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คํานําสาํหรบัการพมิพ ์E-Book 
 

 

 

 

ตํารา “การวางผงับริเวณกบัการวิเคราะห์ที6ตั 7งโครงการ” ฉบบั e-book นี 7จดัทําขึ 7นโดยมีวตัถปุระสงค์

เพื6อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา 02216410  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและที6ตั 7งโครงการ 

(ENVIRONMENTAL AND SITE ANALYSIS) หน่วยกิต 2 (1-2) ซึ6งเป็นวิชาสําหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ชั 7นปีที6 3 ภาคการศึกษาที6 1 หลกัสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ตํารา e-book เลม่นี 7เป็นการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์

ครั 7งแรก เพื6อให้ขยายวงกว้างไปสูร่ะบบการศกึษาออนไลน์ โดยมีเนื 7อหาหลกัเช่นเดียวกนักบัการตีพิมพ์ครั 7งแรก 

มีการปรับปรุงเนื 7อหาเพียงเลก็น้อยโดยลดทอนแบบฝึกหดัในบทที6 9  

ผู้ เขียนจัดทํา e-book นี 7ขึ 7นในช่วงที6ระบบการศึกษาทั6วโลกกําลังรับมือกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ที6

นักการศึกษา ครู อาจารย์จักต้องจัดเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ผู้ เขียน

คาดหวงัว่าการเผยแพร่ตําราในรูปแบบ e-book จกัสามารถทําให้ผู้ เรียนเข้าถึงข้อมลูเนื 7อหาของวิชาได้ง่ายขึ 7น

แม้จะไมไ่ด้พบหน้ากนัและเรียนรู้กนัในห้องเรียนจริง อีกทั 7งหวงัวา่ตํารา e-book นี 7จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้อา่น

ทั6วไปที6สนใจในเนื 7อหาเชิงทฤษฎีเกี6ยวกบัการวางผงับริเวณกบัการวิเคราะห์ที6ตั 7งโครงการไมม่ากก็น้อย  

หากผู้อ่านมีข้อแนะนําเพื6อการปรับปรุงแก้ไข ผู้ เขียนยินดีนอบรับเพื6อที6จะนําไปพฒันาตําราเล่มนี 7

ตอ่ไปในอนาคต ทา่นสามารถสง่ข้อแนะนํามายงั pornpan.bo@kmitl.ac.th จกัขอบพระคณุยิ6ง 
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คํานํา 
 

 

การวิเคราะห์ที6ตั 7งโครงการนั 7นเป็นขั 7นตอนที6สําคญัในการออกแบบสถาปัตยกรรมและการวางผงั

บริเวณ เมื6อต้องทําการออกแบบโครงการใดๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ผู้ออกแบบควรทําการเก็บข้อมลูเกี6ยวกบัที6ตั 7ง

และวิเคราะห์ที6ตั 7งโครงการ ตํารา “การวางผงับริเวณกบัการวิเคราะห์ที6ตั 7งโครงการ” นี 7มีจดุประสงค์เพื6อเผยแพร่

แนวทางอยา่งมีแบบแผนในการเก็บข้อมลูเพื6อการวิเคราะห์ที6ตั 7งโครงการ  

ตําราเลม่นี 7แบง่ออกเป็น 3 ตอน จํานวน 10 บท ตอนที6 I ครอบคลมุเนื 7อหาบทที6 1, 2, และ 3 กลา่วถงึ

กระบวนการทํางานในการวางผงับริเวณ ตั 7งแต่การริเริ6มโครงการ การกําหนดรายละเอียดโครงการ และการ

เลือกทําเลที6ตั 7งโครงการ ตอนที6 II  ครอบคลมุเนื 7อหาบทที6 4, 5, 6, และ 7 อธิบายถึงการเก็บข้อมลูในด้านต่างๆ 

ที6เกี6ยวข้องกบัที6ตั 7งโครงการเพื6อนําไปสูก่ารวิเคราะห์ที6ตั 7งโครงการ อนัเป็นสาระหลกัสําคญัที6ตําราเลม่นี 7เน้นหนกั 

สว่นในตอนที6 III  ครอบคลมุบทที6 8, 9, และ 10 กลา่วถึงการพฒันาแนวคิดและเทคนิคในการออกแบบและวาง

ผังบริเวณ สําหรับรายละเอียดของขั 7นตอนต่อไปในกระบวนการออกแบบและวางผังบริเวณ อันได้แก่ การ

พฒันาแบบ การจดัทําแบบก่อสร้าง และการก่อสร้างนั 7น ผู้ เขียนต้องขอละไว้ ณ ที6นี 7 เนื6องจากมีเนื 7อหาที6กว้าง

และมีเนื 7อหาในเชิงปฏิบตั ิอนันอกเหนือไปจากขอบเขตประเดน็สําคญัของตําราเลม่นี 7 

ตําราเล่มนี 7จดัทําขึ 7นเพื6อใช้สําหรับประกอบการเรียนการสอนในวิชา 02014457 การวางผงับริเวณ 

(Site Planning) 1 หน่วยกิต (0 - 3) ซึ6งเป็นวิชาสําหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชั 7นปีที6 4 ภาคการศกึษาตอน

ปลาย ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง นอกจากนี 7 ตําราเล่มนี 7ยังมีเป้าหมายเพื6อเป็นคู่ มือประกอบการเรียนรู้สําหรับนักศึกษา

สถาปัตยกรรมในวิชาอื6นๆ ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิตอีกด้วย วิชาดังกล่าวได้แก่ วิชาออกแบบ

สถาปัตยกรรม 2-6 ซึ6งนกัศกึษาจําเป็นต้องทําการฝึกหดัออกแบบโครงการต่างๆ ซึ6งจะมีขั 7นตอนในการทําการ

วิเคราะห์พื 7นที6โครงการร่วมด้วย  

ผู้ เขียนมุ่งหวังที6จะปรับปรุงและพัฒนาตําราเล่มนี 7ต่อไป เพื6อจะเป็นประโยชน์ยิ6งขึ 7นแก่ผู้ อ่านผู้

ต้องการศึกษาการออกแบบและวางผงับริเวณ หากท่านผู้อ่านมีข้อแนะนําเพื6อการปรับปรุงแก้ไขหรือต้องการ

บริจาคภาพประกอบ ทา่นสามารถสง่ข้อแนะนํามาที6 noipornpan@gmail.com จกัขอบพระคณุยิ6ง 
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ตอนที& I  
กระบวนการออกแบบและวางผงับรเิวณ 
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 การวางผงับรเิวณกบัการวเิคราะหท์ ี3ต ั5งโครงการ 

 

บทที> 1 

บทนํา 

การวางผังบริเวณกับการวเิคราะห์ที2ตั 4งโครงการ 

การวางผังบริเวณเป็นศิลปะในการจัดวางสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื?อรองรับ

