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บทคดัย่อ 
 
        โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอย่าง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue อ าเภอบาง
กรวย จงัหวดันนทบุรี ลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบสเปน ตวัอาคารเป็นแบบบา้นเด่ียว 2 ชั้นซ่ึงมี
เน้ือท่ีวา่งเปล่ายงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ โดยพื้นท่ีโครงการมีเน้ือท่ี 1,131.31 ตารางเมตร ตวับา้นมีพื้นท่ี 
540 ตารางเมตร ซ่ึงมีความตอ้งการให้ภูมิทศัน์มีความหรูหรา มีภาพลกัษณ์ท่ีดี และมีพื้นท่ีพกัผอ่น 
โดยจดัสรรพื้นท่ีให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการโดยจดัสวนสไตล์สเปน ให้ดูเรียบ
ง่าย เน้นความเป็นสเปน ในการออกแบบได้น าองค์ประกอบในด้านทัศนียภาพ และมุมมอง
ผสมผสานเพื่อใหเ้กิดความสุนทรียภาพขณะใชพ้ื้นท่ี 
 ดงันั้นจึงไดเ้กิดโครงการออกออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 เพื่อออกแบบภูมิทศัน์ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยออกแบบให้มีความสัมพนัธ์ระหวา่งอาคารภายใตห้ลกัการ
ออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน  นอกจากนั้นยงัช่วยส่งเสริมทศันียภาพของพื้นท่ีโครงการให้เกิดความ
สวยงาม และใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 1.)  Zone A  เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นขา้งบา้นดา้นทิศตะวนัตก  ติดกบัทางสัญจรของโครงการ
ท าให้มีผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและฝุ่ นละออง  จากยานพาหนะ ไดรั้บแสงแดดตลอดช่วง
บ่าย สภาพทัว่ไปเป็นพื้นท่ีใชพ้กัผอ่นท ากิจกรรมในครอบครัว เช่น เป็นมุมอ่านหนงัสือ นัง่เล่น ออก
ก าลงักาย 
 2.) Zone B เป็นพื้นท่ีบริเวณด้านหลังบ้าน  ติดกบัทางสัญจรและเพื่อนบา้นท าให้มี
ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและฝุ่ นละออง    สภาพทัว่ไปเป็นพื้นท่ีติดกบัห้องครัว บริเวณน้ี
ไดรั้บร่มเงาจากตวับา้นท าใหพ้ื้นท่ีในโซนน้ีร่มทั้งวนั 
 3.)  Zone  C  เป็นท่ีบริเวณดา้นขา้งบา้นดา้นทิศตะวนัออก  ติดกบัเพื่อนบา้นและทางสัญจร
ของโครงการ ท าใหผ้ลกระทบจากมลภาวะทางเสียงเล็กนอ้ย ไม่มีพืชพรรณใหร่้มเงา 
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 4.)  Zone  D เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหน้าบา้น ติดต่อกบัทางสัญจรของโครงการท าให้มี
ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและฝุ่ นละออง ไดรั้บแสงแดดในตอนกลางวนัและตอนบ่าย        
 สภาพทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่งอยูติ่ดกบัทางเขา้ 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue อ าเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีโดยไดรั้บความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทางดา้นขอ้มูลจาก
หมู่บา้น Q.House Avenue จึงท าให้ทราบขอ้มูลต่างๆภายในพื้นท่ีโครงการมากยิ่งข้ึน และรวมถึง
ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ท าใหโ้ครงการปัญหาพิเศษฉบบัส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบคุณดร.สุกญัญา  ชยัพงษ ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษและอาจารยทุ์กท่านในสาขา
เทคโนโลยภูีมิทศัน์ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน า ท่ีท  าให้งานช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงมาไดน้อกจากน้ี
ยงัตอ้งขอขอบคุณคณะอาจารยแ์ละเพื่อนในสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ซ่ึงงานน้ีจะไม่ส าเร็จไปไดถ้า้
ปราศจากค าแนะน าช้ีแนะช่วยเหลือและขอ้คิดทางดา้นต่างๆตลอดระยะเวลาในการท างานปัญหา
พิเศษน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการท างาน ท่ีช่วยร่วมสร้างสรรคง์านปัญหาพิเศษไดด้ว้ยดี 
 สุดทา้ยน้ีโครงการปัญหาพิเศษจะไม่ส าเร็จลุล่วงไปไดถ้า้ปราศจากครอบครัวและเพื่อนๆ ท่ี
ค่อยเป็นก าลงัใจเป็นแรงผลกัดนัใหข้า้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษาในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จ
ลุล่วงตามวตัถุประสงค์จนถึงวนัท่ีข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาคร้ังน้ี รวมถึงให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในระหวา่งการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยมีอุตสาหกรรมดา้นอสังหาริมทรัพยอ์ยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ในส่วนของหมู่บา้นจดัสรรท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จนไดมี้การขยายตวัในพื้นท่ีโดยรอบ รวมถึง
เขตปริมณฑลซ่ึงมีราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัความสะดวกสบายในการเดินทางจากพื้นท่ี
ปริมณฑล สู่เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีจึงท าให้เกิดหมู่บา้นจดัสรรมากข้ึน ซ่ึงโครงการ 
Q.House Avenue เป็นโครงการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในเขตปริมณฑลในส่วนของจงัหวดันนทบุรี โดย
โครงการมีลกัษณะเป็นบา้นเด่ียว ทั้งน้ียงัมีการจดัภูมิทศัน์โดยรอบของบา้นประกอบเพื่อส่งเสริม
การขายโดยขายบา้นพร้อมสวน ซ่ึงมีทั้งหมด 10 โซน มีบา้น 11 แบบ ในแต่ละแบบมีพื้นท่ีใชส้อยท่ี
ต่างกนั แบบบา้นและสไตลบ์า้นท่ีต่างกนั  
 การศึกษาในคร้ังน้ีไดเ้ลือกบา้นตวัอยา่งหลงั C19 ในการออกแบบภูมิทศัน์ เน่ืองจาก
รูปแบบบา้นมีความน่าสนใจและมีสไตลท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ โดยบา้นตวัอยา่งหลงัน้ีมีทางสัญจร
สะดวกสบายบวกกบัมีการสร้างตวับา้นและบริเวณโดยรอบเกือบเสร็จสมบูรณ์แลว้และอยูใ่นช่วงท่ี
ก าลงัออกแบบภูมิทศัน์ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางคูเวยีง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี บทเน้ือท่ี 
1,131.31 ตารางเมตร เป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น เป็นบา้นแบบ Aquila สไตลส์แปนิช ในราคาประมาณ 60-
70 ลา้นบา้น จากการสอบถามเบ้ืองตน้ เจา้ของโครงการมีความตอ้งการใหพ้ื้นท่ีโดยรอบมีความเป็น
ส่วนตวั มีพื้นท่ีพกัผอ่น บริเวณบา้นเนน้สวนและตน้ไมท่ี้ดูแลง่าย ซ่ึงโครงการน้ีมีพรรณไมท่ี้ไม่
ตอ้งการอยา่ง หูกระจง ตีนเป็ดน ้า เอ้ืองหมายนา ไผแ่ละหญา้น ้าพุ เพราะเป็นพรรณไมช้นิดท่ีดูแล
ยากโดยเฉพาะตน้ไผ ่จะมีใบร่วงอยูต่ลอดและตอ้งคอยตดัแต่งก่ิงอยูเ่สมอ 
 โครงการน้ีจึงเป็นโครงการท่ีมีการจดัภูมิทศัน์ โดยรอบเพื่อส่งเสริมการขายและออกแบบ
ดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและค านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชโ้ครงการ    
 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการบา้นพกัอาศยัในรูปแบบสวนสเปนและกรณีศึกษา                     

1.2.2  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลผูใ้ช ้และความตอ้งการเจา้ของโครงการ                
 1.2.3  น าเสนอการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง C19 ให้กบัหมู่บา้น Q.House Avenue 
อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 1.3.1  การเขา้ถึงโครงการ 

        1.3.1.1  จากสะพานพระราม 5 ตรงมาในช่องทางหลกั ข้ึนสะพานขา้มวงเวียน หลงัลง
สะพานเตรียมออกคู่ขนาน จากนั้นวิง่ตรงมาอีก 2 กิโลเมตร   
                     1.3.1.2  จากถนนราชพฤกษ ์ดา้นขาออก ตรงมาถึงวงเวยีนพระราม 5 และเล้ียวซา้ยท่ีวง
เวยีน และตรงมาในช่องทางคู่ขนานอีก 2 กม. โครงการอยูซ่า้ยมือ        
                     1.3.1.3  จากถนนกาญจนาภิเษก ดา้นขาออก ตรงมาจนถึงสะพานขา้มคลองมหาสวสัด์ิ 
หลงัลงสะพานเตรียมตวัออกคู่ขนาด ชิดซ้ายข้ึนสะพานวนขวามาลงถนนนครอินทร์ จากนั้นออก
คู่ขนาน และกลบัรถใตส้ะพานวิง่มาอีก 300 เมตร โครงการอยูซ่า้ยมือ (ดงัภาพท่ี 1.1) 
 

 

ภำพที ่1.1 การเขา้ถึงโครงการ 

1.3.2  ขอบเขตของการศึกษา 
                   โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอย่าง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue ตั้งอยู่
บริเวณ ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี มีลักษณะเป็นบ้านเด่ียว โดยพื้นท่ี
โครงการมีขนาด 1,131.31 ตารางเมตร (ดงัภาพท่ี 1.2) 
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ภำพที ่1.2 พื้นท่ีแสดงขอบเขตการศึกษา 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue   อ าเภอบางกรวย         
จงัหวดันนทบุรี                           
แสดง : พื้นท่ีโครงการ ภำพที ่: 1.3 
  

 

 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร ่อง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue   อ าเภอบางกรวย         
จงัหวดันนทบุรี                           
แส ง : พื้นท่ีโครงการ ภำพที ่: 1.3 
  

 
 

 

        สระว ำ น  ำ 

เร อนรับรอง 

ที ่อ รถ 
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1.3.3  ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาและออกแบบ 
           โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue ตั้งอยู่
บริเวณ ต าบลบางคูเวยีง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีลกัษณะเป็นบา้นเด่ียว โดยพื้นท่ี
โครงการมีขนาด 1,131.31 ตารางเมตร  

ทิศเหนือ ติดกบั เพื่อนบา้น (ดงัภาพท่ี 1.4)    
 ทิศใต ้  ติดกบั ทางสัญจร (ดงัภาพท่ี 1.5)    
 ทิศตะวนัออก ติดกบั เพื่อนบา้น (ดงัภาพท่ี 1.6)    
 ทิศตะวนัตก ติดกบั ทางสัญจร (ดงัภาพท่ี 1.7) 

 

   

ภำพที ่1.4 พื้นท่ีติดกบัทิศเหนือ 

   

ภำพที ่1.5 พื้นท่ีติดกบัทิศใต ้

   

ภำพที ่1.6 พื้นท่ีติดกบัทิศตะวนัออก 
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ภำพที ่1.7 พื้นท่ีติดกบัทิศตะวนัตก 

1.4  ประโ ชน์ทีค่ำ ว ำ ะไ ้รับ 

 1.4.1  ทราบถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับโครงการบ้านพกัอาศยัในรูปแบบสวนสเปนและ
กรณีศึกษา                                                    
 1.4.2  ทราบถึงขอ้มูลผูใ้ชแ้ละความตอ้งการ     
 1.4.3  ผลงานเสนอโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง C19 ให้กบัหมู่บา้น Q.House 
Avenue อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
 

1.5  วธิีกำร  ำเนินกำรศึกษำ                                                                                                                                                         
1.5.1  ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการบา้นพกัอาศยัในรูปแบบสวนสเปน                                                                                
 1.5.1.1  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั                                                                             
 1.5.1.2  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณในสวนสเปน  
1.5.2  การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ                                                                                                                       
 1.5.2.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ี                                                                                                                                 
  1)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อ                                                                                                      
  2)  ศึกษาสภาพภูมิอากาศ                                                                                                                                     
  3)  ศึกษาสภาพภูมิประเทศ   

  4)  ศึกษาการเขา้ถึงโครงการ 
 5)  ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม 
 6)  ศึกษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                                                                                                                                                                                                                                                          

 7)  ศึกษาลกัษณะพืชพรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.5.2.2  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นผูใ้ชโ้ครงการ                                                                                                             
 1)  ศึกษาขอ้มูลผูใ้ชโ้ครงการเฉพาะกลุ่ม                                                                       
 2)  ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ  
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1.5.3  สรุปขอ้มูล                                                                                                                                                                               
  1.5.3.1 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ                                                                         
  1.5.3.2 สรุปขอ้มูลผูใ้ชโ้ครงการและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ   
      

1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ       
  1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบของโครงการ  
  1.5.4.2 ก าหนดแนวคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม    
  1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ     
   1)  แนวความคิดทางดา้นงาน  Hardscape    

   2)  แนวความคิดทางดา้นงาน  Softscape    
   3)  แนวความคิดดา้นงานสถาปัตยกรรม    
   4)  แนวความคิดดา้นระบบสัญจร     
   5)  แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก   
   6)  แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและระบบน ้า   
   7)  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์   
  1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด     
  1.5.4.5 สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ     
  1.5.4.6 เสนอทางเลือก 3 แบบ      
  1.5.4.7 สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  
  1.5.4.8 เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย     
  1.5.4.9 แสดงแบบแปลนรายละเอียด     
  1.5.4.10 แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น      
  1.5.4.11 แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ     
  1.5.4.12 ท าการประมาณราคา      
 1.5.5 สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ       
  1.5.5.1 จดัท าแบบขอ้มูลเพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบ   
  1.5.5.2 ขอ้เสนอแนะ       
  1.5.5.3 จดัท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำ ับขั นตอนในกำรศึกษำ                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่1.1 ล าดบัขั้นตอนในการศึกษา 

ขั นตอนกำรศึกษำ 

 

ศึกษำข้อมูลทีเ่กี ่วข้องกบักำรออกแบบภูมทิศัน์พ  นทีบ้่ำนพกั
อำศั  และกรณศึีกษำ 
1)  ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ 
2)  ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ี 
3)  ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั(กรณีศึกษา) 
4)  ศึกษาชุมชนท่ีอยูใ่นรัศมีการใหบ้ริการ 

ศึกษำข้อมูลทีเ่กี ่วข้องสภำพ 
1)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
2)  ศึกษาขอ้มูลระบบการสญัจร            
3)  ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างเดิม      
4)  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ                   
5)  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 

ขั นตอนกำรออกแบบ                                                                                                                                   
1. ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ       
2. ก าหนดแนวคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม             
3. ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ     
 1)  แนวความคิดทางดา้นงาน  Hardscape                                    
 2)  แนวความคิดทางดา้นงาน  Softscape  

3)  แนวความคิดดา้นงานสถาปัตยกรรม 
 4)  แนวความคิดดา้นระบบสญัจร  
 5)  แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 6)  แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและระบบน ้ า 
 7)  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์  
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด                                                                                                                                                              
5. สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ                                                                                                                                                                        
6. เสนอทางเลือก 3 แบบ                                                                                                                                                                                  
7. สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางเลือกท่ีดีท่ีสุด                                         
8. เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย                                                                                                                                                                     
9. แสดงแบบแปลนรายละเอียด                                                                                                                                                                      
10. แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น    
11. แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ                                                                                                                                                     
12. ท าการประมาณราคา 

กำรสรุปข้อมูล    
1)  สรุปลกัษณะของพ้ืนท่ีโครงการ 
ปัญหา    
2)  สรุปพฤติกรรมและความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้
3)  สรุปแนวทางการเลือกใชว้สัดุและพืช
พรรณเหมาะสม 
4)  เสนอแนะกิจกรรมของพ้ืนท่ีตาม
ศกัยภาพ                         
 

                                                   

สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 

จดัท ารูปเล่ม                                                               



 
 

บทที ่2 
ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย และกรณศึีกษา 

 
2.1  ความหมายความส าคญัและประโยชน์ในการแบ่งพืน้ทีอ่อกแบบจัดสวนบ้านพกั   
       อาศัย  

2.1.1  ความหมายของการจดัสวน       
           ประเวศ  ชยัวงค์ (2543) กล่าวว่า การจดัสวนเป็นส่วนหน่ึงของงานดา้นภูมิทศัน์ซ่ึง
ปัจจุบนัก าลังเป็นท่ีนิยมและมีผูใ้ห้ความสนใจกับงานทางด้านน้ีกันมากเพราะธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีก าลงัถูกท าลายลง  ดงันั้นมนุษยจึ์งพยามยามหาส่ิงทดแทนโดยการปลูกตน้ไมห้รือ
จดัสวนตามบริเวณอาคารสถานท่ีต่างๆเช่น  สวนสาธารณะ  บ้านพกัอาศัย  บริษัท  ห้างร้าน
ส านักงาน  ตลอดจนสถานท่ีราชการต่างๆ การจดัภูมิทศัน์จึงเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มอนัไดแ้ก่ 
อาคารส่ิงก่อสร้าง ถนนทางเทา้ หินประดบั หญา้ พรรณไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ให้อยูใ่นจุดหรือ
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม  มีความผสมกลมกลืนซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงจะท าให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงามน่าดู
            อโนชา  การประเสริฐ (2545) กล่าววา่ การจดัสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์
ในการสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย ์โดยน าหลกัการวิชาการ  ความรู้  เทคนิค  ศิลปะ
และประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั น าส่ิงของหลายๆส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต  ทั้งท่ีเป็น
ส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน  เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิด
ทศันียภาพ ท่ีมีความงดงามสูงสุด ภายในบริเวณบา้นจะท าใหบ้ริเวณสะอาด  เป็นระเบียบ  ลดมลพิษ
ต่างๆ  โดยเฉพาะสนามหญา้จะสามารถลดมลพิษของแสง  เสียง  ฝุ่ นละออง  เพราะหญา้เป็นตวั
กรองฝุ่ นละอองและก็ขบัแสงได้ดีท่ีสุดทีเดียว  นอกจากน้ียงัท าให้พื้นท่ีเป็นสัดส่วน  มีมุมสงบ
ส่วนตวั  เสริมบา้น  อาคารใหดู้ดีข้ึน  มีคุณค่ามากข้ึน  ปรุงแต่งสภาพแวดลอ้มต่างๆใหดู้ดีข้ึนมา 
                เสรี  ทรัพยสาร (2538) กล่าวว่า การจดัสวนในบริเวณบ้านเป็นส่วนหน่ึงของ 
Landscape ในสาขาวิชาพืชกรรม Horticulture มีความมุ่งหมายท่ีส าคญัเพื่อตกแต่งบริเวณบา้นให้
สวยงามน่าดู ก่อใหเ้กิดความสุข สดช่ืน ทั้งกายและใจแก่เจา้ของบา้นและผูอ้าศยั ตลอดจนเป็นท่ีสุข
ตา สุขใจ แก่ผูอ่ื้นท่ีไดพ้บเห็น 
 จากการศึกษาขั้นตอนการจดัสวน หมายถึง การตกแต่งพื้นท่ีให้เกิดความสวยงามโดยใช้
วทิยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ น าหลกัการวิชาการ  ความรู้  เทคนิค  และประสบการณ์มา
ผสมผสานเขา้ดว้ยกนักลมกลืนซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงจะท าให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงามน่าดู สดช่ืน ทั้ง
กายและใจของผูใ้ชส้อย  
 



