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บทคดัย่อ 

 
 พื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 31/654 หมู่บา้น
สินธานีแกรนด์วิลล์ต  าบลรังสิต อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี โครงการมีเน้ือท่ีทั้งหมด 533.12ตาราง
เมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยในอาคาร 107.31 ตารางเมตรและมีพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 367.21ตาราง
เมตรมี ลกัษณะของบา้นเป็นสไตล ์Modern Contemporaryมีการวางแผนท่ีจะจดัภูมิทศัน์ท่ีเขา้กบัตวับา้น
เพื่อส่งเสริมทศันียภาพใหส้วยงามและน่าอยูท่ ั้งยงัสามารถใชง้านไดใ้นอนาคตต่อไป 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในคร้ังน้ีศึกษาวิธีการผสมผสานระหว่างทฤษฎีในการออกแบบให้

เขา้กบัความตอ้งการกบัเจา้ของโครงการโดยเจา้ของโครงการมีความตอ้งการท่ีจะจดัภูมิทศัน์ภายใน

บริเวณบา้น โดยรูปแบบสวนตอ้งเป็นสวนสไตลโ์มเดิร์นมีความโดดเด่นและเรียบง่ายไม่ตอ้งดูแลมาก

องคป์ระกอบหลกัของสวนสไตลโ์มเดิร์นยงัมีส่วนช่วยใหมี้พื้นท่ีใชส้อยมากข้ึน เพื่อไม่ใหเ้กิดความรู้สึก

อึดอดัจึงเพิ่มสวนน ้ ามาสร้างบรรยากาศให้มีความสดช่ืน เหมาะแก่การพกัผ่อนและยงัให้อารมณ์ของ

ความเป็นบา้นร่วมสมยั เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสม จึงตอ้งศึกษาแนวทางจากขอ้มูลต่างๆในการ

ออกแบบโครงการ ซ่ึงจะสามารถน าผลงานออกแบบไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในเหตุการณ์ในภายหนา้ 

พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีส่วนหนา้บา้นและขา้งบา้นทางทิศตะวนัตก สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็น

พื้นท่ีเรียบ โล่ง ไม่มีการจดัสวน เป็นพื้นท่ีท่ีมีแสงแดดส่องตลอดทั้งวนั  และมีความสะดวกสบายในการ

เขา้ถึงเน่ืองจากอยูติ่ดกบัหอ้งโถง และเฉลียงหนา้บา้น ถา้มองจากภายนอกเป็นมุมมองท่ีเปิดกวา้ง เพราะ
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สามารถเห็นพื้นท่ีเกือบทั้งโครงการ ลกัษณะดินเป็นดินท่ีน ามาถมพื้นท่ีโครงการ ลกัษณะเป็นดินมีการ

ระบายน ้าชา้ ดินไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์นกั 

 พื้นท่ี Zone  Bเป็นพื้นท่ีส่วนหนา้บา้นและขา้งบา้นทางทิศตะวนัออกซ่ึงจะติดกบั Zone A 

สภาพทัว่ไปเป็นพื้นท่ีเรียบ โล่งเช่นกนั ไม่มีการจดัสวน โดนแดดตลอดทั้งวนั มุมมองไม่ค่อยน่ามอง

เท่าใดเพราะเนน้ทางดา้นการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีมากกวา่ 

 พื้นท่ี  Zone C เป็นพื้นท่ีส่วนหลงับา้น จะติดกบั Zone AและB สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีเรียบ 

โล่งไม่มีการจดัสวน การเขา้ถึงพื้นท่ีตอ้งผา่น Zone A ก่อน หรือ Zone B พื้นท่ีค่อนขา้งเงียบ โดนแดด

ตลอดวนัลกัษณะดินเป็นดินท่ีน ามาถมพื้นท่ีโครงการ ลกัษณะเป็นดินมีการระบายน ้ าชา้ ดินไม่ค่อยมี

ความอุดมสมบูรณ์นกั 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ในการจดัท าปัญหาพิเศษโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ ตั้งอยูบ่นพื้นท่ี
หมู่บา้นสินธานีแกรนด์วิลล ์ต าบลรังสิต อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้ ดว้ยค าแนะน า และความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารยพ์ิศาล ตนัสิน อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาให้ค  าแนะน า และติดตามการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ีอย่างใกลชิ้ดตลอดมา นับตั้งแต่
เร่ิมตน้จนกระทัง่ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์  ผูอ้อกแบบรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 
และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้  

 นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอขอบคุณอาจารยพ์ิศาล  ตนัสิน อาจารยสุ์กญัญา ชยัพงษ ์อาจารยว์ีระยทุธ 
นาคทิพย ์อาจารยบุ์ญญาพร บุญศรี และอาจารยทุ์กท่านในสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ท่ีประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู้ให ้คอยใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน า และใหข้อ้คิดท่ีดีต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท า
ปัญหาพิเศษ และอาจารยทุ์กท่านท่ีให้การศึกษา ให้ความรู้แก่ขา้พเจา้มาโดยตลอด ดงันั้นจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ บิดา  มารดา ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ และให้การสนับสนุนดา้น
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี  รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ  ท่ีคอยช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เป็น
ทั้งก าลงัใจท่ีดีต่อกนัเสมอมา คอยเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษาในการท าปัญหา
พิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคจ์นถึงวนัน้ีวนัท่ีขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาคร้ังน้ีและรวมถึงผูท่ี้ไม่ได้
กล่าวมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ 

 ปัจจุบนัในการด าเนินชีวิตในสังคมไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไปมาก เน่ืองจากงานท่ีท านั้นส่งผลต่อ
ให้ชีวิตมีแต่ท่ีพกัอาศยักบัท่ีท างาน ท าให้ไม่มีเวลาท่ีจะพกัผ่อนตามธรรมชาติซ่ึงในปัจจุบนัมีการน า
เทคโนโลยีมาใชใ้นการผ่อนคลายแต่ก็ไม่สามารถทดแทนไดอ้ย่างเต็มท่ีเพราะเทคโนโลยีไม่สามารถ
ทดแทนหรือแทนท่ีธรรมชาติได ้จึงมีความตอ้งการน าธรรมชาติมาเติมเต็มในส่วนท่ีมีความตอ้งการ
ดังนั้ นภายในบริเวณท่ีพักอาศัยจึงได้น าธรรมชาติมาไว้ภายในท่ีอยู่อาศัย โดยการประยุกต์หรือ
เปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัท่ีอยูอ่าศยัและพื้นท่ีท่ีมีภายในบริเวณใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 31/654 หมู่บา้นสินธานี
แกรนดว์ิลล ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี โครงการมีเน้ือท่ีทั้งหมด 533.12 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ี
ใชส้อยในอาคาร 107.31 ตารางเมตรและมีพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 367.21 ตารางเมตรมี ลกัษณะของ
บา้นเป็นสไตล ์Modern Contemporary 
 การจดัภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ เน่ืองจากเจา้ของโครงการมีความตอ้งการพื้นท่ี
พกัผอ่นหลงัจากกลบัจากท่ีท างานและในวนัหยดุ โดยเจา้ของโครงการมีความตอ้งการท่ีจะจดัภูมิทศัน์
ภายในบริเวณบา้นซ่ึงรูปแบบสวนตอ้งเป็นสวนสไตล์โมเดิร์น ส าหรับรูปแบบสวนสไตล์โมเดิร์นมี
ความโดดเด่นและเรียบง่ายไม่ตอ้งดูแลตน้ไมม้ากนกัจึงเหมะกบัชีวิตคนเมืองและองคป์ระกอบหลกัของ
สวนสไตลโ์มเดิร์นยงัมีส่วนช่วยให้มีพื้นท่ีใชส้อยมากข้ึน เพื่อไม่ให้เจา้ของโครงการเกิดความรู้สึกอึด
อดัจึงเพิ่มสวนน ้ ามาสร้างบรรยากาศใหมี้ความสดช่ืน เหมาะแก่การพกัผอ่นและยงัใหอ้ารมณ์ของความ
เป็นบา้นร่วมสมยั 

1.2 วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 2.1ศึกษาหลกัการท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
 2.2 ศึกษาถึงขอ้มูลพื้นฐานดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการเพื่อใชใ้นการออกแบบ 
 2.3ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการเพื่อก าหนดรูปแบบของกิจกรรมให้
เหมาะสมตามลกัษณะของพื้นท่ี 
 2.4น าผลงานดา้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ หมู่บา้นสินธานีแกรนดว์ิลล ์
คลองหา้ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
 

1 



2 

 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตการศึกษาของ โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 
31/654 หมู่บา้นสินธานีแกรนด์วิลล์ อ  าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี โครงการมีเน้ือท่ีทั้งหมด 533.12  
ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยในอาคาร 107.31 ตารางเมตรและมีพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 367.21 
ตารางเมตรพื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

 

 

ภาพที ่1.1พื้นท่ีโครงการโดยรวม 
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ภาพที ่1.2ทิศเหนือ 

 
ภาพที ่1.3ทิศใต ้

 
ภาพที ่1.4ทิศตะวนัตก 

 
ภาพที ่1.5ทิศตะวนัออก 
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     สัญลกัษณ์แสดงมุมมอง 

     สัญลกัษณ์หมายเลขมุมมอง 

ภาพที ่1.6แสดงมุมมอง 
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พื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
ตารางที่ 1.1 แสดงอาณาเขตติดต่อ 

มุมมอง ภาพ อาณาเขตติดต่อ 

มุมมองท่ี 1 

 

ทิศใต ้
พื้นท่ีดา้นน้ีติดกบัถนนดา้นหลงั
โครงการท า ให้ เ กิด เ สียงดัง
รบกวน 

มุมมองท่ี 2 

 

ทิศตะวนัออก 
พื้นท่ีทางดา้นน้ีติดกบัเพื่อนบา้น
ภายในโครงการขาดความเป็น
ส่วนตวั 

มุมมองท่ี 3 

 

ทิศตะวนัตก 
พื้นท่ีดา้นน้ีติดกบัถนนหลกัของ
ห มู่บ้ า นท า ให้ เ กิ ด เ สี ย ง ดั ง
รบกวน 

มุมมองท่ี 4 

 

ทิศเหนือ 
ติดกับถนหน้าโครงการท าให้
เกิดเสียงดงัรบกวน 

 

1.4ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงขอ้มูลและหลกัการในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
 1.4.2 ทราบถึงขอ้มูลพื้นฐานดา้นกายภาพของพื้นท่ีภายในในโครงการ 
 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ เพื่อก าหนดรูปแบบของกิจกรรม
ใหเ้หมาะสม 

 1.4.4 น าเสนอผลงานดา้นการออกแบบบา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ หมู่บา้นสินธานีแกรนดว์ิลล ์
คลองหา้ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
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1.5 วธีิการด าเนินการศึกษา 
 1.5.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มลู หลกัการในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

1.5.1.1 แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ีจดัสวนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1) พื้นท่ีส่วนสาธารณะ เป็นส่วนโชว ์การจดัสวนเป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้บา้น
มองเห็นไดจ้ากภายนอกส่วนน้ีจะเร่ิมตั้งแต่ร้ัวและมีตน้ไมไ้ม่มาก ส่วนสาธารณะน้ีหากมีเน้ือท่ีกวา้ง
พอจะช่วยส่งเสริมใหบ้า้นสวยและมีความสง่างามมากข้ึน 

2) พื้นท่ีส่วนครอบครัว เนน้เป็นตน้ไมท่ี้ใหร่้มเงาหรือซุม้ไมเ้ล้ือยรวมทั้งพรรณ
ไมพุ้ม่หรือไมด้อกตามจุดต่างๆ 

3) พื้นท่ีส่วนบริการซ่ึงบริเวณน้ีจะเป็นส่วนหลงับา้นใชซ้กัผา้ ตากผา้ ลา้งจาน
รวมทั้งปลูกพืชผกัสวนครัว ปลูกไมผ้ลบริเวณน้ีจะต่อเน่ืองจากครัวและโรงรถ หรือส่วนพกัผ่อนของ
ครอบครัว 

4) ศึกษากรณีศึกษาท่ีคลา้ยคลึงกบัโครงการ 

1.5.1.2 แนวคิดและองคป์ระกอบในการออกแบบสวนสไตลโ์มเดิร์นควรออกแบบให้มี
ลกัษณะสวนท่ีเน้นการใชแ้นวเส้นและรูปทรงเรขาคณิตมาช่วยในการออกแบบ โดยใชว้สัดุตกแต่งท่ี
ทนัสมยัเขา้มาประกอบเช่น รูปประติมากรรมต่างๆ แต่ไม่นิยมใชพ้รรณไมป้ริมาณมากๆแต่เลือกใช้
เฉพาะท่ีมีรูปทรงโดดเด่น 

Softscapeพื้นท่ีส่วนสาธารณะและส่วนโชว ์การเลือกใชพ้รรณไมท่ี้เป็นตวัน า
ทิศทางและสายตา และมีรูปทรงท่ีโดดเด่นสวยงามเพราะพื้นท่ีส่วนน้ีอยูท่างหนา้บา้นตอ้งเลือกพรรณไม้
ท่ีน าทิศทางเพื่อไปสู่ตวับา้นดา้นใน 

1) พื้นท่ีส่วนครอบครัว การเลือกพรรณไมท่ี้ให้ร่มเงาและสร้างบรรยากาศแก่
พื้นท่ีพกัผอ่นพรรณไมท่ี้ใชคื้อ ตีนเป็ดน ้า สาละรังกา ตะเบเหลือง กระพี้จัน่ 

2) พื้นท่ีส่วนบริการ เป็นพื้นท่ีท่ีเนน้ใหมี้ความโล่งและสะดวกไม่เนน้พืชพรรณ 

Hardscapeควรเลือกลกัษณะรูปทรงของวสัดุท่ีมาตกแต่งสวนให้มีความแปลกใหม่
และหลากหลาย 
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 1.5.2 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีบริเวณโดยรอบของ
โครงการ 

1.5.2.1 ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
1) ลกัษณะท่ีตั้ง และอาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 
2) การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
3) ลกัษณะพื้นท่ีภายในโครงการ 
4) ลกัษณะภูมิประเทศ 
5) ลกัษณะภูมิอากาศ 
6) ลกัษณะโครงสร้างดินภายในโครงการ 
7) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
8) ระบบทางสญัจร (ภายในโครงการ) 
9) มุมมองและทศันียภาพภายในโครงการ 

1.5.2.2 ขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
1) ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการองผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 
2) สรุปกิจกรรมและความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั 

 1.5.3 สรุปขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 
1.5.3.1 สรุปขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีภายในโครงการและพื้นท่ีขา้งเคียง เพื่อหา

ศกัยภาพของพื้นท่ี 
1.5.3.2 สรุปกิจกรรมและความตอ้งการของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการเพื่อ

ก าหนดกิจกรรมใหส้อดคลอ้งศกัยภาพพื้นท่ี 
 1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 

1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลกัการออกแบบ 
1.5.4.2 ก าหนดเวลาความคิดดา้นต่างๆดงัน้ี 

1) แนวความคิดดา้นการวางผงั และการสัญจรภายในโครงการ 
2) แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณในการออกแบบ 
3) แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
4) แนวความคิดดา้นทศันียภาพ 

1.5.4.3 ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ 
1.5.4.4 ก าหนดแบบแปลน 2 ทางเลือก 
1.5.4.5 ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
1.5.4.6 แสดงแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
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1.5.4.7 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
1.5.4.8แสดงรูปดา้น รูปตดัของโครงสร้างต่างๆ 
1.5.4.9 แสดงทศันียภาพ 
1.5.4.10 ท าการประมาณราคา 

 1.5.5 ขั้นตอนการสรุปและประเมินผล 
1.5.5.1 สรุปการออกแบบ 
1.5.5.2 ขอ้เสนอแนะ 

 1.5.6 จดัท ารูปเล่ม 
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วตัถุประสงคก์ารศึกษา 
 ศึกษาหลกัการท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศันบ์า้นพกัอาศยั 
 ศึกษาถึงขอ้มูลพื้นฐานดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการเพื่อใชใ้นการออกแบบ 
 ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการเพื่อก าหนดรูปแบบของกิจกรรมให้
เหมาะสมตามลกัษณะของพื้นท่ี 
 น าผลงานดา้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ หมู่บา้นสินธานีแกรนด์
วิลล ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

ขั้นตอนการออกแบบ 
 แนวความคิดดา้นการวางผงั และการสัญจรภายในโครงการ 
 แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณในการออกแบบ 
 แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
 แนวความคิดดา้นทศันียภาพ 
 

 

1.6ล าดบัขั้นตอนและการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที ่1.1ล าดบัขั้นตอนและการด าเนินงาน 

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล หลกัในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีบริเวณโดยรอบของโครงการ 

สรุปขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 

ขั้นตอนการสรุปและประเมินผล 

จดัท ารูปเล่ม 



บทที ่2 
ศึกษาข้อมูลและหลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบภูมทิศัน์บ้านพกัอาศัย 

 
 ธรรมชาติกบัมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กนั แมค้วามเจริญกา้วหนา้ของสังคมเมืองจะยงัคงเติบโตข้ึน
แต่มนุษยก์ย็งัคงเรียกร้องหาธรรมชาติตามสญัชาตญาณ ไดแ้ก่ การพยายามน าเอาธรรมชาติ เช่น ไมด้อก 
ไมป้ระดบัต่างๆ เขา้มาตกแต่งในบริเวณท่ีท างาน ร้านคา้และท่ีอยู่อาศยั ให้เป็นไปตามธรรมชาติมาก
ท่ีสุด ดงันั้นการจดัสวนจึงเป็นการดึงเอาธรรมชาติเขา้มาอยูใ่กลต้วั อีกทั้งยงัเป็นส่วนช่วยส่งเสริมใหเ้กิด
ความสวยงามแก่พื้นท่ี สร้างความร่ืนรมยใ์ห้แก่ผูท่ี้พบเห็นและยงัเป็นส่วนช่วยให้เกิดความสวยงาม
ภายในบา้นไดอี้กดว้ย 
 

2.1 ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจดัสวน 
 2.1.1 ความหมายของการออกแบบจดัสวน 

การออกแบบ หมายถึง การวางการสร้างสรรคใ์ห้เกิดส่ิงใหม่ หรือปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม
ให้ดีข้ึนเหมาะสมข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยการสร้างสรรคป์รุงแต่งส่วนประกอบ
ต่างๆให้เกิดความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ใชส้อยและความงามโดยให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
วิธีการ (ขวญัชยั จิตส ารวย,2536) 

สวน หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการปลูก ตกแต่ง จดัพนัธ์ุไมอ้ยา่งเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อ
ความสวยงามและการใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น สวนผลไม ้สวนไมด้อกไมป้ระดบั สวนครัว สวนป่า และ
สวนหยอ่ม เป็นตน้ (เอ้ือมพร วีสมหมาย,2530) 

การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพหรือตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสมสวยงาม ท าให้
สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศน่าอยูแ่ละเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ (จิตติกานตว์ิริยะเพียรดี,2546) 

การจดัสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สุขแก่มวล
มนุษย ์โดยน าหลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะ และประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั น าส่ิงของ
หลายๆส่ิงทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกนั 
เพื่อพฒันาให้เกิดประโยชน์ เกิดทศันียภาพท่ีมีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบ
ใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดดัแปลงให้เขา้กบัความตอ้งการ
ของมนุษย ์(อโนชา การประเสริฐกิจ,2545) 

สรุปไดคื้อการออกแบบจดัสวน หมายถึง การออกแบบเพื่อเป็นส่ือกลางระหว่างมนุษย์
ต่อมนุษย ์และระหว่างมนุษยต่์อธรรมชาติ การออกแบบจดัสวนไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
จะตอ้งระลึกอยู่เสมอว่า ตอ้งออกแบบให้มีความสัมพนัธ์กับสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงรวมถึงสภาพพื้นท่ี 

http://www.riclib.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5
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รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างและตอ้งออกแบบให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูค้นในสังคม
นั้นๆดว้ย 
 2.1.2 ความส าคญัและประโยชน์ของการจดัสวน 

การจดัสวนภายในบริเวณบา้นจะท าให้บริเวณบา้นสะอาด เป็นระเบียบ ลดมลพิษต่างๆ 
โดยเฉพาะสนามหญา้จะสามารถลดมลพิษของเสียง แสง ฝุ่ นละออง เพราะหญา้เป็นตวักรองฝุ่ นละออง
และก็ขบัแสงไดดี้ท่ีสุด นอกจากน้ียงัท าให้พื้นท่ีเป็นสัดส่วน มีมุมสงบส่วนตวัเสริมบา้น อาคารให้ดูดี
ข้ึนมีคุณค่ามากข้ึน ปรุงแต่งสภาพแวดลอ้มต่างๆใหดู้ดีข้ึนมา โดยเราจะสามารถอธิบายถึงประโยชน์ของ
การจดัสวนออกเป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

2.2.2.1ท าใหพ้ื้นท่ีมีขอบเขต ความปลอดภยั มีพืชพรรณท่ีงดงามตลอดจนร่มเงาของพนัธ์ุ
ไมใ้หญ่ 

 
ภาพที ่2.1ท าใหพ้ื้นท่ีมีขอบเขต 
ที่มา :http://www.bloggang.com 

2.1.2.2ลดเสียงรบกวนจากภายนอกจากถนน ท าใหบ้ริเวณภายในเงียบสงบ เช่นการปลูก
ตน้ไมเ้ป็นพุม่หนาซอ้น เพราะตน้ไมส้ามารถกรองเสียงได ้

 
ภาพที ่2.2 ลดเสียงรบกวนจากภายนอกจากถนน ท าใหบ้ริเวณภายในเงียบสงบ 
ที่มา :http://www.bloggang.com 

2.1.2.3ท าให้พื้นท่ีบริเวณสะอาด มีอากาศบริสุทธ์ิ เช่น การท าสนามหญา้ให้เปิดกวา้ง 
สนามหญา้ช่วยในการกรองฝุ่ นละอองการกระจายของเช้ือโรคใหค้วามเยน็และอากาศบริสุทธ์ิทัว่บริเวณ 

http://www.bloggang.com/
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ภาพที ่2.3 ท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณสะอาด มีอากาศบริสุทธ์ิ 
ที่มา :http://www.bloggang.com 

2.1.2.4เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตวั ป้องกนัการมองจากเพื่อนบา้น เช่น ภายในบา้นมี
สระวา่ยน ้าหรือมีมุมสงบส่วนตวั 

 
ภาพที ่2.4 ท าใหพ้ื้นเฉพาะเป็นส่วนตวั (Privacy) 
ที่มา :http://www.bloggang.com 
  2.1.2.5มีสถานท่ีออกก าลงักาย เช่น สนามเดก็เล่น สนามส าหรับเล่นเกม สระวา่ยน ้า 

 
ภาพที ่2.5 มีสถานท่ีออกก าลงักาย 
ที่มา :http://www.bloggang.com 

2.1.2.6มีพื้นท่ีประกอบกิจกรรมงานอดิเรก เช่น พื้นท่ีปลูกผกัสวนครัว หรือสวนผลไม้
ขนาดยอ่มเพื่อการประหยดั การบริโภคพืชผกัท่ีปลอดภยั 
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ภาพที ่2.6พื้นท่ีประกอบกิจกรรมงานอดิเรก 
ที่มา :http://www.bloggang.com 
  2.1.2.7จดัตกแต่งสวนหรือปลูกพืชพรรณบงับางส่วนของพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์พื้นท่ี
สกปรก ท่ีท้ิงขยะ 

 
ภาพที ่2.7 ปลูกพืชพรรณบงับางส่วนของพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์
ที่มา :http://www.bloggang.com 
 

2.2 ศึกษาแนวความคดิการแบ่งพืน้ทีใ่นการออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าววา่ พื้นท่ีส าหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ
ไม่ว่าบา้นพกัอาศยัจะมีขนาดใหญ่หรือเลก็ ซ่ึงส่วนต่างๆน้ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด และต่อเน่ือง
กบัพื้นท่ีภายในตวับา้น ทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม พื้นท่ีจดัสวนภายในบา้นสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี คือ 
 2.2.1ส่วนสาธารณะ (Public Area) เป็นส่วนท่ีอยูด่า้นหนา้บา้นสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากผู ้
มาเยี่ยมเยียน ได้แก่ ทางเขา้ ประตู ทางเทา้ ห้องรับแขก ระเบียง หน้าห้องรับแขกและสนาม ส่วน
สาธารณะควรมีเน้ือท่ีกวา้งพอท่ีจะท าใหต้วับา้นเกิดความสวยงาม แต่ไม่ใหญ่โตเกินไปจนเปลืองเน้ือท่ี
ของส่วนอ่ืนๆภายในบา้น 

