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บทคัดย่อ 
 

โครงการบ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 3 คน พ้ืนที่บ้านมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,558 ตารางเมตร เป็นพื้นที่
ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 943.34 ตารางเมตร โดยการเสนอแนวคิดสวนธรรมชาติเพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและสังสรรค์ส าหลับคนในครอบครัว จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่โครงการ และความ
ต้องการของเจ้าเจ้าของโครงการซึ่งอยู่ในหลักการที่ได้ศึกษามา 

Zone A เป็นพื้นที่ทางทิศใต้ของบ้าน เป็นพ้ืนที่มีขนาดใหญ่และติดกับทางเข้าพ้ืนที่ เป็นส่วน
ของพ้ืนที่ที่ติดถนน และเป็นจุดสายตาเวลามีการสัญจรผ่านโครงการ จึงจัดเป็นส่วนโชว์ 

Zone B เป็นพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของบ้าน พ้ืนที่ติดกับตัวอาคาร เป็นเขตติดต่อกันบ้าน
ข้างเคียง เป็นพ้ืนที่เข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากพ้ืนที่ Zone A ติดกับโรงจอดรถ จึงจัดเป็นส่วนสาธารณะ
หรือส่วนครอบครัว  

Zone C เป็นพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเป็นพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ติดกับตัวอาคาร
ขนาดไม่ใหญ่มากและเป็นส่วนที่มีการปิดกั้นการมองเห็นของบริเวณข้างเคียง จึ งเหมาะใช้เป็นพ้ืนที่
ส่วนบริการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมประกาศ 
 

 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต าบลองครักษ์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยการได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ทางด้านข้อมูลจาก คุณธงชัย ปึงแลงจันทร์ ที่อ านวยความสะดวกในการให้สถานที่ท าปัญหาพิเศษ แม้
เกิดอุปสรรคอยู่บ้างแต่เจ้าของโครงการก็ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี จึงท าให้กระผมได้ทราบข้อมูลต่างๆ
ของพ้ืนที่ โครงการมากยิ่งขึ้นและรวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ท าให้ปัญหาพิเศษฉบับนี้ส าเร็จ
เป็นรูปเล่มได้ 
 ขอบคุณอาจารย์บุญญาพร บุญศรี อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างสูงที่ได้คอยให้ค าแนะน า
ด้านข้อมูลการออกแบบต่างๆ รวมถึงให้ค าปรึกษาแก้ไขข้อมูลที่บกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่งเช่นกัน
อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาพิเศษครั้งนี้และต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆ ท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่ได้ให้
ความรู้กับข้าพเจ้าจึงโดยตลอดมาจึงได้กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดา - มารดา ดาบต ารวจวันชัย วาดงูเหลือม และนางชลัยรัตน์      
วาดงูเหลือม เป็นอย่างยิ่งที่คอยเป็นก าลังใจและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณรวมถึง
ช่วยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ขอบคุณเพ่ือนภูมิ
ทัศน์รุ่น 24 ทุกคน และรุ่นพ่ีภูมิทัศน์ รุ่น 23 ที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดมาตั้งแต่ได้รู้จักกันไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เช่นกัน รวมถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวมาในที่นี้ที่มีส่วน
ช่วยให้ปัญหาพิเศษของข้าพเจ้าส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณอย่างสูงและจะไม่มีวันลืม 
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บทท่ี1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลกำรศึกษำ 

โครงการบ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด 
นครนายก สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 3 คน พ้ืนที่บ้านมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,558 ตารางเมตร เป็นพื้นที่
ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 943.34 ตารางเมตร 

พ้ืนที่ในโครงการยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ ไม่มีความร่มรื่น และไม่มีพ้ืนที่ท ากิจกรรมภายใน
ครอบครัว เช่น ศาลาพักผ่อน และยังพบปัญหาคือ พ้ืนที่ทางทิศใต้ มีสภาพของดินที่แห้ง เสื่อมโทรม 
และพรรณไม้เดินอยู่ไม่เป็นระเบียบ ดังนั้นเจ้าของโครงการมีความต้องการจะจัดภูมิทัศน์เพ่ือสถานที่
พักผ่อนและช่วยให้สภาพแวดล้อมดูดีให้กับบ้านทางเจ้าของโครงการ 
 ดังนั้น เจ้าของโครงการมีความต้องการจะจัดภูมิทัศน์เป็นสถานที่ พักผ่อนและช่วยให้
สภาพแวดล้อมรอบที่พักอาศัยสวยงามมากขึ้น ดังนั้นแนวคิดสวนธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกที่ทาง
เจ้าของบ้านมีความต้องการเพ่ือได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยการจัดภูมิทัศน์ดาดแข็ง เช่นศาลา บ่อน้ า 
โต๊ะนั่ง เป็นต้น ทั้งนี้เราจะมีการใช้สอยพื้นที่ อย่างคุมค่า สร้างสรรค์สวยงาม 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาทฤษฎีและหลักการเพื่อใช้ในการการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย  
 1.2.2 เพ่ือศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ภายในบ้านพักอาศัยและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ก าหนดแนวทางการออกแบบ 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาความต้องการของเจ้าของโครงการและพฤติกรรมในการจัดกิจกรรม  
 1.2.4 เพ่ือน าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์ภายในบ้านพักอาศัยของคุณธงชัย แสงจันทร์ 
 
1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 

พ้ืนที่ในการออกแบบภูมิทัศน์ ของคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ 1 ต าบลองครักษ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย 614.66 ตารางเมตร พ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ 943.34 ตารางเมตร 
รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 1,558 ตารางเมตร 

1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 
 วิธีการเดินทางสามารถเลือกใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ 
 1.3.1.1 รถยนต์ส่วนตัว จะใช้เส้นทางหลัก ถนนรังสิต-นครนายก ผ่าน มศว. ถึงสาม

แยกไฟแดงเลี้ยวขวาและตรงตามทางไป จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดองครักษ์ ตรงตามทางไปผ่านสถานี
ต ารวจ ตรงไปตาทางจะถึงสามแยกโรงเรียนอนุบาลองครักษ์แล้วเลี้ยวขาว ตรงตามทางไปผ่าน
โรงพยาบาลองครักษ์จะเจอสามแยกแล้วเลี้ยวขาวจากนั้นตรงไปตามทางพ้ืนที่โครงการจะถึงก่อน
โรงเรียนองครักษ์ เป็นสามแยกเลี้ยวซ้าย หลังที่ 3 ซ้ายมือ 

1.3.1.2 รถยนต์ส่วนตัว ให้เส้นทาง ถนนทางหลวงชนบท นครนายก 3001 จากนั้น
เลี้ยวขาวเข้าถนน 28 กันยา ตรงมาเรื่อยๆจะเจอโรงเรียนองครักษ์ก่อนจานั้นตรงมาอีก 50 เมตร ถึง
สามแยกให้เลี้ยวขวาอีกที พ้ืนที่โครงการอยู่หลังที่ 3 ฝั่งซ้ายมือ 
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ภำพที่ 1.1 แผนที่การเข้าถึงโครงการบ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 
 

พ้ืนที่ในการออกแบบภูมิทัศน์ ของคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต าบลองครักษ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย 614.66 ตารางเมตร พ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ 943.34 ตารางเมตร 
รวมเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 1,558 ตารางเมตร 
เขตติดต่อบริเวณพ้ืนที่ออกแบบ 

 

ภำพที่ 1.2 พ้ืนที่โครงการบ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ 
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 ทิศเหนือ ติดกับเพ่ือนบ้าน 
 ทิศใต ้  ติดกับทางออก ถนน 28 กันยา 
 ทิศตะวันออก ติดกับเพ่ือนบ้าน 
 ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 

                                                       

         ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่รกร้าง                               ทิศใต ้ติดกับถนนทางออก  

     

       ทิศตะวันออก ติดกับเพ่ือนบ้าน                         ทิศตะวันตก ติดกับเพ่ือนบ้าน 

 

    สภาพพ้ืนที่โครงการ                                   

ภำพที่ 1.3 พ้ืนที่ติดต่อ 
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงทฤษฎีและหลักการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 

1.4.2 ทราบถึงศักยภาพของพ้ืนที่ภายในโครงการและสามารถก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยได้อย่าง
เหมาะสม 

1.4.3 ทราบถึงความต้องการของเจ้าของโครงการและสามารถออกแบบกิจกรรมต่างๆใน
พ้ืนที่ได้ 
 1.4.4 น าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย แสงจันทร์  
 
1.5  วิธีกำรด ำเนินกำร 

1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
                       1.5.1.1 ความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์ 
                       1.5.1.2 การเลือกใช้วัสดุพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับที่พักอาศัย 
                       1.5.1.3 การเลือกใช้วัสดุตกแต่ง 
                       1.5.1.4  กรณีศึกษา 

1.5.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ 
          1.5.2.1 ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ 
                             1) ลกัษณะที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อกับโครงการ 
          2) ลักษณะภูมิประเทศ 
          3) ลักษณะภูมิอากาศ 
          4) ลักษณะโครงสร้างของดิน 
          5) ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 
          6) ต้นไม้ที่มีอยู่เดิม - ทัศนียภาพ 
                             7) โครงสร้างสถาปัตยกรรมเดิม 

1.5.3 ข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
           1.5.3.1 ลักษณะพฤติกรรมและจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
           1.5.3.2 ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

1.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ 
           1.5.4.1  วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่ข้างเคียงของพ้ืนที่โครงการ 
           1.5.4.2  วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพภายในพ้ืนที่ของโครงการ 
           1.5.4.3  วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
           1.5.4.4  โครงสร้างสถาปัตยกรรมเดิม 

          1.5.4.5  วิเคราะห์ลักษณะของกิจกรรมที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่โครงการเพ่ือก าหนด
กิจกรรมให้เหมาะสม 
1.5.5 ขั้นตอนการออกแบบ 

          1.5.5.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
          1.5.5.2 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ ดังนี้ 
          1) แนวความคิดด้านการวางผังและการสัญจรภายในโครงการ 
          2) แนวความคิดด้านการใช้พืชพรรณ 
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          3) แนวความคิดด้านการใช้วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
          4) แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
                             5) แนวความคิดด้านทัศนียภาพ  
                     1.5.5.3 ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
                     1.5.5.4 ออกแบบแปลนภูมิทัศน์หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้  
โครงการอย่างน้อย 3 แบบ 
           1.5.5.5 แสดงแบบ Master Plan 
           1.5.5.6 แสดงรายละเอียดผลการออกแบบแปลนภูมิทัศน์ 
           1.5.5.7 แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงสร้างต่างๆ 
           1.5.5.8 แสดงทัศนียภาพ 
           1.5.5.9 ท าการประมาณราคา 
              1.5.6 สรุปผลการออกแบบ 
  1.5.6.1 สรุปผลการออกแบบ 

 1.5.6.2 น าเสนอผลงาน 
 1.5.6.3  ข้อเสนอแนะ 

    1.5.7 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการน าเสนอผลการศึกษา 

ศึกษำข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบักำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนพักอำศัย 
 

- ศึกษาหลักการและทฤษฏีที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพัก
อาศัย  
- วิเคราะห์กายภาพของโครงการเพื่อออกแบบภูมิทัศน์บ้านพัก
อาศัย 
- ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บ้านพักอาศัย เพื่อ
ก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 

- เพื่อน าเสนอโครงการออกแบบภมูิทัศน์บ้านพักอาศัย 

 

 

 

ศึกษำข้อมลูที่เกี่ยวข้องสภำพพ้ืนที่ 

- ศึกษาที่ตั้งโครงการ      
- ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
- ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
- ศึกษาพืชพรรณเดมิ 
- ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค      
- ศึกษากิจกรรมที่ต้องจัดในแต่ละพื้นที่ 
- ศึกษารูปแบบของสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรม
เดิมในพ้ืนท่ีโครงการ 
- ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและ มุมมอง 
 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมนิผล 
1. การน าเสนอผลการออกแบบ 
2. ข้อเสนอแนะ 

 

ขั้นตอนในการศึกษา 

 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสมัพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
      - แนวคิดด้านการใช้พื้นที่  
      - แนวคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ    
      - แนวคิดด้านสาธารณูปโภค 
      - แนวคิดด้านทัศนยีภาพ 
      - แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
6. สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและเลือกทางที่ดี
ที่สุด 
7. เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
8. แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
9. แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 
10. แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
11. ท าการประมาณราคา 

 

 

 

 

 
 

จัดท ำรูปเล่ม 

 

สรุปข้อมลู 
- สรุปลักษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา      
- สรุปลักษณะกิจกรรมในพ้ืนท่ีจากพฤติกรรม
และความต้องการของผู้ใช้ 
- ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพื้นที่และแก้ไขปญัหาพื้นที่อย่าง
เหมาะสม 

 



บทท่ี 2 
ศึกษาข้อมูลและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 

 
การจัดสวนเป็นส่วนหนึ่งของ Landscape มีความมุ่งหมายที่ส าคัญเพ่ือตกแต่งบริเวณบ้านให้

ดูสวยงามน่าอยู่ ก่อให้เกิดความสุขสดชื่นทั้งกายใจแก่เจ้าของโครงการและผู้อยู่อาศัย ตลอดจนเป็นที่
ชื่นชอบแด่ผู้พบเห็น 
 การออกแบบจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพ หรือตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามท าให้
สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งการจะท าให้สวนมีความ
สวยงาม ต้องมีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องของการออกแบบและการดูแลรักษา เพราะการดูแลรักษาที่ดีจะ
ท าให้สวนอยู่ได้ยาวนาน  หลักการออกแบบ จึงมีความจ าเป็นต่อการจัดสวนมาก เพราะถือว่าการ
ออกแบบ การเขียนแบบเป็นจุดเริ่มต้นของงาน 

สมจิต โยธะคง (2538) กล่าวว่า การแบ่งพ้ืนที่ในการจัดสวนมุ่งเน้นการแบ่งพ้ืนที่ของการจัด
สวน บ้านพักอาศัยเป็นหลัก ทั้งนี้เพราะการจัด สวนบ้าน (Home Landscape) เป็นการจัดสวนที่
ใกล้ชิด และตรงตามความต้องการของบุคคล และสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด การจัดแบ่งพ้ืนที่จึง
เป็น ข้อคิดในการออกแบบสวนบ้าน เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย 

 
2.1  ความหมายและความส าคัญของการออกแบบจัดสวน 
 อโนชา การประเสริฐกิจ (2545) กล่าวว่า การจัดสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ ในการ
สร้างสรรค์ เ พ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์โดยน าหลักวิชาการ ความรู้  เทคนิค ศิลปะและ
ประสบการณ์มา ผสมผสานเข้าด้วยกัน น า สิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่ เป็น
สิ่งประดิษฐ์และสิ่งของที่ มีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์เกิดทัศนียภาพ ที่
มีความงดงามสูงสุด ภายในบริเวณบ้านจะท าให้บริเวณสะอาด เป็นระเบียบ ลดมลพิษต่างๆ 
โดยเฉพาะสนามหญ้าจะสามารถลดมลพิษของแสง เสียง ฝุ่นละอองเพราะหญ้าเป็นตวักรองฝุ่นละออง
และก็ขับแสงได้ดีที่สุดทีเดียวนอกจากนี้ยังท าให้พ้ืนที่เป็นสัดส่วน มีมุมสงบส่วนตัว เสริมบ้าน อาคาร
ให้ดูดีขึน้ มคีุณค่ามากข้ึนปรุงแต่งสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ดูดีขึน้มา 

การออกแบบภูมิทัศน์นับเป็นการออกแบบเพ่ือสื่อกลางระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์และระหว่าง
มนุษย์ต่อธรรมชาติ แนวคิดที่เกิดที่ได้มาคืออิทธิพลของธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ที่ไม่
สิ้นสุด การจัดสวนไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะต้องควรค านึงเสมอว่า ต้องออกแบบให้มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม อันรวมไปถึงสภาพพ้ืนที่ รูปแบบของสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง        
มีความสัมพันธ์กับบริเวณใกล้เคียง และยังต้องออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมสังคมนั้นๆ  ด้วย 
ดังนั้นการออกแบบถือเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น อันไปสู่การด ารงชีวิตที่ดีงามจุดมุ่งหมายต่างๆ
ในการจัดสวน ดังนี้ 

2.1.1 จัดสวนขึ้นเพ่ือจะกันเสียงรบกวนจากถนนหรือเพ่ือนบ้าน 
2.1.2 เพ่ือกรองฝุ่นละอองที่กระจายทั่วไปในอากาศ 
2.1.3 จัดแต่งบางต าแหน่งของสวนเพื่อปิดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2.1.4 เพ่ือให้เกิดความเป็นส่วนตัวป้องกันการลอบมองจากเพ่ือนบ้าน 
2.1.5 เพ่ือความสุขทางด้านจิตใจ เมื่อสภาพของสวนในบ้านมีสีเขียวสดใส 
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2.1.6 เพ่ือประโยชน์ใช้สอย เช่น ปลูกผักสวนครัวหรือไม้ผล 
2.1.7 เพ่ือการออกก าลังกายโดยการวิ่งหรือท ากิจกรรมต่างๆ ฝึกการปลูกเลี้ยงและดูแลต้นไม้ 
สรุปการจัดสวน หมายถึงการตกแต่งพ้ืนที่ให้เกิดความสวยงามโดยใช้ศิลป์ในการ สร้างสรรค์ 

และน าหลักวิชาการประสบการณ์ มาผสมผสานเข้าด้วยกันจนท า ให้เกิดสภาพแวดล้อม  ที่สวยงาม มี
บรรยากาศที่น่าอยู่ 

 
2.2  การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ในการจัดภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 

ขวัญชัย จิตส ารวย (2536) กล่าวว่า การแบ่งพ้ืนที่ในการจัดสวน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดต้องมีการวางแผนการใช้และผ่านการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงการใช้สอย การเปลี่ยนแปลง การต่อเติมในอนาคต การแบ่งพ้ืนที่จึงเป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดข้ึนในการใช้สอยและความงาม  

การจัดสวนภายในบ้านพักอาศัยทั่วไปนั้น ไม่ใช่ของแปลกใหม่ มีผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหลาย
ท่านได้ท าเองมากแล้วและบางท่านสนใจมากก็ฝึกฝนจนสามารถไปช่วยจัดให้เพ่ือนๆ หรือประกอบ
อาชีพในการจัดสวนก็มีการจัดสวนไม่ต้องใช้หลักการอะไรมากนัก แต่ต้องการผู้ที่มีความสนใจใน
ธรรมชาติ ของ ต้นไม้ พอที่จะรู้ลักษณะนิสัยพืชพันธุ์ที่ท่านจะน ามาปลูก และมีความละเอียดประณีต
พอที่จะเข้าถึงความงามของ ศิลป์ ในการจัดสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งมี แรงงาน เพียงพอในการ
จัดท าการปลูกและการดูแลรักษาต่อมา เพราะการจัดสวนที่จะให้งดงามสมบูรณ์แบบนั้นอาศัย เพ่ือให้
ต้นไม้เจริญเติบโตงดงามไปตามเจ้าของต้องการ และในช่วงเวลานี้เองที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักจะ
หมดความสนใจมนการทุนุบ ารุง ท าให้สวนที่จัดไว้ไม่ประสบผลส าเร็จตามที่คาดไว้ 
 พ้ืนที่ส าหรับการจัดตกแต่งสวนในบ้านแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าบ้านจะมีขนาดใหญ่ หรือเล็ก 
ซึ่งส่วนต่างๆนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องกับพ้ืนที่ภายในตัวบ้าน ทั้งด้านประโยชน์ใช้
สอยและความสวยงาม 
 พ้ืนที่จัดสวนภายในบ้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1)  บริเวณหน้าบ้านหรือส่วนสาธารณะ (Public Area) 
2)  บริเวณส่วนบริการ (Service Area)  
3)  บริเวณท่ีพักผ่อนส่วนตัวหรือของครอบครัว (Private Area or Family Living) 

2.2.1  บริเวณหน้าบ้านหรือสวนสาธารณะ (Public Area) 
   การจัดตกแต่งสวนหน้าบ้าน ให้สวยงาม ดูน่าสนใจนั้น มีหลายแบบหลายสไตล์ที่
แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่และไอเดียของเจ้าของบ้านในการเลือกวัสดุ ต้นไม้ ดอกไม้ ที่จะใช้
จัดตกแต่งสวน โดยเฉพาะต้นไม้และดอกไม้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดสวนหน้าบ้านในการ
เพ่ิมบรรยากาศให้บ้านดูสวยงามมีชีวิตชีวา ส าหรับบ้านที่ขนาดพ้ืนที่กว้างโล่ง พ้ืนที่ขนาดใหญ่ หรือ
พ้ืนที่ว่างที่มักเป็นสนามหญ้า การจัดสวน ตกแต่งสวนด้วยดอกไม้ปลูกเป็นหย่อมๆ หรือเว้นพ้ืนที่ทาง
เท้าและจัดสวนข้างๆทางเท้านั้น ส าหรับบ้านไหนที่มีพ้ืนที่จ ากัดก็มักจะจัดสวนด้วยการปลูกดอกไม้ติด
หน้าบ้าน ประตูหน้าต่าง ก็จะให้บรรยากาศไปอีกแบบ สวนหย่อยสวยเพ่ือสร้างจุดเด่นการจัดยังสร้าง
ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับการใช้ประโยชน์ของห้องภายในตัวอาคาร เช่น ขณะนั่งอยู่ในห้องรับแขก 
หรือเข้าจากทางหน้าบ้านก็สามารถมองเห็นและชื่นชมความสวยงามของสวนได้ อาจจะเป็นความ
สวยงามในการจัดสร้างมุมน้ าตก น้ าพุ หรือการจัดกลุ่มไม้ที่กลมกลืนสวยงาม 
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ภาพที่ 2.1 ส่วนของหน้าบ้าน 
ที่มา : https://www.garden04.blogspot.com  
 

