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บทคัดย่อ 

 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค อ าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีขนาดพื้นท่ีท้ังหมดโดยประมาณ 416,291 ตารางเมตร ภายใต้การดูแลของ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) พื้นท่ีโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลง
เกษตรอินทรีย์ 15,018 ตารางเมตร จากการศึกษาข้อมูลในการออกแบบโครงการจะท าให้เกิดการเรียนรู้ใน
ด้านการค้นคว้าข้อมูลท าให้เกิดการวางแผนอย่างเป็นระบบซึ่งน าไปสู่การท างานได้ในอนาคต  

จึงมีแนวคิดในการออกแบบเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์ โดยมีการประกอบกับ
การจัดภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสมดุลและดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติและใช้ของในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แหล่งการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อตอบสนองต่อนักท่องเท่ียวหรือผู้ท่ีมาใช้โครงการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยการเลือกพรรณไม้ในการออกแบบท่ีสามารถใช้
ประโยชน์มีผลผลิตมีความสวยงามเข้ากับธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นท่ี
โครงการ 
 ดังนั้น พื้นท่ีจึงมีการออกแบบปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และทรัพยากรท่ีมีอยู่
ของพื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ จึงเกิดแนวความคิดหลักคือ “Family And Health” จากการศึกษา
พฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้โครงการนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จากมาเป็นครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน และ
อยากให้นักท่องเท่ียวที่เข้ามาท่องเท่ียวพื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์นี้มีสุขภาพท่ีดีเกษตรอินทรีย์จึงเลือก
ท่ีจะปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เวชภัณฑ์สัตว์ ท่ีอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ สามารถ
แบ่งพื้นท่ีท ากิจกรรมเป็น 4 โซน ได้แก่ Vegetables Healthy, Hydro Garden Zone, Mushroom 
Zone,  Egg Zone  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 ในการจัดท าปัญหาพิเศษ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์ม
โคนมไทย - เดนมาร์ค นี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ด้วยค าแนะน าและความกรุณาอย่างสูง
จากอาจารย์บุญญาพร บุญศรี อาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษท่ีได้ให้ความกรุณาให้ค าแนะน าและ
ติดตามการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมานับต้ังแต่เริ่มต้นจนกระท่ังส าเร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์  ผู้จัดท ารู้ สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่งและสามารถส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ท่ีประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ให้ คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและให้ข้อคิดท่ีดีต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ท าปัญหาพิเศษและให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด   
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา  มารดา ท่ีคอยเป็นก าลังใจ รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ  ท่ีคอย
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นท้ังก าลังใจท่ีดีต่อกันเสมอมาและคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความ
ต้ังใจในการศึกษาในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้วันท่ีข้าพเจ้าส าเร็จ
การศึกษาครั้งนี้และรวมถึงผู้ท่ีไม่ได้กล่าวมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
 
 
 
 
 
                                                                                  ถิรายุ  หอมทวนลม 
                                                                                  คชาภรณ์  ตายงค์ 

                                2559 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

 พื้นท่ีโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค  
ต้ังอยู่ 160 หมู่ 1 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สามารถเข้าสู่พื้นท่ีโครงการได้จาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) มีขนาดพื้นท่ีท้ังหมดโดยประมาณ 15,018 ตารางเมตร อยู่
ภายในพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค ภายใต้การดูแลขององค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)  

ปัจจุบันทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) มีแผนพัฒนาพื้นท่ีภายใน
ฟาร์มเป็นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ดังนั้นจึงมีการผลักดันให้ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค เป็นฟาร์ม
ตัวอย่างและศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในประเทศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย(อ.ส.ค.) ยังเปิดให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร แต่เนื่องจากพื้นท่ี
บางส่วนยังไม่ได้มีการพัฒนาปล่อยเป็นพื้นท่ีรกร้างและมีความทรุดโทรม ไม่มีการแบ่งพื้นท่ีใช้สอย
อย่างชัดเจน ทางฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค จึงมีโครงการท่ีจะพัฒนาพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
บริเวณแปลงเกษตรอินทรีย์ 

ดังนั้น ทางโครงการจึงมีแผนพัฒนาพื้นท่ีบริเวณแปลงเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักพืชพันธุ์สมุนไพรไทย ปลูกผักอินทรีย์ ชมการสาธิต
การท าปุ๋ย ให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและพักแรมได้ สัมผัสช่ืนชมความงาม
ของธรรมชาติ  

 

1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
1.2.2 เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ีโครงการ 
1.2.3 เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้เข้ามาใช้ 

           1.2.4 เพื่อน าเสนอผลงานโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโนม
ไทย - เดนมาร์ค 
 

1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ 
พื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค ต้ังอยู่ ต้ังอยู่ 160 หมู่ 1 ต าบล

มิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีขนาดพื้นท่ีท้ังหมดโดยประมาณ 416,291 ตารางเมตร 
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ภายใต้การดูแลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ
ลุ่มเชิงเขาและแปลงหญ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.1 ขอบเขตพื้นท่ีท้ังหมดท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค  
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 
 

1.3.1 ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 
                   พื้นท่ีโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - 
เดนมาร์ค ต้ังอยู่ต้ังอยู่ 160 หมู ่1 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีออกแบบ 
ปรับปรุงท้ังหมดโดยประมาณ 15,018 ตารางเมตร หรือ 9 ไร่ 1 งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.2 พื้นท่ีออกแบบพื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 

https://www.google.co.th/maps
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ภำพที่ 1.3 พื้นท่ีออกแบบโครงการ 

 
1.3.2 พื้นท่ีท่ีติดกับโครงการ  

   
 
 
 
 
 
          ทิศเหนือ ติดกับลานจอดเฮลิคอปเตอร์                  ทิศใต้ ติดกับพื้นท่ีโล่ง 
       
 
 
 
 
 
          ทิศตะวันออก ติดกับสวนสัตว์                          ทิศตะวันตก ติดกับภูเขา 
 
ภำพที่ 1.4 พื้นท่ีท่ีติดกับโครงการ 
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1.3.3 การเข้าถึงโครงการ 

ภำพที่ 1.5 การเข้าถึงโครงการ 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
  1.4.2 ทราบถึงข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ีโครงการ 
  1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้เข้ามาใช้ 

1.4.4 น าเสนอผลงานโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนม 
ไทย - เดนมาร์ค 

 
1.5 วิธีกำรด ำเนินงำน 

1.5.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบภูมิทัศน์โครงการ 
                  1.5.1.1 ศึกษาหลักการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
                  1.5.1.2 ศึกษาข้อมูลหลักการวางผังโครงการ 
                  1.5.1.3 ศึกษาข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 

1.5.2 ศึกษาข้อมูลทางกายภาพของพื้นท่ี 
                  1.5.2.1 ศึกษาท่ีต้ังและอาณาเขตติดต่อ 
                  1.5.2.2 ศึกษาลักษณะทางภูมิประเทศ 
                  1.5.2.3 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
                  1.5.2.4 ศึกษาลักษณะสภาพของดิน 
                  1.5.2.5 ศึกษาลักษณะสภาพของน้ า 
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                  1.5.2.6 ศึกษาพืชพรรณเดิม 
         1.5.2.7 ศึกษามุมมองทัศนียภาพ 
                  1.5.2.8 ศึกษาสถาปัตยกรรมเดิม 
                  1.5.2.9 ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
                  1.5.2.10 ระบบทางสัญจร (ภายในพื้นท่ีโครงการ) 

1.5.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
         1.5.2.1 ความต้องการของผู้ใช้พื้นท่ีโครงการ 
                  1.5.2.2 ลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

1.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
                  1.5.4.1 วิเคราะห์หลักการที่น ามาใช้ในการออกแบบพื้นท่ีโครงการ 
                  1.5.4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมภายในโครงการ 
                  1.5.4.3 วิเคราะห์สภาพกายภาพของโครงการเพื่อออกแบบให้รองรับกับกิจกรรม 
                  1.5.4.4 วิเคราะห์ผู้ใช้โครงการ 
                  1.5.4.5 สรุปรายละเอียดเพื่อใช้ในการออกแบบโครงการ 

1.5.5 ขั้นตอนการออกแบบโครงการ 
                  1.5.5.1 การก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
                  1.5.5.2 การก าหนดแนวคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
                  1.5.5.3 การก าหนดแนวคิดในการจัดวัสดุและพืชพันธุ์ 
                  1.5.5.4 การออกแบบทางเลือก 
                  1.5.5.5 ก าหนดเกณฑ์ประเมินทางเลือก 
                  1.5.5.6 สรุปแบบแผนผังโครงการ 
                  1.5.5.7 การประมาณราคา 

1.5.6 น าเสนอผลงาน 
                  1.5.6.1 น าเสนอผลงาน 
                  1.5.6.2 ข้อเสนอะแนะ  
                  1.5.6.3 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6 ล ำดับข้ันตอนในกำรศึกษำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำทฤษฎีและหลักกำรออกแบบภูมิทัศน์โครงกำร 
- ศึกษาหลักการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
- ศึกษาข้อมูลหลักการวางผังโครงการ 
- ศึกษาข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 
 

 

 

 

 

ศึกษำข้อมูลทำงกำยภำพของพื้นที่ 
- ศึกษาท่ีต้ังและอาณาเขตติดต่อ 
- ศึกษาลักษณะทางภูมิประเทศ 
- ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
- ศึกษาลักษณะสภาพของดิน 
- ศึกษาลักษณะสภาพของน้ า 
- ศึกษาพืชพรรณเดิม 
- ศึกษามุมมองทัศนียภาพ 
- ศึกษาสถาปัตยกรรมเดิม 
- ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
- ระบบทางสัญจร (ภายในพื้นท่ีโครงการ) 

ขั้นตอนกำรออกแบบโครงกำร 
- การก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ  
- การก าหนดแนวคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบ
กิจกรรม 
- การก าหนดแนวคิดในการจัดวัสดุและพืช
พันธุ์ 
- การออกแบบทางเลือก 
- ก าหนดเกณฑ์ประเมินทางเลือก 
- สรุปแบบแผนผังโครงการ 
- การประมาณราคา 

 

           

ขั้นตอนกำรสรุปและประเมินผล 
- น าเสนอผลงานการออก 
- ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

จัดท ารูปเล่ม 



 
 

บทที่ 2 
การศึกษาแนวความคิด และกรณีศึกษา 

 

2.1 ความหมายแหล่งท่องเท่ียวเชิงทางการเกษตร 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาว

ชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวในการด าเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและ
วิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาท าให้เกิด
ประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร การท่องเท่ียวเชิงเกษตร จะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไป
กับการท่องเท่ียวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผล กระทบต่อสภาพส่ิงแวดล้อม (ความหมาย
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร Agro - tourism  สืบค้นจาก https://www.sites.google.com, 2560) 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร(Agrotourism) หมายถึง เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเป็นการน า
ทรัพยากรทางด้านการเกษตร เช่น สวนเกษตร การปลูกพืชสวนและ ฟาร์มปศุสัตว์มาจัดเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว เพื่อเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียวชมโดยนักท่องเท่ียว
จะได้ช่ืนชมความงามและพักผ่อนหย่อนใจเป็นการสร้างโอกาสและรายได้เสริมให้กับเกษตรเจ้าของ
พื้นท่ีเกษตรนั้นๆ  

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร(Agrotourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมการเกษตรเป็น
ทรัพยากรการท่องเท่ียวหลักสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวมีการจัดระบบการให้บริการไว้
รองรับนักท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  

จากค านิยามของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรผู้ศึกษาวิจัยสามารถสรุปความหมายได้ดังนี้ การท่องเท่ียว
เชิงเกษตรหมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้ให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรอีกท้ังยังเป็น
การพักผ่อนหย่อนใจ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเกษตร สวนผัก สวนผลไม้ สวนดอกไม้ โดยสถานท่ีแห่งนั้น มีความ
สวยงามของทรรศนีย์ภาพ และนักท่องเท่ียวเองก็ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษตรท่ีผ่านทางกิจกรรม
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในแหล่งท่องเท่ียวนั้น (ความหมายท่องเท่ียวเชิงเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548 
สืบค้นจาก https://www.mslib.kku.ac.th, 2560) 

2.1.1 องค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
                   องค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีส่วนท่ีส าคัญ 3 ส่วนคือ ทรัพยากรท่องเท่ียว
การเกษตร ตลาดการท่องเท่ียวและบริการการท่องเท่ียว กล่าวคือ 
                   2.1.1.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียวการเกษตร คือ ทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิตผลิตผล
ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น แสงแดด ดิน น้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หรือ
การจัดการโดยมนุษย์ เช่น เครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น 
                   2.1.1.2 ตลาดการท่องเท่ียว เนื่องจากตลาดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นตลาดท่องเท่ียว
เฉพาะ (Niche Market) จึงท าให้การจัดการด้านการตลาดมีลักษณะท่ีเจาะจงเฉพาะกลุ่มโดยต้องเป็น

https://www.sites.google.com/
https://www.mslib.kku.ac.th/
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กลุ่มนักท่องเท่ียวที่มีความสนใจกิจกรรมทางการเกษตร ต้องการท่ีจะเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
                   2.1.1.3 บริการการท่องเท่ียว บริการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ท่ีพัก ร้านอาหาร การ
บริการน าเท่ียว จะต้องเกี่ยวกับการเกษตรชนบท ตัวอย่างบริการท่ีชัดเจน คือ ท่ีพักตามบ้าน 
(Homestay) และท่ีพักตามสวนเกษตรต่างๆ (Farm Stay) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 

2.1.2 รูปแบบของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
                  การจ าแนกรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรสามารถก าหนดได้หลายวิธี ดังนี้ 
                   2.1.2.1 รูปแบบการท านา 
                    2.1.2.2 รูปแบบเกษตรผสมผสาน ได้แก่ การปลูกผักร่วมกับผลไม้ หรือ การท านาควบคู่กับ
การเล้ียงปลา 
                    2.1.2.3 รูปแบบสวนผลไม้ ได้แก่ เป็นการปลูกไม้ผลต่างๆ ซึ่งสามารถจัดเป็นเทศกาลผลไม้
ของแต่ละท้องถิ่น และให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชมสวนและเก็บผลไม้ด้วยตนเอง 

        2.1.2.4 รูปแบบสวนไม้ดอกไม้ประดับ โดยจัดให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชม เช่น สวนกล้วยไม้ 
สวนกุหลาบ เป็นต้น 
                    2.1.2.5 รูปแบบสวนพืชผักสวนครัว เป็นการปลูกผักเครื่องเทศหลากหลายและใช้ส าหรับ
ปรุงอาหารไทยให้มีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้น 
                    2.1.2.6 รูปแบบสวนสมุนไพร เป็นการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเพื่อรักษา
โรคใช้ในการปรุงยา 
                   2.1.2.7 รูปแบบศูนย์ศึกษาและศูนย์วิจัยทดลอง ซึ่งเป็นของหน่วยงานราชการหรือเอกชน
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ 

2.1.3 การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
        การจัดการประเภทแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยพิจารณาจากสภาพแหล่งท่องเท่ียว 

และตลาดการท่องเท่ียว สามารถจัดประเภทได้ ดังนี้ 
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        2.1.3.1 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในแหล่งท่องเท่ียวหลัก เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี
ถูกพัฒนาขึ้นในบริเวณของแหล่งท่องเท่ียวหลัก นักท่องเท่ียวจะเดินทางมาเพื่อท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว
หลัก โดยมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นแหล่งท่องเท่ียวประกอบ 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในแหล่งท่องเท่ียวหลัก 
 
                   2.1.3.2 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพื้นท่ีเกษตรและแหล่งเกษตรเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยสมบูรณ์ มีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรและมี
กระบวนการขายเต็มรูปแบบ เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพสูง มีลักษณะเด่นเป็นท่ีน่าสนใจ สามารถ
พัฒนาเป็นตลาดทางการท่องเท่ียว เช่น ไร่องุ่น และตลาดน้ าต่างๆ เป็นต้น 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพื้นท่ีเกษตรและแหล่งเกษตร 
 
                   2.1.3.3 แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียว ตามรูปแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรใน
พื้นท่ีเกษตรและแหล่งเกษตรสินค้าการท่องเท่ียว จัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลัก เป็นจุดหมายในการ
เดินทางมาเท่ียวการจัดการท่องเท่ียว สามารถจัดเป็นลักษณะการท่องเท่ียวท่ีมีระบบครบวงจร โดยมี
ท้ัง สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก ร้านค้า ร้านอาหารและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักท่องเท่ียว
แนวทางการด าเนินงาน ก าหนดให้มีการอนุรักษ์พื้นท่ีทางการเกษตร ให้เป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน 
                   2.1.3.4 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในโครงข่ายการท่องเท่ียว เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีต้ัง
อยู่ตามบริเวณบริเวณต่างๆ มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะถูกพัฒนาในเป็นโครงข่ายทางการท่องเท่ียว 
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ภาพที่ 2.4 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในโครงข่ายการท่องเท่ียว 
 
                   2.1.3.5 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเฉพาะ เป็นเขตท่ีทางเกษตรท่ีมีลักษณะเด่นและ
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว 

2.1.4 การจัดการจัดการตลาดท่องเท่ียว 
                   เป็นเป้าหมายในการจัดการด้านการตลาดท่องเท่ียว เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
เชิงเกษตรให้รู้จักและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยือนซึ่งหลักการที่ส าคัญ คือ การแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียว
และเลือกนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเท่ียวท่ีมีความสนในท่ีจะ
สัมผัสวิธีชีวิตการเกษตรได้เรียนรู้ส่ิงท่ีไม่เคยได้สัมผัส 

        2.1.4.1 การโฆษณา เพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาเยือนในแหล่งท่อง เท่ียวเชิงเกษตร 
ท าได้โดย 

                  1) โฆษณาทางส่ือวิทยุหรือโทรทัศน์ 
                  2) ร่วมกับบริษัทจัดน าเท่ียว 
        2.1.4.2 การขายโดยบุคคล เป็นการส่งเสริมการตลาดโดยให้ผู้ขายพบปะกับผู้ซื้อ ให้

โอกาสผู้ซื้อได้สอบถาม 
        2.1.4.3 การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในโอกาสพิเศษ 
        2.1.4.4 การประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมการตลาดได้ดี โดยการเผยแพร่และสร้าง

ความเข้าใจให้เกิดข้ึนกับนักท่องเท่ียวและภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ อาจจะท าโดย 
                  1) จัดท าเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ ์
                  2) เชิญผู้แทนจากบริษัทท่องเท่ียวต่างๆ 
                  3) ชุมชนต้องประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว เช่นบริษัท 

น าเท่ียว โรงแรม บริษัททัวร์ สายการบิน รถไฟ เป็นต้น 
2.1.5 การจัดการบริการท่องเท่ียว 
        บริการต่างๆท่ีจัดเตรียมไว้ให้นักท่องเท่ียวมีท้ังในส่วนของสาธารณูปโภคท่ีรัฐดูแล

รวมถึงบริการท่ีเอกชนและชุมชนเป็นผู้จัดเตรียม ตัวอย่างของบริการท่ีต้องจัดเตรียม 
        2.1.5.1 ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวในพื้นท่ี/จุดบริการนักท่องเท่ียว 
                  1) แผนผังแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในชุมชน 
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                  2) รายละเอียดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในชุมชน 
                  3) กิจกรรมทางการเกษตรที่ส าคัญในชุมชน 
                  4) รายละเอียดท่ีพัก 
                  5) รูปแบบการด าเนินการจัดการท่องเท่ียวในชุมชน 
                  6) ประโยชน์ต่างๆท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับจากการเยี่ยมชม 
        2.1.5.2 กิจกรรม การท่ีนักท่องเท่ียวได้ร่วมกันท ากิจกรรมกับชาวบ้านได้ศึกษาดูการ

ประกอบกิจกรรมทางการเกษตรและวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมนั้นมีหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
                  1) การท านา 
                  2) กิจกรรมการท าสวนไม้ดอกไม้ประดับ 
                  3) กิจกรรมการท าสวนผลไม้ 
                  4) กิจกรรมท าพืชผักสวนครัว 
                  5) กิจกรรมท าสวนสมุนไพร 
                  6) กิจกรรมฟาร์มปศุสัตว์ 
                  7) กิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
        2.1.5.3 ท่ีพัก ท่ีการจัดบริการท่ีพักแรมให้นักท่องเท่ียวส าหรับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

อาจจัดในรูปแบบของโฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์ นักท่องเท่ียวจะได้สัมผัสชีวิตของผู้คนท้องถิ่นและได้
สัมผัสวิถีชีวิตเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

                   1) โฮมสเตย์ หมายถึง บ้านพักประเภทหนึ่งท่ีนักท่องเท่ียวพักร่วมกับเจ้าของ
บ้านและมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่ง เต็มใจท่ีจะถ่ายทอด
วัฒนธรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมท้ังจัดท่ีพักและอาหารให้นักท่อง เท่ียวโดย
ค่าตอบแทนตามความเหมาะ 

