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บทคัดย่อ 
 

 อาคารเรียนรวม 13 ชั้น เป็นอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถูกสร้าง
ขึ้นเป็นศูนย์การเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา เปิดใช้อาคารตั้งแต่ปี พ .ศ.2555
ปัจจุบันพ้ืนที่ของอาคารเรียนรวม 13 ชั้น เป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง มีวัชพืชขึ้นอยู่เต็มพ้ืนที่ ไม่มีการจัดสรร
การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ และจากสภาพภูมิทัศน์พื้นที่โดยรวมยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสม 

 จึงมองเห็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อาคารเรียนรวม 13 ชั้น ให้มีรูปแบบตามแนวคิด สวน
ธรรมชาติในรั้วมหาวิทยาลัย โดยออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เลียนแบบธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อนที่ให้
ความรู้สึกผ่อนคลาย(Relax) ลักษณะทางเดินสัญจรภายในสวนที่คดโค้งให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว
(Motion) เป็นธรรมชาติ บรรยากาศภายในสวนมีความร่มรื่นได้ร่มเงาจากไม้ยืนต้น ได้บรรยากาศที่
บริสุทธิ์(Unaloyad) มีจุดสังเกตของสวนอยู่ที่หอนาฬิกา(Time) และมีเทคโนโลยี(Technology) ใน
เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนที่ให้ทั้งความสวยงามและความปลอดภัยยามค่ าคืน ชื่อสวน RMUTT 
GARDAN ดังนั้น พ้ืนที่จึงควรมีการออกแบบปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และยังส่งเสริม
ทัศนียภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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 ในการจัดท าปัญหาพิเศษ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยค าแนะน า และความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์อรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่ได้ให้ความกรุณาให้ค าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้
อย่างใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้งในความ
กรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้ คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า  และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการท าปัญหาพิเศษ  และให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด  ดังนั้นเจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย  
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา  มารดา ที่คอยเป็นก าลังใจ และขอขอบคุณกองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในการสนับสนุนด้านงบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึง
เพ่ือนๆ พี่ๆ  ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และคอยเป็นแรงผลักดัน
ให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษาในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้
วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้และรวมถึงผู้ ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มี
ความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง บนพ้ืนฐานของข้อมูล
และเหตุผล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้ได้เต็มศักยภาพ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพ่ือ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่สามารถจะละเลยได้ การจัดภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญต่อการศึกษา การจัดการศึกษาของไทยมีการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาที่ดี
เป็นสิ่งส าคัญ สถานศึกษาหรือสถาบันในสังคมปัจจุบันมีสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้เข้ามา
แทนที่สภาพแวดล้อมความเป็นธรรมชาติ มนุษย์จึงมีการสร้างสิ่งแวดล้อมเลียนแบบธรรมชาติโดยการ
จัดภูมิทัศน์ 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต - นครนายก อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ถูกสร้างขึ้นเป็นศูนย์การเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา 
เปิดใช้อาคารตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาของโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 9,445 
ตารางเมตร หรือ 5 - 3 - 61.25 ไร่ พ้ืนที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 6,417 ตารางเมตร หรือ 4 - 0 -
4.25 ไร่ พ้ืนที่บริเวณโครงการเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม พ้ืนที่ไม่สม่ าเสมอ น้ าท่วมขัง และมีการกัดเซาะของดิน
บริเวณบ่อน้ า สภาพพ้ืนที่โล่งกว้างและไม่มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ และจากสภาพภูมิ
ทัศน์พื้นที่โดยรวมยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสม จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการออกแบบปรับปรุงท า
การจัดภูมิทัศน์ พัฒนาพ้ืนที่โครงการเพ่ือรองรับกิจกรรมต่างๆและส่งเสริมทัศนียภาพ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา 
 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.2.1 ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา 
 1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะกายภาพของสภาพพ้ืนที่เพ่ือหาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 
 1.2.3 ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือก าหนดกิจกรรม
และการใช้บริการในกิจกรรมต่างๆ 
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 1.2.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน
รวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

 

 

 

1.3 ขอบเขตในการศึกษา 
 1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 

 

ภาพที่ 1.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
ที่มา : https://www.maps.google.co.th 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สามารถเดินทางมาได้ 2 ลักษณะ คือ 
  รถส่วนบุคคลโดยถนนรังสิต - นครนายก ซึ่งสามารถเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต มาจนถึงศาลจังหวัดธัญบุรี เลี้ยวเข้าถนนเลียบคลองหก ตรงมาอีก 1.5 กิโลเมตร จะถึงพ้ืนที่
โครงการ 
  รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารประจ าทางสาย 538 (ทางด่วน อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูม ิ- ราชมงคลธัญบุรี) และรถโดยสารประจ าทางสาย ปอ.1156 (ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - ราชมงคล
ธัญบุรี) 
 1.3.2 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต - 

ถนนเลียบคลองหก 

ถนนรังสิต-นครนายก 

https://www.maps.google.co.th/
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นครนายกอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 9,445 ตารางเมตรหรือ 5 - 3 - 
61.25 ไร่ พ้ืนที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 6,417 ตารางเมตร หรือ 4 - 0 - 4.25 ไร่ 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดกับอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) และอาคารเรียนรวม 13 ชั้น 
  ทิศตะวันออก ติดกับถนนสัญจรภายในมหาวิทยาลัย 
  ทิศใต้  ติดกับถนนสัญจรภายในมหาวิทยาลัย 
  ทิศตะวันตก ติดกับอาคารคณะศิลปะศาสตร ์ลานจอดรถและอาคารคณะวิทยาศาสตร ์
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี 

แสดง : บริเวณอาณาเขต ภาพที่ 1.2 



4 

 

สัญลักษณ์ :                      ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ 

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

 

 
ภาพที่ 1.3 พื้นที่ทางทิศเหนือติดกับ อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) และอาคารเรียนรวม 13 ชั้น 
 

 
ภาพที่ 1.4 พื้นที่ทางทิศตะวันออกติดกับ ถนนสัญจรภายในมหาวิทยาลัย 
 

 
ภาพที่ 1.5 พื้นที่ทางทิศใตต้ิดกับ ถนนสัญจรภายในมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 1.6 พื้นที่ทางทิศตะวันตกกับ อาคารคณะศิลปศาสตร์ ลานจอดรถและอาคารคณะ
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 1.3.3 ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบ 
  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 9,445 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 6,417 ตารางเมตร โดยในการออกแบบได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน 
จากลักษณะพ้ืนที่เดิม 

 

A 

D 

B 

C 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี  

แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบ ภาพที่ 1.7 

สัญลักษณ์ :                  พ้ืนที่โครงการ                     พ้ืนที่ออกแบบ 

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

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา 
 1.4.2 ทราบถึงลักษณะกายภาพของสภาพพ้ืนที่เพ่ือการออกแบบตามศักยภาพของพ้ืนที่
โครงการ 
 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการเพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่
จะเกิดขึ้น 
 1.4.4 สามารถน าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

 
1.5 วิธีการด าเนินการศึกษา 
 1.5.1 ศึกษาข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์ในสถานศึกษา 
  1.5.1.1 ศึกษาแนวคิดด้านการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา 
  1.5.1.2 การศึกษารูปแบบสวนในสถานศึกษา  
  1.5.1.3 ศึกษากรณีศึกษา 
 1.5.2 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพพ้ืนทีแ่ละผู้ใช้โครงการ 
  1.5.2.1 ข้อมูลพืน้ทีโ่ครงการ 
   1) ทีต้ั่งโครงการและอาณาเขตที่ติดต่อ 
   2) การเข้าถึงพ้ืนทีโ่ครงการ 
   3) สภาพภูมิประเทศ 
   4) สภาพภูมิอากาศ 
   5) โครงสร้างดิน 
   6) ต าแหน่งและรูปแบบสิ่งก่อสร้างเดิม 
   7) ลักษณะพืชพรรณเดิม 
   8) ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค  
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   9) มุมมองและทัศนียภาพ 
   10) ลักษณะกิจกรรมและปัญหาในพื้นที่ 
  1.5.2.2 ข้อมูลผู้ใช้โครงการ 
   1) ลักษณะพฤติกรรมความต้องการและจ านวนผู้ใช้โครงการ 
   2) สรุปลักษณะของกิจกรรมที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
 1.5.3 การสรุปข้อมูล 
  1.5.3.1 สรุปลักษณะของพ้ืนทีโ่ครงการ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา  
  1.5.3.2 สรุปพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.5.4 ขัน้ตอนการออกแบบ 
  1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลักของโครงการ 
  1.5.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
  1.5.4.3 ก าหนดแนวคิดด้านต่างๆ 
   1) แนวคิดด้านการใช้พืน้ที่ 
   2) แนวคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 
   3) แนวคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
   4) แนวคดิด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
   5) แนวคิดด้านสาธารณูปโภค 
   6) แนวคิดด้านทัศนียภาพ 
   7) แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
  1.5.4.4 แสดงแบบแปลนครั้งสุดท้ายพร้อมรายละเอียด 
  1.5.4.5 แสดงภาพทัศนียภาพโดยรวม 
  1.5.4.6 ประมาณราคา  
 1.5.5 ขัน้ตอนในการสรุปและประเมินผล 
  1.5.5.1 สรุปผลการออกแบบ 
  1.5.5.2 ขั้นตอนการน าเสนอ 
  1.5.5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1.5.6 จดัท ารปูเล่ม 
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1.6 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัการออกแบบปรับปรุง 
ภูมิทัศนส์ถานศกึษา 

1. ศึกษาแนวคิดด้านการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา 
2. การศึกษารูปแบบสวนในสถานศึกษา  
3. กรณีศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะหส์ภาพพ้ืนที่และผู้ใช้
โครงการ 

1. ข้อมูลพื้นท่ีโครงการ 
- ทีต่ั้งโครงการและอาณาเขตที่ตดิต่อ 
- การเขา้ถึงพืน้ท่ีโครงการ 
- สภาพภูมิประเทศ 
- สภาพภูมิอากาศ 
- โครงสร้างดิน 
- ต าแหน่งและรูปแบบสิ่งก่อสร้างเดิม 
- ลักษณะพืชพรรณเดิม 
- ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค  
- ลักษณะกิจกรรมและปญัหาในพ้ืนท่ี 
2. ข้อมูลผู้ใช้โครงการ 
- ลักษณะพฤติกรรมความต้องการและ 
จ านวนผู้ใช้โครงการ 
- สรุปลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึน้ใน

ขั้นตอนในการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 

ขั้นตอนการออกแบบ 

1. ก าหนดแนวความคิดหลักของโครงการ 

2. ก าหนดความสมัพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 

3. ก าหนดแนวคิดด้านต่างๆ 

- แนวคิดด้านการใช้พืน้ท่ี 

- แนวคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 

- แนวคิดด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 

- แนวคิดด้านสาธารณูปโภค 

- แนวคิดด้านทัศนียภาพ 

- แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
4. แสดงแบบแปลนครั้งสุดท้ายพรอ้มรายละเอียด 

5. แสดงภาพทัศนียภาพโดยรวม 

6. ประมาณราคา 

ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมนิผล 
- สรุปผลการออกแบบ 
- น าเสนอผลงานการออกแบบ 
- ข้อเสนอแนะ 

จัดท ารูปเล่ม 

สรุปข้อมลู 
- สรุปลักษณะของพืน้ท่ีโครงการปญัหา 
และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
- สรุปพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้ใช้โครงการ 



 
 

 
 

บทท่ี 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์สถานศึกษา และกรณีศึกษา 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ต้องการที่จะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโครงการให้มีสภาพดีขึ้น 
ปรับปรุงพื้นท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ เพ่ือความเหมาะสมของสถานศึกษาและจ านวนนักศึกษา การ
ออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้พ้ืนที่กิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 

 
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบสถานศึกษา 
 2.1.1 แนวความคิดเก่ียวกับการปรับปรุงและตกแต่งพ้ืนที่สถานศึกษา 
  สมจิต โยธะคง (2545) กล่าวว่า การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ควรค านึงถึงปัญหาต่างๆ 
ที่สามารถพบเห็นได้ทั้งก่อนเกิดและหลังเกิดปัญหา เช่น การระบายน้ า การท าทางสัญจร ฯลฯ ควรมี
การวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือการขยายตัวของโครงการในอนาคต เช่น การสร้างตึก การ
สร้างถนน ฯลฯ การพัฒนาที่ดินควรท าอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสวยงาม มี
บรรยากาศดีและต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความปลอดภัยของผู้ใช้โครงการด้านการพัฒนา
พ้ืนที่ควรท าอย่างมีล าดับขั้นตอนมีการวางแผนงานในการท างาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยในการพัฒนาพ้ืนที่
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ที่ส าคัญการวางแผนงานที่ดีจะช่วยให้งานออกมาอย่างสมบูรณ์ ประณีต
และสวยงาม ที่ส าคัญเป็นการประหยัดงบประมาณ 
  การตกแต่งบริเวณอาคารให้สวยงามขึ้นอยู่กับความรักความสนใจและศิลปะของผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับภายในอาคารเหมือนกัน ผู้ที่จะท าหน้าที่นี้ต้องมีความรู้ในเรื่องการตกแต่ง การ
เพาะปลูก ควบคู่ไปกับความรู้ทางการออกแบบก่อสร้าง การตกแต่งบริเวณให้สวยงามมีชีวิตชีวา 
โดยทั่วไป ใช้ไม้ยืนต้น ไม้คลุมดิน ไม้ดอก ก้อนหิน ม้านั่ง ศาลาพักร้อน เป็นต้น 
  สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการหลายระดับ ทั้งครู - อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง
และผู้ที่ไปติดต่อราชการ ฉะนั้นบริเวณภายในสถานศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนาตกแต่งให้สวยงาม
เพ่ือใช้เป็นสถานศึกษาที่พักผ่อนและเพ่ือการศึกษา บริเวณที่สมควรได้รับการพัฒนาตกแต่งให้สวยงามคือ 
  2.1.1.1 อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
   1) อาคารอ านวยการ การปลูกพันธุ์ไม้อาจท าได้ดังนี้ 
    (1) จัดเป็นสวนหย่อมซึ่งเหมาะกับบริเวณท่ีเป็นซอกมุมภายในอาคาร หรือ
ข้างตัวอาคารที่มีพ้ืนที่ไม่มากนัก 
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ภาพที่ 2.1 สวนหย่อม 
ที่มา : https://med.mahidol.com 
    (2) ปลูกพันธุ์ไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามอิฐบล็อก (ถ้ามีหลายบล็อกอาจปลูก
บล็อกละชนิด) ที่ติดอยู่กับอาคารถ้าเป็นอิฐบล็อกบริเวณที่ได้รับแสงแดดตลอดวันอาจปลูกพันธุ์ไม้
ต่อไปนี้ เช่น เฟ่ืองฟูา เล็บครุฑ โกสน ปริก เป็นต้น แต่ถ้าเป็นบล็อกที่อยู่ในที่ที่ได้รับแสงร าไรหรือในที่
ร่มควรเลือกใช้พันธุ์ไม้ เช่น ฉัตรแก้ว ฉัตรนาค เดหลี สาวน้อยประแปูง เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.2 บล็อกปลูกต้นไม้ 
ที่มา : https://topicstock.pantip.com 

 
   2) อาคารเรียน หากพ้ืนที่คล้ายกับอาคารอ านวยการอาจใช้วิธีการตกแต่ง
เหมือนกัน แต่ถ้ามีพ้ืนที่กว้างควรจัดสวนให้ดูแลรักษาง่าย มีการปลูกพันธุ์ไม้ให้ร่มเงาแล้วจัดโต๊ะ เก้าอ้ี 
ไว้ตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 
ภาพที่ 2.3 พ้ืนที่พักผ่อน 
ที่มา : https://concreationstudio.makewebeasy.com 

 
   3) ห้องสุขา ควรพิจารณาปลูกพันธุ์ไม้ปิดบังในส่วนที่ไม่น่าดูและเลือกต้นไม้ที่มี
ดอกกลิ่นหอม เช่น ราตรี โมก ปีบ พุด เพื่อช่วยดับกลิ่นเหม็น 

https://topicstock.pantip.com/
https://concreationstudio.makewebeasy.com/
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ภาพที่ 2.4 ห้องสุขา 
ที่มา : https://www.op.mahidol.ac.th 
 
  2.1.1.2 รั้วของสถานศึกษา ส่วนมากเป็นรั้วเสาคอนกรีต ลวดมีพิจารณาในการปลูกพันธุ์
ไม้ประดับรั้วดังนี้ 
   1) แนวรั้วด้านหน้า อาจพิจารณาปลูกไม้พุ่มที่ง่ายต่อการบ ารุงรักษา ปลูกให้เป็น
แถวตามแนวรั้ว เช่น ชบา เข็มชนิดต่างๆ 
   2) แนวรั้วด้านอื่นๆ อาจพิจารณาในการปลูกพันธุ์ไม้บังลม  เช่น  สนทะเล อโศก 
สนประดิพัทธ์ ฯลฯ ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น เฟ่ืองฟูา ชบา เข็มชนิดต่างๆ ฯลฯ 

 
ภาพที่ 2.5 แนวรั้ว 
ที่มา : https://www.lalinproperty.com 

 
  2.1.1.3 สนามกีฬา เช่น เทนนิส สนามแบดมินตันควรปลูก พันธุ์ไม้เพ่ือเป็นแนวก าบังลม 
เช่น สนทะเล สนประดิพัทธ์ อโศก เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.6 สนามกีฬา 
ที่มา : https://thinkofliving.com 

https://www.op.mahidol.ac.th/
https://www.lalinproperty.com/
https://thinkofliving.com/
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  2.1.1.4 บริเวณที่ เป็นประดิษฐานของสิ่งเคารพบูชา เช่น อนุสาวรีย์  ศาล ศาลา
พระพุทธรูป บริเวณ ดังกล่าว ควรเลือกปลูกพันธุ์ไม้ที่แสดงถึงความเก่าแก่และความเป็นไทย เช่น ไม้
ดัด ไม้แคระ โพธิ์ ไทร จ าปี พุด เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.7 ลานบัวเหล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ที่มา : https://www.rmutt.ac.th 
  2.1.1.5 ถนนทางเท้า เป็นบริเวณที่ต้องมีผู้สัญจรไปมา ควรปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงา ใช้
พันธุ์ไม้ยืนต้นประดับดีกว่าใช้ไม้ผล เพราะไม้ผลมีข้อเสียดังนี้ เมื่อติดดอกออกผลยั่วยุให้มีการลักขโมย 
ผู้สัญจรอาจได้รับสารพิษจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

