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บทคดัย่อ 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ บา้นเลขท่ี 2 หมู่ 5 ต าบลบึงคอไห 
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีติดกบัถนนคลองสิบสามสายกลาง เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมี
พื้นท่ีโครงการประมาณ 1,598 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีอยู่อาศยัประมาณ  504 ตารางเมตร และ
แบ่งเป็นพื้นท่ีจดัสวน 1,094 ตารางเมตร ลกัษณะบา้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ลกัษณะพื้นท่ี
เป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้มีแนวแนวตน้ไมก้ั้นเขตแนว เป็นท่ีโล่งรับแดดตลอดวนั พื้นท่ีภายในโครงการ
ปัจจุบนัปลูก ตน้โมก เป็นแนวร่ัว และ มีหญา้ข้ึนรก เจา้ของบา้นตอ้งการมีสถานท่ีปลูกผกัสวนครัว
และผอ่นคลายหลงัจากท างาน ตอ้งการศาลาพกัผอ่น  และสวนธรรมชาติท่ีร่มร่ืน 

จากการศึกษาสภาพแวดลอ้ม กิจกรรม ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการรวมทั้งขอ้มูลต่างๆท่ี
ไดน้ ามาประยกุตใ์นการออกแบบภูมิทศัน์ จึงเกิดเป็นแนวความคิดทางดา้นการออกแบบ คือ  
“เรียบง่าย สุขใจ ในสไตลส์วนธรรมชาติ” โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 โซน ดงัต่อไปน้ี 

Zone A ทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัตกเป็นพื้นท่ีโซนตอ้นรับ บริเวณดา้นหนา้ติดกบั
ทางเขา้ออกของโครงการ เฉลียงหนา้บา้น โรงรถและถนนสาธารณะเป็นพื้นท่ีกวา้งพอสมควร และ
ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั ทางบริเวณดา้นทิศตะวนัตกจะมีบางสวนท่ีไดรั้บแสงแดดในตอนบ่าย 
และสายไฟตลอดแนวก าแพง 

Zone B จดัเป็นส่วนทิศเหนือและทิศตะวนัออกของบา้นเป็นพื้นท่ีโซนโชว ์บริเวณท่ีติดกบั
หอ้งนอนและห้องครัว ทางทิศตะวนัออกติดกบับา้นขา้งเคียงจะไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั และช่วง
เชา้จะมีเงาจากบา้นขา้งเคียงท าใหเ้กิดร่มเงา  เป็นพื้นท่ีติดกบัทางเขา้หลกัและหนา้บา้น 

Zone C พื้นท่ีส่วนบริการ เป็นอยูฝ่ั่งทิศใตล้านซกัลา้ง ไม่มีการจดัภูมิทศัน์แต่อยา่งใด 

บริเวณส่วนน้ีของบา้นเป็นบริเวณท่ีมีพื้นกวา้งท่ีพอสมควรเน่ืองจากเป็นมุมท่ีผูท่ี้เขา้บริการใชใ้น

พื้นท่ี อาจเป็นผูอ้าศยัภายในบา้นเพื่อตอ้งการเขา้มาใชพ้กัผอ่น 
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กติตกิรรมประกาศ 

 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสมคิด ประดับญาติ บ้านเลขท่ี 2 หมู่ 5 ต าบลบึงคอไห 
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีดว้ยการไดรั้บความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทางดา้น
ขอ้มูลจาก คุณสมคิด ประดบัญาติ ท่ีอ านวยความสะดวกในการให้สถานท่ีท าปัญหาพิเศษ แมจ้ะเกิด
อุปสรรคอยู่บ้างแต่เจา้ของโครงการก็ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี จึงท าให้ทราบข้อมูลต่างๆของพื้นท่ี
โครงการมากยิง่ข้ึนและรวมถึงขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ท าใหปั้ญหาพิเศษฉบบัน้ีส าเร็จเป็นรูปเล่มได ้
 ขอขอบคุณอาจารยพ์ิศาล ตนัสิน อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งสูงท่ีไดค้อยให้ค  าแนะน าดา้นขอ้มูล
การออกแบบต่างๆ รวมถึงให้ค  าปรึกษาแก้ไขข้อมูลท่ีบกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่งเช่นกันและอาจารย ์            
วีระยุทธ นาคทิพย ์ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท า
ปัญหาพิเศษคร้ังน้ี และขอขอบคุณอาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ทุกท่านท่ีให้การศึกษาและ
ค าแนะน าต่างๆมาโดยตลอด จึงไดก้ราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณบิดา มารดา อย่างยิ่งท่ีคอยเป็นก าลังใจและสนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือในดา้นงบประมาณ ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆ ท่ีมีน ้ าใจช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เช่นกนัรวมถึงผูมี้
พระคุณทั้งหลายท่ีขา้พเจา้ไม่ไดก้ล่าวมาในท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยให้ปัญหาพิเศษของขา้พเจา้ส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
              บ้านคุณสมคิด ประดับญาติ บ้านเลขท่ี 2 หมู่ 5 ต าบลบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี เป็นพื้นท่ีติดกบัถนนคลองสิบสาม สายกลาง ปัจจุบนัสร้างเสร็จมาได ้1 ปี แต่ยงัตอ้งมีการ
ออกแบบภูมิทศัน์อยูต่ลอด ภายในพื้นท่ีมีพนัธ์ุไมเ้ดิมอยูเ่ล็กนอ้ย เจา้ของพื้นท่ีตอ้งการจะออกแบบ
ภูมิทศัน์จากเดิมท่ียงัไม่สมบูรณ์ ให้กลายเป็นพื้นท่ีสไตล์ธรรมชาติ(Natural  Garden)  โดยตอ้งยึด
หลกัตามฮวงจุย้ของสวนและตอ้งมีดูแลรักษาง่ายรวมถึงก่อเกิดประโยชน์การใชส้อยของพื้นท่ี โดย
การออกแบบนั้นต้องค านึงความปลอดภยัของสมาชิกครอบครัวในบ้านเป็นหลัก ประกอบด้วย 
ผูใ้หญ่  เด็ก  จึงควรเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้ไม่เป็นอนัตราย เช่น พนัธ์ุไมท่ี้มีพิษ  พนัธ์ุไมท่ี้มีหนามแหลม
คม  เป็นตน้รวมไปถึงการเลือกใชว้สัดุตกแต่งในงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นดาดแขง็( Hard Scape ) 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ บา้นเลขท่ี 2 หมู่ 5 ต าบลบึงคอไห 
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีติดกับถนนคลองสิบสาม สายกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 
1,598 ตารางเมตร   เป็นบา้นพกัอาศยัลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว 1 ชั้นสมาชิกในครอบครัว
สามคน ลกัษณะพื้นท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ พื้นท่ีภายในโครงการปัจจุบนัมีหญา้ข้ึนรก  โดยเจา้ของ
บา้นตอ้งการสวนท่ีร่มร่ืนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจส าหรับคนในครอบครัว สไตล์ของ
สวนท่ีตอ้งการคือสไตล์ธรรมชาติ(Natural  Garden)และความเป็นส่วนตวั อยากจะไดส้วนท่ีส่ือถึง
การพกัผ่อนอย่างแทจ้ริงและใช้พืชพรรณท่ีมีรูปทรงสวยงามโดดเด่นและตอ้งดูแลรักษาง่ายและ
ปลอดภยัสภาพภูมิทศัน์ใหส้วยงาม ตามความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการ 

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
       1.2.1 ศึกษาหลกัการและทฤษฎีในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
       1.2.2 ศึกษาขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
       1.2.3 ศึกษากิจกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชเ้พื่อก าหนดกิจกรรม 
       1.2.4 เพื่อน าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์ 
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1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ 
พื้นท่ีในการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ บา้นเลขท่ี 2 หมู่ 5 ต าบลบึงคอ

ไห อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีติดกบัถนนคลองสิบสาม สายกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 
1,598 ตารางเมตร เป็นบา้นพกัอาศยัชั้นเด่ียว 
 

 
ภำพที ่1.1 พื้นท่ีแสดงขอบเขตการศึกษา 
 

1.3.1 การเขา้ถึงท่ีพกัอาศยั 
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ภำพที ่1.2 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

ติดกบั               ถนนรังสิต-นครนายก  (หลกั) 
ติดกบั               ถนนคลอง13สายกลาง  (รอง) 

 ติดกบั             ตวับา้นพกัอาศยั   
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1.3.2 ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 
      ขอ้มูลสถานท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

                  พื้นท่ีโครงการบา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ ตั้งอยูบ่ริเวณ ต าบลบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา  
จงัหวดัปทุมธานี เป็นบา้นเด่ียว 1 ชั้น มีพื้นท่ีโครงการมีขนาด 1,598 ตารางเมตร 

ทิศเหนือ ติดกบั ทางสัญจร       
ทิศใต ้  ติดกบั เพื่อนบา้น       
ทิศตะวนัออก ติดกบั เพื่อนบา้น       
ทิศตะวนัตก ติดกบั บา้นขา้งเคียง  
         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ภำพที ่1.3 ขอบเขตพื้นท่ีการออกแบบ 
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ภำพที ่1.4 พื้นท่ีโครงการ 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 เพื่อเสนอขอ้มูลการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.4.2 ทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์ 
1.4.3 ทราบถึงสภาพพื้นท่ีและขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 
1.4.4 ทราบถึงกิจกรรมและความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 

 
1.5 วธิีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
             1.5.1 ศึกษาขอ้มูลดา้นหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบภูมิทศัน์  
                      1.5.1.1 ความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ 
                      1.5.1.2 การใชว้สัดุพืชพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบับา้นพกัอาศยั 
                      1.5.1.3 กรณีศึกษา  
                      1.5.1.4 การเลือกใชว้สัดุตกแต่งภูมิทศัน์ 
             1.5.2 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางพื้นท่ีโครงการ 

                          1.5.2.1  ศึกษาลกัษณะภมิูอากาศ 
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           1.5.2.2  ศึกษาลกัษณะภมิูประเทศ 
          1.5.2.3  ศึกษาลกัษณะสภาพของดิน   
           1.5.2.4  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
          1.5.2.5  ลกัษณะโครงสร้างดิน 
          1.5.2.6  ลกัษณะพื้นท่ีโครงการ 

        1.5.2.7  ระบบทางสัญจรภายในโครงการ 
                           1.5.2.2 ขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 

                                  1)  ลกัษณะพฤติกรรมและจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 
                             2)  ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

             1.5.3 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
                      1.5.3.1  วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีขา้งเคียงของพื้นท่ีโครงการ 
                      1.5.3.2  วเิคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพภายในพื้นท่ี 
                      1.5.3.3  วเิคราะห์ขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
                      1.5.3.4  วเิคราะห์ลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นทีโครงการ                     
             1.5.4 สรุปขอ้มูล  
                      1.5.4.1  สรุปความตอ้งการของผูใ้ช้  
                      1.5.4.2  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีและการแกไ้ขปัญหา  
                      1.5.4.3  สรุปการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์และพืชพนัธ์ุท่ีจะน ามาใช้ 
                      1.5.4.4  ก าหนดตารางท่ีตอ้งจดัท าของพื้นท่ีท่ีตอ้งแกไ้ข 
             1.5.5 ขั้นตอนการออกแบบ 
                      1.5.5.1  ก าหนดแนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

                      1.5.5.2  ก าหนดแนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
                      1.5.5.3  ก าหนดแนวคิดในการวางรูปแบบพืชพรรณ 
                      1.5.5.4  ก าหนดแนวคิดในการวางรูปแบบการสัญจร 
                      1.5.5.5  แนวความคิดส่ิงอ านวยความสะดวก 
                      1.5.5.6  ก าหนดแนวคิดในการวางรูปแบบกิจกรรมในโครงการ 
                      1.5.5.7  เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
                      1.5.5.8  การออกแบบทางเลือก 3 แบบ 
              1.5.5.9  การออกเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางท่ีดีท่ีสุด 
                      1.5.5.10  เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
                      1.5.5.11  แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
                      1.5.5.12  แสดงแบบรูปดา้น รูปตดั 
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                      1.5.5.13  แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
                      1.5.5.14  การประมาณราคา                       
             1.5.6  สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 
                      1.5.6.1  จดัท ารูปเล่ม 
                      1.5.6.2  น าเสนอขอ้มูล  
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1.6 ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอ 
                         
 
 
                
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ศึกษารวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 
              2.1 วเิคราะห์ขอ้สภาพพ้ืนท่ีของโครงการ 
              2.2 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัในการออกแบบ 
              2.3 รวบรวมขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 

 

 

 

1. เหตุผลในการศึกษา 

3. การสรุปขอ้มูล 
3.1 สรุปความตอ้งการของผูอ้าศยั 
3.2 สรุปลกัษณะพ้ืนท่ีและการแกไ้ขปัญหา 
3.3 สรุปการใชว้สัดุอุปกรณ์และพืชพนัธ์ุในการออกแบบ 
3.4 ก าหนดตารางในการจดัท า            

 

 

4. ขั้นตอนการออกแบบ 
- ก าหนดแนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์ดาดอ่อน  - การออกแบบทางเลือก 3 แบบ 
- ก าหนดแนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์ดาดแขง็                 -  การออกเกณฑใ์นการประเมิน  
- ก าหนดแนวคิดในการวางรูปแบบพืชพรรณ   - เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
- ก าหนดแนวคิดในการวางรูปแบบการสญัจร   - แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
- แนวความคิดส่ิงอ านวยความสะดวก    - แสดงแบบรูปดา้น รูปตดั 
-ก าหนดแนวคิดในการวางรูปแบบกิจกรรมในโครงการ  - แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
- เสนอแบบแปลนแนวความคิด    - การประมาณราคา 

สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 
 

3.3 

 

 

 



บทที ่2 

ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย และกรณศึีกษา 

2.1 ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ในการแบ่งพืน้ทีอ่อกแบบจัดสวนบ้านพกั
 2.1.1  ความหมายของการจดัสวน ความหมายของภูมิทศัน์ 

บญัญติัมาจากค าภาษาองักฤษ คือค าว่า LANDSCAPE โดยมีความหมายประกอบจากค า 2 
ค  า คือค าวา่ LAND ท่ีแปลวา่ แผน่ดิน เราใชค้  าวา่ ภูมิ แทนส่วนค าวา่ SCAPE ท่ีแปลวา่ การมองเห็น 
หรือส่ิงท่ีมองเห็น เราใชค้  าวา่ทศัน์ (มาจาก ทศันา) เม่ือรวมกนัก็ไดจ้ะไดค้  าวา่ “ภูมิทศัน์” ซ่ึงถา้แปล
ตามความหมายของค าก็จะแปลไดว้า่ การมองเห็นแผน่ดิน หรือ ส่ิงท่ีมองเห็นบนแผน่ดิน 

การออกแบบภูมิทศัน์ 
บ่อยคร้ังในการออกแบบภูมิทศัน์ชุมชนข้ึนอยูก่บัการจดัวางสถาปัตยกรรม อย่างไรก็ดีใน

การออกวางผงัและออกแบบชุมชนท่ีน่าอยูอ่าศยั การออกแบบภูมิทศัน์มีความส าคญั ต่อส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชน เช่นเดียวกบังานสถาปัตยกรรม ตน้ไมท้  าหนา้ท่ีเป็นระบบปรับอากาศของโลก ให้ร่มเงาท่ี
เยน็สบาย และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของปรากฏการณ์เรือนกระจก 
การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่า การออกแบบภูมิทศัน์ท่ีดี ค  านึงถึงการประหยดัพลงังาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถประหยดัให้แก่เจา้ของโครงการไดเ้ป็นอยา่งดีนอกจากการประหยดัพลงังาน 
การออกแบบภูมิทศัน์ท่ีค  านึงถึงสภาพแวดลอ้ม ยงัส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น นกและ
แมลงท่ีมาอาศยัอยู ่และสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีและสะอาดข้ึน โดยการปรับปรุงคุณภาพของน ้ าและ
อากาศ ต้นไม้ดูดซับและกรองควนั ขณะท่ีพืชน ้ าท าหน้าท่ีเหมือนเคร่ืองกรองน ้ า การอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้า เป็นขอ้ดีท่ีไดจ้ากการจดัภูมิทศัน์ท่ีค  านึงถึงสภาพแวดลอ้ม 
หลกัการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

          2.1.1.1 การปกป้อง และส่งเสริมการใชพ้ืชทิ้งถ่ิน 
          2.1.1.2 ใช้พ ัน ธ์ุไม้แปลกถ่ิน เฉพาะเม่ือพันธ์ุไม้เหล่านั้ น  สามารถอยู่ร่วมกับ 

สภาพแวดลอ้มส่วนทอ้งถ่ินได ้
          2.1.1.3 ใช้การออกแบบภูมิทศัน์ เพื่อเป็นส่ิงปกป้องอาคาร และพื้นท่ีว่างภายนอก

อาคาร จากสภาพภูมิอากาศ 
          2.1.1.4 ใชส้ภาพภูมิประเทศเดิมของพื้นท่ี เป็นระบบระบายน ้าธรรมชาติ 
          2.1.1.5 ใชก้ารออกแบบภูมิทศัน์ ท่ีช่วยประหยดัน ้า และอนุรักษแ์หล่งน ้าได ้
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 2.1.2  ความส าคญัของการออกแบบภูมิทศัน์ 
    วสัดุพืชพรรณเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการจดัภูมิทศัน์ และการจดัการ
ต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารและภายในอาคารในโครงการเก่ียวกับการพัฒนาพื้นท่ีดิน 
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ในปัจจุบนังานภูมิทศัน์มีบทบาทส าคญัในการช่วยปรุงแต่งโครงการเหล่านั้น ให้ดู
มีคุณค่า เป็นจุดมุ่งหมายและช่วยแกปั้ญหา  วสัดุพืชพรรณเป็นส่วนช่วยท าให้เกิดความมีชีวิตชีวา
และช่วยปรับสภาพแวดลอ้มให้ดูดีและสวยงามข้ึน ซ่ึงส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษยอ์ย่างยิ่งในปัจจุบนั ทั้งคนท่ีอาศยัอยู่ในสังคมชนบทหรือสังคมในเมือง  จริงอยู่ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment)  เป็นวตัถุ  พฤติกรรม  สถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีอยูร่อบตวัเรา อาทิ ลมฟ้าอากาศ ดิน น ้ า 
ส่ิงมีชีวติ และส่ิงไม่มีชีวติ  เหล่าน้ีจะท าปฏิกิริยาร่วมกนั  
             จุดท่ีมีปัญหามากท่ีสุดในการออกแบบ คือ การน าเอาไมห้ลาย ๆ ชนิดมาอยูร่วมกนัหรือวาง

ใกล ้ๆ กนัแลว้ให้มองดูสวยงามดงัท่ีคิดภาพเอาไว ้ การท่ีไดส้ัมผสัหรือใกลชิ้ดตน้ไม ้แต่ละชนิดดี

พอก็จะช่วยให้การก าหนดต้นไม้สวยงามและถูกต้อง เพราะบางคนก าหนดชนิดของต้นไม้ได้

สวยงามแต่อยูไ่ม่ไดก้็มี  ซ่ึงความช านาญในหัวขอ้น้ีตอ้งอาศยัเวลาสักระยะหน่ึงในการท างานเพื่อ

สอนประสบการณ์ให้นักออกแบบทุกคน ตน้ไมท่ี้ตอ้งเลือกอย่างระมดัระวงัจะเป็นไมพุ้่มและไม้

คลุมดินท่ีมีขนาดสูงแตกต่างกนั  ตอ้งพิจารณาว่าดอกและใบเขา้กนัไดอ้ย่างกลมกลืนส่วนตน้ไม้

ใหญ่นั้นอยูสู่งอีกระดบัหน่ึงจะไม่มีปัญหาในการเลือกนอกจากเลือกเป็นกลุ่ม ๆ  ไม่มากชนิดก็พอ  

ควรสังเกตลกัษณะของตน้ไมแ้ละแบ่งแยกประเภทเอาเองวา่ตน้ไมช้นิดใดปลูกแลว้ให้บรรยากาศ

ของป่าและบรรยากาศของบา้น เพราะบางสถานท่ีถา้น าตน้ไมท่ี้มีลกัษณะผิดไปจากสภาพแวดลอ้ม

ไปปลูกจะเป็นการท าลายความงามดั้งเดิมของสถานท่ีนั้น  ตน้ไมท่ี้ให้ลกัษณะในเมือง เข็มญ่ีปุ่น 

โกสน เล็บครุฑ ปรงชนิดต่าง ๆ  ว่านส่ีทิศ  ดอนญ่า (ตน้ไมท่ี้มีใบมนัวาว ใบหนา และไมด่้างแทบ

ทุกชนิด) ตน้ไมท่ี้ให้ลกัษณะป่า โมก เฟิน ผกากรอง บานเช้า พยบัเมฆ เข็มม่วง (ตน้ไมท่ี้มีใบหนา 

เห่ียวง่าย เม่ือขาดน ้ า) ควรก าหนดชนิดของตน้ไม ้ขนาด และจ านวนของตน้ไมใ้ห้ครบทุกชนิดใน

แปลนดว้ย   

 

 

 

 

 



11 
 

หลกัการจดัการภูมิทศัน์ 

   แนวคิดน้ีตอ้งเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ระหวา่งการออกแบบภูมิทศัน์  การจดัสร้างและงาน
ดูแลบ ารุงรักษาภูมิทศัน์  ผูอ้อกแบบงานภูมิทศัน์จะตอ้งก าหนดน ้าหนกัหรืออตัราส่วนระหวา่งความ

สวยงาม การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาท่ีสัมพนัธ์กนัความส าเร็จของงานภูมิทศัน์นั้นจะอยู่ท่ี

ความคงทน มีอายุการใชง้านท่ียืนยาว  การเพิ่มคุณค่าเม่ือเวลาเปล่ียนไป  การดูแลรักษางานภูมิทศัน์

เป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นเคร่ืองบ่งช้ี  การประสบผลส าเร็จของงานภูมิทศัน์เพราะงานดูแลรักษา

ใชเ้วลา แรงงาน งบประมาณในระยะเวลายาว ผูอ้อกแบบงานภูมิทศัน์ตอ้งตระหนกัวา่ “จะออกแบบ

อยา่งไรให้งานภูมิทศัน์มีความสวยงาม ใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่า และมีการดูแลรักษาง่าย” การจดัสร้าง

งานภูมิทศัน์ตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีมีคุณภาพมีความคงทนถาวรและเอ้ือต่อการดูแลรักษา 

รองศาสตราจารยส์มจิต โยธะคง ไดใ้ห้แนวคิดของงานภูมิทศัน์เพื่อดูแลบ ารุงรักษาอยา่งง่ายและต ่า

ไว ้ 3 แนวทาง  คือ 

                          2.1.2.1 ในการออกแบบภูมิทัศน์ ท่ี ดีจะต้องให้ เกิดความสวยงามประทับใจ 

(Attractive)ทั้งผูอ้อกแบบ  ผูอ้ยูอ่าศยั  ผูพ้บเห็นและมีความคงทนอยูไ่วน้าน (Livable) 

           2.1.2.2 การจัดสร้างงานภู มิทัศน์ ท่ี ดี  ต้องค านึงถึงคุณภาพของวัสดุท่ีใช้ เป็น

องคป์ระกอบ  วธีิการจดัสร้าง  ความแขง็แรง  คงทน ประณีต 

           2.1.2.3 ในดา้นการบ ารุงรักษา  ควรตระหนักถึงความยุง่ยาก  ซับซ้อน  การใช้เวลา 

แรงงานและงบประมาณ ลกัษณะของงานภูมิทศัน์ท่ีดีไม่จ  าเป็นตอ้งสวยงามบนความยุง่ยากซบัซอ้น 

แต่สามารถสวยงามบนความเรียบง่ายและเป็นความงามท่ียนืยาว  

(สมจิต โยธะคง, 2540) 
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2.2 การเลอืกใช้วสัดุพชืพรรณทีเ่หมาะสมกบับ้านพกัอาศัย 

2.2.1 ความส าคญั 

 วสัดุพืชพรรณเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการจดัภูมิทศัน์และการจดัการต่อ

สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคารและภายในอาคารในโครงการเก่ียวกบัการพฒันาพื้นท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง

ต่างๆ ในปัจจุบนังานภูมทศัน์มีบทบาทส าคญัในการช่วยปรุงแต่งโครงการเหล่านั้น ให้ดูมีคุณค่า

เป็นจุดมุ่งหมายและช่วยแกปั้ญหา วสัดุพืชพรรณเป็นส่วนช่วยท าให้เกิดความมีชีวิตชีวาช่วยปรับ

สภาพแวดล้อมให้ดูดีและสวยงามข้ึน ซ่ึงส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อสภาวะความเป็นอยู่ของมนุษย์

อย่างยิ่งในปัจจุบัน  ทั้ งคนท่ีอาศัยอยู่ในสังคมชนบทหรือสังคมเมือง จริงอยู่ ส่ิ งแวดล้อม 

(Environment) เป็นวตัถุ พฤติกรรมสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวเรา อาทิ ลมฟ้าอากาศ ดิน 

ส่ิงมีชีวติ และส่ิงไม่มีชีวติ เหล่าน้ีจะท าปฏิกิริยาร่วมกนั ซ่ึงจ าแนกได-้เป็น 2 ประเภทคือ 

  2.2.1.1ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ (Natural Environment) ไดส่ิ้งแวดลอ้มท่ีมีชีวิต

ทั้งหลายบนพื้นโลกเช่น มนุษย ์สัตว ์และพืช (วสัดุพืชพรรณเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวติกลุ่มหน่ึง) และ

ส่ิงแวดลอ้มไม่ท่ีไม่มีชีวิต หรือบางคร้ังเรียกว่า ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ลมฟ้าอากาศ ดิน น ้ า 

ภูมิประเทศ 

              2.2.1.2ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man-made Environment) เป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึน

เพื่ อใช้ในวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น  ความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปวฒันธรรม ศาสนา ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา กิจกรรมทางสังคม ส่ิงก่อสร้าง 

และสถาปัตยกรรม 

               2.2.1.3.วสัดุพืชพรรณ ส่ิงก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม มีส่วนช่วยเก้ือกลูซ่ึงกนัและ

กนั วสัดุพืช-พรรณเป็นส่ิงแวดลอ้มธรรมท่ีมีท่ีมีชีวติ ช่วยปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนทั้ง 2 

ส่ิงท่ีกล่าวถึงมีอิทธิพลอย่างสูงต่อมนุษย์และเก่ียวข้องกับมนุษย์กับมนุษย์โดยตรงทั้ งในเชิง

สร้างสรรค์ ท าลาย และพฒันาควบคู่กันไป ปัจจุบันผลกระทบท าให้ส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลง

รวดเร็วมากสาเหตุอาจเกิดจากการเพิ่มของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจและความกา้วหน้า

ทางเทคโนโลยี จาก 3 สาเหตุ ท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบธรรมชาติ หรือ ชีวาลัย (Biosphere) 

ก่อใหเ้กิดวกิิฤตกาลส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแสดลอ้มเป็นพิษ (Pollution) มีภาวะมลพิษในลกัษณะต่างๆ 

 แนวความคิดในการพฒันาพื้นท่ีในช่วงหลงัๆ จะค านึงถึงสภาพแวดลอ้มดั้งเดิมและพฒันา

สภาพแวดล้อมข้ึนมาใหม่ให้เก้ือกูล กลมกลืน สัมพันธ์ โดยให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด ต่อ

