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บทคดัย่อ 

 

โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบา้นคุณสุจิตร เขียวรัตน์ บา้นอาศยัตั้งอยู่

บา้นเลขท่ี 33/3  หมู5  ถนน ซอยลาํลูกกา11/3 ตาํบลคูคต  อาํเภอลาํลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นบา้น

ของคุณ สุจิตร เขียวรัตน์ เป็นผูข้อครองกรรมสิทธ์ิ เป็นขา้ราชการบาํนาญ มีพื้นท่ีภายในโครงการ

ทั้งหมดโดยประมาณ 1, 750 ตารางเมตร พื้นท่ีบา้น โดยประมาณ  1 ,060 ตารางเมตร พื้นท่ีในการออกแบบ

ปรับปรุงภูมิทศัน์โดยประมาณ  690  ตารางเมตร ลกัษณะของตวับา้นพกัอาศยัเป็นแบบร่วมสมยั ก่อสร้าง

เม่ือ 30  ปีท่ีแลว้ เป็นบา้นคอนกรีต2 ชั้น มีแนวระเบียงกว้ างบริเวณชั้น 2 ดา้นทิศตะวนัออก และปัจจุบนั

ไดป้ระสบปัญหานํ้าท่วมจึงทาํใหมี้ความเสียหายทางดา้นทรัพยสิ์นและสภาพจิตใจจึงสมควรเร่งฟ้ืนฟู

สภาพภูมิทศัน์ใหส้วยงาม ตามความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการ 

โดยเจา้ของบา้นตอ้งการใหจ้ดัภูมิทศัน์ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นระหวา่งอยูบ่า้นและ 

ร่มร่ืน โดยตอ้งการของเจา้ของโครงการ ตอ้งการสวนแบบไทย มีความร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ มีบ่อนํ้าตก 

มีศาลา เพื่อเป็นท่ีเป็นท่ีพกัผอ่นร่างกายหลงัจากปลดเกษียณ และตอ้งการสนามหญา้ตรงกลางเปิดโล่ง 

เพื่อไวส้าํหรับเวลาจดังานเล้ียง มีทางเดินเลก็ๆท่ีเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีต่างๆไดอ้ยา่งลงตวั 

ดงันั้นการออกแบบ คือการนาํขอ้มูลและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการนาํเอาความเป็นมาของสวน

ไทย (Thai Garden Style) และสวนธรรมชาติ (Informal styles) กบัขอ้มูลตามความตอ้งการของเจา้ของ

โครงการ เช่น ลกัษณะของสวนแบบไทยกบัความตอ้งการนํ้าตกท่ีมีความเป็นธรรมชาติ จึงไดส้รุปเป็น

แนวความคิดออกมาเป็นสวน สวนพกัผอ่น สไตลไ์ทยประยกุต ์ในการศึกษาขอ้มูลสามารถกาํหนด

รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการไดด้งัน้ี 

ZONE A อยูท่างดา้นทิศเหนือเป็นพื้นท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหนา้โครงการ มีพื้นท่ีมากท่ีสุด เหมาะแก่การ

จดัเป็นส่วนโชว์  หรือส่วนตอนรับกไ็ด ้เพราะเป็นโซนแรกท่ีมีทางเขา้หลกัอยูก่่อนถึงตวับา้นและทาง



สญัจรท่ีเช่ือมต่อกบั โซน B และโซน C ควรมีการปิดกั้นสายตาระหวา่งโซน A และโซน B เน่ืองจาก

โซน B เป็นส่วนของครอบครัว เพื่อสร้างความเป็นส่วนตวัใหโ้ซน B มากข้ึน 

ZONE B อยูท่างทิศตะวนัออกและทิศใตบ้ริเวณหลงับา้นและขา้งบา้นเหมาะสาํหรับเป็นส่วน

ของพื้นท่ีส่วนตวั เพราะเป็นส่วนหลงับา้นเป็นส่วนท่ีเงียบท่ีสุด มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด และมีอากาศท่ีดี

ท่ีสุดเหมาะสาํหรับเป็นพื้นท่ีส่วนตวั มีทางสญัจรท่ีเช่ือมต่อกบัโซน A ควรมีการปิดกั้นสายตาระหวา่ง

โซน A,C เน่ืองจากโซน A,C เป็นส่วนโชว ์และส่วนบริการ สามารถมองเขา้ในพื้นท่ี โซน B ได ้ 

ZONE C อยูท่างทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีท่ีมีส่วนบริการมากท่ีสุด เช่นการทาํอาหาร หอ้งนํ้า และ

ยงัมีทางสญัจรเช่ือมหากนัไดส้ะดวก เหมาะสาํหรับเป็นส่วนของบริการ ทางสญัจรสามารถท่ีเช่ือมต่อ

กบัโซนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 



กติตกิรรมประกาศ 

 

 โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณ สุจิตร เขียวรัตน์ บา้นอาศยัตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 

33/3 หมู 5 ถนน ซอยลาํลูกกา 11/3 หมู 5 ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี สาํเร็จลุล่วงได้

ดว้ยดีดว้ยการไดรั้บความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทางดา้นขอ้มูลจาก คุณสุจิตร เขียวรัตน์ ท่ีอาํนวยความ

สะดวกในการใหส้ถานท่ีทาํปัญหาพิเศษ แมจ้ะเกิดอุปสรรคอยูบ่า้งแต่เจา้ของโครงการกไ็ดใ้หค้วาม

ร่วมมือดว้ยดี จึงทาํใหท้ราบขอ้มูลต่างๆของพื้นท่ีโครงการมากยิง่ข้ึนและรวมถึงขอ้มูลต่างๆท่ีเป็น

ประโยชน์ทาํใหปั้ญหาพิเศษฉบบัน้ีสาํเร็จเป็นรูปเล่มได ้

 ขอขอบคุณอาจารยว์ีระยทุธ นาคทิพย ์อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งสูงท่ีไดค้อยใหค้าํแนะนาํดา้น

ขอ้มูลการออกแบบต่างๆรวมถึงใหค้าํปรึกษาแกไ้ขขอ้มูลท่ีบกพร่องต่างๆ อยา่งดียิง่เช่นกนัรวมไปถึง

การใหค้วามช่วยเหลือใหค้าํปรึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํปัญหาพิเศษคร่ังน้ี และ

ขอขอบคุณอาจารยใ์นสาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ทุกท่าน ท่ีใหก้ารศึกษาและคาํแนะนาํต่างๆมาโดย

ตลอด จึงไดก้ราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณบิดานายไพบูลย ์กล่อมเกลา มารดานางลาํพนู กล่อมเกลา 

เป็นอยา่งยิง่ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจและสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือในดา้นงบประมาณรวมถึงช่วยเป็น

แรงผลกัดนัใหข้า้พเจา้มีความมุ่งหวงัตั้งใจในการศึกษาจนสาํเร็จการศึกษา ขอบคุณเพื่อนทีมงานภูมิ

ทศัน์ปทุมฯทุกคน ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือตลอดมาตั้งแต่ไดรู้้จกักนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเลก็หรือเร่ืองใหญ่ 

เช่นกนัรวมถึงผูมี้พระคุณทั้งหลายท่ีขา้พเจา้ไม่ไดก้ล่าวมาในท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยใหปั้ญหาพิเศษของ

ขา้พเจา้สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ขอขอบพระคุณอยา่งสูงและจะไม่มีวนัลืม 
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บทที ่1 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 

โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบา้นคุณสุจิตร เขียวรัตน์ บา้นอาศยัตั้งอยู่

บา้นเลขท่ี 33/3 หมู 5 ถนน ซอยลาํลูกกา 11/3 ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นบา้น

ของคุณสุจิตร เขียวรัตน์ เป็นผูข้อครองกรรมสิทธ์ิ เป็นขา้ราชการบาํนาญ มีพื้นท่ีภายในโครงการทั้งหมด 

โดยประมาณ 1,750 ตารางเมตร พื้นท่ีบา้น โดยประมาณ 1,060 ตารางเมตร พื้นท่ีในการออกแบบ

ปรับปรุงภูมิทศัน์โดยประมาณ 690 ตารางเมตร ลกัษณะของตวับา้นพกัอาศยัเป็นแบบร่วมสมยั ก่อสร้าง

เม่ือ 30 ปีท่ีแลว้ เป็นบา้นคอนกรีต 2 ชั้น มีแนวระเบียงกวา้งบริเวณชั้น 2 ดา้นทิศตะวนัออก 

สภาพปัจจุบนัพื้นท่ีของโครงการยงัไม่มีการวางแบบผงัภูมิทศัน์ และจากเหตุอุทกภยัระหวา่ง

วนัท่ี 12 ตุลาคม 2554 ถึง 30 ธนัวาคม 2554 ทาํใหพ้ื้นท่ีทั้งหมดในโครงการเสียหาย มีสภาพไม่

เหมาะสมและขาดการดูแลรักษา แต่ยงัมีพรรณไมเ้ดิมท่ียงัเหลืออยูภ่ายในโครงการ โดยความตอ้งการ

เจา้ของโครงการ คือ ตอ้งการสวนแบบไทย ท่ีสามารถประยกุตใ์ชก้บัพรรณไมเ้ดิมไดโ้ดยไม่ตอ้งร้ือ

ถอนพรรณไมเ้ดิมออก ตอ้งการสวนท่ีเป็นธรรมชาติ มีนํ้ าตก มีศาลา เพื่อเป็นท่ีเป็นท่ีพกัผอ่นร่างกาย

หลงัจากปลดเกษียณ มีสนามหญา้ตรงกลางปล่อยโล่ง เพื่อไวส้าํหรับเวลาจดังานเล้ียง มีทางเดินเลก็ๆ

ไปสู่ศาลานัง่เล่น และนํ้าตก ท่ีมีความเป็นธรรมชาติ 

ดงันั้น จึงมีเป้าหมายในการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อปรับสภาพของโครงการ โดยการออกแบบ

ปรับปรุงภูมิทศัน์ ใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน มีสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืนสวยงาม มีท่ีพกัผอ่น

หยอ่นใจตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการผูใ้ช ้โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัในการ

เลือกใชว้สัดุทั้ง Hardscape และ Softscape ท่ีจะนาํมาใชใ้นโครงการ 

 

1.2  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1.2.1  ศึกษาหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในบา้นพกัอาศยั 

1.2.2  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการโดยรอบ 

1.2.3  ศึกษาขอ้มูลผูใ้ช ้พฤติกรรม ความตอ้งการเพื่อกาํหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมตาม

ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

1.2.4  นาํเสนอการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบา้นคุณ สุจิตร เขียวรัตน์ ตาํบลคูคต 

อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
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1.3  ขอบเขตการการศึกษา 

1.3.1  สถานท่ีดาํเนินการศึกษา 

การสาํรวจและศึกษาขอ้มูลต่างๆ เพื่อนาํมาใชใ้นโครงการการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์

บา้นคุณสุจิตร เขียวรัตน ์ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 33/3 หมู 5 ถนนซอยลาํลูกกา 11/3 ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา 

จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัของคุณสุจิตร เขียวรัตน์ (ดงัภาพท่ี 1.1) 

 

 

เร่ือง  โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณสุจิตร เขียวรัตน ์ ภาพที ่1.1 

แสดง  สถานท่ีดาํเนินการศึกษา  

สัญลกัษณ์  แสดงสถานท่ีดาํเนินการศึกษา  

 

 

 NONSCALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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1.3.2  ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จากการศึกษาพื้นท่ีออกแบบโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบา้น 

คุณสุจิตร เขียวรัตน์ เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่างๆ (ดงัภาพท่ี 1.2) 

 

เร่ือง  โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณสุจิตร เขียวรัตน ์ ภาพที ่1.2 

แสดง  ทิศทางและขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา  

สัญลกัษณ์  แสดงทิศทางบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 

 

 
SCALE 1:125 
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โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีต่าง ดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดกบัถนนทางเขา้หลกัซอยลาํลูกกา 11/3    

 ทิศใต ้  ติดกบัพื้นท่ีรกร้าง      

 ทิศตะวนัออก  ติดกบัเพื่อนบา้น       

 ทิศตะวนัตก  ติดกบัคลองสองลาํลูกกา 

ทิศเหนือติดกบั ถนนทางเขา้หลกัซอยลาํลูกกา 11/3           ทิศใตติ้ดกบั พื้นท่ีรกร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่1.3 แสดงพื้นท่ีติดต่อดา้นทิศเหนือ                   รูปภาพที ่1.4 แสดงพื้นท่ีท่ีติดต่อดา้นทิศใต ้

 

ทิศตะวนัออกติดกบั เพื่อนบา้น                                          ทิศตะวนัตกติดกบั คลองลาํลูกกา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่1.5 แสดงพื้นท่ีติดต่อดา้นทิศตะวนัออก      รูปภาพที ่1.6 แสดงพื้นท่ีติดต่อดา้นทิศตะวนัตก 
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1.3.3  มุมมองบริเวณพื้นท่ีโครงการโดยรอบ 

จากการศึกษาพื้นท่ีออกแบบโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบา้น 

คุณสุจิตร เขียวรัตน์ เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่างๆ (ดงัภาพท่ี 1.7) 

 

 

 

 

 

 

 

  

เร่ือง  โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณสุจิตร เขียวรัตน ์ ภาพที ่1.7 

แสดง  มุมมองบริเวณพื้นท่ีโครงการโดยรอบ  

สัญลกัษณ์  มุมมองของพื้นท่ี 

 

 

 
NONSCALE 

 

 

  

 

 
 

 

 

N 
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1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1  ทราบถึงหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

1.4.2  ทกราบถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการโดยรอบ 

1.4.3  ทราบถึงขอ้มูลผูใ้ช ้พฤติกรรมและความตอ้งการเพื่อกาํหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม

ตามลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

1.4.4  นาํเสนอการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์ บริเวณบา้นคุณสุจิตร เขียวรัตน์ ตาํบลคูคต  

อาํเภอลาํลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี 

  

1.5  วธีิดาํเนินงาน 

1.5.1  ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นคุณสุจิตร  

เขียวรัตรน์ ตาํบลคูคต  อาํเภอลาํลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี 

1.5.1.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบบา้นพกัอาศยั 

1.5.1.2  ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ีนนัทนาการ 

1.5.1.3  ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั (กรณีศึกษา) 

1.5.2  ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

1.5.2.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ี 

  1 )  ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 

  2 )  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 

  3 )  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 

  4 )  ศึกษาลกัษณะพืชพรรณเดิม 

  5 )  ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีเดิม 

  6 )  ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  7 )  ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีโครงการ 

1.5.2.2  ขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้

1 )  ประเภทและจาํนวนของผูใ้ชโ้ครงการ 

2 )  พฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

1.5.3  การสรุปขอ้มูล 

1.5.3.1  สรุปลกัษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา 

1.5.3.2  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี จากพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ช ้
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1.5.3.3  กาํหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ี  และแกปั้ญหาพื้นท่ี

อยา่เหมาะสม 

1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 

1.5.4.1  กาํหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

1.5.4.2  กาํหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 

1.5.4.3  กาํหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 

1 )  แนวความคิดทางดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

2 )  แนวความคิดทางดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็  

3 )  แนวความคิดทางดา้นงานสถาปัตยกรรม 

4 )  แนวความคิดดา้นระบบสญัจร 

5 )  แนวความคิดดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

6 )  แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 

7 )  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน ์

1.5.4.4  เสนอแบบแปลนแนวความคิด 

1.5.4.5  สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 

1.5.4.6  เสนอแบบทางเลือก 3 แบบ 

1.5.4.7  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 

1.5.4.8  เสนอแบบเปล่ียนขั้นสุดทา้ย 

1.5.4.9  เสนอแบบเปล่ียนรายละเอียด 

1.5.4.10  แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 

1.5.4.11  แสดงรูปแบบทศันียภาพ 

1.5.4.12  ทาํการประมาณราคา 

1.5.5  ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 

1.5.5.1  นาํเสนอผลการออกแบบ  

1.5.5.2  ขอ้เสนอแนะ 

1.5.6  จดัทาํรูปเล่ม 

 

 

 

7 
 



ศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบภูมทิศัน์บ้านพกัอาศัยและ

กรณีศึกษา 

- ศึกษาแนวคิดและทฤฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ 

-ศึกษาแนวความคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ี 

-ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั 

ขั้นตอนการออกแบบ 

1.กาํหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

2.กาํหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมโครงการ 

3.กาํหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 

-แนวความคิดทางดา้นภมิูทศัน์ดาดอ่อน 

-แนวความคิดทางดา้นภมิูทศัน์ดาดแขง็ 

-แนวความคิดทางดา้นงานสถาปัตยกรรม 

-แนวความคิดดา้นระบบสัญจร 

-แนวความคิดดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

-แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 

-แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภมิูทศัน์ 

-เสนอแบบเปล่ียนแนวความคิด 

 -สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ  

 -เสนอแบบทางเลือก 3 แบบ 

 -สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก  

 -เสนอแบบเปล่ียนขั้นสุดทา้ย 

 -เสนอแบบเปล่ียนรายละเอียด  

 -แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น  

- แสดงรูปแบบทศันียภาพ 

- ทาํการประมาณราคา 

ศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องสภาพพืน้ที่ 

-ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 

-ศึกษาขอ้มูลระบบการสัญจร 

-ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างเดิม 

-ศึกษาลกัษณะภมิูประเทศ 

-ศึกษาลกัษณะภมิูอากาศ 

สรุปข้อมูล 

-สรุปลกัษณะพ้ืนท่ี ปัญหา และแนวทางแกไ้ขปัญหา 

-สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี จากพฤติกรรมและ

ความตอ้งการของผูใ้ช ้

-กาํหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของ

พ้ืนท่ี และแกไ้ขปัญหาพ้ืนท่ีอยา่งเหมาะสม 

ขั้นตอนในการศึกษา

 

1.6  ขั้นตอนในการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จัดทาํรูปเล่ม 

 

 

 

ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมนิผล 

1.นาํเสนอผลการออกแบบ 

2.ขอ้เสนอแนะ 

แผนภูมิที ่1.1 ขั้นตอนในการศึกษาการศึกษา 
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บทที ่2 

ข้อมูลหลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบปรับปรุงภูมทิศัน์บ้านพกัอาศัย 

 

2.1  ความหมายและความสําคญัของการจดัสวน 

2.1.1  ความหมายของการจดัสวน 

การจดัสวน หมายถึงวิทยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สุขแก่มวล

มนุษย ์โดยนาํหลกัวิชาการความรู้เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนันาํส่ิงของ

หลาย ๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเป็นส่ิงประดิษฐแ์ละส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติมาผสมผสานกนั 

เพื่อพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ เกิดทศันียภาพท่ีมีความงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่

หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตมาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของมนุษย์ 

(อโนชา การประเสริฐกิจ , 2539) 

การจดัสวน เป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะในการสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สุขของมวล

มนุษย ์โดยนาํหลกัวิชาการความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั นาํส่ิงของ

หลายๆส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ ์และส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติผสมผสานกนั เพื่อ

สร้างหรือพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ เกิดทศันียภาพท่ีมีความงดงามสูงสุด อาจจะเป็นการสร้างธรรมชาติ

รูปแบบใหม่ หรือลอกเลียนธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตนาํมาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความ

ตอ้งการของบุคคลและสภาพสงัคมในปัจจุบนั ตอบสนองความตอ้งการใกลชิ้ดธรรมชาติ ในขณะท่ี

ธรรมชาติกาํลงัถูกทาํลายและเส่ือมสลายดว้ยมลพิษกรจดัสวนเพื่อสรรคส์ร้างธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิจึงมี

ความสาํคญัมากข้ึนทุกขณะ การจดัสวนยงัจะตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้ระยะยาว คาํนึงถึงสภาพหรือ

รูปแบบของสวนในอนาคต ความสมดุลของธรรมชาติและการดูแลรักษาใหส้วนอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์

ไดใ้นระยะเวลาท่ียาวนาน (อุดมลกัษณ์ มจัฉาชีพ , 2537) 

 

2.2  วตัถุประสงค์ในการจดัสวน 

การออกแบบจดัสวน คือการจะทาํใหส้วนมีความสวยงามจะตอ้งมีความรู้พื้นฐาน

ค่อนขา้งจะสูงมาก ในเร่ืองของการออกแบบ นอกจากน้ีสวนสวยไม่ใช่วา่สวนจะอยูไ่ดน้าน จะตอ้งดูวา่

สวนสวยจะตอ้งมีการดูแลรักษาท่ีดี เพื่อใหเ้ขามีชีวิต ท่ีอยูไ่ดย้าวนานดว้ย หลกัการออกแบบจึงมีความ

จาํเป็นต่อการจดัสวนมาก เพราะถือวา่การออกแบบการเขียนแบบเป็นจุดเร่ิมตน้ของงาน การออกแบบ 

มีวตัถุประสงคใ์นการออกแบบจดัสวนมี 3 ประการ (รศ.ดร.สมจิต โยธะคง , 2553) ดงัน้ี 
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2.2.1  การจดัสวนในระบบของพืชผล จะตอ้งสนองตอบต่อความตอ้งการของคน คือ เอาคน

เป็นศูนยก์ลางจะตอ้งเนน้ และกเ็อ้ืออาํนวยประโยชน์สูงสุดแก่คน ไม่วา่จะเป็นดา้นร่างกายหรืออ่ืน ๆ 

กิจกรรมท่ีคนกระทาํอยู ่เช่น ในสวนจะตอ้งมีทางเดิน ทางเดินเทา้ ทางถนนรถยนต ์ศาลาพกั มา้นัง่  

สระวา่ยนํ้า ท่ีละเล่นกลางแจง้ มีตน้ไมย้นืตน้ เป็นร่มเงา ตามทางเดิน นอกจากน้ียงัมีไมพุ้ม่ไมค้ลุมดิน 

เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ มีการตดัเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม เพื่อสร้าง

สภาพแวดลอ้มภายใน ป้องกนัมลพิษต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นทางอากาศ เสียง ฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึน 

2.2.2  การจดัสวนเพื่อความสวยงามเนน้ท่ีสุนทรียภาพต่างๆ มุ่งความงามใหเ้กิด ความสุข

ทางดา้นจิตใจ อารมณ์ การจดัจะหลากหลาย บรรยากาศ มีมุมสงบมีมุมก่อใหเ้กิด ความประหลาดใจ 

เป็นการมุ่งเนน้ใหเ้กิดคุณค่า มีความล้ีลบั เพื่อใหเ้กิดความคิด ความสนใจ ความระทึกใจ ความ

สร้างสรรค ์เช่น การจดัสวน ท่ีมีมุม นํ้ าพ ุนํ้ าตก ทางนํ้าไหล ไมด้อกสวยงาม เป็นตน้ 

2.2.3  การจดัสวนเพื่อการศึกษาทดลอง คน้ควา้ วิจยัต่าง ๆ กรณีท่ีไดรั้บพืชพนัธ์ุใหม่มา  

วสัดุอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการจดัสวนใหม่ ๆ มา จะเป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีมนุษยผ์ลิตข้ึนหรือจากธรรมชาติ มาจดั

ประกอบเขา้กบัรูปแบบของสวนต่าง ๆ กศึ็กษาวา่เหมาะสมหรือไม่พืชพนัธ์ุนั้นเจริญเติบโตไดดี้หรือไม่ 

เหมาะกบัรูปแบบของสวนหรือไม่ วตัถุประสงคส่์วนใหญ่ท่ีมุ่งเนน้การศึกษาการคน้ควา้ และการ

ทดลองเพื่อหาคาํตอบท่ีเหมาะสมนัน่เอง หาความสมัพนัธ์ระหวา่งพืชพรรณ วสัดุกบัรูปแบบของสวน 

หรือบางคร้ังอาจจะมีการจดัสวนแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นตน้แบบของการศึกษา 

 

2.3  หลกัการจดัสวนแบบธรรมชาต ิ

การจดัสวนแบบธรรมชาติ  เป็นการจดัสวนท่ีไม่อาศยัรูปทรงเลขาคณิตเป็นหลกั แต่อาศยัการ

เลียนแบบธรรมชาติและจงัหวะความสมดุลในการจดัวางแทน มีจุดเนน้ท่ีสนามหญา้กวา้งใหญ่ ปลูก

ตน้ไมห้รือไมด้อกเป็นกลุ่มๆ และปล่อยใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตในรูปทรงท่ีเป็นธรรมชาติ ไม่ตอ้งตดัแต่ง

สวนมากข้ึน เช่น ตอไมห้รือซากไมแ้หง้ และหินประดบัสวน เพื่อใหม้องเห็นเป็นภาพพจน์ของการจดั

สวนแบบ ธรรมชาติมากข้ึน จุดต่างๆ ท่ีควรจดจาํในการจดัสวนแบบน้ีใหช้ดัเจนข้ึน  

(เอ้ือมพร วีสมหมาย , 2538) ดงัน้ี  

2.3.1  ลกัษณะแปลน การวางแปลนในสวนแบบธรรมชาติจะมองไปท่ีประโยชน์การใชส้อย

ก่อน โดยจะกาํหนดตาํแหน่งของพื้นท่ีต่างๆ ลงในสวนใหค้รบและเหมาะสม เช่น สวนหยอ่ม ศาลา 

สนามเดก็เล่น สวนครัวหรือมุมสงบ เม่ือกาํหนดตาํแหน่งของจุดต่างๆ ไดเ้หมาะสมกบัสภาพบา้นและ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเช่ือมโยงจุดต่างๆ เหล่าน้ี 
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ภาพที ่2.1 แสดงลกัษณะแปลนของสวนธรรมชาติ 

 

2.3.1.1  รูปร่างของสวนธรรมชาติ การออกแบรูปร่างหนา้ตาของสถานท่ีแต่ละจุดใหมี้

รูปร่างเหมาะสมเขา้กนัได ้เช่นรูปร่างของนํ้าตก บ่อปลา รูปทรงของศาลา รูปร่างของทางเดิน หรือกลุ่ม

ตน้ไม ้โดยเม่ือออกแบบแลว้ใหม้องดูเป็นธรรมชาติและสวยงาม 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 แสดงลกัษณะรูปร่างของสวนธรรมชาติ 

 

2.3.1.2  การกาํหนดตน้ไมล้งในแปลนโดยแบ่งตน้ไมท่ี้จะปลูกเป็น 3 ชั้น คือ 

1)  ชั้นบนสุด คือไมย้นืตน้ใหญ่ ตอ้งกาํหนดก่อนตามจุดท่ีตอ้งการใหร่้มเงาหรือ

ลดแสงสะทอ้นของแสง อยา่มากเกินไปจะทาํใหส้วนมืดทึบ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3 แสดงลกัษณะของตน้ไมใ้นแปลน ชั้นบนสุด 
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2)  ชั้นท่ีสอง เป็นไมพุ้ม่ทั้งมีดอกสวยงามหรือใบสวยงาม อาจสูงระหวา่ง 1.00 – 

2.00 เมตร ควรพิจารณาชนิดของตน้ไมใ้หเ้หมาะกบัแสงดว้ย 

3)  ชั้นท่ีสาม ไมค้ลุมดินหรือไมพุ้ม่เต้ีย  

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4 แสดงลกัษณะของตน้ไมใ้นแปลน ชั้นท่ีสองและชั้นท่ีสาม 

 

2.3.2  ทางเดินในสวนแบบธรรมชาติไม่ใช่เสน้ตรง แต่จะทาํเป็นเสน้โคง้ท่ีอ่อนหวานลดเล้ียว

ไปมาตามเนินหญา้ วสัดุท่ีใชจ้ะลอกเลียนมาจากตวัอาคาร หรือผนงั 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.5 แสดงลกัษณะของทางเดินในสวนธรรมชาติ 

 

2.3.3  ตน้ไมใ้นสวนแบบธรรมชาติมกัจะมีจุดเด่นท่ีไมใ้หญ่ มีรูปทรงสวยงามตามธรรมชาติ มี

ดอกสวยและอยูก่บัเป็นกลุ่มภายในบริเวณสนามหญา้สีเขียว การตดัแต่งไมใ้หญ่จะตดัแต่งเฉพาะก่ิงท่ี

แหง้ตายและท่ีผดิรูปร่างเท่านั้น การใชไ้มด้อกลม้ลุก มีปริมาณนอ้ย เพราะส้ินเปลืองและดูแลรักษา

ลาํบาก นิยมใชไ้มพุ้ม่ท่ีมีดอกตลอดปีแทน 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 แสดงลกัษณะของตน้ไมใ้นสวนธรรมชาติ 
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2.3.4  สนามหญา้ สนามหญา้ในสวนแบบธรรมชาติจะกวา้งใหญ่ข้ึนหลายเท่า มองเห็นไดช้ดั

จากทุกมุม นิยมเป็นเนินสูงตํ่า ไม่แบนเรียบ ส่วนท่ีเนินหญา้ท่ีไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี และสนามหญา้จะ

ช่วยใหก้ลุ่มของตน้ไมต่้าง ๆ ดูเด่นและสวยงามข้ึน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.7 แสดงลกัษณะของสนามหญา้ในสวนธรรมชาติ 

 

2.3.5  สระนํ้า นํ้ าตกและนํ้าพ ุส่ิงเหล่าน้ีไดถู้กใชก้นัมานานในการจดัสวนแบบธรรมชาติ 

เช่นเดียวกนักบัสวนแบบประดิษฐ ์เพียงแต่รูปแบบหรือรูปร่างหนา้ตาจะแตกต่างกนั สระนํ้า นํ้ าตกและ

นํ้าพใุนสวนแบบธรรมชาติ มกัจะจาํลองแบบมาจากธรรมชาติ มีลกัษณะของภูเขา หิน นํ้าตก ตน้ไม ้

และรูปร่างบ่อนํ้าท่ีคดเค้ียวไปมา ตกแต่งทั้งบ่อใหส้วยดว้ยตน้ไมแ้ละกอ้นหิน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.8 แสดงลกัษณะของสระนํ้า นํ้ าตก ในสวนธรรมชาติ 

 

2.4  หลกัการและแนวความคดิในการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 

ภูมิทศัน์เคหะสถาน ( Residential Landscape) คือ ภูมิทศัน์ท่ีสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มสาํหรับ

สถานท่ีพกัอาศยั เช่น บา้น ทาวเฮาท ์อพาตเมนตห์รือคอนโดมิเนียม เป็นตน้ เพื่อใหส้มาชิกท่ีอยูอ่าศยัได้

มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อคุณภาพชีวิต และไดป้ระกอบกิจกรรมภายนอกอาคารร่วมกนัในระดบัท่ีเป็นส่วนตวั 

ทั้งน้ีในการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถานสามารถประยกุตใ์ชก้บัอาคารสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการ

สภาพแวดลอ้มคลา้ยคลึงกนักบับา้นพกัอาศยั ผูใ้ชส้อยมีความเป็นกลุ่มสงัคมเดียวกนัอยา่งชดัเจน มี
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ลกัษณะเฉพาะตวัและตอ้งการความเป็นส่วนตวั (ในระดบักลุ่มสงัคมซ่ึงดูวา่เป็นสาธารณะหรือไม่ก็

ตาม)เช่น อาคารสาํนกังาน ภตัตาคาร ร้านคา้ หอ้งแสดง สินคา้ หา้งสรรพสินคา้ อาคารสถานท่ีราชการ 

ฯลฯ การออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยันั้นมีขอ้มูลโดยทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัการออกแบบมี  

(ผศ.อจัฉรี เหมสนัต,์ 2551) ดงัน้ี 

2.4.1  แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ีการจดัสวนภายในบา้น 

ความตอ้งการพื้นท่ีใชส้อยบริเวณเคหะสถาน ( The Typical Residential Landscape) 

คือ พื้นท่ีใชส้อยภายนอกอาคารมีความสมัพนัธ์กบัอาคารและพื้นท่ีใชส้อยภายใน พิจารณาความ

ตอ้งการพื้นท่ีได ้3 บริเวณ (ผศ.อจัฉรี เหมสนัต,์ 2551) ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.9 แสดงลกัษณะความตอ้งการพื้นท่ีอยูอ่าศยัภายนอกอาคาร 

 

2.4.2  พื้นท่ีดา้นหนา้อาคาร ( Front Yard )  

