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บทคัดย่อ 
 

โครงการออกแบบและวางฝังสถานรักษาแพทย์ทางเลือกและที่พักส าหรับผู้ป่วยตั้งอยู่ที่หมู่ที
ต าบลบ้านโคกย่าง อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บนพ้ืนที่โครงการขนาด 3 ไร่ หรือ 4,800 ตารางเมตร เจ้าของ
คืออาจารย์วิเศษ ชาญประโคน 

ลักษณะพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่รกร้าง ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ มีพ้ืนที่อยู่ใกล้แหล่ง
สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ อาทิ เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง จึงเกิดความสนใจที่จะพัฒนาพ้ืนที่นี้ให้เกิด
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการโดยมีแนวคิดที่จะสร้างสถานรักษาแพทย์ทางเลือก 
อาทิ การตอกเส้น การรักษาด้วยการนวดประคบ จึงเกิดเป็นโครงการออกแบบและวางผังสถานรักษา
แพทย์ทางเลือกและที่พักส าหรับผู้ป่วย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

แนวความในการออกแบบคือ ធម្មតា เป็นภาษาเขมรแปลว่าธรรมดา เนื่องจากตัว
โครงการนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในอดีตได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรทวารวดี และศิลปะ
สถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามท าให้ต้องการใช้ศิลปะและหลักสถาปัตยกรรมแบบขอมมาใช้ก็คือ 
ปราสาทเขาพนมรุ้งซึ่งออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวตรง และเน้นความส าคัญเข้าหาศูนย์กลางใน
การศึกษาข้อมูลทางกายภาพของโครงการแบ่งพ้ืนที่ได้ 3 โซน และสรุปกิจกรรมได้ดังนี้ 

พ้ืนที่ Zone A เป็นโซนบริการ มีผลกระทบจากเสียงและฝุ่นระออง มีการวางกิจกรรมในพ้ืนที่
ได้แก่ จุดบริการที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ 

พ้ืนที่ Zone B เป็นโซนกึ่งสาธารณะมีมลพิษทางเสียงและฝุ่นควัน มีการวางกิจกรรมคือ  
อาคารตอ้นรับ อาคารเอนกประสงค์ ที่พักส าหรับชาย - หญิง และพ้ืนที่พักผ่อน 

พ้ืนที่ Zone C เป็นโซนส่วนตัวมีการวางกิจกรรมที่ใช้ความสงบ และมีการจัดวางไม้ยืนและไม้
พุ่มเพ่ือให้ความร่มเงา และปิดบังสายตามีการจัดวางกิจกรรม มีการรักษาด้วยการตอกเส้น อาคาร
ปฎิบัติธรรม พ้ืนที่ปฏิบัติธรรมนอกอาคาร ที่พักส่วนตัวของอาจารย์วิเศษ ชาญประโคน  

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7,238,756.00 บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
หกบาทถ้วน) 
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ต่อการท าโครงการปัญหาพิเศษให้ลุล่วงไปได้ดีตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

ขอขอบคุณ ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่คอยชี้แนะให้ค าแนะน า 

ค าปรึกษาในทั้งด้านข้อมูลและแนวคิดในการท างาน ให้ตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ตลอดเวลา 4 ปีที่

ได้ท าการศึกษา และขอขอบคุณอาจารย์ บุคลากรสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ทุกท่าน ที่คอยแนะน าให้

ความอนุเคราะห์ข้อมูล แนวคิดด้านต่างๆ และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถส าเร็จลุล่วง

ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณครอบครัว ที่คอยเป็นก าลังใจ รวมถึงเพ่ือนๆ พ่ีๆ ที่คอย

ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความ

ตั้งใจในการศึกษาในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จ

การศึกษาครั้งนี้และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี่ด้วย 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 โครงการออกและแบบวางผังภูมิทัศน์รักษาแพทย์ทางเลือก บนที่ดินของคุณวิเศษ ชาญประโคน 
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโคกย่าง ต าบลโคกย่าง อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ 
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้โดยออกจากตัวอ าเภอประโคนชัยใช้ ทางหลวงชนบท บร.4054 และเลี้ยวขวา
เมื่อถึงสี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกย่าง สภาพพ้ืนที่ดินเป็นพ้ืนที่รกร้าง  อดีตเคย
เป็นสวนผลไม้เก่าแต่ภายหลังถูกปล่อยทิ้งร้างเป็น เวลานานและมีพ้ืนที่ติดต่อกับวัดบ้านโคกย่าง ซึ่งใช้
เป็นที่จอดรถส าหรับผู้มารักษาและมาวิปัสสนากรรมฐาน ทางวัดบ้านโคกย่างจึงอ านวยพ้ืนที่จอดรถ
และมีพระสงฆท์ี่อาจารย์วิเศษ  ชาญประโคน  นับถือมาช่วยในเรื่องของการวิปัสสนากรรมฐานทางคุณ
วิเศษ ชาญประโคน นั้นได้ศึกษาการรักษาโรคด้วยแพทย์ทางเลือกและการใช้สมุนไพรไทยในการรักษา
โรคจึงมีความต้องการจะเปิดสถานรักษาแพทย์ทางเลือก อาทิ การตอกเส้น การรักษาด้วยการนวด
ประคบ โดยอนาคตข้างหน้าหากมีคนมารักษาเป็นจ านวนมากทางอาจารย์วิเศษ ชาญประโคน ก็จะมี
ลูกศิษย์เข้ามาช่วยงานในเรื่องของการรักษาอีกด้วย รวมถึงการวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นการรักษาทาง
ใจ และยังมีที่พักส าหรับผู้ป่วย ผู้มาปฏิบัติธรรม  ภายในพ้ืนที่ยังมีความรู้ทางด้านสมุนไพรไทยรักษา
โรคอีกด้วย 
 ซึ่งพ้ืนที่โครงการนั้นมีความเหมาะสมในการท าโครงการท าสถานรักษาโรคด้วยแพทย์
ทางเลือก ซึ่งเหมาะต่อสภาพพ้ืนที่มากเพราะเป็นพ้ืนที่ที่เงียบสงบและโครงการที่พักแบบส าหรับผู้ป่วย 
เพราะว่าเป็นพ้ืนที่ที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ า บริเวณโดยรอบ
ของพ้ืนที่โครงการมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน ดังนั้นการที่โครงการจึงเหมาะเป็น
สถานที่รักษาโรคด้วยแพทย์แผนทางเลือก ให้ความรู้ทางด้านสมุนไพรไทย และเป็นที่พักผ่อนเชิง
ปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบ ที่จะสามารถเพ่ิมคุณภาพชุมชนโดยรอบได้อีกด้วย 
 

1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถานรักษาแพทย์ทางเลือก สถานปฏิบัติธรรม  
สวนสมุนไพร และกรณีศึกษา  
          1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนที่โครงการ เพ่ือออกแบบและวางผังภูมิทัศน์ 
          1.2.3 ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.2.4 น าเสนอผลงานโครงการออกแบบและวางผังภูมิทัศน์สถานรักษาแพทย์ทางเลือกและที่
พักส าหรับผู้ป่วย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 1.3.1 การเข้าถึงพ้ืนที่ 
         1.3.2 ทางเข้าที่ 1 จากตัวอ าเภอประโคนชัยโดยใช้ ทางหลวงชนบท บร.4054 ผ่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกย่าง 
         1.3.3 ทางเข้าที่ 2 จากอ าเภอนางรองโดยใช้ ถนนหมายเลข 2045 ผ่านองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโคกย่าง  

 
ภำพที่ 1.1 เส้นทางการเข้าถึงพ้ืนที่ 

1.3.2 อาณาเขตติดต่อ 
        พ้ืนที่โครงการมีขนาดประมาณ 5 ไร่ หรือ 8,000 ตารางเมตร 

         ทิศตะวันตก - ทิศใต้เป็นพ้ืนที่ชุมชนบ้านโคกย่าง (ดังภาพที่ 1.1) 
         ทิศเหนือเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม (ดังภาพที่ 1.2) 
         ทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่วัดโคกย่าง (ดังภาพที่ 1.3) 
         ทิศใต้เป็นพ้ืนที่การสัญจรบ้านโคกย่าง (ดังภาพที่ 1.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.2 อาณาเขตติดต่อ 
 

N 

เส้นทางที่ 

พ้ืนท่ีโครงการ 

เส้นทางที่ 1 

พื้นที่ชุมชนบ้านโคกย่าง 

พื้นที่เกษตรกรรม 

พื้นที่วัดโคกย่าง 
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ภำพที ่1.3 พ้ืนที่ชุมชนบ้านโคกย่าง 
 

 
ภำพที่ 1.4 พ้ืนที่เกษตรกรรม 
 

 
ภำพที่ 1.5 พ้ืนที่วัดบ้านโคกย่าง 
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ภำพที่ 1.6 พ้ืนที่การสัญจรในชุมชนบ้านโคกย่าง 
 

1.4  สภำพพ้ืนที่โครงกำร 
 พ้ืนที่โครงการมีขนาดประมาณ 3 ไร่ หรือ 4,800 ตารางเมตร สภาพพ้ืนที่ดินเป็นพ้ืนที่รกร้าง
อดีตเคยเป็นสวนผลไม้เก่าแต่ภายหลังถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานาน ปัจจุบันมวีัชพืช และไม้ยืนต้นขึ้นอยู่
เป็นจ านวนมาก 

 
ภำพที่ 1.7 สภาพพ้ืนที่โครงการ  

1.9 

1.6 

1.5 

1.7 

1.8 
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ภำพที ่1.8 พ้ืนที่โครงการส่วนด้านหน้า 

 

 
ภำพที่ 1.9 พ้ืนที่โครงการส่วนที่ติดกับแนวรั้วของวัดบ้านโคกย่าง 
 
 

 
ภำพที่ 1.10 พ้ืนที่โครงการบริเวณตรงกลางพ้ืนที่ 
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ภำพที่ 1.11 พ้ืนที่บริเวณส่วนท้ายที่ติดกับพ้ืนที่เกษตร 
 

 
ภำพที่ 1.12 บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ 

 

1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถานรักษาแพทย์แผนทางเลือก สถานปฏิบัติ
ธรรม ที่พักส าหรับผู้มารักษา สวนสมุนไพร และกรณีศึกษา 
          1.5.2 ทราบและลักษณะพ้ืนที่โครงการ เพ่ือออกแบบและวางผังภูมิทัศน์ 
          1.5.3 ทราบและพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

1.5.4 สามารถน าเสนอผลงานการออกแบบและวางผังภูมิทัศน์สถานรักษาแพทย์แผน
ทางเลือกและที่พักส าหรับผู้ป่วย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  

1.6  ขั้นตอนวิธีด ำเนินงำน 
 1.6.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถานรักษาแพทย์ทางเลือก สถานปฏิบัติธรรม 
ที่พักส าหรับผู้ป่วย สวนสมุนไพร 
 1.6.2 ศึกษาลักษณะการออกแบบสถานรักษาแพทย์ทางเลือก 
 1.6.3 ศึกษาลักษณะการออกแบบสถานปฏิบัติธรรม 
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 1.6.4 ศึกษาลักษณะการออกแบบที่พักส าหรับผู้ป่วย 
 1.6.5 ศึกษาลักษณะโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 1.6.6 ศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการ เพ่ือออกแบบและวางผังภูมิทัศน์ 
        1.6.6.1 ที่ตั้งจังหวัด โครงการ และการเข้าถึง 
        1.6.6.2 สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ 
        1.6.6.3 สภาพดิน และพืชพรรณในโครงการ 
        1.6.6.4 ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
        1.6.6.5 ชุมชนและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ 
        1.6.6.6 มุมมองและทัศนียภาพของโครงการ 
 1.6.3 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
        6.3.1 บุคคลที่เข้ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 
        6.3.2 ความต้องการด้านกิจกรรมต่างๆ 
 1.6.4 ขั้นตอนการออกแบบ  
        1.6.4.1 แนวความคิดหลัก (Main Concept) 
        1.6.4.2 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ (Concept) 
        1.6.4.3 แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 
        1.6.4.4 แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) 
        1.6.4.5 แนวคิดเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวก 
        1.6.4.6 แนวคิดเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
        1.6.4.7 แนวคิดเก่ียวกับการดูแลรักษา 
        1.6.4.8 เสนอแบบแปลนแนวความคิด (Concept Plan) 
        1.6.4.9 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan) 
        1.6.4.10 แสดงแบบแปลนรายละเอียด (Detail Plan) 
        1.6.4.11 แสดงรูปด้าน (Elevation) 
        1.6.4.12 รูปตัด (Section) 
        1.6.4.13 รูปทัศนียภาพ (Perspective) 
 1.6.5 การสรุปผลและประเมินผล 
        1.6.5.1 น าเสนอผลการออกแบบวางผัง  
        1.6.5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1.6.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.7  ล ำดับขั้นตอนกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำรูปเล่ม 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนการศึกษา 

ศึกษำพฤติกรรมและควำมต้องกำร
ของผู้ใช้โครงกำร 

- บุคคลที่เข้ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการ 
 - ความต้องการด้านกิจกรรมต่างๆ 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบักำรออกแบบ
สถำนรักษำแพทย์แผนทำงเลือก สถำน
ปฏิบัติธรรม ที่พักส ำหรับผู้ป่วย สวน

สมุนไพร 

- ศึกษาลักษณะการออกแบบสถานรักษา
แพทยท์างเลือก 

- ศึกษาลักษณะการออกแบบสถานปฏิบัติ
ธรรม 

- ศึกษาลักษณะการออกแบบที่พักส าหรับ
ผู้ป่วย 

 

ศึกษำและวิเครำะห์พ้ืนที่โครงกำร เพ่ือ
ออกแบบและวำงผังภูมิทัศน ์

- ที่ตั้งจังหวัด โครงการ และการเข้าถึง 
- สภาพภูมิประเทศ และสภาพภมูอิากาศ 
- สภาพดิน และพืชพรรณในโครงการ 
- ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
- ชุมชนและบริเวณพื้นที่โดยรอบ 
- มุมมองและทัศนียภาพของโครงการ 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
- ก าหนดแนวคิดหลัก (Main Concept) 
- ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ (Concept) 
- แนวความคิดด้านภมูิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 
- แนวความคิดด้านภมูิทัศน์ดาดออ่น (Softscape) 
- แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก 
- แนวคิดเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
- แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลรักษา 
- เสนอแบบแปลนแนวความคิด (Concept Plan) 
- เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan) 
- แสดงแบบแปลนรายละเอียด (Detail Plan) 
- แสดงรูปด้าน (Elevation) 
- รูปตัด (Section) 
- รูปทัศนียภาพ (Perspective) 

กำรสรุปผลและประเมินผล 

- น าเสนอผลการออกแบบวางผัง และ  

- ข้อเสนอแนะ 
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บทท่ี 2 
การศึกษาแนวความคิด หลักการ และกรณีศึกษา 

 
  จากการศึกษาโครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์สถานรักษาแพทย์ทางเลือกและที่พักส าหรับ
ผู้ป่วย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์พบว่าพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการท าโครงการสถาบันรักษา
โรคด้วยแพทย์ทางเลือก ซึ่งเหมาะต่อสภาพพ้ืนที่มากเพราะเป็นพ้ืนที่เงียบสงบ แต่เพ่ือให้โครงการ
ออกแบบวางผังภูมิทัศน์สถานรักษาแพทย์ทางเลือก มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น จึงต้อง
ศึกษาแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง คือศึกษาการออกแบบวางผังภูมิทัศน์ และกรณีศึกษาที่เป็นการ
ออกแบบวางผัง ทั้งนี้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวทางส าคัญจะท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น 
ก่อนที่จะด าเนินการศึกษารายละเอียดต่อไป เพ่ือให้การศึกษาและการวิเคราะห์เป็นไปตามข้อมูลพ้ืนที่
ถูกต้อง ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาทฤษฎีที่ข้องดังนี้ 
 1. ความหมายของการรักษาแพทย์ทางเลือก 
 2. สวนสมุนไพร 
 3. การเลือกใช้พรรณไม้จัดสวน 
 4. ทฤษฎีเกี่ยวกับพ้ืนที่ส่วนตัวและระยะการออกท่าทาง 
 5. การปฏิบัติธรรม 
 6. ที่พักส าหรับผู้ป่วยและคนชรา 
 7. หลักการด้านพื้นที่นันทนาการ 
 8. แนวคิดด้านการวังผังบริเวณ 
 9. กรณีศึกษา 
 

