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บทคัดย่อ 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง ตั้งอยู่ที่ 59/97 หมู่บ้านปาริชาต 
ถนนคุ้มเกล้า ซอยคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ของหมู่บ้าน 210 ไร่ มี 
710 ยูนิต เป็นบ้านเดี่ยว สไตล์ Contemporary บ้านร่วมสมัย โดยมีพ้ืนที่ของตัวบ้านประมาณ 80 
ตารางเมตร และมีพ้ืนที่รอบตัวบ้านประมาณ 250 ตารางเมตร มีผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน 2 คน 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการในครั้งนี้ จึงเป็นการออกแบบเพ่ือใช้งานใน
อนาคตโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษาเป็นแนวทางร่วมกับข้อมูลด้าน
หลักการออกแบบและทฤษฎีต่างๆ ที่มีผู้ศึกษาเอาไว้ เพ่ือให้ได้ประโยชน์ ตามศักยภาพของพ้ืนที่และ
สอดคล้องกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 ดังนั้น จึงได้มีการจัดท าโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ  พานทอง ขึ้นเป็น
การออกแบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของโครงการ ซึ่งเน้นความเรียบง่าย 
สวยงาม และความเป็นส่วนตัว จึงสรุปแบบของสวนมาเป็น Modern Tree เป็นการออกแบบโดย
ผสมผสานต้นไม้ และงาน Hardscape ที่ทันสมัยเน้นความเรียบง่ายที่ไม่จ าเป็นต้องมีต้นไม้มากนัก 
และยังมีการแบ่งโซนพื้นที่ท ากิจกรรมในครอบครัว และพ้ืนที่ท ากิจกรรมส าหรับเพ่ือน โดยรอยแนวรั้ว
บ้านนั้นมีการปลูกไม้พุ่มเพ่ือสร้างความเป็นส่วนตัว และเน้นการดูแลที่ง่าย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของเจ้าของโครงการที่ไม่ค่อยมีเวลาว่าง สรุปงบประมาณก่อสร้างของโครงการนี้ 492,664.00 
บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง ตั้งอยู่ที่ 59/97 หมู่บ้านปาริชาต 
ถนนคุ้มเกล้า ซอยคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ของหมู่บ้าน 210 ไร่ มี 
710 ยูนิต เป็นบ้านเดี่ยว สไตล์ Contemporary บ้านร่วมสมัย โดยมีพ้ืนที่ของตัวบ้านประมาณ 80 
ตารางเมตร และมีพ้ืนที่รอบตัวบ้านประมาณ 250 ตารางเมตร มีผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน 2 คน  
 ปัจจุบันสภาพพ้ืนที่โดยรอบตัวบ้านยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบเป็นพ้ืนทรายเพ่ือ
รอการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบตัวบ้าน และมีพรรณไม้เดิมอยู่บริเวณรอบรั้วพรรณไม้เดิมส่วนใหญ่เป็นไม้
ยืนต้น ซึ่งความต้องการของคุณวัลลภ พานทอง ต้องการพ้ืนที่พักผ่อนที่ร่มรื่นไม่ต้องการให้พ้ืนรอบตัว
บ้านเป็นหญ้าทั้งหมดเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาดูแล และมีจุดประสงค์คือให้มีการออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบตัวบ้านให้น่าอยู่มากยิ่งข้ึนตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และใช้พ้ืนที่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด 
 ดังนั้น การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
นั้นจะท าการออกแบบเพื่อให้ได้ตามความต้องการของเจ้าของบ้านสามารถแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่นั้นได้
จะต้องมีความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติ และความเป็นส่วนตัว 
 
1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.2.1 ศึกษาหลักการหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
 1.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
 1.2.3 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการเพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่
เหมาะสม 
 1.2.4 น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 
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1.3  ขอบเขตในการศึกษา 
 1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 

ภาพที่ 1.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
ที่มา : https://www.earth.google.com 
 
 ทางเข้าโครงการตรงมาจาก แยกมีนบุรี ตรงเข้าสู่ ถนนสุวินทวงศ์ เลี้ยวขวาเข้า ถนนคุ้มเกล้า 
จากนั้นตรงต่อไปจนถึง ซอยคุ้มเกล้า 11 เลี้ยวซ้าย เข้าหมู่บ้านปาริชาต บ้านตั้งอยู่เลขที่ 59/97 ซอย 
15  
 1.3.2 ขอบเขตพ้ืนที่ออกแบบ 
   ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาของโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 
ตั้งอยู่เลขที่ 59/97 หมู่บ้านปาริชาต ถนนคุ้มเกล้า ซอยคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ของหมู่บ้าน 210 ไร่ มี 710 ยูนิต เป็นบ้านเดี่ยว สไตล์ Contemporary บ้าน
ร่วมสมัย โดยมีพ้ืนที่ของตัวบ้านประมาณ 80 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่รอบตัวบ้านประมาณ 250 
ตารางเมตร 

 เขตติดต่อบริเวณพ้ืนที่ออกแบบ 

 ทิศเหนือ    ติดกับถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน 
 ทิศใต ้     ติดกับเพ่ือนบ้าน 
 ทิศตะวันออก    ติดกับเพ่ือนบ้าน 
 ทิศตะวันตก    ติดกับเพ่ือนบ้าน 
 
 
 

https://www.earth.google.com/
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1.4  บริเวณที่ตั้งโครงการ 

 
 
 

 
  

    ทิศเหนือ ถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน                     ทิศตะวันออก ติดกับเพ่ือนบ้าน     

 
     ทิศตะวันตก ติดกับเพ่ือนบ้าน                                                                    ทิศใต้ ติดกับเพ่ือนบ้าน 

เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง  

แสดง : พ้ืนที่แสดงขอบเขตการศึกษา 
 

ภาพที่ 1.2 

สัญลักษณ์ :       บริเวณท่ีตั้งโครงการ 
 

 
 

ที่มา : https://www.earth.google.com 
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1.5  พื้นที่แสดงขอบเขตที่ท าการออกแบบ 

 
 

 

 
 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณ วัลลภ พานทอง  

แสดง : พ้ืนที่แสดงขอบเขตท่ีท าการออกแบบ ภาพที่ 1.3 

สัญลักษณ์ : - 
 

 
 

ที่มา : - 
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1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 ทราบถึงทฤษฎีและหลักการที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
 1.6.2 ทราบถึงศักยภาพของพ้ืนที่ภายในโครงการและสามารถก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยได้อย่าง
เหมาะสม 
 1.6.3 ทราบถึงความต้องการของเจ้าของโครงการเพ่ือน ามาก าหนดกิจกรรมและการใช้
ประโยชน์ภายในพ้ืนที่ 
 1.6.4 น าเสนอผลงานออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยของคุณวัลลภ พานทอง 
 
1.7  วิธีการด าเนินการ 
 1.7.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
         1.7.1.1 ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
         1.7.1.2 ศึกษารูปแบบของสวนโมเดิร์น 
         1.7.1.3 ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 
 1.7.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ 
  1.7.2.1 ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
  1.7.2.2 ลักษณะที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อกับโครงการ 
  1.7.2.3 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
  1.7.2.4 สภาพแวดล้อมรอบโครงการ 
  1.7.2.5 ลักษณะภูมิประเทศ 
  1.7.2.6 ลักษณะภูมิอากาศ 
  1.7.2.7 ลักษณะโครงสร้างของดิน 
  1.7.2.8 พืชพรรณเดิม 
  1.7.2.9 ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 
  1.7.2.10 ระบบทางสัญจร (ภายในโครงการ) 
  1.7.2.11 ลักษณะสถาปัตยกรรม (เดิม) 
  1.7.2.12 มุมมองและทัศนียภาพของโครงการ 
 1.7.3 ข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
  1.7.3.1 ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
  1.7.3.2 พฤติกรรมและจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
 1.7.4 สรุปข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ 
  1.7.4.1 สรุปข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่ข้างเคียงและพ้ืนที่โครงการ  
  1.7.4.2 สรุปข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
  1.7.4.3 สรุปกิจกรรมและลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการเพ่ือก าหนด
 กิจกรรม ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
 1.7.5 ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.7.5.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
  1.7.5.2 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ   
  1.7.5.3 แนวความคิดด้านการวางผัง และการสัญจรภายในโครงการ 
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  1.7.5.4 แนวความคิดด้านการใช้พืชพรรณ 
  1.7.5.5 แนวความคิดด้านการใช้วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
  1.7.5.6 แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
  1.7.5.7 ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
  1.7.5.8 ก าหนดแบบแปลนทางเลือก 2 ทาง 
  1.7.5.9 แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
  1.7.5.10 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
  1.7.5.11 เขียนแบบก่อสร้าง 
  1.7.5.12 แสดงทัศนียภาพ 
  1.7.5.13 ประมาณราคา 
 1.7.6 ขั้นตอนการสรุป 
   1.7.6.1 สรุปผลการออกแบบ 
   1.7.6.1 น าเสนอผลงาน 
  1.7.7 ข้อเสนอแนะ 
  1.7.8 จัดท ารูปเล่ม 
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1.8  ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 

       1.วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
                   2. ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
     2.1 ข้อมูลทางด้านสภาพพ้ืนที่โครงการ 
     2.2  ข้อมูลทางด้านหลักการที่เก่ียวข้องในการออกแบบ 
     2.3  ข้อมูลทางด้านของผู้ใช้โครงการ 

 
                     3. การสรุปข้อมูล 
3.1  สรุปลักษณะของพ้ืนที่และการแก้ไขปัญหา 
3.2  สรุปความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ 
3.3  ก าหนดกิจกรรมของพ้ืนที่ตามศักยภาพ 

 

 

                         4. ขั้นตอนการศึกษา 
 4.1 ก าหนดแบบร่างแนวความคิดในการออกแบบภูมิทัศน์                               5. สรุปข้อมูล 
 4.2 ก าหนดแนวความคิดที่มีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
 4.3 แนวความคิดในด้านการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการ 
 4.4 ก าหนดแนวความคิดในการเลือกใช้พันธุ์ไม้                                         6. น าเสนอผลงาน 
 4.5 แนวคิดการออกแบบภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
 4.6 การออกแบบทางเลือก 
 4.8 แนวความคิดในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่                 7. ข้อเสนอแนะ 
 4.9 แนวความคิดในการออกแบบมุมมอง 
 4.10 แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
 4.11 เกณฑ์ในการออกแบบและประเมินทางเลือก          8. จัดท ารูปเล่ม 
 4.12 การออกแบบทางเลือก 
 4.13 เลือกแบบที่เหมาะสมจากการประเมิน 
 4.14 การออกแบบขั้นตอนสุดท้าย 
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บทท่ี 2 
หลักการและทฤษฏทีีเ่กี่ยวข้อง 

 
 การออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยนั้น ต้องค านึงถึงพ้ืนที่ประโยชน์การใช้สอย และความ
ต้องการของผู้อาศัยเป็นการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้นๆ  ได้เป็นอย่างดี 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยทั้งรูปแบบ
การจัดภูมิทัศน์ ในรูปแบบสวนต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลมาผสมผสานให้เกิดแนวคิดจนกระทั่งถึงการ
วางแผนแนวทางในการออกแบบ เพ่ือประโยชน์แก่เจ้าของบ้านให้เกิดความพึงพอใจมากและได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด 
 
2.1  ความหมายและความส าคัญของการออกแบบจัดสวน 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า สวน (Garden) หมายถึง สถานที่ที่มีการปลูก ตกแต่ง 
จัดพันธุ์ไม้อย่างเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพ่ือความสวยงามและการใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น สวนผลไม้ 
สวนครัว สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนป่า และสวนหย่อม เป็นต้น 
 อโนชา การประเสริฐกิจ (2545) กล่าวว่า การจัดสวน  หมายถึง  วิทยาศาสตร์และศิลป์ใน
การสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์โดยน าหลักวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและ
ประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกันน าสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์
และสิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์เกิดทัศนียภาพที่มีความงดงาม
สูงสุดอาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติลอกเลียนศิลปกรรมในอดีต
น ามาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์ 
 ขวัญชัย จิตส ารวย (2536) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง การวางแผนการสร้างสรรค์ให้
เกิดสิ่งใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นเหมาะสมขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดย
การสร้างสรรค์ปรุงแต่งส่วนประกอบต่างๆ ให้เกิดความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยและความงามโดย
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการ 
 สรุป การออกแบบจัดสวน หมายถึง การออกแบบเพ่ือสร้างธรรมชาติให้อยู่รอบๆ ตัวเรา  
เป็นที่พักผ่อนและผ่อนคลายการออกแบบจัดสวนไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะต้องค านึงอยู่
เสมอว่าต้องออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงสภาพพ้ืนที่ รูปแบบของ
สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง และต้องออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้อาศัยหรือผู้ที่เป็นเจ้าของ
ด้วย 
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2.2  ลักษณะของการจัดสวน 
 2.2.1 สวนโมเดิร์น (Modern Garden) 
  ศศิยา ศิริพานิช (2554) สวนโมเดิร์น คือ ส่วนมากจินตนาการที่ผู้จัดต้องการสื่อ 
ออกมาถึงผู้ชมสวนจริงๆ แล้วสวนโมเดิร์นมีที่มาจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติ เช่น เดียวกับสวน
อ่ืนๆ สวนโมเดิร์นที่จัดอย่างเรียบง่ายมีต้นไม้น้อยต้นและเพ่ิมในส่วนงานฮาร์ดสเคป จึงมีข้อดีในเรื่อง
การดูแลที่ง่ายและเหมาะกับพ้ืนที่แคบเพราะจะท าให้สวนโปร่งโล่ง ไม่รกทึบ แต่ขณะเดียวกันสวน
ลักษณะนี้ก็ไมเ่หมาะกับสภาพพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดจัด เพราะจะท าให้ผู้ที่อยู่ในสวนรู้สึกไม่สบาย 
  ศศิยา ศิริพานิช (2554) จินตนาการของสวนโมเดิร์นจึงเป็นตัวเชื่อมต่อที่ช่วยร้อย
เรียงเรื่องราวรวมทั้งแนวคิดและวิธีการออกมาเป็นภาพสัญลักษณ์ซึ่งมีทั้งความแตกต่างที่ดูขัดกัน 
ความเรียบง่าย สีสันที่รุนแรง การเล่นลวดลายวัสดุหรือผิวสัมผัส เส้นสาย สัญลักษณ์ และเรื่องราวใน
สวนบางสวนจัดแบบเรียบง่ายอาจโรยกรวดทั้งสวนมีต้นเข็มกุดั่นโผล่มาแค่สองต้นบางสวนอาจทา
ก าแพงสีน้ าเงินเข้มวางเก้าอ้ีรูปทรงทันสมัยสีขาวและกระถางต้นไม้รูปทรงเรียบง่ายบางสวนอาจน า
แผ่นทางเดินวางต่อกันเป็นเส้นสายหรือลายกราฟฟิกในสวนดูคล้ายสวนฟอร์มัลหรือสวนประดิษฐ์ โดย
เส้นสายดังกล่าวกลมกลืนไปกับรูปแบบของอาคารและมักมีประติมากรรมที่เป็นสัญลักษณ์ให้
จินตนาการกันต่ออยู่บริเวณใจกลางสวน 
  อโนชา การประเสริฐกิจ (2545) สวนโมเดิร์น (Modern Garden) เป็นสวนที่เน้น
การใช้แนวเส้นและรูปทรงเลขาคณิตที่เรียบง่ายในการออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่ดูทันสมัยเข้ามา
ประกอบ เช่น รูปประติมากรรมต่างๆ การออกแบบอาจสื่อความหมายถึงบางสิ่ง ไม่นิยมใช้พรรณไม้
ในปริมาณมาก แต่เลือกใช้เฉพาะต้นที่มีรูปทรงที่โดดเด่น 
  สรุป สวนโมเดิร์นที่จัดอย่างเรียบง่าย มีต้นไม้น้อยต้นและเพ่ิมในส่วนงานฮาร์ดสเคป 
จึงมีข้อดีในเรื่องการดูแลที่ง่ายและเหมาะกับพ้ืนที่แคบ เพราะจะท าให้สวนโปร่งโล่ง ไม่รกทึบ 
เหมาะสมกับเมืองร้อน โดยมีพ้ืนที่ท ากิจกรรมภายในครอบครัวแบ่งเป็นโซนอย่างเป็นระเบียบและ
สวยงาม 

 
ภาพที่ 2.1 สวนโมเดิร์น (Modern Garden) 
ที่มา : https://www.hipflat.co.th/th/blog/lifestyle/modern-style-garden 
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2.3  ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
 2.3.1 แนวคิดการแบ่งพ้ืนที่ในการจัดสวนในบ้าน 
  สมจิต โยธะคง (2538) ภายในบริเวณบ้านจะท าให้บริเวณสะอาดเป็นระเบียบลด
มลพิษต่างๆ โดยเฉพาะสนามหญ้าจะสามารถลดมลพิษของแสง เสียง ฝุ่นละออง เพราะหญ้าเป็นตัว
กรองฝุ่นละอองและก็ขับแสงได้ดีที่สุดทีเดียวนอกจากนี้ยังท าให้พ้ืนที่เป็นสัดส่วนมีมุมสงบส่วนตัว 
เสริมบ้านอาคารให้ดูดีข้ึนมีคุณค่ามากข้ึนปรุงแต่งสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ดูดีขึ้นมา      
  การแบ่งพ้ืนที่ของสวนบ้านการแบ่งพ้ืนที่ในสวนแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป 
สวนสาธารณะก็แตกต่างแต่สวนบ้านค่อนข้างจะใกล้ชิดกับประชาชนหรือคนหรือสมาชิกครอบครัว
มากที่สุด การแบ่งพ้ืนที่ของสวนบ้านแบ่งได้เป็น 2 หลักใหญ่ๆ โดยอาศัยลักษณะของวัฒนธรรมของ
ต่างชาติเป็นต้นแบบ เช่น การแบ่งพ้ืนที่ของการจัดสวน จึงแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลักใหญ่ๆ ด้วยกัน
คือ 
  2.3.1.1 พ้ืนที่ส่วนหน้า หรือ ส่วนสาธารณะ  เป็นส่วนโชว์การจัดสวน ส่วนนี้ควรเป็น
สนามเปิดเป็นส่วนใหญ่ต้นไม้ไม่มาก จะเสริมใหบ้้านดูสง่ามีคุณค่ามากข้ึนเป็นส่วนของพ้ืนที่ที่ติดถนน 
  2.3.1.2 พ้ืนที่บริการหรือการปฏิบัติงาน พ้ืนที่ส่วนนี้คล้ายๆ กับครัว พ้ืนที่ซักล้าง
ภายในบ้านจะประกอบไปด้วยส่วนที่เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้อ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นราว
ตากผ้า ถังขยะ หรือบางครั้งก็อาจจะดัดแปลงเป็นส่วนพ้ืนที่ปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้ภายในบ้านก็ได้ 
เพราะฉะนั้นส่วนนี้ของพ้ืนที่จัดอยู่ใกล้ๆ กับพ้ืนที่บริการ เช่น ห้องครัว ห้องซักล้าง ให้ได้เกิดความ
เชื่อมโยงกันและกัน 
  2.3.1.3 พ้ืนที่พักผ่อนส่วนตัว โดยทั่วๆ ไปแล้วสมาชิกครอบครัวต้องการความสงบ 
ความสวยงาม พื้นท่ีของสวนส่วนนี้เปรียบเสมือนกับห้องพักอาศัย ห้องนอน ห้องรับแขก การจัดก็ควร
ให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับห้องนอน ห้องรับแขก หรืออ่ืนๆ โดยส่วนใหญ่แล้วชาวตะวันตกจะใช้พ้ืนที่
ของสวนส่วนนี้อยู่หลังบ้านเป็นพ้ืนที่เชื่อมโยงกับลานพักจะมีการจัดอย่างพิถีพิถันมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกครบครันการจัดมีความเป็นพิเศษหลายบรรยากาศสนองตอบต่อความสุขของครอบครัวหรือผู้ที่
อยู่อาศัยมากที่สุด 
 พ้ืนที่ส าหรับการจัดตกแต่งสวนในบ้านแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าบ้านพักอาศัยจะมีขนาดใหญ่
หรือเล็กซึ่งส่วนต่างๆ นี้มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องกับพ้ืนที่ภายในตัวบ้านทั้งด้าน
ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามบ้านเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิตทุกคน
ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็ก บ้านใหญ่ ก็สามารถที่จะให้ความสุขแก่ทุกคนใน
ครอบครัวได้ปัจจัยที่จะท าให้บ้านน่าอยู่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทั้งที่ตั้งซึ่งถูกทิศทางการ
ออกแบบที่เหมาะสมเพ่ือนบ้านและสมาชิกทุกคนในครอบครัวซึ่งมีความเข้าใจซึ่งกันและกันบ้านคือ ที่
อยู่อาศัยบ้านที่สวยงามน่าอยู่จะประกอบขึ้นจากตัวอาคารและสถานที่โดยรอบการจัดการตกแต่ง
บริเวณต่างๆ ภายในบ้านจะท าให้อาคารสถานที่นั้นๆ สวยงามยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดความสุขทั้งกายและ
ใจแก่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยตลอดจนเป็นที่สุขตาสุขใจแก่ผู้อ่ืนที่ได้พบเห็น การตกแต่งบริเวณบ้าน 
หรือที่อยู่อาศัยอาจจะท าโดยเจ้าของบ้านเองหรือจ้างวานผู้อ่ืน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเจ้าของบ้านจะเป็นผู้ที่
เข้าใจความต้องการของตัวเองและสมาชิกได้มากกว่าผู้อ่ืนเพียงแต่เจ้าของบ้านจะสนใจและเข้าใจ
ธรรมชาติการเจริญเติบโตของพรรณไม้ เข้าใจหลักของศิลปะบ้างพอสมควรพร้อมทั้งมีแรงงานที่จะ
ช่วยกันจัดและคอยเอาใจใส่ดูแลรักษาให้สวนสวยงามอยู่เสมอก็จะท าให้บริเวณบ้านมีสวนที่สวยงามได้  
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การจัดสวนในบริเวณบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะแบ่งพ้ืนที่การจัดสวนออกเป็น
ส่วนๆ ซึ่งจะท าให้พิจารณาจัดสวนได้เหมาะสมต่อการใช้งาน  
  2.3.1.4 บริเวณส่วนสาธารณะ เป็นส่วนที่อยู่บริเวณหน้าบ้านมองเห็นได้จาก
ภายนอกส่วนนี้จะเริ่มตั้งแต่รั้วประตูทางเข้าบ้านระเบียงรวมทั้งบริเวณสนามด้านหน้าทั้งหมดลักษณะ
การจัดสวนบริเวณส่วนสาธารณะ การจัดสวนบริเวณนี้เริ่มตั้งแต่บริเวณรั้วซึ่งอาจจะปลูกพรรณไม้
ประดับตามจุดต่างๆ ทั้งในรูปที่ปลูกลงดินหรือปลูกในภาชนะรวมทั้งปลูกลงในก าแพงก็ได้ ส่วนบริเวณ
ประตอูาจจะปลูกไม้เลื้อยชนิดต่างๆ ตามความพอใจของเจ้าของสวนบริเวณทางเดินในพ้ืนที่ขนาดใหญ่
ควรปลูกไม้ให้ร่มเงา เพ่ือช่วยลดการสะท้อนแสงและให้ความร่มรื่นซ่ึงพรรณไม้ให้ร่มเงานี้ควรเลือกใช้
ไม้ต้นที่มีดอกสวยงามและไม่ควรปลูกจนเต็มพ้ืนที่ควรพิจารณาเลือกปลูกตามจุดที่เหมาะสมบริเวณ
พ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ตัวอาคารบริเวณระเบียงหน้าห้องรับแขก ควรจัดสวนหย่อมตามส่วนที่จะเป็นจุดเด่น
ของบ้าน ซึ่งบริเวณนี้อาจจะมีการจัดกลุ่มไม้ประดับรวมกับวัสดุอ่ืนๆ มีการท าสระน้ าบ่อน้ า (Water 
Garden) มีน้ าตกน้ าพุ นอกจากนี้อาจจะปลูกไม้ดอกตามแนวทางเดินจากบริเวณหน้าบ้านเข้ามาสู่
ห้องรับแขก การจัดสวนบริเวณใกล้ตัวบ้านควรพิจารณาเลือกใช้พรรณไม้ที่เจริญเติบโตช้าเพราะหาก
พรรณไม้โตเร็วและไม่ได้เอาในส่วนสาธารณะนี้ควรมีการท าสนามหญ้าเพราะสนามหญ้า จะช่วยให้
ส่วนอื่นๆ สวยงามดูเด่นขึ้น สนามหญ้าในส่วนสาธารณะควรมีเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ทั้งหมด 
บริเวณที่จะท าสนามหญ้าควรได้รับแสงแดดเต็มที่เพราะจะท าให้สนามหญ้ามีสีเขียวสดใสแต่ถ้าหาก
ต้องการท าสนามหญ้าในที่ร่มก็ควรเลือกใช้หญ้าสนามให้เหมาะกับพ้ืนที่นั้นๆ  
  2.3.1.5 บริเวณส่วนครอบครัว ส่วนครอบครัวจะเป็นส่วนที่ใช้พักผ่อนรวมของ
ครอบครัวใช้รับรองหรือจัดสันทนาการกับเพ่ือนๆ ในโอกาสต่างๆ ส่วนนี้ควรจะต่อเนื่องกับห้องพัก
ผ่อน (Living Room) ซึ่งอาจจะเป็นลานนอกบ้าน (Terrace & Patio) ในส่วนของครอบครัวนี้จะมี
สิ่งก่อสร้างที่จะอ านวยความสะดวก เช่น เก้าอ้ีสนาม ที่นั่งเล่น นอนเล่น รวมทั้งอุปกรณ์ส าหรับ
สันทนาการ เช่น ที่ออกก าลังกายอุปกรณ์ท าอาหาร เช่น ที่ย่างบาบิคิว รวมทั้งมุมส าหรับเด็ก เป็นต้น 
ลักษณะการจัดสวนบริเวณส่วนครอบครัวเนื่องจากบริเวณดังกล่าวใช้เป็นที่พักผ่อน ดังนั้นไม้ที่ใช้ปลูก
บริเวณนี้ควรจะเป็นไม้ต้นให้ร่มเงาหรือไม้เลื้อยขึ้นซุ้ม รวมทั้งพรรณไม้พุ่มหรือไม้ดอกตามจุดต่างๆ 
ส าหรับไม้ต้นอาจจะเป็นไม้ที่มีดอกหรือไม้ผลก็ได้และเนื่องจากบริเวณนี้จะใช้สอยค่อนข้างมากหาก
ต้องการท าสนามหญ้าก็ควรจะเลือกชนิดของหญ้าสนามที่ทนทานต่อการเหยียบย่ า แต่ทั้งนี้หาก
ต้องการใช้บริเวณนี้ค่อนข้างมากควรจะปูพ้ืนด้วยอิฐหรือหิน แล้วปลูกพรรณไม้ตามจุดต่างๆ ส่วนมุม
ส าหรับเด็กอาจจะท าบ่อทรายหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น บ้านตุ๊กตา บ้านบนต้นไม้ ท ากระดานลื่นหรือ 
ชิงช้าจากไม้หรือยางรถยนต์ ในบริเวณนี้ควรมีไม้ให้ร่มเงาแต่ต้องเลือกพรรณไม้ที่ไม่เปราะหักง่าย  
  2.3.1.6 บริเวณส่วนตัว บริเวณนี้จะต่อเนื่องกับห้องนอนซึ่งอาจจะเป็นเฉลียง (Deck 
& Balcony) เป็นบริเวณส่วนตัวโดยเฉพาะซึ่งอาจจะใช้นั่งเล่นอ่านหนังสือหรือรับรองแขกที่สนิทสนม
เป็นพิเศษ ลักษณธการจัดสวนบริเวณนี้หากเป็นบ้านชั้นเดียวก็จะต้องสร้างฉากหรือผนังบังสายตา
บุคคลภายนอกท าให้เกิดบริเวณส่วนตัวซึ่งฉากหรือผนังนี้อาจจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วตัดแต่งให้ได้
ขนาดตามต้องการ หรือจะสร้างขึ้นจากวัสดุอ่ืนๆ ก็ได้แต่จะต้องให้ลมพัดผ่านได้สะดวกในบริเวณนี้
อาจจะท าสวนหย่อมขนาดเล็ก รวมทั้งปลูกไม้ให้ร่มเงาบ้างก็ได้แต่จะต้องไม่แน่นทึบเกินไปส าหรับ
บริเวณส่วนตัวที่อยู่ชั้นบนอาจจะปลูกไม้เลื้อยเพ่ือให้ร่มเงา รวมทั้งปลูกพรรณไม้ดอกไม้ใบในภาชนะ
ตามจุดต่างๆ หรืออาจจะท าเรือนระแนงปลูกพรรณไม้ก็ได้อุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างในบริเวณนี้จะมี
เก้าอ้ีนั่งหรือนอนปรับระดับได้พร้อมทั้งโต๊ะเล็กๆ ส าหรับวางหนังสื่อและสิ่งอ่ืนๆ 