 
 

 2.1.2  ความส าคญัและประโยชน์ของการจดัสวนบา้นพกัอาศยั   

             พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา (2550) กล่าวว่า มนุษยเ์รารู้จกัสร้างท่ีอยู่อาศยัเพื่อปกป้อง
คุม้ครองตนเองให้อยู่รอดปลอดภยัจากภยัธรรมชาติและสัตวป่์า  ต่อมามนุษยเ์ราก็รู้จกัน าสัตวม์า
เล้ียงไวเ้ป็นเพื่อนบา้นไวใ้ชง้าน  และไวเ้ป็นอาหาร  รู้จกัท าคอก  ท าร้ัว ท าอาณาเขตของบา้นให้เป็น
สัดส่วน น าตน้ไมม้าปลูกเป็นอาหาร  ให้ร่มเงา และประดบัให้สวยงาม และพฒันากนัมาเร่ือยๆ 
ความส าคญัของการจดัแต่งบริเวณบา้นดว้ยดอกไม ้ แต่ก่อนนั้นก็เพียงเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ดา้นจิตใจและดา้นสุขภาพของเจา้ของหรือบุคคลในสถานท่ีนั้นเป็นส าคญั  เช่น  ปลูกพืชผกัผลไม้
ไวรั้บประทาน ไวรั้กษาโรค  ปลูกไมใ้หญ่ไวใ้ห้เกิดความร่มร่ืนเย็นสบาย  ปลูกดอกไมไ้วดู้เล่น 
ประดบับา้นเพื่อความสวยงามและเพลิดเพลิน  ช่ืนใจกบัรูปร่าง สีสัน และกล่ิน แต่เม่ือบา้นเมือง
เจริญและพฒันามากข้ึน ตึกรามบ้านช่อง ถนนหนทาง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆก็ถูกสร้างข้ึนมา
มากมาย  เบียดเสียด แออดัจนถูกเรียกว่า ป่าคอนกรีต การจดัแต่งสวน การปลูกตน้ไม ้และการจดั
บริเวณบา้นหรืออาคารท่ีพกัอาศยั  และสถานท่ีต่างๆเร่ิมมีบทบาทส าคญั  ทั้งเหตุผลและความจ า
เป็นมากข้ึนเร่ือยๆ เช่น จดัเพื่อเสริมสร้างความโออ่าสง่างามให้กบัอาคาร หรือเพิ่มความสวยงาม
และน่าอยู่ให้กับตัวอาคาร  ท าให้เกิดความเป็นส่วนตัว เม่ือมองจากภายนอกบ้าน อ าพราง
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่น่าดูช่วยสร้างหรือแกไ้ขส่วนท่ีไม่สวยงามของตวัอาคารให้ดีข้ึน  ลดปัญหาฝุ่ น
ละอองท่ีมีอยู่ในบรรยากาศ  ลดเสียงรบกวนจากผูค้นและยวดยานต่างๆบนทอ้งถนน  และเป็นท่ี
พกัผอ่น คลายความเครียดยามกลบัมาจากท างาน   

           สมจิตร  โยธะคง (2540)  กล่าววา่ การจดัสวนจึงมีประโยชน์หลายอยา่งท่ีจ  าเป็นต่อ
ความเป็นอยูข่องมนุษย ์ จึงเป็นเหตุใหมี้การจดัสวนข้ึน เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายต่างๆดงัน้ี 

 2.1.2.1  ป้องกนัแสงแดดท าให้เกิดร่มเงาภายในบริเวณบา้น  ช่วยให้เกิดร่มเงาแก่ผู ้
ท่ีสัญจรผา่นไปมา ร่มเงาของตน้ไมใ้หญ่ จะช่วยลดอุณหภูมิได ้11 องศาเซลเซียส การนัง่พกัผอ่นใต้
ตน้ไมใ้หญ่จะใหค้วามรู้สึกท่ีเยน็สบาย       
  2.1.2.2  สามารถช่วยป้องกนักล่ิน ตน้ไมช่้วยกรองฝุ่ นละออง และซบัความสกปรก
ได้ การปลูกไมเ้ป็นแถบแน่นมีผิวสัมผสัของใบหลายขนาด  สามารถป้องกนักล่ิน การกรองฝุ่ น
ละอองและซบัความสกปรกท่ีอยูใ่นอากาศไดเ้ป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศลง  
  2.1.2.3  การจดัภูมิทศัน์สามารถป้องกนัลม และเปล่ียนทิศทางลมได ้เช่น การปลูก
ตน้ไมแ้น่นทึกจะสามารถป้องกนัลมไดเ้ป็นอยา่งดี  และขณะเดียวกนัก็สามารถเปล่ียนทิศทางลมได้
  2.1.2.4  ช่วยปิดบังพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น กองขยะมูลฝอย ป้ายท่ีไม่พึง
ประสงคห์รือส่ิงก่อสร้างท่ีไม่น่าดู ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีข้ึน    

  2.1.2.5  สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก  ท าให้บริเวณบา้นปราศจากเสียง
รบกวนหรือรบกวนนอ้ยท่ีสุด การปลูกตน้ไมท่ี้มีพุ่มแน่นและพุ่มหนา  สามารถช่วยลดเสียงไดเ้ป็น
อยา่งดี  



 
 

 2.1.2.6  ช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรม  เม่ือน าตน้ไมม้าปลูกใกล้
อาคาร หรือจดัภูมิทศัน์ประกอบอาคารท าให้อาคารหรือสถาปัตยกรรมมองดูนุ่มนวล กลมกลืนหรือ
มีความสมดุลมากข้ึน 

 2.1.2.7  ปิดบงัสายตาจากภายนอกท าให้พื้นท่ีอิสระในส่วนท่ีตอ้งการท ากิจกรรม
เฉพาะ เช่น สระว่ายน ้ า พื้นท่ีพกัผ่อนนอกอาคารส่วนตวั พื้นท่ีนัง่พกัผ่อนสบายๆ ในพื้นท่ีเหล่าน้ี
สามารถปลูกตน้ไมเ้ป็นร้ัวแบ่งเขตปิดบงัสายตาได ้      

  2.1.2.8  เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ  เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส มีร่ม
เงาตน้ไม ้มีบ่อน ้า ล าธารหรือน ้าตกจ าลองและท าใหไ้ดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัธรรมชาติมากข้ึน 
  2.1.2.9  เพื่อประโยชน์ใชส้อย เช่น ปลูกผกัสวนครัวหรือปลูกไมผ้ล  
  2.1.2.10  เพื่อการออกก าลงักายโดยการวิ่งหรือเล่นเกมส์ต่างๆ  ฝึกการปลูกและ
ดูแลตน้ไม ้  

 2.1.3  การแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนบา้นพกัอาศยั     

             เอ้ือมพร  วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า พื้นท่ีส าหรับการตดัแต่งสวนในบ้านแบ่ง
ออกเป็นส่วนๆไม่ว่าบา้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก  ซ่ึงส่วนต่างๆน้ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด  
และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวับา้นทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยและความงาม โดยพื้นท่ีจดัสวนภายใน
บา้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี         

2.1.3.1  ส่วนสาธารณะ (Public Area)     
    เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้บา้น  สามารถมองเห็นไดช้ดัจากผูม้าเยี่ยมเยียน  
ไดแ้ก่ ทางเขา้ ประตู ทางเทา้ หอ้งรับแขก ระเบียง หนา้ห้องรับแขกและสนาม ส่วนสาธารณะควรมี
เน้ือท่ีกวา้งพอท่ีจะท าให้ตวับา้นเกิดความสวยงาม สง่า แต่ไม่ใหญ่โตเกินไปจนเปลืองเน้ือท่ีของ
ส่วนอ่ืนๆภายในบริเวณบา้น    

 1)  ลกัษณะการจดัสวน       
       (1) ไมใ้ห้ร่มเงา ควรปลูกบริเวณริมถนน ทางเทา้ระเบียง แนวร้ัว เพื่อ

ช่วยลดการสะทอ้นแสงของถนนและทางเทา้  และให้ความร่มร่ืนต่อท่ีนัง่พกัส าหรับแขกท่ีมาเยี่ยม
ไดดี้  ควรเลือกใชไ้มย้นืตน้ท่ีมีดอกสวยงามมากกวา่ไมผ้ล แต่ไม่ควรปลูกจนเต็มพื้นท่ีทั้งหมด  ควร
ปลูกเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น  



 
 

 

ภาพที ่2.1 ภาพไมใ้หร่้มเงา                                                                                                                                  

        (2) สวนประดบั หรือสวนหย่อมสวยๆท่ีตอ้งการสร้างจุดเด่นภายใน
บริเวณบา้นหรือท าใหเ้กิดความกลมกลืนกบัตวัอาคารควรอยูใ่กลก้บัระเบียงหรือเฉลียงท่ียื่นออกมา  
อาจจดัเป็นกลุ่มไมป้ระดบัประกอบหินน ้ าตก  น ้ าพุ  หรือปลูกไมด้อก ไมป้ระดบัตามแนวทางเดิน
จากบริเวณหนา้บา้นมายงัหอ้งรับแขก  การจดัสวนประดบัส่วนน้ีควรอยูใ่กลส้ายตา  เพราะมีโอกาส
ไดช่ื้นชมมากกว่าท่ีจะไปปลูกไวริ้มร้ัวสุดของตวับา้น  และควรเลือกไมท่ี้เจริญเติบโตชา้หรือปาน
กลาง  ไม่ควรเลือกไมโ้ตเร็วเกินไปเพราะจะท าใหส้วนดูรกไดง่้ายภายในเวลาไม่นานนกั  

 

ภาพที ่2.2 ภาพสวนประดบั                                                                                                                                  

        (3) สนามหญา้ ควรอยู่บริเวณช่วงกลางของส่วนสาธารณะ มีเน้ือท่ี
ประมาณคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีส่วนสาธารณะ  สนามหญา้ควรไดรั้บแดดเตม็ท่ี  จะไดส้นามหญา้ท่ีเขียว
สดใส  ท าใหส้วนทั้งหมดในส่วนสาธารณะดูเด่นข้ึน  



 
 

 

ภาพที ่2.3 ภาพสนามหญา้                                                                                                                                   

  2.1.3.2  ส่วนครอบครัว (Family Living Area)     

   สวนส่วนครอบครัวน้ีตอ้งสามารถต่อเน่ืองกบัห้องพกัผอ่นของครอบครัว
ไดส้ะดวก สวนส่วนน้ีจะเป็นท่ีพกัผอ่นรวมส าหรับครอบครัวและเป็นท่ีรวมการแสดงออกต่างๆ ท่ี
เจา้ของบา้นสนใจ เช่น ท่ีอ่านหนงัสือ มุมส าหรับเด็ก ท่ีนัง่เล่น ส าหรับรับประทานอาหารวา่ง  มุม
ส าหรับปิกนิกนอกบา้น สระวา่ยน ้า และสถานท่ีท่ีออกก าลงักายต่างๆ    

   1)  ลกัษณะการจดัสวน      

        (1) ไมใ้ห้ร่มเงา หรือไมเ้ล้ือย ปลูกไมใ้ห้ร่มเงาแก่บริเวณท่ีนัง่พกัผ่อน  
หรือปลูกไมเ้ล้ือยถา้มีซุ่มหรือศาลา  อาจใชไ้มด้อกยนืตน้  หรือไมผ้ลก็ไดเ้พื่อใหร่้มเงา 
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   (2) มุมพกัผ่อน ควรต่อเน่ืองกบัห้องพกัผ่อนภายในบา้น  ส่วนใหญ่จะมี
ระเบียงยื่นออกมามีหลงัคาหรือไมใ้หญ่ให้ร่มเงาก็ได้ ควรมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเกา้อ้ี
ชนิดต่างๆ เตาย่างอาหารหรือเกา้อ้ีนอนพกั  เปลญวน  ตามความประสงคข์องเจา้ของบา้น  บริเวณ
รอบๆปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม  แต่ไม่ใหญ่โตเท่าสวนประดับบริเวณส่วน
สาธารณะ  แต่เนน้หนกัทางดา้นประโยชน์ใชส้อยครบถว้นมากกวา่ 
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        (3) งานอดิเรก ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความประสงค์ของแต่ละครอบครัวและ
พื้นท่ีท่ีมี เช่น สระวา่ยน ้า  สนามแบดมินตนั  สนามเทนนิส  สนามฝึกบาสเกตบอล  หรือมุมส าหรับ  
ปลูกเล้ียงตน้ไม ้บริเวณเหล่าน้ีอาจต่อเน่ืองกบัมุมพกัผอ่นได ้

 

ภาพที ่2.6 แสดงภาพงานอดิเรก                                                                                                                                  

        (4) มุมส าหรับเด็ก ควรอยู่ห่างจากบริเวณพกัผ่อนพอสมควร  แต่
สามารถมองเห็นได ้มีบ่อทราย ชิงชา้ กระดานล่ืน บา้นตุ๊กตาและอ่ืนๆ ซ่ึงแลว้แต่วยัของเด็กในบา้น
นั้นๆ ควรมีไมใ้หญ่ใหร่้มเงา ไมพุ้ม่กั้นบางส่วน  ท่ีนัง่พกัเม่ือเด็กเล่นเหน่ือย ตน้ไมค้วรเลือกใชช้นิด
ท่ีก่ิงไม่เปราะหกัง่ายและไม่มีพิษต่อเด็ก 



 
 

 

ภาพที ่2.7 ภาพมุมส าหรับเด็ก                                                                                                                               

   2.1.3.3  ส่วนตวั (Private Living Area)     

   เป็นบริเวณท่ีต่อเน่ืองกบัห้องนอนโดยตรง  ซ่ึงตอ้งการความเป็นส่วนตวั
เฉพาะมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ บริเวณใชเ้ป็นท่ีนัง่เล่นเพื่อรับลมแดด  อ่านหนงัสือ หรือคุยกนัโดยไม่
ถูกรบกวนจากบุคคลอ่ืน   

 1)  ลกัษณะการจดัสวน     
      (1) ฉากหรือผนงั มีฉากหรือผนงัเพื่อท าให้เกิดความเป็นส่วนตวั  อาจ

เป็นตน้ไมท่ี้ตดัแต่งใหไ้ดรู้ปทรงและขนาดตามตอ้งการ  หรือผนงัท่ีท าดว้ยวสัดุอ่ืน แต่ควรให้ลมพดั
ผา่นไดส้ะดวก ฉากเหล่าน้ีใชปิ้ดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกห้อง  และกั้นไม่ให้เขา้มาในบริเวณน้ี
ได ้นอกจากจะผา่นมาทางหอ้งนอน 

 

ภาพที ่2.8 ภาพฉากหรือผนงั                                                                                                                    

        (2) สวนประดบั หรือสวนหย่อมขนาดเล็กๆบริเวณขา้งๆ เพื่อให้เกิด
ความเพลิดเพลินในขณะท่ีนัง่พกัผอ่นได ้ ควรมีร่มเงาบา้ง  แต่ไม่ควรทึบเน่ืองจากตน้ไมใ้หญ่เพราะ
อยูใ่กลห้อ้งนอน 
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   (3) ท่ีนัง่เล่น วสัดุปูพื้นควรเลือกใชช้นิดท่ีทนทานแข็งแรง (Hard Paving) 
มีเกา้อ้ีนัง่ 2 ตวั  พบัประดบัได ้และโตะ๊เล็กๆ 2 ตวัก็คงพอ 
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  2.1.3.4  ส่วนบริการ (Service Area)     
   เป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองกบัครัว โรงรถ หรือส่วนพกัผ่อนของครอบครัวเพื่อ
บริการในดา้นความสะดวกต่างๆ บริเวณเหล่าน้ีใช้ส าหรับการซักผา้  ลา้งจาน  ตากผา้  เล้ียงสัตว ์
สวนครัว สวนไมผ้ล  ห้องเก็บของ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพื่อบริการเท่านั้น จึงไม่เน้นเร่ืองความ
สวยงามเท่าความสะดวกในการใชส้อย    

 1)  ลกัษณะการจดัสวน      
       (1) ไมผ้ล ปลูกริมร้ัวได้ตามขนาดของพื้นท่ีแบ่งให้เป็นส่วนบริการ
       (2) สวนครัว ปลูกบริเวณท่ีไดรั้บแดดเตม็ท่ี 
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       (3) ซกัลา้ง-ตากผา้ พื้นท่ีควรเป็นวสัดุท่ีแขง็ เช่น ซีเมนต ์และไดรั้บแดด
เตม็ท่ี 
 

 

ภาพที ่2.12 ภาพซกัลา้ง-ตากผา้                                                                                                                       

       (4) ห้องเก็บของ หรือเคร่ืองใชต่้างๆเช่น รถจกัรยาน  เคร่ืองมือท าสวน 
เฟอร์นิเจอร์ในสวน อุปกรณ์ในการซ่อมรถ บางคร้ังอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถก็ได ้
        (5) ฉากหรือผนงั เป็นไมพุ้ม่ หรือวสัดุถาวรเพื่อกั้นไม่ให้แขกท่ีมาเยี่ยม
มองเห็นส่วนน้ีไดจ้ากบริเวณอ่ืนๆ ควรสูงเกินระดบัสายตาทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2.2  ความเป็นมาบ้านสไตล์สแปนิช        

 สุปรียา  จนัทะเหลา (2548) กล่าววา่ บา้นสไตลแ์ปนิชหรือสเปน  ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยา่งมากใน
มลรัฐแอริโซนา  เทกซัส  ฟลอริดา  และแคลิฟอร์เนีย  ในช่วงปี ค.ศ. 1917 - 1950 ในช่วงท่ี
แคลิฟอร์เนียตกเป็นอาณานิคมของประเทศสเปนระหวา่งปี ค.ศ. 1769 - 1821  โดยเมืองซานดิเอโก
ซ่ึงเป็นเมืองท่าแห่งแรกในทวีปอเมริกาเหนือ  คือเมืองแรกท่ีมีการสร้างบา้นสไตล์สเปน จากนั้นจึง
แพร่หลายไปยงัเมืองและมลรัฐใกลเ้คียงในเวลาต่อมา       

