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บทคัดย่อ 
 

สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง ตั้งอยู่ที่ 113 หมู่ 2 ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี  ได้จัดตั้งขึ้นเป็นที่พักอาศัยของผู้ป่วย ที่ระสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และความทุกข์ยาก
เดือดร้อนหรือยังตกค้างอยู่ในโรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก  
 พ้ืนที่บ้านกึ่งวิถีหญิง มีเนื้อที่โดยประมาน 35 ไร่ หรือ 56,000 ตารางเมตร มีลักษณะพ้ืนที่โดย
ขาดการออกแบบ โดยมีแนวความคิดในการออกแบบคือ “บัวบ าบัดสุข” ซึ่งมีแนวความคิดมาจาก บัว
ที่สื่อถึงจิตใจที่บริสุทธ์ เมื่อปลูกในบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆ จะท าให้มีความสุข ท าให้สถานพยาบาล
แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่ช่วย บ าบัดทุกข์ เยียวยาทางสภาพร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการที่ดีข้ึน  

ผู้จัดท าจึงท าการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ ในการ
ออกแบบ โดยสามารถแบ่งพ้ืนที่ท าการศึกษาออกแบบเป็น 3 โซน  
 พ้ืนที่ Zone A พ้ืนที่ส่วนกิจกรรมและพักผ่อน มีพ้ืนที่โล่งกว้างที่ติดกับอาคารส านักงานตรง
จุดบริเวณนี้ควรมีการจัดภูมิทัศน์เพ่ือให้ร่มเงาและเป็นพ้ืนที่พักผ่อนแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ภายในทุก
คน มีการแก้ปัญหาในเรื่องของการปรับหน้าดินในบริเวณนี้ให้เท่ากันไม่ให้เป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือป้องกัน
การเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยและเพ่ิมที่ให้เป็นจุดนั่งพักผ่อน และเพ่ิมวนสวนของจุดบริเวณนวดเท้าเพ่ือให้
เกิดความผ่อนคลายของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่  
 พ้ืนที่ Zone B พ้ืนที่ท ากิจกรรม เป็นพื้นที่โล่งกว้าง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นหญ้า ในส่วนของโซนนี้
นั้นท าการออกแบบปรับปรุงจากเดิมที่ไม่มีการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น ได้ออกแบบเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ในการ
ปลูกพืชผักสมุนไพรให้ผู้ป่วยได้มีการดูแลและรับผิดชอบในการปลูกทั้งหมด และแก้ปัญหาจากท่ีสภาพ
พ้ืนที่เดิมนั้นไม่มีสิ่งใดที่ท าให้เกิดร่มเงา จึงได้ออกแบบให้มีไม้ยืนต้นที่สามารถให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่นั้นได้ 
จึงค านึงในการออกแบบคือเน้นความสะดวกสบาย ท าให้สภาพโดยรอบมีร่มเงาที่มากขึ้นและเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวให้แก่พ้ืนที่ในโครงการ  
 พ้ืนที่ Zone C พ้ืนที่พักผ่อนและบริการ เป็นพ้ืนที่ตั้งอยู่ในส่วนของภายในโครงการบ้านกึ่งวิถี
หญิง ในบริเวณโซนนี้ได้รับการออกแบบและปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากในจุดบริเวณนี้นั้น ที่นั่ง
พักผ่อนไม่เพียงพอต่อการพักผ่อน จึงมีการเพ่ิมม้านั่งเพ่ือให้เพียงพอต่อการนั่งพักผ่อน บริเวณรอบบ่อ
ได้มีการปลูกไม้พุ่มเพ่ือเป็นแนวป้องกันรอบๆ ในส่วนของโซนนี้นั้นยังท าให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือไว้
ส าหรับนั่งพักผ่อนอีกจุดของโครงการ และงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดในโครงการทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน  
3,036,052.45 บาท (สามล้านสามหมื่นหกพันห้าสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์) 
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ทั้งด้านข้อมูลและแนวคิดในการปฏิบัตงาน ให้ตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ตลอด 4 ปีที่ ได้
ท าการศึกษา และขอขอบคุณอาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ทุกท่านที่คอยแนะน าให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล แนวคิดด้านต่างๆ และรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนสามารถส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ บิดา มารดา ที่คอยเป็นก าลังใจ และให้การสนับสนุน
งบประมาณในการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งก าลังใจที่ดีต่อ
กันเสมอมา และคอยเป็นแรงพลักดัน ให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจน
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ หากโครงการปัญหาพิเศษเล่มนี้
มีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาใน ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบพระคุณค่ะ                     
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้จัดตั้งขึ้นเป็นที่พักอาศัย

ของผู้ป่วย ที่ประสบปัญหากับที่อยู่อาศัย และความทุกข์ยากเดือดร้อนหรือยังตกค้างอยู่ใน
โรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก หรือถูกทอดทิ้งไม่มีญาติมารับกลับ ท าให้เกิดความเดือดร้อน ทาง
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาและลงมติ ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย 
จัดท าโครงการบ้านกึ่งวิถีหญิง ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนไข้โรคจิตทุเลา 
และรับคนไข้โรคจิตทุเลาทุกประเภทไว้บ าบัด ฝึกอาชีพ และจัดหางานให้ท า เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้สามารถกลับมาด าเนินชีวิตด้วยตนเองได้ และ
เพ่ือไม่ใหต้กค้างอยู่ในโรงพยาบาลจนตลอดชีวิต  

 สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิงมีความคิดที่จะออกแบบปรับปรุงให้สถานพยาบาลแห่งนี้นั้น 
เต็มไปด้วยพ้ืนที่สีเขียว เป็นแหล่งที่รวบรวมความสุขและใช้ธรรมชาติบ าบัดและเยียวยา ให้แก่ผู้ป่วย
รวมถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกๆ คน โดยส่วนใหญ่ภายในสถานที่แห่งนี้มีพ้ืนที่ที่ว่างเปล่า โดยไม่มีการใช้
ประโยชน์ใดๆ ทางผู้ดูแลสถานพยาบาลแห่งนี้จึงมีความคิดที่อยากจะน าพ้ืนที่ว่างเปล่านั้นมาออกแบบ
และใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเริ่มจากการปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีสภาพที่ดีข้ึน ก าหนดรูปแบบของกิจกรรมให้
ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีพัฒนาการท่ีดี
ขึ้น และปรับปรุงภาพพ้ืนที่เดิมให้มีความสวยงามและเพียงพอต่อการรองรับของผู้ป่วยเจ้าหน้าที่และผู้
มีจิตเมตตาท่ีน าสิ่งของมาบริจาค 

  ดังนั้น โครงการออกแบบปรับปรุงบ้านกึ่งวิถีหญิง จึงเป็นการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้
เกิดประโยชน์แก่สถานที่และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ดูแลบ้านกึ่งวิถีหญิง รวมทั้งผู้ออกแบบได้รับ
ผลความรู้จากการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อีกด้วย 

   
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

  1.2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะและกรณีศึกษา 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนที่โครงการเพ่ือออกแบบวางผังภูมิทัศน์ เพ่ือ
ก าหนดกิจกรรมตามศักยภาพ 

  1.2.3 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
  1.2.4 เพ่ือการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 

1.3  ขอบเขตพื้นที่ในกำรเดินทำงและกำรศึกษำ 
         1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 
                1.3.1.1 ทางเข้าที่ 1 มาจากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จากถนนหมายเลข 305 รังสิต-

นครนายก เลี้ยวซ้ายเมื่อถึงคลองหกวิ่งตรงไปประมาน 2 กิโลเมตร  
       1.3.1.2 ทางเข้าที่ 2 มาทางเส้นเลียบคลองหกจากหน้าศาลธัญบุรี ประมาน 1.2 

กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายจะพบโครงการบ้านกึ่งวิถีหญิงด้านซ้ายมือ  
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                 1.3.1.3 การเดินโดยรถโดยสารสาธารณะ สามารถใช้บริการ รถตู้จากท่ารถรังสิต รถเมล์
สาย 538  

  1.3.1.4 การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว มุ่งหน้าไปทางถนนสาย 305 รั งสิต-
นครนายก โดยเฉลี่ยประมาณ 12 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1.1 ทางเข้าโครงการ 
 
           พ้ืนที่โครงการมีขนาดประมาณ 35 ไร่ เดิมเคยเป็นบ้านกึ่งวิถีชายจนได้มีการแบ่งแยกให้
เป็นสถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง พ้ืนที่ส าหรับออกแบบเพ่ือการศึกษานั้นมีประมาณ 1 ไร่ โดย
ภายในพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารส างานติดต่อ อาคารประชุมส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ลานท ากิจกรรม โรงเก็บของหรือพัสดุ ห้องประชุม ห้องเก็บพัสดุ อาคารต่างๆและการใช้งานหรือ
ท ากิจกรรม ภายในบ้านกึ่งวิถีหญิงยังประกอบไปด้วยลานกว้างเพ่ือท ากิจกรรมในตอนเช้า-เย็น เช่น แอรโรบิก 
ออกก าลังกาย โยคะ เป็นต้น และหอประชุมรวยวารีที่มีการใช้ท ากิจกรรมเมื่อมีผู้คนมาบริ จาค
สิ่งของและท ากิจกรรมนันทนาการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง  

แสดง : อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและเส้นทาง การเดินทาง  ภำพที่ 1.2 

สัญลักษณ์ :                  พ้ืนทีก่ารออกแบบภายในบ้านกึ่งวิถี 
 ทิศตะวันตก 

 ทิศตะวันออก 
 ทิศเหนือ 

 ทิศใต้ 

 

 

 

 



4 
 

1.3.1.5 ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบบ้านกึ่งวิถีหญิง พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ที่ 113 หมู่ 2 ถนนรังสิต-
นครนายก ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 35 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้ท าการออกแบบ
ของบ้านกึ่งวิถีหญิงมีพ้ืนที่ 1 ไร่  
 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.3 พ้ืนที่โดยรวมของโครงการ 

 
 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.4 มุมมองด้านหน้าโครงการ  
 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.5 พ้ืนที่ด้านหน้าอาคารสุพรรณิกา 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.6 พ้ืนที่บริเวณด้านข้างติดกับถนนชุมชนเคหะ 
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ภำพที่ 1.7 มุมมองด้านหน้าบ้านกึ่งวิถีหญิงตรงข้ามคือวิทยาลัยการปกครอง 

 

  

 

 

 

ภำพที่ 1.8 พ้ืนที่บริเวณริมบ่อน้ าด้านหน้าอาคารหอประชุม 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.9 พ้ืนที่หอประชุมรวยวารี 

 

 

 
 

 
 
 
ภำพที่ 1.10 พ้ืนที่ลานกิจกรรมที่ใช้พักผ่อน  
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ภำพที่ 1.11 อาคารส านักงาน 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.12 อาคารประชุม  

 

 
 
  

 

 

ภำพที่ 1.13 โรงเก็บของหรือห้องพัสดุ 
 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบบ้านกึ่งวิถีหญิง 

1.4.2 ทราบถึงการวิเคราะห์ลักษณะของพ้ืนที่โครงการเพื่อทราบถึงการออกแบบภูมิทัศน์ 
1.4.3 ทราบถึงการศึกษาและพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
1.4.5 น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง อ าเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี 
 
1.5  วิธีกำรด ำเนินงำน 

1.5.1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะและกรณีศึกษา 
  1.5.1.1 ศึกษาแนวคิดและการออกแบบพื้นที่สาธารณะ 
  1.5.1.2 ศึกษาพฤติกรรมผู้ป่วยด้านจิตเวชเพ่ือการอกแบบภูมิทัศน์ 

1.5.2 การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและผู้ใช้โครงการ 
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 1.5.2.1 ข้อมูลด้านกายภาพ 
            1) ศึกษาสภาพภูมิอากาศ 
            2) ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 

                                       3) ศึกษาการใช้ที่ดินเดิม 
            4) ศึกษาสภาพดิน 
            5) ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม 
            6) ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
            7) ศึกษาด้านผู้ใช้ 
            8) ศึกษาข้อมูลผู้ใช้โครงการเฉพาะกลุ่ม 
            9) พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

1.5.3 สรุปข้อมูล 
      1.5.3.1 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

        1.5.3.2 สรุปข้อมูลกิจกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 

1.5.4.1 แนวความคิดหลัก (Main Concept) 
      1) ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ (Concept) 

 2) แนวความคิดทางด้านงานวัสดุดาดแข็ง (Hardscape) 
 3) แนวความคิดทางด้านงานดาดอ่อน (Softscape) 
 4) แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 5) แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
 6) เสนอแบบแปลนแนวความคิด (Concept Plan) 

1.5.5 เสนอแบบแปลนแนวความคิด  
                  1.5.5.1 เสนอแบบแปลนชั้นสุดท้าย (Master Plan) 
                  1.5.5.2 เสนอแบบแปลนรายละเอียด (Detail Plan) 
                  1.5.5.3 แสดงรูปด้าน (Elevation) 
                  1.5.5.4 รูปตัด (Section) 
                  1.5.5.5 รูปทัศนียภาพ (Perspective) 
                  1.5.5.6 ประมานราคางานภูมิทัศน์ 

1.5.6 การสรุปผลและประเมินผล 
                  1.5.6.1 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
                  1.5.6.2 ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

1.5.7 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษำข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบักำรออกแบบภูมิทัศน์
พ้ืนที่สำธำรณะและกรณีศึกษำ 
1. ศึกษาแนวคิดและการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ  
2. ศึกษาพฤติกรรมผู้ป่วยด้านจิตเวชเพื่อการอกแบบ
ภูมิทัศน์ 
 

ศึกษำและวิเครำะห์ลักษณะทำงกำยภำพ
และผู้ใช้โครงกำร 
1. ข้อมูลด้านกายภาพ 
   - ศึกษาสภาพภมูิอากาศ 
    - ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 

               - ศึกษาการใช้ที่ดินเดิม 
   - ศึกษาสภาพดิน 
   - ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม 
   - ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
   - ศึกษาด้านผู้ใช้ 
   - ศึกษาข้อมูลผู้ใช้โครงการเฉพาะกลุ่ม 
   - พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้
โครงการ 
 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. แนวความคิดหลัก (Main Concept) 
  - ก าหนดแนวความคดิด้านต่างๆ (Concept) 
  - แนวความคิดทางด้านงานวัสดุดาดแข็ง  (Hardscape) 
  - แนวความคิดทางด้านงานดาดอ่อน (Softscape) 
  - แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  - แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

            - เสนอแบบแปลนแนวความคิด (Concept Plan) 
 

กำรสรุปผลและประเมินผล 
1. น าเสนอผลงานการออกแบบ 
2. ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 
 

เสนอแบบแปลนแนวควำมคิด 
1. เสนอแบบแปลนชั้นสุดท้าย (Master Plan) 
2. เสนอแบบแปลนรายละเอียด (Detail Plan) 
3. แสดงรูปด้าน (Elevation) 
4. รูปตัด (Section) 
5. รูปทัศนียภาพ (Perspective) 
6. ประมานราคางานภูมิทัศน์ 
 

จัดท ำรูปเล่ม 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

สรุปข้อมลู 
1. สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ 
2. สรุปข้อมูลกิจกรรมที่ สอดคล้องกับ
พฤติ กรรมและความต้องการของผู้ ใช้
โครงการ 
 



 
 

บทท่ี  2 
การศึกษาแนวความคิด และกรณีศึกษา 

 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็น

ข้อมูลในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ จึงได้ศึกษาข้อมูลค าจ ากัดความและประเภทของโรงพยาบาล 
แนวคิดในการออกแบบสวนเพ่ือรักษาและบ าบัดผู้ป่วยเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาออกแบบพ้ืนที่
นันทนาการเพ่ือบ าบัดผู้ป่วย โดยมีลายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
2.1  ค าจ ากัดความและประเภทของโรงพยาบาล 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้ศึกษาของค าจ ากัดความประเภทของโรงพยาบาลเพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมและทราบถึงลักษณะของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาว่าจัดอยู่ใน
ประเภทไหน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 2.1.1 ค าจ ากัดความของสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล 
         โรงพยาบาลและสถานพยาบาล  เป็นองค์การที่ด าเนินงานด้านการแพทย์ ทั้งในสถาน
ที่ตั้งของโรงพยาบาลและในชุมชน มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขทุกด้านแก่ประชาชนและผู้ป่วยทุกคน
เพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพภายหลังการเจ็บป่วยหรือช่วยบ าบัดเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสภาพร่างกาย
ต่อไป โดยให้ความของโรงพยาบาลและสถานพยาล ดังนี้ (อวยชัย วุฒิโฆสิต, 2539:12) 
         โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งและด าเนินการ
สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 เพ่ือประกอบการรักษาพยาบาลคนไข้
หรือผู้ป่วย ซึ่งมีเตียงรับคนไข้ไว้ค้างคืน และจัดให้มีการวินิจฉัยโรค การศัลยกรรม ผ่าตัดใหญ่ (Major 
Surgery) และให้บริการด้านพยาบาลเต็มเวลา 

สถานพยาบาล หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะที่มีเตียงรับคนไข้ไว้ค้างคืน
ซึ่งจัดไว้เพ่ือการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะหรือจัดไว้
ซึ่งเพ่ือการประกอบการกิจการอ่ืนด้วยการผ่าตัด ฉีดยา หรือด้วยการใช้กรรมวิธีอ่ืนซึ่งเป็นการ
ประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้โดยกระท าเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ และเป็น
สถานพยาบาลซึ่งรับอนุญาตให้ตั้งและด าเนินการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ทั้งนี้ ไม่
รวมสถานพยาบาลซึ่งมีประกาศกระทรวงสาธารณะสุขให้ได้รับการยกเวน้ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ.2541 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ทราบข้อมูลและความหมายของ โรงพยาบาลและสถานพยาบาล 
ว่ามีความแตกต่างของการปฏิบัติงานอย่างไร มีสถานที่หรือการด าเนินอย่างไร  ดังนั้นจึงมีการแบ่ง
ประเภทของโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้ (อวยชัย วุฒิโฆสิต, 2539:13) 

