กิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 
 

2.1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
 2.1.1 ค าจ ากัดความหมายของมหาวิทยาลัยและจุดมุ่งหมายของการศึกษา  
          มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุเทพ (วิทยาเขตรังสิต) เป็นสถาบันการศึกษาที่จะตั้งขึ้น เพ่ือ
มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม มีวินัยในการท างาน ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่สังคม และเป็นผู้ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังส่งเสริม 
สนับสนุนและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงส่งเสริมให้สถาบันเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  
         มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดการศึกษาให้เกิดความ เป็นเลิศและสากล เพ่ือให้บัณฑิต
มีคุณภาพและสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นก าลังส าคัญ ของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
แข่งขันระหว่างประชาคม นอกจาก นั้นยังเน้นการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจของนักศึกษา 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษายึดถือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตควบคู่ไปกับการศึกษาเพ่ือหล่อหลอมและ
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก และเป็นตัวอย่างรวมทั้งเป็น
ผู้น าที่ดีในการชี้น าสังคมไทย ให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยทางมหาวิทยาลัยได้น าเอา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบมาใช้ทั้งนี้เพ่ือให้สาขาวิชาที่เปิดสอนแลระบบการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีความเป็นสากลทัดเทียม กับนานาอารยประเทศซึ่งจะเป็น
ประโยชน์โดยรวมต่อนักศึกษาและบัณฑิตในการที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและ
ต่างประเทศรวมถึง สามารถน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
         จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งที่ให้ความรู้และทักษะทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนั้นความรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอแต่เป็นการสอนให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติฝึกฝนใฝ่หาความรู้ที่จะได้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (ประวัติมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
(วิทยาเขตรังสิต) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสืบค้นจาก https://www.northbkk.ac.th, 2560) 
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2.2  หลักการออกแบบสวนส าหรับสถานที่ราชการ 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2535) กล่าวว่า สถานที่จัดสวนในส านักงานแตกต่างจากการจัดภูมิทัศน์
ในบ้านหลายอย่าง เพราะเป็นสถานที่ส าหรับประชาชนทั่วไปที่สามารถเห็น และสัมผัส ได้รู้สึกถึงความ
งามในสถานที่นั้นๆ ด้วยการจัดภูมิทัศน์ในส านักงาน ต้องค านึงถึงประโยชน์การใช้ สอยเป็นอันดับแรก 
เช่น การปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ร่มเงา และสามารถให้ความสวยงามได้ในเวลาเดียวกันการจัดภูมิทัศน์
ส านักงานควรมีการก าหนดขั้นตอนการออกแบบ โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์และความต้องการของ
ผู้ใช้พ้ืนที่โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 2.2.1 การก าหนดทางเดิน ทั้งภายในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ควรให้ สอดคล้องกับสิ่งแรกที่จะท า 
โดยสังเกตทางเข้าออกของส านักงานควรจัดวางทางเดินโดยรอบตัวอาคารจากหน้าอาคารไปยังหลังตัว
อาคาร ทางเดินไปลานจอดรถ ทางเดินไปบริเวณลานพักผ่อนสนามเด็กเล่น หรือการเดินผ่านสวน ควร
จัดท าทางเดินให้มีระบบการไหลเวียนไปเรื่อยๆ ไม่เกิดการติดขัด ต าแหน่งทิศทางการเดินอาจจะน ามา
เชื่อมต่อกันตามจุดที่เหมาะสม และไม่ท าให้สนาม เสียหายเช่น ไม่ท าให้สนามหญ้าแบ่งออกเป็น
หลายๆ ส่วนเกินไปควรท าให้ทางเดินสัมพันธ์กับแนวตัวอาคารทางด้านใดด้านหนึ่ง ทางเดินที่ผ่านเข้า
ไปชมสวนควรมีจุดมุ่งหมาย เช่น ทางเดินไป ลานพักผ่อน สนามเด็กเล่นสวนสุขภาพแล้วเดินกลับมา
หรือท าทางเดินรอบสวนก็ได้                                         
 2.2.2 การวางต าแหน่งให้ยืนต้น เนื่องจากต้นไม้มีการเจริญเติบโตตลอดเวลา ท าให้ต้นไม้มี
ความสูงมากดังนั้นต าที่เหมาะสม คือ                                                                       
  2.2.2.1 ริมทางถนน                                                                                         
  2.2.2.2 บริเวณรั้วรอบโครงการทั้งหมด                                      
  2.2.2.3 เฉพาะจุดที่ต้องการร่มเงาเพ่ือการพักผ่อน                        
  2.2.2.4 ปลูกกันแดดที่ต้องการให้ร่มเงาแก่ห้องท างานอาคารเอนกประสงค์หนึ่งของ
รั้วเพ่ือปิดบังทิศทางลม และฝุ่นละออง                                                            
 2.2.3 ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์การใช้สอย และความสวยงามโดยยึดหลักเรื่องประโยชน์การใช้
สอยก่อน การก าหนดต าแหน่งความสวยงามควรอยู่ใกล้กับ บรเิวณพักผ่อน และอยู่ใกล้คน มากที่สุดเพราะ
โอกาสที่จะได้ชื่นชมมีมากกว่า                                                       
 2.2.4 บริเวณทางเดิน และถนนควรปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือช่วยลดการสะท้อฯแสงของคอนกรีต
และให้ร่มเงา ท าให้เกิดความร่มรื่น ไม่ควรที่จะปลูกไม้ยืนต้นมากเกินไปจนเต็มสนาม เพราะจะท าให้
แสงแดดส่องไปไม่ถึงพืชพรรณด้านล่างอาจจะท าให้พืชพรรณตายได้ ลักษณะการปลูกไม้ยืนต้น และ
ไม้พุ่มควรปลูกเรียงเดี่ยวไปเรื่อยๆ ตามริมถนนการปลูกไม้พุ่มตามขอบริมถนนริมทางเดิน ควร
แบ่งกลุ่มปลูกเป็นช่วงไม่ก้ันแนวทางเดิน                                                                 
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 2.2.5 บริเวณสวนหย่อม ต าแหน่งสวนหย่อมควรอยู่ใกล้กับลานนั่งเล่นพักผ่อนหรืออยู่ใกล้
ห้องเอนกประสงค์ สวนหย่อมควรมี 1 - 2 จุด จัดไว้เพื่อเป็นจุดเด่นเอาไว้รองรับการพักผ่อนของผู้ เข้า
ใช้บริการในพ้ืนที่หากมีหลายแห่งเกินไปอาจท าให้ความโดดเด่นจุดหลักหายไป และรูปร่างของ สวน
เสียไป ที่ส าคัญสวนหย่อมควรมองเห็นได้ง่าย สะดุดตาและควรเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มีรูปร่าง สวยงามโต
ช้าหรืออาจใช้เป็นไม้ดัดก็ได้                                                                       
 2.2.6 กระบะ ตามลักษณะทั่วไปมักอยู่ข้างอาคาร ข้างรั้ว มักเป็นกระบะลักษณะยาว และ
แคบ เพ่ือให้สามารถปลูกต้นไม้ได้ ก่อนปลูกต้นไม้ควรตรวจสอบระบายน้ าภายในกระบะ ถ้าไม่มีควร
เจาะรูควรตรวจดูแสงสว่างจุดที่วางกระบะว่าได้รับแสงแดดเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่
ควรเลือกต้นไม้ที่เหมาะกับพ้ืนที่ที่จะวางถ้าต้องการร่มเงาไม้หรือให้ร่มเงาเป็นไม้พุ่มควรเป็นไม้ที่ ดัด
แต่งให้ได้ รูปทรงแต่งด้านบนโดยการวางควรให้ต้นไม้ชิดก าแพงดา้นหนึ่ง ลักษณะก าแพงที่ไม่สวยหรือ
เพ่ือต้องการลดแสงสะท้อนของก าแพงการปลูกไม้พุ่มสองชนิดสลับกันอาจเป็นไม้พุ่มเตี้ยหรือไม้พุ่มสูง
ในกระบะปลูก                                                                                            
 2.2.7 มุมสนาม ควรมีต้นไม้บริเวณมุมสนามเพ่ือลดความแข็งกระด้างโดยการใช้ไม้พุ่มปลูก
เป็นแนว เพื่อเพ่ิมสีสันให้กับสนาม                                                                   
 2.2.8 สวนไม้ผล ควรปลูกไว้บริเวณที่รับแสงแดดเต็มที่ปลูกไว้ส าหรับประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการไม่ว่าจะเป็นเพ่ือเศรษฐกิจการค้า การแจกจ่ายพันธุกล้าไม้เพ่ือเกษตร เป็นด้น            
 2.2.9 มุมส าหรับเด็ก ควรจัดเป็นสนามหญ้าและพันธุ์ไม้ที่ เลือกใช้ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่เป็น
อันตรายต่อเด็ก เช่น มีพิษหรือมีหนาม  
 2.2.10 ควรก าหนดสนามหญ้าให้อยู่บริเวณส่วนกลางของพ้ืนที่ โดยการออกแบบให้ยึดหลัก
ที่ว่าสนามหญ้าต้องเป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ จึงจะเกิดความสวยงาม ในการเลือกพันธุ์ควรเป็น
พันธุ์ที่ทนต่อแสงแดดได้ดี ทนลม                                                                      
 2.2.11 ออกแบบให้มีจุดเด่น ในการออกแบบต้องออกแบบสวนให้มีจุดเด่น และจุดรองโดย
จุดเด่นต้องมีขนาดใหญ่กว่าจุดรอง แล้วจ านวนต้นไม้ต้องมากกว่าการเลือกพืชพันธุ์ไม้ไม่ควรเยอะ
เกินไปจะท าให้เกิดความแตกต่าง                                                                     
 2.2.12 สิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างจุดเด่นและจุดรอง การเชื่อมต่อระหว่างจุดเด่นและจุดรองท าให้
เกิดความต่อเนื่องระหว่างจุดสองจุดโดยการใช้พันธุ์ไม้เป็นแนวเชื่อม                         
 2.2.13 มุมสามเหลี่ยม พ้ืนที่ที่เป็นมุมสามเหลี่ยม เช่น มุมอาคาร มุมก าแพง ควรมีการปลูก
พันธุ์ไม้เป็นกลุ่มเพ่ือลดความแข็งกระด้างของสิ่งก่อสร้างนั้น ๆการจัดสวนราชการนั้นมีความแตกต่าง
จากการจัดสวนในบ้านหลายอย่างเพราะ สถานที่ราชการเป็นที่ที่ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้
ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการต่างๆ หรือแม้แต่การท ากิจกรรม เช่น การพักผ่อน การออก
ก าลังกาย เป็นต้น โดยประชาชนที่เข้ามาใช้ บริการในสถานที่นั้นมีโอกาสไต้สัมผัสถึงความงามภายใน
ส่วนใหญ่ เพราะเป็นเรื่องที่อ านวยความ สะดวกให้กับประชาชน เช่น                              



 
 

12 
 

  2.2.13.1 การปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือทางเดินเท้าควรที่จะปลูกต้นไม้ให้ร่ม
เงาในสถานที่นั้น เพ่ือให้ความร่มรื่นตลอดทางเดิน หรือจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไต้ หรือขณะการขับรถ 
  2.2.13.2 ให้ความสบายตาสบายใจ ในขณะการเดินผ่านไปในสถานที่นั้นควรมีแปลง
ไมด้อก ไม้ประดับที่สวยงามท าให้เกิดความร่มรื่น สบายตาเป็นระเบียบปราศจากขยะและวัชพืช  
  2.2.13.3 ให้ทั้งความสะดวก ความเป็นระเบียบ ความสวยงามและความสะอาดไปพร้อมๆกัน                                                                                                           
  2.2.13.4 เส้นทางที่ใช้ในการสัญจร ควรออกแบบสวนให้เข้ากับ ความต้องการที่แท้จริงของ 
กลุ่มคนส่วนใหญ่ เช่น การท าทางเท้าที่ถาวรใช้วัสดุปูพ้ืนที่แข็งแรง เช่นอิฐ หิน หรือซีเมนต์เพ่ือให้คนเดินไปตาม
ทิศทางที่ต้องการ แต่ในการออกแบบควรดัดแปลงทิศทางให้อ่อนนุ่มสวยงาม กว่าเส้นทางเดินตรง และควรปลูกต้นไม้
ให้ร่มเงาตลอดทางเดิน ช่วงใดที่ไม่ต้องการให้คนเดินเข้า ไปในสวนหรือสนามควรใช้ไม้พุ่มนั้น แด่ควรเป็นพุ่มที่มี
ขนาดสูงกว่า 0.40 - 0.50 เมตร เพราะ มิฉะนั้นคนสามารถข้ามผ่านได้ง่ายถ้าสามารถท าได้ก็ไม่จ าเป็นต้องติดป้าย
ห้ามเดินลัดสนามต่อไป                                                
  2.2.13.5 บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าของตัวอาคาร ต้องมีหญ้าที่มีความเขียวสด
งดงามและต้องราบเรียบปราศจากวัชพืช และเศษขยะ โดยทั่วไปแล้วสนามหญ้าหน้าอาคารควรปลูก
เฉพาะไม้ยืนต้นรอบสนามเท่านั้นหรืออาจมีไม้พุ่ม มีไม้ดอกรอบเสาธง หรืออนุสาวรีย์ ก็ได้แต่ควรเป็น 
แปลงเรียบๆ จะเหมาะสมกว่า                                                                                  
  2.2.13.6 การจัดสวนหน้าอาคารไม่ควรจัดเป็นล าธาร เกาะแกร่ง หรือสะพานข้าม
เพราะการจัดสวนในลักษณะนี้ควรจัดอยู่ในมุมที่เป็นส่วนตัวภายในบ้านหรือมุมหนึ่งในอาคารที่ไม
ท าลาย ความสง่างามของสถานที่                                                                               
  2.2.13.7 สถานที่ราชการใดที่ละเลย ในเรื่องของการรักษาความสะอาดไม่ควรจัด
พ้ืนทีเ่ป็นสวนกรวด น้ าตก หรือน้ าพุเป็นอันขาด เพราะสวนเหล่านี้ต้องการความสะอาด และการดูแล
เอาใจใส่สม่ าเสมอถ้าหากจัดแล้วไม่สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ยิ่งท าให้ดูไม่สะอาดมากกว่าการ
จัดสวนแบบเรียบๆ ที่ปลูกต้นไม้อย่างเดียว                                                                   
  2.2.13.8 การตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่เหมาะส าหรับการแต่งสวนในที่
ราชการเพราะเมื่อมองดูมีระเบียบแบบแผนให้ภาพพจน์ที่ดี มากกว่าการปล่อยให้โตเองตามธรรมชาติ 
เช่น ตัดแต่ง สนปฏิพัทธ์ให้เป็นทรงกระบอก ตัดแต่งเข็มให้เป็นพุ่มกลม หรือการตัดแปลงไม้ดอกให้มน
ตรงขอบแปลงจะดูสวยกว่าการปล่อยให้เป็นแปลงสี่เหลี่ยมต่างๆ                                           
  2.2.13.9 พรรณไม้ที่เลือกใช้ควรเลือกใช้ไม้ที่โตเร็ว และให้ร่มเงาต่อบริเวณทางเดิน
ริมถนนและสามารถให้ดอกท่ีสวยงามด้วย เช่น หางนกยูงฝรั่ง นนทรี ประดู่ ชมพู่พันธุ์ทิพย์ เสลา
ตะแบก เป็นต้น ส่วนไม้พุ่มที่มีดอกควรเลือกชนิดที่ดูแลรักษาง่าย เลี้ยงง่าย เช่น เข็ม หูปลาช่อน ขาไก่ 
ชวนชม ผกากรอง แพงพวย เป็นต้น                                                                           
  2.2.13.10 การดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งรวมถึงการตัดแต่ง ฉีดยารักษาโรค
แมลงการให้ปุ๋ยต้นไม้ สนามหญ้า หลังจากการดูแลแล้วจะท าให้มองเห็นลักษณะของสวนที่เด่นชัด 
และปลอดโปร่ง  
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 2.2.14 สรุป หลักการออกแบบสวนในสถานที่ราชการ คือ สถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่
บุคคลต่างๆ เข้ามา ติดต่อราชการหรือใช้บริการด้านนันทนาการ เช่น พักผ่อน ออกก าลังกาย การจัด
ตกแต่งภูมิทัศน์จึง เป็นสิ่งจ าเป็นเพราะจะช่วยให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้
ความสง่างามแก่พ้ืนที่นั้นๆ ดังนั้นการจัดสวนส าหรับสถานที่ราชการจะต้องพิจารณาประโยชน์การใช้
สอยรวมไปถึง ความสวยงาม ซึ่งจะเป็นความเป็นระเบียบ เด่นชัด โปร่งตา พร้อมทั่งให้ความสดชื่น
ดังนั้นการจัด สวนในสถานที่ราชการจะเป็นแบบมีระเบียบ ซึ่งต่างไปจากการจัดสวนในบ้าน 
 

