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ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  มีเน้ือท่ี ทั้งหมด 1,185 ตารางเมตร พื้นท่ีบา้น 286 ตารางเมตร พื้นท่ีใน
การจดัภูมิทศัน์ 899 ตารางเมตร ลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น เน่ืองจากบา้นพึ่งก่อสร้าง
แลว้เสร็จ พื้นท่ีบริเวณรอบโครงการยงัไม่มีการจัดภูมิทศัน์ท่ีเป็นระเบียบสวยงาม ทางเจา้ของ
โครงการมีความตอ้งการให้มีการจดัภูมิทศัน์เพื่อสถานท่ีพกัผ่อนและช่วยจดัสภาพแวดลอ้มรอบ
บา้นท่ีดูดีให้กบับา้น โดยมีความตอ้งการอยากไดส้วนธรรมชาติทรอปิคอล แบบสวนป่าเมืองร้อน
โดยใชต้น้ไมท่ี้เน้นให้ความร่มเงาแก่บา้น หรือตน้ไมข้นาดใหญ่และตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมพุ้่มท่ีคง
ความชุ่มช้ืนของสวน โดยไม่เนน้ให้แน่นจนเกินไป สามารถดูแลรักษาง่าย เพื่อให้เกิดความร่มร่ืน 
และมีสถานท่ีพกัผ่อนหลงัจากการท างาน มีกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัในครอบครัว เช่น ศาลา  สนาม
หญา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดว้ยค าแนะน า และ
ความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารยบุ์ญญาพร บุญศรี อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณา
ให้ค  าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ีอยา่งใกลชิ้ดตลอดมา นบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่
ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง และสามารถส าเร็จ
ลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
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สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นก าลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนดา้น
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และรวมถึงผูท่ี้ไม่ไดก้ล่าวมา ณ ท่ีน้ีดว้ย   
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
โครงการบา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 15 หมู่ 12 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอ

ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือท่ี ทั้งหมด 1,185 ตารางเมตร พื้นท่ีบา้น 286 ตารางเมตร พื้นท่ีใน
การจดัภูมิทศัน์ 899 ตารางเมตร ลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้นเน่ืองจากบา้นพึ่งก่อสร้าง
แลว้เสร็จ พื้นท่ีบริเวณรอบโครงการยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีเป็นระเบียบสวยงาม 
               บา้นของโครงการมีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รูปแบบการก่อสร้างเป็น
ลกัษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีโล่งรับแสงแดดทั้งวนั จากขอ้มูลขา้งตน้ทาง
เจา้ของโครงการมีความตอ้งการใหมี้การจดัภูมิทศัน์เพื่อสถานท่ีพกัผอ่นและช่วยจดัสภาพแวดลอ้ม
รอบบ้านท่ีดูดีให้กับบ้าน ทางเจ้าของโครงการมีความต้องการอยากได้สวนสไตล์ธรรมชาติ   
(Natural  Garden) ซ่ึงดูแลรักษาง่ายและใหเ้กิดประโยชน์ต่อการใชส้อยของพื้นท่ี รวมไปถึงการใช้
วสัดุตกแต่งงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นดาดแขง็ (Hard Scape) 
               ดงันั้นจึงท าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ีโครงการและวางแนวคิดท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี
เพื่อท าการออกแบบโครงการ ท าให้เกิดการเรียนรู้ การคน้ควา้หาขอ้มูล และการวางแผนอย่างเป็น
ระบบซ่ึงน าไปสู่การท างานในอนาคต จึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างสภาพภูมิทศัน์ให้สวยงามและเกิด
ประโยชน์กบัพื้นท่ี สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัในกิจกรรมต่างๆซ่ึงทางเจา้ของ
โครงการตอ้งการสวนธรรมชาติทรอปิคอล แบบสวนป่าเมืองร้อนโดยใชต้น้ไมท่ี้เนน้ใหค้วามร่มเงา
แก่บา้น หรือตน้ไมข้นาดใหญ่และตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมพุ้่มท่ีคงความชุ่มช้ืนของสวน โดยไม่เนน้ให้
แน่นจนเกินไป เพื่อให้เกิดความร่มร่ืนผ่อนคลาย และพกัผ่อนหลงัจากการท างาน มีกิจกรรมท่ีท า
ร่วมกันในครอบครัว เช่น ศาลา และสนามหญ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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1.2  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1.2.1  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.2.2  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพื้นท่ีสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี 
1.2.3  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
1.2.4  น าเสนอผลงานออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ  

 

1.3  ขอบเขตในการศึกษา 
1.3.1  การเขา้ถึงโครงการ 

 

ภาพที ่1.1  การเขา้ถึงโครงการ 

1.3.2  ขอบเขตของพื้นท่ีศึกษาและพื้นท่ีออกแบบ 

ขอบเขตพื้นศึกษาของโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ   
ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 15 หมู่ 12 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,185 
ตารางเมตร พื้นท่ีบา้น 286 ตารางเมตร พื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ 899 ตารางเมตร 
พื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

1.3.2.1  ทิศเหนือ  ติดกบั    ทุ่งนา 
1.3.2.2  ทิศใต ้  ติดกบั    เพื่อนบา้น 
1.3.2.3  ทิศตะวนัออก ติดกบั    ทุ่งนา 
1.3.2.4  ทิศตะวนัตก ติดกบั    คลอง 5 
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ภาพที ่1.2  อาณาเขตติดต่อพื้นท่ี 

            1.3.3  แปลนโครงการ 

ภาพที ่1.3  แผนผงัพื้นท่ีโครงการ 
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พื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อกบั 

 

 ภาพที ่1.4  พื้นท่ีโครงการทิศเหนือติดกบัทุ่งนา 

 

 

ภาพที ่1.5  พื้นท่ีโครงการทิศใตติ้ดกบัเพื่อนบา้น 
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ภาพที ่1.6  พื้นท่ีโครงการทิศตะวนัออกติดกบัทุ่งนา 

 

 

ภาพที ่1.7  พื้นท่ีโครงการทิศตะวนัตกติดกบัถนนเลียบคลอง 5 
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      ภาพที ่1.8  มุมมองดา้นหนา้ของบา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ   
 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
         1.4.1  ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
         1.4.2  ทราบถึงการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ีสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี 
         1.4.3  ทราบถึงการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ช ้
         1.4.4  สามารถน าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ   
 

1.5  วธีิการด าเนินการ 
1.5.1  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

1.5.1.1  ศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.5.1.2  ศึกษาองคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์ 
1.5.1.3  ศึกษาระบบน ้า 
1.5.1.4  ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัโครงการ   

1.5.2 ศึกษาลกัษณะขอ้มูลทางกายภาพพื้นท่ีโครงการ 
1.5.2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพกายภาพ 

1)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 
2)  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
3)  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ  
4)  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 

   5)  ศึกษาลกัษณะโครงสร้างของดิน 
   6)  ศึกษาระบบทางสัญจรภายในโครงการ 
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   7)  ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมในพื้นท่ีโครงการ 
   8)  ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 
  1.5.2.2 ขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้
   1)  ประเภทและจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 
   2)  พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.5.3 การสรุปขอ้มูล 
  1.5.3.1 สรุปขอ้มูลกายภาพของพื้นท่ีขา้งเคียงและพื้นท่ีโครงการเพื่อศกัยภาพของ
พื้นท่ีโครงการ 
  1.5.3.2  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ีจากพฤติกรรมและความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้
  1.5.3.3  ก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ี 
 1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
  1.5.4.2  ก าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
  1.5.4.3  ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 
   1)  แนวคิดดา้นการวางผงัและสัญจรภายในโครงการ 
   2)  แนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ 
   3)  แนวคิดดา้นทศันียภาพ 
   4)  แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
   5)  แนวคิดดา้นการออกแบบวสัดุตกแต่งภูมิทศัน์ 
   6)  แนวคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 
  1.5.4.4  เสนอแบบแปลนแนวความคิด  
  1.5.4.6  เสนอแบบทางเลือก 3 แบบ 
  1.5.4.7  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางท่ีดีท่ีสุด 
  1.5.4.8  เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
  1.5.4.9  แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 
  1.5.4.10  แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
  1.5.4.11  การท าประมาณราคา 
 1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
  1.5.5.1  น าเสนอผลการออกแบบ 
  1.5.5.2  ขอ้เสนอแนะ 
 1.5.6 จดัท ารูปเล่ม 
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1.6  ล าดบัขั้นตอนในการศึกษา 
 
      ขั้นตอนในการศึกษา  

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการออกแบบ                                                                       
1. ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ                                 
2. ก าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ                              
3. ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ                                                        
      3.1  แนวคิดดา้น การวางผงัและสญัจรภายในโครงการ                                                         
      3.2  แนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ 
      3.3  แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็   
      3.4  แนวคิดดา้นการออกแบบวสัดุตกแต่งภูมิทศัน์ 
      3.5  แนวคิดดา้นทศันียภาพ 
      3.6  แนวคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์                                      
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด                                                                      
5. สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ                                                                                
6. เสนอแบบทางเลือก 3 แบบ                                                                                  
7. สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางท่ีดีท่ีสุด                                          
8. เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย                                                                                
9. แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น                                                                                            
10. แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ                                                                                 
11. การท าประมาณราคา 

แผนภูมิที ่1.1  แผนภูมิล าดบัขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์
บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น  และกรณีศึกษา 

1. ศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภมิูทศัน์
บา้นพกัอาศยั 
2. ศึกษาแนวความคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช้
โครงการ 
3. ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีความใกลเ้คียงกบัโครงการ 
4. ศึกษาองคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์ 

ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งสภาพพื้นท่ี 

1. ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
2. ศึกษาลกัษณะภมิูอากาศ 
3. ศึกษาขอ้มูลระบบการสัญจร 
4. ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้าง 

สรุปขอ้มูล                                                                                                           
1. สรุปขอ้มูลกายภาพของพื้นท่ีขา้งเคียง 
2. สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ีจาก
พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช ้
3. ก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสม
ตามศกัยภาพของพื้นท่ี 

ขั้นตอนในการสรุปผลและ
ประเมินผล 

1. น าเสนอผลการออกแบบ         
2. ขอ้เสนอแนะ 

จดัท ารูปเล่ม 



บทที ่2 

ศึกษาข้อมูลและหลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบภูมทิศัน์บ้านพกัอาศัย 

 

 ในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยันั้นตอ้งค านึงถึงพื้นท่ีประโยชน์การใช้และความ
ตอ้งการของผูพ้กัอาศยั เป็นการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งใน
รูปแบบการจัดภูมิทัศน์ ในรูปแบบสวนต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลมาผสมผสานให้เกิดแนวความคิด
จนกระทัง่ถึงการวางแนวทางในการออกแบบ เพื่อประโยชน์แก่เจา้ของบา้น ใหเ้กิดความพอใจมาก
ท่ีสุด และไดรั้บประโยชน์สูงสุด  
 ดงันั้นจึงตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งในเร่ืองของ
การจดัสวนรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงพฤติกรรมของผูใ้ชแ้ละความตอ้งการท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ดงันั้นจึง
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งศึกษาเร่ืองสวนธรรมชาติ เพื่อให้เกิดแนวความคิดสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้น ใหเ้กิดความพอใจมากท่ีสุดและใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด  

 

2.1 ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจดัสวน 
 ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) การออกแบบภูมิทศัน์ นบัเป็นการออกแบบเพื่อส่ือกลางระหว่าง
มนุษยต่์อมนุษยแ์ละระหว่างมนุษยต่์อธรรมชาติ แนวคิดท่ีเกิดท่ีไดม้าคืออิทธิพลของธรรมชาติและ
ความตอ้งการของมนุษยท่ี์ไม่ส้ินสุด การจดัสวนไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะตอ้งควร
ค านึงเสมอว่า ตอ้งออกแบบใหมี้ความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม อนัรวมไปถึงสภาพพื้นท่ี รูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง มีความสัมพันธ์กับบริเวณใกล้เคียง และยงัต้องออกแบบให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมสงัคมนั้นๆดว้ย ดงันั้นการออกแบบถือเป็นการสร้างส่ิงใหม่ๆใหเ้กิดข้ึน อนั
ไปสู่การด ารงชีวิตท่ีดีงาม จุดมุ่งหมายต่างๆในการจดัสวน ดงัน้ี 
  สวนข้ึนเพื่อจะกนัเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบา้น 
  เพื่อกรองฝุ่ นละอองท่ีกระจายทัว่ไปในอากาศ 
  จดัแต่งบางต าแหน่งของสวนปิดบงัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมของบริเวณ 
ใกลเ้คียง 
  เพื่อใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัป้องกนัการลอบมองจากเพื่อนบา้น 
  เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส 
  ประโยชน์ใชส้อย เช่น ปลูกผกัสวนครัวหรือไมผ้ล 
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เพื่อการออกก าลงักายโดยการวิ่งหรือเล่นเกมส์ต่างๆ  
ฝึกการปลูกเล้ียงและดูแลตน้ไม ้เพื่อประกอบเป็นอาชีพ 

ประเวศ ชยัวงศ ์(2551) กล่าววา่ การจดัสวนดา้นภูมิทศัน์ปัจจุบนัก าลงัเป็นท่ีนิยมและมีผูใ้ห้
ความสนใจด้านน้ีมาก เพราะธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีก าลงัถูกท าลายลง  ดังนั้ นมนุษยจึ์ง
พยายามหาส่ิงทดแทน โดยการปลูกต้นไม้หรือจัดสวนประดับตามบริเวณอาคารต่างๆ เช่น  
สวนสาธารณะ บา้นพกัอาศยั บริษทั ห้างร้าน ส านักงาน ตลอดจนสถานท่ีราชการต่างๆ การจดั    
ภูมิทศัน์จึงเป็นการจดัสภาพแวดลอ้ม  อนัได้แก่  ส่ิงก่อสร้าง  ถนนทางเทา้ หินประดบั และวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในจุดและต าแหน่งท่ีเหมาะสม  มีความผสมกลมกลืนซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงท าให้
เกิดทศันียภาพท่ีสวยงามน่าดู 

จิตติกานต ์วิริยะเพียรติ (2546) กล่าวว่า การจดัสวน หมายถึง การจดัสภาพ หรือตกแต่ง
สถานท่ีให้เหมาะสมสวยงามท าให้สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศน่าอยู ่และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรม
ต่างๆ 

อโนชา การประเสริฐกิจ (2553) กล่าวว่า การจดัสวนหมายถึงวิทยาศาสตร์และศิลป์ในการ
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ โดยน าหลักวิชาการความรู้ เทคนิค ศิลปะและ
ประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าส่ิงของหลาย ๆส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้ งท่ีเป็น
ส่ิงประดิษฐแ์ละส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติผสมผสานกนัเพื่อสร้างหรือพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ เกิด
ทศันียภาพ ท่ีมีความงดงามสูงสุดอาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบ
ธรรมชาติลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์

เอ้ือมพร วีสมหาย (2525) กล่าวว่า สวน (Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการปลูก ตกแต่ง    
จดัพนัธ์ุไมอ้ยา่งเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น สวนผลไม ้
สวนครัว สวนไมด้อกไมป้ระดบั สวนป่า สวนหยอ่ม 

สรุป การออกแบบจดัสวน คือการจะท าใหส้วนมีความสวยงาม จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองของการออกแบบ นอกจากน้ีสวนท่ีจะท าให้สวยงามตลอดจะตอ้งมีการดูแลรักษาท่ีดี        
การออกแบบภูมิทศัน์ จ  าเป็นต่อการจดัสวนเพราะการออกแบบตอ้งผา่นกระบวนการคิดวิเคราะห์  

 

2.2  หลกัการในการแบ่งพืน้ทีใ่นการจดัสวนบ้าน 
                ขวญัชัย จิตส ารวย (2536) กล่าวว่า การแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการใช้พื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดต้องมีการวางแผนการใช้และผ่านการออกแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงการใชส้อย การเปล่ียนแปลง การต่อเติมในการขา้งหนา้ การแบ่งพื้นท่ีจึง
เป็นขอ้คิดส าคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ใหเ้กิดข้ึนในการใชส้อยและความงาม ดงันั้นในการแบ่ง
พื้นท่ีส าหรับการจดัตกแต่งสวนบา้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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 2.2.1  บริเวณหนา้บา้น (Public Area)  
  เป็นพื้นท่ีดา้นหนา้ของตวับา้นมกัจะต่อเน่ืองจาก ห้องรับแขก ระเบียง ท่ีสามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากภายนอกหรือแขกผูม้าเยอืน สวนสาธารณะน้ีเป็นสร้างความสัมพนัธ์กบั
สังคมแสดงถึงความสง่า เนน้ความโดดเด่นของอาคารบา้นเรือน จึงควรจดัสรรพื้นท่ีส่วนน้ีพอควร          
ไม่ใหญ่โต กวา้งขวางไปของบริเวณบา้น 
  สวนหนา้บา้นน้ี การจดัเนน้ความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ ลกัษณะการจดัตกแต่ง
โดยจะค านึงถึงความเหมาะสมกบัขนาดของพื้นท่ี มีไมย้นืตน้ใหร่้มเงาและใหค้วามร่มร่ืนแก่บริเวณ
สวนโดยส่วนรวม แต่ไม่แน่นเตม็ให้ผิดสัดส่วนไป มีบริเวณท่ีก าหนดเป็นสนามหญา้ท่ีเปิดโล่ง จดั
ให้มีมุมมอง มีสวนประดบั สวนหย่อมสวย เพื่อสร้างจุดเด่น การจดัยงัสร้างความสัมพนัธ์ให้เกิด
ข้ึนกบัการใชป้ระโยชน์ของห้องภายในตวัอาคาร เช่น ขณะนัง่อยู่ในห้องรับแขก หรือเทอเรสหนา้
บา้นก็สามารถมองเห็นและช่ืนชมความสวยงามของสวนได้ อาจจะเป็นความสวยงามในการ
จดัสร้างมุมน ้าตก น ้ าพ ุหรือการจดักลุ่มไมท่ี้กลมกลืนสวยงาม (ดงัภาพท่ี 2.1)  

  

ภาพที ่2.1  บริเวณส่วนหนา้บา้น 
ที่มา : https://www.nakhonpathomorchids.com 

 2.2.2  บริเวณส่วนบริการ 

                    เป็นส่วนของพื้นท่ีท่ีให้ความสะดวกต่อการบริการ การปฏิบติังานต่างๆ ของสมาชิก
ในครอบครัว เช่น ถนนเขา้บา้น ท่ีจอดรถ ท่ีท้ิงขยะ บริเวณซักลา้ง ห้องเก็บเคร่ืองมืออุปกรณ์       
ราวตากผา้ ท่ีรวบรวมพนัธ์ุไม ้แปลงผกัสวนครัว เป็นตน้ พื้นท่ีส่วนน้ีจดัเป็นพื้นท่ีส่วนตวัของ
ครอบครัวเช่นกนั แต่ไม่เน้นความสวยงามในการตกแต่ง แต่เน้นถึงความคล่องตวั สะดวกและ
ปลอดภยัในการปฏิบติังาน ประตูห้องครัวก็ควรเป็นส่วนหน่ึงหรือส่วนท่ีติดกบัพื้นท่ีส่วนน้ีดว้ย 
ส่วนบริการจึงเหมาะท่ีจะอยู่ดา้นหลงับา้นและมีขอบเขตแยกจากส่วนอ่ืนๆอย่างแน่นอนอาจจะมี  
ไมพุ้ม่ปิดบงัส่วนท่ีไม่น่าดูเสีย (ดงัภาพท่ี 2.2) 

https://www.nakhonpathomorchids.com/
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ภาพที ่2.2  บริเวณส่วนบริการ 
ที่มา : https://www.nakhonpathomorchids.com 

  2.2.3  บริเวณท่ีพกัผอ่นส่วนตวัหรือของครอบครัว  
                   พื้นท่ีบริเวณน้ีเปรียบไดก้บัพื้นท่ีพกัอาศยันอกบา้น (Outdoor living space)  เป็น
บริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับพกัผ่อนส่วนตวัหรือท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน
สนิท จึงเป็นพื้นท่ีท่ีตอ้งแยกออกจากส่วนอ่ืนๆ เช่นกนั เพื่อให้มีความเป็นส่วนตวัอาจจดัเป็นท่ี
นัง่เล่น ท่ีอ่านหนงัสือ มุมปิกนิกนอกบา้น แปลงไมด้อก ดงันั้นการออกแบบจดัสร้างจึงตอ้งให้เกิด
ความพอใจสูงสุด ให้ความเป็นอิสระในการใชส้อยมากท่ีสุด มีความยืดหยุน่ในการดดัแปลงการใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ไดง่้าย (ดงัภาพท่ี 2.3) 
 

 
 

ภาพที ่2.3  บริเวณท่ีพกัผอ่นส่วนตวัหรือครอบครัว  
ที่มา : https://www.nakhonpathomorchids.com 

          ในปัจจุบนัมีอีกแนวคิดหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการแบ่งพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะสะทอ้นให้
เห็นถึงความส าคญัของบา้นมากข้ึน เพราะถือว่าบา้นท่ีน่าอยูน่่าอาศยันั้นตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีพร้อม
สมบูรณ์ สามารถอ านวยความสุขใหแ้ก่ผูอ้าศยั แนวความคิดน้ีไดแ้บ่งพื้นท่ีบา้นโดยวางจุดประสงค์
ได ้9 ประการ คือ 

https://www.nakhonpathomorchids.com/
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  2.2.3.1  พื้นท่ีนนัทนาการ (Recreation) จดัใหเ้ป็นมุมพกัผอ่น มุมนนัทนาการ เช่น  

จดัเป็น สนามเดก็เล่น สนามออกก าลงักาย หรือลานอเนกประสงคอ่ื์นๆ 
  2.2.3.2  พื้นท่ีอ านวยความสะดวกและใหค้วามปลอดภยั (Convenience and Safty)  
จดัเป็น  ส่วนบริการของครอบครัว เช่น ทางเดินภายในสวน สะพาน ลานจอดรถ ส่วนดงักล่าวน้ี
จ าเป็นตอ้งใชบ่้อยๆ แมใ้นยามค ่าคืน จึงควรจดัให้มีแสงสวา่งตามจุดต่างๆ ตามสมควร   

2.2.3.3  พื้นท่ีใหค้วามสุขสบาย (Comfort) อาจท าเป็นพื้นท่ีลานพกั (Petio) ปลูก 
ไมพุ้่มลอ้มรอบ ท าเป็นหลงัคากรองแสง หรือปลูกไมใ้หญ่ให้ร่มเงาเพื่อใชเ้ป็นท่ีนั่งเล่นหรืออ่าน
หนงัสือ 

2.2.3.4  พื้นท่ีลานอเนกประสงค ์(Flexibility) จดัสร้างเป็นพื้นท่ีท่ีพร้อมท่ีจะ 
ดดัแปลงไปใชไ้ดห้ลายกรณี เช่น รับแขก เล่นเกมส์ งานเล้ียงสงัสรรค ์สนามกีฬาบางประเภท 