 หลายๆเมืองในมลรัฐแคลิฟอร์เนียนิยมเรียกบา้นสไตล์น้ีวา่ Spanish Colonial Revival บา้ง
ก็เรียกง่ายๆวา่สไตล์ Spanish Eclectic หรืออาจเรียกรวมๆตามสถาปนิกส่วนมากนิยมวา่สไตล์เมดิ
เตอร์เรเนียนอย่างท่ีเราคุน้เคยเพราะสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ไดแ้ก่ ประเทศอิตาลี  ฝร่ังเศส  สเปน  
โปรตุเกส  โมร็อกโก และกรีซ ซ่ึงมีสภาพภูมิอากาศอบอุ่น แสงแดดจาก และฝนตกชุก โดยสเปนมี
อิทธิพลท่ีมีความหลากหลายของพวกธรรมชาติในพื้นท่ีเขตร้อนหรือริมทะเลทั้งสองเป็นทะเลทราย
ตะวนัตกเฉียงใต ้ ลกัษณะเด่นท่ีพบในบา้นสไตลน้ี์ไดแ้ก่       

 2.2.1 หลงัคาจัว่หรือมนิลาท่ีมีความลาดชนันอ้ยหรืออาจใชห้ลงัคาแบน(Flat Roof) แลว้ท า
เป็น 
 ดาดฟ้า  

2.2.2 หลงัคานิยมปูดว้ยกระเบ้ืองหลงัคาดินเผา     
 2.2.3 ชายคายืน่ไม่มากนกั  หรือไม่มีเลย      
 2.2.4 ผนังภายนอกฉาบปูนแบบไม่เรียบ ( Stucco) และทาด้วยสีขาวหรือสีท่ีอ่อนกว่า
หลงัคาเพื่อใหต้ดักบัสีสดของหลงัคา        

2.2.5 นิยมใชซุ้ม้โคง้หรือ Arch  ทั้งในส่วนของประตูและหนา้ต่าง   
 2.2.6 มีการใชเ้หล็กดดัหรือเหล็กหล่อในการตกแต่ง เช่น ส่วนของราวระเบียง  

 

ภาพที ่2.13 ภาพบา้นสไตลส์แปนิช      



 
 

2.3   สวนสไตล์สแปนิชหรือสเปน (Spanish Garden)    

  2.3.1  ประวติัสวนสเปน (Spain)      

              เอ้ือมพร  วสีหมาย (2525) กล่าวา่ สเปนไดถู้กครอบครองโดยชาวโรมนั

และชาวมวัร์เป็นระยะเวลานาน  ดงันั้นอิทธิพลของ 2 ชาติน้ีจึงมีส่วนในการจดัสวนของสเปน  

ตวัอยา่งท่ีเห็นไดใ้นปัจจุบนัคือ  สวนท่ี Alhambra และ Generallife ในเมืองGranada (ศตวรรษท่ี 15)  

ลกัษณะของสวนแบบผสมคือสวนทั้งอยูภ่ายในอาคาร และภายนอกอาคารผสมกนั  มีน ้ าลอ้มรอบ

เพื่อใหค้วามร่มเยน็แก่บา้น  เป็นส่ิงเช่ือมระหวา่งจุดต่างๆ ของตวัอาคาร  และเป็นตวัสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงความสวยงามของสวนและอาคาร  ลกัษณะแปลนสวนทั้งหมดค่อนขา้งจะยุง่ยากมาก  ท่ีจริงแลว้

จะเนน้ทางดา้นสถาปัตยกรรมมากกวา่ทางดา้นการออกแบบตกแต่งสวน  แต่ก็มีศาลานัง่พกัในสวน  

ทั้งท่ีกลุ่มใหญ่เฉพาะตวั  ซ่ึงมีความสะดวกสบายและสวยงามดว้ย  สวนท่ี Alhambra เป็นแบบโรมนั  

แต่ลกัษณะของสถาปัตยกรรมเป็นแบบมวัริช  

                      สวน Generallife อยู่บนเนินเขาห่างจาก Alhambra เพียง 20 - 30 หลา  เป็น
สวนริมระเบียงจดัเป็นทางเดินไปยงัพระราชวงั  ลกัษณะของสวนร่มร่ืนจากร่มเงาของตน้ไม ้ ซ่ึงมี
ทั้งสีสรรสวยงามและกล่ินหอมของดอกไม ้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการจดัสวนของชาวสเปน  การจดั
สวนในยุคเรอเนสซอง (ศตวรรษท่ี 15) การจดัสวนไดก้ลายเป็นศิลป์อย่างหน่ึงท่ีไดรั้บการพฒันา
มากในสมยัเรอเนสซอง ไม่เพียงแต่เป็นการจดัสวนแบบประดิษฐ์ (Formal) จากสมยัเก่าๆของโรมนั
และกรีกเท่านั้น ยงัมีการพฒันาแบบใหม่ๆ ของการจดัสวนท่ีมีอิทธิพลมากในยุโรป และเกือบทุก
ประเทศในปัจจุบนัน้ี  

 

   
 

ภาพที2่.14 สวนสไตลส์แปนิช                                                                                                                                     



 
 

  
ภาพที ่2.15 สวนสเปน 
2.3.2  รูปแบสวนสเปน 
         สวนสเปน (Spanish Garden) เป็นการจดัสวนท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากโรมนั และชาว

อาหรับซ่ึงเป็นส่วนท าให้สวนสเปนมีความเป็นยุโรปผสมผสานกบัสวนแบบตะวนัออกกลางเขา้
ด้วยกัน ซ่ึงลกัษณะท่ีเห็นได้ชัดของสวนสไตล์น้ีก็คือการใช้ 'น ้ า' เป็นองค์ประกอบหลักท่ีถูก
น ามาใช้ใน การจัดสวนสเปน ไม่ว่าจะเป็น บ่อน ้ า น ้ าพุ ธารน ้ า เพื่อสร้างจุดรวมของสายตา 
เช่นเดียวกบัการใชพ้าทิโอ (Patio) และการเช่ือมพื้นท่ีจากภายในบา้นต่อไปยงัสวนภายนอก รูปแบบ
การจดัสวนสเปนไดรั้บความเป็นเอกลกัษณ์มาจากวฒันธรรมท่ีหลากหลาย อิสลาม คาทอลิก มวัริช 
หรือแมแ้ต่ศิลปะความงามแบบเปอร์เซีย ซ่ึงไดน้ ามารวมเขา้กบัรูปแบบวฒันธรรมของตนเองอีกที
ก่อนท่ีจะสรรสร้างการจดัสวนในแบบสเปน เช่นการใชน้ ้ าตกแต่ง การปูกระเบ้ือง เช่นกระเบ้ืองดิน
เผา ดอกไมสี้สดใส ไมผ้ลหรือพืชพรรณท่ีมีกล่ินหอม โดยเฉพาะพืชตระกลูส้ม รวมไปถึงมุมนัง่เล่น
กลางแจง้  (แต่งสวนใหส้วยถูกใจสไตลส์แปนิช, 2557)   
 

   

ภาพที ่2.16 สวนสเปน 
 
 
 
 
 



 
 

         ทิพาพรรณ  ศิริเวชฎารักษ ์(2547)  กล่าวา่ สวนสไตล์สแปนิชจะเนน้การเพิ่มพื้นท่ีวา่ง 
ในสวนโดยการใช้พื้นแข็ง (Hardscape) เขา้มาช่วย แต่เน่ืองจากตอ้งการบรรยากาศท่ีดูสบายๆและ
เป็นกนัเอง  จึงใชก้รวดโรยพื้นแทนการปูดว้ยซีเมนต์  และปลูกไมก้ระถางสลบักบัการปลูกลงดิน  
บริเวณลานจดัเป็นมุมนัง่เล่น  ควรเลือกชุดนัง่เล่นท่ีมีความโปร่งรูปแบบเรียบง่าย สวนสไตล์สเปน
มกัเป็นสีเอิร์ธโทน  สร้างกล่ินอายแบบเมดิเตอร์เรเนียน ไดแ้ก่ 
         1)  แบบสไตลเ์รียบโล่ง       
              การจดัสวนให้เรียบโล่ง ใช้วสัดุและพรรณไมน้้อยชนิด แต่มากความรู้สึกหรือ 
"less  is  more" นั้น ผูอ้อกแบบสวนควรเขา้ถึงความรู้สึกดงักล่าว  ใหค้วามใส่ใจและพิถีพิถนัในการ
เลือกองค์ประกอบและการจดัวางอย่างลงตวั  เพื่อไม่ให้สวนดูแบนและจมหายจนขาดจุดเด่นของ
สไตล์สเปน ควรมีการใชเ้ส้นสายและลวดลายกราฟิกให้เขา้รูปทรงและโครงสร้างของตวับา้น  ให้
ความรู้สึกเสมือนสวนเป็นประติมากรรมช้ินหน่ึงของบา้น  สวนดงักล่าวจึงเหมาะกบัลกัษณะสวนท่ี
เรียบโล่งดูหรูรา 
 

 

ภาพที ่2.17 สไตลเ์รียบง่าย                                                                                                                                    

        2)  เส้นสายบนผนืหญา้       
             การจดัสวนท่ีดีควรมีส่วนเสริมสร้างสถาปัตยกรรมให้โดดเด่นข้ึน  ส าหรับบา้น
รูปทรงสเปนส่วนใหญ่มกัจดัสวนเรียบง่ายและเปิดโล่ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอาคาร  มีการ
ใช้เส้นสายท่ีชดัเจน  อย่างมุมดงักล่าวเลือกใช้เส้นสีของแนวทางเดิน  ขอบแปลง  แนวกรวดและ
ขอบสนามหญา้  อย่างเส้นตั้งของตน้ปาล์มแว็กซ์ให้ความรู้สึกมัง่คง ปลูกเป็นแนวรับกบัเสาของ
อาคาร  ด้วยรูปทรงของต้นปาล์มซ่ึงแตกทรงพุ่มท่ีเรือนยอด  จึงไม่บดบงัทศันียภาพและความ
สวยงามของตวัอาคาร  แต่จะช่วยเสริมให้ตวัอาคารดูเด่นเป็นสง่ามากข้ึน  พื้นท่ีว่าง ปลูกพุ่งริมร้ัว 
เวน้ส่วนวา่งโล่งบริเวณใจกลางพื้นท่ีเพื่อสร้างความโปร่งตาท าใหอ้าคารและตน้ปาลม์ดูเด่นข้ึน 

 



 
 

2.4  กรณศึีกษา 
        กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีสไตล์บา้นและการจดัสวนท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยเป็นสวน
สไตล์สเปน ท่ีมีความตอ้งการใช้สอยประโยชน์จากพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกนั ซ่ึงไดศึ้กษา
แนวคิดและรูปแบบ รวมไปถึงองคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบบา้นพกั
อาศยั โดยไดศึ้กษากรณีศึกษาดงัน้ี 

2.4.1  สเปนนิชสไตล ์ของ Annie Potts 
          สไตล ์: บา้นไร่สเปนนิช 
          เจา้ของ : Annie Potts 
         บา้นไร่สไตล์สเปนนิช ท่ีโอบลอ้มไปดว้นสวน และการตกแต่งท่ีผสานสไตล์ดั้งเดิม

และดีไซน์อยา่งลงตวั บา้นหลงัน้ีเป็นของนกัแสดงดงัอยา่ง Annie Potts เป็นแบบบา้นสไตล์สเปน
นิช เต็มไปดว้ยความเรียบง่ายจากการตกแต่งแบบพื้นเมือง พร้อมดว้ยสวนและสระว่ายน ้ า ขนาด 5 
หอ้งนอน 5 หอ้งน ้า บนพื้นท่ีใชส้อย 1.5 เอเคอร์ ตั้งอยูใ่นทาร์ซาน แคลิฟอร์เนีย  

   

ภาพที ่2.18 บา้นไร่สเปนนิช 
 

          แบบบา้นหลงัน้ีถูกสร้างข้ึนคร้ังแรกในปี 1934 โดดเด่นดว้ยหลงัคากระเบ้ืองดินเผาสี
แดง ผนงัปูนสลบักบัสีเขียวสดใสแสดงรายละเอียดและโครงสร้างตามสไตล์สเปนท่ีมีสีสันสวยงาม 
เช่นเห็นไดจ้ากรูปป้ัน น ้ าพุ ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีโทนสีสดใส หนา้ต่างกระจกสี รวมไปถึงของ
ตกแต่งช้ินอ่ืนๆท่ีมีสไตลใ์นแบบสเปนนิช  

   

ภาพที ่2.19 บา้นไร่สเปนนิช 



 
 

          การตกแต่งภายในบ้านมาในสเปนแบบดั้ งเดิม บริเวณห้องโถงปูด้วยปูนและ
กระเบ้ืองหินสีแดง จากโถงทางเข้าจัดไวเ้ป็นมุมนั่งเล่น วางม้านั่งลายคลาสสิกหายาก ติดกับ
หนา้ต่างทรงโคง้มนถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ของสไตล์ ห้องนัง่เล่นขนาดใหญ่โชวค์านไมด้ั้งเดิม เตาผิง
แสนอบอุ่น วางโซฟาตวัใหญ่ ๆ ส าหรับครอบครัวหลายคนไดส้บายเลย มีบานหนา้ต่างท่ีออกแบบ
มาอย่างพิเศษเช่ือมไปยังสวนภายนอก ของท่ีน ามาประดับทุกช้ินมีเสน่ห์ตามสไตล์ดั้ งเดิม 
ห้องอาหารขนาดใหญ่เช่ือมไปยงัระเบียงส่วนตวัและสระว่ายน ้ า มีเตาผิงให้ความอบอุ่น พื้นท่ี
นัง่เล่นหลงับา้นแสนผอ่นคลาย วางเกา้อ้ีพื้นเมืองคู่กบัหมอนอิงและเบาะนัง่สีสด สระวา่ยน ้ าขนาด
ใหญ่คือหวัใจของสนามหลงับา้น ท่ีมีความสวยงามและร่มร่ืนไปดว้ยสวน (บา้นไร่สเปนนิช, 2557)  
 

   

ภาพที ่2.20 บา้นไร่สเปนนิช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ที่โครงการ 

 
 ศึกษาขอ้มูลพื้นท่ีโครงการหมู่บา้น Q.House Avenue  ตั้งอยู ่ต  าบลบางคูเวียง อ าเภอบาง
กรวย จงัหวดันนทบุรี เพื่อน าขอ้มูลไปประกอบการออกแบบภูมิทศัน์  ซ่ึงตอ้งทราบขอ้มูลต่างๆแลว้
น ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ี
วางไว ้ซ่ึงจะส่งผลท าให้การออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยันั้นสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
จากการศึกษาขอ้มูลระดบัมหภาคช่วยท าให้ผูอ้อกแบบทราบถึงผลกระทบสภาพพื้นท่ีโดยรอบและ
ขา้งเคียงพื้นท่ีโครงการ ดงันั้นการศึกษาขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ 
ขอ้มูลระดบัมหภาค  ขอ้มูลระดบัจุลภาค 
 

3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 

 

ภาพที ่3.1 ตราประจ าจงัหวดันนทบุรี 
 

 เป็นการศึกษาขอ้มูลลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดันนทบุรี  ท่ีมีผลต่อพื้นท่ีโครงการ อาทิ
เช่น ขอ้มูลทางดา้นสถานท่ีตั้งและเขตติดต่อของจงัหวดัขอ้มูลเร่ืองลกัษณะโครงสร้างของดิน ขอ้มูล
ภูมิอากาศซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นประโยชน์ในการออกแบบอยา่งยิง่ 
 3.1.1  ท่ีตั้งของจงัหวดันนทบุรี       
           จงัหวดันนทบุรีตั้งอยูใ่นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาตอนล่างห่างจากกรุงเทพมหานคร
ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มีพื้นท่ีปกครองทั้งหมด 622.303 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ  388,939.375 ไร่ โดยมีพิกดัภูมิศาสตร์อยูล่ะติจูดท่ี 13 องศา 47 ลิปดาเหนือ 
ถึงละติจูดท่ี 14 องศา 04 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดท่ี 100 องศา 15 ลิปดาตะวนัออก ถึงลองจิจูดท่ี 
100 องศา 34 ลิปดาตะวนัออก (องคก์รบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี, 2557) 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2


 
 

3.1.2   อาณาเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   

อ าเภอลาดหลุมแกว้ และอ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี  
ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบัเขตดอนเมือง เขตหลกัส่ี และเขตบางซ่ือ  

กรุงเทพมหานคร 
                       ทิศใต ้                 ติดต่อกบัเขตบางพลดั เขตตล่ิงชนั และเขตทววีฒันา   

กรุงเทพมหานคร   
                       ทิศตะวนัตก         ติดต่อกบัอ าเภอพุทธมณฑลและอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

 
 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue     อ าเภอบางกรวย          
จงัหวดันนทบุรี                           
แสดง : อาณาเขตติดต่อและเส้นทางการเดินทาง ภาพที ่ 3.2 
  

 

ทีม่า : (ท่ีตั้งและอาณาเขต, 2557) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1


 
 

3.1.3  การปกครอง         
             จงัหวดันนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลกัษณะปกครอง
ทอ้งท่ี)ออกเป็น 6 อ าเภอ 52 ต าบล 433 หมู่บา้น แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขต
เทศบาลเมืองและเทศบาลนครซ่ึงยุบเลิกต าแหน่งก านนัและผูใ้หญ่บา้นแลว้ จะมีทั้งหมด 34 ต าบล 
328 หมู่บา้น ( ดงัภาพท่ี 3.3 ) 

 

 

ภาพที ่3.3 เขตการปกครอง 

3.1.4  ลกัษณะภูมิประเทศ 
          จงัหวดันนทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีแม่น ้าไหลผา่น จึงแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง คือ ฝ่ังตะวนัตก มี
พื้นท่ี 3 ใน 4 ของจงัหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มมีน ้ าท่วมถึง มีคูคลองขนาดต่าง ๆ เช่ือมโยง
กนัหลายสายเหมือนใยแมงมุม มีการท าเรือกสวนไร่นา และฝ่ังตะวนัออกมีพื้นท่ี 1 ใน 3 ของจงัหวดั 
ไดแ้ก่ พื้นท่ีในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเขตเมืองท่ีมีประชากรอยู่
อยา่งหนาแน่น อาจถือไดว้า่ส่วนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเมืองหลวง เพราะเขตแดนระหวา่งนนทบุรีกบั
กรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไม่เป็นท่ีรู้จกั  