2.3  แนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา 
 2.3.1 สายยันห์ จันทร์ศรี (2546) กล่าวว่า แนวคิดด้านการแบ่งเขตพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
แนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์ศึกษา 
  2.3.1.1 การจัดส่วนกับพ้ืนที่พักผ่อน การก าหนดต าแหน่งอาคารสถานที่ ค านึงถึง
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดวางพ้ืนที่ส่วนการศึกษาไว้
ตรงกลางพ้ืนที่เป็นการป้องกันไม่ให้รบกวนจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและให้
ส่งผลกระทบน้อยที่สุด 
  2.3.1.2 พ้ืนที่ที่มีการใช้เป็นสาธารณะ บริเวณนี้ควรอยู่ด้านหน้าเพ่ือสะดวกในการ
ติดต่อการเข้าออก ไม่รบกวนกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การบริหาร ส่วนรับสมัครเรียน ส่วน
ต้อนรับ  
  2.3.1.3 พ้ืนที่ที่มีการใช้ส่วนตัว บริเวณนี้ควรมีความสงบ มีความเป็นส่วนตัวเฉพาะผู้
ภายใน มีการเข้าถึงและบริการสะดวก ได้แก่ ส่วนการศึกษา 
  2.3.1.4 พ้ืนที่ที่ใช้เป็นส่วนบริการ บริเวณนี้ควรคัดแยกเป็นสัดส่วน แต่ต้องมีการ
สัญจรที่สะดวก ควรป้องกันให้ไม่มีการรบกวนต่อส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ ลานจอดรถ โรงอาหาร หอพัก 
อาคารบ ารุง 
  2.3.1.5 ส่วนอ านวยการและส่วนต้อนรับ ประกอบไปด้วยลานจอดรถ เป็นแนวยาว
จากทางเข้าหลักอาคาร อ านวยการอยู่ด้านข้างลานจอดรถเพ่ือความสะดวกแก่ผู้เข้ามาติดต่อ โดยมี
ยามรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางเข้า มีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามเพ่ือให้เกิดความประทับใจ
แก่ผู้พบเห็นผู้มาติดต่อราชการ 
  2.3.1.6 ส่วนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน มีดังนี้ 
   1)  ส่วนอาคารเรียนซึ่งประกอบไปด้วยห้องวิชาการห้องเทคโนโลยีห้องแนะแนวเป็นต้น                                                                                                    
   2) ส่วนของอาคารสนับสนุนการศึกษา ซึ่งควรแยกออกจากกลุ่มอาคาร
การศึกษากลุ่มอ่ืนๆ เช่น อาคารฝึกงาน ยิมเนเซียม เป็นต้น เนื่องจากอาคารฝึกงานและบริเวณสนาม
กีฬา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสียงรบกวน จึงเป็นอาคารที่แยกออกจากอาคารเรียนต่างๆ เพ่ือป้องกันเสียง
รบกวนและมีการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือเสริมคุณค่าแก่ตัวอาคารท าให้การเรียนเกิดความสนุกในการ
เรียน                                                                                                          
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  2.3.1.7 ส่วนกีฬาและพ้ืนที่นันทนาการ ได้แก่ สนามแบดมินตัน สนามอเนกระสงค์
อ่ืนๆกิจกรรมในร่มใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ โดยกิจกรรมไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนอาคารเรียนและอาคาร
อ่ืนๆ                                                                                                     
  2.3.1.8 พ้ืนที่สวยงาม เป็นบริเวณส าหรับปลูกต้นไม้ประดับที่มีรูปทรงสวยงามจะ
เป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ดอกไม้ใบชิดต่างๆตลอดจนสนามหญ้า ท าให้เกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ การลูก
พืชผสมผสานกันในรูปทรง สีสัน ผิวสัมผัส ลักษณะใบ รวมถึงชนิดของหญ้าและทางเดินเท้า 
  2.3.1.9 พ้ืนที่การสัญจร แบ่งออกได้ดังนี้ 
   1) การแยกประเภทการใช้งานของเส้นทางต่างๆ ให้เป็นสัดส่วน เช่น การ
แยกทางเท้าออกจากเส้นทางเดินรถ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางบริการแยกจากทางสัญจร
หลักเป็นต้น                                                                                                         
   2) มีความสะดวกในการใช้งาน เช่น มีหลังคาคลุมกันฝนและแสงแดดขนาด
ทางเท้าที่สามารถรับนักศึกษาที่เลิกเรียนพร้อมกันได้ เป็นต้น 
  2.3.1.10 พ้ืนที่การดูแลรักษา ควรค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก ทั้งเรื่อง
ตรวจคนเข้าออก การจัดการด้านสาธารณูปโภคที่ปลอดภัย เช่น การเดินสายไฟใต้ดิน การวางบ่อกัก
เก็บน้ าในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 สถานศึกษาเป็นที่มีผู้ใช้บริการหลากหลายระดับ ทั้งคณะครูอาจารย์ นักศึกษา แม่บ้าน 
ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ ฉะนั้นบริเวณภายในสถานศึกษา จึงควรได้รับการพัฒนาตกแต่งให้
สวยงาม เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือเพ่ือการศึกษา บริเวณที่สมควรได้รับการตกแต่งให้สวยงามมีดังนี้ 
   1) บริเวณสวนสาธารณะ ได้แก่บริเวณหน้าอาคารเรียน แนวถนนด้านหน้า 
เป็นบริเวณท่ีมองเห็นได้ง่าย บริเวณนี้ควรวางแผนให้มีการสะดุดตา กลมกลืนกับตัวอาคาร เพ่ือความ
พึงพอใจและความรู้สึกดีแก่ผู้มาเยือนและผู้ใช้โครงการ เมื่อเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่โครงการ ส่วนใหญ่
บริเวณนี้มกัจะใช้ไม้ดอกและไม้ยืนต้นที่มีรูปทรงสวยงาม ปลูกง่าย ดูแลง่ายและเปลี่ยนแปลงง่าย   
   2) บริเวณบริการ ได้แก่ บริเวณที่ต้องการใช้ประโยชน์ เช่น โรงฝึกงาน 
หอประชุม โรงอาหาร เป็นต้น ควรปลูกไม้ดอกและไม้พุ่มวางเป็นไม้ประดับไว้ให้เหมาะสม โดย
ค านึงถึงทางเข้าออก ส่วนที่ควรเน้นให้เกิดความสวยงามของอาคารและไม่มีสิ่งกีดขวาง อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายแก่นักศึกษา ส่วนห้องประชุมหากตั้งอยู่เป็นเอกเทศ ควรตกแต่งหน้าอาคารให้สดชื่น
และสวยงาม ส่วนของห้องน้ าหรือห้องส้วมที่แยกต่างหากจากตึกเรียน จ าเป็นต้องพรางความไม่น่าดู
ด้วยพุ่มไม้สีสันสดสวยหรือไม้เถาที่ออกดอกตลอดปี 
   3) บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณใต้ร่มไม้
ให้ร่มเงา ริมอาคาร เป็นต้น บริเวณนี้ควรค านึงถึงระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ความสมดุลของบริเวณ
กับจ านวนนักศึกษา โดยทั่วไปบริเวณมหาวิทยาลัยจะสร้างบรรยากาศร่มรื่นด้ วยไม้ยืนต้น ไม้ดอกที่
สามารถมองเห็นจากท่ีพักผ่อนภายในอาคาร 
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 นอกจากนี้ อาคารเรียนและอาคารต่างๆในพ้ืนที่โครงการมีหน้าที่ใช้สอยต่างกันออกไป จึง
ต้องการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อหน้าที่การใช้สอยด้วยการวางแผนอาคารเรียนควรค านึงถึงการแบ่ง
เขตอาคารเรียนและอาคารต่างๆไว้เป็นสัดส่วน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้งานและความเสียงดัง โดยมีการแบ่งอาคารตามความดังสามารถจ าแนกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 
   1) พ้ืนที่ส่วนเงียบ ได้แก่ บริเวณที่ตั้งของอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องติดต่อ
วิชาการ ที่ต้องการความสงบ เพ่ือให้มีสมาธิในการเรียนและท างาน 
   2) ส่วนพ้ืนที่เสียงดังปานกลาง ได้แก่ บริเวณที่ตั้งของหอประชุม ห้อง
ประชุมและสถานที่พักผ่อน เป็นสถานที่ต้องใช้เสียงเพียงเล็กน้อยอาเพ่ือพบปะพูดคุย 
   3) ส่วนของพ้ืนที่เสียงดัง ได้แก่ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สนามกีฬา เป็นต้น 
การจัดแบ่งเขตอาคารเรียนต่างๆ นั้นสามารถแบ่งตามความดังของเสียงเพ่ือให้ผู้ใช้มีการเข้าใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ของโครงการนั้นๆ 
 2.3.2 แนวคิดในการจัดตกแต่งภูมิทัศน์สถานศึกษา 
         สมจิต โยธะคง (2542) กล่าวว่า แนวคิดในรายละเอียดด้านการออกแบบภูมิทัศน์
สถานศึกษามีดังนี้ 
  2.3.2.1 อาคารส านักงาน การปลูกพืชพรรณอาจท าได้ดังนี้ 
   1) จัดท าเป็นสวนหย่อมซึ่งเหมาะกับบริเวณที่เป็นซอกมุมตึกภายในอาคาร
หรือข้างตัวอาคารที่มีพ้ืนที่ไม่มากนัก 
   2) การปลูกพรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ตามอิฐบล็อก (ถ้ามีหลายบล็อกอาจ
ปลูกบล็อกละชนิด) ที่ติดอยู่กับตัวอาคารถ้าเป็นบล็อกบริเวณที่ได้รับแสงแดดตลอดวันควรเลือกปลูก
พรรณไม้ ดังต่อไปนี้ เช่น เฟ่ืองฟ้า เล็บครุฑ โกสน ปริก เป็นต้น ถ้าบริเวณนั้นมีแสงแดดร าไรหรือในที่
ในที่ร่ม ควรเลือกปลูกพรรณไม้ดังต่อไปนี้ เช่น ฉัตรแก้ว ฉัตรนาค เดหลี สาวน้อยประแป้ง เป็นต้น 
  2.3.2.2 อาคารเรียน อาคารฝึกงานหากพ้ืนที่คล้ายกับอาคารส านักงาน อาจใช้
วิธีการตกแต่งเหมือนกัน แต่ถ้ามีพ้ืนที่กว้างควรจัดสวนให้มีการดูแลรักษาง่าย นอกจากจัดปลูกพรรณ
ไม้ที่ให้ร่มเงาแล้วควรวางโต๊ะเก้าอ้ีตามจุดต่างๆให้เหมาะสม เพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  2.3.2.3 ห้องสุขา ควรพิจารณาปลูกพรรณไม้ให้ปิดบังในส่วนที่ไม่น่าดูและเลือก
ปลูกพรรณไม้ที่กลิ่นหอม เช่น ราตรี โมก ปีบ พุด เพื่อช่วยในการดับกลิ่นเหม็นของห้องสุขา 
  2.3.2.4 ประตูเข้าออกของมหาวิทยาลัย ส่วนมากจะอยู่ด้านหน้าปกติจะมีป้ายชื่อ
ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ควรจัดให้ป้ายดูเด่นสะดุดตาอาจจัดเป็นสวนหย่อม โดยเลือกหินและพรรณ
ไม้ที่ไม่สูงใหญ่จนบังป้ายชื่อมหาวิทยาลัย 
  2.3.2.5 รั้วของมหาวิทยาลัย ส่วนมากเป็นรั่วเสาคอนกรีต ลวดหนาม มีข้อพิจารณา
ในการปลูกประดับรั้วดังนี้ 
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   1) แนวรั้วด้านหน้า อาจปลูกด้วยไม้พุ่มดูแลรักษาง่ายปลูกให้เห็นเป็นแถว
ตามแนวรั้ว เช่น ชบา เข็มต่างๆ เป็นต้น 
   2) แนวรั้วด้านอื่นๆ 
   1) ไม้ที่บังลม เช่น สนทะเล สนปฏิพัทธ์ อโศก เป็นต้น 
   2) ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น เฟ่ืองฟ้า เข็มชนิดต่างๆ เป็นต้น 
  2.3.2.6 สนามกีฬา สนามฟุตบอล สนามแบดมินตัน ควรปลูกพรรณไม้ที่เป็นแนว
ก าบังลม เช่น สนทะเล สนปฏิพัทธ์ อโศก เป็นต้น 
  2.3.2.7 บริเวณที่เป็นประดิษฐานของสิ่งเคารพบูชา เช่น ศาล ศาลาพระพุทธรูป 
ควรเลือกปลูกพรรณไม้ที่แสดงความเก่าเก่าและความเป็นไทย เช่น ไม้ดัด ไม้แคระ โพธิ์ ไทร จ าปี พุด 
เป็นต้น 
  2.3.2.8 ถนนทางเท้า เป็นบริเวณท่ีต้องมีผู้สัญจรไปมา ควรปลูกพรรณไม้ที่ให้ร่มเงา 
เลือกพรรณไม้ที่ต่างชนิดกัน เพราะพรรณไม้ที่ต่างชนิดกันจะผลัดใบและออกดอกไม่พร้อมกัน ควร
เลือกพรรณไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นจะดีกว่าไม้ผล โดยมีข้อพิจารณาดังนี้ 
   1) เมื่อติดดอกออกผลจะท าให้เกิดการลักขโมย 
   2) ผู้สัญจรไปมาอาจได้รับสารพิษจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
   3) เมื่อผลหลุดร่วงอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรผ่านไปมาได้ เช่น มะพร้าว 
  2.3.2.9 ลานจอดรถ การเลือกปลูกพรรณไม้ที่มีใบ กิ่ง หรือผลไม่ควรร่วงหล่นง่าย 
เพราะอาจเป็นอันตรายต่อรถ ควรเลือกพรรณไม้ที่มีความเหมาะสมต้องมีกิ่ง ก้าน ใบ แผ่ขยาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ดี กิ่งเหนียว ไม่ผลัดใบง่าย เช่น ชงโค ไทร คูณ อินทนิล เสลา จามจุรี ทองหลาง
ด่าง เป็นต้น 
  2.3.2.10 สถานที่พักผ่อน มหาลัยมีพ้ืนที่มีบริเวณกว้างและมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมหลาย
ส่วนมหาวิทยาลัยมีพื้นที่พักผ่อน มีส่วนประกอบดังนี้ 
   1) ปลูกพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาโดยปลูกเป็นสวนป่าโดยใช้พรรณไม้ชนิดใดชนิด
หนึ่งหรือหลายชนิดร่วมกัน พรรณไม้ที่ใช้ในร่มไว้บริเวณโคนต้นให้เป็นกลุ่มใหญ่ เช่น สาวน้อยประแป้ง 
คล้า พลับพลึง เป็นต้น 
   2) พรรณไม้ดอกประดับกลางแจ้ง ควรเลือกใช้พรรณไม้ควรเลือกใช้พรรณ
ไม้ที่ปลูกง่ายตายยากและดูแลง่ายต่อการดูแลรักษา  
   3) โต๊ะมานั่ง ศาลาพักผ่อน อาจจัดไว้ใต้บริเวณร่มเงา ควรมีลักษณะเข้ากับ
บรรยากาศของสวน เช่น ท าจากต่อไม้ ท่อนไม้ หรือถ้าท าจากปูนควนมีลวดลายและสีที่คล้ายคลึงไม้ 
   4) บ่อน้ า ล าธาร น้ าพุ ล าธาร 
   5) ทางเดิน ทางเท้า สะพาน ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่คงทน ถาวร ใช้ได้
สะดวกและปลอดภัย 
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   6) ถังขยะ ควรออกแบบให้สัมพันธ์กับสวน เช่น จะแบ่งสัดส่วน ส่วน
พักผ่อนให้ความร่มรื่น ร่มเงา สวยงามมีสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนการศึกษาแบ่งแหล่งเรียนรู้  เช่น 
ป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ในผู้เรียนรู้ได้ศึกษาและอาคารเรียนรู้ ดังนั้นการออกแบบจะ
ค านึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้บริการ ความสวยงามและสะดวกต่อการใช้สอย 
 

