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บทคดัย่อ 
 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 9 หมู่ 7 
ต  าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีพื้นท่ีทั้ งหมด 1,600 ตารางเมตร เป็น
บา้นพกัอาศยั 145 ตารางเมตร ถนนภายในโครงการ 325 ตารางเมตร พื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 1,083 
ตารางเมตร ลกัษณะบา้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้น รูปแบบร่วมสมยั ลกัษณะพื้นท่ีโครงการเป็น
ส่ีเหล่ียมคางหมู พื้นท่ีเดิมมีการปลูกหญา้และตน้ไมเ้ป็นบางส่วน จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการเป็น
พื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีโล่งรับแดดตลอดทั้งวนัและตอ้งไดรั้บการปรับปรุงซ่ึงเป็นท่ีมาของการจดัท า
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ จากขอ้มูล เจา้ของโครงการมีความ
ตอ้งการจดัภูมิทศัน์เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนและสร้างบรรยากาศท่ีดีให้กบับา้น ตอ้งการท่ีจะมี
สวนภายในบา้น ท่ีให้ความร่มร่ืนและเขา้กบัรูปแบบของตวับา้นจากพื้นท่ียงัมีแค่การปลูกหญา้และ
ตน้ไมบ้างส่วนจึงท าให้ไม่มีความร่มร่ืนส่งผลท าตวับ้านได้รับแดดทั้งวนั ส าหรับการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ในคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ท่ีเขา้กบัตวับา้นมากข้ึนและ
รวมถึงการน าเอาแนวคิดต่างๆท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบปรับปรุง เป้าหมายในการออกแบบบา้น
คุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ เพื่อปรับสภาพของโครงการโดยการออกแบบภูมิทศัน์ ให้มีรูปแบบสวนท่ี
สวยงามและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 

ส่วนครอบครัว (Zone A) อยู่บริเวณทางทิศตะวนัออกของบา้นเป็นพื้นท่ีหน้าบา้นสามารถ
มองเห็นไดท้ัว่ทั้งบริเวณ จึงจดัเป็นส่วนครอบครัวเพื่อพกัผอ่นในครอบครัวและไวรั้บแขกท่ีมาบา้น 
ความสวยงามของสวนท่ีจะเกิดข้ึนในบริเวณน้ีและ กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนเช่นจดัสวนขนาดเล็กหรือท่ี
นัน่เล่นหรือท่ีนัง่ท ากิจกรรมต่างๆ 

ส่วนโชว ์(Zone B) บริเวณทางทิศเหนือของบา้นเป็นพื้นท่ีขา้งบา้นติดกบัร่ัว เป็นส่วนท่ีใช้
โชวจึ์งเนน้จดัสวนใหเ้กิดความสวยงาม 

ส่วนบริการ (Zone C) บริเวณทางทิศตะวนัตกของบ้านเป็นพื้นท่ีหลงับ้านติดกับร้ัว เป็น
ส่วนท่ีใชส้ัญจร ซักลา้ง การตากผา้ และยงัติดกบัพื้นท่ีจอดรถ จึงไม่เน้นความสวยงามมมากนกัแต่
เน้นการปิดบงัสายตาจากภายนอกโครงการ กิจกรรมท่ีท าในส่วนพื้นท่ีน้ี ได้แก่ การจอดรถ เก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ การซกัลา้ง การตากผา้ และอ่ืนๆ  



 
 

ข 

 

กติตกิรรมประกาศ 
 

ในการจดัท าปัญหาพิเศษ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ 
ตั้งอยู่ท่ี บา้นเลขท่ี 9 หมู่ 7 ต าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีได้เอ้ือเฟ้ือ
ขอ้มูลดา้นต่างๆ ในการท าปัญหาพิเศษ ใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยดีตามจุดประสงคท่ี์ไดว้างไวโ้ดยราบร่ืน   

ขอขอบคุณอาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ อาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหาพิ เศษท่ีคอยช้ีแนะให ้
ค าปรึกษาในทั้งดา้นขอ้มูลแนวคิดในการงาน ให้ตรงตามเป้าหมายท่ีวางเอาไวต้ลอดเวลา 4 ปีท่ีได้
ท าการศึกษา และขอขอบคุณคณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ทุกท่านท่ีค่อยแนะน า ส่ิง 
ต่างๆ ขอบพระคุณครอบครัวท่ีเป็นก าลังใจให้ในการศึกษาจนส าเร็จและเพื่อนๆ ท่ีคอยเป็น 
แรงผลกัดนัในทุกๆ เร่ืองทั้งเร่ืองการท างานและการใชชี้วติ  

สุดทา้ยน้ีหากโครงการปัญหาพิเศษเล่ม น้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใดขออภยัมาใน ณ ท่ีน้ีดว้ย  
สุดท้ายน้ีข้าพเจ้าขอขอบคุณพระคุณ บิดา มารดาท่ีคอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุน ด้าน
งบประมาณในการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี รวมถึงเพื่อน ๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เป็นทั้ ง 
ก าลงัใจท่ีดีต่อกนัเสมอมา และคอยเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษา ในการท า 
ปัญหาพิเศษจนลุล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละรวมถึงผูท่ี้ไม่ไดก้ล่าว ณ ท่ีน้ีดว้ย ขอขอบพระคุณครับ    
 

 

        นทัธพงศ ์ ทองจนัทร์

           2559 



1 

 

บทที ่ 1 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 9 หมู่ 7 
ต  าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,600 ตารางเมตร เป็น
บา้นพกัอาศยั 145 ตารางเมตร ถนนภายในโครงการ 325 ตารางเมตร พื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 1,083 
ตารางเมตร ลกัษณะบา้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รูปแบบร่วมสมยั ลกัษณะพื้นท่ีโครงการเป็น
ส่ีเหล่ียมคางหมู พื้นท่ีเดิมมีการปลูกหญา้และตน้ไมเ้ป็นบางส่วน จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการเป็น
พื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีโล่งรับแดดตลอดทั้งวนัและตอ้งไดรั้บการปรับปรุงซ่ึงเป็นท่ีมาของการจดัท า
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ จากขอ้มูล เจา้ของโครงการมีความ
ตอ้งการจดัภูมิทศัน์เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นและสร้างบรรยากาศท่ีดีใหก้บับา้นตอ้งการท่ีจะมีสวน
ภายในบา้น ท่ีใหค้วามร่มร่ืนและเขา้กบัรูปแบบของตวับา้นจากพื้นท่ียงัมีแค่การปลูกหญา้และตน้ไม้
บางส่วนจึงท าให้ไม่มีความร่มร่ืนส่งผลท าตวับา้นไดรั้บแดดทั้งวนั ส าหรับการออกแบบปรับปรุง
ภูมิทศัน์ในคร้ังน้ีเพื่อให้เกิดการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ท่ีเขา้กบัตวับา้นมากข้ึนและรวมถึงการ
น าเอาแนวคิดต่างๆท่ีจะน ามาใช้ในการออกแบบปรับปรุง เป้าหมายในการออกแบบบา้นคุณชชัชยั 
แจ่มสุวรรณ เพื่อปรับสภาพของโครงการโดยการออกแบบภูมิทศัน์ ใหมี้รูปแบบสวนท่ีสวยงามและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 
 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 ศึกษาทฤษฎีและหลกัการท่ีใชใ้นการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
 1.2.2 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีเพื่อประเมินศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 
 1.2.3 ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชเ้พื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
 1.2.4 น าเสนองานออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ อ าเภอนครหลวง  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 

              โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 9 หมู่ 7 

ต  าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,600 ตารางเมตร เป็น

บา้นพกัอาศยั 145 ตารางเมตร ถนนภายในโครงการ 325 ตารางเมตร พื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์  

1,083 ตารางเมตร มีขอบเขตพื้นท่ีโครงการหรือพื้นท่ีออกแบบดงัต่อไปน้ี 

 
ภำพที ่1.1 ตวับา้น 
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 1.3.1 ขอบเขตพื้นท่ีการออกแบบ 

  

 
เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภมูิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

แสดง : ขอบเขตพื้นท่ีการออกแบบ ภำพที ่1.2 
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 ดา้นทิศเหนือ  เป็นพื้นท่ีขา้งบา้นท่ีติดกบัถนนภายในโครงการ 
 ดา้นทิศใต ้  เป็นพื้นท่ีขา้งบา้น 
 ดา้นทิศตะวนัออก เป็นพื้นท่ีหนา้บา้น 
 ดา้นทิศตะวนัตก  เป็นพื้นท่ีหลงับา้นวา่งยงัไม่ไดท้  าการใดๆ 
 

 

 

  

 

 

 

 

ภำพที ่1.3 พื้นท่ีโครงการ 
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  1.3.2 อาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 

 ดา้นทิศเหนือ  ติดกบั   ท่ีดินวา่ง 
 ดา้นทิศใต ้  ติดกบั ทางสันจรและท่ีดินรกร่าง 
 ดา้นทิศตะวนัออก ติดกบั ทางสัญจร 
 ดา้นทิศตะวนัตก  ติดกบั ท่ีดินวา่ง 
 

 

  

   

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

ภำพที ่1.4 อาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 
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 1.3.3 การเขา้ถึงโครงการ 
  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศับา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 9 
หมู่ 7 ต  าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 

  

 
เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภมูิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภำพที ่1.5 

สัญลกัษณ์ : ท่ีตั้งโครงการ 
เส้นทางท่ี 1 ถนนเรียบคลองชลประทาน สาย อย.3008 จากกรุงเทพ-อยธุยา 
เส้นทางท่ี 2 ถนนเรียบคลองชลประทาน สาย อย.3008 จากสระบุรี-อยธุยา 

 
 
 
 
 
 

ทีม่ำ : https://maps.google.com/maps 
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1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัศึกษาแนวคิดการออกปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
 1.4.2 ทราบถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของพื้นท่ีเพื่อประเมินศกัยภาพของพื้นท่ี
โครงการ 
 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชเ้พื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
 1.4.4 น าเสนองานออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ อ าเภอนครหลวง  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   
 

1.5 วธิีกำรด ำเนินกำร 
 1.5.1.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ 
  1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคญัในการออกแบบปรับภูมิทศัน์ 
  1.5.1.2 ศึกษาหลกัการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
  1.5.1.3 ศึกษาองคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์ 
  1.5.1.4 กรณีศึกษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโครงการ 
 1.5.2 ศึกษาและวเิคราะห์สภาพของพื้นท่ี 
  1.5.2.1 ท่ีตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อ 
  1.5.2.2 การเขา้ถึงโครงการ 
  1.5.2.3 สภาพภูมิอากาศ 
  1.5.2.4 สภาพภูมิประเทศ 
  1.5.2.5 ลกัษณะโครงสร้างของดิน 
  1.5.2.6 ลกัษณะกิจกรรมและปัญหาในพื้นท่ี 
  1.5.2.7 รูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมในพื้นท่ีโครงการ 
  1.5.2.8 พืชพรรณเดิม 
  1.5.2.9 ลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 
 1.5.3 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้ทางดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
  1.5.3.1 ศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการและผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.5.4 สรุปขอ้มูล 
  1.5.4.1 สรุปลกัษณะพื้นท่ีโครงการ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 
  1.5.4.2 สรุปพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
  1.5.4.3 สรุปวสัดุพืชพรรณท่ีเลือกใช ้
  1.5.4.4 ก าหนดกิจกรรมของพื้นท่ีตามศกัยภาพ 
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 1.5.5 ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.5.1 ก าหนดแนวคิดหลกัของโครงการ 
  1.5.5.2 ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
  1.5.5.3 ก าหนดแนวคิดในการจดัวสัดุพืชพรรณ 
  1.5.5.4 ออกแบบเพื่อเป็นทางเลือก 
  1.5.5.5 ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
  1.5.5.6 เลือกแบบท่ีเหมาะสมจากการประเมิน 
  1.5.5.7 การออกแบบขั้นสุดทา้ย 
  1.5.5.8 เขียนแบบก่อสร้าง 
  1.5.5.9 ท าแบบเสนอราคา 
 1.5.6 สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 
  1.5.6.1 จดัรวบรวมขอ้มูลแบบทั้งหมดเพื่อเสนอผลงานการออกแบบ 
  1.5.6.2 จดัท ารูปเล่ม 
                           1.5.6.3 น าเสนอผลงาน 
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1.6 ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

1.ศึกษำข้อมูลที่เกีย่วข้องกบักำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนพกัอำศัย 2 ช้ัน และกรณศึีกษำ 
1. ศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
2. ศึกษาแนวความคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชโ้ครงการ 
3. ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีความใกลเ้คียงกบัโครงการ 
4. ศึกษาองคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์ 

2.ผู้ใช้ 

1. สรุปขอ้มูลกายภาพของพ้ืนท่ีขา้งเคียงและพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือศกัยภาพของพ้ืนท่ีโครงการ 

2. สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ีจากพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้ 
3. ก  าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพ้ืนท่ี 
 

 

 

 

 

 

3.สรุปข้อมูล 
1. สรุปขอ้มูลกายภาพ 
2. สรูปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ีจากพฤติกรรมและ
ความตอ้งการของผูใ้ช ้
3. ก  าหนดลกัษณะสมตามศกัยภาพของพ้ืนท่ี 

 
4.ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก  าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
2. ก  าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก  าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 

3.1 แนวคิดดา้นการวางผงัและสญัจรภายในโครงการ 
3.2 แนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ 
3.3 แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
3.4 แนวคิดดา้นการออกแบบวสัดุตกแต่งภูมิทศัน์ 
3.5  แนวคิดดา้นทศันียภาพ 
 

3.6 แนวคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 
6. เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
7. สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางท่ีดีท่ีสุด 
8. เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
9. แสดงแบบภาพตดั ภาพดา้น 
10. แสดงรูปแบบทศันยัภาพต่างๆ 
11. การท าประมาณราคา 
 
 

 
 5.ขั้นตอนในกำรสรุปและประเมินผล 

         1. น าเสนอผลการออกแบบ 
2. ขอ้เสนอแนะ 

7. จัดท ำรูปเล่ม 

แผนภูมิที ่1.1 ล าดบัขั้นตอนในการศึกษา 
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บทที ่2 

กำรศึกษำข้อมูล ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง และกรณศึีกษำ 
 

 การออกแบบจดัสวนคือการใชธ้รรมชาติมาสร้างส่ิงแวดลอ้มภายในบา้นใหมี้ความสวยงาม
และเหมาะสมกบัพื้นท่ีการออกแบบจดัสวนส าหรับการพกัผอ่นเพื่อให้เกิดความสวยและความสุข
ทางจิตใจของผูพ้กัอาศยั การออกแบบจดัสวนตอ้งใชห้ลกัวิชาการเขา้มาผสมผสานในการออกแบบ
ภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัการออกแบบจะตอ้งค านึงถึงดา้นสภาพแวดลอ้ม เช่น ภูมิอากาศแสงแดดเสียง
และตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการของพื้นท่ี 
 

2.1  ควำมหมำยและควำมส ำคญัของกำรออกแบบจัดสวนควำมหมำย 
 2.1.1 ความหมายของการออกแบบสวน 

        อโนชา การประเสริฐกิจ (2545) กล่าวว่า การจดัสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ 
ในการสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยโ์ดยน าหลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและ
ประสบการณ์มา ผสมผสานเข้าด้วยกัน น า ส่ิงของหลายๆส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้ งท่ีเป็น
ส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ี มีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์เกิด
ทศันียภาพ ท่ีมีความงดงามสูงสุด ภายในบริเวณบา้นจะท าให้บริเวณสะอาด เป็นระเบียบ ลดมลพิษ
ต่างๆโดยเฉพาะสนามหญา้จะสามารถลดมลพิษของแสง เสียง ฝุ่ นละอองเพราะหญา้เป็นตัวกรอง
ฝุ่ นละอองและก็ขบัแสงได้ดีท่ีสุดทีเดียวนอกจากน้ียงัท าให้พื้นท่ีเป็นสัดส่วน มีมุมสงบส่วนตวั 
เสริมบา้น อาคารใหดู้ดีข้ึน มีคุณค่ามากข้ึน ปรุงแต่งสภาพแวดลอ้มต่างๆใหดู้ดีข้ึนมา 

        เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า สวนหมายถึงสถานท่ีท่ีมีการ ปลูก ตกแต่ง จดั
พนัธ์ุไมอ้ย่างเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่นสวนผลไม ้
สวนครัว สวนประดบั สวนหยอ่ม 

