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บทคัดย่อ 

        โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3 ตั้งอยู่ที่ต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่โครงการทั้งหมดประมาณ 5 ไร่ หรือ 8,000 ตารางเมตร จาก
การศึกษาพบว่าลักษณะปัญหาของพ้ืนที่โครงการคือ ภายในโครงการมีความเสื่อมโทรมไม่มีทางสัญจรและ
พ้ืนที่กิจกรรม บริเวณโครงการไม่มีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
         จากข้อจ ากัดของพ้ืนที่โครงการและความต้องการของผู้ใช้จึงออกแบบโครงการภายใต้แนวคิด 
หยินหยาง สามารถแบ่งพ้ืนที่ในโครงการได้ดังนี้  
        พ้ืนที่ Zone A ต้ังอยู่ทางด้านด้านทิศตะวันตกซึ่งติดกับทางสัญจรสาธารณะเป็นทางเข้า - ออก

ของพ้ืนทีโ่ครงการในบริเวณนี้ประกอบด้วย อาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ 

ร้านค้า  ลักษณะของพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและเสียงรถยนต์เนื่องจากพ้ืนที่ติดถนน เปิดพ้ืนที่

เปิดโล่งและมีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาแค่บางจุด ภายในพ้ืนที่ไม่มีการจัดทางสัญจรในโครงการไม่มีการตกแต่งภูมิ

ทัศน์แต่อย่างใดและขาดพ้ืนที่จอดรถ บริเวณโซนนี้ควรมีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและมีพ้ืนที่

จอดรถให้แกผู่้ที่มาเข้าใช้และสร้างทางสัญจรเชื่อมในการเดินของผู้ที่เข้ามาใช้ในพ้ืนที่  

         พ้ืนที่ Zone B ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก อยู่ติดคลองและถนนเลียบคลองสาม สิ่งก่อสร้าง
พ้ืนที่ ห้องน้ า โรงครัว ห้องเก็บของ ลักษณะของพ้ืนที่จะได้รับผลกระทบทางเสียงรถยนต์เป็นพ้ืนที่รกร้างไม่มี
การจัดภูมิทัศน์ มีแปลงผักสวนครัวมีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาปกคลุมทั่วพ้ืนที่ ไม่มีเส้นทางสัญจรและไม่มีจุดนั่ง
พักผ่อนส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้ภายในโครงการบริเวณโซนนี้จึงควรมีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
เพ่ิมจุดเก้าอ้ีพักผ่อน สร้างทางเชื่อมทางสัญจรในการเดินของผู้ที่มาเข้าใช้ 

       พ้ืนที่ Zone C ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ อยู่ติดกับบริเวณทางสัญจรสาธารณะทางเข้า - ออกหลักเป็น
พ้ืนที่ส่วนตัวอยู่ในบริเวณบ้านพักของเจ้าของโครงการและมีการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทาน ไม่มีทาง
สัญจรทางเดินเนื่องจากพ้ืนที่โซนนี้เป็นพ้ืนที่ส่วนตัวจึงต้องมีการจัดพรรณไม้ที่ปิดกันสายตาและท าทางสัญจร
ทางเดินภายในโครงการ 



ข 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3 อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี ขอขอบคุณค าแนะน าและความกรุณา
อย่างสูงจาก อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
แนวความคิดด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการกระท าปัญหาพิเศษท าให้ข้าพเจ้ารู้ถึงอุปสรรคต่างๆ 
และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และนักวิชาการ
ศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ทีป่ระสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ คอยให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าและ
ให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษ และที่ส าคัญที่สุดขอขอบพระคุณผู้อวย
การประจ าศูนย์สวนป่านาบุญ 3 ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และการเข้าศึกษาพ้ืนที่โครงการ
เป็นอย่างด ี

 สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้า ที่เป็นก าลังใจและให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ พ่ีๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
เป็นทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษาในการ
ท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้  และ
รวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตนสวนป่านาบุญ 3 ตั้งอยู่เลขท่ี 3 ต าบล
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ้ืนที่นี้มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 5 ไร่  8,000 ตารางเมตร   
มีพ้ืนที่อาคารทั้งหมด 2,014 ตารางเมตร และพ้ืนที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 5,986 ตารางเมตร 
 ได้ถูกตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์อบรมและจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพส าหรับเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้
สมุนไพรเพ่ือบ าบัดสุขภาพ แต่เนื่องจากพ้ืนที่ภายในโครงการยังไม่ได้มีการพัฒนาปล่อยเป็นพ้ืนที่รก
ร้างและมีความทรุดโทรม ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่างชัดเจนทางศูนย์สุขภาพพ่ึงตนสวนป่านาบุญ 
3 จึงมีแผนโครงการที่จะออกแบบปรับปรุงภายในโครงการให้เป็นสวนสมุนไพร  

ดังนั้น ทางโครงการจึงมีแผนโครงการที่จะออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มี

ความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชสมุนไพรมีการแบ่งพ้ืนที่อย่างเป็นระบบให้เป็นศูนย์อบรมและจัด

กิจกรรมค่ายสุขภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการใช้สมุนไพรเพ่ือบ าบัดสุขภาพ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1.2.1 ศึกษาข้อมูลสมุนไพรและข้อมูลพ้ืนที่สวนสาธารณะหลักการออกแบบปรับปรุงศูนย์
สุขภาพพ่ึงตนสวนป่านาบุญ 3 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

1.2.2 ศึกษาพ้ืนที่ในโครงการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบ 
1.2.3 ศึกษาพฤติกรรมในความต้องการของผู้เข้าใช้เพื่อก าหนดรูปแบบของกิจกรรมให้เหมาะสม

กับการออกแบบ 
1.2.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึง

ตนสวนป่านาบุญ 3 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ 

 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาของ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่า

นาบุญ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 3 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 

หรือ 8,000 ตารางเมตร พ้ืนที่ในอาคารทั้งหมดรวม 2,014 ตารางเมตร และพ้ืนที่ออกแบบปรับปรุง

ภูมิทัศน์ 5,986 ตารางเมตร 
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 ภำพที่ 1.1 เส้นทำงกำรสัญจร 
 ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 
 

1.3.1 พ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

  ทางเข้าที่ 1 มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ทางหลวงหมายเลข 1) 
  ทางเข้าที่ 2 มาจาก ถนนกาญจนาภิเษก  (ทางหลวงหมายเลข 9) 

ทางเข้าที่ 3  มาจาก ถนนรังสิต - ปทุมธานี     (หมายเลข 346) 
ทางเข้าที่ 4 มาจากรังสิต - นครนายก   (หมายเลข 305) 

 

 
ภำพที่ 1.2 ขอบเขตการศึกษา 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps  
 
 
 
 

https://www.google.co.th/maps
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1.3.2 พ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
         ทิศเหนือ  ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
         ทิศใต้  ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
                  ทิศตะวันออก ติดกับถนนเลียบคลองสาม 
                  ทิศตะวันตก ติดกับถนนทางสัญจรส่วนบุคคล 

 
 
 
 
 
 
      ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่รกร้าง                  ทิศตะวันออก ติดกับถนนเลียบคลองสาม 
 

 

 

 

        ทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่รกร้าง                          ทิศตะวันตก ติดกับทางสัญจรส่วนบุคคล 

ภำพที่ 1.3 พ้ืนที่อาณาเขตติดต่อ 

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงข้อมูลสมุนไพรและทฤษฎีสวนสาธารณะหลักการออกแบบปรับปรุงสวน
สมุนไพรและสวนไทยของศูนย์สุขภาพพ่ึงตนสวนป่านาบุญ 3 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

1.4.2 ทราบถึงข้อมูลพ้ืนที่ในโครงการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบ 
1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมในความต้องการของผู้เข้าใช้เพ่ือก าหนดรูปแบบของกิจกรรมให้

เหมาะสม 
1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์โครงการศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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1.5 วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึง

ตนสวนป่านาบุญ 3 จากหนังสือเอกสารสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่โครงการ 
  1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการจัดสวนสมุนไพร สวนไทย 
  1.5.1.2 ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
  1.5.1.3 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่เก่ียวกับการออกแบบ 
  1.5.1.4 ศึกษาเก่ียวกับกรณีศึกษาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 

1.5.1.5 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการและความ
ต้องการของผู้ใช้โครงการจากการส ารวจ 
 1.5.2 ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
  1.5.2.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตที่ติดต่อกับโครงการ 
  1.5.2.2 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
  1.5.2.3 สภาพแวดล้อมรอบโครงการ 
  1.5.2.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
  1.5.2.5 ลักษณะภูมิอากาศ 
  1.5.2.6 ลักษณะโครงสร้างของดิน 
  1.5.2.7 ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 
  1.5.2.8 ลักษณะทางสัญจร 
  1.5.2.9 ทัศนียภาพ 
  1.5.2.10 รูปแบบสถาปัตยกรรม (เดิม) 
 1.5.3 ศึกษาถึงผู้ใช้โครงการ 
  1.5.3.1 ลักษณะพฤติกรรมจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
  1.5.3.2 ความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 
 1.5.4 สรุปข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ 
  1.5.4.1 สรุปศักยภาพพ้ืนที่โครงการ 
  1.5.4.2 สรุปลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ 
 1.5.5 ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.5.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
  1.5.5.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
  1.5.5.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) แนวความคิดในการใช้พืชพรรณ 
   2) แนวความคิดเก่ียวกับทางสัญจรภายในโครงการ 
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   3) แนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
   4) แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
  1.5.5.4 ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
  1.5.5.5 ก าหนดแบบแปลน 
  1.5.5.6 ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
  1.5.5.7 แสดงแบบแปลน (Master Plan) 
  1.5.5.8 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ (Detail Plan) 
  1.5.5.9 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน ของโครงสร้างต่าง ๆ (Section and Elevation) 
  1.5.5.10 แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ (Perspective) 
  1.5.5.11 ท าการประมาณราคา 
 1.5.6 ขั้นตอนในการสรุปและประเมินผล 
  1.5.6.1 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
  1.5.6.2 ข้อเสนอแนะ 
 1.5.7 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6 ล ำดับและขั้นตอนกำรน ำเสนอผลงำน 
 
 
 

 
 
 
    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับและขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

6. ขั้นตอนในการสรุปและประเมินผล 
   - น าเสนอผลงานการออกแบบ 
   - ข้อเสนอแนะ 

 

2. ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ 
- ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตที่ติดต่อกับโครงการ 
       - การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
       - สภาพแวดลอ้มรอบโครงการ 
       - ลักษณะภูมิประเทศ 
       - ลักษณะภูมิอากาศ 
- ลักษณะโครงสร้างของดิน 
- ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 
- ลักษณะทางสัญจร 
       - ทัศนียภาพ 
       - รูปแบบสถาปัตยกรรม 

 

5. ขั้นตอนการออกแบบ 
      - ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
      - ก าหนดความสัมพันธข์องกิจกรรมในโครงการ 
      - ก าหนดแนวความคิดด้านต่าง ๆ 
      - ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
      - ก าหนดแบบแปลน 
      - ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
      - แสดงแบบแปลน (Master Plan) 
      - แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ (Detail Plan) 
      - แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน ของโครงสร้างต่างๆ (Section 
and Elevation) 
      - แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ (Perspective) 
      - ท าการประมาณราคา 

7. จัดท ารูปเล่ม 

3. ศึกษาถึงผู้ใช้โครงการ 
- ลักษณะพฤติกรรมจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
- ความตอ้งการของผู้ใช้พื้นที่โครงการ 

 

      วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
        - ศึกษาความหมายและความส าคัญของการจัดสวนสมุนไพร สวนไทย 
        - ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู ้
        - ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปที่เกี่ยวกับการออกแบบ 
        - ศึกษาเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 
        - ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 
        โครงการพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการจากการส ารวจ 

 

4. สรุปข้อมูลของพื้นที่โครงการ 
- สรุปศักยภาพพื้นที่โครงการ 
       - สรุปลักษณะของกจิกรรมที่เกิดขึน้ในพื้นที่โครงการ 

 



บทท่ี  2  
การศึกษาแนวความคิดหลักและกรณีศึกษา 

 

2.1 ทีม่าของแพทย์วิถีธรรม 
หลักแพทย์วิถีธรรมมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประเทศไทย 3 ประการหลัก ได้แก่  
2.1.1 ปริมาณผู้ป่วย ชนิดของความเจ็บป่วย และความรุนแรงของการเจ็บป่วยโดยรวมเพ่ิมมากขึ้น  
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น  
2.1.3 ยิ่งนับวันประชาชนก็ยิ่งมีศักยภาพที่น้อยลงในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง    

(พ่ึงตนเองไม่ได้หรือพ่ึงตนเองได้น้อย) หลักแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดูแลสุขภาพ
แบบพ่ึงตนเองที่น าเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือก และ
แผนพื้นบ้าน  รวมถึงหลัก 8 อ. เพ่ือสุขภาพที่ดีของสถาบันบุญนิยม มาบริหารจัดการองค์ความรู้ 
ประยุกต ์ผสมผสานบูรณาการด้วยพุทธธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เหมาะสมและสามารถ
แก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ณ สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน น าไปสู่การปฏิบัติที่ประหยัด 
ปลอดภัย เรียบง่ายได้ผลเร็ว แก้ปัญหาที่ต้นเหตุพ่ึงตนเองได้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก และมีความยั่งยืน 
(หลักแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใจเพชร กล้าจน สืบค้นจาก https://www.morkeaw.com, 2559) 

 

2.2 เป้าหมายของการจัดอบรม  
2.2.1 เรียนรู้กลไกการเกิด และการหายของโรคต่างๆ โรคเหล่านี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดบรรเทา 

หรือหายได้ด้วยการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ  
 2.2.2 เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพ่ือป้องกันโรค ควบคุมโรค ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพ ด้วยเทคนิค 9 ข้อ 

ส าหรับผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ เช่น มะเร็ง เนื้องอก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง 
โรคหัวใจ หอบหืด ไตเสื่อม ภูมิแพ้ ปวดตามข้อ ปวดเมื่อย บวม แดง ร้อนตามร่างกาย และผู้ป่วยที่มี    
ภูมิต้านทานน้อย เป็นต้น  

 2.2.3 เรียนรู้เทคนิคการรับประทานอาหารตามล าดับการย่อยง่าย คุ้มครองเซลล์ และมารู้จัก
อาหารที่ช่วยปรับสมดุล  

2.2.4 มารู้จัก ผัก ผลไม้ สมุนไพร และกลุ่มอาหารฤทธิ์ร้อน - ฤทธิ์เย็น  
2.2.5 เรียนรู้การท าน ้าสมุนไพร และการปรุงอาหารเพื่อปรับสมดุลร้อน - เย็น  
2.2.6 เรียนรู้กายบริหาร โยคะ กดจุดลมปราณ ตามอวัยวะต่างๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ  
2.2.7 เรียนรู้การระบายพิษออกจากร่างกาย ด้วยวิธีต่างๆ ตามหลักแพทย์วิถีธรรมตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

https://www.morkeaw.com/
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2.2.8 เรียนรู้วิธีดับโลก (โรค) ร้อน ด้วยวิถีแห่งพรหม  
2.2.9 เพ่ือให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลและบ าบัดสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้องพ่ึงยา หรือลดการใช้ยา 

 
2.3 การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม  

2.3.1 ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหาร จากเดิมให้จืดลง 
ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ 

2.3.2 เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น (มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ จาน ชาม แก้วน ้า มีให้ยืมใช้) 
2.3.3 เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป คอลึก ขาสั้น แขนกุด) 

และน าเสื้อมีกระดุมหน้ามา 1 ตัว ส าหรับสวมขณะท า กัวซา  
2.3.4 ควรมาถึงค่ายก่อนวันอบรม 1 วัน เท่านั้น และไม่ควรเกิน 18.00 น. ของวันนั้น และ

อบรมจนครบตามก าหนดเพ่ือผลต่อสุขภาพของท่านเอง  
2.3.5 เตรียมเงินมาพอสมควรเผื่อว่าท่านต้องการซื้อต ารา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรือ

อุปกรณท์ีใ่ช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์มีไว้บริการ  
2.3.6 เอกสารที่ต้องน ามา บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ เพ่ือแสดงตัวต่อ

เจ้าหน้าที่ขณะลงทะเบียนเข้าค่าย  
 

2.4 ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ  
2.4.1 ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก  
2.4.2 ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร (ถ้าไม่ได้เตรียมมา)  
2.4.3 ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาล จะรับผู้อบรมเฉพาะ

ช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้น   
2.4.4 ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแลด้วย  
2.4.5 ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน  
2.4.6 โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย งดสวมกระโปรง หรือกางเกง  ที่สั้นมาก 

เสื้อสายเดี่ยว หรือเสื้อผ้ารัดรูป เตรียมกางเกงที่สวมสบายส าหรับฝึกโยคะ  
2.4.7 ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯ เด็ดขาด  
2.4.8 กรุณาอย่าน าเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ  
2.4.9 ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามท่ีศูนย์ฯ จัดให้ 
2.4.10 กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น ้า - ไฟฟ้า 
2.4.11 รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามน าสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์ฯ  
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2.4.12 ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสด ขยะแห้ง (ขยะสดจะน าไปท าปุ๋ยเพื่อปลูกผัก) 
2.4.13 ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน้ าใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกัน

โดยไม่คิดค่าตอบแทน  
2.4.14 ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสุขภาพพ้ืนฐาน ได้แก่ การชั่งน ้าหนัก วัดรอบเอว        

วัดความดันโลหิต (ฟรี) กรณีที่ต้องการตรวจพิเศษ ได้แก่ ไขมันในเลือด ค่าการท างานของตับ  ไต หรือ
ไทรอยด์ ทางโรงพยาบาลอ านาจเจริญได้จัดบริการไว้ โดยคิดค่าบริการตามรายการที่ตรวจ ออกใบเสร็จรับเงิน
ตามระเบียบราชการ  