แบ่งพื้นท่ีใชส้อยได ้2 ประการ คือ สาํหรับกาํหนดภาพหรือมุมมองดา้นหนา้หรือจาก

ถนนเขา้สู่โครงการ (Approach to Inside ) จดัเป็นส่วนสาธารณะ  ( Public Area ) เพื่อการตอ้นรับและ

การเขา้ถึงตวัอาคาร ตอ้งการส่ิงดึงดูดและการตดัลาํดบัการใชส้อยใหมี้ความต่อเน่ือง และเนน้ความ

สะดวก ความชดัเจนในการเขา้ถึงซ่ึงสภาพทัว่ไปยอบริเวณประกอบดว้ย 

2.4.2.1  พื้นท่ีโลงขนาดใหญ่ (Very Large Front Lawn ) ในรูปแบบสนามหญา้หรือ

ลานโล่งรูปแบบอ่ืน เนน้มาตรฐานท่ีใหค้วามรู้สึกโล่งสบายไม่เฉพาะเจาะจง มีความยดืหยุน่สูงใน

รูปแบบ “แบบสนเทห์” (Anonymous “No-Man’s Land) คุณภาพของพื้นท่ีแสดงความเป็นส่วนรวม 

อบอุ่น และเป็นกนัเอง ไม่แยกส่วนพื้นท่ีชดัเจนเกินไปในแต่ละหนา้ท่ีใชส้อย 
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2.4.2.2  เสน้ทางเขา้ถึงพื้นท่ี ( Driveway) จดัเป็นมุมมองแรกของการเขา้มาถึงพื้นท่ี

ตอ้งการจุดเด่นและจุดดึงดูดความรู้สึกเช้ือเชิญ ตอ้นรับ เนน้ความสะดวกในการสญัจร 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.10 แสดงลกัษณะพื้นท่ีดา้นหนา้เป็นสนามหญา้โล่ง ๆ เขา้ถึงง่ายใชใ้นการประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.11 แสดงลกัษณะการปลูกไมพุ้ม่ตลอดแนวเสน้ทางเขา้ถึง ช่วยสร้างการนาํสายตาเขา้สู่ท่ีจอดรถ 

 

2.4.2.3  ท่ีจอดรถ ( Car Parked or Parking Area ) แสดงความรู้สึกชดัเจนและให้

ความรู้สึกเชิญชวน มีความสะดวกและมีจุดบริการส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งขนาดเลก็  (Small Shopping Center 

Parked Lot) 

2.4.2.4  ประตูดา้นหนา้ของพื้นท่ีและประตูท่ีจอดรถ ( Front  Door and Garage Door ) 

เป็นส่วนสมัพนัธ์ต่อพื้นท่ีเนน้ความงานและการตกแต่ง 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.12 แสดงลกัษณะการปลูกไมพุ้ม่สองขา้งประตูทางเขา้อาคาร สร้างความรู้สึกสะดวกและเนน้

ความสนใจ 
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2.4.2.5  พื้นท่ีตอ้นรับแขกผูม้าเยอืน (Area For Visitors ) ต่อเน่ืองจากท่ีจอดรถและ

เสน้ทางหลกัเขา้ถึง เช่ือมพื้นท่ีดว้ยทางเทา้ (Walkway ) มีจุดดึงดูดความสนใจ เนน้ความสวยงามและจดั

กิจกรรมไดห้ลายอยา่ง สร้างความอบอุ่นดว้ยมาตราส่วนท่ีตอบรับกบัสดัส่วนของมนุษยส์ะดวกสบาย 

รองรับคนจาํนวนมาก เช่ือต่อกนัส่วนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พื้นท่ีพบปะพดูคุย พื้นท่ีนนัทนาการ งานเล้ียงสงัสรรค ์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.13 แสดงลกัษณะทางเดินความกวา้งอยา่งนอ้ย 3 ฟุต สาํหรับการเดินหน่ึงคน 

 

2.4.2.6  ทางเดินเทา้จากทางหลกัถึงประทางเขา้ (Enter walk ) ในแนวคู่ขนานหรือแนว

ออ้ม ตอ้งการความกวา้งประมาณ 3 ฟุต ใหค้วามรู้สึกแคบและดึงดูดการเคล่ือนท่ี เป็นการเดินสาํหรับ 1-

2 คน 

2.4.2.7  ทางเดินเช่ือมต่อกบัส่วนอ่ืนของพื้นท่ี ( Enter walk on Many Sites) ตอ้งการ

ความเรียบง่าย ชดัเจน มีลกัษณะเฉพาะ การออกแบบเนน้เสน้สายรูปทรงเช่ือมต่อกบัเสน้ทางหลกั 

ตอ้งการจุดสนใจขนาดเลก็ในลกัษณะดึงดูด ( View Point ) และเปิดกวา้งสู่สนามท่ีประกอบดว้ยฉาก

หลงัของกลุ่มพืช และผนงัลกัษณะอ่ืนๆ เช่ือมต่อกบัประตูทางเขา้ไดดี้ เช่น ซุม้ ทางเดิน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.14 แสดงลกัษณะทางเขา้ถึงสร้างจุดเด่นของมุมมองไดห้ลายแห่งในพื้นท่ีดา้นหนา้ 
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2.4.2.8  ลานพกัดา้นหนา้ประตูทางเขา้พื้นท่ี ( Front  Door Serves or Arrival  Area ) 

ตอ้งการบริเวณขนาดเลก็เพื่อการยนืหยดุก่อนการผา่นเขา้ประตู ท่ีชดัเจนดว้ยการปิดกั้นบางส่วนของ

ประตู (Screen Door) ไม่ควรสร้างบนัไดหรือการเปล่ียนระดบัในบริเวณน้ี อาจมีการพบประพดูคุยกนั

ระหวา่งผูม้าเยอืน สร้างหลงัคาคลุม หรือความเป็นส่วนตวัใหค้วามรู้สึกอบอุ่นเช่ือมต่อกบัถนนทางเขา้

หลกัหรือทางเทา้อ่ืนๆ ไดดี้ 

2.4.2.9  บริเวณต่อเน่ืองจากประตูทางเขา้พื้นท่ี ( Outside Arrival and Entry  Area ) 

ตอ้งการความเป็นส่วนตวั แยกส่วนจากถนนและบริเวณอ่ืนๆ เขา้ถึงง่าย สะดวก ควรมีหลงัคาคลุม เพื่อ 

ป้องกนัแสงแดด ลมและนํ้าฝนไม่เนน้การเช้ือเชิญผูม้าเยอืนจากส่วนอ่ืน 

 

 

 

 

ภาพที ่2.15 แสดงลกัษณะจากประตูอาคาร ควรสร้างบริเวณท่ีแยกส่วนกบัเสน้ทางหลกัและเพื่อนบา้นา

ดว้ยการปลูกไมเ้ป็นกลุ่มเป็นแนว 

 

2.4.2.10  ตอ้งการพื้นท่ีปลูกพืชพรรณเป็นกลุ่มกอ้น ( Masses Planting) สาํหรับไมย้นื

ตน้ ไมพุ้ม่ เพื่อลดเหล่ียมอาวธุของอาคาร มุมแหลมของพื้นท่ีและการสร้างจุดเด่นจุดเนน้ในบริเวณทาง

เขา้ถึง ( Main Entry) และส่วนประตูอาคาร ( Entry Foyer)  

2.4.2.11  ตอ้งการบริเวณปลูกพืชพรรณ เพื่อแกปั้ญหามุมมองจากตวัอาคาร ใหเ้ป็นจุด

รับมุมมองท่ีดีน่าสนใจ มีความสวยงามทางทศันียภาพ ในระยะใกลห้รือไกลจากช่องเปิดหนา้ต่าง อาคาร

หรือเพศตรงขา้มอาจตอ้งใชพ้ืชพรรณเพื่อการปิดบงัมุมมองท่ีไม่น่ามองจากพื้นท่ีภายนอก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.16 แสดงลกัษณะการปลูกพืชพรรณท่ีช่วยควบคุมมุมมองจากภายในสู่ภายนอก 
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ภาพที ่2.17 แสดงลกัษณะการปลูกพืชพรรณเพื่อปิดบงัช่องหนา้ต่าง ช่วยลดแสงแดดใหเ้บาบาง 

 

2.4.2.12  พื้นท่ีส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกิจกรรมสาธารณะมีความสะดวก ต่อกิจกรรม

นนัทนาการกลางแจง้ และกิจกรรมท่ีสนุกสนาน สาํหรับผูม้าเยอืน เช่น การพกัผอ่น การพบปะพดูคุย 

ด่ืมชา-กาแฟ ฯลฯ จะตอ้งสมัพนัธ์กบัพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารในส่วนรับแขกและส่วนครอบครัว ท่ีจะ

สร้างโอกาสในการมาพบปะพดูคุยกนัเม่ือมีเวลาวา่ง 

2.4.2.13  โดยภาพรวมของพื้นท่ีตอ้งมีสญัลกัษณ์ชดัเจน (Characteristics and Styles) 

2.4.2.14  บริเวณปลูกไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่หรือไม่คลุมดิน ท่ีเป็นไมด้อกไมป้ระดบั และ

สามารถปลูกประกอบสนามหญา้ใหส้วยงามและน่าสนใจได ้

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.18 แสดงลกัษณะปัญหาทางเดินเขา้ถึงตวัอาคาร ท่ีมองเห็นทาํใหถู้กปิดบงั หลบซ่อนจาก

มุมมอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.19 แสดงลกัษณะสนามท่ีโล่งกวา้ง และการปลูกพืชพรรณใหเ้กิดมุมมองท่ีน่าสนใจจากถนน 
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ภาพที ่2.20 แสดงลกัษณะไมด้อกไมป้ระดบั สามารถปลูกประดบัสนามหญา้ใหร่้มร่ืนสวยงาม 

 

2.4.3  พื้นท่ีดา้นหลงัอาคาร (Back Yard) 

พื้นท่ีดา้นในสุด (Inner Area) มีความเป็นส่วนตวั(Private) พิจารณากิจกรรมและหนา้ท่ี

ใชส้อยในการพกัผอ่นและนนัทนาการ( Outdoor Living and Entertaining)การเล่น(Play)การออกกาํลงั

กาย(Recreation)เป็นส่วนบริการท่ีเอนกประสงค ์งานอดิเรกและซ่อมบาํรุง ( Utilitarian Activities Such 

as Gardening and Storage) ตอ้งการเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองประดบัในหลายชนิด ไดแ้ก่ เฟอร์นิเจอร์

สนาม เตาสนราม บ่อทราย ฯลฯ 

2.4.3.1  พื้นท่ีโล่กวา้งขนาดใหญ่หรือสนามหญา้ ( Open Lawn) เป็นส่วนพื้นท่ีๆพฒันา

ไดห้ลายลกัษณะยดืหยุน่สูง เพื่อรองรับกิจกรรมท่ีใหค้วามสมัพนัธ์ใกลชิ้ด รูปแบบเครือญาติและเพื่อน

สนิท การเขา้ถึงจากทุกส่วนของพื้นท่ีโดยไม่สร้างความรู้สึกแปลก แต่ใหค้วามเป็นกนัเอง อบอุ่น 

กิจกรรมส่วนใหญ่เนน้ความสนุกสนาน และมีความเป็นส่วนตวัในแต่ละกิจกรรมดว้ยการออกแบบผนงั 

ร้ัว ประตู หรือหนา้ต่าง ของสวน ( Wall, Fence, Gate and Window of Gardening) ดว้ยวสัดุพืชพรรณ

หรือวสัดุโครงสร้างท่ีเนน้คุณค่าทางศิลปะ 

2.4.3.2  พื้นท่ีเช่ือมโยงหรือเขา้ถึงบริเวณท่ีไดง่้าย และสะดวกขนาดสดัส่วนของเน้ือท่ี

คลา้ยกบัส่วนดา้นหนา้อาคาร ต่างกนัท่ีรูปแบบกิจกรรม ส่ิงท่ีน่าสนใจ บุคลิกของผูม้าเยอืน ซ่ึงมีขนาด

เลก็กวา่และความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดมากกวา่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.21 แสดงลกัษณะพื้นท่ีหลงับา้นส่วนใหญ่เปิดใหเ้ป็นพื้นท่ีโล่งอเนกประสงคป์ระกอบกิจกรรม 
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2.4.3.3  พื้นท่ีเพื่อการพกัผอ่นและนนัทนาการโดยแทจ้ริง ( Outdoor Living and 

Entertaining Space) มีส่วนเช่ือมต่อกบัอาคารในลกัษณะลาน ระเบียง หรือชาน เป็นตน้ ออกแบบแยก

ส่วนอยูภ่ายในพื้นท่ี มีกิจกรรมท่ีชดัเจน มีความเป็นส่วนตวั แสดงขอบเขต เนน้เป็นท่ีส่วนบุคคลไม่เนน้

ความเป็นสาธารณะ 

 

 

 

 

ภาพที ่2.22 แสดงลกัษณะพื้นท่ีหลงับา้นส่วนใหญ่จะลอ้มรัวเพือ่เป็นพื้นท่ีส่วนตวั (Private Area) 

\ 

2.4.3.4  พื้นท่ีทางเดินหรือบริเวณเพอ่การเขา้ถึงส่วนอ่ืนๆ ( Entrance Walk and Foyers 

to Many Exterior Living and Entertaining Spaces) และการออกแบบบริเวณเพื่อจดักิจกรรมในลกัษณะ

ต่างๆมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

2.4.3.5  พื้นท่ีอเนกประสงค ์ส่วนครอบครัว หรือส่วนบริการต่างๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์

พื้นท่ีภายในอาคาร โดยเช่ือมต่อจากชานหรือระเบียงสู่ลานหรือท่ีโล่ง และอาจใชท้างลาด บนัได ้หรือ

การเปล่ียนระดบัในการเช่ือมโยงบริเวณ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.23 แสดงลกัษณะพื้นท่ีประกอบกิจกรรมกลางแจง้หรือการพกัผอ่น 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.24 แสดงลกัษณะพื้นท่ีประกอบกิจกรรมกลางแจง้ตอ้งพิจารณาเร่ืองแสงแดดและการรับลม 
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2.4.3.6  พื้นท่ีส่วนตวักบักิจกรรมท่ีช่ืนชอบ (Favorite, Space and Activities) เช่น สวน

สมุนไพร สวนผกั สวนบอนไซ มุมศิลปะ ประติมากรรม สวนบวั ฯลฯ จดัเป็นส่วนพิเศษสาํหรับบุคคล

หรือครอบครัว ใหส้ภาพแวดลอ้มเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ส่วนตวั ครอบครัว และญาติ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.25 แสดงลกัษณะพื้นท่ีหลงับา้น ส่วนใหญ่จะจดักิจกรรมท่ีช่ืนชอบ เช่นสวนผกั สวนดอกไม ้

 

2.4.4  พื้นท่ีดา้นขา้งอาคาร (Side Yards) 

พื้นท่ีมีลกัษณะกวา้งถึงแคบเป็นส่วนเช่ือมโยงการเขา้ถึงระหวา่งส่วนหนา้อาคารไปหา

ส่วนหลงัอาคาร ถา้พื้นท่ีแคบ-ยาวอาจจดัเป็นส่วนท่ีจอดรถ หรือเสน้ทางเขา้ หรือท่ีเกบ็วสัดุอุปกรณ์ 

พื้นท่ีดา้นขา้งมี 2 ส่วน คือ ส่วนดา้นขวา และ ดา้นซา้ยของอาคาร สภาพทัว่ไปประกอบดว้ย 

2.4.4.1  ส่วนการเขา้ถึงดา้นขา้ง ซ่ึงเป็นทางรถยนตห์รือทางเดินเทา้หรือทั้งสองชนิด

รวมกนั ลกัษณะคลา้ยส่วนการเขา้ถึงดา้นหนา้และเป็นส่วนต่อเน่ืองกนั มีการใชส้อยแบบอเนกประสงค ์

สามารถสร้างการนาํสายตาและดึงดูดความสนในสู่ท่ีจอดรถ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.26 แสดงลกัษณะทางเขา้ดา้นขวาสามารถสร้างแกนนาํสายตาใหเ้ป็นจุดเด่นสู่ท่ีจอดรถ 

 

2.4.4.2  ท่ีจอดรถหรือท่ีเกบ็วสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ (Garage and Storage Areas) ตลอดจน

ส่วนบริการอตัถะประโยชน์ เช่น กาํจดัขยะ อุปกรณ์สวน เคร่ืองเล่นและออกกาํลงักาย เป็นตน้ 
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ภาพที ่2.27 แสดงลกัษณะทางเขา้ดา้นขา้งใชเ้ป็นท่ีจอดรถขนาดเลก็ร่วมกบัทางเดินและเขา้ถึงตวัอาคาร 

 

2.4.4.3  พื้นท่ีรับนํ้าฝน กรณีพื้นท่ีแคบอบัแสง ล่ืนและช้ืน ไม่สามารถใชท้าํกิจกรรมใดๆ 

และเขา้ถึงลาํบาก มกัใชเ้ป็นพื้นท่ีรับนํ้าฝน 

2.4.4.4  พื้นท่ีแทนส่วนหลงับา้นและส่วนบริการอ่ืน ๆ กรณีพื้นท่ีของอาคารไม่มีส่วน

หลงับา้น พื้นท่ีดา้นขา้งจะทาํหนา้ท่ีแทนส่วนหลงับา้น ถา้บริเวณพื้นท่ีกวา้งและมีมากพอแต่ถา้บริเวณ

แคบและยาวพิจารณาเป็นส่วนบริการอ่ืนๆ เช่น ทางเทา้ ลานเขา้สู่ตวัอาคาร ท่ีจดัเกบ็ขยะ ฯลฯ 

2.4.4.5  พื้นท่ีแนวกาํลงัวิวไม่น่ามอง กรณีพื้นท่ีแคบและยาว มกัจะใกลชิ้ดกบัช่องเปิด

จากตวัอาคารจึงเป็นปัญหาทางดา้นมุมมอง ทศันียภาพ และความเป็นส่วนตวั ตอ้งการปิดกนั เพื่อ

แกปั้ญหามุมมองและความเป็นส่วนตวัภายในอาคารกบัภายนอกอาคาร 

 

2.4.5  แนวความคิดในการออกแบบบริเวณวา่งกลางแจง้ 

บริเวณวา่งกลางแจง้ (Outdoor Space) ไม่สามารถจบัตอ้งไดด้ว้ยสายตา ( Invisible Void) 

อาศยัความรู้สึกพิจารณาบริเวณวา่งใหป้รากฏเป็นรูปทรงเสมือนการมองขวดนํ้าใส ๆ ไม่เหมือนท่ีวา่ง

ของหอ้งภายในอาคารท่ีแสดงบริเวณวา่งพื้น ผนงั และเพดาน  ท่ีสามารถมองเห็นโครงสร้างไดช้ดัเจน

ดว้ยสายตา  แต่บริเวณวา่งกลางแจง้อาศยัองคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้มเป็นตวักาํหนดพื้นท่ีหอ้ง เช่น 

พื้นดิน พื้นลาน ร้ัว กาํแพง ร่มเงาจากศาลา ซุม้เรือนตน้ไม ้ร่มผา้ใบ ไมพุ้ม่ ไมย้นืตน้ ฯลฯ  

สภาพแวดลอ้มของบริเวณวา่งกลางแจง้ท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ  กบัการสร้างสุนทรียภาพและ

ความงาม เป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการกาํหนดและเลือกใชอ้งคป์ระกอบทางกายภาพแต่ละประเภท ไม่วา่

จะเป็นส่ิงก่อสร้าง ตน้ไม ้ร้ัว กาํแพง ฯลฯ  จะตอ้งอาํนวยความสะดวกควบคุมมุมมองของบริเวณใหเ้ห็น

ทศันียภาพท่ีสวยงาม และสร้างความสมัพนัธ์ของแต่ละองคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนั 

2.4.5.1  ระนาบพื้น (Base Plane หรือ Ground Plane) เป็นองคป์ระกอบแรกของการ

จดัระบบพื้นท่ีใชส้อย (Organization of Functional Design) ท่ีสามารถเห็นบริเวณวา่งพื้นท่ีใชส้อยในแต่

ละส่วนกิจกรรม 
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2.4.5.2  ระนาบตั้ง (Vertical Plane) เป็นองคป์ระกอบอนัดบัสองของการจดัระบบบริเวณ

วา่งหรือหอ้งต่าง ๆ (Organization of Outdoor Space) ดว้ยวสัดุในแนวตั้ง เช่น ผนงั ร้ัว ประตู ช่องเปิด 

และหนา้ต่าง เป็นตน้ ท่ีสร้างมิติของบริเวณวา่งพื้นท่ีใชส้อยใหเ้ห็นสดัส่วนเป็นหอ้ง ๆ บอกความรู้สึก

และความหมายได ้

2.4.5.3  ระนาบเหนือศีรษะ ( Overhead Plane) เป็นองคป์ระกอบอนัดบัสามของการ

จดัระบบบริเวณวา่งแต่ละหอ้งต่าง ๆ ใหมี้ความสมบูรณ์ในแต่ละลกัษณะดว้ยวสัดุในระนาบเหนือศีรษะ 

เช่น เรือนระแนง (Overhead Trellises) ซุม้ (Arbors) ซุม้ทางเดิน (Pergolas) ศาลา (Gazebo) เรือนยอด

ตน้ไม ้  (Tree Canopies) หรือทอ้งฟ้า (Clouds in the Sky) ฯลฯ   เป็นมิติความรู้สึกและความหมายท่ี

อ่านได ้

 

2.4.6  บริเวณท่ีวา่งเพื่อประโยชน์การใชส้อย 

บริเวณวา่งเพื่อประโยชน์ใชส้อยกรณีเคหะสถาน  ประกอบดว้ยรายละเอียดหลายส่วน

พื้นท่ีและหลายหอ้งกลางแจง้  ตามขนาดสดัส่วนของผูใ้ชส้อยและลกัษณะของกิจกรรมท่ีตอ้งการ  6 

ส่วน ดงัน้ี 

2.4.6.1  บริเวณเขา้ถึงพื้นท่ี ( Indoor Entry Foyer) เป็นบริเวณเพื่อการเขา้ถึงระหวา่ง

ภายนอกพื้นท่ีเขา้สู่ภายในพื้นท่ี (Transition Space) มีลกัษณะเป็นประตูเขา้-ออก (Front Door หรือ Gate 

Entry) ใหค้วามรู้สึกตอ้นรับขณะเขา้ถึงและอาํลาเม่ือออกจากพื้นท่ี ( Welcome Visitors and Say Good-

Byes) มีบริเวณหอ้งเลก็ ๆ เป็นส่วนตวัและน่าสนใจสาํหรับการเขา้-ออกท่ีไม่เป็นทางการสาํหรับกลุ่ม

คนขนาดเลก็หรือมาคนเดียว 

2.4.6.2  บริเวณการเขา้ถึงอาคาร (Outdoor Arrival and Entry Space) เป็นส่วนการเขา้ถึง

จากพื้นท่ีภายนอกสู่ภายในอาคาร ( Exterior to Interior Entry Foyer) ตอ้งการความสวยงาม เช้ือเชิญ 

อบอุ่น และประทบัใจ ประกอบดว้ย 6 ส่วนยอ่ย  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.28 แสดงลกัษณะส่วนการเขา้ถึงอาคารหรือบา้น 
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2.4.6.3  แนวขอบเขตพื้นท่ี (Curb Zone Property Line) ใหค้วามรู้สึกต่อการเขา้ถึงพื้นท่ี

และแสดงขอบเขตความเป็นส่วนตวัใหก้บับริเวณดา้นหนา้อาคาร (Front Yard) เช่ือมต่อกบัถนน

สาธารณะไดดี้ (Street) แบ่งแยกส่วนพื้นท่ีดว้ยผนงัและร้ัวในลกัษณะต่าง ๆ เช่น ผนงัหรือร้ัวตน้ไม ้

(Plant Walks & Fences) หรืองานผนงัโครงสร้างอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.29 แสดงลกัษณะภาพตดัส่วนการเขา้ถึงอาคารหรือบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.30 แสดงลกัษณะแบบแปลนส่วนการเขา้ถึงอาคารหรือบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.31 แสดงลกัษณะร้ัว กาํแพง และตน้ไมเ้ต้ีย ๆ ช่วยช้ีนาํการเดินตลอดแนวเขา้สู่บา้น 
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ภาพที ่2.32 แสดงลกัษณะทางเดินท่ีวกวนเป็นเสน้ทางท่ียาวก่อนเขา้สู่ตวับา้น 

 

2.4.6.4  ส่วนเสน้ทางเขา้ถึง (Driveway Zone) เป็นพื้นท่ีสาํหรับการเคล่ือนท่ีของรถและ

คน ตอ้งการความสะดวกแต่ไม่เนน้ความใหญ่โตมากนกั ตอบรับกบัสดัส่วนการใชง้าน แบ่งแยกหนา้ท่ี

ใชส้อยชดัเจนดว้ยผนงั ร้ัว หรือแนวกนัอ่ืน ๆ ในระนาบพื้นมากกวา่ระนาบตั้ง ร่มเงามีความจาํเป็น

บางส่วน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.33 แสดงลกัษณะการปลูกตน้ไมบ้ริเวณทางเขา้ ไม่ควรปลูกตน้ไมแ้ละสร้างร้ัวสูงเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.34 แสดงลกัษณะตน้ไม ้ร้ัว หรือกาํแพง ฯลฯ ไม่ควรปิดลอ้มทางเดินและท่ีจอดรถ  
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2.4.6.5  ทางเดินเทา้ (Entry Walk Zone) จดัเป็นส่วนท่ีตอ้งมีประกอบเสน้ทางหลกัเพื่อ

การเขา้ถึงโดยตรงระหวา่งการลงจากท่ีจอดรถไปสู่บริเวณก่อนเขา้ประตูอาคาร ( Landing to Outdoor 

Foyer) ตอ้งการความประทบัใจและความปลอดภยัในการเดิน และสร้างมุมมองไดต้ลอดแนวบนัได

หรือการเปล่ียนระดบัช่วยสร้างความรู้สึกการมองและความระมดัระวงัในการเดิน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.35 แสดงลกัษณะทางเดินสองขา้งทาง จะช่วยใหเ้ขา้ถึงพื้นท่ีสะดวก 

 

2.4.6.6  บริเวณก่อนเขา้สู่อาคาร ( Outdoor Foyer Zone) จดัเป็นบริเวณท่ีสามารถหยดุ

พกัผอ่นก่อนเขา้สู่ภายในอาคาร โดยผา่นประตูจากภายนอกสู่ภายใน มีลกัษณะค่อนขา้งปิดลอ้มแยก

ส่วนจากบริเวณอ่ืน ๆ ชดัเจน อาจมีหลงัคาคลุมหรือไม่กไ็ด ้มาตราส่วนเนน้ความปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.36 แสดงลกัษณะการเปิดพื้นท่ี เพื่ออาํนวยความสะดวกเม่ือลงจาก 

 

2.4.6.7  บริเวณแวะพกัผอ่นหรือกิจกรรมเฉพาะ ( Remaining Yard Area) พื้นท่ีขนาดเลก็

ท่ีมีลกัษณะเป็นลานหรือสนามหญา้หรือเทอร์เรส ( Patio/Lawn/Terrace) แยกส่วนจากทางเดินเทา้และ

บริเวณก่อนเขา้สู่อาคาร เพื่อการนัง่พกัผอ่น ( Outdoor Sitting Space) สร้างขอบเขตดว้ยพืชพรรณหรือ

พื้นลาน ร่มเงาจากตน้ไมห้รือเรือนระแนง ใหค้วามเป็นจุดเด่นจุดสนใจของพื้นท่ีดา้นหนา้ไดร้ะดบัหน่ึง 
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ภาพที ่2.37 แสดงลกัษณะของไมด้อกไมป้ระดบั สามารถเนน้ใหส่้วนการเขา้ถึงตวับา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.38 แสดงลกัษณะขององคป์ระกอบทรงสูง จะช่วยเนน้ใหเ้กิดจุดเด่น และช่วยกาํหนดทางเดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.39 แสดงลกัษณะของส่วนดา้นหนา้ท่ีมีขนาดเลก็ สามารถสร้างบริเวณวา่งเพื่อการใชส้อย 
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ภาพที ่2.40 แสดงลกัษณะของทางเดินเขา้สู่ตวับา้นอาจแยกจากสนามหญา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.41 แสดงลกัษณะของทางเดินเขา้สู่ตวับา้นอาจเช่ือมโยงหรือเป็นส่วนเดียวกนักบัสนามหญา้ 

 

2.4.7  บริเวณวา่งเพื่อการจดักิจกรรมและการพกัผอ่น 

(Outdoor Living and Entertaining Space)  บริเวณจดักิจกรรมสาํหรับบุคคลหรือกลุ่มคน

ขนาดเลก็เพื่อการพกัผอ่น ( Relaxation) การพดูคุยพบปะสนทนา ( Conservation) และกิจกรรมอ่ืนท่ี

ตอ้งการความเงียบสงบ จดัเป็นส่วนการอยูอ่าศยัภายนอกอาคาร ( Live Outside) เนน้เพื่อท่ีมาตราส่วน

เลก็อบอุ่น กรณีกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อการสงัสรรค ์( Party) การพดูและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีความ

หลากหลายในหนา้ท่ี ตอ้งจดัระบบของพื้นท่ีวา่งอยา่งมีลาํดบัและต่อเน่ืองกบัส่วนภายในอาคารไดดี้ 

เช่น ออกกาํลงักาย นัง่พกัผอ่น อ่านหนงัสือ ฟังเพลง ฯลฯ  จะตอ้งออกแบบใหแ้สดงหนา้ท่ีใชส้อยท่ี

ชดัเจนดว้ยองคป์ระกอบของเฟอร์นิเจอร์และการใชว้สัดุอ่ืน ๆ ท่ีสามารถส่ือความหมายได ้ลกัษณะของ

บริเวณวา่งมีลายรูปแบบ แบบเปิดโล่ง ก่ึงปิดลอ้ม หรือปิดลอ้ม เหมาะกบักิจกรรมต่างชนิดกนั มีส่ิง

สาํคญั 2 ประการท่ีตอ้งพิจารณาคือ 
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2.4.7.1  การใชเ้ฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สนามตกแต่ง บริเวณเพื่ออาํนวยความสะดวกใน

การประกอบกิจกรรมแต่ละประเภท และความประทบัใจในแต่ละบริเวณ 

2.4.7.2  การใชเ้ฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สนามตกแต่ง บริเวณเพื่ออาํนวยความสะดวกใน

การประกอบกิจกรรมบริเวณวา่งจะตอ้งสามารถใชป้ระโยชน์ในการประกอบกิจกรรม ท่ีหลากหลาย

ของครอบครัวและแขก เช่น รับประทานอาหาร อ่านหนงัสือ ฟังเพลง สนทนา และกิจกรรมนนัทนาการ

กลางแจง้อ่ืน ๆ แสงสวา่งหรือไฟแสงสวา่งจึงเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับบริเวณต่าง ๆ เหล่านั้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.42 แสดงลกัษณะของบริเวณวา่งเพื่อการจดักิจกรรมและการพกัผอ่น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.43 แสดงลกัษณะของโตะ๊และมา้นัง่ เพื่อใชจ้ดัวางประกอบการสนทนาและกิจกรรมอ่ืน  ๆ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.44 แสดงลกัษณะของการสญัจร (ภาพซา้ย) ไม่ควรผา่นกลางบริเวณวา่งกิจกรรม (ภาพขวา) 

ควรจดัวางใหมี้ทางสญัจรท่ีสามารถผา่นได ้เพื่อไม่ใหร้บกวนกิจกรรมการพกัผอ่น 
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ภาพที ่2.45 แสดงลกัษณะขององคป์ระกอบระนาบตั้ง เช่น เนินดิน ร้ัว กาํแพง ตน้ไมต่้าง ๆฯลฯ 

สามารถกาํหนดพื้นท่ีปิดลอ้ม พื้นท่ีส่วนตวั ในส่วนบริเวณประกอบกิจกรรมและการพกัผอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.46 แสดงลกัษณะขององคป์ระกอบระนาบเหนือศีรษะ ในส่วนบริเวณประกอบกิจกรรมและ

การพกัผอ่น สามารถใชร่้มเงาใตท้รงพุม่ตน้ไม ้และซุม้เรือน ระแนง ฯลฯ ในการกาํหนดบริเวณพื้นท่ีใช้

สอยและบงัแดด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.47 แสดงลกัษณะของบริเวณวา่งเพื่อการจดักิจกรรมและการพกัผอ่น บางคร้ังไม่อาจสร้าง