 
ภาพที่ 2.8 ถนนทางเท้า 
ที่มา : https://www.op.mahidol.ac.th 

 
  2.1.1.6 ลานจอดรถ ควรพิจารณาปลูกพันธุ์ไม้ที่ใบกิ่ง หรือผล ไม่หล่นเป็นอันตรายต่อ
รถ ต้นไม้ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ควรมีกิ่งก้านใบแผ่ขยายคลอบคลุมพ้ืนที่ได้ดี กิ่งเหนียว ไม่ผลัดใบ
ง่าย เช่น ชงโค ไทร คูน อินทนิล เสลา จามจุรี ทองหลางด่าง เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.9 ลานจอดรถ 
ที่มา : https://www.panoramio.com 

https://www.op.mahidol.ac.th/
https://www.panoramio.com/
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  2.1.1.7 สถานที่พักผ่อน สถานศึกษาที่มีบริเวณกว้าง พ้ืนที่บางส่วนอาจจัดเป็นสวน
พักผ่อนที่มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
   1) ปลูกพรรณไม้ให้ร่มเงา โดยปลูกเป็นสวนปุาพรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือ
หลายชนิดรวมกัน และปลูกพรรณไม้ในร่มบริเวณโคนให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ เช่น พลับพลึง สาวน้อยประแปูง 
เป็นต้น 
   2) โต๊ะม้านั่งและศาลาพักผ่อน อาจจัดไว้ใต้ร่มไม้หรือจัดไว้ตามพุ่มไม้โต๊ะม้านั่ง 
ควรมีลักษณะเข้ากับบรรยากาศของสวน 
   3) ทางเดิน ทางเท้า สะพาน ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่คงทนถาวรใช้ได้สะดวก
และปลอดภัย 
   4) ไม้ดอกไม้ประดับกลางแจ้ง ควรเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่ปลูกง่ายตายยากและง่ายต่อ
การบ ารุงรักษา 
   5) ถังขยะ ควรออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับสวน เช่น ท าเป็นรูปตอไม้หรือใช้ไม้
ท าเป็นกรอบถังขยะ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.10 สถานที่พักผ่อน 
ที่มา : https://www.pinterest.com 

 
  การปรับปรุงและการตกแต่งพ้ืนที่สถานศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  การตกแต่งบริเวณ
อาคารเรียนควรปลูกพันธุ์ไม้ใหญ่ตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะพันธุ์ไม้มีการเจริญเติบโต
ช้า แต่ไม้ใหญ่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ใช้ปูองกันฝุุนละอองจากนอกบริเวณเข้ามาใน
บริเวณสามารถให้ร่มเงาลดการสะท้อนของแสงแดดได้ เป็นต้น พันธุ์ไม้ที่เลือกใช้เป็นพันธุ์ไม้ที่หาได้
ง่ายในท้องถิ่น ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้โครงการ คือ ต้องไม่มีหนามไม่มีพิษ หรือหลุดร่วงได้ง่าย สี
ของพันธุ์ไม้ที่เลือกใช้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถเพ่ิมความงามแก่บริเวณและตัวอาคารได้เช่นกัน การ
ตกแต่งบริเวณอาคารเรียนควรตกแต่งให้เหมาะสมกับบริเวณ ควรค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
นั้นๆ คือ บริเวณสาธารณะ บริเวณบริการ และบริเวณที่พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณที่ต้องการใช้ดอกไม้
หรือไม้ใบท่ีสวยงามและให้ร่มเงา ปลูกง่ายและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย คือ บริเวณสาธารณะหรือ
บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนบริการจะเป็นบริเวณท่ีใช้ประโยชน์ต้องค านึงถึงสัญจรเข้า - ออก ไม่มีกีด

https://www.pinterest.com/
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ขวาง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้โครงการ และควรเน้นการตกแต่ง ที่เกิดความสง่างามของอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้าง 
 2.1.2 แนวความคิดด้านการจัดแบ่งเขตอาคารเรียน และพ้ืนที่ใช้สอย 
  วิจิตร วรุตบางกูร (2542) กล่าว่า อาคารเรียนและอาคารประกอบการมีหน้าที่ใช้สอยที่
แตกต่างกันออกไปจึงต้องการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อหน้าที่ใช้สอยนั้นๆด้วย ดังนี้ 
  2.1.2.1 ส่วนอ านวยการและต้อนรับ ประกอบไปด้วยที่จอดรถเป็นแนวยาวจากทางเข้า
หลัก อาคารอ านวยการอยู่ด้านข้างเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ โดยมียามรักษาการความ
ปลอดภัยที่ประตูทางเข้า การจักวางทาง เข้า - ออก ที่จ ากัดนี้สอดคล้องกับข้อควรค านึงถึงของ
โรงเรียนในเรื่องความปลอดภัย 
  2.1.2.2 ส่วนการศึกษา ส่วนของอาคารสนับสนุนการศึกษาแยกออกจากกลุ่มอาคาร
การศึกษากลุ่มอ่ืนๆ เช่น อาคารฝึกงาน ยิมเนเซียม เป็นต้น เนื่องจากอาคารฝึกงานและเล่นกีฬาเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสียงดังรบกวน จึงเป็นอาคารที่แยกออกจากอาคารเรียนต่างๆ เพ่ือปูองกันเสียงรบกวน 
         2.1.2.3 ส่วนกีฬา และกิจกรรมแบ่งกลุ่มที่กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมในร่มได้ 
สะดวกไม่เสียงดังรบกวนอาคารส่วนการศึกษา 
       2.1.2.4 ส่วนบริการแยกออกจากพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ เพ่ือสะดวกในการซ่อมแซม ความ
ปลอดภัย ปราศจากกลิ่นรบกวน เช่น สถานที่ทิ้งขยะบ้านพัก เป็นต้น 
       2.1.2.5 พ้ืนที่นันทนาการ เช่นพ้ืนที่ที่เป็นสระว่ายน้ า สนามแบดมินตัน สนามเด็กเล่น 
สนามแฮนด์บอล หรือ สนามอเนกประสงค์อ่ืนๆ 
  2.1.2.6 พ้ืนที่สวยงาม พ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ประดับที่มีรูปทรงสวยงาม เป็นไม้ยืนต้น 
ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ใบชนิดต่างๆตลอดจนสยามหญ้ามุ้งความสวยงามตื่นตาตื่นใจ การปลูกพืชผสมผสาน
กันในรูปทรง สีสัน สิ่งสัมผัส ลักษณะใบ และชนิดของหญ้า ทางเดินเท้า สะพาน 
  2.1.2.7 พ้ืนที่รองรับแขกเฉพาะกิจ มีพ้ืนที่รับแขกให้ส าหรับแขกนั่งพักหรือรอติดต่อ
ราชการมีสิ่งผ่อนคลายน่าสนใจ 
  แนวความคิดด้านการจัดแบ่งเขตอาคารเรียน และพ้ืนที่ใช้สอยสามารถสรุปได้ว่า ในการ
จัดสวนพ้ืนที่พักผ่อน จะจัดพ้ืนที่ส่วนนี้ไว้ตรงกลางของพ้ืนที่เพ่ือปูองกันการรบกวนจากสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ และพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมและการเรียนการสอนอีกด้วย ในพ้ืนที่การใช้ส่วนตัว จะ
จัดให้บริเวณพ้ืนที่มีความสงบต่อการเข้าพักผ่อน เป็นส่วนตัวมีการเข้าถึงที่สะดวก พ้ืนที่ส่วนบริการ 
ลานจอดรถ ที่ท้ิงขยะ ควรแยกให้เป็นสัดส่วนต้องมีการสัญจรเข้าถึงที่สะดวก และไม่ให้รบกวนสิ่งอ่ืนๆ 
ส่วนการศึกษาและกิจกรรมนันทนาการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนอาคารเรียน กับส่วนนอกอาคารเรียน 
ควรแยกออกจากกัน เพ่ือปูองกันเสียงรบกวน และออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมคุณค่าแก่ตัวอาคาร 
และให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน พ้ืนที่สวยงามเลือกปลูกต้นไม้ที่มีรูปทรงสวยงามให้ร่มเงา พ้ืนที่
การสัญจรประเภทการใช้งานทางเดินเท้าควรแยกจากทารถวิ่งเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ 
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2.2 การศึกษารูปแบบสวนในสถานศึกษา 
 2.2.1 รูปแบบสวน 
  การจัดภูมิทัศน์ในสถานที่ศึกษานั้นผู้รับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ต้องมีความรู้ในเรื่อง
การจัดสวนซ่ึงชนิดของสวน ส่วนใหญ่จะเรียกกันตามลักษณะที่เด่นที่สุดของสวนหรืออาจเรียกตาม
ประโยชน์ใช้สอย สถานที่จัดสวนหรือเรียกตามความนิยมเป็นส าคัญ การเรียกขานชื่อก็เพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้ง่ายขึน้แต่ทัง้นี้ไม่ว่าจะจัดสวนชนิดใดก็ตามก็จะไม่หนีรูปแบบหรือสไตล์ ของสวนดังต่อไปนี้ 
  2.2.1.1 สวนหิน การจัดสวนหิน คือ การน าหินธรรมชาติมาเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
สวนและใช้พันธุ์ไม้มาปลูกประกอบให้มีความสัมพันธ์และกลมกลืนกับหินที่จัดวาง แนวคิดในการจัด
มักจะน ารปูแบบจากธรรมชาติ เช่น โขดหิน เนินเขา เกาะแก่ง ล าธาร หรอืน้ าตก เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.11 สวนหิน 
ที่มา : https://commons.wikimedia.org 

 
  2.2.1.2 สวนกรวด เป็นสวนที่น ากรวดขนาดต่างๆ มาโรยบนพ้ืนที่จัดเป็นที่ว่างแทนการ
ปลูกหญ้าหรือใช้กรวดโรยให้มีลักษณะคล้ายล าธารหรือสระน้ าโดยมีหินและพันธุ์ไม้ อ่ืนๆเป็น
องค์ประกอบให้มีความสวยงาม บริ เวณที่จัดสวนกรวดนั้นมักจะเป็นบริเวณที่มีปัญหาในด้าน
สภาพแวดล้อม เช่น เป็นพ้ืนที่ร่มอับหรือคับแคบ มีสภาพไม่เหมาะกับการปลูกหญ้าหรือเป็นบริเวณที่
เป็นปัญหากับการตดัหญ้า และใช้กรวดทดแทนหญ้านั้น การจดัการและดูแลรักษาจะงา่ย 

 
ภาพที่ 2.12 สวนกรวด 
ที่มา : https://www.gardeningknowhow.com 

 

https://commons.wikimedia.org/
https://www.gardeningknowhow.com/
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  2.2.1.3 สวนทะเลทราย ส่วนใหญ่ จะเหมาะกับการจัดด้วยพันธุ์ไม้ทนแล้ง เช่น พวก
ตะบองเพชร แคดตัส อากาเว่ และปาล์มบางชนิด เพ่ือให้เกิดความกลมกลืนดูเป็นธรรมชาติใน
ประเทศไทยการจัดสวนทะเลทราย ควรค านึงถึงปัญหาการชะล้างจากน้ าฝน 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.13 สวนทะเลทราย 
ที่มา : https://www.pinterest.com 

 
  2.2.1.4 สวนน้ าการจัดสวนน้ าจะเน้นบริเวณน้ าให้เด่นมากกว่าส่วนประกอบอ่ืนๆซ่ึง
อาจจะจัดในรูปแบบของล าธารน้ า สระน้ า บ่อน้ าพุ หรือน้ าตก และส่วนประกอบที่ส าคัญของสวนน้ า
อีกอย่างหนึ่งก็คือ ก้อนหินขนาดต่างๆน ามาเรยีงในลักษณะธรรมชาติ ส าหรบัพนัธุ์ไม้ที่ใช้ได้แก่ พันธุ์ไม้
น้ า เช่น ต้นกก บัว เตย และพันธุ์ไมท้ีช่อบความชื้น เช่น เฟิรน์ คล้า เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.14 สวนน้ า 
ที่มา : https://www.pinterest.com 

 
  2.2.1.5 สวนลอย การจัดสวนลอย คือ การจัดตกแต่งพันธุ์ไม้ประดับอาคารสิ่งก่อสร้างที่
อยู่เหนือระดับพืน้ดินปกติ สามารถแบง่ออกให้ลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
   1) การจัดสวนลอยแบบแขวน 
   2) การจดัสวนลอยติดตั้งบริเวณขอบหน้าต่าง 
   3) สวนลอยที่ติดต้ังบริเวณกนัสาด 
   4) สวนดาดฟาู หรือสวนระเบียง 

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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ภาพที่ 2.15 สวนลอย 
ที่มา : https://www.pinterest.com 
 
  2.2.1.6 สวนสมุนไพร สวนสมุนไพรมีรปูแบบไม่ต่างจากสวนทั่วไปนัก เพยีงแต่ว่าต้นไม้ที่
ปลูกและตกแต่งในสวนจะเป็นพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ โดยมี จุดประสงค์ เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้า
ไปศึกษาหาความรู้ว่าพืชสมุนไพรมีอะไรบ้าง มีรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร ฉะนั้นการจัดวาง
และปลูกต้นไม้ควรมีความชัดเจน สามารถเดินเข้าชมไดอ้ย่างใกล้ชิด 

 
ภาพที่ 2.16 สวนสมุนไพร 
ที่มา : https://oknation.nationtv.tv 

 
  2.2.1.7 สวนกระถาง ปัจจุบันสวนกระถางมักนิยมจัดกันมากตามถนนหนทางทั่วๆไป 
สามารถใช้จัดในโอกาสที่มีงานพิธี งานเลี้ยง งานเทศกาล และการจัดการแสดงต่างๆ สามารถจัด
ตกแต่งได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เมื่อหมดภาระใช้สอยก็สามารถโยกย้ายกลับคืนได้ง่ายด้วย 
เช่น โกสน สนฉัตร เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.17 สวนกระถาง 
ที่มา : https://www.homeidea.in.th 

https://www.pinterest.com/
https://oknation.nationtv.tv/
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  2.2.1.8 สวนหย่อม การจัดสวนหย่อมเป็นการจัดสวนไม้ประดับที่ใช้เนื้อที่ในการจัดน้อย
เป็นสวนขนาดเล็ก หรือจัดเน้นเป็นจุดๆ ในพ้ืนที่ขนาดใหญ่  เช่น บริเวณปูาย หน้าอาคารเรียน  โรง
อาหาร  เพ่ือให้เกิดมุมมอง ที่น่าสนใจขึ้น  ดังนั้นการจัดสวนหย่อมจะเน้นความสวยงามเป็นหลักใน
สถานที่หนึ่งๆไม่ควรจัดสวนหย่อมหลายๆ จุดจะท าให้จุดเด่นลดความส าคัญลงเนื่องจากจะข่มกันเอง
ระหว่างจุดต่างๆและจะท าให้เกิดภาระในการดูแลรักษา ส่วนประกอบของสวนหย่อม ได้แก่ เนินดิน  
ต้นไม้หลักหรือไม้ประธาน  ไม้ประกอบพวก ไม้พุ่มหรือไม้คลุมดินนอกจากนี้อาจใช้วัสดุตกแต่งอ่ืนๆ 
เช่น หิน ตอไม้ โอ่งน้ า เกวียน ฯลฯ 

 
ภาพที่ 2.18 สวนหย่อม 2 
ที่มา : https://www.babbaan.com 

 
  2.2.1.9 สวนสาธารณะ การจัดสวนสาธารณะเป็นการจัดสวนขนาดใหญ่ มีรูปแบบ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของพ้ืนที่ประกอบด้วย ลานจอดรถ พ้ืนที่ส าหรับพักผ่อน ออกก าลัง
กาย มีถนนส าหรับรถยนต์ รถจักรยาน และมีทางเดินเชื่อมต่อระหว่างจุดต่างๆ มีสาธารณูปโภค
ส าหรับอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ าสาธารณะ โทรศัพท์ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.19 สวนสาธารณะ 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 

 
  2.4.1.10 สวนสุขภาพ มีลักษณะคล้ายกับสวนสาธารณะ แต่เป็นสวนที่มีจุดประสงค์
หลักเพ่ือให้เป็นที่ออกก าลังกาย ซึ่งประกอบไปด้วยลานบริหารร่างกาย ทางวิ่งซึ่งจะบรรจบกันเป็น
วงกลม มีเครื่องออกก าลังกาย และแผ่นปูายแสดงวิธีการฝึกวางเรียงตามล าดับเว้นระยะให้เหมาะสม
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กับพืน้ที ่นอกจากนีจ้ะมีที่พักผ่อนอยูใ่นบริเวณสวนด้วย สวนสุขภาพจะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาและตกแต่ง
ด้วยดอกไม้ ประดับให้สวยงามและร่มรืน่ 

 
ภาพที่ 2.20 สวนสุขภาพ 
ที่มา : https://www.painaidii.com 

 
  2.2.1.11 สวนรวบรวมพันธุ์ไม้ มีลักษณะเป็นสวนพฤกษศาสตร์อาจจะจัดรวบรวมพันธุ์
ไม้เฉพาะเรื่องได้ เช่น สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี สวนไม้หอม สวนสมุนไพร สวนรวบรวมพันธุ์ปาล์ม การ
ออกแบบจะเน้นเรื่องการศึกษา ความหลากหลายของพันธุ์ไม้มากกว่าความสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.21 สวนรวบรวมพันธุ์ไม้ 
ที่มา : https://tiewtiddin.com 

 
  2.2.1.12 สวนส าหรับเด็กหรือสนามเด็กเล่นเป็นสนามทีเ่ด็กได้แสดงออกมีกิจกรรมต่างๆ
ที่ให้ความสนุกสนานประกอบด้วยสนามหรือลานโล่งๆ ส าหรับวิ่งเล่น บ่อทราย ที่นั่งพัก และเครื่อง
เล่นต่างๆ เช่น ชิงช้า กระดาษลื่น กระดานหก ม้าหมุน เป็นต้น พันธุ์ไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ให้
รม่เงา หลีกเลีย่งพันธุ์ไม้เป็นพิษ มีหนามแหลมคม กิง่เปราะหักง่ายจะเปน็อันตราย 

 
ภาพที่ 2.22 สวนส าหรับเด็กหรือสนามเด็กเล่น 
ที่มา : https://www.elitereaders.com 
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2.3 การเลือกพันธุ์ไม้ในการปลูกในสถานศึกษา 
 2.3.1 การเลือกพันธุ์ไม้จะแบ่งได้ดังนี้ 
  2.3.1.1 ไมย้ืนต้น (Tree) เป็นไม้เนื้อแข็งมีอายุหลายฤดูมีล าต้นเดี่ยว สูง คือ ช่วงของล า
ต้นทีสู่งจากพ้ืนดินถึงก่ิงแรก แบ่งได้ ดังนี้ 
   1) ไมย้ืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 4 - 6 เมตร เช่น หมากเหลือง เป็นต้น 
   2) ไมย้ืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10 - 15 เมตร เช่น ชมพูพันธุ์ทิพย์ เป็นต้น 
   3) ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 15 เมตรขึน้ไป เช่น จามจุรี เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.23 หูกระจง 
ที่มา : https://www.nanagarden.com 

 
  2.3.1.2 ไม้พุ่ม (Shrubs) เป็นไม้เนื้อแข็งมีอายุหลายฤดู ล าต้นเตี้ย แตกก่ิงก้านชิดดิน  
ท าให้ดูมีหลายต้นกิง่ก้านจะแผ่ออกเปน็พุ่ม ควบคุมรูปทรงได้ง่ายแบ่งได้ ดังนี้ 
   1) ไม้พุ่มเตีย้ มีความสูงไม่เกิน 1 เมตร เช่น ชบาหนู ชวนชม พยับหมอก เป็นต้น 
   2) ไม้พุ่มกลาง มีความสูง 1.50 - 2.50 เมตร เช่น เข็มม่วง ลิ้นกระบือ หูปลา เป็นต้น 
   3) ไม้พุ่มสูง มีความสูง 3 - 5 เมตร เช่น ทรงบาดาล โมก เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.24 โมก 
ที่มา : https://www.homeidea.in.th 

