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บทคัดย่อ 
 

 โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ ตั้งอยู่ซอยจอมทอง 13 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร มีขนาดพ้ืนที่โดยประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 6.4 ตารางวา หรือ 10,826.50 ตารางเมตร 
รวมถึงกรณีศึกษาการจัดวางองค์ประกอบกิจกรรมที่ควรให้มีความต่อเนื่องกัน น ามาประยุกต์ใช้ให้มี
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งพบว่าปัญหาหลักของ
พ้ืนที่ คือไม่มีการจัดภูมิทัศน์ใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเกิดเป็นแนวความคิดในการออกแบบ คือ OrgaN Farm  
ซึ่งจากการประมาณราคาค่าด าเนินการออกแบบภูมิทัศน์ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,122,209.95 บาท
(สิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) และแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 
Zone ดังนี้ 
 Zone A พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าโครงการ ติดกับถนนซอยจอมทอง 13 ได้รับแสงแดดตลอดทั้ง
วัน จึงจัดให้พื้นที่เป็นส่วนบริการ โดยมีจุดเด่นคือป้ายทางเข้าโครงการ และจัดพ้ืนที่ให้มีที่จอดรถ เพ่ือ
รองรับผู้ที่มาท ากิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ 
 Zone B พ้ืนที่บริเวณติดกับบ้านพักอาศัย จึงจัดให้พ้ืนที่เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องภายใน
โครงการ เช่น ตลาดสินค้า Outdoor ร้านกาแฟ ร้านอาหาร เป็นต้น และเพ่ิมส่วนพ้ืนที่พักผ่อน โดย
สร้างบรรยากาศให้มีความร่มเงา และเพ่ิมความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 Zone C พ้ืนที่บริเวณด้านหลังโครงการ ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน จึงจัดพื้นที่ให้เป็นกิจกรรม
การทดลองแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยมีอาคารการเรียนรู้ไว้ส าหรับผู้ที่สนใจมาศึกษา และมีแปลงเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงการปลูกไม้ผล เพ่ือน าสินค้าที่ปลูกแบบปลอดภัยจากสารพิษ มาจ าหน่ายในพ้ืนที่ตลาด
Outdoor เพ่ือเพ่ิมมูลค้าให้กับสินค้า และยังท าให้พ้ืนที่เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการจัดท าโครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งการจัดท าโครงการจะไม่ส าเร็จ ถ้าปราศจากค าแนะน า 
ช่วยเหลือต่างๆ ที่ได้เอ้ือเฟ้ือข้อมูล และให้ความร่วมมือซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท าปัญหาพิเศษให้
ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ดร.สุกัญญา  ชัยพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่ชี้แนะ
ให้ค าปรึกษาทั้งในด้านข้อมูลและแนวคิดในการท างาน ให้ตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ที่ได้ท าการศึกษา และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่ให้
ค าแนะน า และความอนุเคราะห์ข้อมูล แนวคิดด้านต่างๆ และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ เป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ พี่ๆ ที่ชี้แนะให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ เป็นทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา ในการท าปัญหาพิเศษจนลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้ 
วันที่ขา้พเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ หากโครงการปัญหาพิเศษเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา
ใน ณ ทีนีด้้วย ขอขอบพระคุณครับ  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ ผู้ดูแลคือคุณนภากร กรึงพงษ์ โครงการตั้งอยู่ 
ซอยจอมทอง13 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 
6.4 ตารางวา หรือ 10,826.50 ตารางเมตร โดยลักษณะพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่สี่เหลี่ยมคางหมู เป็นพื้นที่
โล่ง ไม่มีตัวอาคารและได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินกับหินกรวด เป็นพ้ืนที่
ออกแบบภูมิทัศน์ทั้งหมด 6 ไร่ 3 งาน 6.4 ตารางวา ปัจจุบันพ้ืนที่แห่งนี้ต้องการท าการเกษตรอินทรีย์ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรที่สดใหม่ และมีพ้ืนไว้ส าหรับท ากิจกรรมอาทิเช่น การเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ การทดลองท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น 

สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันมีความรกร้าง และมีเศษขยะที่ชาวบ้านได้ทิ้งเอาไว้ พ้ืนที่จึงมีปัญหากับ
โรงเรียนและบ้านพักอาศัย รวมทั้งสภาพของพรรณไม้เดิม อีกทั้งทางผู้ดูแลยังมีโครงการที่จะท าการ
ออกแบบสวนเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักของคนในเมือง และยังต้องการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้
การเกษตรอินทรีย์ เพ่ือที่จะรองรับผู้คนที่สนใจมาเรียนรู้ โดยคุณนภากร กรึงพงษ์ ได้มองเห็นถึงปัญหา
ตรงนี้ เนื่องจากพ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีประชากรอยู่มาก ท าให้
มีความต้องการสินค้าเกษตรมากขึ้น จึงต้องการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรในเมืองจึงเป็นการส่งเสริม
สินค้าเกษตรที่สดใหม่ ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพคนเมือง 

จากความต้องการของคุณนภากร กรึงพงษ์ จึงต้องการให้มีสวนเกษตร มีที่จอดรถ มีออฟฟิต
ส าหรับขายผัก และท าการออกแบบภูมิทัศน์ เพ่ือให้เป็นที่รองรับและเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ให้กับคนในชุมชนที่ต้องการปลูกผักปลอดสารพิษ และการค้าขายในตลาด พ้ืนที่
โครงการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสวยงาม เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจกับการที่เข้ามาใช้
บริการ 

 

1.2  วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์ สวนเกษตรอินทรีย์ 
1.2.2 เพ่ือศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
1.2.3 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ภายในโครงการ 
1.2.4 เพ่ือศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์ สวนเกษตรอินทรีย์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร 
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1.3 กำรเข้ำถึงพื้นที่โครงกำร 
การเดินทางเข้าพ้ืนที่สามารถเดินทางได้ 2 ทางได้แก่ 

 1.3.1 เส้นทางท่ี 1 การเดินทางโดยรถส่วนตัวเริ่มจากเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ใช้เส้นทาง
ถนนเจริญกรุง ประมาณ 1.13 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเพ่ือตัดเข้าสู่ถนนพระราม 3 ขับตรงไปอีก 3.50 
กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายหลังสี่แยก ATM กสิกรไทย ขับตรงไปประมาณ 800 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายแยกที่ 1 เข้าสู่
ซอยเทอดไท 33 มุ่งหน้าไปอีก 5.80 กิโลเมตร จะพบซอยจอมทอง 13 ขับตรงเข้าซอยไปอีก 500 เมตร 
จะพบกับพ้ืนที่โครงการอยู่ซ้ายมือ 

1.3.2  เส้นทางที่ 2 เดินทางโดยรถสาธารณะ รถโดยสารประจ าทางสาย 504ร ป้ายรถประจ าทาง 
อู่บางขุนเทียน 2 มุ่งหน้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร มาลงป้ายรถประจ าทางซอยเลิศเหนือ-เลิศใต้ 1 
ตรงมาประมาณ 200 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยจอมทอง 13 ตรงเข้าซอยไปอีก 500 เมตร จะพบกับ
พ้ืนที่โครงการอยู่ซ้ายมือ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
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1.4 อำณำเขตติดต่อของพื้นที่โครงกำร 
  โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ ผู้ดูแลคือคุณนภากร กรึงพงษ์ เป็นพ้ืนที่ส่วน
บุคคลตั้งอยู่ ซอยจอมทอง 13 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 6.4 ตารางวา หรือ 10,826.50 ตารางเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ฝั่งทิศเหนือ ติดกบับ้านพักอาศัย 
ฝั่งทิศใต ้ ติดกับถนนในซอย 
ฝั่งทิศตะวันออก ติดกับบ้านพักอาศัย 
ฝั่งทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 1.2 ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

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

 
 
 
 

 

https://www.google.co.th/maps
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์  
แสดง : พ้ืนที่ตั้งโครงการ ภำพที่ 1.3 
สัญลักษณ์ : - 
 
 
 

 

ที่มา : - Non Scale 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 
แสดง : สภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน ภำพที่ 1.4 
สัญลักษณ์ : - 
 
 
 

 

ที่มา : - Non Scale 
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.5.1 ทราบถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์  

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 1.5.2 ทราบถึงข้อมูลด้านกายภาพโครงการและพ้ืนที่โดยรอบโครงการ  

1.5.3 ทราบข้อมูลด้านผู้ใช้โครงการและก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในการออกแบบ 
1.5.4 น าเสนอโครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร 
 

1.6 วิธีด ำเนินกำร 
1.6.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องหลักการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ และกรณีศึกษา 

 1.6.1.1 ศึกษาหลักการออกแบบแนวคิดสวนเกษตรอินทรีย์ 
 1.6.1.2 หลักการเกี่ยวข้องกับการออกแบบร้านค้าเพ่ือการเกษตรอินทรีย์ 
 1.6.1.3 ตลาดสินค้าเชิงเกษตรอินทรีย์ 

1.6.2 การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงการ 
 1.6.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ 
          1) ศึกษาที่ตั้งและการเข้าถึงโครงการ 

2) ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
3) ศึกษาทัศนียภาพของมุมมอง 
4) ศึกษาลักษณะพืชพรรณเดิม 
5) ศึกษาสภาพภูมิอากาศ 
6) ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 

1.6.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านผู้ใช้โครงการ 
        1) ลักษณะพฤติกรรมจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
        2) ความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 

1.6.3 สรุปข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ 
 1.6.3.1 สรุปลักษณะพ้ืนที่โครงการ และแนวทางการออกแบบ 
 1.6.3.2 สรุปกิจกรรมภายในพ้ืนที่จากพฤติกรรมและความต้องการผู้ใช้  (Bubble 
Diagram) 

1.6.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
 1.6.4.1 ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบของโครงการ (Main Concept) 
 1.6.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมกับพ้ืนที่ใช้สอย (Site Relation) 
 1.6.4.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ (Concept) 
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1) แนวคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 
2) แนวคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) 
3) แนวความคิดด้านงานสถาปัตยกรรม  
4) แนวความคิดด้านระบบสัญจร  
5) แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
6) แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

1.6.4.8 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan) 
1.6.4.9 เสนอแบบแปลนรายละเอียด (Detail Plan) 
1.6.4.10 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน (Section and Elevation) 
1.6.4.11 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ (Perspective) 
1.6.4.14 ท าการประมาณราคา 

1.6.5 สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
1.6.5.1 สรุปข้อมูล 
1.6.5.2 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
1.6.5.3 ข้อเสนอแนะ 

1.6.4 จัดท ารูปเล่ม 
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1.7 ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการศึกษา 

 
 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบ 
ภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหำนคร 

 

 

- ศึกษาแนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบ 
- ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมการใช้พื้นที่ 
- ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน 
 
- ศึกษาท่ีตั้งและการเข้าถึงของโครงการ 
- ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
- ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
- ศึกษาลักษณะพืชพรรณ 
- ศึกษาลักษณะกิจกรรม 
- ศึกษาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพ 

 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสภำพพื้นที่ 

- สรุปลักษณะพ้ืนที่โครงการ 
- สรุปกิจกรรมภายในพ้ืนที่ 
 
 - เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
- เสนอแบบแปลนรายละเอียด 
- แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
- แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
- สรุปผลงานการออกแบบ 
- ข้อเสนอแนะ 

 
สรุปข้อมูล 

 

จัดท ำรูปเล่ม 

 
ขั้นตอนกำรออกแบบ 

 



 

บทท่ี 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์และกรณีศึกษา 

 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

จะต้องค านึงถึงพ้ืนที่ประโยชน์ในการใช้สอย และความต้องการของผู้ใช้ เพราะการออกแบบจะต้อง
เป็นการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้นๆ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ เพ่ือน าข้อมูลมาผสมผสานให้เกิดแนวความคิด 
จนกระทั่งถึงการวางแนวทางในการออกแบบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ ให้เกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด รวมถึงได้รับประโยชน์มากที่สุด  
  

2.1 ความหมายของเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ 

วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้
จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic 
Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการ
แปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพ่ือรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน (ความหมายเกษตรอินทรีย์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ สืบค้นจาก https://www.acfs.go.th/certificate5.php) 

เกษตรอินทรีย์ หมายถึง ระบบการจัดการ การผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุน
ต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ 
หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ รวมทั้งไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากเทคนิคการ
ดัดแปรพันธุกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพ่ือการรักษา
สภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน (ความหมายเกษตรอินทรีย์ 
มาตฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ 9000 เล่ม 1-2552:8) 
 