หลงัคาคลุมเพื่อบงัแดดและใหร่้มเงาไดท้ั้งหมด จาํเป็นตอ้งมีบริเวณวา่งกลางแจง้รับแดดดว้ย 
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ภาพที ่2.48 แสดงลกัษณะของของมุมมองท่ีเป็นมีจุดเด่นภายในสวน 

 

2.4.8 บริเวณครัวและเตรียมอาหารภายนอกอาคาร (Outdoor Kitchen and FoodPreparation) 

จดัเป็นส่วนบริการกิจกรรมนนัทนาการและการพกัผอ่นสาํหรับกลุ่มคนขนาดเลก็ถึงขนาดใหญ่ เพื่อการ

รับประทานอาหาร งานเล้ียงสงัสรรค ์ประกอบดว้ยพื้นท่ีจดัเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร เกบ็วสัดุอุปกรณ์

และบริเวณรับประทานอาหาร อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองประดบั ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เตายา่งบาบิคิว ไฟ

สนาม เกา้อ้ีสนาม ซุม้ ศาลา ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.49 แสดงลกัษณะของบริเวณเตรียมอาหารกลางแจง้ อยูใ่กลห้อ้งครัว หอ้งรับประทานอาหาร 
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ภาพที ่2.50 แสดงลกัษณะของบริเวณท่ีตั้งเต่ายา่ง ควรระบายลมไดดี้ และไม่รบกวนบริเวณรับประทาน 

ส่วนบริเวณรับประทานอาหารควรอยูเ่หนือลม 

 

2.4.9  บริเวณรับประทานอาหารภายนอกอาคาร (Outdoor Dining Room & Space)  

ลกัษณะเป็นลาน (Patio)  เทอร์เรส (Terrace)  หรือสนามหญา้ (Lawn)  มีความเป็น

ส่วนตวั สามารถจดัอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองประดบับริเวณเพื่อการรับประทานอาหารท่ีมี

บรรยากาศ  เช่น  ชุดเกา้อ้ีสนาม  เส่ือปูพื้น  ไฟสนาม  ประติมากรรม  สวนและเสียงธรรมชาติ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.51 แสดงลกัษณะของบริเวณรับประทานอาหารกลางแจง้ ควรออกแบบใหมี้บริเวณวา่งหลาย

ขนาดประกอบกนั เพื่อการประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ การพกัผอ่น 

 

2.4.10  บริเวณพื้นท่ีกิจกรรมอ่ืน (Other Outdoor Space or Rooms)  

เช่น นนัทนาการเล่นกีฬา เกม และการเล่น ( Recreation Space) ส่วนทาํงาน-จดัเกบ็วสัดุ

อุปกรณ์ (Work/Storage Spaces) และบริเวณจดัสวนประดบั (Garden Space) 

2.4.10.1  พื้นท่ีจดักิจกรรมนนัทนาการ ประเภทกีฬา เกม และการเล่นอ่ืนๆ อาศยั

มาตรฐานและเกณฑก์ารเล่นกิจกรรมต่างเป็นส่วนพิจารณาการออกแบบ (Criteria and Standard Design)  
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ในรูปแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ  เช่น วา่ยนํ้า วอลเล่ยบ์อล แบดมินตนั  เกมพื้นบา้น เป็นตน้ 

สภาพแวดลอ้มควรมีความชดัเจนในขอบเขตของบริเวณและองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของเฟอร์นิเจอร์   

การใชส้อยและการออกแบบสภาพแวดลอ้ม  มีความเป็นส่วนตวัและปิดลอ้ม ( Privacy and Enclose 

Space)  ต่อเน่ืองกบัส่วนพกัผอ่นไดดี้  ส่วนสาํคญัของการออกแบบคือ  ขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกบั

กิจกรรม  ท่ีตั้งของอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  การเล่นหรือประกอบกิจกรรม และสภาพแวดลอ้มท่ีตั้ง  เช่น  

การสญัจรต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อคนและเขา้ถึงการใชไ้ดส้ะดวก 

2.4.10.2  พื้นท่ีทาํงานและจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์  (Outdoor Work/Storage Space) จดัเป็น

ส่วนบริการอเนกประสงคส์าํหรับการประกอบกิจกรรมนนัทนาการและการพกัผอ่นรูปแบบต่าง ๆ 

ภายนอกอาคาร ซ่ึงตอ้งการพื้นท่ีเรียบง่าย  ชดัเจน  ส่ือความหมายตรงไปตรงมา  รองรับการใชง้านท่ี

แขง็แรง  เช่น  พื้นแขง็  ควรเรียบ  ไม่ล่ืน  ไม่สะทอ้นแสง  เนน้การปิดลอ้ม  ปิดบงัมุมมองจากภายนอก  

มีอุปกรณ์ช่วยเสริมในการทาํงาน  เช่น  ท่ีนัง่พกัผอ่น  กล่องจดัเกบ็อุปกรณ์  และอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.52 แสดงลกัษณะของพื้นท่ีทาํงานและจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ ควรอยูใ่กลท่ี้จอดรถ 

 

2.4.10.3  พื้นท่ีจดัสวน (Garden Space) ส่วนอเนกประสงคท่ี์ใหค้วามสนุกเพลิดเพลินกบั

งานท่ีช่ืนชอบและเป็นประโยชน์  เช่น  สวนครัว  สวนสมุนไพร  สวนไมด้อก-ไมผ้ล ฯลฯ  เป็นตน้  

พื้นท่ีความรับแดดเตม็ท่ี  ไม่อบัช้ืน  ระบายนํ้าไดดี้  และมีแหล่งนํ้าเพื่อการทาํสวน  ความลาดชนัไม่มาก

จนเกินไป เขา้ถึงสะดวก 

2.4.10.4  พื้นท่ีกิจกรรมท่ีช่ืนชอบ ( Favorite Zone) กิจกรรมท่ีช่ืนชอบอ่ืน ๆ เช่น มุม

ศิลปะ มุมนัง่สมาธิหรือปฏิบติัธรรม ฯลฯ เป็นตน้ 
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ภาพที ่2.53 แสดงลกัษณะของพื้นท่ีกิจกรรมนนัทนาการ จะตอ้งออกแบบขอบเขตของสนามหญา้และ

กลุ่มพืชพรรณใหค้วามต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.54 แสดงลกัษณะของแปลนการปลูกพืชพรรณเพื่อปิดกั้นสายตา แยกส่วนผกัสวนครัวออกจาก

กิจกรรมส่วนอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.55 แสดงลกัษณะของการปลูกตน้ไม ้ผกัสวนครัว อาจปลูกร่วมกนัได ้
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สรุป  จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการการท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายในการจดัภูมิทศัน์นั้น  ตอ้งกาํหนด

เป้าหมายในการจดัใหช้ดัเจนภายใตปั้จจยัท่ีสาํคญัคือ 

1. ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการและประโยชน์ใชส้อยต่าง ๆ ภายในพื้นท่ี 

2. โครงสร้างอาคารและรูปร่างอาคาร คือส่ิงท่ีควรทราบเพื่อเป็นขอ้มูลในการกาํหนด

ความสมัพนัธ์ เพื่อใหมี้ความเหมาะสมระหวา่งตวัอาคารและงานภูมิทศัน์ 

3. ความตอ้งการของเจา้ของโครงการและสมาชิกภายในครอบครัว ตอ้งทาํการ

วิเคราะห์ถึงอาย ุเพศ และความตอ้งการท่ีอาจเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยนาํเอาปัจจยัขา้งตน้ของเจา้ของ

โครงการมาวิเคราะห์ เพื่อใหไ้ดจุ้ดมุ่งหมายของผูใ้ชโ้ดยพิจารณาประกอบกบังบประมาณเพื่อใหเ้กิด

ความสมดุล 

 

2.5  หลกัการเลอืกใช้พชืพรรณในการตกแต่งภูมิทศัน์ 

การเลือกพรรณไมเ้พื่อนาํมาใชใ้นการจดัภูมิทศัน์ ใหถู้กตอ้ง จะทาํใหก้ารจดัตกแต่งและการ

ดูแลรักษาง่ายข้ึน จะมีลกัษณะสวยงามเม่ือมีตน้ไมท่ี้เหมาะสมกบัสถานท่ีนั้นๆ ซ่ึงการเลือกชนิดของ

พรรณไม ้ตอ้งทราบถึงรายละเอียดต่างๆ (เอ้ือมพร วีสมหมาย , 2538) ดงัน้ี 

2.5.1   การเลือกใชพ้รรณไมใ้นการออกแบบภูมิทศัน ์ 

นกัออกแบบจะตอ้งรู้จกัพรรณไมท่ี้จะนาํมาใชก้ารออกแบบเป็นอยา่งดี ซ่ึงในการ

เลือกใชพ้รรณไมจ้ะตอ้งคาํนึงถึงคุณสมบติัและลกัษณะต่างๆ ของพรรณไม ้ดงัน้ี 

2.5.1.1  ขนาดความสูง หมายถึง ความสูงตน้ไมท่ี้เจริญเติบโตตามธรรมชาติภายใตก้าร

เล้ียงดูสถานท่ีเหมาะสม เพราะในการออกแบบนกัออกแบบจะตอ้งทราบถึงความสูงของตน้ไมท่ี้

เจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้ เพื่อหาจงัหวะในการจดัใหเ้กิดความสวยงาม โดยมีระดบัความสูง ตํ่า ของพรรณ

ไมท่ี้แตกต่างกนั 

2.5.1.2  ขนาดทรงพุม่ หมายถึง อาณาเขตท่ีพุม่ใบแพร่ปกคุมไปถึง ทาํใหต้น้ไมต้อ้งการ

เน้ือท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อใหมี้การเจริญเติบโตตามปกติ ขนาดรูปทรงพุม่นบัวา่มีความสาํคญัมากเพราะจะทาํ

ใหผู้อ้อกแบบทราบถึงระยะท่ีใชใ้นการปลูกตน้ไมแ้ต่ละชนิด 
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ภาพที ่2.56 แสดงลกัษณะขนาดของทรงพุม่ 

 

2.5.1.3  รูปทรงของพุม่ใบ หมายถึง ลกัษณะของทรงพุม่ต่างๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะของ

พรรณไมน้ั้นๆ ซ่ึงผูอ้อกแบบสามารถนาํมาจดัสวนไดเ้หมาะสมและสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.57 แสดงลกัษณะรูปทรงของพุม่ 

 

2.5.1.4  ความหนาแน่นของพุม่ใบ ก่ิงกา้น หมายถึง การรวมกลุ่มของใบและก่ิงกา้น 

ความหนาแน่นอาจดูไดจ้ากอตัราของความทึบและความโปร่งแสง ความทึบ หมายถึง ส่วนท่ีเป็น ใบ ก่ิง

กา้น และส่วนประกอบอ่ืนๆ ของพุม่ใบ ส่วนความโปร่งแสง หมายถึง พื้นท่ีระหวา่งใบ และก่ิงกา้นท่ีเรา

สามารถมองผา่นไปเห็นทอ้งฟ้าหรือพื้นท่ีดา้นหลงัได ้ความหนาแน่นของพุม่ใบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ดงัน้ี 

1 )  แบบหนาทึบ ( Dense) มีใบเป็นก่ิงกา้นท่ีหนาแน่นทึบจนไม่สามารถมอง

ทะลุผา่นได ้เช่น ชมพู ่ไทรยอ้ย ข้ีเหลก็ พิกลุ ประดู่ ตน้ไมพ้วกน้ีมีใบหนาทึบน้ีจะทาํใหร่้มเงาไดดี้ ทั้งยงั

ใชเ้ป็นฉากหลงั ช่วยปิดบงัสายตาการมอง และยงัช่วยกาํบงัลมไดดี้ดว้ย  
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ภาพที ่2.58 แสดงลกัษณะรูปทรงแบบหนาทึบ (Dense) 

 

2 )  แบบปานกลาง (Modurate) มีใบและก่ิงกา้นทึบ แต่ยงัสามารถมองทะลุผา่น

ไปไดบ้า้ง มีอตัราส่วนความทึบกบัความโปร่งแสง ประมาณ 2:1หรือ 1:1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.59 แสดงลกัษณะรูปทรงแบบปานกลาง (Modurate) 

 

3 )  แบบโปร่ง ( Open) ก่ิงกา้นแผก่ระจายออก มีใบเป็นจาํนวนนอ้ย มีบริเวณ

โปร่งท่ีมองเห็นพื้นท่ีดา้นหลงัไดม้าก  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.60 แสดงลกัษณะรูปทรงแบบแบบโปร่ง (Open) 
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2.5.2  การแผข่องก่ิงกา้น รูปทรงและรูปร่างของตน้ไมเ้ป็นผลมาจากรูปร่างของก่ิงกา้นหลกั ซ่ึง

แบ่งออกเป็น 

2.5.2.1.  ก่ิงหลกัตั้งข้ึนและเอียงเลก็นอ้ย (Upright) เช่น จามจุรี พิกลุ เสลา 

2.5.2.2.  ก่ิงหลกัเอียงข้ึนทาํมุม 45 องศา (Ascending) เช่น หางนกยงูฝร่ัง 

2.5.2.3.  ก่ิงหลกัเอียงนอนขนานกบัพื้น (Horizontal) เช่น ง้ิว หูกวาง สนฉตัร 

2.5.2.4.  ก่ิงหลกัโคง้ลงจากลาํตน้และเอียงกลบัข้ึนตรงปลายของก่ิง (Recurving) 

2.5.2.5.  ก่ิงหลกัเอียงตกลง (Desending) เช่น ไทรยอ้ย กระดงังาไทย ประดู่เหลือง 

2.5.2.6.  ก่ิงหลกัเปรียบเสมือนลาํตน้หลายอนั ( Leggy) มกัจะมีใบอยูใ่นระดบัตํ่า เช่น ไผ ่

หมาก 

2.5.2.7.  ก่ิงหลกัมีรูปทรงไม่แน่นอน ไม่เป็นระเบียบ ( Picturseque) เป็นรูปทรงตาม

ธรรมชาติ มกัจะเป็นพวกท่ีเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น ตีนเป็ดฝร่ัง สนสองใบ 

2.5.2.8.  ก่ิงหลกัโคง้ตกลง (Weeping) เช่น หลิว แปรงลา้งขวด รัตมา ใหค้วามรู้สึกสงบ 

เศร้า ก่ิงพล้ิวตามลมพดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.61 แสดงลกัษณะการแผข่องก่ิงกา้น 

 

2.5.3  การเจริญเติบโต  หมายถึง ความสามารถในการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดเม่ือ

เปรียบเทียบกบัตน้ไมท้ัว่ๆไป และเน่ืองจากการจดัสวนตอ้งอาศยัระยะเวลาเพื่อท่ีจะใหต้น้ไมโ้ตเตม็ท่ี 

ดงันั้นถา้สถานท่ีบางแห่งจาํตอ้งใชต้นไมท่ี้โตพอในช่วงระยะเวลาท่ีสั้น นกัออกแบบกอ้สามารถเลือกใช้

พืชพรรณท่ีมีการเจริญเติบโตเร็วมาใช ้หรือในสถานท่ีบางแห่งท่ีตอ้งการควบคุมความสูงและรูปทรงก็

ควรเลือกพรรณไมท่ี้มีการเจริญเติบโตชา้ 
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2.5.4  ขนาดของพืชพรรณ  ขนาด คือ การเปรียบเทียบรูปร่างหรือรูปทรงโดยการวดั ขนาดเป็น

ลกัษณะพิเศษท่ีสามารถมองเห็นได ้ขนาดของพืชเก่ียวขอ้งกบัมาตรส่วน และสดัส่วนในการกาํหนดลง

ในแบบหรือการจดัใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี ขนาดของพืชพรรณสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

2.5.4.1.  ไมย้นืตน้ คือ ตน้ไมท่ี้มีความสูงตั้งแต่ 4.5 เมตรข้ึนไป ซ่ึงไดแ้ก่ กระทิง ปีบ 

บุนนาค สนสามใบ ฯลฯ ในการออกแบบสถานท่ีกวา้งๆนั้น มกันิยมใชไ้มย้นืตน้เป็นไมห้ลกัในการ

วางแผนเบ้ืองตน้ โดยใหป้ระโยชน์ ไดท้ั้ง ร่มเงา กรองเสียง กรองฝุ่ น เป็นจุดสนใจในท่ีโล่ง เป็นฉากกั้น 

ฯลฯ 

2.5.4.2.  ไมพุ้ม่ คือ พรรณไมท่ี้มีความสูงตั้งแต่ 0.30 เมตร ข้ึนไป ซ่ึงไดแ้ก่ เขม็เหลือง 

เขม็ขาว เขม็ชมพพูิษณุโลก ฯลฯ ไมพุ้ม่เป็นพรรณไมท่ี้มีความสาํคญัและมีประโยชน์หลายดา้น เช่น ใช้

ปลูกเป็นร้ัวหรือกาํแพง ปลูกเพื่อแบ่งขอบเขต หรือเนน้จุดสนใจต่างๆ 

2.5.4.3.  ไมค้ลุมดิน คือ พืชท่ีมีทรงพุม่เต้ียหรือเจริญเติบโตในแนวราบ มีระบบราก และ

ลาํตน้แน่นมีทั้งพืชท่ีมีดอกและไม่มีดอก และไมอ้วบนํ้ามีความสูงเม่ือสมบูรณ์เตม็ท่ีตั้งแต่ 0.15 - 0.30 

เมตร ไดแ้ก่ ฟ้าประดิษฐ ์ผกัเป็ดแดง กระดุมทองเล้ือย สนเล้ือย ฯลฯ ไมค้ลุมดินนั้นสามารถนาํมาใช้

ประโยชน์ไดห้ลายดา้น เช่น ปกปิดผวิหนา้ดิน ป้องกนัการกดัเซาะพงัทลาย ฯลฯ 

สรุป   การเลือกพรรณไมใ้นการจดัภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัสามารถจาํแนกไดเ้ป็น  3  ประเภท

ใหญ่ ๆ คือ  ไมย้นืตน้  ไมพุ้ม่  และไมค้ลุมดิน  ซ่ึงแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนัทั้งในแง่ของการใช้

ประโยชน์ รูปทรง และนิสยัของพรรณไมแ้ต่ละชนิด  ส่ิงท่ีสาํคญัในการเลือกใชพ้รรณไมคื้อ ตน้ไมต้อ้ง

มีรูปทรงทรงท่ีสมบูรณ์แขง็แรงไม่มีโรค  มีความทนทานไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้ ดูแลรักษาง่ายมี

คุณประโยชน์  ท่ีสาํคญัตอ้งมีคุณค่าตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ  การเลือกใชพ้รรณไมท่ี้

สวยงามมีสีสนัและกล่ินหอมช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในสวนใหร่ื้นรมยย์ิง่ข้ึน 

 

2.6  หลกัการเลอืกใช้ส่ิงของประดบัตกแต่งในงานภูมิทศัน์ 

สุรศกัด์ิ วานิชยัวฒัธากลุ  (2553) กล่าววา่ การจดัสวนนั้นมิใช่วา่เอาตน้ไมม้าปลูกเป็นกลุ่มเป็น

กอ้น เป็นแถวเป็นแนว ใหเ้กิดความสวยงามเพียงอยา่งเดียว แต่เราจะตอ้ง คาํนึงถึง วสัดุอุปกรณ์ในการ

ตกแต่งสวนดว้ยวา่ จะเอาวสัดุอุปกรณ์ประเภทไหน อยา่งไร มา ตกแต่งสวน ของเรา ใหดู้สวยงามยิง่ข้ึน 

และจะทาํอยา่งไรใหค้งความงามไวไ้ดน้าน โดยเร่ิมจาก การจดัเตรียมพื้นท่ี การเลือกไม ้ดอกไมใ้บ การ

ใชว้สัดุปูพื้น การกั้นร้ัว การเลือกเฟอร์นิเจอร์ และการดูแลรักษา ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิงจาํเป็นมาก 

ต่อ การจดัแต่งสวน 
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2.6.1  หิน (Stone) การใชหิ้นเป็นตวัประกอบในการจดัสวนใหส้วยข้ึนนั้น เป็นท่ีนิยมกนัมาก

ในการจดัสวนแถบตะวนัออก เช่น จีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะในการจดัสวนประกอบหิน โดยหิน

แต่ละกอ้นท่ีเลือกใชต้อ้งมีลกัษณะท่ีน่าสนใจทั้งในดา้นรูปร่าง สี และผวิสมัผสั ( Texture) แลว้จดัโชว์

ใหเ้ห็นถึงลกัษณะพเิศษของแต่ละกอ้น เพือ่ช่วยกนัเสริมใหเ้ด่นข้ึน เช่น หินแนวตั้งอาจจดัประกอบหิน

ในแนวนอนหลาย ๆ กอ้น ซ่ึงการออกแบบและจดัวางตอ้งคิดถึงหลกัเร่ืองความกลมกลืน ความสมดุล 

จุดสนใจและจงัหวะการวางประกอบไปดว้ย การจดัสวนหินเหมาะกบัการจดัสวนชนิดต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สวนท่ีมีพรรณไมพ้วกกระบองเพชรและซคัคูเลนท ์ส่วนหินท่ีใชไ้ดแ้ก่ หินภูเขาไฟ 

หินทะเล  และหินแม่นํ้า เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.62 แสดงลกัษณะหินประดบัสวน 

ทีม่า  (http://kamraingern.tarad.com , 2556) 

 

2.6.2 พรรณไมช้นิดต่าง ๆ ( Plants) ตน้ไมส้ามารถทาํหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่งในดา้นการจดัสวน 

ไมบ้างชนิดอาจปลูกและตกแต่งใหเ้ป็นรูปร่างต่าง ๆ ได ้ถือเป็นเสมือนรูปป้ัน (Sculpture) ในอีกรูปแบบ

หน่ึงท่ีมีสีสนัสวยงามเม่ือมีดอก แต่ตอ้งอาศยัการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี ซ่ึงการตดัตกแต่งตน้ไมป้ระเภท

น้ี เดิมเป็นท่ีนิยมกนัมากในการจดัสวนแบบประดิษฐ ์(Formal Styles) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.63 แสดงลกัษณะพรรณไมช้นิดต่าง ๆ 

ทีม่า  (http://2g.pantip.com , 2556) 
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2.6.3 นํ้ า (Water) นํ้ า  จดัเป็นส่ิงประดบัตกแต่งสวนเช่นกนั  เม่ือนํ้าเคล่ือนไหวจะสะทอ้นแสง

แวววาวสวยงาม  ดงันั้นการออกแบบตอ้งทราบถึงความสาํคญัของนํ้า  นบัไดว้า่เป็นส่ิงประดบัท่ีงดงาม

ท่ีสุดในเร่ืองของการพกัผอ่นหยอ่นใจ  เป็นท่ีนิยมมากในบริเวณท่ีมีอากาศร้อนเพราะละอองนํ้าจะช่วย

ใหอ้ากาศเยน็ลง  ส่วนลกัษณะของนํ้าท่ีใชป้ระกอบในการจดัสวนมี  2  อยา่งคือ  บริเวณท่ีมีนํ้ าน่ิง  เช่น  

ในอ่างลึก และบริเวณท่ีนํ้าเคล่ือนไหวได ้ เช่น  นํ้ าพ ุ นํ้ าตก  ซ่ึงทาํใหพ้ื้นท่ีนั้นดูสวา่งและสดใสข้ึน  ทั้ง

สองแบบน้ีอาจจะจดัประกอบกนัไดอ้ยา่งสวยงามคือ  ทั้งจงัหวะท่ีนํ้าน่ิงและเคล่ือนไหวในบริเวณ

เดียวกนั  ดูงดงามกวา่ความเป็นจริง  ทั้งดา้นผวิสมัผสั ( Texture) และสี (Color)  เม่ือเปียกนํ้าหรืออยูใ่น

นํ้า   

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.64 แสดงลกัษณะของสวนนํ้า 

ทีม่า  (http://www.suansavarose.com , 2556) 

 

2.6.4 เฟอร์นิเจอร์ในสวน (Outdoor furniture) เฟอร์นิเจอร์ตายตวั  สร้างข้ึนเพื่อประกอบส่วน

หน่ึงของร้ัว ผนงั ศาลาท่ีพกัในสวน  ซ่ึงไดป้ระโยชน์มากกวา่เฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนยา้ยได ้ เพราะไดใ้ช้

เน้ือท่ีนอ้ยกวา่แต่เฟอร์นิเจอร์ท่ีติดตั้งตายตวัน้ีใชไ้ม่สะดวกสบาย  นอกจากจะมีส่ิงอ่ืนมาประกอบ  เช่น  

เบาะรองนัง่  เบาะท่ีเป็นพนกัพิง ฯลฯ  ลกัษณะของเฟอร์นิเจอร์เหล่าน้ีตอ้งแขง็แรงต่อสภาพดินฟ้า

อากาศทุกอยา่ง  อาจทาํดว้ยโลหะ ไม ้ คอนกรีตกไ็ด ้  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.65 แสดงลกัษณะของเฟอร์นิเจอร์ในสวน 

ทีม่า  (http://www.smartimagegroup.com , 2556) 
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2.6.5 พื้นและทางเดินในสวน (Garden Paths) ในการออกแบบสวนท่ีขาดไม่ไดก้คื็อทางเดินชม

สวนในการศึกษาความตอ้งการและสอบถามพดูคุยกบัเจา้ของบา้นเองนั้นพบวา่มีความตอ้งคาํนึงถึงใน

การเดินชมสวนดงันั้น ”การกาํหนดทางเดินภายใน และภายนอกตวับา้นใหส้อดคลอ้งกนัเป็นส่ิงแรกท่ี

ควรทาํโดยสงัเกตจากทางเขา้ออกตวับา้น พยายามจดัวางทางเดินใหไ้ดโ้ดยรอบตวับา้นไปหลงับา้น จาก

หลงับา้นมาหนา้บา้น หรือเดินผา่นสวน ชมสวน จดัใหร้ะบบการเดินไหลเวียนไปไดเ้ร่ือยๆไม่ติดขดั 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.66 แสดงลกัษณะของพื้นและทางเดินในสวน 

ทีม่า  (http://www.homedec.in.th/contact , 2556) 

 

สรุป  แนวความคิดในการใชส่ิ้งส่ิงของประดบัตกแต่งงานภูมิทศัน์  

1.  แนวในการใชหิ้น (Stone) 

-  หินทาํใหง้านภูมิทศัน์มีความเป็นธรรมชาติมากข้ึน 

-  การออกแบจดัวางหินตอ้งนึกถึงเร่ืองความสมดุล ความกลมกลืน จงัหวะและ 

จุดสนใจ ในการจดัภูมทศัน ์

-  การใชหิ้นประดบั ควรมีการจดัวางท่ีเหมาะสมและดูไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้

2.  แนวความคิดในการใชพ้รรณไมช้นิดต่างๆ (Plants) 

-  เป็นองคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์ ท่ีขาดไม่ได ้

-  ใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีบอก อาณาเขตและทางสญัจร 

-  บางชนิดสามารถตดัแต่งเป็นรูปทรงท่ีสวยงาม สามารถใชแ้ทนประติมากรรมได ้

-  มีนิสยัและความสวยงามตามธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัไปตามสายพนัธ์ุ ตอ้งอาศยั  

ความเขา้ใจในการดูและรักษา  
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3.  แนวความคิดในการใชน้ํ้ า (Water) 

-  นํ้าช่วยใหเ้กิดความเยน็สบายในสวน 

-  นํ้าช่วยใหเ้กิดความรู้สึกผอ่นคลายและมีการเคล่ือนไหว ตลอดเวลา 

-  นํ้าสามารถกั้นเพื่อกาํหนดอาณาเขตบริเวณของพื้นท่ีได ้

-  นํ้าเป็นส่ิงท่ีตอ้งดูแลเร่ืองความสะอาดหรือระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันํ้า 

4.  แนวความคิดในการใชพ้ื้นและทางเดินในสวน (Garden Paths) 

-  ช่วยทาํสวนดูมีจุดเด่นเน่ืองการมี แผน่ปูทางเดินในสวน มาตดับนพื้นหญา้แลว้ยิง่ทาํ 

ใหก้ารจดัสวนดูสวยสมบูรณ์ข้ึน 

-  ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใชส้วน โดยสามารถเดินไปในพื้นท่ีสวนโดยไม่ไป 

เหยยีบย ํา่ ตม้ไม ้สนามหญา้ ซ่ึงจะทาํใหต้น้ไมต้ายได ้

5.  แนวความคิดในการใช ้บ่อนํ้า นํ้ าพ ุนํ้ าตก (Pool and Fountain) 

-  นํ้าตก ทาํใหรู้้สึกเป็นธรรมชาติมากข้ึนภายในสวน เป็นการเล่ียนแบบธรรมชาติได ้

และนาํมาใชใ้นการจดัภูมิทศัน์อยา่งดี 

-  การจดัสร้างนํ้าตก เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัฝีมือและความประณีตในการสร้าง รวมถึง 

งานติดตั้งระบบต่างๆ เช่นป๊ัมนํ้า ระบบกรอง ทาํใหค่้าใชจ่้ายในการสร้างค่อนขา้งสูง 

 

2.7 กรณศึีกษา 

กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคลา้ยคลึงกบั โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิ

ทศัน์บริเวณบา้นคุณ สุจิตร เขียวรัตน์ กรณีศึกษาท่ี 1. โครงการ สวนร่มไมส้ายธาร ของคุณคุณบูรพา 

เสรีโยธิน กรณีศึกษาท่ี 2. โครงการสวนริมท่านํ้าหนา้บา้น ของคุณคุณสงัวาล ฤทธิรงค ์และกรณีศึกษาท่ี 

3. โครงการหน่ึงสถานท่ี ส่ีมุมสวน ... หลายคนของคุณดรุณี หวงัสุนทราพร มาประยกุตใ์ชใ้น Concept 

คือ สวนสไตลไ์ทยประยกุตเ์ช่นเดียวกนั เน่ืองจากความตอ้งการของเจา้บา้นท่ีตอ้งการใหส้วนภายใน

บา้นเป็นสไตลไ์ทย ตอ้งการสวนท่ีเป็นธรรมชาติ มีนํ้ าตก มีศาลา เพื่อเป็นท่ีเป็นท่ีพกัผอ่นร่างกาย

หลงัจากปลดเกษียณ มีสนามหญา้ตรงกลางปล่อยโล่ง เพื่อ ไวส้าํหรับเวลาจดังานเล้ียง  มีทางเดินเลก็ๆ

ไปสู่ศาลานัง่เล่น โดยมีศาลานัง่เล่น และนํ้าตกเป็นองคป์ระกอบร่วม จึงทาํการศึกษาแนวคิดในการจดั

ภูมิทศัน์ รูปแบบของงานภูมิทศัน์ รวมไปถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนนาํมาใชอ้อกแบบ

บา้นพกัอาศยั  
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2.7.1  กรณีศึกษาท่ี 1 โครงการสวนร่มไมส้ายธาร   

ช่ือโครงการ : สวนร่มไมส้ายธาร 

ท่ีตั้ง  : กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของโครงการ : คุณบูรพา เสรีโยธิน 

ผูอ้อกแบบ : วรวิทย ์องัสุหสัต ์

บทความ  :  วรวิทย ์องัสุหสัต ์

 

  

 

 

 

ภาพที ่2.67 สวนร่มไมส้ายธาร 

ทีม่า  (มญัชุสา วฒันพร , 2546) 

 

คาํวา่ “ดูเป็นธรรมชาตินั้น ” หมายถึง รูปแบบของสวนนั้นวา่ตอ้งการเป็นนํ้าแบบธรรมชาติ 

หรือนํ้าท่ีมีการปรับแต่งอยา่ง เช่น สวนธรรมชาติท่ีมีความเป็นธรรมชาติดว้ยการขดัเกลาและเสริมแต่ง

ใหไ้ดบ้รรยากาศธรรมชาติแทจ้ริงนั้น กค็งมีสวนญ่ีปุ่นแห่งเดียวท่ีถือเป็นตน้ตาํหรับท่ีดี สวนไทยเราแม้

มีประวติัศาสตร์ท่ีไม่ชดัเจนนกั แต่ปัจจุบนัเราไดป้ระยกุตรู์ปแบบสวนต่างๆ ออกมาใหเ้ห็นกนัมาก 