 
  2.3.1.3 ไม้เลื้อย (Vine) เป็นไม้ที่ต้องอาศัยเกาะเกี่ยวพันกับสิ่งค้ าจุนเพ่ือให้ล าต้นเจริญ
อยู่ได้เป็นไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว เพราะไม้มีน้ าหนักกดตัวเองในไม้ ประเภทนี้รวมถึงไม้พวกรอเลื้อยด้วย 
โดยทั่วไปไม้ เลื้อยจะมีขนาดตั้งแต่ 3 เมตรขึน้ไป เช่น การเวก กระเทียมเถา อัญชัน เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.25 การเวก 
ที่มา : https://ndgdkjnjdhgug.blogspot.com 
 
  2.3.1.4 ไม้คลุมดิน (Ground Cover) เป็นพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเต้ียเล็ก สวยงามขยายพันธุ์
ง่ายโตเร็ว แผ่ขยายออกด้านข้างรวดเร็วใช้ คลุมผิวดินเพ่ือสร้างความสวยงามหรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนๆ 
ในเชิงประดับตกแต่งมีความสูงประมาณ 0.30 เมตร เช่น ดาดตะกั่ว ผักโขมแดง เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.26 ดาดตะกัว่ 
ที่มา : https://www.samunpri.com 

 
  2.3.1.5 ไม้น้ า (Aquatic Plant) เป็นพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะพิเศษออกไป ทั้งรูปร่างของล า
ต้นและใบสามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ าหรอืรมิน้ า เช่น กกธูป เตย พุทธรักษาน้ า บัวต่างๆ 

 
ภาพที่ 2.27 เตย 
ที่มา : https://www.thaiarcheep.com 
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  2.3.1.6 ไม้ใบ เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพ่ือวัตถุประสงค์ ที่จะใช้ประโยชน์จากรูปลักษณ์ของใบ
อันสวยงาม สีสันแปลก มักเป็นพนัธุ์ไม้ ทีต่้องการแสงน้อยถึงปานกลาง ความชื้นสูง เช่น พลูฉลุ ไม้ใน
สกุลฟโิลเด็นดรอน เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.28 พลูฉลุ 
ที่มา : https://www.chaikaclub.com 
 
  2.3.1.7 ไม้ดอก เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ใช้ประโยชน์จากสีและความ
สวยงามของดอกท้ังในเชิงการประดับตกแต่งหรือปลูกเพ่ือจ าหน่าย เป็นได้ท้ังไม้พุ่มไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย 
หรอืเป็นไม้ดอกล้มลุกได้ แก่ บานชื่น ดาวเรือง กหุลาบ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.29 ดาวเรือง 
ที่มา : https://oknation.nationtv.tv/blog/februarynews 

 
  2.3.1.8 ไม้อวบน้ าเป็นไม้ที่ เจริญเติบโตได้ ดีในพ้ืนที่ที่แห้งแล้งเป็นไม้ที่ มีน้ าเป็น
องค์ประกอบในล าต้นสูง เช่น อากาเว่ หางจระเข้ ลิ้นมงักร 

 
ภาพที่ 2.30 ลิ้นมงักร 
ที่มา : https://timemachinesite.com 
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  2.3.1.9 ไม้ดัด ไม้แคระ เป็นพันธุ์ไม้ที่ควบคุมการเจริญเติบโตทางรูปทรงล าต้นเอาไว้
เพ่ือให้ได้รูปทรง และขนาดตามที่ต้องการ ไม้แคระมักจะคงรูปที่แท้จริงตามธรรมชาติไว้เพียงแต่ถูก
ย่อส่วนลงมา ได้แก่ ชาฮกเก้ียน สน ไทร เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.31 ชาฮกเก้ียน 
ที่มา : https://sukkaratkeaw.blogspot.com 
 
 2.3.2 การดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณ 
  สมจิต โยธะคง (2540) กล่าวว่า การดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณทุกชนิดที่เลือกต้อง
พิจารณาถึงการดูแลบ ารงุรักษาควรเน้นพืชพรรณที่มีการบ ารงุรักษาง่าย ซ่ึงพิจารณาได้ ดังนี้ 
  2.3.2.1 การร่วงของใบ ส าหรับไม้ใบกว้างควรเลือกชนิดที่ไม่ผลัดใบหรือผลัดใบตาม
ฤดูกาลดีกว่าเลือกชนิดไม้ท่ีใบทยอยร่วงตลอดเวลา 
  2.3.2.2 การร่วงของดอก พรรณไม้บางชนิดเวลาออกดอกสวยงามมากแต่ช่วงเวลาบาน
สั้นมาก เช่น เหลืองอินเดีย ชมพูพันธุ์ทิพย์ เวลาดอกร่วงกระจาย กรณีไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาควรเป็นไม้ที่
ให้ดอกตลอดทั้งปีโดยดอกบานแซมใบบานทนถ้าเป็นพรรณไม้ที่ดอกร่วงควรเป็นพรรณไม้ที่ดอกร่วง
พร้อมกนัดีกว่าทยอยรว่ง 
  2.3.2.3 การร่วงของผลเลือกพรรณไม้ที่มีผลร่วงยากดีกว่าผลร่างง่าย ผลร่วงพร้อมกัน
ดีกว่าทยอยร่วงผลร่วงไม่ฟูุงกระจายดีกว่าผลร่วงแล้วเปลือกของผลเมล็ดแตกฟูุงกระจาย 
  2.3.2.4 ความแน่นของใบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้องมีใบแน่นเพ่ือให้เกิดร่มเงาปูองกัน 
แสงแดด ช่วยสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท าให้ภูมิอากาศในบริเวณดีข้ึนช่วยลดมลภาวะที่เป็นพิษ
ยกเว้นการเลือกปลูกต้นไม้ใหญ่ในบริเวณสนามหญ้า ใบโปร่งดีกว่าใบแน่นเพราะสนามหญ้าต้องการ
แสงสว่างส่องถึงเพ่ือใช้แสงในการปรุงอาหารเช่นเดียวกบัพืชพรรณชนิดอ่ืนๆ 
  2.3.2.5 โครงสร้างของราก ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ ควรมีระบบรากลึกทั้งรากค้ าจุน รากแขนง
และรากฝอย เพราะจะช่วยพยุงล าต้น หาอาหารได้ในระดับลึกใต้ผิวดิน และไม่ต้องแย่งอาหารกับพืช
ที่มีระบบรากตื้น เช่น หญ้าสนาม พืชคลุมดิน ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กระดับล่าง ถ้าโครงสร้างของ
ระบบรากต้นและบางส่วนคอยอยู่ระดับผิวพ้ืนอาจท าลายพ้ืนผิวดาดแข็งให้แตกรา้วได้ 
  2.3.2.6 อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเจริญเติบโตเป็นคุณสมบัติเฉพาะของไม้ แต่ละ
ชนิดในทางภูมิทัศน์ไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตช้าดีกว่าพรรณไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็วไม้เจริญเติบโต
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เร็วเหมาะส าหรับเป็นพืชเศรษฐกิจ เพราะการเจริญเติบโตช้า สะดวกในการดูแลบ ารุงรักษาการตัด
แต่งก่ิง การตดัขรบิและให้ความสวยงามยาวนาน 
  2.3.2.7 ความเป็นสังคมและระบบนิเวศมีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะแต่ละสังคมพืช
ขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ (Ecosystem) คือ การเป็นอยู่ร่วมกันโดยการ
พ่ึงพาอาศยัซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตเพราะคุณสมบัติของระบบที่ดีควร
จะประกอบไปด้วย การมีผลิตภาพหรือผลผลิต (Productivity) มีเสถียรภาพ (Stability) ถาวรภาพ
(Sustainability) และสมภาพ (Equitability) คือ ความสม่ าเสมอ 
  2.3.2.8 แมลงท าลาย ต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มต้องเลือกที่มีความทนทานต่อแมลงท าลาย
โดยเฉพาะการท าลายล าต้นกิง่ก้านท าให้ล าต้นกิง่และก้านหักอาจเป็นอันตรายแก่คนและทรัพย์สินได้ 
  2.3.2.9 ทนทานต่อโรค โรคพืชมีส่วนส าคัญที่ท าให้พืชพรรณชะงักการเจริญเติบโต ท า
ให้คุณภาพของพืชต้นนั้นๆ ด้อยค่าลงขณะเดียวกนัต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรักษามากขึ้น 
  2.3.2.10 พืชพรรณที่มีความทนทานสามารถเจริญเติบโตได้ ในขอบเขตของพ้ืนที่ที่
กว้างขวางในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินความชื้นในดินและความชื้นใน
บรรยากาศ อิทธิพลของแสง อิทธิพลของลม และข้อจ ากัดในพ้ืนทีป่ลูก 

 
2.4 แนวคิดด้านพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการสถานศึกษา 
 2.4.1 พฤติกรรมความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานศึกษา 
  2.4.1.1 ความพึงพอใจ คือ ความสุขของคนที่ เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับ
ผลตอบแทนความพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการท างาน มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่
จะท างานให้ได้เต็มความสามารถ มีขวัญและก าลังใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิผล
ของการท างานส่งผลต่อความส าเร็จตามเปูาหมาย (นฤมล ผู้อุตสาห์, 2548 : 5) 
  2.4.1.2 ความพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกชอบ พอใจ หรือเต็มใจที่ จะปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์มีความสุขในการท างาน รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น (รจนา 
เตชะศรี, 2550 : 12) 
  2.4.1.3 สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง (2542 : 161 - 162) ได้จ าแนกทฤษฎี
ความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
   1) ทฤษฎีความต้องการ ความต้องการส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับ
จากงานกับการประสบความส าเร็จตามเปาูหมายส่วนบุคคล 
   2) ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่มความพึงพอใจในงานสัมพันธ์ในทางบวกและคุณลักษณะ
ตามปรารถนาของกลุ่มสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการท างานการวัดความพึงพอใจที่
มีต่อบริการความพึงพอใจที่มีการบริการ และเกิดผลได้หรือไม่ นั้นต้องพิจารณาถึงลักษณะของการ
ให้บริการ ประกอบด้วย ระดับความรู้สึกของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆของแต่ละบุคคลการวัดความพึง
พอใจอาจกระท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
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    (1) การใช้แบบสอบถาม เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยการขอความ
รว่มมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกตอบ 
หรือเป็นค าตอบอิสระ โดยค าถามที่ถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆที่หน่วยงานก าลังให้บริการอยู่ 
เช่น ลักษณะการให้บรกิาร ระยะเวลาที่ให้บริการ บุคคลที่ให้บริการ เป็นต้น 
    (2) การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่ งที่วัดถึงระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจผู้ตอบคาถามให้ตรงกับ
ข้อเทจ็จรงิวิธีนี้ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 
    (3) การสังเกต ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการโดย
วิธีการสังเกตดูพฤติกรรมก่อนมารับบริการขณะรับบริการและหลังจากรับบริการแล้ว เช่น สังเกตสี
หน้า ท่าทางการพูด การวัดความพึงพอใจวิธีนี้ต้องท าอย่างจริงจัง จึงจะสามารถประเมินถึงความพึง
พอใจของผู้มารับบริการได้ อย่างถูกต้อง จะเห็นได้ว่าการวัดความพึงพอใจต่อการรับบริการนั้น 
สามารถท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสมตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเปูาหมายของ
การวัดด้วย จะส่งผลให้การวัดนั้นมีประสิทธิภาพ หรือน่าเชื่อถือได้ดังนั้นความพึงพอใจความรู้สึกที่ดี
หรอืมีทศันคติทีด่ีของบุคคลในด้านบวกซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ต่อเมือ่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการแก่
บุคคลนั้น เมื่อได้รับการตอบสนองตามความคาดหวังและความต้องการของตนเอง จึงท าให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้นๆ หรือสิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจจึงเป็นผลของการ
แสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์
ที่มนุษย์เราได้ รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ ทั้ง
ทางบวกและทางลบ แต่ถ้าเมือ่ใดสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ 
ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึก
ผิดหวัง ไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายก็จะท าให้เกดิความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
 2.4.2 แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
  วิชาญ สุวรรณวงษ์ (2549 : 12) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา หมายถึง 
องค์ประกอบต่างๆภายในสถานศึกษา ทีจ่ะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆ
ด้านได้แก่สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความ
ปลอดภัย มีวัสดุ อุปกรณ์ เสริมสร้างพฒันาการ และเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีสิ่งยั่วยุให้เกิด
การเรยีนรู้และไม่มีมลภาวะ  
  นงลักษณ์ มีจรูญสม (2546 : 1) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึง สิ่งที่มีอยู่โดยรอบ
หรอืปะปนกนัของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่อยู่โดยรอบนี้จะ
มีผลกระทบต่อสิ่งทีม่ีชีวิตนั้นมิใช่เพียงที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมฯลฯ ก็มีผล
ผูกพันความรู้สึกนึกคิดและกิจกรรมของมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย ซึ่งเรียกว่า เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่
เป็นนามธรรมด้วย ดังนั้นสภาพสิ่งแวดล้อมของมนุษย์จึงต้องรวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
และสภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคมเข้าไว้ด้วยกนั 
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  มาริสา ธรรมะ (2545 : 1) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี
ส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อาคารเรียนอาคารประกอบการสถานที่บริเวณรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งอยู่รอบตัวผู้เรียนซึ่งมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน เป็นการเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจ
ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  และการปฏิบัติหน้าที่การงานของทุกคนในสถานศึกษา
ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิดผลส าเร็จทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
วัตถปุระสงค ์
 2.4.3 การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมมนุษย์เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ 
  วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2530) กล่าวว่า แผนการใช้ในพ้ืนที่ส าหรับพ้ืนที่นันทนาการ
สาธารณะ มิใช่ว่าจะก าหนดเป็นแผนการใช้ที่ตายตัวลงตัวไปได้ เพราะการใช้พ้ืนที่จริงจะเป็นการใช้
พ้ืนทีโ่ดยอิสระของผู้ใช้ การวางแผนและออกแบบจึงต้องมีความยืดหยุ่นในแผนงานใช้งานเสมอ มักจะ
เป็นการวางแผนอย่างแน่นอนในบางจุดและเห็นพื้นทีอ่เนกประสงค์ในบางจุดหลักการทางพฤติกรรมที่
ถูกน ามาใช้ขัน้ตอนนี้ ได้แก่ 
  2.4.3.1 อาณาเขตครอบครองเกิดได้ทั้งการที่ครอบครองทิ้งร่องรอยแสดงความเป็น
เจ้าของไว้หรือเกิดจากการที่ผู้ครอบครองใช้พ้ืนที่นั้นเป็นประจ าจนเป็นที่รู้กัน เมื่อบุคคลใดรู้สึกว่าอยู่
ในพ้ืนที่ครอบครองของผู้อ่ืนก็ย่อมจะรู้สึกไม่สบายใจนักที่จะใช้พ้ืนทีส่วนนั้นๆ และหากผู้ครอบครอง
นั้นเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ก็จะมีผลให้กลุ่มอ่ืนๆ หลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้สถานที่นั้นๆ 
กรณีดังกล่าวมานี้เรียกว่าเกิดการขัดแย้งของอาณาเขตครอบครอง ในการใช้สถานที่นั้นๆ การสร้าง
ขอบเขต นับเป็นเทคนิคหลักของการออกแบบพ้ืนทีเ่พ่ือหลีกเลี่ยงการขัดแย้ง 
  2.4.3.2 บรรยากาศกิจกรรมเป็นลักษณะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของที่ตรงนั้นที่จะเหมาะ
กับกิจกรรมนั้นๆ โดยคนกลุ่มนั้นๆ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีความต้องการด้านสถานที่แตกต่างกัน
ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ท ากิจกรรมนี้ รวมความต้องการ 2 อย่างคือความ
ต้องการด้านอุปกรณ์ ประกอบกิจกรรม ความต้องการด้านจิตวิทยา 
  2.4.3.3 ระยะการเดิน การจัดวางกิจกรรมในพ้ืนที่ต้องค านึงถึงการเข้าถึงกิจกรรมนั้นๆ
ด้วยว่าผู้ใช้กลุ่มที่เราคาดว่าจะมาท ากิจกรรมนั้นๆจะมีความสามารถ และมีความสมัครใจที่จะเดินมา
ใช้ในระยะทาง กิจกรรมที่เป็นที่สนใจจะเป็นบรเิวณดึงดูดคนเข้าไปสู่บริเวณนั้น 
  2.4.3.4 ระยะใกล้ชิด (Intimate Distance) บุคคลที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกันย่อมได้รับ
ข่าวสารผ่านประสาทสัมผัสเกือบทุกทางอย่างละเอียด บุคคลสามารถรับรู้แม้กระทั้งกลิ่นตัวและความ
ร้อนจากร่างกาย ฉะนั้นจึงเป็นการยากที่เกิดการสัมผัสผิดตัวส าหรับระยะใกล้เป็นระยะที่เกิดจาก
สัมผัสทางร่างกาย การสัมผัสที่เกิดขึ้นเป็นไปได้มากที่เกิดสัมผัสทางกาย การสัมผัสเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่
สามารถรับรู้กันไดท้ัง้สองฝุาย บุคคลที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งนี้ การพยายามอยู่
นิ่งๆมกัเปน็การแสดงออกอย่างหนึ่ง ความส าคัญของระยะใกล้ชิดอยู่ที่ว่าตามบรรทัดฐานทางสังคมถือ
เป็นเรื่องต้องห้ามในการแตะต้องสัมผัสบุคคลอ่ืนที่มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษ 
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  2.4.3.5 ระยะส่วนบุคคล (Personal Distance) เป็นระยะห่างที่มีความส าคัญต่อบุคคล
ทีไ่ม่สัมผัสทางกายพยายามรักษาให้มีระยะระหว่างกันขั้นต่ าสุดระยะนี้ด้วยส าหรับมนุษย์ในระยะก็ใน
ระยะที่ครอบคลุมไปถึงระยะที่บุคคลพยายามปกปูองการล่วงล้ าอาณาเขตที่ครอบคลุมด้วยระยะนี้
โดยรอบตัวมนุษย์จะท าหน้าที่เหมือนเกราะปูองกันตัวก็คือ ที่เว้นว่างส่วนบุคคลนั้นเองส าหรับ
ระยะใกล้ (ระยะ 1.5 - 2.5 ฟุต) บุคคลอยู่ห่างกันในระยะที่จับต้องอีกฝุายหนึ่งได้ สามารถแตะต้อง
ส่วนปลายต่างๆ ของร่างกายได้ในระยะนี้ไม่เกิดการบิดเบือนในการรับรู้ทางทัศนาการที่ส าคัญคือ 
สามารถรู้ได้ใน 3 มิติ ของส่วนต่างของร่างกายได้ชัดเจน 
  2.4.3.6 ระยะสังคม (Social Distance) ระยะที่เป็นระยะสังคมนี้ต่างจากระยะส่วน
บุคคลตรงมีว่าเป็นระยะที่ไม่มีการสัมผัสร่างกาย ใช้ระดับเสียงปกติและมีการปรับในระดับเสียง
เล็กน้อยระหว่าระยะใกล้กับระยะไกล(ระยะ 4 - 7 ฟุต) เป็นระยะที่มีการจ้องในส่วนต่างๆไปเรื่อยๆ
เพราะยงัเห็นได้ชัดเพียงบางส่วนสามารถเห็นรายละเอียดของผิวและผมได้อย่างชัดเจน การติดต่อทาง
ธุรกิจไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมักเกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่อยู่ห่างในระยะนี้ เป็นที่สังเกตได้ว่าการติดต่อหรือ
การประชุมทางธุรกิจมักเกิดมักเกิดขึ้นในระยะสังคมระยะไกลนี้ ระยะสังคมระยะไกลนี้ เป็นระยะที่
บุคคลเริ่มเก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืนน้อยลง เริ่มรูส้ึกมีอิสระในการที่จะสัมพันธ์ พูดจาด้วยหรอืไม่ก็ได ้
  2.4.3.7 ระยะสาธารณะ (Pubic Distance) เป็นระยะที่บุคคลที่ไม่อาจยุ่งเกี่ยวกับ
โดยตรงระหว่างบุคคลกับบุคคลจึงมีการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้การสัมผัสจากการรับรู้ที่เกิดขึ้นใน
ระยะส่วนบุคคลและระยะสังคมระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากในการรับรู้และการส่งข่าวสารไม่อาจ
เห็นรายละเอียดของการแสดงออกและการเคลื่อนไหวของใบหน้า หากพูดด้วยระดับเสียงปกติ จะไม่
สามารถสื่อความหมายที่ละเอียดอ่อนได้ต้องเพ่ิมระดับเสียงจากปกติ รวมทั้งการแสดงออกอย่างอ่ืน
ด้วยในระดับมากกว่าปกติ การติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้ถ้อยค าได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้อากัปกิริยาและ
ท่าทางของร่างกายแทนการแสดงบนใบหน้า 
  2.4.3.8 ภาวะเป็นส่วนตัว (Privacy) มนุษย์ต้องการความเป็นส่วนตัวเสมอบุคคล
โดยทั่วไปอาจต้องการความสงบ สมาธิ และรอดพ้นจากสายตาผู้คน ระดับในการต้องการความเป็น
ส่วนตัวมีระดับที่มากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับความสนิทสนม และกิจกรรมทีก่ระท าอยู่ 
 

