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บทคัดย่อ 

 
บ้านคุณณัฐกฤตา  พึ่งสุข เนื่องจากโดยพ้ืนที่รอบโครงการยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ มีผลท าให้

ตัวอาคารที่พักอาศัยต้องรับแสงแดดอีกทั้งยังมีลมพัดมากระทบตัวอาคารตลอดเวลา และยังไม่มีพ้ืนที่
ส าหรับการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกภายในครอบครัวจึงท าให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ
พ้ืนที่ให้มีความสวยงาม 

เนื่องจากเจ้าของโครงการอยากปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที่ ให้มีความเหมาะสมกับ
แนวความคิดหลักคือ “สวนเมืองร้อน”  ซึ่งได้แนวความคิดมาจากความต้องการของผู้ใช้โดยต้องการ
สวนที่มีความร่มรื่น เย็นสบาย ตามสไตล์ของสวนเมืองร้อน เน้นความโปร่งโล่งสบาย ให้ความรู้สึกผ่อน
คลาย การออกแบบที่เน้นสัดส่วน และเลือกใช้วัสดุผสมผสานความทันสมัย และความต้องการของ
เจ้าของบ้านเป็นต้นจึงได้สรุปออกมาเป็นแนวคิดสวน “สวนเมืองร้อน” ในการศึกษาโครงการบ้านคุณ
ณัฐกฤตา พ่ึงสุข สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 โซน ดังต่อไปนี้ 

พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าบ้านติดกับทางสัญจรของโครงการ และสามารถ
มองเห็นได้ชัดจากผู้ที่มาเยี่ยมเยือน จึงจัดเป็นส่วนสาธารณะเพ่ือโชว์ความสวยงามที่จะเกิดขึ้นใน
บริเวณนี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น เช่น ทางเดินภายในสวน สวนประดับหรือสวนหย่อมสวยๆ ที่ต้องการ
สร้างจุดเด่นภายในบ้านหรือท าให้เกิดความกลมกลืนกับตัวอาคาร 

พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าบ้านจึงจัดเป็นส่วนครอบครัวไว้ส าหรับพักผ่อน
หรือท ากิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในบริเวณนี้ เช่น ศาลา บ่อน้ าพุ ก าแพงประดับและ
ทางเดินภายในสวน ควรมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเก้าอ้ีชนิดต่างๆ เตาย่างอาหารหรือเก้าอ้ีนั่ง 

พ้ืนที่ Zone C เป็นพ้ืนที่อยู่บริเวณข้างบ้านและหลังบ้าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้องการความเป็น
ส่วนตัวมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ เน้นความสวยงามและปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกหรือจากบ้าน
ข้างเคียง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น เช่น ศาลา ทางเดินภายในสวน สวน
ประดับหรือสวนหย่อมขนาดเล็กๆ บริเวณนี้จะใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อน ท างาน อ่านหนังสือเป็นต้น และใน
บริเวณรอบๆมีการปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาและรู้สึกผ่อนคลาย 

พ้ืนที่ Zone D เป็นพ้ืนที่อยู่บริเวณข้างหลังบ้านทางทิศตะวันตกและข้างบ้านทางทิศเหนือ
ของบ้าน เป็นส่วนที่ใช้สัญจร ซักล้าง การตากผ้า  และยังติดกับพ้ืนที่จอดรถ จึงไม่เน้นความสวยงาม
มากนักแต่เน้นการปิดบังสายตาจากภายนอกโครงการหรือจากบ้านข้างเคียง กิจกรรมที่ท าในส่วน
พ้ืนที่นี้ ได้แก่ การจอดรถ เก็บอุปกรณ์ต่างๆ การซักล้าง การตากผ้า และอ่ืนๆ 

  



กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการจัดท าปัญหาพิเศษเรื่องโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยค าแนะน า และ
ความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์บุญญาพร บุญศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปัญหาพิเศษ ที่ได้ให้
ความกรุณาให้ค าแนะน า และติดตามการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง และ
สามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้ ค่อยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการท าปัญหาพิเศษ และอาจารย์ทุกท่านที่ให้การศึกษา ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด 
ดังนั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยเป็นก าลังใจ และให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ พ่ีๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็น
ทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และค่อยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษาในการท า
ปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้และรวมถึง
ผู้ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา  พึ่งสุข ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 108/10 หมู่
ที่ 3 ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  มีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 1,126.34 ตาราง
เมตร  โดยสามารถแบ่งเป็นพ้ืนที่ใช้สอยตัวอาคาร 210 ตารางเมตร พ้ืนที่สัญจรภายในโครงการ 180 
ตารางเมตร และพ้ืนที่ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 736.34 ตารางเมตร 

โดยพ้ืนที่รอบโครงการยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ มีผลท าให้ตัวอาคารที่พักอาศัยต้องรับแสง 
แดดอีกทั้งยังมีลมพัดมากระทบตัวอาคารตลอดเวลาและยังไม่มีพ้ืนที่ส าหรับการท ากิจกรรมร่วมกัน
ของสมาชิกภายในครอบครัว 

ดังนั้น ทางเจ้าของโครงการจึงมีความประสงค์ในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความ
ร่มรื่น สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ และยังมีความต้องการให้ปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ือลดความแรงของลมและ
แสงแดด อีกทั้งยังต้องการให้มีการแบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส าหรับให้ลูกบ้านได้พักผ่อนหรือท ากิจกรรม
ร่วมกันของสมาชิกภายในครอบครัว 

 
ภำพที ่1.1 บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข 
 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
      1.2.1 ศึกษาหลักการและทฤษฏีที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย  
       1.2.2  ศึกษาวิเคราะห์กายภาพของโครงการเพื่อออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
       1.2.3  ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บ้านพักอาศัย เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่
เหมาะสม 
       1.2.4  เพ่ือน าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข 
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
      1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 
               การเข้าถึงโครงการสามารถมาได้ 2 เส้น คือ รถส่วนบุคคลและรถโดยสารประจ าทางสาย 
1138 ปทุม - รังสิต และรถประจ าทาง สาย 372 รังสิต - บางประอิน 

 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข 
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ภำพที่ 1.2 
สัญลักษณ์ : -  

 
 
 

ที่มำ : https://www.maps.google.co.th  
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เรื่อง  : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข 
แสดง : ผังพื้นที่โครงการ ภำพที่ 1.3 
สัญลักษณ์ : -  
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1.3.3  ขอบเขตพ้ืนที่ออกแบบ 

 ทิศเหนือ           ติดกับบ้านข้างเคียง 
            ทิศใต้              ตดิกับหอพัก 
            ทิศตะวันออก     ติดกับถนน 
    ทิศตะวันตก      ติดกับบ้านข้างเคียง 

 
 
 

                   
            

 
                                                        

                            
 
          

 
 

           

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข 
แสดง : อาณาเขตติดต่อโครงการ ภำพที่ 1.4 

สัญลักษณ์ : -  
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
       1.4.1  ทราบถึงหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
       1.4.2  ทราบถึงกายภาพของพ้ืนที่เพ่ือออกแบบภูมิทัศน์ของบ้านพักอาศัย 
       1.4.3  ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บ้านพักอาศัยเพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่
เหมาะสม 
       1.4.4  เพ่ือน าเสนอโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พึ่งสุข 
 
1.5  วิธีกำรศึกษำ 
      1.5.1  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบ้านพักอาศัย 
             1.5.1.1  ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
             1.5.1.2  ศึกษารูปแบบสวนเมืองร้อน 
             1.5.1.3  กรณีศึกษาสภาพภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
      1.5.2  ศึกษาลักษณะข้อมูลทางกายภาพพ้ืนที่โครงการ 

  1.5.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกายภาพ 
            1) ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
            2) ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
            3) ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ  
            4) ศึกษาพืชพรรณเดิม 
            5) ศึกษากิจกรรมที่มีในพื้นที่เดิม 
            6) ศึกษาข้อมูลเส้นทางการสัญจรภายในโครงการ 
            7) ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค 
            8) ศึกษารูปแบบของสิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมเดิมในพ้ืนที่โครงการ 
            9) ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 
  1.5.2.2 ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
            1) ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
            2) พฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 

       1.5.3 การสรุปข้อมูล 
               1.5.3.1 สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
               1.5.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่ จากพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้  
               1.5.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการออกแบบ 
                         1) วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ 
                         2) วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและกิจกรรมผู้ใช้โครงการ 
               1.5.3.4 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาพื้นที่
อย่างเหมาะสม 
       1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
                1.5.4.1 ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
                1.5.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
                1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 



6 
 

                          1) แนวคิดด้านการใช้พื้นที่ 
                          2) แนวคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 
                          3) แนวคิดด้านสาธารณูปโภค 
                          4) แนวคิดด้านทัศนียภาพ 
                          5) แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
                          6) แนวคิดด้านการเลือกใช้วัสดุดาดแข็ง 
                1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด  
                1.5.4.5 สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
                1.5.4.6 เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
                1.5.4.7 สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและทางที่ดีที่สุด 
                1.5.4.8 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
                1.5.4.9 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
                1.5.4.10 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
                1.5.4.11 การท าประมาณราคา 
       1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
                1.5.5.1 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
                1.5.5.2 ข้อเสนอแนะ 
       1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบ 
ภูมิทัศน์บ้ำนพักอำศัย 

1. ศึกษาหลักการและทฤษฏีท่ีใช้ในการออกแบบภูมิ
ทัศน์บ้านพักอาศัย  
2. วิเคราะห์กายภาพของโครงการเพื่อออกแบบภูมิทัศน์
บ้านพักอาศัย 
3. ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บ้านพัก
อาศัย เพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
4. เพื่อน าเสนอโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
 
 

 
 

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องสภำพพื้นที่ 
1. ศึกษาท่ีตั้งโครงการ      
2. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
3. ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
4. ศึกษาพืชพรรณเดิม 
5. ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค      
6. ศึกษากิจกรรมท่ีต้องจัดในแต่ละพื้นท่ี 
7. ศึกษารูปแบบของสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรม
เดิมในพื้นท่ีโครงการ 
8. ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 

 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
      - แนวคิดด้านการใช้พื้นท่ี  
      - แนวคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ    
      - แนวคิดด้านสาธารณูปโภค 
      - แนวคิดด้านทัศนียภาพ 
      - แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
6. เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
7. สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและเลือกทางที่ดี
ท่ีสุด 
8. เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
9. แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
10. แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
11. แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
12. ท าการประมาณราคา 
 
 
 
 
 
 

สรุปข้อมูล 
1. สรุปลักษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา      
2. สรุปลักษณะกิจกรรมในพื้นท่ีจากพฤติกรรมและ
ความต้องการของผู้ใช้ 
3. ก าหนดลักษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพของพื้นท่ีและแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีอย่าง
เหมาะสม 

 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมินผล 
1. การน าเสนอผลการออกแบบ 
2. ข้อเสนอแนะ 

 

จัดท ำรูปเล่ม 
 



 
 

บทที ่2 
การศึกษาข้อมูลทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

 
ในปัจจุบันการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยนั้นต้องค านึงถึงพ้ืนที่ประโยชน์ใช้

สอย ความต้องการของผู้พักอาศัย และการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น ได้เป็น
อย่างดี จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย โดย
น าข้อมูลที่มีอยู่มาประยุกต์รวมกันเพ่ือท าให้เกิดแนวคิดที่ช่วยในการออกแบบรวมถึงการวางแนวทาง
ในการออกแบบ เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของบ้านและความพ่ึงพอใจ 

 
ดังนั้น จึงต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย ทั้งในเรื่อง

ของการจัดสวนรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ และความต้องการของที่ผู้ใช้ ดังนั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาและรวบรวมรูปแบบสวนต่างๆ เพ่ือที่จะน าข้อมูลนั้นมาเป็นแนวทาง
ในการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้พักอาศัยมากท่ีสุด 

 
2.1  ความหมายและความส าคัญของการออกแบบจัดสวน 

2.1.1 สวน (Garden) หมายถึง สถานที่ที่มีการ ปลูก ตกแต่ง จัด พันธุ์ไม้อย่างเป็นระเบียบ
เป็นสัดส่วน เพ่ือความสวยงาม และใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น สวนผลไม้ สวนครัว สวนไม้ดอกไม้ประดับ
สวนหย่อม 

การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพหรือตกแต่งสถานที่ให้ เหมาะสมสวยงาม ท าให้
สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ  

การจัดสวน คือ ศิลป์ในการสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ โดยน าหลักวิชาการ 
ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต ทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์และสิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพ่ือสร้างหรือพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ เกิดทัศนียภาพ ที่มีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือ
ลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์ 
(ความส าคัญของการออกแบบจัดสวน บ้านและสวน สืบค้นจาก https://www.baanlaesuan.com,   
2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.baanlaesuan.com/
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2.1.2 ความส าคัญและประโยชน์ในการจัดสวน  
  ตามประวัติศาสตร์การจัดสวนที่ผ่านมานั้นท าให้ทราบถึงความจ าเป็นและความส าคัญ

ของสวนที่มีต่อสภาพจิตใจและสภาพร่างกายของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่ ดังนั้นการจัดสวนจึงมี
ประโยชน์หลายอย่างที่จ าเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ จึงเป็นเหตุให้มีการจัดสวนขึ้น เพ่ือบรรลุถึง
จุดมุ่งหมายต่างๆ ดังนี้  

2.1.2.1 การจัดสวนท าให้เกิดการดูแลพื้นที่ได้ดีขึ้น มีขอบเขตที่แน่นอน เกิดความปลอดภัย
ในการใช้พ้ืนที่ 

2.1.2.2 การจัดสวนเป็นการช่วยลดมลภาวะต่างๆ  เช่น  เสียงรบกวน  ฝุ่น  ลม  แสงแดด  
ด้วยการออกแบบมาควบคุม  เพราะการจัดสวนเป็นการควบคุมและเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมน่าอยูม่ากขึ้น 

2.1.2.3 การจัดสวนท าให้พ้ืนที่สะอาด  อากาศบริสุทธิ์  ควบคุมระดับอุณหภูมิ  แสงแดด  
ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับความต้องการ  

2.1.2.4 การจัดสวนช่วยให้มีการวางแผนการใช้พ้ืนที่  ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
มากที่สุดมีสัดส่วน ขอบเขตที่เหมาะสมแน่นอน เช่น บริเวณพักผ่อนส่วนตัว  บริเวณออกก าลังกาย  
พ้ืนที่สวนครัว  สนามเด็กเล่น  สวนไม้ดอกไม้ประดับ  หรือพ้ืนที่ใช้สอยอื่นๆ 

2.1.2.5 การจัดสวนช่วยแก้ไขและปิดบังสภาพแวดล้อมท่ีไม่น่าดู  และยังแก้ไขการพังทลาย  
การเสื่อมโทรมของหน้าดินอีกด้วย 

2.1.2.6 การจัดสวนช่วยให้เกิดความสุขทางด้านจิตใจ  เพราะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและ
พืชพรรณต่ า งๆ  (ความส าคัญและประโยชน์ ในการจั ดสวน  บ้ านและสวน สื บค้นจาก 
https://www.baanlaesuan.com, 2556) 
 
2.2 ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 

การแบ่งพ้ืนที่ในสวนแต่ละประเภทก็ จะแตกต่างกันไป อาทิสวนสาธารณะ ก็จะมีความ
แตกต่างกับสวนภายในบริเวณบ้าน ซึ่งสวนภายในบ้านค่อนข้างจะอยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกภายใน
ครอบครัวมากท่ีสุด การแบ่งพ้ืนที่ของสวนภายในบ้านโดยจะอาศัยลักษณะของวัฒนธรรมของต่างชาติ 
เป็นต้นแบบ เช่น การแบ่งพ้ืนที่ของ การจัดสวนของชาวตะวันตกหรืออเมริกาซึ่งโดยทั่วๆ ไปบ้านของ 
ชาวตะวันตกและอเมริกานั้นไม่ค่อยมีรั้วบ้านอาจจะมีรั้วเป็นรั้วเตี้ยๆ อย่างนี้เป็นต้น การแบ่งพ้ืนที่ การ
จัดสวนของชาวตะวันตกจึงแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ 

2.2.1 พ้ืนที่ส่วนหน้า หรือ ส่วนสาธารณะ จะเป็นส่วนโชว์ การจัดสวน ส่วนนี้ควรจะเป็น
สนามเปิด เป็นส่วนใหญ่ ต้นไม้ไม่มาก จะเสริมให้ บ้าน ดูสง่ามีคุณค่ามากขึ้น เป็นส่วนของพ้ืนที่ที่ติด
ถนน 

       2.2.1.1 ไม้ให้ร่มเงาควรปลูกบริเวณริมถนน ทางเดิน ระเบียง แนวรั้ว เพื่อช่วยลดการ
สะท้อนของแสง เพ่ือให้ความร่มรื่นต่อที่นั่งพักผ่อนส าหรับแขกที่มาเยี่ยมได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ควรปลูก
เต็มพ้ืนที่ทั้งหมดเพราะจะท าให้พ้ืนที่อาคารบริเวณนั้นดูไม่เด่น  จึงควรปลูกเฉพาะที่จ าเป็นและ
เหมาะสมเท่านั้น 
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ภาพที่ 2.1 ไม้ให้ร่มเงา 
ที่มา :  https://www.suansuay.co.th 
 

       2.2.1.2 สวนหย่อม ที่ต้องการสร้างจุดเด่นภายในบริเวณบ้าน ท าให้เกิดความกลม 
กลืนกับตัวอาคาร อาจจัดเป็นกลุ่มเช่น น้ าพุ หิน  และปลูกไม้ดอก เป็นต้น การจัดสวนหย่อมควรอยู่
ใกล้สายตาจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมมากกว่าที่จะปลูกไว้ริมรั้วสุดของตัวบ้าน ไม่ควรเลือกใช้ไม้โตเร็ว
เพราะจะท าให้สวนรกง่ายภายในเวลาไม่นาน 

 
ภาพที่ 2.2 สวนหย่อมหน้าบ้าน 
ที่มา :  https://www.ihome108.com 

 
       2.2.1.3 สนามหญ้าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยามว่างจากภารกิจประจ าวันเป็นที่วิ่งเล่น

ออกก าลังกายของเด็กๆสนามหญ้าช่วยแก้ปัญหาเรื่องแสง-เสียงสะท้อนและช่วยลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