2.2 หลักการเกษตรอินทรีย์ 
 2.2.1 หลักการทางเกษตรอินทรีย ์

วิฑูรย์ ปัญญากุล (2549:3) ได้กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเกษตร
อินทรีย์ในที่ประชุมใหญ่ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International Organic Agriculture 
Movements) มีมติรับรองหลักการเกษตรอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อส าคัญคอื 
 2.2.1.1 มิติด้านสุขภาพ การส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็นองค์ 
รวมของดิน พืช สัตว์ และมนุษย์ หลักการตามข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การแปรรูป ผลผลิต หรือการ 
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บริโภค เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต 
  2.2.1.2 มิติด้านนิ เวศวิทยา การผลิตเกษตรอินทรีย์ต้องมีการพ่ึงพาอาศัย
กระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ เพ่ือสร้างให้เหมาะสมกับการผลิต การหมุนเวียน
เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนซึ่งการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
การเกษตรจะต้องท าการออกแบบที่เหมาะสม 
  2.2.1.3 มิติด้านความเป็นธรรม ต้องตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรม 
ระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม 
  2.2.1.4 มิติด้านดูแลเอาใจใส่ เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้พิจารณาถึงความเสี่ยง
จากการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความ
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม 
   เกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ ได้วางหลักการส าคัญไว้ 7 ประการ คือ 

1) สุขภาพที่ดีเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
   2) ต้องใช้ทั้งกับ ดิน พืช สัตว์ และมนุษย์ โดยสุขภาพที่ดีของสิ่ งมีชีวิตจะ
เชื่อมโยงประสานสัมพันธ์เดียวกัน 
   3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับดิน 
   4) ปัญหาของโรคและแมลง ในการปลูกพืช ระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ 
   5) ปัญหาสุขภาพของคนในสมัยใหม่ เป็นผลต่อเนื่องจากปัญหาความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
   6) สุขภาพไม่ดีของพืช สัตว์ มนุษย์ เป็นผลต่อเนื่องมาจากสุขภาพไม่ดีของ
ดิน การแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพ และคิดวิธีรักษาโรคต่างๆ อาจท าให้สุขภาพดีขึ้นถ้าละเลยความสมบูรณ์
ของดิน 
   7) ปรับเปลี่ยนการพัฒนาที่ถูกต้องในปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการใช้ประโยชน์
ให้กับผืนดินผสมผสานกับการปลูกพืช 
  

2.3 มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 
 ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  มกท.(2559 :5) เป็นมาตรฐานที่จัดท าขึ้นโดย
คณะอนุกรรมการมาตรฐานของ มกท. ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพ้ืนฐานของสหพันธ์
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements หรือ 
IFOAM) โดยการรับรองของสมัชชาสมาชิก มกท. มาตั้งแต่ พ.ศ.2542 และต่อมามีการแก้ไขปรับปรุง
อีกหลายครั้ง ปัจจุบัน มกท. มีมาตรฐานครอบคลุมในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์ การปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ ซึ้งท าให้ มกท. สามารถให้บริการ
ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตในระดับฟาร์ม การน าผลิตผลจาก
ฟาร์มมาแปรรูปในโรงงาน และจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป 
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2.3.1 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. มีส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
 2.3.1.1 ค าจ ากัดความ เป็นความหมายของค าต่างๆ ที่ใช้ในมาตรฐานฉบับนี้ เพ่ือให้
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีความเข้าใจในความหมายของค าดังกล่าวตรงกัน 
 2.3.1.2 หลักการและความมุ่งหมายในการผลิตและการแปรรูปเกษตรอินทรีย์ เป็น
เป้าหมายในการผลิตแบบอินทรีย์ที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจะต้องค านึงในขณะที่ท าการผลิตแบบ
อินทรีย์เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 2.3.1.3 แนวทางปฏิบัติ เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการผลิต
แบบอินทรีย์ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ มกท. แนะน าให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการน าไปปฏิบัติ แต่มิได้
บังคับหรือมีผลต่อการตัดสินใจรับรองมาตรฐาน 
 2.3.1.4 มาตรฐาน เป็นข้อก าหนดและเงื่อนไขขั้นต่ าที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้อง
ปฏิบัติตามเพ่ือให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดย มกท. จะใช้มาตรฐานเหล่านี้นี้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาตัดสินรับรองการผลิตและการประกอบการของท่าน  
 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นภาพสะท้อนของสภาวการณ์การผลิตและการแปรรูป
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกรได้พัฒนายกระดับความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้ก้าวหน้า
มากขึ้น มีการแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสภาวการณ์ของการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่นับวันมีแต่จะ
ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ ข้อก าหนดโดยสรุปของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญได้แก่ 

  1) ระบบนิเวศการเกษตร ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ต้องการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

  2) การจัดการดิน ที่ดีเป็นพ้ืนฐานส าคัญของระบบเกษตรอินทรีย์การ
ปรับปรุงดินและการบริหารจัดการดิน 

  3) การป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศการเกษตรที่ท า
ให้พืชที่เพาะปลูกพัฒนาภูมิต้านทานโรคและแมลง สภาพแวดล้อม 

  4) การป้องกันมลพิษ จะต้องมีมาตรการในการป้องกันมิให้ดินและผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ปนเปื้อนจากมลพิษ 

 
2.4 ข้อก าหนดมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ (กวก.) 

ต้องมีข้อก าหนดการตรวจประเมินมาตรฐาน ดังนี้ (ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 
9000 เล่ม 1-2552) 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อก าหนดมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ (กวก.) 
กิจกรรมและองค์ประกอบใน

การออกแบบ 
เกณฑ์การออกแบบ หมายเหตุ 

 แปลงปลูกส าหรับพืชพรรณ 
 

 แบ่งปลูกพืชพรรณแต่ละชนิด ควรเว้นระยะการปลูกพืชพรรณ 
ประมาณ 50 เซนติเมตร (ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้, 
2557) 

แหล่งน้ า ใช้ เฉพาะให้น้ าแก่พืชพรรณ 
เพ่ือไม่ให้เกิดสารเคมีปนเปื้อน 

ควรมีแทงค์น้ า เพ่ือคัดกรอง
และลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดสาร
ปนเปื้อน (กรมวิชาการเกษตร, 
2552:19) 

การวางแผนการจัดการ แยกพ้ืนที่ที่ใช้เกษตรอินทรีย์
กับท่ีไม่ใช้เกษตรอินทรีย์ 

มีการแยกพ้ืนที่ส าหรับให้ปุ๋ย 
ท าโดยการปลูกไม้ พุ่มหลาย
ระดับ เพ่ือแบ่งพ้ืนที่ที่ชัดเจน 
(กรมวิชาการเกษตร, 2552:23) 

การปรับปรุงดิน ปรับสภาพดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ โดยต้องให้จุลินทรีย์
ในดินเพ่ิมมากขึ้น และต้องไม่มี
สารเคมีปนเปื้อน ดังนั้นหน้า
ดิน ต้องปลอดสารเคมีอย่าง
น้อย 1 ปี 

กา รท า ใ ห้ ดิ น มี ค ว า ม อุ ด ม
สมบูรณ์ โดยวิธีที่น ามาใช้คือ
การใช้จุลินทรีย์อัตรา 1 ลิตร
ผสมน้ า 100 ลิตร เพ่ือบ ารุง
ปรับปรุงดิน และควรรดน้ าลง
บนดินทุกๆ 10-15 วัน/ครั้ง จะ
ช่วยเพ่ิมธาตุอาหารและเพ่ือ
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ในดิน 
โดยจะไม่มีข้อก าหนดบังคับใน
การปรับดิน (เสส ใจดี, 2552) 

เมล็ดพันธุ์ส าหรับปลูกพืช ควรใช้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นผลผลิต
แบบเกษตรอินทรีย์ 

เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกแบบเกษตร
อินทรีย์ สามารถตอบสนองต่อ
ปุ๋ยอินทรีย์ได้ดี ช่วยส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตและความ
สมบู รณ์ ของผลผลิ ต  (กรม
วิชาการเกษตร, 2552:29) 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อก าหนดมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ (กวก.) (ต่อ) 

กิจกรรมและองค์ประกอบใน
การออกแบบ 

เกณฑ์การออกแบบ หมายเหตุ 

การป้องกันก าจัดศัตรูพืช หาวิธีการจัดการกับศัตรู พืช 
โดยต้องห้ามมีสารเคมีปนเปื้อน  

ใช้พืชสมุนไพรที่ได้รับอนุญาต
เ พ่ือก าจัดศัตรู พืช  และเ พ่ือ
ป้องกันพืชพรรณที่ เสียหาย 
เช่น สะเดา สาบเสือ ตะไคร้
หอม เป็นต้น (กรมวิชาการ
เกษตร, 2552:60) 

การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง รักษาความเป็นพืช อินทรีย์  
และแยกระหว่างพืชอินทรีย์กับ
พืชที่ไม่เป็นอินทรีย์ เพ่ือป้องกัน
การปะปนสารเคมีจากพืช 

ท ากา รแยก เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้
ส าหรับเกษตรอินทรีย์ โดยท า
สถานที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
(กรมวิชาการเกษตร, 2552:63-64) 

 
ดังนั้น ลักษณะของการท าเกษตรอินทรีย์ ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน รวมไปถึงพ้ืนที่ที่จะ

ท าการเกษตร ซึ่งวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการในการออกแบบนั้น มีข้อก าหนดในการปฏิบัติพอสมควร การ
เลือกใช้พรรณไม้ต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม และการท าแปลงปลูกก็ต้องรู้จักการวางแผนและเว้น
ระยะช่องปลูกที่ถูกต้อง นอกจากมีความเป็นระเบียบแล้ว ผลผลิตที่ได้ก็มีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
อีกด้วย 

 

2.5 การออกแบบระบบทางสัญจร 
เดชา บุญค้ า (2554:101) กล่าวว่า ในงานวางผังบริเวณ ระบบการสัญจรมีความส าคัญมากใน

การเชื่อมต่อซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในบริเวณ 
โดยเฉพาะระบบ การสัญจรยานยนต์เองถือเป็นระบบเบื้องต้นที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการสร้างโครง
ร่างของผังการใช้ที่ดิน ระบบดังกล่าวนี้เป็นตัวสร้างล าดับขั้นของการไหลหรือการเปลี่ยนขนาดจาก
ถนนส าคัญ หรือถนนหลักมาสู่ถนนย่อยภายในบริเวณโครงการและเป็นตัวเชื่อมระบบการสัญจรนอก
บริเวณ เพ่ือน าคนและสินค้าต่างๆ มาสู่บริเวณ รูปลักษณะของการสัญจรในตัวบริเวณต้องสามารถ
แก้ปัญหาในเรื่องการมองในขณะมุ่งเข้าสู่อาคารหรือจุดต่างๆ เรื่องการจอดรถรับส่งคน เรื่องที่จอด 
และเรื่องบริการโดยเด่นชัดและมีล าดับขั้นตอน และจะต้องมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับอาคาร หรือ
บริเวณกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจที่มีอยู่ในบริเวณนั้นด้วย 
 รูปลักษณะต่างๆ ของการสัญจรยานยนต์ ระบบการสัญจรต่างๆ มิใช่กระบวนการที่เพียงว่า
ท าๆ ขึ้นมาเท่านั้น การสัญจรต่างๆ สามารถแบ่งแยกออกได้หลายประเภท ได้แก่  ระบบตาราง ระบบ
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รัศมีหรือระบบโค้งยาว รวมทั้งระบบที่เกิดจากการผสมผสานระบบต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ 

2.5.1 ระบบตาตาราง เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากการวางแนวถนนที่ค่อนข้างตรงและมีระยะห่าง
เท่าๆ กัน ตัดตั้งฉากซึ่งกันและกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักใช้ในพ้ืนที่ที่แบนราบ หรือที่มีความลาดสูงต่ า 
หรือชันมาก และในบางครั้งก็ก่อให้เกิดความซ้ าซากในการมองอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ถนนระบบตาราง 
 

2.5.2 ระบบรัศมี คือระบบน าการไหลของการจราจรไปสู่จุดกลางซึ่งเป็นจุดที่มีกิจกรรม 
ประเภทต่างๆ รวมตัวอยู่หนาแน่น ส่วนใหญ่จะเป็นเมืองเก่าๆ ถนนระบบรัศมีจะเกิดปัญหายุ่งยากใน
การจัดบริเวณจุดกลางให้เป็นระเบียบได้ยาก นอกจากนี้จุดกลางดังกล่าวนี้ยังตายตัว  ยากต่อการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ระบบรัศมีจึงมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าระบบตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 ถนนระบบรัศมี 
 