2.4  แนวคิดด้านพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการสถานศึกษา 
 2.4.1 พฤติกรรมความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานศึกษา 
  2.4.1.1 ความพึงพอใจคือความสุขของคนที่ เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับ
ผลตอบแทน ความพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความรู้ สึกกระตอืรือร้นในการท างานมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่
จะท างานให้ได้เต็มความสามารถมีขวัญและก าลังใจซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิ ผล
ของการท างานส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย (นฤมล ผู้อุตสาห์, 2548) 
  2.4.1.2 ความพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกชอบ พอใจ หรือเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์มีความสุขในการทางานรวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติ งาน
นั้น (รจนา เตชะศรี, 2550) 
  2.4.1.3 สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง (2542) ได้จ าแนกทฤษฎีความพึง
พอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
   1) ทฤษฎี ความต้องการความต้องการส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ต่อผลที่  
ได้รับจากงาน กับการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล 
   2) ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่มความพึงพอใจในงานสัมพันธ์ในทางบวกและ
คุณลักษณะตามปรารถนาของกลุ่ม สมาชิกให้ กลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการท างานการวัด
ความพึงพอใจที่มีต่อบริการความพึงพอใจที่มีการบริการและเกิดผลได้ หรือไม่นั้นต้องพิจารณาถึง
ลักษณะของการให้บริการ ประกอบด้วย ระดับความรู้สึกของผู้ ใช้ บริการในด้านต่างๆ ของแต่ละ
บุคคล การวัดความพึงพอใจอาจกระท าได้ หลายวิธีดังนี้ 
    (1) การใช้แบบสอบถามเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยการขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบไว้ให้
เลือกตอบ หรือเป็นคาตอบอิสระ โดยคาถามที่ถามถึงความ พึงพอใจในด้านต่างๆ ที่  หน่วยงานก าลัง
ให้บริการอยูเ่ช่น ลักษณะการให้ บริการ ระยะเวลาที่ให้บริการบุคคลที่ให้บริการเป็นต้น 
    (2) การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่วัดถึงระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจผู้ตอบค าถามให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริง วิธีนี้ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 
    (3) การสังเกตท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการโดยวิธีการสังเกตดูพฤติกรรมก่อนมารับบรกิารขณะรับบริการและหลังจากรับบริการแล้ว  
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เช่นสังเกตสีหน้าท่าทางการพูดการวัดความพึงพอใจวิธีนี้ต้องทาอย่างจริงจัง จึงสามารถประเมินถึง
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้องจะเห็นได้ว่าการวัดความพึงพอใจต่อการรับบริการ
นั้นสามารถท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความสะดวกความเหมาะสมตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย
ของการวัดด้วยจะส่งผลให้การวัดนั้นมปีระสิทธิภาพหรอือน่าเชื่อถือได้ 
 ดังนั้น ความพึงพอใจความรู้สึกที่ดีหรืออมีทัศนคติที่ดีของบุคคลในด้านบวกซึ่งจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมือ่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นเมือ่ได้รับการตอบสนองตามความคาดหวัง
และความต้องการของตนเอง จึงท าให้เกิดความรู้ สึกที่ดีต่อสิ่งนั้นๆ หรือสิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความ
ต้องการความพึงพอใจจึงเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็น
ความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้และเป็น
ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบแต่ถ้าเมื่อใดสิ่งนั้นสามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือท าให้บรรลุจดุมุง่หมายไดก้็จะเกดิความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่พึงพอใจแต่ใน 
ทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายก็จะทาให้เกิดความรู้สึก ทาง
ลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
 2.4.2 แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
         วิชาญ สุวรรณวงษ์ (2549) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนหมายถึง
องค์ประกอบต่างๆภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆ
ด้านได้แก่สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงามร่มรื่นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดีมีความปลอดภัย
มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีสิ่งยั่วยุให้เกิดการเรียนรู้
และไมม่ี มลภาวะ 
        ปฏิคม พงษ์ประเสริฐ (2550) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียนหมายถึง
องค์ประกอบต่างๆภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆ
ด้านได้แกส่ภาพแวดล้อมในโรงเรยีนที่สวยงามร่มรืน่เป็นระเบียบ และมีบรรยากาศดีมีความปลอดภัย
มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
        นงลักษณ์ มีจรูญสม (2546) กลา่วว่า สภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งทีม่ีอยู่โดยรอบหรือ
ปะปนกันของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่อยู่โดยรอบนี้จะมี
ผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิตนั้นมิใช่เพียงที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นวัฒนธรรมความเชื่อค่านิยม ฯลฯ ก็ มีผล
ผูกพันความรู้สึกนึกคิดและกิจกรรมของมนุษย์ ต้ังแต่เกิดจนตายซึ่งเรียกว่าเป็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่
เป็นนามธรรมด้วย ดังนั้นสภาพสิ่งแวดล้อมของมนุษย์จึงต้องรวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และสภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคมเข้าไว้ด้วยกัน 
       มาริสา ธรรมะ (2545) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารเรียนอาคาร
ประกอบการสถานที่บริเวณทีร่วมทังวัสดอุุปกรณ์ต่างๆ  ซ่ึงอยู่รอบตัวผู้เรียนซึ่ง 
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มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ เรียนเป็นการเสริมสร้างขวัญ และก าลัง 
ใจในการประกอบกจิกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าทีก่ารงานของทุกคนใน สถานศึกษา
ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิดผลส าเร็จทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
วัตถปุระสงค ์
 2.4.3 การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมมนุษย์เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบ 
         วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2530) กล่าวว่า แผนการใช้ในพ้ืนที่ส าหรับพ้ืนที่นันทนาการ
สาธารณะมิใช่ว่าจะก าหนดเป็นแผนการใช้ที่ตายตัวลงตัวไปได้เพราะการใช้พ้ืนที่จริงจะเป็นการใช้
พ้ืนทีโ่ดยอิสระของผู้ใช้การวางแผนและออกแบบจึงต้องมีความยืดหยุ่นในแผนงานใช้งานเสมอมักจะ
เป็นการวางแผนอยา่งแน่นอนในบางจุดและเห็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ในบางจุดหลักการทางพฤติกรรม
ทีถู่กน ามาใช้ขั้นตอนนี้ได้แก่ 
  2.4.3.1 อาณาเขตครอบครองเกิดได้ทั ้งการที ่ครอบครองทิ้งร่องรอยแสดง
ความเป็นเจ้าของไว้หรือเกิดจากการที่ผู ้ครอบครองใช้พื้นที่นั ้นเป็นประจ าจนเป็นที่รู ้กันเมื่อ
บุคคลใดรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่ครอบครองของผู้อื่นก็ย่อมจะรู้สึกไม่สบายใจนักที่จะใช้พื้นที่ส่วน
นั้นๆและหากผู้ครอบครองนั้นเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ก็จะมีผลให้กลุ่มอื่นๆหลีกเลี ่ยง
เป็นอย่างยิ ่งที ่จะใช้สถานที ่นั ้นๆ กรณีดังกล่าวมานี ้เร ียกว่าเกิดการขัดแย้งของอาณาเขต
ครอบครองในการใช้สถานที่นั้นๆการสร้างขอบเขตนับเป็นเทคนิคหลักของการออกแบบพื้นที่
เพ่ือหลีกเลี่ยงการขัดแย้ง  
  2.4.3.2 บรรยากาศกิจกรรมเป็นลักษณะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของที่ตรงนั้นที่จะเหมาะกับ
กิจกรรมนั้น  ๆ โดยคนกลุ่มนั้น  ๆกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีความต้องการด้านสถานที่แตกต่างกันความต้องการ
ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ท ากิจกรรมนี้รวมความต้องการ2อย่าง คือความต้องการด้านอุปกรณ์ประกอบ
กิจกรรม ความต้องการด้านจิตวิทยา 
  2.4.3.3 ระยะการเดินการจัดวางกิจกรรมในพ้ืนทีต่้องค านึงถึงการเข้าถึงกิจกรรม 
นั้นๆด้วยว่าผู้ใช้กลุ่มทีเ่ราคาดว่าจะมาท ากิจกรรมนั้นๆ จะมีความสามารถและมีความสมัครใจที่จะ 
เดินมาใช้ในระยะทางกิจกรรมที่เป็นที่สนใจจะเปน็บรเิวณดึงดูดคนเข้าไปสู่บริเวณนั้น 
  2.4.3.4 ระยะใกล้ชิด (Intimate Distance) บุคคลที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกันย่อมได้ 
รับข่าวสารผ่านประสาทสัมผัสเกือบทุกทางอย่างละเอียดบุคคลสามารถรับรู้แม้กระทั่งกลิ่นตัว และ
ความร้อนจากร่างกายฉะนั้น จึงเป็นการยากที่เกิดการสัมผัสผิดตัวส าหรับระยะใกล้เป็นระยะที่เกิด
จากสัมผัสทางร่างกายการสัมผัส ที่เกิดขึ้นเป็นไปได้มากที่เกิดสัมผัสทางกายการสัมผัสเกิดขึ้นเป็นสิ่ง
ที่สามารถรับรู้กันได้ทั้งสองฝ่าย บุคคลที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งนี้การพยายาม
อยู่นิ่งๆ มักเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งความส าคัญของระยะใกล้ชิด อยู่ที่ว่าตามบรรทัดฐานทาง
สังคมถือเป็นเรื่องต้องห้ามในการแตะต้องสัมผัสบุคคลอ่ืน ทีม่ีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษ 
  2.4.3.5 ระยะส่วนบุคคล (Personal Distance)  เป็นระยะห่างที่มีความส าคัญต่อ
บุคคลที่ไม่สัมผัสทางกายพยายามรักษาให้มีระยะระหว่างกันขั้นต่ าสุดระยะนี้ด้วยส าหรับมนุษย์ใน
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ระยะก็ในระยะทีค่รอบคลุมไปถึงระยะท่ีบุคคลพยายามปกปอ้งการล่วงล้ า อาณาเขตที่ครอบคลุมด้วย
ระยะนี้โดยรอบตัวมนุษย์จะท าหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันตัวก็คือที่เว้นว่างส่วนบุคคลนั่นเองส าหรับ
ระยะใกล้ (ระยะ1.5 - 2.5ฟุต) บุคคลอยู่ห่างกันในระยะที่จับต้องอีกฝ่ายหนึ่งได้ สามารถแตะต้อง
ส่วนปลายต่างๆของร่างกายได้ในระยะนี้ไม่เกิดการบิดเบือนในการรับรู้ทางทัศนาการที่ส าคัญคือ
สามารถรู้ได้ใน 3 มิติของส่วนต่างของร่างกายได้ชัดเจน 
  2.4.3.6 ระยะสังคม (Social Distance) ระยะทีเ่ป็นระยะสังคมนีต่้างจากระยะส่วน
บุคคลตรงมีว่าเป็นระยะที่ไม่มีการสัมผัสร่างกายใช้ระดับเสียงปกติและมีการปรับในระดับเสียง
เล็กน้อยระหว่างระยะใกล้กับระยะไกล (ระยะ 4 - 7 ฟุต) เป็นระยะทีมี่การจ้องในส่วนต่างๆไปเรื่อยๆ
เพราะยังเห็นได้ชัดเพียงบางส่วน สามารถเห็นรายละเอียดของผิวและผมได้อย่างชัดเจนการติดต่อ
ทางธุรกิจไม่ ใช่เรื่องส่วนตัวมักเกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่อยู่ห่างในระยะนี้เป็นที่สังเกตได้ว่าการติดต่อ
หรอือการประชุมทางธุรกิจมักเกิดมักเกิดขึน้ในระยะสังคมระยะไกลนี้ระยะสังคมระยะไกลนี้เป็นระยะ
ทีบุ่คคลเริ่มเกีย่วข้องกบับุคคลอ่ืนน้อยลง เริ่มรู้สึกมีอิสระในการทีจ่ะสัมพันธ์พูดจาด้วยหรือไมก็่ได ้
  2.4.3.7 ระยะสาธารณะ (Pubic Distance)  เป็นระยะที่บุคคลที่ไม่อาจยุ่งเกี่ยวกับ
โดยตรงระหว่างบุคคลกับบุคคลจึงมีการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้การสัมผัสจากการับรู้ที่เกิดขึ้นใน
ระยะส่วนบุคคลและระยะสังคมระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากในการรับรู้และการส่งข่าวสารไม่อาจ
เห็นรายละเอียดของการแสดงออกและการเคลื่อนไหวของใบหน้าหากพูดด้วยระดับเสียงปกติจะไม่ 
สามารถสื่อความหมายที่ละเอียดอ่อนได้ต้องเพ่ิมระดับเสียงจากปกติรวมทั้งการแสดงออกอย่างอ่ืน
ด้วยในระดับมากกว่าปติการติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้ถ้อยค าได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้อากัปกิริยาและ
ท่าทางของรา่งกายแทนการแสดงบนใบหน้า 
  2.4.3.8 ภาวะเป็นส่วนตัว (Privacy) มนุษย์ต้องการความเป็นส่วนตัวเสมอบุคคล
โดยทั่วไปอาจต้องการความสงบสมาธิและรอดพ้นจากสายตาผู้คนระดับในการต้องการความเป็น
ส่วนตัวมีระดับที่มากน้อยแตกต่างกันซึ่งอาจขึน้อยู่กับความสนิทสนมและกิจกรรมที่กระท าอยู่ 
 

2.5  ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวน 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า ตามประวัติศาสตร์การจัดสวนที่ผ่านมานั้นท าให้ทราบถึง
ความจ าเป็นและความส าคัญของสวนที่มีต่อจิตใจและสภาพร่างกายของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่ ดังนั้น
การจัดสวนจึงมีประโยชน์หลายอย่างจ าเป็นต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์ จึงเป็นเหตุให้มีการจัดสวนขึ้นเพ่ือ
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายต่างๆ ดังนี้ 
 2.5.1 จัดสวนขึ้นเพ่ือจะกันเสียงรบกวนจากถนนหรือเพ่ือนบ้านมักจะไม้พุ่มหนาหรือไม้ยืนต้น 
เช่น อโศกอินเดีย ชบา เข็ม ผกากรอง เป็นต้น 
 2.5.2 สามารถช่วยป้องกันฝุ่น ต้นไม้ช่วยกรองฝุ่นละออง และซับความสกปรกได้การปลูกต้นไม้
เป็นแถบแน่นมีผัวสัมผัสของใบหลายขนาดสามารถป้องกันกลิ่น การกรองฝุ่นละอองและซับความสกปรก
ที่อยู่ในอากาศได้เป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศลดลง 
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ภาพที่ 2.1 ความสามารถในการกรองฝุ่นละอองของการปลูกต้นไม้เป็นกลุ่ม 
ที่มา : สมจิต โยธะคง (2538) 
 
 2.5.3 จัดแต่งแบ่งต าแหน่งของสวนเพ่ือปิดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของบริเวณ
ใกล้เคียง เช่น บริเวณใกล้บ้านที่มีขยะสวนและต้นไม้จะช่วยกรองเชื้อโรคและปิดบังภาพที่ไม่น่าดูได้ 

 

ภาพที่ 2.2 การปลูกพันธุ์ไม้เพ่ือปิดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 

ที่มา : สมจิต โยธะคง (2538) 
 
 2.5.4 ปิดบังสายตาจากภายนอกท าให้เกิดพ้ืนที่อิสระ ในส่วนที่ต้องการท ากิจกรรมเฉพาะ 
เช่น สระว่ายน้ า พ้ืนที่พักผ่อนนอกอาคารส่วนตัว พื้นที่นั่งพักผ่อนสบายๆ ฯลฯ ในพ้ืนที่เหล่านี้สามารถ
ปลูกต้นไม้เป็นรั้วแบ่งเขตปิดบังสายตาได้ 

 

ภาพที่ 2.3 การปลูกพันธุ์ไม้เพ่ือท าให้เกิดพ้ืนที่อิสระ 
ที่มา : สมจิต โยธะคง (2538) 
 2.5.5 เพ่ือความสุขทางด้านจิตใจ เมื่อสภาพของสวนในบ้านมีสีเขียวสดใสมีร่มเงาของต้นไม้ 
มีบ่อน้ า ล าธาร หรือน้ าตกจ าลอง และท าให้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น 
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ภาพที่ 2.4 การปลูกพันธุ์ไม้เพ่ือประโยชน์ใช้สอย 
ที่มา : สมจิต โยธะคง (2538) 
 
 2.5.6 เพ่ือประโยชน์ใช้สอย เช่น ปลูกสวนครัวหรือปลูกไม้ผลไม้ไว้รับประทานภายในครอบครัว 

 

ภาพที่ 2.5 การปลูกพันธุ์ไม้เพ่ือประโยชน์ใช้สอย 
ที่มา : สมจิต โยธะคง (2538) 
 
 2.5.7 เพ่ือการออกก าลังกายโดยการวิ่งหรือเล่น ฝึกการปลูกเลี้ยงและดูแลต้นไม้ 

 

ภาพที่ 2.6 การปลูกพันธุ์ไม้เพ่ือการออกก าลังกาย 
ที่มา : สมจิต โยธะคง (2538) 
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2.6  องค์ประกอบของสวนโมเดิร์น 
 การออกแบบสวนในปัจจุบันน าความทันสมัยที่เรามักเรียกว่า ความเป็น โมเดิร์น แทรกซึม
เข้าไปในแนวคิดของคนยุคนี้ท่ีด าเนินชีวิตตามกระแสโลกอันเร่งรีบ กระบวนการคิดจึงถูกตีกรอบด้วย
การใช้สอยพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดปัญหาในการดูแลรักษาสวนด้วยการก าหนดพ้ืนที่ใน
การปลูกต้นไม้น้อยลงแล้วทดแทนด้วยงานดาดแข็งให้มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เน้นเป็นพ้ืนที่ใช้งาน ทั้งยัง
เลือกปลูกพรรณไม้ที่ดูแลง่าย มักแทรกไฟสนามส าหรับใช้งานในสวนยามค่ าคืนด้วยเพ่ือให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนเมือง สวนที่มีคุณสมบัติตามแนวคิดนี้จึงเรียกว่า สวนโมเดิร์น  (องค์ประกอบของ
สวนโมเดิร์น บ้านและสวน สืบค้นจาก https://www.baanlaesuan.com, 2560) 
 นอกจากรั้วหรือผนังจะเป็นจุดบ่งบอกอาณาเขตแล้ว ยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สร้าง
ทัศนียภาพให้สวยงามหรือบดบังมุมมองที่ไม่น่าดู และเพ่ิมความเป็นส่วนตัวให้สวนได้อีกด้วย ผนัง
ต้นไม้นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในแนวตั้งเหมาะกับบริเวณที่มีพ้ืนที่จ ากัด ซึ่งผนัง
ต้นไม้ก็มีหลายรูปแบบ อย่างเช่นสวนแนวตั้ง รั้วต้นไม้ หรือสวนแขวน 

 
ภาพที่ 2.7 สวนรั้วต้นไม้ 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 

          
ภาพที่ 2.8 ก าแพงต้นไม้ 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 

 

https://www.baanlaesuan.com/
https://www.baanlaesuan.com/
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ภาพที่ 2.9 สวนแนวตั้ง 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 
 2.6.1 Lighting Design 
    แสงไฟในสวนเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้สวนดูน่าสนใจเพ่ิมขึ้นได้ เพราะนอกจากจะ
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อต้องออกมาใช้งานในสวนตอนกลางคืนแล้ว ยังสร้างเสน่ห์ให้กับสวนได้ไม่
น้อย การเลือกรูปแบบและต าแหน่งของไฟที่ใช้ควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นหลักก่อน
พิจารณาถึงความสวยงาม เช่น บริเวณทางเดินควรเลือกใช้ไฟที่ส่องสว่างมองเห็นทางเดินได้ชัดเจน
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ส่วนไฟที่ส่องตามต้นไม้หรือพุ่มไม้ ก็เพ่ือให้เกิดความสวยงามและสร้างมิติ
ในสวน 