3.1.5  ลกัษณะภูมิอากาศ        
           สภาพภูมิอากาศของจงัหวดันนทบุรีเป็นแบบร้อนช้ืน เช่นเดียวกบัพื้นท่ีในจงัหวดั
ภาคกลาง ของประเทศ ภาวะอากาศและปริมาณน ้าฝนโดยเฉล่ีย เป็นดงัน้ี (กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา, 
2557)  
  3.1.5.1  อุณหภูมิ  
         อุณหภูมิของจงัหวดันนทบุรีนั้นตั้งอยูบ่ริเวณภาคกลางของประเทศไทยมี
ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และอุณหภูมิในแต่ละฤดูมีความแตกต่างกนัไป ในช่วงฤดูร้อน
นั้นอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ ส่วนในฤดูหนาวอุณหภูมิจะต ่ากว่าปกติ โดยเฉล่ียอุณหภูมิต ่าสุดและ
สูงสุด ดงัน้ี 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 
 

        1) ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เฉล่ีย 37.41 
องศาเซลเซียส 
        2) ฤดูฝน อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนมิถุนายน-ตุลาคม เฉล่ีย 28 องศา 
เซลเซียส 
        3) ฤดูหนาว อุณหภูมิต ่าสุดในเดือนธนัวาคม เฉล่ีย 20.30 องศาเซลเซียส 
  3.1.5.2  ปริมาณฝน   

                  พื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี จะเกิดข้ึนในช่วงฤดูฝนมากท่ีสุด ในเดือนพฤษภาคม
เป็น เดือนท่ีมีปริมาณฝนสูงสุด  และเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนท่ีมีปริมาณฝนต ่าสุด  โดยปริมาณ
ฝนเฉล่ียทั้งปี 

       1) เดือนท่ีมีปริมาณน ้าฝนสูงสุด คือเดือนพฤษภาคมเฉล่ีย 186.2 มิลลิเมตร  
        2) เดือนท่ีมีปริมาณน ้ าฝนต ่าสุด คือเดือนพฤศจิกายนเฉล่ีย 0.1 มิลลิเมตร
   3) ปริมาณน ้าฝนรวมทั้งปีโดยเฉล่ียประมาณ 1,130.9 มิลลิเมตร 
 3.1.6  โครงสร้างดินนนทบุรี 

  

ภาพที ่3.4 พื้นท่ีกลุ่มชุดดิน 

 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.6.1  ลกัษณะดิน  
                  ลกัษณะดินนนทบุรี อ าเภอบางกรวย ต าบลบางคูเวียง เป็นกลุ่มชุดดินท่ี 8 

มีเน้ือดินเป็นพวก ดินเหนียว ดินบนมีลกัษณะการทบัถมเป็นชั้นๆ ของดินและอินทรียวตัถุท่ีไดจ้าก
การขุดลอกร่องน ้ า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือยหอยปะปนอยู่ดว้ย พบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝ่ัง 
ทะเลปัจจุบนัเกษตรกรไดท้  าการขุดยกร่องเพื่อพืชผลต่างๆ ท าให้สภาพพื้นผิวดินเดิม เปล่ียนแปลง
ไป ตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH 6.0 –  7.0  ( ดงัภาพท่ี 3.5 ) 

 

 

ภาพที ่3.5 แสดงภาพกลุ่มชุดดินท่ี 8 

3.1.6.2  ปัญหาในการใชป้ระโยชน์ดิน  
                       ดินยกร่องใหม่จะมีปัญหาเร่ืองดินเค็ม กลุ่มชุดดินท่ีมีการยกร่องเพื่อ

เปล่ียนสภาพการใชท่ี้ดินจากนาขา้วเป็นพืชผกัหรือไมผ้ล ท าใหล้กัษณะและสมบติัดินในแต่ละพื้นท่ี
ไม่สม ่าเสมอ ข้ึนอยู่กบัลกัษณะและสมบติัดินเดิมก่อนมีการยกร่องและวิธีการเตรียมแปลงปลูก 
โดยทัว่ไปจะน าดินชั้นล่างท่ีมีโครงสร้างแน่นทึบความอุดมสมบูรณ์ต ่ามาก ชั้นดินท่ีเป็นกรดรุนแรง
มากหรือเป็นดินเค็มมาไวท่ี้ผิวดินท าให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงดิน
ดว้ยอินทรียวตัถุเพื่อ แกไ้ขความเป็นกรดรุนแรงมากหรือความเค็มของดินก่อนท่ีจะมีการปลูกพืช มี
ระบบป้องกันน ้ าท่วมและควบคุมระดับน ้ าในร่องระหว่างแปลงปลูกและพฒันาแหล่งน ้ าและ
จดัระบบการใหน้ ้าในแปลงปลูก  (กรมพฒันาท่ีดิน, 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 

3.2.1  ขอ้มูลสถานท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
                         พื้นท่ีโครงการ บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue ตั้งอยูบ่ริเวณ ต าบล
บางคูเวยีง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น มีพื้นท่ีโครงการมีขนาด 1,131 ตร.ม  

         ทิศเหนือ             ติดกบั เพื่อนบา้น     

          ทิศใต ้  ติดกบั ทางสัญจร     

          ทิศตะวนัออก ติดกบั เพื่อนบา้น     

          ทิศตะวนัตก ติดกบั ทางสัญจร 

3.2.2   การเขา้ถึงโครงการ 

            3.2.2.1 จากสะพานพระราม 5 ตรงมาในช่องทางหลกั ข้ึนสะพานขา้มวงเวียน หลงั
ลงสะพานเตรียมตวัออกคู่ขนาน จากนั้นวิง่ตรงมาอีก 2 กิโลเมตร  

           3.2.2.2 จากถนนราชพฤกษ ์ดา้นขาออก ตรงมาถึงวงเวียนพระราม 5 และเล้ียวซ้ายท่ี
วงเวยีน และตรงมาในช่องทางคู่ขนานอีก 2 กิโลเมตร โครงการอยูซ่า้ยมือ      

           3.2.2.3 จากถนนกาญจนาภิเษก ด้านขาออก ตรงมาจนถึงสะพานขา้มคลองมหา
สวสัด์ิ หลงัลงสะพานเตรียมตวัออกคู่ขนาด ชิดซ้ายข้ึนสะพานวนขวามาลงถนนนครอินทร์ จากนั้น
ออกคู่ขนาน และกลบัรถใตส้ะพานวิง่มาอีก 300 เมตร โครงการอยูซ่า้ยมือ ( ดงัภาพท่ี 3.6 ) 

 

 
  

ภาพที ่3.6 แผนท่ีการเขา้ถึงโครงการ 



 
 

3.2.3  ลกัษณะพื้นท่ีโดยรอบโครงการ 
                        การใช้พื้นท่ีโดยรอบของโครงการ จากการส ารวจบ้านเด่ียว 2 ชั้น พื้นท่ีทั้ งหมด 
1,131.31 ตารางเมตร ตวับา้นมีพื้นท่ี 540 ตารางเมตร ดงัน้ี  

           3.2.3.1 พื้นท่ีทางทิศเหนือ ติดกบัทางสัญจร มีก าแพงปิดกั้นมิดชิดจึงส่งผลกระทบ
กบัปัญหาทางเสียงและปัญหาทางฝุ่ นละอองบา้งเล็กนอ้ย ( ดงัภาพท่ี 3.7 )  

 

   

ภาพที ่3.7  พื้นท่ีทางทิศเหนือ  

             3.2.3.2 พื้นท่ีทางทิศใต ้ ติดกบัทางสัญจร ส่งผลให้มีปัญหาทางเสียงและฝุ่ นละออง 
ควรปลูกพรรณไม ้เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองและลดปัญหาทางเสียง ( ดงัภาพท่ี 3.8 ) 

 

   

ภาพที ่3.8  พื้นท่ีทางทิศใต ้  

              3.2.3.3 พื้นท่ีดา้นทิศตะวนัออก ติดกบัเพื่อนบา้น จึงท าให้มีเสียงรบกวนเพราะใช้
ก าแพงบา้นเดียวกนั ควรปลูกตน้ไมเ้พื่อลดเสียงรบกวนจากเพื่อนบา้น(ดงัภาพท่ี 3.9 ) 



 
 

 
ภาพที ่3.9  พื้นท่ีดา้นตะวนัออก 

            3.2.3.4 พื้นท่ีดา้นทิศตะวนัตก ติดกบัทางสัญจร ส่งผลให้มีปัญหาทางเสียงและฝุ่ น
ละออง แกไ้ขโดยปลูกพรรณไมเ้พื่อลดเสียงรบกวน  ปิดบงัสายตาและลดฝุ่ นละออง เพราะบริเวณน้ี
ติดกบัสระวา่ยน ้าซ่ึงเนน้ความเป็นส่วนตวั ( ดงัภาพท่ี 3.10 ) 

 

    

ภาพที ่3.10  พื้นท่ีดา้นตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2.4  รูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรม 
                      สุปรียา  จทัทะเหลา (2548) รูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
สเปน ตวัอาคารเป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้นชายคายืน่ไม่มากนกั   ผนังภายนอกฉาบปูนแบบไม่ เ รียบ 
(Stucco) และทาดว้ยสีขาวหรือสีท่ีอ่อนกวา่หลงัคา  เพื่อใหต้ดักบัสีสดของหลงัคา  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue   อ าเภอบางกรวย         
จงัหวดันนทบุรี                           
แสดง : แบบผงัตวัอาคาร (Lay Out Plan) ภาพที ่: 3.11 
  

 

 

ตัวบ้าน 
สระว่ายน า้ 

เรือนรับรอง 

 

ทีจ่อดรถ 



 
 

 

 
ภาพที ่3.12 แปลนพื้นชั้น 1 

 

 
ภาพที ่3.13 แปลนพื้นชั้น 2 

 
 



 
 

 
 

ภาพที ่3.14 แปลนเรือนรับรอง 
 

 
 

ภาพที ่3.15 แปลนสระวา่ยน ้ า 
 

 



 
 

 
ภาพที ่3.16 แปลนท่ีจอดรถ 
                 

 
ภาพที ่3.17  รูปดา้นหนา้ตวับา้น 



 
 

 
 

ภาพที ่3.18  รูปดา้นขา้งดา้นทิศตะวนัออก 

 

ภาพที ่3.19  รูปดา้นหลงัตวับา้น 



 
 

 

ภาพที ่3.20  รูปดา้นขา้งดา้นทิศตะวนัตก 

     

 

ภาพที ่3.21  รูปดา้นหนา้และหลงัท่ีจอดรถ 
 

 
 
 
 



 
 

 

ภาพที ่3.22  รูปดา้นหนา้เรือนรับรอง 

 

ภาพที ่3.23  รูปดา้นหลงัเรือนรับรอง 

 

ภาพที ่3.24  รูปดา้นขา้งดา้นทิศเหนือเรือนรับรอง 



 
 

 

ภาพที ่3.25  รูปดา้นขา้งดา้นทิศใตเ้รือนรับรอง 

 
ภาพที ่3.26  รูปดา้นหนา้สระวา่ยน ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2.5  สภาพภูมิอากาศภายในโครงการ                                                                  
          3.2.5.1  ลมประจ าฤดูกาล  เป็นลมท่ีพดัเด่นชดัในช่วงฤดูในฤดูหน่ึงในรอบปีซ่ึงลม

ประจ าฤดูท่ีปรากฏพดัอยูใ่นประเทศไทย (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2557)  
                1) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (ลมหนาว) จะพดัปกคลุมในเดือน

ตุลาคม – เดือนกุมภาพนัธ์ อุณหภูมิประมาณ  26.6  องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการ
คือ ท าให้พื้นท่ีมีอากาศหนาวเยน็ ควรปลูกตน้ไมท่ี้โปร่งเพื่อให้ลมหนาวพดัผ่านเขา้ถึงพื้นท่ีน้ีได้
สะดวก  

                2) ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ (ลมฝน) จะพดัปกคลุมในเดือนมิถุนายน – 
เดือนตุลาม มีอุณหภูมิประมาณ 30.4 องศาเซลเซียส ในช่วงปริมาณฝนค่อนขา้งมาก ส่งผลกระทบ
ต่อพื้นท่ีท าให้ฝนตกชุก จึงควรปลูกต้นไม้ใหญ่ท่ีมีก่ิงก้านแข็งแรงทนต่อลมได้ดีเพื่อบงัลมใน
ทิศทางน้ีและช่วยลดความรุนแรง ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ดูดซบัน ้าไดดี้  

          3.2.5.2  แสงแดด   พื้นท่ีโครงการไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยเ์ฉล่ียประมาณวนัละ 12  
ชัว่โมง โดยการโคจรของดวงอาทิตยเ์ป็นลกัษณะออ้มใต ้ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

                1) ทางดา้นทิศเหนือ ไดรั้บแสงแดดเล็กนอ้ยเพราะไดเ้งาจากตวับา้น ท าให้
พื้นท่ีดา้นหลงัเยน็สบาย 

                2) ทางดา้นทิศใต ้ไดรั้บแสงแดดมากในตอนกลางวนัและตอนบ่าย ควร
ปลูกพืชพรรณไมท่ี้ทนต่อแดดในตอนกลางวนั และควรมีทรงพุม่ท่ีใหร่้มเงาแก่พื้นท่ี 

                3) ทางดา้นทิศตะวนัออกไดรั้บแสงแดดในตอนเชา้ท าใหพ้ื้นท่ีไม่ร้อนมาก  
                4) ทางดา้นทิศตะวนัตก ไดรั้บแสงแดดตอนบ่าย ควรปลูกพืชพรรณท่ีทน

แดดและมีทรงพุม่ท่ีใหร่้มเงาแก่พื้นท่ี เพราะเป็นพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่นท ากิจกรรมในครอบครัว  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

                ลมหนาว  ( ตะวนัออกเฉียงเหนือ )  
                                                                
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง C19 หมู่บา้น Q.House Avenue   อ าเภอบางกรวย              
จงัหวดันนทบุรี                           
แสดง : ลกัษณะภูมิอากาศในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.27 
สัญลกัษณ์ 
   รับแสงตอนเชา้ ลมหนาว 
        รับแสงตอนบ่าย 
       รับแสงตอนเท่ียง ลมฝน 

 

 

ลมฝน (ตะวนัออกเฉียงใต)้ 



 
 

3.2.6  ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการภายในโครงการ 
         3.2.6.1  ระบบไฟฟ้า รับไฟฟ้าจากส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระบบ

สายไฟฟ้าใตดิ้นทั้งโครงการ เพื่อความปลอดภยัและทศันียภาพท่ีสวยงาม โดยมีการเดินท่อสายไฟ
ตามแนวก าแพงบา้น (ดงัภาพท่ี 3.28) 

 

 
ภาพที ่3.28 แนวท่อสายไฟใตดิ้น 

          3.2.6.2  ระบบประปา รับน ้ ามาจากส านกังานประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)และมีถงั
ส ารองน ้าใตดิ้น โดยมีการเดินท่อตามแนวก าแพงบา้น       (ดงัภาพท่ี 3.29) 

 

   
ภาพที ่3.29 แนวท่อน ้าประปา/ถงัส ารองน ้า 

  3.2.6.3  ระบบระบายน ้า มีการวางท่อใยหินตามแนวก าแพงบา้น (ดงัภาพท่ี 3.30)  

  

 
ภาพที ่3.30 แนวท่ีท่อวางระบายน ้า 



 
 

 
 

 
 

  
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง C19 หมู่บา้น Q.House Avenue   อ าเภอบางกรวย               
จงัหวดันนทบุรี                           
แสดง : ผงัระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ ภาพที ่3.31 
สัญลกัษณ์ 
 แนวท่อซีเมนตใ์ยหิน ถงัส ารองน ้าใตดิ้น 
   แนวท่อสายไฟใตดิ้น 
  แนวท่อประปา     บ่อบ าบดัน ้าเสีย 
 

 

 
 

 

เรือนรับรอง 

สระว่ายน า้ 

ตัวบ้าน 

ที่จอดรถ 



 
 

3.2.7  พืชพรรณเดิมในโครงการ  
ตารางที ่3.1 แสดงพืชพรรณเดิมในโครงการ 

ชนิดตน้ไม ้ ขนาด/รูปทรง/ลกัษณะใบ/ดอก ประโยชน์ทางงานภูมิทศัน์ 
พยอม   
 

 

     ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15 –30 
เมตร  เรือนยอดเป็นพุม่กลมเปลือกหนา
สีน ้าตาลแตกเป็นร่อตามยาวล าตน้  เป็น
ไมผ้ลดัใบปลายใบมนหรือหยกัเป็นต่ิง
สั้นๆ  เน้ือใบเกล้ียงเป็นมนั  ดอกมีกล่ิน
หอมจดั ออกเป็นช่อใหญ่ตาม ปลายก่ิง 
มีดอกยอ่ยจ านวนมาก 
 

     การแตกยอดเป็นแบบพุม่
กลมช่วยใหร่้มเงา กรอง
เสียง ดูแลง่ายและดอกมี
กล่ินหอมท่ีใหค้วามสดช่ืน 

มะฮอกกานี (ใบใหญ่) 

 

 

      ขนาดตน้สูง 15-25 เมตร  เรือน ยอด
รูปทรงกระบอก เปลือกสีน ้าตาลเขม้ปน
ด า เรียบหรือแตก เป็นสะเก็ด ล าตน้
เปลาตรง ใบ แบบขนนกปลายคู่ เรียง
ตรงขา้ม  ใบยอ่ยรูปรีหรือขอบขนาน 
ปลายเรียว แหลม โคนมน ดา้นบนสี
เขียวเขม้กวา่ ดา้นล่าง   ดอกไม่มีกล่ิน
หอม ผลรูปไข่สี น ้าตาล เปลือกแขง็ 
 

     ปลูกใหร่้มเงาทัว่ไป ลด
ฝุ่ นละออง กรองเสียง ดูแล
ง่าย 

น ้าเตา้ตน้ 

 

 

       ขนาดความสูงของตน้ประมาณ 2-
10  เมตร  ก่ิงกา้นแผต่ามแนวราบ 
รูปทรง ของก่ิงมีลีลาอ่อนชอ้ยสวยงาม 
และ รูปทรงไม่ค่อยแน่นอน  เป็นใบ
เด่ียวสี เขียวสดรูปชอ้นเรียงสลบั ปลาย
ใบแหลม เล็กนอ้ย ส่วนโคนใบสอบ
แหลม  ดอก  เป็นดอกเด่ียวห้อยลง 
ลกัษณะเป็นรูป ปากแตรบานเล็กนอ้ย 
ดอกเป็นสีเขียวอมเหลืองและมีลายสี
ม่วง 

     เป็นตน้ไมท่ี้ไม่ตอ้งการ
การดูแลรักษามาก 
เจริญเติบโตเร็ว ทนแลง้ได้
เป็นอยา่งดี  ปลูกเป็นไม้
ประดบัสวน เน่ืองจาก
ลกัษณะของยอดในแต่ละก่ิง
นั้นจะยาวแหลมเรียวและ
ทอดโคง้ไปมา  
 

ตารางที ่3.1  แสดงพืชพรรณเดิมในโครงการ (ต่อ)  



 
 

ชนิดตน้ไม ้ ขนาด/รูปทรง/ลกัษณะใบ/ดอก ประโยชน์ทางงานภูมิทศัน์ 
  ลีลาวดี (พนัธ์ุขาวพวง)  