 
 

12 
 

  2.3.1.7 บริเวณส่วนบริการ บริเวณนี้จะต่อเนื่องจากครัวโรงรถหรือส่วนพักผ่อนของ
ครอบครัวเพ่ือสะดวกในการให้การบริการ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นส่วนหลังบ้านใช้ซักผ้าตากผ้า ล้างจาน 
รวมทั้งปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไม้ผลการจัดสวนบริเวณนี้จึงไม่เน้นเรื่องความสวยงามมากไปกว่าความ
สะดวกในการใช้งานการปลูกพรรณไม้หากเป็นไม้ผลก็จะปลูกไว้บริเวณริมรั้วหรืออาจใช้เป็นร่มเงา
ให้กับบางจุด ของพ้ืนที่บริเวณที่มีแสงแดดจัดก็จะใช้ปลูกพืชผักสวนครัวรวมทั้งใช้ซักผ้าตากผ้าซึ่งใน
ส่วนนี้มักจะปูพ้ืนบริเวณด้วยซีเมนต์ การปลูกพรรณไม้อ่ืนๆ ก็เพ่ือจะเป็นฉากเป็นผนังปิดกั้นบริเวณที่
ไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนเห็นซึ่งอาจจะเป็นไม้พุ่มซึ่งมีความสูงเกินระดับสายตาสัดส่วน  
 สรุป การแบ่งส่วนพื้นที่ในการจัดภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยสามารถแบ่งได้ 3 ส่วน คือ  
  ส่วนสาธารณะ เป็นส่วนโชว์การจัดสวนเป็นส่วนที่อยู่บริเวณหน้าบ้านมองเห็นได้จาก
ภายนอก ส่วนนี้จะเริ่มตั้งแต่รั้วส่วนสาธารณะนี้หากมีเนื้อที่กว้างพอก็จะช่วยส่งเสริมให้บ้านสวยงาม
สง่า  
   ส่วนตัว เป็นบริเวณส่วนตัวโดยเฉพาะซึ่งอาจจะใช้นั่งเล่นอ่านหนังสือหรือรับรอง
แขกท่ีสนิทสนมเป็นพิเศษ 
   ส่วนบริการ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นส่วนหลังบ้านใช้ซักผ้าตากผ้า ล้างจาน รวมทั้งปลูก
พืชผักสวนครัวปลูกไม้ผลบริเวณนี้จะต่อเนื่องจากครัวโรงรถหรือส่วนพักผ่อนของครอบครัว ข้อดีที่ต้อง
มีการแบ่งพ้ืนที่คือ สร้างความเป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการใช้งานและง่ายต่อการออกแบบอีกด้วย และ
ส่วนต่างๆ ต้องมีความสัมพันธ์กันมีความต่อเนื่องกับพ้ืนที่ภายในตัวบ้าน จะช่วยเพ่ิมความสวยงาม
ให้กับสวนยิ่งขึ้น 
 

2.4  องค์ประกอบในการจัดภูมิทัศน์ 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า การใช้สิ่งประดับและตกแต่งงานภูมิทัศน์นั้นถือเป็น
ปัจจัยเสริมที่ส าคัญในการออกแบบคือ สามารถท าให้สวนมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมช่วยเพ่ิม
บรรยากาศและท าให้สวนดูมีมิติมากยิ่งขึ้นการใช้สิ่งประดับและตกแต่งงานสวนยังเป็นการบ่งบอกถึง
สไตล์ของสวนนั้นๆ อีกด้วยเช่น การน าเอาตะเกียงหินและต้นไผ่มาใช้ประดับสวนญี่ปุ่น แนวความคิด
ด้านองค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ 
 2.4.1 รั้ว  
                   จุดประสงค์ของการสร้างรั้วนอกจากเพ่ือแสดงอาณาเขตและความเป็นเจ้าของแล้ว  
ยังใช้เพื่อป้องกนัทรัพย์สินและเพ่ิมความปลอดภัย ไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่พึงประสงค์บุกรุกเข้ามาถึง
ตัวเราได้ง่ายๆ ตลอดจนใช้ควบคุมสัตว์เลี้ยงของเราไม่ให้ออกไปรบกวนหรือก่อความร าคาญให้แก่
เพ่ือนบ้าน วัสดุที่นิยมน ามาท ารั้วมีหลายชนิดตามขนาดวัตถุประสงค์และความเหมาะสม เช่น ไม้เนื้อ
แข็ง ไม้ไผ่ ไม้รวก อิฐ หินเหล็ก ลวดหนาม คอนกรีต คอนกรีตบล็อก ตลอดจนปลูกต้นไม้ที่เหมาะสม
ขึ้นเป็นแนวรั้วหรือผสมผสานกันระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก อิฐ หิน ฯลฯ รั้วลวดหนามที่ปลูกไม้เลื้อย
คลุม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
  2.4.1.1 รั้วไม้ เป็นรั้วยอดนิยมประเภทหนึ่งสามารถก่อสร้างได้ง่ายน้ าหนักเบาเมื่อ
เทียบกับรั้วอิฐให้ความสวยงามตามธรรมชาติทั้งยังเล่นลวดลายด้วยการตัดแต่งได้ง่ายอีกด้วย ซ่ึงไม้ที่
ใช้ท ารั้วนั้นมีทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนรวมไปถึงปีกไม้หลายๆ ชนิดอีกด้วยไม้เหล่านี้มีอายุการใช้
งานไม้นานนักจะผุพังเพราะแสงแดดความชื้นหรือแมลงและปลวกหรือรั้วไม้เทียมไม้ระแนง สามารถ
ทนแดดทนฝนได้ดีกว่าไม้จริงและในความสวยงามเช่นกัน  
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ภาพที่ 2.2 รั้วไม้จริง                                       
ที่มา : https:// www.akanek.com/th/blogs/desci 
 
  2.4.1.2 รั้วต้นไม้ นอกจากรั้วหรือผนังจะเป็นจุดบ่งบอกอาณาเขตแล้วยังเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่สร้างทัศนียภาพให้สวยงามหรือบดบังมุมมองที่ไม่น่าดูและเพ่ิมความเป็นส่วนตัวให้
สวนได้อีกด้วยผนังต้นไม้นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในแนวตั้งเหมาะกับบริเวณที่มี
พ้ืนที่จ ากัด 

 
ภาพที่ 2.3 รั้วต้นไม้ 
ที่มา : https://nonneenun.com/ไม้แนวรั้ว-ไม้บังสายตา 
 
 2.4.2 ทางเดินในสวน 
  ถือเป็นจุดเชื่อมต่อจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งได้อย่างสะดวก เช่น จากหน้า
บ้านไปยังเรือนรับรองไปยังหลังบ้านหรือจากหลังบ้านไปหน้าบ้าน วัสดุที่น ามาใช้อาจใช้แผ่นหินที่
เรียบเสมอกันขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างหรือเป็นแผ่นทางเท้าส าเร็จรูป 
  2.4.2.1 ทางเดนิแบบแยก เป็นทางเดินเท้าภายในสวนโดยการก้าวเท้า วัสดุที่นิยมใช้
จัดท าได้แก่ ศิลาแลง กระเบื้องปูทางเท้า แว่นไม้กลม หิน รูปลักษณะแบนมีความเป็นธรรมชาติ
มากกว่าวัสดุชนิดอ่ืนๆ หินที่น ามาใช้ท าทางเดินเท้าควรพิจารณาถึงรูปทรง กลม แบน เรียบไม่มี
เหลี่ยมมุม การใช้ประโยชน์กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแบบของสวนและลักษณะพ้ืนที่ที่จัดวาง 
  2.4.2.2 ทางเดินแบบปูต่อเนื่อง นิยมสร้างระหว่างประตูเข้าสู่ตัวบ้านขนานกับถนน
รถยนต์เข้าบ้านหรือบางส่วนของสวนที่เป็นแนวราบจะเป็นรูปโค้งหรือตรงก็ได้ ความกว้างของทางเดิน
นิยมกว้าง 1.20 เมตร และ 1.50 เมตร เดินได้สะดวกผ่อนคลายอารมณ์วัสดุที่นิยมใช้ท าทางเดินแบบ
ปูต่อเนื่องได้แก่ ศิลาแลง แผ่นหินทราย แผ่นหินอัคนี การปูต้องชิดกันและใช้ซีเมนต์เชื่อมหรือปู
ต่อเนื่องโดยไม่มีสารเชื่อมกระเบื้องปูต่อเนื่องเป็นลวดลายต่างๆ บล็อกประดับพ้ืนรูปตัวไอ ตัวหนอน 
คทา อัฐศิลา กระเบื้องเซรามิครูปแบบต่างๆ และหินทางเดินเท้าที่ท าจากหินต่างๆ ที่นิยมท ากันมี 2 
แบบ  
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   1) ใช้หินฝังต่อเนื่องหลวมๆ ทางเดินแบบนี้ใช้กับพ้ืนที่แนวระดับไม่นิยมกับ
พ้ืนที่ที่ลาด - เอียง ท าเป็นแนวตรงแคบยาวความกว้างของทางเดินประมาณ 0.60 - 0.90 เมตร หินที่
นิยมใช้คือหินกลม หินกาบ หรือหินตัด เช่น หินแกรนิต หินทราย 
   2) แบบฝังติดแน่น นิยมส าหรับทางเดินทั่วไปตามสวนบ้านสวนสาธารณะ 
ทางเดินไหล่ถนนนอกจากเรียกว่า (Compactly Inlaid Stone Pavement) แล้วยังเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า (Cut Stone Pavement) ทั้งนี้เพราะนิยมใช้หินตัดท าหินที่นิยมคือ หินกาบ หินแกรนิต หิน
ทราย เวลาปูต้องมีสารเชื่อมเพ่ือความแข็งแรงมั่นคงมีหลายรูปแบบ 

                                               
ภาพที่ 2.4 ทางเดินในสวน 
ที่มา : https://www.ihome108.com 
 
 2.4.3 ศาลา  
  ศาลาพักเป็นองค์ประกอบของสวนบ้าน โดยเฉพาะสวนบ้านที่มีบริเวณกว้างขวาง 
และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสวนสาธารณะ ศาลาพักที่สร้างไว้ตามส่วนต่างๆ ของสวนเพ่ือให้
ผู้ชมหรือเที่ยวพักผ่อนในสวนได้นั่งพักชมบริเวณหรือพักเหนื่อย หลบแดดหรือฝนเมื่อมีความจ าเป็น 
หรือถ้าเป็นศาลาพักในสวนบ้าน นิยมใช้รับรองแขกผู้มาเยือนหรือส าหรับตั้งโต๊ะอาหารนอกบ้าน 

 
ภาพที่ 2.5 ศาลาภายในสวน 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 
 2.4.4 ประติมากรรมหรือก าแพงประดับ 
  ประติมากรรมประดับสวนนับเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มให้สวนดูมี
เรื่องราวและเพ่ิมความน่าสนใจในสวนได้ไม่น้อย การเลือกประติมากรรมมาประดับสวนมีส่วนส าคัญ
ในการบ่งบอกลักษณะของสวน ดังนั้นควรเลือกให้สอดคล้องกับรูปแบบของสวนด้วย ส าหรับสวน
โมเดิร์นมักนิยมประดับด้วยประติมากรรมท่ีมีรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงอิสระแบบนามธรรม 
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ภาพที่ 2.6 ก าแพงประดับ 
ที่มา : https://www.ihome108.com/15-slate-flag 
 
 2.4.5 พ้ืนไม้ระแนง 
                   พ้ืนไม้ระแนงในสวนเป็นจุดหยุดพักผ่อนเป็นจุดหยุดสายตา เป็นพ้ืนที่ว่าง (Space) ใน
สวน  เพ่ือช่วยให้สวนดูโปร่งสบายไม่แน่นทึบจนเกินไปลักษณะของลานควรมีพ้ืนที่กว้างขวาง
พอสมควรรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วแต่เหมาะสมพ้ืนไม้ระแนงในสวนความมีขนาด
อย่างน้อย 2.50x2.50 เมตร 

 
ภาพที่ 2.7 พ้ืนไม้ระแนง 
ที่มา : https://www.mayhomeandgardent.blogspot.com 
 
 2.4.6 แสงไฟแสงสว่าง 
  แสงไฟแสงสว่างภายในสวนให้ประโยชน์ในการมองเห็นการติดตั้งไฟตามจุดต่างใน
สวนมีจุดประสงค์หลายประการเช่น ติดไว้ตามทางเดินในสวนให้แสงสว่างขณะเดินชมสวนเวลา
กลางคืน จัดวางไว้ตามพุ่มไม้ให้เกิดเหลี่ยมเงาสร้างมุมมองที่แปลกตาประดับโคมไฟสูงไว้กลางสนาม 
เพ่ือให้เกิดความสว่างทั่วไปในสวนหรือจะติดตั้งสปอร์ตไลท์ แต่อย่าวางในระดับที่ส่องตาขณะเดิน  
หน้าที่หลักของไฟในสวนมีดังนี้ 
  2.4.6.1 เพ่ือการใช้งานในสวน นอกจากแสงไฟจะช่วยในเรื่องการมองเห็นแล้ว แสง
ไฟยังช่วยขยายเวลาใช้งานภายในสวนออกไปอีกด้วย ท าให้เราสามารถพักผ่อน นั่ งเล่น เดินเล่น 
สังสรรค์ พูดคุย หรือแม้แต่รับประทานอาหารมื้อค่ ากลางสวนได้ 
  2.4.7.2 เพ่ือตกแต่งสวนให้สวยงาม แสงไฟที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีจะ
ช่วยเน้นความงามของสวนให้เห็นเด่นชัดขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังช่วยปิดบังส่วนที่ไม่ต้องการได้บางครั้ง
แสงไฟยังช่วยท าให้สวนดูกว้างขึ้น และที่ส าคัญแสงไฟสามารถช่วยสร้างอารมณ์ให้เกิดกับสวนได้ท าให้
สวนมีเสน่ห์เย้ายวนน่าชื่นชมมากข้ึน  
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  2.4.7.3 เพ่ือความปลอดภัยในสวน และช่วยน าทางช่วยให้มองเห็นทางชัดเจนขึ้น 
เช่น มองเห็นระดับที่เปลี่ยนไปของทางเดินหรือขั้นบันไดช่วยเตือนให้เราระมัดระวังและก้าวเดินไป
ในทางท่ีปลอดภัยหลีกเลี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 
  2.4.7.4 ประเภทของโคมไฟ 
   1) โคมไฟส าหรับงานภายนอกอาคาร 
   2) Step Lighting โคมไฟส าหรับติดตั้งบริเวณขั้นบันไดหรือก าแพงเตี้ยๆ 
เพ่ือแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงระดับจากสูงมาต่ าหรือจากต่ ามาสูง 
   3) Flood Light หรือโคมฉาย เป็นโคมไฟส าหรับการส่องบริเวณต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นส่องต้นไม้ ประติมากรรม สนามหญ้า หรือส่วนต่างๆ ของอาคารตามแต่ลักษณะการใช้งาน 
   4) In Ground Uptight เป็นโคมไฟฝังพ้ืนส่องขึ้นไปยังต้นไม้หรือวัตถุที่เรา
ต้องการเน้น เช่น ต้องการเน้นให้เห็นผิวสัมผัส ลวดลายบนผนังก าแพง หรือรั้วไม้ ทิศทางของแสงจะ
สาดขึ้นตรงๆ อยู่ด้านหน้าวัตถุที่เราต้องการตกแต่งด้วยแสงไฟหรือสาดขึ้นด้านหลังวัตถุนั้นก็ได้ หาก
ด้านหลังวัตถุมีฉากหลังที่เรียบไม่มีลวดลายรกตา จะยิ่งเสริมให้วัตถุนั้นดูโดดเด่นขึ้นมาได้อย่างงดงาม  
   5) Wall Lighting เป็นโคมไฟที่ติดบนผนังก าแพงรั้วเพ่ือบอกขอบเขตให้
ความสว่างเฉพาะบริเวณนั้นและยังเป็นการเพ่ิมลูกเล่นให้ผนังก าแพง ช่วยให้สวนดูมีมิติมีความ
น่าสนใจอีกด้วย 
   6) Bollard Lighting หรือไฟส่องทางเดิน สูง 0.50 - 1.00 เมตร เป็นโคมที่
ใช้บอกทิศทางของเส้นทางเดินในสวนส่องสว่างเพ่ือความสวยงามและเพ่ือความปลอดภัยในสวน 
   7) Post Top Lighting หรือไฟส่องทางเข้าสวน หรือถนนเข้าบ้าน หรือ
ลานนั่งเล่นเพ่ือให้สามารถท ากิจกรรมในสวนตอนค่ าได้ เช่น จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 
   8) Underwater Lighting หรือไฟใต้น้ า อาจส่องสว่างขึ้นมาจากใต้น้ าเพ่ือ
ความสวยงามหรือส่องสว่างเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานของสระว่ายน้ า ทั้งนี้ระบบไฟใต้น้ าจะต้อง
เป็นระบบที่ออกแบบมาให้ใช้กับกระแสไฟแรงดันต่ าเพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ภาพที่ 2.8 แสงสว่างในสวน 
ที่มา : https://www.banidea.com/lighting-in-garden 
 