พฤติกรรมของมนษุย์  การวางผงับริเวณมีความสมัพนัธ์เกี?ยวข้องกบัการประกอบวิชาชีพ

สาขาสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และผงัเมือง ผูป้ระกอบวิชาชีพเหล่านีO

จําเป็นต้องใช้การวางผงับริเวณในทํางาน  ผงับริเวณเป็นตัวกําหนดโครงสร้างทาง

กายภาพและกิจกรรมในสามมิติ และในบางครัOงก็รวมถึงมิติของเวลาดว้ย (Lynch, 1971, 

p.3-4 อา้งใน LaGro, 2001) 

การวางผงับริเวณ (Site Planning) เป็นศาสตร์และศิลป์ในการจดัวางสิ6งก่อสร้างและกิจกรรมลงบน

ที6ดิน และปรับแต่งที6ว่างที6อยู่ระหว่างสิ6งก่อสร้างนั 7นๆ ให้ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย และเอื 7ออํานวยให้เกิด

สภาพแวดล้อมที6ดีตอ่ผู้ ใช้และธรรมชาติ  การวางผงับริเวณเป็นขั 7นตอนพื 7นฐานที6จําเป็นที6จะต้องปฏิบตัิควบคูไ่ป

กบัการออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปนิก นกัวางผงั และผู้ ทํางานออกแบบเกี6ยวข้องกบังานสถาปัตยกรรมควรมี

ความรู้พื 7นฐานในเรื6องปัจจยัตา่งๆ ที6เกี6ยวข้องในการออกแบบวางผงับริเวณ ควรรู้จกัเก็บรวบรวมข้อมลูเกี6ยวกบั

ที6ตั 7ง และสามารถนําข้อมลูทั 7งหลายเหลา่นั 7นมาวิเคราะห์ที6ตั 7งโครงการก่อนที6จะนําไปสูก่ารวางผงัและออกแบบ

อาคารได้ ไม่ว่างานสถาปัตยกรรมนั 7นจะมีขนาดเล็ก อย่างเช่น ศาลาหรือบ้านเดี6ยว หรือจะมีขนาดใหญ่อย่าง

หมูบ้่านจดัสรรหรือนิคมอตุสาหกรรม เป็นต้น 

หากกระบวนการตดัสินใจในการวางผงับริเวณนั 7นเกิดขึ 7นบนที6ดินแปลงเดียวภายใต้กรรมสิทธิ�ของ

เจ้าของที6ดินรายเดียว เจ้าของที6ดินนั 7นอาจจะเป็นบคุคลธรรมดา นิติบคุคลห้างหุ้นสว่น บริษัท องค์กรอิสระที6ไม่

แสวงหากําไร เป็นรัฐบาล หรืออาจจะเป็นหนว่ยราชการสว่นท้องถิ6นก็ได้  การวางผงับริเวณในแตล่ะโครงการนั 7น

จะแตกตา่งกนัไปในหลายด้าน บางโครงการอาจเป็นพื 7นที6ที6มีการจดัสรรแบง่แปลงแล้ว แตบ่างโครงการอาจจะ
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เป็นพื 7นที6ที6ยงัไมมี่การพฒันาจดัสรรหรือกําหนดประโยชน์ในการใช้ที6ดินใดๆ เลย ในด้านทําเล บางโครงการอาจ

มีทําเลยา่นใจกลางเมือง แตบ่างโครงการอาจอยูใ่นชนบททา่มกลางธรรมชาต ิ ชนิดและรูปแบบของโครงการแต่

ละโครงการก็อาจมีความหลากหลายเช่นกนั บางโครงการอาจเกี6ยวข้องกบัการตดัถนน สร้างอาคาร หรือสร้าง

ระบบสาธารณูปโภค แต่ก็เป็นได้ที6บางโครงการอาจไม่มีการก่อสร้างเลย แต่เป็นการอนรัุกษ์ฟื7นฟูและบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรทางวฒันธรรม ด้วยความซบัซ้อนและความแตกตา่งใน

การวางผงับริเวณในแต่ละโครงการที6ไม่เหมือนกันเช่นนี 7 ทําให้นกัวางผงัจําเป็นต้องใช้กระบวนการตดัสินใจ

อยา่งมีระบบระเบียบ 

การวางผังที6ดินและออกแบบผังบริเวณเป็นกระบวนการที6มีลําดบัขั 7นตอน มีระบบ และมกัมีการ

ทบทวนกระบวนการคิดใหม่อยู่เสมอ สาเหตุที6นักวางผังควรปฏิบัติอย่างมีขั 7นตอนตามกระบวนการวางผัง

บริเวณเมื6อต้องการพัฒนาที6ดินนั 7นมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ นั6นก็เพราะการพัฒนาที6ดินที6ตอบสนองต่อ

ศกัยภาพและข้อจํากดัของที6ดินนั 7น จะสามารถประหยดัคา่ก่อสร้าง ปกปอ้งทรัพยากรในท้องถิ6น และเปิดโอกาส

ให้กระบวนการทางธรรมชาติของสิ6งแวดล้อมดําเนินต่อไป  อีกทั 7งในกรณีที6เป็นการวางผงับริเวณในสถานที6

ประกอบธุรกิจสํานกังาน หรือโรงงาน สภาพแวดล้อมที6ดียงัจะสามารถเสริมสร้างความพึงพอใจแก่พนกังาน 

เพิ6มประสทิธิภาพในการทํางาน และแนน่อนยอ่มนําผลประโยชน์ทางอ้อมสูอ่งค์กรธรุกิจนั 7นๆ 

ในทางกลบักนั โครงการที6การขาดการวางผงับริเวณที6ดีอาจนํามาซึ6งผลเสียจากสภาพแวดล้อมที6

ขาดความตอ่เนื6องของกิจกรรม ไมเ่อื 7ออํานวยตอ่การใช้สอย อาจสง่ผลกระทบตอ่สภาพธรรมชาติ สงัคม วิถีชีวิต

และวฒันธรรมของผู้ ใช้อย่างอาจคาดไม่ถึง ตวัอย่างเช่น โครงการก่อสร้างอาคารสงูเพื6อเป็นที6อยู่ผู้ มีรายได้น้อย 

หากขาดการจดัเตรียมพื 7นที6ส่วนกลางที6สมควรเพื6อชุมชน เช่น สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะขนาดย่อม อาจ

กลายเป็นการสร้างชมุชนแออดับนตกึสงู 

การออกแบบและวางผงับริเวณเป็นการทํางานที6เกี6ยวข้องกบัการจดัสภาพทางกายภาพของที6ดิน 

กระบวนการออกแบบและวางผงัที6ดีนั 7นควรจกัต้องมีขั 7นตอนการวิเคราะห์พื 7นที6ตั 7งโครงการเป็นสว่นหนึ6งก่อนการ

ออกแบบและวางผงั  การวิเคราะห์พื 7นที6ตั 7งโครงการนั 7นเป็นกระบวนการในการตดัสินใจอย่างมีเหตุผล เป็น

