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บทคัดย่อ 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ ต้ังอยู่เลขท่ี 50/1 หมู่ 5 ต าบลบาง
ปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สมาชิกในครอบครัวมีท้ังหมด 4 คน ประกอบอาชีพรับ
ราชการ ลักษณะบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน โดยพื้นโครงการ 2,260 ตารางเมตร แบ่งเป็น
พื้นท่ีส าหรับจัดสวน 1,970 ตารางเมตร พื้นท่ีใช้สอยในบ้าน 290 ตารางเมตร โดยลักษณะโครงเป็น
บ้านสองช้ัน มีก าแพงกั้นเฉพาะบริเวณหน้าโครงการ ลักษณะของพื้นท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าเป็นท่ีโล่งรับ
แดดตลอดวัน พื้นท่ีพายในโครงการปัจจุบันมีพรรณไม้เดิมท่ีเจ้าของโครงการเก่าปลูกไว้ และต้องการ
น าออกและจัดภูมิทัศน์ใหม่ท้ังหมด เจ้าของบ้านมีจุดประสงค์ต้องการท่ีจะให้จัดภูมิทัศน์เพื่อใช้ท า
กิจกรรมร่วมกันภายในบ้านและพักผ่อนหลังจากการท างาน มีมุมนั่งเล่นท่ีเป็นส่วนตัวภายในสวน มี
ความต้องการให้มีพื้นท่ีประกอบกิจกรรมยามว่างร่วมกัน และกิจกรรมอื่นๆภายในครอบครัว ในส่วน
พรรณไม้เป็นแบบเชิงเกษตรที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังในส่วนด้านอุปโภคและบริโภค ในรูปแบบ
สวนสไตล์ธรรมชาติแบบป่า โดยมีงบประมาณในการก่อสร้าง 1,890,690 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้า
หมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

ซึ่งจากการศึกษาเก็บข้อมูลลักษณะของพื้นท่ีโครงการรวมถึงความต้องการ และพฤติกรรม
ของผู้ใช้จึงได้แนวความคิดหลักในการออกแบบคือ “ธรรมชาติผ่อนคลายสไตล์สวนป่า” ซึ่งได้
ออกแบบให้สวนมีลักษะท่ีเปิดโล่ง สามารถรับลม และอากาศถ่ายเทได้ดีมีบรรยากาศร่มรื่นตลอดท้ัง
วันมองแล้วให้ความรู้สึกสบายตา มีอากาศท่ีเย็นสบายจากล าธาร  และพื้นท่ีท ากิจกรรมท่ีสวยงามโดด
เด่น โดยสามารถแบ่งพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 3 โซน ดังนี้ 
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Zone A เป็นพื้นท่ีอยู่ด้านหลังรวมถึงด้านข้างตัวบ้านเป็นจุดท่ีมีพื้นท่ีน้อยเป็นจุดท่ีเหมาะแก่
การท ากิจกรรมซักล้าง ควรจัดภูมิทัศน์เพื่อปิดมุมมองท่ีไม่เหมาะสมในบริเวณนี้  

Zone B  บริเวณทางเข้าโครงการติดต่อกับเส้นทางสัญจร พื้นท่ีดังกล่าวจึงเหมาะท่ีจะจัดเป็น
ส่วนสาธารณะ เพื่อท่ีจะส่งเสริมให้สถาปัตยกรรมมีสภาพบรรยากาศท่ีดี มีความสวยงามและเป็นจุด
ต้อนรับท่ีสร้างความประทับใจและดึงดูดสายตาแก่ผู้มาเยือน 

Zone C เป็นส่วนพื้นท่ีข้างบ้านติดกับห้องโถงและระเบียงนั่งเล่นช้ันบน พื้นท่ีจุดนี้มีเนื้อท่ี
กว้าง และเป็นบริเวณท่ีติดต่อกับตัวบ้านมากท่ีสุด เหมาะสมกับการจัดให้เป็นพื้นท่ีส าหรับพักผ่อน
แบบส่วนตัวส าหรับสมาชิกในครอบครัว ใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น และสงบให้
ความรู้สึกเป็น ส่วนตัวส าหรับสมาชิกในครอบครัว ใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น 
และสงบให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว        
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กิตติกรรมประกาศ 

การจัดท าโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก ในรายวิชาปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างท่ีต้ัง

ไว้  ด้วยความแนะน าและความกรุณาจากอาจารย์บุญญาพร บุญศรี อาจารย์ท่ีปรึกษาในรายวิชา

ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในด้านข้อมูลต่างๆ เป็นประโยชน์ในการท าปัญหา

พิเศษแก่ข้าพเจ้าท่ีบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างท่ีต้ังไว้ ดังนั้นจึงขอขอบคุณพระคุณ อย่างสูง

ไว้ ณ ท่ีนี้ 

 นอกจากนี้ต้อง ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ท่ีให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า

มาตลอดท่ีเข้ามาศึกษา คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าและข้อคิดต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการท าปัญหา

พิเศษ และขอขอบคุณเพื่อน รุ่นพี่สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ท่ีให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการ

ท างาน รวมท้ังผู้มีพระคุณท้ังหลายท่ีไม่ได้กล่าวถึง 

 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบิดา มารดา และพี่ ท่ีเป็นก าลังใจคอยให้สนับสนุนด้านงบประมาณใน

ระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงน้อง และรุ่นพี่ท่ีค่อยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในการท าปัญหา

พิเศษให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

   
           

สุรชัย สะใบบาง 
              2559 
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  บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา  

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ ต้ังอยู่เลขท่ี 50/1 หมู่ 5 ต าบลบาง

ปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สมาชิกในครอบครัวมีท้ังหมด 4 คน ประกอบอาชีพรับ

ราชการ ลักษณะบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน โดยพื้นโครงการ 2,260 ตารางเมตร แบ่งเป็น

พื้นท่ีส าหรับจัดสวน 1,970 ตารางเมตร พื้นท่ีใช้สอยในบ้าน 290 ตารางเมตร โดยลักษณะโครงเป็น

บ้านสองช้ัน มีก าแพงกั้นเฉพาะบริเวณหน้าโครงการ ลักษณะของพื้นท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าเป็นท่ีโล่งรับ

แดดตลอดวัน พื้นท่ีพายในโครงการปัจจุบันมีพรรณไม้เดิมท่ีเจ้าของโครงการเก่าปลูกไว้ และต้องการ

น าออกและจัดภูมิทัศน์ใหม่ท้ังหมด เจ้าของบ้านมีจุดประสงค์ต้องการท่ีจะให้จัดภูมิทัศน์เพื่อใช้ท า

กิจกรรมร่วมกันภายในบ้านและพักผ่อนหลังจากการท างาน มีมุมนั่งเล่นท่ีเป็นส่วนตัวภายในสวน มี

ความต้องการให้มีพื้นท่ีประกอบกิจกรรมยามว่างร่วมกันได้แก่ การสะสมของตกแต่งสวน ปลูกพืชผัก

สมุนไพรไว้ใช้ประโยชน์ได้และกิจกรรมอื่นๆ ภายในครอบครัว ในส่วนพรรณไม้เป็นแบบเชิงเกษตรท่ี

สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังในส่วนด้านอุปโภคและบริโภค ในรูปแบบสวนสไตล์ธรรมชาติ  

การศึกษาในครั้งนี้ได้น าเสนอพืชพรรณเศรษฐกิจประเภทพืชผักสวนครัว สมุนไพร พรรณไม้

ดอกไม้ประดับ การจัดวางองค์ประกอบดาดแข็ง วัสดุตกแต่งในสวน โดยมีความเป็นธรรมชาติ เพื่อ

เพิ่มบรรยากาศท่ีดีภายในโครงการประยุคแนวคิดจากธรรมชาติป่าเมืองร้อนเพื่อใช้ในการออกแบบภูมิ

ทัศน์ของโครงการในครั้งนี้ 

 

1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาทฤษฎีและหลักการที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 

1.2.2 เพื่อศึกษากายภาพของพื้นท่ีภายในบ้านพักอาศัยและรวบรวมข้อมูลด้านข้อมูลพื้นฐาน

ในการก าหนดแนวทางในการออกแบบ 

1.2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมของเจ้าของโครงการ            

1.2.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ 
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1.3  ขอบเขตในการศึกษา  

ขอบเขตทางด้านพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ ต้ังอยู่เลขท่ี 50/1 

หมู่ 5 ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ลักษณะบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 

ช้ัน โดยพื้นโครงการ 2,260 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีส าหรับจัดสวน 1,970 ตารางเมตร พื้นท่ีใช้สอย

ในบ้าน 290 ตารางเมตร มีรั้วเฉพาะด้านหน้าของโครงการ ลักษณะของพื้นท่ีบ้านเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า

เป็นท่ีโล่งรับแดดตลอดวัน ในพื้นท่ีภายในโครงการมีพืชพรรณไม้เดิมของเจ้าของโครงการ ปัจจุบันไม่มี

การจัดภูมิทัศน์ใดๆ 

 1.3.1 อาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีโครงการ 

ทิศเหนือ  ติดกับพื้นท่ีนา 
ทิศใต้   ติดกับสาธารณะของโครงการ 
ทิศตะวันออก  ติดกับดินว่างเปล่าและนา 
ทิศตะวันตก  ติดกับพื้นท่ีรกร้าง/ป่ากล้วย 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ   

แสดง : ทัศนียภาพอาณาเขตท่ีติดต่อกับโครงการ ภาพที่ 1.1 

สัญลักษณ์ :  
                                         แสดงอาณาเขตติดต่อ    
 

                        
                
 

 

ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก 

ทิศเหนือ 

ทิศใต้ 
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1.4  การเข้าถึงโครงการ 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ 
แสดง : การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ      ภาพที่ 1.2 

สัญลักษณ์ :               เส้นทางท่ี 1 ถนนรังสิต - นครนายก(เข้าจาก
ทางปากคลอง15) 
              :               เส้นทางท่ี 2 ถนนองครักษ์ - บ้านนา(เข้าจาก
ทาง ศูนย์ TOYOTA องครักษ์) 
                             พื้นท่ีต้ังโครงการ 
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     พื้นที่โครงการด้านหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นที่โครงการด้านซ้าย                                                       พื้นที่โครงการด้านขวา                         
  
 
 
 

    พื้นที่โครงการด้านหน้า 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ      ภาพที ่1.3 

แสดง : พื้นท่ีโครงการโดยรวม 
 

 
 

สัญลักษณ์ :   
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ  

แสดง : ผังภาพปัจจุบัน      ภาพที ่1.4 

สัญลักษณ์ : -  
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1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ทราบถึงทฤษฏีและหลักการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
1.5.2 ทราบถึงข้อมูลศักยภาพของพื้นโครงการ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อก าหนดแนว

ทางการออกแบบ 
1.5.3 ทราบถึงพฤติกรรมผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมของเจ้าของโครงการ 
1.5.4 น าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ 

 

1.6  วิธีการด าเนินการ 
1.6.1  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบ้านพักอาศัย 

           1.6.1.1  ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
           1.6.1.2  ศึกษาหลักการและศึกษาพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ 
พื้นท่ีบ้านพักอาศัย 
                     1.6.1.3  กรณีศึกษา 
 1.6.2  ศึกษาลักษณะข้อมูลทางกายภาพพื้นท่ีโครงการ 
           1.6.2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกายภาพ 
           1) ศึกษาท่ีต้ังโครงการ 
           2) ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
           3) ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
           4) ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค 
           5) ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
           6) ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 

1.6.2.2  ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
            1) ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
           2) พฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 

1.6.3  การสรุปข้อมูล 
1.6.3.1  สรุปลักษณะพื้นท่ี 
1.6.3.2  สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี จากพฤติกรรมและความต้องการของ            

ผู้ใช้ 
1.6.3.3  ก าหนดลักษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นท่ีและแก้ไข 

ปัญหาพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 
1.6.4  ขั้นตอนการออกแบบ 

1.6.4.1  ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
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1.6.4.2  ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
1.6.4.3  ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 

                    1) แนวคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 
           2) แนวคิดด้านสาธารณูปโภค 
           3) แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
           4) แนวคิดด้านการเลือกใช้วัสดุดาดแข็ง 
           1.6.4.4  เสนอแบบแปลนแนวความคิด  
           1.6.4.5  สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
           1.6.4.6  เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
           1.6.4.7  สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและทางท่ีดีท่ีสุด 
           1.6.4.8  เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
           1.6.4.9  แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
           1.6.4.10  แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
           1.6.4.11  การท าประมาณราคา 

1.6.5  ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
           1.5.5.1  น าเสนอผลการออกแบบ 
           1.5.5.2  ข้อเสนอแนะ 
 1.6.6  จัดท ารูปเล่ม 
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สรุปข้อมูล 

- สรุปลักษณะพ้ืนที่   
 - สรุปลักษณะกิจกรรมในพ้ืนที่จากพฤติกรรมและ
ความ ต้องการของผู้ใช้ 
- ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

                                                                                                          
               

1.7  ล าดับข้ันตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนการน าเสนอผลการศึกษา 

ข้ันตอนในการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์
บ้านพักอาศัย 

- ศึกษาหลักการและทฤษฏีที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์
บ้านพักอาศัย  
- วิเคราะห์กายภาพของโครงการเพ่ือออกแบบภูมิทัศน์
บ้านพักอาศัย 
- ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บ้านพัก
อาศัย เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมทีเ่หมาะสม 
- กรณีศึกษา 
 

     ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องสภาพพื้นที่          
- ศึกษาท่ีต้ังโครงการ      
 - ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
 - ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
 - ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค      
  - ศึกษากิจกรรมที่ต้องจัดในแต่ละพ้ืนที่ 
  - ศึกษารูปแบบของสิ่งก่อสร้างและ
สถาปัตยกรรมเดิมในพ้ืนที่โครงการ 
 - ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและ มุมมอง 

 ขั้นตอนการออกแบบ 
1. ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
      - แนวคิดด้านการใช้พ้ืนที่  
      - แนวคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ    
      - แนวคิดด้านสาธารณูปโภค 
      - แนวคิดด้านทัศนียภาพ 
      - แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
6. เสนอแบบทางเลือก 2  แบบ 
7. สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและเลือกทางที่ดีที่สุด 
8. เสนอแบบแปลนข้ันสุดท้าย 
9. แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
10. แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
11. แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
12. ท าการประมาณราคา 
 

ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
1. การน าเสนอผลการออกแบบ 
2. ข้อเสนอแนะ 
 

 

จัดท ารูปเล่ม 



บทที่ 2 
ศึกษาข้อมูลและหลักการที่เกี่ยวข้องกบัการออกแบบ 

ภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
 

 การออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยนั้น ต้องค านึงถึงพื้นท่ีประโยชน์การใช้สอย และความ
ต้องการของผู้อาศัยเป็นการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีนั้นๆได้เป็นอย่างดี จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยท้ังรูปแบบการจัด
ภูมิทัศน์ ในรูปแบบสวนต่างๆ เพื่อน าข้อมูลมาผสมผสานให้เกิดแนวคิดจนกระท่ังถึงการวางแผน
แนวทางในการออกแบบ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของบ้านให้เกิดความพึงพอใจมากและได้รับประโยชน์
มากท่ีสุด 
 