2.2.2  บริเวณส่วนบริการ(Service Area) 
 เป็นส่วนของพ้ืนที่ที่จะอ านวยความสะดวกต่อการบริการ การปฏิบัติงานต่างๆ ของ

คนในครอบครัว เช่น ถนนเข้าบ้าน ที่จอดรถ ที่ทิ้งขยะ บริเวณซักล้าง พ้ืนที่ตากผ้า และห้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ ในพ้ืนที่จะไม่เน้นความสวยงามมากนัก แต่จะเน้นประโยชน์ใช้สอย สะดวกและปลอดภัยใน
การใช้งาน พ้ืนที่ส่วนนี้ควรอยู่ติดกับประดูห้องครัวของบ้าน 

 

 
ภาพที่ 2.2 ส่วนของบริการ 
ที่มา : https://www.loftgarden.net 
 

2.2.3  บริเวณท่ีพักผ่อนส่วนตัวหรือของครอบครัว(Private Area or Family Area) 
 เป็นบริเวณที่จัดไว้ส าหรับพักผ่อนส่วนตัว หรือท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว

หรือเพ่ือนสนิท จึงเป็นพ้ืนที่ที่ต้องแยกออกจากส่วนอ่ืนๆ เช่นกัน เพ่ือนเน้นพ้ืนที่ส่วนบุคคลหรือ
ส่วนตัว อาจจัดเป็นที่นั่งเล่น ที่อ่านหนังสือ มุมปิกนิกนอกบ้าน แปลงไม้ดอก สระว่ายน้ ารวมไปถึง
บริเวณออกก าลังกาย 

 

 
ภาพที่ 2.3 ส่วนของครอบครัว 
ที่มา : https://www.storyhome.circlecamp.com 

http://www.loftgarden.net/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99/
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2.3  รูปแบบการจัดภูมิทัศน์แบบสวนธรรมชาติ(Informal Garden Landscape 
Format) 

คุณสมบัติและหน้าที่ของสวนธรรมชาติคือท าให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ได้พบเห็นได้สัมผัสกับ
บรรยากาศของความสดชื่นรื่นรมย์อบอุ่น น่าพักผ่อนหย่อนใจ สวนลักษณะนี้ จึงเป็นสวนที่นิยมของ
คนจ านวนมากเนื่องจากปัจจุบันคนอยู่ในตึกรามบ้านช่องที่เป็นตึกจึงต้องการใฝ่หาสวนเพ่ือไว้พักผ่อน
หย่อนใจสวนแบบนี้นิยมปล่อยให้ต้นไม้เติบโตอย่างอิสระ ตามธรรมชาติ อาจเพ่ิมสระน้ า ล าธารน้ าตก 
ศาลาพักผ่อน ทางเดินต่างๆ เข้าไป โดยจะมีเส้นสาย และรูปทรง เป็นรูปทรงอิสระ 

 

 
ภาพที่ 2.4 สวนธรรมชาต ิ
ที่มา : https://www.interior-idea.com 
 

พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา  (2550) กล่าวว่า สวนธรรมชาติ  คือสวนที่ เราจัดขึ้นมาโดย
ลอกเลียนแบบธรรมชาติที่เรามองเห็นเช่นท าเป็นป่า เป็นเขา ล าธาร น้ าตก ทุ่งหญ้า เป็นสิ่งที่เรารู้สึก
ชอบเป็นพิเศษเลยอยากจะจัดไว้ใกล้ๆ อาจท าได้โดยการท าเท่าขนาดจริง หรือย่อส่วนลงมาโดยให้
เหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะจัดแต่ง  

สวนธรรมชาติ (Informal Styles) พ้ืนที่ในการจัดสวนแบบธรรมชาติจะจัดให้เป็นเนินหลั่น
กั้น มีพ้ืนที่สูงๆ ต่ าๆ สลับกับ ที่ราบเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติการจัดวางต้นไม้และวัตถุจะต้อง
เกิด ความสมดุลแบบ ธรรมชาติ หรื อ Informal Balance นั่นเอง ชนิด รูปทรงและขนาด จ านวน 
และ ระยะห่าง ไม่ จ าเป็นต้องเหมือนกัน หรือเท่ากัน ใช้ความช านาญของสายตาพิจารณาน้ าหนัก สี
ของต้น ไม้หรือวัตถุ ทั้งสองข้างถ้าน้ า หนักเท่ากัน หรือใกล้เคียงกันก็ถือว่าทั้งสองข้างนั้นสมดุลกัน 
(แบบธรรมชาติ) การจัดวางต้น ไม้หรือวัตถุแบบจ านวนคู่ขนาน 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ จะไม่ปรากฏให้
ได้เป็น เมื่อไม่ได้จัด วางซ้ าๆ กันแบบ 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ  จึงใช้เนื้อที่ในการจัดไม่มากนัก การ
ประดิษฐ์แบบเรขาคณิตมี ความส าคัญ เป็นรองการตัดแต่งหรือประดิษฐ์รูปทรง เช่น ทรงกลมหรือทรง
เหลี่ยมจึงไม่ปรากฏ เด่นชัด ลักษณะการจัดจะจัดให้มีแต่เค้าโครงเท่านั้น เช่น การจัดหาพันธุ์ไม้ที่มี
รูปทรงแบบเรขาคณิต ตามธรรมชาติที่ต้องการโดยไม่ต้องตัดแต่ง สระน้ า ล าธารมีรูปร่างอิสระ(Free Form) 
เหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติต้น ไม้ใหญ่ไม้พุ่ม ไม้น้ าและพืชคลุมดิน (Ground Cover) มักมีสีสันไม่
ฉุดฉาด โดยทั่วไปมักจะมีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่จะออกดอกเพ่ิมสีสันให้สวนบ้างก็ตามฤดูกาลเท่านั้น 
ถนนหรือทางเดินภายในสวนมักจะสูงๆ ต่ าๆ ตามระดับพ้ืนที่ของสวน และคดโค้งไปตามส่วนต่างๆ 
ของสวน เพ่ือน าไปชมความงามของสวนย่อม ณ จุดต่างๆ สิ่งก่อสร้างภายในบริเวณสวนจะเป็นบ้าน
หลังเล็กๆ กลมกลืนไปกับสวนส่วนประกอบอ่ืนๆ อาทิหน้าผา น้ าตก ล าธาร โขดหิน สระน้ า ไม้ยืนต้น 

http://www.interior-idea.com/garden3/
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ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน จะไม่บังคับให้อยู่ในกรอบ พยายามสร้างความกลมกลืนอย่างอิสระทุกๆ จุดไม่
แสดงส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเด่นชัดเหมือนสวนแบบประดิษฐ์แต่จะรวมกันในลักษณะของความ
กลมกลืนเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติความงามของสวนเหล่านี้เกิดจากการจัดต้นไม้และสีของพันธุ์
ไม้ให้กลมกลืนกัน การปลูกต้นไม้ไม่จ าเป็นต้องมากชนิดเพราะผิดไปจากธรรมชาติผู้จัดจะต้องเข้า
ใจความเป็นมาหรือการเกิดตามธรรมชาติเพ่ือจะได้เลียนแบบ และสร้างบรรยากาศภายในสวนให้
เหมือนธรรมชาติอย่างแท้จริงสวนแบบนี้บรรยากาศตรงกับความต้องการของมนุษย์อาจสรุปการจัด
สวนแบบธรรมชาติได้ดังนี้ 

1) พ้ืนที่เป็นเนินสลับ ที่ราบ  
2) ความสมดุลแบบธรรมชาติ 
3) จ านวนคู่ขนาน 1 : 1, 2 : 2 ไม่ปรากฏ  
4) ใช้เนื้อที่ในการจัดไม่มากนัก 
5) รูปเลขาคณิตมีความส าคัญเป็นรอง  
6) ส่วนมากมีแต่สีเขียวไม่ฉูดฉาด  
7) ถนน/ทางเดิน สูงๆ ต่ าๆ คดโค้ง  
8) มีบ้านหลังเล็กกลมกลืนกบัสวน 
 

2.4  ขั้นตอนการจัดภูมิทัศน์แบบสวนธรรมชาติ 
คุณสมบัติและหน้าที่ของสวนธรรมชาติคือท าให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ได้พบเห็นได้สัมผัสกับ

บรรยากาศของความสดชื่นรื่นรมย์น่าพักผ่อน สวนที่เราจัดขึ้นมาโดยลอกเลียนแบบธรรมชาติเขตร้อน
ที่เรามองเห็นเช่นท าเป็นป่า เป็นเขา ล าธาร น้ าตก ทุ่งหญ้า เป็นสิ่งที่เรารู้สึกชอบเป็นพิเศษเลย
อยากจะจัดไว้ใกล้ๆ โดยน าหลักการจัดองค์ประกอบภูมิทัศน์ดาดแข็งเละดาดอ่อนดังรายละเอียด
ล าดับต่อไปนี้ 

2.4.1 องค์ประกอบภูมิทัศน์ประเภทดาดแข็ง  
 การจัดสวนแต่ละสไตล์ย่อมมีองค์ประกอบที่สื่อถึงรูปแบบสวนที่แตกต่างกัน ซึ่ง

องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยเพ่ิมเสน่ห์และชีวิตชีวาตลอดจนเติมความสมบูรณ์ให้กับสวน สวนป่ามี
องค์ประกอบหลักที่เลียนแบบธรรมชาติ และองค์ประกอบรองที่ช่วยเสริมในเรื่องประโยชน์ใช้สอยและ
ความงาม ซึ่งต้องจัดวางองค์ประกอบเหล่านี้ให้สอดคล้อง กลมกลืน และลงตัว สวนจึงจะดูสวยงาม 
องค์ประกอบหลักของสวนป่าร้อนชื้นที่ส าคัญ 

 2.4.1.1  ลักษณะน้ าตกและล าธารน้ าตก  เป็นองค์ประกอบหลักของการจัดสวน
ธรรมชาติสไตล์สวนป่าร้อนชื้น โดยธรรมชาติน้ าตกเกิดจากตาน้ าเล็กๆ บนพ้ืนดินบริเวณยอดเขาสูง
ค่อยๆ ไหลมารวมกันเป็นสายน้ าเล็กๆ หลายสายรวมตัวจนมีปริมาณเพ่ิมขึ้นไหลผ่านร่องดิน ร่องหิน 
จนรวมเป็นสายน้ าตกลงจากท่ีสูงลงสู่ที่ต่ าอย่างสวยงาม นอกจากนี้บนยอดเขาสูงยังได้รับน้ าจากน้ าฝน
ที่ตกในช่วงฤดูฝน และน้ าค้างจากไอหมอกตลอดฤดูกาลเนื่องจากบนยอดเขาสูงมีเมฆปกคลุมตลอดทั้งปี 
เมื่อไอเย็นของเมฆกระทบกับความร้อนจึงกลายเป็นหยดน้ าตกลงสู่ผืนดิน ซึ่งผืนดินและใบไม้ที่ร่วง
หล่นทับถมกันจะเป็นตัวช่วยสะสมความชื่นเหล่านี้ไว้อีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า ป่าเมฆ   

  1.) น้ าตกแบบเป็นชั้นเตี้ยๆ แบบล าธาร ลดหลั่นกันไป  2 - 3 ระดับ อาจจะ
มีกรวดร่วมอยู่ด้วยคล้ายล าธารกรวดน้ าตกชนิดนี้  เหมาะกับบริเวณ ที่มีพ้ืนที่กว้างหรือแคบยาว  
เพราะน้ าตกจะลาดเอียงไปเรื่อยๆ  
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ภาพที่ 2.5 น้ าตกแบบเป็นชั้นเตี้ยๆ 
ที่มา : https://https://www.ebook.nfe.go.th 
 

  2.) บ่อกรอง ส าหรับกรองน้ าที่ตกมายังบ่อสุดท้าย ช่วยให้น้ าไม่ขุ่นด้วย
ตะกอน การกรองน้ าจะผ่านช่องต่างๆ ที่บรรจุวัสดุกรอง เช่น พู่กรองน้ าเพ่ือดักเศษใบไม้หรือตะกอน
หยาบ ต าแหน่งของบ่อกรองส่วนใหญ่มักออกแบบให้อยู่ใต้พ้ืนระเบียงเพ่ือประโยชน์ในการใช้พื้นที่ 

  

 
ภาพที่ 2.6 น้ าตกจ าลองแบบประดิษฐ์ 
ที่มา : https://www.ebook.nfe.go.th 
 

 2.4.1.2 ทางเดินสวน เป็นจุดเชื่อมต่อจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งได้อย่าง
สะดวก เช่น จากหน้าบ้านไปยังเรือนรับรองไปยังหลังบ้าน หรือจากหลังบ้านไปหน้าบ้าน วัสดุที่
น ามาใช้อาจใช้แผ่นหินที่เรียบเสมอกัน ขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง 

 

 
ภาพที่ 2.7 ภาพทางเดินสวน 
ที่มา : https://www.ladysquare.com/forum_posts.asp?TID=46209 

https://www.ebook.nfe.go.th/
http://www.ebook.nfe.go.th/
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 2.4.1.4  ศาลาพักเป็นองค์ประกอบของสวนบ้าน โดยเฉพาะสวนบ้านที่มีบริเวณ
กว้างขวาง และ มีความจา เป็นอย่างยิ่ง ส าหรับสวนสาธารณะศาลาพักที่สร้างไว้ตามส่วนต่างๆ ของ
สวนเพ่ือให้ผู้ชมหรือเที่ยวพักผ่อนในสวนได้นั่งพักชมบริเวณ หรือพักเหนื่อย หลบแดด หรือฝนเมื่อมี
ความจาเป็นหรือถ้าเป็นศาลาพักในสวนบ้านนิยมใช้รับรองแขกผู้มาเยือนหรือส าหรับตั้งโต๊ะอาหาร
นอกบ้าน 

 

 
ภาพที่ 2.8 ภาพศาลา 
ที่มา : https://www.xn--72c9azaf9d4exa5b.net 
 

 2.4.1.5  ที่นั่งพักผ่อน เป็นจุดนั่งพักในสวนหลังท ากิจกรรมหรือออกก าลังกาย เดิน
เล่นชมสวน มีหลังคาหรือไม้ใหญ่ให้ร่มเงาก็ได้ ควรมีพ้ืนที่เพียงพอสาหรับการตั้งโต๊ะเก้าอ้ีชนิดต่างๆ 
เตาย่างอาหารหรือเก้าอ้ีนอนพัก เปลญวน ตามความประสงค์ของเจ้าของบ้าน บริเวณรอบๆ ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม  

 

 
ภาพที่ 2.9 ภาพที่นั่งพักผ่อน 
ที่มา : https://www.bloggang.com 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoiZj9wMjLAhWFC44KHfb9BL8QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.xn--72c9azaf9d4exa5b.net%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589-%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2587-%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589-%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589-%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259E%2F&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNFFvoG_8PK03YeO1RvnL2EvfdIprw&ust=1458330980765715
http://www.bloggang.com/m/mainblog.php?id=cherrystone&month=09-07-2014&group=278&gblog=125
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 2.4.1.6  แสงไฟในสวน (Lighting) แสงไฟแสงสว่างภายในสวนให้ประโยชน์ในการ
มองเห็นการติดตั้งไฟตามจุดต่างในสวนมีจุดประสงค์หลายประการเช่น ติดไว้ตามทางเดินในสวน  ให้
แสงสว่างขณะเดินชมสวนเวลากลางคืน จัดวางไว้ตามพุ่มไม้ให้เกิดเหลี่ยมเงาสร้างมุมมองที่แปลกตา 
ประดับโคมไฟสูงไว้กลางสนาม เพ่ือให้เกิดความสว่ างทั่วไปในสวน การติดตั้งไฟในสวนนั้นมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือ 

 1) เพ่ิมเวลาการพักผ่อนภายในบ้านพักอาศัยและสวนให้มากข้ึน 
 2) เพ่ิมให้ความปลอดภัยและอบอุ่นใจขณะใช้งานในสวนในเวลากลางคืน 
 3) เพ่ิมให้เกิดผลเป็นพิเศษ เช่น ให้แสงสี แสงเงาของต้นไม้ในบ้าน 
 4) เพ่ิมการติดตั้งไฟในสวนโดยทั่วไปแล้วมักใช้ไฟฟ้าส าหรับหลังโรงรถหรือ

ชายคาบ้านจึงมีแสงสว่างจ้าเกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส์ ท าให้สวนขาดความสวยงามไปมากจึงควร
ติดตั้งไฟตามจุดต่างๆ ภายในสวน และเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม ซึ่งมี 5 ชนิดคือ 

 (1) ไฟตามทางเดิน (Walk Light)เพ่ือความสวยงานและความ
ปลอดภัย ควรติดตั้งตามจุดต่างๆ เพ่ือที่จะเตือนผู้ที่ก าลังเดินให้ทราบว่าทิศทางของการเดินเริ่มจะ
เปลี่ยนแปลงแล้วหรือเปลี่ยนจะระดับสูงไประดับต่ าเป็นต้น 

  (2) ไฟที่ท าให้เกิดรูปทรง (Silhouett) เพ่ือให้มองเห็นรูปทรงของ
ต้นไม้นั้นๆโดยให้อยู่ด้านหลังต้นไม ้

 (3) ไฟท าให้เกิดแสงและเงา (Shadow Lighting)โดยการติดตั้ง
ไฟฟ้าทางด้านหน้าของต้นไม้เพ่ือให้เกิดเงาของต้นไม้บนก าแพงหรือผนังที่อยู่เบื้องล้างของต้นไม้ 

  (4) ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านล่าง (Down Lighting)เพ่ือให้เห็นกิ่งก้าน
และใบบนพื้น โดยการติดตั้งไฟไว้สูงบนต้นไม้และส่องไฟลงล่าง 

  (5)  ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านบน (Up Lighting)เพ่ือให้เกิดแสงสว่าง
ตามจุดที่ต้องการบนต้นไม้ จะติดตั้งไฟไว้ต่ าและส่องขึ้นบนต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่สวยงาม 

 

 
ภาพที่ 2.10 ไฟในสวน 
ที่มา : https://www.homedec.in.th 
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ดังนั้น องค์ประกอบ หรือวัสดุที่อยู่ในสวนก็มีบทบาทส าคัญท าให้ภาพของสวนเปลี่ยนไป  
ของประดับและของตกแต่งสวนจึงเป็นสิ่งที่ช่วยแสดงเอกลักษณ์ และเรื่องราวของสวนได้ชัดเจนกว่า  
ของตกแต่งเหล่านี้สามารถออกแบบใหม่ให้มีเอกลักษณ์เน้นเรื่องราวในสวนและสร้างความแตกต่างได้
มากขึ้น (วรวุฒิ แก้วสุก, 2555) 
 2.4.2 องค์ประกอบภูมิทัศน์ประเภทดาดอ่อน  

 นอกจากน้ าตก บ่อน้ า ล าธารแล้ว ในสวนป่าร้อนชื้นยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่บ่งบอก
ถึงสวนสไตล์นี้ คือพรรณไม้ที่ให้ความเขียวสดตลอดปีและเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น ส่วนของ
ตกแต่งที่น ามาประดับสวนควรท าจากวัสดุธรรมชาติอย่างหิน ดิน ไม้ อาจผ่านขั้นตอนและ
กระบวนการผลิตบางอย่าง แต่เมื่อสัมผัสแล้วยังรับรู้ได้ถึงเนื้อแท้ของวัสดุธรรมชาติเหล่านี้ ข้อพิจารณา
ในการออกแบบภูมิทัศน์รูปแบบสวนป่าเขตร้อนมีรายละเอียด ดังนี้  