2.2.3.5  พื้นท่ีใหค้วามสวยงาม (Beautification) เป็นพื้นท่ีท่ีจดัตกแต่งไวเ้พื่อช่ืนชม 
ความสวยงาม มีการปลูกไมด้อกไมป้ระดบั สวนหยอ่ม มุมน ้ าตก ทางเดิน สนามหญา้เขียวขจี สร้าง
จุดสนใจดว้ยความสวยงามทางดา้นการออกแบบจดักลุ่มพนัธ์ุไมห้รือวสัดุอ่ืน  

2.2.3.6  พื้นท่ีใหค้วามอิสระ (Privacy) จดัท าเป็นมุมสังสรรคใ์นครอบครัว เป็น 
พื้นท่ีท ากิจกรรมส่วนตวั ประกอบดว้ยลานพกัผ่อน ชุดสนามร้ัวป้องกนัสายตาจากคนภายนอก 
ป้องกนัเสียง อาจจะมีไมใ้หญ่หรือเรือนไมร้ะแนงปลูกไมเ้ล่ือยใหร่้มเงา 

2.2.3.7  พื้นท่ีท่ีดูแลรักษาต ่า (Ease of Maintenance) โดยเฉพาะพื้นท่ีลาดเอียงหรือ 
พื้นท่ีจดัตกแต่งล าบาก ไม่เอ้ืออ านวยในการจดัวางองคป์ระกอบต่างๆ ก็อาจจดัสร้างอยา่งเรียบง่าย
เสีย เพื่อสะดวกและประหยดัในการดูแลรักษา เช่น ท าเป็นสนามหญา้ราบเรียบ หรือลานซีเมนต ์
ศิลาแลง ส าหรับบริเวณท่ีปลูกหญา้ไม่ได ้หรือดดัแปลงเป็นขอบแปลงปลูกไมด้อกในพื้นท่ีลาดเอียง 

2.2.3.8  พื้นท่ีรับรองแขกเฉพาะกิจ (Entertaining) กค็ลา้ยกบับริเวณส่วนตวัโดย 
จดัเป็นมุมสังสรรครั์บประทานอาหารนอกบา้น มีลานพกั มีชุดสนามท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย
อาจจะมีระแนงไมเ้ล่ือยหรือจดัเป็นซุม้ตน้ไม ้

2.2.3.9  พื้นท่ีผลิตอาหาร (Food Production) จดัเป็นมุมสวนครัว ปลูกผกัไมผ้ล 
บางชนิดโดยจดัใหต่้อเน่ืองจากหอ้งครัวภายในบา้นไดเ้ป็นดี 
 

2.3  รูปแบบของการจดัสวน 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2525) กล่าวว่าการจัดสวน เขา้มามีบทบาทและส าคญัต่อชีวิตจน
ปัจจุบนัแทบจะขาดเสียไม่ไดส้วนในปัจจุบนัน้ีมีมากมายหลายลกัษณะ ส่วนใหญ่จดัตามประโยชน์
ใชส้อยและรสนิยมของแต่ละบุคคล ซ่ึงแบบของการจดัสวนแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ สวนธรรมชาติ  
สวนประดิษฐ ์ สวนนามธรรม  สวนจิตนาการ  ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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 2.3.1  สวนธรรมชาติ (Informal Style) 
  สวนธรรมชาติ คือสวนท่ีจดัข้ึนมาโดยลอกเลียนแบบธรรมชาติสามารถเห็น เช่น 
ป่า ภูเขา ล าธาร น ้ าตก ทุ่งหญา้ เป็นส่ิงท่ีรู้สึกชอบเป็นพิเศษตอ้งการจัดไวภ้ายในบ้านโดยให้
เหมาะสมกบัสถานท่ีจดัแต่ง 

  คุณสมบติัและหน้าท่ีของสวนธรรมชาติคือท าให้ผูอ้ยู่อาศยัหรือผูไ้ดพ้บเห็นได้
สมัผสักบับรรยากาศของความสดช่ืนร่ืนรมยอ์บอุ่น น่าพกัผอ่นหยอ่นใจ สวนลกัษณะน้ี จึงเป็นสวน
ท่ีนิยมของคนจ านวนมากเน่ืองจากปัจจุบนัลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่จะเป็นอาคารหรือบา้นท่ีเป็น       
คอนกรีต ห่างไกลธรรมชาติความร่มร่ืนบางคร้ังจึงมีความตอ้งการพื้นท่ีสวนเพื่อไวพ้กัผอ่นหยอ่นใจ
สวนแบบน้ีนิยมปล่อยใหต้น้ไมเ้ติบโตอยา่งอิสระ ตามธรรมชาติ อาจเพิ่มสระน ้า ล  าธาร น ้ าตก ศาลา
พกัผอ่น ทางเดินต่างๆเขา้ไป โดยจะมีเส้นสาย และรูปทรง เป็นรูปทรงอิสระ (ดงัภาพท่ี 2.4)  

ภาพที ่2.4  สวนธรรมชาติ 
ที่มา : https://www.nakhonpathomorchids.com  

 

2.4  รูปแบบภูมิทศัน์แบบสวนธรรมชาต ิ

           พื้นท่ีในการจดัสวนแบบธรรมชาติจะจดัให้เป็นเนินลดหลัน่กนัตามความสูงต ่าต่างกนัสลบั
กบัท่ีราบเหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ การจดัวางตน้ไมแ้ละวตัถุจะตอ้งเกิด ความสมดุลแบบ
ธรรมชาติ หรือ Informal Balance นัน่เอง ชนิดรูปทรง ขนาด จ านวนและระยะห่าง ไม่จ าเป็นตอ้ง
เหมือนกนัหรือเท่ากนั ใชค้วามช านาญของสายตาพิจารณาน ้ าหนกัสีของตน้ไมห้รือวตัถุทั้งสองขา้ง 
ถา้น ้ าหนักเท่ากนั หรือใกลเ้คียงกนัก็ถือว่า ทั้งสองขา้งนั้นสมดุลกนั (แบบธรรมชาติ) การจดัวาง
ตน้ไมห้รือวตัถุแบบจ านวนคู่ขนาน 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ จะไม่ปรากฏใหไ้ดเ้ป็น เม่ือไม่ไดจ้ดัวาง  
ซ ้ าๆ กนัแบบ 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ จึงใชเ้น้ือท่ีในการจดัไม่มากนกั การประดิษฐแ์บบเรขาคณิต มี
ความส าคญัเป็นรองการตดัแต่งหรือประดิษฐ์รูปทรง เช่น ทรงกลม หรือทรงเหล่ียมจึงไม่ปรากฏ
เด่นชดั ลกัษณะการจดัจะจดัใหมี้แต่เคา้โครงเท่านั้น เช่นการจดัหาพนัธ์ุไม ้ท่ีมีรูปทรงแบบเรขาคณิต 

https://www.nakhonpathomorchids.com/
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ตามธรรมชาติ ท่ีตอ้งการโดยไม่ตอ้งตดัแต่ง สระน ้ า ล  าธารมีรูปร่างอิสระ (Free Form) เหมือน
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ตน้ไมใ้หญ่ ไมพุ้่ม ไมน้ ้ าและพืชคลุมดิน (Ground Cover) มกัมีสีสันไม่
ฉูดฉาดโดยทัว่ไป มกัจะมีสีเขียว เป็นส่วนใหญ่ จะออกดอกเพิ่มสีสันให้สวนบา้งก็ตามฤดูกาล
เท่านั้น ถนนหรือ ทางเดินภายในสวน มกัจะสูงๆ ต ่าๆ ตามระดบัพื้นท่ีของสวน และคดโคง้ ไปตาม
ส่วนต่างๆ ของสวน เพื่อน าไปชม ความงามของสวนย่อม ณ จุดต่างๆ ส่ิงก่อสร้าง ภายในบริเวณ
สวน จะเป็นบา้นหลงัเลก็ๆ กลมกลืนไปกบัสวนส่วนประกอบอ่ืนๆ อาทิ หนา้ผา น ้ าตก ล าธาร โขด
หิน สระน ้ า ไมย้ืนต้น ไมพุ้่ม และพืชคลุมดิน จะไม่บงัคบัให้อยู่ในกรอบ พยายามสร้างความ
กลมกลืนอยา่งอิสระทุกๆ จุด ไม่แสดงส่วนใดส่วนหน่ึงอยา่งเด่นชดัเหมือนสวนแบบประดิษฐ์ แต่
จะรวมกนั ในลกัษณะของความกลมกลืนเหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ความงามของสวนเหล่าน้ี
เกิดจากการจดัตน้ไมแ้ละสีของพนัธ์ุไมใ้ห้กลมกลืนกัน การปลูกตน้ไมไ้ม่จ าเป็นตอ้งมากชนิด 
เพราะผิดไปจากธรรมชาติ ผูจ้ดัจะตอ้งเขา้ใจความเป็นมาหรือการเกิดตามธรรมชาติ เพื่อจะได้
เลียนแบบ และสร้างบรรยากาศภายในสวนใหเ้หมือนธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง สวนแบบน้ีบรรยากาศ
ตรงกบัความตอ้งการของมนุษย ์อาจสรุปการจดัสวนแบบธรรมชาติไดด้งัน้ี 

พื้นท่ีเป็นเนินสลบัท่ีราบ 
ความสมดุลแบบธรรมชาติ 
จ านวนคู่ขนาน 1 : 1 , 2 : 2 ไม่ปรากฏ 
ใชเ้น้ือท่ีในการจดัไม่มากนกั 
รูปเลขาคณิตมีความส าคญัเป็นรอง 
ส่วนมากมีแต่สีเขียว ไม่ฉูดฉาด 
มี ถนน/ทางเดิน สูงๆ ต ่าๆ คดโคง้ 
บา้นหลงัเลก็กลมกลืนกบัสวน 

2.4.1  องคป์ระกอบภูมิทศันป์ระเภทดาดแขง็  
         การจดัสวนทีมีรูปแบบต่างกนัมีองคป์ระกอบท่ีส่ือถึงรูปแบบสวนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง

องคป์ระกอบเหล่าน้ีช่วยเพิ่มเสน่ห์และชีวิตชีวาตลอดจนเติมความสมบูรณ์ให้กบัสวน ธรรมชาติมี
องคป์ระกอบหลกัท่ีเลียนแบบธรรมชาติ และองคป์ระกอบรองท่ีช่วยเสริมในเร่ืองประโยชน์ใชส้อย
และความงาม ซ่ึงตอ้งจดัวางองคป์ระกอบเหล่าน้ีให้สอดคลอ้ง กลมกลืน และลงตวั สวนจึงจะดู
สวยงาม องคป์ระกอบหลกัของสวนธรรมชาติท่ีส าคญัดงัน้ี (วรวฒิุ แกว้สุก, 2555) 

 2.4.1.1  ศาลาหรือเรือนรับรอง  เป็นท่ีพกัผอ่นท่ามกลางสวนสวยมีคุณสมบติักนั 
แดดกนัฝน สามารถออกแบบเป็นเรือนกระจกติดแอร์เป็นท่ีส าหรับรับรองแขก พกัผ่อนหรือท า
กิจกรรมต่างๆ ศาลาหรือเรือนรับรองมีความส าคญั ท าใหส้วนมีองคป์ระกอบส าหรับใชส้อยไดอ้ยา่ง
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สมบูรณ์ รูปแบบโครงสร้างมีหลายรูปแบบ อาจท าดว้ยไมห้ลงัคาซีดาร์ หรือ ศาลาชิงชา้นั่งเล่น ท่ี
สามารถมองเห็นสวนได ้(ดงัภาพท่ี 2.5) 

 

 ภาพที ่2.5  องคป์ระกอบศาลา  

 ที่มา : https://www.suansua.com 

2.4.2  องคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 
2.4.2.1  ท่ีนัง่พกัผอ่นเป็นจุดนัง่พกัในสวนหลงัท ากิจกรรมหรือออกก าลงักาย       

เดินเล่น ชมสวน สามารถจดัมุมนัง่เล่นใหก้ลมกลืนกบัธรรมชาติดว้ยการวางหินกอ้นใหญ่แทรกไว้
ขา้งทางเดิน  เป็นมุมนัง่เล่นแบบไม่จงใจ หรือตั้งใจวางบนลานนัง่เล่นกไ็ด ้โดยเลือกใชเ้ฟอร์นิเจอร์
ไมรู้ปทรงเรียบง่าย กเ็ขา้กบัสวนรูปแบบน้ีได ้(ดงัภาพท่ี 2.6)   
 

 

 

 

   ภาพที ่2.6  องคป์ระกอบต่างๆ ในสวนธรรมชาติ 

   ที่มา : https://www.suansua.com 

2.4.2.2  เป็นจุดเช่ือมต่อจากบริเวณหน่ึงไปยงัอีกบริเวณหน่ึงไดอ้ยา่งสะดวก เช่น  
จากหนา้บา้นไปยงัเรือนรับรองไปยงัหลงับา้น หรือจากหลงับา้นไปหนา้บา้น วสัดุท่ีน ามาใชอ้าจใช้
แผ่นหินท่ีเรียบเสมอกนั ขนาดใหญ่บา้งเล็กบา้ง ซ่ึงปัจจุบนัแผ่นหินขนาดใหญ่นบัวนัจะหายากข้ึน 
บางคร้ังอาจใชหิ้นเทียมซ่ึงท าจากซีเมนตผ์สมสีฝุ่ นมาทดแทน (ดงัภาพท่ี 2.7)   

https://www.suansua.com/
https://www.suansua.com/
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   ภาพที ่2.7  บริเวณพื้นท่ีทางเดินบริเวณสวน 

   ที่มา : https://www.suansua.com 

2.4.2.3  แสงไฟในสวน (Lighting) แสงไฟแสงสวา่งภายในสวนใหป้ระโยชน์ใน 
การมองเห็น การติดตั้งไฟตามจุดต่างในสวนมีจุดประสงคห์ลายประการเช่น ติดไวต้ามทางเดินใน
สวน ใหแ้สงสว่างขณะเดินชมสวนเวลากลางคืน จดัวางไวต้ามพุ่มไมใ้หเ้กิดเหล่ียมเงาสร้างมุมมอง
ท่ีแปลกตา ประดบัโคมไฟสูงไวก้ลางสนาม เพื่อให้เกิดความสว่างทัว่ไปในสวน ดงัภาพประกอบ
แสง ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัของไฟในสวนมีดงัน้ี  

1) เพื่อการใชง้านในสวน นอกจากแสงไฟจะช่วยในเร่ืองการมองเห็น 
แลว้  แสงไฟยงัช่วยขยายเวลาใชง้านภายในสวนออกไปอีกดว้ย ท าให้เราสามารถพกัผ่อน นัง่เล่น 
เดินเล่น สงัสรรค ์พดูคุย หรือแมแ้ต่รับประทานอาหารม้ือค ่ากลางสวนได ้

2) เพื่อตกแต่งสวนใหส้วยงาม แสงไฟท่ีไดรั้บการออกแบบมาเป็นอยา่ง 
ดีจะช่วยเนน้ความงามของสวนให้เห็นเด่นชดัข้ึน ขณะเดียวกนัก็ยงัช่วยปิดบงัส่วนท่ีไม่ตอ้งการได ้
บางคร้ังแสงไฟยงัช่วยท าใหส้วนดูกวา้งข้ึน และท่ีส าคญัแสงไฟสามารถช่วยสร้างอารมณ์ใหเ้กิดกบั
สวนได ้ท าใหส้วนมีเสน่ห์เยา้ยวน น่าช่ืนชมมากข้ึน       

3) เพื่อความปลอดภยัในสวน และช่วยน าทาง ช่วยใหม้องเห็นทาง 
ชดัเจนข้ึน เช่น มองเห็นระดบัท่ีเปล่ียนไปของทางเดิน หรือขั้นบนัได ช่วยเตือนให้เราระมดัระวงั
และกา้วเดินไปในทางท่ีปลอดภยั หลีกเล่ียงจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

                โดยมีการแบ่งประเภทของโคมไฟ ตามลกัษณะการใชง้านเหมาะสมกบั
พื้นท่ีจดัสวน ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
   1)  โคมไฟส าหรับงานภายนอกอาคารประเภทต่างๆ 
   2)  Step Lighting โคมไฟส าหรับติดตั้งบริเวณขั้นบนัไดหรือก าแพงเต้ีย
เพื่อแสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงระดบัของพื้น 
   3)  Flood Light หรือโคมฉาย เป็นโคมไฟส าหรับการส่องบริเวณต่างๆ ไม่
วา่จะเป็นส่องตน้ไม ้ประติมากรรม สนามหญา้ หรือส่วนต่างๆของอาคาร ตามลกัษณะการใชง้าน 

https://www.suansua.com/
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   4)  In ground Uptight เป็นโคมไฟฝังพื้นส่องข้ึนไปยงัตน้ไมห้รือวตัถุท่ีเรา
ตอ้งการเนน้ เช่น ตอ้งการเนน้ให้เห็นผวิสัมผสั หรือลวดลายบนผนงัก าแพง หรือร้ัวไม ้ทิศทางของ
แสงจะสาดข้ึนดา้นหนา้วตัถุท่ีเราตอ้งการตกแต่งดว้ยแสงไฟ หรือสาดข้ึนดา้นหลงัวตัถุนั้นก็ได ้หาก
ดา้นหลงัวตัถุมีฉากหลงัท่ีเรียบ ไม่มีลวดลายรกตา จะยิ่งเสริมให้วตัถุนั้นดูโดดเด่นข้ึนมาไดอ้ย่าง
งดงาม ขอ้ดี คือไม่เห็นดวงโคมตั้ง แต่ขอ้เสียคือ มีราคาสูง และตอ้งการดูแลรักษามากกวา่โคมฉาย 
   5)  Wall Lighting เป็นโคมไฟท่ีติดบนผนงัก าแพงร้ัว เพื่อบอกขอบเขตให้
ความสวา่งเฉพาะบริเวณนั้น และยงัเป็นการเพิ่มลูกเล่นใหผ้นงัก าแพง  
   6)  Bollard Lighting หรือไฟส่องทางเดิน สูง 0.50 – 1.00 เมตร เป็นโคมท่ี
ใชบ้อกทิศทางของเสน้ทางเดินในสวน ส่องสวา่งเพื่อความสวยงามและเพื่อความปลอดภยัในสวน 
   7)  Post Top Lighting หรือไฟส่องทางเขา้สวน หรือถนนเขา้บา้น หรือ
ลานนัง่เล่นเพื่อใหส้ามารถท ากิจกรรมในสวนตอนค ่าได ้เช่น จดังานเล้ียงสงัสรรค ์
   8)  Underwater Lighting หรือไฟใตน้ ้ า อาจส่องสว่างข้ึนมาจากใตน้ ้ าเพื่อ
ความสวยงาม หรือส่องสว่างเพื่อความปลอดภยัในการใชง้านของสระว่ายน ้ า ทั้งน้ีระบบไฟใตน้ ้ า
จะต้องเป็นระบบท่ีออกแบบมาให้ใช้กับกระแสไฟแรงดันต ่า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์น (ดงัภาพท่ี 2.8) 

   
       Step Lighting                         Flood Light                          In ground Uptight 
 

   
        Wall Lighting                         Bollard Lighting              Post Top Lighting 
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Underwater Lighting 

ภาพที ่2.8  แสงไฟแต่ละชนิด 
ที่มา : https://www.decorreport.com   

ดงันั้นองคป์ระกอบหรือวสัดุท่ีอยู่ในสวนก็มีบทบาทส าคญัท าให้ภาพของสวนเปล่ียนไป  
ของประดบัและของตกแต่งสวนจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยแสดงเอกลกัษณ์และเร่ืองราวของสวนไดช้ดัเจน
กว่า ของตกแต่งเหล่าน้ีสามารถออกแบบใหม่ให้มีเอกลกัษณ์เน้นเร่ืองราวในสวนและสร้างความ
แตกต่างไดม้ากข้ึนและยงัคงไวใ้หเ้ห็นเป็นลกัษณะเอฟเฟคไฟ 

 2.4.3  ภูมิทศัน์ดาดอ่อน  
                        การเลือกใชพ้รรณไมพุ้่มและไมย้ืนตน้  การเลือกใชพ้รรณไมส่้วนใหญ่ในสวนจะ
เนน้ท่ีดูแลรักษาง่าย เป็นกลุ่มพรรณไมท่ี้มีการดูแลรักษาใกลเ้คียงกนั เช่น พวกเฟิร์น และไมย้ืนตน้
จะใชไ้มท่ี้มีรูปทรง ลกัษณะล าตน้โคง้ไปธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติใหเ้ขา้กบัสวน มีการ
ใชไ้มพุ้่มโดยเลือกจากทรงตน้ ใบ และดอกท่ีให้ธรรมชาติให้ความเรียบง่าย ซ่ึงเขา้กนัไดดี้กบัสวน
ธรรมชาติ เช่น เฟิร์นตน้ แซ่หางมา้ เฟิร์นขา้หลวง และเพิ่มร่มร่ืนดว้ยการปูหญา้ 
  2.4.3.1  พิจารณาความตอ้งการแสงแดดของพรรณไมต้อ้งการแสงแดดมากนอ้ย 
เพียงใดในการพิจารณาสภาพแสงในพื้นท่ีท่ีจะน ามาปลูก ควรศึกษาพรรณไมทุ้กชนิดตอ้งการ
แสงแดดในกระบวนการสร้างอาหารแต่ปริมาณมากนอ้ยต่างกนั พรรณไมท่ี้ให้ดอกหรือมีใบสีสวย
มกัตอ้งการแสงแดดมากกว่าพรรณไมท่ี้มีใบสีเขียวเขม้อย่างเช่น เฟิร์นได้รับแสงแดดบา้งเป็น
บางคร้ังเพื่อป้องกนัปัญหาใบเหลืองเฉา 
  2.4.3.2  พิจารณาสังเกตลกัษณะนิสยัของพรรณไมท่ี้ข้ึนตามธรรมชาติ   
เม่ือน ามาปลูกในพื้นท่ีควรเลือกบริเวณท่ีมีสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกบัธรรมชาติเดิมมากท่ีสุด ดงัน้ี                          
   1)  ตน้ไมท่ี้ข้ึนใตน้ ้ า ไดแ้ก่ สาหร่ายและพืชน ้าชนิดต่างๆ 
   2)  ตน้ไมท่ี้ข้ึนในน ้าและบนผวิน ้า ไดแ้ก่ บวัอเมซอน และกกชนิดต่างๆ 
   3)  ตน้ไมท่ี้ข้ึนอยูริ่มน ้า ไดแ้ก่ กกชนิดต่างๆไคร้ชนิดต่างๆ เฟิร์น กดู บอน  
และผกัหนาม 
   4)  ตน้ไมท่ี้ข้ึนบนท่ีดอน เช่น คา้งคาวด า เฟิร์นกีบแรด เฟิร์นหสัด า  
กมุารทอง  
   5)  ตน้ไมท่ี้ข้ึนบนก่ิงไมห้รือท่ีเรียกวา่ไมค้าคบ เช่น กะเรกะร่อน  
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กระแตไต่ไม ้ 
   6)  ตน้ไมท่ี้ข้ึนบนหินหรือผนงัหิน เช่น เทียน เฟิร์นกา้นด า มอสส์  
หยาดน ้าคา้ง บีโกเนีย และกลว้ยไม ้(ดงัภาพท่ี 2.9)   