 

 

      ขนาดประมาณ 0.9 - 1.2 เมตร 
จนถึงตน้ท่ี สูงมาก และบางตน้อาจสูง
ถึง 12 เมตร   แตกก่ิงกา้นสาขาและพุม่
ใบสวยงาม มีน ้า ยางสีขาวขน้ เป็นไม้
ผลดัท่ีสลดัใบในฤดู แลง้ ก่อนท่ีจะผลิ
ดอกและผลิใบรุ่นใหม่   ลกัษณะใบมน
เป็นใบเด่ียว มีการเรียงตวัแบบสลบัและ
หนาแน่นใกลป้ลายก่ิง  ดอกจะผลิ
ออกมา จากปลายยอด เป็นช่อดอกใหญ่ 
 

       ลกัษณะล าตน้ ท่ีก่ิงกา้น
กระจายไม่แน่นหนา ท าให้
แสงและเงาจากดวงอาทิตย์
ส่องผา่นมาไดร้ าไร ๆ ให้
ดอกสีสันสวยงามและมี
กล่ินหอมเฉพาะตวั อีกทั้ง
ยงัออกดอกตลอดทั้งปี 

  ฟ็อกเทล  

 

 

      เป็นปาลม์ตน้เด่ียว ล าตน้ป่อง
เล็กนอ้ย ขนาดสูงไดถึ้ง 15 เมตร คอสี
เขียว  รูปใบพวง คลา้ยหางหมาป่า ใบ
ประกอบแบบขนนกเรียงสลบั ใบยอ่ย
รูปขอบขนาน ออกเป็นกระจุก ปลายใบ
เรียวแหลม โคนใบรูปล่ิม แผน่ใบสี
เขียว  ช่อดอกสีขาว ออกเป็นช่อใตโ้คน 
 

      มีรูปทรงท่ีชดัเจน เป็น
เอกลกัษณ์ ดูแลง่ายทนต่อ
ความร้อนและแสงแดด 

ปีบ 

 

      มีความสูงประมาณ 5-10 เมตร 
เปลือกตน้เป็นสีเทาเขม้แตกเป็นร่องลึก 
มีช่องอากาศ  ใบมีรูปร่างคลา้ยรูปหอก
แกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบ
เป็นรูปล่ิม ขอบใบหยกัเป็นซ่ีหยาบๆ
ออกดอกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงกลีบ
เล้ียงสีเขียว ดอกมีกล่ินหอม 
 

      เป็นพรรณไมท่ี้ให้ร่มเงา 
ดูแลง่ายและดอกมีกล่ิน
หอม  

 

 

 



 
 

ตารางที ่3.1  แสดงพืชพรรณเดิมในโครงการ (ต่อ)  
ชนิดตน้ไม ้ ขนาด/รูปทรง/ลกัษณะใบ/ดอก ประโยชน์ทางงานภูมิทศัน์ 

โมก 

 

    เป็นไมพุ้ม่ขนาด สูง 2 – 5 เมตร 
(ความสูงข้ึนอยูก่บัการเล้ียงดูและ
สภาพพื้นท่ีบริเวณนั้น)  เรือนยอดแผ่
กวา้ง เปลือกตน้เรียบเกล้ียงเป็นสี
น ้าตาลเขม้ และมีขดุเล็กๆ สีขาวประ
อยูท่ ัว่ไป แตกก่ิงต ่าใกลผ้วิดินเป็นล า
ตน้จ านวนมาก ทุกส่วนของ ตน้มีน ้า
ยางสีขาว  ทนต่อความร้อนและ
แสงแดดไดดี้ มีผวิสัมผสัละเอียด และ
ทิ้ง ใบในช่วงหนา้หนาว  ออกดอกเป็น
ช่อหอ้ยสีขาว มีกล่ินหอมตั้งแต่เยน็ถึง
เชา้ 
 

      เป็นพรรณไมก้ลางแจง้ 
ทนต่อความร้อนและ
แสงแดดไดดี้ นิยมน ามาใช้
ท าร้ัว ปลูกในท่ีร่มร าไร ใบ
จะใหญ่ และท าใหพุ้ม่แน่น
ไม่สม ่าเสมอ 

ทีม่า : (เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2541) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง C19 หมู่บา้น Q.House Avenue   อ าเภอบางกรวย              

จงัหวดันนทบุรี                           

แสดง : พืชพรรณเดิมในโครงการ ภาพที ่3.32 

  

 

 



 
 

3.2.8  มุมมองและทศันียภาพ       
           3.2.8.1  มุมมองท่ี 1 มุมมองแบบจุดเด่น (View point)  เป็นมุมมองท่ีมองเห็นตวับา้น 

ท่ีมีความโดด เด่นเป็นเอกลกัษณ์ในสไตลส์แปนิช (ดงัภาพท่ี 3.33) 
 

 

ภาพที ่3.33   มุมมองท่ี 1  

            3.2.8.2  มุมมองท่ี 2 มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open view) เป็นมุมมองท่ีมองเห็นตวั
บา้น สระวา่ยน ้า และมองเห็นทศันียภาพบริเวณดา้นหนา้ของตวับา้น (ดงัภาพท่ี 3.34) 
 

 

ภาพที ่3.34  มุมมองท่ี 2 

 

 

 



 
 

           3.2.8.3  มุมมองท่ี 3 มุมมองแบบกรอบของภาพ (Window view) เป็นมุมมองท่ี

มองเห็นดา้นขา้งของ ตวับา้น ดา้นทิศตะวนัออก (ดงัภาพท่ี 3.35) 

 

ภาพที ่3.35  มุมมองท่ี 3 

           3.2.8.4  มุมมองท่ี 4 มุมมองแบบกรอบของภาพ (Window view)  เป็นมุมมองท่ี

มองเห็นสระวา่ยน ้า และหอ้งรับแขก (ดงัภาพท่ี 3.36) 

 

 

ภาพที ่3.36   มุมมองท่ี 4 

 
 
 
 



 
 

          3.2.8.5  มุมมองท่ี 5 มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open view) เป็นมุมมองท่ีมองเห็นตวับา้น
และท่ีจอดรถและมองเห็นทศันียภาพบริเวณดา้นหนา้ของตวับา้น (ดงัภาพท่ี 3.37) 

 

 

ภาพที ่3.37   มุมมองท่ี 5 
 
           3.2.8.6  มุมมองท่ี 6 มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open view) เป็นมุมมองท่ีมองเห็น

หอ้งรับแขก  
(ดงัภาพท่ี 3.38) 

 

 

ภาพที ่3.38    มุมมองท่ี 6 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue   อ าเภอบางกรวย         
จงัหวดันนทบุรี                           
แสดง : มุมมองพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.39 
สัญลกัษณ์  
 
 

    มุมมอง 

 

  
 

 

5 

3 

1 

6 

เรือนรับรอง 
สระว่ายน า้ 

ตัวบ้าน 

ที่จอดรถ 

ที่จอดรถ 

2 

4 



 
 

3.2.9  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
           ลกัษณะพื้นท่ีโครงการในแต่ละโซนมีสภาพภูมิอากาศ อาณาติดต่อ การท ากิจกรรม

ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะพื้นท่ีโครงการไดด้งัน้ี   
ตารางที ่3.2  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ  

พื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา 
ZONE  A 
Family living area (พื้นท่ีส่วน
ครอบครัว) 

 
 

     เป็นพื้นท่ีบริเวณของบา้น
ดา้นทิศตะวนัตก  ติดกบัทาง
สัญจรของโครงการ สภาพ
ทัว่ไปเป็นพื้นท่ีใชพ้กัผอ่นท า
กิจกรรมในครอบครัว เช่น เป็น
มุมอ่านหนงัสือ นัง่เล่น ออก
ก าลงักาย  

     ZONE A เน่ืองจากอยูติ่ด
กบัทางสัญจรท าใหมี้
ผลกระทบจากมลภาวะทาง
เสียงและฝุ่ นละออง  จาก
ยานพาหนะ ไดรั้บแสงแดด
ตลอดช่วงบ่าย 
     ZONE A  ตอ้งระมดัระวงั
ในการปลูกพืชพรรณ
เน่ืองจากมีการวางท่อระบาย
น ้า ท่อสายไฟ และท่อ
น ้าประปารอบก าแพง 
 

ZONE  B   
 Private Living Area (พื้นท่ี
ส่วนตวั) 

 
 

     เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหลงั
บา้น  ติดกบัทางสัญจรและ
เพื่อนบา้น  สภาพทัว่ไปเป็น
พื้นท่ีติดกบัห้องครัว บริเวณน้ี
ไดรั้บร่มเงาจากตวับา้นท าให้
พื้นท่ีในโซนน้ีร่มทั้งวนั 

     ZONE  B  เป็นพื้นท่ีติด
กบัทางสัญจรและเพื่อนบา้น
ท าใหมี้ผลกระทบจาก
มลภาวะทางเสียงและฝุ่ น
ละออง   
     ZONE B ตอ้งระมดัระวงั
ในการปลูกพืชพรรณ
เน่ืองจากบริเวณน้ีมีถงั
ส ารองน ้าใตดิ้น 2 ถงัและบ่อ
บ าบดัน ้าเสีย 1 บ่อ 
 
 

 
 



 
 

ตารางที ่3.2  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
พื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา 

ZONE  C  Service area  
(พื้นท่ีส่วนบริการ) 

 
 

          เป็นท่ีบริเวณดา้นขา้ง
บา้นดา้นทิศตะวนัออก  ติดกบั
เพื่อนบา้นและทางสัญจรของ
โครงการ สภาพทัว่ไปเป็นพื้นท่ี
เช่ือมต่อกบัท่ีจอดรถ เป็นพื้นท่ี
โล่ง 

     ZONE  C  เป็นพื้นท่ีติดกบั
เพื่อนบา้นท าใหผ้ลกระทบจาก
มลภาวะทางเสียงเล็กนอ้ย ไม่มี
พืชพรรณให้ร่มเงา 
     ZONE C ตอ้งระมดัระวงัใน
การปลูกพืชพรรณเน่ืองจาก
บริเวณน้ีมีบ่อบ าบดัน ้าเสีย 1 
บ่อมีการวางท่อระบายน ้าท่อ
สายไฟและท่อน ้าประปา 

ZONE  D  public area  
(พื้นท่ีสาธารณะ) 

 

เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหนา้บา้น 
ติดต่อกบัทางสัญจรของ
โครงการ สภาพทัว่ไปเป็นพื้นท่ี
โล่งอยูติ่ดกบัทางเขา้ 

     ZONE  D เป็นพื้นท่ีติดกบั
ทางสัญจร ท าใหมี้ผลกระทบ
จากมลภาวะทางเสียงและฝุ่ น
ละอองไดรั้บแสงแดดในตอน
กลางวนัและตอนบ่าย 
     ZONE  D ตอ้งระมดัระวงั
ในการปลูกพืชพรรณเน่ืองจาก
มีท่อน ้าประปาและท่อสายไฟ
ใตดิ้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue     อ าเภอบางกรวย       
จงัหวดันนทบุรี                            
แสดง : การแบ่งโซนในพื้นท่ีโครงการ  ภาพที ่3.40 
สัญลกัษณ์ 

 ZCNE  A         ZONE  C 

 ZONE  B        ZONE  D 

 

 

 

ZONE    A  

 

ZONE   B 

ZONE  C  

ZONE  D  

Family living area 

(พ้ืนท่ีส่วนครอบครัว) 

 

Service area  
(พ้ืนท่ีส่วนบริการ) 
 

Private Living Area (พ้ืนท่ีส่วนตวั) 

public area  
(พ้ืนท่ีสาธารณะ) 
 



 
 

3.2.10  การศึกษาขอ้มูลผูใ้ชแ้ละความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ (User  Analysis)  
  3.2.10.1   การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลผูใ้ชโ้ครงการ   
       บา้นเด่ียวระดบับนจดัเป็นสินคา้เฉพาะกลุ่ม แมก้ลุ่มเป้าหมายน้อยแต่
ฐานะ ทางการเงินดี การวิจยัเพื่อวิเคราะห์การตลาดโครงการบา้นเด่ียวระดบัราคาตั้งแต่ 10 ลา้นข้ึน
ไป จ านวน 4 บริษทัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและวิเคราะห์ผลจาก 
บริษทัโครงการบา้นเด่ียวท่ีมีระดบัราคาขายตั้งแต่ 10 ลา้นข้ึนไปท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  จาก 4 บริษทั ได้แก่ (งานวิจยักลยุทธ์การตลาดโครงการบ้านเด่ียวระดับบนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 2557)   

1) บริษทัแลนด ์ แอนด ์ เฮาส์ (จ  ากดั) มหาชน    
 2) บริษทัพร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค  (จ  ากดั) มหาชน    
 3) บริษทักรุงเทพบา้น และท่ีดิน (จ ากดั) มหาชน    
 4) บริษทัสาริน  พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั  

 
ตารางที ่3.3  ผลการสัมภาษณ์องคป์ระกอบกลยทุธ์ การตลาด STP จากผูใ้หส้ัมภาษณ์  4 บริษทั 

 
บริษทั 

กลยทุธ์ทางการตลาด 

การแบ่งกลุ่ม 
(Segmentation) 

กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) มุมมอง (Positioning) 

A ดา้นประชากรศาสตร์ 
- อาย ุ40-65ปี  ปริญญาตรี 
- เจา้ของกิจการ 
- รายได ้
  ครอบครัว    500,000 บาท 

- อาย ุ40-65 ปี  
- ปริญญาตรี 
-  เจา้ของ กิจการ 
- รายได ้ครอบครัว  
  500,00 บาท 
- มีเหตุ ผลในการตดั สินใจ 
 

- ท่ีสุดแห่งการใช้
ชีวติ                
 - ท่ีสุดแห่ง
ความส าเร็จ 

B ดา้นประชากรศาสตร์ 
- เจา้ของ กิจการ 
- ผูบ้ริหารระดบัสูง   

- เจา้ของ กิจการ       
- เจา้ของ ธุรกิจ 
- ผูบ้ริหาร ระดบัสูง 
- รายได ้ครอบครัว  
  300,000 บาท 
 

- บา้น คุณภาพสูง                   
- วสัดุดี 
- ราคาสมเหตุสมผล 

 



 
 

ตารางที ่3.3  ผลการสัมภาษณ์องคป์ระกอบกลยทุธ์ การตลาด STP จากผูใ้หส้ัมภาษณ์  4 บริษทั(ต่อ) 
บริษทั กลยทุธ์ทางการตลาด 

การแบ่งกลุ่ม 
(Segmentation) 

กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) มุมมอง (Positioning) 

C ดา้นประชากรศาสตร์ 
- เจา้ของกิจการชาวจีน 
ดา้นภูมิศาสตร์ 
- พกัอาศยัรอบ โครงการ 
 ไม่เกิน 15  กม. 

- เจา้ของกิจการ SME   
- ชาวจีน 
- เนน้ความสมบูรณ์ ของ 
  บรรยากาศ 
- สภาพแวดลอ้ม   
 

- ความหรูหรา 

D ดา้นประชากร  
- เจา้ของกิจการ  
- อาย ุ40 ข้ึนไป 

- ผูป้ระกอบ  การ SME                      
- เจา้ของ กิจการ  
- รายได ้ครอบครัว   
300,00 บาท 
 

- หรูหรา  
- ภาพลกัษณ์ดี 

 

3.2.10.2  การแบ่งส่วนตลาด ( market segmentation )    
                 1) แบ่งตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geographic) กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่คือกลุ่ม

ผูพ้  านักอาศยัอยู่รัศมีไม่ไกลจากโครงการ ดงันั้นหากโครงการท่ีจะพฒันาตั้งอยู่ในท าเลท่ีมีความ
หนาแน่นของประชากรสูงก็จะมีความไดเ้ปรียบในปริมาณของกลุ่มลูกคา้  

                      2) แบ่งตามประชากรศาสตร์ (Demographic)  กลุ่มลูกค้าบ้านเด่ียว
ระดบับนจดัเป็นผูมี้ฐานะทางการเงินดี มีรายไดต่้อครัวเรือน  300,000 บาทข้ึนไป การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  มีหนา้ท่ีการงานสูง เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของกิจการ  

                  3) แบ่งตามพฤติกรรม (Behavioristic) กลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีทศันคติใน
เชิงบวกต่อสินคา้ท่ีซ้ือเพื่อตอบสนองความตอ้งการในการอยูใ่นสังคมระดบัเดียวกนัหรือ ดงันั้นการ
วางระดบัราคาขายภายในโครงการควรมีระดบัราคาท่ีไม่แตกต่างกนั 

3.2.10.3  การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting)     
                    กลุ่มลูกคา้อายเุฉล่ีย 40 – 65  ปีข้ึนไป แต่งงานมีบุตร 2-3 คน มีรายไดต่้อ

ครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน 300,000 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป ท าธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) เจา้ของกิจการ เจา้ของโรงงาน หรือผูบ้ริหารระดบัสูงใน องคก์ร
บริษทัเอกชน        

 



 
 

3.2.10.2  การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning)   
                   ลูกคา้กลุ่มระดบับนมีมุมมองในการซ้ือว่า  เป็นความคุม้ค่า ยอมจ่ายเงิน

ในจ านวนมากเพื่อมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ตอ้งการอยูใ่นสังคมท่ีมีระดบัเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั  ซ่ึงท่ี
อยู่อาศยัเป็นส่ิงสะทอ้นฐานะทางการเงินอย่างหน่ึงซ่ึงแต่ละโครงการควรมีจุดขายท่ีสะทอ้นปัจจยั
ความคุม้ค่าและความส าเร็จแก่ผูค้รอบครอง  และยงัตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย  เช่นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในโครงการท่ีดี  มีสถาปัตยกรรมภายใน
โครงการสวยงามสะทอ้นถึงความหรูหรา  

จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้เห็นไดว้่า  กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือบา้นเด่ียวราคา  10  ลา้นบาทข้ึนไป 
เป็นกลุ่มลูกคา้ระดบับนอยู่ในช่วงอายุ 40 – 65 ปีข้ึนไป โดยเป็นเจา้ของธุรกิจขนาดเล็ก / กลาง / 
ใหญ่ หรือผูบ้ริหารระดับสูง มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 300,000  บาทข้ึนไป  มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสและมีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 3 – 5 คน  
โดยมีความตอ้งการบา้นท่ีมีความหรูหรา มีภาพลกัษณ์ท่ีดี ราคาสมเหตุสมผล มีความคุม้ค่า  