2.4.2.1 พิจารณาว่าพรรณไม้ชนิดนั้น  ต้นไม้สามารถท าหน้าที่ได้หลายอย่างในการ
จัดสวน ไม้บางชนิดอาจปลูกและตกแต่งให้เป็นรูปร่างต่างๆ ต้นไม้ต้องการแสงแดดมากน้อยเพียงใด 
ในการพิจารณาสภาพแสงในพ้ืนที่ที่จะน ามาปลูก ควรศึกษาพรรณไม้ทุกชนิดต้องการแสงแดดใน
กระบวนการสร้างอาหาร แต่ปริมาณมากน้อยต่างกัน พรรณไม้ที่โชว์ดอก อาจจะต้องการแสงแดด
มากกว่า เช่น ต้นหางนกยกไทย ที่ต้องการแสงแดด เพ่ือสังเคราะห์แสง  
                     2.4.2.2 สังเกตลักษณะนิสัยของพรรณไม้ที่ข้ึนตามธรรมชาติ  เมื่อน ามาปลูกในพื้นที่
ควรเลือกบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับธรรมชาติเดิมมากที่สุด  ดังนี้ 

1) ต้นไม้ที่ข้ึนใต้น้ า ได้แก่ สาหร่ายและพืชน้ าชนิดต่างๆ  
2) ต้นไม้ที่ข้ึนในน้ าและบนผิวน้ า ได้แก่ อเมซอน และกกชนิดต่างๆ  

  3) ต้นไม้ที่ข้ึนอยู่ริมน้ า ได้แก่ กกชนิดต่างๆ พลับพลึงชนิดต่างๆ เฟินกูด 
บอน และผักหนา 

4) ต้นไม้ที่ข้ึนบนที่ดอน เช่น ค้างคาวด า เฟินกีบแรด เฟินหัสด า กุมารทอง 
(ลูกไก่ทอง) 

5) ต้นไม้ที่ข้ึนบนกิ่งไม้หรือที่เรียกว่าไม้คาคบ เช่น กะเรกะร่อน กระแตไต่ไม้  
6) ต้นไม้ที่ข้ึนบนหินหรือผนังหิน เช่น เทียน เฟินก้านด า หยาดน้ าค้าง บีโก

เนีย และกล้วยไม้ 
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ภาพที่ 2.11 ภาพพรรณไม้ 
ที่มา : https://www.nanagarden.com 
 

2.4.2.3 การพิจารณาจากลักษณะทรงต้น ใบ และสีของใบ การพิจารณาจาก
ลักษณะทรงต้น ใบ และสีของใบไม้ ซึ่งจะมีลักษณะเด่น สวยงามแตกต่างกัน การน ามาจัดร่วมกันเป็น
กลุ่มจึงควรค านึงถึงหลักองค์ประกอบทางศิลปะได้ ดังนี้ 

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

ผู้จัดน าทั้งพรรณไม้ทีมีสีใกล้เคียงกันหรือต่างกัน สามารถน าทั้งความกลมกลืนและแตกต่างมาใช้
พร้อมๆ กันเพ่ือให้เกิดความสวยงามลงตัวอย่างเป็นธรรมชาติ 
 

 
ภาพที่ 2.12 ความกลมกลืน 
ที่มา : https://www.forfur.com 
 
 

http://www.nanagarden.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%94
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.forfur.com%2Fmedia%2Fidea%2F5378%2F5378_14539555721932384962&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNEKgfwfJWL7YAc58PxUliYHPYnk_Q&ust=1458357977883794
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  (1) ขนาดของใบไม้  ใบที่มีขนาดใหญ่ถือว่ามีผิวสัมผัสหยาบ ส่วนใบที่มี
ขนาดเล็กถือว่ามีผิวสัมผัสละเอียด การน าพรรณไม้ที่มีขนาดใบต่างกันมารวมกลุ่มกันจะได้ความ
แตกต่างของขนาด 

  (2) ลักษณะรูปร่างของใบไม้ ใบที่ลักษณะเป็นเส้นเล็กบางชนิดป้อมสั้น กลม 
บางชนิดมีใบเรียวยาว บางชนิดมีใบเป็นสามแฉก  ลักษณะรูปร่างของใบสร้างความแตกต่างได้เช่นกัน
ถ้าต้องการให้เกิดความกลมกลืน ให้เลือกรูปร่างของใบที่คล้ายคลึงกันมาจัดร่วมกัน เช่น ปลูกต้นพลับ
พรึงหนูและหนวดปลาดุกที่มีใบเส้นเหมือนกัน จะได้ความกลมกลืนของรูปร่างใบ  แต่ขณะเดียวกันก็
ได้ความแตกต่างขนาดใบด้วย 

  (3) สีของใบไม้ ใบไม้มีหลากหลายสี ส่วนใหญ่จะให้โทนสีเขียว ซึ่งมีหลาย
เฉดต่างกันไป เช่น เขียวอ่อน  เขียวเข้ม เขียวต่างขาว สีของใบไม้สามารถสร้างทั้งความกลมกลืนและ
ความแตกต่างได้ หากเราเลือกใช้อย่างลงตัว กลุ่มของต้นไม้ที่เราวางจะเกิดความสวยงาม สีที่กลมกลืน 
ได้แก่ เหลืองอ่อนและเขียวอ่อน ส่วนสีที่แตกต่างได้แก่ เหลืองและแดง เป็นต้น ตัวอย่างต้นไม้ที่
กลมกลืนกันด้วยลักษณะของใบ แต่แตกต่างกันด้วยสีและขนาดของใบ เช่น การจัดกลุ่มต้นกระดาดไว้
กับบอนสี 

  (4) ลักษณะทรงพุ่มของต้นไม้  ต้นไม้บางชนิดจะมีลักษณะใบชูตั้งขึ้น 
ขณะที่บางชนิดใบห้อยย้อยลง หากเราเลือกชนิดที่มีทรงต้นเหมือนกันปลูกไว้ร่วมกันจะเกิดความ
กลมกลืน แต่หากเราน าพรรณไม้ที่มีลักษณะทรงพุ่มต่างกันปลูกไว้ร่วมกันก็จะเกิดความแตกต่าง 

 2.4.2.4 แบ่งพ้ืนที่ปลูกตามประโยชน์ใช้สอย จะแบ่งตามความเหมาะสมของขนาด
พ้ืนที่และความต้องการของผู้ใช้ เรามักแบ่งแยกโซนตามการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่เพ่ือเป็นตัวก าหนด
และเลือกชนิดของพืชพรรณไม้มาใช้งาน เช่น บริเวณข้างห้องนั่งเล่น ปลูกกลุ่มพรรณไม้ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงธรรมชาติเพ่ือความสวยงาย ส่วนบริเวณหน้าบ้านอาจปลูกไม้ดอกที่ดูแลง่ายเพ่ือเพ่ิมสีสัน   
แต่ไม่ควรมีความแต่ต่างจากภาพรวมของสวนมานัก และบริเวณหลังบ้านปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์ในการปรุงอาหาร 

 2.4.2.5 ปลูกตามความชอบและความต้องการของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านบางหลัง
ชอบไม้ดอก บางคนชอบท ากับข้าวต้องการปลูกพืชผักสวนครัว บางคนมีความระลึกถึงหรือประทับใจ
พรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งความเป็นสิริมงคลและการให้เกียรติกับผู้ที่น าต้นไม้มามอบให้ ซึ่ง อาจหา
พ้ืนที่ปลูกพรรณไม้ชนิดนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

 2.4.2.6 ดูแลรักษาง่าย หากเจ้าของสถานที่ ไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่ดูแลรักษาสวน
มากนัก ก็ควรจะจัดสวนให้ดูแลรักษาได้ง่ายใช้พรรณไม้ที่ไม่ต้องการการดูแลมาก ทนทานต่อสภาวะ
แวดล้อม ได้ดี และค่อนข้างเจริญเติบโตช้า แต่ถ้าหากเจ้าของเป็น คนรักธรรมชาติ มีเวลาให้กับสวนได้
มาก มีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับ พรรณไม้ต่างๆ การออกแบบจัดสวน ก็สามารถเลือกใช้ พรรณไม้
แปลกๆ ที่ต้องการการเอาใจใส่ ดูแลรักษามากได้ และสามารถใช้งานต่อได้โดยไม่เสียรูปทรง ยิ่ง
ระยะเวลานานขึ้น สวนสามารถคงอยู่ได้อย่างสวยงาม  

 2.4.2.7 พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวนป่าร้อนชื้นแบ่งตามขนาดและรูปทรงของพรรณ
ไม้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ได้ 
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ประยุทธ พานิชย์นอก (2532) กล่าวว่า ได้ศึกษาถึงการเลือกพรรณไม้สาหรับการจัดสวนให้
ถูกต้องจะทาให้การจัดตกแต่ง และดูแลรักษาสวนง่ายขึ้น สวนกับต้นไม้เป็นของคู่กัน ความสวยของ
สวนขึ้นกับต้นไม้พันธุ์ไม้รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ และการจัดวางอย่างมีศิลปะ การจัดแบ่งกลุ่มพรรณ
ไม ้ดังนี้ 

  1) ไม้ยืนต้น เป็นต้นไม้ใหญ่ สูงกว่า 3 เมตร ส าหรับปลูกเพ่ือให้ร่มเงากับ
พ้ืนที ่บ้าน หรือสนามและเป็นฉาก ของต้นไม้อ่ืน สวนขนาดเล็ก ปลูกไม้ใหญ่ได้น้อยต้นจะปลูกได้กี่ต้น
ขึ้นกับขนาดพ้ืนที่ ในการใช้จัดสวน มีหลักในการปลูกดังต่อไปนี้ ปลูกต้นไม้มุมบ้านเพ่ือลดความ
กระด้างของเหลี่ยมเสา อาจปลูกต้นเดียวหรือปลูกสามต้นท ามุมกัน ขึ้นกับสภาพพ้ืนที่ ขนาดต้นไม้ 
การเจริญเติบโตของพืชนั้นไม่นิยมปลูกเป็นแถว นอกจากจะปลูกเพ่ือบังลมหรือบังสายตาให้ปลูกไม้ยืน
ต้นทางด้านทิศตะวันตกเพ่ือช่วยบังแสดงแดดที่ร้อนแรงของช่วงบ่ายจะช่วยลดความร้อนในตัวบ้าน
ประหยัดค่าไฟเครื่องปรับอากาศ พัดลมไปได้มาก 

 

 
ภาพที่ 2.13 ภาพพรรณไม้ยืนต้น 
ที่มา : https://www.psu-alumni.org 
 

  2) ไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0.3 - 1.20 เมตร การปลูกไม้พุ่มให้สวยนั้นมี
ความสูงของไม้พุ่มมากกว่าหนึ่งระดับ เพ่ือให้ ลดหลั่น และ เกิดมิติทางด้านสูง-ต่ า นิยมปลูกเป็นแปลง
เพ่ือความเป็นระเบียบสวยงาม ดูแลรักษาง่าย และเพ่ือให้เห็นเส้นและรูปทรง ที่ชัดเจนโดยการแบ่ง
แปลงเป็นชั้นเพ่ือให้เกิดมิติทางด้านหน้า-หลัง การออกแบบ จะเริ่มจากเขียนขอบเขตของแปลง ไม้พุ่ม 
จากนั้นจึงเริ่มแบ่งแปลงต่อไปไม่ควรแบ่งแปลงให้มีขนาดเท่ากันเกินไป โดยแปลงด้านหลังควรมีขนาด
กว้างและสูงกว่าแปลงด้านหน้า และ แปลงด้านหน้าสุด จะมีความต่ าสุดและใช้เป็นไม้คลุมดิน นิยม
แบ่งให้ได้ 3 ระดับ แต่ส าหรับสวนขนาดเล็กอาจแบ่งแปลงเพียง 2 ระดับ ขึ้นอยู่กับต าแหน่ง และ
ขนาดของพ้ืนที่นอกจากนี้ยังสามารถปลูกไม้ประธาน เพ่ือเพ่ิมมิติให้ไม้พุ่ม หรือลดระดับความต่างกัน 
ของความสูง ระหว่าง ไม้ยืนต้น กับ ไม้พุ่ม ได้อีกด้วย ส าหรับสวนขนาดเล็กที่ไม่สามารถปลูกเป็นแปลง
แต่ต้องการรายละเอียดสูงให้ดูเป็นธรรมชาติ การวางต าแหน่ง พรรณไม้จะวางต าแหน่งชนิดละ 1 หรือ 
2 ต้น หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่และความต้องการในออกแบบ  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjciozazM3MAhWIco4KHU6UBnIQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.psu-alumni.org%2Findex.php%3Fmodules%3Dnews%26f%3Dview%26newsCatID%3D2%26news_id%3D69&psig=AFQjCNGGn5_5Y8A4kpM9wUWRYzZSRJP-uA&ust=1462904129224033
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ภาพที่ 2.14 ภาพพรรณไม้พุ่ม 
ที่มา : https://www.sukunya1.wordpress.com 

 
  3) ไม้คลุมดิน พรรณไม้ที่น ามาเลือกใช้ได้แก่  กรกนารี  เฟินใบผักชี เฟิน

รัศมีโชติ เฟินฮาวาย หญ้าปักกิ่ง หนวดปลาดุก พลับพลึงแคระ  โคลงเคลงเลื้อย กล้วยไม้ดิน เปราะ 
ใบบัวบก ชะพลู เทียนป่า สตรอว์เบอร์รี่เลื้อย หม้อข้าวหม้อแกงลิง นกกระทาใบบาย เอ้ืองพร้าว ไอริส 
การะเกดเขียว สร้อยระย้า บีโกเนีย เข็มม่วงป่า หญ้าถอดปล้อง กวักแม่ทองใบ มะเดื่อหิน 
   4) ไม้น้ า พรรณไม้ที่น ามาเลือกใช้ เช่น บัว กก คล้าน้ า อเมซอน บอน และ 
ผักหนาม (วรวุฒิ แก้วสุก, 2555) 
   

 
ภาพที่ 2.15 ภาพพรรณไม้น้ า 
ที่มา : https://www.kasetporpeang.com 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://sukunya1.wordpress.com/category/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAqPHZrsnLAhXOA44KHVwsBSgQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.kasetporpeang.com%2Fforums%2Findex.php%3Ftopic%3D96888.64&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNF-tF77J9J5e71Eac4mhtuOlKlMcg&ust=1458360262010258
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2.5  กรณีศึกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการที่มีลักษณะของการจัดภูมิทัศน์คล้ายคลึงกันกับโครงการ
ออกแบบภูมิทัศน์ บ้านคุณธงชัย  ปึงแสงจันทร์ และท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์ 
รูปแบบของสวนและองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดภูมิทัศน์โครงการ
ซึ่งโครงการที่น ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 

2.5.1 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุญฑล - คุณนงนุช สุพาณิชย์ 
 

 
ภาพที่ 2.16 ผังบ้านคุณกุญฑล - คุณนงนุช สุพาณิชย์ 
ที่มา : https://www.naibann.com/77-garden-in-fence-ideas 
 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุญฑล - คุณนงนุช สุพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ซอยติวานนท์ -  ปากเกร็ด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดสร้างภูมิทัศน์เป็นแบบกึ่งธรรมชาติซึ่งตรงกับแนวความคิดหลักในการ
ออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ ในส่วนแนวความคิดเรื่องสวนที่ใช้พักผ่อน 
           แนวความคิดการออกแบบบ้านคุณกุญฑล - คุณนงนุช สุพาณิชย์ จัดเป็นสวนกึ่งธรรมชาติ จัดสร้างที่
พักผ่อนส่วนรวมส าหรับที่รับแขก ได้รับความร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ 
           ภาพรวมของสวนบ้านคุณกุญฑล - คุณนงนุช สุพาณิชย์  พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ซึ่งเป็นไม้ที่ดูแลง่าย 
โดยการปลูกไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาอย่าง กระโดน สะเดา ปีบ ลีลาวดี ไม้ขนาดเล็กลงมาได้แก่ หมากเขียว หมากเหลือง 
กล้วยแดง พันธุ์ไม้ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่มที่ไม่ปิดบังสายตาเช่น หนวดปลาหมึก แก้ว กนกลายไทย ชบาฮาวาย 
หูปลาช่อน และใบนากชมพู ส่วนไม้คลุมดินบริเวณโดยรอบจะปลูกกระดุมทองเลื้อย การะเกดด่าง พลับพลึง เตย
และเศรษฐีไซ่ง่อนไม้น้ าที่ใช้จะเป็นคล้าน้ าช่อตั้ง บัวฝรั่งและกกอียิปต์ ส่วนทางเดินที่เป็นระแนงไม้น าเส้นทางไปสู่
บ่อน้ า เป็นส่วนพักผ่อนที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
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จากการศึกษาโครงการสวนบ้านคุณกุญฑล - คุณนงนุช สุพาณิชย์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับโครงการบ้านคุณธงชัย แสงจันทร์ ได้คือการใช้ร่มเงาที่มาจากพันธุ์ไม้โดยรอบบริเวณพ้ืนที่ วัสดุงาน
ไม้ งานก่อสร้างและการใช้พืชพรรณที่ดูแลรักษาง่ายและการจัดสร้างทางเดินเท้าท าให้พ้ืนที่เชื่อมหา
กันและมีประโยชน์มากขึ้นซึ่งตรงกับความต้องการของเจ้าของโครงการจึงน ามาเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ 

 

 
ภาพที่ 2.17 สวนบ้านคุณกุญฑล - คุณนงนุช สุพาณิชย์ 
ที่มา : https://www.naibann.com/77-garden-in-fence-ideas 
 

 

 
ภาพที่ 2.18 สวนบ้านคุณกุญฑล - คุณนงนุช สุพาณิชย์ 

ที่มา : https://www.naibann.com/77-garden-in-fence-ideas 
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ภาพที่ 2.19 สวนบ้านคุณกุญฑล - คุณนงนุช สุพาณิชย์ 
ที่มา : https://www.naibann.com/77-garden-in-fence-ideas 
 

 

ภาพที่ 2.20 สวนบ้านคุณกุญฑล - คุณนงนุช สุพาณิชย์ 
ที่มา : https://www.naibann.com/77-garden-in-fence-ideas 
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2.5.2 บ้านคุณมงคล หนูจันทร์ บ้านคุณคุณมงคล หนูจันทร์ ตั้งอยู่หมู่บ้านแสนสุข เขตต าบล
องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,389 ตารางเมตร เป็นบ้านชั้นเดี่ยว 
สไตล์เลียนแบบธรรมชาติ จากการศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์ของบ้าน ทางเจ้าบ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ มี
ความตอ้งการสวนที่ดูแลง่ายต้องการบ่อน้ าศาลาพักผ่อน ดังนั้น จึงต้องศึกษาหลักการออกแบบ 
 

 
ภาพที่ 2.21 ผังบ้านคุณมงคล หนูจันทร์ 
ที่มา : https://www.babbaan.in/2015/07/home-garden.html 
 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณมงคล หนูจันทร์จัดสร้างภูมิทัศน์เป็นแบบธรรมชาติซึ่งตรง
กับแนวความคิดหลักในการออกแบบภูมิทัศน์ทางบ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ ในส่วนแนวความคิด
เรื่องสวนที่ใช้พักผ่อน แนวความคิดการออกแบบบ้านคุณมงคล หนูจันทร์ จัดเป็นสวนธรรมชาติ 
จัดสร้างที่พักผ่อนและความร่มรื่นแบบอุดมสมบูรณ์  
 สรุป การศึกษาโครงการสวนบ้านคุณมงคล หนูจันทร์ สามารถนามาประยุกต์ใช้กับโครงการ
บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ โดยการใช้ร่มเงาที่จัดสร้างขึ้นมาจากพันธุ์ไม้ให้รอบบริเวณและการ
จัดสร้างทางเดินเท้า ศาลา นามาใช้ให้เกิดประโยชน์  
 

 
ภาพที่ 2.22 สวนบ้านบ้านคุณมงคล หนูจันทร์ 
ที่มา : https://www.babbaan.in/2015/07/home-garden.html 
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ภาพที่ 2.23 สวนบ้านบ้านคุณมงคล หนูจันทร์ 
ที่มา : https://www.babbaan.in/2015/07/home-garden.html 
 

 
ภาพที่ 2.24 สวนบ้านบ้านคุณมงคล หนูจันทร์ 
ที่มา : https://www.babbaan.in/2015/07/home-garden.html 
 



บทท่ี 3 
การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวข้องกับโครงการ 

 
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญขั้นตอนหนึ่งใน

การออกแบบภูมิทัศน์ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจะต้องค านึงถึงข้อมูลกายภาพของ
พ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ และรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบทราบถึง
ผลกระทบในด้านต่างๆ เป็นต้น การศึกษาข้องมูลเกี่ยวกับโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึง
แสงจันทร์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือที่จะสามารถน าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ภูมิทัศน์ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งการศึกษาข้อมูล
และวิเคราะห์นั้นเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือข้อมูลระดับมหภาค และข้อมูลระดับ จุลภาค ดังนี้ 

 
3.1  ศึกษาข้อมูลมหภาคของพื้นที่โครงการ  

3.1.1 ความเป็นมาของจังหวัดนครนายก 
 

 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดนครนายก 
ที่มา : https://www.pathumthani.go.th 
 