2.5 กรณีศึกษา 
 2.5.1 กรณศีึกษาสวน Solar Park มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนั้น ได้ใช้ตัวอย่างสวน Solar Park มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกนัในเรื่องของการใช้พ้ืนที่ริมน้ าภายในโครงการ เพ่ือที่จะได้น ามาปรับปรุง
และเปน็แนวทางแก่โครงการต่อไป 
  2.5.1.1 ที่ต้ัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนน
พหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  2.5.1.2 การศึกษาพ้ืนที่โครงการ การเข้าถึงโครงการ สามารถเดินทางได้โดยรถส่วนตัว 
รถตู้และรถประจ าทาง สาย 29 39 และ 510 

 
ภาพที่ 2.32 การเข้าถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ที่มา : https//www.maps.google.co.th 

 
   1) ต าแหน่งผังบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต าแหน่งผังบริเวณจะ
อยู่ภายในตัวของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะแบ่งออกเป็นส่วนๆแยกออกจากกัน ซึ่งแสดงออกได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.33 แผนผังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ที่มา : https://www.soccersuck.com 

 
   จากการศึกษาสรุปได้ว่าต าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่โครงการนั้นจะลักษณะคลึงกับ
สภาพพ้ืนที่ของโครงการ และต าแหน่งของพ้ืนที่สวน Solar Park มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
การใช้งานต่างๆ จะต้องมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการออกแบบกับ
โครงการได้  

https://www.soccersuck.com/
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   2) ด้านกิจกรรม ซึ่งพ้ืนที่บริเวณสวน Solar Park มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์รังสิต
นั้นจะเป็นสนามหญ้า และลานอเนกประสงค์ไว้ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ 

 
ภาพที่ 2.34 สนามหญ้าและลานอเนกประสงค์ไว้ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ 

 
   3) พื้นที่พักผอ่น มีต าแหน่งที่อยูต่ามแนวทางเดนิ และวัสดุที่ใช้จะเป็นประเภทปูนเปลอืย 

 
ภาพที่ 2.35 พ้ืนที่พักผ่อน 

 
   4) ด้านการสัญจรภายในพ้ืนที่โครงการ จะมีลักษณะทางเดินในสวน 2 ลักษณะ 
คือ ทางเดินภายในสวน และทางเดินบริเวณบ่อน้ า 

 
ภาพที่ 2.36 การสัญจรภายในพื้นที่โครงการ 

 
   จากการศึกษาพ้ืนทีโ่ครงการสรุปได้ว่า การสัญจรภายในพ้ืนที่นั้นจะมีทางเข้าออก
1 ช่องทางเข้าหลัก ซ่ึงแต่ละอาคารจะมีทั้งถนนคอนกรีตและทางเดินเชื่อมระหว่างตัวอาคารซึ่งจะมี
หลังคาปกคลุม ซึ่งเราสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในโครงการได้คือ เส้นทางสัญจรหลักที่มีรถผ่านควรที่
จะเป็นถนนที่ต้องมีความแข็งแรง สามารถรับรองน้ าหนักจากตัวรถที่ขับไปมาได้  ส่วนทางเดินเชื่อม
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ระหว่างพืน้ทีใ่นแต่ละส่วน ควรออกแบบให้เขา้กบัพืน้ทีบ่ริเวณนั้นๆ และสิ่งส าคัญไม่ควรมีทางเข้าออก
ภายในโครงการมากไปเพราะต้องค านึงถึงความปลอดภัยด้วย 
 
 
ตารางท่ี 2.1 สรุปด้านกิจกรรมและการน าไปใช้ 

หัวข้อประเด็นศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

ลานอเนกประสงค์ จากการศึกษาพ้ืนที่พบว่าลานอเนกประสงค์ จะอยู่ในสวน ซ่ึงจะ
สะดวกต่อผู้เข้าไปใช้งานในพ้ืนที่และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
โครงการ คือการออกแบบต้องค านึงถึงสภาพพ้ืนที่โดยไม่ใช้วัสดุที่
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและ
เพศนัน้ๆ 

พ้ืนที่พักผ่อน จากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่พักผ่อนภายในโครงการ ส่วนมากจะอยู่ 
รวมกันเป็นกลุ่ม โดยการน าไปใช้ต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่าง
พ้ืนที่กับจ านวนผู้ใช้เป็นหลักและไม่ควรมีการรบกวนต่อบริเวณพ้ืน 
ทีใ่กล้เคียง 

การสัญจรภายในโครงการ ในพ้ืนที่โครงการ มีการจัดวางเส้นทางสัญจรหลักได้อย่างสะดวก มี
เลนทางเข้าออกบอกชัดเจน และมีเส้นทางสัญจรรองที่เข้าถึงตัว
อาคารได้ง่าย 

    
   5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
    จากการส ารวจพบว่าสิ่งอ านวยความสะดวกนั้น จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปขึ้นอยู่กับพ้ืนที่บริเวณนั้นๆ เช่น บริเวณพ้ืนที่พักผ่อนจะมีการจัดวางถังขยะไว้เพ่ือรองรับผู้เข้า
มาใช้ในพ้ืนที่ ปูายบอกเส้นทางการสัญจรภายในโครงการ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.37 ปูายสวน Solar Park 
ที่มา : https://www.imgrum.com 
 

https://www.imgrum.com/
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ภาพที่ 2.38 ที่นั่งพักผ่อน 

 
ภาพที่ 2.39 ถังขยะ 
ที่มา : https://www.tarookna.wordpress.com 

 
ตารางท่ี 2.2 สรุปด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและการน าไปใช้ 

หัวข้อประเด็นศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

ปูาย ควรออกแบบให้ตัวปูายมีความโดนเด่น ควรเลือกใช้พรรณไม้ที่ท า   
ให้ปูายดูเด่นและไม่บดบังปาูยจนเกนิไป 

ที่นั่งพักผ่อน ที่นั่งพักผ่อน ควรจัดวางให้เหมาะสมกับสถานที่บริเวณนั้นๆ ว่ามี
ลักษณะพ้ืนทีเ่ป็นอยา่งไร ควรมีจ านวนที่เพียงพอต่อผู้เข้าใช้ในพ้ืนที่  
ซ่ึงวัสดุทีใช้ต้องมีความแข็งแรง คงทน เพ่ือปูองกนัอันตรายที่จะเกดิ ขึน้ได้ 

ถังขยะ ถังขยะควรตั้งอยู่บริเวณตามมมุพักผ่อนต่างๆ  และควรตั้งอยู่ใตล้ม 
สิ่งส าคัญควรมีฝากปิดให้มิดชิด ภายในถังควรมีถุงด ารองขยะเพ่ือ
สะดวกต่อการน าไปทิ้ง 

 
   6) ด้านพืชพรรณ จากการศึกษาพืชพรรณภายในโครงการนั้นมีหลากหลายชนิด 
ส่วนมากจะเป็นไม้ยืนต้น ซึ่งไม้ส่วนมากจะปลูกเพ่ือสร้างร่มเงา และให้ประโยชน์ต่อพ้ืนที่นั้นๆ 
 
ตารางท่ี 2.3 สรุปด้านพืชพรรณและการน าไปใช้ 

หัวข้อประเด็นศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

https://www.tarookna.wordpress.com/


32 
 

ไม้ยืนต้น จากการศึกษาพ้ืนที่ภายในโครงการ พ้ืนที่บริเวณที่พักผ่อนมักมีไม้ 
ยืนต้นส่วนใหญ่เพ่ือให้ร่มเงาในพ้ืนที่บริเวณนั้นท าให้ดูร่มรื่นและ
สามารถนั่งท ากิจกรรมต่างๆ ได้และไม้ยืนต้นต้องดูแลรักษาง่ายไม่   
เป็นอนัตรายต่อพ้ืนที่ 

ไม้พุ่ม จากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ภายในโครงการส่วนมากเป็นไม้พุ่มจัด
ตกแต่งอยู่บริ เวณทางเดิน และบริ เวณที่นั่งพักผ่อน เพ่ือสร้าง
ทัศนียภาพให้ร่มรื่นและมีความสวยงาม รวมถึงเป็นส่วนโชว์แก่ผู้ พบ
เห็นและผู้มาเยอืน 

ไม้คลุมดิน จากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ภายในโครงการปลูกไม้คลุมดินบริเวณโคน
ต้นไม้ใหญ่ เพ่ือปกปิดทัศนียภาพที่ไม่ดี และท าให้เกิดความสวยงาม
ในพ้ืนที ่

 

 



 
 

บทที่ 3 

การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นท่ีโครงการ 

 
 การออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่โครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจะต้องค านึงถึง
ข้อมูลกายภาพของพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศและรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการซึ่งจะช่วยให้
ผู้ออกแบบทราบถึงผลกระทบในด้านต่างๆเป็นต้น การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือที่จะสามารถน าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบปรับปรุงที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับพ้ืนที่ ดังนั้นจึงมีข้อมูลการวิเคราะหด์ังต่อไปนี้ 

 
3.1 การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1 ประวัติจังหวัดปทุมธานี 

 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : https://www.it-gateways.com/charoenvej/Patumtani/symbolpatumtani.htm 
 
  จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัช
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ.2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อน
ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้ งที่ 2 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทย

https://www.it-gateways.com/charoenvej/Patumtani/symbolpatumtani.htm
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2202
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 

31 

 

เรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้าน
สามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา 
  ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ค าว่า “จังหวัด” แทน “เมือง” และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อ
ใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2475 ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอดังเช่นปัจจุบัน 
 3.1.2 ที่ตั้งจังหวัดปทุมธานีและอาณาเขตติดต่อ 
  จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือและเส้นระแวง
ที่ 100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 มีเนื้อที่ประมาณ 1,525,856 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผนที่หมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงคือ  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางประอินและอ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
 ทิศใต้   ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 3.1.3 การคมนาคม 
  เส้นทางส าคัญในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 
   ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)เป็นทางหลวงสายหลักเชื่อมโยง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอ าเภอล าลูกกา 
อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอคลองหลวง  
   ทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี - ลาดหลุมแกว) เชื่อมโยงจังหวัด
ปทุมธานี กับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านอ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอลาดหลุมแกว  
   ทางหลวงหมายเลข 347 (บางพูน - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) เป็นทางหลวง
สายหลักด้านทิศเหนือที่ เชื่อมโยงกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคเหนือ ผ่านอ าเภอเมือง
ปทุมธานี และอ าเภอสามโคก 
   ทางหลวงหมายเลข345 เป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลักด้านทิศใต้ที่ส าคัญ
ของทางหลวงวงแหวนรอบ นอก ท าให้สามารถติดต่อกับภาคใต ้ภาคตะวันตก และภาคเหนือ  

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%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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   ทางหลวงหมายเลข 306 เป็นทางหลวงสายหลักในแนวเหนือ - ใต้ 
เชื่อมโยงกับจังหวัดนนทบุรี ผ่านย่าน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่ส าคัญของจังหวัด มีปริมาณ
การจราจรสูง และประสบปัญหาการจราจรมาก 
   ทางหลวงหมายเลข 307 เป็นทางหลวงสายหลักในเขตผังเมืองรวมแนว
เหนือ-ใต ้เชื่อมโยงโครงข่าย รอบนอกท่ีส าคัญ ไดแก ทางหลวงหมายเลข 345 346 306   
ผ่านย่านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสถานที่ราชการของจังหวัด มีการพัฒนาพ้ืนที่สองข้างทาง
เป็นอย่างมาก ท าให้ในปัจจุบันประสบปัญหาการจราจร  
   ทางดวนแจงวัฒนะ - บางพูน (ดังภาพท่ี 3.2) 

 
ภาพที่ 3.2 แผนที่แสดงเส้นทางการสัญจร 
ที่มา : https://www.novabizz.com/Map/48.htm 
 
 3.1.4 การแบ่งการปกครอง 
  ในปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อ าเภอ 53 
ต าบล 460 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลนคร 1 แห่งเทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลต าบล 17 แห่ง และองค์การบริการส่วนต าบล 37 
แห่ง อ าเภอประกอบไปด้วย อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอล าลูกกา 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอสามโคก และอ าเภอหนองเสือ 

https://www.novabizz.com/Map/48.htm
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี  
แสดง : แผนที่อาณาเขตจังหวัดปทุมธานี ภาพที่ 3.3 
สัญลักษณ์ : 
 

 

 ที่มา : https://www.rangsitcity.com 
 3.1.5 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองแม่น้ าโดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน
ใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมอืงปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 สวน คือ  
  ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาไดแก พ้ืนที่ในเขตอ าเภอ
ลาดหลุมแก้วกับพ้ืนทีบ่างส่วนของอ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก 
  ฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ไดแก พ้ืนที่อ าเภอ
เมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา  
  บางส่วนของอ าเภอสามโคกโดยปกติระดับน้ า ในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิม
สูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร  ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบ ริมฝั่งแม่น้ า 
เจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้างและก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาส าหรับ
พ้ืนทีท่างฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจพระยานั้น เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวน
มาก สามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าไดท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า  

นนทบุรี 
กรุงเทพฯ 

นครนายก 

สระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 

พ้ืนที่โครงการ 
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 3.1.6 ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 
14 องศา 6 ลิปดาเหนือ ลองติจุด 100 องศา 37 ลิบตา ตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 6 
เมตร มีลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน คือ มีฝนตกปานกลางและสลับฤดูแล้ง บริเวณภาคกลาง
ตอนล่าง อากาศจะชุ่มชื้น เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ ทะเลอ่าวไทย ปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิได้รับอิทธิพล
จาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่น าความชุ่มชื้นมาสู่จังหวัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 - 28 
องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,375 มิลลิเมตร ฝนตกมากสุด
ในเดือนกันยายน 
 3.1.7 สภาพดินพ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดิน
เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัด มี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งเป็นลักษณะของดินเปรี้ยว โดยจ าแนกได
ดังนี้ 
  ดินเปรี้ยวน้อย มีเนื้อที่ 35,964.06 ไร คิดเป็นร้อยละ 5.20 
  ดินเปรี้ยวปานกลาง มีเนื้อที่ 426,292.54  ไร คิดเป็นร้อยละ 61.58 
  ดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที ่229,991.04 ไร คิดเป็นร้อยละ 33.22  
ซึ่งสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชไร และการปลูกข้าว ไดผลผลิตต่ าซึ่งต้องมีการ
ปรับปรุงโดยการใช้ปูนขาว หรือปูนมารล ควบคูกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้การเพาะปลูกไดผล ผลิตดีขึ้น 
 3.1.8 แหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดปทุมธานี นอกจากแม่น้ าเจ้าพระยาแล้วยังมีระบบคลองส่ง
น้ าชลประทาน และคลองธรรมชาติ เช่น คลองควาย คลองเชียงรากน้อย คลองบางเตย คลองบางโพธิ์ 
คลองแม่น้ าอ้อม คลองบางหลวง คลองหกวา คลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองระพีพัฒน์ เป็นต้น ซึ่ง
รับน้ าจากแม่น้ าป่าสักเขื่อนพระรามหกนอกจากแหล่งน้ าต่างๆแล้ว จังหวัดปทุมธานี ยังเป็นจุดสูบน้ า
ดิบจากแม่น้ าเจ้าพระยา เพ่ือน าน้ าดิบมาผลิตน้ าประปา ให้บริการในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครฝั่ง
ตะวันออก โดยมีสถานีสูบน้ าบริเวณตอนล่างของปากคลองอ้อม ต าบลบ้านกระแซง อ าเภอเมือง
ปทุมธานี เพ่ือส่งน้ าตามคลองส่งน้ าตามคลองส่งน้ าดิบไปยังโรงกรองน้ าที่บางเขน และสวนเสน และ
เพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าที่จะน ามาผลิตเป็นประปา (ประวัติจังหวัดปทุมธานี สืบค้น
จาก https://www.paiduaykan.com/province/central/pathumthani/pathumthani.html, 2560) 
 

3.2 การศึกษาข้อมูลระดับจุลภาค(ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการ) 

 3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของอาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

  3.2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต - นครนายก อ าเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ดังภาพที่ 3.4) มีพ้ืนที่ 5 - 3 - 61.25 ไร่ พ้ืนที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรอบ

บ่อน้ า พ้ืนที่รอบๆ เป็นถนนสัญจรหลักและอาคาร ท าให้มีฝุ่นละอองพัดเข้ามาในพ้ืนที่โครงการ  

https://www.paiduaykan.com/province/central/pathumthani/pathumthani.html
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี 
แสดง : ที่ตั้งอาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ์ :        
 
                ต าแหน่ง     ทีต้ั่งโครงการ   ชี้ต าแหน่ง            

 ที่มา : https://www.rangsitcity.com 

จังหวัดปทุมธาน ี อ าเภอธัญบุรี 

อาคารเรียนรวม 13 ชัน้ มทร.ธัญบุรี 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี 
แสดง : อาณาเขตติดต่อโครงการ ภาพที่ 3.5 
สัญลักษณ ์: 
 

 

 

 
  3.2.1.2 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนัก
ปฏิบัติมืออาชีพชั้นน า ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับ
สากล 
  3.2.1.3 พันธกิจ  
   1) จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ 
   2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิง
พาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   3) ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระและ
พัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

ลานจอดรถของคณะ
วิทยาศาสตร์  

และคณะศิลปศาสตร์ 

ทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัย 

อาคารเรียนรวม 13 ชั้น อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) 
และอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 

ช้ีต าแหน่ง 

ทางสัญจรภาย 
ในมหาวิทยาลัย 
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   4) ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   5) จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิ
ประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้า 
   6) จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมแนวทางการจัดหา
รายได้ เพ่ือเอ้ือต่อนโยบายหลัก 
  3.2.1.4 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ สามารถเดินทางมาได้ 2 ลกัษณะ คือ 
   1) รถส่วนบุคคลโดยถนนรังสิต - นครนายก ซึ่งสามารถเดินทางมาจากฟิว
เจอรพ์าร์ครังสิต มาจนถึงศาลจังหวัดธัญบุรี เลี้ยวเข้าถนนเลียบคลองหก ตรงมาอีก 1.5 กิโลเมตร จะ
ถึงโครงการ (ดังภาพท่ี 3.) 