2.1  ความหมายและความส าคัญของการออกแบบจัดสวน 

พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา (2538) กล่าวว่า ความเป็นมานับแต่โบราณกาล มนุษย์เรารู้จักสร้างท่ี
อยู่อาศัยเพื่อปกป้องคุ้มครองตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากธรรมชาติและสัตว์ป่า ต่อมามนุษย์เราก็
รู้จักน าสัตว์เล้ียงไว้เป็นเพื่อน ไว้ใช้งาน และไว้เป็นอาหาร รู้จักท าคอก ท ารั้ว ท าอาณาเขตของบ้านให้
เป็นสัดส่วน น าต้นไม้มาปลูกเป็นอาหาร ให้ร่มเงา และประดับให้สวยงาม และพัฒนากันมาเรื่อยๆ 
ความส าคัญของการจัดแต่งบริเวณบ้านด้วยดอกไม้ แต่ก่อนนั้นก็เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านจิตใจและด้านสุขภาพของเจ้าของหรือบุคคลท่ีสถานท่ีนั้นเป็นส าคัญ  เช่น ปลูกพืชผักผลไม้ไว้
รับประทาน ไว้รักษาโรค ปลูกไม้ใหญ่ไว้ให้เกิดความร่มรื่นสบาย ปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่น ประดับบ้านเพื่อ
ความสวยงามและเพลิดเพลิน ช่ืนใจกับรูปร่าง สีสัน และกล่ิน แต่เมื่อบ้านเมืองเจริญและพัฒนามาก
ขึ้น ตึกรามบ้านช่อง ถนนหนทาง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆท่ีถูกสร้างขึ้นมากมาย เบียดเสียด แออัด จน
ถูกเรียกว่า ป่าคอนกรีต การตกแต่งจัดสวน การปลูกต้นไม้ และการจัดบริเวณบ้านหรืออาคารท่ีพัก
อาศัย และสถานท่ีต่างๆ เริ่มมีบทบาทส าคัญท้ังเหตุผลและความจ าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น จัดเพื่อ
เสริมสร้างความโอ่อ่าสง่างามให้กับอาคาร หรือเพิ่มความสวยงามน่าอยู่อาศัยให้กับตัวอาคาร ท าให้
เกิดความเป็นส่วนตัว เมื่อมองจากภายนอกบ้าน อ าพรางจากสภาพแวดล้อมท่ีไม่น่าดู ช่วยเสริมหรือ
แก้ไขส่วนท่ีไม่สวยงามของตัวอาคารให้ดีขึ้น ลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีมีอยู่ในบรรยากาศ ลดเสียงรบกวน
จากผู้คนและยวดยานต่างๆ บนท้องถนน และเป็นท่ีพักผ่อนคลายความเครียดยามกลับมาจากการ
ท างานหรือเป็นงานอดิเรกยามว่าง 
 อโนชา การประเสริฐกิจ (2539) กล่าวว่า การจัดสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการ
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ โดยน าหลักวิชาการ ความรู้  เทคนิค ศิลปะและ
ประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าส่ิงของหลายๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ท้ังท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์
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และส่ิงของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพื่อสร้างหรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภาพท่ีมี
ความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียน
ศิลปกรรมในอดีตน ามาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์ 
 จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี (2546) กล่าวว่า การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพ หรือตกแต่ง
สถานท่ีให้เหมาะสมสวยงาม ท าให้สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ และเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรม
ต่างๆ 
 สรุป การออกแบบจัดสวน คือ  เป็นศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบภูมิ ทัศน์ให้มี
สภาพแวดล้อมให้เกิดความสวยงาม มีความเป็นระเบียบในสวนเพื่อตอบสนองต่อต้องการของผู้ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน รวมถึงการก่อให้เกิดความสุขได้ท้ังแก่ผู้
ท่ีมาเยือนและผู้ท่ีเป็นเจ้าของอีกด้วย  
 
2.2  หลักการในการแบ่งพ้ืนท่ีในการจัดสวนบ้าน 

ขวัญชัย จิตส ารวย (2536) กล่าวว่า การแบ่งพื้นท่ีในการจัดสวน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้พื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดต้องมีการวางแผนการใช้และผ่านการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงการใช้สอย การเปล่ียนแปลง การต่อเติมในอนาคต การแบ่งพื้นท่ีจึงเป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในการใช้สอยและความงาม ดังนั้นในการแบ่งพื้นท่ีส าหรับการจัดตกแต่ง
สวนบ้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

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

  2.2.1 บริเวณหน้าบ้านหรือสวนสาธารณะ (Public Area)  
           เป็นพื้นท่ีบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมักจะต่อเนื่องจาก ห้องรับแขก ระเบียง ท่ี

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกหรือแขกผู้มาเยือน ส่วนสาธารณะนี้เป็นพื้นท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์กับสังคมแสดงถึงความสง่างาม เน้นความโดดเด่นของอาคารบ้านเรือน จึงควรจัดสรร
พื้นท่ีส่วนนี้ในขนาดท่ีเหมาะกับตัวอาคาร ไม่ใหญ่โต กว้างขวางไปกับบริเวณบ้าน เพื่อเน้นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของตัวอาคาร 

           สวนหน้าบ้านนี้ การจัดจะเน้นความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ ลักษณะการจัด
ตกแต่งโดยส่วนรวม จะค านึงถึงความเหมาะสมกับขนาดของพื้นท่ี มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาและให้ความร่ม
รื่นแก่บริเวณสวนโดยส่วนรวม แต่ไม่แน่นเต็มให้ผิดสัดส่วนไป มีบริเวณท่ีก าหนดเป็นสนามหญ้าท่ีเปิด
โล่ง จัดให้มีมุมมอง มีสวนประดับ สวนหย่อยสวยเพื่อสร้างจุดเด่นการจัดยังสร้างความสัมพันธ์ให้เกิด
ขึ้นกับการใช้ประโยชน์ของห้องภายในตัวอาคาร เช่น ขณะนั่งอยู่ในห้องรับแขก หรือเทอเรสหน้าบ้าน
ก็สามารถมองเห็นและช่ืนชมความสวยงามของสวนได้  
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ภาพที ่2.1 ส่วนของหน้าบ้าน 
ที่มา : https://www.home.kapook.com 

 
2.2.2 บริเวณส่วนบริการ (Service Area) 
           เป็นส่วนของพื้นท่ีท่ีให้ความสะดวกต่อการบริการ การปฏิบัติงานต่างๆ ของสมาชิก

ในครอบครัว เช่น ถนนเข้าบ้าน ท่ีจอดรถ ท่ีท้ิงขยะ บริเวณซักล้าง ห้องเก็บเครื่องมือ - อุปกรณ์ ราว
ตากผ้า  แปลงผักสวนครัว เป็นต้น พื้นท่ีส่วนนี้จัดเป็นพื้นท่ีส่วนตัวของครอบครัวเช่นกัน แต่ไม่เน้น
ความสวยงามในการตกแต่งแต่เน้นถึงความคล่องตัว สะดวก และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประตู
ห้องครัวก็ควรเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนท่ีติดกับพื้นท่ีส่วนนี้ด้วย ส่วนบริการจึงเหมาะท่ีจะอยู่ด้านหลัง
บ้าน (ดังภาพที่ 2.2) 

 

 
 

ภาพที ่2.2 บริเวณส่วนบริการ 
ที่มา : https://www.thinkofliving.com 
 
 

 
 

https://www.home.kapook.com/
https://www.thinkofliving.com/


13 
 

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

บริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับพักผ่อนส่วนตัว หรือท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท 
จึงเป็นพื้นท่ีท่ีต้องแยกออกจากส่วนอื่นๆ เช่นกัน เพื่อเน้นพื้นท่ีส่วนบุคคลหรือส่วนตัว อาจจัดเป็นท่ี
นั่งเล่น ท่ีอ่านหนังสือ มุมปิกนิกนอกบ้าน แปลงไม้ดอก สระว่ายน้ ารวมไปถึงบริเวณออกก าลังกาย 
ดังนั้นการออกแบบจัดสร้างจึงต้องให้เกิดความพอใจสูงสุด ให้ความเป็นอิสระในการใช้สอยมากท่ีสุด มี
ความยืดหยุ่นในการดัดแปลงการใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ง่าย (ดังภาพที่ 2.3) 

 
ภาพที ่2.3 บริเวณท่ีพักผ่อนส่วนตัวหรือครอบครัว 
ที่มา : https://www.bloggang.com 
 

ในปัจจุบันมีอีกแนวคิดหนึ่งท่ีเกี่ยวกับการแบ่งพื้นท่ีท่ีเกิดขึ้นในลักษณะสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคัญของบ้านมากขึ้น เพราะถือว่าบ้านท่ีน่าอยู่น่าอาศัยนั้นต้องมีองค์ประกอบท่ีพร้อมสมบูรณ์ 
สามารถอ านวยความสุขให้แก่ผู้อาศัย แนวความคิดนี้ได้แบ่งพื้นท่ีบ้านโดยสามารถวางเป้าจุดประสงค์
ได้ 9 ประการ ดังนี้ 

 1) พื้นท่ีนันทนาการ (Recreation) จัดให้เป็นมุมพักผ่อน มุมนันทนาการ เช่น 
จัดเป็นสระว่ายน้ า สนามเด็กเล่น บ่อทราย สนามออกก าลังกาย หรือลานเอนกประสงค์อื่นๆ  

  2) พื้นท่ีให้ความสุขสบาย (Comfort) อาจท าเป็นพื้นท่ีลานพัก (Petio) ปลูกไม้พุ่ม
ล้อมรอบ ท าเป็นหลังคากรองแสง หรือปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเพื่อใช้เป็นท่ีนั่งเล่นหรืออ่านหนังสือ 

  3) พื้นท่ีลานเอนกประสงค์ (Flexibility) จัดสร้างเป็นพื้นท่ีท่ีพร้อมท่ีจะดัดแปลงไป
ใช้ได้หลายกรณี เช่น รับแขก เล่นเกม งานเล้ียงสังสรรค์ สนามกีฬาบางประเภท 

  4) พื้นท่ีอ านวยความสะดวกและให้ความปลอดภัย (Convenience and Safty) 
จัดเป็นส่วนบริการของครอบครัว เช่น ทางเดินภายในสวน สะพาน ลานจอดรถ ส่ วนดังกล่าวนี้
จ าเป็นต้องใช้บ่อยๆ แม้ในยามค่ าคืน จึงควรจัดให้มีแสงสว่างตามจุดต่างๆ ตามสมควร 
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  5) พื้นท่ีให้ความสวยงาม (Beautification) เป็นพื้นท่ีท่ีจัดตกแต่งไว้เพื่อช่ืนชมความ
สวยงาม มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม มุมน้ าตก ทางเดิน สนามหญ้าเขียวขจีสร้างจุดสนใจ
ด้วยความสวยงามทางด้านการออกแบบจัดกลุ่มพันธุ์ไม้ หรือ วัสดุอื่นๆ 

  6) พื้นท่ีให้ความอิสระ (Privacy) จัดท าเป็นมุมสังสรรค์ในครอบครัว เป็นพื้นท่ีท า
กิจกรรมส่วนตัว ประกอบด้วยลานพักผ่อน ชุดสนาม รั้วป้องกันสายตาจากคนภายนอก ป้องกันเสียง 
อาจจะมีไม้ใหญ่หรือเรือนไม้ระแนงปลูกไม้เล่ือยให้ร่มเงา 

  7) พื้นท่ีท่ีดูแลรักษาต่ า (Ease of Maintenance) โดยเฉพาะพื้นท่ีลาดเอียง หรือ
พื้นท่ีจัดตกแต่งล าบาก ไม่เอื้ออ านวยในการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ก็อาจจัดสร้างอย่างเรียบง่ายเสีย 
เพื่อสะดวกและประหยัดในการดูแลรักษา เช่น ท าเป็นสนามหญ้าราบเรียบ หรือลานซีเมนต์ ศิลาแลง 
ส าหรับบริเวณท่ีปลูกหญ้าไม่ได้ หรือดัดแปลงเป็นขอบแปลงปลูกไม้ดอกในพื้นท่ีลาดเอียง 

  8) พื้นท่ีรับรองแขกเฉพาะกิจ (Entertaining) ก็คล้ายกับบริเวณส่วนตัว โดยจัดเป็น
มุมสังสรรค์รับประทานอาหารนอกบ้าน มีลานพัก มีชุดสนามท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้ง่ายอาจจะมี
ระแนงไม้เล่ือยหรือจัดเป็นซุ้มต้นไม้ 

  9) พื้นท่ีผลิตอาหาร (Food Production) จัดเป็นมุมสวนครัว ปลูกผัก ไม้ผลบาง
ชนิดโดยจัดให้ต่อเนื่องจากห้องครัวภายในบ้านได้เป็นดี 

 

2.3  รูปแบบการจัดภูมิทัศน์แบบสวนธรรมชาติ (Informal Garden Landscape 
Format) 

2.3.2 สวนธรรมชาติ (Informal Styles) 
พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา (2540) กล่าวว่า สวนธรรมชาติ คือสวนท่ีเราจัดขึ้นมาโดย

ลอกเลียนแบบธรรมชาติท่ีเรามองเห็นเช่นท าเป็นป่า เป็นเขา ล าธาร น้ าตก ทุ่งหญ้า เป็นส่ิงท่ีเรารู้สึก
ชอบเป็นพิเศษเลยอยากจะจัดไว้ใกล้ๆ อาจท าได้โดยการท าเท่าขนาดจริง หรือย่อส่วนลงมาโดยให้
เหมาะสมกับสถานท่ีท่ีเราจะจัดแต่ง 

คุณสมบัติและหน้าท่ีของสวนธรรมชาติคือท าให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ได้พบเห็นได้สัมผัส
กับบรรยากาศของความสดช่ืนรื่นรมย์อบอุ่น น่าพักผ่อนหย่อนใจ สวนลักษณะนี้ จึงเป็นสวนท่ีนิยม
ของคนจ านวนมากเนื่องจากปัจจุบันคนอยู่ในตึกรามบ้านช่องท่ีเป็นตึกจึงต้องการใฝ่หาสวนเพื่อไว้
พักผ่อนหย่อนใจสวนแบบนี้นิยมปล่อยให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างอิสระ ตามธรรมชาติ อาจจะเพิ่มสระน้ า 
ล าธารน้ าตก ศาลาพักผ่อน ทางเดินต่างๆ เข้าไปโดยจะมีเส้นสาย 
และรูปทรงเป็นรูปทรงอิสระ 
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ภาพที ่2.4 สวนธรรมชาติ 
ที่มา : https://www.bloggang.com 
  