ระบบ มีขั 7นตอน มีการวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ เกี6ยวกบัที6ตั 7งโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกที6ตั 7งของโครงการ หรือ

ในกรณีที6ที6ดนิมีอยูแ่ล้ว แล้วต้องการเลอืกใช้ประโยชน์ที6ดนิประเภทตา่งๆ ภายในพื 7นที6โครงการ   

กระบวนการวิเคราะห์พื 7นที6ตั 7งโครงการนั 7น มีความเกี6ยวข้องกับหลายสาขาวิชาชีพในแง่มุมที6

แตกตา่งกนัออกไป ดงัแสดงในแผนภมูิ � อนัได้แก่สาขาวิชาชีพตอ่ไปนี 7 

§ อสงัหาริมทรัพย์ ในด้านการลงทนุ 

§ ภมูิสถาปัตยกรรม ในด้านการจดัออกแบบสวน 

§ สถาปัตยกรรม ในด้านการวางผงัอาคาร 

§ วิศวกรรมโยธาและงานระบบ ในด้านการก่อสร้าง วางงานระบบไฟฟ้า ประปา และระบบ

โทรคมนาคม  
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§ การวางแผนและผังเมือง และการออกแบบชุมชน ในด้านการวางผังกายภาพเพื6อให้

สอดคล้องกบัระเบียบนโยบายการพฒันาชมุชน ภาพรวมของชมุชนและเมือง และกฎหมาย

ผงัเมือง 

§ กฎหมาย ในด้านกฎข้อบงัคบัควบคมุตา่งๆ เชน่ เทศบญัญตัคิวบคมุอาคาร  

แผนภมู ิ7 สาขาวชิาชีพทีEเกีEยวข้องกับการวเิคราะห์ทีEตั Xงโครงการ 

 

ที$มา: ดดัแปลงจาก LaGro, 2001, Inc., p.7. 

ลกัษณะของงานวางผงับริเวณนั 7นมีความหลากหลายในรูปแบบและขนาด มีได้ตั 7งแต่ระดบัโครงการ

ขนาดเล็ก จนถึงโครงการขนาดใหญ่ และอาจมีการวางผังบริเวณตั 7งแต่ก่อนเริ6มต้นโครงการหรืออาจมีการ

ออกแบบผงับริเวณไปพร้อมกบัการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ซึ6งแยกตามลกัษณะของงานวางผงับริเวณได้

ดงันี 7 

§ โครงการที6อาคารถกูออกแบบมาก่อนแล้วนํามาจดัวางบนพื 7นที6ที6กําหนด เช่น บ้านสําเร็จรูป 

ศาลาสาํเร็จรูป ซึ6งมกัเป็นโครงการขนาดเลก็ 

§ โครงการที6มีการวางผังและออกแบบอาคารดําเนินไปพร้อมกัน ซึ6งมกัเป็นโครงการขนาด

กลาง เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ที6พักอาศัยที6ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกหรือนัก

ออกแบบหมูบ้่านจดัสรร ห้างสรรพสนิค้า สวนสนกุ สวนสตัว์ โรงแรมพกัตากอากาศ ฯลฯ 

ผงัเมือง 

  

  

  

การวิเคราะห์
พื 4นที2ตั 4ง
โครงการ 

(Site 
Analysis) 

ภูมิสถาปัตย ์

วิศวกรรมโยธา
และงานระบบ 

สถาปัตยกรรม 

การพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

กฎหมาย 
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§ โครงการที6มีการวางผงัแม่บท (Master Plan) มาก่อน แล้วจึงมีการออกแบบอาคารตามมา

ซึ6งโครงการลกัษณะนี 7มกัเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีความซบัซ้อน กินเวลานานหลายสิบปี

เชน่ มหาวิทยาลยั นิคมอตุสาหกรรม เป็นต้น

ขั 4นตอนเบื 4องต้นในดาํเนินการวางแผน 

ก่อนที6จะมีการออกแบบวางผงับริเวณนั 7น ผู้ออกแบบจกัต้องมีการเตรียมการวางแผนในเรื6องของ

ข้อมลูเกี6ยวกบัที6ตั 7งและรายละเอียดของโครงการ ซึ6งมีขั 7นตอนหลกัๆเชน่เดียวกบัการวางแผนทั6วไป ดงันี 7 

1) ค้นคว้า (Research): ข้อมลูเบื 7องต้นของโครงการประเภทเดียวกนั ตวัอยา่งอาคาร เอกสารอ้างอิง

ประสบการณ์

2) เก็บข้อมลูและวิเคราะห์ (Inventory & Analysis): รวบรวมข้อมลูเกี6ยวกบัที6ตั 7ง ข้อจํากดัของพื 7นที6

ปัจจยัที6มีผลตอ่พื 7นที6ทั 7งจากอิทธิพลของมนษุย์และธรรมชาติ

3) สงัเคราะห์ข้อมลู (Synthesis): ประมวลข้อมลูที6ได้มา ทําความเข้าใจสร้างผงัความสมัพนัธ์ของ

องค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ โดยปรับแต่งให้เข้ากับพื 7นที6ตั 7ง ทั 7งนี 7ควรหลีกเลี6ยงการ

ปรับเปลี6ยนอย่างรุนแรงของสภาพภมูิประเทศตามธรรมชาติของที6ตั 7ง และควรเสนอทางเลือกใน

การออกแบบให้มากกว่าหนึ6งทางเลือก ขั 7นตอนนี 7เป็นขั 7นตอนของการออกแบบโดยใช้ข้อมูลที6

ได้มาเป็นเงื6อนไขนั6นเอง 

แผนภมู ิ2 ขั Xนตอนเบื Xองต้นในดาํเนินการวางแผน 

 

ค้นคว้า 
เก็บข้อมูลและ

วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์
ข้อมูล 
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กระบวนการในการวางผังบริเวณและออกแบบสถาปัตยกรรม 

 สาํหรับในงานออกแบบสถาปัตยกรรมนั 7น  หากจะระบขุั 7นตอนที6มีรายละเอียดมากขึ 7นในกระบวนการ

ออกแบบและวางผงับริเวณ เราอาจเขียนแผนผงัและอธิบายได้ดงัแผนภมูิ    

แผนภมู ิT กระบวนการในการวางผังบริเวณและออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

ที$มา: ดดัแปลงจาก LaGro, 2001, p.2. 