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.9  พรรณไมท่ี้ข้ึนตามระบบนิเวศ 
ที่มา : https://www.decorreport.com 

 2.4.3.3  การพิจารณาจากลกัษณะทรงตน้ ใบ  และสีของใบไม ้การพจิารณาจาก
ลกัษณะทรงตน้ ใบ และสีของใบไม ้ซ่ึงจะมีลกัษณะเด่น สวยงามแตกต่างกนั การน ามาจดัร่วมกนั
เป็นกลุ่มจึงควรค านึงถึงหลกัองคป์ระกอบทางศิลปะไดด้งัน้ี 

   1)  ความกลมกลืน (Harmony) 
2)  ความแตกต่าง (Contrast) 

     ในการปลูกพรรณไมเ้ป็นกลุ่ม  สามารถน าทั้งความกลมกลืนและแตกต่างมาใชพ้ร้อมๆ 
กนัเพื่อใหเ้กิดความสวยงามลงตวั (ดงัภาพท่ี 2.10)   

 

 

ภาพที ่2.10  ความกลมกลืน 
ที่มา : https://www.decorreport.com              
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ขนาดของใบไม ้ ใบท่ีมีขนาดใหญ่ถือว่ามีผิวสัมผสัหยาบ ส่วนใบท่ีมีขนาดเล็กถือว่ามี
ผวิสมัผสัละเอียด การน าพรรณไมท่ี้มีขนาดใบต่างกนัมารวมกลุ่มกนัจะไดค้วามแตกต่างของขนาด                                                

ลกัษณะรูปร่างของใบไม ้ใบท่ีลกัษณะเป็นเส้นเล็กบางชนิดป้อมสั้น  กลม บางชนิดมีใบ
เรียวยาว บางชนิดมีใบเป็นสามแฉก  ลกัษณะรูปร่างของใบสร้างความแตกต่างไดเ้ช่นกนัถา้ตอ้งการ
ใหเ้กิดความกลมกลืน ใหเ้ลือกรูปร่างของใบท่ีคลา้ยคลึงกนัมาจดัร่วมกนั เช่น ปลูกตน้พลบัพลึงหนู
และหนวดปลาดุกท่ีมีใบเส้นเหมือนกนั จะไดค้วามกลมกลืนของรูปร่างใบ  แต่ขณะเดียวกนัก็ได้
ความแตกต่างขนาดใบดว้ย 

สีของใบไม ้ใบไมมี้หลากหลายสี ส่วนใหญ่จะใหโ้ทนสีเขียว ซ่ึงมีหลายเฉดต่างกนัไป เช่น 
เขียวอ่อน  เขียวเขม้ เขียวต่างขาว สีของใบไมส้ามารถสร้างทั้งความกลมกลืนและความแตกต่างได ้
หากเราเลือกใช้อย่างลงตัว กลุ่มของต้นไม้ท่ีเราวางจะเกิดความสวยงาม สีท่ีกลมกลืน ได้แก่     
เหลืองอ่อนและเขียวอ่อน ส่วนสีท่ีแตกต่างไดแ้ก่ เหลืองและแดง เป็นตน้ ตวัอยา่งตน้ไมท่ี้กลมกลืน
กนัดว้ยลกัษณะของใบ แต่แตกต่างกนัดว้ยสีและขนาดของใบ เช่น การจดักลุ่มตน้กระดาดไวก้บั
บอนสี 

ลกัษณะทรงพุ่มของตน้ไม ้ตน้ไมบ้างชนิดจะมีลกัษณะใบชูตั้งข้ึน ขณะท่ีบางชนิดใบห้อย
ยอ้ยลง หากเราเลือกชนิดท่ีมีทรงตน้เหมือนกนัปลูกไวร่้วมกนัจะเกิดความกลมกลืน แต่หากเราน า
พรรณไมท่ี้มีลกัษณะทรงพุม่ต่างกนัปลูกไวร่้วมกนักจ็ะเกิดความแตกต่าง 

2.4.3.4  แบ่งพื้นท่ีปลูกตามประโยชน์ใชส้อย  การออกแบบสวนของบา้นหน่ึงหลงั  
มีการแบ่งแยกโซนตามการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อเป็นตวัก าหนดและเลือกชนิดของพืชพรรณ
ไมม้าใชง้าน เช่น บริเวณขา้งห้องนั่งเล่นมองเห็นล าธาร ปลูกกลุ่มพรรณไมท่ี้มีลกัษณะใกลเ้คียง
ธรรมชาติเพื่อความสวยงาย ส่วนบริเวณหนา้บา้นอาจปลูกไมด้อกท่ีดูแลง่ายเพื่อเพิ่มสีสัน แต่ไม่ควร
มีความแต่ต่างจากภาพรวมของสวนมานัก และบริเวณหลงับา้นปลูกพืชผกัสวนครัวเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการปรุงอาหาร 

2.4.3.5  ปลูกตามความชอบและความตอ้งการของเจา้ของบา้น เจา้ของบา้นบาง 
หลงัชอบไมด้อก บางคนชอบท ากบัขา้วตอ้งการปลูกพืชผกัสวนครัว บางคนมีความระลึกถึงหรือ
ประทบัใจพรรณไมช้นิดใดชนิดหน่ึงความเป็นสิริมงคลและการใหเ้กียรติกบัผูท่ี้น าตน้ไมม้ามอบให ้
ซ่ึงอาจหาพื้นท่ีปลูกพรรณไมช้นิดนั้น ๆ ตามความเหมาะสม 

2.4.3.6  ดูแลรักษาง่าย การจดัสวนนั้นไม่ยากไปกวา่การดูแลใหส้วนนั้นสวยอยู ่
คงนาน ดังนั้นการเลือกตน้ไมส้ าหรับการใช้งานจึงควรดูแลรักษาง่าย เพียงตดัแต่งนิดหน่อยก็
สามารถใชง้านต่อไดโ้ดยไม่เสียรูปทรง ยิง่ระยะเวลานานข้ึน สวนสามารถคงอยูไ่ดอ้ยา่งสวยงาม  

2.4.3.7  พรรณไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวนธรรมชาติแบ่งตามขนาดและรูปทรงของ 
พรรณไมต้ามความเหมาะสมของพื้นท่ีไดด้ั้งน้ี 
   1)  ไมย้นืตน้  พรรณไมท่ี้น ามาเลือกใชไ้ดแ้ก่  จิกน ้า จิกเศรษฐี พะยอม  
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หวา้ ไคร้ยอ้ย ทองกวาว ยีหุ่บ ขา้วหลามแดง เสมด็ขาว พดุผา กนัเกรา สมอไทย อโศกเขา โสกน ้า 
ชะมวง หมากเขียว ทั้งน้ีควรเลือกรูปทรงของตน้ไมใ้หเ้หมาะสมกบับริเวณท่ีปลูก เช่น เลือกพรรณ
ไมท่ี้มีทรงเอนชายปลูกบริเวณริมน ้า (ดงัภาพท่ี 2.11)   
 

 

ภาพที ่2.11  กนัเกรา 
ที่มา : https://www.decorreport.com    

 2)  ไมพุ้ม่  พรรณไมท่ี้น ามาเลือกใชไ้ดแ้ก่ ไคร้ชนิดต่างๆ ทรีเฟิร์น และ 
เฟิร์นชนิดต่างๆ เช่น เฟิร์นลูกไก่ เฟิร์นกีบแรด เฟิร์นนาคราช ผกัหนาม กระดาด โมกแดง คดัเคา้ 
บอนสี เอ้ืองหมายนาเอ้ืองไผ่ กะทือ ซุ้มกระต่ายเขียว มหาหงส์ คา้งคาวด า พุดเวียดนาม ไทร
ปัตตาเวีย กระเจียว นางแยม้ป่า พนมสวรรค ์โมกลากอ โคลงเคลงป่า  หางชา้ง เตยหอม ดาหลา เขม็
อุณากรรณ พลบัพลึงหนู (ดงัภาพท่ี 2.12)   
 

 

ภาพที ่2.12  เอ้ืองหมายนา 
ที่มา : https://www.decorreport.com 

 

 

 

https://www.decorreport.com/
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3)  ไมค้ลุมดิน พรรณไมท่ี้น ามาเลือกใชไ้ดแ้ก่ กรกนารี  เฟิร์นใบผกัชี  
เฟิร์นรัศมีโชติ เฟิร์นฮาวาย หญา้ปักก่ิง หนวดปลาดุก พลบัพลึง โคลงเคลงเล้ือย กลว้ยไมดิ้นเปราะ 
ใบบวับก ชะพลู สตอเบอร์ร่ีเล้ือย หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง นกกระทาใบบาย เอ้ืองพร้าว ไอริส การะเกด
เขียว สร้อยระยา้ บีโกเนีย เขม็ม่วงป่า หญา้ถอดปลอ้ง กวกัแม่ทองใบ มะเด่ือหิน (ดงัภาพท่ี 2.13) 
 

 

ภาพที ่2.13  หนวดปลาดุก 
ที่มา : https://www.decorreport.com 

 
2.5  กรณศึีกษา 

 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีลกัษณะของการจดัภูมิทศัน์คลา้ยคลึงกนักบัโครงการ
ออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณเชษฐา เล็กประเสริฐ และท าการศึกษาแนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์ 
รูปแบบของสวนและองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์
โครงการซ่ึงโครงการท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
 2.5.1  บา้นคุณภาสินี   ฉตัรรัตนมาลยั 
                        บา้นคุณภาสินี ฉตัรรัตนมาลยั ตั้งอยูห่มู่บา้นออคิดวิลล่า บางนา กม.24 ถนนบางนา-
ตราด บางเสาธงใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ไม่มีเสียงเคร่ืองบินรบกวน มีเน้ือท่ีทั้ งหมด               
165 ตารางเมตร เป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น สไตลเ์ลียนแบบธรรมชาติ จากการศึกษาการออกแบบภูมิทศัน์
ของบา้น ทางเจา้บา้นคุณภาสินี ฉตัรรัตนมาลยั มีความตอ้งการสวนท่ีดูแลง่าย ตอ้งการน ้ าตก ศาลา
พกัผอ่น ดงันั้นจึงตอ้งศึกษาหลกัการออกแบบดงัน้ี โดยศึกษาจากผงับา้น (ดงัภาพท่ี 2.14) 
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ภาพที ่2.14  ผงับา้นคุณภาสินี ฉตัรรัตนมาลยั 

ที่มา : https:// www.baanlaesuan.com 

  2.5.1.1  ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ  เป็นคนท่ีช่ืนชอบสวนพกัผอ่นในช่วง 
วนัหยดุจึงไดอ้อกแบบสวนในบา้นให้มีการผสมผสานระหว่างส่ิงก่อสร้างและธรรมชาติให้มีความ
กลมกลืนกนั มีศาลานัง่เล่นและสวนน ้ าตกขนาดกลาง รวมไปถึงก าแพงน ้ าตกเพื่อสร้างบรรยากาศ
ในสวน นอกจากน้ีมีตน้ไมใ้หญ่ใหค้วามร่มล่ืนแก่บริเวณพกัผอ่นดว้ย 
  2.5.1.2  การแบ่งพื้นท่ี โดยบริเวณบา้นมีการจดัสวนพื้นท่ีดา้นขา้งขนาดกลาง     
การจดัภูมิทศัน์ภายในพื้นท่ีโครงการจึงเป็นแบบเลียนแบบธรรมชาติ โดยการดึงเอาความสดช่ืน 
ความร่มร่ืนของธรรมชาติจริงๆ เขา้มาใชใ้นบริเวณบา้น มีการใชต้น้ไมใ้หญ่เพื่อให้ร่มเงาแก่สวน
ดว้ย ดงันั้นจึงไดอ้อกแบบพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน ส่วนตอ้นรับบริเวณหน้าบา้นติดกบัห้องรับแขก
และเฉลียงหนา้บา้น ส่วนครอบครัวติดกบัห้องนัง่เล่น ศาลาแปดเหล่ียมและมุมสวนน ้ าขนาดกลาง
สุดทา้ยคือส่วนท่ีอยูด่า้นหลงับา้นซ่ึงติดลานซกัลา้ง หอ้งน ้า (ดงัภาพท่ี 2.15)   

 
ภาพที ่2.15  ทศันียภาพในส่วนหนา้บา้นคุณภาสินี ฉตัรรัตนมาลยั 

ที่มา : https:// www.baanlaesuan.com 

http://www.baanlaesuan.com/
http://www.baanlaesuan.com/
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  1)  ส่วนสาธารณะ หรือสวนโชว ์เป็นส่วนของการตอ้นรับซ่ึงอยูติ่ดร้ัวบริเวณหนา้ 
บา้น หอ้งรับแขก เฉลียงหนา้บา้นและลานจอดรถ การจดัสวนเป็นแบบเรียบง่าย มีทางเดินปูดว้ยอิฐ
บลอ็กเล่นลวดลายดว้ยกรวดแม่น ้ าหลากสีและเพิ่มความสดช่ืนดว้ยอ่างบวัท่ีจดัเรียงรายไปตามทาง 
มีตน้ไมใ้หญ่คอยใหค้วามร่มร่ืนแก่ส่วนน้ี       
  2)  ส่วนการพกัผอ่น หรือครอบครัว เป็นส่วนครอบครัวติดกบัหอ้งนัง่เล่นและ 
บา้นเด่ียวสองชั้น ในส่วนน้ีจะมีความเป็นส่วนตวั จึงไดอ้อกแบบภูมิทศัน์ท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้นท่ีตอ้งการสถานท่ีพกัผ่อนภายในบา้นและมีความร่มร่ืน การออกแบบจึงไดเ้อา
ธรรมชาติมาผสมกับส่ิงก่อสร้าง เช่น ระแนงไมท้างเดิน ศาลาแปดเหล่ียม และสะพานไมท่ี้อยู่
ท่ามกลางสวนน ้าท่ีจ  าลองมาจากธรรมชาติ นอกจากน้ียงัมีก าแพงน ้าตกแสดงถึงความทนัสมยัใหก้บั
สวนอีกดว้ย ในส่วนของสวนน ้ านั้นไดมี้การติดตั้งไฟแบบ Up Lighting ท่ีส่องเขา้หาตวัก าแพง
น ้ าตกในเวลากลางคืน ท าให้เกิดแสงสว่างภายในสวนน ้ า ส่วนศาลาแปดเหล่ียมนั้ นเป็นศาลา
ส าเร็จรูปมีระบบไฟในตวั สามารถนัง่พกัผอ่นไดใ้นเวลากลางคืน (ดงัภาพท่ี 2.16) 

ภาพที ่2.16  ทศันียภาพในส่วนครอบครัวบา้นคุณภาสินี ฉตัรรัตนมาลยั 
ที่มา : https:// www.baanlaesuan.com 

  3)  ส่วนบริการ เป็นส่วนท่ีอยูด่า้นหลงับา้นติดอยูก่บัลานซกัลา้งและบา้นเด่ียว 
สองชั้น เป็นส่วนท่ีไม่จ าเป็นตอ้งจดัสวนไวโ้ชวเ์หมือนหนา้บา้นและส่วนครอบครัว แต่ส่วนน้ีจะ
เน้นการเขา้ถึงพื้นท่ีง่ายและจะสะดวกเน่ืองจากไวท้  ากิจกรรมต่างๆ เช่น ซักผา้ ตากผา้ ลา้งจาน 
ดงันั้นการจดัภูมิทศัน์จึงตอ้งจดัแบบเรียบง่ายไม่รกรุงรัง ใชพ้รรณไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย ทนทาน และมี
ไมใ้หญ่ขนาดกลางใหร่้มเงาแก่พื้นท่ีน้ีดว้ย (ดงัภาพท่ี 2.17)   
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ภาพที ่2.17  ทศันียภาพในส่วนหลงับา้นคุณภาสินี ฉตัรรัตนมาลยั 
ที่มา : https:// www.baanlaesuan.com 

  2.5.1.3  องคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 
   1)  ภูมิทศันด์าดอ่อน จากการศึกษาบา้นคุณภาสินี  ฉตัรรัตนมาลยั           
งานภูมิทศัน์ดาดอ่อน มีการเลือกใชพ้รรณไมมี้ทั้งไมย้ืนตน้ และไมพุ้่ม เช่น จนัผา  บนัไดสวรรค ์
ลีลาวดี เพื่อใหส้ร้างความร่มเงา และบรรยากาศท่ีดีข้ึนเป็นธรรมชาติ   
   2)  ภูมิทศัน์ดาดแขง็ จากการศึกษาบา้นคุณภาสินี  ฉตัรรัตนมาลยั               
งานภูมิทศัน์ดาดแขง็ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
              โดยน าส่ิงก่อสร้างมาออกแบบเขา้ธรรมชาติ  เช่น  ระแนงไมท้างเดิน 
ศาลาแปดเหล่ียม และสะพานไมท่ี้อยู่ท่ามกลางสวนน ้ าท่ีจ  าลองมาจากธรรมชาติ นอกจากน้ียงัมี
ก าแพงน ้าตกแสดงถึงความทนัสมยัใหก้บัสวนอีกดว้ย ในส่วนของสวนน ้านั้นไดมี้การติดตั้งไฟแบบ 
Up Lighting ท่ีส่องเขา้หาตวัก าแพงน ้ าตกในเวลากลางคืน ท าใหเ้กิดแสงสว่างภายในสวนน ้ า ส่วน
ศาลาแปดเหล่ียมนั้นเป็นศาลาส าเร็จรูปมีระบบไฟในตวั สามารถนัง่พกัผอ่นไดใ้นเวลากลางคืน และ
ยงัประกอบดว้ยแผน่ทางเดินเทา้กบัอิฐปูตวัหนอนรอบบา้น ตามการเช่ือมต่อแต่ละพื้นท่ี (ดงัภาพท่ี 
2.18) 
 
 

 

 

   

ภาพที ่2.18  ส่ิงก่อสร้างภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
ที่มา : https:// www.baanlaesuan.com 

http://www.baanlaesuan.com/
http://www.baanlaesuan.com/
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 2.5.2  บา้นคุณประณต ไกรประยรู 

 
ภาพที ่2.19  แผนผงับา้นคุณประณต ไกรประยรู 
ที่มา : https:// www.baanlaesuan.com 

ช่ือโครงการ :  - 
ท่ีตั้ง  : หมู่บา้น Grand House กรุงเทพมหานคร 
เจา้ของโครงการ : คุณประณต ไกรประยรู 

2.5.2.1  ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ  
           ความตอ้งการของเจา้ของบา้นกบัพื้นท่ีจดัสวนท่ีมีขนาดใหญ่  มีความตอ้งการสวนท่ีไดร่้มเงา
ของตน้ไม ้และอยากไดอ้ยากไดบ้า้นท่ีมีบรรยากาศเหมือนรีสอร์ท เจา้ของโครงการมีวนัหยุดเสาร์ 
อาทิตยเ์ราก็อยากพกัผอ่นอยูบ่า้น อยากไดบ้า้นท่ีร่มร่ืน อยากไดส้วนท่ีร่มร่ืน มีตน้ไมเ้ยอะๆ ดูแลว้
สดช่ืน ขณะเดียวกนัสวนกต็อ้งไม่รกจนเกินไป อยากใหภ้าพสวนท่ีออกมาดูเป็นสวนสมยัใหม่ดว้ย 

2.5.2.2  แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ี 
 ดว้ยบริเวณบา้นท่ีมีการจดัสวนขนาดใหญ่ การจดัภูมิทศัน์ภายในพื้นท่ีโครงการจึงตอ้ง
จดัสรรพื้นท่ีให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของเจา้ของบา้น ท่ีตอ้งการให้หนา้บา้นเป็นสวนท่ีโปร่ง
จะเน้นการโชวพ์นัธ์ุไมแ้ละร่มร่ืน  ดงันั้นจึงไดอ้อกแบบแนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 
ส่วน 

http://www.baanlaesuan.com/
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 ส่วนท่ี 1 คือส่วนโชว ์ซ่ึงอยู่บริเวณของหน้าบา้น ออกแบบให้มุมมองทั้งสองดา้นของท่ี  
จอดรถดูร่มร่ืน ดว้ยการท าพื้นระแนงไมต่้อเน่ืองมาจากท่ีจอดรถ เพื่อเป็นจุดตอ้นรับตรงหนา้บา้น 
โดยมีบ่อน ้าเป็นจุดพกัสายตา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.20  ส่วนโชวห์นา้บา้นคุณประณต ไกรประยรู 
ที่มา : https:// www.baanlaesuan.com 

ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนครอบครัวแต่จะเนน้การจดัพื้นท่ีเพื่อส าหรับการสังสรรคแ์ละพกัผ่อนมี
การน าเอาชุดมา้นัง่ ซ่ึงจะใชพ้ื้นท่ีพกัผอ่นร่วมกนัคือ มุมมา้นัง่บริเวณหนา้บา้นกบัมุมมา้นัง่บริเวณ
ขา้งบา้นเช่ือมเขา้หากนั จึงท าให้มีมุมพกัผอ่น 2 มุม คือมุมหนา้บา้นเอาไวรั้บแขก ส่วนมุมขา้งบา้น
เอาไวป้าร์ต้ีสังสรรคภ์ายในครอบครัว มีการยกระดบัพื้นข้ึนมาเพื่อความสวยงาม และปูพื้นดว้ยไม้
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.21  มุมรับแขกและมุมพกัผอ่นขา้งบา้น บา้นคุณประณต ไกรประยรู 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 

http://www.baanlaesuan.com/
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ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนดา้นขา้งบา้น มีท่ีอาบน ้ ากลางแจง้มีฉากกั้นเพื่อบงัสายตาจากดา้นนอก 
ชาวเวอร์ท าจากไมท้ั้งหมด เพิ่มความรู้สึกเป็นธรรมชาติ และช่วยเพิ่มลูกเล่นให้มีความรู้สึกเหมือน
อยูรี่สอร์ทมากข้ึน 

 

 
  ภาพที ่2.22  ส่วนครอบครัวและบริเวณขา้งบา้น บา้นคุณประณต ไกรประยรู 
  ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 

2.6  สรุปการประยุกต์ใช้กบัโครงการ 

การจัดภูมิทัศน์บ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมาลัย มีแนวคิดในการจัดสวนเป็นรูปแบบ             
สวนธรรมชาติผสมผสานกบัส่ิงก่อสร้างไดอ้ยา่งกลมกลืน เนน้ความร่มร่ืนใหร่้มเงาแก่พื้นท่ีพกัผอ่น 
มีการสร้างบ่อน ้ าพื้นท่ีน ้ าตกหลงับา้นท าให้บริเวณบา้นมีความเยน็สดช่ืน รวมไปถึงการเพิ่มพื้นท่ี
การพกัผอ่นระเบียงไมท่ี้ยืน่ออกไปในบ่อน ้า รวมไปถึงการสร้างบา้นไมเ้พิ่มเพื่อรับรองการสังสรรค์
ระหว่างหมู่เพื่อน นอกจากน้ียงัเช่ือมต่อแต่ละส่วนดว้ยทางเดินคอนกรีตท่ีมีลูกเล่นโคง้เป็นคล่ืน
สวยงาม อีกทั้งใชป้ระโยชน์ในการวิ่งออกก าลงักายไดอ้ยา่งลงตวั 