 
ภาพที่ 2.10 ไฟติดขอบทางผนัง 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com (2560) 
 

 
ภาพที่ 2.11 ไฟสนาม 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com (2560) 
 

https://www.baanlaesuan.com/
https://www.baanlaesuan.com/
https://www.baanlaesuan.com/
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2.7  หลักการในการน าพืชพรรณมาใช้ในการออกแบบ 
 ประกาย บัวภา (2550) กล่าวว่า วัสดุพืชพรรณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะระหว่างการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันนี้ท าให้พืชพรรณที่เป็นวัสดุมีความ
น่าใช้มากยิ่งขึ้น อาทิ ต้นไม้ใหญ่หรือไม้พุ่ม อาจน ามาใช้เป็นตัวประกอบส่งเสริมประติมากรรมหรือ
น ามาใช้เพ่ือเป็นตัวปิดบังทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง ใช้เป็นตัวปิดล้อม สร้างความเป็นส่วนตัว ป้องกัน
เสียง ฝุ่น ลม ตลอดจนใช้เป็นตัวปกคลุมให้ร่มเงา มีหลักการดังต่อไปนี้ 
 2.7.1 ความทนทาน                                                                               
  2.7.1.1 สังเกตว่าพืชพรรณมีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศ
ภายในพ้ืนที่หรือไม่                                                                          
  2.7.1.2 สังเกตว่าพืชพรรณมีความทนทานต่อสภาพดินที่มีความแห้งแล้งมากหรือมี
ความชื้นสูง                                                                               
  2.7.1.3 สังเกตว่าพืชพรรณมีความทนทานต่อโรคต่างๆและศัตรูพืชต่างๆได้หรือไม่                                                                                                      
 2.7.2 ลักษณะรูปทรงของพืช                                                          
  2.7.2.1 สังเกตว่าพืชพรรณมีความสูง ระยะการแผ่ของทรงพุ่ม เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่การ
เจริญเติบโตที่ใช้เวลากี่ปี                                                                
 2.7.2.2 พืชพรรณมีการผลัดใบหรือไม่ผลัดใบ พืชพรรณที่ผลัดใบจะไม่มีร่มเงาเวลาที่ใบร่วง
หมด ส่วนพืชพรรณที่ไม่ผลัดใบจะให้ร่มเงาตลอดทั้งปี 
           2.7.2.3 ลักษณะของพืชพรรณมีกิ่งก้านสาขาที่สวยงาม 
  2.7.2.4 พืชพรรณมีการให้ร่มเงาแบบทึบหรือให้ร่มเงาชนิดที่แสงสามารถส่องผ่าน 
ได้มากน้อยเพียงใด                                                                                
  2.7.2.5 ลักษณะขนาดใบใหญ่หรือใบเล็ก ผิวสัมผัสและสีของใบเป็นอย่างไร                                                                                                         
  2.7.2.6 การออกดอกของพืชพรรณมีลักษณะอย่างไร สีอะไร มีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่น 
รวมถึงระยะเวลาการออกดอกนานเท่าใดและอยู่ในช่วงเวลาฤดูกาลไหน                     
  2.7.2.7 การออกผลของพืชพรรณมีลักษณะอย่างไร ระยะเวลาการออกผลนาน
เท่าใดและช่วงเวลาหรือฤดูการไหน ผลมีอันตรายและส่งกลิ่นเหม็นหรือไม่                       
 2.7.3 การดูแลรักษาพืชพรรณ                                                     
         ผู้ออกแบบงานภูมิทัศน์จะต้องก าหนดน้ าหนักหรืออัตราระหว่างความสวยงาม การใช้
ประโยชน์ และการบ ารุงรักษาเป็นอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน การใช้ประโยชน์หลังการจัดสร้างเสร็จมิได้
เป็นเครื่องหมายว่างงานออกแบบและการจัดสร้างภูมิทัศน์จะประสบความส าเร็จเสมอไปความส าเร็จ
จะต้องขึ้นอยู่กับความคงทน อายุการใช้งานที่ยาวนาน การเพ่ิมคุณค่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป การ
ดูแลรักษาจึงเป็นงานที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของงานภูมิทัศน์และเป็นเครื่องบ่งชี้การประสบ
ความส าเร็จของงานภูมิทัศน์                                                        
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 2.7.4 แนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือบ ารุงรักษาง่ายและค่าใช้จ่ายต่ าจึงก าหนดไว้ 3 แนวทางดังนี้                                                                                                           
  2.7.4.1 การออกแบบภูมิทัศน์ที่ดี จะต้องให้เกิดความสวยงาม น่าประทับใจ มีความคงทน
อยู่ได้ยาวนานทัง้ผู้ออกแบบ ผู้อาศัยและผู้พบเห็น                             
  2.7.4.2 การสร้างงานภูมิทัศน์ที่ดี ต้องค านึงถึงคุณภาพของวัสดุที่ใช้เป็นองค์ประกอบด้วย
วิธีการจัดสร้าง ความแข็งแรง มีความคงทนและความประณีต                      
  2.7.4.3 การบ ารุงรักษาของงานภูมิทัศน์ ควรตะหนักถึงความยุ่งยาก ซับซ้อน การใช้เวลา 
แรงงานและงบประมาณ ลักษณะงานภูมิทัศน์ที่ดีนั้นบางครั้งไม่จ าเป็นต้องสวยงามบนความซบซ้อนยุ่งยาก
แต่สามารถสวยงามบนความเรยีบง่ายและมีความสวยงามที่ยาวนาน 
 หลักการในการน าพืชพรรณมาใช้ในการออกแบบสามารถสรุปได้ว่า พืชพรรณไม้ยืนต้นที่ให้
ร่มเงาไม่ควรมีใบหลุดร่วงมีผลและดอกท่ีไม่ส่งกลิ่นเหม็นรวมถึงไม่เป็นอันตราย มีการดูแลที่รักษาง่าย
ไม่ต้องการเอาใจใส่มากนัก พืชพรรณไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ควรมีการเจริญเติบโตที่ช้าเพ่ือลดการตัดแต่ง 
มีความทนทานต่อโรคและแมลงการจัดวางพืชพรรณควรค านึงถึงประโยชน์การใช้สอยต่างๆ 
 

2.8  การเลือกพืชพรรณที่ปลูกในบริเวณสถานศึกษา 
 ไม้ดอกไม้ประดับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสถานศึกษาทุกแห่ง แม้ภูมิประเทศบางแห่งจะไม่
เอ้ืออ านวยต่อการปลูกต้นไม้โดยทั่วไปที่ใช้ในสถานศึกษาจ าแนกเป็น 7 ชนิด  
 2.8.1 ไม้ดอก ได้แก่ ไม้ที่ให้ดอกสีสวยงาม ได้แก่ บานบุรี ดาวเรือง ดาวกระจาย แพงพวย 
ชบา เข็ม ก้ามกุ้ง เฟ่ืองฟ้า ประทัดไต้หวัน ผกากรอง เป็นต้น 
 2.8.2 ไม้ใบ ได้แก่ ไม้ที่ใบมีสีสันสวยงาม หรือมีลวดลายแปลกๆ ใช้จัดสวนหย่อมได้ดี ได้แก่ 
ฤๅษีผสม เทียนทอง แสยก ไทรยอดทอง ชบาด่าง เข็มสามสี พลับพลึงตีนเป็ด โกสน วาสนา ขาไก่ด่าง 
จันทน์ผา หูปลาช่อน ราชาวดี เล็บครุฑ เป็นต้น  
 2.8.3 ไม้กระถาง ได้แก่ ไม้ดอกหรือไม้ที่เจริญได้ในพ้ืนที่จ ากัด และเลี้ยงไว้เพ่ือประดับ
สถานที ่เคลื่อนย้ายได้สะดวก ได้แก่ บอนสี โกสน วาสนา เป็นต้น 
 2.8.4 ไม้คลุมดิน ได้แก่ ไม้ที่เลื้อยคลุมดิน อาจจะมีดอกสีสวยและมีใบแปลกๆ ได้แก่ แพร
เซี่ยงไฮ้ ว่านกาบหอยแครง หัวใจม่วง เป็นต้น  
 2.8.5 ไม้เถา ได้แก่ ไม้เลื้อยที่ปลูกเป็นซุ้มให้ร่มเงาได้ดี ได้แก่ เฟ่ืองฟ้า ใบละบาท สร้อย
อินทนิล บานบุรี เป็นต้น 
 2.8.6 ไม้พุ่ม ได้แก่ ไม้ที่มีอายุยืนยาวกว่าไม้ล้มลุก สามารถตัดแต่งเป็นพุ่มได้ ได้แก่ เข็ม ไทร
ยอดทอง เทียนทอง เป็นต้น 
 2.8.7 ไม้ยืนต้น ได้แก่ ไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาว แข็งแรง แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา ได้แก่ 
ประดู่ หูกวาง หางนกยูงไทย นนทรี ราชพฤกษ์ ต้นยางนา ลีลาวดี ปีบ ตะแบก โมกมัน เป็นต้น 
 การเลือกพรรณไม้ที่ปลูกในบริเวณถานศึกษา ควรพิจารณาถึงอายุของต้นไม้ภาระการดูแล
รักษา ประโยชน์ของต้นไม้ อัตราการเจริญเติบโต ความสวยงามทางด้านโครงสร้างของต้นไม้ และให้
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ร่มเงาแก่พ้ืนที่ ท ากิจกรรมควรเลือกไม้ประเภท หูกวาง จามจุรี กระถินณรงค์ ควรเลือกไม้ยืนต้นที่แผ่
กิ่งก้านสาขาได้ดี อายุยืน การปลูกไม้ประเภทนี้ควรมีการวางแผนให้ดีเพ่ือจะไม่ได้ขุดถอนทิ้งซึ่งเป็น
ภาระที่ยากล าบาก ไม้ประดับและไม้ดอกควรเลือกชนิดดอกออกง่าย สีสันสด ดูแลรักษาง่ายและ
เปลี่ยนแปลงง่าย ไม้ดอกพวก บานไม่รู้โรย แพงพวย ดาวเรือง ดาวกระจาย ปลูกเป็นกลุ่มหรือเป็นร่อง 
หลายสถานศึกษาสร้างนิสัยการปลูกต้นไม้และการรักษาต้นไม้ให้แก่นักศึกษา ด้วยการมอบหมายการ
รับผิดชอบให้แก่ผู้ใช้โครงการดูแลรักษาแปลงไม้บริเวณนั้นและยังสร้างสรรค์ความสวยงามให้แก่
สถานศึกษา (สมจิต โยธะคง, 2542) 
 จากการศึกษาการเลือกพันธ์ไม้ที่ปลูกในบริเวณสถานศึกษาสรุปได้ว่า พันธ์ไม้ที่ควรใช้นั้นให้
ความเหมาะสม ง่ายต่อการดูแลรักษาสวยงามและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้โครงการและเป็นการสร้าง
นิสัยการรักต้นไม ้ 
 

2.9  หลักการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา 
 จากการศึกษา นิลุบล คล่องเวสสะ (2543) ได้กล่าวว่า การศึกษาทฤษฏีและหลักการต่างๆ
เหล่านี้เป็นทั้งนักพฤติกรรมศาสตร์ นักจิตวิทยา และนักการออกแบบสภาพแวดล้อมที่มีความสนใจ
ในด้านพฤติกรรมมนุษย์ แต่สถานศึกษาหลายแห่งก็ยังให้ความสนใจกับเรื่องนี้น้อยมาก เมื่อเทียบกับ
การใส่ใจในเรื่องความสวยงามและการรับรู้ในด้านศิลปะ 
 2.9.1 พฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบ ใช้ในการออกแบบใน 2 ด้านใหญ่ๆ คือ 
  2.9.1.1 พฤติกรรมเชิงการใช้สอย คือ พฤติกรรมเชิงร่างกายในการท ากิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเดิน การนั่ง การเล่นกีฬา หรือด้านขนาดพ้ืนที่ที่ต้องใช้ ด้านวัสดุที่เหมาะสมที่จะ
รองรับพฤติกรรมนั้น ด้านพฤติกรรมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและต าแหน่งการวางอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ
กิจกรรม ด้านความสัมพันธ์กับกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น โดยรวมเป็นการจัดพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ความสะดวกในการใช้สอยให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 ในการท างานด้านนี้ ผู้ออกแบบมักจะมีเครื่องมือช่วย เช่น คู่มือและมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็น
งานค้นคว้าเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และการเคลื่อนไหว คู่มือในด้านกฎเกณฑ์กติกาและแนวปฏิบัติ
ต่างๆ การศึกษาและสังเกตเพ่ือท าแผนภูมิความสัมพันธ์กิจกรรม เป็นต้น 
  2.9.1.2 พฤติกรรมเชิงจิตวิทยา คือ การตอบสนองของมนุษย์ต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น
ขณะนั้น อาจเป็นบรรยากาศรอบตัว ผู้คนรอบตัว เหตุการณ์รอบตัว ซึ่งอาจจ าแนกเป็น 2 ขั้นตอน 
            1) การรับรู้ คือ การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของร่างกายแล้วผ่านการรับรู้
นั้นไปถึงสมองเพ่ือตีความและประเมินค่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 
เรียกว่า สัญชาตญาณ ได้แก่ การรับรู้ความรู้สึก เช่น ความรู้สึกปลอดภัย รู้สึกมั่นใจ รู้สึกส ารวม 
            2) การแสดงออก คือ การแสดงออกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งที่อยู่รอบข้างใน
ขณะนั้น เช่น การเลือกท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การลุกหนี การพูดคุย การหัวเราะ การระวังตัว การ
แสดงออกนี้อาจเป็นได้ตั่งแต่กิริยาเล็กๆน้อยๆ เช่น ท่าทางในการนั่ง การยืน ต าแหน่งของการวาง
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สายตา ไปจนกระทั่งถึงกิริยาที่แสดงออกในด้านการสื่อสารโดยตรง การพูด การผลัด การจับมือรวม
ไปถึงกิริยาที่ตอบสนองที่การกระท าอ่ืนๆ เช่น การตัดสินใจเลือก การท าลาย การช่วยเหลือ การ
ร่วมมือ การแยกตัว ส่วนตอบสนองในด้านการตัดสินใจท ากิจกรรมในที่นั้น การตัดสินใจที่เลือก
สถานที่กิจกรรมนั้นและการสร้างความร่วมมือในชุมชนเพ่ือลดความท าลายอุปกรณ์และบริเวณนี้
 2.9.2 การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมมนุษย์มาใช้เพ่ือการออกแบบ 
         แผนการใช้พ้ืนที่ส าหรับพ้ืนที่นันทนาการสาธารณะ มิใช่ว่าจะก าหนดเป็นแผนการใช้
ที่ตายตัวลงตัวไปได้ เพราะการใช้พื้นท่ีจริงจะเป็นการใช้พ้ืนที่โดยอิสระของผู้ใช้ การวางแผนและการ
ออกแบบจึงต้องมีการยืดหยุ่นในแผนงานใช้งานเสมอ 
  2.9.2.1 อาณาเขตครอบครอง เกิดได้ทั้งการที่ครอบครองทิ้งร่องลอยความเป็น
เจ้าของไว้หรือเกิดจากที่ผู้ครอบครองของผู้อ่ืนก็ย่อมจะรู้สึกไม่สบายใจนักท่ีจะใช้พื้นที่ส่วนนั้น 
  2.9.2.2 บรรยากาศกิจกรรม เป็นลักษณะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของตรงนั้นที่จะ
เหมาะกับกิจกรรมนั้นๆ โดยคนกลุ่มนั้นๆ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีความต้องการด้านสถานที่
แตกต่าง ความต้องการสภาพแวดล้อมของสถานที่ท ากิจกรรมนี้รวมความต้องการ 3 อย่าง คือ ความ
ต้องการด้านอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม 
  2.9.2.3 ระยะการเดิน การจัดวางกิจกรรมในพ้ืนที่ต้องค านึงการเข้าถึงกิจกรรมนั้น
ด้วยว่าผู้ใช้กลุ่มที่เราคาดว่าจะมาท ากิจกรรนั้นๆ จะมีความสามารถและความสมัครใจที่จะเดินมาใช้
ระยะทาง กิจกรรมที่ดึงดูด  
  2.9.2.4 ระยะใกล้ชิด บุคคลที่อยู่ระยะใกล้ชิดกันกันย่อมได้รับข่าวสารผ่านประสาท
สัมผัสเกือบทุกรายละเอียด ส าหรับระยะใกล้ชิดเป็นระยะที่เกิดจากการสัมผัสร่างกาย การสัมผัสที่
เกิดข้ึนสามารถรับรู้ได้ท้ังสองฝ่าย บุคคลที่อยู่ในระยะใกล้ชิด 
  2.9.2.5 ระยะส่วนบุคคล เป็นระยะห่างที่มีระยะต่อบุคคลที่ไม่สัมผัสทางกาย
พยายามให้มีระยะห่างระหว่างกัน อาณาเขตที่ครอบคลุมด้วยระยะนี้โดยรอบตัวมนุษย์จะท าหน้าที่
เหมือนเกราะป้องกันตัวก็คือ ที่เว้นว่างส่วนบุคคลนั่นเอง บุคคลที่อยู่ห่างกันในระยะที่จับต้องอีกฝ่าย
หนึ่งได้ สามารถแตะต้องส่วนปลายต่างๆ ของร่างกายได้ ในระยะนี้ไม่เกิดการบิดเบือนในการรับรู้
ทัศนาการ                                                                                                  
  2.9.2.6 ระยะสังคม ระยะนี้ต่างจากระยะส่วนบุคคลที่ว่า เป็นระยะที่ไม่มีการสัมผัส
ร่างกาย ใช้ระดับเสียงปกติและมีการปรับเสียงเล็กน้อย เป็นระยะที่มีการจ้องในส่วนต่างๆไปเรื่อยๆ
เพราะยังเห็นได้ชัดเพียงบางส่วน สามารถเห็นรายละเอียดของผิวและผมได้อย่างชัดเจน 
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2.10  การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานศึกษา 
        วิจิตร วรุตบางกูร (2542) ได้กล่าวว่า การพัฒนาที่ดินก่อสร้างอาคารเรียน ควรเริ่มด าเนินการ
ไปพร้อมๆกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารและการวางแผนพ้ืนที่นี้ควรตระหนักเกี่ยวกับ
การระบายน้ า การท าถนนทางเดินเท้า การจัดระดับพ้ืนที่ การท าสนามหญ้า การปลูกต้นไม้และการ
ตกแต่งเพ่ือความสวยงาม ถ้าจะให้ดีควรวางแผนควบคู่ไปกับการวางอาคารเรียน ควรมีการเตรียม
งบประมาณไว้เพ่ือการขยับขยาย 
 การพัฒนาที่ดินในบริเวณสถานศึกษา หากระท าด้วยความระมัดระวังพินิจวิเคราะห์ให้
เหมาะสมให้ได้ประโยชน์สูงสุดและสวยงามเกิดประโยชน์คุ้มค่าระยะเวลานาน เช่น สถานที่เล่นกีฬา
ส่วนมากจะใช้ที่โล่งแจ้งมากกว่าพ้ืนที่ในร่ม ดังนั้นควรมี พ้ืนที่กว้างใหญ่เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
การท ากิจกรรม 
 การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่โครงการสามารถสรุปได้ว่า การปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่โครงการ
ควรค านึงถึงปัญหาต่างๆ ที่สามารถพบเห็นได้ทั้งก่อนเกิดและหลังเกิดปัญหา เช่น การระบายน้ า การ
ท าทางสัญจร ควรมีการวางแผนผังขั้นตอนการขยายตัวของโครงการในอนาคต เช่น สร้างอาคาร 
ถนน พ้ืนที่จอดรถ รวมถึงพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดความสวยงาม บรรยากาศที่ดี
และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้โครงการ 
 

