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บทคัดย่อ   

 
โ คร งกา รออกแบบภู มิ ทั ศน์ บ้ านคุณ กุ สุ ม า  แมะ เ ฮม  มี พ้ื นที่ โ ค ร ง กา รทั้ ง หมด                

1,328 ตารางเมตร โดยแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้าน 308 ตารางเมตร และพ้ืนที่ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 
1,020 ตารางเมตร ลักษณะของบ้านเป็นบ้านชั้นครึ่งรูปแบบไทยประยุกต์ สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันพบ
ปัญหาด้านความร้อนจากแสงแดดที่ส่องตลอดวัน อีกทั้งพ้ืนที่ดังกล่าวยังเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจึงมี
ความน่าสนใจในการออกแบบ ประกอบกับเจ้าของโครงการซึ่งมีผู้อยู่อาศัย 3 คน มีความต้องการเป็น
สวนพักผ่อนสไตล์ธรรมชาติที่มีร่มเงา ร่มรื่น พ้ืนที่ปลูกพืชผักสวนครัวและสนามหญ้าใช้ท ากิจกรรมใน
ครอบครัวและญาติพ่ีน้องสนิท  

โดยการออกแบบในครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลด้านหลักการออกแบบและทฤษฎีต่างๆและกรณีศึกษา
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ จากการศึกษาข้อมูล จึงมีแนวความคิดในการออกแบบบ้านพักอาศัยของ   
คุณกสุมา แมะเฮม คือ “สวนพักผ่อน กินได้ สไตส์ธรรมชาติ” มาใช้ในการออกแบบ โดยแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น 3 ส่วน และประมาณราคารวม 1,579,949 บาท มรีายละเอียดดังต่อไปนี้  

1 พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ อยู่บริเวณหน้าบ้านได้รับแสงแดดตลอดวันจึงปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงา
เพ่ือลดความร้อนภายในพ้ืนและอยู่บริเวณหน้าบ้านจึงจัดเป็นสวนหย่อมและมีศาลารับรองส าหรับแขก
ผู้มาเยือน ปลูกไม้พุ่มสูงเพ่ือปิดกั้นสายตาให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และปลูกไม้พุ่มสูงทึบเพ่ือลด
เสียงรบกวนและฝุ่นละออง 

2 พ้ืนที่ส่วนครอบครัว อยู่บริเวณข้างบ้านได้รับแสงแดดในช่วงเช้า จึงมีการปลูกไม้ยืนต้นให้ความ
ร่มเงาและเพ่ือสร้างบรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อน ซึ่งประกอบด้วย น้ าตก บ่อปลา ระแนงไม้  

3 พ้ืนที่ส่วนบริการ อยู่บริเวณหลังบ้านได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันซึ่งติดกับห้องครัว และมี
พ้ืนที่โล่งกว้างได้รับแสงแดดตลอดวัน จึงจัดให้มีพ้ืนที่ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่ม
โปร่งไม่ทึบและไม้ผลในบริเวณที่ต้องการร่มเงาบริเวณม้านั่งพักผ่อนเพ่ือสร้างกิจกรรมภายใน
ครอบครัว เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
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  ในการจัดท าปัญหาพิเศษโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา แมะเฮม ฉบับนี้ส าเร็จ
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 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ มากมาย ที่ส าคัญที่สุดขอขอบพระคุณคุณกุสุมา แมะเฮม 
ที่ได้อนุเคราะห์ในการน าพ้ืนที่มาใช้ในการเรียนรู้ ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ข้อมูล  ดังนั้นจึงขอกราบ
ขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ 
          สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่คอยให้ก าลังใจ ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งก าลังใจที่ดีต่อ
กันเสมอมา และคอยพลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวถึงมา 
ณ ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณครับ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 

บ้านพักอาศัยของคุณกุสุมา แมะเฮม ตั้ งอยู่บ้านเลขที่  40 หมู่  17 ถนนสุวินทวงศ์            
ซอยสุวินทวงศ์ 28 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของคุณกุสุมา แมะเฮม มีผู้อยู่
อาศัยทั้งหมด 3 คน คือคุณกุสุมา แมะเฮม คุณอนันต์ ดุมลักษณ์ และคุณธราสิทธ์ ดุมลักษณ์ มีพ้ืนที่
เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันเป็นที่โล่งกว้าง รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นบ้านชั้นครึ่ง 
สไตล์ไทยประยุกต์ มีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 1,328 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 1,020 ตารางเมตร  

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของโครงการในปัจจุบัน เดิมเป็นพ้ืนที่โล่งกว้างและยังไม่เคยมีการจัดท า
ภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามมาก่อน นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องความร้อนจากแสงแดดที่ส่องตลอด
วันในบริเวณพ้ืนที่ เนื่องจากไม่มีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่และอาคารที่บดบังพ้ืนโดยรอบ  อีกทั้งพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู จึงมีความน่าสนใจในการออกแบบ ประกอบกับทางผู้ใช้โครงการมี
ความต้องการจัดท าภูมิทัศน์บริเวณรอบบ้านพักอาศัย รวมทั้งต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิเช่น 
ความร้อนจากแสงแดดที่ส่องตลอดวันบริเวณพ้ืนที่ ไม่มีร่มเงาของไม้ใหญ ่

ดังนั้น โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา แมะเฮม จึงเป็นการวางแนวความคิดที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือท าการออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้โครงการและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ที่
มีแสงแดดส่องตลอดวันท าให้มีอากาศร้อน โดยเป้าหมายในการออกแบบภูมิทัศน์เป็นการใช้ พ้ืนที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้สอดคล้องต่อพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้ และแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่
โครงการเพื่อการพักผ่อนในพื้นท่ีส่วนตัว และท ากิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัว 
 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่บ้านพักอาศัย เพ่ือก าหนดพ้ืนที่
ใช้สอยและรูปแบบกิจกรรมในพื้นที่โครงการ  

1.2.3 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการเพ่ือ
ก าหนดกิจกรรมในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม 

1.2.4 เพ่ือน าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา แมะเฮม แขวงมีนบุรี  
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 40 

หมู่ 17 ถนนสุวินทวงศ์ ซอยสุวินทวงศ์ 28 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
1,328 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 1,020 ตารางเมตร 

1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 
การเดินทางโดยรถส่วนตัว เข้าถึงโครงการโดยเริ่มจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สุวินทวงศ์ ใช้

ถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกไปทางฉะเชิงเทรา ระยะทาง 6 กิโลเมตร จะมีซอยสุวินทวงศ์ 28 เลี้ยวซ้าย
เข้าซอยสุวินทวงศ์ 28 ซึ่งเป็นถนนเส้นรองตรงเข้ามาประมาณ 200 เมตร บ้านของคุณกุสุมา แมะเฮม
จะอยู่ขวามือของถนนเส้นรอง               

การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางโดยเริ่มจากตลาดมีนบุรี ใช้รถโดยสารประจ าทาง
สาย 131 และรถตู้โดยสาร ต.21 มีนบุรี - หนองจอก จุดสังเกตบริเวณที่จะลงรถคือเมื่อเข้าสู่ถนนเส้น 
สุวินทวงศ์ประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีสถานีบริการน้ ามัน ปตท. สามารถลงบริเวณนั้นได้เลยโดยจะอยู่

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม 

แสดง : ที่ตั้งโครงการ ภำพที่ 1.1 

สัญลักษณ์ :  
เส้นทางการเดินทางมาโครงการ ถนนสุวินทวงศ์ 304 
ที่ตั้งโครงการ 

 

 

ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 
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ตรงข้ามกับซอยสุวินทวงศ์ 28 ข้ามสะพานลอยมาฝั่งหน้าปากซอย ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าถึง
บ้านของคุณกุสุมา แมะเฮม จะอยู่ขวามือของถนนเส้นรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม 
แสดง : การเข้าถึงโครงการ ภำพที่ 1.2 
สัญลักษณ์ :  

เส้นทางการมาพ้ืนทีโ่ครงการ  

ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 

ทางเข้าโครงการ 

พื้นที่โครงการ 
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1.3.2 พ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับถนนเข้าซอยสุวินทวงศ์ 
ทิศใต้  ติดกับไร่นา 
ทิศตะวันออก  ติดกับพ้ืนทีว่่างเปล่า 
ทิศตะวันตก  ติดกับที่ดินว่างเปล่า 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 
 
ภำพที่ 1.3 พ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อ 
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ภำพที่ 1.4 ทิศเหนือ 

 

 

ภำพที่ 1.5 ทิศตะวันตก 

  

 

ภำพที่ 1.6 ทิศตะวันออก 
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ภำพที่ 1.7 ทิศใต้ 

 

 

ภำพที่ 1.8 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

ภำพที่ 1.9 ทิศตะวันตก 
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1.3.3 แบบแปลนโครงการ 

   

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม ภำพที่ 1.10 
แสดง : ผังพื้นที่โครงการ  

 

 

สัญลักษณ์ : - 
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงหลักการและท่ีเกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักอาศัย 
1.4.2 ทราบถึงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่บ้านพักอาศัย เพ่ือ

ก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยและรูปแบบกิจกรรมในพื้นที่โครงการ 
1.4.3 ทราบถึงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้พักอาศัยเพ่ือก าหนด

กิจกรรมให้เหมาะสม 
1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา แมะเฮม แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 
 

1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
1.5.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 

1.5.1.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน 
1.5.1.2 ศึกษาลักษณะของสวนธรรมชาติ 
1.5.1.3 ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน (กรณีศึกษา) 

1.5.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงการ 
1.5.2.1 ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
1.5.2.2 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
1.5.2.3 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ  
1.5.2.4 ศึกษามุมมองและทัศนียภาพ 
1.5.2.5 ศึกษาอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิมในโครงการ 
1.5.2.6 ศึกษาลักษณะสภาพของดินในพ้ืนที่โครงการ 

        1.5.2.7 ศึกษาข้อมูลด้านผู้ใช้ 
1.5.2.8 ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.5.3 การสรุปข้อมูล 
1.5.3.1 สรุปลักษณะพื้นที่โครงการ 
1.5.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

1.5.3.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขพ้ืนที่อย่าง
เหมาะสม 

1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) 
1.5.4.2 แนวความคิดด้านต่างๆ 

                              1) แนวความคิดในการเลือกใช้วัสดุดาดแข็ง  
                              2) แนวความคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 
                              3) แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 

1.5.4.3 ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
1.5.4.4 เสนอแบบทางเลือก 
1.5.4.5 ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
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1.5.4.6 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย  
1.5.4.7 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
1.5.4.8 แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงสร้าง 
1.5.4.9 แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ 

 1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
     1.5.5.1 สรุปลักษณะของพ้ืนที่และกิจกรรมภายในโครงการ 

1.5.5.2 การน าเสนอผลการออกแบบ 
1.5.5.3 ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบภูมิทัศน์
บ้ำนพักอำศัย 

- ศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการออกแบบภูมิ
ทัศน์เคหะสถาน 

- ศึกษาลักษณะของสวนธรรมชาติ 
- ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน 

(กรณีศึกษา) 

ศึกษำลักษณะทำงกำยภำพของพ้ืนที่
โครงกำร 
- ศึกษาที่ตั้งโครงการ 
- ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
- ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
- ศึกษามุมมองและทัศนียภาพ 
- ศึกษาอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมใน

โครงการ 
- ศึกษาลักษณะสภาพดินในพ้ืนที่

โครงการ 
- ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
- ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 

(Main Concept) 
2. ก าหนดแนวความคิดต่างๆ 

- แนวความคิดการออกแบบภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
- แนวความคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 
- แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
4. เสนอแบบทางเลือก 
5. ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
6. แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ 
7. แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
8. แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงสร้าง 
9. เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 

กำรสรุปข้อมูล 
- สรุปลักษณะพื้นที่โครงการ 
- สรุปลักษณะและกิจกรรมความ 

ต้องการของผู้ใช้โครงการ 
- ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสม 

ตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมินผล 
- สรุปลักษณะของพ้ืนที่และกิจกรรม

ภายในโครงการ 
- การน าเสนอผลการออกแบบ 
- ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

-  

จัดท ำรูปเล่ม 

แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 
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บทท่ี 2 
ศึกษาข้อมูลและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
 

การออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยนั้นต้องค านึงถึงพ้ืนที่ด้านประโยชน์ใช้สอยและการก าหนด
รูปแบบกิจกรรมต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยได้อย่างสูงสุด ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ ทั้งรูปแบบการจัดภูมิทัศน์ การ
แบ่งพ้ืนที่จัดสวน ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ใช้ เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาผสมผสานให้เกิดแนวความคิดการ
ออกแบบมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้เพ่ือการ
พักผ่อนในพื้นท่ีส่วนตัว และท ากิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัว 

 
2.1  หลักการในการแบ่งพื้นที่ในการจัดสวนบ้าน (Home Landscaping) 

ขวัญชัย จิตส ารวย (2536) กล่าวว่า การแบ่งพ้ืนที่ในการจัดสวน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ต้องมีการวางแผนการใช้และผ่านการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงการใช้สอย การเปลี่ยนแปลง การต่อเติมในอนาคต การแบ่งพ้ืนที่จึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในการใช้สอยและความงาม  

พ้ืนที่ส าหรับการจัดตกแต่งสวนในบ้านแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าบ้านจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ซึ่ง
ส่วนต่างๆ นี้มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องกับพ้ืนที่ภายในตัวบ้านทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย
และความงาม พ้ืนที่จัดสวนภายในบ้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

2.1.1 บริเวณหน้าบ้านหรือส่วนสาธารณะ (Public Area) 
เป็นพ้ืนที่ด้านหน้าของตัวบ้านมักจะต่อเนื่องจาก ห้องรับแขก ระเบียง ที่สามารถมองเห็น

ได้อย่างชัดเจนจากภายนอกหรือแขกผู้มาเยือน ส่วนสาธารณะนี้เป็นสร้างความสัมพันธ์กับสังคมแสดงถึง
ความสง่า เน้นความโดดเด่นของอาคารบ้านเรือน จึงควรจัดสรรพ้ืนที่ส่วนนี้พอควรไม่ใหญ่โตกและว้าง
ขวางจนเกินไปของบริเวณบ้าน (ดังภาพที ่2.1) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 พ้ืนทีบ่ริเวณหน้าบ้านหรือส่วนสาธารณะ 
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ที่มา : https://www.forfur.com 
2.1.2 ส่วนบริการ (Service Area) 

