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บทคดัย่อ 
บา้นคุณฐิติกานต์  นวลอินทร์ มีสภาพพื้นท่ีในบริเวณบา้นมีความทรุดโทรมหลายจุด 

และยงัมีการปลูกพืชพรรณท่ีไม่เป็นสัดส่วนท าให้ไม่สามารถใชพ้ื้นท่ีไดเ้ตม็ศกัยภาพนกั เช่น ไม่มี
พื้นท่ีส าหรับนั่งพกัผ่อน และพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวจึงท าให้มีการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ในบริเวณพื้นท่ีใหมี้ความสวยงามมากยิง่ข้ึน 

เน่ืองจากเจา้ของโครงการอยากปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบพื้นท่ี ให้มีความเหมาะสมกบั
แนวความคิดหลกัคือ “Tropical Thai Style”  ซ่ึงไดแ้นวคิดมาจากลกัษณะตวับา้นและเจา้ ของบา้นท่ี
ชอบความเป็นไทยแต่เนน้ความทนัสมยัเขา้มาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่าลงตวั โดยอยากให้มีสวนผกัและ
สมุนไพร ดงันั้นการออกแบบสวนจึงควรมีการผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้นเป็นตน้จึงไดส้รุปออกมาเป็นแนวคิดสวน “Tropical Thai Style”ในการศึกษาโครง 
การบา้นคุณฐิติกานต ์นวลอินทร์ สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 Zone ดงัต่อไปน้ี 

พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหนา้บา้นติดกบัทางสัญจรของโครงการ สภาพทัว่ไป
เป็นพื้นท่ีโล่งมีพรรณไมเ้ดิมกระจดักระจายอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีจึงจดัแต่งสวนใหม่และเลือกพรรณไม้
ท่ีคงทนต่อสภาพอากาศภายในพื้นท่ีใหมี้ความสวยงามยิง่ข้ึน 

พื้นท่ี Zone B เป็นบริเวณขา้งบา้นเป็นพื้นท่ีโล่งมีศาลาเดิมท่ีและมีพรรณไมก้ระจดักระ 
จายอยู่ในบริเวณพื้นท่ี มีสภาพพื้นท่ีทรุดโทรมเป็นส่วนพื้นท่ีใช้พักผ่อนท ากิจกรรมภายใน
ครอบครัวส่วนใหญ่พื้นท่ีจะไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั เจา้ของบา้นจึงมีความตอ้งการให้ปรับปรุง
พื้นท่ีในบริเวณน้ี เช่น ปรับปรุงศาลา และพรรณไมใ้นบริเวณรอบใหส้วยงามยิง่ข้ึน 

พื้นท่ี Zone C เป็นบริเวณขา้งหลงับา้นเป็นจุดของครอบครัวมาใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมร่วม 
กนัแต่ในบริเวณพื้นท่ีนั้นมีสภาพทรุดโทรมจึงปรับปรุงใหมี้พื้นท่ีท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น ลานบาบี
คิว ลานท่ีนัง่พกัผ่อน เป็นตน้ และในบริเวณรอบๆมีการปลูกตน้ไมเ้พื่อให้ร่มเงาในพื้นท่ีเพื่อความ
สะดวกสบายของคนในบา้น 
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พื้นท่ี Zone D เป็นบริเวณขา้งบา้นทางทิศตะวนัออกมีพื้นท่ีลกัษณะแคบยาวติดกบัลาน
จอดรถจึงปรับปรุงให้ส่วนน้ีเป็นสวนมุมเล็กๆปลูกพืชผกัสวนครัวและสมุนไพรไวบ้ริโภคภายใน
บา้นและจดัปรับปรุงภูมิทศัน์ใหมี้ความร่มเงาและสวยงามมากยิง่ข้ึน 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ในการจดัท าปัญหาพิเศษเร่ืองโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณฐิติกานต ์ นวล
อินทร์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
ดว้ยค าแนะน าและความกรุณาอย่างสูงจากอาจารยบุ์ญญาพร บุญศรี อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ
ปัญหาพิเศษ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาให้ค  าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ีอย่างใกลชิ้ด
ตลอดมา นบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ขา้พเจา้รู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของ
ท่านเป็นอยา่งยิง่ และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอขอบคุณอาจารยพ์ิศาล  ตนัสิน  อาจารยว์ีระยุทธ  นาคทิพยแ์ละ
อาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ ค่อยให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า และให้ขอ้คิดท่ีดีต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษ และ
อาจารยทุ์กท่านท่ีใหก้ารศึกษา ใหค้วามรู้แก่ขา้พเจา้มาโดยตลอด ดงันั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นก าลงัใจและให้การสนับสนุน
ดา้นงบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี รวมถึงเพื่อนๆพี่ๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในดา้น
ต่างๆเป็นทั้งก าลงัใจท่ีดีต่อกนัเสมอมา และค่อยเป็นแรงผลกัดนัใหข้า้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษา
ในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคจ์นถึงวนัน้ีวนัท่ีขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาคร้ังน้ี
และรวมถึงผูท่ี้ไม่ไดก้ล่าวมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณฐิติกานต ์นวลอินทร์ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 233/7 
ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ รูปแบบ
สถาปัตยกรรมเป็นบา้น 2 ชั้น สไตลท์รอปิคอล มีพื้นท่ีโครงการทั้งหมด 1,250 ตารางเมตร พื้นท่ีใช้
สอยตวัอาคาร 600 ตารางเมตร พื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 650 ตารางเมตร โดยภายในพื้นท่ีโครงการมี
ส่วนหน่ึงท่ีตอ้งการปรับปรุงภูมิทศัน์ 

พื้นท่ีในส่วนบริเวณทิศตะวนัตกของโครงการท่ีตอ้งการปรับปรุง ศาลาเดิมสภาพช ารุด
ท าให้ไม่มีพื้นท่ีท ากิจกรรมภายในครอบครัว ส่วนบริเวณทิศตะวนัออกจัดภูมิทศัน์เดิมไม่เป็น
ระเบียบ ดงันั้นเจา้ของโครงการมีความตอ้งการจะจดัภูมิทศัน์เพื่อมีสถานท่ีพกัผ่อนและช่วยให้
สภาพแวดลอ้มดูดีใหก้บับา้นทางเจา้ของโครงการ 

ดงันั้นเจา้ของโครงการจึงมีความตอ้งการท่ีจะออกแบบปรับปรุงคือ ออกแบบศาลาและ
ลานปาร์ต้ีบาร์บีคิวในบริเวณพื้นท่ีทางทิศตะวนัตกออกและออกแบบภูมิทศัน์บริเวณรอบๆ และ
ตอ้งการใหมี้การจดัสวนพืชผกัสวนครัวและพืชสมุนไพรในบริเวณบา้นพกัอาศยั 

 

1.2  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
1.2.1 ศึกษาหลกัการและทฤษฏีท่ีใชใ้นการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั  

        1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีโครงการ 
        1.2.3 ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชบ้า้นพกัอาศยั เพือ่ก าหนด
รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม  

1.2.4 เพื่อน าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยับา้นคุณฐิติกานต ์นวล
อินทร์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
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1.3  ขอบเขตในการศึกษา 
        1.3.1  การเขา้ถึงโครงการ 

 ทางเขา้โครงการ จากอนุเสาวรีย ์ข้ึนทางด่วนถนน กรุงเทพ-พทัยา สายใหม่ 30 กิโลเมตร 
เบ่ียงซา้ยเพื่อออกไปทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค ์ ประมาณ 30 กิโลเมตร  เบ่ียงซา้ยตดัเขา้สู่ทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร  ต่อไปยงัเส้น 34  ประมาณ  5 กิโลเมตร  เล้ียวซ้ายต่อไปยงัเส้นเส้น 3344  
ประมาณ 8 กิโลเมตร จะเจอทางเขา้โครงการหมู่บา้นนนัทวนั ศรีนครินทร์ 
 

 

ภาพที ่1.1  การเขา้ถึงโครงการ 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 

 
        1.3.2  ขอบเขตของการศึกษา 

    พื้นท่ีบา้นพกัอาศยัของคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์  โดยตั้งอยู ่ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบาง
เมือง  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ  มีพื้นท่ีโครงการทั้งหมด 1,250 ตารางเมตร 
เป็นพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 650 ตารางเมตร        

ทางเขา้โครงการมาจาก
อนุเสาวรีย ์

ทางเขา้
โครงการ 
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ภาพที ่1.2 พื้นท่ีแสดงขอบเขตการศึกษา 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
 
 จากทางเขา้โครงการ เขา้ซอยประมาณ  1.4  กิโลเมตร ถึงวงเวียนเล้ียวขวาซอย  11  เขา้ไป  
200 เมตร และเล้ียวขวา ประมาณ  70 เมตร  ถึงท่ีตั้งโครงการ 

 

 

พื้นท่ี
โครงการ 

ทางเขา้
โครงการ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์    
           อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ 
แสดง : ผงัพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่1.3 
สัญลกัษณ์ : -  
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1.3.3  ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 
ทิศเหนือ              ติดกบั  ถนนในโครงการ 

              ทิศใต ้                 ติดกบั  ถนนในโครงการ 
              ทิศตะวนัออก      ติดกบั  พื้นท่ีสาธารณะ 
  ทิศตะวนัตก         ติดกบั  บา้นขา้งเคียง    

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.4 อาณาเขตติดต่อโครงการ 
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ภาพที ่1.5 ทิศเหนือติดกบัถนนในโครงการ 

 

 

ภาพที ่1.6 ทิศใตติ้ดกบัถนนในโครงการ 

 

 



 

7 
 

 

ภาพที ่1.7 ทิศตะวนัออกติดกบัพื้นท่ีสาธารณะ 

 

 

ภาพที ่1.8 ทิศตะวนัตกติดกบับา้นขา้งเคียง 
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1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
       1.4.1 ทราบถึงหลกัการและทฤษฏีท่ีใชใ้นการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
       1.4.2 ทราบถึงปัญหาของกายภาพของพื้นท่ีเพื่อออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ของบา้นพกัอาศยั 
       1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชบ้า้นพกัอาศยัเพื่อก าหนดรูปแบบ 
กิจกรรมท่ีเหมาะสม 
       1.4.4 ไดน้ าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยับา้นคุณฐิติกานต ์นวลอินทร์ 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

1.5  วธีิการศึกษา 
1.5.1  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

               1.5.1.1  ศึกษาหลกัการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
               1.5.1.2  ศึกษาหลกัการและศึกษาพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ี
บา้นพกัอาศยั 
               1.5.1.3  กรณีศึกษาสภาพภูมิทศันบ์า้นพกัอาศยั 

1.5.2  ศึกษาลกัษณะขอ้มูลทางกายภาพพื้นท่ีโครงการ 
               1.5.2.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพกายภาพ 
                1) ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
                2) ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
                3) ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
                4) ศึกษาพืชพรรณเดิม 
                5) ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีเดิม 
                6) ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค 
                7) ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
                8) ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 
               1.5.2.2  ขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้
                1) ขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
                2) พฤติกรรมและกิจกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 

1.5.3  การสรุปขอ้มูล 
             1.5.3.1  สรุปลกัษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
             1.5.3.2  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี จากพฤติกรรมและความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้
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             1.5.3.3  วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการออกแบบ 
              1) วิเคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพ 
              2) วิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการและกิจกรรมผูใ้ชโ้ครงการ 
             1.5.3.4  ก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ีและแกไ้ข
ปัญหาพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม 

 1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
                1.5.4.1  ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ 
                1.5.4.2  ก าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
                1.5.4.3  ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 
               1) แนวคิดดา้นการใชพ้ื้นท่ี 
               2) แนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ 
               3) แนวคิดดา้นสาธารณูปโภค 
               4) แนวคิดดา้นทศันียภาพ 
               5) แนวคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 
               6) แนวคิดดา้นการเลือกใชว้สัดุดาดแขง็ 
                1.5.4.4  เสนอแบบแปลนแนวความคิด  
                1.5.4.5  สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 
                1.5.4.6  เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
                1.5.4.7  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางท่ีดีท่ีสุด 
                1.5.4.8  เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
                1.5.4.9  แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 
                1.5.4.10  แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
                1.5.4.11  การท าประมาณราคา 

1.5.5  การสรุปผลและประเมินผล 
               1.5.5.1  น าเสนอผลการออกแบบ 
               1.5.5.2  ขอ้เสนอแนะ 

1.5.6  จดัท ารูปเล่ม 
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สรุปข้อมูล 
-  สรุปลกัษณะพ้ืนท่ี ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา     
-  สรุปลกัษณะกิจกรรมในพ้ืนท่ีจากพฤติกรรมและความ     
ตอ้งการของผูใ้ช ้                                                                  
-  ก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของ
พ้ืนท่ีและแกไ้ขปัญหาพ้ืนท่ีอยา่งเหมาะสม 

  

1.6  ล าดบัขั้นตอนในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บ้านพกัอาศัย 
-  ศึกษาหลกัการและทฤษฏีท่ีใชใ้นการออกแบบปรับปรุงภูมิ  
ทศัน์บา้นพกัอาศยั  
-  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของโครงการเพื่อ   
แกไ้ขปัญหาพ้ืนท่ีโครงการ 
-  ศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช ้

บา้นพกัอาศยั เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม  
-  เพื่อน าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นพกั 

อาศยับา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์  อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

ศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องสภาพพืน้ที ่
  -  ศึกษาท่ีตั้งโครงการ      
  -  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
  -  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
  -  ศึกษาพืชพรรณเดิม 
  -  ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค      
  -  ศึกษากิจกรรมท่ีตอ้งจดัในแต่ละพ้ืนท่ี 
  -  ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิน
ในพ้ืนท่ีโครงการ 
  -  ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและ มุมมอง 

 

ขั้นตอนการออกแบบ 
1. ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ 
2. ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 
      - แนวคิดดา้นการใชพ้ื้นท่ี  
      - แนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ    
      - แนวคิดดา้นสาธารณูปโภค 
      - แนวคิดดา้นทศันียภาพ 
      - แนวคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 
6. เสนอแบบทางเลือก 3 แบบ 
7. สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 
8. เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
9. แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
10. แสดงแบบภาพตดั ภาพดา้น 
11. แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
12. ท าการประมาณราคา 
 

ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล              
1. การน าเสนอผลการออกแบบ 
2. ขอ้เสนอแนะ 

 

จดัท ารูปเล่ม 

แผนภูมิที ่1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 



 
 

บทที ่2 
ศึกษาข้อมูลและหลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบภูมทิศัน์บ้านพกัอาศัย 

 
การศึษาในคร้ังน้ีเป็นเร่ืองของการศึกษาแนวทางจดัภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยั  ซ่ึงจะ

ศึกษาเก่ียวกับการจดัภูมิทศัน์ ดังต่อไปน้ี ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจดัสวน 
หลักการออกแบบภูมิทัศน์  แนวความคิดเก่ียวกับการออกแบบภูมิทัศน์ภายในบ้านพกัอาศัย  
ประโยชน์ของการจดัสวนและรวมไปถึงเร่ืองของพืชสวนครัว พืชสมุนไพร เป็นตน้ 

 
2.1  ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจดัสวน 

พรรณเพญ็ ฉายปรีชา (2550) กล่าวว่า ความเป็นมานบัแต่โบราณกาล มนุษยเ์รารู้จกัสร้าง
ท่ีอยูอ่าศยัเพื่อปกป้องคุม้ครองตนเองใหอ้ยูร่อดปลอดภยัจากธรรมชาติและสัตวป่์า ต่อมามนุษยเ์ราก็
รู้จกัน าสัตวเ์ล้ียงไวเ้ป็นเพื่อน ไวใ้ชง้าน และไวเ้ป็นอาหาร รู้จกัท าคอก ท าร้ัว ท าอาณาเขตของบา้น
ให้เป็นสัดส่วน น าตน้ไมม้าปลูกเป็นอาหาร ให้ร่มเงา และประดบัให้สวยงาม และพฒันากนัมา
เร่ือยๆ ความส าคญัของการจดัแต่งบริเวณบา้นดว้ยดอกไม ้แต่ก่อนนั้นก็เพียงเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นจิตใจและดา้นสุขภาพของเจา้ของหรือบุคคลท่ีสถานท่ีนั้นเป็นส าคญั  เช่น ปลูกพืชผกั
ผลไมไ้วรั้บประทาน ไวรั้กษาโรค ปลูกไมใ้หญ่ไวใ้ห้เกิดความร่มร่ืนสบาย ปลูกดอกไมไ้วดู้เล่น 
ประดบับา้นเพื่อความสวยงามและเพลิดเพลิน ช่ืนใจกบัรูปร่าง สีสัน และกล่ิน แต่เม่ือบา้นเมือง
เจริญและพฒันามากข้ึน ตึกรามบา้นช่อง ถนนหนทาง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆท่ีถูกสร้างข้ึนมากมาย 
เบียดเสียด แออดั จนถูกเรียกว่า ป่าคอนกรีต การตกแต่งจดัสวน การปลูกตน้ไม ้และการจดับริเวณ
บา้นหรืออาคารท่ีพกัอาศยั และสถานท่ีต่างๆ เร่ิมมีบทบาทส าคญัทั้งเหตุผลและความจ าเป็นมากข้ึน
เร่ือยๆ เช่น จดัเพื่อเสริมสร้างความโอ่อ่าสง่างามให้กบัอาคาร หรือเพิ่มความสวยงามน่าอยู่อาศยั
ใหก้บัตวัอาคาร ท าใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั เม่ือมองจากภายนอกบา้น อ าพรางจากสภาพแวดลอ้มท่ี
ไม่น่าดู ช่วยเสริมหรือแกไ้ขส่วนท่ีไม่สวยงามของตวัอาคารให้ดีข้ึน ลดปัญหาฝุ่ นละอองท่ีมีอยู่ใน
บรรยากาศ ลดเสียงรบกวนจากผูค้นและยวดยานต่างๆบนท้องถนน และเป็นท่ีพกัผ่อนคลาย
ความเครียดยามกลบัมาจากการท างานหรือเป็นงานอดิเรกยามวา่ง 

อโนชา การประเสริฐกิจ (2545) กล่าวว่า การจดัสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ใน
การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย ์โดยน าหลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและ
ประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าส่ิงของหลายๆส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้ งท่ีเป็น
ส่ิงประดิษฐแ์ละส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติผสมผสานกนั เพื่อสร้างหรือพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ เกิด
ทศันียภาพท่ีมีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบ
ธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์
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จิตติกานต ์วิริยะเพียรดี (2547) กล่าวว่า การจดัสวน หมายถึง การจดัสภาพ หรือตกแต่ง
สถานท่ีใหเ้หมาะสมสวยงาม ท าใหส้ภาพแวดลอ้ม บรรยากาศน่าอยู ่และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรม
ต่างๆ 

สรุป การออกแบบจัดสวน คือ เป็นศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบภูมิทัศน์ให้มี
สภาพแวดลอ้มให้เกิดความสวยงาม มีความเป็นระเบียบในสวนเพื่อตอบสนองต่อตอ้งการของผูใ้ช้
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการใชท้  ากิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวนั รวมถึงการก่อใหเ้กิดความสุขไดท้ั้ง
แก่ผูท่ี้มาเยอืนและผูท่ี้เป็นเจา้ของอีกดว้ย  
 
2.2  แนวความคดิเกีย่วกบัการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบ้านพกัอาศัย 

2.2.1 แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนในบา้น 
           เอ้ือมพร  วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า  การจดัสวนภายในบา้นพกัอาศยัทัว่ไปนั้น  

ไม่ใช่ของแปลกใหม่เลย มีผูท่ี้เป็นเขา้ของบา้นหลายท่านไดท้ าเองมากแลว้บางท่านท่ีสนใจมากก็
ฝึกฝนจนสามารถไปช่วยจดัให้เพื่อนๆ หรือประกอบอาชีพในการจดัสวนไปก็มี การจดัสวนไม่
ตอ้งการหลกัการอะไรมากนกั แต่ตอ้งการผูท่ี้มีความสนใจในธรรมชาติของ “ตน้ไม”้ พอท่ีจะรู้จกั
นิสัยของพืชพนัธ์ุท่ีท่านจะน ามาปลูก และมีความละเอียดประณีตพอท่ีจะเขา้ใจถึงความงามของ 
“ศิลป์”ในการจดัวางส่ิงต่างๆ เขา้ดว้ยกนั พร้อมทั้งมี “แรงงาน” เพียงพอในการจดัท าการปลูกและ
การดูแลรักษาต่อมา เพราะการจดัสวนท่ีจะให้งดงามสมบูรณ์แบบนั้น อาศยัเวลาสักระยะหน่ึง
เพื่อให้ตน้ไมเ้จริญเติบโตงดงามไปตามเจา้ของตอ้งการ และในช่วงเวลาน้ีเองท่ีเจา้ของบา้นส่วน
ใหญ่มกัจะหมดความสนใจในการท านุบ ารุง ท าใหส้วนท่ีจดัไวไ้ม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดไว ้

           พื้นท่ีส าหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าบา้นจะมีขนาด
ใหญ่หรือเลก็ ซ่ึงส่วนต่างๆ น้ีมีส่วนสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวับา้น ทั้ง
ดา้นประโยชน์ใชส้อยและความงาม 

             2.2.1.1 ส่วนสาธารณะ (Public Area) เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้บา้น  สามารถ
มองเห็นได้ชัดจากผูม้าเยี่ยมเยีอน ได้แก่ ทางเข้า ประตู ทางเท้า ห้องรับแขก ระเบียง หน้า
หอ้งรับแขกและสนาม ส่วนสาธารณะควรมีเน้ือท่ีกวา้งพอท่ีจะท าให้ตวับา้นเกิดความสวยงาม สง่า 
แต่ไม่ใหญ่โตเกินไปจนเปลืองเน้ือท่ีของส่วนอ่ืนๆ ภายในบริเวณบา้น โดยมีลกัษณะการจดัสวน 
ดงัน้ี  

                          1) ไมใ้ห้ร่มเงา ควรปลูกบริเวณเร่ิมถนน ทางเทา้ ระเบียง แนวร้ัว เพื่อช่วย
ลดการสะทอ้นแสงของถนนและทางเทา้ และให้ความร่มร่ืนต่อนั่งพกัส าหรับแขกท่ีมาเยี่ยมไดดี้ 
ควรเลือกใช้ไมย้ืนตน้ท่ีท่ีมีดอกสวยงามมากกว่าผลไม ้แต่ไม่ควรปลูกเต็มพื้นท่ีทั้งหมด ควรปลูก
เฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น 
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ภาพที ่2.1 ไมใ้หร่้มเงา 

 
                          2) สวนประดบั หรือสวนหย่อมสวยๆ ท่ีตอ้งการสร้างจุดเด่นภายในบา้น

หรือท าให้เกิดความกลมกลืนกบัตวัอาคารควรอยู่ใกลก้บัระเบียงหรือเฉลียงท่ียื่นออกมา อาจจะ
จดัเป็นกลุ่มไมป้ระดบัประกอบหินน ้ าตก น ้ าพุ หรือปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั ตามแนวทางเดินจาก
บริเวณหนา้บา้นมายงัห้องรับแขก การจดัสวนประดบัส่วนน้ีควรอยู่ใกลส้ายตา เพราะมีโอกาสได้
ช่ืนชมมากกวา่ท่ีไปปลูกไวริ้มร้ัวสุดของตวับา้น และควรเลือกไมท่ี้เจริญเติบโตชา้หรือปานกลาง ไม่
ควรเลือกไมโ้ตเร็วเกินไปเพราะจะท าใหส้วนดูรกไดง่้ายภายในเวลาไม่นานนกั 

 
ภาพที ่2.2 สวนประดบั 

 
                          3) สนามหญ้า  ควรอยู่บริเวณช่วงกลางของส่วนสาธารณะ มีเน้ือท่ี

ประมาณคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีส่วนสาธารณะ สนามหญา้ควรไดรั้บแดดเต็มท่ี ท าให้สวนทั้งหมดใน
ส่วนสาธารณะดูเด่นข้ึน 
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ภาพที ่2.3 สนามหญา้ 

 
          2.2.1.2 ส่วนครอบครัว (Family Living Area) สวนส่วนครอบครัวน้ีตอ้งสามารถ

ต่อเน่ืองกบัห้องพกัผอ่นของครอบครัวไดส้ะดวก (โดยทางประตูไม่ใช่ทางหนา้ต่าง) สวนส่วนน้ีจะ
เป็นท่ีพกัผอ่นรวมส าหรับครอบครัวและเป็นท่ีรวมการแสดงออกต่างๆ ท่ีเจา้ของบา้นสนใจ เช่น ท่ี
อ่านหนงัสือ มุมส าหรับเดก็ ท่ีนัง่เล่นส าหรับรับประทานอาหารวา่ง มุมส าหรับปิกนิกนอกบา้น สระ
วา่ยน ้า และสถานท่ีท่ีออกก าลงักายต่างๆ โดยมีลกัษณะการจดัสวนดงัน้ี 

                          1) ไมใ้ห้ร่มเงา หรือไมเ้ล้ือย ปลูกไมใ้ห้ร่มเงาแก่บริเวณท่ีนัง่พกัผอ่น หรือ
ปลูกไมเ้ล้ือยถา้มีซุม้หรือศาลา อาจใชไ้มด้อกยนืตน้ หรือไมผ้ลกไ็ดเ้พื่อใหร่้มเงา 

 

 

ภาพที ่2.4 ไมใ้หร่้มเงา 
 

                      2) มุมพกัผ่อน ควรต่อเน่ืองกับห้องพกัผ่อนภายในบ้าน ส่วนใหญ่จะมี
ระเบียงยื่นออกมามีหลงัคาหรือไมใ้หญ่ให้ร่มเงาก็ได ้ควรมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเกา้อ้ี
ชนิดต่างๆ เตาย่างอาหารหรือเกา้อ้ีนอนพกั เปลญวณ ตามความประสงคข์องเจา้ของบา้น บริเวณ
รอบๆ ปลูกไมด้อกไมป้ระดับเพื่อความสวยงาม แต่ไม่ใหญ่โตเท่าส่วนสาธารณะ แต่เน้นหนัก
ทางดา้นประโยชน์ใชส้อยครบถว้นมากกวา่ 
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ภาพที ่2.5 มุมพกัผอ่น 
                      3) มุมส าหรับเด็ก ควรอยู่ห่างจากบริเวณพกัผ่อนพอสมควร แต่สามารถ

มองเห็นไดง่้าย มีบ่อทราย ชิงชา้ กระดานล่ืน บา้นตุก๊ตา และอ่ืนๆ ซ่ึงแลว้แต่วยัของเดก็ในบา้นนั้นๆ 
ควรมีไมใ้หญ่ให้ร่มเงา ไมพุ้่มกั้นบางส่วน ท่ีนัง่พกัเม่ือเด็กเล่นเหน่ือย ตน้ไมค้วรเลือกใชช้นิดท่ีก่ิง
ไม่เปราะหกัง่ายและไม่มีพิษต่อเดก็ 

 

ภาพที ่2.6 มุมส าหรับเดก็ 

          2.2.1.3 ส่วนตวั (Private Living Area) เป็นบริเวณท่ีต่อเน่ืองกบัหอ้งนอนโดยตรง 
ซ่ึงตอ้งการความเป็นส่วนตวัเฉพาะมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ บริเวณใชเ้ป็นท่ีนัง่เล่นเพื่อรับลมแดด อ่าน
หนงัสือ หรือคุยกนัโดยไม่ถูกรบกวนจากบุคคลอ่ืนๆ ภายในบา้น โดยมีลกัษณะการจดัสวนดงัน้ี 

                      1) ฉากหรือผนัง มีฉากหรือผนังเพื่อท าให้เกิดความเป็นส่วนตวั อาจเป็น
ตน้ไมท่ี้ตดัแต่งให้ไดรู้ปทรงและขนาดความตอ้งการ หรือผนังท่ีท าดว้ยวสัดุอ่ืน แต่ควรให้ลมพดั
ผา่นไดส้ะดวก ฉากเหล่าน้ีใชปิ้ดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกหอ้ง และกั้นไม่ใหเ้ขา้มาในบริเวณน้ี
ไดน้อกจากจะผา่นมาทางหอ้งนอน 

 

ภาพที ่2.7 ฉากหรือผนงั 
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                      2) สวนประดบั หรือสวนหย่อมขนาดเล็กๆ บริเวณขา้งๆ เพื่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินในขณะท่ีนัง่พกัผอ่นได ้ควรมีร่มเงาบา้ง แต่ไม่ควรทึบเน่ืองจากตน้ไมใ้หญ่เพราะอยูใ่กล้
หอ้งนอน 

 

ภาพที ่2.8 สวนประดบั 
 
                     3) ท่ีนั่งเล่น วสัดุปูพื้นควรเลือกชนิดท่ีทนทานแขง็แรง (Hard Paving) มี

เกา้อ้ีนัง่ 2 ตวั พบัปรับได ้และโตะ๊เลก็ๆ 2 ตวั 

 

ภาพที ่2.9 ท่ีนัง่เล่น 

           2.2.1.4 ส่วนบริการ (Service Area) เป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองกบัครัว โรงรถ หรือส่วน
พกัผอ่นของครอบครัวเพื่อบริการในดา้นความสะดวกต่างๆ บริเวณเหล่าน้ีใชส้ าหรับการซกัผา้ ลา้ง
จาน ตากผา้ เล้ียงสัตว ์สวนครัว สวนผลไม ้ห้องเก็บของ ส่วนใหญ่แลว้จะใชเ้พื่อบริการเท่านั้น จึง
ไม่เนน้เร่ืองความสวยงามเท่าความสะดวกในการใชส้อย โดยมีลกัษณะการจดัสวนมีดงัน้ี 

                          1) ไมผ้ล ปลูกริมร้ัวไดต้ามขนาดของพื้นท่ีท่ีแบ่งใหเ้ป็นส่วนบริการ 
                          2) สวนครัว ปลูกบริเวณท่ีไดรั้บแดดเตม็ท่ี 
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ภาพที ่2.10 ไมผ้ลและพืชสวนครัว 
 

                         3) ซกัผา้-ตากผา้ พื้นควรเป็นวสัดุท่ีแขง็ เช่น ซีเมนต ์และไดรั้บแดดเตม็ท่ี 
                        4) ห้องเก็บของ หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น รถจกัรยาน เคร่ืองมือท าสวน 

เฟอร์นิเจอร์ในสวน อุปกรณ์ในการซ่อมรถ บางคร้ังอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถกไ็ด ้

. 