2.11  การออกแบบทางเดินเท้า 
         ศันสนีย์ แสงศิลา (2555) กล่าวว่า ทางเท้าเป็นส่วนส าคัญหนึ่งของการสร้างการรับรู้ภายใน
ภาพองค์รวมของเส้นทางการสัญจร เป็นส่วนช่วยให้การด าเนินชีวิตที่มีความหลากหลายด้วยการเดิน
เท้าเกิดการสอดคล้องกับการใช้พื้นที่หนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.11.1 รูปแบบของทางเดินเท้า                                                          
  2.11.1.1 ทางเดินเท้าขนานไปกับแนวถนน คือ ทางที่อยู่ขนานสองข้างทางถนน                                                                                                         
  2.11.1.2 ทางเท้าที่เป็นทางลัด คือ ทางเท้าที่มักเป็นที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่มซึ่งถ้าอาจ
ได้รับการส่งเสริมให้อู่ในระบบทางเท้าของเมืองและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสองข้างทาง จะสามารถ
เพ่ิมความคล่องตัว                                                                                           
  2.11.1.3 ย่านทางเดินเท้า คือ พ้ืนที่ที่มีการเตรียมออกแบบไว้เพ่ือการเดินเท้าโดยเฉพาะ 
เช่น ทางเดินระหว่างอาคารพาณิชย์หรือย่านทางเดินเท้า คือ ย่านทางเดินเท้าที่เชื่อมต่อกันได้ปลอดภัยต่อ
ทางสัญจรของยานพาหนะแบบมีเครื่องยนต์                                                                  
  2.11.1.4 ทางเท้าชั่วคราว ได้แก่ ถนนบางสายถูกปิดในวันหรือช่วงเวลาพิเศษ เพ่ือใช้เป็น
ทางเดินเท้าเพ่ือท ากิจกรรมนันทนาการ เช่น ตลาดนัดในเมือง                                       
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  2.11.1.5 ทางลอดหรือทางข้าม เป็นทางเดินเท้าที่อยู่ในแนวขวางเส้นทางในระบบ
สัญจรของเมือง ทางเท้าประเภทนี้จะช่วยในการเชื่อมต่อทางเดินเท้าเป็นระบบที่มีความต่อเนื่องมาก
ยิ่งขึ้น โดยจ าแนกทางเท้านี้เป็น 2 ลักษณะ                                                                     
   1) แบบควบคุมโดยใช้สัญญาณไฟจราจร ต ารวจจราจร ตู้ควบคุมและอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะบริเวณที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบคุมเพ่ือความปลอดภัยในการเดิน
ข้ามถนน                                                                                                   
   2) แบบไม่ควบคุม ในบริเวณที่ไม่มีการจราจรหรือปริมาณการจราจรบางเบาหรือที่มี
เขตที่มีความเร็วจ ากัดของยานพาหนะ เป็นต้น  
 2.11.2 องค์ประกอบทางเดินเท้า  
  2.11.2.1 ความกว้างของทางเดินเท้า ขนาดความกว้างของทางเดินเท้าเพียงพอกับ
ปริมาณผู้สัญจร โดยปกติที่ใช้เป็นมาตรฐานสากล                                         
  2.11.2.2 ความต่อเนื่องของเส้นทางเดินเท้า ขอบข่ายของทางเดินต้องมีความ
สมบูรณ์ต่อเนื่องและสามารถเดินไปยังจุดปลายทางได้ 
  2.11.2.3 สภาพแวดล้อมของทางเดินเท้า ควรมีบรรยากาศช่วยในการผ่อนคลาย
ความตึงเครียดและช่วยท าให้บรรยากาศสวยงามมีชีวิตชีวาขึ้น โดยอาจมีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น บริเวณท่ีนั่งพัก 
  2.11.2.4 ความปลอดภัยในทางเดินเท้า ควรค านึงถึงความปลอดภัยในทางสัญจร
อ่ืนและในแง่สวัสดิการในทางเดินเท้า  
 

2.12  กรณีศึกษา 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต )       
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาบทบาทและหน้าที่ต่างๆ เพ่ือรับรอง
จ านวนนักศึกษาและการใช้พ้ืนที่โครงการ ซึ่งได้ค านึงถึงประเภทของกิจกกรมและการเชื่อมโยงพ้ืนที่
ของส่วนต่างๆ เป็นแนวทางในการก าหนดรายละเอียดของพ้ืนที่โครงการ และแบ่งพ้ืนที่ในการใช้สอย
ให้มีความหลากหลายรวมไปถึง การออกแบบส่วนต่างๆ ภายในสถานศึกษาอันเนื่องมาจากสภาพ
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันเพ่ือเป็นแนวทาง ที่จะปรับใช้ในการออกแบบและ
แก้ไขปัญหาต่างๆในโครงการ ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) ซึ่งมี
สถานที่และรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 2.12.1 กรณีท่ี 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ศูนยร์ังสิต) 
  2.12.1.1 ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ วิทยาลัยไทยเทคนิค เมื่อปี พ.ศ.2505 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ
เป็น วิทยาลัยกรุงเทพ และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม พ.ศ.2527 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2527 โดยจัดการเรียนการสอน
ใน 11 คณะ รวมทั้ง วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปัจจุบัน เปิดด าเนินการสอน ใน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
กล้วยน้ าไท กรุงเทพมหานคร และศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
  2.12.1.2 การศึกษาพ้ืนที่โครงการ 
    1) การวางผัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(วิทยาเขตรังสิต)เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้ง
ในชื่อ วิทยาลัยไทยเทคนิค เมื่อปี พ.ศ.2505 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยกรุงเทพ และได้รับการยกฐานะ
ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2527 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)มีทั้งหมด 11 คณะ 
มีทางเข้าติดกับถนนสายหลักพหลโยธิน  ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
    2) รูปแบบการจัดสวนของมหาวทิยาลัยกรุงเทพ (ศูนย์รังสิต) เนื่องจากมหาลัย
กรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นั้นมีรูปแบบการโชว์ตัวอาคารและ ประติมากรรม ที่ล้ าสมัยของมหาวิทยาลัย
การจัดสวนของมหาวิทยาลัยจึงเน้นการจัดสวนแบบโมเดิร์นให้เข้ากับตัวอาคาร 
    3) ลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (ศูนย์รังสิต) นั้นมีลักษณะเด่นที่โชว์ ประติมากรรม ที่ล้ าสมัยและมีการก่อสร้างที่เน้นความ
สวยงามการจัดสวนก็เช่นเดียวกันที่จะต้องสอดคล้องกับตัวอาคารโดยเลือกการจัดสวนแบบโมเดิร์น 
เพ่ือความสวยงามภาพบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ศูนย์รังสิต) 

 
ภาพที่ 2.12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ศูนย์รังสิต) ช่วงกลางวัน 
ที่มา : https://www.glurgeek.com (2560) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2505
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2527
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2505
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2527
https://www.glurgeek.com/


 
 

32 
 

 
ภาพที่ 2.13 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ศูนยร์ังสิต) ช่วงกลางคืน 
ที่มา : https://www.manager.co.th (2560) 
 

 
ภาพที่ 2.14 ลานกิจกรรมนิเทศศาสตร์ 
ที่มา : https://campus.sanook.com (2560) 
 

 2.12.2 สรุปการประยุกต์ใช้กับโครงการ 
          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ศูนย์รังสิต) โดยดึงเอาจุดเด่นของการจัดภูมิทัศน์ที่ประยุกต์ใช้กับ
อาคารสถาปัตยกรรมอย่างลงตัว ที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงการจัดวางองค์ประกอบเส้นสายการ
ออกแบบภูมิทัศน์งาน Softscape และ Hardscape ภายในมหาวิทยาลัยและการใช้ประโยชน์ของการ
ออกแบบอย่างสมบูรณ์ 
 
 2.12.3 กรณีท่ี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
  2.12.3.1 ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2477 โดยมีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง (มธก.) มหาวิทยาลัยนี้ถือก าเนิด
มาจากความคิดริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง มหาดไทย ในขณะนั้น) 
Dome Building โดยเล็งเห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขณะนั้นมีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเพียง
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แห่งเดียว เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ.2475 ประเทศชาติ มีความ
จ าเป็นต้องมีบุคคล ที่มีความรู้ ทางกฎหมาย การปกครอง และสังคม มารับใช้ประเทศชาติโดยด่วน จึงได้
เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย วิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง พ.ศ.2476 เพ่ือเปิดสอนในวิชาแขนง
ดังกล่าว เมื่อพระราชบัญญัติผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ได้มีพิธี เปิดมหาวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2477 โดยผู้ส าเร็จ ราชการแทนพระองค์เป็นผู้กระท าพิธีเปิด และศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนม
ยงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นบุคคลส าคัญของมหาวิทยาลัยคนแรกของมหาวิทยาลัย (และเป็นบุคคลส าคัญของ
มหาวิทยาลัย คนเดียว เพราะต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ ต าแหน่ง เป็นอธิการบดี.ปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย)
  
  2.12.3.2 ลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตความโดดเด่นของ
รปูแบบสวนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จะเน้นความสวยงามและความร่มรื่น ให้ความเป็น
ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความสอดคล้องระหว่างอาคารสถาปัตยกรรมและงานภูมิทัศน์ จึงได้
ศึกษาความสวยงามการจัดวางต้นไม้ในงานภูมิทัศน์ที่ท าให้เกิดความร่มเงาและสวยงามมีการจัดท า
สวนสาธารณะขนาดย่อมภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนภายในมหาวิทยาลัย 
 

 
ภาพที่ 2.15 ทางเดินและปั่นจักรยานสวนหย่อม 
 

 
ภาพที่ 2.16 สวนนั่งพักผ่อน 
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ภาพที่ 2.17 ทางเดินเท้าและทางสัญจรจักรยาน 
 
                     2.12.4 สรุปการประยุกต์ใช้กับโครงการ 
                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ศึกษาความเหมาะสมของพรรณไม้ที่ให้ร่ม
เงาและสวยงามสะอาดตา โดย มีการจัดภูมิทัศน์ที่เน้นความร่มเงาให้แก่ผู้ใช้ในมหาวิทยาลัย และจัดการ
พ้ืนที่การใช้สอยที่เหมาะสมกับการจัดภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย  
  
              
  

 

 

 

  

          

         



 บทท่ี 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) โดยผู้ออกแบบต้อง
ทราบข้อมูลต่างๆ แล้วจึงสามารถน ามาวิเคราะห์ ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้โครงการ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาภายในพ้ืนที่โครงการได้อย่างถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และส่งผลให้โครงการนั้นสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการศึกษาข้อมูลและ
วิเคราะห์นั้นเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลระดับมหภาค และข้อมลูระดับจุลภาค ดังนี้ 
 

3.1  การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี 
 

 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : https://www.it-gateways.com (2559) 

        จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ.2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อน
ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิ์สมภารสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทย
เรียกว่า มอญใหญ่ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสาม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2202
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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โคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ 
ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ค าว่า จังหวัด แทน เมือง และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อใหม่จาก ประทุมธานี 
เป็น ปทุมธานี กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการ
ปกครองเป็น 7 อ าเภอดังเช่นปัจจุบัน (ประวัติจังหวัดปทุมธานี ส านักงานจังหวัดปทุมธานี สืบค้นจาก 
https://www2.pathumthani.go.th, 2559)  
 3.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
         จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมานเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 
องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาน 1,525.856 ตารางกิโลเมตร 
หรือ ประมาน 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทาง 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 
         ทิศเหนือ          ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี 
          ทิศตะวันออก      ติดกับจังหวัดนครนายก 
         ทิศตะวันตก        ติดกับจังหวัดนนทบุรี 
         ทิศใต้           ติดกับจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร 

 3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
         พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ า โดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัด
เขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
พ้ืนที่ในแขตลาดหลุมแก้ว กับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของ
จังหวัดหรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคก 
        โดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร 
ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อให้เกิด
ปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับพ้ืนที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้น
ประกอบไปด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมาก สามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ท าให้
ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยน้อยกว่า 
 3.1.4 สภาพภูมิอากาศ 
        พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย มีพ้ืนที่ติดต่อกับหลายจังหวัดในภาค
กลางรวมถึงจังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาสภาพอากาศของจังหวัดปทุมธานีจึงท าให้ทราบถึงสภาพ
อากาศ ดังนี้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2358
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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  3.1.4.1 อุณหภูมิ จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกางของประเทศไทย จึงท าให้จังหวัด
ปทุมธานีมีฤดูกาลถึง 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันแต่ละฤดูกาล ดังนี้ 
            เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ เดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 30.72 องศาเซลเซียส 
            เดือนที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ เดือนมกราคม เฉลี่ย 21.72 องศาเซลเซียส 

 
ภาพที่ 3.2 อุณหภูมิในช่วง พ.ศ. 2553 - 2557 
ที่มา : https://www.nso.go.th (2560) 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิที่มีผลต่อโครงการออกแบบ ค านึงถึงสภาพอากาศร้อนที่ได้
กล่าวมา โดยการออกแบบควรให้มีพ้ืนที่ร่มรื่น และค านึงถึงการดูแลรักษาพรรณไม้ที่มีอุณหภูมิสูง 
แสงแดดจัด ควรมีการให้น้ าแก่พืชพรรณไม้ในปริมาณท่ีมากข้ึน 
  3.1.4.2 ปริมาณน้ าฝน ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ าผ่านประเทศไทย 
ท าให้มีฝนชุกท่ัวไป และส่งผลท าให้ผ่านเข้ามาพ้ืนที่โครงการ 
  ปริมาณเดือนน้ าฝนสูงสุดในช่วง 5 ปี คือ เดือนกันยายน 374 มิลลิเมตร 
  ปริมาณเดือนน้ าฝนต่ าสุดในช่วง 5 ปี คือ เดือนกุมภาพันธ์ 76.2 มิลลิเมตร 

 
ภาพที่ 3.3 ปริมาณน้ าฝนในช่วงพ.ศ. 2553 - 2557 
ที่มา : https://www.nso.go.th (2560) 
  

https://www.nso.go.th/
https://www.nso.go.th/
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 จากการศึกษาปริมาณน้ าฝนปี พ.ศ.2553 - 2557 ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนของแต่ละเดือนมี
ความแตกต่างกันมาก พบว่าเดือนกันยายนปริมาณน้ าฝนสูงสุด และเดือนมีนาคมปริมาณน้ าฝนต่ าสุด 
ฝนส่วนใหญ่เกิดจากมรสุม ดังนั้นควรเลือกพืชพรรณที่มีความทนทานต่อสภาพพ้ืนที่การออกแบบ 
  3.1.4.3 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในรอบ 5 ปี คือ 67.22% ดังนั้นจึงมีผลต่อการให้น้ า
แก่พืชพรรณต่างๆ ในช่วงปีที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด อาจไม่ควรให้น้ ามากนัก แต่ปีที่มีความชื้น
สัมพัทธ์ต่ าสุด ควรให้น้ ามาก เนื่องจากมีความชื้นต่ า  
  เดือนที่มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด คือเดือนกันยายน เฉลี่ย 79% 
  เดือนที่มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด คือเดือนมกราคม เฉลี่ย 53.2% 