   2) รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารประจ าทางสาย538 (ทางด่วน 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ราชมงคลธัญบุรี) และรถโดยสารประจ าทางสาย ปอ.1156 (ฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต - ราชมงคลธัญบุรี)  

  

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี 
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่อาคารเรียนรวม 13 ชั้น ภาพที่ 3.6 

ถนนเลียบคลองหก 

ถนนรังสิต-นครนายก 
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สัญลักษณ์ :   
 

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

 
 
 
 3.2.2 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
  พ้ืนที่ภายในตัวจังหวัดนั้นประกอบด้วยชุดดินต่างๆมากมาย ซึ่งพ้ืนที่โครงการนั้นเป็น
พ้ืนที่ชุดดินธัญบุรี ซึ่งอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 11 
  ลักษณะโดยทั่วไปเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา
และมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุด
ประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ ในระดับความลึก 50 - 100 เซนติเมตรจากผิวดิน  พบบริเวณ
ที่ราบตามชายฝั่งทะเลหรือที่ราบลุ่มภาคกลาง น้ าแช่ขังลึก 50 - 100 เซนติเมตรนาน 3 - 5 เดือน 
บางพ้ืนที่จะขังน้ านาน 6 - 7 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 
ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก ถึงเป็นกรดจัด pH 4.5 - 5.0 ได้แก่ชุดดินรังสิต เสนา ธัญบุรี  ชุดดิน
ดอนเมือง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ท านา บางแห่งยกร่องปลูกพืชผัก ส้มเขียวหวาน และสน
ประดิพัทธ์ ถ้าดินเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงบ ารุงดินใช้ปุ๋ยและปูนในอัตราที่เหมาะสม และมีการ
ควบคุมน้ า หรือจัดระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให้ผลผลิตดีขึ้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2557) 
  ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินเป็นกรดจัดมาก อาจขาดแร่ธาตุอาหารพืชพวก
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพวกอลูมินั่ม และเหล็กมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช
ฤดูฝนน้ าแช่ขังนาน 3 - 7 เดือน 
  ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช เมื่อพิจารณาสภาพพ้ืนที่ ลักษณะเนื้อดินและ
การระบายน้ าของดิน กลุ่มชุดดินที่ 11 มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะใช้ท านามากกว่าการปลูกพืชอย่าง
อ่ืน ที่มีข้อจ ากัดในการปลูกข้าว คือ ความเป็นกรดจัดของดินท าให้ผลผลิตของข้าวต่ า ในการที่จะน า
กลุ่มชุดดินนี้ไปใช้ในการเพาะปลูกพืชอย่างอ่ืน เช่น ไม้ผล หรือพืชผักจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงดินหรือ
พัฒนาที่ดิน จึงจะสามารถในการปลูกพืชดังกล่าวได้ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขังที่ผิวดิน
ระหว่าง 4 - 6 เดือน การใช้ประโยชน์ที่ดินควรใช้รูปแบบไร่นาสวนผสม 
  ดังนั้น กลุ่มดินชุดนี้นั้นมีลักษณะการระบายน้ าที่แย่มากและมีแร่ธาตุที่ค่อนข้างต่ า 
ซึ่งดินชนิดนี้นั้นเหมาะส าหรับการท านามากกว่าพืชชนิดอ่ืน  ในบริเวณพ้ืนที่โครงการควรมีการใส่ปูน
ขาวเพ่ือลดความเป็นกรดในดิน  เลือกใช้พันธุ์ไม้ที่ทนทานต่อดินที่เป็นกรด ในพ้ืนที่โครงการมีบ่อน้ า

พื้นที่โครงการ เส้นแสดงการเข้าถึงพื้นที ่
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ขนาดใหญ่ ควรปลูกพรรณไม้ให้ร่มเงาและป้องกันไม่ให้ดินริมบ่อน้ าพังทลาย ควรที่จะมีการจัดการ
ระบบระบายน้ าที่ดีเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมขังพืชพรรณที่ปลูก 
 3.2.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
  จังหวัดปทุมธานีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ 
   มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุม
ในช่วงฤดูหนาว ท าให้บริเวณจังหวัดปทุมธานีประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง 
   มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดูฝน
ท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก 
  3.2.3.1 อุณหภูมิเนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มของภาคกลาง มีล าน้ า
เจ้าพระยาไหลผ่าน และได้รับกระแสลมฝ่ายใต้จากทะเลเป็นประจ า จึงท าให้อากาศไม่ค่อยจะร้อนอบ
อ้าวมากนักในช่วงฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวก็ไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส เดือน
เมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปีส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือน
ธันวาคมและเคยตรวจวัดอุณหภูมิต่ าที่สุดได้ 11.5 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 ส่วน
อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 40.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2547 
  3.2.3.2 การศึกษาสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับฤดูการที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ 
โครงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
   1) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้ งจะแผ่
ลงมาปกคลุมประเทศไทย ท าให้อากาศเย็นและแห้งแล้ง แต่เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ทาง
ตอนกลางของประเทศใกล้อ่าวไทย อากาศจึงไม่หนาวเหมือนจังหวัดที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ 
โดยจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายอุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีอากาศร้อน เดือนธันวาคมและ
มกราคมเป็นเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดในรอบปีของจังหวัดปทุมธานี 
   2) ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความ
ร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ท้า
ให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน เนื่องจากดวงอาทิตย์ได้โคจร
จากซีกโลกใต้มาอยู่ในละติจูดที่ตั้งฉากกับประเทศไทย จึงได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เต็มท่ี 
   3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วง
ที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของ
ประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้ท้าให้มีฝนตก
ชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปี
และเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง 
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  3.2.3.3 ฝนจังหวัดปทุมธานีมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและมีพ้ืนที่ไม่ค่อย
กว้างขวางนัก ท าให้ปริมาณฝนต่างกันไม่มาก ปริมาณฝนรวมตลอดปีของพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
1,200 -1,400 มิลลิเมตร เว้นแต่บริเวณบางพ้ืนที่ของอ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอหนองเสือที่
มีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,400 มิลลิเมตร โดยฝนที่เกิดขึ้นเป็นฝนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และบางปีในช่วงฤดูฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณ
จังหวัดปทุมธานีหรือใกล้เคียง ท าให้ฝนตกเพ่ิมขึ้นอีกพายุหมุนเขตร้อนพายุหมุนที่เคลื่อนผ่านเข้าสู่
บริเวณจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่นที่มีก าลังอ่อนและความรุนแรงมีไม่มากนัก แต่
ส่งผลให้มีฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราว บางครั้งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมได้ โดยพายุ
ดีเปรสชั่นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่นที่อ่อนก าลังลงจากพายุโซนร้อนที่มีถิ่นก าเนิดจากทะเล
จีนใต้เป็นส่วนใหญ่ โดยในช่วงฤดูฝนเคยมีพายุดีเปรสชั่นซึ่งอ่อนก าลังลงจากพายุโซนร้อน “คิม” พัด
ผ่านจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2526 และในช่วงฤดูหนาวเคยมีพายุดีเปรสชั่นที่อ่อนก าลัง
ลงจากไต้ฝุ่น “FREDA” พัดผ่านจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2510 จากสถิติที่บันทึก
ตั้งแต่ปี 2494 ถึง 2556 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด 3 ลูก โดยมี
ก าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นโดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก ในปี พ.ศ.2494 เดือนตุลาคม 
1 ลูก ในปี พ.ศ.2526 และเดือนพฤศจิกายน 1 ลูกในปี พ.ศ.2510 (ศูนย์ภูมิอากาศส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา, 2553) 
 
 
  3.2.3.4 ลมประจ าฤดูและความเร็วลม  
   1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ซึ่งจะพัด 
พาความแห้งแล้ง และ ความหนาวเย็นมาสู่พื้นที่โครงการ เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - มกราคม  
   2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมที่พัดความชุ่มชื้น และท าให้ฝนตก 
เนื่องจากเป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม     
   3) ลมใต้ (ลมประจ าถิ่น) เป็นลมที่พัดพาความร้อนจากทางทิศใต้ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 
   ความเร็วลมเฉลี่ยสู งสุดในช่วงเดือนมิถุนายน คือ 5  น๊อต/ชั่ ว โมง    
ความเร็วลมต่ าสุดในช่วงเดือนมกราคม คือ 2.1 น๊อต/ชั่วโมง 
   จากลักษณะภูมิอากาศของพ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมต่างๆ ท าให้สภาพ
อากาศแต่ละเดือนไม่เหมือนกัน กราฟที่จะแสดงต่อไปนี้ เป็นกราฟภูมิอากาศเฉลี่ยปี 2555 - 2559 ที่
แสดง อุณหภูมิ ความชื่นสัมพันธ์ ปริมาณน้ าฝน ความเร็วลม และปริมาณแสงแดด(ดังตารางที่ 3.1) 
 
ตารางท่ี 3.1 สถิติภูมิอากาศเฉลี่ย ปี 2555 - 2559 
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ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีปทุมธานี (2560) 

 
  จากตารางที่ 3.1 แสดงสภาพอากาศเฉลี่ยปีพ.ศ.2555 - 2559 จังหวัดปทุมธานี 
สามารถสรุปอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม คือ 31.94 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดในเดือน
มกราคม คือ 19.56 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยสูงสุด 74.60 เปอร์เซ็นต์  ความชื้นสัมพันธ์
เฉลี่ยต่ าสุด 55 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายน 313.68 มิลลิเมตร ความเร็วลม
เฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม คือ 12.76 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และปริมาณแสงแดดเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
กุมภาพันธ์คือ 7.44 ชั่วโมงต่อวัน  
  ในการศึกษาสภาพอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี  สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาเลือก
พรรณไม้ ควรเลือกพรรณไม้ที่คงทนต่อสภาพอากาศ ดังนั้น การศึกษาสภาพอากาศจึงมีผลต่อการ
ออกแบบ การเลือกใช้พืชพรรณ รวมถึงการดูแลรักษาพืชพรรณ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี 
แสดง : แผนผังแสดงสภาพภูมิอากาศของโครงการ ภาพที่ 3.7 
สัญลักษณ์ :          
 

 
 
            ลมในพื้นที่  แดดทั้งวัน  แดดเที่ยงวัน  ดวงอาทิตย ์   การโคจรดวอาทิตย์ 

 ในการศึกษาสภาพภูมิอากาศของโครงการ พ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่ โล่งกว้างที่ได้รับแสงแดด
ทั้งวัน การเลือกใช้พืชพรรณควรเป็นต้นไม้ท่ีทนแดด ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญใ่ห้ร่มเงากับพื้นท่ี  
 3.2.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนที่โครงการ 
  3.2.4.1 ปัจจุบันไม่มรีะบบสาธารณูปโภคในพ้ืนที่โครงการ 

 
ภาพที่ 3.8 พ้ืนที่โครงการ 
 
 

ลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ 
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  3.2.4.2 ระบบน้ าที่สูบจากบ่อน้ าภายในโครงการ 

 
ภาพที่ 3.9 ระบบน้ าที่สูบจากบ่อน้ าภายในโครงการ 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี 
แสดง : ผังระบบไฟฟ้าและระบบน้ าของพ้ืนที่โครงการ  ภาพที่ 3.10 
สัญลักษณ์ : 
 

 

 
 ในการศึกษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนที่โครงการ บริเวณพ้ืนที่โครงการใช้
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอธัญบุรี โดยรอบพ้ืนที่โครงการได้ใช้แนวสายไฟไปยังอาคาร
ต่างๆ ในการออกแบบจึงควรค านึงถึง ความสูงของพืชพรรณเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า  

แสดงระบบน้ าสูบจากบ่อ

น้ า 
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และบริเวณพ้ืนที่โครงการมีระบบน้ าสูบจากบ่อ น้ าที่สูบจากบ่อจะเพ่ือใช้ในการรดน้ าต้นไม้ในพ้ืนที่
โครงการและใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ 
 
 
 3.2.5 การใช้พื้นท่ีเดิม 
  ลักษณะพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่รกร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ บริเวณโดยรอบ
ประกอบด้วย อาคารเรียนรวม 13 ชั้น อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคารคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์และบ่อน้ า บริเวณอาคารเรียนรวม 13 ชั้น
จะมีนักศึกษาใช้งานมากท่ีสุด สภาพพ้ืนที่บริเวณอาคารเรียนรวม 13 ชั้นมีลักษณะดังนี ้  
  3.2.5.1 อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มีนักศึกษาใช้บริเวณพ้ืนที่ตลอดเวลา ในช่วงเวลา 
09.00 - 12.00 น. มีนักศึกษาใช้งานประมาณ 2,500 คน ในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. มีนักศึกษา
ใช้งานประมาณ 2,500 คน หลังเวลา 16.00 น. มีนักศึกษาใช้งานประมาณ 500 คน แต่นักศึกษาที่
เข้าใช้โครงการในเวลาพักผ่อนหลังจากเรียนและท ากิจกรรมจึงสามารถพักผ่อนได้แต่ในอาคารเท่านั้น
เนื่องจากบริเวณโดยรอบยังไม่มีจุดพักผ่อน ประกอบกับพ้ืนที่แห่งนี้มีการจัดงานจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกกับกิจกรรมดังกล่าวที่เหมาะสม  

 
ภาพที่ 3.11 ด้านหน้าอาคารเรียนรวม 13 ชั้น 

 

 
ภาพที่ 3.12 ภายในอาคารเรียนรวม 13 ชั้น 
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ภาพที่ 3.13 บริเวณท่ีจอดรถ 

 
ภาพที่ 3.14 ด้านหลังอาคารเรียนรวม 13 ชั้น 

 
 3.2.6 ลักษณะสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม ในพ้ืนที่โครงการประกอบไปด้วย อาคาร
เรียนรวม 13 ชั้น อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ 
อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์และบ่อน้ า สภาพพ้ืนที่บริเวณต่างๆ มีลักษณะดังนี้ 
  3.2.6.1 อาคารเรียนรวม 13 ชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 13 ชั้น ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ห้องเรียน 54 ห้อง ห้องจัดอบรมสัมมนา 2 ห้อง ห้องสนทนา 23 ห้อง ห้องเรียน
นวัตกรรม 5 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง ห้องพักอาจารย์ 5 ห้อง ห้องติดสอบถามประจ า
อาคาร 2 ห้อง และท่ีจอดรถด้านข้างของอาคาร 

 
ภาพที่ 3.15 อาคารเรียนรวม 13 ชั้น 

 
  3.2.6.2 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 3 
ชั้น ชั้นล่างเป็นพื้นท่ีโล่ง ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นพื้นที่รับประทานอาหาร 
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ภาพที่ 3.16 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) 
 
 
 
  3.2.6.3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 9 ชั้น เป็น
อาคารมีห้องเรียนและปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ 

 
ภาพที่ 3.17 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
 
  3.2.6.4 อาคารคณะศิลปะศาสตร์  เป็นอาคาร เรียนและปฏิบัติการ 9 ชั้น 
ประกอบด้วย ห้องประชุม 4 ห้อง ห้องเรียนและปฏิบัติการ 18 ห้อง ห้องพักอาจารย์ 10 ห้อง 
ห้องสมุด 2 ห้อง และท่ีจอดรถด้านข้างของอาคาร  

 
ภาพที่ 3.18 อาคารคณะศิลปศาสตร์ 
 
  3.2.6.5 อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4 
ชั้น เป็นอาคารมีห้องเรียนและปฏิบัติการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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ภาพที่ 3.19 อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 3.2.7 พืชพรรณไม้เดิม 
  ภายในโครงการนั้นเนื่องจากปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน มีสภาพเสื่อมโทรม ส่วนมากจะเป็นวัชพืชที่ขึ้นภายในโครงการและไม่ได้มีการวางรูปแบบใน
การจัดภูมิทัศน์ที่ถูกต้องตามหลักพรรณไม้ต่างๆ ที่มีอยู่ในโครงการนั้นจะเป็นต้นไม้เก่าแต่ยังให้ร่ มเงา 
แต่มีปัญหาในเรื่องของทรงพุ่มที่ขาดการดูแล จึงควรมีการท าตัดแต่งทรงพุ่มเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
และความปลอดภัยในการเข้าใช้สถานที่  
 
ตารางท่ี 3.2 ประโยชน์ของพืชพรรณทางภูมิทัศน์ 

ชนิด ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 
มะพร้าว 

 

1. ไม้ยืนต้นระดับสูง 15 - 30 ม. 
2. ล าต้นสีน้ าตาล 
3. รูปทรงแบบปาล์ม 
4. ขนาดทรงพุ่ม 3 - 6 ม. 
5. ผิวสัมผัสหยาบ 

1. เหมาะส าหรับปลูกริมทะเล 
ทนลมแรง 
2. เหมาะกับสวนน้ า ทนน้ า
ท่วมขัง 
3. ขุดล้อมง่าย 
4. ไม่เหมาะกับสนามเด็กเล่น 

หาง
นกยูง ฝรั่ง 

1. ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 12 
- 18 ม. 
2. ล าต้นเกลี้ยง เปลือกสี
น้ าตาล 
3. ดอกสีแดงและเหลือง ออก
ดอกดกและท้ิงใบท้ังต้น  

1. ทรงพุ่มสวย 
2. ปลูกได้ง่ายและทนทานต่อ
สภาพอากาศ 
3. นิยมปลูกประดับตามสถาน 
ที่ราชการ 

ตีนเป็ดน้ า 

 

1. ไม้ขนาดเล็กสูง 5 - 15 ม. 
2. ใบเป็นรูปรียาว 
3. ผลเป็นรูปทรงกลม ผลอ่อน
เป็นสีเขียว ผลแก่สีแดง 

1. ชอบแสงแดดเต็มวัน  
2. เจริญเติบโตได้เร็ว 

3. ข้อจ ากัด ยางจากต้น ใบ ผล 
แ ล ะ เ นื้ อ ใ น ผ ล มี พิ ษ เ ป็ น
อันตราย ล าต้นขนาดเล็กมีการ
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คดงอไม่ตรง 

จามจุรี 

 

1. ไม้ยืนต้นระดับสูง 15 - 30 ม. 
2. ล าต้นสีด า แตกและร่อนง่าย 
3. ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน 
4. ดอกสีชมพู  
5. ขนาดทรงพุ่ม 10 - 25 ม. 