โดยเฉพาะสวนนํ้าท่ีเนน้เร่ือง นํ้ าตก ลาํธาร ในรูปแบบธรรมชาติ นั้นเรากท็าํได ้ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.68 แสดงผงับริเวณโดยรวมของบา้นคุณบูรพา เสรีโยธิน 

ทีม่า  (มญัชุสา วฒันพร , 2546) 
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ภาพที ่2.69 แสดงการเลือกใชพ้ืชพรรณของบา้นคุณบูรพา เสรีโยธิน 

ทีม่า  (มญัชุสา วฒันพร , 2546) 

 

แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ี นกัออกแบบไดแ้บ่งพื้นท่ีเพียงแค่ส่วนเดียว คือส่วนพกัผอ่นมี

นํ้าตกและลาํธาร และมีมุมนัง่เล่น จะเป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหลงับา้น          

 

 

 

 

ภาพที ่2.70 แสดงส่วนของหลงับา้นของบา้นคุณบูรพา เสรีโยธิน 

ทีม่า  (มญัชุสา วฒันพร , 2546) 

 

สรุปการประยุกต์ใช้กบัโครงการ จากการพจิารณารูปแบบการจัดภูมิทศัน์บ้านของคุณบูรพา เสรีโยธิน 

ดงันั้นรูปแบบสวนในบา้นของคุณบูรพา เสรีโยธิน จึงเป็นกรณีศึกษาท่ีไดค้ดัเลือกมา

ประยกุต์ ใชใ้น โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบา้นคุณ สุจิตร เขียวรัตน์ เน่ืองจากมี

แนวความคิดของการจดัสวนท่ีมีความเป็นธรรมชาติแต่มีความเป็นทนัสมยัอยูด่ว้ยและมีนํ้าตกเป็น

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั ทาํใหค้ลา้ยคลึงกนัและนาํมาประยกุตใ์ชก้บัความตอ้งการในโครงการออกแบบ

และปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบา้นคุณ สุจิตร เขียวรัตน์  
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2.7.2  กรณีศึกษาท่ี 2 โครงการสวนริมท่านํ้าหนา้บา้น   

ช่ือโครงการ : สวนริมท่านํ้าหนา้บา้น 

ท่ีตั้ง  : หนองจอก กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของโครงการ : คุณสงัวาล ฤทธิรงค ์

ผูอ้อกแบบ : อาจารยสุ์รัตน์ วณัโณ 

เน่ืองจากโครงการสวนริมท่านํ้าหนา้บา้นบา้นคุณสงัวาล ฤทธิรงค ์นั้นมีพื้นท่ีหนา้บา้นท่ีกวา้ง

ใหญ่ และมีบา้นรูปแบบไทยประยกุต ์ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.71 แสดงผงับริเวณหนา้บา้นของคุณสงัวาล ฤทธิรงค ์

ทีม่า  (มญัชุสา วฒันพร , 2546) 

 

แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ี นกัออกแบบไดแ้บ่งพื้นท่ีเพียงแค่ส่วนเดียว คือส่วนหนา้บา้น มี

พื้นท่ีหนา้บา้น สาํหรับนัง่เล่น และมีมุมท่ีเป็นสนามหญา้กวา้ง สาํหรับเดก็ๆ วิ่งเล่น ออกกาํลงักายหรือ

ทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในบริเวณ ส่วนท่านํ้านั้นอาศยับ่อดินเดิมท่ีอยูแ่ลว้ ตกแต่งดว้ยพรรณไมท่ี้มีสีสนั

สวยงามริมบ่อดินเพิ่มเขา้ไปและสร้างจุดสนใจดว้ยการนาํต่อไมแ้ละหินประดบัเลก็ๆ และยงัมีเกวียน

ประดบั เพื่อสร้างความน่าสนใจแก่แขกผูม้าเยอืน จะเป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้บา้น     

 

 

 

 

ภาพที ่2.72 แสดงเอกลกัษณ์แบบไทย ท่ีเป็นจุดเด่นของบา้นคุณสงัวาล ฤทธิรงค ์

ทีม่า  (มญัชุสา วฒันพร , 2546) 
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องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์บา้นบา้นคุณสงัวาล ฤทธิรงค ์

การเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ  เนน้พืชพรรณไมน้ํ้ าแทบทุกชนิดปลูกใส่อ่างวางลงในบ่อดินทาํให้

ดูแลสบัเปล่ียนง่าย ไมน้ํ้ าท่ีมีลกัษณะใบ ทรงตนั ตลอดจนละดบัความสูงท่ีต่างกนั เช่น กกแกว้ คลา้นํ้า 

บวั เฟิร์นขา้หลวงหลงัลาย  แวน่แกว้ ไมย้นืตน้ประ เช่น หมากเหลือง ปาลม์ฟ็อกเทล   ส่วนแนวร้ัวใช้

เป็น โมกสลบักบัอินทผาลมั  ไล่ระดบัลงมาเป็น การะเกดหนู ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สถาปัตยกรรม ใชหิ้นประดบัและต่อไมเ้ก่าเพื่อสร้างจุดเด่นใหก้บัพื้นท่ี  และแผน่หินทางเดินท่ี

เช่ือมต่อกบัทางเขา้บา้น และเอกลกัษณ์แบบไทยกคื็อเกียนประดบั ท่ีสามารถดึงดูดแขกผูม้าเยอืนไดเ้ป็น

อยา่งดี 

สรุปการประยุกต์ใช้กบัโครงการ จากการพจิารณารูปแบบการจัดภูมิทศัน์บ้าน คุณสังวาล ฤทธิรงค์

 ในส่วนการแบ่งพื้นท่ี  นั้นสามารถนาํแนวคิดแบ่งพื้นท่ีมาประยกุตใ์ชใ้นการแบ่งพื้นท่ีใน

โครงการ โดยมีการแบ่งพื้นท่ีในส่วนเดียว คือส่วนโชวแ์ละส่วนตอนรับ เป็นพื้นท่ีส่วนหนา้บา้นท่ีมีทาง

สญัจรท่ีสามารถเช่ือมเขา้กนัไดก้บัทุกพื้นท่ี 

 ดา้นการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ การเลือกใชพ้ืชพรรณไมน้ํ้ า และการเลือกใชพ้ืชพรรณไมท่ี้เป็น

จุดเด่นใหก้บัพื้นท่ี ในระหวา่งโครงการ สวนริมท่านํ้าหนา้บา้นคุณสงัวาล ฤทธิรงค ์ ท่ีมาประยกุตใ์ชใ้น

โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบา้นคุณ สุจิตร เขียวรัตน์  นั้นมีแนวความคิดท่ีคลา้ยคลึง

กนัในเร่ืองของความตอ้งการพื้นท่ีส่วนตอ้นรับและส่วนโชวร์วมกนัไดไ้ดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงมีส่วนท่ี

คลา้ยคลึงกบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการอยากใหส้วนมีลูกเล่นโดยนาํเอาเอกลกัษณ์แบบไทย มา

ประยกุตใ์ช ้ไดอ้ยา่งดี 

ดงันั้นรูปแบบสวนริมท่านํ้าหนา้บา้นคุณสงัวาล ฤทธิรงค ์ท่ีมาจึงเป็นกรณีศึกษาท่ีไดค้ดัเลือกมา

ประยกุต์ ใชใ้น โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบา้นคุณ สุจิตร เขียวรัตน์ เน่ืองจากมี

แนวความคิดในเร่ืองของการจดัสวนท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์แบบไทย นาํมาประยกุตใ์ชก้บัความ

ตอ้งการในโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบา้นคุณ สุจิตร เขียวรัตน์  

 

2.7.3  กรณีศึกษาท่ี 3 โครงการหน่ึงสถานท่ี ส่ีมุมสวน ... หลายคน 

ช่ือโครงการ : หน่ึงสถานท่ี ส่ีมุมสวน ... หลายคน 

ท่ีตั้ง  : อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของโครงการ : คุณดรุณี หวงัสุนทราพร 

ผูอ้อกแบบ : บริษทัก่ิง กา้น ใบ จาํกดั 
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ทุกวนัน้ีหลายคนใชเ้วลาวนัละหลายชัว่โมงอยูบ่นทอ้งถนนเพื่อเดินทางไปกลบัระหวา่งบา้นกบั

ท่ีทาํงาน เวลาท่ีจะไดพ้กัผอ่นอยูก่บัครอบครัวจึงนอ้ยลงตามไปดว้ย ฉะนั้น การเปิดออฟฟิศอยูก่บับา้น

จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของเจา้ของกิจการ เช่นเดียวกบัสถานท่ีแห่งน้ี นอกจากจะเป็นออฟฟิศท่ีน่าสบาย

แลว้ ยงัจดัสวนไดน่้าสนใจไม่แพก้นั โฮมออฟฟิศรูปทรงทนัสมยัขนาดสามชั้นใหม่เอ่ียมในยา่นอ่อนนุช 

เป็นทั้งบา้นและสถานท่ีทาํงานของครอบครัวหวงัสุนทราพร คุณดรุณี เจา้ของบา้น  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.73 แสดงสวนหน่ึงสถานท่ี ส่ีมุมสวน ... หลายคนบา้นคุณดรุณี หวงัสุนทราพร 

ทีม่า  (http://www.baanlaesuan.com/magazine.aspx , 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.74 แสดงผงับริเวณและมุมท่ีพกัผอ่นบา้นคุณดรุณี หวงัสุนทราพร 

ทีม่า  (http://www.baanlaesuan.com/magazine.aspx , 2556) 
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แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ี  สวนน้ีจะแบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วนหลกั ๆ คือ ส่วนตอ้นรับบริเวณ

หนา้บา้นขา้งท่ีจอดรถ ซ่ึงทาํเป็นแท่นปูนนํ้าตกและกระถางปูนทรงสูงจดัเป็นสวนไมน้ํ้ า รวมไปถึง

บริเวณหนา้สาํนกังานกท็าํเป็นแท่นปูนนํ้าตกรูปทรงทนัสมยั สร้างความรู้สึกเช้ือเชิญ เหมาะสาํหรับเป็น

จุดตอ้นรับส่วนท่ีสามคือพื้นท่ีพกัผอ่นของครอบครัวอยูด่า้นหลงับา้นจดัเป็นลานไมก้วา้ง ตกแต่งใหมี้

กล่ินอาย โมเดิร์น ใชเ้ป็นทั้งท่ีพกัผอ่นและจดักิจกรรมไดด้ว้ย เพราะอยูใ่นตาํแหน่งท่ีมีความเป็นส่วนตวั 

  

           

 

 

 

ภาพที ่2.75 แสดงพื้นท่ีส่วนท่ีสามมุมพกัผอ่นอยูด่า้นหลงับา้นคุณดรุณี หวงัสุนทราพร 

ทีม่า  (http://www.baanlaesuan.com/magazine.aspx , 2556) 

 

ส่วนสุดทา้ยคือบริเวณใกลก้บัหอ้งพกัของแม่บา้น ตรงน้ีจะปลูกพืชผกัสวนครัวและไมผ้ล เช่น 

มะม่วง ขนุน โดยทุกจุดจะเช่ือมต่อกนัดว้ยฮาร์ดสเคปสีม่วง เน่ืองจากวา่คุณดรุณีเจา้ของบา้นเกิดวนัเสาร์

กเ็ลยลองเสนอคอนเซ็ปตน้ี์ดู อีกอยา่งคือสีม่วงจะใหค้วามรู้สึกถึงความทนัสมยั ขณะเดียวกนักดู็ไม่แขง็

กระดา้งเกินไปนกั” 

สรุปการประยุกต์ใช้กบัโครงการ จากการพจิารณารูปแบบการจัดภูมิทศัน์บ้านคุณดรุณ ี 

ในส่วนการแบ่งพื้นท่ี  สวนน้ีจะแบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วนหลกั ๆ คือ ส่วนตอ้นรับบริเวณหนา้บา้น

ขา้งท่ีจอดรถ ซ่ึงทาํเป็นแท่นปูนนํ้าตกและกระถางปูนทรงสูงจดัเป็นสวนไมน้ํ้ า รวมไปถึงบริเวณหนา้

สาํนกังานกท็าํเป็นแท่นปูนนํ้าตกรูปทรงทนัสมยั สร้างความรู้สึกเช้ือเชิญ เหมาะสาํหรับเป็นจุดตอ้นรับ

แขก สามารถนาํเอาแนวคิดแบ่งพื้นท่ีมาประยกุตใ์ชใ้นการแบ่งพื้นท่ีในโครงการออกแบบและปรับปรุง

ภูมิทศัน์บริเวณบา้นคุณ สุจิตร เขียวรัตน์ โดยจะมาประยกุตใ์นพื้นท่ีส่วนเดียว คือ  ส่วนท่ีสามคือพื้นท่ี

พกัผอ่นของครอบครัวอยูด่า้นหลงับา้นจดัเป็นลานไมก้วา้ง ตกแต่งใหมี้กล่ินอาย โมเดิร์น ใชเ้ป็นทั้งท่ี

พกัผอ่นและจดักิจกรรมไดด้ว้ย เพราะอยูใ่นตาํแหน่งท่ีมีความเป็นส่วนตวั โดยจะปรับเปล่ียนตกแต่ง  

พืชพรรณท่ีใชใ้หมี้กล่ินอายเขา้กบั สวนสไตลไ์ทยประยกุต ์  
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2.8  สรุปกรณศึีกษาเกีย่วกบัการออกแบบและปรับปรุงภูมทศัน์บริเวณบ้าน 

คุณสุจติร เขยีวรัตน์ และประเดน็และการนําไปใช้ในการออกแบบ 

ตารางที ่2.1 สรุปกรณีศึกษาและแนวคิดในการออกแบบ 

 

ส่วน 

พืน้ทีโ่ครงการ 

ประเด็นศึกษา การนําไปใช้ 

ส่วนหนา้บา้น - ศาลาตอ้นรับ 

- สนามหญา้โล่ง 

- สวนโชว ์หินประดบั และ

ไมด้ดั 

- ทางเดินในสวน 

- พรรณไมริ้มร่ัว เพื่อปิดบงั

สายตา 

 

เพื่อความตอ้งการของเจา้ของโครงการ ซ่ึง

ตอ้งการศาลาในสวนใชเ้ป็นท่ี ตอนรับแขกผูม้า

เยอืน ในสไตลไ์ทยประยกุต ์ศาลาแบบเปิดโล่ง 

ส่วนหลงับา้น - ศาลาพกัผอ่น 

- มุมพกัผอ่น พื้นไมร้ะแนง

พร้อมมา้นัง่ 

- สวนนํ้า มีบ่อนํ้า และนํ้าตก

แบบธรรมชาติ 

- สวนไทยประยกุต ์ดว้ยไม้

ผลท่ีทานได ้

- พรรณไมปิ้ดลอ้ม เพื่อสร้าง

ความเป็นส่วนตวั 

 

พื้นท่ีพกัผอ่นท่ีมีความเป็นธรรมชาติ ร่มเยน็ ฟัง

เสียงนํ้าตก มีศาลาพกัผอ่น 

และพื้นท่ีไมร้ะแนงกบัโตะ๊นัง่ สาํหรับนัง่เล่น 

พกัผอ่น อ่านหนงัสือ ด่ืมกาแฟ 

ส่วนขา้งบา้น - โตะ๊พร้อมมา้นัง่ สาํหรับจดั

งานเล้ียง สงัสรรค ์

- สนามหญา้โล่ง 

- ทางเดินในสวน 

 

พื้นท่ีโล่งสาํหรับทาํกิจกรรม จดังานเล้ียง

สงัสรรค ์
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บทที ่3  

การศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการเป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัขั้นตอนหน่ึงใน

การออกแบบภูมิทศัน์ เพื่อใหมี้ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจะตอ้งคาํนึงถึงขอ้มูลกายภาพของ

พื้นท่ี สภาพภูมิอากาศ และรวมถึงพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการซ่ึงจะช่วยใหผู้อ้อกแบบทราบถึง

ผลกระทบในดา้นต่างๆเป็นตน้ การศึกษาขอ้งมูลเก่ียวกบัโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์

บริเวณบา้นคุณสุจิตร เขียวรัตน์ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถนาํขอ้มูลต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ นาํมาวิเคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั

พื้นท่ี ดงันั้นจึงมีขอ้มูลการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

3.1  การศึกษาข้อมูลระดบัมหาภาค 

 3.1.1  พื้นท่ีภาคกลาง  

พื้นท่ีภาคกลาง หมายถึง ภูมิภาคตอนกลางของไทย ครอบคลุมพื้นท่ีแห่งท่ีราบลุ่มแม่นํ้า

เจา้พระยา อยูก่ึ่งกลางระหวา่งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต ้ในบางบริบท ภาคกลางอาจหมายรวมถึง

ภาคตะวนัตกและภาคตะวนัออกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 แสดงแผนท่ีประเทศไทยและแผนท่ีภาคกลาง 

ทีม่า  (http://www. thai.tourismthailand.org , 2556) 

แผนท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

แผนท่ีภาคกลาง 

แผนท่ีประเทศ
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3.1.2  ลกัษณะภูมิประเทศในพื้นท่ีภาคกลาง  

ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยท่ีราบซ่ึงเกิดจากการท่ีแม่นํ้าพดัพาเอาเศษหิน เศษดิน กรวด

ทราย และตะกอนมาทบัถมพอกพนูมานบัเป็นเวลาลา้น ๆ ปี บริเวณท่ีราบของภาคน้ีกินอาณาบริเวณ

ตั้งแต่ทางใตข้องจงัหวดัอุตรดิตถล์งไปจนจรดอ่าวไทย นบัเป็นพื้นท่ีราบท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่กวา่ภูมิภาค

อ่ืน ๆ ของประเทศ อยา่งไรกต็ามบางบริเวณของภาคกลาง มีภูเขาโดด ๆ ทางจงัหวดันครสวรรคแ์ละ

ดา้นตะวนัตกของจงัหวดัพิษณุโลก จากหลกัฐานทางธรณีวิทยา สนันิษฐานวา่ภูเขาโดดเหล่าน้ีเดิมเคย

เป็นเกาะ เพราะนํ้าทะเลท่วมข้ึนไปถึงจงัหวดัอุตรดิตถใ์นหลายยคุ พื้นดินยกตวัสูงข้ึน รวมทั้งการกระทาํ

ของแม่นํ้าหลาย ๆ สายซ่ึงมีการกดัเซาะสึกกร่อนและการทบัถมพอกพนู ทาํใหบ้ริเวณดงักล่าวเป็นท่ีราบ

อนักวา้งใหญ่ของประเทศ เม่ือพิจารณาตามลกัษณะโครงสร้าง บริเวณภาคกลางสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 

เขต คือ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2 แสดงแผนท่ีภาคกลางตอนบน 

ทีม่า  (http://th.wikipedia.org  , 2556) 

 

3.1.2.1.  ภาคกลางตอนบนประกอบไปดว้ย จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัชยันาท จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี และจงัหวดัอ่างทอง  

3.1.2.2.  ภาคกลางตอนล่างประกอบไปดว้ย จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดันครนายก 

จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัสระแกว้ จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดันครปฐม จงัหวดั

ราชบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัสมุทรสงคราม และจงัหวดั

สมุทรสาคร 

3.1.2.3.  บริเวณขอบท่ีราบประกอบไปดว้ย ภูมิประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีราบแคบ ๆ บาง

บริเวณทางดา้นตะวนัตกของจงัหวดัอุทยัธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม และบางบริเวณ

ทางดา้นตะวนัออกของจงัหวดัสระบุรีและลพบุรี ซ่ึงลกัษณะภูมิประเทศดงักล่าวมีความแตกต่างจากท่ี

ลุ่มแม่นํ้าในทางธรณีสณัฐานวิทยา 
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3.1.3  ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัปทุมธานี  

สาํนกังานจงัหวดัปทุมธานี ( 2555) กล่าววา่ เดิมจงัหวดัปทุมธานีเป็นถ่ินฐ านบา้นเมือง

แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 300 ปี นบัตั้งแต่รัชสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เม่ือพทุธศกัราช 2202 มงันนัทมิตร

ไดก้วาดตอ้นครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ  อพยพหนีภยัจากศึกพม่า เขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

กรุงเทพทวาราวดีศรีอยธุยา ซ่ึงสมเดจ็พระนายรายณ์มหาราช  โปรดเกลา้ฯใหค้รอบครัว

มอญเหล่านั้น ไปตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสามโคก  จากนั้นมาชุมชนสามโคกไดพ้ฒันามากข้ึนเป็นลาํดบั  

ต่อมาในแผน่ดินสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี  ชาวมอญไดอ้พยพหนีพม่าเขา้มาพึ่งพระ

บรมโพธิสมภารอีก เป็นคร้ังท่ี 2 สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชทรง พระกรุณา โปรดเกล้ าฯ อนุญาตให้

ตั้งบา้นเรือนท่ีบา้นสามโคก และคร้ังสุดทา้ย  ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั  ไดมี้

การอพยพชาวมอญคร้ังใหญ่จากเมืองเมาะตะมะ เขา้สู่ประเทศไทยเรียกวา่  มอญใหญ่ พระองคท์รงพระ

กรุณาโปรดเกลา้ฯ  ใหช้าวมอญบางส่วนตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสามโคก อีกเช่นเดียวกนั ฉะนั้นจาก  

ชุมชนขนาดเลก็ บา้นสามโคก จึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในกาลต่อมา พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศ

หลา้นภาลยั ทรงเอาพระทยัใส่ดูแล  ทาํนุบาํรุงชาวมอญเมืองสามโคกมิไดข้าด คร้ังเม่ือเดือน 11 

พทุธศกัราช 2358 ไดเ้สดจ็ประพาสออกเยีย่มพสกนิกรท่ีเมืองสามโคก  และประทบัท่ีพลบัพลาริมแม่นํ้า

เจา้พระยาฝ่ังซา้ย เยื้องเมืองสามโคก  ยงัความปลาบปล้ืมใจใหแ้ก่ชาวมอญเป็นลน้พน้  จึงไดพ้ากนั

หลัง่ไหลนาํดอกบวัข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวายเป็น  ราชสกัการะอยูเ่ป็นเมืองนิจ ยงัความซาบซ้ึงในพระราช

หฤทยัเป็นท่ียิง่ จึงบนัดาลพระราชหฤทยัใหพ้ระราชทานนามเมืองสามโคก เสียใหม่วา่ เมืองประทุมธานี 

ซ่ึงวนันั้นตรงกบัวนัท่ี 23 สิงหาคม พทุธศกัราช 2358 ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณดงักล่าวช่ือเมือง 

ปทุมธานี จึงไดก้าํเนิดนบัตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 

ในปีพทุธศกัราช 2461 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหใ้ช้

คาํวา่ จงัหวดั แทน เมือง และให ้เปล่ียนการเขียนช่ือจงัหวดัใหม่จาก  ประทุมธานี เป็น ปทุมธานี ต่อมา

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหย้บุจงัหวดัธญับุรีมาข้ึนกบัจงัหวดั

ปทุมธานี เม่ือ พ.ศ.2475 จงัหวดัปทุมธานีจึงไดแ้บ่งการปกครองเป็น 7 อาํเภอ ดงัท่ีเป็นเช่นปัจจุบนัน้ี 

นบัตั้งแต่พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั ไดพ้ระราชทานนามเมืองประทุมธานี

เป็นตน้มา จงัหวดัปทุมธานีกเ็จริญ  รุ่งเรืองข้ึนเป็นลาํดบั เป็นจงัหวดัท่ีอุดมสมบูรณ์  มีศิลปวฒันธรรม

และเอกลกัษณ์อ่ืนๆ เป็นของตวัเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชาวปทุมธานี ภาคภูมิเป็นอยา่งยิง่และเป็นจงัหวดัในเขต

ปริมณฑลท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก  ยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคตสญัลกัษณ์จงัหวดัปทุมธานี (ตราประจาํ

จงัหวดั) 
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ภาพที ่3.3 แสดงตราสญัลกัษณ์จงัหวดัปทุมธานี 

ทีม่า  (http://www.pathumthani.go.th , 2555) 

 

รูปวงกลมมีสญัลกัษณ์ดอกบวัหลวงสีชมพอูยูต่รงกลาง และรวงขา้วสีทองอยู ่๒ ขา้ง 

ดอกบวัและตน้ขา้ว หมายถึง ความสมบูรณ์ดว้ย พืชพนัธ์ุธญัญาหาร 

จงัหวดัปทุมธานี ใชอ้กัษรยอ่วา่ "ปท" 

คาํขวญัของจงัหวดัปทุมธานี 

“ถ่ินบวัหลวง เมืองรวงขา้ว 

เช้ือชาวมอญ นครธรรมะ 

พระตาํหนกัรวมใจ สดใสเจา้พระยา 

กา้วหนา้อุตสาหกรรม” 

ธงประจาํจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.4 แสดงตราสญัลกัษณ์จงัหวดัปทุมธานี 

ทีม่า  (http://www.pathumthani.go.th , 2555) 
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ความหมายของธงประจาํจงัหวดั 

สีนํ้ าเงิน หมายถึง พระมหากษตัริย ์

สีขาว หมายถึง ศาสนา 

ดอกบวัหลวงกบัตน้ขา้ว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ดว้ยพืชพนัธ์ุธญัญาหารโดยเฉพาะอยา่งยิง่

ดอกบวัและขา้ว 

ความหมายรวมของธงประจาํจงัหวดัปทุมธานี จึงหมายถึงวา่ชาวจงัหวดัปทุมธานี เป็นหมู่คณะ

ท่ีมีความรักและความสามคัคีเป็นปึกแผน่อนัเป็นส่วนหน่ึงของชาติไทย ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อชาติ 

ศาสนาพระมหากษตัริย ์

ความสาํคญัของธงประจาํจงัหวดัปทุมธานี 

เป็นการเชิดชูเกียรติของจงัหวดั บ่งบอกถึงสญัลกัษณ์ของจงัหวดั เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวนํ้าใจชาว

จงัหวดัปทุมธานี ใหมี้ความรักทอ้งถ่ินและมีความร่วมมือร่วมใจกนัสร้างสรรค ์ความเจริญและมีความ

เอ้ืออารีต่อกนั 

ดอกไมป้ระจาํจงัหวดัปทุมธานี                                             ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั 

 

 

 

 

       

  ดอกบวัหลวง                                                                ตน้ปาริชาติ 

ภาพที ่3.5 แสดงดอกไมป้ระจาํจงัหวดัปทุมธานี                 ภาพที ่3.6 แสดงตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั 

ทีม่า  (http://www.pathumthani.go.th , 2555)                     ทีม่า  (http://www.pathumthani.go.th , 2555) 

 

3.1.4  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อของจงัหวดัปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานีตั้งอยูใ่นเขตปริมณฑลของภาคกลางตอนบน โดยตั้งอยูบ่นเสน้รุ้งท่ี 14 

องศาเหนือ และเสน้แวงท่ี 100 องศาตะวนัออก อยูเ่หนือระดบันํ้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือท่ี

ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศ

เหนือ ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มี

อาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

55 



 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอบางไทร อาํเภอบางปะอินและอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา อาํเภอหนองแค และอาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก และ อาํเภอบางนํ้าเปร้ียว  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อาํเภอบางเลน  

จงัหวดันครปฐม และอาํเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

ทิศใต ้ติดต่อกบัเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร และอาํเภอปากเกร็ด อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.7 แสดงแผนท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

ทีม่า  (http://www.folktravel.com/archive/pathumthani.html , 2556) 

 

3.1.5  ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัปทุมธานี 

พื้นท่ี ส่วนใหญ่ของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่นํ้าโดยมีแม่นํ้าเจา้พระยาไหล  ผา่น

ใจกลางจงัหวดัในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานีและอาํเภอสามโคก  ทาํใหพ้ื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานีถูกแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัหรือบนฝ่ังขวาของแม่นํ้าเจา้พระยาไดแ้ก่ พื้นท่ีในเขตอาํเภอ

ลาดหลุม-แกว้ กบัพื้นท่ีบางส่วนของอาํเภอเมืองและอาํเภอสามโคก  กบัฝ่ังตะวนัออกของจงัหวดั  หรือ

บนฝ่ังซา้ยของแม่นํ้าเจา้พระยา  ไดแ้ก่ พื้นท่ีอาํเภอเมืองบางส่วน  อาํเภอธญับุรี อาํเภอคลองหลวง อาํเภอ

หนองเสือ อาํเภอลาํลูกกา และบางส่วนของอาํเภอสามโคก  

จังหวดัสระบุรี 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

จังหวดันครนายก 

จังหวดัฉะเชิงเทรา 

กรุงเทพมหานคร 

จังหวดันนทบุรี 
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โดยปกติระดบันํ้าในแม่นํ้าเจา้พระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียประมาณ  50 เซนติเมตร ซ่ึงทาํ

ใหเ้กิดภาวะ  นํ้าท่วมในบริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาเป็นบริเวณกวา้งและก่อให้  เกิดปัญหา

อุทกภยัในพื้นท่ีฝ่ังขวาของ  แม่นํ้าเจา้พระยาสาํหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซา้ยของแม่นํ้าเจา้พระยานั้นเน่ืองจาก  

ประกอบดว้ยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจาํนวนมากสามารถควบคุมจาํนวนปริมาณนํ้าไดท้าํ  ให้

ปัญหาเก่ียวกบัอุทกภยัมีนอ้ยกวา่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.8 แสดงลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัปทุมธานี 

ทีม่า  (http://www.pathumthani.go.th , 2555) 

 

3.1.6  ลกัษณะภูมิอากาศของจงัหวดัปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี ตั้งอยูภ่าคกลางของประเทศไทย ตั้งอยูท่ี่ ละติจูด 14 องศา 6 ลิปดาเหนือ 

ลองติจูด 100 องศา 37 ลิ ปตา ตะวนัออก สูงจากระดบันํ้าทะเลปานกลาง 6 เมตร มีลกัษณะอากาศแบบ

ทุ่งหญา้เมือง ร้อน คือ มีฝนตกปานกลางและสลบัฤดูแลง้ บริเวณภาคกลางตอนล่าง อากาศจะชุ่มช้ืน 

เน่ืองจากตั้งอยูใ่กล ้ทะเลอ่าวไทย ปัจจยัท่ีควบคุมอุณหภูมิไดรั้บอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้

ท่ีนาํความชุ่มช้ืนมาสู่จงัหวดั โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส ซ่ึงอากาศค่อนขา้งร้อน 

ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียประมาณ 1,375 มิลลิเมตร 

กรมอุตุนิยมวิทยา  จงัหวดัปทุมธานี ( 2556) รายงานวา่ สภาพภูมิอากาศเหมือนภาคกลาง

โดยทัว่ไป ประกอบดว้ย 3 ฤดู ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือน

พฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน และฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม  ไดแ้สดงเป็นแผนภูมิ

รูปภาพขอ้มูลของ อุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝน ซ่ึงไดข้อ้มูลมากจากฐานขอ้มูลของ กรมอุตุนิยมวิทยาจงัหวดั

ปทุมธานีในปี 2556 แสดงเป็นแผนภูมิรูปภาพ (ดงัภาพท่ี 3.9) และ (ดงัภาพท่ี 3.10) ดงัน้ี 

 

 

 

N 
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3.6.1.1  อุณหภูมิเฉล่ียของจงัหวดัปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่3.1 แสดงแผนภูมิอุณหภูมิเฉล่ียของจงัหวดัปทุมธานีของปี 2556 

 

จากการศึกษาขอ้มูลสภาพภูมิอากาศของจงัหวดัปทุมธานี เป็นแบบร้อนช้ืน เช่นเดียวกบั

พื้นท่ีในจงัหวดัภาคกลางของประเทศ สรุปไดว้า่อุณหภูมิสูงสุดตํ่าสุดในปี 2556 มีดงัน้ี 

อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดและอุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุดในปี 2556 ไดด้งัน้ี 

อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 34.2 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุด 24.4 องศาเซลเซียส 

 

3.6.1.2  ปริมาณนํ้าฝนของจงัหวดัปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่3.2 แสดงแผนภูมิปริมาณนํ้าฝนจงัหวดัปทุมธานีของปี 2556 
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จากการศึกษาปริมาณนํ้าฝนจะอยูใ่นช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 

เป็นลมมรสุมตะวนัตกเฉลียงใตพ้ดัผา่นเขา้มา สรุปไดว้า่ปริมาณนํ้าสูงสุดตํ่าสุดในปี 2556 มีดงัน้ี 

ปริมาณนํ้าฝนสูงสุดในเดือนกนัยายน 368.6 มิลลิลิตร 

ปริมาณนํ้าฝนตํ่าสุดในเดือนมีนาคม 3.8 มิลลิลิตร 

ปริมาณนํ้าไม่มีเลยในเดือนธนัวาคม 0.0 มิลลิลิตร 

 

3.1.7  ลกัษณะดินของจงัหวดัปทุมธานี 

กรมพฒันาท่ีดิน (2557) รายงายวา่ พื้นท่ีจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลกัษณะเป็น

ดินเหนียวจดั สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึง เป็นกรดจดั มี pH ประมาณ 4-6 ซ่ึงเป็นลกัษณะของดิน

เปร้ียว  โดยจาํแนกไดด้งัน้ี (1) ดินเปร้ียวนอ้ย มีเน้ือท่ี 35,965.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.20 (2) ดินเปร้ียว

ปานกลาง 426,292.45 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 61.58 (3) ดินเปร้ียวจดั 229,991.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.22 

ซ่ึงสภาพพื้นท่ีดงักล่าว ทาํให ้ไม่เหมาะสมกบัการปลูกพืชไร่ และการปลูกขา้วไดผ้ลผลิต ตํ่า ซ่ึงตอ้งมี

การปรับปรุงโดยการใชปู้นขาว หรือปูนมาร์ล ควบคู่กบัการใชปุ๋้ยเคมีเพื่อใหก้ารเพาะปลูกไดผ้ลผลิตดี

ข้ึน 

ดินของจงัหวดัปทุมธานีจดัอยูใ่น กลุ่ม ชุดดินรังสิต Rangsit : Rs ลกัษณะและคุณสมบติั

ของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีดาํหรือสีเทาเขม้ มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั ( pH 4.0-5.0) มกัมีรอยแตกระแหงท่ีผวิหนา้ดินในฤดูแลง้ ดินบนตอนล่างสี

นํ้าตาลปนเทาหรือนํ้าตาลปนเทาเขม้ มีจุดประสีแดง หรือสีแดงปนเหลืองท่ี ระดบัความลึกประมาณ 50-

100 ซม.พบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซต์  ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียวพบรอยไถและ

ผวิหนา้อดัมนั ส่วนท่ีระดบัลึกกวา่ 100-150 ซม. ลงไปมีลกัษณะเป็นดินเลนปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก 

(pH <4.0) 

ชุดดินรังสิต (Rangsit: Rs) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.9 แสดงชุดดินรังสิต 
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ตารางที ่3.1 ตารางแสดงชุดดินรังสิต (Rangsit: Rs) 

ความลกึ 

(ซม.) 