2.1.2 ประเภทของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลได้จัดจ าแนกไว้เป็น 2 ประเภทคือ 
          2.1.2.1 โรงพยาบาลและสถานพยาบาลประเภททั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาล
และสถานพยาบาลแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณ ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ด้วยโรค
ทั่วไป มิได้จากัดเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง  
  2.1.2.2 โรงพยาบาลและสถานพยาบาลประเภทเฉพาะโรค ได้แก่โรงพยาบาลและ 
สถานพยาบาลแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณ ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่คนไข้เฉพาะโรค
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โดยมีผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณในสาขาเฉพาะโรคทาการรักษาโรคเฉพาะนั้นๆ 
เช่น สาขาศัลยกรรมอายุรกรรมกุมารเวชสูติ นรีเวชวิทยาจักษุโสตศอนาสิก จิตเวชลาริงซ์ วิทยาการ
ผดุงครรภ์ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา เป็นต้น 

ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นบ้านกึ่งวิถีหญิงจึงจัดอยู่ ในประเภทโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเฉพาะโรค เพราะเนื่องจากบ้านกึ่งวิถีหญิงนั้นเป็นโรงพยาบาลโรคจิตซึ่งให้การรักษา
คนไข้โรคจิตจนอาการทางจิตทุเลาลงหรือสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันได้  จึงมี
ข้อพิจารณาที่หลายหลากประเภทในการน าข้อมูลมาออกแบบพ้ืนที่โครงการไม่ว่าจะเป็นประเภทของ
โรงพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบ าบัด ผู้เข้าใช้พ้ืนที่โครงการ รวมถึงหลักการต่างๆ ออกแบบ
โรงพยาบาล  
 
2.2  แนวคิดในการออกแบบสวนเพ่ือรักษาและบ าบัดผู้ป่วย   
 นอกจากสวนเพื่อใช้ในการพักผ่อนและนันทนาการเป็นหลัก สวนยังอาจท าหน้าที่ส่งเสริมและ
กระตุ้นกระบวนการบ าบัดรักษา ช่วยในการรักษาบ าบัดจิตใจแก่ผู้ที่อาการป่วย ช่วยผ่อนคลายจิตใจ
จากอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่ต้องการรักษา หรือลดและเบี่ยงเบนต่อความใส่
ใจจดจ่ออยู่กับอาการป่วยจนเครียดและส่งกระทบถึงผลเสียต่างๆ มากมาย สวนช่วยลดความเครียด 
เพ่ิมความสบายใจในการจัดการอารมณ์ที่ไม่ปกติภายในของผู้ป่วย และช่วยกระตุ้นภายในจิตใจของผู้ป่วย
ให้มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น เรามักเรียกสวนประเภทนี้ว่า สวนเพ่ือการบ าบัด (Healing Garden)  (ภาวดี อังศุ
สิงห์, 2559:52) 

 การท าสวนบ าบัดของผู้พิการหรือป่วยทางจิตถ้ามีการดูแลและแนะน าทางการแพทย์จะท าให้
สามารถวางแผนการท าสวนให้มีผลต่อการบ าบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจอย่างดียิ่ง จึงได้มีการแบ่ง
ประเภทของผู้ป่วยเพ่ือทราบถึงสมรรถภาพทางร่างกายและสภาวะทางจิตของผู้ป่วยว่าประเภทไหนว่า
เหมาะหรือไม่เหมาะสมกับกิจกรรมไหนบ้าง ดังต่อไปนี้ (สรวงธร นาวาผล, 2550:2) 

ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คือ ผู้ป่วยที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ปกติมีการ
สื่อสารที่เข้าใจและรับรู้จากค าพูด ท่าทางหรือการกระท า โดยไม่ต้องมีผู้ดูแลหรือต้องอยู่กับที่
ตลอดเวลา  

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คือ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าใจหรือรับรู้ได้ถึงการสื่อสาร
หรือการเคลื่อนไหว อาจพอเดินหรือเคลื่อนไหวได้แต่ต้องมีหมอหรือผู้ดูแลคอยดูเป็นระยะ และอาจ
รวมถึงทางด้านสมองที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่สื่อสารได้เท่ากับผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตั วเองได้ ผู้ป่วย
ประเภทนี้จึงไม่เหมาะสมกับการท ากิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกายหรือสมองมากนัก  
 2.2.1 พืชสวนบ าบัดกับผู้พิการและผู้ป่วย การท าพืชสวนบ าบัด ของผู้พิการและผู้ป่วยหาก
ได้รับการดูแลและแนะน าทางการแพทย์ จะท าให้การท าสวนบ าบัดนั้นส่งผลต่อการบ าบัดฟ้ืนฟู 
อวัยวะทางร่างกายอย่างดีขึ้นทั้งระบบข้อต่อกล้ามเนื้อ ทุกมัดของร่างกายที่จะได้ท างานเคลื่อนไหวได้
อย่างเต็มที่ รวมถึงพืชสวนบ าบัดยังช่วยฟ้ืนฟูทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กมักรู้สึกถึงปมด้อย
จากการมีร่างกาย ที่ไม่สมบูรณ์ท าให้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตน การช่วยเหลือ พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจจึงควรกระท าควบคู่ กันไป (สรวงธร นาวาผล, 2546:9) 
 2.2.1.1 สวนเพ่ือการรักษา (Healing Gardens) คือ สวนที่มีการจัดสภาพสวนที่โดด
เด่นมีความหลากหลายของ พันธุ์พืชและสภาพแวดล้อม ทั้งพืชสีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ บ่อน้ า หรือ
ความใกล้เคียงกับธรรมชาติอ่ืนๆ สวนเพ่ือการรักษาโดยส่วนใหญ่จัดในโรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพ
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อ่ืนๆ และออกแบบให้สิ่งอ านวยความสะดวกเข้าถึงได้และ ออกแบบเพ่ือผู้ใช้ทุกประเภท ไม่เพียงแต่
ผู้ป่วยเท่านั้น จึงเป็นส่วนที่ทั้งรักษาและให้ความรื่นรมย์แก่บุคลากรใน โรงพยาบาลและญาติผู้ป่วย 
 2.2.1.2 สวนเชิงบ าบัด (Therapeutic Gardens) คือ สวนที่ออกแบบเพ่ือใช้เป็นส่วน
หนึ่งของโปรแกรมการรักษา เช่น การบ าบัดทางกายภาพ หรือการเรียนการสอนเพ่ือการ บ าบัด
ส าหรับหลักสูตรพืชบ าบัดก็ได้เป็นสวนส่วนย่อย ของสวนเพื่อการรักษา 
 2.2.1.3 สวนเพ่ือพืชสวนบ าบัด (Horticultural Therapy Gardens) คือชนิดของสวน
เชิงบ าบัดชนิดหนึ่ง ออกแบบ เพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมพืชสวนเป็นหลัก มีเป้าหมาย ในการรักษา
ผู้ป่วย หรือเป็นสวนที่ออกแบบเพื่อให้ผู้ป่วย สามารถที่จะดูแลพืชพันธุ์ในสวนได้เอง 
 ประโยชน์จากสวนบ าบัด พืชสวนบ าบัดให้ประโยชน์ที่หลากหลาย การได้ ออกแรงจากการรด
น้ าพรวนดินถือเป็นการออกก าลังกาย ได้ผ่อนคลายจากการอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสร้างความ 
เพลิดเพลินในการเฝ้ามองต้นไม้ที่เราปลูกเติบโต ช่วยในการ พัฒนาทักษะต่างๆ ของร่างกายได้แสดง
ความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆ จากการได้กลิ่นหอมของดอกไม้ หรือสมุนไพร สัมผัส
ลักษณะของผิวใบ รับรสจากพืชผลในสวน สังเกตสีสันของไม้ดอกและแสงเงาในสวน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท า
ให้บุคคลได้เติบโตทางสติปัญญาและความงอกงามทางใจ เป็นการเชื่อมต่อจิตวิญญาณกับชีวิตอีกครั้ง 
พืชสวนบ าบัด เป็นการใช้ประโยชน์จากพืชและการท าสวนเพ่ือพัฒนา การปรับตัวของคนในด้านการ
เรียนรู้ร่างกาย จิตใจ สังคม สรุปเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ (ชนกกร ไกรติวัฒน์, 2559:15)  
 ด้านกายภาพ กิจกรรมพืชสวนบ าบัดจะช่วยเพิ่ม ความเคลื่อนไหวของร่างกายท าให้กล้ามเนื้อ
แข็งแกร่ง เพ่ิมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือกล้ามเนื้อมือ ซึ่งต้อง มีพัฒนาการสอดคล้องสัมพันธ์
ไปกับสายตา แขน ขา และ อวัยวะส่วนอ่ืนๆ จึงเพ่ิมการท างานอย่างสมดุลสอดประสาน ของ
กลา้มเนื้อและการเคลื่อนไหวของร่างกาย  
 ด้านจิตใจ พืชสวนบ าบัดจะช่วยสร้างความรู้สึก ผ่อนคลายเป็นอิสระ พัฒนาความภาคภูมิใจ
ในตนเองและ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 21 ปีที่ 26 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558 การเห็นคุณค่าในตน ทั้งยังเสริมสร้างทักษะการสังเกต การเลือก การ
แก้ปัญหา และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงช่วยลดความเครียดระบายความโกรธและอารมณ์
ต่างๆ    ด้านสังคม กิจกรรมในพืชสวนบ าบัดเปิดโอกาส การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีท าให้เกิด ความรู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่และการร่วมมือกับผู้ อ่ืนที่ยังคงมี 
ความส าคัญ ส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม เรียนรู้ถึง ความส าเร็จและความล้มเหลวจากงานที่ท าใน
สภาพ แวดล้อมแห่งการเรียนรู้และการได้รับแรงบันดาลใจจากผู้อ่ืน  ลักษณะสวนเน้นการผสมผสาน
พืช โดยอาจมีทั้งกิจกรรมใช้แรง เช่น กิจกรรมการบ าบัดโดยการปลูกพืชสวนเพ่ือให้ผู้ป่วยได้ท า
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ประสาท และการสัมผัสของผู้ป่วย (นงพงา ลิ้มสุวรรร, 
2550:52) 

2.2.2 การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณให้เหมาะสมและการจัดวางที่ถูกต้อง 
 การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณได้มีการศึกษาจากกรณีศึกษาโรงพยาบาลเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่และมีแนวทางในการออกแบบสวนเพ่ือการบ าบัดใกล้เคียง
จึงได้ท าการศึกษาการเลือกใช้พืชพรรณท่ีเหมาะสมเพ่ือความสวยงามและถูกต้อง 
  วัสดุพืชพรรณเป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ าเสมอตลอดเวลา โดยเฉ พาะการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เองท าให้พืชพรรณเป็นวัสดุที่น่าสนใจ และต้องรู้จักใช้
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ให้เหมาะสมกับสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือพืชพรรณต่างๆ ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ป่วยโดยดูจากปัจจัย ดังนี้  
  2.2.1 ความทนทาน  ควรดูว่าพืชพรรณมีความทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศในพ้ืนที่
ได้หรือไม่และทนต่อโรค แมลง วัชพืช  
  2.2.2 รูปทรง ดูว่าความสูง รูปทรง ทรงพุ่ม เมื่อโตเต็มที่ อายุเท่าใด ดูว่าเป็นไม้พลัด
ใบ มีกิ่งก้านสวยงามดี หรือ มีลักษณะเปลือกล าต้นสวยงามหรือไม่และดูว่าเป็นอันตรายต่อคน
สิ่งก่อสร้าง 
  2.2.3 พุ่มใบ ดอกและผล ดูว่ามีขนาดของทรงพุ่มใบใหญ่มากน้อยเพียงใด รูปทรง สี
ผิวของใบ และดอกมีกลิ่นหอมหรือไม่และไม่ควรตัดทรงพุ่มที่เสี่ยงต่อการโดนหรือเสียดสี 
  2.2.4 ลักษณะนิสัยเฉพาะถิ่นของพืชพรรณนั้น เพ่ือที่ปลูก จัดวางในที่ที่เหมาะสม
ตรงกับความต้องการของพืช ซึ่งจะส่งผลให้เจริญเติบโตสวยงาม อายุยืน  
  2.2.5 การบ ารุง ดูแลรักษา ควรเป็นพืชพรรณที่ดูแลรักษาน้อย ไม่อ่อนแอต่อโรค 
แมลง วัชพืชและ ดิน ฟ้า อากาศ เช่น การให้น้ า ให้ปุ๋ย การตัดแต่ง เป็นต้น 
  2.2.6 พืชพรรณที่ไม่มีพิษ เนื่องจากพืชพรรณที่พบในปัจจุบันถ้าไม่ท าการศึกษาหรือ
เคยพบเห็นมาก่อนจะไม่ทราบถึงอันตรายจากพืชพรรณนั้นอาจพบทาง ยาง ใบ ล าต้น นอกจาก
ภายนอกของต้นไม้ที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามีพิษหรืออันตรายหรือไม่ จึงไม่เหมาะและไม่ควรที่จะน ามา
ปลูกในสถานที่ที่มีเด็กเล็กหรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ (ศุกภวัฒน์ คุณานุวัฒน์, 2539:32)
   
 สรุป การออกแบบที่ดีควรค านึงถึง ความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบหรือผลเสียตามมา 
รวมถึงการใช้วัสดุพืชพรรณที่เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ เพ่ือให้การออกแบบมีประสิทธิภาพ ประหยัด
และปลอดภัยแก่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้สถานที่  และที่ส าคัญช่วยเพ่ิมความสวยงามและพ้ืนที่สีเขียวภายใน
สถานพยาบาลอีกด้วย นอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณควรต้องค านึกและศึกษามาอย่างดีเพราะ
ถ้าหากเลือกใช้วัสดุพืชพรรณที่เสี่ยงเกินไปจะท าให้มีผลกระทบต่อผู้ป่วยและมีผลเสียต่างๆ ตามมา 
เช่น การตัดแต่งทรงพุ่มของต้นไม้ที่มีความแหลมคมของกิ่งไม้โผล่ออกมาจากล าต้นจึงท าให้ผู้ป่วยเกิด
อุบัติเหตุ กิ่งไม้ขุดผิวหนังหรือตามอวัยวะภายนอกของร่างกาย หรือต้นไม้ที่มีพิษจากยาง ล าต้น มี
ความเสี่ยงมากที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย เป็นต้น เพราะฉะนั้นการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณจึงมี
ความส าคัญอย่างมากต่อการน ามาใช้และปลูก 
 
2.3  การออกแบบพื้นที่นันทนาการเพ่ือการบ าบัดส าหรับผู้ป่วย 

เนื่องจากบ้านกึ่งวิถีหญิงต้องการสร้างคุณภาพชีวิตเพ่ือเป็นการบ าบัดของผู้ป่วยให้ดีขึ้นนั้น 
ทางคณะผู้จัดท าจึงได้ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและกิจกรรมนันทนาการที่สอดคล้อง
และมีประโยชน์แก่ผู้ป่วย ได้ดังนี้  

2.3.1 ความหมายของนันทนาการ 
 นันทนาการเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นต่อมนุษย์ทุกคน หรือเป็นกิจกรรมที่มนุษย์กระท า 

และแสดงออกตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลตามความชอบ และความพอใจของผู้นั้นในเวลาว่างที่ไ ด้
ใช้ท ากิจกรรมนันทนาการ  
 2.3.2 ความมุ่งหมายของนันทนาการ 
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        2.3.2.1 เพ่ือให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ จากความต้องการพ้ืนฐานของตนเองทั้งที่
มนุษย์เรานั้นจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่หลายอย่างด้วยกัน และกิจกรรมจะช่วยให้มนุษย์ได้รับความ
พึงพอใจจากการเข้าร่วมแล้วตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ได้ 