2.4.15 กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย 
 

2.5 เทคนิคการดูแลสุขภาพ 9 ข้อ หรือยา 9 เม็ด  
      2.5.1 การดูแลสุขภาพพ่ึงตนแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  
             เป็นการป้องกันโรค ควบคุมโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟู สุขภาพส าหรับประชาชน ทั้งผู้มี
สุขภาพดี และผู้ป่วยด้วยโรค หรืออาการเจ็บ ป่วยต่างๆ ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุรุนแรง มีเทคนิคปฏิบัติดังนี้  

2.5.1.1 การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล  
2.5.1.2 กัวซา หรือขูดซา หรือขูดพิษ หรือขูดลม  
2.5.1.3 การสวนล้างล าไส้ใหญ่ (ดีทอกซ์)  
2.5.1.4 การแช่มือแช่เท้า หรือส่วนที่ไม่สบายในน ้าสมุนไพร  
2.5.1.5 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ดด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ใช้แล้วรู้สึกสบาย) 
2.5.1.6 การออกก าลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที่ถูกต้อง  
2.5.1.7 การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย  
2.5.1.8 ใช้ธรรมะ ละบาป บ าเพ็ญบุญ เพ่ิมพูนใจไร้กังวล  
2.5.1.9 รู้เพียรรู้พักให้พอดี ท่านอาจเลือกท าข้อใดข้อหนึ่ง หรือท าหลายข้อร่วมกันในแต่ละวัน 

ตามแต่สภาพร่างกาย หรือการทุเลาเบาบางของความเจ็บป่วยในแต่ละท่าน ดังที่ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ละ
เหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง (พระไตรปิฎก เล่มที่ 15 ข้อ 59) ละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นความสุข (พระไตรปิฏก 
เล่มที่ 25 ข้อ 33) จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าพบว่า การดับทุกข์ท่ีต้นเหตุจะท าให้ทุกข์ ดับและเกิดความสุข
ขึ้น 10 คู่มือค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม  

  2.5.2 อาการเจ็บป่วยแยกตามภาวะไม่สมดุลร้อนเย็น ได้ 5 กลุ่มอาการ  

2.5.2.1 ตัวอย่างอาการเด่นที่มักเกิดเมื่อมีภาวะร้อนเกิน ปากคอแห้ง กระหายน ้า ปวดบวม 
แดง ร้อน ตึงแข็ง มึนชา ผื่นคัน อุจจาระแข็ง ปัสสาวะเข้มปริมาณน้อย แผลพุพอง ก าลังตก อ่อนเพลีย 
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เส้นเลือดขยาย ชีพจรเต้นแรง เมื่อมีภาวะร้อนเกิน ให้แก้ด้วยการใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเท่าที่รู้สึกสบาย ลดหรือ
งดสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่รู้สึกสบาย 

2.5.2.2 ตัวอย่างอาการเด่นที่มักเกิดเมื่อมีภาวะเย็นเกิน ปากคอชุ่ม ไม่กระหายน ้า รสของน ้า
จืดผิดปกติ ปวด เหี่ยว ซีดเย็น ตึงแข็ง มึนชา ท้องอืด หัวตื้อ มือเย็น เท้าเย็น หนาวสั่น ปัสสาวะใสปริมาณ
มาก อุจจาระเหลว ก าลังตก อ่อนเพลีย เส้นเลือดหดตัว ชีพจรเต้นเบา ถ้ามีภาวะเย็นเกิน ให้แก้ด้วยการใช้
สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่รู้สึกสบาย ลดหรืองดสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเท่าท่ีรู้สึกสบาย  

2.5.2.3 ตัวอย่างอาการร้อนเกินและเย็นเกินที่เกิดขึ้นพร้อมกัน มีไข้สูง แต่หนาวสั่น หรือเย็น
มือ เย็นเท้า ปวดศีรษะ ตัวร้อนร่วมกับ ท้องอืด ปวด บวม แดง ร้อน ร่วมกับ มึนชา หนาวสั่น เป็นต้น วิธี
แก้ภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน คือใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็น โดยผ่านไฟหรือกดน้ าร้อนใส่หรืออาจ
ผสมสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่รู้สึกสบาย ลดหรืองดสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นสดเท่าที่รู้สึกสบาย  

2.5.2.4 กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้อนเกิน ตีกลับเป็นอาการเย็น
เกิน (เย็นหลอก) คือต้นเหตุจากร้อนแต่มีสภาพตีกลับจนเกิดอาการเย็นเกิน เมื่อ หมอเขียว : ใจเพชร กล้า
จน 11 ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนแก้ อาการจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็นกลับ รู้สึกสบาย ก็ให้ใช้สิ่ง
ที่มีฤทธิ์เย็น เพราะต้นเหตุเกิดจากร้อน 

2.5.2.5 กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายเย็นเกิน ตีกลับเป็นอาการร้อน
เกิน (ร้อนหลอก) คือ ต้นเหตุจากเย็นแต่มีสภาพตีกลับจนเกิดอาการร้อนเกิน เมื่อใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นแก้ 
อาการจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ่งที่ มีฤทธิ์ร้อนกลับรู้สึกสบาย ก็ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อน เพราะต้นเหตุ
เกิด จากเย็น การดับทุกข์ที่ต้นเหตุจะท าให้ทุกข์ดับและเกิดความสุขขึ้น อาการร้อนหรือเย็นเกินใดที่มี
ลักษณะเด่นซ ้ากัน เวลาวินิจฉัย แยกภาวะร้อนเย็น ให้สังเกตอาการอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันประกอบการ 
วินิจฉัย หรือวินิจฉัยจากพฤติกรรมร้อนเย็น 

 

2.6 หลักการของเกษตรอินทรีย์  
เกษตรอินทรีย์  คือ ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั่งยืนทั้งทาง

สิ่งแวดล้อม สังคม และ เศรษฐกิจ โดยเน้นหลักที่การปรับปรุงบ ารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทาง
ธรรมชาติของพืช สัตว์และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และ
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมีสารเคมี ก าจัดศัตรูพืช และ เวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ แต่ใน
ขณะเดียวกันเกษตรอินทรีย์พยายามประยุกต์กลไกและวัฏจักรธรรมชาติในการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนา
ความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรอินทรีย์นี้ เป็นหลักการสากลที่สอดคล้องกับเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ - สังคม ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย  
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แนวคิดพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย์ คือ การบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรแบบองค์รวม 
ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากการเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งสูงสุด โดยการ
พัฒนาเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการให้ธาตุอาหารพืชและป้องกันก าจัดสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่อาจมีผลในการท าให้พืช
ที่ปลูกมีผลผลิตลดลง แนวคิดเช่นนี้เป็นแนวคิดแบบแยกส่วน เพราะแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนฐานการมองว่าการ
เพาะปลูกไม่ได้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ดังนั้นการเลือกชนิดและวิธีการใช้ปัจจัยการผลิต
ต่างๆ มุ่งเฉพาะแต่การประเมินประสิทธิผลต่อพืชหลักที่ปลูกโดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากร
การเกษตรหรือนิเวศการเกษตร ส าหรับเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการเกษตรแบบองค์รวมจะให้ความส าคัญกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดิน การรักษาแหล่งน้ าให้สะอาด และการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งนี้เพราะ
แนวทางเกษตรอินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการท าการผลิต ดังนั้น เกษตรอินทรีย์
จะประสบความส าเร็จได้เกษตรกรจ าเป็นต้องเรียนรู้กลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ จากเหตุผลที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น เกษตรอินทรีย์จึงปฏิเสธการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี  เนื่องจากสารเคมี
การเกษตรเหล่านี้มีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ นอกเหนือจากการปฏิเสธการใช้  
สารเคมีการเกษตรแล้วเกษตรอินทรีย์ยังให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลของวงจรของธาตุอาหาร การประหยัด
พลังงาน การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตร และการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรกรที่หันมาท า
เกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการบริหารจัดการฟาร์มของตน
เพ่ิมขึ้นด้วย ผลที่ตามมาก็คือเกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทางการเกษตรที่ตั้งอยู่บนกระบวนการแห่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญา เพราะเกษตรกรต้องสังเกต ศึกษา วิเคราะห์ - สังเคราะห์และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับ
การท าการเกษตรของฟาร์มตนเอง ซึ่งจะมีเงื่อนไขทั้งทางกายภาพ (เช่น ลักษณะของดิน ภูมิอากาศ และ
ภูมินิเวศ) รวมถึงเศรษฐกิจ - สังคมท่ีแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือคัดสรรและพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่
เฉพาะและเหมาะสมกับฟาร์มของตัวเองอย่างแท้จริง 

โดยสรุปจะเห็นว่าเกษตรอินทรีย์เป็นระบบเกษตรที่มีลักษณะเป็นองค์รวมที่ให้ความส าคัญใน
เบื้องต้นกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้
ละเลยมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพราะความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่อาจด ารงอยู่ได้โดยแยกออก
จากความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร หลักการส าคัญ 4 ข้อ ของเกษตรอินทรีย์ คือ 
สุขภาพ นิเวศวิทยา ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ 
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2.7 เกษตรอินทรีย ์
เกษตรอินทรีย์ เกิดขึ้นในยุโรป ดังนั้นนิยามของเกษตรอินทรีย์จะแตกต่างกันไปตามข้อก าหนด

ของหน่วยงานรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ของแต่ละประเทศ ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างจากผัก      
ไร้สารพิษ ผักปลอดภัยจากสารพิษ และผักอนามัย ดังนี้ เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming or Organic 
Agriculture) ในความหมายของสหพันธ์เกษตรนานาชาติ International Federation of Agriculture 
Movement (IFOAM) หมายถึง ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและ เส้นใย ด้วยความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ โดยเน้นการปรับปรุงบ ารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทาง ธรรมชาติของ
พืชสัตว์และระบบนิเวศ การเกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกและหลีกเลี่ยงการใช้  
สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ ขณะเดียวกันก็ประยุกต์ใช้
ธรรมชาติ ในการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาความต้านทาน ต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง เกษตรอินทรีย์คือ
ระบบการผลิตที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลาย  ของทางชีวภาพ 
โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็น 
ปุ๋ยเคมีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่ เกิดจากการตัดต่อทาง
พันธุกรรมที่อาจ เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อมเน้นการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และ 
ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุง บ ารุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรค
และแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการน าเอา ภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย ผลผลิตที่ได้จะปลอดภัย
จากสารพิษตกค้างท าให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและ ผู้บริโภคและไม่ท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เกษตร
อินทรีย์อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ระบบการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงบ ารุงดิน ไม่ใช้  
สารเคมีในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ไม่ใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืช ตลอดจนไม่ใช้ฮอร์โมนกระตุ้น 
การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ นอกเหนือไปจากการไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีและสารสังเคราะห์ทั้งมวลแล้ว 
การจะเป็น เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์แบบนั้น ในดินในน้ าและในอากาศก็ต้องไม่มีสารเหล่านี้ตกค้างอยู่ด้วย 
การท าเกษตรอินทรีย์ จึงต้องเลือกพ้ืนที่ที่ไม่เคยท าการเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า 3 ปีควรต้องเป็นพ้ืนที่
ค่อนข้างเป็นที่ดอนและโล่งแจ้ง ต้องอยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ห่างจากแปลงที่ปลูกพืชโดยใช้
สารเคมีและปุ๋ยเคมีอยู่ห่างจากถนนหลวงหลัก และจะต้องมีแหล่งน้ าปลอดสารเคมีและสารมีพิษทั้งมวล
ด้วย 

สรุป เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้สาร
สังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนไม่ใช้พืช สัตว์ที่เกิดจาก
การตัดต่อทางพันธุกรรม  
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2.7.1 หลักพ้ืนฐานของการท าเกษตรอินทรีย์ 
        2.7.1.1 ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี  ยาฆ่าหญ้า 
ยาป้องกันก าจัดศัตรูพืช และฮอร์โมน 
        2.7.1.2 เน้นการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 

ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรคแมลง  
         2.7.1.3 รักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟาร์ม โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น        
มาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

        2.7.1.4 ป้องกันมิให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์มจากดิน น้ า และอากาศ 
โดยจัดสร้างแนวกันชนด้วยการขุดคูหรือปลูกพืชยืนต้น และพืชล้มลุก  

        2.7.1.5 ใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีความต้านทานและมีหลากหลาย ห้ามใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่
ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรม                

        2.7.1.6 การก าจัดวัชพืชใช้เตรียมดินที่ดีและแรงงานคนหรือเครื่องมือกลแทนการใช้
สารเคมีก าจัดวัชพืช  

        2.7.1.7 การป้องกันก าจัดวัชพืชใช้สมุนไพรก าจัดศัตรูพืชแทนการใช้ยาเคมีก าจัดศัตรูพืช  
         2..7.1.8  ใช้ฮอร์โมนที่ได้จากธรรมชาติเช่น จากน้ าสกัดชีวภาพแทนการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์  
        2.7.1.9 รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการักษาไว้ซึ่งพันธุ์พืชหรือสัตว์สิ่งที่มีชีวิต

ทุกชนิดที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนปลูกหรือเพาะเลี้ยงขึ้นมาใหม่  
        2.7.1.10 การปฏิบัติหลักการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปให้ใช้วิธีธรรมชาติและประหยัดพลังงาน  
        2.7.1.11 ให้ความเคารพสิทธิมนุษย์และสัตว์  
        2.7.1.12 ต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี เพ่ือรอการตรวจสอบ 
2.7.2 วิธีการท าเกษตรอินทรีย์ 

2.7.2.1 ไม่ใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และยาปราบศัตรูพืช  
2.7.2.2 มีการไถพรวนระยะเริ่มแรก และลดการไถพรวนเมื่อปลูกไปนานๆ เพ่ือรักษา

สภาพโครงสร้างของดิน  
2.7.2.3 มีการเปลี่ยนโครงสร้างของดินตามธรรมชาติคือมีการคุมดินด้วยใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง 
ฟางแห้ง วัสดุอื่นๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นเพ่ือรักษาความชื้นของดิน  
2.7.2.4 มีการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด เพ่ือบ ารุงรักษาแร่ธาตุที่จ าเป็นแก่พืชในดิน  
2.7.2.5 มีการเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์  
2.7.2.6 มีการเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย เช่น เทคนิคการปลูก การดูแลเอาใจใส่         

การขยายพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การให้น้ า ตลอดจนการเก็บเก่ียว  
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2.7.2.7 มีการปลูกอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่า แห้งแล้ง ท าให้โครงสร้างของ
ดินเสียจุลินทรีย์ อย่างน้อยให้ปลูกพืชคลุมดินชนิดใดก็ได้  

2.7.2.8 มีการป้องกันศัตรูพืชโดยใช้สารสกัดธรรมชาติ เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้ยาสูบ โล่ติ๊น 
และพืชสมุนไพรอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นจะเห็นได้ว่าการท าเกษตรแบบอินทรีย์นั้นไม่ใช้เรื่องเกิน
ความสามารถของเกษตรกรไทย และการท าเกษตรอินทรีย์นั้นจะได้ผลผลิตน้อยในระยะแรกเท่านั้น เมื่อ
ดินเริ่มฟ้ืนมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแล้วผลผลิตจะสูงขึ้น (เกษตรอินทรีย์ เกษตรประยุกต์ สืบค้นจาก 
202.143.165.163/ebook_farm/chapter/chap1.pdf,  2559) 

 

2.8 หลกัการจัดสวนสมุนไพร 
พืชสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่ายิ่งของสังคม แต่ในความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

และสังคมในปัจจุบัน ท าให้ผู้คนห่างเหินจากภูมิปัญญาด้านนี้ไปมาก จึงมีความตั้งใจจะจัดท าสวนสมุนไพร
ไทยที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน จึงได้จัดท าโครงการที่สามารถพ่ึงพาตนเองเพ่ือให้
ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยแล้วน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

การด าเนินงานที่ผ่านมาสามารถได้ท าตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ คือ จัดสร้างสวนสมุนไพร
ตามพ้ืนที่และความต้องการของผู้ดูแลในพ้ืนที่ จึงได้เสนอจัดท า สวนสมุนไพร เพ่ือให้ประชาชนในละแวก 
หรือ ผู้ที่มาฝึกอบรมได้รู้จักสรรพคุณของสมุนไพรที่สามารถพบได้ตามธรรมชาติ และเรียนรู้วิธีใช้สมุนไพร
จากผู้ดูแลโครงการ โดยมีจุดเด่นที่สามารถน าเสนอให้ผู้เข้ามาอบรม หรือประชาชนในละแวกได้ทราบ
ได้รับความรู้โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 

2.8.1 ปัจจัยที่ควรค านึงถึงในการออกแบบเป็นเครื่องช่วยในการวิเคราะห์บริเวณที่ได้เลือก
ออกแบบไว้ การวิเคราะห์บริเวณและสภาพแวดล้อมนี้รวมถึงปัจจัยทั้งหมดทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม 
เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการเลือกบริเวณในขั้นสุดท้าย 

2.8.1.1 ปัจจัยทางธรรมชาติ  
1) ธรณีวิทยาเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยา ที่เป็นตัวก่อให้เกิดบริเวณและมีผล

ต่อบริเวณลักษณะการก่อรูปชนิดของหิน ว่าชั้นหินลึกจากผิวดินเท่าใดและความลึกของหินมีผลต่อฐาน
รากของอาคารหรือไม่ 

2) การส ารวจภูมิประเทศแผนที่แสดงต าแหน่งและระดับของรูปโฉมต่างๆ ทั้ง
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้นตลอดจนภาพลายนูนหรือรีลีฟและพืชพรรณ 