3.2.11  ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ    
               จากการศึกษาขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ชมี้วิธีการศึกษาโดยการสอบถาม  ขอ้มูล
จากผูท่ี้ดูแลจดัสวนภายในโครงการและจากการศึกษางานวจิยัขา้งตน้ เห็นไดว้า่ลกัษณะการ ใชส้อย
ของพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นการพักผ่อนโดยผู ้ใช้โครงการเน้นความคุ้มค่า มีความหรูหรา มี  
ภาพลกัษณ์ท่ีดี เหมาะสมกบัราคาของบา้นจึงสรุปความตอ้งการของผูใ้ชมี้ดงัน้ี  
  3.2.11.1 ความหรูหรา เป็นสวนท่ีมีความเรียบง่ายดูหรูหรา ดว้ยการประดบั ตกแต่ง
ตอ้งมีความเป็นเอกลกัษณ์ โดดเด่นและดูดี  
  3.2.11.2 มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดี  
  3.2.11.3 ตอ้งการความเป็นส่วนตวั มีฉากหรือผนงัเพื่อท าใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั    
โดยใช้ตน้ไมต้ดัแต่งให้ไดรู้ปทรงและขนาดตามตอ้งการ เพื่อปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกและ 
ควร ใหล้มพดัผา่นไดส้ะดวก          
  3.2.11.4  มีพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น เป็นพื้นท่ีใชพ้กัในวนัหยดุหรือหลงัจากการ 
ท างาน เช่น มีมุมอ่านหนงัสือ มีท่ีนัง่เล่น มีท่ีส าหรับรับประทานอาหารวา่ง   
     
 

 

 

 

 



 
 

ตารางที ่3.4  สรุปตารางกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
ล าดบั สรุปกิจกรรม องคป์ระกอบ บรรยากาศ 
1 Zone A  พื้นท่ีส่วน

ครอบครัว 
-  มีพื้นท่ีนัง่เล่น 
-  พื้นท่ีท ากิจกรรม เช่น วา่ย
น ้า 

   พื้นท่ีส่วนน้ีจดัเป็นส่วน
พกัผอ่นและท ากิจกรรมกบั
ภายในครอบครัว และเป็นท่ีไว้
ส าหรับตอ้นรับแขก   

 

 
 

2 Zone B  พื้นท่ีส่วนตวั 
-  จดัสวนหยอ่ม 
 

   พื้นท่ีส่วนน้ีจดัเป็นส่วนหยอ่ม
ส าหรับเดินเล่น พกัผอ่น ซ่ึงติด
กบัหอ้งนัง่เล่น หอ้งอาหารและ
หอ้งครัว  

 

 
 

3 Zone C  พื้นท่ีส่วนบริการ 
-  พื้นท่ีจอดรถ 

   พื้นท่ีส่วนน้ีจดัเป็นส่วนบริการ
ท่ีใหค้วามสะดวกสบายแก่
เจา้ของโครงการ ใชเ้ป็นพื้นท่ี
จอดรถ 

 

 
 

4 Zone D พื้นท่ีส่วนสาธารณะ 
-  ส่วนโชว ์
-  ส่วนตอ้นรับ 

   พื้นท่ีส่วนโชวจ์ดัแบบเรียงง่าย
สไตลส์เปนโดยใหอ้าคารดูโดด
เด่น 

 
 

 

 

 

 



 
 

3.2.12  ศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 
ตารางที ่3.4 แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 
ลกัษณะพื้นท่ี ศกัยภาพของพื้นท่ี กิจกรรม ปัญหาท่ีพบ 

Zone A พื้นท่ีขา้ง
บา้นดา้นทิศ
ตะวนัตก มีพื้นท่ี
ติดกบัหอ้งรับแขก 

  พื้นท่ีส่วนน้ีอยูด่า้นขา้ง
บา้นลกัษณะเปิดโล่ง มี
สระวา่ยน ้าจึงเหมาะเป็น
พื้นท่ีพกัผอ่นท ากิจกรรม
ในครอบครัว 

-  มีพื้นท่ีนัง่เล่น 
-  พื้นท่ีท า
กิจกรรม เช่น 
วา่ยน ้า 

- ไดรั้บแสงแดด มากในตอน
บ่าย ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้
บดบงัแสงแดดให้เหมาะสม
กบัพื้นท่ี 
-  มุมมองควรเลือกตน้ไมท่ี้บงั
สายตาและฝุ่ นละอองได ้
เน่ืองจากอยูติ่ดกบัทางสัญจร 
 

Zone B พื้นท่ีดา้น
ทิศเหนือ มีพื้นท่ี
ติดกบัหอ้งครัว 
หอ้งรับประทาน
อาหารหอ้งนัง่เล่น 

  พื้นท่ีส่วนน้ีอยูด่า้นหลงั
บา้น พื้นท่ีเหมาะส าหรับ
การพกัผอ่น 

-  จดัสวนหยอ่ม 
 

-  ไดรั้บแสงแดดนอ้ยมาก 
ควรเลือกพรรณไมท่ี้ตอ้งการ
แสงร ่ าไรใหเ้หมาะสมกบั
พื้นท่ี 
-  เน่ืองจากพื้นท่ีมีการฝ่ังบ่อ
บ าบดัน ้าเสีย และถงัส ารองน ้ า
ใตดิ้น ท าใหต้อ้งระมดัระวงั
ในการปลูกพืชพรรณ 
 

Zone C พื้นท่ีดา้น
ทิศตะวนัออก มี
พื้นท่ีติดกบัห้อง
เก็บของและลาน
จอดรถ 
 

  พื้นท่ีส่วนน้ีอยูข่า้งบา้น
เช่ือมต่อกบัท่ีจอดรถ
เหมาะท่ีจะเป็นส่วน
บริการ 

-  พื้นท่ีจอดรถ -  ไดรั้บแสงแดดตอนเชา้ควร
เลือกพรรณไมท่ี้ตอ้งการ
แสงแดดคร่ึงวนัให้เหมาะสม
กบัพื้นท่ี 

Zone D พื้นท่ีดา้น
ทิศใต ้มีพื้นท่ีติด
กบัหอ้งรับแขก 
หอ้งโถง 

  พื้นท่ีส่วนน้ีติดกบั
ทางเขา้-ออกท่ีจอดรถ  
เป็นส่วนแรกท่ีพบเห็น มี
ความสะดวกในการเขา้ถึง 
จึงเป็นส่วนสาธารณะ 

-   พื้นท่ีตอ้นรับ 
-  จดัสวนหยอ่ม 

-  พื้นท่ีโซนน้ีไดรั้บแสงแดด
เกือบตลอดทัง่วนั ควรเลือก
พรรณไมท่ี้ทนแดดและ
ตอ้งการแสงแดดตลอดทั้งวนั 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue     อ าเภอบางกรวย       
จงัหวดันนทบุรี                            
แสดง : ความสัมพนัธ์ของพื้นท่ี (Bubble Diagram) ภาพท ี4.41 
สัญลกัษณ์ 
     ทางสัญจร                           ความสัมพนัธ์ของพื้นท่ี 
 
                    ปิดบงัดว้ยส่ิงก่อสร้าง (Screen)              
           

 

 

 

 

โถง 

 

  ห้อง 
อาหาร 

ห้องครัว 

เกบ็ 
ของ 

ห้องน า้ 
       2 
 

 

ห้องน า้ 
     1 

ห้องนอน 

 จอดรถ  
      

 จอดรถ 
       

ห้องรับแขก 

เรือนรับรอง 

สระว่ายน า้ 

  ห้อง 
นั่งเล่น 

ทา
งเข้

า-ท
าง
ออ

ก 

พ้ืนท่ีส่วนครอบครัว 

พ้ืนท่ีส่วนสาธารณะ 

เป็นส่วนตอ้นรับ 
พ้ืนท่ีส่วนบริการ 

สวนหยอ่ม 

สวนหยอ่ม 

สวนหยอ่ม 

สว
นห

ยอ่
ม 

สวน 

สวน 

สวน 
พ้ืนท่ีส่วนตวั 



 
 

 

 

 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue     อ าเภอบางกรวย       
จงัหวดันนทบุรี                            
แสดง : Site Relation ภาพที ่4.42 
สัญลกัษณ์ 
 
   พื้นท่ีส่วนครอบครัว    ปิดบงัดว้ยส่ิงก่อสร้าง 
               พื้นท่ีส่วนตวั                                ทางสัญจร 
               พื้นท่ีส่วนบริการ 
                พื้นท่ีส่วนสาธารณะ 
 

 

 

ZONE B 

ZONE A 

ZONE D 

ZONE C 
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บทที ่4                                                                                                                                                         

แนวความคดิในการออกแบบ 

 
โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue อ าเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี โดยมุ่งเนน้การออกแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ ซ่ึงไดท้  าการศึกษา
และวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการรวมถึงผูใ้ช ้สามารถแบ่งพื้นท่ีจดัสวนและสามารถวางกิจกรรมต่างๆ ให้
เกิดความเหมาะสมสวยงามและสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการออกแบบในแต่ละส่วน  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ใชส้อยในดา้นต่างๆและส่งเสริมทศันียภาพท่ีสวยงาม 

 

4.1  ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
         จากการศึกษาและวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการซ่ึงท าใหท้ราบถึงปัญหา ความตอ้งการ และขอ้จ ากดั 
ในการออกแบบพื้นท่ี ซ่ึงสามารถสรุปขอ้จ ากดัในดา้นต่าง ๆ  ไดด้งัน้ี  
ตารางที ่4.1 แสดงขอ้จ ากดัในดา้นพื้นท่ี  
พื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี  ประเด็นใน 

การศึกษา  
ขอ้จ ากดั / ปัญหาในการออกแบบ  

Zone A    พื้นท่ีโซน A ตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ มี
ลกัษณะรูปสามเหล่ียม ติดกบั
ทางสัญจร พื้นท่ีโซนน้ีมีเรือน
รับรองและสระวา่ยน ้าใชเ้ป็น
พื้นท่ีพกัผอ่น 
   

พื้นท่ี     มีปัญหาในเร่ืองแสงแดด เน่ืองจาก
พื้นท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกและไม่มีส่ิง
บดบงัท าใหรั้บแสงแดดในตอนบ่าย
ค่อนขา้งมาก   

มลภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

   ไดรั้บผลกระทบฝุ่ นละอองจากทาง
สัญจรของโครงการ ท าใหเ้ศษฝุ่ น
ละอองเขา้มาได ้ดงันั้นควรเลือกใช้
พรรณไมป้ลูกแนวร้ัว และพรรณไมท่ี้
ใหร่้มเงา 

มุมมอง     เป็นพื้นท่ีใชท้  ากิจกรรมใน
ครอบครัวควรมีการบดบงัมุมมองของ
จาก บุคคลภายนอกพื้นท่ีเพื่อใหเ้กิด
ความ เป็นส่วนตวั  
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ตารางที ่4.1 แสดงขอ้จ ากดัในดา้นพื้นท่ี (ต่อ) 
พื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี ประเด็นใน

การศึกษา 
ขอ้จ ากดั / ปัญหาในการออกแบบ 

Zone B   พื้นท่ีโซน B ตั้งอยูท่างทิศ
เหนือของพื้นท่ีโครงการ ติดกบั
ทางสัญจรอยูบ่ริเวณดา้นหลงั
บา้น พื้นท่ีโซนท่ีจะเช่ือมต่อจาก
โซน A เป็นส่วนจดัสวน 

พื้นท่ี    พื้นท่ีอยูท่างทิศเหนือ อยูบ่ริเวณ
ดา้นหลงัของตวัอาคารท าให้พื้นท่ี
ในโซนน้ีร่มทั้งวนั 

มลภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

    มีปัญหาทางฝุ่ นละอองและ
ปัญหาทางเสียงเน่ืองจากอยูติ่ดกบั
ทางสัญจรและเพื่อนบา้น  

ระมดัระวงั    เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการมีการฝ่ัง
ถงัส ารองน ้าใตดิ้น 2 ถงัและมีบ่อ
บ่อบ าบดัน ้าเสีย 1 บ่ออยูติ่ดกบัตวั
อาคารในพื้นท่ีโซน B 

Zone C พื้นท่ีโซน C ตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ มี
ลกัษณะรูปสีเหล่ียมผนืผา้ ติด
กบัทางเพื่อนบา้น พื้นท่ีโซนน้ี
ใชเ้ป็นท่ีจอดรถ 

พื้นท่ี    ปัญหาเร่ืองแสงแดด เน่ืองจาก
พื้นท่ีอยูท่างทิศตะวนัออก ท าให้
ไดรั้บแสงในตอนเชา้ ควรเลือกพืช
พรรณท่ีตอ้งการแสงแดดคร่ึงวนั 
 

ระมดัระวงั    ตอ้งระมดัระวงัในการปลูกพืช
พรรณเน่ืองจากบริเวณน้ีมีบ่อ
บ าบดัน ้าเสีย 1 บ่อมีการวางท่อ
ระบายน ้าท่อสายไฟและท่อ
น ้าประปา 

Zone D   พื้นท่ีโซน D ตั้งอยูท่างทิศใต้
ของพื้นท่ีโครงการ มีลกัษณะ
รูปสามเหล่ียม ติดกบัทางสัญจร
และทางเขา้ออก อยูบ่ริเวณ
ดา้นหนา้บา้น 

พื้นท่ี    พื้นท่ีโซนน้ีไดรั้บแสงแดดเกือบ
ตลอดทัง่วนั ควรเลือกพรรณไมท่ี้
ทนแดดและตอ้งการแสงแดด
ตลอดทั้งวนั 

มลภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

   ติดกบัทางสัญจร ท าใหมี้
ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง
และฝุ่ นละออง  
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4.2  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ  
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่4.1 แสดงแนวความคิดหลกั 
 

สเปน ความต้องการ ลกัษณะพืน้ที่ 

ลกัษณะพืน้ที่ 
     เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามโดดเด่น 
สะทอ้นถึงความหรูหรา มีบรรยากาศ 
และสภาพแวดลอ้มภายในโครงการท่ีดี 
 

ความต้องการ 
- ความหรูหรา 
- มีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
- มีความเป็นส่วนตวั 
- มีพื้นท่ีพกัผอ่น 
 

   สเปน 

แนวความคิด 

น ้า กระเบ้ือง พืชพรรณกล่ินหอม โดยเฉพาะ
พืชตระกลูสม้ 

ดินแดนกระทิงดุ 

สีสันแห่งสเปน 
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โดยน าสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามสะทอ้นถึงความหรูหราและรสนิยมของผูใ้ช้ ท่ีตอ้งการ
ภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความเป็นส่วนตวั และมีพื้นท่ีพกัผอ่น ซ่ึงน าส่ิงเหล่าน้ีมาผสมผสานกบัความเป็น
สเปน โดยสวนสเปนไดน้ าความเป็นยุโรปมาผสมผสานกบัตะวนัออกกลางเขา้ดว้ยกนัโดยเนน้การ
ใชน้ ้ าในการตกแต่งเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้ร่มร่ืน เลือกใช้กระเบ้ืองสวยงามอย่างกระเบ้ืองดิน
เผา ซ่ึงเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีมีสีสันสดใส เป็นไมผ้ลหรือพืชพรรณกล่ินหอมโดยเฉพาะพืชตระกูลส้ม 
รวมไปถึงการเลือกใชป้าล์มท่ีส่งเสริมให้สวนและอาคารดูโดดเด่นยิ่งข้ึน ดว้ยกล่ินอายของประเทศ
สเปนท่ีมีอารยธรรมของชาวมัวร์มาผสมผสานเข้ากับศิลปะแบบโรมันถ่ายทอดออกมาเป็น
สถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆท่ีสวยงาม ซ่ึงศิลปะและวฒันธรรมสเปนท่ีโดดเด่นน้ีเองท าให้เป็น
เมืองข้ึนช่ือ ดินแดนกระทิงดุ ท่ีเป็นเทศกาลวิ่งววักระทิงโดยถือวา่เป็นศิลปะท่ีน าเอาสีสัน อนัตราย 
ประเพณี ความสวยงาม และความต่ืนเตน้เขา้ด้วยกนั  เพราะสีสันแห่งวฒันธรรมสเปนท่ีโดดเด่น 
ชวนให้หลงใหลน่ีเองกลายเป็นท่ีมาของการจดัสวน ท่ีตอ้งการสร้างความแปลกใหม่ให้ผูอ้าศยั 
ภายใตแ้นวความคิด “ สีสันแห่งสเปน ” 
 

4.3  แนวความคดิด้านการแบ่งพืน้ทีใ่ช้สอย (Zoning Concept)  
 การแบ่งพื้นท่ีใชส้อยจ าเป็นตอ้งทราบถึงสภาพพื้นท่ีโครงการเป็นอยา่งดี จึงจะแบ่งพื้นท่ี
เพื่อให ้ สอดคลอ้งกบัรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ จากการศึกษาลกัษณะของพื้นท่ีสามารถแบ่งโซน
ของ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการออกเป็นส่วนไดด้งัน้ี 
  ZONE A  พื้นท่ีส่วนครอบครัว เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นขา้งบา้นอยูด่า้นทิศตะวนัตก สภาพ
ทัว่ไปอยู่ติดกบัทางสัญจรท าให้มีผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและฝุ่ นละออง  จากยานพาหนะ 
ได้รับแสงแดดตลอดช่วงบ่าย ซ่ึงพื้นท่ีส่วนน้ีจัดเป็นส่วนพกัผ่อนและท ากิจกรรมกับภายใน
ครอบครัว และเป็นท่ีไวส้ าหรับตอนรับแขก ( ดงัภาพท่ี 4.1 ) 

  
ภาพที ่4.1 การแบ่งพื้นท่ีใชส้อยโซน A  

 
 ZONE  B  พื้นท่ีส่วนตวั เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นทิศเหนือ ตอ้งการความเป็นส่วนตวั เน่ืองจาก
บริเวณน้ีอยูติ่ดกบัห้องรับประทานอาหาร และห้องนัง่เล่น สภาพทัว่ไปเป็นพื้นไดรั้บร่มเงาจากตวั
บา้นท าใหพ้ื้นท่ีโซนน้ีร่มทั้งวนั ( ดงัภาพท่ี 4.2 ) 

;;; 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

HOME 

 ส่วนครอบครัว  ส่วนจดัสวน  ส่วนบริการ  ส่วนโชวแ์ละตอ้นรับ 

 

เรือนรับรอง 

สระวา่ยน ้า 

สวนหยอ่ม 

สนามหญา้ 
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ภาพที ่4.2 การแบ่งพื้นท่ีใชส้อยโซน B 
 

 ZONE C  พื้นท่ีส่วนบริการ เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นขา้งบา้นดา้นทิศตะวนัออก  พื้นท่ีส่วนน้ี
ให้ความสะดวกสบายแก่เจา้ของโครงการ ใชเ้ป็นพื้นท่ีจอดรถ สภาพทัว่ไปเป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อกบัท่ี
จอดรถเป็นพื้นท่ีโล่ง ติดกบัเพื่อนบา้นและทางสัญจรของโครงการ ( ดงัภาพท่ี 4.3 ) 
 