 สรุปองค์ประกอบ หรือวัสดุที่อยู่ในสวนก็มีบทบาทส าคัญท าให้ภาพของสวนเปลี่ยนไปของ
ประดับและของตกแต่งสวนจึงเป็นสิ่งที่ช่วยแสดงเอกลักษณ์และเรื่องราวของสวนได้ชัดเจนกว่าของ
ตกแต่งเหล่านี้สามารถออกแบบใหม่ให้มีเอกลักษณ์เน้นเรื่องราวในสวนและสร้างความแตกต่างได้  
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2.5  การเลือกวัสดุพืชพันธุ์เพื่อการออกแบบ 
 องค์ประกอบส าคัญของการจัดสวนที่ขาดไม่ได้ก็คือ “ต้นไม้” ซึ่งแต่ละคนอาจมีเหตุผลในการ
เลือกพรรณไม้มาปลูกแตกต่างกันไป บ้างเลือกที่รูปทรงและสีสันของต้นบ้างมองประโยชน์ที่จะได้รับ
เป็นหลักหรือปลูกตามสไตล์ของสวนนั้นๆ เช่น การเลือกใช้พรรณไม้ในสไตล์ สวนโมเดิร์น นั้นจะไม่
ค่อยใช้พรรณไม้เยอะมากเหมือนสวนสไตล์อื่นๆ เพราะสวนโมเดิร์นนั้นจะดูเรียบง่าย โล่งโป่ง พรรณไม้
ที่นิยมใช้ในสวนโมเดิร์นคือ ไม้ยืนต้น เช่น หลิวลู่ลม ตีนเป็ดน้ า หูกระจง เป็นต้น ส่วนไม้พุ่มนั้นต้นที่
นิยมใช้ อย่างเช่น ไทรเกาหลี หนวดปลาหมึก คริสติน่า ต้อยติ่งเทศ เป็นต้น 
 Garretti Eckbo (1964) อธิบายความหมายของการออกแบบจัดสวนไว้ว่า คือการเลือกและ
จัดวางต าแหน่งพรรณไม้เพ่ือปลูกตกแต่งบริเวณตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ขั้นแรก คือการพิจารณา
สภาพสถานที่ปลูกในท้องที่นั้น ทั้งลักษณะดิน การระบายน้ า ทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย์ ลม 
ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ โรคแมลง ขั้นที่สอง พิจารณาการใช้งานและภาพที่ต้องการ เช่น เพ่ือให้ร่มเงา 
บดบัง แบ่งพ้ืนที่ว่าง สี ขนาด เป็นต้น ขั้นที่สาม พิจารณาคุณสมบัติของพืชที่ตอบสนองข้อจ ากัดตาม
วัตถุประสงค์ เช่น ขนาด อัตราการเจริญเติบโต อายุการใช้งาน รูปทรง ผิวสัมผัส การจัดเรียงตัวของ
ใบ สีดอก ผล การเปลี่ยนสีของใบตามฤดูกาล ยอด ลาต้น กิ่งก้าน เปลือก กลิ่น เป็นต้น  
 ศศิยา ศิริพานิช (2554) ให้ค าจ ากัดความของการเลือกพรรณไม้เพ่ือการจัดสวนหรือ 
(Planting Design) ว่าเป็นการเลือก (Selection) การจัด (Arrangement) และการดูแลรักษา 
(Maintenance) วัสดุพรรณไม้ที่ปลูกในสภาพต่างๆ กัน (Microclimate And Environment) 
เพ่ือให้ต้นไม้เหล่านั้นมีชีวิตรอดและท าหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่นักออกแบบต้องการ รวมทั้งก่อให้เกิด
ความสวยงามด้วยจากค าจ ากัดความที่อธิบายข้างต้นท าให้พบว่า นอกจากนักออกแบบจะต้องรู้จัก
ต้นไม้แต่ละชนิดเป็นอย่างดีแล้วจะต้องรู้จัก (Microclimate) ของสวนเป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งการ
พิจารณาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ออกแบบก็คือ การเข้าไปท าความรู้จักกับพ้ืนที่นั้นเอง ทั้งนี้นัก
ออกแบบต้องมีความเข้าใจค าศัพท์พื้นฐานบางตัวก่อน ดังต่อไปนี้  
  1) Weather หมายถึง สภาพอากาศในหนึ่งวัน วันนี้แดดออก วันนี้ฝนตก เป็นต้น  
  2) Macroclimate หมายถึง สภาพอากาศประจ าท้องถิ่นหรือสภาพอากาศตลอดทั้ง
ปีที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล  
  3) Microclimate หมายถึง สภาพอากาศภายในพ้ืนที่เล็กๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรในแต่ละฤดูกาลตลอดปี มีความจ าเพาะเจาะจงเฉพาะที่ ทั้งนี้ค าว่าพ้ืนที่เล็กๆ อาจหมายถึง
พ้ืนที่ใหญ่ขนาดอ าเภอหรือต าบล จนถึงขนาดเล็กๆ เช่น มุมตึก หรือ ใต้ก้อนหิน 1 ก้อน ก็ได้ไม่จ ากัด
ด้วยขนาด  
 ดังนั้น (Garden Microclimate) จึงหมายถึง สภาพอากาศภายในพ้ืนที่ออกแบบซึ่งอาจเป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สวนในบ้าน สวนในอาคาร หรือสวนเล็กๆ มุมหนึ่ง ซึ่งภายในพ้ืนที่หนึ่งไม่ได้
มีสภาพอากาศเหมือนกันทั้งหมด แต่ละบริเวณย่อยจะมีสภาพอากาศไม่เหมือนกันมีความเฉพาะตัว 
ในบริเวณเดียวกันห่างไปไม่ก่ีเมตรก็มีสภาพอากาศแตกต่างกันได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีความสูงต่ าของระดับ
พ้ืนที่ อาจมีเนินมีก้อนหินและต้นไม้ มีสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่รวมกันส่งผลท าให้แต่ละบริเวณมีสภาพ
อากาศแบบนั้น 
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 2.5.1 การจ าแนกประเภท 
  2.5.1.1 ไม้ยืนต้น (Tree) เป็นไม้เนื้อแข็งมีอายุหลายฤดู มีล าต้นเดี่ยว ต้นไม้ซึ่งเจริญ
จากตายอดจึงสามารถเจริญสูงขึ้นเรื่อยๆ มีล าต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่ ล าต้นเดียว มีทั้งเนื้อไม้แข็งและ
เนื้อไม้อ่อน มีทรงพุ่มอยู่ในระดับสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นใหญ่กว่าไม้พุ่ม ไม่ต้องอาศัย
พาดพิงต้นไม้อ่ืน มีอายุยืนหลายปี มีความสูงมากเหมาะกับการให้ร่มเงา ความสูงคือช่วงของล าต้นที่สูง
จากพ้ืนดินถึงก่ิงแรก แบ่งได้ดังนี้ 
   1) ไม้ต้นขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 4 - 6 เมตร เช่น หมากเหลือง 
แปรงล้างขวด 
   2) ไม้ต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10 - 15 เมตร เช่น ชงโค จ าปี 
   3) ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 15 เมตร ขึ้นไป เช่น จามจุรี 
ประดู ่

          

ภาพที่ 2.9 ไม้ยืนต้น (Tree) 
ที่มา : https://www.satreephuket.ac.th/tree_work/download/handle_tree/11_0.doc 
 
  2.5.1.2 ไม้พุ่ม (Shrubs) หมายถึง พันธุ์ไม้ที่สูงไม่เกิน 6 เมตร มีการแตก
กิ่งก้านสาขาในระดับใกล้กับผิวดินท าให้ดูเป็นกอหรือพุ่ม บางชนิดเมื่อมีอายุมากขึ้นต้นจะสูงใหญ่ มี
เนื้อไม้ ดูคล้ายกับไม้ต้น นอกจากนี้ต้นไม้บางชนิดเมื่อน ามาขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งหรือปักช ากิ่ง
ต้นไม้กจ็ะเติบโตเป็นไม้พุ่มได้ ควบคุมรูปทรงได้ง่าย แบ่งได้ดังนี้ 
   1) ไม้พุ่มเตี้ย มีความสูงไม่เกิน 1 เมตร เช่น ชบาหนู ชวนชม พยับหมอก 
   2) ไม้พุ่มกลาง มีความสูง 1.50 - 2.50 เมตร เช่น เข็มม่วง หูปลาช่อน 
   3) ไม้พุ่มสูง มีความสูง 3 - 5 เมตร เช่น ทรงบาดาล โมก   
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ภาพที่ 2.10 ไม้พุ่ม (Shrubs) 
ที่มา : https://www.satreephuket.ac.th/tree_work/download/handle_tree/11_0.doc 
 
  2.5.1.3 ไม้คลุมดิน (Ground Cover) เป็นพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเตี้ยเล็ก สวยงาม 
ขยายพันธุ์ง่ายโตเร็ว แผ่ขยายออกด้านข้างรวดเร็วใช้คลุมผิวดินเพ่ือสร้างความสวยงามหรือเพ่ือ
ประโยชน์อ่ืนๆ ในเชิงประดับตกแต่ง มีความสูงประมาณ 0.30 เมตร เช่น ดาดตะกั่ว ผักโขมแดง ผัก
เป็ดแดง  

  
ภาพที่ 2.11 ไม้คลุมดิน (Ground Cover) 
ที่มา : https://www.satreephuket.ac.th/tree_work/download/handle_tree/11_0.doc 
 
  2.5.1.4 ไม้เลื้อย (Vine) เป็นไม้ที่ต้องอาศัยเกาะเกี่ยวพันกับสิ่งค้ าจุนเพ่ือให้ล าต้น
เจริญอยู่ได้เป็นไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว เพราะไม้มีน้ าหนักกดตัวเองในไม้ประเภทนี้รวมถึงไม้พวกรอเลื้อย
ด้วยโดยทั่วไปไม้เลื้อยจะมีขนาดตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป เช่น การเวก กระเทียมเถา อัญชัน  

  
ภาพที่ 2.12 ไม้เลื้อย (Vine) 
ที่มา : https://www.satreephuket.ac.th/tree_work/download/handle_tree/11_0.doc 
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  2.5.1.5 ไม้น้ า (Aquatic Plant) เป็นพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะพิเศษออกไปทั้งรูปร่างของ
ล าต้นและใบสามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ าหรือริมน้ า เช่น บัวต่างๆ กกธูป เตย  

  
ภาพที่ 2.13 ไม้น้ า (Aquatic Plant) 
ที่มา : https://www.satreephuket.ac.th/tree_work/download/handle_tree/11_0.doc 
 
 2.5.2 ความสูง (Height) 
  หมายถึง ความสูงของต้นไม้เมื่อโตเต็มที่ตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมปกติ ขนาด
ความสูงของต้นไม้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทซึ่งมีผลต่อลักษณะการน ามาใช้งาน ถ้ารู้จักอุปนิสัย
ของต้นไม้และเลือกใช้อย่างถูกต้อง 
 2.5.3 ขนาดทรงพุ่มและระยะปลูก (Crown And Spacing) 
  2.5.3.1 ขนาดทรงพุ่ม (Crown) หมายถึง เส้นผ่าศูนย์กลางของเรือนยอดพุ่มใบของ
ต้นไม้ นักออกแบบต้องทราบขนาดทรงพุ่ม (ควบคู่ไปกับความสูง) เมื่อต้นไม้โตเต็มที่เพ่ือสร้าง
จินตนาการในการจัดกลุ่มต้นไม้ให้สวยงามมีจังหวะสูงต่ า กว้าง ยาว เหมาะสม ต้องเลือกใช้ต้นไม้ที่มี
ขนาดเหมาะสมกับขนาดของพ้ืนที่ จึงจะมีสัดส่วนที่งดงามไม่อึดอัดหรือโล่งเกินไป 
  2.5.3.2 ระยะปลูก (Spacing) หมายถึง ระยะห่างระหว่างต้นไม้แต่ละต้น นัก
ออกแบบเป็นผู้ก าหนดระยะปลูกเพ่ือให้เกิดภาพตามที่ต้องการ เช่น ต้องการจัดจังหวะต้นเว้นต้น หรือ 
ต้องการปลูกพืชชิดกันเรียงหน้ากระดานเหมือนก าแพงทึบ ระยะปลูกเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการ
ค านวณจ านวนต้นไม้ในแปลงเพ่ือการประมาณราคาต่อไป 
 2.5.4 อัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate) 
  2.5.4.1 ช้า มีความสูงเพ่ิมข้ึน 30 เซนติเมตร หรือน้อยกว่า/ปี 
  2.5.4.2 ปานกลาง มีความสูงเพ่ิมข้ึน 30 - 60 เซนติเมตร/ปี 
  2.5.4.3 เร็ว มีความสูงเพ่ิมข้ึน 60 เซนติเมตร หรือมากกว่า/ปี 
  การเลือกใช้ต้นไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตแบบใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้
งาน ความต้องการงานเร็วหรือช้า เช่น ถ้ามีความต้องการให้เกิดร่มเงาคงรอไม้โตช้าไม่ได้ ไม้ใน
สวนหย่อมควรเลือกไม้โตช้าและมีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันมากนัก จะได้คงรูปสวนได้นาน
ไม่ต้องตัดแต่งดูแลมาก เป็นต้น 
 2.5.5 การค้ ายัน 
  การค้ ายันมีหลายวิธี แต่ต้องแข็งแรงเพ่ือป้องกันลมและยึดล าต้นในช่วงแรกที่ต้นไม้
ก าลังตั้งตัวจะต้องกระท าทันทีหลังการปลูกและหลังจากการใส่ไม้ค้ ายันแล้ว ต้นไม้จะต้องตั้งตรงแผ่กิ่ง
ก้านได้ตามปกติไม้ค้ ายันต้องเรียบแข็ง   
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2.6  กรณีศึกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการที่ มีลักษณะของโครงกามีความคล้ายคลึงกันของ 
(Concept) คือสวนธรรมชาติเนื่องจากเป็นความต้องการของเจ้าของบ้านซึ่งมีความต้องการให้
ออกแบบสวนให้คล้ายคลึงกับสวนธรรมชาติ เพ่ือน าไปใช้ส าหรับเป็นพ้ืนที่พักผ่อนและท ากิจกรรม
ต่างๆ ภายในครอบครัวจึงได้ท าการศึกษาแนวคิดในการจัดภูมิทัศน์รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางการออกแบบโครงการในครั้งนี้ตัวอย่างที่ท าการศึกษา ได้แก่ 
 2.6.1 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกฤษณะ แจ่มแจ้ง 
  ที่ตั้งโครงการ :  นนทบุรี 
  ภาพและข้อมูล : บริษัท K. Landscape Design จ ากัด (บริษัท ทีฝ่ึกสหกิจ) 
 สรุป การศึกษารูปแบบสวนของบ้านคุณกฤษณะ แจ่มแจ้ง สามารถน าแนวคิดในการ
ออกแบบมาประยุกต์ใช้กับโครงการ เรื่อง การใช้ร่มเงาที่เกิดขึ้นจากพันธุ์ไม้ต่างๆ ภายในบริเวณรอบๆ 
ตัวบ้านและการปูแผ่นทางเดินเท้าภายในสวน เพ่ือการออกแบบสวนให้คลายกับธรรมชาติให้ได้มาก
ทีสุ่ด  

 
ภาพที่ 2.14 ผังบริเวณ 
ที่มา : บริษัท K. Landscape Design จ ากัด 

 
ภาพที่ 2.15 ผังบริเวณ 
ที่มา : บริษัท K. Landscape Design จ ากัด 

 
ภาพที่ 2.16 มุมพักผ่อน 
ที่มา : บริษัท K. Landscape Design จ ากัด 



 
 

22 
 

 
ภาพที่ 2.17 มุมพักผ่อน 
ที่มา : บริษัท K. Landscape Design จ ากัด 

 
ภาพที่ 2.18 บ่อน้ า 
ที่มา : บริษัท K. Landscape Design จ ากัด 
 
 2.6.2 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณบุญทิวา วิจิตรากุล 
  ที่ตั้งโครงการ :  กรุงเทพมหานคร 
  ภาพและข้อมูล : https://www.baanlaesuan.com/modern_garden 
 บ้านหลังนี้มีพ้ืนที่ทั้งหมด 120 ตารางวา โดยมีสวนเป็นลานกว้างอยู่ด้านหนึ่งของบ้าน ซึ่งมี
ลักษณะปิดล้อมด้วยตัวบ้านและแนวรั้ว ครั้งแรกที่เห็นสวนแห่งนี้ก็สะดุดตากับโครงสร้างปูนสีขาวตี
กรอบขึ้นมา รวมทั้งเส้นสายของทางเดินและแปลงต้นไม้ที่จัดวางสร้างมุมมองให้สวนดูลึกเข้าไปด้าน
หนึ่งท าเป็นผนังประดับสีขาวส าหรับวางของตกแต่งต่อเนื่องกันคือผนังน้ าตกกรุกระเบื้อง มีบ่อเลี้ยง
ปลาขนาดไม่ใหญ่นักและเดคไม้กว้างส าหรับนั่งพักผ่อนและท ากิจกรรมต่างๆ  
 สรุป การศึกษารูปแบบสวนของบ้านคุณบุญทิวา วิจิตรากุล ได้น าแนวคิดในการออกแบบมา
ประยุกต์ใช้กับโครงการเรื่อง การใช้พื้นท่ีท ากิจกรรมภายในสวนการแบ่งพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรม
ต่างๆ และได้แรงบันดานใจในการออกแบบงานฮาร์ดสเคปที่สะดุดตา 

  
 ภาพที่ 2.19 ทางเดินภายในสวน    
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com            
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ภาพที่ 2.20 ก าแพงน้ าตก 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 

  
ภาพที่ 2.21 แปลงไม้              
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com    
   
 สรุป จากกรณีศึกษาทั้ง 2 ตัวอย่างนั้น ได้ไอเดียในการออกแบบโดยในส่วนของตัวอย่างที่ 1 
นั้น จะได้ไอเดียเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่แคบในการออกแบบพ้ืนไม้ระแนงที่พ้ืนที่ใช้ส่อยจ ากัด ส่วนของ
ตัวอย่างที่ 2 นั้น ได้ไอเดียในการออกแบบงาน Hardscape ที่เข้ากับสวนสไตล์โมเดิร์น และน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพ้ืนที่ ที่ท าการออกแบบและท าการวางพ้ืนที่ใช้ส่อยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่โครงการ 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการ 

 
 พ้ืนที่โครงการและข้อมูลโดยรอบเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบโครงการจะต้องทราบ
ข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาให้เป็นไปตาม
แนวความคิดที่ได้วางไว้ซึ่งในการศึกษาได้แบ่งข้อมูลได้ 2 ระดับ คือ ข้อมูลระดับมหภาคข้อมูลระดับ
จุลภาค 
 
3.1  ข้อมูลระดับมหภาค   
 3.1.1 ตราประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  ตราของกรุงเทพมหานคร เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า 
ตรานี้กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติว งศ์
เป็นต้นแบบ เริ่มใช้ในปี พ.ศ.2516 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
ราชการ พ.ศ.2482 ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2516 
 ตราพระอินทร์ทรงช้าง เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครอาจเป็นเพราะว่ากรุงเทพฯ เป็นเมือง
เทวดาของพระอินทร์ดังปรากฏตามชื่อเมืองซึ่งรัชกาลที่ 1 ได้พระราชทานว่ากรุงเทพมหานครบวร
รัตนโกสินทร์และรัชกาลที่ 4 ทรงแก้สร้อยชื่อเมืองเป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ก็คือ โกสิ 
สนธิกับ อินทร์ ซึ่งหมายถึงพระอินทร์เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร 
 สาเหตุที่ยกกรุงเทพฯ เป็นเมืองพระอินทร์สันนิษฐานว่าเพราะค าว่า รัตนโกสินทร์ คือแก้วของ
พระอินทร์อันได้แก่ พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ซึ่งมีสีเขียวเหมือนสีกายของพระ
อินทร์ เมืองของพระแก้วมรกตจึงเป็นเมืองของพระอินทร์ รูปพระอินทร์ ที่เป็นตรากรุงเทพมหานคร
นั้นถือวชิราวุธหรืออาวุธที่เป็นสายฟ้า เป็นอาวุธประจ าพระองค์ ทั้งนี้เพราะพระอินทร์มีหน้าที่ขับไล่
ประหารอสูรหรือฤาษีที่ท าความมืดมัวแก่โลก กล่าวคือ เมื่อฤาษีบ าเพ็ญตบะจนโลกมืดมัว ฝนไม่ตก
ตามฤดูกาลพระอินทร์จะทรงใช้สายฟ้าหรือใช้นางอัปสรไปยั่วยวนท าลายตละฤาษี ฝนก็จะตก ท้องฟ้า
แจ่มใส เกิดแสงสว่างและความชุ่มชื้นดังเดิม ดังนั้นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณบนก้อนเมฆ จึงมี
ความหมายในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ปวงประชน 

 
ภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : https://www.bkkinside.com/history.php 
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 3.1.2 ค าขวัญจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรองเมืองหลวง
ของประเทศไทย” 
 3.1.3 ที่ตั้งของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ 1568.737 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่งที่ราบลุ่มของแม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าสายส าคัญซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งชาติ โดยตั้งอยู่บนละติจูดที่ 
13 องศา 45 ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 100 องศา 28 ลิปดาตะวันออก เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่บริเวณ
ใกล้เส้นศูนย์สูตรท าให้ประเทศไทยค่อนข้างมีสภาพอากาศร้อนชื้น  
 3.1.4 แบ่งการปกครอง 
  การบริหารส่วนการปกครองของกรุงเทพมหานครนั้นได้แยกเป็นเอกเทศเช่นเดียวกับ
จังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งหน่วยงานในท้องที่จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสภาพความเป็นอยู่และได้รับการสนับสนุน
จากการรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการ
เลือกตั้งและเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานอยู่ในต าแหน่งตามวาระคราวละ 4 ปี  จนกระทั่ง
ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2515 แบ่งการปกครองออกเป็น 50 
เขต คือ พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ บางรัก ยานนาวา สาธร บางคอ
แหลม บางซื่อ ดุสิต พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง ดินแดง ประเวศ สวนหลวง จตุจักร ลาดพร้าว ธนบุรี 
ลาดกระบัง หนองจอก คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด จอมทอง ราษฎร์บูรณะ ทุ่ง
ครุ หนองแขม พระโขนง บางนา คลองเตย วัฒนา บางเขน สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางกะปิ วัง
ทองหลาง บึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา ภาษีเจริญ บางแค บางขุนเทียน บางบอน 
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา 
 3.1.5 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แสดง :  บริเวณอาณาเขต ภาพที่ 3.2 