พื้นท่ีในการจัดสวนแบบธรรมชาติจะจัดให้เป็นเนินหล่ันกัน มีพื้นท่ีสูงๆ ต่ าๆ สลับกับท่ีราบ
เหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การจัดวางต้นไม้และวัตถุจะต้องเกิด ความสมดุลแบบธรรมชาติ หรือ 
Informal Balance นั่นเอง ชนิด รูปทรงและขนาด จ านวน และ ระยะห่าง ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน
หรือเท่ากัน ใช้ความช านาญของสายตาพิจารณาน้ าหนักสีของต้นไม้หรือวัตถุท้ังสองข้าง ถ้าน้ าหนัก
เท่ากัน หรือใกล้เคียงกันก็ถือว่า ท้ังสองข้างนั้นสมดุลกัน (แบบธรรมชาติ) การจัดวางต้นไม้หรือวัตถุ
แบบจ านวนคู่ขนาน 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ จะไม่ปรากฏให้ได้เป็น เมื่อไม่ได้จัดวางซ้ าๆ กันแบบ 1 : 1 
หรือ 2 : 2 ฯลฯ จึงใช้เนื้อท่ีในการจัดไม่มากนัก การประดิษฐ์แบบเรขาคณิต มีความส าคัญเป็นรอง
การตัดแต่งหรือประดิษฐ์รูปทรง เช่น ทรงกลม หรือทรงเหล่ียมจึงไม่ปรากฏเด่นชัด ลักษณะการจัดจะ
จัดให้มีแต่เค้าโครงเท่านั้น เช่นการจัดหาพันธุ์ไม้ ท่ีมีรูปทรงแบบเรขาคณิต ตามธรรมชาติ ท่ีต้องการ
โดยไม่ต้องตัดแต่ง สระน้ า ล าธารมีรูปร่างอิสระ (Free Form) เหมือนเกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ ต้นไม้
ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้น้ าและพืชคลุมดิน (Ground Cover) มักมีสีสันไม่ฉุดฉาดโดยท่ัวไป มักจะมีสีเขียว เป็น
ส่วนใหญ่ จะออกดอกเพิ่มสีสันให้สวนบ้างก็ตามฤดูกาลเท่านั้น ถนนหรือ ทางเดินภายในสวน มักจะสูง 
ต่ าตามระดับพื้นท่ีของสวน และคดโค้ง ไปตามส่วนต่างๆ ของสวน เพื่อน าไปชม ความงามของสวน
ย่อม ณ จุดต่างๆ ส่ิงก่อสร้าง ภายในบริเวณสวน จะเป็นบ้านหลังเล็กๆ กลมกลืนไปกับสวน 
ส่วนประกอบอื่นๆ อาทิ หน้าผา น้ าตก ล าธาร โขดหิน สระน้ า ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน จะไม่
บังคับให้อยู่ในกรอบ พยายามสร้าง ความกลมกลืน อย่างอิสระทุกๆ จุด ไม่แสดงส่วนใดส่วนหนึ่งอย่าง
เด่นชัดเหมือนสวนแบบประดิษฐ์ แต่จะรวมกัน ในลักษณะของความกลมกลืน ท่ีลงตัวอย่างเหมาะสม
เหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   ความงามของสวน เหล่านี้เกิดจาก การจัดต้นไม้และสีของพันธุ์ไม้ให้
กลมกลืนกัน การปลูกต้นไม้ไม่จ าเป็นต้องมากชนิด เพราะผิดไปจาก ธรรมชาติ ผู้จัดจะต้องเข้าใจความ
เป็นมาหรือการเกิดตามธรรมชาติ เพื่อจะได้เลียนแบบ และสร้างบรรยากาศภายใน สวนให้เหมือน
ธรรมชาติอย่างแท้จริง สวนแบบนี้บรรยากาศตรงกับความต้องการของมนุษย์ อาจสรุปการจัดสวน
แบบธรรมชาติได้ดังนี้ 
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  1)  พื้นท่ีเป็นเนินสลับท่ีราบ 
  2)  ความสมดุลแบบธรรมชาติ 
  3)  จ านวนคู่ขนาน 1 : 1 , 2 : 2 ไม่ปรากฏ 
  4)  ใช้เนื้อที่ในการจัดไม่มากนัก 
  5)  รูปเรขาคณิตมีความส าคัญเป็นรอง 
  6)  ส่วนมากมีแต่สีเขียว ไม่ฉูดฉาด 
  7)  ถนน/ทางเดิน สูง ๆ ต่ า ๆ คดโค้ง 
  8)  มีบ้านหลังเล็กกลมกลืนกับสวน 
 

2.4  ข้ันตอนการจัดภูมิทัศน์แบบสวนธรรมชาติ 

 สวนธรรมชาติ คือสวนท่ีเราจัดขึ้นมาโดยลอกเลียนแบบธรรมชาติท่ีเรามองเห็นเช่นท าเป็นป่า 
เป็นเขา ล าธาร น้ าตก ทุ่งหญ้า เป็นส่ิงท่ีเรารู้สึกชอบเป็นพิเศษเลยอยากจะจัดไว้ใกล้ๆ อาจท าได้โดย
การท าเท่าขนาดจริง หรือย่อส่วนลงมาโดยให้เหมาะสมกับสถานท่ีท่ีเราจะจัดแต่ง โดยน าหลักการจัด
องค์ประกอบภูมิทัศน์ดาดแข็งเละดาดอ่อนดังรายละเอียดล าดับต่อไปนี้ 

2.4.1 องค์ประกอบภูมิทัศน์ประเภทดาดแข็ง  
           การจัดสวนแต่ละสไตล์ย่อมมีองค์ประกอบท่ีส่ือถึงรูปแบบสวนท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง

องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยเพิ่มเสน่ห์และชีวิตชีวาตลอดจนเติมความสมบูรณ์ให้กับสวน สวนป่ามี
องค์ประกอบหลักท่ีเลียนแบบธรรมชาติ และองค์ประกอบรองท่ีช่วยเสริมในเรื่องประโยชน์ใช้สอยและ
ความงาม ซึ่งต้องจัดวางองค์ประกอบเหล่านี้ให้สอดคล้อง กลมกลืน และลงตัว สวนจึงจะดูสวยงาม 
องค์ประกอบหลักของสวนป่าร้อนช้ืนท่ีส าคัญดังนี้ (วรวุฒิ แก้วสุก, 2555) 

2.4.1.1 ลักษณะน้ าตกและล าธารน้ าตก เป็นองค์ประกอบหลักของการจัดสวน
ธรรมชาติสไตล์สวนป่าร้อนช้ืน โดยธรรมชาติน้ าตกเกิดจากตาน้ าเล็กๆ บนพื้นดินบริเวณยอดเขาสูง
ค่อย ๆ ไหลมารวมกันเป็นสายน้ าเล็กๆ หลายสาย รวมตัวจนมีปริมาณเพิ่มข้ึน ไหลผ่านร่องดิน ร่องหิน 
จนรวมเป็นสายน้ า ตกลงจากท่ีสูงสู่ท่ีต่ าอย่างสวยงาม นอกจากนี้บนยอดเขาสูงยังได้รับน้ าจากน้ าฝนท่ี
ตกในช่วงฤดูฝน และน้ าค้างจากไอหมอกตลอดฤดูกาลเนื่องจากบนยอดเขาสูงมีเมฆปกคลุมตลอดท้ังปี 
เมื่อไอเย็นของเมฆกระทบกับความร้อนจึงกลายเป็นหยดน้ าตกลงสู่ผืนดิน ซึ่งผืนดินและใบไม้ท่ีร่วง
หล่นทับถมกันเป็นตัวช่วยสะสมความช่ืนเหล่านี้ไว้อีกช้ันหนึ่ง เรียกว่า ป่าเมฆ (ดังภาพที่ 2.5) 
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ภาพที่ 2.5 ลักษณะหินและล าธาร 
ที่มา : https://www.suansuay.com 
 
  น้ าตกธรรมชาติมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไป ต่ าบ้างสูงบ้าง ส้ันบ้าง ส่วนหินน้ าตกก็
แตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศนั้นๆ เช่น หินแถบตะวันตกของประเทศจะมีลักษณะเป็น
หินปูนหรือหินฟองน้ า แถบภาคกลางมักเป็นหินแกรนิตสีเทา แถบภาคอีสานเป็นหินทรายแดง ทราย
เหลือง ทรายเขียว ส่วนแถบตะวันออกเป็นหินแกรนิตและหินกรวดเล่ือมบางส่วน (ดังภาพที่ 2.6) 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.6  การใช้หินประเภทต่างๆ                
ที่มา : https://www.suansavaros.co.th 
 

ในการจะเลือกใช้หินท าน้ าตกเพียงไม่กี่ชนิด ท้ังนี้ขึ้นกับรูปแบบของน้ าตก คือ หากเป็นน้ าตก
บนผนังแนวตั้งจะใช้หินฟองน้ าเพราะมีน้ าหนักเบาและดูเป็นธรรมชาติ หากเป็นน้ าตกธรรมชาติมักใช้
หินทรายเหลืองเก่าท่ีฝังอยู่ตามผืนดิน จะได้สีหินท่ีกลมกลืนหากเป็นหินน้ าตกกล่ินอายจ าลองจากป่า 
โดยจะใช้หินแกรนิตไข่ทรงรีมน และหลายครั้งท่ีผสมผสานหินสองชนิดมาใช้งานร่วมกัน เช่น ใช้หิน
ฟองน้ าร่วมกับหินทรายเหลืองเก่า และใช้หินฟองน้ าร่วมกับหินแกรนิตไข่  

ซึ่งเมื่อท าเสร็จแล้วสังเกตว่าหินท้ังสองชนิดดูกลมกลืนเข้ากันได้ดีแบบไม่ขัดตา ดังนั้น
ภาพประกอบการเลือกใช้หินน้ าตก (ดังภาพที่ 2.7)   

https://www.suansuay.com/
https://www.suansavaros.co.th/
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ภาพที่ 2.7  น้ าตกท่ีใช้หินฟองน้ า 
ที่มา : https://www.baanstyle.com       
 
                                    1) บ่อหรือแอ่งรับน้ าตกตามธรรมชาติน้ าจะตกจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ า เกิด
แรงกระแทกและการไหลวนของน้ าท่ีมีพลังจนท าให้เกิดแอ่งน้ า ซึ่งจะลึกหรือต้ืนขึ้นอยู่กับความสูงและ
ความแรงของน้ าท่ีตกลงมา การท าน้ าตกเลียนแบบธรรมชาติจึงต้องจ าลองแอ่งน้ าก่อนจะไหลลงไปยัง
ล าธาร  (ดังภาพที่ 2.8)   

 

ภาพที่ 2.8  แอ่งรับน้ าตกตกจากท่ีสูง                                                
ที่มา : https://www.suansuay.com         
                                       
                                      2) ล าธารและช้ันล าธาร ล าธารเมื่อน้ าตกลงสู่แอ่งรับน้ าแล้ว น้ าจะ
ไหลไปตามร่องน้ าท่ีถูกกัดเซาะจนเหลือแต่หินเป็นล าธาร และแรงน้ าได้พัดพาหินก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้าง
ไปกองรวมกันเป็นคันกั้นน้ ายาวส้ันต่างกันจนเกิดเป็นช้ันน้ าตกแต่ละช้ันขึ้นมา ซึ่งช้ันน้ าตกตาม
ธรรมชาติเกิดได้หลายรูปแบบ คือ ช้ันน้ าตกท่ีเป็นหินโขด ช้ันน้ าตกท่ีหินถูกน้ าซัดมากองรวมกัน ช้ัน
น้ าตกท่ีเกิดจากหินปูน และช้ันน้ าตกท่ีเกิดจากรากไม้หรือรากพูพอน ใต้ล าธารมีหินกรวดใหญ่น้อยถูก
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คัดแยกขนาดโดยความแรงของกระแสน้ าตามธรรมชาติ หินกรวดใต้ธารน้ ามีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน 
จึงท าให้มีความสูงต่ าก่อให้เกิดการไหลของน้ าเป็นระลอกหรือเกิดคล่ืนใต้น้ า ดูสวยงามและมีชีวิตชีวา
(ดังภาพที่ 2.9) 

 
ภาพที่ 2.9  ล าธาร และช้ันล าธาร 
ที่มา : https://www.blogging.com 
 

3) บ่อรับน้ า จากล าธาร บ่อรับน้ าจากล าธาร เป็นบ่อรับน้ าตกช่วงสุดท้าย 

หากเปรียบตามธรรมชาติหมายถึงล าห้วย ซึ่งเป็นจุดส้ินสุดของสายล าธารท่ีไหลมารวมกันจนเป็นแอ่ง

ใหญ่ (ดังภาพที่ 2.10) 

                                  
ภาพที่ 2.10  บ่อรับน้ าจากล าธาร 
ที่มา : https://www.suansua.com 
 

4) หาดกรวดและหาดทรายการไหลของน้ าในล าธารบางช่วงฤดูกาลท่ีมี
กระแสน้ าไหลเช่ียวแรงจนพัดหินทรายขึ้นไปกองไว้ตามมุมหัวโค้งของน้ า จนเมื่อฤดูท่ีน้ าลดลงจึงเกิด
หาดทรายกรวดข้ึนมา ท าให้ขอบข้างล าธารมีเสน่ห์และสวยงาม (ดังภาพที่ 2.11) 

https://www.blogging.com/
https://www.suansua.com/
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ภาพที่ 2.11 หาดกรวด  
ที่มา : https://www.suansuay.com 

 
 เกาะแก่งเกิดจากการท่ีน้ าพัดพาหินไปกองรวมกันประกอบกับหินเหล่านี้ถูกใบไม้ทับถมจน

กลายเป็นดิน มีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงดูมีเสน่ห์และสร้างมิติให้เกิดมุมมองทางแนวลึก 
(ดังภาพที่ 2.12) 
 

  

 

 

 

ภาพที่ 2.12  ล าธารท่ีต้นไม้ข้ึนเองตามธรรมชาติ 

ที่มา : https://www.talad2you.com 
 

5) โขดหินหินใหญ่น้อยท่ีถูกน้ าพัดพาลงมา มีหินบางส่วนซึ่งมีขนาดใหญ่
หรือยึดติดกับฐานช้ันใต้ดินจนน้ าไม่สามารถพัดพาไปได้ เกิดเป็นโขดหินกลางน้ า ริมน้ าบ้าง เมื่อน้ าพัด
มากระแทกโขดหินเกิดเป็นระลอกคล่ืนท่ีสวยงามและเกิดเสียง ท าให้สายน้ าดูมีชีวิตชีวาไม่เงียบเหงา 
(ดังภาพที่ 2.13) 
                                               

https://www.talad2you.com/
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ภาพที่ 2.13  โขดหินน้ าตก   
ที่มา : https://www.bestroomstyle.com 
 

6) บ่อกรอง ส าหรับกรองน้ าท่ีตกมายังบ่อสุดท้าย ช่วยให้น้ าไม่ขุ่นด้วย

ตะกอน การกรองน้ าจะผ่านช่องต่างๆ ท่ีบรรจุวัสดุกรอง เช่น พู่กรองน้ าเพื่อดักเศษใบไม้หรือตะกอน

หยาบ ต าแหน่งของบ่อกรองส่วนใหญ่มักออกแบบให้อยู่ใต้พื้นระเบียงเพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นท่ี (ดัง

ภาพที่ 2.14) 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.14  ต าแหน่งการวางบ่อกรองใต้พื้นระแนง  
ที่มา : https://www.looklivehome.com  
 

2.4.1.2 ระเบียงไม้ ส าหรับนั่งพักผ่อน ส่วนใหญ่มักก าหนดให้อยู่บริเวณริมล าธาร 
บ่อน้ า หรือต่อเนื่องกับศาลาพักผ่อนหรือห้องนั่งเล่น แล้วแต่หน้าทีท่ีจะใช้สอย วัสดุท่ีใช้ปูระเบียงส่วน
ใหญ่เป็นวัสดุท่ีทนทาน ทนแดด ทนฝน เช่น ไม้แดง ไม้สัก ไม้สังเคราะห์ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณ
ของเจ้าบ้าน (ดังภาพที่ 2.15) 

 

https://www.bestroomstyle.com/
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ภาพที่ 2.15  ระเบียงท่ีนั่ง 
ที่มา : https://www.th88db.co.th 
 
  2.4.1.3 ทางเดินสวน เป็นจุดเช่ือมต่อจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งได้อย่าง
สะดวก  เช่น จากหน้าบ้านไปยังเรือนรับรองไปยังหลังบ้าน หรือจากหลังบ้านไปหน้าบ้าน วัสดุท่ี
น ามาใช้อาจใช้แผ่นหินท่ีเรียบเสมอกัน ขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ซึ่งปัจจุบันแผ่นหินขนาดใหญ่นับวันจะ
หายากขึ้น บางครั้งอาจใช้หินเทียมซึ่งท าจากซีเมนต์ผสมสีฝุ่นมาทดแทน (ดังภาพที่ 2.16) 
 