        สรุปการออกแบบจดัสวน คือการท าให้สวนมีความสวยงาม การจดัสวนภายใน
บา้นพกัอาศยัทัว่ไปนั้น ไม่ใช่ของแปลกใหม่ มีผูท่ี้เป็นเจา้ของบา้นหลาย ท่านไดท้  าเองมากแลว้และ
บางท่านสนใจมากก็ฝึกฝนจนสามารถไปช่วยจดัให้เพื่อนๆ หรือประกอบอาชีพในการจดัสวนก็มี
การจดัสวนไม่ตอ้งใช้หลกัการอะไรมากนัก แต่ตอ้งการผูท่ี้มีความสนใจในธรรมชาติ ของ ตน้ไม ้
พอท่ีจะรู้ลกัษณะนิสัยพืชพนัธ์ุท่ีท่านจะน ามาปลูก และมีความละเอียดประณีตพอท่ีจะเขา้ถึงความ
งามของ ศิลป์ ในการจดัส่ิงต่างๆเขา้ดว้ยกนั พร้อมทั้งมี แรงงาน เพียงพอในการจดัท าการปลูกและ
การดูแลรักษาต่อมา เพราการจดัสวนท่ีจะให้งดงามสมบูรณ์แบบนั้นอาศยัเวลาสักระยะหน่ึง เพื่อให้
ตน้ไมเ้จริญเติบโตงดงานไปตามเจา้ของตอ้งการ และในช่วงเวลาน้ีเองท่ีเจา้ของบา้นส่วนใหญ่มกัจะ
หมดความสนใจในการท านุบ ารุง ท าใหส้วนท่ีจดัไวไ้ม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดไว ้
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2.1.2 ความส าคญัและประโยชน์ของการออกแบบจดัสวน 
                  การออกแบบภูมิทศัน์ นบัเป็นการออกแบบเพื่อส่ือกลางระหวา่งมนุษยต่์อมนุษยแ์ละ
ระหว่างมนุษยต่์อธรรมชาติ แนวคิดท่ีเกิดท่ีไดม้าคืออิทธิพลของธรรมชาติและความตอ้งการของ
มนุษยท่ี์ไม่ส้ินสุด การจดัสวนไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะตอ้งควรค านึงเสมอว่า ตอ้ง
ออกแบบใหมี้ความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม อนัรวมไปถึงสภาพพื้นท่ี รูปแบบของสถาปัตยกรรม
ส่ิงก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์กบับริเวณใกลเ้คียง และยงัตอ้งออกแบบให้สอดคล้องกบัพฤติกรรม
สังคมนั้นๆดว้ย ดงันั้นการออกแบบถือเป็นการสร้างส่ิงใหม่ใหเ้กิดข้ึน น าไปสู่การด ารงชีวติท่ีดีงาม 
 จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี (2546) กล่าวว่า การจดัสวน หมายถึง การจดัสภาพ หรือตกแต่ง
สถานท่ีให้เหมาะสมสวยงามท าให้สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศน่าอยู ่และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรม
ต่างๆ 
 ขวญัชัย จิตส ารวย (2536) กล่าวว่า การออกแบบภูมิทศัน์ นับเป็นการออกแบบเพื่อเป็น
ส่ือกลางระหว่างมนุษยต่์อมนุษยแ์ละระหว่างมนุษยต่์อธรรมชาติ แนวคิดท่ีเกิดท่ีไดม้าคืออิทธิพล
ของธรรมชาติและความตอ้งการของมนุษยท่ี์ไม่ส้ินสุด การจดัสวนไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาด
ใหญ่จะตอ้งควรค านึงเสมอว่า ตอ้งออกแบบให้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม อนัรวมไปถึง
สภาพพื้นท่ี รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์กบับริเวณใกลเ้คียง และยงัตอ้ง
ออกแบบให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมสังคมนั้นๆดว้ย ดงันั้นการออกแบบถือเป็นการสร้างส่ิงใหม่ๆ
ใหเ้กิดข้ึน อนัไปสู่การด ารงชีวติท่ีดีงามจุดมุ่งหมายต่างๆในการจดัสวน ดงัน้ี 

 2.1.2.1 จดัสวนข้ึนเพื่อจะกนัเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบา้น 
 2.1.2.2 เพื่อกรองฝุ่ นละอองท่ีกระจายทัว่ไปในอากาศ 
 2.1.2.3 จดัแต่งบางต าแหน่งของสวนเพื่อปิดบงัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมของ

พื้นท่ีใกลเ้คียง 
 2.1.2.4 เพื่อใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัป้องกนัการลอบมองจากเพื่อนบา้น 
 2.1.2.5 เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส 
 2.1.2.6 เพื่อประโยชน์ใชส้อย เช่น ปลูกผกัสวนครัวหรือไมผ้ล 
 2.1.2.7 เพื่อการออกกาลงักายโดยการวิ่งหรือท ากิจกรรมต่างๆ ฝึกการปลูกเล้ียง

และดูแลตน้ไม ้
 2.1.2.8 เพื่อประกอบเป็นอาชีพ 
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2.2  สัดส่วนพืน้ทีใ่นกำรจดัภูมทิศัน์บ้ำนพกัอำศัย 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า พื้นท่ีส าหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็น
ส่วนๆไม่ว่าบา้นจะใหญ่หรือเล็ก ซึงส่วนสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวั
บา้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  
 2.2.1 ส่วนโชวเ์ป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหนา้ของตวับา้นมกัจะต่อเน่ืองจาก หอ้งรับแขก ระเบียง 
ท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากภายนอกหรือแขกผูม้าเยือน ส่วนสาธารณะน้ีเป็นพื้นท่ีสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัสังคมแสดงถึงความสง่างาม เนน้ความโดดเด่นของอาคารบา้นเรือน จึงควรจดัสรร
พื้นท่ีส่วนน้ีในขนาดท่ีเหมาะกบัตวัอาคาร ไม่ใหญ่โต กวา้งขวางไปกบับริเวณบา้นเพื่อเนน้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมขอองตวัอาคารสวนหนา้บา้นน้ี การจดัจะเนน้ความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ  

 

 
 
ภำพที ่2.1 ส่วนโชว ์
ทีม่ำ : https://www.baanstyle.com 
 
 ลกัษณะการจดัสวน จะค านึงถึงความเหมาะสมกบัขนาดของพื้นท่ี มีไมย้นืตน้ให้ร่มเงาและ
ให้ความร่มร่ืนแก่บริเวณสวนโดยส่วนรวม แต่ไม่แน่นเต็มให้ผิดสัดส่วนไป มีบริเวณท่ีก าหนดเป็น
สนามหญา้ท่ีเปิดโล่ง จดัให้มีมุมมอง มีสวนประดบั สวนหยอ่มสวยเพื่อสร้างจุดเด่นการจดัยงัสร้าง
ความสัมพันธ์ให้ เกิดข้ึนกับการใช้ประโยชน์ของห้องภายในตัวอาคาร เช่น ขณะนั่งอยู่ใน
ห้องรับแขก หรือเทอเรสหน้าบา้นก็สามารถมองเห็นและช่ืนชมความสวยงามของสวนได ้อาจจะ
เป็นความสวยงามในการจดัสร้างมุมน ้าตก น ้าพุ หรือการจดักลุ่มไมท่ี้กลมกลืนสวยงาม 
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 2.2.2 ส่วนครอบครัว (Family Living Area) 
         ส่วนน้ีจะเป็นท่ีพกัผอ่นรวมส าหรับครอบครัวและเป็นท่ีรวมการแสดงต่างๆท่ีเจา้ของ
บา้นสนใจ เช่น ท่ีอ่านหนังสือ มุมส าหรับเด็ก ท่ีนั่งเล่นส าหรับรับประทานอาหารว่าง มุมส าหรับ
ปิกนิกนอกบา้น สระวา่ยน ้า และสถานท่ีออกก าลงักายต่างๆ 
  

 

ภำพที ่2.2 มุมครอบครัว 
ทีม่ำ : https://www.bloggang.com 
 
 ลกัษณะการจดัสวน 

ไมใ้ห้ร่มเงา หรือปลูกไมใ้ห้ร่มเงาแก่บริเวณท่ีนั่งพกัผ่อน หรือปลูกไมเ้ล้ือยถ้ามีซุ้มหรือ
ศาลา อาจใชไ้มด้อกยนืตน้ หรือไมผ้ลก็ไดเ้พื่อใหร่้มเงา 
 มุมพกัผ่อน ควรต่อเน่ืองกบัห้องพกัผ่อนภายในบ้าน สวนใหญ่จะมีระเบียงยื่นออกมามี
หลงัคาหรือไมใ้หญ่ให้ร่มเงาก็ได ้ควรมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเกา้อ้ีชนิดต่างๆ หรือ เกา้อ้ี
นอน เปลญวน บริเวณรอบ ปลูกไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อความสวยงาม 
 งานอดิเรก ข้ึนอยูก่บัความประสงคข์องแต่ละครอบครัวและพื้นท่ีท่ีมี เช่น สระวา่ยน ้ า หรือ
มุมส าหรับ ปลูกเล้ียงตน้ไม ้บริเวณเหล่าน้ีอาจต่อเน่ืองกบัมุมพกัผอ่นได ้
 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 2.2.3 ส่วนตวั (Private Living Area) 
            เป็นบริเวณท่ีต่อเน่ืองกับห้องนอนโดยตรง ซ่ึงต้องการความเป็นส่วนตวัเฉพาะ
มากกว่าบริเวณอ่ืนๆ บริเวณใช้เป็นท่ีนั่งเล่นเพื่อรับลมแดด อ่านหนังสือ หรือคุยกันโดยไม่ถูก
รบกวนจากบุคคลอ่ืนๆภายในบา้น 
 

 
ภำพที ่2.3 มุมส่วนตวั 
ทีม่ำ : https://www.forfur.com 
 
 ลกัษณะการจดัสวน 
 ฉากหรือผนงั มีฉากหรือผนงัเพื่อท าให้เกิดความเป็นส่วนตวั อาจเป็นตน้ไมท่ี้ตดัแต่งให้ได้
รูปทรงและขนาดตามตอ้งการหรือผนงัท่ีท าดว้ยวสัดุอ่ืน แต่ควรใหล้มพดัผา่นไดส้ะดวก ฉากเหล่าน้ี
ใชปิ้ดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอก 
 สวนประดบั หรือสวนหยอ่มขนาดเล็กๆบริเวณขา้งๆเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในขณะท่ี
นัง่พกัผอ่นได ้ควรมีร่มเงาบา้ง แต่ไม่ควรทึบเน่ืองจากตน้ไมใ้หญ่เพราะอยูใ่กลห้อ้งนอน 
 ท่ีนัง่เล่น วสัดุปูพื้นควรเลือกใชช้นิดท่ีทนทานแข็งแรง มีเกา้อ้ีนัง่ 2 พบัปรับดบัได ้และโต๊ะ
เล็กๆ 2 ตวั 
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2.2.4 ส่วนบริการ (Service Area) 
         เป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองกบัครัว โรงรถ หรือส่วนพกัผอ่นของครอบครัวเพื่อบริการในดา้น
ความสะดวกต่างๆบริเวณเหล่าน้ีใชส้ าหรับการซกัผา้ ลา้งจาน ตากผา้ เล้ียงสัตว ์สวนครัว สวนผลไม ้
หอ้งเก็บของ ส่วนใหญ่แลว้จะใชเ้พื่อบริการเท่านั้นจึงไม่เนน้เร่ืองความสวยงามมากนกั 
 

 
ภำพที ่2.4 ส่วนบริการ 
ทีม่ำ : https://www.bloggang.com 
 
 ลกัษณะการจดัสวน 
 ไมผ้ล ปลูกริมร้ัวไดต้ามขนาดของพื้นท่ีท่ีแบ่งให้เป็นส่วนบริการ สวนครัว ปลูกบริเวณท่ี
ไดรั้บแดดเตม็ท่ี 
 ซกัลา้ง ตากผา้ พื้นควรเป็นวสัดุท่ีแขง็ เช่น ซีเมนต ์และไดรั้บแดดเตม็ท่ี 
 ห้องเก็บของ ใช้เก็บเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น รถจกัรยาน เคร่ืองท าสวน เฟอร์นิเจอร์ในสวน 
อุปกรณ์ในการซ่อมรถ  
 ฉากหรือผนงั เป็นไมพุ้่ม หรือ วสัดุถาวรเพื่อกั้นไม่ให้แขกท่ีมาเยี่ยมมองเห็นส่วนน้ีไดจ้าก
บริเวณอ่ืนๆควรสูงเกินระดบัสายตาทัว่ไป 
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เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าววา่ ในปัจจุบนัมีอีกแนวคิดหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการแบ่งพื้นท่ีท่ี
เกิดข้ึนในลกัษณะสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของบา้นมากข้ึน เพราะถือว่าบา้นท่ีน่าอยูน่่าอาศยั
นั้นตอ้งมีองค์ประกอบท่ีพร้อมสมบูรณ์ สามารถอ านวยความสุขให้แก่ผูอ้าศยั แนวความคิดน้ีได้
แบ่งพื้นท่ีบา้นโดยวางจุดประสงคไ์ด ้9 ประการ คือ  

พื้นท่ีนนัทนาการ (Recreation) จดัให้เป็นมุมพกัผ่อน มุมนนัทนาการ เช่น จดัเป็นสระวา่ย
น ้า สนามเด็กเล่น บ่อทราย สนามออกก าลงักาย หรือลานเอนกประสงคอ่ื์น ๆ  

พื้นท่ีให้ความสุขสบาย (Comfort) อาจท าเป็นพื้นท่ีลานพกั (Petio) ปลูกไมพุ้่มลอ้มรอบ ท า
เป็นหลงัคากรองแสง หรือปลูกไมใ้หญ่ใหร่้มเงาเพื่อใชเ้ป็นท่ีนัง่เล่นหรืออ่านหนงัสือ 

พื้นท่ีลานเอนกประสงค ์(Flexibility) จดัสร้างเป็นพื้นท่ีท่ีพร้อมท่ีจะดดัแปลงไปใชไ้ดห้ลาย
กรณี เช่น รับแขก เล่นเกม งานเล้ียงสังสรรค ์สนามกีฬาบางประเภท 

พื้นท่ีอ านวยความสะดวกและให้ความปลอดภยั (Convenience and Safety) จดัเป็นส่วน
บริการของครอบครัว เช่น ทางเดินภายในสวน สะพาน ลานจอดรถ ส่วนดงักล่าวน้ีจ าเป็นตอ้งใช้
บ่อย ๆ แมใ้นยามค ่าคืน จึงควรจดัใหมี้แสงสวา่งตามจุดต่าง ๆ ตามสมควร 

พื้นท่ีให้ความสวยงาม (Beautification) เป็นพื้นท่ีท่ีจดัตกแต่งไวเ้พื่อช่ืนชมความสวยงาม มี
การปลูกไมด้อกไมป้ระดบั สวนหย่อม มุมน ้ าตก ทางเดิน สนามหญ้าเขียวขจีสร้างจุดสนใจด้วย
ความสวยงามทางดา้นการออกแบบจดักลุ่มพนัธ์ุไม ้หรือ วสัดุอ่ืน ๆ 

พื้นท่ีให้ความอิสระ (Privacy) จดัท าเป็นมุมสังสรรค์ในครอบครัว เป็นพื้นท่ีท ากิจกรรม
ส่วนตวั ประกอบดว้ยลานพกัผอ่น ชุดสนาม ร้ัวป้องกนัสายตาจากคนภายนอก ป้องกนัเสียง อาจจะ
มีไมใ้หญ่หรือเรือนไมร้ะแนงปลูกไมเ้ล่ือยใหร่้มเงา 

พื้นท่ีท่ีดูแลรักษาต ่า (Ease of Maintenance) โดยเฉพาะพื้นท่ีลาดเอียง หรือพื้นท่ีจดัตกแต่ง
ล าบาก ไม่เอ้ืออ านวยในการจดัวางองคป์ระกอบต่าง ๆ ก็อาจจดัสร้างอยา่งเรียบง่ายเสีย เพื่อสะดวก
และประหยดัในการดูแลรักษา เช่น ท าเป็นสนามหญา้ราบเรียบหรือลานซีเมนต์ ศิลาแลง ส าหรับ
บริเวณท่ีปลูกหญา้ไม่ไดห้รือดดัแปลงเป็นขอบแปลงปลูกไมด้อกในพื้นท่ีลาดเอียง 

พื้นท่ีรับรองแขกเฉพาะกิจ (Entertaining) ก็คลา้ยกบับริเวณส่วนตวั โดยจดัเป็นมุมสังสรรค์
รับประทานอาหารนอกบา้น มีลานพกั มีชุดสนามท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได้ง่ายอาจจะมีระแนงไม้
เล่ือยหรือจดัเป็นซุม้ตน้ไม ้

พื้นท่ีผลิตอาหาร (Food Production) จดัเป็นมุมสวนครัว ปลูกผกั ไมผ้ลบางชนิดโดยจดัให้
ต่อเน่ืองจากหอ้งครัวภายในบา้นไดเ้ป็นดี 
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 การออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ มีความตอ้งการจดัสวนภายใน