ไมใ้ห้ร่มเงา ควรปลูกบริเวณริมถนน ทางเทา้ ระเบียง แนวร้ัว เพื่อช่วยลดการสะทอ้น
แสงของถนนและทางเทา้ ใหค้วามร่มร่ืนต่อท่ีนัง่พกัส าหรับแขกท่ีมาเยีย่มไดดี้ ควรเลือกใชไ้มย้นืตน้ท่ีมี
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ดอกสวยงามมากกว่าไมผ้ล แต่ไม่ควรปลูกจนเต็มพื้นท่ีทั้ งหมด ควรปลูกเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมเท่านั้น 

2.2.1.1สวนประดบัหรือสวนหยอ่มสวยๆท่ีตอ้งการสร้างจุดเด่นภายในบริเวณบา้นหรือ
ท าให้เกิดความกลมกลืนกบัตวัอาคาร ควรอยูใ่กลก้บัระเบียงหรือเฉลียงท่ียื่นออกมาอาจจะเป็นกลุ่มไม้
ประดบัประกอบหิน น ้าตก น ้ าพ ุหรือปลูกไมด้อกไมป้ระดบั ตามแนวทางเดินจากบริเวณหนา้บา้นมายงั
ห้องรับแขก การจดัสวนประดบัส่วนน้ีควรอยู่ใกลส้ายตาเพราะมีโอกาสไดช่ื้นชมมากกว่าท่ีจะไปปลูก
ไวริ้มร้ัวของตวับา้นและควรเลือกไมท่ี้เจริญเติบโตชา้หรือปานกลาง ไม่ควรเลือกไมโ้ตเร็วเกินไปเพราะ
จะท าใหส้วนดูรกไดง่้ายในเวลาไม่นาน 

2.2.1.2 สนามหญา้ ควรอยูบ่ริเวณช่วงกลางของส่วนสาธารณะ มีเน้ือท่ีประมาณคร่ึงหน่ึง
ของพื้นท่ีส่วนสาธารณะ สนามหญา้ควรไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี จะไดส้นามหญา้ท่ีเขียวสดใส ท าให้สวน
ทั้งหมดในสวนสาธารณะดูเด่นข้ึน 
 2.2.2 ส่วนครอบครัว (Family Living Area)สวนส่วนครอบครัวตอ้งสามารถต่อเน่ืองกบัหอ้งพกั
ผ่อนของครอบครัวได้สะดวก สวนส่วนน้ีจะเป็นท่ีพกัผ่อนส าหรับครอบครัวและเป็นท่ีรวมการ
แสดงออกต่างๆท่ีเจา้ของบา้นสนใจ เช่น ท่ีอ่านหนงัสือ มุมส าหรับเด็ก ท่ีนัง่เด็ก ท่ีส าหรับรับประทาน
อาหารวา่ง มุมส าหรับปิกนิกนอกบา้น สระวา่ยน ้าและสถานท่ีออกก าลงักายต่างๆ 

ลกัษณะการจดัสวน 
ไมใ้หร่้มเงาหรือไมเ้ล้ือย ปลูกไมใ้ห้ร่มเงาบริเวณท่ีนัง่พกัผอ่น หรือปลูกไมเ้ล้ือยถา้มีซุม้

หรือศาลา อาจใชไ้มด้อกยนืตน้หรือไมผ้ลเพื่อใหร่้มเงา 
2.2.2.1มุมพกัผ่อนควรต่อเน่ืองกับห้องพกัผ่อนภายในบา้น ส่วนใหญ่จะมีระเบียงยื่น

ออกมามีหลงัคาหรือไมใ้หญ่ให้ร่มเงาก็ได ้ควรมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะ เกา้อ้ี ชนิดต่างๆตาม
ความประสงคข์องเจา้ของบา้น บริเวณรอบๆปลูกไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อความสวยงามแต่ไม่ใหญ่โตเท่า
สวนประดบับริเวณสวนสาธารณะ แต่เนน้หนกัทางดา้นประโยชน์ใชส้อยมากกวา่ 

2.2.2.2งานอดิเรกซ่ึงข้ึนอยูก่บัความประสงคข์องแต่ละครอบครัวและพื้นท่ีท่ีมี เช่น สระ
วา่ยน ้า สนามแบดมินตนั สนามเทนนิส สนามฝึกบาสเกตบอล หรือมุมส าหรับปลูกตน้ไม ้บริเวณเหล่าน้ี
อาจต่อเน่ืองกบัมุมพกัผอ่นกไ็ด ้

2.2.2.3มุมส าหรับเดก็ควรอยูห่่างจากบริเวณพกัผอ่นพอสมควร แต่สามารถมองเห็นได ้มี
บ่อทราย ชิงชา้ กระดานล่ืน บา้นตุก๊ตาและอ่ืนๆซ่ึงแลว้แต่วยัของเด็กในบา้นนั้นๆ ควรมีไมใ้หญ่ท่ีใหร่้ม
เงา มีไมพุ้่มกั้นบางส่วน ท่ีนัง่พกัส าหรับเด็ก ตน้ไมค้วรเลือกชนิดท่ีก่ิงไม่เปราะหักง่ายและไม่มีพิษต่อ
เดก็ 
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 2.2.3ส่วนตวั (Private Living Area)เป็นบริเวณต่อเน่ืองกบัหอ้งนอนโดยตรง ซ่ึงตอ้งการความ
เป็นส่วนตวัมากกวา่บริเวณอ่ืนๆ ใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับเป็นท่ีนัง่เพื่อรับลม แดด อ่านหนงัสือ หรือคุยกนั
โดยไม่ถูกรบกวนจากบุคคลอ่ืนๆภายในบา้น 

ลกัษณะการจดัสวน 
2.2.3.1ฉากหรือผนงัท่ีท าให้เกิดความเป็นส่วนตวั อาจเป็นตน้ไมท่ี้ตดัแต่งให้ไดรู้ปทรง

และขนาดตามตอ้งการ หรือผนังท่ีท าดว้ยวสัดุอ่ืนแต่ควรให้ลมผ่านไดส้ะดวก ฉากเหล่าน้ีใช้ปิดกั้น
สายตาจากบุคคลภายนอกหอ้ง และกั้นไม่ใหเ้ขา้มาในบริเวณน้ีได ้นอกจากจะผา่นมาทางหอ้งนอน 

2.2.3.2สวนประดบัหรือสวนหย่อมขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในขณะท่ีนั่ง
พกัผอ่นได ้ควรมีร่มเงาบา้งแต่ไม่ควรทึบเพราะอยูใ่กลห้อ้งนอน 

2.2.3.3ท่ีนั่งเล่น วสัดุปูพื้นควรเลือกใช้ชนิดท่ีทนทานแข็งแรง มีเก้าอ้ีส าหรับนั่งเล่น 
พกัผอ่น 
 2.2.4 ส่วนบริการ (Service Area)เป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองกบัหอ้งครัว โรงรถ หรือส่วนพกัผอ่นของ
ครอบครัวเพื่อบริการในดา้นความสะดวกต่างๆ บริเวณเหล่าน้ีใชส้ าหรับการซักผา้ ลา้นจาน ตากผา้ 
สวนครัว สวนผลไม ้ฯลฯ ส่วนใหญ่แลว้จะใชเ้พื่อบริการเท่านั้นจึงไม่เน้นเร่ืองความสวยงามเท่ากบั
ความสะดวกในการใชส้อย 

ลกัษณะการจดัสวน 
2.2.4.1ไมผ้ลปลูกริมร้ัวไดต้ามขนาดของพื้นท่ีท่ีแบ่งใหเ้ป็นส่วนบริการ 
2.2.4.2ส่วนครอบครัวปลูกบริเวณท่ีไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี 
2.2.4.3 ซกัลา้ง ตากผา้ พื้นควรเป็นวสัดุท่ีแขง็แรง เช่น ซีเมนตแ์ละไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี 
2.2.4.4 ห้องเก็บของหรือเคร่ืองต่างๆ เช่น รถจกัรยาน เคร่ืองมือท าสวน เฟอร์นิเจอร์ใน

สวน อุปกรณ์ในการซ่อมรถ บางคร้ังอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถกไ็ด ้
2.2.4.5 ฉากหรือผนงัเป็นไมพุ้ม่หรือวสัดุถาวรเพื่อกั้นไม่ใหแ้ขกท่ีมาเยีย่มมองเห็นส่วนน้ี

ได ้บริเวณอ่ืนๆควรสูงระดบัสายตาทัว่ไป 

สรุป การแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนในบา้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใชพ้ื้นท่ีท่ีมี
อยูอ่ยา่งจ ากดัตอ้งมีการวางแผน การใช ้และการออกแบบอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์
การใชส้อยและความตอ้งการของเจา้ของโครงการ จากการศึกษาแนวความคิดของการแบ่งพื้นท่ีส่วน
ต่างๆภายในบา้นพกัอาศยั สรุปไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนสาธารณะ เป็นส่วนท่ีอยู่บริเวณหน้าบ้าน มักจะต่อเน่ืองจากเทอเรส สามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นส่วนท่ีใชรั้บแขกและเป็นส่วนโชว ์เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศใหก้บัผูท่ี้มา
เยีย่มเยยีน 

ส่วนตวัหรือส่วนพกัผ่อน เป็นบริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับพกัผ่อนส่วนตวัหรือท ากิจกรรม
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท อาจจดัเป็นท่ีนั่งเล่น ท่ีอ่านหนังสือ การออกแบบ
จดัสร้างจึงตอ้งใหเ้กิดความยดืหยุน่ใหค้วามเป็นอิสระในการใชส้อยมากท่ีสุด 

ส่วนบริการ เป็นส่วนของพื้นท่ีท่ีใหค้วามสะดวกต่อการบริการ การปฏิบติังานต่างๆของ
สมาชิกในครอบครัว เป็นส่วนท่ีใชเ้ก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ พื้นท่ีส่วนน้ีจะไม่เนน้ความสวยงาม
ในการตกแต่ง แต่จะเน้นถึงความคล่องตวั ความสะดวก และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ดงันั้น
ส่วนบริการจึงเหมาะท่ีจะอยู่บริเวณดา้นหลงับา้นและมีขอบเขตแยกจากส่วนอ่ืนๆอย่างชดัเจน อาจมี
แนวไมพุ้ม่ปิดบงัส่วนท่ีไม่น่าดู 

 

2.3 แนวคิดและองค์ประกอบในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยรูปแบบสวนโมเดิร์น
(Modern Style) 
 2.3.1 แนวคิดโดยรวมของรูปแบบสวนโมเดิร์น 

ประวติัของสวนโมเดิร์นหรือสวนในจินตนาการ เกิดข้ึนมากกว่าร้อยปีแลว้ ตั้งแต่ช่วง
กลาง-ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และผูท่ี้ให้ก าเนิดค าน้ีคือ Frederic Law Olmsted สถาปนิกและภูมิ
สถาปนิกชาวอเมริกนั ค  าว่าสวนแบบโมเดิร์นเป็นโมเดิร์นในเร่ืองของความคิดก่อนยงัไม่ใช่ในส่วน
รูปลกัษณ์ เน่ืองด้วยเร่ืองของสวนในสมยันั้นเป็นเร่ืองของคนเฉพาะ 2 กลุ่ม คือเพื่อประดับบารมี
พระมหากษตัริย ์เจา้ขนุมูลนายและเพื่อรับใชพ้ิธีกรรมทางศาสนายงัไม่ไดใ้ชส้ าหรับคนธรรมดา จนไดมี้
การจดัสร้างสวนสาธารณะนั้นคือ Central Park กลางมหานครนิวยอร์ก 

รูปแบบของ Central Park คือสวนสาธารณะท่ีมีการวางทางเดินเพื่อความสะดวก มี
สนามและเนินหญา้เพื่อการพกัผอ่น มีมา้นัง่ มีตวับา้นโดยทั้งหมดอยูใ่นรูปแบบสวนท่ีเลียนแบบมาจาก
ธรรมชาติ เพื่อใหต้อบสนองการใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม อนัเป็นเร่ืองของ Form Fallow Function โดย
แทแ้ละหลงัจากนั้นค าว่า Garden จึงมีข้ึนในทุกบา้นท่ีตอ้งการใกลชิ้ดธรรมชาติเพราะเหตุน้ีเองท่ีส่งผล
ให้ภาพสวนไดแ้ตกขนาดอีกมากมายตามความคิด ตามความตอ้งการ ตามมุมมอง ตามรสนิยม เพื่อ
ตอบสนองทั้งเร่ืองการใชง้านและเพื่อการออกแบบในหน่ึงรูปแบบสวนท่ีเกิดข้ึนจากเหตุน้ีคือ Modern 
Garden ท่ีไม่ใช่โมเดิร์นแค่ความคิดแต่เป็นโมเดิร์นในรูปลกัษณ์ดว้ย 
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ลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงถึง Modern Garden คือ แตกต่าง เฉียบคม กลา้ขดัแยง้ เรียบง่าย สี

แรง แทคเจอร์ เส้นสาย สัญลกัษณ์ เร่ืองราว ส่ิงขา้งตน้นั้นคลา้ยๆจะเป็นขอ้บงัคบัท่ีตอ้งมีอยูใ่น Modern 
Garden แต่ไม่ใช่ว่าจะตอ้งมีส่ิงท่ีกล่าวขา้งตน้อยู่ในสวนเดียวกนั บางสวนอาจจะมีแค่ 2 หรือ 3 ซ่ึง
รูปแบบสวนท่ีออกมายอ่มตอ้งส่ือไปถึงแนวคิด หลกัของสวน จึงไดเ้ห็น Modern Garden ท่ีไวท้ั้งใชแ้ละ
ทั้งโชวใ์นสวนเดียวกนั 

ลกัษณะของ ModernGarden ท่ีมีมาเช่นเดียวกบัรูปแบบอ่ืนๆนั้นคือมาจากภาพจริงใน
ธรรมชาติ ทั้งธรรมชาติท่ีเป็นป่าเขา หรือแบบเมืองเพียงแต่ผูอ้อกแบบเป็นผูน้ ารูปฟอร์มของธรรมชาติ
นั้นมาลดทอน มาตดัมาเกา เพื่อให้เหลือเพียงเส้นสายหรือสีสันท่ีแสดงถึงท่ีมาซ่ึงบางคร้ัง ถา้ไม่อธิบาย
อาจจะดูกันไม่ออก ผูท่ี้จะท าสวนแบบน้ีต้องมีความช านาญในเร่ืององค์ประกอบและโดยเฉพาะ 
Hardscape เพื่อแบ่งสดัส่วนของเสน้สายและสีสนัใหอ้อกมาไดอ้ยา่งน่าสนใจ และในขณะเดียวกนัก็ตอ้ง
ตอบสนอง Function ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ขอ้ดีของ Modern Garden ส่วนใหญ่จะเรียบง่ายเนน้งานส่วน Hardscapeเป็นหลกัตน้ไม้
ใชไ้ม่มาก ดงันั้นจึงท าใหดู้แลรักษาง่ายและเหมาะกบัสวนในพื้นท่ีแคบเพราะในการใชต้น้ไมน้อ้ยชนิด 
เนน้ไปทางโครงสร้างท าใหพ้ื้นท่ีแคบๆกวา้งเพียงพอกบัรายละเอียดของสวนทั้งสวน อีกทั้งยงัเป็นสวน
ท่ีเปล่ียนแปลงไดง่้ายดว้ยองคป์ระกอบหลายอยา่งจะอยูใ่นลกัษณะลอยตวั 

ขอ้เสียของ Modern Garden นอกจากความเรียบง่ายแลว้ยงัมีรูปทรงท่ีหวือหวาและแรง
รวมอยูด่ว้ย ตามความคิดและจินตนาการของผูอ้อกแบบ จากความหวือหวามากๆพอเวลาผา่นไปความ
นิยมสนใจของสังคมจะเปล่ียนไป สวนนั้นอาจจะไม่คงสภาพความหวือหวาอีกต่อไป แต่อาจจะดูแลว้
ไม่น่ามอง ดงันั้น Modern Garden ท่ีดูเรียบง่ายเนน้ Function จะไดอ้ยูน่านกวา่ 
 2.3.2องคป์ระกอบในการออกแบบสวนรูปแบบโมเดิร์น 

สวนModern เป็นสวนสมัยใหม่ท่ีเกิดจากการน าแนวคิดของ โมเดิร์นอาร์ต มา
ประยุกตใ์ช ้โดยการตดัทอนรายละเอียดให้เหลือน้อยท่ีสุดใชส่ื้อสัญลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรมไม่ใช่การ
จ าลองป่าธรรมชาติ รวมถึงการใชว้สัดุสมยัใหม่มาประดบัตกแต่งเป็น Hardscapeในสวน ดงันั้น Soft 
Scapeท่ีใชป้ระดบัสวนแบบน้ีจึงควรมีรูปทรงโดดเด่นหรือรูปร่างแตกต่างจากตน้ไมท่ี้พบเห็นทัว่ไป มี
ลีลาของก่ิงกา้นสวยงาม สามารถท าหนา้ท่ีแทนประติมากรรมหรือจุดเด่นในสวนได ้เช่น ลีลาวดี จนัผา 
เขม็กดุัน่ น ้ าเตา้ตน้ และไมใ้นตระกลูปาลม์ 

2.3.2.1 องคป์ระกอบภูมิทศัน์ดาดแขง็รูปแบบสวนโมเดิร์น(Hardscape) 
1)ทางเดินในสวนเป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ยไปกว่าส่วน

อ่ืนๆ เพราะนอกจากจะเอาไวเ้ดินแลว้ยงัเป็นตวัเช่ือมต่อพื้นท่ีใชง้านส่วนต่างๆเขา้ดว้ยกนั ทางเดินท่ีดีจึง
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ตอ้งมีความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน เดินสบาย และตอ้งมีความสวยงามดว้ยเพื่อเสริมภาพสวนโดยรวมดูน่า
เขา้ไปใชง้านมากข้ึน ส าหรับขอ้คิดหรือแนวทางเบ้ืองตน้ในการวางทางเดินมีหลกัง่ายๆ ดงัน้ี 

(1)แนวทางเดิน การวางแนวทางเดินแบบตรงๆเหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีตอ้งการ
เปิดโล่ง หรือไม่ตอ้งการความเป็นส่วนตวัมากนกั เขา้กนัไดดี้กบัสวนแบบเป็นทางการหรือสวนสไตล์
โมเดิร์น 

 
ภาพที ่2.8แนวทางเดิน 
ที่มา :http://www.bloggang.com 

(2) ก าหนดระยะทางเดิน การปูแผน่ทางเดินในสวนควรมีระยะห่างสัมพนัธ์
กบัการกา้วเดินโดยปกติอยูท่ี่ 55-60 เซนติเมตร วดัจากจุดก่ึงกลางของแผน่ทางเดินแต่ละแผน่ การปูแผน่
ทางเดินควรทดสอบดว้ยการเดินอีกคร้ังและขยบัใหไ้ดร้ะยะท่ีสบายท่ีสุด ส าหรับความกวา้งของทางเดิน 
หากเป็นทางเดินเรียงเด่ียว ควรกวา้ง 50-60 เซนติเมตร สองคนกวา้ง 80-100 เซนติเมตร แต่ถา้เป็นถนน
เขา้บา้น (มีรถเขา้ออก) ควรกวา้ง 2.50-3 เมตร 

 
ภาพที ่2.9ก าหนดระยะทางเดิน 
ที่มา :http://www.bloggang.com 

(3) การเลือกวสัดุ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีควรค านึงถึงเป็นอนัดบัแรกคือวสัดุท่ีใชท้  า
ทางเดินในสวนตอ้งมีความปลอดภยัในการใชง้าน ผวิสมัผสัหยาบ ท าความสะอาดง่าย หากเป็นพื้นท่ีใน
ร่มไม่ควรใชอิ้ฐมอญ เพราะจะท าใหเ้กิดตะไคร่จบัไดง่้าย ปัจจุบนัมีวสัดุใหเ้ลือกใชห้ลากหลาย เช่น ศิลา     
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แลง แผ่นหินธรรมชาติ ไมห้มอนรถไฟ ทรายลา้ง กรวดลา้ง แผน่ทางเดินส าเร็จรูป หินทราย คอนกรีต 
เป็นตน้ 

 
ภาพที ่2.10การเลือกวสัดุ 
ที่มา :http://www.bloggang.com 

(4)เปล่ียนระดบัเปล่ียนอารมณ์ การเปล่ียนระดบัเลก็ๆในสวนนกจากจะช่วย
กั้นพื้นท่ีใหเ้ป็นสัดส่วนแลว้ ยงัลดทอนพื้นท่ียาวใหดู้สั้นลง โดยใชซุ้ม้ประตู แนวตน้ไม ้หรือร้ัวกั้นเป็น
ช่องน าทางเขา้ไปและเป็นตวัก าหนดขอบเขตพื้นท่ีไดด้ว้ย ขณะท่ีการท าทางเดินเป็นทางลาดจะให้
ความรู้สึกล่ืนไหลและสร้างความต่อเน่ืองในการใชง้านไดดี้ 

 
ภาพที ่2.11 เปล่ียนระดบัเปล่ียนอารมณ์ 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

2)ร้ัวสวน คือร้ัวหรือก าแพงลอ้มรอบพื้นท่ีเพื่อแยกพื้นท่ีท่ีหน่ึงออกจากพื้นท่ี
อ่ืนๆ ลกัษณะของร้ัวบา้นสไตลโ์มเดิร์นส่วนใหญ่แลว้จะเน้นท่ีความเรียบง่าย รูปทรงเรขาคณิต และ
รูปทรงแปลกตา อีกทั้งยงัสามารถออกแบบร้ัวใหมี้ความผสมผสานระหว่างความสวยงาม เรียบง่าย และ
มีประโยชน์ใชส้อยไดอี้กดว้ย ร้ัวสไตลโ์มเดิร์นสามารถใชว้สัดุหลายหลายในการท า เช่น อิฐบลอ็ก ไม ้
หิน เหล็ก อลูมิเนียม ปูน การเลือกแบบของร้ัวนั้นข้ึนอยู่กบัแบบของบา้นและรูปทรงของบริเวณสวน 
สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 
 
 



20 
 

 
 
(1) ร้ัวอิฐบล็อก ดูเป็นของธรรมดาก็ใชท้  าร้ัวแบบทนัสมยั ไดด้ว้ยการใชอิ้ฐ

บล็อก ท่ีใชท้  าช่องลมซ่ึงปกตินิยมวางตามแนวนอน น ามาจบัวางแนวตั้งสลบัช่องเวน้ช่อง ท าให้เกิด
ช่องวา่งท่ีดูมีมิติแปลกตา ช่วยบงัสายตาและถ่ายเทอากาศไดดี้ไปพร้อมๆกนั 

 
ภาพที ่2.12ร้ัวอิฐบลอ็ก 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

(2)ร้ัวไม ้ร้ัวไมมี้ขอ้ดีคือท าใหดู้โปร่ง ลมสามารถพดัผา่นได ้ขอ้เสียก็คือตอ้ง
หมัน่ดูแลรักษาเน้ือไม ้หมัน่ทาสีหรือยอ้มสีจึงจะสวยงาม เพราะร้ัวตอ้งอยู่กลางแดด ตากฝน อากาศ
เปล่ียนตลอดเวลา ไมอ้าจบิดงอและผุพงั ราคาค่อนขา้งสูงพอสมควร จุดเด่นของการใช้ร้ัวไมคื้อ มี
ความรู้สึกผอ่นคลาย 

 
ภาพที ่2.13ร้ัวไม ้
ที่มา :http://www.decorreport.com 
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(3)ร้ัวหิน ฝังหินธรรมชาติรูปทรงอิสระบนก าแพงสีขาวสไตลโ์มเดิร์นจะท า

ให้บา้นมีความโดดเด่น สวยงามมากข้ึน เพิ่มความสวยงามดว้ยแปลงดอกไม ้ท าให้มองดูแลว้สดช่ืน 
สบายตา 

 
ภาพที ่2.14ร้ัวหิน 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

(4) ร้ัวเหล็ก น าเหล็กกล่องมาพ่นสีสีด า มากั้นและแสดงขอบเขตพื้นท่ีบา้น 
เหมาะส าหรับบา้นท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัอยา่งอ่ืนแน่นหนา ท าให้สะทอ้นถึงความเป็นมิตรกบั
ชุมชน และความเปิดเผยไดดี้ 