อนิทรียวตัถุ ความจุ

แลกเปลีย่น 

แคตไอออน 

ความอิม่ตัว

เบส 

ฟอสฟอรัส 

ทีเ่ป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 

ทีเ่ป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม

สมบูรณ์ 

0-25 ปานกลาง สูง ตํ่า ตํ่า สูง ปานกลาง 

25-50 ปานกลาง สูง ตํ่า ตํ่า สูง ปานกลาง 

50-100 ตํ่า สูง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

 

3.2  การศึกษาข้อมูลระดบัจุลภาค 

3.2.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.10 แสดงแผนท่ีตั้งและอาณาเขตติต่อ (Site Location) 

ทีม่า  (https://www.google.co.th/maps , 2557) 
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3.2.2  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

พื้นท่ีโครงการอยูใ่นอาํเภอลาํลูกกา การเดินสามารเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการได ้ 2 โดย

กาํหนดการเดินทางจาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี คณะเทคโนโลยกีารเกษตรเสน้ทาง 

เสน้ทางแรกมาไดจ้าก ถนนสายหลกัรังสิต-นครนายก เขา้ ถนนรังสิต -นครนายก 46 ถนนเสน้น้ีจะเช่ือม

กนักบั ถนนลาํลูกกา 11 เล้ียวเขา้ซอย ลาํลูกกา 11/3 ไดเ้ลย เสน้ทางท่ี 2 มาไดเ้สน้ทาง ถนนพหลโยธิน 

เขา้มาจากสนามกีฬาธูปเตมีย ์จะเขา้สู่ถนนสายหลกั ถนนลาํลูกกาหมายเลข 3312 เล้ียวเขา้ ถนนลาํลูกกา 

11 และเล้ียวเขา้ซอย ลาํลูกกา 11/3 (ดงัภาพท่ี 3.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.11 แสดงแผนท่ีการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ (Accessibility) 

ทีม่า  (https://www.google.co.th/maps , 2557) 

N 
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3.2.3  พื้นท่ีตั้งของโครงการ 

โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบา้นคุณสุจิตร เขียวรัตรน์ บา้นอาศยั

ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 33/3 หมู 5 ถนนซอยลาํลูกกา 11/3 ตาํบลคูคต  อาํเภอลาํลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี  พื้นท่ีมี

ลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมคางหมู ขา้งบา้นติดคลองสาธารณะ มีพื้นท่ีภายในโครงการทั้งหมด โดยประมาณ  

1,750 ตารางเมตร พื้นท่ีบา้น โดยประมาณ 1,060 ตารางเมตร พื้นท่ีในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์

โดยประมาณ 690 ตารางเมตร (ดงัภาพท่ี 3.12) 

 

 

เร่ือง  โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณสุจิตร เขียวรัตน ์ ภาพที ่3.12 

แสดง  พื้นท่ีตั้งของโครงการ  

สัญลกัษณ์        - 

SCALE 1:125 

 

N 
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3.2.4  อาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีโครงการ  

โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบา้นคุณสุจิตร เขียวรัตรน์ บา้นอาศยั

ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 33/3 หมู 5 ถนนซอยลาํลูกกา 11/3 ตาํบลคูคต  อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี พื้นท่ีใน

การออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีต่างๆ (ดงัภาพท่ี 3.13) 

 

 

เร่ือง  โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณสุจิตร เขียวรัตน ์ ภาพที ่3.13 

แสดง  ทิศทางและขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา  

สัญลกัษณ์  ทิศทาง ท่ีบอกอาณาเขตติดต่อ 

 
NONSCALE 

 

S 

W 

N 

E 

 
N 

63 



 

3.2.5  สภาพโดยรอบของพื้นท่ีโครงการ 

สภาพปัจจุบนัพื้นท่ีของโครงการยงัไม่มีการวางแบบแผนภูมิ  มีพื้นท่ีภายในโครงการ

โดยประมาณ 1,750 ตารางเมตร พื้นท่ีในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ โดยประมาณ  690 ตารางเมตร 

และจากเหตุอุทกภยัระหวา่งวนัท่ี 12 ตุลาคม 2554 ถึง 30 ธนัวาคม 2554 ทาํใหพ้ื้นท่ีทั้งหมดในโครงการ

เสียหาย มีสภาพไม่เหมาะสมและขาดการดูแล มีหญา้และวชัพืชข้ึนรกทึบ  (ดงัภาพท่ี 3.14) 

 

 

เร่ือง  โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณสุจิตร เขียวรัตน ์ ภาพที ่3.14 

สภาพ  โดยรอบของพื้นท่ีโครงการ  

สัญลกัษณ์  มุมมองของพื้นท่ี 

 
NONSCALE 

 

 
N 
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3.2.6  สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้าง 

รูปแบบของสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบ เป็นแบบร่วมสมยั ก่อสร้างเม่ือ 30 ปีท่ีแลว้ เป็น

บา้นเด่ียว 2 ชั้น มีแนวระเบียงกวา้งบริเวณชั้น 2 ดา้นทิศตะวนัออกและทิศใต ้หลงัคาทรงมุก พื้นท่ีใช่

สอยภายในตวับา้นส่วนหอ้งนอนจะอยูท่างดา้นชั้นบน 3 หอ้ง และชั้นล่างจะประกอบไปดว้ย 

หอ้งรับแขก หอ้งนกัเล่น หอ้งนํ้า หอ้งครัว หอ้งเกบ็ของ ตวัอาคารจะมีหนา้ต่างโดยรอบ ทาํใหอ้ากาศใน

ตวับา้นถ่ายเทไดดี้ สีภายนอกเป็นสีครีมเพิ่มลูกเล่นอิฐแดง ทาํใหบ้า้นดูมีสีสนัในแบบร่วมสมยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.15  แสดงลกัษณะรูปแบบของแปลนชั้นบน และชั้นล่าง 
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ภาพที ่3.16 แสดงลกัษณะรูปดา้นทางทิศเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.17 แสดงลกัษณะรูปดา้นทางทิศตะวนัตก 

 

 

 

รูปดาน            A 
SCALE  1 : 250 

รูปดาน            B 
SCALE  1 : 250 
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ภาพที ่3.18 แสดงลกัษณะรูปดา้นทางทิศใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.19 แสดงลกัษณะรูปดา้นทางทิศตะวนัออก 

 

 

 

รูปดาน            C 
SCALE  1 : 250 

รูปดาน            D 
SCALE  1 : 250 
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3.2.7  ระบบสาธารณูปการและมลภาวะในพื้นท่ีโครงการ 

ระบบสาธารณูปการ และมลภาวะ ภายในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ภูมิทศัน์

บา้นคุณสุจิตร เขียวรัตรน์ มีดงัน้ี 

3.2.7.1  ระบบไฟฟ้า พื้นท่ีโครงการใชไ้ฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอลาํลูกกา 

โดยแนวเสาไฟฟ้ามาจากทางทิศตะวนัออกและเขา้อาคารทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ไฟฟ้าจะเป็น

ไฟแรงตํ่าเขา้เพียงเฟสเดียว ดงันั้น การปลูกพืชพรรณบริเวณใกลเ้คียงจึงตอ้งคาํนึงถึงความสูง เพื่อ

ป้องกนัอนัตรายจากการร่ัวของกระแสไฟฟ้าได ้(ดงัภาพท่ี 3.20) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.20 แสดงระบบไฟฟ้า 

 

3.2.7.2  ระบบการประปา พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีใชม้าจากการประปา

ส่วนภูมิภาค โดยเช่ือมต่อทางทิศเหนือซ่ึงติดกบัถนนโครงการอยูส่่วนของหนา้บา้น โดยมีการเดินท่อ

ตามแนวถนนทางเขา้ ท่ีจอดรถของพื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.21) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.21 แสดงระบบการประปา 
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3.2.7.3  ระบบการระบายนํ้า 

1 ) ส่วนระบายนํ้าท่ีนอกตวับา้น ทางโครงการหมู่บา้นไดท้าํท่อระบายนํ้าอยู่

ริมถนนหนา้บา้นและทางทิศตะวนัออกของบา้น เพื่อระบายนํ้าจากส่วนกลางของหมู่บา้น  (ดงัภาพท่ี 

3.24) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.22 แสดงระบบการระบายนํ้าท่ีนอกตวับา้น 

 

2 ) ส่วนการระบายนํ้าของตวับา้น คือ ระบายลงสู่ทางระบายนํ้ารอบตวับา้น

เพื่อรองรับนํ้าในบริเวณบา้น  ลกัษณะเป็นรางระบายนํ้ารอบบา้น ไม่บ่อพกันํ้า และระบายนํ้าลงสู่คลอง

ลาํลูกกา (ดงัภาพท่ี 3.25) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.23 แสดงระบบการระบายนํ้าท่ีในตวับา้น 

 

3.2.7.4  มลภาวะ มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนทางดา้นทิศเหนือของโครงการ เป็นส่วน

ท่ีติดกบัถนนของหมู่บา้นมีมลภาวะไดแ้ก่ เสียงจากรถท่ีสญัจรไปมา ควนัรถจากท่อไอเสียท่ีสญัจรผา่น 

ปัญหาท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงคือฝุ่ นละอองจากถนน ปัญหาดา้นทศันียภาพท่ีไม่สวยงามจากดา้นทิศ

ตะวนัตกซ่ึงติดกบับา้นเก่าท่ีไม่มีผูอ้ยูอ่าศยัและปัญหาดา้นแนวร้ัวท่ีโปร่งสามารถมองเขา้มาในพื้นท่ี

โครงการได ้
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3.2.7.5  ระบบสาธารณูปการและมลภาวะ  

จากการสาํรวจพื้นท่ี ภายในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ภูมิทศัน์บา้น

คุณสุจิตร เขียวรัตรน์ ไดท้ราบถึงระบบสาธารณูปการและมลภาวะต่างๆ ภายในโครงการไดด้งัน้ี 

(ดงัภาพท่ี 3.24) 

 

 

เร่ือง  โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณสุจิตร เขียวรัตน ์ ภาพที ่3.24 

แสดง  ลกัษณะของระบบสาธารณูปการและมลภาวะ  

สัญลกัษณ์ 

NONSCALE 

 

N 

แนวท่อระบายนํ้าภายใน 
แนวท่อระบายนํ้าภายนอก 
แนวสายไฟฟ้า 
แนวท่อประปา 
เสียงรบกวน และฝุ่ นละออง 
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3.2.8.  สภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีโครงการ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศภายในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์

ภูมิทศัน์บา้นคุณสุจิตร เขียวรัตรน์ ไดแ้สดงเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี (ดงัภาพท่ี 3.25) 

 

 

เร่ือง  โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณสุจิตร เขียวรัตน ์ ภาพที ่3.25 

แสดง  สภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีโครงการ  

สัญลกัษณ์  -   

NONSCALE 

 

 

N 
พระอาทิตย ์ ทิศทางลมหนาว ทิศทางลมร้อน ทิศทางของดวงอาทิตย ์
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3.2.9  มุมมองและทศันียภาพและของพื้นทีโครงการ 

จากการสาํรวจพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ

มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ และมุมมองท่ีมองจากภายนอกพื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี 

3.2.9.1  มุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.26) 

 

 

เร่ือง  โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณสุจิตร เขียวรัตน ์ ภาพที ่3.26 

แสดง  มุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ  

สัญลกัษณ์  มุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ 

 

NONSCALE 

 

N 
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1 )  ทิศเหนือ จะติดกบัถนนโครงการเป็นส่วนของหนา้บา้นมีพื้นท่ีมากท่ีสุด

ของบา้นสามารถมองเห็นสภาพแวดลอ้มภายนอกไดอ้ยา่งชดัเจน สภาพปัจจุบนัมีหญา้รกทึบขาดการ

ดูแล ร้ัวบา้นเป็นร้ัวคอนกรีต มีลกัษณะโปร่งสามารถมองเขา้มาในพื้นท่ีโครงการไดไ้ม่มีความเป็น

ส่วนตวั (ดงัภาพท่ี 3.27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.27 มุมมองดา้นทิศเหนือภายในพื้นท่ีโครงการ 

 

2 )  ทิศใต ้เป็นส่วนของหลงับา้นติดพื้นท่ีโล่งรกร้าง มีพื้นท่ีพอสมควรมีร้ัว

คอนกรีตทึบ มีความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุด สภาพปัจจุบนัมีหญา้และวชัพืชข้ึนรกทึบขาดการดูแล  

(ดงัภาพท่ี 3.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.28 มุมมองดา้นทิศใตภ้ายในพื้นท่ีโครงการ 
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3 )  ทิศตะวนัออกติดกบัเพื่อนบา้นมีความเป็นก่ึงส่วนตวั เน่ืองจากมีกาํแพงสูงทึบเป็น

ส่วนท่ีร่มท่ีสุดโดนแดดนอ้ยท่ีสุด ในส่วนน้ีจะมีพื้นท่ีใชส้อยพอสมควรมีความเป็น  ส่วนตวัเพราะ มาก

ท่ีสุด สภาพปัจจุบนัมีวชัพืชข้ึนรกทึบขาดการดูแล (ดงัภาพท่ี 3.29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.29 มุมมองดา้นทิศตะวนัออกภายในพื้นท่ีโครงการ 

 

4 )  ทิศตะวนัตกติดกบับา้นเก่าไม่มีผูอ้ยูอ่าศยัและติดกบัคลองลาํลูกกา ซ่ึงมีทศันียภาพท่ี

ไม่เหมาะสม มีความเป็นไมมีความเป็นส่วนตวั มีกาํแพงโปร่งสามารถมองเห็นจากภายนอกได ้จะมี

พื้นท่ีใชส้อยรอกลงมากจากทางดา้นทิศเหนือ (ดงัภาพท่ี 3.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.30 มุมมองดา้นทิศตะวนัตกภายในพื้นท่ีโครงการ 

 

74 



 

3.2.9.2  มุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ  

จากการสาํรวจพื้นท่ีโครงการ มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ มีสภาพของพื้นท่ีและ

บริเวณขอบเขตของพื้นท่ีในปัจจุบนัดงัน้ี (ดงัภาพท่ี 3.31) 

 

เร่ือง  โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณสุจิตร เขียวรัตน ์ ภาพที ่3.31 

แสดง  มุมมองภายนอกพื้นท่ีโครงการ  

สัญลกัษณ์  มุมมองภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

NONSCALE 

 

N 
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1 )  มุมมองทางดา้นทิศเหนือ เป็นมุมมองทางดา้นหนา้ของโครงการ ดา้นนอกติดกบั มี

ร้ัวกั้นขอบเขตพื้นท่ีอยา่งชดัเจน ซ่ึงร้ัวบา้นมีลกัษณะโปร่งสามารถมองเขา้มาในพื้นท่ีโครงการไดไ้ม่มี

ความเป็นส่วนตวั มีเสียงท่ีเกิดจากรถยนตท่ี์สญัจรไปมา และเกิดฝุ่ นละอองจากถนน  ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อผูอ้าศยัโดยตรง (ดงัภาพท่ี 3.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.32 มุมมองดา้นทิศเหนือภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

 

2 )  มุมมองทางดา้นทิศใต ้เป็นมุมมองทางดา้นหลงัของโครงการ ดา้นนอกติดกบัพื้นท่ี

โล่งรกร้างกั้นขอบเขตพื้นท่ีอยา่งชดัเจน ดา้นในติดกบัหอ้งนํ้าและหอ้งครัว ซ่ึงร้ัวทางดา้นหลงัของ

โครงการมีลกัษณะปิดทึบไม่สามารถมองเขา้มาในพื้นท่ีโครงการได ้มีความเป็นส่วนตวัสูง  

(ดงัภาพท่ี 3.33) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.33 มุมมองดา้นทิศใตภ้ายนอกพื้นท่ีโครงการ 
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3 )  มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออก เป็นมุมมองทางดา้นขา้งของพื้นท่ีโครงการ ดา้นนอก

ติดกบัเพื่อนบา้นมีร้ัวสูงกั้นขอบเขตพื้นท่ีอยา่งชดัเจน ซ่ึงร้ัวมีลกัษณะปิดทึบสูง ไม่สามารถมองเขา้มาใน

พื้นท่ีโครงการได ้มีความเป็นส่วนตวั ปานกลาง เพราะดา้นหนา้ของพื้นท่ีท่ีติดกบัถนนสามารถมองเขา้

มาในพื้นท่ีโครงการได ้(ดงัภาพท่ี 3.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.34 มุมมองดา้นทิศตะวนัออกภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

 

4 )  มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก เป็นมุมมองทางดา้นขา้งของพื้นท่ีโครงการ ติดกบั

คลองลาํลูกกามีร้ัวกั้นขอบเขตพื้นท่ีอยา่งชดัเจน ซ่ึงร้ัวมีลกัษณะโปร่งสามารถมองเขา้มาในพื้นท่ี

โครงการได ้ไม่มีความเป็นส่วนตวั เพราะมีทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสม เกิดจากพื้นท่ีติดใตติ้ดกบับา้นเก่า

ไม่มีผูอ้ยูอ่าศยัดูแลว้ไม่เหมาะสม และส่วนท่ีติดกบัริมคลองลาํลูกกานั้น ร้ัวกนัมีลกัษณะโปร่งสามารถ

มองเขา้มาในพื้นท่ีได ้และบริเวณริมตล่ิงมีวชัพืชอยูจ่าํนวนมาก (ดงัภาพท่ี 3.35) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.35 มุมมองดา้นทิศตะวนัตกภายนอกพื้นท่ีโครงการ 
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3.3  สรุปข้อมูลการวเิคราะห์พืน้ทีโ่ครงการด้านกายภาพ 

สภาพปัจจุบนัพื้นท่ีของโครงการยงัไม่มีการวางแบบผงัภูมิทศัน์ มีพื้นท่ีภายในโครงการทั้งหมด

โดยประมาณ 1,750  ตารางเมตร พื้นท่ีบา้น โดยประมาณ 1,060  ตารางเมตร พื้นท่ีในการออกแบบ

ปรับปรุงภูมิทศัน์โดยประมาณ 690 ตารางเมตร ลกัษณะของตวับา้นพกัอาศยัเป็นแบบร่วมสมยั ก่อสร้าง

เม่ือ 30 ปีท่ีแลว้  และจากเหตุอุทกภยัระหวา่งวนัท่ี 12 ตุลาคม 2554 ถึง 30 ธนัวาคม 2554 ทาํใหพ้ื้นท่ี

ทั้งหมดในโครงการเสียหาย มีสภาพไม่เหมาะสมและขาดการดูแล มีหญา้และวชัพืชข้ึนรกทึบ  จากการ

สรุปขอ้มูลการวิเคราะห์ ลกัษณะพื้นท่ีโครงการดา้นกายภาพได ้(ดงัตารางท่ี 3.2) 

 

ตารางที ่3.2 สรุปขอ้มูลการวิเคราะห์ลกัษณะพื้นท่ีโครงการ (Site Characteristics) 

ส่วนพืน้ที ่ ลกัษณะทางกายภาพ ปัญหาของพืน้ที/่ข้อจํากดั 

ZONE A 

(จดัใหเ้ป็นพื้นท่ีส่วนตอนรับ) 

มีพื้นท่ีทั้งหมดโดยประมาณ 

310 ตารางเมตร 

ลกัษณะของพื้นท่ี เป็น

ส่วนหนา้บา้น ทิศเหนือท่ีติด

กบัถนนหนา้บา้น ติดกบั 

ทางเขา้ – ออก มีร้ัวบา้น

แบบโปร่ง ลกัษณะพื้นท่ีเป็น

ลานกวา้ง ดา้นในจะติดกบั

หอ้งนั่ ง เล่น หอ้งรับแขก  

เหมาะสาํหรับ จดัเป็นส่วน

ตอ้นรับหรือ ส่วนโชวเ์พื่อ

ตอ้นรับแขกผูม้าเยอืน 

- มุมมอง ร้ัวบา้นมีลกัษณะ 

โปร่งสามารถมองเขา้มาในพื้นท่ี

โครงการได ้ไม่มีความเป็นส่วนตวั 

- ระบบสาธารณูปการ  มีแนว

สายไฟฟ้ามาจาก บริเวณหนา้บา้น 

จะเป็นไฟแรงตํ่าเขา้เพียงเฟสเดียว 

- มลภาวะ  มีเสียงท่ีเกิดจาก

รถยนตท่ี์สญัจรไปมา และเกิดฝุ่ น

ละอองจากถนน 

- สภาพอากาศ บริเวณน้ีจะ

ไดรั้บแดดตลอดทั้ง ตั้งแต่เชา้ถึง

ช่วงเยน็ 

- สภาพพืน้ทีโ่ดยรอบ ยงัไม่มี

การวางผงัจดัภูมิทศัน์มาก่อน ขาด

การดูแล มีหญา้ข้ึนรกทึบ 
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ตารางที ่3.2 สรุปขอ้มูลการวิเคราะห์ลกัษณะพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

ส่วนพืน้ที ่ ลกัษณะทางกายภาพ ปัญหาของพืน้ที/่ข้อจํากดั 

ZONE B 

(จดัใหเ้ป็นพื้นท่ีส่วนตวั) 

มีพื้นท่ีทั้งหมดโดยประมาณ 

208 ตารางเมตร 

 

ลกัษณะของพื้นท่ี บริเวณ

น้ีจะประกอบไปดว้ยดา้น 

ทิศตะวนัออก ติดกบัเพื่อน

บา้น และทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ี

รกร้าง เป็นส่วนของหลงั

บา้น มีร้ัวกั้นบอกขอบเขต

อยา่งชดัเจน ร้ัวมีลกัษณะปิด

ทึบสูงไม่สามารถมองเขา้มา

ในพื้นท่ีโครงการได ้มีความ

เป็นส่วนตวัสูง ดา้นในจะติด

กบัหอ้งเกบ็ของหอ้งนํ้าและ

หอ้งครัว  เหมาะสาํหรับ 

จดัเป็นส่วนพกัผอ่น แบบ

ส่วนตวั แก่ผูค้นในบา้น 

- มุมมอง พื้นท่ีบริเวณน้ี ติดกบั

ท่ีจอดรถ หอ้งนํ้า หอ้งครัวหลงั

บา้น จะทาํใหค้วามเป็นส่วนตวันั้น

ลดลง  

- ระบบสาธารณูปการ มีแนวท่อ

นํ้าประปา และท่อระบายนํ้าภายใน

โครงการ 

- สภาพอากาศ บริเวณน้ีจะ

ไดรั้บแดดเฉพาะช่วงเชา้ และช่วง

บ่ายเท่านั้น ไม่ร้อนมากเพราะได้

ร่มเงาจากบา้นพกัของเพื่อนบา้น

ในช่วงเชา้บริเวณทิศตะวนัออก 

และร่มเงาจากตน้มะม่วงขนาด

ใหญ่ในช่วงกลางวนับริเวณทิศใต้

ทาํใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ี ร่มเยน็กวา่

พื้นท่ีอ่ืนๆ 

- สภาพพืน้ทีโ่ดยรอบ ยงัไม่มี

การวางผงัจดัภูมิทศัน์มาก่อน ขาด

การดูแล และมีเศษขยะต่างๆ 

กระจายอยูเ่ตม็พื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

79 



 

ตารางที ่3.2 สรุปขอ้มูลการวิเคราะห์ลกัษณะพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

ส่วนพืน้ที ่ ลกัษณะทางกายภาพ ปัญหาของพืน้ที/่ข้อจํากดั 

ZONE C 

(จดัใหเ้ป็นพื้นท่ีส่วนบริการ) 

มีพื้นท่ีทั้งหมดโดยประมาณ 

174 ตารางเมตร 

 

ลกัษณะของพื้นท่ี เป็น

พื้นท่ีดา้นทิศตะวนัตก เป็น

บริเวณท่ีติดกบับา้นเก่าท่ีไม่

มีผูอ้ยูอ่าศยัแลว้ และติดกบั

คลองลาํลูกกา มีร้ัวกั้นบอก

ขอบเขตอยา่งชดัเจน ร้ัวมี

ลกัษณะโปร่งสามารถมอง

เขา้มาในพื้นท่ีโครงการได้

ดา้นในจะติดกบัหอ้งนํ้า 

หอ้งครัว พื้นท่ีซกัลา้ง 

เหมาะสาํหรับ จดัใหเ้ป็น

พื้นท่ีส่วนบริการ เน่ืองจาก

เป็นบริเวณท่ี ติดกบัหอ้งนํ้า 

หอ้งครัว พื้นท่ีซกัลา้ง มาก

ท่ีสุด ลกัษณะทางสญัจร

สามารถเช่ือมกนัไดใ้นทุก

พื้นท่ีไดส้ะดวก 

 

- มุมมอง พื้นท่ีบริเวณน้ี มี

ทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจาก

มุมมองท่ีติดกบับา้นเก่าท่ีไม่มีผูอ้ยู่

อาศยัแลว้ดูแลว้ไม่สวยงาม และ ร้ัว

บา้นมีลกัษณะโปร่งสามารถมอง

เขา้มาในพื้นท่ีโครงการได ้

- สภาพอากาศ บริเวณน้ีจะ

ไดรั้บแดดเฉพาะช่วงกลางวนั และ

ช่วงเยน็เท่านั้น ไม่ร้อนมากเพราะ

ไดร่้มเงาจาก ตวั บา้น ในช่างเชา้ 

และ ร่มเงาจากตน้มะม่วงขนาด

ใหญ่ในช่วงกลางวนั  ทาํพื้นพื้นท่ี

บริเวณน้ีไม่ร้อนจดัในช่วงกลางวนั 

 - สภาพพืน้ทีโ่ดยรอบ ยงัไม่มี

การวางผงัจดัภูมิทศัน์มาก่อน ขาด

การดูแล และมีเศษขยะต่างๆ 

กระจายอยูเ่ตม็พื้นท่ี 
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3.4  การศึกษาและวเิคราะห์ด้านผู้ใช้ 

ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ คือ คุณสุจิตร เขียวรัตน์ เป็นขา้ราชการบาํนาญ ตอ้งการสวน

ธรรมชาติ แบบไทย ตอ้งการสวนรอบบา้นท่ีสวยงามท่ีใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นร่างกายหลงัจากปลดเกษียณ 

สวนท่ีเนน้บรรยากาศท่ีดูร่มร่ืนมีเสียงของนํ้าตก และกิจกรรมอ่ืนๆ สาํหรับความตอ้งการของสมาชิก

ภายในครอบครัว เช่น มีสนามหญา้ตรงกลางปล่อยโล่งสาํหรับออกกาํลงักาย ศาลาตอนรับแขกหนา้บา้น 

และพื้นท่ีสาํหรับเวลาจดังานเล้ียง สงัสรรคใ์นหมู่เพื่อน การศึกษาวิเคราะห์ดา้นผูใ้ช ้โครงการออกแบบ

ปรับปรุงภูมทศัน์ บา้นคุณสุจิตร เขียวรัตน์ มีดงัน้ี 

3.4.1  ศึกษาโดยแยกประเภท ลกัษณะของผูใ้ชแ้ละจาํนวนผูใ้ช ้

ตารางที ่3.3 การแยกประเภทและลกัษณะของผูใ้ช ้

ลาํดับ

ที ่

สมาชิก อาชีพ ช่วงอายุ ช่วงเวลา ลกัษณะของผู้ใช้ 

1 คุณสุจิตร เขียวรัตรน์ ขา้ราชการ

ปลดเกษียณ 

อาย ุ68 ปี  09:00 – 

17:00 น. 

เป็นขา้ราชการบาํนาญ มี

เวลาพกัผอ่น อยูบ่า้นตลอด

ทั้งวนั 

 

2 คุณณรัชฎาภฐั  

เขียวรัตรน์ 

ธุรกิจ

ส่วนตวั 

อาย ุ42 ปี  07:00 – 

09:00 น. 

และ 

16:00 – 

17:00 น. 

ทาํธุรกิจส่วนตวั ต่ืนเชา้ด่ืม

กาแฟอ่านหนงัสือพิมพ์

ก่อนไปงาน และอยูบ่า้นทั้ง

วนั ในวนัหยดุ เสาร์ – 

อาทิตย ์

 

3 คุณพิชิตพล พนัชน นกัศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

อาย ุ22 ปี  

 

18:00 น.  

เป็นตน้ไป 

จดังานเล้ียงสงัสรรคใ์นหมู่

เพื่อน หลงัเลิกเรียน เกือบ

ทุกวนั 

 

4 คุณนลินทิพย ์พนัชน นกัเรียน

มธัยมศึกษา 

 

อาย ุ16 ปี  

 

17:00 – 

18:00 น. 