บ้านให้เป็นในรูปแบบสวนร่วมสมยัตรงตามรูปแบบของตวัอาคาร เน่ืองจากเหตุผลด้วยความ

ตอ้งการของเจา้ของบา้นตอ้งการการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ท่ีเขา้กบัตวับา้นมากข้ึนและแกไ้ข

ปัญหาเร่ืองของแสงแดดท่ีท าให้พื้นท่ีเกิดความร้อนทั้งยงัตอ้งการให้มีความร่มร่ืนแก่ตวับา้นและมี

ความเป็นส่วนตวัร่วมดว้ย 

2.3  ควำมเป็นมำของสวนร่วมสมยั (Contemporary Style) 
 สวนร่วมสมยั หมายถึง เป็นลกัษณะของสวนท่ีเรียบง่าย ดูกลมกลืนไม่ฝืนธรรมชาติ เน้น
ความสวยงามของทรงพุ่ม ผิวสัมผสัและรูปทรงของต้นไม้เป็นหลักมีการดูแลง่าย เจ้าของสวน
สามารถดูแลสวนไดเ้อง เน่ืองจากสวนร่วมสมยัจะเนน้ท่ีตน้ไมป้ระเภทท่ีเล้ียงง่าย ดูแลง่ายเป็นหลกั
เป็นสวนท่ีสามารถจดัได้ตั้งแต่ท่ีกวา้งๆตามอาคารส านักงานใหญ่ๆจนถึงพื้นท่ีเล็กตามบา้นหรือ
ทาวน์เฮาส์ หรือตึกแถว เพราะเป็นสวนท่ีองคป์ระกอบไม่มาก สามารถปรับลดไดต้ามขนาดพื้นท่ี 
 องคป์ระกอบส าคญัท่ีบอกไดว้า่เป็นการจดัสวนในลกัษณะของสวนร่วมสมยั ก็คือ รูปแบบ

ท่ีดูเรียบง่าย ไม่ซับซ่อน ดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติ คล้ายกับต้นไม้ในธรรมชาติท่ีไม่ได้มีการ

ดัดแปลง ประดิษฐ์ตกแต่งจนผิดจากธรรมชาติของต้นไม้ แทรกพื้นท่ีของพรรณไม้ด้วยงาน 

Hardscape ตวัอย่างเช่น ระแนงทางเดินไม้ ชานนั่งเล่นทางเดินในสวนท่ีนิยมปูด้วยหิน บล็อก

ประสานหรือบล็อกคอนกรีต กอ้นหินท่ีเอามาจดัเรียงเป็นขั้นบนัไดหรือก่อเป็นบ่อน ้ าหรือบ่อน ้ าพุ

เป็นตน้ 

 

ภำพที ่2.5 สวนร่วมสมยั (Contemporary Style) 
ทีม่ำ : https://www.home-d.com 
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2.4  พรรณไม้สวนร่วมสมยั 

 พรรณไมห้รือดอกไมท่ี้ปลูก สีสันและชนิดของตน้ไมส้ าคญัมากส าหรับสวนสไตล์ร่วม

สมยั ก็จะเน้นพรรณไม ้รูปทรงต่างๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการตดัแต่งเป็นพิเศษอาศยัความสวยงามของ

ฟอร์มตน้ไมส้ร้างความน่าสนใจให้กบัสวนและไม่วา่จะเป็นการจดัสวนสไตลไ์หน การเลือกพรรณ

ไม้ก็เป็นเร่ืองส าคญัเพราะควรเลือกพรรณไม้ท่ีมีนิสัยคล้ายกัน ถ้าเป็นพรรณไม้ท่ีชอบน ้ าก็ต้อง

เหมือนกนัทั้งหมด หรือเป็นไมท้นแลง้ก็ตอ้งเป็นตน้ไมท่ี้ไม่ตอ้งรดน ้าบ่อยเหมือนกนัทั้งหมดเพื่อให้

ตน้ไมไ้ดรั้บการดูแลเท่าเทียมกนั สมมติวา่คุณเลือกตน้ไมท้นแลง้มาปลูกกบัตน้ไมท่ี้ชอบดินชุ่มๆ ก็

อาจจะมีตน้ไมต้น้ใดตน้หน่ึงตายเพราะขาดน ้า หรือไดน้ ้ ามากเกินไปตน้ไมต้ายไป เพราะฉะนั้นควร

ปลูกตน้ไมท่ี้มีนิสัยคลา้ยๆกนั 

 

ภำพที ่2.6 พรรณไมท่ี้นิสัยคลา้ยกนั 
ทีม่ำ : https://www.home-d.com 
 
 Contemporary Style หมายถึงรูปแบบการตกแต่งแบบร่วมสมัยซ่ึงได้แก่การน าเอางาน
ออกแบบท่ีเป็นท่ีนิยมในรูปแบบปัจจุบนัมาผสมอยา่งกลมกลืนกบัรูปแบบต่างๆในอดีตอีกอยา่งนอ้ย
หน่ึงรูปแบบโดยมีจุดประสงค์เพื่อการดึงเอาความรู้สึกหรืออารมณ์ จากรูปแบบร่วมในอดีตมา
ผสมผสานให้กบังานออกแบบนั้นๆและเป็นการท าให้งานออกแบบนั้นมีลกัษณะขา้มกาลเวลา คือ 
ให้ความรู้สึกท่ีสมดุลกนัทั้งสองยคุ อยา่งลงตวัและกลมกลืน โดยปกติแลว้รูปแบบร่วมสมยัน้ีมกัจะ
มีรูปแบบพื้นฐานเป็นงานออกแบบท่ีเรียบง่าย ไม่มีลวดลายซับซ้อน จากนั้นจะตกแต่งให้สวยงาม
ข้ึน หรือเพิ่มความรู้สึกหรือแต่งรสดว้ยของประดบั หรือตวัพื้นและเพดานจากยคุสมยัท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั เช่น ยคุคลาสสิค เป็นตน้ 
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 งานออกแบบในรูปแบบร่วมสมยั จดัได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีท างานง่าย เน่ืองจากแทบไม่มี
ขอ้จ ากดัใดๆ และยงัปรับเปล่ียน ไดต้ามประโยชน์ใชส้อยของเจา้ของ แต่การออกแบบรูปแบบร่วม
สมัยมาใช้ให้ดูดีกลับไม่ใช่เร่ืองง่ายเน่ืองจาก หากไม่มีการก าหนดทิศทางหรือจุดมุ่งหมายให้
แน่นอนนักออกแบบแทบจะท าให้งานออกแบบออกมาดูดีได้ยากและล าบากมากดังนั้ นการ
ออกแบบร่วมสมัยจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางเสียก่อนว่าต้องการให้งานออกแบบ
ตอบสนองต่อความตอ้งการใด จากนั้น จึงตอ้งมีการก าหนดรูปแบบหลกัและรูปแบบรองท่ีจะน ามา
ผสมผสานกนัโดยรูปแบบหน่ึงในสองรูปแบบน้ีจะตอ้งสามารถตอบสนองหรือสร้างความรู้สึกตาม
จุดประสงคห์ลกัท่ีไดว้างไวข้า้งตน้ เช่น หากตอ้งการงานออกแบบท่ีดูดี และหรูหรา เราอาจจะตอ้ง
น าเอางานรูปแบบโมเดิร์นมาผสมผสานเป็นตน้ 
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2.5 กรณศึีกษำ 
 กรณี ศึกษาบ้านคุณชญานิศ  คล้ายแก้ว อยู่ ท่ีหมู่บ้านศุภาลัยมณฑลา แขวงฉิมพลี 
กรุงเทพมหานคร ลกัษณะการจดัสวนของโครงการท่ีมีการจดัสวนร่วมสมยั(Contemporary Style)มี
ความคล้ายกันในเร่ืองสไตล์การจดัสวนจึงท าการศึกษาโครงการเพื่อน ามาเป็นแนวคิดในการ
ออกแบบภูมิทศัน์ในโครงการรวมไปถึงองคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบ
ต่อไป 

 

ภำพที ่2.7 บา้นกรณีศึกษา 
 
 ช่ือโครงการ   :     สวนร่วมสมยั(Contemporary Style) 
 เจา้ของโครงการ   :     ชญานิศ  คลา้ยแกว้ 
 ผูอ้อกแบบ            :     บริษทั My Design 
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ภำพที ่2.8 Zone หนา้บา้น 

 การจดัสวนจะแบ่งเป็น Zone การใชง้าน ล าดบัแรกจะเป็นทางเดิน ทางเดินจากประตูเหล็ก
เป็นทางเดินปูดว้ยหินทรายปลูกรอบดว้ยหนวดปลาดุกจะเป็นสไตล์คลาสสิค ต่อดว้ยทางเดินสไตล์
โมเดิร์นสลบักนั ส่วนวสัดุของทางเดินท่ีติดกบัตวับา้นจะใช้คอปเปอร์สโตนส าเร็จโรยดว้ยกรวด
แกลบ ถดัมาจะเป็นบล็อกปลูกตน้ไมย้กให้สูงข้ึนมาใชก้ระถางท าให้มีจุดเด่น ต่อมาจะเป็นท่ีนัง่เล่น
เป็นพื้นไม้เทียมท่ียกระดับข้ึนมาและใช้ไทรอินโดปลูกเป็นแนวกลั้นสายตาเพื่อให้มีความเป็น
ส่วนตวัและไมย้นืตน้ท่ีใชมี้ ปีป เหลืองปรีดียาธร ล าดวน 
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ภำพที ่2.9 Zone ขา้งบา้น 
 
 จะเป็นแผน่ทางเดินโดยดว้ยกรวดและมีไมห้มอนเทียมเป็นจุดไวล้า้งรถ และมีขอบปูนแบ่ง
สัดส่วน Hard Scape และ Soft Scape ชดัเจนและดูแลไดง่้ายจะเป็นสวนช้ืนท่ีมีท่ีนัง่เล่น 
 สรุปกรณีศึกษาโครงการสวนร่วมสมยั(Contemporary Style) 
 ส่ิงท่ีไดจ้ากการศึกษา ไดแ้นวคิดในการออกแบบสวนร่วมสมยัและไดรู้้องคป์ระกอบต่างๆ
ในการจดัสวนร่วมสมยัการเลือกใชพ้รรณไมแ้ละวสัดุท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีใชส้อยต่างๆ เพื่อมาเป็น
แนวคิดในการออกแบบจดัสวนร่วมสมยัต่อไป 
 
 

 

 

 



23 

 

บทที ่3 

ศึกษำวเิครำะห์พืน้ที่ และผู้ใช้ 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชัย แจ่มสุวรรณ ต าบลท่าช้าง อ าเภอนคร
หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ขอ้มูลพื้นท่ีโครงการเป็นส่ิงส าคญัส าหรับนักออกแบบภูมิทศัน์ 
โดยตอ้งทราบถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ีเพื่อน ามาวิเคราะห์และศึกษาขอ้ดีขอ้เสียของพื้นท่ีและเสนอ
แนวทางการแกไ้ข เพื่อการออกแบบอย่างเหมาะสม มีความเป็นระเบียบสวยงาม และใช้พื้นท่ีได้
อยา่งเตม็ท่ี 

3.1 กำรศึกษำข้อมูลมหำภำค 
 3.1.1 ประวติัความเป็นมาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
ภำพที ่3.1 ตราประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ทีม่ำ : https://www. khunnewinfinite.wordpress.com 
 
 รูปหอยสังข์ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้าภายในปราสาทใต้ต้นหมนั ดวงตราประจ า
จงัหวดัน้ีมาจากต านานการสร้างเมืองพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเล่ากนัวา่ในปี พ.ศ.1890 โรคห่าระบาด
จนผูค้นลม้ตายเป็นจ านวนมาก พระเจา้อู่ทองจึงอพยพยา้ยผูค้นออกจากเมืองเดิมมาตั้งเมืองใหม่ท่ี
ต าบลหนองโสน ซ่ึงมีแม่น ้ าลอ้มรอบ ระหวา่งท่ีปักเขตราชวติัฉตัรธง ตั้งศาลเพียงตา กระท าพิธีกลบ
บตัรสุมเพลิง ปรับสภาพพื้นท่ีเพื่อตั้งพระราชวงัอยูน่ั้น ปรากฏวา่เม่ือขุดมาถึงใตต้น้หมนัไดพ้บหอย
สังข์ทกัษิณาวตัรบริสุทธ์ิ พระเจา้อู่ทองทรงโสมนสัในศุภนิมิตนั้นจึงสร้างปราสาทน้อยข้ึนเป็นท่ี
ประดิษฐานหอยสังขด์งักล่าว 
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 3.1.2 ท่ีตั้งของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

ภำพที ่3.2 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขต 
ทีม่ำ : https://www.aypao.com 
 

 3.1.3 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ            ติดต่อกบั จงัหวดัอ่างทอง และจงัหวดัลพบุรี 
  ทิศใต ้                ติดต่อกบั จงัหวดันครปฐม  จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัปทุมธานี  
  ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบั จงัหวดัสระบุรี 
  ทิศตะวนัตก      ติดต่อกบั จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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3.1.4 ลกัษณะภูมิประเทศ 
           ลักษณะภูมิประเทศ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยาตั้ งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม น ้ าท่วมถึง  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา  ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม  ้ มี
แม่น ้ าไหลผ่าน 4  สาย  ได้แก่  แม่น ้ าเจา้พระยา  แม่น ้ าป่าสัก    แม่น ้ าลพบุรีและแม่น ้ าน้อย  รวม
ความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร   มีล าคลอง ใหญ่ น้อย ประมาณ 1,254 คลอง  เช่ือมต่อกบัแม่น ้ า
เกือบทัว่บริเวณพื้นท่ี 
           กลุ่มชุดดินท่ี 2 ลกัษณะและสมบติัของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สี
เทาเขม้ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสีเทา สีน ้ าตาลปน
เทาหรือสีเทาน ้ าตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั (pH 5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟาง
ขา้วท่ีความลึก 100-150 เซนติเมตร จะพบผลึกของแร่ยิปซมัและรอยไถลระหวา่งชั้นดินบนและดิน
ล่าง ดินมีก ามะถนัสูงและปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั (pH 4.5-5.0)ขอ้จ ากดัการใช้
ประโยชน์ ดินเป็นกรดจดั ท าให้พืชไม่สามารถใช้แร่ธาตุท่ีมีอยู่ในดินตามธรรมชาติไดอ้ย่างเต็มท่ี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ฟอสฟอรัสขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชน์ ท านา ตอ้งแกส้ภาพกรดของดินโดย
ใชปู้นมาร์ล จะท าใหพ้ืชใชธ้าตุอาหารในดินไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 3.1.5 สภาพภูมิอากาศ 

         พื้นท่ีโครงการตั้งอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีสภาพภูมิอากาศเร่ืองฤดู และแนว
ทิศทางลมในช่วงปีตามพิกดัของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษาในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2558 ได้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย มีดังน้ีอุณหภูมิ จากการศึกษา
อุณหภูมิ ปี พ.ศ. 2554-2558 อุณหภูมิต ่ าสุด 14-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-27 องศา
เซลเซียส ส าหรับบริเวณเทือกเขา อากาศหนาว อุณหภูมิต ่ าสุด 11-15 องศาเซลเซียส ลม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชัว่โมง และในช่วงวนัท่ี 22-25 ธนัวาคม อากาศเยน็
ถึงหนาวกบัมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต ่าสุด 14-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-29 
องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวนัท่ี 26-25 ธนัวาคม อากาศเยน็ถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา 
อุณหภูมิต ่าสุด 13-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-28 องศาเซลเซียส ส าหรับบริเวณเทือกเขา
อากาศหนาว อุณหภูมิต ่าสุด 12-14 องศาเซลเซียส ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 -30 
กิโลเมตร/ชัว่โมง 
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3.2  ข้อมูลระดับจุลภำค 
 3.2.1 การเขา้ถึงโครงการ 
           บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 9 หมู่ 7 ต  าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา มีการเข้าถึงพื้นท่ีโครงการได้ 2 วิธีคือ รถส่วนตัวและรถโดยสาร
สาธารณะรถโดยสารประจ าทาง อยธุยา-ท่าเรือ 
  

 
เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภมูิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภำพที ่3.3 

สัญลกัษณ์ : ท่ีตั้งโครงการ 
เส้นทางท่ี1 ถนนเรียบคลองชลประทาน สาย อย.3008 มาจากกรุงเทพ-อยธุยา 
เส้นทางท่ี2 ถนนเรียบคลองชลประทาน สาย อย.3008มาจากสระบุรี-อยธุยา 

 
 
 
 
 
 