                   2) ฟาร์มสเตย์ หมายถึง การให้บริการท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียวภายในบริเวณ
เรือนสวนไร่นาเจ้าของเป็นผู้จัดการท่ีพัก อาหาร กิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเท่ียวเกิดความเพลิดเพลิน
และเกิดความรู้ไปในตัว 
                     2.1.5.4  ส่ิงอ านวยความสะดวก ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ส่ิงอ านวยความสะดวกส าคัญ
ในแหล่งท่องเท่ียวมี 4 ด้าน คือ 
                              1) ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านอาคารและส่ิงก่อสร้างในแหล่งท่องเท่ียว
ประกอบด้วยท่ีจ าหน่ายบัตรเข้าชมแหล่งท่องเท่ียว ส านักงานท่ีท าการของแหล่งท่องเท่ียวศูนย์ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวท่ีพักนักท่องเท่ียว ห้องน้ าสาธารณะ ศาลาหรือซุ้มนั่งคอย ร้านค้า ร้านอาหาร บ้านพัก
พนักงาน เป็นต้น 
                              2) ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านบริการในแหล่งท่องเท่ียว ประกอบด้วย ซุ้ม
เข้า ป้าย เครื่องหมาย ลานกิจกรรม สวนหย่อม กระถางและท่ีปลูกต้นไม้ ม้านั่ง โต๊ะ เก้าอี้  แสงสว่าง 
ระบบน้ าใช้ ระบบก าจัดของเสียและน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูลฝอย รั้ว ก าแพง สะพานขั้นบันได เป็นต้น 
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                   3)  ส่ิ งอ านวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยในแหล่ง ท่อง เ ท่ียว 
ประกอบด้วยความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายในแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในแหล่งท่องเท่ียว 
ความปลอดภัยจากพืชและสัตว์ในแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภัยจากการหลงทางภายในแหล่งท่องเท่ียวและความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียว 

                   4) ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านป้ายในแหล่งท่องเท่ียว ประกอบด้วยป้าย
ต้อนรับนักท่องเท่ียวเข้าสู่พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ป้ายแผนท่ีแสดงท่ีต้ังของแหล่งท่องเท่ียว ป้ายแผนท่ี
แสดงจุดท่ีน่าชมของแหล่งท่องเท่ียว ป้ายช้ีทางภายในแหล่งท่องเท่ียว ป้ายส่ือความหมาย ป้ายเตือน
อันตรายนักท่องเท่ียว ป้ายประกาศอื่นๆ ท่ีต้องการให้นักท่องเท่ียวทราบ เป็นต้น 

2.1.6 การบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
                   การท่องเท่ียวนับเป็นธุรกิจท่ีมีเป้าหมาย คือ ให้นักท่องเท่ียวได้รับความพึ่งพอใจความ
ประทับใจและความปลอดภัย 
                   2.1.6.1 เจ้าของสวนหรือกลุ่มเกษตร ผู้ด าเนินการท่ีมีความพร้อมบริการนักท่องเท่ียวพร้อม
เปิดสวนหรือฟาร์มให้นักท่องเท่ียวต้ังแต่กลุ่มเล็ก 10 คน ถึงกลุ่มใหญ่จ านวนนักท่องเท่ียว 80 - 200 คน ควรมี
การจัดการ ดังนี้ 

                   1) ก าหนดพื้นท่ีให้กับนักท่องเท่ียวเจ้าของสวนต้องแบ่งพื้นท่ีให้นักท่องเท่ียวได้
เข้าชมสะดวก และป้องกันความเสียหายอันเกิดจากนักท่องเท่ียวอาจท าเส้นทางเดินชมสวนแบบร่องสวน 
เพื่อป้องกันมิให้นักท่องเท่ียวเดินย่ าสวนและท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความเบื่อหน่าย 
                                2) การให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวขณะเดินชม เจ้าของสวน ควรจัดให้มีวิทยากร
บรรยายท่ีมีความรู้เท่าเทียมกับเจ้าของสวน  
                             3) การเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักท่องเท่ียว เจ้าของสวนอาจท าป้ายส่ือความหมายเพื่อ
เพิ่มความรู้ให้แก่นักท่องเท่ียว 

                  4) จัดพื้นท่ีจอดรถและจัดระบบการจราจรเพื่ออ านวยความสะดวก 
                  5) ท่ีจอดรถมีส่วนก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียว เจ้าของสวนควรก าหนดจ านวน 

นักท่องเท่ียวต่อวันตามพื้นท่ีจอดรถได้ 
                             6) มีจุดสาธิตการเก็บผลผลิตหรือการเพาะช าต้นอ่อน เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้รู้
ได้เห็นกับตาจนกระท่ังเก็บผลบรรจุภัณฑ์นาส่งขายท่ีตลาด 
                              7) ท าจุดจ าหน่ายและลองชิม บริการผลิตผลให้นักท่องเท่ียวได้ลองชิมก่อน
ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ 

        8) มีระบบการจัดการขยะท่ีดี มีถังใส่ขยะ แยกประเภท 
                               9)  มีห้องน้ าสุขาบริการ อาจแยกสุขาชาย หญิง หากเป็นไปได้ควรสร้างห้องน้ าคน
พิการด้วย 

                  10) การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ควรแนะน าอาหาร คาว หวาน หรือของ
ว่างท่ีท าจากผลผลิตท่ีได้จากในสวน 
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                    11) การจัดการท่องเท่ียวในสวนบางแห่งอาจเก็บค่าเข้าชม 
                  2.1.6.2  แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีพร้อมบริการนักท่องเท่ียวมีหลักเกณฑ์พิจารณา
ความพร้อม บริการดังต่อไปนี้ 
                             1) มีท่ีจอดรถ แจ้งบริการท่ีจอดรถให้ชัดเจน 
                             2) มีการจัดการเส้นทางน าชมในพื้นท่ี โดยจัดพื้นท่ีเข้าชมแยกกับพื้นท่ีเกษตร 
                             3) มีพื้นท่ีเรือนเพาะช า/โรงเรือนคิดแยกและบรรจุผลิตผลทาง การเกษตร 
                             4) มีป้ายส่ือความหมาย ให้ความรู้ต่อนักท่องเท่ียว 
                             5) มีวิทยากรบรรยาย 
                             6) มีเอกสารเผยแพร่ 
                             7) จัดพื้นท่ีจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ท้ังสดและแปรรูป 
                              8) การบริการนักท่องเท่ียว ก าหนดวัน เวลา พร้อมการจองล่วงหน้า แจ้ง
ราคามัดจ า วิธีการและระเบียบการช าระเงินชัดเจน 
                             9) แจ้งวัน เวลาเปิดและปิดต่างๆ บริการในการเข้าชมและบริการอื่นๆ 
                            10) มีห้องน้ าสุขาสะอาดบริการ 
                            11) มีการจัดการขยะ และการรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดี 

          12 ) หากมีบริการเสริม อาหารเครื่องด่ืม ควรแจ้งค่าบริการท่ีชัดเจน (นิยม บัวบาน, 2553) 
 

2.2 หลักการวางผังบริเวณโครงการ 
2.2.1 การวางผังพื้นท่ีโครงการ 

                   การออกแบบวางผังท่ีดินท่ีมีลักษณะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมีความเด่น 
เฉพาะตัว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ออกแบบจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก ในการวางผังและพัฒนา
ท่ีดิน เพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้เหลือน้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย เพื่อไม่ให้เกิดความเส่ือมโทรม การ
ออกแบบท่ีถูกต้อง นอกจากจะช่วยลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังเสริมให้ลักษณะทางธรรมชาตินั้น
กลายเป็นจุดเด่นอีกด้วย นักวางผังและนักพัฒนาท่ีดิน จ าเป็นต้องให้ความเอาใจใส่ในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม การออกแบบจ าเป็นต้องสอดคล้องพอดีกับปัจจัยทางธรรมชาติในพื้นท่ี เพื่อให้เกิด
ความเสียหายน้อยท่ีสุดการออกแบบท่ีค านึงถึงสภาพแวดล้อม ควรต้องมีการน าไปปฏิบัติอย่าง
ระมัดระวัง ในทุกๆ รายละเอียดท้ังระหว่างและหลังการก่อสร้างทุกๆ ส่ิงในธรรมชาติมีโครงสร้างและ
การจัดระบบระเบียบ โครงสร้างเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของการวางผังที่ประสบความส า เร็จ 
โครงสร้างของแผนผังช่วยให้มนุษย์เรียนรู้ทิศทางของตน ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ค าว่า
โครงสร้างในที่นี ้หมายถึงวิธีที่แผนผังถูกจัดระบบระเบียบ เป็นการรวมตัวกันขอ งองค์ประกอบ
ย่อยๆ ท้ังหมดเป็นหนึ่งเดียว โดยท่ีโครงสร้างในสัดส่วนเล็กๆ จะเป็นรากฐานให้เกิดโครงสร้างรวมใหญ่  
(เดชา บุญค้ า, 2557) 



14 
 

องค์ประกอบหลักๆ 2 ประการของการวางแผนพื้นท่ี ท่ีท าให้เกิดโครงสร้างและการจัดระบบ
ได้แก่ระบบถนน และโครงข่ายของพื้นท่ีเปิดโล่ง (Open Space Network) ท้ังสองประการต้องได้รับ
การออกแบบควบคู่ไป เพื่อสร้างชุมชนท่ีมีโครงสร้างและระบบท่ีดี 

สรุป นอกจากนี้การวางผังในการออกแบบยังต้องค านึงถึงการจัดวางเขตการใช้ท่ีดินท่ี
เหมาะสม ก าหนดพื้นท่ีในการออกแบบกิจกรรม และการจัดภูมิทัศน์ภายในพื้นท่ีช่วยส่งเสริม
สภาพแวดล้อมท่ีดีและน่าอยู่  

2.2.2 การวางผังบริเวณ 
        นับเป็นขั้นตอนแรกในขบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การ

ออกแบบผังชุมชน ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมต่างๆ โดยเฉพาะวิศวกรรมโยธาและสุขาภิบาลซึ่งการ
วางผังบริเวณจัดเป็นศิลปะของการออกแบบและการจัดวางต าแหน่งองค์ประกอบ ให้เกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กันโดยค านึงถึงส่วนละเอียดต่างๆ ท าให้สามารถมองเห็นอาคาร กิจกรรมต่างๆ และจากการ
จัดนี้เป็นปัจจัยส าคัญให้เห็นความแตกต่างระหว่างสัดส่วน ปริมาตรความหนาแน่น รูปร่างรูปทรง 
พื้นท่ีผิวและการเช่ือมโยง เป็นต้น  

        การวางผังบริเวณ เป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดใช้ส่วนต่างๆ ของท่ีดิน นัก
วางผังบริเวณเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดการใช้ท่ีดินส่วนต่างๆ โดยการเลือกและวิเคราะห์ท่ีดินนั้น ท า
การวางรูปผังการใช้ท่ีดิน จัดรูปแบบการสัญจรของยานพาหนะและเส้นทางคมนาคม สร้าง
แนวความคิดในเรื่อง ทัศน์รูป และการใช้วัสดุปรับปรุงรูปทรงของพื้นท่ีดินเดิมด้วยการออกแบบและ
ปรับระดับจัดท าระบบการระบายน้ าท่ีถูกต้องและท้ายท่ีสุดจัดท ารายละเอียดการก่อสร้างท่ีจ าเป็นเพื่อ
งานก่อสร้าง (เดชา บุญค้ า, 2539) 

        การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture Design) เป็นงานท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการวางผังเมืองและการออกแบบชุมชนในด้านประโยชน์ใช้สอยและทัศนียภาพ รวมท้ัง
การท าให้เกิดความเช่ือมโยงของท่ีโล่ง จากพื้นท่ีขนาดเล็กไปจนถึงสวนสาธารณะขนาดใหญ่และสภาพ
ภูมิประเทศเปิดโล่งนอกเมือง รวมถึงการจัดวางแหล่งอุตสาหกรรม การฟื้นฟูพื้นท่ีเส่ือมโทรมหรือมี
การละท้ิง การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมครอบคลุมต้ังแต่การวางผังพื้นฐาน เช่น การปรับพื้นท่ีการ
วางแผนการระบายน้ า การวางแผนถึงอนาคตในด้านการขยายความเจริญ การปลูกต้นไม้เพื่อ
วัตถุประสงค์ท่ัวไป การปลูกต้นไม้เพื่อ วัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การจัดแหล่งน้ าการจัดพื้นท่ีผิวปูลาด 
การจัดสภาพนอกอาคารและอุปกรณ์ประกอบ เป็นต้น หลักการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเป็น
หลักการเดียวกันท่ีใช้วางผังบริเวณ การจัดวางผังพื้นต้องเป็นท่ีพอใจท้ังในด้านการใช้สอยตามหน้าท่ี
และความงาม ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผล ท้ังระยะเริ่มแรกและระยะปรับปรุงระหว่าง
กระบวนการออกแบบ การลงมือปฏิบัติจะตามมาภายหลังจากการเลือกองค์ประกอบทางด้าน
ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม และด้านการก่อสร้างแบบร่าง จะก่อรูปของการผสมผสานของอาคารท่ีมีอยู่และ
ส่ิงปลูกสร้างอื่น และสภาพของลักษณะธรรมชาติแวดล้อม โดยสรุปการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
จะต้องมีประสิทธิภาพในแง่ประโยชน์ใช้สอย ซึ่งเป็นส่วนของการวางผังพื้นท้ังหมด เพื่อเอื้ออ านวยให้
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เกิดความรื่นรมย์ของสภาพบรรยากาศภายนอกอาคาร เพื่อการพักผ่อนร่างกาย นันทนาการผ่อน
คลายอารมณ์และเพื่อความหลากหลายของทัศนียภาพ (โสภาคย์ ผาสุขนิรันต์, 2537) 

2.2.3 หลักการวางผังพื้นท่ีโครงการ 
                   แนวความคิดขั้นพื้นฐานในการวางผังและการออกแบบชุมชนท่ีน่าอยู่อาศัย คือการให้
ความเคารพต่อสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่พื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ โดยให้ความส าคัญเป็น
อันดับแรก แก่ประเด็นปัญหาในระดับภูมิภาค เช่น ปัจจัยทางธรรมชาติและนิเวศวิทยาของพื้นท่ี 
ชุมชนจะท าการพัฒนาหรืออนุรักษ์  ลักษณะเด่นเฉพาะตัวและบรรยากาศของพื้นท่ี ปัญหา
สภาพแวดล้อมในชุมชนทุกวันนี้ เป็นผลมาจากการละเลย ไม่ให้ความส าคัญต่อประเด็นปัญหาในระดับ
ภูมิภาค เช่น ปัจจัยทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในพื้นท่ี ไม่เพียงแต่สร้างชุมชนท่ีมีปัญหา
สภาพแวดล้อม แต่ยังขาดเอกลักษณ์ ขาดชีวิตชีวาอีกด้วย ในทางตรงกันข้าม การวางผังและออกแบบ
ชุมชนท่ีค านึงถึงสภาพแวดล้อม จะช่วยอนุรักษ์และสนับสนุนเอกลักษณ์ วัฒนธรรม นิเวศวิทยา และ
สร้างบรรยากาศของชุมชนท่ีน่าอยู่อาศัย หลักการส าคัญในการวางผังและออกแบบชุมชนท่ีน่าอยู่
อาศัย และค านึงถึงสภาพแวดล้อมประกอบด้วย 
                   2.2.3.1 ตัดสินใจบนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมของพื้นท่ี ในการท าเช่นนั้น จะต้องทา
การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นท่ี ในรายละเอียด 
                   2.2.3.2 ฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นท่ีเส่ือมโทรมถูกทาลายท่ีมีอยู่เดิม เมื่อมีความเป็นไปได้ 
การฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นท่ีเส่ือมโทรมถูกท าลายเดิม มีประโยชน์ท่ีเห็นชัดๆ อย่างน้อย 3 ประการ 
ประกอบด้วย โอกาสในการฟื้นฟูท่ีดิน การท าให้พื้นท่ีเส่ือมโทรมลูกท าลายเดิม สามารถน ามาใช้ใหม่
ได้ และเป็นการอนุรักษ์พื้นท่ีท่ียังไม่ถูกรบกวนท าลาย 
                   2.2.3.3 ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินเป็นหลักส าคัญ ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ 
ในการออกแบบวางผังทุกด้านและทุกระดับ การสร้างความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ ช่วยให้
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
                   2.2.3.4 เคารพต่อวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของภูมิภาค ป้องกันและซ่อมแซม
อาคาร และโครงสร้างส าคัญ ของภูมิภาคจะช่วยสร้างบรรยากาศ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของพื้นท่ีได้ 
                   2.2.3.5 พัฒนาสาธารณูปการและสถาปัตยกรรม ด้วยปัจจัยทางธรรมชาติของพื้นท่ี 
แทนท่ีจะท าการไถพื้นท่ีให้เรียบโล่ง นักวางผังและออกแบบชุมชน จะท างานอย่างสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น การเคารพต่อลักษณะทางภูมิประเทศของพื้นท่ี การอนุรักษ์พืชพรรณท่ีมีอยู่
เดิม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี แม้ว่าจะไม่ใช่วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐาน
ท่ัวไป แต่ในระยะยาวจะช่วยให้ประหยัดได้มากกว่า 

        2.2.3.6 อนุรักษ์และฟื้นฟู พืชพรรณและสัตว์ป่าพื้นถ่ิน การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงมีชีวิต 
ท่ีมีอยู่เดิมในสภาพแวดล้อมของภูมิภาคนั้นๆ มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อสุขภาพของระบบนิเวศ
ของโลก 
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                   2.2.3.7 ปกปอ้งปัจจัยทางธรรมชาติอื่นๆ ของพื้นท่ี เช่น น้ าและดิน หัวข้อนี้คล้ายคลึง
กับหลักการข้อท่ีผ่านมา ปัจจัยทางธรรมชาติเหล่านี้จะสามารถให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ถ้าได้รับการ
ปกป้องและจัดการอย่างถูกต้อง 

        2.2.3.8 ส่งเสริมใหเ้กิดความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้ระบบนิเวศมีสุขภาพท่ีดี
ขึ้น ท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับโลก การป้องกันทรัพยากรท่ีมีอยู่เดิมในระบบนิเวศ เป็นการ
ออกแบบผังท่ีช่วยรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีในพื้นท่ี 
                   2.2.3.9 จัดวางอาคารเพื่อสร้างพื้นท่ีว่างภายนอกอาคารส่วนใหญ่แล้ว นักวางผังและ
ออกแบบ มักจะมองอาคารในฐานะท่ีเป็นสถาปัตยกรรม และลืมไปว่าสถาปัตยกรรมนั้น รวมไปถึง
พื้นท่ีว่างท่ีถูกสร้างขึ้น ภายในและระหว่างอาคารด้วย การสร้างสรรค์พื้นท่ีว่างภายนอกอาคาร ช่วย
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรกับคนเดินเท้า ท่ีจะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในชุมชน ช่วยลดการใช้
รถยนต์ และท าให้ประชาชนในชุมชนเข้าใกล้กับธรรมชาติ 

        2.2.3.10 การพัฒนาชุมชนแบบจัดกลุ่ม (Cluster Development) การจัดกลุ่มของ
อาคาร ช่วยป้องกันการขยายตัวของพื้นท่ีมากเกินไป เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีในชุมชน 
อนุรักษ์ภูมิทัศน์ และให้โอกาสท่ีมากกว่า ในการออกแบบท่ีช่วยประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

        2.2.3.11 การวางผังท่ีค านึงถึงทิศทางของแสงอาทิตย์ และลมธรรมชาติการจัดวางผัง
ถนนและท่ีดิน ควรให้สอดคล้องกับทิศทางของแสงอาทิตย์ และลมธรรมชาติ เพื่อลดการใช้พลังงานให้
เหลือน้อยท่ีสุด 

        2.2.3.12 ลดการใช้พื้นผิวคอนกรีตและส่งเสริมวัสดุพื้นผิวท่ีมีรูพรุน การใช้พื้นผิว
คอนกรีต ท าให้ต้องสูญเสียเงินจ านวนมาก กับระบบระบายน้ าผิวดิน ซึ่งน าพาเอาสารพิษต่างๆ ลงสู่
แหล่งน้ าต่างๆ วัสดุพื้นผิวที่มีรูพรุน จะช่วยลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ 

2.2.4 กระบวนการวางผังบริเวณ 
                   การวางผังบริเวณเริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ก่อน วัตถุประสงค์เริ่มจากความฝัน แรง
บันดาลใจ ความอยากจากปรัชญา ประสบการณ์ หรือ เห็นตัวอย่าง นักวางผังจึงต้องศึกษาและ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ให้ระเอียดเสียก่อน เพราะวัตถุประสงค์เป็นตัวบ่งช้ีส่ิงส าคัญ ท่ีจะตามมาใน
ภายหลัง โปรแกรมและบริเวณท่ีวิเคราะห์แล้วจะถูกน ามาผสมผสานเข้าด้วยกันเรียกว่า “สังเคราะห์” 
(Synthesis) ผลของการสังเคราะห์จะออกมาเป็นผังการใช้ท่ีดิน (เดชา บุญค้ า, 2539) 