2.1  การรักษาแพทย์ทางเลือก 
 2.1.1 ความหมายของแพทย์ทางเลือก 
         การแพทย์ทางเลือก คือ การรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่ง แตกต่างไปจากการแพทย์
แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine) ซึ่งผู้ที่ให้การรักษา จะต้องส าเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์ 
และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ เป็นแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทาง ส่วนแพทย์ทางเลือก เป็น
วิทยาการผสมผสานให้ใกล้เคียงกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ มิใช่การแพทย์ที่ให้การรักษาโดยใช้ยาแผน
ปัจจุบัน ผู้ให้การรักษา ไม่จ าเป็นต้องจบวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และ
ได้รับการฝึกฝนจนเป็นที่ช านาญในแต่ละสาขา และได้ให้ความหมายของแพทย์ทางเลือกว่า ศาสตร์
เพ่ือการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรค นอกเหนือจากศาสตร์ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผน
ไทย และการแพทย์พ้ืนบ้านไทย (ศันสนีย์ วัชราภรณ์, 2556:10) 
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        สรุปการแพทย์ทางเลือกคือการรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่งที่รักษาและป้องกันโรค 
เป็นการผสมผสานให้ใกล้เคียงกับกาด ารงชีวิตของมนุษย์ ผู้ให้ 
การรักษาไม่จ าเป็นต้องจบวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์พ้ืนบ้าน
ไทย แต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และได้รับการฝึกฝนจนเป็นผู้ช านาญในแต่ละสาขา 
 2.1.2 ประเภทของแพทย์ทางเลือก 
         คือการรักษาและการป้องกันโรคที่นอกเหนือจากศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน เป็น
การปฏิบัติใดๆ ที่ถูกหยิบยกว่ามีผลในการรักษาโรคอะไรก็ตามที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ"หลักฐาน"ที่
มีการเก็บรวบรวมโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มันประกอบไปด้วยความหลากหลายของการดูแล
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์และการบ าบัดรักษาต่างๆ ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก 2 กลุ่มดังนี ้
         2.1.2.1 Systematic CAM หรือ การแพทย์ทางเลือกที่เป็นระบบ ซึ่งมีการเรียนการ
สอนในระดับปริญญา มีสมาคมหรือสภาวิชาชีพมาดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับยอมรับให้มีสถานะ
ทางกฎหมายและระบบประกันสุขภาพในหลายประเทศท่ัวโลก ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก 2 กลุ่มดังนี้ 
          1) Traditional Medicine หรือ การแพทย์ประจ าชาติหรือการแพทย์ดั้งเดิม
ในแต่ละประเทศ เช่น การแพทย์แผนจีน อายุรเวช การแพทย์โฮมีโฮพาธีย์ เป็นต้น 
           2) Nontraditional Medicine หรือการแพทย์ทางเลือก ที่มีการต่อยอดและ
พัฒนาต่อยอดมาจากการแพทย์ดั่งเดิม ของหลายๆ ชาติ มาผสมผสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เช่น ธรรมชาติบ าบัด (Naturophathy) ออสทีโอพาธีย์ (Osteopathy) เป็นต้น 
 จากความหมายดั งกล่ าวสรุป ได้ ว่ าภายในโครงการ มีการใช้การรักษาคล้ ายแบบ 
Nontraditional Medicin หรือการแพทย์ทางเลือก ที่มีการต่อยอดและพัฒนาต่อยอดมาจาก
การแพทย์ดั้งเดิม ของหลาย ๆ ชาติ มาผสมผสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น ธรรมชาติ
บ าบัด (Naturophathy) ธรรมชาติบ าบัด คือ การดูแลรักษา กาย ใจ โดยกระบวนการธรรมชาติ ตั้งอยู่
บนหลักว่าโรคทุกชนิด ทั้งร่างกายและจิตใจของคนเรา สามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ ถ้าร่างกายอยู่
ในสภาพสมดุลปกติ 
         2.1.1.2 Nonsystematic CAM หรือ การแพทย์ทางเลือกที่ไม่จัดระบบ อาจเป็นส่วน
หนึ่งของเทคนิกการบ าบัดของการแพทย์ทางเลือกที่เป็นระบบแล้ว หรืออาจจะเป็นศาสตร์เพียงล าพัง 
ยังไม่มีสภาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพเป็นการเฉพาะ และไม่ถูกจัดให้อยู่ในการศึกษาระดับปริญญา 
        1) Folk medicine หรือ การแพทย์พ้ืนบ้าน ซึ่งยังถึงระดับที่จะเป็นการแพทย์
ประจ าชาติ แต่อยู่ในชุมชนหรือพ้ืนที่ มีระบบการสืบทอดองค์ความรู้จากครูสู่ศิษย์ ไม่จัดเป็นวิชาชีพ 
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละท้องที่  และเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านสุขภาพสามารถ
จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านสุขภาพ (Indigenous health) และภูมิปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้าน (Indigenous Medicine) (ศันสนีย์ วัชราภรณ์, 2556:19) 
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     (1) ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านสุขภาพ" หมายถึง วัฒนธรรมการดูแล
รักษาสุขภาพของกลุ่มชนและชาติพันธุ์และเป็นระบบคิด องค์ความรู้ และวิถีปฏิบัติเพ่ือการดูแล
สุขภาพและรักษาความเจ็บป่วย มีอัตลักษณ์ สัมพันธ์กับวัฒนธรรม          
      (2) การแพทย์ พ้ืนบ้าน หมายถึง ภูมิปัญญาการรักษาโรคของ
ท้องถิ่นและชาติพันธุ์ที่มีฐานความคิดและแบบแผนการปฏิบัติที่ผสมผสานระหว่างอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ ศาสนา และประสบการณ์จาการปฏิบัติจริงที่สะสม สืบทอด และใช้ประโยชน์ในท้องถื่น โดย
หมอพ้ืนบ้านมีบทบาทส าคัญในการรักษาโรค 
 จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่าในโครงการมีการรักษาแบบ  Folk medicine หรือ 
การแพทย์พ้ืนบ้าน หมายถึง ภูมิปัญญาการรักษาโรคของท้องถิ่นและชาติพันธุ์ที่มีฐานความคิดและ
แบบแผนการปฏิบัติที่ผสมผสาน  
    2) Mind - body intervention เป็นการกระท าต่อตนเองโดยค าแนะน า
ของผู้รู้หรือครู ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ได้แก่ โยคะ สมาธิบ าบัด การสวดมนต์บ าบัด โดยภายใน
โครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    (1) โยคะ คือ เป็นการรวมกายและใจเข้าด้วยกัน เหมือนกับการที่
เรานั่งสมาธิให้ ต้องมีกายสงบแน่วแน่ และลมหายใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะเป็นผลดีกับเรานั้นคือ
โยคะจะ ช่วยพัฒนาจิตใจเราให้สูงขึ้น สามารถแยกแยะวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ และ
ควบคุมจิตใจตัวเราเองได้และมีท่ากายบริหารร่างกาย 7 ท่าดังภาพ  (สรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์, 2554:55) 
 ประโยชน์จากการฝึกโยคะ คือ การที่เราได้ฝีกโยคะท าให้กายจิตใจของเราแน่วแนว สงบและ 
มีสมาธิ ร่างกายผ่อนคลายจากการตึงเครียด นอกจากนี้ การฝึกโยคะยังช่วยรักษา ระบบต่างๆ  ของ
ร่างกาย กล้ามเนื้อกระดูก ระบบเส้นประสาทต่างๆ ให้สมบูรณ์ และสร้างสมดุลให้ร่างกาย 
    (2) สมาธิบ าบัด (Meditation Healing) เป็นการฝึกจิตใจและ
พัฒนาจิตใจให้มีความมั่นคง ตั้งมั่น และท าให้มีคุณภาพทางจิตใจที่ดีขึ้น บ าบัดหมายถึงความพยายาม 
แก้ไข ปัญหาสุขภาพตามการวินิจฉัย (พระรักเกียรติ  รักขิตะธัมโม, 2537:18) 
  ประโยชน์ของการสมาธิบ าบัด จะท าให้จิตใจของผู้ป่วยเกิดความสงบ ผ่อนคลาย ไม่
ฟุ้งซ่านไปกับสิ่งรอบตัว ร่างกายก็พลอยได้รับการหยุด พักผ่อนไปด้วย สมาธิจะช่วยรักษาจิตใจของ
ผู้ป่วยได้ดี ระงับความเครียด ความวิตกกังวลต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย โดย
ลักษณะและวิธีการท าสมาธิบ าบัด จะกล่าวในหัวข้อ 2.2 
    (3) การสวดมนต์บ าบัด คือ  หลักการหนึ่ งของ  Vibrational 
Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นบางคลื่นมาบ าบัดความเจ็บป่วยจะท า ให้ร่างกายได้หลั่งสารซีโร
โทนิน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาท ช่วยควบคุมความหิว อารมณ์ และความโกรธ  
(พระรักเกียรติ  รักขิตะธัมโม, 2537:22) 
  ประโยชน์ของการสวดมนต์บ าบัด จะท าให้เซลล์ ประสาทของระบบประสาทสมอง
สังเคราะห์สารสื่อประสาทหลายๆ ชนิด บริเวณก้านสมองจะหลั่งสารสื่อประสาทชื่อ ซีโรโทนิน
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(Serotonin) เพ่ิมขึ้นซึ่งมีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ช่วยการเรียนรู้ ลดความเครียด โดยลักษณะและ
วิธีการท าสมาธิบ าบัด   
     3 ) Biologically Based Therapies คือวิธีการบ าบัดรักษาเป็นการใช้
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย เช่น อาหารเสริม สมุนไพร เซลล์บ าบัด 
 อาหารเสริม คือ สิ่งช่วยเติมเต็มสารอาหารให้แก่ร่างกายเท่านั้น ไม่ใช่อาหารที่สามารถกินแทนมื้อ
หลักได้ อาหารเสริมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ไดด้ังนี้คือ  
         (1) มัลติวิตามิน (Multivitamins) เป็นอาหารเสริมประเภท รวม
วิตามินและแร่ธาตุส าคัญที่ร่างกาย  

(2) โพรไบโอติก (Probiotics) อาหารเสริมจ าพวกจุลินทรีย์และ
แบคทีเรีย เพ่ือประโยชน์ในการย่อยอาหาร อาหารเสริมประเภทนี้ได้แก่ ไฟเบอร์ โยเกิร์ต นมเปรี้ยว  

(3) สารสกัดจากพืช (Herbal)  
อาหารเสริมประเภทที ่ร่างกายยังสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ในทันที เช่น ขม้ินชันอัดเม็ด  

(4) กรดอะมิโน (Amino acid) อาหารเสริมประเภท กรดอะมิโน 
คือหน่วยย่อยโปรตีน ท าหน้าที่บ ารุงเส้นผม ผิวพรรณ ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และเซลล์เนื้อเยื่อ ช่วย
เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย (เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์, 2553:55)  
   4) สมุนไพร คือ พืชที่ใช้ท าเป็นเครื่องยา ส่วนการน ามาใช้อาจดัดแปลง
รูปลักษณะของสมุนไพรให้ไช้ได้สะดวกขึ้น เช่น น ามาหั่นให้มีขนาดเล็กลงหรือน ามาบดเป็นผง  โดย
ภายในโครงการมีการใช้สมุนไพรส าหรับการรักษา เช่น การท าเป็นลูกประคบ การดองเป็นยา เป็นต้น
และสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้คือ 
            (1) สมุนไพรที่ใช้ราก รากของพืชโดยทั่วไปคือ ส่วนที่งอกออกไป
จากล าต้นยื่นลงไปในพ้ืนดิน ไม่มีการแบ่งข้อและแบ่งปล้อง เป็นส่วนที่ยึดค้ าจุนล าต้นพืช ด้วยรากของ
พืชมากมายหลายชนิดเอามาใช้เป็นยาสมุนไพรได้อย่างดี เช่น ข่า กระชาย ขิง ขม้ินชัน 

 
ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างสมุนไพรประเภทใช้ราก 
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(2) สมุนไพรที่ใช้ล าต้น โดยปกติแล้วล าต้นจะอยู่บนดิน แต่มี
บางส่วนอยู่ใต้ดินพอสมควร จะมีข้อปล้อง ใบ หน่อและ ดอกอยู่ด้วยหน้าที่ของล าต้นของพืชมากมาย
หลายชนิดมีสรรพคุณเป็นยาเช่น ต้นแคบ้าน  ต้นขี้เหล็ก ต้นมะขาม ต้นบอระเพ็ด  ต้นตะไคร้  ต้นข่อย 

 
ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างสมุนไพรประเภทใช้ล าต้น 

 
       (3) สมุนไพรที่ใช้ใบ ใบเป็นส่วนประกอบส าคัญของต้นพืชทั่วไป มี
หน้าที่ท าการสังเคราะห์แสง ผลิตอาหาร และเป็นส่วนแลกเปลี่ยนน้ าและอากาศ ใบของพืชหลายชนิดใช้
เป็นสมุนไพรได้ดีมาก เช่น ใบกระเพรา ใบฟ้าทะลาย ใบชุมเห็ดเทศ ใบฝรั่ง ใบมะขามแขก ใบชะพลู 

 
ภาพที ่2.3 ตัวอย่างสมุนไพรประเภทใช้ใบ     
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(4) สมุนไพรที่ใช้ดอก ส่วนของดอกเป็นส่วนส าคัญ ในการแพร่พันธุ์ของ
พืชเป็นลักษณะเด่นของพิเศษของต้นไม้แต่ละชนิดส่วนประกอบของดอกมีความแตกต่างกันตามชนิดพิเศษ
ของต้นไม้แต่ละชนิด และลักษณะที่แตกต่างกันนี้ ใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจ าแนกประเภทของต้นไม้ ดอก
ของต้นไม้หลายชนิดเป็นยาได้  เช่น กานพลู ชุมเห็ดเทศ ล าโพง พิกุล มะลิ ดอกค าฝอย 

 
ภาพที ่2.4 ตัวอย่างสมุนไพรประเภทใช้ดอก 
 
      (5) สมุนไพรที่ใช้ผล ผลคือส่วนหนึ่งของพืชที่เกิดจากการผสมเกสร
ตัวผู้กับเกสรตัวเมียในดอกเดียวกันมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืช มีผลของต้นไม้
บางอย่างเป็นยาไดเ้ช่น ดีปลี มะเกลือ มะแว้งเครือ  กระวาน 

 
ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างสมุนไพรประเภทใช้ผล 
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เซลล์บ าบัด คือ เซลล์บ าบัด คือ การน าเซลล์สุขภาพดีที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าไปสู่ร่างกาย โดยไม่ได้
เป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะแต่เป็นการกระตุ้นการท างานของเซลล์ ซึ่งสามารถฟ้ืนฟูสภาพเซลล์ที่
อ่อนแอของอวัยวะเป้าหมายที่ต้องการรักษา ท าให้เซลล์ภายในร่างกายมีความต้านทานโรค ซ่อมแซม
และฟ้ืนฟูตัวเองได้ โดยช่วยบ าบัดความเจ็บป่วย 
  

2.2  สวนสมุนไพร 
 การจัดสวนสมุนไพรก็ไม่แตกต่างจากการจัดสวนทั่วไปมากนัก ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง 
รูปแบบ เพียงแต่ต้นไม้ที่ปลูกและตกแต่งในสวนนี้เป็นพืชสมุนไพรทั้งหลาย ที่ผู้มาใช้สอยเพ่ือศึกษาหา
ความรู้ว่าพืชสมุนไพรมีอะไรบ้าง ที่ได้ยินชื่อมารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไรเพราะ
ฉนั้นการจัดวางและปลูกต้นไม้ จึงมีความชัดเจน มีจุด มีมุม และทางสัญจรที่สะดวกต่อการเดินชม แต่
จัจัดวางในลักษณะใด เช่น สามารถเดินเข้าไปชมในสวน หรือดูได้เฉพาะด้านหน้าหรือมุมใดมุมหนึ่งสุดแล้วแต่
สภาพพ้ืนที่จะอ านวย อาจเป็นสวนที่เปิดโล่งทั้งหมดหรือเป็นสวนประกอบอาคาร ก าแพงหรือแนวรั้ว เป็นต้น 
อีกทั้งเป็นสวนที่ให้ผู้คนได้พักผ่อนไปด้วย (ความหมายของพืชสมุนไพร รังสรรค์ ชุณหวรากรณ์ 
สืบค้นจาก https://www.angelfire.com, 2554) 
 

2.3  การเลือกใช้พรรณไม้จัดสวน 
 การเลือกใช้พรรณไม้ส าหรับจัดสวนให้ถูกต้อง จะท าให้การจัด การตกแต่ง และการดูแลรักษา
สวนง่ายขึ้น สวนจะมีลักษณะสวยงามเมื่อมีต้นไม้ที่ เหมาะสมกับสถานที่นั้น (ยุคคล จิตส ารวย , 
2549:35) 
 2.3.1 การเลือกชนิดของพรรณไม้ต่างๆ ต้องทราบถึงรายละเอียดทั่วๆ ไปดังนี้ 
         2.3.1.1 อุณหภูมิ  ต้นไม้ชอบอุณหภูมิสูง กลาง หรือต่ า 
         2.3.1.2 น้ า  ต้นไม้ต้องการน้ าค่อนข้างแห้ง หรือชื้นมาก การระบายน้ าเร็วหรือช้า 
ความชื้นในอากาศ 
         2.3.1.3 แสง  ต้นไม้ต้องการแดดเต็มวัน แสงที่ผ่านการกรอง แสงครึ่งวัน หรือร่มทั้งวัน 
         2.3.1.4 ดิน  ต้นไม้เจริญเติบโตได้ด้วยดินแบบใด ดินที่อุดมสมบูรณ์ ดินทราย หรือหิน 
ดินเหนียว ดินที่เป็นกรด ดินที่เป็นด่าง หรือดินที่ปรุงเป็นพิเศษ 
         2.3.1.5 ขนาดความสูงของต้นไม้  หมายถึง ความสูงที่ต้นไม้โตเต็มที่ตามธรรมชาติ 
ภายใต้การเลี้ยงดู ในสถานที่เหมาะสม เพราะในการออกแบบ นักออกแบบจะต้องทราบถึงความสูงของ
ต้นไม้ที่โตเต็มที่แล้ว เพ่ือหาจังหวะในการจัดให้เกิดความสวยงาม โดยมีระดับความสูงต่ าของต้นไม้
แตกต่างกัน ขนาดของไม้คลุมดิน สูงไม่เกิน 38 เซนติเมตร  ไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 90 เซนติเมตร  ไม
พุ่มกลาง สูงประมาณ 1.80 เมตร  ไม้พุ่มสูง สูงประมาณ 3.00 เมตร ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก (ไม้พุ่มสูง) 6.00 
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เมตร  ไม้ยืนต้นขนาดกลาง 15.00 เมตร  ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เกินกว่า 15 เมตรขึ้นไป  และไม้เลื้อย
ทั่วไป 3.00 เมตร 
 2.3.2 ระยะปลูกระหว่างต้นหรือทรงพุ่ม 
         ขนาดทรงพุ่ม  หมายถึง อาณาเขตท่ีพุ่มใบแผ่ปกคลุมไปถึง ท าให้ต้นไม้แต่ละต้นต้องการ
เนื้อที่ที่เหมาะสม เพื่อให้มีการเจริญตามปกติ และมีรูปลักษณะถูกต้องตามธรรมชาติ ขนาดรูปทรงพุ่ม
นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะจะท าให้ทราบถึงระยะที่สมควรเว้นไว้ในการปลูกต้นไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่
กับต าแหน่งที่ปลูกและขนาดของต้นไม้ ถ้าอยู่ในเนื้อที่พอไม่เบียดเสียดกัน ต้นไม้ก็จะเติบโตได้ขนาด
เต็มที่เหตุที่ต้องค านึงถึง Spacing เพราะจะได้ก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของต้นไม้ได้ถูกไม่ให้แออัดเกินไป
หลังจากปลูกเพียงปี 2 ปี 

 
ภาพที่ 2.6  ระยะปลูกระหว่างต้นหรือทรงพุ่ม 
 
 2.3.3 การเจริญเติบโต 
         การเจริญเติบโต  หมายถึง ความสามารถในการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด เมื่อ
เปรียบเทียบกับต้นไม้ทั่วๆ ไป และเนื่องจากการจัดสวนเป็นงานศิลปะที่ต้องอาศัยเวลาพอสมควร
เพ่ือที่จะได้ต้นไม้โตเต็มที่ ดังนั้น ถ้าสถานที่บางแห่งจ าเป็นต้องใช้ต้นไม้ที่โตพอสมควรในช่วง
ระยะเวลาที่สั้น นักออกแบบก็สามารถเลือกพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็วมาใช้หรือถ้าบางแห่งที่
ต้องการควบคุมความสูงและรูปทรง ก็ควรเลือกพืชที่มีการเจริญเติบโตช้า  
  ขนาดของต้นไม้และการเจริญเติบโตจะแสดงให้เห็นชัดถึงลักษณะของต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ และการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัย ซึ่งจ าเป็นต้องทราบในการเลือก และจัด
ต้นไม้โดยคิดถึงสภาพต้นไม้เหล่านี้ในระยะ 5 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า ก็เหมือนกับการปลูกไม้ดอกที่เรา
คาดไว้ว่าจะให้ดอกอีกกี่เดือนข้างหน้า แต่ไม้ยืนต้นและไม่พุ่มนั้นกว่าจะให้ลักษณะทรงพุ่มที่สมบูรณ์
เต็มที่ก็ใช้เวลานานนับปี ดังนั้นการวางแปลนส าหรับต้นไม้จึงจ าต้องคิดถึงการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
ด้วยว่าโตช้าโตเร็ว หรือปานกลาง เพ่ือจัดวางให้พอเหมาะ และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายหลัง 
การหาต้นไม้ที่มีขนาดโตมากๆ แล้วมีจ านวนจ ากัด เพราะมีต้นไม้น้อยชนิดที่จะทนต่อการ 
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เคลื่อนย้ายได้ แต่ก็ควรมีบางจุดที่ส าคัญในแปลนที่ใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วย 
ควรปลูกไม้เล็กจะดีกว่าเพราะจะเจริญเติบโตเร็วในเวลาไม่กี่ปี อีกท้ังไม่ชะงักการเจริญเติบโต เนื่องจาก
การเคลื่อนย้ายและการปลูก 
 2.3.4 รูปทรงตามธรรมชาติ 
         ลักษณะรูปทรงของต้นไม้นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูล 2 อย่างคือ ลักษณะตามธรรมชาติของ
ต้นไม้ และลักษณะที่ปรับตัวเนื่องจากการสภาพแวดล้อม ถ้าจะกล่าวถึงลักษณะของต้นไม้จริงๆ แล้ว
ต้องทราบถึงต าแหน่งที่ปลูกและสภาพแวดล้อมเพราะถึงแม้ต้นไม้จะเป็นชนิดเดียวกันก็ตามลักษณะก็
อาจจะแตกต่างกันก็ได้ 
         2.3.4.1 การเลือกรูปทรงของต้นไม้ควรพิจารณา ดังนี้ 
         1) วิเคราะห์ลักษณะรูปทรงที่แท้จริง 
         2) เลือกชนิดของต้นไม้ที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปตามที่เราต้องการ 
         3) ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือที่จะบังคับต้นไม้ให้เป็นไปตามที่ต้องการ 
 2.3.5 ลักษณะผิวสัมผัสของทรงพุ่ม 
         การเลือกลักษณะทรงพุ่มของต้นไม้แต่ละชนิดให้ดูเรื่องความหยาบ ละเอียดของทรงพุ่ม
ด้วย เพ่ือที่จะให้ตรงตามจุดประสงค์ในการออกแบบ เช่นบริเวณริมน้ าต้องการไม้ที่ผิวสัมผัสละเอียด
นุ่มนวล ก็ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่มีใบเล็กฝอย หรือยาว เช่น หลิว นนทรี ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะทรงพุ่มที่
ละเอียด บางแห่งต้องการผิวสัมผัสที่หยาบเพ่ือต้องตัดกับตัวอาคารก็ควรเลือกพรรณไม้ที่มีใบหยาบ ใหญ่ 
เช่น หูกวาง ทองหลาง เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.7  ลักษณะผิวสัมผัสของทรงพุ่ม 
 
