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บทคดัย่อ 
 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 600/549 หมู่ 14
ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีลกัษณะบา้นเป็นบา้น2
ชั้นแบบร่วมสมยัมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,140 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีพกัอาศยั 340.58 ตารางเมตร พื้นท่ี
ท่ีใช้ในการจดัภูมิทศัน์ 799.43 ตารางเมตร พื้นท่ีโครงการเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัต จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีได้ในการส ารวจพื้นท่ีและสอบถามความต้องการพบว่าสภาพปัญหาคือบริเวณภูมิทศัน์
ภายในพื้นท่ีรอบบริเวณบา้นเสียหายทั้งหมดเน่ืองจากประสบกบัอุกทกภยั และสภาพพื้นท่ีโครงการ
ยงัไม่มีการใชป้ระโยชน์ ไม่มีพื้นท่ีรองรับกิจกรรมพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่นและบา้นยงัขาดความร่มร่ืน
ยงัไม่มีจุดเด่นของบา้น โดยเจ้าของบา้นมีความต้องการท่ีจะจดัสภาพภูมิทศัน์ภายในพื้นท่ีรอบ
บริเวณบา้นเพื่อท่ีจะตอบสนองต่อสมาชิกภายในบา้นและเพื่อสร้างความเป็นธรรมชาติความร่มร่ืน
ให้แก่ตวับา้นเพื่อการสร้างสุนทรียภาพภายในพื้นท่ีรอบบริเวณบา้นท่ีมีความเป็นธรรมชาติ เพื่อ
ความผอ่นคลายหลงัจากการท างานท่ีเหน็ดเหน่ือยในสังคมเมืองท่ีวุน่วายและรวมถึงการใชพ้ื้นท่ีให้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุดจึงเป็นท่ีมาของการท าโครงการออกแบบภูมิทศัน์ในคร้ังน้ี 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
  ในการจดัท าปัญหาพิเศษ โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญาโลว้มัน่คง ต าบลคูคต
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี สามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ทั้งน้ีเน่ืองจากไดรั้บความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือด้านขอ้มูลต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน ในการจดัท าปัญหาพิเศษเล่มน้ีไดพ้บ
อุปสรรคและ ปัญหาในดา้นต่าง ๆ มากมาย จนท าให้รู้จกักบังานและ รู้จกัเผชิญกบัสถานการณ์ท่ี
เป็นจริง รู้จกัวธีิแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ดว้ยตนเอง จนท าใหผ้ลงานท่ีออกมาส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบคุณอาจารยเ์ทวญั นนัทวงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งสูงท่ีไดค้อยให้ค  าแนะน าดา้น
ขอ้มูลการออกแบบต่างๆ ร่วมถึงให้ค  าปรึกษาแกไ้ขขอ้มูลท่ีบกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่งเช่นกนั และ
ขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ ค่อยให้
ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน าและให้ขอ้คิดท่ีดีต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษ และ
อาจารยทุ์กท่านท่ีใหก้ารศึกษา ใหค้วามรู้แก่ขา้พเจา้มาโดยตลอด ดงันั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีค่อยเป็นก าลงัใจและให้การสนบัสนุนดา้น
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ ท่ีค่อยช่วยเหลือในดา้นต่างๆ
เป็นทั้งก าลงัใจท่ีดีต่อกนัเสมอมา และค่อยเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษาใน
การท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์จนถึงวนัน้ีวนัท่ีขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาคร้ังน้ี
และรวมถึงผูท่ี้ไม่ไดก้ล่าวมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 เน่ืองจากปี 2554 ได้เกิดปัญหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ จงัหวดัปทุมธานีก็เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ี
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากและหน่ึงในนั้นคือบา้นของคุณสุกญัญา โล้วมัน่คงได้รับประสบ
ปัญหาอุทกภยัท าใหเ้กิดความเสียหายทางภูมิทศัน์อยา่งรุนแรง สภาพภูมิทศัน์ในบริเวณบา้นเสียหาย
ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ผูจ้ดัท าเลือกท่ีจะฟ้ืนฟูสภาพภูมิทศัน์ให้กลบัมามีสภาพท่ีสวยงามโดย
ค านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการและความเหมาะสมของบริเวณพื้นท่ีของโครงการทั้งหมด
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 600/549 หมู่ 14 
ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีลกัษณะบา้นเป็นบา้น2
ชั้นแบบร่วมสมยัมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,140 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีพกัอาศยั 340.58 ตารางเมตร พื้นท่ี
ท่ีใช้ในการจดัภูมิทศัน์ 799.43 ตารางเมตร พื้นท่ีโครงการเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัต จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีได้ในการส ารวจพื้นท่ีและสอบถามความต้องการพบว่าสภาพปัญหาคือบริเวณภูมิทศัน์
ภายในพื้นท่ีรอบบริเวณบา้นเสียหายทั้งหมดเน่ืองจากประสบกบัอุกทกภยั และสภาพพื้นท่ีโครงการ
ยงัไม่มีการใชป้ระโยชน์ ไม่มีพื้นท่ีรองรับกิจกรรมพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่นและบา้นยงัขาดความร่มร่ืน
ยงัไม่มีจุดเด่นของบา้น โดยเจ้าของบา้นมีความต้องการท่ีจะจดัสภาพภูมิทศัน์ภายในพื้นท่ีรอบ
บริเวณบา้นเพื่อท่ีจะตอบสนองต่อสมาชิกภายในบา้นและเพื่อสร้างความเป็นธรรมชาติความร่มร่ืน
ให้แก่ตวับา้นเพื่อการสร้างสุนทรียภาพภายในพื้นท่ีรอบบริเวณบา้นท่ีมีความเป็นธรรมชาติ เพื่อ
ความผอ่นคลายหลงัจากการท างานท่ีเหน็ดเหน่ือยในสังคมเมืองท่ีวุน่วายและรวมถึงการใชพ้ื้นท่ีให้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุดจึงเป็นท่ีมาของการท าโครงการออกแบบภูมิทศัน์ในคร้ังน้ี 
 ดงันั้นเม่ือท าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ีโครงการก็สามารถวางแนวคิดท่ีเหมาะสมกบั
พื้นท่ี เพื่อท าการออกแบบตามหลกัการและตามความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจาก
การศึกษาในการออกแบบโครงการจะท าให้เกิดการเรียนรู้ในดา้นการคน้ควา้ขอ้มูล ท าให้เกิดการ
วางแผนงานอยา่งเป็นระบบซ่ึงน าไปสู่การท างานไดใ้นอนาคต 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1.2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยั 
 1.2.2 ศึกษาขอ้มูลพื้นท่ีของโครงการและขอ้มูลทางกายภาพของโครงการ 
 1.2.3 ศึกษากิจกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.2.4 น าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง จงัหวดัปทุมธานี 
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1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาของโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง จงัหวดั
ปทุมธานีตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 600/549 หมู่ 14 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี มีลกัษณะ
บา้นเป็นบา้น2ชั้น แบบร่วมสมยั มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,140 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีพกัอาศยั 340.58
ตารางเมตร พื้นท่ีท่ีใชใ้นการจดัภูมิทศัน์ 799.43 ตารางเมตร 
พื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดกบั ถนนสาธารณะภายในหมู่บา้น (ถนน ค.ส.ล กวา้ง 14.00 เมตร) 
ทิศใต ้ ติดกบั บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น (เพื่อนบา้น) 
ทิศตะวนัออก ติดกบั ถนนสาธารณะภายในหมู่บา้น (ถนน ค.ส.ล กวา้ง 7.00 เมตร) 
ทิศตะวนัตก ติดกบั บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น (เพื่อนบา้น) 
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 1.3.1 ขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 

 

 

 

เร่ือง: โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง จงัหวดัปทุมธานี ภำพที ่1.1 

แสดง: ทศันียภาพมุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ 
 

 

สัญลกัษณ์:                                              
                                                            

1 2 3 4 

 

ทิศทางมุมมอง 
หมายเลขมุมมอง 
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ตำรำงที ่1.1 ทศันียภาพมุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ 
ทศันียภาพมุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ 

 
มุมมอง 1 

 

 

 
มุมมองภายในโครงการ 
จากทางดา้น 
ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
 

 
มุมมอง 2 

 

 

 
มุมมองภายในโครงการ 
จากทางดา้น 
ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
 

 
มุมมอง 3 

 

 

 
มุมมองภายในโครงการ 
จากทางดา้น 
ทิศตะวนัออก 

 
มุมมอง 4 

 

 

 
มุมมองภายในโครงการ 
จากทางดา้น 
ทิศใต ้
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1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยั 
 1.4.2 ทราบถึงขอ้มูลทางกายภาพของโครงการ 
 1.4.3 ทราบถึงกิจกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.4.4 น าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คงจงัหวดัปทุมธานี 

 

1.5  วธิีกำรด ำเนินกำร 
 1.5.1 ศึกษาขอ้มูลและหลกัในการออกแบบภูมิทศัน์ 

1.5.1.1 ศึกษาหลกัการและแนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.5.1.2 ศึกษาองคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 

1) ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
2) ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

1.5.1.3 ศึกษาหลกัการวางผงัภูมิทศัน์ 
1.5.1.4 ศึกษาจากกรณีศึกษาในการออกแบบภูมิทศัน์ 

 1.5.2 ศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
1.5.2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
1.5.2.2 ภูมิประเทศ 
1.5.2.3 ภูมิอากาศ 
1.5.2.4 ลกัษณะพื้นท่ีในโครงการ 

1) รูปแบบสถาปัตยกรรม 
2) ลกัษณะโครงสร้างของดิน 
3) การสัญจร 
4) สาธารณูปโภค 
5) มุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ 

 1.5.3 ศึกษาขอ้มูลกิจกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
1.5.3.1 การแบ่งโซนภายในพื้นท่ีโครงการ 
1.5.3.2 ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
1.5.3.3 การวเิคราะห์กิจกรรม 

 1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
1.5.4.2 ก าหนดแนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ 
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1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
1.5.4.4 ก าหนดแนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
1.5.4.5 ก าหนดแนวความคิดดา้นการสัญจรภายในโครงการ 
1.5.4.6 ก าหนดแนวความคิดดา้นการจดัวางผงัพื้นท่ีกิจกรรม 
1.5.4.7 ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินแบบทางเลือก  
1.5.4.8 การออกแบบแผนผงัทางเลือก 3 ทางเลือก 
1.5.4.9 ประเมินแบบทางเลือก 
1.5.4.10 เขียนแบบก่อสร้าง 
1.5.4.11 จดัท าการประมาณราคา 

 1.5.5 สรุปผลการออกแบบและขอ้เสนอแนะ 
1.5.5.1 จดัท าแบบขอ้มูลเพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบ 
1.5.5.2 ขอ้เสนอแนะ 

 1.5.6 จดัท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรเสนอผลงำนกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดบัขั้นตอนในการเสนอผลงานการศึกษา 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

- ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยั 
- ศึกษาขอ้มูลพ้ืนท่ีของโครงการและขอ้มูลทางกายภาพของโครงการ 
- ศึกษากิจกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
- น าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิ  ทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง  จงัหวดัปทุมธานี 

ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูล 

ศึกษาขอ้มูลและหลกัใน 
การออกแบบภูมิทศัน์ 

ศึกษาหลกัการและแนวคิดในการ
ออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
ศึกษาองคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 

ภูมิทศัน์พ้ืนแขง็ 
ภูมิทศัน์พ้ืนอ่อน 

ศึกษาหลกัการวางผงัภูมิทศัน์ 
ศึกษาจากกรณีศึกษาในการออกแบบภูมิ
ทศัน์ 

ศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพ 
ของพ้ืนท่ีโครงการ 

ท่ีตั้งอาณาเขต 
ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ 
ลกัษณะพ้ืนท่ีในโครงการ 
วิเคราะห์แบบสถาปัตยกรรม 
ลกัษณะโครงสร้างของดิน 
การสญัจร 
สาธารณูปโภค  
มุมมองภายในพ้ืนท่ี 

ศึกษาขอ้มูลกิจกรรมและความ
ตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

การแบ่งโซนภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 
ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้
โครงการ 
การวิเคราะห์กิจกรรม 

ขั้นตอนการออกแบบ 
ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
ก าหนดแนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ 
ก าหนดแนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
ก าหนดแนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
ก าหนดแนวความคิดดา้นการสญัจรภายในโครงการ 
ก าหนดแนวความคิดดา้นการจดัวางผงัพ้ืนท่ีกิจกรรม 
ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินแบบทางเลือก  
การออกแบบแผนผงัทางเลือก 3 ทางเลือก 
ประเมินแบบทางเลือก 
เขียนแบบก่อสร้าง 
จดัท าการประมาณราคา 

น าเสนอผลงาน 

สรุปขอ้มูลและ

ขอ้เสนอแนะ 

จดัท ารูปเล่ม 



บทที ่2 
การศึกษาแนวคดิและกรณศึีกษา 

 
 การจดัสวน(Landscape) หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์
สุขแก่มวลมนุษย ์โดยน าหลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเขา้
ด้วยกัน น าส่ิงของหลายๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้ งท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติผสมผสานกนั เพื่อสร้างหรือพฒันาให้เกิดประโยชน์ เกิดทศันียภาพ ท่ีมีความงดงาม
สูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมใน
อดีตน ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของบุคคล การจดัสวนไม่ใช่เพียงแค่การปลูกตน้ไมเ้พียง
อย่างเดียวหากตอ้งท าให้เกิดความงาม บนัดาลความสุขให้เกิดข้ึนในจิตใจและอารมณ์ของผูค้น
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นสภาพความเป็นอยูแ่ละการท ากิจกรรมต่างๆของผูเ้ขา้ไปใชส้วนอีก
ดว้ย 
 การออกแบบจดัสวน(Landscape Design) นบัเป็นการออกแบบเพื่อเป็นส่ือกลางระหว่าง
มนุษยต่์อมนุษยแ์ละระหวา่งมนุษยต่์อธรรมชาติปัจจุบนัธรรมชาติถูกท าลายลงอยา่งมากความส าคญั
ของการจดัสวนก็มีคุณค่ามากข้ึนทั้งในดา้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ การจดัวางผงัเมืองการก าหนด
พื้นท่ีสีเขียวการก าหนดเขตอุตสาหกรรม และเขตท่ีอยูอ่าศยัเป็นส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตาม
หลกัวิชา การออกแบบจดัสวนไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่จะตอ้งระลึกเสมอว่าตอ้งออกแบบให้มี
ความส าพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มอนัรวมไปถึงสภาพพื้นท่ี รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างมี
ความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม และยงัจะตอ้งออกแบบให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูค้นใน
สังคมนั้นๆดว้ย การออกแบบเพื่อการจดัสวนจึงไม่ใช่เป็นงานท่ีท าลายสภาพแวดลอ้มแต่เป็นงานท่ี
ตอ้งเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มของส่วนรวมใหดี้ข้ึน 

 
2.1  วตัถุประสงค์ในการจัดสวน 
 2.1.1 เพื่อความสวยงามไม่เนน้ประโยชน์ใชส้อยเป็นการประกอบอาคารใหดู้ดีเท่านั้น 
 2.1.2 เพื่อการพกัผอ่นส่วนตวัควรจดัใหอ้ยูใ่นมุมท่ีเป็นส่วนตวัท่ีสุดของตวับา้นอาจมีตน้ไม้
เป็นฉากบงัใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัมีร่มเงา 
 2.1.3 เพื่อตอ้นรับแขกเสมือนเป็นห้องรับแขกภายนอก จึงควรมีความสะดวกพอสมควร
การเลือกวสัดุปูพื้นควรรองรับน ้าหนกัของโตะ๊และเกา้อ้ีได ้มีทางเดินต่อเน่ืองจากห้องครัวทางเขา้
บา้นและโรงรถได ้
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 2.1.4 เพื่อการออกก าลังกาย เช่นสวนบริเวณรอบสระว่ายน ้ า สนามแบดมินตัน สนาม
เทนนิส ควรค านึงถึงพนัธ์ุไมท่ี้ใช้ วา่ควรเลือกใบท่ีไม่ร่วงมากก่ิงไม่เปราะหรือหกัง่ายควรเป็นไมท่ี้
ใชก้นัลมได ้และไม่ควรปลูกใกลส้นามจนเกินไป 
 2.1.5 เพื่อบริโภค การจดัเป็นสวนครัวควรจดัไวห้ลังบา้นเพราะนอกจากสะดวกในการ
น าไปประกอบอาหารแลว้ สวนชนิดน้ียงัรกง่าย จึงไม่ควรอยูบ่ริเวณหนา้บา้นอยา่งไรก็ตามบริเวณท่ี
จดัสวนครัวควรมีแสงแดดพอเพียง 
 

2.2  ประโยชน์ของการจัดสวน 
 2.2.1 การจดัสวนท าให้เกิดการดูแลพื้นท่ีอยา่งดีมีขอบเขตแน่นอนเกิดความปลอดภยัในการ
ใชพ้ื้นท่ี 
 2.2.2 การจดัสวนเป็นการช่วยลดมลภาวะต่างๆ เช่นเสียงรบกวน ฝุ่ น ลม แสงแดด ดว้ยการ
ออกแบบมาควบคุมเพราะการจดัสวนเป็นการควบคุมและสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมน่าอยู ่
 2.2.3 การจดัสวนท าให้พื้นท่ีสะอาด อากาศบริสุทธ์ิ ควบคุมระดบัอุณหภูมิ แสงแดด ให้อยู่
ในสภาพท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ  
 2.2.4 การจดัสวนช่วยให้มีการวางแผนการใช้พื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุดมีสัดส่วนขอบเขตท่ีเหมาะสมแน่นอน เช่นบริเวณพกัผอ่นส่วนตวั บริเวณออกก าลงักาย พื้นท่ี
สวนครัว สนามเด็กเล่น สวนไมด้อกไมป้ระดบั หรือพื้นท่ีใชส้อยอ่ืนๆ 
 2.2.5 การจดัสวนช่วยแกไ้ขและปิดบงัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่น่าดู และยงัแกไ้ขการพงัทลาย
การเส่ือมโทรมของหนา้ดินอีกดว้ย 
 2.2.6 การจดัสวนช่วยให้เกิดความสุขทางดา้นจิตใจเพราะไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติและพืช
พรรณ 
 

2.3  การจัดสวนบ้านพกัอาศัย 
 บา้นเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงในการด ารงชีวติของคนเรา ทุกคนตอ้งการจะมีบา้นเป็นท่ีอยู่
อาศยัของตนเองเพราะบา้นเป็นท่ีอยูห่ลบันอนและให้ความสุขสบายแก่คนเรามากท่ีสุด การท่ีจะท า
ให้บา้นน่าอยูอ่าศยันั้นจะตอ้งเป็นบา้นท่ีตั้งอยูใ่นสถานท่ีเหมาะ ตั้งถูกทิศทางและมีการออกแบบท่ี
ถูกตอ้ง แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ส่ิงส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะท าให้บา้นน่าอยูอ่าศยัยิ่งข้ึนก็คือ สวนภายใน
บริเวณบา้น สวนนอกจากจะส่งเสริมให้บา้นน่าอยูอ่าศยัแลว้ ยงัให้ความร่มเยน็แก่บริเวณบา้นและ
ท าใหอ้ากาศในบริเวณบา้นบริสุทธ์ิอีกดว้ย ทั้งน้ีก็เพราะตน้ไมจ้ะคายอากาศออกซิเจนซ่ึงเป็นอากาศ
ท่ีมนุษยต์อ้งการ 
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 ในการออกแบบจดัสวน นักจดัสวน นกัออกแบบภูมิทศัน์หรือภูมิสถาปนิกจะตอ้งเขา้ใจ
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของศิลป์ และหลกัศิลป์ในการออกแบบ เพื่อน าองคป์ระกอบส่วนมูลฐานของ
ความงามมาประกอบให้เหมาะสมตามหลังศิลป์ในการออกแบบเพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติ
กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มอยา่งมีศิลป์ มีสุนทรียภาพ สวยงาม มีชีวิตจิตใจ บา้นและสวนกลมกลืน
เป็นหน่ึงเดียว ก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน อยากเป็นเจา้ของและท่ีส าคญัจะตอ้งประหยดั
ค่าใชจ่้าย (ชวลิต ดาบแกว้, 2523) 
 2.3.1 สวนในบา้น(Home Landscape) 

การจดัสวนภายในบา้นพกัอาศยัทัว่ไปนั้นไม่ใช่ของแปลกใหม่เลย มีผูท่ี้เป็นเจา้ของ
บา้นหลายท่านไดท้  าเองมากแลว้และหลายท่านท่ีสนใจมากก็ฝึกฝนจนสามารถไปช่วยจดัให้เพื่อนๆ
หรือประกอบอาชีพในการจดัสวนไปก็มี การจดัสวนไม่ตอ้งการอะไรมากนกั แต่ตอ้งการผูท่ี้มีความ
สนใจในธรรมชาติของตน้ไม ้พอท่ีจะรู้นิสัยของพืชพนัธ์ุท่ีท่านจะน ามาปลูกและมีความละเอียด
ประณีตพอท่ีจะเขา้ใจความงามของ“ศิลป์”ในการจดัวางส่ิงต่างๆเขา้ด้วยกนั พร้อมทั้งมีแรงงาน
เพียงพอในการจดัท าการปลูกและการดูแลรักษาต่อมาเพราะการจดัสวนท่ีจะท าให้งดงามสมบูรณ์
แบบนั้น อาศยัเวลาสักระยะหน่ึง เพื่อให้ตน้ไมเ้จริญเติบโตงดงามไปตามเจา้ของตอ้งการและใน
ช่วงเวลาน้ีเองท่ีเจา้ของบา้นส่วนใหญ่มกัจะหมดความสนใจในการท านุบ ารุงท าให้สวนท่ีจดัไวไ้ม่
ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดไว ้(เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2530) 
 2.3.2 การแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนในบา้น 

พื้นท่ีพื้นท่ีส าหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็นส่วนๆไม่ว่าจะมีขนาด
ใหญ่หรือขนาดเล็ก ซ่ึงส่วนต่างๆ น้ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวั
บา้นทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยและความงาม (เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2530) 
พื้นท่ีการจดัสวนภายในบา้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

2.3.2.1 ส่วนสาธารณะ(Public area) เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้บา้น สามารถมองเห็น
ได้ชดัจากผูม้าเยี่ยมเยียนได้แก่ทางเขา้ ประตู ทางเทา้ ห้องรับแขก ระเบียง หน้าห้องรับแขกและ
สนาม ส่วนสาธารณะควรมีเน้ือท่ีกวา้งพอท่ีจะท าให้ตวับา้นเกิดความสวยงามสง่าแต่ไม่ใหญ่โต
เกินไปจนเปลืองเน้ือท่ีของส่วนอ้ืนๆ ภายในบริเวณบา้น 

ลกัษณะการจดัสวนบริเวณส่วนสาธารณะ 
1) ไมใ้หร่้มเงา ควรปลูกบริเวณริมถนน ทางเทา้ ระเบียง แนวร้ัว เพื่อช่วยลด

การสะทอ้นแสงของถนนและทางเทา้ และใหค้วามร่มร่ืนต่อท่ีนัง่พกัส าหรับแขกท่ีมาเยีย่มไดดี้ควร
เลือกใชไ้มย้นืตน้ท่ีมีดอกสวยงามมากกวา่ไมผ้ล ควรปลูกเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น 

2) สวนประดบัหรือสวนหย่อมสวยๆท่ีตอ้งการสร้างจุดเด่นภายในบริเวณ
บา้นหรือท าให้เกิดความกลมกลืนกบัตวัอาคารควรอยู่ใกล้กบัระเบียงหรือเฉลียงท่ียื่นออกมาอาจ
จดัเป็นกลุ่มไมป้ระดบัประกอบหิน น ้ าตก น ้ าพุ หรือปลูกไมด้อกไมป้ระดบัตามแนวทางเดินจาก
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บริเวณหนา้บา้นมายงัหอ้งรับแขก การจดัสวนประดบัส่วนน้ีควรอยูใ่กลส้ายตาเพราะมีโอกาสไดช่ื้น
ชมมากกวา่ท่ีจะไปปลูกไวริ้มร้ัวสุดของตวับา้น และควรเลือกไมท่ี้เจริญเติบโตชา้หรือปานกลางไม่
ควรเลือกไมโ้ตเร็วเกินไปเพราะจะท าใหส้วนดูรกไดง่้ายภายในเวลาไม่นานนกั 

3) สนามหญา้ ควรอยู่บริเวณช่วงกลางของส่วนสาธารณะมีเน้ือท่ีประมาณ
คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีส่วนสาธารณะ สนามหญา้ควรไดรั้บแดดเต็มท่ี จะไดส้นามหญา้ท่ีเขียวสดใส ท า
ใหส้วนทั้งหมดในส่วนสาธารณะดูเด่นข้ึน 

2.3.2.2 ส่วนครอบครัว(Family living area) สวนส่วนครอบครัวน้ีตอ้งสามารถ
ต่อเน่ืองกบัหอ้งพกัผอ่นของครอบครัวไดส้ะดวก (โดยทางประตูไม่ใช่หนา้ต่าง) สวนส่วนน้ีจะเป็น
ท่ีพกัผอ่นรวมส าหรับครอบครัวและเป็นท่ีรวมการแสดงออกต่างๆ ท่ีเจา้ของบา้นสนใจ เช่นท่ีอ่าน
หนงัสือ มุมส าหรับเด็ก ท่ีนัง่เล่นส าหรับรับประทานอาหารวา่ง มุมส าหรับปิกนิกนอกบา้น สระวา่ย
น ้า และสถานท่ีท่ีออกก าลงักายต่างๆ 

ลกัษณะการจดัสวนบริเวณส่วนครอบครัว 
1) ไมใ้ห้ร่มเงาหรือไมเ้ล้ือย ปลูกไมใ้ห้ร่มเงาแก่บริเวณท่ีนั่งพกัผ่อนหรือ

ปลูกไมเ้ล้ือยถา้มีซุม้หรือศาลา อาจใชไ้มด้อกยนืตน้หรือไมผ้ลก็ไดเ้พื่อใหร่้มเงา 
2) มุมพกัผอ่นควรต่อเน่ืองกบัหอ้งพกัผอ่นภายในบา้นส่วนใหญ่จะมีระเบียง

ยืน่ออกมามีหลงัคาหรือไมใ้หญ่ให้ร่มเงาก็ได ้ควรมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเกา้อ้ีชนิดต่างๆ
เตาย่างอาหารหรือเกา้อ้ีนอนพกั เปลญวนตามความประสงค์ของเจา้ของบา้นบริเวณรอบๆปลูกไม้
ดอกไมป้ระดบัเพื่อความสวยงาม แต่ไม่ใหญ่โตเท่าสวนประดบับริเวณส่วนสาธารณะแต่เนน้หนกั
ทางดา้นประโยชน์ใชส้อยครบถว้นมากกวา่ 

3) งานอดิเรกซ่ึงข้ึนอยู่กบัความประสงค์ของแต่ละครอบครัวและพื้นท่ีท่ีมี
เช่น สระว่ายน ้ า สนามแบดมินตนัสนามเทนนิส สนามฝึกบาสเกตบอลหรือมุมส าหรับ ปลูกเล้ียง
ตน้ไม ้บริเวณเหล่าน้ีอาจต่อเน่ืองกบัมุมพกัผอ่นได ้

4) มุมส าหรับเด็ก ควรอยู่ห่างจากบริเวณพกัผ่อนพอสมควร แต่สามารถ
มองเห็นได ้มีบ่อทราย ชิงช้า กระดานล่ืน บา้นตุ๊กตา และอ่ืนๆ ซ่ึงแลว้แต่วยัของเด็กในบา้นนั้นๆ
ควรมีไมใ้ห้ร่มเงา ไมพุ้่มกั้นบางส่วนท่ีนัง่พกัเม่ือเด็กเหน่ือย ตน้ไมค้วรเลือกใชช้นิดท่ีก่ิงไม่เปราะ
หกัง่ายและไม่มีพิษต่อเด็ก 

2.3.2.3 ส่วนตวั(Private living area) เป็นบริเวณท่ีต่อเน่ืองกบัห้องนอนโดยตรงซ่ึง
ตอ้งการความเป็นส่วนตวัเฉพาะมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ บริเวณใช้เป็นท่ีนั่งเล่นเพื่อรับลมแดด อ่าน
หนงัสือ หรือคุยกนัโดยไม่ถูกรบกวนจากบุคคลอ่ืนๆภายในบา้น 

ลกัษณะการจดัสวนบริเวณส่วนตวั 
1) ฉากหรือผนัง มีฉากหรือผนังเพื่อท าให้เกิดความเป็นส่วนตวัอาจเป็น

ตน้ไมท่ี้ตดัแต่งให้ไดรู้ปทรงและขนาดตามตอ้งการหรือผนงัท่ีท าดว้ยวสัดุอ่ืนแต่ควรให้ลมพดัผา่น
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ไดส้ะดวก ฉากเหล่าน้ีใช้ปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกห้อง และกั้นไม่ให้เขา้มาในบริเวณน้ีได้
นอกจากจะผา่นมาทางหอ้งนอน 

2) สวนประดับหรือสวนหย่อมขนาดเล็กๆบริเวณข้างๆเพื่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินในขณะท่ีนัง่พกัผอ่นได ้ควรทึบเน่ืองจากตน้ไมใ้หญ่เพราะอยูใ่กลห้อ้งนอน 

3) ท่ีนัง่เล่นวสัดุปุพื้นควรเลือกใช้ชนิดท่ีทนทานแข็งแรง(Hard paving)มี
เกา้อ้ีนัง่ 2 ตวัพบัปรับระดบัไดแ้ละโตะ๊เล็กๆ 2 ตวัก็คงพอ 