2.2.5 การเลือกสถานท่ีต้ังโครงการ 
                   ปัจจัยท่ีส าคัญมากท่ีสุดเรื่องหนึ่งของการวางผังและออกแบบชุมชนท่ีน่าอยู่ คือการ
เลือกสถานท่ีต้ังของโครงการท่ีจะด าเนินการพัฒนา หากเราเลือกสถานท่ีต้ังโครงการท่ีไม่เหมาะสม 
แม้ว่าเราจะออกแบบอย่างดีท่ีสุดเพียงไร ก็ยังคงก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อมตามมาอย่างมาก เรื่อง
ท่ีจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก ในการเลือกพื้นท่ีในการพัฒนาโครงการ คือความเหมาะสมของพื้นท่ี
ส าหรับการพัฒนาท่ีดินเฉพาะประเภท ซึ่งน าไปสู่ค าถามท่ีว่า ควรจะใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้าง ในการ
ตัดสินถึงความเหมาะสมของพื้นท่ี ในการพัฒนาอย่างเหมาะสม หลักเกณฑ์เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อ
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พิจารณาว่า การพัฒนาโครงการนั้นๆ จะเหมาะสมพอดีกับพื้นท่ีหรือไม่ การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ
และบริเวณใกล้เคียงอย่างละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาท้ังปัจจัยทางธรรมชาติ และปัจจัยทางวัฒนธรรม
มีความส าคัญ ต่อกระบวนการเลือกพื้นท่ีอย่างเหมาะสม ปัจจัยต่างๆ ท่ีควรน ามาวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 
                      2.2.5.1 ปัจจัยทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ถ้ามีปัจจัยต่างๆ 
เหล่านี้ปรากฏอยู่ จะสามารถท าการอนุรักษ์ ป้องกัน หรือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้งหนึ่งได้
หรือไม่ 
                      2.2.5.2 แหล่งน้ าสะอาด พื้นท่ีโครงการจะหาแหล่งน้ าสะอาดได้จากท่ีไหน และมี
เพียงพอหรือไม่ จะต้องแน่ใจว่าการน าน้ ามาใช้ จะสอดคล้องกับความสามารถของระบบนิเวศของ
ภูมิภาค ท่ีจะดูดซึมน้ ากลับคืนสู่ระบบน้ าใต้ดินได้ และไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อปริมาณน้ าเดิม ท่ีใช้
ส าหรับพืชพรรณและสัตว์ป่าในท้องถิ่น 
                      2.2.5.3 สาธารณูปโภคและแหล่งพลังงาน ควรมองหาโอกาส ในการใช้แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ น้ า ก๊าซชีวภาพ ท าการส ารวจ
เส้นทางสาธารณูปโภคสาธารณะ เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
                      2.2.5.4 ระบบโครงข่ายถนนควรจ ากัดการใช้โครงข่ายถนนให้อยู่เท่าท่ีจ าเป็น และมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก ควรเป็นการลดความจ าเป็นในการใช้รถยนต์ 
                      2.2.5.5 ปัจจัยทางธรรมชาติของพื้นท่ีดิน สภาพภูมิศาสตร์ สภาพภูมิ ประเทศ 
พรรณไม้ และสัตว์ป่า เป็นต้น ควรบันทึกพันธุ์พืชและสัตว์ป่าหายากทุกชนิดท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ และ
ปัจจัยทางธรรมชาติควรอนุรักษ์และป้องกัน 
                      2.2.5.6 สภาพภูมิอากาศระดับท้องถิ่น สภาพภูมิอากาศระดับท้องถิ่นเป็นปัจจัย
ส าคัญ ท่ีต้องน ามาพิจารณาในการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านสถาปัตยกรรมและภูมิ
สถาปัตยกรรม 
                      2.2.5.7 ปัจจัยในระดับภูมิภาคโดยรอบของพื้นท่ี ลักษณะและหน้าท่ีของชุมชนท่ีอยู่
ใกล้เคียง ปัจจัยในระดับภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ี คือ อะไรบ้าง พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค ประชากร วัฒนธรรม รวมท้ังชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงมีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการ
ออกแบบ 
  กระบวนการในการเลือกพื้นท่ีโครงการพัฒนา พื้นท่ีชุมชนท่ีน่าอยู่อาศัย คือ การพิจารณา ช่ัง
น้ าหนักและหาความสมดุล ระหว่างความดึงดูดใจและข้อดีต่างๆ ของพื้นท่ี (สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและทางด้านวัฒนธรรม การเข้าถึงพื้นท่ี เป็นต้น) และส่ิงท่ีต้องสูญเสียไป เนื่องจากการ
พัฒนาท่ีจะเกิด 

เมื่อท าการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดแล้ว ภูมิสถาปนิกและนักออกแบบวางผัง ต้องท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจารณาว่าพื้นท่ีนั้นเหมาะสมในการพัฒนาหรือไม่ ถ้าเหมาะสมควรท าการวาง
นโยบาย ในการออกแบบท่ีเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป (เดชา บุญค้ า, 2539) 
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2.2.6 การออกแบบภูมิทัศน์ 
                   ในการออกแบบภูมิทัศน์ชุมชนขึ้นอยู่กับการจัดวางสถาปัตยกรรม อย่างไรก็ดีในการ
ออกวางผังและออกแบบชุมชนท่ีน่าอยู่อาศัย การออกแบบภูมิทัศน์มีความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน เช่นเดียวกับงานสถาปัตยกรรมต้นไม้ท าหน้าท่ีเป็นระบบปรับอากาศของโลก ให้ร่มเงาท่ีเย็น
สบายและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปรากฏการณ์เรือนกระจก การศึกษา
ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า การออกแบบภูมิทัศน์ท่ีดี ค านึงถึงการประหยัดพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถประหยัดให้แก่เจ้าของโครงการได้เป็นอย่างดี นอกจาก การประหยัดพลังงาน การออกแบบ
ภูมิทัศน์ท่ีค านึงถึงสภาพแวดล้อม ยังส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น  นกและแมลงท่ีมา
อาศัยอยู่ และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีและสะอาดขึ้น โดยการปรับปรุงคุณภาพของน้ าและอากาศ 
ต้นไม้ดูดซับและกรองควัน ขณะท่ีพืชน้ าท าหน้าท่ีเหมือนเครื่องกรองน้ า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า เป็น
ข้อดีท่ีได้จากการจัดภูมิทัศน์ท่ีค านึงถึงสภาพแวดล้อมหลักการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อม 
ประกอบด้วย 
                   2.2.6.1 การปกป้องและส่งเสริมการใช้พืชท้องถิ่น มีความส าคัญในการรักษาคุณภาพ
ของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น พันธุ์พืชท่ีหายากและใกล้สูญพันธุ์ ควรจะได้รับการปกป้อง ต้นไม้ท่ี
เติบโตเต็มท่ี ควรได้รับการอนุรักษ์เมื่อเป็นไปได้ หรืออย่างน้อยได้รับการโอนย้ายและปลูกใหม่ 
                   2.2.6.2 ใช้พันธุ์ ไม้แปลกถิ่น เฉพาะเมื่อพันธุ์ ไม้ เหล่านั้น สามารถอยู่ร่วมกับ 
สภาพแวดล้อมส่วนท้องถิ่นได้ถ้ามีการใช้พันธุ์ไม้แปลกถิ่น ควรแน่ใจว่ามันจะไม่เป็นภัย ต่อระบบนิเวศ
ส่วนท้องถิ่น และมีความเหมาะสม กับสภาพอากาศส่วนท้องถิ่น 
                   2.2.6.3 ใช้การออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อเป็นส่ิงปกป้องอาคาร และพื้นท่ีว่างภายนอก
อาคาร จากสภาพภูมิอากาศ ต้นไม้ใหญ่จะให้ร่มเงาช่วยคลายร้อนในฤดูร้อน ส่วนไม้พุ่มช่วยป้องกันลม
หนาว ท่ีพัดมาในฤดูหนาว เนินดินจะท าหน้าท่ีเป็นตัวบรรเทาผลกระทบจากลมพายุ ปัจจัยธรรมชาติ
ของแต่ละพื้นท่ี ให้โอกาสท้ังเป็นตัวป้องกันและช่วยประหยัดพลังงาน 
                   2.2.6.4 ใช้สภาพภูมิประเทศเดิมของพื้นท่ี เป็นระบบระบายน้ าธรรมชาติ ซึ่งเมื่อใช้
ร่วมกับวัสดุปูผิวที่มีรูพรุน จะสามารถเสริมงานออกแบบชุมชน ท่ีเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมได้ดี 
                   2.2.6.5 ใช้การออกแบบภูมิทัศน์ท่ีช่วยประหยัดน้ า และอนุรักษ์แหล่งน้ าได้ มีพันธุ์ไม้
หลายชนิด ท่ีสามารถเก็บน้ าและให้น้ าแก่พื้นท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรค านึงถึงการออกแบบภูมิ
ทัศน์ ท่ีช่วยประหยัดการใช้น้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบภูมิภาคท่ีร้อนและแห้งแล้ง แทนท่ีจะต้อง
สูญเสียน้ าในปริมาณมหาศาล ผ่านระบบการรดน้ าอัตโนมัติ (Sprinkler System)ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก นี่จะก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ประการ คือ ช่วยลดกากของเสีย และลด
การใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นผลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม 
                  2.2.6.6 ศัตรูพืช แทนท่ีจะใช้เงินจ านวนมากในการซื้อสารก าจัดศัตรูพืชซึ่งท าลาย ควร
ใช้ผู้ล่าตามธรรมชาติลดหรือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงศัตรูพืช (เอื้อมพร วีสมหมาย, 2530)  
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2.2.7 การสัญจร 
                   เป็นส่วนท่ีส าคัญอย่างยิ่งท่ีในการเช่ือมต่อกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันในระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์บริเวณ โดยเฉพาะในระบบของการสัญจรของ ยานยนต์
เอง เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นท่ีส าคัญมากเป็นอย่างหนึ่งในการก่อสร้าง ในการใช้ท่ีดินระบบดังกล่าว 
คือ การสร้างระบบช้ันการไหลหรือเปล่ียนแปลงขนาดของถนนท่ีส าคัญมาสู่ถนนย่อยโครงการและเป็น
การเช่ือมโยงของบริเวณ น าเอาคนและส้ินค้าต่างๆ เข้ามาสู่บริเวณรูปลักษณ์ของการสัญจรในตัว 
บริเวณต้องสามารถแก้ปัญหาในการมองขณะมุ่งสู่ตัวอาคารหรือจุดต่างๆ เรื่องจอดรถรับส่งคน เรื่องท่ี
จอดรถ และเรื่องบริการท่ีโดดเด่นและเป็นแบบอย่างท่ีเป็นแบบอย่างมีล าดับและมีความสัมพันธ์เป็น
อย่างดีกับอาคาร และบริเวณกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจท่ีอยู่ในบริเวณนั้นด้วยข้อท่ีนักวางผังทุกคนต้อง
เอาใจใส่ ได้แก่การจัดระบบการสัญจรของยานยนต์และทางสัญจรของคนแต่โดยท่ัวไปแล้วระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ และการคมนาคมจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับถนนและทางเท้า ซึ่งท่ีดี
แล้วต้องให้ท่อประประปา ท่อระบายน้ า ท่อแก๊ส เฉพาะสายไฟและสายโทรศัพท์มักแขวนลอยใน
อากาศ เนื่องจากปัญหางบประมาณท่ีจ ากัดปัญหางบประมาณจึงเป็นตัวตัดสินใจส าคัญอย่างหนึ่งใน
เรื่องเหล่านี้  
                   ดังนั้น จึงสามารถแบ่งลักษณะการสัญจรได้เป็นประเภทต่างๆ เช่น ระบบตาราง 
ระบบรัศมี ระบบโค้งยาวตลอดจนการผสมผสานของระบบต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน 
                   2.2.7.1 ระบบตาราง คือเป็นระบบท่ีเกิดขึ้นจากการวางแนวถนนท่ี ระยะห่างเท่าๆ 
กันต้ังฉากซึ่งกันและกัน โดยท่ัวไปใช้กันพื้นท่ีแนวราบหรือพื้นท่ีท่ีมีความลาดสูง - ต่ า ซึ่งการน าไปใช้
ต้องค านึงถึงลักษณะของพื้นท่ี ตามขนาดความแตกต่างตามความจ าเป็น ตลอดจนการจัดขนาดการ
ไหลของการสัญจรให้ถูกต้อง 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 การวางแนวถนนระบบตาราง 
 
                   2.2.7.2 ระบบรัศมี คือการน าการไหลของการจราจรไปสู่จุดศูนย์กลาง ซึ่งเป็นบริเวณ
ท่ีมีกิจกรรมประเภทต่างๆ รวมกันอยู่หนาแน่นแต่มักจะเกิดปัญหาการยุ่งยากในการจัดบริเวณจุดกลาง
ให้เป็นระเบียบได้ยาก นอกจากเน้นจุดกลางอย่างตายตัว ซึ่งยากต่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 การวางแนวถนนระบบรัศมี 



20 
 

                   2.2.7.3 ระบบทางยาว คือระบบท่ีตรงไปตรงมา ดังเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนจากทาง
รถไฟและคลองยาว แต่เกิดความขัดข้องต่อเมื่อยวดยานภายในมากเกินขนาด แก้ด้วยวิธีใช้วงรอบข้าง
ใดข้างหนึ่งของเส้นทาง ซึ่งจะช่วยในการไหลของยวดยานได้เป็นอย่างดี 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.7 การวางแนวถนนระบบทางยาว 
 

        2.2.7.4 ระบบโค้ง คือสามารถท่ีจะวางให้เข้ากับลักษณะความสูง - ต่ า ของภูมิ
ประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการจราจรในระดับท้องถิ่นมากกว่าระบบอื่นๆ มีการตัดถนนผ่าน น้อย
เมื่อเทียบกับระบบตาราง ส่วนมากจะใช้เป็นถนนปลายตันแบบก้นถุงซึ่งมีความยาวไม่เกิน 150 เมตร 
วิธีนี้จะช่วยหรือมีแนวโน้มท่ีจะท าให้ ยวดยานแล่นช้าลง ท าให้ถนนมีความน่าสนใจมากกว่า เนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงของทิวทัศน์และการเปล่ียนแปลงความยาวของถนนด้วย 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 การวางแนวถนนระบบทางโค้ง 
 

นอกจากนี้รูปแบบของการสัญจรทางเดินเท้ามีความในเช่ือมโยงพื้นท่ีและกิจกรรมต่างๆ  ใน
บริเวณเข้ากัน อาทิ วิทยาลัย ตลาด และบริเวณพักผ่อนหย่อนใจ บุคคลส่วนใหญ่ จะเดินในทางท่ีตรง
ท่ีสุด ดังนั้นการจัดท า ทางเท้าให้มีลักษณะท่ีสวยงามน่าสนใจ ทางเท้ามักจะยาว ขึ้น ซึ่งถ้าทา ทางท่ี
อ้อมมากเกินไปมักจะมีการเดินลัดเส้นทางเป็นรอยลึกยาวไปบนสนามหญ้าหรือ บริเวณท่ีปลูกพรรณ
ไม้ ดังนั้น การจัดวางทางเท้าควรค านึงถึงล าดับขนาดความกว้างให้มี ความสัมพันธ์กับ จ านวนคนท่ีมา
ใช้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง และนอกจากนั้นต้องค านึงถึง สี และวัสดุท่ีน ามาใช้ให้เกิดความ
กลมกลืนและสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆ ขนาด
ความกว้างท่ีเหมาะสม 1.50 เมตร หรือในบริเวณท่ีเป็นลาน ส าหรับคนเดินจ านวนมากอาจกว้าง
ระหว่าง 2.40 - 3.60 เมตร 
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สรุป การสัญจรเป็นการเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรมต่างๆภายในโครงการซึ่งท าให้เกิดการใช้ประโยชน์
ภายในพื้นท่ี โดยรูปแบบของการสัญจรก็จะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งในการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้าน
ต่าง เๆช่น สภาพพื้นท่ี วัตถุประสงค์ของผู้วางผัง เป็นต้น 

            2.2.7.5 ท่ีจอดรถผู้มาเยี่ยมเยือนสถานท่ีและท่ีจอดรถประเภทอื่น เพื่อตอบสนอง
และสร้างความสะดวกส าหรับผู้มาเยือนบริเวณท่ี จอดรถควรจะอยู่ใกล้กับอาคารอยู่ในระยะเดินท่ีส้ัน
ท่ีสุด และไม่จ าเป็นต้องผ่านบริเวณท่ีปล่อยคนลงส าหรับผู้มาเยือนท่ีขับรถมาเองบริเวณจอดรถควร
เช่ือมต่อกับทางเข้าและเห็นได้อย่างเด่นชัด และควรค านึงถึงการจัดวางต าแหน่งท่ีจอดรถขนาดใหญ่ไม่
ควรให้บดบังหรือกีดขวางมุมมองและไม่จ าเป็นต้องผ่านทางเข้าอาคารหรือทางส่งผู้โดยสารลง 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 ท่ีจอดรถส่งคนแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.10 สัดส่วนของยานยนต์ประเภทต่างๆ 
 
                2.2.7.6 รัศมีวงเล้ียว นักวางผังบริเวณต้องเอาใจใส่และให้ความส าคัญกับรัศมีวงเล้ียวของยาน
ยนต์ประเภทต่างๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับผังบริเวณท่ีก าลังวาง รวมท้ังการดูแลจัดท่ีเล้ียวกลับรถหรือถอย
กลับรถชนิดต่างๆ โดยเฉพาะรถขนาดใหญ่ เช่น รถบัสหรือรถบรรทุก (เดชา บุญค้ า, 2539) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.11 เกณฑ์ในการวางแนวก าหนดรัศมีความโค้งของถนน 
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ภาพที่ 2.12 ท่ีกลับรถแบบถอยหลังของรถชนิดต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.13 ท่ีกลับรถแบบอื่นๆ 
 

สรุป ท่ีจอดรถเป็นพื้นท่ีท่ีใช้รองรับยานพาหนะของผู้ท่ีมาเข้าใช้พื้นท่ีโครงการโดยท่ีจอดรถก็ 
จะมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังขนาด มุม ทิศทาง ซึ่งการท่ีจะเลือกใช้รูปแบบท่ีจอดรถแบบใดนั้นขึ้นอยู่ 
กับขนาดของพื้นท่ี ชนิดของรถท่ีจะจอด และการสัญจรภายในพื้นท่ี 

 
2.3 ระบบน ้า  

2.3.1 ธรรมชาติและการไหลของน้ า 
                   วิธีการสมัยใหม่ของการจัดการการไหลของน้ าขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีปั๊มน้ าและวัสดุ
เหล็กและคอนกรีต เป็นเครื่องมือท่ีใช้กันอยู่โดยท่ัวไป เทคโนโลยีนี้ใช้พลังงานอย่างมากและมัก
ก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม การควบคุมการไหลของน้ าสามารถท าได้อย่างง่ายดาย โดยการให้
ธรรมชาติท าหน้าท่ีแทนโดยไม่ต้องใช้พลังงานท่ีมากเกินไป  

        การจัดการการไหลของน้ าโดยวิธีธรรมชาติเป็นท่ีรู้จักกันดีในนามของวิศวกรรม  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลัก ในการเปล่ียนแปลงและส่งเสริมการไหลของน้ าตามธรรมชาติ  เพื่อปรับปรุง
ความสามารถของพื้นท่ีในการท่ีจะกักเก็บ และดูดซับน้ า ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นท่ี สามารถ
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น ามาใช้เป็นแนวทางการไหลของน้ าผ่านร่องน้ าท่ีก่อสร้างขึ้น รากของต้นไม้ช่วยอนุรักษ์ดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งกว่าคอนกรีต พันธุ์ไม้และพืชขนาดเล็กบางชนิดสามารถนามาใช้ในการกรองเอา
แบคทีเรีย สารพิษ และโลหะหนักออกจากน้ าเสีย โดยทาหน้าท่ีเหมือนเป็นระบบบาบัดน้ าเสีย  

2.3.2 ร่องน้ า 
                   การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ี เช่น การก่อสร้างร่องน้ า ในการเก็บ
รักษาและน าน้ าไปยังพื้นท่ีกักเก็บ หรือให้น้ ากลับคืนสู่พื้นท่ี เราสามารถน าน้ าเข้าสู่พื้นท่ีเพาะปลูกหรือ 
พื้นท่ีธรรมชาติ เช่น พื้นท่ีชุ่มน้ าและป่าไม้หรืออ่างเก็บน้ า ร่องน้ าเหล่านี้ควรถมด้วยทรายหรือกรวด 
และเติมด้วยพืชน้ าท่ีช่วยชะลอการไหลของน้ า ท าให้น้ าสะอาดขึ้น และช่วยให้ผืนดินสามารถดูดซับน้ า
ได้ดียิ่งขึ้น 