       2.3.2.2 เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของคนให้เกิดความสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจจา
การที่กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายและผลของการ
เคลื่อนไหวส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและทาให้มีสุขภาพจิตดีตามไปด้วย 
        2.3.2.3 เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน เพราะสภาพปัจจุบันมนุษย์เรา
ต้องคร่าเคร่งกับการท างาน เพ่ือหาเงินมาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวประกอบกับมนุษย์โดยมากต้อง
ท างานกับเครื่องมือ เครื่องจักรกลทุกช่วงเวลาต้องทางานแข่งกับตนเอง และผู้ อ่ืน กิจกรรมการ
นันทนาการ นับว่ามีบทบาทที่ส าคัญในการลดความเครียด รวมถึงช่วยให้เกิดความเบิกบานทาง
อารมณ ์
  2.3.2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ชีวิตในครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้น เมื่อสมาชิกในครอบครัวมี
โอกาสอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ท าให้ครอบครัวขาดความ
อบอุ่น ในการนันทนาการจะมุ่งเห็นความส าคัญในครอบครัวโดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในครอบครับในเวลาว่าง 
 2.3.2.5 ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดี โดยการนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้าง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ผู้ร่วมเป็นอย่างดี ให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม (พีระพงศ์ บุญศิริม, 2542:29) 
 2.3.3 ความเหมาะสมและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ  
   นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยทางจิตเป็นการกระท ากิจกรรมยามว่าง เพ่ือการ
พักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือความบันเทิง โดยอาจกระท าคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะก็ได้ เพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเหตุที่ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระบบการท างานใน
ร่างกาย (คณิต เขียววิชัย, 2539:45) 
   2.3.3.1 กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นกิจกรรมที่เน้นการเคลื่อนไหวตามร่างกายท่ีไม่
ใช้แรงมากเกินไปเช่น การเต้นแอโรบิก หรือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสม ท าให้ผู้ป่วยรู้สึก
ผ่อนคลาย สนุกสนาน มีความสุขต่อการได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเป็นจังหวะตามเสียงเพลงเพราะ
เสียงเพลงนั้นก็ยังช่วยสามารถบ าบัดหรือสร้างความกระตุ้นให้กับผู้ป่วยได้อีกด้วย แต่กิจกรรมนี้ไม่ควร
ให้ผู้ป่วยท าเป็นเวลานานเกินไปเพราะอาจท าให้ผู้ป่วยบางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรง เกิดการหมดสติ
เพราะเคลื่อนไหวนานเกินไปโดยที่ไม่มีการพักร่างกาย กิจกรรมนี้สถานที่ที่เหมาะสมคือ ที่โล่งกว้าง มี
พ้ืนที่เพียงพอส าหรับผู้ป่วยทุกคน มีร่มเงาหรือหลังคาปกคลุมจากแสงแดด  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 กิจกรรมนันทนาการหรือการเต้นแอโรบิกและออกก าลังกาย  
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         2.3.3.2 กิจกรรมไม่เคลื่อนไหวร่างกาย เป็นกิจกรรมที่เน้นใช้ทักษะด้านมือที่ไม่ต้องมี
การใช้หรือเคลื่อนไหวร่างกายมากจนเกินไป เช่น การจัดสวน การท างานฝีมือ งานเย็บปักถักร้อย ท า
หุ่น ท าอาหารคาวหวาน งานวาดภาพ ฟ้อนร าหรือเต้นร า ร้องเพลง  เป็นต้น กิจกรรมงานอดิเรกนี้เป็น
การท างานที่ผู้ป่วยรักและสนใจที่จะท าอันใดอันหนึ่งมากเป็นพิเศษ และประสงค์ที่จะท าต่อไปเพ่ือ
ความผ่อนคลาย ความบันเทิงให้กับชีวิตของผู้ป่วย บางครั้งรู้สึกอ่ิมเอมและพึงพอใจกับผลงานที่ได้รับ 
เช่นงานฝีมือต่างๆ และยิ่งเป็นสุขใจมากยิ่งขึ้นเมื่อได้มอบสิ่งที่เป็นงานฝีมือเหล่านั้นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมด้านสมาธิ ความละเอียดของงานจะท าให้ผู้ป่วยรู้สึก
ใจเย็นและใส่ใจในการท ากิจกรรม ทั้งยังช่วยกระตุ้นต่อความสนใจในงานอดิเรกที่ตัวผู้ป่วยนั้นที่ชื่น
ชอบและให้ความสนใจ และอีกกิจกรรมที่สามารถสร้างความผ่อนคลายและส่งเส ริมให้ผู้ป่วยมี
ความสุขมากยิ่งขึ้นคือการจัดสวน เพราะเป็นการออกก าลังกายช่วยประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อ
มือกับตาความสามารถในการท างานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ท างานอย่างประสานสัมพันธ์ที่ดี ต้อง
อาศัยการหมั่นฝึกฝน กิจกรรมปลูกต้นไม้ เริ่มตั้งแต่เตรียมดิน ปลูกหว่านเมล็ด เพาะต้นกล้า พรวนดิน 
รดน้ า ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง ลักษณะของกิจกรรมปลูกผักหรือปลูกต้นไม้ มีส่วนช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อ
เล็กและความสามารถในการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตาอย่างสมดุลเมื่อพัฒนา
ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวขอกล้ามเนื้อมือและตาให้สัมพันธ์กัน การบังคับกล้ามเนื้อ
ทั้งสองส่วนนี้จะพัฒนาให้มีความสามารถในการหยิบจับสิ่งของต่างๆ ได้อย่างมั่นคง เช่น เมื่อผู้เข้าร่วม
ได้รับการฝึกฝนจนกล้ามเนื้อประสานสัมพันธ์กันดีแล้ว ก็จะมีความพร้อมในการใช้มือในการท า
กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การหยิบจับสิ่งของ การจับช้อนส้อมในการรับประทานอาหาร การถือสิ่งของ  สวน
ยังเป็นตัวเพ่ิมพลังงานและความอดทนเนื่องจากการท าสวนบ าบัด กิจกรรมต่างๆ ในสวน เป็นกิจกรรม
ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนที่ไปรอบๆ การขุด การพรวนดิน และอ่ืนๆ ดังนั้นผู้เข้าร่วมต้อง
มีการเคลื่อนไหวทั้งร่างกาย แม้ว่าผู้เข้าร่วมจะมีข้อจ ากัดในการเข้าร่วมก็ตาม และสวนยังช่วยลดความ
วิตกกังวล และความตึงเครียดการท าสวนบ าบัดสามารถเป็นสถานที่ที่แต่ละคนสามารถปลดปล่อย
ความเครียดหรือความโกรธ การนั่งชื่นชมความงดงามของธรรมชาติในสวนถือเป็นการผ่อนคลาย และ
การพักผ่อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การออกก าลังกายในการท ากิจกรรมในสวนต่างๆ เป็นการระบาย
ความโกรธและอารมณ์หงุดหงิด และมีกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานในการท าสวน ท าให้ขณะท างานสวน 
ต้องคิดเก่ียวกับพืช ดิน และสิ่งที่ท าเป็นการดึงตนเองให้พ้นจากภาวะความเครียด เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 กิจกรรมงานอดิเรกด้านงานฝีมือ 
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ภาพที่ 2.3 กิจกรรมงานอดิเรกด้านการปลูกพืชผักและสมุนไพร 
 
 กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย เช่น การท าตามกฎ การ
กระตุ้นสมาธิและสมอง ประเภทกิจกรรมนันทนาการก็เป็นส่วนส่งเสริมในการออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ 
โดยกิจกรรมนั้นสามารถปฏิบัติได้ตามความสนใจ จะเห็นได้ว่าประเภทของกิจกรรมมีความหลากหลาย แต่
การจัดสรรพ้ืนที่นั้นสามารถท าได้โดยการจัดวางกิจกรรมที่สามารถใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่ภายในสถานพยาบาล
บ้านกึ่งวิถีหญิงโดยจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น กิจกรรมนันทนาการ นอกจากจะเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสมองแล้ว ยังท าให้เกิดความพึงพอใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของผู้ป่วย เพื่อสร้างความผ่อนคลาย ทั้งยังเป็นผลดีต่อตัวผู้ป่วยทุกคนที่จะพัฒนาหรือกระตุ้น
ท าให้สภาพร่างกายหรือกระบวนการความคิดกลับมาเป็นปกติ 
 
2.4  กรณีศึกษา 
          การพิจารณาเลือกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อด าเนินการออกแบบภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้ค านึงถึงประเภทของกิจกรรมและการเชื่อมโยงพ้ืนที่ส่วนต่างๆ เป็ น
แนวทางในการก าหนดรายละเอียดของพ้ืนที่ โครงการและแบ่งพ้ืนที่ ในการใช้สอยให้มีความ
หลากหลายรวมไปถึงการออกแบบส่วนต่างๆ ภายในสถานศึกษาอันเนื่องมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางที่จะปรับใช้ในการออกแบบและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง ต่อไปซึ่งมีสถานที่และ
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
          การศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลเสนา  ต าบลเจ้าเจ็ด 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษาแนวคิดที่เอ้ือต่อการด าเนินงานและหลักการในการ
ออกแบบรวมถึงกิจกรรมที่เหมาะสมต่อสภาวะของผู้ป่วย การเลือกใช้พืชพรรณที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ และมีแนวคิดในการออกแบบสวนบ าบัดที่สอดคล้องและใกล้เคียง จึงได้เลือกโรงพยาบาลเสนา
น ามาเป็นกรณีศึกษาถึงแนวความคิด ทฤษฎีในการจัดภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาล และภูมิทัศน์เพ่ือการ
บ าบัดจิตใจ 
 2.4.1 การศึกษาแนวคิดในการออกแบบ 

        2.4.4.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการโรงพยาบาลเสนา ต าบลเจ้าเจ็ด อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่ 39 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา โดยโรงพยาบาลเสนา จัดได้ว่าเป็นโรงพยาบาล 
ทั่วไปของรัฐขนาด 200 เตียง สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาคให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ในเขต
อ าเภอเสนา และอ าเภอใกล้เคียง 

 2.4.2 หลักคิดในการออกแบบ 
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         การใช้ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ มีลักษณะตามธรรมชาติ พรรณไม้ แหล่งน้ าเดิม
ของ พื้นที่มาใช้ ได้แก่ การเก็บต้นไม้ที่มีอยู่เดิม การปรับรูปแบบของแหล่งน้ าเดิมให้เป็นสระน้ าเพ่ือใช้
ในการ หน่วงน้ า กักเก็บน้ า เลี้ยงปลา และใช้เพ่ือการพักผ่อนทางสายตา วัสดุและพืชพรรณ ใช้วัสดุ
และพืชพรรณไม้พ้ืนถิ่น ไม้ดอกของภาคกลางซึ่งเหมาะกับสภาพ อากาศร้อน ออกดอกในช่วงฤดูร้อน
ได้ดี และมีทรงพุ่มแบบแผ่กว้างเพ่ือให้ร่มเงา เช่น หางนกยูงฝรั่ง กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ ชมพูพันธุ์ทิพย์ 
หูกวาง  

ลักษณะกิจกรรม แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ  
 2.4.2.1 กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว (Active) เช่น การออกก าลังกายด้วยเครื่องออก

ก าลังกาย การเดินกะลาในบริเวณสวนออกก าลังกาย  การเต้นแอโรบิคในสวนออกก าลังกาย 
  2.4.2.2 กิจกรรมที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Passive) เช่น การนั่งเล่น นั่งพัก นั่งรอ พูดคุย 

ดูปลา ชมทิวทัศน์ในบริเวณสวนต่างๆ  
 2.4.2.3 กิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีการ

สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ตนเคารพนับถือเพ่ือความเป็นสิริมงคล ขอพร บนบานศาลกล่าว และเป็นที่
พ่ึงที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้เป็นอย่างดี 

2.4.3 กิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ 
รูปแบบสวน Hospital & Resort เป็นเสมือนที่ พักของผู้ป่วยที่มีความร่มรื่น ให้

ความรู้สึกผ่อน คลายและให้ผู้ป่วยได้ใช้พ้ืนที่บริเวณศาลา ริมสระน้ า ทางเดิน ฯลฯ ในการพักผ่อน 
โดยแบ่งการจัดสวน เป็น 2 พ้ืนที่คือ สวนบริเวณใกล้หอผู้ป่วยส าหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
และสวนส าหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้  และมีรูปแบบสวนต่างๆ 5 สวน ได้แก่   

   2.4.3.1 สวนสมุนไพรและสวนสุขภาพ เป็นสวนสมุนไพรและสวนสุขภาพ มีศาลา บ่อ
ปลา และน้ าตกจ าลอง เนื่องจากสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสวน เช่น ศาลา ที่นั่ง ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ท าให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาใช้งานไม่สามารถเข้ามาใช้งานเพ่ือการนั่งพักผ่อนได้ ประกอบ
กับศาลาและที่นั่งที่มีอยู่ มีพ้ืนที่ค่อนข้างเล็กท าให้ผู้ที่ใช้งานอยู่ก่อนมีความเป็นส่วนตัวสูง ผู้ใช้งานที่มา
ที่หลังจะเกรงใจไม่กล้าเข้ามาใช้งาน ถึงแม้จะยังมีพ้ืนที่ว่างก็ตาม และที่ จอดรถจักรยานยนต์บริเวณ
หน้าอาคารอานวยการ คลินิกพิเศษ กีดขวางทางเข้าออกและการใช้งานพ้ืนที่สวน    

2.4.3.2 สวนริมสระน้ า มีศาลพระภูมิและศาลพระพรหมเพ่ือให้ผู้คนกราบไหว้  เป็น
สวนริมสระน้ า มีการเลี้ยงปลาในสระน้ า มีน้ าพุ อาหารปลา และตู้รับบริจาคค่าอาหารปลา มีศาลา
และม้านั่งส าหรับนั่งพัก นั่งเล่น นั่งรอ ศาลพระภูมิและศาลพระพรหมเพ่ือให้ผู้คนกราบไหว้ แต่การใช้
งานจริงพบว่า สระน้ ามีเศษขยะปะปน น้ าพุเวลาเปิดไม่แน่นอน อาหารปลาและตู้บริจาคค่าอาหาร
ปลาให้บริการไม่แน่นอน การใช้งานในพื้นที่สวนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในสวน เช่น ศาลา ที่นั่ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาใช้งานไม่
สามารถเข้ามาใช้งานเพ่ือการนั่งพักผ่อนได้ ประกอบกับบริเวณศาลามีการใช้งานของบุคคลภายนอก 
(คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง) เกือบตลอดทั้งวัน ท าให้ผู้มารับบริการไม่สามารถใช้งานพ้ืนที่ศาลาได้
อย่างสะดวกสบาย 

2.4.3.3 เป็นสวนส าหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ใช้เพ่ือการพักผ่อนทางสายตา
เป็นสวนส าหรับออกกาลังกายและสวนไม้ดัด (ตัดแต่ง) ส าหรับมองและเดินเล่น นั่งเล่น แต่การใช้งาน
จริงพบว่า เครื่องออกก าลังกายไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องออกก าลัง
กายส่วนใหญ่มีแสงแดดส่องเกือบตลอดทั้งวัน มีร่มเงาเฉพาะช่วงเวลาเย็น ท าให้เกิดการใช้งานเฉพาะ
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ช่วงเวลาเย็น ส่วนสวนไม้ดัดไม่มีการใช้งาน เนื่องจากไม่มีจุดมุ่งหมายในการใช้งานที่ชัดเจน ไม่มีสิ่งอา
นวยความสะดวกภายในสวน รวมทั้งเครื่องออกก าลังกายและสวนไม้ดัด มีสิ่งกีดขวางการใช้งานได้แก่ 
การตากผ้าถูพ้ืน ผ้าเช็ดเท้า ฯลฯ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการใช้งานที่ผิดประเภทและทาให้ผู้ป่วยหรือ
ผู้ใช้งานที่อยู่ในอาคารมองมายังสวนแล้วเห็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม 

  2.4.3.4 เป็นสวนระหว่างอาคารกับระเบียงทางเดิน มีชุดม้านั่งภายในสวนเพียง  1 
ชุดเนื่องจากสวนมีขนาดเล็กและไม่เน้นการใช้งานในพ้ืนที่ มีที่นั่งริมระเบียงสาหรับนั่งพัก นั่งเล่น นั่ง
รอ ส่วนบันไดทางลงไปยังพ้ืนที่สวนมีไว้เพ่ือการดูแลรักษาสวน แต่การใช้งานจริงพบว่า ชุดม้านั่งและที่
นั่งหน้าบันได 2 แทบจะไม่มีการใช้งาน เนื่องจากชุดม้านั่งอยู่ในพ้ืนที่สวนที่มีขนาดเล็กและติดกับ
อาคารคลอดผู้ป่วยหนักที่มีความสูง 3 ชั้น ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกอึดอัดไม่สบาย ที่นั่งหน้าบันได 2 มี
กระถางต้นไม้วางกีดขวางการใช้งาน สวน 6 เป็นสวนที่ผู้ป่วยในสามารถใช้งานได้โดยสะดวกสบาย
และปลอดภัย เนื่องจากอยู่ใกล้กับหอผู้ป่วยมากที่สุดและไม่ต้องเดินข้ามถนน แต่ผู้ป่วยนอกและญาติ
ผู้ป่วยใช้งานอยู่เต็มพ้ืนที่ ท าให้ผู้ป่วยในไม่สามารถใช้งานได้ และมีการใช้งานพื้นที่สวนเพื่อล้างภาชนะ
ของเจ้าที่ร้านค้าสวัสดิการ 

 2.4.3.5 เป็นสวนบ่อปลาเพ่ือการพักผ่อนทางสายตา เป็นสวนที่เดินผ่านไปมา ผู้ที่มา
รับยาบริเวณห้องยา ผู้ที่มาฉีดยา และผู้ที่มาช าระค่าบริการที่ห้องจ่ายเงิน ซึ่งเป็นสวนที่ไม่สามารถเข้า
ไปใช้งานได้ โดยมีกระจกใสเป็นผนังกั้นระหว่างพ้ืนที่สวนกับพ้ืนที่ภายในอาคาร ภายในสวนมีบ่อปลา 
ไม้พุ่ม ก้อนหิน ปูนปั้นรูปสัตว์ ปูนปั้นรูปผู้หญิงเทน้ า และเครื่องปั้นดินเผา เป็นองค์ประกอบที่ช่วยใน
การผ่อนคลาย แต่ความเป็นจริงพบว่า บ่อปลาน้ าเน่าต้องเปลี่ยนถ่ายน้ าเป็นประจ า  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 แนวทางการจัดสวนของโรงพยาบาลเสนา 
 