3) แผนที่ภูมิประเทศเป็นแผนภาพแสดงรูปโฉมบริเวณธรรมชาติหรือมนุษย์สร้าง
ขึ้นส่วนของพ้ืนผิวโลกโดยการเขียนขึ้นเป็นมาตรตราส่วนต่างๆ การแสดงให้เห็นถึงรูปร่างและระดับของ
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ความลุ่มดอนของพ้ืนที่เห็นรูปร่างและต าแหน่งของภูเขาหุบเขาที่ราบตลอดจนระบบล าธารแม่น้ าต่างๆ 
รวมทั้งสิ่งก่อสร้างส าคัญของมนุษย์ 

4) ดินการจ าแนกประเภทและการใช้เพ่ือให้ทราบถึงการใช้ที่ดินที่จะเกิดผลสูงสุด
โดยไม่เกิดพังทลายจากการกัดเซาะของน้าผิวดินดูว่าดินที่อยู่ในบริเวณจะปลูกต้นไม้ชนิดใดได้ ดีหรือไม่ดี
เพ่ือจะได้เลือกชนิดของต้นไม้ที่จะปลูกได้ถูกต้องความเป็นกรดเป็นด่างเป็นกลาง 

5) พืชพรรณพืชพรรณที่มีอยู่เดิมในบริเวณต าแหน่งของต้นไม้ที่มีอยู่ในบริเวณ
ทั้งหมด โดยเฉพาะต้นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 - 10 เซนติเมตร ขึ้นไปต้องสังเกตรูปทรงโครงสร้างของกิ่งก้านสี
ของใบ และความหยาบละเอียด การตัดแต่งควรศึกษาระบบนิเวศวิทยาของบริเวณและพ้ืนที่โดยรอบ
ต้นไม้พ้ืนเมืองหรือต้นไม้ที่ข้ึนประจ าถิ่นต้นไม้หรือไม้พุ่มชนิดใดบ้าง 

2.8.1.2 ปัจจัยทางภูมิอากาศ ลักษณะของภูมิประเทศมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศมากซึ่ง
จะต้องมีผล ต่อบริเวณด้วยภูมิอากาศเหล่านี้  ได้แก่ อุณหภูมิปริมาณฝนลมความชื้นและปริมาณแดด 
นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญมีผลต่อพืชพันธุ์ลดความชื้น และลักษณะจ าเพาะของดินก็มีความส าคัญเกี่ยวกับพืช
พรรณด้วยเช่นกัน ในแง่ของการระบายน้ าในบริเวณลมทั้งทิศทางและความเร็วอาจแตกต่างกันมากใน
บริเวณเดียวกันแต่มีสภาพต่างกัน 

2.8.1.3 ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
1) การใช้ที่ดินเดิมการใช้ที่ดินเดิมทั้งภายในพ้ืนที่และภายนอกนอกพ้ืนที่เพ่ือดู

ความสัมพันธ์กันระหว่างที่ดิน และอาคารดูความเป็นเจ้าของเพ่ือที่จะได้รู้แนวโน้มของการพัฒนาซึ่งอาจมี
ผลต่อการใช้ที่ดินของบริเวณข้างเคียงและภายในพ้ืนที่ 

2) สิ่งรบกวนนอกบริเวณและเสียงรบกวนต้องดูว่าสิ่งรบกวนนอกบริเวณไม่ว่าจะ
เป็นทางสายตาเสียงกลิ่นหรืออันตรายต่างๆ ในบริเวณข้างเคียงมีมากน้อยเพียงใด ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นตัว
ควบคุมหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจต้องเลือกบริเวณใหม่พวกเสียงรบกวน ได้แก่ ยานยนต์แล่นเป็นจ านวนมาก
หรือแนวทางเครื่องบินเสียงจากโรงงานบางชนิด ตลอดจนเสียงดังจากคนจานวนมากซึ่งภายในพ้ืนที่เป็น
กิจกรรมที่ต้องการความเงียบ 

3) การเชื่อมโยงในกระบวนการศึกษาต าแหน่งของบริเวณตลอดจนการหา
ความสัมพันธ์ของบริเวณโครงการกับบริเวณข้างเคียงและชุมชนข้างเคียง 

4) การสัญจรและการขนส่งโดยสารการสัญจรยานพาหนะและการสัญจรคนเดิน
ทั้งภายนอกและภายในบริเวณถ้าบริเวณตั้งอยู่ย่านชุมชนควรตรวจสอบดูบริเวณขนส่งสาธารณะด้วยว่ามี
บริการมาถึงพ้ืนที่โครงการหรือไม่ 

5) ความหนาแน่นอัตราส่วนพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร/ที่ดิน (F.A.R. = Floor Area 
Ratio - F.A.R.) ความหนาแน่นของอาคารประเภทอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะปรากฏโดยอัตราส่วนเนื้อที่ใช้สอย
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ของอาคาร/เนื้อท่ีดินความเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวหรือการติดต่อสังคมในระหว่างชุมขนควรตรวจสอบ
กฎหมายแบ่งเขตแนวเขตสาธารณูปการและระเบียบต่างๆ 

6) สาธารณูปโภคในกระบวนการวางผังบริเวณจะต้องจัดท าสาธารณูปโภคทุกชนิดที่มี
อยู่ในบริเวณแนวเส้นสาธารณูปโภคควยอยู่ที่โล่งหรือใต้ถนนเพ่ือการดูแลรักษาที่สะดวก 

 
2.9 ความหมายความส าคัญและประโยชน์สมุนไพร  

2.9.1 ความหมายของสมุนไพร  
         สมุนไพร ตาม พระราชบัญญัติยา หมายถึง ยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ ซึ่งยังไม่ได้ผสม 

ปรุงหรือเปลี่ยนสภาพ เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซึ่งยังไม่ได้ผ่านขั้นตอน
การแปรรูปใดๆ แต่ในทางการค้าสมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปต่างๆ เข่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงบด
เป็นผงละเอียดหรืออัดเป็นแท่ง อย่างไรก็ตามในความรู้สึกของคนทั่วๆ ไป เมื่อกล่าวถึงสมุนไพร มักจะ
นึกถึงเฉพาะต้นไม้ที่น ามาใช้เป็นยาเท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสัตว์ หรือแร่ มีการน ามาใช้น้อยและใช้
ในโรคบางชนิดเท่านั้น พืชสมุนไพร หมายถึง พันธุ์ไม้ต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยา
รักษาโรคต่างๆ ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายได้(ความหมายของสมุนไพร วิกิพีเดีย สืบค้นจาก 
https://www.angelfire.com/ri2/rangsan/important.html, 2559 ) 

2.9.2 ความส าคัญของสมุนไพร 
       2.9.2.1 ความส าคัญในด้านสาธารณสุข พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์

รู้จักน ามาใช้เป็นประโยชน์เพ่ือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณกาล เช่น ในเอเชียก็มีหลักฐานแสดง
ว่ามนุษย์รู ้จักใช้พืชสมุนไพรมากว่า 6,000 ปี แต่หลังจากที่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนา
เจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการสังเคราะห์ และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบาย
ในการใช้มากกว่าสมุนไพร ท าให้ความนิยมใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอันมาก เป็นเหตุให้ความรู้
วิทยาการด้านสมุนไพรขาดการพัฒนา ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ในปัจจุบันทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าผล
ที่ได้จากการสกัดสมุนไพร ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายา ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับ
ในประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่างๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่าง
มากมายนับหมื่นชนิดยังขาดก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น ความ
ตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู้ด้านพืชสมุนไพร จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง มีการเริ่มต้นนโยบายสาธารณสุขขั้นมูล
ฐานอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปี พ.ศ.2522 โดยเพิ่มโครงการสาธารณสุขขั้นมูลฐานเข้าใน
แผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 - 2524) 
ต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) โดยมีกลวิธี
การพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐานคือ 

https://www.angelfire.com/ri2/rangsan/important.html
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1) สนับสนุนและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ได้แก่ การแพทย์แผน
ไทย เภสัช กรรมแผนไทย การนวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยีพื้นบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหา สุขภาพของชุมชน 

2) สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใช้ สมุนไพร 
การแพทย์พ้ืนบ้าน การนวดไทย ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นระบบ
สามารถปรับประสานการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันได้ อาจกล่าวได้ว่าสมุนไพรส าหรับสาธารณสุขมูล
ฐานคือสมุนไพรที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาโรค/อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เพ่ือให้ประชาชน
สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 

2.9.2.2 ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ ในปัจจุบันพืชสมุนไพรจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิด
หนึ่งที่ต่างประเทศก าลังหาทางลงทุนและคัดเลือกสมุนไพรไทยไปสกัดหาตัวยาเพื่อรักษาโรคบางโรค
และมีหลายประเทศที่น าสมุนไพรไทยไปปลูกและท าการค้าขายแข่งกับประเทศไทย สมุนไพรหลายชนิด
ที ่เราส่งออกเป็นรูปของวัตถุดิบคือ กระวาน ขมิ ้นชัน เร่ว เปล้าน้อยและมะขามเปียกเป็นต้น ซึ ่ง
สมุนไพรเหล่านี้ตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการอีกมาก และในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร กรม
ส่งเสร ิมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได ้ให ้ความสนใจในการศึกษาเพิ ่มขึ ้นและมี
โครงการวิจัยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาดและการสร้างงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 2534) เพื่อหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพและแหล่งปลูก
สมุนไพรเพ่ือส่งออก โดยก าหนดชนิดของสมุนไพรที่มีศักยภาพ 13 ชนิด คือ มะขามแขก กานพลู เทียน
เกล็ดหอย ดองดึง เร่ว กระวาน ชะเอมเทศ ขมิ้น จันทร์เทศ ใบพลู พริกไทย ดีปลี และน้ าผึ้ง 

2.9.3 ประโยชน์ของสมุนไพร 

2.9.3.1 สามารถรักษาโรคบางชนิดได้ โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งบางชนิดอาจมี
ราคาแพง และต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก อีกท้ังอาจหาซื้อได้ยากในท้องถิ่นนั้น 

2.9.3.2 ให้ผลการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบัน และให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
มากกว่าแผนปัจจุบัน 

      2.9.3.3 สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่ได้จากพืชซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั้งในเมืองและชนบท 
2.9.3.4 มีราคาถูก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาแผนปัจจุบัน ที่ต้องสั่งซื้อจาก

ต่าง ประเทศเป็นการลดการขาดดุลทางการค้า 
2.9.3.5 ใช้เป็นยาบ ารุงรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง 
2.9.3.6 ใช้เป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได้ เช่น กะเพรา โหระพา ขิง ข่า ต าลึง 
2.9.3.7 ใช้ในการถนอมอาหารเช่น ลูกจันทร์ ดอกจันทร์และกานพลู 
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     2.9.3.8 ใช้ปรุงแต่ง กลิ่น สี รส ของอาหาร เช่น ลูกจันทร์ ใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารพวก ขนมปัง 
เนย ไส้กรอก แฮม เบคอน 

2.9.3.9 สามารถปลูกเป็นไม้ประดับอาคารสถานที่ต่างๆ ให้สวยงาม เช่น คูน ชุมเห็ดเทศ 
2.9.3.10 ใช้ปรุงเป็นเครื่องส าอางเพ่ือเสริมความงาม เช่น ว่านหางจระเข้ ปรนะค าดีควาย 
2.9.3.11 ใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสวนผัก ผลไม้ เช่น สะเดา ตะไคร้ หอม ยาสูบ 
2.9.3.12 เป็นพืชที่สามารถส่งออกท ารายได้ให้กับประเทศ เช่น กระวาน ขมิ้นชัน เร่ว 
2.9.3.13 เป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น รู้จักช่วยตนเองในการ 

น าพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณ 
2.9.3.14 ท าให้คนเห็นคุณค่าและกลับมาด าเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น 
2.9.3.15 ท าให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรม และคุณค่าของความเป็นไทย (ประโยชน์ของ

สมุนไพร สืบค้นจาก https://www.angelfire.com/ri2/rangsan/important.html, 2559) 

 
2.10 สวนสาธารณะ 

2.10.1 สวนสาธารณะ 
                       หมายถึง บริเวณสาธารณะที่ภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหน่วยการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จัดให้
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนตามชุมชนและเมืองต่างๆ โดยรัฐเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลรักษา 
ปัจจุบัน การจัดที่พักผ่อนหย่อนใจถือเป็นหน้าที่ของรัฐ แต่สวนสาธารณะในความหมายนี้ อาจจัดสร้างโดย
เอกชนแล้วอุทิศให้แก่ประชาชนก็ได้ 

2.10.2 ความเป็นมาของสวนสาธารณะ 
                       สวนสาธารณะในความหมายปัจจุบันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกในประเทศอังกฤษ
ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ตรงกับช่วงระหว่างกลางสมัยกรุงธนบุรีถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ การพัฒนา
อุตสาหกรรมท าให้แรงงานมากมายจากชนบทอพยพมาท างาน และอยู่ ในเมืองกันอย่างแออัดในบริเวณ 
สลัม ที่ขาดสุขลักษณะกรรมกรเหล่านี้จึงบุกรุกไปใช้ที่ว่างเปล่าเพ่ือพักผ่อนและเล่นกีฬาและบางครั้งลุกล้ า
เข้าไปใช้สวนส่วนตัวของขุนนางและกษัตริย์จนถูกลงโทษอยู่เนืองๆ จนลุกลามเป็นจลาจลรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
และเกิดการเรียกร้องที่กลายเป็นขบวนการอุทยานเพ่ือประชาชน (People’s Parks Movement) ที่เริ่ม
จากการยอมให้ประชาชนเข้าไปใช้อุทยานอย่างมีเงื่อนไข ไปจนถึงช่วงที่มีการบุกพังรั้วเข้าไปใช้อุทยานไฮด์
หรือไฮด์ปาร์ก (Hyde Park) เพ่ือท ากิจกรรมการพักผ่อนตามความพอใจ 

https://www.angelfire.com/ri2/rangsan/important.html
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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ตั้งแต่นั้นมาอุทยานต่างๆ ที่ยอมเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้จะถูกเรียกว่า อุทยาน
ประชาชน (People's Parks) เพ่ือให้แตกต่างอุทยานของขุนนางและกษัตริย์และได้กลายเป็นอุทยานหรือ
สวนสาธารณะ (Public Parks) ในปัจจุบัน 

สวนสาธารณะเบอร์เก็นเฮด (Birkenhead Park) ใกล้เมืองลิเวอร์พูล ในประเทศ
อังกฤษถือเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของโลกที่สร้างด้วยเงินภาษีของประชาชนเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ.
2390 จากนั้น แนวคิดการจัดท าสวนสาธารณะได้แพร่หลายไปตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกรวมทั้ง เซ็นทรัลปาร์ก ใน
นครนิวยอร์ก(ออกแบบโดย เฟรเดอริก ลอว์ ออล์มสเตด พ.ศ. 2401 ใช้เวลาสร้างมากกว่า 10 ปี) ปัจจุบัน
สวนสาธารณะได้กลายเป็นมาตรฐานในการวางแผนและพัฒนาเมือง 

2.10.3 การแบ่งสวนสาธารณะตามกิจกรรม 

ด้านรูปแบบสวนสาธารณะจะเน้นหนักกิจกรรมนันทนาการ หรือการพักผ่อนหย่อน
ใจเท่ากับหรือมากกว่าด้านความสวยงาม ซึ่งแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่การพักผ่อนหรือนันทนาการ
แบบผ่อนคลาย (Passive Recreation) และนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active Recreation) ปกติ
กิจกรรมทั้งสองประเภทนี้มักขัดแย้งกัน การจัดแบ่งเขตหรือโซนจึงมีความจ าเป็น อย่างไรก็ดีการแบ่งโซน
เด็ดขาดมักสร้างปัญหา และการก าหนดชนิดของกิจกรรมเองก็มักมีปัญหาไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
สวนสาธารณะที่ดีจึงต้องสนองประโยชน์ใช้สอยสูงสุดและต้องสวยงามด้วย การออกแบบสวนสาธารณะจึง
มีความส าคัญ (สวนสาธารณะ สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki, 2559) 

 
2.11 สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบ 

2.11.1 การออกแบบเส้นทางสัญจร 
เดชา บุญค้ า (2539) กล่าวว่า การสัญจร คือระบบการสัญจรมีความส าคัญอย่างยิ่งใน

การเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระหว่างกิจกรรมและการใช้
ประโยชน์ในบริเวณโครงการซึ่งเป็นตัวเชื่อมถนนโดยรอบพ้ืนที่มาสู่ถนนภายในโครงการแต่โดยทั่วไปแล้ว
ระบบสาธารณูปโภคและโครงข่ายคมนาคมจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับถนนและทางเท้าดังนั้นต้องจัดท่อ
โสโครกท่อน้าประปาสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ให้มีความสัมพันธ์กับส่วนประกอบทุกชนิดเช่นอาคาร
บริเวณกิจกรรมที่มีในพื้นที่โครงการระบบการสัญจรสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามความเหมาะสม 
ดังนี้ 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2390
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2390
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2401
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki
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2.11.1.1 ระบบตาราง 

 
ภาพที่ 2.1 การสัญจรแบบตาราง 
 
  2.11.1.2 ระบบรัศมี 

 
ภาพที่ 2.2 ระบบการสัญจรแบบรัศมี 
 
  2.11.1.3 ระบบทางยาว 

 

ภาพที่ 2.3 ระบบการสัญจรแบบทางยาว 
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2.11.1.4 ระบบโค้ง 

 

ภาพที่ 2.4 ระบบการสัญจรแบบโค้ง 
 

 สรุปการสัญจรเป็นการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการซึ่งท าให้เกิดการใช้
ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โดยการสัญจรมีหลายรูปแบบอยู่ที่การเลือก และการปรับใช้ในพ้ืนที่โครงการที่
ต้องการออกแบบ 

2.11.2 ระบบการระบายผิวดิน 
        น้ าผิวดินส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ าฝนที่เหลือจากการซึมลงใต้ดิน น้ าเหล่านี้จะไหลไปตาม