หลงัเลิกเรียนจะอ่าน

หนงัสือ และออกกาํลงักาย

อยูเ่ป็นประจาํทุกวนั 
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3.4.2  พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช ้

ตารางที ่3.4 พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดับ

ที ่
สมาชิก 

 

พฤติกรรม/ความต้องการของเจ้าของบ้าน 
 

1 คุณ สุจิตร เขียวรัตน์ มีเวลาพกัผอ่น อยูบ่า้นตลอดทั้งวนั ตอ้งการจดัสวนรอบบา้น 

ท่ีใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นร่างกายหลงัจากเกษียณอายรุาชการ ชอบสวน

ร่มร่ืน เยน็สบาย มีบ่อนํ้าและเสียงของนํ้าตกท่ีไหลอยูต่ลอดเวลา 

 

2 คุณ ณรัชฎาภฐั เขียวรัตน์ ต่ืนเชา้ด่ืมกาแฟอ่านหนงัสือพิมพก่์อนไปงาน ตอ้งการพื้นท่ี

นัง่เล่น นัง่อ่านหนงัสือพิมพ ์ ด่ืมกาแฟ สวนท่ีมีความเป็นส่วนตวั 

ท่ีทาํใหรู้้สึกสดใสในตอนเชา้ และรู้สึกผอ่นคลายในช่วงเยน็ 

 

3 คุณ พิชิตพล พนัชน จดังานเล้ียงสงัสรรค ์หลงัเลิกเรียน เกือบทุกวนัตอ้งการพื้นท่ี

ในการจดักิจกรรม จดัเล้ียงสงัสรรคใ์นหมูเพื่อนในเวลาเลิกเรียน 

 

4 คุณ นลินทิพย ์พนัชน หลงัเลิกเรียนจะอ่านหนงัสือ และออกกาํลงักายอยูเ่ป็นประจาํ

ทุกวนั ตอ้งการพื้นท่ีอ่านหนงัสือ สนามหญา้ไวอ้อกกาํลงักาย  

วิ่งเล่นในช่วงเยน็  
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3.4.3  สรุปขอ้มูลดา้นพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช ้

ตารางที ่3.5 ตารางแสดงกิจกรรมและบรรยากาศของกิจกรรม (Zoning and Image of Zoning) 

กจิกรรมหลกั กจิกรรมรอง ภาพบรรยากาศของพืน้ที ่

พื้นท่ีส่วนตอนรับและ

ส่วนโชว ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น

ซ่ึงเป็นทางเขา้-ออก  ของ

โครงการ เป็นบริเวณท่ี

ผูค้นภายนอกหรือแขก

ท่ีมาเยอืนพบเห็นเป็น

ส่วนแรก 

- ส่วนตอ้นรับ ท่ีใหค้วาม ร่มร่ืน 

ทาํใหรู้้สึกผอ่นคลายสาํหรับแขกผู ้

มาเยอืน 

 

- ส่วนโชว ์ดว้ยสนามหญา้เลก็ๆ 

สลบักบัสวนหินและสวนไมด้ดั ทาํ

ใหแ้ขกผูม้าเยอืนเกิดความ

ประทบัใจ 

 

- สนามหญา้โล่งกวา้ง เพื่อวิ่ง

เล่น และออกกาํลงักาย 
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ตารางที ่3.5 ตารางแสดงกิจกรรมและบรรยากาศของกิจกรรม (ต่อ) 

กจิกรรมหลกั กจิกรรมรอง ภาพบรรยากาศของพืน้ที ่

พื้นท่ีพกัผอ่นแบบ

ส่วนตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พื้นท่ี บริเวณน้ีจะ 

เป็นส่วนของหลงับา้น 

ร้ัวมีลกัษณะปิดทึบสูงไม่

สามารถมองเขา้มาใน

พื้นท่ีโครงการได ้มีความ

เป็นส่วนตวัสูง 

 

- พื้นท่ีพกัผอ่นแบบสวนนํ้า

สไตลธ์รรมชาติ  เพื่อใหเ้กิดความ

กลมกลืนและดูใกลชิ้ดธรรมชาติ

มากยิง่ข้ึนทาํใหรู้้สึกผอ่นคลาย

เหมือนอยูใ่นธรรมชาติ 

 

- พื้นท่ีพกัผอ่น สาํหรับนัง่เล่น 

อ่านหนงัสือ ด่ืมกาแฟในตอนเชา้ 

และนัง่พกัผอ่นในตอนเยน็หลงัเลิก

งาน ไปกบัสวนธรรมชาติ ท่ีทาํให้

รู้สึกสดใสในตอนเชา้ และรู้สึก

ผอ่นคลายในช่วงเยน็ 
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ตารางที ่3.5 ตารางแสดงกิจกรรมและบรรยากาศของกิจกรรม (ต่อ) 

กจิกรรมหลกั กจิกรรมรอง ภาพบรรยากาศของพืน้ที ่

พื้นท่ีส่วนบริการ 

จดังานเล้ียงสงัสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

- พื้นท่ีบริเวณขา้งบา้น

ดา้นทิศตะวนัตก จดัให้

เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ 

เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ี 

ติดกบัหอ้งนํ้า หอ้งครัว 

มากท่ีสุด ลกัษณะทาง

สญัจรสามารถเช่ือมกนั

ไดใ้นทุกพื้นท่ีได้ อยา่ง

สะดวก 

- พื้นท่ี จดังานเล้ียงสงัสรรค์  

และจดัสวนเป็นฉากหลงัใหดู้

สวยงามกบัพื้นท่ี 

 

- ทางเดินท่ีสามารถเขา้ถึงได้

ทุกพื้นท่ีไดอ้ยา่งสะดวก 
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3.5  ศักยภาพของพืน้ทีแ่ละการพฒันาศักยภาพของพืน้ที ่

ตารางที ่3.6 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี (Site Potential and Development) 

พืน้ที ่ แนวความคดิในการออกแบบ องค์ประกอบ 

ZONE A 

(พื้นท่ีส่วนตอนรับ) 

พื้นท่ี Zone A เป็นส่วนท่ีตั้งอยู่

หนา้บา้น ติดกบัหอ้งรับแขก เป็น

บริเวณท่ีผูค้นภายนอกหรือแขก

ท่ีมาเยอืนพบเห็นเป็นส่วนแรก

พื้นท่ีดงักล่าวจึงเหมาะท่ีจะจดัเป็น

ส่วนโชว ์เพื่อเป็นส่วนท่ีจะส่งเสริม 

มีสภาพบรรยากาศท่ีดีและเป็นจุด

ตอ้นรับท่ีสร้างความประทบัใจ

และดึงดูสายตาแก่ผูม้าเยอืน 

 

- ศาลาตอ้นรับ และตน้ไมท่ี้ให้

ร่มเงา ร่มร่ืน  

 

- สนามหญา้เลก็ๆ สลบักบัสวน

หินและสวนไมด้ดั  

 

- สนามหญา้โล่งกวา้ง เพื่อวิ่งเล่น 

และออกกาํลงักาย 

 

ZONE B 

(จดัใหเ้ป็นพื้นท่ีส่วนตวั) 

- พื้นท่ี Zone B บริเวณน้ีจะ เป็น

ส่วนของหลงับา้น ร้ัวมีลกัษณะปิด

ทึบสูงไม่สามารถมองเขา้มาใน

พื้นท่ีโครงการได ้มีความเป็น

ส่วนตวัสูง เหมาะแก่กิจกรรมการ

พกัผอ่นเพราะไม่มีส่ิงใดๆรบกวน

มีความเป็นส่วนตวัสูงแต่อาจจะมี

เสียงรบกวนจากพื้นท่ี หอ้งครัว 

และหอ้งนํ้าบา้งเลก็นอ้ย 

 

- สวนนํ้าสไตลธ์รรมชาติ  มีศาลา

พกัผอ่นเลก็ๆ นํ้าตกและบ่อนํ้า 

 

- พื้นท่ีพกัผอ่น สาํหรับนัง่เล่น 

อ่านหนงัสือ ด่ืมกาแฟในตอนเชา้ 

และนัง่พกัผอ่นในตอนเยน็  
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ตารางที ่3.6 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี (ต่อ) 

พืน้ที ่ แนวความคดิในการออกแบบ องค์ประกอบ 

ZONE C 

(จดัใหเ้ป็นพื้นท่ีส่วน

บริการ) 

- พื้นท่ี Zone C บริเวณขา้งบา้น

ดา้นทิศตะวนัตก จดัใหเ้ป็นพื้นท่ี

ส่วนบริการ เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ี 

ติดกบัหอ้งนํ้า หอ้งครัว มีทาง

สญัจรสะดวกเหมาะแก่การทาํ

กิจกรรม งานจดัเล้ียง สงัสรรค ์ 

- พื้นท่ี จดังานเล้ียงสงัสรรค์  มี

ชุดโตะ๊พร้อมมา้นัง่ และจดัสวนเป็น

ฉากหลงัใหดู้สวยงามกบัพื้นท่ี 

- ทางเดินท่ีสามารถเขา้ถึงไดทุ้ก

พื้นท่ีไดอ้ยา่งสะดวก 
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3.6  สรุปกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ภายในพืน้ที ่

จาการวิเคราะห์พฤติกรรม ความตอ้งการของผูใ้ช้  จนถึงการแสดง กิจกรรมและบรรยากาศของ

กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนภายใน โครงการออกแบบปรับปรุงภูมทศัน์ บา้น คุณสุจิตร เขียวรัตน์  จึงมีการสรุป

กิจท่ีจะเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการ ตามอุดมคติ และแบบแปลน แสดงความสมัพนัธ์ ของพื้นท่ีไดด้งัน้ี

(ดงัภาพท่ี 3.36) และ (ดงัภาพท่ี 3.37) 

3.6.1  แสดงหนา้ท่ีใชส้อยตามอุดมคติ (Bubble diagram) 

 

เร่ือง  โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณสุจิตร เขียวรัตน ์ ภาพที ่3.36 

แสดง  แสดงหนา้ท่ีใชส้อยตามอุดมคติ (Bubble diagram)  

สัญลกัษณ์   

 

N 
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3.6.2  แสดงความสมัพนัธ์ของพื้นท่ี (Site Relation) 

 

เร่ือง  โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศันบ์า้นคุณสุจิตร เขียวรัตน ์ ภาพที ่3.37 

แสดง  แสดงความสมัพนัธ์ของพื้นท่ี (Site Relation)  

สัญลกัษณ์   

 

ห้องนั�งเล่น ห้องรับแขก

ห้องครัว ห้องนํ�าห้องเก็บของ
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ออ
ก

ทางขึ�น-ลง

ทางเดินเท้า

บ
้าน

พ
ักอาศัยห

ลังเก่า ไม่มีคน
อยู่อาศัย

ทางเดินเท้า

พ
ื�น

คอน
กรีต

ศาลาริมนํ�า

ศา
ล

N 

ทางสญัจรหลกั 

ทางสญัจรรอง 

พื้นท่ีส่วนตอ้นรับ และส่วนโชว ์

พื้นท่ีส่วนพกัผอ่นส่วนตวั 

พื้นท่ีส่วนบริการ จดัเล้ียง 
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บทที ่4 
แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 

 

4.1  ข้อจ ากดัในการออกแบบ  
พื้นท่ีโครงการในแต่ละโซน จะมีลกัษณะของพื้นท่ีและขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั จาก การสรุป

ขอ้มูลการวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการดา้นกายภาพ จากการสรุปขอ้มูลการวิเคราะห์ลกัษณะพื้นท่ีโครงการ  
(Site Characteristics) มีขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีดงัต่อไปน้ี (ดงัตารางท่ี 4.1) 
ตารางที่ 4.1 ขอ้จ าจดัดา้นท่ีการออกแบบ 

โซน ลกัษณะทางกายภาพ ปัญหา/ขอ้จ ากดั แนวคิดการออกแบบ 

ZONE A 
มีพื้นท่ี
ทั้งหมด

โดยประมาณ 
310 ตาราง
เมตร 

ลกัษณะของพื้นท่ี เป็น
ส่วนหนา้บา้น ทิศเหนือท่ี
ติดกบัถนนหนา้บา้น ติดกบั 
ทางเขา้ – ออก มีร้ัวบา้น
แบบโปร่ง  ลกัษณะพื้นท่ี
เป็นลานกวา้ง  

ดา้นในจะติดกบัหอ้งนั้น
เล่น หอ้งรับแขก 

 

- มุมมอง ร้ัวบา้นมี
ลกัษณะโปร่งสามารถมอง
เขา้มาในพื้นท่ีโครงการได ้ 

- ระบบสาธารณูปการ  มี
แนวสายไฟฟ้ามาจาก 
บริเวณหนา้บา้น  

- มลภาวะ มีเสียงท่ีเกิด
จากรถยนตท่ี์สัญจรไปมา 
และเกิดฝุ่ นละอองจากถนน 

- สภาพอากาศ บริเวณน้ี
จะไดรั้บแดดตลอดทั้ง 
ตั้งแต่เชา้ถึงช่วงเยน็ 

- สภาพพืน้ทีโ่ดยรอบ 
ยงัไม่มีการวางผงัจดัภูมิ
ทศัน์มาก่อน ขาดการดูแล 
มีหญา้ข้ึนรกทึบ 

 

- ปลูกไมพุ้ม่สูงเพื่อลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากเสียง
รถยนต์ ฝุ่ นละอองและ
มุมมองท่ีสามารถมองเขา้
มาในพื้นท่ีโครงการได ้

- การเลือกใชพ้รรณ
ไมค้วรหลีกเล่ียงตน้ไมท่ี้
สูงเกินไป อาจจะท าให้
เกิดอนัตรายกบัสายไฟได ้

- การเลือกใชพ้รรณ
ไม ้ท่ีทนแดดจดัไดดี้ และ
ทรงพุม่ทึบเพื่อใหร่้มเงา 
และลดแสงแดด ท าพื้นท่ี
บริเวณน้ีเยน็ลง  

- สร้างจุดเด่นให้
พื้นท่ีน้ีเพื่อดึงความสนใจ
ของแขกผูม้าเยอืน 
จดัเป็นสวนตอนรับ 
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ตารางที่ 4.1 ขอ้จ าจดัดา้นท่ีการออกแบบ (ต่อ) 
โซน ลกัษณะทางกายภาพ ปัญหา/ขอ้จ ากดั แนวคิดการออกแบบ 

ZONE B 
มีพื้นท่ี
ทั้งหมด

โดยประมาณ 
208 ตาราง
เมตร 

 

ลกัษณะของพื้นท่ี 
บริเวณน้ีจะประกอบไป
ดว้ยดา้น ทิศตะวนัออก 
ติดกบัเพื่อนบา้น และทิศ
ใตติ้ดกบัพื้นท่ีรกร้าง เป็น
ส่วนของหลงับา้น ร้ัวมี
ลกัษณะปิดทึบสูง มีความ
เป็นส่วนตวัสูง 

ดา้นในจะติดกบัหอ้ง
เกบ็ของหอ้งน ้าและ
หอ้งครัว  เหมาะส าหรับ 
จดัเป็นส่วนพกัผอ่น แบบ
ส่วนตวั แก่ผูค้นในบา้น 

 

- มุมมอง พื้นท่ีบริเวณน้ี 
ติดกบัท่ีจอดรถ หอ้งน ้า 
หอ้งครัวหลงับา้น  

- สภาพอากาศ บริเวณน้ี
จะไดรั้บแดดเฉพาะช่วงเชา้ 
และช่วงบ่ายเท่านั้น ไม่
ร้อนมากเพราะไดร่้มเงา
จากบา้นพกัของเพื่อนบา้น
และตน้มะม่วงขนาดใหญ่
ในช่วงกลางวนั 

- สภาพพืน้ทีโ่ดยรอบ 
ยงัไม่มีการวางผงัจดัภูมิ
ทศัน์มาก่อน ขาดการดูแล 
และมีเศษขยะ กระจายอยู่
เตม็พื้นท่ี 
 

- ปลูกไมพุ้ม่สูงเพื่อปิด
กั้นส่ิงท่ีไม่สวยงาม เพิ่ม
ความเป็นส่วนตวัใหก้บั
พื้นท่ี 

- จดัใหมี้พื้นท่ีพกัผอ่น
แบบสวนน ้าแบบธรรมชาติ
ให้ มีความ กลมกลืน กบั
ธรรมชาติมากมากท่ีสุด 

- จดัใหมี้พื้นท่ีพกัผอ่น 
ส าหรับนัง่เล่น อ่าน
หนงัสือ ด่ืมกาแฟ ไปกบั
สวนธรรมชาติ  
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ตารางที่ 4.1 ขอ้จ าจดัดา้นท่ีการออกแบบ (ต่อ) 
โซน ลกัษณะทางกายภาพ ปัญหา/ขอ้จ ากดั แนวคิดการออกแบบ 

ZONE C 
มีพื้นท่ี
ทั้งหมด

โดยประมาณ 
174 ตาราง
เมตร 

 

ลกัษณะของพื้นท่ี เป็น
พื้นท่ีดา้นทิศตะวนัตก 
เป็นบริเวณท่ีติดกบับา้น
เก่าท่ีไม่มีผูอ้ยูอ่าศยัแลว้ 
และติดกบัคลองล าลูกกา 
ร้ัวมีลกัษณะโปร่งสามารถ 

ดา้นในจะติดกบั
หอ้งน ้า หอ้งครัว พื้นท่ีซกั
ลา้ง 

 

- มุมมอง พื้นท่ีบริเวณน้ี 
มีทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสม 
เน่ืองจากมุมมองท่ี ติดกบั
บา้นเก่าท่ีไม่มีผูอ้ยูอ่าศยั
แลว้ดูแลว้ไม่สวยงาม  

- สภาพอากาศ บริเวณน้ี
จะไดรั้บแดดเฉพาะช่วง
กลางวนั  และช่วง เยน็
เท่านั้น ไม่ร้อนมากเพราะ
ไดร่้มเงาจากตวับา้นในช่าง
เชา้ และ ร่มเงาจากตน้
มะม่วงขนาดใหญ่ในช่วง
กลางวนั  

 

- ปลูกไมพุ้ม่สูงเพื่อปิดกั้น
หรือเป็นฉากหลงั ปิดกั้น
ส่ิงท่ีไม่สวยงาม สร้าง
ทศันียภาพท่ีสวบงามใหก้บั
พื้นท่ี 

 
- จดัใหมี้พื้นท่ี จดังาน

เล้ียงสงัสรรค์  จดัสวนเป็น
ฉากหลงัใหดู้เป็นธรรมชาติ
ใหก้บัพื้นท่ี 

 
- จดัใหมี้ทางเดินท่ี

สามารถเขา้ถึงไดทุ้กพื้นท่ี
ไดอ้ยา่งสะดวก 

 
 

4.2  แนวความคดิในการออกแบบ 
4.2.1  แนวความคิดหลกั (Main Concept) 

แนวความคิดหลกัในการออกแบบ คือ “สวนพกัผอ่นแบบธรรมชาติ สไตลไ์ทยประยกุต”์ 
ซ่ึงไดแ้นวความคิดมาจาก ความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยตอ้งการของเจา้ของโครงการ ตอ้งการสวนแบบ
ไทย มีความร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ มีบ่อน ้าตก มีศาลา เพื่อเป็นท่ีเป็นท่ีพกัผอ่นร่างกายหลงัจากปลดเกษียณ 
และตอ้งการสนามหญา้ตรงกลางเปิดโล่ง และพื้นท่ีส าหรับเวลาจดังานเล้ียง มีทางเดินเลก็ๆท่ีเช่ือมต่อ
กบัพื้นท่ีต่างๆไดอ้ยา่งลงตวั 

ดงันั้นการออกแบบ คือการน าขอ้มูลและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการน าเอาความเป็นมา
ของสวนไทย (Thai Garden Style) และสวนธรรมชาติ (Informal styles) กบัขอ้มูลตามความตอ้งการ
ของเจา้ของโครงการ เช่น ลกัษณะของสวนแบบไทยกบัความตอ้งการน ้าตกท่ีมีความเป็นธรรมชาติ จึง
ไดส้รุปเป็นแนวความคิดออกมาเป็น “สวนพกัผอ่นแบบธรรมชาติ สไตลไ์ทยประยกุต”์ 
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แนวความคิดจากขอ้มูลและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง  จากการศึกษาขอ้มูลต่างๆ ภายในพื้นท่ี
โครงการ เช่น ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ ปัญหาและขอ้จ ากดัต่างๆ หลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 
และพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ น ามาสรุปเป็นแนวทางการออกแบบ ไดด้งัน้ี  
(ดงัภาพท่ี 4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่4.1 แสดงผงัแนวความคิดในการออกแบบ 

สภาพปัจจุบนัพื้นท่ีของโครงการยงั
ไม่มีการวางแบบผงัภูมิทศัน์ และจากเหตุ
อุทกภยัระหวา่งวนัท่ี 12 ตุลาคม 2554 ถึง 30 
ธนัวาคม 2554 ท าใหพ้ื้นท่ีทั้งหมดใน
โครงการเสียหาย มีสภาพไม่เหมาะสมและ
ขาดการดูแลรักษา พื้นท่ีมีลกัษณะส่ีเหล่ียม
คางหมู มีพื้นท่ีภายในโครงการทั้งหมด  
โดยประมาณ 1,750 ตารางเมตร พื้นท่ีบา้น
โดยประมาณ 1,060  ตารางเมตร พื้นท่ีใน
การออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ โดยประมาณ 
690 ตารางเมตร 
 

ลกัษณะของพื้นท่ี 

 -  ตอ้งการสวนรอบบา้นท่ีสวยงาม
แบบไทยท่ีใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นร่างกาย
หลงัจากร่มร่ืนมีเสียงของน ้าตก 
- ตอ้งการศาลานัง่เล่น นัง่อ่าน
หนงัสือ ด่ืมกาแฟ สวนท่ีมีความ
เป็นส่วนตวั 
-  ตอ้งการพื้นท่ีในการจดักิจกรรม 
จดัเล้ียงสงัสรรค ์
-  ตอ้งการสนามหญา้ไวอ้อกก าลงั
กาย วิ่งเล่น ทางเดินในสวน  

พฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ช ้

- สวนท่ีปลูกไมเ้ศรษฐกิจและไมด้อก 
- สวนไมด้ดั สวนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและ
เป็นมรดกทางวฒันธรรม 
- สวนธรรมชาติ สวนท่ีเราจดัข้ึนมาโดยการ
ลอกเลียนธรรมชาติท่ีเราพบเห็น 

( สวนไทย (Thai Garden Style 
( สวนธรรมชาติ (Informal styles 

“สวนพกัผอ่นแบบธรรมชาติ สไตล์
ไทยประยกุต”์ 

สรุปเป็นแนวความคิดออกมาเป็น 
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4.2.2  แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (Soft scape) 
ในการเลือกใชพ้ืชพรรณจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะดิน รวมไปถึงสภาพ

ภูมิอากาศ การเลือกใชพ้ืชพรรณไมใ้นการออกแบบควรเลือกตามลกัษณะทางกายภาพ เช่นขนาดของล า
ตน้ ทรงพุม่ ความสูง ผวิสมัผสั การผลดัใบ สีและกล่ิน ตลอดจนการดูแลรักษาเป็นตน้นอกจากน้ีการ
เลือกใชพ้นัธ์ุไมน้ั้นตอ้งไม่ก่ออนัตรายใหก้บัตวัอาคารและผูเ้ขา้ใชง้านในพื้นท่ีโครงการ เช่น ระบบราก
ไม่เป็นอนัตรายกบัตวัอาคาร ก่ิงตอ้งแขง็แรงไม่เปราะหกัง่ายมีความทนทานต่อโรคและแมลง ทั้งน้ีการ
เลือกใชพ้นัธ์ุไมค้วรค านึงถึงการสร้างบรรยากาศมุมมองต่างๆและกิจกรรมใชส้อยดว้ย การปลูกไมใ้น
ร่มในร่มตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีมีแสงนอ้ย และการปลูกพรรณไมใ้นท่ีท่ีช้ืนแฉะตอ้งเลือก
พรรณไมท่ี้ชอบน ้าดูดซบัน ้าไดดี้ รวมไปถึงสามารถจดัซ้ือจดัหาไดส้ะดวกในพื้นท่ีท่ีมีการขนส่งง่าย 

ดงันั้นในการเลือกใชพ้รรณไมใ้หเ้กิดประโยชน์ ส าหรับผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการในพื้นท่ีโครงการ  รวม
ไปถึงเป็นการส่งเสริมสถาปัตยกรรมใหเ้กิดความสวยงามตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัของพืชพรรณ 
(รศ.ดร.สมจิต โยธะคง , 2538) ดงัน้ี 

4.2.2.1  จดัใหมี้ความกลมกลืนกบัฉากหลงักรณีท่ีพื้นเป็นทุ่งหญา้และเป็นท่ีราบโล่ง ให้
ออกแบบและจดัพืชพรรณดา้นหนา้เป็นเนินหญา้คลา้ยทุ่งซ่ึงเป็นท่ีสูงๆต ่าๆ ไม่มากนกั ควรออกแบบ
และจดัพืชพรรณเพื่อสร้างความกลมกลืนกบัฉากหลงั 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1 การปลูกพืชพรรณเป็นฉากหลกั เพื่อแสดงความโดดเด่น 

 
4.2.2.2  การจดัเพื่อน าทางหรือน าสายตาโดยการปลูกพืชพรรณเป็นแนวตามแนว เพื่อ

น าไปสู่สถานท่ีตอ้งการ 
 
 
 
 
ภาพที ่4.2 การปลูกพืชพรรณน าสายตา เพื่อดึงสายตาผูเ้ขา้ชม 
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4.2.2.3  การจดัเพื่อใหเ้กิดความร่มเงาเพื่อความสดช่ืน ช่วยบงัแดด เช่น ทางสญัจรหลกัและ
ทางสญัจรรอง หรือจุดท่ีนัง่พกัผอ่นกต็อ้งการร่มเงาเช่นกนั 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.3 การปลูกพืชพรรณเพื่อใหร่้มเงา เพื่อความร่มเยน็ใหก้บัพื้นท่ี  

 
4.2.2.4  จดัเพื่อใหพ้ืชพรรณมีความขดัแยง้ในกลุ่มท่ีเดียวกนัเป็นความขดัแยง้ระหวา่งพืชตดั

แต่งควบคุมทรงตน้กบัพืชพรรณท่ีมีลีลาการเจริญเติบโตแบบธรรมชาติท่ีสวยงาม 
4.2.2.5  การจดัเพื่อสร้างบรรยากาศ ส่วนของบ่น ้าใชพ้ืชพรรณไมป้ระเภทท่ีข้ึนริมน ้า

ผวิสมัผสัระเอียดและพล้ิวไหว 
4.2.2.6  ช่วยชะลอกรพงัทลายของหนา้ดิน พืชพรรณจ าพวกไมค้ลุมดิน และตน้ไมท่ี้รากยดึ

ดินดีใชบ้ริเวณท่ีมีลกัษณะดินร่วนซุยมากเป็นการช่วยป้องกนัดิน 
4.2.2.7  ใชเ้พื่อปิดบงัแนวเขตเพื่อปิดบงัสายตา พรางการมองเห็นเลือกใชไ้มพุ้ม่ท่ีมีความ

หนาทึบในระดบัสายตาหรือในบางบริเวณอาจใชห้ลายชนิดปะปนกนัเป็นชั้นๆ เพื่อความเป็นธรรมชาติ 
นอกจากน้ียงัป้องกนัการรบกวนในกรณีใกลก้บัทางรถเพื่อลดเสียงและฝุ่ น ซ่ึงอาจตอ้งใชพ้รรณไมท่ี้
ช่วยในกรองตลอดจนการปริมาณของเสียงละฝุ่ น โดยการปลูกตน้ไมช้นิดต่างๆ ร่วมกบัการก าหนด
ระยะห่างของแหล่งก าเนิดเสียงกบัแนวตน้ไมท่ี้เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.4 การปลูกพืชพรรณเป็นขอบเขต 
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จากการศึกษา ขอ้จ ากดัของ พื้นท่ีโครงการ และแนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน
สามารถเลือกใชว้สัดุพืชพรรณต่างๆ ในแต่ละโซนไดด้งัน้ี (ดงัตารางท่ี 4.2) 
ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE A 

 

 ชงโค 
ช่ือวิทยาศาสตร์: Bauhinia 
purpurea L. 
ช่ือสามญั: Purple Orchid 
Tree, Hong Kong Orchid 
Tree, Purple Bauhinia 
วงศ:์  LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

ชงโค รากของชงโคจะ
ไปสร้าปัญหากบัตวับา้น
ควรจะปลูกห่างจากตวั
บา้นอยา่งนอ้ย 4-5 เมตร 

ผลดัใบ ท้ิงใบจนเกือบ
หมดตน้อยูช่่วงหน่ึง 
(พฤศจิกายนจนถึงปลาย
มีนาคม)  

 
 หูกระจง 

ช่ือวิทยาศาสตร์:Terminalia 
ivorensis 
ช่ือสามญั:Ivory Coast 
almond 
ช่ือวงศ:์
COMBERTACEAE 
 

หูกระจง โตเร็ว ทรง
พุม่กิน ควรปลูกในพื้นท่ี
โล่งกวา้ง 

ตน้หูกระจงเป็นตน้ไม้
ท่ีโตเร็วมาก ไม่เหมาะกบั
พื้นท่ีแคบ  ผลดัใบ  ดูแล
อยาก 

 
 กนัเกรา 

ช่ือวิทยาศาสตร์ Fagraea 
fragrans Roxb. 
ช่ือสามญั Anan, Tembusu 
ช่ือวงศ:์ดอกหรีดเขา 
(Gentianaceae) 
วงศ ์Potaliaceae 

กนัเกรา เป็นตน้ไมท่ี้
ชอบอากาศช้ืน ใกลน้ ้ า 
ชอบน ้า แต่ตอ้งเป็นดินท่ี
ระบายน ้าเร็ว ไม่ชอบน ้า
ท่วมขงั โตชา้ 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE A 

 

 ตะโกนา 
ช่ือวิทยาศาสตร์:  
Diospyios rhodcalyx 
ช่ือวงศ:์  Ebenaceae 
ช่ือสามญั:  Ebony 
ช่ือพื้นเมือง:  ตะโกนา, โก, 
นมงวั, มะโก, มะถ่าน, ไฟผี
, พระยาชา้งด า 
 

ตะโกนา ไม่ค่อยเป็นท่ี
นิยมนกัเน่ืองจากเติบโต
ไดช้า้ ตอ้งตอนก่ิง หรือขดุ
ลอ้มเอามาจากธรรมชาติ
เท่านั้น 

 

 คริสติน่า 
ช่ือวิทยาศาสตร์      
Syzygium australe ( J.C. 
Wendl.ex Link) B.Hyland 
วงศ ์Myrtaceae 
ช่ือสามญั Australian Rose 
Apple, Brush Cherry Lily 
Pilly, Creek Satinash 
 

คริสติน่า มีโรค ท่ีเกิด
จากหนอนและแมลงได้
ง่าย  หนอนชอบกิน ใบ
ตอ้งการการดูแล ตดั
ตกแต่งอยูเ่สมอ 

 

 แคแสด 
ช่ือวิทยาศาสตร์: Spathodea   
campanulata   Beauv.     
ช่ือวงศ:์ BIGNONIACEAE
ช่ือสามญั:  Africom   Tulip   
Tree                                 
ช่ือทอ้งถ่ิน:  แคแสด 

แคแส  ชอบแดดจดั
ชอบดินร่วน ปนทราย มี
อินทรียว์ตัถุและมีการ
ระบายน ้าไดดี้ตน้สูงควร
หาหลกัปักยดึล าตน้กนัลม
พาย ุ 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE A 

 

 ชมพพูนัธ์ุทิพย ์
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Tabebuia 
rosea (Bertol.) DC. 
ช่ือวงศ ์: Bignoniaceae 
ช่ือสามญั :    Pind tecoma,   
Pink trumpet tree,  
ช่ือพื้นเมือง : ชมพอิูนเดีย 
ตาเบบูยา ธรรมบูชา 
 

ชมพพูนัธ์ุทิพย์ ทนน ้า
ท่วมชงั แต่ก่ิงเปราะไม่
เหมาะปลูกใกลส้นามเดก็
เล่น ดอกร่วงมา ยาต่อการ
ดูและ 

 

 ไทรเกาหลี 
ช่ือพฤกษาศาสตร์ :   Ficus 
annulata 
ช่ือวงศ ์:   MORACEAE 
ช่ือสามญั:  Banyan Tree 
ช่ือไทยพื้นเมือง: ไทร
เกาหลี 
 

ไทรเกาหลี  น ้าอยา่ง
สม ่าเสมอโดยเฉพาะฤดู
แลง้   แต่ฤดูฝนหา้มท่วม
ขงัเดด็ขาด ตอ้งระบายน ้า
ไดดี้ 

 

 ชาฮกเก้ียน 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Carmona 
retusa (Vahl) Masam.     
ช่ือวงศ ์: Boraginaceae    
ช่ือสามญั : -                     
ช่ือพื้นเมือง : ชาดดัใบมนั 
ข่อยจีน ชาญวน ชา ชา
ญ่ีปุ่น 
 

ชาฮกเก้ียน  ป้องกนั
ไม่ใหน้ ้ าขงัแฉะ ปลูกท่ี
กลางแจง้โดนแสงทั้งวนั
จะดีกวา่ในร่ม  โตเร็ว ตอ้ง
ดูแลเร่ืองการตดัแต่งก่ิงอยู่
เสมอ 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 
 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE A 