 
ภาพที่ 2.3 สนามหญ้าหน้าบ้าน 
ที่มา : https://www.house--garden.blogspot.com 
 

2.2.2 พ้ืนที่ส่วนบริการ ส่วนนี้คล้าย กับครัว พ้ืนที่ซักล้างภายในบ้าน จะประกอบไปด้วย
ส่วนที่เก็บ เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ใช้อ านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น ราวตากผ้า ถังขยะ หรือบางครั้งก็
อาจจะดัดแปลงเป็น ส่วนพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้ภายในบ้านก็ได้ เพราะฉะนั้นส่วนนี้ของพ้ืนที่จัด
อยู่ใกล้ๆ กับพ้ืนที่บริการ เช่น ห้องครัว ห้องซักล้าง ให้ได้เกิดความเชื่อมโยง ซึ่งกันและกัน  โดย
ลักษณะของการจัดสวนจะมี อาทิเช่น 

https://www.ihome108.com/
https://house--garden.blogspot.com/
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       2.2.2.1 ผักสวนครัวควรปลูกที่มีแสงแดดทั้งวัน เหมาะสมกับแม่บ้านที่ชอบท าอาหาร 
เพราะจะปลอดภัยจากสารเคมี บริโภคกินเอง 

 
ภาพที่ 2.4 ผักสวนครัว 
ที่มา : https://www.farmthailand.com 
 

       2.2.2.2 ซักผ้า - ตากผ้า พ้ืนที่ควรเป็นวัสดุที่แข็งแรง เช่น ซีเมนต์และได้รับแสงแดด
ทั้งวัน 

 
ภาพที่ 2.5 พ้ืนที่ตากผ้า 
ที่มา : https://www.homenayoo.com 
 

2.2.3 บริเวณท่ีพักผ่อนส่วนตัวหรือของครอบครัว(Private Area or Family Area)  
         พ้ืนที่บริเวณนี้เปรียบได้กับพ้ืนที่พักอาศัยนอกบ้าน (Outdoor Living Space) เป็น

บริเวณที่จัดไว้ส าหรับพัก ผ่อนส่วนตัว หรือท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนสนิท 
จึงเป็นพ้ืนที่ที่ต้องแยกออกจากส่วนอ่ืนๆ เช่นกัน เพ่ือนเน้นพ้ืนที่ส่วนบุคคลหรือส่วนตัว อาจจัดเป็นที่
นั่งเล่น ที่อ่านหนังสือ มุมปิกนิกนอกบ้าน แปลงไม้ดอก สระว่ายน้ ารวมไปถึงบริเวณออกก าลังกาย 
ดังนั้นการออกแบบจัดสร้างจึงต้องให้เกิดความพอใจสูงสุด ให้ความเป็นอิสระในการใช้สอยมากที่สุด  

       
ลักษณะการจัดสวน 

          2.2.3.1 มุมพักผ่อน ควรต่อเนื่องจากห้องพักผ่อนภายในบ้าน ควรมีพ้ืนที่เพียงพอ
ส าหรับตั้งโต๊ะเก้าอ้ีชนิดต่างๆ ร่มแผ่นทางเดิน ไม้ยืนต้นเพ่ือให้ร่มเงา ตามความต้องการของเจ้าของ
บ้าน แต่จะเน้นหนักด้านประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน 

http://www.farmthailand.com/
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ภาพที่ 2.6 มุมพักผ่อน 
ที่มา : https://www.nookungrunchuan.files.wordpress.com 

 
2.3  ศึกษารูปแบบสวนเมืองร้อน (Tropical Garden) 
      2.3.2 สวนเมืองร้อน (Tropical Garden) 

    สวนเมืองร้อนเป็นสวนที่นิยมน าน้ าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบซึ่งจะมีการ
ออกแบบให้เป็นตามวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ โดยจะเน้นสีเขียวของใบไม้ให้ดูร่มรื่น 
และเป็นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ ไม้ท้องถิ่น พบในเขตร้อนชื้น ไม้พวกนี้
ส่วนใหญ่ มีรูปทรงอิสระ เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องตัดแต่งดูแลมาก มีการแตกทรงต้น และพุ่มใบสวยงาม 
นอกจากนี้ยังมีความแตกต่าง ของลักษณะรูปทรงของใบ สีสันของใบ รวมถึงสีของดอก เมื่อน ามาจัด
รว่มกัน จึงท าให้เกิดความหลากหลายและสร้างเสน่ห์ให้กับสวนเมืองร้อนได้เป็นอย่างดี 

 สวนทรอปิคลอหรือสวนเมืองร้อน หมายถึง สวนในเขตอากาศร้อนชื้น มีลักษณะเฉพาะอยู่
ที่ชนิดของพรรณไม้ที่ปลูกในสวน ซึ่งเต็มไปด้วยพืชพรรณในเขตร้อนชื้น ภาพรวมจึงเน้นโทนสีเขียว
ของไม้ใบเป็นหลัก แม้จะมีพรรณไม้ผลัดใบ ไม้ด่าง ไม้ใบหลากสี หรือไม้ที่ให้ดอกสีสดใสแซมอยู่บ้าง 
แต่ก็เป็นส่วนน้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างจุดเด่นให้สวนเขียวๆ และสร้างเสน่ห์ที่น่าหลงใหลให้กับสวน
เมืองร้ อนได้ ไม่น้ อย  (ความหมายของสวนเมืองร้ อน บ้ านและสวน สืบค้นจาก https: 
//www.baanlaesuan.com, 2552) 

 
2.4  ส่วนประกอบที่ใช้ตกแต่งในงานภูมิทัศน์ 
      2.4.1 วัสดุปูพ้ืน 
              วัสดุปูพ้ืนแบบแข็ง (Rigid) ใช้ปูในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการใช้งานสูง โดยพ้ืนส่วนล่างจะเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กรองรับวัสดุปูพ้ืนอ่ืนๆ เช่น อิฐ กระเบื้อง เซรามิค หิน วัสดุปูพ้ืนแบบนี้ น้ าจะไม่
สามารถซึมผ่านลงไปได้ ซึ่งจะมีอัตราการไหลของน้ าบนผิวหน้าจะสูง เพราะฉะนั้น ในขณะที่ปูพ้ืน
แบบนี้ จะต้องค านึงถึงการระบายน้ าเป็นส าคัญ ควรให้มีความลาดเอียงออกจากบ้าน การปูพ้ืนด้วย
วัสดุแบบแข็งนี้เหมาะกับบริเวณลานนั่งเล่น ลานจอดรถทางเดินที่ต้องการความถาวร  
              วัสดุปูพ้ืนแบบมีความยืดหยุ่น (Flexible) พ้ืนฐานส่วนลางใช้ทรายหรือปูนทรายบดอัดให้
เรียบก่อน วัสดุที่ใช้ปูมีหลายชนิดเช่น บล็อกประดับพื้นรูปคดกริช รวงผึ้ง และอัฐศิลา ของปูนซีเมนต์
ไทย อิฐมอญ และหินต่างๆ การปูแบบนี้น้ าจากพ้ืนผิวด้านบนสามารถซึมผ่านลงไปได้บ้าง และอัตรา
การไหลของน้ าบนผิวหน้าจะไม่สูงเท่ากับวัสดุพ้ืนแบบแข็ง การปูวัสดุปูพ้ืนแบบมีความยืดหยุ่นนี้
สามารถท าเองได้ทันที การซ่อมแซมก็ท าได้ง่าย แต่ต้องระวังตอนอัดทราย ถ้าอัดไม่ดีจะยุบตัวได้ใน

https://nookungrunchuan.files.wordpress.com/
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ภายหลัง การปูพ้ืนแบบนี้เหมาะกับบริเวณลานนั่งเล่น ลานจอดรถ ทางเดิน ส่วนสนามเด็กเล่นควรใช้
ทรายทั้งหมดเพ่ือความปลอดภัย   

 

ภาพที่ 2.7 ทางเดินในสวน 
ที่มา : https://www.plakard.com  

 
      2.4.2  หิน 

               การใช้หินมาตกแต่งสวนนั้นจะต้องใช้หินชนิดเดียวกัน แต่ให้แตกต่างกันที่ขนาด ไม่ควรใช้
หินหลากหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน หินที่นิยมใช้ในการจัดสวนคือ หินภูเขา หินแม่น้ า หินทะเล หินกาบ 
หินชั้น หินแผ่น โดยทั่วไปแล้ว มักใช้หินน ามาจัดเป็นสวนหย่อม ซึ่งนิยมใช้หินก้อนใหญ่ ๆ ประกอบกับไม้
คลุมดิน หรือจัดเป็นสวนหิน ซึ่งนิยมจัดในบริเวณที่ไม่สามารถปลูกหญ้าได้ หรือในพ้ืนที่ขนาดเล็ก การจัด
สวนหินนี้ นอกจากมีหินใหญ่เป็นประธานแล้ว ยังต้องใช้กรวดก้อนเล็กๆ ประกอบด้วย นอกจากนี้อาจใช้
หินตกแต่งเป็นทางเท้าโดยมากนิยมใช้หินแผ่น หรือใช้หินปูบริเวณโคนต้นไม้เพ่ือแยกสนามหญ้าออกจาก
โคนต้นไม้ใหญ่ เพ่ือสะดวกในการตัดหญ้าหรือปูรองรับบริเวณที่น้ าฝนตกลงกระทบ เพ่ือลดการกระแทก
ของน้ าฝนกับผิวหน้าดิน  

 

ภาพที่ 2.8 การใช้หินประเภทต่างๆ 
ที่มา : https://www.dooads.net 

 
2.4.3 กระถาง หรือภาชนะบรรจุต้นไม้ต่างๆ 

          สวนไม้ดัด และ ไม้กระถาง เป็นส่วนใหญ่ สวนเหล่านี้มักมีอยู่ในพระราชวัง วัง และ
พระอารามใหญ่ต่างๆ สวนภูเขาจ าลองชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่าเขามอนั้น ก็มีอยู่แต่ในพระราชวัง วัง และ
ตามพระอารามต่างๆ เช่นกัน เพราะถือเป็นธรรมเนียมว่าสวนชนิดนี้ จะไม่ท าในบ้านเรือนของสามัญ
ชน เว้นแต่ในสถานที่ของผู้มีบุญบารมี และตามวัดวาอารามเท่านั้น 

https://www.plakard.com/
https://www.dooads.net/
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ภาพที่ 2.9 รูปแบบกระถางหรือภาชนะบรรจุต้นไม้ 
ที่มา : https://www.loftgarden.net 

 
      2.4.4 ไฟในสวน 

    น้ าเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความรื่นรมย์แก่ผู้ใช้เป็นอย่างมาก เสียงหรือแสงระยิบระยับของน้ า
ยามต้องแสงแดด หรือเงาที่สะท้อนตามพ้ืนน้ าจะช่วยให้สวนมีชีวิตชีวามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสระน้ า 
น้ าพุ หรือน้ าตก ถ้าไม่ใหญ่โตเกินไปนัก ลักษณะโคมไปจะเป็นแบบที่เข้ากับธรรมชาติ ไม่ดูเด่น
จนเกินไป และใช้งานได้ทนนาน 

  
ภาพที่ 2.10 ไฟในสวน 
ที่มา : https://www.neric-club.com 
 
      2.4.5 ศาลา (Gazebo)  
              เป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจเพราะให้ร่มเงา และผู้ใช้สามารถนั่งพักผ่อนท่ามกลาง
ธรรมชาติได้ ส่วนมากนิยมสร้างด้วยไม้ หรืออาจท าด้วยไม้ระแนงแล้วอาศัยไม้เถาเลื้อย ปกคลุมแทน
หลังคากระเบื้อง ส่วนรูปแบบของศาลานั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบ ตั้งแต่ศาลาคนยากมีเสากลาง
เสาเดียว หลังคามุงจาก หรือที่เรียกกันว่าดอกเห็ด หลังคาไม้ระแนงที่อาศัยเถาไม้เลื้อย ปกคลุมนั้น 
นิยมใช้กับสวนไทยประยุกต์  

 

ภาพที่ 2.11 ศาลา 
ที่มา : https://www.nextsteptv.com 

https://www.loftgarden.net/
https://neric-club.com/
https://www.nextsteptv.com/
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2.5 กรณีศึกษา  
เป็นการศึกษาโครงการที่มีความคล้ายคลึงกันของ Concept คือสวนโชว์ กินได้ เนื่องจาก

เป็นความต้องการของเจ้าของบ้านคุณณัฐกฤตา  พ่ึงสุข  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้มีการออกแบบจัดสวน
ภายในบริเวณที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งการก าหนดกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่  ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ จึงได้ท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์ รูปแบบของงานภูมิทัศน์ รวมถึง
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนามาเป็นความคิดในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย  ซึ่ง
โครงการที่น ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 

2.5.1 กรณีศึกษาที1่ บ้านคุณรุ่งกานต์ สุรการพินิจ 
         บ้านคุณรุ่งกานต์ สุรการพินิจ มีเนื้อที่ทั้งหมด 120 ตารางเมตร เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 

สไตล์โมเดิร์น จากการศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์ของบ้านคุณรุ่งกานต์ สุรการพินิจ ทางเจ้าของ มี
ความต้องการสวนที่ดูแลง่าย ต้องการน้ าตก ศาลาพักผ่อน ดังนั้น จึงต้องศึกษาหลักการออกแบบดังนี้ 
โดยศึกษาจากผังบ้าน (ดังภาพที่ 2.12) 

 
ภาพที่ 2.12 ผังบ้านคุณรุ่งกานต์  สุรการพินิจ 

 
       2.5.1.1 ความต้องการของเจ้าของโครงการ เป็นคนที่ชื่นชอบสวนพักผ่อนในช่วง

วันหยุดจึงได้ออกแบบสวนในบ้านให้มีการผสมผสานระหว่างสิ่งก่อสร้างและธรรมชาติให้มีความ
กลมกลืนกัน มีศาลานั่งเล่นและบ่อน้ าขนาดกลาง รวมไปถึงผนังประดับเพ่ือสร้างบรรยากาศในสวน 
นอกจากนี้มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มลื่นแก่บริเวณพักผ่อนด้วย 
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       2.5.1.2 การแบ่งพ้ืนที่ การแบ่งส่วนพ้ืนที่ในการจัดภูมิทัศน์ในแต่ละส่วนจะมีกิจ 
กรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น ดังนั้นการออกแบบต้องค านึงการเลือกใช้พรรณไม้ ซึ่งจะศึกษาในการแบ่ง
พ้ืนที่แต่ละส่วนในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                    1) ส่วนสาธารณะหรือสวนโชว์ เป็นส่วนของการต้อนรับซึ่งอยู่ติดรั้ว
บริเวณหน้าบ้านห้องรับแขก เฉลียงหน้าบ้านและลานจอดรถ การจัดสวนเป็นแบบเรียบง่าย มีทางเดิน
ปูด้วยอิฐบล็อกเล่นลวดลายด้วยกรวดแม่น้ าหลากสีและ มีต้นไม้ใหญ่คอยให้ความร่มรื่นแก่ส่วนนี้       

                    2) ส่วนครอบครัว เป็นส่วนครอบครัวติดกับห้องนั่งเล่นและบ้านเดี่ยวสอง
ชั้น ในส่วนนี้จะมีความเป็นส่วนตัว จึงได้ออกแบบภูมิทัศน์ที่ตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้านที่
ต้องการสถานที่พักผ่อนภายในบ้านและมีความร่มรื่น การออกแบบจึงได้เอาธรรมชาติมาผสมกับ
สิ่งก่อสร้าง เช่น ทางเดินปูด้วยอิฐบล็อก ศาลาสไตล์โมเดิร์นอยู่ท่ามกลางสวนน้ าที่จ าลองมาจาก
ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีผนังประทับแสดงถึงความทันสมัยให้กับสวนอีกด้วย ในส่วนของสวนน้ านั้น
ได้มีการติดตั้งไฟแบบ Under Water Light ที่ส่องขึ้นมาจากผิวน้ าในเวลากลางคืน ท าให้เกิดแสง
สว่างภายในสวนน้ า ส่วนศาลานั้นเป็นศาลาส าเร็จรูปมีระบบไฟในตัว สามารถนั่งพักผ่อนได้ในเวลา
กลางคืนรวมไปถึงผนังประดับเพ่ือสร้างบรรยากาศในสวน (ดังภาพที ่2.13) 

 

 
ภาพที่ 2.13 บริเวณโซนหน้าบ้าน 
 

                    3) ส่วนบริการ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังบ้านติดอยู่กับลานซักล้างและบ้าน
เดี่ยวสองชั้น เป็นส่วนที่ไม่จ าเป็นต้องจัดสวนไว้โชว์เหมือนหน้าบ้านและส่วนครอบครัว แต่ส่วนนี้จะ
เน้นการเข้าถึงพ้ืนที่ง่ายและจะสะดวกเนื่องจากไว้ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ซักผ้า ตากผ้า ล้างจาน ดังนั้น
การจัดภูมิทัศน์จึงต้องจัดแบบเรียบง่ายไม่รกรุงรัง ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย ทนทาน และมีไม้ใหญ่
ขนาดกลางให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่นี้ด้วย (ดังภาพที ่2.14)  

 
ภาพที่ 2.14 บริเวณโซนข้างบ้านและหลังบ้าน 
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2.5.1.1  องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ 
                          1) ภูมิทัศน์ดาดอ่อน จากการศึกษา บ้านคุณรุ่งกานต์ สุรการพินิจ งาน

ภูมิทัศน์ดาดอ่อน มีการเลือกใช้พรรณไม้มีทั้งไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม เช่น จันทน์ผา  บันไดสวรรค์ ลีลาวดี 
เพ่ือให้สร้างความร่มเงา และบรรยากาศที่ดีขึ้นเป็นธรรมชาติ   

                          2) ภูมิทัศน์ดาดแข็ง จากการศึกษา บ้าคุณรุ่งกานต์ สุรการพินิจน งาน
ภูมิทัศน์ดาดแข็ง  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

โดยน าสิ่งก่อสร้างมาออกแบบเข้าธรรมชาติ  เช่น  ระแนงไม้ทางเดิน ศาลาแปดเหลี่ยม 
และสะพานไม้ที่อยู่ท่ามกลางสวนน้ าที่จ าลองมาจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีก าแพงน้ าตกแสดงถึง
ความทันสมัยให้กับสวนอีกด้วย ในส่วนของสวนน้ านั้นได้มีการติดตั้งไฟแบบ Up Lighting ที่ส่องเข้า
หาตัวก าแพงน้ าตกในเวลากลางคืน ท าให้เกิดแสงสว่างภายในสวนน้ า ส่วนศาลาแปดเหลี่ยมนั้นเป็น
ศาลาส าเร็จรูปมีระบบไฟในตัว สามารถนั่งพักผ่อนได้ในเวลากลางคืน  และยังประกอบด้วยแผ่น
ทางเดินเท้ากับอิฐปูตัวหนอนรอบบ้าน ตามการเชื่อมต่อแต่ละพ้ืนที่ 

 
2.5.2 กรณีศึกษาที ่2 บ้านคุณกศินร์ ศรศรี 
         บ้านคุณกศินร์ ศรศรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 130 ตารางเมตร เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์

โมเดิร์น จากการศึกษาการยังออกแบบภูมิทัศน์ของบ้านคุณรุจา สัจจะธรรมรัตน์ ทางเจ้าของมีความ
ต้องการสวนที่ดูแลง่ายและมีมุมนั่งเล่น 2 - 3 มุม และต้องการให้มีบ่อปลาคาร์ฟ ศาลาพักผ่อนและม้า
นั่ง ดังนั้นจึงต้องศึกษาหลักการออกแบบดังนี้ โดยศึกษาจากผังบ้าน (ดังภาพที่ 2.15) 