ผิวดินลงสู่ที่ต่ าตามลักษณะการระบายน้ าของธรรมชาติหรือไหลไปตามทางระบายน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น
ระบบการระบายน้ าผิวดินต้องค านึงถึงปัจจัยในการระบายน้ าดังนี้ 

        2.11.2.1 การใช้ที่ดินระบบระบายน้ าขึ้นอยู่กับการใช้ที่ดินและคุณสมบัติของดินใน
โครงการ ความหนาแน่นถ้าในบริเวณหนาแน่นซึ่งน้ าฝนซึมลงดินได้น้อยท าให้เกิดน้ าผิวดินมากเกินกว่า
ปกตจิึงต้องมีการระบายน้ าลงสู่ท่อระบายน้าหรือรางระบายน้ าแต่ในบริเวณชนบทการระบายน้ าอาจท าได้
โดยการระบายให้น้าไหลออกจากบริเวณใช้สอยหรือกระจายให้ซึมหายไปในภูมิทัศน์ 

        2.11.2.2 ขนาดของบริเวณที่จะท าการระบายน้ าขนาดของบริเวณจะเป็นตัวบอกจ านวน
น้ าที่จะเกิดขึ้นหลังจากฝนตก ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่โครงการ และสิ่งก่อสร้างหรืออาคารเดิมจะเป็นตัวบ่ง
บอกถึงระบบระบายน้ าว่าควรมีเท่าไหร่ ถึงจะเพียงพอต่อการระบายน้ าในพ้ืนที่โครงการ 

        2.11.2.3 ชนิดของดินดินเป็นตัวบอกอัตราการซึมของน้ าฝนว่าจะซึมลึกลงไปได้รวดเร็ว
เพียงใด โดยค านึงถึงคุณภาพดินและสภาพดินของพ้ืนที่นั้นๆ เช่นดินที่ละเอียดเช่นดินเหนียวการดูดซึมมี
อัตราต่ ามากส่วนดินที่มีเนื้อหยาบหรือเช่นดินทรายกรวดจะดูดซึมน้ าไว้ได้เร็วกว่า และปริมาณการอุ้มน้ าก็
มากดังนั้นระบบการระบายน้ าไม่จ าเป็นต้องมีขนาดใหญ่  

        2.11.2.4 พืชพรรณที่คลุมดินบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นเป็นผืนน้ าฝนที่ตกลงมาจะ
ไหลไปได้ช้าเพราะพืชคลุมดินเป็นตัวช่วยอย่างดีในการป้องกันการลดการกัดเซาะพังทลายของผิวดิน 
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 2.11.2.5 ปริมาณและความถี่ควรดูปริมาณความถี่ของปริมาณน้ าฝนและสภาพ
ภูมิอากาศควบคู่กันไปด้วยว่าถ้าฝนตกลงมาครั้งละมากๆ และเป็นเวลาติดกันนานๆ ก็จะเกิดปัญหาน้ าท่วม
ตามมาทีหลังได ้

 การระบายน้ าบนพ้ืนที่ราบได้แก่ที่ราบเพ่ือการใช้สอยส่วนใหญ่เช่นสนามกีฬา 
เฉลียง ลานเหล่านี้ต้องการพ้ืนที่ที่แห้งและราบแต่ที่ราบจริงๆน้ าจะไม่ระบายจึงต้องเอียงพ้ืนที่เล็กน้อยให้
ลาดไปสู่ทางระบายน้ าการระบายน้ าในที่ราบมีอยู่หลักๆ 3 วิธี 

 2.11.2.6 ระนาบเอียง (Sloping Plane) เพียงแต่เอียงพ้ืนที่ให้ลาดลงไปข้างได้ข้างหนึ่ง
เพ่ือให้น้าไหลพ้นไปจากพ้ืนที่ทางด้านต่ าอาคารจะตั้งอยู่ทางด้านสูงของระนาบเพ่ือป้องกันน้ าท่วมอาคาร
วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดถูกที่สุดโดยเฉพาะเมื่อรับน้ าที่ระบายออกไปนั้นสามารถซึมลงไปในบริเวณนั้นแต่ก็ มี
ปัญหาในเรื่องการรวมน้ าเพราะน้ าจะไหลกระจายไปตามทางยาวของด้านที่ลาดลง 

 

 

ภาพที่ 2.5 การระบายน้ าแบบระนาบเอียง 
 

 1) ระนาบเอียงและแอ่ง (Sloping Plane with Valley) เริ่มโดยการเอียง
ระนาบลงจากด้านอาคารเมื่อห่างออกไประยะหนึ่งจะลาดขึ้นท าให้เป็นแอ่งส าหรับรองและน าน้ าให้ไหล
ไปสู่ทางระบายน้ าอยากจากพ้ืนที่โครงการ 

 

 
ภาพที่ 2.6 การระบายน้ าแบบแอ่ง 
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2) ระบบกรวย (Funnel System) จะมีรูระบายอยู่ประมาณกลางบริเวณแล้วท า
ระดับทุกๆ ด้านให้ลาดมาสู่รูระบายปกติในชุมชนหนาแน่นจะใช้วิธีนี้เพราะส่วนใหญ่จะมีอาคารล้อมรอบ
ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือต้องใช้ระบบท่อที่มีราคาแพง และเสี่ยงต่อน้ าท่วมถ้าท่อตันเนื่องจากไม่มีการจัดทาง
ระบายอ่ืนเผื่อไว้ 

 

 

ภาพที่ 2.7 การระบายแบบกรวย 
 

การระบายน้ าบนไหล่เนินเนินชันจะเสียงต่อการพังทลายได้ง่ายมาก จะโดนการไหล
กัดเซาะของน้ ามากจึงจาเป็นต้องมีการระบายที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  ด้วยการใช้ร่องดักน้ า
(Interceptor Ditch) หรือขั้นบันได (Terrace) ร่องดักน้ านั้นที่แท้จริงคือรางระบายน้ าที่อยู่ตอนบนของ
เนินที่คอยดักเอาน้ าไว้ก่อนที่จะไหลลงไปตามเนินมากจนพอที่จะก่อให้เกิดการกัดเซาะร่องดักน้าจะน าน้ า
ไหลไปสู่ที่ทิ้งน้าส่วนขั้นบันได คือส่วนตัดราบของเนินที่ท าขึ้นบนเนินที่มีความสูงชันมากเกินไป ขั้นบันได
จะเป็นพ้ืนที่รับน้ าของเนินให้น้อยลงจนไม่เกิดอันตรายจากการกัดเซาะปกติขั้นบันไดจะประกอบด้วย   
ร่องดักน้ าเสมอ 

 

 

ภาพที่ 2.8 การระบายน้ าบนไหล่เนินหรือท่ีลาดชัน 
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การระบายน้ าฝังใต้ดิน คือการรวมน้ าผิวดินแล้วน าน้ าไปตามท่อซึ่งฝังไว้ใต้ดินสู่ที่ที่
ทิ้งน้ าไม่ใช่ระบบที่ใช้ระบายน้ าที่ขังอยู่ในดินปกติ โครงสร้างของระบบระบายน้ าฝังใต้ดินชนิดใหญ่ๆ ที่ใช้
กันมากมีดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.9 ช่องระบายน้ า 
 

ช่องระบายน้ าจากบริเวณ (Area Drain ค าย่อ A.D) หมายถึงช่องรับน้ าที่รวมจาก
บริเวณเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง ลองสู่ท่อใต้ดินจุดที่ตั้งของท่อระบายน้ าจากบริเวณนี้จะต้องตั้งอยู่ในจุด
ต่ าสุดของบริเวณ และมีตระแกรงปิดหน้าเพื่อดักผงและขยะและกันการเหยียบ 

รางระบายน้าฝรั่งเศส (French Drain) เป็นรางดักน้ ารูปยาวสาหรับดักน้ าตามขอบ
พ้ืนที่ที่เป็นรูปยาวเมื่อรับน้ าแล้วจึงปล่อยเข้าท่อใต้ดินต่อไป 

 

 
ภาพที่ 2.10 รางระบายน้ า 
 

ท่อลอด (Culvert) คือท่อที่ฝังใต้ถนนหรือทางเท้าเพ่ือระบายน้ าจากข้างหนึ่งไปยัง
อีกข้างหนึ่งของถนน 
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ภาพที่ 2.11 ท่อฝังใต้ดินลอดไปทางถนน 
 

ระบบการระบายน้ าใต้ดินหมายถึงการควบคุมและการขจัดความชื้นแฉะออกไปจาก
ดินประโยชน์ทางระบายน้ าใต้ดินม ีดังนี้ 

1) น าน้ าให้ไหลออกไปจากดินและหินที่มีน้ าระบายเองไม่ได้ 
2) ป้องกันน้าซึมเข้าก าแพงห้องใต้ดินหรือรากฐาน 
3) ลดระดับน้ าใต้ดินในบริเวณท่ีราบต่ าเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
4) ป้องกันการดันฐานรากจากน้าแข็ง (ในประเทศหนาว) การเดินท่อ

ระบายน้ ามี 2 วิธี 
(1) ใช้ท่อตันท่อนสั้นๆเว้นรอยต่อเล็กน้อยโดยไม่อุดด้วยซีเมนต์ 
(2) ใช้ท่อพรุน (Perforated Pipe) การเดินท่อควรขุดเป็นร่องรองด้วย

กรวดหินย่อยหรือหินหักเม่ือวางท่อแล้วกลบด้วยกรวดหินย่อยหรืออิฐหักอีกชั้นหนึ่ง 

 

ภาพที่ 2.12 ท่อระบายน้ าใต้ดิน 
 
  ระบบการระบายน้ าใต้ดินแบบต่างๆ แบบธรรมชาติใช้กับบริเวณธรรมชาติที่ไม่
ต้องการระบายน้ าหมดทั้งบริเวณระบายเฉพาะแห่งที่แฉะเท่านั้น 
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ภาพที่ 2.13 ระบบการระบายน้ าในที่แฉะ 
 

ระบบก้างปลาเหมาะส าหรับใช้กับบริเวณที่เป็นที่ลาดเว้าซึ่งที่ลาดเข้ามาทั้ง
สองทิศทางระบบนี้ไม่ควรทามุมเกิน 45 องศา ระบบก้างปลาเหมาะส าหรับใช้กับบริเวณที่เป็นที่ลาดเว้าซึ่ง
ที่ลาดลาดเขา้มาท้ังสองทิศทางระบบนี้ไม่ควรท ามุมเกิน 45 องศา 

 

 

ภาพที่ 2.14 ระบบระบายน้ าแบบก้างปลา 
 

ระบบตารางใช้เมื่อท่อย่อยมาสู่ท่อเมนได้ด้านเดียวการเชื่อมต่อจะเป็นมุม 90 องศา
หรือน้อยกว่า 

 
ภาพที่ 2.15 ระบบตาราง 
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 ตัวดัก (Interceptor) ใช้ดักน้ าใต้ดินเฉพาะจุดในจุดใดจุดหนึ่งที่น้ าจะมาขังแฉะ 
 

 

ภาพที่ 2.16 ระบบตัวดัก 
 
 สรุป การระบายน้ ามีรูปแบบของการระบายน้ าอยู่ 4 ระบบซึ่งได้แก่การระบายน้ าผิวดินการ
ระบายน้ าบนพ้ืนที่ราบการระบายน้ าฝังใต้ดินการระบายน้ าใต้ดินการระบายน้ าทั้ง 4 ระบบนี้ก็จะมี
ลักษณะการท างานที่แตกต่างกันไปโดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ ต้องค านึงถึงลักษณะของพ้ืนที่ 
ปัญหาของพ้ืนที่และซ่ึงการวิเคราะห์พื้นที่จะมีผลต่อการเลือกใช้การระบายน้ าได้ 

2.11.3 ที่จอดรถ 
คือบริเวณท่ีจอดรถถนนนับเป็นส่วนการใช้ ที่ดินที่ส าคัญท่ีสุดอย่างยิ่ง ในการจัดบริเวณ

ที่จอดรถการออกแบบต้องค านึงถึงขนาดถึงยานพาหนะ ความกว้าง ความยาว และรัศมีวงเลี้ยงของรถ
ชนิดต่างๆ และจัดพื้นท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ในการจัดที่จอดรถควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

2.11.3.1 ขนาดของที่จอดรถคิดเป็นตารางเมตรและระยะกว้างยาวที่ต้องการ 
2.11.3.2 มุมที่รถจะจอดควรเป็นเท่าใด 90 องศา 60 องศา หรือ 45 องศา 
2.11.3.3 ทิศทางการแล่นของรถไปยังจุดต่างๆของบริเวณ 
2.11.3.4 ประเภทของที่จอดรถ ผู้ขับรถเองหรือมีคนไปจอดให ้
2.11.3.5 ความกว้างของช่องจอด 2.40 เมตร 2.70 เมตร 2.85 เมตร หรือ 3.00เมตร 

รูปลักษณะการสัญจรภายในบริ เวณที่จอดรถทั้งของรถเองและของคนเดินจุด
ทางเข้าออกท่ีเหมาะสมที่มีการตัดกันน้อยที่สุด 

1) จอด 90 องศา 20.50 ตารางเมตร/คัน 

 
ภาพที่ 2.17 ที่จอดรถแบบ 90 องศา 
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2) จอด 30 องศา 29.50 ตารางเมตร/คัน 

 
ภาพที่ 2.18 ที่จอดรถแบบ 30 องศา 
 

3) จอด 60 องศา 27.05 ตารางเมตร/คัน 

 
ภาพที่ 2.19 ที่จอดรถแบบ 60 องศา 
 

4) จอด 45 องศา 27.15 ตารางเมตร/คัน 

 

ภาพที่ 2.20 ที่จอดรถแบบ 45 องศา 
 

สรุป ที่จอดรถเป็นพื้นที่ท่ีใช้รองรับยานพาหนะของผู้ที่มาเข้าใช้พ้ืนที่โครงการโดยที่จอดรถก็
จะมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งขนาด มุม ทิศทาง ซึ่งการที่จะเลือกใช้รูปแบบที่จอดรถแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับ
ขนาดของพ้ืนที่ ชนิดของรถที่จะจอด และการสัญจรภายในพ้ืนที่ 
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2.11.4 ป้าย 
หน้าที่หลักของป้าย คือ การสื่อสารข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นเรื่องราวเป็นป้ายชี้

ทาง ป้ายบอกกฎเกณฑ์หรืออ่ืนๆ ที่คนใช้บริเวณหรือสัญจรไปมาควรรู้เพ่ือความเป็นระเบียบและความชัด
แจ้งในการสื่อสาร และการให้ข้อมูล 

ป้ายที่ดีควรมีความชัดเจน เพ่ือความสะดวกสบายของผู้ใช้อยู่ในระดับสายตา หรือระดับ 
เหนือศีรษะมนุษย์ ป้ายควรมีความสูง 1.00 - 1.20 เมตร จาก พ้ืนถึงระดับขอบล่างของป้ายต าแหน่งของ
ป้ายควรจัดระยะและระเบียบ ไม่ให้กีดขวางทางสัญจรเป็นอุปสรรคต่อผู้ผ่านไปมา 

 

2.12  กรณีศึกษา 
      2.12.1 การศึกษาพ้ืนที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จากการพิจารณากรณีศึกษาเพ่ือด าเนินการโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตนสวนป่านาบุญ 3 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยพิจารณา
กรีศึกษาจากโครงการ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื่องจากสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นสวนสมุนไพรเหมือนกันและมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้ผู้เข้าไปใช้บริการได้ศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรไทย มีการวางผังและจัดองค์ประกอบที่น่าสนใจจึงน าสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นกรณีศึกษาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในโครงการออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์ สวนป่านาบุญ 3 เพราะสามารถจัดรูปแบบและองค์ประกอบของสวนสมุนไพรได้เป็นอย่างดี 

   2.12.1.1 ประวัติความเป็นมา บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าสวนสมุนไพรขึ้นเป็น
แห่งแรกของประเทศไทย ณ บริเวณศูนย์บ ารุงรักษาและบ้านพักพนักงาน ต าบลมาบข่า กิ่งอ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อปี พ.ศ.2527 - 2528  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของชาติให้เกิด
ประโยชน์ โดยมีการรวบรวมสมุนไพรพันธุ์ต่างๆ ที่แพทย์แผนโบราณเคยใช้ได้ผลมาปลูกไว้ให้ได้มากที่สุด
และได้น้อมเกล้าฯ ถวายสวนสมุนไพรแห่งนี้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือทรง
ใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามว่า สวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรนานาชนิดแล้วยังเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรบางประเภทเพ่ือการ
ทดลองค้นคว้าของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชนชาวระยอง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
มากกว่า 20 ปี 
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2.12.1.2 การเข้าถึงโครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เส้นทางสายมอเตอร์เวย์ จนสิ้นสุดระยะทางที่จังหวัดชลบุรี 
จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 36  กระทั่งมาถึงแยกมาบข่าให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 800 
เมตร สวนสมุนไพรจะอยู่ขวามือ 

 

 
ภาพที่ 2.21  แผนที่การเข้าถึง 
ที่มา : https://www.thaiticketmajor.com 
 

 
ภาพที่ 2.22 ผังบริเวณสวนสมุนไพร 
ที่มา : https://chm-thai.onep.go.th 
 

2.12.1.3 จากภาพจะเป็นผังบริเวณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จะเห็นได้ว่ามีการจัดสวนสมุนไพรที่แบ่งเป็นหมวดหมู่น่าสนใจ และมีความ
หลากหลายทางสมุนไพร 

 

 

 

https://www.thaiticketmajor.com/
https://chm-thai.onep.go.th/
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ภาพที่ 2.23 ศูนย์การเรียนรู้เรื่องสมุนไพร    
ที่มา : https://www.pharmacy.su.ac.th 
 

 

ภาพที่ 2.24 ศูนย์การเรียนรู้เรื่องสมุนไพร 
ที่มา : https://www.pharmacy.su.ac.th 
 

 