เป็นส่วนของพ้ืนที่ที่ให้ความสะดวกต่อการบริการ การปฏิบัติงานต่างๆ ของสมาชิกใน
ครอบครัว เช่น ถนนเข้าบ้าน ที่จอดรถ ที่ทิ้งขยะ บริเวณซักล้าง ห้องเก็บเครื่องมือ - อุปกรณ์ ราวตากผ้า 
ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ แปลงผักสวนครัว เป็นต้น พ้ืนที่ส่วนนี้จัดเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของครอบครัวเช่นกัน แต่ไม่
เน้นความสวยงามในการตกแต่งแต่เน้นถึงความคล่องตัว สะดวก และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประตู
ห้องครัวก็ควรเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนที่ติดกับพ้ืนที่ส่วนนี้ด้วย ส่วนบริการจึงเหมาะที่จะอยู่ด้านหลังบ้าน
และมีขอบเขตแยกจากส่วนอื่นๆ อย่างแน่นอนอาจจะมีไม้พุ่มปิดบังส่วนที่ไม่น่าดูเสีย (ดังภาพที ่2.2)  

 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.2 บริเวณพ้ืนที่ส่วนบริการ 
ที่มา : https://www.banidea.com  
 

2.1.3 บริเวณที่พักผ่อนส่วนตัวหรือของครอบครัว  
พื้นที่บริเวณนี้เปรียบได้กับพื้นที่พักอาศัยนอกบ้าน  (Outdoor Living Space) เป็น

บริเวณที่จัดไว้ส าหรับพักผ่อนส่วนตัวหรือท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท 
จึงเป็นพ้ืนที่ที่ต้องแยกออกจากส่วนอ่ืนๆ เช่นกัน เพ่ือไม่ให้ประเจิดประเจ้อเกินไป อาจจัดเป็นที่นั่งเล่น 
ที่อ่านหนังสือ มุมปิกนิกนอกบ้าน แปลงไม้ดอก สระว่ายน้ ารวมไปถึงบริเวณออกก าลังกาย ดังนั้นการ
ออกแบบจัดสร้างจึงต้องให้เกิดความพอใจสูงสุด ให้ความเป็นอิสระในการใช้สอยมากที่สุด มีความ
ยืดหยุ่นในการดัดแปลงการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้ง่าย (ดังภาพที่ 2.3)  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.forfur.com/
https://www.banidea.com/
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ภาพที่ 2.3 บริเวณท่ีพักผ่อนส่วนตัวหรือของครอบครัว 
ที่มา : https://www.banidea.com 
 

ในปัจจุบันมีอีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ที่เกิดขึ้นในลักษณะสะท้อนให้เห็น
ถึงความส าคัญของบ้านมากขึ้น เพราะถือว่าบ้านที่น่าอยู่น่าอาศัยนั้นต้องมีองค์ประกอบที่พร้อม
สมบูรณ์ สามารถอ านวยความสุขให้แก่ผู้พักอาศัย แนวความคิดนี้ได้แบ่งพื้นที่บ้านโดยวางเป้า
จุดประสงค์ได้ 5 ประการ คือ  

1) พ้ืนที่นันทนาการ (Recreation) จัดเป็นมุมพักผ่อน นันทนาการ เช่น จัดเป็นสระว่ายน้ า 
สนามเด็กเล่น บ่อทราย สนามออกก าลังกาย หรือลานเอนกประสงค์อ่ืนๆ  

2) พ้ืนที่ให้ความสุขสบาย (Comfort) อาจทาเป็นพื้นที่ลานพัก ปลูกไม้พุ่มล้อมรอบ ท าเป็น
หลังคากรองแสง หรือปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเพ่ือใช้เป็นที่นั่งเล่นหรืออ่านหนังสือ  

3) พ้ืนที่ลานเอนกประสงค์ (Flexibility) จัดสร้างเป็นพ้ืนที่ที่พร้อมที่จะดัดแปลงไปใช้ได้หลาย
กรณ ีเช่น รับแขก เล่นเกม งานเลี้ยงสังสรรค์ สนามกีฬาบางประเภท  

4) พ้ืนที่อ านวยความสะดวกและให้ความปลอดภัย (Convenience and Safety) จัดเป็น
ส่วนบริการของครอบครัว เช่น ทางเดินภายในสวน สะพาน ลานจอดรถ ส่วนดังกล่าวนี้จะเป็นต้องใช้บ่อย 
แม้ในยามค่ าคืน จึงควรจัดให้มีแสงสว่างตามจุดต่างๆ ตามสมควร  

  5) พ้ืนที่ให้ความสวยงาม (Beautification) เป็นพ้ืนที่ที่จัดตกแต่งไว้เพ่ือชื่นชมความสวยงาม มี
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม มุมน้ าตก ทางเดิน สนามหญ้าเขียวขจีสร้างจุดสนใจด้วยความสวยงาม
ทางด้านการออกแบบจัดกลุ่มพันธุ์ไม้ หรือ วัสดุอ่ืนๆ 

สรุป การแบ่งพ้ืนที่ในการจัดสวนสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของบ้าน เพราะบ้านที่น่าอยู่
อาศัยนั้นต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ ซึ่งก่อให้เกิดทั้งความสุข ความเหมาะสม ประโยชน์ใช้สอย ความ
สวยงามความสะดวกสบายและความปลอดภัยเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้พักอาศัย 
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2.2  รูปแบบการจัดภูมิทัศน์แบบสวนธรรมชาติ (Informal Landscape) 

2.2.1 ประวัติความเป็นมาของสวนธรรมชาต ิ
การจัดสวนแบบธรรมชาติได้เกิดขึ้นหลังจากที่การจัดสวนแบบประดิษฐ์ได้พัฒนาจนถึง

ที่สุดแล้วก็เริ่มเสื่อมลง เพราะประชาชนมองเห็นจุดบกพร่องของสวนแบบประดิษฐ์มากขึ้น เนื่องจากสวน
แบบประดิษฐ์ในยุคนั้นมีขนาดใหญ่ ใช้ต้นไม้เป็นจ านวนมากและผู้ที่สามารถจะสร้างสวนแบบนี้หรือเป็น
เจ้าของได้ก็มีแต่เฉพาะเศรษฐี ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ หรือราชวงศ์เท่านั้น ประชาชนทั่วไปท าไม่ได้เพราะมีที่ดิน
ไม่มาก อีกทั้งงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสร้างสวนสวยๆแบบนี้ได้ ในระยะหลังที่ประชาชนมีสิทธิ 
เสรีภาพมากขึ้นจึงมีการคิดรูปแบบสวนออกใหม่ โดยได้รับอิทธิพลมาจากภาพเขียนธรรมชาติของจิตรกร
เอกหลายคนและมาจากนักเขียนอีกด้วย โดยเน้นเรื่องการจัดสวนที่เป็นไปตามธรรมชาติหรือเลียนแบบ
ธรรมชาติให้เข้ามาอยู่ในสวน มีทั้งสนามหญ้า ล าธาร น้ าตก โขดหิน และวิธีการจัดวางต้นไม้ที่เป็นกลุ่ม 
เป็นหมู่ไม่มีการปลูกแบบเรียงแถว แบบซ้ายขวาเท่ากันอีก บางครั้ งการจัดสวนแบบนี้ เรียกว่า 
“Naturalistic Styles” ก็ได้ โดยที่อังกฤษเป็นชาติแรกที่ได้พัฒนาและเปลี่ยนรูปแบบสวนประดิษฐ์ให้มา
เป็นสวนแบบธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุด (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2530) 

สรุป การจัดสวนแบบธรรมชาติเป็นการจัดสวนที่เน้นเลียนแบบธรรมชาติเข้ามาอยู่ในสวน  
มีสนามหญ้า ล าธาร น้ าตก พันธุ์ไม้ และวัสดุต่างๆมาจัดเรียงให้ดูกลมกลืน มีความสมดุล และมี
ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมแบบธรรมชาติ 

2.2.2 การจัดสวนแบบธรรมชาติ (Informal Styles) 
เป็นการจัดสวนที่ไม่อาศัยรูปทรงเรขาคณิตเป็นหลัก แต่อาศัยการเลียนแบบธรรมชาติและ

จังหวะความสมดุลในการจัดวางแทน มีจุดเน้นที่สนามหญ้ากว้างใหญ่ ปลูกต้นไม้หรือไม้ดอกเป็นกลุ่มๆ 
และปล่อยให้ต้นไม้เจริญเติบโตในรูปทรงที่เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องตัดแต่งเป็นรูปทรงเรขาคณิต และน าเอา
วัสดุที่เป็นธรรมชาติมาตกแต่งสวนมากขึ้น เช่น ตอไม้หรือซากไม้แห้ง และหินประดับสวน 

เพ่ือให้มองเห็นภาพพจน์ของการจัดสวนแบบธรรมชาติมากขึ้น จะขออธิบายจุดต่างๆ ที่
ควรจดจ าในการจัดสวนแบบนี้ให้ชัดเจนขึ้น  ดังนี้ 

ลักษณะแปลน การวางแปลนในสวนแบบธรรมชาติจะมองไปที่ประโยชน์การใช้สอยก่อน 
โดยจะก าหนดต าแหน่งของพ้ืนที่ต่างๆ ลงในสวนให้ครบและเหมาะสม เช่น สวนหย่อม ศาลา สนามเด็ก
เล่น สวนครัวหรือมุมสงบ เมื่อก าหนดต าแหน่งของจุดต่างๆ ได้เหมาะสมกับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม
แล้ว ก็จะก าหนดแนวทางเดินเพ่ือเชื่อมโยงกับจุดต่างๆ จึงออกแบบรูปร่างหน้าตาของสถานที่แต่ละจุดให้มี
รูปร่างเหมาะสมเข้ากันได้ เช่น รูปร่างของน้ าตก บ่อปลา รูปทรงของศาลา และ รูปร่างของทางเดินหรือ
กลุ่มต้นไม ้
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ภาพที่ 2.4 การวางแปลนในสวนแบบธรรมชาติ 
ที่มา : เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) 

 การจัดสวนแบบธรรมชาติ สามารถแบ่งตามองค์ประกอบสวนได้เป็น 2 แบบ 
2.2.2.1 รูปแบบภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) การก าหนดต้นไม้ลงแปลน โดยแบ่ง

ต้นไม้ที่จะปลูก 3 ชั้น ได้แก ่
ชั้นบนสุด คือไม้ยืนต้นใหญ่ ต้องก าหนดก่อนตามจุดที่ต้องการให้ร่มเงา หรือลดการ

สะท้อนของแสง อย่ามากเกินไปจะท าให้สวนมืดทึบ  
ชั้นที่สอง เป็นไม้พุ่มทั้งมีดอกสวยงามหรือใบสวยงามอาจสูงระหว่าง 1.00 - 2.00 เมตร 

ควรพิจารณาชนิดของต้นไม้ให้เหมาะสมกับแสงด้วย 
ชั้นที่สาม ไม้คลุมดินหรือไม้พุ่มเตี้ย โดยเมื่อออกแบบแล้วให้มองดูเป็นธรรมชาติและ

สวยงาม 
ต้นไม้ในสวนแบบธรรมชาติมักจะมีจุดเด่นที่ไม้ใหญ่ มีรูปทรงสวยงามตามธรรมชาติ 

มีดอกสวยและอยู่กันเป็นกลุ่มภายในบริเวณสนามหญ้าสีเขียว การตัดแต่งไม้ใหญ่จะตัดแต่งเฉพาะกิ่งที่
แห้งตายและท่ีผิดรูปร่างเท่านั้น การใช้ไม้ดอกล้มลุกมีปริมาณน้อย เพราะสิ้นเปลืองและดูแลรักษาล าบาก 
นิยมใช้ไม้พุ่มที่มีดอกตลอดปีแทน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 ต้นไม้ในสวนแบบธรรมชาติ 
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ที่มา : https://www.june.diaryis.com 

สนามหญ้า ในสวนแบบธรรมชาติจะกว้างใหญ่ข้ึนหลายเท่า มองเห็นได้ชัดจากทุกมุม นิยมท าเป็น
เนินสูงต่ า ไม่แบนเรียบ ส่วนที่เนินหญ้ามักจะได้รับแสงแดดเต็มที่ และสนามหญ้าจะช่วยให้กลุ่มของต้นไม้
ต่างๆ ดูเด่นและสวยงามข้ึน  

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.6 สนามหญ้าในสวนแบบธรรมชาติ 
ที่มา : https://www.thaider.com 

2.2.2.2 รูปแบบภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) ทางเดิน ในสวนแบบธรรมชาติไม่ใช้
เส้นตรง แต่จะท าเป็นเส้นโค้งที่อ่อนหวานลดเลี้ยวไปมาตามเนินหญ้า วัสดุที่ใช้จะลอกเลียนมาจากตัว
อาคารหรือผนัง 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 2.7 ทางเดินในสวนแบบธรรมชาติ 
ที่มา : https://www.bloggang.com 

สระน้ า น้ าตกและน้ าพุ สิ่งเหล่านี้ถูกใช้กันมากในการจัดสวนแบบธรรมชาติ เช่นเดียวกับสวนแบบ
ประดิษฐ์ เพียงแต่รูปแบบหรือรูปร่างหน้าตาจะแตกต่างกัน สระน้ า น้ าตกและน้ าพุในสวนธรรมชาติมักจะ
จ าลองแบบมาจากธรรมชาติ มีลักษณะของภูเขา หิน น้ าตก ต้นไม้ และมีรูปร่างบ่อน้ าที่คดเคี้ยวไปมา 
ตกแต่งทั้งบ่อให้สวยด้วยต้นไม้และก้อนหิน ส่วนน้ าพุมักใช้ในกรณีที่เป็นบึงใหญ่แล้วมีน้ านิ่ง ต้องการการ
ระบายน้ าเพ่ือให้ออกซิเจนไหลผ่าน น้ าจะได้ไม่เน่าเสีย และบางครั้งน้ าพุก็ถูกน ามาใช้ในรูปร่างบ่อเล็กๆ ที่
ทันสมัยข้างๆ อาคารกไ็ด้ 

https://www.thaider.com/
https://www.bloggang.com/
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ภาพที่ 2.8 น้ าตกในสวนธรรมชาติ 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 