 
ภาพที่ 2.15 บ้านคุณกศินร์ ศรศร ี
 

จึงได้ท าการศึกษาโครงการเพ่ือน ามาเป็นแนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์ในโครงการรวมไป
ถึงองค์ประกอบต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบต่อไป 
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2.5.2.1 โซนหน้าบ้าน 

 

 
ภาพที่ 2.16 โซนหน้าบ้าน 
 

การแบ่งเป็นพ้ืนแห่งนี้ถูกแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ตามมุมนั่งพักภายในสวน เริ่มจากทางเข้าหน้า
บ้านได้ออกแบบได้ใช้พรรณไม้สไตล์สวนป่าขนาดย่อมค่อยต้อนรับแขกผู้มาเยือนให้น าไปสู้จุดนั่งพักจุด
แรกที่ออกแบบไว้เป็นศาลาขนาดย่อมถัดเมาจะพบกับบ่อปลาคาร์ฟ และเจ้าของบ้านต้องการให้มีมุม
นั่งเล่น2-3มุม เพ่ือปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้มุมต่างๆ 

 
2.5.2.2 โซนข้างบ้าน 

 
   
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.17 โซนข้างบ้าน 
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การจัดสวนส่วนข้างบ้านเจ้าของบ้านต้องการสวนที่ดูแลง่ายเนื่องจากมีพ้ืนที่แคบและยาว
ซึ่งเป็นทางสัญจรหมอนส าหรับนั่งเล่น 

 
สรุปกรณีศึกษาโครงการสวน Tropical 

 สิ่งที่ได้จากการศึกษา ได้แนวคิดในการออกแบบสวน Tropical และได้รู้หลักการออกแบบ 
องค์ประกอบต่างๆในการจัดสวน Tropical การเลือกใช้พรรณไม้และวัสดุที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้สอย
ต่างๆ เพื่อมาเป็นแนวคิดในการออกแบบจัดสวน Tropical ต่อไป 



 
 

บทที ่3 
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและพื้นที่โครงการ 

 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ออกแบบต้องทราบถึงข้อมูลต่างๆ แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบเพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการสามารถที่จะแก้ไขปัญหาภายในพ้ืนที่
โครงการได้อย่างถูกต้องให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ เราตั้งไว้และส่งผลให้โครงการนั้นสมบูรณ์มี
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์นั้นเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือข้อมูลระดับมหภาค
และข้อมูลระดับจุลภาค ดังนี้ 

 

3.1  การศึกษาข้อมูลมหภาค 
3.1.1 ประวัติความเป็นมาจังหวัดปทุมธานี 

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

 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดปทุมธานีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสอง

แม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอสามโคกท าให้พ้ืนที่
ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ า
เจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่ในอ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก 
กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ 
พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกาและ
บางส่วนของอ าเภอสามโคก โดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 
50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะ น้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง 
และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น า
เจ้าพระยานั่น เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุม
จ านวนการปริมาณน้ าท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่าพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงจังหวัดปทุมธานี

https://www.pathumthani.go.th/
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เป็นพ้ืนที่ราบรับน้ าขนาดใหญ่ในเขตภาคกลางตอนล่างหลักฐานทางธรณีวิทยาหลายประเภทในหลาย
ท้องที่เชื่อว่าในอดีตกว่า  1 ล้านปี บริเวณนี้เคยเป็นแอ่งแผ่นดินน้ าทะเลท่วมถึง เมื่อเปลือกโลกมีการ
ยกตัวสูงขึ้นท าให้ระดับน้ าทะเลลดลง เกิดเป็นที่ราบเป็นผืนขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันมาตั้งแต่ภาคกลาง
ตอนบน จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณละติจูดที่ 14 องศาเหนือ และลองติจุด 100 
องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มี เนื้อที่ประมาณ 1,520.068 ตารง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 27.80 กิโลเมตร ต้นไม้ประจ าจังหวัดปทุมธานี คือ ต้นทองหลาง 

 

 
ภาพที่ 3.2 ทองหลาง 
ที่มา : https://www.searacha.com 

 
3.1.2  ที่ตั้งของจังหวัดปทุมธานี 
  จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 

100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร    

 
ภาพที่ 3.3 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 
ที่มา : https://www.dpt.go.th 

https://www.searacha.com/
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3.1.3  อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ - ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ทิศตะวันตก - ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
  ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน  เขตดอน

เมือง กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
3.1.4  ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ าโดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหล

ผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขต
อ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด 
หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคกโดยปกติระดับน้ าในแม่น้ า
เจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะ น้ าท่วมในบริเวณ
พ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้างและก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของ แม่น้ า
เจ้าพระยาส าหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้นเนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลอง
ชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า
(ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานข้อมูลลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดปทุมธานี สืบค้นจาก 
https://www.pathumthani.mol.go.th, 2557) 

3.1.5  สภาพภูมิอากาศ 
        พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย มีพ้ืนที่ติดต่อกับหลายจังหวัดใน

ภาคกลางรวมถึง กรุงเทพมหานคร ท าให้มีสภาพอากาศคล้ายกับกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
สภาพอากาศของจังหวัดปทุมธานี จึงท าให้ทราบถึงสภาพอากาศของจังหวัดปทุมธานี ดั งนี้                               
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภคกลางของประเทศไทย จึงท าให้จังหวัดปทุมธานีมีฤดูกาลถึง 3 ฤดู คือ ฤดู
ร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาวและมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ฤดูกาล ดังนี้ 

         
 
 
 

http://pathumthani.mol.go.th/
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3.1.5.1  อุณหภูมิ 
  อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมีนาคม - มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 36 องศาเซลเซียส  
  อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 34 องศาเซลเซียส 

      อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 17 - 36 องศา
เซลเซียส 

 
แผนภูมิที ่3.1 แสดงลักษณะอุณหภูมิรายปี พ.ศ. 2554 - 2559 
ที่มา : https://www.tmd.go.th 

 
  จากการวิเคราะห์อุณหภูมิที่มีผลต่อโครงการในการออกแบบ โดยค านึงถึงสภาพ

อากาศร้อนในช่วงเดือนที่กล่าวมา โดยการออกแบบให้มีพ้ืนที่ร่มเงา และควรค านึงถึงการดูแลรักษา
พืชพรรณในช่วงที่มีอุณหภูมิสูง แสงแดดจัด ควรมีการให้น้ าแก่พืชในปริมาณท่ีมากขึ้น             

 
        3.1.5.2  ปริมาณน้ าฝน 

 
แผนภูมิที ่3.2 แสดงปริมาณน้ าฝนในปี พ.ศ. 2554 - 2559 
ที่มา : https:// www.tmd.go.th    
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ฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม เป็นมรสุมตะวันตกเฉียง  ใต้พัดผ่านเข้ามา
ในพ้ืนที่โครงการ 

เดือนที่มีปริมาณน้ าฝนสูงสุด คือเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 186.2 มิลลิเมตร 
เดือนที่มีปริมาณน้ าฝนต่ าสุด คือเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ย 0.1 มิลลิเมตร 
 
        3.1.5.3  ความเร็วลม 

 
แผนภูมิที ่3.3 ความเร็วลมในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2559 
ทีม่า : https:// www.tmd.go.th 

 
ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนสิงหาคม เฉลี่ย 2.9 นอต/ชั่วโมง 
ความเร็วลมเฉลี่ยต่ าสุด คือ เดือนตุลาคม เฉลี่ย 0.8 นอต/ชั่วโมง 
ผลกระทบที่มีต่อโครงการ คือ การปลูกต้นไม้ควรเลือกพรรณไม้ที่มี ความทนทาน หรืออาจ

ใช้การค้ ายันต้นไม้ เพ่ือช่วยในการทรงตัว หรืออาจปลูกพืชเพ่ือใช้บังลม 
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        3.1.5.4  ความชื้นสัมพัทธ์ 

 
 

แผนภูมิที ่3.4 แสดงความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2559 
ที่มา : https://www.tmd.go.th 
 

เดือนที่มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด คือเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 75 % 
เดือนที่มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด คือเดือนธันวาคม เฉลี่ย 32 % 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในรอบ 7 ปี คือ 59.55 % ดังนั้นจึงมีผลต่อการให้น้ าแก่พืช ในช่วง

เดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด ซึ่งในช่วงนี้อาจไม่ควรให้น้ ามากนัก เนื่องจากความชื้นต่ า 
 
        3.1.5.5  ลักษณะของดิน 
                  พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัดสภาพดิน

เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัดมีค่า pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะดินภายในจังหวัดสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มดินนาดี มีพ้ืนที่ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาดีมีสภาพเป็นกรดจัด มีพ้ืนที่ประมาณร้อย
ละ 70 เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวท าให้การระบายน้ าไม่ดี และการไหลบ่าของน้ าผิวดินช้า ซึ่ง
สภาพพ้ืนที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ า ซึ่งต้องมีการ
ปรับปรุงโดยใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น 

จากการวิเคราะห์ลักษณะของดินที่พบในโครงการ ดินที่พบในโครงการบ้านของคุณณัฐกฤ
ตา พ่ึงสุข ก็จะพบดินเป็นดินเหนียวจึงท าให้จะมีปัญหาในเรื่องดินระบายน้ าได้ไม่ดีเท่าไรจึงจะท าให้มี
ปัญหาในภายหลังได้ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและ
ทางเคมี โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด เพ่ือให้ดินร่วนซุยและดูดซับธาตุ
อาหารไว้ในดินได้ดี ควบคู่กับการใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดินท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี
ขึ้น (ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดปทุมธานี สืบค้นจาก https://www.pathumthani.mol.go.th, 2557) 
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3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 
3.2.1   การเข้าถึงโครงการ 
         บ้านคุณณัฐกฤตา  พ่ึงสุข  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 108/10 หมู่ที่ 3 ต าบลบางพูน อ าเภอ 

เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันเจ้าของโครงการอยากที่จะปรับปรุงภูมิบริเวณรอบโครงการ มี
การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการการเข้าถึงโครงการสามารถมาได้ 2 เส้น คือ รถส่วนบุคคลและรถโดยสาร
ประจ าทางสาย 1138 ปทุม - รงัสิตและรถประจ าทาง สาย 372 รังสิต - บางประอิน 

3.2.2  สภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ 

 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา  พ่ึงสุข   
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.4 
สัญลักษณ์ :            ที่ตั้งโครงการ 
                     เส้นทางจากถนน รังสิต - นครนายก 
                     เส้นทางเข้าโครงการ       

 
 
 
 
 
 

ที่มา :  https://www.googlemaps.com  



 
 

27 
 

พ้ืนที่โครงการบ้านคุณณัฐกฤตา  พ่ึงสุข  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 108/10 หมู่ที่ 3 ต าบลบางพูน 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สมาชิกในครอบครัว 2 คน มีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 851.4168 
ตารางเมตร ใช้สอยตัวอาคาร 265 ตารางเมตร  พ้ืนที่ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 586.4168 ตารางเมตร  เป็น
พ้ืนที่ราบเรียบทั้งหมด  ลักษณะของบ้านเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รูปแบบร่วมสมัย 

3.2.3  อาณาเขตติดต่อกับโครงการ 
        3.2.3.1  ทิศตะวันออก  เป็นบริเวณด้านหน้าบ้านติดกับถนนทางเข้าโครงการและ 

ติดกับพ้ืนที่รกล้าง มีรั้วกั้นกลาง มีผลกระทบโครงการคือ มีเสียงรบกวนจากบริเวณถนนโครงการ 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.5 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันออก 

        3.2.3.2  ทิศตะวันตก เป็นบริเวณพ้ืนที่โล่งของโครงการ ติดกับบ้านข้างเคียง 
ผลกระทบต่อโครงการ บ้านข้างเคียงสามารถมองเข้ามาในโครงการได้ จึงท าให้ไม่มีความเป็นส่วนตัว 

 
ภาพที่ 3.6 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันตก 
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3.2.3.3 ทิศเหนือ  เป็นบริเวณพ้ืนที่โล่งของโครงการ ติดกับบ้านข้างเคียง ผลกระทบต่อ
โครงการ บ้านข้างเคียงสามารถมองเข้ามาในโครงการได้  จึงท าให้ไม่มีความเป็นส่วนตัว 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.7 อาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 
 

        3.2.3.4  ทิศใต้  เป็นบริเวณพ้ืนที่โล่งของโครงการ ติดกับหอพัก ผลกระทบต่อ
โครงการ คือไม่เป็นส่วนตัวคนที่อาศัยอยู่ในหอพักสามารถมองเข้ามาในโครงการได้ จึงท าให้ไม่เป็น
ส่วนตัว 

 
ภาพที่ 3.8 อาณาเขตติดต่อทางทิศใต ้

 
3.2.4  พืชพรรณเดิมในโครงการ 
        ลักษณะพืชพรรณเดิมภายในโครงการ ส่วนไม้ยืนต้น มีขนาดไม่ใหญ่นักเป็นไม้ยืนต้น

ขนาดกลาง เจ้าของโครงการจึงมีความต้องการจะปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนรอบๆ โครงการให้มีความ
สวยงาม และตรงความต้องการของเจ้าของโครงการ  
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3.2.5  ลักษณะของสถาปัตยกรรม 
        รูปแบบของบ้าน ลักษณะสถาปัตยกรรมบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รูปแบบ

ร่วมสมัย สีบ้านสีครีม - น้ าตาล 

 

 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข   
แสดง : ต าแหน่งไม้เดิม ภาพที่ 3.9 
สัญลักษณ์ : 
 
 

 
 
 

         พรรณไม้เดิม 
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ภาพที่ 3.10 ภาพด้านบริเวณหน้าบ้านทางทิศตะวันออก 

 

 
ภาพที่ 3.11 ภาพด้านบริเวณข้างบ้านทางทิศใต้ 
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ภาพที่ 3.12 ภาพด้านบริเวณข้างหลังบ้านทางทิศตก 

 

 
ภาพที่ 3.13 ภาพด้านบริเวณข้างบ้านทางทิศเหนือ 
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3.2.6  สภาพภูมิอากาศภายในโครงการ  
        3.2.6.1 ลมประจ าฤดูกาล เป็นลมที่พัดเด่นชัดในช่วงฤดูในฤดูหนึ่งในรอบปีซึ่งลม

ประจ าฤดูท่ีปรากฏพัดอยู่ในประเทศไทย   
                 1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ลมหนาว) จะพัดปกคลุมในเดือนตุลา คม 

– เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 26.6 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่โครงการคือ ท าให้
พ้ืนที่มีอากาศหนาวเย็น ควรปลูกต้นไม้ที่โปร่งเพ่ือให้ลมหนาวพัดผ่านเข้าถึงพ้ืนที่นี้ได้สะดวก  

                 2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ลมฝน) จะพัดปกคลุมในเดือนมิถุนายน - 
เดือนตุลาม มีอุณหภูมิประมาณ 30.4 องศาเซลเซียส ในช่วงปริมาณฝนค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบต่อ
พ้ืนที่ทาให้ฝนตกชุก จึงควรปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีก่ิงก้านแข็งแรงทนต่อลมได้ดีเพ่ือบังลมในทิศ ทางนี้และ
ช่วยลดความรุนแรง ควรเลือกใช้พรรณไม้ที่ดูดซับน้าได้ดี  

        3.2.6.2 แสงแดดพ้ืนที่โครงการได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เฉลี่ยประมาณวันละ12 
ชั่วโมง โดยการโคจรของดวงอาทิตย์เป็นลักษณะอ้อมใต ้สามารถแบ่งได้ดังนี้  

                 1) ทางด้านทิศเหนือได้รับแสงแดดเล็กน้อยเพราะได้เงาจากตัวบ้าน  ท าให้
พ้ืนที่ด้านหลังเย็นสบาย 

                 2) ทางด้านทิศใต้ ได้รับแสงแดดมากในตอนกลางวันและตอนบ่าย ควรปลูก
พืชพรรณไม้ที่ทนต่อแดดในตอนกลางวันและควรมีทรงพุ่มที่ให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่ 

                 3) ทางด้านทิศตะวันออก ได้รับแสงแดดในตอนเช้าท าให้พ้ืนที่ไม่ร้อนมาก 
                 4) ทางด้านทิศตะวันตก ได้รับแสงแดดตอนบ่ายควรปลูกพืชพรรณที่ทนแดด

และมีทรงพุ่มที่ให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่เพราะเป็นพื้นที่ส าหรับพักผ่อนท ากิจกรรมในครอบครัว 
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เรื่อง :  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข   

แสดง : การวิเคราะห์การโคจรของดวงอาทิตย์และลมมรสุม ภาพที่ 3.14 
สัญลักษณ์ :           ดวงอาทิตย์ 
                                              การโคจรดวงอาทิตย์                
                           ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
                           ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
                           รบัแสงช่วงเช้า   
                           รับแสงช่วงบ่าย  
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3.2.7  ระบบสาธารณูปโภค 
        จากการศึกษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในพ้ืนที่โครงการของบ้านคุณ 

ณัฐกฤตา พ่ึงสุข พบว่ามีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนที่โครงการที่สมบูรณ์ จึงอาจจะ
มีผลกระทบบางส่วนไม่มาก ดังรายละเอียดจากการศึกษาดังนี้ 

        3.2.7.1 ระบบไฟฟ้า ภายในพ้ืนที่โครงการได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยใช้กระแส 
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชื่อมต่อ ติดตั้งเสาไฟฟ้าตามแนวถนนสู่พ้ืนที่โครงการ มีการขอ
อนุญาตติดตั้งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ตัวบ้านทางทิศใต้ 

 

ภาพที่ 3.15 ระบบไฟฟ้า 
 

        3.2.7.2 ระบบประปา พ้ืนที่โครงการใช้ระบบการประปาที่ใช้มาจากการประปาส่วน
ภูมิภาค ที่ต่อเข้าพ้ืนที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อมต่อติดกับถนนโครงการอยู่
ส่วนของหลังตัวอาคารโดยมีการเดินท่อประปาตามแนวรั้ว 

 
ภาพที่ 3.16 ระบบประปา 
 

        3.2.7.3 ระบบการระบายน้ า จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการบ้านคุณณัฐกฤตา  พ่ึงสุข  
มีการวางระบบระบายน้ ารอบตัวบ้าน จากด้านหลังบ้านถึงหน้าบ้านโดยเดินท่อตามแนวก าแพงข้าง
บ้านด้านทิศตะวันออก พ้ืนที่โครงการจึงไม่มีปัญหาด้านการระบายน้ า 