ทีม่ำ : https://maps.google.com/maps 
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3.2.2 สภาพโดยทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ 
          โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 9 
หมู่ 7 ต  าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,600 ตารางเมตร 
เป็นบา้นพกัอาศยั 145 ตารางเมตร ถนนภายในโครงการ 325 ตารางเมตร พื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 
1,083 ตารางเมตร ลกัษณะพื้นท่ีโครงการเป็นส่ีเหล่ียมคางหมู พื้นท่ีเดิมมีการปลูกหญา้และตน้ไม้
เป็นบางส่วน 

3.2.3 อาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 
 3.2.3.1 ทิศเหนือ เป็นพื้นท่ีว่างติดกับด้านข้างของโครงการ ข้อดีคือลมสามารถผ่านได้ดี 

ขอ้เสีย ลมพดัพาฝุ่ นละอองเขา้มาภายในพื้นท่ีโครงการ 

    
ภำพที ่3.4 อาณาเขตติดทางทิศเหนือ 

 3.2.3.2 ทิศใตเ้ป็นพื้นท่ีรกร้างและมีถนนลูกรังตดัผา่นติดกบัดา้นขา้งโครงการขอ้ดี
คือลมสามารถผา่นไดดี้ ขอ้เสีย ลมพดัพาฝุ่ นละอองเขา้มาภายในพื้นท่ีโครงการ 

 

ภำพที ่3.5 อาณาเขตติดทางทิศใต ้
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  3.2.3.3 ทิศตะวนัออกเป็นถนนติดกบัหนา้โครงการ ขอ้ดีสามารถเขา้ออกโครงการ
ไดส้ะดวก ขอ้เสีย รถผา่นตลอดท าใหเ้กิดเสียงหรือฝุ่ นละออง 

 

ภำพที ่3.6 อาณาเขตติดทางทิศตะวนัออก 

  3.2.3.4 ทิศตะวนัตกเป็นพื้นท่ีวา่งเปล่าติดกบัดา้นหลงัโครงการ ขอ้ดีไม่ถูกลบกวน
เป็นส่วนตวั ขอ้เสีย ตอนบ่ายถึงเยน็จะไดรั้บแดดตลอด 

 

ภำพที ่3.7 อาณาเขตติดทางทิศตะวนัตก 
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 3.2.4 พืชพรรณเดิม 
          พืชพรรณเดิมภายในโครงการเป็นได้และไมย้นืตน้ขนาดกลางและสนามหญา้แต่ขาด

ความสวยงาม เจา้ของโครงการจึงมีความตอ้งการจะปรับปรุงภูมิทศัน์ให้มีความสวยงาม และตรง
ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ ดั้งนั้นเจา้ของโครงการจึงตอ้งการปลูกพืชพรรณใหม่ และเก็บ
พืชพรรณเดิมไวบ้างส่วน 
  

 
เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภมูิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

แสดง : แปลนพืชพรรณเดิม ภำพที ่3.8 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กล้วย เหลอืงปรีดียาธร ปีบ 
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3.2.5 ลกัษณะของสถาปัตยกรรม 
         ลกัษณะสถาปัตยกรรมบา้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้น รูปแบบร่วมสมยั สีบา้นสี

ครีม - น ้าตาล 

 

ภำพที ่3.9 ตวับา้น 

แปลนบา้น 

 

ภำพที ่3.10 แปลนบา้น 
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ภำพที ่3.11 ภาพดา้นหนา้ 

 

 

ภำพที ่3.12 ภาพดา้นขา้ง 
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ภำพที ่3.13 ภาพดา้นหลงับา้น 

 
 
ภำพที ่3.14 ภาพดา้นขา้งบา้น 
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3.2.6 สภาพภูมิอากาศ 
          พื้นท่ีโครงการตั้งอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีสภาพภูมิอากาศเร่ืองฤดู และแนว
ทิศทางลมในช่วงปีตามพิกดัของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษาในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2558 ไดศึ้กษาสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย มีดงัน้ี 
  3.2.6.1 อุณหภูมิ จากการศึกษาอุณหภูมิ ปี พ.ศ. 2554-2558 อุณหภูมิต ่าสุด 14-16 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-27 องศาเซลเซียส ส าหรับบริเวณเทือกเขา อากาศหนาว อุณหภูมิ
ต ่าสุด 11-15 องศาเซลเซียส ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชัว่โมง และในช่วง
วนัท่ี 22-25 ธันวาคม อากาศเย็นถึงหนาวกบัมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต ่าสุด 14-17 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-29 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวนัท่ี 26-25 ธนัวาคม อากาศเยน็ถึงหนาว
และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา อุณหภูมิต ่าสุด 13-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-28 องศา
เซลเซียส ส าหรับบริเวณเทือกเขาอากาศหนาว อุณหภูมิต ่ าสุด 12 -14 องศาเซลเซียส ลม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
 
ตำรำงที ่3.1 แสดงอุณหภูมิปี พ.ศ. 2554-2558 

เดือน  
ม.ค. 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

ค่าเฉล่ีย 
ต่อปี 

อุณหภูมิ
สูงสุด
เฉล่ีย◦C 
(◦F) 

29.4 33.3 35.4 35.9 34.3 32.6 32.0 31.4 31.3 31.3 30.7 30.0 32.4 

อุณหภูมิ
ต ่าสุด
เฉล่ีย◦C 
(◦F) 

14.2 19.4 22.3 24.3 24.5 24.3 24.0 23.8 23.5 22.5 20.0 17.4 21.9 

ทีม่ำ : https://www.tmd.go.th 
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ค่าสงูสดุ ค่าต ่าสดุ ค่าเฉลี่ย

  3.2.6.2 ปริมาณน ้ าฝน จากการศึกษาปริมาณน ้ าฝน ปีพ.ศ. 2554-2558 ค่าเฉล่ียของ
ปริมาณน ้ าฝน ของแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกนัมาก พบวา่เดือนกนัยายนมีปริมาณน ้ าฝนมาก
ท่ีสุด 279 มิลลิลิตร เดือนธนัวาคมและเดือนมกราคมไม่พบวา่มีปริมาณน ้ าฝนเลย รวมค่าน ้าฝนทั้งปี 
1,485.5 มิลลิลิตร  
ตำรำงที ่3.2 แสดงปริมาณน ้าฝนปี พ.ศ. 2554-2558 
เดือน  

ม.ค. 
 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

ค่าเฉล่ีย 
ต่อปี 

2554-
2558 

0.0 77.9 38.5 63.3 25.4 90.6 184.9 196.1 279.4 231.8 0.0 0.0 1 

ทีม่ำ : https://www.tmd.go.th 

  3.2.6.3 ความช้ืนสัมพทัธ์ จากการศึกษาความช้ืนสัมพัทธ์ ปี พ.ศ. 2554-2558 ค่าเฉล่ียของ

ความช้ืนสัมพทัธ์ ของแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกนัมาก พบวา่เดือนสิงหาคมมีความช้ืนสัมพทัธ์ ค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด 90.60 และเดือนมีนาคมมีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุด 56.30 ดงันั้นจึงควรค านึงถึงการเลือกใชพ้ืชพรรณ มี

ความทนทานกบัความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศของพื้นท่ีโครงการความทนทานกบัความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศของ

พื้นท่ีโครงการ 

 
  

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่3.1 แสดงความช้ืนสัมพทัธ์ ปี พ.ศ. 2554-2558 
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3.2.7 ลมมรสุม 
  3.2.7.1 มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุม
ในเดือนตุลาคม-เดือนกุมพาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 26.6 องศาเซลเซียส ผลกระทบต่อพื้นท่ี
โครงการคือ ท าให้พื้นท่ีโครงการมีอากาศหนาวเยน็ การออกแบบพื้นท่ีควรท าให้บริเวณน้ีมีลกัษณะ
พื้นท่ีโล่ง เพื่อให้ลมสามารถพดัเขา้มาได้สะดวก และในช่วงเดือนน้ีการโคจรของพระอาทิตยจ์ะ
ออ้มทางดา้นทิศใตท้  าให้พื้นท่ีดา้นทิศเหนือไดรั้บแสงแดดนอ้ยลงและพื้นท่ีดา้นทิศใตจ้ะไดรั้บแสง
มากข้ึน ดงันั้นพื้นท่ีทางดา้นทิศใตค้วรปลูกพรรณไมท่ี้ทนต่อแสงแดดในตอนกลางวนั และควรมี
ทรงพุม่ท่ีใหร่้มเงาแก่พื้นท่ี 
  3.2.7.2 ลมใต ้ จะพดัปกคลุมในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  มีอุณหภูมิประมาณ 
37.4 องศาเซลเซียส  ผลกระทบต่อพื้นท่ี  ในช่วงเดือนดงักล่าวเป็นช่วงฤดูร้อน  พื้นท่ีโครงการจะ
ไดรั้บแสงแดดมาก  พืชพรรณท่ีปลูกในพื้นท่ีโครงการควรมีความทนทานต่อแสงแดดและใหร่้มเงา  
โดยเฉพาะพื้นท่ีในด้านทิศเหนือซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับแสงแดดทั้ งวนั  แต่มีลมใต้พดัเข้าสู่พื้นท่ี
โครงการท าให้อากาศเยน็ลงไม่ร้อนมาก  ดงันั้นพื้นท่ีทางดา้นทิศเหนือจึงควรมีพรรณไมท่ี้ให้ร่มเงา
แก่พื้นท่ี  จึงควรเลือกปลูกพรรณไมท่ี้ทนทานต่อแสงแดดและให้ร่มเงาเพิ่มเพื่อเพิ่มพื้นท่ีพกัผ่อน
ใหแ้ก่พื้นท่ีโครงการ 
  3.2.7.3 ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ะพดัปกคลุมใน
เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม  มีอุณหภูมิประมาณ 30.4  องศาเซลเซียส ปริมาณน ้ าฝนในช่วงเดือนน้ี
ประมาณ  88.8 มิลลิเมตรผลกระทบต่อพื้นท่ี  ท าให้มีฝนตกชุกซ่ึงถา้มีความรุนแรงมากก็อาจท าให้
อาคารส่ิงก่อสร้าง  และพรรณไมท่ี้ปลูกภายในพื้นท่ีโครงการเสียหายได ้ จึงควรปลูกตน้ไมใ้หญ่ท่ีมี
ก่ิงกา้นแข็งแรงทนต่อลมไดดี้  เพื่อบงัลมในทิศทางน้ี  และควรออกแบบการละลายภายในพื้นท่ี
โครงการเพื่อแกปั้ญหาน ้ าขงัภายในโครงการ หากมีการออกแบบภูมิทศัน์ดาดแข็งควรเลือกชะวสัดุ
ท่ีมีการทนทานต่อสภาพอากาศ 
  3.2.7.4 ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างดินลกัษณะและสมบติัของดินเป็นดินลึกมาก 
ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเขม้ ปฏิกิริยายาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0)ดินล่างตอนบนเป็นดิน
เหนียวมีสีเทา สีน ้ าตาลปนเทาหรือสีเทาน ้ าตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยายาดินเป็นกรดจดั (pH 5.5) 
และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้วท่ีความลึก 100-150 เซนติเมตร จะพบผลึกของแร่ยิปซมัและรอยไถ
ระหว่างชั้นดินบนและดินล่าง ดินมีก ามะถนัสูงและปฏิกิริยายาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั 
(pH 4.5-5.0) 
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ตำรำงที ่3.3 แสดงขอ้มูลดิน 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียว์ตัถุ ความจุ 
แลกเปล่ียน 

แคต
ไอออน 

ความ
อ่ิมตวั 
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต ่า สูง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต ่า สูง ปานกลาง 
50-100 ต ่า สูง ปานกลาง ต ่า สูง ปานกลาง 
ทีม่ำ : https:// www.giswebldd.ldd.go.th 
 
 ชุดดินท่ีคลา้ยคลึงกนั : ชุดดินมหาโพธ์ิ ชุดดินบางเขน ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ ์ชุดดิน
เสนาและชุดดินบางเลน 
 ขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชน์ : ดินเป็นกรดจดั ท าให้พืชไม่สามารถใชแ้ร่ธาตุท่ีมีอยูใ่นดินตาม
ธรรมชาติไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ฟอสฟอรัส 
 ขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชน์ : ตอ้งแกส้ภาพกรดของดินโดยใชปู้นมาร์ลจะท าใหพ้ืชใช้
ธาตุอาหารในดินไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

แสดง : การวิเคราะห์การโคจรของดวงอาทิตยแ์ละลมมรสุม ภำพที ่3.15 

สัญลกัษณ์ : ดวงอาทิตย ์                              พื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดตอนเชา้ 
การโคจรดวงอาทิตย ์                                   พื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดตอนเยน็      
ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
ลมใต ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



38 

 

3.2.8 ระบบสาธารณูปโภค 
          จากการศึกษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในพื้นท่ีโครงการของบา้น 
คุณชชัชยั  แจ่มสุวรรณ พบวา่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นท่ีโครงการท่ีไม่พบ
ปัญหา  

           3.2.8.1 ระบบไฟฟ้า ภายในพื้นท่ีโครงการไดมี้การติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยใช้กระแสไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่ือมต่อ ติดตั้งเสาไฟฟ้าตามแนวถนนสู่พื้นท่ีโครงการ มีการขออนุญาตติดตั้ง
กระแสไฟฟ้าเขา้สู่ตวับา้นทางทิศใต ้

 

 

ภำพที ่3.16 ระบบไฟฟ้า   
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3.2.8.2 ระบบประปา ใชป้ระปาจากการประปาส่วนภูมิภาคท่ีต่อเขา้พื้นท่ีโครงการ 
3.2.8.3 ระบบการระบายน ้า ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ต าบลท่าชา้ง  
อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
แสดง : ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นท่ีโครงการ ภำพที ่3.17 

สัญลกัษณ์ : เสาไฟฟ้า 
กล่องไฟเขา้บา้น 
สายไฟเขา้บา้น 
แนวท่อประปา  
แนวท่อระบบระบายน ้า 
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3.2.8.4  มุมมองและทศันียภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
แสดง : มุมมองจากภายในและภายนอกเขา้สู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ ภำพที ่3.18 
สัญลกัษณ์ : 
                            : มุมมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ 
 
                            : มุมมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ 

 
 
 
 
 
 

2 

 

1 

3 

1 
2 

4 

 



41 

 

3.2.9 สภาพพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองออกเป็น 2 ลกัษณะคือ มุมมอง
จากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ และมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 
           3.2.9.1 มุมมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีในโครงการ มีมุมมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ มีมุมมอง
แบ่งไดด้งัน้ี 

     1) มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออก อยูบ่ริเวณหนา้บา้นเป็นสนามหญา้เปิดโล่ง ติด
กบั ถนนและสามารถมองเห็นตวัอาคารและพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้นทางทิศเหนือไปสุดพื้นท่ีดา้นหลงั
บา้น 
 

 

 

ภำพที ่3.19 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออกจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ 
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 2) มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก อยูบ่ริเวณดา้นหลงัเช่ือมต่อกบัพื้นท่ี
บริการเป็นพื้นท่ีเปล่ายงัไม่ท าการใดๆทั้งส้ิน 

 

ภำพที ่3.20 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตกจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ 
 

3.2.9.2 มุมมองจากภายในสู่พื้นท่ีภายนอกโครงการ พื้นท่ีโครงการ มีมุมมองจาก
ภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ มีมุมมองแบ่งไดด้งัน้ี 

            1) มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออกบริเวณหนา้บา้นเป็นสนามหญา้ ศาลพระ
ภูมิและร้ัวหนา้บา้น 

 

 

ภำพที ่3.21 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออกจากภายในสู่พื้นท่ีภายนอกโครงการ 
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  2)  มุมมองทางทิศใตบ้ริเวณขา้งบา้นเป็นสนามหญา้และตน้ไมเ้ดิม 

 

ภำพที ่3.22 มุมมองทางดา้นทิศใต ้

  3) มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก บริเวณดา้นหลงับา้นเป็นถนนภายในโครงการและ
พื้นท่ีเปล่ายงัท่ียงัไม่ท าการใดๆ 

 

ภำพที ่3.23 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตกจากภายในสู่พื้นท่ีภายนอกโครงการ 
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  4) มุมมองทางทิศเหนือ บริเวณดา้นขา้งบา้นดินกบัถนนขา้งโครงการและพรรณไม้
เดิมและสนามหญา้ 

 

ภำพที ่3.24 มุมมองทางดา้นทิศเหนือ 
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3.3  สรุปข้อมูลด้ำนพืน้ที ่
ตำรำง 3.4 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

 

 

 

ส่วนพื้นท่ี Site  Characteristics 
 ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/แนวทางการแกไ้ข 

Zone A (ฝ่ังทิศตะวนัออก) 
มีเน้ือท่ี 426 ตารางเมตร 
 

 