 
ภาพที่ 2.16  ทางเดินสวน 
ที่มา : https://www.furfure.com 
    

2.4.1.4 สะพานช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับสวน เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างบริเวณท่ีมี
ล าธารหรือบ่อน้ าเป็นตัวกั้นแบ่ง วัสดุท่ีใช้ท าสะพานมีท้ังไม้ ซีเมนต์ และแผ่นหินหน้าเรียบ ซึ่งจะสร้าง
บรรยากาศท่ีแตกต่างกันไป (ดังภาพที่ 2.17) 
 

https://www.th88db.co.th/
https://www.furfure.com/
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ภาพที่ 2.17  สะพานไม้ 
ที่มา : https://www.nanagarden.com 
 
  2.4.1.5  ศาลาหรือเรือนรับรอง  เป็นท่ีพักผ่อนท่ามกลางสวนสวยมีคุณสมบัติกัน
แดดกันฝน สามารถออกแบบเป็นเรือนกระจกติดแอร์เป็นท่ีส าหรับรับรองแขก พักผ่อน หรือท า
กิจกรรมต่างๆ ศาลาหรือเรือนรับรองมีความส าคัญ ท าให้สวนมีองค์ประกอบส าหรับใช้สอยได้อย่าง
สมบูรณ์ รูปแบบโครงสร้างมีหลายรูปแบบ อาจท าด้วยไม้หลังคาซีดาร์ หรือ ศาลาชิงช้านั่งเล่น ท่ี
สามารถมองเห็นสวนได้ (ดังภาพที่ 2.18) 

 

 
ภาพที่ 2.18  ศาลารับรอง 

ที่มา : https://www.suansua.oom 
   

2.4.1.6 ท่ีนั่งพักผ่อน เป็นจุดนั่งพักในสวนหลังท ากิจกรรมหรือออกก าลังกาย เดิน
เล่นชมสวน สามารถจัดมุมนั่งเล่นให้กลมกลืนกับธรรมชาติด้วยการวางหินก้อนใหญ่แทรกไว้ข้าง
ทางเดิน เป็นมุมนั่งเล่นแบบไม่จงใจ หรือต้ังใจวางบนลานนั่งเล่นก็ได้ โดยเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้
รูปทรงเรียบง่าย ก็เข้ากับสวนรูปแบบนี้ได้ (ดังภาพที่ 2.19) 

https://www.nanagarden.com/


24 
 

 
ภาพที่ 2.19 องค์ประกอบต่าง ๆ ในสวนป่าร้อนช้ืน 
ที่มา : https://www.suansua.com 

 

  2.4.1.7  แสงไฟในสวน (Lighting)   แสงไฟแสงสว่างภายในสวนให้ประโยชน์ในการ
มองเห็น การติดต้ังไฟตามจุดต่างในสวนมีจุดประสงค์หลายประการเช่น ติดไว้ตามทางเดินในสวน ให้
แสงสว่างขณะเดินชมสวนเวลากลางคืน จัดวางไว้ตามพุ่มไม้ให้เกิดเหล่ียมเงาสร้างมุมมองท่ีแปลกตา 
ประดับโคมไฟสูงไว้กลางสนาม เพื่อให้เกิดความสว่างท่ัวไปในสวน (ดังภาพที่ 2.20)  

                1) เพื่อการใช้งานใน สวน นอกจากแสงไฟจะช่วยในเรื่องการมองเห็นแล้ว 
แสงไฟยังช่วยขยายเวลาใช้งานภายในสวนออกไปอีกด้วย ท าให้เราสามารถพักผ่อน นั่งเล่น เดินเล่น 
สังสรรค์ พูดคุย หรือแม้แต่รับประทานอาหารมื้อค่ ากลางสวนได้ 

               2) เพื่อตกแต่งสวนให้สวยงาม แสงไฟที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีจะ
ช่วยเน้นความงามของสวนให้เห็นเด่นชัดขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังช่วยปิดบังส่วนท่ีไม่ต้องการได้ บางครั้ง
แสงไฟยังช่วยท าให้สวนดูกว้างขึ้น และท่ีส าคัญแสงไฟสามารถช่วยสร้างอารมณ์ให้เกิดกับสวนได้ ท า
ให้สวนมีเสน่ห์เย้ายวน น่าช่ืนชมมากขึ้น       

               3)  เพื่อความปลอดภัยในสวน และช่วยน าทาง ช่วยให้มองเห็นทางชัดเจน
ขึ้น เช่น มองเห็นระดับท่ีเปล่ียนไปของทางเดิน หรือขั้นบันได ช่วยเตือนให้เราระมัดระวังและก้าวเดิน
ไปในทางท่ีปลอดภัย หลีกเล่ียงจากอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 

               โดยมีการแบ่งประเภทของโคมไฟ ตามลักษณะการใช้งานเหมาะสมกับพื้นท่ีจัด
สวน ดังรายละเอียด ดังนี้ 

                  1)  โคมไฟส าหรับงานภายนอกอาคารประเภทต่างๆ 
               2)  Step Lighting โคมไฟส าหรับติดต้ังบริเวณขั้นบันไดหรือก าแพงเต้ียๆ 

เพื่อแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงระดับจากสูงมาต่ า หรือจากต่ ามาสูง 
               3)  Flood Light หรือโคมฉาย เป็นโคมไฟส าหรับการส่องบริเวณต่าง ๆ ไม่

ว่าจะเป็นส่องต้นไม้ ประติมากรรม สนามหญ้า หรือส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ตามแต่ลักษณะการใช้งาน 

https://www.suansua.com/


25 
 

               4)  In Ground Uptight เป็นโคมไฟฝังพื้นส่องขึ้นไปยังต้นไม้หรือวัตถุท่ีเรา
ต้องการเน้น เช่น ต้องการเน้นให้เห็นผิวสัมผัส หรือลวดลายบนผนังก าแพง หรือรั้วไม้ ทิศทางของแสง
จะสาดขึ้นตรงๆ อยู่ด้านหน้าวัตถุท่ีเราต้องการตกแต่งด้วยแสงไฟ หรือสาดขึ้นด้านหลังวัตถุนั้นก็ได้ 
หากด้านหลังวัตถุมีฉากหลังท่ีเรียบ ไม่มีลวดลายรกตา จะยิ่งเสริมให้วัตถุนั้นดูโดดเด่นขึ้นมาได้อย่าง
งดงาม ข้อดีคือ จะไม่เห็นดวงโคมต้ังเกะกะสายตา แต่ข้อเสียคือ มีราคาสูง และต้องการดูแลรักษา
มากกว่าโคมฉาย 

               5)  Wall Lighting เป็นโคมไฟท่ีติดบนผนังก าแพงรั้ว เพื่อบอกขอบเขตให้
ความสว่างเฉพาะบริเวณนั้น และยังเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้ผนังก าแพง  

               6)  Bollard Lighting หรือไฟส่องทางเดิน สูง 0.50 - 1.00 เมตร เป็นโคม
ท่ีใช้บอกทิศทางของเส้นทางเดินในสวน ส่องสว่างเพื่อความสวยงามและเพื่อความปลอดภัยในสวน 

               7)  Post Top Lighting หรือไฟส่องทางเข้าสวน หรือถนนเข้าบ้าน หรือ
ลานนั่งเล่นเพื่อให้สามารถท ากิจกรรมในสวนตอนค่ าได้ เช่น จัดงานเล้ียงสังสรรค์ 

              8)  Underwater Lighting หรือไฟใต้น้ า อาจส่องสว่างขึ้นมาจากใต้น้ าเพื่อ
ความสวยงาม หรือส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของสระว่ายน้ า ท้ังนี้ระบบไฟใต้น้ า
จะต้องเป็นระบบท่ีออกแบบมาให้ใช้กับกระแสไฟแรงดันต่ า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.20  แสงไฟในสวน 
ที่มา : https://www.decorreport.com 
 
 ดังนั้น องค์ประกอบหรือวัสดุท่ีอยู่ในสวนก็มีบทบาทส าคัญท าให้ภาพของสวนเปล่ียนไป ของ
ประดับและของตกแต่งสวนจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยแสดงเอกลักษณ์ และเรื่องราวของสวนได้ชัดเจนกว่า ของ
ตกแต่งเหล่านี้สามารถออกแบบใหม่ให้มีเอกลักษณ์เน้นเรื่องราวในสวนและสร้างความแตกต่างได้มาก
ขึ้น 
 
  
 



26 
 

2.4.2  องค์ประกอบภูมิทัศน์ประเภทดาดอ่อน   
                   นอกจากน้ าตก  บ่อน้ า  ล าธารแล้ว  ในสวนป่าร้อนช้ืนยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีบ่ง
บอกถึงสวนสไตล์นี้ คือพรรณไม้ท่ีให้ความเขียวสดตลอดปีและเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนช้ืน ส่วน
ของตกแต่งท่ีน ามาประดับสวนควรท าจากวัสดุธรรมชาติอย่างหิน ดิน ไม้ อาจผ่านขั้นตอนและ
กระบวนการผลิตบางอย่าง แต่เมื่อสัมผัสแล้วยังรับรู้ ไ ด้ถึงเนื้อแท้ของวัสดุธรรมชาติเหล่านี้  
ข้อพิจารณาในการออกแบบภูมิทัศน์รูปแบบสวนป่าเขตร้อนมีรายละเอียดดังนี้ (วรวุฒิ แก้วสุก, 2555) 

2.4.2.1  พิจารณาว่าพรรณไม้ชนิดนั้น ๆ ต้องการแสงแดดมากน้อยเพียงใดในการ
พิจารณาสภาพแสงในพื้นท่ี ท่ีจะน ามาปลูก ควรศึกษาพรรณไม้ทุกชนิดต้องการแสงแดดใน
กระบวนการสร้างอาหาร  แต่ปริมาณมากน้อยต่างกัน พรรณไม้ท่ีให้ดอกหรือมีใบสีสวยมักต้องการ
แสงแดดมากกว่าพรรณไม้ท่ีมีใบสีเขียวเข้มอย่างเช่น เฟิร์นได้รับแสงแดดบ้างเป็นบางครั้ง เพื่อป้องกัน
ปัญหาใบเหลืองเฉา 

2.4.2.2  สังเกตลักษณะนิสัยของพรรณไม้ท่ีขึ้นตามธรรมชาติ  เมื่อน ามาปลูกในพื้นท่ีควร
เลือกบริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับธรรมชาติเดิมมากท่ีสุด  ดังนี้ 

1) ต้นไม้ท่ีขึ้นใต้น้ า ได้แก่ สาหร่ายและพืชน้ าชนิดต่างๆ  
2) ต้นไม้ท่ีขึ้นในน้ าและบนผิวน้ า ได้แก่ บัวอเมซอน และกกชนิดต่างๆ  
3) ต้นไม้ท่ีขึ้นอยู่ริมน้ า ได้แก่ กกชนิดต่างๆ ไคร้ชนิดต่างๆ เฟินกูด บอน 

และผักหนาม 
4) ต้นไม้ท่ีขึ้นบนท่ีดอน เช่น ค้างคาวด า เฟินกีบแรด เฟินหัสด า  
5) ต้นไม้ท่ีขึ้นบนกิ่งไม้หรือท่ีเรียกว่าไม้คาคบ เช่น กะเรกะร่อน กระแตไต่ไม้  
6) ต้นไม้ท่ีขึ้นบนหินหรือผนังหิน เช่น เทียน เฟินก้านด า มอส น้ าค้าง บีโก

เนีย และกล้วยไม้ (ดังภาพที่ 2.21) 
 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2.21 พรรณไม้ท่ีขึ้นตามระบบนิเวศ 
ที่มา : https://www.blogging.com 
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 2.4.2.3  การพิจารณาจากลักษณะทรงต้น  ใบ  และสีของใบไม้   การพิจารณาจาก
ลักษณะทรงต้น ใบ และสีของใบไม้ ซึ่งจะมีลักษณะเด่น สวยงามแตกต่างกัน การน ามาจัดร่วมกันเป็น
กลุ่มจึงควรค านึงถึงหลักองค์ประกอบทางศิลปะได้ดังนี้ 

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

ในการปลูกพรรณไม้เป็นกลุ่ม สามารถน าท้ังความกลมกลืนและแตกต่างมาใช้พร้อมๆ กัน
เพื่อให้เกิดความสวยงามลงตัว (ดังภาพที่ 2.22) 

 
ภาพที่ 2.22  ความกลมกลืน 
ที่มา : https://www.blogging.com 

1) ขนาดของใบไม้ ใบท่ีมีขนาดใหญ่ถือว่ามีผิวสัมผัสหยาบ ส่วนใบท่ีมีขนาด
เล็กถือว่ามีผิวสัมผัสละเอียด การน าพรรณไม้ท่ีมีขนาดใบต่างกันมารวมกลุ่มกันจะได้ความแตกต่าง
ของขนาด  

2) ลักษณะรูปร่างของใบไม้ ใบท่ีลักษณะเป็นเส้นเล็กบางชนิดป้อมส้ัน  
กลม บางชนิดมีใบเรียวยาว บางชนิดมีใบเป็นสามแฉก ลักษณะรูปร่างของใบสร้างความแตกต่างได้
เช่นกันถ้าต้องการให้เกิดความกลมกลืน ให้เลือกรูปร่างของใบท่ีคล้ายคลึงกันมาจัดร่วมกัน เช่น ปลูก
ต้นพลับพรึงหนูและหนวดปลาดุกท่ีมีใบเส้นเหมือนกัน จะได้ความกลมกลืนของรูปร่างใบ แต่
ขณะเดียวกันก็ได้ความแตกต่างขนาดใบด้วย 

3) สีของใบไม้ ใบไม้มีหลากหลายสี ส่วนใหญ่จะให้โทนสีเขียว ซึ่งมีหลาย
เฉดต่างกันไป เช่น เขียวอ่อน  เขียวเข้ม เขียวต่างขาว สีของใบไม้สามารถสร้างท้ังความกลมกลืนและ
ความแตกต่างได้ หากเราเลือกใช้อย่างลงตัว กลุ่มของต้นไม้ท่ีเราวางจะเกิดความสวยงาม สีท่ีกลมกลืน 
ได้แก่ เหลืองอ่อนและเขียวอ่อน ส่วนสีท่ีแตกต่างได้แก่ เหลืองและแดง เป็นต้น ตัวอย่างต้นไม้ท่ี
กลมกลืนกันด้วยลักษณะของใบ แต่แตกต่างกันด้วยสีและขนาดของใบ เช่น การจัดกลุ่มต้นกระดาดไว้
กับบอนสี 

https://www.blogging.com/
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4) ลักษณะทรงพุ่มของต้นไม้ ต้นไม้บางชนิดจะมีลักษณะใบชูต้ังขึ้น ขณะท่ี
บางชนิดใบห้อยย้อยลง หากเราเลือกชนิดท่ีมีทรงต้นเหมือนกันปลูกไว้ร่วมกันจะเกิดความกลมกลืน 
แต่หากเราน าพรรณไม้ท่ีมีลักษณะทรงพุ่มต่างกันปลูกไว้ร่วมกันก็จะเกิดความแตกต่าง 