 
ภาพที่ 3.4 ความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงพ.ศ. 2553 - 2557 
ที่มา : https://www.nso.go.th (2560) 
 
 จากการศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ปีพ.ศ.2553 - 2557 ค่าเฉลี่ยของความชื้นสัมพัทธ์ของ แต่ละ
เดือนไม่มีความแตกต่างกันมาก พบว่า เดือนพฤศจิกายนมีความชื้นสัมพัทธ์ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 90.60 
และเดือนมกราคม มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด 58.30 ดังนั้น จึงควรค านึงถึงการเลือกใช้พืช
พรรณ ที่มีความทนทานกับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ของพ้ืนที่โครงการ (อุณหภูมิอากาศจังหวัด
ปทุมธานี สถานีอุตุนิยมวิทยา สืบค้นจาก https://www.climate.tmd.go.th, 2560) 
 3.1.5 ลักษณะดินโดยทั่วไป 

 
ภาพที่ 3.5 ชุดดินธัญบุรี  
ที่มา : https://www.ldd.go.th (2560) 

https://www.nso.go.th/
https://www.ldd.go.th/
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 เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด า มีจุดประสีน้ าตาลแก่และแดงปนเหลือง ในฤดูแล้งหน้า
ดินจะแตกระแหงเป็นร่องกว้างและลึก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงแรงจัดมาก (pH 4.0 - 5.0) 
ดินบนตอนล่างมีสีน้ าตาลปนเทาหรือเทาปนน้ าตาล มีจุดประสีเหลืองปนสีน้ าตาลและเหลืองปนแดงที่
ระดับความลึกตั้งแต่ 50 - 100 เซนติเมตร  
 สรุปชุดดินธัญบุรี เป็นดินเหนียว มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงแรงจัดมากวิธีลดความ
เป็นกรดควรใส่ปูนมาร์ลให้ทั่วพ้ืนที่ที่จะท าการปลูกพืชพรรณ เมื่อใส่แล้วคลุกเค้าให้เข้ากับดินทิ้งไว้
ประมาณ 15 วันก่อนท าการปลูกพืชพรรณภายในพ้ืนที่ หลังจากการแก้ไขสามารถการปลูกพืชพรรณ
ได้ตามปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  
แสดง : แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ภาพที่ 3.6 
สัญลักษณ์ :       ต าแหน่งพื้นท่ีโครงการ 

 

ที่มา : https://www.hotsia.com 
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3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 
 3.2.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
  3.2.1.1 ทางเข้าโครงการที่ 1 มาจากถนนพหลโยธิน สามารถเดินทางมาได้โดยรถ
โดยสารส่วนบุคคล รถตู้ประจ าทาง และรถประจ าทาง 538 และ1156 
  3.2.1.2 ทางเข้าโครงการที่ 2 มาจากถนนรังสิต - นครนายก สามารถเดินทางมาได้
โดยรถโดยส่วนบุคคล รถตู้ประจ าทาง และรถประจ าทาง 538 และ 1156  
 3.2.2 ข้อมูลสถานที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
         พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ที่ 59 หมู่ 2 ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่
โครงการทั้งหมด 125,000 ตารางเมตร หรือ 78 ไร่ 50 ตารางวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรงุภมูิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.7 
สัญลักษณ์ :               แสดงพื้นท่ีโครงการ 
                              แสดงเส้นทางการเข้าถึงโครงการ 

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

 
 

ถนนพหลโยธิน 

ถนนรังสิต-นครนายก 

https://www.maps.google.co.th/
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 3.2.3 ลักษณะพ้ืนที่โดยรอบโครงการ  
         การใช้พ้ืนที่โดยรอบโครงการ จากการส ารวจมีขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด 125,000 ตารางเมตรแบ่งเป็น
พ้ืนที่ออกแบบปรับปรุงทั้งหมด 20,450 ตารางเมตร 
  3.2.3.1 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 305 
   ทิศใต้  ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
   ทิศตะวันออก ติดกับโรงงานไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด 
   ทิศตะวันตก ติดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ตารางท่ี 3.1  การวิเคราะห์พ้ืนที่ติดกับโครงการ 

ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

 

 
 

ทิศเหนือ : ติดกับถนนรังสิต - นครนายก ทาง
หลวงหมายเลข 305 เป็นถนนสายหลักท่ีมีการ
สัญจรตลอดทั้งวัน ได้รับแดดจัดทั้งวันและฝุ่น
ละออง ควันรถ 
สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ : เนื่องจากพ้ืนที่ติด
กับทางสัญจรหลัก ควรปลูกไม้ปิดบังสายตาและ
ลดฝุ่นละออง 

 

 
 

ทิศใต้ : ติดกับพ้ืนที่รกร้างข้างหลังโครงการ เป็นที่
โล่งแจ้งได้รับแสงทั้งวัน 
 
สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ : บริเวณนี้เป็นพื้นที่
โล่งควรปิดกั้นสายตา 

 

 
 

ทิศตะวันออก : ติดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี
ก าแพงแบ่งขอบเขต 
 
สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ : ควรปลูกไม้ริม
ก าแพงเพ่ือปิดกั้นสายตา 
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ตารางที่ 3.1  การวิเคราะห์พ้ืนที่ติดกับโครงการ (ต่อ) 

ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

 

 
 

ทิศตะวันตก : ติดกับโรงงานไทยซูซูกิมอเตอร์
จ ากัด มีเสียงรบกวนจากโรงงาน ได้รับแสงแดด
จัดตลอดทั้งวัน 
 
สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ : ควรปลูกไม้ยืนต้น
เพ่ือให้ร่มเงา และปลูกไม้ปิดกั้นสายตา 

 
 3.2.4 ลักษณะสถาปัตยกรรมเดิม 

        พ้ืนที่บริเวณภายในโครงการนั้นปัจจุบันมีการใช้งานอยู่แล้ว ซึ่งภายในประกอบด้วย 
อาคาร หอพระ อาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2 และอาคารหอสุมดประวัติรุ่งเรือง และส่วนพ้ืนที่
โภชนาการ ห้องพยาบาล หอพักนักศึกษา ป้อมยาม  

3.2.4.1 อาคาร 1 ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นอาคารแบบ 6 ชั้น บริเวณชั้นล่างของ
อาคารเป็นส่วนธุรการติดต่อของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป และ ชั้น 2 เป็นห้องเรียนของของนักศึกษา
รวมไปถึงเป็นห้องพักครู ชั้น 3 เป็นชั้นห้องเรียนนักศึกษา ชั้น 4 เป็นชั้นห้องเรียนนักศึกษา ชั้น 5 เป็น
ชั้นห้องเรียนนักศึกษา ชั้น 6 เป็นชั้นห้องเรียนนักศึกษา อาคารนี้จะติดกับพ้ืนที่ออกแบบใหม่ Zone B 
ตัวอาคารอยู่บริเวณด้านข้างของพ้ืนที่ออกแบบ เป็นอาคารเรียนรวมของนักศึกษา จึงสามารถเข้าใช้
พ้ืนที่ได้ง่ายและสะดวกสบาย โดยนักศึกษาจะเข้ามาพักผ่อนในพ้ืนที่ออกแบบ พบปะพูดคุยและ
พักผ่อนหลังจากเรียนเสร็จหรือระหว่างรอขึ้นเรียน และยังท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆในพ้ืนที่ได้ ซึ่ง
ในส่วนนี้จะเป็นสวนที่เหมาะส าหรับการพักผ่อนอย่างมาหลังจากเลิกเรียนหรือรอข้ึนเรียนและอาคาร 1 
เป็นอาคารที่มีอาจารย์และนักศึกษาใช้บริการอยู่ตลอด รวมไปถึงผู้เข้ามาติดต่อสอบถามกับทาง
มหาวิทยาลัย 

 

 
ภาพที่ 3.8 อาคาร 1  
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  3.2.4.2 อาคาร 2  ลักษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร 6 ชั้น ตัวอาคารอยู่ใกล้กับ
บริเวณอาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง และพ้ืนที่ออกแบบใหม่ Zone A  นักศึกษาที่มาเรียนหรือมา
อาคาร 2 สามารถใช้พ้ืนที่ Zone A ได้อย่างสะดวก โดยบริเวณอาคาร 2 บริเวณชั้นล่างมีห้องไว้
ส าหรับนักศึกษาติดต่อสอบถามและมีห้องประชุมไว้ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาใช้งาน และชั้น 2 - 5 
เป็นชั้นเรียนของนักศึกษา   

                    
ภาพที่ 3.9 อาคาร 2 
 
  3.2.4.3 อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ลักษณะแนวสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร 6 ชั้น 
ตัวอาคารอยู่ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 บริเวณชั้นล่างเป็นบริเวณห้องสมุดให้ส าหรับนักศึกษา
และอาจารย์ทีม่าท างานหรืออ่านหนังสือหาความรู้ในเวลาว่างจากการเรียน  

 
ภาพที่ 3.10 อาคารหอสมุด 
 
  3.2.4.5 อาคารหอพระ ลักษณะแนวสถาปัตยกรรมอาคารชั้นเดียว ไว้ส าหรับอาจารย์
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าออกพ้ืนที่ได้สักการะ เพ่ือความเป็นศิริมงคลทุกครั้งที่เดินทางเข้าและเดินทาง
ออก พ้ืนที่ติดกับ Zone A พ้ืนที่ออกแบบใหม ่ 

 
ภาพที่ 3.11 วิหารพระ  
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 3.2.5 พืชพรรณเดิมภายในมหาวิทยาลัย 
         ภายในโครงการนั้นมีพรรณไม้เดิมตกแต่งอยู่บ้างแล้วแต่ด้วยระยะเวลานานต้นไม้จึงมี
ความเสื่อมโทรมเป็นบางจุด บางจุดมีการดูแลอยู่ตลอด แต่ด้วยระยะเวลาที่นานของการมีพรรณไม้เดิม
อยู่จึงท าให้ขาดความแปลกใหม่หรือความสวยงาม ซึ่งแสดงต าแหน่งพรรณไม้เดิม (ดังภาพท่ี 3.11)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรงุภมูิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  
แสดง : ต าแหน่งพรรณไม้ต่างๆภายในโครงการ ภาพที่ 3.12 

 
 
 
 

สัญลักษณ์ :       แสดงต าแหน่งของพรรณไม้ 

 
 
 

กระถินณรงค์
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ตารางท่ี 3.2 แสดงพืชพรรณเดิมในมหาวิทยาลัย 

ชื่อพรรณไม้ ภาพประกอบ ลักษณะทั่วไป ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์ 

คริสติน่า  
 

 
 

เป็นไม้ทรงพุ่มขนาด
กลาง ชอบอยู่กลางแจ้ง 
เมื่อโตเต็มที่สามารถโต
เร็วสูงสุดได้ถึง 9 - 10 
เมตร 

นิยมปลูกไว้กลางแจ้ง ปลูก
เป็นฉากก้ัน 
 
 
 

เลี่ยน  
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไม้ยืนต้นขนาด
กลาง  ดอกขนาดเล็ก 
กลีบเรียวยาวสีม่วง 

นิยมปลูกไว้กลางแจ้ง 

อโศกอินเดีย  
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไม้ยืนต้นสูง มี
ลักษณะเป็นไม้ไม่ผลัดใบ 
ทรงพุ่มเป็นรูปปิรามิด
แคบ ๆ  

นิยมปลูกไว้กลางแจ้ง ริม
ถนนทางเดิน 

กระถินณรงค์  
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไม้ที่มีขนาดเล็กถึง
ขนาดกลางมีความสูง 8 
เมตร ดอกมีสีเหลือง
กลิ่นหอม 

นิยมปลูกกลางแจ้ง ริมน้ า 

กร่าง  
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 
ล าต้นตรงขึ้นเป็น
พูพอน แตกกิ่ง 

เป็นไม้มงคลในพุทธประวัติ 
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ตารางที่ 3.2 แสดงพืชพรรณเดิมในมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ชื่อพืชพรรณ ภาพประกอบ ลักษณะทั่วไป ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์ 

พญาสัตบรรณ 
 
 
 
 

 เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 
มีความสูง 12 - 20 
เมตร 

ปลูกให้ร่มเงา ลานจอด
รถ ริมถนน 

ยี่โถ  
 
 
 
 

เป็นไม้พุ่มสูง เปลือก
ของล าต้นมีสีเทาเรียบ 

นิยมปลูกไว้เพ่ือประดับ
ตกแต่ง 

ทองกวาว  เป็นไม้ยืนต้นขนาด
กลางในวงศ์ถั่ว เรือน
ยอดเป็นพุ่มกลมทึบ 

นิยมปลูกเป็นไม้มงคล 
นิยมปลูกตามบ้าน 

มะฮอกกานี  ล าต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
กว่า 3 - 4 เมตร ดอกมีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง  
8 มิลลิเมตร 

นิยมปลูกเป็นแนว 

แปรงล้างขวด  เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ  
3 - 10 เมตร ต้นและ
ใบคล้ายหลิว 

นิยมปลูกประดับ ลาน
จอดรถ 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงพืชพรรณเดิมในมหาวิทยาลัย (ต่อ)  

ชื่อพืชพรรณ ภาพประกอบ ลักษณะทั่วไป ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

เสม็ด 
 
 
 
 

 เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ยอด
เป็นพุ่มกลม ใบอ่อนสี
แดง 

นิยมปลูกในร่มเงา 

สะเดา  
 
 
 
 

เป็นไม้ยืนต้น เจริญได้ดี
ในที่แล้ง 

นิยมปลูกประดับริม
ทาง 

  
 จากการส ารวจพืชพรรณเดิมภายในโครงการ สรุปคือ พืชพรรณเดิมที่อยู่ในพ้ืนที่การออกแบบ
จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่อาทิ เช่น แปรงล้างขวด กระถินณรงค์ มีสภาพเสื่อมโทรมและมีการจัด
วางไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงจะมีการขุดรื้อถอนออกจากสถานที่เดิม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) 
แสดง : แผนผังแสดงสภาพภูมิอากาศของโครงการ ภาพที่ 3.13 

 
 

สัญลักษณ์ :                                 แดดทั้งวัน 
                              แดดร าไร 
 
 
  
 สรุปผลได้ว่า ทางทิศตะวันตกจะได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน และได้รับลมร้อนช่วงเดือน 
มีนาคม – มิถุนายน จึงต้องมีการเลือกใช้พืชพรรณที่เป็นไม้ยืนต้น เพ่ือให้ร่มเงาในพ้ืนที่และช่วยลด  
ลมร้อนที่พัดผ่าน ทางทิศตะวันออกจะได้รับแสงแดดในช่วงเช้า และได้รับลมเย็นช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ 
การเลือกใช้พรรณไม้ไม่ควรเลือกพรรณไม้ที่ชอบแสงแดดจัด 
 

  

ลมร้อนทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ช่วงมีนาคม-มิถุนายน 

ลมเย็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ์

ลมในพ้ืนท่ี 
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 3.2.6 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคในพื้นที่ 
  3.2.6.1 ระบบไฟฟ้าพ้ืนที่โครงการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอธัญบุรี โดยพ้ืนที่
โครงการได้ใช้แนวสายไฟไปยังอาคารต่างๆในมหาวิทยาลัย ในการออกแบบจึงควรจะมีการค านึงของ
ความสูงของพืชพรรณ เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย 

 
ภาพที่ 3.14 ระบบไฟฟ้า 
 
 ระบบระบายน้ าและบ่อพักน้ าของภายในมหาวิทยาลัยในบ่อพักน้ านี้คือจุดรับน้ าภายใน
มหาวิทยาลัยและน้ าในบ่อพักนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆได้เช่นการรดน้ าต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย 

 

ภาพที่ 3.15 ระบบระบายน้ า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  
แสดง : แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ภาพที่ 3.16 
สัญลักษณ์ :                          ระบบไฟฟ้า       

             ระบบระบายน้ า 
 
 
 

 

 

 

 

บ่อพักน้ า 

มิเตอร์ไฟฟ้า 
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 3.2.7 ทัศนียภาพโครงการ 
  3.2.7.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 
            1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือ ลักษณะมุมมองแบบ Open View เป็น
พ้ืนที่ใกล้ถึงด้านในสุดของพ้ืนที่โครงการโดยการมองเห็นจะเห็นทั้งหมดของภายในพ้ืนที่โครงการหาก
มองจากด้านนอกโครงการด้านในโครงการ 

 
ภาพที่ 3.17 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในด้านทิศเหนือ 
 
            2) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้ ลักษณะแบบ Open View เป็นมุมมองด้านหน้า
ของรั้วมหาวิทยาลัยด้านใน ซึ่งพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ดินถมว่างเปล่าในส่วนนี้ยังไม่มีการออกแบบภูมิทัศน์ 

 

ภาพที่ 3.18 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในด้านทิศใต ้
 
           3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก ลักษณะมุมมองแบบ Window View เป็น
มุมมองเปิดโล่งมองจากด้านก าแพงของพ้ืนที่โครงการมองมาจะเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่า บริเวณพ้ืนที่เป็นที่โล่งแจ้ง
ยังไม่มีการออกแบบภูมิทัศน์ควรมีการปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีเกิดกิจกรรมแก่ผู้ใช้โครงการ 
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ภาพที่ 3.19 มุมมองภายนอกสู่ภายในโครงการทิศตะวันออก 
             