ส่วนการจดัภูมิทศัน์บา้นคุณประณต ไกรประยรู เจา้ของบา้นมีแนวคิดท่ีจะออกแบบบา้น
ให้เหมือนการอยู่ธรรมชาติ มีการสร้างท่ีอาบน ้ าไวก้ลางแจง้ และมุมพกัผ่อนก็ออกแบบให้เหมือน
บรรยากาศธรรมชาติ จากกรณีศึกษาของบา้นคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมาลยั ในคร้ังน้ีมีความคลา้ยคลึง
กบัพื้นท่ีโครงการ คือพื้นท่ีกรณีศึกษาเป็นบา้นพกัอาศยัเช่นเดียวกบัโครงการทั้งในเร่ืองการจดัภูมิ
ทศัน์และขนาดของพื้นท่ีท่ีกวา้งใหญ่ จึงเป็นตวัอย่างกรณีศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี มีการจดัสวนแบบ
สวนธรรมชาติ ดงันั้นจากการพิจารณารูปแบบภูมิทศัน์บา้นคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมาลยั สามารถน า
แนวความคิดการจดัภูมิทศัน์บา้นคุณภาสินี  ฉตัรรัตนมาลยั คุณประณต ไกรประยรู มาใชป้ระกอบ

http://www.baanlaesuan.com/
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ได้เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีคลา้ยคลึงกัน ดังนั้ นจึงน ามาเป็นกรณีศึกษาของการจัดภูมิทศัน์บ้าน        
คุณเชษฐา  เลก็ประเสริฐ ไดเ้ป็นอยา่งดี 



บทที ่3  
การศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ทีโ่ครงการ 

 
การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัขั้นตอนหน่ึง

ในการออกแบบภูมิทศัน์ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ จะตอ้งค านึงถึงขอ้มูลกายภาพ
ของพื้นท่ี สภาพภูมิอากาศ รวมถึงพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ ซ่ึงจะช่วยให้ผูอ้อกแบบทราบถึง
ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ  ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ โ ค ร ง ก า ร อ อ ก แ บบ ภู มิ ทั ศ น์                                             
บา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกแบบภูมิทศัน์ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัพื้นท่ี ดงันั้น
จึงมีขอ้มูลการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 

3.1  ศึกษาข้อมูลมหภาค 
3.1.1  ตราประจ าจงัหวดั 

 
 
ภาพที ่3.1  ตราประจ าจงัหวดั 
ที่มา : https://bowamorntip.wordpress.com 

 3.1.2  ค าขวญัประจ าจงัหวดั 
ถ่ินบวัหลวง  เมืองรวงขา้ว  เช้ือชาวมอญ นครธรรมมะ 
พระต าหนกัรวมใจ  สดใสเจา้พระยา กา้วหนา้อุตสาหกรรม 

 

https://bowamorntip.wordpress.com/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIyt3ZiTuccCFUhwjgodpFYJrA&url=http://www.pathumthani.go.th/new_web/about1pathum/&ei=wo_WVYzEFcjguQSkraXgCg&psig=AFQjCNG8esq7uJ8j6C4ujiOt4w9K_amX4g&ust=1440211259562092
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 3.1.3  ประวติัความเป็นมา 
ในปีพทุธศกัราช 2461 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงโปรดเกลา้ให ้

ใช้ค  าว่า “จงัหวดั” แทน “เมือง” และให้เปล่ียนการเขียนช่ือจงัหวดัใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น 
“ปทุมธานี” ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯใหย้บุจงัหวดัธญับุรี
ข้ึนกบัจงัหวดัปทุมธานีเม่ือ พทุธศกัราช 2475 

นบัตั้งแต่พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยัไดพ้ระราชทานนาม              
เมืองปทุมธานี เป็นตน้มา จงัหวดัปทุมธานีก็เจริญรุ่งเรืองข้ึนเป็นล าดบั เป็นจงัหวดัท่ีอุดมสมบูรณ์มี
ศิลปวฒันธรรม และเอกลกัษณ์อ่ืนๆเป็นของตวัเองซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชาวปทุมธานีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง 
และเป็นจงัหวดัในเขตปริมณฑลท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ตวัเมืองปทุมธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
ไปทางทิศเหนือประมาณ 46 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 1,565 ตารางกิโลเมตร เเบ่งการปกครอง
ออกเป็น 7 อ  าเภอ คือ อ าเภอเมืองปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมเเกว้ ธญับุรี หนองเสือ คลองหลวง 
และล าลูกกา  

3.1.4  ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดั 

 
ภาพที ่3.2  ตน้ปาริชาติ 
ที่มา : https://bowamorntip.wordpress.com 

          เป็นไมย้ืนตน้ผลดัใบ สูง 5–10 เมตร ก่ิงอ่อนมีหนามเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง 
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบยอ่ย 3 ใบ ใบกลางจะโตกว่าสองใบดา้นขา้ง ออกดอกเป็นช่อ
ยาวประมาณ 30–40 ซม. รูปดอกถัว่ สีแดงเขม้ ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ ผลเป็น
ฝักยาว 15–30 ซม. 

           จงัหวดัปทุมธานี ตั้ งอยู่ในภาคกลางเส้นรุ่งท่ี 14 องศาเหนือและเส้นแวงท่ี 100 
องศาตะวนัออก อยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลตอนกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 1,525,856     
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,000 กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมาหานคร เป็นระยะทางประมาณ 
27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงคือ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKT0wsOWuccCFZKOjgodsXkMcQ&url=https://bowamorntip.wordpress.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1/&ei=QZPWVeTPGJKdugSx87GIBw&psig=AFQjCNH0Nh_S-uIGrTK7415zkYT_gGcQzQ&ust=1440212149634388
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ภาพที ่3.3  แผนท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

ที่มา : https://bowamorntip.wordpress.com. 

ทิศเหนือ          ติดต่อกบั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั  จงัหวดันครนายก 
ทิศตะวนัตก    ติดต่อกบั  จงัหวดันนทบุรี 
ทิศใต ้             ติดต่อกบั  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3.1.5  ศึกษาขอ้มูลดา้นลกัษณะภูมิประเทศ 
จงัหวดัปทุมธานีมีพื้นท่ีท านาประมาณร้อยละ 50 ของพื้นท่ีการเกษตรจงัหวดัมี 

พื้นท่ีการเกษตร อยูใ่นเขตชลประทาน ซ่ึงรับน ้าจากโครงการส่งน ้าต่างๆของจงัหวดัท าใหมี้น ้ าท านา
ไดต้ลอดปี และปัจจุบนัชาวนาส่วนใหญ่ตามอ าเภอต่างๆ ท านา 2-3 คร้ังในรอบปี หรืออาจถึง 5 คร้ัง
ต่อ 2 ปี ผลผลิตขา้วเฉล่ียของจงัหวดัปทุมธานีสูงกวา่ผลผลิตขา้วเฉล่ียทั้งประเทศ โดยผลผลิตขา้วใน
ฤดูนาปี 2543 เฉล่ีย 750 กิโลกรัมต่อไร่ และฤดูนาปรัง 2544 เฉล่ีย 812 กิโลกรัมต่อไร่ (ศูนยว์ิจยัขา้ว
ปทุมธานีศูนย์สารสนเทศ และสถาบันวิจัยข้าวร่วมกับส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร                 
เขตท่ี 5, 2548.) 

3.1.6  ลกัษณะภูมิอากาศ 

จากขอ้มลูของสถานีอุตุนิยมวิทยาคลองหลวงจงัหวดัปทุมธานีพบวา่ในปี  
พ .ศ .2554 จังหวัดปทุมธานีปริมาณน ้ าฝน 1,530 มิล ลิ เมตร จ านวนวัน ท่ีฝนตก 149 ว ัน           
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉ่ียตลอดทั้งปี 75% และมี อุณหภูมิเฉ่ียตลอดทั้งปี 28.59 องศาเซลเซียส โดย      
อุหภูมิสูงสุดท่ี 3.36 องศาเซลเซียส ลดลงจากปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 25.23 องศาเซลเซียส 
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ตารางที่ 3.1  สถิติภูมิอากาศ ปี 2554 

เดือน         อุณภูมิ (องศาเซลเซียส)    ความช้ืนสมัพทัธ์       ปริมาณน ้าฝน            จ  านวน 
                    สูงสุด  ต ่าสุด  เฉล่ีย      สูงสุด  ต ่าสุด  เฉล่ีย        (มิลลิลิตร)             วนัท่ีฝนตก 
มกราคม       31.9     20.8     26.3       88       50         69                  0                     0 
กมุภาพนัธ์    33.6     23       28.3       95        54        75.1             75.1                   2 
มีนาคม         31.1     23.1    27.4       91        59        75                145.8                10 
เมษายน        34.5     24.8    29.8      95         60        77                77.2                   9 
พฤษภาคม    33.4     25.6    30.12     95        62        78                260.1                25 
มิถุนายน       33.5     25.7    29.5      93         63        78                86.1                  20 
กรกฏาคม     33.1     25.3    29.4      93         63        78                115.9                19 
สิงหาคม       33.1     23.3    28.2      94         63        78                167.5                20 
กนัยายน       32.6     25.2    28.9      95         66        80                307.6                22 
ตุลาคม         32.4     25.4     28.9      94         65       79                279.6                21 
พฤศจิกายน  32.6     25.4     29         84        55        70                15.2                   1 
ธนัวาคม       30.7     21.9     26.3      88        50        64                  0                      0 

 
3.1.7  ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างดิน 

พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวจดั  
สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจดั pH ประมาณ 6-4 จึงจดัอยูใ่นชุดดินท่ี 11 

ชุดดนิรังสิต (Rangsit: Rs) 

 
ภาพที ่ 3.4  ชุดดินรังสิต 

ที่มา : https://bowamorntip.wordpress.com. 
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กลุ่มชุดดินท่ี 11 
 ลกัษณะและคุณสมบติัของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีเทาเข้ม มีจุด
ประสีน ้ าตาลปนเหลือง ปฏิกริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั (pH 4.0-5.0) มกัมีรอยแตกระแหงท่ี
ผิวหนา้ดินในฤดูแลง้ ดินบนตอนล่างสีน ้ าตาลปนเทาหรือน ้ าตาลปนเทาเขม้ มีจุดประสีแดง หรือสี
แดงปนเหลือง ท่ีระดบัความลึกประมาณ 50-100 ซม. พบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซต์
ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียวพบรอยไถและผวิหนา้อดัมนั ส่วนท่ีระดบัลึกกว่า 100-150 ซม. ลงไป
มีลกัษณะเป็นดินเลนปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก (pH <4.0) 

ตารางที่ 3.2  ตารางดิน 

ความ
ลึก 
(ซม.) 

อินทรียวตัถุ ความจุ
แลกเปล่ียน 

แคต
ไอออน 

ความ
อ่ิมตวัเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น

ประโยชน ์

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 
  

ชุดดินท่ีคลา้ยคลึงกนั ชุดดินเสนา ชุดดินองครักษ ์ชุดดินธญับุรี ชุดดินอยธุยาและ             
ชุดดินมหาโพธิ ขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชนเ์ป็นกรดจดัมาก หรือเป็นดินเปร้ียวจดัเกิดการตรึงธาตุ 
อาหารและมีสารท่ีเป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก 
 ขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชน์ควบคุมน ้าใตดิ้นเพื่อป้องการเกิดออกซิเจนของไพไรต์
การยกร่องปลูกพืชเป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถป้องกนัการเกิดกรดดงักล่าวไดถ้า้จะใชป้ลูกขา้ว ควรใช ้ 
ปูนมาร์ลในอตัรา 2 ตนัต่อไร่ ควบคู่ไปกบัการใชปุ๋้ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ถา้ค่าปฏิกริยาดิน 
วดัไดน้อ้ยกวา่ 4.5 และถา้ค่าปฏิกริยาดินสูงกวา่ 4.5 ใชปุ๋้ยและหินฟอสเฟตกพ็อเลือกพนัธ์ุพืชท่ี
เหมาะสม 

 

3.2  ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ จงัหวดัปทุมธานี ตั้งอยู ่15 หมู่ 12 

ต  าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมด 1,185 ตารางเมตร 
พื้นท่ีตวับา้น 193 ตารางเมตร พื้นท่ีจดัสวนประมาณ 899 ตารางเมตร ลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นบา้น
เด่ียว 2 ชั้น พื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
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              ทิศเหนือ  ติดกบั    ทุ่งนา 
ทิศใต ้   ติดกบั    เพื่อนบา้น 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั    ทุ่งนา 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั    คลอง 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.5  มุมมองทศันียภาพอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีโครงการ 
 

 

 

 

เร่ืองโครงการออกแบบบา้นคุณเชษฐา  เลก็ประเสริฐ                                          N 
 

สัญลกัษณ์   มุมองบริเวณรอบบา้น 

ทิศใต ้

ทิศตะวนัตก ทิศตะวนัออก 

ทิศเหนือ 

 N 
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3.2.1  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบบา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ                       N 
แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์ : -  
ภาพที ่3.6  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
 

 

 

 

 

 

โครงการ 

บ๊ิกซี ล าลูกกา 

     

แผนท่ีประเทศไทย 

จงัหวดัปทุมธานี 
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3.2.2  รูปแบบสถาปัตยกรรม 
 

 

 
ภาพที ่3.7  รูปแบบสถาปัตยกรรม 

3.2.3  สภาพโดยทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ 
        มีลักษณะเป็นบ้านพกัอาศัยเป็นบ้านเด่ียว 2 ชั้ นรูปแบบสไตล์ร่วมสมัย และ
ปัจจุบนัพึ่งก่อสร้างแลว้เสร็จ ส าหรับพื้นท่ีในโครงการยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงามและเป็น
ระเบียบ ทางเจา้ของโครงการมีความประสงคใ์ห้มีการจดัภูมิทศัน์ให้สวยงาม เพื่อให้พื้นท่ีบริเวณ
โครงการมีความสมบูรณ์และสวยงามยิง่ข้ึน 
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ภาพที ่3.8  มุมมองภายในบา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ 

 

 

เร่ืองโครงการออกแบบบา้นคุณเชษฐา  เลก็ประเสริฐ                                          N 
 

สัญลกัษณ์   มุมองบริเวณรอบบา้น 

ทิศใต ้

ทิศตะวนัตก ทิศตะวนัออก 

ทิศเหนือ 

 N 
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ภาพที ่3.9  ทิศทางลมและแสง 

3.2.4  ศึกษาขอ้มูลระดบัสาธารณูปโภค 
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการออกแบบภูมิทศัน์              

บา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ นั้นพบวา่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน ้าดงัน้ี 

 
 
 
 

 

เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ  
NON SCALE แสดง : ทิศทางลมและแสง 

สัญลกัษณ์ 
               แสดงทิศทางลม                              พื้นท่ีรับแสงแดดทั้งวนั     
                                                                       พื้นท่ีรับร่มเงาช่วงบ่าย 
                 เส้นโคจร 
                ดวงอาทิตย ์

 

N 
 
 
 

ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนีอ 

ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
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3.2.4.1  ระบบไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจากสายหลกัเขา้สู่               

หมอ้แปลงไฟฟ้า โดยมีการโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวนัตกบริเวณบา้นซ่ึงติดกบัถนน มาเขา้บริเวณ
ขา้งบา้น ดงันั้นการปลูกตน้ไมจึ้งควรค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไมท่ี้ปลูกดว้ย เพื่อป้องกนั
อนัตรายท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้า 

3.2.4.2  ระบบการประปา 
พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีใชม้าจากการประปาส่วนภูมิภาค  

โดยเช่ือมต่อทางทิศตะวนัตก ซ่ึงติดกบัร้ัวหนา้บา้นของโครงการ โดยมีการเดินท่อตามแนวร้ัว 
3.2.4.3  ระบบการระบายน ้า 

1)  ส่วนระบายน ้าท่ีนอกตวับา้น ทางโครงการไดท้ าท่อระบายน ้าอยูร่อบ 
บา้นมีบ่อพกัห่างกนั10 เมตร และระบายออกทางทิศตะวนัตกของบา้น เพื่อระบายน ้าจากในตวัลงสู่
บริเวณคลองหนา้บา้น 

2)  ส่วนการระบายน ้าของตวับา้น คือ ระบายลงสู่ทางระบายน ้ารอบตวั 
บา้นเพื่อรองรับน ้าในบริเวณบา้น 

3.2.4.4  มลภาวะ 
   มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนทางดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ เป็นส่วนท่ี
ติดกบัถนนสาธารณะ มีมลภาวะไดแ้ก่ เสียงจากรถท่ีสัญจรไปมา ควนัรถจากท่อไอเสียท่ีสัญจรผา่น 
แต่ว่ามีผลกระทบไม่มากเพราะจ านวนรถท่ีสัญจรไม่มากนัก ปัญหาท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงคือ         
ฝุ่ นละอองจากถนน เน่ืองจากถนนเป็นถนนลาดยาง ปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองค่อนขา้งมาก  
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เร่ือง :โครงการออกแบบบา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ  
NON SCALE แสดง : ระบบสาธารณูปโภค 

สัญลกัษณ์  
                        แนวสายไฟ                           แนวท่อระบายน ้า 
                        แนวท่อน ้าประปา 
                        บ่อพกั 

                           

                       N 

ภาพที ่3.10  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
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3.2.5  ศึกษาขอ้มูลทางดา้นการสญัจรพื้นท่ีโครงการ 
  จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศันบ์า้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ มี
ทางเขา้ออกทางเดียวคือทางทิศตะวนัตก ซ่ึงเป็นถนนลาดยางกวา้งประมาณ 6 เมตร ดงันั้นเร่ืองการ
ขนส่ง เช่น ขนส่งตน้ไมร้ถบรรทุกใหญ่จึงไม่เป็นปัญหาต่อการสญัจรเขา้ออกของพื้นท่ีโครงการ 
 

 
ภาพที ่3.11  การสัญจร 

3.2.6  ศึกษาขอ้มูลดา้นทศันียภาพภายในของโครงการ 
               จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 
คือมุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการและมุมมองท่ีมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ  

3.2.7  มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 
ทิศเหนือจะเป็นส่วนของขา้งบา้น บริเวณพื้นท่ีมีแทง้น ้าและก าแพงซ่ึงอยูบ่ริเวณ 

ขา้งบา้น มีเนอรสร่ี และตน้ไมป้ลูกกระจดักระจายไม่มีการจดัภูมิทศันท่ี์เป็นระเบียบและสวยงาม 
 

 
ภาพที ่3.12  บริเวณทิศเหนือ 

ทิศใตติ้ดเป็นส่วนของขา้งบา้นติดกบัเพื่อนบา้น มีความเป็นส่วนตวัระดบัหน่ึง ร้ัว 
มีลูกกรงดา้นหนา้ ในส่วนน้ีจะมีพื้นท่ีใชส้อยมาก รองลงมาจากทางทิศตะวนัตก บริเวณพื้ท่ีมีการ
ปลูกหญา้และปลูกตน้ไมก้ระจดักระจาย ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีเป็นระเบียบและสวยงาม 
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ภาพที ่3.13  บริเวณทิศใต ้

ทิศตะวนัออกเป็นดา้นหลงับา้นติดกบัทุ่งนา บริเวณพื้นท่ีมีการปลูกไมก้ระจาย 
ผวิดินวา่งเปล่า ยงัไม่การจดัภูมิทศัน์เป็นระเบียบและสวยงาม 
 

 

ภาพที ่3.14  บริเวณทิศตะวนัออก 

ทิศตะวนัตกติดกบัถนนทางเขา้บา้น บริเวณพื้นท่ีมีการปลูกหญา้ และมีการวาง     
ไมก้ระถางกระจดักระจายยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม  
 

 
ภาพที ่3.15  บริเวณทิศตะวนัตก 
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3.3  พฤตกิรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ  อายุ 41 ปี อาชีพ ท านา  มีความ
ตอ้งการสวนรอบบา้นท่ีสวยงาม มีสถานท่ีไวพ้กัผอ่นหยอ่นใจหลงัจากการท างาน และผอ่นคลายกบั
ครอบครัวในวนัหยุด จะเนน้บรรยากาศให้ดูร่มร่ืนและมีลานนัง่เล่นไวส้ าหรับพกัผ่อนในวนัหยุด
อยา่งแทจ้ริง 
ตารางที่ 3.3  ขอ้มูลส่วนตวั พฤติกรรม และความตอ้งการของเจา้ของบา้น 

 
 ล าดบัท่ี 

 
         ช่ือเจา้ของโครงการ 

 
     ขอ้มูลส่วนตวั 

พฤติกรรม/ความ
ตอ้งการของเจา้ของ

บา้น 

1 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
3 

นายเชษฐา เลก็ประเสริฐ 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุกญัญา เลก็ประเสริฐ 
 
 
 
 

นางสาววรรณวิษา เลก็ประเสริฐ 
 

อาย ุ41 ปี  
อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั 
 
 
 
 
 
 
อาย ุ42 ปี  
อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั 

 
 

 
อาย ุ19  ปี  
อาชีพ นกัศึกษา 
 
 

เป็นคนท่ีชอบความ
สงบชอบใชเ้วลาอยู่
บา้นในวนัหยดุ มี
ความชอบสวนแบบ 
ธรรมชาติ ดูโดดเด่น 
และมีท่ีพกัผอ่นใน
สวน โรงรถ 
 
เป็นคนท่ีดูแลตน้ไม้
ในวนัวา่งมีความ
ตอ้งการ และ ศาลา 
ไมใ้หร่้ม 
 
ชอบความสงบและ
ชอบอ่านหนงัสือใน
วนัหยดุ มีความ
ตอ้งการสนามหญา้ 
มุมอ่านหนงัสือ 
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3.4  การแบ่งพืน้ทีใ่ช้งานภายในโครงการ 

 

ภาพที ่3.16  แสดงการแบ่งโซนในพื้นท่ีโครงการ 

โครงการออกแบบบา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ ไดท้  าการวิเคราะห์พื้นท่ีจากความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้น สภาพภูมิอากาศ อาณาเขตติดต่อทั้งดา้นในโครงการและดา้นนอกโครงการ 

3.4.1  Zone A บริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศตะวนัตกจะมีทางสัญจรหลกัเขา้ออกระหว่างบา้น
กบัถนนของหมู่บา้นดงันั้นบริเวณน้ีมีการใชง้านมากกว่าบริเวณอ่ืน จึงวิเคราะห์ไดว้่าควรจดัเป็น
ส่วนโชวห์รือส่วนตอ้นรับ  