ภาพที ่2.11 ซกัลา้ง-ตากผา้และหอ้งเกบ็ของ 
 
                        5) ฉากหรือผนัง เป็นไมพุ้่มหรือวสัดุถาวรเพื่อกั้นไม่ให้แขกท่ีมาเยือน

มองเห็นส่วนท่ีไดจ้ากบริเวณอ่ืนๆ ควรสูงเกินระดบัสายตาทัว่ไป 

 

ภาพที ่2.12 ฉากหรือผนงั 
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                     สรุปการจัดตกแต่งสวนในบ้าน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วน
สาธารณะ ส่วนครอบครัว ส่วนตวั และส่วนบริการ ซ่ึงแต่ล่ะส่วนบอกถึงความแตกต่างในการจดั
สวนในแต่ละส่วนให้เหมาะสมกบัเพื่อนท่ี ทั้งดา้นประโยชน์การใชส้อยและความงดงามของการ
ตกแต่งสวน รวมถึงลกัษณะของพรรณไมท่ี้น ามาตกแต่งสวนใหดู้สวยงามยิง่ข้ึน 

2.2.2 องคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์ 
          การจดัภูมิทศันภ์ายในบริเวณบา้นนั้น เน่ืองจากเน้ือท่ีค่อนขา้งจะมีจ ากดัแลว้ การ

ใส่องคป์ระกอบลงไปในสวนเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก เน่ืองดว้ยการเลือกใชว้สัดุตกแต่งนั้น ตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัรูปแบบสถาปัตยกรรมของตวับา้น รวมถึงรูปแบบของการจดัภูมิทศัน์
เป็นส าคญั การใชส่ิ้งประดบัตกแต่งงานสวนยงัเป็นการบ่งบอกถึงสไตลส์วนๆ นั้นแนวความคิดใน
ดา้นองคป์ระกอบของงานภูมิทศัน์ 

         2.2.2.1 ศาลาพกัผ่อน (Gazebos) ศาลาพกัผ่อน เป็นองค์ประกอบของสวนบา้น 
สร้างไวเ้พื่อนัง่พกัผอ่นแต่ศาลาในสวนบา้นแลว้นิยมใชเ้ป็นท่ีรับรองแขกผูม้าเยือน หรือส าหรับตั้ง
โตะ๊อาหารนอกบา้นซ่ึงศาลาพกัผอ่นมีหลายประเภท เช่น Pavilion-type ใชพ้กัผอ่นในสวนเวลาบ่าย 
หรือใชแ้สดงดนตรีในสวนยามว่าง Pictorial Styling เป็นศาลาท่ีมองดูหรูหรา ตกแต่งสวยงาม       
A-shaped เป็นศาลาท่ีมีหลงัคาท าดว้ยไมร้ะแนงกรองแสงแต่ไม่สามารถป้องกนัฝนได ้ความแขง็แรง
ทนทานของศาลาก็จ  าเป็นเช่นกนัฉะนั้นเวลาเลือกซ้ือควรดูท่ีความแขง็แรงและความสวยงามควบคู่
กนัไปควรเลือกไมเ้น้ือแขง็ 

 

ภาพที ่2.13 ตวัอยา่งศาลา 
ที่มา : https://www.neric-club.com 

 



  19 
 

         2.2.2.2 ไมร้ะแนง (Shelter) เป็นโครงสร้างต่างหากส าหรับสวนหรืออาจเป็นตน้ไม้
ในสวน Shelter ใชเ้พื่อควบคุมการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ภูมิอากาศ และยงัเป็นจุดท่ีน่าสนใจ
และสวยงามเพื่อเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งบา้นและสวนโดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

                     1) Shelter  ท่ีเป็นไมร้ะแนงตีเวน้ร่องเพื่อใช้กรองแสงส่องถึง แต่ Shelter 
แบบน้ีใหค้วามร่มเยน็มาก เพราะอากาศพดัผา่นตลอด แต่ไม่สามารถกั้นน ้าไดแ้ต่ยงัเป็นท่ีนิยมเพราะ
ไมเ้ล้ือยให้ดอกสีสวยและมีกล่ินหอมท าให้ผูใ้ชส้ถานท่ีมีความรู้สึกเหมือนไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติ
มากข้ึน 

 

ภาพที ่2.14 ตวัอยา่งไมร้ะแนง 
ที่มา : https://www.suanhinnatenaphat.com 

 
                     2) Shelter ท่ี ต่อยื่นมากจากตัวอาคาร มีการมุงหลังคา Shelter แบบน้ี

สามารถกนัไดท้ั้งแดดและฝน คือสามารถใชไ้ดทุ้กเวลาบริเวณโดยรอบมกัโปร่ง อาจจะทึบดา้นใด
ดา้นหน่ึงท่ีต่อเน่ืองกบัตวับา้นนิยมใชไ้มพุ้ม่เป็นผนงัเต้ียดา้นล่าง 

 

 
ภาพที ่2.15 ตวัอยา่งไมร้ะแนง รูปแบบต่างๆ 
ที่มา : https://www.salabansuan.com 
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         2.2.2.3 โต๊ะนัง่เล่นหรือมา้นัง่ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของสวนเพราะ
สามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ในส่วนของพื้นท่ีนั้นๆ เพื่อให้เจา้ของบา้นไดเ้กิดความพึงพอใจ
ในการออกแบบสวนพกัผอ่น (สมจิตร โยธะคง, 2540) 

 

ภาพที ่2.16 โตะ๊นัง่เล่นในสวน 
ที่มา : https://www.wongnai.com 

 
         2.2.2.4 ประติมากรรมและการประดบัตกแต่ง เป็นประติมากรรมท่ีใชใ้นพื้นท่ีขนาด

เล็ก หมายถึง  ประติมากรรมเป็นศิลปะประเภทหน่ึงท่ีเกิดข้ึนดว้ยการป้ัน การแกะสลกั การหล่อ
หรือวิธีอ่ืนๆ ท่ีท าให้เกิดความงดงามศิลปะท่ีมี 3 มิติ คือ มีความกวา้ง ยาว และลึกหรือหนา งาน
ประติมากรรมอาจท าดว้ยวสัดุหลายชนิด หิน ไม ้ดินเหนียว ปูน อิฐ และโลหะ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง 
ประติมากรรม คือ งานศิลปะท่ีสร้างข้ึนมาเป็นรูปเป็นลวดลาย สามารถมองเห็นได ้ประติมากรรมก็
คืองานศิลปกรรมท่ีสร้างข้ึน โดยวิธีการป้ันการแกะสลกั การหล่อหรือดว้ยวิธีการอ่ืนใดก็ตาม เป็น
รูปท่ีมองเห็นไดมี้ปริมาตร ส่วนรูปแบบของประติมากรรมนั้น อาจจะมีรูปร่างของมนุษย ์สัตว ์และ
ส่ิงอ่ืนๆ หรือลวดลายสญัลกัษณ์ซ่ึงอาจจะท าข้ึนเหมือนกบัรูปตามธรรมชาติของส่ิงนั้นๆ หรืออาจจะ
เป็นรูปแบบใหม่ท่ีผูส้ร้างคิดประดิษฐ์ข้ึนเพื่อผลงานทางศิลปะ ความงามและความนึกคิดต่างๆ ท่ี
ผูส้ร้างตอ้งการจะใหเ้กิดประติมากรรมนั้น 

การประกอบข้ึนรูป (Construction) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ โดยน าวสัดุต่างๆ มา
ประกอบเขา้ดว้ยกนัและยดึติดกนัดว้ยวสัดุต่างๆ การเลือกใชป้ระติมากรรมไม่ว่าจะสร้างสรรคง์าน
ประติมากรรมข้ึนอยู่กบัวสัดุท่ีตอ้งใชป้ระติมากรรมไม่ว่าสร้างข้ึนโดยวิธีใดจะมีอยู่ 3 ลกัษณะ คือ 
แบบนูนต ่า แบบนูนสูงและแบบลอยตวั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

                     1) ประติมากรรมแบบนูนต ่า (Bas Relief) เป็นรูปท่ีเป็นนูนข้ึนมาจากพื้น
หรือมีพื้นหลังรองรับมองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียว คือ ด้านหน้า มีความสูงจากพื้นไม่ถึง
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คร่ึงหน่ึงของรูปจริง ไดแ้ก่ รูปนูนแบบเหรียญ รูปนูนท่ีใชป้ระดบัตกแต่งภาชนะหรือประดบัตกแต่ง
อาคารทางสถาปัตยกรรม โบสถ ์วิหารต่างๆ 

                     2) ประติมากรรมแบบนูนสูง (High Relief) เป็นรูปต่างๆ ในลกัษณะเช่น 
เดียวกบัแบบนูนต ่าแต่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่คร่ึงหน่ึงของรูปจริงข้ึนไป ท าให้เห็นลวดลายท่ีลึก 
ชดัเจนและเหมือนจริงมากกวา่แบบนูนต ่าและใชง้านแบบเดียวกบัแบบนูนต ่า 

                     3) ประติมากรรมแบบลอยตวั (Round Relief) เป็นรูปต่างๆ ท่ีมองเห็นได้
รอบดา้นหรือตั้งแต่ 4 ดา้นข้ึนไป ไดแ้ก่ ภาชนะต่างๆ รูปเคารพต่างๆ พระพุทธรูป เทวรูป รูปตามคติ
นิยม รูปบุคคลส าคญั รูปสัตว ์ฯลฯ 

 

2.3  ประโยชน์ของการจดัสวน 
สมจิต โยธะคง (2540) กล่าวว่า การจดัสวนจึงมีประโยชน์หลายอย่างท่ีจ าเป็นต่อความ

เป็นอยูข่องมนุษย ์จึงเป็นเหตุใหมี้การจดัสวนข้ึน เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายต่างๆ ดงัน้ี 
2.3.1  ป้องกนัแสงแดดท าให้เกิดร่มเงาภายในบริเวณบา้น ช่วยให้เกิดร่มเงาแก่ผูท่ี้สัญจร

ผา่นไปมา ร่มเงาของตน้ไมใ้หญ่ จะช่วยลดอุณหภูมิได ้11 องศาเซลเซียส การนัง่พกัผ่อนใตต้น้ไม้
ใหญ่จะท าใหค้วามรู้สึกท่ีเยน็สบาย 

2.3.2 การจดัภูมิทศัน์สามารถป้องกนัลม และเปล่ียนทิศทางลมได ้เช่น การปลูกตน้ไม้
แน่นทึบจะสามารถป้องกนัลมไดเ้ป็นอยา่งดี และขณะเดียวกนักส็ามารถเปล่ียนทิศทางลมได ้

 

ภาพที ่2.17 การปลูกตน้ไมส้ามารถช่วยป้องกนัลมและเปล่ียนทิศทางลม 
 
2.3.3 สามารถช่วยป้องกนักล่ิน ตน้ไมช่้วยกรองฝุ่ นละออง และซบัความสกปรกได ้การ

ปลูกตน้ไมเ้ป็นแถบแน่นมีผิวสัมผสัของใบหลายขนาด สามารถป้องกนักล่ิน การกรองฝุ่ นละออง
และซบัความสกปรกท่ีอยูใ่นอากาศไดเ้ป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศลง 
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ภาพที ่2.18 ความสามารถในการกรองฝุ่ นละอองของการปลูกตน้ไมเ้ป็นกลุ่ม 
 

2.3.4 สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก ท าใหบ้ริเวณบา้นปราศจากเสียงรบกวนหรือ
รบกวนนอ้ยท่ีสุด การปลูกตน้ไมท่ี้มีพุม่แน่นและพุม่หนา สามารถช่วยลดเสียงไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ภาพที ่2.19 ตน้ไมส้ามารถช่วยกรองเสียงได ้
 
2.3.5 ช่วยปิดบงัพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น กองขยะมูลฝอย ป้ายท่ีไม่พึงประสงค ์หรือ

ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่น่าดู ท าใหเ้กิดความรู้สึกดีข้ึน 

 
ภาพที ่2.20 ตน้ไมช่้วยปิดบงัพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์

 
2.3.6 ช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เม่ือน าตน้ไมม้าปลูกใกลอ้าคาร 

หรือจดัภูมิทศัน์ประกอบอาคาร ท าให้อาคารหรือสถาปัตยกรรมมองดูนุ่มนวล กลมกลืน หรือมี
ความสมดุลมากข้ึน 



  23 
 

2.3.7 ปิดบงัสายตาจากภายนอกท าใหเ้กิดพื้นท่ีอิสระ ในส่วนท่ีตอ้งการท ากิจกรรมเฉพาะ 
เช่น สระว่ายน ้ า พื้นท่ีพกัผ่อนนอกอาคารส่วนตวั พื้นท่ีนั่งพกัผ่อนสบายๆ ฯลฯ ในพื้นท่ีเหล่าน้ี
สามารถปลูกตน้ไมเ้ป็นร้ัวแบ่งเขตปิดบงัสายตาได ้

 
ภาพที ่2.21 การปลูกพรรณไมเ้พื่อท าใหเ้กิดพื้นท่ีอิสระ 

 
2.3.8 เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส มีร่มเงาของ

ตน้ไม ้มีบ่อน ้า ล  าธารหรือน ้าตกจ าลองและท าใหไ้ดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัธรรมชาติมากข้ึน 
2.3.9 เพื่อประโยชน์ใชส้อย เช่น ปลูกสวนครัวหรือปลูกไมผ้ล 
2.3.10 เพื่อการออกก าลงักายโดยการวิ่งหรือเล่นเกมส์ต่างๆ ฝึกการปลูกและดูและตน้ไม ้

 

2.4  พืชสมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาสามัญประจ าบ้าน 
เพ็ญนภา  ทรัพยเ์จริญ  และคณะ (2547)  กล่าวว่า  ความหมายของค าท่ีเก่ียวขอ้งกับ

สมุนไพรปราฎวา่  มีมาแต่สมยัโบราณก่อนท่ีการแพทยแ์ผนปัจจุบนัจะเขา้มามีบทบาทต่อสงัคมไทย  
เม่ือรู้จกัสารประกอบทางเคมีจึงไดน้ าสารประกอบเคมีนั้นๆ  มาใชใ้นการตรวจเคร่ืองยา 

พืชสมุนไพร  หมายถึง  พืชท่ีใชใ้นส่วนใดส่วนหน่ึงหรือหลายส่วน  เช่น  ราก  ล าตน้  ใบ  
ดอกและผล  เพื่อบ าบดัรักษาอาการเจบ็ปวดเจ็บป่วยหรือเพื่อการบ ารุงรักษาสุขภาพ  นอกจากน้ีพืช
สมุนไพรบางชนิดยงัใชป้ระโยชน์ดา้นการเกษตรไดอี้กดว้ย  เช่น  เป็นยาฆ่าแมลง  ยาเบ่ือปลา  ยา
เบ่ือสุนขั  รวมทั้งพืชท่ีเป็นพิษต่อมนุษยแ์ละสตัวเ์ล้ียงดว้ย 

ยาสมุนไพร  ตามพระราชบญัญติัยา  พ.ศ.  2510  หมายความว่ายาท่ีไดม้าจากพืช  สัตว ์ 
แร่ธาตุจากธรรมชาติท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงสภาพโครงสร้างภายใน  สามารถน ามาใชเ้ป็นยารักษา
โรคต่างๆ  และบ ารุงร่างการได ้  

พืชวตัถุ  ไดแ้ก่  พืชพนัธ์ุไมต่้างๆ  ท่ีน ามาใชเ้ป็นยาจะตอ้งรู้ว่าใชส่้วนไหนของพืชนั้นท า
ยา  เช่น  ตน้ แก่น ใบ หวั เหงา้ ราก กระพี้  เน้ือไม ้เปลือกตน้ เปลือกลูก เปลือกเมลด็ ดอก เกสร ก่ิง 
กา้น หรือใชท้ั้ง 5 ท ายา เช่น เมลด็ละหุ่ง เปลือกควินิน รากระยอ่ม และหวักระเทียม 

ธาตุวตัถุ ไดแ้ก่ แร่ธาตุต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติหรือส่ิงท่ีประกอบข้ึนจากแร่ธาตุต่างๆ 
ตามกรรมวิธี น ามาใชเ้ป็น เช่น เกลือ ก ามะถนั น ้ าประสานทอง  
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ยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ ไดแ้ก่ ต ารับยาแผนโบราณท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศวา่เป็นยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ ซ่ึงจะมีช่ือ ส่วนประกอบ วิธีท า สรรพคุณ ขนาด
รับประทาน ค าเตือน และขนาดบรรจุ เช่น ยาประสะกระเพรา ยาแสงหมึก ยาประสะกานพลู ฯลฯ 

ยาสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ ไดแ้ก่ ต ารับยาแผนไทย และสมุนไพรท่ีมีการพฒันา 
ท่ีทางคณะอนุกรรมการพฒันาบญัชียาหลกัแห่งชาติ ไดค้ดัเลือกยาแผนไทยและสมุนไพร ท่ีมีขอ้มูล
การใช ้หรือมีขอ้มูลงานวิจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ ยาประสะมะแวง้ ยาแกไ้ข ้(ยาห้าราก) ยาประสะไพล
ขม้ินชนั ชุมเห็นเทศ ฟ้าทะลายโจร พญายอ และไพล 

ยาสมุนไพรท่ีไม่อยูใ่นบญัชียาหลกัแห่งชาติ ไดแ้ก่ สมุนไพรท่ีมีการวิจยัแลว้ว่าให้ผลใน
การรักษาและมีความปลอดภยั พร้อมท่ีจะพฒันาไปเป็นแผนโบราณเน่ืองจากยาสมุนไพรในบญัชียา
หลกัแห่งชาติไดก้ าหนดแนวคิดและเกณฑก์ารคดัเลือกไวอ้ยา่งชดัเจน จึงขอน าเสนอไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย
กล่าวคือ แนวคิดและเกณฑใ์นการคดัเลือกรายการยาสมุนไพรบรรจุในบญัชียาหลกัแห่งชาติ นั้นก็
คือการผสมผสานแนวคิดของการรักษาของการแพทยต์ะวนัตกและตะวนัออกเขา้ดว้ยกนั เพื่อปรับ
ใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูป่้วยทั้งในดา้นการรักษาและป้องกนัโรค เพิ่มประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุข 

ความส าคญัของพืชสมุนไพร ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพืชสมุนไพรเป็นจ านวนมาก
บางชนิดตอ้งปลูก บางชนิดข้ึนเองตามธรรมชาติ บางชนิดหาง่าย บางชนิดหาไดย้าก พืชสมุนไพร
บางชนิดเป็นพิษ บางชนิดใชไ้ดเ้ฉพาะภายนอกเท่านั้น ไม่วา่จะเป็นพืชสมุนไพรในลกัษณะใดก็ตาม 
หากรู้จกัเลือกใชก้จ็ะท าใหเ้กิดประโยชน์ทั้งส้ิน 

ความส าคญัของพืชสมุนไพรดา้นการสาธารณสุข  พืชสมุนไพรเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยู่ทัว่ไปในในประเทศไทย ในสภาวะท่ียาแผนปัจจุบนัมีราคาแพง และการบริการทางดา้น
สาธารณสุขท่ีรัฐจดัใหแ้ก่ประชาชนยงัเป็นไปอยา่งไม่เสมอภาค แพทยส่์วนใหญ่ไม่อยากออกไปอยู่
ตามชนบทประกอบกบัค่ารักษาพยาบาลดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนปัจจุบนั อยู่ในอตัราท่ีสูงเกินกว่าท่ี
ประชาชนส่วนใหญ่จะรับไดโ้ดยเฉพาะประชาชนท่ีอยูใ่นทอ้งท่ีห่างไกลจากคมนาคม ดงันั้นการน า
พืชสมุนไพรท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติโดยทัว่ไป มาใชท้ดแทนยาแผนปัจจุบนั เฉพาะอาการเจ็บป่วย
ธรรมดาท่ีไม่ร้ายแรงหรือการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ก่อนไปพบแพทย ์จึงนบัว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะ
ช่วยลดภาวการณ์ขาดแคลนแพทยไ์ดใ้นระดบัหน่ึง การใชย้าสมุนไพรท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินจะสามารถ
ช่วยให้ประชาชนพึ่งตนเองไดใ้นยามเจ็บป่วย อีกทั้งยาจากพืชสมุนไพรเม่ือใชแ้ลว้ยงัมัน่ใจไดว้่ามี
ความปลอดภยัและมีผลขา้งเคียงนอ้ยกว่าผาแผนปัจจุบนั ดงันั้นคนส่วนใหญ่จึงหนัมานิยมใชย้าจาก
พืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคอยา่งไดผ้ล พืชสมุนไพร นอกจากจะใชรั้กษาโรคไดแ้ลว้
ยงัอุดมไปดว้ยวิตามินและแร่ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อร่างกาย ซ่ึงส่งผลถึงสุขภาพอนามยัของคนให้ดีข้ึนอีก
ดว้ย 
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2.5  ลกัษณะและประเภทของพืชสมุนไพร 
พืชสมุนไพร มีมากมายหลายลกัษณะและหลายประเภท สามารถจ าแนกไดห้ลายวิธี ซ่ึง

พอจะท าการจ าแนกพืชสมุนไพรพอสงัเขปได ้ดงัน้ี 
2.5.1  การจ าแนกตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ 

                           2.5.1.1 น ้ามนัหอมระเหย (Essential Oil) พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถน ามา
สกดัน ้ามนัหอมระเหยไดโ้ดยวิธีการกลัน่ ซ่ึงจะไดน้ ้ ามนัหอมระเหยมีกล่ินหอมแตกต่างกนัไปตาม
ชนิดของพืชสมุนไพร น ้ามนัหอมระเหยน้ีมีสารส าคญัท่ีสกดัออกมาซ่ึงจะใชป้ระโยชน์ไดต้รงตาม
วตัถุประสงคม์ากกวา่ รวมทั้งการใชใ้นปริมาณท่ีนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัการน าพืชสมุนไพรมาใชใ้น
รูปอ่ืน ตวัอยา่งของพืชสมุนไพรท่ีน ามาสกดัน ้ามนัหอมระเหย เช่น 
ตารางที่ 2.1 ตวัอยา่งของพืชสมุนไพรท่ีน ามาสกดัน ้ามนัหอมระเหย 

ช่ือสมุนไพร ลกัษณะการใชป้ระโยชน ์

น ้ามนัตะไคร้หอม ใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตสบู่ แชมพู น ้ าหอมหรือใชท้  าสารไล่แมลง 

น ้ามนัไพล ใชใ้นผลิตภณัฑค์รีมทาภายนอก ลดอาการอกัเสบจากการฟกช ้า 

น ้ามนักระวาน ใชแ้ต่งกล่ินเหลา้ เคร่ืองด่ืมต่างๆ รวมทั้งใชใ้นอุตสาหกรรมน ้าหอม 

น ้ามนัพลู ใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางหรือใชเ้ป็นเจลทาภายนอกแกค้นั 

 
                           2.5.1.2 ยารับประทาน พืชสมุนไพรหลายชนิด สามารถน ามาใชรั้บประทานเพือ่
รักษาอาการของโรคได ้ อาจใชส้มุนไพรชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมกนักไ็ดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสาร 
ส าคญัท่ีมีอยูใ่นพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ท่ีออกฤทธ์ิเพื่อการบ าบดัรักษา เช่น 
ตารางที่ 2.2 ตวัอยา่งของพืชสมุนไพรเป็นยารับประทาน 

ลกัษณะอาการ ช่ือสมุนไพร 

แกไ้ข ้ บอระเพด็ ฟ้าทะลายโจร  

แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ กะเพรา ไพล ขิง 

ระงบัประสาท ข้ีเหลก็ ไมยราพ  

ลดไขมนัในเส้นเลือด ค าฝอย กระเจ๊ียบแดง กระเทียม 

 
           2.5.1.3 ยาส าหรับใชภ้ายนอก เป็นพืชสมุนไพรท่ีสามารถน ามาบ าบดัโรคท่ีเกิดข้ึน

ตามผวิหนงั แผลท่ีเกิดข้ึนตามร่างกายรวมทั้งแผลในปาก อาจใชส้มุนไพรชนิดเดียวหรือหลายชนิด
รวมกันก็ได ้ลกัษณะของการน ามาใช้มีหลายลกัษณะมีทั้งใช้สด บดเป็นผง ครีม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ
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สารส าคญัท่ีมีอยู่ในพืชสมุนไพร และความสะดวกในการน ามาใช้ ตวัอย่างของพืชสมุนไพรท่ี
น ามาใชเ้ป็นยาส าหรับใชภ้ายนอก เช่น 
ตารางที่ 2.3 ตวัอยา่งของพืชสมุนไพรท่ีน ามาใชเ้ป็นยาส าหรับใชภ้ายนอก 

ลกัษณะอาการ ช่ือสมุนไพร 

รักษาแผลในปาก บวับก หวา้ โทงเทง  

ระงบักล่ินปาก ฝร่ัง กานพลู   

แกแ้พ ้ ผกับุง้ทะเล ต าลึง เทา้ยายม่อม เสลดพงัพอน 

รักษาแผลน ้าร้อนลวก บวับก ยาสูบ วา่นหางจระเข ้  

แกงู้สวดั ต าลึง พดุตาล วา่นมหากาฬ เสลดพงัพอน 

 
           2.5.1.4 ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเคร่ืองด่ืม พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถน ามา

ท าเป็นผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ ผูบ้ริโภคจึงรู้สึกปลอดภยัในการน ามารับประทาน เช่น 
ตารางที่ 2.4 ตวัอยา่งของพืชสมุนไพรท่ีน ามาท าเป็นผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ 

ลกัษณะการใชป้ระโยชน ์ ช่ือสมุนไพร 

ดูดจบัไขมนัจากเสน้เลือด ลดน ้าหนกั บุก  

เปล่ียนไขมนัเป็นพลงังาน ลดน ้าหนกั ส้มแขก  

เคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพ หญา้หนวดแมว ค าฝอย    หญา้หวาน 

 
           2.5.1.5 เคร่ืองส าอาง เป็นการน าพืชสมุนไพรมาใชอี้กลกัษณะหน่ึง การน าพืช

สมุนไพรมาใชเ้ป็นเคร่ืองส าอางมีมานานแลว้ และในปัจจุบนัไดรั้บการยอมรับมากข้ึน เน่ืองจาก
ปลอดภยักว่าการใช้สารสังเคราะห์ทางเคมี ท าให้มีผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนโดยมีส่วนผสมของพืช
สมุนไพรเกิดข้ึนมากมาย เช่น แชมพู ครีมนวดผม สบู่ โลชัน่ ตวัอย่างพืชสมุนไพรท่ีน ามาใชเ้ป็น
เคร่ืองส าอางเช่น อญัชนัวา่นหางจระเข ้มะค าดีควาย เห็ดหลินจือ เป็นตน้ 

           2.5.1.6 ผลิตภณัฑป้์องกนัก าจดัศตัรูพืช เป็นสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิเบ่ือเมาหรือมีรสขม 
ซ่ึงมีคุณสมบติัในการปราบหรือควบคุมปริมาณการระบาดของแมลงศตัรูพืช โดยไม่มีพิษตกคา้งใน
ผลผลิต ไม่มีพิษต่อผูใ้ชแ้ละสภาพแวดลอ้ม ตวัอย่างพืชสมุนไพรท่ีใชป้้องกนัก าจดัศตัรูพืช เช่น 
สะเดา ยาสูบ ตะไคร้หอม ฟ้าทะลายโจร ไพล เป็นตน้ 
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2.5.2  การจ าแนกตามลกัษณะภายนอกของพืช 
          พืชสมุนไพร ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ ราก ล าตน้ ใบ ดอก และผล แต่ละ