2.3.2.4 ส่วนบริการ(Service area) เป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองกบัครัว โรงรถหรือส่วน
พกัผอ่นของครอบครัวเพื่อบริการในดา้นความสะดวกต่างๆบริเวณเหล่าน้ีใชส้ าหรับการซกัผา้ ลา้ง
จาน ตากผา้ เล้ียงสัตว ์สวนครัว สวนไมผ้ล หอ้งเก็บของ ส่วนใหญ่แลว้จะใชเ้พื่อบริการเท่านั้นจึงไม่
เนน้เร่ืองความสวยงามเท่าความสะดวกในการใชส้อย 

ลกัษณะการจดัสวนบริเวณส่วนบริการ 
1) ไมผ้ลปลูกริมร้ัวไดต้ามขนาดของพื้นท่ีท่ีแบ่งใหเ้ป็นส่วนบริการ 
2) สวนครัวปลูกบริเวณท่ีไดรั้บแดดเตม็ท่ี 
3) ซกัลา้ง-ตากผา้พื้นควรเป็นวสัดุท่ีแขง็เช่นซีเมนต ์และไดรั้บแดดเตม็ท่ี 
4) ห้องเก็บของหรือเคร่ืองใช้ต่างๆเช่นรถจักรยาน เคร่ืองมือท าสวน

เฟอร์นิเจอร์ในสวน อุปกรณ์ในการซ่อมรถบางคร้ังอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถก็ได ้
5) ฉากหรือผนังเป็นไม้พุ่มหรือวสัดุถาวรเพื่อกั้ นไม่ให้แขกท่ีมาเยี่ยม

มองเห็นส่วนน้ีไดจ้ากบริเวณอ่ืนๆควรสูงเกินระรับสายตาทัว่ไป 
 

2.4  รูปแบบของการจัดสวน 
 การจดัสวนท่ีเห็นกนัอยูไ่ม่วา่จะเป็นสวนหยอ่ม สวนหิน สวนทราย สวนญ่ีปุ่น ฯลฯ ซ่ึงจดั
แตกต่างกนัตามแนวคิดของผูจ้ดันั้น โดยหลักการแล้วไม่ว่าจะเป็นการจดัสวนลักษณะใด จะมี
หลกัการท่ียดึถือเป็นแบบของการจดัสวนอยู ่2 แบบคือ (กนัยา เหมพฒันา, 2537) 
 2.4.1 สวนแบบประดิษฐ์(Formal Styles) การจดัสวนแบบประดิษฐ์มีการจดัมาตั้งแต่
สมยัอิยิปต์เพราะลกัษณะการจดัสวนในยุคเร่ิมแรกนิยมจดัเป็นรูปทรงเรขาคณิตเป็นหลกั การจดั
สวนแบบน้ี เป็นการจดัท่ีม่ีระเบียบแบบแผนมองดูสวยงาม การปลูกตน้ไมด้อกไม ้ไมป้ระดบัจะ
ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเป็นหมวดหมู่ ซ่ึงอาจปลูกลงในแปลงรูปส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม รูปวงกลม 

สวนแบบประดิษฐ์ พื้นท่ีในการจดัสวนจะเป็นพื้นท่ีท่ีราบเรียบไดร้ะดบัไม่นิยมจดั
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัสูงๆ ต ่าๆ การจดัวางตน้ไมแ้ละวสัดุต่างๆจะตอ้งให้เกิดดุลยภาพแบบประดิษฐ์
(Formal balance)โดยท่ีตน้ไมห้รือวสัดุท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นชนิดเดียวกนั รูปทรงเหมือนกนั ขนาดเท่ากนั
จ านวนเท่ากัน และวางระยะห่างเท่ากันด้วย การจัดสวนแบบประดิษฐ์จะใช้พื้นท่ีในการจัด
ค่อนขา้งมาก วสัดุท่ีน ามาใช้จะมีรูปทรงเรขาคณิต มีการตดัแต่งพรรณไม ้ให้เป็นรูปทรงกลม รูป
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ส่ีเหล่ียมมีการตดัแต่งให้เป็นระเบียบ สีของพรรณไมท่ี้ใช้จะมีสีสดใสฉูดฉาด ถนนหรือทางเดิน
ภายในสวนมกัจะเป็นเส้นตรง หากจะโคง้บา้งก็จะไดร้ะดบั ไม่มีการข้ึนๆ ลงๆ หรือเป็นเนินสูงต ่า
สวนแบบประดิษฐน้ี์มกัจะมีอาคารหลงัใหญ่สร้างอยา่งประณีตเป็นฉากอยูด่า้นหลงั 

ส่วนประกอบของสวนประดิษฐ ์
2.4.1.1 ลกัษณะแปลน การวางแปลนสวนแบบประดิษฐ์ จะมองไปท่ีจุดเด่นท่ีสุดใน

สวนก่อน ซ่ึงอาจจะเป็นรูปป้ัน น ้ าพุ หรือศาลาท่ีพกั เม่ือเลือกไดแ้ลว้ก็ให้ส่ิงนั้นเป็นจุดศูนยก์ลาง
ของพื้นท่ี แลว้แบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนๆ ตามแนวความคิดของผูอ้อกแบบ อาจจะเป็น 2 ส่วน 4 ส่วน
หรือ 6 ส่วนเม่ือพื้นท่ีถูกแบ่งเป็นส่วนๆแล้วส่วนต่างๆ เหล่าน้ีอาจท าเป็นรูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม
หรือหกเหล่ียมก็ได ้แลว้จึงคิดถึงรายละเอียดในแต่ละแปลงวา่จะท าแปลงเป็นรูปร่างของดอกไมล้าย
ไทย หรือจะท าให้ดูอ่อนหวานข้ึน โดยหักมุมตรงเหล่ียมหรือจะใช้รูปร่างของวงกลม วงรี
สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียมผสมกนั เป็นตน้ 

2.4.1.2 ทางเดิน ถนนหรือทางเดินในสวนแบบประดิษฐ์ จะมีลกัษณะตรงหรือโคง้
แต่ราบเรียบไดร้ะดบั ซ่ึงอาจจะโรยดว้ยกรวด หรือปูดว้ยแผ่นซีเมนต์ หรือหินสกดั วางสลบัเป็น
ลวดลายอยา่งเป็นระเบียบสวยงาม 

2.4.1.3 สนามหญา้ สวนแบบประดิษฐ์ จะมีสนามหญา้ท่ีตดัแต่จนดูราบเรียบสีเขียว
เสมอกนัเหมือนปูพรม พื้นท่ีสนามหญา้จะถูกปรับแต่งจนไดร้ะดบัไม่มีส่วนท่ีเป็นเนินดิน ริมสนาม
มกัจะก่อขอบดว้ยวสัดุต่างๆ อยา่งมีระเบียบ 

2.4.1.4 น ้าพุ น ้าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัมากในการจดัสวนแบบต่างๆมาแต่โบราณ
กาล เพราะน ้ าจะช่วยให้บรรยากาศของสวนชุ่มช้ืน สดช่ืน มีชีวิตชีวา มีการเคล่ือนไหวโดยเฉพาะ
เสียงของน ้ าไหล น ้ าตก หรือน ้ าพุ การจดัสวนแบบประดิษฐ์ มกัจะจดัให้มีน ้ าพุเป็นองค์ประกอบ
ของสวนดว้ยเสมอ 

2.4.1.5 อนุสาวรียห์รือรูปป้ัน สถานท่ีท่ีมีอนุสาวรียห์รือรูปป้ัน จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะจดั
สวนแบบประดิษฐ์ เพราะจะช่วยเนน้ให้เห็นความส าคญัของจุดน้ี อนุสาวรียห์รือรูปป้ันมกัจะตั้งอยู่
ในท่ีเด่นเป็นสง่า เช่น หนา้อาคารหลงัใหญ่หรือกลางสนาม ซ่ึงการจดัสวนมกัจะใชอ้นุสาวรียห์รือ
รูปป้ันเป็นจุดศูนยก์ลาง หรือจุดเร่ิมตน้ในการจดัวางตน้ไมแ้ละวสัดุอ่ืนๆ โดยขยายการจดัออกไป
โดยรอบ 

2.4.1.6 ศาลาท่ีพกั การจดัสวนแบบประดิษฐ์หากมีศาลาท่ีพกั เพื่อใช้เป็นท่ีจดังาน
เล้ียงสังสรรค ์หรือใชส้ าหรับพกัผอ่นแลว้ ตวัศาลามกัถูกออแบบอย่างประณีต สวยงามมีรูปแบบท่ี
เขา้กบัตวับา้นได ้หรืออาจจะเลียนแบบอาคารหลงัใหญ่ บริเวณมุมเสา หน้าศาลาหรือรอบๆ ศาลา
มกัจะมีการออกแบบตราประจ าตระกูล หรือลวดลายติดไวต้ามจุดท่ีเหมาะสม ภายในศาลามีโต๊ะ
เกา้อ้ี ท่ีท  าดว้ยเหล็กดดัหรือโลหะหล่อ มีลวดลายสวยงามทาดว้ยสีขาว สีทอง จะท าให้มองดูแลว้มี
ความเด่น 
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ส่วนประกอบท่ีน ามาใช้ในการจดัสวน ยงัมีอีกหลายส่ิงหลายอย่าง การเลือกใช้
จะตอ้งพิจารณาความเหมาะสม เพราะการจดัสวนแบบประดิษฐ์จะส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง
การดูแลรักษาค่อนขา้งมาก ดงันั้นการจดัสวนแบบประดิษฐ์ควรจะออกแบบสวนให้เรียบง่าย ใช้
ตน้ไมอ้ยา่งเหมาะสม 

การจัดสวนแบบประดิษฐ์ถึงแม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ดูแลอยาก แต่จะให้
ความรู้สึกท่ีดีต่อผูเ้ขา้มาใชส้ถานท่ีนั้นๆ จะใหค้วามต่ืนตาต่ืนใจ ให้ความสดช่ืน ให้ความแปลกใหม่
จากธรรมชาติท่ีมีอยูร่วมทั้งความสวยงามท่ีมองดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2.4.2 สวนแบบธรรมชาติ(Informal Styles) การจดัสวนแบบธรรมชาติเกิดข้ึนภายหลงัการ
จดัสวนแบบประดิษฐ์ เม่ือการจดัสวนแบบประดิษฐ์มีการพฒันาจนถึงท่ีสุด ก็พบวา่มีขอ้บกพร่อง
หลายอยา่ง เช่น การจดัสวนแบบประดิษฐ์จะตอ้งจดัในพื้นท่ีค่อนขา้งมาก ใชพ้รรณไมจ้ านวนมาก 
ค่าใชจ่้ายสูง ซ่ึงคนทัว่ๆ ไปจะมีท่ีดินของตนเองไม่มากนกั งบประมาณในการจดัสวนค่อนขา้งจ ากดั 
จึงมีการคิดรูปแบบสวนข้ึนมาใหม่ โดยเลียนแบบธรรมชาติจากภาพวาดต่างๆ การจดัสวนลกัษณะน้ี
จะมีสนามหญา้ ล าธาร น ้ าตกโขดหิน รวมทั้งการจดัวางพรรณไมจ้ะเป็นกลุ่มเหมือนธรรมชาติ จะ
ไม่ปลูกเป็นแถวเป็นแนว ซ้ายขวาเหมือนกนั เท่ากนั แบบสวนประดิษฐ์ การจดัสวนแบบธรรมชาติ
จะเป็นจดัแบบ Informal Stylesหรือ Naturalistic Styles 

การจดัสวนแบบธรรมชาติ จะไม่อาศยัรูปทรงเรขาคณิตเป็นหลกั แต่จะเลียนแบบ
ธรรมชาติโดยจดัอยา่งประณีตมองดูมีชีวติชีวา ดุลยภาพของการจดัจะใชห้ลกัสมดุลของรูปทรงวสัดุ
ต่างๆ ปริมาณพรรณไม ้สี จ  านวน ในการจดัวางซ่ึงจะเป็นความรู้สึก มีจุดเนน้ท่ีสนามหญา้และปลูก
พรรณไมเ้ป็นกลุ่ม โดยปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ไม่ตอ้งตดัแต่งเป็นรูปทรงเรขาคณิต
นอกจากน้ียงัใชว้สัดุท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น ตอไม ้รากไม ้หิน โอ่ง ฯลฯ มาวางรวมในการจดัสวนดว้ย 
ส่วนประกอบของสวนแบบธรรมชาติ 

2.4.2.1 ลกัษณะแปลน การวางแปลนสวนแบบธรรมชาติจะมองท่ีประโยชน์ใชส้อย
ก่อนโดยท่ีจะก าหนดต าแหน่งของพื้นท่ีต่างๆ ลงในสวน เช่น บริเวณสวนหย่อม บริเวณท่ีพกัผ่อน
สนามเด็กเล่น ท่ีออกก าลงัการ เป็นตน้ บริเวณต่างๆ ท่ีก าหนดจะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพบา้นและ
ส่ิงแวดลอ้ม เม่ือก าหนดพื้นท่ีไดแ้ลว้ก็ก าหนดแนวทางเดิน เพื่อเช่ือมโยงจุดต่างๆ การออกแบบของ
พื้นท่ีแต่ละบริเวณจะตอ้งออกแบบให้สัมพนัธ์กนัทุกส่วนของสวน เช่นตวัอาคารทางเดิน สระวา่ย
น ้า พรรณไม ้จะตอ้งมองดูกลมกลืนมองดูเป็นธรรมชาติและสวยงาม 

2.4.2.2 ทางเดินในสวนแบบธรรมชาติจะไม่ใช้เส้นตรงแต่จะเป็นเส้นโคง้ลดเล้ียว
ตามเนินหญา้ วสัดุท่ีใชท้  าทางเดินจะลอกเลียนมาจากอาคารหรือผนงัหรืออาจใชต้อไมต้ดัเป็นแผน่ๆ
วางตามแนวทางเดินก็ได ้
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2.4.2.3 สนามหญา้ สนามหญา้ของสวนแบบธรรมชาติ มกันิยมท าเป็นเนินสูงต ่าไม่
ราบเรียบ ส่วนท่ีเป็นสนามหญา้จะไดรั้บแสงแดดเต็มท่ีและสนามหญ้าจะช่วยให้กลุ่มของพรรณไม้
ต่างๆดูเด่นสวยงามข้ึน 

2.4.2.4 พรรณไม ้สวนแบบธรรมชาติมกัจะมีจุดเด่นท่ีไมใ้หญ่ ท่ีมีรูปทรงสวยงาม
ตามธรรมชาติมีดอกอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มภายในบริเวณสนามหญา้สีเขียว การจดัวางพรรณไมจ้ะแบ่ง
ออกเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นไมย้ืนตน้ ก าหนดจุดในบริเวณท่ีตอ้งการร่มเงา หรือลดการสะทอ้น
ของแสงซ่ึงจะใชจ้  านวนไม่มากนกั เพราะจะท าใหส้วนมืดทึบ ชั้นท่ีสองเป็นไมพุ้่ม ซ่ึงมีดอกหรือใบ
สวยงาม ตามจุดต่างๆ โดยพิจารณาชนิดของพรรณไมใ้ห้เหมาะสมกบัปริมาณแสงในบริเวณนั้นๆ
ส่วนชั้นท่ีสามเป็นไมค้ลุมดินหรือไมพุ้่มเต้ีย ซ่ึงพิจารณาเช่นเดียวกบัชั้นท่ีสอง พรรณไมท่ี้ใช้จะใช้
ไมด้อกลม้ลุกในปริมาณน้อย เพราะจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายและตอ้งการการดูแลรักษามาก การจดั
สวนจึงนิยมใชไ้มพุ้ม่ท่ีมีดอกตลอดปี ส่วนไมใ้หญ่จะคอยตดัแต่งเฉพาะก่ิงท่ีแห้งตายหรือก่ิงท่ีท าให้
รูปร่างรูปทรงเสียไปเท่านั้น 

2.4.2.5 สระน ้ า น ้ าตก และน ้ าพุ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะถูกน ามาใช้เป็นองค์ประกอบใน
การจดัสวนแบบธรรมชาติเช่นเดียวกนั เพียงแต่ลกัษณะของสระน ้ า น ้ าตก และน ้ าพุ จะเลียนแบบ
จ าลองมาจากธรรมชาติลกัษณะของสระน ้ าคดเล้ียวไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิตขอบสระจะตกแต่งดว้ย
กอ้นหินและพรรณไม ้ส าหรับน ้ าตกก็เช่นเดียวกนั ส่วนน ้ าพุจะใช้ในกรณีท่ีเป็นสระน ้ าขนาดใหญ่
น ้าน่ิง เพื่อช่วยไม่ใหเ้กิดน ้าเน่าเสีย 

2.4.2.6 รูปป้ันและวสัดุตกแต่งอ่ืนๆ รูปป้ันท่ีเอามาใชจ้ะไม่เป็นรูปเป็นร่างของบุคคล
ต่างๆแต่จะเป็นรูปป้ันท่ีมีรูปร่างสมยัใหม่ตามยุคนั้นๆ รูปป้ันจะถูกวางไวใ้นท่ีเด่นกลางสนามหญา้
ไม่นิยมตกแต่งฐานรูปป้ันดว้ยดอกไม ้นอกจากน้ีวสัดุอ่ืนๆ เช่นตอไม ้ซากไมแ้ห้ง โอ่ง ไหตะเกียง
หิน หิน ก็จะถูกน ามาใชใ้นการตกแต่งสวนแบบธรรมชาติได ้

2.4.2.7 ศาลาท่ีพกั ในสวนแบบธรรมชาติหากท าศาลาท่ีพกัก็จะใชว้สัดุธรรมชาติเช่น
ปีกไม ้ไมไ้ผ่ หญา้แห้ง ฟาง เป็นตน้ ศาลาท่ีพกัจะถูกจดัไวใ้นบริเวณท่ีมีทศันียภาพสวยงามเพื่อใช้
เป็นท่ีพกัผอ่นในสวน ศาลาท่ีพกัน้ีอาจใชพ้รรณไมเ้ล้ือยเป็นหลงัคาก็ได ้

การจดัสวนแบบธรรมชาติจะให้ความสุข สงบ สบายตา สบายใจแก่เจา้ของ
แต่การจดัสวนแบบธรรมชาติจะมีความยากมากกว่าการจดัสวนประดิษฐ์เพราะการจดัสวนแบบ
ธรรมชาติจะไม่มีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอน การจดัจะอาศยัการสังเกตจากสภาพธรรมชาติหากขาดความ
ละเอียดรอบคอบ สวนท่ีจดัจะมองดูแข็งกระด้างดงันั้นการจดัสวนแบบธรรมชาติจะตอ้งสังเกต
รายละเอียดตอ้งมีอารมณ์และเขา้ใจถึงความเป็นมาหรือการเกิดของธรรมชาติให้ไดม้ากท่ีสุดก็จะ
สามารถจดัสวนใหม้องดูเป็นธรรมชาติท่ีสวยงามได ้
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2.5  แนวคดิในการจัดสวนแบบร่วมสมยั 
 สวนร่วมสมยัเป็นการออกแบบสวนเมืองร้อนในสไตล์ร่วมสมยัเน้นความโปร่งโล่งสบาย
ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเม่ือไดส้ัมผสั นกัออกแบบส่วนมากจึงนิยมน าการตกแต่งสวนแนวน้ีมาใช้
กนัแพร่หลาย เช่นงานออกแบบสวนบา้นพกัอาศยั คอนโด รีสอร์ท หลายแห่งท่ีตกแต่งสถานท่ีไวร้อ
รับนักท่องเท่ียว เพื่อสร้างความประทบัใจ ปัจจุบนับา้นสไตล์ร่วมสมยัมีให้เลือกมากมายหลาย
โครงการเพื่อเป็นการตอบรับกบัความลงตวั การจดัสวนสไตล์ร่วมสมยัเป็นอีกหน่ึงสไตล์ท่ีก าลงั
ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง 
 ดว้ยการออกแบบท่ีเนน้สัดส่วนประโยชน์ใชส้อยท่ีลงตวั และเลือกใชว้สัดุผสมผสานความ
ทนัสมยั สร้างคอนเซ็ปง่ายๆแบบมีเอกลกัษณ์ของสวนเมืองร้อน เลือกตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมท่ี้ดูแลง่าย
และนิยมน ามาแต่งสวน เช่น ตน้หมากเขียว หมากแดง ปลาล์มแวก็ซ์ ปาล์มฟ็อกเทล ลกัษณะล าตน้
สูงโปร่งให้ร่มเงาได ้ส่วนกลุ่มไมใ้บให้ความนุ่มนวลสบายตา เช่นเฮลิโคเนีย เบิร์ดพาราไดซ์ กลว้ย
แดง ขิงแดง ดาหลา ส่วนไมร้ะดบัล่างใชเ้อ้ืองอินโดเอ้ืองด่าง หนวดปลาหมึกแคระ และไมค้ลุมดิน
เดหลี คล้า ก้ามปูหลุด เฟิร์นชนิดต่างๆเป็นตน้ สวนร่วมสมยัยงัเน้นการเลือกใช้วสัดุท่ีจะน ามา
ตกแต่งสถานท่ี นกัออกแบบจึงเลือกใช้วสัดุท่ีมีความคงทนถาวร ร่วมสมยั(ก าลงัเป็นท่ีนิยมและมี
คุณภาพ)งานพื้นและผนงัอาจใช้วสัดุทดแทนดว้ยงานไมเ้ทียม ไมฝ้า ไมพ้ื้น ผลิตภณัฑ์ไมค้อนวูด
หรือเชอร่าใช้สีอะครีริคชนิดโปร่งแสงท าให้เห็นลายไมดู้เสมือนไมจ้ริงส่ิงส าคญัส าหรับสวนร่วม
สมยั บ่อน ้าเล็กๆเสียงน ้าใหค้วามชุ่มช่ืน แบบม่านน ้า น ้าริน ความลึกประมาณ 30-40 ซม.ถา้ตอ้งการ
เล้ียงปลาอาจจะเพิ่มความลึกและควรมีบ่อกรองดว้ย สร้างความสดใสสวยงามดว้ยแสงไฟประดบั
ตามมุมสวน และงานปฏิมากรรมในสวนไฟส่องสวา่งตามทางเดินเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการ
ชมสวนในยามค ่าคืนอีกดว้ย 
 2.5.1 การจดัสวนแบบร่วมสมยั 

สืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพความเป็นอยูค่่านิยม
ท าให้รูปแบบสวนเกิดข้ึน“เป็นรูปแบบท่ีน าเอาความคิดมาจากสวนแบบประดิษฐ์และแบบ
ธรรมชาติ อาจเป็นสวนแบบใดแบบหน่ึงหรือผสมผสานกนัทั้งสองแบบ”  

สวนแบบน้ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนัเพราะสวนแบบประดิษฐ์ท่ีแทจ้ริงก็ตอ้ง
ใชพ้ื้นท่ีและงบประมาณในการจดัสูง สวนธรรมชาติท่ีแทจ้ริงก็ตอ้งอาศยัผูมี้ความรู้ลึกซ้ึงเขา้ใจใน
พืชพรรณธรรมชาติ และยงัตอ้งใช้องคป์ระกอบแบบธรรมชาติอย่างมาก และยงัมีการเอาใจใส่กนั
มากพอสมควร ยิ่งในยุคของการคน้หาสัจธรรมแห่งการร ารงอยู่ของชีวิต ความนิยมในศิลปะเพื่อ
การรับใชชี้วติ อนันบัเป็นงานศิลป์ยุคใหม่ท่ีไม่จ  ากดัและยึดติดอยูก่บัรูปแบบ เช่ือกนัวา่รูปแบบการ
จดัสวนแบบน้ีก็ไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะแบบแอบสแทรกต(์Abtract)หรือแบบนามธรรมมาส่วน
หน่ึงเช่นกนัจนบางทีเรียกสวนน้ีวา่สวนแบบ Abtract styles (ขวญัชยั จิตส ารวย, 2536) 
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การจดัสวนในปัจจุบนัน้ีนอกจากจะมีการจดัสวนแบบประดิษฐ์และแบบธรรมชาติ
แลว้ ในบางคร้ังการจดัสวนยงัสามารถจดัผสมผสานระหว่างความมีระเบียบกบัความมีอิสระตาม
ธรรมชาติเขา้ด้วยกนั โดยยึดหลกัการจดัให้มองดูกลมกลืนสวยงามตามหลกัของการจดัสวนและ
ค านึงองคป์ระกอบของศิลปะ ทั้งน้ีการจดัสวนนั้นจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กลมกลืนกบัอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้มดว้ย (กนัยา เหมพฒันา, 2537) 

สวนแบบร่วมสมยั(Contemporary) เป็นการจดัสวนท่ีประยุกตเ์อาสวนแบบประดิษฐ์
และสวนแบบธรรมชาติเขา้มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั ปัจจุบนัก าลงัเป็นท่ีนิยมจดักนัมากในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีบริเวณกวา้งๆ เช่นรีสอร์ท สนามกอล์ฟ บา้นพกัอาศยั เป็นงานศิลปะยุค
ใหม่ท่ีไม่จ  ากดัและยึดติดอยู่กบัรูปแบบ เช่ือกนัว่ารูปแบบการจดัสวนแบบน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจาก
ศิลปะแบบแอบสแทรกต ์(Abstract) หรือแบบนามธรรมมาส่วนหน่ึง จนบา้งทีเรียกสวนแบบน้ีว่า 
สวนแบบ“Abstract style” (ประเวศ ไชยวงศ,์ 2547) 
 2.5.2 องคป์ระกอบของสวนแบบร่วมสมยั 

2.5.2.1 ลกัษณะแปลน เป็นสวนสมยัใหม่ท่ีนบัวา่เป็นพฒันาการของการออกแบบจดั
สวนอีกแบบหน่ึง ลกัษณะแปลนจะถูกออกแบบไวอ้ย่างเรียบง่าย การจดัวางกลุ่มพนัธ์ุไมก้อ้นหิน
และวสัดุต่างๆ ยึดตามแบบฉบบัของสวนธรรมชาติ โดยเน้นความเป็นเร่ืองราวต่อเน่ืองจากกลุ่ม
หน่ึงไปยงัอีกกลุ่มหน่ึงอยา่งกลมกลืนเหมือนธรรมชาติ แต่ก็มีการดดัแปลงธรรมชาติจนเหลือเพียง
เคา้โครง และยงัเห็นไดเ้ด่นชดัอยู่ สวนแบบน้ีจดัไดต้ั้งแต่ในพื้นท่ีขนาดเล็กๆ ไปจนถึงพื้นท่ีขนาด
ใหญ่ ถา้ใชจ้ดัประกอบบา้นพกัอาศยัก็จะมีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนๆ เช่นเดียวกบัสวนธรรมชาติ
ทุกส่วนในสวนนอกจากจะสัมพนัธ์กันแล้วยงัสัมพนัธ์กับอาคารอีกด้วย การดูแลตดัแต่งต้นไม้
ค่อนขา้งเห็นไดช้ดัเจนดว้ยรูปทรงเรขาคณิตแต่ไม่แขง็กระดา้งและไม่เด่นชดัเกินไปนกั โดยจะเหลือ
รูปทรงตามธรรมชาติของพนัธ์ุไมเ้หลืออยู่ การใช้เส้นสายจะค านึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หากเป็นเส้นตรงก็จะถูกลบดว้ยองคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม เช่นกอ้นหิน กลุ่มไม ้

 
ภาพที ่2.1 ลกัษณะแปลนสวนร่วมสมยั 
ทีม่า : ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) 
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2.5.2.2 พนัธ์ุไม ้จากท่ีกล่าวมาว่าเป็นสวนท่ีน าเอาแนวคิดของสวนทั้งสองแบบมา
ประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนั พนัธ์ุไมท่ี้ใชก้็จะมีทั้งไมใ้หญ่ให้ร่มเงา และไมพุ้่ม แต่ในสวนแบบน้ีมกัใชพ้นัธ์ุ
ไมข้นาดกลาง ไมพุ้ม่หลากหลายพนัธ์ุเป็นตวัเดินเร่ือง มีไมค้ลุมดินคอยเสริมสร้างความชดัเจน ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่เป็นสวนท่ีนิยมใชจ้ดัในพื้นท่ีขนาดเล็กจ ากดัไมใ้หญ่ท่ีใชก้็นอ้ยลงถา้ใชก้็เพียงเพื่อ
สร้างองค์ประกอบในทางสูงให้สมบูรณ์บ้างเท่านั้น การจดัปลูกเน้นปริมาตร การเขา้กลุ่ม การ
ออกแบบยงัอาศยัหลกัการจดัในเร่ืองของขนาด ปริมาณ สีสัน รูปทรง และพื้นภูมิประเทศ โดย
ก าหนดรูปแบบใหมี้ความลึก ต้ืน ความสูง ความโปร่ง และเนน้น าสายตาและมุมมอง โดยจดักลุ่มไม้
ใหร้วมกนัในลกัษณะธรรมชาติอยา่งพอดี 

2.5.2.3 สนามหญา้ สวนสมยัใหม่ให้ความส าคญัของสนามหญา้ค่อนขา้งมากเป็น
พเิศษ นกัออกแบบมกัจะก าหนดสนามข้ึนก่อน ทั้งรูปทรงของสนาม ความลาดเอียงและการใชส้อย
อ่ืนๆ ลกัษณะของสนามหญา้ก็เป็นเนินสูง ต ่า สลบัราบเรียบเช่นเดียวกนั 

2.5.2.4 ทางเดิน มีลกัษณะการจดัสร้างรูปแบบเหมือนสวนแบบธรรมชาติบางคร้ัง
ทางเดินยงัจดัเป็นองคป์ระกอบเพื่อสร้างความสวยงาม ความสมบูรณ์ให้กบัสวนนอกเหนือไปจาก
ประโยชน์ใช้สอย ทางเดินยงัสร้างด้วยวสัดุแข็งแรง ทนทาน เห็นได้เด่นชดัแต่ใช้หลกัทางศิลปะ
สร้างความนุ่มนวล เช่น การใชเ้ส้นโคง้ ใชพ้ื้นผวิท่ีดูคลา้ยวสัดุจากธรรมชาติ 