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอ าเภอบ้านนา 
อ าเภอเมือง-นครนายกและอ าเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเขต
รอยต่อกับอีก 3จังหวัด ได้แก่สระบุรี นครราชสีมาและปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดง
พญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุด ของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,351 เมตร ส่วน
ทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบ อันกว้างใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของ ที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาที่เรียกว่า “ที่ราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การ ท านา 
ท าสวนผลไม้ และการอยู่อาศัยจังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่าง
เส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก  มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานคร
ตามถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 305 เลียบคลอง รังสิตผ่านอ าเภอองครักษ์ถึง จังหวัดนครนายก 
ระยะทาง 105 กิโลเมตร แต่ถ้ามีการก่อสร้างทางคมนาคม สายตรงจากกรุงเทพมหานคร มีระยะทาง
ประมาณ 60 กิโลเมตร มีเนื้อที่จังหวัดประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 1,326,250 ไร่ 
ดอกไม้ประจ าจังหวัดนครนายก คือ ฝ้ายค าหรือสุพรรณิการ์ 

http://www.pathumthani.go.th/
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ภาพที่ 3.2 ต้นไม้ประจ าจังหวัดนครนายก 
ที่มา : https://www.biogang.net/plant_view.php?uid=46551&id=181348 
 
 3.1.2 ที่ตั้งของจังหวัดนครนายก 

 จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้ ง
ที ่14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนน
ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 305 เลียบคลอง รังสิตผ่านอ าเภอองครักษ์ถึง จังหวัดนครนายก 
ระยะทาง 105 กิโลเมตร แต่ถ้ามีการก่อสร้างทางคมนาคม สายตรงจากกรุงเทพมหานคร จะมี
ระยะทางประมาณ  60 กิ โล เมตร  มี เนื้ อที่ จั งหวัดประมาณ  2,122 ตารางกิ โล เมตร  หรือ 
ประมาณ 1,326,250 ไร่ 

 

 
ภาพที่ 3.3 แผนที่แสดงเขตที่ตั้งจังหวัดนครนายก 
ที่มา : https://www.novabizz.com 

 
 
 
 
 
 

http://www.biogang.net/plant_view.php?uid=46551&id=181348
http://www.novabizz.com/Map/53.htm
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3.1.3 อาณาเขตติดต่อ 
  จังหวัดนครนายกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 107 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

  ทิศเหนือ        ติดต่อกับอ าเภอหนองเสือ (ปทุมธานี) และอ าเภอบ้านนา 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอบ้านนาและอ าเภอเมืองนครนายก 
  ทิศใต้           ติดต่อกับอ า เภอบ้านสร้ า ง  (ปราจีนบุ รี ) และอ า เภอบางน้ า

เปรี้ยว (ฉะเชิงเทรา) 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอหนองเสือ 

(ปทุมธานี) 
3.1.4  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอ าเภอ

บ้านนา อ าเภอเมือง - นครนายกและอ าเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่ง
เป็นเขตรอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่สระบุรี นครราชสีมา และ ปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับ
เทือกเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัด คือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ าทะเล 
1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบ อันกว้างใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของ ที่ราบ
สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาที่เรียกว่า ที่ราบกรุงเทพ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียว
เหมาะแก่การ ท านา ท าสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย 

3.1.5  สภาพภูมิอากาศ 
 พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพ้ืนที่ติดต่อกับหลายจังหวัด

ในภาคตะวันออก รวมถึง ติดกับปทุมธานี ท าให้มีสภาพอากาศคล้ายกับปทุมธานีและอีก 4 จังหวัดคือ 
สระบุรี ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศ
ไทย 3 ชนิด คือ 

3.1.5.1 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 27.6 องศาเซลเซียส ลมนี้พัดพาความหนาวเย็นจาก ประเทศ
จีนเข้ามาสู่ประเทศไทย  

3.5.1.2 ลมใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์และสิ้นสุดประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม ระยะนี้จะมีอากาศร้อนอบอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศ
ร้อนอบอ้าว มีอุณหภูมิประมาณ 38.4 องศาเซลเซียส   

3.5.1.3 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะน าความชื้นจากทะเลอันดามัน
พัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก ท าให้อากาศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป มีอุณหภูมิประมาณ 
29.8 องศาเซลเซียส  
  

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น ท าให้ทราบผมกระทบของแสงแดดท่ีมีตลอดเกือบทั้งวัน ใน

ทางแก้ไขควรเลือดใช้พรรณไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและสามารถทนแล้งได้ดี ในด้านของทิศทางลม ท าการ
เลือกใช้พรรณไม้ที่ไม่สูงมากและมีลักษณะพุ่มโปร่งเพ่ือไม่ให้บังทิศทางลมที่จะพัดความเย็นเข้าตัวบ้าน 

 3.1.6 อุณหภูมิ 
  จังหวัดนครนายกไม่มีสถานีตรวจวัดอุณหภูมิและปริมาณน้ าฝน จึงใช้ข้อมูลของสถานี
อุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี ปริมาณน้ าฝนและอุณหภูมิเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2554 - 2558 (มกราคม - ธันวาคม)  มี
ดังนี้ 

  
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์  
แสดง : การวิเคราะห์การโคจรของดวงอาทิตย์และลมมรสุม ภาพที่ 3.4 
สัญลักษณ ์:               ดวงอาทิตย์                     ไดร้ับแสงแดดทั้งวัน 
                       การโคจรดวงอาทิตย์         ได้รับแสงแดดช่วงเช้า 
                       ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
                       ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
                            ลมใต ้
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  3.1.6.1 อุณหภูมิเฉลี่ยจากเดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 29.0 องศาเซลเซียส 
  3.1.6.2 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน คือ 37.8 องศาเซลเซียส 
  3.1.6.3 อุณหภูมิเฉลี่ยต่ า สุดในช่วงเดือนมกราคม คือ 23.1 องศาเซลเซียส 
   จากการวิเคราะห์อุณหภูมิที่มีผลต่อโครงการในการออกแบบ โดยค านึงถึง
สภาพอากาศร้อนในช่วงเดือนที่กล่าวมา โดยการออกแบบให้มีพ้ืนที่ร่มเงา และควรค านึงถึงการดูแล
รักษาพืชพรรณในช่วงที่มีอุณหภูมิสูง แสงแดดจัด ควรมีการให้น้ าแก่พืชในปริมาณที่มากขึ้น 

 

 
แผนภูมิที่ 3.1 แสดงลักษณะอุณหภูมิรายปี พ.ศ. 2554 - 2558 
ที่มา : https://www.tmd.go.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tmd.go.th/
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 3.1.7 ปริมาณน้ าฝน 
  3.1.7.1 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเดือน มกราคม - ธันวาคม คือ 128.16 มิลลิเมตร 
  3.1.7.2 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงสุดเดือนกันยายน คือ 307.6 มิลลิเมตร 
  3.1.7.3 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่ าสุดในช่วงเดือน ธันวาคม คือ 3.6 มิลลิเมตร 

  จากข้อมูลของปริมาณน้ าฝน มีผลต่อการให้น้ าแก่พืช ในช่วงเดือนที่มี
ปริมาณน้ าฝนน้อย ควรปลูกพืชที่มีความทนทาน และในด้านการดูแล ควรรดน้ าให้เพียงพอและมาก
ขึ้นในช่วงเดือนที่มีปริมาณของน้ าน้อย และในช่วงที่มีปริมาณน้ าฝนตกเยอะควรปลูกหญ้าและปรับ
พ้ืนที่ให้ลาดเอียงเพ่ือการระบายน้ า 

 

แผนภูมิที่ 3.2 แสดงปริมาณน้ าฝนในปี 2558 
ที่มา : https://www.tmd.go.th 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tmd.go.th/
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3.1.8 ความชื้นสัมพัทธ์  
   3.1.8.1 เดือนที่มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดคือเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 95 % 
   3.1.8.2 เดือนที่มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดคือเดือนธันวาคม เฉลี่ย 50 % 
   3.1.8.3 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 81.5 % ท าให้มีผลต่อการให้น้ าแก่
พืชในช่วงเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม อาจจะมีการให้น้ าไม่มากนัก
เนื่องจากความชื้นสูงและให้น้ ามากขึ้นในช่วงเดือนที่มีความชื้นต่ า 
 

 
แผนภูมิที่ 3.3 แสดงปริมาณน้ าฝนในปี 2554 - 2558 
ที่มา : https://www.tmd.go.th 
    
  3.1.9 ลักษณะของดิน 

  เป็นกลุ่มชุดดินที่ 10 การจ าแนกดิน Very - fine,mixed, semiactive, 
acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts การก าเนิด เกิดจากตะกอนน้ ากร่อยพามาทับถมอยู่
บนที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงสภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 1% การระบาย
น้ า เลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ า ช้าพืชพรรณธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ท านา ยกร่องปลูกส้ม สนหรือพืชผัก การแพร่กระจาย พบทางตอนกลางและทางใต้
ของที่ราบลุ่มภาคกลาง การจัดเรียงชั้นดิน Apg - Bssjg - Big - BCg - Cg ลักษณะและสมบัติของดิน 
เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว มีสีด าหรือสีเทาเข้ม มีจุดประ สีแดงปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแก่ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0 - 4.5) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวมีสี
น้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทาและเป็นดินเลนสีเทาเข้ม มีจุดประสีแดง สีน้ าตาลแก่และมีจุดประสีเหลือง
ฟางข้าวภายในระดับความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก (pH4.0) ดิน
ล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียวทะเล สีเทาถึงสีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก (pH4.5)  

http://www.tmd.go.th/
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สรุปจากการวิเคราะห์ลักษณะดินข้างต้น ดินในพ้ืนที่มีสภาพที่เป็นกรดอย่างรุนแรงมาก ซึ่งมี
ผลอันตรายต่อการปลูกพรรณไม้โดยตรง แนวทางการแก้ไขจะท าการสับหน้าดินจากนั้นโรยปูนขาว
เพ่ือปรับค่า pH ให้เป็นค่ากลาง จากนั้นท าการใส่ปุ๋ยเพื่อเพ่ิงธาตุอาหารในดิน 
 
3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 

3.2.1 การเข้าถึงโครงการ 
 พ้ืนที่ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย แสงจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ 1 ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปัจจุบันเจ้าของโครงการต้องการรับการออกแบบภูมิทัศน์บริเวณ
รอบโครงการมีการเข้าถึงพ้ืนที่โครงการได้โดยรถยนต์ส่วนตัว จะใช้เส้นทางหลักถนนรังสิต - นครนายก 
ผ่านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร เจอสามแยกไฟแดงเลี้ยวขวาและตรงตามทางไป 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดองครักษ์ ตรงตามทางไปผ่านสถานีต ารวจ ตรงไปตาทางจะเจอสามแยก
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์แล้วเลี้ยวขาว ตรงตามทางไปผ่านโรงบาลองครักษ์จะเจอสามแยกแล้วเลี้ยว
ขาวจากนั้นตรงไปตามทางพ้ืนที่โครงการจะถึงก่อนโรงเรียนองครักษ์ เป็นสามแยกเลี้ยวซ้าย หลังที่  3 
ซ้ายมือ 

3.2.2  สภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์ บ้านคุณธงชัย แสงจันทร์ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายกมีผู้อาศัยจ านวน 5 คน ภายในพ้ืนที่โครงการมีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว โดยมีพ้ืนที่
โครงการทั้งหมด 1,558 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่บ้าน 614.66 ตารางเมตร พ้ืนที่ในการจัด
สวน 943.34 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ราบเรียบทั้งหมด ลักษณะของบ้านเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น
เดียว รูปแบบร่วมสมัย 

3.2.3  อาณาเขตติดต่อกับโครงการ 
 ทิศเหนือ ติดกับเพ่ือนบ้าน 

  ทิศใต้  ติดกับทางออก ถนน 28 กันยา 
  ทิศตะวันออก ติดกับเพ่ือนบ้าน 

 ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
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เรื่อง : พ้ืนที่โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์  

แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.8 

สัญลักษณ์ :                 สภอ.องครักษ์ 
                                
                               รพ.องครักษ์ 
                                
                               ที่ตัง้โครงการ 
                          
                           เส้นทางจากถนน รังสิต - นครนายก 
                           
                           เส้นทางเข้าโครงการ       

 
 
 
 
 
 

ที่มา : www.maps.google.com/maps  

เสน้ทางรังสิต – นครนายก 

สภอ.องครักษ ์

รพ.องครักษ ์ ท่ีตั้งโครงการ 
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ตารางท่ี 3.1 วิเคราะห์พื้นที่โดยรอบโครงการ 
พ้ืนที่โครงการ ทิศและการวิเคราะห์ 

 

ทิศเหนือ เป็นบริเวณด้านหลังบ้านโครงการ ติดกับ
บ้านข้างเคียง มีรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นกลาง 
ผลกระทบต่อโครงการ ท าให้ไม่มีลมพัดเข้าพ้ืนที่
โครงการเพราะมีสถาปัตยกรรมของบ้านข้างเคียง
บังทิศทางลม ควรปลูกพืชพรรณที่มีความสูง เพ่ือ
ลดความแข็งกระดานของก าแพง 

 

  
 

ทิศใต้  เป็นบริเวณหน้าบ้าน ติดกับทางออกถนน 
28 กันยา ความกว้างของถนน 6 เมตร  
ผลกระทบต่อโครงการ อาจมีผลกระทบด้านเสียง
รบกวนและมีฝุ่นละอองจากผู้ใช้รถ ควรปลูกพรรณ
ไม้พุ่มสูงเพ่ือกันเสียงและฝุ่นละอองจากผู้ใช้รถ 

 

ทิศตะวันออก เป็นบริเวณด้านข้างของบ้าน ติดกับ
พ้ืนที่ ร้ าง แต่มีการปลูกต้นกล้วยไว้ส่ วนหนึ่ ง 
ผลกระทบต่อโครงการ ใบของต้นกล้วยพาดพิงเข้า
มาในพ้ืนที่โครงการ ควรท าการตัดตอนกิ่งทิ้งและมี
พ้ืนที่โล่งได้รับแสงแดดในช่วงเช้า ไม่มีต้นไม้ปิดกั้น
ควรปลูกพรรณไม้เพ่ือนลดความแข็งกระดานของ
ก าแพงและลดแสงแดดในช่วงเช้า 

 

ทิศตะวันตก เป็นบริเวณด้านข้างของบ้านโครงการ 
ติดกับบ้ านข้าง เคียง  มีรั้ ว เป็น เหล็กกั้นกลาง 
ผลกระทบต่อโครงการ บ้านข้างเคียงมาสามารถ
มองทะลุเข้ามาได้ ท าให้รู้สึกไม่มีความเป็นส่วนตัว 
ควรปลูกไม้ พุ่มสูง 1 - 2 เมตร เ พ่ือปิดกั้นการ
มองเห็นของเพ่ือนบ้าน 
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3.2.4 ลักษณะพืชพรรณเดิม 
 พืชพรรณเดิมในพ้ืนที่ โครงการ มีทั้ งไม้ยืนต้น ไม้ พุ่มเป็นและพืชที่สามารถ

รับประทานได้ พืชพรรณที่พบในพ้ืนที่โครงการ มีหูกระจง ตาลฟ้า ฟอกเทล ปาล์มแวกซ์ มะม่วง จั๋ง 
หมากเขียว มะนาว เป็นต้น  พืชพรรณไม้เดิมจะไม่ท าการเก็บไว้ เพราะ พรรณไม้อย่างหูกระจงสร้าง
ความเสียหายให้กับพ้ืนที่โครงการและมีใบร่วงเป็นจ านวนมากสร้างความล าบากในการดูแลและท า
ความสะอาด ส่วนต้นฟอกเทลจะท าการลอมเอาออกจากพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ออกแบบใหม่ให้มีความเป็นสวนธรรมชาติมากขึ้นแล้วตามความต้องการของเจ้าของโครงการ ซึ่งจะท า
การเอาพรรณไม้เดินออกท้ังหมดเพ่ือการออกแบบใหม่ 

 

 

 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์  

แสดง : พืชพรรณไม้เดิม ภาพที่ 3.9 

สัญลักษณ์ :           ต้นฟอกเทล                              ต้นมะม่วง 
  
                        ต้นหูกระจง                                ต้นจั๋ง     
  

                         ต้นพริก                                  ต้นตาลฟ้า 
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ตารางท่ี 3.2 ลักษณะพืชพรรณเดิมและประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

พืช ลักษณะเฉพาะ 
ประโยชน์ทาง

ภูมิทัศน์ 
การดูแลรักษา
พืชพรรณเดิม 

ข้อเสีย 

มะม่วง 

 

มะม่วงเป็นไม้ยืนต้น
ขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ สูงประมาณ 10 
- 30 เ ม ต ร  ใ บ ใ บ
เดี่ยวสีเขียว ขอบใบ
เ รี ย บ  ฐ า น ใ บ ม น 
ปลาย ใบแหลม ดอก 
เป็นช่อ กลีบดอกมี 5 
กลีบ เกสรสีแดง 

ผลต้นมะม่วง
สามารถ
รับประทานได้ 
ให้ร่มเงา 

ตัดแต่งก่ิงที่แข้ง
และเก็บกวาด
ใบร่วง 

ใบร่วง
เยอะ 

ฟอกเทล เป็นปาล์มตนเดี่ยว 
ล าต้นป่องเล็กน้อย
สูงได้ถึง 15 เมตร 
คอสีเขียว 
ใบ รูปใบพวง คล้าย
หางหมาป่า ใบ
ประกอบแบบขนนก 
เรียงสลับ ทางใบยาว 
2 - 2.50 เมตร ใบ
ย่อยรูปขอบขนาน 
ออกเป็นกระจุก แผ่
ออกทุกทิศทางเป็น
พวงคล้ายหางหมา
ป่า 

โตเร็ว แข็งแรง
ทนทาน แล้งไป
นิด น้ าท่วมบ้าง 
ดินเค็มไปหน่อย 
ก็ไม่มีปัญหา
ปลูกได้แทบทุก
สภาพทั่ว
เมืองไทย 
 

 
 ตัดแต่งก่ิงที่มี
ใบแห้ง
ออก ชอบแดด
จัด 

รากของ
ฟอกเทล 
ก็มี
โอกาสที่
จะดัน
ฐานราก
ขึ้นและ
จะมี
ปัญหาลูก
หล่นลง
ใส่หลังคา
บ้าน 
 
 

หูกระจง 

 

เป็นไม้ที่มีการ
เจริญเติบโตเร็ว และ
มีอายุยืน ส าหรับใน
ประเทศทั้งยังเป็นไม้
ที่มีทรงแตกก่ิงเป็น
ชั้นๆ สวยงามโดยใน
แต่ละชั้นจะห่างกัน
ประมาณ 50 - 100 
เซนติเมตร 

ต้นหูกระจงเป็น
ไม้ที่มีลักษณะ
เป็นทรงพุ่ม จึง
นิยมน ามาปลูก
เพ่ือตกแต่งสวน 
หรือใช้ประดับ
ริมถนน
ตลอดจนเกาะ
กลางถนน
เนื่องจากเป็นไม้
ที่ให้ร่มเงา  

ตัดแต่งก่ิงที่เสีย
ที่แห้งตายและ
เก็บกวาดใบที่
ร่วง 

ใบร่วง
มากมาย 
ตัวบุ้งที่
ชอบเกาะ
บนต้น
รากที่ปูด
ออกมา 
ดันแผ่น
ปูน 
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ตารางท่ี 3.2 ลักษณะพืชพรรณเดิมและประโยชน์ทางภูมิทัศน์ (ต่อ) 

พืช ลักษณะเฉพาะ 
ประโยชน์ทาง

ภูมิทัศน์ 
การดูแลรักษา
พืชพรรณเดิม 

ข้อเสีย 

 ตาลฟ้า 
 

ปาล์มต้นเดี่ยว  ล า
ต้ น ขน าด 40 - 50 
เซนติเมตร ทุกส่วน
มีนวลสีขาวปกคลุม 
ใบเดี่ยวรูปพัด เรียง
ส ลั บ  ก ว้ า ง 2 - 3 
เมตร แผ่นใบหนาสี
เขียวอมฟ้า ปลาย
ใบจักเว้าลึกเกือบ
ครึ่ง ตัวใบ ก้านใบ
ยาว 2 เมตร มีขนสี
น้ า ต า ล ป ก ค ลุ ม 
ขอบก้ าน เป็ นสั น
แห ล ม  โ ค น ก้ า น
แตกที่ก่ึงกลาง 

ทรงพุ่มสวย 
เหมาะที่จะปลูก
ในที่สาธารณะ 
รีสอร์ท ริมสระ
ว่ายน้ า 
ไม่ควรปลูกใกล้
สนามเด็กเล่น 
ใบใช้มุงหลังคา
ฝาบ้านหรือสาน
เป็นตะกร้า
แกนกลางล าต้น
รับประทานได้ 

ตัดแต่งก่ิงที่
เสียที่แห้งตาย
และเก็บกวาด
ใบที่ร่วงรดน้ า 

มีการ
เจริญเติบโต
ช้า ใบมี
ขนาดใหญ่ 
ท าความ
สะอาดยาก 

จั๋ง 

 