   4) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก ลักษณะมุมมองแบบ Window View 
เป็นมุมมองที่มองจากบริเวณด้นข้างก าแพงของมหาวิทยาลัย มองเข้ามาจะเป็นพ้ืนที่โล่งที่มีต้นไม้เดิมและ
หญ้าขึ้นปกคลุมไม่เป็นลวดลายที่สวยงาม 

 
ภาพที่ 3.20 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  ( วิทยาเขตรังสิต)  
แสดง : มุมมองทัศนียภาพภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ ภาพที่ 3.21 
สัญลักษณ์ :                         
                                           ทิศทางมุมมอง 
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  3.2.9.2 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ 
            1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือ ลักษณะมุมมองแบบ Open View เป็น
มุมมองด้านหลังของมหาวิทยาลัย ติดกับสนามฟุตบอล 

 
ภาพที่ 3.22 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการด้านทิศเหนือ 
           
   2) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้ ลักษณะมุมมองแบบ Open View เป็น
มุมมองที่ติดกับพ้ืนที่ว่าเปล่าภายนอกของพ้ืนที่  

 
ภาพที่ 3.23 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการด้านทิศใต้ 
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   3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก ลักษณะมุมมองแบบ Open View 
เป็นมุมมองที่ติดกับก าแพงที่มีการปลูกต้นไม้เดิมอยู่เพ่ือปิดกั้นสายตา 

 
ภาพที่ 3.24 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันออก 
           
   4) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก ลักษณะมุมมองแบบ Open View 
เป็นมุมมองเมื่อมองจากพ้ืนที่ออกแบบไปจะเห็นเป็นก าแพงของมหาวิทยาลัย  

 
ภาพที่ 3.25 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรงุภมูิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  ( วิทยาเขตรังสิต)  
แสดง : มุมมองทัศนียภาพภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ  ภาพที่ 3.26  
สัญลักษณ์ :   
                                       ทิศทางมุมมอง 
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  3.2.10 แสดงการแบ่งพ้ืนที่โครงการตามการใช้สอยปัจจุบัน 
                    พ้ืนที่โครงการมีจุดที่ต้องออกแบบ 3 จุด เพ่ือใช้ในการออกแบบแต่ละโซน

เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ จึงได้ท าการออกแบบศึกษาพ้ืนที่แต่ละจุดเพ่ือท าการออกแบบดังนี้  จึงได้
แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ Zone A, B, C ตามล าดับ 

 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  ( วิทยาเขตรังสิต)  
แสดง : การแบ่งพ้ืนที่โครงการตามการใช้สอยปัจจุบัน ภาพที่ 3.27 

 
 
 

สัญลักษณ์ :                                   
                   Zone A        Zone B          Zone C           
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  3.2.11 สรุปข้อมูลด้านพ้ืนที่ 
                           เนื่องจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต มีพ้ืนที่ที่ออกแบบอยู่คน
จะจุดในพ้ืนที่ จึงต้องท าการแบ่งโซนเพ่ือใช้ง่ายต่อการวิเคราะห์ในแต่ละจุดอย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียด 
(ดังตารางที่ 3.3)  
ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพ้ืนที่ตามโซนต่างๆ   

Zone                                                            ลกัษณะพ้ืนที่ 
พื้นที่ Zone A                             

  

     
  

                                  

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พ้ืนที่ Zone A มี
ขนาดพ้ืนที่  3 ,825 ตารางเมตร อยู่ทางทิศ
ตะวันตกเป็น พ้ืนที่ ติดกับบริษัทไทยซูซู กิ
มอเตอร์ จ ากัด 
ทางทิศเหนือติดกับอาคารเรียนทิศใต้ติดกับ
ทางเข้ามหาวิทยาลัยทิศตะวันออกติดกับถนน
หลักในมหาวิทยาลัย    
ลักษณะพื้นที่ : เป็นพ้ืนที่ดินถามว่างเปล่าอยู่

ติดกับวิหารพระและอาคารเรียนเป็นพ้ืนที่ว่าง  

เปล่าไม่มีการก่อสร้างเดิมไว้มีเพียงวัชพืชที่ข้ึน  

ปกคลุมจะได้รับแดดเต็มวัน 

มุมมอง : สามารถมองได ้2 มุม ทิศตะวันออก 
และทิศใต้ 
ปัญหาและข้อจ ากัด : เนื่องจากพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่
ที่ไม่มีการใช้โครงการเพราะเป็นที่ถมดินใหม่  
ข้อเสนอแนะ : จึงต้องท าการออกแบบเพ่ือ
เพ่ิมความน่าสนใจเพราะอยู่ติดกับวิหารพระที่
ติดกับทางเข้ารั้วมหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพ้ืนที่ตามโซนต่างๆ (ต่อ) 

พื้นที่ Zone B  

 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พ้ืนที่ Zone B มีขนาด
ว่างเปล่าพ้ืนที่ 1,000 ตารางเมตร อยู่ตรงกลาง
ลักษณะพ้ืนที่ : เป็นพ้ืนที่ที่มีต้นไม้และวัชพืชปก 
คุลมได้รับแสงทั้งวันมีลมพัดผ่านทางทิศตะออก
เฉียงเหนือ 
 
มุมมอง : สามารถมองได้อย่างสวยงาม 2 มุมคือ
มุมทิศเหนือและทิศตะวันออก 
ปัญหาและข้อจ ากัด : เป็นพ้ืนที่ที่ติดกับอาคาร 
เรียนหนึ่งและโรงอาหารภายในอาคารจึงมีผู้ใช้
โครงการเยอะแต่ไม่มีมุมสวนพักผ่อนเพราะพ้ืนที่ 
โครงการพ้ืนที่อยู่ติดกับอาคารเรียนหนึ่ง หันหน้า
ทางทิศเหนือ 
 
ข้อเสนอแนะ : ควรมีการออกแบบปรับปรุงให้มี
พ้ืนที่การใช้งานให้ตรงกับพ้ืนที่  โดยการปลูก
พรรณไม้และท่ีนั่งพักผ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

Zone ลักษณะพ้ืนที่โครงการ 
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ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพ้ืนที่ตามโซนต่างๆ (ต่อ) 

Zone ลักษณะพ้ืนที่ 

พื้นที่ Zone C 

 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พ้ืนที่ Zone C มีขนาด
พ้ืนที่ 15,625 ตารางเมตรอยู่ตรงกลางของพ้ืนที่
โครงการทิศเหนือติดกับสนามฟุตบอลภายใน
พ้ืนที่โครงการ ทิศตะวันออกติดกับถนนเส้นหลัก
ของโครงการ 
 
มุมมอง : สามารถมองได้3มุม คือ มุมทางทิศ
เหนือทิศตะวันออกและทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ 
 
ปัญหาและข้อจ ากัด : พ้ืนที่เดิมมีต้นไม้อยู่เดิม
น้อยและพ้ืนหญ้าเสียหายอันเนื่องจากไม่มีการใช้
งานจากโซนนี้ พ้ืนที่จึงมีความว่างเปล่าและไม่
สวยงาม  
 
ข้อเสนอแนะ : ควรออกแบบปรับปรุงให้เกิด
ประโยชน์ทางการพักผ่อน เช่น ออกก าลังกาย 
โดยการเพ่ิมเครื่องออกก าลังกายเข้าภายในพ้ืนที่
จะได้มีกิจกรรมที่จะท าเพ่ิมมากข้ึน  
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3.3  รายละเอียดผู้ใช้โครงการ 
        ในโครงการออกแบบปรับรุงมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  จึงต้องศึกษาความ
ต้องการของผู้ที่ใช้พื้นที่โครงการ การออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่โครงการต้องมีความสอดคล้องโดยตรงกับ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับสถานศึกษา จึงได้ท าการศึกษาผู้ใช้โครงการโดยการท าแบบสอบถามข้อมูล
ต่างๆอถึงความต้องการและกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้โครงการ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้ตาม
ความจริง โดยการศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้   
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม  
  1.1 เพศ  
  1.2 อาชีพ  
  1.3 อายุ  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) 
  2.1 ช่วงเวลาในการใช้พ้ืนที่ 
  2.2 ท่านเดินทางมามหาวิทยาลัยวันไหนบ้างต่อสัปดาห์ 
  2.3 กิจกรรมที่ท าภายในมหาวิทยาลัย 
 ตอนที่ 3 แนวทางการออกแบบปรับปรุงมหาวิทยาลัย 
  3.1 กิจกรรมนันทนาการในมหาวิทยาลัย 
  3.2 สิ่งอ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย 
  3.3 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
 
ตารางท่ี 3.4  จ านวนแบบสอบถามของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

*หมายเหตุ ช่วงเวลาที่ใช้บางคนใช้ทั้งเช้า กลางวันและเย็น  
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สรุป จากการศึกษาหลักสูตรจึงสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่า สาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) มีความทันสมัยและความเป็นเทคโนโลยีที่เป็นสากล จึงมาเป็นบทสรุป
ทางกระบวนการความคิดการออกแบบเพ่ือตรงกับเป้าหมายพื้นที่เพ่ือดึงความเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ความเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) โดยรูปแบบของกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับ
ผู้ใช้โครงการภายในพ้ืนที่รวมไปถึงการออกแบบเลือกใช้พรรณไม้และวัสดุตกแต่ง 
  
3.4  การพัฒนาพื้นที่ 
ตารางท่ี 3.5 สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

ล าดับ กิจกรรม ด้านบรรยากาศ ภาพกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

1 พ้ืนที่ส่วนบริการ  
(Zone A ) มีขนาดพื้นที่
3 ,825  ตารางเมตร  
- พ้ืนที่ พักผ่อน  
- พ้ืนที่ส่วนโชว์  
- พ้ืนที่ ให้ร่มเงาและ
พักผ่อน  

เ นื ่อ ง จ าก พื ้นที ่ท า ง เ ข ้า ออก
และอาคารเรียน บริเวณพื้นที่
Zone A เป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีร่ม
เงาใดๆ 
- ควรปลูกพรรณไม้ที่ ให้ร่ม
เงา  
- มี พ้ืนที่ ใช้สอยและมีความ
สวยงามเพ่ือดึงดูดให้ พ้ืนที่
สวยงามและน่าสนใจ  
 

 

 
 

 

2 พ้ืนที่ส่วนบริการ  
(Zone B)มีขนาดพื้นที่
1,000 ตางรางเมตร  
- พ้ืนที่ ให้ร่มเงาพักผ่อน
หลังจากเรียนเสร็จหรือ
ที่พักผ่อนก่อนขึ้นเรียน
และผู้ผ่านไปผ่านมา
ชั่วคราว  

เ นื ่อ ง จ าก พื้นที ่ท า ง เ ข้า ออก
แ ล ะ อ า ค า ร เ ร ีย น  บ ร ิ เ ว ณ
พ้ืนที่ Zone B 
- ควรเลือกใช้พรรณไม้ที่ เ พิ่ม
ความสวยงาม  
- ใช้วัสดุตกแต่งให้ตอบโจทย์
ก ับ ผู ้ ใ ช ้ง า น  ใ น เ ว ล า ว ่า ง ที่
ผู้ ใช้งานมาใช้ พ้ืนที่  
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ตารางท่ี 3.5 สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม ด้านบรรยากาศ ภาพกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน 

3 พ้ืนที่ส่วนบริการ  
(Zone C) มีขนาด 
พ้ืนที่ 15,625 ตางรางเมตร 
- พ้ืนที่พักผ่อน 
- พ้ืนที่ออกก าลังกาย 
- พ้ืนที่กิจกรรม 

เนื่ อ งจาก พ้ืนที่ ใ กล้ กับสนาม
ฟุตบอลซึ่ ง เป็ นที่ ส าหรับการ
พักผ่อนออกก าลังกายโดยพ้ืนที่
Zone เป็นพื้นทีว่่างเปล่า 
- พ้ืนที่ออกก าลั งกายให้ผู้ ใช้
โครงการได้ พักผ่อน  

 

 
 

 
 

 
3.5  การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ (Site Relation) 
ตารางท่ี 3.6 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remarks 

Zone A มีเนื้อที่ 
3 ,825 ตารางเมตร  
อยู่ด้านหน้า พื้นที่เป็น
ดินถม เป็นพื้นที่
ระหว่างวิหารพระกับ
ตัวอาคารเรียน 2 จะ
โดนแสงแดดตลอดทั้ง
วัน ลมพัดผ่านทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ มีไม้
ยืนต้นบางส่วน 

พ้ืนที่ออกแบบอยู่ใกล้
ป้อมยามเป็นพื้นที่ว่าง
เปล่า ท าการออกแบบ
ให้เป็นสถานที่ใช้ท า
กิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่
คณะภายในพ้ืนที่และ
ยังใช้เป็นสถานที่นั่ง
พักผ่อนของนักศึกษา
ที่มาใช้อาคารเรียน 
โดยเน้นให้ร่มเงา 

พ้ืนที่ Zone A มีเนื้อที่
3,825 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย 
1. พ้ืนที่ว่างเปล่า 

เนื่องจากพ้ืนที่เป็น
ที่ว่างเปล่ายังไม่มี
การออกแบบใดๆ
แล้วอยู่จุดที่คน 
เข้า - ออก
มหาวิทยาลัยต้อง
เห็นทุกครั้ง 
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ตารางท่ี 3.6 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ (ต่อ) 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remarks 

Zone B มีเนื้อที่ประมาณ 
1,000 ตางรางเมตร 
เป็นพ้ืนที่ส่วนกลางของ
พ้ืนที่ออกแบบ 

พ้ืนที่อยู่ติดกับ 
อาคารเรียนจะมี
อาจารย์นักศึกษา
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยมาท าการ
เรียนการสอนในแต่ละ
วัน การออกแบบจะ
เลือกวัสดุตกแต่งที่ให้
ความสบายในการ
พักผ่อนและพรรณไม้ที่
ให้ความร่มเงา 

พ้ืนที่ Zone B มีเนื้อที่
1,000 ตางรางเมตร 
- พ้ืนที่ว่างเปล่า 

เนื่องจากพ้ืนที่ติด
กับตัวอาคารเรียน
ที่มีปริมาณการเข้า
ใช้พื้นที่มาก แต่
สภาพพ้ืนที่มี
สภาพแวดล้อมที่ไม่
สวยงาม จึงจะท า
การออกแบบให้
พ้ืนที่เดิมเป็น
สถานที่พักผ่อน
และเพ่ิมความร่ม
เงาให้กับสถานที่ 

Zone C มีเนื้อที่
ประมาณ 15,625  
ตางรางเมตร เป็นพื้นที่
ส่วนท้ายของการ
ออกแบบ โดยภายใน
พ้ืนที่มีบ่อน้ าที่ถูกทิ้ง
ไม่ให้เกิดประโยชน์ 

พ้ืนที่ทางทิศใต้ติดกับ
อาคารเรียน บุคคล
ภายในพ้ืนที่สามารถ
เข้ามาใช้บริเวณพ้ืนที่ได้
จึงออกแบบเป็นลาน
กิจกรรมนันทนาการ
พ้ืนที่ร่มเงา และทาง
ทิศเหนือของพื้นที่ติด
กับสนามกีฬาส่วนมาก
จะเป็นบุคคลภายนอก
ที่จะเข้ามาใช้พ้ืนที่
บริเวณนี้จึงออกแบบให้
มีการเพ่ิมเครื่องออก
ก าลังกายเข้าภายใน
พ้ืนที่ 

พ้ืนที่ Zone C 15,625  มี
เนื้อท่ีตางรางเมตร 
- พ้ืนที่ว่างเปล่า 
- มีบ่อน้ า 

พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ว่าง
เปล่าและไม่มี
พรรณไม้เดิมและ
การก่อสร้างเดิมแต่
อย่างใด การ
ออกแบบเลือก
พรรณไม้และวัสดุ
ตกแต่งต้อง
สอดคล้องและท า
ให้เกิดประสิทธิผล
ต่อพ้ืนที่โครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  
แสดง : Bubble Diagram ภาพที่ 3.28 
สัญลักษณ์ :     
   
         
    Zone A         Zone B         Zone C          ทางสัญจรหลัก      ตัวอาคาร     ความสัมพันธ ์        
                                                                                                              ระหว่างพื้นที 

                

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  
แสดง :  Site Relation ภาพที่ 3.29 
สัญลักษณ์ :  
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ผลงานการออกแบบแผนประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 

4.1  ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.5 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Systhesis) 
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ภาพที่ 4.6 แนวควำมคิดในกำรออกแบบ (Main Concept) 
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ภาพที่ 4.7 ผังแม่แบบ (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.8 ไฟสนำม (Lighting Plan) 
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ภาพที่ 4.9 Perspective Lighting 
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ภาพที่ 4.10 Detail Zone A 

 

 



77 
 

 
ภาพที่ 4.11 Detail Zone B 
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ภาพที่ 4.12 Detail Zone C 
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ภาพที่ 4.13 แบบขยำยสิ่งก่อสร้ำง (Detail Construction) 
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ภาพที่ 4.14 Existing  
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ภาพที่ 4.15 Existing 

 

 



4.2  การประมาณงานภูมิทัศน์ 
 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ และพืชพรรณโครงการออกแบบภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) 
ตารางท่ี 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ Zone A 

ล าดับ รายการ 

อัตราต่อหน่วย 

เป็นเงิน (บาท) ปริมาณ ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรง (บาท) 

ปริมาณ หน่วย ราคา เป็นเงิน ราคา เป็นเงิน 

 Heardscape 
1 เสาโรมัน 6 ท่อน 2,500.00 15,000.00 250.00 1,500.00          16,500.00  

 

ท่อเหล็กกลมขนาด 2 นิ้ว  12 ท่อน 791.00 9,492.00 217.00 2,604.00          12,096.00  