ทางเดินในสวนมี 2 ลกัษณะคือ 
1) ทางเดินแบบแยก(Stepping) ทางเดินแบบแยก เป็นทางเดินเทา้ภายใน

สวน วสัดุท่ีน ามาใชว้างเป็นทางเดินจะตอ้งมีลกัษณะเรียบ ไม่ท าอนัตรายต่อเทา้ มองดูกลมกลืนกบั
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงอาจจะใชหิ้นท่ีมีลกัษณะแบน ศิลาแลงรูปวงกลมหรือส่ีเหล่ียม แผน่ซีเมนตท่ี์ท า
เป็นรูปต่างๆ หรือแว่นไมก้ลม การจดัวางทางเดินแบบแยกน้ีจะตอ้งพิจารณาช่วงห่างระหว่างจุดท่ี
วางใหเ้หมาะสมในการกา้ว โดยทัว่ไปจะห่างประมาณ 8-12 น้ิว 

การจดัวางทางเดินแบบแยกท าไดห้ลายลกัษณะ อาจจะวางแถวเดียวหรือ2
แถว หรืออาจใชหิ้นกอ้นใหญ่สลบักบัหินกอ้นเล็ก โดยพิจารณาความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์
และมองดูสวยงาม ทั้งน้ีตอ้งใหผู้ใ้ชก้า้วเทา้ไดส้ะดวกและวางใหแ้น่น ไม่ใหโ้ยกเป็นอนัตรายได ้

2) ทางเดินแบบปูต่อเน่ือง(Pave Walk) เป็นทางเดินเทา้ระหวา่งประตู เขา้สู่
ตวัอาคาร มกัสร้างขนานกบัทางรถยนต ์ซ่ึงทางเดินเทา้น้ีอาจจะท าในลกัษณะตรงหรือโคง้ก็ไดค้วาม
กวา้งของทางเดินแบบปูต่อเน่ืองน้ีจะกวา้งประมาณ 1.20-1.50 เมตร วสัดุท่ีใชท้  าทางเดินเทา้อาจใช้
เป็นอิฐปูเป็นลวดลายต่างๆ ใชหิ้นกลม หินกาบ ศิลาแลง หรือกระเบ้ืองปูพื้นท่ีท าจากซีเมนต ์เป็นตน้ 
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ภาพที ่2.2 ทางเดินในสวนแบบแยก 
ทีม่า : http://www.homedecorthai.com 

 
ภาพที ่2.3 ทางเดินในสวนแบบปูต่อเน่ือง 
ทีม่า : http://decor.mthai.com 

2.5.2.5 สระน ้า น ้าตก น ้าพุ เป็นการน าน ้าเขา้มาเป็นองคป์ระกอบรูปแบบของสระน ้ า
ส่วนมากเป็นรูปทรงทางเรขาคณิต เช่นทรงกลม ส่ีเหล่ียม วงรีอาจให้น ้ ามีการหมุนเวียนเป็นน ้ าตก
หรือน ้ าพุก็ไดรู้ปแบบมกัเป็นรูปทรงของสวนแบบประดิษฐ์แต่ใช้องคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยมา
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เสริมแต่งให้ดูเป็นธรรมชาติ เช่นมีการปลูกตน้ไม ้วางหินประดบั เล้ียงปลา และวสัดุท่ีใช้สร้างก็
พยายามเลียนใหเ้หมือนกบัธรรมชาติ 

2.5.2.6 รูปป้ัน หรือวสัดุตกแต่งอ่ืนๆ ก็เป็นรูปแบบสมยัใหม่ อนัเป็นผลงานทาง
ประติมากรรม ใช้ตกแต่งเพื่อจุดประสงค์ 2ประการคือประการแรกเพื่อสร้างความสมบูรณ์ด้าน
องค์ประกอบของสวน อีกประการหน่ึงเพื่อส่ือแนวคิดอิสระของผลงาน ในปัจจุบนัจะเห็นว่ามี
แนวคิดท่ีจะจดัสวนควบคู่ไปกบัการจดัแสดงผลงานประติทากรรมเพื่อให้ผูช้มได้เกิดความรับรู้
ความสะเทือนใจในอารมณ์ศิลปะ และอาจลึกซ้ึงไปถึงการปลุกเร้าความส านึกอยา่งใดอยา่งกน่ึงของ
ผูค้นในสังคม 

นอกจากรูปป้ัน และรูปแกะสลกัท่ีน ามาประดบัตกแต่งสวนแลว้ ยงัมีวสัดุอ่ืนๆอีก
เช่น ตะเกียงไม ้ไมแ้กะสลกัรูปสัตวต่์างๆ โอ่งโบราณรูปแบบต่างๆ อ่างบวั ฯลฯ วสัดุต่างๆ เหล่าน้ี
สามารถน ามาจดัวางตามมุมตามต าแหน่งต่างๆ ท่ีเหมาะสมก็จะช่วยให้การจดัสวนโดยภาพรวมดู
สมบูรณ์ข้ึน การจดัวางวสัดุต่างๆ เหล่าน้ีจะตอ้งค านึงถึงรูปแบบ สัดส่วน ขนาด สีสัน ตลอดจน
ต าแหน่งท่ีวาง เพื่อใหม้องดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติ 

 
ภาพที ่2.4 วสัดุตกแต่งสวน 
ทีม่า : http://www.nanagarden.com 

2.5.2.7 ลานพกัผอ่น ลานพกัผอ่นเป็นพื้นท่ีระเบียงท่ีติดกบัตวัอาคารบา้นเรือนหรือ
จะเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดโล่งไม่มีหลงัคาก็ได ้อาจจะสร้างเป็นเรือนตน้ไมห้รือตีระแนงไมเ้พื่อเป็นร่มเงา
ใหก้บัพื้นท่ีก็ได ้ลานพกัผอ่นน้ีจะเป็นพื้นท่ีท่ีใชพ้กัผอ่นส่วนตวัหรือใชรั้บรองเพื่อนสนิทก็ได ้
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ลานพกัผ่อนจะมีหลายลกัษณะ อาจจะเป็นพื้นท่ีเฉลียงไมต่้อจากห้องนอน(deck) 
หรือระเบียงท่ีว่างนอกบา้น (patio) รวมไปถึงลานพกัผ่อนท่ีสร้างข้ึนใหม่ในจุดต่างๆ ซ่ึงเหมาะสม
ในการใชป้ระโยชน์ ลานพกัผอ่นจะเป็นพื้นท่ีเปิด พื้นของลานพกัอาจจะท าจากไมย้กพื้นสูงข้ึนมา
จากระดบัพื้นดิน หรือใชว้สัดุจากอิฐ หิน ปูนซีเมนต ์เป็นพื้นก็ได ้บริเวณลานพกัผอ่นมกัจะไดร่้มเงา
จากตน้ไมใ้หญ่ มีการปลูกไมพุ้ม่แทนผนงัเพื่อใหบ้ริเวณมีความเป็นสัดส่วน 

บริเวณลานพกัผ่อนจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการพกัผ่อน เช่น มีโต๊ะ เกา้อ้ี มา้
นัง่นอนและหากพื้นท่ีใชรั้บรองเพื่อนฝงู ก็จะมีอุปกรณ์ในการสันทนาการเช่น เต่ายา่งบาบีคิวหรือ
ส่ิงอ่ืนๆวางไวมุ้มใดมุมหน่ึงของพื้นท่ี 

 
ภาพที ่2.5 ลานพกัผอ่น 
ทีม่า : http://www.suansuay.co.th 

2.5.2.8 มา้นัง่และเกา้อ้ีในสวน เป็นองค์ประกอบหน่ึงของการจดัสวน ในบริเวณ
พื้นท่ีลานพกัผอ่นมกัจะสร้างมา้นัง่ (bench) แบบติดตั้งถาวรไวด้ว้ย ซ่ึงอาจจะท าเป็นรูปตวัแอล ตวัย ู
หรือจะท ามา้นัง่ลอ้มตน้ไมเ้ป็นรูปส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม วสัดุท่ีใชท้  ามา้นัง่ในสวน อาจจะเป็นไมจ้ริง
ไม้ไผ่ หรือหล่อซีเมนต์ก็ได้ นอกจากม้านั่งในสวนแล้ว มีเก้าอ้ีมากมายหลายชนิดท่ีน ามาใช้
ประโยชน์ในสวน ซ่ึงอาจจะเป็นเกา้อ้ีแบบลอยตวัท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีวางได ้หรือจะ
เป็นแบบติดตั้งถาวรไวท่ี้ใดท่ีหน่ึง เกา้อ้ีท่ีน ามาใชอ้าจจะท าจากไม ้จากเหล็กหล่อหรือหล่อคอนกรีต
เป็นรูปต่างๆ หรือใชว้สัดุอ่ืนๆ ก็ได ้รูปแบบของเกา้อ้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการใช้งาน เช่นใช้
นัง่เล่น อ่านหนงัสือหรือใชรั้บประทานอาหารฯลฯ 

การท าม้านั่งหรือเก้าอ้ีในสวน นอกจากจะค านึงถึงความสวยงามแล้ว จะต้อง
พิจารณารูปแบบ สีสัน รวมทั้ งวสัดุท่ีใช้ เพื่อให้มองดูกลมกลืนกับสวนนั้น นอกจากน้ีจะต้อง
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ค านึงถึงความแข็งแรง ทนทาน ความเหมาะสมกบัสภาพดินฟ้าอากาศ เกา้อ้ีในสวนบางชนิดจะมี
เบาะรองนัง่ซ่ึงจะตอ้งเก็บไดเ้ม่ือมีฝนตก การจดัวางมา้นัง่และเกา้อ้ีในสวน จะตอ้งพิจารณาต าแหน่ง
ใหเ้หมาะสม เพื่อจะไดต้อบสนองความตอ้งการท่ีจะใชป้ระโยชน์ เพื่อการพกัผอ่นอยา่งสมบูรณ์ 

 
ภาพที ่2.6 ชุดมา้นัง่และเกา้อ้ีในสวน 
ทีม่า : http://www.buadesignstudio.com 

2.5.2.9 ศาลาท่ีพกัในสวนสวนบา้นท่ีมีบริเวณกวา้งขวางหรือสวนสาธารณะนอกจาก
จะมีเกา้อ้ี มา้นั่งเพื่อใช้ในการพกัผ่อนแลว้ ศาลาท่ีพกั ก็เป็นองค์ประกอบส่ิงหน่ึงท่ีช่วยให้การใช้
ประโยชน์จากสวนมีมากข้ึนเพราะจะท าให้สามารถใชห้ลบแดด หลบฝนหรือใชรั้บรองแขกจดังาน
นอกบา้นไดอี้กดว้ย 

ศาลาท่ีพกัในสวนจะมีหลายรูปแบบ อาจจะเป็นศาลาท่ีมีหลงัคา ไม่มีฝากั้นหรือเรือ
นัง่เล่นเล็กๆ คลา้ยกระท่อม แต่ศาลาท่ีมีรูปแบบคลาสสิค เป็นท่ีนิยมในอดีตจะเป็นรูปแบบกาเซโบ
(gazebos) ซ่ึงยงัคงน ามาใชจ้นถึงยคุปัจจุบนั กาเซโบเป็นศาลาท่ีมีลวดลายละเอียดเป็นงานท่ีพิถีพิถนั
เป็นงานสถาปัตยกรรมชั้นหน่ึงท่ีมีคุณค่าและเป็นท่ีพกัผอ่นท่ีสวนงามในสวน ทั้งน้ีจะตอ้งเลือกแบบ
ของกาเซโบใหเ้หมาะกบัสวนนั้นๆ ดว้ย 

2.5.2.10 แสงไฟในสวนในการจดัสวนการใหแ้สงสวา่งในเวลาค ่าคืนจะท าใหบ้ริเวณ
สวนสวยงามและให้ประโยชน์ในเร่ืองความปลอดภยัได้ดว้ยบริเวณท่ีจะให้แสงสว่างคือทางเดิน
บนัไดสวน ลานพกั และบริเวณจุดท่ีตอ้งการแสดงใหเ้ห็นจุดเด่น 

แสงไฟท่ีใชใ้นสวนมี 3 ลกัษณะคือ 
1) แสงท่ีให้ความสว่างแก่บริเวณต่างๆเป็นหลักใช้ในส่วนท่ีให้ความ

ปลอดภยั เช่น ประตูบา้น ทางเขา้บา้น ลานจอดรถ บริเวณสระวา่ยน ้าหรือบริเวณสันทนาการ 
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2) แสงท่ีให้ความสวยงาม เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่สวนจะเป็นแสงท่ีติด
บริเวณพุม่ไมห้รือแสงท่ีส่องไปเสริมปฏิมากรรมต่างๆ 

3) แสงท่ีให้ทั้ งความสว่างและความสวยงามเป็นแสงท่ีใช้บริเวณลาน
พกัผอ่น ทางเดินเทา้ ติดตามตน้ไมใ้หญ่ให้ส่องลงมาบริเวณลานพกัเป็นท่ีไม่สวา่งจา้เกินไป ในการ
ติดตั้งไฟฟ้าบริเวณสวนจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
ภาพที ่2.7 แสงไฟในสวน 
ทีม่า : http://www.tonsuk.wordpress.com 
 2.5.3 งานภูมิทศัน์ดาดอ่อน(Soft Scape) 

พนัธ์ุไมแ้ละการเลือกพนัธ์ุไมเ้พื่อการออกแบบจดัสวนเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดและดู
จะเป็นปัญหาใหญ่ของผูอ้อกแบบมือใหม่เพราะเขาจะออกแบบไม่ไดเ้ลยถา้ไม่รู้จกัและไม่เขา้ใจใน
เร่ืองตน้ไมดี้พอทั้งน้ีเน่ืองจากพนัธ์ุไมมี้คุณสมบติัแตกต่างไปจากวตัถุอ่ืนๆในทางสถาปัตยกรรม
พนัธ์ไมเ้ป็นส่ิงมีชีวิต มีการเจริญเติบโต ตอ้งการสภาพแวดลอ้มเฉพาะตวัมีการเส่ือมโทรมลม้ตาย
ตามธรรมชาติและอายขุยัของมนั การเลือกมาเพื่องานออกแบบนั้นจะตอ้งพิจารณาถึงรายละเอียดให้
รอบดา้น ตั้งแต่การรู้จกัช่ือ ประเภทและสภาพแวดลอ้ม การปลูกร่วมกบัพืชพรรณอ่ืนๆให้เขา้กบั
บรรยากาศและเน้ือหาของสวนให้เขา้กบัวสัดุทางภูมิสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ เช่นหิน ธารน ้ า น ้ าตกเป็น
ตน้(ขวญัชยั จิตส ารวย, 2536) 

การจดัสวน พรรณไมเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั การเลือกใชพ้รรณไมเ้พื่อน ามา
จดัสวน จะตอ้งถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพดินฟ้าอากาศ และกลมกลืนกบัอาคารสถานท่ีผูอ้อกแบบ
จะต้องเรียนรู้และเขา้ใจในอุปนิสัยการเจริเติบโตของพรรณไม ้รู้ความต้องการ ดิน น ้ าแสงและ
อุณหภูมิ รู้ขนาดทรงพุ่ม ความสูง เวลาของการออกดอก สีของดอก รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆเพื่อจะ
ไดเ้ลือกใชไ้ดถู้กตอ้ง ซ่ึงจะส่งผลถึงความสวยงามของสวนนั้น (กนัยา เหมพฒันา, 2537) 
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เน่ืองจากพนัธ์ุไมมี้มากมายหลายชนิด ตอ้งการดูแลเอาใจใส่เฉพาะพนัธ์ุผูอ้อกแบบ
ตอ้งอาศยัความรู้ประสบการณ์ จากการสังเกต สอบถาม จดจ า และศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมอยูเ่สมอเพื่อ
เก็บไวเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบคร้ังต่อไป ผูอ้อกแบบท่ีไม่ใส่ใจเร่ืองน้ีจะเป็นนกัออกแบบจดัสวน
ท่ีดีไม่ไดเ้ลย ในเร่ืองพนัธ์ุไมแ้ละการเลือกมีขอ้ควรศึกษาดงัน้ี 

2.5.3.1 ประเภทของพนัธ์ุไมท่ี้ใชป้ระกอบการออกแบบจดัสวน 
การแบ่งในท่ีน้ีจะแบ่งตามลกัษณะรูปร่างท่ีปรากฏภายนอก 
1) ไม้ยืนต้น(Trees) หมายถึงไม้เน้ือแข็งมีอายุหลายฤดู มีล าต้นเด่ียวสูง

เด่นชดั (ล าตน้ในทางพืชสวน Horticulture) คือช่วงของล าตน้ท่ีสูงจากผิวดินจนถึงก่ิงแรก และจาก
ก่ิงแรกข้ึนไปทั้งหมดเรียกวา่ก่ิงยอด) เป็นไมมี้ขนาดใหญ่ สูง มีทั้งดอกสวยงามและใบสวยงามแบ่ง
ไดด้งัน้ี 

(1) ไมย้นืตน้ขนาดเล็กมีความสูงประมาณ 4-6 เมตร เช่นล าดวน ราชาวดี
หมากเหลือง แปรงร้าง-ขวด บางคร้ังดูสับสนคล้ายกลืนกับไม้พุ่มสูง การปลูกจึงข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงคด์ว้ย 

(2) ไมย้ืนตน้ขนาดกลางมีความสูงประมาณ 10-15 เมตร เช่นรัตมา แค
ฝร่ัง อินทนิน แคแสดชมพ-ูพนัธ์ทิพย ์ชงโค จ าปี ศรีตรัง ราชพฤกษ ์

(3) ไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 15 เมตร ข้ึนไป เช่น ประดู่ 
ทองกวาว จามจุรี นนทรี เสลา ทองหลางลาย สนฉตัร ไทร กระถินณรงค ์

2) ไมพุ้่ม(Shrubs) เป็นไมเ้น้ือแข็งมีอายุหลายฤดู ล าตน้เต้ีย แตกก่ิงกา้นชิด
ดินท าให้ดูมีหลายตน้ ก่ิงกา้นจะแผอ่อกเป็นพุ่ม มีทั้งให้ดอก ให้ใบสวยงาม ควบคุมรูปทรงไดง่้าย 
บ่งไดด้งัน้ี 

(1) ไมพุ้่มเต้ียมีความสูงโดยประมาณไม่เกิน 1 เมตร เช่น เข็มญ่ีปุ่น เข็ม
แดง เขม้เหลือง ชบาหนู ทบัทิมหนู ชวนชม พุดซอ้นแคระ โป๊ยเซียนแคระ พยบัหมอก 

(2) ไมพุ้่มกลางมีความสูงประมาณ 1.50-2.50 เมตร เช่น เข็มเศรษฐี เขม้
ม่วง ประทดัฟิลิปินล ์โกสน ชบาจีน พุดลา พูช่มพ ูพูเ่รือหงส์ ล้ินกระบือ หูปลาช่อน 

(3) ไมพุ้ม่สูงมีความสูงประมาณ 3-5 เมตร เช่น ยีโ่ถ ประยงค ์ทรงบาดาล
เทียนหยด ค าเงาะ สนแผง ยีเ่ข่ง หลิวทอง โมก 

3) ไมเ้ล้ือย(Vine) เป็นไมท่ี้ตอ้งอาศยัเกาะเก่ียวพนักบัส่ิงค ้าจุนเพื่อให้ล าตน้
เจริญอยู่ได ้เป็นไมท่ี้เจริญเติบโตเร็วเพราะไม่มีน ้ าหนกักดตวัตวัเองในไมป้ระเภทน้ีรวมถึงไมพ้วก
รอเล้ือยดว้ย โดยทัว่ไปไมเ้ล้ือยจะมีขนาดตั้งแต่ 3 เมตร ข้ึนไป เช่น พวงแสดเล้ือยหรือพวงแสดเถา
การเวก กระเทียมเถา เล็บมือนาง พวงหยก อญัชนั เสาวรส รสสุคนธ์ นมแมว พวงคราม 

4) ไม้คลุมดิน(Ground cover) เป็นพนัธ์ุไม้ท่ีมีขนาดเต้ีย เล็ก สวยงาม
ขยายพนัธ์ุง่าย โตเร็ว แผ่ขยายออกด้านขา้งรวดเร็วใช้คลุมผิวดินเพื่อสร้างความสวยงามหรือเพื่อ
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ประโยชน์อ่ืนๆในเชิงการประดบัตกแต่ง มีความสูงประมาณ 0.30 เมตร เช่น ดาดตะกัว่ ผกัโขมแดง
ผกัเป็ด กา้มปูหลุด กาบหอยแครง หวัใจ-ม่วง บุษบาฮาวาย เศรษฐีเรือนใน หลิวแคระ มนัเทศด่าง 

5) ไมน้ ้ า(Aquatic plant) เป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีลกัษณะพิเศษออกไป ทั้งรูปร่าง
ของล าตน้และใบสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในน ้า หรือริมน ้า เช่น บวัต่างๆ ไดแ้ก่ บวัขาว บวัเผื่อนบวั
หลวง นอกนั้นก็มี กกธูป กกร่ม เตย พุทธรักษาน ้า ธรรมรักษา ล าพ ูล าเจียก เฟิร์น 

6) ไม้ใบ(Foliage plant) ถือเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ปลูกเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีจะใช้
ประโยชน์จากรูปลกัษณ์ของใบอนัสวยงาม สีสันแปลกตา มกัเป็นไมท่ี้ตอ้งการแสงน้อยถึงปาน
กลาง ความช้ืนสูง เช่น ไมใ้นสกุลฟิ-โลเด็นดรอน(Philodendron) ไดแ้ก่ มรกตด า มรกตแดง มรกต
เหลือง ไม้สกุลมอนสเตอรา(Monstera) ได้แก่ พลูฉีก พลูฉลุ พลูฝร่ัง นอกจากน้ียงัมีพวกบอนสี
วาสนา เขม็สามสี เขียวหม่ืนปี หมากผูห้มากเมีย สาวนอ้ย-ประแป้ง(Diffenbachia) โกสน 

7) ไมด้อก(Flowering plant) เป็นพนัธ์ุไมท่ี้ปลูกไวเ้พื่อวตัถุประสงค์ท่ีใช้
ประโยชน์จากสีและความสวยงามของดอกทั้งในเชิงการประดับตกแต่งหรือปลูกเพื่อจ าหน่าย
เป็นไดท้ั้งไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน ไมเ้ล้ือย หรือเป็นไมด้อกลม้ลุก ไดแ้ก่ ซลัเวีย บานช่ืน ดาวเรือง กุหลาบ
ดอนยา่ เฟ่ืองฟ้า 

8) ไมอ้วบน ้า(Succulent) เป็นไมท่ี้เจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีแห้งแลง้ เป็นไม้
ท่ีมีน ้าเป็นองคป์ระกอบในล าตน้สูง เช่น อากาเว(่Agave) เฟอร์เครีย(Furcraea) เข็มกุดัน่ แคคตสัหาง
จระเข ้ล้ินมงักร 

9) ไมด้ดั ไมแ้คระ(Bonsai) เป็นพนัธ์ุไมท่ี้เราควบคุมการเจริญเติบโตทาง
รูปทรง ล าตน้ เอาไว ้เพื่อให้ไดรู้ปทรง และขนาดตามท่ีตอ้งการ ไมแ้คระมกัจะคงรูปท่ีแทจ้ริงตาม
ธรรมชาติไวเ้พียงแต่ถูกย่อส่วนลงมา ส่วนไม้ดัดเป็นการบงัคบัให้รูปทรงผิดแผกออกไปจาก
ธรรมชาติ ทั้ งไม้ดัดและไม้แคระสามารถน ามาออกแบบจดัสวนได้เช่นกัน ไม้ดัดท่ีนิยมและมี
จ าหน่ายในตลาดตน้ไมเ้ช่น ตะโกดดั ข่อยดดั ชาดดั เฟ่ืองฟ้าตอเปล่ียนยอด ส่วนไมแ้คระ ไดแ้ก่ ชา
ฮกเก้ียน สน ไทร โพธ์ิ ตะโก 

2.5.3.2 การเลือกพนัธ์ุไม(้Plant selection) 
ในการพิจารณาเลือกปลูกพนัธ์ุไม ้ต้องรอบคอบถ่ีถ้วนเน่ืองจากการปลูก

ประดบัต่างจากการประดบัดว้ยไมใ้นกระถางท่ีสามารถยกออกหรือวางคืนได้การปลูกไมบ้างอยา่ง
ยงัตอ้งใชทุ้นแรงงานและเวลาท่ีสูงการเลือกปลูกพนัธ์ุไมมี้ขอพิจารณาอยู3่ประการ (ปิฎฐะ บุนนาค, 
2529) 

1) จะตอ้งตั้งวตัถุประสงคห์ลกัเอาไวก่้อนว่าจะปลูกเพื่ออะไร อยา่งไรแลว้
ตั้งจุดประสงคร์องๆ ลงไปวา่ตอ้งการอะไรเพิ่มเติม เช่น ปลูกเพื่อตอ้งการร่มเงา เพื่อสร้างเน้ือท่ี เพื่อ
ตอ้งการเป็นฉากหลงั เพื่อกรองเสียง กรองฝุ่ น เป็นตน้ 

2) พิจารณาวา่มีพนัธ์ุไมช้นิดใดบา้งท่ีสามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงค ์
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3) พิจารณาวา่จะสามารถหาพนัธ์ุไมใ้นขอ้ท่ี2 ไดจ้ากท่ีใดหาไดห้รือไม่และ
ท่ีส าคญัเม่ือหามาไดแ้ลว้ตอ้งทราบวา่พนัธ์ุไมน้ั้นสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอ้มท่ีจะปลูกได้
หรือไม่ 

หากว่าผูอ้อกแบบตั้งค  าถามและหาค าตอบให้กับตวัเองอยู่เสมอในการ
พิจารณาก าหนดตน้ไม ้ก็จะสามารถเลือกปลูกตน้ไมไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น
การเลือกพนัธ์ุไมเ้พื่อใชใ้นการออกแบบจดัสวนควรพิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 

2.5.3.3 พิจารณาทางกายภาพของพนัธ์ุไม(้Physical properties of plant) 
ลกัษณะทางกายภาพของพนัธ์ุไมพ้ิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 
1) รูปทรง(Form) ส่วนท่ีส าคญัในการเลือกก็คือ พนัธ์ุไมท่ี้มีรูปทรงสวยงาม

เขา้กบัลกัษณะและแนวคิดของสวน รูปทรงเป็นคุณสมบติัท่ีเด่นชดัของพืชพรรณ และเน่ืองจากพืช
แต่ละชนิดจะมีรูปทรง พุ่มใบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมนั ผูอ้อกแบบจึงตอ้งรู้จกัรูปทรงท่ีแทจ้ริงตาม
ธรรมชาติของตน้ไมแ้ต่ละชนิด โดยเฉพาะเม่ือมนัเจริญเติบโตเต็มท่ีว่ามีรูปทรงอย่างไรและรู้ว่า
สามารถควบคุมรูปทรงให้ไดต้ามตอ้งการหรือไม่ อาจควบคุมโดยการตดัแต่ง บงัคบัหรือดว้ยการ
ปรับสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

รูปทรงของพันธ์ุไม้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะค่อนข้างกลม หรือแผ่ออก
ทางดา้นขา้งมากกว่าตั้งตรง และรูปทรงท่ีค่อนขา้งกลมหรือแผ่ออกทางขา้งจะโตชา้กวา่รูปทรงตั้ง
เน่ืองจากต้องตา้นกบัแรงโน้มถ่วง การเลือกใช้พนัธ์ุไมท้างรูปทรงน้ีตอ้งพิจารณาถึงผลทางการ
มองดูดว้ย (Visual effect) เช่นการมองดูในระยะไกลก็จะเห็นเป็นเพียงกลุ่มหรือทิวไมท่ี้รวมกนั
เหมือนเงาด า แต่เม่ือมองดูระยะใกลก้็จะมองเห็นรายละเอียดไดช้ดัข้ึนฉะนั้นหากจ าเป็นตอ้งดูใน
ระยะใกลก้็จ  าเป็นตอ้งเลือกรูปทรงท่ีประสานกลมกลืนกนั 

ลกัษณะของพื้นท่ีก็มีส่วนก าหนดรูปทรงของพนัธ์ุไมด้ว้ย การเลือกพนัธ์ุไม้
ก็ควรใหเ้ขา้กบัลกัษณะของพื้นท่ีท่ีปลูก เช่น ในพื้นท่ีภูเขาก็ควรใชพ้นัธ์ุไมท่ี้มีรูปทรงตั้งจึงจะดูสวย 
เพื่อให้เขา้กบัยอดเขาสูงและโขดหินในพื้นท่ี รูปทรงท่ีพืชท่ีมีลกัษณะแผอ่อกทางดา้นขา้งจะเหมาะ
ส าหรับในพื้นท่ีราบ พนัธ์ุไมท่ี้มีรูปทรงกลมจะเหมาะกบัพื้นท่ีสูงๆ ต ่าๆ แบบลูกคล่ืน ส่วนการเนน้
เพื่อใหเ้กิดจุดสนใจก็อาจใชพ้นัธ์ุไมท่ี้มีรูปทรงแปลกออกไปจากลกัษณะท่ีกล่าวมา 