สัญลักษณ์ :          พ้ืนที่โครงการ 
 

 
 

ที่มา : https://www.google.earth.com 
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 3.1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
  กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 68 
ของไทย และเป็นเมืองหลวงที่มีพ้ืนที่กว้างเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาคอาเซียน ด้วยมีแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่ง
ทอดตัวยาว 372 กิโลเมตรพาดผ่านจังหวัด ท าให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเป็นส่วนหนึ่ง
ของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
พ้ืนที่ส่วนมากในกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า ซึ่ง
เกิดจากตะกอนน้ าพา ซึ่งเกิดจากตะกอนน้ าพา (Alluvium) โดยเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย (The Lower General Plain of Thailand) เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การเพาะปลูกข้าวและพืชมีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1.50 - 2 เมตร 
โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้และเฉพาะลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูง
กว่าระดับน้ าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุม  
 3.1.7 ทรัพยากรดิน  
  ทรัพยากรดิน จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดินของผู้เชี่ยวชาญระบุว่าชนิดของดินใน
เขตกรุงเทพมหานครได้แก่ ดินเหนียวกรุงเทพ (Bangkok Clays) ซึ่งพบอยู่ตามบริเวณที่ราบดินดอน
สามเหลี่ยม ลุ่มน้ าเจ้าพระยา แม่กลอง บางปะกงและสาขาอ่ืนๆ ของแม่น้ าเจ้าพระยา เหมาะในการ
ปลูก ข้าวนาด า หากยกท้องร่องสูงขึ้นก็จะใช้ท าสวนผัก สวนผลไม้ได้ดีนับเป็น ดินที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเกษตร 
 3.1.7 ลักษณะภูมิอากาศ 
  อากาศของกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (กลางเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  (เดือนพฤศจิกายน - กลางเดือน
กุมภาพันธ์) ท าให้มีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ าอย่างสม่ าเสมอ และยังก่อให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านในเดือน
พฤษภาคมกับเดือนกันยายน ซึ่งท าให้มีฝนตกหนักกว่าปกติแต่ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ร่อง
มรสุมนี้จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางเหนือท าให้ฝนตกน้อยลง เดือนพฤศจิกายนเมื่อซีกโลกเหนือหัน
ออกจากดวงอาทิตย์หย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
พัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นมาท าให้อากาศเย็นและแห้งท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆและฝนตกน้อย 
ครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอ่อนก าลังลง เป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน 
อากาศจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ กระแสลมในช่วงนี้จะพัดมาจากทางใต้ หรือตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่าลม
ตะเภา 
 3.1.8 ความชื้นสัมพันธ์  
  ความชื้นสัมพันธ์ของกรุง เทพมหานครจะมีค่าสู ง เกือบตลอดปี  เนื่ องจาก
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ใกล้อ่าวไทย ซึ่งมีไอน้ าพัดเข้าถึงสม่ าเสมอซึ่งจากการวัด ณ ปี พ.ศ.2545 
เช่นกัน ความชื้นสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73 
  
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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 3.1.9 การคมนาคม 
  กรุงเทพมหานครเป็นจุดเริ่มต้นของถนนหลักของประเทศไทย ได้แก่ 
   ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายเหนือ) 
   ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายตะวันออก) 
   ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายใต้) 
   ถนนพระรามท่ี 2 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35) 
  ทั้ งนี้  มีทางหลวงสายหลักที่ ไม่ ได้ เริ่ มต้นจากกรุง เทพมหานคร เช่น  ถนน
มิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรี แต่ใน
สะพานข้ามคลองยังคงนับหลักกิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครอยู่ 

  รถโดยสารประจ าทางหรือรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ ส าหรับเดินทางไป
จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีสถานีหลักอยู่ที่ 
  3.1.9.1 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) (หรือที่เรียกกันติดปากว่า หมอชิต
ใหม ่หรือ หมอชิต2) ส าหรับเดินทางขึ้นเหนือ ไปภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
(รวมทั้งภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ในบางเส้นทาง) 
  3.1.9.2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) ส าหรับเดินทางไปภาคตะวันออก 
  3.1.9.3 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ส าหรับเดินทางลงใต้ ไป
ภาคใต้ และภาคตะวันตก 
  3.1.9.4 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) (หรือที่เรียกกันติดปากว่า หมอชิต
ใหม่ หรือ หมอชิต2) ส าหรับเดินทางไปอ าเภออรัญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ และเส้นทางที่สอง
ไปอ าเภออรัญประเทศ - ปอยเปต - จังหวัดเสียมราฐ 
 
3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค (ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการ) 
 3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของบ้านคุณวัลลภ พานทอง 
  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง ตั้งอยู่ที่ 59/97 หมู่บ้าน 
ปาริชาต ถนนคุ้มเกล้า ซอยคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ของหมู่บ้าน 
210 ไร่ มี 710 หลัง เป็นบ้านเดี่ยว สไตล์ Contemporary บ้านร่วมสมัย โดยมีพ้ืนที่ของตัวบ้าน
ประมาณ 80 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่รอบตัวบ้านประมาณ 250 ตารางเมตร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://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%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_(%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_(%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_(%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_(%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%95
https://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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%90
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                    กรุงเทพมหานคร                                                      เขต มีนบุรี 

               
                                              
                                          แขวน แสนแสบ 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แสดง :  ที่ตั้งโครงการออกแบบปรับปรุงบ้านคุณวัลลภ พานทอง ภาพที่ 3.3 

สัญลักษณ์ :                 ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ  

ที่มา : - 
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พื้นที่ติดกับเพื่อนบ้าน 

 
พื้นที่ติดกับทางสัญจร 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แสดง : บริเวณอาณาเขตติดต่อ        ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ์ :                พื้นที่โครงการ  

ที่มา : - 
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                            ถนน สุวินทวงศ์ 
 

 
 

              ถนน คุ้มเกล้า ซอย คุ้มเกล้า  11  

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แผนที่ : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง ภาพที่ 3.5 

สัญลักษณ์ :        ที่ตั้งโครงการ  
 

ที่มา : - 
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 3.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
  อากาศของกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (กลางเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  (เดือนพฤศจิกายน - กลางเดือน
กุมภาพันธ์)  ท าให้มีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ าอย่างสม่ าเสมอ และยังก่อให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านใน
เดือนพฤษภาคมกับเดือนกันยายน ซึ่งท าให้มีฝนตกหนักกว่าปกติแต่ในช่วงเดือนมิถุนายน -
กรกฎาคม ร่องมรสุมนี้จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางเหนือ ท าให้ฝนตกน้อยลง เดือนพฤศจิกายน เมื่อซีก
โลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์ หย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมา มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นมาท าให้อากาศเย็นและแห้ง ท้องฟ้า
แจ่มใส ไม่มีเมฆและฝนตกน้อย ครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอ่อนก าลัง
ลง เป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ กระแสลมในช่วงนี้จะพัดมาจากทางใต้ หรือ
ตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่าลมตะเภา 
 3.2.3 อุณหภูมิ  
  อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดเฉลี่ยรายเดือนประจ าปี พ.ศ.2554 - 2559 
ตารางท่ี 3.1 แสดงอุณหภูมิปี พ.ศ.2554 - 2559 

ข้อมูลภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2554 - 2559 
      เดือน              ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย

ต่อปี 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.1 33.6 36.0 36.9 35.6 34.2 33.5 33.5 32.9 33.6 33.6 34.1 34.22 
อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 25.0 25.7 27.1 27.8 27.4 26.8 26.1 25.9 25.2 25.8 25.8 25.4 26.17 

ที่มา : https://www.tmd.go.th 
 
 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยต่อปี  34.22   
 อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยต่อปี  26.17 
  จากการศึกษาข้อมูลอุณหภูมิที่มีผลต่อโครงการในการออกแบบ โดยค านึงถึงสภาพ
อากาศร้อนในช่วงเดือนที่กล่าวมา โดยการออกแบบให้มีพ้ืนที่ร่มเงาและควรค านึงถึงการดูแลรักษาพืช
พรรณในช่วงที่มีอุณหภูมิสูง แสงแดดจัดควรมีการให้น้ าแก่พืชในปริมาณท่ีมากขึ้นและเหมาะสม 
 3.2.4 ปริมาณน้ าฝนปี พ.ศ.2554 - 2559 
  จากการศึกษาปริมาณน้ าฝนปี พ.ศ.2554 - 2559 ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ าฝนของแต่
ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมากพบว่าเดือนกันยายนมีปริมาณน้ าฝนมากที่สุด 601.1 มิลลิลิตร 
เดือนธันวาคมมีฝนน้อยที่สุดของปีปริมาณน้ าฝน 8.1 มิลลิลิตร รวมค่าน้ าฝนทั้งปี 1,728.3 มิลลิลิตร  
ตารางท่ี 3.2 แสดงปริมาณน้ าฝนปี พ.ศ.2554 - 2559 

ข้อมูลปริมาณน้ าฝนของกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2554 - 2559 
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธค เฉลี่ย

ต่อปี 
ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย 

44.2 64.9 24.1 56.1 121 134.8 196.4 186.6 601.1 201.2 88.9 8.1 1,728 

จ านวนวันฝน
ตกเฉลี่ย 

8 5 3 6 14 13 21 21 25 16 10 2 144 

ที่มา : https://www.tmd.go.th 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
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 จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝน ในช่วงเดือน มิถุนายน - ตุลาคม จะมีปริมาณน้ าฝนมากควร
ปรับระดับพื้นท่ีให้เหมาะสมกับการระบายน้ าที่ดี เพ่ือรองรับน้ าฝนที่มีปริมาณมากกว่าทุกเดือน 
 3.2.5 ความชื้นสัมพัทธ์ 
  ความชื้นสัมพัทธ์จากการศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ปี พ.ศ.2554 - 2559 ค่าเฉลี่ยของ
ความชื้นสัมพัทธ์ ของแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมาก พบว่าเดือนตุลาคมมีความชื้นสัมพัทธ์ 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 80.00 และเดือนมกราคมมีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด 31.00 ดังนั้นจึงควร
ค านึงถึงการเลือกใช้พืชพรรณ มีความทนทานกับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศของพ้ืนที่โครงการความ
ทนทานกับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศของพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 
แผนภูมิที่ 1.1 ความชื้นสัมพัทธ์ปี พ.ศ.2554 - 2559 
ที่มา : https://www.tmd.go.th 
 
 เดือนที่มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด คือเดือนตุลาคม เฉลี่ย 80% 
 เดือนที่มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด คือเดือนมกราคม เฉลี่ย 31% 
 ดังนั้นจึงมีผลต่อการให้น้ าแก่พืช ในช่วงเดือนที่มีความชื้นสูง ซึ่งในช่วงนี้อาจไม่ควรให้น้ ามาก 
 
 3.2.6 ลมประจ าฤดู 
  ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลักทางสภาพอากาศ คือ ลมมรสุม เป็นลม
ประจ าปีซึ่งพัดสลับทิศทางกัน 2 ครั้ง ในรอบ 1 ปี โดยลมมรสุมเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ทั้งการหมุน
ของโลก ความกดอากาศที่แตกต่างกันและฤดูกาล ลมมรสุมไม่เพียงก าหนดสภาพอากาศของประเทศ
ไทยเท่านั้น แต่ครอบคลุมเกือบทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในอินเดียและเอเชียตะวันออกที่จะเห็น
อิทธิพลของลมมรสุมได้อย่าง ชัดเจนที่สุด รวมถึงตอนเหนือของออสเตรเลียและบางส่วนของทวีป
แอฟริกา 
 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะเริ่มพัดจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ สู่
พ้ืนทวีปในราวเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ลมนี้พัดพาน าเอาอากาศอุ่นชื้นมาด้วยส่งผลให้มีฝนตก
ในช่วงบ่าย - ค่ า อย่างสม่ าเสมอซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของฝนมรสุม 
 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มพัดจากตอนเหนือของเอเชียไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
หรือทิศใต้ ออกไปยังมหาสมุทรอินเดียในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ลมนี้พัดพาน าเอาอากาศ
เย็นและแห้งจากจีนและมองโกเลีย ส่งผลให้มีอากาศเย็นและแห้ง 

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

ค่าสงูสดู 63 71 71 70 71 75 75 78 78 80 75 66

ค่าต ่าสดู 31 35 35 34 32 42 45 47 52 55 44 33
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ความชื้นสัมพัทธ์ประจ าปี 2554 - 2559 
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 ส าหรับในฤดูร้อน เป็นช่วงเวลาที่อิทธิพลของลมมรสุมในประเทศไทยอ่อนก าลังลงมาก จึงท า
ให้อากาศร้อนโดยทั่วไป และอาจมีลมใต้หรือลมตะวันออกที่เรียกว่าลมตะเภาพัดพาความชื้นเข้ามาท า
ให้เกิดฝนตกบ้างเป็นครั้งคราว 
 3.2.7 ศึกษาข้อมูลโครงสร้างดินลักษณะและสมบัติของดิน 
  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปัจจุบันที่ใช้ในการเกษตรของแขวง
แสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาศัยจากการรายงานส ารวจดินเพ่ือการเกษตรแบบ
ค่อนข้างละเอียด มาตราส่วน 1 : 25,000 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยส านักส ารวจและวิจัย
ทรัพยากรดิน จัดท าลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ส าคัญ เช่น เนื้อดิน การระบายน้ าของ
ดิน ปฏิกิริยาดิน เป็นต้น เพ่ือแสดงให้เห็นคุณภาพที่ดินและน าไปใช้ในการจัดความเหมาะสมของที่ดิน
ส าหรับพืชเศรษฐกิจต่อไป 
  3.2.7.1 กลุ่มดินเหนียวลึกมาก (กลุ่มชุดดินที่ 2) เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการทับถม
ของตะกอนน้ ากร่อยและตะกอนน้ าจืด สภาพพ้ืนที่ที่พบมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ าทะเลเคยท่วมถึง
และท่ีราบลุ่มน้ าจากแม่น้ าท่วมถึง ลักษณะพ้ืนที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ มีความลาดชันน้อย มีการ
ระบายน้ าได้ไม่ด ีดินมีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ช้า มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า ท าให้มักมีน้ า
แช่ขังในช่วงฤดูฝน ลักษณะดินบนมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม ถึงสีเทาเข้มมาก สีน้ าตาลปนเทา 
มีจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างประมาณ 6.0 - 6.5 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีสีน้ าตาลปนเทา มีจุดประสีเหลืองปนน้ าตาล 
สีน้ าตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง อาจพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบกามะถัน (จาโร
ไซต์) ภายในชั้นดิน ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5 ส่วน
ดินล่างพบดินเลนสีเทาปนเขียวที่ความลึกประมาณ 150 เซนติเมตร ลงไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ท านามีเนื้อที่ประมาณ 4,637ไร่ หรือร้อย
ละ 20.49 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.2.7.2 กลุ่มดินที่มีการยกร่อง (กลุ่มชุดดินที่ 8) เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากตะกอนน้ า
ทะเลพัดมาทับถม แล้วภายหลังถูกยกร่องเป็นร่องเพ่ือใช้ปลูกผักและท าสวนผลไม้ สภาพพ้ืนที่ที่พบมี
ลักษณะพ้ืนที่ราบเรียบ มีความลาดชันน้อย ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างดี ดินมีความสามารถให้น้ าซึม
ผ่านปานกลาง มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า ลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวตลอดหน้าตัดดิน ดินบน
มีลักษณะการทับถมเป็นชั้นๆ ของดินและอินทรียวัตถุที่ได้จากากรขุดลอกร่องน้ า ดินล่างมีสีเทาบาง
แห่งพบเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังพบจุดประสีน้ าตาลเข้มและสีน้ าตาลปนเหลืองอยู่ใน
ดินชั้นล่าง ที่ประมาณความลึก 100 เซนติเมตร ลงไป จะพบโคลนก้นทะเลสีเทาปนน้ าเงินปฏิกิริยา
ของดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 6.5 - 8.0 ส่วน
ดินชั้นล่าง มีปฏิกิริยาของดินเป็นกลางถึงด่างจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 7.0 - 8.5 
ลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดินที่ 8 ก็คือเป็นกลุ่มดินที่เกษตรกรได้เปลี่ยนสภาพพ้ืนที่จากราบเรียบท าเป็น
ร่องสวนหรือท าสวนปลูกไม้ผลอย่างถาวร จึงท าให้ลักษณะของดินและการใช้ประโยชน์เปลี่ยนแปลง
ไปจากของเดิม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  
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ตารางท่ี 3.3 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
หน่วย
ที่ดิน 

เนื้อดิน การ
ระบาย

น้ า 

ความ
สมบูรณ์ 

ความ
ลาด
ชัน 
% 

ระดับ 
CEC 

ระดับ 
BS % 

pH ความ
ลึก 

(ซม.) 

จาโร
ไซต์ 
(ซม.) 

ชั้น
ดิน
เลน 

เนื้อที่ 

บน ล่าง บน ล่าง ไร่ ร้อย
ละ 

2 ดิน
เหนียว 

ดิน
เหนียว 

เลว ปาน
กลาง 

0-2 สูง ปาน
กลาง 

6.0 
-

7.0 

6.0 
-
6.5 

>150 >50 >150 4,654 20.49 

3 ดิน
เหนียว 

ดิน
เหนียว 

เลว ปาน
กลาง 

0-2 สูง ปาน
กลาง 

6.0 
-
7.0 

5.5 
-
8.0 

>150 >100 >100 5,299 23.45 

8 ดิน
เหนียว 

ดิน
เหนียว 

เลว ปาน
กลาง 

0-2 สูง สูง 6.0 
-
7.0 

7.0 
-
8.0 

>150 No >100 180 0.80 

ที่มา : https://www.tmd.go.th 
 
 สรุป พื้นที่ในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลึกลงไป 1 เมตรเป็นดินที่มีลักษณะเป็นดินเหนียว
จัดสภาพดินดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0 - 6.5 ดิน
ล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีสีน้ าตาลปนเทา ซึ่งลักษณะดินภายในจังหวัดสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มดินเหนียวลึกมาก จะอยู่ลึกลงไปจากผิวดิน 1 - 2 เมตร ลงไป มีพ้ืนที่โดยประมาณ ร้อยละ 
80  และ กลุ่มดินที่มีการยกร่อง จะอยู่บริเวณหน้าดินลึกลงไปถีง 1 เมตร ปฏิกิริยาของดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 6.5 - 8.0 มีพ้ืนที่โดยประมาณ 
ร้อยละ 80 ลักษณะพ้ืนที่ราบเรียบ มีความลาดชันน้อย ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างดี ดินมี
ความสามารถให้น้ าซึมผ่านปานกลาง มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า ลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียว
ตลอดหน้าตัดดิน  
 
 
 
 
 

http://www.tmd.go.th/
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 จากการศึกษาของการโคจรของดวงอาทิตย์ บริเวณพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกควรใช้ไม้ยืนต้น
เพ่ือให้ร่มเงาและสามารถบังแดดช่วงเช้าถึงแดดช่วงบ่ายเพื่อให้ร่มเงาแก่ไม้พุ่มที่อยู่ด้านล่างและยังช่วย
ให้พ้ืนที่ในบริเวณนี้ไม่ร้อนจนเกินไป ส่วนทางด้านทิศตะวันตกควรเปิดพ้ืนที่ท าให้สามารถรับลมที่พัด
เข้ามา 

 
 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แผนที่ : ทิศทางลมและแดดของพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.6 

สัญลักษณ์ :   ได้รับแสงแดดเช้า - บ่าย         ได้รับแสงแดดบ่าย 
                พ้ืนที่โครงการ              ทิศทางลม 

 

ที่มา : - 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แสดง : ลักษณะพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.7 

สัญลักษณ์ :                      พ้ืนที่โครงการ 
 

ที่มา : - 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แสดง : รูปด้านของตัวบ้าน ภาพที่ 3.8 

สัญลักษณ์ : - 
 

ที่มา : - 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แสดง : รูปด้านของตัวบ้าน ภาพที่ 3.9 

สัญลักษณ์ : - 
 

ที่มา : - 



 
 

  40 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แสดง : มุมมองลักษณะของพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.10 

สัญลักษณ์ :             มุมมองภายในพ้ืนที่ 
 

ทีม่า : - 
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 3.2.8 สภาพทั่วไปของโครงการ 
  สถานที่ตั้งโครงการออกแบบบ้านคุณวัลลภ พานทอง ตั้งอยู่ที่ 59/97 หมู่บ้าน
ปาริชาต ถนนคุ้มเกล้า ซอยคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ 
Contemporary บ้านร่วมสมัย โดยมีพ้ืนที่ของตัวบ้านประมาณ 80 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่รอบตัว
บ้านประมาณ 250 ตารางเมตร มีผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน 2 คน 
  3.2.8.1 เป็นด้านหน้าของบ้านทางทิศใต้ติดกับเพ่ือนบ้าน ปัญหา ไม่มีความเป็น
ส่วนตัว เพราะไม่มีต้นไม้บังสายตาจากเพ่ือนบ้านจึงยังไม่มีความส่วนตัว ส่วนในพ้ืนที่นั้น ยังมีพรรณไม้
เดิมที่เป็นผักสวนครัวที่ตายแล้ว เป็นโรค ควรน าออกจากพ้ืนที่เพ่ือป้องกันโรคติดต่อเพ่ือท าการ
ปรับปรุงและท าตามความต้องการของเจ้าของโครงการ 

 
ภาพที่ 3.11 ด้านหลังของบ้านทางทิศเหนือ 
 
  3.2.8.2 ด้านข้างของบ้านทางทิศตะวันออกติดกับเพ่ือนบ้าน ปัญหาไม่มีความเป็น
ส่วนตัว เพราะไม่มีต้นไม่บังสายตาจากเพ่ือนบ้านจึงยังไม่มีความส่วนตัว ส่วนในพ้ืนที่นั้นยังมีพรรณไม้
เดิมที่ยังปลูกไม่เป็นระเบียบควรน าออกจากพ้ืนที่เพ่ือท าการปรับปรุงพื้นที่ในส่วนนี้ 

 
ภาพที่ 3.12 ด้านทิศตะวันออก ติดกับเพ่ือนบ้าน 
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  3.2.8.3 ด้านหลังของบ้านทางทิศเหนือติดกับถนนสัญจรภายในโครงการ ปัญหามี
เสียงฝุ่นละอองบ้างจากรถยนต์ทางสัญจรผ่านทางด้านหน้าบ้าน และไม่มีความเป็นส่วนตัวเพราะเป็น
ถนนสัญจรของที่ตั้งโครงการ  