- เป็นพื้ น ท่ีหน้ าบ้านสภาพ
พื้น ท่ีทั่วไปเป็นพื้ น ท่ีโล่ง มี
พรรณไม้เดิมและสนามหญ้า
ในบริเวณ ส่วนใหญ่จะเป็น
พื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดตอนเช้า
จนถึงบ่ายและมีฝุ่ นละอองจาก
ทางสันจร 
 

- เน่ืองจากส่วนใหญ่ของพื้นท่ี
น้ี เป็นสนามหญ้าท าให้ ดูไม่
สวยงามมากนัก เพราะฉะนั้น
ค วรป ลู กต้น ไม้บ ริ เวณ ร้ัว
ด้านข้างและจัดสวนให้ เกิด
ความสวยงาม 
 

- ดินและการระบายน ้า - การระบายน ้ าในพื้นท่ี Zone  
A มีการวางระบบระบายน ้ าใน
พื้ น ท่ี โครงการ ดั้ งนั้ นพื้ น ท่ี 
Zone  A จึงไม่มีปัญหาดา้นการ
ระบายน ้า 

- ใ น ก าร จัด ภู มิ ทั ศ น์ ต้ อ ง
ค านึงถึงการเลือกใช้พืชพรรณ
ท่ีเหมาะสมควรต้องเลือกใช้
พืชพรรณท่ีมีลกัษณะการดูแล
ท่ีคลา้ยกนัพื้นช่วยให้เกิดความ
สวยงามและดูแลรักษาได้ง่าย
และออกแบบสวนให้มีระดับ
ของพื้ น ท่ี ให้ น ้ าระบ ายได้
สะดวกไม่เกิดน ้าขงัได ้
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ตำรำง 3.4 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

ส่วนพื้นท่ี Site  Characteristics 
 ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/แนวทางการแกไ้ข 

Zone B (ทิศเหนือ) 
มีเน้ือท่ี 347 ตารางเมตร 
 

 

- เป็นพื้นท่ีขา้งบา้นติด
กับถนนในโครงการ
สภาพพื้นท่ีทัว่ไปเป็น
พื้นท่ีโล่ง มีพรรณไม้
เ ดิ ม อ ยู่ แ ล้ ว แ ต่ ไ ม่
ส วยงามม ากนัก ใน
บริเวณ ส่วนใหญ่จะ
เป็ น พื้ น ท่ี ท่ี ไ ด้ รั บ
แส งแด ดต ล อด วัน
ตั้ งแต่ช่วงเช้าถึงช่วง
เยน็ 
 

- เน่ืองจากส่วนใหญ่ของพื้นท่ีน้ีได้รับ
แสงแดดตลอดทั้ งวนั  เพราะฉะนั้ น
ควรปลูกพรรณไมท่ี้ชอบแดดและให้มี
ความร่มร่ืนกบัพื้นท่ีโครงการ 
 

- ดินและการระบายน ้า - ก า ร ร ะ บ ายน ้ า ใ น
พื้ น ท่ี  Zone  B มี เป็ น
การระบายน ้ าผิวดิน
ส่วนหน่ึงและพื้นท่ีไม่
มากนัก  ดั้ งนั้ นพื้ น ท่ี 
Zone B จึงไม่มีปัญหา
ดา้นการระบายน ้า 

- ในการจัดภูมิทัศน์ต้องค านึงถึงการ
เลือกใช้พืชพรรณท่ีชอบแดดตลอดทั้ง
วนัและท าให้สวนเกิดความสวยงามมี
ระดบัของพื้นท่ีให้ระบายน ้ าไดส้ะดวก
ไม่เกิดน ้าขงัได ้
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ตำรำง 3.4 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

 

 

 

 

ส่วนพื้นท่ี Site  Characteristics 
 ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/แนวทางการแกไ้ข 

Zone C (ทิศตะวนัตก) 
มีเน้ือท่ี 287 ตารางเมตร 
 

 

- เป็ นพื้ น ท่ีหลังบ้านสภาพ
พื้น ท่ีทั่วไปเป็นพื้นท่ีโล่งย ัง
ไม่ได้ท  าการใด บริเวณส่วน
ให ญ่ จะ เป็ น พื้ น ท่ี ท่ี ได้ รั บ
แสงแดดตอนเยน็ 
 

- เน่ืองจากส่วนใหญ่ของพื้นท่ี
น้ี ไ ด้ รั บ แส งแ ด ด ช่ ว ง เย็น
เพราะฉะนั้นควรปลูกพรรณไม้
ท่ีให้ร่มเงา เพื่อให้มีความร่ม
ร่ืนกบัพื้นท่ีโครงการ 
 

- ดินและการระบายน ้า - การระบายน ้ าในพื้นท่ี Zone 
C เป็นพื้นท่ีโล่งขนาดใหญ่ยงั
ไม่มีการท าใดๆ การระบายน ้ า
ด้วยผิวดินได้ดี  ดั้ งนั้ นพื้ น ท่ี 
Zone C จึงไม่มีปัญหาด้านการ
ระบายน ้า 

- ใ น ก าร จัด ภู มิ ทั ศ น์ ต้ อ ง
ค านึงถึงการเลือกต าแหน่งท่ี
ป ลูกพืชพรรณไม่ควรป ลูก
ขวางการระบายน ้ าและปลูก
ดว้ยหญา้ช่วยดูดซบัน ้าไดดี้ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ต าบลท่าชา้ง  
อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
แสดง : การแบ่งโซนตามลกัษณะพื้นท่ีโครงการ ภำพที ่3.25 
สัญลกัษณ์ : 
                        Zone A                      
                        Zone B 
                        Zone C 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

ZONE  A 

ZONE  B 

ZONE C 
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 ส่วนครอบครัว (Zone A) อยูบ่ริเวณทางทิศตะวนัออกของบา้นเป็นพื้นท่ีหน้าบา้นสามารถ
มองเห็นไดท้ัว่ทั้งบริเวณ จึงจดัเป็นส่วนครอบครัวเพื่อพกัผอ่นในครอบครัวและไวรั้บแขกท่ีมาบา้น
ความสวยงามของสวนท่ีจะเกิดข้ึนในบริเวณน้ีและ กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนเช่นจดัสวนขนาดเล็กหรือท่ี
นัน่เล่นหรือท่ีนัง่ท ากิจกรรมต่างๆ 

ส่วนโชว ์(Zone B) บริเวณทางทิศเหนือของบา้นเป็นพื้นท่ีขา้งบา้นติดกบัร่ัว เป็นส่วนท่ีใช้
โชวจึ์งเนน้จดัสวนใหเ้กิดความสวยงาม 

ส่วนบริการ (Zone C) บริเวณทางทิศตะวนัตกของบา้นเป็นพื้นท่ีหลงับา้นติดกบัร่ัว เป็น
ส่วนท่ีใชส้ัญจร ซักลา้ง การตากผา้ และยงัติดกบัพื้นท่ีจอดรถ จึงไม่เนน้ความสวยงามมมากนกัแต่
เน้นการปิดบงัสายตาจากภายนอกโครงการ กิจกรรมท่ีท าในส่วนพื้นท่ีน้ี ได้แก่ การจอดรถ เก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ การซกัลา้ง การตากผา้ และอ่ืนๆ  
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3.4  ศึกษำพฤติกรรม และควำมต้องกำรของผู้ใช้โครงกำร  
พฤติกรรมและความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการประกอบไปดว้ยสมาชิกหลายคน ซ่ึงแต่ละคนมี

พฤติกรรมและความตอ้งการแตกต่างกนัไปจึงเกิดข้ึนกิจกรรมเกิดข้ึนในพื้นท่ี ดงัรายละเอียดตาราง
ในการศึกษาขอ้มูลต่อไปน้ี 

 

 

สมาชิกในครอบครัว เพศ อาย ุ
(ปี) 

ความตอ้งการ พฤติกรรม 

คุณชชัชยั  แจ่มสุวรรณ ชาย 45 - ตอ้งการจดัภูมิทศัน์ใหม่ให้
เกิดความสวยงามและท า
กิจกรรมต่างๆ 
- ตอ้งการพื้นท่ีพกัผ่อนและ
รับแขกมีพื้นท่ีท่ีสามารถท า
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ใน ช่ ว ง
วนัหยดุได ้

วั น จั น ท ร์ -ศุ ก ร์ 
ออกไปท างานในช่วง
เช้า 07.00 น.เลิกงาน 
17.00 น. ส่วนวนัหยุด 
จะใช้เวลาพกัผ่อนอยู่
กบัครอบครัวและนั่ง
สังสรรค ์

คุณกมนวรรณ แจ่มสุวรรณ หญิง 43 - ต้องการให้พื้นท่ีบริการมี
ความสวยงาม และใช้สอย
ไดส้ะดวก 
- ต้อ งก ารอยาก ให้ พื้ น ท่ี
ภายในโครงการสวยงามเขา้
กบัตวับา้น 

อยู่บ้านตลอดทั้ งว ัน 
ท างานบา้น ตลอดทั้ง
วนัช่วงเย็นชอบเดิน
เล่นภายในสวน และ
ดูแลตน้ไม ้ 

คุณชยัเชษฐ ์แจ่มสุวรรณ ชาย 20 - ตอ้งการท่ีนั้นผกัผอ่น 
- ต้องการให้พื้ น ท่ีสวนมี
ความสวยงามมีพื้นท่ีออก
ก าลังกายและกิจกรรมใน
ครอบครัว 

วนัจันทร์-ศุกร์ไม่อยู่
บา้น เสาร์-อาทิตย ์จะ
ใ ช้ เว ล า ผ่ อ น กั บ
ครอบครัวภายในบา้น 

ตำรำงที ่3.5 สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
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ตำรำงที ่3.6 แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

 
 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remarks 

Zone A พื้นท่ีหนา้
บา้นทางทิศตะวนัออก 
และเช่ือมต่อกบัเฉลียง
หนา้บา้นทางทิศใต ้
ลกัษณะพื้นท่ีเป็น
สนามหญา้โล่งกวา้ง 
 

เป็นพื้นท่ีติดกบั
หอ้งรับแขกมีความ
สะดวกในการ
เขา้ถึง จึงเหมาะสม
กบัพื้นท่ี ครอบครัว 
เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในท่ีพกัผอ่นของ
ครอบครัวและ
รับแขก 

พื้นท่ีส่วนน้ีมีขนาด 426 
ตารางเมตร กิจกรรมท่ีจะ
เกิดข้ึนมีดงัน้ี 
- สร้างพื้นท่ีพกัผอ่น เช่น 
บ่อปลา ศาลา สวน 
 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
- พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บ
แสงแดดตอนเชา้ ควร
เลือกใชพ้ืชพรรณให้
เหมาะสมหรือสร้างภูมิ
ทศัน์และมีฝุ่ นละอองควร
เลือกพรรณไมท่ี้สามรถ
ดกัฝุ่ นละอองได ้
 

Zone B พื้นท่ีขา้งบา้น
ทางทิศตะวนัตกและ
ทิศเหนือ ติดกบัพื้นท่ี
ซกัลา้ง และท่ีจอดรถ 
 

พื้นท่ี Zone B เป็น
พื้นท่ีบริเวณขา้ง
บา้นติดกบัถนนใน
โครงการซ่ึงมีขนาด
กลางและยาวไดรั้บ
แสงตอนช่วงเชา้ถึง
เยน็จึงเหมาะสมกบั
เป็นพื้นท่ีโชว ์
 

พื้นท่ีส่วนน้ีมีขนาด 347 
ตารางเมตร กิจกรรมท่ีจะ
เกิดข้ึนมีดงัน้ี 
- จดัสวนให้เกิดความ
สวยงามเขา้กบัตวับา้น 
- ปลูกพรรณไมใ้หเ้กิด
ความโดดเด่นในการมอง 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
- พื้นท่ีส่วนน้ีไดรั้บ
แสงแดดค่อนขา้งมาก 
ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้
ตอ้งการแสงแดดมากนกั 
 

Zone C พื้นท่ีขา้งบา้น
ทางทิศตะวนัตก ติด
กบัพื้นท่ีซกัลา้ง และท่ี
จอดรถ 
 

พื้นท่ี Zone C เป็น
พื้นท่ีบริเวณหลงั
บา้นซ่ึงมีขนาดใหญ่ 
และไดรั้บแสงตอน
ช่วงบ่ายถึงเยน็จึง
เหมาะสมกบัเป็น
พื้นท่ีบริการ 
 

พื้นท่ีส่วนน้ีมีขนาด 287 
ตารางเมตร กิจกรรมท่ีจะ
เกิดข้ึนมีดงัน้ี 
- จดัสวนให้เกิดความ
สวยงามเขา้กบัตวับา้น 
- ปลูกพรรณไมเ้พื่อเสริม
เพื่อบดบงัแดด 
 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
- พื้นท่ีส่วนน้ีไดรั้บ
แสงแดดค่อนขา้งมาก 
ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้
ตอ้งการแสงแดดมากนกั 
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3.5  ศึกษำและพฒันำศักยภำพของพืน้ทีโ่ครงกำร 
จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของเจา้ของโครงการและพฒันาศกัยภาพของ

พื้นท่ีโครงการในตารางท่ี 3.1-3.4 โดยสรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนแสดงความสัมพนัธ์การเช่ือมพื้นท่ี
ในแต่ล่ะส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.5.1 ส่วนครอบครัว เป็นพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่นของครอบครัวและรับแขก มีการจดัสวนเพื่อ
ร่มเงาเหมาะแก่การพกัผอ่น โดยมีการเช่ือมทางสัญจรดว้ยแผน่ทางเดินกบัสนามหญา้เช่ือมจุดต่างๆ
เช่น ศาลาพกัผอ่น บ่อปลา และตวับา้น 
 3.5.2 ส่วนโชว ์พื้นท่ีส่วนน้ีอยูท่ี่ทิศเหนือ และติดกบัถนนภายในโครงการ ในพื้นท่ีจะมีการ
จดัสวนให้ดูสวยงามและเพิ่มวสัดุตกแต่งใหโ้ดดเด่นยิง่ข้ึนและเขา้กบับา้นการเลือกใชพ้รรณไมค้วร
เลือกพรรณไมท่ี้ตอ้งการแสงแดดมากเพราะพื้นท่ีน้ีจะไดรั้บแสงแดดค่อนขา้งมาก 
 3.5.3 ส่วนบริการ พื้นท่ีส่วนน้ีอยู่ท่ีทิศตะวนัตก และติดกบัพื้นท่ีจอดรถเช่ือมโดยแผน่ทาง
เทา้ ในพื้นท่ีจะมีกาจดัสวนขนาดให้ดูสวยงามเขา้กบับา้นการเลือกใชพ้รรณไมค้วรเลือกพรรณไมท่ี้
ตอ้งการแสงแดดมากเพราะพื้นท่ีน้ีจะไดรั้บแสงแดดค่อนขา้งมาก 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

แสดง : Bubble  Diagram ภำพที ่3.26 

สัญลกัษณ์ :                 

 

 

 

 

 Screen ปิดกั้นสายตาระดบัไมพุ้ม่สูงแบบโปร่ง 1 

เมตร  จุดเขา้-ออก ระหวา่งพื้นท่ี 

 การเช่ือมพื้นท่ีสัญจรและทางเดิน 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ต าบลท่าชา้ง  
อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
แสดง : Site Relation ภำพที ่3.27 

สัญลกัษณ์ :   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดเขา้-ออก ระหวา่งพื้นท่ี 
 Screen ปิดกั้นสายตาระดบัไมพุ้ม่สูงแบบโปร่งสูง 2 เมตร 
 Screen ปิดกั้นสายตาระดบัไมพุ้ม่สูงแบบโปร่งสูง 8 เมตร 
 พื้นท่ีจดัสวน 
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บทที่4 
แนวควำมคดิในกำรออกแบบ 

 
              โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 9 หมู่ 7 
ต  าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิก 3 คน มีพื้นท่ีทั้ งหมด 1,600 
ตารางเมตร เป็นบา้นพกัอาศยั 145 ตารางเมตร ถนนภายในโครงการ 325 ตารางเมตร พื้นท่ีส าหรับ
จดัภูมิทศัน์ 1,083 ตารางเมตร ลกัษณะบา้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้น รูปแบบร่วมสมยั  
               ลักษณะพื้นท่ีโครงการเป็นส่ีเหล่ียมคางหมู พื้นท่ีเดิมมีการปลูกหญ้าและต้นไม้เป็น
บางส่วน พื้นท่ีโครงการบางส่วนเป็นท่ีโล่งรับแดดตลอดทั้งวนัและตอ้งได้รับการปรับปรุงจาก
ขอ้มูลไดมี้ความตอ้งการจดัภูมิทศัน์เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพกัผอ่นและสร้างบรรยากาศท่ีดีให้กบับา้น 
และเพื่อใหเ้กิดความร่มร่ืนแก่ตวับา้น เน่ืองจากเจา้ของโครงการตอ้งการท่ีจะมีสวนภายในบา้น ท่ีให้
ความร่มร่ืนและเขา้กบัรูปแบบของตวับา้นจากพื้นท่ียงัมีแค่การปลูกหญา้และตน้ไมบ้างส่วนจึงท า
ให้ไม่มีความร่ืนส่งผมท าตวับา้นไดรั้บแดดทั้งวนั ส าหรับการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในคร้ังน้ี 
เพื่อให้เกิดความลงตวัให้เข้ากับตวับ้านและรวมถึงการน าเอาแนวคิดต่างๆท่ีจะน ามาใช้ในการ
ออกแบบปรับปรุง เป้าหมายในการออกแบบบ้านคุณชัชชัย แจ่มสุวรรณ เพื่อปรับสภาพของ
โครงการโดยการออกแบบภูมิทศัน์ ให้มีรูปแบบสวนท่ีสวยงามและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
เจา้ของโครงการ 
 