2) ผิวสัมผสั(Texture) ส่วนของผิวเปลือกของล าตน้ หรือพื้นผิวโดยรอบ
ทรงพุม่เป็นส่วนท่ีแสดงออกถึงลกัษณะทางผิวพรรณหรือผิวสัมผสัของพนัธ์ุไม ้ซ่ึงจะให้ความรู้สึก
ละเอียด หยาบหรือปานกลาง การแยกแยะลกัษณะของผิวสัมผ ัสนั้นจะใชส้ายตาเป็นเคร่ืองก าหนด
โดยดูจากส่วนรวมของพุ่มใบ เช่นถ้ามีลกัษณะใบเล็ก ฝอย ผิวสัมผสัจะละเอียดถ้าใบใหญ่หนา
ผิวสัมผสัก็หยาบ แสงเงาท่ีเกิดข้ึนในทรงพุ่มจะสร้างความรับรู้ดา้นผิวสัมผสัเพิ่มข้ึน เช่นมีเงาทึบ
เกิดข้ึนมากๆ เน่ืองจากมีใบใหญ่และห่าง เป็นเหตุให้แสงเงาเกิดข้ึนมากกวา่ตน้ท่ีมีใบเล็กและแน่น
ก่ิงถ่ี ตน้น้ีจึงจะมีความสวา่งสดใสมาก ผวิสัมผสัก็ละเอียด 
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ความหยาบละเอียดของใบพืช เป็นความแตกต่างทางดา้นผิวสัมผสั ซ่ึงมีผล
ให้ความรู้สึกต่างกนัออกไปยามเม่ือมองเห็น และความรู้สึกในการมองดงักล่าวน้ี เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ี
ผูอ้อกแบบตอ้งไม่มองขา้ม 

3) สี(Color) คนส่วนมากจะสนใจเร่ืองสีของต้นไม้มากกว่าลักษณะทาง
กายภาพอ่ืนๆ เพราะสีจะให้ความรู้สึกและรับรู้ไดร้วดเร็ว สีของพืชพรรณอาจไดจ้าก ใบ ดอก ผล
โดยปกติตน้ไมใ้นสวนมกัมีสีเขียวเป็นหลกั ตั้งแต่เขียวอ่อนไปจนถึงเขียวแก่ แต่ในธรรมชาติก็ยงัมี
สีอ่ืนๆ ของพนัธ์ุไมไ้วใ้หช่ื้นชม 

สีของพนัธ์ุไม้เป็นส่ิงส าคัญในการก าหนดรูปแบบและเน้ือหาของสวน
ปัญหาท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือผูอ้อกแบบตอ้งทราบถึงช่วงเวลาของการออกดอก ช่วงการผลดั
ใบ ช่วงการเปล่ียนสีใบของพืชแต่ละชนิด แต่ละฤดูกาล และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบของ
ตน การเลือกใชสี้ในสวนไดก้ล่าวรายละเอียดไวใ้นตอนตน้แลว้ 

4)  ก ล่ินหอม(Fragrance)  ก ล่ินหอมเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึง ท่ี ช่วยสร้าง
บรรยากาศของสวน ท าใหส้วนมีคุณค่ายิง่ข้ึน แต่กล่ินหอมของดอกไมก้็มีหลายกล่ิน บางชนิดก็หอม
รุนแรงบา้งก็หอมอ่อนๆ จึงตอ้งเขา้ใจจดัวางดว้ย เช่น กล่ินหอมรุนแรง ก็ไม่ควรปลูกตรงบริเวณท่ี
พกัผอ่น เพราะกล่ินท่ีรุนแรงบางคร้ังก็อาจสร้างความรู้สึกให้ไม่อยากอยูใ่กลก้็ได ้จึงควรปลูกห่างๆ
ออกไป ส่วนกล่ินหอมอ่อนๆ ปลูกใกล้ท่ีพกัผ่อนอาศัยได้ และควรรู้ถึงช่วงเวลาบานของดอก
ช่วงเวลาส่งกล่ิน เพราะบา้งก็ส่งกล่ินในช่วงเชา้ บา้งก็เยน็ ยงัมีท่ีส่งกล่ินกลางคืนอีก 

ดอกไมท่ี้ส่งกล่ินมกัมีสีไม่ฉูดฉาด หากเราปลูกไมด้อกหอมร่วมกบัไมด้อกท่ี
มีสีสันสวยงามแต่ไม่มีกล่ิน ก็เกิดความรู้สึกวา่ดอกไมน้านาพนัธ์ุท่ีแยม้บานสลา้งอยูน่ั้นส่งกล่ินหอม
จรุงทัว่กนั แต่ไม่ควรปลูกไมด้อกหอมหลายๆ ชนิด หลายๆ กล่ินรวมกนั เพราะบางทีกล่ินจะปะปน
กลายเป็นกล่ินท่ีไม่น่าพิสมยัไปก็ได ้ควรกระจายกนัปลูกใหอ้บอวลทัว่สารทิศ 

5) ขนาด(Size) ควรรู้ถึงความสูง ขนาด และทรงพุ่มตามธรรมชาติ และท่ี
สามารถควบคุมตดัแต่งเอาไวไ้ด ้การไดท้ราบถึงขนาดของทรงพุ่มวา่มีอาณาเขตแผท่รงพุ่มไปไดแ้ค่
ไหน ท าให้เราทราบถึงระยะปลูกได้ถูกต้อง รวมถึงการปลูกร่วมกับพนัธ์ุไม้อ่ืนๆ การปลูกเพื่อ
ประโยชน์ใชส้อยอ่ืนๆ เช่นใหร่้มเงา กั้นสายตา กรองแสง-ฝุ่ น หรือเพื่อแบ่งอาณาเขตพื้นท่ี เป็นตน้ 

ขนาดของพนัธ์ุไมเ้ก่ียวขอ้งกบัการสร้างเน้ือท่ีโดยตรง การพิจารณาปลูก
ตอ้งใหล้ะเอียดรอบคอบ ฉะนั้นเราไม่สามารถก าหนดพื้นท่ีในการออกแบบไดถู้กตอ้ง 

2.5.3.4 พิจารณาถึงอตัราการเจริญเติบโต(Rate of Growth) 
ความสามารถในการเจริญเติบโตของพืชไม่เหมือนกนั บางชนิดใกลเ้คียงกนั

บางชนิดก็แตกต่างกันมาก เม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว พืชมีความเจริญเติบโตทางด้าน ล าต้น
ก่ิงกา้นสาขา ได ้3 ระยะ คือ เจริญเติบโตเร็ว ปานกลาง และชา้ การเปล่ียนแปลงทางลกัษณะรูปทรง
พนัธ์ุไมก้็จะเปล่ียนแปลงเร็ว ปานกลาง และชา้ตามอตัราการเจริเติบโต ดงันั้นในการก าหนดพนัธ์ุ
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ไมล้งในแบบตอ้งคิดถึงเวลาของการเจริญเติบโตในอีก 10-20 ปีขา้งหน้าดว้ยเพื่อการจดัวางอย่าง
พอเหมาะ สามารถกะระยะปลูกระหวา่งตน้ (Spacing) ได ้เน่ืองจากถา้ไม่ค  านึงเร่ืองน้ี แลว้ปลูกชิด
เกินไปตน้ไมก้็ไม่โตไม่สมบูรณ์ซ ้ าอดัแน่นจนเสียรูปร่างไป ท าใหเ้สียเวลาเสียงบประมาณ ปลูกห่าง
เกินไปก็กระจดักระจายไม่ต่อเน่ือง สวนผดิรูปแบบไป หรือตอ้งใชเ้วลามากกวา่ปกติ 

2.5.3.5 ต าแหน่งและการจดัวางพนัธ์ุไมเ้พื่อการออกแบบ(Possition and placement) 
ส่ิงท่ีก าหนดในใจเสมอในขณะออกแบบ คือการออกแบบให้ต่อเน่ืองใน

รูปแบบของสวน และความต่อเน่ืองด้านความรู้สึกในการมองดู มีความจ าเป็นอย่างมากท่ีต้อง
ก าหนดพนัธ์ุไมท่ี้มีรูปทรง สีสันท่ีหลากหลาย แต่ตอ้งเกิดความกลมกลืน เพื่อสร้างรสชาติในการ
เดินชมสวน พืชพรรณท่ีก าหนดตอ้งมีขนาดเหมาะสมกบัพื้นท่ี เพื่อสร้างความรู้สึกคุน้เคยให้เกิด
ข้ึนกบัผูช้มสวน ขอ้เสนอแนะในการก าหนดต าแหน่งพนัธ์ุไมเ้พื่อการออกแบบ มีดงัน้ี 

1) จดัตน้ไมใ้ห้ค  านึงถึงกลุ่ม(Colony)หรือเป็นพืชในสกุล(Genus)หรือชนิด
(Species) เดียวกนั หรือพืชพรรณท่ีสามารถอยูร่่วมกนัในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั
ได ้ทั้งน้ีเพื่อสะดวกในการปฏิบติัดูแลรักษา 

2) การจดัตน้ไมเ้ป็นกลุ่มตอ้งจดัให้เกิดการไต่ระดบัการมอง(Sequence) อนั
เป็นล าดบัการจดัวาง เม่ือตอ้งใชพ้นัธ์ุพืชต่างชนิด ต่างประเภท ต่างขนาดกนั นอกจากจะจดัให้เกิด
ระยะหนา้(Fore ground) ระยะกลาง(Middle ground) ระยะหลงั(Back ground) ตามระดบัความสูง
และความหยาบละเอียดของผิวสัมผสัแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาถึงการเคล่ือนสายตาของผูดู้ดว้ย การไต่
ระดับการมองหรือล าดับขั้นการจัดวาง อาจจะสร้างข้ึนจากรูปทรง ผิวสัมผสั สี โดยรวมเอา
คุณสมบติัเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั เช่น จดัโดยยดึสีเป็นหลกั แลว้เปล่ียนแปลงสีของพืชทีละนอ้ย สายตาก็
กวาดสูงข้ึนตามความสูงของพนัธ์ุพืชไปเร่ือยๆ ในขณะเดียวกนั จดัใหผ้ิวสัมผสัเปล่ียนแปลงไปตาม
ความสูง โดยเร่ิมจากผิวสัมผสัละเอียดในตน้เต้ียไปยงัปานกลาง และหยาบ ตามความสูงของพืช 
การเปล่ียนแปลงของสีจะก าหนดสีโทนเดียวกนัแล้วไล่ไปตามล าดบั ขอ้ส าคญัในการจดัให้เกิด
ลกัษณะน้ีคือ จะตอ้งค่อยๆ เปล่ียนไปอยา่เปล่ียนทนัทีเพราะล าดบัจะเสียไป ความแตกต่างจะเกิดข้ึน
ทนัที และจุดท่ีหยดุการเคล่ือนสายตาก็คือจุดเด่นหรือจุดรวมภาพนัน่เอง 

ล าดบัขั้นดงักล่าวน้ีดูคล้ายกบัจงัหวะลีลาของการจดัสวนอนัเป็นลกัษณะ
ของการเน้นน าสายตาไปยงัจุดก าหนด และเคล่ือนยา้ยไปยงัจุดอ่ืนโดยบางคร้ังผูดู้ไม่รู้ตวัและเกิด
ความรู้สึกวา่ “มนัควรจะเป็นอยา่งนั้น” 

3) การจดัพนัธ์ุไมร่้วมกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ พนัธ์ุไมน้อกจากจะจดัปลูกให้
สวยงามดว้ยรูปทรงของตวัมนัเองแลว้ อาจจะตอ้งจดัร่วมกบัองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม
อ่ืนๆ เช่น หิน กรวด น ้ า ทางเดิน ร้ัว ตอไม ้และถา้เป็นการจดัสวนท่ีเนน้การเลียนแบบธรรมชาติก็
ตอ้งจดัวางให้เกิดการเหล่ือมล ้าตามความเหมาะสม ไม่ควรเป็นแถวเป็นแนวจะดูแข็งไป แต่ตอ้งให้
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ประสานกลมกลืนไปกบัองค์ประกอบต่างๆ ส่วนการจดัเป็นแถวเป็นระเบียบ จะจดัตามริมถนน
ทางเดิน ร้ัว ก าแพง หรือวตัถุประสงคใ์นการก าหนดแนวทั้งน้ีเพื่อสะดวกในการดูแลรักษา 

4) การจดัตน้ไมต้อ้งค านึงถึงอตัราการเจริเติบโตเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ใน
กลุ่มและสามารถก าหนดระยะระหวา่งตน้ระหวา่งกลุ่มได ้พนัธ์ุไมบ้างชนิดโตเร็วถา้มาปลูกร่วมกบั
ไมโ้ตชา้หรือขณะท่ีตน้เล็กมาปลูกประกอบดา้นหน้าหิน หรือดา้นหนา้จุดสนใจ แต่พอสักพกัหน่ึง 
เม่ือโตก็จะบดบงัความสวยงามหมดในระยะเวลาอนัสั้ น ในการพิจารณาปลูกพนัธ์ุไม้ยงัต้อง
พิจารณาถึงสภาพของพื้นท่ีดว้ย เช่นพื้นท่ีลาดเทเกินกว่าจะปลูกหญา้ได ้ก็ควรก าหนดเป็นพืชคลุม
ดินหรือจดัสร้างเป็นเชิงชั้นสอดแซมดว้ยหิน จดัสร้างเป็นสวนหิน สวนประกอบหินไป 

ดงันั้นการจดัสวนแบบน้ีจะใช้หลกัของการออกแบบทางศิลปะเขา้มาช่วย
มาก จึงดูคลา้ยกบัการสร้างผลงานทางศิลปะอย่างหน่ึง แมจ้ะถูกจ ากดัดว้ยวสัดุ งบประมาณหรือมี
พื้นท่ีเพียงเล็กนอ้ย แต่ผูจ้ดัจะใชเ้ทคนิคทางการจดัองคป์ระกอบให้เกิดความสวยงามและประโยชน์
อยา่งเตม็ท่ี กล่าวโดยรวมแลว้ สวนแบบน้ีเป็นลกัษณะก่ึงธรรมชาติเพราะจะเป็นสวนแบบธรรมชาติ
จริงๆ ก็ไม่ใช่เพราะมีการตดัแต่งควบคุมรูปทรงพนัธ์ุไม้ การวางแบบสนามหญ้าก็ดูคล้ายแบบ
ประดิษฐ์ แต่ก็ไม่เหมือนกบัสวนแบบประดิษฐ์เพราะไม่ปรากฏให้เห็นการใชห้ลกัเกณฑ์ของความ
สมดุลแบบเท่ากนัหรือการใชเ้ส้นท่ีแสดงถึงรูปแบบท่ีเด่นชดั อาจจะกล่าวไดว้า่ เป็นรูปแบบหน่ึงท่ี
เกิดข้ึนโดยการน าเอาความงดงามอย่างลึกซ้ึงของธรรมชาติผสมผสานกบัรูปแบบสมยัใหม่ เพื่อ
สะดวกในการดูแลรักษา สร้างประโยชน์และสอดคลอ้งเหมาะสมกบัยคุปัจจุบนั 
 

2.6  กรณศึีกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคล้ายคลึงกันของConcept คือสวนสไตล์
โมเดิร์นแล้วท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์ รูปแบบของงานภูมิทัศน์ รวมถึง
องค์ประกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวความคิดในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัซ่ึง
โครงการท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งในการศึกษาไดแ้ก่ 
 2.6.1 ช่ือโครงการ : บา้นคุณดรุณี หวงัสุนทราพร 

ท่ีตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานคร 
แนวความคิดของโครงการ การจดัภูมิทศัน์ในพื้นทีโครงการนั้นเป็นแบบสไตล์

โมเดิร์นเนน้งาน Hard Scape มีลูกเล่นของการท าแท่นน ้ าตกท่ีสามารถประหยดัพื้นท่ีในสวนท าให้
สามารถใชป้ระโยชน์จากทุกมุมสวนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ใชต้น้ไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย มีการใชก้รวดน ามาโรย
เป็นลวดลายท่ีมีสีสันตดักบัสนามหญา้ ซ่ึงท าให้สวนนัน่ดูมีเร่ืองราวและมีความน่าสนใจมากข้ึน
สวนน้ีจะแบ่งพื้นท่ีเป็น 4ส่วนหลกัๆคือ 
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“ส่วนตอ้นรับบริเวณหนา้บา้นขา้งท่ีจอดรถ ซ่ึงท าเป็นแท่นปูนน ้ าตกและกระถางปูน
ทรงสูงจดัเป็นสวนไมน้ ้ ารวมไปถึงบริเวณหน้าส านักงานก็ท าเป็นแท่นปูนน ้ าตกรูปทรงทนัสมยั
สร้างความรู้สึกเช้ือเชิญ เหมาะส าหรับเป็นจุดตอ้นรับแขก” 

“ส่วนท่ีสองคือพื้นท่ีพกัผอ่นส าหรับพนกังานในบริษทั จดัเป็นมุมสวนหย่อมเล็กๆ
วางมา้นัง่ตวัใหญ่ไวบ้ริเวณขา้งตึกติดกบัท่ีจอดรถอีกดา้น” 

“ส่วนท่ีสามคือพื้นท่ีพกัผ่อนของครอบครัวอยู่ด้านหลังบ้านจดัเป็นลานไม้กวา้ง
ตกแต่งให้มีกล่ินอายโมเดิร์น ใช้เป็นทั้งท่ีพกัผ่อนและจดักิจกรรมไดด้ว้ยเพราะอยู่ในต าแหน่งท่ีมี
ความเป็นส่วนตวั” 

“ส่วนสุดทา้ยคือบริเวณใกลก้บัหอ้งพกัของแม่บา้น ตรงน้ีจะปลูกพืชผกัสวนครัวและ
ไมผ้ล เช่นมะม่วง ขนุน โดยทุกจุดจะเช่ือมต่อกนัดว้ย Hard Scape” 

การออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณดรุณี หวงัสุนทราพร มีความคล้ายคลึงกับพื้นท่ี
โครงการ คือพื้นท่ีกรณีศึกษาเป็นบา้นพกัอาศยัเช่นเดียวกบัโครงการ มีความตอ้งการจดัสวนภายใน
บา้นเป็นสวนโมเดิร์น ตอ้งการใช้ตน้ไมท่ี้ดูแลง่าย มีลูกเล่นของวสัดุตกแต่ง เช่นน ้ าตก ท่ีนัง่เล่น ซ่ึง
ตรงกบัแนวความคิดของเจา้ของโครงการท่ีตอ้งการได้สวนภายในบา้นพกัอาศยัเป็นแบบสไตล์
โมเดิร์นมีการดูแลรักษาเร่ืองของพนัธ์ไมท่ี้ง่าย และกรณีศึกษายงัมีบริเวณมุมต่างๆของบา้นท่ีใชใ้น
การพกัผอ่นอยา่งเป็นสัดส่วน จึงน ามาใชเ้ป็นกรณีศึกษาบา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง 
 
ตารางที ่2.1 สรุปกรณีศึกษาโครงการบา้นคุณดรุณี หวงัสุนทราพร 

ประเด็นท่ีศึกษา ภาพประกอบ 
แนวทางท่ีจะน าไปประยกุตใ์ช้

กบัโครงการ 
 

องคป์ระกอบดา้น
ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
(Hard Scape) 

 

 
 
- มุมพักผ่อนในสวน ท่ีออกแบบให้ ดู
ทันสมัย  โ ด ย ก า ร ใ ช้ ปู น เ ป ลื อ ย เ ป็ น
โครงสร้างแลว้ปูดว้ยพื้นไม ้เพิ่มลูกเล่นโดย
เจาะช่องเป็นวงกลมไวส้ าหรับปลูกตน้ไม ้

 
1 การออกแบบท่ีนัง่พกัผอ่นท่ีมี
สีสันดูเรียบง่าย อยา่งสีเทาของ
ปูนเปลือย ตดัดว้ยสีน ้าตาลของ
พื้นไม ้และแทรกดว้ยสีเขียว
ของตน้ไมซ่ึ้งใหค้วามรู้สึกของ
การพกัผอ่น และผอ่นคลาย 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) สรุปกรณีศึกษาโครงการบา้นคุณดรุณี หวงัสุนทราพร 

ประเด็นท่ีศึกษา ภาพประกอบ 
แนวทางท่ีจะน าไป

ประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
 

องคป์ระกอบดา้นภูมิ
ทศัน์ดาดแขง็ 
(Hard Scape) 

 
 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบดา้นภูมิ
ทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft Scape) 

 

 

 
- แท่นน ้ าตกสีม่วงท า เ ป็นเสาปูนเจาะ
ดา้นบนเป็นทางไหลของน ้ าส่วนด้านขา้ง
เจาะเป็นช่องวงกลมเพิ่มลูกเล่นให้แท่นปูน
ท าใหดู้ไม่เรียบจนเกินไป 
 

 
- มีการใช้ต้นเฮลิโคเนียปลูกเป็นแนว
ก าแพงช่วยลดความแข็งกระด้างให้ท่ีนั่ง
ปูนเปลือย และมีตน้อากาเวท่ี่มีรูปทรงท่ีให้
ความรู้สึกเก๋ ท าใหเ้ขา้กบัสวนโมเดิร์นไดดี้ 
 

 
2 แท่นน ้าตกท่ีออกแบบ
รูปทรงส่ีเหล่ียมดูเรียบง่าย
และทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 การใชต้น้ไมอ้ยา่งตน้  
เฮลิโคเนียท่ีมีการดูแลรักษา
ท่ีง่ายน ามาใช้เป็นฉากหลัง
บริเวณท่ีนัง่ 
 
2 การใช้ต้นอากาเว่มาปลูก
ในกระถ า ง ได้ รู ปทรง ท่ี
น่าสนใจดูเขา้กบัสวนสไตล์
โมเดิร์น 
 

 
 2.6.2 ช่ือโครงการ : บา้นคุณวศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 

ท่ีตั้งโครงการ : นนทบุรี 
แนวความคิดของโครงการ ส าหรับบา้นหลงัน้ีมีการท างานร่วมกนัในทั้งสองส่วน

ตั้งแต่เร่ิมตน้ เม่ือบา้น รูปทรงทนัสมยัสไตล์โมเดิร์นค่อยๆเป็นรูปเป็นร่าง สวนท่ีมีรูปแบบเดียวกนั
จึงตามมาคียเ์วร์ิดของสวนสไตลน้ี์นอกจากจะใชต้น้ไมต้ดัพุ่ม ไมย้ืนตน้รูปทรงสวยและHard Scape
เส้นสายตรงๆ แลว้ฟังก์ชนัก็เป็นเร่ืองส าคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นการออกแบบ รูปแบบสวนมีการใช้เส้น
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สายและรูปทรงเรขาคณิตมาวางเลยเ์อาส์ แบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนๆให้ใชง้านง่าย จากหนา้บา้นเปิด
เป็นสนามโล่งกวา้งเตม็ไปดว้ยไมใ้หญ่หลายชนิด เช่นแคนา แคสัก สมอพิเภก ชงโค น ้ าเตา้ตน้ตะโก 
และปาล์ม ใกลก้บัตวับา้นมีศาลาชิงชา้ตวัใหญ่รูปทรงทนัสมยั รอบๆคือท่ีนัง่เรียบๆลอ้มใตท้ั้งสวน
เพื่อใช้ออกก าลงักายมีตน้ไมใ้หญ่หลายตน้บนสนามหญา้โล่งกวา้งท่ีปรับให้เป็นเนินบางจุดรับ
สายตา ให้ไม่โล่งเกินไปความเรียบง่ายของสวนท่ีเรียบร้อยดูสะอาดตา มีตน้ไมต้ดับล็อกเรียบๆ
แทรกไปกบัท่ีนัง่ทรงส่ีเหล่ียม บางมุมใช้ตน้ไมปิ้ดลอ้มพรางสายตาแบ่งสัดส่วนและกั้นขอบเขต
สวนให้เป็นระเบียบ แมว้่าสวนจะเป็นสไตล์โมเดิร์นแต่ก็ไม่ร้อนและดูไม่แข็งกระดา้งเน่ืองดว้ย
ตน้ไมใ้หญ่หลายตน้ท่ีใหร่้มเงา รวมทั้งไมด้อกและไมใ้บพุม่ละเอียดเบรกในแต่ละจุด 
 การออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล มีความคล้ายคลึงกับโครงการคือ
ต้องการมีสวนสไตล์โมเดิร์นท่ีเข้ากับตัวบ้านท่ีเป็นรูปทรงโมเดิร์น มีการเลือกใช้พรรณไม้
หลากหลายชนิด ทั้งไมย้ืนตน้อย่างปาล์ม น ้ าเตา้ตน้ และยงัใช้ไมด้อกและไมพุ้่ม ซ่ึงสามารถน ามา
เป็นกรณีศึกษาในเร่ืองของการเลือกใช้พรรณไม้ ลักษณะการจดัวางตน้ไม ้ อีกทั้งยงัน ามาเป็น
กรณีศึกษาในเร่ืองของงานดา้น Hard Scape ท่ีมีการแบ่งสัดส่วนต่างๆให้ใช้งานไดง่้าย ดงันั้นจึง
น ามาใชเ้ป็นกรณีศึกษาบา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง 
 
ตารางที ่2.2 สรุปกรณีศึกษาโครงการบา้นคุณวศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 

ประเด็นท่ีศึกษา ภาพประกอบ 
แนวทางท่ีจะน าไป

ประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
 

องคป์ระกอบดา้น 
ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
(Hard Scape) 

 

 

 
 
- ศาลา ชิ งช้ าตัว ใหญ่ รูปทรงทันสมัย
ล้อมรอบท าท่ีนั่งล้อมโคนตน้ไมท้าสีขาว
ใช้ประโยชน์ทั้งช่วยพยุงตน้ไมแ้ละเป็นท่ี
นั่งได้ด้วยสามารถนั่งเล่นพกัผ่อน ปูพื้น
ดว้ยปูนซีเมนตข์ดัมนั 

 

 
1 การใช้กระบะปลูกตน้ไม้
ช่วยพยุงต้นไม้และเป็นท่ี
นั่งได้ด้วยสามารถนั่งเล่น
พักผ่อนได้ ซ่ึง ถือว่า เป็น
การเพิ่มประโยชน์และยงั
สามารถท าให้ประหยัด
พื้นท่ีในการใช้งานในสวน
ไดอี้กดว้ย 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) สรุปกรณีศึกษาโครงการบา้นคุณวศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 

ประเด็นท่ีศึกษา ภาพประกอบ 
แนวทางท่ีจะน าไป

ประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
 

องคป์ระกอบดา้น 
ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
(Hard Scape) 

 

 

 
- แท่นเสาน ้ าตกท่ีไหลลงสู่สระว่ายน ้ าให้
ค ว าม รู้ สึ ก แข็ ง แ ร ง ดูทันสมัย ซ่ึ ง ถื อ
เอกลกัษณ์สวนสไตลโ์มเดิร์น 

 

 
- แนวก าแพงปูนเปลือยหนา้บา้นท่ีดูเรียบๆ
เจาะช่องบางส่วนและปลูกไอริสคลุม
ดา้นล่างช่วยลด ทอนก าแพงให้ดูไม่อึดอดั
และทึบตนัเกินไป 

 

 
2 การประยุกต์ใช้แท่นเสา
น ้ าตกกับสระว่ายน ้ าท าให้
สระน ้ าดูมีความสนุกสนาน
มากข้ึนทั้งเสียงท่ีน ้ าไหลลง
มากระทบเบ้ืองล่างยงัช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศใน
สวนใหชุ่้มช่ืน 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) สรุปกรณีศึกษาโครงการบา้นคุณวศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 

ประเด็นท่ีศึกษา ภาพประกอบ 
แนวทางท่ีจะน าไปประยกุตใ์ช้

กบัโครงการ 
 

องคป์ระกอบดา้น 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft Scape) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางสัญจร 

 

 
- มีการใช้ตน้ปาล์มแวก๊ซ์ปลูกเป็นแถว
แนว บริเวณโค่นตน้ปลูกด้วยไมพุ้่มตดั
แต่งเป็นทรงสีเหล่ียมท าใหส้วนดูไม่แข็ง
กระดา้งจนเกินไป 
 

 
- ท่ีนัง่ปูนเปลือยใชเ้ป็นทั้งท่ีนัง่พกัผอ่น
และก่อเป็นกระบะปลูกไมป้ระดบัอย่าง
ตน้ไอริส ปลูกไทรเกาหลีเป็นฉากหลงั
ช่วยเป็นท่ีกรองฝุ่ นและดูเป็นส่วนตวั 
 

 
- ทางสัญจรเช่ือมต่อกันทุกส่วนของ
สวนปูดว้ยพื้นซีเมนต์เน่ืองดว้ยตอ้งการ
ความแขง็แรงเพราะเจา้ของบา้นตอ้งการ
ใชว้ิง่ออกก าลงักาย 

 

1 ลดความแข็งกระด้างของไม้
ประธานอย่างปาล์มแวก๊ซ์ด้วย
ไมพุ้ม่ 
 
2 ป ลูกไทรเกาหลี เ ป็นแนว
ก า แ พ ง ช่ ว ย ก รอ ง ฝุ่ น แ ล ะ
สามารถใช้เป็นแนวบงัสายตา
เหมาะส าหรับคนท่ีต้องการ
ความเป็นส่วนตวั 
 
3 การใช้ไม้ดอกท่ีมีสีสันช่วย
เพิ่มสีสันให้กับสวนและเพิ่ม
ความสดช่ืนใหแ้ก่สวนดว้ย 
 
 
 
 
 
 
1 ใช้เป็นตวัเช่ือมจากท่ีหน่ึงไป
ยงัอีกท่ีหน่ึงและในกรณีศึกษา
น้ีสามารถออกแบบมา เพื่ อ
ส าหรับใชว้ิง่ออกก าลงักาย 



35 

 

 



 
 

บทที ่3 
การศึกษาและวเิคราะห์พืน้ที่เกีย่วกบัโครงการ 

 
 การออกแบบพื้นท่ีโครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพควรตอ้งศึกษาขอ้มูล
ด าเนินแผนภาพของโครงการรวมถึงพฤติกรรมผูใ้ช้โครงการ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูอ้อกแบบจะน า
ขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการออกแบบและวิเคราะห์เพื่อแกปั้ญหาโครงการในส่วนต่างๆให้เป็นไป
ตามแนวความคิดท่ีวางไว ้
 