ภาพที่ 2.25 ศูนย์การเรียนรู้เรื่องสมุนไพร 
ที่มา : https://www.pharmacy.su.ac.th 
 

2.12.1.4 จากภาพคือความน่าสนใจของ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี คือ การมีห้องให้บริการเกี่ยวกับความรู้ เรื่องสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
ให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ 

 

https://www.pharmacy.su.ac.th/
https://www.pharmacy.su.ac.th/
https://www.pharmacy.su.ac.th/
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ภาพที่ 2.26 สวนสมุนไพร 
ที่มา : http://www.pharmacy.su.ac.th 
 

 
ภาพที่ 2.27 ป้ายบอกชื่อสมุนไพร 
ที่มา : https://www.pharmacy.su.ac.th 
 

 

ภาพที่ 2.28 ทางเดินที่ปกคลุมด้วยพืชไม้เลื้อย   
ที่มา : https://www.pharmacy.su.ac.th 
 

http://www.pharmacy.su.ac.th/
https://www.pharmacy.su.ac.th/
https://www.pharmacy.su.ac.th/
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ภาพที่ 2.29 แผนผังสวนสมุนไพร 
ที่มา : https://www.pharmacy.su.ac.th 
 

2.12.1.5 จากภาพคือการจัดองค์ประกอบของสวนสมุนไพรมีการแบ่งหมวดหมู่
ของสมุนไพรอย่างชัดเจน ช่วยให้คนที่เข้ามาใช้บริการเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการศึกษาและเยี่ยมชมสวน
สมุนไพร 
            2.12.2 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  
                    ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 140 ไร่ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ในระยะแรกของการด าเนินการ ใช้ชื่อว่า โครงการปลูกสวนสมุนไพรโดยด าริของ
ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในระยะนั้น ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2524 และ
ศาสตราจารย์พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์เป็นผู้วางรากฐาน และรูปแบบ
ภูมิสถาปัตย์ ปัจจุบันอุทยานธรรมชาติฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรชั้นน าของภูมิภาค อนุรักษ์ วิจัย 
และพัฒนาเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ ทั้งนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิ ยังเป็นแหล่งรวมพันธุ์สมุนไพรและเภสัช
กรรมแผนไทย ซึ่งน าไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยรวมพันธุ์สมุนไพรที่ปรากฏในต ารายา
ไว้มากกว่า 600 ชนิด 

 
ภาพที่ 2.30 แผนผังสีรีรุกขชาติ 
ที่มา : https://www.thairath.co.th 
 

https://www.pharmacy.su.ac.th/
https://www.thairath.co.th/content/894950
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ภาพที่ 2.31 ทางเดินสวนสีรีรุกขชาติ 
ที่มา : https://www.thairath.co.th 
 

 
ภาพที่ 2.32 กลุ่มพืชสมุนไพรสวนสีรีรุกชาติ 
ที่มา : https://www.thairath.co.th 
 

การจัดองค์ประกอบของสวนสมุนไพรและทางเดินภายในสวนสีรีรุกขชาติช่วยให้คนที่เข้ามา
ใช้บริการเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการศึกษาและเยี่ยมชมสวนสมุนไพร 

2.12.3 ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อ าเภอดอนตาล  
จงัหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เป็นศูนย์หลักในการเริ่มเผยแพร่
องค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม (ยา 9 เม็ด) เริ่มเปิดท ากิจกรรมอบรมผู้มาเข้าค่ายในการดูแล
สุขภาพ ตั้งแต่ปลายปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้รับบริจาคท่ีดิน จากครอบครัวมีทรัพย์ โดยมีคุณแม่ครั่ง มี
ทรัพย์พร้อมบุตรธิดา มีผู้น าศูนย์ คือ นายใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 
 

https://www.thairath.co.th/content/894950
https://www.thairath.co.th/content/894950
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ภาพที่ 2.33 รวมกลุ่มท ากิจกรรมและการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=abf2jx_Ek9A 
 

 
ภาพที่ 2.34 การพอกสมุนไพรดับพิษภายในร่างกาย 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=abf2jx_Ek9A 
 

 
 

ภาพที่ 2.35 การกัวซารีดพิษร้อนออกจากร่างกาย 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=abf2jx_Ek9A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=abf2jx_Ek9A
https://www.youtube.com/watch?v=abf2jx_Ek9A
https://www.youtube.com/watch?v=abf2jx_Ek9A
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ภาพที่ 2.36  การต้มสมุนไพรสรรพคุณร้อน-เย็น 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=abf2jx_Ek9A 
 

 
ภาพที่ 2.37  การแช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพร 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=abf2jx_Ek9A 
 

 
ภาพที่ 2.38 การเก็บพืชผักสมุนไพรไปประกอบอาหาร 
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/274562 
 

https://www.youtube.com/watch?v=abf2jx_Ek9A
https://www.youtube.com/watch?v=abf2jx_Ek9A
https://www.gotoknow.org/posts/274562
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จากการศึกษากรณีศึกษาสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดระยอง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จังหวัดนครปฐม และกรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึง
ตน สวนป่านาบุญ  จังหวัดมุกดาหาร เป็นโครงการสวนสมุนไพรที่เปิดให้สามารถเข้าใช้บริการได้ เป็น
แหล่งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยโดยภายในโครงการมีการเน้นพืชสมุนไพรเป็นส าคัญ มีการออกแบบภูมิ
ทัศน์และมีการวางผังและจัดองค์ประกอบที่น่าสนใจสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจังหวัด
ระยอง โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ จังหวัด
มุกดาหาร มาเป็นแนวทางในการศึกษาและใช้ประโยชน์ในด้านการออกแบบและเลือกใช้สมุนไพร
นอกจากนี้ยังศึกษาแพทย์แผนโบราณเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้พืชสมุนไพรให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด มีพ้ืนที่ร่มเงามีทางสัญจรแนวทางเดินเป็นพ้ืนที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมเพ่ือสอดคล้องกับโครงการ
ออกแบบปรับปรุงศูนย์สุขภาพพ่ึงตนสวนป่านาบุญ 3  
 
 
 
 
  



บทท่ี 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
การออกแบบพ้ืนที่โครงการมีความจ าเป็นอย่างมากในการศึกษาวิเคราะห์พ้ืนที่ข้อมูล เพ่ือน ามา

วิเคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบและแก้ปัญหาให้ตรงตามแนวคิดที่วางไว้และตรงตามความต้องการ
ของเจ้าของโครงการ ซึ่งจะช่วยท าให้ทราบถึงผลกระทบต่างๆ ที่มีผลกับโครงการเพ่ือปรับใช้ในการ
ออกแบบปรับปรุงจากการศึกษาข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดปทุมธานี 
 

3.1.1.1 ประวัติความเป็นมา 
       จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาคือเมื่อ พ.ศ. 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัว
มอญเมืองเมาะตะมะอพยพหนีภัยจากศึกพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพ
ทวาราวดีศรีอยุธยาซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญ
เหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ บ้านสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี
ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก็ได้มีการอพยพ
ชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า มอญใหญ่ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรด

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดปทุมธานี
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2202
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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เกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกันจากชุมชนขนาดเล็กบ้านสาม
โคกจึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรด
เกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคกเป็น เมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ค าว่า จังหวัด แทน เมือง และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อใหม่จาก ประทุม
ธานี เป็น ปทุมธานีกลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการ
ปกครองเป็น 7 อ าเภอดังเช่นปัจจุบัน 

3.1.1.2 ที่ตั้งจังหวัดปทุมธานี 
 จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 100 องศา
ตะวันออกอยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตรมีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร 
 3.1.1.3 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือติด กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 
 ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2358
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3  
แสดง : ที่ตั้งจังหวัดปทุมธานี ภาพที่ 3.2 

สัญลักษณ์ : 
 
 
   การเชื่อมโยงขอบเขต 
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 3.1.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ าโดยมีแม่น้ า
เจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคกท าให้พ้ืนที่ของจังหวัด
ปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่
พ้ืนที่ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคกกับฝั่งตะวันออกของ
จังหวัดหรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พื้นที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลอง
หลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกาและบางส่วนของอ าเภอสามโคก โดยปกติระดับน้ าเจ้าพระยาในฤดู
ฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตรซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยาเป็นบริเวณกว่าง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาส าหรับพื้นที่
ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้นเนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมาก
สามารถควบคุมปริมาณน้ าได้ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า (ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการบริหารและงาน
ปกครอง, 2557) 
 3.1.1.5 สภาพดินโดยทั่วไป พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ลาบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด
สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดจัดมี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะของดินภายในจังหวัดสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดินนาดี มีพื้นท่ีประมาณ ร้อยละ 3 กลุ่มดินนาที่มีสภาพเป็นกรดจัดมีพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ 70 % เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวท าให้การระบายน้ าไม่ดีและการไหล่บ่าของน้ า
บนผิวดินช้าซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้ไม่เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่และการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ าซึ่งต้องมีการ
ปรับปรุงโดยการใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตขึ้น 

3.1.1.6 แหล่งน้ า แหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดปทุมธานีนอกจากแม่น้ าเจ้าพระยาแล้วยังมี
ระบบคลองส่งน้ าชลประทานและคลองธรรมชาติ เช่น คลองควาย คลองเชียงรากน้อย คลองบางเตย 
คลองบางโพธิ์ คลองแม่น้ าอ้อม คลองบางหลวง คลองหกวา คลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองระพีพัฒน์ 
เป็นต้น ซึ่งรับน้ าจากแม่น้ าป่าสักเขื่อนพระรามหกนอกจากแหล่งน้ าต่างๆแล้ว จังหวัดปทุมธานี ยังเป็นจุด
สูบน้ าดิบจากแม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ือน าน้ าดิบมาผลิตน้ าประปาให้บริการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่ง
ตะวันออกโดยมีสถานีสูบน้ าบริเวณตอนล่างของปากคลองอ้อม ต าบลบ้านกระแซง อ าเภอเมืองปทุมธานี 
เพ่ือส่งน้ าตามคลองส่งน้ าดิบไปยังโรงกรองน้ าที่บางเขนและสวนเสนเพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมของ
คุณภาพน้ าที่จะน ามาผลิตเป็นประปา 
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3.2 ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ 
 3.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่ 

3.2.1.1 ที่ตั้งโครงการ 
          ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3 ตั้งอยู่เลขท่ี 3 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ หรือ 8,000 ตารางเมตร พ้ืนที่ในอาคารทั้งหมดรวม 2,014 ตาราง
เมตร และพ้ืนที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 5,986 ตารางเมตร 
             3.2.1.2 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 

ทิศใต้  ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 

ทิศตะวันออก ติดกับถนนเลียบคลองสาม 

ทิศตะวันตก ติดกับถนนทางสัญจรส่วนบุคคล 

 
 

ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่โดยรอบโครงการ 
ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
ทิศเหนือ ติดกับ พ้ืนที่ รกร้างส่ งผลกระทบต่อ
โครงการในเรื่องสัตว์ เช่น หนู หรือสัตว์มีพิษอ่ืนๆ ที่
สามารถเข้ามาในโครงการได ้
 
 
 
 
 
ทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่รกร้างส่งผลกระทบต่อโครงการ
ในเรื่องสัตว์ เช่น หนู หรือสัตว์มีพิษอ่ืนๆ ที่สามารถ
เข้ามาในโครงการได้ 
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ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่โดยรอบโครงการ (ต่อ) 
ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
ทิศตะวันออก ติดกับถนนเลียบคลองสาม ส่งผล
กระทบต่อโครงการในเรื่อง ฝุ่นละอองและ เสียง
รบกวน 
 
 
 
 
ทิศตะวันตก ติดกับถนนเลียบคลองสาม ส่งผล
กระทบต่อโครงการในเรื่อง ฝุ่นละอองและ เสียง
รบกวน 
 

 
 3.2.2 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 

ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3 ตั้งอยู่เลขท่ี 3 ต าบลคลองสาม อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถเข้าถึงพ้ืนที่โครงการได้หลายทาง ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 

3.2.2.1 การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
1) เส้นทางจาก ถนนต่างระดับคลองหลวงตลาดบางขันธ์ผ่านที่ว่าการอ าเภอ

คลองหลวง และวัดธรรมกายประตู 1 จะพบสะพานข้ามคลอง 3 เลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบคลองสาม 3.5 
กิโลเมตร มุ่งหน้าผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม และวัดกลางคลองสาม จะพบสะพานข้ามคลอง
สีเขียวมีป้ายโครงการสวนป่านาบุญ 3  

2) เส้นทางจากปากคลองสามฝั่งถนนรังสิต - นครนายก ตรงตามถนนเลียบ
คลองสาม 12 กิโลเมตร ตัดผ่านถนนต่างระดับคลองหลวงตลาดบางขันธ์ ผ่านองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองสามและวัดกลางคลองสามจะพบสะพานข้ามคลองสีเขียวป้ายโครงการสวนป่านาบุญ 3  

3) เส้นทางจากอ าเภอวังน้อยลงทางลงถนนคลองหลวง กลับรถข้ามสะพาน 
และตรงไป 4 กิโลเมตร. ดูป้ายคลองสาม กลับรถใต้สะพานหรือตรงไปกลับรถแยกไฟแดงวัดธรรมกาย  
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4) เส้นทางมาจากเขตมีนบุรี, บางนา ลงทางลงคลองหลวงแยกซ้ายตรงมา 4 
กิโลเมตร. หรือใช้ทางด่วนขั้น 2 ลงทางลง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ขับตรงไปข้ามทางต่าง
ระดับคลองหลวงผ่านแมคโคร วัดธรรมกาย ตรงไปสังเกตปั้มคาลเทกซ์ประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้ายก่อน
สะพานข้ามคลองสาม ตรงไป 2 กิโลเมตร สังเกตวัดกลางคลองสาม สะพานสีเขียวเลี้ยวขวาข้ามคลองมี
ป้ายสวนป่านาบุญ 3 

3.2.2.2 โดยรถโดยสารประจ าทาง สายต่างๆดังนี้ 
1) สาย  338 รังสิต หนองเสือ  
2) สาย 1008 รังสิต หนองเสือ(รถปรับอากาศ) 

3.2.2.3 โดยรถรับจ้าง ดังนี้ 
1) รถยนต์สองแถวรับจ้าง ปากทางคลองสาม 
2) รถจักรยานยนต์รับจ้างปากทางคลองสาม 

ระยะทางอีกประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร สามารถเข้าถึงพ้ืนที่โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 3  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3 
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.3 

สัญลักษณ์ : 
ขอบเขตพ้ืนที่ 
รถประจ าทาง 
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
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 3.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ   
พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย จาก

การศึกษาลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดปทุมธานีในปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558      
3.2.3.1 ลมประจ าฤดู และความเร็วลม (ดังแผนภูมิที่ 3.1)     

1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ซ่ึงจะพัดพา
ความแห้งแล้ง และ ความหนาวเย็นมาสู่พื้นท่ีโครงการ เริ่มตั้งแต่  เดือนพฤศจิกายน - มกราคม     

2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมที่พัดความชุ่มชื้นและท าให้ฝนตกเนื่องจาก
เป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามนั เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม     

3) ลมใต้(ลมประจ าถิ่น)เป็นลมที่พัดพาความร้อนจากทางทิศใต้ ต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ - เมษายน  ความเร็วลมเฉลี่ยจากเดือนมกราคม - เดือนธันวาคมคือ 8.76 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม คือ 13 กิโลเมตร/ชั่วโมงความเร็วลมต่ าสุดในช่วงเดือนมกราคม 
คือ 5.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ท าให้มีผลกระทบต่อโครงการแรงลมที่พัดผ่านถนนหน้าโครงการจะมีฝุ่น
ละอองเข้ามาในโครงการได้และพรรณไม้ที่ต้านทานแรงลมพอไหว ดังนั้น จึงควรเลือกพรรณไม้ที่ต้านทาน
แรงลมและป้องกันฝุ่นละอองได้ 

 

แผนภูมิที่ 3.1 ความเร็วลมเฉลี่ยปี   พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558      
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวิทยา (2558)    
 

3.2.3.2 อุณหภูมิเฉลี่ย พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558 อุณหภูมิเฉลี่ยจากเดือนมกราคม – เดือน
ธันวาคม คือ 29.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ าสุด
ในเดือนมกราคม เฉลี่ย 21.02 องศาเซลเซียส ดังนั้น การเลือกพืชพรรณที่มาใช้ในโครงการควรค านึงถึงการ
เจริญเติบโตในอุณหภูมิที่สูงและทนต่ออุณหภูมิที่ต่ าของจังหวัดปทุมธานีได้ 
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แผนภูมิที่ 3.2 อุณหภูมิเฉลี่ยปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558  
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวิทยา (2558)    
 

3.2.3.3 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558       
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยจากเดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 74.3% ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนตุลาคม คือ 
97.5% ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ คือ 49.5% ดังนั้นควรค านึงการให้น้ า
แก่พืชพรรณ ถ้าค่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าที่ต่ ามากอาจจะเกิดเชื้อราและโรคพืชอ่ืนๆ ได้ถ้าค่าความชื้น
สัมพัทธ์มีค่าที่สูงมากควรมีการปลูกพืชพรรณเพ่ือลดความชื้นสัมพัทธ์ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558  
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) 
 

3.2.3.4  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเดือนมกราคม - เดือน
ธันวาคมคือ 104.9 มิลลิเมตรปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายนคือ 352.42 มิลลิเมตร ปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนธันวาคมคือ 0.54 มิลลิเมตรดังนั้น สภาพพ้ืนที่ของโครงการ และข้อมูลปริมาณ
น้ าฝนควรค านึงถึงการเลือกพรรณไม้ที่ทนต่อการท่วมขังเพราะมีปริมาณน้ าฝนที่มาก 
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แผนภูมิที่ 3.4 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558  
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3 
แสดง : สภาพภูมิอากาศ ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ์ : 
แสงแดด                โซนรับแสงแดดจัด 
 
 

ลมหนาว                  โซนรบัแสงแดดอ่อน 
 
ลมร้อน 
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ตารางที ่3.2 การใช้พื้นท่ีและความสัมพันธ์ของที่เดิมภายในโครงการ 
Zone A  เวลา ลักษณะกิจกรรม กลุ่มผู้ใช้ ปัญหา 

ลานอเนกประสงค์ 
ห้องบรรยาย 
 
 
 
ป้ายหน้าศูนย์สวน
ป่านาบุญ 3  
 
 
 

03.30 - 04.00 น. 
 