 
ภาพที่ 3.17 ระบบระบายน้ า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข   
แสดง : ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.18 
สัญลักษณ์ :      มิเตอร์น้ า                
             ถังเก็บน้ า 
 ปั๊มน้ า 
  ถังบ าบัดน้ าเสีย 
                เสาไฟฟ้า 
                แนวท่อระบบระบายน้ า 
                แนวท่อประปา 
                สายไฟเข้าบ้าน 
                กล่องไฟเข้าบ้าน 
                บ่อพัก 
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3.2.8  มุมมองและทัศนียภาพของโครงการ 
        จากการส ารวจพ้ืนที่โครงการ สามารถแบ่งลักษณะของมุมมองได้เป็น มุมมองจาก

ภายในพ้ืนที่โครงการ ดังนี้ 
          3.2.8.1 มุมมองที่ 1 มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open View) เป็นพ้ืนที่จัดสวนทางเข้า

หน้าโครงการ สามารถมองเห็นบริเวณตัวอาคารได้โดยอยู่ติดกับถนนในโครงการ อาจจะมีเสียงรบกวน
จากการสัญจรภายนอกบ้างเล็กน้อย (ดังภาพที ่3.20) 

 
ภาพที่ 3.19 มุมมองที ่1 
 

          3.2.8.2 มุมมองที่ 2 มุมมองแบบจุดเด่น (View Point) เป็นมุมมองที่มองเห็น
ศาลาเดิมที่ต้องการปรับทัศนียภาพให้สวยงาม (ดังภาพที ่3.20)  

 
ภาพที่ 3.20 มุมมองที่ 2 
 

          3.2.8.3 มุมมองที่ 3 มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open View) เป็นมุมมองที่มองเห็น
ด้านข้างของตัวบ้านด้านทิศตะวันตก จะติดกับบ้านข้างเคียง ปลูกต้นชาฮกเกี้ยนตามแนวก าแพงเพ่ือ
ใช้ปิดกั้นสายตาจากบ้านข้างเคียงจึงท าให้ไม่มีผลกระทบ (ดังภาพที ่3.21) 

 
ภาพที่ 3.21 มุมมองที่ 3 
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          3.2.8.4 มุมมองที่ 4 มุมมองแบบกรอบของภาพ (Window View) เป็นมุมมองที่
มองเห็นด้านข้างของตัวบ้านด้านทิศตะวันตก จะติดกับบ้านข้างเคียง ปลูกต้นชาฮกเกี้ยนตามแนว
ก าแพงเพ่ือท าให้เกิดความเป็นส่วนตัวและใช้ปิดกั้นสายตาจากบ้านข้างเคียงจึงท าให้ไม่มีผลกระทบ 
(ดังภาพที ่3.22) 

 
ภาพที่ 3.22 มุมมองที่ 4 
 

          3.2.8.5 มุมมองที่ 5 มุมมองแบบกรอบของภาพ (Window View) เป็นมุมมองที่
มองเห็นด้านข้างของตัวบ้านด้านทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ส่วนบริการจะติดกับพ้ืนที่สาธารณะ ปลูกต้น
ชาฮกเก้ียนตามแนวก าแพง  อาจจะมีเสียงรบกวนจากภายนอกบ้างเล็กน้อย (ดังภาพที ่3.23) 

 

 
ภาพที่ 3.23 มุมมองที ่5 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข   

แสดง : มุมมองพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.24 
สัญลักษณ์ :              
                         มุมมอง 
 
 
        

 
 

 

 
 

 
 

1 1 

2 

 

2 

5 

4 4 

3 3 
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3.2.9  สรุปข้อมูลด้านพื้นที่ 
ตารางท่ี 3.1  สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

 
 

พ้ืนที่ ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา 
Zone A Public Area 
(พ้ืนที่สาธารณะ)  
มีเนื้อที่ 164.59 ตารางเมตร 
 

 

- เป็ น พ้ืนที่ บ ริ เวณ
ด้านหน้าบ้านติดต่อ
กับทางสัญ จรของ
โค ร งก า ร  ส ภ า พ
ทั่วไปเป็นพ้ืนที่ เปิด
โล่ งและอยู่ ติ ด กั บ
ทางเข้าส่วนใหญ่จะ
เป็นพ้ืนที่รับแสงแดด
ตลอดทั้งวัน 
 

- เป็น พ้ืนที่ติดกับ
ทางสัญจร  ท าให้มี
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
มลภาวะทางเสียง
และฝุ่นละอองจาก
ยานพาหนะ 
- เนื่ อ งจาก พ้ื น ที่ 
ได้ รั บ แ ส ง แ ด ด
ตลอดทั้งวัน จึงท า
ให้ ดิน เสี ยจึ งควร
เ ลื อ ก ป ลู ก พื ช
พรรณที่ปกคลุมดิน
และให้ร่มเงา 

Zone B Family Living Area  
(พ้ืนที่ส่วนครอบครัว)   
มีเนื้อที่ 114.05 ตารางเมตร 
 

 
 

 

- เป็ น พ้ืนที่ บ ริ เวณ
ด้านทิศตะวันออก
ของบ้านและทิศใต้
จะติดกับหอพักและ
ท า ง สั ญ จ ร ข อ ง
โค ร งก า ร  ส ภ า พ
ทั่วไปเป็นพ้ืนที่ เปิด
โล่ ง  โด ย พ้ื น ที่ ใ ช้
พักผ่อนท ากิจกรรม
ในครอบครัว  เช่ น 
เป็นมุมอ่านหนังสือ 
นั่ ง เล่น  ออกก าลั ง
กาย  

- เป็น พ้ืนที่ติดกับ
ทางสัญจร ซึ่งท าให้
มี ผลกระทบจาก
มลภาวะทางเสียง
และฝุ่นละอองจาก
ยานพาหนะ 
- เนื่ อ งจ าก ส่ ว น
ให ญ่ ขอ ง พ้ื น ที่ นี้
ไ ด้ รั บ แ ส ง แ ด ด
เกือบทั้ งวัน  ควร
ปลูกพืชพรรณไม้ที่
ทนต่อแดด 

 

 

  

 

Z
one A 

ZONE A 

Z
one B 

ZONE B 
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ตารางท่ี 3.1  สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ(ต่อ)  

พ้ืนที่ ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา 
Zone C Private Living Area 
(พ้ืนที่ส่วนตัว)  
มีเนื้อที่ 94.85 ตารางเมตร 

 
 

 

- เป็นพ้ืนที่ด้านข้าง
บ้ า น ด้ า น ทิ ศ
ตะวันตก  ติ ดกั บ
บ้ า น ข้ า ง เ คี ย ง 
สภาพพ้ืนที่ทั่ วไป
เป็ น ท า ง สั ญ จ ร
ระหว่างหน้าบ้าน
ถึ ง ห ลั ง บ้ า น
เชื่อมต่อกับที่จอด
รถ เป็นพ้ืนที่แคบ
และยาวเป็นพื้นที่ที่
ไ ด้ รั บ แ ส ง แ ด ด
เกือบทั้งวัน 

- เนื่องจากพ้ืนที่ส่วน
นี้เป็นที่จอดรถอยู่กับ
ซั ก ล้ า ง ไ ม่ มี ก า ร
จัดสรรพ้ืนที่ให้ เป็น
สัดส่วนมีผลกระทบ
ทางด้านฝุ่นละออง
และการระบายน้ า 
- จึงปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
ส่ วนนี้ ให้ เป็น พ้ืนที่
ส่ วนตั ว ใช้ ส าห รั บ
พักผ่อน 

Zone D Service Area   
 (พ้ืนที่ส่วนบริการ)  
มีเนื้อที่ 363.17 ตารางเมตร 
 

 

- เป็นพ้ืนที่ด้านข้าง
บ้ า น ด้ า น ทิ ศ
ตะวันตก ติ ดกั บ
บ้ า น ข้ า ง เ คี ย ง 
สภาพพ้ืนที่ทั่ วไป
เป็ น ท า ง สั ญ จ ร
ระหว่างหน้าบ้าน
ถึ ง ห ลั ง บ้ า น
เชื่อมต่อกับที่จอด
รถ เป็นพ้ืนที่แคบ
และยาวเป็นพื้นที่ที่
ไ ด้ รั บ แ ส ง แ ด ด
เกือบทั้งวัน 

- เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ได้รับแสงแดดเกือบ
ทั้งวัน ควรปลูกพืช
พรรณที่ทนแดดและ
มีทรงพุ่มที่ให้ร่มเงา
แก่พ้ืนที 
- เนื่องจากพ้ืนที่ส่วน
นี้ติดกับทางสัญจร
และซักล้าง อาจท า
ให้มีน้ าขังหรือมีสิ่ ง
ปฏิกูลได้ในบริเวณนี้ 
พืชพรรณ ที่ ควรใช้
ต้องเป็นพืชพรรณที่
ดู ดซึ มน้ า ได้ ดี และ
ชอบน้ า 

 

 

Z
one C 
ZONE C 

ZONE D 

ZONE D 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข   
แสดง : การแบ่ง Zone ตามลักษณะพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.25  
สัญลักษณ์ : 
                     Zone A                        Zone B                        
 
                     Zone C                        Zone D                        
                 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
     
 

 
 

  

 
 

    Zone  A   
Public Area 
 (พื้นท่ีสาธารณะ)  
 

Zone  B 
Family Living Area 

(พื้นท่ีส่วนครอบครัว) 

 

  Zone  D 

Service Area   
 (พื้นท่ีส่วนบริการ)  
 

   Zone  D 

Service Area   
 (พื้นท่ีส่วนบริการ)  
 

Zone  C 
Private LivingArea 

(พื้นท่ีส่วนตวั) 
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การแบ่ง Zone ตามลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
Zone A Public Area (พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ) อยู่บริเวณหน้าบ้าน สามารถมองเห็นได้ชัด

จากผู้ที่มาเยี่ยมเยือน จึงจัดเป็นส่วนสาธารณะเพ่ือโชว์ความสวยงามที่จะเกิดขึ้นในบริเวณนี้กิจกรรมที่
จะเกิดขึ้น เช่น ทางเดินภายในสวน สวนประดับหรือสวนหย่อมสวยๆ ที่ต้องการสร้างจุดเด่นภายใน
บ้านหรือท าให้เกิดความกลมกลืนกับตัวอาคาร 

Zone B Family Living Area (พ้ืนที่ส่วนครอบครัว) อยู่บริเวณทางทิศตะวันออกของบ้าน
เป็นพ้ืนที่ข้างบ้านติดกับรั้วของบ้านและทิศเหนือจะติดกับทางสัญจรของโครงการเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
พักผ่อนท ากิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในบริเวณนี้ เช่น ทางเดินภายในสวน จัดสวน
ประดับหรือสวนหย่อมขนาดเล็ก ควรมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเก้าอ้ีชนิดต่างๆ เตาย่างอาหาร
หรือเก้าอ้ีนั่ง 

Zone C Private Living Area(พ้ืนที่ส่วนตัว) อยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของบ้านเป็นพ้ืนที่
หลังบ้าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ เน้นความสวยงามและปิดกั้น
สายตาจากบุคคลภายนอกหรือจากบ้านข้างเคียง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 
เช่น ทางเดินภายในสวน สวนประดับหรือสวนหย่อมขนาดเล็กๆ บริเวณนี้จะใช้เป็นที่นั่งเล่นรับลมแดด 
อ่านหนังสือ 

Zone D Service Area (พ้ืนที่ส่วนบริการ) อยู่บริเวณทางทิศตะวันตกและทิศเหนือของ
บ้าน เป็นส่วนที่ใช้สัญจร ซักล้าง การตากผ้า และยังติดกับพ้ืนที่จอดรถ จึงไม่เน้นความสวยงามมาก
นักแต่เน้นการปิดบังสายตาจากภายนอกโครงการหรือจากบ้านข้างเคียง กิจกรรมที่ท าในส่วนพ้ืนที่นี้ 
ได้แก่ การจอดรถ เก็บอุปกรณ์ต่างๆ การซักล้าง การตากผ้า และอ่ืนๆ 
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3.2.10  ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
          พฤติกรรมและความต้องการผู้ใช้โครงการประกอบสมาชิกหลายคน ซึ่งแต่ละคนมี

พฤติกรรม และความต้องการแตกต่างกันไปจึงเกิดขึ้นกิจกรรมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ดังรายละเอียด 
ตารางท่ี 3.2 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกใน
ครอบครัว 

เพศ อายุ 
(ปี) 

ความต้องการ พฤติกรรม 

 
คุณณัฐกฤตา 
 พ่ึงสุข 

 
หญิง 
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1. ต้องการออกแบบศาลาและมีการจัด
ภูมิทัศน์บริเวณรอบๆศาลา 
2. ต้องการพ้ืนที่พักผ่อน และพ้ืนที่ที่
สามารถท ากิจกรรมในช่วงวันหยุดได้ 
  

วั น จั น ท ร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ 
ออกไปท างานในช่วงเช้า 
07.00 น . เ ลิ ก ง า น 
17.00 น. ส่วนวันเสาร์ถึง
วันอาทิตย์  จะใช้ เวลา
พักผ่อนอยู่กับครอบครัว 

 
คุณ วสันต์ 
พ่ึงสุข 

 
ชาย 

 
23 

1. ต้องการให้พ้ืนที่ทางหน้าบ้าน มีการ
จัดสวนและมีบ่อน้ า 
2. ต้องการให้ พ้ืนที่ส่วนบริการเป็น
พ้ืนที่ใช้สอยได้มากท่ีสุด 
 

วั น จั น ท ร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์
ออกไปเรียนหนังสือ 
ช่ ว ง เย็ น ชอบ เดิ น เล่ น
ภายในสวน และดูแล
ต้นไม้  
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ตารางท่ี 3.3  สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

ล าดับที่ สรุปกิจกรรม องค์ประกอบ บรรยากาศ 

    1 
 

Zone A พ้ื น ที่
ส่วนสาธารณะ 
- ส่วนโชว์ 
- ส่วนต้อนรับ 

พ้ืนที่ส่วนโชว์จัดแบบเรียบ
ง่ายที่ต้องการสร้างจุดเด่น
ภายในบ้านหรือท าให้เกิด
ค ว า ม ก ล ม ก ลื น กั บ ตั ว
อ าค า ร ค ว รอ ยู่ ใก ล้ กั บ
ระเบียงหรือเฉลียงที่ ยื่ น
ออกมา  

    2 
 

Zone B พ้ื น ที่
ส่วนครอบครัว 
- พ้ืนที่ ส าหรับ
ท ากิจกรรมใน
ครอบครัว 
 

พ้ืนที่ส่ วนนี้ จัดเป็นมุมไว้
ส าหรับพักผ่อน เป็นพ้ืนที่
ต้องการความเป็นส่วนตัว 
ควรเน้นความสวยงามและ
ปิ ด กั้ น ส า ย ต า จ า ก
บุคคลภายนอกหรือจาก
บ้านข้างเคียง 

 

 
    3 Zone C พ้ื น ที่

ส่วนตัว 
- มุ ม ส า ห รั บ
พักผ่อน 

พ้ืนที่ส่วนตัวจัดเป็นพ้ืนที่
ต้องการความเป็นส่วนตัว 
ควรเน้นความสวยงามและ
ปิ ด กั้ น ส า ย ต า จ า ก
บุคคลภายนอกหรือจาก
บ้านข้างเคียง 

 
    4 Zone D พ้ื น ที่

ส่วนบริการ 
- จัดสวนหย่อม 
- พ้ืนที่ทางเดิน 

พ้ืนที่ส่วนนี้ เป็นพ้ืนที่แคบ
และยาวจัดเป็นส่วนบริการ
ที่ให้ความสะดวกสบายแก่
เจ้าของโครงการ  
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3.2.11  ศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 
ตารางท่ี 3.4  แสดงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 

ลักษณะพ้ืนที่ ศักยภาพของพ้ืนที่ กิจกรรม ปัญหาที่พบ 
Zone A เป็นพ้ืนที่
ด้านทิศตะวันออก
มี พ้ื น ที่ ติ ด กั บ
ระเบียงหน้าบ้าน 

พ้ื น ที่ ส่ ว น นี้ ติ ด กั บ
ทางเข้า-ออกที่จอด
รถ เป็นส่วนแรกที่พบ
เห็น มีความสะดวก
ในการเข้าถึง จึงเป็น
ส่วนสาธารณะ  

1. พ้ืนที่ต้อนรับ 
2. จดัสวน 
หย่อม 

1. พ้ืนที่ส่วนนี้ได้รับแสงแดดเกือบ
ตลอดทั้งวัน ควรเลือกพรรณไม้ที่
ทนแดดและต้องการแสงแดดตลอด
ทั้งวัน  

Zone B เป็นพ้ืน ที่
ด้ านตะวันออกมี
พ้ืนที่ติดกับระเบียง
ห น้ า บ้ า น แ ล ะ
ห้องนอน 

พ้ืนที่ส่วนนี้ เดิมแล้ว
เป็นพ้ืนที่ โล่งยังไม่มี
การจัดภูมิทัศน์จึงให้
มีการออกแบบพ้ืนที่
ส่วนนี้ส าหรับพักผ่อน
ห รื อ ท า กิ จ ก ร ร ม
ภายในครอบครัว 

1. พ้ืนที่ส าหรับ
พัก ผ่อน นั่งเล่น 
2. จัดสวน 
หย่อม 

1. พ้ืนที่ส่วนนี้ได้รับแสงแดดเกือบ
ตลอดทั้งวัน ควรเลือกพรรณไม้ที่
ทนแดดและต้องการแสงแดดตลอด
ทั้งวัน  
2. มุมมองควรเลื อกต้น ไม้ที่ บั ง
สายตาและฝุ่นละอองได้เนื่องจาก
อยู่ติดกับหอพักและทางสัญจร 

Zone C เป็นพ้ืนที่
ข้างหลังบ้ านทาง
ทิศตะวันตกติดกับ
บ้านข้างเคียงทิศใต้
ติดกับหอพักและ
ท า ง สั ญ จ ร ข อ ง
หอพัก 

พ้ืนที่ส่วนนี้ เดิมแล้ว
เป็นลานจอดรถมีการ
สั ญ จ ร ไม่ ส ะ ด ว ก
เพ ร า ะ เป็ น พ้ื น ที่
เดี ย วกับซั กล้ างจึ ง
ปรับ เปลี่ ยนให้ เป็ น
พ้ืนส่วนตัว 

1. พ้ืนที่ส าหรับ
พัก ผ่อน นั่งเล่น 
2. จัดสวน 
หย่อม 

1. พ้ืนส่วนนี้ได้รับแสงแดดเกือบทั้ง
วัน ควรปลูกพืชพรรณที่ทนแดด
และให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่ เพราะเป็น
พ้ืนที่ส่วนตัวไว้ส าหรับพักผ่อนหรือ
ท างาน 
 2. มุมมองควรเลือกต้นไม้ที่บั ง
สายตาและฝุ่นละอองได้เนื่องจาก
อยู่ติดกับทางสัญจร 

Zone D พ้ืนที่ข้าง
บ้ า น ท า ง ทิ ศ
ตะวันตกและทิศ
เหนือ ติดกับพ้ืนที่
ซักล้างและที่จอด
รถ 