 
ภาพที่ 3.13 บริเวณท่ีติดกับถนนสัญจรภายในโครงการ 
 
  3.2.8.4 ด้านข้างของบ้านทางทิศตะวันตกติดกับเพ่ือนบ้าน ปัญหาไม่มีความเป็น
ส่วนตัว เพราะไม่มีต้นไม้บังสายตาจากเพ่ือนบ้านจึงยังไม่มีความส่วนตัว ส่วนในพื้นที่นั้นมีพรรณไม้เดิม 
คือ ต้นกล้วยพัดลังกา ควรน าออกจากพ้ืนที่เพราะเป็นโรคและยังมีต้นมะละกอที่ปลูกไม่เป็นระเบียบ 
ควรน าออกจากพ้ืนที่เพ่ือท าการปรับปรุงพื้นที่ 

 
ภาพที่ 3.14 ด้านทิศตะวันตกติดกับเพ่ือนบ้าน 
 
 3.2.9 สภาพโดยรอบของโครงการ 

 
ภาพที่ 3.15 พ้ืนที่บริเวณรอบตัวบ้าน          
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ภาพที่ 3.16 พ้ืนที่บริเวณรอบตัวบ้าน 

 
ภาพที่ 3.17 บริเวณข้างบ้าน 

 
ภาพที่ 3.18 บริเวณข้างบ้าน 
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 สรุป ลักษณะพรรณไม้เดิมภายในโครงการโดยรวมแล้วมีไม้ยืนต้นอยู่ 8 ต้น มีพืชผักสวนครัว
เล็กน้อยด้านหลังบ้าน สภาพโดยรวมนั้น รูปร่างไม่สวย ไม้ยืนต้นบางส่วนเกิดโรคพืช  
  
 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แสดง : ผังพืชพรรณเดิม ภาพที่ 3.19 

สัญลักษณ์ :                      พ้ืนที่โครงการ 
 

ที่มา : - 
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 3.2.10 พืชพรรณไม้เดิม 
  ลักษณะพรรณไม้เดิมภายในโครงการเป็น ไม้ดอกไม้ผลบางส่วน แล้วเป็นได้ประดับ 
ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่มีไม้พุ่มเล็กน้อย เพราะพ้ืนที่บริเวณโดยรอบตัวบ้านนั้นเป็น
ทรายเป็นไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่ เจ้าของบ้านต้องการให้ไม้ยืนต้นยังคงอยู่และต้องการไม้พุ่มเข้ามา
เสริม 
ตารางท่ี 3.4 ประโยชน์ของพืชพรรณทางภูมิทัศน์ 

ชนิดพืชพรรณทางภูมิทัศน์                      ลักษณะเฉพาะ                  ประโยชนทางภูมิทัศน์ 
 

ตีนเป็ดน้ า 
 
 
 
 

 
ปีป 

 
 
 
 

 
มะม่วง 

 
 
 
 

1. ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 2 - 10 เมตร 
2. ล าต้นมักแตกกิ่งต่ า เปลือกเรียบสี
เทา 
3. ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลาย
กิ่ง 
4. ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปใบ
หอกแกมรูปไข่กลับ 

1. ปลูกเพ่ือให้ร่มเงา 
2. เพ่ือความสวยงาม 

1. ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 5 - 10 เมตร 
2. เปลือกต้นเป็นสีเทาเข้มแตกเป็น
ร่องลึก  
3. ดอกเป็นช่อกระจุกแยกแขนง  
เป็นหลอดปากแตร 
4. ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก  
3 ชั้น 

1. ปลูกเพ่ือให้ร่มเงา 
2. เพ่ือความสวยงาม 

1. ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 10 - 20 เมตร 
2. เปลือกของต้นจะมีสีน้ าตาลมด า 
3.ดอกออกเป็นช่อ ช่อหนึ่งมีประมาณ 
15 - 20 ดอก 
4. ลักษณะของใบเป็นรูปหอก มีสีเขียว
เข้ม 
 

1. ปลูกเพ่ือให้ร่มเงา 
2. เพ่ือรอให้ออกผล 
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ตารางท่ี 3.4 ประโยชน์ของพืชพรรณทางภูมิทัศน์ (ต่อ) 
ชนิดพืชพรรณทางภูมิทัศน์                      ลักษณะเฉพาะ                  ประโยชนทางภูมิทัศน์ 

 

 
ลีลาวดี 

 
 
 
 

 
จ าปา 

 
 
 

 
มะยม 

 
 

 
มะปราง 

 
 
 

1. ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 2 - 10 เมตร 
2. มีน้ ายางสีขาวข้น  
3. ดอกจะผลิออกมาจากปลายยอด
เหนือใบ หนึ่งช่อมีดอกบาน 10 - 30 
ดอก 
4. เป็นใบเดี่ยว มีการเรียงตัวแบบสลับ
และหนาแน่นใกล้ปลายกิ่ง 
 

1. ปลูกเพ่ือให้ร่มเงา 
2. เพ่ือความสวยงาม 

1. ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15 - 30 เมตร 
2. เปลือกมีสีเทาอมขาวและมีกลิ่นฉุน 
3. ดอกเดี่ยวสีเหลืองอมแสด ดอกมี
กลิ่นหอมแรง 
4. ใบเป็นใบเดี่ยวคล้ายรูปรีแกมขอบ
ขนาน 

1. ปลูกเพ่ือให้ร่มเงา 
2. เพ่ือความสวยงาม 

1. ไม้ตน้ขนาดใหญ่ สูง 3 - 10 เมตร 
2. ผิวเรียบเป็นลูกคลื่นเล็กน้อย 
3. ดอกออกเป็นช่อ แทงออกตามกิ่ง 
4. แผ่นใบเรียบ ใบรูปไข่ค่อนข้าง
เบี้ยว 
 

1. ปลูกเพ่ือให้ร่มเงา 
2. เพ่ือรอออกผล 

1. ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15 - 30 เมตร 
2. ล าต้นต้นสีน้ าตาลเข้ม 
3. ช่อเกิดตรงปลายกิ่งที่อยู่ภายในทรง
พุ่มและนอกทรงพุ่ม 
4. ใบคล้ายใบมะม่วงแต่มีขนาดเล็ก 

1. ปลูกเพ่ือให้ร่มเงา 
2. เพ่ือรอออกผล 
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ตารางท่ี 3.4 ประโยชน์ของพืชพรรณทางภูมิทัศน์ (ต่อ) 
ชนิดพืชพรรณทางภูมิทัศน์                      ลักษณะเฉพาะ                  ประโยชนทางภูมิทัศน์ 

 

 
กล้วยพัดลังกา 

 
 
 

  
 สรุป ลักษณะพรรณไม้เดิมภายในโครงการโดยรวมแล้วมีไม้ยืนต้นอยู่ 8 ต้นด้วยกันเป็นพืชผัก
สวนครัวบาง โดยรวมนั้นไม่ถือว่าพรรณไม้เดิมในโครงการนั้นรูปร่างไม่สวย การปลูกไม่เป็นระเบียบ 
ไม่มีการตัดแต่งท าให้แสงนั้นมาไม่ถึงไม้พุ่มที่อยู่ด้านล่างของไม่ยืนต้นจึงท าให้ไม้พุ่มตาย โดยรวมควร
น าไม้ที่เป็นโรคออกจากพ้ืนที่เพ่ือป้องกันโรคติดต่อต้นที่ควรจะน าออกเป็นไม้ยืนต้นส่วนหนึ่งและน าไม้
พุ่มพืชผักสวนครัวออกจากพ้ืนที่ทั้งหมด เพ่ือท าการปรับปรุงและท าตามความต้องการของเจ้าของ
โครงการ 
 3.2.11 ระบบสาธารณูปโภค 
  3.2.11.1 ระบบไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการเชื่อมต่อจากสายหลักเข้าสู่หม้อ
แปลงไฟฟ้าโดยการโยงสายไฟฟ้าหลักเข้ามาท่ีตัวบ้านทางด้านหน้าบ้าน 2 เส้นด้วยกัน ดังนั้น บริเวณที่
มีสายไฟฟ้าหลักหรือบริเวณใกล้เคียงไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่อาจท าให้กิ่งไม้เกี่ยวสายไฟฟ้าได้
ท าให้เกิดอันตราย 

 
ภาพที่ 3.20 มิเตอร์ไฟฟ้า 
 
   
 
 

1. ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 3 - 10 เมตร 
2. ล าต้นตั้งตรงสีน้ าตาลไม่แตกกิ่ง
ก้าน 
3. ออกเป็นช่อกระจุกด้านเดียวตาม
ซอกใบ 
4. ใบคล้ายกล้วยแต่มีขนาดใหญ่หนา 
และมีก้านยาวกว่า 

1. ปลูกเพ่ือให้ความสวยงาม 
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  3.2.11.2 ระบบประปา ใช้น้ าประปานครหลวงโดยเดินท่อตามแนวถนนเข้าไปที่ปั๊ม
น้ าของตัวบ้านและท าการกระจายไปตามเส้นท่อที่อยู่ภายในตัวบ้าน  

 
ภาพที่ 3.21 ปัม๊น้ า 
 
  3.2.11.2 ระบบระบายน้ า การระบายน้ าจากตัวบ้านจะระบายลงไปยัง ท่อพักท่ีฝัง
อยู่ด้านข้างบ้าน 3 จุด จะตรงไปสู่ท่อระบายน้ าภายในโครงการต่อไป 

 
ภาพที่ 3.22 ท่อระบายน้ า 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.23 ท่อระบายน้ า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แสดง : ผังระบบสาธารณูปโภค  ภาพที่ 3.24 

สัญลักษณ์ :         เสาไฟฟ้า           ท่อระบายน้ า         /       บ่อพักน้ าเสีย 
                แนวสายไฟ                แนวท่อประปา       เครื่องปั๊มน้ า 

  

ที่มา : - 
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 3.2.12 สรุปข้อมูลด้านพื้นที่ 
ตารางที ่3.5 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
 

ส่วนพื้นที ่
Site  Characteristics 

ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา/ข้อจ ากัด 
Zone A 

 

เป็นพ้ืนที่หน้าบ้าน ติดกับ
ถนนภายในโครงการ ในส่วน
นี้  พ้ืนที่ เป็นทรายถม จะ
ได้รับแดดเฉพาะช่วงเช้ า 
และพอจะมีไม้ยืนต้นที่เป็น
พรรณเดิมให้ร่มเงาบ้าง 
 

ปัญหา มีเสียง ฝุ่นละออง 
บ้างจากรถยนต์ทางสัญจร
ผ่านทางด้านหน้าบ้าน และ
ไม่มีความเป็นส่วนตัวเพราะ
เป็นถนนสัญจรของที่ ตั้ ง
โครงการ  
 

พืชพรรณเดิม ลีลาวดี 2 ต้น 
ตีนเป็ดน้ า 1 ต้น 
ปีป 1 ต้น 

ในพ้ืนที่นี้ต้นไม่มีรูปทรงไม่
สวยเพราะไม่เคยมีการตัด
แ ต่ ง กิ่ ง  ท า ใ ห้ ดู ไ ม่ เ ป็ น
ระเบียบ ควรมีการตัดแต่ง
และให้ ปุ๋ ย เ พ่ื อท า ให้ ฟ้ื น
สภาพ  

การระบายน้ า การระบายน้ าในพ้ืนที่ส่วนนี้
จะระบายลงท่อระบายน้ า ที่
เป็นแนวขนานกับรั้ว 

มีเศษใบไม้แห้งเข้าไปติดใน
ส่วนช่องของฝาท่อ ท าให้
เวลาฝนตกหนักอาจจะท าให้
ระบายน้ าไม่ทัน 
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ตารางที ่3.5 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
 

ส่วนพื้นที ่
Site  Characteristics 

ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา/ข้อจ ากัด 
Zone B 

 

เ ป็ น พ้ื น ที่ ข้ า ง บ้ า น  ทิ ศ
ตะวันออก สภาพพ้ืนที่เป็นที่
โล่ง และเป็นทรายถม ติด
กับเพ่ือนบ้าน ในส่วนนี้จะ
ได้รับแดดนิดหน่อยในช่วง
เช้า 

ไม่มีความเป็นส่วนตัว เพราะ
ไม่มีต้น ไม้บั งสายตาจาก
เพ่ือนบ้านจึงยังไม่มีความ
ส่วนตัว ส่วนในพ้ืนที่นั้น ยัง
มีพรรณไม้เดิมที่ยังปลูกไม่
เป็นระเบียบ ควรน าออก
จ า ก พ้ื น ที่  เ พ่ื อ ท า ก า ร
ปรับปรุงพื้นท่ีในส่วนนี้ 

พืชพรรณเดิม ปีบ 2 ต้น 
มะม่วง 1 ต้น 

ในพ้ืนที่นี้ต้นไม่มีรูปทรงไม่
สวยเพราะไม่เคยมีการตัด
แต่งกิ่ ง ปีปควรตัดแต่งกิ่ ง
และควรให้ปุ๋ย 
ต้นไม้ที่ควรน าออกจากพ้ืนที่ 
คือ ปีปต้นเล็ก 1 ต้น และ
ต้นมะม่วง 1 ต้น เพราะทรุด
โทรม และเกิดโรคพืช 

การระบายน้ า การระบายน้ าในพ้ืนที่ส่วนนี้
จะระบายลงท่อระบายน้ า ที่
เป็นแนวขนานกับรั้ว 

มีเศษใบไม้แห้งเข้าไปติดใน
ส่วนช่องของฝาท่อ ท าให้
เวลาฝนตกหนักจะท าให้
ระบายน้ าไม่ทัน 
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ตารางที ่3.5 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
 

ส่วนพื้นที ่
Site  Characteristics 

ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา/ข้อจ ากัด 
Zone C 

 

เป็น พ้ืนที่ นี้ อยู่ ในบริ เ ว ณ 
หลังบ้านและข้างบ้าน พ้ืนที่
จะมีขนาดเล็กในส่วนนี้มีปั๊ม
น้ า และ แนวท่อระบายน้ า 
และฝาท่อของบ่อเกรอะ 
พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นทรายถม 

ไม่มีความเป็นส่วนตัว เพราะ
ไม่มีต้น ไม้บั งสายตาจาก
เพ่ือนบ้านจึงยังไม่มีความ
ส่วนตัว ส่วนในพ้ืนที่นั้น ยัง
มีพรรณไม้เดิมที่เป็นผักสวน
ครัวที่ตายแล้ว เป็นโรค ควร
น าออกจากพ้ืนที่เพ่ือป้องกัน
โรคติดต่อ 

พืชพรรณเดิม ต้นกล้วยพัดลังกา 1 ต้น 
จ าปี 1 ต้น  
มะยม 1 ต้น 
มะปราง 1 ต้น 

ต้นไม้ในพ้ืนที่โซนนี้ ในพ้ืนที่
นี้ ต้ น ไม่ มี รู ปทร ง ไม่ ส ว ย
เพราะไม่เคยมีการตัดแต่งกิ่ง 
ท าให้ดูไม่เป็นระเบียบ ควรมี
การตัดแต่งกิ่ง และให้ปุ๋ย  
ต้นไม้ที่ควรน าออกจากพ้ืนที่ 
คือ ต้นกล้วยพัดลังกา 1 ต้น 
และต้นมะยม 1 ต้น เพราะ 
ทรุดโทรมเป็นอย่ างมาก 
และเกิดโรคพืช 

การระบายน้ า การระบายน้ าในพ้ืนที่ส่วนนี้
จะระบายลงท่อระบายน้ า ที่
เป็นแนวขนานกับรั้ว 

มีเศษใบไม้แห้งเข้าไปติดใน
ส่วนช่องของฝาท่อ ท าให้
เวลาฝนตกหนักจะท าให้
ระบายน้ าไม่ทัน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แสดง : ผังแบ่งโซน  ภาพที่ 3.25 

สัญลักษณ์ :             Zone A                Zone B                Zone C   

ที่มา : - 
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 3.2.13 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
  ตารางท่ี 3.6 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

สมาชิกในครอบครัว เพศ อายุ 
(ปี) 

พฤติกรรม ความต้องการ 

นายวัลลภ พานทอง ชาย 40 จันทร์  - เสาร์  ออกไปท างาน 
ช่วงเวลา 7.30 น. กลับถึงบ้าน
ช่วงเวลา 19.00 น. โดยประมาณ 
เจ้าของโครงการกลับไม่ตรงเวลา
ถ้ ากลั บก่ อน เ วลา  ก็ จ ะมี ก า ร
ออกมานั่งพักผ่อนบริเวรหน้าบ้าน 
ส่วนในวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดก็
จะใ ช้ เ วลา ช่วงเย็นออกมานั่ ก
พักผ่อน ช่วงเวลา 1 - 2 ชม. แต่
บางสัปดาห์อาจจะไม่ได้กลับบ้าน
เพราะมีการไปคุมงานที่ต่างจังหวัด 
จึงท าให้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลต้นไม้
มากเท่าท่ีควร 
 

อยากให้เป็นแผ่นทางเท้าปูสลับกับ
หญ้าเล็กน้อย มีลวดลายที่สวยงาม  
อยากให้มีพื้นที่ท ากิจกรรมภายใน
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 2 - 5 คน 
เช่น พ้ืนไม้ระแนงที่มีท่ีนั่งในตัว 
ต้องการ ให้มี  ศาลา  ส าหรับนั่ ง
พักผ่อน และสามารถท างานได้ เ 
บริเวณทางด้านหลับของตัวบ้าน 
ต้องการให้มี ก าแพงประดับ ที่มี
ลวดลายที่สวยงาม 
อยากจะได้ไทรเกาหลีปลูกรอบรั้ว
บ้านเพื่อความเป็นส่วนตัวยกเว้น
ส่วนหน้าบ้าน 
 

นางสุภัสสรา พานทอง หญิง 39 จันทร์  - ศุ ก ร์  ออก ไปท า ง าน 
ช่วงเวลา 7.30 น. กลับถึงบ้าน
ช่วงเวลา 18.30 น. โดยประมาณ 
เมื่อมีเวลาว่างหลังเลิกงานก็มักจะ
รดน้ าต้นไม้รอบบ้าน และดูแลผัก
สวนครัวบ้างเล้กน้อย สัปดาห์ละ 4 
- 5 วัน  โดยประมาณ และเมื่อรด
น้ าเสดก็มักจะนั่งพัก 15 - 30 นาที
โดยประมาณ ส่วนในวันหยุด เสาร์ 
- อาทิตย์ ก็จะเวลาอยู่นอกบ้านใน
ช่วยเย็น เป็นการนั่งพักผ่อน หรือ
การท ากิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ใช้
เวลาโดยประมาณ 1 - 2 ชม. ถ้า
สัปดาห์ที่อยู่คนเดียวก็จะไม่ค่อย
ออกมาใช้งานนอกบ้านมากนัก  
 

อยากให้เป็นแผ่นทางเท้าส่วนใหญ่ไม่
ไม่อยากให้เป็นสนามหญ้าทั้งหมด 
เพราะไม่ค่อยมีเวลาดูแล 
ต้องการที่ส าหรับนั่งพักผ่อน ที่มี
ความเป็นส่วนตัว 
อยากได้แปลงที่ปลูกพืชผักสวนครัว
ที่ดู เป็นระเบียบและดูแลง่าย อยู่
ด้านหลังบ้าน 
ต้องการให้ตัดแต่งกิ่งพรรณไม้เดิมที่
ไม่ ได้น าออกจากพื้นที่  เพื่อให้ดู
สบายตามากขึ้น 
ต้องการพรรณไม้ที่ดูแลไม่ยากและ
พรรณไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศ 
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3.2.14 พัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 
ตารางท่ี 3.7 แสดงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 

ลักษณะพ้ืนที่ ศักยภาพพ้ืนที่โครงการ พัฒนาพื้นที่ ปัญหา/ข้อจ ากัด 

Zone A เป็นพื้นที่โล่ง
อยู่ด้านหน้าของตัวบ้าน
อยู่ติดกับ ห้องนอน 1 
กับห้องรับแขก 

พื้นที่ส่วนหน้าบ้านจะเป็น
พื้นที่ หน้าบ้าน ติดกับถนน
ภายในโครงการ ในส่วนนี้คน
ภายนอกจะมองเห็นได้ต้องมี
ความสวยของสวน และท า
ให้ตัวบ้านนั้นดูสวยงามขึ้น 

การท าแผ่นทางเท้าปูสลับ
กับหญ้าเล็กน้อยเพื่อให้เกิด
ลวดลายที่สวยงาม ตรงกับ
ห้องรับแขก สร้างก าแพง
ประดับที่สามารถมองทะลุ
เห็นต้นไม้ด้านหลังเพื่อให้
เกิดความสวยงามสร้างพื้น
ไม้ระแนงที่มีที่นั่งในตัว เพื่อ
สามารถท ากิจกรรมในพื้นที่
นี้ได้ 

มีเสียง ฝุ่นละอองจากรถยนต์
ทางสัญจรผ่านทางด้านหน้า
บ้ า น  แ ล ะ ไ ม่ มี ค ว า ม เ ป็ น
ส่วนตัวเพราะเป็นถนนสัญจร
ของที่ ตั้ ง โครงการ ต้นไม้ที่
น ามาปลูกควรเป็นต้นไม้ที่ทน
แสงแดดได้ดี หรือ เป็นต้นไม้ที่
ไม่ค่อยทนแดดก็ได้ เพราะมีร่ม
เงาของไม้ยืนต้นเดิมบังแดดได้
จะโดนในช่วงเช้า 

Zone B เป็นพื้นที่โล่ง
ยาวเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าอยูต่ิดกับ
ห้องนอนท่ี 1 ห้องนอน
ที่ 2 และห้องรับแขก 

พื้นที่ส่วนน้ี สามารถมองเห็น
จากในภายในบ้านและติด
กับเพื่ อนบ้านจึงต้องการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อการบั งตา 
เพื่อความเป็นส่วนตัว ส่วน
ในพื้นทีเ่ป็นทรายถม 

พื้นที่ส่วนเหมาะกับการการ
นั่งพักผ่อนเพราะในพื้นที่
โซนนี้จะโดนแดดน้อยที่สุด 
จึ ง ค ว ร มี ศ า ล า เ พื่ อ ก า ร
พักผ่อน หรือการนั่งท างาน 
และยังมีแปลงผักสวนครัว
อยู่ด้านหลังบ้าน 

ไม่มีความเป็นส่วนตัว เพราะ
ไม่มีต้นไม่บังสายตาจากเพื่อน
บ้านจึงยังไม่มีความส่วนตัว ใน
โซนนี้จะเป็นโซนที่โดนแดด
น้อยที่สุด 
 