รูปปั้นและวัสดุตกแต่งอ่ืนๆ รูปร่างของรูปปั้นจะทันสมัยขึ้นตามกาลเวลา จะไม่เป็นรูปร่างของ
บุคคลต่างๆ ในเทพนิยายอีก ส่วนใหญ่จะเป็นรูปร่างสมัยใหม่ (Abstract) ตามยุคของ “การปั้นสมัยใหม่” 
รูปปั้นจะถูกวางไว้อยู่ในที่เด่นกลางสนามหญ้าที่เขียวขจี ไม่นิยมตกแต่งฐานรูปปั้นด้วยดอกไม้เหมือนเดิม 
ส่วนวัสดุอ่ืนที่ถูกน ามาใช้ในการแต่งสวน เช่น ดอกไม้หรือซากไม้แห้ง โอ่งไหโบราณ ตะเกียงหิน หินและ
กรวด  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 รูปปั้นสมัยใหม่ 
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/501025527268823374/  

 
ศาลาที่พัก มีลักษณะที่ดูอ่อนหวานขึ้น เพราะนิยมน าวัสดุธรรมจากชาติ เช่น ฟาง หญ้า 

หรือปีกไม้มาใช้ในการท าศาลา จะอยู่ใกล้กับที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามกับสวนที่จัดไว้เพ่ือชมทัศน์ในขณะที่
นั่งเล่น 

https://www.baanlaesuan.com/
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ภาพที่ 2.10 ศาลาที่พัก 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 
 ซุ้มไม้เลื้อย ไม้เลื้อยอาจปลูกคลุมศาลาที่พักก็ได้หรือจะท าเป็นซุ้มไม้เลี้อยโชว์เฉพาะตามจุด
ต่างๆ  

 
ภาพที่ 2.11 ซุ้มไมเ้ลื้อย 
ที่มา : https://www.tonmaibaiyah.blogspot.com 
 
2.3  กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการที่มีความคล้ายคลึงกันของ Concept คือ สวนธรรมชาติ 
เนื่องจากเป็นความต้องการของเจ้าของบ้าน คุณกุสุมา แมะเฮม นั้นมีจุดมุ่งหมายให้มีการออกแบบสวน
เป็นธรรมชาติจึงได้ท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์ รูปแบบของงานภูมิทัศน์ รวมถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาเป็นความคิดในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย ซึ่งโครงการที่ศึกษาได้ดังนี้ 
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2.3.1 บ้านคุณกุลวดี จินตวร 

บ้านคุณกุลวดี จินตวร เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์เป็นสวนธรรมชาติลักษณะการจัดเป็นสวน
ธรรมชาติโดยผู้ออกแบบ คุณกรกต อินทนุรักษ์ จากการศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์ของบ้านคุณกุลวดี จินตวร 
ทางเจ้าบ้านมีความต้องการสวนที่ร่มรื่นแต่ไม่รก ต้องการน้ าตก บ่อปลา และศาลาพักผ่อน ซึ่งต่อมาจึงขยาย
แนวคิดที่จะเชื่อมต่อบริเวณบ้านเข้ากับสวนเพื่อที่เจ้าของได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงต้องศึกษา
หลักการออกแบบ ดังนี้  

 

ภาพที่ 2.12 ผังบ้านคุณกุลวดี จินตวร  
ที่มา : บ้านและสวน (2558) 
 

2.3.1.1 แนวคิดการออกแบบบ้านและสวนให้เชื่อมโยงกันเจ้าของบ้านมีการก าหนดฟังก์ชัน
การใช้งานในสวน 

2.3.1.2 การแบ่งส่วนพ้ืนที่ โดยบริเวณบ้านมีการแบ่งสวนออกเป็น 2 โซนหลักๆ จากทางเข้า
ด้านหน้า จะพบสนามหญ้าและไม้ดอกริมรั้ว ทางสวนส่วนหลังบ้านมีบรรยากาศชุ่มชื้นของน้ าตกและบ่อปลา
รับมุมมองจากห้องรับประทานอาหารภายในตัวบ้านโครงการจึงเป็นแบบธรรมชาติเป็นลักษณะการจัดสวน
ทรอปิคอล โดยการดึงเอาความสดชื่น ความร่มรื่นของธรรมชาติจริงๆ เข้ามาใช้ในบริเวณบ้าน มีการใช้    
ต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ร่มเงาแก่สวนปะกอบกับแหล่งน้ า ซึ่งประกอบด้วย น้ าตก ล าธารน้ า ดังนั้นจึงได้ออกแบบ
พ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

1) ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว์ ส่วนโชว์อยู่บริเวณหน้าบ้าน เฉลียงหน้าบ้าน 
ประกอบด้วยสวนแบบเรียบง่าย เป็นสนามหญ้าและมีไม้ใหญ่ให้ร่มเงาริมรั้วสร้างความเป็นส่วนตัวไปเชื่อม
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กับส่วนของครอบครัวโดยมีการใช้แผ่นหินธรรมชาติตกแต่งทางเดินในสวนโค้งไปมากับประกอบการ
เลือกใช้พรรณไม้ให้ร่มรื่น  

 
2) ส่วนพักผ่อนหรือครอบครัว ส่วนการพักผ่อนอยู่ด้านข้างบ้านฝั่งห้องรับประทาน

อาหาร (ดังภาพที ่2.14) 

 

ภาพที่ 2.13 ผังบ้านคุณกุลวดี จินตวร  
ที่มา : บ้านและสวน (2558) 
 

จากแปลน โดยมีการจัดสวนเลียนแบบสวนทรอปิคอล ประกอบด้วย น้ าตก บ่อปลา เชื่อมต่อด้วย
ทางเดินไม้ที่เป็นพ้ืนไม้ระแนงเชื่อมระหว่างที่นั่งพักผ่อนในสวนไปยังห้องกินข้าวมีน้ าตกช่วยสร้างเสียงให้
บรรยากาศสวนอยู่ใกล้ๆ มุมพักผ่อนประกอบกับปลูกพรรณไม้แทรกตามซอกหินอย่างเป็นธรรมชาติ  

2.3.1.3 องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์  
1) ภูมิทัศน์ดาดอ่อน  

(1) การเลือกใช้พรรณไม้พุ่มและไม้ยืนต้น การเลือกใช้พรรณไม้ส่วนใหญ่ใน
สวนจะเน้นที่ดูแลรักษาง่าย เป็นกลุ่มพรรณไม้ที่มีการดูแลรักษาใกล้เคียงกัน เช่น พวกเฟิร์น เป็นต้น และ
ไม้ยืนต้นจะใช้ไม้ที่มีเท็กเจอร์ของใบเป็นใบใหญ่ มีการผลัดใบน้อย เช่น จิกน้ า ลีลาวดี เพ่ือความร่มรื่น
บริเวณน้ าตก บ่อปลา มีการใช้ไม้พุ่มโดยเลือกจากทรงต้น ใบ ที่เป็นธรรมชาติให้ความเรียบง่าย ซึ่งเข้ากัน
ได้ดีกับสวนธรรมชาติ เช่น พืชกลุ่มเฟิร์น แว่นแก้ว เฟิร์นข้าหลวง และเพ่ิมความร่มรื่นกับสวนส่วนหน้า
บ้านด้วยการปูหญ้ามาเลเซียส าหรับท ากิจกรรม 
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ภาพที่ 2.14 พรรณไม้ 
ที่มา : บ้านและสวน (2558) 
 

2) ภูมิทัศน์ดาดแข็ง การออกแบบภูมิทัศน์ดาดแข็ง มีประดับสิ่งก่อสร้างและสิ่ง
ตกแต่งสวน เพ่ือดึงความโดดเด่นของสวน และยังสร้างบรรยากาศให้กับสวน ประกอบด้วยดังนี้  

(1) ทางเดินพ้ืนไม้ระแนง การออกแบบให้มีทางเดินเชื่อมต่อระหว่างระเบียง
นั่งเล่นในสวนกับห้องกินข้าวในตัวบ้าน ท าให้ได้รับความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ (ดังภาพที ่2.16) 

 

ภาพที่ 2.15 ทางเดินเชื่อมต่อระเบียงไปห้องกินข้าวในตัวบ้าน  
ที่มา : บ้านและสวน (2558) 
 

(2) น้ าตก ลักษณะเป็นหินที่วางลดหลั่นกันเป็นชั้นให้น้ าตกลงเป็นผืน
สวยงามลงสู่บ่อปลา การวางต าแหน่งน้ าตกนั้น เพ่ือรับมุมมองจากห้องกินข้าว โดยให้น้ าตกไม่สูงมาก
จนเกินไป และเม่ือมีชั้นที่ลดหลั่นจึงท าให้เกิดเสียงเบาเหมาะแก่การพักผ่อน  

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.16 ล าธารน้ า  
ที่มา : บ้านและสวน (2552) 
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การวางหินเรียงชั้นลักษณะลดหลั่นกันท าให้น้ าตกลงเป็นผืนสวยงามน้ าตกและปลูกพรรณไม้
แทรกอย่างเป็นธรรมชาติ ดูบรรยากาศชุ่มชื่นเย็นสบาย (ดังภาพ 2.18)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.17 น้ าตกธรรมชาติ  
ที่มา : บ้านและสวน (2558) 
 

(3) ระเบียงและบริเวณมุมนั่งเล่นใน ที่สร้างขึ้นส าหรับใช้พักผ่อน นั่งเล่น 
ซึ่งในการออกแบบนั้นเจ้าของบ้านต้องการที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติในบริเวณที่ใช้งานบ่อยที่สุด และ
บรรยากาศที่ชุ่มชื้นในขณะทานอาหาร ประกอบด้วย บริเวณมุมนั่งเล่นริมระเบียงท าจากไม้ธรรมชาติ และ
ในเรื่องของมุมมองนั้นสามารถมองเห็นจากภายในมาสู่ภายนอกเห็นเป็นสวนได้โดยรอบ  ให้ความรู้สึก
เสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (ดังภาพที ่2.19) 

 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.18 เทอเรซไม้  
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ที่มา : บ้านและสวน (2558) 
 

 
2.3.2 บ้านคุณอนันต์ นุศาศร  

กรณีศึกษามีความคล้ายคลึงกับโครงการเพราะภายในบ้านพักอาศัยหลังนี้เป็นสวนสไตล์
ธรรมชาติทั้งหมด เน้นความสวยงามของพืชพรรณภายในสวนที่ตั้งโครงการ ได้แก่ บ้านคุณอนันต์ นุศาศร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

สไตล์สวนภายในบ้านสไตล์ธรรมชาติ โดยมีบ่อน้ าที่ให้ความเป็นธรรมชาติและมีการจัดพรรณ
ไม้ที่ให้ความกลมกลืนกับบ่อน้ าและตัวบ้าน มีส่วนที่เป็นสะพานลัดเลาะไปตามบ่อน้ าให้ความสดชื่น และสงบ 
มีการสร้างน้ าตกเล็กๆ เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศภายในบ้านมีการใช้สิ่งประดับตกแต่งสวน อาทิ เกวียน โอ่งสุโขทัย 
แผ่นหินแกะสลัก จะช่วยสร้างบรรยากาศในสวนดูมีเรื่องราว น่าค้นหา การเลือกใช้พรรณไม้จ าพวก เฟิร์นต่างๆ 
ฟิโลเดรนดอน คล้า เพ่ือสร้างบรรยากาศให้น้ าตกดูชุ่มชื่น และท าให้สวนออกเป็นแนวธรรมชาติโดยมีการแบ่ง
โซนภายในพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.19 แปลนบ้านคุณอนันต์ นุศาศร กรุงเทพมหานคร  
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com  
 

2.3.2.1 วัสดุพืชพรรณที่ใช้ (Softscape)  
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1) ไม้พุ่ม การเลือกปลูกพืชพรรณในส่วนโชว์นี้จะเป็นไม้น้ าและไม้ที่ชอบแสงแดด
ร าไรส่วนใหญ่ เช่น คล้าน้ าช่อห้อย คล้าน้ าช่อตั้ง กกราชินี ก้ามกุ้ง ก้ามกั้ง ซึ่งพรรณไม้ที่มีรูปทรงพริ้วไหวมีมิติ
และมีความสวยงามอยู่ในตัว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.20 การเลือกใช้ไม้พุ่มในบ้านคุณอนันต์ นุศาศร  
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 

2) ไม้ยืนต้น การเลือกปลูกพืชพรรณในส่วนนี้จะเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาสูงและ
มีดอกสวย เช่น ราชพฤกษ์ ปีบ กันเกรา เป็นต้น ไม้พุ่ม เช่น จั๋ง ไทรเกาหลี เป็นต้น  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.21 การเลือกใช้ไม้ยืนต้นในบ้านคุณอนันต์ นุศาศร  
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com  
 

3) ไม้คลุมดิน ไม้คลุมดินที่จะใช้เป็นหนวดปลาดุก หรือหญ้า เพราะมีความ
แตกต่างในเรื่องของสีสันและลักษณะของใบ ดูแลรักษางา่ยและเป็นหญ้าที่ทนต่อการเหยียบย่ า เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.22 การเลือกใช้ไม้คลุมดินในบ้านคุณอนันต์ นุศาศร  
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 

 
2.3.2.2 วัสดุดาดแข็งท่ีใช้ (Hardscape)  

1) ล าธารน้ าในสวน น้ าเป็นส่วนช่วยให้สวนมีความสดชื่นและสวยงามมากขึ้น 
ท าให้สวนธรรมชาติเป็นสวนที่น่าพักผ่อน ภายในบ้านคุณอนันต์ นุศาศร เป็นล าธารที่มีขนาดปานกลาง
เหมาะกับพ้ืนที่ที่ไม่ใหญ่มาก มีการใช้หินธรรมชาติและกรวดโรยก้นบ่อเพ่ือเพ่ิมความสวยงาม พืชพรรณที่
ใช้เป็นไม้ที่ชอบความชื้นและเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงแดดน้อย  เช่น เฟิร์น ต้นกระดาษ คล้าน้ า 
พลับพลึง ซานาดู เป็นต้น 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.23 ล าธารบ้านคุณอนันต์ นุศาศร  
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ที่มา : https://www.baanlaesuan.com  
 

2) ไฟในสวน ไฟในสวนจะเป็นสิ่งที่เพ่ิมความสว่างในยามค่ าคืนท าให้มีทัศนียภาพ
ที่ดีในเวลากลางคืนและเป็นตัวช่วยท าให้เราสามารถมีเวลาในสวนได้นานยิ่งขึ้น ไฟที่ใช้ภายในบ้านนั้น คุณ
อนันต์ นุศาศร ต้องการให้เน้นส่วนพักผ่อนและส่วนโชว์เพ่ือเพ่ิมให้เป็นจุดเด่นในยามค่ าคืนส่วนไฟทางเดินใช้
เป็นแบบตะเกียงที่มีการวางระยะห่างไม่ชิดกันเป็นไฟที่เหนือพ้ืนดินเพราะสามารถให้แสงสว่างได้ในระยะไกล 