         นับว่าลักษณะผิวสัมผัสหยาบหรือละเอียดเป็นส่วนหนึ่งที่จ าเป็นต้องทราบในการเลือก
พรรณไม้ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานที่ ส่วนการแบ่งแยกเรื่องผิวสัมผัสของพรรณไม้นั้นใช้
สายตา เป็นเครื่องก าหนดโดยจะดูจากส่วนรวมของพุ่มใบ ถ้าใบฝอยเล็กก็ถือเป็นผิวสัมผัสละเอียด ถ้า
ใบใหญ่กว้าง ก็ถือเป็นผิวสัมผัสหยาบ ที่จริงแล้วความเป็นจริงของผิวสัมผัสอาจจะตรงข้ามกับสายตาที่
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มองเห็นก็ได้เช่น หญ้าญี่ปุ่น มองดูแล้วเป็นผิวสัมผัสละเอียดเพราะใบเล็กฝอย ดูนุ่มนวลละเอียดดี แต่
เมื่อลองจับหรือที่นั่งบนหญ้าญี่ปุ่นนั้นแข็งกระด้าง ดังนั้นเมื่อจะลองแบ่งแยกเรื่องผิวสัมผัสหยาบ หรือ
ละเอียดก็ควรที่จะใช้สายตาเป็นเครื่องตัดสินเท่านั้น 
 2.3.6 ค าแนะน าในการใช้ประโยชน์ 
         เนื่องจากต้นไม้แต่ละประเภท มีประโยชน์ในลักษณะต่างกัน  ส าหรับไม้ยืนต้น เนื่องจาก
มีหลายรูปลักษณะ มีความสูงหลายระดับ และมีทั้งประเภทใช้ใบประดับ และใช้ดอกประดับ จึงใช้
ประโยชน์หลายอย่างเช่น ให้ร่มเงา ก าบังลม กรองเสียง กรองฝุ่นเป็นจุดสนใจในที่โล่ง เป็นฉาก หรือใช้
ตกแต่งสวน เป็นต้น  ไม้พุ่ม มีความสูงหลายขนาด และใช้เป็นทั้งใบประดับและดอกประดับ ใช้
ประโยชน์เพ่ือเป็นฉากกั้น ก าบังลม ก าหนดขอบเขตของทางเดิน เป็นต้น  ไม้เถาเลื้อย มีคุณลักษณะ
ประจ าตัวคือ การเลื้อยนั่นเอง เราจึงใช้ประโยชน์อย่างมากในหลายกรณี เช่น เลื้อยท ารั้วส าหรับบัง
สายตา เลื้อยปกคลุมและปิดบังสิ่งที่ไม่ต้องการให้เห็น ปลูกเลื้อยบนร้าน เป็นร่มบังแดด หรือกันลมกัน
ฝุ่น ปลูกและตกแต่งให้เป็นพุ่มเหมือนไม้พุ่มทั่วๆ ไป หรือจะปลูกให้เลื้อยไปตามดินแทนไม้คลุมดินก็ได้ 
ไม้เลื้อยมีดอกที่มีรูปร่างสีสันสวยงามต่างๆ กัน ดอกบางชนิดจะเป็นช่อตั้งขึ้น บางชนิดเป็นช่อห้อยลง 
และส่วนมากไม้เลื้อยมักจะมีกลิ่นหอม จึงท าให้บรรยากาศภายในสวนสวยงาม และมีเสน่ห์มากขึ้น  
และไม้คลุมดินที่ดีควรมีคุณสมบัติเจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่ได้เร็ว แต่การใช้ประโยชน์จริงๆ ต้องพิจารณา 
ในหลายด้านตามจุดประสงค์ในการใช้เช่นใช้ประกอบต้นไม้ชนิดอื่นเพ่ือให้ครบลักษณะสูง กลาง ต่ า ใช้
แทนหญ้าปลูกบริเวณท่ีร่มโคนต้นไม้ใหญ่ หรือแทนหญ้าในอาคาร ใช้ปลูกตามที่ลาดชัน เพ่ือกันการกัด
เซาะพังทลายของดิน ใช้ปลูกรักษาความชื้นผิวหน้าดิน ใช้ปลูกเพ่ือท าเป็นปุ๋ยพืชสด ใช้กันไม่ให้คนเดิน
ผ่าน หรือใช้เป็นไม้กระถางประดับอาศัยความงามจากดอกใบ 
                พันธุ์ไม้ต่างๆ ที่มีดอกให้ประโยชน์ในการตกแต่งสถานที่ในแง่ความสวยงาม ดังนั้น นัก
ออกแบบจึงควรทราบถึงสีและช่วงเวลาบานของดอก เมื่อคัดเลือกกลุ่มสีของดอกไม้และกะเวลาบาน
ของดอกไม้ให้พร้อมกันหรือต่อเนื่องกันได้ ส่วนพันธุ์ไม้ที่ใช้ประโยชน์จากความงามของใบ ควร ทราบ
ถึงสีของใบและลักษณะผิวสัมผัส หรือดอกหยาบ ละเอียดของลักษณะใบ โดยอาศัยสายตาเป็นเครื่อง
ตัดสิน ซึ่งโดยมากต้นไม้ที่มีผิวสัมผัสละเอียด มักจะมีใบเล็กหรือผอมยาวเรียว เช่น หางนกยูง ปาล์มไผ่ 
ส่วนพวกที่มีผิวสัมผัสหยาบมักเป็นต้นไม้พวกที่มีใบใหญ่ เช่น หูกวาง ยางอินเดีย ความหยาบหรือ
ละเอียดในที่นี้อาศัยสายตาในการออกแบบเป็นสิ่งตัดสิน เพ่ือจัดกลุ่มของพรรณไม้ ในแต่ละการ
ออกแบบให้ตรงตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว ไม้ที่มีผิวสั มผัสละเอียดในแง่ของการ
ออกแบบ อาจจะแข็งกระด้างก็ได้แม้จะมีใบเล็กก็ตาม เช่น หญ้าญี่ปุ่น 
  2.3.6.1 ไม้ยืนต้น ในการออกแบบสถานที่กว้างๆ นั้น มักจะใช้เป็นไม้หลักในการ
วางแผนเบื้องต้น โดยให้ประโยชน์ได้ทั้งให้ร่มเงา กรองเสียง กรองฝุ่น เป็นจุดสนใจในที่โล่ง  
เป็นฉาก ฯลฯ  สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้ยืนต้น คือ 

1) เป็นพืชผลัดใบหรือไม่ผลัดใบ 
   2) รูปลักษณะตามธรรมชาติ 
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   3) ความสูงเมื่อต้นไม้โตเต็มที่ 
   4) ขนาดของทรงพุ่ม 
   5) สีของดอกและฤดูกาลออกดอก 
   6)  สีของใบและผิวสัมผัส 
   7)  การเจริญเติบโต 
   8)  ค าแนะน าส าหรับต้นไม้แต่ละต้น 
  2.3.6.2 ไม้พุ่ม เป็นไม้หลักที่สองรองจากไม้ยืนต้น เพ่ือให้ขอบเขต ทิศทาง หรือเน้นจุด
สนใจต่างๆ สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกไม้พุ่ม คือ 
   1)  ขนาดของต้นไม ้
   2)  รูปลักษณะตามธรรมชาติ 
   3)  ความสูง 
   4)  ขนาดของทรงพุ่ม 
   5)  สีของดอกและฤดูกาลออกดอก 
   6)  สีของใบและผิวสัมผัส 
   7)  การเจริญเติบโต 
   8)  ค าแนะน า 
  2.3.6.3 ไม้คลุมดิน ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ปกปิดผิวหน้าดิน ป้องกันการกัด
เซาะพังทลาย ฯลฯ สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้คลุมดิน คือ 
   1)  ลักษณะของล าต้นว่าเป็นประเภทต้นเลื้อยหรือต้นตั้ง 
   2)  ความสูง 
   3)  สีของดอกและฤดูกาลออกดอก 
   4)  สีของใบและผิวสัมผัส  
   5)  ความทนต่อแสง 
   6)  การเจริญเติบโต 
   7)  ค าแนะน า 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า  การจัดสวน พรรณไม้เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ  การเลือกใช้พรรณ
ไม้เพ่ือน ามาจัดสวน จะต้องถูกต้องเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ  และกลมกลืนกับอาคารสถานที่ 
ผู้ออกแบบจะต้องเรียนรู้และเข้าใจอุปนิสัยการเจริญเติบโตของพรรณไม้ รู้ความต้องการดิน น้ า แสงและ
อุณหภูมิ รู้ขนาดทรงพุ่ม ความสูง เวลาของการออกดอก สีของดอก  รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ เพ่ือจะได้
เลือกใช้ได้ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลถึงความสวยงามของสวนนั้น 
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2.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนตัวและระยะการออกท่าทาง  
2.4.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับระยะของพ้ืนที่ความเป็นส่วนตัว 

                 เอ็ดวาร์ด ที ฮอลล์ (Edward T.Hall) นักมานุษยวิทยา กล่าวว่า เมื่อเราโกรธหรือ
ต้องการเน้นเรื่องใดเราจะพยายามเข้าใกล้ทีละนิด และเร่งเสียงโดยการตะโกนออกมา เช่นเดียวกับที่
ผู้หญิงทุกคนที่รู้ตัวเมื่อมีผู้ชายมาจีบหรือรู้สึกเสน่หา ถ้าผู้หญิงไม่ได้รู้สึกเสน่หาตอบก็จะปฏิเสธโดยการ
ถอยห่างออกไป ฮอลล์ได้เสนอระยะห่างระหว่างบุคคลไว้ 4 ระยะ แต่ละระยะก็แสดงออกถึง
ความสัมพันธ์อย่างชัดเจน ดังนี้  
         ระยะส่วนตัว (Intimate distance) เริ่มจากระยะสัมผัส 18 นิ้ว เป็นระยะที่ได้กลิ่นของ
ลมหายใจ รู้สึก ได้ยิน และเห็นรายละเอียดของคนคนนั้น เป็นระยะของการแสดงความรัก ปลอบโยน 
การปกป้อง ระยะนี้เป็นระยะท่ีไม่แสดงในที่สาธารณะ 
         ระยะบุคคล (Personal distance) เริ่มจากระยะ 18 นิ้ว - 4 ฟุต เป็นระยะห่างของ
กลุ่มเพ่ือนหรือคู่รักปกติ 
         ระยะสังคม (Social distance) เริ่มจาก 4 ฟุต - 12 ฟุต เป็นระยะท่ีใช้ในการพบปะกัน
ทางสังคม คบค้าสมาคม และการท าธุระต่อกัน 
         ระยะชุมชน (Public distance) เริ่มจากระยะมากว่า 12 ฟุต เป็นระยะของที่พักอาศัย
ของคนท่ัวไปในการออกแบบพ้ืนที่ (ณัฐ เสริมสกุล 2553:7) 

 
ภาพที่ 2.8 ระยะพ้ืนที่ความเป็นส่วนตัว 
 
 สรุประยะห่างความเป็นส่วนตัวและมิติของร่างกายนั้นเป็นส่วนนึงของการก าหนดพ้ืนที่ใช้งาน
ส าหรับกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ รวมถึงเป็นส่วนนึงของการก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยอื่นๆอีกด้วย 
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 2.4.2 Manipulative  theraphy คือวิธีการรักษาที่ช่วยบ าบัดอาการปวดของกล้ามเนื้อ ข้อ และ
เนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่หัตถการต่างๆ เช่นการนวด การดัด การดึง การคลึง หรือการฝังเข็มแบบต่างๆ การ
นวดประคบ เป็นต้น (กมลภัค  ส าราญจิต, 2533:35) 

การนวด ดึง คลึง คือการตรวจวินิจฉัยโรคและการบ าบัดโรคด้วยการกด คลึง ทุบ สับ ประคบ หรือ
วิธีการอ่ืนใดตามแบบแผนประกอบโรคนั้นๆ 

 
ภาพที่ 2.9  ลักษณะการนวด 
 
 2.4.3 มาตรฐานในการใช้พ้ืนที่ส าหรับนวดนั้นจะมีมาตรฐานคือ 
  1) มีขนาดพื้นที่เหมาะสมตามจ านวนเตียง 
  2) ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ไม่มีการล็อคประตู 

 3) เตียงมีขนาดเบาะไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร ความสูงของเตียงหรือพ้ืนที่ยกสูง
มีระดับเหมาะสมกับการให้บริการนวด ไม่ก่อให้เกินอันตรายจากการขึ้น - ลง 
  4) มีม่านกันเป็นสัดส่วน 
สรุปพื้นท่ีส าหรับการนวนส าหรับผู้ป่วยหนึ่งคนและผู้รักษาหนึ่งคือ 2.4 x 3.2 เมตร 
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ภาพที่ 2.10  พ้ืนที่ส าหรับการนวด 

 
2.5 การปฏิบัติธรรม 
 2.5.1 ความหมายของการปฏิบัติธรรม 
  การปฏิบัติธรรมก็คือ เอาธรรมมาปฏิบัติ เอาธรรมมาใช้ เอามาใช้ด าเนินชีวิตท าการ
ท างาน คือเอาธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ท าให้เป็นชีวิตที่ดีมีความสุขนั่นเอง เมื่อปฏิบัติ
ธรรมก็หมายถึงว่า เอาธรรมมาใช้ในชีวิตจริง หรือเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตซ่ึงการปฏิบัติธรรม
มี 2 อย่างคือ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 

         2.5.1.1 สมถกรรมฐานสมถในภาษาบาลีนั้นแปลว่า สงบ ซึ่งสามารถการฝึกจิตให้มี
สมาธิ ความสงบ ความมีจิตใจแน่วแน่อยู่กับอารมณน์ั้นมีวิธีปฏิบัติได้ 4 วิธีดังภาพ 
       1) การเดินจงกลม คือเปลี่ยนจากการนั่งสมาธิภาวนา มาท าความเพียร
ภาวนาในอิริยาบถเดิน เรียกว่า เดินจงกรมภาวนามีวิธีการปฏิบัติคือการประสานมือไว้บริเวณท้องแล้ว
เดินก าหนดลมหายใจภาวนาสามารถเดินไปกลับได้ในระยะทางแคบๆ 
       2) การยืนภาวนา คือการยืนสมาธิ พยายามสะกดอารมณ์ตนเองให้ได้
โดยใช้พ้ืนที่ในการยืนภาวนานั้นคือระยะบุคลตามทฤษฎีของ เอ็ดวาร์ด ที ฮอลล์ คือระยะห่างระหว่าง
ผู้ปฎิบัติด้วยกันคือ 1.2 เมตร 
       3) การสวดมนต์ นั่งสมาธินั้นก็คือการก าหนดจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งท าให้ลืมสิ่งอ่ืนได้โดยระยะห่างระหว่างบุคคลก็คือ 1.2 เมตร ตามทฤษฎีของ เอ็ดวาร์ด ที ฮอลล์ 
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ภาพที่ 2.11 ระยะห่างของบุคคลระหว่างปฏิบัติธรรม 

  
    2.5.1.2 วิปัสสนากรรมฐาน ได้แก่อุบายหรือวิธีการท าให้เกิดปัญญารู้แจ้ง
เห็นจริงตามความเป็นจริงตรงต่อสภาวะของมัน คือเข้าใจตามความเป็นจริง จนถอนความหลงผิด รู้ผิด
ได้การน ารูปและนามมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติคอยก าหนดตาม
อิริยาบถใหญ่ทั้ง 4 คือ ยืน เดิน นั่ง และนอน 
 สรุปการปฏิบัติธรรมนั้นช่วยให้จิตใจเกิดความสงบโดยพื้นที่ปฏิบัติธรรมภายในโครงการนั้นจะ
เป็นการปฏิบัติธรรมภายนอกอาคารแต่ก็สามารถย้ายเข้าสู่ตัวอาคารในบางโอกาส พ้ืนที่ส าหรับการ
ปฏิบัติธรรมนั้นถูกก าหนดจากระยะห่างระหว่างบุคคลตามทฤษฎีของ เอ็ดวาร์ด ที ฮอลล์ โดยมีขนาด
พ้ืนที่ตามจ านวนผู้เข้ารับการปฏิบัติ  (อุบาสิกาแนบ มหารีรานนท์, 2550:40) 

 
2.6 ที่พักส าหรับผู้ป่วยและคนชรา 
  ที่พักส าหรับผู้ป่วยคือ อาคารบ้านเรือน รวมถึงตึก ที่มนุษย์จัดสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยทั้ง
กลางวันและกลางคืน ภายในที่อยู่อาศัยประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ที่ต้องการมีทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย 
อุปกรณ์และสิ่งใช้สอยที่จ าเป็นตามความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีงามทั้งส่วนตัว 
ลักษณะบ้านพักควรมีดังนี้  
 2.6.1 บ้านพัก เป็นบ้านชั้นเดียว หรือมีห้องนอนอยู่บนชั้นล่างของบ้านทางเข้าบ้านควรมี
ระดับเดียวกับพื้นภายนอกทางลาดเข้าบ้านความชัน 1:12 วัสดุไม่ลื่นไม่ควรจะมีพ้ืนต่างระดับ ไม่ควรมี
ธรณีประตูมีบริเวณบ้านที่สามารถ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ และท ากิจกรรมเบาๆ ได้ 
 2.6.2 ห้องครัว - อาหาร ระดับโต๊ะ - เคาน์เตอร์สูงจากพ้ืน 80 เซนติเมตร ด้านล่างของอ่างล้างมือ 
ควรโล่งส าหรับรถเข็นเตา ตู้เย็นหรือลิ้นชักในครัวไม่ควรอยู่ในมุมหิ้งและตู้ต่างๆ  อยู่ในระดับที่ 150 - 168 เซนติเมตร
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มีระบบระบายอากาศดีมีแสงสว่างจากธรรมชาติและไฟแสงสว่างเฉพาะจุดปลั๊กไฟบริเวณเคาน์เตอร์สูง 
90 เซนติเมตรจากพ้ืน ดังภาพ 

   
ภาพที่ 2.12 ห้องครัว 

  
 2.6.3 ห้องนอน ห้องนอนหน้าต่างควรมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกเตียงนอนควรมีความยาวไม่
น้อยกว่า 180 เซนติเมตร และมีพ้ืนที่ว่าง 90 เซนติเมตร รอบเตียง 3 ด้าน ไม่ควรอยู่ในมุมอับควรมี
พ้ืนที่ส าหรับเตียงคู่ เตียงนอนควรอยู่ใกล้ห้องน้ าหัวเตียงควรมีโทรศัพท์ และสัญญาณฉุกเฉิน 
ระดับของเตียงสูง 40 เซนติเมตร (สูงเท่าระดับพ้ืนถึงข้อพับเข่า) ระดับหน้าต่างสูงจากพ้ืน 50 เซนติเมตร 
มองเห็นวิวภายนอกได้ตู้เสื้อผ้าเป็นแบบบานเลื่อนมีแสงสว่างส าหรับการอ่านหนังสือมีการระบาย
อากาศที่ดีพ้ืนห้องใช้สีสว่าง นุ่มและบ ารุงรักษาง่าย 
 2.6.4 ห้องน้ า ห้องน้ าควรกว้าง 1.50 - 2.00 เมตร ประตูเปิดออก ระดับพ้ืนภายใน - ภายนอก 
เท่ากันมีราวจับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ที่สามารถเดินได้ทั่วห้องน้ าบริเวณฝักบัวและที่
อาบน้ าควรมีที่นั่งและสัญญาณฉุกเฉินฝักบัวควรเป็นชนิดแรงดันต่ าพ้ืนผิวไม่ควรลื่น ก๊อกน้ าเป็นแบบ
ก้านโยก ดังภาพ 

  
ภาพที่ 2.13 ห้องน้ า 
  

2.6.5 ประตู มีขนาดความกว้างเป็นพิเศษอย่างน้อย 90 เซนติเมตร ประตูควรเป็นแบบผลัก
เปิดออกได้ง่ายห้ามติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง 
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ภาพที่ 2.14 ประต ู
 
 2.6.6 ทางลาด พ้ืนผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่นพ้ืนผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพ้ืนกับทาง
ลาดต้องเรียบไม่สะดุดความกว้างสุทธิกว้าง 90 - 150 เซนติเมตร มีพ้ืนที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อย
กว่า 150 เซนติเมตร ต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6 เมตร ทางลาดที่มีความ
ยาวตั้งแต่ 2.50 เมตร ต้องมีราวจับทั้งสองด้าน (ดังภาพที่ 2.15) (ชัยยาสิทธ์  สันสนะวีรกุล, 2555:2) 

 
ภาพที่ 2.15 ทางลาด 

 
2.7 หลักการด้านพื้นที่นันทนาการ 
 2.7.1  ความหมายของนันทนาการ (Recreation)  
          นันทนาการเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นต่อมนุษย์ทุกคน หรือเป็นกิจกรรมที่มนุษย์
กระท าและแสดงออกตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลตามความชอบ และความพอใจของผู้นั้น
ในเวลาว่าง  