พ้ืนที่บริเวณนี้อยู่ติด
กับซักล้างและทาง
สัญจรจึงเหมาะที่จะ
เป็นพื้นที่บริการ 

1. พ้ืนที่ทางเดิน 
2. ปลูกผักสวน
ครัว 
3. จัดสวน 
หย่อม 
 

1. พ้ืนที่ส่วนนี้ได้รับแสงแดดเกือบ
ทั้งวัน ควรเลือกพืชผักสวนครัวที่
ทนต่อแสงแดด 
2. มุมมองควรเลือกพืชพรรณที่ทน
ต่อแดดและให้ร่มเงา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข   
แสดง : Bubble  Diagram ภาพที่ 3.26 
สัญลักษณ์   :                   
                           
                                      
                                  

 
 
 

 

 
 

  การเชื่อมโยงพ้ืนที่กิจกรรมโยงพื้ นท่ี
กิจกรรม 
  ปิดกั้นสายตาแบบทึบด้วยวัสดุตกแต่งภูมิทศัน์ 
  เส้นทางสัญจรรอง 

 

 
  เส้นทางสัญจรหลัก 

   ปิดกั้นสายตาระดับไม้พุ่มสูง 2.00 เมตร 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พึ่งสุข   

แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.27 

สัญลักษณ์   :                                     
                                        
 

 
 
 

 

   
 

การเชื่อมโยงพ้ืนที่กิจกรรม 

:
 
ปิ
ด
กั้
น
ส
า
ย
ต
า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

ปิดกั้นสายตาแบบทึบ ด้วยวัสดุตกแต่ง
ภูมิทัศน์ ปิดกั้นสายตาระดับไม้พุ่มสูง 
1.50 เมตร 

 



 

บทที่ 4 
แนวความคิดในการออกแบบ 

 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 108/10 หมู่ที่

3 ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมุ่งเน้นการออกแบบเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ซึ่งได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการรวมถึงผู้ใช้ สามารถแบ่งพ้ืนที่จัดสวน
และสามารถวางกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม สวยงามและสอดคล้องกับแนวความคิดในการ
ออกแบบแต่ละส่วนโดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยในด้านต่างๆ และส่งเสริมทัศนียภาพที่สวยงาม   

 

4.1  ข้อจ ากัดในการออกแบบ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการซึ่งท าให้ทราบถึงปัญหาความต้องการและ

ข้อจ ากัดในการออกแบบพื้นที่ซึ่งสามารถสรุปข้อจ ากัดในด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ ลักษณะพ้ืนที่ ประเด็นในการศึกษา ข้อจ ากัด/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

Zone A พ้ืนที่ Zone A ตั้งอยู่ทาง
ทิ ศตะวันออกของพ้ืนที่
โครงการ มี ลั กษณ ะรูป
สี่เหลี่ยม ติดกับทางสัญจร
แ ล ะ ท า ง เข้ า อ อ ก  อ ยู่
บริเวณด้านหน้าบ้าน 
 

พ้ืนที่ 
 
 
 

มลภาวะสิ่งแวดล้อม 
 

 
มุมมอง 

พ้ื นที่ ส่ วนนี้ ได้ รับ แส งแดด
ตลอดทั้งวัน ควรเลือกพรรณไม้
ที่ทนแดดและต้องการแสงแดด
ตลอดทั้งวัน 
ติ ด กั บ ท า งสั ญ จ ร  ท า ให้ มี
ผลกระทบจากมลภาวะทาง
เสียงและฝุ่นละออง 
เป็นพ้ืนส่วนโชว์ควรจัดแบบ
เรียบง่ายที่ต้องการสร้างจุดเด่น
ภายในบ้าน 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ (ต่อ) 
พ้ืนที่ ลักษณะพ้ืนที่ ประเด็นในการศึกษา ข้อจ ากัด/ปัญหาในการออกแบบ 

Zone B พ้ื นที่  Zone B ตั้ งอยู่
ทางทิศตะวันออกของ
พ้ืนที่ โครงการ ติดกับ
หอพักและทางสัญจร
ของหอพัก สภาพพ้ืนที่
ทั่วไปเป็นพ้ืนที่โล่งและ
เป็นพ้ืนที่รับแสงแดด
ต ล อ ด ทั้ ง วั น  พ้ื น ที่ 
Zone นี้ จ ะ ติ ด กั บ
ห้องนอนและเฉลียง
บริเวณหน้าบ้าน 

พ้ืนที่ 
 
 

มลภาวะสิ่งแวดล้อม 
 
 

มุมมอง 

พ้ืนที่ส่วนนี้ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน 
ควรเลือกพรรณไม้ที่ทนแดดและ
ต้องการแสงแดดตลอดทั้งวัน 
ติดกับทางสัญจรทางเข้าหอพัก ท าให้
มีผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง
และฝุ่นละออง 
เป็นพ้ืนที่ใช้ท ากิจกรรมในครอบครัว 
ค ว ร มี ก า ร บ ด บั ง มุ ม ม อ ง จ า ก
บุคคลภายนอกเพ่ือให้เกิดความเป็น
ส่วนตัว และออกแบบเพ่ือความ
สวยงาม 

Zone C พ้ืนที่  Zone C ตั้ งอยู่
ทางทิศตะวันตกของ
พ้ืนที่ โครงการ สภาพ
พ้ืนที่เดิมเป็นลานจอด
รถ  มี พ ร รณ ไม้ เดิ ม
กระจัดกระจาย  ส่วน
ใหญ่ จะเป็ น พ้ืนที่ รับ
แสงแดดช่วงบ่าย พ้ืนที่ 
Zone นี้ มี มี ศ า ล า
ส าหรับพักผ่อน 

พ้ืนที่ 
 
 
 

มลภาวะสิ่งแวดล้อม 
 
 

พรรณไม้เดิม 
 
 
 
 

มุมมอง 

พ้ืนที่ส่วนนี้ ได้รับแสงแดดช่วงบ่าย 
ควรปลูกพืชพรรณไม้ที่ทนต่อแดดใน
ตอนกลางวัน และควรมีทรงพุ่มที่ให้
ร่มเงาแก่พ้ืนที ่
มีปัญหาทางฝุ่นละอองและปัญหา
ทางเสียงเนื่ องจากอยู่ ติดกับทาง
สัญจรและเพ่ือนบ้าน 
- กระโดนสูง 3 - 4 เมตร จ านวน 1 
ต้น  
- ค า ม อ ก ห ล ว ง  สู ง 2 - 4 เม ต ร 
จ านวน 2 ต้น 
ควรมีการตัดแต่งก่ิงก้านสม่ าเสมอ 
เป็นพ้ืนที่ส่วนตัวใช้ส าหรับพักผ่อน
และนั่ งท างาน  ควรมี การบดบั ง
มุมมองจากบุคคลภายนอกเพ่ือให้
เกิดความเป็นส่วนตัว 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ (ต่อ) 
พ้ืนที่ ลักษณะพ้ืนที่ ประเด็นในการศึกษา ข้อจ ากัด/ปัญหาในการออกแบบ 

Zone D พ้ื น ที่  Zone D ตั้ ง อ ยู่
ทางทิศตะวันตกและทิศ
เหนือของพ้ืนที่โครงการ 
เป็นส่วนบริการซึ่งจะติด
กับที่ จอดรถและทาง
สัญจรเข้า-ออกทางหน้า
บ้าน เป็น พ้ืนที่ที่ ได้รับ
แสงแดดตอลดทั้งวันท า
ให้ พ้ืนที่ ร้อนมาก พ้ืนที ่
Zone นี้ จ ะ ติ ด กั บ
ห้องครัวและซักล้าง 

พ้ืนที่ 
 
 
 
 

มลภาวะสิ่งแวดล้อม 
 

มุมมอง 

พ้ื น ที่ ส่ ว น นี้ ไ ด้ รั บ แ ส ง แ ด ด
ค่อนข้างมาก พืชพรรณที่ใช้ควรจะ
เป็นพืชพรรณที่ชอบแดดจัด หรือ
พืชพรรณที่เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ 
ที่ได้รับแสงแดดค่อนข้างมาก 
มีปัญหาทางเสียงเนื่องจากอยู่ติด
กับถนนภายในโครงการ 
เป็น พ้ืนส่วนบริการควรจัดแบบ
เรียบง่าย 

 
4.2  แนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) 

แนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) คือ สวนเมืองร้อน ซึ่งได้แนวความคิด
มาจากความต้องการของผู้ใช้โดยต้องการสวนที่มีความร่มรื่น เย็นสบาย ตามสไตล์ของสวนเมืองร้อน 
เน้นความโปร่งโล่งสบาย ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้สัมผัสซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศ
ไทย ด้วยการออกแบบที่เน้นสัดส่วน ประโยชน์ใช้สอยที่ลงตัว และเลือกใช้วัสดุผสมผสานความ
ทันสมัย ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ที่ดูแลง่ายเพ่ือให้สวนเข้ากับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของบ้านที่ทาง
โครงการเรียกว่าแบบบ้านรัตนโกสินทร์ ซึ่งประยุกต์ให้ดูทันสมัย ดั งนั้นการออกแบบให้สวนช่วย
ส่งเสริมบ้านหลังนี้ให้ดูเด่นเป็นสง่าและเจ้าของบ้านต้องการพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมในครอบครัว  
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดงแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
 

4.3  แนวความคิดด้านการแบ่งพื้นที่ใช้สอย (Zoning Concept) 
การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยจ าเป็นต้องทราบถึงสภาพพ้ืนที่โครงการเป็นอย่างดี จึงจะแบ่งพ้ืนที่

เพ่ือให้  สอดคล้องกับรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ จากการศึกษาลักษณะของพ้ืนที่สามารถแบ่ง  Zone 
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการออกเป็นส่วนได้ดังนี้ 
 
 

 
 

แนวความคิด 
 

ความต้องการของผู้ใช้ 
- พ้ืนที่พักผ่อนที่เป็นส่วนตัว 
- พ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมใน   
   ครอบครัว 
- แผ่นทางเท้า 
- พ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชผักสวนครัว 

 

ลักษณะของพ้ืนที่ 
เป็นสถาปัตยกรรมของบ้านที่
ทางโครงการเรียกว่าแบบบ้าน
ร่วมสมัย  เป็นการประยุกต์ให้ดู
ทันสมัย  

 
 

สวนที่มีความร่มรื่น เย็นสบาย เน้น
ความโปร่งโล่งสบาย 

สวนเมืองร้อน 
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Zone A พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ เป็นส่วนโชว์และต้อนรับ จัดแบบเรียบง่ายสไตล์สวนเมือง
ร้อนโดยให้อาคารดูโดดเด่น สภาพทั่วไปติดต่อกับทางสัญจรของโครงการ ลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่งอยู่ติด
กับทางเข้าออกได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน (ดังภาพที ่4.1) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.1 การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย Zone A 

 
Zone B พ้ืนที่ส่วนตัว เป็นพ้ืนที่บริเวณด้านทิศตะวันตก ต้องการความเป็นส่วนตัวเนื่อง 

จากบริเวณนี้อยู่ติดกับบ้านข้างเคียง  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนที่โล่งมีศาลาเดิมและพรรณไม้เดิม
กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณ (ดังภาพที ่4.2) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย Zone B 
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Zone C พ้ืนที่ส่วนครอบครัว เป็นพ้ืนที่บริเวณด้านทิศตะวันตกของบ้านจะติดต่อกับบ้าน
ข้างเคียงและทิศเนือจะติดกับทางสัญจรของโครงการท าให้มีผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและฝุ่น
ละออง ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่รับแสงแดดช่วงบ่าย ซึ่งพ้ืนที่ส่วนนี้จัดเป็นส่วนพักผ่อนและท ากิจกรรม
ภายในครอบครัว และเป็นที่ไว้ส าหรับต้อนรับแขก (ดังภาพที ่4.3) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.3 การแบ่งพ้ืนที่ใช้ Zone C 

 
Zone D พ้ืนที่ส่วนบริการ เป็นพ้ืนที่บริเวณด้านข้างบ้างด้านทิศตะวันออก พ้ืนที่ส่วนนี้ให้

ความสะดวกสบายแก่เจ้าของโครงการ สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นทางสัญจรระหว่างหน้าบ้านถึงหลังบ้าน
เชื่อมต่อกับที่จอดรถ เป็นพ้ืนที่แคบและยาว เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดในตอนเช้าท าให้พ้ืนที่ไม่ร้อน
มาก (ดังภาพที ่4.4) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.4 การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย Zone D 
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4.4  แนวความคิดด้านวัสดุดาดแข็ง (Hardscape Concept)  
องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ดาดแข็ง เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยส่งเสริมความงามด้านทัศนีย 

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

วัสดุดาดแข็ง ลักษณะทั่วไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 
- ศาลา ลักษณะเป็นศาลาที่เปิดโล่ง มี 

ขนาด 4 x 4 เมตร 5-6 คน ท า
จากไม้ธรรมชาติ มีมุมที่กว้าง 
สามารถเป็นจุดพักผ่อนของคน
ภายในบ้านและเป็นจุดเด่นของ
บริเวณหน้า 
 

 

 
- โรงจอดรถ ลักษณะโรงจอดรถมีขนาด 5.50 

x 7.00 เ ม ต ร  วั ส ดุ ที่ ใ ช้
โครงสร้างใช้ เป็นเหล็กกล่อง
หลังคาใช้เป็นโพลีคาร์บอเนต  

- หินภูเขา 
- หินแม่น้ าสีด า 

หินกรวดและหินภูเขาเป็นวิธี
ส ร้ า งท า ง เดิ น ใน ส ว น ที่ ให้
บ ร ร ย าก าศ ข อ งส ว น แ บ บ
ธรรมชาติ จะท าให้สวนดูมีสีสัน
สวยงามข้ึน 

 

 
- แผ่นทางเดินตอไม ้
- แผ่นทางเดินหินกาบ 

แผ่นทางเดินเป็นพ้ืนคอนกรีตกรุ
หินแกรนิต/ผิวทรายล้าง การ
วางแผ่นทางเดินที่มีรูปแบบที่
เป็ น เส้ น โค้ ง  จ ะช่ ว ยท า ให้
ทางเดินนั้ นออกมาสวยงาม 
บริเวณใต้ร่มไม้ เพ่ือให้เข้ากับ
สไตล์สวน 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงแนวคิดด้านวัสดุดาดแข็ง (ต่อ) 
วัสดุดาดแข็ง ลักษณะทั่วไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 

- ก าแพงประดับ ลักษณ ะก าแพง
ประดับเรียบๆ ง่ายคล้ายๆ
แ บ บ  Free Form ใช้ เป็ น
คอนกรีตทั้งหมด 

 

- บ่อน้ า ลักษณะบ่อน้ ารูปแบบ  
Free Form ตัวขอบบ่อเป็น
ผนังคอนกรีต 

 
- กรีนวอ 
(สวนแนวตั้ง) 

ลักษณะรูปแบบโครงสร้างใช้
เป็ นลวดสลิ งยึ ดกับ เหล็ ก
กล่อง 

 
- บล็อกคอนกรีต 
- แผ่นทางเดินคอนกรีต 

ลักษณะบล็อกคอนกรีตเป็น
แบบตรงกลางไว้ปูหญ้าได้ 
ลักษณะแผ่นทางเดินเรียบ
ง่ายแบบทั่วๆ ไป 
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4.5  แนวความคิดด้านวัสดุดาดอ่อน (Softscape Concept) 
ในการเลือกใช้พืชพรรณจะต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลักษณะของดิน สภาพภูมิ

ประเทศ รวมไปถึงพืชพันธุ์ที่มีอยู่ตามท้องถิ่นด้วย การเลือกใช้พืชพรรณในการออกแบบควรเลือกตาม
ลักษณะ ขนาดของล าต้น ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผัส การผลัดใบ สี กลิ่น และการเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาลตลอดจนการดูแลรักษา รวมถึงการเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้พ้ืนที่เช่น กิ่งไม่
เปราะหักง่าย ตลอดจนค านึงถึงความต้องการด้านบรรยากาศ มุมมองและกิจกรรมใช้สอย ในการ
เลือกใช้พันธุ์ไม้ที่ปลูกกลางแจ้งต้องทนต่อความร้อนจากแสงแดด กระแสลม ปลูกไม้ในร่มต้องสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงน้อย ปลูกพันธุ์ไม้ในบริเวณที่ชื้นแฉะต้องเลือกพันธุ์ไม้ที่ชอบน้ าและดูดซับ
น้ าได้ดี สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

4.5.1 ไม้ยืนต้น 
        ไม้ยืนต้น เป็นพันธุ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ มีอายุยืนยาวหลายปี ความสวยงามของไม้ยืน

ต้นนี้จะมีทั้งใบ ดอก ราก ผล ซึ่งข้อจ ากัดของการเลือกใช้ไม้ยืนต้น เช่น ขนาดของไม้ยืนต้น ความ
ปลอดภัย หรือความแข็งแรงของกิ่งก้าน เพราะฉะนั้นในการเลือกใช้ไม้ยืนต้นนอกจากจะเลือกจาก
ชนิดแล้วยังจ าเป็นต้องค านึงถึงสถานที่เป็นส าคัญเช่นเดียวกัน 

4.5.2 ไม้พุ่ม 
        ไม้พุ่ม เป็นไม้ที่มีอายุไม่ยืนยาวเหมือนไม้ยืนต้น แต่ผลกระทบจะน้อยกว่าไม้ยืนต้น

มาก เนื่องจากไม้พุ่มมีขนาดย่อม การจะเลือกลงปลูกในแต่ละพ้ืนที่ ย่อมสะดวกกว่าไม้ยืนต้นมาก 
ข้อจ ากัดในการเลือกใช้ไม้พุ่มต้องค านึงถึงประโยชน์และโทษด้วย 

4.5.3 ไม้คลุมดิน 
        ไม้คลุมดิน เป็นพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเล็กกว่าไม้พุ่ม ประโยชน์ของไม้คลุมดินคือส าหรับ

คลุมพ้ืนที่บริเวณต่างๆ ให้เกิดความสวยงามบางทีอาจจะใช้แทนหญ้าได้ด้วยเช่นเดียวกับไม้คลุมดินจะ
มีอายุไม่ยืนยาว บางชนิดปลูกได้เพียงฤดูเดียว บางชนิดอาจมีอายุได้ถึง 2 ฤด ู
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A 
ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

- แคนา 
 
 

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนชุ่ม
ชื้น มีแสงแดดจัด ทนแล้งได้ดี 
 

 
- จิกน้ า 
 

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนชุ่ม
ชื้น มีแสงแดดจัด ทนแล้งได้ดีแต่ช่วง
ปลูกแรกควรรดน้ าวันละ2ครั้ง 
 