Zone C เป็นพื้นที่
ขนาด เล็ ก  อยู่ ติ ดกั บ
ห้องครัว และห้องนอน
ที่ 2 

พื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนติดกับ
เพื่อนบ้านและบริเวณซักลา้ง
ไม่มีความเป็นส่วนตัว เพราะ
ไม่มีต้นไม่บั งสายตาจาก
เพื่อนบ้าน ในโซนนี้จะเป็น
โซนที่ โ ดนแดดน้อยที่ สุ ด 
หลังบ้านและข้างบ้าน พื้นที่
จะมีขนาดเล็กในส่วนนี้มีปั๊ม
น้ า และ แนวท่อระบายน้ า 
และฝาท่อของบ่อเกรอะ 

พื้นที่ส่วนนี้เหมาะสมกับการ
แปลงปลูกพืชผักสวนครัว 
เพราะพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก 
และยังมีเครื่องปั๊มน้ า ฝาของ
บ่อเกรอะ จึงมีแค่การปูหญ้า
และปลูกต้นไทรเกาหลี เพื่อ
สร้างความเป็นส่วนตัวมาก
ขึ้น 
 

ไม่มีความเป็นส่วนตัว เพราะ
ไม่มีต้นไม่บังสายตาจากเพื่อน
บ้าน พื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก และ
ยังมีเครื่องปั๊มน้ า ฝาของบ่อ
เกรอะ อยู่ในพื้นที่ด้วย ในส่วน
นี้จึงไม่สามารถจัดวางอะไรได้
มากนัก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แสดง : Bubble Diagram   ภาพที่ 3.26 

สัญลักษณ์ :                  เชื่อมต่อกิจกรรม             ปิดบังสายตา 
 

  

ที่มา : - 



 
 

  57 
 

 

 
 

 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

แสดง : Site Relation   ภาพที่ 3.27 

สัญลักษณ์ :               เชื่อมต่อกิจกรรม           แปลงไม้พุ่ม     
            พื้นไม้ระแนง 

  

ที่มา : - 



บทท่ี 4 
แนวความคิดในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง ตั้งอยู่ที่ 59/97 หมู่บ้านปาริชาต ถนนคุ้ม
เกล้า ซอยคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้แนวความคิดในการออกแบบมา
จากการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของพ้ืนที่โครงการรวมไปถึงผู้ใช้ ท าใช้สามารถแบ่งพ้ืนที่ใน
การจัดสวนและสามารถจัดวางกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมสวยงามและสอดคล้องกับพ้ืนที่
โครงการ โดยได้แนวความคิดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ  
แนวคิดในการออกแบบระบบสาธารณูปโภค แนวคิดด้านมุมมอง แนวคิดด้านการออกแบบการดูแล
รักษาและแนวความคิดด้านการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการ 

 
4.1  แนวความคิดหลัก 
 แนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) คือ Modern Tree ซึ่งได้แนวความคิด
มาจากการผสมผสานต้นไม้กับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ซึ่งตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดย
ต้องการสวนที่ให้ความรู้สึกของการพักผ่อนสบายๆ ที่มีความเรียบง่ายและได้ร่มเงาจากต้นไม้ไว้นั่ง
พักผ่อนต้องการสวนครัวหลังบ้านเพ่ือที่จะปลูกผักไว้กินเองในครอบครัว และยังเป็นกิจกรรมที่ท า
ร่วมกันในครอบครัวได้อย่างดี สวนต้องมีความสะอาดเรียบร้อยอีกทั้งยังต้องดูแลรักษาง่าย จึงได้สรุป
ออกมาเป็น Modern Tree หรือ ต้นไม้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการจนเกิด
เป็นแนวความคิดหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.2 การแสดงแนวความคิด (Main Concept) 
 
 

 

 

ลักษณะพื้นที่ 
พ้ืนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพ
โดยทั่วไปในพ้ืนที่เป็นที่โล่งโดยได้มี
การน าทรายมาถมบริ เวณพ้ืนที่
โดยรอบ เดิมไม่มีการจัดภูมิทัศน์มา
ก่อน มีต้นไม้ที่ปลูกไว้ก่อนแล้ว
บางส่วน 
 

Modern Tree 

ความต้องการ 
- พ้ืนที่พักผ่อนที่มีความร่มรื่น    
- ต้นไม้บังสายตาจากเพ่ือนบ้านเพ่ือ    
ความเป็นส่วนตัว 
- ในส่วนสนามหญ้าต้องการให้เป็น
แผ่นทางเท้าท้ังหมด 
- ศาลาส าหรับพักผ่อน 
- พ้ืนที่ปลูกผักสวนครัว  
- ความเรียบง่าย และดูแลรักษาไม่
มาก ในสวนแบบธรรมชาติ 
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4.2  ข้อจ ากัดในการออกแบบ 
ตารางท่ี 4.1 ข้อจ ากัดในการออกแบบ 

Zone ลักษณะปัญหา 
ประเด็น

การศึกษา 
ข้อจ ากัด/ปัญหาในการออกแบบ 

A 
 

เป็นพ้ืนที่หน้าบ้าน ติดกับ
ถนนภายในโครงการ ในส่วน
นี้ พ้ืนที่เป็นทรายถม จะโดน
แดดเฉพาะช่วงเช้า  และ
พอ จ ะ มี ไ ม้ ยื น ต้ น ที่ เ ป็ น
พรรณเดิมให้ร่มเงาบ้าง 
 

การเข้าถึง 
 
 
 
 
 

ภูมิอากาศ 
 
 
 

มลภาวะ 
 
 

พืชพรรณเดิม 

เป็นพ้ืนทางเข้า - ออก ของโครงการซึ่ง
ติดกับถนนสัญจรหลักของโครงการ ซึ่งใน
บริเวณนี้มีปัญหาเรื่องทางด้านเสียงและ
ฝุ่นละออง ดังนั้นควรค านึงการเลือกใช้
พืชพรรณที่มีในการกรองเสียงและฝุ่น
ละออง 
ในพ้ืนที่โซนนี้จะได้รับแดดช่วง เช้า ถึง 
เที่ยง เท่านั้น อากาศของโซนนี้จึงไม่สูง
เท่ามากจึงสามารถเลือกพรรณไม้ที่ไม่
ต้องทนแดดมากนัก 
ได้รับผลกระทบด้านมุมมอง และเสียง
รบกวนจากถนนสัญจรหลักของโครงการ 
ในพ้ืนที่นี้ต้นไม้เป็นโรคส่วนใหญ่และไม่
เคยมีการตัดแต่งควรน าออกจากพ้ืนที่ คือ 
มะยม ลีลาวดี 

 

B 
 
 

 

เ ป็ น พ้ื น ที่ ข้ า ง บ้ า น  ทิ ศ
ตะวันออก สภาพพ้ืนที่เป็นที่
โล่ง และเป็นทรายถม ติด
กับเพ่ือนบ้านในส่วนนี้จะ
โดนแดดนิดหน่อยในช่วงเช้า 

 

ภูมิอากาศ 
 
 
 

มลภาวะ 
 

พืชพรรณเดิม 

ในพ้ืนที่โซนนี้จะได้รับแดดช่วง เช้า ถึง 
เที่ยง เท่านั้น อากาศของโซนนี้จึงไม่สูง
เท่ามากจึงสามารถเลือกพรรณไม้ที่ไม่
ต้องทนแดดมากนัก 
ได้รับผลกระทบด้านมุมมอง และเสียง
รบกวนจากบ้านข้างเคียง 
ในพ้ืนที่โซนนี้มี ต้นปีบ และ ต้นมะม่วง 
ต้นปีบนั้นไม่เคยได้รับการตัดแต่ง ควรตัด
แต่งให้สวยงามและต้นมะม่วงควรน าออก
จากพ้ืนที ่เพราะเป็นโรค 
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ตารางท่ี 4.1 ข้อจ ากัดในการออกแบบ (ต่อ) 

Zone ลักษณะปัญหา 
ประเด็น

การศึกษา 
ข้อจ ากัด/ปัญหาในการออกแบบ 

C เป็นพ้ืนที่นี้อยู่ในบริเวณ หลัง
บ้านและข้างบ้าน พ้ืนที่จะมี
ขนาดแคบในส่วนนี้มีปั๊มน้ า 
และ แนวท่อระบายน้ า พ้ืนที่
บริเวณนี้เป็นทรายถม 

ภูมอิากาศ 
 
 
 

มลภาวะ 
 

พืชพรรณเดิม 

ในพ้ืนที่โซนนี้จะได้รับแดดช่วงบ่าย ถึง 
เย็น อากาศในโซนนี้ร้อนกว่า โซน A 
และ โซน B จึงควรเลือกใช้พรรณไม้ที่
สามารถทนต่อแดดได้ดี  
ได้รับผลกระทบด้านมุมมอง และเสียง
รบกวนจากบ้านข้างเคียง 
ในพ้ืนที่โซนนี้มี ต้นกล้วยพัดลังกา และ
พืชผักสวนครั วนิดหน่อย  พรรณไม้
ทั้งหมดทรุดโทรม เป็นโรคพืช ไม่เคยมี
การตัดแต่ง ควรน าออกจากพ้ืนที่ 

 

 
4.3  แนวความคิดในด้านการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ 
 แนวความคิดด้านการจัดวางพ้ืนที่ได้น าแนวคิดจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้หลัก
โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรม การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสามารถแบ่งโซนของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการออกเป็นโซนต่างๆ ได้ดังนี ้
 4.3.1 Zone A เป็นพ้ืนที่บริเวณหน้าบ้าน ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่ส่วนโชว์และส่วนพักผ่อนติดกับ
ถนนสัญจรหลักของโครงการสภาพโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่โล่งมีพรรณไม้เดิมอยู่แต่ควรน าออกจากพ้ืนที่
เป็นบางต้น ในพ้ืนที่นี้ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์เพ่ือความสวยงามและควรมีการปรับปรุงการจัดภูมิทัศน์
บริเวณนี้ขึ้นเพ่ือป้องกันเสียงและฝุ่นละอองจากถนนสัญจรหลักของโครงการ ในส่วนนี้ควรมีศาลา
ส าหรับพักผ่อนเพราะพ้ืนที่โซนนี้โล่งกว้างกว่าในโซนอ่ืนๆ 
 4.3.2 Zone B เป็นพ้ืนที่ติดกับ Zone A ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวและส่วนพักผ่อนอยู่ติดกับ
เพ่ือนบ้านเป็นพื้นที่อยู่ติดกับห้องนั่งเล่นของตัวบ้าน สภาพโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ทรายถมโล่งไม่มีไม้พุ่มมี
พรรณไม้เดิมที่เป็นไม้ยืนต้นคือ ปีบ และ มะม่วง ในพ้ืนที่นี้ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์เพ่ือความสวยงาม
และควรมีการปรับปรุงการจัดภูมิทัศน์บริเวณนี้ขึ้นเพ่ือความเป็นส่วนตัวจากเพ่ือนบ้านโดยการปลูกต้น
ไทรเกาหลีบริเวณแนวรั้วเพ่ือให้เกิดความเป็นส่วนตัว 
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 4.3.3 Zone C เป็นพื้นที่หลังบ้าน ติดกับ Zone B ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ส่วนบริการ พ้ืนที่ส่วนนี้ติด
กับเพ่ือนบ้านและห้องครัว สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นทรายถมพรรณไม้เดิมคือพืชผักสวนครัวที่เป็นไม้
พุ่มในส่วนนี้ควรน าออกเพราะเกิดโรคพืชในโซนนี้เป็นส่วนบริการจึงจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวตาม
ความต้องการของเจ้าของโครงการและควรมีการปรับปรุงการจัดภูมิทัศน์บริเวณนี้ขึ้นเพ่ือความเป็น
ส่วนตัวจากเพ่ือนบ้านโดยการปลูกต้นไทรเกาหลีบริเวณแนวรั้วเพ่ือให้เกิดความเป็นส่วนตัว 
 
4.4  การออกแบบด้านพืชพรรณ 
 ในการเลือกใช้พรรณไม้จะต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน สภาพภูมิอากาศ  รวม
ไปถึงพืชพรรณที่มีอยู่ตามท้องถิ่นด้วย การเลือกใช้พรรณไม้ในการออกแบบควรเลือกตามลักษณะทาง
กายภาพ เช่น ขนาดของล าต้น ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผัส การผลัดใบ สีกลิ่น และการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล ตลอดจนการดูแลรักษา เช่น การร่วงของผล ใบ ดอก กิ่ง ระบบรากที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ความหนาแน่นของใบ ความทนทานต่อโรคและแมลงรวมถึงการเลือก
พรรณไม้ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้พ้ืนที่ เช่น กิ่งไม่เปราะหักง่าย ตลอดจนค านึงถึงความต้องการด้าน
บรรยากาศ มุมมอง และกิจกรรมใช้สอยในการเลือกพรรณไม้ที่ปลูกกลางแจ้งต้องทนต่อความร้อนจาก
แสงแดด กระแสลม ปลูกไม้ในร่มต้องสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ท่ีมีแสงน้อยปลูกพรรณไม้ในบริเวณ
ที่ชื้นแฉะต้องเลือกพรรณไม้ที่ชอบน้ าและดูดซับน้ าได้ดีรวมไปถึงสามารถจัดซื้อหาได้สะดวกและ
สามารถขนส่งได้ง่าย  
 ดังนั้นในการเลือกใช้พรรณไม้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่โครงการ 
รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้เกิดความสวยงามต้องค านึงคุณสมบัติของพืชพรรณดังนี้  
 (ดังตารางที่ 4.2) ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2 แนวความคิดในการออกแบบด้านพืชพรรณ 

Zone การเข้าใช้พ้ืนที่โครงการ ประโยชน์การใช้สอย / การเลือกพืชพรรณ 

A ส่วนโชว ์
พ้ืนที่พักผ่อน 

 

เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนดินเดิมถมด้วยทราย 
และได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ดังนั้นจึงเลือกใช้พืช
พรรณที่ให้ร่มเงาและทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี เช่น 
ลีลาวดี ตีนเป็ดน้ า จ าปา เป็นต้น ส่วนไม้พุ่มควรเลือก
พรรณไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี  เช่น นีออน 
เป็นต้น   
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ตารางท่ี 4.2 แนวความคิดในการออกแบบด้านพืชพรรณ (ต่อ) 
Zone 

C 

การเข้าใช้พ้ืนที่โครงการ 
ส่วนโชว ์
พ้ืนที่พักผ่อน 

 

ประโยชน์การใช้สอย / การเลือกพืชพรรณ 
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนดินเดิมถมด้วยทราย 
และได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันดังนั้นจึงเลือกใช้พืช
พรรณที่ให้ร่มเงาและทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี เช่น 
จ าปา มะปราง เป็นต้น ส่วนไม้พุ่มควรเลือกพรรณไม้ที่
ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี เช่น ไทรเกาหลี เป็นต้น   

B ส่วนโชว ์
พ้ืนที่พักผ่อน 

 

เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนดินเดิมถมด้วยทราย 
และได้รับแสงแดดในช่วงเวลาเช้า - เที่ยง สภาพพ้ืนที่
ปัจจุบันไม่มีการจัดวางพืชพรรณส าหรับพ้ืนที่ และยัง
ขาดคนดูแลรักษาดังนั้นควรเลือกพืชพรรณที่สามารถ
ทนต่อสภาพอากาศ และดูแลรักษาง่ายดังนั้นพืชพรรณ
ที่ควรเลือกใช้ในบริเวณพ้ืนที่นี้ คือ ปีบ มะม่วง 
และไม้พุ่มเช่น คริสติน่า ไทรเกาหลี เป็นต้น 

 

 

4.5  แนวคิดการออกแบบภูมิทัศน์ดาดแข็ง 

 แนวความคิดภูมิทัศน์ดาดแข็งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในงานภูมิทัศน์ สามารถท าให้งานภูมิ
ทัศน์มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนได้ความส าคัญของภูมิทัศน์ดาดแข็งนั้นมีอยู่หลายด้าน เช่น เรื่อง
ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม เป็นต้น ในการเลือกใช้วัสดุดาดแข็งในงานภูมิทัศน์นั้น พิจารณาจาก
การเลือกใช้และการออกแบบเพ่ือท าให้เกิดความสวยงามและกลมกลืนของสีสัน รูปทรง ผิวสัมผัส 
พรรณไม้ที่เลือกใช้และขนาดของพ้ืนที่นั้นๆ ท าให้งานภูมิทัศน์สวยงามและสมบูรณ์สามารถจ าแนกภูมิ
ทัศน์ดาดแข็งภายในพ้ืนที่โครงการ ดังนี้ 
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ตาราง ท่ี 4.3 แสดงการเลือกใช้วัสดุภายในโซน 

Zone ภาพประกอบ รายละเอียด หมายเหตุ 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผ่นทางเท้า ซีเมนต์ขัดมัน 
ใส่ผงสีด า 

การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสีที่
ต้องการให้เหมาะสมกับ
รูปแบบในการจัด จะใช้
แ ผ่ น สี ด า  ใ น บ ริ เ ว ณ
ทางเดินภายในสวน 

 

 

บัวปูนปั้นส าเร็จรูป  
กว้าง 15 เซนติเมตร  
ยาว 300 เซนติเมตร 
 

การเลือกใช้ เ พ่ือก าหมด
ขอบเขตของแปลงส าหรับ
ปลูกต้นไม้และขอบเขต
ของทางเดินเท้าภายใน
สวน 

 

 

ไม้ พ้ืนเฌอร่า รุ่นขอบตรง 
ลายชัยพฤกษ์ สีน้ าตาลเมอร์
โบ 2.5x10x300 เซนติเมตร 

การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสีที่
ต้องการให้เหมาะสมกับ
รูปแบบในการจัด และ
ความทนทานของวัสดุ 

 

 

หินเกล็ดสีด าเงา การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสีที่
ต้องการให้เหมาะสมกับ
รูปแบบในการจัด ใช้เพ่ือ
ความสวยงาม 

 

 

ไฟทางเดิน รุ่น BO-F411S 
แบรนด์ CARINI วัสดุ
ALUMINIUM/PLASTIC 
MODERN BLACK 1LIGHT 
สูง 52 เซนติเมตร 

การเลือกใช้ ใช้ในบริเวณ 
รอบตัวศาลา แปลงไม้ทุก
โซนของโครงการ และ 
บริเวณทางเดินภายในสวน
เป็นระยะ 
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ตารางที่ 4.3 แสดงการเลือกใช้วัสดุภายในโซน (ต่อ) 
Zone ภาพประกอบ รายละเอียด   หมายเหตุ 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บล็อกปูพ้ืน เอสซีจี  
รุ่นศิลาเหลี่ยม  
ขนาด 50x50x6 เซนติเมตร 
สีเทา 
 

การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสีที่
ต้องการให้เหมาะสมกับ
รูปแบบในการจัด เช่น 
การปูแผ่นสลับกับหญ้า 

 

 

บัวปูนปั้นส าเร็จรูป  
กว้าง 15 เซนติเมตร 
ยาว 300 เซนติเมตร 
 

การเลือกใช้เพ่ือก าหมด
ขอบเขตของแปลงส าหรับ
ปลูกต้นไม้และขอบเขต
ของทางเดินเท้าภายใน
สวน 

 

 

แผ่นทางเท้า ซีเมนต์ขัดมัน 
ใส่ผงสีด า 

การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสีที่
ต้องการให้เหมาะสมกับ
รูปแบบในการจัด จะใช้
แ ผ่ น สี ด า  ใ น บ ริ เ ว ณ
ทางเดินภายในสวน 

 

 

ไฟทางเดิน รุ่น BO-F411S 
แบรนด์ CARINI วัสดุ
ALUMINIUM/PLASTIC 
MODERN BLACK 1LIGHT 
สูง 52 เซนติเมตร 

การเลือกใช้ ใช้ในบริเวณ 
รอบตัวศาลา แปลงไม้ทุก
โซนของโครงการ และ 
บริเวณทางเดินภายในสวน
เป็นระยะ 

C 

 
 

 

ไฟทางเดิน รุ่น BO-F411S 
แบรนด์ CARINI  วัสดุ
ALUMINIUM/PLASTIC 
MODERN BLACK 1LIGHT 
สูง 52 เซนติเมตร 

การเลือกใช้ ใช้ในบริเวณ 
รอบตัวศาลา แปลงไม้ทุก
โซนของโครงการ  และ 
บริเวณทางเดินภายในสวน
เป็นระยะ 
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4.6  แนวความคิดในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่ 
 แนวความคิดในการเลือกใช้วัสดุตกแต่งและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสวน ต้องเลือกใช้
วัสดุที่มีความคงทนถาวรเพราะต้องพบแดด ลม และฝนตลอดเวลา 
 4.6.1 ศาลาเพ่ือการพักผ่อน 
  ศาลาเป็นองค์ประกอบของสวนบ้าน โดยเฉพาะสวนบ้านที่มีบริเวณกว้างขวางและมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสวนสาธารณะศาลาที่พักสร้างไว้ตามสวนต่างๆ ของสวนเพ่ือให้ผู้ชมหรือผู้
เที่ยวพักผ่อนในสวนได้นั่งพักชมหรือพักเหนื่อย หลบแดดหรือฝนเมื่อมีความจ าเป็นศาลาพักในสวน
บ้านนิยมใช้รับรองแขกผู้มาเยือนหรือส าหรับตั้งโต๊ะอาหารนอกบ้าน 

 
ภาพที่ 4.1 ศาลาไม้ 
ที่มา : https://www.salabansuan.net/gazebo 
 
 4.6.2 ก าแพงประดับเพ่ือสร้างจุดเด่น               
  ก าแพงประดับเป็นองค์ประกอบหนึ่งอย่างของสวนบ้าน ก าแพงประดับนั้นจะช่วยท า
ให้ภายในสวนดูมีลูกเล่นมากขึ้นท าให้เกิดความสวยงามขึ้นสามารถเป็นจุดเด่นหรือจุดโชว์ของสวน
นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ยังสามารถจัดรูปแบบของสวนโดยการท าให้เป็นที่นั่งพักผ่อนตรงด้านหน้าของ
ก าแพงประดับสามารถท ากิจกรรมภายในครอบครัวหรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือน 

 
ภาพที่ 4.2 ก าแพงประดับ  
ที่มา : https://www.homedeedee.com/th/article/8566 
  
 
 

http://www.salabansuan.net/gazebo
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 4.6.3 พ้ืนไม้ระแนงส าหรับการท ากิจกรรม               
  พ้ืนไม้ระแนงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของสวน พ้ืนไม้ระแนงนั้นมีความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติท าให้ภายในสวนมีพ้ืนที่ท ากิจกรรมภายในครอบครัวด้วยความกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติพ้ืน
ไม้ระแนงจะส่งเสริมให้สวนสวยงามและสามารถท าให้สวนมีประโยชน์ใช้สอยเพ่ิมมาข้ึน 