3.4.2  Zone B จดัเป็นส่วนทิศตะวนัใตข้องบา้นเป็นบริเวณท่ีมีพื้นท่ีพอสมควร เน่ืองจาก
เป็นมุมท่ีผูท่ี้เขา้บริการใช้ในพื้นท่ีอาจเป็นผูอ้าศยัภายในบา้น เพื่อตอ้งการเขา้มาใช้พกัผ่อนท า
กิจกรรมต่างๆทางดา้นส่วนน้ีเป็นบริเวณส่วนตวัซ่ึงเจา้ของบา้นจะเขา้ใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยเนน้
ความเป็นส่วนตวัเป็นหลกั 

3.4.3  Zone C เป็นส่วนบริเวณทางดา้นทิศเหนือของบา้นซ่ึงเป็นบริเวณขา้งบา้นมีพื้นท่ี
พอสมควรและเช่ือมต่อลานซกัลา้งหลงับา้น หอ้งครัว แสดงตารางท่ี 3.4 
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ตารางที่ 3.4  Zone ต่างๆในพื้นท่ีโครงการ 
 

โซน ลกัษณะพื้นท่ี แกไ้ข 

 
พื้นท่ี Zone A  
 

 
 
 
 
พื้นท่ี Zone B  

 
 
 
 
 

 
 
ทางดา้นทิศตะวนัเป็นพื้นท่ีอยู่
บริเวณด้านหน้าโครงการจึง
เหมาะแก่การจัดเป็นส่วนโชว์
พื้นท่ีทางดา้นทิศตะวนัตกของ
ตั ว บ้ า น ตั้ ง อ ยู่ ติ ด กั บ ถ นน
สาธารณะ มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
264 ตารางเมตร 
 
 
 
 
ทางดา้นทิศใตเ้ป็นพื้นท่ีบริเวณ
ด้านขา้งโครงการจึงเหมาะแก่
การจดัเป็นพื้นท่ีส่วนตวัมีเน้ือท่ี
ทั้งหมด  799 ตารางเมตร 

 
 
ในตอนกลางวนัพื้นท่ีบริเวณน้ี
จะได้รับแสงแดดจดัเน่ืองจาก
เป็นพื้นท่ีโล่งท าให้แสงแดด
ส่องเขา้ถึงพื้นท่ีทั้งวนั 
 
ปลูกไมย้ืนตน้เพื่อให้ร่มเงาจดั
แก่พื้นท่ีและตวับา้นจดัภูมิทศัน์
ใหส้วยงาม 
 
 
 
พื้นท่ีบริเวณโครงการจะไดรั้บ
แสงแดดตลอดทั้งวนัเพราะเป็น
พื้ น ท่ี โ ล่ ง  อ าจจะ มีแดดจัด
ในช่วงตอนบ่ายบงัแดดในพื้นท่ี 
 
เ ลื อ ก ใ ช้ พ ร ร ณ ไ ม้ ท่ี เ ป็ น
ธรรมชาติใหร่้มเงาศาลาส าหรับ
พักผ่อนท า กิจกรรมภายใน
ครอบครัว 
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ตารางที่ 3.4  Zone ต่างๆในพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
 

โซน ลกัษณะพื้นท่ี แกไ้ข 
 
พื้นท่ี  Zone C 

 
 

 
 
เ ป็ น พื้ น ท่ี ด้ า น ท า ง ทิ ศ
ตะวนัออกและทิศเหนือของ
บา้นอยูบ่ริเวณขา้บา้นเป็นลาน
ซักล้างมี เ น้ือท่ีทั้ งหมด 129 
ตารางเมตร 
 

 
 
พื้นท่ีบริเวณน้ีมีแทง้น ้ าตั้ งอยู่
เป็นพื้ ท่ีเปิดโล่ง จะได้รับ
แสงแดดจดั ในช่วงบ่าย 
 
เน่ืองจากเป็นบริเวณซกัลา้งจึง
ควรจดัพรรณไมท่ี้บดบงั สกีน
ในพื้นท่ี และดูเป็นธรรมชาติ  

 
          จากการศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการและการพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีใน
โครงการ โดยสรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนออกมาเป็นภาพ Bubble Diagram , Site Relation แสดง
ความสัมพนัธ์การเช่ือมของพื้นท่ีในแต่ส่วน ซ่ึงมีดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 3.4.1  ส่วนโชว ์จะประกอบดว้ยพื้นท่ีในการจดัสวนและสนามหญา้ช่วยสร้างความ 
ร่มเยน็รมร่ืนแก่ผูเ้ขา้มาเยี่ยมเยือน ซ่ึงพื้นท่ีส่วนโชวน้ี์จะติดกบัพื้นท่ีจอดรถ และยงัติดกบัในส่วน
ครอบครัว จากขา้งบา้นมาหนา้บา้นโดยทั้งสองส่วนน้ีสามารถเช่ือมเขา้ถึงกนัได ้ 
 3.4.2  ส่วนครอบครัว จะประกอบพื้นท่ีในการจดัสวนใหมี้ความร่มเงาส าหรับการ
พกัผอ่น และตอนรับผูม้าเยอืน ในพื้นท่ีจะมี ศาลา สวนแบบธรรมชาติเป็นไมใ้หญ่กบัไมพุ้่ม เพื่อให้
ร่มเงา 
 3.4.3  ส่วนบริการ เป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อมาจากส่วนของครอบครัวจนไปถึงส่วนโชว์
หน้าบา้น ซ่ึงในส่วนน้ีจะประกอบดว้ย จดัสวนครัว เนอสร่ี ลานซักลา้งโดยมีการเช่ือมพื้นท่ีทาง
สัญจรทางเดินคอนกรีตจากห้องครัวจนถึงจุดเช่ือมไปพื้นท่ีแคบสวนแนวตั้ง และในพื้นท่ีมีแทง้น ้ า 
จึงใชไ้มพุ้ม่ประมาณ 1 เมตรเพื่อสกีน 
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v 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
ภาพ  Bubble Diarram 
สัญลกัษณ์  
 
                  Zone A พื้นท่ีสวนโชว ์      
                  Zone B พื้นท่ีสวนครอบครัว 
                  Zone C พื้นท่ีบริการ 
                            เส้นทางสญัจร 
                            ไมส้กีน 
     

               NON SCALE 
 

                       N 

ภาพที ่3.17  Bubble Diarram  
 
 
 
 

ห้องโถง 
ครัว 

นอน 

นอน 

ห้องน า้ โรงจอดรถ 
ไม้
ให้
ร่ม
เงา

 

จดัสวน 

จดั
สว
น 

แท้งน า้ 
เนอสร่ี 

ศาล 

ศาลา 

ท่ีนัง่ 
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ภาพ  Site Relation 
 
     

               NON SCALE 
 

                        

N 
ภาพที ่3.18  Site Relation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
โครงการออกแบบบา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 18/1 หมู่ 3 ต าบลลาดสวาย 

อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการ 
รวมไปถึงความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ ซ่ึงสามารถน ามาแบ่งพื้นท่ีจดัสวนและก าหนดกิจกรรม
ต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมสวยงามและสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ โดยไดมี้แนวความคิดดา้น
ต่างๆ น ามาใชใ้นการออกแบบ เช่น แนวความคิดทางดา้นมุมมอง แนวความคิดทางดา้นการใชส้อย 
พื้นท่ีโครงการให้เกิดประโยชน์ แนวความคิดทางด้านการออกแบบจัดสวนและแนวความคิด
ทางดา้นระบบสาธารณูปโภค  

 

4.1  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 
 แนวความคิดหลกัในการออกแบบคือ สวนธรรมชาติ ซ่ึงได้แนวความคิดมาจากความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ โดยตอ้งการบรรยากาศของสวนธรรมชาติทรอปิคอล น ามาใช้ในการจดัสวน 
ออกแบบใหมี้ความร่มร่ืน สดช่ืนดว้ยพรรณไมท่ี้ใหร่้มเงา พรรณไมท่ี้มีกล่ินหอม ใหมี้กล่ินอายของ
ความเป็นธรรมชาติ รวมถึงการใช้วสัดุตกแต่ง เพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับสวน มีการจดัวางก าแพง
ประดบั ประติมากรรม เพื่อดึงดูดความสนใจและมีการจดัวางพรรณไมใ้ห้มีความเรียบง่าย สมดุล    
ดูสบายตาและมีมุมใช้สอย เช่น มุมครอบครัว มุมอ่านหนังสือ มุมท่ีสามารถท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกนัได ้อีกทั้งสวนตอ้งมีความสะอาดและดูแลรักษาง่าย จึงสรุปออกมาเป็นสวนสบายๆสไตล์
ธรรมชาติ  

 

ภาพที ่4.1  สวนธรรมชาติ 
 ที่มา : https://www.suansua.com 

https://www.suansua.com/
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ตารางที ่4.1  ขอ้จ ำกดัดำ้นพื้นท่ีในกำรออกแบบ  

บริเวณ 
(Zone) 

ลกัษณะของพื้นท่ี
โครงกำร  

(Site Characteristic) 

ประเดน็ใน     
กำรศึกษำ 

ขอ้จ ำกดั/ปัญหำในกำร
ออกแบบ 

Zone A เ ป็ นพื้ น ท่ี เ ช่ื อ ม กับ
ถนนทำงเขำ้โครงกำร 
อยู่ ด้ำนหน้ำของตัว
บ้ ำ น ท ำ ง ด้ ำ น ทิ ศ
ตะวันตกติดกับถนน
สั ญ จ ร ส ำ ธ ำ ร ณ ะ  
สภำพโดยทั่วไปเป็น
พื้นท่ี ท่ียงัไม่มีกำรจดั
สวน ให้เป็นระเบียบ
และสวยงำมพื้นท่ีน้ีจะ
ไดแ้สงแดดส่องมำจำก
ทำงทิศตะวนัตกมำถึง
บริเวณโซนน้ีท ำให้ได้
แสงแดดตลอดเวลำทั้ง
วนัตั้งแต่ช่วงเชำ้จนถึง
ช่วงบ่ำย 

พื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

กำรระบำยน ้ำ 

 

 

มลภำวะส่ิงแวดลอ้ม 

พื้นท่ีน้ีเป็นบริเวณหนำ้
บ้ำนทำงทิศตะวันตก
ได้รับแสงแดดตลอด
ทั้ งวนั กับมีลมพดัเขำ้
ในช่วงฤดูหนำว พืช
พรรณท่ีปลูกในพื้นท่ี
ควรเป็นพืชพรรณท่ีมี
ควำมทนทำนต่อสภำพ
อำกำศ 
 
กำ ร ระบ ำ ยน ้ ำ ไ ม่ มี
ปั ญ ห ำ  เ น่ื อ ง จ ำ ก
บริเวณพื้นท่ีน้ี  มีกำร
ฝังท่อระบำยน ้ำ 
 
ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ      
ฝุ่ นละอองจำกถนน
สัญจรสำธำรณะเขำ้มำ
ใ น พื้ น ท่ี โ ค ร ง ก ำ ร 
เ น่ืองจำก เ ป็นพื้ น ท่ี
เปิดโล่ง ยงัไม่มีกำรจดั
สวน 
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ตารางที่ 4.1  ขอ้จ ำกดัดำ้นพื้นท่ีในกำรออกแบบ (ต่อ) 

บริเวณ 
(Zone) 

ลกัษณะของพื้นท่ี
โครงกำร        

(Site Characteristic) 

ประเดน็ใน     
กำรศึกษำ 

ขอ้จ ำกดั/ปัญหำในกำร
ออกแบบ 

Zone B เ ป็นพื้ น ท่ีบ ริ เวณอยู่
ขำ้งบำ้นฝ่ังซำ้ยของตวั
บำ้น ทำงทิศตะวนัตก 
พื้นท่ีโซน B ติดกบั 
ส่วนโชว์โดยทั่วไปมี
พื้นท่ีโล่งว่ำงเปล่ำ ยงั
ไม่มีกำรจดัภูมิทศัน์ มี
ทำงเดินท่อน ้ ำก๊อกน ้ ำ
ส ำหรับใช้ประโยชน์ 
ซ่ึ ง พื้ น ท่ี น้ี จ ะ ไ ด้
แสงแดดส่องมำจำก
ทำงทิศตะวนัตกมำถึง
บริเวณโซนน้ีท ำให้ได้
แสงแดดตลอดเวลำทั้ง
วนัตั้งแต่ช่วงเชำ้จนถึง
ช่วงบ่ำย เพรำะพื้นท่ี
ด้ำนหน้ำ ทิศใต้ เ ป็น
พื้นท่ีโล่ง ไม่มีกำรจัด
พรรณไมเ้ลย 

พื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

กำรระบำยน ้ำ 

 

 

มลภำวะส่ิงแวดลอ้ม 

มีปัญหำในเร่ืองของ
แสงแดด เน่ืองจำกเป็น
พื้นท่ีโล่ง แสงแดดจดั
ในช่วงบ่ำยจะท ำให้
พื้ น ท่ี น้ี รับแสงแดด
ตลอดทั้งวนั ส่งผลให้
ทำงด้ำนข้ำงของตัว
บ้ำนรับแสงแดดจัด
ตลอดช่วงบ่ำย-เยน็ 
 

กำ ร ระบ ำ ยน ้ ำ ไ ม่ มี
ปัญหำ เน่ืองจำกมีกำร
ฝังท่อระบำยน ้ำ 

 

เน่ืองจำกพื้นท่ีน้ีติดกบั
บริเวณเพื่อนบำ้น เร่ือง
กำรมองเ ห็นอำจไม่
เป็นส่วนตวั 
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ตารางที ่4.1  ขอ้จ ำกดัดำ้นพื้นท่ีในกำรออกแบบ (ต่อ) 

บริเวณ 
(Zone) 

ลกัษณะของพื้นท่ี
โครงกำร        

(Site Characteristic ) 

ประเดน็ใน     
กำรศึกษำ 

ขอ้จ ำกดั/ปัญหำในกำร
ออกแบบ 

Zone C เ ป็ น พื้ น ท่ี ข้ ำ ง บ้ ำ น 
เช่ือมกบัโซน B ทำง
ทิศเหนือสภำพพื้นท่ียงั
ไม่มีกำรจดัภูมิทศัน์ให้
เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
สวยงำม 

พื้นท่ี 

 

 

กำรระบำยน ้ำ 

 

มลภำวะส่ิงแวดลอ้ม 

พื้นท่ี รับแสงแดดใน
ปริมำณท่ีมำกตั้ งแ ต่
ช่วงบ่ำยถึงเยน็ บริเวณ
พื่ท่ีมีก ำแพงทึบ 

กำ ร ระบ ำ ยน ้ ำ ไ ม่ มี
ปัญหำ มีกำรวำงท่อ
ระบำยน ้ำเดิมอยูแ่ลว้ 

พื้ น ท่ี ติ ด กั บ ทุ่ ง น ำ 
บำงคร้ังอำจไดก้ล่ินยำ
ท่ีฉีดในนำ 
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ตารางที่ 4.2  แนวควำมคิดในกำรออกแบบ 

ล ำดบัท่ี สรุปกิจกรรม องคป์ระกอบ บรรยำกำศ 

Zone A ส่วนโชว ์ จดับรรยำกำศ ให้ดูร่ม
ล่ืน โดยกำรใส่พรรณ
ไม้ให้ร่มเงำกับพื้นท่ี
หน้ำบ้ำน  ส่วนหน้ำ
บ้ำน มี ท่ีนั่ ง ศ ำลำไว้
ส ำหรับรับแขก  

 
  บริเวณพื้นท่ีน้ี จดัท ำท่ี

จ อ ด ร ถ ย น ต์  ข อ ง
สมำ ชิกภำยในบ้ำน 
บริเวณขำ้งร้ัวบำ้น เพื่อ
เช่ือมโยงทำงเดินเข้ำ
ตวับำ้นไดง่้ำย 

 
 

Zone B ส่วนครอบครัว โชวบ์รรยำกำศกำรจดั
สวนท่ีร่มร่ืนส ำหรับ
พั ก ผ่ อ น ภ ำ ย ใ น
ค ร อ บ ค รั ว ภ ำ ย ใ น
บริ เวณพื้ น ท่ี น้ี มีกำร
จั ด ท ำ มุ ม พั ก ผ่ อ น
ส ำ ห รั บ ค น ใ น
ค ร อ บ ค รั ว  แ ล ะ
ประติมำกรรมและเป็น
จุ ดน ำ ส ำ ยต ำ ไปยัง
พื้นท่ีหลงับำ้น 
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ตารางที่ 4.2  แนวควำมคิดในกำรออกแบบ (ต่อ) 

ล ำดบัท่ี สรุปกิจกรรม องคป์ระกอบ บรรยำกำศ 

Zone C ส่วนบริกำร บ ริ เ ว ณ พื้ น ท่ี น้ี 
เจำ้ของบำ้นตอ้งกำร
แปรงปลูกผักสวน
ครัวรวมถึงเนสเซอร่ี 
เ พื่ อ เ ป็ นพื้ น ท่ี ใ ช้
สอยภำยในบำ้นและ
สร้ำงบรรยำกำศให้
ร่มร่ืน 

 

 

4.2  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกจิกรรมในโครงการ  

กำรออกแบบส่ิงท่ีควรค ำนึงถึงเป็นอนัดบัแรกคือนึกถึงประโยชน์กำรใชส้อย และกิจกรรม
ในพื้นท่ีโครงกำร รูปแบบของกิจกรรมจะตอ้งมีควำมสอดคลอ้งและสำมำรถรับรองพื้นท่ีในกำรใช้
สอยไดเ้ป็นอยำ่งดี จำกกำรศึกษำลกัษณะของรูปแบบพื้นท่ีโครงกำร สำมำรถก ำหนดควำมสัมพนัธ์ 
ของกิจกรรมแต่ละโซนได ้ดงัน้ี  

4.2.1  Zone A  เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศตะวนัตก อยูบ่ริเวณดำ้นหนำ้ของตวับำ้น ติดกบัถนน
สำธำรณะประโยชน์ มีส่วนเช่ือมต่อกบั Zone B และ Zone C ซ่ึงมีกำรก ำหนด Zone A เป็นส่วนโชว ์
เน่ืองจำกมีพื้นท่ีอยูบ่ริเวณหนำ้บำ้น จึงเป็น Zone ท่ีใชส้ ำหรับโชวแ์ละตอ้นรับรับแขก 

4.2.2  Zone B  เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศใต ้อยูบ่ริเวณดำ้นขำ้งของตวับำ้นและหลงับำ้น ติดกบัพื้นท่ี 

เพื่อนบำ้น มีส่วนเช่ือมต่อกบั Zone A และ Zone c ซ่ึงมีกำรก ำหนด Zone B เป็นส่วนครอบครัว 

เน่ืองจำกมีพื้นท่ีอยูใ่กลก้บับริเวณขำ้งบำ้นและมีท่ีพกัผอ่น ส ำหรับครอบครัว 

4.2.3  Zone C  เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศเหนือ อยูบ่ริเวณดำ้นขำ้งของตวับำ้น ติดกบัพื้นท่ีวำ่งเปล่ำ มี 

ส่วนเช่ือมต่อกบั Zone A และ Zone B ซ่ึงมีกำรก ำหนด Zone C เป็นส่วนบริกำร เน่ืองจำกมีพื้นท่ีอยู่

บริเวณขำ้งบำ้น สำมำรถเดินไปยงับริเวณหนำ้บำ้นและบริเวณหลงับำ้นได ้จึงเป็น Zone ท่ีใชส้ ำหรับ

บริกำร 
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4.3  การก าหนดแนวความคดิในด้านการสัญจร 

โครงกำรออกแบบภูมิทศัน์บำ้นคุณเชษฐำ เลก็ประเสริฐ ซ่ึงเหมำะแก่กำรพกัผอ่นและท ำ
กิจกรรมกับครอบครัวในบรรยำกำศธรรมชำติท่ีร่มร่ืนในกรุงเทพมหำนคร สำมำรถจ ำแนก
รำยละเอียดแนวควำมคิดต่ำงๆไดด้งัน้ี 

4.3.1  แนวควำมคิดในกำรวำงรูปแบบทำงสญัจร 
           แนวควำมคิดในกำรใชเ้สน้ทำงสญัจรสำมำรถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภทตำมกำร 

ใชง้ำนดงัน้ี 
4.3.1.1  เส้นทำงสญัจรหลกั คือ เส้นทำงเขำ้ออกบำ้นพกัอำศยัโดยใชแ้นวควำมคิด 

ให้มีลกัษณะทนทำนแขง็แรง มีควำมกวำ้งท่ีสำมำรถเขำ้ออกไดอ้ย่ำงสะดวกและเขำ้ถึงพื้นท่ีในแต่
ละส่วนไดง่้ำยและยงัสำมำรถประยกุตพ์ื้นท่ีในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆในบำ้น เช่น ออกก ำลงักำย และ 
ลำนท ำกิจกรรมกบัสุนขั 

ภาพที ่4.2  เส้นทำงสญัจรหลกั  
  4.3.1.2  เสน้ทำงสญัจรรอง คือ เสน้ทำงท่ีใชเ้ช่ือมกำรสญัจรภำยในบำ้นของแต่ละ

ส่วนของบำ้น และ สำมำรถเขำ้ถึงพื้นท่ีในทุกๆส่วนไดอ้ยำ่งสะดวกและง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ และ 

ท ำควำมสะอำด อีกทั้งเพื่อเดินชมสวน และพรรณไมต่้ำงๆในพื้นท่ีนั้น 

 

ภาพที ่4.3  เส้นทำงสญัจรรอง 
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4.4  แนวความคดิด้านวสัดุดาดแขง็  ( Hard Scape Concept ) 

แนวควำมคิดดำ้นวสัดุดำดแขง็ เป็นวสัดุท่ีเป็นงำนก่อสร้ำงน ำมำประยกุตใ์ชป้ระดบัภำยใน
สวนท ำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรใชง้ำน เช่น โรงรถ ศำลำ ก ำแพงประดบั ตอ้งมีควำมทนต่อสภำพ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งฝนตกและแดด ในกำรเลือกใชว้สัดุดำดแขง็ ซ่ึงตอ้งมีรำยละเอียดตำรำงดงัน้ี 

ตารางที่ 4.3  แนวควำมคิดดำ้นวสัดุดำดแขง็สุนทรียภำพ (Hard Scape Concept)  

 

 

 

 

 

 

 

วสัดุดำดแขง็ ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภำพประกอบ 

โรงจอดรถ 

 

 

 

ศำลำ 

ลกัษณะสำมำรถจอดรถยนตไ์ด ้3 
คนั โรงจอดรถมีขนำด 5x9 m 
วสัดุท่ีน ำมำใชเ้ป็นคอนกรีตเสริม 
มีรูปแบบเป็นสถำปัตยกรรมร่วม
สมยัเขำ้กบัตวับำ้น 