ส่วนท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั เพื่อประโยชนใ์นการด ารงชีวิต พืชชนิดเดียวกนัมีลกัษณะของส่วนเหล่า 
น้ีเหมือนกนั แต่อาจมีรูปร่าง ขนาด หรือสีแตกต่างกนับา้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ภูมิภาคประเภท
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นตน้ 

         ลกัษณะของส่วนต่างๆ มีการจ าแนกตามลกัษณะภายนอกของพืชออกเป็น 5 ส่วน 
ดงัน้ี 

         2.5.2.1 ราก คือ ส่วนหน่ึงท่ีงอกต่อจากตน้ลงไปในดิน ไม่แบ่งขอ้และไม่แบ่งปลอ้ง 
ไม่มีใบ ตา และดอก หนา้ท่ีของราก คือสะสมและดูดซึมอาหารมาบ ารุงเล้ียงตน้พืช นอกจากน้ียงัยดึ
และค ้าจุนตน้พืช อีกดว้ย รากของตน้พืชหลายชนิดก็ใชเ้ป็นยาสมุนไพรได ้เช่น กระชาย เป็นตน้  
รูปร่างและลกัษณะของราก แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ คือ 

                     1) ระบบรากแกว้ ตน้พืชหลายชนิดเป็นแบบรากแกว้ คือมีรากส าคญังอก
ออกจากล าตน้ส่วนปลายรูปร่างยาว ใหญ่ เป็นรูปกรวยดา้นขา้งของรากแกว้ จะแตกแขนงออกได ้2-
3 คร้ัง ไปเร่ือยๆ รากเลก็ส่วนปลายจะมีรากฝอยเลก็ ๆ ออกมาเป็นจ านวนมาก เพื่อเพิ่มเน้ือท่ีในการ
ดูดซึมอาหารให้กบัตน้พืช มกัจะพบว่าพืชใบเล้ียงคู่จะมีรากแบบรากแกว้ ตวัอยา่งพืชท่ีมีลกัษณะน้ี
คือ ข้ีเหลก็ คูน มะกา มะหาด เป็นตน้ 

                     2) ระบบรากฝอย เป็นรากท่ีงอกออกจากล าตน้ส่วนปลายพร้อมกนัหลายๆ 
ราก ลกัษณะเป็นรากกลมยาวขนาดเท่าๆ กนัพบวา่พืชใบเล้ียงเด่ียวจะมีรากแบบรากฝอย ตวัอยา่งพืช
ท่ีมีรากแบบน้ีคือ ตะไคร้ หญา้คา เป็นตน้ 
 

          2.5.2.2  ล าตน้ เป็นโครงสร้างท่ีส าคญัของพืช ปกติอยูเ่หนือผวิดิน หรืออาจบางทีมี
บางส่วนอยูใ่ตดิ้น มี ขอ้ ปลอ้ง ใบ หน่อ และดอกหนา้ท่ีของล าตน้ ล าเลียงอาหาร ค ้าจุนและสะสม
อาหารใหต้น้พืช ล าตน้ของตน้ไมห้ลายชนิดเป็น ยาสมุนไพร เช่น ข้ีเหลก็ แคบา้น บอระเพด็ ตะไคร้ 
มะขาม เป็นตน้  รูปร่างและลกัษณะของล าตน้ แบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 

                                      1)  ขอ้ (Node) 
                                      2)  ปลอ้ง (Internode) 
                                      3)  ตาดอก (Flower Bud) 
                                      4)  ก่ิงขา้ง (Lateral Branch) 
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ตารางที่ 2.5 ตวัอยา่งการจ าแนกพืชสมุนไพรตามลกัษณะของล าตน้ 
ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ ไมล้ม้ลุก ไมเ้ล้ือยหรือไมเ้ถา 

ข้ีเหลก็ หญา้หนวดแมว ฟ้าทะลายโจร ดีปลี 
สะเดา ชลู่ ขม้ิน มะแวง้เครือ 
ส้มแขก ทองพนัชัง่ ไพล หางไหลแดง 
การบูน ชุมเห็ดเทศ ขิง บอระเพด็ 
กานพลู มะแวง้ตน้ เปราะหอม บวับก 
จนัทน์เทศ กระเจ๊ียบแดง แมงลกั พลู 
ฝาง เจตมูลเพลิง เร่ว อญัชนั 
ฝร่ัง พิมเสนตน้ ล าโพง กวาวเครือ 
เพกา ระยอ่ม วา่นน ้า ขา้วเยน็เหนือขา้วเยน็ใต ้
มะค าดีควาย ส้มป่อย โสมไทย โคคลาน 
มะขามแขก พญายอ หญา้ปักก่ิง เถาวลัยเ์ปรียง 
สมอภิเภก เสลดพงัพอนตวัผู ้ หญา้หวาน บอระเพด็พงุชา้ง 
อบเชย หนุมานประสานกาย วา่นหางจระเข ้ รางจืด 
พงุทะลาย  กระวาน หนอนตายหยาก 
ส าโรง  เนระพสีูไทย สะคา้น 
   เพชรสังฆาต 
 

          2.5.2.3 ใบ เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญักบัตน้พืชมีหนา้ท่ีสังเคราะห์แสง ผลิตอาหาร
และเป็นส่วนแลกเปล่ียนน ้ าและอากาศของตน้พืช ใบเกิดจากดา้นนอกของก่ิงหรือตาก่ิง ลกัษณะท่ี
พบโดยทัว่ไปเป็นแผ่นท่ีมีสีเขียว (สีเขียวเกิดจากสารช่ือคลอโรฟิลลอ์ยู่ในใบของพืช) ใบของพืช
หลายชนิดใชเ้ป็นยาสมุนไพรได ้เช่น มะกา ฟ้าทะลายโจร กะเพรา ชุมเห็ดเทศ ฝร่ัง มะขามแขก เป็น
ตน้ 

                      รูปร่างและลกัษณะของใบ ใบท่ีสมบูรณ์มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ตวัใบ 
กา้นใบและหูใบ ใบท่ีมีส่วนประกอบครบทั้ง 3 ส่วน เรียกวา่ใบสมบูรณ์ และใบท่ีมีส่วนประกอบไม่
ครบ อาจมีเพียงหน่ึงหรือสองส่วน  

ชนิดของใบ แบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 
                      1) แบบใบเด่ียว มีแผ่นใบช้ินเดียว ก้านใบอันหน่ึงมีเพียงใบเดียว เช่น 

กระวาน กานพลู ขลู่ ยอ เป็นตน้ บางชนิดขอบใบเวา้ลึกเป็นแฉกจนถึงเกือบเส้นกลางใบ แต่ตวัใบ
ไม่ขาดออกจากกนั เช่น ใบมนัส าปะหลงักย็งัจดัเป็นใบเด่ียว 
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                      2) แบบใบประกอบ แผน่ใบแยกยอ่ยเป็นหลายแผน่ แต่ละแผน่ยอ่ยเรียกว่า
ใบยอ่ย แต่ละใบยอ่ยอาจจะมีส่วนประกอบครบ 3 ส่วน เหมือนใบเด่ียวหรือไม่กไ็ด ้บางคร้ังอาจเป็น
การยากท่ีจะบอกไดว้า่ ใบนั้นเป็นใบเด่ียวหรือใบประกอบ เพราะขนาดของใบยอ่ยในพืชแต่ละชนิด
ไม่เท่ากัน และไม่จ าเป็นตอ้งมีขนาดเล็กเสมอไป ใบย่อยบางชนิดมีขนาดใหญ่ เช่นใบชุมเห็ด 
บางคร้ังใบเด่ียวก็มีขนาดเลก็จนท าใหเ้ขา้ใจผดิไดว้่าเป็นใบประกอบ เช่น ตน้ลูกใตใ้บ เป็นตน้ ส่ิงท่ี
จะช่วยในการสังเกต คือ ตาซอกใบ ซ่ึงจะเกิดข้ึนบริเวณซอกระหว่างใบและก่ิง ไม่งอกอยูในซอก
ระหว่างใบยอ่ยและแกนกลางใบ รวมถึงการสังเกตความแก่อ่อนของใบ ใบประกอบความแก่อ่อน
ของใบยอ่ย จะเท่ากนัตลอดตั้งแต่โคนใบถึงปลายใบ ตรงปลายสุดไม่เป็นยอดท่ีจะเจริญต่อไป เช่น 
มะขามแขก แคบา้น ข้ีเหลก็ เป็นตน้ 

 
          2.5.2.4 ดอก เป็นส่วนท่ีส าคญัในการแพร่พนัธุ์ของพืช เป็นลกัษณะเด่นพิเศษของ

ตน้ไมแ้ต่ละชนิดส่วนประกอบของดอกมีความแตกต่างกนัตามชนิดของพนัธุ์ไม ้และลกัษณะท่ี
แตกต่างกนัน้ีใชเ้ป็นขอ้มูลส าคญัในการจ าแนกประเภทของตน้ไม ้ดอกของตน้ไมห้ลายชนิดเป็น
ยาได ้เช่น กานพลู ชุมเห็ดเทศ พิกุล ล าโพง ดอกค าฝอย เป็นตน้ 

                    รูปร่างและลกัษณะของดอก ดอกมีส่วนประกอบส าคญั 5 ส่วน คือ กา้น
ดอก กลีบรอง กลีบดอก เกสรตวัผู ้และเกสรตวัเมีย ดอกที่มีส่วนประกอบครบ 5 ส่วนเรียกว่า 
ดอกสมบูรณ์ การสังเกตลกัษณะของดอกควรสังเกตทีละส่วนอยา่งละเอียดเช่น กลีบดอก สังเกต
จ านวนของกลีบดอก การเรียงตวัของกลีบดอก รูปร่างของกลีบดอก สี กลิ่น เป็นตน้ลกัษณะท่ี
ดอกออกจากตาดอกนั้นมีทั้งแบบดอกเด่ียว คือ กา้นดอกอนัหน่ึงมีดอกเพียงดอกเดียว เช่นดอก
กุหลาบ ดอกบวั กระทกรก ชบา และแบบดอกช่อ คือ กา้นดอกอนัหน่ึงมีมากกว่า 2 ดอกข้ึนไป 
เช่น กลว้ย หญา้ พลบัพลึง ขา้วโพด เป็นตน้ การเรียงตวัของช่อดอกน้ีมีมากมายหลายอยา่งข้ึนอยู่
กบัชนิดของพืช จึงควรสังเกตลกัษณะพิเศษของดอกแต่ละชนิดให้ดี 

          2.5.2.5 ผล คือ ส่วนของพืชท่ีเกิดจากการผสมระหวา่งเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียใน
ดอกเดียวกนั หรือคนละดอกกไ็ด ้มีลกัษณะรูปร่างแตกต่างกนัออกไปตามชนิดของพืช มีผลของ
ตน้ไมบ้างอยา่งเป็นยาได ้เช่น มะเกลือ ดีปลี มะแวง้ตน้ กระวาน เป็นตน้ 

                      รูปร่างและลกัษณะผล มีมากมายหลายอยา่งตามชนิดของตน้ไมท่ี้แตกต่าง
กนั แบ่งลกัษณะการเกิดของผล แบ่งไดเ้ป็น 

                      1)  ผลเด่ียว คือ ผลท่ีเกิดจากรังไข่อนัเดียว เช่น ฝร่ัง ทบัทิม มะพร้าว เป็น
ตน้ 

                      2)  ผลกลุ่ม คือ ผลท่ีเกิดจากดอกเด่ียวท่ีมีหลายรังไข่หลอมรวมกนั เช่น 
นอ้ยหน่า เป็นตน้  

                      3)  ผลรวม คือ ผลท่ีเกิดจากดอกช่อหลายดอก เช่น สบัปะรด ยอ เป็นตน้ 
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2.7  ประโยชน์ของพืชสมุนไพร 
สรจกัร ศิริบริรักษ์ (2551) กล่าวว่าพืชสมุนไพรมีข้ึนอยู่ทัว่ไปเป็นประโยชน์ทั้งทางยา

และอาหาร โดยเฉพาะประชากรทางภาคใต ้นิยมกินพืชผกัพื้นบา้นเป็นอาหาร เน่ืองจาก 
2.6.1 หาไดง่้าย พบทัว่ไปทุกหนทุกแห่ง และสามารถใชท้ดแทนกนัไดห้ลายชนิด พืช

เหล่าน้ีส่วนหน่ึงใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัอยู่แลว้ เช่น เป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือใชเ้ป็นไม ้
ดอกไม้ประดับ การปลูก การดูแลรักษาก็ง่ายเพราะ เป็นพืชท้องถ่ินท่ีได้ปรับตัวจนเข้ากับ
สภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.6.2 ราคาถูก เน่ืองจากเป็นพืชหาง่ายและใชก้นัตามปกติในชีวิตประจ าวนั 
2.6.3 ความปลอดภยัในการใช้ยาสมุนไพร ถา้หากใช้อย่างถูกตอ้งแทบจะไม่มีพิษต่อ

ร่างกายเลยโดยเฉพาะพืชชนิดท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แลว้ซ่ึงมีมากมาย
หลายชนิดเหมาะส าหรับผูท่ี้อยู่ห่างไกลการคมนาคม การเดินทางไปโรงพยาบาลตอ้งเสียเวลา
ค่าใชจ่้ายมาก ดงันั้นพืชสมุนไพรช่วยรักษาโรคไม่ร้ายแรงได ้เช่น เป็นไข ้ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ ทอ้งผูก 
ทอ้งเสีย เป็นตน้ 

2.6.4 ช่วยให้สามารถพึ่งตนเองได ้ในภาวะวิกฤตต่างๆ เช่น สมยัสงครามโลก คร้ังท่ี 2 
คนได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก เน่ืองจากการขาดแคลนยารักษาโรค ซ่ึงต้องน า เข้าจาก
ต่างประเทศ คนเลยตอ้งใชพ้ืชสมุนไพรเป็นยารักษาโรค 

2.6.5 เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ร้านขายยาแผนโบราณต้องการพืชสมุนไพรเป็น
วตัถุดิบในการผลิตยา เม่ือป่าไมถู้กท าลาย ยาท่ีเคยหาไดง่้ายจากแหล่งธรรมชาติเร่ิมขาดแคลนและมี
ราคาสูงข้ึน การเลือกปลูกพืชสมุนไพรให้ตรงกบัชนิดท่ีตลอดตอ้งการจะเป็นการเพิ่มรายไดแ้ก่
ครอบครัวอีกทางหน่ึง 

ยาสามญัประจ าบา้น เป็นช่ือเรียกของกลุ่มยา ทั้งแผนปัจจุบนัและแผนโบราณท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดให้เป็นยาสามญัประจ าบา้น ท่ีสามารถให้ประชาชนทัว่ไปท่ีไม่ไดเ้ป็น แพทย์
หรือผูมี้หน้าท่ีด าเนินการทางการแพทย ์สามารถใชไ้ดอ้ย่างไม่มีความอนัตรายและเป็นการรักษา
ตนเองเบ้ืองตน้ ใชรั้กษาอาการเจ็บป่วยเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีไม่มีอาการรุนแรง โดยผูป่้วยหรือประชาชน
สามารถใชรั้กษาไดด้ว้ยตนเอง เช่น ไอ ปวดศีรษะ ถูกน ้ าร้อนลวก ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ถูกมีดบาด เป็น
ตน้ สามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไปโดยไม่ตอ้งมีใบสัง่แพทย ์(วชัรา บุญสวสัด์ิ, 2556) 

 

2.7  ผกัสวนครัว 
ผกัสวนครัว คือ ผกัท่ีปลูกไวใ้นบริเวณบา้นหรือท่ี ว่างต่างๆ ในชุมชนต่างๆ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อปลูกไวส้ าหรับรับประทานเอง ภายในครอบครัว หรือชุมชน การปลูกผกัสวนครัว
ไวรั้บประทาน จะท าให้ผูป้ลูกไดรั้บประทานผกัสดท่ีอุดมดว้ย วิตามินและเกลือแร่ต่างๆ มีความ
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ปลอดภยัจากสารเคมี ลดรายจ่ายในครัวเรือนและท่ีส าคัญท าให้สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรม
ร่วมกนัในการปลูกผกัเพื่อเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในครอบครัว โดยทัว่ไปคนตอ้ง มีการบริโภคผกั
อยา่งนอ้ย วนัละ 200 กรัม เพื่อให ้ไดส้ารอาหารครบถว้น 

ความส าคญัในดา้นคุณค่าทางอาหาร เป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญัของมนุษย ์ให้ส่ิงต่างๆท่ี
จ าเป็นต่อร่างกายซ่ึงอาหารชนิดอ่ืนๆมีไม่เพียงพอหรือไม่มี ผกัสวนครัวมีคุณสมบติัช่วยให้ระบบ
ยอ่ยอาหารของร่างกายลดสภาพความเป็นกรดโดย สาเหตุจากยอ่ยอาหารประเภทเน้ือสัตว ์เนย และ
อ่ืนๆ เยือ่ใยของพืชผกัสวนครัว ช่วยระบบขบัถ่ายเป็นไปอยา่งปกติ ลดการเป็นโรคล าไส้ และมะเร็ง
ในล าไส้ ลดปริมาณคลอเรสตอรอล ลดความอว้น ผกัสวนครัวอุดมไปดว้ยธาตุแคลเซียมและธาตุ
เหลก็ ผกัสีเขียวและเหลืองให้ วิตามินเอ ซี ส าหรับถัว่ต่างๆจะให้โปรตีน ประเภทหัว เช่น มนัฝร่ัง 
มนัเทศ ใหค้าร์โบไฮเดรต 

ความส าคัญในด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการบริโภคการ
อุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ซ่ึงมีทั้งใชบ้ริโภคภายใน และส่งไปจ าหน่าย จึงท าให้
พืชผกัสวนครัวมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นเศรษฐกิจในอนาคต (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551) 

 

2.8  ประโยชน์ของการปลูกผกัสวนครัว  
2.8.1 ปลูกเป็นร้ัวบา้นกินได ้ผกัท่ีสามารถน ามาปลูกเป็นท าเป็นร้ัว ไดแ้ก่  กระถินบา้น 

ชะอม ต าลึง ผกัหวาน  ผกัปลงั  ตน้แค ถัว่พู มะระ ฯลฯ ซ่ึงเป็นผกัท่ีปลูกง่าย และให้ผลผลิตตลอดปี
มีคุณค่าทางอาหารสูงและปลอดภยัจากสารเคมี  

2.8.2 สามารถใชป้ระดบัตกแต่งบริเวณบา้น เช่น  จดัสวนผกัสวนครัว การปลูกตน้แคเป็น
ร้ัวกินได ้การน าผกัสวนครัวท่ีปลูกในกระถางแบบแขวนหรือหอ้ย มาตกแต่งบริเวณรอบๆ บา้น 

2.8.3 ใชพ้ื้นท่ีส่วนท่ีวา่งเปล่าใหเ้กิดประโยชน ์
2.8.4 ลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือผกัมาประกอบอาหารประจ าวนั 
2.8.5 ครอบครัวได้รับประทานผกัท่ีม่ีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและปลอดภัยจาก

สารเคมี  
2.8.6 สร้างความสัมพนัธ์และสานสายใยรักท่ีดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551) 
 

2.9  ข้อพจิารณาในการปลูกผกัสวนครัว  
2.9.1 การเลือกสถานท่ีหรือท าเลปลูก ควรเลือกพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด อยูใ่กล้

แหล่งน ้ าไม่ไกลจากท่ีพกัอาศยัมากนัก เพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานด้านการปลูก การดูแล
รักษา และสะดวกในการเกบ็ มาประกอบอาหารไดท้นัทีตามความตอ้งการ  
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2.9.2 การเลือกประเภทผกัส าหรับปลูก ควรเลือกปลูกผกัให้มากชนิดท่ีสุด เพื่อใหไ้ด้
คุณค่าทางอาหารท่ีหลากหลาย เป็นผกัท่ีสมาชิกในครอบครัวชอบบริโภคและเลือกปลูกผกัให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและปลูก ใหต้รงกบัฤดูกาล  

2.9.3 สภาพแสงและร่มเงา มีความจ าเป็นในการสังเคราะห์แสงของพืชเพื่อสร้างอาหาร 
ปริมาณแสงท่ีไดรั้บ ในพื้นท่ีปลูกแต่ละวนันั้นจะมีผลต่อชนิดของผกัท่ีปลูก แบ่งความตอ้งการแสง
ในการปลูกผกั ดงัน้ี  
              2.9.3.1 สภาพพื้นท่ีไม่ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั ควรปลูกพืชผกัท่ีเจริญเติบโตใน
ร่มได ้เช่น ชะพลู สะระแหน่ ตะไคร้ โหระพา ขิง ข่า และกะเพรา เป็นตน้  
              2.9.3.2 สภาพพื้นท่ีไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั ควรเลือกผกัท่ีสามารถเจริญเติบโต 
ไดใ้นแสงปกติ เช่น ถัว่ฝักยาว คะนา้ ผกักาดเขียวกวางตุง้ พริกต่าง ๆ ยกเวน้ พริกข้ีหนูสวน  

2.9.4 ความพร้อมของผูป้ลูก  
         2.9.4.1 ผูป้ลูกควรก าหนดวา่จะปลูกผกัโดยมีวตัถุประสงคอ์ะไร เช่น ปลูกเพื่อตอ้ง 

การไดผ้กัมาบริโภคประจ าวนั ปลูกเพื่องานอดิเรก ปลูกเพื่อจดัสวนตกแต่งบริเวณบา้น  
         2.9.4.2 ผูป้ลูกตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผกั วิธีการปลูกผกัตลอจน

การดูแลรักษา  
         2.9.4.3 แรงงานในการปลูกผกั ควรมีแรงงานในการดูแลรักษาเฉล่ียวนัละประมาณ 

2 – 3 ชัว่โมง เน่ืองจากผกัสวนครัวตอ้งการความพิถีพิถนัในการดูแลรักษา  
         2.9.4.4 ความช านาญในการปลูกผกั การปลูกใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี ผูป้ลูกจ าเป็นตอ้งมี

ความช านาญรู้จกัสงัเกตในการเจริญเติบโตของผกั และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
2.9.5 ชนิดของผกัท่ีจะปลูก ผกัแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของอายกุารเกบ็เก่ียว

และฤดูกาลเพาะปลูก การวางแผน การปลูกท่ีเหมาะสม จะท าให้มีผลผลิตผกัออกสม ่าเสมอและใช้
พื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์ไดเ้ตม็ท่ี 

2.9.6 ฤดูกาล ควรเลือกปลูกผกัสวนครัวใหเ้หมาะสมกบัฤดูกาล เพราะจะท าใหดู้แลรักษา
ง่ายไดผ้กัท่ีมีคุณภาพ ผลผลิตดี มีโรคและแมลงรบกวนนอ้ย ฤดูกาลท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชผกั
แต่ละชนิด ดงัน้ี 
                             2.9.6.1 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม เช่น หอมแบ่ง กยุช่าย ค่ืนฉ่าย กะหล ่า 
ปลี ผกักาดขาวปลีห่อ กะหล ่าปม กะหล ่าดอก มะเขือเทศ ถัว่แระญ่ีปุ่น หอมแดง หอมหวัใหญ่ 
กระเทียม เป็นตน้ 
                             2.9.6.2 เดือนกมุภาพนัธ ์ ถึง เดือนเมษายน เช่น ผกัชี ผกับุง้จีน ผกักาดหวั ถัว่ฝัก 
ยาว แตงกวา แตงไทย มะระ ผกักาดขาวปลี ผกัคะนา้ ผกักาดเขียวกวางตุง้ ผกักาดขาว เป็นตน้ 
                             2.9.6.3 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม เช่น ผกัคะนา้ กยุช่าย บวบเหล่ียม 
กวางตุง้ไตห้วนั ขา้วโพดหวาน หอมแดง เป็นตน้ 
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                             2.9.6.4 เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม เช่น ผกัชีลาว ผกัโขม กยุช่าย ผกักาดขาว 
ผกักาดเขียวกวางตุง้ หอมแบ่ง มนัแกว มนัเทศ ผกักาดหอม ผกัคะนา้ ผกับุง้จีน พริกช้ีฟ้า พริกข้ีหนู 
มะเขือเปราะ มะเขือยาว เป็นตน้ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551) 
 

2.10  การจ าแนกผกัตามอายุการเกบ็เกีย่ว  
2.10.1 ผกัอายสุั้น นอ้ยกว่า 2 เดือน ไดแ้ก่ ผกัชี ผกักาดหอม ผกักาดเขียว กวางตุง้ คะนา้ 

ผกับุง้จีน ผกักาดหวั ผกักาดขาว แตงกวา ขา้วโพดฝักอ่อน ปวยเหลง็ ผกัโขม 

 
ภาพที ่2.22 ผกัอายสุั้น นอ้ยกวา่ 2 เดือน  
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร (2551) 
 

2.10.2 ผกัอายปุานกลาง 2-5 เดือน ไดแ้ก่ กะหล ่าปลี ผกักาดขาวปลี บร็อคโคล่ี กะหล ่า
ดอก ถวัฝักยาว ถัว่แขก หอมหัวใหญ่ มะเขือเทศ พริก แตงโม มะระ บวบ ฟักทอง ขา้วโพดหวาน 
มนัฝร่ัง มนัเทศ 

 
ภาพที ่2.23 ผกัอายปุานกลาง 2-5 เดือน 
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร (2551) 
 

2.10.3 ผกัยนืตน้ มากกว่า 1 ปี ไดแ้ก่ กุยช่าย ผกัหวาน มะเขือ ชะอม สะตอ ชะพลู 
โหระพา กะเพรา ถัว่พ ูตะไคร้ แมงลกั กระชาย ขิง หน่อไมฝ้ร่ัง ข่า ขม้ิน 
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ภาพที ่2.24 ผกัยนืตน้ มากกวา่ 1 ปี  
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร (2551) 
 

2.11  วธีิการปลูกผกัสวนครัว 
2.11.1 การเตรียมดิน 

               ผกัสามารถปลูกไดท้ั้งในพื้นดินโดยตรงหรือหากไม่มีท่ีดินเพียงพอก็สามารถปลูก
ไดใ้นภาชนะต่างๆ ท่ีมีความลึกตั้งแต่ 20 เซนติเมตร ข้ึนไป เพื่อใหร้ากสามารถหยัง่ลงไปในวสัดุ
ปลูกได ้ส าหรับความกวา้งของภาชนะข้ึนกบัชนิดผกัท่ีจะปลูก 
                2.11.1.1 การเตรียมดินส าหรับปลูกในภาชนะใช ้ดิน : แกลบ : ปุ๋ยหมกั อตัราส่วน  
1 : 1 : 1 คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั รดน ้าเพื่อใหมี้ความช้ืน สงัเกตไดจ้ากสามารถก าวสัดุปลูกเป็นกอ้นได ้

   
ภาพที ่2.25 การเตรียมดินส าหรับการปลูกในพื้นท่ีวา่ง 
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร (2551) 
 

    1) พรวนดิน ตากดินท้ิงไวป้ระมาณ 7 - 15 วนั 
    2) ยกแปลงสูงประมาณ 4 - 5 น้ิว กวา้งประมาณ 1 - 1.20 เมตร ส่วน

ความยาวตามลกัษณะของพื้นท่ี ควรอยูใ่นแนวทิศเหนือ/ใต ้เพื่อใหผ้กัไดรั้บแสงแดดทัว่ทั้งแปลง 
    3) ใส่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก อตัรา 2 - 3 กิโลกรัมต่อเน้ือท่ี 1 ตารางเมตร 
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2.11.2 การปลูก 
                2.11.2.1 การปลูกดว้ยเมลด็ ส าหรับผกัโดยทัว่ไป เช่น พริก มะเขือ คะนา้กวางตุง้ 
กะหล ่าปลี ผกักาดหวั ถัว่ฝักยาว และแตงกวา ตอ้งใชเ้มลด็ปลูก การใชเ้มลด็ปลูกท าได ้3 วิธี คือ 

                         1) การเพาะกลา้ก่อนแลว้จึงยา้ยปลูก ส าหรับผกัท่ีเมล็ดมีราคาแพง
ตอ้งการดูแลเอาใจใส่มาก หรือในช่วงท่ีเวน้การปลูกมีฝนตกชุก การเพาะและยา้ยปลูกอาจท าให้
สามารถดูแลตน้กลา้ใหแ้ขง็แรงได ้ก่อนยา้ยปลูกลงในแปลงปลูก 

                         2) การหว่านเมลด็โดยตรงในแปลงปลูก และเม่ือตน้กลา้โตท าการถอน
แยกตน้ท่ีแน่นเกินไปออก เพื่อจดัระยะปลูก วิธีน้ีหากผูป้ลูกไม่ช านาญอาจท าใหส้ิ้นเปลืองเมลด็และ
เมลด็อาจกระจายตวัไม่ดีจะท าใหผ้กัข้ึนเป็นกระจุก มีวิธีแกโ้ดยอาจใชเ้มลด็ผสมกบัทรายและหว่าน
เมลด็ จะท าใหเ้มลด็ตกกระจายดีข้ึน 