สภาพแวดลอ้มดั้งเดิม จึงกล่าวไดว้า่ “ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาแยกกนัไม่ออก” นกัออกแบบว่าง
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แผนงานภูมิทศัน์จะตอ้งน าอาขอ้มูลปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมาเป็น

ส่วนประกอบในการตดัสินใจการออกแบบ วางโครงการ และการก าหนดนโยบายเสมอๆ ทฤษฏี

ทางนิเวศวทิยา (Ecological Theory) กล่าววา่   “การพฒันา” ตอ้งด ารงไวซ่ึ้งความสามารถสมดุลของ

สภาพแวดลอ้มท่ีพอเหมาะ โดยมุ่งให้สภาพแวดลอ้มคงอยู่ได ้เพราะส่ิงแวดล้อมแต่ละชนิดมีเอก

ลกัษณะเฉพาะตวัในการแสดงให้เห็นว่าส่ิงนั้นเป็นส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นตน้ไม ้ดิน น ้ า มนุษย ์

ส่ิงแวดลอ้มจะไม่อยูโ่ดดเด่ียวในธรรมชาติ แต่จะอยูก่นัเป็นกลุ่มเรียกวา่ “ระบบนิเวศ” ภายในระบบ

นิเวศจะประกอบด้วยส่ิงแวดล้อมหลากหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะมีหน้าท่ี เฉพาะของตน 

ขณะเดียวกนัส่ิงแวดล้อมหน่ึงมีความตอ้งการส่ิงแวดล้อมอ่ืนเสมอ เช่นน ้ าตอ้งการตน้ไม ้ตน้ไม้

ตอ้งการน ้า ตน้ไมต้อ้งการดิน ตอ้งการอากาศ ตอ้งการแสงแดด เป็นตน้ 

 วสัดุพืชพรรณ (Plant Material) มาจากค า 2 ค า คือ วสัดุ  (Material) วสัดุคือวตัถุดิบท่ีจะ

น ามาใชใ้นการออกแบบ พืชพรรณ (Plant)  พืช คือ พนัธ์ุไมท่ี้งอกอยูต่ามท่ีต่างๆ พืชพรรณ คือ พนัธ์ุ

พืชทุกชนิดและส่วนหน่ึงส่วนใดของพืช เช่น ตอ หน่อ ก่ิง ใบ ราก หัว ดอก ลูก เมล็ด แต่ ณ ท่ีน้ีจะ

หมายถึง ไม้ท่ีมีเน้ือไม้ (Woody Plants) ทุกประเภทรวมถึงไม้ปลูกเล้ียง และไม้ป่า (Native and 

Cultivate Plant) ตั้งแต่ไมค้ลุมดิน (Ground Cover) จนถึงไมย้ืนตน้ (Tree) ซ่ึงรวมถึงพืชอวบน ้ า และ

พืชท่ีมีอายุเพียงฤดูเดียว ไมท่ี้มีเน้ือไมแ้ต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งชดัเจนในเร่ืองขนาด 

รูปทรง สี ผวิสัมผสั และลกัษณะนิสัย ความแตกต่างดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการน ามาเป็นขอ้มูลในการ

ออกแบบและจดังานภูมิทศัน์ เพราะแต่ละชนิดและแต่ละพนัธ์ุมีเหตุผลของการน ามาใชป้ระโยชน์

แตกต่างกนั 

 เหตุผลท่ีส าคญัก็คือเม่ือน าวสัดุพืชพรรณมาประกอบการจดัภูมิทศัน์แลว้ ท าอย่างไรจะท า

ให้งานภูมิทศัน์มีความสวยงามประทบัตาประทบัใจ (Attractive) และมีอายุการใช้งานยืนยาว หรือ

คงทนถาวร (Livable) มีการดูแลบ ารุงรักษาง่ายและต ่า (Low and Easy Maintenance) อยา่งนอ้ยท่ีสุด

ผูอ้อกแบบควรจะตอ้งมีความพื้นฐานเก่ียวกบัการขยายพนัธ์ุ การเจริญเติบโต ความตอ้งการ ลกัษณะ

นิสัย การป้องกนัก าจดัโรคและแมลงดีพอๆ กบัด้านความสวยงามของพืชชนิดนั้น ในการน ามา

ออกแบบและจดั แต่จะไม่เจาะลึกลงไปในลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของวสัดุพืชพรรณชนิดนั้นๆ 

แต่ส่วนใหญ่ผูอ้อกแบบและจดังานภูมิทศัน์จะตอ้งมีความเขา้ใจถึงรูปทรงปรากฏต่อสายตา ความ

ตอ้งการทางนิเวศวิทยาต่อการเจริญเติบโต มีความสวยงามสะดุดตาสะดุดใจเม่ือน าไปจดัความ

เปล่ียนแปลงของภาพลกัษณะในแต่ละฤดูกาลในรอบ 1 ปี อาทิ การผลิใบ   การผลิดอกใหม่ การ

บาน การร่วงโรยของใบของดอกและผล 
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 วสัดุพืชพรรณจึงเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัในการออกแบบและจดัภูมิทศัน์ผูมี้อาชีพ

เก่ียวขอ้งตอ้งเขา้ใจทั้งเร่ืองการใชป้ระโยชน์และหนา้ท่ี ความสามารถดา้นทกัษะและประสบการณ์

จะช่วยให้เกิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุดในการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ แต่ละชนิดให้เหมาะสมกบังาน

แต่ละโครงการ และตอ้งตระหนกัเสมอวา่วสัดุพืชพรรณเป็นส่ิงมีชีวิต (Living) และเป็นองคท่ี์มีการ

เปล่ียนปลง (Variable Elements)  

ขนาดของพืช (Plant Size) 

 ขนาด คือ การเปรียบเทียบรูปร่างหรือรูปทรงโดยการวดั ขนาดเป็นลกัษณะพิเศษท่ีสามารถ

มองเห็นได ้ขนาดของพืชเก่ียวขอ้งกบัมาตราส่วน และสัดส่วนในการก าหนดลงในแบบหรือการจดั

ใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี ขนาดของพืชแบ่งไดด้งัน้ี 

ตน้ไมข้นาดใหญ่ (Large Tree) 
 คือตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีความสูงตั้งแต่ 12 เมตรข้ึนไป ไดแ้ก่ ตน้พญาสัตบรรณ กาฬพฤกษ์ จ  าปี 

จามจุรี บุนนาค นนทรี มะขาม ลูกปืนใหญ่ เสลา สนสองใบ สนสามใบ และบางชนิดเป็นไมย้ืนตน้

ท่ีรูปทรงสวยงามเช่น สนฉตัร สนประดิพทัธ์ พญามะขามป้อม  

 ตน้ไม้ใหญ่ ถ้าออกแบบให้อยู่ต้นเดียวโดดๆ จะให้ความโดดเด่น ถ้าปลูกรวมกลุ่มเป็น

เสมือนป่าใหญ่ และถา้ปลูกผสมกบัไมข้นาดเล็กให้ความรู้เป็นประธานให้ร่มเงาเป็นกรอบสูงและ

เป็นเสมือนเพดาน 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที ่ 2.1 ตน้ไมใ้หญ่ 
ทีม่า : https://www.lomography.co.th 
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ตน้ไมข้นาดกลาง (Intermediate Tree) 

             คือตน้ไมท่ี้มีความสูงตั้งแต่ 9.00-12.00 เมตร ไดแ้ก่ กระถินณรงค์เงิน กลัปพฤกษ์ แคแสด 

ตะลิงปลิง  ประดู่แดง  ฝ้ายค าซอ้น พิกุล โมกมนั ราชพฤกษ ์ ศรีตรัง หลิว หางนกยงูฝร่ัง  มะตูม  

ล้ินฟ้า  ตาลเหลือง 

 ตน้ไมข้นาดกลาง เวลาน ามาใช้ในงานออกแบบ ประโยชน์ท่ีไดรั้บคลา้ยคลึงกบัตน้ไมไ้ม้

ขนาดใหญ่แต่ทรงพุ่มความสูงมีขนาดยอ่มกวา่ แต่การปลูกเพื่อป้องกนัลม หรือเปล่ียนทิศทางอาจจะ

ดีกวา่ และใชพ้ื้นท่ีในการปลูกนอ้ยกวา่ 

ตน้ไมข้นาดเล็ก (Small Tree) 

 ไม้ยืนตน้ท่ีมีความสูงระหว่าง 4.50-6.00 เมตร เป็นไมย้ืนตน้ระดบัล่าง ได้แก่ กระทุ่มนา 

ตะขบไทย ลัน่ทมแดง ลัน่ทมขาว รวงผึ่ง  

 ตน้ไมข้นาดเล็กน ามาใช้ออกแบบเพื่องานหลกั 2 อยา่งคือ ท าให้เกิดพื้นท่ีระนาบแนวด่ิง ท่ี

ระนาบท่ีอยู่เหนือศีรษะ และบางคร้ังใช้เป็นแนวขอบเขต กรณีล าตน้(Trunk) ไมสู้งเกินไป และมี

แตกในช่วงล่าง ถา้จดัในกลุ่มไมเ้ต้ียสามารถสร้างจุดเด่นไดแ้ละเหมาะสมส าพื้นท่ีขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 ตน้ไมข้นาดเล็ก 

ทีม่า : https://www.bloggang.com 
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ภาพที ่2.3 ตน้ไมข้นาดใหญ่ 

ทีม่า : https://www.homedd.com 

 

ไมพุ้ม่สูง (Tall Shrubs) 

ไมพุ้่มเป็นไมเ้น้ือแข็ง ล าตน้มีหลายตน้ ขนาดของล าตน้ใกลเ้คียงกนั แตกกระโดงแตกก่ิง
กา้นชิดดิน แผก่ิ่งกา้นเป็นทรงพุ่ม ไมพุ้่มสูงมีความสูง 3.00-4.50 เมตร เม่ือเปรียบเทียบกบัไมย้ืนตน้
ขนาดเล็กเป็นไมท่ี้มีทรงพุม่นอ้ย แต่แตกก่ิงกา้นแน่น ไดแ้ก่ กระถินหางกระรอก แกว้ ค าเงาะค าไทย 
ตนัหยง ช่อม่วงหรือเทียนหยดชุมเห็ดเทศ ทรงบาดาล ประยงค์ โมกบา้น ยี่โถ ยี่เข่ง ราชาวดี รัตมา 
ทองอุไร กุหลาบขาว 
 ไมพุ้่มสูง ใช้ออกแบบงานภูมิทศัน์ในลกัษณะเป็นผนงั ท าให้เกิดพื้นท่ีระนาบแนวด่ิงท่ีไม่
สูงมากนกั เป็นฉากบงั สร้างพื้นท่ีอิสระ และสร้างมุนมองในงานภูมิทศัน์ 
 ไมพุ้ม่กลาง (Intermediate Shrubs) 
 ไมพุ้่มท่ีมีความสูงระหว่าง 1.00-2.00 เมตร เป็นไม้ท่ีมีทรงพุ่มแน่น ให้รูปทรงสีส้น แล้ว

ผิวสัมผสัหลากหลาย ไดแ้ก่ กุหลาบ โกสน เข็มม่วง เข็มเศรษฐี ไข่ดาว โคลงเคลง ชบา ช้องนาง 

ชวนชม ชบาจีน ประทดัฟิลิปปินส์ พุดฝร่ัง พูช่มพ ูพู่หมาก พุดตาน ชุมเห็ดไทย ฝ่ินตน้หรือมะระกอ

ฝร่ัง พนมสวรรค ์มะลิ  ไมพุ้ม่กลาง มีจ  านวนมาก เหมาะส าหรับน ามาออกแบบเป็นร้ัวตน้ไม ้ปลูก

ควบคุมทรงสร้างมุนมองระดบัสายตา เป็นฉากหลงั จดัเป็นส่วนประกอบระหวา่งไมพุ้่มสูงไมย้นืตน้

ขนาดเล็กและไมพุ้ม่เต้ีย 

ไมพุ้ม่เต้ีย (Low Shrubs) 

 เป็นไมท่ี้มีความสูงของทรงพุม่ระหวา่ง 0.30-1.00 เมตร คือสมบูรณ์เต็มท่ีไม่เกิน 1.00 เมตร 

ถ้าต ่ ากว่า 0.30 เมตร (30 เซนติเมตร) ให้นับว่าเป็นพืชคลุมดิน ไม้พุ่มเต้ียใช้ในงานภูมิทัศน์มี
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ค่อนขา้งมากไดแ้ก่ เขม็ญ่ีปุ่น ชบาหนู ทองพนัชัง่ พุดซอ้นแคระ พุดตะแคง พยบัหมอก หางกระรอก

แดง หูปลาช่อน วา่นธรณี เสลดพงัพอ ค าป่า 

 ไมพุ้่มเต้ีย ใชอ้อกแบบเพื่อแบ่งแยกพื้นท่ี ไม่สกดักั้นมุนมอง ท าให้เกิดพื้นท่ีเปิดส่วนๆ จดั

ให้เกิดความแตกต่างระหว่างหมู่ไมข้นาดต่างๆ ปลูกเป็นมวลพุ่มแน่น ตดัควบคุมทรง แนวร้ัวแบ่ง

เขต ปลูกตดัเป็นเนินเขา เป็นทอ้งทุ่งท่ีคลุมดว้ยไมเ้ต้ียๆ 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4 ไมพุ้ม่เต้ีย 

ทีม่า : https://bethevansramos.wordpress.com 

 

 พืชคลุมดิน (Ground Cover) 

 เป็นพืชท่ีมีทรงพุ่มเต้ียหรือเจริญเติบโตในแนวราบมีระบบรากและล าตน้แน่นมีทั้งมีดอก  

ไม่มีดอกของไมเ้น้ือแขง้ และไมอ้วบน ้ า มีความสูงเม่ือสมบูรณ์เต็มท่ีตั้งแต่ 0.15-0.30 เมตร (15-30 

เซนติเมตร) ไดแ้ก่ หลิวเล้ือย สนเล้ือย สนเล้ือยสีฟ้า กระดุมทองเหลืองเล้ือย ผกากรองม่วงเล้ือย กาบ

หอยแครงแคระ กา้มปูหลุด ดาดตะกัว่ ริบบิ้นด า เบญจรงค ์ปีกแมลงสาบ ผกัโขมสีแดง ผกัเป็ดแดง 

พรมก ามะหยี่ แพงพวย ตอ้ยต่ิงเศรษฐีเรือนใน หนวดปลาดุก หัวใจสีม่วง หญา้ด่าง แอหนงั ไผ่ด่าง

แคระ หลิวไตห้วนั ประทดัจีน พยบัเมฆ ชะพลู บวับก วา่นมหากาฬ เตยหอม 
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ภาพที ่2.5 ไมพุ้ม่เต้ีย 

ทีม่า : https://www.decorreport.com 

 

ลกัษณะของการจดัสวน 

การจดัสวน เขา้มามีบทบาทและส าคญัต่อชีวิตจนปัจจุบนัแทบจะขาดเสียไม่ได้สวนใน
ปัจจุบนัน้ีมีมากมายหลายลกัษณะ ส่วนใหญ่จดัตามประโยชน์ใชส้อยและรสนิยมของแต่ละบุคคล 
ซ่ึงแบบของการจดัสวนแบ่งออกเป็น 4 แบบคือ 

สวนประดิษฐ ์(Formal Style) 
พื้นท่ีในการจดัสวนแบบประดิษฐจ์ะเป็นพื้นท่ีราบเรียบไดร้ะดบั ไม่นิยมพื้นท่ี ท่ีมีระดบัสูง 

ๆ ต ่า ๆการจดัวางตน้ไมห้รือวตัถุจะตอ้งท าให้เกิดความสมดุลแบบประดิษฐ์ หรือ Formal Balance 
นั้นเอง โดยท่ีต้นไม้หรือวตัถุจะต้องชนิดเดียวกันรูปทรงเหมือนกันขนาดเท่ากันจ านวนเท่ากัน
ระยะห่าง เท่ากนั จ  านวนตน้ไมห้รือวตัถุจะจดัแบบคู่ขนาน คือจ านวน 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ ปรากฏ
ให้เห็นอยา่งเด่นชดั การปลูกไมป้ระดบัยืนตน้การจดัแปลงไมด้อก/ไมใ้บ และการจดัวางวสัดุต่าง ๆ 
ซ ้ ากนั(1 : 1 หรือ 2 : 2) จึงจ าเป็นตอ้งใช้เน้ือท่ีในการจดัมาก รูปทรงตน้ไมห้รือวตัถุต่างๆมีรูปทรง
แบบเลขาคณิต เช่นตน้ไมใ้หญ่ ไมพุ้่ม แปลงไมด้อก/ไมใ้บจะตดัแต่งเป็นรูปทรงกลมหรือรูปทรง
เหล่ียมส่วนวตัถุต่าง ๆ เช่นกระถางต้นไม้โคมไฟฟ้า อ่างน ้ าพุ ฯลฯ มักมีรูปทรงหรือเหล่ียม 
เช่นเดียวกนั แปลงไมด้อกไมใ้บจะปลูกขดัสลบัลวดลาย และตดัแต่งเรียบร้อยเป็นระเบียบมีสีสัน
ฉูดฉาดถนนหรือทางเดินภายใน บริเวณสวนมกัจะเป็นเส้นตรงหรืออาจมีโคง้บา้งแต่ไดร้ะดบัสวน
แบบประดิษฐ ์น้ีมกัจะมีอาคารใหญ่ สร้างอยา่งประณีต เป็นฉากอยู ่ดา้นหลงั 
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ภาพที ่2.6 สวนประดิษฐ ์(Formal Style)  
ทีม่า : https://mgr.manager.co.th 

 
สวนธรรมชาติ ( Informal Style) 

สวนธรรมชาติ คือสวนท่ีเราจดัข้ึนมาโดยลอกเลียนแบบธรรมชาติท่ีเรามองเห็นเช่นท าเป็น
ป่า เป็นเขา ล าธาร น ้ าตก ทุ่งหญา้ เป็นส่ิงท่ีเรารู้สึกชอบเป็นพิเศษเลยอยากจะจดัไวใ้กล ้ๆ อาจท าได้
โดยการท าเท่าขนาดจริง หรือยอ่ส่วนลงมาโดยใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีท่ีเราจะจดัแต่ง 

คุณสมบติัและหน้าท่ีของสวนธรรมชาติคือท าให้ผูอ้ยู่อาศยัหรือผูไ้ดพ้บเห็นไดส้ัมผสักบั
บรรยากาศของความสดช่ืนร่ืนรมยอ์บอุ่น น่าพกัผ่อนหย่อนใจ สวนลกัษณะน้ี จึงเป็นสวนท่ีนิยม
ของคนจ านวนมากเน่ืองจากปัจจุบนัคนอยูใ่นตึกรามบา้นช่องท่ีเป็นตึกจึงตอ้งการใฝ่หาสวนเพื่อไว้
พกัผ่อนหย่อนใจสวนแบบน้ีนิยมปล่อยให้ตน้ไมเ้ติบโตอยา่งอิสระ ตามธรรมชาติ อาจเพิ่มสระน ้ า 
ล าธารน ้าตก ศาลาพกัผอ่น ทางเดิน ต่าง ๆเขา้ไป โดยจะมีเส้นสาย และรูปทรง เป็นรูปทรงอิสระ 

 
ภาพที ่2.7 สวนธรรมชาติ (Informal Style)    
ทีม่า : https://www.homedecorthai.com 
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 สวนจินตนาการ  (Imaginative Style) 
สวนลกัษณะน้ีจะจดักนัน้อยส่วนใหญ่นิยมจดัเฉพาะในโอกาสพิเศษหรือเพื่อการแสดง

เท่านั้นโดยนิยมเอาส่ิงก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมบางอย่างมาประดบั ตกแต่ง เช่น หัวเสาโรมนั
ก าแพงเมือง ซุ้มประตู  หรือตดัแต่งตน้ไมใ้ห้เป็นรูปทรงตามจินตนาการ เช่นเป็นมา้เป็นมงักร เป็น
ตน้ 

คุณสมบติัและหน้าท่ีของสวนจินตนาการ คือ ท าให้ผูค้นท่ีผ่านไปมาได้ใช้ความคิดหรือ
สร้างจินตนาการ เพื่อไม่ให้เกิดความเบ่ือหน่าย หรืออาจจดัไวดู้เล่นท่ีบา้นเหมาะส าหรับคนท่ีชอบ
คิด ชอบประดิษฐส่ิ์งแปลกใหม่ 

ภาพที ่2.8 สวนจินตนาการ (Imaginative Style) 
ทีม่า : https://www.oknation.net 
 
สวนนามธรรม ( Abstract Style) 

สวนแบบน้ีบางคนเรียกว่า สวนฟรีสไตล์ก็ได้  เพราะเร่ิมนิยมจดักนัในยุคหลงั ๆเพื่อหนี
ความซ ้ าซาก จ าเจ เหมือนการท างานศิลปะ ให้มีเส้นสายหรือให้มีฟอร์มท่ีสวยงามตามทฤษฎี 
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกไดดี้ 

คุณสมบติัและหน้าท่ีของสวนนามธรรม คือ สร้างความบนัดาลใจในงานศิลปะและจะ
ค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยและจุดประสงคก่์อนจะน าศิลปะมาเสริมและสร้างสรรคใ์หส้วยงามยิง่ข้ึน 
ท่ีกล่าวมานั้นเป็นรูปแบบใหญ่ ๆ ของการจดัสวน ส าหรับชนิดของสวนนั้นส่วนใหญ่จะเรียกกนัไป

ตามประโยชน์ใชส้อยและความนิยมเป็นส าคญัชนิดของสวนนั้นมีช่ือเรียกกนัอยูม่ากมาย เช่นสวน

หิน สวนกรวด สวนทะเลทราย สวนน ้าสวนดาดฟ้า สวนพนัธ์ุไม ้สวนผนงั สวนภูเขา สวนท่ีราบ 

สวนหยอ่ม สวนกระถาง สวนแขวนสวนลอย สวนสาธารณะ สวนสนุก สวนสมุนไพร หรือสวน

สุขภาพ เป็นตน้  แต่ไม่วา่จะจดัสวนแบบใดก็ตามการจดัสวนก็ยงัคงตอ้งยดึหลกัองคป์ระกอบทาง

ศิลปะมาผสมผสานกบัการใชส้อยเพื่อใหส้วนนั้นสวยงามและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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2.3 การเลอืกใช้วสัดุตกแต่งภูมทิศัน์ 

ความหมายของภูมิทศัน์ดาดแขง็ Hard Scape 

รูปป้ัน 

รูปป้ันเป็นจุดสนใจท่ีดีอนัหน่ึงในสวน อาจใชเ้ด่ียวเพื่อโชวค์วามงามของรูปป้ันนั้น หรือ

อาจใชร่้วมกบันา้ตก นา้พุ ก็ได ้รูปแบบของรูปป้ันนั้นข้ึนอยูก่บัยคุสมยัของศิลปะในชาตินั้นๆ ดว้ย 

เพราะศิลปินท่ีนัน่ก็ตอ้งไดรั้บอิทธิพลมาจากส่ิงแวดลอ้มเช่นกนั แต่อยา่งไรก็ตามรูปป้ันท่ีใชใ้นการ

จดัสวนแบบประดิษฐม์กัจะมาจากเร่ืองราวในเทพนิยายหรือเทพเจา้ต่างๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี รูปป้ัน

ท่ีตั้งไวม้กัจะประดบัดว้ยไมพุ้ม่ เพื่อสร้างให้รูปป้ันเด่นข้ึน 

    

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.9 ประติมากรรม 
ทีม่า : https://www.oknation.net 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.10 รูปป้ันเดก็ 
ทีม่า : https://www.banidea.com 
 

 

 

 



22 
 

โคมไฟสนาม 

 เอ้ือมพร วสีมหมาย (2530)  กล่าววา่  องคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ แสงไฟในสวน 
เพื่อให้ความปลอดภยัและอุ่นใจในการใชส้วนในเวลากลางคืน และเพื่อไม่ให้เกิดผลพิเศษ เช่น ให้

แสงสี แสงเงาของตน้ไมแ้ละบา้น 

 สมจิตร โยธะคง (2540)  กล่าวว่า  การติดตั้งไฟในสวนโดยทั่วไปแล้วมกัจะใช้ไฟจาก
หลงัคารถ หรือ ชายคาบา้น จึงมีแสงสวา่งท่ีจา้เกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนต ์ท าให้สวนขาดความ

สวยงามไปมาก จึงควรติดตั้งไฟตามจุดต่างๆ ภายในสวนและเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม

ซ่ึงมี 4 ชนิด 

ไฟตามทางเดิน (Walk Light) 

ไฟท่ีท าใหเ้กิดรูทรง (Silhouett Light) 

ไฟท่ีท าใหเ้กิดแสงเงา (Shadow Light) 

ไฟท่ีท าใหเ้กิดเงาดา้นล่าง (Down Light) 

ประโยชน์ท่ีในแง่ของความสวยงามก็ลืมไม่ได้เช่นกันท่ีต้องค านึกถึงแนวทางน้ีเป็น

ขอ้เสนอแนะท่ีเพิ่มความสวยงามให้กบัสวนดงันั้น “การติดตั้งไฟในสวนนั้น เป็นการยืดเวลาการใช้

สวนให้ยาวนานออกไปอีก คือ สามารถใช้สวนในตอนกลางคืนได้ และเพื่อความสวยงาม ของ

ตน้ไมใ้นสวนดว้ย โดยเฉพาะการส่องไฟข้ึนจากโคนตน้ไม ้เพื่อเน้นรูปทรงของสวน ก่ิงกา้นสาขา 

หรือ การส่องไฟจากดา้นขา้ง ท าให้เกิดมิติใหม่ของสีส้น และรูปทรงของสวน ความส าเร็จของการ

จดัไฟ ในสวนนั้น กลุ่มหิน สวนหยอ่ม น ้าตก สระน ้า และบริเวณโตะ๊เกา้อ้ีในสวน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.11 ไฟพื้นทางเดิน 
ทีม่า : https://www.bestroomstyle.com 
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ภาพที ่2.12  โคมไฟเสาเต้ีย 
ทีม่า : https://www.bestroomstyle.com 
 

แผน่ทางเดิน 

 เอ้ือมพร วีสมหมาย  (2530)  กล่าวว่า  ในการออกแบบสวนท่ีขาดไม่ได้ก็คือทางเดินชม

สวนในการศึกษาความตอ้งการและสอบถามพูดคุยกบัเจา้ของบา้นเองนั้นพบวา่มีความตอ้งค านึงถึง

ในการเดินชมสวนดงันั้น การก าหนดทางเดินภายใน และภายนอกตวับา้นให้สอดคลอ้งกนัเป็นส่ิง

แรกควรท าโดยสังเกตจากทางเขา้ออกตวับา้น พยายามจดัวางทางเดินให้ไดโ้ดยรอบตงับา้นไปหลงั

บ้าน จากหลงับ้านมาหน้าบ้าน หรือเดินผ่านสวน ชมสวน จดัให้ระบบการเดินไหลเวียนไปได้

เร่ือยๆ ไม่ติดขดั 

 สมจิตร โยธะคง  (2540)  กล่าวว่า  ในการก าหนดทางเดินในแบบท่ีต้องการเร่ืองการ
ก าหนดตามวตัถุประสงค์ของการใช้งานเจา้ของการใช้งานของบ้านตอ้งการก าหนดทางเดินท่ีมี

จุดมุ่งหมายดงัน้ี พื้นและทางเดินในสวนถือเป็นองคป์ระกอบส าคญั จะนึกถึงการจดัสวนตอ้งค านึง