2.4.2.4 แบ่งพื้นท่ีปลูกตามประโยชน์ใช้สอย การออกแบบสวนของบ้านหนึ่งหลัง เรา
มักแบ่งแยกโซนตามการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อเป็นตัวก าหนดและเลือกชนิดของพืชพรรณไม้มาใช้
งาน เช่น บริเวณข้างห้องนั่งเล่นมองเห็นล าธาร ปลูกกลุ่มพรรณไม้ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติเพื่อ
ความสวยงาย ส่วนบริเวณหน้าบ้านอาจปลูกไม้ดอกท่ีดูแลง่ายเพื่อเพิ่มสีสัน แต่ไม่ควรมีความแต่ต่าง
จากภาพรวมของสวนมานัก และบริเวณหลังบ้านปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปรุง
อาหาร 

2.4.2.5 ปลูกตามความชอบและความต้องการของเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านบางหลัง
ชอบไม้ดอก บางคนชอบท ากับข้าวต้องการปลูกพืชผักสวนครัว บางคนมีความระลึกถึงหรือประทับใจ
พรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งความเป็นสิริมงคลและการให้เกียรติกับผู้ท่ีน าต้นไม้มามอบให้ ซึ่งอาจหา
พื้นท่ีปลูกพรรณไม้ชนิดนั้น ๆ ตามความเหมาะสม 
                     2.4.2.6 ดูแลรักษาง่าย การจัดสวนนั้นไม่ยากไปกว่าการดูแลให้สวนนั้นสวยอยู่คง
นาน ดังนั้น การเลือกต้นไม้ส าหรับการใช้งานจึงควรดูแลรักษาง่าย เพียงตัดแต่งนิดหน่อยก็สามารถใช้
งานต่อได้โดยไม่เสียรูปทรง ยิ่งระยะเวลานานขึ้น สวนสามารถคงอยู่ได้อย่างสวยงาม  
              2.4.2.7 พรรณไม้ท่ีใช่ในการจัดสวนป่าร้อนช้ืนแบ่งตามขนาดและรูปทรงของพรรณ
ไม้ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีได้ด้ังนี้ 

1) ไม้ยืนต้น พรรณไม้ท่ีน ามาเลือกใช้ได้แก่ จิกน้ า จิกเศรษฐี พะยอม หว้า 
ไคร้ย้อย ทองกวาว ยี่หุบ ข้าวหลามแดง เสม็ดขาว พุดผา กันเกรา สมอไทย อโศกเขา โสกน้ า ชะมวง 
หมากเขียว ท้ังนี้ควรเลือกรูปทรงของต้นไม้ให้เหมาะสมกับบริเวณท่ีปลูก เช่น เลือกพรรณไม้ท่ีมีทรง
เอนชายปลูกบริเวณริมน้ า (ดังภาพที่ 2.23) 

 
ภาพที่ 2.23  ต้นไคร้ย้อย 

ที่มา : https://www.blogging.com 

https://www.blogging.com/
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2) ไม้พุ่ม พรรณไม้ท่ีน ามาเลือกใช้ได้แก่ ไคร้ชนิดต่างๆ ทรีเฟิน และเฟิน
ชนิดต่างๆ เช่น เฟินลูกไก่ เฟินกีบแรด เฟินนาคราช ผักหนาม กระดาด โมกแดง คัดเค้า บอนสี เอื้อง
หมายนา เอื้องไผ่ กะทือ ซุ้มกระต่ายเขียว มหาหงส์ ค้างคาวด า พุดเวียดนาม ไทรปัตตาเวีย กระเจียว 
นางแย้มป่า พนมสวรรค์ โมกลากอ โคลงเคลงป่า หางช้าง เตยหอม ดาหลา เข็มอุณากรรณ พลับพลึง
หนู  

3) ไม้คลุมดิน พรรณไม้ท่ีน ามาเลือกใช้ได้แก่ กรกนารี  เฟินใบผักชี เฟิน
รัศมีโชติเฟินฮาวาย หญ้าปักกิ่ง หนวดปลาดุก พลับพลึงแคระ โคลงเคลงเล้ือย กล้วยไม้ดิน เปราะ ใบ
บัวบก ชะพลู เทียนป่า สตรอว์เบอร์รี่เล้ือย หม้อข้าวหม้อแกงลิง เอื้องพร้าว ไอริส การะเกดเขียว 
สร้อยระย้า บีโกเนีย เข็มม่วงป่า หญ้าถอดปล้อง กวักแม่ทองใบ  

4) ไม้น้ าท่ีน ามาเลือกใช้ เช่น บัว กก คล้าน้ า บอน และผักหนามเป็นต้น 

 
2.5  กรณีศึกษา  
 เป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคล้ายคลึงกันของ Concept คือ สวนสไตล์ธรรมชาติ ท่ี
จ าลองเป็นล าธารเป็นป่า น้ าตก  เนื่องจากเป็นความต้องการของเจ้าของบ้านเสนาะ อินทร์ศิริ ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายให้มีการออกแบบสวนเป็นธรรมชาติ  จึงได้ท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์  
รูปแบบของงานภูมิทัศน์  รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นความคิดในการออกแบบ
ภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย  ซึ่งโครงการท่ีศึกษาได้ดังนี้ 

2.5.1  กรณีศึกษาท่ี 2 :  บ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมาลัย 
                  บ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย ต้ังอยู่หมู่บ้านออคิดวิลล่า บางนา กม.24 ถนนบางนา -
ตราด บางเสาธง ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ไม่มีเสียงเครื่องบินรบกวน มีเนื้อที่ท้ังหมด 165 ตารางวา 
เป็นบ้านเด่ียว 2 ช้ัน จากการศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์ของบ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย มีความ
ต้องการสวนท่ีดูแลง่าย ต้องการน้ าตก ศาลาพักผ่อน ดังนั้น จึงต้องศึกษาหลักการออกแบบตังนี้ โดย
ศึกษาจากผังบ้าน (ดังภาพที่ 2.24) 
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ภาพที่ 2.24 ผังบ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมาลัย 

 

2.5.1.1 ความต้องการของเจ้าของโครงการ เป็นคนท่ีช่ืนชอบสวนพักผ่อนในช่วง
วันหยุดจึงได้ออกแบบสวนในบ้านให้มีการผสมผสานระหว่างส่ิงก่อสร้างและธรรมชาติให้มีความ
กลมกลืนกัน มีศาลานั่งเล่นและสวนน้ าตกขนาดกลาง รวมไปถึงก าแพงน้ าตกเพื่อสร้างบรรยากาศใน
สวน นอกจากนี้มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มล่ืนแก่บริเวณพักผ่อนด้วย 

2.5.1.2 การแบ่งพื้นท่ี โดยบริเวณบ้านมีการจัดสวนพื้นท่ีด้านข้างขนาดกลาง การจัด
ภูมิทัศน์ภายในพื้นท่ีโครงการจึงเป็นแบบเลียนแบบธรรมชาติ โดยการดึงเอาความสดช่ืน ความร่มรื่น
ของธรรมชาติจริงๆ เข้ามาใช้ในบริเวณบ้าน มีการใช้ต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาแก่สวนด้วย ดังนั้นจึงได้
ออกแบบพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน ส่วนต้อนรับบริเวณหน้าบ้านติดกับห้องรับแขกและเฉลียงหน้าบ้าน 
ส่วนครอบครัวติดกับห้องนั่งเล่น ศาลาแปดเหล่ียมและมุมสวนน้ าขนาดกลางสุดท้ายคือส่วนท่ีอยู่
ด้านหลังบ้านซึ่งติดลานซักล้าง ห้องน้ า ซึ่งมีรายละเอียด (ดังภาพที่ 2.25) 

 
ภาพที ่2.25 ทัศนียภาพในส่วนหน้าบ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย 
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1) ส่วนสาธารณะ หรือสวนโชว์ เป็นส่วนของการต้อนรับซึ่งอยู่ติดรั้วบริเวณ
หน้าบ้าน ห้องรับแขก เฉลียงหน้าบ้านและลานจอดรถ การจัดสวนเป็นแบบเรียบง่าย มีทางเดินปูด้วย
อิฐบล็อกเล่นลวดลายด้วยกรวดแม่น้ าหลากสีและเพิ่มความสดช่ืนด้วยอ่างบัวท่ีจัดเรียงรายไปตามทาง 
มีต้นไม้ใหญ่คอยให้ความร่มรื่นแก่ส่วนนี้       

2) ส่วนการพักผ่อน หรือครอบครัว เป็นส่วนครอบครัวติดกับห้องนั่งเล่น
และบ้านเด่ียวสองช้ัน ในส่วนนี้จะมีความเป็นส่วนตัว จึงได้ออกแบบภูมิทัศน์ท่ีตรงกับความต้องการ
ของเจ้าของบ้านท่ีต้องการสถานท่ีพักผ่อนภายในบ้านและมีความร่มรื่น การออกแบบจึงได้เอา
ธรรมชาติมาผสมกับส่ิงก่อสร้าง เช่น ระแนงไม้ทางเดิน ศาลาแปดเหล่ียม และสะพานไม้ท่ีอยู่
ท่ามกลางสวนน้ าท่ีจ าลองมาจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีก าแพงน้ าตกแสดงถึงความทันสมัยให้กับ
สวนอีกด้วย ในส่วนของสวนน้ านั้นได้มีการติดต้ังไฟแบบ Up Lighting ท่ีส่องเข้าหาตัวก าแพงน้ าตกใน
เวลากลางคืน ท าให้เกิดแสงสว่างภายในสวนน้ า ส่วนศาลาแปดเหล่ียมนั้นเป็นศาลาส าเร็จรูปมีระบบ
ไฟในตัว สามารถนั่งพักผ่อนได้ในเวลากลางคืน 

ภาพที่ 2.26 ทัศนียภาพในส่วนครอบครัวบ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนม 
 

3) ส่วนบริการ เป็นส่วนท่ีอยู่ด้านหลังบ้านติดอยู่กับลานซักล้างและบ้าน
เด่ียวสองช้ัน เป็นส่วนท่ีไม่จ าเป็นต้องจัดสวนไว้โชว์เหมือนหน้าบ้านและส่วนครอบครัว แต่ส่วนนี้จะ
เน้นการเข้าถึงพื้นท่ีง่ายและจะสะดวกเนื่องจากไว้ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ซักผ้า ตากผ้า ล้างจาน ดังนั้น
การจัดภูมิทัศน์จึงต้องจัดแบบเรียบง่ายไม่รกรุงรัง ใช้พรรณไม้ท่ีดูแลรักษาง่าย ทนทาน และมีไม้ใหญ่
ขนาดกลางให้ร่มเงาแก่พื้นท่ีนี้ด้วย (ดังภาพที่ 2.27) 
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  ภาพที่ 2.27 ทัศนียภาพในส่วนหลังบ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย 

 
2.5.1.3 องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ 

1) ภูมิทัศน์ดาดอ่อน จากการศึกษา บ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมาลัย งานภูมิ
ทัศน์ดาดอ่อน มีการเลือกใช้พรรณไม้มีท้ังไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม เช่น จันผา บันไดสวรรค์ ลีลาวดี เพื่อให้
สร้างความร่มเงา และบรรยากาศท่ีดีขึ้นเป็นธรรมชาติ   

2) ภูมิทัศน์ดาดแข็ง จากการศึกษา บ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมา งานภูมิ
ทัศน์ดาดแข็ง ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

โดยน าส่ิงก่อสร้างมาออกแบบเข้าธรรมชาติ เช่น ระแนงไม้ทางเดิน ศาลา
แปดเหล่ียม และสะพานไม้ท่ีอยู่ท่ามกลางสวนน้ าท่ีจ าลองมาจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีก าแพง
น้ าตกแสดงถึงความทันสมัยให้กับสวนอีกด้วย ในส่วนของสวนน้ านั้นได้มีการติดต้ังไฟแบบ Up 
Lighting ท่ีส่องเข้าหาตัวก าแพงน้ าตกในเวลากลางคืน ท าให้เกิดแสงสว่างภายในสวนน้ า ส่วนศาลา
แปดเหล่ียมนั้นเป็นศาลาส าเร็จรูปมีระบบไฟในตัว สามารถนั่งพักผ่อนได้ในเวลากลางคืน และยัง
ประกอบด้วยแผ่นทางเดินเท้ากับอิฐปูตัวหนอนรอบบ้าน ตามการเช่ือมต่อแต่ละพื้นท่ี 
 
 
 

 

 

   

   ภาพที่ 2.28 ทัศนียภาพการเช่ือมต่อแต่ละพื้นท่ีด้วยแผ่นทางเดิน 



บทที่ 3 
การศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่โครงการ 

 
ข้อมูลการออกแบบของพื้นท่ีโครงการเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้ออกแบบโดย

ผู้ออกแบบท่ีต้องทราบข้อมูลต่างๆแล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการออกแบบ สามารถแก้ไขปัญหา
ภายในพื้นท่ีโครงการได้อย่างถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการ รวมถึงสถานท่ี
ของการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยจะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีความส าคัญเช่นเดียวกันเพื่อท่ีจะน า
ข้อมูลท่ีได้ ท่ีเกี่ยวกับการออกแบบ มาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพัก
อาศัยได้อย่างสมบูรณ์ เหมาะสมกับพื้นท่ี โครงการ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้พร้อม
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ออกแบบต้องค านึงถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 

3.1  ศึกษาข้อมูลระดับมหาภาค 
3.1.1 ความเป็นมาของจังหวัดนครนายก 

 

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

 

เป็นการศึกษาข้อมูลลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครนายก ท่ีมีผลต่อพื้นท่ีของโครงการ 

อาทิเช่น ข้อมูลทางด้านสถานท่ีต้ังและเขตติดต่อกับจังหวัด ข้อมูลเรื่องโครงสร้างของดิน ข้อมูล

เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์ในการออกแบบอย่างยิ่ง 

https://www.pathumthani.go.th/
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ภาพที่ 3.2 แผนท่ีประเทศไทย 
ที่มา : https://www.thailand-map-guide.com 

 

3.1.2 ประวัติของจังหวัดนครนายก 

นครนายก เป็นจังหวัดในภาคกลางสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองสมัยทวาราวดี มี
หลักฐานแนวก าแพงเนินดินและสันคูอยู่ท่ีต าบลดงละคร แต่นครนายกนั้นปรากฏหลักฐานในสมัย
อยุธยาเป็น เมืองหน้าด่าน ทางทิศตะวันออกในสมัยพระเจ้าอู่ทองในปีพ.ศ.2437 รัชกาลท่ี5 ทรงจัด
ลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็น มณฑลนครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนเมื่อพ.ศ.
2445ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมือง และให้มีต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทนและในช่วง
พ.ศ.2486 - 2489 นครนายกได้โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีและสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็น
จังหวัดอิสระ จังหวัดนครนายกเดิมช่ือบ้านนาเล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายก
เป็นป่ารกชัฏ เป็นท่ีดอนท านาหรือท าการเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผล มีไข้ป่าชุกชุมผู้คนจึงพากัน  
อพยพไปอยู่ท่ีอื่น จนกลายเป็นเมืองล้างต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือดร้อนของชาวเมือง
จึงโปรดให้ยกเลิก ภาษีค่านา เพื่อจูงใจให้ชาวเมืองอยู่ท่ีเดิมท าให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้นจนเป็น
ชุมชนใหญ่ และเรียกเมืองนี้จนติดปากว่าเมืองนา-ยก ภายหลังจึงกลายเป็นนครนายกจนทุกวันนี้ 

 

 
 

http://www.thailand-map-guide.com/
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3.1.3 อาณาเขตติดต่อและท่ีต้ังของจังหวัดนครนายก 
จังหวัดนครนายก ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 14 