 

 พลูฉลุ, มอนสเตร่า 
ช่ือสามญั : Philodendron 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : 
Philodendron spp. 
วงศ ์: Araceae 
สกลุมอนสเตร่า เช่น พลูฉลุ 
มอนสเตร่า 

พลูฉลุ , มอนสเตร่า
ปลูกในท่ีมีแสงร าไร 
ความช้ืนสูง ชอบดินร่วน
ระบายน ้าดี  นิยมปลูกเป็น
ไมก้ระถางเล้ือยข้ึนหลกั
หรือเกาะกบัไมใ้หญ่ 
ขยายพนัธ์ุโดยการปักช า
ยอด 

 

 พลบัพลึง  
ช่ือวิทยาศาสตร์ Crinum 
asiaticum Linn. 
ตระกลู
AMARYLLIDACEAE 
ช่ือสามญั Crinum 
Lily,Cape Lily 
 

พลบัพลึงพื้นท่ีปลูก
ควรมีความช้ืนสูง เช่น 
บริเวณริมน ้า พื้นท่ีช้ืน
แฉะพลบัพลึงใหญ่ไม่
เหมาะกบัพื้นท่ีท่ีมีน ้ านอ้ย 
หากน ้าไม่พอจะแสดง
อาการเห่ียว 

 
 สับปะรดสี 

ช่ือสามญั : Bromeliad      
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Aechmea 
fasciata                            
ช่ือพื้นเมือง : สับปะรดสี 
(Urn Plant)                     
วงศ ์: BROMELIACEAE 
 

ถา้อากาศมีความช้ืนสูง
จะท าใหเ้กิดเช้ือราส่วนฤดู
ร้อนให้รถน ้าเชา้เยน็ ระวงั
ไม่ใหน้ ้ าขงัยอดซ่ึงส่งผล
ต่อการแตกยอดอ่อน 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 
 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE A 

 

 ขาไก่ด่าง 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Justicia 
fragilis Wall. var. 
variegata 
ช่ือวงศ ์: Acanthaceae 
 

ขาไก่ด่าง ตอ้งการแสง
ปานกลางถึงแสงมากชอบ
น ้าหรือความชุ่มช้ืนสูง 

 

 หลิวไตห้วนั 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Cuphea 
hyssopifola H.B.K. 
ช่ือวงศ ์: Lythraceae 
ช่ือสามญั : False heather, 
Elfin herb 
 

หลิวไตห้วนั  หนา้ร้อน
ควรจะเพิ่มการรดน ้าให้
บ่อยข้ึน เพราะตน้ไม้
ตอ้งการความชุ่มช้ืนมาก
ข้ึนสาเหตุเพราะเวลา
กลางคืน ความร้อนจะดูด
ซึมซบัเอาความเยน็ระเหย
ไป 

 
  มะฮอกกานีใบใหญ่ 

ช่ือสามญั :Honduras 
Mahogany 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : 
SWIETENIA  
MACROCAPA  king. 
วงศ ์: MELIACEAE 
 

มะฮอกกานี  ชอบแดด
เตม็วนั ไม่ตอ้งลดน ้าบ่อย
ดินร่วน มีปัญหาเร่ือง
หนอนกดักินใบเลก็ๆ 
นอ้ยๆ ไม่ไดส้ร้างปัญหา
มากนกั  
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 
 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE B 

 

 ชงโค 
ช่ือวิทยาศาสตร์: Bauhinia 
purpurea L. 
วงศ:์  LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 
 

ชงโค รากของชงโคจะ
ไปสร้าปัญหากบัตวับา้น
ควรจะปลูกห่างจากตวั
บา้นอยา่งนอ้ย 4-5 เมตร 

ผลดัใบ ท้ิงใบจนเกือบ
หมดตน้อยูช่่วงหน่ึง 
(พฤศจิกายนจนถึงปลาย
มีนาคม)  

 
 อโศกน ้า 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Saraca 
indica L. 
ช่ือวงศ ์: Leguminosae-
Caesalpinioideae 
 

อโศกน ้า  ชอบดินร่วน
มีการระบายน ้าดีและมี
ความ อุดมสมบูรณ์สูง  
ผลดัใบ 

 ขนุน    
ช่ือสามญั Jackfruit Tree  
ช่ือวิทยาศาสตร์ Artocarpus 
heterophyllus Lam.  
วงศ ์MORACEAE  

ขนุน รังวงั โรคราด าท่ี
เกิดกบัดอก ผลอ่อน ท าให้
ดอกและผลเน่า ป้องกนั
โดยการฉีดพน่สารเคมี
ป้องกนัก าจดัเช้ือรา  แมลง
ท่ีส าคญัไดแ้ก่ เพล้ียหอย 
เพล้ียแป้ง แมลงวนัผลไม ้
ดว้งเจาะล าตน้ 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 
 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE B 

 
 

 มะเฟือง 
ช่ือวิทยาศาสตร์:  Averrhoa 
carambola L. 
ช่ือวงศ:์ OXALIDACEAE 
ช่ือสามญั: Carambola 
ช่ือทอ้งถ่ิน: ส้มเฟือง 
 

มะเฟือง ป้องกนัเร่ือง 
โรคราสนิมหนอนและ
แมลงเจาะ กดักินล าตน้ 
ป้องกนัโดยการฉีดพน่
สารเคมีป้องกนั 

 แคบา้น 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   
Sesbania grandiflora  (L.) 
Desv. 
ช่ือสามญั :   Agasta, 
Sesban, Vegetable 
humming bird 
 

แคบา้น ไม่ควรใหน้ ้ า
แก่ตน้แคมากเกินไป 
เพราะจะท าใหแ้คไม่ค่อย
ออกดอก  การตดัแตงก่ิง
ขา้งล่างและก่ิงท่ีพุง่สูงข้ึน
ไปท้ิงใหเ้หลือก่ิงท่ี อยูใ่น
ระดบัเท่าความสูงคนเพื่อ
สะดวกในการเกบ็ดอกแค 

 
 มะยงชิด 

ช่ือสามญั: Mapraing,Marin 
plum 
ช่ือวิทยาศาสตร์: Bouae 
bumanica Griff 
ช่ือวงศ:์ Anacardiaceae 
 

มะยงชิด ตอ้งรถน ้าใส่
ปุ๋ยเป็นประจ า เพื่อจะได้
ผลผลิตท่ีดี ตอ้งท าสวนให้
สะอาด ใหโ้ล่งเตียน 
ไม่ใหมี้เปลือกหรือผลตก
หล่นตามสวนไวเ้ป็นท่ี
เพาะพนัธ์ุแมลงวนัทอง 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 
 
 
 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE B 

 
 

 สะเดาไทย 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   
Azadirachta indica A. 
Juss. var. siamensis  
Valeton 
วงศ ์:   Meliaceae 
 

สะเดาไทย  จะมีการ
เจริญเติบโตในพื้นท่ีแหง้
แลง้และไม่ชอบดินท่ีมีน ้ า
ท่วมขงัไมส้ะเดาเป็นไมท่ี้
ตอ้งการแสงมาก  ตอ้งรถ
น ้าใส่ปุ๋ยเป็นประจ า  
 

 หมากเขียว 
ช่ือวงศ:์ PALMAE 
ช่ือสามญั: MacArthur  
Palm 
ช่ือทอ้งถ่ิน: หมากฝร่ัง 
 

หมากเขียว  สามารถอยู่
ไดท้ั้งในร่มและกลางแดด
ตอ้งการน ้าพอประมาณ  
จะพบเพล้ี ยในช่วงหนา้
หนา้ร้อน  

 กา้มกุง้ 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Heliconia 
psittacorum L.f. x  
H. spathocircinata Aristeg. 
Musoid 'Golden Torch' 
ช่ือวงศ ์: Heliconiaceae 

กา้มกุง้จะเป็นไม้
กลางแจง้มีความตอ้งการ
แสงแดดทั้งวนั  เพราะวา่
จะมีผลต่อการออกดอก
และสีของดอกโรครากปม 
เกิดจากไสเ้ดือนฝอย จะ
ท าใหต้น้เห่ียวทั้งตน้ , 
แคระแกรนไม่สมบูรณ์ 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 
 
 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE B 

 
 

 เฟิร์นใบมะขาม 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  
Nephrolepis cordifolia (L.) 
C.Presl. 
ช่ือวงศ:์  AGAVACEAE  
ลกัษณะวิสัย : ไมพุ้ม่ 
 

เฟิร์นใบมะขาม  ไม่
ชอบแดดจดั ชอบแสง
ปานกลางชอบความช้ืน
ปานกลางชอบดินท่ีมี
อินทรียว์ตัถุสูงล าตน้มี
เหงา้และไหลเล้ือยและ
งอกเป็นไม ้

 
 คลา้น ้าช่อหอ้ย 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Thalia 
geniculata L. 
ช่ือวงศ ์: Marantaceae 
ช่ือสามญั : Water canna 

คลา้น ้าช่อหอ้ย  เป็นไม้
อวบน ้าตอ้งการแสงแดด
ร่ม ร าไร จนถึ งแดดจดั  
เหมาะท่ีจะน ามาปลูกเป็น
ไมป้ระดบับริเวณริมสระ
น ้า  

 บวั 
ช่ือสามญั  lotus 
ช่ือวิทยาศาสตร์                
Nymphaea lotus Linn. 
วงค ์                              
NYMPHAEACEAE 
 

บวั  ตอ้งการแดดเตม็ท่ี 
จะมีปัญหาถา้ท่ีปลูกบวัต้ืน
น ้านอ้ยแดดเผาน ้าจนร้อน
บวัตอ้งการแดดเตม็ท่ีวนั
ละไม่นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง  
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 
 
 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE B 

 
 

 เอ้ืองหมายนาดอกแดง 
ช่ือวิทยาศาสตร์  Costus 
speciosus Smith 
วงศ ์Costaceae 

เอ้ืองหมายนาดอกแดง
เป็นพืชลม้ลุกชอบข้ึนในท่ี
ช้ืนแฉะป็นพืชลม้ลุกชอบ
ข้ึนในท่ีช้ืนแฉะ เป็นไม้
เน้ืออ่อน ออกเป็นกอแน่น 
มีเหงา้ใตดิ้น  เจริญเติบโต
เร็วในท่ีมีความช้ืนสูง 

 
 คลา้หลงัม่วง 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Calathea 
spp. 
วงศ ์MARANTACEAE 
เป็นไมมี้เหงา้ใตดิ้น 

ตอ้งการแสงแดดร่ม 
ร าไร จนถึงแดดจดั หรือ
กลางแจง้ตอ้งการปริมาณ
น ้าปานกลาง ควรใหน้ ้ า 3 
- 5 วนั / คร้ัง ตอ้งการแบบ
ดินร่วนซุย 

 

 เฟิร์นขา้หลวง 
ช่ือสามญั Bird’s nest fern 
ช่ือวิทยาศาสตร์        
Asplenium nidus 
ตระกลู                   
POLYPODIACEAE 

เฟิร์นขา้หลวง  เป็นพืช
ท่ีชอบความช้ืนสูงถา้
อากาศแหง้แลง้ควรฉีด
สเปรยใ์หใ้บของมนัอยา่ง
นอ้ยสปัดาห์ละคร้ังเพราะ
การฉีดละอองน ้าจะท าให้
ใบของมนัสดช่ืนอยูต่ลอด 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 
 
 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE B 

 
 

 พลบัพลึง  
ช่ือวิทยาศาสตร์ Crinum 
asiaticum Linn. 
ตระกลู                 
AMARYLLIDACEAE 
ช่ือสามญั Crinum 
Lily,Cape Lily 
 

พลบัพลึงชอบแสงแดด
ทั้งวนั ดินท่ีเหมาะสม คือ
ดินร่วน ซุย  ตอ้งการน ้า
ปานกลาง  

 คลา้ซิกา้ร์ 
ช่ือวิทยาศาสตร์  Calathea 
lutea (Aubl.) Mey 
ช่ือสามญั  Cigar Flower 
Plant 
วงศ ์MARANTACEAE 
 

คลา้ซิกา้ร์  ตอ้งการ
แสงแดดร่ม ร าไร จนถึง
แดดจดั หรือกลางแจง้
ตอ้งการปริมาณน ้าปาน
กลาง ตอ้งการแบบ ดิน
ร่วนซุย 

 

 โมกพวง 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Wrightia 
religiosa Benth.  
ช่ือวงศ ์:            
Apocynaceae 
ช่ือพื้นเมือง :      โมกบา้น 
หลกัป่า ปิดจงวา 

โมกพวง เป็นไม้
กลางแจง้ ตอ้งการ
แสงแดดตลอดวนัจึงจะ
ออกดอกไดดี้ออกดอก
ตลอดปี (ออกดอกมาก
ช่วงปลายฤดูฝนตน้ฤดู
หนาว) 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 
 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE B 

 
 

 หนวดปลาดุกแคระ 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : 
Ophiopogon japonicus 
(L.f.)  
Ker-Gawl. 'Kyoto Dwarf' 
ช่ือวงศ ์: Liliaceae 
 

หนวดปลาดุกแคระ
สามารถปลูกไดก้บัทุก
สภาพดิน แต่ขอแค่ดิน
ตอ้งชุ่มช้ืน  เจริญเติบโต
ไดดี้ทั้งแต่แดดร าไรจนถึง
แดดจดัรดน ้าวนัเวน้วนั 
อาจมีโรคใบจุด สาเหตมา
จากเช้ือแบคทีเรียหรือเช้ือ
ราเกิดข้ึนตามใบ 

 
 จัง๋จีน 

ช่ือวิทยาศาสตร์:  Rhapis 
excelsa (Thunb.) Henry 
ช่ือวงศ:์            Arecaceae 
(PALMAE) 
ช่ือสามญั:         lady palm, 
Bamboo palm, Ground 
 

จัง๋จีน ตอ้งมีการระบาย
ท่ีดี อยา่ใหข้งัแฉะ ไม่ควร
ให ้โดนแดดจดั ตลอดวนั 
ควรไดแ้ดด ร าไร หรือได ้
แดดแค่ ช่วงเชา้ หรือ บ่าย
แก่ๆ 

 คลา้มา้ลาย 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Calathea 
zebrina (Sims) Lindl.  
   'Humilior' 
ช่ือวงศ ์: Marantaceae 
ช่ือสามญั : Zebra plant 
 

คลา้มา้ลายเป็นพืชท่ีไม่
ชอบแดดจดั หากโดนแดด
เป็นเวลานานๆ ใบจะไหม ้
จึงนิยมน ามาปลูกในท่ีร่ม 
แดดร าไรหรือในอาคาร 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 
 
 
 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE B 

 
 

 เทียนฝร่ัง 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Impatiens 
balsa-mina Linn.  
วงศ ์Balsaminaceae 

เทียนฝร่ัง ไมล้ม้ลุก
ขนาดเลก็ ล าตน้อวบน ้า  
ชอบน ้า ชองแดดร าไร
บริเวณพื้นท่ีปลูกไม่ควรมี
น ้าท่วมขงั  

 เศรษฐีเรือนนอก 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : 
Chlorophytum bichetii 
(Karrer) Backer. 
ช่ือวงศ ์: Liliaceae 
ช่ือสามญั : St. Bernard's 
lily 

วา่นเศรษฐีเรือน  นอก
ชอบดินร่วนหรือดินปน
ทราย ซ่ึงระบายน ้าไดดี้ 
ใหแ้ดดร าไร หรือปลูกท่ี
ร่มใหถู้กแสงแดดบา้งใน
บางเวลา รดน ้าปานกลาง 

 ดาดตะกัว่ 
ช่ือวิทยาศาสตร์: 
Hemigraphis 
alternata(Burm.f.) 
Anderson. 
ช่ือวงศ:์ ACANTHACEAE 
ช่ือสามญั: Red lvy, Red 
Flame lvy 
 

ดาดตะกัว่  สามารถ
ปลูกไดต้ั้งแต่พื้นท่ีมีแดด
ร าไรจนถึงแดดจดัเตม็วนั 
ทนแลง้ได้  ชอบน ้าปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 
 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยวทิยาศาสตร์ ข้อจ ากดั 
 

พื้นท่ี  
ZONE C 

 
 

 ปาลม์พดั 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : 
Pritchardia pacifica Seem. 
& H.Wendl. 
ช่ือวงศ ์: Palmae 
ช่ือสามญั : Fiji fan palm 

ปาลม์พดั เป็น ไม้
กลางแจง้  เม่ือตน้เลก็ชอบ
แสงแดดร าไร  แต่พอโต
ข้ึนสามารถอยูก่ลางแดด
ไดเ้ป็นปาลม์ท่ีตอ้งการน ้า
มาก  แต่ไม่ชอบท่ีแฉะ  
ปลูกในดินร่วนผสม 

 
 กา้มกุง้ 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Heliconia 
psittacorum L.f. x  
H. spathocircinata Aristeg. 
Musoid 'Golden Torch' 
ช่ือวงศ ์: Heliconiaceae 

กา้มกุง้จะเป็นไม้
กลางแจง้มีความตอ้งการ
แสงแดดทั้งวนั  เพราะวา่
จะมีผลต่อการออกดอก
และสีของดอกโรครากปม 
เกิดจากไสเ้ดือนฝอย จะ
ท าใหต้น้เห่ียวทั้งตน้ , 
แคระแกรนไม่สมบูรณ์ 

 
 เขม็แดง 

ช่ือวิทยาศาสตร์  Ixora 
chinensis lamk 
ช่ือสามญั ดอกเขม็ 
ช่ือวงศ ์ RUBIACEAE 

เขม็แดง ตอ้งการ
แสงแดดจดั น ้ าปานกลาง 
สามารถทนต่อความแหง้
แลง้ การใหน้ ้ า 3-5 วนั/
คร้ังชอบดินร่วนซุย ดิน
ร่วนปนทราย มีความชุ่ม
ช้ืน 
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จากการศึกษา ขอ้จ ากดัของ พื้นท่ีโครงการ และแนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน
สามารถสรุปการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณต่างๆ ในแต่ละโซนไดด้งัน้ี 

- ZONE A  เป็นพื้นท่ีส่วนโชวห์รือส่วนตอ้นรับ พื้นท่ีดัง่กล่าวจะมีขอ้จ ากดัคือโดนแดดตลอด
วนั ดงันั้นจึงตอ้งค านึงถึงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมค้วรเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ใหร่้มเงา เพื่อลดความร้อนแก่พื้นท่ี  ทน
แดด มีใบพุม่หนาแน่นก่ิงไม่หกัง่ายขณะใชง้านในพื้นท่ี และไม่ควรสูงเกิน 6-7 เมตร อาจเกิดอนัตราย
กบัสายไฟฟ้า  

- ZONE B  เป็นพื้นท่ีส่วนตวั ทางดา้นหลงับริเวณหลงับา้น จะไม่ไดรั้บแสงแดดมากนกั จะมี
ศาลา บ่อน ้าตก บริเวณน้ีจะ เลือกใชพ้รรณไม้ น ้ า พรรณไมอ้วบน ้าท่ีชอบความชุ่มช้ืน และไมย้นืตน้
ขนาดกลางทรงพุม่หนาแน่นหรือแบบโปร่งท่ีใหร่้มเงา ในช่วงตอนกลางวนั สามารถทนแดดจดัไดดี้ 

- ZONE C  เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ ติดกบับา้นพกัอาศยัหลงัเก่ามีทศันียภาพท่ีไม่สวยงามควรใช้
พรรณไม้สร้างเป็นฉากหลงั ปิดกนัสายตาและพื้นท่ีส่วนน้ีจะโดนแดด ในช่วงเยน็  และไดร่้มเงาจากตน้
มะม่วงขนาดใหญ่ จึงไม่ตอ้งห่วงแดดท่ีร้อนจดัในช่วงกลางวนั 

 
4.2.3  แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดแขง็ (Hard scape) 

วสัดุดาดแขง็ เป็นส่วนประกอบหน่ึงของสวน หรือพื้นท่ีเอา๊ตด์อร์ โดยเฉพาะสวนสมยัใหม่
ในยคุน้ี ท่ีคนส่วนใหญ่มกัอยูอ่าศยัในพื้นท่ีจ ากดั การใชพ้ื้นท่ีกิจกรรมต่างๆ ภายในบา้นจึงขยายออกมา
ยงัส่วนของสวนมากข้ึน เม่ือความส าคญัของฮาร์ดสเคปมากข้ึน และเป็นส่วนส าคญัออกแบบจึงมีการ
เลือกใชว้สัดุต่างๆท่ีหลากหลาย งานภูมิทศัน์ดาด  เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างท่ีใชว้สัดุท่ีมีความ
มัน่คงแขง็แรง ตอ้งเลือกใชว้สัดุท่ีมีความทนถาวร เพราะตอ้งเจอกบัสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
ฤดูกาล (ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ ์, 2551) 

จากการศึกษาขอ้จ ากดัของพื้นท่ีโครงการและแนวความคิดในแนวความคิดในการเลือกใช้
วสัดุดาดแขง็ สามารถสรุปการเลือกใชว้สัดุดาดแขง็ๆ ในแต่ละพื้นท่ีไดด้งัน้ี (ดงัตารางท่ี 4.3 ) 

 
ตารางที่ 4.3 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดแขง็ 

ภาพประกอบ รายละเอยีด 

 ศาลาป้ันหยา วสัดุท าจากไม ้ไดแ้ก่ ไมต้ะแบกและไม้
เตง็ หลงัคามุงดว้ยไมฝ้าเชอร์ร่า  
ขนาดศาลา 2.05 x 2.05 เมตร สูง 3 เมตร 
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ตารางที่ 4.3 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดแขง็ (ต่อ) 
ภาพประกอบ รายละเอยีด 

 ศาลา 6 เหล่ียม 6 เสา วสัดุท าจากไม ้ไมเ้ตง็แขง็แรง
ทนทาน 
ขนาดศาลา 2.80 x2.40 เมตร สูง 3 เมตร 

 ไมร้ะแนงพร้อมมา้นัง่ไม ้
ขนาดไมร้ะแนงพร้อมมา้นัง่ไม ้ 4.5 x4.00 เมตร สูง 1 
เมตร 

 บ่อน ้าตก พร้อมบ่อกรอง 
ขนาด 4.38 x9.67 เมตร ลึกจากระดบัดิน 1 เมตร 
ใชพ้ื้นท่ีทั้งหมด ประมาณ 42.75 ตารางเมตร 

 พื้นแสตมป์คอนกรีต พร้อมชุดโตะ๊มา้นัง่ส าเร็จรูป 
ขนาด พื้นแสตมป์คอนกรีต 3 x3.45 เมตร สูงจาก
พื้นดิน 0.05 เมตร 
ขนาด ชุดโตะ๊มา้นัง่ส าเร็จรูป 0.9 x 2 เมตร 

 ทางสญัจรรอง วสัดุหมอนไมเ้ทียม สามารถเขา้ถึงได้
ทุกส่วนของพื้นท่ีและเช่ือมต่อพื้นท่ีเขา้ดว้ยกนั  
ขนาด 1.00x 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
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4.2.4  การดูแลรักษางานภูมิทศัน์ (Landscape Maintenance) 
รศ.ดร.สมจิต โยธะคง (2540) กล่าววา่ ความส าเร็จของงานภูมิทศัน์นั้นจะอยูท่ี่ความคงทน มี

อายกุารใชง้านท่ียนืยาว การเพิ่มคุณค่าเม่ือเวลาเปล่ียนไป การดูแลรักษางานภูมิทศัน์เป็นงานท่ีส าคญั
ท่ีสุดและเป็นเคร่ืองบ่งช้ีการประสบผลส าเร็จของานภูมิทศัน์ เพราะงานดูแลรักษาใชเ้วลา แรงงาน 
งบประมาณในระยะเวลายาว ผูอ้อกแบบงานภูมิทศัน์ตอ้งตระหนกัวา่ “จะออกแบบอยา่งไรใหง้านภูมิ
ทศัน์มีความสวยงาม ใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่า และมีการดูแลรักษาง่ายและต ่า ” การจดัสร้างงานภูมิทศัน์
ตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีมีคุณภาพมีความคงทนถาวรและเอ้ือต่อการดูแล  

การการดูแลรักษางานภูมิทศัน์  โดยแบ่งตามลกัษณะงานได ้2 ประภท คือ งานดูแลภูมิทศัน์
ดาดอ่อนและงานดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็ (ดงัตารางท่ี 4.4) 
ตารางที่ 4.4 แสดงลกัษณะการดูแลภูมิทศัน์และระยะเวลาในการเขา้ดูแล 

ลกัษณะของงานดูแล วิธีการดูแล ระยะเวลาในการดูแล 
งานดูแลภูมิทศัน์ดาดอ่อน  
(Soft scape) 
 

  

การใหน้ ้ า  การรดน ้าตน้ไมต้อ้ง
ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอทุกวนั แต่ไม่ถึง
แฉะควรใหน้ ้ าในช่วงเวลาท่ีแดดไม่จดั
ทุกวนั การใหน้ ้ าแก่พืชพรรณ ตอ้ง
ค านึงถึงลกัษณะนิสัยของพืชพรรณดว้ย
การใหน้ ้ าสนามหญา้มี 2 ลกัษณะ คือ  

1) การใหน้ ้ าแบบฉีดฝอยหรือ
ฝนเทียม (Sprinkler irrigation) วิธีน้ี
เป็นการใหน้ ้ ากบัพืชพรรณท่ีปลูกเป็น
กลุ่ม โดยเฉพาะในบริเวณพื้นหญา้
สนามและไมพุ้ม่เต้ีย 

2) การใหน้ ้ าดว้ยสายยาง หรือฝักบวั
รดน ้าวิธีน้ีเป็นการใหน้ ้ าท่ีเหมาะกบั
พื้นท่ีท่ีเขา้ล าบาก 

 

ช่วงเชา้ ตั้งแต่ 07:00 น. 
ช่วงเยน็ ตั้งแต่ 17:00 น. 
เป็นตน้ไป 
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ตารางที่ 4.4 แสดงลกัษณะการดูแลภูมิทศัน์และระยะเวลาในการเขา้ดูแล (ต่อ) 
ลกัษณะของงานดูแล วิธีการดูแล ระยะเวลาในการดูแล 

งานดูแลภูมิทศัน์ดาดอ่อน  
(Soft scape) 
 

  

การใหปุ๋้ย ใหปุ๋้ยตามการดูแลรักษา 
ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีตน้ไมต้อ้งการใน
ปริมาณท่ีพอเหมาะไม่ควรใส่มาก
เกินไปเพราะจะเป็นอนัตรายกบัตน้ไม้
ได ้เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน การ
ใส่ปุ๋ยนั้นควรใส่บริเวณรอบๆ พรวน
ดินรอบๆทรงพุม่ใหลึ้ก 15 เซนติเมตร 

 

การใส่ปุ๋ยอินทรียจ์ะใส่
ทุกๆ 3-6 เดือนต่อคร้ัง 

 

การพรวนดินและก าจดัวชัพืช ตอ้ง
ท าอยา่งสม ่าเสมอ ส าหรับการก าจดั
วชัพืช ควรใชว้ิธีการถอนให ้ติดราก
ขณะวชัพืชยงัเลก็ เพื่อป้องกนัการ
เจริญเติบโต นอกจากน้ีควรก าจดัวชัพืช
รอบๆ บริเวณดว้ยเพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่ง
ของโรคแมลง  

 

ท าอยา่งสม ่าเสมอ อยา่ง
นอ้ย อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง 

การตดัแต่งพืชพรรณ คือการควบคุม
การเจริญเติบโต ปรับปรุงรูปทรงของ
พืช ใหส้วยงามและป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชเพื่อใหเ้จริญเติบโตไดดี้ การตดั
แต่ง มี 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1) การตดัแต่งทรงพุม่ การตดัแต่งไม้
พุม่นอกจากจะไดท้รงพุม่ท่ีสวยงาม
แลว้ ยงัสามารถช่วยจ ากดัโรคและ
แมลงต่างๆ ท่ีแอบแฝงอยูไ่ด ้ 

 

การตดัแต่งไมพุ้ม่ควรตดั
แต่งเดือนละ 1 คร้ัง และ
ในช่วงฤดูฝน ตน้ ไมจ้ะ
แตกยอดใหม่ไดอ้ยา่ง
รวดเร็วเม่ือไดรั้บน ้าฝน  
ช่วงน้ีอาจจะตดัแต่งเดือน
ละ 2 คร้ัง 
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ตารางที่ 4.4 แสดงลกัษณะการดูแลภูมิทศัน์และระยะเวลาในการเขา้ดูแล (ต่อ) 
ลกัษณะของงานดูแล วิธีการดูแล ระยะเวลาในการดูแล 

งานดูแลภูมิทศัน์ดาดอ่อน  
(Soft scape) 
 

  

2) การตดัแต่งไมย้นืตน้ การตดัแต่ง
ก่ิงอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยหลีกเล่ียง
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการหกัโคน้ 
โดยเวน้ระยะห่างจาดล าตน้หลกั

(เสน้ผา่ศูนยก์ลางมากกวา่ 1.5 น้ิว  )เพื่อ
หลีกเล่ียงการท าความเสียหายใหล้ าตน้
หลกั 

 

ตดัแต่งก่ิงเดือนละ 1 คร้ัง
หรือจะท าทุกๆ 15-20 วนั 

งานดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
(Hard scape) 

งานดูแลงานภูมิทศัน์ดาดแขง็เหนือ
ระดบัพื้นผวิเป็นงานโครงสร้างท่ี
ก่อสร้างข้ึนเหนือระดบัพื้นผวิ และ
ห่อหุม้พื้นท่ีเพื่อเป็นขอบกั้น ก าแพงกั้น
ใหค้วามอิสระ พรางแสง ใชพ้กัผอ่น 
ใหค้วามปลอดภยัแก่พื้นท่ี เช่น ประตู 
ร้ัว ขอบถนน ก าแพง มา้นัง่ ป้ายช่ือ
ส านกังาน อาคารต่าง ๆ โรงเกบ็
เคร่ืองมืออุปกรณ์ โรงเกบ็ดิน ,ปุ๋ย โรง
สูบน ้า 

ตัวอย่าง  การดูแลรักษาไม้ ระแนง
กลางแจง้ต่างๆจึงตอ้งมีการขดัผวิและ
ทาดว้ยสียอ้มพื้นระแนงไม ้( Deck 
Stain)หรือ สียอ้มไมส้ าหรับไมน้อก
บา้น (Exterior Wood Stain)  

 

ขดัผวิและทาสี ยอ้มไม้
ทุก 3 ปี เพื่อช่วยยดือายกุาร
ใชง้าน 
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ตารางที่ 4.4 แสดงลกัษณะการดูแลภูมิทศัน์และระยะเวลาในการเขา้ดูแล (ต่อ) 
ลกัษณะของงานดูแล วิธีการดูแล ระยะเวลาในการดูแล 
งานดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

(Hard scape) 
งานดูแลงานภูมิทศัน์ดาดแขง็ระดบั

พื้นผวิ  เป็นงานระนาบระดบัพื้นผวิ  
(Ground plane ) ท่ีมีความส าคญัมากต่อ
การใชป้ระโยชน์ อยูใ่กลร้ะดบัสายตาท่ี
สามารถมองเห็นไดง่้าย และมีส่วนใช้
งานอยูเ่ป็นประจ า เช่น ถนน ทางเดิน 
บาทวิถี ลานพกั ลานจอดรถ  ลาน
อเนกประสงค ์สนามกีฬา บนัได ทาง
ลาด ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวสามารถเล่น
ลวดลายพื้นได ้

ตัวอย่าง  พื้นซีเมนต ์พื้นคอนกรีต
พิมพล์ายนั้น สามรถดูแลไดง่้ายๆ เพียง
น ้าเปล่า และไมถู้พื้นเช็ดท าความ
สะอาด ควรใชน้ ้ ายาท าความสะอาด
หรือน ้ายาลา้งจาน ขจดัคราบสกปรก 
และหากตอ้งการใหผ้วิมนัเงาจึงค่อยลง
น ้ายาส าหรับเคลือบผวิคอนกรีต  

 

ควรท าการเคลือบผวิ
ใหม่ทุกๆ 2-3 ปี เพื่อใหสี้ดู
ไม่หมองเหมือนกบัการ
น าไปขดัเงานัน่เอง 
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4.3  ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ  
การก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบนั้นตอ้งศึกษาขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการอยา่งละเอียด เพื่อตอ้งการก าหนดเป้าหมาย ในการจดัใหช้ดัเจนและมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ( ดงัตารางท่ี 4.4 )  
ตารางที่ 4.5 เกณฑใ์นการออกแบบ ( Criteria Design ) 