ล าต้นจะข้ึนเป็นกอ
คล้ายๆ กอไผ่ กอ
หนึ่งถ้าปลูกใน
กระถางก็จะอยู่ที่
ประมาณ 3 เมตร 
แต่ถ้าปลูกลงดินต้น
อาจสูงได้ถึง 5 
เมตรใบของจั๋ง
รูปร่างคล้ายพัดที่
คลี่ออก ใบย่อยจะ
แตกออกจากเป็น
แฉกๆ ใน 1 ใบ จะ
แตกเป็นใบย่อยได้
ถึง 5 - 10 ใบ ใบ
และก้านสีเขียวเข้ม 
เป็นมัน  

ใช้จัด ตกแต่ง
อาคาร ทั้ง
ภายในหรือ
ภายนอกโตช้า 
ไม่ต้องเปลี่ยน
กระถางกัน
บ่อยๆ สามารถ
ปลูกใส่กระถาง
ตั้งในอาคาร
บ้านเรือนได้ 
หรือจะปลูกลง
ดินก็ไม่มีปัญหา
แต่อาจจะสูง
ใหญ่ได้ถึง 5 
เมตร ดูแลง่าย 
อึด ทน  

รดน้ าพอให้
ดินชุ่มชื้น ใส่
ปุ๋ยปีละ 2 
ครั้ง ต้องคอย
ตัดแต่งกอให้
โปร่ง เพ่ือลด
ความ
หนาแน่นของ
ต้น ปลายใบ
มักจะแห้งหรือ
เปลี่ยนเป็นสี
น้ าตาล ต้อง
หมั่นตัดปลาย
ใบทิ้ง 

แตกกอจน
หนาแน่น
มากท าให้
ทรงพุ่มไม่
สวยและตัด
แต่ยาก 
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3.2.5  ลักษณะของสถาปัตยกรรม 
 บ้านสไตล์ร่วมสมัย (Contemporary Style) เป็นการออกแบบบ้านตามสมัยนิยมใน

ยุคปัจจุบัน ที่น าเอาดีเทลของยุคสมัยหนึ่งในอดีตมาหลอมรวมกับความทันสมัยของยุคปัจจุบัน เช่น 
การผสมผสานระหว่างสไตล์คลาสสิกและสไตล์โมเดิร์นเข้าด้วยกัน โดยไม่ดูแปลกหรือแหวกแนวมาก
จนเกินไป ใช้โทนสีขาว ครีม เทา มีรายละเอียดการตกแต่งที่หนักแน่นมั่นคง ไม่ฉูดฉาด นิยมใช้รูปทรง
สี่เหลี่ยมที่เพ่ิมลูกเล่นและดีเทลให้ไม่เรียบจนเกินไป เช่น เสาที่มีการตกแต่งบริเวณฐานเสา การใช้บัว
เชิงผนังบัวฝ้าเพดาน นิยมใช้หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องแบบมีรูปลอน สร้างบรรยากาศ
โดยรวมที่ดูอบอุ่น เป็นกันเอง เหมาะกับการพักอาศัยอย่างผ่อนคลายหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ 

 

ภาพที่ 3.10 รูปด้านบริเวณหน้าบ้านทางทิศใต้ 
 

 

ภาพที่ 3.11 รูปด้านบริเวณข้างบ้านทางทิศตะวันออก 
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ภาพที่ 3.12 รูปด้านบริเวณข้างบ้านทางทิศตะวันตก 

 

ภาพที่ 3.13 รูปด้านบริเวณข้างหลังบ้านทางทิศเหนือ 
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3.2.6  ระบบสาธารณูปโภค 
  จากการศึกษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในพื้นที่โครงการของบ้าน คุณ
ธงชัย ปึงแสงจันทร์ พบว่ามีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนที่โครงการที่พบปัญหาใน
บางส่วน จึงอาจจะมีผลกระทบไม่มาก ดังรายละเอียดจากการศึกษา ดังนี้ 
   3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า  พ้ืนที่โครงการใช้ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเชื่อมต่อ
จากสายหลักเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีการเชื่อมโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวันตกของบ้านซึ่งติดกับ
หลังบ้าน ดังนั้นการปลูกต้นไม้จึงควรค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไม้ที่ปลูกด้วย  เพ่ือป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า  

 

 
ภาพที่ 3.14 ระบบระบายน้ า 
 

  3.2.6.2 ระบบประปา  ใช้ประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคที่ต่อเข้าพ้ืนที่โครงการ
ทางด้านหน้าฝั่งทิศเหนือ โดยท่อเมนบนดินตามแนวถนนภายในซอยโครงการ 

 

    

 
ภาพที่ 3.15 ระบบระบายน้ า 
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3.2.6.3  ระบบการระบายน้ า  จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการของบ้าน คุณธงชัย      
ปึงแสงจันทร์มีการวางระบบระบายน้ ารอบตัวบ้าน จากด้านข้างบ้านถึงหน้าบ้านโดยเดินท่อตามแนว
ก าแพงข้างบ้านด้านทิศตะวันออก เพ่ือระบายน้ าจากในตัวลงสู่บริเวณส่วนการระบายน้ าของตัวบ้าน 
คือ ระบายลงสู่ทางระบายน้ ารอบตัวบ้านเพื่อรองรับน้ าในบริเวณบ้าน พ้ืนที่โครงการจึงไม่มีปัญหาด้าน
การระบายน้ า    

 

     
 

ภาพที่ 3.16 ระบบระบายน้ า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์  
แสดง : ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.17 

สัญลักษณ์ :                   เสาไฟฟ้า                     หัวจ่ายน้ าประปา 
                                 กล่องไฟเข้าบ้าน 
                                 สายไฟเข้าบ้าน 
                                 แนวท่อประปา   
                                 แนวท่อระบบระบายน้ า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์  

แสดง : มุมมองจากภายในและภายนอกเข้าสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.18 

สัญลักษณ์ :             
                             มุมมองจากภายนอกสู่พ้ืนที่โครงการ 
 
 
                             มุมมองจากภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1 

 

2 

1 2 
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3.2.7  มุมมองและทัศนียภาพ  
        จากการส ารวจสภาพพ้ืนที่โครงการ สามารถแบ่งลักษณะของมุมมองออกเป็น 2 

ลักษณะ ดังนี้ 
  3.2.7.1  มุมมองจากภายนอกสู่ พ้ืนที่โครงการ  จากการศึกษาและส ารวจพ้ืนที่
โครงการ มีมุมมองจากภายนอกสู่พ้ืนที่โครงการ มีมุมมองแบ่งได้ดังนี้   

 1) มุมมองทางทิศใต้ (Open View) อยู่บริเวณสวนหน้าบ้านเป็นบริเวณเปิด
โล่งมองเห็นตัวบ้าน รับแสงแดดตลอดวัน มีพรรณไม้เดิมที่ใกล้ตาย สภาพดินแห้งและมีพ้ืนระดับต่ า 
จากทัศนียภาพ แก้ปัญหาโดยการท าเป็นเนินสโลปและยกระดับพ้ืนขึ้นเล็กน้อยท าการปูหญ้าลงพรรณไม้ยืน
ต้น ลงศาลาติดกับบ่อน้ าเลี้ยงปลา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สังสรรค์ 

 

 
ภาพที่ 3.19 ทัศนียภาพมุมมองจากภายนอกสู่พ้ืนที่โครงการทางทิศใต้ 
 

 2) มุมมองทางทิศตะวันตก (Open View) มองเห็นตัวบ้านและพ้ืนที่จัดสวน 
มีพรรณไม้เดิมอยู่บางส่วนสภาพดินแห้ง ไม่มีทางเดินเชื่อมระหว่างโรงจอดรถไปยังตัวบ้านหรือพ้ืนที่
ด้านหน้า แก้ไขโดยการปรับสภาพดินท าการปูหญ้าปลูกพรรณไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และท าการ
วางแผ่นทางเท้า เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างโรงจอดรถ เข้าตัวบ้านและพ้ืนที่ด้านหน้า 

 
 

 
ภาพที่ 3.20 ทัศนียภาพมุมมองจากภายนอกสู่พ้ืนที่โครงการทางทิศตะวันตก 
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 3.2.7.2  มุมมองจากภายในสู่พ้ืนที่ภายนอกโครงการ จากการศึกษาและส ารวจ
พ้ืนที่โครงการมีมุมมองจากภายนอกสู่พ้ืนที่โครงการมีมุมมอง ดังนี้  

 1) มุมมองทางทิศใต้จากตัวหน้าบ้าน (Open View) สามารถมองเห็น
บริเวณหน้าบ้านเห็นแนวก าแพงรั้วไม้เสริมคอนกรีตและแนวประตู สภาพดินแห้งระดับพ้ืนต่ ามี   
พรรณไม้ยืนต้นกระจายอยู่บางส่วนแต่ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์และเป็นพ้ืนที่รับแสงแดดตลอดทั้งวัน 
แก้ไขโดยการปรับพื้นที่ท าเนินสโลปปลูกพืชทนร้อนและให้ร่มเงา 

 

 
ภาพที่ 3.21 ทัศนียภาพมุมมองจากภายในสู่พ้ืนที่โครงการทางทิศใต้ 
 

 2) มุมมองทางทิศตะวันตก (Open View) บริเวณพ้ืนที่โล่งและเขตติดต่อ
กับเพ่ือนบ้าน สามารถมอองทะลุเห็นพื้นทีโ่ครงการและขอบเขตด้านทิศตะวันตกชัดเจน แก้ไขโดยการ
ท าก าแพงขึ้นมาใหม่โดยจัดวางพรรณไม้ตลอดแนวก าแพงเพ่ือลดความแข็งกระดานปลูกไม้ยืนต้นให้
ร่มเงาไม้พุ่มไม้คลุมดินทนร้อนและวางทางเดินทางเพ่ือเชื่อมระหว่างโซน 
 

 
ภาพที่ 3.22 ทัศนียภาพมุมมองจากภายในสู่พ้ืนที่โครงการทางทิศตะวันตก           
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 3.2.9  สรุปข้อมูลด้านพื้นที่ 
ตารางที ่3.3 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

 
  

 

 

 

ส่วนพื้นที ่
Site  Characteristics 

ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
Zone A (ฝั่งทิศใต)้ 
มีเนื้อที่ 666 ตารางเมตร 
 

 

 

- เป็นพ้ืนที่หน้าบ้านสภาพ
พ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนที่โล่ง มี
พ ร ร ณ ไ ม้ เ ดิ ม ก ร ะ จั ด
กระจายอยู่ในบริเวณส่วน
ใ ห ญ่ จ ะ เ ป็ น พ้ื น ที่ รั บ
แสงแดดตลอดวัน สภาพดิน
แห้งระดับพ้ืนที่ต่ า และติด
กับตัวถนน 28 กันยา ทาง
ทิศใต ้
 

- เนื่องจากส่วนใหญ่ของ
พ้ืนที่นี้ได้รับแสงแดดตลอด
ทั้งวันและติดกับทางสัญจร 
ดินแห้ง/ พ้ืนที่มีระดับต่ า  
อาจมีน้ าขั งในช่วงฤดูฝน 
เพราะฉะนั้นควรปลูกพรรณ
ไม้ยืนต้นที่มี ความทนทาน
ต่ อส ภ า พอ าก า ศที่ ร้ อ น
ตลอดทั้งวันเพ่ือให้ร่มเงา
และปรับพ้ืนที่ท าเนินสโลป  
ปลูกพรรณไม้ที่ป้องกันฝุ่น
และเสียงที่อาจเข้ามาจาก
ทางสัญจร ถนน 28 กันยา  

- ดินและการระบายน้ า - การระบายน้ า ใน พ้ืนที่
Zone A มีการวางระบบ
ระบายโดยระบายออกท่อที่
อยู่  หน้าพ้ืนที่  ดั้งนั้นพ้ืนที่
Zone A จึงไม่มีปัญหาด้าน
การระบายน้ า 

- ลั กษณะดิน เป็ นดินปน
ทรายและดินเหนียว การ
เลือกใช้พืชพรรณ คือต้อง
เลือกใช้พืชพรรณที่มีการดูด
ซั บน้ า ไ ด้ ดี เ พ่ื อช่ ว ย กา ร
ระบายน้ าให้แก่พ้ืนที่   
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ตารางที ่3.3 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ(ต่อ) 

 

 

 

ส่วนพื้นที ่
Site  Characteristics 

ลักษณะพ้ืนที่ 
ปัญหา/แนวทางการ

แก้ไข 
Zone B (ฝั่งทิศตะวันตก) 
มีเนื้อที่ 220 ตารางเมตร 
 

 
 

 

-  เ ป็ น พ้ื นที่ ติ ด กั บ ตั ว
อาคารด้านทิศตะวันตก
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ Zone 
A สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็น
พ้ืนที่โล่ง มีพรรณไม้เดิม
อยู่เล็กน้อย และอยู่ใกล้
เคยที่จอดรถ ได้รับแสง
ค่อยข้างเยอะ รับแดด
ในช่วงเที่ยงถึงเย็น ส่วน
ในช่วงเช้าได้รับร่มเงา
จากตัวบ้านบริเวณพ้ืนที่มี
ลักษณะเป็นพื้นคอนกรีต 

- เนื่องจากพ้ืนที่ติดกับตัว
บ้านและได้รับแสงแดด
ค่อยข้างเยอะในช่วงเที่ยง
ถึ ง เ ย็ นท า ให้ แสงแดด
กระทบกับพ้ืนคอนกรีต
ส่งผลให้มีไอร้อนเข้าสู่ตัว
บ้านมาก ท าให้พ้ืนที่ไม่ได้
ใ ห้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ช่ ว ง
กลางวัน แนวทางแก้ไข้
ควรเลือกใช้พรรณไม้ที่ให้
ร่มเงาและมีพุ่มหนาเพ่ือ
ลดความร้อนให้กับตัว
บ้าน แล้วท าการปูทาง
เท้าเ พ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่
จากโรงจอดรถไปทุกส่วน
ของพ้ืนที่โครงการ 

- ดินและการระบายน้ า - ในพ้ืนที่  Zone B เป็น
พ้ืนที่  อยู่ ใ กล้ เคี ยงกับ
ระบบระบายน้ าโดยรอบ
พ้ืนที่โครงการมีการว่าง
ระบบระบายน้ า ดั้งนั้น
พ้ืนที่โซน B จึงไม่มีปัญหา
ด้านการระบายน้ า 

- ในการจัดภูมิทัศน์ต้อง
ค านึงถึงการเลือกใช้พืช
พรรณ คือต้องเลือกใช้พืช
พรรณที่มีการดูดซับน้ าได้
ดีเพ่ือช่วยการระบายน้ า
ให้แก่พ้ืนที่   
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ตารางที ่3.3 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ(ต่อ) 

 

 

 

ส่วนพื้นที ่
Site  Characteristics 

ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
Zone C (ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) 
มีเนื้อที่ 57.34 ตารางเมตร 

 

 
 

- เป็นพื้นที่ขนาดเล็กติดกับ
อาคารติดกับหลังบ้านและ
เชื่อมโยมกับพ้ืนที่ Zone A 
เป็นพื้นที่ท่ีได้รับแสงแดด
ค่อนข้างน้อย ในเวลาช่วง
เช้าจนถึงเที่ยง ในช่วงบ่าย
จะได้รับร่มเงาจากตัว
อาคาร บริเวณนี้เป็นที่ตั้ง
ของบ่อเกรอะ 

 

-  เนื่ อ งจาก พ้ืนที่ โ ซน  C 
ได้รับแสงแดดค่อนข้างน้อย
และเป็นพ้ืนที่ได้รับการใช้
งานน้อยมาก พืชพรรณที่ใช้
ควรจะเป็นพืชพรรณที่ไม่
ชอบแดดจัด หรือพืชพรรณ
ที่ เจริญเติบโตดี ในที่  ที่ มี
แสงแดดน้อย มีขนาดพุ่มไม้
ใหญ่แต่มีความหนา เพ่ือลด
ความแข็ ง กระดานของ
ก าแพง และท าการปู พ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

- ดินและการระบายน้ า - ใ น พ้ื นที่  Zone C เ ป็ น
พ้ืนที่ อยู่ใกล้เคียงกับระบบ
ระบายน้ า โดยรอบ พ้ืนที่
โครงการมีการวางระบบ
ระบายน้ า  ดั้ ง นั้ น พ้ื นที่  
Zone C จึงไม่มีปัญหาด้าน
การระบายน้ า 

- เนื่ อ งจากใน เรื่ อ งของ
ระบบระบายน้ าเพียงพอ 
แต่ เป็น พ้ืนที่ แคบ อาจมี
ผลกระทบต่อการปลูกไม้
ใ หญ่ ไ ด้  แน วทา งแก้ ไ ข 
บ ริ เ ว ณ ที่ ว่ า ง ร ะ บ บ ท่ อ
ระบายควรเลือกปลูกเป็นไม้
พุ่มหรือไม้คลุมดินเพ่ือให้
ส่งผลกระทบต่อระบบท่อใต้
ดินให้น้อยที่สุด 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์  
แสดง : การแบ่งโซนตามลักษณะพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.23 
สัญลักษณ์ :            
                                    Zone A                        Zone B                        
 
                                    Zone C 
                                                    

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ZONE B 

ZO
N

E C
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ส่วนโชว์ (Zone A) อยู่บริเวณทางทิศใต้ของบ้านเป็นพ้ืนที่มีบริเวณติดกับทางเข้าพ้ืนที่ เป็น
ส่วนของพ้ืนที่ที่ติดถนน และเป็นจุดสายตาเวลามีการสัญจรผ่านโครงการ ส่วนนี้ควรจะเป็นสนามเปิด
ท าเป็นเนินสโลปโชว์ พักผ่อน จัดสวนขนาดเล็กมีทางเดินภายในสวน ให้ดูผ่อนคลาย จะเสริมให้บ้าน 
ดูสง่ามีคุณค่ามากขึ้น ปลูกพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาและพรรณไม้ที่มีพุ่มหนาป้องกันฝุ่นและเสียงที่อาจเข้า
มาจากทางสัญจร 28 กันยา  

ส่วนสาธารณะ (Zone B) อยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของบ้าน พ้ืนที่ติดกับตัวอาคาร เป็นเขต
ติดต่อกันบ้านข้างเคียง เป็นพ้ืนที่เข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากพ้ืนที่โซน A ติดกับโรงจอดรถ จึงจัดเป็นส่วน
ครอบครัว พ้ืนที่โซน B สามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โซน A และทางเข้าตัวบ้านได้ง่าย พ้ืนที่ส่วนนี้จะมี
การจัดปิดกั้นการมองเห็นจากเพ่ือนบ้าน เผื่อให้คนในครอบครัว ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น พักผ่อน 
รับแขก สังสรรค์  และอ่ืนๆ 

ส่วนบริการ (Zone C) อยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเป็นพื้นที่เป็นพ้ืนที่ติด
กับตัวอาคารขนาดไม่ใหญ่มากและเป็นส่วนที่มีการปิดกั้นการมองเห็นของบริเวณข้างเคียง จึงเหมาะ
ใช้เป็นพ้ืนที่ ท าครัว เก็บอุปกรณ์ต่างๆ การซักล้าง การตากผ้า เป็นต้น 

 
3.3  ศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 พฤติกรรมและความต้องการผู้ใช้โครงการประกอบสมาชิกหลายคน ซึ่งแต่ละคนมีพฤติกรรม 
และความต้องการแตกต่างกันไปจึงเกิดขึ้นกิจกรรมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ดังรายละเอียดตารางในการศึกษา
ข้อมูลต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.4 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกในครอบครัว เพศ อายุ
(ปี) 

พฤติกรรม ความต้องการ 

 
คุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ 
(พ่อ) 

 
ชาย 

 
61 

ชอบใช้เวลาส่วนตัวพักผ่อน
อยู่กับบ้านชอบในการปลูก
ต้นไม้และดูแลต้นไม้และ
ชอบนัดเพื่อนจะงานสังสรรค์ 
 
 

- ต้องการพื้นที่ร่มรื่นให้
ร่ม เ งาและบ่อน้ าส า
หลับเลี้ยงปลา 
- ต้องการพ้ืนที่พักผ่อน
แ ล ะ พ้ื น ที่ ไ ว้ พ บ ป ะ
สังสรรค์กับเพ่ือนเก่า 

 
คุณสมรัก ทองไสว(แม่) 

 
หญิง 
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 วันจันทร์ - ศุกร์ ท างาน
เวลา 08.00 - 16.30 วัน
เสาร์ - อาทิตย์ ใช้เวลาอยู่
บ้านท าความสะอาดบ้าน 
เดินเล่นและนั่งพักผ่อน
ภายในสวน 

- ต้องการภูมิทัศน์แบบ
ใหม่ให้กับบ้าน 
- ต้องการพ้ืนที่บริการ 
ในการท ากิจกรรมซัก
ผ้า ล้างจาน ตากผ้า  

 
คุณอภิชาต ปึงแสง
จันทร์ (ลูก) 