4.1  แนวควำมคดิหลกัในกำรออกแบบ (Main Concept) 
 แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ"ผสานสุข สไตล ์Contemporary" 
ซ่ึงไดแ้นวคิดมาจากความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยตอ้งการสวนท่ีเขา้กบัตวับา้นและมีพื้นท่ีท ากิจกรรม
กบัครอบครัวและไวรั้บแขก มีองคป์ระกอบของศาลาและบ่อน ้าลน้ท่ีมีความเป็นทนัสมยัผสมผสาน
เขา้กบัส่วนท่ีโดดเด่น ดงันั้นการออกแบบสวนจึงมีการผสมผสานความเป็นโมเดิร์นและธรรมชาติ
ของพรรณไมเ้ขา้ดว้ยกนั จึงไดส้รุปแนวคิดออกมาเป็นสวนร่วมสมยั Contemporary อยา่งลงตวั 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะของพื้นท่ี สภาพ

โดยทัว่ไปมีการจดัภูมิทศัน์ไป

บา้งแลว้จากเจา้ของ 

Contemporary(ร่วมสมยั) 

 

ความตอ้งการ 
- พ้ืนท่ีพกัผอ่นในวนัหยดุสุดสปัดาห์ 
- พ้ืนท่ีนัง่เล่น  
- พ้ืนท่ีรับแขก 
- พ้ืนท่ีจดักิจกรรมต่างๆ 
 

ผสานสุข Contemporary (ร่วมสมยั) 

 แผนภูมิที ่4.1 แสดงผงัแนวความคิดในการออหกแบบ 
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4.2  ก ำหนดควำมสัมพนัธ์ของกจิกรรมในโครงกำร 
 บา้นเป็นสถานท่ีพกัผอ่นส าหรับสมาชิกภายในครอบครัวท่ีวา่งเวน้จากการท างานและการ
เรียนดงันั้นพื้นท่ีในแต่ละส่วนจึงมีความส าคญัต่อโครงการ ในการออกแบบตอ้งค านึงถึงประโยชน์
ใชส้อยและกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในโครงการ รูปแบบของกิจกรรมนั้นจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและ
สามารถรองรับพื้นท่ีในการใชส้อยไดเ้ป็นอยา่งดี จากการศึกษาลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ สามารถ
ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมแต่ละโซนของพื้นท่ีโครงการไดด้งัน้ี 
 Zone A เป็นพื้นท่ีติดกบัทิศตะวนัออก เป็นพื้นท่ีอยูห่น้าบา้นและดา้นขา้งบา้นทางทิศใต ้มี
ขนาดใหญ่พอสมควรจึงจดัเป็นส่วนครอบครัวและส่วนรับแขก เพราะเป็นโซนแรกท่ีมีทั้งทางเขา้
และทางออกหลกัอยูก่่อนถึงตวับา้น 

 

ภำพที ่4.1 พื้นท่ี Zone A 
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 Zone B เป็นพื้นท่ีติดกบัทิศเหนือติดกบัดา้นขา้งของบา้นอยูติ่ดกบัถนนในโครงการจดัเป็น

ส่วนโชวเ์ป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อกบั Zone C 

 

ภำพที ่4.2 พื้นท่ี Zone B 

 Zone C เป็นพื้นท่ีติดกบัทิศใตแ้ละทิศตะวนัตก อยู่ทางดา้นหลงับา้นติดกบัห้องครัว และ
โรงรถ เป็นพื้นท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยน้อยท่ีสุดในโครงการ เป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อกบั Zone B ควรจดัให้เป็น
สัดส่วนเพราะเป็นพื้นส่วนบริการ 

 
ภำพที ่4.3 พื้นท่ี Zone C 
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ตำรำงที ่4.1 พื้นท่ีของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ 

Zone กิจกรรม องคป์ระกอบ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

พนัธ์ุไม ้

Zone A  - สวนครอบครัว 
- รับแขก 
- พกัผอ่น 
- พื้นท่ีกิจกรรม 

- ผนงัน ้าตก 
- ระแนงไม ้
- หินกรวด 
- ศาลา 
- น ้าพุ 
 

- ชุดเกา้อ้ี 
- แผน่ทางเดิน 

- ไมย้นืตน้ 
- ไมพุ้ม่ 
- ไมค้ลุมดิน 

Zone B - ส่วนโชว ์
 
 

- อ่างน ้านก 
 
 

 - ไมย้นืตน้ 
- ไมพุ้ม่ 
- ไมค้ลุมดิน 

Zone C  - ส่วนบริการ 
 
 

 
 

 - ไมย้นืตน้ 
- ไมพุ้ม่ 
- ไมค้ลุมดิน 
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4.3  กำรก ำหนดแนวควำมคดิในด้ำนต่ำงๆ 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณชัชชัย แจ่มสุวรรณ จากแนวความคิดหลักในการ
ออกแบบให้เป็นบา้นร่มร่ืนท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติท่ีเนน้สัดส่วน ประโยชน์ใชส้อยท่ีลงตวัมีท่ีนัง่เล่น
ภายในสวน มีองคป์ระกอบของบ่อน ้ าตกและส่ิงก่อสร้างอยา่งลงตวั และเพื่อให้สวนเขา้กบัตวับา้น 
สามารถจ าแนกรายละเอียดแนวความคิดต่างๆไดด้งัน้ี 
 4.3.1 แนวความคิดในการวางรูปแบบทางสัญจรแนวคิดในการใช้เส้นทางสัญจร สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท  
  4.3.1.1 เส้นทางสัญจรหลกัคือเส้นทางเขา้ออกบา้นพกัอาศยัโดยใชแ้นวคิดใหมี้
ลกัษณะทนทานแขง็แรงมีความกวา้งท่ีสามารถเขา้ออกไดอ้ยา่งสะดวกและเขา้ถึงพื้นท่ีในแต่ละส่วน
ไดง่้าย 

 

ภำพที ่4.4 แนวความคิดในการวางรูปแบบทางสัญจร 
ทีม่ำ : https://www.oknation.nationtv.tv 
 
 4.3.2 เส้นทางสัญจรรอง 
          แนวคิดในการออกแบบเส้นทางสัญจรรอง มีการออกแบบให้แตกต่างกับเส้นทาง
สัญจรหลกั และมีการเช่ือมต่อกบัทางสัญจรหลกั เพื่อการเช่ือมต่อกิจกรรมท่ีง่าย เส้นทางสัญจรรอง
ออกแบบให้มีความยาวนอ้ยกวา่เส้นทางหลกั นอกจากน้ีทางสัญจรรอง จะมีตน้ไมเ้พื่อให้ร่มเงาแก่
การเดินตลอดเส้นทางออกแบบให้เช่ือมต่อกับเส้นทางสัญจรหลักเพื่อสะดวกในการเช่ือมต่อ
กิจกรรมภายในบา้นออกแบบให้เป็นเส้นทางเดินเทา้ ดว้ยออกแบบให้มีลกัษณะท่ีต่างกนัด้วยใช้
ลกัษณะของพืชพรรณและลกัษณะของแผน่ทางเดิน 

 

http://oknation.nationtv.tv/blog/CondoInvest


60 

 

4.4  แนวควำมคดิด้ำนกำรเลือกใช้พืชพรรณ 
 ในการเลือกใชพ้ืชพรรณจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะภูมิประเทศ  ลกัษณะดิน  รวมไปถึงสภาพ
ภูมิอากาศ การเลือกใช้พืชพรรณไมใ้นการออกแบบควรเลือกตามลกัษณะทางกายภาพเช่นขนาด
ของล าต้น ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผสั การผลัดใบ สีและกล่ิน ตลอดจนการดูแลรักษาเป็นต้น
นอกจากน้ีการเลือกใชพ้นัธ์ุไมน้ั้นตอ้ง ไม่ก่ออนัตรายใหก้บัตวัอาคารและผูใ้ชง้านในพื้นท่ีโครงการ 
เช่น  ไม่เป็นอนัตรายกบัตวัอาคาร  ก่ิงตอ้งแข็งแรงไม่เปราะหักได้ง่ายมีความทนทานต่อโรคและ
แมลง  ทั้งน้ีการเลือกใชพ้นัธ์ุไมค้วรค านึงถึงการสร้างบรรยากาศมุมมองต่างๆและกิจกรรมใช้สอย
ดว้ยในการเลือกใชพ้รรณไมก้ลางแจง้ตอ้งมีความทนทานต่อความร้อนจากแสงแดดกระแสลมการ
ปลูกไมใ้นร่มในร่มตอ้งสามารถเจริญเติบโตได้ดีในท่ีมีแสงน้อย  และการปลูกไมใ้นท่ีท่ีช้ืนแฉะ
พรรณไมต้อ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้ าดูดซับน ้ าได้ดี  รวมไปถึงสามารถจดัซ้ือจดัหาไดส้ะดวกใน
พื้นท่ีท่ีมีการขนส่งง่าย 

 

ภำพที ่4.5 การปลูกพืชพรรณเป็นฉากหลงั เพื่อแสดงความโดดเด่น 
ทีม่ำ : https://www.wall.alphacoders.com 
 
 4.4.1 จดัให้มีความกลมกลืนกบัฉากหลงักรณีท่ีพื้นท่ีเป็นทุ่งหญา้และเป็นท่ีราบโล่งให้ออกแบบและ
จดัพืชพรรณดา้นหนา้เป็นเนินหญา้คลา้ยทุ่งซ่ึงเป็นท่ีสูงๆต ่าๆไม่มากนกั ควรออกแบบและจดัพรรณ
ไมเ้พื่อสร้างความกลมกลืนกบัฉากหลงั  
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ภำพที ่4.6 การปลูกพืชพรรณน าสายตา เพื่อดึงสายตาผูเ้ขา้ชม 
ทีม่ำ : https://www.bareo-isyss.com 
 
 4.4.2 การจดัเพื่อน าทางหรือน าสายตาดว้ยการปลูกพืชพรรณเป็นแนวตามแนวเพื่อน าไปสู่
สถานท่ีตอ้งการหรือสถานท่ีเป็นจุดส าคญัไดอี้กดว้ย 
 

 

ภำพที ่4.7 การปลูกพืชพรรณเพื่อให้ร่มเงา เพื่อความร่มเยน็ต่อการใชพ้ื้นท่ี 
ทีม่ำ : https://www.travel.thaiza.com 
 
 4.4.3 การจดัเพื่อให้เกิดความร่มเงาเพื่อความสดช่ืนช่วยบงัแดดเช่น ทางสัญจรหลกัและทาง
สัญจรลอง หรือท่ีนัง่พกัผอ่นก็ตอ้งการร่มเงาเช่นกนั 
 4.4.4 จดัเพื่อให้พืชพรรณมีความขดัแยง้ในกลุ่มท่ีเดียวกนัเป็นความขดัแยง้ระหว่างพืชตดั
แต่งควบคุมทรงตน้กบัพืชพรรณท่ีมีลีลาการเจริญเติบโตแบบธรรมชาติท่ีสวยงาม 
 4.4.5 การจดัเพื่อสร้างบรรยากาศของบ่อน ้ าใชพ้ืชพรรณไมป้ระเภทท่ีเคร่ืองบินน ้ าผิวสัมผสั
ละเอียดและพล้ิวไหว 
 4.4.6 ช่วยชะลอการพงัทลายของหนา้ดินพืชพรรณจ าพวกไมค้ลุมดินและตน้ไมท่ี้รากยดึดิน
ไดดี้ใชบ้ริเวณท่ีมีลกัษณะดินร่วนซุยมากเป็นการช่วยป้องกนัดินพงัทลาย 
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ภำพที ่4.8 การปลูกพืชพรรณเป็นขอบเขต 
ทีม่ำ : https://www.baanlaesuan.com 
 
 4.4.7 ช่วยเพื่อปิดบงัแนวเขตเพื่อปิดบงัสายตา พรางการมองเห็นเลือกใช้ไมพุ้่มท่ีมีความ
หนาทึบในระดับสายตาหรือในบางบริเวณอาจใช้หลายชนิดปะปนกันเป็นชั้นๆเพื่อความเป็น
ธรรมชาติ นอกจากน้ียงัป้องกนัการรบกวนในกรณีใกลก้บัทางรถเพื่อลดเสียงและฝุ่ นซ่ึงอาจตอ้งใช้
พรรณไมท่ี้ช่วยในกรองตลอดจนการปริมาณของเสียงละฝุ่ น ดว้ยการปลูกตน้ไมช้นิดต่างๆร่วมกบั
การก าหนดระยะห่างของแหล่งก าเนิดเสียงและแนวตน้ไมท่ี้เหมาะสม 
 4.4.8 ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้เกิดความสดใส สวยงาม น่ามองและไม่เบ่ือหน่ายการ
เลือกใช้ชนิดต้นไม้แต่ละลักษณะของกิจกรรมแต่ละส่วนและลักษณะการใช้ประโยชน์จะเป็น      
ตวัเด่นท่ีท าใหม้องแลว้สะดุดตาไม่เกิดการจ าเจซ ้ าซากมากเกินไป 
 

4.5  แนวควำมคดิทำงด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
 4.5.1 ระบบไฟฟ้า ควรจดัให้มีแสงสว่างภายในสวนเพื่อความปลอดภยัทางผูใ้ช้โครงการ 
ในการใช้สวนในเวลากลางคืนและยงัเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการพกัผ่อนอีกด้วย ระบบไฟฟ้า
ภายในโครงการควรใช้การเดินสายไฟฟ้าแบบใตดิ้น ร้อยสายไฟชนิดฝังใตดิ้น ท่ีมีลกัษณะกนัน ้ า 
และควรมีการระบุต าแหน่งไวเ้พื่อตรวจสอบ ดูแลรักษาเป็นช่วงๆการวางระบบไฟฟ้าควรมีการ
ติดตั้งดว้ยระบบอตัโนมติัเปิด-ปิดเพื่อความสะดวก 
 4.5.2 ระบบน ้ า การติดตั้งและระบบน ้ า ไดมี้การติดตั้งไวก่้อนแลว้ สะดวกกบัการรดน ้ าพืช
พรรณและการใชส้อยส่วนการระบายน ้าออกนอกพื้นท่ีเป็นแบบซึมลงพื้นดิน เน่ืองจากพื้นท่ีไม่มีร้ัว
ก าแพงคอนกรีตจึงไม่เกิดการขงัของน ้าในพื้นท่ี 
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4.6 แนวควำมคดิในกำรเลือกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
แนวความคิดในการเลือกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกในสวน ตอ้งเลือกใช้

วสัดุท่ีมีความคงทนถาวรเพราะตอ้งเจอแดด ลมและฝน  
 4.6.1 งานระบบไฟแสงสวา่ง เป็นระบบความสะดวกในเวลากลางคืนและยงัให้ความสวยงามอีกทางดว้ย 
ระบบแสงสวา่งท่ีใชใ้นภูมิทศัน์ สามารถแบ่งตามลกัษณะการใชง้าน 2 ประเภท 
  4.6.1.1 ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องตน้ไม ้
  4.6.1.2 ระบบไฟใตน้ ้า เช่น ไฟในสระวา่ยน ้า บ่อน ้า 

 

ภำพที ่4.9 ระบบไฟสนาม 
ทีม่ำ : https://www.lumitronlighting.com 
 

 
 

ภำพที ่4.10 ระบบไฟใตน้ ้า 
ทีม่ำ : https://www.lumitronlighting.com 
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4.7 แนวควำมคดิด้ำนกำรดูแลรักษำ 
 การดูแลรักษาภูมิทศัน์คือการบ ารุงรักษาพืชพรรณให้เจริญเติบโตสมบูรณ์และรวมถึงการ
ดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแขง็ใหมี้ความสวยงามเหมาะสมต่อการใชง้านอยูเ่สมอ 