 
ภาพที ่2.15ร้ัวเหลก็ 
ที่มา :http://www.decorreport.com 
   (5) ร้ัวอลูมิเนียม ส าหรับบา้นท่ีตอ้งการปิดกั้นทางกายภาพแต่ไม่ตอ้งการความ
ทึบ อาจจะใชแ้ผงอลูมิเนียมเคลือบสีแบบเจาะรูจนสามารถมองทะลุไดบ้า้ง มายึดกบัโครงโลหะจะช่วย
ให้พื้นท่ีบริเวณนั้ นโปร่ง สบายตา และปลอดภัย ดูดีกว่าการต่อเติมความสูงของร้ัวด้วยอิฐบล็อก
คอนกรีต 
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ภาพที ่2.16ร้ัวอลูมิเนียม 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

(6)ร้ัวปูน จะเป็นก าแพงทึบแต่ไม่ตนั ส าหรับคนท่ีอาศยับา้นตึกแถวหรือมี
ผนงับา้นติดกบัเพื่อนบา้น ถึงจะเป็นก าแพงปูนเรียบๆแต่ก็สามารถสวยไดแ้บบมีเอกลกัษณ์ดว้ยการทาสี 
จากนั้นหางานศิลปะ หรือกรอบรูปเปล่ามาติด กช่็วยลดความทึบของผนงัได ้

 
ภาพที ่2.17ร้ัวคอนกรีต 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

3)เฉลียงหรือระเบียง คือพื้นท่ีเช่ือมต่อระหว่างภายในกบัภายนอกบา้น อาจมี
หลงัคาคลุมหรือไม่มีกไ็ดข้ึ้นอยูก่บัขนาดพื้นท่ี ต  าแหน่ง และประโยชน์ใชส้อย ตอ้งจดัใหมี้อากาศถ่ายเท
เขา้สู่พื้นท่ีอยา่งสม ่าเสมอ ควรประดบัตกแต่งพื้นท่ีบริเวณน้ีดว้ยพรรณไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย 

(1)ระเบียงนอกบา้น ใหค้วามรู้สึกต่อเน่ืองกบัการตกแต่งภายในบา้น เช่นการ
ใชไ้มเ้ป็นวสัดุปูพื้น การออกแบบแนวก าแพงสีขาวเช่ือมต่อกบัผนงัในบา้น รวมถึงการใชเ้ฟอร์นิเจอร์ท่ี
ดูกลมกลืนกนั ไม่วา่จะนัง่เล่นในหอ้งหรือริมระเบียง กรู้็สึกเหมือนอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั 
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ภาพที ่2.18ระเบียงนอกบา้น 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

(2)ระเบียงริมสระน ้ า เหมาะจะใชเ้ป็นพื้นท่ีท ากิจกรรมต่างๆไดม้ากมาย ไม่
วา่จะอ่านหนงัสือ ท่ีนัง่พกัสายตา หรือเป็นท่ีรวมตวัพดูคุยกนัภายในครอบครัว 

 
ภาพที ่2.19ระเบียงริมสระน ้า 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

4)น ้ าตกสวนโมเดิร์น ควรเป็นน ้ าตกประดิษฐ์ท่ีดูเรียบ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก าแพง
น ้ าตกติดผนัง อาจก่อก าแพงข้ึนมาอย่างง่ายๆ กรุผนังด้วยวสัดุสมยัใหม่ เช่น แผ่นเหล็กสแตนเลส 
กระจก อะคริลิคใส หรือแมแ้ต่การก่อซีเมนต์เปลือยขดัมนัก็สามารถเขา้กนัไดดี้ ช่องน ้ าลน้ออกมาก็
สามารถออกแบบให้มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป ซ่ึงทั้ งหมดน้ีเจ้าของบ้านควรเลือกใช้วสัดุและ
องคป์ระกอบสวนใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบและบรรยากาศโดยรวมของตวับา้นดว้ย 

 
ภาพที ่2.20น ้าตกแบบประดิษฐ ์
ที่มา :http://www.decorreport.com 
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5) น ้ าพุ ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงในการประดบัสวน น ้ าพุท่ีให้

ทั้งความสวยงามและเป็นประโยชนม์กัจะเป็นน ้าพใุนสระใหญ่ เพราะน ้าพจุะช่วยเติมออกซิเจนใหน้ ้ าใน
สระ ส่วนน ้าพขุนาดเลก็เป็นองคป์ระกอบเพื่อความสวยงาม น ้าพมีุ 2 ประเภทคือ 

(1) น ้ าพุธรรมชาติ เกิดจากแรงดนัของน ้ าท่ีอยู่ใตดิ้นพุ่งผ่านรอยแยกพื้นดิน
ข้ึนมากลายเป็นน ้าพ ุ

(2) น ้ าพุประดิษฐ์ เกิดข้ึนจากมนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง น ้ าพุประดิษฐ์มีหลายแบบ
ไดแ้ก่ 

น ้ าพุแบบติดผนัง ประกอบดว้ยประติมากรรมแบบต่างๆ ซ่ึงมีรูปแบบ
หลากหลายใหเ้ลือกมากมาย 

 
ภาพที ่2.21น ้าพแุบบติดผนงั 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

น ้ าพุแบบลอยตวั คือ สามารถมองเห็นไดร้อบดา้น มีอ่างน ้ ารองรับ ซ่ึง
จะเป็นลกัษณะของน ้าพแุบบยโุรป 

 
ภาพที ่2.22น ้าพแุบบลอยตวั 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

6)สะพาน ในสวนใชเ้ป็นทางเดินขา้มสระน ้ า บ่อน ้ า ล  าธาร หรือเช่ือมส่วนของ
สวนท่ีมีน ้ าเป็นตวัขีดกั้น 

 
 



25 
 

 

 
ภาพที ่2.23สะพานในสวน 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

7)บนัไดสวน ท่ีใชเ้ป็นทางเช่ือมระหวา่งพื้นท่ีสวนต่างระดบั หรือจากลานพกัลง
สู่สวน หรือจากสวนท่ีเป็นเนินสูงเขา้บา้นชั้นล่างหรือบนัไดข้ึนบา้นชายเนิน ลกัษณะของบนัไดสวนท่ีดี
ตอ้งเดินไดส้ะดวกและมีความปลอดภยั 

 
ภาพที ่2.24บนัไดสวน 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

(1) สะพานผสมบนัได ท าทางเดินเป็นแท่นปูนปิดผิวแผ่นหินทราย โดย
ค่อยๆเพิ่มระดบัจากสนามหญา้ข้ึนไปจนถึงตวับา้นท่ีอยูสู่งกว่า ให้ความรู้สึกเหมือนบนัไดผสมสะพาน 
เป็นการสร้างความต่อเน่ืองของทางเดิน ตอ้งท าในพื้นท่ีกวา้ง มองเห็นชดั หรือบริเวณท่ีมีการสัญจรโดย
ใชค้วามเร็วต ่า เพราะระดบัท่ีแตกต่างกนัอาจท าใหเ้กิดการสะดุดได ้

 
ภาพที่ 2.25สะพานผสมบนัได 
ที่มา :http://www.decorreport.com 
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(2) ชั้ นระดับ สลับสเต็ป สร้างความต่อเน่ืองของทางเดินไปยังพื้นไม้

ยกระดบัดว้ยการท าทางเดินผา่นน ้าท่ีเพิ่มสเตป็ทุกระยะกา้วใหดู้ต่อเน่ืองกนัไป โดยคุมภาพรวมของสวน
ดว้ยการใชว้สัดุประเภทเดียวกนั แต่ตอ้งระวงัเร่ืองไมก้บัความช้ืน ควรขยนัเคลือบสีบ่อยคร้ัง ทางเดิน
อาจผกุ่อนพื้นไม ้

8) ศาลาเป็นองคป์ระกอบของสวนบา้น โดยเฉพาะสวนท่ีมีบริเวณกวา้งขวาง
และมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพื่อเพิ่มความร่มเยน็ใหก้บัผูน้ัง่เล่นไดเ้ป็นอยา่งดี ศาลาท่ีน ามาออกแบบหรือ
ใชเ้ป็นองคป์ระกอบภายในสวนโมเดิร์นนั้น ตอ้งมีความกลมกลืนกบัสวนและตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสม
กบัพื้นท่ีไม่เลก็หรือใหญ่เกินไป 

 
ภาพที ่2.26ศาลา 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

9) ไฟหรือแสงในสวน การติดตั้งไฟในสวนนั้นเป็นการยืดเวลาการใชส้วนให้
ยาวนานออกไปอีก คือสามารถใชส้วนในตอนกลางคืนได ้เพื่อความสวยงามของตน้ไมใ้นสวนดว้ย 
โดยเฉพาะการส่องไฟข้ึนจากโคนตน้ไมเ้พื่อเนน้รูปทรงของก่ิงกา้นสาขาหรือการส่องไฟจากดา้นขา้งท า
ให้เกิดมิติใหม่ของสีสันและรูปทรงของสวน การจดัไฟในสวนนั้นจะตอ้งจดัแสงอย่างตรงไปตรงมา
เนน้ส่ิงท่ีตอ้งการจะเนน้ไฟท่ีติดในสวนส่วนมากนิยมติดตามบริเวณกลุ่มหิน สวนหยอ่ม น ้ าตก สระน ้ า
และบริเวณเกา้อ้ีในสวน 

 
ภาพที ่2.27แสงในสวน 
ที่มา :http://www.decorreport.com 
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10)ประติมากรรมในสวน คืองานศิลปะท่ีตั้งไวต้ามมุมต่างๆเพื่อประดบัสวน 

อาจตั้งไวช้ิ้นเดียวเพื่อความสง่างามหรือวางหลายช้ินเพื่อสร้างความน่าสนใจใหก้บัมุมนั้นๆ จุดประสงค์
หลกัของการใชป้ระติมากรรมในการตกแต่งสวนนั้นกเ็พื่อความสวยงาม และอาจใหเ้ป็นสัญลกัษณ์ท่ีส่ือ
แนวคิดของสวน ประติมากรรมบางช้ินอาจไม่ใช่งานประติมากรรมแท้ๆ  แต่อาจะประยุกต์ส าหรับ
ประโยชน์อ่ืนๆในสวนให้ประโยชน์หลายต่อหลายต่อ เช่น โอ่ง ไห และตุ่ม ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นภาชนะ
ใส่น ้าและยงัช่วยเพิ่มความสวยงามไดอี้กดว้ย 

 
ภาพที ่2.28ประติมากรรมในสวน 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

2.3.2.2 องคป์ระกอบภูมิทศัน์ดาดอ่อนของสวนโมเดิร์น(Soft Scape) 
สวนโมเดิร์นModern Garden เป็นสวนท่ีเน้นการใชแ้นวเส้นและรูปทรง

เรขาคณิตท่ีเรียบง่ายในการออกแบบ โดยใช้ว ัสดุตกแต่งท่ีดูทันสมัยเข้ามาประกอบ เช่น รูป
ประติมากรรมต่างๆ การออกแบบอาจส่ือความหมายถึงบางส่ิง ไม่นิยมใชพ้รรณไมป้ริมาณมากๆแต่
เลือกใชเ้ฉพาะตน้ท่ีมีรูปทรงโดดเด่น 

 
ภาพที ่2.29 สวนโมเดิร์น 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

1) ทศันียภาพของสวนแบบโมเดิร์น เน้นรูปทรงของกระบะปลูกพืชพรรณท่ีมี
ลกัษณะแปลกตา เสริมน ้ าพุในสวนเพื่อสร้างบรรยากาศใหส้ดช่ืน มีความเคล่ือนไหวและสวยงาม สวน
ประดิษฐ ์เนน้เอกลกัษณ์ไทย ดว้ยไมด้ดั 
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ภาพที ่2.30 ตวัอยา่งการจดัสวน 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

ภาพตวัอยา่งเป็นการจดัสวนในพื้นท่ีหนา้บา้นขนานกบัท่ีจอดรถ ขนาด 2.4 x 
2 เมตร ติดกบัลานทางเดินเขา้บา้น ดา้นหนา้ติดกบัร้ัวและถนน ไดรั้บแสงแดดจดัตลอดวนั 

2)ทศันียภาพของสวนโมเดิร์น ใชรู้ปแบบของเส้นซิกแซ็กสร้างการเคล่ือนไหว 
และเนน้พืชพรรณไมต้ระกูลเฟินหลายๆชนิด อีกทั้งน ้ าพุหินแกรนิตทรงกลมเพิ่มความเคล่ือนไหวของ
สวน 

 
ภาพที ่2.31ตวัอยา่งการจดัสวน 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

ภาพตวัอยา่งเป็นการจดัสวนในพื้นท่ีหนา้บา้นขนานกบัท่ีจอดรถ ขนาด 1 x 5 
เมตร สภาพแสงแดดร าไร จดัโดยใชรู้ปแบบของเส้นขอบกระบะปลูกแบบซิกแซ็ก และลดหลัน่ระดบั
การปลูกท าใหดู้เป็นภาพเคล่ือนไหว 

3) ทศันียภาพของสวนโมเดิร์นจดัแปลงพืชพรรณเส้นขอบชดัเจนพร้อมมีท่ีนัง่
พกัผอ่นไดด้ว้ย 
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2.4 กรณศึีกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัของ Concept คือ โมเดิร์นสไตล ์แลว้
ท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทศัน์ รูปแบบของงานภูมิทศัน์รวมถึงองค์ประกอบต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวความคิดในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ซ่ึงโครงการท่ีน ามาเป็น
ตวัอยา่งในการศึกษาไดแ้ก่ 
 2.4.1ช่ือโครงการ :        ออกแบบจดัสวนบา้นคุณพสุพงษ ์ลีนุตพงษ ์
         ท่ีตั้งโครงการ :        กรุงเทพมหานคร 

2.4.1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
เน่ืองจากไม่ค่อยมีเวลาดูแลรักษา การออกแบบจึงเนน้ออกแบบเป็นสวนกรวดท่ี

ไม่ตอ้งดูแลรักษามากเพราะเป็นคนชอบดูแต่ไม่ชอบรักษาเม่ือท างานเสร็จพอกลบัมาบา้นกอ็ยากใหส้วน
ดูสะอาดตาไม่ใช่สวนรก ชอบความโล่ง เขียว มองเห็นรอยต่อระหว่างหญา้กบัตน้ไม ้อีกอย่างคือบา้น
สไตลโ์มเดิร์นท าใหรู้ปแบบของสวนท่ีเหมาะสมกบัตวับา้นและพื้นท่ีน้ีคือสวนสไตลโ์มเดิร์นทรอปิคอล
ท่ีดูร่มร่ืน มีการแบ่งพื้นท่ีการใชง้านอยา่งชดัเจนตั้งแต่มุมมองแรกท่ีพบเห็นเม่ือผา่นเขา้ประตูมา 

ส่วนท่ี 1 ส่วนโชว ์เป็นบริเวณท่ีอยู่ดา้นหน้าบา้น เป็นมุมมองส่วนแรกเม่ือเขา้
ประตูร้ัวมากจ็ะพบกบักระบะปลูกตน้ไมใ้นบ่อน ้ ามีปาลม์ฟ็อกเทลท่ีระดบัต ่าเป็นจุดเด่นในระดบัสายตา 
ท าขอบบ่อใหก้วา้งกวา่ปกติ ปูแผน่ทางเดินไมเ้ทียมเพื่อใชป้ระโยชน์เป็นทางสัญจรได ้

 
ภาพที ่2.32 กระบะปลูกตน้ไมใ้นบ่อน ้า 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

ส่วนท่ี 2 ส่วนครอบครัวหรือส่วนสาธารณะ ออกแบบจากห้องพกัผ่อนในบา้น
ออกมาจดัเป็นมุมนัง่เล่นเลก็ๆขา้งบ่อน ้า โดยลานท่ีวางเฟอร์นิเจอร์ปูแผน่หินทราย เพื่อใหพ้ื้นแขง็แรงไม่
คลอนไปมา แลว้โรยกรวดสีขาวอมเทาลอ้มรอบ สัง เกตว่ากรวดท่ีใช้ส่วนใหญ่จะไม่ใช้สีขาวลว้น 
เน่ืองจากนานไปจะมีสีเหลืองไดง่้าย รวมทั้งกรวดสีอมเทาจะดูตดักบัตน้ไมดี้กวา่ 

 
 



30 
 

 
ภาพที ่2.33พื้นท่ีส่วนครอบครัวหรือส่วนสาธารณะ 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

ส่วนท่ี 3 ส่วนตวั เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณขา้งบา้น ซ่ึงตอ้งการความเป็นส่วนตวัสูง 
มีการใชก้ าแพงปูนเปลือยจากผนังของห้องเคร่ืองของสระว่ายน ้ าเป็นตวับงัสายตา และเพิ่มประโยชน์
โดยการสร้างเป็นมุมเอนกประสงคเ์ลก็ๆ ใชส้ าหรับวางของหรือนัง่เล่นกไ็ด ้

 
ภาพที ่2.34พื้นท่ีส่วนตวั 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

2.4.1.2 องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ 
1)  การเลือกใชพ้ืชพรรณ 

การเลือกใชพ้รรณไมส่้วนใหญ่จะเน้นท่ีดูแลรักษาง่าย เป็นพรรณไมท่ี้การ
ดูแลรักษาใกลเ้คียงกนั ไมย้ืนตน้จะใชไ้มท่ี้มีรูปทรงสวยงามโดดเด่น เพื่อเพิ่มความเป็นโมเดิร์นให้กบั
สวน ไมพุ้่มเลือกจากทรงตน้ ใบ และดอกท่ีมีอารมณ์ความรู้สึกเรียบแต่เก๋ เขา้กนัไดดี้กบัสวนโมเดิร์น 
เช่น เด็คไมย้กระดบั วางชุดเฟอร์นิเจอร์สนาม และปลูกชาฮกเก้ียนตดัแต่งเป็นพุ่มกลมเล็กๆ ขนาบไป
กบัทางเดินชาปัตตาเวีย น ามาแต่งบริเวณทางเดิน 
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ภาพที ่2.35พรรณไมท่ี้ใชใ้นสวน 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

2) หินหรือกรวด มีการใชหิ้นขนาดและสีต่างๆเขา้มาตกแต่งเพื่อความโดดเด่น
เป็นโมเดิร์นใหก้บัสวน ท าใหส้วนน่ามองมากยิง่ข้ึน 

 
ภาพที ่2.36การใชก้รวดเป็นองคป์ระกอบในสวน 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

3) น ้ า มีการน าน ้ ามาเป็นองคป์ระกอบท่ีเพิ่มความโดดเด่นให้กบัสวนในส่วน
โชวโ์ดยจดัเป็นผนงัน ้าตก ท าใหส้วนดูมีชีวิตชีวา มีการเคล่ือนไหวจากกระแสน ้าท่ีไหลต่อเน่ืองกนั 

 
ภาพที ่2.37การใชน้ ้ าเป็นองคป์ระกอบในสวน 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

4) แสง การใชแ้สงในสวนเพื่อเพิ่มความโดดเด่นงดงามให้กบัสวนยามค ่าคืน
และยงัมีการใชไ้ฟส่องสวา่งเป็นจุดๆตามพุม่ไมเ้พื่อใหเ้กิดมิติในสวน 
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ภาพที ่2.38การใชแ้สงเป็นองคป์ระกอบในสวน 
ที่มา :http://www.decorreport.com 
 2.4.2  ช่ือโครงการ :  ออกแบบจดัสวนบา้นคุณอจัฉรา กล่ินรอด 

ท่ีตั้งโครงการ : จงัหวดัสิงห์บุรี 
2.4.2.1 ความเป็นมาของโครงการ 

การจดัภูมิทศัน์ในพื้นท่ีโครงการนั้นเป็นแบบสไตลโ์มเดิร์นเนน้ความเรียบง่าย 
แต่ยงัคงมีความโดดเด่นของตวับา้น มีการใชต้น้ไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย ใชง้าน Hardscapeมากกว่างาน
Softscape เพื่อท าใหส้วนมีสไตลโ์มเดิร์นอยา่งแทจ้ริง และตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของบา้น 

การออกแบบภูมิทัศน์ บ้านคุณอัจฉรา กล่ินรอด มีความคล้ายคลึงกับพื้นท่ี
โครงการคือ พื้นท่ีกรณีศึกษาเป็นบา้นพกัอาศยัเช่นเดียวกบัโครงการ  ทั้งในเร่ืองการจดัภูมิทศัน์นั้น
กรณีศึกษาเป็นสวนท่ีมีความเรียบง่าย  ใชพ้นัธ์ุไมท่ี้มีการดูแลรักษาไม่ยุง่ยากนกัจึงท าให้ตวับา้นดูโดด
เด่น ซ่ึงตรงกบัแนวความคิดของเจา้ของโครงการท่ีตอ้งการไดส้วนภายในบา้นพกัอาศยัเป็นแบบสไตล์
โมเดิร์น  มีการดูแลรักษาเร่ืองของพนัธ์ุไมท่ี้ง่ายยงัคงใหบ้า้นดูโดดเด่น  และกรณีศึกษายงัมีบริเวณมุมท่ี
ใชใ้นการพกัผอ่นของครอบครัว จึงใชเ้ป็นกรณีศึกษาไดอ้ยา่งดี 

 

ภาพที ่2.39 มุมบริเวณหนา้บา้นท่ีเจา้ของใชใ้นการพกัผอ่นและแสดงถึงงานทางดา้นHard Scape ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของสวนสไตลโ์มเดิร์น 

 

 



33 
 

 

 

ภาพที ่2.40บริเวณหนา้บา้นท่ีใชต้น้ไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย 

 

ภาพที ่2.41การมองจากภายนอกเขา้สู่ตวับา้นดูเด่นและเป็นเอกลกัษณ์แบบโมเดิร์น 
 2.4.3 การประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 

จากการศึกษาโครงการออกแบบบา้นคุณพสุพงษ ์ลีนุตพงษ ์และโครงการออกแบบบา้น
คุณอจัฉรา กล่ินรอด สามารถน ามาประยกุตไ์ดด้งัน้ี 

2.4.3.1 การแบ่งพื้นท่ีสามารถน าแนวความคิดดา้นการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยมาประยกุตก์บั
พื้นท่ีโรงการได ้ดงัน้ี 

1) พื้นท่ีส่วนหนา้บา้นหรือส่วนโชว ์ออกแบบโดยน าน ้ าเขา้มาเป็นองคป์ระกอบ
จดัเป็นก าแพงน ้ าตก หรือบ่อน ้ าท่ีท าใหส้วนดูมีชีวิตชีวา มีการเคล่ือนไหวของสายน ้ าสร้างจุดเด่นใหก้บั
สวนโดยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโซน คือ การท าเส้นทางสัญจรภายในสวนให้สามารถเช่ือมโยงไป
ยงัทุกส่วนของพื้นท่ีได ้เช่น ทางเดินระแนงไม ้ 

2) พื้นท่ีส่วนครอบครัวหรือส่วนสาธารณะ การออกแบบจัดเป็นลานท่ีนั่ง
พกัผอ่นและใหมี้พื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น งานเล้ียงสงัสรรค ์ 

3) พื้นท่ีส่วนตวั เน่ืองจากอยู่ติดกบัพื้นท่ีสาธารณะจึงตอ้งค านึงถึงการเลือกใช้
วสัดุพืชพรรณท่ีใชใ้นการออกแบบใหมี้การบงัสายตา เพื่อสร้างความเป็นส่วนตวัอาจท าเป็นร้ัวหรือฉาก
กั้นภายในพื้นท่ี เช่น แนวพุม่ไม ้ก าแพงคอนกรีต ผนงัน ้าตก 
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2.4.3.2การเลือกใชพ้ืชพรรณ จะใชพ้รรณไมท่ี้อยู่ในกลุ่มใกลเ้คียงกนั เพื่อให้ดูแลรักษา

ง่าย ทั้งไมย้ืนตน้ ไมพุ้่ม และไมค้ลุมดิน จะเลือกท่ีมีความโดดเด่นสวยงามในตวัมนัเองดว้ยรูปร่าง
รูปทรง และสีสันของล าตน้ ใบ ดอก โดยจะเน้นท่ีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เน่ืองจากขนาดของพื้นท่ี
โครงการท่ีมีจ ากดั 

2.4.3.3 การเลือกใชอ้งคป์ระกอบภูมิทศัน์ดาดแขง็ จะเลือกใชว้สัดุท่ีมีความสวยงาม เรียบ
ง่าย สีสันองคป์ระกอบก็เช่นกนัตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัรูปแบบของสวนโมเดิร์น ท่ีส าคญัตอ้งดูแล
รักษาง่าย และคงทนแขง็แรง โดยค านึงถึงประโยชน์ใชส้อย และการเช่ือมต่อกนัโดยทางเช่ือมต่อของ
สวนต่างๆท่ีตอ้งเหมาะสมและลงตวั 



 

 

บทที ่3 
การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ 

 
 ขอ้มูลพื้นท่ีโครงการเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับนกัออกแบบภูมิทศัน์ ซ่ึงตอ้งทราบถึงขอ้มูล
ในทุกๆดา้นท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ีเพื่อน ามาวิเคราะห์ ศึกษาขอ้ดีและขอ้เสียของพื้นท่ีและเสนอแนวทางการ
แกไ้ข ทั้งน้ียงัตอ้งศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เพื่อการออกแบบอยา่งเหมาะสม มีความเป็นระเบียบ
สวยงาม และใชพ้ื้นท่ีอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 