 
 

ภาพที ่4.3 การแบ่งพื้นท่ีใชส้อยโซน C 
 
 ZONE D  พื้นท่ีส่วนสาธารณะ เป็นส่วนโชวแ์ละตอ้นรับ จดัแบบเรียงง่ายสไตล์สเปนโดย
ให้อาคารดูโดดเด่น สภาพทัว่ไปติดต่อกบัทางสัญจรของโครงการ ลกัษณะเป็นพื้นท่ีโล่งอยู่ติดกบั
ทางเขา้ออกไดรั้บแสงแดดในตอนกลางวนัและตอนบ่าย ( ดงัภาพท่ี 4.4 ) 
 

 
 

ภาพที ่4.4 การแบ่งพื้นท่ีใชส้อยโซน 

‘’’ 

 

สวนหยอ่ม 

สนามหญา้ 

สวนหยอ่ม 
HOME 

Ll 

 

 

จอดรถ 

สวนหยอ่ม 

สนาม 
หญา้ 

สวน 
หยอ่ม 
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4.4  แนวความคดิด้านภูมทิศัน์ดาดแขง็ (Hard scape Concept) 
        องค์ประกอบทางภูมิทศัน์ดาดแข็ง เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยส่งเสริมความงามดา้นทศันียภาพ
ให้กบัโครงการ ดงันั้นวสัดุท่ีใชใ้นการจดัสวน จึงตอ้งพิจารณาในการเลือกใชแ้ละท าการออกแบบ
ทั้งรูปร่าง รูปทรง สีสัน ใหเ้กิดความสวยงามสมดุลและกลมกลืน เพื่อดึงดูดผูใ้ชส้อย โดยจ าแนกได้
ดงัน้ี 
 
 
 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue     อ าเภอบางกรวย       
จงัหวดันนทบุรี                            
แสดง : แปลนแนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard scape Concept) ภาพที ่4.5 

สัญลกัษณ์ 
         กระเบ้ืองดินเผา                              หินกาบป่า 

         ทรายลา้ง                                          กระเบ้ืองดินเผา 
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ตารางที ่4.2 แสดงแนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
พื้นท่ี แนวความคิด ลกัษณะทัว่ไป/ภาพประกอบ 

      กระเบ้ืองดินเผา 3×9 น้ิว 

 
        กระเบ้ืองดินเผา 8×8 น้ิว 

    โดยเลือกใชเ้ป็นกระเบ้ืองดิน
เผาท่ีเป็นลกัษณะเด่นของสวน
สไตลส์เปน ซ่ึงมีสีสัน ลวดลาย
ท่ีสวยงาม และใหค้วามรู้สึก
ผอ่นคลาย กลมกลืนไปกบั
บรรยากาศไดดี้ โดยเลือกใช้
สีสันท่ีฉูดฉาดเพื่อสร้างความ
แปลกใหม่ใหก้บัสวน 

กระเบ้ืองดินเผาขนาด 3×9 น้ิว  
 

 
 
กระเบ้ืองดินเผาขนาด 8×8 น้ิว 

 

        ทรายลา้ง  

 

    เน่ืองจากมีพื้นผวิท่ีหยาบ ไม่
ล่ืน อีกทั้งยงัท าความสะอาด
และดูแลง่ายเหมาะส าหรับใช้
เป็นทางเดิน 

ทรายลา้ง 
 

 

        หินกาบป่า 

 

    โดยเลือกใชหิ้นกาบป่าใน
การ ตกแต่งพื้น ซ่ึงมีคุณสมบติั 
แขง็แรงทนทาน อีกทัง่ยงัมี 
สีสันและลวดลายท่ีสวยงาม ได ้
เลือกใชใ้นพื้นท่ีส่วนโชวแ์ละ
พื้นท่ีพกัผอ่น   
 

หินกาบป่า คละสี 

 

 

Hh 

 

 

 

 

หินกาบป่า 

gg 

กระเบ้ืองดินเผา 

Llll 

 

 

 

 

กระเบ้ืองดินเผา 

Ui 
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4.5 แนวความคดิด้านภูมทิศัน์ดาดอ่อน (Soft scape Concept) 
        ในการเลือกใชพ้ืชพรรณจะตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลกัษณะของดิน สภาพภูมิประเทศ
รวมไปถึงพืชพนัธ์ุท่ีมีอยู่ตามท้องถ่ินด้วย การเลือกใช้พืชพรรณในการออกแบบควรเลือกตาม
ลกัษณะ ขนาดของล าตน้ ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผสั การผลดัใบ สี กล่ิน และการเปล่ียนแปลงตาม
ฤดูกาล ตลอดจนการดูแลรักษา รวมถึงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้ไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชพ้ื้นท่ีเช่น ก่ิงไม่
เปราะหกัง่าย ตลอดจนค านึงถึงความตอ้งการดา้นบรรยากาศ มุมมองและกิจกรรมใช้สอย ในการ
เลือกใช้พนัธ์ุไมท่ี้ปลูกกลางแจง้ตอ้งทนต่อความร้อนจากแสงแดด กระแสลม ปลูกไมใ้นร่มตอ้ง
สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีท่ีมีแสงนอ้ย ปลูกพนัธ์ุไมใ้นบริเวณท่ีช้ืนแฉะตอ้งเลือกพนัธ์ุไมท่ี้ชอบ
น ้ าและดูดซบัน ้ าไดดี้ รวมไปถึงสามารถจดัซ้ือ จดัหาไดส้ะดวกและสามารถขนส่งไดง่้าย สามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี 
 4.5.1 ไมย้นืตน้ 
           ไมย้ืนตน้ เป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีขนาดใหญ่ มีอายุยืนยาวหลายปี ความสวยงามของไมย้ืน
ตน้น้ีจะมีทั้งใบ ดอก ราก ผล ซ่ึงขอ้จ ากดัของการเลือกใช้ไมย้ืนตน้เช่น ขนาดของไมย้ืนตน้ ความ
ปลอดภยั หรือความแข็งแรงของก่ิงกา้น เพราะฉะนั้นในการเลือกใชไ้มย้ืนตน้นอกจากจะเลือกจาก
ชนิดแลว้ยงัจ าเป็นตอ้งค านึงถึงสถานท่ีเป็นส าคญัเช่นเดียวกนั 

4.5.2 ไมพุ้ม่ 
                  ไมพุ้่ม เป็นไมท่ี้มีอายุไม่ยืนยาวเหมือนไมย้ืนตน้ แต่ผลกระทบจะนอ้ยกวา่ไมย้ืนตน้
มาก เน่ืองจากไมพุ้่มมีขนาดย่อม การจะเลือกลงปลูกในแต่ละพื้นท่ี ย่อมสะดวกกว่าไมย้ืนตน้มาก 
ขอ้จ ากดัในการเลือกใชไ้มพุ้ม่ตอ้งค านึงถึงประโยชน์และโทษดว้ย  
 4.5.3 ไมค้ลุมดิน 
            ไมค้ลุมดิน เป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีขนาดเล็กกวา่ไมพุ้่ม ประโยชน์ของไมค้ลุมดินคือส าหรับ
คลุมพื้นท่ีบริเวณต่างๆใหเ้กิดความสวยงาม บางท่ีอาจจะใชแ้ทนหญา้ไดด้ว้ยเช่นเดียวกนั ไมค้ลุมดิน
จะมีอายไุม่ยนืยาว บางชนิดปลูกไดเ้พียงฤดูเดียว บางชนิดอาจมีอายไุดถึ้ง 2 ฤดู  
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue     อ าเภอบางกรวย       
จงัหวดันนทบุรี                            
แสดง : แปลนแนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft scape Concept) ภาพที ่4.6 

สัญลกัษณ์ 
                ไมย้นืตน้                               
                ไมพุ้ม่                                  
                ไมค้ลุมดิน 

    
 
 
 
 
 

ZONE B 
ZONE  A 

ZONE  D 

ZONE  C 

ตัวบ้าน 

เรือนรับรอง 

จอดรถ 
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ตารางที ่4.3 แสดงแนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
พื้นท่ี แนวความคิด ภาพประกอบ 

ZONE A 
 

 
 

    เป็นพื้นท่ีดา้นทิศตะวนัตก  ติดกบั
ทางสัญจรของโครงการ โดย
เลือกใชพ้ืชพรรณท่ีมีลกัษณะรูปทรง
เป็นพุม่กวา้ง ท าใหไ้ดรั้บร่มเงา ช่วย
บงัแสงแดดท่ีร้อนแรงของช่วงบ่าย
จะช่วยลดความร้อน  มีสีสันและ
กล่ินหอมท่ีช่วยสร้างบรรยากาศ
ใหแ้ก่สวนได ้
 

 
ZONE B 
 

 

     เป็นพื้นท่ีบริเวณด้านหลังบ้าน  
ติดกับทางสัญจรและเพื่อนบ้าน  
บริเวณน้ีได้รับร่มเงาจากตวับา้นท า
ให้พื้นท่ีในโซนน้ีร่มทั้งวนั ซ่ึงส่วน
ใหญ่พนัธ์ุไมท่ี้สามารถปลูกในร่มได้
มักมีใบสีเขียวเข้มไม่มีดอก โดย
เลือกใช้พืชพรรณท่ีต้องการแสง
น้อยซ่ึงจะเป็นพวกเฟิร์น หมากผู ้
หมากเมีย พุด เดหลี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jjj 

 

 

 

 

 

เรือนรับรอง 

ไมย้นืตน้ 

ไมพุ้่ม 

Kkk 

 

 

 

 

 

          

ไมค้ลุมดิน 

ไมพุ้่ม 
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ตารางที ่4.3 แสดงแนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน (ต่อ) 
พื้นท่ี แนวความคิด ภาพประกอบ 

ZONE C 
 

 

          เป็นพื้นท่ีบริเวณด้านข้างบ้าน
ด้านทิศตะวนัออก  ติดกบัเพื่อนบา้น
และทางสัญจรของโครงการ สภาพ
ทัว่ไปเป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อกบัท่ีจอดรถ 
โดยเลือกไม้พุ่มเป็นพืชตระกูลส้ม
เพราะเป็นลกัษณะเด่นของสวนสเปน 
และเลือกใช้พืชพรรณพวก ต้นเข็ม 
ต้นโมก ต้นพุด  คริสติน่า เป็นต้น  
เป็นพืชท่ีสามารตดัแต่ง รูปทรงต่างๆ
ได้ สามารถใช้เป็นขอบทางเดิน  ใช้
เป็นขอบปิดกั้นเพื่อความเป็นส่วนตวั  
อีกทัง่ยงัมีสีสัน  กล่ินหอม และดูแล
ง่าย 
 

 

ZONE D 
 

 

          เป็นพื้นท่ีบริเวณด้านหน้าบา้น 
ติดต่อกับทางสัญจรของโครงการ 
สภาพทั่วไปเป็นพื้นท่ีโล่งอยู่ติดกับ
ทางเขา้ เลือกใช้ตน้ปาล์มชนิดต่างๆ
เพราะด้วยรูปทรงของต้นปาล์มซ่ึง
แตกทรงพุ่มท่ีเรือนยอด  จึงไม่บดบงั
ทศันียภาพและความสวยงามของตวั
อาคาร  แต่จะช่วยเสริมให้ตวัอาคารดู
โดดเด่นมากข้ึน แล้วใช้ไม้คลุมดิน
พวก ตน้หนวดปลาดุก  เฟิร์น  บวัดิน  
ผกากรองเล้ือย เป็นตน้ ช่วยเน้นแนว
ของแปลงให้ชัดเจน สร้างความเป็น
ระเบียบใหก้บัแปลง 
 

 
 
 
 

 
 

 

hh 

 

ไมย้นืตน้ 

ไมค้ลุมดิน 

ไมพุ้่ม 

Mmm 
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4.6  แนวความคดิด้านการสัญจร (Circulation Concept) 
 การสัญจรมีความส าคญัในการเช่ือมโยงพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆเขา้ดว้ยกนั การจดัวางทางเทา้
ตอ้งค านึงถึง ขนาด ความกวา้ง ใหส้ัมพนัธ์กบักิจกรรมท่ีใช ้และตอ้งค านึงถึงวสัดุ สีสันท่ีน ามาใช ้
ใหก้ลมกลืนกบัองคป์ระกอบต่างๆ ซ่ึงเลือกใชก้ระเบ้ืองดินเผา โดยออกแบบใหเ้ส้นทางสัญจรหลกั
สามารถเช่ือมต่อกบั ทางเขา้บา้น สระวา่ยน ้า เรือนรับรอง และมุมพกัผอ่น เพื่อความสะดวกต่อ
เจา้ของบา้น ในยามท่ีตอ้งการพกัผอ่นหรือรับแขก   
 
 

 
 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue     อ าเภอบางกรวย       
จงัหวดันนทบุรี                            
แสดง : แปลนทางสัญจร ภาพที ่4.7 
สัญลกัษณ์ 
                   ทางสัญจร 
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4.7 แนวความคดิด้านระบบไฟฟ้า (Lighting Concept)  
 ระบบไฟฟ้าท าหนา้ท่ีใหแ้สงสวา่งในเวลากลางคืน เพื่อเพิ่มความปลอดภยั และยงัท าหนา้ท่ี
เป็นส่ิง ประกอบสนานท่ี เช่น ถนน ทางเดิน ท่ีจอดรถ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสวยงามข้ึน ระบบ
ไฟฟ้าภายใน โครงการควรมีระบบการเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน ซ่ึงมีผลกระทบด้านมุมมองและ
ทัศนียภาพ งานระบบไฟฟ้าต้องมีการส่องสว่างเพียงพอ โดยจัดไวใ้นบริเวณทางเดิน  พื้นท่ี
นนัทนาการและทัว่ทุกบริเวณ เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภยัให้แก่ผูใ้ช้พื้นท่ี เน่ืองจากพื้นท่ี
โครงการมีการติดตั้งระบบไฟไวแ้ลว้บางส่วน โดยมีแนวความคิดทางดา้นรูปแบบโคมไฟสนาม 2 
ขนาด  
       4.7.1  ไฟสนามระดบัเต้ีย ไฟท่ีส่องในระดบัต ่ากว่า 1 เมตร ลงมาใช้กบับริเวณท่ีไม่ตอ้งการ
ความ สวา่งมากนกั เช่น บริเวณส่วนพกัผอ่นและทางเดินในสวน ควรเลือกหลอดไฟท่ีให้ความรู้สึก 
สบาย ไม่มีแสงมากนกัเพราะแสงไฟอาจส่องตาจนท าลายบรรยากาศ  

 

ภาพที ่4.8 ไฟสนามระดบัเต้ีย 
       4.7.2  โคมไฟส่องตน้ไม ้เป็นไฟท่ีเนน้เฉพาะจุดเพื่อความสวยงามใหก้บัสวน โดยเลือก
หลอดไฟท่ี ใหค้วามรู้สึกโปร่งโล่งเพราะแสงไฟสามารถเพิ่มเสน่ห์ใหส้วนได ้

 

 
 

ภาพที ่4.9 ไฟส่องตน้ไม ้
 
 
 



74 
 

 
 

 

 
 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue     อ าเภอบางกรวย       
จงัหวดันนทบุรี                            
แสดง : แปลนระบบไฟฟ้า  ภาพที ่4.10 
 สัญลกัษณ์          
           ไฟส่องตน้ไม ้75 W 
           ไฟส่องตน้ไม ้50 W 
           ไฟสนามระดบัเต้ีย 
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4.8  แนวความคดิทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

4.8.1  ระบบน ้ า เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการตอ้งการความสะดวกสบายโดยให้น ้ าพืชพรรณใน
ระบบสปริงเกอร์ และพื้นพื้นท่ีโครงการไดมี้การติดตั้งถงัส ารองน ้ าใตดิ้น ท าให้สะดวกกบัการให้
น ้าพืชพรรณ 

4.8.2  ระบบระบายน ้า ไดมี้การติดตั้งไวก่้อนแลว้ โดยจะระบายน ้ าเสียออกสู่ท่อระบายน ้ าท่ี
มีอยูร่อบพื้นท่ีโครงการ 
 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue     อ าเภอบางกรวย       
จงัหวดันนทบุรี                            
แสดง : แปลนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ภาพที ่4.11 
สัญลกัษณ์ 
           สปริงเกอร์                    แนวท่อระบายน ้า 
           ก๊อกน ้า 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue     อ าเภอบางกรวย       
จงัหวดันนทบุรี                            
แสดง : ระบบสปริงเกอร์ ภาพที ่4.12 
สัญลกัษณ์ 
           ZONE 1                         ZONE 3              
           ZONE 2                         ZONE 4 
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4.9 แนวความคดิด้านมุมมอง (Visual Concept) 

 4.9.1  ZONE A   มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open view)  พื้นท่ีส่วนน้ีจดัเป็นส่วนพกัผอ่นและ
ท ากิจกรรมกบัภายในครอบครัว และเป็นท่ีไวส้ าหรับ ตอนรับแขก  เป็นมุมมองท่ีมองเห็น
สวนหยอ่มบริเวณเรือนรับรอง สระวา่ยน ้าและสามารถมองเห็นทศันียภาพโดยรอบ 

4.9.2  ZONE B  มุมมองแบบกรอบของภาพ (Window view)  พื้นท่ีส่วนน้ีตอ้งการความ
เป็นส่วนตวัมากกว่าส่วนอ่ืนๆ บริเวณเป็นมุมมองท่ีมองเห็นสระว่ายน ้ า และเรือนรับรอง โดย
มุมมองน้ีออกแบบใหส้ามารถมองเห็นสวนหยอ่ม โดยเช่ือมต่อกบัส่วนครอบครัว 

4.9.3  ZONE C  มุมมองแบบกรอบของภาพ (Window view)  เป็นพื้นท่ีส่วนบริการท่ีให้
ความสะดวกสบายแก่เจา้ของโครงการ ใชเ้ป็นพื้นท่ีจอดรถ  เป็นมุมมองท่ีมองเห็นดา้นขา้งของ ตวั
บา้น ดา้นทิศตะวนัออก โดยมุมมองน้ีสามารถมองเห็นถึงทศันียภาพโดยรอบ ซ่ึงมีทางเทา้เป็นจุด
เช่ือมต่อกิจกรมต่างๆ 

4.9.4  ZONE D มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open view)  พื้นท่ีส่วนโชวจ์ดัแบบเรียงง่ายสไตล์
สเปนโดยให้อาคารดูโดดเด่น โดยมุมมองน้ีออกแบบให้สามารถมองเห็นสวนหย่อมตามมุมต่างๆ
ของตวัอาคารได ้และสามารถมองเห็นทศันียภาพโดยรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



78 
 

 
 

 
 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอยา่ง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue     อ าเภอบางกรวย       
จงัหวดันนทบุรี                             
แสดง : แปลนมุมมอง  ภาพที ่4.13 
สัญลกัษณ์  