องศาเหนือ และ เส้นแวงท่ี 101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนทาง
หลวง แผ่นดินหมายเลข 305 เลียบคลอง รังสิตผ่านอ าเภอองครักษ์ถึง จังหวัดนครนายก ระยะทาง 
105 กม. แต่ถ้ามีการก่อสร้างทางคมนาคม สายตรงจากกรุงเทพฯ จะมีระยะทางประมาณ 60 กม. มี
เนื้อที่จังหวัดประมาณ 2,122 ตร.กม.หรือ ประมาณ 1,326,250 ไร่ 

จังหวัดนครนายกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ107กม. 
มีเนื้อท่ีประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียงดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 3.3 ท่ีต้ังและอาณาเขตติดต่อ 
ที่มา : https://www.nakhonnayok.go.th 

 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้     ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

http://www.nakhonnayok.go.th/
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3.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพโดยท่ัวไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอ าเภอ
บ้านนา อ าเภอเมืองนครนายกและอ าเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็น
เขตรอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่สระบุรีนครราชสีมาและปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขา
ดงพญาเย็น มียอดเขาสูงท่ีสุด ของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,351 เมตร 
ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นท่ีราบ อันกว้างใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของ ท่ีราบสามเหล่ียมลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาท่ีเรียกว่า “ท่ีราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การท านา 
ท าสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย 

3.1.5 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศมีลักษณะแบบเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ เนื่องจากทางตอนเหนือและตะวันออกมีภูเขาสูงขวางกั้นทางลม ท าให้มีฝนตกชุก โดยเฉล่ีย

ฝนตกประมาณ 104 วันต่อปี ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย 2,014.4 มิลลิลิตร 

3.1.5.1 ปริมาณน้้าฝนตลอดปี 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงปริมาณน้ าฝนในปี พ.ศ.2556-2558 
ที่มา : https://www.nakkhonnayok.nso.go.th (ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก) 

 

ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียเดือน ม ค -ธ ค คือ 128.16 มิลลิเมตร 
ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียสูงสุดเดือน กันยายน คือ 307.6 มิลลิเมตร 
ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียต่ าสุดในช่วงเดือน ธันวาคม คือ 3.6 มิลลิเมตร 
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ปริมาณน า้ฝน/มม. 

http://www.nakkhonnayok.nso.go.th/
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จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝนสูงสุดคือเดือน พ.ค.- ต.ค. จะมีปริมาณน้ าฝนมากควรเลือกใช้
พรรณไม้ท่ีระบายน้ าได้ดี หรืออาจปรับพื้นท่ีดินเพื่อการระบายน้ าท่ีดี 

3.1.5.2 อุณหภูมิ จังหวัดนครนายกไม่มีสถานีตรวจวัดอุณหภูมิและปริมาณน้ าฝน จึง
ใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี ปริมาณน้ าฝนและอุณหภูมิเฉล่ียของปี 2554 - 2558 
(มกราคม-ธันวาคม) 

แผนภูมิที่ 3.2 ลักษณะอุณหภูมิรายปี 2554 - 2558 
ที่มา : https://www.tmd.go.th 

 
อุณหภูมิเฉล่ีย อยู่ท่ีเดือนเมษายน 31.8 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด อยู่ท่ีเดือนเมษายน 37.8 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ าสุด อยู่ท่ีเดือนมกราคม 20.9 องศาเซลเซียส 

จากการวิเคราะห์อุณหภูมิท่ีมีผลต่อโครงการในการออกแบบ โดยค านึงถึงสภาพอากาศร้อน
ในช่วงเดือนท่ีกล่าวมา โดยการออกแบบให้มีพื้นท่ีร่มเงา และควรค านึงถึงการดูแลรักษาพืชพรรณ
ในช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูง แสงแดดจัด ควรมีการให้น้ าแก่พืชในปริมาณท่ีมากขึ้น 
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อุณหภูมิเฉล่ีย อุณหภูมิสงูสดุ อุณหภูมิต ่าสดุ 
แผนภูมิแสดงอุณหภูมิรายปี พ.ศ. 2554 - 2558 

http://www.tmd.go.th/
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3.1.5.3 ความช้ืนสัมพัทธ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3.3 ปริมาณน้ าฝนในปี พ.ศ. 2554 - 2558 
ที่มา : https://www.tmd.go.th 

 
เดือนท่ีมีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพัทธ์สูงท่ีสุดคือเดือนพฤษภาคม เฉล่ีย 95% 
เดือนท่ีมีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าท่ีสุดคือเดือนธันวาคม เฉล่ีย 50% 
ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี 81.5% 

ท าให้มีผลต่อการให้น้ าแก่พืชในช่วงเดือนท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด ซึ่งในช่วงนี้อาจจะมีการ
ให้น้ าไม่มากนักเนื่องจากความช้ืนสูงและให้น้ ามากขึ้นในช่วงเดือนท่ีมีความช้ืนต่ า 
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เรื่อง   : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินศิริ ภาพที ่3.4 

แสดง : การวิเคราะห์การโคจรของดวงอาทิตย์และลมมรสุม  

สัญลักษณ์ :                          - พ้ืนที่โดนแดดทั้งวัน 

                              - พื้นท่ีโดนแดดช่วงเช้า 
                              - ดวงอาทิตย์                               
                              - การโคจรของดวงอาทิตย์ 
                        - ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูหนาว) 
                        - ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม 
                        - ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูร้อนกับฤดูฝน)         
                          ช่วงเดือนกุมภาพันธ-์เมษายน           

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

(พ.ค – ต.ค) 

   

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 

(พ.ค – ต.ค) 
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3.1.6 ลักษณะดิน 
จากการศึกษาข้อมูลชุดดินของส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดินจังหวัดนครนายก

คือ กลุ่มดินชุดท่ี11 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 แสดงชุดดินนครนายก 

ที่มา : https://www.ldd.go.th 

 
ลักษณะและคุณสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีเทาเข้มมีจุดประสี

น้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.0 - 5.0) มักมีรอยแตกระแหงท่ี
ผิวหน้าดินในฤดูแล้ง ดินบนตอนล่างสีน้ าตาลปนเทาหรือน้ าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีแดง หรือสีแดง
ปนเหลือง  

ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาดินท่ีเป็นกรดและเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าซึ่งไม่อ านวย
ต่อการปลูกพืชจะต้องท าการปรับสภาพดินให้มีธาตุอาหารมาก พอส าหรับการเจริญเติบโตของพืช ซึ่ง
การใส่ปูนขาวจะท าให้ pH ของดินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อท าการใส่ปูนขาวเท่ากับความต้องการจะท า
ให้พืชมีการเจริญเติบโตท่ีสูงขึ้น เนื่องจากปูนส่งผลให้ธาตุอาหารของพืชเป็นประโยชน์มากขึ้ น 
หลังจากการปรับค่า pH ของดินเรียบร้อยแล้ว ควนใส่ปุ๋ยท่ีให้ธาตุอาหารท่ีมีความจ าเป็นต่อพืชลงไป
ด้วยเพื่อท่ีจะท าให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 
 



41 
 

3.2  ศึกษาข้อมูลระดับจุลภาค 
3.2.1 การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ 

 

 

         

 

 

   

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านเสนาะ อินทร์ศิริ  ภาพที่ 3.6 

แสดง : การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ 

สัญลักษณ์ :         –              ท่ีต้ังโครงการ 

จังหวัดนครนายก 

แผนท่ีประเทศไทย 
ไปนครนายก 

ไปปทุมธานี 

บ้าน คุณเสนาะ  อินศิริ คล
อง

 

ที่ว่าการอ้าเภอบางปลากด 

สะพาน 

วัดสันติธรรมราษร์บ้ารุง 
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3.2.1 การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ 
โดยรถยนต์ส่วนตัวและรถประจ าทาง บ้านคุณ เสนาะ อินทร์ศิริ เป็นบ้านท่ีต้ังอยู่ใน 

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ(คลองสิบห้า) มีการเข้าถึงพื้นท่ีโครงการโดยจะต้องเดินทางสองต่อ ต่อท่ี1
เป็นถนนเส้นทางหลัก สายรังสิต - นครนายก รถประจ าท่ีผ่านถนนเส้นนี้ได้แก่ รถตู้โดยสารสาธารณะ
สายคลอง รังสิต มศว. องครักษ์ บ้านนา ต่อท่ี 2 เป็นเส้นทางท่ีใช้เข้าหมู่การเดินทางเข้าโครงการคือ
ทางรถยนต์และทางมอเตอร์ไซด์รับจ้างถนนท่ีตัดผ่านพื้นท่ีโครงการเป็นถนนท่ีใช้สัญจรในหมู่บ้านมี
ขนาดกว้าง10 เมตร แบ่งออกเป็นสองฝ่ังเป็นทางรถวิ่งสวนกัน  เมื่อหันหน้าไปทางทิศเหนือพื้นท่ี
โครงการจะอยู่ด้านขวามือ  

3.2.2 ท่ีต้ังและอาณาเขตติดต่อ 
3.2.2.1 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ ต้ังอยู่เลขท่ี 50/1 หมู่ 5 

ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สมาชิกในครอบครัวมีท้ังหมด 4 คน ประกอบ
อาชีพรับราชการ ลักษณะบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน โดยพื้นโครงการ 2,260 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นพื้นท่ีส าหรับจัดสวน 1,970 ตารางเมตร พื้นท่ีใช้สอยในบ้าน 290 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ติดกับ
ถนนสาธารณะ และเกิดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงรถสัญจรในโครงการ 

3.2.3 อาณาเขตติดต่อกับโครงการ 
3.2.3.1 ทิศเหนือ เป็นส่วนของหลังบ้าน ติดกับพื้นท่ีนา เป็นพื้นท่ีหลังบ้านท่ีติดกับ

พื้นท่ีนา มีผลกระทบทางลมและฝุ่นละอองจากพื้นท่ีหลังบ้านเนื่องจากมีการท านาซึ่งเป็นพื้นท่ีโล่ง 

 

 
 

 

ภาพที่ 3.7 อาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 
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3.2.3.2 ทิศตะวันออก เป็นพื้นท่ีติดต่อกับนาและบ่อน้ านาข้าว ซึ่งเป็นท่ีโล่งกว้าง มี

ผลกระทบคือฝุ่นละออง แสงแดดในช่วงเวลาเช้า มุมมองจากภายนอกท่ีไม่เหมาะสม และอันตรายจาก

สัตว์ 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันออก 

3.2.3.3 ทิศใต้ เป็นส่วนของหน้าบ้านซึ่งติดกับถนนในโครงการ มีผลกระทบในเรื่อง

ของเสียงและฝุ่นละอองของการสัญจรภายในโครงการ 

               

ภาพที ่3.9 อาณาเขตติดต่อทางใต้  

3.2.3.4 ทิศตะวันตก ลักษณะเป็นท่ีโล่งกว้าง ถัดไปจากท่ีโล่งกว้างจะติดกับสวน

กล้วยและพื้นท่ีค่อนข้างท่ีรกร้าง ผลกระทบคือเรื่องของแสงแดดในช่วงบ่ายและมุมมองท่ีไม่เหมาะสม 

 

 

 

 

ภาพที ่3.10 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันตก 



44 
 

3.2.4 รูปแบบสถาปัตยกรรม 

 

 

 

 

ภาพที ่3.11 ด้านหน้าบ้านทางทิศใต้ 

 

        

       

ภาพที ่3.12 ด้านข้างบ้านทางทิศตะวันออก 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

ภาพที่ 3.13 ด้านข้างบ้านทางทิศตะวันตก 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14 ด้านหลังบ้านทางทิศเหนือ 
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3.2.5 ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการภายในพื้นท่ีโครงการ 

3.2.5.1 ระบบไฟฟ้า พื้นท่ีโครงการใช้ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจาก
สายหลักเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีการโยงสายไฟเข้าทางด้านหน้าของโครงการจากทางด้านทิศใต้
ของบ้านซึ่งติดกับพื้นท่ีถนนของโครงการ ตรงกับระเบียงบ้านด้านบนมีความสูงประมาณ 8 เมตร 
ดังนั้นการปลูกไม้ใหญ่บริเวณใกล้เคียงจะต้องค านึงถึงความสูง ขนาดของทรงพุ่ม และขนาดของล าต้น 
เพื่อป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วได้บริเวณด้านนอกมีปล๊ักไฟเพื่อรองรับกิจกรรม
ภายนอกท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังหมด 3 จุด คือ ลานจอดรถหน้าบ้าน ระเบียงช้ันล่าง และทางฝ่ังทิศ
ตะวันออกติดกับผนังของตัวบ้านซึ่งเป็นท่ีต้ังของปั๊มน้ า 
 

 

เรื่อง   : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินศิริ     ภาพที่ 3.15 

แสดง : แบบผังตัวอาคาร 

สัญลักษณ์ : - 
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3.2.5.2 ระบบการประปา พื้นท่ีโครงการใช้ระบบการประปาท่ีมาจากการประปา
ส่วนภูมิภาคทีต่อมายังหมู่บ้าน ต่อเข้าพื้นท่ีโครงการทางด้านหน้าฝ่ังทางทิศตะวันออก โดยเดินเส้นท่อ
ตามแนวก าแพง มีการติดต้ังก๊อกน้ าภายนอกบ้านริมแนวก าแพงท้ังสองฝ่ังของตัวบ้านด้านทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกของตัวบ้านซึงใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค ดังนั้นในการก่อสร้างภูมิทัศน์ควร
เพิ่มความระมัดระวังในพื้นท่ีบริเวณนี้ เพราะอาจได้รับความเสียหายได้และไม่ควรปลูกไม้ใหญ่ท่ีมี
ระบบรากลึกบริเวณแนวเส้นท่ออาจไปท าลายท่อประปาได้ความเสียหายได้ และในอนาคตจะต้องมี
ท่อประปาไว้อีกฝ่ังของพื้นท่ีครงการเพราะมีการจัดสววนบริเวณนั้นและต้องมีจุดส าหรับรถน้ าต้นไม้  

3.2.5.3 ระบบการระบายน้ า การระบายน้ าในพื้นท่ีโครงการ ระบายลงบ่อระบายน้ า
ท่ีฝังอยู่ในดิน 7 จุด บริเวณหลังบ้าน มีการเช่ือมต่อระบบระบายน้ าไปยังบ่อดักตะกอนของหมู่บ้าน
ด้านการระบายน้ าของน้ าฝนจะมีรางรองรับน้ าฝนติดต้ังอยู่บริเวณหลังบ้านทางด้านทิศเหนือมีการต่อ
ท่อจากตัวรางน้ าลงสู่ถังรับน้ าเป็นอย่างดี และจะมีการเช่ือมต่อท่อระบายน้ าเพิ่มเติมด้านข้างเพื่อจะท า
ให้การระบายน้ าสะดวกยิ่งขึ้นเนื่องจากในอนาคตจะมีการจัดภูมิทัศน์ขึ้น 

3.2.5.4 มลภาวะ มลภาวะท่ีเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทางด้านทิศใต้ของโครงการ เป็นส่วนท่ี
ติดกับถนนทางเข้าพื้นท่ีโครงการมีมลภาวะได้แก่ เสียงจากรถท่ีสัญจรไปมา ควันรถจากท่อไอเสียท่ี
สัญจรผ่าน แต่ว่ามีผลกระทบไม่มากนักเพราะจ านวนรถท่ีสัญจรไม่มากนัก ปัญหาท่ีส าคัญอีกอย่าง
หนึ่งคือฝุ่นละอองจากถนน เนื่องจากในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึง จะมีฝุ่นจากขี้เถ้าและ
ฝุ่นจากถนนเป็นส่วนใหญ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                            