 4.7.1 งานดูแลรักษาพืชพรรณเป็นงานท่ีจะตอ้งท าอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้พืชพรรณเจริญเติบโต
สมบูรณ์ 
  4.7.1.1 การตดัแต่งพืชพรรณในรูปทรงสวยงามคือการควบคุมการเจริญเติบโตสูง
รูปทรงของพืชใหส้วยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อใหเ้จริญเติบโตไดดี้ 
หลกัการตดัแต่ง 
   1) ตดัแต่งพืชพรรณท่ีเป็นโรคและแมลงออกก่อน 
   2)ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ใหถู้กตอ้งกบัลกัษณะงาน 
   3) ตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีตอ้งใชค้นปีนข้ึนไปตดัแต่งควรตดัก่ิงดา้นบนลง 
มาก่อน 
   4) ก่ิงใหญ่ท่ีมีน ้ าหนักมากเม่ือตดัก่ิงอาจโดนท าให้เกิดความเสียหายได้
ดงันั้นในการตดัควรมีการผกูเชือก กลางของศูนยร์วมน ้าหนกัจะช่วยลดอนัตรายลงได ้
   5) ไม่ควรตดัก่ิงยอดของตน้ไมย้นืตน้เพราะจะท าใหเ้สียรูปทรง 
   6) แผลขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการตดัแต่งควรป้องกันน ้ าและเช้ือโรคเข้า
ท าลายโดยใชพ้วกสารเคมีป้องกนัโรคและแมลงฉีดพน่หรือทาสี 
  4.7.1.2 การป้องกนัจ ากดัศตัรูพืช ศตัรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหายขาดความ
สวยงามและท าใหพ้ืชชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด  
   1) หลักการป้องกันก าจัดสตูพืชพิจารณาสาเหตุของศตัรูพืชให้แน่ชัด
เสียก่อนแลว้จึงหาวธีิการป้องกนัก าจดัท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 
   2) ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคท่ีพบทนัที เช่น การจบัแมลงท าลาย
ส่วนของท่ีเป็นโรคไฟก่อนละบาดมาก 
   3) เลือกใช้สารเคมีท่ีมีใช้ก าจดัให้ตรงกับชนิดของศตัรูพืชรวมทั้ งอ่าน
วิธีการใช้และส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัดก่อนฉีดพ่นควรหาหนา้กากหรือชุดป้องกนั
สารเคมี และคนท่ีฉีดพ่นตอ้งอยูเ่หนือลมหลงัจากฉีดพ่นสารเคมีแลว้ตอ้งอาบน ้ าชะลา้งร่างกายให้
สะอาดแลว้เปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ 
 4.7.2 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คง แข็งแรง
ท าความสะอาด และซ่อมแซมบ ารุงภูมิทศัน์ ดาดแขง็ใหส้ามารถใชไ้ดง้านเสมอ 
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  4.7.2.1 งานระบบไฟแสงสวา่ง การดูแลรักษามีวธีิการ ดงัน้ี 
   1) ระบบไฟสนาม เช่นไฟทางเดิน ไฟส่องต้นไม้หมั่นตรวจตามขั้ ว
ปลัก๊ไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ หากพบรอยแตกปริตอ้ซ่อมแซม หรือ เปล่ียนทนัทีโดยช่างผู ้
ช านาญงานเสาโคมไฟ ผุกร่อน ให้ทาสี หรือส่งให้บริษทัซ่อมแซมฐานเสาทรุด หรือเอียง จะตอ้งร้ือ 
และซ่อมแซมเสียใหม่ใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม 
   2) ระบบไฟใตน้ ้ า เช่น ไฟในสระว่ายน ้ า บ่อน ้ าตรวจสอบจุดร่ัวซึมของ
โคมไฟซ่ึงอาจท าให้น ้ าเขา้ไปให้หลอดไฟควรอุดรอยร่ัวซึมถึงแมไ้ฟไม่ติดจะตอ้งตรวจสอบความ
เรียบร้อยขออุปกรณ์ทุกชนิดหรือเปล่ียนหลอดไฟเสียใหม่ตรวจสอบระดบัให้ท่วมพน้หลอดไฟอยู่
เสมอเพื่อลดความร้อนของหลอดไฟ และตรวจจุดท่ีวางระบบไฟใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีดีเสมอ 
ทีม่ำ : https://www.faed.mju.ac.th 
 

4.8  ก ำหนดเกณฑ์ในกำรออกแบบ 
 จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบนั้นตอ้งศึกษาขอ้มูลของพื้นท่ี
โครงการอย่างละเอียดเพื่อตอ้งการก าหนดเป้าหมายในการจดัให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

4.8.1 ก าหนดแบบแปลนทางเลือก 2 ทางเลือก 
          จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ 
นั้นไดท้  าการออกแบบภูมิทศัน์โดยให้เป็นแบบทางเลือก 2 ทางเลือกโดยในแต่ละทางเลือกจะมีการ
จดัวางวสัดุตกแต่งพืชพรรณแตกต่างกนัออกไป แต่รูปแบบของสวนนั้นยงัคงเดิมอยู ่ดงัภาพต่อไปน้ี 
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  4.8.1.1แบบทางเลือกท่ี 1 

 

 
ภำพที ่4.11 แบบแปลนทางเลือกท่ี 1 
 
  ขอ้ดี : การแบ่งพื้นท่ีการวางเส้นทางสัญจรไดเ้ขา้ถึงแต่ละพื้นท่ีไดส้ะดวก และการ
จดัพื้นท่ีของกิจกรรมท่ีเน้นสัดส่วน มีองคป์ระกอบของบ่อน ้ าและส่ิงก่อสร้าง และเพื่อให้สวนเขา้
กบัตวับา้นท่ีเป็นลกัษณะ Contemporary 
  ขอ้เสีย : การวางวสัดุพืชพรรณไมย้ืนตน้ท่ีน้อยจนเกินไปซ่ึงอาจท าให้พื้นท่ีไดรั้บ
แสงแดดมากเกินไปท าใหเ้กิดความร่มร่ืน 
 
  4.8.1.2 แบบทางเลือกท่ี 2 

 
ภำพที ่4.12 แบบแปลนทางเลือกท่ี 2 

 
 ขอ้ดี : การแบ่งพื้นท่ีการวางเส้นทางสัญจรไดเ้ขา้ถึงแต่ละพื้นท่ีไดส้ะดวก และการจดัพื้นท่ี
ของกิจกรรมท่ีเน้นสัดส่วน มีองค์ประกอบของบ่อปลาน ้ าตกและส่ิงก่อสร้างวสัดุท่ีใช่อย่างลงตวั 
และเพื่อใหส้วนเขา้กบัตวับา้นท่ีเป็นลกัษณะ Contemporary 
 ขอ้เสีย : การวางวสัดุพืชพรรณไมท่ี้มากจนเกินไปอาจเสียคา้ใชจ่้ายในการจดัสวนมาก 
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4.9 ก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมนิทำงเลือก 
 4.9.1 จากการศึกษาในทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ โดยสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์
ประเมินทางเลือก ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
  4.9.1.1 ความตอ้การขอเจา้ของบา้น 
  4.9.1.2 องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตกแต่งภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
  4.9.1.3 แนวคิดในการแบ่งพื้นท่ี 
  4.9.1.4 แนวคิดในดา้นออกแบบพืชพรรณ  
 4.9.2 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฏีในการออกแบบ สามารถสรุปเพื่อน าไปเป็นเกณฑ์ใน
การประเมินทางเลือก ให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นท่ีและผูใ้ช้ โดยสรุปเกณฑ์ในการประเมิน
ทางเลือกไดด้งัน้ี 
  4.9.2.1 ขอ้พิจารณาดา้นการแบ่งพื้นท่ี 
   1) ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว ์
   2) ส่วนบริการหรือส่วนซกัลา้ง 
   3) ส่วนครอบครัว 
  4.9.2.2. ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
   1) การออกแบบใหส้วยงามและดูแลรักษาง่าย 
   2) ออกแบบใหป้ระหยดั 
   3) จดัหาวสัดุใหเ้หมาะสมกบัการก่อสร้างต่างๆ 
   4) จดัหาพนัธ์ุไมท่ี้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
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4.10  กำรให้คะแนนเกณฑ์ในกำรประเมนิทำงเลือก 
ตำรำงที ่4.2 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

เกณฑใ์นการประเมิน ทางเลือกท่ี1 ทางเลือกท่ี2  
1. ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ี 2 2  
2. ความเหมาะสมในการก าหนดทางสัญจรและวสัดุ
ท่ีใชภ้ายในพื้นท่ีโครงการ 

 
2 

 
2 

 

3. ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ 2 4  
4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมกบัพื้นท่ีโครงการ 3 3  
5. ความปลอดภยัและความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชส้อย 3 4  
6. ความสวยงามและดูแลรักษาง่าย 2 3  

รวมคะแนน 14 18  
*หมายเหตุ : ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 
  1     = ปรับปรุง 
  2     = พอใช ้
  3     = ดี 
  4     = ดีมาก 
  5     = ดีท่ีสุด 
 จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก สามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
  ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 14 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 18 คะแนน 
 ดงันั้นสรุปไดว้่า รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือรูปแบบกิจกรรมทางเลือก
ท่ี2 มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด จึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการ
ออกแบบต่อไป 
 





 
 

 
 

 

ตารางท่ี 4.3 เกณฑใ์นการออกแบบ 

Zone รูปแบบสวน วสัดุตกแต่ง เกณฑใ์นการออกแบบ ขอ้จ ากดั 
Zone A สวน Contemporary 

 

- ผนงัน ้าตก 

 
 
- ศาลา 

 
 
 
 

- พื้นท่ีด้านหน้าของบา้นออกแบบให้เป็น
ส่วนครอบครัวและไว้ท ากิจกรรมใน
ครอบครัวและตอนรับแขกท่ีมา ดงันั้นควร
ค านึงถึงเร่ืองความร้อนจากแสงแดดตอน
เชา้และกลางวนัส่องกระทบพื้นท่ี โดยการ
สร้างส่ิงก่อสร้างท่ีบดบังแสงแดดได้ใน
ตอนเชา้และกลางวนัได ้และปลูกไมย้ืนตน้
ขน าดให ญ่ เพื่ อ ให้ ร่ม เงา  ท่ี มี ท รงพุ่ ม
หนาแน่น เพื่อลดความร้อนจากแสงแดดลง
ได้ และควรปลูกไมพุ้่มเพื่อกั้นฝุ่ นละออง
ในส่วนพื้นท่ี  ออกแบบให้เป็นพื้นท่ีจัด
กิจกรรมหรือตอนรับแขกในสไตล์สวน 
Contemporary ในบรรยากาศแบบสบายๆ 
ควรจัดให้ มีก าแพงน ้ าล้นเพื่อเพิ่มความ
เคล่ือนไหวให้พื้นท่ีเกิดบรรยากาศท่ีผ่อน
คลาย และศาลาพกัผอ่น 

- พื้นท่ีโครงการมีปัญหาในเร่ือง
ของฝุ่ น ละออง จากถนนหน้ า
โครงการ ส่งผลกระทบให้พื้นท่ี
ไดรั้บฝุ่ นละออง  
- พื้นท่ีโครงการมีปัญหาในเร่ือง
ของแสงแดดตอนเช้าและในตอน
กลางวนั ส่งผลกระทบให้พื้นและ
ตวับ้านมีอุณหภูมิท่ีสูงในตอนเช้า
จนถึงตอนบ่ายแลว้อุณหภูมิจะเร่ิม
ลดลงเพราะได้รับ ร่มเงาจากตัว
บา้นในตอนบ่าย 
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Zone รูปแบบสวน วสัดุตกแต่ง เกณฑใ์นการออกแบบ ขอ้จ ากดั 
   

-  แผน่ทางเดิน หินกาบ 

 
 
- แผน่ทางเดิน 

 
- หินกรวด 

 

  

 

ตารางที ่4.3 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
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Zone รูปแบบสวน วสัดุตกแต่ง เกณฑใ์นการออกแบบ ขอ้จ ากดั 
  - น ้าพุ 

 
- คอปเปอร์สโตน 

 
- กระถาง 

 

  

     

 

ตารางที ่4.3 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
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Zone รูปแบบสวน วสัดุตกแต่ง เกณฑใ์นการออกแบบ ขอ้จ ากดั 
  - ก าแพงประดบั 

 
 
 
 

  

 

ตารางที ่4.3 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
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Zone รูปแบบสวน วสัดุตกแต่ง เกณฑใ์นการออกแบบ ขอ้จ ากดั 
Zone B สวนโชว ์

 

- อ่างน ้านก 

 
 
 
 
 
 

เป็นพื้นท่ีขา้งบา้นติดกบัถนนภายใน
โครงการใช่เป็นส่วนโชวต์อ้งจดัสวน
เพื่อใหเ้กิดความสวยงามแก่พื้นท่ี 

- พื้นท่ีมีลกัษณะเป็นแนวยาวและ
ติดกบัถนนในโครงการท าให้การ
ใช้พื้นท่ีได้ไม่มากนักจึงจัดเป็น
ส่วนโชว ์

 

ตารางที ่4.3 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
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Zone  รูปแบบสวน วสัดุตกแต่ง เกณฑใ์นการออกแบบ ขอ้จ ากดั 
Zone C สวนปิดกั้นสายตา 

 

 
 
 
 
 
 
 

เป็ นพื้ น ท่ี หลังบ้ าน ติดกับ โรงรถ
ภ ายใน โครงก ารบ ริก าร  ใน การ
ออกแบบพื้นท่ีโซนน้ีควรค านึงถึงการ
ปิดกั้นแสงแดดเน่ืองจากพื้นท่ีส่วนน้ี
ได้รับแดดตอนเยน็ และตอ้งค านึงถึง
การใช้งานเป็นหลัก ควรปลูกไม้ยืน
ต้น และไม้คลุมดิน และมีพื้น ท่ีใช้
บริการหลงับา้น 

- พื้นท่ีโครงการมีปัญหาในเร่ือง
ของแส งแดดตอน เย็น  ส่ งผ ล
ก ระท บ ให้ พื้ น แ ล ะ ตั วบ้ าน มี
อุณหภูมิท่ีสูงในตอนเยน็ 

 

 

 

ตารางที ่4.3 เกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 
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ตารางที ่4.4 แสดงรายระเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน 

 

 

 

 

Zone ภาพประกอบ ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 

Zone A 

  

พุดศุภโชค 
Gardenia jasminoides. 

ชอบแสงแดดจัด หรือ
กลางแจง้ 
 

 

 

หลิวหอม 
Baeckeafrutescens L. 

เหมาะจะปลูกเป็นไม้
ประดบัลงดินกลางแจง้ 
ห รือป ลูกลงกระถาง
ขนาดใหญ่  ตั้ งใน ท่ี มี
แดดส่องถึงทั้งวนั 

 

 

ไทรเกาหลี 
Ficusannulata 

เป็นไมใ้บลกัษณะเป็น
พุม่ๆ ชอบแดดจดั ชอบ
น ้ากลางๆ นิยมเอามาท า
เป็นร้ัวบา้น 

 

 
 

สนมงักร 
Juniperus chinensis L. 

ข้ึนไดดี้ในดิน
ทัว่ไป ความช้ืนปาน
กลาง ชอบแสงเตม็วนั 

 

 

สนบลู 
Lawson’s Pine 
 
 

ข้ึนไดดี้ในดินทัว่ไป
ชอบแสงเตม็วนั 
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ตารางที ่4.4 แสดงรายระเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 

Zone ภาพประกอบ ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 
Zone A 

  

หญา้น ้าพุ 
Pennisetum setaceum. 