ในขั 7นตอนแรกก่อนที6จะมีการออกแบบและวางผงับริเวณนั 7น นกัวางผงัหรือผู้ออกแบบจกัต้องเตรียม

ข้อมลูซึ6งเป็นสาระสําคญัของโครงการอยู่ 2 สว่นหลกัๆ นั6นก็คือ (1) รายละเอียดองค์ประกอบโครงการ และ (2) 

รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ที6ตั 7งโครงการ ซึ6งผู้ออกแบบสามารถเตรียมข้อมลูทั 7งสองสว่นนี 7ไปพร้อมๆ กนั โดยใน

แตล่ะสว่นจะประกอบด้วยขั 7นตอนซึ6งมีรายละเอียด ดงันี 7  

กําหนด
องค์ประกอบ

โครงการ 

เลือกที$ตั Sง
โครงการ 

รวบรวม
ข้อมูลด้าน
กายภาพ 

รวบรวม
ข้อมูลด้าน

ระบบ
นิเวศน์ 

รวบรวมข้อ
มลด้าน
สงัคม-

วฒันธรรม 

วิเคราะห์
ที$ตั Sง 

กําหนด
แนวคิดใน

การออกแบบ
และวางผัง 

วางผังและ
ออกแบบ

อาคาร 

เขียนแบบ
ก่อสร้าง 

ดําเนินการ
ก่อสร้าง 

แผนผังขั Sนตอน: 

Programming and Site Inventory & Analysis 
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โครงการและที$ตั Sง 

Design Development 
พฒันาแบบ 

Drawing 
เขียนแบบ
ก่อสร้าง 

Construction 
ก่อสร้าง 
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การกาํหนดและวเิคราะห์องค์ประกอบโครงการ (Programming & Program Analysis)  

รายละเอียดขององค์ประกอบโครงการจะอธิบายถึงเปา้หมายหลกัในการใช้ประโยชน์ที6ดิน เช่น เป็น

บ้านพกัอาศยั โรงแรม โรงพยาบาล หรือสวนสาธารณะ วตัถปุระสงค์โดยทั6วไปของโครงการมกัครอบคลมุข้อมลู

ในด้านการพฒันาที6ดิน ปรับปรุงพื 7นที6 หรือการบริหารจดัการพื 7นที6ของโครงการ  รายละเอียดของโครงการควร

ระบขุ้อมลูที6เฉพาะเจาะจงลงไปถงึประโยชน์ใช้สอยขององค์ประกอบของโครงการ ตวัอยา่งเชน่ รายละเอียดของ

โครงการหมู่บ้านจดัสรรและคอนโดมิเนียมหลายครัวเรือน อาจระบุจํานวนหน่วยครัวเรือนของบ้านพกัอาศยั 

ชนิดต่างๆ ของที6พกัอาศยัและความหนาแน่นของหน่วยครัวเรือนที6จะลงทนุก่อสร้าง  อาทิ บ้านกี6หลงั ประเภท

ของบ้านมีแบบใดบ้าง คอนโดกี6ยนิูต ขนาดของบ้านหรือคอนโดกี6ห้องนอนกี6ตารางเมตร มีสว่นกลาง เชน่ สโมสร

และสระว่ายนํ 7า เป็นต้น ซึ6งโดยสรุป การวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงการนั 7น จะพิจารณาถึงข้อมลูหลกัๆ อยู่

สองสว่น ได้แก่ 

§ องค์ประกอบและพื 7นที6 ใ ช้สอยตามความต้องการของโครงการ (Function & Area 

Requirement) 

§ การวิเคราะห์ผู้ ใช้ (User Analysis) ซึ6งรวมถึงวิเคราะห์กิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ ใช้

โครงการ 

รายละเอียดของโครงการอาจกําหนดขึ 7นโดยลูกค้า สถาปนิก ที6ปรึกษา หรือผู้ เชี6ยวชาญด้าน

การตลาดการลงทุนก็ได้ ในระหว่างดําเนินการขั 7นตอนกําหนดและวิเคราะห์องค์ประกอบโครงการนี 7นั 7น ผู้

กําหนดรายละเอียดของโครงการอาจทําการสํารวจที6ดิน ตรวจสอบสภาพทั6วไปของที6ดินด้วยภาพถ่ายทาง

อากาศ วิเคราะห์การลงทนุ หรือศึกษาความต้องการของตลาด เปรียบเทียบโครงการอื6นที6มีลกัษณะเดียวกนั

เป็นกรณีศกึษา ทบทวนข้อมลูเกี6ยวกบัที6ตั 7งทําเลอื6นที6เป็นไปได้ และข้อมลูที6เกี6ยวข้องกบัผู้ใช้งาน 

การรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ทีEตั Xง (Site Inventory & Analysis)  

โดยทั6วไปแล้ว หลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์ที6ตั 7งโครงการจะพิจารณาถึงข้อมลูที6เป็นปัจจยัหลกัที6เป็น

คณุสมบตัขิองที6ตั 7งโครงการ อนัได้แก่  

§ ปัจจยัทางธรรมชาติ (อนัได้แก่ สภาพทางกายภาพ และระบบนิเวศน์) และ  

§ ปัจจยัทางสงัคม-วฒันธรรมของทีHตั Iงโครงการ  

ในกรณีที6โครงการยงัไม่มีที6ดินและต้องการเลือกทําเลของโครงการที6เหมาะสม นกัวางผงัหรือผู้ออก

แบบจําเป็นที6จะต้องทําการเปรียบเทียบศกัยภาพในการใช้ประโยชน์ของที6ดินและข้อจํากดัของที6ดินที6มีทําเลที6

แตกต่างกนั  การพิจารณาอย่างมีเหตผุลถึงคณุลกัษณะของที6ดินที6แตกต่างกนันั 7นต้องอาศยักระบวนการทาง

ความคดิเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของที6ดนิที6มากกวา่หนึ6งแหง่ขึ 7นไป 

การเลือกที*ตั-งโครงการ (Site Selection) 

การพฒันาที6ดินหรือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์นั 7น โดยทั6วไปมกัจะเกิดขึ 7นไม่ในกรณีใดก็กรณีหนึ6ง

ต่อไปนี 7 คือ ลกูค้ามีที6ดินและต้องการรายละเอียดโครงการที6จะมาพฒันาที6ดินผืนนั 7น หรือลกูค้ามีโครงการแต่

ต้องการทําเลที6ตั 7งของโครงการที6เหมาะสม  ความหลากหลายของที6ดินมีทั 7งในเรื6องของขนาด รูปร่างรูปทรงของ
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ที6ดิน และสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบ  หากพิจารณาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างทําเลที6ดินในเมืองกบั

นอกเมืองแล้ว ขนาดของแปลงที6ดินในเมืองมกัจะมีขนาดเลก็ สว่นขนาดของแปลงที6ดินยา่นชนบทหรือชานเมือง

ก็มกัจะมีขนาดใหญ่กวา่ ดงันั 7น กระบวนการวางผงับริเวณจงึควรเริ6มด้วยการชี 7แจงเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของ

ที6ดนิหลายแปลงเพื6อทําการเลอืกที6ตั 7งโครงการ  

การพฒันาทีHดินในแต่ละแปลงนั Iน อาจมีความแตกต่างกนัมากในหลายๆด้าน ทีHดินบางแห่งอาจ

อยู่บนเนินเขาแต่บางแห่งอยู่บนทีHราบ บางแห่งเป็นป่าแต่บางแห่งไม่มีต้นไม้เลย ทีHดินบางแห่งเป็นผืนกว้างแต่