2.7.2  ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
          เมื่อพูดถึงกิจกรรมนันทนาการแล้ว การที่เราจะเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเกิดจาก
แรงจูงใจของคนนั้นๆ (Motivation) คือ กิจกรรมผ่อนคลาย และกิจกรรมออกก าลังกาย แท้ที่จริงแล้ว
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เราอาจจะสามารถแยกย่อยกิจกรรมนันทนาการและพ้ืนที่นันทนาการออกไปได้มากกว่านี้ ดังที่ได้แบ่งประเภท
ของกิจกรรมนันทนาการออกได้ดังนี้  
  1)  นันทนาการด้านการออกก าลังกาย  (Physical Recreation)  
  2)  นันทนาการด้านสังคม  (Social Recreation)  
  3)  นันทนาการด้านการเรียนรู้และความท้าทาย  (Cognitive Recreation)  
  4)  นันทนาการด้านการซึมซับพลังของธรรมชาติ  (Environmental-Recreation)  
  5)  นันทนาการด้านความสงบของจิตใจ  (Self - Contained Recreation)  
  6)  นันทนาการด้านการแข่งขันและความท้าทาย  (Competitive Recreation) 
จากกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นท าให้การวางแผนและการออกแบบสวนสาธารณะท าได้กว้างยิ่งขึ้น การ
ที่คนเราจะเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั้นเกิดจากแรงจูงใจของคนนั้นๆ  (Motivation) ต่อกิจกรรม
ประเภทใดประเภทหนึ่งและขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัย เพศ วัย ทัศนคติในชีวิต สังคม การศึกษา และ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของบุคคลนั้นๆ 
 2.7.3 หลักการด้านพฤติกรรมกับการออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ 
         กิจกรรมที่หลากหลายขึ้นท าให้การวางแผน และการออกแบบพ้ืนที่นันทนาการท าได้
กว้างยึ่งการที่คนเราจะเลือกกิจกรรมใดกิจกรมหนึ่งนั้นเกิดจากแรงจูงใจของคนนั้นๆ ต่อกิจกรรม
ประเภทใดประเภทหนึ่งและขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัย เพศ วัย ทัศนะคติในชีวิต สังคม การศึกษา และ
ประสบการที่ผ่านในชีวิตของบุคคลนั้นๆ 
 2.7.4 ความมุ่งหมายของนันทนาการ 
        2.7.4.1 เพ่ือให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ จากความต้องการพ้ืนฐานของตนเองทั้งที่
มนุษย์เรานั้นจะมีความต้องการพ้ืนฐานอยู่หลายอย่างด้วยกันและกิจกรรมจะช่วยให้มนุษย์ได้รับความ
พึงพอใจจากการเข้าร่วมแล้วตอยสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ได้ 
        2.7.4.2 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของคนให้เกิดความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจจากการ
ที่กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวต่างๆ  ของร่างกาย และผลการ
เคลื่อนไหวไหวส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและท าให้สุขภาพจิตดีตามไปด้วย 
        2.7.4.3 เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน เพราะสภาพปัจจุบันมนุษย์เรา
ต้องคร่ าเคร่งกับการท างาน เพ่ือหาเลี้ยงตนเองอและครอบครัวประกอบกับมนุษย์โดยมากต้องท างาน
กับเครื่องมือ เครื่องจักรกลทุกช่วงเวลาต้องแข่งขันกับตนเอง และผู้อ่ืน กิจกรรมนันทนาการ นับว่ามี
บทบาทท่ีส าคัญในการลดความเครียด รวมถึงช่วยให้เกิดความเบิกบานทางอารมณ์ 
        2.7.4.4 เพ่ือส่งเสริมให้ชีวิตในครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้น เมื่อสมาชิกในครอบครัวมี
โอกาสอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ท าให้ครอบครับจาดความ
อบอุ่น ในการนันทนาการจะมุ่งเห็นความส าคัญในครอบครัวโดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ ก
ภายในครอบครัวในเวลาว่าง 
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         2.7.4.5 ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดี โดยการนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้าง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ผู้ร่วมเป็นอย่างดี ให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามกฎ และระเบียบเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  (จามรี อาระยานิมิตรสกุล, 2542:25) 
 

2.8  แนวคิดด้านการวังผงับริเวณ 
 แนวความคิดในการออกแบบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ จัดได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญในการออกแบบที่ควร
ศึกษา และน าไปใช้ในการออกแบบเพ่ือให้พื้นที่เป็นไปตามหลักความถูกต้อง ให้เกิดประโยชน์และความ
สวยงามให้กับพ้ืนที่โครงการออกแบบโดยได้ให้แนวความคิดด้านการสัญจรไว้ดังนี้ เดชา บุญค้ า (2554:54) 
   2.8.1  ระบบการสัญจร 
  ระบบการสัญจรมีความส าคัญยิ่งในการเชื่อมต่อ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันในระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในบริเวณ โดยเฉพาะระบบสัญจรของยานยนต์ถือเป็น
องค์ประกอบเบื้องต้นที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการสร้างโครงร่างของผังการใช้ที่ดิน ระบบดังกล่าวนี้
เป็นตัวสร้างล าดับชั้นของการไหลหรือการเปลี่ยนแปลงขนาดจากถนนส าคัญหรือถนนหลักมาสู่ถนน
ย่อยภายในบริเวณโครงการ และเป็นตัวเชื่อมระบบการสัญจรนอกบริเวณเพ่ือน าเอาคนและสินค้า
ต่างๆเข้ามาสู่บริเวณ  รูปลักษณ์ของการสัญจรในตัวบริเวณต้องสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการมอง
ในขณะมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารหรือจุดต่างๆ  เรื่องการจอดรับส่งคน เรื่องที่จอดรถและเรื่อบริการโดยเด่นชัด
และเป็นแบบอย่างมีล าดับ และจะต้องมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับอาคารหรือบริเวณกิจกรรมการ
พักผ่อนหย่อนใจที่มีอยู่ในบริเวณนั้นด้วย   โดยรูปแบบการสัญจรมีหลายลักษณะแต่ในโครงการที่
ศึกษาได้ศึกษาการจัดรูปแบบทางสัญจรทางเดินเท้า และมาตรฐานขนาดสะพาน - ทางเท้า - ทาง
จักรยาน ดังนี้ 
  2.8.1.1  การจัดรูปการสัญจรทางเดินเท้า รูปของการสัญจรเดินเท้านับเป็นตัว
เชื่อมโยงส าคัญมากอันดับหนึ่งในการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณเข้าด้วยกันและอาจเป็นโครง
หลักที่ส าคัญ โดยเฉพาะในงานที่ทางเดินเท้ามีความส าคัญ เช่น มหาวิทยาลัย ตลาด และบริเวณ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยพฤติกรรมแล้วคนส่วนใหญ่จะเดินในทางที่ตรงที่สุดดังนั้น ถ้าจะน าทางเท้าให้มี
ลักษณะที่สวยงามและมีความน่าสนใจด้วยแล้ว ทางเท้านั้นก็มักจะยาวขึ้น แต่ถ้าท าทางเท้าที่อ้อม
วกวนไปมามากเกินไป คนจะไม่เดินตามทางแต่จะเดินลัด ซึ่งก็มักจะปรากฏทางเดินใหม่เกิดขึ้นเอง 
เป็นรอยลึกยาวไปบนสนามหญ้าหรือบริเวณปลูกต้นไม้ ในที่สุดก็อาจต้องลาด หรือปูพ้ืนแข็งไปเสียเลย แต่
อย่างไรก็ดี การศึกษาการเคลื่อนไหวของการเดินอย่างถูกต้องและถ้วนถี่จะช่วยขจัดปัญหาดังกล่าวไปได้ 
    ความกว้างของทางเท้าหรือลานในระบบการสัญจรทางเท้าขึ้นอยู่กับความจุ 
ขนาดและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการออกแบบอ่ืนๆ แม้ว่าขนาดกว้าง 1.50 เมตร จะถือเป็น
ความกว้างเฉลี่ยที่เหมาะสมโดยทั่วไปก็ตาม แต่ทางเดินเท้าบางตอน โดยเฉพาะทางส่งคนลงจากรถ
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หรือตรงจุดทาวเข้าที่มีคนมากๆ อาจต้องกว้างระหว่าง 2.40 เมตร ถึง 3.60 เมตร ดังตารางมาตรฐาน
ขนาดสะพาน - ทางจักรยาน 
   การวางแนวทางเดินเท้า การจัดทัศนียภาพมุ่งเข้าสู่อาคาร ตลอดจนล าดับ
ของที่ว่างทั้งสองข้างทางเดิน นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการออกแบบทางสัญจรเท้า จะต้องจัดแนวทาง
เข้าให้เข้ากับสภาพความสูงต่ าของพ้ืนที่ จะต้องน ารูปโฉมทางธรรมชาติที่มีอยู่เดิมมาใช้เป็นตัวประกอบ
ส าคัญในการแก้ปัญหาทางด้านสุนทรียภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การวางแนวทางเดินเท้าโดย
การใช้เส้นโค้งมากกว่าเส้นตรงเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจัดท าทางเท้าควรค านึงถึงล าดับขนาดความกว้างให้
สัมพันธ์กับจ านวนคนที่จะมาใช้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วย 
ในการก าหนดรูปลักษณะการสัญจรทางเท้า นอกจากจะค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมาแล้จะต้องคิดถึงสี 
และผิวของวัสดุที่จะน ามาใช้ให้กลมกลืน และสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืนๆ ให้ผังบริเวณนั้นๆด้วย 
   ในการก าหนดรูปลักษณะการสัญจรทางเท้า นอกจากจะค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 
ดังกล่าวมาแล้จะต้องคิดถึงสี และผิวของวัสดุที่จะน ามาใช้ให้กลมกลืน และสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
อ่ืนๆ  

           2.8.1.2  ที่จอดรถ บริเวณที่จอดรถนับเป็นการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอย่าง
หนึ่ง ตัวลานจอดรถอาจท าให้บริเวณโดยรวมเสียทัศนียภาพได้ ถ้าว่างการจัดต าแหน่งไม่สัมพันธ์กับ
ความสูงต่ าของพ้ืนที่ขาดความกลมกลืนกับส่วนอ่ืนๆ ของบริเวณ ในการจัดบริเวณจะต้องค านึงถึง
ขนาดของยานพาหนะให้มาก และต้องจัดพ้ืนที่ให้มีขนาดพอดีเพียงซึ่งจะต้องดูระยะความยาวทั้งหมด
ของรถ ความกว้างในบริเวณขนาดรถ ที่มีขนาดใหญ่ สามารถให้แลดูนุ่ม ได้ด้วยการลดระดับลงให้ต่ า
กว่าสายตาและใช้ต้นไม้เข้าช่วย การประมาณเนื้อท่ีส าหรับจอดรถ อาจใช้ตัวเลข 24 - 30 ตารางเมตร/
คัน เราอาจจัดวางให้บริการเชื่อมต่อกับบริเวณจอดรถได้ แต่ถ้าให้ดีแล้วควรจะแยกออกจากกัน เพ่ือ
ลดปัญหาการรบกวนซึ่งกันและกัน 
 ในการจัดที่จอดรถควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
              1)  ขนาดที่จอดรถ ให้คิดเป็นตารางเมตรแสดงเป็นเป็นระยะ
กว้างยาวตามความต้องการและที่มีอยู่ 
              2)  มุมที่จอดรถควรเป็นเท่าใด 90 องศา 60 องศา 45 องศา 
              3)  ทิศทางการแล่นของรถ ผู้ขับจอดเองหรือมีคนน าไปจอดให้ 
               4)  ความกว้างของช่องจอด 2.40 เมตร 2.70 เมตร หรือ 3.00 เมตร 
              5)  ความสวยงาม การลดระดับพ้ืนที่บริเวณที่จอดรถขนาดของ
พ้ืนที่และความกว้างของช่องจอดรถ โดยค านึงถึงจ านวนและประเภทของรถขนาดภายในพ้ืนที่สวน
วิปัสสนา การใช้วัสดุพืชพรรณ ในการปิดกั้นมุมมองบริเวณที่จอดรถที่เป็นมุมมองที่ไม่ดี สามารถช่วย
ทัศนียภาพและบรรยากาศที่ดีให้พ้ืนที่จอดรถ ต าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่ทางเข้า - ออกที่สะดวก โดย
เชื่อมโยงกับถนนนอกโครงการที่มีรถแล่นผ่านไปมา 
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                               (1) ที่จอดรถท ามุม 90 องศา ใช้พ้ืนที่ 20.50 ตารางเมตร/คัน 
   (2) ที่จอดรถท ามุม 60 องศา ใช้พื้นที่ 27.05 ตารางเมตร/คัน 
   (3) ที่จอดรถท ามุม 45 องศา ใช้พื้นที่ 27.15 ตารางเมตร/คัน 
 
 2.8.2 แนวความคิดด้านการระบายน้ า 
         ได้กล่าวว่า น้ าที่ไหลเป็นตัวส าคัญที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะและพังทลาย น้ าที่เกิดจากฝน
ตกเป็นตัวการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของแผ่นดินได้มากกว่าปัจจัยอ่ืนๆ รวมกันโดยปกติในพ้ืนที่ ชนบท
หรือในทุ่งนาป่าเขา จ านวนน้ าฝนที่ตกลงมาในปีๆหนึ่งจะเหลือเป็นน้ าไหลตามผิวดินเพียงจ านวนน้อย 
ที่เหลือส่วนใหญ่ จะซึมลงไปในดิน เช่นถ้าฝนตกประมาณ 900 มิลลิเมตร ต่อปี จะมีน้ าไหลตามผิวดิน
เพียง 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ในบริเวณที่พัฒนาแล้ว เช่นในเมืองหนาแน่นที่เต็มไปด้วย อาคารและ
พ้ืนที่ดาดแข็งน้ าไหลไปตามผิวดินจะเกิดขึ้นถึง 90 - 95 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับบริเวณพ้ืนผิวที่ถูกดาด
แข็งว่ามีมากน้อยเพียงใด ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมจากพายุฝน ตามเมืองใหญ่ที่หนาแน่น ซึ่งเป็นปัญหา
ใหญ่มากในงานระบายน้ าในบริเวณ 
         โดยทั่วไป น้ าฝนจะถูกขจัดให้จากบริเวณโดยกรรมวิธี 4 ประการ คือ 
         2.8.2.1 ระบบการระบายผิวดิน  น้ าผิวดินส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ าฝนซึ่งเริ่มไหลไปตาม
ผิวระยะหนึ่งหลังจากฝนเริ่มตก น้ าฝนที่เหลือจากการซึมลงใต้ดินเหล่านี้จะไหลไปตามผิวดินลงสู่ที่ต่ า
ตามลักษณะการระบายน้ าของธรรมชาติหรือไหลไปตามทางระบายน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบการ
ระบายน้ าผิวดินต้องค านึงถึงปัจจัยในการระบายน้ า ดังนี้ 
    1)  การใช้ที่ดิน ความผันแปรของระบบระบายน้ าขึ้นอยู่กับการใช้ที่ดินและ
ความหนาแน่น ที่เห็นได้ชัดเจนคือในบริเวณชุมชนหนาแน่น ซึ่งน้ าฝนซึมลงดินได้น้อยท าให้เกิดน้ าผิว
ดินมากเกินกว่าปกติ จึงต้องหาทางให้น้ าไหลไปตามพ้ืนผิวเพียงระยะสั้นๆ แล้วปล่อยจึงลงสู่ท่อระบาย
ที่ฝังใต้ดินหรือในรางเปิดขนาดใหญ่ในบริเวณชมบท การระบายน้ าอาจท าได้โดยการระบายให้น้ าไหล
ออกจากบริเวณใช้สอยหรือกระจายให้ซึมหายไปในภูมิทัศน์ 
    นอกจากนี้  การใช้สอยเฉพาะบางชนิดยังจ าเป็นต้องเป็นแห้ง 
เฉอะแฉะไมได้ เช่นที่จอดรถ ทางเดิน สนามกีฬา ฯลฯ บริเวณดังกล่าวเหล่านี้ต้องการระบายน้ าที่
รวดเร็ว ในขณะเดียวกันบริเวณใช้สอยบางชนิดอาจเปียกแฉะได้ เช่น ทุ่งหญ้า บริเวณปลูกพืช ที่เว้น
ว่าง สนามหญ้าที่ไม่มีกิจกรรม ฯลฯ เหล่านี้ไม่ต้องการระบายน้ าที่รวมเร็วนัก ทั้งนี้เพ่ือให้น้ าซึมลงดิน
ได้มากที่สุดที่กล่าวแล้ว 
    2)  สภาพภูมิประเทศ บริเวณที่ชันมากการระบายน้ าจะเป็นไปโดยรวดเร็ว
ยิ่งชันมากน้ าจะไหลเร็วมากไปตามผิวดินจนโอกาสที่จะซึมลงไปในดินมีน้อย ปริมาณน้ าจะมีมาก การ
ระบายน้ าจึงจ าเป็นต้องมีท้ังทางด้านบนและทางด้านล่างของเนิน เพ่ือดักน้ าผิวดินไว้ แล้วให้ไหลไปทาง
ระบายที่ท าขึ้น มิฉะนั้นจะเกิดการพังทลายได้ง่าย เนินหรือไหล่ทางทุกแห่งควรจัดปลูกพืชคลุมทันทีที่
ท าการปรับระดับแล้วเสร็จ 
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    3)  ขนาดของบริเวณท่ีจะท าการระบายน้ า ขนาดของบริเวณจะเป็นตัวบอก
จ านวนน้ าที่จะเกิดขึ้นหลังจากฝนตก และจะเป็นตัวบอกขนาดของระบบระบายน้ าที่ฝังใต้ดิน เมื่อ
กล่าวถึงขนาดบริเวณ ปกติจะหมายถึงบริเวณซึ่งถูกปิดหรือดาดผิวแข็ง ท าให้น้ าซึมลงไม่ได้ ซึ่งหมายถึง
บริเวณที่เกิดจากการก่อสร้างและพัฒนาบริเวณ ได้แก่ ถนน หลังคา เฉลียง ลานต่างๆ ฯลฯ บริเวณที่
ใหญ่มากเท่าใดระบบการระบายน้ าก็จะต้องใหญ่ขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นระบบฝังใต้ดินหรือรางเปิด 
    4)  ชนิดของดิน ดินเป็นตัวบอกอัตราการซึมของน้ าฝนว่าจะซึมลึกลงไปได้
รวดเร็วเพียงใด ดินที่อณูละเอียด เช่น ดินเหนียวอย่างดินกรุงเทพฯ การดูดซึมมีอัตราต่ ามาก ส่วนดินที่
มีอณูใหญ่ เช่น ดินปนทราย ทราย หรือกรวด จะดูดซึมน้ าไว้ได้เร็วมาก ฉะนั้นถ้าเป็นบริเวณดินทราย 
ก็หมายความว่า น้ าจะไหลซึมได้รวดเร็วและปริมาณการอุ้มน้ าก็มีมาก หมายความว่า ระบบราบน้ าไม่
จ าเป็นต้องมีขนาดใหญ่ 
    5)  พืชพรรณที่คลุมดิน บริเวณใดที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นเป็นพืด น้ าฝนที่
ตกลงมาจะไหลไปได้ช้า ท าให้สามารถลดขนาดของระบบการระบายน้ าลงไปได้มาก ในการปรับระดับ
เมื่อสร้างถนน หากจ าเป็นจะต้องระบายน้ าออกไปจากถนน ก็ควรท าร่องน้ าให้ไหลไปสู่บริเวณที่มีพืช
ปกคลุมหนาแน่น การท าเช่นนี้จะเป็นการลดการเสี่ยงต่อการกัดเซาะและพังทลายได้มากอีกด้วย 

    6)  ปริมาณและความถี่ของฝน เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องน ามา
พิจารณารวมกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ปริมาณน้ าฝนต่อปีที่สูง แต่เฉลี่ยตกสม่ าเสมอจะ
ไม่เป็นปัญญาเท่ากับปริมาณน้ าฝนต่อปีปานกลาง แต่การตกครั้งละมากๆ และเป็นเวลาติดกันนานๆ 
ซึ่งจะท าให้เกิดปริมาณน้ าที่ไหลท่วมมีมากกว่า การพิจารณาจึงควรดูความถี่ควบคู่ไปกับปริมาณของฝน
ต่อปีด้วย สถิติปริมาณ และความถี่ ของฝนในบริเวณต่างๆ ของประเทศไทยสามารถดูได้จากสมุดสถิติ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา (ซึ่งอยู่ในห้องสมุด) 

  2.8.2.2 การระบายน้ าบนพ้ืนที่ราบ  เพ่ือการใช้สอยส่วนใหญ่ เช่น สนามกีฬา คอร์ด
กีฬา (แบดมินตัน เทนนิส บาสเกตบอล ฯลฯ) เฉลียง ลาน สวนบนดาดฟ้า ฯลฯ เหล่านี้ต้องการพื้นที่ที่
แห้งและราบแต่ที่ราบจริงๆ น้ าจะไม่ระบายจึงต้องเอียงพ้ืนที่เล็กน้อยให้ลาดไปสู่ทางระบายน้ า ดังนั้น
การระบายน้ าในที่ราบมีอยู่ 2 วิธี 

   1)  ระนาบเอียง (Sloping Plane) เพียงแต่เอียงพ้ืนที่ให้ลาดลงไปข้างได้ข้าง
หนึ่งเพ่ือให้น้ าไหลพ้นไปจากพ้ืนที่ทางด้านต่ า อาคารจะตั้งอยู่ทางด้านสูงของระนาบเพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมอาคารวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด  ถูกท่ีสุด โดยเฉพาะเมื่อรับน้ าที่ระบายออกไปนั้นสามารถซึมลงไปใน
ภูมิทัศน์บริเวณนั้นแต่ก็มีปัญหาในเรื่องการรวมน้ า เพราะน้ าจะไหลกระจายไปตามทางยาวของด้านที่
ลาดลง 
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ภาพที่ 2.16 การระบายน้ าแบบระนาบเอียง 

       (1) ระนาบเอียงและแอ่ง (Sloping Plane with Valley) เริ่มโดย
การเอียงระนาบลงจากด้านอาคาร เมื่อห่างออกไประยะหนึ่งจะลาดขึ้น ท าให้เกิดแอ่งตรงกลางและ
แอ่งนี้จะเป็นตัวรับและน าน้ าให้ไหลไปสู่ทางระบายน้ า 

 

 