                         3) การปลูกในหลุมปลูกโดยตรง ใชก้บัผกัท่ีมีเมลด็ใหญ่ เช่น ขา้วโพด
ถัว่ฝักยาว แตงกวา หรือผกัท่ีใชส่้วนของรากรับประทาน เช่น ผกักาด หวัแครอท 
                2.11.2.2 ปลูกดว้ยส่วนขยายพนัธ์ุอ่ืนๆ เช่น ก่ิง ตน้ หวั และไหล เป็นตน้ตวั 
อยา่งเช่น กะเพรา โหระพา แมงลกั หอมแดง กระเทียม มนัฝร่ัง เป็นตน้ 
                2.11.2.3 การดูแลรักษา 
                             1) การใหน้ ้ า พืชผกัเป็นพืชอายสุั้น ระบบรากต้ืน ตอ้งการน ้าสม ่าเสมอทุก
ระยะการเจริญเติบโต ตอ้งให้น ้ าทุกวนั แต่ระวงัอยา่แฉะหรือมีน ้ าขงั เพราะน ้ าจะเขา้ไปแทนท่ี
อากาศในดิน ท าให้รากพืชขาดออกซิเจนและเน่าตายได ้ ควรรดน ้ าในช่วงเชา้ถึงเยน็ไม่ควรรดน ้ า
ตอนแดดจดั 
                              2) การใหปุ๋้ย มี 2 ระยะ คือ 
                                  ปุ๋ยรองพื้น ใส่ช่วงเตรียมดิน หรือรองกน้หลุมก่อนปลูก ควรเป็นปุ๋ย
คอกหรือปุ๋ยหมกั เพื่อปรับโครงสร้างดินใหโ้ปร่งร่วนซุย ช่วยในการอุม้น ้ าและรักษาความช้ืนของ
ดินใหเ้หมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืช 
                                  ปุ๋ยบ ารุง ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 2 คร้ัง คร้ังแรกเม่ือยา้ยกลา้ไปปลูกจนกลา้
ตั้งตวัไดแ้ลว้ และใส่คร้ังท่ี 2 หลงัจากใส่คร้ังแรกประมาณ 2 ถึง 3 สัปดาห์ การใส่ให้โรยบางๆ 
ระหว่างแถว ระวงัอยา่ใหปุ๋้ยอยูชิ่ดตน้ เพราะจะท าใหผ้กัตายได ้เม่ือใส่ปุ๋ยแลว้ควรพรวนดินและรด
น ้ าทนัที ปุ๋ยท่ีมกัใชก้บัพืชผกั ไดแ้ก่ ยเูรียแอมโมเนียมซลัเฟต ส าหรับบ ารุงตน้และใบ และปุ๋ยสูตร 
15 - 15 - 15 และ 12 - 24 - 12 ส าหรับเร่งการออกดอกและผล 
                             3) การก าจดัวชัพืช ใชมี้ด จอบ หรือถอนดว้ยมือ 
                             4) การป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืช การป้องกนัก าจดัแมลงท่ีปลอดภยัท า
ไดห้ลายวิธี ดงัน้ี 
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           (1) ใชก้บัดกักาวเหนียวสีเหลือง สามารถดกัแมลงไดห้ลายชนิด เช่น 
เพล้ียอ่อน หนอนแมลงวนัชอนใบ โดยติดตั้ง 1 ถึง 2 อนัต่อแปลง สูงจากพื้นดินประมาณ 50 
เซนติเมตร โดยปัจจุบนัถุงพลาสติกสีเหลืองและกาวเหนียวมีขายทัว่ไปตามร้านขายวสัดุการเกษตร 
           (2) ใช้กบัดกัแสงไฟ ซ่ึงอาจเป็นกบัดกัแมลงชนิดขดลวดไฟฟ้า 
ท าลายแมลงโดยตรงเช่นเดียวกบัท่ีดกัยงุตามบา้น หรืออาจเป็นเพียงหลอดไฟสีน ้ าเงินล่อตวัแก่ของ
หนอนผเีส้ือกลางคืนมาตกลงในภาชนะท่ีใส่น ้ า และน ้ามนั 
           (3) ใชส้ารสกดัจากสะเดา เป็นทั้งสารไล่แมลงและฆ่าแมลงโดยตรง 
           (4) การใชส้ารสกดัจากพืชอ่ืนๆ เช่น โล่ต้ิน สารสกดัจากหนอน
ตายหยากและนิโคตินจากยาสูบ หรือยาฉุน สามารถหาซ้ือไดง่้ายในทอ้งตลาด ใชย้าฉุน 100 กรัมต่อ
น ้า 1 ลิตร แช่ท้ิงไว ้1 คืน น ามาราด หรือฉีดพน่ฆ่าแมลงได ้
           (5) ใชเ้ช้ือแบคทีเรีย หรือเช้ือไวรัส ซ่ึงไม่เป็นอนัตรายต่อคน มีทั้งใน
รูปของผงและน ้ า โดยน ามาผสมน ้ าฉีด หรือราดบนใบผกัในช่วงบ่าย หรือค ่า เพื่อไม่ใหเ้ช้ือถูกชะ
ลา้งออกไป ควรรดน ้ าแปลงปลูกก่อนฉีดเช้ือแบคทีเรีย นอกจากน้ีความช้ืนยงัช่วยใหเ้ช้ือแบคทีเรีย
เจริญเติบโตไดดี้ เช้ือแบคทีเรียและไวรัสสามารถก าจดัหนอนไดห้ลายชนิด เช่น หนอนใยผกั 
หนอนกระทูห้อม หนอนคืบ ดว้งหมดัผกั 
           (6) ไส้เดือนฝอย สามารถควบคุมดว้งหมดัผกั และหนอนกระทูห้อม
โดยฉีดพน่ หรือราดลงแปลงปลูกหลงัใหน้ ้ าในช่วงเยน็ 
           (7) ใชส้ารไพรีทรอยด ์เป็นสารท่ีปลอดภยักบัสัตวเ์ลือดอุ่น แต่มีฤทธ์ิ
เฉียบพลนัต่อแมลง สลายตวัเร็วจนมีพิษตกคา้งต ่า แต่ตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีฉลากขา้งขวดระบุ
ช่วงเวลาท่ีปลอดภยัหลงัจากฉีดพ่น แต่สารไพรีทรอยด ์ ถา้ใชบ่้อยจะท าใหแ้มลงปากดูด เช่น เพล้ีย
ไฟ และไรระบาดมากข้ึน 
           (8) ปลูกพืชผกัร่วมกบัพืชท่ีมีกล่ินไล่แมลง เช่น โหระพา กะเพรา 
ตะไคร้ 
                             5) การป้องกนัก าจดัเช้ือโรคในผกั ในการปลูกผกัหากมีการดูแลใหพ้ืชผกั
มีการเจริญเติบโตท่ีแขง็แรง สมบูรณ์ และปลูกไม่ใหต้น้แน่นหรือชิดกนัเกินไป สามารถช่วยป้องกนั
โรคไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ในช่วงฤดูฝนท่ีมีฝนตกชุก อาจท าใหเ้กิดปัญหาใบจุดหรือโคนเน่าใหท้ าการ
เก็บใบหรือตน้ผกัท่ีเป็นโรคท้ิง และน าไปท าลายนอกแปลง และใชน้ ้ าปูนใสรดท่ีแปลงผกัหรือตน้
ผกั วิธีการท าน ้ าปูนใส ใหใ้ชปู้นขาวจ านวน 5 กิโลกรัมต่อน ้ า 20 ลิตร ผสมใหเ้ขา้กนั และท้ิงคา้งคืน
ไว ้1 คืน รุ่งข้ึนใหน้ าน ้ าปูนใสท่ีตกตะกอนแลว้ อตัรา น ้าปูนใส 1 ส่วน น ้ าธรรมดาส าหรับรดผกั 5 
ส่วน เพื่อรดในแปลงปลูก 
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2.12  กรณศึีกษา  
เป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัของ Concept คือสวนโชว ์กินได ้เน่ืองจาก

เป็นความตอ้งการของเจา้ของบา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายใหมี้การออกแบบจดั
สวนพืชผกัสวนครัวและพืชสมุนไพรภายในบริเวณท่ีอยูอ่าศยัพร้อมทั้งการก าหนดกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ภายในพื้นท่ี ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ จึงไดท้  าการศึกษาแนวความคิดในการจดัภูมิ
ทศัน์  รูปแบบของงานภูมิทศัน์  รวมถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นความคิดในการ
ออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั  ซ่ึงโครงการท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 

2.12.1  กรณีศึกษาท่ี 1 :  มูลนิธิชีวจิตโฮม 
           มูลนิธิชีวจิตโฮม  มีพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ 180 ตารางเมตรโดยปลูกพืชผกัแทนไมพุ้่ม

และไมค้ลุมดิน เช่น เตยหอม หญา้หนวดแมว ผกัชีฝร่ัง ส่วนพืชผกักินใบอายุสั้นอย่างผกัสลดัควร
ปลูกลงกระบะแทน เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล และเปล่ียนตน้ไมเ้ม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตชุดเก่าออกไป 
ส่วนดา้นในท าบ่อน ้ าตกขนาดเล็กสูงไม่มากนัก ท าให้เม่ือมองเขา้ไปจะไดค้วามรู้สึกโล่งตาและดู
เหมือนพื้นท่ีกวา้งข้ึน ดงันั้นจึงตอ้งศึกษาหลกัการออกแบบ (ดงัภาพท่ี 2.26) 

 
ภาพที ่2.26 ผงัการจดัวางของ สวนขา้งอาคาร 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 

 

https://www.baanlaesuan.com/
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                          2.12.3.1 แนวคิดการออกแบบ   ลกัษณะบา้นเด่ียว พื้นท่ีขา้งตึกท่ีมีลกัษณะค่อนขา้ง

แคบและยาวจึงออกแบบใหป้ลูกพืชผกัตลอดแนวร้ัวซ่ึงเป็นจุดท่ีเขา้ถึงไดง่้าย  

                          2.12.3.2 การแบ่งส่วนพื้นท่ี  การแบ่งส่วนพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ในแต่ละส่วนจะมี

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้น ดงันั้นการออกแบบตอ้งค านึงการเลือกใชพ้รรณไม ้ ซ่ึงจะศึกษาใน

การแบ่งพื้นท่ีแต่ละส่วนในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                                   1) ส่วนบริการ เป็นส่วนท่ีอยูด่า้นหลงับา้นติดอยูก่บัลานซกัลา้งและบา้น

เด่ียวสองชั้น เป็นส่วนท่ีไม่จ าเป็นตอ้งจดัสวนไวโ้ชวเ์หมือนหนา้บา้นและส่วนครอบครัว แต่ส่วนน้ี

จะเนน้การเขา้ถึงพื้นท่ีง่ายและจะสะดวกเน่ืองจากไวท้  ากิจกรรมต่างๆ เช่น ซกัผา้ ตากผา้ ลา้งจาน 

ดงันั้นการจดัภูมิทศัน์จึงตอ้งจดัแบบเรียบง่ายไม่รกรุงรัง ใชพ้รรณไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย ทนทาน และมี

ไมใ้หญ่ขนาดกลางใหร่้มเงาแก่พื้นท่ีน้ีดว้ย 

                          2.12.3.3 องคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 

                                   1) ภูมิทศัน์ดาดอ่อน ไดแ้ก่ เฟินฮาวาย กลว้ยเสือพราน ผกัหวาน ผกัชีฝร่ัง 

มะระ ตะไคร้ อญัชนั แกว้ ดอกขจร ตอ้ยต่ิงเทศดอกม่วง ทบัทิม ว่างแสงอาทิตย ์มะเฟือง กะเพรา 

สะระแหน่ บวบ ขา้วโพดฝักอ่อน มะลิ ถัว่ฝักยาว หญา้หนวดแมว เตยหอม ข่า หญา้ ตอ้ยต่ิงเทศดอก

ขาว 

                                   2) ภูมิทศัน์ดาดแขง็ ไดแ้ก่ แผน่ทางเดินคอนกรีต บ่อน ้ า กรวด กรอบรูป 

กระบะปลูกผกั มา้นัง่ 

 
ภาพที ่2.27 บริเวณสวนขา้งอาคาร 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 

https://www.baanlaesuan.com/
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 2.12.2  กรณีศึกษาท่ี 2 :  บา้นคุณบุญรดา อินทแพทย ์
                         บา้นคุณบุญรดา อินทแพทย ์ตั้งอยูห่มู่บา้นบุญโต(แจง้วฒันะ) ถนนสรงประภา เลียบ
คลองประปา มีเน้ือท่ีทั้งหมด 305 ตารางเมตร เป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น สไตลโ์มเดิร์น จากการศึกษาการ
ออกแบบภูมิทศัน์ของบา้น ทางเจา้บา้นคุณบุญรดา มีความตอ้งการสวนท่ีดูแลง่าย ตอ้งการน ้ าตก 
ศาลาพกัผอ่น ดงันั้นจึงตอ้งศึกษาหลกัการออกแบบตงัน้ี โดยศึกษาจากผงับา้น (ดงัภาพท่ี 2.28) 

 
ภาพที ่2.28 ผงับา้นคุณบุญรดา อินทแพทย ์
ที่มา : บุญรดา อินทแพทย ์
 

                          2.12.2.1 ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ  เป็นคนท่ีช่ืนชอบสวนพกัผอ่นในช่วง
วนัหยดุจึงไดอ้อกแบบสวนในบา้นใหมี้การผสมผสานระหว่างส่ิงก่อสร้างและธรรมชาติให้มีความ
กลมกลืนกนั มีศาลานัง่เล่นและบ่อน ้าขนาดกลาง รวมไปถึงผนงัประดบัเพื่อสร้างบรรยากาศในสวน 
นอกจากน้ีมีตน้ไมใ้หญ่ใหค้วามร่มล่ืนแก่บริเวณพกัผอ่นดว้ย 
                          2.12.2.2 การแบ่งพื้นท่ี การแบ่งส่วนพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ในแต่ละส่วนจะมีกิจ 
กรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้น ดงันั้นการออกแบบตอ้งค านึงการเลือกใชพ้รรณไม ้ ซ่ึงจะศึกษาในการ
แบ่งพื้นท่ีแต่ละส่วนในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
                                   1) ส่วนสาธารณะหรือสวนโชว์ เป็นส่วนของการตอ้นรับซ่ึงอยู่ติดร้ัว
บริเวณหน้าบา้น ห้องรับแขก เฉลียงหน้าบา้นและลานจอดรถ การจดัสวนเป็นแบบเรียบง่าย มี
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ทางเดินปูดว้ยอิฐบลอ็กเล่นลวดลายดว้ยกรวดแม่น ้ าหลากสีและ มีตน้ไมใ้หญ่คอยใหค้วามร่มร่ืนแก่
ส่วนน้ี       
                                   2) ส่วนการพกัผอ่นหรือครอบครัว เป็นส่วนครอบครัวติดกบัหอ้งนัง่เล่น
และบ้านเด่ียวสองชั้น ในส่วนน้ีจะมีความเป็นส่วนตัว จึงได้ออกแบบภูมิทศัน์ท่ีตรงกับความ
ตอ้งการของเจา้ของบา้นท่ีตอ้งการสถานท่ีพกัผอ่นภายในบา้นและมีความร่มร่ืน การออกแบบจึงได้
เอาธรรมชาติมาผสมกบัส่ิงก่อสร้าง เช่น ทางเดินปูดว้ยอิฐบล็อก ศาลาสไตลโ์มเดิร์มอยู่ท่ามกลาง
สวนน ้ าท่ีจ  าลองมาจากธรรมชาติ นอกจากน้ียงัมีผนงัประทบัแสดงถึงความทนัสมยัให้กบัสวนอีก
ดว้ย ในส่วนของสวนน ้ านั้นไดมี้การติดตั้งไฟแบบ Under Water Light ท่ีส่องข้ึนมาจากผวิน ้ าใน
เวลากลางคืน ท าให้เกิดแสงสว่างภายในสวนน ้ า ส่วนศาลานั้นเป็นศาลาส าเร็จรูปมีระบบไฟในตวั 
สามารถนัง่พกัผอ่นไดใ้นเวลากลางคืนรวมไปถึงผนงัประดบัเพื่อสร้างบรรยากาศในสวน(ดงัภาพท่ี 
2.29) 

ภาพที ่2.29 ทศันียภาพในส่วนครอบครัวบา้นคุณบุญรดา อินทแพทย ์
ที่มา : บุญรดา อินทแพทย ์
 

                                   3) ส่วนบริการ เป็นส่วนท่ีอยูด่า้นหลงับา้นติดอยูก่บัลานซกัลา้งและบา้น
เด่ียวสองชั้น เป็นส่วนท่ีไม่จ าเป็นตอ้งจดัสวนไวโ้ชวเ์หมือนหนา้บา้นและส่วนครอบครัว แต่ส่วนน้ี
จะเนน้การเขา้ถึงพื้นท่ีง่ายและจะสะดวกเน่ืองจากไวท้  ากิจกรรมต่างๆ เช่น ซกัผา้ ตากผา้ ลา้งจาน 
ดงันั้นการจดัภูมิทศัน์จึงตอ้งจดัแบบเรียบง่ายไม่รกรุงรัง ใชพ้รรณไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย ทนทาน และมี
ไมใ้หญ่ขนาดกลางใหร่้มเงาแก่พื้นท่ีน้ีดว้ย (ดงัภาพท่ี 2.30) 
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ภาพที ่2.30 ทศันียภาพในส่วนหลงับา้นคุณบุญรดา อินทแพทย ์
ที่มา : บุญรดา อินทแพทย ์

 

                          2.12.2.3 องคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 
                                   1) ภูมิทัศน์ดาดอ่อน ได้แก่ น ้ าเต้าตน้ บอนกระดาด หมากเขียว ไทร
เกาหลี เฟินรัศมีโชติ โมก ถัว่บราซิล เอ้ืองหมายนา บวั ตีนเป็ดน ้ า เฟินฮาวาย ก าแพงเงิน กลว้ยพดั  
เฮลิโคเนีย หญา้มาเลเซีย หนวดปลาดุก คลา้ซิกา้ 
                                   2) ภูมิทศัน์ดาดแขง็ ไดแ้ก่ แผน่ทางเดินเทา้ พื้นกระเบ้ือง ศาลา ขอบคสล. 
กอ้นหินประดบั ผนงัก าแพงแขวนกระถาง ผนงัประดบัน ้าลน้ พื้นโรยกรวด บ่อน ้า 

 

 

 
ภาพที ่2.31 ส่ิงก่อสร้างภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
ที่มา : บุญรดา อินทแพทย ์

 



 
 

บทที ่3 
การศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลและพืน้ทีโ่ครงการ 

 
โครงการออกแบบปรับปรุง ภูมิทัศน์บ้านคุณฐิติกานต์ นวลอินทร์ อ า เภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ การออกแบบพื้นท่ีโครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งค านึงถึงขอ้มูลกายภาพของพื้นท่ี สภาพภูมิอากาศ และรวมถึงพฤติกรรมของ
ผูใ้ชโ้ครงการซ่ึงจะช่วยให้ผูอ้อกแบบทราบถึงผลกระทบในดา้นต่างๆเป็นตน้ การศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ น ามาวิเคราะห์เป็น
แนวทางการออกแบบท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ีการออกแบบอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง
การศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์นั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลระดบัมหภาค และขอ้มูลระดบั
จุลภาค ดงัน้ี 

 

3.1  การศึกษาข้อมูลมหภาค 
3.1.1 ประวติัความเป็นมาจงัหวดัสมุทรปราการ 

 
ภาพที ่3.1 ตราประจ าจงัหวดัสมุทรปราการ 
ที่มา : https://www.samutprakan.go.th 
 

จงัหวดัสมุทรปราการไดรั้บการก่อตั้งในสมยักรุงศรีอยุธยาในสมยัพระเจา้ทรงธรรม  
สร้างข้ึนประมาณ  พ.ศ.  2123  เร่ิมแรกของตวัเมืองตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยาซ่ึง
ปัจจุบันเป็นท่ีตั้ งของอ าเภอพระประแดง  ช่ือเดิมช่ือเมืองนครเข่ือนขันธ์  อันเป็นนามท่ี
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  รัชกาลท่ี  2  แห่งราชวงจกัรี  พระราชทานไวเ้ม่ือทรง
สร้างเมือง  สร้างป้อมปราการ แลว้สถาปนาให้เป็นเมืองหนา้ด่านทางทะเล  ในขณะเดียวกนัก็ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหช้าวมอญจากเมืองปทุนธานีซ่ึงเป็นชายฉกรรจก์ว่า  300  คน  น าโดยพระ
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ยาเจ่ง (ตน้ตระกูลคชเสนีย)์ มาประจ าอยูท่ี่น่ี  ดงันั้นคนพื้นเมืองส่วนใหญ่จึงเป็นชาวมอญ  ต่อมาใน
ปี  พ.ศ.  2458  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว  ทรงเปล่ียนช่ือนครเข่ือนขนัธ์เป็นจงัหวดั
พระประแดง  และเม่ือ  พ.ศ.  2475  ซ่ึงตรงกับสมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้จ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี  7  พระองคจึ์งทรงเปล่ียนสถานภาพจากจงัหวดัเป็นอ าเภอพระประแดง  ข้ึนกบัจงัหวดั
สมุทรปราการจนถึงปัจจุบนั 

ปี พ.ศ.  2362  สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  รัชกาลท่ี 2 ไดย้า้ยท่ีตั้งของ
ตวัเมืองมาอีกฝ่ังของแม่น ้าเจา้พระยา  ใชเ้วลาก่อสร้าง 3 ปี  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นชาวประมงเลก็ๆ 
เรียกว่าปากน ้ า  ถึงแมจ้ะเปล่ียนช่ือเป็นสมุทรปราการมาตั้ง 180 ปีมาแลว้  และไดส้ร้างป้อมข้ึนทั้ง
สองฝ่ังแม่น ้าจ  านวน 6 ป้อม คือ ป้อมประโคนชยั ป้อมนารายณ์ปราบศึก ป้อมปราการ ป้อมประกาย
สิทธ์ ป้อมนาคราช และป้อมผเีส้ือสมุทร ในสมยัก่อนภาพแรกท่ีนกัเดินเรือชาวยโุรปและต่างชาติจะ
ไดพ้บเม่ือมาถึงประเทศไทยกคื็อความสวยงามของเจดีย ์(องคพ์ระสมุทรเจดีย)์  ช่ึงตั้งอยูผ่นืแผน่ดิน
กลางน ้ า  และหลายปีต่อมาตะกอนท่ีมากบัสายน ้ าและทิศทางการไหลของน ้ าเปล่ียนไปท าให้มี
พื้นดินมาเช่ือมต่อกับองค์พระสมุทรเจดีย์จึงเหมือนไม่ได้อยู่กลางน ้ า  แต่ก็ยงัเป็นภาพท่ีน่า
ประทบัใจอยา่งยิง่ 

 

 
ภาพที ่3.2 โพทะเล 
ที่มา : https://www.photale.go.th 
 

3.1.2  ท่ีตั้งของจงัหวดัสมุทรปราการ 
          ท่ีตั้งจงัหวดัสมุทรปราการตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของ

แม่น ้าเจา้พระยาและเหนืออ่าวไทย ระหวา่งเส้นละติจูดท่ี 13-14 องศาเหนือ และเส้นลองจิจูดท่ี 100-
101 องศาตะวนัออก มีพื้นท่ีปกครองทั้งหมด 1,004 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557 ไร่ อยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร 
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ภาพที ่3.3 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
ที่มา : https://www.samutprakan.go.th 

 
3.1.3  อาณาเขตติดต่อ 

                ทิศเหนือติดกบักรุงเทพมหานคร  ระยะทาง 55 กิโลเมตร 
                ทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร 
                ทิศตะวนัตกติดกบักรุงเทพมหานคร ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร 
                ทิศใตติ้ดกบัอ่าวไทย (พื้นท่ีชายฝ่ังทะเล) ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร 

3.1.4  ลกัษณะภูมิประเทศ 
                           ส่วนใหญ่พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้าํเจ้าพระยาไหลผ่านกลางแยก แบ่งพื้นท่ี
ออกเป็นดา้นตะวนัตกและดา้นตะวนัออกและมีล าคลองรวม 95 สาย โดยเป็นคลองชลประทาน 14 
สาย คลองธรรมชาติ 81 สาย ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป สามารถแบ่งพื้นท่ีออกไดเ้ป็น 3 ส่วน 
คือ 
                            3.1.4.1 บริเวณแม่น ้าเจา้พระยาทั้งสองฝ่ัง ซ่ึงเป็นท่ีราบลุ่มทั้งหมด 
                            3.1.4.2 บริเวณตอนใตใ้กลช้ายฝ่ังทะเล น ้ าทะเลท่วมถึงและท่ีดินจะเคม็จดัในฤดู
แลง้ 
                            3.1.4.3 บริเวณท่ีราบกวา้งใหญ่ทางตอนเหนือและทางตะวนัออก ซ่ึงจะเป็นท่ีราบ
ลุ่มติดต่อกนัตลอดมีคลองชลประทานหลายแห่ง 

3.1.5  ลกัษณะภูมิอากาศ 
                           พื้นท่ีโครงการตั้งอยูใ่นภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นท่ีติดต่อกบัหลายจงัหวดัใน
ภาคกลางรวมถึง กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นอากาศแบบชายทะเล อากาศเยน็ไม่ร้อนจดั ในฤดู
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ร้อนมีความช้ืนในอากาศสูง เน่ืองจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้จาก
การศึกษาสภาพอากาศของจงัหวดัสมุทรปราการ ดงัน้ี 
                           3.1.5.1 อุณหภูมิจงัหวดัสมุทรปราการตั้งอยูใ่นภาคกลางของประเทศไทย จึงท าให้
จงัหวดัสมุทรปราการมีฤดูกาลถึง 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และมีอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัใน
แต่ฤดูกาล ดงัน้ี 

อุณหภูมิเฉล่ียเดือนมิถุนายน - ตุลาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 27 - 32 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ียเดือนพฤษศจิกายน - กมุภาพนัธ์ อุณหภูมิเฉล่ีย 26 - 30 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ียเดือนมีนาคม - พฤษภาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 27 - 31 องศาเซลเซียส  

 

 
 

แผนภูมิที ่3.1 แสดงลกัษณะอุณหภูมิรายปี 2553-2557 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 

อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน พ.ศ 2553 - 2557 อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายม อุณหภูมิต ่าสุด
ในเดือนธนัวาคม 

จากการวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิท่ีมีผลต่อโครงการในการออกแบบ โดยค านึงถึงสภาพ

อากาศท่ีร้อนในช่วงเดือนดงักล่าวโดยมีการออกแบบให้มีพื้นท่ีร่มเงา และควรค านึงถึงการดูแล

รักษาพืชพรรณในช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูง แสงแดดจดั ควรมีการใหน้ ้ าแก่พืชในปริมาณท่ีมากข้ึน 
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                           3.1.5.2  ปริมาณน ้าฝน 
 

 
แผนภูมิที ่3.2 แสดงปริมาณน ้าฝนในปี 2553-2557 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 

 
ฤดูฝน คือ ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม เป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัผา่นเขา้มา

ในพื้นท่ีโครงการ 
ฤดูหนาว คือ ช่วงเดือนพฤษจิกายนถึงเดือนมกราคม เป็นมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  

กระแสลมหนาวไม่มากนกั 
ช่วงเดือนท่ีมีปริมาณน ้าฝนสูงสุด เฉล่ีย 358.2 มิลลิเมตร ในเดือนกนัยายน 
ช่วงเดือนท่ีมีปริมาณน ้าฝนต ่าสุด เฉล่ีย 10.5 มิลลิเมตร ในเดือนธนัวาคม   
จังหวัดสมุทรปราการมีปริมาณน ้ าฝนตลอดปีเฉล่ียในคราบ 5 ปี เท่ากับ 1,743.4 

มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน ้ าฝนรายเดือนสูงสุดในเดือนกนัยายน คือ 388.6 มิลลิเมตร และปริมาณ
น ้าฝนรายเดือนต ่าสุดในเดือนธนัวาคม คือ 2.3 มิลลิเมตร 

จากการวิเคราะห์ปริมาณน ้ าฝน ในช่วงเดือน มิถุนายน - เดือนตุลาคม จะมีปริมาณน ้ าฝน
มากควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ระบายน ้าดีหรืออาจปรับระดบัพื้นดินเพื่อการระบายน ้า  
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                           3.1.5.3  ความช้ืนสมัพทัธ์ 
 

 
แผนภูมิที ่3.3 แสดงความช้ืนสมัพทัธ์ในช่วงปี 2553-2557 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 

          
ช่วงเดือนท่ีมีค่าเฉล่ียความช้ืนสมัพทัธ์สูงท่ีสุด คือเดือนกนัยายน เฉล่ีย 79.6 % 
ช่วงเดือนท่ีมีค่าเฉล่ียความช้ืนสมัพทัธ์ต ่าท่ีสุด คือเดือนมกราคม เฉล่ีย 55.8 % 
ค่าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียของจงัหวดัสมุทรปราการ ในคราบ 5 ปี เท่ากบั 73.0 % ดงันั้น