2.5.3 ระบบทางยาว ระบบการจราจรทางยาว คือการเชื่อมการไหลของ ยานพาหนะระหว่าง
จุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนจากทางรถไฟหรือคลองที่ยาว แต่
ถ้าการเคลื่อนของยวดยานภายในตัวถนนมีปริมาณมากเกินขนาดก็จะเกิดการติดขัด การแก้ไขปัญหานี้
สามารถกระท าได้ด้วยการใส่วงรอบลงไปข้างใดข้างหนึ่งของเส้นทาง ซึ่งจะเป็นการช่วยการไหลของ
ยวดยานได้ดีข้ึนได ้
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ภาพที่ 2.3 ถนนระบบทางยาว 

 
 2.5.4 ระบบโค้งยาว ได้เปรียบกว่าระดับอ่ืนในด้านความสูงต่ าของประเทศ เนื่องจากสามารถ
วางให้เข้ากับรูปทรงของแผ่นดินได้มากที่สุด ระบบการสัญจรแบบนี้มีความสัมพันธ์กับการจราจรใน
ระดับท้องถิ่นมากกว่าระดับอ่ืน และสามารถปรับแนวถนนให้เข้ากับความสูงต่ าของพ้ืนที่ได้อย่างดี 
ระบบโค้งยาวนี้โดยทั่วไปแล้วจะมีถนนตัดผ่านน้อยเมื่อเทียบกับระบบตาราง ส่วนมากจะใช้ถนนปลาย
ตัน ซึ่งจะมีความยาวไม่เกิน 150 เมตร ซึ่งวิธีนี้จะช่วยหรือมีแนวโน้มที่จะท าให้ยวดยานวิ่งช้าลง ถนน
ระบบโค้งยาวนี้มีข้อได้เปรียบที่ส าคัญ อีกประการหนึ่งคือท าให้ถนนมีความน่าสนใจมากกว่า เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของทิวทัศน์และการเปลี่ยนแปรของความยาวของถนน ตลอดจนความสามารถ
ปรับตัวเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับประเทศ ย่านพักอาศัยที่มีการออกแบบและวางแผนเป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 ถนนระบบโค้งยาว 
 
 2.5.5 ที่จอดรถ บริเวณที่จอดรถนับเป็นส่วนการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ตัวลานจอด
รถอาจท าให้บริเวณโดยรวมเสียทัศนียภาพได้ ถ้าการจัดวางต าแหน่งไม่สัมพันธ์กับความสูงต่ าของการ
จัดวางพ้ืนที่และขนาดความกลมกลืนกับส่วนอ่ืนๆ ของบริเวณ ในการจัดบริเวณที่จอดรถ จะต้องจัด
ขนาดพ้ืนที่ให้เพียงพอ ซึ่งจะต้องดูขนาดความยาวความกว้างทั้งหมดของรถ ส่วนยื่นจากล้อทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง 
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ภาพที่ 2.5 ความยาวของรถแต่ละประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 รูปแบบการจัดที่จอดรถแบบต่างๆ 

 
 ซึ่งวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการในการออกแบบนั้น เลือกระบบถนนแบบทางยาวกับที่จอดรถ 
เพราะพ้ืนที่โครงการเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมู เพราะถนนแบบทางยาวสามารถเชื่อมระหว่างจุดหนึ่ง
ไปอีกจุดหนึ่งอย่างตรงไปตรงมา และเหมาะส าหรับการออกแบบสวนเกษตรอินทรีย์ ส่วนที่จอดรถไว้
ส าหรับให้บริการ และรูปแบบการจอดรถก็จัดให้ส าหรับเพียงพอต่อผู้ใช้งาน 
 

2.6 กรณีศึกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการที่มีความคล้ายคลึงกัน มีความต้องการคือ สวนเกษตรอินทรีย์ 
โดยได้ท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดองค์ประกอบทางเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการจัดสวนเกษตร
อินทรีย์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวความคิดในการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งโครงการที่
น ามาเป็นตัวอย่างในครั้งนี้ ได้แก่ 
 2.6.1 ชื่อโครงการ  : สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี ( สกส.)  
         ที่ตั้งโครงการ : บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 6 ต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
        รูปแบบสวน : เกษตรอินทรีย์ 
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  มีพ้ืนที่การท าแปลงเกษตรแปลงนา 41 ไร่ โดยมีการเกษตรท าเป็นการทดลองและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับเพ่ือนเกษตรกร และสร้างเครือข่าย
เกษตรกรสร้างเสริมสุขภาพ โดยจัดท าการอบรม และแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนเพ่ือให้เกิดความ
เรียบร้อย เป็นระเบียบ  
  กิจกรรมและองค์ประกอบในการออกแบบกรณีศึกษา สถาบันการเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์สุพรรณบุรี (สกส.) มีดังนี ้
  2.6.1.1 แปลงปลูก/กระบะปลูกพืชพรรณ แบ่งปลูกผักเกษตรอินทรีย์และแบ่งปลูก
พืชพรรณแต่ละชนิด โดยการออกแบบจะเว้นระยะในการปลูกพืชพรรณแต่ละชนิดประมาณ 60-80 
เซนติเมตร เพ่ือเว้นช่องให้น้ าแก่พืชพรรณ 
   1) ภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) อิฐบล็อกก่อให้เกิดกระบะปลูกพืช โดย
ขอบกั้นดินสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร เพ่ือให้มีพ้ืนที่ส าหรับการเจริญเติบโตของราก การออกแบบ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กว้าง 1-1.2 เมตร ยาว 1.8-2.4 เมตร  

2) ภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) การปลูกพืชพรรณจะแยกแต่ละชนิดต่อ
แปลงปลูก เพ่ือในการดูแลรักษาพืชพรรณ และต้องเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณกลางแจ้ง และเป็นพืช
พรรณที่ดูแลรักษาง่าย เช่น ต้นกล้วย  ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 แปลงปลูก/กระบะปลูกพืชพรรณ 
 
  2.6.1.2 แหล่งน้ า จัดท าพ้ืนที่ของแหล่งน้ าเฉพาะ และใช้ส าหรับให้น้ าแก่พืชพรรณ 
เพ่ือไม่ให้เกิดสารปนเปื้อน 
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ภาพที่ 2.8 แหล่งน้ า 
 
  2.6.1.3 ปุ๋ยชีวภาพ แยกพ้ืนที่ที่ใช้เกษตรอินทรีย์กับที่ไม่ใช้เกษตรอินทรีย์ จะช่วยใน
การปรับปรุงบ ารุงดิน และสามารถท าให้พืชพรรณมีคุณภาพ 

 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 ปุ๋ยชีวภาพ 
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ตารางท่ี 2.2  กิจกรรมที่ส่งเสริมสถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี (สกส.) 

กิจกรรมและองค์ประกอบใน
การออกแบบ 

เกณฑ์การออกแบบ หมายเหตุ 

ซุ้มไม้เลื้อย การท าโครงสร้างที่มีความโปร่ง
แส ง  โ ดยท า เป็ น โ คร ง  สู ง
ประมาณ 1.80-2.00 เมตร 
เพ่ือสามารถปลูกพืชพรรณที่
เป็นไม้ เลื้อย เ พ่ือเพ่ิมความ
สวยงามในการออกแบบ 

ดาดแข็ง (Hardscape) 
- ใช้ท่อ PVC ในการท าวัสดุซุ้ม
ไม้เลื้อย เพื่อช่วยประหยัดราคา 
และสะดวกในการใช้งาน  

ดาดอ่อน (Softscape) 
- พืชพรรณที่น ามาใช้ในการ
ปลูกซุ้มไม้เลื้อย เช่น น้ าเต้า 
อัญชัน เป็นตัน  

ศูนย์การเรียนรู้ จัดเพ่ืออบรม และศึกษาเรียนรู้
ในการท าเกษตรอินทรีย์ และ
ช่วยลดรายได้ให้กับผู้ที่สนใจจะ
ท าการเกษตรอินทรีย์ 

ดาดแข็ง (Hardscape) 
-  ท าการออกแบบอาคารที่
เหมาะสมต่อพ้ืนที่ โครงการ 
รูปแบบอาคารต้องให้เข้ากับ
การจัดสวนเกษตรอินทรีย์ เช่น 
อาคารที่ใช้วัสดุไม้ อาคารที่ใช้
วัสดุเป็นปูน เป็นต้น 

ดาดอ่อน (Softscape) 
- จัดพืชพรรณเพ่ือตกแต่ง โดย 
พืชพรรณอาจจะมีสีสันเพ่ือให้
ได้บรรยากาศที่สวยงาม เช่น 
ผกากรอง บลูฮาวาย เป็นต้น 

 
จากกรณีศึกษามีความคล้ายคลึงกับพ้ืนที่โครงการ แต่พ้ืนที่กรณีศึกษามีขนาดใหญ่กว่าพ้ืนที่ที่

จะท าการออกแบบ จึงท าให้การออกแบบไม่พอต่อความต้องการของพ้ืนที่ ดังนั้นต้องค านึงถึง
กระบวนการออกแบบสวนเกษตรอินทรีย์ จากการศึกษาพ้ืนที่เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ และให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่โครงการ ได้หยิบตัวอย่างจากกรณีศึกษามา คือ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ การท าแปลง
ปลูก เป็นต้น  

2.6.1.4 ที่ตั้งและการเข้าถึง เดินทางตามเส้นทางกรุงเทพฯ-ชัยนาท (บางบัวทอง) ถนน
สาย 340 ผ่านตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ตรงไปอ าเภอศรีประจันต์ ตามถนน 340 ถึงสามแยกไฟแดง อ าเภอ
ศรีประจันต์ ให้เลี้ยวซ้ายไปทางอ าเภอดอนเจดีย์(ถนนสาย3038) สังเกตหลักกิโลเมตรที่ 8 จะมีป้าย
บอกทางเข้าโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยตามป้ายโรงเรียน ประมาณ 150 เมตร 
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ศูนยส์ถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรีอยู่ทางขวามือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 

แสดง : กรณีศึกษา ภาพที่ 2.10 
สัญลักษณ ์:  
                   แนวเขตท่ีดิน 
 
 

  

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

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/@14.6085576,100.077756,843m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x30e2300a1b5e04dd:0x59498673a0189b7d!8m2!3d14.6085576!4d100.0799447?hl=th
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2.6.2 ชื่อโครงการ  : สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
        ที่ตั้งโครงการ : 999 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
        รูปแบบสวน : สวนเกษตรดาดฟ้า 

        สวนเกษตรดาดฟ้าเขตหลักสี่ มีชื่อทางการว่า ศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตร
อินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าของส านักงานเขตหลักสี่  จะปลูกผักสวนครัว ผลไม้ 
และพืชสมุนไพรไทยได้อย่างหลากหลาย ทั้งพริกขี้หนู มะนาว ตะไคร้ มะกรูด เห็ด ผักบุ้ง ผักคะน้า 
เป็นต้น และมีศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร  

       กิจกรรมและองค์ประกอบในการออกแบบกรณีศึกษา สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
        2.6.2.1 กระบะปลูกผักอินทรีย์ แบ่งสัดส่วนของการท าเกษตรอินทรีย์ โดยจัดท า
รูปแบบกระบะปลูก จะเว้นระยะในการปลูกพืชพรรณแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ในการจัดท า 
   1) ภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) ใช้วัสดุอิฐบล็อกท ากระบะปลูกพืช โดย
ขอบกั้นดินสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร เพ่ือให้มีพ้ืนที่ส าหรับการเจริญเติบโตของราก สามารถ
ออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กว้าง 1-1.2 เมตร ยาว 1.8-2.4 เมตร และใช้วัสดุไม้ไผ่กั้นเป็นขอบกระบะ 
โดยจะใช้แผ่นรองกั้นเป็นอีกชั้น เพ่ือป้องกันดินไม่ให้พังทลายออกมา โดยขอบกั้นดินสูงประมาณ 20-30 
เซนติเมตร สามารถออกแบบขอบรูปกระบะกว้างยาวเองได้ ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่โครงการ 

 2) ภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) จัดพืชพรรณท่ีเป็นเกษตรอินทรีย์ ผักท่ี
เป็นเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกง่าย และดูแลรักษาพืชพรรณง่าย 

 

 
 

 
    
 
 