3.1 การศึกษาข้อมูลระดบัมหาภาค 

 
ภาพที ่3.1แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ที่มา : http://www.oceansmile.com 

  

http://www.oceansmile.com/map/k/3144.gif
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3.1.1 ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัปทุมธานี 

เดิมจังหวดัปทุมธานีเป็นถ่ินฐานบ้านเมืองแลว้ไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้ งแต่รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่ง กรุงศรีอยุธยา คือ เม่ือพุทธศกัราช 2202มงันันทมิตรไดก้วาดตอ้น
ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภยัจากศึกพม่า เขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซ่ึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระกรุณา โปรดเกลา้ฯ ให้
ครอบครัวมอญเหล่านั้น ไปตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกไดพ้ฒันามากข้ึน
เป็นล าดบั ต่อมาในแผน่ดินสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญไดอ้พยพหนีพม่าเขา้
มาพึ่งพระบรมโพธ์ิสมภารอีก เป็นคร้ังท่ี 2 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรง พระกรุณา โปรดเกลา้ฯ 
อนุญาตให้ตั้งบา้นเรือนท่ีบา้นสามโคก และคร้ังสุดทา้ย ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยั ได้มีการอพยพชาวมอญคร้ังใหญ่จากเมืองเมาะตะมะ เขา้สู่ประเทศไทยเรียกว่า มอญใหญ่ 
พระองคท์รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหช้าวมอญบางส่วนตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสามโคก อีกเช่นเดียวกนั 
ฉะนั้นจาก ชุมชนขนาดเลก็ บา้นสามโคก จึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในกาลต่อมา พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลา้นภาลยั ทรงเอาพระทยัใส่ดูแล ท านุบ ารุงชาวมอญเมืองสามโคกมิไดข้าด คร้ังเม่ือเดือน 11 
พุทธศกัราช 2358 ไดเ้สด็จประพาสออกเยีย่มพสกนิกรท่ีเมืองสามโคก และประทบัท่ีพลบัพลาริมแม่น ้ า
เจา้พระยาฝ่ังซ้าย เยื้องเมืองสามโคก ยงัความปลาบปล้ืมใจให้แก่ชาวมอญเป็นลน้พน้ จึงได้พากัน
หลัง่ไหลน าดอกบวัข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวายเป็น ราชสักการะอยู่เป็นเมืองนิจ ยงัความซาบซ้ึงในพระราช
หฤทยัเป็นท่ียิง่ จึงบนัดาลพระราชหฤทยัใหพ้ระราชทานนามเมืองสามโคก เสียใหม่วา่ เมืองประทุมธานี 
วนันั้นตรงกบัวนัท่ี 23 สิงหาคม พุทธศกัราช 2358 ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณดงักล่าวช่ือเมือง ประทุมธานี 
จึงไดก้ าเนิดนบัตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 

ในปีพุทธศกัราช 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ใช้
ค  าว่า จงัหวดั แทน เมือง และให้ เปล่ียนการเขียนช่ือจงัหวดัใหม่จาก ประทุมธานี เป็น ปทุมธานี ต่อมา
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ยุบจงัหวดัธัญบุรีมาข้ึนกบัจงัหวดั
ปทุมธานี เม่ือ พ.ศ. 2475 จงัหวดัปทุมธานีจึงไดแ้บ่งการปกครองเป็น 7 อ  าเภอ ดงัท่ีเป็นเช่นปัจจุบนัน้ี 
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ไดพ้ระราชทานนามเมืองประทุมธานีเป็นตน้มา 
จังหวัดปทุมธานีก็เจริญ รุ่งเรืองข้ึนเป็นล าดับ เป็นจังหวัดท่ีอุดมสมบูรณ์ มีศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลกัษณ์อ่ืนๆ เป็นของตวัเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชาวปทุมธานี ภาคภูมิเป็นอย่างยิ่งและเป็นจงัหวดัในเขต
ปริมณฑลท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต 
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3.1.2 ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

จงัหวดัปทุมธานีตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของภาคกลาง โดยตั้งอยู่บนเส้นรุ้งท่ี 14 องศา
เหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศาตะวนัออก อยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 
1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 935,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง คือ 

ทิศเหนือติดต่อกับอ า เภอบางไทรอ า เภอบางปะอินและอ า เภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดงจงัหวดัสระบุรี 

ทิศตะวนัออกติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก และอ าเภอบางน ้ าเปร้ียว 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวนัตกติดต่อกับอ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม และอ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

ทิศใตติ้ดต่อกบัเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหมเขตบางเขน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัปทุมธานีเป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่น ้ าโดยมีแม่น ้ าเจา้พระยา
ไหล ผ่านใจกลางจังหวดัในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พื้นท่ีของจังหวดั
ปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัหรือบนฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจา้พระยาไดแ้ก่ 
พื้นท่ีในเขตอ าเภอลาดหลุม-แกว้ กบัพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก กบัฝ่ังตะวนัออก
ของจงัหวดั หรือบนฝ่ังซา้ยของแม่น ้ าเจา้พระยา ไดแ้ก่ พื้นท่ีอ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธญับุรี อ  าเภอ
คลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคก โดยปกติระดบัน ้ าใน
แม่น ้าเจา้พระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตร ซ่ึงท าใหเ้กิดภาวะ น ้าท่วมในบริเวณ
พื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นบริเวณกวา้งและก่อให ้เกิดปัญหาอุทกภยัในพื้นท่ีฝ่ังขวาของ แม่น ้ า
เจา้พระยาส าหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซา้ยของแม่น ้ าเจา้พระยานั้นเน่ืองจาก ประกอบดว้ยคลองซอยเป็นคลอง
ชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณน ้าไดท้  า ใหปั้ญหาเก่ียวกบัอุทกภยัมีนอ้ยกวา่ 
 3.1.3 สภาพภูมิอากาศ 

จงัหวดัปทุมธานีมีสภาพภูมิอากาศเหมือนภาคกลางโดยทัว่ไป ประกอบดว้ย 3 ฤดู ฤดู
ร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กนัยายน และฤดูหนาวเร่ิม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม-มกราคม 
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 3.1.4 สภาพดินโดยทัว่ไป 
จงัหวดัปทุมธานีมีลกัษณะพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวจดั มีความเป็นกรดปานกลาง

ถึงกรดจดัโดยมีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 4.0-6.0 การระบายน ้ าเลว การไหลบ่าของน ้ าบนผิวดิน
เกิดข้ึนไดช้า้ สามารถแบ่งดินนาออกได ้2 ลกัษณะคือ ดินนาไม่เป็นกรดประมาณร้อยละ 30 ของพื้นท่ี 
และดินนาเป็นกรดถึงกรดจดัประมาณร้อยละ 70 ของพื้นท่ี เน่ืองจากลกัษณะดินมีขอ้จ ากดัดงักล่าวจึงไม่
เหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่ ส่วนใหญ่จึงใชป้ระโยชน์ในการปลูกขา้วแต่มกัไดผ้ลผลิตต ่า ตอ้งการการ
ปรับปรุงดินดว้ยการใชว้สัดุปรับปรุงดินเช่น ปูนมาร์ล ปูนขาว ควบคู่กบัการใชปุ๋้ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อใหก้ารปลูกพืชใหผ้ลผลิตดีข้ึน 
 3.1.5 แหล่งน ้า 

จงัหวดัปทุมธานีไม่มีแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ดงันั้นนอกจากแม่น ้าเจา้พระยาแลว้น ้ าท่ีใชเ้พื่อ
การอุปโภคบริโภค และการเกษตรต่างๆ มาจากคลองส่งน ้ าชลประทาน และคลองธรรมชาติซ่ึงรับน ้ ามา
จากเข่ือนเจา้พระยา จงัหวดัชยันาท ส่งมาตามคลอง อนุศาสนนนัท ์เช่ือมต่อกบัคลองรพีพฒัน์ และรับ
น ้าจากแม่น ้าป่าสกัส่วนหน่ึงท่ีเข่ือนพระราม 6 จงัหวดัสระบุรี 

3.1.5.1 สภาพแหล่งน ้าโดยทัว่ไป 
1) แหล่งน ้ าผิวดินจงัหวดัปทุมธานีมีแหล่งผิวดินทั้งท่ีเป็นแหล่งน ้ าธรรมชาติ 

และแหล่งน ้าชลประทานไดแ้ก่ แหล่งน ้าธรรมชาติจงัหวดัปทุมธานีมีแม่น ้ าเจา้พระยาความยาวประมาณ 
30 กิโลเมตรไหลผ่านท่ีอ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก รวมทั้งมีล าคลองสาธารณะตามธรรมชาติแยก
ตามพื้นท่ีดงัน้ี อ  าเภอเมืองไดแ้ก่ คลองบางโพธ์ิใต ้คลองบางหลวง คลองบางปรอก คลองเชียงรากนอ้ย 
และคลองเมือง อ าเภอลาดหลุมแกว้ไดแ้ก่ คลองพระอุดม คลองบางหลวง คลองลาดหลุมแกว้ คลองบาง
สระแกว้ คลองระแหง คลองสามวา และคลองโพธ์ิ 

แหล่งน ้าใตดิ้น แบ่งได ้2 ประเภท 
(1) แหล่งน ้ าใตดิ้นท่ีให้น ้ าปริมาณนอ้ย (1-50 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง)เป็น

น ้ าคุณภาพดี แต่บางพื้นท่ีเป็นน ้ ากร่อย และมีตะกอนของสนิมเจือปน พบไดท่ี้พื้นท่ีอ าเภอลาดหลุมแกว้ 
อ าเภอหนองเสือ และอ าเภอล าลูกกา 

(2) แหล่งน ้าใตดิ้นท่ีใหน้ ้ าปริมาณมาก (50-200 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง)เป็น
น ้ าคุณภาพดี แต่บางพื้นท่ีเป็นน ้ ากร่อย และมีตะกอนของสนิมเจือปน พบไดท่ี้พื้นท่ีอ าเภอสามโคก 
อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธญับุรี และอ าเภอเมือง 

2) ระบบชลประทานและพื้นท่ีรับน ้ าชลประทาน แหล่งน ้ าชลประทานจงัหวดั
ปทุมธานีไดรั้บน ้าชลประทานจากโครงการเจา้พระยาใหญ่ แยกเป็นโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษารังสิต 
 
 



 

39 
 

 
เหนือ โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต ้และโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาพระยาบนัลือ รวม
พื้นท่ีรับน ้ าชลประทานประมาณ 688,485 ไร่ หรือร้อยละ 72 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั โดยมีการส่งน ้ าผ่าน
คลองรังสิตประยรูศกัด์ิ คลองพระอุดม และคลองซอยต่างๆ ตั้งแต่คลองหน่ึงถึงคลองสิบส่ีทั้งสายบน 
และสายล่าง ครอบคลุมพื้นท่ีอ าเภอต่างๆ ดงัน้ี 

อ าเภอธญับุรีไดแ้ก่ คลองรังสิตประยรูศกัด์ิ และคลองระบายน ้าท่ี 1-14 
อ าเภอคลองหลวงไดแ้ก่ คลองชลประทานท่ี 1-7 และคลองระพีพฒัน์ 
อ าเภอล าลูกกาไดแ้ก่ คลองหกวาสายล่าง และคลองระบายน ้าท่ี 1-14 
อ าเภอหนองเสือไดแ้ก่ คลองชลประทานท่ี 8-14 และคลองระพีพฒัน์ 

 3.1.6 การปกครอง 
จงัหวดัปทุมธานี มีพื้นท่ี 1,525.856 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 7 อ าเภอ (อ าเภอเมือง

ปทุมธานี อ าเภอธญับุรี อ  าเภอสามโคก อ าเภอลาดหลุมแกว้ อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และอ าเภอ
คลองหลวง) มี 60 ต าบล 529 หมู่บา้น 11 เทศบาลต าบล 6 เทศบาลเมือง 47 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จ านวนประชากร 985,643 คน และจ านวนครัวเรือน 457,458 ครัวเรือน (ขอ้มูลประชากรจงัหวดั
ปทุมธานี : ณ เดือนธนัวาคม 2553) 
 

3.2 ข้อมูลระดบัจุลภาค  

 3.2.1ท่ีตั้งและอาณาเขต 
โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 31/654 หมู่บา้น

สินธานีแกรนด์วิลล์อ  าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี โครงการมีเน้ือท่ีทั้ งหมด 533.12  ตารางเมตร 
แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยในอาคาร 107.31 ตารางเมตรและมีพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 367.21 ตารางเมตรมี
ขอบเขตพื้นท่ีโครงการหรือพื้นท่ีในการออกแบบดงัน้ี 

ทิศเหนือ  อาณาเขตติดกบั ติดกบัถนหนา้โครงการ 
ทิศใต ้  อาณาเขตติดกบั พื้นท่ีดา้นน้ีติดกบัถนนดา้นหลงัโครงการ 
ทิศตะวนัออก อาณาเขตติดกบั พื้นท่ีทางดา้นน้ีติดกบัเพื่อนบา้นภายในโครงการ 
ทิศตะวนัตก อาณาเขตติดกบั พื้นท่ีดา้นน้ีติดกบัถนนหลกัของหมู่บา้น 
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ตารางที่ 3.1ตารางแสดงทศันียภาพอาณาเขตติดต่อของพื้นท่ีโครงการ 

ภาพ อาณาเขตตดิต่อ 

 

ทิศเหนือ เป็นพ้ืนท่ีติดกับถนนภายในโครงการ 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีมีมากเพราะร้ัวบา้น
ไม่สูงและเป็นร้ัวแบบโปร่งไม่สามารถปิดบงัหรือ
ลดมลภาวะทางเสียงท่ีเกิดจากยานพาหนะได ้

 

ทิศใต้ เป็นพ้ืนท่ีติดกับถนนด้านหลังโครงการ 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีมีมากเพราะร้ัวบา้น
ไม่สูงแต่พอสามารถปิดกั้นสายตาจากภายนอกได้
ในระดับหน่ึง แต่จะมีผลกระทบในเ ร่ืองของ
มุมมองเพราะขาดความสวยงาม 

 

ทิศตะวนัออก เป็นพ้ืนท่ีติดกับเพ่ือนบ้านภายใน
โครงการ ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีโครงการคือท าใหข้าด
ความเป็นส่วนตวัและมีเสียงรบกวนจากขา้งบา้นแต่
เป็นผลกระทบต่อพ้ืนท่ีท่ีไม่มากเพราะบริเวณ
ดา้นขา้งตวับา้นเป็นร้ัวคอนกรีตแบบทึบสามารถลด
เสียงท่ีมารบกวนได ้

 

ทิศตะวนัตก เป็นพ้ืนท่ีติดกับถนนเมนหลักของ
ภายในโครงการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีมี
มากเพราะร้ัวบา้นไม่สูงและเป็นร้ัวแบบทึบแต่ก็ไม่
สามารถปิดบงัหรือลดมลภาวะทางเสียงท่ีเกิดจาก
ยานพาหนะได้ เพราะมียานพาหนะเข้าออก
ตลอดเวลามากกวา่ถนนภายในซอยของโครงการ 
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3.2.3วิเคราะห์พื้นท่ีโดยรอบของโครงการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2พื้นท่ีโครงการโดยรอบ 

 3.2.1 การเขา้ถึงโครงการ 

โครงการบา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ ตั้งอยู่หมู่บา้นสินธานีแกรนด์วิลล์ ต  าบลรังสิต 
อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานีการสามารถเดินทางโดยทางบก โดยใช้รถยนตส่์วนตวัหรือรถประจ าทาง  
การเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั ถา้เดินทางจากพหลโยธินขาเขา้ให้เล้ียวไปตามทางท่ีไปนครนายก เม่ือ
เขา้สู่เส้นทางสายคลอง ให้วิ่งตรงยาวจนถึงทางกลบัรถบริเวณหนา้ทางเขา้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรี แลว้กลบัรถมามุ่งหนา้สู่หมู่บา้นสินธานี บริเวณท่ีตั้งของหมู่บา้นจะอยู่บริเวณซา้ยมือเลย
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียประมาณ 500 เมตร พอถึงหมู่บา้นแลว้เล้ียวซ้ายข้ึนสะพานขา้มคลองของ
หมู่บา้นเพื่อเขา้ถึงโครงการหรือเดินทางโดยรถประจ าทางเช่น  
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รถสองแถวสีเขียวสายคลอง รังสิต-คลอง 6 
รถประจ าทางปรับอากาศสายคลอง 1156 รังสิต-คลอง 6 วิ่งระหว่างรังสิต-มศว.องครักษ ์

คลอง 16 ตน้ทางจากถนนรังสิต-ปทุมธานี ผา่นถนนรังสิต-องครักษต์ลอดเสน้ทางตั้งแต่คลอง 1-6 
รถประจ าทางประอากาศสายคลอง 381 รังสิต-มศว. 
รถตูส้ายคลองมีตั้งแต่รังสิตจนถึงบา้นนาองครั์กษ ์
รถประจ าทางสาย 538 เร่ิมจาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี– อนุสาวรียช์ยัฯ 
ลงท่ีป้ายรถประจ าทางจากนั้นให้ขา้มสะพานลอย และเดินขา้มสะพานขา้มคลองของ

หมู่บา้น เดินทางต่อดว้ยรถจกัรยานยนตรั์บจา้งเพื่อเขา้ถึงโครงการ ซอย 47 อยู่หัวมุมหลงัแรกขวามือ
บา้นเลขท่ี 31/654 หมู่บา้นสินธานีแกรนดว์ิลล ์

 

 

ภาพที ่3.3 การเขา้ถึงโครงการ 
ที่มา :http://www.homenayoo.com 
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ภาพที ่3.4 การเขา้พื้นท่ีถึงโครงการ 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place 

 3.2.2 ลกัษณะสถาปัตยกรรม 
รูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็นสถาปัตยกรรมแบบสไตล์ Modern Contemporary ตวั

อาคารเป็นบา้นเด่ียวสองชั้น  ผนังของอาคารก่ออิฐ ฉาบปูน สีภายนอกเป็นสีเทาเขม้กบัสีควนับุหร่ี
สลบักนั มีการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย โดยพื้นท่ีชั้นล่างเป็นพื้นท่ีส าหรับบริการใชเ้ป็นหอ้งรับแขก หอ้งนัง่เล่น 
ห้องรับประทานอาหารและห้องครัวส่วนชั้นบนเป็นห้องนอน มุมมองจากภายในตวับา้นสามารถ
มองเห็นดา้นทศเหนือหน้าตวับา้นและทิศตะวนัตกบริเวณขา้งบา้น มีพื้นท่ีโครงการมีเน้ือท่ีทั้งหมด 
533.12 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยในอาคาร 126.40 ตารางเมตรและมีพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 
348.12 ตารางเมตร 

  

ภาพที ่3.5รูปดา้นทิศเหนือ Elevation  A 
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ภาพที ่3.6รูปดา้นทิศตะวนัออก Elevation B 

 
ภาพที ่3.7รูปดา้นหนา้ทิศตะวนัตก Elevation C 

 
ภาพที ่3.8รูปดา้นทิศใตE้levation D 

 3.2.3 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นท่ีโครงการ 
3.2.3.1ระบบไฟฟ้า 
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ใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการเช่ือมต่อจากสายหลกัเขา้สู่หมอ้แปลง
ไฟฟ้าโดยมีการร้อยท่อสายไฟไปทางดา้นทิศตะวนัตกติดกบัแนวก าแพงดา้นขา้งดงันั้นการปลูกตน้ไม้
อาจจะท าใหมี้ผลกระทบต่อพื้นท่ีเพียงเลก็นอ้ย 

 

 
ภาพที ่3.9เสาไฟฟ้าหนา้โครงการ 

3.2.3.2 ระบบประปา  
ใชป้ระปาจากการประปาส่วนภูมิภาคต่อเขา้พื้นท่ีโครงการ ทางดา้นหนา้ฝ่ังทิศ

ตะวนัตกโดยเดินเส้นท่อตามแนวก าแพงและมีการติดตั้งก๊อกน ้ าภายนอกบา้นริมก าแพงทั้งสองฝ่ังของ
ตวับา้นดา้นทิศตะวนัออกและทิศใตข้องตวับา้น ซ่ึงใชส้ าหรับอุปโภคบริโภคดงันั้นในการก่อสร้างงาน
ภูมิทศัน์ควรเพิ่มความระมดัระวงัในพื้นท่ีบริเวณน้ี เพราะท่ออาจไดรั้บความเสียหายไดแ้ละไม่ควรปลูก
ไมใ้หญ่ท่ีมีระบบรากลึกบริเวณแนวเส้นท่อประปา เพราะระบบรากอาจไปท าลายท่อประปาให้ไดรั้บ
ความเสียหายได ้

 
ภาพที ่3.10ต าแหน่งระบบประปา 

3.2.3.3 ระบบการระบายน ้า 
การระบายน ้าจากตวับา้นจะระบายลงบ่อระบายน ้าท่ีฝ่ังอยูร่ะดบัพื้นดินรอบบา้น

มีการเช่ือมต่อระบบระบายน ้าไปยงับ่อดกัตะกอนของหมู่บา้นดา้นการระบายของน ้าจะปล่อยใหน้ ้ าฝนสู่
พื้นและไหลลงท่อระบายน ้าดา้นหนา้โครงการ 
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ภาพที ่3.11ต าแหน่งท่อระบ่ายน ้า 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ 
แสดง :แสดงระบบสาธารณูปโภค ภาพที ่: 3.12 

สัญลกัษณ์ : 
ก๊อกน ้า           เสาไฟฟ้า       บ่อพกัน ้าท้ิง 
                                                       แนวสายไฟฟ้า 
แนวท่อประปา 
แนวท่อน ้าท้ิง                             
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3.2.4สภาพภูมิประเทศของพื้นท่ี 
3.2.4.1 อ  าเภอคลองหลวง 

ลกัษณะท่ีตั้ง 
อ าเภอธัญบุรีตั้งอยู่ห่างจากจงัหวดัปทุมธานีไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 26  

กิโลเมตร มีทั้งหมด 6 ต  าบล แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง คือทิศเหนือและทิศใต ้ทิศเหนือจะเป็นหมู่บา้นเลขคู่ 
ส่วนทิศใตจ้ะเป็นเลขค่ีมีพื้นท่ีประมาณ 69,925ไร่ พื้นท่ีอ าเภอธญับุรี 112.124ตารางกิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียง  ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ        ติดต่อกบั เขตอ าเภอคลองหลวงอ าเภอหนองเสือจงัหวดัปทุมธานี 
 ทิศใต ้           ติดต่อกบั เขตอ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั เขตอ าเภอองครั์กษ ์จงัหวดันครนายก 
 ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบั เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

ลกัษณะภูมิประเทศ 
พื้นท่ีของอ าเภอคลองหลวง มีสภาพเป็นท่ีราบลุ่มอยู่ในเขตชลประทานรังสิต

เหนือ เป็นคลองท่ีใชค้นขุดข้ึนจ านวน 14 คลอง คือ คลองระพีพฒัน์ คลองระบายน ้ า 7 สาย และคลอง
ส่งน ้ า 6 สาย (คลองแอล) คลองต่างๆเหล่าน้ี แบ่งพื้นท่ีของอ าเภอออกเป็นส่วนๆเกือบจะเท่าๆกนั คลอง
ดงักล่าวมีประตูระบายน ้ าเพื่อจ่ายน ้ าอยูท่ี่คลองระพีพฒัน์ คลองระบายน ้ า 7 สาย มีช่ือตามล าดบัจากตน้
ถนนพหลโยธินไปทางทิศตะวนัออกถึงเขตอ าเภอหนองเสือ คลองหน่ึง คลองสอง คลองสาม คลองส่ี 
คลองหา้ คลองหก คลองเจด็ ซ่ึงคลองระบายน ้า (คลองซอย) เหล่าน้ีกบัคลองส่งน ้า (คลองแอล)ส่งผลให้
พื้นท่ีอ าเภอมีระบบการชลประทานเต็มพื้นท่ี และมีผลผลิตทางเกษตรกรรมสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ประเทศ 
 3.2.5 ลกัษณะโครงสร้างดินของพื้นท่ี 

มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด า หรือสีเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา พบจุดประสี
น ้ าตาลปนเหลือง หรือสีแดง และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซตท่ี์ความลึกไม่เกิน1เมตร 
จากผิวเป็นดินลึก มีการระบายน ้ าเลว พบบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า 
เน่ืองจากเป็นกรดจดัมาก เป็นดินเปร้ียวจดั หรือดินกรดก ามะถนั มีค่าความเป็นกรด-ด่างน้อยกว่า 4.5  
ปัญหาส าคญัในการใชป้ระโยชน์กลุ่มดินน้ีไดแ้ก่ การขาดแร่ธาตุอาหารพืชเน่ืองมาจากความเป็นกรดท่ี
รุนแรง ขณะเดียวกันมีปัญหาพบสารละลายเหล็ก และอลูมินัมในปริมาณสูงจนเป็นพิษต่อพืชได ้
ปัจจุบนัใชท้  านา บางแห่งมีการยกร่องเพื่อปลูกพืชผกั สม้เขียวหวาน และสนประดิพทัธ์ หากไม่มีการ 
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ปรับปรุงดินเพื่อแกไ้ขความเป็นกรดมกัปลูกพืชไม่ค่อยไดผ้ล ชุดดินท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มชุดดินน้ีไดแ้ก่ ดินชุด
รังสิต กรดจดัมาก และดินชุดธญับุรีกรดจดัมาก 

พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวจดัสภาพดิน
เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจดั pH ประมาณ 6-4 จึงจดัอยูใ่นชุดดินท่ี 11 
ตารางที่ 3.2แสดงการจ าแนกกลุ่มชุดดินในจงัหวดัปทุมธานี 

กลุ่มชุด
ดิน 

พื้นท่ี / ไร่ 
รวม 

หนองเสือ สามโคก ล าลูกกา เมือง คลองหลวง ธญับุรี ลาดหลุมแกว้ 

กลุ่มชุด
ดิน_1f 

- 19426.75 2989.57 8210.59 - - 20243.21 - 

กลุ่มชุด
ดิน_2f 

- 12471.74 558.74 3286.63 - - 19646.95 35964.06 

กลุ่มชุด
ดิน_3f 

7598.28 2416.54 92303.64 12502.37 632.66 3624.74 8192.29 - 

กลุ่มชุ
ดิน_8 

- 1332.98 4692.48 - - - 1076.11 - 

กลุ่มชุด
ดิน_10 

15334.97 - - - - - - 229991.04 

กลุ่มชุด
ดิน_10f 

105890.34 6028.04 25355.78 18854.37 42466.61 16060.93 - - 

กลุ่มชุด
ดิน_11 

1587.67 - 10758.24 - - 1190.03 - 426292.54 

กลุ่มชุด
ดิน_11f 

81684.60 32450.72 51277.11 11295.78 120065.43 42230.29 43752.67 - 

ท่ีอยูอ่าศยั - 485.77 8154.36 33040.89 29806.85 7042.63 472.64 7900.14 

พื้นท่ี
ทั้งหมด 

212095.86 74612.53 191397.44 91883.11 192971.55 70148362 12383.87 956492.98 

ที่มา :http://www.r01.ldd.go.th 
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ภาพที3่.13ชุดดินรังสิต 
ที่มา :http://www.ldd.go.th 

ตารางที่ 3.3 ชุดดินรังสิต 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวตัถุ 
ความจุ

แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตวั
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0-25 ปานกลาง สูง ต ่า ต ่า สูง ปานกลาง 

25-50 ปานกลาง สูง ต ่า ต ่า สูง ปานกลาง 

50-100 ต ่า สูง ปานกลาง ต ่า สูง ปานกลาง 

ที่มา : http://www.ldd.go.th 

 3.2.6 การสัญจร 
บริเวณท่ีตั้งของหมู่บา้นจะอยูบ่ริเวณซา้ยมือเลยมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียประมาณ 500 

เมตร พอถึงหมู่บา้นแลว้เล้ียวซา้ยข้ึนสะพานขา้มคลองของหมู่บา้นเพื่อเขา้ถึงโครงการซ่ึงทางสญัจรหลกั
เป็นถนนเมนของโครงการลกัษณะเป็นทางตรงยาวสุดหมู่บา้น ทางสัญจรรองเป็นถนนตามตรอกซอม
ของหมู่บา้นส่วนของตวัโครงการนั้นอยูซ่อย47 
 3.2.7 สภาพภูมิอากาศ 

ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจะเร่ิมประมาณช่วงกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปลาย
เดือนกุมภาพนัธ์แต่บางท่ีอาจจะเลยไปถึงเดือนมีนาคมได ้ลมน้ีมีความสัมพนัธ์กบั ฤดูหนาวในซีกโลก
เหนือ คือพื้นดินของทวีปเอเชียมีความหนาวเยน็ อุณหภูมิลดลงต ่ามีความกดอากาศสูง ซ่ึงศูนยก์ลางอยูท่ี่
ไซบีเรีย ส่วนบริเวณทางใตมี้ลกัษณะตรงกนัขา้ม ท าใหเ้กิดลมพดั จากแผน่ดินสู่พื้นน ้าเป็นลมหนาวแหง้
แลง้พดัออกจากศูนยก์ลาง ความกดอากาศสูงพดัมายงัประเทศไทยทางภาคเหนือ ภาคตะวนัออก เฉียง
เหนือ ภาคกลางส่วนภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ลมน้ีจะพดัผา่นอ่าวไทยจึงน าฝนมาตก 

http://www.ldd.go.th/
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ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตใ้นฤดูร้อนของซีกโลกเหนือบริเวณทวีปเอเชียเป็นแหล่งความ
ร้อนระอุอุณหภูมิสูง ความกดอากาศต ่า ส่วนในบริเวณน่านน ้ ามหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียไม่ร้อนเท่า
มีความกดอากาศสูงท าใหมี้ลมพดัจากบริเวณน่านน ้าสู่พื้นทวีปเป็นลมตะวนัออกเฉียงใตเ้ม่ือพดัขา้มเส้น
ศูนยสู์ตรลมจะเบ่ียงเบนไปทางขวามือกลายเป็นลมตะวนัออกเฉียงใต ้ลมน้ีจะพดัตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคมไปจนถึงเดือนกนัยายนส่วนภาคใตข้องประเทศไทยลมน้ีจะไปส้ินสุดราวกลางเดือนตุลาคม
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเป็นฤดูฝนของประเทศไทย 

ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นลมพดัประจ าตลอดเวลา 3 เดือน จากเดือนกุมภาพนัธ์-
เดือนเมษายนเน่ืองจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือถอยไปจากภาคใต้ จึงมีลมจากทางทิศใต้และ
ตะวนัออกเฉียงใตพ้ดัเขา้มาแทนท่ีลมน้ีพดัมาจากความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต ้เป็นลมท่ีร้อนและช้ืน
ท าใหอุ้ณหภูมิสูงโดยทัว่ไป ในช่วงน้ี ภาคใตจ้ะมีฝนตกนอ้ยกวา่ระยะอ่ืนของปี 

 
ความเร็วลม 

 

แผนภูมิที3่.1 แสดงความเร็วลมระหวา่งปี พ.ศ. 2557 
ที่มา :กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

N-
Ye

ars JA
N

FE
B

M
AR AP

R

M
AY JU

N

JU
L

AU
G

SE
P

OC
T

NO
V

DE
C

An
nu

al

wind(knots) 

Wind (Knots) Wind (Knots)



 

51 
 

0

20

40

60

N-
Ye

ars JA
N

FE
B

M
AR AP

R

M
AY JU

N

JU
L

AU
G

SE
P

OC
T

NO
V

DE
C

An
nu

al

temperature 

Temperature(Celsius) Temperature(Celsius)
Temperature(Celsius) Temperature(Celsius)

 
ปริมาณน ้าฝน 

 
แผนภูมิที3่.2 ปริมาณน ้าฝนระหวา่งปี พ.ศ. 2557 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 

อุณหภูมิเฉล่ีย 

แผนภูมิที่ 3.3 อุณหภูมิระหวา่งปี พ.ศ. 2557 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ ภาพที ่3.14 
แสดง : ทิศทางลมและแสง 

สัญลกัษณ์ :  
 แสดงทิศทางลม               ดวงอาทิตย ์         การโคจรของดวงอาทิตย ์
 

 

ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้

ระหวา่งกลางเดือนพฤษภาคมถึง

กลางเดือนตุลาคม 

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมหนาวพดัมา 

ช่วงเดือนพฤศจิกายน-กมุภาพนัธ์ 
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3.2.10 มุมมองและทศันียภาพ 
จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการสามารถแบ่งมุมมองออกเป็น 2 ลกัษณะคือ มุมมองจาก

ภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการและมุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการสู่ภายนอก 
มุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ 
ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศเหนือบริเวณหนา้บา้นท่ีมีมุมมองเปิดกวา้ง (Open View) ท่ี

สามารถเห็นพื้นท่ีดา้นขา้งไดท้ั้งหมดถือว่าเป็นมุมมองท่ีดีและสวยงามส่วนส่วนผลกระทบต่อพื้นท่ีเกิด
เสียงรบกวนจากรถท่ีวิ่งจากภายในโครงการ 

 

ภาพที ่3.15ทศันียภาพจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการดา้นทิศเหนือ 

ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศใตเ้ป็นมุมมองท่ีแคบ (Window View) และไม่สามารถ
มองเห็นดา้นหลงับา้นหรือตวับา้นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

ภาพที ่3.16ทศันียภาพจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการดา้นทิศใต ้

ทศันียภาพในมุมมองทางด้านทิศตะวนัออก  บริเวณด้านขา้งบา้นเป็นมุมมองท่ีแคบ 
(Window View) ติดกบัเพื่อนบา้นไม่สามารถมองเห็นเอยา่งชดัเจน ผลกระทบขาดความเป็นส่วนตวั 
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ภาพที ่3.17ทศันียภาพจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการดา้นทิศตะวนัออก 

ทศันียภาพในมุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก  ทางดา้นบริเวณขา้งบา้นเป็นมุมมองท่ีกวา้ง 
(Open View) สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ดา้นขา้งติดกบัถนนเมนหลกัของหมู่บา้นเสียงรบกวนจาก
รถท่ีวิ่งจากภายในโครงการ 

 

ภาพที ่3.18ทศันียภาพจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการดา้นทิศตะวนัออก 
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ 
แสดง :ทิศทางมุมมองจากภายนอกพื้นท่ีโครงการสู่ภายใน ภาพที ่3.19 

สัญลกัษณ์ : 
 ทิศทางมุมมอง 

 
 

มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการสู่ภายนอก 
มุมมองทางดา้นทิศเหนือมุมมองทางทิศใตเ้ป็นมุมมอง (Open View) สามารถมองเห็น

พื้นท่ีดา้นหนา้ไดอ้ยา่ชดัเจน เป็นมุมมองท่ีสวยงามเหมาะแก่การจดัสวนหนา้บา้น 

E W 

N 
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ภาพที ่3.20มุมมองทางดา้นทิศเหนือภายในพื้นท่ีโครงการสู่ภายนอก 

มุมมองทางใตมุ้มมองทางดา้นทิศใตเ้ป็นมุมมองท่ีแคบ (Window View) เห็นแนวร้ัวและ
เห็นแนวก าแพงเป็นฉากหลงั 

 
ภาพที ่3.21มุมมองทางดา้นทิศใตภ้ายในพื้นท่ีโครงการสู่ภายนอก 

มุมมองทางด้านทิศตะวันออก มุมมองทางด้านทิศตะวันออกเป็นมุมมองท่ีแคบ 
(Window View) ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ ติดกบัเพื่อนบา้นไม่สามารถมองเห็นเอยา่งชดัเจน ผลกระทบ
ขาดความเป็นส่วนตวั 

 
ภาพที ่3.22มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออกภายในพื้นท่ีโครงการสู่ภายนอก 

มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตกมุมมองทิศตะวนัตกเป็นมุมมองท่ีกวา้ง (Open View) ยงัไม่
มีการจดัภูมิทศัน์เป็นพื้นท่ีโล่งติดทางเขา้ออกหลกัของบา้น ผลกระทบท่ีไดรั้บภายในพื้นท่ีเกิดมลพิษ
ทางอากาศและเสียงจากรถท่ีเขา้ออกภายในโครงการ 
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ภาพที ่3.23มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตกภายในพื้นท่ีโครงการสู่ภายนอก 

 

 

 
 

เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ 
แสดง :ทิศทางมุมมองจากภายนอกพื้นท่ีโครงการสู่ภายใน ภาพที ่3.24 

สัญลกัษณ์ : 
ทิศทางมุมมอง 
 

 
 
 

N 

W 

S 

E 
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3.3 สรุปข้อมูลด้านพืน้ทีโ่ครงการ 
ตารางที่ 3.4 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 

ส่วนพ้ืนท่ี 
Site Characteristics 

ลกัษณะพ้ืนท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 

Zone  A 
มีเน้ือท่ีประมาณ 165.61 ตาราง
เมตร 

 

การใชพ้ื้นท่ี Zone A ยงัไม่มีการใชส้อยพ้ืนท่ีหรือท า
กิจกรรมในพ้ืนท่ีส่วนน้ีเป็นพ้ืนส่วนโชว์หรือส่วน
สาธารณะเป็นบริเวณท่ีมีขนาดกวา้งท่ีสามารถจัด
กิจกรรมข้ึนไดแ้ละเป็นมุมมองจากหอ้งรับแขกโซนน้ี
จะกวา้งกว่าบริเวณโซนอ่ืนๆและเป็นพ้ืนท่ีติดกับ
ถนนเมนหลกัของหมู่บา้น 

ภูมิอากาศ เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีไดรั้บแสงแดดจดัตลอด
ทั้ งวนั จึงต้องการต้นไม้ท่ีสามรถให้ร่มเงาภายใน
พ้ืนท่ีและลดมลพิษทางอากาศเสียงจากยานพาหนะ
ในโครงการ เพราะก าแพงบา้นมีความสูงไม่มากและ
เป็นก าแพงโปร่งไม่สามารถปิดบังสายตาจาก
ภายนอกและมลพิษได ้จึงตอ้งน าพืชพรรณเขา้มาช่วย
ในเร่ืองของมุมมองและมลภาวะต่างๆ 

-ตอ้งระมัดระวงัใน
เร่ืองของพรรณไม้
ยืนตน้ท่ีอาจจะโดน
เสาฟ้าของหมู่บา้น 
-เ ลือกต้นไม้ท่ีทน
ต่อแสงแดดจดั 

Zone  B 
มีเน้ือท่ี ประมาณ 93.87 ตาราง
เมตร 

 

การใชพ้ื้นท่ี Zone B อยูบ่ริเวณดา้นทิศใตข้องบา้น ซ่ึง
จะออกแบบภูมิทศัน์ให้เป็นส่วนพกัผ่อนของคนใน
ครอบครัวและมีพ้ืนท่ีรับประทานอาหารนอกบา้นซ่ึง
ต้องการความเป็นส่วนตัวและปิดบังสายตาจาก
ภายนอกควรระมดัระวงัในเร่ืองการปลูกตน้ไม่ใหญ่
ตามแนวก าแพงเพราะมีระบบท่อท่ีฝังอยูใ่ตดิ้นอาจจะ
ไดรั้บความเสียหายได ้
ภูมิอากาศ เป็นพ้ืนท่ีไม่ไดรั้บแสงแดดทั้งวนั เหมาะท่ี
จะเป็นส่วนพกัผ่อนของคนภายในครอบครัว ภายใน
พ้ืนท่ีมีลมพดัผา่นสะดวก 

-ระมัดระวัง เ ร่ือง
ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้
ให ญ่ ส่ิ ง ก่อส ร้ า ง
ต่างๆท่ีเป็นอนัตราย
ต่อระบบท่อท่ีฝังอยู่
ต า ม แนวก า แพ ง
บา้น 
-เ ลือกปลูกต้นไม้
ไ ม่ ม า ก แ ล ะ ไ ม่
ปิดบงัทางลม 
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ตารางที่ 3.4 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 

ส่วนพ้ืนท่ี 
Site Characteristics 

ลกัษณะพ้ืนท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 

Zone C 
มีเน้ือท่ี ประมาณ 107.73 ตาราง
เมตร 

 

การใชข้องพ้ืนท่ี Zone C มีการใชส้อยพ้ืนท่ีส่วนซกัลา้ง
ของบ้านเป็นพ้ืนท่ีติดกับทางเข้า-ออกหลักของบ้าน 
โรงจอดรถ และเพ่ือนบ้านเน่ืองจากพ้ืนท่ีของส่วน
บริการจึงตอ้งการให้มีความสะดวกในการเขา้ถึง เช่น 
ทางเทา้สามารถเดินไดทุ้กโซนภายในบริเวณบา้น การ
เลือกปลูกพรรณไม้ต่างๆมีความส าคัญเพราะต้อง
ระมดัระวงัแนวท่อประปา แนวสายไฟและท่อน ้ าท้ิงท่ี
ฝังอยู่ใตดิ้นตามแนวก าแพงบา้นซ่ึงอาจจะไดรับความ
เสียหายหรือเกิดอนัตรายได ้
ภูมิอากาศ เป็นพ้ืนท่ี ท่ีได้รับแสงแดดต้อนเช้า ถึง
กลางวนัและมีลมพดัผา่น ร้ัวดา้นหนา้เป็นร้ัวแบบโปร่ง
ท าให้ลมสามารถพดัเขา้มาในพ้ืนท่ีโครงการไดส้ะดวก 
ร้ัวทางดา้นหลงัจะสูงและเป็นร้ัวแบบทึบท าให้ลมไม่
สามารถพดัเขา้มาในพ้ืนท่ีและเกิดเป็นมุมอบั 

-ต้อ งระมัด ระวัง
แนวท่อ 
-มีขอ้จ ากัดในเร่ือง
พ้ืนท่ี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ 
แสดง :การแบ่งโซนเพื่อจดัการพื้นท่ี ภาพที ่ 3.25 

สัญลกัษณ์ : 
 
ZONE  A                  ZONE  B                   ZONE  C 

 

 

B

  

N 

A

N 

C

  

N 
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3.4 ศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ (Use Analysis) 
ตารางที่ 3.5พฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

สมาชิกในครอบครัว เพศ อาย ุ ขอ้มูลผูใ้ช ้ ความตอ้งการ 

คุณปุณยนุช ศรีวราภพ หญิง 38 ปี ท างานวนัจันทร์-วนัศุกร์ ใช้เวลาอยู่
กบับา้นในช่วงเยน็ส าหรับพกัผอ่น 

ต้องการพ้ืนท่ีส าหรับ
พักผ่อนบริ เวณนอก
บ้านต้องการพ้ืนท่ีโล่ง
ไวส้ าหรับตากผา้หลัง
บา้น 

คุณเอกชยั ศรีวราภพ ชาย 40 ปี ท างานวนัจันทร์-วนัศุกร์ ใช้เวลาอยู่
กบับา้นในช่วงเยน็ส าหรับพกัผอ่น 

ต้องการ พ้ืนท่ีในการ
พั ก ผ่ อ น ค ว า ม เ ป็ น
ส่วนตัวบ ริ เ วณนอก
บา้นและพ้ืนท่ีสังสรรค ์

เดก็หญิงปุญญิสา ศรีวราภพ หญิง 10 ปี ไปโรงเรียนวนัจนัทร์-วนัศุกร์ พกัอยู่
กบัญาติในกรุงเทพฯและกลบับา้นใน
วนัหยดุ 

ต้องการพ้ืนท่ีส าหรับ
ก า ร นั่ ง เ ล่ น แ ล ะ ท า
การบา้น 

ตารางที ่3.6สรุปกิจกรรมท่ีควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

ล าดบั สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ ภาพกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

1 พื้นท่ีบริการZone A มี
เน้ือท่ีประมาณ 165.61
ตารางเมตร 

 

 

มีลกัษณะการบรรยากาศเป็นสวน
น ้ าสไตล์โมเดิร์นมีรูปทรงท่ีโดด
เด่น โดยมีทางเดินท่ีเป็นสะพาน
ไม้ให้สามารถเดินชมพื้นท่ีใน
สวนไดอ้ยา่งสะดวก 

 

 

 

 

 
ตารางที ่3.6สรุปกิจกรรมท่ีควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี(ต่อ) 
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ล าดบั สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ ภาพกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

2 พื้นท่ีสาธารณะ Zone 
Bมี เ น้ือ ท่ีประมาณ 
93.87  ตารางเมตร 

ส่วนพกัผ่อนลกัษณะจดัเน้นซุ้มไม้
ระแนง ท่ี มีความ เ ป็นธรรมชา ติ
เหมาะแก่การพกัผ่อน อ่านหนังสือ 
รับประทานอาหารนอกบ้าน เด่น
เ ห ม า ะ ส า ห รั บ เ ป็ น พื้ น ท่ี ข อ ง
ครอบครัวและสามารถเป็นพื้นท่ีจดั
กิกรรมสังสรรค์ช่วยกรองแสงใน
ยามบ่ายไดแ้ละลดการโดนแสงจดั
ภายในหอ้งรับแขก 

 

 

3 พื้นท่ีส่วนตวั Zone C 
มี เ น้ื อ ท่ี ป ร ะ ม าณ 
107.73 ตารางเมตร 

 

 

พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นทางเดินเช่ือมต่อ
พื้ น ท่ีด้านหน้ากับด้านหลังบ้าน 
ลกัษณะทางเดินเป็นคอนกรีตพิมพ์
ลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของเจา้ของบา้นท่ีตอ้งการพื้นท่ีโล่ง
บริเวณลานซักล้างและแดดจัดใน
ส่ ว น น้ี ท า ใ ห้ มี ค ว า ม ส ว ย ง า ม
เรียบร้อยผสมความโดดเด่นในตัว 
เข้ากับบรรยากาศสไตล์โมเดิร์น 
อยา่งลงตวั 
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3.4.2 การหาศกัยภาพของพื้นท่ีและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี 
ตารางที่ 3.7 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี 

Site Characteristics Program Potentail 
Program 

Development 
Remark 

Zone  A  
มีเน้ือท่ี ประมาณ 
165.61 ตารางเมตร 

 

พ้ืนท่ี Zone A ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้
บ้านติดกับห้องรับแขก พ้ืนท่ี
ดังกล่าวจึงเหมาะท่ีจะจัดเป็น
ส่วนโชว์  เ พ่ื อ เ ป็น ส่วน ท่ีจะ
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ตั ว บ้ า น มี ค ว าม
สวยงาม มีสภาพบรรยากาศท่ีดี
และเป็นจุดต้อนรับแขกผู้มา
เยอืนสร้างความประทบัใจ 

165.61ตารางเมตร 
-บ่อน ้าพ ุ
-ศาลา 
-ซุม้ระแนงไม ้

-มีมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่ น
ละออง 
-ร้ัวหนา้บา้นแบบโปร่งไม่สาม
รถปิดบังสายตาจากภายนอก
ไดท้ าใหข้าดความเป็นส่วนตวั 

Zone B 
มีเน้ือท่ี ประมาณ 
93.87  ตารางเมตร 

 

พ้ืนท่ีZone B อยูบ่ริเวณทางทิศ
เหนือติดกับห้องโถงพ้ืนท่ีโล่ง
กวา้งจดัเป็นส่วนตวัเพ่ือให้มีการ
ท า กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ภ า ย ใ น
ครอบครัว 
 

93.87 ตารางเมตร   
-ล า น กิ จ ก ร ร ม
สังสรรค ์
-ปลกูตน้ไมส้กรีน 
- ทางเดินเช่ือมต่อผา่น
ซุม้ไมร้ะแนง 
 
 

-พ้ืนท่ีส่วนน้ีรับแสงมากท่ีสุด
จึงตอ้งการร่มเงาพอประมาณ
พอมีแสงส าหรับท ากิจกรรม 
 

Zone C 
มีเน้ือท่ี ประมาณ 
107.73 ตารางเมตร 

 

พ้ืนท่ี Zone C อยูบ่ริเวณทางทิศ
ตะวนัตกพ้ืนท่ีอยูด่า้นขา้งตวับา้น
เหมาะแกการท ากิจกรรมซักลา้ง
ค ว ร จั ด ภู มิ ทั ศ น์ เ พื่ อ ปิ ด บั ง
ทัศ นี ยภาพให้ เหมาะสมกับ
กิจกรรม 
 

215.12ตารางเมตร 
-ปลกูตน้ไมส้กรีน 
-คอนกรีตพิมพล์าย 
-ไ ม้ ร ะ แ น ง ปิ ด กั้ น
สายตา 

-พ้ืนท่ีส่วนน้ีติดกับเพ่ือนบ้าน
จึ ง มี ก ารปลู กต้นไม้ ปิ ดบัง
สายตา 
-ส่วนด้านหลังบ้านไม่มีการ
ปลูกตน้ไม ้เพื่อไดรั้บแสงแดด
อยา่งเตม็ท่ีในการซกัลา้ง 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ 
แสดง : Bubble Diagram ภาพที ่ 3.26 