ภาพที่ 2.17 การระบายน้ าแบบระนาบเอียงและแอ่ง 

        (2) ระบบกรวย (Funnel System) จะมีรูระบายอยู่ประมาณกลาง
บริเวณแล้วท าระดับทุกๆ ด้านให้ลาดมาสู่รูระบาย ปกติในชุมชนหนาแน่นจะใช้วิธีนี้เพราะส่วนใหญ่จะ
มีอาคารล้อมรอบ ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือ ต้องใช้ระบบท่อที่มีราคาแพงและเสี่ยงต่อน้ าท่วมถ้าท่อตัน
เนื่องจากไม่มีการจัดทางระบายอื่นเผื่อไว้ 
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ภาพที่ 2.18 การระบายน้ าแบบระบบกรวย 

    (2) การระบายน้ าบนไหล่เนิน เนินชันที่ท าใหม่ๆโดยเฉพาะเนินถม
จะถูกกัดเซาะและพังทลายได้ง่ายมาก จึงจ าเป็นต้องมีการระบายน้ าอย่างดีด้วยการใช้ “ร่องดักน้ า” 
(Interceptor Ditch) หรือ “ขั้นบันได” (Terrace) ร่องดักน้ านั้นที่แท้จริงคือ รางระบายน้ าที่อยู่
ตอนบนของเนินที่คอยดักเอาน้ าไว้ก่อนที่จะไหลลงไปตามเนินมากจนพอที่จะก่อให้เกิดการกัดเซาะ 
ร่องดักน้ าจะน าน้ าไหลไปสู่ที่ทิ้งน้ าส่วน “ขั้นบันได” คือส่วนตัดราบของเนินที่ท าขึ้นบนเนินที่มีความสูง
ชันมากเกินไป “ขั้นบันได” จะเป็นพ้ืนที่รับน้ าของเนินให้น้อยลงจนไม่เกิดอันตรายจากการกัดเซาะ 
ปกติข้ันบันไดจะประกอบด้วย “ร่องดักน้ าเสมอ” 

 

ภาพที่ 2.19 การระบายน้ าบนไหล่เนิน 

  2.8.2.3 การระบายน้ าฝังใต้ดิน  การรวมน้ าผิวดินแล้วน าน้ าไปตามท่อซึ่งฝังไว้ใต้ดินสู่
ที่ที่ทิ้งน้ า ไม่ใช่ระบบที่ใช้ระบายน้ าที่ขังอยู่ในดิน ปกติโครงสร้างของระบบระบายน้ าฝังใต้ดินชนิด
ใหญ่ๆ ที่ใช้กันมากมีดังนี้ 
   1)  ช่องระบายน้ าจากบริเวณ (Area Drain ค าย่อ A.D) หมายถึง ช่องรับน้ า
ที่รวมจากบริเวณเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งลองสู่ท่อใต้ดิน จุดที่ตั้งของท่อระบายน้ าจากบริเวณนี้จะต้อง
ตั้งอยู่ในจุดต่ าสุดของบริเวณและมีตระแกรงปิดหน้า เพ่ือดักผงและขยะ และกันการตกของคนและ
พาหนะ 
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ภาพที่ 2.20  ช่องระบายน้ าจากบริเวณ 

   2) บ่อดักน้ า (Catch Basin ค าย่อ C.B.) เหมือนช่องระบายน้ าบริเวณ
ข้างต้นเพียงแต่มีบ่อมีก้นที่ลึกต่ ากว่าปากท่อระบายน้ าออก เพื่อรับตะกอนกันท่อตันบริเวณที่ควรใช้จึง
ควรเป็นบริเวณท่ีมีตะกอนที่เกิดจากการกัดเซาะมากหรือเป็นบริเวณท่ีมีฝุ่นมาก 

 

ภาพที่ 2.21 บ่อดักน้ า 

   3) รางระบายน้ าฝรั่งเศส (French Drain) เป็นรางดักน้ ารูปยาว เมื่อรับน้ า
แล้วจึงปล่อยเข้าต่อใต้ดินต่อไป 

 

ภาพที่ 2.22 รางระบายน้ าฝรั่งเศส 

   4) ท่อลอด (Culvert) คือ ท่อที่ฝังลอดถนนหรือทางเท้าเพ่ือระบายน้ าจาก
ข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งของถนน 

 
ภาพที่ 2.23 ท่อลอด 
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  2.8.2.4 ระบบการระบายน้ าใต้ดิน  คือการควบคุมและการขจัดความชื้นออกไปจากดิน 
   1) ประโยชน์ทางระบายน้ าใต้ดิน 
      (1) น าน้ าให้ไหลออกไปจากดินและหินที่มีน้ าระบายเองไม่ได้  
      (2) ป้องกันน้ าซึมเข้าก าแพงห้องใต้ดิน หรือ รากฐาน  
       (3)  ลดระดับน้ าใต้ดินในบริเวณที่ราบต่ าเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และการปลูกพืช 
      (4) เป็นการระบายน้ าผิวดินควบคู่ไปกับการระบายน้ าใต้ดิน 
   2) การเดินท่อระบายน้ ามี  2 วิธี  
      (1) ใช้ท่อตันท่อนสั้น  ๆเว้นรอยต่อเล็กน้อยโดยไม่อุดด้วยซีเมนต์หรือวัสดุ
อุดใด  ๆ 
                                  (2) ใช้ท่อพรุน (Perforated Pipe) การเดินท่อควรขุดเป็นร่อง รอง
ด้วยกรวด หินย่อย หรือหินหัก เมื่อวางท่อแล้วกลบด้วยกรวด หินย่อย หรืออิฐหักอีกชั้นหนึ่งแล้วจึง
กลบด้วยดินเดิม 

 
ภาพที่ 2.24 ท่อระบายน้ าใต้ดิน 
 
     3) ระบบระบายน้ าใต้ดินแบบต่างๆ 
         (1) ท่อ ระบายน้ าแบบขนาน (Gridiron or parallel) เป็นระบบระบาย
น้ าที่ เหมาะจะน ามาใช้กับพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม เนื้อดินสม่ าเสมอลักษณะการระบายน้ า
แบบนี้จะฝังท่อระบายน้ ากับเป็นระยะๆ โดยท่อระบายน้ าจะตั้งฉากกับท่อประธาน (Main line)  และ
ท่อประธานจะท าหน้าที่รับน้ าจากท่อระบายน้ าไปยังที่ทิ้งน้ า (Out let) 

 
ภาพที่ 2.25 ระบบท่อระบายน้ าแบบขนาน    
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      (2) ระบบก้างปลา (Herringbone system) ระบบระบายน้ าแบบนี้
เหมาะ ส าหรับพ้ืนที่ที่มีลักษณะของพื้นที่เป็นร่องระบายน้ าแบบธรรมชาติแบบตื้นๆ และมีความลาดเท
ของพ้ืนที่ที่ลาดมาหากันทั้งสองข้าง การวางท่อระบายน้ านี้จะคล้ายกับระบบท่อขนานจะต่างกันที่
ระบบก้างปลาจะต่อท่อระบายน้ าท ามุมกับท่อประธานมีลักษณะคล้ายก้างปลา 

 

ภาพที่ 2.26 ระบบก้างปลา 

     (3) ระบบท่อประธานคู่ (Double main system) การระบายน้ า
ระบบนี้เหมาะส าหรับพื้นที่ท่ีมีลักษณะเป็นร่องน้ าธรรมชาติแบบตื้นๆ โดยมีความลาดเทของพ้ืนที่ที่ลาด
มาหากันทั้งสองด้าน ลักษณะคล้ายรูปตัววี การระบายน้ าจะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 แปลง โดยใช้จุด
กึ่งกลางของร่องระบายน้ าเป็นเส้นแบ่งเขต การวางท่อจะดัดแปลงมาจากระบบก้างปลา  ต่างกันที่
ระบบประธานคู่ จะใช้ท่อประธานรับน้ าจากท่อระบายน้ าในแปลงท่อละฝั่ง โดยวางท่อประธานไว้ตรง
กลางระหว่างร่องน้ าจ านวน 2 ท่อ เพื่อไว้รับน้ าจากท่อระบายน้ าในพ้ืนที่ 

 

ภาพที่ 2.27 ระบบท่อประธานคู่ 

      (4) ระบบไร้รูปแบบ (Random system) ระบบระบายน้ าแบบนี้
จะใช้กับพ้ืนที่ที่มีแอ่งน้ ากระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่  และไม่ต้องการวางระบบระบายน้ าทั่วทั้งพ้ืนที่ เพ่ือลด
ต้นทุนในการสร้างระบบระบายน้ าการระบายน้ าจะต่อท่อประธานเชื่อมไปยังแอ่งน้ าแต่ละจุดที่กระจาย
ตัวอยู่ในพื้นที่ และในแอ่งน้ าแต่ละจุดจะมีท่อระบายน้ าเชื่อมต่อกับท่อประธาน เพ่ือระบายน้ าจากแอ่ง
สู่ท่อประธาน 
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ภาพที่ 2.28 ระบบไร้รูปแบบ 

      (5) ระบบสกัดกั้น (Interception system) ระบบระบายน้ าแบบนี้
จะใช้กับพ้ืนที่ที่มีน้ าใต้ดินไหลซึมมาจากท่ีสูงเข้ามาในพ้ืนที่ การระบายน้ าระบบนี้จะสกัดกั้นการไหลซึม
ของน้ าซึ่งไหลในทางราบเหนือชั้นดินที่ซึมผ่านได้ยาก และมีระดับสูงอยู่ใกล้ระดับผิวดิน การระบายน้ า
ลักษณะแบบนี้ จะท าโดยวางท่อระบายน้ าไว้บนชั้นดินที่น้ าซึมผ่านไหลได้ยาก ในแนวขนานที่มีน้ าซึม
ออกมาและให้มีความลาดเทของท่อไปทางด้านทิ้งน้ า  เป็นการสกัดก้ันไม่ให้ไหลเข้าพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 2.29 ระบบสกัดกั้น 
 
 2.8.3 แนวคิดด้านสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ 
         2.8.3.1  สิ่งก่อสร้างและสิ่งประกอบบริเวณ 
          การจ าแนกประเภทสิ่งก่อสร้างและสิ่งประกอบบริเวณ ได้แก่ ม้านั่ง  เก้าอ้ี ที่
ใช้งานสาธารณะมีความแตกต่างสามารถจ าแนกได้ตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ 
   1) ที่นั่งที่ใช้เพียงชั่วครู่ ได้แก่ การนั่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ ประมาณไม่เกิน    
15 นาที เช่น การนั่งรอรถประจ าทางหรือนั่งพักผ่อนระหว่างการเดินเพียงครู่ ก่อนที่จะท ากิจกรรม
อ่ืนๆ ต่อไป ที่นั่งประเภทนี้มักใช้ในบริเวณทางเท้าบริเวณที่ขายเครื่องดื่ม หรือบริเวณที่รอนัดลักษณะ
ของที่นั่งประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องให้นั่งสบายมากนัก มีข้อจ ากัดในการใช้สอยเพียงในเรื่องความสูง และ
ขนาดความกว้างของที่นั่งนั้น กล่าวคือ มีความสูงอยู่ระหว่าง 40 - 50 เซนติเมตร และความกว้างของที่
นั่งมีขนาด 25 เซนติเมตรเป็นอย่างน้อย ไม่จ าเป็นต้องมีพนักพิงการออกแบบอาจจัดวางในลักษณะม้า
นั่งเดี่ยว ม้านั่งยาว หรือที่นั่งที่เกิดจากการใช้สอยอ่ืน เช่น กระบะต้นไม้ หรือก าแพงดินที่ท าขอบให้นั่ง
ได้ เป็นต้น 
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   2) ที่นั่ งแบบนั่ งเพ่ือผ่อนคลาย ได้แก่ การนั่ งพักผ่อนหรือผ่อนคลาย
ความเครียด เช่น ที่นั่งในสวนสาธารณะที่นั่งในบริเวณทางเท้าที่มีคนไม่พลุกพล่านนัก ลักษณะที่นั่ง
ประเภทนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงความสบายในการนั่ง ควรมีพนักพิงที่นั่งและพนักลาดเอียงได้ตามส่วน
สรีระ อาจเป็นม้านั่งเดี่ยวหรือม้านั่งยาวก็ได้ บางครั้งที่นั่งแบบผ่อนคลาย อาจเป็นที่นั่งที่อยู่ติดกับ
โครงสร้างอ่ืนก็ได้ เช่น ก าแพงดินด้านหลังป้าย โดยท าโครงสร้างของที่นั่งต่อเนื่องเชื่อมเข้ากับ
โครงสร้างนั้นๆ สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบม้านั่ง เหมือนกับเกณฑ์ในการออกแบบสิ่งอ านวย
ความสะดวกสาธารณะทั่วไป กล่าวคือตรงตามการใช้สอยมีความทนทานต่อการใช้สอยและสภาพ
อากาศ มีรูปที่กลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบ หากเป็นไปได้ควรใช้วัสดุที่เป็นวัสดุพื้นเมือง 
   3) การก าหนดต าแหน่ง สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการก าหนดต าแหน่งคือ
จะต้องไม่ให้ที่นั่งกีดขวางเส้นทางการสัญจร นั่งแบบผ่อนคลายจ าเป็นต้องเว้นระยะห่างจากขอบเขต
ทางสัญจรออกมาประมาณ 1.50 เมตร เป็นอย่างน้อยแต่ให้หันหน้าเข้าสู่เส้นทางสัญจรนั้น เพ่ือ
ความรู้สึกเป็นส่วนตัวแยกออกจากบริเวณที่มีกิจกรรมที่เคลื่อนที่อันจะน าไปสู่ความรู้สึกผ่อนคลายการ
จัดที่นั่งจะต้องไม่บดบังระยะมองของผู้เข้าถึงหรือผู้ที่ผ่านไปมาที่จะมองเห็นรูปที่น่าสนใจในบริเวณและ
จะต้องไม่ดูโดดเด่นเป็นเป้าสายตา บริเวณที่นั่งควรมีความสัมพันธ์กับสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน เช่น 
ถังขยะ       ที่ดื่มน้ า ดังนั้นการค านึงถึงระยะห่างจากสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องส าคัญที่ควรค านึงถึงด้วย เช่น 
ถังขยะ ที่ดื่มน้ า ควรอยู่ใกล้สามารถเดินถึงไม่เกิน 7 - 10 เมตร และให้สามารถมองเห็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกได้ชัดเจน 
    4) ลักษณะการจัดวางและการจัดสภาพแวดล้อม มีผลต่อบรรยากาศของ
การนั่งในบริเวณนั้น การจัดวางที่นั่งที่เป็นลักษณะมุมฉากหรือลักษณะโค้งขาเป็นลักษณะที่ส่งเสริมใน
การพูดคุย การจัดวางในแนวตรงเป็นลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยหรือเป็นส่วนตัวก็ได้ และ    
การจัดวางที่นั่งแบบโค้งออกเป็นลักษณะที่สนับสนุนให้เกิดความเป็นส่วนตัวมากกว่าแบบอ่ืนๆ ดังนั้น
ส่วนที่เป็นสิ่งก่อสร้างและสิ่งประกอบบริเวณ ในการออกแบบใช้สอยในเรื่องความสูงและขนาดความ
กว้างของที่นั่งอยู่ระหว่าง 40 - 50 เซนติเมตร และความกว้างมีขนาด  25 เซนติเมตรเป็นอย่างน้อย ที่
นั่งแบบผ่อนคลายจ าเป็นต้องเว้นระยะห่างจากขอบเขตทางสัญจรออกมาประมาณ 1.50 เมตร เป็น
อย่างน้อยวัสดุที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อการใช้สอยและสภาพภูมิอากาศ มีรูปแบบที่กลมกลืนกับภูมิ
ทัศน์โดยรอบ หากเป็นไปได้ควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นวัสดุพื้นเมือง 
  
  2.8.3.2   ป้าย หน้าที่หลักของป้าย คือ การสื่อสารข้อมูลซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเป็น
เรื่องราว เป็นป้ายชี้ทาง ป้ายออกกฎเกณฑ์หรืออ่ืนๆ ที่คนใช้บริเวณหรือสัญจรไปมาควรรู้เพ่ือความ
เป็นระเบียบและความชัดแจ้งในการสื่อสาร ป้ายเหล่านี้ควรจัดวางอย่างเป็นระบบ เช่น ป้ายที่อยู่
บริเวณใกล้ๆ กันอาจรวมใช้โครงสร้างเดียวกันก็ได้ก็จะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสถานที่หรือ
อาจใช้โครงสร้างอื่นๆในการติดป้ายข้อมูลเหล่านี้ก็ได้ เช่น เสาไฟฟ้า เป็นต้น  
ในการออกแบบป้ายต่างๆ ในที่สาธารณะมีเกณฑ์ต่างๆ หลายประการที่ต้องพิจารณา ได้แก่ 
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   1) ความชัดเจน ได้แก่ การที่มีป้ายมีลักษณะที่เห็นได้ง่าย อ่านออกได้ตาม
ระยะการมองเห็นที่ต้องการ ความชัดเจนนี้ขึ้นรอยู่กับขนาด สี ความสูง และฉากหลังของป้ายรวมถึง
ขนาดของตัวอักษรด้วย 
            (1) ในเรื่องขนาดของป้าย ได้มีผู้ทดลอง ในเรื่องการเปรียบเทียบ
ขนาดของป้ายสีขาวกับระยะทางที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนดังนี้  
      ระยะ  14  เมตร  ขนาด  1.5  ตารางเมตร  
      ระยะ  23  เมตร  ขนาด  1.5  ตารางเมตร  
      ระยะ  32  เมตร  ขนาด  2.7  ตารางเมตร  
      ระยะ  45  เมตร  ขนาด  4.7  ตารางเมตร 
    (2) ในด้านสีของป้ายพบว่า ป้ายสีเหลืองเป็นสีที่เห็นได้ชัดเจนมาก
ที่สุด สีที่มีความชัดเจนจะดึงดูดความสนใจได้น้อยที่สุดคือ สีเทา นอกจากนี้ความตัดกันระหว่างรูป
สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรกับพื้นของป้ายก็มีความส าคัญด้วย 
    (3) ความสูงของป้าย ป้ายควรจะอยู่ในระดับสายตา หรือระดับ
เหนือ ศีรษะมนุษย์ ป้ายที่อยู่ในบริเวณที่มีคนเดินผ่านทั่วไป มักมีความสูง 1.07 - 1.20  เมตร จากพ้ืน
ถึงระดับขอบล่างของป้ายแต่หากเป็นบริเวณที่โล่ง ป้ายอาจมีระดับต่ ากว่าสายตา ในบางกรณีมีการใช้
ป้ายในระดับเตี้ยเพ่ือลดปัญหาการบังระดับสายตามักใช้ในป้ายประเภทข้อมูล ป้ายบอกทิศทางและ
ป้ายบอกสถานที่ ในกรณีที่ใช้ป้ายระดับเตี้ยควรแน่ใจว่าได้ทิ้งบริเวณโล่งหน้าป้ายห่างจากบริเวณทาง
สัญจรพอที่ผู้ที่เดินผ่านไปมาสังเกตเห็นป้ายได้โดยไม่ต้องเดินผ่านไปเลย 
    (4) ฉากหลังของป้ายก็มีความส าคัญ หากฉากหลังมีความสับสน 
วุ่นวายหรือมีป้ายมากมายหลายอันอยู่ในบริเวณก็มีแนวโน้มว่าป้ายเหล่านั้นจะลดความชัดเจนลงไป
หรือหากด้ายหลังป้ายมีสิ่งประกอบถนนในขนาดและรูปร่างใกล้เคียงหลายอันก็ท าให้ป้ายนั้นขาดความ
ชัดเจนลงไปเช่นเดียวกัน 
     2) ต าแหน่งของป้าย การติดตั้งป้ายควรค านึงถึงต าแหน่งว่าต้องการสื่อสาร
ข้อมูลใดในขณะที่ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งใด หรือป้ายควรจะมองเห็นภาพอะไรบ้าง ในกรณีที่เป็นป้าย
ข้อมูลและต าแหน่งของป้ายควรจัดระยะและจัดระเบียบ ไม่ให้กีดขวางทางสัญจร เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่
ผ่านไปมา 
    3) ความสวยงาม ตัวป้ายควรจะมีลักษณะที่เรียบร้อย เห็นตัวอักษร หรือรูป
สัญลักษณ์ได้ชัดเจนแต่โครงสร้างของป้าย อาจท ารายละเอียดให้แสดงถึงวัฒนธรรมของสถานที่ก็ได้ 