3.1  ทีต่ั้งและอาณาเขต 
 พื้นท่ีโครงการตั้งอยูใ่นต าบลคูคต เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี ประกอบดว้ย 6 หมู่บา้น คือ บา้นขจรเนติยุตร, บา้นคลอง 3, บา้นสายไหม, บา้นล า
สามแกว้, บา้นสาดสนุ่น, บา้นสามคัคี ต าบลคูคตเป็นต าบลซ่ึงอยูใ่นเขตปริมณฑล โดยอยู่ห่างจาก
อ าเภอล าลูกกา ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจงัหวดัปทุมธานี มาทางทิศใต้
ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 12.475 ตารางกิโลเมตร 
อาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียงดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั เทศบาลเมืองรังสิต อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั เขตดอนเมืองและเขตสายไหม กรุงเทพฯ 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั เทศบาลเมืองล าสามแกว้ ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา  
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั อ าเภอเมืองจงัหวดัปทุมธานีและเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที ่3.1 อาณาเขตของต าบลคูคต 
ทีม่า : http://www.google earth.com 
 

3.2  ลกัษณะภูมปิระเทศ 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่น ้ าโดยมีแม่น ้ าเจา้พระยาไหลผา่นใจ
กลางจงัหวดัในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าใหพ้ื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานีถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัหรือบนฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจา้พระยาไดแ้ก่ พื้นท่ีในเขต
อ าเภอลาดหลุมแก้วกับพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคกกับฝ่ังตะวนัออกของ
จงัหวดั หรือบนฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเจา้พระยา ไดแ้ก่ พื้นท่ีอ าเภอเมืองบางส่วนอ าเภอธัญบุรี อ าเภอ
คลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคก โดยปกติระดบัน ้ าใน
แม่น ้ าเจา้พระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตร ซ่ึงท าให้เกิดภาวะน ้ าท่วม ใน
บริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นบริเวณกวา้งและก่อให้เกิดปัญหาอุทกภยัในพื้นท่ีฝ่ังขวา
ของ แม่น ้ าเจา้พระยาส าหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเจา้พระยานั้นเน่ืองจากประกอบดว้ยคลอง
ซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณ น ้ าไดท้  าให้ปัญหาเก่ียวกบั
อุทกภยัมีนอ้ยกวา่ 
 3.2.1 ลกัษณะโครงสร้างพื้นฐานของต าบลคูคต 

3.2.1.1 การคมนาคม 
ถนนในเขตเทศบาลมีถนนและซอยต่างๆ 80 สาย รวมระยะทางประมาณ

100กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมในการติดต่อกบัจงัหวดัและอ าเภอใกลเ้คียง สามารถใชเ้ส้นทางใน

ต าบลคูคต 
พืน้ที่โครงการ 

N 
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การคมนาคมได้แก่ ทางบก มีถนนเช่ือมติดต่อระหว่างอ าเภอต่างๆ ภายในจงัหวดัเดียวกนัและ
จงัหวดัใกลเ้คียงถนนสายส าคญัดงัน้ี 

(1) ถนนพหลโยธินเป็นถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางไปสู่ภาคเหนือและภาคะวนั
ออกเฉียงเหนือ 

(2) ถนนพหลโยธิน-ล าลูกกาเป็นถนนท่ีเช่ือมกบัถนนพหลโยธิน และใช้
เป็นเส้นทางไปยงัถนนวงแหวนรอบนอกบริเวณอ าเภอล าลูกกา เพื่อเดินทางไปจงัหวดัทางชายฝ่ัง
ตะวนัออก เช่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

(3) ถนนวภิาวดีรังสิตเป็นถนนจากเขตดอนเมืองมาเช่ือมกบัถนนพหลโยธิน
เพื่อเดินทางไปสู่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(4) ถนนเลียบคลองซอยสอง เป็นถนนเช่ือมระหว่างเขตเทศบาลเมืองคูคต
กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคูคต 

(5) ถนนเช่ือมซอยช่ืนสินธ์(39)เป็นถนนไปเช่ือมต่อถนนพหลโยธินเขต
กรุงเทพมหานคร ส าหรับถนนภายในเขตเทศบาลมีสภาพค่อนขา้งดี ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเกือบทุกสาย 

 
ภาพที ่3.2 เส้นทางหลกัและเส้นทางรองท่ีใชใ้นต าบลคูคต 
ทีม่า : http://www.google earth.com 

3.2.1.2 โทรคมนาคม 
ระบบการส่ือสารของต าบลคูคตท่ีมีให้บริการ ได้แก่โทรศัพท์ในเขต

เทศบาลมีชุมสายโทรศพัทท่ี์เปิดด าเนินการ1แห่ง คือชุมสายโทรศพัทเ์ขตดอนเมืองตั้งอยู่ท่ีหมู่บา้น

ต าบลคูคต 
พืน้ที่โครงการ 

เส้นทางหลกั 
เส้นทางรอง 

N 



 

38 

 

วงัทองริเวอร์ปาร์คโดยประชาชนในเขตเทศบาลท่ีมีโทรศพัท์ใชป้ระมาณ 80%หรือจ านวน14,616
ครัวเรือน ไปรษณียโ์ทรเลข ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขภายในเขตเทศบาล มีจ านวน 1 แห่ง สามารถ
ให้บริการประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึง ในการจดัส่งจดหมาย พสัดุภณัฑ์ ไปรษณียภณัฑ์ และธนาณัติ
ไดแ้ก่ ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขคูคต ตั้งอยูท่ี่หมู่ 8 ต าบลคูคต (ขา้งโรงพยาบาลแพทยรั์งสิต) 

 
ภาพที ่3.3 ท่ีตั้งโทรคมนาคมของต าบลคูคต 
ทีม่า : http://www.google earth.com 

3.2.1.3 สภาพการจราจร 
ในเขตเทศบาลจะมีการจราจรหนาแน่นบริเวณเขตติดต่อระหว่างเขต

เทศบาลกบัเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากปัจจุบนัพื้นท่ีในเขตเทศบาล ซ่ึงเป็นเขตปริมณฑล หรือ
ชานเมืองส่วนใหญ่จะเป็นท่ีอยู่อาศยัของประชากรท่ีจะตอ้งเดินทางเขา้ไปท างานในเมืองหลวง 
นอกจากน้ี ยงัมีศูนยก์ลางรับส่งสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ตลาดส่ีมุมเมือง ซ่ึงมีรถเขา้-ออก ตลาดส่ีมุมเมือง
ประมาณวนัละ 7,000 คนั ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเทศบาลไม่สามารถแกปั้ญหาเองได ้เน่ืองจากเป็นปัญหา
ระดบัชาติ ท่ีตอ้งมีหลายหน่วยงานท่ีตอ้งเขา้มาช่วยกนั จึงตอ้งอาศยัรัฐบาลให้การช่วยเหลือในการ
แกปั้ญหา ซ่ึงเทศบาลสามารถด าเนินการไดเ้พียงใหก้ารช่วยเหลืออ านวยความสะดวกระดบัเบ้ืองตน้ 
โดยจดัตั้งงบประมาณสนับสนุนการจราจรให้กบัสถานีต ารวจภูธรต าบล คูคต ในส่วนท่ีจะช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลได้บ้าง เช่น ป้ายจราจร สีทาถนน จุดท่ี
การจราจรหนาแน่นในถนนพหลโยธิน–ล าลูกกา ไดแ้ก่ ทางแยกวดัโพสพผลเจริญ ทางแยกเสมาฟ้า
ครามนคร (ถนนเลียบคลองสองกบัถนนพหลโยธิน–ล าลูกกา) จุดหนาแน่นในถนนพหลโยธิน 
ไดแ้ก่ บริเวณหนา้ศูนยก์ารคา้เซียร์รังสิตและหนา้ตลาดส่ีมุมเมือง 

พืน้ที่โครงการ 
ชุมสายโทรศัพท์ 

ที่ท าการไปรษณย์ี 

N 
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ภาพที ่3.4 สภาพการจราจรท่ีอยูใ่นเขตต าบลคูคต 
ทีม่า : http://www.google earth.com 
 

3.3  ลกัษณะภูมอิากาศ 
 ลกัษณะภูมิอากาศภายในโครงการมีลกัษณะแบบร้อนช่ืนโดยไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีหนาวเย็น และได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย ์จึงท าให้อุณหภูมิค่อนขา้ง
สม ่าเสมอไม่ร้อนมากจนเกินไปแบ่งออกเป็น 3ฤดู คือฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์-เมษายนฤดู
ฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กนัยายน และ ฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม-มกราคม โดยเฉล่ียฝน
ตกประมาณ 115 วนัต่อปี ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 1,131.4 มิลลิเมตร 

 
ภาพที ่3.5 ปริมาณน ้าฝน จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ.2555และพ.ศ.2556 
ทีม่า : http://www.tmd.go.th(กรมอุตุนิยมวทิยาจงัหวดัปทุมธานี) 
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สภาพการจราจรคล่องตัว 
สภาพการจราจรหนาแน่ 

พืน้ที่โครงการ 
ต าบลคูคต 

N 
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 3.3.1 การโคจรของดวงอาทิตยใ์นพื้นท่ีโครงการ 

 

 

 

เร่ือง:โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง จงัหวดัปทุมธานี ภาพที ่3.6 

แสดง:การโคจรของดวงอาทิตยใ์นพื้นท่ีโครงการ 
 

 

สัญลกัษณ์:                             
                     
                 ดวงอาทิตย ์                ลม              การโคจรของดวงอาทิตย ์

ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ: พดัปกคลุมประเทศไทย

ประมาณเดือนพฤษภาคม - กุมภาพนัธ์ 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้: พัดปกคลุมประเทศไทย

ประมาณ เดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน 

ทศิตะวนัตก ทศิตะวนัออก 



 

41 

 

 3.3.2 การโคจรของดวงอาทิตย ์
การโคจรของดวงอาทิตยโ์ดยปกติแลว้ดวงอาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศตะวนัออกแลว้โคจร

เขา้สู่ทิศตะวนัตก จะมีผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการ โดยเฉพาะพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้น และดา้นหลงั
บา้น จึงท าใหผู้ใ้ชโ้ครงการท ากิจกรรมไดเ้พียงช่วงเยน็เท่านั้นจึงมีแนวคิดท่ีปลูกตน้ไมเ้พื่อให้ร่มเงา
แก่พื้นท่ีและเป็นการลดปริมาณแสงแดดให้น้อยลงจึงเป็นการท าให้พื้นท่ีมีอุณหภูมิต ่าลงและมี
ความช้ืนอยูเ่สมอ 

ดงันั้นการออกแบบควรค านึงถึงการระบายความร้อนโดยการออกแบบให้มีร่มเงา
และควรค านึงถึงการดูแลรักษาพืชพนัธ์ท่ีใชใ้นพื้นท่ีอีกดว้ย 
 3.3.3 ลมประจ าถ่ิน เน่ืองจากประเทศไทยอยูใ่นเขตมรสุมเขตร้อนทางซีกโลกเหนือ พื้นท่ี
โครงการไดรั้บลมมรสุมคือ 

3.3.3.1 ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงจะพดัระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

กุมภาพนัธ์ลมจะพดัพาอากาศหนาวเยน็จากประเทศจีน มีผลท าให้เกิดความหนาวเยน็และแห้งแลง้
ซ่ึงจะท าใหพ้ืชชะลอการเจริญเติบโตหรือมีการพกัการเจริญเติบโต มีขอ้เสียคือท าให้พืชเห่ียวเฉาใน
ฤดูกาลน้ี แต่ก็มีขอ้ดีคือการพกัตวัของตน้ไมก้ารท่ีจะเร่ิมผลิใบใหม่และขยายพนัธ์ุในช่วงฤดูกาล
ต่อไปท าใหเ้กิดความสวยงามข้ึนมาอีกคร้ัง 

3.3.3.2 ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้
ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต้ซ่ึงจะพดัระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือน

เมษายนส่งผลท าใหเ้ป็นช่วงท่ีอากาศร้อนและแหง้แลง้ มีผลต่อภูมิอากาศในพื้นท่ีโครงการเพราะลม
มรสุมตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นลมท่ีพดัพาความร้อนเขา้สู้พื้นท่ีโครงการท าให้เกิดความแห้งแลง้แลว้
ยงัส่งผลใหพ้ืชพนัธ์ุเกิดการแหง้แลง้เห่ียวเฉา ตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะการรดน ้า 

3.3.3.3 ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตซ่ึ้งจะพดัระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

น าความชุ่มช้ืนเขา้มาสู่พื้นท่ีและยงัท าให้ฝนตกมากกว่าฤดูอ่ืนๆมีขอ้ดีคือท าให้พืชท่ีอยู่ในช่วงการ
พกัตวัไดเ้ร่ิมผลิใบแตกก่ิงก้านสาขาใหม่ท าให้พืชเกิดความชุ่มช้ืนและร่มร่ืน เป็นการเร่ิมตน้ของ
วงจรชีวติท าใหเ้กิดความสมดุลในระบบนิเวศ 
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ภาพที ่3.7 ลมมรสุมประจ าฤดู 
ทีม่า : http://kromchol.rid.go.th 
 

3.4  ลกัษณะพืน้ทีใ่นโครงการ  
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 600/549 หมู่ 14
ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีลกัษณะบา้นเป็นบา้น2
ชั้น แบบร่วมสมยัมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,140 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีพกัอาศยั 340.58 ตารางเมตร พื้นท่ี
ท่ีใช้ในการจดัภูมิทศัน์ 799.43 ตารางเมตร ทิศเหนือของโครงการติดกบัถนนสาธารณะภายใน
หมู่บา้น(ถนน ค.ส.ล กวา้ง 14.00 เมตร) ทิศใตข้องโครงการติดกบับา้นพกัอาศยั 2 ชั้น (เพื่อนบา้น)
ทิศตะวนัออกติดกบัถนนสาธารณะภายในหมู่บา้น(ถนน ค.ส.ล กวา้ง 7.00 เมตร) ทิศตะวนัตกติดกบั
บา้นพกัอาศยั 2ชั้น(เพื่อนบา้น) พื้นท่ีโครงการเป็นรูปสีเหล่ียมจตุัรัต สภาพพื้นท่ีโครงการส่วนใหญ่
เคยมีสภาพเป็นทุ่งนามาก่อนท่ีจะเป็นบา้นพกัอาศยั ลกัษณะดินท่ีพบจึงเป็นดินเหนียวอย่างเห็นได้
ชดัเจน มีสีด าถึงคล ้ า ความสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่า มีการระบายน ้ าท่ีไม่ดี ท าให้อาจมีขอ้จ ากดัในการ
ปลูกพืชพรรณแต่ปัจจุบนัพบวา่มีการเปล่ียนหนา้ดินใหม่โดยใชดิ้นถมจากจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ลกัษณะและสมบติัของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเขม้ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปาน
กลาง (pH 6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสีเทา สีน ้ าตาลปนเทาหรือสีเทาน ้ าตาล มีจุดประสี
แดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั (pH 5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้วท่ีความลึก 100-150 ซม. จะ
พบผลึกของแร่ยิปซมัและรอยไถลระหวา่งชั้นดินบนและดินล่าง ดินมีก ามะถนัสูงและปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั (pH4.5-5.0) 
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 3.4.1 ลกัษณะพื้นท่ีในโครงการ 

 

 

 

เร่ือง: โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง จงัหวดัปทุมธานี ภาพที ่3.8 

แสดง: ลกัษณะพื้นท่ีโครงการ  

 

สัญลกัษณ์: - 
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 3.4.2 รูปแบบสถาปัตยกรรม 
 

 
ภาพที ่3.9 สถาปัตยกรรมของตวับา้น Plan ชั้น 1 

 3.4.3 วเิคราะห์สถาปัตยกรรมในโครงการ 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุกัญญา โล้วมั่นคง จังหวดัปทุมธานีตั้ งอยู่

บา้นเลขท่ี 600/549 หมู่ 14 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,140 ตาราง
เมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีพกัอาศยั 340.58 ตารางเมตร พื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 799.43 ตารางเมตรมี
ลกัษณะบา้นเป็นบา้น 2 ชั้น รูปแบบงานสถาปัตยกรรมเป็นบา้นร่วมสมยั(Contemporary) คอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น ชั้นบน จะเป็นส่วนของห้องพระ ห้องนอนละห้องน ้ า ชั้นล่าง จะเป็นส่วนของ
หอ้งนัง่เล่น หอ้งรับแขก หอ้งรับประทานอาหาร หอ้งครัว และห้องน ้ า มีสีภายในและภายนอกคือ สี
ครีมและสีขาว ซ่ึงเป็นสีโทนเยน็ ท าให้มองแลว้รู้สึกสบายตา สีหลงัคาจะเป็นสีเลือดหมูท าให้ตวั
บา้นและตวัหลงัคาดูตดักนัและท าใหบ้า้นดูโดดเด่น 
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ภาพที ่3.10 Elevation 1 
 
 

 
ภาพที ่3.11 Elevation 2 
 
 
 

 
ภาพที ่3.12 Elevation 3 
 
 

 
ภาพที ่3.13 Elevation 4 

 1 

 

 

 

2 

3 

4 
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 3.4.4 ลกัษณะโครงสร้างดิน 

พื้นท่ีจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวจดั สภาพดินเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นกรดจดัมี pH ประมาณ 6-4 ซ่ึงลกัษณะของดินภายในจงัหวดัสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มดินนาดี มีพื้นท่ีประมาณร้อยละ30 กลุ่มดินนาท่ีมีสภาพเป็นกรดจดั มีพื้นท่ี
ประมาณร้อยละ 70 เน่ืองจากลกัษณะดินเป็นดินเหนียวท าใหก้ารระบายน ้าไม่ดี และการไหลบ่าของ
น ้ าบนผิวดินช้า ซ่ึงสภาพพื้นท่ีดงักล่าวท าให้ไม่เหมาะสมกบัการปลูกพืชไร่ และการปลูกขา้วได้
ผลผลิตต ่าซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงโดยการใชปู้นขาวหรือปูนมาร์ลควบคู่กบัการใชปุ๋้ยเคมีเพื่อให้การ
เพาะปลูกไดผ้ลผลิตดีข้ึน 

จากการศึกษาลกัษณะดินเบ้ืองตน้ในพื้นท่ีโครงการพบวา่ สภาพพื้นท่ีโครงการส่วน
ใหญ่เคยมีสภาพเป็นทุ่งนามาก่อนท่ีจะเป็นบา้นพกัอาศยั ลกัษณะดินท่ีพบจึงเป็นดินเหนียวอยา่งเห็น
ไดช้ดัเจน มีสีด าถึงคล ้า ความสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่า มีการระบายน ้ าท่ีไม่ดี ท าให้อาจมีขอ้จ ากดัในการ
ปลูกพืชพรรณและจดัเป็นดินธญับุรีชุดท่ี 11 

 
ภาพที ่3.14 ชุดดิน ชุดท่ี11 
ทีม่า : http://oss101.ldd.go.th 

แ ต่ ปั จ จุ บันพบว่ า มี ก า ร เป ล่ี ยนหน้ า ดิ น ใหม่ โ ด ย ใช้ ดิ น ถมจ าก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ลักษณะและสมบติัของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง(pH 6.0)ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสีเทา สีน ้ าตาลปนเทาหรือสี
เทาน ้าตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั (pH 5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้วท่ีความ
ลึก 100-150 ซม. จะพบผลึกของแร่ยิปซมัและรอยไถลระหวา่งชั้นดินบนและดินล่าง ดินมีก ามะถนั
สูงและปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั (pH4.5-5.0) 
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 3.4.5 การสัญจร 

 

 

 

 

เร่ือง:โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง จงัหวดัปทุมธานี ภาพที ่3.15 

แสดง:การสัญจร  

 

สัญลกัษณ์:                                       
                                               

3 2 1
 

 

ทิศทางมุมมอง 

หมายเลขมุมมอง 
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ตารางที ่3.1 การสัญจร 
การสัญจร 

 
มุมมอง 1 

 

 
 

 
ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน
(ถนนค.ส.ลกวา้ง14.00เมตร)เป็น
เ ส้ น ท า ง ท่ี ใ ช้ เ ข้ า ถึ ง พื้ น ท่ี
โครงการ จากปากซอยมาย ัง
พื้ น ท่ีโครงการประมาณ 200 
เมตร 

มุมมอง 2 

 
 

ทางสัญจรท่ีใชภ้ายในบา้นหลงัท่ี
1 และเป็นท่ีจอดรถกวา้ง 3.00 
เมตร 

มุมมอง 3 

 

ทางสัญจรท่ีใชภ้ายในบา้นหลงัท่ี
2และเป็นท่ีจอดรถกว้าง  3.00
เมตร 
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 3.4.6 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

 
ภาพที ่3.16 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

 3.4.5 สาธารณูปโภค 
การไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองคูคต อยูใ่นเขตความรับผิดชอบของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รังสิตและเทศบาลเมืองคูคต ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสาธารณะ โดยมีนโยบาย
ขยายการใหบ้ริการไฟฟ้าสาธารณะใหท้ัว่ทุกชุมชน และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนเพื่อ
อ านวยความสะดวก ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยส่วนรวมปัจจุบนั
เทศบาลใหบ้ริการไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเกือบครอบคลุมพื้นท่ี
และบา้นเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต มีไฟฟ้าใชป้ระมาณร้อยละ 95% หรือ 17,356
ครัวเรือน ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 18,269 ครัวเรือน 

การประปา การให้บริการทางด้านการประปาของเทศบาลเมืองคูคต อยู่ในการ
ควบคุมดูแลของการประปาภูมิภาครังสิต โดยมีบริการประมาณร้อยละ 60% หรือจ านวน 10,962 
ครัวเรือนและอีก ร้อยละ 40% หรือ 7,307 ครัวเรือน มีระบบประปาบาดาลของเอกชนโดยเฉพาะใน
บริเวณหมู่บา้นจดัสรร 
 
 
 
 
 
 

จากปากซอยหมู่บ้านเข้าไปประมาณ 200 เมตร 
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 3.4.7 ระบบสาธารณูปโภค 

 

 

 

เร่ือง: โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง จงัหวดัปทุมธานี ภาพที ่3.17 

แสดง: ระบบสาธารณูปโภค  
 

 

สัญลกัษณ์:                                               
                                                               

M 
M 

มาตรน า้ 
บ่อระบายน า้ของโครงการ 
เสาไฟฟ้า 

บ่อกรอง-บ่อดกัไขมนั 

มาตรไฟฟ้า 

 บ่อระบายน า้ภายในบ้าน 

บ่อระบายน า้โครงการ 

บ่อเกรอะ-บ่อซึม 

แนวท่อระบายน า้ภายในบ้าน แนวท่อประปา 

แนวท่อระบายน า้โครงการ  แนวสายไฟฟ้า 

ทิศทางมุมมอง 
หมายเลขมุมมอง 

2 

1
 

3 

บ่อเกรอะ-บ่อซึม 
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ตารางที ่3.2 สาธารณูปโภค 
สาธารณูปโภค 

 

มุมมอง 1 
 

 
 

 

แนวเสาไฟฟ้าท่ีใช้ภายใน
พื้นท่ีโครงการ แนวเสา
ไฟฟ้า น้ีอยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้า
ส่ วน ภู มิภาค รัง สิตการ 
แนวเสาไฟฟ้าจะอยูบ่ริเวณ
ด้านหน้าบ้านอยู่ทางด้าน
ทิศเหนือ 

มุมมอง 2 

 
 

แนวบ่อระบายน ้ าเสียท่ีใช้
ภายในพื้นท่ีโครงการใช้
ร อ ง รั บ น ้ า เ สี ย ท่ี ไ ห ล
อ อ ก ม า จ า ก ตั ว บ้ า น 
โครงการบ้านจัดสรรจะ
เป็นผูดู้แลในส่วนน้ี แนว
บ่อระบายน ้ า เ สียจะอยู่
บ ริ เวณด้านข้างบ้านอยู่
ทางดา้นทิศตะวนัออก 

มุมมอง 3 

 

แนวบ่อระบายน ้ าเสียท่ีใช้
ภายในพื้นท่ีโครงการใช้
ร อ ง รั บ น ้ า เ สี ย ท่ี ไ ห ล
อ อ ก ม า จ า ก ตั ว บ้ า น 
โครงการบ้านจัดสรรจะ
เป็นผูดู้แลในส่วนน้ี แนว
บ่อระบายน ้ า เ สียจะอยู่
บริเวณด้านหน้าบ้านอยู่
ทางดา้นทิศเหนือ 
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 3.4.6 แสดงมุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ 

 

 

 

เร่ือง: โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง จงัหวดัปทุมธานี ภาพที ่3.18 

แสดง: ทศันียภาพมุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ  

 

สัญลกัษณ์:                                              
                                                            

1 2 3 4 

 

ทิศทางมุมมอง 
หมายเลขมุมมอง 
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ตารางที ่3.3 บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
การวเิคราะห์ขอ้มูลบริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

 

มุมมอง 1 
 
 

 

 

พื้นท่ีบริเวณหน้าบ้านทิศ
ตะวันออกเ ฉียงใต้ เ ป็น
พื้นท่ีค่อนขา้งโล่งอาจจะมี
พรรณไม้บางชนิด ท่ีย ัง
เหลือหลังจากการเกิดน ้ า
ท่วม และพื้นท่ียงัไม่มีการ
ปรับปรุง 

 

มุมมอง 2 
 

 

พื้นท่ีบริเวณหน้าบา้นทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้พื้น
ใกล้กับร้านเสริมสวยเก่า
เป็นพื้นท่ีค่อนขา้งโล่งเป็น
พื้นท่ีท่ีอยากจะปรับปรุง
เป็นบริเวณร้านกาแฟ 

 

มุมมอง 3 
 

 

พื้นท่ีบริเวณหน้าบา้นทาง
ทิศตะวนัออกพื้นท่ีใกลก้บั
ร้านเสริมสวยเก่าเป็นพื้นท่ี
ค่อนข้างโล่งเป็นพื้นท่ีท่ี
อย าก จะป รับป รุ ง เ ป็ น
บริเวณร้านกาแฟ 

 
 

มุมมอง 4 

 
 

 

 
 

พื้นท่ีบริเวณหน้าบา้นทาง
ทิศใต้ยาวไปจนถึงหลัง
บา้นใกลก้บัท่ีจอดรถพื้นท่ี
ยงัไม่มีการปรับปรุง 
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3.5  ศึกษาข้อมูลกจิกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 3.5.1 การแบ่งโซนภายในพื้นท่ีโครงการ 

เน่ืองจากพื้นท่ีบ้านพักอาศัยของคุณสุกัญญา โล้วมั่นคงเป็นบ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ี
โครงการมีเน้ือท่ีท่ีไม่มากและไม่นอ้ยจนเกินไป การออกแบบจึงตอ้งมีการพิจารณาในเร่ืองพื้นท่ีการ
แบ่งโซนใหเ้หมาะสม และตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของพื้นท่ี 

 

 

เร่ือง: โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง จงัหวดัปทุมธานี ภาพที ่3.19 

แสดง: แสดงการแบ่งโซนภายในพื้นท่ีโครงการ  

 

สัญลกัษณ์:                                              
                                                           ZONE C 

Service 
ZONE B 
Family 

ZONE A 
Public 
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ตารางที ่3.4 เกณฑก์ารใชป้ระโยชน์พื้นท่ีภายในโครงการ 
  เกณฑก์ารใชป้ระโยชน์พื้นท่ีภายในโครงการ 

(A) 
Public 

เป็นพื้นท่ีท่ีเป็นส่วนท่ีติดกบัถนนหลกั พื้นท่ีน้ีมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ตาม
ขวางมี 3 ส่วนขั้นดว้ย ทางเขา้-ออกของตวับา้นเหมาะแก่การจดัเป็นพื้นท่ีรับรองญาติ
เพื่อนสนิท และพื้นท่ีส าหรับรับรองลูกคา้ท่ีมาด่ืมกาแฟภายในร้าน 

(B) 
Family 

เป็นพื้นท่ีท่ีอยูต่รงกลางของโครงการ สัมพนัธ์กบัพื้นท่ีส่วนครับครัว เหมาะแก่การ
ท ากิจกรรมนันทนาการ หรือใช้เป็นพื้นท่ีพกัผ่อนส่วนตวั และของครอบครัวหรือ
อ่านหนงัสือ 

(C ) 
Service 

เป็นพื้นท่ีท่ีอยูด่า้นหลงัโครงการ สัมพนัธ์กบัพื้นท่ีส่วนบริการไดแ้ก่ ห้องครัว ห้องน ้ า
และจุดซกัลา้ง  

 
 3.5.2 ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

ความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการ คือ คุณสุกญัญา โลว้มัน่คง อายุ 40 ปี ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตวัมีความตอ้งการสวนรอบบา้นท่ีมีความสวยงามท่ีสามารถใช้เป็นท่ีพกัผ่อนใน
วนัหยุดครอบครัวเน้นบรรยากาศท่ีร่มร่ืน ง่ายต่อการดูแลรักษาและต้องการก็คืออยากท่ีจะ
เปล่ียนแปลงร้านเสริมสวยเก่าเป็นร้านกาแฟและให้ลูกคา้มานัง่รับประทานกาแฟภายในสวนท่ีจดั
ไวท่ี้อยูภ่ายในบริเวณบา้น 
 
ตารางที ่3.5 ขอ้มูลความตอ้งการและกิจกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 

สมาชิก ความตอ้งการ องคป์ระกอบ 
 

1. คุณสุกญัญา โลว้มัน่คง 
อาย ุ40 ปี 

 

ตอ้งการพื้นท่ีส าหรับอ่านหนงัสือ
พื้นท่ีส าหรับการพบประสังสรรคใ์น
เครือญาติและเพื่อนๆ 

 

ศาลาริมน ้า 
ศาลาหนา้บา้นเพื่อส าหรับ
รับรองแขกท่ีมาเยีย่มเยอืน 

 

2. คุณอเนก โลว้มัน่คง 
อาย ุ45 ปี 

 

ตอ้งการพื้นท่ีสงบเพื่อการพกัผอ่น
พื้นท่ีออกก าลงักายกลางแจง้และ
พื้นท่ีนัง่พกัหลงัการออกก าลงักาย 

 

ศาลาริมน ้า 
สนามหญา้ 
ลานอเนกประสงค ์

 

3. คุณสุนิสา โลว้มัน่คง 
อาย ุ60 ปี 

 

ตอ้งการพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น เดิน
เล่น และดูแลสวนในยามวา่ง 

 

ศาลาริมน ้า 
แผน่ทางเดิน 
พืชพรรณ 
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ตารางที ่3.5 (ต่อ) ขอ้มูลความตอ้งการและกิจกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
สมาชิก ความตอ้งการ องคป์ระกอบ 

 

4. คุณสุวภิา โลว้มัน่คง 
อาย ุ26 ปี 

 

ตอ้งการเปล่ียนร้านเสริมสวยเก่าให้
เป็นร้านกาแฟและอยากไดมุ้มสวนให้
ลูกคา้นัง่ด่ืมกาแฟ และ ลานส าหรับ
ซกัลา้ง 

 

พื้นไมย้กระดบั 
ลานอเนกประสงคซ์กัลา้ง 

 

5. คุณสุชญา โลว้มัน่คง 
อาย ุ18 ปี 

 

ต้องการพื้นท่ีส าหรับพักผ่อนและ
พื้นท่ีสงบในการอ่านหนงัสือ 

 

ศาลาริมน ้า 

 
 3.5.3 การวเิคราะห์กิจกรรม 

ตารางที ่3.6 การจดักลุ่มขอ้มูลสัมภาษณ์ตามกลุ่มกิจกรรม 
กิจกรรม วเิคราะห์ โซนท่ีเหมาะสม 

1 พื้นท่ีส าหรับการพบ
ประสังสรรค ์

เป็นพื้นท่ีท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ และง่ายต่อการ
รับรองแขกท่ีเยีย่มเยอืน เพราะอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ 

A 

2 พื้นท่ีส าหรับลูกคา้
ท่ีมานัง่ด่ืมกาแฟ 

เป็นพื้นท่ีท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ และอยูติ่ดกบับา้น
หลงัท่ีสองเพราะเป็นท่ีพกัอาศยัของเจา้ของร้านง่าย
ต่อการเขา้มาดูแลร้านกาแฟ 

A 

3 พื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น 
เป็นพื้นท่ีท่ีอยูบ่ริเวณตรงกลาง สัมพนัธ์กบับา้นทั้ง
สองหลงั และการเขา้มาใชง้านไดส้ะดวก 

B 

4 พื้นท่ีออกก าลงักาย 
เป็นพื้นท่ีโล่งอยูข่า้งบา้นง่ายต่อการท ากิจกรรม
สันทนาการและพื้นท่ียงัถูกขั้นดว้ยตวับา้นจึงท าให้
ไม่รบกวนพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น 

B 

5 พื้นท่ีนัง่พกัหลงัจาก
การออกก าลงักาย 

เป็นพื้นท่ีท่ีอยูด่า้นหลงับา้นเป็นส่วนบริการจึง
เหมาะแก่การท าเป็นลานอเนกประสงคเ์พื่อนัง่พกั
หลงัจากการออกก าลงักายและเป็นพื้นท่ีท่ีเช่ือมกบั
พื้นท่ีออกก าลงักาย 

C 

6 พื้นท่ีส าหรับปลูกผกั
สวนครัว 

เป็นพื้นท่ีท่ีอยูด่า้นหลงับา้นเป็นส่วนบริการจึง
เหมาะแก่การปลูกผกัสวนครัวเพราะง่ายต่อการดูแล 

C 

7 พื้นท่ีส าหรับซกัลา้ง 
เป็นพื้นท่ีท่ีอยูด่า้นหลงับา้นเป็นส่วนบริการจึง
เหมาะแก่การท าเป็นลานซกัลา้ง 

C 
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ตารางที ่3.7 กิจกรรมภายในโครงการและองคป์ระกอบ 

ZONE กิจกรรม องคป์ระกอบ 
ขนาดพื้นท่ีใชส้อย

(ตร.ม.) 