สัญลกัษณ์ : 
การปิดกั้นสายตาดว้ยก าแพงและไมพุ้ม่ 
การเช่ือมโยงระหวา่งพื้นท่ี 
ทางเขา้หลกั 
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สัญลกัษณ์   

          ส่วนบริการ                ส่วนโชว ์             ส่วนพกัผอ่น 

ภาพที ่3.27Site Relation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบบา้นพกัอาศยัคุณปุณยนุช ศรีวราภพ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 31/654 หมู่บา้นสินธานี
แกรนด์วิลล์ อ  าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ได้แนวความคิดในการออกแบบมาจากการศึกษาและ
วิเคราะห์รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการรวมไปถึงผูใ้ชท้  าใหส้ามรถแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนและสามรถ
วางกิจกรรมต่างๆให้เกิดความเหมาะสมสวยงามและสอดคลอ้งกบัพื้นโครงการโดยแนวความคิดใน
ดา้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวแนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณแนวความคิดในการออกแบบระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ แนวความคิดดา้นมุมมองแนวคิดดา้นการออกแบบการดูแลรักษาและ
แนวความคิดดา้นการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ 
 

4.1 ข้อจ ากดัในการออกแบบ 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการท าใหท้ราบถึงปัญหา ความตอ้งการ และขอ้จ ากดัใน
การออกแบบพื้นท่ี ซ่ึงสามรถสรุปขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 4.1 ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ 

โซน ลกัษณะทางกายภาพ ปัญหา/ขอ้จ ากดั แนวคิดการออกแบบ 
A พ้ืนท่ี Zone A ทางดา้นทิศเหนือ

เป็นพ้ืนท่ีอยู่บริเวณด้านหน้า
โครงการ สภาพในพ้ืนท่ี Zone 
A ใ น ปั จ จุ บั น ข อ ง พ้ื น ท่ี
โครงการ ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ 
พ้ืนท่ีโล่ง เหมาะแก่การจดัเป็น
ส่วนโชวห์รือส่วนตอ้นรับกไ็ด ้

ปัญหาในพ้ืนท่ี Zone A  ติดกบัถนน 
มี ร้ัว เหล็กกั้ นขอบเขตพ้ืนท่ีอย่าง
ชัดเจน ซ่ึง ร้ัวบ้านมีลักษณะโปร่ง
สามารถมองเขา้มาในพ้ืนท่ีโครงการ
ไดไ้ม่มีความเป็นส่วนตวั มีเสียงท่ีเกิด
จากรถยนตท่ี์สัญจรไปมา และเกิดฝุ่ น
ละอองจากถนนจึงควรปลูกตน้ไมปิ้ด
กั้นแนวสายจากภายนอก 

-การปลูกพืชพรรณเพ่ือให้ร่ม
เงาในพ้ืนท่ีโครงการ 
-การใช้พืชพรรณเป็นตัวน า
สายตา 
- การน างานสถาปัตยม์าสร้าง
มุมมองในจุดเดียวกนัโดยการ
ท าผนงัน ้าตกกบัศาลา 
-ปลูกพืชพรรณใช้เพื่อปิดบัง
สายตาและฝุ่ นละออง 
-การออกแบบทางสัญจรรอง 
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ตารางที่ 4.1 ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ(ต่อ) 
โซน ลกัษณะทางกายภาพ ปัญหา/ขอ้จ ากดั แนวคิดการออกแบบ 

B พ้ืนท่ี Zone B ทางทิศใตส้ภาพ
พ้ืนในพ้ืนท่ี Zone B ในปัจจุบนั
ของพ้ืนท่ีโครงการ ยงัไม่มีการ
จดัภูมิทศัน์ ใดๆพ้ืนท่ีส่วนน้ีอยู่
ทางบริเวณหลังบ้านเหมาะแก่
การจดัเป็นส่วนตวั 

ปัญหาในพ้ืนท่ี Zone B ดา้นทิศใต้
พ้ืนท่ีท่ีติดกบัถนนดา้นหลงัของบา้น
พ้ืนท่ี มีเสียงดงัรบกวนจากรถยนต์ท่ี
สัญจรทั้งทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกและ
เกิดฝุ่ นละอองจากถนน 
จึงควรปลูกพืชพรรณเป็นขอบเขต
เพ่ือความเป็นส่วนตวั 
- ควรปลูกพืชพรรณเพ่ือให้ร่มเงา 
และความร่มเยน็ต่อการใชพ้ื้นท่ีหรือ
กิจกรรม 

-ก า ร ป ลู ก พื ช พ ร รณ เ ป็ น
ขอบเขตเพ่ือความเป็นส่วนตวั 
-การปลูกพืชพรรณเพ่ือให้ร่ม
เงา เพ่ือความร่มเยน็ต่อการใช้
พ้ืนท่ีหรือกิจกรรม 
-การปลูกพืชพรรณใหมุ้มมอง
ในจุดเดียวกนั 
-การออกแบบทางสัญจรรอง 
 

C พ้ืนท่ีZone C ทางทิศตะวนัออก
เช่ือมต่อกบัทิศใต ้สภาพพ้ืนใน
พ้ืนท่ี Zone C ในปัจจุบนัของ
พ้ืนท่ีโครงการ ยงัไม่มีการจัด
ภูมิทัศน์  มี พ้ืนท่ีพอสมความ
กิจกรรมในปัจจุบันของพ้ืนท่ี
เ ป็นการซักล้างตากผ้า  มี ร้ั ว
คอนก รีต เส ริม เหล็กแสดง
ขอบเขตพ้ืนท่ีขดัเจน 

ปัญหาในพ้ืนท่ี Zone C มีทศันียภาพท่ี
ไม่เหมาะสม เพราะเป็นบริเวณท่ีติด
กบัเพื่อบา้นแลว้ และร้ัวกั้นมีลกัษณะ
แ ต่ส าม า รถมอ ง เ ข้ า ม า ใน พ้ืน ท่ี
โครงการแล้วเห็นกิจกรรมภายใน
พ้ืนท่ีเป็นการตากผา้พ้ืน จึงควรปลูก
ตน้ไมใ้ชเ้พื่อปิดบงัสายตา 

-การปลูกพืชพรรณเพ่ือให้ร่ม
เงาในพ้ืนท่ีโครงการ 
-การปลูกตน้ไมใ้ชเ้พื่อปิดบงั
สายตา 
-การออกแบบทางสัญจรรอง 
 

 

 

4.2 แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 

 แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ “เรียบง่าย ส่วนตวั โปร่ง โล่งสไตล ์  
โมเดิร์น” ซ่ึงไดแ้นวความคิดมาจาก ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ โดยตอ้งการสวนเรียบง่ายไม่
ตอ้งดูแลเยอะเนน้พื้นท่ีโล่งโปร่งแลว้มีพื้นท่ีร่มเป็นบางส่วนมีความโดดเด่นและมีความเป็นโมเดิร์นจึง
สรุปออกมาเป็น “เรียบง่าย ส่วนตวั โล่งโปร่ง สไตลโ์มเดิร์น” 
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดงผงัความคิดในการออกแบบ 
 
 4.2.1 พกัผ่อน หมายถึง การหยุดพกัการท างานหรือผ่อนคลายจากความตรึงเครียดจากการ
ท างานหรือท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นเวลานานเกินไป จนเกิดเป็นความเม่ือยลา้ท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายและจิตใจ
ของเรา ซ่ึงการท างานดงักล่าวถึงน้ีรวมถึงการท างานท่ีตอ้งใชส้มองดว้ย เพราะสมองของคนเราตอ้งการ
พกัผอ่น เช่นเดียวกบัร่างกายส่วนอ่ืนๆ สามารถแบ่งประเภทการพกัผอ่นไดเ้ป็น 2ประเภทดงัน้ี 

4.2.1.1 การพกัผอ่นร่างกายไดห้ยดุพกัหลงัการท างานโดยการพกัหรือนอนหลบั 
4.2.1.2 การพกัผ่อนจิตใจ หมายถึงการไดห้ยุดนึกคิดในเร่ืองใดๆท่ีไดคิ้ดเร่ืองนั้นติดต่อ

มาเป็นเวลานาน เร่ืองนั้นอาจเป็นเร่ืองเรียนหรืองานก็ไดโ้ดยการท าจิตใจใหผ้อ่นคลาย เพลิดเพลิน เช่น 
การฟังเพลง นัง่สมาธิ เล่นดนตรี หรือเล่นกีฬา 
 4.2.2 สวนสไตล์โมเดิร์น คือ ความทนัสมยั ความสมยัใหม่ เกิดจากจินตนาการ ส่วนสวน
โมเดิร์นคือสวนจินตนาการท่ีไม่ใช่โมเดิร์นแค่ความคิด แต่เป็นโมเดิร์นในเร่ืองรูปลกัษณ์ดว้ยลกัษณะท่ี
แสดงถึงโมเดิร์น คือ ความแตกต่างเฉียบคม กลา้ ขดักนั เรียบง่าย สีแรง เทคเจอร์ เส้นสาย ลญัลกัษณ์
และเร่ืองราว 10 ส่ิงขา้งตน้นั้นคลา้ยๆจะเป็นขอ้บงัคบัท่ีตอ้งมีอยูใ่น Modern Garden แต่ไม่ใช่ว่าจะตอ้ง
มีทั้ง 10 ส่ิงอยูใ่นส่ิงเดียวกนั บางส่วนอาจจะมีแค่ 2 หรือ 3 ซ่ึงรูปแบบสวนท่ีออกมายอ่มตอ้งส่ือไปถึง
แนวคิดหลกัของสวนจึงไดเ้ห็น Modern Garden ท่ีไวใ้ชแ้ละโชวใ์นสวนเดียวกนั 

 

ลกัษณะของพื้นท่ี 
สภาพโดยพื้นท่ีทัว่ไปยงัไม่มีการจดัภูมิ
ทศัน์บา้นสไตล์โมเดิร์นรวมสมยัมีพื้นท่ี
ส่ีเหล่ียมผนืผา้มีร้ัวรอบดา้น 

สวนพกัผ่อนเรียบง่าย ดูแลง่าย
สไตลโ์มเดิร์น มีพื้นท่ีโล่งพอรับ
แสง 
 

ความตอ้งการ 

-พื้นท่ีพกัผอ่น อ่านหนงัสือ ท่ีด่ืม
กาแฟ เงียบและส่วนตวั 
พื้นท่ีท ากิจกรรมกบัครอบครัว 
-พื้นท่ีเดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจ  
-พื้นท่ีโล่งดูแลง่าย 
 
 
 
-พื้นท่ีตอ้นรับแขก สงัสรรค ์
-เรียบๆ ดูแลง่าย 
 

“เรียบง่าย ส่วนตวั โล่งโปร่ง สไตลโ์มเดิร์น” 
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ภาพที ่4.1สวนพกัผอ่นสไตลโ์มเดิร์น 
ที่มา :http://www.interior-idea.com 
 

4.3แนวความคดิด้านการจดัวางพืน้ที่ 

 แนวความคิดดา้นการจดัวางพื้นท่ีมีแนวความคิดมาจากการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยในโครงการโดย
ค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยในดา้นต่างๆรวมทั้งความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัรูปแบบกิจกรรมซ่ึงสามารถ
แบ่งโซนของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการออกเป็นโซนต่างๆไดด้งัน้ี 

 4.3.1 โซน A ฝ่ังทิศเหนือ พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นพื้นท่ีขนาดกวา้งพอสมควรมีพื้นท่ีเช่ือมโยงกนัทุก
พื้นท่ีของโครงการเหมาะส าหรับท าเป็นโชวเ์น่ืองจากมีมุมมองท่ีดีทั้งภายในและภายนอก แต่ขอ้จ ากดั
ของส่วนน้ีคือโดนแดดตลอด พนัธ์ุไมท่ี้จะน ามาใชใ้นพื้นท่ีจะเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ให้ร่มเงา ทนแดด ดูแลง่าย
และท่ีส าคญัตอ้งสามารถช่วยลดในเร่ืองของแสงแดดไดใ้นส่วนหน่ึง ในการออกแบบอาจใชพ้นัธ์ุไม้
ดอกและไมใ้บท่ีมีสีสนัสวยงามท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณก าแพงซอฟลง พนัธ์ุไมจึ้งเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยในการ
แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี และในการออกแบบของพื้นท่ีโซนน้ีเจา้ของโครงการตอ้งการศาลาไว้
พกัผ่อนจึงมีการออกแบบศาลาโดยมีขนาด 4.50x3.50 เมตร และอยากให้มีบ่อน ้ าพุอยู่ใกลก้ับศาลา
เพื่อท่ีจะได้ยินเสียงน ้ าลน้เพื่อให้ความเพลิดเพลินเวลานั่งพกัผ่อนท่ีศาลาจึงได้ออกแบบให้มีความ
สอดคลอ้งกบัศาลาจึงออกแบบบ่อน ้ าพุเป็นส่ีเหล่ียมแนวยาวคร่ึงรอบศาลา โดยศึกษาจากความตอ้งการ
ของผูใ้ชโ้ครงการแลว้วิเคราะห์จากจ านวนประชากรภายในบา้นของผูใ้ชโ้ครงการ 

 4.3.2โซน B ฝ่ังทิศใตเ้ป็นพื้นท่ีดา้นหลงับา้นติดกบัโซน A สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีกวา้งยาว
ไม่มีการจดัสวน พื้นท่ีน้ีติดกบัห้องโถงและห้องนอน4 มีความสะดวกสบายในการเขา้ถึงคือตอ้งผ่าน
พื้นท่ีโซน A เขา้มาเหมาะเป็นพื้นท่ีพกัผอ่นกบัท ากิจกรรมนอกบา้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยซุม้ไมร้ะแนง
พื้นท่ีรับประทานอาหารหรือสังสรรคน์อกบา้นลกัษณะการจดัจะเน้น ซุ้มไมร้ะแนง มา้นั่ง ท่ีรูปทรง
สวยงามมีสีสนัท่ีติดกบัสีธรรมชาติเหมาะในการนัง่พกัผอ่นและรับประทานอาหารนอกบา้น 
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4.3.3 โซน Cพื้นท่ีส่วนน้ีเป็นพื้นท่ีขนาดเลก็มีพื้นท่ีเช่ือมโยงกนัทุกพื้นท่ีของโครงการเหมาะ
ส าหรับเป็นพื้นท่ีส่วนตวั จึงออกแบบพื้นท่ีส่วนตวัใหมี้ความเป็นส่วนตวัโดยการปลูกพนัธ์ุไมเ้พื่อปิดบงั
สายตาจากเพื่อนบา้นและมีลานซกัลา้ง พื้นท่ีซกัลา้ง ส่วนน้ีโดนแดดตลอด แต่เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนน้ีอยู่
หลงับา้นเน้นในเร่ืองการใช้ประโยชน์พืชพนัธ์ุก็จะเน้นในเร่ืองของประโยชน์ เช่น เป็นพืชพนัธ์ุท่ี
สามารถทานไดแ้ละใหร่้มเงา ทนแดด ดูแลรักษาง่าย 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ 
แสดง : Bubble Diagram ภาพที ่ 4.2 

สัญลกัษณ์ : 
                                                         การปิดกั้นสายตาดว้ยก าแพงและไมพุ้ม่ 
                                                         การเช่ือมโยงระหวา่งพื้นท่ี 
                                                         ทางเขา้หลกั 
 

 

A

N 
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4.4 แนวความคดิด้านการเลอืกใช้พชืพรรณ 

 ในการเลือกใชพ้ืชพรรณไมจ้ะตอ้งค านึงสภาพภูมิประเทศ ลกัษณะ สภาพภูมิอากาศ รวมไปถึง
พืชพรรณท่ีมีอยู่ตามทอ้งถ่ิน การเลือกใชพ้รรณไมใ้นการออกแบบควรเลือกตามลกัษณะทางกายภาพ 
เช่น ขนาดของล าตน้ ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผสั การผลดัใบ สี กล่ิน และการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล
ตลอดจนการดูแลรักษาเช่น การร่วงของใบ ผล ดอก ก่ิง ระบบรากท่ีไม่เป็นอนัตรายต่ออาคาร หรือ
ส่ิงก่อสร้างต่างๆความหนาแน่นของใบ ความทนทานต่อโรคและแมลงรวมไปถึงการเลือกใชพ้รรณไม้
ในบริเวณท่ีช้ืนและแฉะตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้ าและดูดซับน ้ าได ้รวมไปถึงสามารถจดัซ้ือหาได้
สะดวกและสามารถขนส่งไดง่้ายดงันั้น การเลือกใชพ้ืชพรรณไมใ้ห้เกิดประโยชน์ ส าหรับผูท่ี้เขา้มาใช้
บริการในพื้นท่ีโครงการรวมไปถึงเป็นการส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้เกิดความสวยงาม ตอ้งค านึงถึง
คุณสมบติัของพืชพรรณดงัน้ี 

 Zone Aเป็นส่วนโชวต์อ้นรับ อยูท่างหนา้บา้นดา้นทิศเหนือ แนวความคิดดา้นการเลือกใชพ้ืช
พรรณในพื้นท่ีส่วนโชวคื์อ ตอ้งการพรรณไมท่ี้เป็นตวัน าสายตา มีไมใ้บให้ความสวยงาม สร้างจุดเด่น
ดว้ยประติมากรรมลอ้มรอบดว้ยไมพุ้่มท าใหมี้ความโดเด่นมากข้ึนและใชพ้รรณไมท่ี้สามารถกรองเสียง
หรือลดมลพิษต่างๆได ้

 Zone B เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ทางทิศใต ้อยู่ในส่วนครอบครัว ตอ้งการพื้นท่ีส าหรับพกัผ่อนและท า
กิจกรรมต่างๆของคนในครอบครัว แนวความคิดในการเลือกใชพ้ืชพรรณจะเลือกพืชพรรณท่ีมาเป็น
ฉากหลงัและมีไมด้อกเพื่อเพิ่มความโดเด่นสวยงามภายในสวน 

 Zone C เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ อยู่ทางทิศตะวนัออกฝ่ังโรงจอดรถ เป็นพื้นท่ีท่ีไมเ้นน้ความ
สวยงามมาก เพราะตอ้งการความสะดวกในการใชพ้ื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรมต่างๆภายในครอบครัว เช่น ลาน
ซกัลา้งและเป็นท่ีเก็บของภายในบา้น แนวความคิดในการเลือกใชพ้ืชพรรณตอ้งการปิดกั้นสายตาหรือ
ลดมลพิษดา้นต่างๆท่ีมาจากภายนอกได ้

 4.4.1 ใชไ้มพุ้่มเป็นตวัน าทิศทางหรือเป็นตวัน าสายตาโดยการปลูกพืชพรรณเป็นแนวเพื่อ
น าไปสู่จุดท่ีตอ้งการหรือเป็นสถานท่ีท่ีเป็นจุดเด่น 
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ภาพที ่4.3 ปลูกพืชพรรณเพือ่ใชเ้ป็นตวัน าทิศทาง 
ที่มา :http://thinkofliving.com 

 4.4.2 ใชพ้รรณไมเ้นน้ฉากหลงั หรือเป็นส่วนช่วยให้ภายในพื้นท่ีนั้นดูโดดเด่นน ามาใชภ้ายใน
พื้นท่ีบริเวณส่วนโชว ์เช่นประติกรรมสามารถเลือกตน้ไมท่ี้มีทรงพุ่มหนาและเป็นฉากหลงัให้แก่จุดท่ี
ตอ้งการได ้น ามาใชใ้นพื้นท่ี Zone A หรือ Zone B 

 

ภาพที ่4.4การปลูกพืชพรรณเพื่อเนน้ฉากหลงั 
ที่มา :http://www.panagarden.com 

 4.4.3 ใชก้รองเสียงและฝุ่ น เป็นตวัช่วยให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีภายในโครงการเช่นการปลูก
ตน้ไมบ้ริเวณริมก าแพงของพื้นท่ีโครงการ ช่วยในการกรองฝุ่ นละอองท่ีมากับยานพาหนะและใน
บริเวณท่ีมีมลภาวะทางฝุ่ นและเสียง น ามาใชใ้นพื้นท่ีทุกโซน 

 

 

 

http://thinkofliving.com/wp-content/uploads/2013/11/PJ145_WM.jpg
http://www.panagarden.com/nn/images/work/w2/6-1-resize.jpg
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ภาพที ่4.5การปลูกพืชพรรณเพื่อใชก้รองเสียงและฝุ่ น 
ที่มา :http://www.decorreport.com 

 4.4.4 การเลือกพืชพรรณท่ีใหร่้มเงา สามารถน ามาปรับใชใ้นพื้นท่ีส่วนพกัผอ่นเพราะตอ้งการ
ความโดดเด่นเร่ืองรูปทรงและสีสันของงาน Hard Scape และความสวยงามของพืชพรรณต่างๆใชส้ร้าง
บรรยากาศในพื้นท่ีพกัผอ่นร่มเงาของตน้ไมจ้ะช่วยใหอ้ากาศเยน็ลง และเป็นการช่วยส่งเสริมบรรยากาศ
ดีข้ึน น ามาใชใ้นZoneAและ Zone B 

 

ภาพที ่4.6 การปลูกพืชพรรณเพื่อสร้างบรรยากาศในส่วนโชวแ์ละส่วนพกัผอ่น 
ที่มา :http://www.habitatdesign.com 

 4.4.5 ช่วยชะลอการพงัหนา้ดินไดแ้ก่ พวกไมค้ลุมดินและตน้ไมท่ี้รากกระจายยึดดินดี ใชใ้น
บริเวณท่ีมีลกัษณะดินร่วนซุยมาก เป็นการปกป้องกนัดินและเป็นการท าก าแพงกั้นดิน เป็นตน้ น ามาใช้
ไดใ้นทุกโซนของพื้นท่ี  

 

 

 

http://www.decorreport.com/images/th/347927.jpg
http://www.habitatdesign.com/wp-content/uploads/2012/01/modern8.jpg
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ภาพที ่4.7 การปลูกพืชพรรณเพื่อชะลอการพงัทลายหนา้ดิน 
ที่มา :http://f.ptcdn.info.com 

 4.4.6 การเลือกใชพ้ืชพรรณในการปิดบงัแนวเขต สามารถน ามาปรับใชใ้นพื้นท่ีZone Cเพื่อ
พรางการมองเห็นจากภายนอก เลือกใชพ้รรณไมพุ้ม่ท่ีมีความหนาทึบในระดบัสายตาหือนางบริเวณอาจ
ใชห้ลายชนิดปะปนกนัเป็นชั้นๆเพื่อความเป็นโมเดิร์น 

 

ภาพที ่4.8 การปลกูพืชพรรณเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศ 
ที่มา :http://thinkofliving.com 

 4.4.7 การเลือกใชพ้ืชพรรณประเภทไมด้อกไมป้ระดบั สามารถน ามาปรับใชพ้ื้นท่ีสวนส่วนโชว์
และพกัผอ่นเพื่อใหเ้กิดความสดใส สวยงาม น่ามองและไม่เบ่ือหน่าย การเลือกชนิดตน้ไมค้วรเลือกตาม
ลกัษณะของกิจกรรมแต่ละส่วน และลกัษณะการใชป้ระโยชน์ จะเป็นตวัเด่น ท าให้มองดูแลว้สะดุดตา
ไม่เกิดการจ าเจจนมากเกินไป น ามาใชใ้นพื้นท่ีไดทุ้กโซน 

 

 

 

http://f.ptcdn.info.com/
http://thinkofliving.com/wp-content/uploads/2014/06/Bangkok-Boulevard-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-5-85.jpg
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ภาพที ่4.9 การปลูกพืชพรรณเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศ 
ที่มา :http://pinkwidow.diaryclub.com 
 

4.5 แนวความคดิทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 4.5.1 ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการเช่ือมต่อจากสายหลกัเขา้สู่หมอ้แปลงไฟฟ้า
โดยมรการร้อยท่อสายไฟไปทางดา้นทิศทางตะวนัออกกบัแนวก าแพงดา้นล่าง ดงันั้นการปลูกไมใ้หญ่
ไม่มีผลกระทบต่อภายในพื้นท่ี 

 4.5.2 ระบบการระบายน ้ า การระบายน ้ าจากตวับา้นจะระบายลงบ่อระบายน ้ าท่ีฝ่ังอยู่ระดบั
พื้นดินรอบบา้น มีการเช่ือมต่อระบบระบายน ้ าไปยงับ่อดกัตะกอนของหมู่บา้น ดา้นการระบายของ
น ้าฝนจะปล่อยใหน้ ้ าฝนไหลสู่พื้นและไหลลงท่อระบายน ้าดา้นหนา้โครงการ 

 4.5.3ระบบการให้น ้ า ไม่มีการติดตั้งระบบน ้ าแบบสปริงเกอร์แต่จะใชน้ ้ าจากก๊อกน ้ าท่ีอยู่รอบ
บา้นเพื่อความสะดวกในการใชส้อย 