 
 
 
06.00 - 07.00 น. 

สวดมนต์ท าวัตร
เช้า ฝึกโยคะกดจุด
ลมปราณ ฝึกสมาธิ 
 
 
รับฟังการบรรยาย
การท าสมาธิ ของ
ผู้เข้าร่วมค่ายแพทย์
วิถีธรรม 
 

ผู้ ที่ เข้ าร่ วมค่ าย
แพทย์วิถีธรรมกลุ่ม
อาสาภายในค่าย 

ไม่มีแนวชายคาที่
มากพอส าหรับกัน
ฝน 
 
 
พ้ืนที่มีวัชพืชเกิดขึ้น
มากอาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์สัตว์ 

Zone B     
โรงครัว 

 
 
 

โรงยา 
 
 

10.00 - 12.00 น. 
 
 

 
13.00 - 15.00 น. 

ท า อ า ห า ร แ ล ะ
รับประทานอาหาร 
 
 
ท าการผสมสมุนไพร
และท าการหมักปุ๋ย
ไว้ใช้เอง 
 

ผู้ ที่ เข้ าร่ วมค่ าย
แพทย์วิถีธรรมกลุ่ม 
อาสาภายในค่าย 
 

เป็นที่เปิดโล่งและ
ไม่มีระบบระบาย
น้ า 
 
อับชื้นแสงแดดไม่
ส าม ารถผ่ าน ได้
สามารถเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์สัตว์ 

Zone C     
ห้องน้ า/ซักล้าง 

 
บ่อเกรอะ 

08.00 – 10.00 น. 
 

การซักล้างตากผ้า 
 
ท าการใส่จุลินทรีย์
ในการบ าบัดภายใน
บ่อเกรอะเพ่ือที่จะ
ท าเป็นปุ๋ยหมัก 

ผู้ ที่ เข้ า ร่ ว ม ค่ า ย
แ พ ท ย์ วิ ถี ธ ร ร ม
กลุ่มอาสาภายใน
ค่าย 

ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานมีปัญหาส่ง
ก ลิ่ น เห ม็ น ไม่ มี
ระบบระบายน้ าเกิด
น้ าท่วมขัง 
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ตารางท่ี 3.3 สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง 
รูปแบบ ลักษณะสิ่งก่อสร้าง 

 

อาคารท ากิจกรรมภายในโครงการ ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกในส่วนของกิจกรรมนี้มีการใช้งาน
จากผู้เข้าอบรมอยู่บ่อยครั้งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่
ไม่นาน จึงไม่มีปัญหาการช ารุดทรุดโทรมของอาคาร  
 

  
ห้องให้บริการและจ าหน่ายสินค้า ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันออกอยู่ใกล้เคียงกับอาคารท ากิจกรรมเป็น
ห้องส าหรับเจ้าหน้าที่ ให้บริการในโครงการ สภาพ
ภายนอกมีการน าของที่ไม่ใช้หรือของที่เหลือใช้วางไว้
อย่างไม่เป็นระเบียบ เสียงต่อการเป็นที่อาศัยของสัตว์
อันตราย สภาพห้องมีความเก่าและช ารุดเป็นบางจุด 
 

  
 
 
 
โรงครัวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโครงการซึ่งผู้เข้ามา
ใช้คือเจ้าหน้าที่บริการ และผู้เข้าอบรม ภายในโรงครัว
มีสภาพเก่า และมีการวางของเหลือใช้ไว้อย่างไม่เป็น
ระเบียบ โรงครัวจะอยู่ติดกับบริเวณหลังโครงการเป็น
พ้ืนที่รกร้าง เสี่ยงต่อการมีสัตว์อันตารายเข้ามาอาศัย 
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รูปแบบ ลักษณะสิ่งก่อสร้าง 
 

 
 

 
อาคารท ากิจกรรมและนันทนาการตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกอยู่ใครเคียงกับอาคารกิจกรรมเก่า เป็น
อาคารที่ใช้จัดกิจกรรมและนันทนาการแก่ผู้ เข้ามา
อบรม เป็นอาคารที่ก่อสร้างเสร็จได้ไม่นาน จึงไม่มี
ปัญหาการช ารุดของอาคาร 
 

 
 

 
โรงยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นที่ส าหรับเจ้าหน้าใช้
เก็ บ อุป กรณ์ ต่ า งๆ  เช่ น  ปุ๋ ย  เมล็ ด พื ชพ รรณ   
จุ ลิ นท รี ย์ ใช้ ท าปุ๋ ยห มั ก  จอบ  เสี ยม  เป็ น ต้ น
ผู้ใช้บริการโรงยาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ให้บริการใน
โครงการ สภาพบริเวณโดยรอบจะรกร้างพอสมควร
เพราะยังไม่มีการจัดการวัชพืช 
 

 

 
 ป้ายโครงการ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกบริเวณ
ทางเข้าโครงการ สภาพรอบป้ายโครงการยังไม่มีการ
จัดการ และยังมีวัชพืชอยู่เป็นจ านวนมาก 
 

 

ตารางท่ี 3.3 สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง (ต่อ)  
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ตารางท่ี 3.3 สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง (ต่อ) 
รูปแบบ       ลักษณะสิ่งก่อสร้าง 

 

 

 
 
   ห้องน้ า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สภาพ
ห้องน้ ามีความเก่าและไม่สะอาด และมีการท าราว
ตากผ้าเอง และบริเวณรอบห้องน้ าเป็นที่รกร้างท า
ให้เสี่ยงเป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษ 

 
 

 
 
 แผ่นทางเท้าลายหิน ขนาด 40X80 ซม. 
 
 

 
 
 
 

 
บล็อคปลูกต้นไม้  ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันตกหน้า
ทางเข้าโครงการ เป็นการจัดท าขึ้นมาเองโดย
เจ้าหน้าที่ในโครงการ โดยการหล่ออิฐเองแล้วน้ า
มาก่อเป็นบล็อคปลูกต้นไม้ 
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ตารางท่ี 3.3 สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง (ต่อ) 
รูปแบบ ลักษณะสิ่งก่อสร้าง 

 

 
บ้านพักอาจารย์มีพ้ืนที่ 100 ตร.ม. ตั้งอยู่ทิศตะวัน 
ออกเฉียงใต้อยู่ติดกับป้ายหน้าศูนย์สวนป่านาบุญ 

 
3.3 พืชพรรณเดิม 
ลักษณะพืชพรรณเดิมในพ้ืนที่โครงการโซนในส่วนของโซนที่ A,B,C พืชพรรณที่พบในพ้ืนที่ เป็นป่าต้น
กระถินณรงค์ปลุกคลุมพ้ืนที่ จากการศึกษาข้อมูลของโครงการพบว่าภายในพ้ืนที่โครงการต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนไม้บางชนิดและเพ่ิมพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาในบางพ้ืนที่ที่มีอยู่ภายในโครงการให้เหมาะกับกิจกรรม
ที่จะเกิดข้ึนใหม่ภายในพ้ืนที่โครงการ  
 3.3.1 ลักษณะพืชพรรณ 
 
ตารางท่ี 3.4 ลักษณะพืชพรรณเดิม 

พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณ ประเภทพืชพรรณ 
กระถินณรงค์ 

 
 

ไม้ขนาดกลางสูง 15 - 25 เมตร
มีก่ิงก้านสาขามาก มีใบขนาด
เล็ก มีดอกสีเหลือง  

ไม้ยืนต้น 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3  
แสดง : แปลนพืชพรรณเดิม ภาพที่ 3.5 

สัญลักษณ์ : 
 
 ต้นกระถินณรงค์ 

 
 
 

 
 
 
 
  



  

56 
 

3.3.2 ลักษณะโครงสร้างชุดดิน 
 จากการศึกษาโครงสร้างชุดดิน จากกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณอ์ าเภอคลองหลวง 
 

 

 

 
 
ภาพที่3.6 ชุดดินธัญบุรี (Thanya Buri : Tan) 
ที่มา : https://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Tan.htm 
 

ลักษณะกลุ่มชุดดินที่ 11การจ าแนกดิน Very-fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic 
Sulfic Endoaqueptsการก าเนิด ตะกอนน้ าทะเลผสมกับตะกอนน้ าพาและมีอิทธิพลของน้ าทะเลในบางช่วง
ของรอบปีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบมีความลาดชัน 0 - 1% การระบายน้ าเลวการไหลบ่า
ของน้ าบนผิวดินช้าสภาพซึมผ่านได้ของน้ าช้าพืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ท า
นาหว่านการแพร่กระจาย บริเวณที่ราบน้ าทะเลเคยท่วมถึงหรือที่ราบลุ่มแม่น้ าที่ขึ้นมาจากที่ราบน้ าทะเล
ท่วมถึงในเขตที่ราบภาคกลางการจัดเรียงชั้นดิน Apg - Bg - Bjg - BCg - Cg ลักษณะและสมบัติดิน เป็น
ดินลึก ดินบน เป็นดินเหนียวสีด ามีจุดประสีน้ าตาลแก่และสีแดงปนเหลืองในฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหง
เป็นร่องกว้างและลึกปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก(pH 4.0 - 5.0) ดินบนตอนล่างมีสี
น้ าตาลปนเทาหรือสีเทาปนน้ าตาลมีจุดประสีเหลืองปนน้ าตาลและเหลืองปนแดงที่ระดับความลึกตั้งแต่ 
50 - 100 เซนติเมตร จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวและพบรอยไถลและหน้าอัดมันปฏิกิริยาดินเป็นกรด
รุนแรงมากที่สุดถึงกรดรุนแรงมาก (pH 3.5 - 4.0) ดินล่างตอนล่างที่ลึกลงไปพบลักษณะของดินเลนสีเทา
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

https://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Tan.htm
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ตารางท่ี 3.5 ค่าอินทรีย์วัตถุในดิน 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

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

 
จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการนั้นพบว่าดินเป็นกรดจัดมาก ธาตุอาหารพืชบางชนิดถูกตรึงไว้ และ

บางชนิดจะละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช จึงต้องปรับสภาพกรดของดินให้ลดลง เช่นการใส่
ปูนมาร์ลแล้วไถคลุกเคล้ากันเพ่ือเพ่ิมแร่ธาตุให้กับดินพื้นที่ที่มีการปลูกควรปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์หรือปุ๋ยเคมี ควบคู่กันเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทั้งทางกายภาพ และทางเคมีของดินให้ดีขึ้นเพ่ือการ
ปลูกพืชต่างๆ ในโครงการ 

3.3.3 ลักษณะการสัญจรภายในโครงการ 
ทางเข้าพ้ืนที่โครงการมีทั้งหมดทางเดียว เป็นทางที่รถเข้าได้และส าหรับคนเดินทางเท้าทางเข้าด้านทิศ
ตะวันออกติดกับถนนรอบโครงการลักษณะทางเข้าเป็นถนนคอนกรีตแต่ในส่วนพ้ืนที่ภายในโครงการยังไม่
มีการจัดวางระบบการสัญจรจึงต้องมีการออกแบบและก าหนดทางเดินภายในพ้ืนที่โครงการ 
 

 
ภาพที่ 3.7 ทางเข้าทิศตะวันออก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3  
แสดง : ผังสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ภาพที่ 3.8 

สัญลักษณ์ : 
                    เสาไฟฟ้า 
 
  
         แท้งน้ า 
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3.3.4 ลักษณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
        3.3.4.1 ไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการมีระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามแนว ถนนโดย

การติดตั้งเป็นโคมไฟเฉพาะริมถนนภายในพ้ืนที่โครงการไม่มีโคมไฟที่ให้ความสว่าง 

 

 

 

ภาพที่ 3.9 ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามแนวถนนติดตั้งเป็นโคมไฟเฉพาะริมถนน 
 

3.3.4.2 ระบบประปาในพ้ืนที่โครงการไม่มีเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานมาทาง
โครงการมีการใช้น้ าบาดาลจากโครงการหมู่บ้านและสูบน้ ามาจากบ่อน้ าเพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในพ้ืนที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.10 ระบบประปาท่ีใช้ในพื้นที่โครงการ 
 
                   3.3.4.3 การระบายน้ าท่อระบายน้ าจะระบายน้ าออกไปทางฝั่งทิศตะวันตกอยู่ติดกับฝั่ง
ถนนเลียบคลองสามในพ้ืนที่ใช้บ่อเกรอะในการระบายน้ าลงสู่ดิน 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.11 ระบบระบายน้ า 
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ดังนั้น ภายในพ้ืนที่ควรมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในระดับต่างๆ เพ่ือ อ านวยความสะดวก
แก่ผู้เข้ามาใช้บริการภายในพ้ืนที่และติดตั้งระบบน้ าประปาเพ่ือเป็นสิ่งอ านวยความสะดวก อีกทั้งควรจะมีการ
ติดตั้งระบบระบายน้ าภายในพื้นที่โดยใช้ท่อซีเมนต์ฝังไว้ในพื้นที่บริเวณเพ่ือเป็นตัวรองรับน้ าจากพ้ืนที่เพ่ือ
ส่งออกไปยังท่อระบายน้ าสาธารณะ 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3  
แสดง : ทัศนียภาพมุมมอง ภาพที่ 3.12 

มุมมองทิศเหนือ มองเห็นสิ่งปลูกสร้าง ศาลา ห้องน้ าชายพ้ืนที่รกร้าง 
มุมมองทิศตะวันออก มองเห็นป้ายประจ าศูนย์สวนป่านาบุญ 
มุมมองทิศใต้ มองเห็นพ้ืนทีแ่นวซักล้างห้องน้ าหญิงและแท้งเก็บน้ า 
มุมมองทิศตะวันตก มองเห็นแปลงพืชสวนโรงครัวและโรงเตาเผาถ่าน 
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3.4 ลักษณะทางด้านทัศนียภาพของพื้นที่โครงการ 
จากการส ารวจพื้นที่โครงการนั้นเราสามารถที่จะแบ่งลักษณะมุมมองของพ้ืนที่นั้นออกได้ 2 

ลักษณะ คือมุมมองจากจากภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ 
3.4.1 มุมมองจากภายนอกสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ 

ทัศนียภาพมุมมองทางทิศตะวันออก ลักษณะมุมมองเป็น Open View เป็นมุมมองที่เห็น
ทางเข้าออกหลักของโครงการอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการติดกับทางสัญจรหลักภายในหมู่ คันทรีการ์เด้น 
เหมาะกับการปลูกไม้พุ่มเพ่ือลดมลภาวะฝุ่นละอองที่จะเข้ามาภายในโครงการ 
 

ภาพที่ 3.13 มุมมองทางทิศตะวันออก 
 

ทัศนียภาพมุมมองทางทิศตะวันตก ลักษณะมุมมองแบบ Open View เป็นมุมมองที่เห็นล า
คลองของบริเวณพ้ืนที่ด้านหลังของโครงการติดกับถนนเลียบคลองสามควรปลูกไม้ยืนต้นหรือก่อสร้างแนว
คอนกรีตเพ่ือป้องกันดินถล่มเม่ือถึงฤดูฝน 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.14 มุมมองทางทิศตะวันตก 
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จากการส ารวจพื้นที่โครงการนั้นเราสามารถที่จะแบ่งลักษณะมุมมองของพ้ืนที่นั้นออกได้ 2 
ลักษณะ คือ มุมมองจากจากภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 

3.2.2 มุมมองจากภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
     ทัศนียภาพมุมมองทางทิศใต้ ลักษณะมุมมองเป็น Open View เป็นมุมมองที่ติดกับพ้ืนที่

รกร้างติดกับบริเวณด้านข้างของโครงการควรมีการปลูกไม้พุ่มหรือกันแนวรั้วเพ่ือแบ่งอาณาเขตของพ้ืนที่
โครงการและป้องกันสัตว์มีพิษหรือผู้ที่ต้องการลอบเข้ามาในพื้นที่ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.15 มุมมองทางทิศใต้ 
 

ทัศนียภาพมุมมองทางทิศเหนือ ลักษณะมุมมองแบบ Open View เป็นมุมมองที่ติดกับพ้ืนที่รก
ร้างด้านข้างของโครงการเป็นพ้ืนที่โล่งแดดส่องผ่อนตลอดควรมีการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือให้ความร่มเงาและ
ปลูกไม้พุ่มหรือแนวรั้วเพ่ือแบ่งอาณาเขต 

 
ภาพที่ 3.16 มุมมองทางทิศเหนือ 
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3.5 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพื้นที่โครงการ 
         3.5.1 จากการศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่โครงการทั้งสามโซนสามารถแบ่งออกเป็นโซนทั้ง 3โซน ได้ดังนี้ 

Zone A คือ อยู่ทางทิศตะวันตก บริเวณป้ายสวนป่านาบุญ อาคารอเนกประสงค์ อาคารบาย  
Zone B คือ อยู่ระหว่างกลางทิศตะวันออกบริเวณโรงยา โรงครัว และพืชสวน  
Zone C คือ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณบ้านพัก ลานลานซักล้าง ห้องน้ า 

 
ตารางท่ี 3.6 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

Zone Programpotential Remarks 

 

 

 

 

 