 
ภาพที่ 4.3 พ้ืนไม้ระแนง 
ที่มา : https://www.baansuannam.com/wp-content/uploads/2014/07/P1110837-2.jpg 
 
4.7  แนวความคิดในการออกแบบมุมมอง 
 แนวคิดในการออกแบบมุมมองนั้นมีความส าคัญมาก สามารถท าการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยให้เป็น
สัดส่วนตามลักษณะของพ้ืนที่นั้นๆ ในการออกแบบมุมมองของงานภูมิทัศน์นั้นเพ่ือให้มุมมอง
สอดคล้องกับการแบ่งโซน เพ่ือทีจะได้มุมมองที่สามารถส่งเสริมความสวยงามของงานภูมิทัศน์ได้ 
มุมมองของพ้ืนที่ Zone A ของโครงการนั้นเป็นพ้ืนที่โล่งจะติดกับเพ่ือนบ้านและด้านหน้าบ้านจะติด
กับเส้นทางสัญจรที่ใช้ เข้า - ออก ส่วนมุมมองของพ้ืนที่ Zone B นั้นจะติดกับเพ่ือนบ้าน เป็นพ้ืนที่โล่ง 
และมุนมองของพ้ืนที่ Zone C นั้น เป็นพ้ืนที่ส่วนบริการอยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านและติดกับเพ่ือน
บ้านรายละเอียดมุมมองของแต่ละโซนมี ดังนี้  
            Zone A พ้ืนที่เดิมนั้นเป็นที่โล่งรับแดดช่วงเช้าไม่มีการจัดภูมิทัศน์มีเพียงพรรณไม้เดิม ซึ่ง
โซนนี้อยู่ในบริเวณด้านหน้าบ้านติดกับถนนสัญจรหลักของโครงการ มีการสร้างพ้ืนไม้ระแนงเพ่ือท าให้
สามารถท ากิจกรรมและปลูกต้นไทรเกาหลีเป็นก าแพงเพ่ือท าให้เกิดความเป็นส่วนตัว 

          
ภาพที ่4.4 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นที่โครงการ Zone A 

 

http://www.baansuannam.com/wp-content/uploads/2014/07/P1110837-2.jpg
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          Zone B พ้ืนที่เดิมนั้นเป็นที่โล่งรับแดดช่วงเช้าไม่มีการจัดภูมิทัศน์ มีเพียงพรรณไม้เดิมซึ่งโซน
นี้อยู่ในบริเวณด้านทิศตะวันออกซ่ึงอยู่ติดกับเพ่ือนบ้านจะมีการสร้างศาลาไม้ส าหรับนั่งพักผ่อนและจะ
สร้างความเป็นส่วนตัวโดยการปลูกต้นไทรเกาหลีตามแนวรั้ว 

                        
ภาพที่ 4.5 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นที่โครงการ Zone B 
 

Zone C พ้ืนที่เดิมนั้นเป็นที่โล่งรับแดดช่วงบ่ายถึงเย็นไม่มีการจัดภูมิทัศน์มีเพียงพรรณไม้เดิม 
ซึ่งโซนนี้อยู่ในบริเวณด้านทิศตะวันตกอยู่ติดกับเพ่ือนบ้านซึ่งในบริเวณนี้จะมีแค่การปูหญ้าและการ
ปลูกไทรเกาหลีเพื่อบังสายตาจากเพ่ือนบ้านเพราะในบริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ไม่กว้างเท่าไหร่และยังมีระบบ
สาธารณูประโภค เช่น เครื่องปั๊มน้ า ฝาของบ่อเกรอะ บ่อซึม เป็นต้น 

                          
ภาพที่ 4.6 มุมมองแบบเปิดโล่งในพื้นที่โครงการZone C 
 
4.8  แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 

ภูมิทัศน์เป็นงานที่จะต้องปฏิบัติติเพ่ือให้งานภูมิทัศน์สวยงามอยู่เสมอ สามารถจัดกลุ่มการ
ดูแลรักษาได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
 4.8.1 ดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
  4.8.1.1 การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้ในพื้นที่โครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
   1) ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยทีได้จากธรรมชาติ แบ่ง 2 ชนิด คือ ปุ๋ยคอกและปุ๋ย
หมัก แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ปุ๋ยหมักมากกว่าเพราะปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายของซากพืช
และซากสัตว์ จึงไม่ค่อยมีเมล็ดวัชพืชปะปนโดยการให้ปุ๋ยอินทรีย์จะควบคู่ไปกับการให้ปุ๋ยเคมีการใส่
ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ทุก 3 - 6 เดือนต่อครั้งเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
   2) ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยที่ผลิตจากอนินทรีย์วัตถุ โดยค านวณ
ธาตุอาหารส าคัญไว้เพ่ือที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
  4.8.1.2 หลักการใส่ปุ๋ย 
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   1) ชนิดของปุ๋ยต้องมีธาตุอาหาร ที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชพรรณ
ชนิดนั้นๆ ด้วย เช่น พืชพรรณที่ปลูกใหม่ต้องการปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง 
    2) ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะ 
    3) ปุ๋ยต้องการธาตุอาหารเพียงพอและใส่บริเวณที่ พืชพรรณดูดซึมได้เร็ว
ที่สุด เช่น บริเวณโคนต้นพืชพรรณหรือทางใบโดยตรงเพ่ือพืชพรรณจะได้น้ าธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   4) ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ก่อนปลูกพืชพรรณ ประมาณ 1 - 2 เดือน เพ่ือช่วยใน
การปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูกแล้วจึงใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อเริ่มปลูกพืชพรรณ 
   5) การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กันไปเพ่ือป้องกันดินกรด - 
ด่างเกินไปและช่วยในการระบายน้ าและอากาศในดิน 
   6) การใส่อินทรีย์ควรใส่ทุกๆ 3 - 6 เดือน ต่อครั้งเพ่ือช่วยปรับปรุโครงสร้าง
ดิน 
   7) ควรใส่ปุ๋ยหลังการพรวนดินและก าจัดวัชพืชแล้วเพ่ือพืชพรรณจะได้ดูด
ซึมปุ๋ยได้อย่างเต็มที ่

 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.7 การใส่ปุ๋ยพืชพรรณ 
ที่มา : https:// www.loveeducation.com 
 
  4.8.1.3 การพรวนดิน คือ การท าให้ดินที่อัดตัวแน่นโปร่งสามารถระบายน้ าอากาศ
ได้ดรีวมทั้งเป็นการก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชอีกทางหนึ่งการพรวนดินควรปฏิบัติก่อนใส่ปุ๋ยเพ่ือให้
ปุย๋ตกลงในช่องว่างของดินซึ่งจะท าให้รากพืชสามารถดูดซึมปุ๋ยได้อย่างสะดวก 
   1) ใช้จอบถากหรือจอบอเนกประสงค์พรวน ซึ่ง เป็นวิธีปฏิบัติติท าได้
โดยทั่วไปอาจท าก่อนหรือท าหลังจากท่ีปลูกพืชพรรณแล้วก็ได้ 
   2) ใช้ซ้อมพรวน เป็นวิธีใช้แปลงปลูกพืชพรรณคลุมดินขนาดเล็กหรือ
กระถางปลูกไม้ประดับ 
   3) การพรวนดินนั้นเมื่อสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดินอัดแน่นเกินไปหรือน้ าซึมสู่
รากช้า 
   4) ในการพรวนดินแต่ละครั้งจะต้องระมัดระวังไม่ท าให้รากพืชพรรณขาด
มาก 
   5) การพรวนดินจะต้องพรวนบริเวณโคนต้นพืชพรรณใกล้เคียงเพ่ือที่รากจะ
สามารถดูดอากาศได้ดี 
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   6) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของ
พ้ืนที่และพืชพรรณ 
   7) การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ยและควบคู่ไปกับการก าจัดวัชพืชและ
แมลงศัตรูพืชเพ่ือให้พืชพรรณดูดซับปุ๋ยได้อย่างเต็มที่ 
  4.8.1.4 การป้องกันและการก าจัดศัตรูพืช ศัตรูพืชที่ท าลายพืชพรรณให้เกิดความ
เสียหายขาดความสวยงามและท าให้พืชพรรณชะลอการเติบโตสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ แมลง
ศัตรูพืช โรคพืช และสัตว์ชนิดต่างๆ วิธีสังเกตุและป้องกันมีดังนี้ 
   1) พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อนแล้วจึงหาวิธีในการป้องกัน
ก าจัด  
   2) ควรรีบป้องกันก าจัดแมลงและโรคทันทีที่พบ เช่น ควรจับแมลงท าลาย 
หรือเก็บส่วนของพืชพรรณเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 
   3) เลือกใช้สารเคมีท่ีใช้ก าจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืชรวมทั้งอ่านวิธีการใช้
และส่วนผสมจากบริษัทผู้ผลิตอย่าเคร่งครัด 
   4) ก่อนฉีดพ่นควรหาหน้ากากหรือชุดป้องกันสารเคมีและคนที่ฉีดพ่นต้อง
อยู่เหนือลมเสมอ 
   5) ควรฉีดพ่นช่วงใกล้ค่ าไม่ควรฉีดเมื่อแดดร้อนจัดเพราะสารเคมีจะระเหย
เร็วหรือควรฉีดก่อนฝนตกอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพราะฝนตกชะล้างสารเคมีออกหมด 
   6) ขณะท าการฉีดพ่นสารเคมีไม่ควรรับประทานอาหารหารหรือวางภาชนะ
บรรจุอาหารไว้ใกล้เคียงบริเวณปฏิบัติติงานตลอดจนไม่ควรน าเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ใกล้บริเวณที่
ปฏิบัติงาน เพราะอาจถูกละอองสารเคมี 
   8) หลังจาดฉีดพ่นสารเคมีแล้วอาบน้ าชะล้างร่างกายให้สะอาดแล้วเปลี่ยน
เสื้อผ้าใหม่ทันท ี
   9) ขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายให้ถูกวิธี เช่น ฝังดิน เป็นต้น 
เพ่ือให้พรรณไม้สวยงามและป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพื่อให้พืชพรรณเจริญเติบโตได้ดีมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.8.1.5 การตัดแต่งกิ่ง คือ การควบคุมการเจริญเติบโตได้ดี ปรับปรุงรูปทรงของพืช
พรรณให้สวยงามและป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพื่อให้พืชพรรณเจริญเติบโตได้ดี มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
  การตัดแต่งไม้ยืนต้น มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ใช้เลื่อยตัดด้านล่างของก่ิงขึ้นประมาณ 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางก่ิง 
   2) จากนั้น ตัดด้านบนลงมาประมาณ 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางกิ่งห่างกัน

ประมาณ 20 เซนติเมตร ค่อนทางโคนกิ่ง 

   3) ตัดกิ่งให้ชิดโคนแล้วแต่งแผล และทาหรือพ่นด้วยยาแผลต้นไม้ 
  การตัดแต่งไม้พุ่ม มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ตัดกิ่งที่แน่นอนจากล าต้นเพื่อให้ได้ทรงพุ่มที่โปร่งขึ้นโดยตัดออกท้ังกิ่ง 
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   2) ตัดออกเพียงบางส่วนเพื่อให้กิ่งเล็กๆ มากขึ้นโดยการท าให้กิ่งสั้นลงซึ่งจะ
ตัดที่ตาข้างและตัดให้ถึงส่วนข้อของก่ิงหรือ 
   3) ตัดให้ได้ทรงที่ต้องการ เป็นการตัดในส่วนของผิวใบหรือทรงพุ่มชมใบ
เพ่ือให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ เช่น รูปสัตว์ต่างๆ 
 4.8.2 งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) ได้แก่ องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ที่ไม่มี
ชีวิตและมีความแข็งแรงเป็นงานที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและซ่อมบ ารุงงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง
ให้สามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัย ซึ่งจะมีการดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ  
ตารางท่ี 4.4 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา 

ประเภทของงาน ลักษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
(Softscape) 

 

ไม้ยืนต้น การใส่ปุ๋ย 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ าเสมอ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ นั้น
สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ คือ ปุ๋ยคอกและ
ปุ๋ยหมัก 
การพรวนดิน 
พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่าดินนั้นแห้งและ
มีการอัดตัวแน่นก็ควรจะพรวนดินแต่ควร
ระวังไม่ให้โดนรากของพืชพรรณนั้นๆ 
การก าจัดโรคและแมลง 
เมื่อสังเกตเห็นว่าพืชพรรณนั้นๆ มีโรค
หรือมีสิ่งผิดปกติควรท าการหาสาเหตุ
และชนิดของโรคแต่เนิ่นๆ ทันทีแล้วท า
การรักษาหรือพ่นยาเพื่อเป็นการป้องกัน 
การก าจัดวัชพืช 
ควรถอนวัชพืชบริเวณโคนของต้นพืช
นั้นๆ เพ่ือให้พืชนั้นได้รับสารอาหารอย่าง
เต็มที ่
การตัดแตง่ก่ิงพืชพรรณ 
ปุ๋ยหมักเป็นการตัดในส่วนของผิวใบของ
พุ่มใบ เพ่ือการเจริญเติบโตของพืชพรรณ 
การรดน้ า 
ควรมีการรดน้ าทุกวันและควรที่จะรดน้ า
ในช่วงเช้าเพ่ือการเจริญเติบโตของพืชช
พรรณ 

ค ว ร ใ ส่ ปุ๋ ย
พ ร ว น ดิ น
ทุกๆ 3  - 6 
เดือนต่อครั้ง 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 
ประเภทของงาน ลักษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
(Softscape) 
 

ไม้พุ่ม การใส่ปุ๋ย 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ าเสมอ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์นั้น
สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
การพรวนดิน 
พรวนดิน เมื่อสังเกตเห็นว่าดินนั้นแห้งและ
มีการอัดตัวแน่นก็ควรจะพรวนดินแต่ควร
ระวังไม่ให้โดนรากของพืชพรรณนั้นๆ 
การก าจัดโรคและแมลง 
เมื่อสังเกตเห็นว่าพืชพรรณนั้นๆ มีโรคหรือ
มีสิ่งผิดปกติควรท าการหาสาเหตุและชนิด
ของโรคแต่เนิ่นๆ ทันทีแล้วท าการรักษา
หรือพ่นยาเพื่อป้องการกัน 
การตัดแต่งกิ่งพืชพรรณ 
เป็นการตัดในส่วนของผิวใบของพุ่มใบ
เพ่ือให้ได้รูปทรงตรงตามที่ต้องการ 
การรดน้ า 
ควรมีการรดน้ าทุกวันและควรที่จะรดน้ า
ในช่วงเช้าเพ่ือการเจริญเติบโตของพืช
พรรณ 

ใ น ก ร ณี ฤ ดู
ฝ น ค ว ร ล ด
ก า ร ใ ห้ น้ า
เป็น 3 ครั้ ง
ต่อสัปดาห์ 
 

 
ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
(Softscape) 

 

สนามหญ้า 
 

การตัดสนามหญ้า 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้งหรือ 
2 สัปดาห์ต่อครั้ง ขึ้นอยู่ที่ชนิดของหญ้า 
การใส่ปุ๋ย 
ใส่ปุ๋ยสนามหญ้า เช่น ปุ๋ย (46-0-0) 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  
การรดน้ า  
การรดน้ าถ้าสนามหญ้าเป็นดินทราย ก็
ควรรดน้ าทุกวันวัน ส่วนบริเวณสนามหญ้า
ที่เป็นดินเหนียวก็ควรรด 2 - 3 วันต่อครั้ง 

 

ใ นก รณี ฤ ดู
ฝ น ค ว ร ล ด
ก า ร ใ ห้ น้ า
น้ อ ย เ พ่ื อ
ป้องกันราก
เน่า 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา (ต่อ) 
ประเภทของงาน ลักษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
(Hardscape) 

 

แผ่นทางเท้า ตรวจเช็คสภาพ แผ่นทางเท้าว่ามีการช ารุด
แตกหักหรือไม่ถ้ามีควรรีบท าการซ่อมแซม 

- 

ก าแพงประดับ ตรวจเช็คความเรียบร้อยของก าแพงว่ามี
การช ารุด รั่วซึมหรือไม่ถ้ามีควรรีบ
ซ่อมแซมท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

- 

ศาลาไม้
ระแนง 

ทาสีตามช่วงระยะเวลา ศาลามักจะตั้งอยู่
กลางแจ้ง โดนแดด ลม ฝน เราจึงควรทาสี
ย้อมไม้ตามระยะเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
ส ารวจดู รอบๆ ศาลาบ้ างทั้ งภายใน
ภายนอก ว่ ามีทาง เดินของปลวกท า
ทางเข้าโคนเสาหรือไม่  จะได้ก าจัดได้
ทันเวลาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

- 

พ้ืนไม้ระแนง ตรวจสอบโดยรอบว่ามีจุดไหนทรุดหรือไม่ 
และตรวจสอบรอยแตกร้าวของแผ่นไม้
ระแนงตรวจสอบความเสียหายของสี ตาม
รอยร้าวตามจุดยึดติดของไม้ควรใช้แปรง
ปัดฝุ่นหรือไม้กวาดที่มีขนอ่อนนุ่มในการ
ท าความสะอาด 

- 

ระบบระบาย
น้ า 

ก าจัดวัชพืชและเศษใบไม้ - 

ระบบไฟฟ้า ตรวจเช็คสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า  ส ารวจว่ามี
หลอดไฟหรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 

- 
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4.9  เกณฑ์ในการออกแบบและประเมินทางเลือก 
 จากการศึกษาในทฤษฏีที่เกี่ยวกับการออกแบบโดยสามารถน าไปใช้เป็นเกณ์์ประเมิน
ทางเลือก ซึ่งมีหัวข้อในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  4.9.1 สอดคล้องแนวความคิดหลักและมีรูปแบบตรงตามท่ีก าหนด 
  4.9.2 มีการสื่อแนวความคิดทางด้านกายภาพ 
 4.9.3 มีการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณไม้ตามแนวความคิด 
 4.9.4 ก าหนดกิจกรรมในพืน้ที่ให้มีความสัมพันธ์กันกับความต้องการ 
 4.9.5 วางเส้นทางสัญจรในโซนพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 
 4.9.6 วางที่นั่งพักผ่อนให้กับผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม 
 4.9.7 ออกแบบให้สามารถแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ได้ 
 4.9.8 การเลือกใช้พืชพรรณไม้ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบท่อและอาคาร 
 4.9.9 การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ า 
 จากการศึกษาข้อมูลด้านทฤษฏีในการออกแบบสามารถน าไปเป็นเกณ์์ในการประเมิน
ทางเลือกให้เกดิความเหมาะสมกับพ้ืนที่และผู้ใช้โดยสรุปเกณ์์ในการประเมินทางเลือกได้ดังนี้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

74 
 

4.10  แบบทางเลือกในการออกแบบ 
 4.10.1 แบบทางเลือกในการออกแบบที่ 1 

 
 
 
 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ 
แสดง : แบบทางเลือกท่ี 1 ภาพที่ 4.8 
สัญลักษณ์ : - 
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 สรุปแบบทางเลือกในการออกแบบที่ 1 
  4.10.1.1 ข้อดี 
   1)  การวางต าแหน่งพ้ืนที่กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
   2)  มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงพ้ืนที่กิจกรรมได้ง่าย 
   3) มีลานพื้นไม้ระแนงมีท่ีนั่ง สามารถท ากิจกรรมได้ 4 - 6 คน 
   4)  มีเส้นทางสัญจรเชื่อมต่อทุกส่วนของพ้ืนที่ 
   5) พืชสวนครัวปลูกในแปลงเป็นระเบียบ 
  4.10.1.2 ข้อเสีย 
   1)  ด้านทิศตะวันตกของตัวบ้าน นั้นแคบเกินไม่จึงไม่สามารถใส่พ้ืนที่ท า
กิจกรรมได ้
   2)  รูปแบบการวางต้นไม้ดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าท่ีควร 
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 4.10.2 แบบทางเลือกในการออกแบบที่ 2 

 
 
 
 
 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ 
แสดง : แบบทางเลือกท่ี 1 ภาพที่ 4.9 

สัญลักษณ์ : -  
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 สรุปแบบทางเลือกในการออกแบบที่ 2 
  4.10.2.1 ข้อดี 
   1)  ไม่มีหญ้าง่ายต่อการดูแล 
   2)  การวางแผ่นทางเดินต่อเนื่อง เข้าถึงพ้ืนที่ได้ง่าย 
   3)  มีเส้นทางสัญจรเชื่อมต่อทุกส่วนของพ้ืนที่ 
  4.10.2.2 ข้อเสีย 
   1)  ด้านทิศตะวันตกของตัวบ้าน นั้นแคบเกินไม่จึงไม่สามารถใส่พ้ืนที่ท า
กิจกรรมได ้
   2) ไม้พุ่มดูวางไม่เป็นระเบียบเท่าที่ควร 
   3) ไม่มีพ้ืนที่ท ากิจกรรมส าหรับ 2 คนข้ึนไป 
   4) พืชผักสวนครัวปลูกไม่เป็นระเบียบเท่าที่ควร ควรมีแปลงในการปลูก 
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4.11  การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินแบบทางเลือก 
ตารางท่ี 4.5 การให้คะแนนในการประเมินทางเลือก 

เกณ์์ในการประเมินทางเลือก ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 
1. มีการออกแบบให้เกิดความเหมาะสมต่อขนาดพ้ืนที่ 3 2 
2. มีความต่อเนื่องความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม 2 1 
3. มีการแบ่งพ้ืนที่กิจกรรมเหมาะสมเป็นสัดส่วนชัดเจน 3 2 
4. มีการใช้ประโยชน์ภายในโครงการได้อย่างเต็มที่ 3 1 
5. มีรูปแบบการสัญจร พ้ืนผิวทางเดินมีความกลมกลืนน่าสนใจ 2 1 
6. สวนมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่กิจกรรม ไม่ท าลายความเป็น
เอกภาพของสถาปัตยกรรม 

2 1 

7. มีความสวยงามในการก าหนดรูปแบบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 2 1 
8. มีความสะดวกต่อการใช้สอยในพื้นท่ี และดูแลรักษาได้ง่าย 3 2 
9. บริเวณพ้ืนที่มีความสวยงาม ให้ร่มเงา และเหมาะสมกับกิจกรรม 2 1 
10. มีความปลอดภัยต่อผู้เข้าใช้ 3 2 

คะแนนรวม 25 14 
ความหมายของระดับการให้คะแนน 
  0 = แก้ไขปรับปรุง 
  1 = พอใช้ 
  2 = ดี 
  3 = ดีมาก 
 จากเกณ์์ในการประเมินทางเลือกทั้งสองแบบสามารถรวมคะแนน โดยมีผลการให้คะแนน
ดังต่อไปนี้ 
 ทางเลือกท่ี 1 ได้คะแนนรวม 25 คะแนน 
 ทางเลือกท่ี 2 ได้คะแนนรวม 14 คะแนน 
 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รูปแบบการวางพ้ืนที่กิจกรรมในพื้นท่ีโครงการทั้ง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 
1 จึงเป็นแบบที่ควรน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบในขั้นตอนการออกแบบ เพราะตรงตามความต้องการของ
เจ้าของโครงการ ทั้งในส่วนที่เป็นแปลงผักสวนครัวที่จัดเอาไว้อย่างเป็นระเบียบตามความต้องการของ
เจ้าของโครงการ และการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ของโครงการ 
 



บทท่ี 5 
ผลงานการออกแบบ 

5.1  ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพท่ี 5.1 บทน าโครงการ (Introduction)  
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 ภาพที่ 5.2 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) ประกอบด้วย 
 - ลักษณะพ้ืนที่โครงการ      - ลักษณะภูมิอากาศ 
 - พืชพรรณเดิม                - ระบบสาธารณูปโภค 
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 ภาพที่ 5.3 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) ประกอบด้วย 
 - ทัศนียภาพมุมมอง      - สรุปลักษณะโครงการ 
 - พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
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ภาพที่ 5.4 แนวความคิดหลัก (Main Concept) 
 - Main Concept       - Bubble Diagram 
 - Site Relation 
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ภาพที่ 5.5 Concept ประกอบด้วย 
 - แนวคิดด้านพืชพรรณ                                         
 - แนวคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง                         
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 ภาพที่ 5.6 ผังแม่บท (Master Plan) 
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  ภาพที่ 5.7 Lighting Plan 
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ภาพที่ 5.8 รูปด้าน (Elevation) 
 - Elevation A      - Elevation B 
 - Elevation C      - Elevation D 
 



 
 

87 
 

 
 

 

ภาพที่ 5.9 แบบขยายแปลน (Detail Plan) 
 - Plan                    - Section 
 - Elevation             - Perspective 
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 ภาพที่ 5.10 แบบขยายแปลน (Detail Plan) 
 - Plan                    - Section 
 - Elevation             - Perspective 
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 ภาพที่ 5.11 แบบขยายแปลน (Detail Plan) 
 - Plan                    - Section 
 - Elevation             - Perspective  
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 ภาพที่ 5.12 มุมมอง (Perspective) 
 - Perspective 
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ภาพที่ 5.13 แบบขยายสิ่งก่อสร้าง (Detail Construction) 
 - Plan                  - Section 
 - Perspective        - Elevation 
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ภาพที่ 5.14 แบบขยายสิ่งก่อสร้าง (Detail Construction) 
 - Plan                  - Section 
 - Perspective        - Elevation 
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 ภาพที่ 5.15 แบบขยายสิ่งก่อสร้าง (Detail Conduction) 

 - Plan                  - Section 
 - Perspective        - Elevation 
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 ภาพที่ 5.16 แบบขยายสิ่งก่อสร้าง (Detail Construction) 
 - Plan                  - Section 
 - Perspective        - Elevation 
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 ภาพที่ 5.17  แบบประกอบการปลูกต้นไม้ (Detail Element Design) 
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5.2  การประมาณราคาภูมิทัศน์ 
การประมาณราคางานภูมิทัศน์โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 

ตารางท่ี 5.1 การประมาณราคางาน Zone A (Softscape) 
ล า 
ดับ 

รายการ หน่วย จ านวน ขนาด ราคา (บาท) ค่าแรง (บาท) รวม 
(บาท) 

น้ิว/สูง 
(ม.) 