 
ชาย 

 
25 

วันจันทร์  - ศุกร์ไม่อยู่บ้าน 
เสาร์-อาทิตย์ จะใช้เวลาผ่อน
กับครอบครัวภายในบ้าน
และชอบชวนเพื่อนมาที่บ้าน 

-  ต้ องการพ้ื นที่ ลาน
กิจกรรมส าหรับปาร์ตี้กับ
เพ่ือนหรือครอบครัว 
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ตารางที ่3.5 สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

สรุปกิจกรรม ด้านบรรยากาศ ภาพของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

1 พ้ืนที่ ส่ วนส่ วนโชว์  
(Zone A)  มี ขน าด
พ้ืนที่ 666  ตร.ม.  
- บ่อน้ า 
- ลานกิจกรรม 
- ศาลา 
 

ส่วนโชว์นี้จัดเป็นบรรยากาศร่ม
รื่นมีการเลือกใช้พรรณไม้
หลากหลายชนิด มีทั้งไม้พุ่ม ไม้
คลุมดิน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้
ยืนต้นที่ให้ร่มเงา และมีบ่อน้ า
กับศาลาและลานกิจกรรมที่มี
เนินสโลปจุดเด่นของโครงการ 

 

 
 

2 พ้ื น ที่ ส่ ว น บ ริ ก า ร
( Zone B) มี ข น า ด
พ้ืนที่ 57.34 ตร.ม. 
- ปู คอนกรี ต เ ส ริ ม
เหล็กส าหลับกิจกรรม 
ซักล้าง ตากผ้า 
 

เป็นพื้นที่เงียบสงบ  ปิดกั้นการ
มองเห็นจากผู้คนและมีการรับ
แสงแดดไม่มากด้านบรรยากาศ 
การปลูกไม้พุ่มขนาดเล็ก - ปาน
กลาง ปูพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
และท าให้รู้สึกมีพ้ืนที่ในการท า
กิจกรรมมากข้ึน เช่น ซักผ้า 
ตากผ้า 

 
 

 
 

3 พ้ืนที่ส่วนครอบครัว
( Zone C) มี ข น า ด
พ้ืนที่ 220 ตร.ม. 
- สวนที่มีขนาดเล็ก 
- ลานกิจกรรมเล็กๆ 
- ปูแผ่นทางเท้า 

ส่วนนี้เป็นส่วนครอบครัว เป็น
มุมที่จัดท าไว้ส าหลับพักผ่อน
และท ากิจกรรมภายใน
ครอบครัว ด้านบรรยากาศท า
ให้ ร่มรื่น มีความเป็นธรรมชาติ
โดยท าการปิดกั้นการมองเห็น
ด้วยพรรณไม้และมีชุดโต๊ะหิน
อ่อนส าหรับนั่งเล่น นั่งอ่าน
หนังสือกับครอบครัว 
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 จากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของโครงการและพัฒนาศักยภาพของ
พ้ืนที่โครงการ โดยสรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น แสดงความสัมพันธ์การเชื่อมพ้ืนที่ในแต่ล่ะส่วน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 3.3.1 ส่วนโชว์ เป็นพ้ืนที่ที่มีหลายหลายกิจกรรม ทั้งโชว์ความสวยงามและลานกิจกรรม ของ
ครอบครัว มีการจัดสวนเพ่ือความสวยงามและให้ร่มเงากับพ้ืนที่กิจกรรม โดยมีการเชื่อมทางสัญจร
ด้วยแผ่นทางเดินกับสนามหญ้าเชื่อมจุดต่างๆ เช่น เฉลียงบ้าน ส่วนครอบครัว และพ้ืนที่ส่วนบริการ                       
 3.3.2  สวนบริการ พื้นที่ส่วนนี้สามารถเชื่อมกับส่วนโชว์ของทิศเหนือ พ้ืนที่ของส่วนบริการมี
ขนาดเล็ก ได้รับแสงแดดน้อย ควรปลูกพรรณไม้ที่ต้องการแสงน้อย ไม้พุ่ม และจัดสวนขนาดเล็ก
เพ่ือให้มีพ้ืนที่เพียงพอกับการท ากิจกรรม เช่น ซักผ้า ตากผ้า ล้างจาน                         
 3.3.3  สวนครอบครัว เป็นพ้ืนที่ขนาดไม่ใหญ่มากและติดกับตัวบ้าน และในพ้ืนที่จะมีการจัด
สวนส าหลับครอบครัว ท าให้คนในครอบครัวได้พักและผ่อนคลายและได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น นั่ง
อ่านหนังสือ นั่งคุย นั่งซึมซับความเป็นธรรมชาติ และมีการปูแผ่นทางเท้าเชื่อมโยงเข้าหาตัวบ้าน โซน 
A จนไปถึงในส่วนของพ้ืนที่บริการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ 

แสดง : Bubble  Diagram ภาพที่ 3.24 

  สัญลักษณ์   :                   

                                                                

                                  

 

 

 

 

 

 

 

จุดเข้า-ออก ระหว่างพ้ืนที่ 
 Buffer ปิดกั้นสายตาระดับไม้พุ่มสูง 1 เมตร  
การเชื่อมพ้ืนที่สัญจรทางเดินเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก Screen ปิดกั้นสายตาระดับไม้พุ่มสูงแบบโปร่ง 
1 เมตร 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์  

แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.25 

สัญลักษณ์   :                                     

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเข้า - ออก ระหว่างพ้ืนที่ 

 Screen ปิดกั้นสายตาระดับไม้พุ่มสูงแบบโปร่ง   
1 เมตร 

ส่ว
นค

รอ
บค

รัว
 

ส่ว
นโ

ชว
 ์

ส่วนบริการ 
ส่วนโชว ์



บทท่ี  4 
แนวความคิดในการออกแบบ 

 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

โดยมุ่งเน้นการออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่
โครงการรวมถึงผู้ใช้  สามารถแบ่งพ้ืนที่จัดสวนและสามารถวางกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม 
สวยงามและสอดคล้องกับแนวความคิดในการออกแบบแต่ละส่วน  โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยใน
ด้านต่างๆ และส่งเสริมทัศนียภาพที่สวยงาม   
 
4.1  ข้อจ ากัดในการออกแบบ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการซึ่งท าให้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ และ
ข้อจ ากัดในการออกแบบพื้นที่ ซึ่งสามารถสรุปข้อจ ากัดในด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ ลักษณะพ้ืนที่ ประเด็นใน
การศึกษา 

ข้อจ ากัด/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

Zone A พ้ืนที่ Zone A ตั้งอยู่ทาง
ทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ มี
ลักษณะรูปสี่เหลี่ยม เป็น
พ้ืนที่หน้าบ้านสภาพพ้ืนที่
ทั่ ว ไ ป เ ป็ น พ้ื น ที่ โ ล่ ง  มี
พ ร ร ณ ไ ม้ เ ดิ ม ก ร ะ จั ด
กระจายอยู่ในบริเวณส่วน
ใ ห ญ่ จ ะ เ ป็ น พ้ื น ที่ รั บ
แสงแดดตลอดวัน สภาพ
ดินแห้งระดับพ้ืนที่ต่ า และ
ติดกับตัวถนน 28 กันยา 
ทางทิศใต้ 
 

พ้ืนที่ 
 
 

มลภาวะ
สิ่งแวดล้อม 

 
พรรณไม้เดิม 

 
มุมมอง 

  พ้ืนที่ ส่ วนนี้ ได้ รั บแสงแดด
ตลอดทั้งวัน ควรเลือกพรรณไม้
ที่ทนแดดและต้องการแสงแดด
ตลอดทั้งวัน 
 ติ ด กั บท า งสั ญจ ร  ท า ใ ห้ มี
ผลกระทบจากมลภาวะทาง
เสียงและฝุ่นละออง 
- ตาลฟ้า สูง 3 - 4 เมตร จ านวน 
4 ต้น 
- หูกระจง สูง 5 เมตร จ านวน 3 
ต้น 
- มะม่วง สูง 3 เมตร จ านวน 1 
ต้น 
  เป็นพ้ืนส่วนโชว์และสังสรรค์
ไปในตัวควรจัดแบบเรียบง่ายที่
ต้องการสร้างจุดเด่นภายในบ้าน 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงข้อจ ากัดด้านพื้นที่ (ต่อ) 

พ้ืนที่ ลักษณะพ้ืนที่ ประเด็น
การศึกษา 

ข้อจ ากัด/ปัญหาในการออกแบบ 

Zone B - เป็นพื้นที่ขนาดเล็กติดกับ
อาคารติดกับหลังบ้านและ
เชื่อมโยมกับพ้ืนที่ Zone 
A เป็นพื้นที่ที่ได้รับ
แสงแดดค่อนข้างน้อย ใน
เวลาช่วงเช้าจนถึงเท่ียง 
ในช่วงบ่ายจะได้รับร่มเงา
จากตัวอาคาร บริเวณนี้
เป็นที่ตั้งของบ่อเกรอะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

มลภาวะ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

พรรณไม้เดิม 

 

 

มุมมอง 

 
 

 

 
เ นื่ อ ง จ าก พ้ืนที่  Zone B ได้ รั บ
แสงแดดค่อนข้างน้อยและเป็นพ้ืนที่
ได้รับการใช้งานน้อยมาก พืชพรรณ
ที่ใช้ควรจะเป็นพืชพรรณที่ไม่ชอบ
แ ด ด จั ด  ห รื อ พื ช พ ร ร ณ ที่
เจริญเติบโตดีในที่ ที่มีแสงแดดน้อย 
มีขนาดพุ่มไม้ใหญ่แต่มีความหนา 
เ พ่ือลดความแข็งกระดานของ
ก าแพง  
- เนื่องจากพ้ืนที่ใน โซน B ไม่ได้ติด
กับบ้านข้างเคียงหรือทางสัญจรจ า
ไม่ได้รับ 
ผมกระทบทางด้านมลภาวะ 

 

มีต้นมะม่วง สูง 3 - 4 เมตร 1 ต้น 

ต้นมะนาว สูง 1 - 2 เมตร 1 ต้น 

อยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของบ้านเป็นพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ติดกับตัว
อาคารขนาดไม่ใหญ่มากและเป็นส่วน
ที่มีการปิดกั้นการมองเห็นของบริเวณ
ข้างเคียง จึงเหมาะใช้เป็นพ้ืนที่ ท าครัว 
เก็บอุปกรณ์ต่าง  ๆการซักล้าง การตาก
ผ้า เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อจ ากัดด้านพื้นที่ (ต่อ) 

พ้ืนที่ ลักษณะพ้ืนที่ ประเด็นใน
การศึกษา 

ข้อจ ากัด/ปัญหาในการออกแบบ 

Zone C - เป็นพื้นที่ติดกับตัวอาคาร
ด้านทิศตะวันตกเชื่อมโยง
กับพ้ืนที่  Zone A สภาพ
พ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนที่โล่ง มี
พรรณไม้เดิมอยู่เล็กน้อย 
และอยู่ใกล้เคยที่จอดรถ 
ได้รับแสงค่อยข้างเยอะ 
รับแดดในช่วงเที่ยงถึงเย็น 
ส่วนในช่วงเช้าได้รับร่มเงา
จากตัวบ้านบริเวณพ้ืนที่มี
ลักษณะเป็นพื้นคอนกรีต 

พ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มลภาวะ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

พรรณไม้เดิม 
 
 
 

มุมมอง 

- เนื่องจากพ้ืนที่ติดกับตัวบ้าน
และได้รับแสงแดดค่อยข้างเยอะ
ในช่วงเที่ยงถึงเย็นท าให้แสงแดด
กระทบกับพ้ืนคอนกรีตส่งผลให้มี
ไอร้อนเข้าสู่ตัวบ้านมาก ท าให้
พ้ืนที่ ไม่ ได้ ให้ประโยชน์ในช่วง
กลางวั น  แนวทางแก้ ไข้ ควร
เลือกใช้พรรณไม้ที่ให้ร่มเงาและมี
พุ่มหนาเพ่ือลดความร้อนให้กับตัว
บ้าน แล้วท าการปูทางเท้าเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่จากโรงจอดรถไป
ทุกส่วนของพ้ืนที่โครงการ 
 - มีปัญหาทางฝุ่นละอองและ
ปัญหาทางเสียงเนื่องจากอยู่ติด
กับทางสัญจรและเพ่ือนบ้าน 
- หูกระจง สูง 5 เมตร จ านวน 3 
ต้น 
- จั๋ง สูง 1.5 เมตร  
- ฟอกเทล สูง 3 - 4 เมตร จ านวน 
3 ต้น 
อยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของ
บ้าน พ้ืนที่ติดกับตัวอาคาร เป็น
เขตติดต่อกันบ้านข้างเคียง เป็น
พ้ืนที่เข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากพ้ืนที่ 
Zone C ติดกับโรงจอดรถ จึ ง
จั ด เป็นส่ วนครอบครั ว  พ้ืนที่  
Zone C สามารถเชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่  Zone A และทางเข้าตัว
บ้านได้ง่าย พ้ืนที่ส่วนนี้จะมีการ
จัดปิดกั้นการมองเห็นจากเพ่ือน
บ้าน เผื่อให้คนในครอบครัว ได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น พักผ่อน 
รับแขก สังสรรค์  และอ่ืนๆ 
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4.2  แนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4.1 แสดงแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
 
 

แนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) คือ “Tropical Thai Style” ซึ่งได้
แนวความคิดมาจากความต้องการของผู้ใช้โดยต้องการสวนที่มีความร่มรื่น  เย็นสบาย ตามสไตล์ของ
สวนเมืองร้อน เน้นความโปร่งโล่งสบาย ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้สัมผัสซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศ
ของประเทศไทย ด้วยการออกแบบที่เน้นสัดส่วน ประโยชน์ใช้สอยที่ลงตัว และเลือกใช้วัสดุผสมผสาน
ความทันสมัย ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ที่ดูแลง่ายเพ่ือให้สวนเข้ากับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของบ้านที่ทาง
โครงการเรียกว่าแบบบ้านรัตนโกสินทร์ ซึ่งประยุกต์ให้ดูทันสมัย ดังนั้นการออกแบบให้สวนช่วย
ส่งเสริมบ้านหลังนี้ให้ดูเด่นเป็นสง่าและเจ้าของบ้านต้องการพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมในครอบครัว  

 

ความต้องการของผู้ใช้ 
- ต้องการพื้นที่ร่มรื่นให้ร่มเงาและ
บ่อน้ าส าหลับเลี้ยงปลา 
- ต้องการพ้ืนที่พักผ่อนและพ้ืนที่
ไว้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า 
- ต้องการภูมิทัศน์แบบใหม่ให้กับ
บ้าน 
- ต้องการพ้ืนที่บริการ ในการท า
กิจกรรมซักผ้า ล้างจาน ตากผ้า  
 

ลักษณะของพ้ืนที่ 
บ้านสไตล์ร่วมสมัย 
(Contemporary Style) เป็น
การออกแบบบ้านตามสมัยนิยมใน
ยุคปัจจุบัน ที่น าเอาดีเทลของยุค
สมัยหนึ่งในอดีตมาหลอมรวมกับ
ความทันสมัยของยุคปัจจุบัน 
 

สวนที่มีความร่มรื่น เย็นสบาย เน้น
ความโปร่งโล่งสบาย 

Tropical Thai Style 
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4.3  แนวความคิดด้านการแบ่งพื้นที่ใช้สอย (Zoning Concept) 

การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยจ าเป็นต้องทราบถึงสภาพพ้ืนที่โครงการเป็นอย่างดี จึงจะแบ่งพ้ืนที่
เพ่ือให้  สอดคล้องกับรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ จากการศึกษาลักษณะของพ้ืนที่สามารถแบ่ง  Zone 
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการออกเป็นส่วนได้ดังนี้ 

Zone A พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ เป็นส่วนโชว์และต้อนรับ จัดแบบเรียบง่ายสไตล์ทรอปิคอล
โดยให้อาคารดูโดดเด่น สภาพทั่วไปติดต่อกับทางสัญจรของโครงการ ลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่งอยู่ติดกับ
ทางเข้าออกได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน (ดังภาพที ่4.1) 

 
 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย Zone A 
 
Zone B พ้ืนที่ส่วนครอบครัว เป็นพ้ืนที่บริเวณด้านทิศตะวันตกของบ้านจะติดต่อกับบ้าน

ข้างเคียงและทิศเนือจะติดกับทางสัญจรของโครงการท าให้มีผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและฝุ่น
ละออง ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่รับแสงแดดช่วงบ่าย ซึ่งพ้ืนที่ส่วนนี้จัดเป็นส่วนพักผ่อนและท ากิจกรรม
ภายในครอบครัว และเป็นที่ไว้ส าหรับต้อนรับแขก (ดังภาพที ่4.2) 

 

ภาพที่ 4.2 การแบ่งพ้ืนที่ใช้ Zone B 
 

ศาล 

บอ่น า้ 

ศาลา 

จดัสวน 

โรงจอดรถ 

จดัสวน 
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Zone C ส่วนบริการ อยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ติด

กับตัวอาคารขนาดไม่ใหญ่มากและเป็นส่วนที่มีการปิดกั้นการมองเห็นของบริเวณข้างเคียง จึงเหมาะ
ใช้เป็นพ้ืนที่ ท าครัว เก็บอุปกรณ์ต่างๆ การซักล้าง การตากผ้า เป็นต้น(ดังภาพที ่4.3) 
 

 

 

 

 

  
 
 
ภาพที่ 4.3 การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย Zone C 

 
 
4.4  แนวความคิดด้านวัสดุดาดแข็ง (Hardscape Concept)  

องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ดาดแข็ง เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยส่งเสริมความงามด้านทัศนีย 
ภาพให้กับโครงการ ดังนั้นวัสดุที่ใช้ในการจัดสวน จึงต้องพิจารณาในการเลือกใช้และท าการออก แบบ
ทั้งรูปร่าง รูปทรง สีสัน ให้เกิดความสวยงามสมดุลและกลมกลืน เพ่ือดึงดูดผู้ใช้สอยโดยจ าแนกได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.2 แสดงแนวคิดด้านวัสดุดาดแข็ง  

 

 

 

วัสดุดาดแข็ง ลักษณะทั่วไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 

- ศาลา รูปแบบที่น ามาประยุกต์เป็น
เ ป็ น ที่ พั ก ผ่ อ น ส า ห รั บ
ครอบครัวอาจจะมีการมีการ
ปลูกไม้เลื้อยประดับ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศให้ร่มรื่นยิ่งขึ้นใน
การพักผ่อน 

 

จดัสวน 

ปหูญ้า 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงแนวคิดด้านวัสดุดาดแข็ง (ต่อ) 

วัสดุดาดแข็ง ลักษณะทั่วไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 

- บ่อน้ า บ่อน้ ารูปทรงอิสระตาม
ธรรมชาติอาจเป็นทรงกลม
หรือรูปเหลี่ยมก็ได้เช่นกัน 
ปลูกต้นไม้นานาชนิด เช่น 
ไม้ดอกหอม ไม้ดัดส่วนอ่าง
บัวอาจมีน้ าพุประดับด้วย
รูปปั้นหินทรายแบบไทย ๆ 

 

 

ซุ้มทางเดิน เป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมด
ประกอบไปด้วย คาน แต่
ไม่มีก าแพงหรือหลังคามี
ฐานเป็นคอนกรีต  

 

- แผ่นทางเดินคอนกรีต 

- แผ่นทางเดินหินกาบ 

- แผ่นทางเดินคอนกรีต
รูปวงรี 

 

แผ่นทางเดินคอนกรีตพิมพ์
ลายไม้ขนาด 0.40 x 0.80
เซนติเมตร เลือกใช้แผ่น
ทางเดินหลายรูปแบบเพ่ือ
เพ่ิมลูกเล่นและความรู้ 

 

  

 

- หินแม่น้ าสีด า หิ นก ร ว ด เ ป็ น วิ ธี ส ร้ า ง
ทางเดินในสวนและใช้จัด
สวนในที่ได้รับดูแลไม่บ่อย 
ให้บรรยากาศของสวน
แบบธรรมชาติ จะท าให้
สวนดูมีสีสันสวยงามข้ึน 
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4.5  แนวความคิดด้านวัสดุดาดอ่อน (Softscape Concept) 
ในการเลือกใช้พืชพรรณจะต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลักษณะของดิน สภาพภูมิ

ประเทศรวมไปถึงพืชพันธุ์ที่มีอยู่ตามท้องถิ่นด้วย การเลือกใช้พืชพรรณในการออกแบบควรเลือกตาม
ลักษณะ ขนาดของล าต้น ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผัส การผลัดใบ สี กลิ่น และการเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาล ตลอดจนการดูแลรักษา รวมถึงการเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้พ้ืนที่เช่น กิ่งไม่
เปราะหักง่าย ตลอดจนค านึงถึงความต้องการด้านบรรยากาศ มุมมองและกิจกรรมใช้สอย ในการ
เลือกใช้พันธุ์ไม้ที่ปลูกกลางแจ้งต้องทนต่อความร้อนจากแสงแดด กระแสลม ปลูกไม้ในร่มต้องสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงน้อย ปลูกพันธุ์ไม้ในบริเวณที่ชื้นแฉะต้องเลือกพันธุ์ไม้ที่ชอบน้ าและดูดซับ
น้ าได้ดี สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