 
 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2.24 ไฟในสวนบ้านคุณอนันต์ นุศาศร  
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 
2.4  การประยุกต์ใช้เข้ากับบ้านพักอาศัยของคุณกุสุมา แมะเฮม  
 

จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ภายในบ้านพักอาศัยในรูปแบบสไตล์ธรรมชาติ ของคุณ
อนันต์ นุศาศร และคุณกุลวดี จินตวร สามารถน ามาประยุกต์ใช้เข้ากับพื้นท่ีโครงการดังนี้ 

2.4.1 การแบ่งพ้ืนที่ สามารถนาแนวคิดในการแบ่งพ้ืนที่มาประยุกต์ให้เข้ากับพ้ืนที่โครงการของ
เราได้อย่างเหมาะสม  

2.4.1.1 พ้ืนที่ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว์ ออกแบบโดยน าน้ าเข้ามาเป็นองค์ประกอบ
จัดเป็นบ่อปลา น้ าตกหรือล าธารน้ าที่ท าให้สวนมีชีวิตชีวาและเป็นจุดเด่น จุดสนใจภายในสวน มีการ
เชื่อมโยงภายในพ้ืนที่ คือ ท าทางเดินระแนงไม้ให้สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้  

2.4.1.2 พ้ืนที่ส่วนครอบครัว โดยมีองค์ประกอบหลักคือ ศาลา และลานอเนกประสงค์ 
เพ่ือเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ภายในครอบครัว และสามารถนั่งพักผ่อนได้ โดยมีเส้นทางสัญจรที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ส่วนอ่ืนโดยปูด้วยแผ่นทางเท้าเพราะเหมาะกับขนาดของพ้ืนที่บ้านพักอาศัยที่ไม่ใหญ่
มาก  

2.4.1.3 พ้ืนที่ส่วนบริการ จะสร้างเส้นทางสัญจรให้สามารถเดินได้สะดวกและเลือกวัสดุ
ที่เดินแล้วไม่เกิดความลื่น เช่น หินล้าง ทรายล้าง เป็นต้น และมีการปิดบังสายตาด้วยผนังหรือไม้พุ่มหนาที่
มีความสูงในระดับสายตา  

2.4.2 การเลือกใช้พืชพรรณ จะใช้พืชพรรณที่มีลักษณะแตกต่างกันมีหลากหลายสี และดอก แต่มี
นิสัยการเจริญเติบโตที่เหมือนกันเพ่ือลดปัญหาในด้านการดูแลรักษา เลือกไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่มีทรงพุ่ม
ที่สวยงามและให้ร่มเงาได้ดี  
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2.4.3 การเลือกใช้องค์ประกอบภูมิทัศน์ดาดแข็ง จะเลือกวัสดุที่มีสีหรือรูปทรงที่เหมือนธรรมชาติ
หรือใช้วัสดุจากธรรมชาติจริง เช่น หิน กรวด ควรเลือกวัสดุที่ใช้ให้มีความกลมกลืนเข้ากับสไตล์สวนมีสีสัน
ไม่เด่นจนเกินไปและที่ส าคัญต้องดูแลรักษาง่ายคงทน และสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับขนาดของพ้ืนที่ 
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บทท่ี 3 
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและพื้นที่โครงการของผู้ใช้ 

 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา แมะเฮม โดยผู้ออกแบบต้องการทราบถึงข้อมูล

ต่างๆ จึงได้ท าการศึกษาข้อมูลสภาพของพ้ืนที่โครงการ สภาพภูมิอากาศ ลักษณะดิน และผลกระทบของ
พ้ืนที่โครงการ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการ และสามารถแก้ไขปัญหาภายในพ้ืนที่โครงการได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ โดยข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 

3.1.1 ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ 1568.737 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่งที่ราบลุ่มของแม่น้ าเจ้าพระยา 

เป็นแม่น้ าสายส าคัญซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งชาติ โดยตั้งอยู่บนละติจูดที่ 13 องศา        
45 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 28 ลิปดาตะวันออก เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ท า
ให้ประเทศไทยค่อนข้างมีสภาพอากาศร้อนชื้น 

3.1.2 อาณาเขตติดต่อ 
กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยตอนใน ติดต่อกับ
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร 
ทิศใต ้  ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และอ่าวไทย  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อ 
ที่มา : https://www.bangkokgis.com 
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3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม มีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล

ปานกลางประมาณ 1.50 - 2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพื้นดินจากทิศเหนือ จะค่อยๆ ลาดเอียง
สู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม้น้ าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร 
ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ซึ่งในทางภูมิศาสตร์เรียกว่าบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า ซึ่งเกิดจากตะกอนน้ าพา 
(Alluvium) โดยเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย (The Lower General 
Plain of Thailand) เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและพืชประเภทต่างๆ 

3.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
อุณหภูมิของกรุงเทพมหานครมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 

2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกิดฤดูกาลที่
แตกต่างกัน 3 ฤดู ได้แก่ 

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม 

3.1.4.1 อุณหภูมิของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลย้อนหลังตั้งปี พ.ศ.2554 ถึงปี พ.ศ.2558 
พบว่า ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ 5 ปี ย้อนหลังมีค่าเท่ากับ 39.6 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดในปี พ.ศ.2555 และ 
พ.ศ.2556 อยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าที่สุดในปี พ.ศ.2557 อยู่ที่ 16 องศาเซลเซียส ดังนั้น การ
เลือกใช้พรรณไม้ต้องมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่นั้นด้วย และควรเลือกใช้พืชพรรณที่
เหมาะสมต่อบริเวณพ้ืนทีที่มีความร้อนเฉลี่ยทั้งปีค่อนข้างสูง ใช้ไม้ให้ร่มเงา ลดความร้อน เช่น ต้นพญาสัตบรรณ 
ต้นปีบ และต้นหูกระจง เป็นต้น            

 

แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - ปี พ.ศ.2558 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) 
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3.1.4.2 ปริมาณน้ าฝนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา ข้อมูลปริมาณน้ าฝน ตั้งแต่
ปีพ.ศ.2554 ถึงป ีพ.ศ.2558 พบว่า เฉลี่ยปริมาณน้ าฝน 5 ปี ย้อนหลังมีค่าเท่ากับ 1,741.5 มิลลิเมตร โดย
ในปี พ.ศ.2554 นั้นมีปริมาณน้ าฝนรวมเฉลี่ยสูงสุด 2,240.2.0 มิลลิเมตร ดังนั้นเราควรค านึงถึงระบบ
ระบายน้ าและควรค านึงถึงการเลือกพรรณไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศนั้น 

                 

แผนภูมิที่ 3.2 ปริมาณน้ าฝนตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - ปี พ.ศ.2558 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) 

 
3.1.5 ลักษณะโครงสร้างดิน 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  
ได้ท าการศึกษาแผนที่ชุดดินภาคกลาง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  

 

แสดง : แผนที่ชุดดิน กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1 : 25,000 ของชุดดิน ภาพที่ 3.2 
สัญลักษณ์ :             ที่ตั้งโครงการ   

 
ที่มา : https://www.eis.ldd.go.th/lddeis/SoilView.aspx 



30 
 

กลุ่มชุดดินที่ 3 ชุดดินบางกอก (Bangkok Series : Bk) จากการส ารวจพ้ืนที่ โดยอ้างอิงจากระบบ
ฐานข้อมูล ระบบน าเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1 : 25,000 ระบุว่าบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่าดินบริเวณนี้อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 3 หรือที่เรียกว่า ชุดดินบางกอก 
(Bangkok Series : Bk) ลักษณะและสมบัติของดินเป็นดินลึกมาก เป็นดินเหนียว สีด า ดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0 - 6.5) ลักษณะชุดดินที่คล้ายคลึงกันกับ ชุดดินสมุทรปราการ และชุดดินบางเลน 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ลึก 20 - 30 เซนติเมตร นาน 3 - 4 เดือน ข้อเสนอแนะในการ
ใช้ประโยชน์ ท านา ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นทั้งยังเพ่ิม
แร่ธาตุอาหารในดินให้แก่พืชอีกด้วย (ดังภาพที่ 3.3) 

 

 
ภาพที่ 3.3 ชุดดินบางกอก (Bangkok Series : Bk) 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2559) 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของชั้นดินบางกอก (Bangkok Series : Bk) 
ความลึก 

(ซม.) 
อินทรียวัตถุ ความจุ 

แลกเปลี่ยนแคต
ไอออน 

ความอ่ิมตัว 
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็น

ประโยชน์ 

โพเทสเซียมที่
เป็น 

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0 - 25 ต่ า สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

25 - 50 ต่ า สูง สูง ต่ า สูง ปานกลาง 

50 - 100 ต่ า สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2559) 
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3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 
3.2.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 

บ้านคุณกุสุมา แมะเฮม เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 17 ถนนสุวินทวงศ์ 
ซอยสุวินทวงศ์ 28 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร การเข้าถึงโครงการ 

3.2.1.1 การเดินทางโดยรถส่วนตัว สามารถเริ่มจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สุวินทวงศ์ โดยใช้
ถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าซอย 
สุวินทวงศ์ 28 ซึ่งเป็นถนนเส้นรองตรงเข้ามาประมาณ 200 เมตร บ้านของคุณกุสุมา อยู่ขวามือของถนน
เส้นรอง ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวประมาณ 12 นาที         

3.2.1.2 สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง ใช้เส้นทางถนนสุวินทวงศ์ นั่ง
จากป้ายรถประจ าทางหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุวินทวงศ์ จุดสังเกตเมื่อพบสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ลง
ป้ายรถประจ าทางหน้าบริษัทโอสถสภา ข้ามสะพานลอยมาฝังซอยสุวินทวงศ์ 28 และนั่งรถจักรยานยนต์
รับจ้างต่อเข้าพ้ืนที่โครงการ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง
ประมาณ 20 นาที (ดังภาพที่ 3.4) 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม 
แสดง : การเข้าถึงโครงการบ้านคุณกุสุมา แมะเฮม ภาพที่ 3.4 
สัญลักษณ์ :  

เส้นทางการเดินทาง 
ที่ตั้งโครงการ 
 

 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
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3.2.2 สภาพของพ้ืนที่โครงการ 
บ้านพักอาศัยของคุณกุสุมา แมะเฮม เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 17 

ซอยสุวินทวงศ ์28 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,328 ตารางเมตร 
เป็นพ้ืนที่ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 1,020 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม ภาพที่ 3.5 
แสดง : สภาพของพ้ืนที่โครงการ 

 

สัญลักษณ์ :    
              แสดงมุมมอง 

1. 

2. 

3. 

4. 5. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
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3.2.3 อาณาเขตติดต่อกับโครงการ 
บ้านคุณกุสุมา แมะเฮม เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 17 ถนนสุวินทวงศ์ 

ซอยสุวินทวงศ์ 28 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 3 คน พ้ืนที่
บ้านมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,328 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 1,020 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ราบเรียบ
ทั้งหมด ลักษณะของบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นครึ่ง รูปแบบไทยประยุกต์ มีอาณาเขตติดต่อโครงการ 
ดังนี้ 

3.2.3.1 ทิศเหนือ ติดกับถนนเข้าซอยสุวินทวงศ์ 28 มีล ารางกั้นกลาง มีผลกระทบโครงการ
คือ ขาดความเป็นส่วนตัว มีฝุ่นและเสียงรบกวนจากยานพาหนะ  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 3.6 อาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 
 

3.2.3.2 ทิศใต้ ติดกับไร่นา และพ้ืนที่ว่างเปล่า ไม่มีผลกระทบต่อโครงการ 
  
 
 
 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 3.7 อาณาเขตติดต่อทางทิศใต้ 
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3.2.3.3 ทิศตะวันออก ติดกับพื้นท่ีรกร้างมีรั้วกั้น ไม่มีผลกระทบต่อโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.8 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันออก  
 

3.2.3.4 ทิศตะวันตก ติดกับท่ีดินว่างเปล่ามีรั้วกั้น ไม่มีผลกระทบต่อโครงการ 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.9 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันตก 
 

3.2.4 ลักษณะสถาปัตยกรรม  
รูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็นบ้านชั้นครึ่งเดี่ยวสไตล์ ไทยประยุกต์ มีลักษณะการทาสี

ภายนอกเป็น โทนส้มขาว โดยมีสีน้ าตาลเป็นเส้นคาดเพ่ิมระดับความเข้มอ่อนของเฉดสี ให้มีน้ าหนักความ
โดดเด่นของตัวบ้านเป็นหลัก และสีทาภายในเป็นสีขาวจะช่วยคายความร้อนของตัวบ้านได้ดี พ้ืนที่ใช้สอย
ภายในบ้านแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนชั้นบน ประกอบไปด้วยห้องนอน ห้องน้ า ส่วนชั้นล่างประกอบไปด้วย
ห้องครัว รับประธานอาหาร ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องนั่งเล่น และห้องโถง มุมมองของในบริเวณ
ด้านหน้ากับด้านข้างของตัวบ้านสามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพภายนอกได้อย่างชัดเจนดังรายละเอียด ดังนี้ 
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3.2.4.1 แปลนผังบริเวณพ้ืนที่โครงการ  

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม 
แสดง : ผังบริเวณพ้ืนที่โครงการในปัจจุบัน ภาพที่ 3.10 
สัญลักษณ์ : - 
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3.2.4.2 แสดงแปลนพ้ืนที่ชั้นล่าง 

 

 

 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม 
แสดง : แบบแปลนชั้นล่าง ภาพที่ 3.11 
สัญลักษณ์ : - 
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3.2.4.3 แสดงแปลนพ้ืนที่ชั้นบน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม 
แสดง : แบบแปลนชั้นบน ภาพที่ 3.12 