ภาพที่ 2.11 แปลงเกษตรอินทรีย์ 
 
  2.6.2.2 สวนสมุนไพร การออกแบบสวนสมุนไพร โดยปลูกพืชพรรณแบ่งสัดส่วนเพ่ือ
คัดแยกไม่ให้เกิดการปะปนกัน และยังช่วยลดการป้องกันการเกิดศัตรูพืช 
   1) ภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) เลือกใช้วัสดุแผ่นทางเดินเท้าที่เชื่อม
กิจกรรมในสวนสมุนไพร การออกแบบสวนสมุนไพร จะจัดเป็นสัดส่วน เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งาน    
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   2) ภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) จัดพืชพรรณที่สามารถไล่แมลง และลด
การป้องกันศัตรูพืช และการเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณกลางแจ้ง และทนทานต่อสภาพอากาศ เช่น 
ตะไคร้ พีทูเนีย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.12 สวนสมุนไพร 
 
  2.6.2.3 ปุ๋ยอินทรีย์ เลือกจากวัสดุอินทรีย์ ที่สามารถย่อยสลายแบบสมบูรณ์ จะช่วย
ลดสารเคมี ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพท่ีดี 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.13 ปุ๋ยอินทรีย์ 
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ตารางท่ี 2.3  กิจกรรมที่ส่งเสริมสวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมและองค์ประกอบใน
การออกแบบ 

เกณฑ์การออกแบบ หมายเหตุ 

ซุ้มไม้เลื้อย ป ลู ก พื ช พ ร ร ณ ที่ ส า ม า ร ถ
รับประทานได้ เพ่ือให้พรรณไม้
เ ลื้ อยปกคลุ ม ให้ เ กิ ดคว าม
สวยงาม เลือกวัสดุในการท า 
โดยท าเป็นโครง สามารถปลูก
พืชพรรณที่เป็นไม้เลื้อย เพ่ือ
เ พ่ิ มคว ามสวยงาม ใน กา ร
ออกแบบ 

ดาดแข็ง (Hardscape) 
- ใช้ท่อ PVC ในการท าวัสดุซุ้ม
ไม้เลื้อย เพื่อช่วยประหยัดราคา 
และสะดวกในการใช้งาน 

ดาดอ่อน (Softscape) 
- พืชพรรณที่น ามาใช้ในการ
ปลูกซุ้มไม้เลื้อย เช่น น้ าเต้า 
อัญชัน เป็นตัน 

 
จากกรณีศึกษามีความคล้ายคลึงกับพ้ืนที่โครงการ แต่พ้ืนที่กรณีศึกษานั้นได้จัดการออกแบบ

บนดาดฟ้า ท าให้มีพ้ืนที่จ ากัด การออกแบบควรต้องค านึงถึงพ้ืนที่โครงการ เพราะจะได้จัดสวนที่เป็น
สัดส่วน จากการศึกษาพ้ืนที่เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ ได้หยิบตัวอย่างจากกรณีศึกษามา คือ การ
ปลูกพืชสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น 
  2.6.2.4 ที่ตั้งและการเข้าถึง เดินทางจากฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต เข้าสู่ถนนหมายเลข 1 
จากคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต ตัดเข้าถนนหมายเลข 31 มุ่งไปยังถนนก าแพงเพชร 6 ไปทางซอยแจ้ง
วัฒนะ 10 มุ่งตรงไปแขวงทุ่งสองห้อง โครงการจะอยู่ทางซ้ายมือ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 

แสดง : กรณีศึกษา ภาพที่ 2.14 

สัญลักษณ ์:  
                   แนวเขตท่ีดิน 
 
 

  

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

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/@14.6085576,100.077756,843m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x30e2300a1b5e04dd:0x59498673a0189b7d!8m2!3d14.6085576!4d100.0799447?hl=th


 
 

บทท่ี 3 

การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่โครงการ 

  
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับพ้ืนที่โครงการและผู้ใช้ เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษา

กระบวนการออกแบบภูมิทัศน์ ซึ่งการออกแบบจะให้มีความสมบูรณ์และประสิทธิภาพจึงต้องค านึงถึง
ข้อมูล สภาพพ้ืนที่โครงการ สภาพภูมิอากาศ ลักษณะดิน และผลกระทบของพ้ืนที่โครงการ รวมถึง
พฤติกรรมของผู้ใช้ในโครงการ จากการศึกษาข้อมูลล้วนแต่มีหลักส าคัญเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ออกแบบ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลให้มีความถูกต้อง ดังนั้นต้องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ดังตอ่ไปนี้ 

 

3.1 ต าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่โครงการ  

 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 
แสดง : ที่ตั้งของพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.1 
สัญลักษณ์ : 
             (สีแดง) ชี้บอกต าแหน่ง 
 
 

 

ที่มา : - Non Scale 
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3.2 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
 3.2.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 

 3.2.1.1 เส้นทางท่ี 1 การเดินทางโดยรถส่วนตัวเริ่มจากเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ใช้
เส้นทางถนนเจริญกรุง ประมาณ 1.13 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเพ่ือตัดเข้าสู่ถนนพระราม 3 ขับตรงไปอีก 
3.50 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายหลังสี่แยก ATM กสิกรไทย ขับตรงไปประมาณ 800 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายแยกที่ 1 
เข้าสู่ซอยเทิดไท 33 มุ่งหน้าไปอีก 5.80 กิโลเมตร จะพบซอยจอมทอง 13 ขับตรงเข้าซอยไปอีก 500 
เมตร จะพบกับพ้ืนที่โครงการอยู่ซ้ายมือ 

 3.2.1.2 เส้นทางที่  2 เดินทางโดยรถสาธารณะ รถโดยสารประจ าทางสาย 504ร           
ป้ายรถประจ าทาง อู่บางขุนเทียน 2  มุ่งหน้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร มาลงป้ายรถประจ าทาง                
ซอยเลิศเหนือ-เลิศใต้ 1 ตรงมาประมาณ 200 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยจอมทอง 13 ตรงเข้าซอยไป
อีก 500 เมตร จะพบกับพ้ืนที่โครงการอยู่ซ้ายมือ 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 

แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่ตั้งโครงการ ภาพที่ 3.2 

สัญลักษณ์ : 
                       พ้ืนที่ตั้งโครงการ 
                       ทางสัญจร 
 

 

ที่มา : - Non Scale 
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3.2.2 การวิเคราะห์พ้ืนที่โดยรอบของโครงการ 
 

ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่โดยรอบของโครงการ 
ที่ตั้ง ลักษณะของพ้ืนที่  สรุปการวิเคราะห์/ผลกระทบ 

 ทิศ เหนือ  ติดกับ พ้ืนที่
บ้านพักอาศัย 

ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่บ้านพัก
อาศัย มีผลกระทบต่อเสี ยง
รบกวนต่อพ้ืนที่โครงการ 

 ทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่ถนน
หน้าโครงการ 

ทิศใต้  ติ ดกับพ้ืนที่ ถนนหน้ า
โครงการ มีผลกระทบในเรื่อง
ขอ ง เ สี ย ง รบกวน  และฝุ่ น
ละอองของการสัญจร 

 ทิศตะวันออก ติดกับ
พ้ืนที่บ้านพักอาศัย 

ทิศตะวั นออก ติ ดกับ พ้ืนที่
บ้านพักอาศัย มีผลกระทบต่อ
เสียงรบกวนต่อพ้ืนที่โครงการ 

 ทิ ศ ต ะ วั น ต ก  ติ ด กั บ
โ ร ง เ รี ย น เ ลิ ศ พั ฒ น า
ศึกษา 

ทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนเลิศ
พัฒนาศึกษา มีผลกระทบต่อ
เสียงรบกวนภายในโรงเรียน 

 
3.3 ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยรอบพื้นที่โครงการ 

เนื่องด้วยพื้นที่โครงการเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ จึงได้ท าพ้ืนที่ให้มีตลาดสินค้าอินทรีย์ เพ่ือให้ผู้
ที่สนใจสามารถซื้อไปบริโภคได้ ซึ่งในบริเวณเขตจอมทอง มีพ้ืนที่ร้านค้าเกษตรอินทรีย์น้อยมาก จึงท า
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ให้พ้ืนที่โครงการมีร้านค้าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือรองรับผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณสามารถเดินทางได้สะดวกสบาย 
ดังนั้นจึงน าตัวอย่างประเภทสินค้าเกษตร และประเภทสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในบริเวณเขตจอมทอง 
มาศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการท าสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ 

3.3.1 ประเภทสินค้าเกษตรอินทรีย์และประเภทสินค้าเกษตร 
 3.3.1.1 ร้านบ้านธัญพืช (Baanthanyapudch) การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ กองพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เพ่ือเชื่อมโยงการตลาดและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวตลาดเฉพาะของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวให้เป็นที่
แพร่หลาย 
 3.3.1.2 Tesco Lotus Express เป็นการจ าหน่ายประเภทสินค้าเกษตรและประเภท
สินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยผักท่ีน ามาจ าหน่ายอาจมีสารเคมีปะปนกัน เช่น ผักสลัด ข้าวโพดอ่อน ตะไคร้ 
เป็นต้น โดยเป็นรูปแบบการแพ็คสินค้า และเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคสามารถสะดวกในการซื้อ 
 3.3.1.3 ตลาดใหม่จอมทอง เป็นประเภทตลาดสด เป็นตลาดชุมชนโดยส่วนใหญ่จะมี
กลุ่มลูกค้า พ่อบ้าน แม่บ้าน ที่มาจับจ่ายใช้สอยเพราะที่นี่มีวัตถุดิบหลากหลายให้ได้จับจ่าย ลูกค้าจึง
คึกคักตั้งแตฟ้่ายังไม่สว่าง ตลาดจอมทองมีสินค้าค่อนข้างครบ ของสด ของแห้ง แกงถุง เป็นต้น 
 3.3.1.4 Mini BIG C เป็นการจ าหน่ายประเภทสินค้าเกษตรและประเภทสินค้าเกษตร
อินทรีย์ มีสินค้าหลาหลายประเภท โดยเป็นรูปแบบการแพ็คสินค้า และเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภค
สามารถสะดวกในการซื้อ 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทสินค้าเกษตรอินทรีย์และประเภทสินค้าเกษตร พบว่าพ้ืนที่

แขวงจอมทอง มีพ้ืนที่ขายสินค้าประเภทเกษตรอินทรีย์ 4 ที่ คือร้านบ้านธัญพืช (Baanthanyapudch) 
Tesco Lotus Express ตลาดใหม่จอมทอง และ Mini BIG C จากการศึกษาพ้ืนที่เพ่ือน ามาใช้ในการ
ออกแบบ ได้หยิบตัวอย่างจากพ้ืนที่ที่ขายสินค้า เช่น รูปแบบการแพ็คสินค้า ประเภทการขายผักต่างๆ 
เป็นต้น 

 

 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 

แสดง : ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยรอบพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.3 

สัญลักษณ ์: -  
 
 
 

 

ที่มา : - Non Scale 
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3.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่าง ซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับจังหวัด
ปทุมธานี ลักษณะภูมิอากาศจึงมีความใกล้เคียงกันกับจังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาลักษณะ
ภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2556-2560 ท าให้ทราบถึงลักษณะ
ภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560:1) 
 3.4.1 อุณหภูมิ 
 3.4.1.1 อุณหภูมิ กรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของลมมรสุม 2 ชนิด ได้แก่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตซึ่งกอใหเกิด
ฤดูกาลที่แตกต่างกัน 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันแต่ละฤดูกาล 
ดังนี้ 

1) อุณหภูมิสูงสุด คือ เดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 38.30 องศาเซลเซียส 
2) อุณหภูมิต่ าสุด คือ เดือนมกราคม เฉลี่ย 23.20 องศาเซลเซียส 

   3) อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมกราคม-ธันวาคม คือ 38.30 องศาเซลเซียส 
 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

 
แผนภูมิ 3.1 อุณหภูมิในช่วงปี พ.ศ.2556-2560 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 จากการวิเคราะห์อุณหภูมิที่มีผลต่อโครงการในการออกแบบ โดยค านึงถึงสภาพอากาศร้อน
ในช่วงเดือนพฤษภาคมดังที่กล่าวมา โดยการออกแบบให้มีพ้ืนที่เพ่ือสร้างความร่มเงาและควรปลูกไม้
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ยืนต้นเพ่ือให้ร่มเงา และค านึงถึงการดูแลรักษาพืชพรรณในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงแสงแดดจัด จึงควรมี
การให้น้ าแก่พืชพรรณในปริมาณที่อุณหภูมิเพ่ิมสูงกว่าปกติ 
 3.4.2 ปริมาณน้ าฝน 
  3.4.2.1 ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนกลางตุลาคม ซึ่งเป็นช่วง
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ าอย่างสม่ าเสมอ และยังก่อให้เกิดร่องมรสุมพาด
ผ่านในเดือนพฤษภาคมกับเดือนกันยายนซึ่งท าให้มีฝนตกหนักกว่าปกติ  แต่ในช่วงเดือนมิถุนายน-
เดือนกรกฎาคม ร่องมรสุมนี้จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางเหนือท าให้ฝนตกน้อยลง โดยเดือนตุลาคม 
เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกในรอบปี 

1) ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงสุดใน เดือนตุลาคม คือ 1,792.80 มิลลิเมตร 
2) ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่ าสุดใน เดือนกุมภาพันธ์ คือ 26.10 มิลลิเมตร 

 
ปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 3.2 ปริมาณน้ าฝนในช่วงปี พ.ศ.2556-2560 
ที่มา : ส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร 

 
จากการวิเคราะห์อุณหภูมิที่มีผลต่อโครงการในการออกแบบ โดยค านึงถึงปริมาณน้ าฝน

ในช่วงเดือนตุลาคมดังที่กล่าวมา โดยการออกแบบต้องค านึงถึงการระบายน้ า และควรเลือกใช้พืชพรรณที่
ทนต่อน้ าท่วมขัง และควรมีการดูแลท่อระบายน้ าอย่างเข้มงวด 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3.4.3 ความชื้นสัมพัทธ์ 
 3.4.3.1 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี พ.ศ.2556-2560 ที่ผ่านมาจากกรม
อุตุนิยมวิทยา พบว่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเดือนมกราคม-ธันวาคม คือ 80.00% ซึ่งเป็นความชื้น
สัมพัทธ์ที่มีปริมาณมาก ดังนั้นจึงมีผลต่อการให้น้ าแก่พืชพรรณ 
 

ความชื้นสัมพัทธ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 3.3 ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงปี พ.ศ.2556-2560  
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา  
 

จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการ ตั้งอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่ามีความชื้นสัมพัทธ์มี
ปริมาณที่สูง จึงมีผลต่อการให้น้ าแก่พืชพรรณต่างๆ ในช่วงปีที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด ไม่ควรให้น้ า
มากนัก 
 3.4.4 ฤดูกาล 

  3.4.4.1 อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจาก

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท าให้กรุงเทพมหานครมีอากาศหนาวเย็นและแห้ง

แล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดู

ฝน ท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกท่ัวไป 

  ลมประจ าฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของ

กรงุเทพมหานคร ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
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1) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 
26.50 องศาเซสเซียส ซึ่งเป็นช่วงความกดอากาศสูง แต่เนื่องจากกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ทางตอนล่างจึง
ท าให้ในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   2) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 
36.05 องศาเซสเซียส ซึ่งเป็นช่วงระหว่างฤดูมรสุม มีความกดอากาศต่ า โดยอากาศร้อนที่สุดอยู่ในช่วง
เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 38.25 องศาเซสเซียส 

  3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยอยู่
ที่ 1,250 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นช่วงที่ฤดุมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นลมที่พัดจึงท าให้ความชุ่มชื้นเข้ามา 
ท าให้มีฝนตกชุกตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม โดยเดือนท่ีมีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีคือเดือน
ตุลาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,800 มิลลิเมตร 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 

แสดง : ทิศทางลมและแสงแดด ภาพที่ 3.4 
สัญลักษณ ์:  
                                การโคจรดวงอาทิตย์ 
                               
                                แสดงทิศทางลม 
                                 
                                ดวงอาทิตย์ 
 

 

ที่มา : - Non Scale 
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3.5 ลักษณะดิน 
 ลักษณะโครงสร้างดิน ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด า 
มักพบจุดประสีน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย ดินบนตอนล่างเนื้อดินเป็นดิน
เหนียว สีเทาเข้มหรือสีเทาปนน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pH 7.0) ดินล่างตอนล่างในระดับความ
ลึก 1-1.50 เมตร จะพบดินเลนสีน้ าเงินที่มีปริมาณก ามะถันต่ า มีเปลือกหอยปะปนตลอด จะพบรอย
ไถลในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) (ส านักส ารวจดินและวาง
แผนการใช้ที่ดิน, 2548:2) 
 
ตารางท่ี 3.2 การจัดเรียงชั้นดินแต่ละชั้น 

 
ชุดดินบางกอก (Bangkok Series: Bk) กลุ่มชุดดินที่ 3 การก าเนิด ตะกอนน้ าทะเลผสมกับ

ตะกอนล าน้ า ซึ่งพัฒนาในสภาพน้ ากร่อย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบมีความลาดชัน 0-1 % การระบายน้ า
เลวการไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้าการซึมผ่านน้ า ช้าพืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท า
นา การแพร่กระจาย พบมากบริเวณภาคกลางตอนใต้ การจัดเรียงชั้นดิน Ap-Bssg-Bg-BCg-Cg 
 ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินสมุทรปราการ และชุดดินบางเลน ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ มีน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน ลึก 20-30 เซนติเมตร นาน 3-4 เดือน ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรใส่ปุ๋ย
อินทรีย์เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นทั้งยังเพ่ิมแร่ธาตุอาหารในดินให้แก่พืชอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0-25 ต่ า สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

25-50 ต่ า สูง สูง ต่ า สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ า สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
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ภาพที่ 3.5 ชุดดินบางกอก 
ที่มา : ส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
จากการศึกษาลักษณะโครงสร้างดินของพ้ืนที่โครงการ ซึ่งมีลักษณะตรงกับชุดดินบางกอก ชุด

ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีการระบายน้ าเลว ควรปรับพื้นที่โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือ
ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน และยังเพ่ิมแร่ธาตุอาหารในดิน รวมถึงให้ธาตุอาหารแก่พืช
พรรณด้วย 

 

3.6 ลักษณะพืชพรรณเดิม 
 ลักษณะพืชพรรณเดิมภายในพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น โดยมีระดับความสูงตั้งแต่ 
2-10 เมตร ทางเจ้าของโครงการต้องการที่จะรื้อพืชพรรณเดิมทิ้ง เพ่ือที่ต้องการท าพ้ืนที่ให้เป็นสวน
เกษตรอินทรีย ์
 
ตารางท่ี 3.3 ลักษณะพืชพรรณเดิม 

พืชพรรณเดิม ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 
มะยม 

 
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ล าต้นต้ังตรงเปลือก
ต้นเป็นปุ่มปม สีเทาปนน้ าตาล แตกกิ่ง
ก้านแผ่กระจาย กิ่งก้านเปราะและแตก
ง่าย 
 
 

มะยมเป็นต้นไม้เล็ก ก้านเรียว
ย า ว  จั ด เ ป็ น พื ช ส มุ น ไ พ ร 
สามารถทนความร้อนได้ดี จัด
ว่าเป็นไม้มงคลที่มีความหมายดี 
ทิศที่ควรปลูกต้นมะยมคือทิศ
ตะวันตก  
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ตารางท่ี 3.3 ลักษณะพืชพรรณเดิม (ต่อ) 
พืชพรรณเดิม ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

ไทรย้อย 
 

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 5-10 เมตร ไม่
ผลัดใบ มีรากอากาศห้อยย้อยสวยงาม ใบ
เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่  
ปลาย เรี ย วแหลมโคนสอบ แผ่ น ใบ
ค่อนข้างหนาเป็นมัน 
 
 

ต้นไทรย้อยนิยมใช้ปลูกเป็นไม้
ประดับ เพราะมีทรงพุ่มแผ่
กว้างให้ร่มเงาได้ดี จึงช่วยกั้น
แสงแดดหรือช่วยดูดแสงแดด
ร้อนจัดในยามกลางวันได้ อีก
ทั้งพุ่มใบที่แน่นทึบยังช่วยลด
เสียงรบกวนจากภายนอก 



38 
 

 

 

 

   

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 
แสดง : ต าแหน่งพืชพรรณเดิม ภาพที่ 3.6 
สัญลักษณ ์:  
 
                      ต้นไทรย้อย                     ต้นมะยม 
 
 

 

ที่มา : - Non Scale 
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3.7 ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ นั้น
พบว่าไม่มีระบบไฟฟ้า หากมีการด าเนินการทางพ้ืนที่โครงการ จึงต้องท าการติดต่อระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ดังนี้ 
 3.7.1 ระบบไฟฟ้า ติดต่อจากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน เพ่ือขออนุญาตในการใช้
ไฟฟ้า เพ่ือที่จะเชื่อมหม้อแปลงส าหรับพ้ืนที่โครงการ  
 3.7.2 ระบบประปา ติดต่อจากส านักงานประปานครหลวง สาขาตากสิน เพ่ือขออนุญาตใน
การติดตั้งระบบน้ า เพ่ือไปใช้ในพื้นที่โครงการ 
 

3.8 ลักษณะมุมมองและทัศนียภาพ 
3.8.1 มุมมองที่ 1 จุดเปิดโล่ง (Open View) ซึ่งพ้ืนที่เป็นทางทิศเหนือ มุมมองเปิดโล่ง 

ลักษณะพ้ืนที่โครงการเป็นพื้นที่โล่ง จะพบเห็นพรรณไม้เดิมในโครงการ  
 3.8.1.1 ข้อดี    พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่โล่ง สามารถก าหนดกิจกรรมการออกแบบสวนเกษตร
อินทรีย์ได้ดีพอสมควร 
 3.8.1.2 ข้อเสีย พื้นที่โล่งไม่มีพรรณไม้ให้ความร่มเงา ท าให้ต้องเพ่ิมความร่มเงาในการ
ออกแบบ รวมถึงพ้ืนที่ติดกับบ้านพักอาศัยท าให้เกิดเสียงรบกวน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 3.7 มุมมองที ่1 
 
 3.8.2 มุมมองที่ 2 จุดเปิดโล่ง (Open View) ซึ่งพ้ืนที่เป็นทางทิศตะวันตก มุมมองเปิดโล่ง 
ลักษณะพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่ติดกับโรงเรียนเลิศพัฒนาการศึกษา จะพบเห็นพรรณไม้เดิม
ในโครงการและมีเศษขยะท่ีชาวบ้านได้ท้ิงไว้ 
 3.8.2.1 ข้อดี  พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่โล่ง สามารถก าหนดกิจกรรมการออกแบบสวนเกษตร
อินทรีย์ โดยจะท าพ้ืนที่การเกษตรตรงบริเวณนี้ เพราะเป็นบริเวณท่ีโดนแสงแดดตลอดทั้งวัน 
  3.8.2.2 ข้อเสีย  มีเศษขยะรกร้างอยู่  
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ภาพที่ 3.8 มุมมองที ่2 
 

3.8.3 มุมมองที่ 3 จุดเปิดโล่ง (Open View) ซึ่งพ้ืนที่เป็นทางทิศใต้ ลักษณะพ้ืนที่โครงการ
เป็นพ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่ติดกับถนนทางเข้าโครงการ และพ้ืนที่เป็นดิน จะอยู่ตรงบริเวณทางเข้าของพ้ืนที่
โครงการ 
 3.8.3.1 ข้อดี  พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่โล่ง ไม่มีเศษขยะปะปน จึงท าให้ก าหนดกิจกรรมการ
ออกแบบได้ง่ายขึ้น 
 3.8.3.2 ข้อเสีย  อยู่ตรงบริเวณทางเข้าโครงการ พ้ืนที่จึงติดกับถนนซอยจอมทอง 13 
ท าให้มีฝุ่นละออง และเกิดมลภาวะเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.9 มุมมองที ่3 
 
 3.8.4 มุมมองที่ 4 จุดเปิดโล่ง (Open View) ซึ่งพ้ืนที่เป็นทางทิศตะวันออก มุมมองเปิดโล่ง 
ลักษณะพ้ืนที่โครงการเป็นพื้นที่โล่ง เป็นพื้นที่ติดกับบ้านพักอาศัย และพ้ืนที่ไม่มีความร่มเงา  
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 3.8.4.1 ข้อดี  พ้ืนที่เป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีเศษขยะปะปน  
 3.8.4.2 ข้อเสีย  อยู่ติดกับบ้านพักอาศัย จึงท าให้เกิดเสียงรบกวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.10 มุมมองที ่4 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 
แสดง : มุมมองในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.11 
สัญลักษณ ์:  
                    แสดงมุมมอง 
 
 
 

 

ที่มา : - Non Scale 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 
แสดง : การแบ่งพ้ืนที่โครงการการตามใช้สอย ภาพที่ 3.12 
สัญลักษณ ์:  
                  Zone A 
                  Zone B 
                  Zone C 
 

 

ที่มา : - Non Scale 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
Zone Site Characteristics Remarks 