จากการศึกษากรณีศึกษา โรงพยาบาลเสนาได้มีแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานพยาบาล ทั้งทางด้านโครงสร้างทางกายภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งจาก
การศึกษาสามารถน าแนวปฏิบัติทางงานภูมิทัศน์มาใช้ โดยมีการจัดสวนหย่อมรอบโรงพยาบาล 
อาคาร จัดแต่งสวนหน้าโรงพยาบาลให้สวยงาม มีกิจกรรมส าหรับผู้ป่วยที่สามารถน ามาปฏิบัติแก่
ผู้ป่วยบ้านกึ่งวิถีหญิงได้ ส่วนพืชพรรณนั้นยังสามารถน ามามาประยุกต์ใช้ตามลักษณะของสภาพพ้ืนที่
ให้มีความเหมาะสมและถูกลักษณะของสภาพดิน และอากาศได้อีกด้วย จากการปฏิบัติของ
โรงพยาบาลสามารถท าให้โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน จะเห็นได้ว่าการศึกษาแนวทางของ
โรงพยาบาลเสนา สามารถน าเรื่องการจัดสวนสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เราอาจน าสมุนไพรมา
จัดเป็นกลุ่ม เพ่ือเป็นเมนูอาหารที่มีสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยได้ 
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บทท่ี 3 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 
  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ออกแบบต้องทราบ
ข้อมูลต่างๆ แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้โครงการและผู้ป่วยภายในโครงการสามารถที่จะแก้ไขปัญหาภายในพ้ืนที่โครงการได้อย่างถูกต้อง
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีเราตั้งไว้และส่งผลให้โครงการนั้นสมบูรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการศึกษา
ข้อมูลและวิเคราะห์นั้นเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลระดับมหภาคและข้อมูลระดับจุลภาค ดังนี้ 
 
3.1 การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค 

3.1.1 การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : http://www.angelfire.com 
 
  จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ.2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อน
ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้ าสู่ประเทศไทย
เรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้าน
สามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา  
 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้
เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คาว่า “จังหวัด” แทน “เมือง” และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อใหม่จาก “ประทุมธานี” 
เป็น “ปทุมธานี” กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจึงได้
แบ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอ ดังเช่นปัจจุบัน  
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 3.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
         จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 
100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่ อกับ
จังหวัดใกล้เคียง คือ 
         ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
         ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
         ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ  
         พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ า โดยมีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน
ใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขต
อ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด 
หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคก โดยปกติระดับน้ าในแม่น้ า
เจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งทาให้เกิดภาวะ น้ าท่วมในบริเวณ
พ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ า
เจ้าพระยา ส าหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้น เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็น
คลองชลประทานจานวนมากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อย 
 3.1.4 สภาพดินโดยทั่วไป 
   พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกรดจัดมี pH ประมาณ 6-4 ซึ่งลักษณะของดินภายในจังหวัดสามารถแบ่งได้เป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มดินน้ าดี มีพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 30 กลุ่มดินน าที่มีสภาพเป็นกรดจัด มีพ้ืนที่ประมาณ
ร้อยละ 70 เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวท าให้การระบายน้ าไม่ดี และการไหลบ่าของน้ าบนผิว
ดินช้า ซึ่งสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ าซึ่งต้อง
มีการปรับปรุงโดยการใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ล ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น 
 3.1.5 แหล่งน้ า 

        แหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดปทุมธานี นอกจากแม่น้ าเจ้าพระยาแล้วยังมีระบบคลองส่ง
น้าชลประทาน และ คลองธรรมชาติ เช่น คลองควาย คลองเชียงรากน้อย คลองบางเตย คลองบาง
โพธิ์ คลองแม่น้ าอ้อม คลองบางหลวง คลองหกวา คลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองระพีพัฒน์ เป็นต้น
ซึ่งจะรับน้ าจากเขื่อนชัยนาท และรับน้ าจากแม่น้ าป่าสักเขื่อนพระรามหก นอกเหนือจากแหล่งน้ า
ต่างๆแล้ว จังหวัดปทุมธานี ยังเป็นจุดสูบน้ าดิบจากแม่น้ า เจ้าพระยา เพ่ือน าน้ าดิบมาผลิตน้ าประปา 
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ให้บริการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยมีสถานีสูบน้ าบริเวณตอนล่างของปากคลองอ้อม 
ต าบลบ้านกระแชง อ าเภอเมืองปทุมธานี เพ่ือส่งน้ าตามคลองส่งน้าดิบไปยังโรงกรองน้ าที่บางเขน และ
สามเสน และเพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าที่จะน ามาผลิตเป็นน้ าประปา 
 
3.2 การศึกษาข้อมูลระดับจุลภาค 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง  

แสดง : อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและเส้นทางการเดินทาง  ภาพที่ 3.2 

สัญลักษณ์ :          ต าแหน่งพื้นท่ีโครงการ   

 ที่มา : http://tourpathum.co.th  

 
3.2.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 

         3.2.1.1 ทางเข้าที่ 1 มาจากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จากถนนหมายเลข 305 รังสิต-
นครนายก เลี้ยวซ้ายเมื่อถึงคลองหกวิ่งตรงไปประมาน 2 กิโลเมตร 
         3.2.1.2 ทางเข้าที่ 2 มาทางเส้นเลียบคลองหกจากหน้าศาลธัญบุรี ประมาน 1.2 
กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายจะพบโครงการบ้านกึ่งวิถีหญิงด้านซ้ายมือ 
 3.2.2 ข้อมูลสถานที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
         พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ที่ 113 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 35 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้ท าการออกแบบของบ้านกึ่งวิถีหญิงมีพ้ืนที่ 1 ไร่ สภาพ
พ้ืนที่มีอาคารและลานกว้างส าหรับผู้ป่วยใช้ท ากิจกรรม เดิมเคยเป็นบ้านกึ่งวิถีชายจนปัจจุบันได้มีการ
แบ่งแยก ชาย-หญิง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง  

แสดง : อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและเส้นทาง การเดินทาง  ภาพที่ 3.3 

สัญลักษณ ์:               ต าแหน่งพื้นท่ีโครงการ  
 

 

ที่มา : http://tourpathum.co.th  

 
พ้ืนที่แห่งนี้มีอาณาเขตติดต่อกับส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับชุมชนเคหะ  
 ทิศใต้     ติดกับบ้านกึ่งวิถีชาย  
 ทิศตะวันออก ติดกับถนนเลียบคลองหก 
 ทิศตะวันตก   ติดกับวิทยาลัยการปกครอง  
 
 
 
 
 

เส้นทางท่ี 1 

เส้นทางท่ี 2 
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ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่โดยรอบโครงการ 

 
3.2.3 สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ    

         พ้ืนที่โครงการมีขนาดประมาณ 35 ไร่ เดิมเคยเป็นบ้านกึ่งวิถีชายจนได้มีการแบ่งแยก
ให้เป็นสถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง พ้ืนที่ส าหรับออกแบบเพ่ือการศึกษานั้นมีประมาณ 1 ไร่ โดย
ภายในพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารส างานติดต่อ อาคารประชุมส าหรับเจ้าหน้าที่  ลาน
ท ากิจกรรม โรงเก็บของหรือพัสดุ หอประชุม ห้องเก็บพัสดุ อาคารต่างๆ และการใช้งานหรือท า
กิจกรรม ภายในบ้านกึ่งวิถีหญิงยังประกอบไปด้วยลานกว้างเพ่ือท ากิจกรรมในตอนเช้า-เย็น เช่น แอโรบิค ออก
ก าลังกาย โยคะ เป็นต้น และหอประชุมรวยวารีที่มีการใช้ท ากิจกรรมเมื่อมีผู้คนมาบริจาคสิ่งของและ
ท ากิจกรรมนันทนาการ 

ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 
 ทิศเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่ติดกับชุมชนเคหะคลองหก มีถนน

สัญจรอยู่บริเวณข้างบ้านกึ่งวิถีหญิง ผลกระทบด้านทิศ
เหนือมีทั้งทางดีและไม่ดี ผลดีคือมีก าแพงกั้นมีความเป็น
ส่วนตัวมากขึ้น ผลเสียคือ เกิดเสียงดังจากรถยนต์เพราะติด
กับถนนที่มีรถสัญจรไปมาตลอด  

 ทิศใต้ เป็นพ้ืนที่ที่ติดกับบ้านกึ่งวิถีชาย มีการกั้นก าแพง
ระหว่างบ้านกึ่งวิถีหญิงและวิถีชาย 
ผลดีคือ เพราะมีการกั้นก าแพงระหว่างบ้าน ชาย-หญิง อย่าง
ปลอดภัย ผลเสียคือ ตรงบริเวณก าแพงค่อนข้างรกจากต้นไม้ 
ต้นหญ้าที่ขึ้นบริเวณนั้น อาจมีสัตว์ที ่อันตรายอาศัย
อยู่ และก่อให้เกิดอันตรายแกผู้ป่วยได้ 

  ทิศตะวันออก เป็นถนนเลียบคลองหกที่ติดกับบริเวณ
ด้านหลังของบ้านกึ่งวิถีหญิง 
ผลดีคือมีก าแพงก้ันมีความเป็นส่วนตัวมากข้ึน ผลเสีย
คือ เกิดเสียงดังจากรถยนต์เพราะติดกับถนนที่มีรถ
สัญจรไปมาตลอดเวลา 

 ทิศตะวันตก เป็นพ้ืนที่ที่ติดกับวิทยาลัยการปกครอง พ้ืนที่
ไม่ได้รกร้างหรือต้องปรับปรุงอะไรเพราะมีถนนที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างบ้านกึ่งวิถีหญิงและวิทยาลัยการปกครอง เนื่องจาก
บริเวณนี้อยู่ด้านหน้าของโครงการที่ห่างจากตัวอาคารที่ผู้ป่วย
พักอยู่ จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งทางดีและไม่ดี 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง 

แสดง : บริเวณโครงการและพ้ืนที่ ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ์ :           มุมมองภาพถ่ายจากพ้ืนที่โครงการ  

 

ตัวอาคาร       พ้ืนดาดอ่อน    พ้ืนดาดแข็ง       บ่อน้ า 
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3.2.4 ลักษณะสถาปัตยกรรม 
         พ้ืนที่บริ เวณภายในโครงการนั้นปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์อยู่แล้วซึ่ งภายใน
ประกอบด้วย อาคารส านักงานที่ไว้ส าหรับติดต่อหรือบริการผู้ที่สนใจจะบริจาคของหรือเข้าท า
กิจกรรมกับผู้ป่วย อาคารรวยวารี อาคารพัสดุ ห้องประชุม โรงเก็บของ (โรงรถ) อาคารสุพรรณิการ์ 
ทางสัญจรทางเทา้และทางรถ ป้ายโครงการ ซึ่งแสดงเป็นพื้นที่ดังนี้  
         3.2.4.1 อาคารส านักงาน ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนสองชั้น ที่มี
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาท าการราชการตั้งแต่ 8.00-17.00 น. ภายในตัวอาคารจะมี
ห้องท างานแต่ละฝ่ายของเจ้าหน้าที่แตกต่างกันไป  
    
  
 
 
 
ภาพที่ 3.5 อาคารส านักงาน 
 

3.2.4.2 อาคารรวยวารี ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นอาคารเปิดโล่ง พื้นที่กว้างใช้ในการ
ท ากิจกรรมของผู้ป่วยหรือส าหรับผู้ที่มีจิตเมตตาน าสิ่งของมาบริจาคหรือท ากิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย มี
เวทีไว้รองรับภายในตัวหอประชุมรวยวารี ห้องส าหรับเก็บอุปกรณ์ การใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมภายใน
อาคารนี้นั้น จะมีการใช้เป็นเวลาและเป็นบางวัน วันจันทร์-พุธ-ศุกร์ จะมีการท ากิจกรรมงานอดิเรกใน
ช่วงเวลา 11.00-12.30 น. วันอังคาร-พฤหัสบดี จะไม่มีการใช้พ้ืนที่นี้ท ากิจกรรมแต่จะปล่อยให้พ้ืนที่โล่ง 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.6 อาคารรวยวารี 
 

3.2.4.3 อาคารพัสดุ ลักษณะอาคารเป็นอาคารอาคารก่ออิฐฉาบปูนสองชั้น ที่มีไว้
ส าหรับเก็บพัสดุของบ้านกึ่งวิถีจะเป็นห้องที่มีการแบ่งสัดส่วนการจัดเก็บสิ่งของที่มีผู้มีจิตเมตตาน ามา
บริจาคให้ผู้ป่วยได้น าใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหรือยามจ าเป็น  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.7 อาคารพัสดุ 
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 3.2.4.4 อาคารพัสดุลักษณะอาคารเป็นอาคารที่ปิดทึบชั้นเดียว มีการใช้ประโยชน์ใน
การจัดเก็บสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องมือต่างๆ ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ต้องใช้อาคารนี้ในการท า
กิจกรรมเนื่องจากมีไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเท่านั้น  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.8 ห้องประชุม 
 
  3.2.4.5 โรงรถ ลักษณะอาคารเป็นเปิดโล่ง มีขนาดกว้าง 4.50 เมตร เป็นโรงรถที่ไว้
จอดรถของทางบ้านกึ่งวิถีหญิง ทั้งรถหกล้อและรถของเจ้าหน้าที่ การใช้งานของพ้ืนที่ในส่วนตรงนี้จะ
ไม่มีการได้ท ากิจกรรมมากเท่าไรเพราะมีรถเข้า-ออก เพ่ือมาจอดตลอด พ้ืนที่ตรงนี้เลยไม่เหมาะที่จะ
ท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.9 โรงรถ 
 

3.2.4.6 ระบบการสัญจรภายในพ้ืนที่ ลักษณะทางเดินเท้าจะเป็นการเทปูนคอนกรีต
กว้างประมาน 1 เมตร มีโครงหลังคาที่ใช้แผ่นหลังคาเป็นลอนคู่ปูยาวตลอดจนทางเดินเท้าที่เชื่อมกับ
หอประชุมรวยวารี ทางเดินเท้าจะอยู่ระหว่างอาคารพัสดุกับหอประชุมรวยวารี ผลดีคือผู้ป่วยสามารถ
มาเดินหลบแดดบริเวณนี้ได้ ผลเสียคือ ไม่มีที่รองรับนั่งผักผ่อนให้ส าหรับผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.10 ทางเดินเทา้ 
   1) ทางสัญจรรถใหญ่และรถเล็ก  เป็นทางสัญจรที่มีความกว้าง 6 เมตร มี
สองเลน สามารถขับรถสวนกันได้ มีการเข้า-ออกทางเดียวจากการเข้าถึงของพ้ืนที่ ระบบการสัญจร
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ภายในบ้ากึ่งวิถีหญิงนั้นจะไม่มีเลนพิเศษส าหรับจักรยาน บริเวณด้านข้างมีการปลูกต้นไม้ทั้งสองข้าง
ทาง พ้ืนที่ค่อนข้างเยอะ และเป็นบริเวณที่ช่วงเช้า-เย็น มีผู้ป่วยมารดน้ าในเวลา 08.30 น. และ 15.30 น. 
บริเวณทางเข้าบ้านกึ่งวิถีหญิง เป็นป้อมยามทางด้ายซ้ายและขวาของบริเวณทางเข้าจะเป็นบ่อน้ าที่
ยาวสุดขอบของก าแพงก้ัน 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 3.11 ทางสัญจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
  

  3.2.4.7 หน้าป้ายทางเข้าบ้านกึ่งวิถี เป็นป้ายฉาบเรียบทาสีชมพูอ่อน ตัวอักษรที่ท า
จากสแตนเลส รูปทรงป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ข้างป้ายจะมีแนวรั้วกั้นขอบเขต เป็นจุดที่ผู้คนสัญจรไปมา
ตลอด ส่วนบริเวณหน้าป้ายจะมีเจ้าหน้าที่คอยรดน้ าหรือดูแลตลอด ด้านหน้าของป้ายโครงการนั้นมี
การปลูกต้นไม้ประปราย มีการปลูกหญ้านวลน้อยจัดวางต้นไม้ให้เป็นสวนหย่อมหน้าป้ายเพ่ือเพ่ิม
ความสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.12 หน้าป้ายทางเข้าบ้านกึ่งวิถีหญิง 
 
 3.2.5 พืชพรรณเดิมในโครงการ 
         ภายในโครงการนั้นเนื่องจากปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้มาเป็นระยะเวลานาน และ
ไม่ได้มีการวางรูปแบบในการจัดภูมิทัศน์ที่ถูกตามหลักการ พรรณไม้ต่างๆ ที่มีอยู่ในโครงการนั้น
ส่วนมากจะเป็นต้นไม้เก่าที่ได้ท าการปลูกมาเป็นระยะเวลานาน มีสภาพการเสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัด
แต่ยังให้ร่มเงา และเป็นที่พักผ่อนของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในบ้านกึ่งวิถี ซึ่งสามารถแสดงต าแหน่งของ
พรรณไม้ดังนี ้
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง  

แสดง : ต าแหน่งของพรรณไม้ต่างๆ ภายในโครงการ  ภาพที่ 3.13 

สัญลักษณ์ :            แสดงต าแหน่งของพรรณไม้ 
 
 
 
     พื้นที่บ่อน้ า               พื้นที่ลานกิจกรรม            พื้นที่สัญจร 
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ตารางท่ี 3.2 สรุปลักษณะพืชพรรณภายในบ้านกึ่งวิถีหญิง 

ช่ือพรรณไม ้  ลักษณะทั่วไป ลักษณะนสิัย ประโยชน์ดา้นอ่ืน ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์ 
 

หูกระจง 
 
 

  
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง 
ผลดัใบ ลกัษณะเรือน
พุ่มรูปไข่ หนาทึบ
เปลือกสีน้าตาลตก
เป็นร่องสีน้าตาลอม
เหลือง แตกกิ่งใน
แนวราบ เป็นช้ันๆ
คล้ายๆ ฉตัร ดอกสี
ขาวออกเป็นช่อ ใบ
เดี่ยวเรยีงสลับ 
 

 
ขึ้นได้ดีในดินทั่วไป 
ชอบความช้ืนปาน
กลาง และรบัแดด
ทั้งวัน 

 
 