1. ให้ร่มเงาได้ดีมาก 
2. ทนน้ าท่วมขังแฉะ  
3. รูปทรงพุ่มสวยงาม 
4. ไม่ควรปลูกในพ้ืนที่ขนาดเล็ก 

อโศกอินเดีย 

 

1. ไม้ยืนต้นสูงเต็มที่ได้ถึง 10 -
20 ม. 
2. ขนาดทรงพุ่ม 1 - 2 ม. 
3. เปลือกต้นสีน้ าตาล มีขีด
แคบยาวและรอยด่างสีขาว 
4. ใบเดี่ยวรูปใบหอกแคบ 

1. ปลูกเป็นไม้ประดับและเป็น
ร่มเงาและแนวเขตพ้ืนที่ 
2. เหมาะที่จะปลูกในพ้ืนที่แคบ 
ช่วยบังลม บังสายตา  
 

ฟอกเทล 
 

1. เป็นปาล์มตน้เดี่ยว สูงได้ถึง 
15 ม. 
2. รูปใบพวงคล้ายหางหมาป่า 
3. ช่อดอกสีขาว 

1. ปลูกเป็นไม้ประดับและเพ่ือ
เพ่ิมความสวยงาม 
2. ปลูกไว้เพ่ือความร่มเงา 
3. ชอบแสงแดด 
 

   
 

 



 

49 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี  

แสดง : ผังพืชพรรณไม้เดิม ภาพที่ 3.20 

สัญลักษณ์ : -  

 

 3.2.9 ทัศนียภาพของโครงการ 
   จากการส ารวจพ้ืนที่โครงการนั้น เราสามารถที่จะแบ่งลักษณะมุมมองของพ้ืนที่นั้น
ออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) มุมมองภายนอกโครงการที่มองเข้ามาภายในพ้ืนที่โครงการ 2) มุมมองที่
มองจากภายในโครงการออกสู่พ้ืนที่ภายนอกโครงการ  
  3.2.9.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 
   1) มุมมองด้านทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ เป็นมุมมองแบบเปิดกว้าง (Opan 
View) สามารถมองเห็นพื้นที่โครงการ เป็นมุมมองจากด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) เมื่อ
มองไปแล้วจะเห็นบ่อน้ า พ้ืนที่ด้านข้างบ่อน้ าเป็นพ้ืนที่โล่ง มีวัชพืชขึ้นปกคลุมเต็มพ้ืนที่และเป็นพ้ืนที่
ลานจอดรถ เป็นพื้นที่โล่งไม่มีร่มเงาในพ้ืนที่ ควรออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ปลูกไม้ยืนต้นให้มีความร่มเงา 
และพ้ืนที่พักผ่อนส าหรับผู้ใช้ที่เข้ามาบริเวณอาคารเรียน 
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ภาพที่ 3.21 มุมมองด้านทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ 

 
   2) มุมมองด้านทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบเปิดกว้าง 
(Opan View) บริเวณพ้ืนที่เป็นลานจอดรถ เป็นพ้ืนที่ระหว่างอาคารเรียนรวม 13 ชั้น และ อาคาร 5 
คณะศิลปกรรม เนื่องจากเป็นทางเข้าออกของพ้ืนที่ และยังไม่มีทางเดินเท้าส าหรับเดินเท้าเข้าพ้ืนที่ 
และเป็นที่โล่ง ท าให้เกิดอากาศร้อน ควรปรับปรุงพื้นที่ให้มีความร่มเงากับลานจอดรถ และควรจัดให้มี
ทางเดินเทา้ระหว่างพื้นที ่

 
ภาพที่ 3.22 มุมมองด้านทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 

 
   3) มุมมองด้านทิศใต้ไปยังทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบเปิดกว้าง (Opan 
View) เป็นพ้ืนที่ระหว่างอาคารคณะศิลปศาสตร์และอาคาร 5 คณะศิลปศาสตร์ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่
โล่งกว้าง สามารถมองเห็นพ้ืนที่โครงการและบ่อน้ า มองข้ามบ่อน้ าไปจะเห็นอาคารเรียนรวม อาคาร
อเนกประสงค์ และตึกคณะวิทยาศาสตร์ บริเวณนี้ควรจัดภูมิทัศน์ให้เกิดพ้ืนที่สีเขียว และเพ่ิมพ้ืนที่การ
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมต่อผู้ใช้ 

 
ภาพที่ 3.23 มุมมองด้านทิศใต้ไปยังทิศเหนือ 
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   4) มุมมองด้านทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบเปิดกว้าง 
(Opan View) จะเป็นพ้ืนที่ระหว่างลานจอดรถและบ่อน้ า เมื่อมองไปแล้วผ่านบ่อน้ าจะเป็นอาคาร
เรียนและพ้ืนที่จอดรถ บริเวณนี้ควรจัดภูมิทัศน์ให้ร่มเงาเป็นพ้ืนที่พักผ่อนและแนวทางเดินเท้าระหว่าง
อาคารเรียน 

 
ภาพที่ 3.24 มุมมองด้านทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก 
 

 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี  
แสดง : มุมมองทัศนียภาพภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ ภาพที่ 3.25 

1 

2 

3 

4 
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สัญลักษณ์ :               
 

ทิศทางมุมมอง 
  

 
 
 
 
  3.2.9.2 มุมมองจากภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ 
   1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือ มุมมองแบบเปิด (Open View) เป็น
มุมมองด้านทางเข้าด้านข้างอาคารเรียนรวม 13 ชั้น มีผลกระทบจากฝุ่นเล็กน้อยและความร้อนจาก
คอนกรีตในช่วงกลางวันแพ้ืนที่บริเวณนี้อาจใช้ไม้พุ่มและหญ้าจัดภูมิทัศน์แเพ่ือกรองฝุ่นที่จะเข้ามาใน
พ้ืนที่โครงการ และควรจัดภูมิทัศน์ให้ร่มเงาเป็นพื้นที่พักผ่อน 

 
ภาพที่ 3.26 มุมมองจากภายในสู่ภายนอกโครงการด้านทิศเหนือ 
 
   2) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก ลักษณะมุมมองแบบเปิด (Opan 
View) เป็นมุมมองด้านทางเข้าของโครงการ เป็นพ้ืนที่บริเวณลานจอดรถทางเข้าอาคารเรียนรวม 13 
ชั้น และอาคาร 5 คณะศิลปกรรม ทางเดินเชื่อมต่อยังไม่มีพืชพรรณ บริเวณนี้จึงควรจัดพืชพรรณตาม
ทางเดินให้ร่มเงาและพ้ืนที่พักผ่อน ปลูกไม้ยืนต้นเป็นแนวกั้นระหว่างลานจอดรถกับพื้นท่ีพักผ่อน 

 
ภาพที่ 3.27 มุมมองจากภายในสู่ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันออก 
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   3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้ ลักษณะมุมมองแบบเปิด (Opan View) 
เมื่อมองไปแล้วจะเห็นทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัย มีผลกระทบจากฝุ่นเล็กน้อย  ควรปลูกไม้ยืนต้น
เป็นแนวกั้นระหว่างทางสัญจรกับพ้ืนที่พักผ่อน และจัดภูมิทัศน์ให้ร่มเงากับพ้ืนที่พักผ่อน 

 
ภาพที่ 3.28 มุมมองจากภายในสู่ภายนอกโครงการด้านทิศใต ้
 
   4) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก ลักษณะมุมมองแบบปิด (Close 
View) มีพรรณไม้เดิมแต่ไม่มีการดูแลวัชพืชจึงขึ้นปกคลุมพื้นที่ส่วนนี้ มองเห็นสภาพพ้ืนที่ภายนอกเป็น
ลานจอดรถของอาคารคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ และพ้ืนที่โครงการ บริเวณนี้ควรก าจัด
วัชพืชและควรจัดให้มีทางเดินเท้าเข้ามาภายในโครงการ ปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาและพ้ืนที่พักผ่อน 

 
ภาพที่ 3.29 มุมมองจากภายในสู่ภายนอกโครงการด้านทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี  
แสดง : มุมมองทัศนียภาพภายในโครงการสู่ภายนอกโครงการ ภาพที่ 3.30 
สัญลักษณ์ :                       
 
                                 ทิศทางมุมมอง  

 
 3.2.10 การแบ่งพ้ืนที่โครงการตามการใช้สอยปัจจุบัน 
  เนื่องจากในพ้ืนที่โครงการมีจุดที่ต้องออกแบบหลายจุดเพ่ือให้การออกแบบในแต่ละ
โซนมีประสิทธิภาพ จึงได้ท าการศึกษาพ้ืนที่แต่ละจุดว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และควรท าการแก้ไข จึงแบ่ง
พ้ืนที่ในการออกแบบเป็นกลุ่ม ได้แก่ Zone A, B, C และ D ตามล าดับ 

1 

2 

3 

4 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี  

แสดง : การแบ่งพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.31 

สัญลักษณ์ :          
 

 
     Zone A     Zone B    Zone C      Zone D 

 
 
 
 
  3.2.11 สรุปข้อมูลด้านพ้ืนที่ 
   เนื่องจากโครงการมีพ้ืนทีใ่นการออกแบบปรับปรุงหลายจุดจึงต้องมีการแบ่ง
โซนเพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ในแต่ละจุดอย่างชัดเจนซึ่งมีรายละเอียด (ดังตารางที่ 3.3) ดังนี้ 

Zone B 

 

Zone A 

 

Zone C 

Zone D 
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ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพ้ืนที่ตามโซนต่างๆ 
ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ Zone A  

 
 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พ้ืนที่ Zone A มีขนาดพ้ืนที่ 
696 ตารางเมตร อยู่ทางทิศเหนือ เป็นพ้ืนที่ด้านหน้า
อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) ทางทิศตะวันออกติด
กับอาคารเรียนรวม 13 ชั้น ทิศตะวันตกติดกับพ้ืนที่บ่อ
น้ า พื้นที่ทางทิศใต้ติดกับพื้นท่ี Zone B 
ลักษณะพื้นที่ : เป็นพ้ืนที่โล่ง มีวัชพืชขึ้นอยู่เต็มพ้ืนที่ 
บริ เวณพ้ืนที่ รอบๆมีไม่มีพรรณไม้ เดิมอยู่  ได้ รับ
แ ส ง แ ด ด ช่ ว ง เ ที่ ย ง วั น  ล ม พั ด ผ่ า น ท า ง ด้ า น
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปัญหาและข้อก าหนด : เนื่องจากพ้ืนที่อยู่บริเวณ
ด้านข้างของอาคาร มีผู้ใช้จ านวนมากส่วนมากจะเป็นผู้
ที่ เดินเรียนระหว่ างอาคารเรียนและยังไม่มี พ้ืนที่
พักผ่อน มีสภาพเสื่อมโทรมท าให้ไม่มีความสวยงามใน
พ้ืนที ่
ข้อเสนอแนะ : จัดระเบียบภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
มากขึ้น เพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อนและปรับปรุงพ้ืนที่ด้านข้าง
ลานจอดรถให้มีความร่มเงา 

พ้ืนที่ Zone B  

 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พ้ืนที่ Zone B มีขนาดพ้ืนที ่
1,482 ตารางเมตร อยู่ทางทิศตะวันออก ทิศเหนือติด
กับลานจอดรถ ทิศตะวันออกติดกับทางสัญจรใน
มหาวิทยาลัย ทิศใต้ติดกับอาคารศิลปกรรม ทางทิศ
ตะวันตกติดกับบ่อน้ า  
ลักษณะพื้นที่ : เป็นพ้ืนที่โล่ง มีผู้ใช้พอสมควรแต่ไม่
มากนัก ส่วนมากจะเป็นผู้น ารถเข้ามาจอดที่ลานจอด
รถ ผู้ที่ ใช้อาคาร 5 คณะศิลปกรรม สภาพพ้ืนที่มี
ลักษณะได้รับแสงแดดตลอดวัน   
ปัญหาและข้อก าหนด : พ้ืนที่บริเวณติดกับลานจอด
รถ มีผู้ใช้บริการเดินเข้า - ออกระหว่างอาคารเรียน 
สภาพพ้ืนที่ทรุดโทรมท าให้ไม่มีความสวยงาม ดินมี
วัชพืชขึ้นทั่วไป 
ข้อเสนอแนะ : ปรับปรุงลานจอดรถให้มีความร่มเงา
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แเพ่ิมที่นั่งพักผ่อนในพ้ืนที่และจัดระเบียบภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงามมากข้ึน 

ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลด้านพ้ืนที่ตามโซนต่างๆ (ต่อ) 
ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ Zone C  

 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พ้ืนที่ Zone C มีขนาดพ้ืนที่ 
3,093 ตารางเมตร อยู่ทางทิศใต้ เป็นพ้ืนที่ติดกับอาคาร
เรียน ทิศเหนือติดกับพ้ืนที่บ่อน้ า ทางทิศตะวันออกติด
กับอาคาร 5cคณะศิลปกรรม ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับ
อาคารคณะศิลปศาสตร์ 
ลักษณะพื้นที่ : เป็นพื้นที่โล่ง มีวัชพืชอยู่เต็มพ้ืนที่  
ได้รับแดดทั้งวัน ลมพัดผ่านทางดา้นตะวันตกเฉียงใต้ 
ปัญหาและข้อก าหนด : เนื่องจากพ้ืนที่โล่งและรอการ
ออกแบบภูมิทัศน์ใหม่ จึงยังไม่มีกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่
บริเวณนี้ พืชพรรณในพ้ืนที่นี้คือ มะพร้าว และหางนกยูง
ฝรั่ง ดินมีวัชพืชขึ้นทั่วไป 
ข้อเสนอแนะ : ควรปลูกพรรณไม้ให้มีความสวยงาม ร่ม
เงาเหมาะแก่การนั่งพักผ่อน และเพ่ิมกิจกรรมในพ้ืนที่ให้
มีความเหมาะสมต่อผู้บริการ 

พ้ืนที่ Zone D  

 

ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ : พ้ืนที่ Zone D มีขนาดพ้ืนที่ 
1,146 ตารางเมตร อยู่ทางทิศตะวันตก เป็นพ้ืนที่ติดกับ
ลานจอดรถของคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 
ทางทิศตะวันออกติดกับพื้นท่ีบ่อน้ า 
ลักษณะพื้นที่ : เป็นพ้ืนที่โล่ง มีวัชพืชขึ้นอยู่เต็มพ้ืนที่ 
ได้รับแดดทั้งวัน ลมพัดผ่านทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ 
ปัญหาและข้อก าหนด : เนื่องจากพ้ืนที่โล่งและรอการ
ออกแบบภูมิทัศน์ใหม่ จึงยังไม่มีกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่
บริเวณนี้ พรรณไม้ในพ้ืนที่คือ จามจุรี ฟอกเทล อโศก
อินเดีย 
ข้อเสนอแนะ : ควรปลูกพรรณไม้ให้มีความสวยงาม ร่ม
เงาเหมาะแก่การนั่งพักผ่อน และเพ่ิมกิจกรรมในพ้ืนที่ให้
มีความเหมาะสมต่อผู้บริการ 
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3.3 รายละเอียดผู้ใช้โครงการ 
 ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการที่มีความส าคัญต่อนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชม และเข้ามาท ากิจกรรมต่างๆ ของพ้ืนที่นั้น ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ลาน
อเนกประสงค์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้วยเหตุนี้จึงต้องท าการศึกษาพฤติกรรมความต้องการของ
ผู้ใช้โครงการ เราจึงได้ท าการศึกษาผู้ใช้โดยการท าแบบสอบถามข้อมูลถึงความต้องการของกิจกรรม
ต่างๆ ของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการเพ่ือให้ทราบปัญหา และความต้องการของผู้ใช้บริการจริงๆ การศึกษา
ครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มประชากรเป้าหมายที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 100 คน 
 ในการศึกษาได้แบ่งหัวข้อในแบบสอบถามแต่ละตอนดังนี้คือ 
  ส่วนที่ 1 
   1.1 เพศ 
   1.2 อาชีพ 
   1.3 คณะ 
   1.4 ช่วงเวลาที่เข้าใช้โครงการ 
  ส่วนที่ 2 ปัญหาที่พบในพื้นที่โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น 
   2.1 ด้านสาธารณูปโภค 
   2.2 ด้านการสัญจร 
   2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
   2.4 การจัดภูมิทัศน์และสถานที่ 
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ สภาพบรรยากาศ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
   3.1 กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน 
   3.2 กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย 
   3.3 สิ่งอ านวยความสะดวก 
   3.4 สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
 3.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามได้สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือ
น าไปพิจารณาด้านการออกแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับการออกแบบปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ การศึกษากลุ่มผู้ใช้ พบว่ากลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นเพศชาย 44 คน เพศหญิง 56 คน พบ
กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 98 คน และเป็นบุคลากร 2 คน เป็นคณะศิลปศาสตร์ 
27เคนเคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เ20เคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  18 คน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 12 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 คน 

http://www.larts.rmutt.ac.th/
http://www.sci.rmutt.ac.th/
http://www.arch.rmutt.ac.th/
http://www.engineer.rmutt.ac.th/
http://www.teched.rmutt.ac.th/
http://www.het.rmutt.ac.th/
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คณะบริหารธุรกิจ 5 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 คน และเวลาเข้าใช้โครงการ 2 - 3 วัน/สัปดาห์ 
52 คน 5 วัน/สัปดาห์ 18 คน 1 วัน/สัปดาห์ 17 คน ใช้เป็นประจ า 13 คน 
 
ตารางท่ี 3.4 สรุปความพึงพอใจในพ้ืนที่โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านสาธารณูปโภค 
1.1 ระบบแสงสว่างในพืน้ที่โครงการเพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 
 
ใใใใใใปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 
1.2 ระบบไฟฟ้าและระบบประปาใช้งานได้ดี  ปานกลาง 
1.3 ความเป็นระเบียบภายในพ้ืนที่โครงการ ปานกลาง 
1.4 ความสะอาดภายในโครงการ ปานกลาง 
1.5 ห้องสุขาเพียงพอต่อการใช้งานและถูกลักษณะ มาก 
1.6 การจัดระบบประชาสัมพันธ์ เช่น บอร์ด ประชาสัมพันธ์ 
ป้ายบอกอาคารและทาง 
 
 
             
     สัญจร  
 
 

ปานกลาง 
 
ตารางที่ 3.4 สรุปความพึงพอใจในพื้นที่โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น(ต่อ) 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
2. ด้านการสัญจร 
2.1 สภาพเส้นทางสัญจรในพื้นที่โครงการสัมพันธ์กัน ปานกลาง 
2.2 เส้นทางสัญจรมีเพียงพอต่อการใช้งาน ปานกลาง 
2.3 การใช้เส้นทางสัญจรมีความสะดวก ปานกลาง 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
3.1 ปัญหาขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่โครงการ น้อย 
3.2 ปัญหาเรื่องกลิ่น ควัน อากาศ ภายในพ้ืนที่โครงการ น้อย 
3.3 เสียงรบกวนจากยานพาหนะและภายนอกพ้ืนที่โครงการ น้อย 
3.4 ปัญหาวัชพืชในพ้ืนที่โครงการ น้อย 
4. การจัดภูมิทัศน์/สถานที่ 
4.1 ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงามและมีพ้ืนที่สีเขียว เอ้ือ
ต่อการสร้างบรรยากาศในการเรียนและปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 