    4) เกณฑ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วมีเกณฑ์อ่ืนๆ โดยทั่วไป เช่น 
ความแข็งแรง ความคงทนต่อสภาพอากาศ และไม่ควรมีความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อม  
ดังนั้นป้ายที่ดีควรมีความชัดเจนเพ่ือความสะดวกสบายของผู้ใช้อยู่ในระดับสายตาหรือระดับเหนือ
ศีรษะมนุษย์ ป้ายที่อยู่ในบริเวณที่คนเดินผ่านทั่วไปมักมีความสูง  1.07 - 1.20 เมตร จากพ้ืนถึงระดับ
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ของขอบล่างของป้ายต าแหน่งของป้ายควรจัดระยะและระเบียบไม่ให้กีดขวางทางสัญจรเป็นอุปสรรค
ต่อผู้ที่ผ่านไปมา 
  2.8.3.3 ถังขยะ เป็นส่วนหนึ่งในส่วนประกอบภูมิทัศน์ที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือช่วยในการ
เก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งเหลือใช้จากการใช้งานของคน ยิ่งบริเวณที่มีคนเข้าไปใช้มากยิ่งจ าเป็นต้อง
มีโดยต้องค านึงถึงรูปแบบและลักษณะให้เหมาะสมในแต่ละบริเวณนั้นด้วย เกณฑ์ในการออกแบบ 
   1) ควรมีรูปแบบที่กลมกลืน เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหรือบริเวณ และ เป็น
ส่วนประดับทางเดินเท้าให้ดูสวยงามไม่ใช่ก่อให้เกิดความไม่น่าดู ถึงแม้ถังขยะเป็นสิ่งที่ต้องเห็นได้
ชัดเจนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโดดเด่นออกมาจนกลายเป็นจุดเด่นหรือเป็นจุดสนใจของบริเวณ
จนเกินไป ถ้าสามารถรวมถังขยะเข้ากับสิ่งประกอบภูมิทัศน์อ่ืนๆ (Site Furniture) ได้ก็จะท าให้เกิด
การใช้งานหลากหลายชนิด  (Multi - Purpose)  ได้  เช่น  เสาไฟฟ้าที่มีถังขยะติดอยู่ด้านล่าง เป็นต้น 
   2) ต าแหน่งและจ านวนถังขยะ จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นสัดส่วนกัน เช่น  
บริเวณทางเดินจะมีน้อยกว่าในบริเวณปิคนิก การจัดวางต้องไม่เกะกะกีดขวางการจราจร และเข้าถึงได้
ง่ายด้วย 
   3) ถังขยะมีหลายลักษณะ หลายรูปแบบแล้วแต่การเลือกน ามาใช้แต่สิ่งที่ 
จะต้องค านึงถึงคือความสะดวกในการใช้ ความแข็งแรงทนทาน ความสะดวกในการดูแลรักษา  และ
เก็บขยะรวมไปจนถึงความสะอาดเรียบร้อยสวยงามด้วย 
   4) ที่ตั้งของถังขยะ ควรอยู่ในต าแหน่งที่มีคนใช้งานมาก เช่นบริเวณที่จัดที่
นั่งเป็นกลุ่มบริเวณที่มีการยืนรอเข้าแถวกัน หรือบริเวณแนวทางเดินหลักที่คนผ่านไปมาเป็นจ านวนมาก 
   5) ขนาดของถังขยะ ในบริเวณทั่วไปแล้วไม่จ าเป็นต้องมีขนาดใหญ่มากนัก 
สิ่งที่จะช่วยก าหนดขนาด ได้แก่ ความถี่ของช่วงเวลาที่มีการเก็บขยะไปทิ้ง  เช่นทุกหนึ่งวัน ทุกสองวัน 
หรือทุกสัปดาห์ การจัดให้มีถังขยะขนาดเล็กกระจายอยู่หลายๆ อันจะดีกว่าการจัดให้มีถังขยะขนาด
ใหญ่และมีจ านวนน้อย 
   6) ความสูงที่พอเหมาะ  ส าหรับการทิ้งขยะอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 เมตร 
   7) ถังขยะควรมีฝาปิด ถ้าเป็นไปได้ถังขยะที่มีฝาปิดจะช่วยไม่ให้ลมพัด ขยะ
ปลิวกระจัดกระจาย กันมิให้สุนัขมาคุ้ยและน้ าฝนไม่ตกลงไปขังเฉอะแฉะอยู่ภายใน 
   8) วัสดุมีได้หลายชนิด โดยค านึงถึงความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ 
กลางแจ้ง ความทนทานต่อรอยขีดข่วน ความทนทานต่อการใช้งานในที่สาธารณะ เช่น อลูมิเนียมเหล็ก ไฟ
เบอร์กลาส คอนกรีต โดยค านึงถึงรูปแบบ สีสัน และวัสดุที่กลมกลืน กับส่วนประกอบในบริเวณนั้นๆ อัน
หมายถึงม้านั่ง รั้ว ก าแพง วัสดุปูพื้น เป็นต้น (เดชา บุญค้ า, 2554:54 - 115) 
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2.9  กรณีศึกษา 
 2.9.1 กรณีศึกษาเกี่ยวกับสวนสมุนไพร 
         สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สร้างสวนสมุนไพรแห่งนี้ขึ้นภายใต้แนวคิด มิติการเรียนรู้
ด้านสมุนไพรอย่างสนุกสนานเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 20,000 ต้น (260 ชนิดโดยจัด
กลุ่มจ าแนกตามสรรพคุณการรักษาตามคัมภีร์ยาไทยโบราณ ; 20 กลุ่มอาการ) เปิดให้บุคคลทั่วไปได้
เข้าเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาหาความรู้ด้านพฤษศาสตร์และสมุนไพร 
 เหตผลที่ท าการศึกษาสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่งนี้
เพราะว่ามีการจัดกลุ่มพืชพรรณตามกลุ่มโรคที่ใช้ท าการรักษาและยังมีการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือการ
รักษาโรคอีกด้วย 

ภาพที่ 2.30 ผังสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  
 2.9.2 สถานปฏิบัติธรรม 
         วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2483 
ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ตรงหลักกิโลเมตรที่ 18 ต าบลอนุสาวรีย์ (เดิมชื่อต าบลกูบแดง) อ าเภอบางเขน 
กรุงเทพมหานคร โดยทางวัดพระศรีมหาธาตุ มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกๆ วันพระและวันส าคัญ
ทางศาสนา 
  2.9.2.1 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพ่ือนมนุษย์  สามารถน า
ธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจ าวัน ให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ 
  2.9.2.2 เพ่ือสาธิตการท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยใช้หลักพุทธธรรมน า
สังคม 
  2.9.2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ ได้มาท าแบบฝึกหัด
ร่วมกัน ในการให้และ การรับ ผ่านการท างานเพื่อสังคม อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น 
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 เหตุผลที่ศึกษา เพราะว่าวัดพระศรีมหาธาตุนั้นมีการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับการปฏิบัติธรรมได้
อย่างมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการท ากิจกรรมต่างๆ  

 

 
ภาพที่ 2.31 วัดพระศรีมหาธาตุ 
  

 
ภาพที่ 2.32 ผังวัดพระศรีมหาธาตุ 
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2.9.3 บ้านพักคนชราบางแค 
         บ้านบางแค เดิมใช้ชื่อว่า สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 
มิถุนายน 2496 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งสถานสงเคราะห์แห่งนี้
นับเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบาย
สวัสดิการสังคมของรัฐ โดยเริ่มเปิดด าเนินการในสมัยของนายปกรณ์  อังศุสิงห์  เป็นอธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์  จนกระทั่งเมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2546 บ้านบางแค ได้ปรับบทบาทจากหน่วยงาน
ปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ มาเป็นงานส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
และในวันที่  2  พฤศจิกายน  2548  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน
บางแคมีวัตถุประสงค์ 5 ประการดังนี้ 
         2.9.3.1 ให้การสงเคราะห์เลี้ยงดูเพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพดี ทั้งร่างการและจิตใจ 
         2.9.3.2 เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับความอบอุ่นแทนครอบครัวที่ไม่สามารถให้ความอุปการะ
เลี้ยงดูได้เท่าท่ีควร 
         2.9.3.3 เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหลานดูแล ให้มีความสุขและคลายวิตกกังวล ในเรื่อง
ไม่มีผู้เลี้ยงดูไม่มีที่อยู่อาศัย 
         2.9.3.4 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชราไม่ให้แร่ร่อน ท าความ
เดือดร้อนร าคาญแก่สังคมและให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุก ตามสมควรแก่อัตภาพ 
         2.9.3.5 เพ่ือให้บุตรหลานสามารถน าผู้สูงอายุมาฝากดูแลชั่วคราวในบ้านพักแบบพิเศษ 

 
ภาพที่ 2.33 บ้านพักคนชราบางแค 
 
  ภายในบ้านพักมีการให้บริการผู้สูงอายุประเภทสามัญโดยผู้สูงอายุไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
ระหว่างพักมีการบริการให้ดังนี้ 
   1) จัดบริการสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีรูปแบบที่ 
หลากหลายแก่ผู้สูงอายุ 
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   2) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดบริการสวัสดิการ
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
   3) พัฒนาระบบงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 เหตุผลในการศึกษาบ้านพักคนชราบางแคคือบ้านพักแห่งนี้มีการให้บริการด้านที่อยู่อาศัยด้าน
การรักษาพยายบาลสุขภาพอนามัยนันทนาการและมีบริการด้านการพัฒนาคุณภาพและชีวิตและอาชีว
บ าบัด 

 
ภาพที่ 2.34 ผังบ้านพักคนชราบางแค 
 



 
 

 บทท่ี 3 
ศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการเพ่ือออกแบบ และวางผังภมูิทัศน์ 

 
 ในการออกแบบวางผังพ้ืนที่โครงการมีความจ าเป็นอย่างมากในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
พ้ืนที่ประกอบด้วย ปัจจัยทางธรรมชาติ ปัจจัยด้านสุนทรียภาพ ลักษณะทางกายภาพของโครงการ
และต้องค านึงถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้เป็นส าคัญด้วย เพ่ือสรุปลักษณะของพ้ืนที่ หา
ศักยภาพของพ้ืนที่และกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 

3.1  การศึกษาที่ตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์ 
       3.1.1 ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ 
      3.1.1.1 ประวัติของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 
ทีม่า : https://thipten.wordpress.com/สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์/ 
 
 บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 
5 และมีพ้ืนที่กว้างเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศไทย บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตาม
ความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่ส าหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนส าหรับคนต่างถ่ิน เมือง
ปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่
อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ สมัยทราวดีและที่ส าคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มากคือ หลักฐาน
ทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีท้ังปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจ านวนมากกว่า 60 แห่ง พ.ศ. 
2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันนี้ชื่อ
เมืองบุรีรัมย์ ไม่ปรากฎในเอกสารประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรีเฉพาะชื่อเมืองอ่ืน ซึ่งปัจจุบัน
เป็นอ าเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เมืองนางรองเมืองพุทไธสง และเมืองประโคนชัย พ.ศ.2319  
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รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรี กรมการเมืองนครราชสีมา มีใบยอกเข้ามาว่า พระยา
นางรองคบคิดเป็น กบฏร่วมกับเจ้าโอ เจ้าอิน และอุปฮาดเมืองจ าปาศักดิ์ จึงโปรดให้ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อยังด ารงต าแหน่ง เจ้าพระยาจักรี เป็นแม่ทัพไปปราบจับตัวพระยา
นางรองประหารชีวิตและสมทบเจ้าพระยาสุรสีห์ (สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) คุมกองทัพ
หัวเมืองฝ่ายเหนือยกไปตีเมือง จ าปาศักดิ์ เมืองโขง และเมืองอัตปือ ได้ทั้ง 3 เมือง ประหารชีวิต เจ้าโอ 
เจ้าอิน อุปฮาด เมืองจ าปาศักดิ์ แล้วเกลี้ยกล่อมเมืองต่างๆ ใกล้เคียงให้สวามิภักดิ์ ได้แก่ เขมรป่าดง 
ตะลุบ สุรินทร์ สังขะ และเมืองขุขันธ์ รวบรวมผู้คนตั้งเมืองขึ้นในเขตขอมร้า เรียกว่า เมืองแปะ แต่งตัง้
บุรีรัมย์บุตรเจ้าเมืองผไทสมัน (พุทไธสง)ให้เป็นเจ้าเมือง ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยานครภักดี ประมาณปลา
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือต้นราชการ พระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนชื่อเมืองแปะเป็นบุรีรัมย์ด้วยปรากฎว่า ได้มีการแต่งตั้ง  พระส าแดงฤทธิรงค์เป็น
พระนครภักดีศรีนครา ผู้ส าเร็จราชการเมืองบุรีรัมย์ ขึ้นเมืองนครราชสีมาใน พ.ศ.2411 เมืองบุรีรัมย์
และเมืองนางรองผลัดกันมีความส าคัญเรื่อยมา พ.ศ.2433 เมืองบุรีรัมย์โอนขึ้นไปขึ้นกับหัวเมืองลาว
ฝ่ายเหนือ มีหนองคายเป็นศูนย์กลาง และเมืองบุรีรัมย์มีเมืองในสังกัด 1 แห่ง คือเมืองนางรอง ต่อมา
ประมาณ พ.ศ.2440 - 2441 เมืองบุรีรัมย์ได้กลับไปขึ้นกับมณฑลนครราชสีมาเรียกว่า"บริเวณนางรอง" 
ประกอบด้วย เมืองบุรีรัมย์ นางรองรัตนบุรี ประโคนชัย และพุทไธสง พ.ศ.2442 มีประกาศเปลี่ยนชื่อ 
มณฑลลาวเฉียงเป็น มณฑลฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือมณฑลลาวพวนเป็นมณฑลฝ่ายเหนือ มณฑลลาว
เป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ มณฑลเขมร เป็นมณฑลตะวันออกและในคราวนี้เปลี่ยนชื่อ บริเวณ
นางรองเป็น “เมืองนางรอง" มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ตั้งที่ว่าการอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์ แต่ตราต าแหน่งเป็น
ตราผู้ว่าการนางรอง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “บุรีรัมย์”และเปลี่ยนตรา
ต าแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2444 เป็นต้นมา พ.ศ.2450 
กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มณฑลนครราชสีมาประกอบด้วย 
3 เมือง 17 อ าเภอ คือเมืองนครราชสีมา 10 อ าเภอ เมืองชัยภูมิ 3 อ าเภอ และเมืองบุรีรัมย์ 4 อ าเภอ 
คือ นางรอง พุทไธสง ประโคนชัย และรัตนบุรี ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 ขึ้น ยุบมณฑลนครราชสีมา จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ออกเปน็จังหวัดและอ าเภอ เมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็น จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
  3.1.1.1 ที่ตั้ งของจั งหวัดบุ รี รัมย์  จั งหวัดบุ รี รัมย์  ตั้ งอยู่ทางทิศใต้ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 15 ลิปดาเหนือกับ 15 
องศา 45 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 30 ลิปดากับ 103 องศา 45 ลิปดาตะวันออก พ้ืนที่
ประมาณ 10,321,885 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,451,178 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือร้อยละ 2.01 ของประเทศใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ (ที่ตั้งของจังหวัด
บุรีรัมย์ สืบค้นจาก https://www.buriram.go.th/general/location.html) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบและวางผังสถานรักษาแพทย์ทางเลือกและที่พักส าหรับผู้ป่วย 

แสดง : ที่ตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ ภาพที่ 3.2 
สัญลักษณ์ :                             การเชื่อมโยง 
                                           ขอบเขต   
 

ที่มา : https://www.knowintro.com/th/1341 nonscale 
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3.2  การเข้าถึงพื้นที่ตั้งโครงการ 
          โครงการออกและแบบวางผังภูมิทัศน์รักษาแพทย์ทางเลือก บนที่ดินของอาจารย์วิเศษ ชาญประโคน 
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโคกย่าง ต าบลโคกย่าง อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ภาพที่ 3.3 ที่ตั้งโครงการ 
 
  การเข้าถึงโครงการเข้าได้ 2 ทางได้แก่ 
 ทางเข้าที่ 1 จากตัวอ าเภอประโคนชัยโดยใช้ ทางหลวงชนบท บร.4054 ผ่านโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกย่าง 
 ทางเข้าที่ 2 จากอ าเภอนางรองโดยใช้ ถนนหมายเลข 2045 ผ่านองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโคกย่าง 

 
ภาพที่ 3.4 การเข้าถึงโครงการ 
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ภาพที่ 3.5 อาณาเขตติดต่อของโครงการ 
 

เป็นส่วนที่ติดกับพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกของโครงการ ซึ่งพ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่วัดบ้านโคกย่างส่วน
ที่ติดกับพ้ืนที่โครงการเป็นด้านหลังกุฏิ จึงมีผลต่อการออกแบบท าให้ต้องมีการปิดกั้นระหว่างพ้ืนที่ทั้ง
สองด้วย 

 เป็นส่วนที่ติดกับพื้นที่ด้านทิศเหนือของโครงการ ซึ่งพ้ืนที่นี้เป็นพื้นที่เกษตกรรมซึ่งมีความเปิด
โล่งลมถ่ายเทสะดวก 

 เป็นส่วนที่ติดกับพ้ืนที่ด้านทิศใต้ของโครงการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชมและยังมีถนนตัดผ่าน
ด้านหน้าโครงการด้วย ซึ่งมีผลท าให้มีเสียงรบกวนในภายภาคหน้าควรจะมีการออกแบบเพ่ือแก้ปัญหา
เหล่านี้ 

3.2.1 สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 

3.2.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงทางตอนใต้ บริเวณ
อ าเภอละหานทราย อ าเภอบ้านกรวด มีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับกัมพูชา พ้ืนที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อยๆเป็นที่ราบ
ขั้นบรรไดช่องเขาและภูมิประเทศท่ีเกิดจากภูเขาไป ลักษณะภูมิประเทศที่ส าคัญแบ่งได้ 3 ลักษณะคือ 

โดยภายในโครงการจะเป็นพ้ืนที่สูงและภูเขาทางตอนใต้ เป็นทีลอนลึก ภูเขา
และช่องเขาบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก มีความสูงตั้งแต่ 200 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
ครอบคลุมพ้ืนที ่ร้อยละ 25 ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ บริเวณทิศตะวันตกของอ าเภอ หนองหงส์ หนองกี่ 
ตอนใต้ของอ าเภอนางรอง ปะค า ละหานทราย และบ้านกรวด 
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3.2.1.2 สภาพดินในโครงการ แผนที่ของกลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกลุ่ม
ชุดดินที่พบในพ้ืนที่ (ดังภาพท่ี 3.5) กลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ คือ กลุ่มชุดดินที่ 15  มี
เนื้อท่ีประมาณ 1,170,145 ไร่ หรือ 18.13 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด   

กลุ่มชุดดินที่ 15  มีความเหมาะสมในการท านามากกว่าการปลูกพืชไร่ ไม้ผล
และพืชผัก ซึ่งเกษตรกรก็ได้ใช้ประโยชน์ในการท านาอยู่แล้วในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตามกลุ่มชุดดินนี้ยัง
สามารถปลูกพืชไร่ และพืชผักต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีน้ าชลประทานและเกษตรกรได้
ปฏิบัติกันอยู่แล้วในบางพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 3.6 กลุ่มชุดดินที่15 
 

3.2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝนจะเริ่ม

ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนและสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่ม
ประมาณกลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุดในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไป
สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 

         สรุปช่วงระยะเวลาของฤดูในแต่ละปีนั้นมีความมากน้อยต่างกันดังนั้นการ
ออกแบบจึงค านึงถึงสภาพอากาศที่มีช่วงเวลายาวที่สุดของปีเป็นหลักคือช่วงฤดูฝนได้แก่ 

        ความเร็วลมสูงสุดในฤดูร้อนซึ่งมีผลต่อการออกแบบงานโครงสร้างเนื่องจาก
ต้องออกแบบให้รับแรงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ในอนาคต 

        อณหภูมิเฉลี่ยซึ่งมีผลต่อการเลือกใช้พืชพรรณที่เหมาะกับสภาพอากาศที่สามารถ
อยู่ในอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยซึ่งมีผลต่อการออกแบบพืชพรรณ เนื่องจากการเลือกใช้พืช
พรรณต้องให้เหมาะสมกับสภาพความแห้งแล้งสุดในช่วงเดือนมีนาคมโดยมีความชื้นสัมพันธ์ต่ าสุดถึง 
40.68 % จึงมีผลต่อการเลือกใช้พืชพรรณที่ทนแล้งได้ และวางแผนการให้น้ าแก่ต้นไม้ 
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ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยซึ่งมีผลต่อการออกแบบพื้นที่และพืชพรรณ เนื่องจากการ
ออกแบบพ้ืนที่ต้องออกแบบวางระบบเพ่ือรองรับปริมาณน้ าฝนภายในโครงการและการเลือกใช้พืชพรรณ
ต้องให้เหมาะกับสภาพอากาศในพ้ืนที่นี้ เนื่องจากต้องเลือกพรรณไม้ที่สามารถอยู่กับสภาพอากาศของพ้ืนที่นี้ได้ 
 

แผนภูมิที่ 3.1 ความเร็วลมเฉลี่ยตามฤดูกาล พ.ศ.2555 - 2559 
 ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
  

 
แผนภูมิที่ 3.2 อุณหภูมิเฉลี่ยตามฤดูกาล พ.ศ.2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา  
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แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตามฤดูกาล พ.ศ.2555 - พ.ศ.2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา  
 

 
แผนภูมิที่ 3.4 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตามฤดูกาล พ.ศ.2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา  
  
 
 
 

80.6

75.6

73.2

68

70

72

74

76

78

80

82

ฤดฝูน พ.ค.-ต.ค. ฤดหูนาว ต.ค.-ก.พ. ฤดรู้อน ก.พ.-พ.ค.