A 

พื้นท่ีรับรองแขก 
พื้นท่ีบริการลูกคา้ร้านกาแฟ 
ทางเดินภายในสวน 
พื้นท่ีจดัสวน 

ศาลารวมฐาน 
บ่อน ้า/พื้นไมย้กระดบั  
แผน่ทางเดิน/สนามหญา้ 
พืชพรรณ 

9.00 
80.00 

140.00 
80.00 

B 

พื้นท่ีพกัผอ่น  
พื้นท่ีบ่อน ้า / เฉลียงยกระดบั 
พื้นท่ีออกก าลงักายกลางแจง้ 
ทางเดินภายในสวน 
พื้นท่ีจดัสวน 

ศาลารวมฐาน 
บ่อน ้า/พื้นไมย้กระดบั 
สนามหญา้ 
แผน่ทางเดิน 
พืชพรรณ 

9.00 
60.00 
70.00 
20.00 
80.00 

C 

ทางเดินภายในสวน 
พื้นท่ีนัง่พกัหลงัการออกก าลงักาย 
พื้นท่ีปลูกผกัสวนครัว 
พื้นท่ีซกัลา้ง  
พื้นท่ีจดัสวน 

แผน่ทางเดิน 
ลานอเนกประสงค ์
ผกัสวนครัว 
ลานอเนกประสงคซ์กัลา้ง 
พืชพรรณ 

60.00 
30.00 
10.00 
40.00 
80.00 

ขนาดพื้นท่ีใชส้อยรวม 768.00 
 



 
 

บทที ่4 
แนวคดิในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุกัญญา โล้วมั่นคง สร้างข้ึนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยัเพื่อส่งเสริมทศันียภาพท่ีสวยงาม และการจดักิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความ
เหมาะสม ซ่ึงในการออกแบบภูมิทศัน์และการจดัองค์ประกอบของพื้นท่ีตอ้งการมีการศึกษาพื้นท่ี
โครงการ และเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบพื้นท่ี เพื่อประกอบแนวความคิดของผูอ้อกแบบ
ใหส้อยคลอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ 
 แนวความคิดการออกแบบโครงการในรูปแบบสวนร่วมสมยัเป็นการประยุกตท่ี์น า รูปแบบ
สวนประดิษฐแ์ละรูปแบบสวนธรรมชาติมาผสมผสานจึงออกมาเป็นการออกแบบสวนเมืองร้อนใน
สไตลร่์วมสมยั เนน้ความโปร่งโล่งสบาย ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายเม่ือไดส้ัมผสัและสวนรูปแบบน้ียงั
เขา้กบัสไตลข์องตวับา้นซ่ึงเป็นรูปแบบร่วมสมยั 
 

4.1  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
แผนภูมิที ่4.1 แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

รูปแบบสวนประดิษฐแ์ละรูปแบบ
สวนธรรมชาติน ามาผสมผสานกนั
จึงออกมาเป็นการออกแบบสวน

สไตลร่์วมสมยั 

รูปแบบสถาปัตยกรรม

บา้นสไตลร่์วมสมยัและ

รูปแบบHARD SCAPEท่ีมี

ความร่วมสมยั 

“สวนพกัผอ่นแบบร่วมสมยั” 
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 4.1.1 ความหมายของสวนพกัผอ่นแบบร่วมสมยั 
สวนร่วมสมยัเป็นการผสมผสานกนัระหว่างสวนประดิษฐ์และสวนธรรมชาติจะ

ค านึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและดูแลง่าย เรามักจะได้ยินค าว่า ร่วมสมัย
(Contemporary Style) ท่ีหมายถึงการตกแต่งแบบร่วมสมยัซ่ึงเป็นค าจ ากดัความท่ีกวา้งมากเพื่อส่ือ
ให้เขา้ใจถึงรูปแบบไดช้ดัเจน แต่ความจริงแลว้การตกแต่งแบบน้ีไม่ไดห้มายความวา่จะเอาอะไรก็
ไดม้ารวมกนัแลว้เรียกวา่ การตกแต่งแบบร่วมสมยัเพราะแบบร่วมสมยั(Contemporary Style) ท่ี
แทจ้ริงแลว้คือ การผสมผสานกนัระหวา่งรูปแบบของการตกแต่งกบัความร่วมสมยัในยุคนัน่ๆอยา่ง
เหมาะสมและมีจงัหวะการจดัวางอย่างลงตวักับองค์ประกอบโดยรวม ยกตวัอย่าง เช่นการน า
เฟอร์นิเจอร์ทรงคลาสสิกในอดีตมาใช้กบัปัจจุบนั นอกจากน้ียงัสอดแทรกความเป็นโมเดิร์นดว้ย
ความสะดวกเรียบง่ายในการเขา้ใชง้าน และหลีกเล่ียงหรือลดทอนรายละเอียดท่ีดูซับซ้อน เลือกสี
โทนอบอุ่นอยา่งสีน ้าตาล สีอิฐ สีขาวนวล เป็นตน้ ภายในสวนจึงมกัวางศาลาชิงชา้ หรือชุดรับแขกท่ี
มีรูปแบบร่วมสมยัเพื่อการสัมผสัถึงบรรยากาศในอดีต 
 

4.2  แนวความคดิด้านการใช้วสัดุพชืพรรณ 
 แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ จากการน าแนวคิดของสวนทั้งสองแบบมาประยุกตเ์ขา้
ดว้ยกนัพนัธ์ุไมท่ี้ใชก้็จะมีทั้งไมใ้หญ่ใหร่้มเงา และไมพุ้ม่แต่ในสวนแบบน้ีมกัใชพ้นัธ์ุไมข้นาดกลาง
ไม้พุ่มหลากหลายพนัธ์ุเป็นตวัเดินเร่ือง มีไม้คลุมดินคอยเสริมสร้างความชัดเจน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าเป็นสวนท่ีนิยมใช้จดัในพื้นท่ีขนาดเล็กจ ากดั ไมใ้หญ่ท่ีใช้ก็น้อยลงถา้ใช้ก็เพียงเพื่อสร้าง
องค์ประกอบในทางสูงให้สมบูรณ์บา้งเท่านั้น การจดัปลูกเน้นปริมาตร การเขา้กลุ่ม การออกแบบ
ยงัอาศยัหลักการจดัในเร่ืองของขนาด ปริมาณ สีสัน รูปทรง และพื้นภูมิประเทศ โดยก าหนด
รูปแบบให้มีความลึก ต้ืน ความสูง ความโปร่ง และเน้นน าสายตาและมุมมอง โดยจดักลุ่มไมใ้ห้
รวมกนัในลกัษณะธรรมชาติอยา่งพอดี รวมไปถึงประโยชน์และผลกระทบท่ีส่งผลต่อผูใ้ชโ้ครงการ
และสามารถจดัซ้ือ จดัหาไดส้ะดวก ขนส่งไดง่้าย 
 ดงันั้นในการใช้พืชพรรณให้เกิดประโยชน์ ส าหรับผูท่ี้เขา้มาใช้บริการในพื้นท่ีโครงการ
รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้เกิดความสวยงาม ตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัพืชพรรณจึง
สามารถแบ่งพืชพรรณตามการประยกุตไ์ดด้งัน้ี 
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ตารางที ่4.1 แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ  
ช่ือพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 
 
 

 

 
ตน้หูกระจง 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Terminalia ivorensis Chev. 
วงค:์ Combretaceae 
ช่ือสามญั: Black Afara 
ถ่ินก าเนิด: แอฟริกาตะวนัตก 
ลกัษณะ: ไมต้้นขนาดกลางสูง 15-20 เมตร 
ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หนาทึบ ทรงพุ่ม
สวยงาม แตกก่ิงในแนวราบเป็นชั้นๆแต่ละชั้น
ห่างกนั 0.50-1.00 เมตร เปลือกตน้สีน ้ าตาลมี
รอยแตกเป็นร่องสีน ้ าตาลอมเหลืองระบบราก
แข็งแรง แผน่ใบหนาสีเขียวเป็นมนั ดอกเล็กสี
ขาวผลขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีป้อม 
ฤดูออกดอก: กุมภาพนัธ์-เมษายน 
การปลูกเล้ียง: โตเร็วระยะปลูกท่ีเหมาะสม 5-
15 เมตรเหมาะปลูกตามลานจอดรถมากกวา่ใน
บริเวณบา้น  

 
 
 

 
ตน้มะฮอกกานีใบใหญ่ 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Swietenia macrophylla King. 
วงค:์ Meliaceae 
ช่ือสามญั: Broad Leaf Mahogany, False 
Mahogany, Honduras Mahogany 
ถ่ินก าเนิด: ตอนใตข้องเมก็ซิโก 
ลกัษณะ: เป็นไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 
สูง 15-25 เมตร ผลดัใบ เรือนยอดรูปไข่หรือ
ทรงกระบอก  ทรงพุ่มทึบ ล าตน้เปลาตรง เน้ือ
ไมสี้น ้าตาลอมเหลืองหรือแดงเขม้ เน้ือละเอียด
เหนียว ลวดลายสวยงาม เม่ือแห้งจะมีแถบแวว
สีทองขวางเส้นไม้ เน้ือไม้แข็ง มีคุณภาพดี 
สามารถใสกบและตกแต่งได้ง่าย ทนทานต่อ
การเขา้ท าลายของปลวก  
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ  
ช่ือพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 
 
 
 
 

 
ตน้ลีลาวดีขาวพวง 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Plumeria obtusa L. 
วงค:์ Plumeria obtusa L. 
ช่ือสามญั: Singapore plumeria, Frangipani, 
Plumeria, Pagoda tree, Temple tree 
ถ่ินก าเนิด: เม็กซิโก อเมริกากลางและอเมริกา
ใต ้
ลกัษณะ: ลีลาวดีขาวพวงเป็นไมย้ืนตน้ขนาด
เล็ก สูง 4 - 6 ม. มีน ้ ายางสีขาวขุ่น ใบเดียว รูป
ขอบขนานหรือรูปหอกแกมขอบขนาน กวา้ง 
5.5-8.5 ซม. ยาว 20-32 ซม. ปลายใบมนขอบ
ใบเรียว โคนใบแคบ ดอกมีสีขาวกล่ินหอม 
ออกเป็นช่อท่ียอด กลีบเล้ียง 5 กลีบ ดอกรูป
กรวย ปลายแยก 5 กลีบ ผลเป็นฝักรูปเรียวยาว 
ยาว 15-28 ซม.  
ฤดูออกดอก: ตลอดปี 
การปลูกเล้ียง: ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 2-6 เมตร 
ควรปลูกในพื้นท่ีกวา้งให้ไดรั้บแสงเต็มท่ี ทน
แลง้ 

 
 

 
ตน้ชงโคฮอลแลนด์ 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Bauhinia Purpurea 
วงค:์ Leguminosae 
ช่ือสามญั: Purple Orchid Tree 
ถ่ินก าเนิด: พบคร้ังแรกท่ีฮ่องกง เป็นลูกผสม
ระหหวา่งชงโคกบัเส้ียวดอกขาว 
ลกัษณะ: ชงโคฮอลแลนด์ เป็นไมพุ้่มหรือไม้
ตน้ผลดัใบขนาดกลาง สูงได ้10 เมตร เรือน
ยอดแผ่กวา้ง รูปทรงไม่แน่นอน ใบเด่ียว เรียง
สลบั เป็นรูปไข่แยกเป็น 2 แฉกลึก คลา้ยใบ
ติดกนั หรือใบแฝด มีกล่ินหอมอ่อน ๆ ตลอด 
ฤดูออกดอก: ตลอดปี 



62 

 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ  
ช่ือพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 
 
 

 
ตน้สตาร์แอป๊เป้ิล 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Chrysophyllum cainito L. 
วงค:์ Sapotaceae 
ช่ือสามญั: Star apple 
ถ่ินก าเนิด: อเมริกากลาง 
ลกัษณะ: ไมย้ืนตน้สูง 5-15 เมตร เรือนยอดแผ่
กวา้ง เปลือกล าตน้เรียบ สีน ้ าตาล ใบเด่ียวเรียง
สลบั แผ่นใบรูปไข่แกมขอบขนานกวา้ง 5-7 
เซนติเมตร ยาว 12-15 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ 
ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นกระจุกท่ีซอกใบ 
ดอกย่อยสีเขียวแกมเหลือง เม่ือสุกสีม่วงด า มี
กล่ินหอม เมล็ดสีด า เป็นมนัวาว มี 1-5 เมล็ด  
การปลูกเล้ียง:ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 4-8 เมตร
ใหร่้มเงาไดดี้ ใบไม่ค่อยร่วง 

 
 
 

 
ตน้แกว้เจา้จอม 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Guaiacum officinale L. 
วงค:์ Zygophyllaceae 
ช่ือสามญั: Lignum  Vitae 
ถ่ินก าเนิด: ทวปีอเมริกาใต ้
 ลกัษณะ: เป็นไมต้น้สูง 10-15 เมตร เปลือกตน้
สี เทาเข้ม  ทั่วไปก่ิง อ่อนค่อนข้างแบนใบ
ประกอบแบบขนนกปลายคู่ มีใบย่อย 2-3 คู่ 
เรียงตรงขา้มแกนกลาง ใบประกอบยาว 1-1.5 
ซม. ใบยอ่ยไม่มีกา้น รูปไข่กลบั รูปไข่กวา้งใบ
ยอ่ยคู่ปลายกวา้ง 1.8-2 ซม.ยาว 3.2-3.5 ซม.ใบ
ยอ่ยคู่ท่ีอยูต่อนโคนกวา้ง 1.2-1.5 ซม. ยาว 2.5-
2.7 ซม.ปลายมน แผ่นใบด้านบนสีเขียวเขม้
เป็นมนั มี 1-2 เมล็ด เมล็ดรูปรี สีน ้าตาล 
ฤดูออกดอก: ธนัวาคม-เมษายนและสิงหาคม-
ตุลาคม 
การปลูกเล้ียง: ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 2-6 เมตร 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ  
ช่ือพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 
 

 
ตน้หลิว 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Salix Babylonica L. 
วงค:์ Salicaceae 
ช่ือสามญั: Weeping Willow 
ถ่ินก าเนิด: จีน และเขตร้อนของทวปีเอเชีย 
ลักษณะ:ไม้ต้นขนาดกลางสูง 10-15 เมตร
เปลือกสีน ้ าตาล เรือนยอดโปร่ง ก่ิงกา้นสีเขียว
หรือน ้ าตาลอ่อน ห้อยลู่ลง ใบ เด่ียวรูปใบหอก 
ฤดูออกดอก: ไมพ้บวา่ออกดอกในไทย 
การปลูกเล้ียง: โตเร็ว ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 4-
8 เมตร นิยมปลูกประดับสวนริมน ้ าเพราะ
รูปทรงอ่อนช้อย ช่วยเพิ่มเส้นสายท่ีพล้ิวไหว
นุ่มนวล 

 
 
 
 
 

 
ตน้กระพี้จ ัน่ 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Millettia Brandisiana Kurz 
วงค:์ Leguminosae 
ถ่ินก าเนิด: เขตร้อนของทวปีเอเชีย 
ลกัษณะ: เป็นไมย้ืนตน้ผลดัใบ สูง 8–20 เมตร 
เปลือกสีเทา ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 
ออกเวียนสลบั มีใบยอ่ย แผน่ใบรูปรีแกมขอบ
ขนาน ปลายใบทู่ โคนใบมน ขอบเรียบ หลงั
ใบสีเขียวเขม้ ทอ้งใบสีจางกวา่ ใบแก่เกล้ียง มี
ขนประปรายตามเส้นกลางใบดา้นล่าง ดอกรูป
ดอกถัว่ สีขาวปนม่วง ออกดอกเป็นช่อตามง่าม
ใบ ผลเป็นฝักแบน โคนแคบกว่าปลาย เปลือก
เกล้ียงหนาคลา้ยแผ่นหนงัขอบเป็นสันเมล็ดสี
น ้าตาลด า 
ฤดูออกดอก: กุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 
การปลูกเล้ียง: ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 3-8 เมตร 
นิยมปลูกในบา้นหรือริมถนน  
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ  
ช่ือพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 
 
 
 

 
ตน้สาเก 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Artocarpus Altilis  
(Parkinson) Fosberg 
วงค:์ Moraceae 
ช่ือสามญั: Bread Fruit Tree  Bread  nut Tree 
ถ่ินก าเนิด: หมู่ เกาะทางตะวันออกของ
มหาสมุทรอินเดียไปจนถึงทางตะวนัตกของ
มหาสมุทรแปซิฟิก และภูมิภาคเขตร้อน 
ลกัษณะ: ไมต้น้ขนาดกลางสูง15-20 เมตร ทรง
พุ่ม 8-9 เมตร  เรือนยอดทรงกลม ล าต้นสี
น ้ าตาล ใบสีเขียวเข้มเป็นมนั  และมีใบเป็น
หยกัรอยลึก ก้านใบเด่นชดัออกดอกผลปลาย
ยอด ผลรับประทานได้และน ามาท าขนมได้
พุม่ใบสวยงาม ควรตดัแต่งทรงพุม่บ่อยๆ 
ฤดูออกดอก: ตลอดปี 
การปลูกเล้ียง: ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 5-10 
เมตร  

 
 
 

 
ตน้มะเฟือง 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Averrhoa Carambola L. 
วงค:์ Oxalidaceae 
ช่ือสามญั: Carambola 
ถ่ินก าเนิด: เขตร้อนของทวปีอเมริกาเหนือ 
ลกัษณะ: ไมย้ืนตน้ขนาดเล็กสูง 5-10 เมตร
เรือนยอดรูปไข่ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 
ปลายคล่ี เรียงสลบัใบยอ่ย 5 -11 ใบรูปใบหอก
แกม ขอบขนานกวา้ง 2-4 เซนติเมตรยาว 4-7 
เซนติเมตร ปลายแหลม ล าต้นมีสรน ้ าตาล 
เปลือกล าตน้ไม่เรียบ  
ฤดูออกดอก: ตลอดปี 
การปลูกเล้ียง: ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 3-6 เมตร 
นิยมปลูกเป็นไมผ้ลประดบัสวน 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ  
ช่ือพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 
 
 

 
ตน้ไทรเกาหลี 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Ficus annulata 
วงค:์ Moraceae 
ช่ือสามญั: Banyan Tree 
ลกัษณะ: มีความสูงประมาณ2-2.5เมตร มีใบ
ตกและขนาดเล็ก มีลกัษณะเหมือนพีระมิด คือ
เป็นรูปทรงปริซึม ใบมีสีเขียวเขม้ สวยงามตน้ 
เป็นพรรณไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ล าตน้มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ล าตน้ค
รงแตกก่ิงก้านเป็นพุ่มทึบ บางชนิดก็เป็นพุ่ม
โปร่ง มีรากอากาศห้อยลงมาตามก่ิงก้านและ
ล าตน้ ผวิเปลือกเรียบสีขาวปนเทา  
ฤดูออกดอก: ทุกฤดูกาล 
การปลูกเล้ียง: ทรงพุ่มแผ่กวา้งให้ร่มเงาได้ดี 
ตอ้งมีเน้ือท่ีให้เขาด้วย ผลเป็นอาหารนก อีก
ดว้ย 

 
 
 

 
ตน้สนมงักร 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Juniperus chinensis L. 
วงค:์ Cupressaceae 
ช่ือสามญั: สน 
ลกัษณะ: มีลกัษณะรูปทรงพีรามิดความสูง 3-
12 เมตร ล าตน้สีน ้ าตาลเขม้ ใบสีเขียวเขม้ ไม่
ผลัดใบ ข้ึนได้ดีในดินทั่วไป ความช้ืนปาน
กลางชอบแสง เต็มว ัน  นิยมปลูก เ ป็นไม้
ประธานในการจดัสวน นิยมปลูกเป็นกลุ่ม3 
หรือ 5 ตน้  
ฤดูออกดอก: ทุกฤดูกาล 
การปลูกเล้ียง: การดูแลไม่ควรรดน ้ าทรงพุ่ม
เพราะจะแตกทรงพุ่มไม่สวย ชอบแสงเต็มวนั 
นิยมปลูกเป็นไมป้ระธานในการจดัสวน นิยม
ปลูกเป็นกลุ่ม 3 หรือ 5 ตน้ 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ 
ช่ือพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 
 
 
 

 
ตน้เบิร์ดออฟพาราไดร์ 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Heliconia spp 
วงค:์ Heliconiaceae 
ช่ือสามญั: Heliconia 
ถ่ินก าเนิด: เป็นไมเ้ขตร้อน 
ลักษณะ : การเรียงตัวของใบ จะเรียงสลับ
ตรงกนัขา้มในระนาบเดียวกนั มีทั้งใบท่ีคลา้ย
กลว้ย คือมีกา้นใบยาว และอยู่ในแนวตั้ง,ใบท่ี
คล้ า ย ขิ ง คื อ มีก้ านใบสั้ น  และ ใบอยู่ ใ น
แนวนอน และใบท่ีคล้ายพุทธรักษาคือมีก้าน
ใบสั้น หรือยาวไม่มากนกั 
ฤดูออกดอก: ทุกฤดูกาล 
การปลูกเล้ียง: เฮลิโคเนีย สามารถเจริญเติบโต
ไ ด้ ทั้ ง ใ น ท่ี ร่ ม ร า ไ ร ถึ ง ก ล า ง แ จ้ ง  แ ล ะ
เ จ ริญ เ ติ บ โ ต ไ ด้ ดี ใ น ท่ี ลุ่ ม แ ล ะ ช้ื น แฉ ะ 
ขยายพนัธ์ุโดยการเพาะเมล็ด, แยกกอ หรือ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ นิยมใช้เป็นไม้ตดัดอก ไม้
กระถาง และตกแต่งสถานท่ี 

 
 

 
ตน้คลา้ซิกกา้ 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Calathea lutea (Aubl.) Mey 
วงค:์ Marantaceae 
ช่ือสามญั: Cigar Flower Plant 
ถ่ินก าเนิด: เขตร้อนของทวปีอเมริกา 
ลกัษณะ: แตกเป็นกอสูงได ้3-5 เมตร ใบกวา้ง 
0.7 เมตรยาวได้ถึง 1.7 เมตร เรียบเกล้ียงแผ่น
ใบรูปไข่ ถึงรูปไข่กลับ สีเขียวเน้ือใบหนา
เหมือนแผ่นหนัง ด้านทอ้งใบเคลือบด้วยขาว
นวลแหง้ 
การปลูกเล้ียง: ชอบแดดร าไร 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ 
ช่ือพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 
 
 

 
ตน้โมกพวง 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Wrightia religiosa Benth. 
วงค:์ Apocynaceae 
ช่ือสามญั: Moke 
ถ่ินก าเนิด: ประเทศไทย 
ลักษณะ : เ ป็ นไม้พุ่ ม เ ต้ี ย ขน าด เล็ ก สู ง
ประมาณ 2-3 เมตร 
ฤดูออกดอก: ออกดอกตลอดปี(ออกดอกมาก
ช่วงปลายฤดูฝนตน้ฤดูหนาว)หอมตลอดวนั 
การปลูกเล้ียง:โมกพวงเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ใบไม่
ค่อยร่วงและใบบาง ท าใหย้อ่ยสลายไดง่้ายจึง
ไม่มีภาระในการเก็บใบทิ้งท าเป็นไมด้ดั โมก
เป็นพนัธ์ุไมก้ลางแจง้ตอ้งการแสงแดดตลอด
วนัจึงจะออกดอกไดดี้  

 
 
 

 
ตน้คริสติน่า 

 

ช่ือวิทยาศาสตร์: Syzygium australe ( J.C. 
Wendl. Ex Link ) B.Hyland 
วงค:์ Myrtaceae 
ช่ือสามญั: Australian Rose Apple, Brush 
Cherry, Creek Lily pilly, Creek Satinash 
ถ่ินก าเนิด: ป่าดิบช้ืนของออสเตรเลีย 
ลักษณะ: ไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่สูง 2-5 
เมตรล าตน้สีน ้ าตาลอ่อน ใบอ่อนสีแดงเป็น
มนัช่อดอกเป็น 
ฤดูออกดอก: ออกดอกในเดือนมกราคมถึง
มีนาคม 
การปลูกเล้ียง: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง
หรือปลูกเป็นกลุ่ม แต่ควรตัดแต่งทรงพุ่ม
บ่อยๆ เพื่อใหต้น้แตกยอดอ่อนสีแดง 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ  
ช่ือพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 
 
 

 
ตน้เทียนทอง 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Duranta drdcta L. 
วงค:์ Verbenaceae 
ช่ือสามญั: Golden Dewdrop, Croton, Japan 
Camillia 
ถ่ินก าเนิด: อเมริกาเขตร้อน 
ลกัษณะ: สูงประมาณ 3 เมตร ใบและดอกเด่น
สะดุดตา ใบออกเป็นคู่ตรงกนัขา้ม มีสีเหลือง 
ออกดอกเป็นช่อ ยอดก่ิง ดอกมีลักษณะเป็น
หลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีม่วงชมพ ู
ฤดูออกดอก: ออกดอกตลอดปี 
การปลูกเล้ียง: นิยมปลูกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ 
ใชต้กแต่งสวน หรือบริเวณท่ีตอ้งการแนวเป็น
ร้ัว ใช้ปลูกร่วมกับไม้ชนิดอ่ืนๆท าให้สนาม
หรือสวนดูสวยงาม เป็นสัดส่วน และเป็นพืชท่ี
ตอ้งการแสงมาก ชอบน ้าหรือความช้ืนสูง 