บางแห่งมีรูปร่างทีHดินทีHมีหน้าแคบเป็นผืนยาว  ปัจจยัต่างๆ ทีHเป็นคณุสมบตัิของทีHตั Iงโครงการในแต่ละแห่งทีH

แตกตา่งกนัเหลา่นี I ล้วนเป็นเงืHอนไขทีHมีผลตอ่การพฒันาทีHดิน และทําให้การวางผงับริเวณในแตล่ะแหง่แตกตา่ง

กนัออกไป   

นอกเหนือไปจากปัจจยัต่างๆ ที6เกี6ยวข้องกบัสภาพภายในพื 7นที6ตั 7งของโครงการแล้ว ยงัมีปัจจยัอื6นๆ 

นอกขอบเขตที6ดินของโครงการที6มีความสําคญัยิ6งที6เราจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจถงึสภาพบริบทโดยรอบที6ตั 7ง

ของโครงการ ไม่ว่าที6ดินนั 7นจะตั 7งอยู่ใจกลางเมือง ชานเมือง หรือชนบท  บริบทของที6ตั 7งหนึ6งๆนั 7นมีคณุลกัษณะ

เฉพาะตวั ของสภาพแวดล้อมในหลายๆด้านทั 7งทางกายภาพ ระบบนิเวศน์ และสงัคม-วฒันธรรม ที6กล่าวมานี 7

รวมไปถงึการใช้ประโยชน์ที6ดินข้างเคียง การเข้าถงึระบบสาธารณปูโภค (เช่น นํ 7าประปา ไฟฟา้) การขออนญุาต

ก่อสร้าง ราคาที6ดินและค่าก่อสร้าง สภาพอากาศในท้องถิ6น และกระบวนการตามธรรมชาติของระบบนิเวศน์ 

แผนที6รวบรวมแหล่งท่องเที6ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติของท้องถิ6นจะแสดงตําแหน่งของทรัพยากรทาง

กายภาพ ระบบนิเวศน์ และวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ6นควรได้รับการบนัทึกลงแผนที6ชมุชน หรือ

แผนที6จังหวัด เพื6อใช้เป็นแหล่งข้อมูลที6จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ที6ตั 7งโครงการและบริบทของที6ตั 7ง

โครงการ ดงัเชน่รายการแหลง่ทรัพยากรธรรมชาตติอ่ไปนี 7 (Arendt, 1999 อ้างใน LaGro, 2001, p.10) 

§ พื 7นที6ชุม่นํ 7า ป่าชายเลน และแอง่เก็บกกันํ 7า 

§ ทางนํ 7าหลาก และพื 7นที6นํ 7าทว่ม 

§ พื 7นที6ลาดชนั หน้าผา 

§ แหลง่นํ 7าบาดาล และพื 7นที6รองรับการดดูซมึของนํ 7ากลบัลงดนิ 

§ พื 7นที6ป่า 

§ พื 7นที6เกษตรกรรมเพื6อการเพาะปลกู 

§ พื 7นที6อนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ และแหลง่ที6อยูอ่าศยัของสตัว์สงวน 

§ แหลง่โบราณสถานทางประวตัศิาสตร์ มรดกทางวฒันธรรม 

§ จดุจอดรถพกัชมวิว 

ทั 7งหมดนี 7เป็นปัจจยัที6ควรคํานึงถึงในการวางผงับริเวณ ทั 7งในระดบัชุมชนและภายในขอบเขตของ

พื 7นที6โครงการ 

การรวบรวมข้อมูลเกี*ยวกับที*ตั-งโครงการ (Site Inventory) 

ขั 7นตอนต่อไปในการวางผงับริเวณคือการรวบรวมข้อมลูเกี6ยวกบัที6ตั 7งโครงการ ข้อมลูองค์ประกอบ

ของโครงการผนวกกบัข้อมลูเกี6ยวกบัที6ตั 7งโครงการ อนัได้แก่ ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ระบบ
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นิเวศน์ และสงัคม-วฒันธรรมในท้องที6นั 7น เป็นดชันีกําหนดว่าข้อมลูชิ 7นไหนที6สําคญัควรเก็บรวบรวมเพื6อนํามา

พิจารณาสู่ขั 7นตอนต่อไปในการวิเคราะห์ที6ตั 7งของโครงการ ตวัอย่างเช่น ในโครงการบนพื 7นที6ปกคลมุด้วยป่า

บางสว่นและมีความลาดชนั เลียบแมนํ่ 7าสายเลก็แตล่อ่งเรือได้ มีหลายปัจจยัที6สามารถบนัทกึลงบนแผนที6ได้ แต่

มิใช่ว่าปัจจยัทกุตวัจะเกี6ยวข้องกบัโครงการ แผนที6แสดงช่วงต่างๆ ของความลาดชนัเป็นเปอร์เซ็นต์นั 7น (เช่น 0-

5%, 5-20%) เป็นข้อมลูที6มีประโยชน์ เพราะการใช้ที6ดินบางประเภทนั 7นเหมาะกบัพื 7นที6ที6มีความลาดเอียงน้อยๆ 

และการใช้สอยประโยชน์ที6ดินบางอย่างก็เหมาะกบัพื 7นที6ที6มีความลาดชนัมาก ความเหมาะสมในการใช้ที6ดิน

เพื6อการพฒันาหรือปรับปรุงนั 7น ขึ 7นอยู่กบัการพิจารณาโปรแกรมหรือองค์ประกอบของโครงการ ตวัอย่างเช่น 

ปัจจยัเกี6ยวกบัที6ตั 7งโครงการที6เกี6ยวข้องโดยตรงกบัพื 7นที6อนรัุกษ์ธรรมชาติ อาจแตกต่างไปจากปัจจยัที6เกี6ยวข้อง

กับที6ตั 7งสําหรับโครงการคอนโดมิเนียม 50 ยูนิต  สนามเทนนิส 6 สนาม และสระว่ายนํ 7ากลางแจ้ง โครงการ

อนรัุกษ์พื 7นที6ธรรมชาติอาจมุง่ความสนใจไปที6พื 7นที6ที6มีความหลากหลายของพนัธุ์สตัว์ป่าและ สิ6งมีชีวิต อนัได้แก่ 

พื 7นที6บนภูเขาสูง ที6ลาดชัน เรื6อยลงมาจนถึง หนอง บึง คูคลอง แอ่งเก็บนํ 7า ในทางตรงกันข้าม โครงการ

คอนโดมิเนียมอาจมุง่ความสนใจไปที6พื 7นที6คอ่นข้างราบถงึลาดชนัน้อย ซึ6งไมมี่ข้อจํากดัในการก่อสร้าง อยา่งชั 7น

หินหรือระดบันํ 7าใต้ดนิที6ตื 7นเกินไป หรือพื 7นที6คุ้มครองพนัธุ์สตัว์  

ข้อมลูเกีHยวกบัสิHงแวดล้อมทางธรรมชาตินั Iน อาจได้มาจากการสํารวจโดยนกันิเวศวิทยา นกัอทุก