จึงมีผลต่อการใหน้ ้ าแก่พืชในช่วงเดือนท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูงซ่ึงในช่วงน้ีอาจมีการให้น ้ าท่ีไม่มาก
เท่าท่ีการมีความช้ืนต ่า 
                           3.1.5.4  ลกัษณะของดิน พื้นท่ีจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลกัษณะเป็นดิน
เหนียว สภาพดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงด่านปานกลาง (pH 6.0-8.0) เน่ืองจากลกัษณะดินเป็นดินเหนียว
ท าใหก้ารระบายน ้ าเลว และการไหลบ่าของน ้ าผิวดินชา้ จะมีปัญหาเร่ืองดินเคม็และอาจถูกน ้ าทะเล
ท่วมถึงในช่วงท่ีน ้ าทะเลข้ึนสูง บางพื้นท่ีเคม็จดัจนไม่สามารถใชป้ลูกพืชได ้นอกจากใชเ้ล้ียงปลา 
เล้ียงกุง้หรือท านาเกลือ 

จากการวิเคราะห์ลกัษณะดินท่ีพบในโครงการ จะมีปัญหาในเร่ืองดินเคม็ขอ้เสนอแนะใน
การใชป้ระโยชน์ ปรับปรุงคุณสมบติัของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมี โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์พวก
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และปุ๋ยพชืสด เพื่อใหดิ้นร่วนซุยและดูดซบัธาตุอาหารไวใ้นดินไดดี้ ควบคู่กบัการ
ใส่ปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหแ้ก่ดิน ท าใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์ดีข้ึน 
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3.2  ข้อมูลระดบัจุลภาค 
3.2.1  การเขา้ถึงโครงการ 

                           โครงการบา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์  ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 233/7  ถนนศรีนครินทร์ 
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ มีการคมนาคมท่ีสามารถเขา้ถึง
พื้นท่ีโครงการไดท้างเดียว  คือ  ทางบก ซ่ึงแบ่งออกไดด้งัน้ี 
                           3.2.1.1  รถส่วนตวั 
                                         โดยเร่ิมจากอนุสาวรีย ์โดยข้ึนทางด่วนถนน กรุงเทพ-พทัยา สายใหม่ 30 
กิโลเมตร เบ่ียงซา้ยเพื่อออกไปทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค ์ ประมาณ 30 กิโลเมตร เบ่ียงซา้ยตดั
เขา้สู่ทางพิเศษเฉลิมมหานคร  ต่อไปยงัเสน้ 34  ประมาณ  กิโลเมตร เล้ียวซา้ยต่อไปยงัเสน้เสน้ 3344  
ประมาณ กิโลเมตร จะเจอทางเขา้โครงการหมู่บา้นนนัทวนั ศรีนครินทร์  จากทางเขา้โครงการ เขา้
ซอยประมาณ  1.4  กิโลเมตร ถึงวงเวียนเล้ียวขวาซอย  11  เขา้ไป  200 เมตร และเล้ียวขวา ประมาณ  
70 เมตร  ถึงท่ีตั้งโครงการ โดยใชเ้วลาเดินทางทั้งหมดประมาณ  45  นาที   
                           3.2.1.2  รถโดยสารประจ าทาง 
                                          (1) ปรับอากาศ ขสมก. สาย 507 สายใตใ้หม่ 1 - ปากน ้า   
                                          (2) ปรับอากาศ ขสมก. สาย 511 สายใตใ้หม่ 2 - ปากน ้า   
                                          (3) ปรับอากาศ ขสมก. สาย 536 หมอชิต 2 - อู่ฟาร์มจระเขส้มุทรปราการ 
                                          (4) รถโดยสารประจ าทางธรรมดาสาย 25 สนามหลวง - ปากน ้า 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์  
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
แสดง :  ท่ีตั้งและอาณาเขตของจงัหวดัสมุทรปราการ ภาพที ่3.4 
สัญลกัษณ์ :                 แนวเขตจงัหวดั 
                                 
                                          พื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ   

 
 
 

 

ที่มา : https://www.oocities.org nonscale 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์   
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.5 
สัญลกัษณ์ : 
                เส้นทางจากอนุสาวรียช์ยัฯ - โครงการหมู่บา้นนนัทวนั 
               เสน้ทางจากทางเขา้โครงการหมู่บา้นนนัทวนั - ท่ีตั้งโครงการ  

    โครงการหมู่บา้นนนัทวนั        อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ      พื้นท่ีโครองการ 

 
 
 
 

ที่มา : https://www.maps.google.com nonscale 
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3.2.2  สภาพโดยทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ 
             โครงการบา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์  ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 233/7 ถนนศรีนครินทร์ 

ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 4 
คน มีพื้นท่ีโครงการทั้งหมด 1,250 ตารางเมตร พื้นท่ีใชส้อยตวัอาคาร 600 ตารางเมตร พื้นท่ีส าหรับ
จดัภูมิทศัน์ 650 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีราบเรียบทั้งหมด ลกัษณะของบา้นเป็นบา้นคอนกรีตเสริม
เหลก็ 2 ชั้น สไตลท์รอปิคอล   

3.2.3  อาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 
             3.2.3.1 ทิศเหนือ เป็นบริเวณดา้นหลงับา้นโครงการ ติดกบัถนนในโครงการ ถนนมี

ความกวา้ง 6 เมตร มีร้ัวกั้นกลางและตน้ปาลม์น ้ ามนัปลูกตามแนวถนน ผลกระทบต่อโครงการ มี
เสียงรบกวนจากบริเวณถนนโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.6 อาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 

          3.2.3.2 ทิศใต ้ เป็นบริเวณหนา้บา้นโครงการ ติดกบัถนนภายในโครงการ ซอยนนั
ทนนท ์11 ถนนมีความกวา้ง 6 เมตร สามารถมองเห็นบา้นฝ่ังตรงขา้มได ้ผลกระทบต่อโครงการ มี
เสียงรบกวนจากบริเวณถนนโครงการ 

 
ภาพที ่3.7 อาณาเขตติดต่อทางทิศใต ้
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          3.2.3.3 ทิศตะวนัออก เป็นบริเวณขา้งบา้นพื้นท่ีส่วนบริการ ติดกบัพื้นท่ีสาธารณะ
ผลกระทบต่อโครงการ มีเสียงรบกวนจากผูท่ี้มาใชพ้ื้นท่ีสาธารณะจึงท าใหไ้ม่มีความเป็นส่วนตวั 

 

 
ภาพที ่3.8 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัออก 

 
         3.2.3.4 ทิศตะวนัตก เป็นบริเวณพื้นท่ีโล่งและมีศาลาเดิมท่ีตอ้งปรับปรุงติดกบับา้น

ขา้งเคียง มีผลกระทบคือ สามารถไดย้นิจากบา้นขา้งเคียงโดยง่าย 
 

 
ภาพที ่3.9 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัตก 
 

3.2.4  พืชพรรณเดิมในโครงการ 
           ลกัษณะพืชพรรณเดิมภายในโครงการส่วนมากจะเป็นพืชท่ีสามารถรับประทาน

ได ้ และวชัพชืต่างๆ ส่วนไมย้นืตน้ มีขนาดไม่ใหญ่นกัเป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ปัจจุบนัพืชพรรณ
ทั้งหมดใหค้วามร่มเงา เจา้ของโครงการจึงมีความตอ้งการจะปรับปรุงภูมิทศัน์ในส่วนทิศตะวนัตก
ของโครงการใหมี้ความสวยงาม และตรงความตอ้งการของเจา้ของโครงการ ดั้งนั้นเจา้ของโครงการ
ตอ้งการเกบ็พชืพรรณเดิมไวท้ั้งหมด 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์   
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
แสดง : ต าแหน่งไมเ้ดิม ภาพที ่3.10 
สัญลกัษณ์ : 
 
 

 
 
 พรรณไมเ้ดิม 
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3.2.5 ลกัษณะของสถาปัตยกรรม 
             รูปแบบของบา้น มีลกัษณะสถาปัตยกรรมรูปแบบทรอปิคอล 2 ชั้น เป็นการประ 

ยกุตรู์ปแบบบา้นใหเ้ขา้กบัภูมิประเทศท่ีสภาพอากาศร้อนช้ืน อยา่งเช่นประเทศไทยของเราน้ีเป็นตน้ 
ดว้ยรูปแบบท่ีให้ความรู้สึกของการพกัร้อน  ส่วนมากบา้นลกัษณะน้ีสามมารถพบไดท้ัว่ไปเพราะ
ส่วนใหญ่เป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะบา้นท่ีอยู่ในหมู่บา้นจดัสรร รอบตวับา้นมีการติดตั้งหน้าต่าง เพื่อ
ช่วยในการระบายอากาศบริเวณขา้งในบา้น ประตูบา้นเป็นลกัษณะประตู 2 บานทรงสูงเพราะ
สามารถรับลมไดดี้ ลกัษณะของบา้นท่ีมองสู่ภายนอกสามารถมองเห็นไดท้ั้ง 4 ดา้น พื้นท่ีใชส้อย
แบ่งออกเป็น  

 
ภาพที ่3.11 ภาพดา้นบริเวณหนา้บา้นทางทิศใต ้

 

 
ภาพที ่3.12 ภาพดา้นบริเวณขา้งบา้นทางทิศตะวนัออก 
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ภาพที ่3.13 ภาพดา้นบริเวณขา้งหลงับา้นทางทิศเหนือ 

 

 
ภาพที ่3.14 ภาพดา้นบริเวณขา้งบา้นทางทิศตะวนัตก 
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3.2.6  สภาพภูมิอากาศภายในโครงการ  
                           3.2.6.1 ลมประจ าฤดูกาล เป็นลมท่ีพดัเด่นชดัในช่วงฤดูในฤดูหน่ึงในรอบปีซ่ึงลม
ประจาฤดูท่ีปรากฏพดัอยูใ่นประเทศไทย   
                                        1) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (ลมหนาว) จะพดัปกคลุมในเดือนตุลา 
คม – เดือนกมุภาพนัธ ์อุณหภูมิประมาณ 26.6 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการคือ ท า
ใหพ้ื้นท่ีมีอากาศหนาวเยน็ ควรปลูกตน้ไมท่ี้โปร่งเพื่อใหล้มหนาวพดัผา่นเขา้ถึงพื้นท่ีน้ีไดส้ะดวก  
                                        2) ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ (ลมฝน) จะพดัปกคลุมในเดือนมิถุนายน -
เดือนตุลาม มีอุณหภูมิประมาณ 30.4 องศาเซลเซียส ในช่วงปริมาณฝนค่อนขา้งมาก ส่งผลกระทบ
ต่อพื้นท่ีทาใหฝ้นตกชุก จึงควรปลูกตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีก่ิงกา้นแขง็แรงทนต่อลมไดดี้เพื่อบงัลมในทิศ 
ทางน้ีและช่วยลดความรุนแรง ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ดูดซบันา้ไดดี้  
                           3.2.6.2  แสงแดด พื้นท่ีโครงการไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยเ์ฉล่ียประมาณวนัละ 12 
ชัว่โมง โดยการโคจรของดวงอาทิตยเ์ป็นลกัษณะออ้มใต ้สามารถแบ่งไดด้งัน้ี  
                                        1) ทางดา้นทิศเหนือ ไดรั้บแสงแดดเลก็นอ้ยเพราะไดเ้งาจากตวับา้น ท าให้
พื้นท่ีดา้นหลงัเยน็สบาย  
                                        2) ทางดา้นทิศใต ้ ไดรั้บแสงแดดมากในตอนกลางวนัและตอนบ่าย ควร
ปลูกพืชพรรณไมท่ี้ทนต่อแดดในตอนกลางวนั และควรมีทรงพุม่ท่ีใหร่้มเงาแก่พื้นท่ี  
                                        3)  ทางดา้นทิศตะวนัออกไดรั้บแสงแดดในตอนเชา้ท าใหพ้ื้นท่ีไม่ร้อนมาก  
                                        4) ทางดา้นทิศตะวนัตก ไดรั้บแสงแดดตอนบ่าย ควรปลูกพืชพรรณท่ีทน
แดดและมีทรงพุม่ท่ีใหร่้มเงาแก่พื้นท่ี เพราะเป็นพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่นท ากิจกรรมในครอบครัว 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์   
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
แสดง : การวิเคราะห์การโคจรของดวงอาทิตยแ์ละลมมรสุม ภาพที ่3.15 
สัญลกัษณ์ :          ดวงอาทิตย ์
                                      การโคจรดวงอาทิตย ์
                                 ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
                                 ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ 
                                 รับแสงช่วงเชา้   
                                 รับแสงช่วงบ่าย  
                                 รับแสงตลอดทั้งวนั 
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3.2.7  ระบบสาธารณูปโภค 
                           จากการศึกษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในพื้นท่ีโครงการ ของบา้น
คุณ ฐิติกานต์  นวลอินทร์ พบว่ามีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นท่ีโครงการท่ี
สมบูรณ์ จึงอาจจะมีผลกระทบบางส่วนไม่มาก ดงัรายละเอียดจากการศึกษาดงัน้ี 
                           3.2.7.1 ระบบไฟฟ้า ภายในพื้นท่ีโครงการไดมี้การติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยใชก้ระแส 
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่ือมต่อ ติดตั้งเสาไฟฟ้าตามแนวถนนสู่พื้นท่ีโครงการ มีการขอ
อนุญาตติดตั้งกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ตวับา้นทางทิศใต ้

 
ภาพที ่3.16 ระบบไฟฟ้า 
                           3.2.7.2 ระบบประปา พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีใชม้าจากการประปา
ส่วนภูมิภาค ท่ีต่อเขา้พื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเช่ือมต่อติดกบัถนน
โครงการอยูส่่วนของหลงัตวัอาคารโดยมีการเดินท่อประปาตามแนวร้ัว 

           

ภาพที ่3.17 ระบบประปา 
                           3.2.7.3 ระบบการระบายน ้ า จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการบา้นคุณฐิติกานต ์นวล
อินทร์  มีการวางระบบระบายน ้ ารอบตวับา้น จากดา้นหลงับา้นถึงหน้าบา้นโดยเดินท่อตามแนว
ก าแพงขา้งบา้นดา้นทิศตะวนัออก พื้นท่ีโครงการจึงไม่มีปัญหาดา้นการระบายน ้า 
 

         
ภาพที ่3.18 ระบบระบายน ้า 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์   
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
แสดง : ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.19 
สัญลกัษณ์ :                        ป๊ัมน ้า 
                                          บ่อดกัขยะและไขมนั 
                                          แนวท่อประปา   
                                          แนวท่อระบบระบายน ้า 
                                     เสาไฟฟ้า 
                                          กล่องไฟเขา้บา้น 
                                          สายไฟเขา้บา้น 

 
 
 
 
 
 

 

P 

P 
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3.2.8  มุมมองและทศันียภาพของโครงการ  

          จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองไดเ้ป็น มุมมองจาก

ภายในพื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี 

          3.2.8.1 มุมมองท่ี 1 มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open View) เป็นพื้นท่ีจดัสวนทางเขา้หนา้

โครงการ สามารถมองเห็นบริเวณตวัอาคารไดโ้ดยอยูติ่ดกบัถนนในโครงการ อาจจะมีเสียงรบกวน

จากการสัญจรภายนอกบา้งเลก็นอ้ย (ดงัภาพท่ี 3.20) 

 
ภาพที ่3.20 มุมมองท่ี 1 
 

          3.2.8.2 มุมมองท่ี 2 มุมมองแบบจุดเด่น (View Point) เป็นมุมมองท่ีมองเห็นศาลาเดิม
ท่ีตอ้งการปรับทศันียภาพใหส้วยงาม (ดงัภาพท่ี 3.21) 

 
ภาพที ่3.21 มุมมองท่ี 2 
 
                       3.2.8.3 มุมมองท่ี 3 มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open View) เป็นมุมมองท่ีมองเห็นดา้นขา้ง
ของตวับา้นดา้นทิศตะวนัตก จะติดกบับา้นขา้งเคียง ปลูกตน้ชาฮกเก้ียนตามแนวก าแพงเพื่อใชปิ้ด
กั้นสายตาจากบา้นขา้งเคียงจึงท าใหไ้ม่มีผลกระทบ (ดงัภาพท่ี 3.22) 
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ภาพที ่3.22 มุมมองท่ี 3  

         3.2.8.4 มุมมองท่ี 4 มุมมองแบบกรอบของภาพ (Window View) เป็นมุมมองท่ี
มองเห็นดา้นขา้งของตวับา้นดา้นทิศตะวนัตก จะติดกบับา้นขา้งเคียง ปลูกตน้ชาฮกเก้ียนตามแนว
ก าแพงเพื่อท าใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัและใชปิ้ดกั้นสายตาจากบา้นขา้งเคียงจึงท าใหไ้ม่มีผลกระทบ
(ดงัภาพท่ี 3.23) 

 
ภาพที ่3.23 มุมมองท่ี 4 

         3.2.8.5 มุมมองท่ี 5 มุมมองแบบกรอบของภาพ (Window View) เป็นมุมมองท่ี
มองเห็นดา้นขา้งของตวับา้นดา้นทิศตะวนัออก เป็นพื้นท่ีส่วนบริการจะติดกบัพื้นท่ีสาธารณะ ปลูก
ตน้ชาฮกเก้ียนตามแนวก าแพง  อาจจะมีเสียงรบกวนจากภายนอกบา้งเลก็นอ้ย (ดงัภาพท่ี 3.24)  

 
ภาพที ่3.24 มุมมองท่ี 5 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์   
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
แสดง : มุมมองพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.25 
สัญลกัษณ์ :              
                            มุมมอง 
 
 
                         

 
 
 
 
 
 

 

2 
5 
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3.2.9  สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี 
 ตารางที ่3.1  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

 
 

พื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา 
Zone A  Public Area 
(พื้นท่ีสาธารณะ)  
มีเน้ือท่ี 110 ตารางเมตร 

 

- เ ป็ น พื้ น ท่ี บ ริ เ ว ณ
ด้านหน้าบ้านติดต่อกับ
ทางสัญจรของโครงการ 
สภาพทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่ง
มีพรรณไม้เ ดิมกระจัด
กระจายอยู่ในบริเวณและ
อยูติ่ดกบัทางเขา้ส่วนใหญ่
จะเป็นพื้นท่ีรับแสงแดด
ตลอดทั้งวนั 
 

- เ ป็นพื้น ท่ี ติดกับทาง
สั ญ จ ร  ท า ใ ห้ มี
ผลกระทบจากมลภาวะ
ทางเสียงและฝุ่ นละออง
จากยานพาหนะ 
- เน่ืองจากพื้นท่ี ไดรั้บ
แสงแดดตลอดทั้ งว ัน 
ควรปลูกพืชพรรณท่ีทน
แดดและมีทรงพุ่มท่ีให้
ร่มเงาแก่พื้นท่ี 

Zone B  Private Living Area (พื้นท่ี
ส่วนตวั)  
มีเน้ือท่ี 270 ตารางเมตร 

 
 

- เ ป็นพื้ น ท่ีบริ เวณของ
บา้นดา้นทิศตะวนัตก ติด
กั บ ท า ง สั ญ จ ร ข อ ง
โครงการ  สภาพพื้ น ท่ี
ทั่ ว ไป เ ป็นพื้ น ท่ี โ ล่ ง มี
ศาลาเดิมและพรรณไม้
เ ดิ ม ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย                                 
อยู่ในบริเวณโดยพื้นท่ีใช้
พักผ่อนท า กิจกรรมใน
ครอบครัว เช่น เป็นมุม
อ่านหนังสือ นั่งเล่น ออก
ก าลังกาย ส่วนใหญ่จะ
เ ป็นพื้ น ท่ี รั บแสงแดด
ตลอดทั้งวนั 
 
 

- เป็นพื้นท่ีติดกับบ้าน
ขา้งเคียงและทางสัญจร 
ท าให้มีผลกระทบจาก
มลภาวะทางเสียงและ
ฝุ่ น ล ะ อ อ ง จ า ก
ยานพาหนะ 
- เน่ืองจากพื้นท่ี ไดรั้บ
แสงแดดตลอดทั้ งว ัน 
ควรปลูกพืชพรรณท่ีทน
แดดและมีทรงพุ่มท่ีให้
ร่มเงาแก่พื้นท่ี 

Zone A 

Zone B 
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 ตารางที ่3.1  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 

พื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา 
Zone C  Family Living Area (พื้นท่ี
ส่วนครอบครัว)   
มีเน้ือท่ี 195 ตารางเมตร 

 
 

- เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นทิศ
ต ะ วัน ตกขอ งบ้ า น จ ะ
ติดต่อกับบ้านข้างเคียง
และทิศเนือจะติดกับทาง
สั ญ จ ร ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 
สภาพทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่ง
มีพรรณไม้เ ดิมกระจัด
กระจายอยูใ่นบริเวณ โดย
พื้ น ท่ี ใ ช้ พั ก ผ่ อ น ท า
กิจกรรมในครอบครัว 
เช่น เป็นมุมอ่านหนังสือ 
นั่ ง เ ล่น  ออกก าลังกาย 
สระว่ายน ้ า ส่วนใหญ่จะ
เป็นพื้นท่ีรับแสงแดดช่วง
บ่าย 

- เ ป็นพื้น ท่ี ติดกับทาง
สั ญ จ ร  ท า ใ ห้ มี
ผลกระทบจากมลภาวะ
ทางเสียงและฝุ่ นละออง
จากยานพาหนะ 
- เ น่ื องจากส่วนใหญ่
ข อ ง พื้ น ท่ี น้ี ไ ด้ รั บ
แสงแดดช่วงบ่าย  ควร
ปลูกพืชพรรณไม้ท่ีทน
ต่อแดดในตอนกลางวนั 
และควรมีทรงพุ่มท่ีให้
ร่มเงาแก่พื้นท่ี 

Zone D  Service Area  
(พื้นท่ีส่วนบริการ)  
มีเน้ือท่ี 75 ตารางเมตร 

 
 
 
 

- เป็นพื้นท่ีด้านข้างบ้าน
ดา้นทิศตะวนัออก ติดกบั
ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง
โครงการ  สภาพพื้ น ท่ี
ทั่ ว ไ ป เ ป็ นท า งสั ญ จ ร
ระหว่างหน้าบา้นถึงหลงั
บา้นเช่ือมต่อกบัท่ีจอดรถ 
เป็นพื้นท่ีแคบและยาว 
เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดด
ในตอนเชา้ท าให้พื้นท่ีไม่
ร้อนมาก 

- เ น่ื องจาก เ ป็นพื้ น ท่ี
ไดรั้บแสงแดดค่อนขา้ง
น้อย พืชพรรณท่ีใชค้วร
จะเป็นพืชพรรณท่ีไม่
ชอบแดดจัด  หรือพืช
พรรณท่ีเจริญเติบโตดี
ในท่ี ท่ีมีแสงแดดนอ้ย 
- เน่ืองจากพื้นท่ี Zone C 
เป็นทางสัญจรและพื้นท่ี
ซักล้าง อาจจะท าให้มี
น ้ าขงัหรือมีส่ิงปฏิกูลได้
ในบริเวณน้ี พืชพรรณท่ี
ใชค้วรจะเป็นพืชพรรณ
ท่ีดูดซึมน ้าไดดี้ 

Zone C 

Zone D 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์   
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
แสดง : การแบ่ง Zone ตามลกัษณะพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.26 
สัญลกัษณ์ : 
               : Zone  A                                                   : Zone  B                        
 
                                  : Zone  C                                  : Zone  D 

                 
 

 
 
 
 

 

Zone C 

Zone B 

Zone D 

Zone A 
Public Area 
(พื้นท่ีสาธารณะ)  
 

Family Living Area 
(พื้นท่ีส่วนครอบครัว)   

Private Living Area 
(พื้นท่ีส่วนตวั) 

Service Area  
(พื้นท่ีส่วน
บริการ)  
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Zone A Public Area (พื้นท่ีส่วนสาธารณะ) อยูบ่ริเวณหนา้บา้น สามารถมองเห็นไดช้ดั
จากผูท่ี้มาเยีย่มเยอืน จึงจดัเป็นส่วนสาธารณะเพื่อโชวค์วามสวยงามท่ีจะเกิดข้ึนในบริเวณน้ีกิจกรรม
ท่ีจะเกิดข้ึน เช่น ทางเดินภายในสวน สวนประดบัหรือสวนหย่อมสวยๆ ท่ีตอ้งการสร้างจุดเด่น
ภายในบา้นหรือท าใหเ้กิดความกลมกลืนกบัตวัอาคาร 

Zone B Private Living Area (พื้นท่ีส่วนตวั) อยูบ่ริเวณทางทิศตะวนัตกของบา้นเป็นพื้นท่ี
ขา้งบา้นติดกบัร้ัวของบา้นขา้งเคียง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวัเฉพาะมากกว่าบริเวณ
อ่ืนๆ เน้นความสวยงามและปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกหรือจากบา้นขา้งเคียง กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในบริเวณน้ีกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน เช่น ทางเดินภายในสวน สวนประดบัหรือสวนหยอ่มขนาด
เลก็ๆ บริเวณน้ีจะใชเ้ป็นท่ีนัง่เล่นรับลมแดด อ่านหนงัสือ 

Zone C Family Living Area (พื้นท่ีส่วนครอบครัว)  อยูบ่ริเวณทางทิศตะวนัตกของบา้น
เป็นพื้นท่ีขา้งบา้นติดกบัร้ัวของบา้นขา้งเคียงและทิศเนือจะติดกบัทางสัญจรของโครงการเป็นพื้นท่ี
ส าหรับพกัผอ่นท ากิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในบริเวณน้ี เช่น ทางเดินภายในสวน 
จดัสวนประดบัหรือสวนหยอ่มขนาดเลก็ ควรมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเกา้อ้ีชนิดต่างๆ เตา
ยา่งอาหารหรือเกา้อ้ีนัง่ 

Zone D Service Area (พื้นท่ีส่วนบริการ) อยูบ่ริเวณทางทิศตะวนัออกของบา้น เป็นพื้นท่ี
ขา้งบา้นติดกบัร้ัวของบา้น เป็นส่วนท่ีใชส้ัญจร ซกัลา้ง การตากผา้ และยงัติดกบัพื้นท่ีจอดรถ จึงไม่
เน้นความสวยงามมากนักแต่เน้นการปิดบงัสายตาจากภายนอกโครงการหรือจากบา้นขา้งเคียง 
กิจกรรมท่ีท าในส่วนพื้นท่ีน้ี ไดแ้ก่ การจอดรถ เกบ็อุปกรณ์ต่างๆ การซกัลา้ง การตากผา้ และอ่ืนๆ 
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3.2.10  ศึกษาพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
                             พฤติกรรมและความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการประกอบสมาชิกหลายคน ซ่ึงแต่ละคน
มีพฤติกรรม และความตอ้งการแตกต่างกนัไปจึงเกิดข้ึนกิจกรรมเกิดข้ึนในพื้นท่ี  ดงัรายละเอียด
ตารางในการศึกษาขอ้มูลต่อไปน้ี 
ตารางที ่3.2  พฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

สมาชิกใน
ครอบครัว 

เพศ อาย ุ
(ปี) 

ความตอ้งการ พฤติกรรม 

 
คุณฐิติกานต ์ 
นวลอินทร์ 

 
ชาย 

 
49 

1. ตอ้งการออกแบบศาลาและมี
การจดัภูมิทศัน์บริเวณรอบๆศาลา 
2. ตอ้งการพื้นท่ีพกัผอ่น และพื้นิท่ี
ท่ีส ามารถท า กิ จกรรมในช่วง
วนัหยดุได ้
 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 
ออกไปท างานในช่วง
เชา้ 07.00 น. เลิกงาน 
17.00 น. ส่วนวนัเสาร์
ถึงวันอาทิตย์ จะใช้
เ วลาพักผ่อนอยู่กับ
ครอบครัว 

 
คุณลกัขณาวดี 
นวลอินทร์ 

 
หญิง 

 
52 

1. ตอ้งการให้พื้นท่ีทางทิศตะวนั 
ออก มีการจัดสวนพื ชผักและ
สมุนไพร 
2. ตอ้งการใหพ้ื้นท่ีส่วนบริการเป็น
พื้นท่ีใชส้อยไดม้ากท่ีสุด 
 

อยูบ่า้นตลอดทั้งวนั 
ท างานบา้น ตลอดทั้ง
วนัช่วงเยน็ชอบเดิน
เล่นภายในสวน และ
ดูแลตน้ไม ้ 

 
คุณธณัญาธรณ์ 
นวลอินทร์ 

 
หญิง 

 
22 

1. ตอ้งการพื้นท่ีสังสรรคร่์วมกบั
แขกท่ีมาเยอืน 
2. ตอ้งการใหพ้ื้นท่ีสวนมีความร่ม
ร่ืนกลมกลืนกบัธรรมชาติ 
 

วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ไม่
อยู่บา้น วนัเสาร์ถึงวนั
อาทิตย์  จะใช้เวลา
ผ่ อนกับครอบค รั ว
ภายในบา้น 