รูปแบบทางเดิน เพราะนอกจากทางเดินในสวนจะส่วนท่ีช่วยน าเส้นทางและท่ีหมายในสวนแล้ว 

ทางเดินในสวนยงัถือเป็นส่วนท่ีช่วยสร้างต่อเติมเร่ืองราวในสวนอีกดว้ย แต่ไม่ว่าเราจะจะคิดถึง

ทางเดินในสวนดว้ยวตัถุประสงคใ์ด การเลือกรูปแบทางเดินในสวนท่ีเหมาะสมกบัสวนหรือสถานท่ี 

ยอ่มเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยแยกความเป็นสัดส่วนระหวา่งพื้นท่ีสวนและส่วนท่ีใชป้ระโยชน์อ่ืนอีก

ดว้ย จากการศึกษาทางเดินและพื้นในสวนจะมีประเด็นท่ีจะตอ้งค านึงถึงก่อนก็คือควรมีการจดัท า
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รูปแบตามความต้องการของเจ้าของบ้านจึงมีแนวทางการออกแบบท่ีเป็นทางเลือกให้เจ้าของ

โครงการไวด้งัน้ี 

พื้นและทางเดินในสวนแบบถาวร หรือเรียกว่า Fixed Form หมายถึง การท าพื้นและ

ทางเดินแบบถาวร ไม่สารถรถเคล่ือนยา้ย หรือเปล่ียนแปลงได้ง่าย ส าหรับพื้นและทางเดินใน

ลกัษณะน้ีส่วนใหญ่มกัจะเกิดจากวตัถุประสงค์ของเจา้ของสวนท่ีตอ้งการความมัน่คงแข็งแรง ไม่

ตอ้งการเปล่ียนแปลงบ่อย งานหลกัๆของการจดัพื้นและทางเดินในลกัษณะน้ี จึงมกัจะเก่ียวขอ้งใน

เร่ืองของการก่อสร้างต่อเติม เพราะฉะนั้นก่อนลงมือเองหรืออาศยัผูช้  านาญงานควรพิจารณาถึง

โครงสร้างท่ีเหมาะสม หากพื้นและทางเดินนั้นมีผลกระทบต่อโครงสร้างบา้นโดยรวม ควรปรึกษา

ผูรู้้เพื่อป้องกนัการเกิดผลกระทบตามมา ส าหรับพื้นทางเดินในสวนแบบถาวรอาจจะมีหลายรูปแบบ

แลว้แต่วา่จะออกแบบไดอ้ยา่งไร หรือข้ึนอยูก่บัการเลือกใชว้สัดุตามความนิยม ส่วนใหญ่ท่ีเลือกใช้

มกัเป็นแบบหินธรรมชาติชนิดต่างๆ เป็น ก่อเป็นทรงตามรูปแบบรูปร่างและพื้นท่ีตามตอ้งการ 

 จากตัวอย่างภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างทางเดินแบบง่ายๆ คือเพียงเทปูนตามเส้นทางท่ี

ก าหนดและวางเรียงแผน่หินกาบแบบอิสระสามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง 

 
ภาพที ่2.13 ทางเดินไมแ้ละทางเดินทรายลา้ง                                                 

ทีม่า : https://www.108mart.com                    
 

 ทางเดินแบบปูต่อเน่ืองมกันิยมสร้างระหว่างประตูเขา้สู่ตวัขนานกบัถนนรถยนต์เขา้บา้น 

หรือบางส่วนของสวนท่ีเป็นแนวราบจะเป็นรูปโคง้ หรือตรงก็ได ้ความกวา้งของทางเดินนิยมกวา้ง 

1.20 เมตร และ 1.50 เมตร เดินไดส้ะดวกผ่อนคลายอารมณ์ วสัดุท่ีนิยมใช้ท าทางเดินแบบต่อเน่ือง 

ไดแ้ก่ ศิลาแลง แผน่หินทราย แผน่อคันี การปูตอ้งชิดกนัและใชซี้เมนตเ์ช่ือม หรือปูต่อเน่ืองโดยไม่

มีสารเช่ือม 
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ภาพที ่2.14 กระเบ้ืองทางเดิน 
ทีม่า : https://www.sinkaonline.com 

 
ภาพที ่2.15 กระเบ้ือง 
ทีม่า : https://www.bloggang.com 

 

ทางเดินในสวนแบบไม่ถาวร หากเรียกทางเดินในสวนแบบถาวรวา่ ”Fixed Form”  แลว้ก็

อยากจะเรียกทางเดินในสวนแบบไม่ถาวรว่า ”Free Form”  ทางเดินในลกัษณะน้ีไม่ไดห้มายวา่จะ

ใช้ได้ชั่วคราวไม่ยาวนาน เพียงแต่ว่ามีความยุ่งยากในการท าน้อยกว่า หรือสารถรถเปล่ียนแปลง

เคล่ือนยา้ยไดง่้ายกวา่ และในเร่ืองของโครงสร้างก็อาจจะไม่ทนทานเท่ากบัทางเดินแบบถาวรเพราะ 

เป็นเพียงการวางวสัดุท่ีใช้เป็นองคป์ระกอบของทางเดินในพื้นท่ีท่ีก าหนด ทางเดินในสวนแบบไม่

ถาวรน้ีสามารถจดัการเองได ้ไดแ้ก่ การใชก้รวดกบัแผน่ทางเทา้หรือหินแบบต่างๆ 
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ภาพที ่2.16 ทางดินตวัหนอน 
ทีม่า : https://www.plazathai.com 

 

ทางเดินแบบแยก เป็นทางเดินเทา้ภายในสวนโดยการกา้วเท้า วสัดุท่ีนิยมใช้จดัท าได้แก่ 

ศิลาแลง (รูปกลม สีเหล่ียมผืนผา้ สีเหล่ียมจตุัรัส) กระเบ้ืองปูทางเทา้ ใช้ซีเมนต์หล่อเป็นแบบลอน

หรือกรุหินกลม กรุหินกาบรูปกลม ส่ีเหร่ียมผืนผา้ ส่ีเหล่ียมจตุัรัส หกเหล่ียม แวน่ไมก้ลม และหิน

อ่ืนๆ รูปลกัษณะแบน ซ่ึงนิยมใชท้  าทางเทา้แบบแยก เพราะมีความธรรมชาติมากกวา่วสัดุอ่ืนๆ หิน

ซ่ึงน ามาท าทางเทา้ควรพิจารณาถึง รูปทรง กลม แบน เรียบ ไม่มีเหล่ียมมูน การใชป้ระโยชน์อยา่ง

เหมาะสม ส าหรับวสัดุประสงคข์องการกา้วเทา้และการจดัวาง กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มแบบของ

สวน และลกัษณะของพื้นท่ีท่ีจดัการสร้างทางเดินเทา้แบบแยก เป็นการสร้างเพื่อใหผู้เ้มาชมสวนเดิน 

โดยการก้าวเท้าอย่างระมัดระวงั และก้าวด้วยความส ารวม เม่ือมีวตัถุประสงค์เช่นน้ีการจัด

จ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ของการกา้วเทา้เพื่อการจดัวางแผน่หินใหส้ัมพนัธ์กบัเทา้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.17 ทางเดินแยก 
ทีม่า : https://www.homedecorthai.com 
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ศาลานัง่เล่น/ศาลาพกัผอ่น 

 ศาลาท่ีพกัสวนในบา้นอยูร่ะหวา่งทางเขา้และตวับา้นเพื่อจดัเป็นท่ีจดังานเล้ียงสังสรรคห์รือ

ส าหรับครอบครัวพกัผอ่น ตวัศาลามกัจะถูกออกแบบใหป้ระณีต สวยงามมีรูปแบบท่ีเขา้กบัตวับา้น

ได ้บริเวณมุมเสา หนา้ศาลา หรือรอบๆ ศาลามกัจะมีการออกแบบตราประจ าตระกลูติดไวต้ามจุดท่ี

เหมาะสม หรืออาจมีไมก้ระถางวางประดบัในศาลา ทางเขา้ และรอบๆ ศาลา ระหวา่งศาลาและตวั

บา้นมกัจะมีตน้ไมใ้หญ่ปลูกเป็นแนวเพื่อบงัสายตา และกรองเสียงจากศาลาไปยงัตวับา้น 

 

ภาพที ่2.18 ศาลาทรงไทย 
ทีม่า : https://www.isriya.com 
 

น ้าพุ น ้าตก 

 ส่ิงเหล่าน้ีได้ถูกใช้กันมากในการจัดสวนแบบธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับสวนในบ้าน 

เพียงแต่รูปแบบหรือรูปร่าง หนา้ตาจะแตกต่างกนั สระน ้ า น ้ าตกและน ้ าพุในสวนแบบธรรมชาติ มี

ลกัษณะของภูเขา หิน ตน้ไม ้น ้ าตก และมีรูปร่างบ่อน ้ าท่ีคดเค้ียวไปมา ตกแต่งทั้งบ่อให้สวยดว้ย

ตน้ไมแ้ละกอ้นหิน 

 ส่วยน ้ าพุมกัใช้ในกรณีท่ีเป็นบึงใหญ่แลว้มีน ้ าน่ิง ตอ้งการการระบายน ้ าเพื่อให้ออกซิเจน

ไหลผา่น น ้าจะไดไ้ม่เน่าเสีย และ บางคร้ังน ้าพุก็ถูกน ามาใชใ้นรูปร่างบ่อเล็กๆ ท่ีทนัสมยั 

น ้าพุมีอยู ่2 ประเภท คือ  

  น ้าพุธรรมชาติเกิดจากแรงดนัของน ้าท่ีอยูใ่ตดิ้น พุง่ผา่นรอยแยกของพื้นดินข้ึนมาส่วนมาก

จะเป็นน ้าร้อนหรือน ้าอุ่น พุง่ผดุข้ึนมาอาจจะมีหลายจุดในบริเวณเดียวกนัหรือ พุง่แรงจุดเดียว  

อีกอยา่งคือ น ้าพุประดิษฐส์ร้างข้ึนดว้ยน ้ามือมนุษยมี์องคป์ระกอบส าคญั คือ ภาชนะ เช่น อ่าง หรือ

สระเพื่อกกัเก็บน ้าป๊ัมน ้า เพื่อดูดน ้าส่งผา่นหวัน ้าพุซ่ึงเคร่ืองป๊ัมจะท างานโดยการใชไ้ฟฟ้ากบัน ้ามนั  
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2.4 ศึกษาพืน้ทีใ่กล้เคยีง (กรณศึีกษา) 

กรณีศึกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีลกัษณะของการจดัภูมิทศัน์คลา้ยคลึงกนักบัโครงการ
ออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณชัยพฤกษ์   โพธ์ิแดง และท าการศึกษาแนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์ 
รูปแบบของสวนและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์
โครงการซ่ึงโครงการท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

2.4.1 บา้นคุณชยัพฤกษ ์ โพธ์ิแดง 

   ภาพแสดงผงัแม่บท 
   เจา้ของ                    : คุณชยัพฤกษ ์  โพธ์ิแดง 
   ออกแบบและสวน  : คุณรัตนา  จ  าปาเทศ 
                           สถานท่ี                   : โครงการธารารมย ์ หวัหมาก  กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะโครงการ 

 บา้นหลงัใหม่บนพื้นท่ีกว่าหน่ึงไร่ในโครงการธารารมย ์ หัวหมาก  ร่มร่ืนไปด้วยตน้ไม้
ท่ามกลางสวนสไตล์บาหลี ออกแบบโดย  คุณรัตนา  จ  าปาเทศ  แห่งสวนเจริญสุข  นกัจดัสวนมาก
ฝีมือและประสบการณ์  ซ่ึงเคยจดัสวนใหบ้า้นหลงัเก่าของครอบครัวน้ีมาแลว้  เม่ือเจา้ของบา้นลงมือ
สร้างบา้นหลงัใหม่จึงวางใจให้เขา้มาดูแลอีกคร้ัง  รูปแบบของบา้นหลงัใหม่น้ีผสมผสานระหว่าง
สไตล์โมเดิร์นกบัคอนเทมโพรารี  การตกแต่งภายในมีกล่ินอายของโมร็อกโกผสมกบัแขกมวัร์  จึง
ดึงมาใชก้บัการตกแต่งสวนใหมี้ความเป็นแขกเล็กนอ้ย  เช่น  ประตูทางเขา้  พื้นกระเบ้ืองโมเสก   

 

‘ 

 

 

ภาพที ่ 2.19  ประตทูางเขา้บา้นคุณชยัพฤกษ ์ โพธ์ิแดง 
ทีม่า :  บา้นและสวน (2552) 



29 
 

 

ภาพที ่ 2.20  แปลนสวนสไตลบ์าหลี ออกแบบโดย  คุณรัตนา  จ  าปาเทศ 
ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
 
 ทางเดินผา่นสนามหญา้ใตต้น้ไมใ้หญ่ท่ีร่มร่ืน  มองเห็นตวับา้นท่ีค่อยๆเผยออกมาท่ีละนอ้ย
เม่ือเดินไปแต่ละก้าว  บนระเบียงบ้านท าระแนงปลูกม่านบาหลีให้เป็นเหมือนหลงัคาธรรมชาติ  
ดา้นล่างคืออ่างจากุซซ่ีส าหรับนัง่แช่ไดอ้ยา่งเพลิดเพลินท่ามกลางบรรยากาศสวน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.21  ระแนงไมป้ลูกม่านบาหลี ดา้นล่างคืออ่างจากุซซ่ีท่ามกลางสวน 
ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
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 ดา้นหลงัศาลาท าชั้นวางของโดยก่อปูนข้ึนมาง่ายๆ  ดา้นบนปิดทบัดว้ยไม ้ ใชแ้ทนโตะ๊วาง

อุปกรณ์หรือตน้ไมไ้ดใ้นตวั  เหมาะส าหรับสวนท่ีมีกิจกรรมหรือตอ้งการความเรียบร้อยในพื้นท่ี 

  

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.22  ชั้นวางของก่อดว้ยปูน 
ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 

 

 บริเวณพื้นไมป้ลูกลัน่ทมเป็นระยะใหร่้มเงากบัมุมนัง่เล่นแทนการใชร่้มสนาม  ท าให้ดู
กลมกลืนกบัสวนมากกวา่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.23  ปลูกลัน่ทมเป็นระยะเพื่อใชแ้ทนร่มสนาม 
ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
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2.4.2 เรือนไมริ้มสวนน ้า 

 

ภาพที ่2.24 ผงับริเวณบา้นคุณสุดรัก แซ่ล้ิม 
ทีม่า : https://www.natureandtrend.com 

 
ช่ือโครงการ :  เรือนไมริ้มสวนน ้า 

 ท่ีตั้ง  : ถนนกาญจนาภิเษก 
 เจา้ของโครงการ : คุณสุดรัก แซ่ล้ิม 
 ผูอ้อกแบบ : - 
 
ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ  
ความตอ้งการของเจา้ของบา้นกบัพื้นท่ีจดัสวนท่ีมีขนาดใหญ่ถึง 1.5 ไร่ มีความตอ้งการท่ีจะ

ไดส้วนท่ีมีสนามหญา้โล่งแต่ไดร่้มเงาของตน้ไม ้และอยากไดซุ้้มระเบียงริมน ้ าส าหรับพกัผอ่น หนา้
บา้นจะเนน้สวนท่ีโปร่งแต่ดา้นหลงัตอ้งการสวนท่ีมีกล่ินอายของสวนป่านิดหน่อยเพื่อให้แตกต่าง
กบัหนา้บา้น 

แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ี 
 ด้วยบริเวณบ้านท่ีมีการจดัสวนขนาดใหญ่ การจดัภูมิทศัน์ภายในพื้นท่ีโครงการจึงตอ้ง
จดัสรรพื้นท่ีให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของเจา้ของบา้น ท่ีตอ้งการให้หนา้บา้นเป็นสวนท่ีโปร่ง
จะเนน้การโชวพ์นัธ์ุไมใ้บมากกวา่ ส่วนดา้นหลงับา้นจดัให้มีสวนน ้ าธรรมชาติประกอบเพื่อให้เกิด
ความแตกต่าง ดงันั้นจึงไดอ้อกแบบแนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 คือส่วนโชว ์ซ่ึงอยูบ่ริเวณของหนา้บา้น มีลานจอดรถและซุ้มทางเดินระแนงไมท่ี้

เช่ือมไปยงัดา้นขา้งบา้นท่ีเป็นลานซักล้าง การจดัสวนจะเน้นสวนท่ีโปร่งแต่อยู่ภายใตร่้มเงาของ
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ตน้ไม ้พรรณไมส่้วนน้ีจะจดัใหโ้ชวไ์มใ้บและล าตน้สวยงาม อยา่งพรรณไมต้ระกูลปาลม์ท่ีปลูกราย

ลอ้มประติมากรรมร่วมสมยัสีสันสดใสสะดุดตา 

  

 

ภาพที ่2.25  ส่วนโชวห์นา้บา้นคุณสุดรัก แซ่ล้ิม 
ทีม่า : https://www.natureandtrend.com 
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ภาพที ่2.26 ส่วนครอบครัวและบริเวณขา้งบา้น 
ทีม่า : https://www.natureandtrend.com 
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สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 

การจดัภูมิทศัน์บา้นคุณสุดรัก แซ่ล้ิม มีแนวคิดในการจดัสวนเป็นรูปแบบสวนป่าธรรมชาติ

ผสมผสานกบัส่ิงก่อสร้างไดอ้ยา่งกลมกลืน เนน้ความร่มล่ืนใหร่้มเงาแก่พื้นท่ีพกัผอ่น มีการสร้างบ่อ

น ้ าพื้นท่ีน ้ าตกหลงับ้านท าให้บริเวณบ้านมีความเย็นสดช่ืน รวมไปถึงการเพิ่มพื้นท่ีการพกัผ่อน

ระเบียงไมท่ี้ยืน่ออกไปในบ่อน ้ า รวมไปถึงการสร้างบา้นไมเ้พิ่มเพื่อรับรองการสังสรรคร์ะหวา่งหมู่

เพื่อน นอกจากน้ียงัเช่ือมต่อแต่ละส่วนดว้ยทางเดินคอนกรีตท่ีมีลูกเล่นโคง้เป็นคล่ืนสวยงาม อีกทั้ง

ใชป้ระโยชน์ในการวิง่ออกก าลงักายไดอ้ยา่งลงตวั 

จากกรณีศึกษาของบา้นคุณสุดรัก แซ่ล้ิม ในคร้ังน้ีมีความคลา้ยคลึกกบัพื้นท่ีโครงการ คือ

พื้นท่ีกรณีศึกษาเป็นบา้นพกัอาศยัเช่นเดียวกบัโครงการทั้งในเร่ืองการจดัภูมิทศัน์และขนาดของ

พื้นท่ีท่ีกวา้งใหญ่ จึงเป็นตวัอย่างกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดี มีการจดัสวนแบบสวนน ้ าธรรมชาติ 

ดงันั้นจากการพิจารณารูปแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดรัก แซ่ล้ิม สามารถน าแนวความคิดการจดัภูมิ

ทศัน์บา้นคุณสุดรัก แซ่ล้ิม มาใชป้ระกอบไดเ้น่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงันั้นจึงน ามาเป็น

กรณีศึกษาของการจดัภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2.4.3  บา้นคุณผูช่้วยศาสตราจารยอ์ลิศรา  เจริญวานิช 

บา้นคุณอลิศรา  เจริญวานิช เป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น  มีพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์  465 ตารางเมตร 

สไตล์เป็นสวนธรรมชาติลกัษณะการจดัเป็นสวนธรรมชาติโดยผูอ้อกแบบ คุณสุพงศ์  แห้วเพ็ชร   

จากการศึกษาการออกแบบภูมิทศัน์ของบา้นคุณอลิศรา  เจริญวานิช  ทางเจา้บา้นมีความตอ้งการ

สวนท่ีดูแลง่าย ตอ้งการน ้ าตก ศาลาพกัผอ่น ซ่ึงต่อมาจึงขยายแนวคิดออกเป็นเรือนรับรองในสวนท่ี

เจา้ของไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ดงันั้นจึงตอ้งศึกษาหลกัการออกแบบดงัน้ี โดยศึกษา 

 

 

ภาพที ่2.27  ผงับริเวณบา้นคุณอลิศรา  เจริญวานิช 

ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
 
   2.4.3.1  แนวคิดการออกแบบ   สวนป่าใหต้น้ไมส้ามารถปรับตวัอยูไ่ดเ้องตาม

ธรรมชาติโดยไม่ตอ้งดูแลรักษามากนกัในอนาคตประกอบกบัน าไลฟ์สไตลข์องเจา้ของบา้นมา

ก าหนดฟังกช์นัการใชง้านในสวน 
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                          2.4.3.2  การแบ่งส่วนพื้นท่ี  โดยบริเวณบา้นมีการจดัสวนพื้นท่ีในส่วนของเรือน

อเนกประสงค์ท่ีเช่ือมกับตวับ้านมี การจดัภูมิทัศน์ในพื้นท่ีโครงการจึงเป็นแบบธรรมชาติเป็น

ลกัษณะการจดัสวนป่าเชิงนิเวศ โดยการดึงเอาความสดช่ืน ความร่มร่ืนของธรรมชาติจริงๆ เขา้มาใช้

ในบริเวณบา้น มีการใชต้น้ไมใ้หญ่เพื่อใหร่้มเงาแก่สวนดว้ย กบั แหล่งน ้าประกอบดว้ยน ้าตก ล าธาร

น ้า ดงันั้นจึงไดอ้อกแบบพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

                             1)  ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว ์ ส่วนโชวอ์ยูบ่ริเวณหนา้บา้น เฉลียงหนา้

บา้น  ประกอบดว้ยสวนแบบเรียบง่าย เป็นทางเขา้สวนไปเช่ือมกบัส่วนของครอบครัวโดยมีการใช้

แผ่นหินธรรมชาติตกแต่งทางเดินในสวนโค้งไปมากบัประกอบการเลือกใช้พรรณไม้ให้ร่มร่ืน

พร้อมกบัท่ีนัง่ท่ีเป็นโขดหินธรรมชาติ 

                              2)  ส่วนพกัผอ่นหรือครอบครัว  ส่วนการพกัผอ่นอยูด่า้นขา้งบา้นฝ่ังเรือน

รับรองดงัภาพท่ี  2.30 จากแปลน โดยมีการจดัสวนเลียนแบบสวนป่าเชิงนิเวศประกอบดว้ย แหล่ง

น ้ า ล าธาร  น ้ าตก บ่อน ้ า และทางเช่ือมท่ีเป็นพื้นไมร้ะแนงไปยงัเรือนรับรองพร้อมปลูกพรรณริม

สองขา้งทางเดินอยา่งธรรมชาติ ประกอบดว้ยการออกแบบใช้พรรณไมเ้ป็นสามระดบั คือต ่า กลาง 

สูง เพื่อสร้างบรรยากาศความร่มร่ืนและผอ่นคลายใหก้บัเจา้ของบา้น 

                               3)  ส่วนบริการ  ส่วนบริการอยูโ่ซนหลงับา้นท่ีติดกบั บริเวณลานซกัลา้ง 

ตากผา้ โดยส่วนน้ีมีการจดัสวนแบบเรียบ ไม่เนน้การใชต้น้ไมม้ากนกั เพราะ เน่ืองบริเวณน้ีเป็นลาน

ตากผา้ตอ้งการแดดมากเป็นพิเศษ และในส่วนบริการยงัเป็นทางเช่ือมสวนไปบริเวณลานจอดรถได ้

ในการเลือกใชพ้รรณไมท่ี้เหมาะสมควรเป็นพวกไมพ้รรณพุม่ 

                         2.4.3.3  องคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 

                              1)  ภูมิทศัน์ดาดอ่อน  การออกแบบสวนแบ่งตน้ไมเ้ป็นเป็นสามระดบั คือ 

ต ่า กลาง และสูง สร้างบรรยากาศป่าด้วยเส้นสายของพรรณไม ้เช่น เส้นตรงของพรรณไมใ้หญ่ 

ยกเวน้ไมป้ระธานอย่างจิกท่ีเอนชายเป็นซุ้มรับบริเวณทางเขา้สวนหน้าบา้นท่ีออกแบบเป็นชายเขา

ส่วนไมร้ะดบักลางปลูกให้ชิดแนวร้ัวเพื่อสร้างความเป็นส่วนตวั และไมร้ะดบัล่างเลือกชนิดท่ีให้

เส้นสายพล้ิวไหวอ่อนนุ่ม ปลูกเวน้จงัหวะกบัตามธรรมชาติ อยา่งเฟินชนิดต่าง ๆ ปลูกบริเวณตน้น ้ า 

ส่วนปลายน ้ าปลูกพรรณไมท่ี้ชอบความช่ืนน้อยลง การออกแบบเส้นโคง้ในสวนเป็นส่ิงส าคญั ทั้ง

ขอบแปลง ขอบบ่อ และทางเดิน ออกแบบให้ดูเป็นจงัหวะรับกนั และจ าลองระบบนิเวศเขา้มาให้

รู้สึกวา่ตรงน้ีเป็นป่าอยูก่่อนแลว้ (ดงัภาพท่ี 2.28) 
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ภาพที ่2.28 ไมส้ามระดบั 
 ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
   

การใชเ้ลือกปลูกพรรณไมข้นาดกลางและเล็กบางส่วนท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น เฟินกูด 

ไคร้ชนิดต่าง ๆ พลับพลึง เปราะ เอ้ืองหมายนา โครงเคลงป่า ผกัหนาม และกระเจ๊ียบ ฯ ลฯ 

ผสมผสานกบัพรรณไมจ้ดัสวนท่ีวางขายกนัตามทอ้งตลาดทัว่ไป อยา่งเช่น หนวดปลาดุกแคระ กนก

นารีเล้ือย กล้วยไม้ดิน กระเจียว มหาเสน่ห์ บอนสี เลือกใช้พรรณไม้น าเข้าน้อยท่ีสุด ให้ต้นไม้

สามารถปรับตวัอยูไ่ดโ้ดยเอ้ือประโยชน์ตามธรรมชาติจากระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเอง 

อีกทั้งยงัดูแลง่ายในอนาคต  

               1) ภูมิทศัน์ดาดแข็ง  การออกแบบภูมิทศัน์ดาดแข็ง มีประดบัส่ิงก่อสร้าง

และส่ิงตกแต่งสวน เพื่อดึงความโดดเด่นของสวน และยงัสร้างบรรยากาศให้กบัสวน ประกอบดว้ย

ดงัน้ี   

                             2) ทางเดินพื้นไม้ระแนง  การออกแบบให้มีทางเดินเช่ือมต่อระหว่าง

ระเบียงเรือนรับรองและตวับา้น ปลูกพรรณไมริ้มสองขา้งทางเดินอยา่งเป็นธรรมชาติ  

(ดงัภาพท่ี 2.29) 
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ภาพที ่2.29 ทางเดินเช่ือมต่อระเบียงไปยงัเรือนรับรอง 
ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
 