Zone A  
 

พ้ืนที่  Zone A มี ขนาด พ้ืนที่  
2,343.06 ตารางเมตร ตั้งอยู่
ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ โครงการ 
โดยบริเวณพ้ืนที่จะอยู่ด้านหน้า
โครงการ จะติดกับทางสัญจร 
ลักษณะพ้ืนที่โล่ง ไม่มีพืชพรรณ
เดิ ม  ใ น พ้ื นที่ ยั ง ไ ม่ มี ร ะบบ
สาธารณูปโภคใดๆ ทั้งสิ้น 

การออกแบบต้องค านึงถึงพ้ืนที่  
และสภาพแวดล้อม เนื่องจาก
พ้ืนที่ติดกับถนน ท าให้ต้องมีการ
จัดภูมิทัศน์เพ่ือปิดกั้นสิ่งที่ไม่น่า
มอง  

Zone B  
 

พ้ื นที่  Zone B มี ขนาด พ้ืนที่  
3,852.35 ตารางเมตร ตั้งอยู่
ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก แ ล ะ ทิ ศ
ตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ 
เป็นพ้ืนที่โล่ง มีพืชพรรณเดิม 
เช่น มะยม ในพ้ืนที่ยังไม่มีระบบ
สาธารณูปโภคใดๆ ทั้งสิ้น  

การออกแบบภูมิทัศน์ ควรเลือก
พืชพรรณที่เหมาะสมแก่ดิน และ
ควรจัดระเบียบพ้ืนที่ไว้ส าหรับ
การปลูกเกษตรอินทรีย์  

Zone C  
 

พ้ืนที่  Zone C มีขนาด พ้ืนที่  
4,640.39 ตารางเมตร ตั้งอยู่
ท า งทิ ศ ตะวั น อกขอ ง พ้ื น ที่
โครงการ เป็นพ้ืนที่โล่ง มีพืช
พรรณเดิม เช่น ไทรย้อย  

การออกแบบต้องค านึงถึงพ้ืนที่ 
เพราะพ้ืนที่ติดกับบ้านพักอาศัย 
รวมถึงการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เพ่ือให้เกิดความร่มเงา  

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

3.9 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 
 การศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงการ โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นพื้นที่โล่งจึงจะจัดสร้างสวนเกษตรอินทรีย์
เพ่ือใช้พ้ืนที่ให้เป็นที่รู้จักของคนในเมือง ดังนั้นในการศึกษาจากการท าแบบสอบถาม และการใช้การ
สุ่มประชากรแบบบังเอิญเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเลือกประชากรภายในบริเวณพ้ืนที่รอบใน
ขอบเขตรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุม 4 แขวง จึงศึกษาจ านวนประชากรในพ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งมีจ านวน
ประชากร 151,174 คน และการศึกษาจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ สวนเกษตรอินทรีย์ ได้ใช้สูตรตาราง ทาโร ยามาเน่ ก าหนดความ
ต้องการประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 5% 
 

n =
N

1 + Ne2
 

 
เมื่อ n  คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

       N คือ ขนาดกลุ่มประชากร 
       E  คือ สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมให้เกิด 0.05 
 

n =
151,174

1 + (151,174)2
 

 
n = 398 = 400 ชุด 

 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 400 ชุด 
 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ สวนเกษตรอินทรีย์ เป็นการศึกษาข้อมูลในด้านของผู้ใช้พ้ืนที่
สวนเกษตรอินทรีย์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาจากการท าแบบสอบถาม และใช้การสุ่ม
ตัวอย่างประชากรโดยวิธีแบบโควตา เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการเลือกประชากร
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงอายุ และอาชีพ ตามสัดส่วนของการเข้ามาใช้งานในพ้ืนที่ และได้
ท าการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้พ้ืนที่โครงการ โดยท าการแจกแบบสอบถามที่
ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการจ านวน 400 ชุด  

3.9.1 ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ 
 ผู้ใช้ในโครงการเป็นผู้ใช้เป็นผู้ใช้ประเภทชั่วคราวและผู้ใช้ประจ า ความต้องการของ
เจ้าของโครงการคุณนภากร กรึงพงษ์ มีความต้องการอยากให้มีพ้ืนที่เป็นสวนเกษตรอินทรีย์ และเป็น
รู้จักของคนในเมือง โดยจัดให้มีกิจกรรรมและอยากให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้ พ้ืนที่โครงการโดยรอบ
ส่วนใหญ่ติดกับบ้านพักอาศัย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงท าการใช้แบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างประชากรที่
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อยู่ในรัศมีสวนเกษตรอินทรีย์ 3 กิโลเมตร โดยการเลือกใช้วิธีเก็บข้อมูลผู้ใช้โควตา เนื่องจากใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงอายุ และอาชีพ ตามสัดส่วนของ
การเข้ามาใช้งานในพ้ืนที่ และได้ท าการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้ประกอบกิจกรรม
ภายในพ้ืนที่โครงการ 
 3.9.2 ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ 
 3.9.2.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ าวัน ได้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในซอยจอมทอง 13 
 3.9.2.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ ประชาชนที่ในละแวกใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ เข้ามา
พ้ืนที่โครงการเป็นครั้งคราวโดยจากการศึกษานี้ได้ศึกษาจากแบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้ชั่วคราว 
 จากการศึกษาครั้งนี้จะใช้จ านวนประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ซอยจอมทองในการศึกษาถึง
พฤติกรรมและความต้องการ เพ่ือตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้ใช้ โดยข้อมูลของจ านวน
ประชากรทีอ่ยู่ในพ้ืนที่ซอยจอมทองจะใช้ข้อมูลจากจ านวนของผู้ที่มาใช้พื้นที่โครงการ 
  3.9.3 วิธีการศึกษา 
 3.9.3.1 ผู้ใช้ชั่วคราว คือกลุ่มบุคคลที่เข้ามาใช้ในพ้ืนที่โครงการเป็นครั้งคราวไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กับสภาพพ้ืนที่ โดยใช้การสังเกตถึงพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ของผู้ที่มาพักในพ้ืนที่โครงการ
เป็นเครื่องมือ ในการศึกษาพฤติกรรมและท าการสอบถามถึงความต้องการของผู้ ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาถึงความต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1) เพศ 
 2) อายุ 
 3) อาชีพ 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคและเลือกซื้อผักเกษตรอินทรีย์ 
 1) ท่านเคยซื้อผักเกษตรอินทรีย์หรือไม่ 
 2) ท่านซื้อผักเกษตรอินทรีย์จากท่ีใด 
 3) วัตถุประสงค์ที่ท่านเลือกซ้ือผักเกษตรอินทรีย์ 
 4) หากท่านซื้อผักจากตลาด ท่านแยกแยะผักเกษตรอินทรีย์กับผักทั่วไปอย่างไร 
 5) ท่านชอบซื้อผักเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มผักชนิดใดบ้าง 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการเพ่ิมเติม 
 1) หากมีโครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ ท่านต้องการให้มี
กิจกรรมใดบ้าง 
 2) ความต้องการด้านองค์ประกอบและสิงอ านวยความสะดวกในโครงการ
ออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 
 3.9.4 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
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3.9.4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 3.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงกาตามเพศ 
รายการ เพศ จ านวน/(คน) ร้อยละ 

1 ชาย 176 44.00 
2 หญิง 224 56.00 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางที่ 3.5 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศหญิงมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.00 
 
ตารางท่ี 3.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงกาตามช่วงอายุ 

รายการ ช่วงอายุ จ านวน/(คน) ร้อยละ 

1 ต่ ากว่า 20 ปี 60 15.00 

2 ช่วงอายุ 20-30 ปี 80 20.00 

3 ช่วงอายุ 31-40 ปี 108 27.00 

4 ช่วงอายุ 41-50 ปี 72 18.00 

5 ช่วงอายุ 51-60 ปี 40 10.00 

6 ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป 40 10.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 3.6 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วง

อายุ ช่วงอายุที่เข้ามาใช้พ้ืนที่มากที่สุด ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 
20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.00 รองลงมาเป็น
ช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.00 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 ซ่ึง
เท่ากับช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป  
 
ตารางท่ี 3.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามอาชีพ 

รายการ อาชีพ จ านวน/(คน) ร้อยละ 
1 นักเรียน/นักศึกษา 40 10.00 
2 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 72 18.00 
3 พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน 128 32.00 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามอาชีพ (ต่อ) 
รายการ อาชีพ จ านวน/(คน) ร้อยละ 

4 แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 80 20.00 
5 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 68 17.00 
6 เกษตรกร 12 3.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 3.7 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพที่มีจ านวนมากสุด พนักงานบริษัท/องค์เอกชน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาเป็น แม่บ้าน/
เกษียณอายุ/ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาเป็น ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 18.00 
รองลงมาเป็น รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 17.00 รองลงมาเป็น นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 และรองลงมาเป็น เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 3.00 

 
3.9.4.2 พฤติกรรมการบริโภคและเลือกซื้อผักเกษตรอินทรีย์ 
 

ตารางท่ี 3.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรทีเ่ลือกซ้ือผักเกษตรอินทรีย์ 
รายการ ข้อมูล ความต้องการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 หากมีผักเกษตรอินทรีย์ ท่านจะ
ซื้อหรือไม่ 

ซ้ือ 296 74.00 
ไม่ซื้อ 24 6.00 
บางครั้ง 80 20.00 

รวม 400 100.00 
2 ท่านซื้อผักเกษตรอินทรีย์จากที่

ใด 
ตลาดสด 232 58.00 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต/
ห้างสรรพสินค้า 

132 33.00 

ร้านเฉพาะสินค้า
เกษตรอินทรีย์ 

36 9.00 

อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 400 100.00 

3 วัตถุประสงค์ที่ท่านเลือกซื้อผัก
เกษตรอินทรีย์ 

บริโภคเอง 336 84.00 
ของฝาก 64 16.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 3.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรทีเ่ลือกซ้ือผักเกษตรอินทรีย์ (ต่อ) 
รายการ ข้อมูล ความต้องการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

4 หากท่านซื้อผักจากตลาด ท่าน
แยกแยะผักเกษตรอินทรีย์กับผัก
ทั่วไปอย่างไร 

เป็นร้านขายผัก
เกษตรอินทรีย์
ประจ า 

76 19.00 

ผักเกษตรอินทรีย์
บรรจุใส่ถุงแยก
จากผักทั่วไป แต่
ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ 

212 53.00 

สังเกตุจากตรา
รับรองมาตรฐาน 

112 28.00 

อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 400 100.00 

5 ท่านชอบซื้อผักเกษตรอินทรีย์ใน
กลุ่มผักชนิดใดบ้าง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กะเพรา 60 15.00 
กระหล่ าดอก 12 3.00 
กวางตุ้ง 8 2.00 
กระหล่ าปลี 8 2.00 
ชาอบแห้ง 20 5.00 
ผักชี 16 4.00 
คะน้า 8 2.00 
แครอท 40 10.00 
กรีนโอ๊ค 120 30.00 
เรคโอ๊ค 60 15.00 
ฟิลเลย์ 8 2.00 
เรคอรัล 0 0.00 
ผักกาดหอม 40 10.00 
พาร์สลีย์ 0 0.00 

รวม 400 100.00 
 
3.9.4.3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการเพ่ิมเติม 
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ตารางท่ี 3.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการด้านกิจกรรม  
กิจกรรม ความต้องการผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ศูนย์การเรียนรู้ มากที่สุด 112 28.00 
 มาก 176 44.00 
 ปานกลาง 80 20.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 16 4.00 

รวม 400 100.00 
ตลาดสินค้าเกษตร มากที่สุด 208 52.00 

 มาก 80 20.00 
 ปานกลาง 68 17.00 
 น้อย 32 8.00 
 น้อยที่สุด 12 3.00 

รวม 400 100.00 
เรือนเพาะช า มากที่สุด 176 44.00 

 มาก 152 38.00 
 ปานกลาง 60 15.00 
 น้อย 12 3.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
ร้านกาแฟ มากที่สุด 100 25.00 

 มาก 76 19.00 
 ปานกลาง 136 34.00 
 น้อย 72 18.00 
 น้อยที่สุด 16 4.00 

รวม 400 100.00 
 

ตารางที่ 3.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการด้านองค์ประกอบ
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ลานจอดรถ มากที่สุด 140 35.00 

 มาก 220 55.00 
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ตารางที่ 3.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการด้านองค์ประกอบ
และสิงอ านวยความสะดวก (ต่อ) 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ปานกลาง 32 8.00 

 น้อย 8 2.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
ห้องน้ า มากที่สุด 80 20.00 

 มาก 260 65.00 
 ปานกลาง 60 15.00 
 น้อย 0 0.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
ศาลาและม้านั่ง มากที่สุด 168 42.00 

 มาก 104 26.00 
 ปานกลาง 80 20.00 
 น้อย 40 10.00 
 น้อยที่สุด 8 2.00 

รวม 400 100.00 
จัดตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม มากที่สุด 72 18.00 