สัญลักษณ์ : - 
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3.2.4.4 ลักษณะภาพด้านของบ้านโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม 
แสดง : แบบภาพด้านหน้าบ้านทิศเหนือ ภาพที่ 3.13 
สัญลักษณ์ : - 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม 
แสดง : แบบภาพด้านข้างบ้านทิศตะวันอออก ภาพที่ 3.14 
สัญลักษณ์ : - 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม 
แสดง : แบบภาพด้านหลังบ้านทิศใต้ ภาพที่ 3.15 
สัญลักษณ์ : - 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม 
แสดง : แบบภาพด้านข้างบ้านทิศตะวันตก ภาพที่ 3.16 
สัญลักษณ์ : - 
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3.2.5 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่ 
พ้ืนที่โครงการได้รับแสงเฉลี่ยต่อวันละ 10 ชั่วโมง/วันโดยประมาณ ซึ่งแนวแสงของดวงอาทิตย์

จะอ้อมมาทางทิศใต้ ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อพ้ืนที่โครงการที่ได้รับปริมาณแสงแดดในแต่ละส่วนไม่เท่ากัน ซึ่ง
อาจจะมีผลต่อการออกแบบและกิจกรรมที่จะมีข้ึนในพ้ืนที่โครงการ โดยมีรายละเอียดและผลกระทบ ดังนี้ 
(ดังภาพที่ 3.17) 

3.2.5.1 บริเวณทางทิศเหนือ พ้ืนที่โครงการจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ทางทิศตะวันออก 
แสงเข้ามาบริเวณพ้ืนที่ในช่วงเช้า เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณทิศเหนือได้รับแสงเพียงช่วงเช้าเวลาเดียว  การ
ออกแบบควรเลือกพืชพรรณที่มีลักษณะโปร่ง เพ่ือให้พ้ืนที่ได้รับแสงเต็มท่ี 

3.2.5.2 บริเวณทิศใต้ พ้ืนที่โครงการจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ทางทิศตะวันออกในช่วง
เช้าและเมื่อดวงอาทิตย์โคจรผ่านทิศใต้ไปถึงทิศตะวันตกนั้น ท าให้พ้ืนที่บริเวณนี้ได้รับแสงแดดตลอดวัน 
ในปริมาณที่มากกว่าบริเวณอ่ืน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่โล่ง โดยการออกแบบพ้ืนที่ควรให้มีพรรณไม้ที่ทนต่อ
แดดจัดให้ความร่มเงาจัดภูมิทัศน์เพื่อให้มีความร่มรื่น 

3.2.5.3 บริเวณข้างบ้านทิศตะวันออก พ้ืนที่โครงการจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ทางทิศ
ตะวันออกส่องเข้ามาบริเวณพ้ืนที่รับแสงในช่วงเช้า หลังจากนั้นบริเวณนี้จะร่มเพราะมีอาคารบ้านเรือนมา
บดบังแสง โดยการออกแบบพื้นที่ควรให้มีพรรณไม้ที่ให้ความร่มเงาจัดภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น 

3.2.5.4 บริเวณข้างบ้านทิศตะวันตก พ้ืนที่โครงการจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ที่เคลื่อน
ตัวมาบริเวณทิศใต้จนถึงทิศตะวันตก บริเวณพ้ืนที่จะได้รับแสงตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็น โดยการออกแบบพ้ืนที่
ควรให้มีพรรณไม้ที่ทนต่อแดดจัดให้ความร่มเงา จัดภูมิทัศน์เพื่อให้มีความร่มรื่น  
  



43 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม ภาพที่ 3.17 
แสดง : ลักษณะภูมิอากาศในพ้ืนที่โครงการ 

 

สัญลักษณ์ : 
               ลมฤดูกาล                                 รับแสงแดดตอนช่วงเช้า 
               ลมใต้                                       รับแสงแดดตอนช่วงบ่าย 
               รับแสงแดดตลอดทั้งวัน                  การโคจรของดวงอาทิตย์ 
               ดวงอาทิตย์ 

 
 

ลมใต ้

ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ จะไดรั้บลมหนาว            ช่วง 
เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพนัธ์ 

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ลมร้อนพัดมาช่วง 
เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 

ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ลมหนาวพัดมาช่วง 
เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 

ลมใต้ 
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3.2.6 ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 
จากการศึกษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนที่โครงการบ้านของ คุณกุสุมา แมะเฮม 

พบว่ามีระบบสาธารณูปการในพ้ืนที่โครงการที่สมบูรณ์ จึงอาจจะมีผลกระทบบางส่วนไม่มาก   
3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า ภายในพ้ืนที่โครงการได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสายไฟ

ที่น ามาใช้ในพ้ืนที่โครงการนั้นมีการต่อสายหลักเข้าบริเวณเชิงชายของบ้าน สายไฟสูงจากพ้ืน 7 เมตร ดังนั้น 
การปลูกต้นไม้จึงควรค านึงถึงขนาดความสูงพรรณไม้ที่ใช้ปลูกด้วย เพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า 

 

ภาพที่ 3.18 มิเตอร์ไฟฟ้า 
 

3.2.6.2 ระบบประปา ภายในโครงการ ใช้ประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค ที่ต่อเข้า
พ้ืนที่โครงการทางด้านหน้าฝั่งทิศเหนือ โดยเดินเส้นท่อบนดินตามแนวก าแพงฝั่งทิศเหนือเข้าสู่ตัวบ้านและ
มีการติดตั้งก๊อกน้ าภายนอกบ้าน ด้านข้างก าแพงทางทิศตะวันออก ด้านหน้าบ้านทางทิศเหนือและ
ด้านหลังบริเวณส่วนซักล้าง ดังนั้น ในการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ควรเพ่ิมความระมัดระวังในพ้ืนที่บริเวณนี้
เพราะท่ออาจได้รับความเสียหายได้ 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 3.19 มิเตอร์น้ า 
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3.2.6.2 ระบบระบายน้ า จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการของบ้านคุณกุสุมา แมะเฮม มีการ
วางระบบระบายน้ ารอบตัวบ้าน จากด้านหลังถึงหน้าบ้านโดยเดินท่อตามแนวก าแพงข้างบ้านทิศ
ตะวันออก พ้ืนที่โครงการจึงไม่มีปัญหาด้านการระบายน้ า แต่ต้องระวังในการออกแบบ 

 

 

ภาพที่ 3.20 บ่อพัก 
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 เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม ภาพที่ 3.21 
แสดง : การแบ่งโซนตามลักษณะของพ้ืนที่โครงการ  

 

สัญลักษณ์ :  
   ก๊อกน้ า                                E           แนวสายไฟ 
   มิเตอร์น้ า       แนวท่อประปา 
   เสาไฟฟ้า       บ่อเกรอะ 
   ทิศทางการไหลของน้ า       บ่อพัก    
   แนวท่อทางระบายน้ า                            
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3.2.7 มุมมองและทัศนียภาพ 
3.2.7.1 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ จากการศึกษาและส ารวจพ้ืนที่

โครงการมีมุมมองจากนอกเข้าสู่ภายในพ้ืนที่โครงการ มีจุดมองแต่ละมุมมองได้ดังนี้ 
1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นมุมมองแบบจุดเด่น (View Point) 

อยู่บริเวณหน้าบ้านติดกับที่จอดรถและเฉลียงหน้าบ้าน สามารถมองเห็นเป็นพ้ืนที่โล่งด้านหน้าของตัวบ้าน มีแนว
รั้วก าแพงกั้นเป็นฉากหลัง (ดังภาพที่ 3.22) 

 
ภาพที่ 3.22 ทัศนียภาพจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
 

2) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบจุดเด่น (View Point) 
บริเวณด้านข้างบ้านติดกับห้องนั่งเล่นและห้องนอน สามารถมองเห็นเป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง มีแนวรั้วก าแพง
กั้นเป็นฉากหลัง (ดังภาพที่ 3.23) 

 

ภาพที่ 3.23 ทัศนียภาพจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก 
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3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบจุดเด่น (View Point) มอง
จากหน้าบ้านสามารถเห็นตัวบ้านและพ้ืนที่บริเวณทางเข้าบ้าน (ดังภาพที่ 3.24) 

 

 

ภาพที่ 3.24 ทัศนียภาพจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ 
 

4) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้ เป็นมุมมองเปิดกว้าง (Open View) อยู่บริเวณ
หลังบ้านติดกับ ห้องครัว ลานซักล้าง สามารถมองเห็นพื้นที่โล่งกว้างด้านหลังบ้าน (ดังภาพที ่3.25) 

 

ภาพที่ 3.25 ทัศนียภาพจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการด้านทิศใต้  
 

5) มุมมองทางด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบจุดเด่น (View Point) อยู่บริเวณ
ข้างบ้านติดกับ เฉลียงทางเข้าบ้านและอยู่ติดกับห้องรับแขกสามารถมองเห็นเป็นพ้ืนที่โล่งด้านข้างของตัว
บ้าน (ดังภาพที่ 3.26) 

 

ภาพที่ 3.26 ทัศนียภาพจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก 
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3.2.7.2 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ จากการศึกษาและส ารวจพ้ืนที่
โครงการมีมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ มีจุดมองแต่ละมุมมองได้ดังนี ้

1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นมุมมองเปิดกว้าง (Open View) 
มองจากห้องนอนบริเวณภายในออกสู่ภายนอก พ้ืนที่หลังบ้าน เห็นมีแนวก าแพงรั้วเป็นฉากหลัง (ดังภาพที่ 
3.27) 

 

ภาพที่ 3.27 ทัศนียภาพจากภายในออกสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
 
2) มุมมองทางด้านทิศใต้ มุมมองแบบกรอบของภาพ (Window View) มองจาก

ห้องครัว บริเวณภายในออกสู่ภายนอก ให้เห็นถึงพ้ืนที่หลังบ้านติดกับทุ่งนา เห็นแนวรั้วก าแพงเป็นฉาก
หลัง (ดังภาพที่ 3.28) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.28 ทัศนียภาพจากภายในออกสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม ภาพที่ 3.29 
แสดง : มุมมองจากภายในและภายนอกของพื้นที่โครงการ 

 

สัญลักษณ์ :  
                        มุมมองจากภายในสู่ภายนอก 
  
                        มุมมองจากภายนอกสู่ภายใน 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6 

2 

3 
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5 

1 
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3.2.8 สรุปข้อมูลด้านพ้ืนที่ (Site Characteristics) 

ตารางท่ี 3.2 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

ส่วนพืน้ที ่
Site Characteristics 

ลักษณะพื้นที ่ ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
Zone A (ฝั่งทิศเหนือ) 
ด้านหนา้บา้น มีเนื้อที่ 363 
ตารางเมตร 

สภาพพื้น ที่ยังไม่เคยมีการจัดท า
ภูมิทัศน์มาก่อน มีลักษณะพื้นที่โล่ง
กว้างด้านทิศเหนือ 
ภูมิอากาศ บริเวณด้านทิศเหนือมี
พื้นที่โล่ง ได้รับแสงแดดตลอดวัน 
มุมมอง รั้วบ้านมีลักษณะโปร่งด้าน
ทิศเหนือ ติดกับถนนทางสัญจร
สามารถมองเข้ามาในบริเวณพื้นที่
ได้ ไม่มีความเป็นส่วนตัว 
มลภาวะ  รั้ วบ้ านด้านทิศเหนือ
บริเวณนี้เป็นส่วนหน้าบ้านติดกับ
ถนนสัญจร มีเสียงรบกวนและฝุ่น
ละอองเข้ามาในบริเวณพื้นที่ 
ดิน เป็นดินกรดเล็กน้อยถึงปาน
กลาง และในช่วงฤดูฝนอาจมีน้ า
ขัง 
ระบบสาธารณูปโภค มีสายไฟพาด
ผ่าน มีท่อน้ าประปา ท่อระบายน้ า 
บ่อพัก ตลอดแนวรั้วและก๊อกน้ า 

- ในการออกแบบจัดท าภูมิทัศน์ควร
เลือกพรรณไม้ให้เหมาะสม 
 
- ปลูกต้นไม้ให้เกิดร่มเงา 
 
- เลือกใช้พรรณไม้เพื่อบดบังการมองเห็น 
ให้เกิดความเป็นส่วนตัว 
 
 
- เลือกใช้พรรณไม้เพื่อบดบังและลดปริมาณ
ของฝุ่นและเสียงที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน 
 
 
- ใช้ปูนมาร์ลเพื่อแก้ปัญหาดินเป็นกรดหรือ
เลือกใช้พรรณไม้ที่เหมาะสมและควรปรับ
ระดับพื้นที่เพื่อง่ายต่อการระบายน้ า 
- บริเวณพื้นที่มีสายไฟพาดผ่านควรค านึงถึง
ขนาดความสูงของพรรณไม้ 
- ไม่ควรปลูกไม้ยืนต้นชิดแนวรั้วมากเกินไป
เนื่องจากมีแนวท่อน้ าและควรระมัดระวังในการ
ท างาน 
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ตารางท่ี 3.2 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

ส่วนพืน้ที ่
Site Characteristics 

ลักษณะพื้นที ่ ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
Zone B (ฝั่งทิศตะวนัออก) 
มีเนื้อที่ 104 ตารางเมตร

 

สภาพพื้น ที่ยังไม่เคยมีการจัดท า
ภูมิทัศน์มาก่อน มีลักษณะพื้นที่โล่ง
กว้างด้านทิศตะวันออก 
ภูมิอากาศ บริ เวณด้านทิศ
ตะวันออกมีพื้นที่โล่ง ได้รับแสงแดด
ในช่วงเช้า 
มุมมอง รั้วบ้านมีลักษณะสูงทึบติด
กับพื้นที่ว่างเปล่า 
ดิน เป็นดินกรดเล็กน้อยถึงปาน
กลาง และในช่วงฤดูฝนอาจมีน้ าขัง 
 
ระบบสาธารณูปโภค มีสายไฟพาด
ผ่าน มีท่อน้ าประปา ท่อระบายน้ า 
บ่อพัก ตลอดแนวรั้ว 

- ในการออกแบบจัดท าภูมิทัศน์ควร
เลือกพรรณไม้ให้เหมาะสม 
 
- ปลูกต้นไม้ให้เกิดร่มเงา 
 
 
 
 
- ใช้ปูนมาร์ลเพื่อแก้ปัญหาดินเป็นกรด 
หรือเลือกใช้พรรณไม้ที่เหมาะสมและ
ควรปรับพื้นที่เพื่อง่ายต่อการระบายน้ า 
- ไม่ควรปลูกไม้ยืนต้นชิดแนวรั้วเกิน ไป 
เนื่องจากมีแนวท่อระบายน้ าและควร
ระมัดระวังในการท างาน เพราะอาจท า
ให้ท่อเกิดความเสียหายได้ 

 

Zone C (ฝั่งทิศตะวันตก) มี
เนื้อที่ 121 ตารางเมตร 

 