4.5.1 ไม้ยืนต้น 
                          ไม้ยืนต้น เป็นพันธุ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ มีอายุยืนยาวหลายปี ความสวยงามของไม้
ยืนต้นนี้จะมีทั้งใบ ดอก ราก ผล ซึ่งข้อจ ากัดของการเลือกใช้ไม้ยืนต้น เช่น ขนาดของไม้ยืนต้น ความ
ปลอดภัย หรือความแข็งแรงของกิ่งก้าน เพราะฉะนั้นในการเลือกใช้ไม้ยืนต้นนอกจากจะเลือกจาก
ชนิดแล้วยังจ าเป็นต้องค านึงถึงสถานที่เป็นส าคัญเช่นเดียวกัน 

4.5.2 ไม้พุ่ม 
                          ไม้พุ่ม เป็นไม้ที่มีอายุไม่ยืนยาวเหมือนไม้ยืนต้น แต่ผลกระทบจะน้อยกว่าไม้ยืน
ต้นมาก เนื่องจากไม้พุ่มมีขนาดย่อม การจะเลือกลงปลูกในแต่ละพ้ืนที่ ย่อมสะดวกกว่าไม้ยืนต้นมาก 
ข้อจ ากัดในการเลือกใช้ไม้พุ่มต้องค านึงถึงประโยชน์และโทษด้วย 

4.5.3 ไม้คลุมดิน 
                          ไม้คลุมดิน เป็นพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเล็กกว่าไม้พุ่ม ประโยชน์ของไม้คลุมดินคือ
ส าหรับคลุมพ้ืนที่บริเวณต่างๆ ให้เกิดความสวยงาม บางที่อาจจะใช้แทนหญ้าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ไม้
คลุมดินจะมีอายุไม่ยืนยาว บางชนิดปลูกได้เพียงฤดูเดียว บางชนิดอาจมีอายุได้ถึง 2 ฤด ู
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A  

 

 

ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

จิกน้ า 
 

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด
และการตอนกิ่งอยู่ทั่วทุกภาคตาม
ริมฝั่งน้ า ริมคลอง ริมบึง ป่าพรุ
และป่าชายเลน 

 
อโศกน้ า 
 

เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุก
ชนิด ชอบดินร่วนที่ระบายน้ าดี
และมีความอุดมสมบูรณ์สูง ชอบ
อยู่ริมน้ า ต้องการความชื้นสูง 

 
จ าปี 
 

ชอบแสงแดดและที่ดินร่วนซุย อิฐ
หัก กากปูน หรือแคลเซียม น้ าและ
ความชื้นพอประมาณ ไม่ชอบน้ าขัง 
แดดร าไร ถึงแดดจัด 

 
กันเกรา 
 

เป็นต้นไม้ท่ีชอบอากาศชื้น ใกล้น้ า 
ชอบน้ า แต่ต้องเป็นดินที่ระบายน้ า
เร็ว ไม่ชอบน้ าท่วมขัง โตช้า 

 
จันผา 
 

ชอบดินปนทรายหรือหินที่มีการ
ระบายน้ าดี ความชื้นปานกลาง 
และชอบแสงแดดเต็มวันและแสง
ร าไร  

ซองออฟอินเดีย 
  

ดินปนทราย ระบายน้ าดี 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

เดหลีใบมัน 
 

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่ระบาย
น้ าได้ดี ชอบแสงแดดปานกลาง-
ร าไร และมีความชื้นสูง 

 
หอมหมื่นลี้ 
 

ปลูกได้ดีในพ้ืนที่สูง อุณหภูมิต่ า 
และสามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ต่ า 
อุณหภูมิค่อนข้างสูงได้บ้าง 

 
อากาเว่ 
 

พืชที่ทนต่อความแห้งแล้งและการ
ขาดน้ าได้เป็นอย่างด ี
 
 

 
กันเกรา 
 

ขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณชื้น และ
ตามท่ีต่ า ที่ชื้นแฉะใกล้น้ า ทั่วทุก
ภาคของประเทศไทยออกดอก 
เมษายน - มิถุนายน เป็นผล 
มิถุนายน - กรกฎาคม  

บุษบาฮาวาย 
 

ช อ บ ดิ น ร่ ว น  มี ค ว า ม ชื้ น แ ล ะ
แสงแดดปานกลาง  

 
การะเกด 
 

ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะหรือริมน้ า ดิน
ทรายชายทะเล ล าห้วย ริมล าธาร 
สามารถพบขึ้นได้ตามชายหาดและ
พ้ืนที่ใกล้ชายฝั่งทะเล  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 

 

ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

แพงพวย 

 

เจริญเติบโตได้ดีในดินปนทราย
ระบายน้ าด ีชอบความชื้นปาน
กลาง ทนแล้ง และชอบแสงแดด
แบบเต็มวันถึงปานกลาง 

 

ต้นแก้ว 

 

ต้นแก้วชอบแสงแดด และดินที่
ระบายน้ าได้ดี แต่ก็สามารถปลูกไว้
ในบริเวณท่ีเป็นที่ร่มแดดร าไรได้ 

 

ศรีตรัง 

 

สามารถอยู่ได้กับดินทุกชนิด ชอบ
แดดจัด กลางแจ้ง แต่ก็ต้องการน้ า
และความชื้นพอสมควร  

 

เฟินใบมะขาม ต้องการดินร่วนระบายน้ าได้ดี 

 

 วาสนา ชอบดินปนทรายหรือหินที่มีการ
ระบายน้ าดี ความชื้นปานกลาง 
และชอบแสงแดดเต็มวันและแสง
ร าไร 

 

เทียนหยด 

 

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ดิน
ร่วนปนทราย ระบายน้ าได้ดี มี
แสงแดดแบบเต็มวัน 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 

ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

อเมซอน 
 

ชอบดินเหนียวชุ่มชื้นและ 
มีอินทรีย์วัตถุสูง จนถึงน้ าลึก 10-
50 เซนติเมตร 

 
พลับพลึง 
 

ขึ้นตามท่ีชื้นแฉะทั่วไป นิยมปลูก
เป็นไม้ประดับ เจริญเติบโตได้ดีทั้ง
ในที่ร่มร าไร หรือแสงแดดจัด 

 
แคแสด 
 

ชอบที่แจ้ง แดดจัด 
 

 
ลีลาวดี 
 

เป็นไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดด ทน
ต่อความแห้งแล้ง ไม่ชอบน้ ามาก 
ดินที่เหมาะสมในการปลูกลีลาวดี 
ควรมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  

 
ปีบ 
 

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย 
สามารถพบได้ตามป่าเบญจพรรณ  

 
พุดศุภโชค 
 

พุดเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มใหญ่ แสง 
ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง 

ต้องการปริมาณน้ าปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone B 

ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

เอ้ืองหมายนา 

 

เจริญเติบโตได้ดีร่วนระบายน้ าดี 
ต้องการน้ าค่อนข้างมาก ควรปลูก
ในที่มีแสงแดดร่มร าไร 

 

แก้วมุกดา 

 

เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการน้ ามากในการ
เจริญเติบโต หากขาดน้ าในช่วงการ
เจริญเติบโตจะแสดงอาการใบเหี่ยว
ให้เห็นทันที  

 

ตะเบเหลือง 

 

ดินร่วนระบายน้ าได้ดี แดดเต็มวัน 

 

โมก 

 

ชอบดินร่วนซุย มีความชื้นปาน
กลาง ต้องการแสงแดดปานกลาง 
จนถึงแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง 

 

พยับหมอก 

 

เป็นไม้ที่ชอบอยู่กลางแจ้ง แต่ก็
ต้องการดินที่มีความชุ่มชื้นพอ ใน
เวลาเปลี่ยนฤดูมักเป็นโรคใบไหม้
หรือโรคยอดเน่า 

 

ยี่โถ 

 

 ปลูกได้ทั้งกลางแจ้ง หรือแดดร่ า
ไร  ทุกสภาพภูมิประเทศ ดินทราย 
ดินเหนียวหรือดินร่วน  
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone B (ต่อ) 

ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

หลิวใต้หวัน 

 

ดินร่วนปนทรายได้รับแสงแดด
ตลอดวัน 

 

ชงโค 

 

ชอบแสงแดด ดินร่วนหรือดินร่วน
ปนทราย หรือดินที่ระบาย
น้ าดี  ชอบดินติดจะแห้งๆ 

 

พวงชมพู 

 

เป็นไม้กลางแจ้งที่ต้องการแสงแดด
มาก ต้องการน้ าปานกลาง 
เจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด 

 

หนวดปลาหมึกแคระ ทนแล้ง ไม่ชอบน้ ามากอยู่ได้ตั้งแต่
ในร่ม แดดร าไร 

 

แคนา  

 

ชอบดินร่วนปนทราย หรือดินที่มี
ความร่วนซุยดี น้ าปานกลาง 

 

คริสติน่า 

 

ชอบดินโปร่งร่วนซุย อากาศถ่ายเท
ได้ดี 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone B (ต่อ)  

ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

ปาล์มหางกระรอก 

 

ชอบดินร่วน ระบายน้ าดี 

 

ทองอุไร 

 

เติบโตได้ดีในดินร่วนทุกชนิด ที่
ความชื้นปานกลาง ระบายน้ าได้ดี 
แสงแดดจัดเต็มวัน 

 

ไคร้ย้อย 

 

ดินร่วนระบายน้ าได้ดีชอบแสงแดด 

  

หมากเหลืองกอ ชอบแดดจัด ต้องการน้ ามาก  ปลูก
ได้ในดินทุกชนิดทั้งในกระถางและ
ลงดิน 

 

ร าเพย 

 

ออกดอกในฤดูฝนถึงฤดูหนาว ขึ้นได้
ดีในดินทั่วไป โดยเฉพาะดินปน
ทราย และชอบแสงแดดจัด 

 

บุนนาค 

.  

เป็นไม้ที่ชอบแดดจัดๆ กลางแจ้ง 
หรือแดดจัดครึ่งวัน ชอบดินพอชื้นๆ 
แต่ไม่ชอบน้ ามาก  
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone B (ต่อ) 

ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 
หัวใจม่วง 
 

ขึ้นได้ดีในดินทั่วไปแดดเต็มวัน-ร่ม
ร าไร 

 
บูลฮาวาย 
 

เป็นพรรณไม้ชอบแดดจัดหรือแดด
เต็มวัน ชอบดินร่วนซุย  

 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone C 

ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 
ไทรอินโด 
  

ชอบดินร่วนซุ่ย อยู่ได้ในแดดอ่อน
ถึงกลางแจ้ง ต้องการน้ าปานกลาง
ถึงมาก 

 
จั๋งจีน 
 

เ จริญ เติ บ โต ได้ ดี ใ นดิน ร่ วนที่
ระบายน้ าได้ดี ชอบแสงแดดปาน
กลาง - ร่มร าไร และมีความชื้น
ปานกลาง 

 
หญ้านวลน้อย 
 

 เหมาะกับการปลูกไว้ในบริเวณ
กลางแจ้งแสงแดดจ้าเท่านั้น หาก
เป็นพื้นที่รม่หญ้านวลน้อยจะไม่
เติบโตและค่อยๆ เหลืองตาย 
สามารถอยู่ในสภาพแห้งแล้งและ
สภาพน้ าท่วมขัง แต่ไม่ได้หมายถึง
ขังนาน  
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4.6  แนวความคิดด้านการสัญจร (Circulation Concept) 
การสัญจรมีความส าคัญในการเชื่อมโยงพ้ืนที่กิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันการจัดวางทางเท้าต้อง

ค านึงถึง ขนาด ความกว้าง ให้สัมพันธ์กับกิจกรรมที่ใช้ และต้องค านึงถึงวัสดุที่น ามาใช้ให้กลมกลืนกับ
องค์ประกอบต่างๆดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งเลือกใช้ทางเท้าหินกาบและแผ่นทางเดินคอนกรีต โดยออกแบบ
ให้เส้นทางสัญจรหลักสามารถเชื่อมต่อกับทุกส่วนของบ้านและมุมพักผ่อน เพ่ือความสะดวกต่อเจ้าของ
บ้าน ในยามที่ต้องการพักผ่อนหรือรับแขก 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์  
แสดง : แปลนทางสัญจร ภาพที่ 4.4 
สัญลักษณ์ :  
                
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ทางสัญจรทางเท้า 

ทางเข้า - ออกหลัก 
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4.7  แนวความคิดด้านระบบไฟฟ้า (Lighting Concept) 
ระบบไฟฟ้าท าหน้าที่ให้แสงสว่างในเวลากลางคืน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และยังท าหน้าที่

เป็นสิ่ง ประกอบสนานที่ เช่น ถนน ทางเดิน ที่จอดรถ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามขึ้น ระบบ
ไฟฟ้าภายใน โครงการควรมีระบบการเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งมีผลกระทบด้านมุมมองและทัศนียภาพ 
งานระบบไฟฟ้าต้องมีการส่องสว่างเพียงพอ โดยจัดไว้ในบริเวณทางเดิน พ้ืนที่นันทนาการและทั่วทุก
บริเวณ เพ่ือช่วยในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้พ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีการติดตั้งระบบ
ไฟไว้แล้วบางส่วน โดยมีแนวความคิดทางด้านรูปแบบโคมไฟสนาม 2 ขนาด  

4.7.1 ไฟสนามระดับเตี้ย ไฟที่ส่องในระดับต่ ากว่า 1 เมตร ลงมาใช้กับบริเวณที่ไม่ต้องการ
ความ สว่างมากนัก เช่น บริเวณส่วนพักผ่อนและทางเดินในสวน ควรเลือกหลอดไฟที่ให้ความรู้สึก 
สบาย ไม่มีแสงมากนักเพราะแสงไฟอาจส่องตาจนท าลายบรรยากาศ  

 

 
ภาพที่ 4.5 ไฟสนามระดับเตี้ย  

 
4.7.2 โคมไฟส่องต้นไม้ เป็นไฟที่เน้นเฉพาะจุดเพ่ือความสวยงามให้กับสวน  โดยเลือก

หลอดไฟที ่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งเพราะแสงไฟสามารถเพ่ิมเสน่ห์ให้สวนได้  
 

 
ภาพที่ 4.6 ไฟส่องต้นไม้ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย ปึงแสงจันทร์  
แสดง : แปลนระบบไฟฟ้า ภาพที่ 4.7 
สัญลักษณ์ :   
                                ไฟส่องต้นไม้  75 W            
                                ไฟสนามระดับเตี้ย 
                                 สวิตท ์
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4.8  แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
        การดูแลรักษาภูมิทัศน์ คือ การบ ารุงรักษาพรรณพืช (Softscape) ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์และ
รวมถึงการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) ให้มีความสวยงามเหมาะสมต่อการใช้งานอยู่
เสมอ 
        4.8.1 การดูแลรักษาพืชพรรณ (Softscape) เป็นงานที่จะต้องท าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้พืช
พรรณเจริญเติบโตสมบูรณ์ 
   4.8.1.1 การให้น้ าแก่พืชพรรณและสนามหญ้า 
   1) การให้น้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม (Sprinkler Irrigation) เป็นการให้น้ าโดยน้ า
จะถูกส่งจากแหล่งน้ าผ่านท่อไปยังพ้ืนที่ที่ท าการจัดภูมิทัศน์และให้น้ าเป็นฝอยละออง จากหัวฉีดซึ่ง
การให้น้ าในวิธีนี้เป็นการให้น้ ากับพืชพรรณที่ปลูกเป็นกลุ่มและไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืน
หญ้าสนามและไม้พุ่มเตี้ย โดยการให้น้ าแบบวิธีจะให้แบบวิธีจะให้ครั้งละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ โดยจะเริ่ม
ให้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 06.15 น. 
   2) การให้น้ าด้วยสายยาง หรือฝักบัวรดน้ า การให้น้ าวิธีนี้เป็นการให้น้ าที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ที่เข้าล าบาก 
   4.8.1.2 การตัดแต่งพืชพรรณให้รูปทรงสวยงาม คือการควบคุมการเจริญเติบโตปรับปรุง
รูปทรงของพืช ให้สวยงามและป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือให้เจริญเติบโตได้ดี   
   4.8.1.3 หลักการตัดแต่ง 
                      1) ตัดแต่งพืชพรรณที่เป็นโรคและแมลงออกก่อน   

 2) ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ต้องกับลักษณะงาน  
 3) ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้คนปีนขึ้นไปตัดแต่ง ควรตัดกิ่งด้านบนลงมา 

                      4) กิ่งใหญ่ที่มีน้ าหนักมาก เมื่อตัดแล้วกิ่งอาจหักหล่นท าให้เกิดความเสียหายได้ 
ดังนั้นในการตัดควรมีการผูกเชือก ณ จุดดกลางของศูนย์ถ่วงจะช่วยลดอันตรายลงได้ 
                      5) ไม่ควรตัดกิ่งยอดของต้นไม้ เพราะจะท าให้เสียรูปทรง 
                      6) แผลขนาดใหญ่ที่เกิดจากการตัดแต่งควรป้องกันน้ า และเชื้อโรคเข้าท าลายโดย
ใช้พวกสารเคมีป้องกันโรคและแมลงฉีดพ่นหรือทาสี         
   4.8.1.4 การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ศัตรูพืชที่ท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหายขาดความ
สวยงามและท าให้พืชชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

 1) แมลงศัตรูพืช  
 2) โรคพืช 
 3) สัตว์ชนิดต่าง ๆ 

   4.8.1.5 หลักการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
                  1) พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แล้วจึงหาวิธีในการป้องกัน
ก าจัดที่เหมาะสมตามสาเหตุที่เกิด 
                                2) ควรรีบป้องกันก าจัดแมลงและโรคทันทีที่พบ เช่น การจับแมลงท าลาย
หรือเก็บส่วนของพืชที่เป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 
                                3) เลือกใช้สารเคมีให้เฉพาะกับการก าจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช 
รวมทั้งอ่านวิธีการ ใช้และส่วนผสมจากบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
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                                4) ก่อนฉีดพ่นควรหาหน้ากากหรือชุดป้องกันสารเคมี และคนที่ฉีดพ่นต้อง
อยู่เหนือลมเสมอ 
                               5) ไม่ควรสูบบุหรี่เวลาท างาน 
                                6) หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้วต้องอาบน้ าละล้างร่างกายให้สะอาดแล้ว
เปลี่ยนเสื้อผ้าผ้าใหม่ทันที 
        4.8.2 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) เป็นงานที่เกี่ยวกับการรักษาความ
มั่นคง แข็งแรงท าความสะอาด และซ่อมแซมบ ารุงภูมิทัศน์ ดาดแข็งให้สามารถใช้งานได้สะดวกและ
ปลอดภัย 
   4.8.2.1 งานระบบไฟแสงสว่าง การดูรักษามีวิธีการ ดังนี้ 
   1) ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องต้นไม้ 
        (1)  หมั่นตรวจตามขั้วปลั๊กไฟ สายไฟและอุปกรณ์ต่าง ๆหากพบรอยแตกปริ
ต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนทันทีโดยช่างผู้ช านาญงาน 
        (2)  เสาโคมไฟ ผุกร่อน ให้ทาสี จะต้องรื้อและซ่อมแซมเสียใหม่ให้อยู่ในสภาพ
เดิม 
        (3)  ฐานเสาไฟทรุด หรือเอียง จะต้องรื้อและซ่อมแซมเสียใหม่ให้อยู่ในสภาพ
เดิม 
   2) ระบบไฟใต้น้ า เช่น ไฟในสระว่ายน้ า บ่อน้ า 
        (1) ตรวจสอบจุดรั่วซึมน้ าของโคมไฟ ซึ่งอาจท าให้น้ าเข้าไปในหลอดไฟ ควรอุด
รอยรั่วซึมถึงแม้จะมีขนาดเล็ก 
        (2) ไฟไม่ติด จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทุกชนิด หรือเปลี่ยน
หลอดไฟเสียใหม่ 
        (3) ตรวจสอบระดับให้ท่วมพ้นหลอกไฟอยู่เสมอ เพ่ือลดความร้อนของหลอดไฟ 
และต้องตรวจจุดที่วางระบบไฟให้อยู่ในลักษณะที่ดีเสมอ 
   4.8.2.2 ศาลา 
   การดูแลรักษามีวิธีการ ดังนี้ 
    1) สีซีด หรือหลุดลอก ให้ทาสีใหม่ ทาไม้ถ้าสีใหม่ควร ใช้ไม้ไผ่ตอกเป็นแนวหรือ
ปลูกตีนตุ๊กแกให้ปกคลุม เพ่ืออ าพรางสายตา 
    2) เกิดการทรุดตัวของพ้ืน ควรรื้อพ้ืนออกแล้วท าการปรับพ้ืนใหม่ 
                       3) หลังคารั่วซึม จะต้องการท าการเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาใหม่ 
 