- 

 
ทรงพุ่มสวย พุ่มใบ
ละเอียดเป็นช้ันสวยงาม 
ปลูกประดับสวนอาคาร
ให้ร่มเงา ริมถนน ลาน
จอดรถ ปลูกในท่ีกว้าง 
เช่น สวนสาธารณะ 

 
มะพร้าว 

 
 

  
มะพร้าวเป็นพืชยืน
ต้นที่จัดอยู่ในตระกูล
ปาล์ม ใบมลีักษณะ
เป็นใบประกอบ
เหมือนขนนก ผล
ประกอบไปด้วย
เปลือกนอก ใย
มะพร้าว 
กะลามะพร้าว และ
ช้ันสุดท้ายคือเนื้อ
มะพร้าว ซึ่งภายใน
จะมีน้ ามะพร้าว ถ้า
ลูกมะพรา้วแก่มาก 
เนื้อมะพร้าวจะดูด
เอาน้ ามะพรา้วไป
หมด 
 

 
มะพร้าวต้องการ
แสงแดดประมาณ
วันละ 7 ช่ัวโมง 
ถ้าปลูกมะพร้าวใน
ที่แสงแดดส่อง ไม่
ถึง ต้นจะสูงเร็ว 
และไม่ค่อยออก
ผลเนื้อในผลก็จะ
บาง จึงไม่ควร
ปลูกมะพร้าวในท่ี
ร่มหรือ ปลูกถ่ี
เกินไป 

 
 
- 

 
ทรงพุ่มสวย ต้นมคีวาม
สูง ปลูกไร่เป็นแถวๆ 
ตลอดแนวจะมีความ
สวยงามยิ่งขึ้น 

  



30 
 

ตารางท่ี 3.2 สรุปลักษณะพืชพรรณภายในบ้านกึ่งวิถีหญิง (ต่อ) 

ช่ือพรรณไม้  ลักษณะทั่วไป ลักษณะนิสัย ประโยชน์ด้านอื่น ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์ 
 

ปาล์มหาง
กระรอก 

 
 

 
ปาล์มหางกระรอก 
เป็นปาล์มที่มีลักษณะ
สมบูรณ์เพศ คือ 
สามารถติดช่อและออก
ดอกได้โดยตัวของตัวเอง
การขยายพันธ์จึง
สามารถท าได้ด้วยการ
เพาะเมล็ดในช่อหนึ่งมี
เมล็ดที่ติดเป็นจ านวน
มาก ดังนั้นปัจจุบันฟอก
เทลจึงราคาตกลงมาก
เพราะขยายพันธุ์ได้ง่าย 
เลี้ยงง่าย และโตง่าย 
 

 
เป็นไม้ที่ทน
สามารถอยู่กลาง
แดดได้ตลอด 
ขนาดต้นท่ีสวยจะ
อยู่ท่ีความสูง
ประมาณ 2-4 
เมตร สามารถโต
เต็มที่สูงได้ถึง 10 
เมตรเลยทีเดียว 

 
 
 
- 

 
ปาล์มหางกระรอกเป็น
ที่นิยมในการปลูกตาม
สถานที่ต่างๆ สามารถ
ทนแดด ทนฝนได้เป็น
อย่างดี ส่วนใหญ่นิยม
ป ลู ก เ ป็ น แ น ว ต า ม
ก าแพง หรือริมถนน 
เพื่อเพิ่มความสวยงาม
และเป็นแนวทีมีความ
ระเบียบเรียบร้อย 

 
สาละลังกา 

 
 

 
ลูกปืนใหญ่เป็นไม้ต้น
ขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ ผลัดใบ เรือนยอด
ทร งกลมหรื อ รู ป ไ ข่  
ห น า ทึ บ  เ ป ลื อ ก สี
น้ าตาลแกมเทา แตก
เป็นร่องและสะเก็ด ใบ
เดี่ยว เรียงเวียนสลับ 
เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง 
รูปขอบขนานถึงรูปใบ
หอกแกมรูปไข่  

 
เป็นไม้ยืนตันขนาด
ใหญ่ ทนแดดทน
ฝน เมื่อถึงฤดูร้อน
ดอกและใบของต้น
สาละลังกาจะร่วง
และพลัดใบขึ้นมา
ใหม ่

 
 
- 

 
ปลูกเป็นไม้ประดับตาม
สถานที่ ร าชการ วัน 
สวนพฤกษศาสตร์ สวน
รุกขชาติ เพราะมีดอก
ขนาดใหญ่  สวยงาม
และกลิ่นหอม 
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ตารางที่ 3.2 สรุปลักษณะพืชพรรณภายในบ้านกึ่งวิถีหญิง (ต่อ) 

 
ที่มา : นิจศิริ เรืองรังสี ธวัชชัย มังคละคุปต์, (2559) 

 
สรุป ลักษณะพืชพรรณภายในบ้านกึ่งวิถีหญิงเนื่องจาก พืชพรรณเดิมภายในโครงการบ้านกึ่ง

วิถีหญิงนั้น ยังมีความจ าเป็นและมองเห็นประโยชน์ที่จะเก็บพืชพรรณเหล่านั้นไว้ เพราะมีสรรพคุณที่
ใกล้เคียงต่อสภาพพ้ืนที่นั้นคือ ต้นหูกระจง นนทรี หางนกยูงฝรั่ง ปาล์มหางกระรอก สาละลังกา ที่
สามารถทนแดด ทนฝน หรือไม่ต้องมีการดูแลมากนัก และยังสามารถให้ร่มเงาในส่วนต่างๆ ของพ้ืนที่
โครงการได้  ส่วนพืชพรรณที่เราเห็นว่าควรเอาออกนั้นได้แก่ ต้นมะพร้าว เพราะเนื่องด้วยอยู่ในบริเวณ
ที่จะท าการออกแบบให้เป็นที่ศาลาที่นั่งพักผ่อน จึงอาจเกิดในกรณีที่ลูกมะพร้าวตกลงมาอาจมี
ผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่ได้ จึงเห็นควรที่จะเอาพืชพรรณชนิดนี้ออก และต้นอินทผาลัม 

ช่ือพรรณไม ้ ลักษณะทั่วไป ลักษณะนสิัย ประโยชน์ด้านอื่น ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์ 
 

นนทรี 
 
นนทรีเป็นไมต้้นขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ ผลัด
ใบ เรือนยอดทรงกลมหรื
อรูปไข่ เปลือกต้น สีเทา
อ่อนค่อนข้างเรียบหรือ
แตกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ 
ตามกิ่งก้านอ่อนมีขนสี
น้ าตาลแดง ใบประกอบ
แบบชนนกสองช้ันเรียง
เวียนสลับ ช่อใบหลักยาว 
20-30 เซนติเมตรช่อ
แขนงใบย่อยเรียงตรง
ข้าม  9-16 คู ่

 
เป็นต้นไม้ที่มีขนาด
ใหญ่สามารถปลูก
ได้ทุกๆที่ ไม่ได้
ต้องการน้ า
ตลอดเวลา ทน
แดด ทนฝน 

 
นนทรีเป็นพืช
สมุนไพร ชาวโอ
รังอัสลีในรัฐเประ 
ประเทศมาเลเซีย 
ใช้เปลือกบดเป็นผง
รักษาโรคสะเก็ดเงิน 

 
ใช้ปลูกในพ้ืนท่ีกว้างๆ
เพื่อเพ่ิมร่มเงาให้แก่
สถานท่ี เพราะขนาด
ของการแผ่ขยายของ
ต้นไม้นั้นกว้าง
พอที่จะท าให้ร่มและ
ยังสวยงามอีกด้วย 

 
อินทผาลัม 

 
 

   
อินทผาลัมเป็นพืชที่อยู่ใน
ตระกูลปาลม์ มมีีความสูง
ประมาณ 30 เมตร ล าต้นมี
ขนาดประมาณ 30-50 
เซนตเิมตร มีใบตดิอยู่บน
ต้นประมาณ 40-60 ก้าน 
ทางใบยาว 3-4 เมตร ใบเป็น
แบบขนนก ใบย่อยพุ่งออก
หลายทิศทาง ช่อดอกจะ
ออกจากโคนใบ ผลทรงกลม
รี ยาวประมาณ 2-4 
เซนตเิมตร ออกเป็นช่อรส
หวานฉ่ า 

 
อินทผาลัมเป็นไม้ที่
ทนแดด นิยมปลูก
ตามเกาะกลางถนน
เพื่อความสวยงาม 
ชอบแดด 

 
ช่วยบ ารุงร่างกาย 
แก้โรควิงเวียน
ศีรษะ แก้กระหาย 
ช่วยลดเสมหะ
ภายในล าคอ หาก
รับประทานอินท
ผาลมัยามเช้าขณะ
ท้องว่าง อินทผาลัม
จะท าการฆา่เชื้อโรค 
พยาธิ และสารพิษที่
ตกค้างท่ีอยู่ในล าไส้ 
และระบบทางเดิน
อาหาร 

 
ไว้ปลูกเพื่อความ
สวยงามเพราะต้น
อินทผาลัมไม่ค่อยเน้น
ในการปลูกหรือ
ประดับตกแต่งในงาน
ภูมิทัศน์เท่าที่ควร
อาจจะปลูกไว้เพื่อให้
ออกผลแล้วน ามา
รับประทานเท่านั้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
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เพราะเนื่องด้วยสภาพของอินทผาลัมเริ่มมีการเสื่อมโทรมไม่สวยงามและไม่สามารถให้ร่มเงาได้ จึงเห็น
ว่าควรน าเอาพืชพรรณชนิดนี้ออก 

3.2.6 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
         พ้ืนที่ภายในตัวจังหวัดนั้นประกอบด้วยชุดดินต่างๆ มากมาย ซึ่งพ้ืนที่โครงการนั้นเป็น
พ้ืนที่ชุดดินธัญบุรีซึ่งอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 10 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.14 ชุดดินธัญบุรี ชุดดินที่10 
ที่มา : ส านักส ารวจวิจัยทรัพยากรดิน    
 

    ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวดินบนมีสีด าหรือสีเทาแก่ดินล่างมีสีเทามีจุด
ประสีน้ าตาลปนเหลืองสีแดงและพบจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ภายในระดับ
ความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดินพบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝั่งทะเลน้ าแช่ขังลึก 100 เซนติเมตร นาน 
6-7 เดือน เป็นดินลึกมีการระบายน้ าเลวดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าเป็นกรดจัดมาก pH 4.5 ได้แก่ชุด
ดินองครักษ์ชุดดินรังสิตประเภทที่เป็นกรดจัดมาก ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ท านาบางแห่งมีการยก
ร่องปลูกพืชผักส้มเขียวหวานและสนประดิพัทธ์หากไม่มีการใช้ปูนเพ่ือแก้ไขความเป็นกรดของดินพืชที่
ปลูกมักไม่ค่อยได้ผล  

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ดินเป็นกรดจัดมากฤดูฝนมีน้ าแช่ขังนาน 7-6 เดือนความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช  เมื่อพิจารณาสภาพพ้ืนที่ลักษณะเนื้อดินและการ
ระบายน้ าของดินกลุ่มชุดดินที่ 10 มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ท านามากกว่าปลูกพืชอย่างอ่ืนเนื่องจาก
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงราบลุ่มเนื้อดินเป็นดินเหนียว และดินมีการระบายน้ าเลวถึงเลวมากซ่ึงในสภาพ
ปัจจุบันใช้ท านาอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่แต่ให้ผลผลิตต่ า เพราะดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดก ามะถันการที่
จะน ากลุ่มชุดดินนี้มาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชอย่างอ่ืน เช่น พืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชผัก
ต่างๆ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงดินหรือการพัฒนาที่ดิน เช่นการท าคันดินล้อมรอบพื้นที่เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมการยกร่องปลูกเพ่ือช่วยการระบายน้ าของดินและการใส่ปูนเพ่ือแก้ความเป็นกรดจัดของดิน  
      ดังนั้น กลุ่มดินชุดนี้นั้นมีลักษณะการระบายน้ าที่แย่มากและมีแร่ธาตุที่ค่อนข้างต่ า ซึ่งดิน
ชนิดนี้นั้นเหมาะส าหรับการท านามากกว่าพืชชนิดอ่ืน ถ้าจะปลูกพืชบริเวณนี้ควรมีการใส่สารเพ่ือลด
ความเป็นกรดลง และควรที่จะมีการจัดการระบบระบายน้ าที่ดีเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมขังพืชพรรณ
ที่ปลูก ดินชนิดนี้ไม่เหมาะแก่การปลูกไม้ประดับเพราะเนื่องจากเนื้อดินละเอียดและเหนียวท าให้ดินมี
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ออกซิเจนน้อยดินแห้งและแน่นแข็งท าให้รากต้นไม้อยู่ยากพืชพรรณที่เหมาะแก่การปลูกกับดินชนิดนี้
ได้แก่ หญ้าแฝก เพราะเป็นต้นไม้ที่มีรากหยั่งลึก และต้นไผ่ เพราะไผ่ลักษณะเป็นรากลอยนั้นคือไผ่หา
กินที่ผิวดินเป็นหลัก   
       3.2.7 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ  
     ภาคกลางครอบคลุมพ้ืนที่แห่งที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา อยู่กึ่งกลางระหว่าง ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน และภาคใต้ ภาคกลางมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประทศที่อุดมสมบูรณ์ เอ้ืออ านวยต่อการ
เกษตรกรรม  
     3.2.7.1 เขตท่ีราบภาคกลางตอนบน เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าและที่ราบลูกฟูก (เนินเขาสลับ) 
     3.2.7.2 เขตที่ราบตอนกลางล่าง เป็นที่ราบกว้างที่เกิดจากการทับถมของตระกอน และ
เกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเจ้าพระยา 
       ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดปทุมธานีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดจากทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท้าให้บริเวณจังหวัด
ปทุมธานีประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็น และแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดู ฝนท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก 
       พ้ืนที่ตั้ งโครงการตั้ งอยู่ ในจังหวัดปทุมธานี  จากการศึกษาภูมิอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยาใน รอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2555-2559 ท าให้ทราบถึงลักษณะภูมิอากาศของ
จังหวัดปทุมธานี และพ้ืนที่โครงการสามารถแบ่งสภาพภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน 
เริ่มต้นประมาณ กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึง กลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์    
       3.2.7.1 สภาพอุณหภูมิ พ้ืนที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บริเวณจังหวัดปทุมธานี อุณหภูมิเฉลี่ย
จากในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาจาก กรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ย เดือนมกราคม-ธันวาคม คือ 
29.1 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด คือ เดือนเมษายน 37.4 องศาเซลเซียส และอุณหภู มิ
เฉลี่ยต่ าสุด คือ เดือนมกราคม 21.3 องศาเซลเซียส   
 
 
 
  
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิเฉลี่ยปี พ.ศ.2555-2559                                                        
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) 
 

      จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศในรอบ 5 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559 ที่ผ่านมา
พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมกราคม-ธันวาคม คือ 29.1 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่
ในภาวะนั่งสบายของมนุษย์ (อุณหภูมิสุขสบายของมนุษย์, 2556) ค่าเฉลี่ยอุณหภูมินั้นมีค่าที่ไม่มีความ
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แตกต่าง กันมากนัก พบว่าในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 37.4 องศาเซลเซียส จากนั้น
จะค่อยๆ เริ่มลดลงเรื่อยๆ จนถึงเดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี 21.3 องศาเซลเซียส  
  3.2.7.2 ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในรอบ 5 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ.2555-2559 ที่
ผ่านมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าความชื้นสัมพัทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.2 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยปี พ.ศ.2555-2559                                                             
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) 
 
         3.2.7.3 ปริมาณน้ าฝน จากการศึกษาปริมาณน้ าฝนในรอบ 5 ปีย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2559 
ที่ผ่านมาจาก กรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายน เฉลี่ย 313.8 
มิลลิเมตร และปริมาณน้ าฝนค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม เฉลี่ย 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งจาก
ค่าเฉลี่ยดังกล่าวปริมาณน้ าฝนอยู่ในระดับท่ีพอดี  
 

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.3 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปี พ.ศ.2555-2559                                                                          
ที่มา : กรมอุตุนยมวิทยา (2559)   
 
        ดังนั้น สรุปการศึกษาสภาพอากาศโดยเฉลี ่ยต่อปีสามารถน าไปใช้ในการพิจารณาเลือก
พรรณไม้ ซึ่งท าให้รู้ว่าในเดือนไหนที่เราต้องดูแลพืชพรรณเป็นพิเศษ อัตราที่พืชพรรณได้รับปริมาณ
น้ าฝนในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงใด ทิศทางลมมีผลต่อการออกแบบและการค านวณหาปริมาณ
น้ าฝนตกในพ้ืนที่ว่ามีเพียงพอต่อการใช้ในงานภูมิทัศน์ ดังนั้นการศึกษาสภาพอากาศจึงมีผลต่อการ
เลือกใช้พืชพรรณ รวมถึงการดูแลรักษาพืชพรรณและการออกแบบ 
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3.2.8 วิเคราะห์สภาพอากาศและกิจกรรมภายในโครงการ 
        จากการศึกษาสภาพพ้ืนที่ภายในโครงการบ้านกึ่งวิถีหญิงนั้นพบว่าแต่ละพ้ืนที่นั้นมี

ช่วงเวลาของการโดนแดดที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของวัน มีลักษณะของแต่ละช่วงดังต่อไปนี้ 
        แดดช่วงเช้า จะมีลักษณะที่โดนแดดในบางพ้ืนที่ในช่วงช้า ซึ่งกิจกรรมหลักๆ ของบ้าน