   มุมมอง  
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4.10  แนวความคดิด้านการดูแลรักษา (Maintenance Concept) 
ตารางที่ 4.4 การดูแลรักษา 
ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
(Hand scape) 

 กระเบ้ือง
ดินเผา  
 

     หมัน่ขดัลา้งท าความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อ
คงความสวยงาม และขจัดคราบสกปรกท่ี
เกิดข้ึน เช่น คราบตะไคร่น ้ า เศษอาหารหรือ
เศษขยะต่างๆ 

 
 

- 

     ตรวจเช็คอยูเ่สมอ หากพบปัญหารอยแตก 
ควรรีบแกไ้ขทนัท่ี  

 
 
 

- 
หินกาบป่า     หมัน่ท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ หาก

พบ คราบหินปูน ตะไคร่น ้ า สนิมหรือคราบ
ดิน ควรท าความสะอาดโดยใช้น ้ าสบู่ หรือ
สารเคมีท า ความสะอาด   

 
  

 - 

 
 
 
 
 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

(Soft scape) 

ไมย้นืตน้      รดน ้า ควรมีการรดน ้าทุกวนั และควรรด
ใน ช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00 – 07.00 น.เป็นเวลา
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

  ในหนา้ฝน 
ควรลดน ้า 3 
คร้ังต่อสัปดาห์ 

     พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็นดินแห้งอดัแน่น
ควรมีการพรวนดินและระวงัไม่ให้โดนราก
พืช 

 
         - 

    การใส่ปุ๋ยโดยมี 2 ชนิด คือ ปุ๋ยอินทรียเ์ป็น
ปุ๋ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ย
วทิยาศาสตร์เป็นปุ๋ยท่ีผลิตจากอนินทรียว์ตัถุ 

  ควรใส่ 3-6 
เดือนต่อคร่ัง 

     ก าจดัโรคและแมลง สังเกตพืชพรรณวา่
โรคหรือไม่ ถา้มีควรพิจารณาสาเหตุและ
ชนิดของโรคแลว้ท าการพน่ยา่เพื่อเป็นการ
ป้องกนั 

 
- 

     ก าจดัวชัพืช ถอนวชัพืชตามโคนตน้ 
เพื่อใหพ้ืชรับแร่ธาตุอาหารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 

 
- 
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ตารางที ่4.4 การดูแลรักษา (ต่อ) 
ประเภทงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft scape) 

ไมพุ้ม่และ
ไมค้ลุมดิน 

     การใหน้ ้าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม 
(Sprinkler irrigation) เป็นการใหน้ ้าโดยน ้าจะ
ถูกส่งจากแหล่งน ้าผา่นท่อไปยงัพื้นท่ีท่ีท าการ
จดัภูมิทศัน์ และใหน้ ้าเป็นฝอยละออง 
      การใหน้ ้าดว้ยสายยางหรือ ฝักบวัรดน ้า 
การใหน้ ้าดว้ยวธีิน้ีเป็นการใหน้ ้าท่ีเหมาะกบั
พื้นท่ีท่ีเขา้ถึงไดย้าก 

 
 

 
- 

      ควรพรวนดินเม่ือสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดิน
อดัแน่นมากเกินไป หรือน ้าซึมลงสู่รากพืชชา้ 

- 

     การใส่ปุ๋ยโดยมี 2 ชนิด คือ ปุ๋ยอินทรียเ์ป็น
ปุ๋ยท่ีได้จากธรรมชาติ  ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ย
วทิยาศาสตร์เป็นปุ๋ยท่ีผลิตจากอนินทรียว์ตัถุ 

 
- 

     ก าจดัโรคและแมลง สังเกตพืชพรรณวา่โรค
หรือไม่ ถา้มีควรพิจารณาสาเหตุและชนิดของ
โรคแลว้ท าการพน่ยา่เพื่อเป็นการป้องกนั 

 
- 

     ก าจดัวชัพืช ถอนวชัพืชตามโคนตน้ เพื่อให้
พืชรับแร่ธาตุอาหารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

- 

     การตดัแต่ง เป็นการตดัก่ิงท่ีแน่นออกจากล า
ตน้เพื่อใหไ้ดท้รงพุม่ท่ีโปร่งข้ึน โดยจะตดัออก
ทั้งก่ิง   
 

 
- 
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4.11  ก าหนดเกณฑ์การประเมนิทางเลอืก 
          การก าหนดเกณฑ์การประเมินทางเลือก จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นทฤษฎีในการออกแบบ
ภูมิทัศน์บ้านพกัอาศัย  สามารถสรุปเพื่อน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกบัพื้นท่ี และถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั  โดยสามารถก าหนด
เกณฑใ์นการออกแบบไดด้งัน้ี  

4.11.1  ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 
       4.11.1.1  ออกแบบใหใ้ชไ้ดดี้และสวยงาม สอดคลอ้งกนัแนวความคิดหลกั 
       4.11.1.2   มีการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยไดอ้ย่างเหมาะสมกบัพื้นท่ีสัมพนัธ์กนัระหว่าง

กิจกรรม 
4.11.2  ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ 
       4.11.2.1  เลือกใชพ้ืชพรรณท่ีดูแลรักษาง่าย ทนต่อโรคและแมลง รวมทั้งสามารถ

เจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงไมใ้หญ่จะตอ้งเป็นไมท่ี้สามารถให้ร่มเงาและใบไมไ้ม่หลุด
ร่วงง่าย  พรรณไมเ้ล็กควรเป็นพรรณไมท่ี้เจริญเติบโตช้าเพื่อลดการตดัแต่งทรงพุ่ม  การจดัวาง
พรรณไมค้วรค านึงถึงประโยชน์ของการใชส้อยและความสวยงามความเป็นธรรมชาติ 

4.11.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมกบัพื้นท่ีโครงการ 
       4.11.3.1  มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกนัระหวา่งการใชพ้ื้นท่ีกบักิจกรรม 
       4.11.3.2  สามารถใชง้านพื้นท่ีแต่ละส่วนไดอ้ยา่งสะดวก ง่ายต่อการเขา้ถึง 
       4.11.3.3  มีการใชง้านในแต่ละพื้นท่ีท่ีตอบสนองต่อผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
4.11.4  ความปลอดภยัและความสะดวกแก่ผูใ้ช ้
       4.11.4.1  มีแสงสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน 
       4.11.4.2  มีร้ัวกั้นขอบเขตของบา้นท่ีความแขง็แรง และปลอดภยั 
       4.11.4.3  วสัดุต่าง ๆ เหมาะสมและมีความปลอดภยัต่อการใชง้าน 
4.11.5  ความสวยงามและตรงกบัความตอ้งการผูใ้ช ้  
       4.11.5.1  ความหรูหรา เป็นสวนท่ีมีความเรียบง่ายดูหรูหรา ดว้ยการประดบัตกแต่ง 

ตอ้งมีความเป็นเอกลกัษณ์ โดดเด่นและดูดี 
        4.11.5.2  มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

       4.11.5.3  ตอ้งการความเป็นส่วนตวั มีฉากหรือผนงัเพื่อท าใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั   
โดยใชต้น้ไมต้ดัแต่งใหไ้ดรู้ปทรงและขนาดตามตอ้งการ เพื่อปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกและ
ควร ใหล้มพดัผา่นไดส้ะดวก        

       4.11.5.4  มีพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น เป็นพื้นท่ีใชพ้กัในวนัหยุดหรือหลงัจากการ
ท างาน  เช่น มีมุมอ่านหนงัสือ มีท่ีนัง่เล่น มีท่ีส าหรับรับประทานอาหารวา่ง   
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บทที ่5 
ผลการออกแบบและการประมาณราคา 

5.1  ผลการออกแบบ 

 
 
ภาพที ่5.1  Introduction , Objective , Location 
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ภาพที ่5.2 Site Analysis 
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ภาพที ่5.3  Site  Potential 
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ภาพที ่5.4  Bubble Diagram , Site Relation , Main Concept 
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ภาพที ่5.5  Hardscape Concept , Softscape Concept 

 
 



96 
 

 
 
ภาพที ่5.6  Lignting Plan , Facilty and utinity plan  
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ภาพที ่5.7  Master Plan 
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ภาพที ่5.8  Elevation Plan 
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ภาพที ่5.9  Detail  Plan  Zone A 
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ภาพที ่5.10  Detail  Plan  Zone B 
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ภาพที ่5.11  Detail  Plan  Zone C 
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ภาพที ่5.12  Detail  Plan  Zone D 
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ภาพที ่5.13  Detail element design , Construction 
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ภาพที ่5.12  Perspective 
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5.2  การประมาณราคางานภูมทิศัน์ 
ตารางที ่5.1  การประมาณราคางาน Hard scape 
ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย ราคา / หน่วย รวม (บาท) 
1 กระเบ้ืองดินเผา ขนาด 8×8 1,281 แผน่ 16 20,496 
2 กระเบ้ืองดินเผา ขนาด 3×9 150 แผน่ 8 22,500 
3 หินกาบป่า (คละสี) 1 ตนั 5,000 5,000 
4 ทรายลา้ง 22 ตร.ม 350  7,700 
5 ทรายหยาบ 15 ลบ.ม 450 6,750 
6 ปูน 127 ลูก 92 11,684 

รวมงาน Hard scape ทั้งสิน 53,634.00 
 
ตารางที ่5.2  การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย ราคา / หน่วย รวม(บาท) 
1 ไฟระดบัเต้ีย  2 ชุด 3,000 6,000 
2 ไฟส่องตน้ไม ้ 14 ชุด 1,000 14,000 

รวมงานระบบไฟฟ้าส่องสวา่งทั้งสิน 20,000.00 
 
ตารางที ่5.3  การประมาณราคางานระบบน ้า 
ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย ราคา / หน่วย รวม (บาท) 
1 ท่อ PE 63 มิลลิเมตร 1 มว้น 5,200 5,200 
2 ท่อ PE 50 มิลลิเมตร 1 มว้น 3,200 3,200 
3 ท่อ PE 25 มิลลิเมตร 1 มว้น 1,200 1,200 
4 เซอร์รินอยด ์(SV) 4 ตวั 3,200 12,800 
5 หวั Pop up splay Head 41 ตวั 230 9,430 
6 หวั Pop up series 37 ตวั 25 925 
7 ประกบั 41 ตวั 88 3,608 
8 ป้ัมรุ่น KM 200 1 ตวั 7,700 7,700 
9 อุปกรณ์ต่างๆ - - - 3,080 

รวมงานระบบน ้าทั้งสิน 47,743.00 
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ตารางที ่5.4  การประมาณราคางาน Soft scape 
ล าดบั รายการ จ านวน ขนาด ราคา / หน่วย รวม(บาท) 
1 พุทธชาด 3 สี  76 กถ. 11 น้ิว 80 6,080 
2 ส้มจ๊ีด  5 กถ. 15 น้ิว 300 1,500 
3 นีออน  95 ถ. 10 น้ิว 100 9,500 
4 หนุมานประสานกาย  80 กถ. 8 น้ิว 80 6,400 
5 เทียนทอง  80 กถ. 5 น้ิว 5 400 
6 บวัดิน  64 กถ. 5 น้ิว 25 1,600 
7 พยบัหมอก  189 กถ. 6 น้ิว 40 7,560 
8 ลีลาวดีขาวพวง  1 ส. 2 เมตร 2,200 2,200 
9 คริสตีน่า  35 กถ. 6 น้ิว 25 875 
10 กนกลายไทย  300 กถ. 4 น้ิว 4 1,200 
11 แฮปป้ีเนส  320 กถ. 8 น้ิว 50 16,000 
12 แวววเิชียร  160 กถ. 5 น้ิว 15 2,400 
13 สับปะรดสี 2 กถ. 4 น้ิว 150 300 
14 ริบบิ้นเขียว  15 กถ. 4 น้ิว 15 225 
15 สับปะรดกา้นไมขี้ด  40 กถ. 4 น้ิว 40 1,600 
16 แดงสิงคโ์ปร  50 ถ. 4 น้ิว 1.20 60 
17 พุดศุภโชค  40 กถ. 4 น้ิว 35 1,400 
18 ไทรคอมแพค 3 ส. 1.5 เมตร 300 900 
19 ไทรยอดทอง  35 กถ. 6 น้ิว 40 1,400 
20 ล้ินกระบือเจ็ดตวั  48 กถ. 5 น้ิว 5 240 
21 หนวดปลาหมึกด่าง  48 กถ. 5 น้ิว 18 864 
22 เดหลี  35 กถ. 5” 40 1,400 
23 หมากแดง  2 ส. 2 ม. 650 1,300 
24 เล็บครุฑ  30 กถ. 8” 50 1,500 
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ตารางที ่5.4  การประมาณราคางาน Soft scape (ต่อ) 
ล าดบั รายการ จ านวน ขนาด ราคา / หน่วย รวม(บาท) 
25 ไอริส  35 กถ. 5 น้ิว 20 700 
26 บอนกระดาษเขียว  1 กถ. 5 น้ิว 100 100 
27 ไผฟิ่ลิปปินส์ด่าง  40 ถ. 4 น้ิว 8 320 
28 ฟิโลมรกตแดง 2 กถ. 6 น้ิว 150 300 
29 ปริกน ้าคา้ง  5 กถ. 6 น้ิว 40 200 
30 ดาดตะกัว่  8 ถ. 4 น้ิว 1.5 12 
31 เล็บครุฑด่างแคระ  9 กถ. 4 น้ิว 40 360 
32 กา้มปูหลุด  4 กถ. 5 น้ิว 9 36 
33 เอ้ืองหมายนา  25 ถ. 8 น้ิว 60 1,500 
34 บานบุรี  60 ถ. 8 น้ิว 40 2,400 
35 สนมงักร  4 ส. 1.8 เมตร 200 800 
36 พุดกุหลาบ  30 กถ. 8 น้ิว 50 1,500 
37 ปาลม์แวก็  2 ส. 2.8 เมตร 7,000 14,000 
38 พุดเงิน  15 กถ. 8 น้ิว 60 900 
39 เขม็พิกุล  2 กถ. 8 น้ิว 70 140 
40 สนบลู 2 กถ. 8 น้ิว 500 1,000 
41 วาสนา 1 ตน้ 500 500 
42 หญา้นวลนอ้ย 160 ตร.ม 22 3,520 
43 ดินผสม 28 ลบ.ม 300 8,400 

รวมราคางาน Soft scape ทั้งส้ิน 103,592.00 
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ตารางที ่5.5  การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 
ล าดบั รายการ รวม (บาท) 
1 การประมาณราคางาน Hard scape 53,634.00 
2 การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 

 
20,000.00 

3 การประมาณราคางานระบบน ้า 47,743.00 
4 การประมาณราคางาน Soft scape 103,592.00 

รวมเป็นเงิน 224,969.00 
ค่าด าเนินงาน 15 % 33,745.35 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 258,715.00 
สองแสนหา้หม่ืนแปดพนัเจด็ร้อยสิบหา้บาทถว้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 
       โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นตวัอย่าง  C19 หมู่บา้น Q.House Avenue อ าเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี ลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบสเปน ตวัอาคารเป็นแบบบา้นเด่ียว 2 ชั้นซ่ึงมีเน้ือท่ี
วา่งเปล่ายงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ โดยพื้นท่ีโครงการมีเน้ือท่ี 1,131.31 ตารางเมตร ตวับา้นมีพื้นท่ี 540 
ตารางเมตร ซ่ึงมีความตอ้งการให้ภูมิทศัน์มีความหรูหรา มีภาพลกัษณ์ท่ีดี และมีพื้นท่ีพกัผอ่น โดย
จดัสรรพื้นท่ีให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการโดยจดัสวนสไตล์สเปน ให้ดูเรียบง่าย 
เนน้ความเป็นสเปน ในการออกแบบไดน้ าองค์ประกอบในดา้นทศันียภาพ และมุมมองผสมผสาน
เพื่อให้เกิดความสุนทรียภาพขณะใช้พื้นท่ี จากการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการจากขอ้มูล
ขา้งตน้สามารถน ามาประกอบเพื่อใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ไดด้งัน้ี 
 6.1.1  Zone  A  เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นขา้งบา้นด้านทิศตะวนัตก  ติดกบัทางสัญจรของ
โครงการท าให้มีผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและฝุ่ นละออง  จากยานพาหนะ ไดรั้บแสงแดด
ตลอดช่วงบ่าย สภาพทัว่ไปเป็นพื้นท่ีใช้พกัผอ่นท ากิจกรรมในครอบครัว เช่น เป็นมุมอ่านหนงัสือ 
นัง่เล่น ออกก าลงักาย 
 6.1.2  Zone  B  เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหลงับา้น  ติดกบัทางสัญจรและเพื่อนบา้นท าให้มี
ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและฝุ่ นละออง    สภาพทัว่ไปเป็นพื้นท่ีติดกบัห้องครัว บริเวณน้ี
ไดรั้บร่มเงาจากตวับา้นท าใหพ้ื้นท่ีในโซนน้ีร่มทั้งวนั 
 6.1.3  Zone  C  เป็นท่ีบริเวณดา้นขา้งบา้นดา้นทิศตะวนัออก  ติดกบัเพื่อนบา้นและทาง
สัญจรของโครงการ ท าใหผ้ลกระทบจากมลภาวะทางเสียงเล็กนอ้ย ไม่มีพืชพรรณใหร่้มเงา 
 6.1.4  Zone  D  เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหนา้บา้น ติดต่อกบัทางสัญจรของโครงการท าให้มี
ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและฝุ่ นละออง ไดรั้บแสงแดดในตอนกลางวนัและตอนบ่าย        
 สภาพทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่งอยูติ่ดกบัทางเขา้ 
 
 จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการท าให้ทราบถึงขอ้มูลในดา้นต่างๆของพื้นท่ี เช่น สภาพอากาศ 
รวมไปถึงความตอ้งการของเจา้ของโครงการ น ามาออกแบบและปรับใชก้บัพื้นท่ีโครงการเพื่อให้
เกิดความสวยงามและเหมาะสมมากท่ีสุด 
 
 



 
 

 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
        การท าปัญหาพิเศษโครงการออกแบบภูมิทศัน์ในคร้ังน้ี ควรมีการศึกษาขอ้มูลโครงการให้ได้
มากท่ีสุดเพราะข้อมูลเหล่าน้ีมีประโยชน์ในการออกแบบ เช่น การวางโซนในแต่ละโซนควร
ค านึงถึงจ านวนสมาชิกท่ีใชภ้ายในบา้นและความตอ้งการของผูใ้ชว้า่เพียงพอหรือไม่ เส้นทางสัญจร
ควรสามารถเขา้ถึงไดทุ้กส่วนหรือไม่ นอกจากน้ีการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณควรสอดคลอ้งกบัสไตล์
บา้น และเหมาะสมกบัการใชง้าน เป็นตน้ 
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