ชอบแสงแดดจดั หรือ
กลางแจง้ 
 

 

 

หงส์ฟู่ 
Loropetalum chinense 

ทนทานต่อความแหง้
แลง้ ความร้อนของแดด
ช่วงบ่าย 

 

 

ฤาษีผสม 
Plectranthus 
scutellarioides 

เป็นไมใ้บลกัษณะเป็น
พุม่ๆ ชอบแดดจดั ชอบน ้า
กลางๆ นิยมเอามาท าเป็น
ร้ัวบา้น 

 

 

ม่วงมงคล 
Tibouchinaurvilleana 

ข้ึนไดดี้ในดิน
ทัว่ไป ความช้ืนปานกลาง 
ชอบแสงเตม็วนั 

 

 

หนวดปลาหมึกแคระ 
Schefflera arboricola 
 
 
 

 

แสงปานกลาง-ร าไร 
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ตารางที ่4.4 แสดงรายระเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 

 

Zone ภาพประกอบ ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 
Zone A 

 
  

เหลืองปรีดียาธร 
Tabebuia argentea Britt 

ชอบแสงแดด
จดั หรือ
กลางแจง้ 
 

 
 
 
 
  

 

หลิวลู่ลม 
Salix babylonica 

ทนทานต่อ
ความแหง้
แลง้ ความร้อน
ของแดดช่วง
บ่าย 

 

 

ปริกกน ้าคา้ง 
Asparagus densiflorus 

ชอบพื้นท่ีแสง
ร าไร 

 

 

ฟ้าประดิษฐ์ 
Convolvulus sabatius  

ทนต่อ
สภาพแวดลอ้ม 
ต่างๆไดดี้
ยกเวน้น ้าขงั 

 

 

เศรษฐีไซ่ง่อนOphiopogon 
Jaburan Lodd 
 
 
 
 
 
 
 

แสงปานกลาง-
ร าไร 
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ตารางที ่4.4 แสดงรายระเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 

Zone ภาพประกอบ ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 
Zone A 

 
 

ไฮเดรนเยยี 
Hydrangea macrophylla 

ดินร่วน ระบายน ้าไดดี้
ความช้ืนปากลาง  
แดดปานกลาง-ร าไร 

  

 

ไทรยอดทอง 
Ficus microcarpa L.f. 
cv. Golden Leaves 

การขยายพนัธ์ุ: ปักช า 
การกระจายพนัธ์ุ : 
ชอบข้ึนในท่ี
แจง้ ตอ้งการแสงแดด

ออ่น จนถงึแสงแดด
จัด หรอืกลางแจง้ 

 

 

ถัว่เปรู 
Arachis pintoi 

เล้ือยไปบนดินใน
บริเวณกวา้ง  ใชเ้ป็น
พืชคลุมดิน รักษา
ความช้ืน และป้องกนั
ไม่ใหว้ชัพืชอ่ืนข้ึน  
ไม่ค่อยเล้ือยข้ึนตน้ไม ้

 

 

ไอริสน ้า 
Neomarica longifolia 
(Link & Otto) Sprague 

แสงแดด: คร่ึงวนัถึง
เตม็วนัขยายพนัธ์ุ: 
สามารถแตกตน้อ่อนท่ี
ช่อดอกไดห้รือแยกกอ 
การใชง้านและอ่ืนๆ: 
ปลูกเป็นไมก้ระถางได้
ดี ถา้ดินแหง้และแดด
จดั ปลายใบจะไหม ้

 

 

พุดทหารพราน 
Gardenia jasminoides 
Ellis. 
 

เป็นไมก้ลางแจง้ 
ตอ้งการแสงแดดจดั 
ชอบดินร่วนท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์เพียงพอ 
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ตารางที ่4.4 แสดงรายระเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

Zone ภาพประกอบ ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 

Zone A 

 

 

ขาไก่ด่าง 
Justicia fragilis Wall.  

ดินร่วน ระบายน ้า
ไดดี้ความช้ืนปาน
กลาง-ต ่า แดดเตม็
วนั-ร าไร 

 

 

บลูฮาวาย 
Otacanthus caeruleus A 

ข้ึนไดใ้นดินทัว่ไป
ความช้ืนปานกลาง
แดดเตม็วนั 

 

 

ประทดัจีน 

Russelia 
equisetiformis Schldl. 

ข้ึนไดใ้นดินทัว่ไป
ความช้ืนปานกลาง
แดดเตม็วนั 

 

 

พวงทองตน้ 

Thryallis glauca Kuntze 
 
 

ข้ึนไดใ้นดินทัว่ไป
ความช้ืนปานกลาง
แดดเตม็วนั 

 

 

แวววเิชียร 
Angelonia goyazensis Benth. 
 
 
 

ข้ึนไดใ้นดินทัว่ไป
ความช้ืนปานกลาง
แดดเตม็วนั -ร่ม
ร าไร 
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ตารางที ่4.4 แสดงรายระเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน 

Zone ภาพประกอบ ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 

Zone B 

 

 

ปาลม์ปติโคด้ 
Washingtonia filifera 
(lind ex. Andre') 
H.E. Wendl 

อยูไ่ดท้ ั้งท่ีร่มร าไร
และแสงแดดจดั  
ทนความแหง้แลง้ได้
พอสมควร
เจริญเติบโตเร็ว
พอสมควร 

 
 
 
 
 
 

 
 

นีออน 
Leucophyllum frutescens 
(Berl.)  
I.M. Johnst. 

ชอบดินร่วนระบายน ้ า
ไดดี้ ตอ้งการแสงแดด
จา้เต็มวนัและน ้ าปาน
กลาง 
ขยายพันธ์ุ : โดยการ
ปักช า ก่ิ งของล าต้น 
ห รือส่ วนยอด  และ
การตอนก่ิง 

 

 

คริสติน่า 
Syzygium australe 
 ( J.C. Wendl. Ex Link ) 
B.Hyland 

เหมาะปลูกไมก้ระถาง
หรือปลูกเป็นกลุ่ม แต่
ควรตดัแต่งทรงพุม่
บ่อยๆเพื่อใหต้น้แตก
ยอดอ่อนสีแดง 

Zone C 

 

 
 

อโศกอินเดีย 
Polyalthia longifolia 

ตอ้งการแสงแดดใน
การสังเคราะห์แสง 

 

 

ชาฮกเก้ียน 
Carmona retusa (Vahl) 
Masam. 
 

ปลูกท่ีกลางแจง้รับ
แสงทั้งวนัจะ
เจริญเติบโตกวา่ในร่ม 
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บทที ่5 
ผลงานการออกแบบ 

 
5.1 ผลงานการออกแบบ 

ภาพที ่5.1 การแนะน าโครงการ (Introduction) 
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ภาพที ่5.2 การวเิคราะห์สภาพภูมิอากาศ ลกัษณะภูมิประเทศ (Site Analysis) 
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ภาพที ่5.3 การวเิคราะห์ผูใ้ชโ้ครงการ(User Analysis) 
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ภาพที ่5.4 การวเิคราะห์พื้นท่ี (Site synthesis) 
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ภาพที ่5.5 แนวคิดในการออกแบบ (Main Concept) 
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ภาพที ่5.6 แนวคิดในการใชว้สัดุและพืชพรรณ (Concept) 
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ภาพที ่5.7 ผงัแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที ่5.8 ผงัไฟสนาม (Lighting Plan) 
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ภาพที ่5.9 ภาพดา้น (Elevation) 
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ภาพที ่5.10 ทศันียภาพ (Perspective) 
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ภาพที ่5.11 Zone A (Detail Plan) 
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ภาพที ่5.12 Zone B (Detail Plan) 



 

93 

 

ภาพที ่5.13 Zone C (Detail Plan)
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ภาพที ่5.14 แบบก่อสร้างพื้นไมร้ะแนงกบัศาลา (Construction) 
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ภาพที ่5.15 แบบก่อสร้างก าแพงประดบัและน ้าพุ (Construction) 
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ภาพที ่5.16 แบบก่อสร้างก าแพงน ้าลน้และบ่อปลา (Construction) 
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ภาพที ่5.17 การค ้ายนัไมย้นืตน้และการปลูกไมพุ้ม่ (Detail Element Design) 
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5.2 การประมาณราคาภูมทิศัน์ 
การประมาณราคา งานภูมิทศัน์โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ 
ตารางที ่5.1 แสดการประมาณราคางาน (Soft Scape) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/ 

หน่วย 
รวม 

  (บาท) น้ิว สูง/ม. 
A ไม้ยืนต้น       
1. อโศกอินเดีย ตน้ 8 8 24 4,000.00 4,000.00 
2. หลิวลู่ลม ตน้ 5 6 2 7,500.00 15,000.00 
3. เหลืองปรีดียาธร ตน้ 5 6 4 3,000.00 12,000.00 
4. ปาลม์เป็ตติโคท้ ตน้ - 6 4 12,000.00 48,000.00 

 รวม 79,000.00 
B ไม้พุ่ม       
5. ไทรเกาหลี ตน้ - 2.5 78 250.00 19,500.00 
6. คริสติน่า ตน้ - 1 24 120.00 2,880.00 
7. นีออน กระถาง 10 - 150 60.00 9,000.00 
8. สนบลู กระถาง 8 - 17 400.00 6,800.00 
9. หญา้น ้าพุ ถุง 4 - 30 10.00 300.00 
10. ไอริสม่วง ถุง 4 - 10 10.00 100.00 
11. สนมงักร ตน้ - 3 12 300.00 3,600.00 
12. ฤาษีผสม ถุง 6 - 40 12.00 480.00 
13. หลิวหอม กระถาง - 1 6 100.00 600.00 
14. ม่วงมงคล กระถาง 8 - 20 50.00 1,000.00 
15. หนวดปลาหมึกแคระ ถุง 10 - 20 80.00 1,600.00 
16. ไฮเดรนเยยี ถุง 4 - 8 100.00 800.00 
17. พุดทหารพาน ถุง 10 - 1 120.00 120.00 
18. พุดศุภโชติ กระถาง 4 - 90 20.00 1,800.00 
19. ไทรยอดทอง กระถาง 10 - 230 80.00 18,400.00 
20. หงส์ฟู่ กระถาง 15 - 2 300.00 600.00 
21. ชาฮกเก้ียน ถุง - 1 90 100.00 9,000.00 
22. พวงทองตน้ ถุง 10  10 80.00 800.00 

      รวม 77,380.00 
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ตารางที ่5.1 การประมาณราคางาน (Soft Scape) (ต่อ) 

ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) น้ิว สูง/ม. 

   
C ไม้คลุมดิน       

23. สับปะรดสี กระถาง 10 - 30 120.00 3,600.00 
24. แวววเิชียร ถุง 2 - 40 2.00 80.00 
25. ปริกน ้าคา้ง ถุง 4 - 20 60.00 1,200.00 
26. ตน้ถัว่เปรู ถุง 2 - 40 1.00 40.00 
27. ฟ้าประดิษฐ์ ถุง 2 - 60 2.00 120.00 
28. ขาไก่ด่าง ถุง 4 - 20 2.00 40.00 
29. บูลฮาวาย ถุง 6 - 10 50.00 500.00 
30. เศรษฐีไซ่ง่อน ถุง 4 - 15 3.00 45.00 
31. อาจูกา้ ถุง 2 - 40 50.00 2,000.00 

 รวม 7,625.00 
รวมราคางาน Soft Scape  
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ตารางที ่5.2 การประมาณราคางาน (Hard Scape)  

ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
  (บาท) น้ิว สูง/ม. 

1. ศาลาโครงเหล็ก ตร.ม. - - 14 12,000.00 168,000.00 

2. ก าแพงน ้าลน้ ตร.ม. - - 4 800.00 3200.00 

3. ทางเดินหินกาบ ตร.ม. - - 22 300.00 6,600.00 

4. อ่างน ้าพุ ชุด - - 1 9,000.00 9,000.00 

5. แผน่คอบเปอร์สโตน ตร.ม. - - 4 300.00 1200.00 

6. อ่างน ้านก ตร.ม. - - 4 800.00 3200.00 

7. บ่อปลา ตร.ม. - - 33 12,000.00 396,000.00 

8. แผน่ทางเทา้ แผน่ - - 17 80.00 1360.00 

9. กรวดแม่น ้าเบอร์1 ถุง - - 20 15.00 300.00 

10. กระโรมนั ชุด - - 2 900.00 1800.00 

12. โคมไฟส่องตน้ไม ้ ดวง - - 20 530.00 10,600.00 
13. ไมค้  ้ายนั ชุด - - 34 120.00 4,080.00 
14. ทรายละเอียด ลบ.ม. - - 10 350.00 3,500.00 
15. ดินปลูก ลบ.ม. - - 400 70.00 28,000.00 
16. ป้ัมน ้าโซนิค 9 วตัต ์ ตวั - - 1 3,000.00 3,000.00 
17. ป้ัมไดโว ่ ตวั - - 1 4,000.00 4,000.00 

      
รวมราคางาน Hard Scape 466,040.00 
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ตารางที ่5.3 สรุปราคารวมงานภูมิทศัน์โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น คุณชชัชยั   

แจ่มสุวรรณ 

รายการ รวมราคา  
(บาท) 

รวมราคางาน Soft Scape 164,005.00 
รวมราคางาน Hard Scape 466,040.00 
ราคางานภูมิทศัน์ทั้งโครงการ 630,045.00 
ค่าอ านวยการและด าเนินการ 7% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 44,103.00 
ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 75,605.00 
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์บวกค่าอ านวยการ   
ค่าด าเนินการและก าไร 

18,901.00 

ราคารวมงานภูมิทศัน์+ค่าอ านวยการ+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 768,654.00 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคารวม 53,805.00 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 822,459.00 

(แปดแสนสองหม่ืนสองพนัส่ีร้อยหา้สิบเกา้บาทถว้น) 
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บทที ่6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 9 หมู่ 7 
ต  าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,600 ตารางเมตร เป็น
บา้นพกัอาศยั 145 ตารางเมตร ถนนภายในโครงการ 325 ตารางเมตร พื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 1,083 
ตารางเมตร ลกัษณะบา้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รูปแบบร่วมสมยั ลกัษณะพื้นท่ีโครงการเป็น
ส่ีเหล่ียมคางหมู พื้นท่ีเดิมมีการปลูกหญา้และตน้ไมเ้ป็นบางส่วน จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการเป็น
พื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีโล่งรับแดดตลอดทั้งวนัและตอ้งไดรั้บการปรับปรุงซ่ึงเป็นท่ีมาของการจดัท า
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ จากขอ้มูลไดมี้ความตอ้งการจดั 
ภูมิทศัน์เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นและสร้างบรรยากาศท่ีดีให้กบับา้น และเพื่อใหเ้กิดความร่มร่ืนแก่
ตวับ้าน เน่ืองจากเจ้าของโครงการต้องการท่ีจะมีสวนภายในบ้าน ท่ีให้ความร่มร่ืนและเข้ากับ
รูปแบบของตวับา้นจากพื้นท่ียงัมีแค่การปลูกหญา้และตน้ไมบ้างส่วนจึงท าใหไ้ม่มีความร่ืนส่งผมท า
ตวับา้นไดรั้บแดดทั้งวนั ส าหรับการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดความลงตวัให้
เขา้กบัตวับา้นและรวมถึงการน าเอาแนวคิดต่างๆท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบปรับปรุง เป้าหมายใน
การออกแบบบา้นคุณชชัชยั แจ่มสุวรรณ เพื่อปรับสภาพของโครงการโดยการออกแบบภูมิทศัน์ ให้
มีรูปแบบสวนท่ีสวยงามและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 
 Zone A เป็นพื้นท่ีติดกบัทิศตะวนัออก เป็นพื้นท่ีอยูห่น้าบา้นและดา้นขา้งบา้นทางทิศใตมี้
ขนาดใหญ่พอสมควรจึงจดัเป็นส่วนครอบครัว และส่วนรับแขก เพราะเป็นโซนท่ีติดกบัตวับา้น
เหมาะกบัเป็นพื้นท่ีส่วนครอบครัวและรับแขก 
 Zone B เป็นพื้นท่ีติดกบัทิศเหนือ ติดกบัดา้นขา้งของบา้นอยูติ่ดกบัถนนในโครงการ จดัเป็น
พื้นท่ีโชว์ พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีบริเวณข้างบ้านซ่ึงมีขนาดกลาง และยาว ได้รับแสงทั้ งวนัจึง
เหมาะกบัการเป็นพื้นท่ีส่วนโชว ์
 Zone C เป็นพื้นท่ีติดกบัทิศตะวนัตก อยูท่างดา้นหลงับา้นติดกบัถนนภายในโครงการ และ
โรงรถ เป็นพื้นท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยนอ้ยท่ีสุดในโครงการ และอยูบ่ริเวณหลงับา้นจึงเหมาะกบัเป็นพื้นท่ี
บริการ 
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6.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ีขอ้มูลบางประการอาจจะตกหล่นไปบา้งแต่ไดพ้ยายามคน้หา
ขอ้มูลอา้งอิงเพื่อให้รูปแบบเล่มมีความสมบูรณ์มากท่ีสุดโดยในการหาขอ้มูลไดท้  าการสัมภาษณ์
ความตอ้งการของผูใ้ชข้องโครงการเพียงคร้ังเดียวเพราะเจา้ของโครงการไม่มีเวลามากพอในการให้
สัมภาษณ์มากนกัดงันั้นจึงตอ้งสอบถามขอ้มูลจากพื้นท่ีใกลเ้คียงประกอบ 
 ในการออกแบบภูมิทัศน์ควรจะศึกษาเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการออกแบบเพื่อให้ใน
ขั้นตอนการมีข้อมูลมากพอและจะท าให้การออกแบบเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของ
โครงการเพื่อบรรลุตามจุดประสงค์ในการออกแบบและนอกจากน้ีควรเลือกใช้พืชพรรณท่ีมีอยูใ่น
ทอ้งตลาดเพื่อใหง่้ายต่อการจดัซ้ือจดัจา้งและจะไดไ้ม่เป็นปัญหาในการท างานอีกดว้ย 
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