กึ่งวิถีหญิงนั้นคือ ในช่วงเวลา 08.00-09.30 น. จะเป็นกิจกรรมของการเคารพธงเช้าที่จะมีในทุกๆ เช้า
ของวัน และต่อด้วยการบริหารร่างกายโดยการออกก าลังกายและเต้นแอรโรบิค ซึ่งเป็นช่วงที่แดดไม่
แรงหรือท าให้ร้อนมากจนเกินไปจนท าให้สามารถมีกิจกรรมหลายๆ อย่างได้ และยังท าให้รู้สึกผ่อน
คลายเพราะมีลมช่วงเช้าที่ค่อนข้างเย็นสบาย 

        แดดช่วงบ่าย จะมีลักษณะที่บางพ้ืนที่โดนแดดทุกช่วงของพ้ืนที่ซึ่งท าให้ค่อนข้างร้อน
และเนื่องด้วยภายในสภาพพ้ืนที่โครงการนั้นไม่ค่อยมีที่ร่มที่สามารถหลบแดดได้ จึงไม่ค่อยมีกิจกรรมที่
ท าในช่วงเวลาเที่ยง เพราะลมที่พัดมาจะเป็นลมร้อนที่ท าให้รู้สึกไม่สบายตัว แต่ก็ยังมีผู้ป่วยบางส่วนที่
ยังเดินผ่อนคลายและนั่งตามใต้ต้นไม้ภายในโครงการ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง  

แสดง : สภาพภูมิอากาศของโครงการ  ภาพที่ 3.15 

สัญลักษณ์ :              
 
      
   
    

 

 

ลมตะวนัออก 

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  

ลมทิศตะวันออก ลมทิศตะวันตก 

แดดช่วงเช้า แดดช่วงบ่าย แดดช่วงเย็น 
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         แดดช่วงเย็น มีลักษณะที่โดนแดดในบางพ้ืนที่ และบางพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดนั้นก็ไม่ได้
ท าให้ร้อนจนเกินไปเพราะแดดในช่วงเย็น จะมีลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาจึงท าให้รู้สึกเย็น
สบาย และผ่อนคลายจึงมีกิจกรรมที่สามารถท าในช่วงเวลานี้ได้ เช่น รดน้ าต้นไม้ เดินออกก าลังกาย 
เป็นต้น  

3.2.9 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนที่ 
        3.2.9.1 ระบบไฟฟ้า พ้ืนที่โครงการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอธัญบุรี 

โดยในพื้นที่โครงการได้ใช้แนวสายไฟไปยังอาคารผู้ป่วยซึ่ง ในการออกแบบจึงควรค านึงถึงความสูงของ
พืชพรรณเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.16 ระบบไฟฟ้า 

   3.2.9.2 ระบบระบายน้ าและระบายน้ าเสียจากอาคารต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการจะแบ่ง
ระบบระบายน้ าออกเป็น 2 ส่วน คือ น้ าที่ใช้ภายนอกอาคารและน้ าฝน ซึ่งน้ าประเภทนี้ไหลลงสู่ท่อ
ระบายน้ าที่มีอยู่รอบอาคาร ส่วนน้ าอีกประเภทคือน้ าเสียที่เกิดจากการใช้ภายในอาคาร หลังจากการ
ใช้น้ าจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ าที่จะต้องไหลไปยังบ่อบ าบัดน้ าเสีย เสียก่อนแล้วจึงปล่อยทิ้งลงคูน้ า
สาธารณะ ในโครงการจะมีท่อระบายน้ า อยู่รอบอาคารและจะมีบางส่วนของโครงการที่ยังไม่มีการ
ระบบระบายน้ าแต่ไม่ส่งผลเสียหรือผลกระทบมากนักเพราะพ้ืนที่ตรงนั้นไม่มีแอ่งหรือบ่อที่ท าให้เกิด
การกักเก็บน้ าได้  
 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 3.17 ระบบระบายน้ า 
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  3.2.10 ทัศนียภาพโครงการ 

 จากการส ารวจพ้ืนที่โครงการนั้น สามารถที่จะแบ่งลักษณะมุมมองของพ้ืนที่นั้นออกได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ มุมมองที่ภายนอกโครงการมองเข้ามาภายในพ้ืนที่ของโครงการและมุมมองที่มอง
จากภายในโครงการออกสู่พ้ืนที่บริเวณภายนอกโครงการซึ่งจะมีความแตกต่างกัน  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง  

แสดง : ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในโครงการ  ภาพที่ 3.18 

สัญลักษณ์ :               

รางระบายน้ าฝน  

 

แนวสายไฟฟ้า  

 

ระบายน้ าสู่บ่อบ าบัด  
 

แปลง



38 
 

3.2.10.1 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ 
         1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือลักษณะมุมมองแบบ Open View เป็น
มุมมองทางด้านหลังของโครงการด้านฝั่งตรงข้ามจะเป็นชุมชนเคหะรังสิตที่มีเส้นทางสัญจรอยู่ตรง
กลางระหว่างชุมชนเคหะรังสิตและบ้านกึ่งวิถีหญิง ทัศนียภาพค่อนข้างโล่งและสะอาดสบายตา จาก
ลักษณะของมุมนี้  
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.19 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการด้านทิศเหนือ 
 

                  2) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้ ลักษณะมุมมองที่ไม่สามารถมองเห็นภายใน
โครงการได้เนื่องจากทิศใต้ของโครงการติดกับบ้านกึ่งวิถีชายซึ่งมีแนวรั้วขอบเขตกั้นอยู่จึงไม่สามารถ
มองเห็นได้ โดยแนวรั้วจะมีการปลูกต้นไม้ตลอดทางเพ่ิมเพ่ิมร่มเงาและความสวยงาม 

 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 3.20 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการด้านทิศใต้ 
 

                             3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก ลักษณะมุมมองแบบปิด เนื่องจาก
ด้านทิศตะวันออกของโครงการติดกับถนนสัญจรทางเข้าอีกทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และโครงการบ้านกึ่งวิถีหญิงเป็นสถานที่ปิดและมีความเป็นส่วนตัวจึงท าให้มีการกั้นขอบเขต
แนวรั้วเพ่ือความเป็นส่วนตัว  
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.21 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันออก 
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 4) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก ลักษณะมุมมองแบบ  Open View 
เป็นมุมมองที่มองเห็นถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านฝั่งตรงข้ามของถนน
เป็นรั้วก าแพงของวิทยาลัยการปกครอง อาจเลือกพืชพรรณที่ใช้บดบังเพ่ือความเป็นส่วนตัวและให้ร่ม
เงาได้ดี หรือปลูกพืชพรรณเพ่ือเพ่ิมความสวยงามให้ด้านหน้าของบ้านกึ่งวิถีหญิง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.22 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก 
 

3.2.10.2 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 

         1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือลักษณะมุมมองที่ไม่สามารถมองเข้ามาเห็น
ภายในโครงการได้ เนื่องจากมีรั้วก าแพงที่ปิดกั้นความเป็นส่วนตัวของสถานที่อาจเลือกใช้พืชพรรณ
เพ่ือบดบังและให้ความร่มเงา 
 

 

 

 

ภาพที่ 3.23 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการด้านทิศเหนือ 

 
         2) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้ จะมีลักษณะมุมมองแบบ Close View 
เนื่องจากพ้ืนที่ด้านข้างเป็นสถานพยาบาลบ้านกึ่งวิถีชายจึงมีการกั้นรั้วก าแพงระหว่างกัน เพ่ือความ
เป็นส่วนตัว 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.24 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการด้านทิศใต้ 
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         3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก จะมีลักษณะมุมมองเป็น Open View 
เนื่องด้วยพ้ืนที่ด้านหลังของบ้านกึ่งวิถีหญิงนั้นติดกับถนนเลียบคลองหกท าให้สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพต่างๆ ของพ้ืนที่ได้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.25 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการด้านทิศตะวันออก 
 

       4) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก ลักษณะมุมมองแบบ Open View เป็น
มุมมองที่มองเห็นป้ายด้านหน้าของบ้านกึ่งวิถีวิถีหญิง ซึ่งมีการจัดวางต้นไม้เล็กน้อยเพ่ือความสวยงาม
และที่ส าคัญทิศนี้จะเป็นทิศที่ลมพัดผ่าน อาจเลือกใช้พืชพรรณที่สามารถกรองเสียงและบังคบทิศทาง
ลมได ้ 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 3.26 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการด้านทิศตะวันออก 
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 3.2.11 การใช้ประโยชน์ที่ดินเดิม 
     เนื่องจากในพ้ืนที่โครงการมีจุดที่ต้องออกแบบภูมิทัศน์หลายจุด ลานกิจกรรม ทางเข้า
ภายในโครงการ บ่อน้ าทั้งสองบ่อด้านหน้าส านักงานและด้านหน้าห้องพัสดุ และบริเวณที่รองรับ
ด้านหน้าอาคารส านักงาน เพ่ือให้การออกแบบของแต่ละพ้ืนที่มีประสิทธิภาพจึงได้ทาการศึกษาพ้ืนที่
แต่ละจุดว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และท าการแก้ไข จึงแบ่งโซนการออกแบบ ออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ Zone A 
B C ตามล าดับ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

  

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง  

แสดง : มุมมองทัศนียภาพจากภายนอกและภายในโครงการ  ภาพที่ 3.27 

สัญลักษณ์ :               
ทิศทางมุมมอง
ภายนอกสูภ่ายใน 

ทิศทางมุมมอง
ภายในสูภ่ายนอก 
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                      1) Zone A มีลักษณะพ้ืนที่เป็นทางถนนสัญจรเข้า-ออก ภายในโครงการ
บ้านกึ่งวิถีหญิง บริเวณโซนนี้จะมีการท ากิจกรรมคือ การรดน้ าต้นไม้ จะมีการรดน้ าเป็นเวลา จะ
แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 09.00-09.45 น. ช่วงเย็น 14.00-14.45 น. และโซนนี้ยังร่วมถึงพ้ืนที่ลาน
กว้างที่ติดกับตัวอาคารส านักงานของบ้านกึ่งวิถีหญิง การใช้ประโยชน์จากโซนนี้ คือสามารถมานั่ง
พักผ่อนได้ตามใต้ต้นไม้ที่เก้าอ้ีนั่งพักไว้รองรับส าหรับผู้ป่วยและบุคคลภายในโครงการ ส่ วนด้านลาน
กิจกรรมนั้นจะเป็น 
ในส่วนของลานกว้างที่มีพ้ืนที่ ขนาด 682 ตารางเมตร ในพ้ืนที่จะมีกิจกรรมที่ผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่
สามารถมานวดเท้าในจุดที่มีการออกแบบไว้เพ่ือเป็นการผ่อนคลายจากการท างาน 
                      2) Zone B มีลักษณะเป็นลานกว้างขนาดพ้ืนที่มี 670.27 ตารางเมตร เดิม
ที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่โล่ง ไม่มีการออกแบบหรือมีสิ่งก่อสร้างใดๆ ทั้งสิ้น จึงได้ออกแบบเพ่ือให้พ้ืนที่ใน
ส่วนนี้ได้มีการใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นคือ ออกแบบลานกว้างในจุดนี้ให้เป็น แปลงปลูกพืชผักสมุนไพร 
ที่มีผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เป็นคนดูแล แต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีหน้าที่หลักๆ ในการดูแล ในทุกๆ ขั้นตอน 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยให้มีพัฒนาการที่ดี  
                      3) Zone C มีลักษณะพ้ืนที่ เป็นที่ โล่ งที่ มีบ่อน้ าขนาด ใหญ่ที่ ติดกับ
หอประชุมรวยวารี ที่มีกิจกรรมในแต่ละทุกๆ วันในช่วงเช้าและเย็น คือ การเต้นแอโรบิค หรือการ
เคลื่อนไหวตามร่างกายให้แก่ผู้ป่วย และในส่วนของโซนนี้ได้มีการออกแบบเพ่ิมเติมในส่วนของที่นั่ง
พักผ่อนอีกจุดเพ่ือเป็นการรองรับเวลาผู้ป่วยต้องการหาที่นั่งพักผ่อน และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้เกิด
ความร่มเงา เย็นสบายเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง  

แสดง : การแบ่งพ้ืนที่โครงการตามการใช้สอยปัจจุบัน  ภาพที่ 3.28 

สัญลักษณ์ :               

Zone A Zone B Zone C 
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3.2.12 Site Characterstics 

          เนื่องจากบ้านกึ่งวิถีหญิงมีพ้ืนที่ในการออกแบบหลายจุด จึงต้องมีการแบ่งโซน เพื่อให้
ง่ายต่อการวิเคราะห์ในแต่ละจุดอย่างชัดเจน ดังนี้ 
  
ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพื้นที่ตามโซนต่างๆ 

Zone  ลักษณะพ้ืนที่ 
 พ้ืนที ่Zone A  
 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พ้ืนที่ Zone A มีขนาดพ้ืนที่ 
682 ตรม. เป็นพื้นที่ลานกว้างที่ติดกับอาคารส านักงาน 
ลักษณะของพื้นที่ : เป็นพ้ืนที่ขนาดกว้าง โล่ง ด้านทิศ
ตะวันตกจะมองเห็นก าแพงที่มีบ่อน้ าที่กว้างประมาณ 
0.80 ซม.ด้านทิศเหนือจะติดกับก าแพงไม่สามารถ
มองเห็นภายนอกได้ ด้านทิศใต้จะมองเห็นบ่อน้ าที่มี
ขนาดกว้างและยาวอยู่ทางด้านหน้าทางเข้าของบ้านกึ่ง
วิถีที่ติดกับถนนที่ใช้สัญจรภายในโครงการที่ติดกับฝั่ง
ด้านขวาของบ้านกึ่งวิถีหญิงที่ปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษ และส่วนทางด้านทิศตะวันออกจะติดกับอาคาร
ส านักงานที่ใช้ส าหรับติดต่อและบริการเกี่ยวกับบ้านกึ่ง
วิถีหญิง เป็นพ้ืนที่โล่งด้านซ้าย-ขวา จะมีต้นขนาดใหญ่ฝั่ง
ละ 4 ต้น จะได้รับแสงแดดร่ าไรในช่วงเช้าและเย็นลม
สามารถพัดเข้าถึงพ้ืนที่ได้ ดินเป็นดินร่วนปนทราย เมื่อ
ขุดลงไปลึกๆ จะเป็นดินเหนียว ไม่มีปัญหาเรื่องการ
ระบายน้ าเพราะด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพื้นที่มีบ่อน้ า
คอยรองรับน้ า ริมทางเดินมีตนไม้ที่ให้ร่มเงาขนาดใหญ่ 
มุมมอง : สามารถมองได้ทุกมุมมองยกเว้นมุมทางด้านฝั่ง
ทิศเหนือเพราะติดกับก าแพงจึงไม่สามารถมองเห็นได้ 
กิจกรรม : เนื่องจากลานกว้างของ Zone A นั้นเป็นจุดที่
ผู้ป่วยต้องใช้ท ากิจกรรมเช่น พักผ่อน นวดเท้าจากลาน
นวด เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ : ตรงจุดบริเวณนี้ควรมีที่ร่มเงาให้แก่ผู้ป่วย
เพราะตรงจุดนี้ไม่มีหลังคา ต้นไม้ หรือสิ่งที่ท าให้เกิดร่ม
เงาได้ และควรปรับสภาพของหน้าดินให้เท่ากันไม่ให้เป็น
หลุมหรือเป็นแอ่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ 
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Zone  ลักษณะพ้ืนที่ 
พ้ืนที ่Zone  B 
 

 
ลักษณะที่ตั้ งของพื้นที่   :  พ้ืนที่  Zone B มีขนาดพ้ืนที่  
670.27 ตรม. เป็นพื้นที่โล่งที่ไม่ได้รับการออกแบบหรือใช้งาน  
ลักษณะของพื้นที่ : เป็นพ้ืนที่ขนาดกว้างโล่ง พ้ืนเป็นดินที่มี
หญ้าขึ้นตามจุดต่างๆ ของพ้ืนที่  ด้านทิศตะวันตก ด้านทิศใต้ 
จะมองเห็นก าแพงที่ติดกับบ้านกึ่งวิถีชาย ด้านทิศเหนือจะ
สามารถมองเห็นตัวอาคารส านักงานและพ้ืนที่ลานกว้าง ส่วน
ทางด้านทิศตะวันออกจะอยู่ในส่วนบริเวณของบ้านพักของ
ผู้ป่วย และจุดต่างๆ ภายในโครงการ  
มุมมอง : สามารถมองได้ทุกมุมมองยกเว้นมุมทางด้านฝั่งทิศ
เหนือเพราะติดกับก าแพงจึงไม่สามารถมองเห็นได้ 
กิจกรรม : เนื่องจากลานกว้างของ  Zone  B นั้นเป็นจุดที่
ผู้ป่วยต้องใช้ท ากิจกรรมคือ การปลูกพืชผักสมุนไพรและมี
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลของบริเวณนั้น  
 ข้อเสนอแนะ : ตรงจุดบริเวณนี้ควรมีที่ร่มเงาให้แก่ผู้ป่วย
เพราะตรงจุดนี้ไม่มีหลังคา ต้นไม้ หรือสิ่งที่ท าให้เกิดร่มเงาได้ 
เพ่ือความสะดวกสบายและให้ความร่มรื่นแก่ทั้งผู้ป่วยและ
สถานที่  

ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพื้นที่ตามโซนต่างๆ (ต่อ) 
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ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพื้นที่ตามโซนต่างๆ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