Zone A 

 พ้ืนที่ Zone A อยู่ฝั่งทางทิศตะวันออกของ
โครงการ เป็นบริเวณอาคารกิจกรรมและ
ร้านค้าพ้ืนที่มีลักษณะโล่ง ได้รับแสงแดดจัดใน
ตอนกลางวัน มีวัชพืชปกคลุมในบริเวณป้าย
โครงการเป็นจ านวนมากเนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่มี
การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ  แสงสว่างไม่
เพียงพอในเวลาการคืน 
พืชพรรณเดิม เป็นต้นกระถินณรงค์ 
 
ระบบประปาในโครงการไม่เพียงพอจึงมรการ
สูบน้ าจากพ้ืนที่โครงการใกล้เคียงมาใช้ 
การระบายน้ า เป็นการใช้ระบบบ่อเกรอะใน
การระบายน้ าลงสู่ใต้ดิน 
 

พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่ด้านหน้าโครงการ
ควรมีการจัดภูมิทัศน์ ให้ เป็นจุดเด่น
ให้กับโครงการและควรปลูกต้นไม้ให้
เป็นแนวกันฝุ่นละออง พื้นที่รับแสงแดด
จัดเหมาะกับการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือให้
ความร่มเงาให้กับพื้นท่ี 
 
ควรติดตั้งให้ระบบไฟฟ้าภายในพ้ืนที่
โครงการ 
ควรก าจัดวัชพืชและเพ่ิมไม้ยืนต้นบาง
ชนิดที่มีสรรพคุณทางสมุนไพร 
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ตารางท่ี 3.6 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
Zone Programpotential Remarks 

 

 

 

Zone B 

 

 

 เป็นบริเวณโรงครัวห้องน้ า และห้องเก็บของมี
ลักษณะพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่โล่ง บริเวณโรงครัวจะ
ได้รับแสงแดดร าไรในตอนกลางวัน และมีวัชพืช
ปกคลุมเป็นจ านวนมากในบริเวณห้องเก็บของ 
ระบบไฟฟ้า ไม่เพียงพอในเวลากลางคืน 
ระบบประปา เป็นการสูบน้ าจากพ้ืนที่โครงการ
ใกล้เคียงมาใช้ 
การระบายน้ า มีปัญหาเกิดน้ าท่วมขังภายใน
พ้ืนที่บ่อเกรอะ ไม่สามารถระบายน้ าได้มากพอ 
พืชพรรณเดิม เป็นต้นกระถินณรงค ์

ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะแก่การ
เป็นส่วนบริการการจัดระบบทางสัญจร
ภายในพ้ืนที่  และการปลูกพ้ืนพรรณ
สมุนไพร 
 
ควรติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
 
 
ควรมีระบบการระบายน้ าที่มีคุณภาพ 
 
 
ควรเพ่ิมไม้ยืนต้นชนิดอ่ืน ก าจัดวัชพืช 
และตัดต้นกถินณรงค์บางสวน 

Zone c 

 

 

 

พ้ืนที่ Zone C อยู่ฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของโครงการ คือบริเวณพ้ืนที่ซักล้าง ห้องน้ า 
และที่กักเก็บน้ า ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่เปิดโล่ง
บริเวณที่รับแดดจัดคือลานซักล้าง และบริเวณ
รอบลานซักล้างจะติดกับพื้นท่ีรกร้าง 

พ้ืนที่ซักล้างไม่ควรเป็นที่เปิดโล่ง ควร
ปลูกไม้พุ่มบังสายตาย 

 เสี่ยงต่อการพบสัตว์อันตราย 
    - ระบบไฟฟ้า มีแสงสว่างน้อยในตอนกลางคืน 
อาจเป็นปัญหาในการใช้ห้องน้ าในยามวิการณ์ 
   - ระบบประปา เป็นการสูบน้ าบาดาลจาก
หน้าทางเข้าโครงการมาใช้ 
   - การระบายน้ า ใช้บ่อเกรอะในการระบาย         
น้ าลงสู่พื้นดิน 
     - พืชพรรณเดิม มีต้นกระถินณรงค์เป็นจ านวนมาก 

-ควรติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้สถานที่ 
 
-ควรตรวจสอบคุณภาพน้ าเป็นประจ า 
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3.6 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3 เป็นโครงการที่ใช้

ประโยชน์ใช้สอยแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจตลอดจนการศึกษาและการพักผ่อนของพ้ืนที่สวนป่านาบุญ 

ด้วยเหตุนี้จึงต้องศึกษารายละเอียดของผู้ใช้โครงการรวมทั้งพฤติกรรม เพ่ือใช้ประกอบในการก าหนด

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งจะสามารถพิจารณา

รายละเอียดของผู้ใช้ได้ดังนี้ 

 3.6.1 ประเภทของผู้ใช้โครงการ แยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
3.6.1.1 กลุ่มที่ใช้ประจ า คือ กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทแล้วหน้าที่ในศูนย์สวนป่านาบุญเป็น

ประจ าเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กันในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นระยะ
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เช่นเจ้าหน้าที่ พนักงาน โดยที่กลุ่มผู้ใช้ประจ ามักมีพ้ืนที่ประจ าของแต่ละบุคลคลซึ่ง
มีอาณาเขตครอบครองอย่างจ ากัดในการใช้พ้ืนที่ประกอบกิจกรรมประจ าวันลักษณะการใช้พ้ืนที่ภายใน
สวนป่านาบุญแบ่งเป็นพ้ืนที่การปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โดยแบ่งเป็นแผนกอย่างชัดเจนในการศึกษาพบว่ามี
เจ้าหน้าที่และบุคลากรดังนี้ 
   ประธานประจ าศูนย์   1 ต าแหน่ง 
   รองประธาน   1 ต าแหน่ง 
   ช่าง        2 ต าแหน่ง 
   เจ้าหน้าที่ดูแล    2 ต าแหน่ง 
   แม่บ้าน                 2 ต าแหน่ง 
   รวม        8 คน 

3.6.1.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ เป็นกลุ่มผู้ใช้พ้ืนที่เป็นครั้งคราวในช่วงระยะอันสั้นตาม
บทบาทเฉพาะในช่วงที่ใช้พ้ืนที่ ลักษณะการใช้กลุ่มนี้จะไม่มีพ้ืนที่ใช้สอยประจ าหรือพ้ืนที่ครอบครองโดย
ถาวรแต่มีการใช้สอยลักษณะชั่วคราวขาดความสม่ าเสมอหรือเว้นช่วงระยะเวลาค่อนข้างนาน ผู้ใช้จะไม่มี
ความผูกพันทางจิตใจ เช่น ผู้เข้าอบรม เป็นต้น 

วิธีการศึกษากลุ่มผู้ใช้แบ่งเป็น 2 แบบ  
  วิธีการศึกษากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว จากการศึกษาพฤติกรรมโดยการใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจเป็นการถามที่หลากหลายท าให้สามารถเรียงล าดับหรือสิ่งที่ต้องการมากที่สุดจ านวน 100 ชุด 
  วิธีการศึกษากลุ่มผู้ใช้ประจ าจากการศึกษาพฤติกรรมโดยการใช้แบบสัมภาษณ์จ านวน 3 ชุด 
  สรุปได้ว่าให้กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจ านวน 100 
ชุดประกอบไปด้วย 
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  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวทั่วไปเช่น เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรม และปัญหาที่พบภายในของศูนย์สุขภาพ
พ่ึงตนสวนป่านาบุญ(1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = น้อย) 
  ตอนที่ 3 กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์สุขภาพ
พ่ึงตนสวนป่านาบุญ(1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = น้อย) 
  ตอนที 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
  ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ใช้ชั่วคราวจากการแจกแบบสอบถามสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการพื้นที่สวนป่านาบุญเป็นเพศหญิง

คิดเป็นร้อยละ 40 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 60 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการพ้ืนที่สวนป่านาบุญมี ช่วงอายุ ช่วง

อายุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 15 ช่วงอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 5 ช่วงอายุ 41 - 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 51 - 60 คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ40 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการสวนป่านาบุญ มีอาชีพค้าขาย/
ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 35 รับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 50 เกษตรกร คิดเป็น
ร้อยละ 5 แม่บ้านคิดเป็นร้อยละ 10 

จากการการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการสวนป่านาบุญมีสถานภาพ 
โสด คิดเป็นร้อยละ 25 สมรส คิดเป็นร้อยละ 45 หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 30 

จากการการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวที่มาใช้บริการสวนป่านาบุญมีระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55 มัธยม ศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 25 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 20 

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์สุขภาพพ่ึงตนสวน
ป่านาบุญ 3 

สวนสมุนไพรรอบศูนย์สวนป่านาบุญ  ร้อยละ 55 มาก 
พืชสมุนไพรใกล้ตัว    ร้อยละ 20 ปานกลาง 
การก าหนดทางเดินในพ้ืนที่     ร้อยละ 58 มาก 
ป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร   ร้อยละ 45 ปานกลาง 
พืชผักสวนครัว    ร้อยละ 20 ปานกลาง 
พ้ืนที่พักผ่อน    ร้อยละ 60 มาก 
ลานกิจกรรม    ร้อยละ 25 ปานกลาง 
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ระดับความพึงพอใจของกิจกรรมและปัญหาที่พบภายในศูนย์สวนป่านาบุญ 
ด้านพื้นที่นันทนาการแบบพักผ่อนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 
พืชพรรณบริเวณพ้ืนที่สวน     ร้อยละ 50 ปานกลาง 
พ้ืนที่พักผ่อนขณะพักการประชุม/อมรม    ร้อยละ 22 พอใช้ 
พ้ืนที่จัดกิจกรรม     ร้อยละ 48 ปานกลาง 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 
ห้องน้ าเพียงพอต่อการใช้งาน    ร้อยละ 77 ดี 
ม้านั่ง ชุดโต๊ะหินอ่อน     ร้อยละ 33 พอใช้ 
ถังขยะ,ความสะอาด     ร้อยละ 50 ปานกลาง 
แสงสว่างภายในพ้ืนที่เพียงพอต่อการใช้งาน   ร้อยละ 40 พอใช้ 
ระบบประปา, ระบบไฟฟ้า  ร้อยละ 50 ปานกลาง 
การจัดรูปแบบทางเท้า  ร้อยละ 32 พอใช้ 

 แบบสัมภาษณ์ผู้ใช้ประจ าจาการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ สวนป่านาบุญ๓ มีความ
ต้องการที่จะใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้สอยและรองรับผู้ที่มาใช้บริการจ านวนมาก มีการจัด
ภูมิทัศน์ที่สวยงามและง่ายต่อการดูแล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมโดยการแจกแบบสอบถามผู้ใช้ชั่วคราวจ านวน 100 ชุด และสัมภาษณ์
ผู้ใช้ประจ าจ านวน 3 คน ต้องการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมุนไพรบริเวณโดยรอบก าหนดทางสัญจร
เชื่อมเข้าสู่พ้ืนที่ต่างๆ และท่ีส าหรับพักผ่อน 
 
ตารางท่ี 3.7 ตารางกิจกรรมเข้าค่ายสุขภาพหลักสูตรอบรม 7-10 วัน 

เวลา กิจกรรม 
03.55 น. ตื่นนอน ปลุกด้วยเสียงธรรมะ เสียงเพลง 
04.30 - 05.30 น. สวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรม 
05.30 - 06.00 น. เดินเร็ว เริ่มบ าเพ็ญบุญฐานครัว และฐานคลอโรฟิล 
06.00 - 07.15 น. ฝึกโยคะ กดจุดลมปราณ 
07.15 - 08.00 น. รับประทานอาหารปรับสมดุล 
08.00 - 10.00 น. ดูแลตนเอง หรือบ าเพ็ญบุญตามฐานต่างๆ 
10.00 - 11.30 น. การบรรยายแพทย์วิถีธรรม หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ 
11.30 - 13.00 น. รับประทานอาหารปรับสมดุลตามล าดับการย่อย น้ าสมุนไพร ผลไม้

ผักสด (รับประธานกับส้มต าหรือผัก) ข้าว กับข้าว ถั่วต้มและน้ าแกงจืด 
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ตารางท่ี 3.7 ตารางกิจกรรมเข้าค่ายสุขภาพหลักสูตรอบรม 7-10 วัน (ต่อ) 

เวลา กิจกรรม 

13.00 - 18.00 น. การบรรยายแพทย์วิถีธรรม หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ 

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารปรับสมดุล 

19.00 - 20.00 น. กิจกรรมดูแลตนเอง แลกเปลี่ยนความรู้ ดูแลสุขภาพ 
20.00 - 21.00 น.  เตรียมตัวเข้านอน 

21.00 น. ปิดไฟ งดการใช้เสียง แล้วเข้านอน 

 
3.7 สรุปกิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 
ตารางท่ี 3.8 สรุปกิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง หมายเหตุ 
ส่วนบริการ 
 

- เช็คประวัติผู้เข้าอบรม 
- ชั่งน้ าหนักส่วนสูง วัดความดัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ส่วนพักผ่อน 
 

- สวนสมุนไพรรอบพ้ืนที่ 
สวนป่านาบุญ 
- ก าหนดทางเดินในพ้ืนที่ 
- ป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพร 
- เก็บผักสวนครัวหรือสมุนไพร 
มาประกอบอาหาร 
- ลานกิจกรรม 
- แช่น้ าสมุนไพร 
 
- พ้ืนที่พักผ่อน 
- ศาลา 
- ม้านั่ง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3 
แสดง : Bubble Diagram ภาพที่ 3.17 

สัญลักษณ์ : 

= ทางเข้าหลัก 

= ทางสัญจรภายใน 

= เส้นทางเชื่อมระหว่างโซน 

    = ทางเดิน 

= ปิดกันสายตา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3 
แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.18 

สัญลักษณ์ : 
 
                     = ทางเข้าหลัก 

 = แนวปิดกันสายตา 
 

  
 

 
 



 
 

 

บทท่ี 4 
ผลการออกแบบ 

 
4.1 ขั้นตอนการน าเสนอผลงานออกแบบ 

 
ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) ประกอบด้วย 

ควำมเป็นมำของโครงกำร วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ และกำรเข้ำถึงโครงกำร 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) ประกอบด้วย 
 ที่ตั้งโครงกำร อำณำเขตติดต่อ ลักษณะดิน และลักษณะภูมิอำกำศ 
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) ประกอบด้วย 
              ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูประกำร พฤติกรรมและควำมต้องกำรผู้ใช้ และพืช
พรรณเดิม 
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ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พื้นที่ (Site Systhesis) ประกอบด้วย 
     Zoneing, Bubble Diagram, Site Relation 
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ภาพที่ 4.5 แนวควำมคิดหลัก (Main Concept) 
        แนวคิดกำรออกแบบ ลักษณะพื้นที่ ควำมต้องกำร 
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ภาพที่ 4.6 Master Plan 
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ภาพที่ 4.7 กำรติดตั้งระบบให้แสงสว่ำง 
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ภาพที่ 4.8 Perspective 
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ภาพที่ 4.9 Elevation 1, Section A, Perspective 
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ภาพที่ 4.10 Elevation 3, Section A, Perspective 
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ภาพที่ 4.11 สิ่งก่อสร้ำงภำยในโครงกำร 
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ภาพที่ 4.12 พืชพรรณในพ้ืนที่โครงกำร 
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ภาพที่ 4.13 รำยละเอียดโครงสร้ำง ประกอบด้วย ห้องน้ ำ และค้ ำยันต้นไม้ 
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4.2 งานประมาณราคา 
โครงกำรออกแบบปรับปรุงออกแบบภูมิทัศน์ศูนย์สุขภำพพ่ึงตนสวนป่ำนำบุญ 3 
สถำนที่งำนภูมิทัศน์ สวนป่ำนำบุญ เลขที่ 3 ต ำบลคลองสำม อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

ตารางท่ี 4.1 งำนประมำณรำคำภูมิทัศน์  

 
  

โครงการThe City รามอินทราออกแบบปรับปรุงสวนป่านาบุญ 3 

ล าดับ รายการ รวมค่าวสัดุ

ที่ พืน้ที ่Zone A ต่อหน่วย รวมวสัดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

1 ปีบ 10 ต้น 8,500.00      85,000.00      850.00      8,500.00          93,500.00         

2 หกูระจง 8 ต้น 2,500.00      20,000.00      250.00      2,000.00          22,000.00         

3 สาละลงักา 7 ต้น 8,500.00      59,500.00      850.00      5,950.00          65,450.00         

4 กันเกรา 4 ต้น 18,000.00    72,000.00      1,800.00    7,200.00          79,200.00         

5 แปรงลา้งขวด 4 ต้น 2,550.00      10,200.00      255.00      1,020.00          11,220.00         

6 ราชพฤกษ์ 9 ต้น 15,000.00    135,000.00    1,500.00    13,500.00        148,500.00       

7 ชิลเวอร์โอ๊ค 5 ต้น 4,000.00      20,000.00      400.00      2,000.00          22,000.00         

8 พุททหารพราน 15 ต้น 60.00         900.00          6.00          90.00              990.00             

9 ไทรเกาหลี 35 ต้น 250.00        8,750.00       25.00        875.00            9,625.00          

10 กรรณิการ์ 2 ต้น 1,000.00      2,000.00       100.00      200.00            2,200.00          

11 เตยด่าง 6 ต้น 60.00         360.00          6.00          36.00              396.00             

12 หมากเขียว 2 ต้น 750.00        1,500.00       75.00        150.00            1,650.00          

13 ชาฮกเก๊ียน 50 ถุง 37.00         1,850.00       3.70          185.00            2,035.00          

พืน้ที ่Zone B

14 ขี้เหล็ก 3.00 ต้น 1,800.00      5,400.00       180.00      540.00            5,940.00          

15 มะขาม 4.00 ต้น 3,000.00      12,000.00      300.00      1,200.00          13,200.00         

16 มะกรูด 8.00 ต้น 120.00        960.00          12.00        96.00              1,056.00          

17 มะพร้าว 6.00 ต้น 1,500.00      9,000.00       150.00      900.00            9,900.00          

18 นนทรี 6.00 ต้น 3,500.00      21,000.00      350.00      2,100.00          23,100.00         