 

 

 

 

 

 

http://pinkwidow.diaryclub.com/images/20150416_IMG_4036.jpg
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ 
แสดง :ระบบสาธารณูปโภค ภาพที ่ 4.10 

สัญลกัษณ์ : 
                                ก๊อกน ้า           เสาไฟฟ้า       บ่อพกัน ้าท้ิง 
                                                       แนวสายไฟฟ้า 
                                                       แนวท่อประปา 
                                                       แนวท่อน ้าท้ิง                             

 
 
 
 
 

 

4.6 แนวความคดิในการเลอืกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 

 4.6.1 รูปแบบทางสัญจรภายในสวนถือว่าเป็นส่ิงส าคญั เพราะสามารถเช่ือมโยงไปในส่วน
ต่างๆได ้ท าใหก้ารเดินชมสวนมีบรรยากาศมากข้ึน มีส่วนท่ีช่วยในการน าสายตาหรือช่วยในการแบ่ง 
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พื้นท่ี การออกแบบทางสญัจรตอ้งดูวตัถุประสงคข์องการใชง้านหรือ ออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของสวนวสัดุท่ีใชท้  าอาจข้ึนอยูก่บัการใชง้านหรือตามวตัถุประสงคข์องการจดัสวน 

 
ภาพที ่4.11ทางเดินในสวนท่ีสามารถบอกถึงสไตลข์องสวน 
ที่มา : http://www.bloggang.com 

 
ภาพที ่4.12ทางเดินในสวนท่ีสามารถเป็นจุดน าสายตา 
ที่มา :http://www.bloggang.com 

 4.6.2 มา้นั่ง เก้าอ้ี และโต๊ะเป็นสวนประกอบหน่ึงท่ีท าให้สวนดูสวยข้ึน และเพิ่มความ
สะดวกสบายภายในพื้นท่ี สามารถใชใ้นการนัง่พกัผ่อน สังสรรคไ์ด ้การออกแบบว่าจะน ามา้นัง่ เกา้อ้ี 
หรือโต๊ะอย่างไรมาไวใ้นสวนตอ้งค านึงถึงการใชง้านของผูใ้ช ้และความคงทนเม่ือเจอสภาพแวดลอ้ม
ภายในพื้นท่ี การดูแลรักษาง่ายหรืออยาก และท่ีส าคญัมีความคงทนและไม่เป็นอนัตรายแก่ผูท่ี้ใชง้าน 

 
ภาพที ่4.13ชุดโตะ๊ เกา้อ้ีในสวน 
ที่มา:http://www.banidea.com 
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4.6.3 ระบบไฟสนามไฟสนามก็เป็นส่วนหน่ึงของสวนเช่นกนั สามารถใหบ้รรยากาศของสวน
ไดใ้นตอนกลางคืน เช่นติดตั้งไวบ้ริเวณทางเดินหรือตามตน้ไมใ้หแ้สง สีและเงา หรือไวต้ามผนงัก าแพง 
สระน ้ า ท าให้สวนยามค ้ าคืนสมบูรณ์มากข้ึนและยงัให้ความปลอดภัยได้อย่างเช่น ไฟสนามตาม
สวนสาธารณะ 

 
ภาพที ่4.14บรรยากาศของสวนตอนกลางคืน 
ที่มา :http://f.ptcdn.info 

4.6.3.1ไฟสนามระดบัต ่า เป็นไฟสนามระดบัต ่ากว่า 1.50เมตร ใชก้บังานท่ีตอ้งการความ
ส่องสว่างไม่มากนัก อยู่ในระดบัท่ีส่องเป็นจุดๆ เช่นไฟตามทางเดิน ไฟส่องประติมากรรม ไฟส่อง
ก าแพง หรือส่องบริเวณนัง่เล่น 

 

ภาพที ่4.15ไฟสนามระดบัต ่า 
ที่มา :http://thaibigplaza.com 

 
 
 
 
 

http://f.ptcdn.info/772/006/000/1372650773-suan-o.jpg
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ภาพที ่4.16ไฟสนามระดบัต ่า 
ที่มา :https://encrypted-tbn2.gstatic.com 

4.6.3.2 ไฟสนามระดบักลาง ไดแ้ก่ไฟท่ีอยูร่ะหวา่ง 3-5 เมตร ใชก้บัสนามท่ีตอ้งการแสง
ปานกลางเช่น ทางเดินท่ีกวา้ง หรือบริเวณสนามท่ีเป็นท่ีโล่ง 

 
ภาพที ่4.17ไฟสนามระดบัปานกลาง 
ที่มา :http://www.l-and-e.com 

4.6.3.3ไฟใตน้ ้ าใชส่้องสระน ้าเพื่อความสวยงามเสริมสร้างทศันียภาพสวนใหน่้าพกัผอ่น
ยิง่ข้ึน 

                                                
ภาพที ่4.18ไฟใตน้ ้ า 
ที่มา :http://www.lumitronlighting.com 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/
http://www.l-and-e.com/
http://www.lumitronlighting.com/
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ภาพที ่4.19Lighting Plan 
 

4.7 แนวความคดิทางด้านการดูแลรักษา 

 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัสม ่าเสมอ เพื่อให้สภาพสวนมีความสวยงาม 
คงทน และยืดอายุการใชง้านไดม้ากข้ึน(นที ภู่รอด, 2545) การดูแลรักษางานภูมิทศัน์สามารถจ าแนก
ออกได ้2 ประเภท คือ งานดูแลภูมิทศัน์ดาดอ่อน และงานดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
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4.7.1 งานดูแลภูมิทศัน์พื้นอ่อน (Softscape) 

การให้น ้ าน ้ าต้องเป็นน ้ าจืดท่ีสะอาดปราศจากสารละลายและตะกอนอ่ืนๆ มีค่า  
PH 6.5-7.0 ในการรดน ้ าตน้ไมต้อ้งปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอทุกวนั ใหดิ้นช้ืนถึงกน้หลุม แต่ไม่ถึงแฉะควร
ใหน้ ้ าในช่วงเวลาท่ีแดดไม่จดัทุกวนั 

 
ภาพที ่4.20การรดน ้าแบบต่างๆ 
ที่มา:http://www.bloggang.com 

การให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยตามการดูแลรักษา ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีต้นไม้ต้องการในปริมาณท่ี
พอเหมาะไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะจะเป็นอนัตรายกบัตน้ไมไ้ด ้การใส่ปุ๋ยอินทรียจ์ะใส่ทุกๆ 3-6 เดือน
ต่อคร้ัง เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน การใส่ปุ๋ยนั้นควรใส่บริเวณรอบๆ ทรงพุ่ม โดยพรวนดินรอบๆ
ทรงพุ่มให้ลึก 15 เซนติเมตร ก าจดัวชัพืชออกให้หมด โรยปุ๋ยเคมีก่อนแลว้จึงโรยปุ๋ยอินทรียท์บั เพื่อ
ป้องกนักรดด่างเกินไป และช่วยเพิ่มการระบายน ้าและอากาศในดิน 

การพรวนดินและก าจดัวชัพืช ตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ การพรวนดินจะช่วยท าให้ดินร่วน
โปร่ง มีการระบายน ้ าและอากาศดีข้ึน ช่วยก าจดัวชัพืชและท าให้ขอบกลุ่มพรรณไมค้มชัดสวยงาม
โดยทัว่ไปจะท าไปพร้อมกบัการตดัแต่งก่ิงโดยใชเ้สียมสับพรวนดินในแปลงกลุ่มตน้ไมห้รือ รอบโคน
ตน้ไมโ้ดยเนน้การสับขอบแปลงให้มีลกัษณะเรียบคมชดัพรวนถอนเก็บรากเหงา้ของหญา้ และวชัพืช
ออกใหห้มด 

 
ภาพที ่4.21การใหปุ๋้ยและพรวนดิน 

http://www.bloggang.com/


82 
 

ที่มา:http://www.greencontentz.com 
 
การตดัแต่งทรงพุ่ม กรตดัแต่งเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีส าคญัในการปลูกดูแลตน้ไมน้อกจาก

จะไดท้รงพุม่ท่ีสวยงามแลว้ ยงัสามารถช่วยจ ากดัโรคและแมลงต่างๆ ท่ีแอบแฝงอยูไ่ด ้หรือเพิ่มการออก
ดอกของตน้ไมบ้างชนิดไดอี้กดว้ย การตดัแต่งควรท าในช่วงฤดูฝน เพราะตน้ไมจ้ะแตกยอดใหม่ไดอ้ยา่ง
รวดเร็วเม่ือไดรั้บน ้ าฝน หรือตดัแต่งหลงัจากการออกดอกโดยท าการตดัแต่งทรงพุ่มใหโ้ปร่งตา ตดัก่ิงท่ี
แห้งตาย หรือก่ิงท่ีเป็นโรคท้ิงไป โดยตดัแต่งให้เขา้รูปทรงท่ีตอ้งการ ส่วนการตดัแต่งเพื่อบงัคบัขนาด
และทรงพุ่ม จะอาศยัหลกัธรรมชาติในการเจริญเติบโตของตน้ไม ้คือ ถา้ตดัก่ิงดา้นขา้ง อาหารท่ีสะสม
อยูใ่นตน้จะส่งไปเล้ียงส่วนยอด ท าใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตทางความสูงและในทางกลบักนั ถา้ตดัยอดออก 
อาหารท่ีสะสมไปเล้ียงก่ิงดา้นขา้ง ท าใหท้รงพุม่แน่นข้ึน วิธีน้ีสามารถช่วยใหบ้งัคบัรูปทรงของตน้ไมไ้ด ้
ส าหรับรูปทรงท่ีนิยมตดัแต่งจะเป็นทรงส่ีเหล่ียมหรือพุม่กลม หากเป็นตน้ไมร้ั้วควรตดัเป็นแท่งเหล่ียมท่ี
ดา้นบนขอบเลก็นอ้ย เพื่อใหก่ิ้งกา้นและใบส่วนล่างของทรงพุม่ไดรั้บแสงแดดทัว่ถึงเป็นพุม่แน่น 

 

ภาพที4่.22การตดัแต่งทรงพุม่ 
ที่มา:http://www.teakwoodhome.com 

การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชท่ีก่อให้เกิดความเสียหายสามารถแบ่งเป็น3ประเภท คือ 
แมลงศตัรูพืช โรคพืช และสตัวช์นิดต่างๆ หลกัการป้องกนัไดด้งัน้ี 

4.7.1.1พิจารณาสาเหตุของศตัรูพืชใหแ้น่ชดั และหาวิธีป้องกนั 
4.7.1.2ควรรีบป้องกันและก าจดัแมลงและโรคท่ีพบทนัที เช่นการจบัแมลงมาท าลาย 

หรือเกบ็ส่วนของพืชท่ีเป็นโรคไปเผาไฟก่อนระบาด 
4.7.1.3เลือกใชส้ารเคมีให้ตรงกบัชนิดแมลงและโรคนั้นๆ การฉีดพ่นสารเคมีผูท่ี้ฉีดพ่น

ควรอยูเ่หนือลม 
4.7.1.4ก่อนฉีดพน่สารเคมีควรหาหนา้กากป้องกนั และควรฉีดพ่นสารเคมีในช่วงใกลค้  ่า 

ไม่ควรฉีดเม่ือแดดร้อนจดั เพราะสารเคมีจะระเหยเร็วหรือควรฉีดก่อนฝนตกอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง เพราะ
ฝนจะชะลา้งสารเคมีออกหมด 
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4.7.1.5ไม่ควรสูบบุหร่ีขณะท าการฉีดพ่นหรือรับประทานอาหาร ตลอดจนไม่ควรน าเด็ก

และสตัวเ์ล้ียงเขา้ใกลบ้ริเวณนั้น 
4.7.1.6หลงัจากฉีดพน่สารเคมีแลว้ รีบช าระร่างกายใหส้ะอาดและเปล่ียนชุดใหม่ทนัที 
4.7.1.7ภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายใหถู้กวิธี เช่นการฝังดิน 

 4.7.2. งานดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard Scape)     
การดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดแข็งหรือฮาร์ดสเคปเป็นส่วนประกอบหน่ึงของสวนหรือพื้นท่ี 

OutDoor โดยเฉพาะสวนสมยัใหม่ในยคุน้ี ท่ีคนส่วนใหญ่มกัอยูอ่าศยัในพื้นท่ีจ ากดั การใชพ้ื้นท่ีกิจกรรม
ต่างๆ ภายในบา้นจึงขยายออกมายงัส่วนของสวนมากข้ึน เม่ือความส าคญัของฮาร์ดสเคปมากข้ึน และ
เป็นส่วนส าคญัออกแบบจึงมีการเลือกใชว้สัดุต่างๆท่ีหลากหลาย ซ่ึงแต่ละประเภทมีความคงทนและการ
ดูแลท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

  พื้นคอนกรีตพิมพล์ายนั้นสามารถดูแลท าความสะอาดไดง่้าย เพียงใชน้ ้ าเปล่า และไมถู้
พื้นเช็ดท าความสะอาด ด้านความถ่ีในการท าความสะอาดจะข้ึนอยู่กับลกัษณะการใช้งานหากเป็น
ทางเดินปกติท าความสะอาดอาทิตยล์ะคร้ังก็เพียงพอ แต่หากเป็นพื้นท่ีท่ีผ่านการใชง้านมาก เช่น ลาน
จอดรถ หรือขาดการดูแลมานาน ควรใชน้ ้ ายาท าความสะอาดหรือน ้ ายาลา้งจาน ขจดัคราบสกปรก และ
หากตอ้งการใหผ้วิมนัเงาควรใชน้ ้ ายาส าหรับเคลือบผวิคอนกรีต ซ่ึงสถาบนัดา้นคอนกรีตโดยเฉพาะของ
นิวอิงแลนด ์(Distinctive Concrete of New England)  ใหค้  าแนะน าวา่ควรท าการเคลือบผวิใหม่ทุกๆ 2-3 
ปี เพื่อใหสี้ดูไม่หมองเหมือนกบัการน าไปขดัเงานัน่เอง 

 

ภาพที ่4.23ตวัอยา่งพื้นคอนกรีต 
ที่มา:http://www.super-stampedconcrete.com 

ระแนงไม้ คือส่วนท่ีต้องการตากแดดตากฝน อาทิ ซุ้มประตู เรือนเพาะช า หรือ
เฟอร์นิเจอร์ไมใ้นสวนควรเลือกใชไ้มเ้น้ือแขง็ เช่น ไมส้ัก ไมแ้ดง และไมเ้ต็ง เพราะมีความแข็งแกร่ง 
แมลงกินไมไ้ม่สามารถกดักินไดแ้ละควรทาสียอ้มไมเ้พื่อช่วยลดการดูดซบัและสูญเสียความช้ืนในเน้ือ 

http://www.super-stampedconcrete.com/news_old/page/10/
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ไม ้ซ่ึงในตลาดตอนน้ีมีสียอ้มไมบ้างชนิดท่ีผสมน ้ ายากนั(Teak Oil) ปลวกดว้ยจึงน่าจะเป็นทางเลือกท่ีดี 
ส าหรับไมก้ลางแจง้ แมสี้สันอาจมีให้เลือกไม่มากเท่าสียอ้มไมท้ัว่ไปแต่ท่ีแน่ๆคือทนทาน แมจ้ะดูมนั
วาวแต่ทนแดดไดไ้ม่นาน ควรตีเวน้ร่องพื้นระเบียงห่างกนัเลก็นอ้ย เพื่อใหน้ ้ าไหลลงดา้นล่างไดส้ะดวก 
ส าหรับโครงสร้างไมเ้ช่น ซุม้ไมเ้ล้ือย หรือเฟอร์นิเจอร์ในสวนท่ีสามารถทาสีน ้ ามนัทบัได ้เพราะมีความ
ทนทานสูง สีสันสวยงาม แต่ไม่เหมาะส าหรับทาพื้น เพราะจะล่ืนเวลาเปียกขดัผิวและทาดว้ยสียอ้มพื้น
ระแนงไม(้Deck Stain) หรือ สียอ้มไมส้ าหรับไมน้อกบา้น (Exterior Wood Stain) ทุก 3 ปี เพื่อช่วยยดื
อายกุารใชง้าน 

 

ภาพที ่4.24พื้นไมร้ะแนง 
ที่มา: http://mugathai.com 

ก าแพงประดบัหรือบ่อน ้ าลน้ ส าหรับพื้นปูนหากมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมแซมลา้งท า
ความสะอาดใชปู้นผสมน ้ าอุดบริเวณรอยแตกแต่งผวิรอยแตกใหเ้รียบและทาสีทบั กรณีซีดจางควรทาสี
ใหม่ทุกๆ 2 ปี หากมีสีหลุดล่อนหรือโป่งบวมควรขดูออกและลา้งท าความสะอาดพื้นผวิบริเวณดงักล่าว
ดว้ยน ้าผสมผงซกัฟอก โดยขดัดว้ยแปรง ท้ิงใหผ้วิแหง้แลว้จึงทาสีใหม่โดยใชสี้รองพื้นท่ีมีคุณภาพเกรด
เดียวกบัสีผวิดา้นหนา้ 

 

ภาพที ่4.25ตวัอยา่งก าแพงประดบัหรือผนงัน ้าลน้ 
ที่มา:http://topicstock.pantip.com 
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4.8 เกณฑ์ในการประเมินทางเลอืก 

 4.8.1 จากการศึกษาในทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ โดยสามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
ประเมินทางเลือก ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

4.8.1.1 แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ี 
4.8.1.2 แนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์ในเคหะสถาน 
4.8.1.3 ประเภทของการท ากิจกรรมในเคหะสถาน 
4.8.1.4 ลกัษณะสวนท่ีดี 

 4.8.2 จากการศึกษาดา้นทฤษฏีในการออกแบบ สามารถสรุปเพื่อน าเป็นเกณฑใ์นการประเมิน
ทางเลือก ใหเ้กิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและผูใ้ชโ้ดยสรุปเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกไดด้งัน้ี 

4.8.2.1 ขอ้พิจารณาดา้นการแบ่งพื้นท่ี 
1) พื้นท่ีส่วนโชว ์
2) พื้นท่ีส่วนพกัผอ่น 
3) พื้นท่ีส่วนบริการ 

4.8.2.2 ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งสวนกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีใชป้ระโยชน์ 
3) ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงก่อสร้างและพื้นท่ีใชป้ระโยชน์อ่ืนๆคือ ออกแบบ

ตอ้งสอดคลอ้งกบัประโยชน์ใชส้อยของสมาชิกในครอบครัวออกแบบให้มีความสวยงามออกแบบให้
ดูแลรักษาง่าย ออกแบบใหป้ระหยดัท่ีสุด 

(1) หาความสมดุลระหวา่งความตอ้งการและงบประมาณ 
(2) จดัหาวสัดุเหมาะสมกบัการก่อสร้างต่างๆ 
(3) จดัหาพรรณไมท่ี้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและพื้นท่ี 

4.8.2.3 ขอ้พิจารณาดา้นต าแหน่งองคป์ระกอบภายในสวน 
1) พื้นท่ีพกัผอ่นตอ้งมีร่มเงาและอากาศเยน็สบาย 
2) พื้นท่ีสร้างประติมากรรมหรือบ่อน ้าลน้ตอ้งมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี 

4.8.2.4 พิจารณาดา้นความปลอดภยั 
1) มีแสงสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน 
2) แยกถนนกบัทางเดินเทา้ใหช้ดัเจน 
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หมายเหตุ ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 

1 = ปรับปรุง 
2 = พอใช ้
3 = ดี 
4 = ดีมาก 

4.9ก าหนดแปลนทางเลอืก 3 ทางเลอืก 
จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณปุณยนุช ศรีวราภพ นั้ นได้ท าการ

ออกแบบภูมิทศัน์โดยใหเ้ป็นแบบทางเลือก 3 ทางเลือกโดยในแต่ละทางเลือกจะมีการจดัวางวสัดุตกแต่ง
วสัดุพืชพรรณแตกต่างกนัออกไป แต่รูปแบบของสวนนั้นยงัคงเดิมอยู ่ดงัภาพต่อไปน้ี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุชศรีวราภพ ภาพที ่4.26 

แสดง : ผงัทางเลือกในการออกแบบ แบบท่ี 1 

 
 



88 
 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ ภาพที ่4.27 

แสดง: ผงัทางเลือกในการออกแบบ แบบท่ี 2 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ ภาพที ่4.28 

แสดง: ผงัทางเลือกในการออกแบบ แบบท่ี 3 
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4.9.1 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
ตารางที่ 4.2การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

ZONE เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก แบบท่ี1 แบบท่ี2 แบบท่ี3 
A รูปแบบทางสัญจรง่ายต่อการเข้าถึงไปยงัพื้นท่ี

ส่วนอ่ืน 
3 2 3 

มีสวนธรรมชาติใกลเ้คียงกบัหอ้งกระจก 3 3 3 
ออกแบบสวนให้มีรูปแบบใกลเ้คียงเรขาคณิตท่ี
สามารถมองเห็นไดจ้ากชั้นบน 

4 2 4 

B มีความร่มร่ืน 3 3 3 
มีพื้นท่ีโล่ง 3 2 4 
มีรูปแบบทางสญัจรท่ีสะดวก 2 2 4 
พื้นท่ีมีขนาดเพียงพอส าหรับกิจกรรมต่างๆ 3 2 4 

C มีความสามารถในการบริการ 2 2 3 

คะแนนรวม 23 18 28 
หมายเหตุ ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 

1 =  ปรับปรุง 
2 =  พอใช ้
3 = ดี 
4 =   ดีมาก 

 จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกสามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนน ดงัต่อไปน้ี 
 ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 18 คะแนน 
 ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 23 คะแนน 
 ทางเลือกท่ี 3 ไดค้ะแนนรวม 28 คะแนน 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่ารูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือรูปแบบกิจกรรมทางเลือกท่ี 3 
มีความเหมาะสมกับพื้นท่ีและความต้องการของผูใ้ช้มากท่ีสุด จึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการ
ออกแบบต่อไป 



บทที ่5 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 

 

5.1 ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

 

ภาพที ่ 5.1 บทน าโครงการ (Introduction) ประกอบดว้ย 
      - ประวติัความเป็นมาของโครงการ และขอ้มูลสังเขปของโครงการ 
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ภาพที ่5.2 การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
     -  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
     -  ลกัษณะภูมิอากาศ 
     -  ลกัษณะดิน 
     -  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
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ภาพที ่5.3  การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
     -  ทศันียภาพภายในโครงการ 
     -  รูปแบบสถาปัตยกรรม 
     -  พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
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ภาพที ่5.4 การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
    - การแบ่งกลุ่มพื้นท่ีการใชง้านในโครงการ 
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ภาพที ่5.5 แนวความคิดในการออกแบบ (Concept)  ประกอบดว้ย 
     -  ความสมัพนัธ์ของพื้นท่ี 
     -  แนวความคิดในการออกแบบ 
                  -  แนวความคิดในการเลือกใชพ้ืชพนัธ์ุและดา้นวสัดุดาดแขง็ 
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ภาพที ่5.6 ผงัแม่บท  (Master Plan) 

 

 

 

 



97 
 

 

 

ภาพที ่5.7 การใชไ้ฟในพื้นท่ี (Lighting Plan) 
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ภาพที ่5.8 รูปดา้น (Elevation) 
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ภาพที ่5.9 รายละเอียดสวน (Detail Zone A) 
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ภาพที ่5.10 รายละเอียด (Detail Zone B) 
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ภาพที ่5.11 รายละเอียดสวน (Detail Zone C) 
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ภาพที ่5.12 แสดงรายละเอียด (Detail Construction) 
      - ศาลา 
                   - พื้นไม ้
                   - หลงัคา 
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ภาพที ่5.13 แสดงรายละเอียด (Detail Construction) 
      - ซุม้ไมร้ะแนง 

 

 

 

 



104 
 

 

 

ภาพที ่5.14 แสดงรายละเอียด (Detail Construction) 
      - บ่อน ้าลน้ 
      - ทางเดิน 
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ภาพที ่5.15 แสดงรายละเอียด  (Detail Planting) 
       - การปลูกไมพุ้ม่ 
       - การปลูกไมย้นืตน้ 
                    - การปลูกปาลม์ 
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ภาพที ่5.16 ทศันียภาพ (Perspective) 
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5.2 การประมาณราคางานภูมิทศัน์ 

ตารางที่ 5.1 แสดงการประมาณราคางานภูมิทศัน์ 

ล าดบั รายการ 
ขนาด 

จ านวน หน่วยละ 
ราคา 
(บาท) 

หมายเหตุ 
Ø สูง(ม.) 