สภาพพื้น ที่ยังไม่เคยมีการจัดท า
ภูมิทัศน์มาก่อน มีลักษณะพื้นที่โล่ง
กว้างด้านทิศตะวันตก 
ภูมิอากาศ บริเวณด้านทิศตะวันตก
มีพื้นที่ โล่ง ได้รับแสงแดดในช่วง
บ่าย 
มุมมอง รั้วบ้านมีลักษณะสูงทึบติด
กับพื้นที่ว่างเปล่า 
ดิน เป็นดินกรดเล็กน้อยถึงปาน
กลาง และในช่วงฤดูฝนอาจมีน้ าขัง 
 
ระบบสาธารณูปโภค มีแนวท่อ
ระบายน้ า บ่อพัก ตลอดแนวรั้ว 

- ในการออกแบบจัดท าภูมิทัศน์ควร
เลือกพรรณไม้ให้เหมาะสม 
 
- ปลูกต้นไม้ให้เกิดร่มเงา 
 
 
 
 
- ใช้ปูนมาร์ลเพื่อแก้ปัญหาดินเป็นกรด 
หรือเลือกใช้พรรณไม้ที่เหมาะสมและ
ควรปรับระดับพื้นที่ เพื่อง่ายต่อการ
ระบายน้ า 
- ไม่ควรปลูกไม้ยืนต้นชิดแนวรั้วเกิน ไป 
เนื่องจากมีแนวท่อระบายน้ าและควร
ระมัดระวังในการท างาน เพราะอาจท า
ให้ท่อเกิดความเสียหายได้ 
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ตารางท่ี 3.2 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

ส่วนพืน้ที ่
Site Characteristics 

ลักษณะพื้นที ่ ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
Zone D (ฝั่งทิศใต)้ มีเนื้อที่ 
510 ตารางเมตร 

 

สภาพพื้น ที่ยังไม่เคยมีการจัดท า
ภูมิทัศน์มาก่อน มีลักษณะพื้นที่โล่ง
กว้างด้านทิศใต ้
ภูมิอากาศ บริเวณด้านทิศใต้มีพื้นที่
โล่ง ได้รับแสงแดดตลอดวัน 
มุมมอง รั้วบ้านมีลักษณะสูงทึบติด
กับทุ่งนา 
ดิน เป็นดินกรดเล็กน้อยถึงปาน
กลาง และในช่วงฤดูฝนอาจมีน้ าขัง 
 
ระบบสาธารณูปโภค มีแนวท่อ
ระบายน้ า  บ่อพัก  และก๊อกน้ า
บริเวณติดกับห้องครัวและแนวรั้ว 

- ในการออกแบบจัดท าภูมิทัศน์ควร
เลือกพรรณไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และ
ภูมิอากาศ 
- ปลูกต้นไม้ให้เกิดร่มเงา 
 
 
 
- ใช้ปูนมาร์ลเพื่อแก้ปัญหาดินเป็นกรด 
หรือเลือกใช้พรรณไม้ที่เหมาะสมและ
ควรปรับระดับพื้นที่ เพื่อง่ายต่อการ
ระบายน้ า 
- ไม่ควรปลูกไม้ยืนต้นชิดแนวรั้วเกิน ไป 
เนื่องจากมีแนวท่อระบายน้ าและควร
ระมัดระวังในการท างาน เพราะอาจท า
ให้ท่อเกิดความเสียหายได้ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม ภาพที่ 3.30 
แสดง : การแบ่งโซนตามลักษณะของพ้ืนที่โครงการ  
สัญลักษณ์ :   
                              Zone A                                 Zone C 
                              Zone B                                 Zone D 
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3.2.9 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 ครอบครัวคุณกุสุมา แมะเฮม มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน เป็นวัยท างานและก าลังศึกษา มี

ความต้องการสวนรอบบ้านที่สวยงามมีความร่มรื่น สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัวและ
ต้องการพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมรอบบ้าน จะเน้นไม้ใหญ่เพ่ือเพ่ิมความสดชื่นให้กับสวนและให้ความร่มเงา 
กับบ้าน 
ตารางท่ี 3.3 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

สมาชิกในครอบครัว เพศ อายุ (ปี) ข้อมูลผู้ใช้ ความต้องการ 
นายอนันต์ ดุมลักษณ์ ชาย 48 อาชี พธุ ร กิ จ ส่ วนตั ว 

ท างานวันจันทร์ - ศุกร์ 
หยุด เสาร์  - อาทิตย์
พักผ่อน  ทุกวันอาทิตย์
จะมีสังสรรค์ระหว่าง
เครือญาต ิ

- สวนธรรมชาติที่ร่มรื่นเย็น
สบายโดยมีฟังก์ชั่นที่เชื่อมต่อ
กับตัวบ้านเพ่ือใช้งานได้ง่าย 
โดยวันหยุดจะใช้ เวลาส่วน
ใหญพั่กผ่อนอยู่ในสวน 
- สนามหญ้าเพ่ือใช้เดินออก
ก าลังกายในเวลาเช้าและค่ า 
- บ่อปลาและน้ าตก เพ่ือจะเสพ
เสียงน้ าตก 

นางกุสุมา แมะเฮม หญิง 47 อาชีพแม่บ้าน - ต้องการสวนที่ร่มรื่นโดยเข้า
มาอยู่ ใกล้กับพ้ืนที่ที่ ใช้งาน
บ่อย  
- สวนสาธารณะ รับแขก 
- พ้ืนที่ส าหรับปลูกผักสวน
ครัวเล็กๆเพ่ือที่จะใช้ท าครัวได้ 
- ที่นั่งในบริเวณสวน 
- สนามหญ้าเพ่ือใช้เดินออก
ก าลังกายในเวลาเช้าและค่ า 

คุณธนาสิทธิ์ ดุมลักษณ์ ชาย 20 อาชีพนักศึกษา  
 

- สวนใช้นั่งเล่น พักผ่อน 
- พ้ืนที่ท ากิจกรรม  
- ศาลาใช้พักผ่อนอ่านหนังสือ 
- น้ าตกและบ่อปลา 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

ที ่ สรุปกิจกรรม ด้านบรรยากาศ ภาพของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 
1 พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ

ประกอบด้วย 

- ศาลานั่งเล่นขนาด  
3 × 2.5 เมตร 

- บ่อปลา 

- น้ าตก 

- แผ่นทางเดิน 

- จัดเป็นมุมที่ไว้ส าหรับพักผ่อน
ท ากิจกรรมและส าหรับต้อนรับ
แขกผู้ ม า เ ยื อน  เ นื่ อ ง จ า ก
บริเวณนี้อยู่หน้าบ้านติดกับที่
จอดรถ เฉลียงหน้าบ้านและ
ห้ อ ง รั บ แ ข ก  โ ด ย จั ด ใ ห้ มี
บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ให้
ความร่มรื่นด้วยการปลูกต้นไม้ 
มีศาลาไว้ส าหรับนั่งพักผ่อน ซึ่ง
ในด้ านบรรยากาศนี้ จั ด ให้
สอดคล้องในส่วนของพ้ืนที่แบ่ง
โซนมาสร้างจุดสนใจของตัว
บ้าน 

 

 
 

 
 

 

2 พ้ืนที่ส่วนครอบครัว  
ประกอบด้วย 
- Deck ไม ้ขนาด 4 x 2 

เมตร     

- แผ่นทางเดิน 

- ชิงช้า     
 
 

 
 

- จัดเป็นมุมที่ไว้ส าหรับพักผ่อน
แ ล ะ ท า กิ จ ก ร ร ม กั น ใ น
ครอบครัวและต้อนรับแขก
ญาติพ่ีน้อง ในด้านบรรยากาศ
ให้ความร่มรื่นด้วยการปลูก
ต้นไม้และประกอบกับน้ าตก
แ ล ะ บ่ อ ป ล า เ ป็ น ส่ ว น ต่ อ
เนื่องมาจากส่วนสาธารณะ ซึ่ง
ในด้านบรรยากาศนี้มีความ
สอดคล้องในส่วนของพ้ืนที่แบ่ง
โซนมาที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ 
และยังสร้างจุดสนใจให้กับตัว
บ้านอีกด้วย 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ (ต่อ) 

ที ่ สรุปกิจกรรม ด้านบรรยากาศ ภาพของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 
3 พ้ืนที่ส่วนบริการ  

ประกอบด้วย 
- ลานปูบล็อกคอนกรีต
ส าเร็จรูป 
- ศาลาชิงช้า 
- พ้ืนที่ปลูกพืชสวนครัว 

- เป็ นมุ มที่ มี ความสงบ และ
เนื่องจากอยู่บริ เวณหลังบ้านจึง
เหมาะส าหรับจะเป็นพ้ืนที่ซักล้าง 
แปลงปลูกพืชสวนครัว พ้ืนที่ปลูก
ไม้ผล และศาลาส าหรับนั่งพักผ่อน
ขณะท ากิจกรรมหลังบ้าน 
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3.2.10 การพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 

ตารางท่ี 3.5 แสดงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ 

Site characteristics Program Potential Program Development Remarks 
Zone A (ทิศเหนือ) 
ด้านหน้าบ้าน มีเนื้อที่ 
363 ตร.ม. 

 
 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ส่ วนแรกที่พบเห็ น
บริเวณหน้าบ้านอยู่
ติดกับห้องรับแขก มี
ความสะดวกในการ
เข้าถึงจึงเหมาะที่จะ
เป็นส่วนสาธารณะ
และสร้างพ้ืนที่ส่วน
สาธารณะ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ดีแก่การ
รั บ ร อ ง ผู้ ม า เ ยื อ น 
และ เป็ น จุ ดดึ ง ดู ด
สายตาแก่ผู้ที่สัญจร
ไปมา 

 

 
 

 
 

 

ปัญหาที่เกิดมีดังนี้  
สภาพพื้นที่ ยังไม่เคยมี
การวางผังจัดภูมิทัศน์
เลย จึง ได้มีการวางผัง
จ ัด ภ ูม ิท ัศ น ์แ ล ะ แ บ ่ง
พ้ืนที่ใช้สอย 
ภูมิอากาศ บริเวณด้านทิศ
เหนือมพ้ืีนที่โล่ง ได้รับแสง 
แดดตลอดวัน แก้ปัญหา 
ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นที่มี
ทรงพุ่มโปร่งไม้ทึบและไม้
พุ่มเพ่ือให้ร่มเงา 
มุมมอง รั้วบ้านมีลักษณะ
โปร่งด้านทิศเหนือ ติดกับ
ถนนทางสัญจรสามารถ
มองเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่
ได้ ไม่มีความเป็นส่วนตัว 
แก้ปัญหาด้วยการปลูกไม้
พุ่มสูงปิดกันสายตาตลอด
แนวรั้ว 
มลภาวะ มีรถสัญจรไปมา
ค่ อ น ข้ า ง ม า ก  มี เ สี ย ง
รบกวนและฝุ่นละอองเข้า
ม า ใ น บ ริ เ ว ณ พ้ื น ที่
แก้ปัญหา ด้วยการปลูกไม้
พุ่มสู งทึบ เ พ่ือลดเสียง
รบกวนและฝุ่นละออง 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

Site characteristics Program Potential Program Development Remarks 
Zone B ทิศ
ตะวันออก พ้ืนที่ข้าง
บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 
104 ตร.ม.

 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ด้านข้างบ้านมีความ
ร่ ม รื่ น ติ ด กั บ
ห้ อ งนั่ ง เ ล่ น  พ้ื นที่
บ ริ เ ว ณ นี้ เ ห ม า ะ
ส าหรั บจั ด เป็ นมุ ม
ส่ ว น ตั ว แ ล ะ ส่ ว น
ครอบครัว เพ่ือเป็น
พ้ื น ที่ พั ก ผ่ อ น ใ น
ครอบครัว  

 

 
 

 
 

ปัญหาที่เกิดมีดังนี้  
สภาพพื้นที่ ยังไม่เคยมีการ
วางผังจัดภูมิทัศน์เลย  จึงได้
มีการวางผังจัดภูมิทัศน์และ
แบ่งพ้ืนที่ใช้สอย 
ภูมิอากาศ บริเวณด้านทิศ
ตะวันออกมีพ้ืนที่โล่ง ได้รับ
แสงแดดในช่ ว ง เ ช้ า  แก ้
ปัญหาด้วยการปลูกไม้ไม้ยืน
ต้นที่มีทรงพุ่มโปร่งไม่ทึบ
และไม้พุ่มสูงเพ่ือให้ร่มเงา 
ระบบสาธารณูปโภค มีท่อ
น้ าประปา ท่อระบายน้ า บ่อ
พัก ตลอดแนวรั้ว 

Zone C ทิศตะวันตก 
พ้ืนที่ข้างบ้าน มีเนื้อ  
ที่ประมาณ 121 ตร.ม. 
 

 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ด้านข้างบ้านมีความ
ร่ ม รื่ น ติ ด กั บ ห้ อ ง
รับประทานอาหาร
และด้ านหลั งบ้ าน 
พ้ืนที่บริเวณนี้เหมาะ
ส าหรั บจั ด เป็ นมุ ม
ส่ ว น ตั ว แ ล ะ ส่ ว น
ครอบครัว เพ่ือเป็น
พ้ื น ที่ พั ก ผ่ อ น ใ น
ครอบครัว  
 

 

 
 

 

ปัญหาที่เกิดมีดังนี้ 
สภาพพื้นที่ ยังไม่เคยมีการ
วางผังจัดภูมิทัศน์เลย  จึงได้
มีการวางผังจัดภูมิทัศน์และ
แบ่งพ้ืนที่ใช้สอย 
ภูมิอากาศ บริเวณด้านทิศ
ตะวันตกมีพ้ืนที่โล่ง ได้รับ
แสงแดดในช่วงบ่ าย แก้ 
ปัญหาด้วยการปลูกไม้ยืน
ต้นที่มีทรงพุ่มโปร่งไม่ทึบ
และไม้พุ่มสูงเพ่ือให้ร่มเงา 
ระบบสาธารณูปโภค มีแนว 
ท่อระบายน้ า บ่อพัก ตลอด
แนวรั้ว 
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ตารางที่ 3.5 แสดงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

Site characteristics Program Potential Program Development Remarks 
Zone D ทิศใต้ พ้ืนที
ห ลั ง บ้ า น  มี เ นื้ อ ที่
ประมาณ 510 ตร.ม. 
 