เรื่อง   : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินศิริ ภาพที่ 3.16 

แสดง : ระบบสาธารณูปโภค  

 

  สัญลักษณ์ :       

           ระบบไฟฟ้า 

           ท่อน้ า 

           บ่อดักไขมัน 

           บ่อระบายน้ าภายใน                         

 

 

 

 บ่อเกรอะ 

ก๊อกน้ า 

M 

เส้นแนวสายไฟฟ้า 

เส้นแนวท่อระบายน้ า 

เส้นแนวประปา 

ท่อระบายน้ าสาธารณะ

มาตรน้ า 

แท็งก์น้ า 
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3.2.6 มุมมองและทัศนียภาพ 
จากการส ารวจพื้นท่ีในโครงการสามารถแบ่งลักษณะของมุมมองออกเป็น 2 ลักษณะ 

คือมุมมองจากภายนอกเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ และมุมมองจากภายในออกสู่พื้นท่ีโครงการ 
3.2.6.1 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ 

ด้านทิศใต้ บริเวณหน้าบ้าน เป็นมุมมองกว้าง (Open View) สามารถมองเห็นด้านตัวบ้านได้

ชัดเจน 

 

 

 

        
 
ภาพที่ 3.17 บริเวณภายนอกเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ 
   

ด้านทิศตะวันตกเป็นบริเวณข้างบ้าน เป็นมุมมองท่ีค่อนข้างกว้าง ติดกับท่ีจอดรถ ถัดไปคือ
พื้นท่ีนาท่ีค่อนข้างโล่ง ไม่มีรั้วระหว่างพื้นท่ีโครงการกับพื้นท่ีนาข้าวดังนั้นจะต้องท ารั้วขึ้นเพื่อป้องกัน
อันตรายจากสัตว์ 
 

 

  

 

 

      

ภาพที่ 3.18 มุมมองทางทิศตะวันตกพื้นท่ีโครงการ 
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ด้านทิศตะวันออกเป็นบริเวณข้างบ้าน เป็นมุมมองในมุมมองท่ีค่อนข้างแคบ (Window 

View) ฉากหลังเป็นบ่อน้ าท่ีใช้สอยในการท านา 

                                               

 

 

 

    

 

ภาพที ่3.19 มุมมองทางทิศตะวันออกพื้นท่ีโครง 

ด้านทิศเหนือ เป็นส่วนของหลังบ้าน ติดกับพื้นท่ีนา เป็นพื้นท่ีหลังบ้านท่ีติดกับพื้นท่ีนา มี
ผลกระทบทางลมฝุ่นละอองและสัตว์จากพื้นท่ีหลังบ้านเนื่องจากมีการท านาซึ่งเป็นพื้นท่ีโล่ง ดังนั้นใน
อนาคตควรท่ีจะสร้างรั้วบ้านขึ้น 

 

 

 
 

  

ภาพที ่3.20 มุมมองทางทิศเหนือ 
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เรื่อง   : โครงการออกแบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินศิริ ภาพที ่3.21 

แสดง : มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ  

สัญลักษณ์ :  

                                       - แสดงมุมมอง 

ทิศตะวันตก 

ทิศเหนือ 

ทิศตะวันออก 

ทิศใต้ 
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เรื่อง   : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ  อินทร์ศิริ ภาพที ่3.22 

แสดง : การแบ่ง Zone ต่างๆ  

สัญลักษณ์ :  

                                                         Zone A  

                                                         Zone B  

                                                         Zone C                                                                                   



52 
 

3.3  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

ตารางที่ 3.1 แสดงความต้องการภายในพื้นท่ีโครงการ 

ล าดับ

ท่ี 

สมาชิกใน

ครอบครัว 

ข้อมูลส่วนตัว พฤติกรรม ความต้องการของ 

1. คุณเสนาะ อินทร์ศิริ อายุ 47 ปี  

เพศชาย  

อาชีพ ครู 

ประกอบอาชีพครู 

ชอบใช้เวลาพักผ่อน 

และสังสรรค์ พบปะ

กับเพื่อนๆ ท่ีบ้าน 

 

มีความชอบสวนแบบ

ธรรมชาติในการพักผ่อน 

ให้ความร่มรื่น 

รับประทานอาหารกับ

เพื่อนบริเวณบ้านด้าน

นอก 

2. คุณนภัส อินทร์ศิริ อายุ 45 ปี  

เพศหญิง 

อาชีพ ครู 

ชอบใช้เวลาพักผ่อน

อยู่บ้านหลังเลิกงาน

ตอนเป็นคนดูแล

สุขภาพ เวลาว่าง

ในช่วงวันหยุดเสาร์

อาทิตย์  ชอบออก

ก าลังกายและท า

ความสะอาดบ้าน 

ต้องการมุมนั่งเล่น 

ส าหรับพบปะกับเพื่อน 

และอ่านหนังสือ พื้นท่ี

ท ากิจกรรมกับ

ครอบครัว 

3. คุณกนกพรรณ 

อินทร์ศิริ 

อายุ 19 ปี 

เพศหญิง 

อาชีพ นักศึกษา 

ชอบใช้อ่านหนังสือ

และฟังเพลง นั่งคุย

พบปะกับเพื่อน 

ต้องการพื้นท่ีสงบ 

ส าหรับอ่านหนังสือ 

ต้องการพื้นท่ีท า

กิจกรรมร่วมกับ

ครอบครัว และท่ีนั่งเล่น

พบปะกับเพื่อน 
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ตารางที่ 3.2 สรุปลักษณะของพื้นท่ีโครงการ 

 

 

พื้นท่ี (Zone) ลักษณะของพื้นท่ี ปัญหา/ข้อจ ากัด 

Zone  A 

 

- เป็นพื้นท่ีบริเวณข้างและหน้า

บ้านบ้านทางทิศตะวันออก 

ติดต่อกับห้องนอน  เป็นพื้นท่ี

โล่งติดกับบ่อน้ าท่ีใช้ในนาข้าว 

พื้นท่ีจะได้รับแสงต้ังแต่ช่วงเช้า

ถึงบ่าย  

- เสียงรบกวนและมลพาวะจากฝุ่น

ละออง 

- พื้นท่ีได้รับแสงแดดในช่วงเช้าถึงบ่า 

- การเลือกใช้พรรณท่ีทนสภาพอากาศ

ร้อน  

Zone  B 

 

- เป็นพื้นท่ีหน้าบ้านทางทิศใต้

ซึ่งพื้นท่ีจุดนี้มีพื้นท่ีพอสมควร

เหมาะแก่ส่วนสาธารณะ 

 

- เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับท้ังวัน 

-ควรเลือกใช้พรรณไม้ท่ีไม้สูงมากและ

ลมพัดผ่านได้  

-ต้องระมัดระวังในเรื่องของขนาดแค

วามสูงท่ีอาจจะไปเกี่ยวสายไฟฟ้าท่ี

เข้าสู่โครงการ 

Zone C - เป็นพื้นท่ีด้านหน้าบ้านเช่ือม

ต่อไปยังหลังบ้าน สภาพพื้นท่ีมี

เนื้อท่ีกว้างติดกับห้องครัวและ

ระเบียงบ้านช้ันสอง 

 

- เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับแสงแดดจัดในช่วง

เช้า 

- การเลือกใช้พรรณไม้ท่ีมีทรงพุ่งหนา

ทึบเพื่อบดบังสายตาละปิดกั้นส่วนท่ี

ไม่เหมาะสม  

 



54 
 

ตารางที่ 3.3 สรุปกิจกรรมใช้พื้นท่ีโครงการ 

        Zone                             รายละเอียด    ปัญหา/ข้อจ ากัด 

        Zone A

 

- เป็นพื้นด้านหน้าบ้านจนถึงข้างตัวบ้าน พื้น ท่ี

บริเวณนี้ติดกับ Zone B สภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีโล่ง 

พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีรับแสงแดดท้ังวันต้ังแต่ช่วง

เช้าถึงช่วงบ่าย 

- เป็นพื้นท่ีด้านข้างบ้านเช่ือมต่อไปยังหลังบ้าน 

สภาพพื้นท่ีมีเนื้อที่ค่อนข้างน้อยเป็นพื้นท่ีส่วนบริการ 

ซักล้างต่างๆ ในการเลือกปลูกพืชพรรณท้ังยืนต้น

และไม้พุ่มต้องให้มีความสมดุลกับพื้น ท่ีมีความ

เหมาะสมและไม่สูงมากเกินไปเพราะกิ่งก้านอาจจะ

หักและไปโดนตัวบ้านหรือหลังคาบ้านเสียหายได้ 

  

 

 

 

 

 

 

- เนื่องจากส่วนใหญ่

ข อ ง พื้ น ท่ี นี้ ไ ด้ รั บ

แสงแดดตลอดท้ังวัน  

พรรณไม้ท่ีใช้ปลูกใน

พื้นท่ีส่วนนี้จึงต้องมี

ความทนต่อสภาพ

อากาศแดดจัด และ

ให้ร่มเงา รวมไปถึง

การปลูกหญ้าเพื่อลด

ก า ร ก ร ะ ท บ ข อ ง

แสงแดดกับพื้นท่ีจะ

ช่วยคลายความร้อน

ได้  

- ระมัดระวังแนวท่อ

ตามก าแพงบ้าน 

-เลือกต้นไม้ ท่ีไม่สูง

มากและสามารถให้

ลมพัดผ่านได้สะดวก 
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ตารางที่ 3.3 สรุปกิจกรรมใช้พื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

Zone               รายละเอียด                 หมายเหตุ 

              Zone B -  เป็นพื้นด้านหน้าบ้าน พื้นท่ี
บริเวณนี้ติดกับ Zone C และ 
สภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีโล่งไม่ มี
พรรณไม้เดิมกระจัดกระจาย
อยู่ในบริเวณ พื้นท่ีส่วนใหญ่
เป็นพื้ น ท่ีรับแสงแดดท้ังวัน
ต้ังแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่าย 
ในตอนกลางวันพื้นท่ีบริเวณนี้
จะได้รับแดดจัดเนื่องจากเป็นท่ี
โล่งท าให้แสงแดดส่องเข้าพื้นท่ี
ได้ง่าย นอกจากนี้ยังได้รับ
อิทธิพลจากลมหนาวในช่วง
เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือน
กุมภาพันธ์อีกด้วยท าให้พื้นท่ีนี้
เย็นสบาย 

จัดภูมิทัศน์เพื่อรองรับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดจัดพื้นท่ีส าหรับ
ท ากิจกรรมใน Zone B 
จัด เป็ นพื้ น ท่ี ต้อนรั บมี กา ร
จัดเตรียมแปลงปลูกและจัด
บริ เวณต้อนรับแขกลักษณะ
พื้นท่ีจะกว้างใช้พันธุ์ ไม้ใหญ่
และไม้พุ่มดอกจัดให้ร่มรื่นน่า
มองเพื่อต้อนรับแขกและเพิ่ม
มุมมองท่ีดี 
- ต้องระมัดระวังในเรื่องของ
ขนาดพืชพรรณท่ีจะไปเกี่ยวกับ
ส า ย ไ ฟ ฟ้ า ท่ี เ ข้ า สู่ ภ า ย ใ น
โครงการ 
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ตารางที่ 3.3 สรุปกิจกรรมใช้พื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

             Zone                 รายละเอียด                  หมายเหตุ 

             Zone C 

 

พื้นท่ี Zone C เป็นท่ีด้านทาง
ทิศตะวันตกของงบ้านอยู่
บริเวณข้างบ้านเหมาะแก่การ
ท า กิ จ ก ร ร ม ส่ ว น ตั ว ข อ ง
ครอบครัวและเป็นส่วนโชว์ 
เป็นพื้นท่ีโล่งกว้าง 

จัดภูมมิทัศน์ส่งเสริมความงาม
ให้กับพื้นท่ี ปลูกไม้เพื่อให้ร่ม
เงามากท่ีสุดและจัดภูมิทัศน์
ให้สวยงาม จัดภูมิทัศน์เพื่อ
รองรับความต้องการของผู้ใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจัดพื้นท่ี
ส าหรับท ากิจกรรมใน Zone 
C จัดเป็นพื้นท่ีส่วนครอบครัว
จัดเตรียมแปลงปลูกและจัด
บริเวณต้อนรับแขกลักษณะ
พื้นท่ีจะกว้างใช้พันธุ์ไม้ใหญ่
และไม้พุ่มดอกจัดให้ร่มรื่นน่า
มองเพื่อต้อนรับแขกและเพิ่ม
มุมมองท่ีดี 
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ตารางที่ 3.4 แสดงศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

Zone แนวคิดในการออกแบบ องค์ประกอบ 

Zone A 

ส่วนบริการ ซักล้าง 

พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีอยู่

ด้านหลังรวมถึงด้านข้างตัวบ้าน

เป็นจุดท่ีมีพื้นท่ีน้อยเป็นจุดท่ี

เหมาะแก่การท ากิจกรรมซัก

ล้างควรจัดภูมิทัศน์เพื่อความ

สวยงามและปิดมุมมองท่ีไม่

เหมาะสมในบริเวณนี้  

- จัดภูมิทัศน์เพื่อความสวยงาม 

และเพื่ อปิดบั งมุมมอง ท่ี ไม่

เหมาะสม 

- แบ่งโซนซักล้างด้วยต้นไม้

สกรีน  

Zone B 

ส่วนสาธารณะ 

พื้นท่ี Zone B เป็นส่วนท่ีต้ังอยู่

หน้ าบ้ าน  พื้ น ท่ี ดั งกล่าว จึง

เ ห ม า ะ ท่ี จ ะ จั ด เ ป็ น ส่ ว น

สาธารณะ เพื่อท่ีจะส่งเสริมให้

ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม มี ส ภ า พ

บรรยากาศท่ีดี มีความสวยงาม

และ เป็น จุด ต้อนรับ ท่ีสร้ า ง

ความประ ทับใจและ ดึง ดูด

สายตาแก่ผู้มาเยือน 

- มีการจัดภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 

- มีต้นไม้ท่ีให้ร่มเงา 

- มีไม้สกรีนบริเวณท่ีจอดรถ 

- มีสนามหญ้าหน้าบ้าน 

 

 

Zone C 

ส่วนครอบครัว 

 

พื้นท่ี Zone C เป็นส่วนพื้นท่ี

ข้างบ้านติดกับห้องโถงและ

ระเบียงนั่งเล่นช้ันบน พื้นท่ีจุด

นี้มีเนื้อที่กว้างพอเหมาะสมควร

เหมาะแก่กิจกรรมการพักผ่อน

ของคนในครอบครัวและแขกผู้

มาเยือนเพราะไม่มี ส่ิงใดมา

รบกวนมีความเป็นส่วนตัวสูง 

- มีการจัดภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 

- สนามหญ้า 

- บ่อน้ าขนาดใหญ่ 

- พื้นท่ีจัดงานสังสรรค์ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ  

แสดง : Bubble  Diagram ภาพที่ 3.23 

สัญลักษณ์ :                   

                          

                                      

                                  

 

 

 

จุดเข้า - ออก ระหว่างพื้นท่ี 

 Buffer ปิดกั้นสายตาระดับไม้พุ่มสูง 0.20 เมตร  
  Screen ปิดกั้นสายตาระดับไม้พุ่มสูงแบบโปร่ง 1 

 
การเช่ือมพื้นท่ีสัญจรทางเดินเป็นแผ่นทางเดิน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ  

แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.24 

สัญลักษณ์   :                                     