 มาก 240 60.00 
 ปานกลาง 80 20.00 
 น้อย 8 2.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
ไฟส่องสว่าง มากที่สุด 220 55.00 

 มาก 96 24.00 
 ปานกลาง 48 12.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 20 5.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 3.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการด้านองค์ประกอบ
และสิงอ านวยความสะดวก (ต่อ) 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จุดรวบรวมขยะ มากที่สุด 144 36.00 

 มาก 160 40.00 
 ปานกลาง 72 18.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 8 2.00 

รวม 400 100.00 
 
จากการศึกษาข้อมูลโครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้แบบสอบถาม

ได้สรุปข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพ่ือน าไปใช้พิจารณาด้านการออกแบบ และเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ใช้โครงการและจากการสอบถามเจ้าของโครงการ จึงสรุปได้ว่าอยากให้มีพ้ืนที่ท า
กิจกรรมและอยากให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 
แสดง : แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (Bubble Diagrams) ภาพที่ 3.13 
สัญลักษณ ์:  

 
 

 

ที่มา : - Non Scale 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 
แสดง : แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (site Relations) ภาพที่ 3.14 

สัญลักษณ์ :  
 
 

 

ที่มา : - Non Scale 



บทท่ี 4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 

4.1 ผลงานการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) 
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ภาพที่ 4.2 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงกำร (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.3 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงกำร (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.4 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงกำรและผู้ช็โครงกำร 
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ภาพที่ 4.5 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงกำร (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.6 แนวคิดในกำรออกแบบ (Main Concept) 
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ภาพที่ 4.7 Master Plan 
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ภาพที่ 4.8 Shrub Plan 
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ภาพที่ 4.9 Lighting Plan 
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ภาพที่ 4.10 Detail Zone A 
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ภาพที่ 4.11 Perspective Zone A 
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ภาพที่ 4.12 Detail Zone B 
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ภาพที่ 4.13 Perspective Zone B 
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ภาพที่ 4.14 Detail Zone C 



69 
 

 

ภาพที่ 4.15 Perspective Zone C 
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ภาพที่ 4.16 Detail Hardscape 
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ภาพที่ 4.17 Detail Hardscape 
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4.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน ์

ตารางท่ี 4.1 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 

1 มะฮอกกานี Ø 4 น้ิว สูง 3.00 ม. 9 ต้น 2,000.00        18,000.00      300.00          2,700.00        20,700.00                     

มะฮอกกานี Ø 6 น้ิว สูง 3.00 ม. 6 ต้น 4,500.00        27,000.00      350.00          2,100.00        29,100.00                     

มะฮอกกานี Ø 10 น้ิว สูง 5.00 ม. 3 ต้น 6,000.00        18,000.00      400.00          1,200.00        19,200.00                     

2 ซิลเวอร์โอ้ค Ø 10 น้ิว สูง 5.00 ม. 7 ต้น 9,500.00        66,500.00      1,000.00        7,000.00        73,500.00                     

3 หูกระจง Ø 10 น้ิว สูง  5.00 ม. 2 ต้น 5,400.00        10,800.00      300.00          600.00          11,400.00                     

หูกระจง Ø 12 น้ิว สูง 6.00 ม. 3 ต้น 5,600.00        16,800.00      300.00          900.00          17,700.00                     

4 กันเกรา Ø 10 น้ิว สูง 5.00 ม. 1 ต้น 7,700.00        7,700.00        400.00          400.00          8,100.00                       

5 แคนา Ø 12 น้ิว สูง 6.00 ม. 2 ต้น 5,500.00        11,000.00      500.00          1,000.00        12,000.00                     

แคนา Ø 14 น้ิว สูง 6.00 ม. 7 ต้น 6,500.00        45,500.00      550.00          3,850.00        49,350.00                     

6 ตีนเป็ดน้้า Ø 9 น้ิว สูง 5.00 ม. 2 ต้น 4,900.00        9,800.00        500.00          1,000.00        10,800.00                     

7 ปีบ Ø 6 น้ิว สูง 5.00 ม. 4 ต้น 3,000.00        12,000.00      400.00          1,600.00        13,600.00                     

8 มะม่วง Ø 5 น้ิว สูง 5.00 ม. 12 ต้น 4,500.00        54,000.00      500.00          6,000.00        60,000.00                     

9 มะขาม Ø 8 น้ิว สูง 5.00 ม. 11 ต้น 5,400.00        59,400.00      600.00          6,600.00        66,000.00                     

10 ละมุด Ø 6 น้ิว สูง 5.00 ม. 10 ต้น 3,300.00        33,000.00      500.00          5,000.00        38,000.00                     

11 ฝร่ัง Ø 4 น้ิว สูง 5.00 ม. 9 ต้น 3,000.00        27,000.00      200.00          1,800.00        28,800.00                     

12 ตะเบเหลือง Ø 6 น้ิว สูง 5.00 ม. 8 ต้น 1,000.00        8,000.00        500.00          4,000.00        12,000.00                     

13 ลีลาวดี Ø 8 น้ิว สูง 6.00 ม. 2 ต้น 4,500.00        9,000.00        550.00          1,100.00        10,100.00                     

14 ประดู่ป่า Ø 12 น้ิว 3 ต้น 5,000.00        15,000.00      500.00          1,500.00        16,500.00                     

15 ปาล์มขวด  Ø 10น้ิว สูง 6.00 ม. 2 ต้น 5,500.00        11,000.00      550.00          1,100.00        12,100.00                     

508,950.00                        

1 กระดุมทองต้น กระถาง 6 น้ิว 330 ต้น 15.00            4,950.00        5.00              1,650.00        6,600.00                       

2 บลูอาวาย กระถาง 6 น้ิว 3,095 ต้น 50.00            154,750.00     2.50              7,737.50        162,487.50                   

3 ไทรเกาหลี สูง 1.5 เมตร 8 น้ิว 170 ต้น 80.00            13,600.00      20.00            3,400.00        17,000.00                     

4 แดงสิงคโปร์ กระถาง 6 น้ิว 230 ต้น 10.00            2,300.00        5.00              1,150.00        3,450.00                       

5 ดาวกระจาย กระถาง 6 น้ิว 570 ต้น 25.00            14,250.00      2.50              1,425.00        15,675.00                     

6 เข็มพิกุล กระถาง 8 น้ิว 365 ต้น 27.00            9,855.00        8.00              2,920.00        12,775.00                     

7 ไทรยอดทอง ถุง 10 น้ิว 215 ต้น 60.00            12,900.00      10.00            2,150.00        15,050.00                     

8 พุดศุภโชค กระถาง 12 น้ิว 380 ต้น 80.00            30,400.00      5.00              1,900.00        32,300.00                     

9 โมกซ้อน สูง 2 เมตร กระถาง 16 น้ิว 325 ต้น 80.00            26,000.00      8.00              2,600.00        28,600.00                     

10 เทียนทอง กระถาง 12 น้ิว 245 ต้น 45.00            11,025.00      5.00              1,225.00        12,250.00                     

11 ขาไก่เขียว ถุง 6 น้ิว 325 ต้น 20.00            6,500.00        5.00              1,625.00        8,125.00                       

12 หนวดปลาหมึกแคระ ถุง 8 น้ิว 410 ต้น 25.00            10,250.00      2.00              820.00          11,070.00                     

13 กาบหอยแครง  ถุง 8 น้ิว 90 ต้น 14.00            1,260.00        3.00              270.00          1,530.00                       

14 ทองดอกบวบ ถุง 6 น้ิว 730 ต้น 18.00            13,140.00      2.50              1,825.00        14,965.00                     

15 แพงพวย ถุง 6 น้ิว 420 ต้น 15.00            6,300.00        3.00              1,260.00        7,560.00                       

16 ผักกาดหอม 4 ซอง 15.00            60.00            - - 60.00                           

17 ข้ึนฉ่าย 2 ซอง 15.00            30.00            - - 30.00                           

18 กะเพรา 2 ซอง 15.00            30.00            - - 30.00                           

19 ตะไคร้ ถุง 6 น้ิว 275 ต้น 10.00            2,750.00        - - 2,750.00                       

20 หญ้านวลน้อย 2,838 ตร.ม. 11.00            31,218.00      1.10              3,121.80        34,339.80                     

21 เมล็ดกรีนโอ๊ค 7 ชุด 20.00            140.00          - - 140.00                         

22 เมล็ดเรดโอ๊ค 5 ชุด 20.00            100.00          - - 100.00                         

23 เมล็ดกรีนคลอรัล 13 ชุด 20.00            260.00          - - 260.00                         

24 เมล็ดเรดคลอรัล 5 ชุด 20.00            100.00          - - 100.00                         

25 เมล็ดกรีนคลอส 6 ชุด 20.00            120.00          - - 120.00                         

26 เมล็ดฟิลเล่ย์ 17 ชุด 20.00            340.00          - - 340.00                         

387,707.30                   

1 ดินปลูก 149.1 ลบ.ม. 650.00          96,915.00      65.00            9,691.50        106,606.50                   

2 ไม้ยูคาค้้ายัน 3X4 น้ิว 102 ชุด 350.00          35,700.00      35.00            3,570.00        39,270.00                     

145,876.50                   

1,042,533.80                 

ไม้พุ่ม

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย

ค่ำวัสดุ ค่ำแรง
รวมเงินค่ำวัสดุและค่ำแรง

(บำท)

บัญชีแสดงรำคำค่ำวัสดุอุปกรณ์

รำคำ/หน่วย
(บำท)

จ ำนวนเงิน
(บำท)

รำคำ/หน่วย
(บำท)

จ ำนวนเงิน
(บำท)

ไม้ยืนต้น

รวม

รวม

รวมวัสดุดาดอ่อน

รวม

วัสดุอุปกรณ์กำรปลูก
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ตารางท่ี 4.1 ประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 
(สิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) 

 

รำคำ/หน่วย
(บำท)

จ ำนวนเงิน
(บำท)

รำคำ/หน่วย
(บำท)

จ ำนวนเงิน
(บำท)

1 ท่อNeodrian ขนาด 4 น้ิว 6,856 เมตร 23.00            157,688.00     18.00            123,408.00     281,096.00                   

2 ท่อคอนกรีต คสล ขนาด 40x100 ซม. 497 ท่อน 340.00          168,980.00     18.00            8,946.00        177,926.00                   

3 ท่อคอนกรีต คสล ขนาด 60x100 ซม. 443 ท่อน 500.00          221,500.00     18.00            7,974.00        229,474.00                   

4 บ่อพักคอนกรีต คสล ขนาด 80x80x90 ซม. 51 ชุด 2,150.00        109,650.00     18.00            918.00          110,568.00                   

5 บ่อพักคอนกรีต คสล ขนาด 100x100x110 ซม. 47 ชุด 2,900.00        136,300.00     18.00            846.00          137,146.00                   

6 ผ้า Geotextile 205.61 ตร.ม 230.00          47,290.30      - - 47,290.30                     

983,500.30                   

1 ไฟ Design Slim LED Street Light 40w 47 ชุด 3,600.00        169,200.00     1,250.00        58,750.00      227,950.00                   

2 สายไฟ NYY 663.93 เมตร 40.00            26,557.20      - - 26,557.20                     

3 SWITH CONTROL 1 ชุด 52.00            52.00            80.00            80.00            132.00                         

254,639.20                   

ถนนคอนกรีต 2,961.54 ตร.ม. 800.00          2,369,232.00  - - 2,369,232.00                 

2,369,232.00                 

1 ร้านกาแฟ 145.21 ตร.ม. 14,800.00      2,149,108.00  - - 2,149,108.00                 

2 ห้องน้้า 56.51 ตร.ม. 12,900.00      728,979.00     - - 728,979.00                   

3 ตลาด Our Door 55.73 ตร.ม. 13,200.00      735,636.00     - - 735,636.00                   

4 ตลาด Our Door 73 ตร.ม. 13,200.00      963,600.00     - - 963,600.00                   

5 อาคารเรียนรู้ 150.49 ตร.ม. 14,900.00      2,242,301.00  - - 2,242,301.00                 

6 โรงเก็บของ 19.36 ตร.ม. 7,800.00        151,008.00     - - 151,008.00                   

7 โรงเพาะช้า 106.3 ตร.ม. 7,800.00        829,140.00     - - 829,140.00                   

8 ร้านอาหาร 145.21 ตร.ม. 14,800.00      2,149,108.00  - - 2,149,108.00                 

9,948,880.00                 

1 งานขุดดิน 74.96 ลบ.ม - - 18.00            1,349.28        1,349.28                       

2 คอนกรีต 1:2:4 24.58 ลบ.ม 1,665.00        40,925.70      436.00          10,716.88      51,642.58                     