คุณนพพร นวล
อินทร์ 

ชาย 19 1. ตอ้งการพื้นท่ีสังสรรคร่์วมกบั
แขกท่ีมาเยอืน 
 

วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ไม่
อยู่บา้น วนัเสาร์ถึงวนั
อ า ทิ ต ย์  จ ะ ช อ บ
สงัสรรคก์บัเพื่อน 
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ตารางที ่3.3  สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

ล าดบั
ท่ี 

สรุปกิจกรรม องคป์ระกอบ บรรยากาศ 

1 
 

Zone A พื้นท่ีส่วน
สาธารณะ  
- ส่วนโชว ์
- ส่วนตอ้นรับ 

พื้นส่วนโชว์จัดแบบเรียบ
ง่ายท่ีต้องการสร้างจุดเด่น
ภายในบ้านหรือท าให้เกิด
ความกลมกลืนกบัตวัอาคาร
ควรอยู่ใกลก้บัระเบียงหรือ
เฉลียงท่ียืน่ออกมา 

 

 

2 
 

Zone B พื้นท่ีส่วน 
ตวั 
- ศาลาและจดัภูมิ
ทศัน์บริเวณรอบๆ 
 

พื้ น ท่ี ส่ ว น น้ี จั ด เ ป็ น
สวนหย่อมส าหรับเดินเล่น 
พกัผ่อน เป็นพื้นท่ีตอ้งการ
ความเป็นส่วนตวั ควรเน้น
ความสวยงามและปิดกั้ น
สายตาจากบุคคลภายนอก
หรือจากบา้นขา้งเคียง 

 

 
3 Zone C พื้นท่ีส่วน

ครอบครัว 
- มีพื้นท่ีนัง่เล่น 
 

พื้ น ท่ี ส่วน น้ีจัด เ ป็นส่วน
หย่อมเป็นมุมไว้ส าหรับ
สังสรรค์กับแขกท่ีมาเยี่ยม
เ พ ร า ะ พื้ น ท่ี น้ี ติ ด กั บ
คลับเฮ้าส์และสระว่ายน ้ า 
ควรจดับรรยากาศใหร่้มร่ืน 

 
4 
 

Zone D พื้นท่ีส่วน
บริการ 
- สวนพืชผกัและ
สวนสมุนไพร  

- เป็นพื้นท่ีสงบ รับแสง 
แดดค่อนขา้งนอ้ย จึงเหมาะ
กับกิจกรรม ปลูกพืชผัก
สวนครัวและสวนสมุนไพร  
ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ เพื่ อ
บริการเท่านั้ น จึงไม่เน้น
เร่ืองความสวยงามเท่าความ
สะดวกในการใชส้อย 
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              3.2.11  ศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 
ตารางที ่3.4  แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

ลกัษณะพื้นท่ี ศกัยภาพของพื้นท่ี กิจกรรม ปัญหาท่ีพบ 
Zone A เป็น
พื้ น  ท่ีด้านทิศ
ใ ต้ มี พื้ น ท่ี ติ ด
กั บ ห้ อ ง รั บ 
แขก หอ้งโถง 

พื้ น ท่ี ส่ ว น น้ี ติ ด กั บ
ทางเขา้-ออกท่ีจอดรถ 
เป็นส่วนแรกท่ีพบเห็น 
มีความสะดวกในการ
เขา้ถึง จึงเป็นส่วน
สาธารณะ  

1. พื้นท่ีตอ้นรับ 
2. จดัสวนหยอ่ม 

1. พื้นท่ีส่วนน้ีไดรั้บแสงแดด
เกือบตลอดทั้งวนั ควรเลือก
พ ร รณ ไ ม้ ท่ี ท น แ ด ด แ ล ะ
ตอ้งการแสงแดดตลอดทั้งวนั  

Zone B เป็น
พื้ น  ท่ี ด้ า น
ต ะ วั น ต ก มี
พื้ น ท่ี ติ ด กั บ
เฉลียงหนา้บา้น 

พื้นท่ีส่วนน้ีมีศาลาเดิม
ท่ีช า รุ ด จึ ง ให้ มี ก า ร
ออกแบบพื้นท่ีส าหรับ
นั่ ง เ ล่ น เ ป็ น พื้ น ท่ี
ส่วนตวั 

1. พื้นท่ีส าหรับพกั 
ผอ่น นัง่เล่น 
2. จดัสวนหยอ่ม 

1. พื้นท่ีส่วนน้ีไดรั้บแสงแดด
เกือบตลอดทั้งวนั ควรเลือก
พ ร รณ ไ ม้ ท่ี ท น แ ด ด แ ล ะ
ตอ้งการแสงแดดตลอดทั้งวนั  
2. มุมมองควรเลือกตน้ไมท่ี้บงั
ส า ยต าและฝุ่ น ละอองได้
เ น่ื อ ง จ า ก อ ยู่ ติ ด กั บ บ้ า น
ขา้งเคียงและทางสัญจร 

Zone C พื้นท่ี
ขา้งบา้นทางทิศ
ตะวนัตกติดกบั
บ้านข้าง เ คียง
ทิศเหนือติดกบั
คลับเฮ้าส์และ
สระวา่ยน ้า 

พื้ น ท่ี ส่ ว น น้ี ติ ด กั บ
คลบัเฮา้ส์และสระว่าย
น ้ า จึงเหมาะเป็นส่วน
ครอบครัว เพื่อสร้าง
บ ร ร ย า ก า ศ ในก า ร
สังสรรค์กับแขกท่ีมา
เยีย่ม 

1. พื้นท่ีส าหรับพกั 
ผอ่น นัง่เล่น 
2. พื้นท่ีเพียงพอส า 
หรับการตั้ง เตายา่ง
อาหาร 
3. จดัสวนหยอ่ม 

1. ไดรั้บแสงแดดตอนบ่าย 
ควรปลูกพืชพรรณท่ีทนแดด
และมีทรงพุ่มท่ีให้ร่มเงาแก่
พื้นท่ี เพราะเป็นพื้นท่ีส าหรับ
พั ก ผ่ อ น ท า กิ จ ก ร ร ม ใ น
ครอบครัว 
2. มุมมองควรเลือกตน้ไมท่ี้บงั
ส า ยต าและฝุ่ น ละอองได้
เ น่ื อ ง จ า ก อ ยู่ ติ ด กั บ บ้ า น
ขา้งเคียงและทางสัญจร 

Zone D พื้นท่ี
ขา้งบา้นทางทิศ
ตะวันออก ติด
กบัพื้นท่ีซกัลา้ง 
และท่ีจอดรถ 

พื้นท่ีบริเวณข้างบ้าน
ซ่ึ ง มีขนาด เล็กและ
แคบ ไดรั้บแสงนอ้ยจึง
เหมาะกับ เ ป็นพื้ น ท่ี
บริการ 

1. พื้นท่ีทางเดิน 
2. ปลูกผกัสวนครัว 
และสมุนไพร 

1. พื้นท่ีส่วนน้ีไดรั้บแสงแดด
ค่อนข้างน้อย ควรเ ลือกใช้
พืชผกัสวนครัวและสมุนไพร
ท่ีไม่ตอ้งการแสงแดดมากนกั 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์   
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

แสดง : Bubble  Diagram ภาพที ่3.27 

สัญลกัษณ์   :                   

                           

                                      

                                  

 

 

 

 

 

: การเช่ือมโยงพื้นท่ีกิจกรรม 

 : ปิดกั้นสายตาแบบทึบ ดว้ยวสัดุตกแต่งภูมิ

ทศัน์ 
 
: เส้นทางสญัจรรอง 
: เส้นทางสญัจรหลกั 

 : ปิดกั้นสายตาระดบัไมพุ้ม่สูง 2.00 เมตร 

ศาลา 

บา้น 

สนามหญา้ 

จดัสวน 

จดัสวน 

จดัสวน 

ท่ีจอดรถ 

เฉลียงหนา้บา้น 

B.B.Q 
เดคไม ้ สระวา่ยน ้า 

คลบัเฮา้ส์ 

ซกัลา้ง 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นบา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์   

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

แสดง : Site Relation ภาพที ่3.28 

สญัลกัษณ์   :                                     

                                      

 

 

 

 

 

: จุดเขา้-ออก ระหวา่งพื้นท่ี 

: ปิดกั้นสายตาแบบทึบ ดว้ยวสัดุตกแต่งภูมิ

ทศัน์  : ปิดกั้นสายตาระดบัไมพุ้ม่สูง 2.00 เมตร  

ท่ีจอดรถ 

เฉลียงหน้าบ้าน 

เฉลียงหลงับ้าน 

B.B.Q 

ศาลา 

คลบัเฮ้าส์ 

เดคไม้ 

ซกัล้าง 

สนามหญา้ 

จดัสวน 

จดัสวน 

จดัสวน 



 
 

บทที ่ 4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณฐิติกานต์ นวลอินทร์ อ า เภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมุ่งเนน้การออกแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้
ซ่ึงไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการรวมถึงผูใ้ช ้ สามารถแบ่งพื้นท่ีจดัสวนและสามารถ
วางกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม สวยงามและสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการออกแบบ
แต่ละส่วน  โดยค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยในดา้นต่างๆ และส่งเสริมทศันียภาพท่ีสวยงาม   

 

4.1 ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการซ่ึงท าให้ทราบถึงปัญหา ความตอ้งการ และ

ขอ้จ ากดัในการออกแบบพื้นท่ี ซ่ึงสามารถสรุปขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
ตารางที่ 4.1  แสดงขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ี 
พื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี ประเดน็ในการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

Zone A พื้นท่ี Zone A ตั้งอยูท่าง
ทิศใตข้องพื้นท่ีโครงการ 
มีลกัษณะรูปส่ีเหล่ียม ติด
กั บ ท า ง สั ญ จ ร แ ล ะ
ทางเข้าออก อยู่บริ เวณ
ดา้นหนา้บา้น  

พื้นท่ี 
 
 

มลภาวะส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

พรรณไมเ้ดิม 
 
 
 
 
 

มุมมอง 

  พื้นท่ีส่วนน้ีได้รับแสงแดดตลอด
ทั้งวนั ควรเลือกพรรณไมท่ี้ทนแดด
และตอ้งการแสงแดดตลอดทั้งวนั 
  ติ ด กั บ ท า ง สั ญ จ ร  ท า ใ ห้ มี
ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและ
ฝุ่ นละออง 
- ลีลาวดี สูง 3-4 เมตรจ านวน 4 ตน้  
- จันทร์ผา สูง 3-4 เมตร จ านวน 3 
ตน้ 
- แก้ว สูง 4-5 เมตร จ านวน 1 ต้น 
ค ว ร มี ก า ร ตั ด แ ต่ ง ก่ิ ง ก้ า น อ ยู่
สม ่าเสมอ 
  เป็นพื้นส่วนโชวค์วรจดัแบบเรียบ
ง่ายท่ีต้องการสร้างจุดเด่นภายใน
บา้น 
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ตารางที่ 4.1  แสดงขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ี (ต่อ) 

พื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี ประเดน็การศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 
Zone B พื้นท่ี Zone B ตั้งอยูท่าง

ทิศตะวันตกของพื้ น ท่ี
โคร งก า ร  ติ ดกับบ้าน
ข้างเคียงและทางสัญจร 
สภาพพื้ น ท่ีทั่ว ไป เ ป็น
พื้นท่ีโล่งมีศาลาเดิมและ
พ ร รณ ไม้ เ ดิ ม ก ร ะ จั ด
กระจายอยู่ในบริเวณส่วน
ใ ห ญ่ จ ะ เ ป็ น พื้ น ท่ี รั บ
แสงแดดตลอดทั้ ง ว ัน 
พื้นท่ี Zone น้ีจะติดกบั
ห้องรับแขกและเฉลียง
บริเวณหนา้บา้น 

พื้นท่ี 
 
 
 

มลภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
พรรณไมเ้ดิม 

 
 
 
 

มุมมอง 

  พื้นท่ีส่วนน้ีได้รับแสงแดดตลอดทั้ ง
วนั ควรเลือกพรรณไม้ท่ีทนแสงแดด
ตลอดทั้งวนัและมีทรงพุ่มท่ีให้ร่มเงาแก่
พื้นท่ี  
  มีปัญหาทางฝุ่ นละอองและปัญหาทาง
เสียงเน่ืองจากอยู่ติดกบัทางสัญจรและ
เพื่อนบา้น 
- ลีลาวดี สูง 3-4 เมตร จ านวน 1 ตน้  
- หูกระจง สูง 6-7 เมตร จ านวน 2 ตน้ 
- มะม่วง สูง 3-4 เมตร จ านวน 1 ตน้ 
- ราชพฤกษ ์สูง 6-7 เมตรจ านวน 1 ตน้
ควรมีการตดัแต่งก่ิงกา้นอยูส่ม ่าเสมอ 
  เป็นพื้นท่ีใชท้  ากิจกรรมในครอบครัว 
ค ว ร มี ก า ร บ ด บั ง มุ ม ม อ ง จ า ก
บุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดความเป็น
ส่วนตวั และออกแบบเพื่อความสวยงาม 

Zone C พื้นท่ี Zone A ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวันตกของพื้ น ท่ี
โคร งก า ร  ติ ดกับบ้าน
ข้า ง เ คี ย ง  สภ าพพื้ น ท่ี
ทั่วไป เ ป็นพื้ น ท่ีโ ล่ง  มี
พ ร รณ ไม้ เ ดิ ม ก ร ะ จั ด
กระจาย  ส่วนใหญ่จะเป็น
พื้นท่ีรับแสงแดดช่วงบ่าย 
พื้นท่ี Zone น้ีมีคลบัเฮา้ส์
และสระว่ายน ้ าใช้เ ป็น
พื้นท่ีพกัผอ่น 

พื้นท่ี 
 
 
 

มลภาวะ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
พรรณไมเ้ดิม 

 
 
 

  พื้นท่ีส่วนน้ีได้รับแสงแดดช่วงบ่าย  
ควรปลูกพืชพรรณไมท่ี้ทนต่อแดดใน
ตอนกลางวนั และควรมีทรงพุ่มท่ีให้ร่ม
เงาแก่พื้นท่ี 
  มีปัญหาทางฝุ่ นละอองและปัญหาทาง
เสียงเน่ืองจากอยู่ติดกบัทางสัญจรและ
เพื่อนบา้น 
- ลีลาวดี สูง 3-4 เมตร จ านวน 3 ตน้  
- มะม่วง สูง 3-4 เมตร จ านวน 3 ตน้ 
- สายหยุด สูง 4-5 เมตรจ านวน 1 ต้น 
ควรมีการตดัแต่งก่ิงกา้นสม ่าเสมอ 
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ตารางที ่4.1  แสดงขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ี (ต่อ) 

พื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี ประเดน็การศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 
  มุมมอง   เ ป็ นพื้ น ท่ี ใ ช้ท า กิ จ ก ร รม ร่ ว ม

สั ง ส ร ร ค์ ห รื อ ท า กิ จ ก ร ร ม ใ น
ครอบครัว ควรมีการบดบงัมุมมอง
จากบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดความ
เป็นส่วนตวั 

Zone D 
 
 
 
 

พื้นท่ี Zone C ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวันออกของพื้นท่ี
โครงการ เป็นส่วนบริการ
ซ่ึงจะติดกบัท่ีจอดรถและ
ทางสัญจรเข้า-ออกทาง
หน้ าบ้ า น  เ ป็ นพื้ น ท่ี ท่ี
ไดรั้บแสงแดดในตอนเชา้
ท าให้พื้น ท่ีไม่ ร้อนมาก
พื้นท่ี Zone น้ีจะติดกบั
หอ้งครัวและซกัลา้ง 

พื้นท่ี 
 
 
 
 

มลภาวะ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
พรรณไมเ้ดิม 

 
 
 

  พื้นท่ีส่วนน้ีไดรั้บแสงแดดค่อนขา้ง
น้อย พืชพรรณท่ีใช้ควรจะเป็นพืช
พรรณท่ีไม่ชอบแดดจัด หรือพืช
พรรณท่ี เจ ริญเ ติบโตดีในท่ี  ท่ี มี
แสงแดดนอ้ย 
  มีปัญหาทางเสียงเน่ืองจากอยู่ติด
กบัพื้นท่ีสาธารณะ 
- มะม่วง สูง 3-4 เมตร จ านวน 2 ตน้ 
- ปาล์มหางกระรอก สูง 3-4 เมตร 
จ านวน 1 ตน้ 
ค ว ร มี ก า ร ตั ด แ ต่ ง ก่ิ ง ก้ า น อ ยู่
สม ่าเสมอ 

 

4.2 แนวความคดิหลกัในการออกแบบ (Main Concept) 
แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ “Tropical Thai Style” ซ่ึงได้

แนวความคิดมาจากความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยตอ้งการสวนท่ีมีความร่มร่ืน เยน็สบาย ตามสไตล์
ของสวนเมืองร้อน เน้นความโปร่งโล่งสบาย ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเม่ือไดส้ัมผสัซ่ึงเหมาะกบั
สภาพอากาศของประเทศไทย ด้วยการออกแบบท่ีเน้นสัดส่วน ประโยชน์ใช้สอยท่ีลงตวั และ
เลือกใชว้สัดุผสมผสานความทนัสมยั ตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมท่ี้ดูแลง่ายเพื่อให้สวนเขา้กบัรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของบา้นท่ีทางโครงการเรียกว่าแบบบา้นรัตนโกสินทร์ ซ่ึงประยุกต์ให้ดูทนัสมยั 
ดงันั้นการออกแบบให้สวนช่วยส่งเสริมบา้นหลงัน้ีให้ดูเด่นเป็นสง่าและเจา้ของบา้นตอ้งการพื้นท่ี
ส าหรับท ากิจกรรมในครอบครัว  
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แนวความคดิ 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที ่4.1 แสดงแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
 

4.3 แนวความคดิด้านการแบ่งพืน้ทีใ่ช้สอย (Zoning Concept) 
การแบ่งพื้นท่ีใชส้อยจ าเป็นตอ้งทราบถึงสภาพพื้นท่ีโครงการเป็นอยา่งดี จึงจะแบ่งพื้นท่ี

เพื่อให ้ สอดคลอ้งกบัรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ จากการศึกษาลกัษณะของพื้นท่ีสามารถแบ่ง Zone 
ของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการออกเป็นส่วนไดด้งัน้ี 

Zone A พื้นท่ีส่วนสาธารณะ เป็นส่วนโชวแ์ละตอ้นรับ จดัแบบเรียบง่ายสไตลท์รอปิคอล
โดยให้อาคารดูโดดเด่น สภาพทัว่ไปติดต่อกบัทางสัญจรของโครงการ ลกัษณะเป็นพื้นท่ีโล่งอยูติ่ด
กบัทางเขา้ออกไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั (ดงัภาพท่ี 4.1) 

ความต้องการของผู้ใช้ 
- พื้นท่ีพกัผอ่นท่ีเป็นส่วนตวั 
- พื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมใน   
   ครอบครัว 
- แผน่ทางเทา้ 
- พื้นท่ีส าหรับปลูกพืชผกัสวน 
  ครัวและสมุนไพร 
 

ลกัษณะของพืน้ที ่
เป็นสถาปัตยกรรมของบา้น
ท่ีทางโครงการเรียกว่าแบบ
บา้นรัตนโกสินทร์  เป็นการ
ประยกุตใ์หดู้ทนัสมยั  
 
 

สวนท่ีมีความร่มร่ืน เยน็สบาย 
เนน้ความโปร่งโล่งสบาย 

Tropical Thai Style 
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ภาพที ่4.1 การแบ่งพื้นท่ีใชส้อย Zone A 
 

Zone B พื้นท่ีส่วนตวั เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นทิศตะวนัตก ตอ้งการความเป็นส่วนตวัเน่ือง 
จากบริเวณน้ีอยู่ติดกบับา้นขา้งเคียง  สภาพพื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่งมีศาลาเดิมและพรรณไมเ้ดิม
กระจดักระจายอยูใ่นบริเวณ (ดงัภาพท่ี 4.2) 

 
ภาพที ่4.2 การแบ่งพื้นท่ีใชส้อย Zone B 
 

Zone C พื้นท่ีส่วนครอบครัว เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นทิศตะวนัตกของบา้นจะติดต่อกบับา้น
ขา้งเคียงและทิศเนือจะติดกบัทางสัญจรของโครงการท าให้มีผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและ
ฝุ่ นละออง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีรับแสงแดดช่วงบ่าย ซ่ึงพื้นท่ีส่วนน้ีจดัเป็นส่วนพกัผ่อนและท า
กิจกรรมภายในครอบครัว และเป็นท่ีไวส้ าหรับตอ้นรับแขก (ดงัภาพท่ี 4.3) 
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ภาพที ่4.3 การแบ่งพื้นท่ีใช ้Zone C 
 

Zone D พื้นท่ีส่วนบริการ เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นขา้งบา้งดา้นทิศตะวนัออก พื้นท่ีส่วนน้ีให้
ความสะดวกสบายแก่เจา้ของโครงการ สภาพพื้นท่ีทัว่ไปเป็นทางสัญจรระหว่างหน้าบา้นถึงหลงั
บา้นเช่ือมต่อกบัท่ีจอดรถ เป็นพื้นท่ีแคบและยาว เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดในตอนเชา้ท าใหพ้ื้นท่ีไม่
ร้อนมาก (ดงัภาพท่ี 4.4) 

 
ภาพที ่4.4 การแบ่งพื้นท่ีใชส้อย Zone D 
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4.4 แนวความคดิด้านวสัดุดาดแขง็ (Hard Scape Concept)  
องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ดาดแขง็ เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยส่งเสริมความงามดา้นทศันีย 

ภาพใหก้บัโครงการ ดงันั้นวสัดุท่ีใชใ้นการจดัสวน จึงตอ้งพิจารณาในการเลือกใชแ้ละท าการออก 
แบบทั้งรูปร่าง รูปทรง สีสัน ให้เกิดความสวยงามสมดุลและกลมกลืน เพื่อดึงดูดผูใ้ชส้อยโดย
จ าแนกไดด้งัน้ี 
ตารางที ่4.2 แสดงแนวคิดดา้นวสัดุดาดแขง็  

วสัดุดาดแขง็ ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 
- ศาลา รูปแบบท่ีน ามาประยุกต์เป็น

เ ป็ น ท่ี พั ก ผ่ อ น ส า ห รั บ
ครอบครัวอาจจะมีการมีการ
ปลูกไมเ้ล้ือยประดบั เพื่อสร้าง
บรรยากาศให้ร่มร่ืนยิ่งข้ึนใน
การพกัผอ่น 

 
 

- มา้นัง่ ม้ า นั่ ง ใ น ส ว น  ข า ท า จ า ก
คอนกรีตหล่อข้ึนรูป ท๊อปโต๊ะ
ท า จ า ก ไ ม้ จ ริ ง เ พื่ อ เ พิ่ ม
บรรยากาศในสวน 

 
- หินคลุก  
- หินแม่น ้าสีด า 

หินกรวดเป็นวิธีสร้างทางเดิน
ในสวนท่ีให้บรรยากาศของ
สวนแบบธรรมชาติ จะท าให้
สวนดูมีสีสนัสวยงามข้ึน  
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ตารางที่ 4.2 แสดงแนวคิดดา้นวสัดุดาดแขง็ (ต่อ) 

วสัดุดาดแขง็ ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 
- แผน่ทางเดินคอนกรีตพิมพ์
ลายไม ้
- แผน่ทางเดินตอไม ้
 
 

แผน่ทางเดินคอนกรีตพิมพล์าย
ไม้ขนาด 25x60 เซนติ เมตร  
เพื่อให้พื้นท่ีมีลูกเล่นสวยงาม
ไดห้ลากหลาย 

 
 
4.5 แนวความคดิด้านวสัดุดาดอ่อน (Soft Scape Concept) 

ในการเลือกใชพ้ืชพรรณจะตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลกัษณะของดิน สภาพภูมิ
ประเทศรวมไปถึงพืชพนัธ์ุท่ีมีอยูต่ามทอ้งถ่ินดว้ย การเลือกใชพ้ืชพรรณในการออกแบบควรเลือก
ตามลกัษณะ ขนาดของล าตน้ ทรงพุม่ ความสูง ผวิสมัผสั การผลดัใบ สี กล่ิน และการเปล่ียนแปลง
ตามฤดูกาล ตลอดจนการดูแลรักษา รวมถึงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้ไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชพ้ื้นท่ีเช่น 
ก่ิงไม่เปราะหกัง่าย ตลอดจนค านึงถึงความตอ้งการดา้นบรรยากาศ มุมมองและกิจกรรมใชส้อย ใน
การเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้ปลูกกลางแจง้ตอ้งทนต่อความร้อนจากแสงแดด กระแสลม ปลูกไมใ้นร่มตอ้ง
สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีท่ีมีแสงนอ้ย ปลูกพนัธ์ุไมใ้นบริเวณท่ีช้ืนแฉะตอ้งเลือกพนัธ์ุไมท่ี้ชอบ
น ้าและดูดซบัน ้าไดดี้ สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

4.5.1 ไมย้นืตน้ 
                          ไมย้นืตน้ เป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีขนาดใหญ่ มีอายยุนืยาวหลายปี ความสวยงามของไมย้นื
ตน้น้ีจะมีทั้งใบ ดอก ราก ผล ซ่ึงขอ้จ ากดัของการเลือกใชไ้มย้นืตน้ เช่น ขนาดของไมย้นืตน้ ความ
ปลอดภยั หรือความแขง็แรงของก่ิงกา้น เพราะฉะนั้นในการเลือกใชไ้มย้นืตน้นอกจากจะเลือกจาก
ชนิดแลว้ยงัจ าเป็นตอ้งค านึงถึงสถานท่ีเป็นส าคญัเช่นเดียวกนั 

4.5.2 ไมพุ้ม่ 
                          ไมพุ้ม่ เป็นไมท่ี้มีอายไุม่ยนืยาวเหมือนไมย้นืตน้ แต่ผลกระทบจะนอ้ยกวา่ไมย้นืตน้
มาก เน่ืองจากไมพุ้ม่มีขนาดยอ่ม การจะเลือกลงปลูกในแต่ละพื้นท่ี ยอ่มสะดวกกวา่ไมย้นืตน้มาก 
ขอ้จ ากดัในการเลือกใชไ้มพุ้ม่ตอ้งค านึงถึงประโยชนแ์ละโทษดว้ย 

4.5.3 ไมค้ลุมดิน 
                          ไม้คลุมดิน เป็นพนัธ์ุไม้ท่ีมีขนาดเล็กกว่าไม้พุ่ม ประโยชน์ของไม้คลุมดินคือ
ส าหรับคลุมพื้นท่ีบริเวณต่างๆใหเ้กิดความสวยงาม บางท่ีอาจจะใชแ้ทนหญา้ไดด้ว้ยเช่นเดียวกนั ไม้
คลุมดินจะมีอายไุม่ยนืยาว บางชนิดปลูกไดเ้พียงฤดูเดียว บางชนิดอาจมีอายไุดถึ้ง 2 ฤดู 
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ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A 

ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วิทยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั ภาพประกอบ 

บลูฮาวาย 
Otacanthus caeruleus A. 
Ronse 

เจริญได้ดีในดินร่วนซุยมีความช้ืน
ปานกลาง ชอบแสงแดดจดั 

 
หนวดปลาหมึก 
Schefflera arboricola 

ปลูกในสวนบริเวณท่ีมีแสงปาน
กลาง-ร าไร 
 

 
อากาเว ่
Agave americana  L. 

พืชท่ีทนต่อความแห้งแล้งและการ
ขาดน ้าไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 

 
หญา้แดง 
Ischaemum rugosum 
Salisb. 
 

ชอบข้ึนในสภาพดินท่ีมีความช้ืน 

 
บุษบาฮาวาย 
Asystasia gangetica ( L.) 
Anderson cv. Variegata 

ชอบดินร่วน มีความช้ืนและแสงแดด
ปานกลาง  

 
หลิวไตห้วนั 
Cuphea hyssopifola 
H.B.K. 

เจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนปนทราย
มีความช้ืนปานกลาง ชอบแสงแดด
แบบเตม็วนั 
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ตารางที่ 4.4 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone B 

ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วิทยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั ภาพประกอบ 

ออมเงิน 
Syngonium 
podophyllum 

ชอบ ดิ น ร่ ว น ซุ ย  ค ว า ม ช้ื น สู ง 
ต้องการปริมาณน ้ ามาก   ต้องการ
แสงแดดจดั หรือกลางแจง้ 

 
ล้ินมงักร 
Sancivieria. 

ชอบดินร่วนซุย ชอบแสงแดดจัด-
แสงแดดร่มร าไร ทนแลง้ไดดี้ 

 
ปีกแมลงสาบ 
Tradescantia zebrina  
Loudon  ( Zebrina 
pendula  Schnizl. 

ชอบดินร่วน ความช้ืนมาก และ
แสงแดดปานกลาง นิยมน ามาปลูก
ไวเ้ป็นไมป้ระดบัทัว่ไป เน่ืองจากใบ
มีสีสันสวยงาม  

เสน่ห์จนัทร์แดง 
Homalomena  rubescens  
Kunth. 

เจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนซุย และ
ควรมีการระบายน ้ าท่ีดีเพื่อป้องกัน
หัว เ น่า  ชอบความช้ืนปานกลาง  
ชอบแสงร าไร 

 
ฟิโลใบมะละกอ 
Philodendron Sp. 