4.2 ต้นไม้ภายในพ้ืนที่โครงการให้ความร่มเงา น้อย 
4.3 จ านวนพื้นที่ส าหรับพักผ่อนเพียงพอต่อการใช้งาน เช่น 
ม้านั่ง ศาลาพักผ่อน เป็นต้น 

น้อย 
4.4 มีการจัดเก็บ/จัดการขยะสะอาดเรียบร้อยสม่ าเสมอ น้อย 
4.5 ความสมบูรณ์ของต้นไม้เดิมภายในพื้นที่โครงการ น้อย 

 

http://www.bus.rmutt.ac.th/
http://www.agr.rmutt.ac.th/
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ตารางท่ี 3.5 สรุปความพึงพอใจแนวทางการออกแบบด้านกิจกรรมนันทนาการ สภาพบรรยากาศ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

                          รายละเอียด                                     ระดับความพึงพอใจ 
1.กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ที่ต้องการให้มีเพิ่มขึ้น 
1.1 ม้านั่ง มาก 
1.2 ลานที่นั่ง มาก 
1.3 มุมอ่านหนังสือ มาก 
2. กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย ที่ต้องการให้มีเพิ่มขึ้น 
2.1 ทางเดินเท้า มาก 
2.2 ลานอเนกประสงค์ มาก 
3. สิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 ถังขยะ มาก 
3.2 ลานจอดรถ มาก 
4. สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา      
4.1 ความสวยงาม มาก 
4.2 สะอาดเป็นระเบียบ มาก 
4.3 ความร่มรื่น มาก 
4.4 ความเป็นส่วนตัว มาก 

 3.3.2 สรุปความพึงพอใจในพ้ืนที่โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
  3.3.2.1 ด้านสาธารณูปโภค ความเป็นระเบียบในพ้ืนที่โครงการยังไม่ค่อยมีการ
จัดสรรพ้ืนที่ให้เป็นระเบียบ และไม่ค่อยมีการจัดระบบประชาสัมพันธ์ ท าให้ผู้ที่มาเข้าใช้โครงการไม่รู้
รายละเอียดกิจกรรมในพื้นที่ 
  3.3.2.2 ด้านการสัญจร สภาพเส้นทางสัญจรในพ้ืนที่โครงการไม่มีความสัมพันธ์กัน 
ไม่มีทางเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรม บางเส้นทางสัญจรไม่มีเส้นทางเข้าถึงพ้ืนที่ที่เพียงพอ เส้นทางสัญจร
ส่วนใหญ่เป็นดินเดิม ท าให้เกิดฝุ่นละออง 
  3.3.2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่โครงการไม่ค่อยมีการก าจัดวัชพืชท าให้ดูรกร้าง ภูมิ
ทัศน์ไม่มีความสวยงาม ท าให้บรรยากาศในการเรียนและปฏิบัติงานน้อยลง ต้นไม้ภายในโครงการ
ค่อนข้างน้อยจึงไม่ค่อยได้ร่มเงา ไม่มีพ้ืนที่พักผ่อน ต้นไม้เดิมเสื่อมโทรม เนื่องจากไม่ค่อยมีการดูแล 
ภายในพ้ืนที่โครงการมีปัญหาเรื่องฝุ่น ควัน เกิดจากพ้ืนที่โครงการติดทางสัญจร 
 3.3.3 สรุปความพึงพอใจแนวทางการออกแบบด้านกิจกรรมนันทนาการ สภาพบรรยากาศ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  3.3.3.1 กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ผู้ใช้ต้องการให้มีพ้ืนที่พักผ่อน 
ทางเดินเท้าและภูมิทัศน์ที่ให้ความร่มรื่นและสวยงาม 
  3.3.3.2 กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย ผู้ใช้ต้องการให้มีทางเดินเท้า 
และลานอเนกประสงค์ เพ่ือส าหรับท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น กิจกรรมเชียร์ของคณะ เป็นต้น 
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  3.3.3.3 สิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ใช้ต้องการให้ถังขยะมีมากขึ้น และปรับปรุงลาน
จอดรถให้เพียงต่อผู้ใช้ 
  3.3.3.4 สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ผู้ใช้ต้องการให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่มีความร่มรื่น 
และดูแลรักษาง่าย 
 

3.4 การสรุปศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ 

 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพท าให้เราทราบถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัดรวมถึงการเข้าใช้พ้ืนที่

ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการเพื่อทราบถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพ้ืนที่โครงการ รวมถึงการน าไปต่อ

ยอดพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ของพ้ืนที่นั้น (ดังตารางที่ 3.6) 

 

ตารางท่ี 3.6 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

Site Characteristics 
Program 
Potential 

Program 
Development 

พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนที่อยู่ทางทิศเหนือ บริเวณ
ด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ ทิศตะวันตกติดกับ
บ่อน้ า ด้านทิศใต้ติดกับ Zone B ทิศตะวันออกติด
กับลานจอดรถ ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่
โล่ง มีวัชพืชขึ้นทั่วพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดด
ช่วงกลางวันค่อนข้างร้อนเพราะไม่มีร่มเงา 

พ้ืนที่ บริ เ วณนี้ เป็ น
พ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่ควรมี
ก า ร จั ด ภู มิ ทั ศ น์
บริเวณพ้ืนที่นี้ ให้ร่ม
รื่ น  และมี พ้ื นที่ นั่ ง
พักผ่อน 

พ้ืนที่ว่างควรควรจัด
ให้มีมุมพักผ่อน และ
ปลูกแนวต้นไม้ป้อง 
กันฝุ่นละอองและเพ่ิม 
ทางเดินเท้าเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารเรียน 

ตารางท่ี 3.6 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ (ต่อ) 

Site Characteristics 
Program 
Potential 

Program 
Development 
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พ้ืนที ่Zone B เป็นพื้นทีด่้านทิศตะวันออก ด้านทิศ
เหนือติดกับลานจอดรถและ Zone A ทิศ
ตะวันออกติดกับถนนสัญจร ค่อยข้างร้อนเพราะ
พ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ไม่มีพืช
พรรณเดิมในพ้ืนที่ การเข้าใช้พ้ืนที่จะเป็นผู้ที่น ารถ
เข้ามาจอดและนักศึกษาที่เข้ามาใช้อาคารเรียน 

พ้ืนที่ บ ริ เ วณนี้ เ ป็ น
พ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่ควรมี
การจัดภูมิทัศน์เ พ่ือ
เ พ่ิมความสวยงาม
รวมถึงสร้างบรรยาย
กาศริ มน้ า ที่ ดี แ ล ะ
พ้ืนที่นั่งพักผ่อนและ
เ พ่ิ ม ท า ง เ ดิ น เ ท้ า
เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง
อาคารเรียนกับลาน
จอดรถเนื่องจากพ้ืนที่
ติ ด กั น แ ล ะ มี
ความสัมพันธ์กัน 

พ้ืนที่ เป็นดินมีวัชพืช
ขึ้นในพ้ืนที่  พ้ืนที่ติด
กับลานจอดรถและ
ทางสัญจรจึงท าให้มี
ฝุ่น ดังนั้นควรจัดภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณนี้
ให้สวยงามสามารถ
ป้องกันฝุ่นและท าที่
นั่งพักผ่อนเพ่ือความ
สะดวกในการใช้พ้ืนที่
และเพ่ิมทางเดินเท้า
เชื่อมต่อระหว่างอา 
คารเรียน 

พ้ืนที่ Zone C เป็นพ้ืนที่อยู่บริเวณด้านทิศใต้เป็น
พ้ืนที่ทางทิศเหนือติดกับ Zone B, Zone D และ
บ่อน้ า เป็นพ้ืนที่โล่ง ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็น
พ้ืนที่อยู่ติดกับถนนสัญจร ทิศตะวันตกติดกับตึก
คณะศิลปศาสตร์และทิศตะวันออกติดกับอาคาร 5 
คณะศิลปกรรม พ้ืนที่โครงการมีต้นหางนกยูงฝรั่งที่
ให้ร่มเงา และต้นมะพร้าวอยู่บริเวณข้างตึกอาคาร 
5 คณะศิลปกรรม พ้ืนที่ได้รับแสงแดดช่วงเที่ยงวัน 
พ้ืนที่มีวัชพืชขึ้นทั่วพื้นที่ 

พ้ืนที่ บ ริ เ วณนี้ เ ป็ น
พ้ื น ที่ ว่ า ง โ ล่ ง
เ ห ม า ะ ส ม ที่ จ ะ
จั ด ส ร้ า ง ล า น
อเนกประสงค์และ
พ้ืนที่นั่งพักผ่อนและ
เ พ่ิ ม ท า ง เ ดิ น เ ท้ า
เชื่อมต่อระหว่างอา 
คารเรียนเนื่องจาก
พ้ื น ที่ ติ ด กั น แ ล ะ มี
ความสัมพันธ์กัน 

พ้ืนที่ว่างควรจัดสร้าง
ลานอเนกประสงค์โดย
แบ่งพ้ืนที่แบ่งสัดส่วน
และจั ดภู มิ ทั ศน์ ใ ห้
ส ว ย ง า ม  มี ที่ นั่ ง
พั ก ผ่ อ น  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ทางเดินเท้าเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารเรียน 

พ้ืนที่ Zone D เป็นพ้ืนที่ติดกับ Zone C พ้ืนที่อยู่
ทางด้านทิศตะวันตก ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไป เป็น
พ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่มีพรรณไม้เดิมอยู่ คือ ต้นจามจุรี 
ฟอกเทล อโศกอินเดีย มีวัชพืชขึ้นทั่วพื้นที่ 

พ้ืนที่ บ ริ เ วณนี้ เ ป็ น
พ้ืนที่ว่าง ควรมีการ
จัดภูมิทัศน์ที่ ร่ มรื่ น
และสวยงามและเพ่ิม
ทางเดินเท้าเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารเรียน
เนื่องจากพ้ืนที่ติดกัน
และมีความสัมพันธ์
กัน 

จัดภูมิทัศน์ที่ให้ร่มเงา
และสวยงามรวมถึงจัด
พ้ืนที่ พักผ่ อน พ้ืนที่
โดยรอบบ่อน้ าจึงควร
มีการจัดภูมิทัศน์ ให้
สวยงามและปิดกั้น
บริเวณบ่อน้ าเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัย
ของผู้เข้าใช้พื้นที่ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี 

แสดง : ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (Bubble Diagram) ภาพที่ 3.32 

สัญลักษณ์ :          
 

 

 

 

 

Zone A Zone B Zone C Zone D ลานอเนกประสงค ์

พื้นทีน่ั่งพักผอ่น ความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นที ่ ทางเข้าโครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี 

แสดง : ภายในพ้ืนที่โครงการ (Site Relation) ภาพที่ 3.33 

สัญลักษณ์ :          
 

 
 

 

Zone A Zone B Zone C Zone D 

แสดงต าแหน่งพื้นที่พักผ่อน 

ลานอเนกประสงค์ 
แนวกั้นต้นไม ้แสดงแนวทางเดินเท้า 



บทท่ี 4 
ผลการออกแบบและประมาณราคา 

 

4.1 ผลการออกแบบ 
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ภาพที่ 4.1 บทน าโครงการ (Introduction) 

 

 
ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.4 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.5 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Synthesis)  
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ภาพที่ 4.6 แนวความคิดหลัก (Main Concept Design)  
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ภาพที่ 4.7 ผังแม่แบบ (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.8 ผังไมย้ืนต้น ไม้พุ่ม (Tree Plan, Shrub Plan) 
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ภาพที่ 4.9 รูปด้าน (Elevation) 
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ภาพที่ 4.10 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone A) 
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ภาพที่ 4.11 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone B) 
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ภาพที่ 4.12 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone C) 
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ภาพที่ 4.13 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone D) 
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ภาพที่ 4.14 ผังไฟสนาม (Lighting Plan) 
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ภาพที่ 4.15 แบบขยายสิ่งก่อสร้าง (Detail Construction) 
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4.2 การประมาณราคา 
ตารางท่ี 4.1 การประมาณราคาวัสดุดาดอ่อน (Softscape) 
 

 
 
 
 
 

ต่อหน่วย จ านวน ต่อหน่วย จ านวน

1 ปบี Ø6 3.00         ต้น 5,000.00       15,000.00           500.00           1,500.00          16,500.00             

2 หลิวลู่ลม Ø8 8.00         ต้น 9,500.00       76,000.00           950.00           7,600.00          83,600.00             
3 พยอม Ø4 5.00         ต้น 1,200.00       6,000.00             120.00           600.00             6,600.00               
4 ศรีตรัง Ø8 3.00         ต้น 12,000.00     36,000.00           1,200.00         3,600.00          39,600.00             
5 หกูระจง Ø8 16.00       ต้น 5,000.00       80,000.00           500.00           8,000.00          88,000.00             
6 ทองหลางด่าง Ø3 6.00         ต้น 850.00         5,100.00             85.00             510.00             5,610.00               
7 นนทรี Ø5 9.00         ต้น 8,250.00       74,250.00           825.00           7,425.00          81,675.00             
8 จิกน้ า Ø10 2.00         ต้น 15,000.00     30,000.00           1,500.00         3,000.00          33,000.00             
9 เสลา Ø4 16.00       ต้น 1,000.00       16,000.00           100.00           1,600.00          17,600.00             
10 ปาล์มขวด Ø6 5.00         ต้น 3,000.00       15,000.00           300.00           1,500.00          16,500.00             
11 ไคร้ย้อย Ø8 3.00         ต้น 6,000.00       18,000.00           600.00           1,800.00          19,800.00             
12 กาสะรองค า Ø5 3.00         ต้น 6,500.00       19,500.00           650.00           1,950.00          21,450.00             
13 กันเกรา Ø8 3.00         ต้น 6,000.00       18,000.00           600.00           1,800.00          19,800.00             
14 แคนา Ø8 6.00         ต้น 9,500.00       57,000.00           950.00           5,700.00          62,700.00             
15 หางนกยูงฝร่ัง Ø8 9.00         ต้น 7,000.00       63,000.00           700.00           6,300.00          69,300.00             
16 อินทผาลัม Ø8 5.00         ต้น 6,000.00       30,000.00           600.00           3,000.00          33,000.00             
17 เส้ียวดอกขาว Ø5 4.00         ต้น 19,000.00     76,000.00           1,900.00         7,600.00          83,600.00             
18 ชมพพูนัธท์พิย์ Ø8 3.00         ต้น 8,000.00       24,000.00           800.00           2,400.00          26,400.00             
19 บวัสวรรค์ Ø3 1.00         ต้น 1,800.00       1,800.00             180.00           180.00             1,980.00               
20 ชงโคฮอลแลนด์ Ø4 5.00         ต้น 2,000.00       10,000.00           200.00           1,000.00          11,000.00             
21 กระพี้จั่น Ø10 5.00         ต้น 11,000.00     55,000.00           1,100.00         5,500.00          60,500.00             
22 แคแสด Ø5 3.00         ต้น 2,500.00       7,500.00             250.00           750.00             8,250.00               

806,465.00          

1 ชาฮกเกี้ยน ถุง 5 นิ้ว 790.00      ต้น 7.00            5,530.00             0.20              154.84             5,684.84               
2 ไทรยอดทอง ถุง 8 นิ้ว 275.00      ต้น 80.00           22,000.00           8.00              2,200.00          24,200.00             
3 หญ้าน้ าพ ุ ถุง 4 นิ้ว 37.00       ตร.ม. 5.00            185.00               0.50              18.50              203.50                 
4 หญ้าญี่ปุ่น 4,346.71   ตร.ม. 23.00           99,974.33           2.30              9,997.43          109,971.76           
5 ดินถม 479.87      ลบ.ม. 320.00         153,558.40          99.00             47,507.13         201,065.53           
6 ดินปลูก 73.62       ลบ.ม. 550.00         40,491.00           100.00           7,362.00          47,853.00             
7 ค้ ายันไม้ยืนต้น 396.00      ทอ่น 30.00           11,880.00           10.00             3,960.00          15,840.00             

8 ฟางข้าว 2.64         ลบ.ม. 250.00         660.00               70.00             184.80             844.80                 
9 เชือกมะนิลา 132.00      เส้น 7.00            -                -                  924.00                 

406,587.43       
1,213,052.43    

ใบแสดงปรมิาณงานและราคาพืชพรรณ

จ านวนเงิน(บาท)

โครงการออกแบบปรบัปรงุภมูิทศัน์อาคารเรยีนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี

ล าดับ รายการ ขนาด

ไม้ยืนต้น

ไม้พุ่มและหญ้า
รวม

รวม
รวมงานพชืพรรณ

ค่าวสัดุ(บาท)
จ านวน หน่วย

ค่าแรง(บาท)
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ตารางท่ี 4.2 การประมาณราคาวัสดุดาดแข็ง (Hardscape) 
 

 

ต่อหน่วย จ านวน ต่อหน่วย จ านวน

A  ทางเดนิ
1  งานพ้ืนโครงสร้าง (คสล. 0.10 ม.)