3 ไม้แบบ 114.27 ตร.ม 180.00          20,568.60      133.00          15,197.91      35,766.51                     

4 น้้ายากันซึม 128.79 ลิตร 35.00            4,507.65        - 4,507.65                       

5 ไวแมท 9 ม.ม @ 0.20 ม. 93.79 ตร.ม 60.00            5,627.40        5.00              468.95          6,096.35                       

6 ตะปู 28.56 กก. 27.00            771.12          - 771.12                         

7 ทรายรองพ้ืน 11.72 ลบ.ม 360.00          4,219.20        91.00            1,066.52        5,285.72                       

8 ลีน หนา 10 ซม. 9.379 ลบ.ม 1,400.00        13,130.60      398.00          3,732.84        16,863.44                     

122,282.65                   

1 เหล็กกล่อง ขนาด 8X8 น้ิว ยาว 6.00 ม. 3,725 เส้น 35.00            130,375.00     - - 130,375.00                   

2 เหล็กกล่อง ขนาด 4X4 น้ิว ยาว 6.00 ม. 881 เส้น 67.00            59,027.00      - - 59,027.00                     

3 TOA สีรองพ้ืนกันสนิม 5 แกลอน 950.00          4,750.00        - - 4,750.00                       

4 TOA สีน้้ามันเคลือบเงา สีน้้าตาล 5 แกลอน 750.00          3,750.00        - - 3,750.00                       

197,902.00                   

1 พ้ินทางเดินคอนกรีต 1,428.15 ตร.ม 800.00          1,142,520.00  - - 1,142,520.00                 

1,142,520.00                 

1 ขอบคันหินใหญ่ ทรงมน ขนาด 15X100X30 ซม. 440 ก้อน 138.00          60,720.00      - - 60,720.00                     

60,720.00                     

15,079,676.15               

1,042,533.80                 

15,079,676.15               

16,122,209.95               

ระบบระบำยน  ำ

จ ำนวน

รวม

ระบบไฟ

ถนน

รวม

บัญชีแสดงรำคำค่ำวัสดุอุปกรณ์

รวม

ค่ำวัสดุ

อำคำร

ค่ำแรง

ล ำดับ รำยกำร หน่วย

งาน Hardscape

บ่อน  ำ

รวม

รวมเงินค่ำวัสดุและค่ำแรง
(บำท)

ซุ้มระแนง

พื นทำงเดิน

กระบะปลูกต้นไม้

รวมท้ังส้ิน

รวม

รวม

รวม

รวม

งาน Softscape

รวมวัสดุดาดแข็ง



 
 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ ผู้ดูแลคือคุณนภากร กรึงพงษ์ โครงการตั้งอยู่ 

ซอยจอมทอง 13 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีขนาดพ้ืนที่โดยประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 
6.4 ตารางวา หรือ 10,826.50 ตารางเมตร โดยลักษณะพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่สี่เหลี่ยมคางหมู เป็น
พ้ืนที่โล่ง ไม่มีตัวอาคารและได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินกับหินกรวด เป็น
พ้ืนที่ออกแบบภูมิทัศน์ทั้งหมด 6 ไร่ 3 งาน 6.4 ตารางวา ปัจจุบันพ้ืนที่แห่งนี้ต้องการท าการเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรที่สดใหม่ และมีพ้ืนไว้ส าหรับท ากิจกรรมอาทิเช่น การ
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ การทดลองท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น ดังนั้นโครงการออกแบบภูมิทัศน์ สวนเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือท าการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับพ้ืนที่โครงการ 

จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ สวนเกษตรอินทรีย์ ซอยจอมทอง 13 เขตจอมทอง 
กรุงเทพมานคร จึงต้องศึกษาแนวความคิด หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสวนเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง
พบว่า สวนเกษตรอินทรีย์คือพ้ืนที่ส าหรับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและท าการเกษตร โดยจะแบ่ง
กิจกรรม คือกิจกรรมส าหรับพักผ่อน และกิจกรรมท าการทดลองเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้อง
น ามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการจัดวางกิจกรรมให้เหมาะสมกับพฤติกรรม และลักษณะพ้ืนฐานของ
ผู้ใช้ รวมถึงการประยุกต์ใช้กรณีศึกษา ซึ่งได้เลือกสวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และ
ได้น าความรู้ในเรื่องการจัดวางด้านองค์ประกอบของกิจกรรมในพ้ืนที่ เช่น การจัดวางพ้ืนที่ท าแปลง
เกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้สอดคล้องและน ามาปรับใช้ในการออกแบบ 

จากนั้นได้ศึกษาสภาพพ้ืนที่โครงการทั้งในเรื่อง สภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน สภาพ
ภูมิอากาศ ผลกระทบจากการโคจรของดวงอาทิตย์ ทิศทางลม พืชพรรณเดิม ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ มุมมองทัศนียภาพ และการใช้งานในพื้นที่ โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปการศึกษา
ด้านลักษณะของพ้ืนที่โครงการเป็น Site Characteristics ซึ่งได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 Zone ได้แก่ 
Zone A พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าโครงการ ติดกับถนนซอยจอมทอง 13 ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน จึง
จัดให้พื้นที่เป็นส่วนบริการ โดยมีจุดเด่นคือป้ายทางเข้าโครงการ และจัดพื้นที่ให้มีที่จอดรถ เพื่อรองรับ
ผู้ที่มาท ากิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ Zone B พ้ืนที่บริเวณติดกับบ้านพักอาศัย จึงจัดให้พ้ืนที่เป็น
กิจกรรมที่สอดคล้องภายในโครงการ เช่น ตลาดสินค้า Outdoor ร้านกาแฟ ร้านอาหาร เป็นต้น และ
เพ่ิมส่วนพื้นที่พักผ่อน โดยสร้างบรรยากาศให้มีความร่มเงา และเพ่ิมความประทับใจแก่ผู้มาเยือน และ
Zone C พ้ืนที่บริเวณด้านหลังโครงการ ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน จึงจัดพ้ืนที่ให้เป็นกิจกรรมการ
ทดลองแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยมีอาคารการเรียนรู้ไว้ส าหรับผู้ที่สนใจมาศึกษา และมีแปลงเกษตรอินทรีย์ 
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รวมถึงการปลูกไม้ผล เพ่ือน าสินค้าที่ปลูกแบบปลอดภัยจากสารพิษ มาจ าหน่ายในพ้ืนที่ตลาด
Outdoor เพ่ือเพ่ิมมูลค้าให้กับสินค้า และยังท าให้พ้ืนที่เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ จะต้องมีกิจกรรมที่เหมาะกับความต้องการและ
กิจกรรมที่สัมพันธ์ และสอดคล้องกับสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการใช้ประโยชน์กับพ้ืนที่ให้
มากที่สุด ควรมีการศึกษาข้อมูลการออกแบบให้มากที่สุดเพราะข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ในการ
ออกแบบ เช่น การวางโซน นอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณควรสอดคล้องกับพ้ืนที่ และเหมาะสม
ต่อการใช้งาน  
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แบบสอบถามความต้องการ 
เรื่องความต้องการโครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ 
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้น เพ่ือการศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้เพ่ือประกอบในการ
ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในนิคมเพ่ือประกอบการท าปัญหาพิเศษ เรื่องโครงการออกแบบภูมิทัศน์
สวนเกษตรอินทรีย์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการตอบแบบสอบถาม ท่านสามารถ
ตอบอย่างอิสระตามความเห็นที่เป็นจริง ค าตอบและข้อความต่างๆ จะไม่มีผลกระทบ ต่อผู้ตอบแต่
อย่างใด แต่จะมปีระโยชน์ในการศึกษา 
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคและเลือกซื้อผักเกษตรอินทรีย์ 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มทีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักเกษตรอินทรีย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัย
ที่มีอิทธิพล 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน (   ) หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
  
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  (   ) ชาย   (   ) หญิง 
2. อายุ  
  (   ) ต่ ากว่า 20 ปี   (   ) 20-30 ปี   (   ) 31-40 ปี 
  (   ) 41-50 ปี        (   ) 51-60 ปี   (   ) 60 ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ 
  (   ) นักเรียน/นักศึกษา   (   ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
  (   ) พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน  (   ) แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 
  (   ) รับราชการ/รัฐวิสากิจ  (   ) เกษตรกร 
ตอนที ่2 พฤติกรรมการบริโภคและเลือกซื้อผักเกษตรอินทรีย์ 
4. ท่านเคยผักเกษตรอินทรีย์ หรือไม ่
 (   ) ซื้อ  (   ) ไม่ซื้อ (   ) ซื้อเป็นบางครั้ง 
  
  
 



5. ท่านซื้อผักเกษตรอินทรีย์จากท่ีใด (เลือกได้มากกว่า1ข้อ) 
(   ) ตลาดสด    (   ) ซุปเปอร์มาเก็ต/ห้างสรรพสินค้า 
(   ) ร้านเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 

6. วัตถุประสงค์ที่ท่านเลือกซ้ือผักเกษตรอินทรีย์ (เลือกได้มากกว่า1ข้อ) 
 (   ) เพ่ือบริโภคเอง 
 (   ) เพ่ือเป็นของฝาก 
 (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...............................................................................    
7. หากท่านซื้อผักจากตลาด ท่านแยกแยะผักเกษตรอินทรีย์ กับ ผักทั่วไปอย่างไร (เลือกได้ 
มากกว่า1ข้อ)               
 (   ) เป็นร้านขายผักเกษตรอินทรีย์ประจ า 
 (   ) ผักเกษตรอินทรีย์จะบรรจุใส่ถุงแยกจากผักทั่วไป แต่ไม่ติดตราสัญลักษณ์ใดๆ 

(   ) สังเกตุจากตรารับรองมาตรฐาน (ตรายี่ห้อ/ตรารับรองของภาครัฐหรือเอกชนบน  หีบห่อ
ที่บรรจุ) 

(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................. ...................... 
8. ท่านชอบซื้อผักเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มผักชนิดใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า1ข้อ) 
 (   ) กระเพรา     (   ) กระหล่ าดอก   

 
 

(   ) กวางตุ้ง                                      (   ) กระหล่ าปลี    
 
 

(   ) ชาอบแห้ง     (   ) ผักชี  
   
 
 

(  ) คะน้า           (  ) แครอท   
 

   
(   ) กรีนโอ๊ค       (   ) เรดโอ๊ค   

 
 
 

 



 
(   ) ฟิลเลย์            (   ) เรดคอรัล    

 
 

(   ) ผักกาดหอม      (   ) พาร์สลีย์  
 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการเพิ่มเติม 

(กรุณาเติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างสิ่งที่อยากให้มีในสวนเกษตรอินทรีย์ได้มากกว่า 1 ข้อ)  
หากมีโครงการสวนเกษตรอินทรีย์ บริเวณซอยจอมทอง 13 ท่านจะมาหรือไม่ 

(   ) มา     (   ) ไม่มา   
3.1 หากมีโครงการออกแบบภูมิทัศน์สวนเกษตรอินทรีย์ ท่านต้องการให้มีกิจกรรมใดบ้าง (กรุณาเติม

เครือ่งหมาย ✓ ลงในช่องว่าง เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
กิจกรรม มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

มาก 
1. ศูนย์การเรียนรู้      
2. ตลาดสินค้าเกษตร      
3. เรือนเพาะช า      
4. ร้านกาแฟ      
5. ร้านอาหาร      

อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………… 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
………………………………………………………… 

     

 
   
   
    
 

 

 



3.2 ความต้องการด้านองค์ประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการออกแบบภูมิทัศน์สวน

เกษตรอินทรีย์ (กรุณาเติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบหรือสิ่งอ านวยความสะดวก มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
มาก 

1. ลานจอดรถ      
2. ห้องน้ า      
3. ร้านอาหาร      
4. ศาลาและม้านั้ง      
5. จัดตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม      
6. ไฟส่องสว่าง      
7. จุดรวบรวมขยะ      

อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………… 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
………………………………………………………… 
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ชื่อ นายเดชาพล   ปโมทติ 
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การศึกษา 
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 ปีการศึกษา  2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ชื่อ นางสาวพรสุดา   วิจิตรบรรจง       
เกิด 15   ธันวาคม   2536 

 
การศึกษา 

ปีการศกึษา   2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 

ปีการศึกษา   2555 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 

ปีการศึกษา   2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
สถานที่ติดต่อ  199/104 หมู่ 5 ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
   จังหวัดนนทบุรี 11000 

    โทรศัพท ์: 087 766 2338    
    E - mail : rockshit55@gmail.com 
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