ลักษณะเป็นศำลำท่ีเ ปิดโล่ง มี
ขนำด 4X4เมตร นัง่ได ้4 ถึง 5 คน 
มีมุมมองท่ีกวำ้ง สำมำรถเป็นจุด
พกัผ่อนของคนภำยในบ้ำนและ
เป็นจุดเด่นของบริเวณหนำ้บำ้น 
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ตารางที่ 4.3  แนวควำมคิดดำ้นวสัดุดำดแขง็สุนทรียภำพ (Hard Scape Concept) (ต่อ) 

วสัดุดำดแขง็ ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภำพประกอบ 

 
แผน่ทำงเทำ้ 
พิมพล์ำย 
 
 
 
 
 
 
 
พื้ นคอนกรีต เส ริม
เหลก็พิมพล์ำย 
 
 
 
 
ผนงัประดบั 
 

   
 แผ่นทำง เท้ำพิมลำย  ขนำด 
30x60 ซม. ใช้ส ำหรับปูพื้นบน
สนำมหญ้ำ เพื่อจ ำกัดทำงเดิน
เทำ้ของผูใ้ช้ในสวน และ ยงัท ำ
ให้สะดวกในกำรเข้ำถึงในจุด
ต่ำงๆและเยี่ยมชมพรรณไม ้อีก
ทั้งไม่ท ำให้สนำมหญำ้เสียหำย
จำกกำรสัญจรในสวน  
 
เพื่ อ ก ำหนด เส้นทำงสัญจร
ภำยในโครงกำรจำกทำงเขำ้ออก  
ทำงดินในสวน ไปยงัศำลำใน
สวน 
 
 
ผนงัประดบั เพื่อเพิ่มควำม
สวยงำม และช่วยเป็นจุดหยดุ
ควำมรู้สึก 
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ตารางที่ 4.3  แนวควำมคิดดำ้นวสัดุดำดแขง็สุนทรียภำพ (Hard Scape Concept) (ต่อ) 

วสัดุดำดแขง็ ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภำพประกอบ 

 
หิน 

 
ใชจ้ดัตำมมุม ใหดู้กลมกลืนกบั
ธรรมชำติ 

  

 
 

กรวด กำรน ำกรวดมำใชง้ำน เพื่อควำม
สวยงำมและคลุมหน้ำดินใน
บริเวณท่ีไม่สำมำรถปลูกพืชได ้
เ ช่ น  แ ส ง แ ด ด ไ ม่ เ พี ย ง พ อ 
หรือไม่สำมำรถดูแลได้ทั่วถึง 
เช่นตำมซอกเหล่ียมมุม 

 

จำกตำรำงท่ี 4.1-4.3 แสดงให้เห็นว่ำ วสัดุดำดแขง็ในแต่ละดำ้น ท่ีจะน ำมำเป็นแนวทำงใน

กำรออกแบบภูมิทศัน์บำ้นพกัอำศยัก่อให้เกิดบรรยำกำศท่ีดีข้ึนและไดป้ระโยชน์ต่อผูใ้ชโ้ครงกำร 

ซ่ึงวสัดุดำดแขง็ท่ีน ำมำใชใ้นกำรออกแบบในพื้นท่ีโครงกำรตอ้งค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกบัพื้นท่ี

เป็นหลกัเช่น ท่ีจอดรถ ซ่ึงควรอยูใ่นส่วนบริกำร 
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4.5  แนวความคดิด้านวสัดุดาดอ่อน (Soft Scape  Concept) 

 กำรเลือกใช้พืชพรรณ จะตอ้งค ำนึงถึงสภำพภูมิประเทศ สภำพภูมิอำกำศ ลกัษณะดิน       
พืชพรรณท่ีมีอยู่ตำมท้องถ่ินเป็นหลัก โดยคัดเลือกกำยภำพ เช่น รูปทรง ขนำด ผิวสัมผสั สี              
มีกล่ินหอม และกำรเปล่ียนแปลงตำมฤดูกำลตลอดจนกำรดูและรักษำ เช่น กำรร่วงของใบ กำรให้
ร่มเงำ ดอก ผล ควำมหนำของใบ ระบบรำกไม่เป็นอนัตรำยต่อพื้นท่ีโครงกำร อตัรำกำรเจริญเติบโต 
ทนทำนต่อกำรท ำลำยของโรคและแมลง ตลอดจนค ำนึงถึงลกัษณะของกิจกรรมใชส้อยและควำม
ตอ้งกำรในเร่ืองของบรรยำกำศ นอกจำกน้ีแลว้ดำ้นแนวควำมคิดพืชพรรณในกำรออกแบบให้มี
ค  ำอธิบำยสั้นๆ ส ำหรับพืชพรรณต่ำงๆ เพื่อให้ควำมรู้แก่ผูเ้ขำ้ชม ดงันั้น จึงสำมำรถแบ่งพืชพรรณ
ตำมกำรประยกุต ์ใชว้สัดุพืชพรรณ ไดด้งัน้ี  

4.5.1  Zone A  เป็นพื้นท่ีและส่วนโชวอ์ยูใ่น พื้นพื้นท่ีส ำหรับตอ้นรับแขกได ้อยูบ่ริเวณ
ดำ้นหน้ำบำ้น ติดทิศตะวนัตก  ลกัษณะกำรใชพ้รรณไมมี้กำรปลูกไมย้ืนตน้เพื่อให้ร่มเงำกบัพื้นท่ี
ดำ้นหนำ้ ไมย้นืตน้ขนำดสูง 3-4 เมตร เช่น ตีนเป็ดน ้ำ หูกระจง เป็นตน้ บริเวณส่วนโชว ์ลกัษณะกำร
ใชพ้รรณไม ้ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ทนแดดและเขำ้กบัสวนท่ีเรำใช ้ไม่ว่ำจะเป็นไมพุ้่มขนำดกลำง  
ไมพุ้่มขนำดเล็ก ไมใ้ห้และไมค้ลุมดิน ควรเลือกพรรณไม ้ท่ีให้ดอกและทรงพุ่มท่ีสวยงำม เพื่อให้
บริเวณดำ้นหนำ้บำ้นเป็นส่วนตอ้นรับแขกได ้ 

4.5.2  Zone B  เป็นพื้นท่ีครอบครัว อยูบ่ริเวณดำ้นขำ้งบำ้น ติดทิศใตแ้ละพื้นท่ีเพื่อนบำ้น 
เพรำะบริเวณน้ี มีกำรวำงท่ีนั่งเล่นและเส้นทำงกำรสัญจรเขำ้บำ้นกบัพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆ กำรเลือกใช้
พรรณไม ้จะเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ไม่ก่อให้เกิดอนัตรำย ควรเลือกใชไ้มพุ้่มขนำดกลำง ปลูกตำมขอบ
ทำงดินใหดู้เป็นระเบียบเป็นรูปทรงสวยงำม 

4.5.3  Zone C  เป็นพื้นท่ีส่วนบริกำร อยูบ่ริเวณดำ้นขำ้งบำ้น ติดทิศเหนือและพื้นท่ีว่ำงเปล่ำ 
พื้นท่ีมีลกัษณะแคบและยำว มีกำรวำงแผ่นทำงเดินเพื่อเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆและบริเวณน้ียงั
ไดรั้บแสงแดดจดั ควรเลือกใชพุ้่มขนำดกลำงและไมค้ลุมดินชอบอยูใ่นท่ีร่ม ดูแลง่ำยสวนครัว กำร
ปลูกเป็นแนวยำว เพื่อใหเ้ป็นจุดน ำสำยตำและยงัท ำใหดู้เป็นระเบียบ 
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ตารางที่ 4.4  รำยละเอียดพืชพรรณใน Zone A  

รูปภำพ ช่ือภำษำไทย / ช่ือวิทยำศำสตร์ ขอ้จ ำกดั 

   

 
ลีลำวดี 

Plumeria spp. 

 
เป็นไมย้ืนตน้ มีขนำดจำกท่ีเป็น
พุ่ม เ ต้ียแคระสูงประมำณ 0.6 
เมตร จนถึงตน้ใหญ่มำกอำจท่ีสูง
ไดถึ้ง 12 เมตร ล ำตน้แผ่ก่ิง กำ้น
สำขำและพุ่มใบสวยงำม ชอบ
แดดจดัทนแลง้ไดดี้ 

            
ปีป 

Millingtonia hortensis Linn.f 
 

 
เ ป็นไม้ยืนต้นขนำดกลำงถึง
ขนำดใหญ่ สูง 25 เมตร ผลดัใบ 
เรือนยอดเป็นพุม่ทรงกระบอก 

 

ไทรเกำหลี 
Ficus annulata. 

เ ป็ น ไ ม้ ช้ื น ต้ น มี ค ว ำ ม สู ง
ประมำณ 2-2.5 เมตร มีใบตก
และขนำดเล็ก มีลกัษระเหมือน
พีระมิด คือเป็นรูปทรงปริซึม ใบ
มีสีเขียวเขม้ สวยงำม สำมำรถใช้
ท ำเป็นร้ัวเพ่ือบดบงัสำยตำ 

 

 

 

ตน้หูกระจง ตน้หูกระจง เป็นไมป้ระดบัชนิด
หน่ึง ท่ีมีกำรเจริญเติบโตเร็ว 
และมีอำยุยืน ทั้ งยงัเป็นไม้ท่ีมี
ทรงพุ่มสวยงำมแตกก่ิงเป็นชั้น 
ๆ โดยในแต่ละชั้ นจะห่ำงกัน
ประมำณ 50-100 เซนติเมตร 
และใบของตน้หูกระจงหนำมจะ
เป็นเงำ และแน่นกวำ่เหมำะท่ีจะ
ปลูกเป็นไมก้ระถำง นอกจำกน้ี 
แมต้น้หูกระจงเป็นไมผ้ลดั 
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ตารางที่ 4.4  รำยละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 

                    รูปภำพ  ช่ือภำษำไทย / ช่ือวิทยำศำสตร์ ขอ้จ ำกดั 

   

 
 ชำฮกเก้ียน  

Carmona retusa (Vahl) 
Masam. 

 
ไมพุ้่มขนำดเล็ก ล  ำตน้แตกก่ิงกำ้น
จ ำนวนมำกเป็นพุ่มแน่นทึบ ชอบ
แสงแดดทั้ งว ัน สำมำรถดัดเป็น
รูปทรงตำมท่ีตอ้งกำร 

 

 

 
ตน้ม่วงมงคล 

 
เป็นไมท่ี้มีพุม่ทรงงำม ใหด้อกใหญ่
สวย ดอกมีสีม่วงเขม้ และสีม่วงอม
ชมพ ูสำมำรถออกดอกไดต้ลอดทั้ง
ปี 

 

 

 
แคนำ 

 
ไมต้น้ขนำดเล็กถึงขนำดกลำง สูง
ไดถึ้ง 10-20 เมตร ผลดัใบ ล ำตน้
แตก ดอกรับประทำนได้  นิยม
ปลกูใหร่้มเงำ 

 

 
 

 
เตยด่ำง 

ช่ือวิทยำศำสตร์ : Pandanus 
sanderi  Innocent 

 
 
 

 
มีลกัษณะกำรเจริญเติบโตเป็นกอ 
ล ำตน้มีขอ้ถ่ีสูงรำว 2-3 ฟุต เป็นไม้
ประดบัท่ีปลูกไดท้ั้งกลำงแจง้และ
ในท่ีร่ม เพรำะใบท่ีสวยงำมมีเสน่ห์ 
และมีเอกลักษณ์โดดเด่น จึงมีผู ้
นิยมน ำมำปลูกในสวนหย่อมของ
บำ้นพกัอำศยั 
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ตารางที่ 4.4  รำยละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 

                    รูปภำพ  ช่ือภำษำไทย / ช่ือวิทยำศำสตร์ ขอ้จ ำกดั 
 

 

 
 

หนวดปลำหมึกด่ำง 

หนวดปลำหมึกด่ำงไมพุ้่มประดบั
ท่ีสูงเตม็ท่ีไม่เกิน 1-2 เมตร นิยมใช้
ปลูกเป็นแนวสวนของบำ้น เพรำะ
ฟอร์มใบเป็นแฉกสวยงำม 
เล้ียงดูง่ำย ชอบแดดก่ึงร่ม ชอบน ้ ำ
และควำมช้ืน 

 

 
 

 

 
 

ล้ินกระบือ 

 
รูปลักษณะ : ล้ินกระบือ เป็นไม้
พุ่ม สูง 0.5-1.5 เมตร ใบเด่ียว เรียง
สลบัเวียนรอบก่ิง รูปใบหอก หรือ
รูปใบหอกแกมรูปไข่ กวำ้ง 2-4.5 
ซม. ยำว 4-13 ซม. หลงัใบสีเขียว 
ทอ้งใบสีแดง 

 

 

 
 

ชบำด่ำง 

 
ตน้ พุม่แน่น แตกก่ิงโดยรอบ  
ใบ ด่ำงมีสีขำวประปรำยขอบใบ
หยกัเป็นฟันเล่ือย  ดอกเด่ียว สีแดง
สด อำจมีร้ิวสีชมพ ู
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ตารางที่ 4.4  รำยละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 

                    รูปภำพ  ช่ือภำษำไทย / ช่ือวิทยำศำสตร์ ขอ้จ ำกดั 

 

 
โมกพวง  

Wrightia religiosa Benth 

 
เ ป็นพรรณไม้กลำงแจ้ง  ทนต่อ
ควำมร้อนและแสงแดดไดดี้ นิยม
น ำมำใช้ท ำร้ัว ปลูกในท่ีร่มร ำไร 
ใบจะใหญ่ และท ำให้พุ่มแน่นไม่
สม ่ำเสมอ 

           

 
 

 
หลิวไตห้วนั 

ช่ือวิทยำศำสตร์: Cuphea 
hyssopifolia Humb., Bonpl. & 

Kunth 

ไมพุ้่ม ขนำดเลก็ สูง 30-50 ซม. ล  ำ
ต้นสีน ้ ำตำล รูปทรงแผ่เต้ีย มีขน
ตำมก่ิงปลำยใบแหลม โคนใบมน 
ขอบใบเรียบ ใบสีเขียวเขม้เป็นมนั 
ดอก ดอกเด่ียวออกท่ีปลำยก่ิง กลีบ
เล้ียงสีเขียวเช่ือมติดกนั กลีบดอก
เป็นหลอด กลีบดอกมีจ ำนวน 5 
กลีบ มีสีม่วงสดหรือขำว 
 

 

 

 
กนกลำยไทย 
ช่ือวิทยำศำสตร์ 

Sanchezia speciosa Leonard 

รูปร่ำงลกัษณะทัว่ไปของตน้ไมท่ี้
มองเห็น เป็นรูปทรงกลม เม่ือโต
เต็มท่ีมีควำมสูง 1-2 ม. ขนำดทรง
พุ่ม 0.3-0.5 ม. ผิวสัมผสัหยำบ ล ำ
ตน้มีก่ิงหน้ำตดัเป็นส่ีเหล่ียม ใบมี
พ้ืนสีเขียว เส้นขอบใบและลำย
กลำงใบเป็นสีเหลือง ดอกมีสีส้ม
เ ห ลื อ ง  อ อกปล ำ ย ก่ิ ง  มี ด อ ก
หมุนเวยีนตลอดปี 

 

 

 
ช่ือวิทยำศำสตร์:  
Heliconia spp. 

ช่ือวงศ:์  Heliconiaceae 

 
ลักษณะทั่วไป:ล ำต้นมีควำมสูง
ประมำณ 1 - 2 เมตร                  
ดอกเฮลิโคเนียจะออกเป็นช่อ 
สะดุดตำ และมีสีสันสวยงำม 
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ตารางที่ 4.4  รำยละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 

                    รูปภำพ  ช่ือภำษำไทย / ช่ือ
วิทยำศำสตร์ 

ขอ้จ ำกดั 

 
 

 

 
ช่ือวิทยำศำสตร์ Gardenia 

jasminoides. 
ช่ือวงศ ์ RUBIACEAE 

 
ตน้ : ล ำตน้สูง 1-3 ม. ผวิล  ำตน้มี
สีขำวเทำ แตกก่ิงกำ้นออกใบ
รอบตน้ 
ใบ : ใบเด่ียว แตกเป็นคู่ตรงกนั
ขำ้ม ตำมขอ้ของก่ิง ลกัษณะของ
ใบเป็นรูปมนรี ปลำยใบแหลม 
ผวิใบเรียบสีเขียว  
ดอก : กล่ินหอมสีขำว กลีบดอก
ซอ้นเป็นชั้น ๆ หรือเรียงเป็นชั้น
เดียวแลว้แต่ชนิดพนัธ์ุ ดอกบำน
มีควำมโต 2-5 ซม. 
 

 
 
 

จ ำปี 
 
 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ ทั้ง
จ ำปี-จ ำปำ เป็นไมย้นืตน้มี
ลกัษณะเป็นพุม่ใหญ่ ใบเป็นใบ
เด่ียว กวำ้ง ปลำยใบแหลม กำร
ออกดอกจะออกท่ีบริเวณส่วน
ยอดของก่ิงและตำมซอกใบ ดอก
มีกล่ินหอมแต่กล่ินจะแตกต่ำง
กนั 

 

 

 
หนวดปลำดุก 

 
เป็นไมค้ลุมดินขนำดเลก็ สูง
ประมำณ 3-5 ซม.  ล ำตน้สั้น 
แตกใบข้ึนเป็นกอ ทรงพุม่กลม 
โตเตม็ท่ีกอจะฟเูป็นกอ้นกลมๆ 
ดูน่ำรัก น่ำเอน็ดู เป็นไมค้ลุมดิน
ท่ีโตชำ้ โตเตม็ท่ี ทรงพุม่จะดู
เป็นกอ้นกลม เป็นตน้ไมห้นำ้ตำ
น่ำรัก 

 



   
 

67 
 

ตารางที่ 4.5  รำยละเอียดพืชพรรณใน Zone B  

รูปภำพ ช่ือภำษำไทย / ช่ือ
วิทยำศำสตร์ 

ขอ้จ ำกดั 

 

 

หมำกผูห้มำกเมีย 
ช่ือวทิยำศำสตร์ : Cordyline 

fruticosa (L.) Goeppert 

  
ไมพุ้่มขนำดเล็กถึงขนำดกลำง ล ำ
ตน้ตั้งตรงมีขนำดเล็กกลม มีขอ้ถ่ี 
ล  ำตน้มีสีน ้ ำตำลอ่อนปลูกในสวน
ท่ีมีแสงปำนกลำงถึงร ำไรเพื่อเป็น
จุดเด่นสวนหยอ่ม 
 

 

 

 

 

กระโดน 
ช่ือวทิยำศำสตร์ Careya arborea 

Roxb 
 

 

ตน้กระโดน จดัเป็นไมย้ืนตน้ผลดั
ใบขนำดกลำง มีลกัษณะของเรือด
ยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ มีควำม
สูงของตน้ประมำณ 10-20 เมตร 
เปลือกต้นหนำเป็นสีด ำหรือสี
น ้ำตำลด ำ แตกล่อนเป็นแผน่ ตน้มี
ก่ิงกำ้นสำขำมำก 

 

 

 
ยีโ่ถ  

ช่ือวทิยำศำสตร์ 
: Nerium oleander L.) 

 

 

 

ยี่โถ เป็นไม้พุ่มสูงประมำณ 20 
ฟุต เปลือกของล ำตน้มีสีเทำเรียบ 
เม่ือตัดหรือเด็ดจะมีน ้ ำยำงไหล
ออกมำ ใบ เป็นใบเด่ียวรูปร่ำงรี 
ปลำยและโคนใบแหลม ยำว 15-
17 cm. กวำ้ง 1.7-2.0 cm. ขอบใบ
เรียบไม่มีจัก หนำแข็ง มีสีเขียว
เขม้ ก้ำนใบสั้ น ออกตำมขอ้ของ
ล ำตน้ ดอกมีสีชมพ ูขำว ออกตำม 
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ตารางที่ 4.6  รำยละเอียดพืชพรรณใน Zone C 

                    รูปภำพ ช่ือภำษำไทย / ช่ือวิทยำศำสตร์ ขอ้จ ำกดั 

   

 
ตะไคร้ 

Cymbopogon citratus Stapf. 

 
เป็นพรรณไมล้ม้ลุก จะข้ึนเป็นกอ
ใ ห ญ่  สู ง ป ร ะ ม ำณ  1  เ ม ต ร 
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ล ำ ต้ น เ ป็ น รู ป 
ทรงกระบอก แข็ง เกล้ียง และ
ตำมปลอ้งมกัมีไขปกคลุมอยู ่เป็น
พรรณไม้ท่ีมีอำยุหลำยปี ทนต่อ
แดดและควำมแห่งแลง้  

        

 
กลว้ย 

Musa sapientum Linn., 
paradisaca Linn. 

 
เป็นไมล้ม้ลุก ใบเป็นแผน่ยำวเส้น
ใบขนำนกัน ดอกเป็นช่อดเรียก
หัวปลี ผลเป็นหวีติดตอกันเป็น
เครือ ต้นหน่ึงๆจะออกผลคร้ัง
เดียวแลว้ตำยไป ปลูกไดท้ัว่ไปใน
ประเทศเขตร้อน ขยำยพนัธ์ุโดย
แยกหน่อ  

 

 
พริกข้ีหนู 

Capsicum frutescens Linn. 

 
ไม้ล้มลุกอำยุหลำยปี โคนต้นมี
เน้ือไม้ สูงได้ถึง 1.5 ม. ใบเด่ียว 
เรียงสลับ รูปรี ปลำยใบแหลม 
ดอกเด่ียว หรือออกเป็นช่อๆละ 2-
3 ดอก ผลมีเน้ือหลำยเมลด็สีเขียว 
สุกเป็นสีส้มแดงหรือเหลือง มีรส
เผด็จดัเป็นพืชสวนครัว 

 

 
กระเพรำ 

Ocimum sanctum linn. 