 
 

 
ตน้ไทรยอดทอง 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Ficus altissma Linn 
วงค:์ Moraceae 
ช่ือสามญั: Lofty Fig 
ถ่ินก าเนิด: จีนถึงฟิลิปปินส์ 
ลักษณะ: ไม้ต้นสูง15-25 ม.ไม่ผลัดใบเรือน
ยอดทรงกลมแผก่วา้ง เปลือกตน้สีน ้ าาตาล ก่ิง
กา้นห้อยยอ้ยลง มีรากอากาศห้อยยอ้ยสวยงาม
ใบเด่ียวเรียงสลบัรูปไข่ กวา้ง 2.5-5 ซม. ยาว 5-
11 ซม.ปลายยอดทู่  โคนใบสอบ แผ่นใบ
ค่อนขา้งหนาเป็นมนัออกดอกเป็นช่อตามซอก
ผลทรงกลม ไม่มีกา้นผล ผลสุกสีเหลือง 
ฤดูออกดอก: ทุกฤดู 
การปลูกเล้ียง: ปลูกให้ร่มเงาริมถนน และเป็น
ไมป้ระดบัเจริญไดใ้นดินทัว่ไป 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ  
ช่ือพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 
 
 
 
 

 
ตน้เฟิร์นใบมะขาม 

ช่ือวิทยาศาสตร์: Nephrolepis cordifolia L. 
Prresl. 
วงค:์ Oleandraceae 
ช่ือสามญั: Tuber Sword Fern, Sword Fern 
ถ่ินก าเนิด: ทัว่ไปบริเวณป่าดิบช่ืน 
ลกัษณะ: ล าตน้มีเป็นเหงา้สั้น ตั้งตรงหรือเอน 
มีขนหรือเกล็ดสีน ้าตาลปกคลุม มีไหลเป็นเส้น
เล็ก ปกคลุมด้วยขนหรือเกล็ด ดูคล้ายเชือก 
เล้ือยไปตามผิวดิน และเกิดเป็นต้นใหม่ตาม
ไหลได้ บางชนิดของสกุลน้ี ระบบสามารถ
สร้างปมเก็บน ้ าเพื่อเอาไวใ้ช้ในฤดูแลง้ ใบรูป
หอกแคบ เรียวยาว เป็นใบประกอบแบบขน
นก  
การปลูกเล้ียง: เฟิร์นชนิดน้ี ตอ้งการความร่วน
และโปร่ง ระบายน ้ าดี เก็บความช้ืนได้ดี ควร
ปลูกในบริเวณท่ีมีความช้ืนสูง หรือปลูกเป็น
ไมพุ้ม่คลุมดินในสวนประดบั บริเวณท่ีไดแ้สง
อ่อน หรือแดดร าไร 

 
 

 
ตน้เฟิร์นใบมะขาม 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Xyphidium caeruleum Aubl. 
วงค:์ Haemodoraceae   
ช่ือสามญั: ola De Gallo 
ถ่ินก าเนิด: ทัว่ไปบริเวณป่าดิบช่ืน 
ลกัษณะ: เป็นไมค้ลุมดิน ล าตน้อวบน ้ า เป็นขอ้
สั้นๆ ทอดเล้ือยแนบไปกบัพื้นดินและชูยอดสูง
ประมาณ 50-100 ซม. เกิดรากและแตกก่ิงใหม่
ตามส่วนท่ีแนบกบัพื้นดินไดง่้าย การเกาะติด
ของใบบนก่ิงแบบสลบัระนาบเดียว  ใบรูปใบ
หอก ดอกเกิดท่ีปลายยอด ออกเป็นช่อแยก
แขนงแบบช่อกระจุกดา้นเดียว ดอกยอ่ยสีขาว 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ 

ช่ือพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 
 
 
 

 
ตน้ฟ้าประดิษฐ์ 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Convolvulus sabatius Viv. 
วงค:์ Convolvulaceae 
ช่ือสามญั: Ground-morning glory 
ถ่ินก าเนิด: อิตาลีและแอฟริกาเหนือ 
ลกัษณะ: ฟ้าประดิษฐ์เป็นไมพุ้่มขนาดเล็กมาก 
แผ่ล าตน้เป็นทรงกลมสูงประมาณ 25 - 40 
เซนติเมตร เป็นพุม่โปรงกระจายรอบตวั ล าตน้
สีเขียวตลอดต้น ใบสีเขียวหม่นมีขนหลังใบ
อ่อนๆและนุ่มนวลดอกสีน ้ าเงินอมม่วงนิดๆ 
กลีบมี 5 กลีบ ค่อนข้างบอบบาง ปลายหยกั 
เกสรสีขาว ดอกออกปลายกา้นซ่ึงแทงออกมา
จากล าตน้โดยตรง เป็นดอกเด่ียวและช่อเพียง
2-3 ดอกเท่านั้น ไม่มีกล่ิน 
การปลูกเล้ียง: ฟ้าประดิษฐ์เป็นไม้ล้มลุกต้น
เล็กๆ ใชป้ลูกคลุมดินแต่งสวนแซมตน้ไมใ้หญ่
ไดง้ดงาม  

 
 
 

 
ตน้บุษบาฮาวาย 

 

ช่ือวิทยาศาสตร์: Asystasia Gangetica L. 
Anderson cv. Variegata 
วงค:์ Acanthaceae 
ช่ือสามญั: Asystasia 
ถ่ินก าเนิด: อินเดียและศรีลงักา 
ลกัษณะ:ไมล้ม้ลุกทรงแผเ่ต้ียตน้สีขาวใบสีด่าง
ขาวปนเหลืองเล็กน้อย ดอกสีขาว เป็นไมพุ้่ม
รูปทรงแผ่เ ต้ียความสูง 0.1-0.3 เซนติเมตร 
ขนาดพุ่ม 0.2-0.3 ใบ  ดอกสีขาวมีลกัษณะเป็น
หลอด  ปลายหลอดแยกเป็น 5 กลีบ  ใบคู่
ตรงกันข้าม   สี ด่างขาว  เ ขียวปนเหลือง
เล็กนอ้ย ออกดอกตลอดปี 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ  
ช่ือพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 
 
 
 

 
ตน้หนวดปลาดุกแคระ 

ช่ือวิทยาศาสตร์: Ophiopogon japonicus (L.f.) 

Ker-Gawl. 'Kyoto Dwarf' 
วงค:์ Liliaceae 
ถ่ินก าเนิด: พบในญ่ีปุ่นเม่ือ 1,000 ปีท่ีแล้ว 
กระจายพนัธ์ุในเขตอบอุ่นทัว่โลก 
ลกัษณะ: ไมค้ลุมดิน ล าตน้สั้น แตกใบข้ึนเป็น
พุ่มใบเด่ียว  เรียงเวียนสลับแน่น  ใบรูปแถบ  
เป็นเส้นเล็กๆ   กวา้ง 0.3-0.5 เซนติเมตร  ยาว 
4-7 เซนติเมตร   ปลายใบแหลม  โคนใบแผ่
เป็นกาบหุ้มล าตน้ ขอบใบเรียบ ผิวใบดา้นบน
สีเขียวเข้มเป็นมนั  เม่ือใบ ยาวเต็มท่ีแล้วจะ
ห้อยโคง้ลงเล็กน้อย ดอกสีม่วงอ่อน ออกเป็น
ช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบจากกอ ดอก
ขนาดเล็ก 
การปลูกเล้ียง: ชอบดินร่วนป่นทราย ปลูกได้
ทั้งกลางแจง้และในท่ีมีแสงร าไร ชอบความช้ืน
สูงน ้าปานกลาง 

 
 
 

 
ตน้โครงเครงเล้ือย 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Melampodium paludosum 
วงค:์ Melastomataceae 
ช่ือสามญั: Spanish Shawl 
ถ่ินก าเนิด: เมก็ซิโก 
ลกัษณะ: โคลงเคลงเล้ือยเป็นไมเ้ล้ือยท่ีมีอายุ
หลายปี จดัเป็นไมค้ลุมดิน เติบโตไดดี้ตามท่ีสูง 
จึงไม่ชอบอากาศร้อนจดั ออกรากตามขอ้ ก่ิง
กา้นมีสีแดงเร่ือ ใบรูปไข่ ขนาด 2-3 เซนติเมตร 
มีสีเขียวสด ใบหนาและมีขนสั้นนุ่ม กลีบดอก
สีม่วงบอบบาง ดอกหน่ึงมี 4-5 กลีบ ร่วงง่าย 
ไม่ทน เห็นดอกโคลงเคลงเล้ือยได้ตลอดปี 
ขนาดของดอก 3-5 เซนติเมตร 



72 

 

4.3  แนวความคดิในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
 ลกัษณะในการวางระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในสวนร่วมสมยัจะมีลกัษณะค่อนขา้ง
เรียบง่ายและเนน้ในเร่ืองการใชง้านในยามค ่าคืนแต่ก็ตอ้งมีความสวยงาม ไฟภายในสวนจะส่องโชว์
ตน้ไม ้ปติมากรรม ศาลา บ่อน ้ า พื้นไม ้และวางอยูใ่นแนวทางเดินภายในสวน การส่องอาจจะส่อง
ไปบนพื้นเพื่อสร้างมิติให้กบัสวนในยามค ่าคืน รูปแบบการดีไซน์ของตวัโคมไฟ จะเป็นแบบเรียบ
ง่าย เช่น ลวดลายเรขาคณิต รูปกลม รูปเหล่ียม รูปทแยงฯลฯรูปแบบของเสาไฟ ดวงโคมแบบน้ีก็ยงั
สามารถใชก้บังานจดัสวนทัว่ ๆ ไปไดเ้ช่นกนั ความรู้สึกของเสาไฟฟ้าและดวงโคมไฟเช่นน้ี จะท า
ใหค้วามรู้สึกสะอาดปราดเปรียว เหมาะกบักลุ่มตน้ไมท่ี้มีสีสด 
 ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร มีหน้าท่ีให้แสงสว่างในเวลากลางคืนให้ความปลอดภยัและ
อบอุ่นใจในการใชส้วนในเวลากลางคืน แลว้ยงัเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการพกัผอ่นอีกดว้ย ระบบ
ไฟฟ้าภายในโครงการควรใช้การเดินสายไฟแบบใตดิ้น การร้อยสายไฟชนิดฝังใตดิ้น มีลกัษณะ
แบบกนัน ้า และควรมีการระบุต าแหน่งไวเ้พื่อการตรวจสอบดูแลรักษา 
 

4.4  แนวความคดิด้านการดูแลรักษา 
 การท่ีท าใหง้านภูมิทศัน์คงสภาพท่ีสวยงามอยูเ่สมอนั้น จะส่งเสริมพื้นท่ีโครงการให้มีความ
สวยงาม ซ่ึงสามารถจ าแนกได ้2 ลกัษณะคือ 
 4.4.1 งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

4.4.1.1 การใหน้ ้าแก่พืชพรรณและสนามหญา้ 
1) การให้น ้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม(Sprinkler irrigation) เป็นการให้น ้ า

โดยน ้ าจะถูกส่งจากแหล่งน ้ าผ่านท่อไปยงัพื้นท่ีท่ีท าการจดัภูมิทศัน์ และให้น ้ าเป็นฝอยละอองจาก
หัวฉีดซ่ึงการให้น ้ าแบบวิธีน้ี เป็นการให้น ้ ากับพืชพรรณท่ีปลูกเป็นกลุ่ม และไม่สูงมากนัก
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นหญา้สนามและไมพุ้่มเต้ีย โดยการให้น ้ าแบบวิธีน้ีจะให้คร้ังละ 3 คร้ัง ต่อ
สัปดาห์โดยจะเร่ิมใหต้ั้งแต่เวลา 06.00-06.15 น. 

2) การให้น ้ าดว้ยสายยาง หรือบวัรดน ้ า การให้น ้ าวิธีน้ีเหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ี
เขา้ถึงล าบาก เช่น ซอกแคบท่ีระบบการติดตั้งแบบฉีดฝอยเขา้ไปไม่ถึงและพืชพรรณท่ีเปราะบาง
สายยางและบวัรดน ้าก็สามารถช่วยได ้

4.4.1.2 การให้ปุ๋ยให้แก่พืชพรรณ ปุ๋ยเป็นอาหารของพืชทุกชนิดเพื่อน าไปบ ารุงและ
สร้างการเจริญเติบโตแก่พืช ประกอบด้วย แร่ธาตุ 15 ธาตุ ซ่ึงจะประกอบดว้ยธาตุหลกัและธาตุ
ประกอบ ควรให้ปุ๋ยตามการดูแลรักษา ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีตน้ไมต้อ้งการในปริมาณท่ีพอเหมาะไม่
ควรใส่มากจนเกินไปเพราะจะเป็นอนัตรายกบัตน้ไมไ้ด ้การใส่ปุ๋ยอินทรียจ์ะใส่ทุกๆ 3-6 เดือน/คร้ัง
เพื่อช่วยปรับโครงสร้างดิน 
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4.4.1.3 การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ศตัรูท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย ขาด
ความสวยงาม และท าใหพ้ืชชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

1) แมลงศตัรูพืช 
2) โรคพืช 
3) สัตวช์นิดต่างๆ 

4.4.1.4 หลกัการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
1) พิจารณาสาเหตุของศตัรูพืชใหแ้น่ชดัเสียก่อน แลว้จึงหาวิธีในการป้องกนั

ก าจดัท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 
2) ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคทนัทีท่ีพบ เช่น การจบัแมลงท าลาย

หรือเก็บส่วนของพืชท่ีเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 
3) เลือกใช้สารเคมีท่ีก าจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช ร่วมทั้ งการอ่าน

วธีิการใชแ้ละส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด 
4) ก่อนฉีดพ่นควรหาหนา้กากหรือชุดป้องกนัสารเคมี และคนท่ีฉีดพ่นตอ้ง

อยูเ่หนือลมเสมอ 
5) ไม่ควรสูบบุหร่ีระหวา่งการท างาน 
6) หลงัจากฉีดพน่สารเคมีตอ้งอาบน ้าช าระลา้งร่างกายให้สะอาดแลว้เปล่ียน

เส่ือผา้ใหม่ทนัที 
4.4.1.5 การตดัแต่งพรรณไมใ้นสวน การตดัแต่พืชพรรณในการดูแลรักษาพืชพรรณ

ในงานภูมิทศัน์มีความจ าเป็นมาก เพื่อตอ้งในพืชพรรณมีความสมบูรณ์ ควบคุมการเจริญเติบโต 
ปรับปรุงลกัษณะท่ีปรากฏให้สวยงาม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการตดัแต่ง
นั้นจะเนน้ลงไปในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลบ ารุงรักษา ดงัน้ี 

1) การตดัแต่งเพื่อยา้ยปลูกในท่ีท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการขุดยา้ยปลูกโดยท่ี
ไม่มีดินติดราก ตดัแต่งก่อนท าการขุดยา้ยออกจากพื้นท่ีเดิม เพื่อลดน ้ าหนกั ลดการคายน ้ า การตดั
แต่งไมย้นืตน้และไมพุ้ม่สูงไม่ควรตดัแต่งก่ิงยอดออก เพราะเป็นก่ิงท่ีมีความส าคญัท าให้รูปทรงของ
พุม่สวยงาม 

2) การตัดแต่งเพื่อควบคุมขนาด พรรณไม้ท่ีปลูกในภูมิทัศน์ส่วนใหญ่
ต้องการให้มีการตดัแต่งเพื่อควบคุมขนาด เพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไปตามท่ีออกแบบ การ
ควบคุมขนาดท าไดห้ลายวธีิ เช่น การจ ากดัพื้นท่ีปลูก การปลูกพรรณไมเ้ป็นกลุ่มในท่ีแคบ 

3) การตัดแต่งเพื่อให้รูปทรงท่ีดีข้ึน วตัถุประสงค์ของการตัดแต่งเพื่อ
ปรับปรุงโดยตดัส่วนท่ีไม่ดีทิ้งออกไป เช่นก่ิงหกัดว้นหรือก่ิงท่ีแตกออกมาจากใตดิ้น และตดัแต่ทรง
พุม่ท่ีทึบเกินไป 
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4) การตดัแต่งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการเจริญเติบโต เป็นการตดัแต่ง
เพื่อให้ตน้ไมเ้กิดความสมบูรณ์ ท าได ้2 วิธี คือ ปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์โดยการบ ารุงรักษา 
เช่น รดน ้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์โดยการตดัแต่ง โดยการตดัก่ิงท่ีแห้ง
ตาย ก่ิงหกั ก่ิงท่ีเป็นโรค รักษาแผลท่ีเกิดข้ึน 

5) การตัดแต่งเพื่อดัดล าต้น ดัดก่ิง เป็นการดัดล าต้นเพื่อให้เ กิดการ
เจริญเติบโตท่ีแตกต่างจากรูปทรงเดิม ท าใหมี้ลกัษณะพิเศษในรูปร่าง รูปทรงและศิลปะ เช่น การตดั
แต่งและดดัให้เกิดรูปทรงต่างๆ ตดัขริบให้เกิดพุ่มแน่นเป็นรูปกอ้นหิน แถบร้ัวตน้ไม ้รูปลวดลาย 
ดดัล าตน้หรือก่ิงตามโครงท่ีก าหนดไว ้ดดัเป็นรูปวงกลม ตดัเพื่อให้เกิดลีลาธรรมชาติ เช่น ในสวน
ญ่ีปุ่น การดดัล าตน้หรือก่ิง ใหเ้กิดเป็นเอกลกัษณ์ 
 4.4.2 งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

การดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแข็งในพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งตามการใชป้ระโยชน์
ดงัน้ี 

4.4.2.1 ลานเอนกประสงค ์มีแนวทางดูแลรักษา 
1) หมัน่ขดัล้างท าความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและขจดัคราบ

สกปรกท่ีเกิดข้ึน เช่น คราบตะไคร่น ้า เศษอาหารหรือเศษขยะต่างๆ 
2) หมัน่ตรวจเช็คบล็อกปูพื้นอยู่เสมอ หากพบปัญหาพื้นยุบตวั ให้แกโ้ดย

การร้ือเพื่อปรับระดบัพื้นผิวใหม่ได้ระนาบ แต่ถ้าแผ่นหินแตกร้าวตอ้งเปล่ียนใหม่ แล้วบดอดัให้
แน่นอยูใ่นสภาพเดิม 

4.4.2.2 เส้นทางสัญจร มีแนวทางการดูแลรักษา 
1) หมัน่ขดัลา้งโดยใชแ้ปลงหยาบถู และก าจดัวชัพืชท่ีข้ึนแทรกตามทางเดิน 

เพื่อป้องกนัไม่ให้ตะไคร่น ้ าเกาะเพราะจะท าให้ล่ืน หากตรวจพบวา่แผน่ทางเดินทรุดตวั ให้แกโ้ดย
การร้ือเพื่อปรับระดบัพื้นผวิใหม่ใหไ้ด ้

4.4.2.3 เฟอร์นิเจอร์ มีแนวทางดูแลรักษา 
1) หากตรวจพบวา่สีท่ีใชท้าอลัลอยหรือเหล็กหลุดลอก ให้หมัน่ทาสีใหม่อยู่

เสมอ 
2) หากตรวจพบวา่เหล็กเกิดสนิม ใหท้  าการขดัดว้ยกระดาษทราย จากนั้นใช้

สีทากนัสนิมทาทบั แลว้จึงใชสี้ท่ีตอ้งการทาทบัอีกที 
3) เฟอร์นิเจอร์ไม ้หากตรวจพบวา่ไมมี้การผุหรือช ารุด ให้ท าการแกส่้วนท่ี

เสียหายซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีแขง็แรงเพื่อป้องกนัการเกิดอนัตราย 
4.4.2.4 ประติมากรรม มีแนวทางดูแลรักษา 

1) ฐานท่ีใช้ท าประติมากรรมตอ้งมีความแข็งแรง สามารถรองรับน ้ าหนัก
ประติมากรรมไดดี้หมัน่ท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ หากพบคราบหินปูน ตะไคร่น ้ า สนิท หรือ
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คราบดินควรท าความสะอาดโดยใช้น ้ าสบู่ หรือสารเคมีท าความสะอาดชนิดของสารท่ีตอ้งใชต้อ้ง
ไม่เป็นอนัตรายต่อประติมากรรม 
 

4.5  แนวความคดิด้านการสัญจรภายในโครงการ 
 รูปแบบทางเดินเทา้มีความส าคญัในการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดงันั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะจดัวางทางเดินเทา้ให้มีลกัษณะท่ีน่าสนใจ และสามารถน าไปสู่จุดต่างๆท่ีตอ้งการได ้
การจดัวางทางเทา้จะตอ้งค านึงถึงระดบั ขนาด ความกวา้งให้สัมพนัธ์กบักิจกรรมท่ีผูใ้ชโ้ครงการจะ
ใชแ้ละนอกจากน้ียงัจะตอ้งค านึงถึงสีและวสัดุท่ีใช ้ให้มีความกลมกลืนไม่ขดัแยง้และตอ้งสัมพนัธ์
กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆดว้ย 
 4.5.1 เส้นทางสัญจรหลกั เป็นเส้นทางท่ีใชส้ัญจรหลกั โดยเส้นทางน้ีจะเช่ือมต่อกบัพื้นท่ี
กิจกรรมต่างๆ ไดห้มด ซ่ึงการสัญจรหลกัน้ีเร่ิมจากบริเวณหนา้บา้น เขา้สู่พื้นท่ีต่างๆภายในบา้นโดย
มีแนวความคิดออกแบบใหท้างสัญจรสามารถเขา้ถึงและเช่ือมต่อกนัไดทุ้กส่วนเพื่อง่ายในการท า
กิจกรรมต่างๆภายในโครงการ 
 4.5.2 เส้นทางสัญจรรอง แนวความคิดในการออกแบบเส้นทางสัญจรรองมีการออกแบบให้
แตกต่างกบัเส้นทางสัญจรหลกัและมีการเช่ือมต่อกบัทางสัญจรหลกั เพื่อการเขา้ถึงกิจกรรมไดง่้าย
และสะดวกในการเขา้ถึงพื้นท่ีกิจกรรม เส้นทางสัญจรรองออกแบบใหเ้ป็นเส้นทางส าหรับเดินเทา้ 
 4.5.3 เส้นทางเซอร์วสิ เส้นทางน้ีเป็นเส้นทางท่ีผูอ้อกแบบตอ้งการให้เป็นเส้นทางบริการส า
เขา้ไปตรวจเช็คระบบบริการต่างๆภายในบา้นและนอกบา้น เป็นเส้นทางท่ีตอ้งมีความสะดวกต่อตวั
บุคคลหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้มาใหบ้ริการ 
 

4.6  แนวความคดิด้านการจัดวางผงัพืน้ทีก่จิกรรม 
 แนวความคิดด้านการจดัวางผงัพื้นท่ีกิจกรรมในส่วนต่างๆ นั้นมาจากการพิจารณาตาม
ความต้องการของผูใ้ช้พื้นท่ีโครงการ และประโยชน์ใช้สอย ให้สอดคล้องกับพื้นท่ีโครงการ 
สามารถรองรับความตอ้งการและกิจกรรมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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 4.6.1 แสดงแนวความคิดดา้นการจดัวางผงัพื้นท่ีกิจกรรม 

 

 

 

 

เร่ือง: โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง จงัหวดัปทุมธานี ภาพที ่4.1 

แสดง: แนวความคิดดา้นการจดัวางผงัพื้นท่ีกิจกรรม  

 

สัญลกัษณ์:                                              
                                                            ทางสัญจรหลกั 

ทางสัญจรรอง 

ปิดกั้นสายตา 
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4.7  ก าหนดเกณฑ์ในการประเมนิแบบทางเลอืก 
 การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินแบบทางเลือกจะประเมินในเร่ืองความแตกต่างดา้นการ
สัญจร ด้านการใช้วสัดุในแต่ล่ะพื้นท่ีกิจกรรม และความสะดวกในการใช้งานในแต่ล่ะพื้นท่ี
กิจกรรม การก าหนดแบบทางเลือกทั้ง 3 แบบจะมีรูปแบบสวนท่ีคลา้ยคลึงกนัทั้ง 3 แบบ แต่ในแต่
ล่ะโซนจะแตกต่างกนั จึงจะน าแต่ละโซนมามาพิจารณาขอ้แตกต่างและน า Concept มาเป็นหลกัใน
การพิจารณาแบบทั้ง 3 แบบในคร้ังน้ี 
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 4.7.1 แบบทางเลือกท่ี 1 

 

 

 

เร่ือง: โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง จงัหวดัปทุมธานี ภาพที ่4.2 

แสดง: แบบทางเลือกท่ี 1  

 

สัญลกัษณ์: - 

KEY  PLAN 
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 4.7.2 แบบทางเลือกท่ี 2 

 

 

 

เร่ือง: โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง จงัหวดัปทุมธานี ภาพที ่4.3 

แสดง: แบบทางเลือกท่ี 2  

 

สัญลกัษณ์: - 

KEY  PLAN 
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 4.7.3 แบบทางเลือกท่ี 3 

 

 

 

เร่ือง: โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง จงัหวดัปทุมธานี ภาพที ่4.4 

แสดง: แบบทางเลือกท่ี 3  

 

สัญลกัษณ์: - 

KEY  PLAN 
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ตารางที ่4.2 การใหค้ะแนนเกณฑป์ระเมินแบบทางเลือก 

ZO
NE

 
Concept เกณฑใ์นการประเมินแบบทางเลือก 

แบ
บที่

 1 

แบ
บที่

 2 

แบ
บที่

 3 

A 

ร้านกาแฟ 
 

มีความเป็นส่วนตวั 3 3 3 
สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีไดง่้าย 3 3 3 
รูปแบบทางสัญจรภายในสวนดี 
มีความร่มร่ืน 

1 
1 

2 
3 

2 
3 

ใชพ้ื้นท่ีอยา่งเหมาะสมในการจดัวางชุดโตะ๊
และเกา้อ้ีสนาม 

1 3 3 

ส่วนรับแขก 

สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีไดง่้าย 1 3 3 
รูปแบบทางสัญจรภายในสวนดี 1 3 2 
มีความร่มร่ืน 2 1 3 

B 
พื้นท่ีออกก าลงักาย/

สนามหญา้ 

พื้นท่ีตอ้งโล่ง 3 3 3 
มีความเป็นส่วนตวั 3 3 3 
มีความร่มร่ืน 2 1 3 

ส่วนครอบครัว 

มีความเป็นส่วนตวั 3 3 3 
ตอ้งสัมพนัธ์กนัระหวา่งบา้นหลงัท่ี1-2 3 3 3 
รูปแบบทางสัญจรภายในสวนดี 3 3 3 
มีความร่มร่ืน 2 2 3 

C ส่วนบริการ มีความสามารถในการบริการ 3 3 3 

ลานอเนกประสงค์
ส าหรับนัง่พกัหลงัจาก

ออกก าลงักาย 

มีความเป็นส่วนตวั 2 2 2 
สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีไดง่้าย 3 3 3 
มีรูปแบบทางเช่ือมต่อในการสัญจรท่ีดี 2 2 2 

ลานอเนกประสงค์
ส าหรับซกัลา้ง 

มีความเป็นส่วนตวั 3 3 3 
มีรูปแบบทางเช่ือมต่อในการสัญจรท่ีดี 2 3 3 

คะแนนรวม 47 55 59 
หมายเหตุ ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 
  เหมาะสมมาก  3 เหมาะสม  2 
  เหมาะสมนอ้ย  1 ไม่เหมาะสม  0 
จากเกณฑใ์นการประเมินแบบทางเลือก สามารถรวมคะแนน โดยมีผลการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
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 แบบทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม  47 คะแนน 
 แบบทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม  55 คะแนน 
 แบบทางเลือกท่ี 3 ไดค้ะแนนรวม  59 คะแนน 
 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือแบบทางเลือกท่ี 3 มีความ
เหมาะสมกบัพื้นท่ีมากท่ีสุด จึงน าแบบทางเลือกน้ีไปพฒันาในการออกแบบต่อไป 
 



บทที ่5 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 

 

5.1  ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที ่5.1 ความเป็นมาของโครงการ ( Introduction ) 
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ภาพที ่5.2 การวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการ ( Site Analysis ) 
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ภาพที ่5.3 การวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการ ( Site Analysis Zoning ) 
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ภาพที ่5.4 แนวความคิดหลกั ( Concept Plan ) 
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ภาพที ่5.5 ผงัไมย้นืตน้ ( Master Plan )  
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ภาพที ่5.6 ผงัไมพุ้ม่และไมค้ลุมดิน ( Master Plan ) 
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ภาพที ่5.7 รายละเอียด Zone A ( Detail Design Zone A) 
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ภาพที ่5.8 รายละเอียด Zone B ( Detail Design Zone B) 
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ภาพที ่5.9 รายละเอียด Zone C ( Detail Design Zone C) 
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ภาพที ่5.10 รูปดา้น ( Elevation ) 
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ภาพที ่5.11 รายละเอียดงานก่อสร้าง ( Detail Element ) 
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ภาพที ่5.12 ( Perspective ) 
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ภาพที ่5.13 รายละเอียดในการปลูกตน้ไม ้( Detail Planting ) 
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5.2  การประมาณราคางานภูมทิศัน์ 
ตารางที ่5.1 การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 

งาน  HARD SCAPE 
ล า
ดบั

ที่ 

รายการ 

จ า
นว

น 

หน่
วย

 ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

ค่าแรง/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 
ศาลาไมร้ะแนง 

ขนาด 3.00x3.00 ม. 
2 หลงั 65,000.00 L/S 130,000.00 

2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล 240 ตร.ม. 900.00 180.00 259,200.00 

3 
กระเบ้ืองชนิดกนัล่ืน
ขนาด 0.40x0.40 ม. 