เจริญเติบโตไดดี้ทั้งในแดดร าไรและ
ในร่มมีความช้ืนสูง ชอบน ้ าปาน
กลาง 

 
เดหลีใบมนั 
Spathiphyllum sp. 

เจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนท่ีระบาย
น ้ าได้ดี ชอบแสงแดดปานกลาง-
ร าไร และมีความช้ืนสูง 
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ตารางที่ 4.4 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone B (ต่อ) 

ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วิทยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั ภาพประกอบ 

วา่นลูกไก่ทอง 
Cibotium barometz (L.) 
J.Sm. 

ชอบดินเปร้ียวมีความช้ืนสูง ระบาย
น ้าไดดี้ ชอบแสงแดดร าไร 

 
จัง๋จีน 
Rhapis humilis Blume 

เจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนท่ีระบาย
น ้ าไดดี้ ชอบแสงแดดปานกลาง-ร่ม
ร าไร และมีความช้ืนปานกลาง 

 
ตอ้ยต่ิงฝร่ัง 
Ruellia tweediana 
Griseb. 

ชอบดินร่วนมีความช้ืนปานกลาง 
สามารถทนน ้ าขังและทนแล้งได้ดี  
ตอ้งการแสงแดดเตม็วนั-ร าไร 

 
เฟิร์นใบมะขาม 
Nephrolepsis biserrata 
cr.Furcan 

ตอ้งการความร่วนและโปร่ง ระบาย
น ้ าดี เก็บความช้ืนไดดี้ ควรปลูกใน
บริ เวณท่ี มีความช้ืนสูง  ต้องการ
แสงแดดอ่อน หรือแดดร าไร  

หญา้น ้าพ ุ
Pennisetum setaceum 
(Forssk.) Chiov. 

เจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วน 
ปนทรายมีความช้ืนปานกลาง ชอบ
แสงแดดแบบเตม็วนั 
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ตารางที่ 4.5 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone C  

ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วิทยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั ภาพประกอบ 

ไอริสดอกเหลือง 
Neomarica longifolia 
(Link & Otto) Sprague 

ชอบดินท่ีมีการระบายน ้ าดี อุ ้มน ้ า
ปานกลางถึงมาก ปลูกไดต้ั้งแต่ร าไร
ถึงแดดจดั ออกดอกไดต้ลอดทั้งปี 

 
หญา้ถอดปลอ้ง 
Equisetum debile 
Roxb.ex Vaucher 

ชอบดินเหนียว ระดับน ้ า 5-10 ซม.
ต้องการแสงแดดร าไร นิยมใช้จัด
สวนแนวโมเดิร์น 

 
กลว้ยแดง 
Musa itinerans 
Cheeseman 

ชอบอากาศร้อนช้ืน ตอ้งการดินท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ร่วนซุย หรือเป็น
ดินเหนียว ท่ีสามารถอุ้มน ้ าได้ ดี 
ตอ้งการน ้าและความชุ่มช้ืนสูง 

 
ประกายเงิน 
Dracaena deremensis 
"warneckei" 

เป็นพรรณไมที้ปลูกเล้ียงง่าย ปลูกได้
ทั้ งท่ีกลางแจ้งและในร่ม แสงแดด
ร าไร สามารถเจริญเติบโตได้แม้มี
แสงนอ้ย และความช้ืนนอ้ย ชอบดิน
ร่วนซุย  

พลบัพลึงแคระ 
Crinum oliganthum 

สาม า ร ถป ลู ก ไ ด้ ดี ทั้ ง พื้ น ท่ี ท่ี มี
ความช้ืนสูง (ช้ืนแฉะ) และพื้นท่ีท่ีมี
ความช้ืนปานกลางได ้ควรเป็นพื้นท่ี
ท่ีมีแสงแดดจดัตลอดวนั 
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ตารางที่ 4.6 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone D 

ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วิทยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั ภาพประกอบ 

พริกข้ีหนู 
Capsicum frutescens 
Linn. 

สามารถปลูกได้ดีในดินแทบทุก
ชนิด แต่ดินท่ีเหมาะสม ท่ีสุดคือ
ดินร่วนปนทราย ท่ีมีการระบายน ้ า
ไดดี้ ชอบอากาศร้อน  

คะนา้ 
Brassica albroglabra   

สามารถข้ึนไดใ้นดินแทบทุกชนิด
ท่ี มี ค ว าม อุ ดมสม บู ร ณ์ สู ง  มี
คว าม ช้ืนใน ดิน สูงสม ่ า เ สมอ 
ต้ อ ง ก า ร แ ส ง แ ด ด เ ต็ ม ท่ี 
เจริญเติบโตไดทุ้กสภาพอากาศ  

ตะไคร้ 
Cymbopogon citratus 

ชอบดินร่วนซุย เป็นพืชท่ีชอบน ้ า 
ชอบแดด เจริญเติบโตไดดี้ในดิน
ทุกประเภท 

 
สะระแหน่ 
Metha cordifolia Opiz. 

เป็นผักท่ีชอบดินช้ืนตลอด แต่
ห้ามมีน ้ าขงั เจริญเติบโตได้ดีใน
ดินร่วนซุย 

 
ชะอม 
Acacia Insuavis, Lace 

เป็นพืชท่ีเติบโตไดดี้ในทุกสภาพ
ดินชอบพื้นท่ีค่อนขา้งช้ืน ทนน ้ า
ขงัได ้

 
เตยหอม 
Pandanus amaryllifolius  
Roxb. 

ตอ้งรดน ้าใหชุ่้มช้ืนตลอดเวลา 
ชอบแสงแดดร าไร แต่ก็ทนต่อ
แสงแดดจดั 
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ตารางที่ 4.6 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone D (ต่อ) 

ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วิทยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั ภาพประกอบ 

กะเพรา 
Ocimum tenuiflorum L. 

สามารถเจริญเติบโตได้ในทุก
สภาพอากาศ ชอบข้ึนในดินท่ีมี
อินทรียวัตถุสูง ระบายน ้ าได้ดี
แสงแดดจดั  

ข่า 
Alpinia  galanga   (L.) 
Willd. 

ชอบดินร่วนซุย มีความช้ืน แต่ไม่
ชอบน ้าขงั 

 
ผกัหวาน 
Sauropus androgynus 
(L.) 

เจริญเติบโตได้ดีในท่ีลุ่มต ่ า ท่ีมี
ความช้ืนพอเหมาะ ดินร่วนชุ่มช้ืน
และระบายน ้าไดดี้ 

 
โหระพา 
Ocimum basilicum  L. 

ชอบดินท่ีมีอินทรียวัตถุสูง  ดิน
ร่วน มีความช้ืนในดินสูง และ
แสงแดดปานกลาง 

 
ขิง 
Zingiber officinale  
Roscoe 

ปลูกในดินร่วนซุยผสมปุ๋ยหมัก 
หรือดินเหนียวปนทราย ชอบข้ึน
ในท่ีช้ืนมีการระบายน ้าดี 

 
มะนาว 
Citrus aurantifolia 
(Christm) Swing. 

เป็นพื้นท่ีดินเหนียว ดินทรายและ 
ดินร่วนซุย ไม่ชอบดินเค็ม ไม่
ชอบแฉะแต่มีความช้ืนดี 

 
ชะมวง 
Garcinia cowa Roxb. ex 
Choisy 

สามารถเติบโตได้ดีในทุกสภาพ
ดิน แต่มกัชอบดินชุ่มช้ืน เป็นไมท่ี้
ทนต่อความแหง้แลง้ไดดี้ 
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4.6 แนวความคดิด้านการสัญจร (Circulation Concept) 
การสัญจรมีความส าคญัในการเช่ือมโยงพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆเขา้ดว้ยกนั การจดัวางทางเทา้

ตอ้งค านึงถึง ขนาด ความกวา้ง ให้สัมพนัธ์กบักิจกรรมท่ีใช้ และตอ้งค านึงถึงวสัดุท่ีน ามาใช้ให้
กลมกลืนกับองค์ประกอบต่างๆดูเป็นธรรมชาติ ซ่ึงเลือกใช้กระเบ้ืองลายไม้ โดยออกแบบให้
เส้นทางสัญจรหลกัสามารถเช่ือมต่อกบั ทางเขา้บา้น สระว่ายนา้ และมุมพกัผอ่น เพื่อความสะดวก
ต่อเจา้ของบา้น ในยามท่ีตอ้งการพกัผอ่นหรือรับแขก 

  
เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์  อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
แสดง : แปลนทางสญัจร ภาพที ่4.5 
สัญลกัษณ์ :     
                
 

 
 
 
 

 

ทางสญัจรทางเทา้ 

ทางเขา้-ออกหลกั 
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4.7 แนวความคดิด้านระบบไฟฟ้า (Lighting Concept) 
ระบบไฟฟ้าท าหนา้ท่ีให้แสงสว่างในเวลากลางคืน เพื่อเพิ่มความปลอดภยั และยงัท า

หนา้ท่ีเป็นส่ิง ประกอบสนานท่ี เช่น ถนน ทางเดิน ท่ีจอดรถ เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความสวยงามข้ึน 
ระบบไฟฟ้าภายใน โครงการควรมีระบบการเดินสายไฟฟ้าใตดิ้น ซ่ึงมีผลกระทบดา้นมุมมองและ
ทศันียภาพ งานระบบไฟฟ้าตอ้งมีการส่องสว่างเพียงพอ โดยจดัไวใ้นบริเวณทางเดิน พื้นท่ี
นนัทนาการและทัว่ทุกบริเวณ เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ผูใ้ชพ้ื้นท่ี โดยมีแนวความ 
คิดทางดา้นระบบไฟฟ้าดงัต่อไปน้ี 

4.7.1 ไฟสนามระดบัเต้ีย (Bollard Luminaires) เป็นไฟท่ีส่องในระดบัต ่ากวา่ 1 เมตร ลง
มาใชก้บับริเวณท่ีไม่ตอ้งการความ สวา่งมากนกั เช่น บริเวณส่วนพกัผอ่นและทางเดินในสวน ควร
เลือกหลอดไฟท่ีใหค้วามรู้สึก สบาย ไม่มีแสงมากนกัเพราะแสงไฟอาจส่องตาจนท าลายบรรยากาศ  
 

 
ภาพที ่4.6 ไฟสนามระดบัเต้ีย  
ที่มา : https://www.pmprosperity.com 
 

4.7.2 โคมไฟส่องตน้ไม ้ (Accent Luminaire) เป็นไฟท่ีเนน้เฉพาะจุดเพื่อความสวยงาม
ใหก้บัสวน โดยเลือกหลอดไฟท่ี ใหค้วามรู้สึกโปร่งโล่งเพราะแสงไฟสามารถเพิ่มเสน่ห์ใหส้วนได ้ 
 

 
ภาพที ่4.7 โคมไฟส่องตน้ไม ้
ที่มา : https://www.siamclassicthailand.tarad.com 
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4.7.3 โคมไฟฝังพื้น  (Inground  Luminaire) ตวัโดมผลิตจากอลูมิเนียม คุณภาพสูง เพื่อ
ทนทานต่อการกดักร่อนและสภาพแวดลอ้ม ขอบสแตนเลสเพื่อความคงทนและสวยงามเหมาะ
ส าหรับใหแ้สงสว่างแบบส่องข้ึน (Up Light) ติดตั้งโดยการฝังกบัพื้นดิน พื้นคอนกรีตและพื้นแบบ
อ่ืนๆ 
 

 
ภาพที ่4.8 โคมไฟฝังพื้น   
ที่มา : https://www.thenewlighting.com 
 

4.7.4 โคมไฟก่ิง  เป็นไฟท่ีนิยมติดไวบ้ริเวณทางเดินเพื่อให้แสงสว่าง และให้แสงสว่าง
แก่พื้นท่ีภายนอกบา้น เช่น ระเบียงหนา้บา้น และเป็นของตกแต่งบนผนงัไดด้ว้ย 
 

 
ภาพที ่4.9 โคมไฟก่ิง 
ที่มา : https://www.homepro.co.th 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์  อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
แสดง : แปลนระบบไฟฟ้า ภาพที ่4.10 
สัญลกัษณ์ : 
          ไฟส่องตน้ไม ้ 75 W            
               ไฟสนามระดบัเต้ีย 
               ไฟแบบฝังพื้น 
               โคมไฟก่ิง 
                สวิตท ์

 
 
 
 

 
 



90 
 

4.8 แนวความคดิทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
4.8.1 ระบบน ้ า เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการตอ้งการความสะดวกสบายโดยใหน้ ้ าพืชพรรณ

ในระบบสปริงเกอร์และพื้นท่ีโครงการไดมี้การติดตั้งถงัส ารองน ้ าใตดิ้น ท าใหส้ะดวกกบัการใหน้ ้ า
พืชพรรณ  

4.8.2 ระบบระบายน ้า ไดมี้การติดตั้งไวก่้อนแลว้ โดยจะระบายน ้ าเสียออกสู่ท่อระบายน ้ า
ท่ีมีอยูร่อบพื้นท่ีโครงการ 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์  อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
แสดง : แปลนสปริงเกอร์ ภาพที ่4.11 
สัญลกัษณ์ :   
                
  

 

 

 
 
 
 

หวัสปริงเกอร์ POP-UP R=5.00 เมตร 

หวัสปริงเกอร์ POP-UP R 2.00 เมตร 

ก๊อกน ้า  พร้อมสายยาง 10 เมตร 
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4.9 แนวความคดิด้านการดูแลรักษา 
สมจิตร โยธะคง (2540) กล่าวว่า การดูแลรักษาภูมิทศัน์เป็นการบ ารุงรักษาพรรณพืช 

(Soft Scape) ใหเ้จริญเติบโตสมบูรณ์และรวมถึงการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard Scape) 
ใหมี้ความสวยงามเหมาะสมต่อการใชง้านอยูเ่สมอ 

4.9.1 การดูแลรักษาพืชพรรณ (Soft Scape) เป็นงานท่ีจะตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้
พืชพรรณเจริญเติบโตสมบูรณ์ 
               4.9.1.1 การใหน้ ้ าแก่พืชพรรณและสนามหญา้ 
               1) การให้น ้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม (Sprinkler Irrigation) เป็นการให้
น ้ าโดยน ้ าจะถูกส่งจากแหล่งน ้ าผ่านท่อไปยงัพื้นท่ีท่ีท าการจดัภูมิทศัน์และให้น ้ าเป็นฝอยละออง 
จากหัวฉีดซ่ึงการให้น ้ าในวิธีน้ีเป็นการให้น ้ ากับพืชพรรณท่ีปลูกเป็นกลุ่มและไม่สูงมากนัก 
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นหญา้สนามและไมพุ้่มเต้ีย โดยการใหน้ ้ าแบบวิธีจะให้แบบวิธีจะให้คร้ังละ 
3 คร้ัง ต่อสปัดาห์ โดยจะเร่ิมใหต้ั้งแต่เวลา 06.00 - 06.15 น. 
               2) การให้น ้ าดว้ยสายยาง หรือฝักบวัรดน ้ า การให้น ้ าวิธีน้ีเป็นการให้น ้ าท่ี
เหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีเขา้ล าบาก 
               4.9.1.2 การตดัแต่งพืชพรรณให้รูปทรงสวยงาม คือการควบคุมการเจริญเติบโต
ปรับปรุงรูปทรงของพืช ใหส้วยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพืช เพื่อใหเ้จริญเติบโตไดดี้   
               4.9.1.3  หลกัการตดัแต่ง 
                                       1) ตดัแต่งพืชพรรณท่ีเป็นโรคและแมลงออกก่อน   
                                       2) ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ใหต้อ้งกบัลกัษณะงาน  
                                       3) ตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีตอ้งใชค้นปีนข้ึนไปตดัแต่ง ควรตดัก่ิงดา้นบนลงมา 
                                       4) ก่ิงใหญ่ท่ีมีน ้ าหนักมาก เม่ือตัดแล้วก่ิงอาจหักหล่นท าให้เกิดความ
เสียหายได ้ดงันั้นในการตดัควรมีการผกูเชือก ณ จุดดกลางของศูนยถ่์วงจะช่วยลดอนัตรายลงได ้
                                       5) ไม่ควรตดัก่ิงยอดของตน้ไม ้เพราะจะท าใหเ้สียรูปทรง 
                                       6) แผลขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการตดัแต่งควรป้องกันน ้ า และเช้ือโรคเขา้
ท าลายโดยใชพ้วกสารเคมีป้องกนัโรคและแมลงฉีดพน่หรือทาสี         
               4.9.1.4 การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ศตัรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย 
ขาดความสวยงามและท าใหพ้ืชชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
                                       1) แมลงศตัรูพืช  
                                       2) โรคพืช 
                                       3) สตัวช์นิดต่าง ๆ 
               4.9.1.5 หลกัการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
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                                       1) พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แล้วจึงหาวิธีในการ
ป้องกนัก าจดัท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 
                                       2) ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคทนัทีท่ีพบ เช่น การจบัแมลงท าลาย
หรือเกบ็ส่วนของพืชท่ีเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 
                                       3) เลือกใช้สารเคมีให้เฉพาะกับการก าจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช 
รวมทั้งอ่านวิธีการ ใชแ้ละส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด 
                                        4) ก่อนฉีดพน่ควรหาหนา้กากหรือชุดป้องกนัสารเคมี และคนท่ีฉีดพน่
ตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ 
                                       5) ไม่ควรสูบบุหร่ีเวลาท างาน 
                                       6) หลงัจากฉีดพ่นสารเคมีแลว้ตอ้งอาบน ้ าละลา้งร่างกายให้สะอาดแลว้
เปล่ียนเส้ือผา้ผา้ใหม่ทนัที 

4.9.2 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard Scape) เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการรักษาความ
มัน่คง แขง็แรงท าความสะอาด และซ่อมแซมบ ารุงภูมิทศัน์ ดาดแข็งให้สามารถใชง้านไดส้ะดวก
และปลอดภยั 
             4.9.2.1 งานระบบไฟแสงสวา่ง การดูรักษามีวิธีการ ดงัน้ี 
            1) ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องตน้ไม ้
                (1)  หมัน่ตรวจตามขั้วปลัก๊ไฟ สายไฟและอุกรณ์ต่าง ๆหากพบรอยแตก
ปริตอ้งซ่อมแซม หรือเปล่ียนทนัทีโดยช่างผูช้  านาญงาน 
                (2)  เสาโคมไฟ ผกุร่อน ใหท้าสี จะตอ้งร้ือและซ่อมแซมเสียใหม่ใหอ้ยูใ่น
สภาพเดิม 
                (3)  ฐานเสาไฟทรุด หรือเอียง จะตอ้งร้ือและซ่อมแซมเสียใหม่ให้อยู่ใน
สภาพเดิม 
            2) ระบบไฟใตน้ ้ า เช่น ไฟในสระวา่ยน ้า บ่อน ้า 
                (1) ตรวจสอบจุดร่ัวซึมน ้ าของโคมไฟ ซ่ึงอาจท าใหน้ ้ าเขา้ไปในหลอดไฟ 
ควรอุดรอยร่ัวซึมถึงแมจ้ะมีขนาดเลก็ 
                (2) ไฟไม่ติด จะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทุกชนิด หรือ
เปล่ียนหลอดไฟเสียใหม่ 
                (3) ตรวจสอบระดบัให้ท่วมพน้หลอกไฟอยู่เสมอ เพื่อลดความร้อนของ
หลอดไฟ และตอ้งตรวจจุดท่ีวางระบบไฟใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีดีเสมอ 
            4.9.2.2 ศาลา 
            การดูแลรักษามีวิธีการ ดงัน้ี 



93 
 

            1) สีซีด หรือหลุดลอก ให้ทาสีใหม่ ทาไมถ้า้สีใหม่ควร ใชไ้มไ้ผ่ตอกเป็น
แนวหรือปลูกตีนตุก๊แกใหป้กคลุม เพื่ออ าพรางสายตา 
            2) เกิดการทรุดตวัของพื้น ควรร้ือพื้นออกแลว้ท าการปรับพื้นใหม่ 
            3) หลงัคาร่ัวซึม จะตอ้งการท าการเปล่ียนวสัดุมุงหลงัคาใหม่ 
 

4.10 ก าหนดเกณฑ์การประเมินทางเลือก 
การก าหนดเกณฑก์ารประเมินทางเลือก จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นทฤษฎีในการออก 

แบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั สามารถสรุปเพื่อน าไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการออกแบบเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกบัพื้นท่ี และถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั โดยสามารถก าหนด
เกณฑใ์นการออกแบบไดด้งัน้ี  

4.10.1 ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย  
                            4.10.1.1 ออกแบบใหใ้ชไ้ดดี้และสวยงาม สอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกั  
                            4.10.1.2 มีการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัพื้นท่ีสมัพนัธ์กนัระหวา่ง 
กิจกรรม  

4.10.2 ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ  
                            4.10.2.1 เลือกใชพ้ืชพรรณท่ีดูแลรักษาง่าย ทนต่อโรคและแมลง รวมทั้งสามารถ
เจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีโครงการ พรรณไมเ้ลก็ควรเป็นพรรณไมท่ี้เจริญเติบโตชา้เพื่อลดการตดั
แต่งทรงพุ่ม การจดัวางพรรณไมค้วรค านึงถึงประโยชน์ของการใชส้อยและความสวยงามความเป็น
ธรรมชาติ  

4.10.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมกบัพื้นท่ีโครงการ  
                            4.10.3.1 มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกนัระหวา่งการใชพ้ื้นท่ีกบักิจกรรม  
                            4.10.3.2 สามารถใชง้านพื้นท่ีแต่ละส่วนไดอ้ยา่งสะดวก ง่ายต่อการเขา้ถึง  
                            4.10.3.3 มีการใชง้านในแต่ละพื้นท่ีท่ีตอบสนองต่อผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

 
4.10.4 ความปลอดภยัและความสะดวกแก่ผูใ้ช ้ 

                            4.10.4.1 มีแสงสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน                    
                            4.10.4.2 วสัดุต่าง ๆ เหมาะสมและมีความปลอดภยัต่อการใชง้าน  

4.10.5 ความสวยงามและตรงกบัความตอ้งการผูใ้ช ้ 
                            4.10.5.1 สวนท่ีมีความเรียบง่ายดูหรูหรา ดว้ยการประดบัตกแต่ง ตอ้งมีความเป็น
เอกลกัษณ์ใหเ้ขา้กบัตวัอาคาร 
                            4.10.5.2 มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดี  
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                            4.10.5.3 ตอ้งการความเป็นส่วนตวั มีฉากหรือผนงัเพื่อท าใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั  
โดยใชต้น้ไมต้ดัแต่งใหไ้ดรู้ปทรงและขนาดตามตอ้งการ เพื่อปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกและ
ควร ใหล้มพดัผา่นไดส้ะดวก  
                            4.10.5.4 มีพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น เป็นพื้นท่ีใชพ้กัในวนัหยดุหรือหลงัจากการท า 
งาน เช่น มีมุมอ่านหนงัสือ มีท่ีนัง่เล่น มีท่ีส าหรับรับประทานอาหารวา่ง 
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4.11  แบบทางเลือกในการออกแบบ 
4.11.1  แบบทางเลือกในการออกแบบท่ี 1 

 
  
 
 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์  อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
แสดง : Mater Plan  (แบบทางเลือกท่ี 1) ภาพที ่4.12 
สัญลกัษณ์ : - 
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            สรุปแบบทางเลือกในการออกแบบท่ี 1 
                             4.11.1.1  ขอ้ดี 
                                            1)  การวางต าแหน่งพื้นท่ีกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                                            2)  มีความสะดวกสบายในการเขา้ถึงพื้นท่ีกิจกรรมไดง่้าย 
                             4.11.1.2  ขอ้เสีย 
                                            1)  ไม่มีเสน้ทางสญัจรเช่ือมต่อจากบริเวณเฉลียงหนา้บา้นมายงัศาลา 
                                            2)  บริเวณศาลาใชพ้รรณไมน้อ้ยเกินไป อาจท าใหพ้ื้นท่ีดูไม่สวยงาม 
                                            3)  รูปแบบการวางตน้ไมดู้ไม่เป็นธรรมชาติ 
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4.11.2  แบบทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 
 

  
 
 

 
  

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณฐิติกานต ์ นวลอินทร์  อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
แสดง : Mater Plan  (แบบทางเลือกท่ี 2) ภาพที ่4.13 
สัญลกัษณ์ : - 
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                             สรุปแบบทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 
                             4.11.2.1  ขอ้ดี 
                                            1)  การวางต าแหน่งพื้นท่ีกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                                            2)  การวางพรรณไมย้นืตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและใหร่้มเงาต่อพื้นท่ี
โครงการ 
                                            3)  มีเส้นทางสญัจรเช่ือมต่อทุกส่วนของพื้นท่ี 
                                            4)  การจดัวางวสัดุแต่ละพื้นท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนั ท าใหดู้เป็น
งานเดียวกนัและสวยงาม    
                             4.11.2.2  ขอ้เสีย 
                                            1)  บริเวณไมย้นืตน้ท่ีมีพุม่หนาเกินไปอาจท าใหห้ญา้เหลืองหรือตายได้
ดงันั้นควรตดัแต่งก่ิงไมเ้พื่อใหแ้สงแดดส่องผา่นยงัพื้นท่ีเพื่อใหห้ญา้มีการเจริญเติบโตท่ีดีข้ึน 
 

4.12  การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
ตารางที่ 4.7  การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
เกณฑใ์นการประเมิน Zone A ค่าน ้ าหนกั 

ตามเกณฑ ์
ทางเลือกท่ี  

1 
ทางเลือกท่ี  

2 

1. จดัวางต าแหน่งพรรณไมใ้หเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 3 2 3 
รวม 3 2 3 

    
เกณฑใ์นการประเมิน Zone B ค่าน ้ าหนกั 

ตามเกณฑ ์
ทางเลือกท่ี  

1 
ทางเลือกท่ี  

2 
1. จดัวางต าแหน่งพรรณไมใ้หเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 3 1 2 
2. รูปแบบของศาลา 4 4 4 
3. การเช่ือมโยงของแผน่ทางเดิน 2 1 2 

รวม 9 6 8 
    

เกณฑใ์นการประเมิน Zone C ค่าน ้ าหนกั 
ตามเกณฑ ์

ทางเลือกท่ี  
1 

ทางเลือกท่ี  
2 

1. ต าแหน่งการจดัวางพืชพรรณและวสัดุตกแต่ง 3 2 2 
2. รูปแบบพื้นท่ีส าหรับ BBQ. 4 2 4 

รวม 7 4 6 
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ตารางที่ 4.7  การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก (ต่อ) 
เกณฑใ์นการประเมิน Zone D ค่าน ้ าหนกั 

ตามเกณฑ ์
ทางเลือกท่ี  

1 
ทางเลือกท่ี  

2 

1. จดัวางต าแหน่งพืชสวนครัวและสมุนไพรให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ี 

3 1 2 

2. การเช่ือมโยงของแผน่ทางเดิน 2 2 2 
รวม 5 3 4 

คะแนนรวมทั้งหมด 24 15 21 
    

หมายเหตุ  :  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  คะแนน  1 =  ปรับปรุง 
  คะแนน  2 =  พอใช ้
  คะแนน  3 =  ดี 
  คะแนน  4 =  ดีมาก 
เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก  สามารถรวมคะแนนโดยการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 

ทางเลือกท่ี  1 ไดค้ะแนนรวม  15   คะแนน 
  ทางเลือกท่ี  2 ไดค้ะแนนรวม  21 คะแนน 
   

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า รูปแบบการวางพื้นท่ีกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการทั้ง 2 รูปแบบ คือ รูป 
แบบท่ี 2   จึงเป็นแบบท่ีควรน าไปพฒันาเป็นรูปแบบในขั้นตอนการออกแบบ          
 
 
 
 



 
 

บทที ่5 
ผลงานการออกแบบ 

5.1  ขั้นตอนการออกแบบ 

 

ภาพที ่5.1 บทน าโครงการ (Introduction) ประกอบดว้ย                                                                                           
 - ความเป็นมาและขอ้มูลพอสงัเขปของพื้นท่ีโครงการ  
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ภาพที ่5.2 การวิเคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
 - ลกัษณะภูมิอากาศ 
 - ระบบสาธารณูปโภค 
 - มุมมองและทศันียภาพของโครงการ 
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ภาพที ่5.3 การวิเคราะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
 - พืชพรรณเดิม                                                 
 - ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
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ภาพที ่5.4 แนวความคิดในการออกแบบ (Concept) ประกอบดว้ย 
 - Bubble Diagam 
 - Site Relation 
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ภาพที ่5.5 แนวความคิดหลกั (Main Concept) 
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ภาพที ่5.6 แปลนหลกั (Master Plan)  
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ภาพที ่5.7 แปลนโคมไฟ (Lighting Plan)                                                                                             
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ภาพที ่5.8 แบบขยายแปลน Zone A (Detail Plan Zone A) 
 - Zone A Plan 
 - Perspective 
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ภาพที ่5.9 แบบขยายแปลน Zone B (Detail Plan Zone B) 
 - Zone B Plan 
 - Section 
 - Detail 
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ภาพที ่5.10 แบบขยายแปลน Zone C (Detail Plan Zone C) 
 - Zone C Plan 
 - Detail 
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ภาพที ่5.11 แบบขยายแปลน Zone D (Detail Plan Zone D) 
 - Zone D Plan 
 - Section 
 - Detail 
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ภาพที ่5.12 ภาพดา้น (Elevation) 
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ภาพที ่5.13 มุมมอง (Perspective) 
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ภาพที ่5.14 มุมมอง (Perspective) 
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ภาพที ่5.15  แบบประกอบการปลูกตน้ไม ้ (Detail Element Design) 
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5.2  การประมาณราคาภูมิทศัน์ 
การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณฐิติกานต ์นวล

อินทร์  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ 
ตารางที่ 5.1 การประมาณราคางาน  Zone A  (Soft Scape) 
ล าดบั 

 
รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม 

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
A ไมพุ้ม่         
1. อากาเว่

ปากนกแกว้ 
กระถาง 10 น้ิว 2 350.00 700.00 5.00 10.00 710.00 

2. บวัหลวง กระถาง 10 น้ิว 2 50.00 100.00 5.00 10.00 110.00 
3. บลูฮาวาย ถุง 6 น้ิว 156 50.00 7,800.00 2.00 312.00 8,112.00 

4. หนวด
ปลาหมึก 

กระถาง 12 น้ิว 89 30.00   2,670.00 5.00 445.00 3,115.00 

5. หญา้แดง กระถาง 6 น้ิว 162 30.00 4,860.00 5.00 810.00 5,670.00 
6. บุษบาฮาวาย ถุง 6 น้ิว 97 15.00 1,455.00 2.00 194.00 1,649.00 
7. 
 