ศาสตร์ นกัธรณีวิทยา นกัมานษุยวิทยา และผู้ เชีHยวชาญด้านอืHนๆ ทีHได้ทําการเก็บข้อมลูและบนัทึกลงแผนทีHไว้

แล้ว ทว่าสําหรับในบางโครงการบางพื IนทีHแล้ว เราอาจมิจําเป็นต้องนําปัจจยัทั Iงหมดทกุอย่างมาพิจารณา บาง

ปัจจยัทีHไม่เกีHยวข้องเราก็อาจเลยผ่านไปได้ ยกตวัอย่างเช่น สําหรับโครงการวางผงัทีHดินบนพื IนทีHทีHเป็นภเูขานั Iน 

ข้อมลูเกีHยวกบัสภาพภมูิประเทศ ความลาดชนั ระดบัความสงูตํHาของพื IนทีH และทิศทางการลาดเอียงเป็นข้อมลูทีH

จําเป็น แต่ในพื IนทีHทีHเกือบแบนราบ ความลาดชนัและทิศทางของความลาดเอียงอาจแทบจะไม่มีผลในการวาง

ผังและออกแบบโครงการ กระนั Iน สําหรับโครงการส่วนใหญ่แล้ว ระดบัความสูงตํHาของพื IนทีHก็ยังเป็นปัจจัย

สําคญัทีHมีผลอย่างมากต่อรูปแบบและทิศทางการระบายนํ Iา เพราะเพียงระดบัความสงูของพื IนทีHแตกต่างกัน

เพียงเลก็น้อยก็มีผลตอ่การเปลีHยนแปลงรูปแบบและทิศทางของการระบายนํ Iา  

อย่างไรก็ดี การทําแผนทีHสํารวจข้อมลูทีHเกีHยวข้องกบัปัจจยัต่างๆ ของทีHตั Iงทั Iงทางสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ ระบบนิเวศน์ และสงัคม-วฒันธรรมแล้วนั Iน ก็ยงัไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์ทีHตั Iงโครงการ 

แผนทีHสํารวจข้อมูลเกีHยวกับทีHตั IงทีHเรียกว่า Survey Map เพียงอย่างเดียวเป็นข้อมูลอธิบายถึงสภาพทาง

ธรรมชาติและสภาพทีHมนษุย์สร้างขึ IนของทีHตั Iงและบริบทโดยรอบ ยกตวัอย่างเช่น แผนทีHสํารวจข้อมลูเกีHยวกบั

ต้นไม้ แสดงสภาพเดิมของปัจจยัเดียว ก็คือต้นไม้บนพื IนทีH แผนทีHต้นไม้ก็เหมือนกบัแผนทีHรวบรวมข้อมลูอืHนๆ คือ

เป็นข้อมลูจากการสํารวจสําหรับการพฒันาโครงการทกุโครงการทีHเป็นไปได้บนทีHตั Iงนั Iนๆ ไม่วา่โครงการนั Iนจะมี

สิHงก่อสร้างเต็มพื IนทีHหรือไม่มีสิHงก่อสร้างเลย แผนทีHต้นไม้เดิมก็ยงัคงเหมือนเดิม ชะตาอนาคตของต้นไม้เดิมบน

ทีHตั Iงโครงการขึ Iนอยู่กบัการตดัสินใจในขั Iนตอนต่อไปของกระบวนการวางผงับริเวณ นัHนก็คือการวิเคราะห์ทีHตั Iง

โครงการ ซึHงแตกต่างจากการวบรวมข้อมลูของทีHตั Iง การวิเคราะห์ทีHตั Iงโครงการจะกําหนดสภาพทางกายภาพ 

ศกัยภาพและข้อจํากดัของทีHดินในการพฒันาโครงการใดโครงการหนึHงทีHเฉพาะเจาะจงลงไป ดงันั IนแผนทีHสํารวจ

ข้อมลูด้านตา่งๆ นั Iน เป็นเพียงแผนทีHงา่ยๆ แสดงข้อมลูทีHจําเป็นในการวิเคราะห์ทีHตั IงโครงการนัHนเอง 
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 การวางผงับรเิวณกบัการวเิคราะหท์ ี3ต ั5งโครงการ 

การวเิคราะห์ที*ตั-งโครงการ (Site Analysis) 

การวิเคราะห์ทีHตั Iงโครงการเป็นการสรุปผลการประเมินทีHตั IงในเรืHองของสภาพแวดล้อมในด้าน

ต่างๆ ข้อมลูเกีHยวกบัทีHตั IงทีHปรากฏในแผนทีHข้อมลูด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ระบบนิเวศน์ และสงัคม-

วฒันธรรมอาจถกูสงัเคราะห์เพืHอสร้างแผนทีHอีกอนัหนึHงขึ Iนมาใหม ่ซึHงเป็นแผนทีHทีHเหมาะสมกบัการโครงการหนึHง

โครงการใดทีHระบุเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น โครงการพัฒนาทีHอยู่อาศยั ร้านค้า หรือการใช้ประโยชน์ทีHดินใน

รูปแบบอืHนๆ เป็นต้น ข้อกําหนดตามความต้องการของแตล่ะโครงการนั Iนแตกตา่งกนัออกไป ฉะนั Iนการประเมิน

ความเหมาะสมของทีHตั IงสําหรับโครงการทีHมีพื IนทีHใช้สอยหลายประเภท ก็มกัต้องการข้อมลูของปัจจยัทีHเกีHยวข้อง

หลายอยา่งตามไปด้วย 

ความหลากหลายของปัจจยัด้านต่างๆ เกีHยวกับทีHตั Iงไม่ว่าจะด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ระบบนิเวศน์ และสงัคม-วฒันธรรม มีอิทธิพลต่อความเหมาะสมของทีHตั Iงในการพฒันาโครงการ การกําหนด

ขอบเขตการรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูนั Iนสามารถกระทําได้โดยการพิจารณาถึงข้อเด่นและข้อด้อย 

(ศกัยภาพและข้อจํากดั) ของทีHตั Iงโครงการสําหรับการพฒันาโครงการนั Iนๆ ข้อด้อย (หรือข้อจํากดั) เป็นสาเหตุ

ของความไม่เหมาะสมของทีHตั Iงในการใช้ทีHดินเพืHอประโยชน์ใช้สอยบางประการ ในทางกลบักัน ข้อเด่น (หรือ

ศกัยภาพ) เป็นทีHมาของความเหมาะสมของทีHดินในการใช้ประโยชน์ประการอืHนๆ ข้อเดน่ของทีHตั Iงโครงการอาจมี

จดุเด่น มีเอกลกัษณ์ หรือเป็นทรัพยากรทีHมีค่าควรปกปอ้งจากการพฒันาสิHงปลกูสร้างก็เป็นได้ ข้อเด่นของทีHตั Iง