 
- จันผา 
 

เป็นพืชที่ทนต่อสภาพอากาศได้เป็น
อย่างดี  
 

 
- หญ้าแดง 
 

ชอบขึ้นในสภาพดินที่มีความชื้น 

 
- หนวดปลาหมึกแคระ 
 

จะนิยมปลูกในที่มีได้รับแดดร าไร 

 
- พุดศุภโชค 
 

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายมี
ความชื้นปานกลาง ชอบแสงแดดแบบ
เต็มวัน 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 
ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

- พุดซ้อน 
 

เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงแดด
จัด  ชอบดินร่วนที่ มี ความอุดม
สมบูรณ์เพียงพอ 
 

 
- บานบุรี 
 

ปลูกในสวนบริเวณที่มีแสงปาน
กลาง-ร าไร 
 

 
- พลับหลึงตีนเป็ด 
  

พืชที่ทนต่อความแห้งแล้งและการ
ขาดน้ าได้เป็นอย่างด ี
 
 

 
- พุดสาคร 
 

เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงแดด
จัด  ชอบดินร่วนที่ มี ความอุดม
สมบูรณ์เพียงพอ 
 

 
- เฮลิโคเนียลอรีน่า 
 

ช อบ ดิ น ร่ ว น  มี ค ว าม ชื้ น แล ะ
แสงแดดปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 
ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

- ดาดตะกั่ว 
 

เจริญได้ดีในดินร่วนซุยมีความชื้น
ปานกลาง ชอบแสงแดดจัด 

 
- เฟิร์นใบมะขาม 
 

ต้องการความร่วนและโปร่ง ระบาย
น้ าดี เก็บความชื้นได้ดี ควรปลูกใน
บริ เวณ ที่ มี ความชื้นสู ง ต้ องการ
แสงแดดอ่อน หรือแดดร าไร  

- เล็บครุฑด่างแคระ  
 

เจริญได้ดีในดินร่วนซุยมีการระบาย
น้ าได้ดี ขึ้นได้ดีในที่ท่ีมีแสงแดดร าไร 
 

 
- กาบหอยแครง 
 

ปลูกคลุมดินประดับสวนทั่วไปเพราะ
ดูแลรักษาง่าย เจริญเติบโต 
เร็วและทนแล้งได้ด ี
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone B 
ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

- มะฮออกกานีใบใหญ่ 
 

ช อ บ ดิ น ร่ ว น ซุ ย  ค ว าม ชื้ น สู ง 
ต้องการปริมาณน้ ามาก   ต้องการ
แสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง 

 
- แก้วเจ้าจอม 
 

ชอบดินร่วนซุย ชอบแสงแดดจัด
หรือแสงแดดร่มร าไร ทนแล้งได้ดี 

 
- ค ามอกหลวง 
 

ชอบดินร่วน ความชื้นมาก และ
แสงแดดปานกลาง นิยมน ามาปลูก
ไว้เป็นไม้ประดับทั่วไป เนื่องจากใบ
มีสีสันสวยงาม 

 
- ไคร้ย้อย 
 

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย และ
ควรมีการระบายน้ าที่ดีเพ่ือป้องกัน
หัวเน่ า ชอบความชื้นปานกลาง  
ชอบแสงร าไร 

 
- จันผา 
 

เจริญเติบโตได้ดีทั้งในแดดร าไรและ
ในร่มมีความชื้นสูง ชอบน้ าปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone B (ต่อ) 
ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

- คล้าซิการ์ 
 

ชอบดินร่วน มีความชื้นและชอบ
แสงแดดร าไร 

 
- ไทรออสเตรเลีย 
 

ชอบแสงแดด ทนต่อความแห้งแล้ง 
 

        
- พวงทอง 
 

เป็นพืชพรรณที่ทนต่อแสงแดดชอบ
ดิ น ร่ ว น ที่ มี ค ว าม อุ ด ม ส ม บู รณ์
เพียงพอ 
 

 
- เฟิร์นใบมะขาม 
 

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย และ
ควรมีการระบายน้ าที่ดีเพ่ือป้องกัน
หั ว เน่ า ชอบความชื้ นปานกลาง  
ชอบแสงร าไร  

- พุดซ้อน 
 

เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงแดดจัด 
ชอบดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์
เพียงพอ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone B (ต่อ) 
ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

- เสน่ห์จันทร์ขาว 
 

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย และ
ควรมีการระบายน้ าที่ดีเพ่ือป้องกัน
หัวเน่า ชอบความชื้นปานกลาง  
ชอบแสงร าไร 

 
- เตยด่าง 
 

ชอบดินร่วนซุย ชอบแสงแดดจัด-
แสงแดดร่มร าไร ทนแล้งได้ดี 

       
- เดหลีใบมัน 
 

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่ระบาย
น้ าได้ดี ชอบแสงแดด 
ปานกลาง-ร าไร และมีความชื้นสูง 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone C  
ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

- แคนา 
 

ชอบดินที่มีการระบายน้ าดี อุ้มน้ า
ปานกลางถึงมาก ปลูกได้ตั้งแต่ร าไร
ถึงแดดจัด ออกดอกได้ตลอดทั้งปี 

           
- สายหยุด 
 

เป็นพืชพรรณที่ทนต่อแสงแดดและ
ทนตอ้งความแห้งแล้งได้ดี 

 
- ไทรออสเตรเลีย 
 

เป็นพืชที่ชอบแสงแดด ทนต่อความ
แห้งแล้ง 
 

 
- ขิง 
 

ปลูกในดินร่วนซุยผสมปุ๋ยหมัก หรือ
ดินเหนียวปนทราย ชอบขึ้นในที่ชื้นมี
การระบายน้ าดี 

 
- ข่า 
 

ชอบดินร่วนซุย มีความชื้น แต่ไม่ชอบ
น้ าขัง 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone C  (ต่อ) 
ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

- ตะไคร ้
 

ชอบดินร่วนซุย เป็นพืชที่ชอบน้ า 
ชอบแดด เจริญเติบโตได้ดีในดิน
ทุกประเภท 

 
- โหระพา 
 

ชอบดินที่มีอินทรียวัตถุสูง ดินร่วน 
มีความชื้นในดินสูง และแสงแดด
ปานกลาง 

 
- มาลัยทอง เป็นพืชพรรณที่ปลูกแล้วแทบจะ

ไม่ต้องดูแลและยังเป็นพืชพรรณที่
ชอบแดด ทนต่อความแห้ง 

 
 
.. 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone D 
ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

- แคนา 
 

เจริญได้ดีในดินร่วนซุยมีความชื้นปาน
กลาง ชอบแสงแดดจัด 

 
- จิกน้ า 
 

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนชุ่ม
ชื้น มีแสงแดดจัด ทนแล้งได้ดีแต่ช่วง
ปลูกแรกควรรดน้ าวันละ2ครั้ง 
 

 
- กระโดน 
 

เป็นไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดดและ
ทนต่อความแห้งแล้ง 
 

 
- หว้า 
 

เป็นพืชพรรณที่ชอบน้ าและทนต่อ
แสงแดดได้ดี 

 
- มะม่วง 
 

เป็นไม้ที่อยู่ได้ทุกสภาพอากาศและ
เป็นพืชพรรณที่ทนต่อความแห้งแล้ง 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone D (ต่อ) 
ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

- กะเพรา 
 

สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพ
อากาศ ชอบขึ้นในดินที่มีอินทรียวัตถุ
สูง ระบายน้ าได้ดีแสงแดดจัด 

 
- สะระแหน่ 
 

เป็นผักที่ชอบดินชื้นตลอด แต่ห้ามมี
น้ าขัง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย 

 
- พริกข้ีหนู 
 

สามารถปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิด 
แต่ดินที่เหมาะสม ที่สุดคือดินร่วนปน
ทราย ที่มีการระบายน้ าได้ดี  ชอบ
อากาศร้อน 

 
- หนวดปลาหมึกแคระ 
 

จะนิยมปลูกในที่มีได้รับแดดร าไร 

 
- บานบุรี 
 

ปลูกในสวนบริเวณที่มีแสงปานกลาง-
ร าไร 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone D (ต่อ) 
ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

- ไทรเกาหลี 
 

ชอบแสงแดด ทนต่อความแห้งแล้ง
และยิ่งถ้าอยู่กลางแจ้งแล้วจะมีการ
เจริญเติบโตได้ดี 
 

 
- โมกพวง 
 

เป็นไม้กลางแจ้งถ้าอยู่กลางแดดจะมี
การเจริญเติบโตได้ดี 

 
- พุดสาคร 
 

เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงแดดจัด 
ชอบดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์
เพียงพอ 
 

 
- คริสติน่า 
  

เป็นพืชพรรณที่ต้องการแสงแดดจัด
แลทนต่อความแห้งแล้ง 

 
- บุษบาฮาวาย 
 

ชอบดินร่วน มีความชื้นแลแสงแดด
ปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone D (ต่อ) 
ชื่อภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

- ฟิโลทอง 
 

เป็นพืชพรรณไม้ในร่มที่ชอบแดด
ร าไร 

 
- ฟิโทเดนดรอน 
 

เติบโตได้ดีทั้งในแดดร าไรและใน
ร่ม ชอบน้ าปานกลาง 

 
- แวววิเชียร 
 

เป็นพืชที่ทนต่อแสงแดดได้เป็น
อย่างดี 

 
 

4.6  แนวความคิดด้านการสัญจร (Circulation Concept) 
การสัญจรมีความส าคัญในการเชื่อมโยงพ้ืนที่กิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน การจัดวางทางเท้า

ต้องค านึงถึง ขนาด ความกว้าง ให้สัมพันธ์กับกิจกรรมที่ใช้ และต้องค านึงถึงวัสดุที่น ามาใช้ให้กลมกลืน
กับองค์ประกอบต่างๆดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งเลือกใช้กระเบื้องลายไม้โดยออกแบบให้เส้นทางสัญจรหลัก
สามารถเชื่อมต่อกับทางเข้าบ้าน สระว่ายน้ า และมุมพักผ่อน เพ่ือความสะดวกต่อเจ้าของบ้าน ในยาม
ที่ต้องการพักผ่อนหรือรับแขก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข   
แสดง : แปลนทางสัญจร ภาพที่ 4.5 
สัญลักษณ์ :     
                
 

 
 
 
 

 
4.7  แนวความคิดด้านระบบไฟฟ้า (Lighting Concept) 

ระบบไฟฟ้าท าหน้าที่ให้แสงสว่างในเวลากลางคืน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และยังท าหน้าที่
เป็นสิ่ง ประกอบสนานที่ เช่น ถนน ทางเดิน ที่จอดรถ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามขึ้น ระบบ
ไฟฟ้าภายใน โครงการควรมีระบบการเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งมีผลกระทบด้านมุมมองและทัศนียภาพ 
งานระบบไฟฟ้าต้องมีการส่องสว่างเพียงพอ โดยจัดไว้ในบริเวณทางเดิน พ้ืนที่นันทนาการและทั่วทุก

ทางสัญจรทางเท้า 

ทางเข้า - ออกหลัก 
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บริเวณ เพ่ือช่วยในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้พ้ืนที่ โดยมีแนวความ คิดทางด้านระบบไฟฟ้า
ดังต่อไปนี้ 

4.7.1 ไฟสนามระดับเตี้ย (Bollard Luminaires) เป็นไฟที่ส่องในระดับต่ ากว่า 1 เมตร ลง
มาใช้กับบริเวณที่ไม่ต้องการความ สว่างมากนัก เช่น บริเวณส่วนพักผ่อนและทางเดินในสวน ควร
เลือกหลอดไฟที่ให้ความรู้สึก สบาย ไม่มีแสงมากนักเพราะแสงไฟอาจส่องตาจนท าลายบรรยากาศ  

 

 
ภาพที่ 4.6 ไฟสนามระดับเตี้ย  
ที่มา : https://www.pmprosperity.com 

 
4.7.2 โคมไฟส่องต้นไม้ (Accent Luminaire) เป็นไฟที่เน้นเฉพาะจุดเพ่ือความสวยงาม

ให้กับสวน โดยเลือกหลอดไฟที่ ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งเพราะแสงไฟสามารถเพ่ิมเสน่ห์ให้สวนได้  
 

 
ภาพที ่4.7 โคมไฟส่องต้นไม้ 
ที่มา : https://www.siamclassicthailand.tarad.com 

 
4.7.3 โคมไฟกิ่ง  เป็นไฟที่นิยมติดไว้บริเวณทางเดินเพ่ือให้แสงสว่าง และให้แสงสว่างแก่

พ้ืนที่ภายนอกบ้าน เช่น ระเบียงหน้าบ้าน และเป็นของตกแต่งบนผนังได้ด้วย 
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ภาพที่ 4.8 โคมไฟกิ่ง 
ทีม่า : https://www.homepro.co.th 
 

4.7.4 ไฟส่องลงพ้ืน  ไฟประเภทนี้เป็นไฟที่ต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Black Out เพ่ือฝังไป
กับโครงสร้างผนัง นิยมใช้กับก าแพงประดับ ผนังทางเดิน ผนังข้างบันได เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 4.9 ไฟส่องลงพ้ืน 
ที่มา : https://www.homepro.co.th 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข  
แสดง : แปลนระบบไฟฟ้า ภาพที่ 4.10 
สัญลักษณ์ : 
          ไฟสนามระดับเตี้ย     
          ไฟส่องต้นไม้  75 W        
          ไฟกิ่ง 
          ไฟส่องก าแพงประดับ 
          สวิตท ์
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4.8  แนวความคิดทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
4.8.1 ระบบน้ า เนื่องจากพ้ืนที่โครงการต้องการความสะดวกสบายโดยให้น้ าพืชพรรณใน

ระบบสปริงเกอร์และพ้ืนที่โครงการได้มีการติดตั้งถังส ารองน้ าใต้ดิน  ท าให้สะดวกกับการให้น้ าพืช
พรรณ  

4.8.2 ระบบระบายน้ า ได้มีการติดตั้งไว้ก่อนแล้ว โดยจะระบายน้ าเสียออกสู่ท่อระบายน้ าที่
มีอยู่รอบพ้ืนที่โครงการ 

 

4.9  แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
สมจิต โยธะคง (2540) กล่าวว่า การดูแลรักษาภูมิทัศน์เป็นการบ ารุงรักษาพรรณพืช 

(Softscape) ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์และรวมถึงการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) ให้
มีความสวยงามเหมาะสมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 

4.9.1 การดูแลรักษาพืชพรรณ (Softscape) เป็นงานที่จะต้องท าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้พืช
พรรณเจริญเติบโตสมบูรณ์ 

 4.9.1.1 การให้น้ าแก่พืชพรรณและสนามหญ้า 
           1) การให้น้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม (Sprinkler Irrigation) เป็นการให้

น้ าโดยน้ าจะถูกส่งจากแหล่งน้ าผ่านท่อไปยังพ้ืนที่ที่ท าการจัดภูมิทัศน์และให้น้ าเป็นฝอยละออง จาก
หัวฉีดซึ่งการให้น้ าในวิธีนี้เป็นการให้น้ ากับพืชพรรณที่ปลูกเป็นกลุ่มและไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะใน
บริเวณพ้ืนหญ้าสนามและไม้พุ่มเตี้ย โดยการให้น้ าแบบวิธีจะให้แบบวิธีจะให้ครั้งละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 
โดยจะเริ่มให้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 06.15 น. 

           2) การให้น้ าด้วยสายยาง หรือฝักบัวรดน้ า การให้น้ าวิธีนี้เป็นการให้น้ าที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่เข้าล าบาก 

 4.9.1.2 การตัดแต่งพืชพรรณให้รูปทรงสวยงาม คือการควบคุมการเจริญเติบโต
ปรับปรุงรูปทรงของพืช ให้สวยงามและป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือให้เจริญเติบโตได้ดี   

 4.9.1.3  หลักการตัดแต่ง 
                   1) ตัดแต่งพืชพรรณที่เป็นโรคและแมลงออกก่อน   

                                2) ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ต้องกับลักษณะงาน  
                                3) ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้คนปีนขึ้นไปตัดแต่ง ควรตัดกิ่งด้านบนลงมา 

                   4) กิ่งใหญ่ที่มีน้ าหนักมาก เมื่อตัดแล้วกิ่งอาจหักหล่นท าให้เกิดความ
เสียหายได้ ดังนั้นในการตัดควรมีการผูกเชือก ณ จุดดกลางของศูนย์ถ่วงจะช่วยลดอันตรายลงได้ 

                   5) ไม่ควรตัดกิ่งยอดของต้นไม้ เพราะจะท าให้เสียรูปทรง 
                   6) แผลขนาดใหญ่ที่เกิดจากการตัดแต่งควรป้องกันน้ า และเชื้อโรคเข้า

ท าลายโดยใช้พวกสารเคมีป้องกันโรคและแมลงฉีดพ่นหรือทาสี         
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 4.9.1.4 การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ศัตรูพืชที่ท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย 
ขาดความสวยงามและท าให้พืชชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
                               1) แมลงศัตรูพืช  
                               2) โรคพืช 
                               3) สัตว์ชนิดต่างๆ 

 4.9.1.5 หลักการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
                  1) พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แล้วจึงหาวิธีในการป้องกัน

ก าจัดที่เหมาะสมตามสาเหตุที่เกิด 
                  2) ควรรีบป้องกันก าจัดแมลงและโรคทันทีที่พบ เช่น การจับแมลงท าลาย

หรือเก็บส่วนของพืชที่เป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 
                  3) เลือกใช้สารเคมีให้เฉพาะกับการก าจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช รวมทั้ง

อ่านวิธีการ ใช้และส่วนผสมจากบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
                  4) ก่อนฉีดพ่นควรหาหน้ากากหรือชุดป้องกันสารเคมี และคนที่ฉีดพ่นต้อง

อยู่เหนือลมเสมอ  
                  5) ไม่ควรสูบบุหรี่เวลาท างาน 
                  6) หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้วต้องอาบน้ าละล้างร่างกายให้สะอาดแล้ว

เปลี่ยนเสื้อผ้าผ้าใหม่ทันที 
4.9.2 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) เป็นงานที่เกี่ยวกับการรักษาความ

มั่นคง แข็งแรงท าความสะอาด และซ่อมแซมบ ารุงภูมิทัศน์ ดาดแข็งให้สามารถใช้งานได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

 4.9.2.1 งานระบบไฟแสงสว่าง การดูรักษามีวิธีการ ดังนี้ 
           1) ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องต้นไม้ 
     (1) หมั่นตรวจตามขั้วปลั๊กไฟ สายไฟและอุปกรณ์ต่าง ๆหากพบรอยแตก

ปริต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนทันทีโดยช่างผู้ช านาญงาน 
     (2) เสาโคมไฟ ผุกร่อน ให้ทาสี จะต้องรื้อและซ่อมแซมเสียใหม่ให้อยู่ใน

สภาพเดิม 
     (3) ฐานเสาไฟทรุด หรือเอียง จะต้องรื้อและซ่อมแซมเสียใหม่ให้อยู่ใน

สภาพเดิม 
           2) ระบบไฟใต้น้ า เช่น ไฟในสระว่ายน้ า บ่อน้ า 
     (1) ตรวจสอบจุดรั่วซึมน้ าของโคมไฟ ซึ่งอาจท าให้น้ าเข้าไปในหลอดไฟ 