 

8. 

เฟิร์นใบ
มะขาม 
ไมค้ลุมดิน 

หลิวไตห้วนั 

กระถาง 
 
 
ถุง 

6 น้ิว 
 
 

4 น้ิว 

97 
 
 

264 

15.00 
 
 

5.00 

1,455.00 
 
 

1,320.00 

5.00 
 
 

2.00 

485.00 
 
 

528.00 

1,940.00 
 
 

1,848.00 
9. หญา้นวลนอ้ย ตร.ม. - 62 30.00 1,860.00 5.00 310.00 2,170.00 
  รวม     25,324.00 

 
ตารางที่ 5.2 การประมาณราคางาน  Zone A  (Hard Scape) 
ล าดบั 

 
รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม 

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
A งาน Hard Scape         
1. ทรายหยาบปรับ

ระดบั 
ลบ.ม หนา 

0.05 
ซม. 

4 470.00 1,880.00 306.00 1,224.00 3,104.00 

2. ดินปลูก ลบ.ม - 9 480.00 4,320.00 - - 4,320.00 
3. ไฟทางเดินXG5 

205/ CARI NI 
AL/GS MD ด า 

อนั สูง 60 
ซม. 

4 1,090.00 4,360.00 325.00 1,300.00 5,660.00 

4. สายไฟ NYY เมตร - 20 50.00 1,000.00 20.00 400.00 1,400.00 
5. ท่อร้อยสายไฟ เมตร 1 น้ิว 20 73.00 1,460.00 27.00 540.00 2,000.00 
  รวม       16,484.00 
          
 งาน Soft Scape 

+ Hard Scape            
ทั้งหมด       41,808.00 
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ตารางที่ 5.3 การประมาณราคางาน  Zone B  (Soft Scape) 
ล าดบั 

 
รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม 

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
B ไมพุ้ม่         
1. หนวด

ปลาหมึก 
กระถาง 12 น้ิว 20 30.00 600.00 5.00 100.00 700.00 

2. บลูฮาวาย ถุง 6 น้ิว 391 30.00 11,730.00 2.00 782.00 12,512.00 
3. เดหลีใบมนั กระถาง 6 น้ิว 120 40.00 4,800.00 2.00 240.00 5,040.00 

4. ออมเงิน กระถาง 4 น้ิว 168 40.00 6,720.00 2.00 336.00 7,056.00 
5. ล้ินมงักร  กระถาง 4 น้ิว 268 20.00 5,360.00 2.00 536.00 5,896.00 
6. ปีกแมลงสาบ กระถาง 4 น้ิว 77 20.00 1,540.00 2.00 154.00 1,694.00 
7. เสน่ห์จนัทร์

แดง 
กระถาง 11 น้ิว 26 80.00 2,080.00 5.00 130.00 2,210.00 

8. ฟิโลมะละกอ  กระถาง 4 น้ิว 228 40.00 9,120.00 2.00 456.00 9,576.00 
9. วา่นลูกไก่ทอง หวั 6 น้ิว 3 350.00 1,050.00 2.00 6.00 1,056.00 
10. จัง๋จีน กระถาง 10 น้ิว 3 320.00 960.00 10.00 30.00 990.00 
11. ตอ้ยต่ิงฝร่ัง ถุง 6 น้ิว 78 45.00 4,290.00 2.00 156.00 4,446.00 
12. เฟิร์นใบ

มะขาม 
กระถาง 6 น้ิว 184 15.00 2,760.00 5.00 920.00 3,680.00 

13. หญา้น ้าพ ุ กระถาง 11 น้ิว 23 85.00 1,955.00 5.00 115.00 2,070.00 
 ไมค้ลุมดิน         

14. หญา้นวลนอ้ย ตร.ม. - 154 30.00 4,620.00 5.00 770.00 5,390.00 
          
  รวม       62,316.00 

 
ตารางที่ 5.4 การประมาณราคางาน  Zone B  (Hard Scape) 
ล าดบั 

 
รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
B 
 

1. 
 
 

งาน Hard 
Scape 

ศาลา 
-  หลงัคาไมซี้
ดาร์  
- หลงัคา
Polycarbonate  
- แปส าเร็จรูป 
 
- จนัทนั 
 

 
 
 

แผน่ 
 

ตร.ม 
 

ท่อน 
 

ท่อน 
 
 

 
 
 

0.25 x 
0.45 ซม. 

3.30 x 
3.30 ซม. 
หนา 1 
มม.x6ม. 

1 x 0.50 x 
0.20 x 
0.23 ม. 

 
 
 

146 
 

11 
 

33 
 

7 
 
 

 
 
 

45.00 
 

1,100.00 
 

220.00 
 

311.00 
 
 

 
 
 

6,570.00 
 

12,100.00 
 

7,260.00 
 

2,177.00 
 
 

 
 
 

5.00 
 

500.00 
 

45.00 
 

45.00 
 
 

 
 
 

730.00 
 

5,500.00 
 

1,485.00 
 

315.00 
 
 

 
 
 

7,300.00 
 

17,600.00 
 

8,745.00 
 

2,492.00 
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ตารางที่ 5.4 การประมาณราคางาน  Zone B  (Hard Scape) (ต่อ) 
ล าดบั 

 
รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
B 
1. 
 

งาน Hard 
Scape 

- ฝ้าเพดานยปิ
ซัม่บอร์ด+
คร่าวเหลก็ชุบ
สงักะสี 
- เชิงชายไม้
เน้ือแขง็ 
- ปิดลอนไม้
เน้ือแขง็ 
- เหลก็ตวัย ู
- เหลก็กล่อง 
 
- ระแนงไม้
เทียม 
- ไมเ้น้ือแขง็
ท าชิงชา้ 
 
- โซ่ Alloy 
 
- ก๊ิปจบัโซ่ 
- กระเบ้ืองปู
พื้นลายไม ้
- ปูนทราย
ปรับระดบั 
- คอนกรีต 

 
 

ตร.ม. 
 
 
 
ม. 
 
ม. 
 

ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 

 
ท่อน 

 
 

เส้น 
 

ช้ิน 
แผน่ 

 
ลบ.ม 

 
ลบ.ม 

 
 

หนา 10 
มม. 

 
 

 1 x 8 น้ิว 
 

3/4 x 8 
น้ิว 

4” x 4” 
2” x 2” 
2” x 4” 
1” x 1” 

 
0.50 x 
1.00 x 

0.10 ซม. 
หนา 20 
มม. 

- 
0.15 x 

0.60 ซม. 
หนา 0.03 

ซม. 
หนา 0.10 

ซม. 

 
 

15 
 
 
 

9 
 

9 
 

2 
11 
9 

315 
 

1 
 
 

2 
 

2 
395 

 
1 
 

3 

 
 

329.00 
 
 
 

150.00 
 

84.00 
 

1,565.00 
510.00 
837.00 

75.00 
 

1,500.00 
 
 

720.00 
 

85.00 
27.00 

 
440.00 

 
1,500.00 

 
 

4,935.00 
 
 
 

1,350.00 
 

756.00 
 

3,130.00 
5,610.00 
7,533.00 

24,375.00 
 

1,500.00 
 
 

1,440.00 
 

170.00 
10,665.00 

 
440.00 

 
6,000.00 

 
 

75.00 
 
 
 

89.00 
 

69.00 
 

548.00 
149.00 
230.00 
10.00 

 
500.00 

 
 
- 
 
- 
5.00 

 
306.00 

 
306.00 

 
 

1,125.00 
 
 
 

801.00 
 

621.00 
 

1,096.00 
1,639.00 
2,070.00 
3,150.00 

 
500.00 

 
 
- 
 
- 

1,975.00 
 

306.00 
 

918.00 

 
 

6,060.00 
 
 
 

2,151.00 
 

1377.00 
 

4,226.00 
7,249.00 
9,603.00 

27,525.00 
 

2,000.00 
 
 

1,440.00 
 

170.00 
12,640.00 

 
746.00 

 
6,918.00 

2. แผน่ทาง
เดินลายตอไม ้ 

แผน่  Ø 100 
ซม. 

Ø 80 ซม. 
Ø 60 ซม. 

4 
4 
3 

250.00 
 

220.00 
180.00 

1,000.00 
 

880.00 
540.00 

10.00 
 

10.00 
10.00 

40.00 
 

40.00 
30.00 

1,040.00 
 

920.00 
570.00 

3. หินกรวด
แม่น ้าสีน ้าผึ้ง 
เบอร์ 1  

ถุง - 79 60.00 4,740.00 - - 4,740.00 

4. Border กั้น
กรวด  

ชุด ยาว 2.4 
ม. 

7 600.00 4,200.00 - - 4,200.00 

5. แผน่ 
Geotextile 

ตร.ม. - 16 50.00 800.00 - - 800.00 
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ตารางที่ 5.4 การประมาณราคางาน  Zone B  (Hard Scape) (ต่อ) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม 

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
B 
 

6. 

งาน Hard 
Scape 

ทรายหยาบ
ปรับระดบั 

 
 

ลบ.ม 

 
 

หนา 
0.05 
ซม. 

 
 

12 

 
 

470.00 

 
 

5,640.00 

 
 

91.00 

 
 

1,092.00 

 
 

6,732.00 
 

7. ดินปลูก ลบ.ม - 12 480.00 4,760.00 - - 4,760.00 
8. ไฟทางเดิน 

XG5205/ 
CARINI 
AL/GS MD 
ด า  

ชุด สูง 60 
ซม. 

2 1,090.00 2,180.00 325.00 650.00 2,830.00 

9. โคมไฟ 
Sportlight 
ส่องตน้ไม ้

ชุด - 3 900.00 2,700.00 270.00 810.00 3,510.00 
 

10. โคมไฟก่ิง 
WE-20138-
BK PEMCO 
GS/MT CS 
BK  

ชุด - 6 759.00 4,554.00 230.00 1,380.00 5,934.00 

11. สายไฟ NYY เมตร - 78 50.00 3,900.00 20.00 1,560.00 5,460.00 
12. ท่อร้อยสายไฟ เมตร 1 น้ิว 78 73.00 5,694.00 27.00 2,106.00 7,800.00 

          
  รวม       167,538.00 
          
 งาน Soft 

Scape + Hard 
Scape                                     

ทั้งหมด     
 

  229,854.00 

 
ตารางที่ 5.5 การประมาณราคางาน  Zone C  (Soft Scape) 
ล าดบั 

 
รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม 

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
C ไมพุ้ม่         
1. หญา้ถอด

ปลอ้ง 
กระถาง 4 น้ิว 170 100.00 17,000.00 5.00 850.00 17,850.00 

2. หนวด
ปลาหมึก 

กระถาง 12 น้ิว 119 30.00 3,570.00 5.00 595.00 4,165.00 

3. ปีกแมลงสาบ กระถาง 4 น้ิว 284 20.00 5,680.00 2.00 568.00 6,248.00 
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ตารางที่ 5.5 การประมาณราคางาน  Zone C  (Soft Scape) (ต่อ) 
ล าดบั 

 
รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม 

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
C ไมพุ้ม่         

4. ไอริสดอก
เหลือง 

กระถาง 4 น้ิว 878 35.00 30,730.00 2.00 1,756.00 32,486.00 

5. เดหลีใบมนั กระถาง 6 น้ิว 60 40.00 2,400.00 5.00 300.00 2,700.00 

6. ตอ้ยต่ิงฝร่ัง ถุง 6 น้ิว 262 45.00 11,790.00 2.00 524.00 12,314.00 

9. กลว้ยแดง ถุง 6 น้ิว 222 60.00 13,320.00 5.00 1,110.00 14,430.00 

10. ประกายเงิน กระถาง 4 น้ิว 90 50.00 4,500.00 2.00 180.00 4,680.00 
11. อากาเว่

ปากนกแกว้ 
กระถาง 10 น้ิว 2 350.00 700.00 5.00 10.00 710.00 

 ไมค้ลุมดิน         
12. หญา้นวลนอ้ย ตร.ม. - 64 30.00 1,920.00 5.00 320.00 2,240.00 

   
รวม 

     
 

  
115,115.00 

 
ตารางที่ 5.6 การประมาณราคางาน  Zone C  (Hard Scape) 
ล าดบั 

 
รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม 

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
C งาน Hard 

Scape 
        

1. มา้นัง่ 
- ไมเ้น้ือแขง็  
 
- กระเบ้ืองปู
พื้นลายไม ้ 
- เหลก็กล่อง  
- ปูนทราย
ปรับระดบั 
 
- คอนกรีต 

 
ลบ.ฟ. 

 
แผน่ 

 
ท่อน 
ลบ.ม 

 
 

ลบ.ม 

 
1 1/2" x 

3" 
0.15 x 

0.60 ซม. 
1" x 1" 
หนา 0.03 

ซม. 
 

หนา 0.10 
ซม. 

 
3 
 

41 
 

1 
4 
 
 

2 

 
545.00 

 
27.00 

 
161.00 
440.00 

 
 

1,500.00 

 
1,635.00 

 
1,107.00 

 
169.00 

1,760.00 
 
 

3,000.00 

 
69.00 

 
5.00 

 
44.00 

306.00 
 
 

306.00 

 
207.00 

 
205.00 

 
44.00 

1,224.00 
 
 

612.00 

 
1,842.00 

 
1,312.00 

 
213.00 

2,984.00 
 
 

3,612.00 

2. เตายา่งบาร์บี
คิว 

ช้ิน 70 x 188 
x 120 
ซม. 

1 69,000.00 69,000.00 - - 69,000.00 

3. หินคลุก สีเทา
เขม้เบอร์ 3  

ถุง - 103 45.00 4,635.00 - - 4,635.00 
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ตารางที่ 5.6 การประมาณราคางาน  Zone C  (Hard Scape) (ต่อ) 
ล าดบั 

 
รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม 

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
C งาน Hard 

Scape 
        

4. หินกรวด
แม่น ้าสีน ้าผึ้ง  
เบอร์ 1  

ถุง - 26 60.00 1,560.00 - - 1,560.00 

5. Border กั้น
กรวด 

ชุด ยาว 2.4 
ม. 

9 600.00 5,400.00 - - 5,400.00 

6. แผน่
Geotextile 

ตร.ม. - 27 50.00 1,350.00 - - 1,350.00 

7. ทรายหยาบ
ปรับระดบั 

ลบ.ม - 6 470.00 2,820.00 91.00 546.00 3,366.00 
 

9. ไฟทางเดิน 
XG 5205/ 
CARINI 
AL/GS MD 
ด า 

ชุด สูง 60 
ซม. 

 

4 1,090.00 4,360.00 325.00 1,300.00 5,660.00 
 

11. โคมไฟฝังพื้น 
รุ่นLSE 
GDS052/SGx
53 

ชุด - 3 699.00 2,097.00 200.00 600.00 2,697.00 

12. สายไฟ NYY เมตร - 60 50.00 3,000.00 20.00 1,200.00 4,200.00 
13. ท่อร้อยสายไฟ เมตร 1 น้ิว 60 73.00 4,380.00 27.00 1,620.00 6,000.00 

          
  รวม       127,151.00 
          
 งาน Soft 

Scape + Hard 
Scape                                     

ทั้งหมด     
 

  242,266.00 

 
ตารางที่ 5.7 การประมาณราคางาน  Zone D  (Soft Scape) 
ล าดบั 

 
รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม 

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
D ไมพุ้ม่         
1. เฟิร์นใบ

มะขาม 
กระถาง 6 น้ิว 190 15.00 2,850.00 5.00 950.00 3,800.00 

2. ไอริสดอก
เหลือง 

กระถาง 4 น้ิว 170 35.00 5,950.00 2.00 340.00 6,290.00 

3. คะนา้ ซอง - 1 25.00 25.00 2.00 2.00 27.00 
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ตารางที่ 5.7 การประมาณราคางาน  Zone D  (Soft Scape) (ต่อ) 
ล าดบั 

 
รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม 

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
D ไมพุ้ม่         
4. พริกข้ีหนู ถุง 4 น้ิว 224 15.00 3,360.00 2.00 448.00 3,808.00 
5. กลว้ยแดง ถุง 6 น้ิว 169 60.00 10,140.00 5.00 845.00 10,985.00 
6. 
7. 

ตะไคร้ 
สะระแหน่ 

ถุง 
ถุง 

6 น้ิว 
4 น้ิว 

287 
100 

10.00 
15.00 

2,870.00 
1,500.00 

2.00 
2.00 

574.00 
200.00 

3,444.00 
1,700.00 

8. ชะอม ถุง 4 น้ิว 93 30.00 2,790.00 2.00 186.00 2,976.00 
9. ข่า ถุง 6 น้ิว 135 10.00 1,350.00 2.00 270.00 1,620.00 
10. เตยหอม ถุง 6 น้ิว 51 5.00 255.00 2.00 102.00 357.00 
11. 
12. 

ผกัหวาน 
กะเพรา 

กระถาง 
ถุง 

6 น้ิว 
4 น้ิว 

187 
113 

30.00 
15.00 

5,610.00 
1,695.00 

2.00 
2.00 

374.00 
226.00 

5,984.00 
1,921.00 

13. โหระพา ถุง 4 น้ิว 275 15.00 4,125.00 2.00 550.00 4,675.00 
14. ขิง กระถาง 8 น้ิว 77 40.00 3,080.00 2.00 154.00 3,234.00 
15. หญา้ถอด

ปลอ้ง 
กระถาง 4 น้ิว 81 100.00 8,100.00 5.00 405.00 8,505.00 

16. มะนาว กระถาง 10 น้ิว 1 130.00 130.00 10.00 10.00 140.00 
   

รวม 
    

 
   

59,466.00 

 
ตารางที่ 5.8 การประมาณราคางาน  Zone D  (Hard Scape) 
ล าดบั 

 
รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม 

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
D งาน Hard Scape         
1. แผน่ทางเดิน 

คอนกรีตพิมพ์
ลายไม ้ 

แผน่ 0.25 x 
0.60 
ซม. 

37 120.00 4,440.00 10.00 370.00 4,810.00 

2. หินคลุก สีเทา
เขม้เบอร์ 3  

ถุง - 1 45.00 45.00 - - 45.00 

3. หินกรวดแม่น ้าสี
น ้าผึ้ง เบอร์ 1  

ถุง - 3 60.00 180.00 - - 180.00 

4. Border กั้นกรวด ชุด ยาว 2.4 
ม. 

15 600.00 9,000.00 - - 9,000.00 

5. แผน่ Geotextile ตร.ม. - 32 50.00 1,600.00 - - 1,600.00 
6. ทรายหยาบปรับ

ระดบั 
ลบ.ม - 4 470.00 1,880.00 91.00 364.00 2,244.00 

7. ดินปลูก                                    ลบ.ม - 16 480.00 7,680.00   - - 7,680.00 
8. สายไฟ NYY เมตร - 46 50.00 2,300.00 20.00 920.00 3,220.00 
9. ท่อร้อยสายไฟ เมตร 1 น้ิว 46 73.00 3,358.00 27.00 1,242.00 4,600.00 
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ตารางที่ 5.8 การประมาณราคางาน  Zone D  (Hard Scape) (ต่อ) 
ล าดบั 

 
รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวสัดุ ค่าแรง รวม 

(บาท) หน่วย รวม หน่วย รวม 
D งาน Hard 

Scape 
        

10. ไฟทางเดิน 
XG5205/ 
CARINI 
AL/GS MD 
ด า  

ชุด สูง 60 
ซม. 

9 1,090.00 9,810.00 325.00 2,925.00 12,735.00 

11. ระบบสปริง
เกอร์ 
- สปริงเกอร์ 
POP - UP รุ่น 
TN 1608 
- สปริงเกอร์ 
POP - UP รุ่น 
TN 1617 
- Solenoid 
Valve ยีห่อ้ 
Hunter รุ่น 
PGV-151 
- Timer/ 
Controller 
ยีห่อ้ Hunter 
รุ่น Pro– C 
- ท่อ PE 
 
- ปลัก๊อุด 
 
- ขอ้ต่อ 3 ทาง 
 
- ขอ้งอ 90 
องศา 
- อุปกรณ์ต่าง 
ๆ 

 
 

หวั 
 
 

หวั 
 
 

ตวั 
 
 
 

ชุด 
 
 
 

เมตร 
 

ตวั 
 

ตวั 
 

ตวั 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

1 1/2 
น้ิว 

 
 
- 
 
 
 

1 1/2 
น้ิว 

1 1/2   
น้ิว 

1 1/2  
น้ิว 

1 1/2  
น้ิว 
- 

 
 

35 
 
 

4 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

203 
 

5 
 

4 
 

10 
 
- 

 
 

105.00 
 
 

200.00 
 
 

2,700.00 
 
 
 

16,500.00 
 
 
 

31.00 
 

26.00 
 

100.00 
 

66.00 
 
- 

 
 

3,675.00 
 
 

800.00 
 
 

2,700.00 
 
 
 

16,500.00 
 
 
 

6,293.00 
 

130.00 
 

400.00 
 

660.00 
 
- 

 
 

25.00 
 
 

25.00 
 
 

810.00 
 
 
 

4,950.00 
 
 
 

30.00 
 

10.00 
 

10.00 
 

10.00 
 
- 

 
 

1,050.00 
 
 

200.00 
 
 

810.00 
 
 
 

4,950.00 
 
 
 

6,090.00 
 

50.00 
 

40.00 
 

100.00 
 
- 

 
 

4,725.00 
 
 

1,000.00 
 
 

3,510.00 
 
 
 

21,450.00 
 
 
 

12,383.00 
 

180.00 
 

440.00 
 

760.00 
 

2,300.00 

          
  รวม       92,862.00 
          
 งาน Soft 

Scape + Hard 
Scape                                     

ทั้งหมด      152,328.00 
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ตารางที่ 5.9  การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณฐิติกานต ์ 
นวลอินทร์  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ รวมราคา (บาท) 
รวมราคางาน Soft Scape 262,221.00 
รวมราคางาน Hard Scape 404,035.00 
รวมราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมด 666,256.00 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 10 % 66,625.60 
ก าไร 12 % ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 79,950.72 
ภาษีเงินได ้3 % ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 19,987.68 
รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 832,820.00 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)  7% 46,637.92 

รวมราคาทั้งส้ิน (แปดแสนเจด็หม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยหา้สิบแปดบาทถว้น) 879,458.00 



บทที ่6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 

บา้นคุณฐิติกานต ์นวลอินทร์ เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีในบริเวณบา้นมีความทรุดโทรมหลาย
จุด และยงัมีการปลูกพืชพรรณท่ีไม่เป็นสดัส่วนท าใหไ้ม่สามารถใชพ้ื้นท่ีไดเ้ตม็ศกัยภาพนกั เช่น ไม่
มีพื้นท่ีส าหรับนั่งพกัผ่อน และพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวจึงท าให้มีการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ในบริเวณพื้นท่ีใหมี้ความสวยงามมากยิง่ข้ึน 

เน่ืองจากเจา้ของโครงการอยากปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบพื้นท่ี ให้มีความเหมาะสมกบั
แนวความคิดหลกัคือ “Tropical Thai Style” ซ่ึงไดแ้นวคิดมาจากลกัษณะตวับา้นและเจา้ของบา้นท่ี
ชอบความเป็นไทยแต่เนน้ความทนัสมยัเขา้มาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่าลงตวั โดยอยากให้มีสวนผกัและ
สมุนไพร ดงันั้นการออกแบบสวนจึงควรมีการผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้นเป็นตน้จึงไดส้รุปออกมาเป็นแนวคิดสวน “Tropical Thai Style” ในการศึกษาโครง 
การบา้นคุณฐิติกานต ์นวลอินทร์ สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 โซนดงัต่อไปน้ี 

6.1.1  พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหนา้บา้นติดกบัทางสัญจรของโครงการ สภาพ
ทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่งมีพรรณไมเ้ดิมกระจดักระจายอยู่ในบริเวณพื้นท่ีจึงจดัแต่งสวนใหม่และเลือก
พรรณไมท่ี้คงทนต่อสภาพอากาศภายในพื้นท่ีใหมี้ความสวยงามยิง่ข้ึน 

6.1.2  พื้นท่ี Zone B เป็นบริเวณขา้งบา้นเป็นพื้นท่ีโล่งมีศาลาเดิมท่ีและมีพรรณไมก้ระจดั
กระจายอยู่ในบริเวณพื้นท่ี มีสภาพพื้นท่ีทรุดโทรมเป็นส่วนพื้นท่ีใช้พกัผ่อนท ากิจกรรมภายใน
ครอบครัวส่วนใหญ่พื้นท่ีจะไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั เจา้ของบา้นจึงมีความตอ้งการให้ปรับปรุง
พื้นท่ีในบริเวณน้ี เช่น ปรับปรุงศาลา และพรรณไมใ้นบริเวณรอบใหส้วยงามยิง่ข้ึน 

6.1.3  พื้นท่ี Zone C เป็นบริเวณขา้งหลงับา้นเป็นจุดของครอบครัวมาใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรม
ร่วมกนัแต่ในบริเวณพื้นท่ีนั้นมีสภาพทรุดโทรมจึงปรับปรุงให้มีพื้นท่ีท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น ลาน
บาบีคิว ลานท่ีนั่งพกัผ่อน เป็นตน้ และในบริเวณรอบๆมีการปลูกตน้ไมเ้พื่อให้ร่มเงาในพื้นท่ีเพื่อ
ความสะดวกสบายของคนในบา้น 

6.1.4 พื้นท่ี Zone D เป็นบริเวณขา้งบา้นทางทิศตะวนัออกมีพื้นท่ีลกัษณะแคบยาวติดกบั
ลานจอดรถจึงปรับปรุงให้ส่วนน้ีเป็นสวนมุมเล็กๆปลูกพืชผกัสวนครัวและสมุนไพรไวบ้ริโภค
ภายในบา้นและจดัปรับปรุงภูมิทศัน์ใหมี้ความร่มเงาและสวยงามมากยิง่ข้ึน 
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6.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
6.2.1 ปัญหา 

              6.2.1.1 พื้นท่ีโครงการในบางส่วนค่อนขา้งมีขนาดเลก็ จึงท าให้พื้นท่ีการออกแบบ
ค่อนขา้งจ ากดั 
              6.2.1.2 พื้นท่ีภายในโครงการมีการจดัวางของท่ีไม่เป็นระเบียบส่งผลใหก้ารท างาน
ค่อนขา้งยากล าบากจึงท าใหก้ารออกแบบไดไ้ม่ครบถว้น 
              6.2.1.3 พื้นท่ีโครงการส่วนท่ีเป็นพื้นหญา้ประสบปัญหาหญา้ไม่เจริญเติบโตในบาง
จุดจึงส่งผลทางดา้นการดูแลรักษา 

6.2.2 ขอ้เสนอแนะ 
              6.2.2.1 ควรจ ากดัพื้นท่ีในการออกแบบ เพราะพื้นท่ีค่อนขา้งเลก็ 
              6.2.2.2 ควรจดัระเบียบพื้นท่ีก่อนการท างานทุกคร้ังเพื่อให้การออกแบบไดอ้ย่าง
ครบถว้นตามความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
              6.2.2.3 ควรตดัแต่งก่ิงไมย้ืนตน้ในบริเวณท่ีมีพุ่มหนาเกินไปเพื่อให้แสงแดดส่อง
ผา่นยงัพื้นท่ีเพื่อใหห้ญา้มีการเจริญเติบโตในบริเวณพื้นท่ีท่ีดีข้ึน 
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