4.9  ก าหนดเกณฑ์การประเมินทางเลือก 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินทางเลือก  จากการศึกษาข้อมูลทางด้านทฤษฎีในการ
ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย สามารถสรุปเพ่ือน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และถูกต้องตามหลักการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย โดยสามารถก าหนดเกณฑ์
ในการออกแบบได้ดังนี้  
         4.9.1 ความเหมาะสมในการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย  
                   4.9.1.1 ออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงาม สอดคล้องกันแนวความคิดหลัก  
                   4.9.1.2  มีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่สัมพันธ์กันระหว่าง 
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กิจกรรม  
         4.9.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้พืชพรรณ  
                    4.9.2.1 เลือกใช้พืชพรรณที่ดูแลรักษาง่าย ทนต่อโรคและแมลง รวมทั้งสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่โครงการ พรรณไม้เล็กควรเป็นพรรณไม้ที่เจริญเติบโตช้าเพ่ือลดการตัดแต่ง
ทรงพุ่ม การจัดวางพรรณไม้ควรค านึงถึงประโยชน์ของการใช้สอยและความสวยงามความเป็น
ธรรมชาติ  
         4.9.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับพ้ืนที่โครงการ  
                    4.9.3.1 มีความเหมาะสมสอดคล้องกันระหว่างการใช้พ้ืนที่กับกิจกรรม  
                    4.9.3.2 สามารถใช้งานพื้นที่แต่ละส่วนได้อย่างสะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง  
                    4.9.3.3 มีการใช้งานในแต่ละพ้ืนที่ที่ตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่  
         4.11.4 ความปลอดภัยและความสะดวกแก่ผู้ใช้  
                    4.9.4.1 มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน                    
                    4.9.4.2 วัสดุต่าง ๆ เหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  
         4.11.5 ความสวยงามและตรงกับความต้องการผู้ใช้  
                    4.9.5.1 สวนที่มีความเรียบง่ายดูหรูหรา ด้วยการประดับตกแต่ง  
ต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ให้เข้ากับตัวอาคาร 
                    4.9.5.2 มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี  
                    4.9.5.3 ต้องการความเป็นส่วนตัว มีฉากหรือผนังเพื่อท าให้เกิดความเป็นส่วนตัว  
โดยใช้ต้นไม้ตัดแต่งให้ได้รูปทรงและขนาดตามต้องการ เพ่ือปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกและควร 
ให้ลมพัดผ่านได้สะดวก  
                    4.9.5.4 มีพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อน เป็นพื้นที่ใช้พักในวันหยุดหรือหลังจากการท างาน  
เช่น มีมุมอ่านหนังสือ มีที่นั่งเล่น มีที่ส าหรับรับประทานอาหารว่าง 
 



 
 

  บทท่ี 5 

ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
5.1  ผลงานการออกแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  5.1 บทน ำโครงกำร (Introduction) ประกอบด้วย 
                   - ควำมเป็นมำโครงกำร วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ และขอบเขตในกำรศึกษำ 

1 
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ภาพที่ 5.2 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่โครงกำร1 (Site Analysis) ประกอบด้วย 
   - ลักษณะสถำปัตยกรรม  
   - สภำพภูมิอำกำศของพ้ืนที่ และระบบสำธำรณูปโภคของพ้ืนที่โครงกำร 

2 
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ภาพที่ 5.3 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่โครงกำร2 (Site Analysis and User Analysis) ประกอบด้วย 
-  มุมมองทัศนียภำพ 
-  Site Characteri  
-  พฤติกรรมและควำมต้องกำรพื้นที่ และสรุปกิจกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

3 
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ภาพที่ 5.4 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่โครงกำร3 (Site Analysis and Concepet) ประกอบด้วย 
  - Bubble Diagram 
 - Site Relation 
 - แนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบ 

4 
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ภาพที่ 5.5 Master Plan วัสดุดำดอ่อน และวัสดุดำดแข็ง ประกอบด้วย 
- พืชพรรณไม้ยืนต้น และพืชพรรณไม้คลุมดิน และไม้พุ่มขนำดต่ ำ - สูง    
- แผ่นทำงเดิน บ่อน้ ำตก ศำลำส ำหรับนั่งเล่น โรงจอดรถ 

5 
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ภาพที่  5.6 รูปด้ำนทั้ง 4 ด้ำน 

 

 

6 
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ภาพที่ 5.7 Detail Plan ประกอบด้วย 
  - Elevation Zone A 
  - Perspective Zone A 

 

7 



85 

 

ภาพที่ 5.8 Detail Plan ประกอบด้วย 
 - Elevation Zone B 
 - Perspective Zone B 
 

 

8 



86 

 

ภาพที่ 5.9 Lighting Plan 
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ภาพที่ 5.10 Perspective 
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ภาพที่ 5.11 Construction 1 ประกอบด้วย 

 - ศำลำ ซุ้มไม้ระแนง บ่อน้ ำและแผ่นทำงเท้ำ 

 

11 



89 

 

5.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
กำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนคุณธงชัย ปึงแสดงจันทร์ 
ตารางท่ี 5.1 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดอ่อน 

ล ำดับ 
 

รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน ค่ำวัสดุ (บำท) ค่ำแรง (บำท) รวม 
(บำท)   นิ้ว สูง/ม. หน่วย รวม หน่วย รวม 

 ไม้ยืนต้น          
1 ศรีตรัง ต้น 6 4.00 1 6,500.00 6,500.00 1,300.00 1,300.00 7,800.00 

2 จ ำป ี ต้น 3 2.00 2 1,200.00 2,400.00 500.00 500.00 2,900.00 
3 ปำล์มหำง

กระรอก 
ต้น - 3.00 4 3,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 13,000.00 

4 ลีลำวด ี ต้น 4 - 2 1,500.00 3,000,00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 
5 จิกน้ ำ ต้น 6 4.00 1 3,500.00 3,500.00 1,000.00 1,000.00 4,500.00 
6 พิกุล ต้น 4 2.50 1 2,500.00 2,500.00 900.00 900.00 3,400.00 
7 ไคร้ย้อย ต้น 5 2.50 1 5,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00 
8 ตีนเป็ดน้ ำ ต้น 6 3.00 1 3,500.00 3,500.00 1,100.00 1,100.00 4,600.00 
9 กันเกรำ ต้น 6 4.00 1 6,000.00 6,000.00 1,500.00 1,500.00 7,500.00 
10 แคแสด ต้น 5 3.00 1 2,500.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 3,500.00 
11 อโศกพวง ต้น 5 4,00 1 3,500.00 3,500.00 1,000.00 1,000.00 4,500.00 
12 ทองกวำว ต้น 5 3.50 2 2.900.00 5,800.00 1,200.00 1,200.00 7,000.00 
13 อินทผำลัม ต้น - 3.50 5 7,500.00 7,500.00 1,800.00 1,800.00 39,300.00 
14 ปีบ ต้น 4 3.00 1 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 
15 แคนำ ต้น 8 4.00 2 3,700.00 7,400.00 1,300.00 1,300.00 8,700.00 

16 ชงโค ต้น 4 2.30 2 1,400.00 2,800.00 900.00 900.00 3,700.00 

17 ตะเบเหลือง ต้น 3 2.00 2 700.00 1,400.00 500.00 500.00 1,900.00 

18 แก้วมุกดำ ต้น 2 2.00 3 1,800.00 5,400.00 1,000.00 1,000.00 6,400.00 

19 หูกระจง ต้น 5 3.50 1 3,500.00 3,500.00 1,000.00 1,000.00 4,500.00 

20 บุนนำค ต้น 3 2.50 1 3,500.00 3,500.00 1,200.00 1,200.00 4,700.00 

21 ย่ีโถ ต้น 3 2.50 2 900.00 900.00 600.00 600.00 1,500.00 

 ไม้ค้ ำยัน ท่อน 4 4.00 21 80.00 1,680.00 45.00 945.00 2,625.00 

 ไม้พุ่มไม้
คลุมดิน 

         

1 โมก ต้น - 2.00 38 80.00 3,040.00 15.00 570.00 3,610.00 

2 ร ำเพย ต้น - 2.50 1 300.00 300.00 70.00 70.00 370.00 

3 คริสติน่ำ ต้น - 2.00 20 170.00 3,400.00 10.00 200.00 3,600.00 

4 ไทรอนิโด ต้น - 2.00 22 250.00 5,500.00 20.00 440.00 5,940.00 

5 หอมหมื่นลี ้ ต้น - 1.50 3 700.00 2,100.00 100.00 300.00 2,400.00 

6 เทียนหยด ต้น 4 - 20 30.00 600.00 10.00 200.00 800.00 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดอ่อน(ต่อ) 
ล ำดับ 

 
รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน ค่ำวัสด ุ(บำท) ค่ำแรง (บำท) รวม 

(บำท)   นิ้ว สูง/ม. หน่วย รวม หน่วย รวม 

 ไม้พุ่มไม้คลุมดิน          
7 ใบเงิน ถุง 6 - 18 15.00 270.00 5.00 90.00 360.00 

8 พุดซ้อน ต้น - 1.20 7 250.00 1,750.00 20.00 140.00 1,890.00 
9 พุดศุภโชค ต้น 8 - 15 45.00 675.00 15.00 225.00 900.00 
10 พยับหมอก ถุง 8 - 10 30.00 300.00 5.00 50.00 350.00 
11 หมำกเหลอืง ต้น - 1.50 15 180.00 2,700.00 30.00 450.00 3,150.00 
12 สนแพง ต้น - 1.50 4 1,200.00 4,800.00 80.00 320.00 5,120.00 
13 กำระเกด ถุง 6 - 39 14.00 546.00 5.00 195.00 741.00 
14 แพงพวย ถุง 6 - 58 15.00 870.00 5.00 290.00 1,160.00 
15 เดหลี ถุง 4 - 30 20.00 600.00 5.00 150.00 750.00 
16 เฟิร์นใบมะขำม ถุง 6 - 36 30.00 1,080.00 10.00 360.00 1,440.00 
17 บุษบำฮำวำย ถุง 4 - 20 20.00 400.00 10.00 200.00 600.00 
18 เฟินรัศมีโชค กระถำง 11 - 2 150.00 300.00 40.00 80.00 380.00 
19 ชบำจิ๋ว ถุง 6 - 27 25.00 675.00 5.00 135.00 810.00 
20 ทองอุไร ถุง 8 - 18 35.00 630.00 10.00 180.00 810.00 
21 เอื้องหมำยนำ ถุง 6 - 25 30.00 750.00 10.00 250.00 1,000.00 

22 บูลฮำวำย ถุง 6 - 17 35.00 595.00 5.00 85.00 680.00 

23 หลิวใต้หวัน ถุง 4 - 15 15.00 225.00 5.00 75.00 300.00 

24 อเมซอน ถุง 6 - 8 50.00 400.00 10.00 80.00 480.00 

25 หัวใจม่วง ถุง 4 - 42 15.00 630.00 5.00 210.00 840.00 

26 พวกชมพ ู ถุง 6 - 6 45.00 270.00 10.00 60.00 330.00 

27 อำกำเวก ต้น - 1.50 3 800.00 2,400.00 200.00 600.00 3,000.00 

28 หนวดปลำหมึก
แคระ 

ถุง 6 - 52 30.00 1,560.00 10.00 520.00 2,080.00 

30 แก้ว ถุง - 1.20 30 60.00 1,800.00 10.00 300.00 2,100.00 

31 จั๋งจีน ถุง 11 - 14 100.00 1,400.00 15.00 210.00 1,610.00 

32 ปรงแมก็ซิกนั ถุง 15 - 2 800.00 1,600.00 100.00 200.00 1,800.00 

33 หญ้ำนวลน้อย ตรม. - - 485.39 15.00 7,280.00 5.00 2,427.00 9,750.00 

34 ดินปลูก ถุง - - 60 20.00 1,200.00 - - 1,200.00 

35 ทรำยปรับระดับ คิว - 0.10 24.25 400.00 9,700.00 25.00 607.00 10,307.00 

 รวม      215,683.00 
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ตารางท่ี 5.2 กำรประมำณรำคำงำน  (Hardscape) 
ล ำดับ 

 
รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน ค่ำวัสด ุ(บำท) ค่ำแรง (บำท) รวม 

(บำท)   นิ้ว สูง/ม. หน่วย รวม หน่วย รวม 

 งาน Hard 
Scape 

         

1 บ่อน ้า 

 - เสำเข็ม ต้น 6 3 108 221.00 23,868.00 60.00 6,480.00 30,348.00 
 - คอนกรตี+เท

ลีน 
คิว - 0.20 5 1,600.00 8,000.00 398.00 1,990.00 9,990.00 

 - ทรำย คิว - 0.10 2 480 960.00 99.00 198.00 1,158.00 
 - ตำแกรงเหล็ก ตร.ม - - 28 45.00 1,260.00 30.00 840.00 2,100.00 
 -ไม้แบบ แผ่น 4 3.00 22 175.00 3,850.00 25.00 550.00 4,400.00 
 - ทอ่PVC ท่อน 1 ½ 4.00 3 196.00 588.00 50.00 150.00 738.00 
 - ตะป ู กล่อง - - 2 550.00 1,100.00 - - 1,100.00 
 - ป้ัมจุ่มLP-

SA550 550W 
เครื่อง - - 1 5,500.00 5,500.00 - - 5,500.00 

2 ซุ้มไม้ระแนง 
 - ไม้ระแนงแดง แผ่น 4 4 18 186.00 3,348.00 90.00 1,620.00 4,968.00 
 - เสำไม้แดง เมตร 6 3.50 4 1,680.00 6,720.00 400.00 1,600.00 8,320.00 
 - คำนไม้แดง เมตร 2 6 4 1,200.00 4,800.00 300.00 1,200.00 6,000.00 
 - ตะป ู กล่อง - - 2 550.00 1,100.00 - - 1,100.00 
 - สีน้ ำมนั ถัง - - 2 450.00 900.00 200.00 400.00 1,300.00 
3 ทางเดิน

คอนกรีตขัดมัน 
         

 - คอนกรตี+เท
ลีน 

คิว - 0.10 2 1,600 3,200.00 398.00 796.00 3,996.00 

 - ตำแกรงเหล็ก ตร.ม - - 20 45.00 900.00 30.00 600.00 1,500.00 
 - ทรำย คิว - 0.10 1 480.00 480.00 99.00 99.00 579.00 
4 ศำลำ(เหมำ) ตร.ม - - 16 4,000.00 64,000.00 - - 64,000.00 
5 แผ่นหินกำบ คิว - - 2 5,000.00 10,000.00 500.00 1,000.00 11,000.00 
6 แผ่นพกัเท้ำ ตร.ม - 0.10 19.72 900.00 17,748 100.00 1,972.00 19,720.00 
7 ทำงเดนิหินทรำย

ล้ำง 
ตร.ม - 0.10 7.57 1,150.00 8,705.00 200.00 1,514 10,219.00 

8 ชุดโต๊ะไม ้ ชุด - - 1 6,500.00 6,500.00 - - 6,500.00 
 ระบบไฟ          
1 โคมไฟเตี้ย ชุด - - 11 1,000.00 11,000.00 50.00 550.00 11,550.00 
2 โคมไฟส่องตน้ไม้ ชุด - - 6 390.00 2,340.00 50.00 300.00 2,640.00 
  รวม        222,569.00 
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ตารางที่ 5.4  กำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนคุณธงชัยปึงแสงจันทร์ 
อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

รำยกำร รวมรำคำ (บำท) 
รวมรำคำงำน Softscape 215,683.00 
รวมรำคำงำน Hardscape 222,569.00 
รวมรำคำงำนภูมิทัศน์ทั้งหมด 438,252.00 
ค่ำด ำเนินกำรของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์ 10 % 43,825.20 
ก ำไร 13 % ของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์ 56,972.76 
ภำษีเงินได้ 3 % ของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์ 13,147.56 
รวมรำคำงำนภูมิทัศน์+ค่ำด ำเนินงำน+ก ำไร+ภำษีเงินได้ 552,198.00 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (Vat)  7% 38,653.86 
รวมรำคำท้ังสิ้น (หนึ่งล้ำนสำมแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบำทถ้วน) 590,852.00 



บทท่ี  6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณธงชัย แสงจันทร์ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายกมีผู้อาศัยจ านวน 5 คน ภายในพ้ืนที่โครงการมีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว โดยมีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 
1,558 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่บ้าน 614.66 ตารางเมตร พ้ืนที่ในการจัดสวน 943.34 ตารางเมตร 
เป็นพ้ืนที่ราบเรียบทั้งหมด  ลักษณะของบ้านเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว รูปแบบร่วมสมัย 
แนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) คือ “Tropical Thai Style” ซึ่งได้แนวความคิดมาจาก
ความต้องการของผู้ใช้โดยต้องการสวนที่มีความร่มรื่น เย็นสบาย ตามสไตล์ของสวนเมืองร้อน เน้นความโปร่ง
โล่งสบาย ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้สัมผัสซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย ด้วยการออกแบบที่
เน้นสัดส่วน ประโยชน์ใช้สอยที่ลงตัว และเลือกใช้วัสดุผสมผสานความทันสมัย ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ที่ดูแลง่าย
เพ่ือให้สวนเข้ากับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของบ้าน 

ส่วนโชว์ (Zone A) อยู่บริเวณทางทิศใต้ของบ้านเป็นพ้ืนที่มีบริเวณติดกับทางเข้าพ้ืนที่ ในส่วนของ
พ้ืนทีน่ี้ ทางนักศึกษาได้จะเป็นพ้ืนที่ส่วนโชว์และผักผ่อน โดยจัดท าทางเดินภายในสวนให้เชื่อมกับทางโรงจอด
รถโดยตรงเพ่ือให้ง่ายกับการเข้าถึง ภายในสวนมีศาลไม้ส าหรับพักผ่อนและต้อนรับแขกโดยมีบ่อน้ าอยู่ด้าน
ข้าวศาลา ซึ่งท าให้รู้สึกเย็น พรรณไม้ยืนต้นที่เลือกเป็นพรรณไม้ที่ให้ร่มเงา ทนแดด ดูแลรักษาง่ายและออก
ดอกในฤดูร้อนสะส่วนใหญ่ และภายในพ้ืนที่ยังมีการปรับเนินสโลปเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่าวขังในฤดูฝนและ
เพ่ือเพ่ิมมิติให้กับสายตาท าให้รู้สึกเหมือนธรรมชาติจริงๆ  

ส่วนสาธารณะ (Zone B) อยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของบ้าน พ้ืนที่ติดกับตัวอาคาร เป็นเขต
ติดต่อกันบ้านข้างเคียง ในพ้ืนนี้นักศึกษาได้ออกแบบเป็นพ้ืนที่ส่วยครอบครัวหรือส่วนตัวดังนั้นจึงสร้างแอเรีย 
โดยการใช้ไม้พุ่มสูงเพ่ือปิดกลั้นการมองเห็นของเพ่ือนบ้านและโรงจอดรถ ทางเดินในโซนนี้จะใช้แผ่นทางเท้า
หลายชนิดเพ่ือให้ความรู้สึกแตกต่างในระหว่างเดิน ภายในสวนนี้จะมีพรรณไม้ยืนต้นไม่เยอะมากเหมือนไม้พุ่ม
เพราะใช้งานในช่วงที่มีแดดน้อยและให้ความรู้สึกโล่งปลอดโปร่ง  

ส่วนบริการ (Zone C) อยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเป็นพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ติดกับตัว
อาคาร เป็นส่วนที่มีการปิดกั้นการมองเห็นของบริเวณข้างเคียง จึงเหมาะใช้เป็นพ้ืนที่ ท าครัว เก็บอุปกรณ์
ต่างๆ การซักล้าง การตากผ้า เป็นต้น 
 
6.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านพัฒนาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ 

6.2.1 ข้อเสนอแนะด้านการท างาน 
 6.2.1.1 ในการท างานครั้งนี้ ข้อมูลอาจขาดตกไปบ้างเนื่องจากมีปันหาระหว่างการท างาน 

แต่ก็ได้พยายามค้นหาข้อมูลมาอ้างอิงเพ่ือให้รูปเล่มสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยในการหาข้อมูลได้ท าการ
สัมภาษณ์เพียงไม่กี่ครั้ง เพราะเจ้าของโครงการไม่ค่อยมีเวลาอีกทั้งยังไม่ได้สัมภาษณ์ได้ครบทุกคน ดังนั้น
ความต้องการอาจไม่ครบถ้วนตามความต้องการของทุกคนในโครงการ 

  



6.2.2 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ 
 6.2.2.1 เพ่ือให้สวนที่ท าการออกแบบอยู่ยาวนานและสวยงามอยู่ตลอด ควรค านึงถึงการ

ดูแลรักษา เป็นหลัก เช่นในระยะแรกควรหมั่นรถน้ าทุกวัน ท าการตัดแต่งเป็นประจ าของทุกเดือน หากไม่ได้
รับการดูแลอาจท าให้สวนมีระยะเวลาที่สั้นลงและจะน ามาซึ่งสัตว์มีพิษ 
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