อาจมีทิวทศัน์ทีHสวยงาม และสร้างเสริมให้เกิดเอกลกัษณ์ของสถานทีH (Sense of place) ทีHเชืHอมโยงไปถึงบริบท

ของท้องถิHน 

การวิเคราะห์ทีHตั Iงโครงการอาจเป็นเพียงแผนทีHแผ่นเดียวทีHชี Iให้เห็นถึงศกัยภาพและข้อจํากดัของ

ทีHตั IงสําหรับโครงการใดโครงการหนึHง ซึHงการกําหนดศกัยภาพและข้อจํากดัของทีHตั Iงนั Iน มีความสําคญัมากต่อ

การวางผงับริเวณทีHเหมาะสมและมีเหตมีุผลสําหรับขั Iนตอนพฒันาแนวคิดในการออกแบบและวางผงับริเวณ ซึHง

จะเป็นขั Iนตอนตอ่ไป 

ขั Xนตอนพฒันาแนวคดิในการออกแบบและวางผังบริเวณ (Concept Development Phase) 

ในขั 7นตอนต้นๆ หลงัจากมีการวิเคราะห์ข้อมลูทั 7งหมดเกี6ยวกบัองค์ประกอบและที6ตั 7งโครงการแล้ว 

และก่อนจะทําการออกแบบและวางผังบริเวณที6มีรายละเอียดต่อไป ในขั 7นตอนนี 7ผู้ ออกแบบจะต้องพัฒนา

แนวคิดเบื 7องต้นในการวางผังใช้ประโยชน์ที6ดิน หรือที6 เ รียกว่า Conceptual Land Use Plan ซึ6งอาจมี

รายละเอียดประกอบด้วย 

§ กําหนดผงัแนวคดิในการออกแบบ (Conceptual plan) 

§ จดัทําผงัการใช้ที6ดนิ (Land use plan) 

§ จดัทําผงัระบบสญัจร (Circulation plan) 

§ แผนการปรับเปลี6ยนระดับพื 7นที6  และจัดระบบการระบายนํ 7าจากพื 7นที6  (Grading & 

Drainage) และรายละเอียดอื6นๆ (Detailed Construction) เชน่ งานระบบตา่งๆ  
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ในขั 7นตอนนี 7จะต้องมีการพัฒนาแบบ อาจจะมีการปรับเปลี6ยนแบบหลายครั 7ง เพื6อให้ได้แบบที6มี

ความเหมาะสม เกิดประโยชน์ใช้สอยเต็มที6 อันจะเป็นแบบสุดท้ายที6จะพัฒนาต่อไปในรายละเอียดของ

องค์ประกอบโครงการ ซึ6งเขียนเป็นแผนภมูิได้ดงันี 7  

แผนภมู ิ4 ขั Xนตอนจากการวเิคราะห์ทีEตั Xงโครงการสู่การพฒันาแบบขั Xนสุดท้าย 

 

ที$มา: ดดัแปลงจาก LaGro, 2001, p.14. 

การวิเคราะห์ที6ตั 7งโครงการเป็นการสรุปความเหมาะสมของที6ตั 7งสําหรับการใช้ประโยชน์ที6ดินของ

โครงการนั 7นๆ ในขณะเดียวกนัก็บ่งชี 7ข้อเด่นข้อด้อยของที6ตั 7งโครงการด้วย การพฒันาแนวคิดในการออกแบบ

เพื6อให้โปรแกรมหรือข้อกําหนดของโครงการสอดคล้องกนักบัคณุลกัษณะของที6ตั 7งนั 7น เกิดขึ 7นภายหลงัจากการ

วิเคราะห์ที6ตั 7งโครงการแล้วเสร็จ ผงัแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual plan) จะแสดงลกัษณะทางกายภาพ

ของที6ดินอย่างคร่าวๆ โดยกําหนดกิจกรรมบนพื 7นที6และแสดงการปรับเปลี6ยนที6ดิน หากโปรแกรมของโครงการ

เป็นไปไม่ได้ ผงัแนวคิดในการออกแบบจะแสดงข้อด้อยทั 7งหลาย ซึ6งในบางกรณีอาจทําให้ต้องแก้ไขปรับเปลี6ยน

รายละเอียดองค์ประกอบของโครงการ 

การจดัทําผงัแนวคิดในการออกแบบมกัถกูจดัทําขึ 7นมามากกว่าหนึ6งแบบจากแผนผงัวิเคราะห์ที6ตั 7ง

โครงการแผนผงัเดียว การออกแบบวางผงัแนวคิดเผื6อเลือกสองแบบหรือมากกวา่นั 7นจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะ

อย่างยิ6งสําหรับโครงการของหน่วยงานราชการที6ต้องมีการลงมติในที6ประชมุจากกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอ่การ

พฒันาโครงการ การจดัทําผงัแนวคิดหลายผงัเช่นนี 7จะแสดงให้ลกูค้าและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นถึงทางเลือก

ตา่งๆ ที6เป็นไปได้จากการพฒันาโครงการและเพื6อนําไปพิจารณาเลือกต่อไป หากมีการเปรียบเทียบกนัแล้ว ผงั

แนวคิดใดมีข้อดีเหนือกว่าผงัตวัเลือกอื6นๆ ก็จะทําให้การอภิปรายกันด้วยเหตุผลในการเลือกผงัแนวคิดนั 7นๆ

น่าเชื6อถือ อย่างไรก็ดี ผงัแนวคิดในการออกแบบที6ดีที6สดุอาจเกิดขึ 7นจากการนําแนวคิดของผงัสองแบบหรือ

หลายแบบมารวมกนั 

 
ผังการวิเคราะห์ที0ตั 2ง 

(Site Analysis) 

ผังแนวคิดในการใช้ที0ดิน 
(Conceptual Land Use Plans/  

Site Structure Diagrams) 

ผังขั 2นสุดท้ายของแนวคิดในการใช้ที0ดิน 
(Final Conceptual Land Use Plan) 
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ขั Xนตอนพฒันาแบบ (Design Development Phase) 

การออกแบบและวางผงับริเวณเป็นขบวนการพฒันาแบบ (Design development) ที6มีรายละเอียด

ที6ในผังแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Plan) ยังไม่มี การพัฒนาแบบเป็นกระบวนการตดัสินใจว่าจะ

พฒันาผงัแนวคิดในการใช้ที6ดินต่อไปอย่างไร ซึ6งในขบวนการพฒันาแบบจะเป็นการจดัทําผงัแม่บท (Master 

Plan) หรือ ผงัรวม (General Plan) (หรือแบบร่าง ที6เรียกว่า Schematic Design ในกรณีที6เป็นโครงการขนาด

เล็กถึงขนาดกลางที6มีการออกแบบอาคารไปพร้อมกบัการวางผงั) โดยขั 7นตอนเหลา่นี 7เป็นขบวนการเพื6อนําไปสู่

การจดัทํารายละเอียดในการก่อสร้าง (Construction Documents) และขั 7นตอนก่อสร้างต่อไป (ดแูผนภูมิ ¥) 