ความชืน้สมัพทัธ์ เปอร์เซ็น

ความชืน้สมัพทัธ์ เปอร์เซ็น

185.5

46.6

73.2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ฤดฝูน พ.ค.-ต.ค. ฤดหูนาว ต.ค.-ก.พ. ฤดรู้อน ก.พ.-พ.ค.

ปริมาณน า้ฝน มิลลเิมตร

ปริมาณน า้ฝน มิลลเิมตร



52 
 

3.2.1.4 ลมประจ าฤดู และความเร็วลม (ดังแผนภูมิที่ 3.1) 
                             1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ซึ่ง
จะพัดพาความแห้งแล้ง และความหนาวเย็นมาสู่พื้นที่โครงการ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มกราคม 
                                   2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดพาความชุ่ม ชื้น และท า
ให้ฝนตกเนื่องจากเป็นลมที่พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 

                                 3) ลมใต้ (ลมประจ าถิ่น) เป็นลมที่พัดพาความร้อนมาจากทางทิศใต้
ตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3.5 ความเร็วลมเฉลี่ยปี พ.ศ.2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
 
   3.2.1.5 อุณหภูมิเฉลี่ย พ.ศ.2555 - 2559 
             อุณหภูมิเฉลี่ยจากเดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 27.44 องศาเซลเซียส 
             อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 29.99 องศาเซลเซียส 
   อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนมกราคม เฉลี่ย 23.88 องศาเซลเซียส 

แผนภูมิที่ 3.6 อุณหภูมิเฉลี่ยปี พ.ศ. 2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
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  3.2.1.6 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย พ.ศ.2555 - 2559 
   ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยจากเดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 75.55 % 
   ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนตุลาคม คือ 96.47 %  
   ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดในเดือนมีนาคม คือ 40.68 % 

 

แผนภูมิที่ 3.7 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยปี พ.ศ. 2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
 
  3.2.1.7 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย พ.ศ.2555 - 2559 
   ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 106.77 มิลลิเมตร 
   ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายน คือ 267.10 มิลลิเมตร 

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนธันวาคม คือ 2.73 มิลลิเมตร 
 

 

 

 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.8 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปี พ.ศ.2555 - 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2560)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สงูสดุ

ต ่าสดุ

เฉลีย่

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

ปริมาณน้ าฝน/…



54 
 

 

 
เรื่อง : โครงการออกและแบบวางผังสถานรักษาแพทย์ทางเลือกและที่พักส าหรับผู้ป่วย 
แสดง : พ้ืนที่รับแดด ภาพที่ 3.7 

 
 

สัญลักษณ์ :             พ้ืนที่รับแดด 
             

ที่มา : - Nonscale 
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3.3  ระบบสาธารณูปโภค 
 3.3.1 ไฟฟ้า ในพ้ืนที่โครงการมีระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีเสาไฟฟ้าผ่าน
หน้าโครงการ ภายในโครงการยังไม่มีการเชื่อต่อไฟฟ้า 
 3.3.2 ระบบประปา ในพ้ืนที่โครงการเดิมมีตาน้ าอยู่ในบริเวณโครงการท าให้มีการใช้น้ า
บาดาลแต่หลังจากการทิ้งร้างของพ้ืนที่และการประปาเข้าถึงพ้ืนที่ท าให้มีท่อส่งน้ าประปาผ่านหน้า
โครงการ 
 3.3.3 การระบายน้ า ภายในโครงการไม่มีการการจัดการเรื่องการระบายน้ าแต่ใช้วิธีการ
ระบายน้ าแบบธรรมชาติคือการระบายน้ าแบบซึมลงผิวดิน และได้ท าทางระบายน้ าตามธรรมชาติไว้ 
 

3.4  มุมมองและทัศนียภาพของโครงการ 
3.4.1 ทัศนียภาพจากภายนอกสู่ภายนอกโครงการ (ดังภาพที่ 3.9) 

3.4.1.1 มุมมองทัศนียภาพด้านทิศเหนือ ลักษณะแบบ Open View เป็นมุมมองที่มอง
จากบริเวณทิศเหนือของโครงการออกสู่ทุ่งนา  

 

เรื่อง : โครงการออกแบบและวางผังสานรักษาแพทย์ทางเลือกและที่พักส าหรับผู้ป่วย 
แสดง : ระบบสาธารณูปโภค 
สัญลักษณ์ :   แนวเสาฟ้าหน้าโครงการ  
                                   แนวท่อประปาหน้าโครงการ  

ภาพที่ 3.8 
 

ที่มา : - Nonscale 
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  จากภาพจะเห็นได้ว่าด้านหลังของโครงการเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่สบายตาควรใช้
เป็นมุมมองของกิจกรรมสงบเช่น การปฏิบัติธรรม  
  3.4.1.2 มุมมองด้านทิศตะวันออก ลักษณะแบบ Open View เป็นมุมมองจาก
บริเวณทิศตะวันออกของโครงการสู่ด้านข้างของวัดบ้านโคกย่าง 
  จากภาพจะเห็นได้ว่าเป็ทางที่สามาถเชื่อมกับพื้นที่ของวัดบ้านโคกย่างได้จึงควรมีการ
ออกแบบทางเชื่อมไปถึงวัดบ้านโคกย่าง 
  3.4.1.3 มุมมองด้านทิศใต้ ลักษณะแบบ Open View เป็นมุมมองจากบริเวณถนน
ด้านหน้าโครงการเข้าสู่โครงการ 
  จากภาพเป็นถนนของชุมชนบ้านโคกย่างที่ตัดผ่านด้านหน้าโครงการโดยจะมีปัญหา
จากเสียงรบกวรควรออกแบบให้มีการใช้ต้นไม้เพ่ือกรองเสียงและฝุ่น 
  3.4.1.4 มุมมองด้านทิศตะวันตก ลักษณะแบบ Window View เป็นมุมมองจาก
บริเวณทิศตะวันตกของโครงการสู่ชุมชนบ้านโคกย่าง 
  จากภาพเป็นบ้านของเพ่ือนบ้านในชุมชนบ้านโคกย่างที่ติดอยู่กับพ้ืนที่ด้านทิศ
ตะวันตกของโครงการควรมีการออกแบบให้มีการปิดก้ันของพื้นที่ 

3.4.2 ทัศนียภาพจากภายในสู่ภายนอกโครงการ (ดังภาพที่ 3.10) 
         3.4.2.1 มุมมองทัศนียภาพด้านทิศเหนือ ลักษณะแบบ Open View เป็นมุมมองที่มอง
จากด้านหลังของวัดบ้านโคกย่างเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ  
  จากภาพจะเป็นพ้ืนที่เปล่าด้านท้ายของของการ ไม่มีส่วนติดต่อกับชุมชนเหมาะแก่
การออกแบบให้มีกิจกรรมสงบเกิดข้ึน 

3.4.2.2 มุมมองด้านทิศตะวันออก ลักษณะแบบ Open View เป็นมุมมองจากบริเวณ
ด้านข้างวัดบ้านโคกย่างเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 
  จากภาพจะเป็นพ้ืนที่ด้านข้างของโครงการที่มีส่วนติดกับถนนทางเข้าควรจัดเป็น
ส่วนโชว์และบริการ 

3.4.2.3 มุมมองด้านทิศใต้ ลักษณะแบบ Open View เป็นมุมมองจากบริเวณถนน
ด้านหน้าโครงการเข้าสู่โครงการ 
  จากภาพจะเป็นส่วนด้านหน้าของโครงการเป็นส่วนที่ติดกับถนนสัญจรที่ผ่านหน้า
โครงการควรมีการออกแบบให้เป็นส่วนทางเข้าและส่วนโชว์ของโครงการ 

3.4.2.4 มุมมองด้านทิศตะวันตก ลักษณะแบบ Open View เป็นมุมมองจากบริเวณ
ชุมชนบ้านโคกย่างเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 
  จากภาพจะเป็นได้ว่าพ้ืนที่ที่ติดกับโครงการเป็นบ้านของเพ่ือนบ้านท าให้มีการ
รบกวนทางเสียงและอ่ืนๆ ในการออกแบบควรจัดให้เป็นส่วนอาคารและมีการใช้ต้นไม้มาปิดบังพ้ืนที่ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบและวางผังสถานรักษาแพทย์ทางเลือกและที่พักส าหรับผู้ป่วย 
แสดง : ภาพมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน                                                    ภาพที่ 3.9 
สัญลักษณ์ :                    ทิศทางมุมมองภายนอกสู่ภายใน 
 
  

ที่มา : - Nonscale 
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เรื่อง : โครงการออกแบบและวางผังสถานรักษาแพทย์ทางเลือกและที่พักส าหรับผู้ป่วย 

แสดง : ภาพมุมมองจากภายนายสู่ภายนอก                                                  ภาพที่ 3.10 
สัญลักษณ์ :                    ทิศทางมุมมองภายในสู่ภายนอก 
 
 
 

ที่มา : - Nonscale 

1 

4 

3
3 

2 

3 

1 2 

3
3 

4 



59 
 

3.5  ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 เจ้าของโครงการคืออาจารย์วิเศษ ชาญประโคน ซึ่งได้ศึกษาการรักษาโรคด้วยแพทย์ทางเลือก
และการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคจึงมีความต้องการจะเปิดสถานรักษาแพทย์ทางเลือกและการ
วิปัสสนากรรมฐาน จึงมีความต้องการอาคารและพ้ืนที่ใช้สอบในการกิจกรรมต่างๆ 
 3.5.1 อาคารส าหรับให้ผู้รักษาท าการวิปัสสนากรรมฐาน การบรรยายธรรม การเดินจงกลม
เป็นต้น โดยอาคารดังกล่าวจะต้องสามารถจุผู้เข้ารับการรักษาได้อย่างพอเพียงและเกิดความสงบ 
 3.5.2 อาคารส าหรับรักษาโดยการตอกเส้น โดยจะเป็นอาคารขนาดเล็กแค่พอให้ผู้รักษา 
ผู้ป่วย ผู้ช่วย และเป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์เล็กน้อยเท่านั้น เพราะต้องการความเป็นส่วนตัวในการรักษา  
 3.5.3 อาคารพักผ่อนส าหรับอาจารย์วิเศษ ชาญประโคน ต้องการพ้ืนที่ที่มีความเป็นส่วนตัว
สูงและสะดวกต่อการใช้สมุนไพรในการปรุงยา 
 3.5.4 อาคารเอนกประสงค์ส าหรับผู้ที่เข้ามารับการรักษาโดยจะเป็นอาคารขนาดใหญ่โปร่งมี
แถบห้องพักส าหรับผู้ป่วย พ้ืนที่โรงอาหาร ห้องน้ า และสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ป่วยที่เข้ามารับ
การรักษาในสถานแพทย์ทางเลือกแห่งนี้  
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3.6  การแบ่งโซนตามลักษณะพื้นที่โครงการ                                                        
                                           

 
เรื่อง : โครงการออกแบบและวางผังสถานรักษาแพทย์ทางเลือกและที่พักส าหรับผู้ป่วย 
แสดง : การแบ่งโซนตามลักษณะพ้ืนที่โครง                                                  ภาพที่ 3.11 
สัญลักษณ ์:                         
                                           
 พ้ืนที่ Zone B 
 
  

ที่มา : - Nonscale 
 

 
 
 

 

พ้ืนที่ชุมชน 
พ้ืนที่วัดบ้านโคกย่าง 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 

พ้ืนที่ชุมชน 

พ้ืนที่ Zone A 

พ้ืนที่ Zone C 
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พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนที่ด้านทิศใต้ของโครงการเป็นพ้ืนที่รับแดดทั้งวันมีการระบายน้ าแบบ
ผิวดินภายในพ้ืนที่มีพรรณไม้เดิมขึ้นอยู่จ านวนนึง มีพ้ืนที่ด้านหน้าติดกับถนนบ้านโคกย่างโดยเป็นถนน
เส้นเดียวที่ตัดผ่านโครงการ จึงมีผลกระทบจากเสียงและฝุ่นระออง พ้ืนที่มีมุมมองแบบ Window View 

เนื่องจากพ้ืนที่มีส่วนที่ติดกับถนนบ้านโคกย่างจึงควรมีการออกแบบให้เป็นส่วนโชว์และส่วน
บริการเช่น ทางเข้า ลานจอดรถ และแผนกต้อนรับ ควรมีการแก้ปัญหาเรื่องการระบายน้ าและเลือกใช้
พรรณไม้ให้เหมาะสมกับปริมาณแดด 

พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกของโครงการพ้ืนที่ส่วนนี้รับแดดแค่ครึ่งวันในช่วง
บ่าย มีการระบายน้ าแบบผิวดิน มีพ้ืนที่ค้างเคียงติดกับวัดบ้านโคกย่างส่วนที่เป็นกุฏิและลานจอดรถ 
พ้ืนที่มีมุมมองแบบ Window View เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมส่วนที่ติดกับด้านหลังกุฏิและลานจอดรถ
ของวัดบ้านโคกย่างควนมีการออกแบบให้เป็นส่วนบริการและออกแบบให้มีการปิดกั้นสายตาจากทาง
วัดและเลือกใช้พรรณไม้ที่สามารถเติบโตได้ดีในสภาพแดดครึ่งวัน 

พ้ืนที่ Zone C เป็นพ้ืนที่ด้านทิศเหนือของโครงการเป็นพ้ืนที่รับแดดทั้งวันมีการระบายน้ า
แบบผิวดินมีพ้ืนที่รอบข้างติดกับพ้ืนที่เกษตรกรรมเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ติดกับสิ่งก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนจึงมีการออกบบให้ป็นส่วนที่มีกิจกรรมที่ใช้ความสงบเช่น การวิปัสสนากรรมฐาน นั่งสามธิ 
รวมถึงการเป็นทีพักส่วนตัวของอาจารย์วิเศษ ชายประโคน ควรมีการแก้ปัญหาเรื่องการระบายน้ าและ
ไม้ยืนต้นให้ร่มเงา 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปลักษณะพื้นที่ปัญหาและแนวทางการออกแบบ 

Zone    ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหาภายในพ้ืนที่ การออกแบบแก้ไขปัญหา 

 A เป็นพื้นที่ด้านทิศใต้ของโครงการ
เป็นพ้ืนที่รับแดดทั้งวันมีการ
ระบายน้ าแบบผิวดินภายใน
พ้ื น ที่ มี พ ร ร ณ ไม้ เ ดิ ม ขึ้ น อยู่
จ านวนนึง มีพ้ืนที่ด้านหน้าติด
กับถนนบ้านโคกย่างโดยเป็น
ถนนเส้นเดียวที่ตัดผ่านโครงการ 
จึงมีผลกระทบจากเสียงและฝุ่น
ระออง  พ้ืนที่ มี มุ มมองแบบ 

Window View 

 

พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่โล่งรับแดด
ทั้งวันไม่มีช่องทางการ
ระบายน้ าที่เหมาะสมและ
มีพ้ืนที่ติดกับถนนสัญจร
ท าให้เกิดมลพิษทางเสียง
และฝุ่นควัน 

เนื่องจากพ้ืนที่มีส่วนที่ติด
กับถนนบ้านโคกย่างจึงควร
มีการออกแบบให้เป็นส่วน
โชว์และส่วนบริการเช่น 
ทางเข้า ลานจอดรถ และ
แผนกต้อนรับ ควรมีการ
แก้ปัญหาเรื่องการระบาย
น้ าและเลือกใช้พรรณไม้ให้
เหมาะสมกับปริมาณแดด 

 

 B เป็นพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของ
โครงการพื้นที่ส่วนนี้รับแดดแค่
ครึ่งวันในช่วงบ่าย มีการระบาย
น้ าแบบผิวดิน มีพ้ืนที่ค้างเคียง
ติดกับวัดบ้านโคกย่างส่วนที่เป็น
กุฏิและลานจอดรถ พ้ืนที่มี
มุมมองแบบ Window View 

พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่โล่งรับแดด
ทั้งวันไม่มีช่องทางการ
ระบายน้ าที่เหมาะสมและ 

มีพ้ืนที่ติดกับกุฏิวัดท าให้
อาจมีภาพที่ไม่พึงประสงค์
ต่อผู้ใช้และพระในวัด 

เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวม
ส่วนที่ติดกับด้านหลังกุฏิ
และลานจอดรถของวัดบ้าน
โคกย่างควนมีการออกแบบ
ให้เป็นส่วนบริการและ
ออกแบบให้มีการปิดกั้น
สายตาจากทางวัดและ
เลือกใช้พรรณไม้ที่สามารถ
เติบโตได้ดีในสภาพแดดครึ่ง
วัน 

 

 C เป็นพื้นที่ด้านทิศเหนือของ
โครงการเป็นพื้นที่รับแดดทั้งวัน
มีการระบายน้ าแบบผิวดินมี
พ้ืนที่รอบข้างติดกับพ้ืนที่
เกษตรกรรม พื้นท่ีมีมุมมองแบบ 
Open View 

พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่โล่งรับแดด
ทั้งวันไม่มีช่องทางการ
ระบายน้ าที่เหมาะสม 

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ติด
กับสิ่งก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนจึงมีการออกบบ
ให้ป็นส่วนที่มีกิจกรรมที่ใช้
ความสงบเช่น การวิปัสสนา
กรรมฐาน นั่งสามธิ และพัก
ส่วนตัวของ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบและวางผังสถานรักษาแพทย์ทางเลือกและที่พักส าหรับผู้ป่วย 
แสดง : Bubble Diagram                                                                     ภาพที่ 3.12 
สัญญาลักษณ์ : 

   จุดปิดกั้นสายตาด้วยไม้พุ่ม           Zone ส่วนตัว 

    ทางสัญจรรอง                          Zone กึ่งสาธารณะ 

   ทางสัญจรหลัก                           Zone บริการ 

   ความสัมพันธ์ของกิจกรรม 
 

ที่มา : - Nonscale 
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เรื่อง : โครงการออกแบบและวางผังสถานรักษาแพทย์ทางเลือกและที่พักส าหรับผู้ป่วย 
แสดง :  Site Relation ภาพที่ 3.13 

สัญลักษณ์ :   ความสัมพันธ์ของกิจกรรม 

                จุดปิดกั้นสายตาด้วยไม้พุ่ม 

ที่มา : - Nonscale 

 
กะบะต้นไม้และประติมากรรม 



 
 

บทท่ี 4 

ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 

4.1  ผลงานการออกแบบ 

ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction)  
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.5 แนวคิดหลัก (Main Concept Design)  
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ภาพที่ 4.6 ผังแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.7 Detail Plan (Zone A) 
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ภาพที่ 4.8 Perspective Zone A 
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ภาพที่ 4.9 Detail Plan (Zone B) 
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ภาพที่ 4.10 Perspective (Zone B) 
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ภาพที่ 4.11  Detail Plan (Zone C) 
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ภาพที่ 4.12 Perspective (Zone C) 
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ภาพที่ 4.13 Detail Plan (Zone D) 
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ภาพที่ 4.14 Perspective (Zone D) 
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ภาพที่ 4.15 Perspective รวม 
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ภาพที่ 4.16 Perspective รวม (เวลำกลำงคืน)



 
 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 
 โครงการออกแบบและวางผังภูมิทัศน์สถานรักษาแพทย์ทางเลือกและที่พักส าหรับผู้ป่วยตั้งอยู่
ที่หมู่ที่  ต าบลบ้านโคกย่าง อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บนพ้ืนที่โครงการขนาด 3 ไร่ หรือ 
4,800 ตารางเมตร เจ้าของคืออาจารย์วิเศษ ชาญประโคน ลักษณะพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่รกร้าง 
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ มีพ้ืนที่ติดต่อกับวัดบ้านโคกย่าง และพ้ืนที่นี้อยู่ใกล้แหล่งสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญ อาทิ เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ า เป็นต้น จึงเกิดความสนใจที่จะพัฒนาพ้ืนที่นี้
ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการโดยมีแนวคิดที่จะสร้างสถานรักษาแพทย์
ทางเลือก เพ่ือรักษาโรคด้วยการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรค อาทิ การตอกเส้น การรักษาด้วยการ
นวดประคบ จึงเกิดเป็นโครงการออกแบบและวางผังสถานรักษาแพทย์ทางเลือกและที่พักส าหรับ
ผู้ป่วย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 เนื่องจากทางโครงการออกแบบและวางผังสถานรักษาแพทย์ทางเลือก ต้องการออกแบบและ
วางผังพ้ืนที่โครงการให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่โครงการ จึงเกิดแนวคิดหลัก คือ ธรรมดา ซึ่งค าว่า 
ธรรมดาในภาษาเขมรแปลว่า ปกติตามธรรมชาติ เนื่องจากโครงการนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในอดีต
ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรทราวดีเป็นอย่างมากประกอบกับศิลปะสถาปัตยกรรมที่มีความความ
สวยงามท าให้ต้องการใช้ศิลปะและหลักสถาปัตยกรรมแบบขอมในยุคนั้นมาใช้ในการออกแบบก็คือ
ปราสาทเขาพนมรุ้งซึ่งออกแบบในลักษณะเป็นแนวเส้นตรงและเน้นความส าคัญเข้าหาจุดศูนย์กลาง  

ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของโครงการออก จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถแบ่งพ้ืนที่ได้ 3 โซน 
โดยใช้งบประมารทั้งสิ้น 7,238,756.00 บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) 

5.1.1 พ้ืนที่ Zone A เป็นพื้นที่ด้านทิศใต้ของโครงการเป็นพ้ืนที่รับแดดทั้งวันมีการระบายน้ า
แบบผิวดินภายในพ้ืนที่มีพรรณไม้เดิมข้ึนอยู่จ านวนนึง มีพ้ืนที่ด้านหน้าติดกับถนนบ้านโคกย่างโดยเป็น
ถนนเส้นเดียวที่ตัดผ่านโครงการ จึงมีผลกระทบจากเสียงและฝุ่นละออง พ้ืนที่มีมุมมองแบบ Window View 

เนื่องจากพ้ืนที่มีส่วนที่ติดกับถนนบ้านโคกย่างจึงมีการออกแบบให้เป็นส่วนโชว์และส่วนบริการเช่น 
ทางเข้า ลานจอดรถ และแผนกต้อนรับ ควรมีการแก้ปัญหาเรื่องการระบายน้ าและเลือกใช้พรรณไม้ให้
เหมาะสมกับปริมาณแดด 

5.1.2 พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกของโครงการพ้ืนที่ส่วนนี้รับแดดแค่ครึ่งวัน
ในช่วงบ่าย มีการระบายน้ าแบบผิวดิน มีพ้ืนที่ค้างเคียงติดกับวัดบ้านโคกย่างส่วนที่เป็นกุฏิและลาน
จอดรถ พ้ืนที่มีมุมมองแบบ Window View เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมส่วนที่ติดกับด้านหลังกุฏิและลาน
จอดรถของวัดบ้านโคกย่างจึงมีการออกแบบให้เป็นส่วนบริการ เช่น ส่วนต้อนรับ อาคารเอนกประสงค์ 
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และที่พักส าหรับผู้ใช้โครงการ และออกแบบให้มีการปิดกั้นสายตาจากทางวัดและเลือกใช้พรรณไม้ที่
สามารถเติบโตได้ดีในสภาพแดดครึ่งวัน 

5.1.3 พ้ืนที่ Zone C เป็นพื้นที่ด้านทิศเหนือของโครงการเป็นพื้นที่รับแดดทั้งวันมีการระบาย
น้ าแบบผิวดินมีพ้ืนที่รอบข้างติดกับพ้ืนที่เกษตรกรรมเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ติดกับสิ่งก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนจึงมีการออกแบบให้ป็นส่วนที่มีกิจกรรมที่ใช้ความสงบเช่น การวิปัสสนากรรมฐาน นั่งสามธิ 
รวมถึงการเป็นทีพักส่วนตัวของอาจารย์วิเศษ ชาญประโคน ควรมีการแก้ปัญหาเรื่องการระบายน้ า
และไม้ยืนต้นให้ร่มเงา 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ในขั้นตอนการก่อสร้างควรมีการวางแผน และจัดล าดับขั้นตอน เพ่ือไม่ให้เกิดงานทับ
ซ้อนและลดความเสียหายในการก่อสร้าง 
 5.2.2 เมื่อโครงการสร้างจริงควรมีการเลือกใช้สถาปนิกที่มีความรู้ทางเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
ไทยยุคทวารวดีเพ่ือรูปลักษณ์อาคารที่เข้ากับแนวคิดหลักในการออกแบบ และตรงตามความต้องการ
ของเจ้าของโครงการ 
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4.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน ์
ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

งานประมาณราคาภูมิทัศน์ดาดแข็ง  

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสด ุ(บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสดุและ 

ค่าแรงงาน (บาท) หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 งานพื้นคอนกรีตแสตมป์ลายอิฐสีน้้าตา 

  งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัด 450.00 ตร.ม. - - 25.00 11,250.00 11,250.00 

  ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. 22.50 ลบ.ม. 360.00 8,100.00 91.00 20,475.00 28,575.00 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 450.00 ตร.ม. 31.00 13,950.00 5.00 2,250.00 16,200.00 

  ไม้แบบ 39.00 ตร.ม. 180.00 7,020.00 133.00 5,187.00 12,207.00 

  ตะปู 7.80 กก. 30.00 234.00 - - 234.00 

  คอนกรีตพิมพ์ลายอิฐน้ าตาล หนา 0.20 ม. 450.00 ตร.ม. 550.00 247,500.00 99.00 44,550.00 292,050.00 

รวม 360,516.00 

2 งานพื้นคอนกรีตสแตมป์ลายอิฐสีเทา   

  งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัด 140.00 ตร.ม. - - 25.00 3,500.00 3,500.00 

  ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. 7.00 ลบ.ม. 360.00 2,520.00 91.00 637.00 3,157.00 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 140.00 ตร.ม. 31.00 4,340.00 5.00 700.00 5,040.00 

  ไม้แบบ 24.26 ตร.ม. 180.00 4,366.80 133.00 3,226.58 7,593.38 

  ตะปู 4.85 กก. 30.00 145.56 - - 145.56 

  คอนกรีตพิมพ์ลายอิฐสีเทา หนา 0.20 ม. 140.00 ตร.ม. 550.00 7,700.00 99.00 13,860.00 21,560.00 

รวม 40,995.94 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 
งานประมาณราคาภูมทิัศน์ดาดแขง็  

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสด ุ(บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสดุและ 

ค่าแรงงาน (บาท) หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

3 งานพื้นคอนกรีตสแตมป์ลายศิลาแลง   

  งานปรับทรายพร้อมบดอัด  619.00 ตร.ม. - - 25.00 15,475.00 15,475.00 

  ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. 30.95 ลบ.ม. 360.00 11,142.00 91.00 2,730.00 13,872.00 

  เหล็กเสริมตะแกรงขนาด 9 มม. @0.20 ม. 619.00 ตร.ม. 31.00 19,189.00 5.00 3,095.00 22,284.00 

  ไม้แบบ 33.00 ตร.ม. 180.00 5,940.00 133.00 4,389.00 10,329.00 

  ตะปู 6.60 กก. 30.00 198.00 - - 198.00 

  คอนกรีตพิมพ์ลายศิลาแลง หนา 0.20 ม. 619.00 ตร.ม. 550.00 340,450.00 99.00 61,281.00 62,158.00 
                             รวม             62,158.00 

4 งานพื้น Rubber tile  

  งานปรับทรายพร้อมบดอัด  386.00 ตร.ม. - - 25.00 9,650.00 9,650.00 

  ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. 19.30 ลบ.ม. 360.00 6,948.00 91.00 1,756.00 8,704.00 

  คอนกรีตหนา 0.20 ม. 77.20 ลบ.ม. 1,600.00 123,520.00 398.00 30,725.00 154,245.00 

  เหล็กเสริมตะแกรงขนาด 9 มม. @0.20 ม. 386.00 ตร.ม. 31.00 11,966.00 5.00 1,930.00 13,896.00 

  ไม้แบบ 54.56 ตร.ม. 180.00 9,820.00 133.00 7,256.00 17,076.00 

  ตะปู 10.91 กก. 30.00 327.00 - - 327.00 

  พื้น Rubber tile 20 มม. 386.00 ตร.ม. 590.00 227,740.00 239.00 92,254.00 319,994.00 

                       รวม             523,892.00 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 
งานประมาณราคาภูมทิัศน์ดาดแขง็  

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสด ุ(บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสดุและ 

ค่าแรงงาน (บาท) หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

5 งานคันหินส้าเร็จรูป ขนาด 15x100x30 ซม. 251.00 ท่อน 175.00 43,925.00 50.00 8,750.00 52,675.00 

  ทรายหยาบรองพื้น 0.05 ม. 25.40 ตร.ม. 360.00 9,144.00 91.00 2,311.00 11,455.00 

  คอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม. 1.27 ลบ.ม. 1,600.00 2,032.00 398.00 505.00 2,537.00 
                รวม                             66,667.00 

6 งานกระบะปลูกต้นไม้ 1  

  คอนกรีตก่อสร้าง 10.00 ลบ.ม. 1,635.00 16,350.00 380.00 3,800.00 20,150.00 

  เหล็ก RB6  88.49 กก. 50.00 4,424.00 3.00 265.00 4,689.00 

  ไม้แบบ 50.14 ตรม. 180.00 9,025.00 133.00 6,668.00 15,693.00 

  ตะปู 10.00 กก. 30.00 300.00 - - 300.00 

  ลวดผูกเหล็ก 2.60 กก. 30.00 78.00 - - 78.00 

  บัวส าเร็จรูป 68.03 ม. 80.00 5,444.80 140.00 9,524.00 14,968.80 
  รวม             55,878.80 

7 งานกระบะปลูกต้นไม้ 2    

  คอนกรีตก่อสร้าง 0.40 ลบ.ม. 1,635.00 654.00 380.00 152.00 806.00 

  เหล็ก RB6 14.08 กก. 50.00 704.00 3.00 42.00 746.00 

  ไม้แบบ 8.00 ตรม. 180.00 1,440.00 133.00 1,064.00 2,504.00 

  ตะปู 1.60 กก. 30.00 48.00 - - 48.00 

  ลวดผูกเหล็ก 0.42 กก. 30.00 12.00 - - 12.00 
  รวม             4,116.00 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 
งานประมาณราคาภูมทิัศน์ดาดแขง็  

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสด ุ(บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสดุและ 

ค่าแรงงาน (บาท) หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

8 งานกระบะปลูกต้นไม ้3  

  คอนกรีตก่อสร้าง 2.46 ลบ.ม. 1,635.00 4,022.00 380.00 934.00 4,956.00 

  เหล็ก RB6 28.86 กก. 50.00 1,443.00 3.00 86.00 1,529.00 

  ไม้แบบ 16.60 ตร.ม. 180.00 2,988.00 133.00 2,207.00 5,195.00 

  ตะปู 3.32 กก. 30.00 99.60 - - 99.60 

  ลวดผูกเหล็ก 0.86 กก. 30.00 25.80 - - 25.80 
  รวม             11,805.40 

9 งานกระบะปลูกต้นไม้ 4               

  คอนกรีตก่อสร้าง 3.04 ลบ.ม. 1,635.00 4,970.00 380.00 1,155.20 6,125.00 

  เหล็ก RB6 31.01 กก. 50.00 1,550.00 3.00 93.03 1,643.00 

  ไม้แบบ 17.60 ตร.ม. 180.00 3,168.00 133.00 2,340.80 5,508.80 

  ตะปู 3.52 กก. 30.00 105.60 - - 105.60 

  ลวดผูกเหล็ก 31.01 กก. 30.00 930.30 - - 930.30 
  รวม             14,312.70 

10 งานฐานประตมิากรรม               

  คอนกรีตก่อสร้าง 19.80 ลบ.ม. 1,635.00 32,373.00 380.00 7,524.00 39,897.00 

  เหล็ก RB6 208.43 กก. 50.00 10,421.50 3.00 625.29 625.29 

 
 

84 



ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
งานประมาณราคาภูมทิัศน์ดาดแขง็  

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสด ุ(บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสดุและ 

ค่าแรงงาน (บาท) หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

  ไม้แบบ 10.42 ตร.ม. 180.00 1,875.60 133.00 1386.06 3,261.66 

  ตะปู 20.84 กก. 30.00 625.29 - - 625.29 

  ลวดผูกเหล็ก 6.23 กก. 30.00 186.90 - - 186.90 

  บัวส าเร็จรูป 87.71 ม. 80.00 7,016.80 140.00 12,279.00 19,295.00 
  รวม             63,891.14 

11 งานเสาทางเขา้  

  คอนกรีตก่อสร้าง 0.12 ลบ.ม. 1,635.00 1,962.00 380.00 45.60 2,007.60 

  เหล็ก DB12  2.40 กก. 50.00 120.00 3.00 7.20 127.20 

  เหล็ก RB9 18.40 กก. 50.00 920.00 3.00 55.20 975.20 

  ไม้แบบ 8.80 ตร.ม. 180.00 1,584.00 133.00 1,170.00 2,754.00 

  ตะปู 1.76 กก. 30.00 52.80 - - 52.80 

  ลวดผูกเหล็ก 0.62 กก. 30.00 18.60 - - 18.60 
  บัวหัวเสาส าเร็จรูป 60x90 ม. 2.00 ชิ้น 300.00 600.00 400.00 800.00 1,400.00 
  อิฐมอญ 8.80 ตร.ม. 460.00 4,048.00 144.00 1,267.20 5,315.00 
  รวม             12,650.40 

12 ม้าน่ังส้าเร็จรปู พร้อมติดตั้ง 9.00 ตัว 6,000.00 54,000.00 - - 54,000.00 
  รวม             54,000.00 

13 งานก่อก้าแพงอิฐมอญ               

  อิฐมอญ 50.00 ตร.ม. 460.00 23,000.00 130.00 6,500.00 29,500.00 
  รวม             29,500.00 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
งานประมาณราคาภูมทิัศน์ดาดแขง็  

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสด ุ(บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสดุและ 

ค่าแรงงาน (บาท) หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 
14 งานระบายน้้า    
  งานขุดพร้อมถมกลับ 40.31 ลบ.ม. - - 99.00 3,990.69 34,020.25 
  ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. 40.85 ลบ.ม. 360.00 14,706.00 91.00 3,717.35 30,686.04 
  บ่อพักส าเร็จรูป ขนาด 40x45x40 ซม. หนา 2 ซม.พร้อมฝาปิด รวมค่า 106.00 บ่อ 190.00 20,140.00 - - 20,140.00 
  ท่อใยหินขนาด 6 นิ้ว 272.00 ท่อน 33.00 8,976.00 - - 253,270.00 

รวม 338,116.29 
15 งานก๊อกสนาม  

  งานขุดพร้อมถมกลับ 10.96 ลบ.ม. - - 99.00 1,085.04 1,085.04 

  ถังเก็บน้ าแบบฝังดิน รุ่น S10UG ความจุ 1,000 ลิตร 4.00 ถัง 21,828.00 87,312.00 1,300.00 5,200.00 92,512.00 

  ปั๊มน้ า EP205QS 4.00 ตัว 2,450.00 9,800.00 1,500.00 6,000.00 15,800.00 

  ก๊อกน้ า SANWA 3/4 20.00 อัน 199.00 3,980.00 - - 3,980.00 

  ท่อ PE ขนาด 90 มม. 1,128.60 ม. 116.00 130,917.60 - - 130,917.00 

รวม 244,294.04 

16 งานไฟส่องสว่าง  

  ไฟทางเดินเสาสูง podestrianlight - 037 29.00 ต้น 14,500.00 420,500.00 1,000.00 29,000.00 604,500.00 

  ไฟทางเดินเสาต่ า annapolis - 21 25.00 ต้น 4,000.00 100,000.00 150.00 3,750.00 361,050.00 

  ไฟส่องต้นไม้ spj - mw1000 33.00 ดวง 1,760.00 58,080.00 90.00 2,970.00 118,400.00 

  ไฟกิ่งติดผนัง outdoor walllight 18.00 ดวง 900.00 16,200.00 99.00 1,782.00 24,975.00 

  อุปกรณ์สายไฟ - เหมา   118,956.00 - - 118,956.00 

รวม 1,227,881.00 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 
งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน โครงการออกแบบวางผังสถานรักษาแพทย์ทางเลือก 

ล าดับ รายการ 
รายละเอียดการปลูก 

จ านวน หน่วย 
ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสด ุ

และค่าแรงงาน (บาท) สูง (ม.) ศก.ล าตัน (นิ้ว) ระยะหา่ง หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

ไม้ยืนต้น 

1 ลีลาวด ี 3.00 4 - 11 ต้น 4,000.00 44,000.00 550.00 6,050.00 50,050.00 

2 ปีบ 3.00 4 - 15 ต้น 4,000.00 60,000.00 500.00 7,500.00 67,500.00 

3 กล้วยพัดลังกา 3.00   - 2 ต้น 1,200.00 2,400.00 150.00 300.00 2,700.00 

4 กัลปพฤกษ ์ 3.00 4 - 12 ต้น 1,600.00 19,200.00 800.00 9,600.00 28,800.00 

5 จามจุร ี 3.00 4 - 8 ต้น 4,000.00 32,000.00 1,000.00 8,000.00 40,000.00 

6 กระดังงาไทย 3.00 2 - 4 ต้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 แก้วเจา้จอม 3.00 2 - 9 ต้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม       189,050.00 

ไม้พุ่ม 

1 ไทรเกาหลี กระถาง 10 นิ้ว 2.00 - 0.30 885 ต้น 150.00 132,750.00 15.00 13,275.00 146,025.00 

2 จั๋ง ถุง 10 นิ้ว 1.00 - 0.30 820 ต้น 150.00 123,000.00 15.00 12,300.00 135,300.00 

3 ชาดัด ถุง 8 นิ้ว - - 0.30 1,193 ต้น 30.00 35,790.00 4.00 4,772.00 40,562.00 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 
งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน โครงการออกแบบวางผังสถานรักษาแพทย์ทางเลือก 

ล าดับ รายการ 
รายละเอียดการปลูก 

จ านวน หน่วย 
ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสด ุ

และค่าแรงงาน 
(บาท) สูง (ม.) ศก.ล าตัน (นิ้ว) ระยะหา่ง หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

          ไม้พุ่ม            

4 คริสติน่า ถุง 8 นิ้ว - - 0.30 1,053 ต้น 30.00 31,590.00 8.00 8,424.00 40,014.00 

5 คล้าหลังแดง ถุง 5 นิ้ว - - 0.30 1,015 ต้น 80.00 81,200.00 4.00 4,060.00 85,260.00 

6 พลูด่าง กถ. 6 นิ้ว - - 0.20 603 ต้น 20.00 12,060.00 2.00 1,206.00 13,266.00 

7 หมากเหลือง  2.00 - 0.30 50 ต้น 150.00 7,500.00 15.00 750.00 8,250.00 

8 เฟรินข้าหลวง กระถาง 6 นิ้ว - - 0.20 65 ต้น 25.00 1,625.00 2.00 130.00 1,755.00 

9 กล้วย ถุง 10 นิ้ว - - 0.30 132 ต้น 25.00 3,300.00 2.00 264.00 3,564.00 

10 พลับพลึงตีนเป็ด ถุง 5 นิ้ว - - 0.30 598 ต้น 8.00 4,784.00 4.00 2,392.00 7,176.00 

11 โกสน ถุง 6 นิ้ว - - 0.30 80 ต้น 60.00 4,800.00 3.00 240.00 5,040.00 

12 คล้าม้าลาย ถุง 5 นิ้ว - - 0.30 70 ต้น 17.00 1,190.00 3.00 210.00 1,400.00 

                  รวม                165,725.00 

 

 

 

 

88 



ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 
งานประมาณราคางานภมูิทัศน์ดาดอ่อน โครงการออกแบบวางผังสถานรักษาแพทย์ทางเลือก 

ล าดับ รายการ 
รายละเอียดการปลูก 

จ านวน หน่วย 
ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสด ุ

และค่าแรงงาน สูง (ม.) ศก.ล าตัน (นิ้ว) ระยะหา่ง หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

วัสดุปลูก 

1 ดินปลูก - - - 143 ลบ.ม. 450.00 64,350.00 100.00 14,300.00 78,650.00 

2 ค้ ายันไม้ยูคา 2 นิ้ว - - - 62 ชุด 300.00 18,600.00 100.00 6,200.00 24,800.00 

i      รวม               103,450.00 

หญ้า 

1 หญ้ามาเลเซีย - - - 1,506 ตร.ม. 17.00 25,602.00 1.50 2,259.00 27,879.50 

รวม 103,450.00 

รวม SoftScape 1,078,674.00 

รวม HardScape 4,634,629.91 

รวม 5,713,303.91 

 Factor F (1.2670) 1,525,452.14 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,238,756.05 

                                                                                                                   (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาท) 
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ประวัติผู้จัดท ำ                        
 

ชื่อ นายสิริภูมิ     ด่านเจริญกุล  
เกิด 5 เมษายน 2539 
 
การศึกษา  
 ปีการศึกษา 2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
    โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร  
 ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
           สถานที่ติดต่อ 73/195 แขวงคลองถนน เขตสายไหม  
  กรุงเทพมหานคร 10220 
 โทรศัพท์ : 08 6902 5924 
 E-mail : siripoom_ty@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ นายพงศกร     รัตนะ              
เกิด 27 กันยายน 2538    
 
การศึกษา  
 ปีการศึกษา 2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  

โรงเรียนวัดสารนาทธรรมาราม จังหวัดระยอง 
 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จังหวัดระยอง 
 ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
    โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จังหวัดระยอง  
 ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
           สถานที่ติดต่อ 86/71 ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110  
 โทรศัพท์ : 09 4091 0347 
 E-mail : jewboogeyman21@gmail.com 

  

 