2.3.3 ระบบถังเก็บน้ า 
                   ระบบกักเก็บน้ าฝนให้ทางเลือกท่ีสวยงาม และดูเป็นธรรมชาติมากกว่าระบบระบาย
น้ าด้ังเดิม ซึ่งมักจะปล่อยให้น้ าไหลไปหมดโดยไม่ซึมลงผิวดิน ระบบเก็บกักน้ าจะเก็บน้ าผิวดินและ
ปล่อยออกอย่างช้าๆ เพื่อให้ซึมลงดิน ระบบนี้ช่วยเก็บรักษาน้ าไว้ในพื้นท่ีและช่วยป้องกันน้ าท่วม ถ้า
ได้รับการออกแบบอย่างดีแล้ว ระบบนี้สามารถกลายเป็นองค์ประกอบเสริมท่ีดึงดูดใจ ในสวนสาธารณะได้ 
โดยการใช้อ่างเก็บน้ าเป็นจุดรวมสายตาของผู้มาพักผ่อนหย่อนใจ  

2.3.4 การอนุรักษ์น้ า 
                   ควรลดความต้องการในการใช้น้ าส าหรับบ้านพักอาศัยลง  โดยการจัดการภูมิทัศน์
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าน้ าท่ีบ าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือน าน้ าใช้จากครัวเรือนในบางส่วนมา
ใช้ในการรดน้าต้นไม้ เป็นต้น 

2.3.5 การใช้น้ าในงานภูมิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ  
                   การวางผังพื้นท่ีและการจัดภูมิทัศน์ มีความเช่ือมโยงกับการใช้น้ า ดังนั้นการใช้น้ าใน
งานภูมิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลกระทบอย่างมากต่อการประหยัดน้ าในการพัฒนาพื้นท่ี การ
เลือกใช้วัสดุพืชพันธุ์ ซึ่งต้องการน้ าน้อย โดยพยายามไม่น าไม้ต่างถิ่นมาใช้เป็นส่ิงท่ีควรท าเป็นอันดับ
แรก ในกรณีนี้การเลือกใช้พันธุ์ไม้ในพื้นท่ีมักเป็นค าตอบท่ีดี เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ท่ีสามารถปรับตัวได้
ดีในสภาพภูมิอากาศนั้นๆ และต้องการน้ าในปริมาณท่ีสภาพแวดล้อมในท่ีนั้นๆ มีให้ได้การรดน้ าต้นไม้
ในช่วงเวลาเย็นหรือเช้า เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกว่าการรดน้ าในช่วงกลางวัน เนื่องจากจะสูญเสียน้ า
ไปเพราะการระเหยในปริมาณมาก การลดขนาดของสนามหญ้าเป็นวิธีทีดีในการอนุรักษ์น้ า 

2.3.6 การกักเก็บน้ าฝน  
                   การกักเก็บน้ าฝนโดย อ่างเก็บน้าหรือภาชนะอื่นๆ สามารถน าน้ านั้นมาใช้ในงานภูมิ
ทัศน์หรือน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ น้ าฝนจากหลังคามักจะถูกเก็บไว้ในโอ่งหรือแท้งค์น้ า เพื่อ
น ามาใช้ในภายหลัง ในบางกรณีการกักเก็บน้ าฝนสามารถน าน้ ามาใช้ได้ส าหรับคนท้ังชุมชน 
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2.3.7 การจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  
                   2.3.7.1 การจัดการน้ าฝน พื้นท่ีการเกษตรของประเทศไทยประมาณ 78 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นพื้นท่ีอาศัยน้ าฝนการท าการเกษตรในพื้นท่ีอาศัยน้ าฝนอย่างเดียวมักจะมีความเส่ียงต่อภาวะความ
แห้งแล้ง เช่น เกิดฝนท้ิงช่วงหลังจากหยอดเมล็ดพืชหรือเมื่อเริ่มปลูกพืชใหม่ๆ ก็พบปัญหาฝนท้ิงช่วง
แล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้อาชีพการเกษตรมีความไม่แน่นอน การลดความเส่ียงในการปลูกพืชใน
เขตอาศัยน้ าฝน ควรศึกษาข้อมูลน้ าฝนในพื้นท่ีก่อนเพื่อวางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณ
และช่วงเวลาการตกของฝน การศึกษาข้อมูลน้ าฝนมีหลายระดับ ได้แก่ข้อมูลน้ าฝนรายวัน ข้อมูล
น้ าฝนรายสิบวัน และข้อมูลน้ าฝนรายเดือน 
                   2.3.7.2 สระเก็บน้ ามาตรฐาน สระเก็บน้ า คือแหล่งเก็บขังน้ าฝนหรือน้ าซับท่ีไหลซึม
ออกมาจากดินโดยการขุดดินออกให้เป็นท่ีส าหรับขังน้ าให้มีขนาดความจุตามปริมาณน้ าท่ีต้องการจะ
เก็บขังไว้ ใช้แล้วน าดินท่ีขุดมาถมเป็นคันล้อมรอบขอบสระงานดินขุดคือ การขุดดิน ให้ได้ขนาดความ
กว้าง ความยาว ความลึกและลาดด้านข้างตามท่ีก าหนดในแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นท่ีเก็บกักน้ าโดย
มีข้อก าหนดลาดด้านข้างตามคุณสมบัติของดิน ดังนี้ 

                   ลาดด้านข้างการขุดดินจะต้องมีความมั่นคงไม่เกิดการล่ืนไถลของลาดตล่ิง
การก าหนดความ ลาดด้านข้างของดินขึ้นอยู่กับชนิดของดินท่ีจะขุดโดย มีข้อแนะน า ดังนี้ ดิน เหนียว
ท่ัวไปอาจปน ทรายหรือกรวดมีลาดด้านข้าง 1 : 2 ดินตะกอนท่ัวไปอาจปนทรายมีลาดด้านข้าง 1 : 3 
ความลึกการขุดดินไม่ควรลึกเกิน 3.00 เมตร ในแต่ละขั้นถ้าลึกเกินต้องท าชานพักเพื่อความมั่นคงและ
สะดวกในการก่อสร้างรูปแบบของสระน้ ากรมพัฒนาท่ีดินได้ออกแบบสระเก็บน้ า มาตรฐานความจุ 1,260 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีแบบให้เลือก 2 รูปแบบเป็นแบบรูปตัว I และแบบ รูปตัว L พร้อมหลักเกณฑ์ในการ
ค านวณปริมาณงานดินขุดหากมีการก่อสร้างสระท่ีมีความกว้างความยาว ความลึก และลาดด้านข้างท่ี
แตกต่างกันสามารถค านวณปริมาณดินขุดโดยการพิจารณาจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง 
ความยาว และความลึกของสระเมื่อมีปริมาตรดินขุด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ท่ีความลาดด้านข้างต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท ี2.14 รูปแบบของสระน้ าในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 
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                  2.3.7.3 การดูแลรักษาแหล่งน้ า 
                               การท่ีแหล่งน้ าในไร่นา หรือบ่อน้ า จะมีอายุการใช้งานได้นานนั้นจ าเป็นต้องมีการ
บ ารุงรักษาอย่างเหมาะสมบ่อน้ าจะมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าได้ลดลงหากบ่อน้ าต้ืนเขินควรป้องกัน
โดยไม่ให้ดินขอบบ่อไหลลงไปในบ่อและป้องกันไม่ให้ดินข้างนอกท่ีไหลมากับน้ าเข้ามาในบ่อได้นอกจากนี้
ยังต้องดูแลให้คันบ่อมีความแข็งแรงอีกด้วย การดูแลรักษา แหล่งน้าต้องท าอย่างสม่ าเสมอ ดังนี้ 
                              ก่อนฤดูฝน ต้องการจัดวัชพืชท่ีขึ้นปกคลุมรอบๆ บ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
ทางน้ าเข้าให้เรียบร้อยเพื่อจะให้น้ าฝนไหลเข้าบ่อได้อย่างสะดวกและไม่เกิดการกัดเซาะ  
                              หลังฤดูฝน เมื่อบ่อเก็บกักน้ าไว้แล้วให้ตรวจดูบริเวณรอบๆบ่อหากมีการรั่วซึมให้
ด าเนินการแก้ไข โดยการบดอัดหรือใช้ ดินเหนียวปิดทับกรณีมีร่องรอยการกัดเซาะบริเวณทางน้ าเข้าหรือ
บริเวณขอบบ่อให้ท าการปรับแต่งแล้วปลูกหญ้าซ่อมแซมให้เรียบร้อย 
                              การปลูกหญ้าแฝกเกษตรกรควรขุดแนวร่องปลูกตามแนวระดับจ านวน 2 แถว 
แถวแรกอยู่ โดยรอบขอบบ่อห่างจากบริเวณ ริมขอบบ่อ 50 เซนติเมตร และแถวท่ี 2 ปลูกท่ีระดับน้ า 
สูงสุด 1 แถวและอาจปลูกเพิ่มอีก 1 - 2 แถว ซึ่งขึ้นอยู่กับความลึกของขอบบ่อและจ านวนกล้าหญ้า 
แฝกควรใส่ปุ๋ยหมักรองพื้นในร่องปลูกเพื่อเป็นการปรับปรุงบ ารุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ซึ่งจะช่วยให้หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตแตกหน่อใหม่ได้  เร็วขึ้นและรากเจริญลงในดินได้ลึกหาก
เกษตรกรมีกล้า หญ้าแฝกแบบเพาะชาถุงขนาดเล็กควรใช้ระยะปลูกห่าง 10 เซนติเมตร หรือ มีกล้า
หญ้าแฝกแบบรากเปลือย(ท่ีเกิดรากอ่อนแล้ว) น าไปปลูกโดยใช้ระยะห่าง 5 เซนติเมตร ควรปลูก
ในช่วงฤดูฝนจะท าให้กล้า แฝกเจริญขึ้นได้ง่ายหลังจากปลูกหญ้า แฝกแล้วเกษตรกรควรปลูกซ่อมใน
จุดท่ีหญ้าแฝกตายเพื่อให้แนวรั้วหญ้าแฝกหนาแน่นเมื่อปลูกหญ้าแฝกได้ประมาณ 3 เดือน ควรตัดใบ
หญ้าแฝกให้สูงจากระดับผิว ดิน 50 เซนติเมตร เพื่อเร่งการแตกกอโดยเกษตรกรน าใบหญ้าแฝกไปใช้
ประโยชน์ เป็นวัสดุคลุมดินบริเวณ โคนต้นไม้ผลแปลงผักเพื่อช่วยรักษาความช้ืนใน ดินและช่วยเพิ่ม
ปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดินได้ บริเวณขอบบ่อน้ าในไร่นา นอกจากปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการ
พังทลายขอบบ่อเกษตรกรยังสามารถปลูกพืชผักสวนครัวหรือไม้ผลต่างๆ ไว้บริโภคในครัวเรือนเป็น
การใช้ ประโยชน์บ่อน้ าในไร่นา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2545) 
 

2.4 เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตท่ีค านึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและ

ความหลากหลายของทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาท่ีคล้ายคลึงกับธรรมชาติและ
หลีกเล่ียงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ตลอดจน
ไม่ใช้พืชหรือสัตว์ท่ีเกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรมท่ีอาจเกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้
อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และ ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบ ารุงให้มีความอุดม
สมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการนาเอาภูมิ
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ปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย ผลผลิตท่ีได้ปลอดภัยท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคและไม่ท าใสภาพ
แวดล้อมเส่ือมโทรมอีกด้วย  

เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารด้วยความยั่งยืนทางส่ิงแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการปรับปรุงบ ารุงดิน เคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และระบบ
นิเวศ ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และไม่ใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร ท้ังปุ๋ยเคมี ยาก าจัด
วัชพืชและศัตรูพืช รวมท้ังฮอร์โมนสังเคราะห์ท่ีกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ตลอดจน
ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุ์กรรม ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและ
พัฒนาความต้านทานศัตรูพืช เกษตรอินทรีย์ให้ความส าคัญสูงสุดในการปรับปรุงดิน โดยเช่ือว่าดินท่ี
สมบูรณ์ย่อมท าให้พืชและสัตว์ท่ีเจริญเติบโตจากผืนดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วย ผู้บริโภค
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ก็จะได้รับอาหารที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย วิธีการปรับปรุงบ ารุงดินจะมีท้ังการ
ใช้ปุ๋ยพืชสด ปลูกพืชหมุนเวียน ใช้ประโยชน์จากเศษซากพืชและมูลสัตว์ท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ตลอดจน
ใช้ธาตุอาหารเสริมจากหินแร่ต่างๆ มีการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพหรือใช้สารสกัดจากพืชท่ีไม่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์  

สรุป เกษตรอินทรีย์เน้นการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพในการ
ปรับปรุงบ ารุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงด้วย
ตนเอง ผลผลิตท่ีได้จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้างท าให้ปลอดภัยท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคและไม่ท าให้
สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม 

2.4.1 วิถีเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
                    2.4.1.1 เกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเอง คือการเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว์ต้องการผลผลิตไว้
กิน หรือใช้ภายในครัวเรือน ชุมชน หรือขายในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากไม่เน้นเป็นสินค้า ผู้ปลูกจึงไม่ยื่น
รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ 

        2.4.1.2 เกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐาน คือสวนหรือฟาร์มเกษตรอินทรีย์ท่ีผลิต
ขายในตลาดท่ัวไป ตลาดทางเลือก รวมถึงส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยผู้ผลิตต้อนยื่นขอใบรับรอง
มาตรฐานจากเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานท่ีออกใบทดลอง ซึ่งมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับตามมาตรฐาน
ในแต่ละหน่วยงาน จึงเป็นการปลูกท่ีเข้มงวดหว่าการปลูกแบบพึ่งพาตนเอง 

ส าหรับหน่วยงานหรือสถาบันท่ีมีการรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในระเทศไทยท่ีเป็นท่ีรู้จักจะมี
อยู่ 2 แห่ง คือส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(มกท.) เป็นองค์กรอิสระท่ีให้บริการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยออกใบรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ให้เกษตรกรและผู้ผลิตต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 ผลิตภัณฑ์ได้มารถจะได้รับ
อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “Organic Thailand” พิมพ์บรรจุภัณฑ์ 
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ภาพที่ 2.15 ตราสัญลักษณ์ Organic Thailand และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ที่มา : https://www.thaicityfarm.com 
 

2.4.2 หลักการเกษตรอินทรีย์ 
                  สหพันธ์การเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ ได้นิยามหลักการของการท าเกษตรอินทรีย์
ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 
                    2.4.2.1 ด้านสุขภาพ เกษตรอินทรีย์เป็นรูปแบบการเกษตรท่ีส่งเสริมสุขภาพของทรัพยากร
ให้มั่นคง อันหมายถึง การมีดินท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีส่งเสริมต่อการเติบโตของพืชส าหรับใช้เป็นอาหารของสัตว์ 
และมนุษย์ ส่ิงเหล่านี้เช่ือมโยงกันจึงส่งผลต่อกันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อาทิ ดินท่ีปราศจากสารพิษก็ย่อมไม่มี
สารพิษในพืช พืชท่ีไม่มีสารพิษท้ังท่ีมาจากดินหรือการฉีดพ่นของมนุษย์ ก็ย่อมท าก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของสัตว์หรือมนุษย์ท่ีรับประทานเข้าไป 
         2.4.2.2 ด้านนิเวศวิทยา เกษตรอินทรีย์ เป็นรูปแบบการเกษตรที่เกื้อหนุนให้ทรัพยากร
ในระบบนิเวศวิทยาด าเนินตามวัฏจักรท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ และเกิดการต่อเนื่องสมดุ ลกัน 
ทรัพยากรแต่ละอย่างท าหน้าท่ีของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มขึ้นหรือลด
น้อยจนท าให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล ท้ังทรัพยากรดิน น้ า จุลินทรีย์ และสัตว์ ดังนั้น การท า
การเกษตรใดๆจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ ท้ังระบบนิเวศในแปลงเกษตร และภายนอกแปลง
เกษตรเช่นกัน อาทิ ดินมีคุณภาพต่อการเติบโตของพืชอันมีน้ าฝน และน้ าชลประทานท่ีเพียงพอ 
รวมถึงการเกื้อหนุนจากสัตว์ และแมลงท่ีช่วยในการเติบโตของพืช โดยมีมนุษย์คอยจัดการให้เกิดการ
เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศนั้นๆ 
         2.4.2.3 ด้านความเป็นธรรม เกษตรอินทรีย์ ช่วยส่งเสริมในด้านความเป็นธรรมของ
ทรัพยากร อันหมายถึง การส่งเสริมความเป็นธรรมในสิทธิของชนิดทรัพยากร สิทธิของมนุษย์ต่อการ
กระท า และการใช้ทรัพยากร และสิทธิของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเองในการบริโภคทรัพยากรนั้นๆ 
                              1) สิทธิของชนิดทรัพยากร ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของชนิด
ทรัพยากร ไม่มีชนิดใดมากเกินไปหรือน้อยจนเสียสมดุล 
                              2) สิทธิของมนุษย์ต่อการกระท า และการใช้ทรัพยากร ได้แก่ การส่งเสริมให้
เกิดการเกษตรที่ไม่ท าให้ทรัพยากรเกิดการเส่ือมสภาพ และการใช้ทรัพยากรนั้นๆอย่างพอเพียง 
                              3) สิทธิของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเองในการบริโภคทรัพยากร ได้แก่ การ
เคารพในสิทธิของคนอื่นต่อการใช้ทรัพยากรท่ีเขาครอบครองหรือร่วมแบ่งปันทรัพยากรอย่างเท่ียงธรรม 

https://www.thaicityfarm.com/
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                   2.4.2.4 ด้านการดูแลเอาใจใส่ การท าเกษตรอินทรีย์ มิใช่จะปล่อยให้ธรรมชาติจัดการ
เองในทุกเรื่อง แต่เกษตรกรหรือผู้ท าเกษตรอินทรีย์เองจะร่วมจัดการ และส่งเสริมให้เกิดความสมดุล
ขึ้นในระบบ อันประกอบด้วยการเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตท่ีต้องคอยเกื้อหนุนให้ทรัพยากรท้ังดิน 
น้ า และสัตว์อื่นๆ เกิดความสมดุล และเกิดปลอดภัยในการท าเกษตรนั้น อันได้แก่ ไม่ใช้สารเคมีท่ีมีผล
ต่อทรัพยากรในระบบ หรือส่งเสริมให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษในผลผลิต ซึ่งส่วนนี้ถือเป็น
กระบวนการแรกท่ีท าให้เกษตรกรเกิดจิตส านึก และเอาใจใส่ต่อคุณภาพของผลิต อันปราศจากการ
ปนเป้ือนหรือตกค้างของสารใดๆ ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
 

2.4.3 การท าเกษตรอินทรีย์ในระบบปลูกพืช 
                  2.4.3.1 ดิน และปุ๋ย   
                              1) เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีหาได้ง่าย ได้แก่ ปุ๋ยคอก ท้ังจากมูลโค มูลกระบือ 
มูลไก่ รวมถึง ปุ๋ยหมักจากพืช แกลบ แกลบด า ขี้เล่ือย เป็นต้น 
                              2) ใช้วัสดุอินทรีย์ท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นปุ๋ยสด เช่น เศษพืชหลังการเก็บ
เกี่ยว เศษใบไม้ เป็นต้น 
                           3) เน้นการใช้ปุ๋ยพืชสด โดยเฉพาะการปลูกพืชตระกูลถั่วต่างๆ เช่น ปอเทือง 
                              4) ใช้หินแร่เป็นแหล่งเสริมธาตุอาหาร และปรับปรุงดิน อาทิ แร่ยิปซัม หิน
ฟอสเฟต เปลือกหอยเผา และปูนขาว เป็นต้น 
                              5) หลีกเล่ียงการเผาตอซัง และวัสดุอินทรีย์ ซึ่งอาจท าให้จุลินทรีย์  และ
ส่ิงมีชีวิตในดินตายได้ รวมถึงจะเป็นการเร่งการเส่ือมสภาพของดินให้เร็วขึ้น 
                              6) ปลูกพืชคลุมดินรอบๆแปลงเกษตร เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน และ
การไหลออกของดินสู่พื้นท่ีอื่น 
                              7) ไถพรวนดิน 1 - 2 ครั้งต่อรอบการผลิต ไม่ควรไถมากกว่านี้ เพราะอาจเร่ง
การชะล้างปุ๋ยออกนอกพื้นท่ีได้ 
                  2.4.3.2 น้ า จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอท้ังน้ าจากโครงการชลประทานและน้ าจากบ่อท่ี
ขุดเอง หลีกเล่ียงการใช้น้ าท่ีมาจากแหล่งชุมชน หรือแหล่งอุตสาหกรรมมารดพืชในแปลงเกษตร ซึ่ง
อาจท าให้พืชผักเกิดปนเป้ือนสารเคมีได้ 
                  2.4.3.3 อากาศ ส าหรับการปลูกพืชผักมักไม่ค่อยพบปัญหาทางด้านมลพิษนัก แต่จะ
พบมากบริเวณพื้นท่ีรอบชุมชนเมือง ชุมชนอุตสาหกรรม ดังนั้น โอกาสท่ีพืชจะปนเปื้อนสารเคมีจึง
เป็นไปได้สูง แต่หากหลีกเล่ียงไม่ได้ ให้ใช้แนวทางดังนี้ 
                             1) การปลูกไม้ยืนต้นล้อมรอบแปลงเกษตรเพื่อเป็นเกาะก าบังฝุ่น 
                             2) สร้างโรงเรือนระบบปิดเพื่อใช้ส าหรับปลูกพืช 
                             3) การจัดแนวปลูกในทิศขวางตะวัน 
                             4) การจัดแนวปลูกในทิศตามลม 
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                              5) การปลูกพืชอื่นล้อมรอบ เพื่อให้ความช้ืน และรักษาความช้ืนของอากาศ
รอบแปลงเกษตร 
                  2.4.3.4 พืช และโรค/แมลง  
                             1) หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ก าจัดศัตรูพืชทุกชนิด 
                             2) เน้นการใช้สารสกัดหรือน้ าต้มจากสมุนไพร อาทิ สะเดา ดาวเรือง บอระเพ็ด 
ตะไคร้หอม เป็นต้น ส าหรับฉีดพ่นป้องกันโรค และแมลงต่างๆ 
                             3) ปล่อย และส่งเสริมการเพิ่มจ านวนของตัวห้ า ตัวเบียนเพื่อช่วยในการควบคุม
แมลงศัตรูพืช เช่น นก แตน ต่อ และแมลงปอ  เป็นต้น 
                             4) ใช้เช้ือราในการฉีดพ่นเพื่อก าจัดแมลงศัตรูพืช อาทิ เช้ือราเบอร์บิวเรีย  
                  2.4.3.5 ผลผลิต 
                              1) หลีกเล่ียงการฉีดหรือพ่นรมควันด้วยสารเคมี ส าหรับป้องกันด้วงแมลงใน
เมล็ดธัญพืช แต่เน้นในเรื่องการจัดการแทน อาทิ การเก็บในโรงเรือนปิด การจัดสร้างโรงเรือนท่ีถ่ายเท
อากาศได้ดี เป็นต้น 
                             2) หลีกเล่ียงการใช้สารฟอกขาว 
                             3) หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีเร่งการสุกของผลไม้ 
                             4) หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีเคลือบผิวผักผลไม้ 

2.4.4 การท าเกษตรอินทรีย์ในระบบเล้ียงสัตว์ 
                  2.4.4.1 ดิน การรองพื้นดินในคอกสัตว์ ควรใช้วัสดุอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่น อาทิ แกลบ 
ฟางข้าว เป็นต้น หากพื้นคอกสัตว์มีปัญหาในเรื่องกล่ินเหม็น ให้ใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์ผสมน้ าราดหรือใช้น้ า
หมักชีวภาพราด 
                  2.4.4.2 น้ าและอาหาร 
                              1) น้ าด่ืมของสัตว์ควรได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติมากท่ีสุด อาทิ น้ าประปา น้ า
จากบ่อน้ า น้ าฝน น้ าบ่อบาดาลหรือน้ าบ่อต้ืนใต้ดิน ซึ่งจะต้องมีลักษณะใสสะอาด 
                              2) หญ้าหรืออาหารของสัตว์ต้องได้มาจากแหล่งท่ีไม่ฉีดสารก าจัดวัชพืช และ
หากปลูกหญ้าหรือสามารถผลิตอาหารสัตว์ได้ด้วยตนเองยิ่งดี เพราะสามารถควบคุมปัจจัยเส่ียงจาก
สารเคมีปนเป้ือนได้มาก 
                              3) หลีกเล่ียงการใช้อาหารส าเร็จรูป เพราะอาจมีสารเคมีเจือปน เนื่องจาก
อาหารส าเร็จรูปจะผลิตด้วยวัตถุดิบท่ีรับซื้อมาจากเกษตร ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์
มักจะใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็นส าคัญ 
                                   4) อาหารสัตว์ควรใช้วัสดุอินทรีย์ที่หาได้ในพื้นท่ี อาทิ ข้าวโพด ร า ต้นกล้วย เป็นต้น 
                              5) ให้เสริมสมุนไพรในอาหารหรือในน้ าด่ืมแก่สัตว์เล้ียงเป็นประจ า อย่างน้อยเดือน
ละ 2 - 3 ครั้ง 
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                              6) สัตว์เล้ียงบางชนิดควรปล่อยเล้ียงให้หากินตามธรรมชาติ อาทิ โค กระบือ 
เป็ด ไก่ เป็นต้น 
                  2.4.4.3  โรงเรือน 
                              1) การเล้ียงสัตว์ในพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้กับแหล่งมลพิษ ควรท าโรงเรือนแบบปิด
ล้อมรั้ว เพื่อป้องกันมลพิษ และเพื่อเป็นท่ีพักอาศัยของสัตว์ 
                              2) หากเป็นโรงเรือนปิด ควรติดต้ังระบบสเปรย์ไอน้ า และพัดลมระบาย
อากาศส าหรับปรับอุณหภูมิตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                  2.4.4.4 สัตว์เล้ียง 
                              1) หลีกเล่ียงการใช้ยาปฏิชีวนะ เพราะมักจะตกค้างในเนื้อเยื่อสัตว์ได้ ให้ใช้
สมุนไพรผสมในอาหารเล้ียงสัตว์ตั้งแต่ระยะแรกรุ่น เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค 
                              2) หลีกเล่ียงการใช้ยาหรือสารกระตุ้นผลผลิตต่างๆ อาทิ สารกระตุ้นการ
เติบโต สารเร่งเนื้อแดง ยาเร่งการติดสัตว์ เป็นต้น 
                              3) การใช้ยาหรือสารเคมีบางชนิดสามารถใช้ได้ แต่ควรใช้ในปริมาณจ ากัด 
เช่น วัคซีนสัตว์ ยาถ่ายพยาธิ ยารักษาโรคบางชนิดท่ีสมุนไพรไม่สามารถรักษาได้ เป็นต้น 
                  2.4.4.5 ผลผลิต 
                             1) หลีกเล่ียงการใช้ฟอร์มาลีนในการแช่เพื่อรักษาเนื้อสัตว์ไม่ให้เน่า 
                             2) หลีกเล่ียงการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
                             3) หลีกเล่ียงการยัดไส้เพื่อให้น้ าหนักเพิ่ม 

2.4.5 ข้อดีการท าเกษตรอินทรีย์ 
                  2.4.5.1 ด้านส่ิงแวดล้อม สร้างสมดุลของทรัพยากรในระบบนิเวศโดยรอบไม่ก่อให้เกิด
การปนเป้ือนของสารเคมีในดิน น้ า และพืช และช่วยสร้างความหลากหลายของชนิดทรัพยากรในพื้น
โดยรอบแปลงเกษตร 
                  2.4.5.2 สุขภาพ ลดความเส่ียงจากพิษของสารเคมีท่ีอาจปนเปื้อนมากับพืชและสัตว์ 
ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานท่ีดี 
                  2.4.5.3 อาหาร และความมั่นคงทางอาหาร 
                              1) สามารถสร้างอาหารท่ีมีคุณภาพให้แก่ประชาชน ได้แก่ ผลผลิตไม่มีสาร
ตกค้าง ผลผลิตมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไม่มีโรค ไม่มีแมลง เป็นต้น 
                              2) สามารถสร้างความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรท่ีมีผลต่อการผลิต ได้แก่ 
ทรัพยากรดินมีความสมบูรณ์ ทรัพยากรน้ าไม่เน่าเสียหรือไม่มีสารปนเป้ือน และส่ิงมีชีวิตมีความหลาย
หลาย และมีปริมาณท่ีสมดุลกัน 
                              3) สร้างความหลากหลายของอาหาร ด้วยการปลูกพืชหลายชนิดตามฤดูกาล 
และตามปัจจัยท่ีมีจ ากัด เช่น ในนาปลูกข้าว คันนาปลูกกล้วย บ่อน้ าเล้ียงปลา เป็นต้น 



31 
 

                              4) สามารถผลิตอาหารได้อย่างต่อเนื่องในทุกฤดูกาล ด้วยการปลูกพืช
หมุนเวียนตามปัจจัยท่ีมีจ ากัด เช่น หน้าฝนปลูกข้าว หน้าหนาวปลูกถั่ว เป็นต้น 
                             5) รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
                  2.4.5.4 รายได้ การท าเกษตรอินทรีย์ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตได้มาก
ขึ้น ช่วยให้มีรายได้ท่ีสูงขึ้นตามมา เนื่องจาก ประชาชนทุกวันนี้หันมาให้ความใส่ใจทางด้านสุขภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องอาหารการกินท่ีต้องปราศจากสารพิษใด ดังนั้น การเลือกซื้อผลผลิตทางการ
เกษตร ประชาชนจึงมักเลือกซื้อผลิตจากแปลงเกษตรอินทรีย์มากกว่าการเกษตรในรูปแบบอื่นท่ีมี
สารเคมีมาเกี่ยวข้อง นอกจากนั้น หากได้รับรองมาตรฐานจากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(มกท.) ก็ย่อมสร้างความน่าเช่ือถือในผลผลิตมากขึ้น ท้ังในรูปแบบเกษตรกรรายเด่ียว กลุ่มเกษตรกร 
และหน่วยงานผู้ประกอบการ รายได้ส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการขายสินค้าได้มากแล้ว ยังเป็นผลมา
จากการประหยัดต้นทุนการผลิต เนื่องจากรูปแบบเกษตรอินทรีย์ไม่มีความจ าเป็นต้องพึ่งปัจจัยการ
ผลิตจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี หรือสารก าจัดศัตรูพืช แต่จะใช้ทรัพยากรท่ีหาได้ในท้องถิ่นแทน 
ซึ่งมีราคาถูกหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อาทิ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด สารสกัดจากพืชส าหรับฉีดป้องกันแมลง 
เป็นต้น      
                   2.4.5.5 ด้านสังคมรู้จักฝึกตนให้เป็นคนขยัน มีมานะอุตสาหะต่อการท างานหนัก เพราะ
ระบบเกษตรอินทรีย์จะต้องมีภาระท่ีเกษตรกรต้องจัดการและเอาใส่ด้วยตนเองมากขึ้น เกิดการ
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตท่ีอาศัย และเกื้อกูลต่อธรรมชาติมากขึ้น หันมาบริโภคอาหารจากธรรมชาติมากขึ้น 
หันมาใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมากขึ้น ลดการพึ่งปัจจัยการผลิตภายนอก ท้ังปุ๋ยเคมี ยาก าจัดศัตรูพืช 
และสารอื่นๆ 

2.4.6 ข้อด้อยการท าเกษตรอินทรีย์ 
                   2.4.6.1 ผลผลิตจากการท าเกษตรอินทรีย์จะให้ปริมาณน้อยกว่าระบบเกษตรที่ใช้
สารเคมี ส่ิงนี้มักเกิดจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การใส่ปุ๋ยท่ีเป็นวัสดุอินทรีย์เพียงอย่างเดียวย่อมไม่
เพียงพอต่อความต้องการธาตุอาหารของพืช ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกษตรท่ีใช้ปุ๋ยเคมีก็ย่อมท่ีจะให้
ผลผลิตท่ีต่ ากว่า อีกท้ัง การใช้สารก าจัดศัตรูพืชท่ีได้จากธรรมชาติมักไม่ได้ผลในแมลงศัตรูพืชบางชนิด 
                   2.4.6.2 คุณภาพของลักษณะผลผลิตมักด้อยกว่าเกษตรท่ีมีการใช้สารเคมี อาทิ ปัญหา
ผลิตมีรอยกัดกินของแมลง ผลผลิตเน่าเสียง่าย ผลผลิตมีรูปทรงหรือสีสันไม่สดใส เป็นต้น  (เกษตร
อินทรีย์ หลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย์ สืบค้นจาก https://www.greennet.or.th, 2560) 
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2.5 กรณีศึกษา 
2.5.1 “ดาราดาเล บ้านดิน ฟาร์ม” ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของคุณประพันธ์ 

ธรรมธิ เจ้าของฟาร์ม ฟาร์มมีพื้นท่ี 20 ไร่ ท่ีโอบล้อมไปด้วยภูเขาลูกใหญ่สวยงาม มีเป้าหมายสูงสุดในการ
พัฒนาฟาร์มแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดโอกาสให้คนในชุมชนและ
ผู้สนใจได้เรียนรู้การท าเกษตรกรรมตามวิถีอินทรีย์แทนการท าเกษตรกรรมแบบเดิมๆให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ห่างไกลจากสารเคมี    

การเข้าพักจะคิดราคาเป็นรายหัวเป็นแบบแพคเกจท่านละ 1,500 บาท รวมท่ีพัก อาหารเช้า 
อาหารเย็นแบบขันโตน และกิจกรรมชาวฟาร์มท้ัง คอร์สอบรมวิธีการท าบ้านดิน และยังมีวิธีการท า
เกษตรอินทรีย์ ต้ังแต่การท าปุ๋ยชีวภาพ การเพาะเมล็ด การปลูกผัก และการเก็บผักสดๆ น าไปปรุง
อาหาร ให้แขกท่ีมาพักรับประทาน (ดาราดาเล บ้านดิน ฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่ สืบค้นจาก
https://www.daradalay.com, 2560) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.16 ดาราดาเล บ้านดิน ฟาร์ม ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : https://www.paiduaykan.com 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.17 Postion Plan ดาราดาเล บ้านดิน ฟาร์ม  
ที่มา : https://www.paiduaykan.com 
 

https://www.daradalay.com/
https://www.paiduaykan.com/
https://www.paiduaykan.com/
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                       2.5.1.1 แปลงผักปลอดสารพิษ เป็นผักท่ีไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆ ผักท่ีปลูกส่วนก็จะ
น ามาท าอาหารให้ลูกค้าและส่งไปยังร้านอาหารของดารา 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.18 แปลงผัก 
ที่มา : https://www.daradalay.com 
 

   2.5.1.2 บ้านพักโฮมสเตย์ ดาราดาเล บ้านดิน ฟาร์ม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.19 บ้านดิน 
ที่มา : https://www.daradalay.com 
 

             2.5.1.3 ร้านอาหาร 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.20 ร้านอาหาร 
ที่มา : https://www. daradalay.com 

https://daradalay.com/
https://www.daradalay.com/
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2.5.2 ไร่ปลูกรัก 
        จัดว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm) ท่ีประสบความส าเร็จ มี

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ส่งขายท้ังในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ท่ีผ่านการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระบบสากล (IFOAM Accredited) ได้ท าการเปิดฟาร์มให้นักท่องเท่ียวได้เข้า
ไปเท่ียวชมการท าเกษตรอินทรีย์ของท่ีนี่  ด้านหน้าฟาร์มเปิดจ าหน่ายผักสด Organic  ผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากผลผลิตของไร่ปลูกรัก (ราคาถูกกว่าในห้างเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์จาก Organic Farm ด้วยกัน) 
และร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ท าจากผลผลิตฟาร์ม Organic ของไร่ปลูกรักโดยตรง 

        คุณกานต์  ฤทธิ์ขจร  เจ้าของไร่ปลูกรัก กล่าวว่า สาเหตุท่ีเริ่มท าโครงการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ี “ไร่ปลูกรัก” ขึ้นมา  เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในระบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 
(Organic Farm) จึงเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับฟาร์มเกษตรอินทรีย์ (Organic farm) 
แบบไม่ใช้สารเคมีใดๆ ได้ประสบการณ์ใหม่ ท่ีสามารถน าเอาองค์ความรู้ต่างๆ นี้ไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้ อีกท้ังยังได้รับความสนุกสนาน “ไร่ปลูกรัก” เริ่มท าการเพาะปลูกมาต้ังแต่ ปีพ.ศ. 
2543 บนท่ีดินกว่า 60 ไร่  โดยปลูกเองขายเอง ปลูกพืชผักแบบไร้สารพิษ ไร้ยาฆ่าแมลง และไร้
สารเคมีใดๆ ท้ังส้ิน โดยค านึงถึงเรื่องการรักษาส่ิงแวดล้อม  

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.21  ไร่ปลูกรัก 
ที่มา : https://www.sadoodta.com 
 

2.5.2.1 กิจกรรมท่ีไร่ปลูกรัก 
                              1) ไร่ปลูกรัก ต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยเครื่องด่ืมออแกนนิกส์ มีการพูดคุยให้
รู้จักเกี่ยวกับการท าฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จากนั้นจึงพาออกทัวร์ชมฟาร์ม แปลงผักออร์แกนนิกส์ ผักท่ี
ปลูกโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ยาก าจัดวัชพืช ปุ๋ยเคมี หรือผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ แต่ใช้เป็นปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยหมักชีวภาพ ท่ีผลิตขึ้นเองท้ังหมด 
                              2) การสอนท าอาหารจากผักอินทรีย์ต่างๆ ท่ีมีในฟาร์ม มีหลายเมนูท่ีสอน 
อาทิ การท าน้ าสลัด ท าซุปข้าวโพด ท าน้ ามะเขือเทศ รวมไปถึงยังมีอาหารออแกนนิกส์ท่ีทางฟาร์มท า
เองให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 
                             3) รับประทานอาหารและเครื่องด่ืมสุขภาพจากผลิตผลของไร่ปลูกรัก 
                             4) กิจกรรมการปลูกผัก ท่ีทางฟาร์มจะให้ทุกคนได้ปลูกผักในกระถางเล็กๆ ได้
น ากลับไปฟูมฟักปลูกกินเองท่ีบ้าน 

https://www.sadoodta.com/


35 
 

                   5) กิจกรรมการเก็บผัก ท่ีทางฟาร์มจะให้นักท่องเท่ียวทุกคนได้ลงมือเก็บผัก
สด ด้วยตัวเองจากแปลงผัก เพื่อน าติดไม้ติดมือกลับไปกินท่ีบ้าน (ไร่ปลูกรัก กิจกรรมภายในไร่ปลูกรัก 
สืบค้นจาก https://www.manager.co.th, 2560 ) 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.22  กิจกรรมปลูกผัก 
ที่มา : https://www.sadoodta.com 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.23  กิจกรรมปลูกผัก 
ที่มา : https://www.sadoodta.com 

 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.24  ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ที่มา : https://www.sadoodta.com 
 
 
 

https://www.sadoodta.com/
https://www.sadoodta.com/
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2.5.3 โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย 

        ดินแดนเกษตรกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีประมาณ 400 ไร่ แห่งนี้ให้
ผลผลิตตอบแทนการลงแรงตามความเช่ือมั่นในวิถีเกษตรอินทรีย์มาแล้วหลายฤดูกาล ตัดถางสร้างคัน
ดินและแปลงนา ปลูกพืชผักผลไม้เข้าไปทีละน้อย ค่อยๆ เรียนรู้และจัดการพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.25 โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย 
ที่มา : https://www.kaohomsukhothai.in.th 
 
                     2.5.3.1 รถยนต์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวง
หมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์จาก
นครสวรรค์มาได้ 2 เส้นทาง คือ 
  ใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าพิษณุโลก จากพิษณุโลกแล่นเข้าสุโขทัยโดยใช้ทางหลวง
หมายเลข 1 และมุ่งหน้าสู่อ าเภอสวรรคโลกโดยทางหลวงหมายเลข 1195 

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ตรงเข้าก าแพงเพชร จากก าแพงเพชรเข้าสู่สุโขทัยโดยใช้ทางหลวง
หมายเลข 101 และมุ่งหน้าสู่อ าเภอสวรรคโลกโดยทางหลวงหมายเลข 1195 
เมื่อถึงทางหลวงหมายเลข 1195 โปรดสังเกตป้ายบอกทางไปสนามบินสุโขทัย แล่นตามเส้นทางท่ีมุ่ง
หน้าสู่สนามบินสุโขทัย ถึงสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท แล้วให้ขับต่อไปอีกเล็กน้อย จะเห็นลานต้อนรับ
ของโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยอยู่ทางขวามือ 
 
 
 

 
 

https://www.kaohomsukhothai.in.th/
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ภาพที ่2.26 แผนท่ีเข้าสู่โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย 
ที่มา : https://www.kaohomsukhothai.in.th 
 
                       2.5.3.2 กิจกรรม ห้องเรียนกลางแจ้ง เพื่อเรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานส่วนต่างๆ 
ภายในโครงการฯ โดยมีเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริงเป็นพี่เล้ียงคอยให้ค าแนะน า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.27 กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย 
ที่มา : https://www.kaohomsukhothai.in.th 
 
 
 
 
 

https://www.kaohomsukhothai.in.th/
https://www.kaohomsukhothai.in.th/
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                       2.5.3.3 ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.28 ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สนามบินสุโขทัย 
ที่มา : https://www.kaohomsukhothai.in.th 
 
                       2.5.3.4 นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.29 นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย 
ที่มา : https://www.kaohomsukhothai.in.th 
 
                        2.5.3.5 โฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเท่ียวท่ีต้องการสัมผัสชีวิตเกษตรกรอินทรีย์
อย่างใกล้ชิด เป็นโฮมสเตย์ท่ีต้ังอยู่ในละแวกเดียวกับกลุ่มบ้านของทีมงานในโครงการฯ 