Zone  ลักษณะพ้ืนที่ 
พ้ืนที ่Zone  C 
 

 
ลักษณะท่ีตั้งของพ้ืนที่ : พ้ืนที่ Zone C ตั้งอยู่ในส่วนของด้าน
ในโครงการของบ้านกึ่งวิถีหญิง  
ลักษณะของพื้นที่ : จะมีพรรณไม้ต่างๆรอบๆขอบบ่อน้ า ที่
ไม่ได้รับการดูและเท่าที่ควรจึงท าให้มีการตายของพรรณไม้ 
จะได้รับแสงแดดจากทุกทิศทางเพราะไม่มีต้นไม้ปกคลุม 
ภายในบริเวณในน้ าจะมีการปลูกดอกบัวค่อนข้างเยอะและ
ขากขาดการดูแลจึงท าให้น้ าไม่สะอาดและเน่าเสีย ดินเป็นดิน
เหนียวไม่พบปัญหาเรื่องการระบายน้ า ด้านข้างของทางเดิน
เข้าหอประชุมนั้นไม่มีการออกแบบทางด้านภูมิทัศน์ 
มุมมอง : สามารถมองเห็นพ้ืนที่ได้ 3 มุมมองคือทางทิศ
ตะวันตกเข้าหาพ้ืนที่ ทางทิศใต้เข้าหาพ้ืนที่ และทางทิศ
ตะวันออกเข้าหาพื้นที่  
ปัญหาและข้อจ ากัด :  ปัญหาที่พบคือ เป็นบริเวณที่มีมุม
พักผ่อนน้อยต่อการใช้งานของผู้ป่วย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนคน 
ข้อเสนอแนะ : ควรได้รับการดูและรักษาดอกบัวภายในบ่อน้ า
เพราะท าให้น้ าเสียและอาจส่งกลิ่นเหม็นของน้ าได้ ควรน า
ต้นไม้หรือสิ่งที่สามารถน ามากั้นตรงบริเวณรอบๆ ขอบบ่อเพ่ือ
ป้องกันอันตรายที่ผู้ป่วยอาจพลัดตกน้ าได้ ควรมีพ้ืนที่นั่ง
พักผ่อนให้เพียงพอหรือออกแบบให้บริเวณนั้นเป็นจุดที่ท าให้
ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและสบาย 
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3.3  รายละเอียดด้านผู้ใช้โครงการ 
  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง จะต้องศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ใช้โครงการ การออกแบบพ้ืนที่โครงการนี้ ได้สอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของ
เจ้าของโครงการและสอดคล้องกับผู้ป่วย เราจึงได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้ผู้ใช้โดยการทา
แบบสอบถามข้อมูลต่างๆ ถึงความต้องการของกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการเพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการพื้นท่ีสาธารณะ โดยการศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 3.3.1 ผู้ใช้ประจ า หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นระยะต่อเนื่องเป็นเวลานานและสม่ าเสมอ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เป็นประจ า 
 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการในการศึกษาข้อมูล ความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่
โครงการ จะให้ความส าคัญกับผู้ใช้โครงการประจ า เป็นอันดับแรก ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล 3 ท่าน ได้แก ่
 3.3.1.1 นางสาวชลนิสา รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยหญิง 

3.3.1.2 นางจินตนา เหล่าสันตติ เจ้าหน้าที่ติดต่อธุรการ 
                3.3.1.3 นายส าอางค์ เย็นฉ่ า เจ้าหน้าทีดู่แลสถานที่  
จากการสัมภาษณ์ จึงได้ข้อสรุปถึงความต้องการของเจ้าพนักงานประจ าดังนี้ 
    1) ในพ้ืนที่บริเวณบ่อน้ าด้านหน้าอาคารส านักงานนั้น อยากให้มีการปรับปรุง 
ให้เกิดความสวยงามและน าไม้พุ่มขนาดกลางมาปลูกรอบๆ ขอบบ่อเพ่ือป้องกันการพลัดตกน้ าและ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
  2) บริเวณด้านลานกิจกรรมด้านข้างอาคารส านักงาน ให้มีการออกแบบและ
ปรับปรุงบริเวณนั้นให้เหมาะสมกับการท ากิจกรรมต่างๆ ของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที ่
        3) บริเวณรอบๆ ขอบบ่อน้ าด้านหน้าอาคารห้องพัสดุหรือข้างๆ หอประชุมรวย
วารี ต้องการให้มีการปลูกไม้พุ่มขนาดกลางเพ่ือป้องกันและเป็นแนวเขตไม่ให้ผู้ป่วยเกิดพลัดตกลงไป 
        4) ที่นั่งด้านหน้าอาคารพัสดุ อยากให้มีการเพ่ิมจ านวนที่นั่งพักผ่อนและเพ่ิมร่ม
เงาของต้นไม้เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม และอยากให้ปรับปรุงพ้ืนที่ด้านทางเข้าฝั่งทิศใต้ให้เป็นแปลงปลูก
พืชผักสมุนไพรเพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกก าลังกายและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ป่วย 
 3.3.2 ผู้ใช้ชั่วคราว หมายถึง ผู้ ใช้ที่ เข้ามาใช้ พ้ืนที่ภายในโครงการเพียงครั้งคราว ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องใดๆ กับพ้ืนที่ 
 ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้จ านวนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในโครงการบ้านกึ่งวิถีหญิง 
และผู้ป่วยบางส่วนที่สามารถเข้าใจและรับรู้การสื่อสารได้ โดยจากการศึกษาในพื้นที่ เพ่ือให้การศึกษา
ครั้งนี้ตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยบ้านกึ่งวิถีหญิง  
จ านวนแบบสัมภาษณ์ความต้องการ ได้จัดท าขึ้น 20 ชุด  

3.3.2.1 นางสาวชลนิสา รุ่งเรือง เจ้าหน้าทีดู่แลผู้ป่วยหญิง 
3.3.2.2 นางจินตนา เหล่าสันตติ เจ้าหน้าทีต่ิดต่อธุรการ 
3.3.2.3 นายส าอางค์ เย็นฉ่ า เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที ่

3.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน 
ไดด้ังนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม  
          1) เพศ  
          2) อายุ  
          3) สถานะภาพ  
          4) ต าแหน่งงาน 

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ 
                   1) ส่วนใหญ่บริเวณส่วนไหนของโครงการได้รับความสนใจจากผู้ป่วยมากที่สุด 
                   2) ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเข้าใช้พ้ืนที่ลานกิจกรรมด้านข้างอาคารส านักงานเวลาใด 
                   3) กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อนที่มีอยู่ในพ้ืนที่อาคารรวยวารี
เชื่อมระหว่างอาคารพัสดุและอาคารส านักงานท่านใช้เวลากับกิจกรรมมากน้อยเท่าใด 
                   4) สิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่บริเวณด้านข้างของส านักงานแห่งนี้ 
ท่านคิดว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงควรปรับปรุงอะไรบ้างในจุดรองรับผู้ที่เข้ามาบริจาคสิ่งของ 

                 ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ พืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกในพื้นที่ท่ีต้องการเพิ่ม 
                   1) กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ที่ท่านต้องการต่อผู้ป่วยให้มี
เพ่ิมข้ึน 
                   2) ท่านต้องการพืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์แบบใด และมากน้อย
เพียงใด ในพ้ืนที่บริเวณด้านข้างหอประชุมรวยวารี บริเวณด้านข้างส านักงานติดต่อ บริเวณจุดนั่ง
พักผ่อนของผู้ป่วยด้านหน้าอาคารพัสดุ 
                  3) ท่านต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมอะไรบ้าง และมากน้อย
เพียงใด   
         3.3.4 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
จากการกรอกแบบสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่บ้านกึ่งวิถีหญิงและผู้ป่วยหญิง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 20 ชุด 
ได้ข้อสรุปข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถามเพ่ือนาไปพิจารณาด้านการออกแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ มีดังต่อไปนี้ 
 3.3.5 ด้านข้อมูลทั่วไป 
       3.3.5.1 เจ้าหน้าที่ภายบ้านกึ่งวิถีหญิงพบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นเพศชายร้อยละ 42 
เพศหญิงร้อยละ 58 
       3.3.5.2 กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 30-55 ปี และผู้ป่วยที่ได้รับการ
ท าแบบสัมภาษณ์อายุอยู่ในช่วง 40-50 ปี 
       3.3.5.3 สถานะภาพของเจ้าหน้าที่คือสมรส คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 รองลงมาคือ 
โสด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29   
       3.3.5.4 ยานพาหนะของเจ้าหน้าที่มีในครอบครองคือ มีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ79 และ 
ไม่มี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 
          3.3.6 ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ 
                  3.3.6.1 บริเวณท่ีผู้ป่วยได้ให้ความสนใจมากที่สุดคือบริเวณลานกิจกรรมหรือลานกว้าง 
รองลงมาคือ ที่นั่งพักผ่อนระหว่างอาคารพัสดุ หอประชุมรวยวารี และแปลงปลูกสมุนไพรพืชผักสวนครัว 
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                  3.3.6.2 กิจกรรมที่ท าในบริเวณลานกว้างข้างอาคารส านักงานนั้นจะเป็นการท า
กิจกรรมตามเวลาที่ทาวเจ้าหน้าที่จัดขึ้น ตามความเหมาะสมของช่วงเวลา 
                  3.3.6.3 กิจกรรมที่ผู้ป่วยได้ท าในบริเวณหอประชุมรวยวารีนั้น โดยปกติของการ
กิจกรรมต่างจะอยู่ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง หรือแล้วแต่ความเหมาะสมของกิจกรรม 
                  3.3.6.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงในบริเวณของที่นั่งรองรับผู้มาบริจาคสิ่งของนั้น ควรมีที่นั่งให้
มีจ านวนที่เยอะมากขึ้น ควรมีต้นไม้หรือการจัดภูมิทัศน์เพ่ือก่อให้เกิดความสวยงามและเป็นที่
ประทับใจแก่ผู้มาบริจาคสิ่งของ 
 3.3.7 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ พืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์ สิ่งอ านวยความ
สะดวกในพ้ืนที่ที่ต้องการเพ่ิม 

3.3.7.1 กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ที่ท่านต้องการต่อผู้ป่วยให้มีเพ่ิมข้ึน จาก
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 70 อยากให้เพ่ิมในส่วนของการฟังเพลง เล่นดนตรี
เพ่ือสร้างความผ่อนคลายของผู้ป่วย 
         3.3.7.2 ท่านต้องการพืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์แบบใด และมากน้อยเพียงใด ในพื้นที่
บริเวณด้านข้างหอประชุมรวยวารี บริเวณด้านข้างส านักงานติดต่อ บริเวณจุดนั่งพักผ่อนของผู้ป่วย
ด้านหน้าอาคารพัสดุ  
          การใช้พืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์ ในพ้ืนที่บ้านกึ่งวิถีหญิงบริเวณทางตามจุด
ต่างๆ จากเจ้าหน้าที่พบว่า  
            ไม้ยืนต้นให้ร่มเงา ร้อยละ 64 ต้องการมีมากที่สุด  
          พืชพรรณสมุนไพรเป็นองค์ประกอบ ร้อยละ 95 ต้องการมีมากที่สุด  
          พืชพรรณสวยงาม ร้อยละ 40 ต้องการมีมากที่สุด 
          ไม้ดอกกลิ่นหอม ร้อยละ 97 ต้องการมีมากที่สุด  
          พืชพรรณหลากชนิด ร้อยละ 24 ต้องการมีมากที่สุด 

3.3.7.3 สิ่งอานวยความสะดวกเพ่ิมเติม ในพื้นที่บ้านกึ่งวิถีหญิง บริเวณตรงจุดรองรับผู้
มาบริจาคสิ่งของและจุดนั่งพักผ่อนของผู้ป่วยด้านหน้าอาคารพัสดุระหว่างหอประชุมรวยวารี  จาก
เจ้าหน้าทีพ่บว่า  

          โต๊ะเก้าอ้ี ร้อยละ 33 ต้องการมากที่สุด  
          ม้านั่ง ร้อยละ 24 ต้องการมากที่สุด  
          การจัดสวนหย่อมขนาดเล็ก ร้อยละ 96 ต้องการมากท่ีสุด 
 

3.4  สรุปกิจกรรมผู้ใช้ 
 จากการศึกษาและท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยภายในโครงการนั้น พบว่ามีความ

ต้องการทางด้านกิจกรรมและมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปกิจกรรมของผู้ใช้โครงการ  

 

 

  ลักษณะกิจกรรม การแก้ไขปัญหา/การออกแบบ 

 กิจกรรมเดิม  

 พ้ืนที่พักผ่อน 

 

 

 

 

ออกก าลังกาย 

 

ควรเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อนให้มีเยอขึ้น เช่น มีม้านั่ง ศาลา หรือ
ออกแบบเพื่อเป็นส่วนที่ใช้พักผ่อน 
ปรับสภาพพ้ืนที่ของลานกิจกรรมให้เท่ากัน 

 

 

 

 

 

ไม่ให้เป็นหลุมเป็นบ่อเพ่ิมส่วนของที่นั่งพักผ่อนให้มีจ านวน
ที่เยอะขึ้นและออกแบบให้มีพ้ืนที่ให้ร่มเงาและเพียงพอต่อ
การท ากิจกรรม 

 

 

 

 

 

ชมวิวทิวทัศน์ 

  

 

 

 

ควรมีพ้ืนที่ไว้ส าหรับชมวิวทิวทัศน์อย่างเช่น มีศาลาหรือที่
นั่งเพ่ือรองรับในการพักผ่อน และควรออกแบบให้มีสภาพ
พ้ืนที่ที่ร่มรื่น ไม่มีแสงแดดมากเกินไป 

 กิจกรรมใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกต้นไม้ ท าสวน 

 

 

เต้นแอโรบิค 

 
เพ่ิมพ้ืนที่ในการปลูกต้นไม้ ท าสวน ปลูกสมุนไพร ให้มีจ านวนที่
เพียงพอต่อผู้ป่วย และออกแบบรูปแบบของสวนให้สอดคล้องและ
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 
เนื่องจากกิจกรรมเต้นแอโบิคนั้นใช้พ้ืนที่ในส่วนของหอประชุมรวย
วารีซึ่งมีพ้ืนที่เพยงพอและมีที่ร่ม แต่ด้วยที่นั่งพักมีจ านวนที่น้อย
มาก จึงควรออกแบบในส่วนต่างๆ  ตามจุดของหอประชุมนั้นให้มีที่
นั่งเพียงพอ เพ่ือเป็นการเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ป่วย 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง  

แสดง : Bubble Diagram  ภาพที่ 3.29 

สัญลักษณ์ :               
ทางสัญจรหลกั 

อาคารในพืน้ทีโ่ครงการ 

พื้นทีอ่อกแบบ กิจกรรมใหม ่
ทางสัญจรรอง 

พื้นทีอ่อกแบบ กิจกรรมใหม ่

เต้นแอรโรบิค 

ทางสัญจรรอง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง  

แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.30 

สัญลักษณ์ :               
Screen ปิดกั้นสายตาด้วยไม้พุ่มโปรง่ไม่เกิน 0.60 เมตร 

ทางเชื่อมระหว่างอาคาร  กิจกรรมในพ้ืนท่ี 



 
 

 บทท่ี  4 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคางานภมูิทัศน ์

 
4.1  ผลงานการออกแบบ 

ภาพที่ 4.1 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 User Analysis 



57 
 

ภาพที่ 4.5 Site Analaysis 
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ภาพที่ 4.6 Main Concept 



59 
 

 
ภาพที่ 4.7 Master Plan 
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ภาพที่ 4.8 Detail Plan Zone A 
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ภาพที่ 4.9 Detail Plan Zone B  
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ภาพที่ 4.10 Detail Plan Zone C 



 
 

บทท่ี 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
   สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้จัดตั้งขึ้นเป็นที่พักอาศัย
ของผู้ป่วย มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่  ปัจจุบันสถานพยาบาลบ้านกึ่งวิถีหญิงนั้นขาดการออกแบบให้มีสภาพ
พ้ืนที่การใช้งานที่อย่างเหมาะสมต่อกิจกรรมและผู้ป่วย จึงได้มีการออกแบบปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ให้มีดี
ขึ้นเพ่ือให้รองรบัต่อกิจกรรมที่ผู้ป่วยต้องท า 
   จากแผนพัฒนาการออกแบบให้สถานพยาบาลบ้านกึ่งวิถีหญิงนั้นมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เพ่ือ
รองรับต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ และรองรับต่อการท ากิจกรรมของผู้ป่วย เพ่ือช่วยกระตุ้นท าให้สภาพ
จิตใจของผู้ป่วยเป็นไปในทางที่ดีขึ้น และยังท าให้สภาพพ้ืนที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยทางผู้จัดท า
จึงได้สรุปถึงเหตุผล การศึกษา และการวิเคราะห์ในแต่ละบท ดังนี้ 
   ศึกษาแนวความคิดและกรณีศึกษา เป็นการออกแบบและแนวคิดหลักในการออกแบบเพ่ือให้
เหมาะสมแก่สถานที่และค านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ภายในบ้านกึ่งวิถีหญิง จึงได้
แนวคิดในการออกแบบสวนเป็นแนวสวนธรรมชาติบ าบัดเพราะสวนรูปแบบนี้นั้นเป็นตัวช่วยบ าบัด 
เยียวยา และรักษาท าให้สภาพจิตใจของผู้ป่วยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและยังมีกิจกรรมที่ออกแบบเพ่ือให้
ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกายให้มีการตอบสนองที่ดีและ
เป็นตัวกระตุ้นในการสร้างสมาธิแก่ผู้ป่วยขณะท ากิจกรรมนั้นคือการปลูกพืชผักสมุนไพร  
   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกกับโครงการ สภาพพ้ืนที่ในโครงการนั้นจัดอยู่ในสภาวะ
น่าสบายอาจมีบางส่วนของภายในโครงการที่ควรได้รับการออกแบบและปรับปรุงให้มีสภาพพ้ืนที่ที่ดีขึ้น
สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่เหล่านั้นได้มากขึ้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่และจัดหาพรรณไม้ที่
เหมาะสมเพื่อน ามาปลูกในบริเวณนั้น และจากการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ภายในโครงการ 
             แนวความคิดในการออกแบบคือ “บัวบ าบัดสุข” ได้แนวความคิดมาจากดอกบัวที่เป็น
สัญลักษณ์ของบ้านกึ่งวิถีหญิงที่สามารถสื่อความหมายได้ถึงความสุขและจิตใจที่บริสุทธิ์ที่เปรียบเสมือ
ผู้ป่วยทุกๆ คน รวมถึงสายใยของบัวที่เปรียบกับการสานสายใยบัวระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยให้รัก
และดูแลกันให้เหมือนญาติพ่ีน้องและครอบครัว จึงออกมาในรูปแบบของการน าเสนอต่อผู้ที่ดูแลละ
เกี่ยวข้องของสถานพยาบาลบ้านกึ่งวิถีหญิง สามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 3 โซน ดังนี้ ใน
การศึกษาข้อมูลทางกายภาพของโครงการออกแบบปรับปรุงบ้านกึ่งวิถีหญิง สามารถแบ่งพ้ืนที่ได้ 3 โซน
โดยใช้งบประมารทั้งสิ้น 3,036,052.45 บาท (สามล้านสามหมื่นหกพันห้าสิบสองสี่สิบห้าสตางค์)  