 หลังคาโพลคีาบอเนต 209.45 ตร.ม. 216.00 45,241.00 50.00 10,800.00          56,041.00  
2 พื้นคอนกรีต คสล  1,136.90 ตร.ม. 550.00 625,295.00 100.00 113,690.00         738,985.00  

 ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป  WM ขนาด  Ø 6 มม. @0.20 1,136.90 ตร.ม. 48.00 54,571.00 5.00 5,684.50           60,255.50  

 ทรายหยาบบรองพื้น 0.50 ม. 1,136.90 ตร.ม. 360.00 409,284.00 91.00 103,457.90         512,741.90  

3 งานพ้ืนบล็อคปูหญ้า ขนาด 25x40x8 ซม.  1796.97 ตร.ม. 27.00 48518.19 27.00 48,518.19          97,036.38  

 
ทรายหยาบบรองพื้น 0.50 ม.  1796.97 ลบ.ม. 360.00 646909.2 91.00 163,524.27         810,433.47  

4 ไฟสนามยี่ห้อ CRLightng รุ่น  (โคมไฟสนามตะกร้อ) 14 ตัว 1,600.00 22,400.00 100.00 1,400.00           23,800.00  

5 เก้าอี้ไม้เต็งเหล็กหล่อ BKK CO33 10 ตัว 8,243.00 82,430.00 100.00 1,000.00           83,430.00  
  รวมเป็นเงิน                  2,411,319.25  
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ตารางท่ี 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ Zone A (ต่อ)  

ล าดับ รายการ 

อัตราต่อหน่วย 

เป็นเงิน (บาท)  ปริมาณ ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรง (บาท) 

ปริมาณ หน่วย ราคา เป็นเงิน ราคา เป็นเงิน 

Softscape 
1 ชัยพฤกษ์ สูง 6 ม. หน้า 6  14 ต้น 8,000.00 112,000.00 950.00 13,300.00 125,300.00 
2 หนวดปลาหมึกแคระ 160 ต้น 75.00 12,000.00 7.50 1,200.00 13,200.00 

3 ชาฮ๊กเกี้ยน สูง 0.50 ม. 92.35 ตร.ม. 35.00 3,232.25 3.50 323.23 3,555.48 
4 หญ้านวลน้อย 6337.73 ตร.ม. 38.00 240,833.74 38.00 240,833.74 481,667.48 
5 ทรายปรับระดับ 6337.73 ตร.ม. 360.00 2,281,582.80 91.00 576,733.43 2,858,316.23 
6 ดินปลูก  57.7 ลบ.ม. 450.00 25,965.00 100.00 5,770.00 31,735.00 
7 ไม้ค้ ายัน 42 ท่อน 50.00 2,100.00 18.00 756.00 2,856.00 

  รวมเป็นเงิน             3,516,630.19 
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ตารางท่ี 4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ Zone B  

ล าดับ รายการ 

อัตราต่อหน่วย 

เป็นเงิน (บาท)  ปริมาณ ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรง (บาท) 

ปริมาณ หน่วย ราคา เป็นเงิน ราคา เป็นเงิน 

Heardscape 

1 เก้าอี้สนาม VILANN รุ่น B – AR - 10 14 ตัว 6,500.00 91,000.00 100.00 1,400.00 92,400.00 

2 ม้านั่งสนามรุ่น ECOWOOD  26 ตัว 5,900.00 153,400.00 100.00 2,600.00 156,000.00 

3 โต๊ะไม้เต็งขาไขว้ 6 ตัว 6,490.00 38,940.00 100.00 600.00 39,540.00 

4 ไฟทางเดิน XG5205 (โฮมโปร) 20 ตัว 1,090.00 21,800.00 100.00 2,000.00 23,800.00 

5 ไฟสนามยี่ห้อCRLightng รุ่น (โคมไฟสนามตะกร้อ) 6 ตัว 1,600.00 9,600.00 100.00 600.00 10,200.00 

6 พื้นคอนกรีต คสล.  630.12 ตร.ม. 550.00 346,566.00 100.00 63,012.00 409,578.00 

  ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป WM ขนาด  Ø 6 มม. @0.20 630.12 ตร.ม. 48.00 30,245.76 5.00 3,150.60 33,396.36 

  ทรายหยาบบรองพื้น 0.50 ม. 630.12 ตร.ม. 360.00 226,843.20 91.00 57,340.92 284,184.12 

  รวมเป็นเงิน             1,049,098.48 
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ตารางท่ี 4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ Zone B (ต่อ)  

ล าดับ รายการ 

อัตราต่อหน่วย 

เป็นเงิน (บาท)  ปริมาณ ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรง (บาท) 

ปริมาณ หน่วย ราคา เป็นเงิน ราคา เป็นเงิน 

Softscape 
1 โมก สูง 2 ม. 21 ต้น 100.00 2,100.00 80.00 1,680.00 3,780.00 

2 จิกน้ า  9 ต้น 15,000.00 135,000.00 1,500.00 13,500.00 148,500.00 

3 ชาฮ๊กเกี้ยน  69.39 ตร.ม. 35.00 2,428.65 3.50 242.87 2,671.52 

4 หญ้านวลน้อย 1941.53 ตร.ม. 38.00 73,778.14 38.00 73,778.14 147,556.28 

5 ทรายปรับระดับ 1941.53 ตร.ม. 360.00 737,781.00 91.00 176,679.23 914,460.23 

6 ดินปลูก 39.817 ลบ.ม. 450.00 17,917.65 100.00 3,981.70 21,899.35 

7 ไม้ค้ ายัน 27 ท่อน 50.00 1,350.00 18.00 486.00 1,836.00 

  รวมเป็นเงิน         1,240,703.38 
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ตารางท่ี 4.3 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ Zone C   

ล าดับ รายการ 

อัตราต่อหน่วย 

เป็นเงิน (บาท)  ปริมาณ ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรง (บาท) 

ปริมาณ หน่วย ราคา เป็นเงิน ราคา เป็นเงิน 

Heartscape 

1 เก้าอี้ไม้เต็งเหล็กหล่อ BKK - G033 24 ตัว 8,243.00 197,832.00 100.00 2,400.00 200,232.00 
2 ม้านั่งสนามรุ่น ECOWOOD 10 ตัว 5,900.00 59,000.00 100.00 1,000.00 60,000.00 
3 งานพ้ืนบล็อกปลูกหญ้าขนาด 25 x 40 x 8 ซม. 1249.41 ตร.ม. 27.00 33,734.00 27.00 33,734.00 67,468.00 

 
ทรายหยาบรองพื้น 0.50 ม.  1249.41 ลบ.ม. 360.00 449,787.60 91.00 113,696.31 563,483.91 

4 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 26 ตัว 5,200.00 135,200.00 100.00 2,600.00 137,800.00 
5 ไฟสนามยี่ห้อ CRLightng รุ่น (โคมไฟสนาม

ตะกร้อ) 
32 ตัว 1,600.00 51,200.00 200.00 6,400.00 57,600.00 

6 พื้นคอนกรีต คสล.  1579.36 ตร.ม. 550.00 868,648.00 100.00 157,936.00 1,026,584.00 

 
ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป WM ขนาด  Ø 6 C70 1579.36 ตร.ม. 48.00 75,810.00 5.00 7,896.80 83,706.80 

 
ทรายหยาบรองพื้น 0.50 ม.  1,579.36   ตร.ม. 360.00 567,489.00 91.00 143,721.76 711,210.76 

7 ที่นั่งพิงริมน้ าพุ 9.60 ตร.ม. 332.00 3,187.00 500.00 4,800.00 7,987.00 

8 น้ าพุทุ่นลอย Pondjet Eco 4.00 ชุด 70,500.00 282,000.00 1,500.00 6,000.00 288,000.00 
9 บล็อกแผ่นยางสังเคราะห ์ 1083.37   ตร.ม. 2,500.00 2,708,425.00 750.00 812,527.50 3,520,952.50 

  รวมเป็นเงิน         6,725,024.97 
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ตารางท่ี 4.3 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ Zone C (ต่อ)  

ล าดับ รายการ 
    อัตราหน่วย     

เป็นเงิน (บาท)  ปริมาณ ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรง (บาท) 

ปริมาณ หน่วย ราคา เป็นเงิน ราคา เป็นเงิน 

Softscape                  
1 สารภี สูง 6 ม. 24 ต้น 5,000.00 120,000.00 650.00 15,600.00              135,600.00  
2 ชมพูพันธ์ทิพย์ สูง 6 ม. 22 ต้น 4,000.00 88,000.00 650.00 14,300.00              102,300.00  
3 พุดศุภโชค  26 ต้น 35.00 910.00 3.50 91.00                 1,001.00  
4 ชาฮ๊กเกี้ยน 894.48 ตร.ม. 35.00 31,306.80 3.50 3,130.68                34,437.48  
5 หญ้านวลน้อย 4244.21 ตร.ม. 38.00 161,272.00 38.00 161,279.98              322,551.98  
6 ทรายปรับระดับ 4244.21 ตร.ม. 360.00 1,527,915.60 91.00 386,223.11            1,914,138.71  
7 ดินปลูก 276.114 ลบ.ม. 450.00 124,251.30 100.00 27,611.40              151,862.70  
8 ไม้ค้ ายัน 138 ท่อน 50.00 6,900.00 18.00 2,484.00                 9,384.00  

  รวมเป็นเงิน                        2,671,275.87  
  Hardscape & Softscape Zone A, B และ C         17,614,052.13  
  Factor F                   1.2211  

  รวมทั้งหมด  (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดพันหา้ร้อยสิบเก้าบาทหกสตางค์)         21,508,519.06  
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บทท่ี5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) จัดการศึกษาให้เกิดความเป็นเลิศและความ
สากล มหาวิทยาลัยได้น าเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทุกรูปแบบมาใช้ ทั้งนี้ เพ่ือให้สาขาวิชาที่
เปิดสอนและระบบ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมีความเป็นสากลทัดเทียม กับ
นานาอารยประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักศึกษาและบัณฑิต ในการที่จะไปศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศรวมถึง สามารถน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี โดย
พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยบางส่วนยังว่างเปล่าและยังไม่มีการใช้สอยใดๆ จึงได้มีการวางแผนไว้ว่าจะมี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ใช้ท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนภายในมหาวิทยาลัย และ เพ่ิมพ้ืนที่การพักผ่อนกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้ใช้โครงการ  
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) ต้องการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พ้ืนที่ส่วนที่ยังว่างเปล่า และไม่มีการใช้สอยพ้ืนที่ส่วนนั้นให้เกิดประโยชน์ จึงได้ท าการออกแบบ
ปรับปรุงพ้ืนที่ว่างดังกล่าว ภายใต้แนวคิด Coo - peration of University โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน  
เพ่ือการออกแบบที่สอดคล้องกับพ้ืนที่และแนวคิดต่อความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี สามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษาได้ 3 Zone ดังนี้ 
 5.1.1 พื้นที ่Zone A พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่า มีดินถมอยู่ใกล้กับวิหารพระและอาคาร2
เรียน โดยพ้ืนที่ Zone A ไม่ได้รับการปรับปรุงในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์และแหล่งเรียนรู้ จึงได้ท าการ
ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ โดยท าการออกแบบให้มีการพักผ่อนและท ากิจกรรม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) 
 5.1.2 พ้ืนที่ Zone B พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่ติดกับอาคารเรียน1 พ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนหญ้ามีต้นไม้
เดิมและวัชพืชอยู่รวมกัน ไม่มีการใช้พ้ืนที่ใดๆเพราะพ้ืนที่ไม่ได้มีการออกแบบใดๆในสัดส่วนให้ใช้
บริการได้ จึงได้ท าการออกแบบปรับปรุงให้เป็นสวนการพักผ่อนเพราะว่าพ้ืนที่โซนนี้อยู่ติดกับอาคาร
เรียน1 ซึ่งมีอาจารย์นักศึกษาบุคลากรเข้าออกบริเวณภายในพื้นที่ตลอดเวลา 
 5.1.3 พื้นที่ Zone C พ้ืนที่นี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีดินเดิม มีเพียงแต่บ่อน้ าพุคอนกรีตเดิมแต่ไม่
มีการใช้งานใดๆ ไม่มีการออกแบบก่อสร้างเพ่ิมเติมใดๆ ที่เป็นทางด้านภูมิทัศน์ พ้ืนที่ส่วนนี้อยู่ใกล้กับ
ถนนหลักในมหาวิทยาลัยและอยู่ใกล้สนามฟุตบอล จึงออกแบบปรับปรุงให้เป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะที่
สามารถให้ผู้ใช้โครงได้มาใช้บริการวิ่งออกก าลังกายพบปะพูดคุยและกิจกรรมนันทนาการพักผ่อนใน
ช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานสะดวกแต่ถ้าเป็นเวลาที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นช่วง 16.00 น. เป็นต้นไป 
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สรุปในการจัดท าโครงการครั้งนี้นั้นได้มีแนวความคิดหลัก คือ Coo - peration of University ดึง
จุดเด่นเพ่ิมสัดส่วนของพ้ืนที่ ให้เกิดมิติการการมองเห็น โดยการหยิบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ ซึ่งภายในตราสัญลักษณ์มีลูกโลกและการโคจรที่เป็น
ลักษณะวงกลม ซึ่ งความหมายนั้นสื่อถึง  นักศึกษาที่มีหลากหลายประเทศที่มาศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน จึงส่งผลให้เกิดความกลมเกลียว สามัคคี ร่วมมือและแชร์
ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย และท าการออกแบบปรับปรุงให้เกิดเรื่องราวแนวคิด
ในการออกแบบ  

 

5.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านพัฒนาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 เนื่องด้วยการออกแบบครั้งนี้เป็นการออกแบบพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อจ ากัดและ
ขอบเขตหลายอย่างในการออกแบบ ว่าการออกแบบนั้นสอดคล้องและตรงตามพ้ืนที่การออกกแบบ 
โดยพื้นที่ท าการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) มีโซน
ว่างเปล่าที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้โครงการ ทั้งด้านภูมิทัศน์ดาดแข็งและภูมิทัศน์ดาดอ่อน จึง
เป็นข้อจ ากัดในการออกแบบปรับปรุงว่าสอดคล้องกับการใช้งานหรือไม่ โดยการพัฒนาพ้ืนที่ได้ท าการ
ออกแบบเป็นจุดพักผ่อน ลานกิจกรรมทางด้านกีฬาและนันทนาการ  
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถาม 

(คณะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย) 
 

ปัญหาพิเศษ…โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าชี้แจง…แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเพ่ือการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ส าหรับประกอบ
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
วิชาปัญหาพิเศษ เรื่องการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
ดังนี้ จึงขอความกรุณาตอบอย่างอิสระตามความเป็นจริง ค าตอบและข้อความที่ได้ไม่มีผลกระทบต่อ
ผู้ตอบแต่อย่างใดแต่จะมีผลประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาต่อไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กรุณาเติมเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
ผู้ประเมินแบบสอบถาม ( ) นักศึกษา ( ) อาจารย์ ( ) บุคลากร ( ) อื่นๆ……………….. 
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 เพศ ( ) หญิง  ( ) ชาย 

 1.2 อาชีพ ( ) นักศึกษา  ( ) อาจารย์  ( ) บุคลากร 
     ( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ……………. 
 1.3 อายุ ( ) ต่ ากว่า 18 ปี   ( ) 19 - 25 ปี 
            ( ) 26 - 35 ปี   ( ) 36 - 45 ปี  ( ) 46 ปีขึ้นไป 
2. ข้อมูลการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
 ช่วงเวลาในการใช้พ้ืนที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ( ) เช้า   ( ) กลางวัน  ( ) เย็น 
3. ท่านเดินทางมามหาวิทยาลัยวันไหนบ้างต่อสัปดาห์ 
 ( ) จันทร์ - ศุกร์   ( ) เสาร์ - อาทิตย์ 
 ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………… 
 กิจกรรมที่ท าภายในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ( ) เรียนหนังสือ/สอนหนังสือ 
 ( ) ออกก าลังกาย 
 ( ) พักผ่อน เช่น ……………. 
 ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ …………….. 



 3.1 คุณคิดว่าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง (วิทยาเขตรังสิต) เหมาะสมต่อการท ากิจกรรม
นันทนาการหรือไม่ 
 ( ) เหมาะสม เพราะ ……………………………………………………………………………. 
 ( ) ไม่เหมาะสม เพราะ ………………………………………………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ สภาพบรรยากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
มหาวิทยาลัยในอนาคตหลังการปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 4.1 กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ที่ต้องการให้มีเพ่ิมข้ึน 
 ( ) ม้านั่ง   ( ) โต๊ะ/เก้าอ้ี  ( ) ซุ้ม/ศาลา 
 ( ) มุมอ่านหนังสือ ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………………. 
 4.2 ท่านต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษาประเภทใดมากที่สุด  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ( ) ศาลาที่พัก  ( ) โต๊ะเก้าอ้ี/ม้านั่ง  ( ) ถังขยะ 
 ( ) ซุ้มร้านค้า  ( ) Wi - Fi   ( ) ทางสัญจรจักรยาน 
 ( ) ซุ้มทางเดิน  ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………… 
 4.3 ต้องการให้มีสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาท่านต้องการแบบใด 
 ( ) ความสวยงาม   ( ) สะอาดเป็นระเบียบ  ( ) ร่มเงา 
 ( ) ความเป็นส่วนตัว  ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………… 
 4.4 ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรเพิ่มเติม 
 ( ) เครื่องออกก าลังกาย  ( ) ไฟทาง 
 ( ) ลานกิจกรรมทางการกีฬา ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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