                             (2)  น ้ าตก    ลกัษณะเป็นน ้ าซับหยดลงตามซอกหินก่อนไหลมารวมกนั
เป็นน ้ าตกขนาดใหญ่การวางต าแหน่งน ้ าตกนั้นเพื่อรับมุมมองจากเรือนรับรองและห้องนัง่เล่น โดย
ให้น ้ าตกไม่สูงจนข่มบา้น  และเม่ือเป็นน ้ าซับจึงมีเสียงเบาเหมาะแก่การพกัผอ่น ส่วนขั้นตอนการ
ท านั้นควรลงไมใ้หญ่ก่อนท างานโครงสร้างน ้ าตกปิดทบั เน่ืองจากพื้นท่ีจ  ากดั หากท าโครงสร้าง
ก่อนจะไม่สามารถลงตุย้รากของไมใ้หญ่ได ้ตวับ่อออกแบบให้ลึกประมาณ 0.80 -1 เมตร ส่วนวสัดุ
ท่ีใช้ก่อน ้ าตกใช้หินสองชนิดไดแ้ก่ หินแกรนิต และหินฟองน ้ า โดยลกัษณะการไหลของน ้ าในล า
ธารต่างระดบั (ดงัภาพท่ี 2.30) 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที ่2.30  ล าธารน ้า 
ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
 



39 
 

              การวางหินเรียงชั้นน ้าตกและปลูกพรรณไมแ้ทรกอยา่งเป็นธรรมชาติ ติดพน่หมอกเพิ่ม

บรรยากาศช้ืนเยน็แบบหนา้ฝน (ดงัภาพท่ี 2.31) 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2.31 น ้าตกธรรมชาติ 
ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
 
                                (3)  เรือนรับรองและบริเวณมุมนัง่เล่นระเบียง   เรือนรับรองท่ีสร้างข้ึน

ส าหรับใชง้าน อเนกประสงค ์ตอนรับแขก ซ่ึงในการออกแบบนั้นจะให้บรรยากาศเหมือนบา้นเล็ก

ในป่าใหญ่ ประกอบดว้ย บริเวณมุมนัง่เล่นริมระเบียงท าจากไมธ้รรมชาติ และในเร่ืองของมุมมอง

นั้นสามารถมองเห็นจากภายในมาสู่ภายนอกเห็นเป็นสวนได้โดยรอบ ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่

ท่ามกลางธรรมชาติ (ดงัภาพท่ี 2.32) 
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ภาพที ่2.32 น ้าตกธรรมชาติ 

ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
 

สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
การจดัภูมิทศัน์บา้นคุณอลิศรา    เจริญวานิชอาจบา้นสร้างมีแนวคิดในการจดัสวนแบบ

สไตลธ์รรมชาติโดยการดึงเอาความสดช่ืน ความร่มร่ืนของธรรมชาติจริงๆ เขา้มาใชใ้นบริเวณบา้น 
มีการใชต้น้ไมใ้หญ่เพื่อให้ร่มเงาแก่สวนดว้ย เนน้ความร่มล่ืนใหร่้มเงาแก่พื้นท่ีพกัผอ่น มีการสร้าง
บ่อน ้าพุหนา้บา้นท าใหบ้ริเวณบา้นมีความเยน็สดช่ืน รวมไปถึงการเพิ่มมุมสังสรรคเ์พื่อรับรองการ
สังสรรคร์ะหวา่งหมู่เพื่อน นอกจากน้ียงัเช่ือมต่อแต่ละส่วนดว้ยทางเดินคอนกรีตท่ีมีลูกเล่นโคง้เป็น
คล่ืนสวยงาม อีกทั้งใชป้ระโยชน์ในการวิง่ออกก าลงักายไดอ้ยา่งลงตวัส่วนการจดัภูมิทศัน์ 
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ภาพที ่2.33 ผงับา้นคุณชินวตัร – คุณธมนวรรณ   ตนัติมาสกุล 
ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
 

2.4.4  บา้นคุณ ชินวตัร – คุณธมนวรรณ   ตนัติมาสกุล 
                      2.4.4.1  แนวคิดการออกแบบ   น าแนวคิดเร่ืองเส้นสายและสเปชมาใช้เพื่อให้

พื้นท่ีจ  ากดัดูกวา้งข้ึน โดยท าเส้นโคง้จากพื้นราบให้ไหลโคง้จากพื้นราบให้ไหลโคง้ข้ึนไปสู่น ้ าตก

ในแนวตั้ง ช่วยใหส้วนดูกวา้งและมีสเปชเพิ่มข้ึน 

                      2.4.4.2  การแบ่งส่วนพื้นท่ี  การแบ่งส่วนพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ในแต่ละส่วนจะ

มีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้น ดงันั้นการออกแบบตอ้งค านึงการเลือกใช้พรรณไม ้ ซ่ึงจะศึกษาใน

การแบ่งพื้นท่ีแต่ละส่วนในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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         1)  ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว์    ส่วนโชว์จะอยู่ในบริเวณหน้าบ้าน 

เฉลียงหน้าบา้น  ติดกบัสนามหญา้ ประกอบดว้ยพรรณไมใ้หญ่และไมพุ้่มจดัเป็นสวนหย่อม และ

ประติมากรรมน ้าพุประดบั มา้นัง่ไวส้ าหรับรับแขก  

                                  2)  ส่วนพกัผอ่นหรือครอบครัว    ส่วนครอบครัวจะอยูใ่นบริเวณขา้งบา้น

ทางฝ่ังสวนน ้ าตก ติดเฉลียงหลงับา้นท่ีสามารถเขา้-ออกได ้ประกอบดว้ยมีพนัธ์ุไม ้ไมใ้หญ่ท่ีให้ร่ม

เงา  มีน ้ าตก ล าธาร  บ่อเล้ียงปลาท่ีไวส าหรับท ากิจกรรม และยงัส่ิงอ านวยความสะดวกกบัการ

พกัผอ่น เช่น ชุดนัง่เกา้อ้ี 

                                  3)  ส่วนบริการ    ส่วนบริการอยูบ่ริเวณหลงับา้นเป็นทางเดินเช่ือมปูดว้ย

หญา้เป็นทางเดินไปบริเวณซกัลา้ง 

                     2.4.4.3  องคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 

                                   จากการศึกษาเจา้ของบา้นหลงัน้ีเป็นคนรักธรรมชาติ ชอบอยู่กบัตน้ไมแ้ละ

สัตวเ์ล้ียง   โดยมีความตอ้งการน ้ าตกและบ่อปลา และตอ้งการพื้นท่ีสนามหญา้ให้ลูกวิ่งเล่นออก

ก าลงักาย โดยมีการแบ่งตามองคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์ ดงัต่อไปน้ี  

       1) ภูมิทศัน์ดาดอ่อน  

                         (1)  การเลือกใชพ้รรณไมพุ้่มและไมย้นืตน้  การเลือกใชพ้รรณไมส่้วนใหญ่

ในสวนจะเน้นท่ีดูแลรักษาง่าย เป็นกลุ่มพรรณไมท่ี้มีการดูแลรักษาใกลเ้คียงกนั เช่น พวกเฟินเป็น

ตน้  และไมย้ืนตน้จะใช้ไมท่ี้มีรูปทรงลกัษณะล าตน้โคง้ไปธรรมชาติ  เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติ

ใหเ้ขา้กบัสวน มีการใชไ้มพุ้ม่โดยเลือกจากทรงตน้ ใบ และดอกท่ีให้ธรรมชาติใหค้วามเรียบง่าย  ซ่ึง

เขา้กนัไดดี้กบัสวนธรรมชาติ เช่น เฟินตน้ แซ่หางมา้ เฟินขา้หลวง และเพิ่มร่มร่ืนด้วยการปูหญ้า

แพทพารัมยส์ าหรับใหลู้กวิง่เล่นได ้

                                       (2)  การใชพ้รรณไมค้ลุมดิน  การเลือกใชพ้รรณไมค้ลุมดิน โดยจะเน้นใน

การดูรักษาง่ายและให้ความสวยงามเป็นรายละเอียดของพุ่ม เช่น หนวดปลาดุกแคระใช้ปลูกเป็น

เส้นขอบ 
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       2)  ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

                            (1)  ลกัษณะรูปแบบน ้ าตก จากการศึกษาบา้นคุณชินวตัร –คุณธมนวรรณ 

ตนัติมาสกุล ซ่ึงมีแนวคิดจ าลองมาจากน ้ าตกกริมตล่ิงแถบจงัหวดักาญจนบุรี ลกัษณะเป็นน ้ าตกไม่

สูงแต่ยาว การวางแนวความสูงต ่าของน ้ าตกไม่ควรวางใหมี้ความสูงเท่ากนั เพราะจะเกิดมุมปะทะท่ี

เสมือถูกบล็อกอยูใ่นกรอบสูง อีกทั้งการออกแบบระยะสูงต ่าช่วยให้เกิดช่องว่างส าหรับให้อากาศ

ถ่ายเทได้และโค้งรับกับแนวเส้นโค้งของขอบบ่อ น ้ าตกแห่งน้ีจะใช้หินทรายเหลืองเก่ากับหิน

ฟองน ้า และโชวร์ากไมเ้ทียม โดยป้ันใหเ้ช่ือมต่อไปกบัรากไมจ้ริง (ดงัภาพท่ี 2.34) 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.34  ลกัษณะน ้าตกไม่สูงแต่กวา้ง 

ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
 

                                          (2) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีให้ความสวยงามในงานภูมิทศัน์  การติดตั้ง

เคร่ืองหัวพ่นหมอก การติดหัวพ่นหมอกซ่ึงจะช่วยเพิ่มความช้ืนแก่พรรณไม้แล้วยงัสร้างความ

เคล่ือนไหวให้สวนแทนการไหลของสายน ้ าเม่ือไม่เปิดน ้ าตกมีข้อดีคือ ช่วยสร้างบรรยากาศท่ี

สวยงาม เพิ่มความเยน็และร่มร่ืนให้แก่ตน้ไม ้อีกทั้งยงัช่วยประหยดัไฟฟ้ามากกวา่การเปิดน ้ าตกอีก

ดว้ย ลกัษณะการติดตั้งควรหนาหัวแบบกระจายออกในมุมกวา้งเพื่อลดแรงปะทะของการพ่นกบั

ก่อนหิน (ดงัภาพท่ี2.35) 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.35 ทิศทางการพน่หมอก 

ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 



44 
 

                                          (3) ส่ิงอ านวยความสะดวกสะพานไม้ เป็นทางเช่ือมไปอีกโซนหน่ึง

ประกอบดว้ยล าธารน ้ า โดยใช้วสัดุไมสี้น ้ าตาลแดง ประกอบดว้ย ราวไมท่ี้จบัสองขา้งทางเดิน ซ่ึง

สะดวกต่อการใช้งานท ากิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  และ ยงัช่วยสร้างบรรยากาศดีให้แก่สวน และความ

สวยงามเป็นหลกั (ดงัภาพท่ี 2.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.36 การเช่ือมต่อของพื้นท่ี 

ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
 

สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
ลักษณะท่ีเราน ามาศึกษา คือ พบว่าการออกมีลักษณะสอดคล้องกับรูปแบบสวนท่ีเรา

ตอ้งการศึกษา ซ่ึงการใช้พรรณไมใ้นกรณี ไมย้ืนตน้จะเน้นให้ร่มเงากบัพื้นท่ีและมีกล่ินหอม เช่น 
ตน้ปีบ หนวดปลาหมึกยกัษ ์ในส่วนของไมพุ้่มนั้น มีลกัษณะไม่เนน้ไมด้อก แต่เนน้พวกไมโ้ชวใ์บ
มากกว่า จึงท าให้ดูแลง่ายและไม่ต้องเวลาในการตดัแต่ง มีการจดัวางพื้นท่ีใช้สอยได้ดี ในพื้นท่ี
ขนาดเล็กและสร้างบรรยากาศให้สวนมีความร่มร่ืน ไม่รกจนเกินไป จึงไดน้ ามาเป็นกรณีศึกษาของ
การออกแบบในคร้ังน้ี 
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2.4.5  บา้นคุณภาสินี   ฉตัรรัตนมาลยั 

                        บา้นคุณภาสินี ฉตัรรัตนมาลยั ตั้งอยูห่มู่บา้นออคิดวลิล่า บางนา กม.24 ถนนบางนา-

ตราด บางเสาธงใกลส้นามบินสุวรรณภูมิ แต่ไม่มีเสียงเคร่ืองบินรบกวน มีเน้ือท่ีทั้งหมด 165 ตาราง

วา เป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น สไตล์เลียนแบบธรรมชาติ จากการศึกษาการออกแบบภูมิทศัน์ของบา้น ทาง

เจา้บ้านคุณภาสินี    ฉัตรรัตนมาลัยมีความตอ้งการสวนท่ีดูแลง่าย ต้องการน ้ าตก ศาลาพกัผ่อน 

ดงันั้นจึงตอ้งศึกษาหลกัการออกแบบตงัน้ี โดยศึกษาจากผงับา้น (ดงัภาพท่ี 2.37) 

 

 
ภาพที ่2.37  ผงับา้นคุณภาสินี    ฉตัรรัตนมาลยั 

ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
 

               2.4.5.1  ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ  เป็นคนท่ีช่ืนชอบสวนพกัผอ่นในช่วง

วนัหยดุจึงไดอ้อกแบบสวนในบา้นใหมี้การผสมผสานระหวา่งส่ิงก่อสร้างและธรรมชาติใหมี้ความ

กลมกลืนกนั มีศาลานัง่เล่นและสวนน ้าตกขนาดกลาง รวมไปถึงก าแพงน ้าตกเพื่อสร้างบรรยากาศ

ในสวน นอกจากน้ีมีตน้ไมใ้หญ่ใหค้วามร่มล่ืนแก่บริเวณพกัผอ่นดว้ย 

                            2.4.5.2  การแบ่งพื้นท่ี  โดยบริเวณบา้นมีการจดัสวนพื้นท่ีดา้นขา้งขนาดกลาง การ

จดัภูมิทศัน์ภายในพื้นท่ีโครงการจึงเป็นแบบเลียนแบบธรรมชาติ โดยการดึงเอาความสดช่ืน ความ

ร่มร่ืนของธรรมชาติจริงๆ เขา้มาใช้ในบริเวณบา้น มีการใช้ตน้ไมใ้หญ่เพื่อให้ร่มเงาแก่สวนด้วย 

ดงันั้นจึงได้ออกแบบพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน ส่วนตอ้นรับบริเวณหน้าบา้นติดกบัห้องรับแขกและ
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เฉลียงหน้าบ้าน ส่วนครอบครัวติดกับห้องนั่งเล่น ศาลาแปดเหล่ียมและมุมสวนน ้ าขนาดกลาง

สุดทา้ยคือส่วนท่ีอยูด่า้นหลงับา้นซ่ึงติดลานซกัลา้ง หอ้งน ้า ซ่ึงมีรายละเอียด (ดงัภาพที 2.38) 

 
ภาพที ่2.38  ทศันียภาพในส่วนหนา้บา้นคุณภาสินี ฉตัรรัตนมาลยั 

ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
 

                     1)  ส่วนสาธารณะ หรือสวนโชว ์  เป็นส่วนของการตอ้นรับซ่ึงอยู่ติดร้ัว

บริเวณหน้าบ้าน ห้องรับแขก เฉลียงหน้าบ้านและลานจอดรถ การจดัสวนเป็นแบบเรียบง่าย มี

ทางเดินปูดว้ยอิฐบล็อกเล่นลวดลายดว้ยกรวดแม่น ้าหลากสีและเพิ่มความสดช่ืนดว้ยอ่างบวัท่ีจดัเรียง

รายไปตามทาง มีตน้ไมใ้หญ่คอยใหค้วามร่มร่ืนแก่ส่วนน้ี       

                                2)  ส่วนการพักผ่อน ห รือครอบครัว  เป็นส่วนครอบครัวติดกับ

ห้องนัง่เล่นและบา้นเด่ียวสองชั้น ในส่วนน้ีจะมีความเป็นส่วนตวั จึงไดอ้อกแบบภูมิทศัน์ท่ีตรงกบั

ความตอ้งการของเจา้ของบา้นท่ีตอ้งการสถานท่ีพกัผอ่นภายในบา้นและมีความร่มร่ืน การออกแบบ

จึงไดเ้อาธรรมชาติมาผสมกบัส่ิงก่อสร้าง เช่น ระแนงไมท้างเดิน ศาลาแปดเหล่ียม และสะพานไมท่ี้

อยู่ท่ามกลางสวนน ้ าท่ีจ  าลองมาจากธรรมชาติ นอกจากน้ียงัมีก าแพงน ้ าตกแสดงถึงความทนัสมยั

ให้กับสวนอีกด้วย ในส่วนของสวนน ้ านั้ นได้มีการติดตั้ งไฟแบบ Up Lighting ท่ีส่องเข้าหาตัว

ก าแพงน ้ าตกในเวลากลางคืน ท าให้เกิดแสงสวา่งภายในสวนน ้ า ส่วนศาลาแปดเหล่ียมนั้นเป็นศาลา

ส าเร็จรูปมีระบบไฟในตวั สามารถนัง่พกัผอ่นไดใ้นเวลากลางคืน( ดงัภาพท่ี 2.39) 
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ภาพที ่2.39  ทศันียภาพในส่วนครอบครัวบา้นคุณภาสินี  ฉตัรรัตนมาลยั 

ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
 

                                   3 )  ส่วนบริการ   เป็นส่วนท่ีอยูด่า้นหลงับา้นติดอยูก่บัลานซกัลา้งและ

บา้นเด่ียวสองชั้น เป็นส่วนท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งจดัสวนไวโ้ชวเ์หมือนหนา้บา้นและส่วนครอบครัว แต่

ส่วนน้ีจะเนน้การเขา้ถึงพื้นท่ีง่ายและจะสะดวกเน่ืองจากไวท้  ากิจกรรมต่างๆ เช่น ซกัผา้ ตากผา้ ลา้ง

จาน ดงันั้นการจดัภูมิทศัน์จึงตอ้งจดัแบบเรียบง่ายไม่รกรุงรัง ใชพ้รรณไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย ทนทาน 

และมีไมใ้หญ่ขนาดกลางใหร่้มเงาแก่พื้นท่ีน้ีดว้ย (ดงัภาพท่ี 2.40) 

 

 

 

 

                                    

 

 

ภาพที ่2.40  ทศันียภาพในส่วนหลงับา้นคุณภาสินี ฉตัรรัตนมาลยั 

ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
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2.4.5.3  องคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 

                          1)  ภูมิทศัน์ดาดอ่อน จากการศึกษาบา้นคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมาลยั    งาน

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน มีการเลือกใช้พรรณไมมี้ทั้งไมย้ืนตน้ และไมพุ้่ม เช่น  จนัทร์ผา  บนัไดสวรรค ์

ลีลาวดี เพื่อใหส้ร้างความร่มเงา และบรรยากาศท่ีดีข้ึนเป็นธรรมชาติ   

                          2) ภูมิทศัน์ดาดแข็ง จากการศึกษาบา้นคุณภาสินี  ฉตัรรัตนมา งานภูมิทศัน์

ดาดแขง็  ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

              โดยน าส่ิงก่อสร้างมาออกแบบเขา้ธรรมชาติ  เช่น  ระแนงไมท้างเดิน ศาลาแปดเหล่ียม และ

สะพานไมท่ี้อยู่ท่ามกลางสวนน ้ าท่ีจ  าลองมาจากธรรมชาติ นอกจากน้ียงัมีก าแพงน ้ าตกแสดงถึง

ความทนัสมยัให้กบัสวนอีกดว้ย ในส่วนของสวนน ้ านั้นไดมี้การติดตั้งไฟแบบ Up lighting ท่ีส่อง

เขา้หาตวัก าแพงน ้ าตกในเวลากลางคืน ท าให้เกิดแสงสวา่งภายในสวนน ้ า ส่วนศาลาแปดเหล่ียมนั้น

เป็นศาลาส าเร็จรูปมีระบบไฟในตวั สามารถนั่งพกัผ่อนได้ในเวลากลางคืน และยงัประกอบดว้ย

แผน่ทางเดินเทา้กบัอิฐปูตวัหนอนรอบบา้น ตามการเช่ือมต่อแต่ละพื้นท่ี (ดงัภาพท่ี 2.41) 

 

ภาพที ่2.41  ส่ิงก่อสร้างภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
ทีม่า : บา้นและสวน (2552) 
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สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
ภูมิทศัน์ของบา้นคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลยั มีแนวความคิดในการจดัสวนเป็นรูปแบบสวน

ธรรมชาติผสมผสานกบัส่ิงก่อสร้างไดอ้ย่างกลมกลืน เน้นความร่มร่ืนให้ร่มเงาแก่พื้นท่ีพกัผ่อนมี
การสร้างบ่อน ้ าและก าแพงน ้ าตกขา้งบา้นท าให้บริเวณบ้านมีความเย็นสดช่ืน รวมไปถึงการเพิ่ม
พื้นท่ีการพกัผอ่นดว้ยศาลาแปดเหล่ียมส าเร็จรูป 

จากกรณีศึกษาบา้นคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลยั ในคร้ังน้ีมีความคล้ายคลึงกับโครงการคือ
พื้นท่ีกรณีศึกษาเป็นบา้นพกัอาศยัเช่นเดียวกบัโครงการทั้งในเร่ืองการจดัภูมิทศัน์นั้นกรณีศึกษาเป็น
สวนแบบธรรมชาติ ซ่ึงกับแนวคิดของเจ้าของการท่ีต้องการบรรยากาศสวนน ้ าแบบธรรมชาติ 
ดังนั้ นจากการพิจารณารูปแบบการจัดภูมิทัศน์บ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย แล้วสามารถน า
แนวความคิดการจดัภูมิทศัน์บา้นคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลยั เน่ืองเป็นแนวความคิดการจดัภูมิทศัน์
แบบสวนธรรมชาติ เช่นเดียวกนัมีการใชพ้ืชพรรณไมท่ี้ให้ร่มเงาและวสัดุต่างๆ มีการจดัมุมส่วนตวั 
มุมสาธารณะ ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีเป็นอย่างมาก จึงน ามาเป็นกรณีศึกษาจดัภูมิทศัน์
บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 

 

 

 
 



บทที ่3  
การศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ที่โครงการ 

 
 ศึกษาขอ้มูลพื้นท่ีโครงบา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ  ตั้งอยู ่ ต  าบลบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี เพื่อน าขอ้มูลไปประกอบการออกแบบภูมิทศัน์  ซ่ึงตอ้งทราบขอ้มูลต่างๆแลว้
น ามาวเิคราะห์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์
วางไว ้ ซ่ึงจะส่งผลท าใหก้ารออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยันั้นสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
จากการศึกษาขอ้มูลระดบัมหภาคช่วยท าใหผู้อ้อกแบบทราบถึงผลกระทบสภาพพื้นท่ีโดยรอบและ
ขา้งเคียงพื้นท่ีโครงการ ดงันั้นการศึกษาขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 2  ระดบัคือ 
ขอ้มูลระดบั มหภาค  ขอ้มูลระดบัจุลภาค 
 

3.1 ข้อมูลระดับมหาภาค  
  

 

ภาพที ่ 3.1  ตราประจ าจงัหวดัปทุมธานี 
ทีม่า : https://www.glass-zy.blogspot.com 
 

จงัหวดัปทุมธานีมีความเป็นถ่ินฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมยั
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เม่ือพ.ศ. 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อน
ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภยัจากศึกพม่า เขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ พระ
เจา้อยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซ่ึงสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ใหค้รอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสามโคกต่อมาในแผน่ดินสมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นคร้ังท่ี 2 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้ งบ้าน เรือน ท่ีบ้านสามโคกอีก และในรัชกาล

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2202
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ก็ไดมี้การอพยพชาวมอญคร้ังใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเขา้
สู่ประเทศไทยเรียกว่า "มอญใหญ่" พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้ง
บา้นเรือนอยู่ท่ีบา้นสามโคกอีกเช่นเดียวกนั จากชุมชนขนาดเล็ก บา้นสามโคกจึงกลายเป็น เมือง
สามโคก ในเวลาต่อมา 

ต่อมาเม่ือ วนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัโปรดเกล้าฯ ให้
เปล่ียนช่ือเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานีและเม่ือ พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ให้ใชค้  าวา่ "จงัหวดั" แทน "เมือง" และใหเ้ปล่ียนการสะกดช่ือใหม่จาก "ประ
ทุมธานี" เป็น "ปทุมธานี" กลายเป็น จงัหวดัปทุมธานี ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2475 ในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวโปรดเกลา้ฯ ให้ยุบจงัหวดัธญับุรีมาข้ึนกบัจงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี
จึงไดแ้บ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอดงัเช่นปัจจุบนั 

3.1.1 ลกัษณะภูมิอากาศ 
          จงัหวดัปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลางประมารเส้นรุ้งท่ี 14 องศาเหนือและเส้นแวงท่ี 
100 องศาตะวนัออก อยู่เหนือระดับน ้ าทะเลปานกลาง 2.30  มีเน้ือท่ีประมาณ 1,525,856 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 953,660ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผน่ท่ีหมายเลข 
1 (ถนนพหลโยธิน)เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร เน่ืองจากจงัหวดัปทุมธานีมีพื้นท่ีติดต่อ
กบักรุงเทพมหานครโดยการศึกษาในรอบ 7 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553 ได้ศึกษาภูมิอากาศ
ประเทศไทย ดงัน้ี  

3.1.1.1 ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงพฤษภาคม ในเดือนกุมภาพนัธ์ 

มีนาคมและเมษายนอากาศเหนือภาคพื้นทวีปและประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน และอุณหภูมิจะ

สูงกวา่อุณหภูมิเหนือพื้นนา้อา้วไทย จึงมีลมพดัจากอ่าวไทยข้ึนไปตามลุ่มแม่นา้เจา้พระยา ส่วนใน

เดือนเมษายนอุณหภูมิจะสูงท่ีสุด แต่บริเวณท่ีอยูใ่กลท้ะเล จะไดรั้บอิทธิพลของลมทะเล ซ่ึงจะมีลม

พดัแรงนตอนบ่ายถึงเยน็ ท าใหอุ้ณหภูมิบริเวณตอนล่างของภาคลดความรุนแรงลง 

3.1.1.2 ฤดูฝน ในภาคกลางจะเร่ิมตน้เม่ือลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ร่ิมพดัเขา้มาถึง

กน้อ่าวไทยประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ะพดัผ่านและมีฝนตกแผ ่

กระจายตามแนวร่องมรสุม  และยงัไดรั้บฝนจากพายุดีเปรสชนัท่ีมีปรีมาณมากในระยะปลายเดือน

กนัยายนและตน้เดือนตุลาคม ฝนภาคกลางจะมาก ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน ฤดูฝนจะ

ส้ินสุดในเดือนตุลาคม 

3.1.1.3 ฤดูหนาว ในภาคกลางไม่หนาวเยน็เท่าภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เพราะอยูใ่ตล้งมาอิทธิพลของอากาศหนาวท่ีพดัลงมาจากดินแดนทางเหนือของประเทศ ฤดูหนาวจะ
เร่ิมตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม ประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2358
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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พฤศจิกายนนั้นจะเป็นระยะเปล่ียนฤดูจากฝนเป็นฤดูหนาว จะเร่ิมมีลมเยน็พดัจากตอนบนลงไปตาม
ลุ่มน ้าเจา้พระยา เพราะตอนบนของภาคมีอากาศเยน็และความกดอากาศสสูง 

 
3.1.2 อุณหภูมิเน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีหนาวเยน็และ

ไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตย ์จึงท าใหอุ้ณหภูมิค่อนขา้งสม ่าเสมอไม่ร้อนมากจนกินไป 
 

แผนภูมิแสดงลกัษณะอุณหภูมิรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2553 

 
    แผนภูมิ 3.1 ลกัษณะอุณหภูมิรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 
    ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา (2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค

อณุหภมูิเฉลี่ย 26.8 28.6 29.7 31.6 30.7 30 29.2 29.7 29.1 29.1 28.8 26.2

อณุหภมูิเฉลี่ยสงูสดุ 32.9 34.3 34.9 37.4 35.5 34.4 33.2 33.9 33.2 33.2 33.9 32

อณุหภมูิเฉลี่ยต ่ำสดุ 20.7 22.8 24.5 25.7 25.8 25.6 25.1 25.5 24.9 25 23.6 20.3
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3.1.3 ปริมาณน ้าฝน 
แผนภูมิแสดงปริมาณน ้าฝนระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2553 

แผนภูมิ  3.2  ปริมาณน ้าฝนระหวา่งปี พ.ศ. พ.ศ. 2550-2553 
ทีม่า :  กรมอุตุนิยมวทิยา (2553) 

ปริมาณน ้ าฝนจะอยู่ในช่วงฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเป็นลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัผา่นเขา้มาในโครงการ ( จากแผนภูมิรูปท่ี 3.2 ) 
 เดือนท่ีมีปริมาณน ้าฝนมากท่ีสุด คือ เดือนพฤษภาคม เฉล่ีย 1.86 มิลลิเมตร  
 เดือนท่ีมีปริมาณน ้าฝนนอ้ยท่ีสุด คือ เดือนพฤศจิกายน เฉล่ีย 0.1 มิลลิเมตร 
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ค่ำเฉลีย่สงูสดุ 2.7 49 28 23.4 186.2 83.7 72.7 88.8 105.7 57.7 0.2 1

ค่ำเฉลีย่ต ่ำสดุ 1.4 46.3 26.1 10.6 43.9 28.7 20.8 20.3 23.5 21.2 0.1 0
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3.1.4 ความเร็วลม 
              แผนภูมิแสดงความเร็วลมระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2553 

 

แผนภูมิ 3.3 ความเร็วลมระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2553 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา (2553) 

 
 ความเร็วลม เฉล่ียงสูงสุด คือเดือนสิงหาคม เฉล่ีย 2.9 น็อต/ชัว่โมง 

 ความเร็วลม เฉล่ียต ่าสุด คือเดือนตุลาคม เฉล่ีย 0.8 น็อต/ชัว่โมง 
 ผลกระทบคือ การเพาะปลกพืชพรรณไมค้วรเลือกพรรณไมท่ี้แขง้แรงทนทานหรือควรมี
การป้องกนัการหกัโค่นของตน้ไม ้จึงควรมีการค ่ายนัตน้ไม ้เพื่อการทรงตวัท่ีแขง็แรงจากการเร่ิม
ปลูกพรรณไม ้หรือปลุกพรรณไมท่ี้บงัลม ในดา้นทิศใตข้องโครงการ 
 

3.1.5 ความช้ืนสัมพทัธ์ 
         จากการศึกษา 7 ปีท่ีผา่นมามีความสัมพทัธ์เฉล่ียจากเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม คือ 59.55 
เปอร์เซ็นต ์ 
 เดือนท่ีมีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพทัธ์สูงท่ีสุดคือเดือนพฤษภาคม เฉล่ีย 75 เปอร์เซ็นต ์
 เดือนท่ีมีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าท่ีสุดคือเดือนธนัวาคม เฉล่ีย 32 เปอร์เซ็นต ์

ดงันั้นความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียในรอบปี คือ 59.55 เปอร์เซ็นต ์ท าใหมี้ผลต่อการใหน้ ้าแก่พืช

ในช่วงเดือนท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุด ซ่ึงในช่วงน้ีอาจจะมีการใหน้ ้าไม่มากนกัเน่ืองจากความช้ืน
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3.1.6 ศึกษาขอ้มูลดา้นลกัษณะภูมิประเทศcและอาณาเขตติดต่อ 
          จงัหวดัปทุมธานีมีพื้นท่ีท านาประมาณร้อยละ 50 ของพื้นท่ีการเกษตรจงัหวดั มีพื้นท่ี

การเกษตรอยูใ่นเขตชลประทาน ซ่ึงรับน ้ าจากโครงการส่งน ้ าต่างๆ ของจงัหวดัท าให้มีน ้ าท านาได้
ตลอดปี และปัจจุบนัชาวนาส่วนใหญ่ตามอ าเภอต่างๆ ท านา  2-3 คร้ังในรอบปี หรืออาจถึง 5 คร้ัง
ต่อ 2 ปี ผลผลิตขา้วเฉล่ียของจงัหวดัปทุมธานีสูงกวา่ผลผลิตขา้วเฉล่ียทั้งประเทศ โดยผลผลิตขา้วใน
ฤดูนาปี 2553 เฉล่ีย 750 กิโลกรัมต่อไร่ และฤดูนาปรัง 2554 เฉล่ีย 812 กิโลกรัมต่อไร่ (ศูนยว์จิยัขา้ว
ปทุมธานี ศูนยส์ารสนเทศ และสถาบนัวิจยัขา้ว  ร่วมกบัส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5, 
2548.) 

จงัหวดัปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 
องศาตะวนัออก อยู่เหนือระดับน ้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 1,525.856 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบั
จงัหวดัใกลเ้คียง คือ 

ทิศ เห นือ ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังน้อย  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก และ อ าเภอบางน ้ าเปร้ียว จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม และอ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

ทิศใต ้ติดต่อกบัเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

3.1.7 ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างดิน 
          พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวจดัสภาพ

ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจดั pH 6-4 จึงจดัอยูใ่นชุดดินท่ี 11  
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ตารางที ่3.1 แสดงการจ าแนกกลุ่มชุดดินในจงัหวดัปทุมธานี 

กลุ่มชุด
ดิน 

พ้ืนท่ี / ไร่ 
รวม 

หนองเสือ สามโคก ล าลูกกา เมือง คลองหลวง ธญับุรี ลาดหลุมแกว้ 

กลุ่มชุด
ดิน_1f 

- 19426.75 2989.57 8210.59 - - 20243.21 - 

กลุ่มชุด
ดิน_2f 

- 12471.74 558.74 3286.63 - - 19646.95 35964.06 

กลุ่มชุด
ดิน_3f 

7598.28 2416.54 92303.64 12502.37 632.66 3624.74 8192.29 - 

กลุ่มชุด
ดิน_8 

- 1332.98 4692.48 - - - 1076.11 - 

กลุ่มชุด
ดิน_10 

15334.97 - - - - - - 229991.04 

กลุ่มชุด
ดิน_10f 

105890.34 6028.04 25355.78 18854.37 42466.61 16060.93 - - 

กลุ่มชุด
ดิน_11 

1587.67 - 10758.24 - - 1190.03 - 426292.54 

กลุ่มชุด
ดิน_11f 

81684.60 32450.72 51277.11 11295.78 120065.43 42230.29 43752.67 - 

ท่ีอยูอ่าศยั - 485.77 8154.36 33040.89 29806.85 7042.63 472.64 7900.14 

รวมพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 

212095.86 74612.53 191397.44 91883.11 192971.55 70148362 12383.87 956492.98 
 

ทีม่า : htpps://www. r01.ldd.go.th 
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ชุดดินรังสิต (Rangsit: Rs) 

 
ภาพที ่ 3.2  ชุดดินรังสิต 
 ทีม่า : htpps:// www.ldd.go.th 

 
กลุ่มชุดดินท่ี 11  

  ลกัษณะและคุณสมบติัของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีเทาเขม้ มีจุด
ประสี น ้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั (pH 4.0-5.0) มกัมีรอยแตกระแหงท่ี
ผวิหนา้ดินในฤดูแลง้ ดินบนตอนล่างสีน ้ าตาลปนเทา หรือน ้ าตาลปนเทาเขม้ มีจุดประสีแดง หรือสี
แดงปนเหลือง ท่ีระดบัความลึก ประมาณ 50-100 ซม. พบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซต์ 
  ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว พบรอยไถและผิวหน้าอดัมนั ส่วนท่ีระดบัลึกกว่า 100-150 
เซนติเมตร ลงไปมีลกัษณะเป็นดินเลน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก (pH <4.0) 
ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตวั
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็นประโยชน ์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน ์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0-25  ปานกลาง สูง ต ่า ต ่า สูง ปานกลาง 

25-50 ปานกลาง สูง ต ่า ต ่า สูง ปานกลาง 

50-100 ต ่า สูง ปานกลาง ต ่า สูง ปานกลาง 

  ชุดดินท่ีคลา้ยคลึงกนั ชุดดินเสนา ชุดดินองครักษ ์ชุดดินธญับุรี ชุดดินอยธุยา และชุดดิน
มหาโพธ์ิ  
ขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชน์ เป็นกรดจดัมาก หรือเป็นดินเปร้ียวจดั เกิดการตรึงธาตุอาหารและมีสารท่ี
เป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก 
  ขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชน์ ควบคุมน ้าใตดิ้นเพื่อป้องกนัการเกิดออกซิเจนของไรไรต ์
การยกร่องปลูกพืชเป็นวธีิหน่ึงท่ีสามารถป้องกนัการเกิดกรดดงักล่าวได ้ถา้จะใชป้ลูกขา้ว ควรใช้
ปูนมาร์ลในอตัรา 2 ตนัต่อไร่ ควบคู่ไปกบัการใชปุ๋้ย ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ถา้ค่าปฏิกิริยาดิน  



58 
 

3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 
3.2.1  ขอ้มูลสถานท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

                       พื้นท่ีโครงการบา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ ตั้งอยูบ่ริเวณ ต าบลบึงคอไห อ าเภอ 
ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เป็นบา้นเด่ียว 1 ชั้น มีพื้นท่ีโครงการมีขนาด 1,598 ตารางเมตร 

ทิศเหนือ ติดกบั ทางสัญจร       
ทิศใต ้  ติดกบั เพื่อนบา้น       
ทิศตะวนัออก ติดกบั เพื่อนบา้น       
ทิศตะวนัตก ติดกบั บา้นขา้งเคียง 
3.2.2 การเขา้ถึงโครงการ 

3.2.2.1   มา จากรังสิต-นครนายก ขบัรถตรงมาในช่องทางหลกั จนถึงคลอง       
สิบสาม จะเจอท่ีกลบัรถใตส้ะพาน หลงักลบัรถใตส้ะพานเตรียมตวัออกคู่ขนาน จากนั้นวิง่ตรงมา
อีก 1 กิโลเมตร 

3.2.2.2  จะเจอสะพานเขา้คลองสิบสาม จากนั้นวิง่ตรงมาอีก 6 กิโลเมตร 

3.2.2.3  มา จากถนนนครนายก ดา้นขาออก ขบัตรงมาถึงคลองสิบสาม  และเล้ียว
ซา้ยท่ีสะพานขา้มคลอง จากนั้นขบัตรงมาอีก 6  กิโลเมตรโครงการบา้นอยูซ่า้ยมือ      
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ    อ าเภอล าลูกกา  ต าบลบึงคอไห    
จงัหวดัปทุมธานี                           

แสดง : แผนท่ีการเขา้ถึงโครงการ ภาพที ่3.3 

ทีม่า : htpps://www.google.co.th 
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3.2.3 สภาพโดยทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ 
          สถานท่ีตั้งภายในพื้นท่ีโครงการพื้นท่ีออกแบบพื้นท่ีบา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ บา้นเลขท่ี  2 
หมู่ 5 ต าบทบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีติดกบัถนนคลองสิบสาม  สายกลาง 
มีพื้นท่ีประมาณ 1,598 ตารางเมตร  ลักษณะของบ้านเป็น บ้านเด่ียว สไตล์ธรรมชาติ ชั้ นเดียว 
ภายในบริเวณพื้นท่ีโครงการยงัไม่ไดมี้การจดัภูมิทศัน์ และพรรณไมแ้ต่อยา่งใด 
 

  

ภาพที ่3.4 สภาพพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น 
 

 

 

 

 

ภาพที ่3.5 สภาพพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้น 
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ภาพที ่3.6 สภาพพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้น 
 

 

 

 

 
 
ภาพที ่3.7 สภาพพื้นท่ีบริเวณหลงับา้น 
 

3.2.4  สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้าง 
   รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมเป็นบา้นชั้นเด่ียวสไตล์ Contemporary (ร่วมสมยั) มี

ลกัษณะการทาสีภายนอกเป็นสีโทนฟ้า เป็นบา้นท่ีสร้างเองออกแบบเอง โดยลกัษณะตวับา้นมีการ
ยกสูงจากพื้นดินพอสมควร มีการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยในบา้นเป็นส าหรับส่วนบริการคือ เป็นหอ้งนอน  
ห้องรับแขก  ห้องรับประทานอาหาร ห้องน ้ า  และห้องครัว มุมมองของในบริเวณด้านหน้ากับ
ดา้นขา้งของตวับา้นสามารถมองเห็นทศันียภาพภายนอกไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัภาพดงัน้ี  
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ภาพที ่ 3.8  Elevation ดา้นหนา้บา้นทิศเหนือ 

 

 

ภาพที ่ 3.9  Elevation ดา้นหลงับา้นทิศใต ้
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ภาพที ่ 3.10  Elevation ดา้นขา้งบา้นทิศตะวนัออก 

 

 

 

 

ภาพที ่ 3.11  Elevation ดา้นขา้งบา้นทิศตะวนัตก 
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3.2.5  สภาพภูมิอากาศภายในโครงการ                                                                  
          3.2.5.1 ลมประจ าฤดูกาล  เป็นลมท่ีพดัเด่นชัดในช่วงฤดูในฤดูหน่ึงในรอบปีซ่ึงลม

ประจ าฤดูท่ีปรากฏพดัอยูใ่นประเทศไทย มีดงัน้ี 
                        ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (ลมหนาว) จะพดัปกคลุมในเดือนตุลาคม – เดือน

กุมภาพนัธ์ อุณหภูมิประมาณ  26.6  องศา ผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการคือ ท าใหพ้ื้นท่ีมีอากาศหนาว

เยน็ ควรปลูกตน้ไมท่ี้โปร่งเพื่อใหล้มหนาวพดัผา่นเขา้ถึงพื้นท่ีน้ีไดส้ะดวก  

                         ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้(ลมฝน) จะพดัปกคลุมในเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาม มี

อุณหภูมิประมาณ 30.4 องศา ในช่วงปริมาณฝนค่อนขา้งมาก ผลกระทบต่อพื้นท่ีท าให้ฝนตกชุก จึง

ควรปลูกตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีก่ิงกา้นแข็งแรงทนต่อลมไดดี้เพื่อบงัลมในทิศทางน้ีและช่วยลดความรุนแรง 

ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ดูดซบัน ้าไดดี้  

                          3.2.5.2 แสงแดดพื้นท่ีโครงการได้รับแสงจากดวงอาทิตยเ์ฉล่ียประมาณวนัละ 12  

ชัว่โมง โดยการโคจรของดวงอาทิตยเ์ป็นลกัษณะออ้มใต ้ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

 1) ทางดา้นทิศเหนือ ไดรั้บแสงแดดเล็กนอ้ยเพราะไดเ้งาจากตวับา้น ท า 

ให ้พื้นท่ีดา้นหลงัเยน็สบาย 

 2) ทางดา้นทิศใต ้ไดรั้บแสงแดดมากในตอนกลางวนัและตอนบ่าย ควร   
ปลูกพืชพรรณไมท่ี้ทนต่อแดดในตอนกลางวนั และควรมีทรงพุม่ท่ีใหร่้มเงาแก่พื้นท่ี 

 3) ทางดา้นทิศตะวนัออกไดรั้บแสงแดดในตอนเชา้ ท าให้พื้นท่ีไม่ร้อน 
มาก  

 4) ทางดา้นทิศตะวนัตก ไดรั้บแสงแดดตอนบ่าย ควรปลูกพืชพรรณท่ีทน    
แดดและมีทรงพุม่ท่ีใหร่้มเงาแก่พื้นท่ี เพราะเป็นพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่นท า 
กิจกรรมในครอบครัว 
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3.2.5.3 แสดงทิศทางลมและแสง 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ   อ าเภอล าลูกกา     จงัหวดัปทุมธานี                           
แสดง : ลกัษณะภูมิอากาศในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.12 
สัญลกัษณ์ 
   รับแสงตอนเชา้ ลมหนาว 
        รับแสงตอนบ่าย 
       รับแสงตอนเท่ียง ลมฝน 

 
 

ลมฝน (ตะวนัออกเฉียงใต)้ 

ลมหนาว  ( ตะวนัออกเฉียงเหนือ ) 
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3.2.6 ศึกษาขอ้มูลดา้นระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด ประดบั

ญาติ นั้นพบวา่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน ้าดงัน้ี 
3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า 

พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจากสายหลกัเขา้สู้หมอ้แปลง
ไฟฟ้า โดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากทิศเหนือของบา้นซ่ึงติดกบัหน้าบา้น ดงันั้นการปลูกตน้ไม้
จึงควรค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไมท่ี้ปลูกดว้ย เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้า 

 
ภาพที ่3.13 แนวทางเดินสายไฟ 

 
3.2.6.2 ระบบการประปา 

พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีใชม้าจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยเช่ือมต่อทางทิศ
เหนือซ่ึงติดกบัถนนโครงการอยูส่่วนของหนา้บา้น โดยมีการเดินท่อตามแนวร้ัว 

 

 
ภาพที ่3.14 แนวท่อน ้าประปา 

3.2.6.3 ระบบการระบายน ้า 
 ส่วนระบายน ้าท่ีนอกตวับา้น ทางโครงการหมู่บา้นไดท้  าท่อระบายน ้าอยูริ่มถนนหนา้บา้น
และทางทิศตะวนัออกของบา้น เพื่อระบายน ้าจากส่วนกลางของหมู่บา้น 
 ส่วนการระบายน ้าของตวับา้น คือ ระบายลงสู่ทางระบายน ้ารอบตวับา้นเพื่อรองรับน ้าใน
บริเวณบา้น 
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3.2.7 มลภาวะ 
 มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนทางด้านทิศเหนือของโครงการ เป็นส่วนท่ีติดกับถนนของ
หมู่บ้านมีมลภาวะได้แก่ เสียงจากรถท่ีสัญจรไปมา ควนัรถจากท่อไอเสียท่ีสัญจรผ่าน แต่ว่ามี
ผลกระทบไม่มากนกัเพราะจ านวนรถท่ีสัญจรไม่มากนกั ปัญหาท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือฝุ่ นละออง
จากถนน เน่ืองจากถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองไม่มากนกั 
  

3.2.8 ศึกษาขอ้มูลทางดา้นการสัญจรพื้นท่ีโครงการ 
 จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณปริชาติ ทองใหญ่ ณ อยธุยา มีทางเขา้ออก
ทางเดียวคือทางทิศเหนือ ซ่ึงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างประมาณ 7 เมตร ดงันั้นเร่ืองการ
ขนส่ง เช่น ขนส่งตน้ไมร้ถบรรทุกใหญ่จึงไม่เป็นปัญหาต่อการสัญจรเขา้ออกของพื้นท่ีโครงการ 

 

ภาพที ่3.15 การสัญจรเขา้โครงการ 

                                                       
3.1.9 ศึกษาขอ้มูลดา้นทศันียภาพภายของโครงการ 

จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 
คือมุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการและมุมมองท่ีมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการดงัน้ีมุมมองจาก
ภายในพื้นท่ีโครงการ 

ทิศเหนือจะติดกบัถนนโครงการเป็นส่วนของหนา้บา้นมีพื้นท่ีพอประมาณสามารถมองเห็น
สภาพแวดลอ้มภายนอกไดอ้ยา่งชดัเจนเพราะร้ัวโครงการมีความโปร่งและต ่า 
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ภาพที ่3.16 มุมมองทางทิศเหนือภายในบริเวณโครงการ 
 

ทิศใตเ้ป็นส่วนของหลงับา้นติดกบัพื้นท่ีรกลา้ง ซ่ึงคุณสมคิด ประดบัญาติ ตวัเจา้ของบา้นยงั
ไม่ไดท้  ากบัปรับภูมิทศัน์ 

 

ภาพที ่3.17 มุมมองทางทิศใตภ้ายในบริเวณโครงการ 

ทิศตะวนัออกติดกับเพื่อนบ้านมีความเป็นส่วนตวัน้อยเน่ืองจากมีขา้งบา้นเป็นญาติของ
เจา้ของบา้น จึงเอาตน้ไมม้าปลูกท าเป็นแนวร้ัว  

 
ภาพที ่3.18 มุมมองภายในบริเวณโครงการทางทิศตะวนัออก 
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ทิศตะวนัตกติดกบัเพื่อนบา้นภายในหมู่บา้นมีความเป็นส่วนตวันอ้ยเน่ืองจากมีก าแพงโปร่ง
และต ่ากนัอยูใ่นส่วนน้ีจะมีพื้นท่ีใชส้อยรอกลงมากจากทางดา้นทิศตะวนัออก 

 

 

 
 
 
 
ภาพที ่3.19 มุมมองภายในโครงการทางทิศตะวนัตก 
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ N 
 

NON SCALE แสดง : มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์ : -                         แสดงมุมมอง 
 

ภาพที ่ 3.20 

ทศิใต้ 

ทศิตะวนัออก ทศิตะวนัตก 

ทศิเหนือ 



71 
 

                                      
ทิศเหนือจะมองเขา้มาเห็นหนา้บา้นมีพื้นท่ีพอประมาณสามารถมองเห็นสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกไดอ้ยา่งชดัเจนเพราะตวัเขา้ของบา้นยงัไม่ไดส้ร้างร้ัว 
 

 

 

 

 

ภาพที ่3.21 มุมมองทางทิศเหนือ 

                                                        

 

 

 

ภาพที ่3.22 พื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น 

  ทิศใตติ้ดเป็นส่วนของหลงับา้นติดกบัพื้นท่ีซกัลา้ง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไม่ไดใ้ชง้านของคุณ

สมคิด ประดบัญาติซ่ึงตวัเจา้ของบา้นยงัไม่ไดจ้ดัภูมิทศัน์ 

 

ภาพที ่3.23 มุมมองทางทิศใต ้
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ภาพที ่3.24 พื้นท่ีบริเวณหลงับา้น 
 
ทิศตะวนัออกติดกบัเพื่อนบา้นมีความเป็นส่วนตวันอ้ยเน่ืองจากมีการปลูกตน้โมกเป็นแนว

ร้ัวและต ่ากนัอยูใ่นส่วนน้ีจะมีพื้นท่ีใชส้อยรอกลงมากจากทางดา้นทิศใต ้
 

 

 

 

 

ภาพที ่3.25 มุมมองทางทิศตะวนัออก 
 

 

 

 

 

ภาพที ่3.26 มุมมองทางทิศตะวนัออก 
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ทิศตะวนัตกติดกบัเพื่อนบา้นภายในบา้นมีความเป็นส่วนตวันอ้ยเน่ืองจากมีไมพุ้ม่ปลูกเป็น
แนวร้ัวกนัอยูใ่นส่วนน้ีจะมีพื้นท่ีใชส้อยมากกวา่ทางดา้นทิศตะวนัออก 

 

ภาพที ่3.27 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.28 ตน้ไมเ้ดิมดา้นทิศตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.29 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก 
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3.3 สรุปข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัพืน้ทีโ่ครงการ 
ตางรางที ่3.2 สรุปการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ  
ประเด็น รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 
ลกัษณะ
โดยทัว่ไป
ของพื้นท่ี
โครงการ 

พ้ืนท่ีในการออกแบบภูมิทศัน์  
  บ้ าน คุ ณ ส ม คิ ด  ป ร ะ ดั บ ญ า ติ 
บ้าน เลขท่ี  2 หมู่  5 ต าบทบึงคอไห 
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เป็น
พ้ืนท่ีติดกับถนนคลองสิบสาม สาย
กลาง  
มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,598 ตารางเมตร  
เป็นบา้นพกัอาศยั    
โครงการมีถนนสายหลกัอยู่หน้าบา้น
ซ่ึงเป็นถนนในห มู่บ้านท าให้การ
เข้าถึงพ้ืนท่ีโครงการได้สะดวกโดย
ทางรถยนต์หรือพาหนะอ่ืนๆจากทาง
ทิศเหนือซ่ึงเป็นถนคอนกรีตสาธารณะ
ประโยชน์กวา้งประมาณ 5 เมตรและมี
ถนนทางเข้าบ้านกว้าง 4 เมตรเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็   

พ้ืนท่ีโครงการประสบ
อุทกภยัท าใหภู้มิทศัน์
เสียหายทั้งหมดจึงท าให้
สภาพพ้ืนท่ีในบริเวณ
บา้นขาดความสวยงาม 

ออกแบบจดัสวนส่งเสริม
ท าใหเ้กิดภูมิทศัน์ท่ี
สวยงาม 
การเขา้ถึงพ้ืนท่ีควรดู
ระยะเวลาในการเขา้ถึง
พ้ืนท่ีในระยะเวลาท่ี
สะดวกท่ีสุดเพื่อท่ีจะ
สะดวกต่อการท างาน 
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ตางรางที ่3.2 (ต่อ) สรุปการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 

ประเด็น รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 
ลกัษณะ
โดยทัว่ไป
ของพ้ืนท่ี
โครงการ 

ดินภายในพ้ืนโครงการเป็นชุดดิน
รังสิต ลกัษณะเป็นดินเหนียวและมีสี
ด าหรือเทา ดินล่างมีสีเทาและมีจุดสี
แดงปนน ้ าตาลปนเหลืองปะปนอยู่
จ  านวนมาก พบตามท่ีราบลุ่มภาค
กลาง 

พบวา่มีปัญหาเร่ือง
อินทรียวตัถุนอ้ยและการ
ระบายน ้ าไม่ดีเน่ืองจาก
ดินมีการอดัตวัแน่นจึงท า
ใหไ้ม่เหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชพรรณ 

ควรมีการปรับพ้ืนท่ีโดย
การโรยปูนขาวเพื่อลด
ความเป็นกรดของดิน
และหวา่นปุ๋ยหมกัเพ่ือ
เพ่ิมธาตุอาหารแก่ดิน
และใชถ้ัว่บดผสมข้ีเถา้
ผสมเขา้ไปในดิน เพื่อให้
มีการระบายน ้ าแก่พืช 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

1. ฤดูหนาว เร่ิมตน้ตัง่แต่เดือน 
พฤศจิกายน-กมุภาพนัธ์ ซ่ึงในช่วงฤดู
น้ีพ้ืนท่ีโครงการไดรั้บผลกระทบจาก
ความแหง้แลง้และอากาศท่ีหนาวเยน็ 

สภาพภูมิอากาศในฤดู
หนาว อากาศจะท าใหน้ ้ า
ในดินระเหยไว ท าใหดิ้น
ขาดน ้ าไวข้ึน 

ดูแลเร่ืองการใหน้ ้ าใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมแก่
พืชพรรณ 

2. ฤดูฝน เร่ิมตัง่แต่เดือน มิถุนายน-
ตุลาคม ซ่ึงในช่วงฤดูน้ีพ้ืนท่ีโครงการ
ไดรั้บน ้ าฝนและสภาพอากาศท่ีเยน็
สบาย 

การท่ีฝนตกหนกัจะเกิด
โรครากเน่าระบาดแก่พืช
และแรงลมท าใหพ้ืช
พรรณเสียหายได ้

ดูแลเร่ืองการใหน้ ้ าและ
ตดัแต่งก่ิงของตน้ไมเ้พ่ือ
ป้องกนัอนัตราย 

3. ฤดูร้อน เร่ิมตัง่แต่เดือน มีนาคม – 
พฤษภาคม ซ่ึงพ้ืนท่ีโครงการไดรั้บ
ความร้อนจากแสงอาทิตยแ์ละได้
ความแหง้แลง้ 