ควรอุดรอยรั่วซึมถึงแม้จะมีขนาดเล็ก 
     (2) ไฟไม่ติด จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทุกชนิด หรือ

เปลี่ยนหลอดไฟเสียใหม่ 
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     (3) ตรวจสอบระดับให้ท่วมพ้นหลอกไฟอยู่เสมอ เพ่ือลดความร้อนของ
หลอดไฟ และต้องตรวจจุดที่วางระบบไฟให้อยู่ในลักษณะที่ดีเสมอ 

 4.9.2.2 ศาลา 
           การดูแลรักษามีวิธีการ ดังนี้ 
                  1) สีซีด หรือหลุดลอก ให้ทาสีใหม่ ทาไม้ถ้าสีใหม่ควร ใช้ไม้ไผ่ตอกเป็นแนว

หรือปลูกตีนตุ๊กแกให้ปกคลุม เพ่ืออ าพรางสายตา 
2) เกิดการทรุดตัวของพ้ืน ควรรื้อพ้ืนออกแล้วท าการปรับพ้ืนใหม่   
3) หลังคารั่วซึม จะต้องการท าการเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาใหม่ 

 
4.10  ก าหนดเกณฑ์การประเมินทางเลือก 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินทางเลือก จากการศึกษาข้อมูลทางด้านทฤษฎีในการออก 
แบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย สามารถสรุปเพ่ือน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และถูกต้องตามหลักการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย โดยสามารถก าหนดเกณฑ์
ในการออกแบบได้ดังนี้  

4.10.1 ความเหมาะสมในการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย  
         4.10.1.1 ออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงามสอดคล้องกับแนวความคิดหลัก  
         4.10.1.2 มีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่สัมพันธ์กันระหว่าง

กิจกรรม  
4.10.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้พืชพรรณ  
         4.10.2.1 เลือกใช้พืชพรรณที่ดูแลรักษาง่ายทนต่อโรคและแมลงรวมทั้งสามารถ

เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่โครงการ พรรณไม้เล็กควรเป็นพรรณไม้ที่เจริญเติบโตช้าเพ่ือลดการตัดแต่ง
ทรงพุ่ม การจัดวางพรรณไม้ควรค านึงถึงประโยชน์ของการใช้สอยและความสวยงามความเป็น
ธรรมชาติ  

4.10.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับพ้ืนที่โครงการ  
         4.10.3.1 มีความเหมาะสมสอดคล้องกันระหว่างการใช้พ้ืนที่กับกิจกรรม  
         4.10.3.2 สามารถใช้งานพื้นที่แต่ละส่วนได้อย่างสะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง  
         4.10.3.3 มีการใช้งานในแต่ละพ้ืนที่ที่ตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่  
4.10.4 ความปลอดภัยและความสะดวกแก่ผู้ใช้ 
         4.10.4.1 มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน                   
         4.10.4.2 วัสดุต่างๆ เหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  
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4.10.5 ความสวยงามและตรงกับความต้องการผู้ใช้  
         4.10.5.1 สวนที่มีความเรียบง่ายดูหรูหราด้วยการประดับตกแต่งต้องมีความเป็น

เอกลักษณ์ให้เข้ากับตัวอาคาร 
         4.10.5.2 มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี  
         4.10.5.3 ต้องการความเป็นส่วนตัว มีฉากหรือผนังเพ่ือท าให้เกิดความเป็นส่วนตัว

โดยใช้ต้นไม้ตัดแต่งให้ได้รูปทรงและขนาดตามต้องการเพ่ือปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกและควร
ให้ลมพัดผ่านได้สะดวก  

         4.10.5.4 มีพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อน เป็นพ้ืนที่ใช้พักในวันหยุดหรือหลังจากการท างาน 
เช่น มีมุมอ่านหนังสือ มีที่นั่งเล่น มีที่ส าหรับรับประทานอาหารว่าง 
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4.11  แบบทางเลือกในการออกแบบ 
4.11.1  แบบทางเลือกในการออกแบบที่ 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข 
แสดง : Mater Plan  (แบบทางเลือกที ่1) ภาพที่ 4.11 
สัญลักษณ์ : - 
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4.11.2  แบบทางเลือกในการออกแบบที่ 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข  
แสดง : Mater Plan  (แบบทางเลือกที ่2) ภาพที่ 4.12 
สัญลักษณ์ : - 
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4.12  การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
ตารางท่ี 4.7  การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 

เกณฑ์ในการประเมิน Zone A ค่าน้ าหนัก 
ตามเกณฑ์ 

ทางเลือกท่ี 
1 

ทางเลือกท่ี 
2 

1. จัดวางต าแหน่งพรรณไม้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 3 3 3 
2. การเชื่อมโยงของแผ่นทางเท้า 3 2 2 
รวม 6 5 5 
    

เกณฑ์ในการประเมิน Zone B ค่าน้ าหนัก 
ตามเกณฑ์ 

ทางเลือกท่ี 
1 

ทางเลือกท่ี 
2 

1. จัดวางต าแหน่งพรรณไม้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 3 3 2 
2. รูปแบบของศาลา 4 4 4 
3. การเชื่อมโยงของแผ่นทางเดิน 2 2 2 
รวม 9 9 8 
    

เกณฑ์ในการประเมิน Zone C ค่าน้ าหนัก 
ตามเกณฑ์ 

ทางเลือกท่ี 
1 

ทางเลือกท่ี 
2 

1. ต าแหน่งการจัดวางพืชพรรณและวัสดุตกแต่ง 3 3 2 
2. รูปแบบของศาลา 4 2 4 
รวม 7 5 6 
    

เกณฑ์ในการประเมิน Zone D ค่าน้ าหนัก 
ตามเกณฑ์ 

ทางเลือกที่ 
1 

ทางเลือกท่ี 
2 

1. ต าแหน่งจัดวางพืชพรรณให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 3 3 2 
2. การเชื่อมโยงของพ้ืนที่จอดรถ 2 4 2 
รวม 5 7 4 

คะแนนรวมทั้งหมด 27 26 23 
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หมายเหตุ  :  เกณฑ์การให้คะแนน 
  คะแนน 1 = ปรับปรุง 
  คะแนน 2 = พอใช้ 
  คะแนน 3 = ดี 
  คะแนน 4 = ดีมาก 
เกณฑ์ในการประเมินทางเลือก สามารถรวมคะแนนโดยการให้คะแนนดังต่อไปนี้ 

ทางเลือกท่ี 1 ได้คะแนนรวม 26 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี 2 ได้คะแนนรวม 23 คะแนน 
   

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการวางพ้ืนที่กิจกรรมในพ้ืนที่โครงการทั้ง 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1 จึงเป็นแบบที่ควรน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบในขั้นตอนการออกแบบ          

 
 



 บทท่ี 5 
ผลงานการออกแบบ 

 
5.1  ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที่ 5.1  บทน ำโครงกำร (Introduction) ประกอบด้วย                                                                                            
 - ควำมเป็นมำและข้อมูลพอสังเขปของพ้ืนที่โครงกำร  
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ภาพที่ 5.2  กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) ประกอบด้วย 
 - ลักษณะภูมิอำกำศ 
 - ระบบสำธำรณูปโภค 
 - มุมมองและทัศนียภำพของโครงกำร 
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ภาพที่ 5.3  กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) ประกอบด้วย 
 - พืชพรรณเดิม                                                 
 - ควำมต้องกำรของผู้ใช้โครงกำร 
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ภาพที่ 5.4  แนวควำมคิดในกำรออกแบบ (Concept) ประกอบด้วย 
 - Bubble Diagam 
 - Site Relation 
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ภาพที่ 5.5  แปลนผังบริเวณ (Master Plan) 
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ภาพที่ 5.6  ภำพด้ำน (Elevation)  



 

87 

 

 
ภาพที่ 5.7  แปลนโคมไฟ (Lighting Plan)                                                                                             
 



 

88 

 

 
ภาพที่ 5.8  แบบขยำยแปลน Zone A (Detail Plan Zone A) 
 - Zone A Plan 
 - Section 
 - Detail 
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ภาพที่ 5.9  แบบขยำยแปลน Zone B (Detail Plan Zone B) 
 - Zone B Plan 
 - Section 
 - Detail 
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ภาพที่ 5.10  แบบขยำยแปลน Zone C (Detail Plan Zone C) 
 - Zone C Plan 
 - Section 
 - Detail 
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ภาพที่ 5.11  แบบขยำยแปลน Zone D (Detail Plan Zone D) 
 - Zone D Plan 
 - Section 
 - Detail 
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ภาพที่ 5.12  มุมมอง (Perspective) 
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ภาพที่ 5.13  มุมมอง (Perspective) 
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ภาพที่ 5.15  แบบประกอบกำรปลูกต้นไม้  (Detail Element Design) 
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5.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

กำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้ำนคุณณัฐกฤตำ พึ่งสุข 

อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  จังหวัดปทุมธำนี 

ตารางท่ี 5.1 กำรประมำณรำคำงำน  Zone A  (Softscape) 

ล ำดับ 
 

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

A งำน Softscape         
 ไม้ยืนต้น          
1 แคนำ ต้น 10 4.00 1 7,000.00 7,000.00 1,500.00 1,500.00 8,500.00 

2 จิกน้ ำ ต้น 10 4.00 1 7,500.00 7,500.00 1,500.00 1,500.00 9,000.00 
3         ไม้ค้ ำยัน ท่อน 3 - 12 50.00 600.00 45.00 540.00 1,050.00 
           
 ไม้พุ่ม          
1 จันผำ ต้น 4 1.50 1 500.00 500.00 150.00 150.00 650.00 
2 เฮลิโค

เนียลอรี
น่ำ 

ถุง - 1.50 85 150.00 12,750.00 15.00 1,275.00 14,025.00 

4 หญ้ำแดง กระถำง 6 - 175 30.00 5,250.00 5.00 875.00 6,125.00 
5 หนวด

ปลำหมึก
แคระ 

กระถำง 11 - 50 35.00 1,750.00 10.00 500.00 2,250.00 

6 พุดซ้อน กระถำง 11 - 65 30.00 1,950.00 10.00 650.00 2,600.00 
7 บำนบุร ี กระถำง 11 - 95 35.00 3,325.00 10.00 950.00 4,275.00 
8 พลับพลึง

ตีนเป็ด 
กระถำง 11 - 60 30.00 1,800.00 10.00 600.00 2,400.00 

9 พุดสำคร กระถำง 6 - 95 25.00 2,375.00 5.00 475.00 2,850.00 
10 ดำดตะก่ัว กระถำง 6 - 100 25.00 2,500.00 5.00 500.00 3,000.00 
11 พุดศุภโชค กระถำง 11 - 35 40.00 1,400.00 10.00 350.00 1,750.00 

12. เฟิร์นใบ
มะขำม 

กระถำง 11 - 30 30.00 900.00 10.00 300.00 1,200.00 

13 เล็บครุฑ
ด่ำงแคระ 

กระถำง 6 - 35 20.00 700.00 5.00 175.00 875.00 

14 หญ้ำ
มำเลเซีย 

ตร.ม. - - 100 35.00 3,500.00 5.00 500.00 4,000.00 

15 ดินปลูก ลบ.ม. - - 20 480.00 9,600.00 - - 9,600.00 

           

  รวม       74,150.00 
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ตารางท่ี 5.2 กำรประมำณรำคำงำน  Zone A  (Hardscape) 

ล ำดับ 
 

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

A งำน Hardscape         
1. พื้น คสล.ขัด

เรียบ 
         

 - คอนกรีต ลบ.ม. - หนำ 
0.10 
ซม. 

1 1,500.00 1,500.00 306.00 306.00 1,806.00 

2. แผ่นทำงเดิน
หินกำบ 

แผ่น - - 25 25.00  625.00 10.00 250.00 875.00 

3. ทรำยปรับ
ระดับ 

ลบ.ม. - หนำ 

0.03 

ซม. 

3 440.00 

 

1,320.00 306.00 

 

918.00 2,238.00 

4. ไฟทำงเดิน

XG5 205/ 

CARI NI 

AL/GS MD 

ด ำ 

อัน - สูง 

60 

ซม. 

14 1,090.00 15,260.00 325.00 4,550.00 19,810.00 

5. โคมไฟ 

Sportlight 

ส่องต้นไม้ 

ชุด - - 1 900.00 900.00 270.00 270.00 1,070.00 

6. สำยไฟ NYY เมตร -  45 50.00 2,700.00 20.00 900.00 3,600.00 

7. ท่อร้อย

สำยไฟ 

เมตร 1   45 73.00 3,285.00 27.00 1,215.00 4,500.00 

           
  รวม

ทั้งหมด 
       33,899.00 

 งำน Softscape+Hardscape        108,049.00 
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ตารางท่ี 5.3 กำรประมำณรำคำงำน  Zone B  (Softscape) 
 

ล ำดับ 
 

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

B งำน Softscape         
 ไม้ยืนต้น          
1 มะฮอกกำนีใบ

ใหญ ่
ต้น 8 3.50 1 5,500.00 5,500.00 1,000.00 1,000.00 6,500.00 

2 แก้วเจ้ำจอม ต้น 6 3.00 1 7,000.00 7,000.00 750.00 750.00 7,750.00 
3 ค ำมอกหลวง ต้น 6 3.50 1 4,500.00 4,500.00 750.00 750.00 5,250.00 
4 ไคร้ย้อย ต้น 6 3.00 1 6,000.00 6,000.00 750.00 750.00 6,750.00 
          ไม้ค้ ำยัน ท่อน 3 - 18 50.00 900.00 45.00 810.00 1,710.00 
           
 ไม้พุ่ม          
1 ไทร

ออสเตรเลีย 
ต้น 4 2.00 44 120.00 5,280.00 40.00 1,760.00 7,040.00 

2 คล้ำซิกำร ์ ถุง - 1.50 40 150.00 6,000.00 15.00 600.00 6,600.00 
3 กำบหอยแครง กระถ่ำง 6 - 30 25.00 750.00 5.00 150.00 900.00 
4 เสน่ห์จันทร์

ขำว 
กระถำง 6 - 30 40.00 1,200.00 5.00 150.00 1,350.00 

5 เดหลีใบมัน กระถำง 6 - 115 40.00 4,600.00 5.00 575.00 5,175.00 
6 เฟิร์นใบมะขำม กระถำง 11 - 80 30.00 2,400.00 10.00 800.00 3,200.00 
7 พวงทอง กระถำง 11 - 40 40.00 1,600.00 10.00 400.00 2,000.00 
8 เตยด่ำง กระถำง 11 - 30 55.00 1,650.00 10.00 300.00 1,950.00 
9 หญ้ำมำเลเซีย ตร.ม. - - 50 35.00 1,750.00 5.00 250.00 2,000.00 

10 ดินปลูก ลบ.ม. - -  20 480.00 9,600.00 - - 9,600.00 

           

  รวม       67,775.00 
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ตารางท่ี 5.4 กำรประมำณรำคำงำน  Zone B  (Hardscape) 

ล าดับ 
 

รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ค่าวัสด ุ(บาท) ค่าแรง (บาท) รวม 
(บาท)   นิ้ว สูง/ม. หน่วย รวม หน่วย รวม 

B งำน Hardscape         
1 ศำลำ          

 - เสำ
เหล็ก
กล่อง  

ท่อน 4” x 4” 
 

- 4 1,565.00 6,260.00 548.00 2,192.00 8,452.00 

 - เหล็ก
กล่อง 

ท่อน 2” x 4” - 4 837.00 3,348.00 230.00 920.00 4,268.00 

   1 1/2" 
x 2" 

- 12 400.00 4,800.00 120.00 1,440.00 6,240.00 

 - หลังคำ
กระเบ้ือง
ลอนเล็ก
พิเศษ สี
ชำ 

ตรม. - 3.70x
3.70 
ซม. 

14 1,100.00 15,400.00 500.00 7,000.00 20,2400.00 

 - ระแนง
ไม้เทียม 

ท่อน 1 1/2" 
x 2" 

- 33 100.00 3,300.00 20.00 660.00 3,960.00 

 - พื้นไม้
เทียม 

ท่อน 1 1/2" 
x 4" 

- 15 110.00 1,650.00 40.00 600.00 2250.00 

 - ตงเหลก็
กล่อง 

ท่อน 2” x 2” - 5 510.00 2,550.00 149.00 745.00 3,295.00 

 - 
คอนกรีต 

ลบ.ม. - หนำ 
0.10 
ซม. 

4 1,500.00 6,000.00 306.00 1,224.00 7,224.00 

2 บ่อน้ ำ 
- ป๊ัมดูด
น้ ำ 1 
แรงม้ำ 
 

 
 
 

ลบ.ม. 

เครื่อง - 
 

1 9,130.00 9,130.00 2,000.00 2,000.00 11,130.00 

 - 
คอนกรีต 

ลบ.ม. - หนำ 
0.10 
ซม. 

4 1,500.00 6,000.00 306.00 1,224.00 7,224.00 

 - งำน
ทำส ี

ตร.ม - - 25 83.00 2,075.00 82.00 2,050.00 4,125.00 

 - หิน 
แกรนิต 

ตร.ม - 450x
450x
20 
มม. 

2 1,900.00 3,800.00 208.00 414.00 4,216.00 

3 - หัว
สปริง
เกอร ์

 1” 0.40 
ม. 

3 1,850.00 5,550.00 100.00 300.00 5,850.00 

 - ทอ่ pvc ท่อน 4” 4 ม. 3 640.00 1,920.00 10.00 20.00 1,940.00 
 - ข้องอ 

90องศำ 
ตัว 4” - 3 160.00 480.00 10.00 30.00 510.00 
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ตารางท่ี 5.4 กำรประมำณรำคำงำน  Zone B  (Hardscape) ( ต่อ) 

ล ำดับ 
 

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

B งำน Hardscape         
 - ข้อต่อสำม 

ทำง 
ตัว 4” - 3 340.00 1,020.00 10.00 30.00 1,050.00 

3 ก ำแพง
ประดับ 

         

 - หินแกรนิต ตร.ม. - - 7 1,900.00 13,300.00 306.00 2,142.00 15,442.00 
 -ผนังกรุไม้

เทียม 
ตร.ม. - - 9 689.00 6,201.00 88.00 792.00 6,993.00 

 - ผนังก่ออิฐ
ดินเผำ 

ตร.ม. - - 10 147.00 1,470.00 75.00 750.00 2,220.00 

 - คอนกรีต ลบ.ม. - - 1 1,500.00 1,500.00 306.00 306.00 1,806.00 
 - ปูนทรำย ลบ.ม. - หนำ 

0.03 
ซม. 