                                      

 

 

 

 

 

จุดเข้า-ออก ระหว่างพืน้ท่ี 

Buffer ปิดกั้นสายตาระดับไม้พุ่มสูงและเต้ีย 

0.60 - 2 เมตร 
 Screen ปิดกั้นสายตาระดับไม้พุ่มสูงแบบโปร่ง 1 เมตร 
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ตารางที่ 3.5 ศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

พื้นท่ี (Zone) แนวคิดในการออกแบบ องค์ประกอบ 

Zone A 
(ส่วนโชว์) 

- พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีอยู่หน้าบ้าน ทิศ
ใต้ ติดกับทางเข้าออกของโครงการ สวยงาม 
มีสภาพบรรยากาศท่ีดีและเป็นจุดต้อนรับท่ี
สร้างความประทับใจและดึงดูดสายตาของผู้
มาเยือน 

- มีการจัดภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
- ศาลา 
- สนามหญ้า 
- โรงจอดรถ 

Zone B 
(ส่วนครอบครัว) 

- พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีอยู่ด้านข้างทิศ
ตะวันออกและด้านหน้าจัดเป็นส่วนโชว์ เพื่อ
เป็นส่วนท่ีจะส่งเสริมให้พื้นท่ีมีความสวยงาม 
มีสภาพบรรยากาศท่ีดีเหมาะกับการรับแขก 

- มีการจัดภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
- ศาลา 
 
 

Zone C 
(ส่วนบริการ) 

- พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีอยู่ด้านข้างหลังตัว
บ้านเป็นจุดอยู่เหมาะแก่การท ากิจกรรมซัก
ล้าง 
 

- จัดภูมิทัศน์สวยงาม 
-มีชุดโต๊ะเก้าอี้ 
 

 

 
 



 

 
 

บทที่ 4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภมูิทัศน์ 

 
4.1  ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที ่ 4.1 บทน าโครงการ (Introduction) ประกอบด้วย 

- ความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีได้รับ และขอบเขตในการศึกษา 
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ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ 1 (Site Analysis) ประกอบด้วย 

- ลักษณะสถาปัตยกรรม 

- สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี และระบบสาธารณูปโภคของพื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ 2 (Site Analysis and User Analysis) ประกอบด้วย 

-  มุมมองทัศนียภาพ 

-  Site Characteristics 

-  พฤติกรรมและความต้องการพื้นท่ี และสรุปกิจกรรมท่ีควรจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
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ภาพที่ 4.4 การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ 3 (Site Analysis and Concepet) ประกอบด้วย 

-  Bubble Diagram 

-  Site Relation 

- แนวความคิดหลักในการออกแบบ 
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ภาพที่ 4.5 Master Plan วัสดุดาดแข็ง ประกอบด้วย                  
- แผ่นทางเดิน บ่อน้ า ศาลาส าหรับนั่งเล่น โรงจอดรถ ถนนโครงการ 
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ภาพที่ 4.6 Lighting Plan ประกอบด้วย 

- ไฟส่องต้นไม ้

- ไฟเสาเต้ีย 
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ภาพที่  4.7 ด้านท้ัง 4 ด้าน 
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ภาพที่ 4.8 Detail Plan ประกอบด้วย 

  -  Elevation 

  - Perspective Zone A 

  - Section Zone A 
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ภาพที่ 4.9 Detail Plan ประกอบด้วย 

  -  Elevation 

  - Perspective Zone B 

  - Section Zone B 
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ภาพที่ 4.10 Detail Plan ประกอบด้วย 

  -  Elevation 

  - Perspective Zone C 

  - Section Zone C 
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ภาพที่ 4.11 Construction 1 ประกอบด้วย 

- โรงจอดรถ รูปด้านและรูปตัดโรงจอดรถ 
- รูปตัดขยายตอม่อ 
- รูปตัดขยายรางหินกรวด 
- รูปตัดขยายรางหินกรวด 
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ภาพที่ 4.12 Construction 2 ประกอบด้วย 
- แปลนเสาเข็มบ่อน้ า 
- รูปตัดบ่อน้ า 
- แปลนฝาบ่อกรอง 
- รูปตัดบ่อกรอง 
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ภาพที่ 4.13 Construction 3 ประกอบด้วย 
- รูปด้านศาลา รูปตัดศาลา แปลนหลังคา 
- แปลนระแนงไม้ รูปตัดระแนงไม ้
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ภาพที่ 4.14 Construction 4 ประกอบด้วย 
- แปลนลานหินกรวด ภาพตัดลานหินกรวด 
- การค้ ายันไม้ยืนต้นในการลงปลูก และการปลูกไม้คลุมดิน และไม้พุ่ม 
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ภาพที่ 4.15 Perspective 

 



บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ ต้ังอยู่เลขท่ี 50/1 หมู่ 5 ต าบลบาง

ปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  สมาชิกในครอบครัวมีท้ังหมด 4 คน ประกอบอาชีพรับ
ราชการ  ลักษณะบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน โดยพื้นโครงการ 2,260 ตารางเมตร แบ่งเป็น
พื้นท่ีส าหรับจัดสวน 1,970 ตารางเมตร พื้นท่ีใช้สอยในบ้าน 290 ตารางเมตร  โดยลักษณะโครงเป็น
บ้านสองช้ัน มีก าแพงกั้นเฉพาะบริเวณหน้าโครงการ ลักษณะของพื้นท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าเป็นท่ีโล่งรับ
แดดตลอดวัน พื้นท่ีพายในโครงการปัจจุบันมีพรรณไม้เดิมท่ีเจ้าของโครงการเก่าปลูกไว้ และต้องการ
น าออกและจัดภูมิทัศน์ใหม่ท้ังหมด เจ้าของบ้านมีจุดประสงค์ต้องการท่ีจะให้จัดภูมิทัศน์เพื่อใช้ท า
กิจกรรมร่วมกันภายในบ้านและพักผ่อนหลังจากการท างาน มีมุมนั่งเล่นท่ีเป็นส่วนตัวภายในสวน มี
ความต้องการให้มีพื้นท่ีประกอบกิจกรรมยามว่างร่วมกัน และกิจกรรมอื่นๆภายในครอบครัว ในส่วน
พรรณไม้เป็นแบบเชิงเกษตรที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังในส่วนด้านอุปโภคและบริโภค ในรูปแบบ
สวนสไตล์ธรรมชาติแบบป่า 

ซึ่งจากการศึกษาเก็บข้อมูลลักษณะของพื้นท่ีโครงการรวมถึงความต้องการ และพฤติกรรม
ของผู้ใช้จึงได้แนวความคิดหลักในการออกแบบคือ “ธรรมชาติผ่อนคลายสไตล์สวนป่า” ซึ่งได้
ออกแบบให้สวนมีลักษะท่ีเปิดโล่ง สามารถรับลม และอากาศถ่ายเทได้ดีมีบรรยากาศร่มรื่นตลอดท้ัง
วันมองแล้วให้ความรู้สึกสบายตา มีอากาศท่ีเย็นสบายจากล าธาร และพื้นท่ีท ากิจกรรมท่ีสวยงามโดด
เด่น โดยสามารถแบ่งพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 3 โซน ดังนี้      
  5.1.1  Zone A เป็นพื้นท่ีอยู่ด้านหลังรวมถึงด้านข้างตัวบ้านเป็นจุดท่ีมีพื้นท่ีน้อยเป็นจุดท่ี
เหมาะแก่การท ากิจกรรมซักล้าง ควรจัดภูมิทัศน์เพื่อปิดมุมมองท่ีไม่เหมาะสมในบริเวณนี้  
  5.1.2  Zone B  บริเวณทางเข้าโครงการติดต่อกับเส้นทางสัญจร พื้นท่ีดังกล่าวจึงเหมาะท่ีจะ
จัดเป็นส่วนสาธารณะ เพื่อท่ีจะส่งเสริมให้สถาปัตยกรรมมีสภาพบรรยากาศท่ีดี มีความสวยงามและ
เป็นจุดต้อนรับท่ีสร้างความประทับใจและดึงดูดสายตาแก่ผู้มาเยือน 

5.1.3  Zone C เป็นส่วนพื้นท่ีข้างบ้านติดกับห้องโถงและระเบียงนั่งเล่นช้ันบน พื้นท่ีจุดนี้มี
เนื้อท่ีกว้าง และเป็นบริเวณท่ีติดต่อกับตัวบ้านมากท่ีสุด เหมาะสมกับการจัดให้เป็นพื้นท่ีส าหรับ
พักผ่อนแบบส่วนตัวส าหรับสมาชิกในครอบครัว ใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น และ
สงบให้ความรู้สึกเป็น ส่วนตัวส าหรับสมาชิกในครอบครัว ใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ร่ม
รื่น และสงบให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว        
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5.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านพัฒนาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ 
ในการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินทร์ศิริ  อ าเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก ครั้งนี้ได้มีปัญหาและข้อจ ากัดด้านเวลา เนื่องจากในการด าเนินงานต้องใช้โปรแกรมการ
เขียนแบบและออกแบบ เช่น Lumion AutoCAD SketchUp Photoshop ท่ีมีวิธีการใช้ค่อนข้าง
ซับซ้อนและแตกต่างกัน จึงใช้ระยะเวลาในการท างานค่อนข้างนาน และแรงกดดันจากขอบเขตเวลาท่ี
มีอยู่จ ากัด จึงท าให้เกิดข้อบกพร่องในส่วนของงาน 
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เกณฑ์ในการออกแบบและประเมินทางเลือก 
 จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย ดังนั้นจึงสามารถท่ี
จะน ามาเป็นข้อจ ากัดในการออกแบบ ซึ่งมีหัวข้อในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 ออกแบบให้ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสวยงาม โดยมีการออกแบบภูมิทัศน์ และส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ได้อย่างสวยงามและสอดคล้องกับแนวความคิดหลัก 

 ออกแบบให้มีการดูแลรักษาง่าย โดยการเลือกใช้พืชพรรณ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีความทนทาน
ต่อโรค และแมลง รวมถึงการเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศของพื้นท่ีโครงการ 

ออกแบบให้แก้ไขปัญหาของพื้นท่ีได้ โดยมีการเลือกใช้พืชพรรณ และวัสดุท่ีไม่ขัดแย้งกับพื้นท่ี 
มีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีใกล้เคียง 
 จากการศึกษาข้อมูลทางด้านข้อมูลทางด้านทฤษฎีในการออกแบบสวนในบ้านพักอาศัย
สามารถท่ีจะสรุปเพื่อน าไปเป็นหลักเกณฑ์ในการออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการออกแบบ 

 

 

เรื่อง  :  โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินศิริ  

แสดง  :  ผังทางเลือกในการออกแบบท่ี  1  

สัญลักษณ์ : - 
 

 

 
 

SCALE  1 : 100 



 
 

สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี 1  
  ข้อดี 

1) ข้อดี มีการออกแบบด้านพืชพรรณและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดี 
เหมาะสมแก่การใช้งานในพื้นท่ี และมีความปลอดภัยต่อการใช้งานในพื้นท่ี 

2) ข้อดี มีการออกแบบโดยเลือกปลูกยืนต้นท่ีให้ร่มเงา และไม้ตัดแต่งได้
เพื่อให้เหมาะสม และสวยงามกับรีสอร์ท เพราะพื้นท่ีค่อนข้างร้อน 

3) ข้อดี มีการออกแบบโดยเลือกพืชพรรณท่ีเป็นไม้ยืนต้น เพื่อให้ร่มเงาแก่
พื้นท่ีในโครงการ 

ข้อเสีย 
1) ข้อเสีย เป็นพื้นท่ีติดทางเข้า-ออกหลักจึงมีการสัญจรเป็นจ านวนมาก 

อาจท าให้มีปัญหาทางด้านเสียงและฝุ่นละออง 
2) ข้อเสีย พื้นท่ีเป็นท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ังวัน และค่อนข้างร้อน อากาศ

ร้อน 
3) ข้อเสียรอบๆ พื้นท่ีจะได้รับลมและแสงแดดตลอดท้ังวันเพราะพื้นท่ีติด

กับท่ีโล่ง ควรปลูกต้นไม้ท่ีช่วยลดแรงลม และให้ร่มเงา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
                            
 

 

 
 

 

เรื่อง  :  โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณเสนาะ อินศิริ  

แสดง  :  ผังทางเลือกในการออกแบบท่ี  1  

สัญลักษณ์ : - 
 

 

 
 

SCALE  1 : 100 



 
 

สรุปแบบทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 

ข้อดี 

                                            1) การวางต าแหน่งพื้นท่ีกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

                                            2) การวางพรรณไม้ยืนต้นได้อย่างเหมาะสมและให้ร่มเงาต่อ

พื้นท่ีโครงการ 

                                            3) มีเส้นทางสัญจรเช่ือมต่อทุกส่วนของพื้นท่ี 

                                            4) การจัดวางวัสดุแต่ละพื้นท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ท าให้ดู

เป็นงานเดียวกันและสวยงาม    

ข้อเสีย 

                                            1) บริเวณไม้ยืนต้นท่ีมีพุ่มหนาเกินไปอาจท าให้หญ้าเหลืองหรือ

ตายได้ดังนั้นควรตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้แสงแดดส่องผ่านยังพื้นท่ีเพื่อให้หญ้ามีการเจริญเติบโตท่ีดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
 ตารางการให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 

เกณฑ์ในการประเมิน 
ทางเลือกท่ี 

1 
ทางเลือกท่ี 

2 
1.  ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใช้สอย  5 5 
2.  ความเหมาะสมในการก าหนดทางสัญจรภายใน
โครงการ 

1 3 

3.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้พืชพรรณ 2 4 
4.  ความเหมาะสมในการเลือกองค์ประกอบในงาน
ภูมิทัศน์ 

3 4 

5.  ความสัมพันธ์กันของกิจกรรมกับพื้นท่ี 3 3 
6.  ให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้สอย 3 3 
7.  มีความสะดวกสบาย 1 4 
8.  สามารถใช้ศักยภาพพื้นท่ีได้เหมาะสม 2 3 

รวม 20 29 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ ความหมายของระดับการให้คะแนน 
 1 = ปรับปรุง 
 2 = พอใช้ 
 3 = ดี 
 4 = ดีมาก 
 5 = ดีมากท่ีสุด 
 จากเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก สามารถรวมคะแนนโดยมีผลการให้คะแนน  
ดังต่อไปนี้ 
 ทางเลือกท่ี  1  ได้คะแนนรวม  29  คะแนน 
 ทางเลือกท่ี  2  ได้คะแนนรวม  20  คะแนน 
 ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่า  รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือ รูปแบบกิจกรรม
ทางเลือกท่ี  2  มีความเหมาะกับพื้นท่ี และความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด จึงน าทางเลือกนี้ไปพัฒนา
ในการออกแบบต่อไป 
 



ประวัติผู้จัดท า 
 

ช่ือ  นาย สุรชัย  สะใบบาง  
เกิด  4  พฤศจิกายน 2536 
 
 
 
การศึกษา 

 
ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

                              โรงเรียนวัดสันติธรรมราษร์บ ารุง จังหวัดนครนายก 
ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                               โรงเรียนองครักษ ์อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

                               วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชมไทย - เยอรมัน (สระบุรี) 
ปีการศึกษา  2559 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

                                สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

สถานท่ีติดต่อ เลขท่ี 22หมู1่1 ถนนรังสิต - นครนายก ต าบลบางปลากด 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 
โทรศัพท ์: 09 7329 2769 
E-mail : Surachai.landscape@gmail.com 
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