                         บรรยากาศโดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่นานาชนิด ถัดไปไม่ไกลจากโฮมสเตย์
มีบึงขนาดใหญ่ส าหรับนั่งพักผ่อนและให้อาหารปลา นักท่องเท่ียวสามารถเดินชมโรงสีข้าวขนาดเล็ก การ
คัดเลือกเมล็ดข้าว การบรรจุเมล็ดข้าว การเล้ียงเป็ดในโรงเรือนเปิดโล่ง และลองเก็บไข่เป็ดได้ด้วยตัวเอง 
(เกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย สืบค้นจาก https://www.kaohomsukhothai.com, 2560) 

https://www.kaohomsukhothai.in.th/
https://www.kaohomsukhothai.in.th/
https://www.kaohomsukhothai.com/
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ภาพที่ 2.30 โฮมสเตย์ โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย 
ที่มา : https://www.kaohomsukhothai.in.th 



 
 

บทที ่3 
ศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลพื้นที่โครงการ 

 
ศึกษาข้อมูลพื้นท่ีโครงการออกแบบปรบปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์  ฟาร์มโคนม

ไทย - เดนมาร์ค  อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อน าข้อมูลไปประกอบการออกแบบภูมิทัศน์ซึ่ง
ต้องทราบข้อมูลต่างๆ แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ซึ่งจะส่งผลท าให้การออกแบบภูมิทัศน์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนม
ไทย - เดนมาร์ค นั้นสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษาข้อมูลระดับมหภาคช่วยท าให้
ผู้ออกแบบทราบถึงผลกระทบสภาพพื้นท่ีโดยรอบและข้างเคียงพื้นท่ีโครงการ ดังนั้น การศึกษาข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ข้อมูลระดับมหภาคและข้อมูลระดับจุลภาค 
 

 

 

 
 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดสระบุรี 
ที่มา : https://www.saraburi.go.th 
 

3.1 ข้อมูลระดับมหภาค 
  จังหวัดสระบุรี ต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานครประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับเส้นแวงท่ี 100 
องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กม. (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  - ศาลากลาง
จังหวัด) และ ตามทางรถไฟสาย - ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตาม
แม่น้ าเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้ าปาาสักประมาณ 155 กิโลเมตร จังหวัดสระบุรีมีเนื้อท่ีท้ังหมด 
3,575.485 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพื้นท่ีประเทศ 

3.1.1 อาณาเขตติดต่อ 
                    ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอชัยบาดาล และ อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี 
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                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอปากช่อง อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก 
                    ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
                    ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอภาชี อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ าเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค  
แสดง : อาณาเขตติดต่อและเส้นทางการเดินทาง ภาพที่ 3.2 

ที่มา : https://www.saraburi.go.th  
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3.1.2 การปกครองและประชากร 
           จังหวัดสระบุรีมีประชากร ณ 30 มิถุนายน 2556 มีจ านวนท้ังส้ิน 627,067 เพศชาย 

310,394 คน เพศหญิง 316,673 คน คิดเป็นอัตราส่วนทางเพศ (เพศชายต่อเพศหญิง 100 คน)เท่ากับ 98.0 
ซึ่งเท่ากับกับระดับประเทศ (97.0) มีประชากรวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี)  วัยท างาน (15  - 59 ปี) และวัย
สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 18.4, 68.6 และ 13.0 ของประชากรท้ังหมด ตามล าดับ สตรีวัย
เจริญพันธุ์ (15  -  44 ปี) ร้อยละ 23.1 ของประชากรท้ังหมด อัตราส่วนพึ่งพิง (Dependency ratio) เท่ากับ 
ร้อยละ 45.8 เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 43.1) ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศ (48.4) 

 
ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากรจังหวัดสระบุรี 

ที่มา : https://www.sro.moph.go.th 
 
                         3.1.2.1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

                   1) สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรมีรายได้ เฉล่ียต่อหัว 127,876 บาทต่อปี 
เป็นอันดับ 7 ของภาคกลาง และ เป็นอันดับท่ี 8 ของประเทศ โดยท้ังจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 
67,774,028 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม มากท่ีสุด ถึงร้อยละ 46.30 % คิดเป็น
มูลค่า 31,377,706 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาเหมืองแร่ และการย่อยหิน ร้อยละ 12.27 คิดเป็น
มูลค่า 8,315,374 ล้านบาท และสาขาการไฟฟ้าและประปา ร้อยละ 7.73 คิดเป็นมูลค่า 5,239,929 
ล้านบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 10.44 (ปี 2538) 
                               2) อุตสาหกรรม จากข้อมูลสถิติท าเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ขอส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมดจ านวน 1,274 โรงงาน จ านวนเงิน
ลงทุน 358,858.19 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงาน จ านวน 58,439 คน แยกเป็นชาย 45,955 คน
หญิง 21,483 คน เครื่องจักร จ านวน 9,724,431.03 แรงม้า จังหวัดสระบุร ีเป็นจังหว ัดที ่มี
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ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งพลังงาน เพื่อการอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ได้รับการก าหนดให้
เป็นพื้นท่ีส่งเสริมการลงทุน (BOI Zone 2) ในปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมท่ีเพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค 
และส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อการประกอบอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอ าเภอหนองแค 
มีเนื้อท่ี 2,044 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 5 แห่ง ประเภทของอุตสาหกรรมเป็อุตสาหกรรมหนัก 
เช่น โรงงานผลิตกระเบื้อง โรงงานผลิตเซรามิคส์ นิคมอุตสาหกรรมสระบุรีอ าเภอแก่งคอย มีเนื้อท่ี 2,500 
ไร่ เขตอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย (อ าเภอหนองแค) โดยการจัดการของ บริษัท เอส ไอ แอ ท่ีดิน
อุตสาหกรรม จ ากัด มีเนื้อท่ี 3,500 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปิดด าเนินกิจการ 34 แห่ง 
                            3) สถานการณ์แรงงาน มีคนงานท้ัง ส้ิน 146,329 คน แยกเป็นสถาน
ประกอบการท่ีมีคนงานต้ังแต่ 50 คนขึ้นไป 455 แห่ง ต่ ากว่า 50 คน มี 3,155 แห่ง มีผู้ว่างงาน 
7,146 คน มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 1,547 คน บรรจุงานได้ 336 คน มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย 1,590 คนมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว กัมพูชา พม่า) ท่ีได้รับอนุญาตให้
ท างาน 2,638 คน อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าของจังหวัดสระบุรี 300 บาท 
                         4) การใช้พื้นท่ีทางการเกษตร ท่ีท าการเกษตรในปี 2550 จ านวน 1,404,1081  
ไร ่หรือร้อยละ 62.81 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด แบ่งเป็นพื้นท่ีท านา 721,104 ไร ่หรือร้อยละ 32.26 พืชไร ่
598,189 ไร ่หรือร้อยละ 26.76 ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 45,010 ไร ่หรือร้อยละ 2.01 พืชผัก 35,738 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.59 โดยอ าเภอมวกเหล็กมีพื้นท่ีท าการเกษตรมากท่ีสุด จ านวน 161,990 ไร่ หรือร้อยละ 7.24 
และอ าเภอวิหารแดงมีพื้นท่ีท าการเกษตรน้อยท่ีสุดจ านวน 46,910 ไร่ หรือร้อยละ 2.09  
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เรื่อง :  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค   

แสดง : แผนท่ีท่องเท่ียวจังหวัดสระบุรี     ภาพที่ 3.3 

ที่มา : https://www.saraburi.go.th  
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3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
        จังหวัดสระบุรี  ต้ังอยู่ใกล้เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีพื้นท่ีประมาณ 

3,580 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,237,000 ไร่ เป็นชุมทางคมนาคมแถบภาคกลางมีความส าคัญ 
มากจังหวัดหนึ่ง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ  

        ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี  
        ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก  
        ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดนครนายกและจังหวัดปทุมธานี  
        ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

                  พื้นท่ีจังหวัดสระบุรี  เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้ าภาคกลาง รวมกับอีกส่วนหนึ่งของ
ทิวเขาดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีอยู่สามลักษณะคือ บริเวณท่ีราบลุ่ม บริเวณเขาหย่อม
หรือเขาเต้ีย และบริเวณเขาสูง  
                    บริเวณท่ีราบลุ่ม  เป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ส่วนใหญ่คลุมพื้นท่ี
ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด บางส่วนคลุมถึงพื้นท่ีตอนกลางและด้านทิศใต้ของตัวจังหวัด 
นับต้ังแต่อ าเภอพระพุทธบาท อ าเภอหนองแซง และบางส่วนของอ าเภอหนองแคและอ าเภอวิหารแดง 
พื้นท่ีประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศแบบท่ีราบตะกอนพามา มีท้ังท่ีราบตะกอนพามา ท่ีราบน้ าท่วม
ถึง และท่ีราบเป็นขั้นๆ หรือตะพักริมน้ า มีระดับความสูงประมาณ 5 - 100 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
                    บริเวณเขาหย่อม  มีลักษณะเป็นเขาลูกโดด ท่ีมีกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณท่ีราบ
ตอนกลางของจังหวัด และท่ีเป็นแผ่นดินท่ีมีลักษณะเป็นคล่ืนลอนต่ า ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
จังหวัดซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอมวกเหล็กเป็นส่วนใหญ่ มีความสูงประมาณ 200 - 400 เมตร  
                     บริเวณท่ีเป็นเขาสูง  เป็นพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือจากท้ังสองบริเวณท่ีกล่าวแล้ว มีแนวการวางตัว
ของเทือกเขาตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนจะอยู่ ด้านตะวันตกของทิวเขาดง
พญาเย็น จากทิวเขานี้ทิวเขาจะติดกันโค้งไปตามแนวตะวันตกเฉียงใต้- ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วจึงต่อด้วย
แนวประมาณเหนือ - ใต้ ของทิวเขาดงพญาเย็นอีกทีหนึ่ง และจะต่อกับทิวเขาเพชรบูรณ์ อันเป็นทิวเขา
ล้อมรอบด้านทิศตะวันตกของท่ีราบสูงโคราช พื้นท่ีส่วนใหญ่มีระดับความสูงประมาณ 500 - 1,000 เมตร 
จากระดับน้ าทะเล ยอดเขาสูงสุดของบริเวณนี้คือ ยอดเขาอินทรี สูง 1,050 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
(ประวัติจังหวัดสระบุรี ข้อมูลจังหวัดสระบุรี สืบค้นจาก https://www.th.wikipedia.org, 2560 ) 

3.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
        จังหวัดสระบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด ซึ่งพัดประจ าเป็นฤดูกาล โดยพัด

จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้จะท าให้
บริเวณจังหวัดสระบุรีมีอากาศหนาวเย็นและแห้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่ง
พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ท าให้อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกท่ัวไป 

https://www.th.wikipedia.org/
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        ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ท าให้มีอากาศเย็น
ท่ัวไป โดยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นบางวันในเดือนธันวาคมและมกราคม 
                    ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วง
ว่างของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไป 
เดือนท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุดคือเดือนเมษายน 

        ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ จะมีลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมท่ีพัดจากมหาสมุทรอินเดียน าเอาไอน้ าและความชุ่ม
ช้ืนเข้ามายังประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบ
ตลอดช่วงฤดูฝน จึงท้าให้บริเวณจังหวัดสระบุรีมีฝนชุกท่ัวไป โดยเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือเดือน
กันยายน  

        อุณหภูมิจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางและอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินปกติมี
อุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด โดยมี
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32 - 34 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 22 - 24 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนจัดท่ีสุดในรอบปี 
ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม 

        ฝน พิจารณาจากสถานีฝนอ าเภอในจังหวัดสระบุรีพบว่า พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดมี
ปริมาณฝนรวมตลอดปี 1,200 - 1,400 มิลลิเมตร เว้นแต่บริเวณทางตอนล่างของจังหวัดท่ีมีปริมาณ
ฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,400 มิลลิเมตร ส่วนบริเวณตอนบนของอ าเภอหนองโดนและบางพื้นท่ีของ
อ าเภอวังม่วงท่ีปริมาณฝนรวมตลอดปีต่ ากว่า 1,200 มิลลิเมตร ซึ่งฝนท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรีส่วน
ใหญ่เป็นฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องความกดอากาศต่ าท่ีพาดผ่านประเทศไทย
ตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน โดยตลอดท้ังปีมีจ านวนวันฝนตกเฉล่ียประมาณ 70 - 90 วัน 
นอกจากนี้ในบางปีอาจมีพายุดีเปรสช่ันเคล่ือนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดสระบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง
ท าให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นได้อีก 

        พายุหมุนเขตร้อนท่ีเคล่ือนผ่านเข้ามาในบริเวณภาคกลาง ส่วนมากเป็นพายุดีเปรสช่ัน
ซึ่งไม่มีความรุนแรงมาก จึงท าให้มีฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้างแต่อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และลม
กระโชกแรงเป็นครั้งคราว บางครั้งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมได้ ส าหรับพายุดีเปรสช่ันท่ีเคยเคล่ือนผ่านเข้า
มาในจังหวัดสระบุรี ส่วนมากเป็นพายุดีเปรสช่ันท่ีอ่อนก าลังลงจากพายุโซนร้อน ท่ีมีถิ่นก าเนิดจาก
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้เคล่ือนตัวผ่านประเทศเวียดนามและลาว โดย
ในช่วง 
                   จากการศึกษาความช้ืนสัมพัทธ์ ปี พ.ศ.2556 - 2559 ค่าเฉล่ียของความช้ืนสัมพัทธ์
ของ แต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมาก พบว่า เดือนสิงหาคมมีความช้ืนสัมพัทธ์ ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
90.60 และเดือนมีนาคม มีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุด 56.30 ดังนั้น จึงควรค านึงถึงการเลือกใช้
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พืชพรรณ ท่ีมีความทนทานกับความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ ของพื้นท่ีโครงการพื้นท่ีโครงการ (อุณหภูมิ
อากาศจังหวัดสระบุรี สถานีอุตุนิยมวิทยา สืบค้นจาก https://climate.tmd.go.th, 2560) 
 

3.1.5 โครงสร้างดินจังหวัดสระบุรี 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.4 กลุ่มชุดดินท่ี 4  
ที่มา : https://www.oss101.ldd.go.th 
 

ลักษณะดินกลุ่มชุดดินท่ี 4 การจ าแนกดิน การก าเนิดตะกอนน้ าพาบนส่วนต่ าของตะพักขั้น
ต่ าหรือพื้นท่ีรอยต่อของท่ีราบน้ าท่วมกับตะพักขั้นต่ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มี
ความลาดชัน 0 - 1 % การระบายน้ า ค่อนข้างเลวถึงเลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า สภาพซึม
ผ่านได้ของน้ า ช้า พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท านา การแพร่กระจาย ท่ีราบลุ่ม
ภาคกลางและท่ีสูงตอนกลางของประเทศ การจัดเรียงช้ันดิน Apg - Bag - Bg 

           3.1.5.1 ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวสีเทาเข้ม หรือสี
น้ าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ าตาลแก่และสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) 
ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีออกน้ าตาล มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือสี
น้ าตาลแก่ ปฏิกิริยาเป็นด่างแก่ (pH 8.5) พบรอยไถล ผิวหน้าอัดมัน และพบการสะสมก้อนเหล็กและ
แมงกานีสในดินล่าง อาจพบเม็ดปูนสีขาวอยู่ในดินล่างลึกลงไป ในฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแห้ง 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.5 สภาพดินในพื้นท่ี 

https://climate.tmd.go.th/
https://oss101.ldd.go.th/
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                     3.1.5.2 ปัญหา โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก 
ขาดแคลนน้ า และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชท่ีไม่ชอบน้ า    
                     3.1.5.3 การใช้ประโยชน์ ท านา บางแห่งยกร่อง เพื่อปลูกพืชผักหรือผลไม้ ซึ่งมักจะ
ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 
                     3.1.5.4  ควรปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืช
สด และปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น 
                     3.1.5.5 ข้อเสนอแนะ ดินชุดท่ี 4 กลุ่มดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนล าน้ าท่ีมีอายุ
ยังน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
เหมาะสมกับการปลูกข้าว ปลูกพืชผัก และไม้ผล เหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะน ามาใช้ทางการเพาะปลูก ท า
การเกษตรในพื้นท่ีโครงการ แต่ในช่วงฤดูฝนควรหลีกเหล่ียงพืชท่ีไม่ชอบน้ าเพราะอาจท าให้เกิดภาวะน้ าขัง 
(ข้อมูลชุดดินประจ าจังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาท่ีดิน สืบค้นจาก https://www.ldd.go.th, 2560) 
 
3.2 ข้อมูลระดับจุลภาค 

 3.2.1 การเข้าถึงโครงการ  
           3.2.1.1 รถยนต์ส่วนตัว มาจากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นถนนพหลโยธิน ผ่านอ าเภอ

วังน้อยจนถึงตัวเมืองสระบุรี ขึ้นสะพานยกระดับเล้ียวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพตรงไปตลอดทาง ก่อน
เข้าเขตปากช่องให้ไปยูเทริน์รถสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค จะทางด้าน
ซ้ายมือ 

           3.2.1.2 รถประจ าทางจากกรุงเทพมหานคร - สระบุรี ขึ้นรถได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2 
สายกรุงเทพมหานคร - สระบุรี มีให้เลือกท้ังรถปรับอากาศช้ัน 1 และช้ัน 2 ให้บริการต้ังแต่เวลา 05.00 - 
20.00 น. จากนั้นให้ต่อรถโดยสารประจ าทางจากสถานีขนส่งสระบุรีไปยังอ าเภอมวกเหล็ก 

 

https://www.ldd.go.th/
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

แสดง : การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.6 
สัญลักษณ์ :  
ถนนทางหลวงหมายเลข 2 
เส้นทางภายในโครงการ  
พื้นท่ีโครงการ  

 

ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps 
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3.2.2 สภาพพื้นท่ีโดยรอบของโครงการ  
 
ตารางที่ 3.2 วิเคราะห์สภาพพื้นท่ีโดยรอบของโครงการ 

สภาพพื้นท่ี ลักษณะพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
ป้ายภายในพื้นท่ีโครงการ เป็นป้ายเกี่ยวกับ
แหล่งผลิตพืชอินทรีย์อยู่ท่ีหน้าโครงการ 

 
 
 

 
 
ภายในโครงการมีศาลาเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์เป็นโครงไม้เก่า พื้นท่ียังไม่มีการพัฒนา 
รอการปรับปรุง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
แปลงปลูกพืชผักของโครงการท่ีทางโครงการได้
ปลูกไปแล้วบางส่วน  

 

 

 
 
 
บางจุดของพื้นท่ีโครงการอาจจะมีส่ิงก่อสร้างท่ี
ช ารุดหรือยังไม่มีการพัฒนา 
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3.2.3 ลักษณะพื้นท่ีโดยรอบโครงการ การใช้พื้นท่ีโดยรอบของโครงการ จากการส ารวจมี
ขนาดพื้นท่ีท้ังหมดโดยประมาณ 416,291 ตารางเมตร แบ่งพื้นท่ีออกแบบบริเวณแปลงเกษตรมีพื้นท่ี
ออกแบบปรับปรุงท้ังหมดโดยประมาณ 15,018 ตารางเมตร  

        3.2.3.1 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
         ทิศเหนือ       ติดกับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 
         ทิศใต้           ติดกับพื้นท่ีโล่ง 
         ทิศตะวันออก  ติดกับสวนสัตว์ 
         ทิศตะวันตก    ติดกับภูเขา 
 

ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์พื้นท่ีติดกับโครงการ 
ท่ีต้ัง ลักษณะพื้นท่ี 

 

 

 
ทิศเหนือ ติดกับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เป็น
พื้นท่ีโล่งแจ้งและแดดจัดตลอดวัน ได้รับฝุาน
ละอองจากการสัญจร  
 
สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ  เนื่องจากพื้นท่ี
ติดกับทางสัญจร ต้องมีการจัดภูมิทัศน์เพื่อลด
ฝุานละออง 

 

 

 
 
 
ทิศใต้ ติดกับพื้นท่ีโล่งแจ้งได้รับแดดตลอดวัน 
 
สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ บริเวณนี้ติดกับ
พื้นท่ีโล่ง ควรปิดกั้นสายตาและปลูกไม้ใหญ่
เพื่อให้ร่มเงา 
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ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์พื้นท่ีติดกับโครงการ(ต่อ) 
                           ท่ีต้ัง                                                  ลักษณะพื้นท่ี 
 
 

 
 
ทิศตะวันออก  ติดกับสวนสัตว์  ได้รับมลพิษ
จากยานพาหนะซึ่งเป็นทางสัญจรหลัก  
 
สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ เนื่องจากเป็น
ถนนหลักท่ีนักท่องเท่ียวสัญจรไปมา ควร
ออกแบบภูมิ ทัศน์ เพื่ อลดมลพิษและ ให้
สวยงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาใน
โครงการ   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
ทิศตะวันตก  ติดกับภูเขา ลักษณะพื้นท่ีมี
พรรณไม้เดิม         
 
 สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ ควรท าก าแพง
หรือรั้วกั้น และปลูกต้นไม้เพื่อปิดกั้นสายตา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
แสดง : สภาพภูมิอากาศ ภาพที ่3.7 
 สัญลักษณ์ :  

ลมพายุ              พื้นท่ีรับแดดช่วงเช้า 

ลมหนาว           พื้นท่ีรับแดดช่วงบ่าย 
  
 ลมร้อน              พื้นท่ีรับแดดช่วงเย็น                            

แสงแดด                   
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3.2.5 ศึกษาพืชพรรณเดิม 
          ลักษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการจะเป็นไม้ยืนต้นและไม้ผล เช่น ประดู่แดง แคบ้าน 

และกล้วย จากการศึกษาข้อมูลโครงการ พบว่า พืชพรรณเดิมสามารถใช้ประโยนช์กับพื้นท่ี ให้ร่มเงา
และเป็นพันธุ์ไม้ท่ีสามารถปลูกได้ในพื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์  
 
ตารางที่ 3.4 สรุปลักษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 

 พืชพรรณ                          ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ 
กล้วย 
 
 

กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก บาง
ชนิดก็ออกหน่อแต่ว่าบางชนิดก็
ไม่ออกหน่อ ใบแบนยาวใหญ่ 
ก้านใบตอนล่างเป็นกาบยาวหุ้ม
ห่อซ้อนกันเป็นล าต้น ออกดอก
ท่ีปลายล าต้นเป็น ปลี และมัก
ยาวเป็นงวง มีลูกเป็นหวี รวม
เรียกว่า เครือ พืชบางชนิดมีล า
ต้นคล้ายปาล์ม ออกใบเรียงกัน 

เราจะนิ ยมน าผลกล้วยมา
รับประทาน ส่วนอื่นๆของ
กล้วยเราก็ยังสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ไ ด้มากมาย อาจ
กล่าว ไ ด้ว่ า เ ร าสามารถใ ช้
ประโยชน์จากล้วยได้ทุกส่วน  

ประดู่แดง 
 

พรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่มีความสูงประมาณ 10  -  12 
เมตร ผิวเปลือกล าต้นมีสีน้ าตาล
อ่อน เรือนยอดแผ่กว้างกิ่งลู่ลง 
ผลัดใบ ใบเป็นรูปมนรีออกเป็นคู่ 
สลับกันตามล าต้น   

ปลูกตามแนวถนน ให้ดอกสี
แดงดูงามตา และดอกมีกล่ิน
หอมอ่อนๆ ให้ร่มเงา 

แคบ้าน ต้นแค หรือ ต้นดอกแค เป็นไม้
ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
แตกกิ่งก้านสาขามากไม่ เป็น
ระเบียบ มีความสูงประมาณ 3 
เมตร เนื้อไม้อ่อน ท่ีเปลือกต้น
เป็นสีน้ าตาลปนเทา เปลือก
หนาและมีรอยขรุขระ  

ประโยชน์ของดอกแค ฝักอ่อน 
ยอดอ่อนและใบอ่อน สามารถ
น า ม าป รุ ง เ ป็ น อ าห า ร ไ ด้
หลากหลายเมนู 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
แสดง : พืชพรรณไม้เดิม ภาพที ่3.8 

สัญลักษณ์ :  
                                 ต้นประดู่แดง 
                         
                                 ต้นกล้วย 
 
                                 ต้นแคบ้าน    

 

 
 
 
           
  
 

กล้วย 

ประดู่แดง 
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3.2.6 ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการภายในโครงการ 
                   3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า เนื่องจากภายในพื้นท่ีโครงการยังไม่มีระบบไฟฟ้า  อนาคตอาจมี
การต่อไฟฟ้าบริเวณหน้าสวนสัตว์ฝ่ังทิศตะวันออกเข้ามาพื้นท่ีโครงการเพราะเป็นเสาไฟที่ใกล้ท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.9 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ 
 
                  3.2.6.2 ระบบประปา รับน้ ามาจากส านักงานประปาและถังเก็บน้ าบาดาลท่ีโครงการ
ขุดขึ้นเอง เนื่องจากพื้นท่ีโครงการท าการเกษตรจึงมีปริมาณน้ าท่ีไม่เพียงพอต่อการท าเกษตรจึงขุดบ่อ
กักเก็บน้ าเพื่อน ามาใช้ในโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 3.10 ระบบประปาภายในโครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
แสดง : ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ ภาพที ่3.11 
สัญลักษณ์ :  
                     
                     ท่อน้ า 
                    
                     ถังเก็บน้ า 
                    
                     หัวจ่ายน้ าดับเพลิง                
  
                     แนวท่อน้ าดับเพลิง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
แสดง : ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ ภาพที ่3.12 
สัญลักษณ์ :  
                                 
                      เสาไฟ 
  
                     สายไฟใหม ่
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3.2.7 มุมมองทัศนีภาพ 
        จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการนั้น เราสามารถท่ีจะแบ่งลักษณะมุมมองของพื้นท่ีนั้น

ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ มุมมองท่ีภายนอกโครงการมองเข้ามาภายในพื้นท่ีของโครงการ  และ
มุมมองท่ีมองจากภายในโครงการออกสู่พื้นท่ีบริเวณภายนอกโครงการ 
                  3.2.7.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 

                   1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือ เป็นลักษณะมุมมองเปิดกว้างมองเข้ามา
เห็นแปลงเกษตรและซุ้มถั่วพู พื้นท่ีอนาคตอาจจะมีการปลูกผักอินทรีย์เพราะดินเหมาะกับการท าเกษตร
และรับแดดตลอดวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.13 มุมมองจากภายนอกมองเข้าสู่โครงการทางด้านทิศเหนือ  

 
                             2) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้เป็นลักษณะมุมมองเปิดกว้างมองเข้ามาเห็น
แปลงพืชในโครงการ เหมาะกับการปลูกพืชท าการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.14 มุมมองจากภายนอกมองเข้าสู่โครงการทางด้านทิศใต้     
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                                            3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก เป็นลักษณะมุมมองเปิดกว้าง 
เป็นบริเวณท่ีติดกับสวนสัตว์ เป็นทางเข้าหลักของพื้นท่ีโครงการ อนาคตมีพื้นท่ีจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม
เพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมชม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.15 มุมมองจากภายนอกมองเข้าสู่โครงการทางด้านทิศตะวันออก 
 
                               4) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก เป็นลักษณะมุมมองพื้นท่ีเปิดกว้าง
เป็นซึ่งเป็นพื้นท่ีทางด้านหลังของโครงการติดกับภูเขาจะมีการท ารั้วกั้นและปลูกต้นไม้ปิดกั้นสายตา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.16 มุมมองจากภายนอกมองเข้าสู่โครงการทางด้านทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
แสดง : มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ ภาพที ่3.17 
สัญลักษณ์ :  
 
 
 
มุมมองจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 
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                  3.2.7.2 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ 
                               1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือเป็นลักษณะมุมมองท่ีเปิดโล่ง ได้รับแดด
ตลอดวันเหมาะกับการปลูกพืชแปลงเกษตร  ไว้ใช้ส าหรับท ากิจกรรมการเกษตร มองเห็นวิวทิวทัศน์ท่ี
สวยงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.18 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการทิศเหนือ 
 
                             2) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้เป็นลักษณะมุมมองท่ีเปิดโล่งเป็นพื้นท่ีติดกับ
พื้นท่ีโล่งไม่มีต้นไม้ใหญ ่และปลูกไม้ให้ร่มเงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.19 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการทิศใต้ 
                                      

                                        3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออกเป็นลักษณะมุมมองท่ีเปิดโล่ง มีศาลา
ให้ความรู้อยู่บริเวณในโครงการมีสภาพเก่าทรุดโทรม มีทัศนียภาพไม่สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.20 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการทิศตะวันออก 
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                             4) ทัศนียภาพมุมมองด้านตะวันตกเป็นลักษณะมุมมองท่ีเปิดโล่ง เป็นพื้นท่ี
ส่วนด้านหลังของโครงการ ท าให้เห็นทัศนียภาพของภูเขาอย่างชัดเจนท าให้ฉากหลังของพื้นท่ีดูสวย
งานและเป็นธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.21 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
แสดง : มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ ภาพที ่3.22 
สัญลักษณ์ :  
 
 
 
มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ  

 
3.2.9 การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามการใช้สอย 
       เนื่องจากในพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีต้องออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อให้การออกแบบ

ของแต่ละพื้นท่ีมีประสิทธิภาพจึงได้ท าการศึกษาพื้นท่ีแต่ละจุด จึงแบ่งโซนการออกแบบ ออกเป็นกลุ่ม 
ได้แก่ Zone A, B, C, และ D 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
แสดง : การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามการใช้สอย ภาพที ่3.23 
สัญลักษณ์ : 
              Zone A ต้อนรับ 
               
              Zone B บริการ 
               
              Zone C แปลงสาธิต 
 
              Zone D โรงเรือน 
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     3.2.10 สรุปลักษณะของพื้นท่ีโครงการ 
                              เนื่องจากพื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ มีพื้นท่ีในการออกแบบหลายจุด จึงต้องมี
การแบ่งโซนเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ในแต่ละจุดอย่างชัดเจน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.5 สรุปข้อมูลด้านลักษณะของพื้นท่ีโครงการ 

Zone Site Characteristics Remark 
Zone A : ต้อนรับ 
พื้นท่ีทางเข้าหลัก  

พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีบริเวณ
หน้าโครงการทางทิศตะวันออก 
ติดกับทางสัญจรหลัก มีผลกระทบ
เ รื่ อ ง มุ ม ม อ ง แ ละ ฝุา น ล ะ อ อ ง
เนื่องจากติดกับทางสัญจรหลัก 
ลักษณะของพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีรอการ
ออกแบบภูมิทัศน์ยังไม่มีการจัด
กิจกรรมในพื้นท่ี 

พื้ น ท่ี ส่ ว น นี้ เ ป็ น พื้ น ท่ี
ด้านหน้าโครงการควรมีการ
จัดภูมิ ทัศน์  เพราะจะได้
เป็นจุดเด่นให้กับโครงการ 
เนื่องจากติดกับทางสัญจร
หลักก็ควรปลูกต้นไม้ให้เป็น
แนวกันฝุานละอองและเสียง
รบกวน 

Zone B : บริการ 
พื้นท่ีศูนย์กลาง 
 
 
 

พื้นท่ี Zone B มีส่ิงก่อสร้างเดิม
เป็นศาลาเรียนรู้ เกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์เป็นโครงไม้เก่า พื้นท่ีนี้ยัง
ไม่มีการพัฒนา รอการปรับปรุง 
 

ค ว ร มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ศูนย์กลางเรียนรู้เพื่อให้มี
ทัศนียภาพที่สวยงามเพราะ
เป็ น แห ล่ ง ศูน ย์ ก ล า ง ท่ี
นักท่องเท่ียวจะเข้ามาใช้
บริการ 

Zone B : บริการ 
ท่ีพัก 

Zone B บริการ ท่ีพักอยู่ทาด้านหลัง
ของบริเวณพื้นท่ีโครงการติดบริเวณ
เชิงเขาฝ่ังทิศตะวันตกพื้นท่ีนี้จะรับ
แดดช่วงเย็นอาจจะมีการปลูกไม้
ใหญ่เพื่อให้ความร่มรื่น 

พื้นท่ีส่วนนี้ เหมาะแก่การ
ท า เป็น ส่วนบริ การ เพื่ อ
อ านวยความสะดวกในการ
จัดระบบให้มีความ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเพื่อเป็น
สถานท่ีพักผ่อน 

Zone C : แปลงสาธิต 
 
 
 
 
 

 พื้นท่ี Zone C อยู่บริเวณทางทิศ
เหนือ เป็นพื้ น ท่ีไ ด้รับแสงแดด
ตลอดวัน ปัจจุบันมีแปลงพืชท่ีปลูก
แล้วบางส่วน 

เป็นพื้ น ท่ี โ ล่ง ไ ด้รั บแดด
ตลอดวันเหมาะกับการท า
แปลงเกษตรสาธิตเนื่องจาก
พืชต้องการแสงแดดในการ
เจริญเติบโต 
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ตารางที่ 3.5 สรุปข้อมูลด้านลักษณะของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 
Zone Site Characteristics Remark 

Zone D : โรงเรือน 
 

Zone D อยู่บริเวณทางทิศใต้ติด
กับพื้นท่ีโล่งจะได้รับแดดในช่วง
บ่ายอาจจะมี การปลูก ไม้ ใหญ่
เพื่อให้ความร่มรื่น 

จึงควรท าเป็นพื้นท่ีในการ
ท า กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ล า น
อเนกประสงค์หรือโรงเรือน
การท าปุ๋ยและปลูกเห็ด 

 
 

3.3 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 

จะต้องศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการ การออกแบบพื้นท่ีโครงการนี้ได้สอดคล้องโดยตรงกับ
วัตถุประสงค์ของพื้นท่ีแปลงเกษตร เราจึงได้ท าการศึกษาผู้ใช้โดยการท าแบบสอบถามข้อมูลต่างๆถึง
ความต้องการและกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้พื้นท่ีโครงการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ
จริงๆ โดยการศึกษาข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 1.1 เพศ 
 1.2 อายุ 
 1.3 ระดับการศึกษา 
 1.4 อาชีพ 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลการใช้พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
 2.1 ช่วงระยะท่ีมาท่องเท่ียว 
 2.2 พาหนะท่ีท่านใช้ในการเดินทาง แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
 2.3 การเดินทางครั้งนี้ท่านมากับใคร 
 2.4 จุดประสงค์ของการมา ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
ตอนท่ี 3 แนวทางในการออกแบบพื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
 3.1 การจัดภูมิทัศน์/สถานท่ี 
 3.2 ด้านการดึงดูดใจนักท่องเท่ียว 
 3.3 ด้านบริการและความสะดวก 
3.3.3 สรุปความต้องการของนักท่องเท่ียวฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

                            จากการตอบแบบสอบถามผู้ใช้โครงการ โดยใช้แบบสอบถาม 100 ชุด โดยสรุป
การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ได้ข้อสรุปและข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถามเพื่อน าไปพิจารณาด้านการ
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ออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้โครงการและเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นท่ี มีดังต่อไปนี้ 
                3.3.3.1 ด้านข้อมูลท่ัวไปของนักท่องท่ียวฟาร์มโคนไทย – เดนมาร์ค 

     1) การศึกษากลุ่มผู้ใช้ช่ัวคราว พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นเพศชายร้อละ 46 
และเพศหญิงร้อยละ 54 

                 2) กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
28 และช่วงอายุ 21 – 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 26 ช่วงอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 51 - 60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 6 ช่วงอายุต่ ากว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 4 และล าดับสุดท้ายคือช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 2 
                             3) กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีคดิเป็นร้อย
ละ 48  ระดับอนุปริญาตรีเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 
12 มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 8 ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 6 และสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อย
ละ 6 
                          4) อาชีพของประชากรกลุ่มเป้าหมายส่วนท่ีมีมากท่ีสุดเป็นอาชีพค้าขายประกอบ 
ธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 38 รับจ้างท่ัวไปคิดเป็นร้อยละ 20  นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 18 
พนักงานรัฐวิสากิจคิดเป็นร้อยละ 10 รับราชการคิดเป็นร้อยละ 8 แม่บ้านคิดเป็นร้อยละ 4 เกษตรกร
คิดเป็นร้อยละ 2 
                3.3.3.2 ข้อมูลการใช้พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
                                 1) ช่วงระยะเวลาท่ีมาท่องเท่ียวจากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่าวันหยุดสุดสัปดาห์คิด
เป็นร้อยละ 32  วันหยุดเทศกาลคิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 32 วันธรรมดาคิดเป็นร้อยละ 2 และอื่น  ๆคิดเป็น
ร้อยละ 2 
                          2) พาหนะท่ีท่านใช้ในการเดินทาง จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า รถยนต์ 
ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 96 และรถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 4 
                          3) การเดินทางครั้งนี้ท่านมากับใคร จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า มาเป็น
ครอบครัว/กลุ่มเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 96 และมาคนเดียวคิดเป็นร้อยละ 4 
                              4) จุดประสงค์ของการมา ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์คจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย
พบว่ามาท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 32 แวะซื้อผลิตภัณฑ์/ของฝากคิดเป็นร้ยละ 22 อยู่ในเส้นทางผ่านคิด
เป็นร้อยละ 10 และมาศึกษาดูงานคิดเป็นร้อยละ 4 
                   3.3.3.3 แนวทางในการออกแบบพื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
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ตารางท่ี 3.6 แนวทางในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอนิทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

รายละเอียด แปลผล 
1. การจัดภูมิทัศน์/สถานที่   
1.1  ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงามและมีพื้นท่ีสีเขียว เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศใน
การเรียนและปฏิบัติงาน 

ดี 

1.2 ต้นไม้ภายในพื้นท่ีโครงการให้ความร่มเงา ดี 
1.3 จ านวนพื้นท่ีส าหรับพักผ่อนเพียงพอต่อการใช้งาน เช่น ม้านั่ง ศาลาพักผ่อน ดี 
1.4 มีการจัดเก็บ/จัดการขยะสะอาดเรียบร้อยสม่ าเสมอ ดี 
1.5 ความสมบูรณ์ของต้นไม้เดิมภายในพื้นท่ีโครงการ ดี 
2. ด้านการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว   
2.1 มีกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรสาธิตให้ชมและให้นักท่องเท่ียวทดลองเข้า
มาปฏิบัติ เช่น ปลูกผักอินทรีย์ สาธิตการท าปุ๋ย เป็นต้น 

ดี 

2.2 มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมเก็บผลผลิต เช่น  เก็บไข่ไก่, ไข่เป็ด และ 
เก็บเห็ด 

ดี 

2.3 มีกิจกรรมเรียนรู้การท าอาหารแบบเกษตรอินทรีย์ ดี 

2.4 มีการให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส าหรับนักท่องเท่ียว โดยได้มี
การจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ไว้ให้บริการ 

ดี 

2.5 มีการให้บริการด้านความรู้และข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว เช่น แผ่นพับ เอกสาร บอร์ด 
หรือ ป้ายส่ือความหมาย 

ดี 

2.6 มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ดี 
- กิจกรรมสอนท าอาหารจากผักอินทรีย์ต่างๆ ท่ีมีในฟาร์ม ดี 
- กิจกรรมเก็บผักสดๆ ด้วยตัวเองจากแปลงผัก เพื่อน าติดไม้ติดมือกลับไปกินท่ีบ้าน ดี 
- กิจกรรมการปลูกผัก ท่ีทางฟาร์มจะให้ทุกคนได้ปลูกผักในกระถางเล็กๆ ดี 
- กิจกรรมการปลูกเห็ดและเก็บเห็ดด้วยตัวเอง ดี 
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ตารางท่ี 3.6 แนวทางในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแปลงเกษตรอืนทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย  - เดนมาร์ค (ต่อ) 

รายละเอียด แปลผล 
3. ด้านบริการและความสะดวก   
3.1 ป้ายส่ือความหมาย บอกทิศทางต่างๆในแหล่งท่องเท่ียวอย่างชัดเจน ดี 
3.2 มีไฟฟ้า และน้ าประปาเพียงพอต่อการใช้งานในการรองรับนักท่องเท่ียว ดี 
3.3 มีบริการห้องน้ าแยกชาย - หญิงท่ีเพียงพอพรอ้มท้ังส าหรับ ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ดี 
3.4 มีรถบริการในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อจ ากัดให้นักท่องเท่ียวนั่งบนรถและลงตามจุด
บริการหรือมีเจ้าหน้าท่ีน าเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 

 
 

ดี 

3.5 มีบริการจุดถ่ายภาพให้กับนักท่องเท่ียว ดี 
3.5 มีร้านอาหารให้บริการให้กับนักท่องเท่ียว ดี 
3.7 มีบริการร้านค้าสวัสดิการ ดี 
3.8 พื้นท่ีนั่งพักผ่อน (ท่ีนั่ง) ดี 
3.9 มีท่ีพัก ดี 
แบบท่ี 1 ดีมาก 

แบบท่ี 2 ดี 

แบบท่ี 3 ดี 

 
          3.3.4 สรุปความพึงพอใจในพื้นท่ีการออกแบบพื้นท่ีแปลงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค  
                    3.3.4.1 การจัดภูมิทัศน์/สถานท่ี อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่ามีความต้องท่ีจะจัดภูมิทัศน์
โดยรอบใหม้ีความสวยงามและมีพื้นท่ีสีเขียว เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศในการเรียนและปฏิบัติงานให้
เข้ากับพื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
                   3.3.4.2 ด้านการดึงดูดใจนักท่องเท่ียว อยู่ในเกณฑ์ดี ให้มีกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิต
เกษตรกรและใหแ้กน่ักท่องเท่ียวเข้ามาท ากิจกรรม เช่น  มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมเก็บ
ผลผลิต เช่น  เก็บไข่ไก่ ไข่เป็ด ปลูกผักอินทรีย เรียนรู้การท าอาหารแบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกเห็ด
และเก็บเห็ดด้วยตัวเอง และกิจกรรมการปลูกผักท่ีทางฟาร์มจะให้ทุกคนได้ปลูกผักในกระถางเล็กๆ 
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                   3.3.4.3 ด้านบริการและความสะดวก อยู่ในเกณฑ์ดี ให้มีป้ายบอกทาง มีให้บริการ
ห้องน้ าแยกชาย - หญิงท่ีเพียงพอพร้อมท้ังส าหรับ ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ  จุดถ่ายภาพให้กับ
นักท่องเท่ียว ให้บริการร้านอาหารให้กับนักท่องเท่ียว และมีไฟฟ้าและน้ าประปาเพียงพอต่อการใช้
งานในการรองรับนักท่องเท่ียว 
 