ในช่วงฤดูร้อนพืชจะ   
ขาดน ้ าท าใหพ้รรณไมท่ี้
ปลูกในพ้ืนท่ีโครงการ
ทรุดโทรมได ้

ดูแลเร่ืองการใหน้ ้ าท่ีมี
ปริมาณมากเป็นพิเศษ 
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3.4 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ คือ คุณสมคิด ประดบัญาติ อาย ุ 40 ปี มีอาชีพท าธุรกิจ
ส่วนตวั มีความตอ้งการสวนรอบบา้นท่ีสวยงามท่ีสามารถใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นในวนัหยดุกบัครอบครัว 
จะเนน้บรรยากาศท่ีดูร่มร่ืนมีเสียงของน ้าเพื่อเพิ่มความสดช้ืนใหก้บัสวนและสวนจะไม่รกจนเกินไป
และตอ้งใหเ้ขา้กบัตวับา้นและพรรณไมท่ี้ใชค้วรเป็นพรรณไมท่ี้โดนน ้าท่วมแลว้ไม่ตาย 
 
ตารางที ่3.3 แสดงความตอ้งการภายในพื้นท่ีโครงการ 

ล าดบัท่ี ช่ือเจา้ของโครงการ ขอ้มูลส่วนตวั 

 

พฤติกรรม/ความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้น 

 

    

1 นายสมคิด ประดบัญาติ อาย ุ40 ปี อาชีพท าสวน 
ท าไร่นา การเกตษร 
 

ตอ้งการพื้นท่ีพกัผอ่นและ
สวนธรรมชาติ 
อ่านหนงัสือ 
บ่อปลา 

2 นางศศิวมิล ประดบัญาติ อาย ุ35 ปี อาชีพท าสวน 
ท าการเกตษร 

ตอ้งการพื้นท่ีส่วนตวั 
ตอ้งการแปลงปลูกผกั 

3 ด.ช. กิตติพง  ประดบัญาติ อาย ุ8 ปี อาชีพนกัเรียน ตอ้งการพื้นท่ีวิง่เล่น 
พื้นท่ีพกัผอ่น 
ชิงชา้ 
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3.5 การแบ่งกลุ่มพืน้ทีใ่ช้งานในโครงการ 

  
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ     อ าเภอล าลูกกา     จงัหวดัปทุมธานี                     
แสดง : การแบ่งโซนในพื้นท่ีโครงการ  ภาพที ่3.30 
สัญลกัษณ์ 
 ZONE  A         ZONE  C 
 ZONE  B         
 

 
 

 

Zone A Zone B 

Zone C 
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โครงการออกแบบบา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ ไดท้  าการวิเคราะห์พื้นท่ีจากความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้น สภาพภูมิอากาศ อาณาเขตติดต่อทั้งดา้นในโครงการและดา้นนอกโครงการ 

Zone A บริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศเหนือ จะมีทางสัญจรหลกัเขา้ออกระหวา่งบา้นกบัถนน
ของหมู่บา้นดงันั้นบริเวณน้ีมีคนพลุกพล่านและมีการใชง้านมากกวา่บริเวณอ่ืน จึงวเิคราะห์ไดว้า่
ควรจดัเป็นส่วนโชวห์รือส่วนตอ้นรับ 

Zone B จดัเป็นส่วนทิศตะวนัออกของบา้นเป็นบริเวณท่ีมีพื้นกวา้งท่ีพอสมควรเน่ืองจาก
เป็นมุมท่ีผูท่ี้เขา้บริการใชใ้นพื้นท่ี อาจเป็นผูอ้าศยัภายในบา้นเพื่อตอ้งการเขา้มาใชพ้กัผอ่น เล่นกีฬา 
ท ากิจกรรมต่างๆทางดา้นส่วนน้ีเป็นบริเวณส่วนตวัซ่ึงเจา้ของบา้นจะเขา้ใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดย
เนน้ส่วนตวัเป็นหลกั 

Zone C เป็นส่วนบริเวณทางดา้นทิศใตข้องบา้นเป็นบริเวณหลงับา้นดา้นหนา้ของหอ้งเก็บ
ของเป็นส่วนพื้นท่ีบริการของบา้นเป็นบริเวณซกัลา้ง หอ้งครัว เป็นมุมท่ีไม่มีผูใ้ชช้ัว่คราวเขา้ไปใช้
บริการมากนกั 
เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีจ  ากดั 
 

3.6 การสังเคราะห์ข้อมูลพืน้ทีโ่ครงการ 
โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ บา้นเลขท่ี 2 หมู่ 5 ต าบลบึงคอไห 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีติดกบัถนนคลองสิบสาม สายกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 
1,598 ตารางเมตร  เป็นบา้นพกัอาศยัลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว 1 ชั้น 
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ตารางที ่3.4 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
3.2.10  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

ตารางท่ี 3.4  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ  

 

พื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี  ปัญหา   
   

Zone  A 
Welcome Living Area (พื้นท่ีส่วนตอ้นรับ) 
 

 

     พ้ื น ท่ี  Zone A 
ทางด้าน ทิศเหนือเป็น
พ้ืนท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหน้า
โครงการจึงเหมาะแก่
การจดัเป็นส่วนโชว ์
เป็น พ้ืน ท่ีท างด้าน ทิศ
เหนือของตวับา้น ตั้งอยู ่
 
ติดกับถนนของหมูบ้าน 
สภาพโดยรวมปัจจุบัน
ของพ้ืนท่ีโครงการปรับ
พ้ืนท่ี  

     Zone A เน่ืองจากอยู่
ติดกับทางสัญจรท าให้
มี ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
มลภาวะทางเสียงและ
ฝุ่ น ล ะ อ อ ง   จ า ก
ย าน พ าห น ะ  ไ ด้ รั บ
แสงแดดตลอดช่วงบ่าย 
     Zone A  ต้ อ ง
ระมดัระวงัในการปลูก
พืชพรรณเน่ืองจากมี
การวางท่อระบายน ้ า 
ท่ อ ส ายไฟ  แ ล ะ ท่ อ
น ้ าประปารอบก าแพง 

Zone  B   
 Show Living Area (พื้นท่ีส่วนโชว)์ 
 

 
 

 พ้ืน ท่ี  Zone B ทางด้าน
ทิศตะวนัออกเป็นพ้ืนท่ี
บริเวณดา้นขา้งโครงการ
จึงเหมาะแก่การจัดเป็น
พ้ืนท่ีส่วนตวั 
 
พ้ืน ท่ี  Zone B ทางด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ข อ ง ตั ว บ้ า น  ส ภ าพ
โดยรวม ปั จ จุบันของ
พ้ืนท่ีโครงการมีการปรับ
พ้ืนท่ีแล้วแต่ย ังไม่ค่อย
เรียบร้อยดีสภาพถูมิทศัน์
โดนน ้ าท่วมเสียหายหมด 

     Zone B เป็นพ้ืนท่ีติด
กบัทางสัญจรและเพ่ือน
บ้านท าให้มีผลกระทบ
จากมลภาวะทางเสียง
และฝุ่ นละออง   
     Zone B ต้ อ ง
ระมดัระวงัในการปลูก
พื ช พ รรณ เน่ื อ งจ าก
บริเวณน้ีมีถงัส ารองน ้ า
ใต้ ดิ น  2  ถั ง แ ล ะ บ่ อ
บ าบดัน ้ าเสีย 1 บ่อ 
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ตารางท่ี 3.4  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

พื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา 
Zone  C   
Service Living Area (พื้นท่ีส่วนบริการ) 
 

 
 
 
 
 
 

          พ้ืนท่ี  Zone C เป็น
พ้ืนท่ีดา้นทางทิศตะวนัตก
และทิ ศใต้ของบ้านอยู่
บริเวณหลังบ้านเป็นลาน
ซกัลา้ง 
 
พ้ื น ท่ี   Zone C พ้ื น ท่ี มี
ความเรียบร้อยแลว้แต่ยงัมี
ไม่ความสวยงามดีนกัและ
ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์เป็น
พ้ืน ท่ี ท่ี มีการใช้สอยไม่
มากนกั 

       Zone C เป็นพ้ืนท่ีติด
กับ เพ่ื อนบ้านท าให้ ผล
กระทบจากมลภาวะทาง
เสี ยง เล็ กน้ อ ย  ไ ม่ มี พื ช
พรรณใหร่้มเงา 
     Zone C ตอ้งระมดัระวงั
ใน ก ารป ลู กพื ชพ รรณ
เน่ืองจากบ ริเวณ น้ี มี บ่อ
บ าบัดน ้ าเสีย 1 บ่อมีการ
ว า ง ท่ อ ร ะ บ าย น ้ า ท่ อ
สายไฟและท่อน ้ าประปา 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด    ประดบัญาติ  อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี                            
แสดง : ความสัมพนัธ์ของพื้นท่ี (Bubble Diagram) ภาพที ่3.31 

สัญลกัษณ์ 

      
 

 

 

= Screen ปิดกั้นสายตาดว้ยไมพุ้ม่สูง 1 เมตร 

= Buffer  ปิดกั้นสายตาดว้ยไมพุ้ม่โปร่ง 

= การเช่ือมพื้นท่ีสัญจรเป็นทางเดินเทา้คอนกรีต 

= ทางเขา้ - ออกหลกั 



บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
          โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ บา้นเลขท่ี 2 หมู่ 5 ต าบลบึง

คอไห อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีติดกบัถนนคลองสิบสาม สายกลาง เป็นพื้นท่ีส่วน

บุคคลมีพื้นท่ีโครงการประมาณ 1,598 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัประมาณ  504 ตารางเมตร 

และแบ่งเป็นพื้นท่ีจดัสวน 1,094 ตารางเมตร ลกัษณะบา้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 1ชั้น ลกัษณะ

พื้นท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้มีแนวแนวต้นไม้กั้นเขตแนว เป็นท่ีโล่งรับแดดตลอดวนั พื้นท่ีภายใน

โครงการปัจจุบนัปลูก ตน้โมก เป็นแนวร้ัวและมีหญา้ข้ึนรก เจา้ของบา้นตอ้งการมีสถานท่ีปลูกผกั

สวนครัวและผอ่นคลายหลงัจากท างาน ตอ้งการศาลาพกัผอ่น  และสวนธรรมชาติท่ีร่มร่ืน  

4.1  ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
   จากการศึกษาและวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการซ่ึงท าให้ทราบถึงปัญหา ความตอ้งการ และ
ขอ้จ ากดัในการออกแบบพื้นท่ี ซ่ึงสามารถสรุปขอ้จ ากดัในดา้นต่าง ๆ  ไดด้งัน้ี 
ตารางที ่ 4.1  แสดงแนวความคิดในการออกแบบ 

Zone Site Characteristics 
ประเด็นการศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

Zone A 
 
 
 

พ้ืนท่ีโซน A เป็นพ้ืนท่ีส่วนดา้นหนา้
ของโครงการ ตั้งอยูทิ่ศเหนือและ ติด
กบัถนนสาธารณะและทางเขา้ลานท่ี
จอดรถ 
สภาพโดยทัว่ไปมีพ้ืนท่ีโล่งวา่งเปล่า 
ยงัไม่มีการจัดภูมิทัศน์  และได้รับ
แสงแดดตลอดทั้งวนั 
 

มลภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

- ได้รับผลกระทบฝุ่ นละออง
จ าก ถน น  เข้ าม าใน พ้ื น ท่ี
โครงการ เน่ืองจาก เป็นพ้ืนท่ี
โล่งไม่มีการปลูกตน้ไม ้ประตู
ร้ัวมีลักษณะแบบโปร่ง จึงท า
ใหเ้ศษฝุ่ นละอองเขา้มาได ้ควร
เลือกใชพ้รรณไมป้ลูกแนวร้ัว 
และพรรณไมใ้หญ่ท่ีใหร่้มเงา 
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ตารางที ่ 4.1  แสดงแนวความคิดในการออกแบบ (ต่อ) 

Zone Site Characteristics 
ประเด็นการศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

Zone B 

 
พ้ืนท่ีโซน B เป็นพ้ืนท่ีส่วนดา้นขา้ง
ของบา้นท่ีติดกบับา้นขา้งเคียง ตั้งอยู่
ทิศตะวนัออกของพ้ืนท่ีโครงการ
เป็นส่วนโชวข์นาดกลาง จะไดรั้บ
แสงแดดตลอดทั้งวนั และ แดดล าไร
ในตอนเชา้ 

 

 - มีบางบริเวณท่ีโดนแดดทั้ ง
วนั และบางบริเวณเป็นท่ีร่ม
ร่ืนแดดร าไร  
- พ้ืนท่ีติดกบัเพ่ือนบา้น 
 - ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บา้นขา้งเคียง ควรเลือกพรรณ
ไม้ใหญ่เพ่ือกรองฝุ่ น และไม้
พุ่มเพ่ือบงัสายตา พ้ืนท่ีส่วนน้ี
จะได้รับแสงแดดมาก จึงควร
ปลูก ไมใ้หญ่ เพ่ือให้ร่มเงาแก่
บา้น  

 
Zone C พ้ืนท่ีโซน C เป็นพ้ืนท่ีส่วนหลงับา้น

ของโครงการ ตั้งอยูท่างทิศใต ้เป็น
พ้ืนท่ีส่วนซกัลา้งและหอ้งครัวของ
โครงการ  

 

 - ดา้นทิศใตจ้ะเป็นส่วนบริการ 
จึงท าใหจ้ดัภูมิทศัน์ไดไ้ม่มาก 
ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ปลูก
เป็นแนวร่ัวของบา้น 
- พ้ืนท่ีติดกับพ้ืนท่ีรกล้างจึง
อาจจะท าให้มีสัตวมี์พิษเขา้มา
ในบริเวณในบ้านได้ จึงควร
โรยหินรอบบ้านเพ่ือช่วยลด
ปัญหา 
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4.2  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 

 แนวความคิดหลักในการออกแบบ  (Main Concept) คือ “เรียบง่าย สุขใจ ในสไตล์สวน
ธรรมชาติ” พกัผอ่นสไตลธ์รรมชาติ สวนสวยดูแลง่าย  ซ่ึงไดแ้นวความคิดมาจาก ความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้โดยตอ้งการสวนท่ีดูแลรักษาง่ายส าหรับคนเมืองท่ีไม่ค่อยมีเวลา และดึงธรรมชาติใหอ้ยูใ่กลต้วั
ท่ีสุด โดยมีทั้งพรรณไม ้และบ่อน ้ า จดัวางใหมี้ความเรียบง่าย  ดูสบายตา  และมีมุมอ่านหนงัสือ  จึง
สรุปออกมาเป็น สวนดูแลง่าย 

 

 
 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่4.1 แสดงแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

  
 
 

ลกัษณะของพืน้ที่

สภาพโดยพื้นท่ีทัว่ไปยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์

ความตอ้งการ 

สวนสไตลธ์รรมชาติ                                                                                                                 

- พ้ืนท่ีตอ้นรับแขก                 - พ้ืนท่ีสวนหยอ่ม                                                                                                                                                                                                                      
- พ้ืนท่ีพกัผอ่นส่วนตวั           - พ้ืนท่ีปลูกผกัสวน   

                -ศาลา บ่อน ้ า 
 

 

                                                                                                                                                                                         
เรียบง่าย สุขใจ ในสไตล์สวนธรรมชาติ 
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4.3  การก าหนดแนวความคดิในด้านต่างๆ 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นบา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ  ตั้งอยู ่ต  าบลบึงคอไห อ าเภอ
ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี “เรียบง่าย สุขใจ ในสไตล์สวนธรรมชาติ” ท่ีใกลชิ้ดธรรมชาติเหมาะแก่
การพกัผอ่นและท ากิจกรรมกบัครอบครัว สามารถจ าแนกรายละเอียดแนวความคิดต่างๆไดด้งัน้ี มี
การแบ่งประเภทเป็นหลายประเภท โดยแบ่งตามคุณสมบัติส าคัญ ได้แก่ ความสวยงาม ความ
แข็งแรงคงทน มีการใช้ส่วนประกอบ ทางสถาปัตยกรรม อาทิ ซุ้มประตู ก าแพง เป็นบริเวณแบ่ง
สัดส่วนใน สวนไมไ้ผ ่เป็นวสัดุส าคญัท่ีนิยมใชใ้น การก่อสร้าง  

4.3.1  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
การออกแบบส่ิงท่ีควรค านึงถึงเป็นอนัดบัแรกคือนึกถึงประโยชน์การใชส้อย  และกิจกรรม

ในพื้นท่ีโครงการ  รูปแบบของกิจกรรมจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและสามารถรับรองพื้นท่ีในการใช้
สอยไดเ้ป็นอยา่งดี  จากการศึกษาลกัษณะของรูปแบบพื้นท่ีโครงการ  สามารถก าหนดความสัมพนัธ์  
ของกิจกรรมแต่ละโซนได ้ ดงัน้ี 

Zone A   เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศเหนือ  อยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของตวับา้น  ติดกบัเฉลียงหนา้บา้นและ
ห้องนอน  เช่ือมต่อกบั โซน B และ C สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีค่อนขา้งโล่ง เน่ืองจากยงัไม่มีการ
จดัสวนแต่อยา่งใด มีความสะดวกในการเขา้ถึง ซึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ลกัษณะการจดับรรยากาศให้เป็นสวนเมืองร้อน สไตล์สวนธรรมชาติโดยทัว่ไป กล่าวคือ 
ลกัษณะพนัธ์ุไม้ ท่ีใช้เป็น พนัธ์ุไม้ ในตระกูลใกล้เคียงกับ พนัธ์ุไม้ ท่ีใช้ใน สวนเมืองร้อน เช่น  
กลว้ยประดบั พลบัพลึง ลัน่ทม โกสน เฟินชนิดต่างๆ ไผ ่ปาล์ม และไมน้ ้าต่างๆ กก บวั คลา้น ้า เพื่อ
สร้างความสดช่ืนให้แก่เจา้ของบ้านและแขกท่ีมาเยี่ยมเยือน โดยมีศาลาท่ีพกัและทางเดินท่ีเป็น
กระเบ้ืองใหส้ามารถเดินชมพื้นท่ีในสวนไดอ้ยา่งสะดวกมากข้ึน 

Zone B  เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศตะวนัออก อยูบ่ริเวณดา้นขา้งและหลงัตวับา้นติดกบัส่วนซกัลา้ง  

เช่ือมต่อกบั โซน A และ C เหมาะท่ีจะเป็นพื้นท่ีพกัผอ่นส่วนตวั ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรม

ดงัต่อไปน้ี 

Zone C  เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศใต ้ อยูบ่ริเวณดา้นหลงัของตวับา้น  ติดกบัห้องนอนและส่วนซกั

ลา้ง  เช่ือมต่อกบัโซน   A  และ B มีความสะดวกในการเขา้ถึงติดกบัลานซกัลา้งของบา้น ซ่ึง 
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4.4 แนวคดิในการเลอืกใช้พชืพรรณ 

ในการเลือกให้พืชพรรณควรค านึกถึงประโยชน์ และผลกระทบท่ีจะส่งผลกระทบต่อผูใ้ช้

พืชพรรณแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัไป ดงันั้นการเลือกใช้พรรณไมจ้ะตอ้งค านึงถึงคุณสมบติั

ของพรรณพืชต่างๆ 

 ในการเลือกใหพ้ืชพรรณจะตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลกัษณะดิน สภาพภูมิอากาศรวม

ไปถึงพืชพรรณท่ีมีอยูต่ามทอ้งถ่ินดว้ย การเลือกใช้พรรณไมใ้นการออกแบบควรเลือกตามลกัษณะ

ทางกายภาพ เช่น ขนาดของล าตน้ ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผสั การผลดัใบ สี และ การเปล่ียนแปลง

ตามฤดูกาล ตลอดจนการดูแลรักษา เช่น การร่วงของใบ ผล ดอก ก่ิง ระบบรากท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ

อาคาร หรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ ความหนาแน่นของใบ ความทนทานต่อโรค แมลง รวมถึงการเลือกใช้

พรรณไมท่ี้ไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้พื้นท่ี เช่น ก่ิงไมเ้ปราะหักง่าย ตลอดจนค านึงถึงความตอ้งการ

ทางด้านมุนมอง และกิจกรรมใช้สอย ในการเลือกพรรณไมท่ี้ปลูกกลางแจง้ตอ้งทนต่อความร้อน

จากแสงแดด กระแสลม ปลูกไมใ้นท่ีร่ม ตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีท่ีมีแสงนอ้ย ปลูกพรรณ

ไมใ้นบริเวณท่ีแฉะ ตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้ าและดูดซบัน ้ า ไดดี้ รวบไปถึงสามารถจดัซ้ือหาได้

สะดวกและขนส่งไดง่้าย 

ดงันั้นในการเลือกใชพ้รรณไมใ้ห้เกิดประโยชน์ ส าหรับผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการในพื้นท่ีโครงการรวมไป

ถึงการส่งเสริมสถาปัตยกรรมใหเ้กิดความสวยงาม ตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัของพืช 

4.4.1 ใชพ้รรณไมเ้นน้ฉากหลงั หรือ เป็นส่วนท่ีช่วยให้พื้นท่ีนั้นดูเด่นข้ึนมา เช่น

บริเวณประตูทางเขา้โครงการจะมีตน้ไมม้าช่วยฉากหลงัท าใหเ้ด่นข้ึน 

 

ภาพที ่4.1 ปลูกพืชพรรณเพื่อเนน้ฉากหลงั 

ทีม่า : https://www.community.akanek.com 
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4.4.2 ปลูกพืชพรรณเพื่อเป็นตวัน าสายตา โดยการปลูกพืชพรรณเป็นแนวเพื่อ

น าไปสู่จุดท่ีตอ้งหรือจุดท่ีเป็นสวนโชว ์

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.2 ปลูกพืชพรรณเพื่อเป็นตวัน าทางหรือเป็นตวัน าสายตา 
ทีม่า : https://www.board.postjung.com 
 

  4.4.3 ใชก้รองเสียงและฝุ่ น เป็นตวัช่วยให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีภายในโครงการ 
เช่น การปลูกต้นไม้บริเวณริมก าแพงของพื้นท่ีโครงการ ช่วยในการกรองฝุ่ นละอองท่ีมาจาก
ยานพาหนะบริเวณภายนอกพื้นท่ีโครงการ และในบริเวณริมถนนท่ีมีมลภาวะทางฝุ่ นและเสียง พืช
พรรณสามารถกรองฝุ่ นไดใ้นระดบัหน่ึงและสามารถกรองเสียงท่ีดงัมากให้มีเสียงท่ีเบาลงไดซ่ึ้ง
เป็นการช่วยลดการรบกวนท่ีเกิดข้ึนกบัเจา้ของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3 ปลูกตน้ไมเ้พื่อช่วยลดฝุ่ นและมลภาวะจากเสียง 
ทีม่า : https://www.udclick.com 
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4.4.4 ใช้เพื่อปิดบงัแนวเขต เพื่อป้องกนัสายตาจากภายนอก จึงจ าเป็นตอ้งเลือกใช้

ไมพุ้ม่ท่ีมีความหนาทึบเพื่อปิดบงัสายตา หรอาจสร้างแนวร้ัวจากวสัดุธรรมชาติ 

4.4.5 ใชเ้ป็นท่ีให้ร่มเงาหรือสร้างพื้นท่ีพกัผ่อน ในส่วนของตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงาและ

ยงัช่วยอากาศบริเวณรอบขา้งเยน็ลงและเป็นท าใหส้ภาพแวดลอ้มบรรยากาศดีข้ึน 

4.4.6 พิจารณาวา่มีพรรณไมช้นิดใดบา้งท่ีสามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงค ์

4.4.7 พิจารณาว่าสามารถหาพรรณไมใ้นของความตอ้งการเจา้ของบา้น ไดจ้ากท่ี

ไหน และท่ีส าคญัเม่ือหาไดม้าแลว้ ตอ้งทราบวา่พรรณไมน้ั้นสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอ้ม

ท่ีจะปลูกไดห้รือไม่  
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  4.4.8 จากแนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณสามารถจ าแนกพืชพรรณ Zone
ตารางที ่ 4.2  แนวแนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ  

Zone การเลือกใชพ้ืชพรรณ หมายเหตุ 
Zone A 
บริเวณทางดา้นทางทิศเหนือ 
- พ้ืนท่ีโล่งติดกบับา้นถนน
สญัจรนอกโครงการท าใหเ้กิด
ฝุ่ นครันรถท่ีสญัจรและเป็น
พ้ืนท่ีโดดแดดตลอดทั้งวนั 

 
- ปลุกพรรณไมท่ี้ช่วยปิดกั้นสายตา
และช่วยลดฝุ่ นครันมลภาวะจาก
ยานพาหนะบริเวณภายนอกพ้ืนท่ี
โครงการ  

 
พ้ืนท่ีส่วนน้ีจดัใหเ้ป็นพ้ืนท่ี
ดา้นขา้งบา้น  มีพ้ืนท่ีไม่กวา้งมาก
แต่ยาวเป็นส่วนเช่ือมต่อจากหนา้
บา้นไปหลงับา้น 

 
Zone B 
บริเวณทิศตะวนัออก 
- ติดกบับา้นขา้งเคียง เป็นพ้ืนท่ี 
รกร้าง ไม่มีก าแพงปิดกั้น
ระหวา่ง 
บา้นขา้งเคียง 

 
 
- ใช้พรรณไม้ท่ีปิดกั้นสายตา ใช้พรรณ
ไมท่ี้สีส้นสวยงาม ทนแดดและให้ร่มเงา 
พรรณไมท่ี้ให้ร่มเงาบางบริเวณและปลูก
ไมเ้พ่ือกนัฝุ่ นละอองจากถนน 
 

 
 
ดา้นทิศตะวนัตกติดถนน
สาธารณะและทิศใตติ้ดบา้น
ขา้งเคียง 

 
Zone C 
บริเวณทางดา้นทิศใต ้
- พ้ืนท่ีส่วนหลงับา้น มีพ้ืนท่ี
โล่ง ติดกบัพ้ืนท่ีรกลา้ง 

 
 
- ควรเลือกพรรณไม้ท่ีทนแดดและให้
ร่มเงา  

 
 
มีปัญหาในเร่ืองของแสงแดด 
เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีโล่ง จึงท าให้
รับแสงเเดดทั้งวนั 
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ตารางที ่4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A  

Zone รูปภาพ ช่ือภาษาไทย ขอ้จ ากดั 
 
Zone A 

 
 

 
 

 
เศรษฐีเรือนใน 
Cholorophytum Comosum. 
ช่ือวงศ ์:  LILIaceae 

 
เป็นพืชท่ีตอ้งการ
แสงมาก ชอบน ้า
หรือความช้ืนสูง 

 

 

โมก 
Wrightia Religiosa Benth. 
ช่ือวงศ ์: Apocynaceae 

 

ตอ้งกาแสงแดด
ปานกลางจนถึง
แสงแดดจดัหรือ
กลางแจง้ 

 

 

เฟิร์นขา้หลวง 
Asplenium Nidus. 
ช่ือวงศ ์: Polypodiaceae 

ตอ้งการแสงแดด
จดั ปลูกไวเ้พื่อ
กรองฝุ่ นละออง 

 

 

ตีนเป็ดฝร่ัง 

Cresentia Cujete L. 
ช่ือวงศ ์: Bignoniaceae 

ไมต้น้ขนาดเล็ก 
ผลดัใบ เรือยอด
ทรงแผ ่โปร่ง
แตกก่ิงกา้นแผ่
กวา้งสวยงาม 
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ตารางที ่4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 

Zone รูปภาพ ช่ือภาษาไทย ขอ้จ ากดั 
 
 

 

 

 
ปรง 
Cycas Circinalis L. 
ช่ือวงศ ์: Cycadaceae. 