การเขียนแบบที6พฒันาแล้วจะมีรายละเอียดของข้อมลูมากมายที6มิได้ปรากฏอยูบ่นผงัแนวคิด สิ6งปลกูสร้างและ

การปรับเปลี6ยนต่างๆ เช่น ถนน ที6จอดรถ และทางเดิน ที6ถกูนําเสนอในการออกแบบจะถกูแสดงบนผงัรวมหรือ

แปลนที6ดิน ในทางกลบักัน ผังแนวคิดจะแสดงองค์ประกอบเหล่านี 7อย่างคร่าวๆ ด้วยแผนภูมิไดอะแกรมรูป

เรขาคณิตตา่งๆ และลกูศร หรือ “ผงัฟองสบู่” ที6เรียกกนัว่า “Bubble Diagram” สําหรับโครงการโดยทั6วไป หาก

มิสนใจว่าเป็นโครงการประเภทใด การทําแบบก่อสร้างจะต้องมีการจดัทําเอกสาร อนัได้แก่ แปลน รูปตดั เป็น

อยา่งน้อย เพื6อแสดงสว่นประกอบของสิ6งปลกูสร้างบนผงัที6จําเป็นต้องก่อสร้าง 

แผนภมู ิU ขั Xนตอนพฒันาแบบจากแนวคดิในการออกแบบสู่การเขียนแบบก่อสร้าง 

 

ที$มา: ดดัแปลงจาก LaGro, 2001, p.15. 

ดงัที6กล่าวไปแล้ว มิจําเป็นที6การจดัทําผงับริเวณทกุโครงการจะต้องมีการก่อสร้างสิ6งปลกูสร้างใหม่ 

การพฒันาผงับริเวณบางโครงการอาจเป็นโครงการที6เกี6ยวข้องกบัการฟื7นฟพืู 7นที6ชุ่มนํ 7า ป่าชายเลนที6เสื6อมสภาพ 

หรือปรับปรุงพื 7นที6ริมตลิ6งที6ผุพงั อย่างไรก็ดี ไม่ว่าโครงการประเภทใดก็ควรมีการจัดทําเอกสารแบบก่อสร้าง 

(Construction document) ซึ6งอาจประกอบด้วย แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดต่างๆ รวมทั 7ง

 

ผังแนวคิดในการออกแบบขั 2นสุดท้าย 
(Final Concept) 

ผังแม่บท 
(Master Plan) 

แบบก่อสร้าง 
(Construction Drawings) 
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Site Planning & Analysis  

รายการประกอบแบบ เมื6อเอกสารแบบก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์และผลการอนมุตัิเงินลงทนุแล้วเสร็จ การก่อสร้าง

ผังบริเวณตามแบบจึงเริ6มดําเนินการได้ ส่วนการขออนุญาตก่อสร้างอาจต้องขอจากหน่วยงานราชการใน

ท้องถิ6น จงัหวดั หรือหนว่ยงานระดบัประเทศ ทั 7งนี 7ขึ 7นอยูก่บัทําเลและขอบเขตของโครงการ 

สรุป 

การวางผังบริเวณและการพัฒนาที6ดินส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกแบบและก่อสร้างอาคาร 

ถนน ทางเดิน และสิ6งปลกูสร้างอื6นๆ ลงบนที6ตั 7งของโครงการ ความเหมาะสมลงตวัระหว่างผงับริเวณและที6ตั 7ง

โครงการนั 7นต้องอาศยัความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี6ยวกบัที6ตั 7งและสภาพบริบทโดยรอบโครงการ หากผู้ออกแบบ

วางผงัขาดความเข้าใจในสภาพเดิมของที6ตั 7ง การวางผงัใช้ประโยชน์ที6ดินของที6ตั 7งโครงการนั 7นๆ อาจนํามาซึ6ง

ผลกระทบตา่งๆ ในหลายๆ ด้าน ไมว่า่จะในด้านระบบนิเวศน์ สงัคม และเศรษฐกิจ  

ตาราง � ตวัอย่างของผลกระทบในด้านต่างๆ จากการเลือกทาํเลทีEตั XงโครงการทีEไม่เหมาะสม  

ปัจจยั ภยั/อนัตราย ข้อจํากดั สิ6งรบกวน 

สิ6งแวดล้อมทาง

กายภาพ 

- อทุกภยั 

- คลื6นมรสมุลมแรง 

- พายโุซนร้อน 

- แผน่ดนิไหว 

- แผน่ดนิถลม่ 

- สนึามิ 

- ภเูขาไฟ 

- หิมะถลม่ 

- ชั 7นหินตื 7น 

- ระดบันํ 7าใต้ดนิตื 7น 

- ชั 7นดนิไวตอ่การผกุร่อน 

- ชั 7นดนิแข็ง 

- ดนิตม/โคลนเหลว 

- แอง่นํ 7า 

- พื 7นที6ชุม่นํ 7า/ป่าชายเลน 

- พื 7นที6เก็บกกันํ 7าเพื6อการไหล

ซมึของนํ 7าสูช่ั 7นใต้ดนิ 

- บอ่นํ 7าพ/ุบอ่ซบันํ 7า 

- หน้าผา พื 7นที6ลาดชนั 

-  

ระบบนิเวศน์ - สตัว์ป่า - พนัธุ์สตัว์สงวน - แมลง 

สงัคม-วฒันธรรม - ขยะมีพิษ 

- พื 7นที6ถมดนิที6ไม่

แนน่ตวั 

- บอ่นํ 7าบาดาล 

- บอ่แชนํ่ 7าแร่ 

- โบราณสถาน 

- แหลง่วฒันธรรมทาง

ประวตัศิาสตร์ 

- ทศันอจุจาด 

- กลิ6นรบกวน 

- เสียงรบกวน 

ที$มา: ดดัแปลงจาก LaGro, 2001, p.16. 
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ที6ดินแต่ละแห่งมีคณุสมบตัิเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในด้านต่างๆ ทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ระบบนิเวศน์ และสงัคม-วฒันธรรม คณุสมบตัิบางประการจากคณุสมบตัิทั 7งหมดเหลา่นี 7อาจมีความสําคญัจน

จํากัดความเหมาะสมของที6ตั 7งในการพัฒนาโครงการบางประเภทหรืออาจทุกประเภท ดงัตาราง � ที6แสดง

ตวัอย่างของผลกระทบในด้านต่างๆ จากการเลือกทําเลที6ตั 7งโครงการที6ไม่เหมาะสม กระบวนการออกแบบและ

จดัทําผงับริเวณนั 7นมีระบบและขั 7นตอนหลายขั 7น และมกัต้องใช้ความพยายามจากบคุลากรหลายสาขาอาชีพ 

เพื6อที6จะทําให้การใช้ที6ดนินั 7นๆ เกิดประสทิธิภาพ ความงาม และเป็นมิตรตอ่สิ6งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 