A ไมย้นืตน้ 
1 ลีลาวดีขาวพวง 4" 5.00 2 15,000.00 30,000.00  
2 ปาลม์ฟอกเทล  2.00 2 1,200.00 2,400.00  
3 น ้าเตา้ญ่ีปุ่น 3" 5.00 1 1,500.00 1,500.00  
4 ตีนเป็ดน ้า 2.5"  1 6,500.00 6,500.00  
5 หมากเขียว  2.50 2 300.00 600.00  
6 ปาลม์น ้าพ ุ  4.00 2 450.00 900.00  
7 ปาลม์แวก๊ซ ์  2.00 3 1,500.00 4,500.00  
8 ขนุน  5.00 1 6,000.00 6,000.00  
    14  52,400.00  

B ไมพุ้ม่ คลุมดิน หญา้ 
1 คริสติน่า กถ.6"  13 25.00 325.00  
2 พดุพิชญา กถ.6"  6 15.00 90.00  
3 โมกพวง  1.50 240 150.00 36,000.00  
4 กา้มกุง้ กถ.10"  16 60.00 960.00  
5 โคลงเคลงเล้ือย ถ.2"  82 3.00 246.00  
6 เดป   20 40.00 800.00  
7 เทียนทอง กถ.6"  21 15.00 315.00  
8 ตอ้ยต่ิงเทศ กถ.6"  21 15.00 315.00  
9 หมากผูห้มากเมีย  1.00 8 70.00 560.00  
10 คริสติน่า  1.20 50 120.00 6,000.00  
11 ผกัเป็ดเขียว-แดง   56 10.00 560.00  
12 พดุศุภโชค   19 60.00 1,140.00  
13 เฟิร์นใบมะขาม   10 30.00 300.00  

 
ตารางที่ 5.1 แสดงการประมาณราคางานภูมิทศัน์(ต่อ) 
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ล าดบั รายการ 
ขนาด 

จ านวน หน่วยละ 
ราคา 
(บาท) 

หมายเหตุ 
Ø สูง(ม.) 

14 แพงพวยฝร่ัง   12 15.00 180.00  
15 แวววิเชียร ถ.6"  20 50.00 1,000.00  
16 ชมนาด   2 30.00 60.00  
17 ปรงญ่ีปุ่น   1 1,500.00 1,500.00  
18 หญา้หนวดแมว   58 10.00 580.00  
19 หญา้นวลนอ้ย ตร.ม.  210 30.00 6,300.00  
      57,231.00  

C วสัดุและอ่ืนๆ 
1  ดินผสมปลูก  ถุง  675 35.00 23,625.00  
2  ไมค้  ้ายนั  ชุด  14 250.00 3,500.00  
3 ศาลาไม ้(เหมา) ชุด  1 120,000.00 120,000.00  
4 ซุม้ไมร้ะแนง (เหมา) ชุด  1 65,000.00 65,000.00  
5 บ่อน ้าลน้ (เหมา) บ่อ  1 80,000.00 80,000.00  
6 คอนกรีตส าเร็จรูป ลบ.ม  1 2,510.00 2,510.00  
7 พื้นปูนขดัมนั ตร.ม.  25.11 80.00 2,500.00  
8 ผนงัระแนงไม(้เหมา) ชุด  1 5,000.00 5,000.00  
9 แผน่ทางเดินซีเมนต์

0.05x0.40x0.80 ม. 
แผน่  29 90.00 2,610.00  

10 แผน่ทางเดินซีเมนต ์
0.05x0.30x0.60 ม. 

แผน่  10 55.00 550.00  

11 ซีเมนตบ์ลอ็กแปด
เหล่ียม 
0.20x0.20x0.06 ม. 

ตร.ม.  21.07 7.00 3,687.00  

12 อิฐลูกเต๋า 
0.08x0.08x0.06 ม. 

ตร.ม.  21.07 3.00 1,581.00  

13 คอนกรีตพิมพล์าย ตร.ม.  26.25 500.00 13,000.00  
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ตารางที่ 5.1 แสดงการประมาณราคางานภูมิทศัน์(ต่อ) 

ล าดบั รายการ 
ขนาด 

จ านวน หน่วยละ 
ราคา 
(บาท) 

หมายเหตุ 
Ø สูง(ม.) 

14 กรวดแม่น ้าสีเทาเบอร์3 ถุง  7 40.00 280.00  
15 กระเบ้ืองโมเสค 30x30 

ซม. 
ตร.ม.  5.44 180.00 980.00  

16 ชุดโตะ๊อาหาร ชุด  1 2,500.00 2,500.00  
17 ชุดโตะ๊สนาม ชุด  1 18,000.00 18,000.00  
18 แท่นปูนโซนC(เหมา) ตร.ม.  5.6 15,000.00 15,000.00  
19 กระถางปูนเปลือย 

40x50 ซม. 
ช้ิน  1 650.00 650.00  

20 ประติมากรรมน ้าพ ุ ช้ิน  1 1,200.00 1,200.00  
21 ไฟสนาม Carini ดวง  28 900.00 25,200.00  
22 ไฟสูง Carini ดวง  4 3,990.00 15,600.00  
23 ไฟใตน้ ้ า HL ดวง  3 2,600.00 7,800.00  
24 ทรายปรับระดบั ลบ.ม.  4 500.00 2000.00  
      412,773.00  

ตารางที่ 5.2 สรุปการประมาณราคางานภูมิทศัน์ 
รายการ รวมราคา (บาท) 

รวมราคางาน Softscape 109,631.00 
รวมราคางาน Hardscape 412,773.00 
รวมราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมด 522,404.00 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน1์5% 78,360.60 
ก าไร 10% ของราคารวมงานภูมิทศัน ์ 52,240.40 
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 15,672.12 
รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 668,677.12 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) 7% 46,807.40 
รวมราคาทั้งส้ิน (เจ็ดแสนหน่ึงหมื่นห้าพนัส่ีร้อยแปดสิบส่ีบาทห้าสิบสองสตางค์) 715,484.52 
 



บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ มีพื้นท่ีทั้งหมด 533.12 ตารางเมตร
ลกัษณะพื้นท่ีโครงการเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ พื้นท่ีโล่ง รูปร่างอาคารเป็นบา้นเดียวสองชั้นคอนกรีต
เสริมเหลก็ รูปทรง Modern Contemporary ในปัจจุบนัพื้นท่ีดงักล่าวยงัไม่มีการก่อสร้างงานภูมิทศัน์ มี
แนวความคิดดา้นพืชพนัธ์ุบริเวณส่วนท่ีมีขอ้จ ากดัตอ้งค านึงเป็นอยา่งมาก เพื่อท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปุณยนุช ศรีวราภพ ในปัจจุบนัพื้นท่ีดงักล่าวยงัไม่มีการจดั
ภูมิทศัน์ในพื้นท่ีจึงยงัไม่มีการใชง้านในส่วนของพื้นท่ีโครงการมากนกั ซ่ึงตอ้งท าการสอบถามความ
ตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถน ามาประกอบกบัการออกแบบ เพื่อ
ก าหนดกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ คือสวนท่ีดูแล
ง่าย สามารถใชใ้นการพกัผ่อน จากการศึกษาแนวทางท่ีไดม้าจากการศึกษา สามารถน ารูปแบบท่ีออก
แบบอยา่งเหมาะสมมาประกอบกบังานภูมิทศัน์ เพื่อก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี
สวนในบา้นเพื่อการพกัผอ่น 
 ในการศึกษาขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีบริเวณโดยรอบโครงการและมุมมองจากภายในสู่
ภายนอกพื้นท่ี และจากภายนอกพื้นท่ีมองเขา้มายงัโครงการสามารถแบ่งพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 3 โซน  
 พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีส่วนหนา้บา้นและขา้งบา้นทางทิศตะวนัตก สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็น
พื้นท่ีเรียบ โล่ง ไม่มีการจดัสวน เป็นพื้นท่ีท่ีมีแสงแดดส่องตลอดทั้งวนั  และมีความสะดวกสบายในการ
เขา้ถึงเน่ืองจากอยูติ่ดกบัหอ้งโถง และเฉลียงหนา้บา้น ถา้มองจากภายนอกเป็นมุมมองท่ีเปิดกวา้ง เพราะ
สามารถเห็นพื้นท่ีเกือบทั้งโครงการ ลกัษณะดินเป็นดินท่ีน ามาถมพื้นท่ีโครงการ ลกัษณะเป็นดินมีการ
ระบายน ้าชา้ ดินไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์นกั 
 พื้นท่ี Zone  B เป็นพื้นท่ีส่วนหนา้บา้นและขา้งบา้นทางทิศตะวนัออก ซ่ึงจะติดกบั Zone A 
สภาพทัว่ไปเป็นพื้นท่ีเรียบ โล่งเช่นกนั ไม่มีการจดัสวน แสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวนั มุมมองไม่ค่อยน่า
มองเท่าใดเพราะเนน้ทางดา้นการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีมากกวา่ 
 พื้นท่ี  Zone C เป็นพื้นท่ีส่วนหลงับา้น จะติดกบั Zone AและB สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีเรียบ 
โล่งไม่มีการจดัสวน การเขา้ถึงพื้นท่ีตอ้งผา่น Zone A ก่อน หรือ Zone B พื้นท่ีค่อนขา้งเงียบ แสงแดด
ส่องถึงตลอดทั้งวนัเช่นกนั ลกัษณะดินเป็นดินดินท่ีน ามาถมพื้นท่ีโครงการ ลกัษณะเป็นดินมีการระบาย
น ้าชา้ ดินไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์นกั 
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จากการศึกษาพื้นท่ีและทฤษฎีจึงไดท้ราบถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของพื้นท่ีจึงไดแ้กปั้ญหาโดยมี

แนวความคิดในดา้นต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาพร้อมไดน้ าความตอ้ง  และ
พฤติกรรมของผูใ้ช้โครงการ ท่ีไดจ้ากการสอบถามมาปรับใช้กบัพื้นท่ีให้เหมาะสม และตอบสนอง
ประโยชน์ใชส้อยใหม้ากท่ีสุด 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 

6.2.1.1 ในการจดัท าโครงการ มีการก าหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขตงาน ระยะเวลา ท่ี
ชดัเจน จึงไดผ้ลงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวแ้ละทนัตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว ้

6.2.1.2 ในการจดัท าโครงการ ผูจ้ดัท าควรมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานดา้นการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office 2010 และโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัการออกแบบ เช่น Auto Cad 
2007 , Sketch Up และ Photoshop cs6 เพื่อใหก้ารจดัท าโครงการเป็นไปไดด้ว้ยดี และทนัตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว ้

 6.2.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 
เพื่อให้ไดผ้งัแม่บทท่ีสามารถน าไปก่อสร้างไดจ้ริง ในการออกแบบควรมีการค านึงถึง

วสัดุท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งถ่ินและในการออกแบบ
พืชพนัธ์ุควรเลือกใชพ้ืชพนัธ์ุท่ีมีความแขง็แรง ดูแลรักษาง่ายและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ี
โครงการ 
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ไม้ระแนงไม้เทียม 1x1 นิ้ว

โครงหลังคาไม้ 2x6 นิ้ว ทุกระยะ 0.12 ม.

ไม้เต็ง 4x4 นิ้ว

โครงสร้างเหล็กโดยวิศวกร

ไม้ระแนงไม้เทียม 1x1 นิ้ว

ไม้เต็ง 4x4 นิ้ว

โครงหลังคาไม้ 2x6 นิ้ว ทุกระยะ 0.12 ม.

มาตราส่วน 1:75

รูปตัดซุ้มไม้ระแนง1

มาตราส่วน 1:75

แบบขยายซุ้มไม้ระแนง

มาตราส่วน 1:75

รูปตัดซุ้มไม้ระแนง2

ซุ้มไม้ระแนง

Mrs.Poonyanuch Sriwarapob

Mr.Witthawat Treephoca

115510305045-7

Mr.Witthawat Treephoca

ผังแสดงรายละเอียดซุ้มไม้ระแนง

V

O

I

D

V

O

I

D

ฐานเสาดูแบบขยาย

LA-13

A B

1

2

1



A3 1:50
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ผังแสดงรายละเอียด

1 : 50

-

LA-12

แบบแผ่นทางเดินปูนเปลือย

รูปตัดแผ่นทางเดินปูนเปลือย

แผ่นปูนเปลือย 0.40x0.80

หญ้า

แผ่นทางเดินและแท่นปูนเปลือย

Mr.Witthawat Treephoca

ไม้ 1x3 นิ้ว ตีชิด

แบบขยายด้านหน้า
กำแพงไม้ระแนง
มาตราส่วน                1 : 50

กระถางไม้ระแนงสำเร็จรูป
ขนาด 34x14x16 ซม.

กระถางไม้ระแนงสำเร็จรูป
ขนาด 34x14x16 ซม.

ไม้ 1x3 นิ้ว

รูปตัดกำแพงไม้ระแนง
มาตราส่วน                1 : 50

มาตราส่วน                1 : 50

มาตราส่วน                1 : 50

โครงเคราขนาด 1x3นิ้ว.

แปลนกำแพงไม้
ระแนง
มาตราส่วน                1 : 50
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ผังแสดงรายละเอียดพื้นซีเมนต์บล็อค,แท่นปูนเปลือย,ฐานเสาซุ้มไม้ระแนง
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ผังแสดงรายละเอียด

1 : 25

-

LA-13

แผ่นทางเดินและแท่นปูนเปลือย

Mr.Witthawat Treephoca

Top ผิวฉาบปูนเรียบผสมฝุ่นสีเทา

ผิวฉาบปูนเรียบผสมฝุ่นสีเทา

เซาะร่องขนาด 1"x2"
โครงสร้างโดยวิศวกร

รูปตัดแท่นปูนเปลือย
มาตราส่วน

เสาเหล็กกล่องขนาด 10x10 ซม. ทาสี

Plate เหล็กระบุโดยวิศวกร

Plate เหล็กประกับ 4 ด้าน ทาสี

Bolt เหล็กหางงอโดยวิศวกร

ปูนประดับ

มาตราส่วน 1:25

แปลนฐานเสาซุ้มไม้ระแนง

ขอบปูนหล่อเอง ขนาด 0.10 x 0.30 ม.

พื้นซีเมนต์บล็อค  0.05 ม.

พื้นดิน
ทรายหยาบบดอัดแน่น 0.10 ม.

รูปตัด พื้นซีเมนต์บล็อค
มาตราส่วน          1:25

1

VARIES

แปลนแท่นปูนเปลือย
มาตราส่วน                1 : 50
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แบบแสดงรายละเอียดการปลูก

1 : 75

-

LA-14

ดินปลูก ( ดินบน 2 ส่วน ปุ๋ยคอก 2 ส่วน )

ระดับดินต่ำกว่าระดับขอบ  0.05  ม.

ไม้พุ่มหรือไม้คลุมดิน

ร่องดินสับ

ดินปลูก

ไม้พุ่มหรือไม้คลุมดิน

อิฐหักหนา  10  ซ.ม.

มุ้งในล่อน  2  ชั้น

ทรายหยาบหนา 5 ซ.ม.

ดินปลูก ( ดินบน  2  ส่วน + ปุ๋ยคอก  2  ส่วน  )

อิฐหักหนา  10  ซ.ม.

มุ้งในล่อน  2  ชั้น

ทรายหยาบหนา 5 ซ.ม.

ดินปลูก ( ดินบน  2  ส่วน + ปุ๋ยคอก  2  ส่วน  )

รายละเอียดการปลูกไม้คลุมดินและไม้พุ่ม ในบล๊อกปลูก

รายละเอียดการปลูกไม้คลุมดินในแปลงปลูก

รายละเอียดการปลูกไม้พุ่มสูงในแปลงปลูก

ดินปลูก  ดินบน  3  ส่วน + ปุ๋ยคอก  2  ส่วน + ทรายหยาบ  1  ส่วน

ตุ้มดินขนาด  6  เท่าของลำต้น

ลำต้นยึดกับไม้ไผ่ด้วยเชือกมนิลา

ค้ำด้วยไม้ไผ่  ขนาด        2"  ยาว  1.50   ม.

ขอบดินกักน้ำชั่วคราว

ดินปลูก  ดินบน  3  ส่วน + ปุ๋ยคอก  2  ส่วน + ทรายหยาบ  1  ส่วน

ตุ้มดินขนาด  6  เท่าของลำต้น

คลุมดินด้วยขุยมะพร้าว

ลำต้นยึดกับไม้ไผ่ด้วยเชือกมนิลา

ค้ำด้วยไม้ไผ่  ขนาด        2"  ยาว  1.50   ม.

ดินปากหลุมบดอัดรับตุ้มดิน

รายละเอียดการปลูกไม้คลุมดิน ในบล๊อกปลูก

รายละเอียดการปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่รายละเอียดการปลูกไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

ขอบดินกักน้ำชั่วคราว

ดินปลูก ( ดินบน 2 ส่วน : ปุ๋ยคอก 2 ส่วน ) 

ตุ้มดินขนาด  3  เท่าของลำต้น

คลุมดินด้วยขุยมะพร้าว

ผูกด้วยเชือกมนิลา

ดินปากหลุมบดอัดรับตุ้มดิน

เสาไม้สน ขนาด      8  ซ.ม. ยาวท่อนละ  2.00 ม.

ดินปลูก ( ดินบน 2 ส่วน : ปุ๋ยคอก 2 ส่วน ) 

ไม้สน  ขนาด        8 ซม.

ตุ้มดินขนาด  3  เท่าของลำต้น

ลำต้นยึดกับไม้สนด้วยเชือกมนิลา

ขอบดินกักน้ำชั่วคราว

ดินปลูก ( ดินบน 2 ส่วน : ปุ๋ยคอก 2 ส่วน ) 

ตุ้มดินขนาด  3  เท่าของลำต้น

คลุมดินด้วยขุยมะพร้าว

ไม้สน  ขนาด        8 ซม. ยาวท่อนละ  1.80  ม.

ลำต้นยึดกับไม้สนด้วยเชือกมนิลา

ดินปากหลุมบดอัดรับตุ้มดิน

ตุ้มดินขนาด  3  เท่าของลำต้น

ดินปลูก ( ดินบน 2 ส่วน : ปุ๋ยคอก 2 ส่วน ) 

ไม้สน  ขนาด        8 ซม. ยึดกันด้วยเชือกมนิลา

มาตราส่วน 1:75

รูปตัด

มาตราส่วน 1:75

รูปตัด

มาตราส่วน 1:75

รูปตัด

มาตราส่วน 1:75

รูปตัด

มาตราส่วน 1:75

แปลน

มาตราส่วน 1:75

แปลน

มาตราส่วน 1:75

แปลน

มาตราส่วน 1:75

รูปตัด

มาตราส่วน 1:75

รูปตัด

มาตราส่วน 1:75

รูปตัด

Mr.Witthawat Treephoca



โครงการออกแบบภูมิทัศน์เคหสถาน

แบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม

บ้านคุณปุณยนุช ศรีวราภพ   ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี



LA-02 แบบแสดงผังวัสดุพื้นผิว

LA-09

ผังแสดงรายละเอียดซุ้มไม้ระแนง

ผังแสดงรายละเอียดพื้นและหลังคาศาลา

ผังแสดงรายละเอียดศาลา

ผังพรรณไม้

ผังแสดงละเอียดบ่อน้ำ

แบบแสดงผังระดับระบายน้ำ

LA-06

LA-08

LA-07

LA-04

LA-05

LA-03

แบบแสดงตำแหน่งไฟฟ้าและรายละเอียดดวงโคม

Home Landscape Design Projact of Mrs. Poonyanuch Sriwarapob  
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แบบแสดงผังระยะ
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สารบัญแบบ
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สารบัญแบบ
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LA-00

 Thanyaburi District , Pathumthani Province 

LA-10

ผังแสดงรายละเอียดแผ่นทางเดินและกำแพงไม้ระแนง
LA-12

Mrs.Poonyanuch  Sriwarapob

Mr.Witthawat Treephoca

115510305045-7

Mr.Witthawat  Treephoca

LA-11

ผังแสดงภาพตัดโดยรวม

LA-13

LA-14 แบบแสดงรายละเอียดการปลูก

ผังแสดงรายละเอียดภาพตัดศาลา

ผังแสดงรายละเอียดพื้นซีเมนต์บล็อค,แท่นปูนเปลือย,ฐานเสาซุ้มไม้ระแนง
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ผังระยะ

1 : 200

-

LA-01

ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ถนน ค.ส.ล กว้าง 07.00 เมตร)

มาตราส่วน 1:200

ผังระยะ

โถง

ห้องนอน 4

ห้องเตรียมอาหาร

ครัว

ห้องรับแขก

จอดรถ

เฉลียง

เฉลียง

ห้องน้ำ

บันได
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ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ถนน ค.ส.ล กว้าง 07.00 เมตร)

Mrs.Poonyanuch  Sriwarapob

Mr.Witthawat Treephoca

115510305045-7

Mr.Witthawat  Treephoca
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1 : 200

LA-02

ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1:200

โถง

ห้องนอน 4

ห้องเตรียมอาหาร

ครัว

ห้องรับแขก

จอดรถ

เฉลียง

เฉลียง

ห้องน้ำ

บันได

ถน
นส
าธา
รณ
ะภ
ายใ
นห
มู่บ
้าน
 (ถ
นน
 ค.
ส.ล
 กว
้าง 

14.
00 
เมต
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ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ถนน ค.ส.ล กว้าง 07.00 เมตร)

บ้า
นพ
ักอ
าศัย
สอ
งช
ั้น(
เพื่อ
นบ
้าน

)

ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ถนน ค.ส.ล กว้าง 07.00 เมตร)

ศาลา ดูแบบขยาย

LA-09

บ่อน้ำดูแบบขยาย

LA-07

ซุ้มไม้ระแนง ดูแบบขยาย

LA-11

พื้นซีเมนต์บล็อค

LA-12

แท่นปูนเปลือย ดูแบบขยาย

N

-

LA-12

ดูผังแสดงรายละเอียดกำแพงไม้ระแนง

แผ่นทางเดินผิวขัดมัน ขนาด 0.40x0.80 ม.

แผ่นทางเดินผิวขัดมัน ขนาด 0.40x0.80 ม.

แผ่นทางเดินผิวขัดมัน ขนาด 0.30x0.60 ม.

แผ่นทางเดินผิวขัดมัน ขนาด 0.40x0.80 ม.

LA-12

 ดูแบบขยาย 1

ขอบ คสล. ผิวฉาบเรียบขัดมัน

แบบขยาย 1

พื้นคอนกรีตฉาบเรียบขัดมัน

กระเบื้อง ขนาด 8"x8" นิ้ว
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LA-03

มาตราส่วน 1:200

ผังพรรณไม้

Mrs.Poonyanuch  Sriwarapob

Mr.Witthawat Treephoca

115510305045-7

Mr.Witthawat  Treephoca

โถง

ห้องนอน 4

ห้องเตรียมอาหาร

ครัว

ห้องรับแขก

จอดรถ

เฉลียง

เฉลียง

ห้องน้ำ

บันได

โถง

ห้องนอน 4

ห้องเตรียมอาหาร

ครัว

ห้องรับแขก

จอดรถ

เฉลียง

เฉลียง

ห้องน้ำ

บันได

210 ตร.ม.หญ้าญี่ปุ่น

-3- ปาล์มแว็กซ์  h 2.00 m.

-16-ก้ามกุ้ง pot10”@0.25m.

-1-ขนุน h.5.00m.

-50- คริสติน่า h.1.20m.@ 0.40m.

-240-โมกพวงh.1.50m.@ 0.60m.

-82-โคลงเคลงเลื้อย.@ 0.20m.

-2- ลีลาวดีขาวพวง h 5.00 m.

-1- ปรงญี่ปุ่น 

-20- เดป.

-2-หมากเขียว h.2.50  @1.00m.

-2-ปาล์มฟอกเทล h.2.50.m.

-8-หมากผู้หมากเมีย h.1.00 @0.25m.

-1-น้ำเต้าญี่ปุ่น h.5.00m.

-56-ผักเป็ดเขียว-แดง @0.25m.

-21-เทียนทอง pot6” @0.25m.

-21-ต้อยติ่งเทศ pot6” @0.25m.

-30-ปาล์มน้ำพุ h.4.00m.

-19-พุดศุภโชค pot10” @0.25m.

-6-คริสติน่า pot6” @0.25m.

-6-พุดพิชญา pot6” @0.25m.

-20-แพงพวยฝรั่ง.@ 0.20m.

-2- ลีลาวดีขาวพวง h 5.00 m.

-2-ปาล์มฟอกเทล h.2.50m.

-240-โมกพวงh.1.50m.@ 0.60m.

-1-ตีนเป็ดน้ำ h.5.00m.

-10- เฟิร์นใบมะขาม @0.25m.

N

-58- หญ้าหนวดแมว .@ 0.25m.
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