หน่วย รวม หน่วย รวม 

Zone A ไม้ยืนต้น 
1 หลิวลู่ลม ต้น 1 - 3.00 7,000.00 7,000.00  700.00  700.00 7,700.00 
2 ตีนเป็ดฝรั่ง ต้น 1 - 3.00 5,500.00 5,500.00 550.00 550.00 6,050.00 
3 ไทรเกาหลี ต้น 25 - 2.00 650.00 16,250.00 65.00 1,625.00 17,875.00 
4 จันผา ต้น 2 - 2.00 3,500.00 7,000.00 350.00 700.00 7,700.00 
5 ไม้ค้ ายัน ชุด 4 - - 650.00 2,600.00 150.00 600.00 3,200.00 

Zone A ไม้พุ่ม 
 1 หมากผู้หมาก

เมีย (สีม่วง) 
กถ. 20 8 0.50 120.00 2,400.00 12.00 240.00 2,640.00 

 2 หนวด
ปลาหมึกด่าง 

กถ. 30 6 0.30 100.00 3,000.00 10.00 300.00 3,300.00 

 3 หญ้าแดงแม็ก 
ซิกัน 

กถ. 40 8 0.30 25.00 1,000.00 3.00 120.00 1,200.00 

 4 คริสติน่า กถ. 10 8 0.30 75.00 750.00 8.00 80.00 830.00 
5  เฟิร์นบอสตั้น   กถ.   15  6   0.15  20.00  300.00  2.00  30.00  330.00 

 6 หญ้า
นวลน้อย 

ตร.ม.   12.00 - - 35.00 420.00 10.00 120.00  540.00 

 7 ทรายปรับ
ระดับ 

ลบ.ม.  1 - 0.05 360.00 360.00 91.00 91.00  451.00 

 8 ดินปลูก ลบ.ม.  4 - - 400.00 1,600.00 40.00 160.00  1,760.00 

 รวมงาน Softscape Zone A                                                                                                53,576.00  
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ตารางท่ี 5.1 การประมาณราคางาน Zone A (Hardscape) (ต่อ) 
ล า 
ดับ 

รายการ หน่วย จ านวน ขนาด ราคา (บาท) ค่าแรง (บาท) รวม 
(บาท) 

นิ้ว/สูง (ม.) หน่วย รวม หน่วย รวม 
Zone A Hardscape 
1 คอนกรีต ลบ.ม. 9 - - 3,726.00 33,534.00 398.00 3,582.00 37,116.00 

2 เหล็ก wm 4 
mm. 
@ 0.20 ม. 

ตร.ม. 25 - - 31.00 775.00 5.00 125.00 900.00 

3 ไม้แบบ ตร.ม. 21 - - 320.00 6,720.00 133.00 2,793.00 9,513.00 

4 ตะปู กก. 6 - - 30.00 180.00 - - 180.00 

5 ตงไม้เทียม 
10x6x400 ซม. 

ท่อน 24 - - 150.00 3,600.00 25.00 600.00 4,200.00 

6 พื้นไม้ระแนง
ทาสี(น้ าตาล) 

ตร.ม. 23.00 - - 1,509.00 34,707.00 150.00 3,450.00 38,157.00 

7 ฉากไม้ระแนง
ทาสี(น้ าตาล) 

ตร.ม 2 - - 1,509.00 3,018.00 150.00 300.00 3,318.00 

8 ที่นั่งไม้ระแนง
ทาสี(น้ าตาล) 

ตร.ม 12.00 - - 1,509.00 18,108.00 150.00 1,800.00 19,908.00 

9 เหล็กกล่อง
15x15x600 
ซม. 

ท่อน 2 6 - 2,436.00 4,872.00 697.00 1,394.00 6,266.00 

10 เหล็กกล่อง 
5x5x600 ซม. 

ท่อน 7 2 - 510.00 3,570.00 149.00 1,043.00 4,613.00 

11 เหล็กกล่อง 
5x2.5x600 
ซม. 

ท่อน 3 - - 460.00 1,380.00 124.00 372.00 1,752.00 

12 แผ่นทางเดิน
ซีเมนต์ 

ลบ.ม. 1 - 0.07 1,649.00 1,649.00 644.00 644.00 2,293.00 

13  ขัดมัน (ใส่ผงสี
ด า) 

ตร.ม. 5 - - 83.00 415.00 82.00 410.00 825.00 

14 ทรายหยาบรอง
พื้น 

ลบ.ม. 2 - 0.05 2,484.00 4,968.00 240.00 480.00 5,448.00 

15 เกร็ดหินสีด า ถุง 4 - - 40.00 120.00 4.00 16.00 136.00 
16 บัวปูนปั้น

ส าเร็จรูป 
ท่อน 7 - 0.10 110.00 770.00 10.00 70.00 840.00 

17 เสาไฟจัดสวน ต้น 6 - 0.40 750.00 4,500.00 188.00 1,128.00 5,628.00 
  รวม Hardscape Zone A                                                                                                               141,093.00 

  รวมงาน Softscape + Hardscape Zone A                                                             53,576 + 141,093 = 194,669.00 
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ตารางท่ี 5.2 การประมาณราคางาน Zone B (Softscape) (ต่อ) 
ล า 
ดับ 

รายการ หน่วย จ านวน ขนาด ราคา (บาท) ค่าแรง (บาท) รวม 
(บาท) 

น้ิว/สูง (ม.) หน่วย รวม หน่วย รวม 

Zone B ไม้ยืนต้น 
1 ไทรเกาหลี ต้น 45 - 2.00 650.00 29,250.00 65.00 2,925.00 32,175.00 

Zone B ไม้พุ่ม 
1 คริสติน่า กถ. 20 8 0.30 75.00 1,500.00 8.00 160.00 1,660.00 
2 เฟิร์นบอสตั้น กถ. 35 6 0.15 20.00 700.00 2.00 70.00 770.00 
3 ต้อยติ่งเทศ กถ. 40 8 0.30 45.00 1,800.00 5.00 225.00 2,025.00 
4 คะน้า ถุง 8 4 0.20 20.00 160.00 2.00 16.00 176.00 
5 กระเพาเขียว ถุง 8 4 0.20 20.00 160.00 2.00 16.00 176.00 
6 มะเขือเทศ ถุง 4 4 0.20 30.00 120.00 3.00 12.00 132.00 
7 คะน้าปูเล่ กถ 3 6 0.20 50.00 150.00 5.00 15.00 165.00 
8 ผักบุ้งจีน ถุง 8 4 0.20 20.00 160.00 2.00 16.00 176.00 
9 พริกแดงจินดา ถุง 8 4 0.20 20.00 160.00 2.00 16.00 176.00 

10 บุษบาฮาวาย ถุง 30 4 0.15   25.00   750.00   2.00   60.00   810.00 

11 หญ้านวลน้อย ตร.ม. 41.00 - - 35.00 1,435.00 10.00 410.00 1,845.00 

12 ทรายปรับ
ระดับ 

ลบ.ม. 3 - 0.05 360.00 1,080.00 91.00 273.00 1,353.00 

13 ดินปลูก ลบ.ม. 3 - - 400.00 1,200.00 40.00 120.00 1,320.00 

  รวมงาน Softscape Zone B                                                                                                42,959.00 
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ตารางท่ี 5.2 การประมาณราคางาน Zone B (Hardscape) (ต่อ) 
ล า 
ดับ 

รายการ หน่วย จ านวน ขนาด ราคา (บาท) ค่าแรง (บาท) รวม 
(บาท) 

นิ้ว/สูง (ม.) หน่วย รวม หน่วย รวม 

Zone B Hardscape 
1 บล็อกประดับ ก้อน 60 - 0.20 200.00 12,000.00 30.00 1,800.00 13,800.00 
2 คอนกรีต ลบ.ม. 3 - 0.20 3,726.00 11,178.00 398.00 1,194.00 12,372.00 
3 โพลีคาร์บอเนต

(ใส) 
ตร.ม. 8 - - 400.00 3,200.00 40.00 320.00 3,520.00 

4 ไม้ระแนง 
(พื้นศาลา+ที่นั่ง) 

ตร.ม. 13.00 - - 1,509.00 19,617.00 150.00 1,950.00 21,567.00 

5 เหล็กกล่อง
15x15x600 ซม. 

แท่ง 4 6 - 2,436.00 9,744.00 697.00 2,788.00 12,532.00 

6 เหล็กกล่อง 
10x10x600 ซม. 

แท่ง 4 2 - 510.00 5,040.00 149.00 596.00 5,636.00 

7 เหล็กกล่อง 
5x10x600 ซม. 

แท่ง 4 - - 460.00 1,840.00 124.00 496.00 2,336.00 

8 แผ่นทางเท้า 
50x50ซม. 

แผ่น 21 - 0.07 200.00 4,200.00 20.00 420.00 4,620.00 

9 แผ่นทางเดิน
ซีเมนต์หล่อ 

ลบ.ม. 1 - 0.07 1,649.00 1,649.00 644.00 644.00 2,293.00 

10 แปลงผัก 2 ชั้น
ซีเมนต์หล่อ 

ลบ.ม. 1 - 0.30 1,566.00 1,566.00 562.00 562.00 2,128.00 

11 ขัดมันใส่สีด า
(ทางเท้า+แปลก
ผัก) 

ตร.ม. 8 - - 83.00 664.00 82.00 656.00 1,320.00 

12 ทรายหยาบรอง
พื้น 

ลบ.ม.   1 - 0.05 2,484.00 2,484.00 240.00 240.00 2,724.00 

13   บัวปูนปั้น        
(ส าเร็จรูป) 

ท่อน 7 - 0.10 110.00 770.00 10.00 70.00 840.00 

14 เสาไฟจัดสวน ต้น 5 - 0.40 750.00 3,750.00 188.00 940.00 4,690.00 

15 ปูนกาว ถุง 5 - - 150.00 750.00 15.00 75.00 825.00 

  รวม Hardscape Zone B                                                                                                                91,203.00 

  รวมงาน Softscape + Hardscape Zone B                                                              42,959 + 91,203 = 134,162.00 
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ตารางท่ี 5.3 การประมาณราคางาน Zone C (Softscape) (ต่อ) 
ล า 
ดับ 

รายการ หน่วย จ านวน ขนาด ราคา (บาท) ค่าแรง (บาท) รวม 
(บาท) 

นิ้ว/สูง (ม.) หน่วย รวม หน่วย รวม 

Zone C ไม้ยืนต้น 
1 ตะแบเหลือง ต้น 1 - 3.50 4,500.00 4,500.00 450.00 450.00 4,950.00 
2 ไทรเกาหลี ต้น 50 - 2.00 650.00 32,500.00 65.00 3,250.00 35,750.00 
3 ไม้ค้ ายัน ชุด 1 8 - 650.00 650.00 150.00 150.00 800.00 

Zone C ไม้พุ่ม 
1 เตยหอม กถ. 6 6 0.30 20.00 120.00 2.00 12.00 132.00 
2 มะนาวแป้น กถ. 2 11 0.50 70.00 140.00 7.00 14.00 154.00 
3 ตะไคร้ ถุง 8 4 0.30 20.00 160.00 2.00 16.00 176.00 
4 พุดศุภโชค กถ. 8 8 0.40 30.00 240.00 3.00 24.00 264.00 

5 เบญจมาศ ถุง 10 6 0.30 50.00 500.00 5.00 50.00 550.00 

6 ดอกแคแคระ กถ. 4 8 0.40 50.00 200.00 5.00 20.00 220.00 

7 ชะอม กถ. 1 12 0.40 70.00 70.00 7.00 7.00 77.00 

8 คะน้าปูเล ่ กถ 3 6 0.20 50.00 150.00 5.00 15.00 165.00 

9 หญ้านวลน้อย ตร.ม. 38.00 - - 35.00 1,330.00 10.00 380.00 1,710.00 

10 ทรายปรับ
ระดับ 

ลบ.ม. 2 - 0.05 360.00 720.00 91.00 182.00 902.00 

11 ดินปลูก ลบ.ม. 2 - - 400.00 800.00 40.00 80.00 880.00 
  รวมงาน Softscape Zone C                                                                                                                46,730.00 

 

ตารางท่ี 5.3 การประมาณราคางาน Zone C (Hardscape)  (ต่อ) 
ล า 
ดับ 

รายการ หน่วย จ านวน ขนาด ราคา (บาท) ค่าแรง (บาท) รวม 
(บาท) 

นิ้ว/สูง (ม.) หน่วย รวม หน่วย รวม 

Zone C Hardscape 
1 บัวปูนปั้น

(ส าเร็จรูป) 
ท่อน 15 - 0.10 110.00 1,650.00 10.00 150.00 1,800.00 

2 เสาไฟจัดสวน ต้น 1 - 0.40 750.00 750.00 188.00 188.00 938.00 
3 ปูนกาว ถุง 4 - - 150.00 600.00 15.00 60.00 660.00 
  รวม Hardscape Zone C                                                                                                                         3,398.00 

  งาน Softscape + Hardscape Zone C                                                                             46,730 + 3,398 = 50,128.00  
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ตารางท่ี 5.4 การสรุปราคางานภูมิทัศน์โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณวัลลภ พานทอง 
 

 

รายการ รวมราคา (บาท) 
รวมราคางาน Softscape 143,265.00 

235,694.00 รวมราคางาน Hardscape 
รวมราคางานภูมิทัศน์ทั้งหมด 378,959.00 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทัศน์ 6.5% 24,632.00 
ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมิทัศน์ 45,475.00 
ภาษีเงินได้ 3% ของราคารวมงานภูมิทัศน์ 11,368.00 
รวมราคางานภูมิทัศน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได้ 460,434.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat)  7% 32,230.00 

 
รวมราคาท้ังสิ้น (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) 

 
492,664.00 



บทท่ี 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 
 บ้านคุณวัลลภ พานทอง พ้ืนที่เดิมโดยรอบโครงการยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
และสอดคล้องกับกิจกรรมภายในครอบครัว ท าให้ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ได้เต็มศักยภาพไม่มีพ้ืนที่ส าหรับ
นั่งพักผ่อน และพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมภายในครอบครัวหรือพ้ืนที่สามารถท ากิจกรรมได้ 3 - 5 คน 
ทั้งภายในโครงการยังพบปัญหาในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเพราะด้าน ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 
และทิศใต้นั้นอยู่ติดกับเพ่ือนบ้าน และได้รับฝุ่นละอองจากทางด้านหน้าบ้านเพราะเป็นถนนสัญจร
ภายในหมู่บ้าน 
 เนื่องจากทางเจ้าของโครงการ อยากให้การปรับภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสม
พ้ืนที่ แนวคิดคือ “Modern Tree” ซึ่งได้แนวความคิดมาจากความต้องการของผู้ใช้โดยอยากให้มี
สวนที่ดูเรียบง่ายดูเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องดูแลมากนัก มีจุดเด่น โล่งโปร่งอากาศถ่ายเทได้ดี แต่ต้องได้
ความเป็นส่วนตัว โดยการปลูกต้นไม้รอบแนวรั้วเพ่ือให้ความเป็นส่วนตัว ดังนั้นการออกแบบสวนจึง
ควรมีการผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความต้องการของเจ้าของบ้าน เช่น รานพ้ืนไม้ระแนงมีที่
นั่งส าหรับท ากิจกรรม 3 - 4 คน ก าแพงประดับท่ีสร้างจุดเด่นให้กับสวน ศาลาส าหรับนั่งพักผ่อน หรือ
เป็นการนั่งอ่านหนังสือ เป็นต้น จึงได้สรุปแนวความคิดออกมาเป็น Modern Tree ต้นไม้สมัยใหม่ 
เช่นเดียวกับคนยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลต้นไม้ 
ในการศึกษาโครงการบ้าน คุณวัลลภ พานทอง สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 โซน 
 6.1.1 พ้ืนที ่Zone A เป็นพื้นที่หน้าบ้านสภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนที่โล่ง ตรงส่วนพ้ืนเป็นทราย
ปรับระดับ มี่พรรณไม้เดิมอยู่กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณเป็นไม้ยืนต้น ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ จึกมีการ
เพ่ิมพ้ืนที่ท ากิจกรรม เป็นรานพ้ืนไม้ระแนงมีที่นั่งในตัวส าหรับท ากิจกรรม ไว้ในพ้ืนที่โซนนี้ และยังมี
การปลูกต้นไทรเกาหลีเพ่ือบังสายตาและลดฝุ่นละอองที่เข้ามาจากทางด้านหน้าบ้าน และเพ่ิมความ
สวยงามโดยการปลูกไม้พุ่มโดยรอบรานพ้ืนไม้ระแนงเพ่ือความสวยงามและเป็นธรรมชาติ มีการเพ่ิม
ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างโซนเพื่อความสะดวกในการสัญจรของผู้ใช้โครงการ 
 6.1.2 พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกติดกับข้างบ้าน สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ทั่วไป
เป็นพ้ืนที่โล่ง ตรงส่วนพ้ืนเป็นทรายปรับระดับ มีพรรณไม้เดิมเป็นไม้ยืนต้น 2 ต้น ยังไม่มีสิ่งก่อสร้าง
ใดๆ จึงมีการเพ่ิม ศาลาไม้เทียมเข้าไปเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนภายในครอบครัว เพ่ิมลูกเล่น
ด้วย ก าแพงประดับมีรูสามารถมองทะรุเพ่ือให้เห็นไทรเกาหลีที่ปลูกเป็นก าแพงรอบแนวรั้ว และลาย
พ้ืนที่ปูแผ่นทางเท้าสลับกับหญ้าท าให้เกิดลายตารางหมากฮอดในพ้ืนที่โซนนี้ปลูกไม้พุ่มเพ่ิมความ
สวยงามในกับพ้ืนที่ และยังมีผักสวนครัวหลังบ้านนิดหน่อยพอท าอาหารภายในครอบครัว มีทางเดิน
เชื่อมต่อระหว่างโซนเพื่อความสะดวก 
 6.1.3 พ้ืนที่ Zone C เป็นพ้ืนที่บริเวณหลังบ้านและด้านทิศตะวันตก สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่
ทั่วไปเป็นพื้นท่ีโล่ง ตรงส่วนพื้นเป็นทรายปรับระดับมีปั้มน้ าและฝาท่อของบ่อเกรอะในส่วนนี้มีพรรรณ
ไม้เดิมเป็นผักสวนครัวที่ปลูกไม่เป็นระเบียบพ้ืนที่ส่วนนี้เป็นส่วนบริการของตัวบ้านจะไม่มีสิ่งก่อสร้าง 
มีเพียงการปลูกไทรเกาหลีเพ่ือการบังสายตาจากเพ่ือนบ้าน ปูหญ้า และมีการปลูกผักสวนครัวขึ้นใหม่
เพ่ือให้เกิดความสวยงามมากข้ึน และให้เป็นระเบียบมากขึ้น 
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6.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 6.2.1 ปัญหา 
  6.2.1.1 พ้ืนที่โครงการค่อนข้างมีขนาดเล็ก ท าให้พ้ืนที่การออกแบบค่อนข้างจ ากัด
ควรจ ากัดพ้ืนที่ในการออกแบบ เพราะพ้ืนที่ค่อนข้างเล็ก 
  6.2.1.2 ยังมีพ้ืนที่เป็นการปูหญ้าค่อนข้างเยอะไป ซึ่งความต้องการของเจ้าของ
โครงการ คือ ปูหญ้าให้น้อยท่ีสุด เพราะไม่ค่อยมีเป็นเวลาดูแลมีนัก ควรย่อขนาดของกิจกรรมที่จะเกิด
ภายในพ้ืนที่โครงการ 
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