ตารางที่ 3.7 การพัฒนาโปรแกรรม (Program Development) 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง บรรยากาศของพื้นท่ี 
พื้นท่ีส่วนต้อนรับ เ ป็ น ท า ง เ ข้ า ห ลั ก ข อ ง

โครงการเป็นส่วนท่ีดึงดูด
นั ก ท่อ ง เ ท่ี ย วบริ เ วณนี้
เหมาะแก่การจัดภูมิทัศน์
ให้สวยงาม 

 
 
 
 
 

 
พื้นท่ีส่วนบริการ  จุดศูนย์กลางการเรียนรู้ ท่ี

จะมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
ร้ านขายของฝาก  เป็ น
อาคารไม้ มุงหลังคาท่ีท า
จากวัสดุธรรมชาติ 
 

 
 
 
 

 ป้ายบอกเส้นทางในการท า
กิจกรรม เป็นป้ายไม้ ไว้
บอกทางไปท ากิจกรรม
ต่างๆในพื้นท่ีโครงการ 
 

 

  
แป ลง ผัก สา ธิ ต ท่ี จ ะ ไ ห้
นักท่องเท่ียวเข้ามาเรียนรู้
ในการท าเกษตรอินทรย์ 
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ตารางที่ 3.7 การพัฒนาโปรแกรรม (Program Development) (ต่อ) 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง บรรยากาศของพื้นท่ี 

พื้นท่ีส่วนบริการ 
 
 
 
 
 
 

ท่ีพัก ไว้ส าหรั บบริ การ
นักท่องเท่ียว เป็นแบบ
สไตล์ธรรมชาติ ลักษณะ
เป็นไม้และมี เฉลียงอยู่
ข้างหน้าบ้าน 

 

 
 
 
 

 
โรงเพาะเห็ดท าจากไม้ไผ่
และหญ้าคา ท าให้เห็ดมี
ความช้ืนและได้ผลผลิตดี 
 
 

 
 โรงปุ๋ย ท าโรงเรือนแบบ

ให้มีหลังคาเป็นแบบจ่ัว 
เปิดโล่งให้อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
แสดง : การแบ่งพื้นท่ีตามความต้องการ (Bubble Diagram) ภาพที ่3.24 
สัญลักษณ์ : 
       ทางเดินหลัก 
                                ทางเดินรอง 
                                ทางเข้าหลัก 
          Zone A ต้อนรับ         Zone B บริการ 
          
         Zone C แปลงสาธิต     Zone D โรงเรือน        
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
แสดง : การแบ่งพื้นท่ีตามความต้องการ (Site Relation) ภาพที ่3.25 
สัญลักษณ์ : 1. ซุ้มทางเข้า  2. สวนโชว์  3. ท่ีจอดรถ  4. โรงเห็ด  5. โรงปุ๋ย        
6. เล้าไก่, เล้าเป็ด 7. บ่อน้ า   8. ท่ีพัก  9. แปลงเกษตร   10. ศูนย์กลาง     
11. ลานอเนประสงค์ 12. แปลงนาสาธิต 
ปิดกั้นสายตาในระดับสายตาด้วยไม้พุ่ม   
เส้นทางสัญจรหลัก  
เส้นทางสัญจรรอง      
ทางเข้าโครงการ        
         Zone A ต้อนรับ          Zone B บริการ 
          
         Zone C แปลงสาธิต     Zone D โรงเรือน        

 

 



บทที ่4 
ผลงานการออกแบบ 

 
4.1 ข้ันตอนการน าเสนอผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที่ 4.1 บทน ำโครงกำร (Introduction) 
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ภาพที่ 4.2 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.3 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.4 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.5 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.6 Main Concept 

 

 



81 
 

 

ภาพที่ 4.7 Master Plan 
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ภาพที่ 4.8 Planting Plan 
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ภาพที่ 4.9 Lingting Plan 
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ภาพที่ 4.10 Elevation 1 และ 2 
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ภาพที่ 4.11 Elevation 3 และ  4 
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ภาพที่ 4.12 Zone Vegetables Heaithy 
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ภาพที่ 4.13 Zone Hydro Garden 
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ภาพที่ 4.14 Zone Mushroom 
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ภาพที่ 4.15 Zone Egg 
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ภาพที่ 4.16 Zone บ้ำนพักนักท่องเท่ียว 
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ภาพที่ 4.17 Perspective 
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ภาพที่ 4.18 รำยละเอียดโครงสร้ำง  
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ภาพที่ 4.19 รำยละเอียดโครงสร้ำง  
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บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 บทสรุป 
เนื่องด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) มีแผนพัฒนาพื้นท่ีภายในฟาร์ม

เป็นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร แต่เนื่องจากพื้นท่ีบางส่วนยังไม่ได้มีการพัฒนาปล่อยเป็นพื้นท่ีรกร้างและมี
ความทรุดโทรม ไม่มีการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยอย่างชัดเจน ทางฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค จึงมีโครงการท่ี
จะพัฒนาพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร บริเวณพื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ปลูกผักอินทรีย์ ชมการสาธิตการท าปุ๋ย เก็บไข่ไก่ ไข่เป็ดในเล้า และพัก
แรมได้ สัมผัสช่ืนชมความงามของธรรมชาติ 

ดังนั้น พื้นท่ีจึงควรมีการออกแบบปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และทรัพยากรท่ีมีอยู่
ของพื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ จึงเกิดแนวความคิดหลักคือ “Family And Health” จากการศึกษา
พฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้โครงการนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จากมาเป็นครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน และอยาก
ให้นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวพื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์นี้มีสุขภาพท่ีดีเกษตรอินทรีย์จึงเลือกท่ีจะ
ปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เวชภัณฑ์สัตว์ ท่ีอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ สามารถแบ่งพื้นท่ี
ท ากิจกรรมเป็น 4 โซน ดังนี้ 
 5.1.1 Vegetables Healthy กิจกรรมให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเรียนรู้การปลูกผักแบบปลอดสารพิษ
และสามารถเก็บผักสดๆ ด้วยมือของตัวเองมาท าอาหารได้ 
 5.1.2 Hydro Garden Zone กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษด้วยตัวคุณเอง เรียนรู้วิธีการปลูกและ
การดูแลเบื้องต้นและการปลูกของคุณจะกลายเป็นเมนูสุขภาพต่อไปและเก็บเกี่ยวผลผลิตสดใหม่ท่ีมีคุณภาพ 
เรียนรู้วิธีการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธี 

5.1.3 Mushroom Zone กิจกรรมเรียนรู้การเพาะเห็ด เพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด 
และสามารถเก็บเห็ดด้วยตนเองในโรงเพาะเพื่อน ากลับไปปรุงอาหารท่ีบ้านด้วยความสนุกสนาน ได้สาระ น่ารู้
และเสริมสร้างสุขภาพทีดีให้กับนักท่องเท่ียว 

5.1.4 Egg Zone กิจกรรมเก็บไข่เป็ดให้เดินเข้าไปในเล้าไก่เล้าเป็ดได้จริง เป็นกิจกรรมท่ีท าได้
ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 เพื่อเป็นโอกาสในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ และสร้างโอกาสให้แก่พื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ 
ควรมีแผนธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อใช้การบริหารอย่างเป็นระบบ และท าให้แหล่งท่องเท่ียวพื้นท่ีแปลง
เกษตรอินทรีย์ดูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.2.2 เพื่อให้การออกแบบโครงการพื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ สามารถน าไปก่อสร้างได้จริงใน
การออกแบบควรค านึงถึงวัสดุท่ีน ามาใช้ในการออกแบบ ควรเลือกพืชพรรณท่ีมีความแข็งแรง และ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมพื้นท่ีในโครงการ 
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งานประมาณราคาโครงสร้างสถาปตัยกรรม โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์พื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

1 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 150 ลบ.ม. 1,635.00      245,250.00    436.00   65,400.00    310,650.00      

2 เหล็ก WM 6 @ 0.20 ม. 1451 ตร.ม. 31.00          44,981.00      44,981.00        

3 อิฐเทยีมตกแต่ง 138.3 ตร.ม. 600.00        82,980.00      82,980.00        

4 พืน้ไม้เนือ้แข็ง 151.1 ตร.ม. 684.00        103,352.40    140.00   21,154.00    124,506.40      

5 พืน้ปปูาร์เก้ไม้สักหนา 4"x14" 185 ตร.ม. 960.00        177,600.00    177,600.00      

6 โครงสร้างหลังคาเหล็กกล่องกลวง 2"x2" @1.0 ม. 120 ทอ่น 630.00        75,600.00      170.00   20,400.00    96,000.00        

7 หลังคากระเบือ้งลอนคู่ 602 ตร.ม. 84.00          50,568.00      50,568.00        

8 ผนงัไม้ฝา 800 แผ่น 114.00        91,200.00      91,200.00        

9 เสาไม้ 0.20x0.20 ม. 20 ทอ่น 1,330.00      26,600.00      26,600.00        

 รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 

(บาท)

ค่าแรงงาน (บาท)ราคาวัสดุ (บาท)

บ้านพัก

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย



งานประมาณราคาโครงสร้างสถาปตัยกรรม โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์พื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

10 เสาคอนกรีต 0.20x0.20 ม. 22 ลบ.ม. 1,635.00      35,970.00      436.00   9,592.00      45,562.00        
11 หนา้ต่างอลูมิเนยีม 80 บาน 3,590.00      287,200.00    287,208.00      

12 บนัไดคอนกรีต 51.3 ลบ.ม. 1,635.00      83,875.50      436.00   22,366.80    106,242.30      
13 บานประตูทบึไม้เนือ้แข็ง 1.00x2.00 ม. 20 บาน 1,600.00      32,000.00      170.00   3,400.00      35,400.00        
14 พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ 16'x16' 45.6 ตร.ม. 350.00        15,960.00      125.00   5,700.00      21,660.00        

15 โถนัง่ราบ มีถังพกัน้ า 10 ชุด 4,850.00      48,500.00      298.00   2,980.00      51,480.00        

16 ประตูPVC 0.80x2.00 ม. 10 บาน 1,730.00      17,300.00      180.00   1,800.00      19,100.00        
                                                                                  รวมจ านวนเงิน 1,571,737.70    

1 พืน้ไม้สมาร์ทวูด 424 แผ่น 260.00        110,240.00    140.00   59,360.00          169,600.00

2 ทอ่เหล็กกลวงส่ีเหล่ียมจุรัส 2"x2" 34 ทอ่น 760.00        25,840.00      230.00   7,820.00      33,660.00        

3 ทอ่เหล็กกลวงสีเหล่ียมผืนผ้า 2"x4" 92 ทอ่น 837.00        77,004.00      230.00   21,160.00    98,164.00        

4 เหล็กกลวงส่ีเหล่ียมจตุรัส 8"x8" 19 ทอ่น 4,900.00      93,100.00      1,388.00 26,372.00    119,472.00      

5 ไม้ระแนง 334 แผ่น 300.00        100,200.00    140.00   46,760.00    146,960.00      

6 พืน้คอนกรีตโครงสร้าง 0.10 ม. 367.83 ลบ.ม. 1,635.00      601,402.05    436.00   160,373.00   761,775.05      

ค่าแรงงาน (บาท)
รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 

(บาท)

ราคาวัสดุ (บาท)

ศูนย์กลาง

ล าดับ



งานประมาณราคาโครงสร้างสถาปตัยกรรม โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์พื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค

หนว่ยละ จ านวนเงิน หนว่ยละ จ านวนเงิน

7 เหล็ก WM 6 @0.20 ม. 36.783 ตร.ม. 31.00          1,140.27       -             1,140.27         

8 กระเบือ้งปพูืน้ ขนาด12x12" 536.74 ตร.ม. 635.00        340,829.90    125.00   67,092.50    407,922.40      

9 บนัไดคอนกรีต 11.54 ลบ.ม. 1,635.00      18,867.90      436.00   5,031.00      23,898.90        
10 หญ้าเทยีม 3.5 ซม. 22 ตร.ม. 299.00        6,578.00       6,578.00         
11 เสาคอนกรีต30x30 ซม. 13.2 ลบ.ม. 1,635.00      21,582.00      498.00   6,573.60      28,155.60        

12 ผนงัไม้ฝาสมาร์ทวูด 92 แผ่น 95.00          8,740.00       140.00   12,880.00    21,620.00        
13 โครงสร้างหลังคา เหล็กกลวง2"x4" @1.0 ม. 125 ทอ่น 960.00        120,000.00    262.00   32,750.00    152,750.00      

14 หลังคาเมทสัชีท 372.94 ตร.ม. 340.00        126,799.60    80.00     29,835.20    156,634.80      

15 พืน้ขัดมันเรียบ 48.19 ตร.ม. 76.00          3,662.44       82.00     3,951.58      7,614.02         

16 อ่างคอนกรีต 1.14 ตร.ม. 1,635.00      1,863.90       343.00   391.02        2,254.92         

17 ประตู PVC 2 บาน 1,730.00      3,460.00       180.00   360.00        3,820.00         
18 โถนัง่ราบ มีถังพกัน้ า 2 ชุด 4,850.00      9,700.00       298.00   596.00        10,296.00        
19 โถปสัสาวะชาย 2 ชุด 5,500.00      11,000.00      335.00   670.00        11,670.00        

                                                                                 รวมจ านวนเงิน 2,163,985.96    

1 รถกอล์ฟ 2 คัน 200,000.00   400,000.00    400,000.00      

 สิ่งอ านวยความสะดวก

หนว่ย
 รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน 

(บาท)
รายละเอียดงาน ปริมาณ

ค่าแรงงาน (บาท)ราคาวัสดุ (บาท)
ล าดับ





แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามเพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวฟาร์ม
โคนมไทยเดนมาร์ก เพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนั้น จึงของความกรุณาในการตอบอย่างอิสระตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริง 
ค าตอบและข้อความจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแต่อย่างใดจะมีประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษาต่อไป 
กรุณาเติมเคร่ืองหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 
1.1 เพศ   ( ) ชาย         ( ) หญิง 
1.2 อายุ               ( ) ต่ ากว่า 15 ปี       ( ) 15 - 20 ปี      ( ) 21 - 30 ปี       ( ) 31 - 40 ป ี  
                         ( ) 41 - 50 ปี         ( ) 51 - 60 ป ี       ( ) 60 ปีขึ้นไป 
1.3 ระดับการศึกษา  ( ) ประถมศึกษา                              ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น     
                               ( ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า                                                       

( ) ปริญญาตรี                                   ( ) สูงกว่าปริญญาตร ี
1.4 อาชีพ   ( ) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ( ) รับราชการ 
   ( ) พนักงานรัฐวิสากิจ   ( ) แม่บ้าน 
   ( ) รับจ้างท่ัวไป    ( ) เกษตรกร   
   ( ) นักเรียน/นักศึกษา   ( ) อื่นๆ ( ระบุ )...................... 
กรุณาเติมเคร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
2.1 ช่วงระยะท่ีมาท่องเท่ียว 
  ( )  วันหยุดสุดสัปดาห์                ( ) วันหยุดเทศกาล 
  ( )  วันธรรมดา                    ( ) อื่นๆ…………………………….. 
2.2 พาหนะท่ีท่านใช้ในการเดินทาง แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

( ) รถโดยสารประจ าทาง     ( ) รถไฟ 
( ) รถส่วนตัว      ( ) รถจักรยานยนต์ 

2.3 การเดินทางครั้งนี้ท่านมากับใคร 

  ( ) คนเดียว                            ( ) บริษัททัวร์ 

( ) เป็นครอบครัว/กลุ่มเพื่อน    ( ) อื่น ๆ............................ 

 



2.4 จุดประสงค์ของการมา ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

( ) มาศึกษาดูงาน      ( ) แวะซื้อผลิตภัณฑ์/ของฝาก 

  ( ) มาท่องเท่ียว                   ( ) อยู่ในเส้นทางผ่าน 

( ) อื่นๆ…………………………… 

ตอนที่ 3 แนวทางในการออกแบบพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
 ระดับ  5 = มากท่ีสุด         4 = มาก       3 = ปานกลางหรือพอใช้    2 = น้อย     1 = น้อยท่ีสุด 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. การจัดภูมิทัศน์/สถานที่ 
1.1 ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงามและมีพ้ืนที่สีเขียว เอื้อต่อการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนและปฏิบัติงาน 
 
 
 

     

1.2 ต้นไม้ภายในพ้ืนที่โครงการให้ความร่มเงา      

1.3 จ านวนพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนเพียงพอต่อการใช้งาน เช่น ม้าน่ัง ศาลา
พักผ่อน  

     

1.4 มีการจัดเก็บ/จัดการขยะสะอาดเรียบร้อยสม่ าเสมอ      

1.5 ความสมบูรณ์ของต้นไม้เดิมภายในพ้ืนที่โครงการ 
 
 
 

     

2. ด้านการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
2.1 มีกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรสาธิตให้ชมและให้นักท่องเที่ยวทดลอง

เข้ามาปฏิบัติ เช่น ปลูกผักอินทรีย์ สาธิตการท าปุ๋ย เป็นต้น 
     

2.2 มีกิจกรรมให้ผู้ที่มาท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมเก็บผลผลิต เช่น  เก็บไข่ไก่ 
 ไข่เป็ด และเก็บเห็ด 

     

2.3 มีกิจกรรมเรียนรู้การท าอาหารแบบเกษตรอินทรีย์ 

 

ไข่เป็ด เก็บเห็ด เป็นต้น 

     

2.5 มีการให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส าหรับนักท่องเที่ยว โดยได้
มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ไว้ให้บริการ 

     

2.6 มีการให้บริการด้านความรู้และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ เอกสาร 
บอร์ด หรือ ป้ายสื่อความหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

2.7 มีกิจกรรมให้ผู้ที่มาท่องเท่ียวได้เรียนรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

- กิจกรรมสอนท าอาหารจากผักอินทรีย์ต่างๆ ที่มีในฟาร์ม      

- กิจกรรมเก็บผักสดๆ ด้วยตัวเองจากแปลงผัก เพ่ือน าติดไม้ติดมือกลับไปกินที่
บ้าน 

     

- กิจกรรมการปลูกผัก ที่ทางฟาร์มจะให้ทุกคนได้ปลูกผักในกระถางเล็กๆ 
 

     

- กิจกรรมการปลูกเห็ดและเก็บเห็ดด้วยตัวเอง      

- กิจกรรมเก็บไข่เป็ด ไข่ไก ่ที่เล้า      

 



                                 รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. ด้านบริการและความสะดวก 
3.1 ป้ายสื่อความหมาย บอกทิศทางต่างๆในแหล่งท่องเท่ียวอย่างชัดเจน      
3.2 มีไฟฟ้า และน้ าประปาเพียงพอต่อการใช้งานในการรองรับนักท่องเท่ียว      
3.3 มีบริการห้องน้ าแยกชาย-หญิงที่เพียงพอพร้อมทั้งส าหรับ ผู้พิการหรือ
ผู้สูงอายุ 

     
3.4 มีรถบริการในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือจ ากัดให้นักท่องเที่ยวน่ังบนรถและลง
ตามจุดบริการหรือมีเจ้าหน้าท่ีน าเที่ยวในแหล่งท่องเท่ียว 

     

3.5 มีบริการจุดถ่ายภาพให้กับนักท่องเท่ียว      
3.6 มีร้านอาหารให้บริการให้กับนักท่องเท่ียว      
3.7 มีบริการร้านค้าสวัสดิการ 

 

     
3.8 พ้ืนที่น่ังพักผ่อน (ที่น่ัง)      
3.9 มีที่พัก 
 
 
 

     
 

1. 
     

 
2. 

 
 
 

     

 
 
              3. 
 
 

     

ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ช่ือ นายถิรายุ หอมทวนลม 
เกิด 14 มีนาคม  2538 
 
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2548  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
   โรงเรียนพหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2551 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2559 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 
 

สถานท่ีติดต่อ   28/1 ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา 
   จังหวัดปทุมธานี 12150 
   โทรศัพท์ 09 5505 6399 

     E - mail : Tirayu.1995@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ช่ือ นางสาวคชาภรณ์ ตายงค์ 
เกิด 6 มิถุนายน 2537 
 
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2548  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
   โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา จังหวัดสระบุรี 
ปีการศึกษา 2551 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี 
ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี 
ปีการศึกษา 2559 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 
 

สถานท่ีติดต่อ   160/27 ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก 
   จังหวัดสระบุรี 18180 
   โทรศัพท์ 02 2322 2272 
   E - mail : Kcp.newww@hotmail.com 
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