222 แผน่ 145.00 22.00 37,074.00 

4 
กระเบ้ือง 

ขนาด 0.40x0.40 ม. 
132 แผน่ 130.00 20.00 19,800.00 

5 
แผน่ทางเดินซีเมนตข์นาด 

0.05x0.30x0.80 ม. 
34 แผน่ 150.00 30.00 6,120.00 

6 
แผน่ทางเดินซีเมนตข์นาด 

0.05x0.40x0.80 ม. 
39 แผน่ 180.00 36.00 8,424.00 

7 
แผน่ทางเดินซีเมนต ์
รูปส่ีเหล่ียมคางหมู

0.05x0.40x0.25x0.70 ม. 
23 แผน่ 280.00 42.00 7,406.00 

8 

แผน่ทางเดินหินกาบ
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ประมาณ 20-40 ซม 
(35 ตร.ม.) 1,000 กก. 

ปูได ้5 ตร.ม. 

7 กก. 4,000.00 600.00 32,200.00 

9 
พื้นไมเ้น้ือแขง็ 

(ไมเ้ตง็) ขนาด 4 น้ิว 
115 ตร.ม. 600 100.00 80,500.00 

รวม 510,910.00 69,841.00 580,724.00 
รวมงาน  HARD SCAPE  เป็นเงิน 580,724.00 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 
งาน  SOFT SCAPE  ไมย้นืตน้ 

ล า
ดบั

ที่ 
รายการ 

จ า
นว

น 

หน่
วย

 ราคา/หน่วย 
(บาท) 

ค่าแรง/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 
สตาร์แอปเป้ิล 

ขนาด 10” h.7.00 ม. 
2 ตน้ 12,000.00 1,800.00 27,600.00 

2 
จ าปี 

ขนาด 3-4” h.4.00 ม. 
3 ตน้ 1,800.00 270.00 6,210.00 

3 
หูกระจง 

ขนาด 4” h.4.00 ม. 
7 ตน้ 2,500.00 375.00 20,125.00 

4 
หมากเขียว 

ขนาด h.3.00 ม. 
4 ตน้ 1,500.00 225.00 6,900.00 

5 
ลีลาวดีขาวพวง 

ขนาด 5” h.2.00-3.00 ม. 
3 ตน้ 15,00.00 2,250.00 51,750.00 

6 
ล าดวน 

ขนาด 3” h.3.00 ม. 
2 ตน้ 1,800.00 270.00 4,140.00 

7 
กระพี้จ ัน่, ป้ีจัน่ 

ขนาด 3” h.3.00 ม. 
3 ตน้ 2,000.00 300.00 6,900.00 

8 
ชงโค 

ขนาด 5” h.4.00 ม. 
1 ตน้ 4,000.00 600.00 4,600.00 

9 
มะเฟือง 

ขนาด 3” h.3.00 ม. 
1 ตน้ 3,000.00 450.00 3,450.00 

รวม 11,4500.00 17,175.00 131,675.00 
รวมงาน  SOFT SCAPE  เป็นเงิน 131,675.00 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 
งาน  SOFT SCAPE  ไมพุ้ม่ไมค้ลุมดินและหญา้ 

ล า
ดบั

ที่ 
รายการ 

จ า
นว

น 

หน่
วย

 ราคา/หน่วย 
(บาท) 

ค่าแรง/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 
ไทรเกาหลี 

ขนาด h.2.00 ม. 
100 ตน้ 800.00 120.00 9,200.00 

2 
ไทรเกาหลี 

ขนาด h.1.50 ม. 
24 ตน้ 500.00 75.00 13,800.00 

3 
จัง๋จีน 

ขนาด h.1.50 ม. @0.40 ม. 
30 กถ. 250.00 40.00 8,700.00 

4 
จัง๋จีน 

ขนาด h.1.00 ม @0.40 ม. 
16 กถ. 180.00 30.00 3,360.00 

5 
คริสติน่า 

ขนาด h.1.50ม @0.40 ม. 
65 กถ. 500.00 75.00 8,625.00 

6 
คริสติน่า 

ขนาด 8” @0.20 ม. 
75 กถ. 25.00 4.00 2,175.00 

7 
พุดซอ้น 

ขนาด 12” @0.35 ม. 
68 กถ. 50.00 8.00 3,944.00 

8 
เอ้ืองหมายนา 

ขนาด 11” @0.30 ม. 
109 กถ. 70.00 15.00 9,265.00 

9 
หนวดปลาหมึกด่างแคะ
ขนาด 12” @0.35 ม. 

25 กถ. 100.00 15.00 2,857.00 

10 
หนวดปลาหมึกด่างแคะ
ขนาด 8” @0.20 ม. 

135 กถ. 50.00 8.00 7,830.00 

11 
เสน่ห์จนัทร์แดง 

ขนาด 12” @0.35 ม. 
22 กถ. 100.00 15.00 2,530.00 

12 
เสน่ห์จนัทร์แดง 

ขนาด 10” @0.25 ม. 
56 กถ. 75.00 15.00 5,040.00 

13 
ชบาฮาวาย 

ขนาด 11” @0.30 ม. 
153 กถ. 60.00 13.00 11,169.00 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 
งาน  SOFT SCAPE  ไมพุ้ม่ไมค้ลุมดินและหญา้ 

ล า
ดบั

ที่ 
รายการ 

จ า
นว

น 

หน่
วย

 ราคา/หน่วย 
(บาท) 

ค่าแรง/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

14 
เดหลีใบมนั 

ขนาด 12” @0.35 ม. 
37 กถ. 80.00 15.00 3,515.00 

15 
เดหลีใบมนั 

ขนาด 8” @0.20 ม. 
160 กถ. 40.00 8.00 7,680.00 

16 
บวัดิน 

ขนาด 6” @0.15 ม. 
100 กถ. 30.00 5.00 3,500.00 

17 
หลิวใตห้ว ัน่ 

ขนาด 6” @0.15 ม. 
264 กถ. 20.00 2.00 5,808.00 

18 
พุดศุภโชค 

ขนาด 10” @0.25 ม. 
50 กถ. 60.00 13.00 3,650.00 

19 
พุดศุภโชค 

ขนาด 8” @0.20 ม. 
42 กถ. 40.00 8.00 2,016.00 

20 
วา่นกาบหอยแคง 
ขนาด 6” @0.15 ม. 

206 กถ. 40.00 8.00 9,888.00 

21 
คลา้ซิกา้ ขนาด 

h.1.50 ม. 12” @0.35 ม. 
79 กถ. 250.00 38.00 22,752.00 

22 
H กา้มกุง้สีทอง 

ขนาด 12” @0.35 ม. 
24 กถ. 70.00 15.00 2,040.00 

23 
ซุม้กระต่ายด่าง 

ขนาด 8” @0.20 ม. 
200 กถ. 40.00 8.00 9,600.00 

24 
ซุม้กระต่ายด่าง 

ขนาด 6” @0.15 ม. 
41 กถ. 30.00 5.00 1,435.00 

25 
ไอริส 

ขนาด 8” @0.20 ม. 
163 กถ. 30.00 5.00 5,705.00 

26 
ตอ้ยต่ิงเทศ 

ขนาด 6” @0.15 ม. 
360 กถ. 20.00 2.00 7,920.00 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 
งาน  SOFT SCAPE  ไมพุ้ม่ไมค้ลุมดินและหญา้ 

ล า
ดบั

ที่ 
รายการ 

จ า
นว

น 

หน่
วย

 ราคา/หน่วย 
(บาท) 

ค่าแรง/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

27 
พลบัพลึงหนู 

ขนาด 8” @0.20 ม. 
28 กถ. 30.00 5.00 980.00 

28 
เฟริน์ใบมะขาม 

ขนาด 6” @0.15 ม. 
192 กถ. 20.00 2.00 4,224.00 

29 
ล้ินมงักร 

ขนาด 8” @0.20 ม. 
54 กถ. 30.00 5.00 1,890.00 

30 
ไทรยอดทอง 

ขนาด 10” @0.25 ม. 
65 กถ. 45.00 8.00 3,445.00 

31 
โมก 

ขนาด h.1.50ม. @0.40 ม. 
63 ตน้ 180.00 27.00 13,041.00 

32 
เฟรินข์า้หลวง 

ขนาด 12” @0.35 ม. 
3 กถ. 250.00 38.00 864.00 

33 
เฟริน์ขา้หลวง 

ขนาด 10” @0.25 ม. 
6 กถ. 180.00 30.00 1,260.00 

34 
สนมงักร 

ขนาด h.1.50 ม. 
4 ตน้ 350.00 53.00 1,612.00 

35 
สนมงักร 

ขนาด h.1.00 ม. 
20 ตน้ 200.00 30.00 4,600.00 

36 หญา้ญ่ีปุ่น 374 ตร.ม. 20.00 2.00 8,228.00 
   รวม 256,200.00 40,766.00 296,966.00 

 รวมงาน  SOFT SCAPE  เป็นเงิน 296,966.00 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 
งาน  SOFT SCAPE  วสัดุปลูก อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 

ล า
ดบั

ที่ 
รายการ 

จ า
นว

น 

หน่
วย

 ราคา/หน่วย 
(บาท) 

ค่าแรง/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 ดินผสมปลูกตน้ไม ้ 155 ลบ.ม. 600.00 100.00 108,500.00 
2 ทรายปรับระดบั 19 ลบ.ม. 500.00 100.00 11,400.00 

3 
ค ้ายนัไมไ้มใ้หญ่ 
ชุดธรรมดา 

26 ชุด 250.00 40.00 7,540.00 

   รวม 109,000.00 18,440.00 127,440.00 
งาน  SOFT SCAPE  วสัดุปลูก อุปกรณ์  และอ่ืนๆ  เป็นเงิน 127,440.00 
งาน HARD SCAPE+SOFT SCAPE 1,136,805.00 
ค่าอ านวยการและด าเนินการ7%ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 79,576.35 
ก าไร10%ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 113,680.50 
ราคารวมงานภูมิทศัน์+ค่าอ านวยการ+ก าไร 1,330,061.85 
ค่าออกแบบ 5% 66,503.09 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,396,564.94 
 



 
 

บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 
 โครงการภูมิทัศน์บ้านคุณสุกัญา โล้วมั่นคง ตั้ งอยู่บนพื้นท่ีต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานีโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุกญัญา โลว้มัน่คง ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 600/549 
หมู่ 14 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีลกัษณะบา้นเป็น
บา้น2 ชั้น แบบร่วมสมยัมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,140 ตารางเมตรแบ่งเป็นพื้นท่ีพกัอาศยั 340.58 ตารางเมตร
พื้นท่ีท่ีใช้ในการจดัภูมิทศัน์ 799.43 ตารางเมตรพื้นท่ีโครงการเป็นรูปสีเหล่ียมจตุัรัต จากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดใ้นการส ารวจพื้นท่ีและสอบถามความตอ้งการ พบวา่ สภาพปัญหาคือบริเวณภูมิ
ทศัน์ภายในบา้นเสียหายทั้งหมดเน่ืองจากประสบกบัอุกทกภยั และสภาพพื้นท่ีโครงการยงัไม่มีการ
ใชป้ระโยชน์ ไม่มีพื้นท่ีรองรับกิจกรรมพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น และบา้นยงัขาดความร่มร่ืนและยงัไม่มี
จุดเด่นของบา้น โดยเจา้ของบา้นมีความตอ้งการท่ีจะจดัสภาพภูมิทศัน์บริเวณภายในบา้นเพื่อท่ีจะ
ตอบสนองต่อสมาชิกภายในบา้น และเพื่อสร้างความเป็นธรรมชาติและความร่มร่ืนให้แก่ตวับา้น
เพื่อการสร้างสุนทรียภาพภายในพื้นท่ีบา้นท่ีมีความเป็นธรรมชาติ เพื่อความผอ่นคลายหลงัจากการ
ท างานท่ีเหน็ดเหน่ือยในสังคมเมืองท่ีวุน่วาย และรวมถึงการใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด จึง
เป็นท่ีมาของการท าโครงการออกแบบภูมิทศัน์ในคร้ังน้ี 
 ในการศึกษาขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีบริเวณโดยรอบโครงการและมุมมองจากภายในสู่
ภายนอกพื้นท่ี และจากภายนอกพื้นท่ีมองเขา้มายงัโครงการสามารถแบ่งพื้นท่ีศึกษาออกเป็น3โซน
 พื้นท่ี Zone A อยูท่างดา้นทิศเหนือเป็นพื้นท่ีท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหนา้โครงการ จึงเหมาะแก่การ
จดัเป็นสวนโชวแ์ละจดัเป็นพื้นท่ีท่ีให้บริการลูกคา้ท่ีเขา้มาด่ืมกาแฟเป็นพื้นท่ีส่วนบริเวณหนา้บา้น
อยู่บริเวณทางดา้นทิศเหนือติดกบัถนนสาธารณะภายในหมู่บา้นกวา้งประมาณ 14 เมตร สภาพ
โดยรวมปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยั พื้นท่ีทางดา้นทิศเหนือจะไดรั้บแสงแดด
ตลอดเวลาช่วงเท่ียงถึงช่วงบ่าย นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลลมหนาวในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กุมภาพนัธ์อีกดว้ย ท าใหพ้ื้นท่ีในโซนน้ีเยน็สบาย 
 พื้นท่ี Zone B อยูท่างดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกเป็นพื้นท่ีท่ีอยูบ่ริเวณดา้นขา้งของ
โครงการและตรงกลางระหวา่งของโครงการ จึงเหมาะแก่การจดัเป็นพื้นท่ีส่วนครอบครัวควรท่ีจะมี
ศาลาริมบ่อน ้ าไวเ้พื่อการพกัผ่อนภายในส่วนน้ี พื้นท่ีบริเวณตะวนัออกจะติดกบัถนนสาธารณะ
ภายในหมู่บา้นกวา้งประมาณ 7 เมตรและทางดา้นทิศใตติ้ดกบับา้นสองหลงัภายในโครงการ สภาพ
โดยรวมปัจจุบนัของพื้นท่ีมีการถมท่ีและปรับหนา้ดินแลว้แต่ยงัไม่เรียบเท่าท่ีควร พื้นท่ีทางดา้นทิศ
ตะวนัอออกส่วนน้ีจะได้รับแสงแดดอ่อนๆตลอดเวลาช่วงเช้าจนถึงช่วงเท่ียงนอกจากน้ียงัได้รับ
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อิทธิพลลมหนาวในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์อีก และทางดา้นทิศตะวนัตกพื้นท่ีส่วน
น้ีจะไดรั้บแสงแดดตลอดเวลาช่วงเท่ียงจนถึงช่วงบ่าย สภาพโดยรวมปัจจุบนัของพื้นท่ีมีการถมท่ี
และปรับหนา้ดินแลว้แต่ยงัไม่เรียบเท่าท่ีควร 
 พื้นท่ี Zone C อยูท่างดา้นทิศใตแ้ละทิศตะวนัตก พื้นท่ีทางทิศใตจ้ะอยูบ่ริเวณหลงัโครงการ
เป็นพื้นท่ีส่วนซักลา้ง จึงเหมาะแก่การปลูกผกัสวนครัว  และเป็นลานพกัผ่อนหลงัจากท ากิจกรรม 
หรือนัง่เล่น พื้นท่ีทิศตะวนัตกอยูบ่ริเวณดา้นขา้งโครงการ จึงเหมาะแก่การเดินเล่นนอกบา้นในเวลา
ยามเยน็ พื้นท่ีทิศใตพ้ื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บแสงแดดตลอดเวลาช่วงเท่ียงจนถึงช่วงบ่ายและทางดา้นทิศ
ตะวนัตกพื้นท่ีส่วนน้ีจะเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงอ่อนๆจนถึงช่วงเยน็ นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลลม
ร้อนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเดือนพฤษภาคมสภาพโดยรวมปัจจุบนัของพื้นท่ีมีการถมท่ีและ
ปรับหนา้ดินแลว้แต่ยงัไม่เรียบเท่าท่ีควร 
 จากการศึกษาพื้นท่ีและทฤษฎีจึงไดท้ราบถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของพื้นท่ีจึงไดแ้กปั้ญหา
โดยมีแนวความคิดในด้านต่างๆท่ีสอดคล้องกบัพื้นท่ีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาพร้อมได้น าความ
ตอ้งการ และพฤติกรรมของผูใ้ช้โครงการ ท่ีไดจ้ากการสอบถามมาปรับใช้กบัพื้นท่ีให้เหมาะสม
และตอบสนองประโยชน์ใชส้อยใหม้ากท่ีสุด 
 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 

ในการจดัท าโครงการ มีการก าหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขตงาน ระยะเวลาท่ีชดัเจน 
จึงไดผ้ลงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไวแ้ละทนัตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว ้

ในการจดัท าโครงการผูจ้ดัท าควรมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานด้านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoftoffice 2007 และโปรแกรมท่ีเก่ียวกับการออกแบบ เช่น
AutoCad2007,Sketch Up8 และPhotoshop cs6 เพื่อให้การจดัท าโครงการเป็นไปไดด้ว้ยดีและทนั
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
 6.2.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 

เพื่อให้ได้ผงัแม่บทท่ีสามารถน าไปก่อสร้างได้จริง ในการออกแบบควรมีการ
ค านึงถึงวสัดุท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งถ่ินและใน
การออกแบบพืชพนัธ์ุควรเลือกใช้พืชพนัธ์ุท่ีมีความแข็งแรง ดูแลรักษาง่ายและสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีโครงการ 
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บ่อเกรอะ-บ่อซึม
บ่อเกรอะ-บ่อซึม

บ่อระบายนํ้ าภายในบา้น

บ่อระบายนํ้ าโครงการ

บ่อกรอง-บ่อดกัไขมนั
บ่อนํ้ าภายในโครงการ
มาตรวดันํ้ า
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ผงัตําแหน่งไฟฟ้า1:200
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-1- ต้นสตาร์เเอปเปิล dia.10" h.7.00m.

-1- ต้นจําปี dia.3" h.4.00m.

-4- ต้นกระพีจ้ัน่ dia.3" h.3.00m.

-1- ต้นมะเฟือง dia.3" h.3.00m.

-3- ต้นหกูระจง dia.4" h.4.00m.

-2- ต้นจําปี dia.3" h.4.00m.

-1- ต้นสตาร์เเอปเปิล dia.10" h.7.00m.

-4- ต้นหมากเขียว h.3.00m.
-1- ต้นลีลาวดีพวงขาว dia.5 h.3.00m.
-1- ต้นลีลาวดีพวงขาว dia.5 h.3.00m.

-1- ต้นชงโค dia.5 h.3.00m.

-1- ต้นลีลาวดีพวงขาว dia.5 h.3.00m.

ผงัไม้ยืนต้น
1:200

มาตราสว่น
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-12- ไทรเกาหลีh.1.50m.@ 0.40m.
-3- สนมงักรh.1.00m.@ 0.40m.
-69- บวัดิน pot.6" @ 0.15m.
-37- เดหลีใบมนั pot.12" @ 0.35m.

-75- คริสติน่า pot.8" @.0.20m.

-79-คล้าซิก้าpot.12" h.1.20 @0.35m.

-24-ก้ามกุ้งสีทองpot.12"h.1.20m.@0.35m.

-54-ไทรเกาหลีh.1.20m.@ 0.60m.
-16-จัง๋จีน" h.1.00m.@ 0.40m.

-70-ชบาฮาวายpot.11" @.0.30m.

ผงัไม้พุ่มและคลมุดนิ1:200
มาตราสว่น

-130-หลิวใต้หวนั pot6”@0.15m.
-3- สนมงักร h.1.00m.
-26- ชบาฮาวาย pot.11" @ 0.30m.

-22- เสน่าห์จนัทร์แดง pot.12" @ 0.35m.
-3- สนมงักร h.1.50m.

-25- หนวดปลาหมกึดา่ง pot.12" @ 0.35m.

-62- หลิวใต้หวนั pot.6" @ 0.15m.
-42- พดุศภุโชคpot.8" @ 0.20m.

-3- สนมงักร h.1.50m.
-68- พดุซ้อน pot.12" @ 0.35m.
-122-วา่นกาบหอยแครงpot6”@0.15m.

-57- ไอริส pot8”@ 0.20m.

-45 -เอือ้งหมายนาดอกแดงpot10”@0.25m.

-135-หนวดปลาหมกึดา่งแคะpot8”@0.20m.

-16-เอือ้งหมายนาดอกแดง pot10”@0.25m.
220.25 ตร.ม.หญ้

าญี่
ปุ่น

-30- จัง๋จีน h.1.50@0.40 m.
-360- ต้อยติ่งเทศ pot6” @0.15m.
-36- เอือ้งหมายนาดอกแดง pot10” @0.25m.

-5- คริสติน่า h.1.00m.@ 0.40m.

-12- ไทรเกาหลีh.1.50m.@ 0.40m.

-5- คริสติน่า h.1.00m.@ 0.40m.

-3- สนมงักร h.1.50m.

-5- คริสติน่า h.1.00m.@ 0.40m.

-28- พลบัพลงึหน ูpot8” @0.20 m.

-42- ไอริส pot8” @0.20 m.
-200- ซุ้มกระตา่ยดา่ง pot8” @0.20 m.

-30-พดุศภุโชค pot10” @0.25m.
-14- ไทรเกาหลี h.2.00m. @0.60m.

-20-พดุศภุโชค pot10” @0.25m.

57.08 ตร.ม.หญ้
าญี่

ปุ่น

-31- บวัดิน pot6” @0.15m.
-41- ชบาฮาวาย pot11” @0.30m.
-71- หลิวใต้หวนั pot6” @0.15m.

-16-จัง๋จีน" h.1.00m.@ 0.40m.
-16- ชบาฮาวาย pot11” @0.30m.

-41- ซุ้มกระตา่ยดา่ง pot6” @0.15m.

-70- เฟริน์ใบมะขามpot6”@0.15m.
38.10 ตร.ม.หญ้

าญี่
ปุ่น

-32- ไทรยอดทอง pot10”@0.25m.
57.65  ตร.ม.หญ้

าญี่
ปุ่น

-33-ไทรยอดทองpot10”@0.25m.
-52- ไอริส pot8”@ 0.20m.

-33-ไทรยอดทองpot10”@0.25m.
-84-วา่นกาบหอยแครงpot6”@0.15m.

-160-เดหลีใบมนัpot8”@0.20m.
-54- ลิน้มงักร pot8” @0.20m.

-42- เฟริน์ใบมะขามpot6” @0.15m.
-17- เอือ้งหมายนาดอกแดง pot10” @0.25m.

-12- ไอริส pot8” @0.20m.

-32-ไทรเกาหลีh.2.00m@0.60m.

-3- สนมงักร h.1.50m.

-3- สนมงักรh.1.00m.@ 0.40m.

-3- สนมงักรh.1.00m.@ 0.40m.
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แปลนศาลาและบ่อนํา้
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BL.0.50

W
L.0.40

ระดบัพืน้ดิน 0.00

แผ่นโพลีคาร์บอเนต(แบบโปร่งแสง)

ไม้เนือ้แข็ง (ไม้เตง็)
ยึดด้วยสกูล อดัขอบด้วยซลิโิคน

พืน้ศาลาไม้เนือ้แข็ง (ไม้เตง็)
ตีแบบหล่อคอนกรีตล้อมเสาไม้
โครงสร้าง ค.ส.ล. 

เสาศาลาไม้เนือ้แข็ง (ไม้เตง็) 10x10m.

โครงสร้าง ค.ส.ล. 
พืน้ไม้เนือ้แข็ง (ไม้เตง็) 

สะพานไม้ข้ามบ่อนํา้ (ไม้เนือ้แข็ง) 

พืน้บ่อ ค.ส.ล. ผสมนํา้ยากนัซมึ 

ตวัสะพานพาดระหว่างบอ่นํา้และพืน้ไม้ 

เสาเข็ม ค.ส.ล. ระยะหา่ง 0.80 m.

ผนงับ่อ ค.ส.ล. ผสมนํา้ยากนัซมึ 

รูปตดั
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แผ่นโพลีคาร์บอเนต(แบบโปร่งแสง)

ไม้เนือ้แข็ง (ไม้เต็ง)
ยดึด้วยสกลู อดัขอบด้วยซิลิโคน

พืน้ศาลาไม้เนือ้แข็ง (ไม้เตง็)
ตีแบบหล่อคอนกรีตล้อมเสาไม้
โครงสร้าง ค.ส.ล. 

เสาศาลาไม้เนือ้แข็ง (ไม้เต็ง)ขนาด 10x10m.

ระดบัพืน้ดิน 0.00

ผงัแสดงรายละเอียดศาลา
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W
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ระดบัพืน้ดิน 0.00 พืน้บ่อ ค.ส.ล. ผสมนํา้ยากนัซมึ 

ผนงับ่อ ค.ส.ล. ผสมนํา้ยากนัซมึ 
เสาเข็ม ค.ส.ล.ระยะหา่ง1.00m.
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พืน้ผิวไม้เนือ้แข็ง (ไม้เตง็)

พืน้ผิวปนูขดัมนัผิวเรียบ

พืน้ผิวปนูขดัมนัผิวเรียบ

พืน้ผิวปนูขดัมนัผิวเรียบ



แปลนลานพกัผ่อน
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มาตราสว่น

D
โครงสร้าง ค.ส.ล.ตีแบบขึน้ทําเป็นพนกัพิง
ไม้เนือ้แข็ง ปทูบัโครงสร้าง ค.ส.ล. ทําเป็นที่นัง่และพนกัพิง
โครงสร้าง ค.ส.ล. ตีแบบขึน้ทําเป็นที่นัง่
โครงสร้าง ค.ส.ล. ตีแบบขึน้มา 0.10m. 
พืน้ปกูระเบือ้ง 0.40X0.40m.

ระดบัพืน้ดิน 0.00
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ผงัแสดงรายละเอียด
ลานพกัผ่อน
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TL.+0.50

TL.+0.10

พืน้ผิวกระเบือ้ง ขนาด 0.40x0.40m.

ม้านัง่พืน้ผิวไม้เนือ้แข็ง (ไม้เตง็)
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แบบแสดงรายละเอียดการปลกู

1 : 75-

LA-11

ดินปลกู ( ดินบน 2 สว่น ปุ๋ยคอก 2 สว่น )

ระดบัดินตํ่ากวา่ระดบัขอบ  0.05  ม.

ไม้พุ่มหรือไม้คลมุดิน

ร่องดินสบั

ดินปลกู

ไม้พุ่มหรือไม้คลมุดิน

อิฐหกัหนา  10  ซ.ม.

มุ้งในลอ่น  2  ชัน้

ทรายหยาบหนา 5 ซ.ม.

ดินปลกู ( ดินบน  2  สว่น + ปุ๋ยคอก  2  สว่น  )

อิฐหกัหนา  10  ซ.ม.

มุ้งในลอ่น  2  ชัน้

ทรายหยาบหนา 5 ซ.ม.

ดินปลกู ( ดินบน  2  สว่น + ปุ๋ยคอก  2  สว่น  )

รายละเอียดการปลกูไม้คลมุดินและไม้พุ่ม ในบล๊อกปลกู
รายละเอียดการปลกูไม้คลมุดินในแปลงปลกู

รายละเอียดการปลกูไม้พุ่มสงูในแปลงปลกู

ดินปลกู  ดินบน  3  สว่น + ปุ๋ยคอก  2  สว่น + ทรายหยาบ  1  สว่น

ตุ้มดินขนาด  6  เท่าของลําต้น

ลําต้นยึดกับไม้ไผ่ด้วยเชือกมนิลา

คํา้ด้วยไม้ไผ่  ขนาด        2"  ยาว  1.50   ม.

ขอบดินกักนํา้ชั่วคราว

ดินปลกู  ดินบน  3  สว่น + ปุ๋ยคอก  2  สว่น + ทรายหยาบ  1  สว่น

ตุ้มดินขนาด  6  เท่าของลําต้น

คลมุดินด้วยขยุมะพร้าว

ลําต้นยึดกับไม้ไผ่ด้วยเชือกมนิลา

คํา้ด้วยไม้ไผ่  ขนาด        2"  ยาว  1.50   ม.

ดินปากหลมุบดอดัรับตุ้มดิน

รายละเอียดการปลกูไม้คลมุดิน ในบล๊อกปลกู
รายละเอียดการปลกูไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

รายละเอียดการปลกูไม้ยืนต้นขนาดเลก็

ขอบดินกักนํา้ชั่วคราว

ดินปลกู ( ดินบน 2 สว่น : ปุ๋ยคอก 2 สว่น ) 

ตุ้มดินขนาด  3  เท่าของลําต้น

คลมุดินด้วยขยุมะพร้าว

ผกูด้วยเชือกมนิลา

ดินปากหลมุบดอดัรับตุ้มดิน

เสาไม้สน ขนาด      8  ซ.ม. ยาวทอ่นละ  2.00 ม.

ดินปลกู ( ดินบน 2 สว่น : ปุ๋ยคอก 2 สว่น ) 

ไม้สน  ขนาด        8 ซม.

ตุ้มดินขนาด  3  เท่าของลําต้น

ลําต้นยึดกับไม้สนด้วยเชือกมนิลา

ขอบดินกักนํา้ชั่วคราว

ดินปลกู ( ดินบน 2 สว่น : ปุ๋ยคอก 2 สว่น ) 

ตุ้มดินขนาด  3  เท่าของลําต้น

คลมุดินด้วยขยุมะพร้าว

ไม้สน  ขนาด        8 ซม. ยาวทอ่นละ  1.80  ม.

ลําต้นยึดกับไม้สนด้วยเชือกมนิลา

ดินปากหลมุบดอดัรับตุ้มดิน

ตุ้มดินขนาด  3  เท่าของลําต้น

ดินปลกู ( ดินบน 2 สว่น : ปุ๋ยคอก 2 สว่น ) 

ไม้สน  ขนาด        8 ซม. ยดึกนัด้วยเชือกมนิลา

รูปตดั
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1:75
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