19 กระเพรา 35.00 ต้น 20.00         700.00          2.00          70.00              770.00             

20 มะนาว 12.00 ต้น 120.00        1,440.00       12.00        144.00            1,584.00          

21 กล้วย 10.00 ต้น 50.00         500.00          5.00          50.00              550.00             

22 ไทรเกาหลี 10.00 ต้น 250.00        2,500.00       25.00        250.00            2,750.00          

23 ใบเตย 30.00 ต้น 30.00         900.00          3.00          90.00              990.00             

24 ชาฮกเกีย๊น 60.00 ต้น 37.00         2,220.00       3.70          222.00            2,442.00          

25 กระท้อน 3.00 ต้น 1,500.00      4,500.00       150.00      450.00            4,950.00          

26 เสลดพงัพอน 35.00 ต้น 70.00         2,450.00       7.00          245.00            2,695.00          

27 ใบย่านาง 10.00 ต้น 80.00         800.00          8.00          80.00              880.00             

28 แคนา  8'' 2.00 ต้น 9,500.00      19,000.00      950.00      1,900.00          20,900.00         

29 ตะไคร้ 35.00 ต้น 20.00         700.00          2.00          70.00              770.00             

30 สะเดา 1.00 ต้น 18,000.00    18,000.00      1,800.00    1,800.00          19,800.00         

31 แกว้เจ้าจอม 1.00 ต้น 3,000.00      3,000.00       300.00      300.00            3,300.00          

32 เบญจรงค์ 35.00 ต้น 50.00         1,750.00       5.00          175.00            1,925.00          

พืน้ที ่Zone B

33 บุนนาค 8.00 ต้น 1,500.00      12,000.00      150.00      1,200.00          13,200.00         

34 ฝร่ังไร้เมด็ 3.00 ต้น 1,200.00      3,600.00       120.00      360.00            3,960.00          

35 เสลดพงัพอนตัวผู้ 45.00 ต้น 70.00         3,150.00       7.00          315.00            3,465.00          

36 เสลดพงัพอนตัวเมยี 45.00 ต้น 70.00         3,150.00       7.00          315.00            3,465.00          

37 พรับพรึง 100.00 ต้น 15.00         1,500.00       1.50          150.00            1,650.00          

38 อโศกน้ า 3.00 ต้น 2,000.00      6,000.00       200.00      600.00            6,600.00          

39 มะมว่ง 1.00 ต้น 4,500.00      4,500.00       450.00      450.00            4,950.00          

40 ต้นหางนกยูง 1.00 ต้น 2,500.00      2,500.00       250.00      250.00            2,750.00          

41 ต้นตาล 10.00 ต้น 2,500.00      25,000.00      250.00      2,500.00          27,500.00         

 จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ(บาท) ค่าแรงงาน(บาท)

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง
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ตารางท่ี 4.1 งำนประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 
 
ตารางท่ี 4.2 รวมงำนประมำณรำคำภูมิทัศน์ 

 
       
       ผู้ประมำณรำคำ……………………………….……...……. 
                             (นำยประชำรัฐ ค ำยอดแกว้)

ล าดับ รายการ รวมค่าวสัดุ

ที่ วสัดุปลูก ต่อหน่วย รวมวสัดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

42 สนามหญ้า Zone a,b,c 3,979.95 ตร.ม 27.00         107,458.65    1.50          5,969.93          113,428.58       

43 ทราย 1,476.00 ลบ.ม 80.00         118,080.00    8.00          11,808.00        129,888.00       

44 ดินปลูก 200.00 ลบ.ม 300.00        60,000.00      30.00        6,000.00          66,000.00         

45 ไมค้้ ายัน 102.00 ชุด 40.00         4,080.00       4.00          408.00            4,488.00          

งานถนน Hardscape

46 ทรายบดอดั 500.00 ลบ.ม 310.00        155,000.00    99.00        49,500.00        204,500.00       

47 คอนกรีต 2,758.64 ตร.ม 1,635.00      4,510,376.40  436.00      1,202,767.04    5,713,143.44     

48 ขอบคันหินใหญ่ ทรงมน 15x30x100 ซม. 187.00 ม 132.00        24,684.00      50.00        9,350.00          34,034.00         

49 เหล็ก WIRE MET Ø 4.0 มม. @ 0.25 2,758.64 ตร.ม 26.00         71,724.64      5.00          13,793.20        85,517.84         

50 ไมแ้บบ 35.00 ตร.ม 180.00        6,300.00       100.00      3,500.00          9,800.00          

51 ตะปู 5.00 กก. 30.00         150.00          -                150.00             

ไฟทาง

52 Max Light yf8046pc/3 42.00 อนั 5,030.00      211,260.00    -                211,260.00       

53 Max Light l8039f/e27/60w 14.00 อนั 1,020.00      14,280.00      -                14,280.00         

54 Max Light gds-052/go10 7.00 อนั 250.00        1,750.00       -                1,750.00          

งานห้องน้ า Hardscape

55 กอ่อฐิมอญ 3.60 ตร.ม 185.00        666.00          80.00        288.00            954.00             

56 ฉาบปูน 3.60 ตร.ม 58.00         208.80          82.00        295.20            504.00             

57 ทาสี 3.60 ตร.ม 55.00         198.00          30.00        108.00            306.00             

58 ประตู pvc 8.00 บาน 590.00        4,720.00       -                4,720.00          

59 แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนคู่ 50x120x0.12 ซม. สีขาวใส 35.00 แผ่น 268.00        9,380.00       -                9,380.00          

60 กระเบือ้ง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม.หนา 6.0มม.สีน้ าทะเลนน. 7.2กก. 48.00 แผ่น 62.00         2,976.00       -                2,976.00          

61 เหล็กกล่อง 2x4 นิ้ว 36.00 ท่อน 1,315.00      47,340.00      358.00      12,888.00        60,228.00         

62 สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 6 ลิตร 8.00 ที่ 5,110.00      40,880.00      105.00      840.00            41,720.00         

63 สายฉีดน้ า พร้อมสาย โครเมีย่ม 8.00 อนั 570.00        4,560.00       70.00        560.00            5,120.00          

64 สายน้ าดีแบบถัก 8.00 อนั 175.00        1,400.00       -                1,400.00          

65 สามทางทองเหลืองกา้นแดง ผผผ. 1/2"  8.00 อนั 98.00         784.00          -                784.00             

66 อา่งล้างหน้า แขวน C014 ขาว 4.00 อนั 779.00        3,116.00       -                3,116.00          

67 ทีใ่ส่กระดาษช าระ karat 2.00 อนั 390.00 780.00          103.00 206.00 986.00

 จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ(บาท) ค่าแรงงาน(บาท)

รายการ ราคา

Hardscape & Softscape

Factor F

7,364,241.86                            

1.2678                                    

9,336,385.82                            รวมทัง้หมด
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บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

 จากการศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 3 ใน
พ้ืนที่ของนายแพทย์ใจเพชร กล้าจน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5 ไร่ ปัจจุบันใน
พ้ืนทีโ่ครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตนสวนป่านาบุญ 3 เป็นพ้ืนที่รกร้างพนักงาน
ของโครงการจึงต้องการให้ออกแบบสวนสมุนไพรและเป็นพ้ืนที่พักผ่อนของพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลที่มาเข้าใช้พ้ืนทีต่ าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือจัดให้เป็น
พ้ืนที่บริการส าหรับผู้ที่สนใจในการรักษาสุขภาพโดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยและสมุนไพรในการ
รักษา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่แต่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ในด้านใดเลย จึงท าการศึกษารวบรวม
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ความหมายและความเป็นมาของสวนสมุนไพร หลักการออกแบบภูมิทัศน์และ
โครงการที่เกี่ยวข้อง หลักการออกแบบวัสดุพืชพรรณและหลักการออกแบบพ้ืนที่กิจกรรม กรณีศึกษา
ที่มีความเก่ียวข้อง และรวมไปถึงการศึกษาถึงศักยภาพของพ้ืนที่ และความต้องการของผู้ใช้ 
 ในการศึกษาพ้ืนที่โครงการท าให้ทราบถึงปัญหาของพ้ืนที่ เช่น สภาพภูมิทัศน์เสื่อมโทรมพ้ืนที่
รกร้างและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ และท าการวิเคราะห์ ออกแบบโดยที่ต้องมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้โครงการ ซึ่งมาจากแบบสอบถาม และจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาใช้
บริการในโครงการบริเวณโดยรอบ จนน าไปสู่แนวคิด “หยินหยาง” 
 จากการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพ
พ่ึงตนสวนป่านาบุญ 3 ในพ้ืนที่ของนายแพทย์ใจเพชร กล้าจน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีแล้ว
สามารถแบ่งพ้ืนที่ในการศึกษาออกเป็น 3 Zone ได้แก่ 

5.1.1 Zone A พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนที่โล่งทิศตะวันตกติดกับถนนสัญจรสาธารณะ 

เนื่องจากพ้ืนที่ Zone A ติดกับถนนสัญจรสาธารณะ จึงมีการออกแบบจัดสรรพ้ืนที่ให้มีความ

สอดคล้องกับถนนทางเข้าสัญจรสาธารณะหลักในการรับผลกระทบจากฝุ่นละออง เป็นจุดบริการ

ส าหรับผู้เข้าใช้การสร้างลานจอดรถและพ้ืนที่ให้ความร่มเงา 

5.1.2 Zone B พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่รกร้างทิศตะวันออกติดกับคลองจึงมีการออกแบบ
การจัดสรรพื้นที่ให้มีการสอดคล้อง และใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่ติดคลอง เนื่องจากพ้ืนที่ Zone B ติด
กับคลองจึงมีการออกแบบจัดสรรพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับสวนสมุนไพรเน้นการเลือกใช้พรรณไม้
ประจ าท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม และใช้วัสดุในการออกแบบจากวัสดุธรรมชาติเพ่ือความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมเพ่ือให้ผู้ที่เข้าใช้สัมผัสถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ 
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5.1.3 Zone C พ้ืนที่ Zone C เป็นพื้นทีแ่คบทิศใต้ติดกับทางสัญจรสาธารณะ เนื่องจากพ้ืนที่ 

Zone C ติดกับทางสัญจรสาธารณะ และมีขนาดเล็กแคบพอสมควรเป็นพื้นที่บ้านพักของนายแพทย์ใจ

เพชร กล้าจน ดังนั้นจึงมีการออกแบบให้พ้ืนที่ Zone C ให้เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว และปลูกพืชพรรณที่ปิดบัง

สายตา 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาโครงการ 

 5.2.2.1 เพ่ือให้การออกแบบโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน

สวนป่านาบุญ 3 ในพ้ืนที่ของนายแพทย์ใจเพชร กล้าจน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถ

น าไปก่อสร้างได้จริงในการออกแบบควรมีการค านึงถึงวัสดุที่น ามาใช้ในการออกแบบควรเลือกใช้พืช

พรรณที่มีความแข็งแรง ดูแลรักษาง่ายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการ 

5.2.2.2 เพ่ือให้การออกแบบโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพพ่ึงตน

สวนป่านาบุญ 3 สามารถก่อสร้างให้ตรงตามรูปแบบและถูกต้องหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพ่ือ

สามารถน าไปก่อสร้างได้จริง 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  88 
 

บรรณานุกรม 

 
เดชา บุญค ้า. (2539). การวางผังบริเวณ และงานบริเวณ. กรุงเทพมหานคร:  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
เกษตรอินทรีย์. เกษตรประยุกต์. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก 

https://202.143.165.163/ebook_farm/chapter/chap1.pdf 
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ต้าบลมาบตาพุด อ้าเออเมือง 
จงัหวัดระยอง [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://www.pharmacy.su.ac.th  
กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปทุมธานี. สภาพภูมิอากาศจังหวัดปทุมธานี. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก 

https://www2.pathumthani.go.th/index.php 
ความหมายของสมุนไพร. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก  
 https://www.angelfire.com/ri2/rangsan/important.html 
หลักแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก: 
 https://www.morkeaw.com 
ชุดดินที่ 11. ชุดดินธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก 
 https://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Tan.html 
ประโยชน์ของสมุนไพร. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก 
 https://www.angelfire.com/ri2/rangsan/important.html 
ส้านักงานจังหวัดปทุมธานี. ประวัติความเป็นมาจังหวัดปทุมธานี. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก 
 https://www2.pathumthani.go.th/index.php 
ความหมายสวนสาธารณะ. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki, 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

https://www2.pathumthani.go.th/index.php
https://www.angelfire.com/ri2/rangsan/important.html


แบบสอบถามผู้ที่ใช้พื้นทีท่ ากิจกรรม 
 

 แบบสอบถามเพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ ใช้ต่อกิจกรรม
นันทนาการในศูนย์สุขภาพพ่ึงตน เพ่ือประกอบการท าปัญหาพิเศษ เรื่องโครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาพ
พ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 3 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนั้น
จึงของความกรุณาในการตอบอย่างอิสระตามความคิดเห็นที่เป็นจริง ค าตอบและข้อความจะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบแต่อย่างใดจะมีประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษาต่อไป 

กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 

1.1 เพศ   ( ) ชาย   ( ) หญิง 

1.2 สถานภาพ  ( ) โสด   ( ) สมรสอยู่ร่วมกัน 

   ( ) หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ( ) อ่ืนๆ...................... 

1.3 อายุ   ( ) ต่ ากว่า 15 ปี  ( ) 15 - 20 ปี  ( ) 21 - 30 ปี 

   ( ) 31 - 40 ปี  ( ) 41 - 50 ปี  ( ) 51 - 60 ปี 

   ( ) 60 ปีขึ้นไป 

1.4 ระดับการศึกษา 

   ( ) ประถมศึกษา    ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น 

   ( ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

   ( ) ปริญญาตรี    ( ) สูงกว่าปริญญาตรี 

1.5 อาชีพ  

   ( ) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ( ) รับราชการ 

   ( ) พนักงานรัฐวิสากิจ   ( ) แม่บ้าน 

   ( ) รับจ้างทั่วไป    ( ) เกษตรกร   

   ( ) อ่ืนๆ...................... 

1.6 ท่านมาใช้บริการประเภทใดในศูนย์สุขภาพพ่ึงตนสวนป่านาบุญ 

  ( ) เรียนรู้สุขภาพ             ( ) พักผ่อนในพื้นท่ีลานกิจกรรม  

  ( )ออกก าลังกาย                          ( ) อ่ืนๆ............................. 

 



 

1.7 ท่านมาใช้บริการในศูนย์สุขภาพพ่ึงตนสวนป่านาบุญมากน้อยเพียงใด 

  ( ) ทุกวัน   ( ) 2 - 3 ครั้ง/สัปดาห์ 

  ( ) 1 ครั้ง/สัปดาห์  ( ) 1 ครั้ง/เดือน 

( ) อ่ืน ๆ............................. 

1.8 ท่านใช้เวลานานเท่าใดในการใช้บริการพ้ืนที่ 

  ( ) น้อยกว่า 30 นาที  ( ) 60 - 90 นาที 

  ( ) 30 - 60 นาท ี  ( ) อ่ืน ๆ............................. 

1.9 ท่านเดินทางมายังศูนย์สุขภาพพ่ึงตนสวนป่านาบุญ 

  ( ) รถโดยสารประจ าทาง  ( ) รถยนต์ส่วนตัว 

  ( ) รถจักรยาน   ( ) รถจักรยานยนต์ 

  ( ) อ่ืน ๆ............................. 

   

2. ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมและปัญหาที่พบภายในของศูนย์สุขภาพพึ่งตนสวนป่านาบุญ 

 (1 = พอใช้, 2 = ปานกลาง ,3 = ดี) 

กิจกรรมพื้นที่เดิม 
ระดับความพึงพอใจ 
พอ 
ใช้ 

ปาน 
กลาง 

ดี 

1. พื้นที่นันทนาการแบบพักผ่อน 
- มีพืชพรรณบริเวณพ้ืนที่สวน      
- พ้ืนที่พักผ่อนขณะพักการประชุม/อบรม    
- พ้ืนที่จัดกิจกรรม เช่น ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น    
2. สิ่งอ านวยความสะดวก 
- ห้องน้ าเพียงพอต่อการใช้งาน    
- ม้านั่ง ชุดโต๊ะหินอ่อน    
- ถังขยะ,ความสะอาด    
- แสงสว่างภายในพ้ืนที่เพียงพอต่อการใช้งาน     
- ระบบประปาและระบบไฟฟ้า    
- การจัดรูปแบบเดินทางเท้าในโครงการ    

 



3.กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์สุขภาพพึ่งตนสวนป่านาบุญ 
 (1 = น้อย, 2 = ปานกลาง, 3 = มาก) 

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

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

ประเภทกิจกรรม 

ระดับต้องการ 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก 

- สวนสมุนไพรรอบศูนย์สวนป่านาบุญ    

- พืชสมุนไพรใกล้ตัว    

- ป้ายให้ความรู้เกี่ยวสมุนไพร    

- พืชผักสวนครัวรั้วกินได้    

- พ้ืนที่พักผ่อน    

- ลานกิจกรรมโดยรอบของศูนย์สวนป่านาบุญ    

-  การก าหนดทางเดินในพื้นท่ี    



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ นายวราวุธ ขันตีทัน 
เกิด 28 ธันวาคม  2537 
 
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2548  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2551 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

สถานที่ติดต่อ   5/171 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 
   กรุงเทพมหานคร 10530 
   โทรศัพท์ : 08 3080 9849 

     E - mail : liftwaravut37@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ นายประชารัฐ  ค ายอดแก้ว 
เกิด 21 ธันวาคม  2537 
 
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2548  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
   โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 
ปีการศึกษา 2551 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 
ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  
จังหวัดปทุมธานี 

ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

สถานที่ติดต่อ   30/1060 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 
   จังหวัดปทุมธานี 12120 
   โทรศัพท์ : 08 0919 3384 

     E - mail : kingofhhh@hotmail.com 
 

 