 
 
 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
บริ เวณด้านหลังติด
กับห้องครัวจึงเหมาะ
ส าหรับที่จะเป็นพ้ืนที่
ซักล้าง  แปลงปลูก
พืชสวนครั ว  พ้ืนที่
ปลูกไม้ผล และศาลา
ส าหรับนั่ ง พักผ่ อน
ขณะท ากิจกรรมหลัง
บ้าน 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปัญหาที่เกิดมีดังนี้ 
สภาพพื้นที่  ยังไม่ เคยมี
การวางผังจัดภูมิทัศน์เลย  
จึงได้มีการวางผังจัดภูมิ
ทัศน์และแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย 
ภูมิอากาศ บริเวณด้านทิศ
ใ ต้ มี พ้ื น ที่ โ ล่ ง  ไ ด้ รั บ
แสงแดดตลอดวัน  แก้ 
ปัญหาด้วยการปลูกไม้ยืน
ต้นที่มีทรงพุ่มโปร่งไม่ทึบ
และไม้ ผ ล ในบริ เ วณที่
ต้องการร่มเงา  
ระบบสาธารณูปโภค มี
แนว ท่อระบายน้ า บ่อพัก 
ตลอดแนวรั้ว 
 

จากการศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการใน
ตารางที่ 3.3 - 3.5 โดยสรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นออกมาเป็นภาพ Bubble Diagram, Site Relation 
แสดงความสัมพันธ์การเชื่อมของพ้ืนที่ในแต่ส่วน ซึ่งมีดังรายละเอียดต่อไปนี้  

3.2.10.1 ส่วนสาธารณะ จะประกอบด้วยพ้ืนที่ในการจัดสวนหย่อม สนามหญ้า เพ่ือต้อนรับ
แขก และช่วย ให้สร้างความร่มเย็น รมรื่นแก่ผู้อาศัยและเข้าเยี่ยมเยือน ซึ่งพ้ืนที่ส่วนสาธารณะนี้จะติดกับ
เฉลียงหน้าบ้านและพ้ืนที่จอดรถ เชื่อมต่อกับส่วนต่างๆ ด้วยทางเดิน ซึ่งพ้ืนที่ส่วนนี้มีแนวรั้วติดกับถนนหน้า
บ้านจึงต้องมีการปลูกพรรณไม้ที่มีระดับความสูงเพ่ือปิดบังสายตาจากภายนอกและลดปริมาณฝุ่นและเสียงที่
เกิดจากยานพาหนะที่มีผลกระทบต่อโครงการ 

 
 
 
 



61 
 

3.2.10.2 ส่วนครอบครัว จะประกอบพ้ืนที่ในการจัดสวนให้มีความร่มเงาส าหรับการพักผ่อน 
โดยมีการเชื่อมพ้ืนที่สัญจรเข้าออกเป็นแผ่นทางเดินระหว่างพ้ืนที่หน้าบ้านที่สามารถเชื่อมไปในแต่ละจุดไม่ว่า
จะเป็นศาลา บ่อปลา ห้องนั่งเล่น และยังสามารถเชื่อมต่อไปในส่วนของพ้ืนที่บริการ ซึ่งในพ้ืนที่ส่วนครอบครัว
มีการปิดกั้นสายตาระดับไม้พุ่ม 1.50 เมตร ตรงบริเวณลานซักล้างฝั่งทิศตะวันออก เพ่ือให้เกิดทัศนียภาพที่
สวยงามเมื่อที่มีผู้เข้ามาใช้งานตอนเดินผ่านในส่วนที่ติดกับโซนซักล้าง (ดังภาพที่ 3.30 - 3.31) 

3.2.10.3 ส่วนบริการ เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อมาจากส่วนของครอบครัว จนไปถึงต่อส่วนของ
ส่วนโชว์หน้าบ้าน ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบด้วย ลานซักล้าง จัดสวนครัว สนามหญ้า   โดยมีการเชื่อมพ้ืนที่
ทางสัญจรทางเดินแผ่นหินทรายจากห้องครัวจนถึงจุดเชื่อมไปพ้ืนที่ทั้ง 2 ส่วน และในส่วนหลังบ้านของ
พ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกบริเวณแท็งค์น้ ากับพ้ืนที่ด้านข้างบ้านที่ไม่มีก าแพงปิดกั้นเป็นบางส่วนก่อให้เกิด
ทัศนียภาพไม่สวยงามจึงจะใช้ไม้พุ่มระดับสูง 1 เมตร ปิดกั้นสายตาแบบโปร่งเพ่ือให้ทัศนียภาพดูสวยงาม
สะอาดเรียบร้อย (ดังภาพที่ 3.30 - 3.31) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม ภาพที่ 3.31 
แสดง : Bubble Diagrams  

สัญลักษณ์ : 
                  : ทางเชื่อมพ้ืนที่สัญจรใช้แผ่นทางเดิน        : ทางเข้าโครงการ 
                  : screenปิดกั้นสายตาระดับไม้พุ่มสูง 2.00 เมตร 
         : การเชื่อมโยงพ้ืนที่ภายใน               
                  : การเชื่อมโยงพ้ืนที่ภายนอก 
     : พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ 
                  : พ้ืนที่ส่วนครอบครัว                       
                  : พ้ืนที่ส่วนบริการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกุสุมา  แมะเฮม ภาพที่ 3.32 
แสดง : Site Relation  
สัญลักษณ์ : 
    : แผ่นทางเดินหินกาบ 
                 : screen ปิดกั้นสายตาระดับไม้พุ่มสูง 1.60 เมตร 
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บทท่ี 4 

ผลงานการออกแบบและประมาณราคา  
 

4.1  ผลงานการออกแบบ  

 

ภาพที่ 4.1 บทน ำ โครงกำร (Introduction) ประกอบด้วย                     
 - ควำมเป็นมำโครงกำร วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ และขอบเขตในกำรศึกษำ 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่โครงกำร1 (Site Analysis) ประกอบด้วย     
 - ลักษณะสถำปัตยกรรม    
 - สภำพภูมิอำกำศของพ้ืนที่ และระบบสำธำรณูปโภคของพ้ืนที่โครงกำร 
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่โครงกำร2 (Site Analysis and User Analysis) ประกอบด้วย                 
 - มุมมองทัศนียภำพ               
 - Site Characteristics                   
 - พฤติกรรมและควำมต้องกำรพื้นที่ และสรุปกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน 
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ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่โครงกำร 3 (Site Analysis and Concept) ประกอบด้วย                   
 - Bubble Diagram                   
 - Site Relation                 
 - แนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบ 
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ภาพที่ 4.5  Master Plan วัสดุดำดอ่อน และวัสดุดำดแข็ง ประกอบด้วย   
 - พืชพรรณไม้ยืนต้น และพืชพรรณไม้คลุมดิน และไม้พุ่มขนำดต่ ำ - สูง   
 - แผ่นทำงเดิน บ่อน้ ำตก ศำลำส ำหรับนั่งเล่น ลำนซักล้ำง ม้ำนั่ง ลำนกรวดและชิงช้ำ 
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ภาพที่ 4.6 รูปด้ำนทั้ง 4 ด้ำน 
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ภาพที่ 4.7  Detail Plan ประกอบด้วย  
 - แปลนของ Zone A   
 - รูปตัดของ Zone A และ Perspective 
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ภาพที่ 4.8  Detail Plan ประกอบด้วย 
 -  แปลนของ Zone B    
 -  รูปตัดของ Zone B และ Perspective 
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ภาพที่ 4.9 Detail Plan ประกอบด้วย 
 - แปลนของ Zone C               
 - รูปตัดของ Zone C และ Perspective 
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ภาพที่ 4.10 Lighting Plan 
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ภาพที่ 4.11 Perspective 
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4.2  การประมาณราคา  
กำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนคุณกุสุมำ  แมะแฮม  
ตารางท่ี 4.1 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดอ่อน 
งำนประมำณรำคำภูมิทัศน์ดำดอ่อน (Softscape) 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย 

ค่ำวัสดุ (บำท) ค่ำแรงงำน (บำท) รวมค่ำวัสดุ
และ

ค่ำแรงงำน 
(บำท) 

รำคำ/
หน่วย 

จ ำนวนเงิน 
รำคำ/
หน่วย 

จ ำนวน
เงิน 

ไม้ยืนต้น 
1 พิกุล ø 8'' 1 ต้น 5,800.00 5,800.00 800.00 800.00 6,600.00 

2 กระพี้จั่น ø 8'' 1 ต้น 4,000.00 4,000.00 800.00 800.00 4,800.00 

3 แคนำ ø 15'' 1 ต้น    8,500.00 8,500.00 800.00 800.00 9,300.00 

4 เหลืองปรีดิยำธร ø 4'' 1 ต้น 3,000.00 3,000.00 450.00 450.00 3,450.00 

5 ปำล์มหำงกระรอก ø 3'' 3 ต้น 3,500.00 10,500.00 300.00 900.00 11,400.00 

6 ลีลำวดีดอกขำว ø 4'' 1 ต้น 3,000.00 3,000.00 450.00 450.00 3,450.00 

7 ปีบ ø 8'' 2 ต้น 4,000.00 8,000.00 800.00 1,600.00 9,600.00 

8 มะกอกน้ ำ ø 8'' 1 ต้น 3,500.00 3,500.00 800.00 800.00 4,300.00 

9 หมำกนวล กระถำง ø 15'' 2 ถุง 1,250.00 2,500.00 300.00 300.00 2,800.00 

10 พยอม ø 8'' 1 ต้น 9,000.00 9,000.00 50.00 150.00 9,150.00 

11 สะเดำ ø 8'' 1 กอ 3,000.00 3,000.00 800.00 800.00 3,800.00 

12 ชมพู่มะเหมี่ยว ø 3'' 1 ต้น 1,500.00 1,500.00 350.00 350.00 1,850.00 

13 ขนุน ø 5'' 1 ต้น 3,000.00 3,000.00 400.00 400.00 3,400.00 

14 มะม่วง ø 5'' 3 ต้น 500.00 1,500.00 400.00 1,200.00 2,700.00 

15 แค ø 1'' 1 ต้น 150.00 150.00 100.00 300.00 450.00 

16 ส้มโอ ø 3'' 1 ต้น 1,800.00 1,800.00 150.00 150.00 1,950.00 

17 กล้วยน้ ำว้ำ ø 6'' 3 ถุง 30.00 90.00 30.00 90.00 180.00 

18 มะละกอ ø 8'' 1 ถุง 120.00 120.00 30.00 30.00 150.00 

19 จ ำปี ø 4'' 1 กอ 6,000.00 6,000.00 245.00 245.00 6,245.00 

20 ส้ำน ø 8'' 1 ต้น 4,000.00 4,000.00 800.00 800.00 4,800.00 

21 จิกเศรษฐี ø 6'' 1 ต้น 6,500.00 6,500.00 450.00 450.00 6,950.00 

22 อโศกพวง ø 8'' 1 ต้น 12,000.00 12,000.00 115.00 230.00 12,230.00 

23 หมำกเขียวกระถำง ø 10 ''  3 กระถำง 400.00 1,200.00 100.00 300.00 1,500.00 

24 แก้วมุกดำ ø 3'' 1 ต้น 2,500.00 2,500.00 150.00 150.00 2,650.00 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดอ่อน (ต่อ) 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย 

ค่ำวัสดุ (บำท) ค่ำแรงงำน (บำท) รวมค่ำ
วัสดุและ

ค่ำแรงงำน 
(บำท) 

รำคำ/
หน่วย 

จ ำนวน 
เงิน 

รำคำ/
หน่วย 

จ ำนวน
เงิน 

ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 

1 เฟิร์นใบมะขำม ถุง ø 4'' 8 ถุง 15.00 120.00 1.20 10.00 130.00 

2 เอื้องหมำยนำ ถุง ø 8'' 22 ถุง 150.00 3,000.00 4.00 88.00 3,088.00 

3 หมำกผู้หมำกเมีย ถุง ø 4'' 5 ถุง 150.00 1,650.00 5.00 25.00 1,675.00 

4 คล้ำม้ำลำย ถุง ø 6'' 25 ถุง 45.00 1,125.00 4.00 100.00 1,225.00 

5 โมก ถุง ø 6'' 21 ต้น 220.00 4,620.00 8.00 168.00 4,788.00 

6 เตยหอม กระถำง ø 4'' 10 ถุง 20.00 200.00 0.9 9.00 209.00 

7 ตะไคร้ ถุง ø 4'' 5 ถุง 20.00 100.00 1.20 6.00 106.00 

8 พุดกุหลำบ ø 4'' 3 ต้น 7,500.00 22,500.00 250.00 750.00 23,250.00 

9 พุดซ้อน กระถำง ø 10'' 4 กระถำง 80.00 320.00 20.00 100.00 420.00 

10 ดำหลำ ถุง ø 6'' 11 ถุง 350.00 3,850.00 20.00 210.00 4,060.00 

11 ขิงแดง  กระถำง ø 8'' 8 ถุง 180.00 1,440.00 1.00 8.00 1,448.00 

12 ข่ำ ถุง ø 6'' 4 กระถำง 35.00 140.00 1.20 4.80 144.80 

13 ไทรเกำหลี ถุง ø 8'' 48 ต้น 120.00 5,760.00 12.00 576.00 6,336.00 

14 หนวดปลำหมึก ถุง ø 8'' 7 กระถำง 80.00 320.00 8.00 56.00 376.00 

15 พลับพลึงหนู ถุง ø 6'' 24 ถุง 10.00 240.00 2.50 60.00 300.00 

16 จั๋งถุง ถุง ø 10'' 77 กอ 250.00 19,250.00 15.00 1,155.00 20,405.00 

17 ยี่โถ ถุง ø 12'' 12 ถุง 50.00 600.00 40.00 480.00 1,080.00 

18 ชงโคฮอนแลนด์ ø 6'' 2 ต้น 6,000.00 12,000.00 250.00 500.00 12,500.00 

19 ไผ่เหลือง ถุง ø 8'' 12 กอ 500.00 6,000.00 10.00 120.00 6,120.00 

20 เสน่ห์จันทร์แดง ถุง ø 6'' 20 ถุง 50.00 1,000.00 2.00 40.00 1,040.00 

21 ไอริสน้ ำ ถุง ø 4'' 9 ถุง 25.00 225.00 1.20 10.80 235.80 

22 ส้มจี๊ด กระถำง ø 10''  1 กระถำง 500.00 500.00 20.00 20.00 520.00 

23 กำเล็ดกำเว้ำ ถุง ø 4''  22 ถุง 30.00 660.00 1.20 26.40 686.40 

24 เฮลิโคเนีย ถุง ø 8'' 6 ถุง 150.00 1,350.00 10.00 60.00 1,410.00 

25 ก้ำมกุ้งแคระ ถุง ø 8'' 5 ถุง 100.00 600.00 10.00 50.00 650.00 

26 เข็มชมพู ถุง ø 4'' 11 ถุง 15.00 165.00 2.50 28.00 193.00 

27 ทองอุไร ø 2'' 5 ต้น 700.00 3,500.00 180.00 900.00 4,400.00 
28 หมำกเหลือง  กระถำง  ø15'' 1 กระถำง 1,000.00 1,000.00 150.00 150.00 1,150.00 