  พ้ืนที่ Zone A พ้ืนที่ในส่วนของโซนนี้เป็นพ้ืนที่โล่ง เดิมที่พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่ลาน
กิจกรรมและพ้ืนที่พักผ่อน แต่สภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท ากิจกรรม จึงได้ท าการออกแบบและ
แก้ไขปัญหาโดยการเพ่ิมพ้ืนที่ให้มีความร่มรื่นมากยิ่งขึ้นและมีที่นั่งพักผ่อนให้เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่และ
ผู้ป่วย 
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  พ้ืนที่ Zone B พ้ืนที่ในโซนนี้เป็นพ้ืนที่โล่ง ไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ จากพ้ืนที่นี้ จึง
ได้ท าการออกแบบและปรับปรุงให้เป็นโซนของการปลูกพืชผักสมุนไพร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้
มีการเคลื่อนไหวและการท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ และเพ่ิมไม้ยืนต้นเพื่อท าให้เกิดร่มเงาและความร่มรื่น 
            พ้ืนที่ Zone C พ้ืนที่ในส่วนของโซนนี้ เป็นพ้ืนที่ที่ต้องได้รับการปรับปรุงในส่วนของ
บริเวณรอบบ่อน้ า โดยการปลูกไม้พุ่มเพ่ือเป็นไม้สกรีนแนวเขตรอบๆ บ่อเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิด
อันตรายพลัดตกน้ าของผู้ป่วยได้ และได้แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมพ้ืนที่ในส่วนของการนั่งพักผ่อนเพ่ือให้เพียง
ต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ 

  
 5.2 ข้อเสนอแนะ 

      ขั้นตอนการก่อสร้างควรมีการวางแผน และ จัดล าดับขั้นตอน เพ่ือไม่ให้เกิดงานทับซ้อนและ
ลดความเสียหายในการก่อสร้าง โดยมีการแบ่งงานที่สมควรเริ่มท าการก่อสร้างก่อนั้นคือ Zone B  
เพราะเนื่องด้วยโซนนี้เป็นโซนที่มีงานก่อบล็อกปลูกสมุนไพรขึ้นมาเฉพาะ จึงควรมีการท าการก่อสร้างใน
บริเวณจุดนี้ก่อนเพ่ือเป็นการท าให้งานเสร็จไวและไม่ส่งผลเสียต่อระยะเวลาการก่อสร้าง Zone A ควร
เป็นโซนที่ได้รับการก่อสร้างเป็นล าดับที่สอง เพราะเนื่องด้วยพ้ืนที่บริเวณโซนนี้พ้ืนที่ค่อนข้างเยอะแต่
โดยงานส่วนใหญ่เป็นงานส าเร็จรูปจึงควรได้รับปฏิบัติงานเป็นล าดับที่สอง และโซนสุดท้ายคือ Zone C 
เนื่องด้วยโซนนี้ไม่มีงานก่อสร้างที่ต้องใช้เวลาในการท านานเพราะด้วยส่วนใหญ่เป็นงานติดตั้งส าเร็จรูป
จึงท าให้ค่อนข้างรวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน 
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แบบสอบถาม 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม  
 เพศ        ( ) ชาย  ( ) หญิง 
 อายุ  ( ) 25-30 ปี     ( ) 40-55 ปี   
 สถานะภาพ   ( ) โสด ( ) สมรส 
 ต าแหน่งงาน  ( ) เจ้าหน้าที่ท่ัวไป ( ) ผู้ดูแลผู้ป่วย  
  
ตอนที ่2 ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ 
 2.1 ส่วนใหญ่บริเวณส่วนไหนของโครงการได้รับความสนใจจากผู้ป่วยมากที่สุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 2.2 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเข้าใช้พื้นท่ีลานกิจกรรมด้านข้างอาคารส านักงานเวลาใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่บริเวณด้านข้างของส านักงานแห่งนี้ ท่านคิดว่าสิ่ง
ที่ควรปรับปรุงควรปรับปรุงอะไรบ้างในจุดรองรับผู้ที่เข้ามาบริจาคสิ่งของ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ พืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์ สิ่งอ านวยความ
สะดวกในพื้นที่ที่ต้องการเพิ่ม 
  3.1 กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ที่ท่านต้องการต่อผู้ป่วยให้มีเพ่ิมข้ึน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
  
  3.2 ท่านต้องการพืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์แบบใด และมากน้อยเพียงใด ในพ้ืนที่
บริเวณด้านข้างหอประชุมรวยวารี บริเวณด้านข้างส านักงานติดต่อ บริเวณจุดนั่งพักผ่อนของผู้ป่วย
ด้านหน้าอาคารพัสดุท่านต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมอะไรบ้าง และมากน้อยเพียงใด   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 



 3.3.3 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
   
   
 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ นางสาววรานันท์ มังคะลี 
เกิด 7 เมษายน 2539 
 
การศึกษา  
 ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  

โรงเรียนสังข์อ่่าวิทยา จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 
                                     จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

สถานท่ีติดต่อ 23/4 หมู่11 ต่าบลคลองสอง อ่าเภอคลองหลวง  
                                     จังหวัดปทุมธานี 12120 
 โทรศัพท์ : 06 5867 9363  
 E-mail : bamwrn@hotmail.com 
  

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้จัดท ำ 

 
ชื่อ นางสาววรรษมน  ต๊ะเสาร์    
เกิด 26 กุมภาพันธ์ 2539 
  
การศึกษา  
 ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  

โรงเรียนมีนบุรีศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 

กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 
                                     กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

สถานท่ีติดต่อ 305/255 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510 

                                     โทรศัพท์ : 08 2545 0873 
                                     E-mail : airbuster.a@gmail.com 
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4.2 การประมาณราคา 

ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน์ 

(บาท)

1
1.1

ดินขุดลึก 0.10 ม. 0.75 ลบ.ม. - - 60.00 45.00        45.00             
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. 0.37 ลบ.ม. 360.00 133.20        91.00 33.67        166.87            
คอนกรีตหยาบ 0.10 ม. 0.75 ตร.ม. 1400.00 1,050.00      398.00 298.50      1,348.50         
เหล็กไวเมซ @20 7.50 ตร.ม. 31.00 232.50        5.00 37.50        1,348.50         
กรวดแม่น้้าเบอร์ 3,4,5 14.00 ถุง 35.00 490.00        60.00 840.00      270.00            

1.2
ปรับพื้นที่พร้อมบดอัด 87.00 ตร.ม. - - 25.00 2,175.00    2,175.00         
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.10 ม. 9.00 ลบ.ม. 360.00 3,240.00      91.00 819.00      4,059.00         
บล็อกปูหญ้า SCG รุ่น No. 1 ขนาด 30x30x6 ซม. 87.00 ตร.ม. 24.72 2,150.64      60.00 5,220.00    7,370.64         

1.3
เหล็ก 2 นิ้ว พร้อมติดต้ัง 16.00 เส้น 125.00 2,000.00      - - 2,000.00         

1.4
ก่ออิฐบล๊อก 16.00 ตร.ม. 93.00 1,488.00      60.00 960.00      2,448.00         
ฉาบเรียบ 16.00 ตร.ม. 58.00 928.00        82.00 1,312.00    2,240.00         

1.5
เหล็กกล่องขนาด 2x4 นิ้ว 54.00 ท่อน 150.00 8,100.00      65.00 3,510.00    11,610.00        
เหล็กกล่องขนาด 1x1 นิ้ว 1,012.00 ท่อน 100.00 101,200.00   65.00 65,780.00  166,980.00      
เหล็กกล่องขนาด 4x4 นิ้ว 109.00 ท่อน 700.00 76,300.00    65.00 7,085.00    83,385.00        
คอนกรีตหยาบ 0.10 ม. 0.72 ตร.ม. 1400.00 1,008.00      398.00 286.56      1,294.56         
ไม้แบบ 72.80 ตร.ม. 180.00 13,104.00    133.00 9,682.40    22,786.40        
ตะปู 15.00 กก. 30.00 450.00        - - 450.00            

1.6 เก้าอ้ีม้าน่ังส าเร็จรูป ยี่ห้อ spring รุ่น romance 23.00 ตัว 2390.00 54,970.00    - - 54,970.00        
1.7 กระถางปูนปลูกต้นไม้ส าเร็จรูป 9.00 ใบ 300.00 2,700.00      - - 2,700.00         
1.8 เครื่องกังหันตีน้ าเติมอากาศ รุ่น 4 ใบพัด 4.00    ตัว 22500.00 90,000.00    - - 90,000.00        

457,647.47      
2

2.1 งานกระถางปลูกต้นไม้คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปรับพื้นที่พร้อมบดอัด 51.45 ตร.ม. - - 25.00 1,286.25 1,286.25
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.5 ม. 25.72 ลบ.ม. 360.00 9,259.20 91.00 2,340.52 11,599.72
คอนกรีตหยาบ 0.5 ม. 25.72 ลบ.ม. 1400.00 36,008.00 398.00 10,236.56 46,244.56
ก่ออิฐบล๊อก 76.00 ตร.ม. 93.00 7,068.00 60.00 4,560.00 11,628.00
ฉาบเรียบ 88.00 ตร.ม. 58.00 5,104.00 82.00 7,216.00 70,758.53

141,517.06
3

3.1 ศาลา 6 เหล่ียมรวมติดต้ัง 2.00 หลัง 35000.00 70,000.00 - - 70,000.00
เก้าอี้ม้านั่งส้าเร็จรูป ยี่ห้อ spring รุ่น romance 3.00 ตัว 2390.00 7,170.00 - - 7,170.00

77,170.00

1
1.1 จ้าปาเทศ 5 นิ้ว 4.00 ต้น 5,000.00 20,000.00    550.00 2,200.00    22,200.00        
1.2 ลีลาวดี 6 นิ้ว 4.00 ต้น 4,000.00 16,000.00    550.00 2,200.00    18,200.00        
1.3 บัวสวรรค์ 8 นิ้ว 1.00 ต้น 4,500.00 4,500.00      550.00 550.00      5,050.00         

งาน Hardscape

บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง

ล้าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงานหน่วยละ 
(บาท)

จ้านวนเงิน 
(บาท)

หน่วยละ 
(บาท)

จ้านวนเงิน 
(บาท)

Zone A
งานพ้ืนคอนกรีตโรยกรวด (ลานนวดเท้า)

Zone C

งาน Softscape

รวม

รวม

ไม้ยืนต้น

งานพ้ืนบล็อกปูหญ้า

ราวเหล็ก (ราวจับตรงที่นวดเท้า)

ที่น่ังข้างอาคารส านักงาน

รั้วก้ันรอบบ่อ

รวม

Zone B
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน์

(บาท)
1.4 แก้ว 6 นิ้ว 8.00 ต้น 4,500.00 36,000.00    550.00 4,400.00    40,400.00        
1.5 สารภี 6 นิ้ว 7.00 ต้น 6,500.00 45,500.00    550.00 3,850.00    49,350.00        
1.6 อโศกอินเดีย 6 นิ้ว 8.00 ต้น 5,000.00 40,000.00    550.00 4,400.00    44,400.00        
1.7 แคแสด 8 นิ้ว 5.00 ต้น 3,000.00 15,000.00    550.00 2,750.00    17,750.00        
1.8 กันเกรา 6 นิ้ว 5.00 ต้น 4,500.00 22,500.00    550.00 2,750.00    25,250.00        
1.9 ปีป 6 นิ้ว 1.00 ต้น 3,000.00 3,000.00      550.00 550.00      3,550.00         
1.1 แคนา 8 นิ้ว 6.00 ต้น 2,000.00 12,000.00    550.00 3,300.00    15,300.00        
1.11 ไม้ค้้ายัน 3 นิ้ว 49.00 ชุด 450.00 22,050.00    100.00 4,900.00    26,950.00        

รวม 268,400.00      
2

2.1 หลิวใต้หวัน ถุง 6 นิ้ว 844.00 ต้น 15.00 12,660.00    1.500 1,266.00    13,926.00        
2.2 แดงชาลี ถุง 4 นิ้ว 1,109.00 ต้น 5.00 5,545.00      0.500 554.50      6,099.50         
2.3 โมก ถุง 4 นิ้ว 634.00 ต้น 35.00 22,190.00    3.500 2,219.00    24,409.00        
2.4 ชาฮกเกี้ยน ถุง 8 นิ้ว 1,790.00 ต้น 35.00 62,650.00    3.500 6,265.00    68,915.00        
2.5 พุดศุภโชค ถุง 6 นิ้ว 1,900.00 ต้น 25.00 47,500.00    2.500 4,750.00    52,250.00        
2.6 ไอรีสเหลือง ถุง 4 นิ้ว 974.00 ต้น 20.00 19,480.00    2.00 1,948.00    21,428.00        
2.7 บัวดินสีเหลือง ถุง 4 นิ้ว 318.00 ต้น 15.00 4,770.00      1.500 477.00      5,247.00         
2.8 บัวดินสีชมพู ถุง 4 นิ้ว 338.00 ต้น 15.00 5,070.00      1.500 507.00      5,577.00         
2.9 บัวดินสีขาว ถุง 4 นิ้ว 99.00 ต้น 15.00 1,485.00      1.500 148.50      1,633.50         
2.1 พวงทองต้น ถุง 6 นิ้ว 49.00 ต้น 25.00 1,225.00      2.500 122.50      1,347.50         
2.11 เทียนทอง ถุง 4 นิ้ว 774.00 ต้น 2.300 1,780.20      0.200 154.80      1,935.00         
2.12 เอื้องทอง ถุง 4 นิ้ว 746.00 ต้น 2.00 1,492.00      0.200 149.20      1,641.20         
2.13 พุดพิชญา ถุง 6 นิ้ว 454.00 ต้น 20.00 9,080.00      2.00 908.00      9,988.00         
2.14 เดหลี ถุง 8 นิ้ว  36.00 ต้น 40.00 1,440.00      4.00 144.00      1,584.00         
2.15 คล้าม้าลาย ถุง 4 นิ้ว 7,317.00 ต้น 15.00 109,755.00   1.500 10,975.50  120,730.50      
2.16 หญ้าน้้าพุ ถุง 4 นิ้ว 357.00 ต้น 8.00 2,856.00      0.80      285.60      3,141.60         
2.17 หนวดปลาหมึกแคระ ถุง 6 นิ้ว 506.00 ต้น 12.00       6,072.00      1.20      607.20      6,679.20         
2.18 บัวหลวง กระถาง 12 นิ้ว 113.00 ต้น 100.00 11300.00 1.00 113.00 11,413.00        
2.19 คริสติน่า ถุง 10 นิ้ว 2,812.00 ต้น 80.00 224960.00 8.00 22496.00 247,456.00      
2.20 พุดพิชญา ถุง 6 นิ้ว 48.00 ต้น 20.00 960.00 2.00 96.00 1,056.00         
2.21 บัวสี ถุง 4 นิ้ว 20.00 ต้น 10.00 200.00 1.00 20.00 220.00            
2.22 เทียนทอง ถุง 4 นิ้ว 661.00 ต้น 5.00 3305.00 0.50 330.50 3,635.50         
2.23 กระเพรา ถุง 4 นิ้ว 281.00 ต้น 10.00 2810.00 1.00 281.00 3,091.00         
2.24 โหระพา ถุง 4 นิ้ว 281.00 ต้น 10.00 2810.00 1.00 281.00 3,091.00         
2.25 สาระแหน่ ถุง 4 นิ้ว 281.00 ต้น 10.00 2810.00 1.00 281.00 3,091.00         
2.26 แมงลัก ถุง 4 นิ้ว 467.00 ต้น 10.00 4670.00 1.00 467.00 5,137.00         
2.27 หอมแดง ถุง 4 นิ้ว 467.00 ต้น 10.00 4670.00 1.00 467.00 5,137.00         
2.28 กระชายด้า ถุง 4 นิ้ว 281.00 ต้น 10.00 2810.00 1.00 281.00 3,091.00         
2.29 หญ้าเทียม 9.00 ตร.ม. 100.00 900.00 1.00 9.00 909.00
2.30 หญ้านวลน้อย 688.00 ตร.ม. 18.00 12384.00 17.00 11696.00 24,080.00        

ดินปลูก 1,545.00 ลบ.ม. 450.00 695250.00 100.00 154500.00 849,750.00      
1,507,689.50    

รวม 2,393,985.53  
รวม Factor F 1.2682          

รวมทั้งสิ้น 3,036,052.45  

บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านกึ่งวิถีหญิง

ล้าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงานหน่วยละ 
(บาท)

จ้านวนเงิน 
(บาท)

หน่วยละ 
(บาท)

จ้านวนเงิน 
(บาท)

รวม

ไม้พุ่มไม้คลุมดิน

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
แบบสอบถาม 