 
พื้นท่ีปลูกควรมี
ความช้ืนสูง เช่น 
บริเวณริมน ้า 
พื้นท่ีช้ืนแฉะ 

 

 

ซิกา้ 
Calathea Lutea  
ช่ือวงศ ์: Strelitziaceae 

ล าตน้แตกเป็น
กอมีเหงา้อยูใ่ต้
ดิน สูง 2-5 เมตร 
ใบรูปไข่หรือรูป
ไข่กลบั กวา้ง 
25-30 ซม. ยาว 
30-50 ซม.  

 

 

กา้มกุง้ 
Heliconia 
Psittacorum    L.f. 
ช่ือวงศ ์: Heliconiaceae 

ชอบความช่ืน
และช่วยกั้น
พงัทลายของ
หนา้ดิน 
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ตารางที ่4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 

Zone รูปภาพ ช่ือภาษาไทย ขอ้จ ากดั 
 
 

 

 

 
เฟินกนกนารี 
Davallia Solida Sw.   
ช่ือวงศ ์: Polypodiaceae 

 
ชอบแดดร าไร 
หรือ แดดเชา้
หลีกเล่ียงใบไหม้
จากแดดแรงๆ 

 

 

จิกเศรษฐี 
Barringtonia Asiatica 
ช่ือวงศ ์: Lecythidaceae. 

อบดินโปร่งร่วน
ซุย อากาศถ่ายเท
ไดดี้ ไม่มีน ้าขงั
แฉะ 

 

 
 
 
 

 

กก 
Cyperus Involucratus  
ช่ือวงศ ์: Cyperaceae  
 
 
 
 
กนัเกรา 
Fagraea Fragrans Roxb. 
ช่ือวงศ ์: Gentianaceae. 

ชอบแสงแดด
ปานกลาง ควร
หลีกเล่ียงแดดจดั 
 
 
 
 
 
ชอบแดดจดัทน
แลง้ไดดี้ 
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ตารางที ่4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 

Zone รูปภาพ ช่ือภาษาไทย ขอ้จ ากดั 
 
 

 

 

ชมพพูนัธ์ุทิพย ์
Tabebuia Rosea 
ช่ือวงศ ์: Bignoniaceae. 

ชอบแดดร าไร 
หรือ แดดเชา้
หลีกเล่ียงใบไหม้
จากแดดแรงๆ 

  

 

ปีบ 
Millingtonia Hortensis 
L.f 
ช่ือวงศ ์: Bignoniaceae 

อบดินโปร่งร่วน
ซุย อากาศถ่ายเท
ไดดี้ ไม่มีน ้าขงั
แฉะ 
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ตารางที ่4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone B 

Zone รูปภาพ ช่ือภาษาไทย ขอ้จ ากดั 
 
Zone B 

 
 

 
 

 
ดอนญ่า 
Mussaenda Philippica. 
ช่ือวงศ ์: Rubiaceae 

 
เป็นพืชท่ีตอ้งการ
แสงมาก ชอบน ้า
หรือความช้ืนสูง  

 

 

ไทรเกาหลี 
Ficus Anualata BL. 
ช่ือวงศ ์: Moraceae. 

ตอ้งการแสงแดด
ปานกลาง จนถึง
แสงแดดจดั หรือ
กลางแจง้ 

 

 

หงอนไก่ 
Celosia Argentea L. 
ช่ือวงศ ์:Amaranthaceae. 

ตอ้งการแสงแดด
จดั ปลูกไวเ้พื่อ
กรองฝุ่ นละออง 

 

 

แวววเิชียร 
Angelonia Goyazensis 
Benth. 
ช่ือวงศ ์: 
Scrophulariaceae. 

 ตอ้งการแสงแดด
จดั ปลูกไวเ้พื่อ
กรองฝุ่ นละออง 
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ตารางที ่4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone B 

Zone รูปภาพ ช่ือภาษาไทย ขอ้จ ากดั 
 
Zone B 

 
 

 
 

 
แสงจนัทร์ 
Pisonia Grandis  R.Br. 
ช่ือวงศ ์: Nyctaginaceae 

 
ชอบแดดจดั 
ทนแดด ไม้
พุม่ สูงไดถึ้ง
3.00 ม. 

 

 

สารภี 
Mammea Siamensis 
Kosterm. 
ช่ือวงศ ์: Guttiferae. 

ตอ้งการ
แสงแดดปาน
กลาง จนถึง
แสงแดดจดั 
หรือกลางแจง้ 

 

 

โยทะกา 
Bauhinia Monandra 
Kurz.. 
ช่ือวงศ ์: Aesalpiniaceae 

ตอ้งการ
แสงแดดจดั 
ปลูกไวเ้พื่อ
กรองฝุ่ น
ละออง 

 

 

บานบุรี 
Allamanda Cathartica L. 
ช่ือวงศ ์: Apocynaceae. 

 ชอบแสงแดด
เตม็วนั ไมพุ้ม่
ก่ึงเล้ือย ล าตน้
กลมเรียบ ไม่
มีขน มียาขาว
ทุกส่วนของ
ตน้ 
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ตารางที ่4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone C 

Zone รูปภาพ ช่ือภาษาไทย ขอ้จ ากดั 
 
Zone C 

 
 

 
 

 
กาบหอยแคลงแคะ 
Tradescantia Spathacea 
Stearn 
ช่ือวงศ ์:Commelinaceae 

 
ชอบแดดจดั 
ทนแดด 

 

 

ทองหลาง 
Erythrina Variegate 
Linn 
ช่ือวงศ ์: Fabaceae 

ไมต้น้ขนาด
กลาง สูง
ประมาณ 8-15 
ม. เรือนยอด
แน่นทึบ 

 

 

ลีลาวดี 
Plumeria Spp.kurz.. 
ช่ือวงศ ์: Apocynaceae 

ชอบแดดจดั
ทนแลง้ไดดี้ 

 

 

กลว้ยพดั 
Traveller's Tree  
ช่ือวงศ ์: Strelitziaceae 

 ชอบแดดจดั
ทนแลง้ไดดี้ 
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ตารางที ่4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone C 

Zone รูปภาพ ช่ือภาษาไทย ขอ้จ ากดั 
 
Zone C 

 
 

 
 

 
ก าแพงทอง 
Dianella Sp. 
ช่ือวงศ ์: Liliaceae 

 
ชอบแดดจดั 
ทนแดด ไม้
คลุมดิน 

 

 

อากาเว ่
Agave Americana. 
ช่ือวงศ ์: Agavaceae 

 

ชอบแสงแดด
เตม็วนั มี
ความช้ืนปาน
กลาง 

 

 

พลบัพลึง 
Crinum Asiaticum Linn. 
ช่ือวงศ ์:Amaryllidaceae 

พื้นท่ีปลูกควร
มีความช้ืนสูง 
เช่น บริเวณ
ริมน ้า พื้นท่ี
ช้ืนแฉะ 

 

  

จนัผา 
 Dracaena 
Loureiri Gagnep 
ช่ือวงศ ์: Agavaceae 

ชอบข้ึน
บริเวณ
แสงแดดจดั 
ทนแลง้ ลม
แรง และทน
เคม็ ไม่ชอบ
น ้าขงัแฉะ 
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ตารางที ่4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone C 

Zone รูปภาพ ช่ือภาษาไทย ขอ้จ ากดั 
 
Zone C 

 
 

 
 

 
หมากผูห้มากเมีย 
Cordyline Fruticosa (L.) 
ช่ือวงศ ์: Agavaceae.  

 
ชอบแดดจดั 
ทนแดด ไม้
คลุมดิน 

 

 

ไผสี่ทอง 
 Bambusa sp. 
ช่ือวงศ ์: Poaceae 

ชอบแสงแดด
เตม็วนั มี
ความช้ืนปาน
กลาง 

 

 

หลิว 
Salix Babylonica L.  
ช่ือวงศ ์: Salicaceae 

พื้นท่ีปลูกควร
มีความช้ืนสูง 
เช่น บริเวณ
ริมน ้า พื้นท่ี
ช้ืนแฉะ 

 

  

ปาลม์ฟอกเทล 
 Wodyetia Bifurcate A.K. 
ช่ือวงศ ์: Palmae 

 ชอบข้ึน
บริเวณ
แสงแดดจดั 
ทนแลง้ ลม
แรง และทน
เคม็ ไม่ชอบ
น ้าขงัแฉะ 
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4.4.9 แนวคิดดา้นวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 

วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกในสวนนั้นตอ้งใชว้สัดุท่ีมีความคงทนถาวร เพราะ
ตอ้งเจอกบัสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงบ่อยไปตามฤดูกาล การเลือกใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกและ
วสัดุตกแต่งควรเลือกใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้มีความคงทนต่อการใชง้านและมี
ความสวยงาม 
 
ตารางที ่4.4 แสดงรายละเอียดดา้นวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ภาพประกอบ รายละเอียด 
 

 
 
 

 

 

 
ลานกิจกรรม มีลักษณะเป็นวสัดุทราย
ล้างผิวหยาบ มีสีสันท่ีไม่ฉูดฉาดเพื่อ
ป้องกนัการล่ืนลม้ในการท ากิจกรรม 
 
 
 
 
ศาลาเป็นสถานท่ีนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจแก่
สมาชิกในครอบครัวและเป็นสถานท่ีท่ี
ท ากิจกรรมร่วมกันและเป็นท่ีพักผ่อน
จากการเรียนและการท างานใหแ้ก่คนใน
ครอบครัวศาลามีขนาดประมาณ 4x4 
เมตร สามารถนัง่ไดท้ั้งครอบครัว 
 
แผน่ทางเดิน 
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ตารางที ่4.4 แสดงรายละเอียดดา้นวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก (ต่อ) 
ภาพประกอบ รายละเอียด 

 

 

 
ซุม้ระแนงไมข้า้งร้ัวช่วยปิดมุมมองจาก
สายตาขา้งบา้นประดบัตกแต่งแขวนดว้ยไม้
ดอก ใหสี้สันสวยงาม  
 
 
 
 
 

ชิงชา้นัง่เล่นไมเ้ทียมส าเร็จรูป 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

บ่อปลา 
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4.4.10 แนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 

           ไฟสนามเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสวน เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัและแสงสวา่งขณะใช้
งานในสวนการติดตั้งไฟตามจุดต่างๆในสวนมีจุดประสงคห์ลายประการ เช่น ติดไวต้ามทางเดินใน
สวนใหแ้สงสวา่งขณะเดินชมสวนเวลากลางคืน หรือจดัวางไวต้ามพุม่ไมใ้หเ้กิดเหล่ียมเงาสร้าง
มุมมองท่ีแปลกตา ประดบัโคมไฟสูงไวก้ลางสนามหรือจะติดตั้งไฟสปอร์ไลท ์แต่อยา่วางในระดบั
ท่ีส่องตาขณะเดิน การติดตั้งไฟสนามการเดินท่อสายไฟฟ้า ควรท าก่อนจดัสวนเพื่อหลีกเล่ียงการขดุ
ท่ีซ ้ า ซอ้นสร้างความเสียหายแก่พืชและพรรณไม ้
        การเลือกใชโ้คมไฟหรือสปอร์ไลท ์ท่ีจะน ามาติดตั้งในสวนควรท่ีสามารถป้องกนัน ้า
เวลาฝนตกหรือรดน ้าตน้ไม ้เพราะอาจจะท าให้เกิดไฟฟ้าช็อต เกิดกระแสไฟร่ัวไหลเป็นอนัตรายต่อ
ผูอ้ยูอ่าศยัได ้
 

 

 
 

 
ภาพที ่4.4 แสงไฟในสวน 
ทีม่า : https://www.forfur.com 
 
 ไฟสนามตามทางเดินระดบัเต้ีย เป็นไฟส่องระดบัเป็นจุดๆความสูงเต้ียกว่า 1 เมตร 

โคมไฟลกัษณะเหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมงานภูมิทศัน์ให้เด่นข้ึนเหมาะส าหรับตกแต่งตามทางเดิน ไฟ

ส่องประดบัท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมคือ ไฟแบบเสาเต้ีย (Bollard) ซ่ึงอาจมีการออกแบบตามแบบสวนแบบ

ติดพื้นหรือผนงัส าหรับส่องทางเดิน 

 

 

 
ภาพที ่4.5 ไฟสนามแบบเต้ีย 
ทีม่า : https://www.bestroomstyle.com 
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ไฟทางเดินระดบักลางสูงประมาณ 3-5 เมตร ใชก้บัสนามหรือทางเดินท่ีตอ้งการแสงปาน
กลางทางเดินกวา้งหรือสนามท่ีโล่ง 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.6 ไฟทางเดินระดบักลาง 
ทีม่า : https://www.khemaville-g7.blogspot.com 
     

  ไฟส่องประติมากรรม เพิ่มสีสันใหก้บัสวน โดยติดหลอดไฟส่องไปยงัประติมากรรมต่างๆ 

เช่น  รูปป้ันในสวน ประติมากรรมก าแพง หรือตน้ไมใ้หญ่ เหมาะส าหรับสวนท่ีมีลกัษณะโล่ง

เรียบๆเพราะไฟส่องประติมากรรมน้ีจะท าใหส้วนมีจุดเด่นน่าหลงใหล 
 

 

 

 

 

 

            
ภาพที ่4.7 ไฟสนามแบบ Downlight และ Uplight 
ทีม่า : https://www.homedecorthai.com 
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ไฟใตน้ ้า เช่น ไฟในสระวา่ยน ้า บ่อน ้า เพื่อเพิ่มความสวยงามใหก้บัตวัสระน ้าแลว้ ยงัเพิ่มสีสันใหก้บั
สวนอีกดว้ย 

 

 

 

 

ภาพที ่4.8 ไฟใตน้ ้า 
ทีม่า : https://www.sscllighting.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.sscllighting.com/
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เร่ือง    : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ ภาพที ่4.9 
แสดง  : แสดงแนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้า (Lighting   Concept) 
สัญลกัษณ์ :    

 
 

 

 
 
 
 
 

  

โคมไฟเสาเต้ีย         ไฟส่องตน้ไม ้         ไฟใตน้ ้า 
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4.5   แนวความคดิในการเลอืกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 แนวความคิดในการเลือกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกในสวน ตอ้งเลือกใช้
วสัดุท่ีมีความคงทนถาวร เพราะตอ้งเจอแดด ลมและฝน 
 4.5.1 งานระบบไฟแสงสวา่ง เป็นระบบท่ีเพิ่มความสะดวกในเวลากลางคืนและยงัใหค้วาม
สวยงามอีกทางหน่ึงดว้ย ระบบแสงสวา่งท่ีใชใ้นงานภูมิทศัน์ สามารถแบ่งตามลกัษณะการใชง้าน 2 
ประเภท 
  4.5.1.1 ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องตน้ไม ้
  4.5.1.2 ระบบไฟใตน้ ้า เช่น ไฟในสระวา่ยน ้า บ่อน ้า 

 

4.6   แนวความคดิด้านการดูแลรักษา 
 การดูแลรักษาภูมิทศัน์ คือ การบ ารุงรักษาพืชพรรณ (Soft Scape) ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์
และรวมถึงการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hard Scape) ใหมี้ความสวยงามเหมาะสมต่อการใช้
งานอยูเ่สมอ 
 4.6.1 งานดูแลรักษาพืชพรรณ (Soft Scape) เป็นงานท่ีจะต้องท าอย่างสม ่าเสมอเพื่อให ้    
พืชพรรณเจริญเติบโตสมบูรณ์ 
  
  4.6.1.1 การใหน้ ้าแก่พืชพรรณและสนามหญา้ 
              1) การใหน้ ้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม (Sprinkler Irrigation) เป็นการให้น ้ า
โดยน ้ าจะถูกส่งจากแหล่งน ้ าผา่นท่อไปยงัพื้นท่ีท่ีท าการจดัภูมิทศัน์ และ ให้น ้ าเป็นฝอยละออง จาก
หวัฉีดซ่ึงการใหน้ ้ าในวิธีน้ีเป็นการให้น ้ ากบัพืชพรรณท่ีปลูกเป็นกลุ่ม และไม่สูงมากนกั โดยเฉพาะ
ในบริเวณพื้นหญา้สนามและไมพุ้่มเต้ีย โดยการให้น ้ า 3 คร้ัง ต่อสัปดาห์ โดยจะเร่ิมให้ตั้งแต่เวลา 
06.00-06.15 น. 
                                    2) การให้น ้ าด้วยสายยาง หรือฝักบัวรดน ้ า การให้น ้ าวิธีน้ีเป็นการให้น ้ าท่ี
เหมาะกบัพื้นท่ีท่ีเขา้ล าบาก 
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ภาพที ่4.10  การใหน้ ้าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม 
ทีม่า : https://www.decorreport.com 

 
  4.6.1.2 การตดัแต่งพืชพรรณให้รูปทรงสวยงาม คือการควบคุมการเจริญเติบโต 
ปรับปรุงรูปทรงของพืช ใหส้วยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อใหเ้จริญเติบโตไดดี้  
หลกัการตัดแต่ง 
   1) ตดัแต่งพืชพรรณท่ีเป็นโรคและแมลงออกก่อน 
   2)ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ใหถู้กตอ้งกบัลกัษณะงาน 
   3) ตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีตอ้งใชค้นปีนข้ึนไปตดัแต่ง ควรตดัก่ิงดา้นบนลงมา 
   4) ก่ิงใหญ่ท่ีมีน ้ าหนักมาก เม่ือตัดแล้วก่ิงอาจหักหล่นท าให้เกิดความ
เสียหายได ้ดงันั้นในการตดัควรมีการผกูเชือก ณ จุดกลางของศูนยถ่์วงจะช่วยลดอนัตรายลงได ้
   5) ไม่ควรตดัก่ิงยอดของตน้ไมย้นืตน้ เพราะจะท าใหเ้สียรูปทรง 
   6) แผลขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการตดัแต่งควรป้องกนัน ้ า และเช้ือโรคเข้า
ท าลายโดยใชพ้วกสารเคมีป้องกนัโรคและแมลงฉีดพน่หรือทาสี 
  4.6.1.3 การป้องกนัจ ากดัศตัรูพืช ศตัรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย 
ขาดความสวยงามและท าใหพ้ืชชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3ชนิด 
            1) แมลงศตัรูพืช 
           2) โรคพืช 
            3) สัตวช์นิดต่างๆ 
 

หลกัการป้องกนัจ ากดัศตัรูพืช 
 1. พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แล้วจึงหาวิธีในการป้องกันก าจัดท่ี
เหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 
 2. ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคทนัทีท่ีพบ เช่น การจบัแมลงท าลายหรือเก็บส่วนของ
พืชท่ีเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 
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 3. เลือกใช้สารเคมีท่ีใช้ก าจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช รวมทั้ งอ่านวิธีการ ใช้และ
ส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด 
 4. ก่อนฉีดพน่ควรหาหนา้กากหรือชุดป้องกนัสารเคมี และคนท่ีฉีดพน่ตอ้งอยูเ่หนือลม 
 5. ไม่ควรสูบบุหร่ีระหวา่งการท างาน 
 6. หลงัจากฉีดพน่สารเคมีแลว้ตอ้งอาบน ้าชะลา้งร่างกายใหส้ะอาดแลว้เปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ 
 4.6.2 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hard Scape) เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการรักษาความ
มัน่คง แขง็แรงท าความสะอาด และซ่อมแซมบ ารุงภูมิทศัน์ ดาดแขง็ใหส้ามารถใชง้านเสมอ 
  4.6.2.1 งานระบบไฟแสงสวา่ง  
การดูแลรักษามีวธีิการ ดงัน้ี  
      1) ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องตน้ไม ้
                                             (1.1) หมัน่ตรวจตามขั้วปลัก๊ไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ หากพบ 
รอยแตกปริตอ้งซ่อมแซม หรือ เปล่ียนทนัทีโดยช่างผูช้  านาญงาน 
                                                   (1.2) เสาโคมไฟ ผกุร่อน ใหท้าสี หรือส่งใหบ้ริษทัซ่อมแซม                   
                                               (1.3) ฐานเสาไฟทรุด หรือเอียง จะตอ้งร้ือ และซ่อมแซมเสียใหม่ ให้
อยูใ่นสภาพเดิม 
                             2) ระบบไฟใตน้ ้า เช่น ไฟในสระวา่ยน ้า บ่อน ้า 
                                             (2.1) ตรวจสอบจุดร่ัวซึมน ้ าของโคมไฟ ซ่ึงอาจท าให้น ้ าเข้าไปใน
หลอดไฟ ควรอุดรอยร่ัวซึมถึงแม ้
                                             (2.2) ไฟไม่ติดจะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทุกชนิด 
หรือเปล่ียนหลอดไฟเสียใหม่ 
                                             (2.3) ตรวจสอบระดบัให้ท่วมพน้หลอดไฟอยู่เสมอเพื่อลดความร้อน

ของหลอดไฟ แลตอ้งตรวจจุดท่ีวางระบบไฟใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีดีเสมอ  

  

4.7  แนวความคดิทางด้านการดูแลรักษาภูมทิศัน์ดาดแขง็ 
 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์เป็นงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สภาพสวนมีความ
คงทนสวยงามและยดือายกุารใชง้านไดน้านข้ึน 
 นที ภู่รอด  (2548) การดูแลรักษางานภูมิทศัน์สามารถจ าแนกออกได ้2 ประเภทคือ งาน
ดูแลภูมิทศัน์ดาดอ่อน และงานดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 การให้น ้ า น ้ าตอ้งเป็นน ้ าจืดท่ีสะอาด ปราศจากสารละลายและตะกอนอ่ืนๆท่ีมีค่า pH 6.5-
7.0 ในการรดน ้ าตน้ไมต้อ้งปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอทุกวนั ให้ดินช้ืนถึงกน้หลุม แต่ไม่ถึงแฉะควรให้
น ้าช่วงเวลาท่ีแดดไม่จดัทุกวนั 
 



110 
 

 
 

ภาพที ่4.11 การรดน ้าแบบต่างๆ 
ทีม่า : https://www.24marketonline.com 

 

 การให้ปุ๋ย ให้ตามแผนการดูแลรักษา ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีต้นไม้ต้องการในปริมาณท่ี
พอประมาณไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะจะเป็นอนัตรายกบัตน้ไมไ้ดก้ารใส่ปุ๋ยอินทรียจ์ะใส่ทุกๆ  
3-6 เดือนคร้ังเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน 
 การพรวนดินและการสับขอบ นอกจากจะท าให้เกิดความสวยงามแลว้ การพรวนดินเป็น

การแกไ้ขเร่ืองดินแน่นเกินไป และเป็นการคลุกเคลา้เวลาใส่ปุ๋ยแก่ตน้ไมเ้พื่อท่ีตน้ไมจ้ะไดน้ ้ าไดปุ๋้ย

ไปใช้ได้เร็วและทัว่ถึง เป็นการย่อยสลายธาตุอาหารในดิน ส่วนการสับขอบโคนตน้หรือรอบๆ 

แปลงปลูก มี รูปแบบ หลายอย่าง เช่น การสับขอบเป็นรูปวงกลมวงรี รูป ส่ี เห ล่ียมจัตุ รัส 

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ และรูปห้าเหล่ียม ฯลฯ ข้ึนอยูก่บัการออกแบบและความสะดวกในการสับขอบ การ

สับขอบนอกจากจะท าให้เกิดความสวยงามแลว้ยงัเป็นการประหยดัและรดค่าใชจ่้าย โดยการรดน ้ า

เป็นการสร้างขอบเขตพื้นท่ีในการรดน ้าตน้ไมไ้ม่ใหน้ ้าไหลออกนอกบริเวณอ่ืน 

 

ภาพที ่4.12 การพรวนดินและอุปกรณ์ 

ทีม่า : https://www.faed.mju.ac.th 

 

  การตดัแต่ง การตดัแต่งพืชพรรณมีวตัถุประสงค์หลายอยา่งและมีรูปแบบแตกต่างกนัไป 
แล้วแต่วตัถุประสงค์ของการออกแบบสวนและการใช้ประโยชน์ การตดัแต่งจะ ช่วยให้ตน้ไม้มี
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รูปร่าง รูปทรงท่ีสวยงาม มีการเจริญเติบโตท่ีสม ่าเสมอ สามารถตดัแต่งไดต้ามท่ีเราตอ้งการไมย้ืน
ตน้และไมพุ้่ม ท่ีน ามาจดัสวนจะมีการเจริญเติบโต จนรูปทรงเปล่ียนแปลงไป การตดัแต่งจะช่วยให้
ไมน้ั้นๆคงสภาพรูปทรงท่ีเราตอ้งการไดก้ารตดัแต่งท่ีถือปฏิบติัเร่ิมแรกจะเป็นการตดัแต่ง 

ก่ิงท่ีแหง้ตาย 
ก่ิงท่ีอ่อนแอ ฉีกขาด 
ก่ิงท่ีเป็นโรค 
ก่ิงท่ีเจริญผดิปกติ 

 ก่ิงท่ีแทงเขา้ภายในพุม่ตน้ 
 การตดัแต่งต่างๆเหล่าน้ีจะท าให้ทรงพุ่มโปร่งแสงสว่างลมจะไดพ้ดัผ่านเขา้ไปในทรงพุ่ม

ไดส้ะดวกในกรณีของไมย้ืนตน้การตดัแต่งจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตช่วยเพิ่มผลผลิตส่วนไม้

พุม่จะท าให้รูปทรงของพุม่ตน้สมดุลการตดัแต่งไมพุ้่มจะเร่ิมตั้งแต่การเด็ดยอด(Pinching) เพื่อใหไ้ม้

พุ่มแตกตาขา้งท าให้การเจริญเติบโตทางดา้นยอดลดลงหลงัจากนั้นอาจจะมีการขลิบ(Trimming) 

แต่งลิดใบและยอดท่ีเจริญแทงออกมาจากทรงพุ่มในกรณีท่ีทรงพุ่มแน่นเกินไปก็จะตดัแต่งก่ิงแก่

ออกบา้งโดยตดัให้ชิดพื้นดินส่วนไมพุ้่มท่ีแทงหน่อออกมาจะตอ้งตดัออก โดยตดัให้ลึกลงไปใต้

ระดบัดิน 

 ส่วนไมพุ้่มท่ีตอ้งการให้มีการเจริญเติบโตใหม่(Rejuvenate) เน่ืองจากมีอายุมากแลว้ให้ตดั

ส่วนของไมน้ั้น เหลือเพียงหน่ึงในสามของความสูงเดิมดูแลรักษาให้เจริญเติบโตใหม่การตดัแต่งไม้

พุม่ใหเ้ล็กลงจะช่วยใหมี้การแตกก่ิงยอดใหม่ ท าใหไ้มพุ้ม่นั้นมีดอกมากข้ึน 

 การตดัแต่งพรรณไมแ้ต่ละคร้ังเคร่ืองมือท่ีใชจ้ะตอ้งเหมาะสมกบังานนั้นๆเคร่ืองมือจะตอ้ง
คมและใช้ให้ถูกต้องนอกจากน้ีหากรอยแผลท่ีถูกตัดแต่งมีขนาดใหญ่จะต้องใช้ยาทาแผลเพื่อ
ป้องกนัการเขา้ท าลายของเช้ือโรค 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัแต่งก่ิง 
 กรรไกรตดัแต่งก่ิง ซ่ึงมีทั้งชนิดท่ีถือมือเดียวและชนิดท่ีตอ้งใชส้องมือช่วย 
 เล่ือยตดัแต่งก่ิง 
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ภาพที ่4.13 การตดัแต่ง 
ทีม่า : https://www.faed.mju.ac.th  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.14 อุปกรณ์การตดัแต่ง 
ทีม่า : http://www.be2hand.com 