 
 
 



 

77 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดอ่อน (ต่อ) 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 

ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่า
วัสดุและ

ค่าแรงงาน 
(บาท) 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน 
ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน 

ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 

29 ต้อยติ่งฝรั่ง ถุง ø 6'' 10 ถุง 35.00 350.00 4.00 40.00 390.00 

30 พริกขี้หนู ถุง ø 3'' 3 ถุง 70.00 210.00 2.50 7.50 217.50 

31 เข็มม่วง ถุง ø 6'' 9 ถุง 50.00 700.00 2.00 18.00 718.00 

32 เดหลีใบมัน ø 6'' 18 ถุง 120.00 1,440.00 2.00 36.00 1,476.00 

33 เตยด่ำง ถุง ø 4'' 6 ถุง 50.00 300.00 0.90 6.00 306.00 

34 บัวบก ถุง ø 4'' 11 ถุง 35.00 385.00 0.90 10.00 395.00 

35 เชอร์รี่สเปน ถุง ø 12'' 3 ต้น 250.00 750.00 60.00 180.00 930.00 

36 บอนกระดำด ถุง ø 8'' 3 ถุง 140.00 420.00 10.00 30.00 450.00 

37 มะนำว กระถำง ø 8'' 1 ต้น 120.00 120.00 15.00 15.00 135.00 

38 หญ้ำมำเลเซีย  494 ตร.ม. 25.00 12,350.00 150.00 74,100.00 86,450.00 

วัสดุปลูกและค้ ำยัน 

39 ไม้ค้ ำยัน 3”x3” ม. 22 ชุด 650.00 14,300.00 100.00 2,200.00 16,500.00 

40 ดินปลูกไม้ยืนต้น 6 ลบ.ม. 480.00 2,880.00 75.00 450.00 3,330.00 

41 ดินปลูกไม้พุ่ม 17 ลบ.ม. 480.00 8,160.00 75.00 1,275.00 9,435.00 

       รวมราคาภูมิทัศน์ดาดอ่อน 519,352 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดแข็ง 
งำนประมำณรำคำภูมิทัศน์ดำดแข็ง (Hardscape) 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
ค่ำวัสดุ (บำท) ค่ำแรงงำน (บำท) รวมค่ำวัสดุ

และค่ำแรงงำน 
(บำท) 

รำคำ/
หน่วย 

จ ำนวนเงิน 
รำคำ/
หน่วย 

จ ำนวน
เงิน 

งำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง 

1 เก้ำอี้ไม้สัก 12 ต้ว 160.00 1,920.00 35.00 420.00 2,340.00 

2 แผ่นหินกำบ  88 ตร.ม. 2,500.00 220,000.00 - - 220,000.00 

ระบบไฟ 

3 ไฟกิ่งนอก 8 ชุด 699.00 5,592.00 - - 5,592.00 

4 ไฟทำงเดิน 24 ชุด 1,200.00 28,800.00 - - 28,800.00 

5 ไฟส่องต้นไม้ 5 ชุด 245.00 1,225.00 - - 1,225.00 

6 ไฟใต้น้ ำ 4 ชุด 1,500.00 1,500.00 - - 1,500.00 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดแข็ง (ต่อ) 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย 

ค่ำวัสด ุ(บำท) ค่ำแรงงำน (บำท) รวมค่ำวัสดุ
และ

ค่ำแรงงำน 
(บำท) 

รำคำ/
หน่วย 

จ ำนวนเงิน 
รำคำ/
หน่วย 

จ ำนวน
เงิน 

น้ ำตกและบ่อปลำ 

7 บ่อปลำและน้ ำตก (เหมำ) 1 เหมำ - - - - 281,250.00 

8 ไม้เน้ือแข็ง 10 ตร.ม. 1,400.00 14,000.00 - - 14,000.00 

9 
เหล็กกล่อง ขนำด 
2”x4” @ 0.50 ม. 6 

 
เส้น 128.00 768.00 65 390.00 1,158.00 

ศำลำ 

10 เสำเข็มหกเหลี่ยม 12 ต้น 160.00 1,920.00 35.00 420.00 2340.00 

11 ทรำยหยำบ หนำ 0.10 ม. 0.75 ลบ.ม. 360.00 270.00 91.00 68.25 338.25 

12 คอนกรีตหยำบ 0.75 ลบ.ม. 1,400.00 1,050.00 398.00 298.00 1,348.00 

13 เหล็กไวเมท 7.5 ตร.ม. 48.00 360.00 5.00 37.50 397.50 

14 คอนกรีตโครงสร้ำง 1.13 ลบ.ม. 1635.00 1,848.00 436.00 492.00 2,340.00 

15 พื้นไม้แดงขนำด 1”x6” 7.5 ตร.ม. 1,400 10,500.00 - - 10,500.00 

16 เสำไม้เน้ือแข็ง ขนำด5”x5” 4 ต้น 650.00 2,600.00 - - 2,600.00 

17 
เหล็กกล่อง ขนำด 
2”x4” @ 0.50 ม. 6 

 
เส้น 128.00 768.00 65 390.00 1,158.00 

18 หลังคำซีดำ 10 กล่อง 960.00 9,600.00 - - 9,600.00 

ลำนกรวด 

19 ทรำยหยำบ หนำ 0.10 ม. 22 ลบ.ม. 360.00 7,920.00 91.00 2,002.00 9,922.00 

20 ขอบคอนกรีต 3 ลบ.ม. 1,635.00 4,095.00 91.00 273.00 4,368.00 

21 หินกรวดแม่น้ ำ เบอร์ 1 19.2 ตร.ม. 250 4,800.00 - - 4,800.00 

22 ชิงช้ำไม้เน้ือแข็ง 1 ชุด 22,000.00 22,000.00 - - 22,000.00 

23 ตำข่ำยรองกรวด 1 ม้วน 700.00 700.00 - - 700.00 

ลำนซักล้ำง 

24 
เสำเข็มหกเหลี่ยมขนำด 
0.15 x 2 @1 ม 

 
6 

 
ต้น 160.00 960.00 35.00 420.00 1,380.00 

25 ทรำยหยำบ หนำ 0.10 ม. 1.62 ลบ.ม. 360.00 583.00 91.00 147.00 730.00 

26 คอนกรีตหยำบ 1.62 ลบ.ม. 1,400.00 2,268.00 398.00 644.00 2,912.00 

27 คอนกรีตโครงสร้ำง 2.43 ลบ.ม. 1,635.00 3,900.00 436.00 1,509.00 5,409.00 

28 หลังคำไวนิล 16.2 ตร.ม. 2,000.00 30,000.00 60 120 30,120.00 

29 
กระเบื้องขนำด  
60x60 ซม. 16.2 

 
ตร.ม. 175.00 2,835.00 300.00 4,860.00 7,695.00 

30 ไม้แบบ 16.2 ตร.ม. 180.00 2,916.00 100.00 1,620.00 4,536.00 

31 เหล็กไวเมท 16.2 ตร.ม. 48.00 778.00 5.00 81.00 859.00 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดแข็ง (ต่อ) 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย 

ค่ำวัสดุ (บำท) ค่ำแรงงำน (บำท) รวมค่ำวัสดุ
และ

ค่ำแรงงำน 
(บำท) 

รำคำ/
หน่วย 

จ ำนวนเงิน 
รำคำ/
หน่วย 

จ ำนวน
เงิน 

แปลงผัก 

32 ทรำยหยำบ หนำ 0.10 ม. 1 ลบ.ม. 360.00 360.00 91.00 91.00 451.00 

33 คอนกรีตหยำบ 1 ลบ.ม. 1,400.00 1,400.00 398.00 398.00 1,798.00 

34 คอนกรีตโครงสร้ำง 2.43 ลบ.ม. 1,635.00 3,900.00 436.00 1,509.00 5,409.00 

35 อิฐบล็อก 7 ตร.ม. 150.00 1,050.00 - - 1,050.00 

36 ขอบคอนกรีต 2.5 ลบ.ม. 1,635.00 4,144.00 91.00 227.00 4,371.00 

37 หินกรวดแม่น้ ำ เบอร์1 3 ตร.ม 250.00 750.00 - - 750.00 

38 ลวดอะลูมิเนียม 1 ม้วน 200.00 200.00 - - 200.00 

      รวมราคาภูมิทัศน์ดาดแข็ง 695,947 

      รวมราคาภูมิทศัน์ดาดอ่อนและภูมิทัศน์ดาดแข็ง 1,215,299 
 
ตารางท่ี 4.3 กำรสรุปรำคำงำนภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนคุณกุสุมำ แมะเฮม  
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 

  รำยกำร                                                                  จ ำนวนเงิน (บำท) 
รวมรำคำงำน Softscape                                       519,352.00 

รวมรำคำงำน Hardscape                                     695,947.00 
รวมรำคำงำนภูมิทัศน์ทั้งหมด                                 1,215,299.00 

ค่ำด ำเนินกำรของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์ 6.5%                                   78,994.44 

ก ำไร 12% ของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์                                  145,835.88 

ภำษีเงินได้ 3 % ของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์                                    36,458.97 

รวมรำคำงำนภูมิทัศน์+ค่ำด ำเนินงำน+ก ำไร+ภำษีเงินได้                               1,476588.29 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (Vat)  7%                                    103,361.18    
รวมรำคำท้ังสิ้น                                    1,579,949.47 

(หนึ่งล้ำนห้ำแสนเจ็ดหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยสี่สิบเก้ำบำทสี่สิบเจ็ดสตำงค์) 
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บทท่ี 5  

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 

5.1  สรุป  
 บ้านคุณกุสุมา แมะแฮ เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 17 ถนนสุวินทวงศ์  
ซอยสุวินทวงศ์ 28 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,328 ตารางเมตร เป็น
พ้ืนที่ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 1,020 ตารางเมตร เนื่องจากพ้ืนที่โดยรอบโครงการยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงามและสอดคล้องกับกิจกรรมภายในครอบครัว ท าให้ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ได้เต็มศักยภาพ
มากนักเช่น ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อน อีกทั้งพ้ืนที่โครงการได้รับความร้อนตลอดทั้งวัน เนื่องจาก
ทางเจ้าของโครงการ อยากให้การปรับปรุงภูมทัศน์โดยรอบพื้นที่ให้เหมาะสม แนวความคิดคือ 
“สวนพักผ่อน กินได้ สไตล์ธรรมชาติ” ซึ่งได้แนวความคิดมาจากความต้องการของผู้ใช้  ในการศึกษา
ข้อมูลด้านกายภาพของบ้านคุณกุสุมา แมะแฮ สามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 โซน ดังนี้   
 5.1.1 Zone A เป็นพ้ืนที่บริเวณหน้าบ้าน ทางทิศเหนือ ติดกับบ้านถนนทางหลวง สภาพพ้ืนที่เดิม
โครงการ เป็นที่โล่งว่างเปล่า และมีบ้านรับรองแขกอยู่มาก่อนสร้างบ้าน เนื่องจากพ้ืนที่ติดกับทางเข้า - ออก
จอดรถ ที่เข้าถึงพ้ืนที่ในแต่ละส่วนในแต่ละจุดจึงเหมาะเป็นส่วนโชว์ และในส่วนของปัญหาคือได้รับแสงแดด
ในช่วงเช้าถึงบ่าย ในโซนนี้มีการปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาเพ่ือลดความร้อนภายในพ้ืนที่ และปลูกไม้พุ่มสูงทรง
พุ่มหนาทึบใบละเอียดเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางเสียง และฝุ่นละอองที่ได้รับจากถนนทางหลวง 

5.1.2 Zone B พ้ืนที่ส่วนครอบครัว เป็นพ้ืนที่บริเวณทางฝั่งทิศตะวันออกของบ้าน ติดกับพ้ืนที่โล่ง 
ได้รับแสงตลอดทั้งวัน ดังนั้น จึงต้องมีการเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มีความทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนได้ หรือปลูกไม้
ยืนต้นพุ่มใหญ่เพ่ือให้ความร่มเงา ซึ่งในพ้ืนที่จะจัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับ พักผ่อนประกอบด้วย ศาลา น้ าตก 
บ่อปลา ระแนงไม ้เพ่ือสร้างบรรยากาศในการพักผ่อน   

5.1.3 Zone C พ้ืนที่ส่วนบริการ เป็นอยู่ฝั่งทิศใต้ เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดต่อกับห้องครัว ลานซักล้าง 
และมีพ้ืนที่ค่อนข้างมาก ติดกับทุ่งนาโล่งอยู่หลังบ้าน ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ซึ่งพ้ืนที่ส่วนนี้จะปลูกพืช
สวนครัว และมีที่งนั่งพักผ่อนเพ่ือสร้างกิจกรรมภายในครอบครัว      

จากการประมาณราคาท าให้ทราบ ราคาวัสดุดาดอ่อนเท่ากับ 519,352 บาท และราคาวัสดุดาดแข็ง
เท่ากับ 695,947 บาท รวมราคางานภูมิทัศน์และการด าเนินงานเท่ากับ 1,579,949 บาท 

 

5.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 5.2.1 ปัญหา 
  5.2.1.1 เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีพ้ืนที่ค่อนข้างใหญ่และเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูท าให้มี
ข้อจ ากัดในการออกแบบ 
  5.2.1.2 ความต้องการของเจ้าของบ้านที่ต้องการให้มีไม้ผลกินได้และผักสวนครัว ท า
ให้มีข้อจ ากัดในการออกแบบ จัดไม้ผลและแปลงผักให้มีความสวยงามสอดคล้องกับแนวความคิด 
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 5.2.2 ข้อเสนอแนะ ก่อนด าเนินงานจัดสร้างภูมิทัศน์ควรตรวจสอบราคาวัสดุต่างๆ ที่ใช้ใน
การจัดสร้าง เพื่อป้องการผิดพลาดในเรื่องของราคาและค่าแรงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   
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