1 440.00 440.00 306.00 306.00 746.00 

4 - แผ่น
ทำงเดินหิน
กำบ 

แผ่น - - 16 25.00 400.00 10.00 160.00 560.00 

5 โคมไฟกิ่ง 
WE-20138-
BK PEMCO 
GS/MT CS 
BK 

ชุด - - 4 759.00 3,036.00 230.00 920.00 3,956.00 

6 ไฟทำงเดิน
XG5 205/ 
CARI NI 
AL/GS MD 
ด ำ 

ชุด - สูง 
60 
ซม. 

4 1,090.00 4,360.00 325.00 1,300.00 5,560.00 

7 โคมไฟ 
Sportlight 
ส่องต้นไม้ 

ชุด - - 1 900.00 900.00 270.00 270.00 1,170.00 

8 ไฟส่อง
ก ำแพง
ประดับ 

ชุด - - 4 3,200.00 12,800.00 350.00 1,400.00 14,200.00 
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ตารางท่ี 5.4 กำรประมำณรำคำงำน  Zone B  (Hardscape) ( ต่อ) 

ล ำดับ 
 

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

B งำน Hardscape         
9 สำยไฟ NYY เมตร - - 65 50.00 3,250.00 20.00 1,300.00 4,550.00 

10 ท่อร้อย
สำยไฟ 

เมตร 1  - 65 73.00 4,745.00 27.00 1,755.00 6,500.00 

           
  รวมทั้งหมด       337,837.00 

 งำน
Softscape+Hardscape            

       405,612.00 

 

 
 

ตารางท่ี 5.5 กำรประมำณรำคำงำน  Zone C  (Softscape) 

ล ำดับ 
 

รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน ค่ำวัสด ุ(บำท) ค่ำแรง (บำท) รวม 
(บำท) น้ิว สูง/ม. หน่วย รวม หน่วย รวม 

C งำน Softscape         
 ไม้ยืนต้น          
1 สำยหยุด ต้น 8 4.00 1 4,000.00 4,000.00 500.00 500.00 4,500.00 
2 แคนำ ต้น 12 6.00 1 7,000.00 7,000.00 700.00 700.00 7,700.00 
           
          ไม้ค้ ำยัน ท่อน 3 - 12 50.00 600.00 45.00 540.00 1,140.00 

 ไม้พุ่ม          
1 ตะไคร้ ถุง 6 - 70 10.00 700.00 5.00 350.00 1,050.00 

2 ข่ำ ถุง 6 - 65 15.00 975.00 5.00 325.00 1,300.00 
3 ขิง ถุง 8  40 40.00 1,600.00 5.00 200.00 1,800.00 
4 โหระพำ ถุง 4 - 310 15.00 4,650.00 5.00 1,550.00 6,200.00 
5 ไทร

ออสเตรเลีย 
ต้น - 2.00 108 120.00 12,960.00 40.00 4,320.00 17,280.00 

6 หญ้ำพำส
ทำลัม 

ตร.ม. - - 35 40.00 1,400.00 5.00 175.00 1,575.00 

7 ดินปลูก ลบ.ม. - - 11 480.00 5,280.00 - - 5,280.00 

           

  รวม        47,825.00 
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ตารางท่ี 5.6 กำรประมำณรำคำงำน  Zone C  (Hardscape) 

ล ำดับ รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน ค่ำวัสด ุ(บำท) ค่ำแรง (บำท) รวม 
(บำท) น้ิว สูง/ม. หน่วย รวม หน่วย รวม 

C งำน Hardscape         

1 ศำลำ          

 - หลังคำโพลี
คำร์บอเนต 

ตร.ม. - - 18 1,100.00 19,800.00 500.00 9,000.00 28,800.00 

 - เสำเหล็ก
กล่อง  

ท่อน 4” x 
4” 
 

- 8 1,565.00 12,520.00 548.00 4,384.00 16,904.00 

 - โครง เหล็ก
กล่อง 

ท่อน 2” x 
4” 

- 4 837.00 3,348.00 230.00 920.00 4,268.00 

 - ระแนง
เหล็กกล่อง 

- 2” x 
2” 

- 12 510.00 6,120.00 149.00 1,788.00 7,908.00 

 - กระเบื้องปู
พื้น 

แผ่น - 0.15 

x 

0.60 

ซม. 

205 27.00 

 

5,535.00 5.00 

 

1,025.00 6,560.00 

 - ปูนทรำย

ปรับระดับ 

 

ลบ.ม. - หนำ 

0.03 

ซม. 

1 440.00 

 

440.00 306.00 

 

 

306.00 746.00 

 - คอนกรีต ลบ.ม. - หนำ 
0.10 
ซม. 

5 1,500.00 7,500.00 306.00 1,530.00 9,030.00 

 -อิฐดินเผำ ตร.ม - - 1 147.00 147.00 75.00 75.00 222.00 
2 Green wall          

 - โครงเหล็ก
กล่อง  

ท่อน 4” x 
4” 

- 3 1,565.00 4,695.00 548.00 1,644.00 6,339.00 

 - สลืงส ำหรับ
ไม้เลื้อย 

เมตร - 3 
มม. 

65 70.00 4,550.00 30.00 1,950.00 6,500.00 

 - ตะขอยึดส
ลิง 

ช้ิน - - 42 50.00 2,100.00 - - 2,100.00 

 - คอนกรีต ลบ.ม. - หนำ 
0.10 
ซม. 

0.40 1,500.00 600.00 306.00 123.00 723.00 

 - งำนทำสี ตร.ม - - 0.30 83.00 25.00 82.00 25.00 50.00 

3 แผ่นทำงเดิน
ตอไม้ 

แผ่น - Ø 50 
ซม. 

4 160.00 640.00 30.00 120.00 760.00 

    Ø 60
ซม 

7 180.00 1,260.00 35.00 245.00 1,505.00 
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ตารางท่ี 5.6 กำรประมำณรำคำงำน  Zone C  (Hardscape) (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน ค่ำวัสด ุ(บำท) ค่ำแรง (บำท) รวม 
(บำท) น้ิว สูง/ม. หน่วย รวม หน่วย รวม 

C งำน Hardscape         

4 แผ่นทำงเดิน
ตอไม้ 

แผ่น - Ø 80
ซม 

3 220.00 
 

660.00 40.00 120.00 780.00 

5 Border ก้ัน
กรวด  

ชุด ยำว 2.4 
ม. 

- 13 600.00 7,200.00 - - 7,200.00 

6 แผ่น 
Geotextile 

ตร.ม. - - 14 50.00 700.00 - - 700.00 

7 โรยหินแม่น้ ำ 
สีน้ ำตำล  
เบอร1์ 

ถุง - - 59 60.00 3,540.00 - - 3,540.00 

 -คอนกรีต ลบ.ม. - หนำ 
0.10 
ซม. 

1.50 1,500.00 2,250.00 306.00 459.00 2,709.00 

 -อิฐดินเผำ ตร.ม. - - 6 147.00 882.00 306.00 1,836.00 2,718.00 
8 โคมไฟกิ่ง 

WE-20138-
BK PEMCO 
GS/MT CS 
BK 

ชุด - - 4 759.00 3,036.00 230.00 920.00 3,956.00 

9 ไฟทำงเดิน
XG5 205/ 
CARI NI 
AL/GS MD 
ด ำ 

ชุด - สูง 
60 
ซม. 

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

10 โคมไฟ 
Sportlight 
ส่องต้นไม้ 

ชุด - - 3 900.00 2,700.00 270.00 810.00 3510.00 

11 สำยไฟ NYY เมตร - - 65 50.00 3,250.00 20.00 1,300.00 4,550.00 

12 ท่อร้อย
สำยไฟ 

เมตร 1  - 65 73.00 4,745.00 27.00 1,755.00 6,500.00 

           

  รวมทั้งหมด       134,238.00 

 งำน 
Softscape+Hardscape            

       182,063.00 
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ตารางท่ี 5.7 กำรประมำณรำคำงำน  Zone D  (Softscape) 

ล ำดับ 
 

รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน ค่ำวัสด ุ(บำท) ค่ำแรง (บำท) รวม 
(บำท) น้ิว สูง/ม. หน่วย รวม หน่วย รวม 

D งำน Softscape         
 ไม้ยืนต้น          
1 หว้ำ ต้น 8 3.00 1 4,500.00 4,500.00 500.00 500.00 5,000.00 

2 จิกน้ ำ ต้น 10 4.00 1 8,000.00 8,000.00 600.00 600.00 8,600.00 

3 มะม่วง ต้น 4 3.00 1 1,000.00 1,000.00 300.00 300.00 1,300.00 

4 กระโดน ต้น 8 3.00 1 5,000.00 5,000.00 500.00 500.00 5,500.00 

5 แคนำ ต้น 12 6.00 2 7,000.00 7,000.00 700.00 700.00 7,700.00 

           
 ไม้ค้ ำยัน ท่อน 3 - 28 50.00 1,400.00 45.00 1,260.00 2,660.00 
           
 ไม้พุ่ม          
1 ไทร

ออสเตรเลีย 
ต้น - 2.00 57 120.00 6,840.00 40.00 2,280.00 9,120.00 

2 โมกพวง ต้น - 2.00 230 85.00 80.00 18,400.00 20.00 4,600.00 

3 บำนบุร ี กระถำง 11  215 35.00 7,525.00 10.00 2,150.00 9,675.00 

4 แวววิเชียร กระถำง 6 - 90 25.00 2,250.00 5.00 450.00 2,700.00 

5 บุษบำฮำวำย กระถำง 11 - 260 30.00 7,800.00 10.00 2,600.00 10,400.00 

6 พุดสำคร กระถำง 6 - 345 25.00 8,625.00 5.00 1,725.00 10,350.00 

7 หนวด
ปลำหมึก
แคระ 

กระถำง 11 - 35 30.00 1,050.00 10.00 350.00 1,400.00 

8 คริสติน่ำ กระถำง 11 - 285 30.00 8,550.00 10.00 2,850.00 11,400.00 

9 ฟิโลทอง กระถำง 8 - 35 25.00 875.00 5.00 175.00 1,050.00 

10 ฟิโลเดน
ดรอน 

กระถำง 8 - 65 25.00 1,625.00 5.00 325.00 1,950.00 

11 พริกขี้หนู ถุง 4 - 250 15.00 3,750.00 5.00 1,250.00 5,000.00 

12 สำระแหน่ ถุง 4 - 330 15.00 4,950.00 5.00 1,750.00 6,700.00 

13 กระเพรำ ถุง 4 - 205 15.00 3,075.00 5.00 1,025.00 4,100.00 

14 หญ้ำพำส
ทำลัม 

ตร.ม. - - 125 40.00 5,000.00 5.00 625.00 5,625.00 

15 ดินปลูก ลบ.ม. - - 39 480.00 18,720.00 - - 18,720.00 

           

  รวม       133,550.00 
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ตารางท่ี 5.7 กำรประมำณรำคำงำน  Zone D  (Hardscape) 

ล ำดับ 
 

รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน ค่ำวัสด ุ(บำท) ค่ำแรง (บำท) รวม 
(บำท) น้ิว สูง/ม. หน่วย รวม หน่วย รวม 

D งำน Hardscape         
1 โรงจอดรถ          
 - เสำเหล็ก

กล่อง 
ท่อน - 4” x 

4” 
4 1,565.00 6,260.00 548.00 2,192.00 8,452.00 

 - เหล็กกล่อง ท่อน - 2” x 
4” 

16 837.00 13,392.00 230.00 3,680.00 17,072.00 

 - หลังคำโพลี
คำร์บอเนต 

ตร.ม. - - 46 1,100 50,600.00 500.00 23,000.00 73,600.00 

 - พื้นผิวทรำย
ล้ำง สีด ำ เบอร์
4 

ตร.ม. - หนำ 
1ซม. 

39 39.00 1,521.00 99.00 3,861.00 5,382.00 

 - คอนกรีต ลบ.ม. - - 6 1,500.00 9,000.00 306.00 1,836.00 10,836.00 
 - บล็อกปูหญ้ำ ก้อน - 25x4

0x8 
ซม. 

187 15.00 2,805.00 2.00 374.00 3,179.00 

 - ทรำยปรับ
ระดับ 

ลบ.ม. - หนำ 
5ซม. 

1 440.00 440.00 306.00 

 

306.00 746.00 

2 หินภูเขำ ตัน - 50-
90 
ซม. 

4 8,000.00 32,000.00 400.00 1,600.00 33,600.00 

3 ทรำยปรับ
ระดับ 

ลบ.ม. - หนำ 
3ซม. 

4 440.00 1,760.00 306.00 

 

1,224.00 2,984.00 

4 Border ก้ัน

กรวด  

ชุด - ยำว 

2.4ม. 

5 600.00 3,000.00 - - 3,000.00 

5 โคมไฟกิ่ง WE-
20138-BK 
PEMCO 
GS/MT CS BK 

ชุด - - 7 759.00 5,313.00 230.00 1,610.00 6,923.00 

6 โคมไฟ 
Sportlight 
ส่องต้นไม้ 

ชุด - - 5 900.00 4,500.00 270.00 1,350.00 5,850.00 

7 สำยไฟ NYY เมตร - - 105 50.00 5,250.00 20.00 2,100.00 7,350.00 

8 ท่อร้อยสำยไฟ เมตร 1 - 105 73.00 7,665.00 27.00 2,835.00 10,500.00 

           

                  รวมทั้งหมด       189,474.00 

 งำน  
Softscape + Hardscape            

       323,024.00 
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ตารางท่ี 5.9  กำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้ำนคุณณัฐกฤตำ  
พ่ึงสุข อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  จังหวัดปทุมธำนี 

 

รำยกำร รวมรำคำ (บำท) 
รวมรำคำงำน Softscape 323,300.00 
รวมรำคำงำน Hardscape 695,448.00 
รวมรำคำงำนภูมิทัศน์ทั้งหมด 1,018,748.00 
ค่ำด ำเนินกำรของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์ 10 % 101,874.80 
ก ำไร 12 % ของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์ 122,249.76 
ภำษีเงินได้ 3 % ของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์ 30,562.44 
รวมรำคำงำนภูมิทัศน์+ค่ำด ำเนินงำน+ก ำไร+ภำษีเงินได้ 1,273,435.00 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (Vat)  7% 71,312.36 

รวมรำคำท้ังสิ้น  1,344,748.00 
(หนึ่งล้ำนสำมแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบำทถ้วน)  



 
 

 บทท่ี 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป  

บ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข เนื่องจากโดยพ้ืนที่รอบโครงการยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ มีผลท าให้
ตัวอาคารที่พักอาศัยต้องรับแสงแดดอีกทั้งยังมีลมพัดมากระทบตัวอาคารตลอดเวลาและยังไม่มีพ้ืนที่
ส าหรับการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกภายในครอบครัวจึงท าให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ
พ้ืนที่ให้มีความสวยงามเนื่องจากเจ้าของโครงการอยากปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ พ้ืนที่ ให้มีความ
เหมาะสมกับแนวความคิดหลักคือ “สวนเมืองร้อน”  ซึ่งได้แนวความคิดมาจากความต้องการของผู้ใช้
โดยต้องการสวนที่มีความร่มรื่น เย็นสบาย ตามสไตล์ของสวนเมืองร้อน เน้นความโปร่งโล่งสบาย ให้
ความรู้สึกผ่อนคลายการออกแบบที่เน้นสัดส่วน และเลือกใช้วัสดุผสมผสานความทันสมัยและความ
ต้องการของเจ้าของบ้านเป็นต้นจึงได้สรุปออกมาเป็นแนวคิดสวน “สวนเมืองร้อน” ในการศึกษาโครง 
การบ้านคุณณัฐกฤตา พ่ึงสุข สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 โซนดังต่อไปนี้ 

6.1.1 พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าบ้านติดกับทางสัญจรของโครงการ และ
สามารถมองเห็นได้ชัดจากผู้ที่มาเยี่ยมเยือน จึงจัดเป็นส่วนสาธารณะเพ่ือโชว์ความสวยงามท่ีจะเกิดขึ้น
ในบริเวณนี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น เช่น ทางเดินภายในสวน สวนประดับหรือสวนหย่อมสวยๆ ที่ต้องการ
สร้างจุดเด่นภายในบ้านหรือท าให้เกิดความกลมกลืนกับตัวอาคาร 

6.1.2 พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าบ้านจึงจัดเป็นส่วนครอบครัวไว้ส าหรับ
พักผ่อนหรือท ากิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในบริเวณนี้ เช่น ศาลา บ่อน้ าพุ ก าแพง
ประดับและทางเดินภายในสวน ควรมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเก้าอ้ีชนิดต่างๆ เตาย่างอาหาร
หรือเก้าอ้ีนั่ง 

6.1.3 พ้ืนที่ Zone C เป็นพ้ืนที่อยู่บริเวณข้างบ้านและหลังบ้าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้องการความ
เป็นส่วนตัวมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ เน้นความสวยงามและปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกหรือจากบ้าน
ข้างเคียง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น เช่น  ศาลา ทางเดินภายในสวน สวน
ประดับหรือสวนหย่อมขนาดเล็กๆ บริเวณนี้จะใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อน ท างาน อ่านหนังสือเป็นต้น และใน
บริเวณรอบๆ มีการปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาและรู้สึกผ่อนคลาย 

6.1.4 พ้ืนที่ Zone D เป็นพ้ืนที่อยู่บริเวณข้างหลังบ้านทางทิศตะวันตกและข้างบ้านทางทิศ
เหนือของบ้าน เป็นส่วนที่ใช้สัญจร ซักล้าง การตากผ้า และยังติดกับพ้ืนที่จอดรถ จึงไม่เน้นความ
สวยงามมากนักแต่เน้นการปิดบังสายตาจากภายนอกโครงการหรือจากบ้านข้างเคียง กิจกรรมที่ท าใน
ส่วนพื้นที่นี้ ได้แก่ การจอดรถ เก็บอุปกรณ์ต่างๆ การซักล้าง การตากผ้า และอ่ืนๆ 
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6.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
6.2.1 ปัญหา 
       6.2.1.1 พ้ืนที่โครงการในบางส่วนค่อนข้างมีขนาดเล็ก จึงท าให้พ้ืนที่การออกแบบ

ค่อนข้างจ ากัด ควรจ ากัดพ้ืนที่ในการออกแบบ 
       6.2.1.2 พ้ืนที่ภายในโครงการมีการจัดวางของที่ไม่เป็นระเบียบส่งผลให้การท างาน

ค่อนข้างยากล าบาก จึงท าให้การออกแบบได้ไม่ครบถ้วน ควรจัดระเบียบพ้ืนที่ก่อนการท างานทุกครั้ง
เพ่ือให้การออกแบบได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

       6.2.1.3 พ้ืนที่โครงการส่วนที่เป็นพ้ืนหญ้าประสบปัญหาหญ้าไม่เจริญเติบโตในบางจุด
จึงส่งผล ทางด้านการดูแลรักษา ควรตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้นในบริเวณที่มีพุ่มหนาเกินไปเพ่ือให้แสงแดด
ส่องผ่านยังพื้นที่เพ่ือให้หญ้ามีการเจริญเติบโตในบริเวณพ้ืนที่ดีข้ึน 
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