 

การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชการบ ารุงดูแลรักษาสวน นอกจากการให้น ้ า ให้ปุ๋ย ดูแล สนาม
หญา้ รวมทั้งตดัแต่งพรรณไม ้ให้อยูใ่นสภาพ ท่ีตอ้งการแลว้ การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเป็นส่ิงส าคญั
เช่นกนั เพราะการเจริญเติบโตของพืชในธรรมชาติจะมีศตัรูต่างๆ คอยรบกวน ศตัรูเหล่านั้นอาจจะ
เป็นโรค หรือ แมลงอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ อาจจะเกิดได้ทั้งโรคและแมลงพร้อมๆ กนัโรคท่ีพบ 
อาจจะเกิดจากเช้ือรา แบคทีเรีย วิสา หรือ ไส้เดือนฝอยแมลง อาจจะเป็นแมลงปากกดั เช่น ด้วง
หนอนต่างๆ หรือ แมลงปากดูด เช่น เพล้ียไฟเพล้ียแป้ง เพล้ียอ่อน ไรแดง เป็นตน้ 

การฉีดพ่นสารเคมี เพื่อช่วยป้องกนัโรคและแมลง ควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั เพราะสวนท่ีจดัไวจ้ะ

อยูใ่นบริเวณท่ีผูค้นจะตอ้งมา ใชป้ระโยชน์ ควรเลือกใชช้นิดท่ีมีอนัตรายค่อนขา้งนอ้ยใชใ้หถู้กตอ้ง 

โดยจะตอ้งศึกษาวิธีการใชใ้ห้ละเอียดก่อนน ามาใช้และใชด้ว้ยความระมดัระวงัภายหลงัการฉีดพ่น

สารเคมีผูฉี้ดจะตอ้งลา้งมือ เปล่ียนเส้ือผา้ช าระร่างกายใหส้ะอาดก่อน ท่ีจะไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
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ภาพที ่4.15 การฉีดพน่สารเคมี 

ทีม่า :  https://www.nanowhite-krabi.com  

  

  4.7.1.งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
 การดูแลภูทศัน์ดาดแขง็หรือฮาร์ดสเคป เป็นส่วนประกอบหน่ึงของสวนหรือพื้นท่ีเอ๊าตด์อร์ 
โดยเฉพาะสวนสมยัใหม่ในยุคน้ี ท่ีคนส่วนใหญ่มกัอยูอ่าศยัในพื้นท่ีจ  ากดั การใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆภายในบา้นจึงขยายออกมายงัส่วนของสวนมากข้ึน เม่ือความส าคญัของฮาร์ดสเคปมีมากข้ึน
และเป็นส่วนส าคญัในการออกแบบจึงมีการเลือกใช้วสัดุต่างๆท่ีหลากหลาย ซ่ึงแต่ละประเภทมี
ความคงทนและการดูแลท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
       4.7.2 ระเบียงไม ้เขา้มามีบทบาทมากท่ีสุดในยคุน้ี เน่ืองจากให้ความรู้สึกอบอุ่น จึง
เหมาะส าหรับปูพื้นภายนอกอาคารคือ ไม้เน้ือแข็ง จ าพวกไมส้ัก ไม้แดงและไมเ้ต็งแดงการดูแล
รักษาพื้นไมน้อกจากการกวาดเช็ดถูท าความสะอาดประจ าวนัแลว้ ในแต่ละปีควรทาน ้ ายารักษาเน้ือ
ไม้ เพื่อยืดระยะเวลาในการใช้งานให้ยาวนานข้ึน น ้ ายารักษาเน้ือไม้เป็นน ้ ายาสีใสสูตรพิเศษท่ี
พฒันาข้ึนมา เพื่อช่วยทดแทนน ้ามนัตามธรรมชาติของเน้ือไมท่ี้สูญเสียไปเพราะแสงแดดและสภาพ
อากาศ โดยช่วยให้ผวิไมไ้ม่แห้งหรือแตก อีกทั้งยงัช่วยป้องกนัไม่ให้น ้าซึมเขา้ไปในเน้ือไม ้จึงเหมะ
ส าหรับทาพื้นไมก้ลางแจง้ เพื่อความคงทน หากพื้นท่ีไม่มากอาจท าเองไดแ้ต่หากพื้นท่ีมีขนาดกวา้ง
มากอาจจา้งช่างท าให ้
       4.7.3 พื้นซีเมนต ์เป็นวสัดุพื้นแขง็ มีทั้งแบบขดัมนัและผิวดา้น ซีเมนตข์ดัมนัจะท า

ความสะอาดไดง่้าย แต่เส่ียงต่อการล่ืนมากกวา่ ดงันั้นในการดูแลรักษานอกจากการขดัลา้งท าความ

สะอาดผิวหน้าประมารเดือนละคร้ังแลว้ เพื่อไม่ให้มีตะไคร่จบัเกาะจนล่ืน ควรฉีดดว้ยสเปรยน์ ้ ายา

ฆ่าเช่ือราและตะไคร่น ้ า โดยฉีดทิ้งไวป้ระมาณ 10 นาที เพื่อให้น ้ ายาท าปฏิกิริยากบัเช่ือโรคและ

คราบความสกปรก จากนั้นลา้งดว้ยน ้ าสะอาด หากคราบยงัฝังแน่นควรฉีดสเปรยซ์ ้ าอีกคร้ัง แลว้ขดั

ดว้ยแปลงขนแขง็ จากนั้นใชน้ ้ าสะอาดลา้ง เม่ือผิวแห้งสนิทดีแลว้ ใชน้ ้ ายาป้องกนัตะไคร่ทาเคลือบ

ผวิทิ้งไว ้1-2 ชัว่โมงใหแ้หง้ จากนั้นจึงทาทบัอีกคร้ัง 
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ภาพที ่4.16 พื้นซีเมนส์ 

ทีม่า :  https://www.learners.in.th 

 

       4.7.4 เส้นทางสัญจร วสัดุประกอบด้วยอิฐมอญและศิลาแรงเป็นวสัดุท่ีมีความพรุน

เน่ืองจากท าจากดินอดัเป็นกอ้นและเผาไฟดว้ยความร้อนสูง ความคงทนแขง้แกร่งของอิฐข้ึนอยูก่บั

ระดบัความร้อนท่ีใช้เผา หลังใช้งานเม่ืออิฐโดนความช้ืนจึงเกิด มอส เฟิน ตะไคร้ และพืชเล็กๆ

แทรกตวัข้ึนไดง่้าย โดยเฉพาะหากบริเวณนั้นไดรั้บแสงและความช้ืนท่ีเหมาะสมในการดูแลรักษา

หากเป็นบริเวณท่ีตอ้งใชง้านหรือเดินเป็นประจ าควรขดัออกบา้งเพื่อป้องกนัล่ืนแลว้ทาน ้ ายาป้องกนั

ตะไคร่ท่ีผวิหนา้ 
 

 

ภาพที ่4.17 แผน่ทางเดินในสวน 

ทีม่า : https://www.thaihardscape.com 
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4.8   ก าหนดแปลนทางเลอืก  3  ทางเลอืก  
 จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติไดท้  าการ
ออกแบบทางเลือก  3  ทางเลือก  โดยในแต่ละทางเลือกจะมีการจดัวางวสัดุตกแต่ง  วสัดุพืชพรรณ
แตกต่างกนัออกไป  แต่รูปแบบของสวนนั้นยงัคงเดิมอยู ่ ดงัภาพต่อไปน้ี 
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แบบทางเลือกท่ี  1 

 
ภาพที ่ 4.18  แบบทางเลือกท่ี 1 

 
 
 

แบบทางเลือกท่ี 2 

 
 
 
 

 
 
 

ตวัอย่างวสัดุและพชืพรรณ 

1.ไทรเกาหล ี 11.ต้ตกก  
2โยทะกา  12บ่อน า้  
3ปรง  13.ศาลา  
4.หมากเขียว 14.ตนีเป็ดน า้    
5.หินเทยีม 15.ลลีาวด ี
6มะม่วง                 16.ฟอกเทล 
7.ชิงช้า  17.น า้เต้าต้น  
8.ไทรยอดทอง  18ซุ่มไม้ระแนง  
9.วาสนา  
10.ปีบ  

สรุปแบบทางเลอืกที ่1 
 

ข้อด ี: แบ่งพ้ืนท่ีใชส้อยเพ่ือรองรับ
กิจกรรมไดเ้หมาะสมสามารถใชง้านได้
ง่าย มีทางสญัจรท่ีเขา้ถึงพ้ืนท่ีแตล่ะส่วน
ได ้และมีการเลือกใชพื้ชพรรณท่ีใหร่้ม
เงา และเขา้กบั Concept 

 ข้อเสีย :ไมย้นืตน้อาจจะบงัลมท่ีจะพดั
เขา้ในพ้ืนท่ีไดน้อ้ย  
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แบบทางเลือกท่ี 2 

 
ภาพที ่ 4.19  แบบทางเลือกท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตวัอย่างวสัดุและพชืพรรณ 

1.เฟิร์นข้าหลวง 11.ปีบ  
2.ฟอกเทล 12แผ่นทางเดนิ  
3.หลวิ  13.ซิก้า 
4.ไผ่สีทอง 14.ตนีเป็ดฝร่ัง    
5.พืน้ทีซั่กล้าง 15.บ่อน า้ 
6.พลบัพลงึ 16.บานบุรี 
7.อากาเว่   17.กนัเกรา  
8.ก าแพงเงนิ   18.ศาลา  
9.พกิลุ  
10.ปีบ  

สรุปแบบทางเลอืกที ่2 

 

ขอ้ดี:การวางไมย้นืตน้พอดีกบัพ้ืนท่ี 

ไม่มากจนเกินไปท าใหม้องเห็นแต่ละพ้ืน
ทัว่ถึง 
ขอ้เสีย : การจดัวางทางเดินและพ้ืนท่ีใช้
สอยอาจไม่สะดวกเท่าท่ีควร ควรมีการ
วางแผน่ทางหิน เพ่ือเพ่ิมทางสญัจรไปใน
ส่วนต่างๆ 
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แบบทางเลือกท่ี 3 

 

ภาพที ่ 4.20  แบบทางเลือกท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างวสัดุและพชืพรรณ 

1.ก าแพงทอง 11.ซุ่มไม้ระแนง  
2.เทยีนหยด 12บ่อน า้  
3.ปรง  13ไผ่สีทอง  
4.ลลีาวด ี  14.หินเทยีม    
5.ไทรเกาหล ี 15.ปีป 
6.แผ่นทางเดนิ 16.ชิงช้า 
7.ทองหลาง 17.แสงจนัทร์  
8.โรงจอดรถ  18.ศาลา  
9.กระดงังาไทย  
10.ดอนย่า  

สรุปแบบทางเลอืกที ่3 
 

ข้อด ี: แบ่งพ้ืนท่ีใชส้อยเพ่ือรองรับกิจกรรมได้
เหมาะสมสามารถใชง้านไดง่้าย มีทางสญัจรท่ีเขา้ถึง
พ้ืนท่ีแต่ละส่วนมีการวางทางเดินเทา้เพ่ือเช่ือมไปยงั
ซุ่มไมร้ะแนงและชิงชา้บริเวณส่วนบริการ  
ข้อเสีย : บริเวณหนา้บา้นไมย้นืตน้นอ้ยเกินไป ท าให้
รู้สึกร้อน พ้ืนพกัผอ่นไม่มีความเป็นส่วนตวั ขา้ง
นอกสามารถมองเห็นได ้
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4.9  ก าหนดเกณฑ์การประเมนิทางเลอืก 
 4.9.1  จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ  โดยสามารถน าไปใช้

เป็นเกณฑป์ระเมินทางเลือก  ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา  ดงัต่อไปน้ี 
  4.9.1.1 ความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
  4.9.1.2 องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตกแต่งภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
  4.9.1.3 แนวคิดในการออกแบบพืชพนัธ์ุ 
  
 4.9.2  จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีในการออกแบบ   สามารถน าไปเป็นเกณฑ์

ในการประเมินทางเลือก  ใหเ้กิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและผูใ้ช ้โดยสรุปเกณฑใ์นการประเมิน
ทางเลือกไดด้งัน้ี 

  4.9.2.1  ขอ้พิจารณาดา้นการแบ่งพื้นท่ี 
   1) ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว ์
   2) ส่วนบริการหรือส่วนซกัลา้ง 
   3) ส่วนครอบครัว 
  4.9.2.2  ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
   1) การออกแบบตอ้งท าเพื่อประโยชน์ใชส้อยและตรงตามความ

ตอ้งการ   ของเจา้ของบา้นและสมาชิกในบา้น 
   2) ออกแบใหส้วยงามและดูแลรักษาง่าย 
   3) ออกแบบใหป้ระหยดั 
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4.10 การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 
ตารางที ่4.5  การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
เกณฑใ์นการประเมิน ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี3 
1.  ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 4 4 4 

2.  ความเหมาะสมในการก าหนดเส้นทางสัญจร
และวสัดุท่ีใชภ้ายในโครงการ 

4 2 4 

3.  ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ 4 2 2 

4.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมกบัพื้นท่ี
โครงการ 

3 3 5 

5.  ความปลอดภยัและความสะดวกแก่ผูใ้ช ้ 3 3 3 

6.  ความสวยงามและความประหยดัในการดูแล
รักษา 

3 2 4 

7.  ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ 3 3 4 

รวมคะแนน                                                 24                        19                    26 

หมายเหตุ  :  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  คะแนน  1 = ปรับปรุง 
  คะแนน  2 = พอใช ้
  คะแนน  3 = ดี 
  คะแนน  4 = ดีมาก 
  คะแนน  5 = ดีท่ีสุด 
เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก  สามารถรวมคะแนนโดยการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
  ทางเลือกท่ี  1 ไดค้ะแนนรวม  24  คะแนน 
  ทางเลือกท่ี  2 ไดค้ะแนนรวม  19  คะแนน 
  ทางเลือกท่ี  3 ไดค้ะแนนรวม  26  คะแนน 
 
ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่  รูปแบบการวางพื้นท่ีกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ  คือ  รูปแบบท่ี 3  มีค่า
คะแนนสูงสุด  จึงเป็นแบบท่ีควรแนะน าไปพฒันาเป็นรูปแบบในขั้นตอนออกแบบ            
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บทที ่ 5 
ผลงานการออกแบบ 

 
5.1  ผลงานการออกแบบ 

 
 
ภาพที ่ 5.1 การน าเสนอโครงการ ( Introduction) ประกอบดว้ย 
    - ประวติัความเป็นมาของโครงการและขอ้มูลพอสังเขปของโครงการ 
    - การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่ 5.2  การวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการ ( Site Analysis) ประกอบดว้ย 
 - พฤติกรรมความตอ้งการ 
 - รูปแบบสถาปัตยกรรม   

- ระบบสาธารณูปโภค 
- ลกัษณะภูมิอากาศ 
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ภาพที ่ 5.3  แนวความคิดในการออกแบบ (Concept) ประกอบดว้ย 
    - Bubble Dlagram  

   - Site Relation 
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ภาพที ่ 5.4   แนวความคิดดา้นการเลือกใชว้สัดุดาดแขง็ (Hard  Scape) 
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ภาพที ่ 5.5  Master Plan  
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ภาพที ่ 5.6  ระบบไฟสนาม 
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ภาพที ่ 5.7  Elevation 
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ภาพที ่ 5.8  Detail Plan Zone A ประกอบดว้ย 
          - Section A  
          - Perspective Zone A  
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ภาพที ่ 5.9  Detail Plan Zone B ประกอบดว้ย 
                 - Section B 
    - Perspective Zone B  
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ภาพที ่ 5.10  Detail Plan Zone C ประกอบดว้ย 
                 - Section C 
    - Perspective Zone C  
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ภาพที ่ 5.11  Perspective  
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ภาพที ่ 5.12  Construction 
       - ศาลา 
                   -ซุม้ไมร้ะแนง 
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ภาพที ่ 5.13  Construction 
       - บ่อปลา 
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ภาพที ่ 5.14  Construction 
       - โรงจอดรถ 
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ภาพที ่ 5.14  Detail Element Design ประกอบดว้ย 
      - ไมย้นืตน้ 
      - ปาลม์  
      - ไมพุ้ม่ 
      - หญา้ 
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5.2 การประมาณราคาภูมทิศัน์ 
การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ 

ตารางที ่5.1  แสดงการประมาณราคางานภูมิทศัน์ 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

น้ิว สูง/ม. 
A ไม้ยนืต้น       
1 ตีนเป็ดน ้า ตน้ 4 4.00 1 1,500.00 1,500.00 
2 กนัเกรา ตน้ 5 - 1 5,000.00 5,000.00 
3 ชมพพูนัธ์ุทิพย ์ ตน้ 5 - 1 2,000.00 2,000.00 
4 ปีบ ตน้ 6 6.00 1 2,500.00 2,500.00 
5 หลิว ตน้ 5 5.00 1 6,000.00 6,000.00 
6 กลว้ยพดัลงักา ตน้ - 5.00 2 800.00 1,600.00 
7 ทองหลาง ตน้ 5 5.00 1 3,500.00 3,500.00 
8 น ้าเตา้ตน้ ตน้ 4 - 1 1,500.00 1,500.00 
9 

10 
กระดงังาไทย 
ฟอกเทล 

ตน้ 
ตน้ 

6 
8 

5.00 
5.00 

1 
4 

15,000.00 
1,500.00 

   4,000.00              
   รวม 

15,000.00 
3,000.00 

           4,000.00 
45,600.00 

 

   11         สารภี                       ตน้            4            -                 1        

B ไม้พุ่ม       
1 เศรษฐีเรือนใน กระถาง 6 - 10 200.00 2,000.00 
2 ปรง กอ 6 1.50 1 1,700.00 1,700.00 
3 กา้มกุง้ ถุง 8 - 150 40.00 6,000.00 
4 เทียนหยด ตน้ - 1.00 2 350.00 700.00 
5 ไผสี่ทอง กอ กอ 3.00 8 250.00 2,000.00 
6 เฟิร์นใบมะขาม กระถาง 5 - 128 35.00 4,480.00 
7 ซิกกา้ กระถาง - 1.00 5 80.00 400.00 
8 เขม็มาเลเซีย กระถาง 6 - 38 15.00 570.00 
9 แวววเิชียร กระถาง 4 - 125 10.00 1,250.00 

10 หงอนไก่ กระถาง 4 - 125 15.00 1,875.00 
11 ลีลาวดี ตน้ - 1.30 2 2,500.00 5,000.00 
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             การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ 
ตารางที ่5.1 การประมาณราคางานภูมิทศัน์ (ต่อ) 
12 ก าแพงเงิน กระถาง 4 - 20 10.00 200.00 
13 กลว้ย ตน้ - 1.50 2 20.00 40.00 
14 หญา้น ้าพุ กระถาง 4 - 40 10 400.00 
15 จนัทร์ผา ตน้ - 1.80 3 3,220.00 9,600.00 
16 ก าแพงทอง กระถาง 4 - 35 10.00 350.00 
17 หมากผูห้มากเมีย ถุง 4 1.00 10 290.00 2,900.00 
18 กาบหอยแครง

แคระ 
ถุง 4 - 55 10.00 550.00 

19 โมกพวง ถุง 3 1.50 150 150.00 1,300.00 
20 ดอนญ่า กระถาง 8 - 5 300.00 1,500.00 
21 อากาเว ่ กระถาง 12 - 10 320.00 3,200.00 
22 เศรษฐีเรือนแกว้ กระถาง 6 - 35 25.00 875.00 
23 แสงจนัทร์ กระถาง 15 - 2 200.00 400.00 
24 โยธะกา ตน้ - 2 1 350.00 350.00 
25 คริสติน่า กระถาง 5 - 50 15.00 1,650.00 
26 บานบุรี กระถาง 6 - 2 40.00 80.00 
27 ตะไคร้ ถุง 4 - 5 50.00 250.00 
28 กระเพรา ตน้ 4 0.50 5 50.00 

รวม 
250.00 

49,870.00  
C ไมค้ลุมดิน       
1 หญา้นวลนอ้ย ตร.ม. - - 846 15.00 12,690.00 
 รวม 12,690.00 

 รวมงาน Soft Scape ทั้งหมด 108,160.00 
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การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ 
ตารางที ่5.1 แสดงการประมาณราคางานภูมิทศัน์ (ต่อ) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/หน่อย รวม 

น้ิว สูง/ม. 
A งานเหมา       
1 ศาลา หลงั - -   1 25,000.00 25,000.00 
2 บ่อน ้า ตร.ม. - -   69 50,000.00 50,000.00 
3 ซุ่มไมร้ะแนง ตร.ม. - -   1 6,000.00 

 130,000.00 
        550.00 

รวม 

6,000.00 
130,000.00 

90,750.00 
301,750.00 

4           ลานจอดรถ                   ตร.ม        5        5              25 
5          คอนกรีตพิมพล์าย         ตร.ม                                  165  

B งานไฟฟ้า       
1 ไฟใตน้ ้า ชุด - - 3 750.00 2,250.00 
2 ไฟเสาสูง ชุด - - 30 990.00 29,700.00 
3 ไฟส่องตน้ไม ้ ชุด - - 17 450.00 

รวม 
7,650.00 

39,600.00 
C อ่ืนๆ       
1 ชุดโตะ๊สนาม ชุด - - 1 3,900.00 3,900.00 
2 ชิงชา้ ชุด - - 1 6,000.00 6,000.00 
3 แผน่ทางเดินเทา้ แผน่ - - 15 120.00 1,800.00 
4 บล็อกตวัหนอน แผน่ - - 170 80.00 13,600.00 
   รวมงาน Hard Scape ทั้งหมด 333,650.00 
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ตารางที ่5.2 การสรุปราคางานภูมิทศัน์โครงการบา้นคุณสมคิด  ประดบัญาติ 
ราคางานภูมิทศัน์ทั้งโครงการ 441,810.00 
ค่าอ านวยการและด าเนินการ 6% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 26,508.60 
ก าไร 10.5% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 46,390.05 
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์บวกค่าอ านวยการ 
ค่าด าเนินการและก าไร 

13,254.30 

ราคารวมงานภูมิทศัน์+ค่าอ านวยการ+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 527,962.00 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคารวม 36,957.34 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (หา้แสนหกหม่ืนส่ีพน้เกา้ร้อยสิบเกา้บาทสามสิบส่ีสตางค)์ 564,919.34 

 
 



 
 

บทที ่ 6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1  บทสรุป 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณสมคิด ประดบัญาติ บา้นเลขท่ี 2  หมู่ 5 ต าบลบึงคอไห 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีติดกับถนนคลองสิบสาม สายกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 

1,598 ตารางเมตร   เป็นบา้นพกัอาศยัลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว 1 ชั้นสมาชิกในครอบครัว

สามคน ลกัษณะพื้นท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ พื้นท่ีภายในโครงการปัจจุบนัมีหญา้ข้ึนรก  โดยเจา้ของ

บา้นตอ้งการสวนท่ีร่มร่ืนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจส าหรับคนในครอบครัว สไตล์ของ

สวนท่ีตอ้งการคือสไตล์ธรรมชาติและความเป็นส่วนตวั อยากจะไดส้วนท่ีส่ือถึงการพกัผ่อนอยา่ง

แทจ้ริงและใช้พืชพรรณท่ีมีรูปทรงสวยงามโดดเด่นและตอ้งดูแลรักษาง่ายและปลอดภยัสภาพภูมิ

ทศัน์ใหส้วยงาม ตามความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการ 

การจัดภูมิทัศน์เพื่อท่ีจะตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการ จึงต้องมีการ
สอบถามความต้องการและพฤติกรรมของเจา้ของโครงการและสมาชิกในโครงการ จากข้อมูล
ข้างต้นสามารถน ามาประกับการออกแบบ เพื่อก าหนดกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ สามารถน ารูปแบบท่ีเหมาะสมมาประกอบกบังานภูมิ
ทศัน์ เพื่อก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 
 ในการศึกษาขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการและมุมมองภายในสู่ภายนอกพื้นท่ี และ
จากภายนอกมองเขา้มายงัโครงการสามารถแบ่งพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 3 Zone 
 พื้นท่ี  Zone A ทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัตกเป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหนา้ติดกบั
ทางเขา้ออกของโครงการ เฉลียงหนา้บา้น โรงรถและถนนสาธารณะเป็นพื้นท่ีกวา้งพอสมควร และ
ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั ทางบริเวณดา้นทิศตะวนัตกจะมีบางสวนท่ีไดรั้บแสงแดดในตอนบ่าย 
และสายไฟตลอดแนวก าแพง 
 พื้นท่ี  Zone B จดัเป็นส่วนทิศเหนือและทิศตะวนัออกของบา้นเป็นพื้นท่ีโซนโชว ์บริเวณท่ี
ติดกบัห้องนอนและห้องครัว ทางทิศตะวนัออกติดกบับา้นขา้งเคียงจะไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั 
และช่วงเชา้จะมีเงาจากบา้นขา้งเคียงท าใหเ้กิดร่มเงา  เป็นพื้นท่ีติดกบัทางเขา้หลกัและหนา้บา้น 

พื้นท่ี Zone C พื้นท่ีส่วนบริการ เป็นอยูฝ่ั่งทิศใตล้านซกัลา้ง ไม่มีการจดัภูมิทศัน์แต่อยา่งใด 

บริเวณส่วนน้ีของบา้นเป็นบริเวณท่ีมีพื้นกวา้งท่ีพอสมควรเน่ืองจากเป็นมุมท่ีผูท่ี้เขา้บริการใชใ้น

พื้นท่ี อาจเป็นผูอ้าศยัภายในบา้นเพื่อตอ้งการเขา้มาใชพ้กัผอ่น 
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จากการศึกษาพื้นท่ีและทฤษฎีจึงไดท้ราบถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของพื้นท่ีจึงไดแ้ก่ไขปัญหา

โดยมีแนวความคิดในดน้ต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาพร้อมไดน้ าความ

ตอ้งการ และพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ ท่ีไดจ้ากการสอบถามมาปรับใชก้บัพื้นท่ีให้เหมาะสม 

และตอบสนองกบัประโยชน์ใชส้อยใหม้ากท่ีสุด 

 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1  ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 
  6.2.1.1 ในการจดัท าโครงการ มีการก าหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตงาน ระยะเวลาท่ี
ชัดเจน จึงได้ผลงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพสูง ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้และทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
  6.2.1.2 ในการจดัท าโครงการ ผูจ้ดัท าควรมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานดา้น
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัการออกแบบ เช่น Autocad 
SkethUp และ Photoshopcs เพื่อให้การจดัท าโครงการ เป็นไปได้ด้วยดี และทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว ้
 6.2.2  ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 
  6.2.2.1 เพื่อให้ไดผ้งัแม่บทท่ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง ในการออกแบบควรมี
การค านึงถึงวสัดุท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งถ่ินและ
ในการออกแบบพืชพรรณควรเลือกพืชพรรณท่ีมีความแข็งแรง ดูแลง่ายและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีโครงการ 
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