 
เป็นไมล้ม้ลุก แตกก่ิงกำ้นสำขำ  
สู ง  3 0  - 6 0  ซม .  โคนล ำต้น
ค่อนข้ำงแข็ง ตำมล ำต้นมีขน มี
กล่ินหอม นิยมน ำมำปรุงอำหำร 
เป็นพืชสวนครัว 
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4.6  แนวความคดิทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

4.6.1  ระบบไฟฟ้ำ ควรจดัใหมี้แสงสวำ่งภำยในสวน เพือ่ใหเ้กิดควำมปลอดภยัของผูใ้ช้
โครงกำร ในกำรใชส้วนในเวลำกลำงคืนและยงัเป็นกำรเพิ่มระยะเวลำในกำรพกัผอ่นอีกดว้ย ระบบ
ไฟฟ้ำภำยในโครงกำร ควรใชก้ำรเดินสำยไฟฟ้ำแบบใตดิ้น ร้อยสำยไฟชนิดฝ่ังใตดิ้น ท่ีมีลกัษณะกนั
น ้ำและควรมีกำรระบุต ำแหน่งไวเ้พื่อตรวจสอบ ดูแลรักษำเป็นช่วงๆกำรวำงระบบไฟฟ้ำ ควรมีกำร
ติดตั้งดว้ยระบบอตัโนมติัเปิด-ปิดเพื่อควำมสะดวก 

4.6.2  ระบบน ้ ำ กำรติดตั้งและระบบระบำยน ้ ำ ไดมี้กำรติดตั้งไวก่้อนแลว้ สะดวกกบักำร    
รดน ้ ำพรรณไมแ้ละกำรใชส้อยส่วนระบำยน ้ ำ จะระบำยน ้ ำเสียออกสู่ท่อระบำยน ้ ำท่ีมีอยู่รอบพื้นท่ี
โครงกำร  
 4.6.3  แนวควำมคิดทำงดำ้นกำรดูแลรักษำ 
  กำรดูแลรักษำงำนภูมิทศันเ์ป็นงำนท่ีจะตอ้งปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใหส้ภำพ
สวนมีควำมคงทนสวยงำมและยดือำยกุำรใชง้ำนไดน้ำนข้ึน 
  กำรดูแลรักษำงำนภูมิทศัน์สำมำรถจ ำแนกออกได ้2 ประเภทคือ งำนดูแลภูมิทศัน์
ดำดอ่อน และงำนดูแลภูมิทศัน์ดำดแขง็ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
  4.6.3.1  งำนดูแลรักษำภูมิทศัน์ดำดอ่อน  

กำรใหน้ ้ ำ น ้ ำตอ้งเป็นน ้ำจืดท่ีสะอำด ปรำศจำกสำรละลำยและตะกอน
อ่ืนๆท่ีมีค่ำ pH 6.5-7.0 ในกำรรดน ้ำตน้ไมต้อ้งปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอทุกวนั ใหดิ้นช้ืนถึงกน้หลุม แต่
ไม่ถึงแฉะควรใหน้ ้ ำช่วงเวลำท่ีแดดไม่จดัทุกวนั 

 

                               
                                            

 ภาพที ่4.4  กำรรดน ้ำแบบต่ำงๆ 

ที่มา : http//www.faed.mju.ac.th 

กำรให้ปุ๋ย ให้ตำมแผนกำรดูแลรักษำ ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีตน้ไมต้อ้งกำร
ในปริมำณท่ีพอประมำณไม่ควรใส่มำกเกินไปเพรำะจะเป็นอนัตรำยกบัตน้ไมไ้ดก้ำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์
จะใส่ทุกๆ 3-6 เดือนคร้ังเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้ำงดิน 

http://http/%20:%20www.faed.mju.ac.th
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 กำรพรวนดินและกำรสับขอบ นอกจำกจะท ำให้เกิดควำมสวยงำมแลว้ 
กำรพรวนดินเป็นกำรแกไ้ขเร่ืองดินแน่นเกินไป และเป็นกำรคลุกเคลำ้เวลำใส่ปุ๋ยแก่ตน้ไมเ้พื่อท่ี
ตน้ไมจ้ะไดน้ ้ ำไดปุ๋้ยไปใชไ้ดเ้ร็วและทัว่ถึง เป็นกำรย่อยสลำยธำตุอำหำรในดิน ส่วนกำรสับขอบ
โคนตน้หรือรอบๆ แปลงปลูก มีรูปแบบ หลำยอยำ่ง เช่น กำรสบัขอบเป็นรูปวงกลมวงรี รูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัส ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ และรูปห้ำเหล่ียม ฯลฯ ข้ึนอยู่กับกำรออกแบบและควำมสะดวกในกำร         
สับขอบ กำรสับขอบนอกจำกจะท ำให้เกิดควำมสวยงำมแลว้ยงัเป็นกำรประหยดัและลดค่ำใชจ่้ำย 
โดยกำรรดน ้ำเป็นกำรสร้ำงขอบเขตพื้นท่ีในกำรรดน ้ำตน้ไมไ้ม่ใหน้ ้ ำไหลออกนอกบริเวณอ่ืน 

              

 
ภาพที ่4.5  กำรพรวนดินและอุปกรณ์ 
ที่มา : http//www.faed.mju.ac.th 

    กำรตดัแต่ง กำรตดัแต่งพืชพรรณมีวตัถุประสงคห์ลำยอยำ่งและมีรูปแบบ
แตกต่ำงกนัไป แลว้แต่วตัถุประสงคข์องกำรออกแบบสวนและกำรใชป้ระโยชน์ กำรตดัแต่งจะ ช่วย
ให้ตน้ไมมี้รูปร่ำง รูปทรงท่ีสวยงำม มีกำรเจริญเติบโตท่ีสม ่ำเสมอ สำมำรถตดัแต่งได้ตำมท่ีเรำ
ตอ้งกำรไมย้นืตน้และไมพุ้ม่ ท่ีน ำมำจดัสวนจะมีกำรเจริญเติบโต จนรูปทรงเปล่ียนแปลงไป กำรตดั
แต่งจะช่วยใหไ้มน้ั้นๆคงสภำพรูปทรงท่ีเรำตอ้งกำรไดก้ำรตดัแต่งท่ีถือปฏิบติัเร่ิมแรกจะเป็นกำรตดั
แต่ง 
    กำรตดัแต่งจะช่วยควบคุมกำรเจริญเติบโตช่วยเพิ่มผลผลิตส่วนไมพุ้่มจะ
ท ำให้รูปทรงของพุ่มตน้สมดุลกำรตดัแต่งไมพุ้่มจะเร่ิมตั้งแต่กำรเด็ดยอด (Pinching) เพื่อให้ไมพุ้่ม
แตกตำขำ้งท ำให้กำรเจริญเติบโตทำงดำ้นยอดลดลงหลงัจำกนั้นอำจจะมีกำรขลิบ (Trimming) แต่ง

http://http/%20:%20www.faed.mju.ac.th
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ลิดใบและยอดท่ีเจริญแทงออกมำจำกทรงพุ่มในกรณีท่ีทรงพุ่มแน่นเกินไปก็จะตดัแต่งก่ิงแก่ออก
บำ้งโดยตดัให้ชิดพื้นดินส่วนไมพุ้่มท่ีแทงหน่อออกมำจะตอ้งตดัออก โดยตดัให้ลึกลงไปใตร้ะดบั
ดิน ส่วนไมพุ้่มท่ีตอ้งกำรใหมี้กำรเจริญเติบโตใหม่ (Rejuvenate) เน่ืองจำกมีอำยมุำกแลว้ใหต้ดัส่วน
ของไมน้ั้น เหลือเพียงหน่ึงในสำมของควำมสูงเดิมดูแลรักษำให้เจริญเติบโตใหม่กำรตดัแต่งไมพุ้่ม
ใหเ้ลก็ลงจะช่วยใหมี้กำรแตกก่ิงยอดใหม่ ท ำใหไ้มพุ้่มนั้นมีดอกมำกข้ึน กำรตดัแต่งพรรณไมแ้ต่ละ
คร้ังเคร่ืองมือท่ีใชจ้ะตอ้งเหมำะสมกบังำนนั้นๆเคร่ืองมือจะตอ้งคมและใชใ้หถู้กตอ้งนอกจำกน้ีหำก
รอยแผลท่ีถูกตดัแต่งมีขนำดใหญ่จะตอ้งใชย้ำทำแผลเพื่อป้องกนักำรเขำ้ท ำลำยของเช้ือโรค 
 

                                      
          

 
 
 
 
ภาพที ่ 4.6  กำรตดัแต่ง 
ที่มา : http//www.faed.mju.ac.th 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 4.7  อุปกรณ์กำรตดัแต่ง 
ที่มา : http//www.faed.mju.ac.th 

http://www.faed.mju.ac.th/
http://www.faed.mju.ac.th/
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 4.7  แนวความคดิด้านการดูแลรักษา 
กำรดูแลรักษำภูมิทศัน์ คือ กำรบ ำรุงรักษำพืชพรรณ (Soft Scape) ใหเ้จริญเติบโตสมบูรณ์

และรวมถึงกำรดูแลรักษำงำนภูมิทศัน์ดำดแขง็ (Hard Scape) ใหมี้ควำมสวยงำมเหมำะสมต่อกำรใช้
งำนอยูเ่สมอ 

4.7.1  งำนดูแลรักษำพืชพรรณ (Soft Scape) เป็นงำนท่ีจะตอ้งท ำอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให ้    
พืชพรรณเจริญเติบโตสมบรูณ์ 

4.7.1.1  กำรใหน้ ้ ำแก่พืชพรรณและสนำมหญำ้ 
1)  กำรใหน้ ้ ำแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม (Sprinkler Irrigation) เป็นกำรใหน้ ้ ำ 

โดยน ้ ำจะถูกส่งจำกแหล่งน ้ ำผำ่นท่อไปยงัพื้นท่ีท่ีท ำกำรจดัภูมิทศัน์และให้น ้ ำเป็นฝอยละออง จำก
หวัฉีดซ่ึงกำรให้น ้ ำในวิธีน้ีเป็นกำรให้น ้ ำกบัพืชพรรณท่ีปลูกเป็นกลุ่มและไม่สูงมำกนกั โดยเฉพำะ
ในบริเวณพื้นหญำ้สนำมและไมพุ้่มเต้ีย โดยกำรให้น ้ ำแบบวิธีจะให้น ้ ำแบบวิธีจะให้คร้ังละ 3 คร้ัง 
ต่อสปัดำห์ โดยจะเร่ิมใหต้ั้งแต่เวลำ 06:00-06:15 น. 

2)  กำรใหน้ ้ ำดว้ยสำยยำง หรือฝักบวัรดน ้ำ กำรใหน้ ้ ำวิธีน้ีเป็นกำรใหน้ ้ ำท่ี 
เหมำะกบัพื้นท่ีท่ีเขำ้ล ำบำก 

4.7.1.2  กำรตดัแต่งพืชพรรณใหรู้ปทรงสวยงำม คือกำรควบคุมกำรเจริญเติบโต 
ปรับปรุงรูปทรงของพืช ใหส้วยงำมและป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช เพื่อใหเ้จริญเติบโตไดดี้ 
หลกักำรตดัแต่ง 

1)  ตดัแต่งพืชพรรณท่ีเป็นโรคและแมลงออกก่อน 
           2)  ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ใหถู้กตอ้งกบัลกัษณะงำน 
           3)  ตน้ไมข้นำดใหญ่ท่ีตอ้งใชค้นปีนข้ึนไปตดัแต่ง ควรตดัก่ิงดำ้นบนลงมำ 

ก่อน  
           4)  ก่ิงใหญ่ท่ีมีน ้ ำหนักมำก เม่ือตัดแล้วก่ิงอำจหักหล่นท ำให้เกิดควำม

เสียหำยได ้ดงันั้นในกำรตดัควรมีกำรผกูเชือก ณ จุดกลำงของศูนยถ่์วงจะช่วยลดอนัตรำยลงได ้
           5)  ไม่ควรก่ิงยอดของตน้ไมย้นืตน้ เพรำะจะท ำใหเ้สียรูปทรง 
             6)  แผลขนำดใหญ่ท่ีเกิดจำกกำรตดัแต่งควรป้องกันน ้ ำ และเช้ือโรคเขำ้

ท ำลำยโดยใชพ้วกสำรเคมีป้องกนัโรคและแมลงฉีดพน่หรือทำสี 
4.7.1.3  กำรป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช ศตัรูพืชท่ีท ำลำยพืชพรรณใหเ้กิดควำมเสียหำย  

ขำดควำมสวยงำมและท ำใหพ้ืชชะลอกำรเจริญเติบโต สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
1)  แมลงศตัรูพืช 

          2)  โรคพืช 
 3)  สตัวช์นิดต่ำงๆ 

หลกักำรป้องกนัจ ำกดัศตัรูพืช 
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(1)  พิจำรณำสำเหตุของศตัรูพืชใหแ้น่ชดัเสียก่อน แลว้จึงหำวิธี
ในกำรป้องกนัก ำจดัท่ีเหมำะสมตำมสำเหตุท่ีเกิด 

(2)  ควรรีบป้องกนัก ำจดัแมลงและโรคทนัทีท่ีพบ เช่น กำรจบั 
แมลงท ำลำยหรือเกบ็ส่วนของพืชท่ีเป็นโรคเผำไฟก่อนระบำดมำก 

(3)  เลือกใชส้ำรเคมีใหเ้ฉพำะกบักำรก ำจดัใหต้รงกบัชนิดของ 
ศตัรูพืช รวมทั้งอ่ำนวิธีกำรใชแ้ละส่วนผสมจำกบริษทัผูผ้ลิตอยำ่งเคร่งครัด 

(4)  ก่อนฉีดพน่ควรหำหนำ้กำกหรือชุดป้องกนัสำรเคมี และคนท่ี 
ฉีดพน่ตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ 

(5)  ไม่ควรสูบบุหร่ีระหวำ่งกำรท ำงำน 
(6)  หลงัจำกฉีดพน่สำรเคมีแลว้ตอ้งอำบน ้ำชะลำ้งร่ำงกำยให ้

สะอำดแลว้เปล่ียนเส้ือผำ้ใหม่ทนัที 
4.7.2  กำรดูแลรักษำงำนภูมิทศัน์ดำดแขง็ (Hard Scape) เป็นงำนท่ีเก่ียวกบักำรรักษำควำม

มัน่คง แขง็แรงท ำควำมสะอำด และซ่อมแซมบ ำรุงภูมิทศัน์ ดำดแข็งให้สำมำรถใชง้ำนไดส้ะดวก
และปลอดภยั 

4.7.2.1  ศำลำ กำรดูแลรักษำมีวิธีกำร ดงัน้ี 
                 สีซีด หรือหลุดลอก ให้ทำสีใหม่ ถำ้ไมถ้ำ้สีใหม่ควร ใช้ไมไ้ผ่ตอกเป็นแนว

หรือปลูกตีนตุก๊แกใหป้กคลุม เพื่ออ ำพรำงสำยตำ 
                 เกิดกำรทรุดตวัของพื้น ควรร้ือพื้นออกแลว้ท ำกำรปรับพื้นใหม่ 
                   หลงัคำร่ัวซึม จะตอ้งกำรท ำกำรเปล่ียนวสัดุมุงหลงัคำใหม่ 
 

4.8  เกณฑ์ในการออกแบบและแบบทางเลอืก 
       จำกกำรศึกษำในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกแบบ โดยสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นเกณฑป์ระเมิน
ทำงเลือก ซ่ึงมีหวัขอ้ในกำรศึกษำ ดงัต่อไปน้ี 

สอดคลอ้งแนวควำมคิดหลกัและมีรูปแบบตรงตำมท่ีก ำหนด 
   มีกำรส่ือแนวควำมคิดทำงดำ้นกำยภำพ 
   มีกำรเลือกใชว้ดัสุ พืชพรรณไมต้ำมแนวควำมคิด 
 ก ำหนดกิจกรรมในพื้นท่ีใหมี้ควำมสมัพนัธ์กนักบัควำมตอ้งกำร 
   วำงเสน้ทำงสญัจรในโซนพื้นท่ี  
   ท่ีนัง่พกัผอ่นผูม้ำใชบ้ริกำร 

ออกแบบใหส้ำมำรถแกไ้ขปัญหำของพื้นท่ีได ้
 กำรเลือกพืชพรรณไมท่ี้ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบท่อและอำคำร 
 กำรเลือกใชว้สัดุท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบำยน ้ำ 
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หมำยเหตุ : คะแนนรวมเต็ม 30 คะแนน ขอ้พิจำรณำในกำรออกแบบ จ ำนวน 3 ขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่ำรูปแบบกำรวำงกิจกรรมในพื้นท่ีโครงกำร คือรูปแบบกิจกรรมทำงเลือก
ท่ี 3 มีควำมเหมำะสมกบัพื้นท่ีและควำมตอ้งกำรของผูใ้ชม้ำกท่ีสุด จึงน ำทำงเลือกน้ีไปพฒันำในกำร
ออกแบบต่อไป  
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4.8.1   แบบทำงเลือกท่ี 1

 
 
ภาพที ่4.8  แบบทำงเลือกท่ี 1 

  4.8.1.1  ขอ้ดี ในกำรออกแบบ ทำงเลือกท่ี 1 

    1)  ต  ำแหน่งของพื้นท่ีพกัผอ่นอยูใ่นต ำแหน่งท่ีเหมำะสม ผูใ้ชโ้ครงกำรจะ
ไดรั้บควำมเยน็สบำยจำกพรรณไมภ้ำยในสวน 
    2)  มีพื้นท่ีลำนกิจกรรมเพยีงพอส ำหรับกำรท ำกิจกรรม 
    3)  มีพื้นท่ีรับแขกอยูใ่นต ำแหน่งเหมำะสม 
    4)  ทำงสญัจรมีกำรก ำหนดทำงสญัจรท่ีเหมำะสมกบัพื้นท่ีและก ำหนด
เสน้ทำงท่ีแน่นอน 
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4.8.2  แบบทำงเลือกท่ี 2 

 

ภาพที ่4.9  แสดงแบบทำงเลือกท่ี 2 

4.8.2.1  ขอ้ดีในกำรออกแบบ ทำงเลือกท่ี 2 

   1)  ต  ำแหน่งของพื้นท่ีพกัผอ่นอยูใ่นต ำแหน่งท่ีเหมำะสม ผูใ้ชโ้ครงกำรจะ
ไดรั้บควำมเยน็สบำยจำกพรรณไมใ้นสวน 
   2)  มีพื้นท่ีลำนกิจกรรมเพยีงพอส ำหรับกำรท ำกิจกรรม 
   3)  มีพื้นท่ีรับแขกอยูใ่นต ำแหน่งท่ีเหมำะสม 
   4)  มีบ่อน ้ำเพิม่ควำมร่มเยน็ 

4.8.2.2  ขอ้เสียในกำรออกแบบ ทำงเลือกท่ี 2 

    1)  เน่ืองจำกจำกมีบ่อน ้ำจึงท ำใหอ้ยำกต่อกำรดูแลรักษำ 
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4.8.3  แบบทำงเลือกท่ี 3 

 
ภาพที ่4.10  แบบทำงเลือกท่ี 3 

4.8.3.1  ขอ้ดีในกำรออกแบบ ทำงเลือกท่ี 3 

1)  ต  ำแหน่งของพื้นท่ีพกัผอ่นอยูใ่นต ำแหน่งท่ีเหมำะสม ผูใ้ชโ้ครงกำรจะ 
ไดรั้บควำมเยน็สบำยจำกพรรณไมใ้นสวน 
   2)  มีพื้นท่ีลำนกิจกรรมเพยีงพอส ำหรับกำรท ำกิจกรรม 
   3)  ทำงสญัจรมีกำรก ำหนดทำงสญัจรท่ีเหมำะสมกบัพื้นท่ีและก ำหนด
เสน้ทำงท่ีแน่นอน 

4.8.3.2  ขอ้เสียในกำรออกแบบ ทำงเลือกท่ี 3  

1)  พรรณไมย้นืตน้ นอ้ยเกินไปท ำใหบ้ดบงัแสงแดดไดน้อ้ย  

 

 
 

 

   2)  ต  ำแหน่งศำลำอยูใ่กลเ้กินไป 
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ตารางที่ 4.7  กำรใหค้ะแนนเกณฑใ์นกำรประเมินทำงเลือก 
เกณฑใ์นกำรประเมิน ทำงเลือกท่ี 1 ทำงเลือกท่ี 2 ทำงเลือกท่ี 3 

1.  ควำมเหมำะสมในกำรแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 5 3 2 

2.  ควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดทำงสญัจรและ
วสัดุท่ีใชภ้ำยในพื้นท่ีโครงกำร 

4 4 3 

3.  ควำมเหมำะสมในกำรเลือกใชพ้ืชพรรณ 4 3 4 

4.  ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกิจกรรมกบัพื้นท่ี
โครงกำร 

4 4 3 

5.  ควำมปลอดภยัและควำมสะดวกสบำยแก่
ผูใ้ชส้อย 

4 3 3 

6.  ควำมสวยงำมและดูแลรักษำง่ำย 4 3 4 

7.  ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้ 5 3         3 

รวมคะแนน 30 23 22 

*หมำยเหตุ : ควำมหมำยของระดบักำรใหค้ะแนน 
1 ปรับปรุง 
2 พอใช ้
3 ดี 
4 ดีมำก 
5 ดีท่ีสุด  

จำกเกณฑใ์นกำรประเมินทำงเลือก สำมำรถรวมคะแนนโดยมีผลกำรใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
  ทำงเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 30 คะแนน 
  ทำงเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 23 คะแนน 
  ทำงเลือกท่ี 3 ไดค้ะแนนรวม 22 คะแนน 
                                                                                           

ดงันั้นสรุปไดว้ำ่ รูปแบบกำรวำงกิจกรรมในพื้นท่ีโครงกำร คือ รูปแบบกิจกรรมทำงเลือก  
ท่ี 1 มีควำมเหมำะสมกบัพื้นท่ีและควำมตอ้งกำรของผูใ้ชม้ำกท่ีสุด จึงน ำทำงเลือกน้ีไปพฒันำในกำร
ออกแบบต่อไป     

 
 
 



บทที ่5 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 

 

5.1  ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

 

ภาพที ่5.1  การน าเสนอโครงการ ( Introduction) 
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ภาพที ่5.2  การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ ( Site Analysis) 

 

 

 



81 
 

 

ภาพที ่5.3  การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ  (Site Analysis) 
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ภาพที ่5.4  การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ  (Site Analysis) 
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ภาพที ่5.5  Concept 
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ภาพที ่5.6  แนวความคิดในการออกแบบ 
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ภาพที ่5.7  Lighting Plan 
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ภาพที ่5.8  Master Plan 
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ภาพที ่5.9  Elevation 
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ภาพที ่5.10  Detail Plan Zone A 
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ภาพที ่5.11  Detail Plan Zone B 
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ภาพที ่5.12  Detail Plan Zone C 
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ภาพที ่5.13  Perspective 
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ภาพที ่5.14  Construction 
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ภาพที ่5.15  Detail Planning  
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5.2 การประมาณราคาภูมิทศัน์ 
การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศันบ์า้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ 

ตารางที่ 5.1  แสดงการประมาณราคางาน (Soft Scape) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

น้ิว สูง/ม. 