 งานขุดดินและถมคืน 63.50 ลบ.ม. -             -               148.00    9,398.00     9,398.00        
 ทรายหยาบรองพืน้ หนา 0.05 ม. 63.50 ลบ.ม. 360.00        22,860.00      91.00      5,778.50     28,638.50      
WM 4 @ 0.15 ม. 1,270.04  ตร.ม. 41.00          52,071.64      5.00       6,350.20     58,421.84      
 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก)์ 127.00 ลบ.ม. 2,510.00     318,770.00    306.00    38,862.00   357,632.00     
 ไม้แบบ (คิด 50%) 46.66 ตร.ม. 180.00        8,398.80       100.00    4,666.00     13,064.80      
 ตะปู 11.66 กก. 30.00          349.80          -         -            349.80          

2  งานสถาปัตยกรรม
ผิวทรายล้างสีเทา เบอร์ 4 1,270.04  ตร.ม. 250.00        317,510.00    99.00      125,733.96 443,243.96     

910,748.90    
B  งานทีน่ั่ง (Zone A)
1  งานโครงสร้าง

 ทรายหยาบ 2.43 ลบ.ม. 360.00        874.80          91.00      221.13       1,095.93        
 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก)์ 2.78 ลบ.ม. 2,510.00     6,977.80       306.00    850.68       7,828.48        
 ไม้แบบ (คิด 50%) 41.77 ตร.ม. 180.00        7,518.60       100.00    4,177.00     11,695.60      
 ตะปู 10.44 กก. 30.00          313.20          -         -            313.20          

2  งานสถาปัตยกรรม
ผิวปูนซีเมนต์ฉาบเรียบขัดมัน 67.04 ตร.ม. 76.00          5,095.04       82.00      5,497.28     10,592.32      

31,525.53      
C  งานทีน่ั่ง (Zone B)
1  งานโครงสร้าง

 งานขุดดินและถมคืน 4.93 ลบ.ม. -             -               148.00    729.64       729.64          
 ทรายหยาบ 0.99 ลบ.ม. 360.00        354.96          91.00      89.73         444.69          
 คอนกรีตหยาบ 1.97 ลบ.ม. 1,400.00 2,760.80       306.00    603.43       3,364.23        
 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก)์ 4.73 ลบ.ม. 2,510.00     11,862.26      306.00    1,446.16     13,308.42      
 อิฐมอญ 45.05 ตร.ม. 245.00        11,037.25      89.00      4,009.45     15,046.70      
ตะแกรงกรงไก่1/2" x 1/2"(4หุน) ขนาด 0.90x30 ม. 2.00 ม้วน 500.00        1,000.00       -         -            1,000.00        

2  งานสถาปัตยกรรม
ผิวปูนซีเมนต์ฉาบเรียบขัดมัน 82.79 ตร.ม. 76.00          6,292.04       82.00      6,788.78     13,080.82      

46,974.49      
D  งานทีน่ั่ง (Zone C)
1  งานโครงสร้าง

 งานขุดดินและถมคืน 3.85 ลบ.ม. -             -               148.00    569.80       569.80          
 ทรายหยาบ 1.28 ลบ.ม. 360.00        460.80          91.00      116.48       577.28          
 คอนกรีตหยาบ 2.57 ลบ.ม. 1,400.00 3,598.00       306.00    786.42       4,384.42        
 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก)์ 2.57 ลบ.ม. 2,510.00     6,450.70       306.00    786.42       7,237.12        
 อิฐมอญ 36.00 ตร.ม. 245.00        8,820.00       89.00      3,204.00     12,024.00      

2  งานสถาปัตยกรรม
ผิวปูนซีเมนต์ฉาบเรียบขัดมัน 72.01 ตร.ม. 76.00          5,472.76       82.00      5,904.82     11,377.58      

36,170.20      

ค่าแรง(บาท)

รวม ทางเดนิ

รวม ทีน่ั่ง (Zone A)

รวม ทีน่ั่ง (Zone B)

รวม ทีน่ั่ง (Zone C)

โครงการออกแบบปรบัปรงุภมูิทศัน์อาคารเรยีนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี
ใบแสดงปรมิาณงานก่อสรา้ง

จ านวนเงิน(บาท)รายการ จ านวนล าดับ หน่วย
ค่าวสัดุ(บาท)
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ตารางท่ี 4.2 การประมาณราคาวัสดุดาดแข็ง (Hardscape)(ต่อ) 
 

 
 

ต่อหน่วย จ านวน ต่อหน่วย จ านวน

E  งานทีน่ั่ง (Zone D)
1  งานโครงสร้าง

 งานขุดดินและถมคืน 8.26 ลบ.ม. -             -               148.00    1,222.48     1,222.48        
 ทรายหยาบ 2.74 ลบ.ม. 360.00        986.40          91.00      249.34       1,235.74        
 คอนกรีตหยาบ 5.50 ลบ.ม. 1,400.00 7,700.00       306.00    1,683.00     9,383.00        
 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก)์ 7.10 ลบ.ม. 2,510.00     17,821.00      306.00    2,172.60     19,993.60      
 อิฐมอญ 38.40 ตร.ม. 245.00        9,408.00       89.00      3,417.60     12,825.60      

2  งานสถาปัตยกรรม
ผิวปูนซีเมนต์ฉาบเรียบขัดมัน 77.10 ตร.ม. 76.00          5,859.60       82.00      6,322.20     12,181.80      

56,842.22      
F  ลานกิจกรรม
1  งานโครงสร้าง

 งานขุดดินและถมคืน 67.86 ลบ.ม. -             -               148.00    10,043.28   10,043.28      
 ทรายหยาบ 22.62 ลบ.ม. 360.00        8,143.20       91.00      2,058.42     10,201.62      
 คอนกรีตหยาบ 45.24 ลบ.ม. 1,400.00 63,336.00      306.00    13,843.44   77,179.44      
 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก)์ 45.24 ลบ.ม. 2,510.00     113,552.40    306.00    13,843.44   127,395.84     
 WM 4 @ 0.15 ม. 452.46 ตร.ม. 41.00          18,550.86      5.00       2,262.30     20,813.16      
 ไม้แบบ (คิด 50%) 4.49 ตร.ม. 180.00        808.20          100.00    449.00       1,257.20        
 ตะปู 1.12 กก. 30.00          33.60           -         -            33.60            

2  งานสถาปัตยกรรม
ผิวทรายล้างสีเทา เบอร์ 4 152.66    ตร.ม. 250.00        38,165.00      99.00      15,113.34   53,278.34      
ผิวทรายล้างสีเทาด า เบอร์ 4 299.80    ตร.ม. 250.00        74,950.00      99.00      29,680.20   104,630.20     

404,832.68    
G  เวที

 งานโครงสร้าง
เสาเข็มหกเหล่ียมกลวง 0.15 x 2.00 ม. 92 ต้น 160.00        14,720.00      58.00      5,336.00     20,056.00      
 งานขุดดินและถมคืน 30.84 ลบ.ม. -             -               148.00    4,564.32     4,564.32        
 ทรายหยาบ 4.88 ลบ.ม. 360.00        1,756.80       91.00      444.08       2,200.88        
 คอนกรีตหยาบ 9.77 ลบ.ม. 1,400.00 13,678.00      306.00    2,989.62     16,667.62      
 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก)์ 11.40 ลบ.ม. 2,510.00     28,614.00      306.00    3,488.40     32,102.40      
 WM 9 @ 0.15 ม. 195.54 ตร.ม. 91.00          17,794.14      5.00       977.70       18,771.84      
 ไม้แบบ (คิด 50%) 23.75 ตร.ม. 180.00        4,275.00       100.00    2,375.00     6,650.00        
 ตะปู 5.93 กก. 30.00          177.90          -         -            177.90          

101,190.96    
H  หอนาฬกิา
1

 เสาเข็มตัวไอ 0.15x0.15x6 ม. 8.00 ต้น 501.00        4,008.00       176.00    1,408.00     5,416.00        

 งานสกัดตัดหัวเสาเข็ม 0.15x0.15x6 ม. 8.00 ต้น -             -               150.00    1,200.00     1,200.00        

รวม ทีน่ั่ง (Zone D)

รวม  ลานกิจกรรม

รวม  ลานกิจกรรม

งานเสาเขม็

ใบแสดงปรมิาณงานก่อสรา้ง
โครงการออกแบบปรบัปรงุภมูิทศัน์อาคารเรยีนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ(บาท) ค่าแรง(บาท)

จ านวนเงิน(บาท)
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ตารางท่ี 4.2 การประมาณราคาวัสดุดาดแข็ง (Hardscape)(ต่อ) 
 

 

ต่อหน่วย จ านวน ต่อหน่วย จ านวน

2 งานฐานราก
 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก)์ 1.51 ลบ.ม. 2,510.00     3,790.10       306.00    462.06       4,252.16        
 เหล็กเสริม RB 9 (เผ่ือ 7%) 176.19 กก. 21.22          3,738.75       3.40       599.05       4,337.80        
 ไม้แบบ (คิด 50%) 5.12 ตร.ม. 180.00        921.60          100.00    512.00       1,433.60        
 ตะปู 1.28 กก. 30.00          38.40           -         -            38.40            

3  งานโครงสร้าง
 งานขุดดินและถมคืน 5.24 ลบ.ม. -             -               148.00    775.52       775.52          
 ทรายหยาบ 3.84 ลบ.ม. 360.00        1,382.40       91.00      349.44       1,731.84        
 คอนกรีตหยาบ 1.92 ลบ.ม. 1,400.00 2,688.00       306.00    587.52       3,275.52        
 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก)์ 7.69 ลบ.ม. 2,510.00     19,301.90      306.00    2,353.14     21,655.04      
 WIREMESH ø9 มม.@0.15 มม. 76.96 ตร.ม. 91.00          7,003.36       5.00       384.80       7,388.16        
 ไม้แบบ (คิด 50%) 6.88 ตร.ม. 180.00        1,238.40       100.00    688.00       1,926.40        
 ตะปู 1.72 กก. 30.00          51.60           -         -            51.60            
 เหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว หนา 2.0 มม. 14.00      ท่อน 510.00        7,140.00       149.00    2,086.00     9,226.00        
 เหล็กกล่อง 4x2 นิ้ว หนา 2.0 มม. 14.00      ท่อน 837.00        11,718.00      230.00    3,220.00     14,938.00      
 เหล็กกล่อง 4x4 นิ้ว หนา 2.0 มม. 7.00 ท่อน 1,565.00     10,955.00      458.00    3,206.00     14,161.00      
แผ่นเหล็กเพลท 0.15x0.15x0.04 ม. 2.80 กก. 28.50          79.80           -         -            79.80            
 แผ่นคอมโพสิต สีขาว ขนาด 1.22x2.44x0.04 ม. 27.00 แผ่น 2,550.00     68,850.00      -         -            68,850.00      
ชุดนาฬิกา ส าหรับหอนาฬิกา 4 ด้าน  ยี่ห้อ Seiko รุ่น FC 903 1.00 เหมา 90,000.00    90,000.00      -         -            90,000.00      

250,736.84    
I  งานไฟฟ้า

Motion Sensor LED Ceiling Light 15 W 82.00 ชุด 1,070.00     87,740.00      -         -            87,740.00      
Mono Solar Panel 100 W 1.00 ชุด 2,070.00     2,070.00       -         -            2,070.00        
LED Spot light 100 W 3.00 ชุด 2,200.00     6,600.00       -         -            6,600.00        
วัสดุอุปกรณ์ 1.00 เหมา 12,000.00    12,000.00      -         -            12,000.00      

108,410.00    
3,160,484.25 

1.2697
4,012,866.85 

รวมงานก่อสร้าง
Factor F

รวมราคางานทัง้หมด

รวม  หอนาฬกิา

รวม งานไฟฟ้า

ผู้ประมาณราคา .......................................................
                    (นางสาวปิยะธิดา สลับสี)

ใบแสดงปรมิาณงานก่อสรา้ง
โครงการออกแบบปรบัปรงุภมูิทศัน์อาคารเรยีนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี

ค่าแรง(บาท)
จ านวนเงิน(บาท)ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวสัดุ(บาท)



 

 

บทท่ี 5 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต - นครนายก อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อาคารเรียนรวม 13 ชั้น เป็นอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เป็นสถานที่ศึกษาของนักศึกษาทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ปัจจุบันพ้ืนที่ของอาคารเรียนรวม 13 ชั้นเป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง มีวัชพืชขึ้นอยู่เต็มพ้ืนที่ ไม่มีการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ จึงมองเห็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อาคารเรียนรวม 13 ชั้น โดย
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เลียนแบบธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อน ลานอเนกประสงค์เพ่ือรองรับ
กิจกรรมต่างๆของนักศึกษา และทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียน ดังนั้น พ้ืนที่จึงควรมีการ
ออกแบบปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และยังส่งเสริมทัศนียภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของอาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเกิดแนวความคิดหลัก สวน
ธรรมชาติในรั้วมหาวิทยาลัย คือ RMUTT Garden ที่มีพ้ืนที่พักผ่อนที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย(Relax) 
ลักษณะทางเดินสัญจรภายในสวนที่คดโค้งให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว(Motion) เป็นธรรมชาติ 
บรรยากาศภายในสวนมีความร่มรื่นได้ร่มเงาจากไม้ยืนต้น ได้บรรยากาศที่บริสุทธิ์(Unaloyad) มีจุด
สังเกตของสวนอยู่ที่หอนาฬิกา(Time) และมีเทคโนโลยี(Technology) ในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
สวนที่ให้ทั้งความสวยงามและความปลอดภัยยามค่ าคืนในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของอาคาร
เรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษาได้ 4 Zone 
ดังนี้ 
 5.1.1 Zone A เป็นพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) บริเวณด้านข้าง
อาคารเรียนรวม 13 ชั้น เนื่องจากพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่โล่ง มีวัชพืชขึ้นทั่วบริเวณ จึงมีการออกแบบ
จัดสรรพื้นที่พักผ่อนมีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาในพ้ืนที่ และทางเท้าสัญจรในพ้ืนที่ ออกแบบให้พ้ืนที่มีความร่ม
รื่น และลักษณะที่นั่งพักผ่อนคดโค้งไปมา  
 5.1.2 Zone B เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างลานจอดรถและอาคาร 5 คณะศิลปกรรม เนื่องจาก
พ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่โล่ง ไม่มีการจัดภูมิทัศน์พ้ืนที่โดยรอบ จึงมีการออกแบบจัดสรรพ้ืนที่พักผ่อนมีไม้ยืน
ต้นให้ร่มเงาในพ้ืนที่ และทางเท้าสัญจรในพ้ืนที่ ภายในพ้ืนที่มีหอนาฬิกาเพ่ือสร้างจุดเด่นให้แก่พ้ืนที่ 
และพ้ืนที่นั่งพักผ่อนลักษณะเป็นตัวที  

 5.1.3 Zone C เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างอาคาร 5 คณะศิลปกรรมและคณะศิลปศาสตร์ 
เนื่องจากพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง วัชพืชขึ้นเต็มพ้ืนที่ จึงมีการออกแบบจัดสรรพ้ืนที่พักผ่อนมีไม้ยืน
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ต้นให้ร่มเงาในพ้ืนที่ ทางเท้าสัญจรในพ้ืนที่ และลานอเนกประสงค์เพ่ือรองรับกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้  
พ้ืนที่พักผ่อนมีหลายจุด เพ่ือพักผ่อน ผ่อนคลาย 
 5.1.4 Zone D เป็นพ้ืนทีท่ี่อยู่ระหว่างลานจอดและบ่อน้ า เนื่องจากพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่รกร้าง 
วัชพืชขึ้นเต็มพ้ืนที่ จึงมีการออกแบบจัดสรรพ้ืนที่พักผ่อน ลักษณะพ้ืนที่นั่งพักผ่อนจะมีลักษณะเป็นตัวยู 
และมีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาในพ้ืนที่ ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ ได้พักผ่อนกับบรรยากาศธรรมชาติ 
 

 

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ปัญหา 
  5.2.1.1 พ้ืนที่โครงการติดกับทางสัญจร จึงส่งผลกระทบเรื่องเสียงรบกวนและมลพิษ
จากไอเสียของรถยนต์ 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.2.1 เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีขนาดใหญ่ จึงควรดูแลพืชพรรณอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ได้ในระยะยาว 
  5.2.2.2 เพ่ือให้การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถน าไปก่อสร้างได้จริง ในการออกแบบจึงควรค านึงถึงวัสดุที่น ามาใช้ 
ควรเลือกใช้พืชพรรณที่ทนต่อสภาพอากาศและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่โครงการ 
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ภาคผนวก  
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบสอบถามโครงการออกแบบปรับปรุงภมูิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทมุธานี 

 
ค าชี้แจง แบบสอบถาม  
1. เพ่ือให้ผู้จัดได้มีโอกาสรับทราบผลการด าเนินงาน และเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  ชาย            หญิง   
2. อาชีพ 

 นักศึกษา        อาจารย์      บุคลากร          อ่ืนๆ  ............................. 
3. คณะ  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     บริหารธุรกิจ     ศิลปกรรมศาสตร์ 

  ศิลปศาสตร์     ครุศาสตร์อุตสาหกรรม     วิศวกรรมศาสตร์      
  สถาปัตยกรรมศาสตร์     วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย      เทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์    
  เทคโนโลยีการเกษตร     เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

4.ช่วงเวลาที่เข้าใช้อาคารเรียนรวม 13 ชั้น 

  ไม่เคย    1 วัน/สัปดาห์    2-3 วัน/สัปดาห์    5 วัน/สัปดาห์   ใช้เป็น
ประจ า 
 

ส่วนที่ 2 ปัญหาที่พบในพื้นที่โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม 13 ชั้น 
ระดับ 5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลางหรือพอใช้     2 = น้อย     1 = น้อยที่สุด 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านสาธารณูปโภค 
1.1 ระบบแสงสว่างในพืน้ที่โครงการเพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 
 
ใใใใใใปฏิบัติงาน 

     

http://www.sci.rmutt.ac.th/
http://www.bus.rmutt.ac.th/
http://www.fa.rmutt.ac.th/
http://www.larts.rmutt.ac.th/
http://www.teched.rmutt.ac.th/
http://www.engineer.rmutt.ac.th/
http://www.arch.rmutt.ac.th/
http://www.tmc.rmutt.ac.th/
http://www.het.rmutt.ac.th/
http://www.het.rmutt.ac.th/
http://www.agr.rmutt.ac.th/
http://www.mct.rmutt.ac.th/


1.2 ระบบไฟฟ้าและระบบประปาใช้งานได้ดี       
1.3 ความเป็นระเบียบภายในพ้ืนที่โครงการ      
1.4 ความสะอาดภายในโครงการ      
1.5 ห้องสุขาเพียงพอต่อการใช้งานและดูถูกลักษณะ      
1.6 การจัดระบบประชาสัมพนัธ ์เช่น บอร์ด ประชาสัมพนัธ์ 
ป้ายบอกอาคารและทาง 
 
 
             
     สัญจร  
 
 

     

2. ด้านการสัญจร 
2.1 สภาพเส้นทางสัญจรในพื้นที่โครงการสัมพันธ์กัน      

2.2 เส้นทางสัญจรมีเพียงพอต่อการใช้งาน      
2.3 การใช้เส้นทางสัญจรมีความสะดวก      
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
3.1 ปัญหาขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่โครงการ      
3.2 ปัญหาเรื่องกลิ่น ควัน อากาศ ภายในพ้ืนที่โครงการ      
3.3 เสียงรบกวนจากยานพาหนะและภายนอกพ้ืนที่
โครงการ 

     
3.4 ปัญหาวัชพืชในพ้ืนที่โครงการ      
4. การจัดภูมิทัศน์/สถานที่ 
4.1 ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงามและมีพ้ืนที่สีเขียว 
เอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศในการเรียนและปฏิบัติงาน 

     

4.2 ต้นไม้ภายในพ้ืนที่โครงการให้ความร่มเงา      
4.3 จ านวนพื้นที่ส าหรับพักผ่อนเพียงพอต่อการใช้งาน 
เช่น ม้านั่ง ศาลาพักผ่อน เป็นต้น 

     
4.4 มีการจัดเก็บ/จัดการขยะสะอาดเรียบร้อยสม่ าเสมอ      
4.5 ความสมบูรณ์ของต้นไม้เดิมภายในพื้นที่โครงการ      

 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการ สภาพบรรยากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
โครงการในอนาคตหลังการปรับปรุง 
ระดับ 5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลางหรือพอใช้     2 = น้อย     1 = น้อยที่สุด 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ที่ต้องการให้มีเพิ่มขึ้น 

1.1 ม้านั่ง      
1.2 โต๊ะเก้าอ้ี      

1.3 มุมอ่านหนังสือ      
2. กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกาย ที่ต้องการให้มีเพิ่มขึ้น 
2.1 ลู่วิ่ง/ทางเดิน      



2.2 ลานอเนกประสงค์      
3. สิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 ถังขยะ      
4. สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา      
4.1 ความสวยงาม      
4.2 สะอาดเป็นระเบียบ      
4.3 ความร่มรื่น      
4.4 ความเป็นส่วนตัว      

 
 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
 
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................................................. ..................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

 
 

 ขอขอบคุณในความร่วมมือคะ 
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