A. ไมย้นืตน้       

1. หูกะจง ตน้ 8” - 1 6,500.00 6,500.00 
2. กระโดน ตน้ 10” - 1 18,000.00 18,000.00 

3. แคนา ตน้ 8” - 1 6,500.00 6,500.00 

4. ตีนเป็ด ตน้ 8”  3 6,000.00   18,000.00 

5. จ าปี ตน้ 4” - 1   4,500.00   45,000.00 

6. มะม่วงเขียวเสวย ตน้  - 2 12,00.00   2,400.00 
7. ปีบ  ตน้ 10 - 3 12,000.00   24,000.00 
8. ลีลาวดี ตน้ 5 - 1 2,000.00 2,000.00 

 รวม 122,400.00 

B. ไมพุ้ม่       

1. ม่วงมงคล ตน้ 6” - 369        15.00 5,535.00 
2. เตยด่าง ตน้ 4” - 598 20.00 11,960.00 

3. ล้ินกระบือ ตน้ 8” - 78 50.00 3,900.00 

4. หนวดปลาหมึกด่าง ตน้ 4” - 238 35.00 8,330.00 

5. ชบาด่าง ตน้  

4” - 438 20.00 8,760.00 

6. เอ้ืองหมายนาดอกแดง ตน้ 6” - 170 35.00 5,950.00 

7. หล๋ิวใตห้วนั ตน้ 4” - 98 20.00 1,960.00 

8. พดุกหลาบซอ้น ตน้ 8” - 10 45.00 450.00 

9. กนกลายไทย ตน้ 4” - 732 20.00 14,640.00 

10. กลา้มกุง้ ตน้ 10” - 21 45.00 315.00 

11. หนวดปลาหมึกเขียว ตน้ 4” - 397 25.00 9,925.00 

12. พดุศุภโชค ตน้ 8” - 162 35 5,670.00 



95 
 

ตารางที่ 5.1  แสดงการประมาณราคางาน (Soft Scape) (ต่อ) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

น้ิว สูง/ม. 
13. เขม็ปัตเวีย ตน้ - - 3 100 300.00 
14. ยีโ่ถ ตน้ - - 3 100 300.00 
15. พลบัพลึง ตน้ 8” - 40 25 1,000.00 

 รวม 78,995 
รวมราคางาน    Soft Scape 201,395.00 

 
ตารางที่ 5.2 แสดงการประมาณราคางาน (Hard Scape) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

น้ิว สูง/ม 
 งานก่อสร้าง(เหมา)       
1 ศาลาไมส้ าเร็จรูป 4x4m เหมา - - 1 75,000.00 75,000.00 

2 โรงจอดรถ 5x9 m เหมา - - 1 250,000.00 250,000.00 
3 ก าแพงประดบั 

 
เหมา - - 1 15,000.00 15,000.00 

4 พื้นไมเ้ทียม เหมา - - 1 8,000.00 8,000.00 

 รวม 348,000 

รวมราคางาน Hard Scape   348,00.00 
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ตารางที่ 5.3  แสดงการสรุปราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบบา้นคุณ เชษฐา  เลก็ประเสริฐ 

(เจด็แสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนัสองร้อยส่ีสิบบาท เกา้สิบแปดสตางค)์ 
 

 

รายการ รวมราคา (บาท) 
รวมราคางาน Soft Scape 201,395.00 
รวมราคางาน Hard Scape 348,000.00 
รวมราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมด 549,395.00 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 6.5%              35,710.68 
ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมิทศัน ์ 65,927.40 
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 16,481.85 
รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 667,514.93 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)  7% 46,726.05 

รวมราคาทั้งส้ิน 714,240.98 



บทที ่6 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1  บทสรุป 

            โครงการบา้นคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 15 หมู่ 12 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอ 
ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  มีเน้ือท่ี ทั้งหมด 1,185 ตารางเมตร พื้นท่ีบา้น 286 ตารางเมตร พื้นท่ีใน
การจดัภูมิทศัน์ 899 ตารางเมตร ลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้นเน่ืองจากบา้นพึ่งก่อสร้าง
แลว้เสร็จมีพื้นท่ีบริเวณรอบโครงการยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีเป็นระเบียบสวยงาม 
               บ้านของโครงการมีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้ นรูปแบบการก่อสร้างเป็น
ลกัษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีโล่งรับแสงแดดทั้งวนั จึงเป็นท่ีมาจากขอ้มูล
ขา้งตน้ ทางเจา้ของโครงการมีความตอ้งการให้มีการจดัภูมิทศัน์เพื่อสถานท่ีพกัผ่อนและช่วยจดั
สภาพแวดลอ้มรอบบา้นท่ีดูดีให้กบับา้น ทางเจา้ของโครงการมีความตอ้งการอยากไดส้วนสไตล์
ธรรมชาติ (Natural  Garden) ซ่ึงดูแลรักษาง่ายและใหเ้กิดประโยชน์ต่อการใชส้อยของพื้นท่ีเป็นตน้
รวมไปถึงการใชว้สัดุตกแต่งงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นดาดแขง็ (Hard Scape) 

โครงการออกแบบบา้นคุณ เชษฐา เลก็ประเสริฐ ไดท้  าการวิเคราะห์พื้นท่ีจากความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้น สภาพภูมิอากาศ อาณาเขตติดต่อทั้งดา้นในโครงการและดา้นนอกโครงการ 
 6.1.1  Zone A บริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศตะวนัตก จะมีทางสญัจรหลกัเขา้ออกระหวา่งบา้น
กบัถนนของหมู่บา้นดงันั้นบริเวณน้ีมีการใชง้านมากกว่าบริเวณอ่ืน จึงวิเคราะห์ไดว้่าควรจดัเป็น
ส่วนโชวห์รือส่วนตอ้นรับ  
 6.1.2  Zone B จดัเป็นส่วนทิศตะวนัใตข้องบา้นเป็นบริเวณท่ีมีพื้นท่ีพอสมควร เน่ืองจาก
เป็นมุมท่ีผูท่ี้เขา้บริการใช้ในพื้นท่ีอาจเป็นผูอ้าศยัภายในบา้น เพื่อตอ้งการเขา้มาใช้พกัผ่อนท า
กิจกรรมต่างๆทางดา้นส่วนน้ีเป็นบริเวณส่วนตวัซ่ึงเจา้ของบา้นจะเขา้ใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยเนน้
ความเป็นส่วนตวัเป็นหลกั 
 6.1.3  Zone C เป็นส่วนบริเวณทางดา้นทิศเหนือของบา้นซ่ึงเป็นบริเวณขา้งบา้นมีพื้นท่ี
พอสมควรและเช่ือมต่อลานซกัลา้งหลงับา้น หอ้งครัว 

ตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ช้โครงการ ท่ีได้จากการสอบถามมาปรับใช้กับพื้นท่ีให้
เหมาะสม ตอบสนองกบัความตอ้งการ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงท่ีสุด 
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6.2  ข้อเสนอแนะ  

 6.2.1  ในการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี ขอ้มูลอาจจะขาดตกไปบา้งเน่ืองจากมีปัญหาระหวา่ง
การท างาน แต่กไ็ดพ้ยายามคน้หาขอ้มูลมาอา้งอิงเพื่อใหรู้ปเล่มสมบูรณ์แบบมากท่ีสุด โดยในการหา
ขอ้มูลไดท้  าการสมัภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการเพียงคร้ังเดียว  เพราะเจา้ของโครงการไม่
ค่อยมีเวลาในการใหส้มัภาษณ์มากนกั อีกทั้งพื้นท่ีโครงการท่ีท าการออกแบบอยูไ่กลเกิน  ดงันั้นจึง
ตอ้งสอบถามขอ้มูลจากพื้นท่ีใกลเ้คียงประกอบดว้ย 

 6.2.2  การจดัท าโครงการออกแบบภูมิทศัน์ ควรมีเวลาในการศึกษาขอ้มูลของโครงการให้
ไดม้ากท่ีสุดเพราะขอ้มูลเหล่าน้ีจะท าใหเ้รามีขอ้มูลในการออกแบบและมีขอ้มูลและเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง  
การออกแบบภูมิทศัน์  การวางโซนในแต่ละโซนควรค านึงถึงจ านวนสมาชิกท่ีใชภ้ายในบา้นและ
ความตอ้งการของผูใ้ชว้่าเพียงพอหรือไม่  เส้นทางสัญจรควรมีเส้นทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดก้บัทุก
ส่วนเพื่อการออกแบบท่ีถูกตอ้ง  นอกจากน้ีการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ  ควรเลือกใชใ้หส้อดคลอ้งกบั
สวนภายในบา้น  และเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย  เป็นตน้ 
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โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัคุณเชษฐา เลก็ประเสริฐ 

อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี 

 

จดัท าโดย 

 

นายนคร เวียงค า 

115410305082-3 



สารบัญประกอบแบบ

แบบราละเอียดโครงสร้างสถาปัตยกรรม

เลขที่แบบ

LA-00 สารบัญแบบ

LA-02

LA-03

LA-04

LA-01

LA-05

LA-06

LA-07

LA-08

LA-09

LA-10

LA-11

ผังแสดงระยะ

ผังระดับและแสดงวัสดุ

ผังแสดงตำแหน่งไฟสนาม

แบบรายละเอียดกำแพงประดับและกรวดจิ้ม

แบบรายละเอียดผังยกระดับไม้เทียม

LA-12 แบบรายละเอียดคอนกรีต

ผังแสดงตำแหน่งไม้ยืนต้น

ผังแสดงตำแหน่งไม้พุ่ม

ผังแสดงตำแหน่งไฟสนาม

แบบรายละเอียดโรงจอดรถ

แบบรายละเอียดศาลา

แบบรายละเอียดกำแพงประดับและกรวดจิ้ม

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

นาย นคร เวียงคำ

SCALE

PROJECT NAME

ออกเเบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย

OWNER. BY

คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ

LOCATION

ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี

REVISION

NO DESCRIPTION

DATE

สารบัญ

LA-00



มาตราส่วน 1:250
ผังระยะ

ห้องรับแขก

ห้องนอน

ห้องนอน

ห้องครัว

ห้องน้ำ

FL+0.15

ถนนในโครการ

เนอสเซอรี่

แท้งน้ำ

ศาล

โรงจอดรถ

5.004.00

25.50

46.50

25.50

4.00

21.30

9.006.00 6.29

6.00

9.50

14.50

1.00

3.00

13.50

3.85

6.25

5.00

3.20

6.00

19.20

5.00

0.50

2.30

6.00

8.358.95

5.00

8.00

4.00

3.94 10.27

3.00

46.50

25.20

21.29

6.75

9.22

6.00

4.50

3.00

PROJECT

NAME

LOCATION

OWNER.

BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG

TITLE

DRAWTNG

NO.

REVISION

STRUCTURAL

ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE

DESIGNER

DATE

SCALE

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย

คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ

ผังระยะ

บ้านเลขที่ 17 ม.12

ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี

1:250

LA 01



ห้องรับแขก

ห้องนอน

ห้องนอน

ห้องครัว

ห้องน้ำ

FL+0.15

FL+0.15

FL+0.15

ถนนในโครการ

เนอสเซอรี่

แท้งน้ำ

ศาล

โรงจอดรถ

ศาลา

มาตราส่วน 1:250
ผังแสดงวัสดุ+ผังระดับ

+0.00

+0.10

+0.15

+0.10

+0.10

+0.10

+0.50

+0.00

+0.00

+0.00

+0.10

+0.10

+0.00

+0.10

+0.50

+0.00

โรงจอดรถ

ดูรายละเอียด LA 06-07

ศาลา

ดูรายละเอียด LA 08

ผนังประดับ

พื้นยกระดับไม้เทียม

แผ่นทางเดิน 30x60 ุ

พื้น ค.ส.ล

พื้น ค.ส.ล

ดูรายละเอียด LA 12

ดูรายละเอียด LA 09-10

ดูรายละเอียด LA 11

ดูรายละเอียด LA 12

PROJECT

NAME

LOCATION

OWNER.

BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG

TITLE

DRAWTNG

NO.

REVISION

STRUCTURAL

ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE

DESIGNER

DATE

SCALE

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย

ผังแสดงวัสดุ+ผังระดับ

คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ

บ้านเลขที่ 17 ม.12

ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี

1:250

LA 02



เอื้องหมายนาดอกแดง

ห้องรับแขก

ห้องนอน

ห้องนอน

ห้องครัว

ห้องน้ำ

FL+0.15

FL+0.15

FL+0.15

ถนนในโครการ

เนอสเซอรี่

แท้งน้ำหูกระจง 8"

ปีบ10"

กระโดน 10"

มะม่วง 4"

แคนา 8"

จำปี 6"

ศาล

โรงจอดรถ

ศาลา

มะม่วง 4"

ปีบ 10"

ลีลาวดี 4"

มาตราส่วน 1:250
ผังแสดงตำแหน่งไม้ยืนต้น

ตีนเป็ด 8"

มะกรูต

ตีนเป็ด 8"

ตีนเป็ด 8"

PROJECT

NAME

LOCATION

OWNER.

BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG

TITLE

DRAWTNG

NO.

REVISION

STRUCTURAL

ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE

DESIGNER

DATE

SCALE

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย

คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ

บ้านเลขที่ 18/1 ม.3

ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี

ผังแสดงตำแหน่งไม้ยืนต้น

1:250

LA 03



เอื้องหมายนาดอกแดง

ห้องรับแขก

ห้องนอน

ห้องนอน

ห้องครัว

ห้องน้ำ

FL+0.15

FL+0.15

FL+0.15

ถนนในโครการ

เนอสเซอรี่

แท้งน้ำ

ม่วงมงคล 6" 189 ต้น

ไซรเกาหลี๋ +2.50 25 ต้น

เตยด่าง 4" 30  ต้น

ลิ้นกระบือ 8" 27 ต้น

หนวดปลาหมึกด่าง  4" 238 ต้น

ชบาด่าง4" 252 ต้น

เอื้องหมายนาดอกแดง  6" 93 ต้น

หลิ๋วใต้หวัน 4" 98 ต้น

กนกลายไทย 4" 216 ต้น

กล้ามกุ้ง10" 21 ต้น

เอื้องหมายนาดอกแดง  6" 37 ต้น

หนวดปลาหมึกเขียวุ  4" 216 ต้น

กนกลายไทย 4" 90 ต้น

พุดศุภโชค 8" 22 ต้น

กนกลายไทย 4" 262 ต้น

หนวดปลาหมึกเขียว  4" 36 ต้น

เข็มปัตเวีย 3 ต้น

ม่วงมงคล 6" 80 ต้น

พุดศุภโชค 8" 10 ต้น

หนวดปลาดุก 6" 10 ต้น

ไซรเกาหลี+3.00 7 ต้น

โมก +1.50  17 ต้น

ยี่โถ 3 ต้น

กล้ามกุ้ง  10 ต้น

พลับพลึง 8" 16 ต้น

พุดหลาบซ้อน 8" 1 ต้น

ชบาด่าง 4" 168 ต้น

โมก +1.50 38 ต้น

พุดศุโชค 40 ต้น

ลิ้นกระบือ 8" 24 ต้น

ศาล

โรงจอดรถ

ศาลา

มะนาว 1 ต้น

พริก 10 ต้น

กระเพรา 10 ต้น

โหรภา 10ต้น

พุดหลาบซ้อน 8" 8ต้น

มาตราส่วน 1:250
ผังแสดงตำแหน่งไม้พุ่ม

เตยด่าง 4" 172 ต้น

หนวดปลาหมึกเขียว  4" 36 ต้น

กนกลายไทย 4" 164 ต้น

พุดศุภโชค 4" 45 ต้น

พุดศุภโชค 4" 55 ต้น

ม่วงมงคล 6" 80 ต้น

หนวดปลาหมึกเขียว  4" 151 ต้น

เตยด่าง 4" 396 ต้น

ม่วงมงคล 6" 96 ต้น

ตะไคร้ 3 ต้น

กนกลายไทย 4" 50 ต้น

พุดหลาบซ้อน 10" 1ต้น

เอื้องหมายนาดอกแดง  6" 15 ต้น

เอื้องหมายนาดอกแดง  6" 15 ต้น

PROJECT

NAME

LOCATION

OWNER.

BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG

TITLE

DRAWTNG

NO.

REVISION

STRUCTURAL

ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE

DESIGNER

DATE

SCALE

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย

คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ

บ้านเลขที่ 17 ม.12

ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี

ผังแสดงตำแหน่งไม้พุ่ม

1:250

LA 04



ห้องรับแขก

ห้องนอน

ห้องนอน

ห้องครัว

ห้องน้ำ

FL+0.15

FL+0.15

FL+0.15

ถนนในโครการ

เนอสเซอรี่

แท้งน้ำ

ศาล

โรงจอดรถ

ศาลา

+0.00

S

S

S

โคมไฟเสาสูง Pole Light

รุ่น CRPLO-0719

หลอดไฟ Mercury E27 80Watt(Maxx)

ของ CRLighting

โคมไฟส่องต้นไม้

รุ่น CRSPO-0908

หลอดไฟ  E27 หลอด Par38

ของ CRLighting

แนวสายไฟ

S
สวิทต์ไฟ

มาตราส่วน 1:150
ผังแสดงตำแหน่งไฟสนาม

PROJECT

NAME

LOCATION

OWNER.

BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG

TITLE

DRAWTNG

NO.

REVISION

STRUCTURAL

ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE

DESIGNER

DATE

SCALE

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย

คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ

ผังแสดงตำแหน่งไฟสนาม

บ้านเลขที่ 17 ม.12

ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี

1:150

LA 05



มาตราส่วน 1:50
ผังพื้นโรงจอดรถ

ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบทาสีน้ำอะคลิลิคภายนอก

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค(กันลื่น)

+.010

ขนาด 12"x12" ระบุบรุ่น สี ภายหลัง

PROJECT

NAME

LOCATION

OWNER.

BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG

TITLE

DRAWTNG

NO.

REVISION

STRUCTURAL

ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE

DESIGNER

DATE

SCALE

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย

ผังแสดงโรงจอดรถ

1:50

LA 06

คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ

บ้านเลขที่ 17 ม.12

ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี



30°30°

มาตราส่วน 1:50
รูปด้านโรงจอดรถ  1

ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบทาสีน้ำอะคลิลิคภายนอก

30°30°

มาตราส่วน 1:50
รูปด้านโรงจอดรถ   2ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบทาสีน้ำอะคลิลิคภายนอก

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค(กันลื่น)

+.010

ขนาด 12"x12" ระบุบรุ่น สี ภายหลัง

มาตราส่วน 1:50
ผังหลังคาโรงจอดรถ

คานรัดรอบ  RB

2-125x50x20x2.3 mm.

RB

RB

RB

ดั้งเหล็ก

2-125x50x20x2.3 mm.

ตะเฆ่สัน

  2-100x50x20x2.3 mm.

อกไก่

  2-100x50x20x2.3 mm.

จันทันเหล็ก

100x50x20x2.3 mm.@ 1.00 m

แปลเหล็กฉาก

  25x25x3mm.@ 0.32-0.34 m.

30°30°

พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค(กันลื่น)

+.010

ขนาด 12"x12" ระบุบรุ่น สี ภายหลัง

ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบทาสีน้ำอะคลิลิคภายนอก

ฝ้ายิบซั่ม 9 มม.(ชนิดกันชื้น) ฉาบเรียบ

โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีตามมาตราฐาน มอก.

มาตราส่วน 1:50
รูปตัดโรงจอดรถ

อกไก่

  2-100x50x20x2.3 mm.

ดั้งเหล็ก

2-125x50x20x2.3 mm.

PROJECT

NAME

LOCATION

OWNER.

BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG

TITLE

DRAWTNG

NO.

REVISION

STRUCTURAL

ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE

DESIGNER

DATE

SCALE

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย

คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ

ผังแสดงโรงจอดรถ

บ้านเลขที่ 17 ม.12

ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี

1:50

LA 07



2.00

2.80

4.00

3.80

0.15

1.50

1.30

4.00

2.00

แปลนศาลา

SCALE 1:50

เสาไม้สักทองขนาด 15x15 ซม.

ระแนงไม้สักขนาด 0.15x0.15 ซม.

PROJECT

NAME

LOCATION

OWNER.

BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG

TITLE

DRAWTNG

NO.

REVISION

STRUCTURAL

ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE

DESIGNER

DATE

SCALE

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย

คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ

ผังแสดงศาลา

บ้านเลขที่ 17 ม.12

ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี

1:50
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มาตราส่วน 1:50
ผังแสดงกรวดจิ้ม

PROJECT

NAME

LOCATION

OWNER.

BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG

TITLE

DRAWTNG

NO.

REVISION

STRUCTURAL

ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE

DESIGNER

DATE

SCALE

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย

คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ

ผังแสดงกรวดจิ้ม

บ้านเลขที่ 17 ม.12

ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี

1:50
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ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบขัดมัน

มาตราส่วน 1:50
รูปตัด A ผนังตกแต่งสวน

 

มาตราส่วน 1:50
รูปตัด B ผนังตกแต่งสวน

ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผน ฉาบปูนเรียบขัดมัน

มาตราส่วน 1:50
รูปตัด A ผนังตกแต่งสวน

ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบขัดมัน

มาตราส่วน 1:50
รูปตัด B ผนังตกแต่งสวน

PROJECT

NAME

LOCATION

OWNER.

BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG

TITLE

DRAWTNG

NO.

REVISION

STRUCTURAL

ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE

DESIGNER

DATE

SCALE

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย

ผังแสดงผนังประดับ

คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ

บ้านเลขที่ 17 ม.12

ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี

1:50
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มาตราส่วน 1:50
ผังพื้นยกระดับไม้เทียม

มาตราส่วน 1:50
รูปตัดพื้นยกระดับไม้เทียม

PROJECT

NAME

LOCATION

OWNER.

BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG

TITLE

DRAWTNG

NO.

REVISION

STRUCTURAL

ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE

DESIGNER

DATE

SCALE

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย

คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ

ผังยกระดับไม้เทียม

บ้านเลขที่ 17 ม.12

ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี

1:50
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ปูหญ้าหรือไม้คลุมดิน

จรดแนวทางเท้า

ชั้นดินปลูกต้นไม้

ทรายหยาบหนา 5 ซม.

รองรับแผ่น ค.ส.ล.

พื้นคอนกรีตหนา 15 ซม. เสริมเหล็ก

เส้นกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. สอง

ชั้น ผูกเป็นตะแกรงเหล็กขนาด 20x20

ซม. พร้อมเหล็กเสริมบริเวณหัวเสาเข็ม

ที่ระยะหนึ่งของหัวเสาด้วยเหล็กเส้น

กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.

โดยผูกเป็นตะแกรง ขนาด 10x10 ซม.

ผิวคอนกรีตพิมพ์ลายหนา 5-7 ซม.

เสาเข็มหกเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 15 ซม. ยาว 3 ม. จัดให้มี

ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ  0.75 -

1 ม.

3.00

0.07

0.15

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

นาย นคร เวียงคำ

SCALE

PROJECT NAME

ออกเเบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย

OWNER. BY

คุณเชษฐา เล็กประเสริฐ

LOCATION

ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี

REVISION

NO DESCRIPTION

DATE

รายละเอียดคอนกรีต

LA-12

1:125



ประวตัผู้ิจัดท ำ 

 

ช่ือ นายนคร เวียงค า 
เกิด 25 พฤศจิกายน 2535 
 
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2547  จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา  

   โรงเรียนผอ่งสุวรรณ จงัหวดัปทุมธานี 

ปีการศึกษา  2550  จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลยัปทุมธานี  
จงัหวดัปทุมธานี 

ปีการศึกษา 2553  จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา 2558  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์  
    สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์  
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 

 สถานท่ีติดต่อ  18/1 หมู่ท่ี 3 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา  
    จงัหวดัปทุมธานี 12150 
    โทรศพัท ์ 09 3995 1465 
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