โซน รูปแบบสวน  (สวนไทยประยุกต์) วสัดุตกแต่ง เกณฑ์ในการออกแบบ ข้อจ ากดั 

ZONE A 
พื้นท่ีตอ้นรับแขก
และเป็นส่วนโชว ์

 
 
 
 

 

   - พื้นท่ีดา้นหนา้บา้นจดัใหเ้ป็น มี
ศาลา 6 เหล่ียม จดัเป็นมุมตอ้นรับ 

 
 - พื้นท่ี เป็นสนามหญา้เปิด โล่ง

ส าหรับวิ่งเล่นออกก าลงักายได ้
 
- ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ทางเดิน

เป็นหมอนไมเ้ทียม ซ่ึงท าใหดู้เป็น
ธรรมชาติ 

- พื้นท่ีโครงการมี
ปัญหาในเร่ืองของ
แสงแดดท่ีร้อนจดั
ตลอดทั้งวนั 

- ปัญหาเร่ืองของ
ไฟฟ้าเพราะมี
สายไฟฟ้าจากเสา
ไฟฟ้าเขา้สูต้วับา้น  
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ตารางที่ 4.5 เกณฑใ์นการออกแบบ ( ต่อ ) 
โซน รูปแบบสวน  (สวนไทยประยุกต์) วสัดุตกแต่ง เกณฑ์ในการออกแบบ ข้อจ ากดั 

ZONE A 
พื้นท่ีตอ้นรับแขก
และเป็นส่วนโชว ์

 
 
 
 

 

   - พื้นท่ีท่ีติดกบัตวับา้น ออกแบบให้
เป็นสวนไมด้ดักบัหินประดบัท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของสวนไทย เป็นสวนโชว์
สร้างจุดเด่นใหพ้ื้นท่ีน้ีเพื่อดึงความสนใจ
ของแขกผูม้าเยอืน 

 
 - สวนไมด้ดัสลบักบัหินประดบั และ

มีไมพุ้ม่ปิดกนัทางเดินเพื่อสร้างความเป็น
ระเบียบ บ่งบอกถึงความเป็นสวนไทยได้
อยา่งลงตวั  
 

- พื้นท่ีโครงการมี
ปัญหาในเร่ืองของ
แสงแดดท่ีร้อนจดั
ตลอดทั้งวนั 

- ปัญหาเร่ืองของ
ไฟฟ้าเพราะมี
สายไฟฟ้าจากเสา
ไฟฟ้าเขา้สูต้วับา้น 
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ตารางที่ 4.5 เกณฑใ์นการออกแบบ ( ต่อ ) 
โซน รูปแบบสวน  (สวนธรรมชาต)ิ วสัดุตกแต่ง เกณฑ์ในการออกแบบ ข้อจ ากดั 

ZONE B 
พื้นท่ีส่วนตวั 

 
 
 

 

   - จดัใหมี้พื้นท่ีพกัผอ่นแบบสวนน ้า
สไตลธ์รรมชาติ  มีศาลาพกัผอ่นเลก็ๆ มี
น ้ าตกและบ่อน ้า มีเสียงของน ้าตก และน ้า
ไหล เพื่อใหเ้กิดความกลมกลืนและดู
ใกลชิ้ดธรรมชาติมากยิง่ข้ึนท าใหรู้้สึก
ผอ่นคลายเหมือนอยูใ่นธรรมชาติ 
 

 - ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ศาลา
นัง่พกัผอ่น ซ่ึงมีบ่อล าธรรวมอยูด่ว้ยและ
ทางเดินเป็นหมอนไมเ้ทียม ซ่ึงท าให้
กลมกลืนกบัธรรมชาติมากยิง่ข้ึน 

- พื้นท่ีบริเวณน้ี 
ติดกบัท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้า หอ้งครัว
หลงับา้น จะท าให้
ความเป็นส่วนตวันั้น
ลดลง 

 
-  พื้นท่ีบริเวณน้ีมี

แนวท่อน ้าประปา 
และท่อระบายน ้า
ภายในโครงการ 
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ตารางที่ 4.5 เกณฑใ์นการออกแบบ ( ต่อ ) 
โซน รูปแบบสวน  (สวนไทยประยุกต์) วสัดุตกแต่ง เกณฑ์ในการออกแบบ ข้อจ ากดั 

ZONE B 
พื้นท่ีส่วนตวั 

 
 
 
 

 

   - จดัใหมี้พื้นท่ีพกัผอ่น ส าหรับ
นัง่เล่น อ่านหนงัสือ ด่ืมกาแฟในตอนเชา้ 
และนัง่พกัผอ่นในตอนเยน็หลงัเลิกงาน 
ไปกบัสวนธรรมชาติ ท่ีท าใหรู้้สึกสดใส
ในตอนเชา้ และรู้สึกผอ่นคลายในช่วงเยน็ 

 
 - ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น พื้นไม้

ระแนง ทางเดิน หมอนไมเ้ทียมตลอด
เส้นทาง 

- พื้นท่ีบริเวณน้ี มี
ทศันียภาพท่ีไม่
เหมาะสม  เน่ืองจาก
มุมมองท่ี ติดกบับา้น
เก่าท่ีไม่มีผูอ้ยูอ่าศยั
แลว้ ดูแลว้ไม่
สวยงาม 

 
-  พื้นท่ีบริเวณน้ีมี

แนวท่อน ้าประปา 
และท่อระบายน ้า
ภายในโครงการ 
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ตารางที่ 4.5 เกณฑใ์นการออกแบบ ( ต่อ ) 
โซน รูปแบบสวน  (สวยไทยประยุกต์) วสัดุตกแต่ง เกณฑ์ในการออกแบบ ข้อจ ากดั 

ZONE C 
พื้นท่ีท่ีมีส่วนบริการ 
 
 
 
 

 

  - จดัใหมี้พื้นท่ี จดังานเล้ียงสงัสรรค ์มี
ชุดโตะ๊พร้อมมา้นัง่ และจดัสวนใหเ้ป็น
ฉากหลงัใหดู้สวยงามกบัพื้นท่ี 

 
- ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ชุดโตะ๊

พร้อมมา้นัง่ มา้นัง่เล่น ทางเดินหมอนไม้
เทียม สามารถเขา้ถึงไดทุ้กพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
สะดวก 

- พื้นท่ีบริเวณน้ี มี
ทศันียภาพท่ีไม่
เหมาะสม เน่ืองจาก
มุมมองท่ีติดกบับา้น
เก่าท่ีไม่มีผูอ้ยูอ่าศยั
แลว้ดูแลว้ไม่
สวยงาม 
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4.4  ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลอืก 
4.6.1  จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ โดยสามารถน าไปใชเ้ป็นเกณฑ์

ประเมินทางเลือก ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี ( Estimation ) 
1.1.  ความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
1.2.  องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตกแต่งภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.3.  แนวคิดในการออกแบบพืชพนัธ์ุ 

4.6.2 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีในการออกแบบ สามารถน าไปเป็นเกณฑใ์นการประเมิน
ทางเลือก ใหเ้กิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและผูใ้ช ้โดยสรุปเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกไดด้งัน้ี 

2.1  ขอ้พิจารณาดา้นการแบ่งพื้นท่ี 
- ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว ์
- ส่วนบริการหรือส่วนซกัลา้ง 
- ส่วนครอบครัวและ 

2.2.  ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
- การออกแบบตอ้งท าเพื่อประโยชน์ใชส้อยและตรงตามความตอ้งการ ของเจา้ของ

บา้นและสมาชิกในบา้น 
- ออกแบใหส้วยงามและดูแลรักษาง่าย 
- ออกแบบใหป้ระหยดัค่าใชจ่้าย 
 

4.5  ก าหนดแปลนทางเลอืก  3 ทางเลอืก 
จากการศึกษาขอ้มูลทั้งหมด ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์พื้นท่ี โครงการออกแบบและปรับปรุง

ภูมิทศัน์บริเวณบา้นคุณสุจิตร เขียวรัตรน์ ไดส้รุปดว้ยการออกแบบทางเลือก 3 ทางเลือก (Schematic 
Plan) โดยในแต่ละทางเลือกจะมีการจดัวางวสัดุตกแต่ง วสัดุพืชพรรณแตกต่างกนัออกไป แต่รูปแบบ
ของสวนนั้นยงัคงเดิมดงัภาพต่อไปน้ี (ดงัภาพท่ี 4.5 แปลนทางเลือกท่ี 1), (ดงัภาพท่ี 4.6 แปลนทางเลือก
ท่ี 2), (ดงัภาพท่ี 4.7 แปลนทางเลือกท่ี 3)  
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ภาพที ่4.5 แปลนทางเลือกท่ี 1 
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ภาพที ่4.6 แปลนทางเลือกท่ี 2 
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ภาพที ่4.7 แปลนทางเลือกท่ี 3
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4.6  เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินแปลนทางเลอืก 
ตารางที่ 4.6 เกณฑก์ารใหค้ะแนนในการประเมินแปลนทางเลือก 

เกณฑ์ในการประเมิน ทางเลอืกที ่
1 

ทางเลอืกที ่
2 

ทางเลอืกที ่
3 

1.  ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 3 5 5 

2.  ความเหมาะสมในการก าหนดเสน้ทางสญัจรและ
วสัดุท่ีใชภ้ายในโครงการ 

2 4 5 

3.  ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ 2 4 1 

4.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมกบัพื้นท่ีโครงการ 2 5 2 

5.  ความปลอดภยัและความสะดวกแก่ผูใ้ช ้ 4 3 1 

6.  ความสวยงามและความประหยดัในการดูแลรักษา 5 4 0 

7.  ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ 1 5 3 

รวมคะแนน 19 30 17 

หมายเหตุ  :  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  คะแนน  1 = ปรับปรุง 
  คะแนน  2 = พอใช ้
  คะแนน  3 = ดี 
  คะแนน  4 = ดีมาก 
  คะแนน  5 = ดีท่ีสุด 

เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก  สามารถรวมคะแนนโดยการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
  ทางเลือกท่ี  1 ไดค้ะแนนรวม  19 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี  2 ไดค้ะแนนรวม  21 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี  3 ไดค้ะแนนรวม  28 คะแนน 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่  รูปแบบการวางพื้นท่ีกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ  คือ  รูปแบบท่ี 2 มี
ค่าคะแนนสูงสุด จึงเป็นแบบท่ีควรแนะน าไปพฒันาเป็นรูปแบบในขั้นตอนออกแบบ 
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บทที ่5 
ผลงานการออกแบบ 

5.1  ผลงานการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.1 INTRODUCTION 

ประกอบด้วย  -  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา  -  วตัถุประสงคใ์นการศึกษา  -  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
   -  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ   -  ขอบเขตการศึกษา   -  ลกัษณะพื้นท่ีโดยรอบ 
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ภาพที ่5.2 ARCHITECTURE AND BUILDING 

ประกอบด้วย  -  ลกัษณะของสถาปัตยกรรม    
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ภาพที ่5.3 SITE ANALYSIS 

ประกอบด้วย  -  ลกัษณะของภูมิอากาศ   -  ลกัษณะของดิน    
   -  ลกัษณะสาธารณูปโภค/เส้นทางสญัจร 
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ภาพที ่5.4  SITE ANALYSIS AND SITE POTENTIAL 
ประกอบด้วย  -  มุมมองภายนอกพื้นท่ีโครงการ    -  มุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ    
   -  พฤติกรรมความตอ้งการ    -  การแบ่งกลุ่มพื้นท่ีในโครงการ 
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ภาพที ่5.5 BUBBLE DIAGRAM AND MAIN CONCEPT  
ประกอบด้วย  -  ก าหนดความสมัพนัธ์และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโครงการ  -  แนวความคิดในการออกแบบ  
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ภาพที ่5.6 MAIN CONCEPT 2 
ประกอบด้วย  -  แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ 
     Softscape , Hardscape 
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ภาพที ่5.7 MASTER PLAN 
ประกอบด้วย  -  ผงัแม่บท 
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ภาพที ่5.8 ELEVATION 
ประกอบด้วย  -  รูปดา้นทิศเหนือ       -  รูปดา้นทิศตะวนัออก       -  รูปดา้นทิศใต ้   -  รูปดา้นทิศตะวนัออก 
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ภาพที ่5.9  DETAIL  PLAN  ZONE A 
ประกอบด้วย  -  รายละเอียดพื้นท่ีโซน A ส่วนโชวแ์ละส่วนตอ้นรับ -  ELEVATION   ZONE  A    
   -  SECTION   ZONE  A     -  PERSPECTIVE  ZONE  A 
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ภาพที ่5.10  DETAIL  PLAN  ZONE B 
ประกอบด้วย  -  รายละเอียดพื้นท่ีโซน B พื้นท่ีส่วนตวั   -  ELEVATION   ZONE  B    
   -  SECTION   ZONE  B     -  PERSPECTIVE  ZONE  B 
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ภาพที ่5.11  DETAIL  PLAN  ZONE C 
ประกอบด้วย  -  รายละเอียดพื้นท่ีโซน C พื้นท่ีส่วนบริการ  -  ELEVATION   ZONE  C    
   -  SECTION   ZONE  C     -  PERSPECTIVE  ZONE  C 
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ภาพที ่5.12  DETAIL CONSTRUCTION 1 
ประกอบด้วย  -  รายละเอียดงานก่อสร้าง  บ่อน ้า, บ่อกรอง, น ้าตก  
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ภาพที ่5.13 DETAIL CONSTRUCTION 2 
ประกอบด้วย  -  รายละเอียดงานก่อสร้าง  ไมร้ะแนงพร้อมมา้นัง่, พื้นคอนกรีตพิมพล์าย  
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ภาพที ่5.14 DETAIL PLANTING 
ประกอบด้วย  -  รายละเอียดการปลูกพืชพรรณ  ไมย้นืตน้, ไมพุ้ม่, ไมค้ลุมดินและปาลม์ 
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ภาพที ่5.15 OVERALL PERSPECTIVE 
ประกอบด้วย  -  มุมมองทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 
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5.2  การประมาณราคาภูมิทศัน์ 
ตารางที่ 5.1 งานภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard scape) 

ที ่ รายการ ปริมาณวสัดุก่อสร้าง ราคาวสัดุก่อสร้าง ราคาแรงงาน รวม 

จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม 

งานหมวดที ่1 งานเตรียมพืน้ที่ก่อสร้าง 
1 งานเตรียมพ้ืนท่ี 
 1.1 งานปรับพ้ืนท่ี พ้ืนท่ี พร้อม งาน

ถมทรายเพื่อปรับระดบั หนา 0.05 ม. 
พ้ืนท่ี 690 ตรม. 

34.50 ลบ.ม. 400.00 13,800.00 120.00 4,140.00 17,940.00 

 รวมงานหมวดที ่1 งานเตรียมพืน้ที่ก่อสร้าง 17,940.00 

งานหมวดที ่2 งานโครงสร้างบ่อน า้และบ่อกรอง 
2 งานโครงสร้างคอนกรีต 
 2.1 งานขดุดิน 35 ลบ.ม. - - 125.00 4,375.00 4,375.00 
 2.2 งานขดุหลุมพร้อมลงเสาเขม็ 

ขนาด ø 0.20 ยาว 6.00 เมตร 
35 ตน้ 350.00 12,250.00 180.00 6,300.00 18,550.00 

 2.3 ทรายหยาบอดัแน่น 3.42 ลบ.ม. 615.00 2,103.30 120.00 410.40 2,513.70 
 2.4 คอนกรีตหยาบ 1.71 ลบ.ม. 1,400.00 2,394.00 316.00 540.36 2,934.36 
 2.5 คอนกรีตโครงสร้าง พ้ืนบ่อ 5.13 ลบ.ม. 1,900.00 9,747.00 320.00 1,641.60 11,388.60 
 2.6 คอนกรีตโครงสร้าง ขอบบ่อ 4.66 ลบ.ม. 1,900.00 8,854.00 320.00 1,491.20 10,345.20 
 2.7 เหลก็ RB9  171.43 กก. 50.00 8,571.50 50.00 8,571.50 17,143.00 
 2.8 ลวดผกูเหลก็ 4 กก. 180.00 720.00 50.00 200.00 920.00 
 2.9 งานไมแ้บบ ไมอ้ดัยาง (Plywood) 65.40 ตรม. 240.00 15,696.00 120.00 7,848.00 23,544.00 
 2.10 งานฉาบขดัมนัผนงัภายใน 60.41 ตรม. 150.00 9,061.50 100.00 6,041.00 15,102.50 
 2.11 วสัดุกรองแบบหยาบ 6 ตรม. 100.00 600.00 - - 600.00 
 2.12 วสัดุกรองแบบละเอียด 6 ตรม. 85.00 510.00 - - 510.00 
 รวมงานหมวดที ่2 งานโครงสร้างบ่อน า้และบ่อกรอง 107,926 

งานหมวดที ่3 งานโครงสร้างน า้ตกหินเทยีม 
3 งานโครงสร้างน ้าตกหินเทียม 
 3.1 งานพ้ืนคอนกรีต 
     - งานขดุดินออก 0.82 ลบ.ม - - 125.00 102.00 102.00 
 - ทรายหยาบอดัแน่น 0.41 ลบ.ม 400.00 164.00 120.00 49.20 213.20 
 - คอนกรีตพ้ืน 0.82 ลบ.ม 1,900.00 1,558.00 320.00 262.40 1,820.40 
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ที ่ รายการ ปริมาณวสัดุก่อสร้าง ราคาวสัดุก่อสร้าง ราคาแรงงาน รวม 

จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม 
 3.2 งานโครงสร้างหินเทียมงานโครงสร้างหินเทียม 

 - เหลก็โครงหินเทียม RB6 20.00 กก. 45.00 900.00 50.00 1,000.00 1,900.00 
 - ลวดตาข่าย กวา้ง 1 เมตร ยาว 30 

เมตร 
1 มว้น 500.00 500.00 50.00 50.00 550.00 

 3.3 งานสถาปัตยกรรม 

 - งานฉาบ ท าลวดลาย หินเทียม 
ดว้ยคอนกรีตผสม ส าหรับ ก่อ ฉาบ 

0.67 ตรม. 2,470.00 1,654.90 250.00 167.00 1,821.90 

 รวมงานหมวดที ่3 งานโครงสร้างน า้ตกหินเทยีม 6,981.50 

งานหมวดที ่4 งานระบบน า้ในบ่อกรองและน า้ตกหินเทยีม 
4 งานระบบน ้า ท่อ,ขอ้ต่อ,ขอ้งอ,บอลวาลว์,ป๊ัมไดโว ่ท่อพีวซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ไม่รวมขอ้ต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร)  
 4.1 ท่อ PVC ขนาด Ø 3" ยาว 25 

เมตร 
7 ท่อน 560.00 3,500.00 80.00 500.00 4,000.00 

 4.2 ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ยาว 16 
เมตร 

4 ท่อน 245.00 980.00 80.00 320.00 1,300.00 

 4.3 ขอ้งอ PVC ขนาด Ø 3" 18 ช้ิน 82.00 1,476.00 65.00 1,170.00 2,646.00 
 4.4 ขอ้งอ PVC ขนาด Ø 2" 6 ช้ิน 30.00 180.00 50.00 300.00 480.00 
 4.5 สามทาง PVC ขนาด Ø 3" 4 ช้ิน 157.00 628.00 65.00 260.00 888.00 
 4.6  ขอ้ต่อตรงเกลียวนอกขนาด Ø 3" 2 ช้ิน 47.00 94.00 50.00 100.00 194.00 
 4.7 ขอ้ต่อตรงลด ขนาด Ø 3"x2" 1 ช้ิน 65.00 65.00 50.00 50.00 115.00 
 4.8 บอลวาลว์ ขนาด Ø 3" 3 ช้ิน 150.00 450.00 65.00 195.00 645.00 
 4.9 เช็ควาลว์สปริงทองเหลือง เกลียว

ใน ขนาด Ø 3" 
1 ช้ิน 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 1,300.00 

 4.10 กาวท่อน ้า ตรา ท่อน ้าไทย 1,000 
กรัม 

2 กระป๋อง 450.00 900.00 - - 900.00 

 4.11 เทปพนัเกลียว ตรา Joy-Tex 
(1กล่อง บรรจุ 20 มว้น) 

1 กล่อง 140.00 140.00 - - 140.00 

 4.12 ป๊ัมไดโว ่SPA1100AF 
Ø3"/1100 W มีสวทิซ์ลกูลอย  

1 ตวั 5,750.00 5,750.00 300.00 300.00 6,050.00 

 รวมงานหมวดที ่4 งานระบบน า้ในบ่อกรองและน า้ตกหินเทยีม 18,658.00 
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ที ่ รายการ ปริมาณวสัดุก่อสร้าง ราคาวสัดุก่อสร้าง ราคาแรงงาน รวม 

จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม 

งานหมวดที ่5 งานพืน้แสตมป์คอนกรีต พร้อมชุดโต๊ะสนามพร้อมม้าน่ังไม้เทยีมส าเร็จรูป 
5 งานชุดโตะ๊สนามพร้อมมา้นัง่ไมเ้ทียมส าเร็จรูป 
 5.1 ชุดโตะ๊สนามพร้อมมา้นัง่ไมเ้ทียม

ส าเร็จรูป ขนาด กวา้ง 0.9 เมตร ยาว 2 
เมตร สูง 0.7 เมตร 
เกา้อ้ีนัง่ ขนาด Ø 40 เซนติเมตร 
จ านวน 8 ตวั 

1 ชุด 3,800.00 3,800.00 - - 3,800.00 

 5.2 งานพ้ืนแสตมป์คอนกรีต 
 - ทรายหยาบอดัแน่น 0.52 ลบ.ม 400.00 208.00 120.00 62.40 270.40 
 - คอนกรีตพ้ืน 1.55 ลบ.ม 1,900.00 2,945.00 320.00 496.00 3,441.00 
 - พิมพล์ายคอนกรีต 10.35 ตรม. 500.00 5,175.00 200.00 2,070.00 7,245.00 
 รวมงานหมวดที ่5 งานพืน้แสตมป์คอนกรีต พร้อมชุดโต๊ะสนามพร้อมม้าน่ังไม้เทยีมส าเร็จรูป  14,756.40 

งานหมวดที ่6 งานโครงสร้างไม้ระแนงพร้อมม้าน่ัง 
6 งานโครงสร้างมา้นัง่ 
 6.1 งานขดุดินลงเสา 
 - งานขดุดินลงเสา 0.44 ลบ.ม - - 125.00 125.00 125.00 

 - เสาตีนชา้ง ขนาด 4"x4"ยาว 1 ม. 11 ตน้ 350.00 3,850.00 160.00 1,760.00 5,610.00 
 6.2 งานโครงสร้างมา้นัง่ 

 - เสาไม ้ขนาด 4"x4"ยาว 3.6 เมตร 1.31 ลบ.ฟ 2,500.00 3,275.00  300.00 393.00  3,668.00 
 - คานพ้ืนไม ้มา้นัง่ ขนาด 3"x2"ยาว 

5.5 เมตร 
0.75 ลบ.ฟ 1,800.00  1,350.00  300.00  225.00  1,575.00 

 - คานพิงหลงัไม ้มา้นัง่ ขนาด
3"x1½ " ยาว 2 เมตร 

0.20 ลบ.ฟ 1,500.00  300.00  300.00  60.00  360.00 

 - ไมพ้นกัพิง มา้นัง่ ขนาด 6"x½"
ยาว 4.5 เมตร 

0.31 ลบ.ฟ 2,800.00  868.00  300.00  93.00  961.00 

 - พ้ืนมา้นัง่ไม ้ขนาด 4"x1"ยาว 20 
เมตร 

 

1.82 ลบ.ฟ 2,000.00  3,640.00  300.00  546.00 4,186.00 
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ที ่ รายการ ปริมาณวสัดุก่อสร้าง ราคาวสัดุก่อสร้าง ราคาแรงงาน รวม 

จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม 
 6.3 งานชุดโตะ๊สนามพร้อมมา้นัง่ไมเ้ทียมส าเร็จรูป 
 - คานไม ้ขนาด 4"x2" ยาว 13.8 

เมตร 
2.5 ลบ.ฟ 2,200.00 5,500.00 300.00 750.00  6,250.00 

 - ตงไม ้ขนาด 3"x2" ยาว 21 เมตร 2.8 ลบ.ฟ 1,800.00 5,040.00 300.00  840.00 5,880.00 
 - พ้ืนไมร้ะแนง แผน่สมาร์ทวดู ตรา

ชา้ง ขนาด 6"x1.5" ยาว 4 เมตร  
41 แผน่ 160.00 6,560.00 - - 6,560.00 

 รวมงานหมวดที ่6 งานโครงสร้างไม้ระแนงพร้อมม้าน่ัง 35,175.00 

งานหมวดที ่7 งานศาลาพร้อมพนักพงิ ส าเร็จรูป 
7 งานศาลาพร้อมพนกัพิง ส าเร็จรูป 
 7.1 ศาลาทรงส่ีเหล่ียม พร้อมพนกัพิง 

ส าเร็จรูป ขนาด 2.05 x 2.05 เมตร สูง 
3 เมตร  

1 หลงั 18,000.00 18,000.00 1,200.00 
(ค่าขนส่ง) 

1,200.00 
 

19,200.00 

 7.2 ศาลาทรงหกเหล่ียม พร้อมพนกั
พิง ส าเร็จรูป ขนาด 2.40 x 2.80 เมตร 
สูง 3 เมตร 

1 หลงั 32,000.00 32,000.00 1,200.00 
(ค่าขนส่ง) 

1,200.00 33,200.00 

 รวมงานหมวดที ่7 งานศาลาพร้อมพนักพงิ ส าเร็จรูป 52,400.00 

งานหมวดที่ 8 งานแผ่นทางเดนิลายไม้เทยีมส าเร็จรูป 
8 งานแผน่ทางเดินลายไมเ้ทียมส าเร็จรูป 
 8.1 แผน่ทางเดินลายไมเ้ทียมส าเร็จรูป 

ขนาด กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร 
หนา 0.05 เมตร (100 แผน่ข้ึนไปส่ง
ฟรี) 

110 แผน่ 250.00 27,500.00 - - 27,500.00 

 รวมงานหมวดที่ 8 งานแผ่นทางเดนิลายไม้เทยีมส าเร็จรูป 27,500.00 

งานหมวดที่ 9 งานหินประดบัสวน 
9 งานหินอ่อนประดบัสวน 

 9.1 หินอ่อนประดบัสวน ขนาดใหญ่
โดยประมาณ 55x1.35x1.70 ซม. 

1 กอ้น 6,500.00 6,500.00 1,000.00 
(ค่าขนส่ง) 

1,000.00 
 

7,500.00 

 9.2 หินอ่อนประดบัสวน ขนาดกลาง
โดยประมาณ 40x1.20x1.00 ซม. 

2 กอ้น 4,000.00 8,000.00 1,000.00 
(ค่าขนส่ง) 

2,000.00 
 

10,000.00 

 9.3 หินอ่อนประดบัสวน ขนาดเลก็
โดยประมาณ 25x0.8x0.50 ซม. 

4 กอ้น 1,500.00 3,000.00 800.00 
(ค่าขนส่ง) 

3,200.00 
 

6,200.00 



145 
 

ที ่ รายการ ปริมาณวสัดุก่อสร้าง ราคาวสัดุก่อสร้าง ราคาแรงงาน รวม 

จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม 
 รวมงานหมวดที่ 9 งานหินประดบัสวน 23,700.00 

 
 
ตารางที่ 5.2 งานภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft scape) 

ที ่ รายการ ปริมาณวสัดุก่อสร้าง ราคาวสัดุก่อสร้าง ราคาแรงงาน รวม 

จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม 

งานหมวดที ่1 ไม้ยนืต้น 
1 ไมย้นืตน้ 

 ชมพพูนัธ์ุทิพย ์ ขนาด หนา้  5" สูง 5 
เมตร 

1 ตน้ 1,200.00 1,200.00 120.00 120.00 1,320.00 

 กนัเกรา ขนาด หนา้ 5" สูง 5 เมตร 2 ตน้ 2,000.00 4,000.00 120.00 240.00 4,240.00 

 ชงโค ขนาด หนา้ 6" สูง 4 เมตร 1 ตน้ 3,000.00 3,000.00 300.00 300.00 3,300.00 

 ชงโค ขนาด หนา้ 5" สูง 4 เมตร 1 ตน้ 2,200.00 2,200.00 120.00 120.00 2,320.00 

 ชงโค ขนาด หนา้ 4" สูง 4 เมตร 1 ตน้ 1,200.00 1,200.00 120.00 120.00 1,320.00 

 หูกระจง ขนาด หนา้ 5" สูง 5 เมตร 1 ตน้ 2,500.00 2,500.00 120.00 120.00 2,620.00 

 หูกระจง ขนาด หนา้ 4" สูง 5 เมตร 1 ตน้ 1,800.00 1,800.00 120.00 120.00 1,920.00 

 แคแสด ขนาด หนา้ 6" สูง 5 เมตร 1 ตน้ 1,200.00 1,200.00 300.00 300.00 1,500.00 

 มะฮอกกานี ขนาด หนา้ 6" สูง 5 เมตร 1 ตน้ 2,000.00 2,000.00 300.00 300.00 2,300.00 

 อโศกน ้า ขนาด หนา้ 5" สูง 4 เมตร 2 ตน้ 2,750.00 5,500.00 120.00 240.00 5,740.00 

 หมากเขียว ขนาด หนา้ 4" สูง 3 เมตร 3 ตน้ 1,200.00 3,600.00 120.00 360.00 3,960.00 

 ปาลม์จีน ขนาด หนา้ 8" สูง 6 เมตร 3 ตน้ 1,600.00 1,600.00 500.00 1,500.00 3,100.00 

 ขนุน ขนาด หนา้ 5" สูง 4 เมตร 1 ตน้ 2,500.00 2,500.00 120.00 120.00 2,620.00 

 มะยงชิด ขนาด หนา้ 4" สูง 3 เมตร 2 ตน้ 1,500.00 3,000.00 120.00 240.00 3,240.00 

 มะยงชิด ขนาด หนา้ 3" สูง 3 เมตร 1 ตน้ 1,200.00 1,200.00 80.00 80.00 1,280.00 

 มะเฟือง ขนาด หนา้ 4" สูง 3 เมตร 1 ตน้ 2,000.00 2,000.00 120.00 120.00 2,120.00 

 สะเดา ขนาด หนา้ 5" สูง 5 เมตร 1 ตน้ 2,500.00 2,500.00 120.00 120.00 2,620.00 

 แคบา้น ขนาด หนา้ 5" สูง 5 เมตร 1 ตน้ 1,000.00 1,000.00 120.00 120.00 1,120.00 
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ที ่ รายการ ปริมาณวสัดุก่อสร้าง ราคาวสัดุก่อสร้าง ราคาแรงงาน รวม 

จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม 
 รวมงานหมวดที่ 1 ไม้ยนืต้น 46,640.00 

งานหมวดที ่2 ไม้พุ่มและไม้คลุมดนิ 
2 ไมพุ้ม่และไมค้ลุมดิน 

 ขาไก่ด่าง พุม่ 6 น้ิว สูง 0.30 เมตร 28 ถุง 15.00 420.00 10.00 280.00 700.00 

 หลิวไตห้วนั พุม่ 6 น้ิว สูง 0.15 เมตร 32 ถุง 10.00 320.00 10.00 320.00 640.00 

 พลบัพลึง กทม พุม่ 8 น้ิว สูง 0.30 
เมตร 

68 ถุง 18.00 1,224.00 10.00 680.00 1,904.00 

 เฟิร์นใบมะขาม พุม่ 8 น้ิว สูง 0.20 
เมตร 

33 ถุง 30.00 990.00 10.00 330.00 1,320.00 

 หูปลาช่อน พุม่ 8 น้ิว สูง 0.20 เมตร 9 ถุง 20.00 180.00 10.00 90.00 270.00 

 เอ้ืองหมายนา พุม่ 12 น้ิว สูง 0.20 
เมตร 

22 ถุง 80.00 1,760.00 20.00 440.00 2,200.00 

 เศรษฐีเรือนนอก พุม่ 12 น้ิว สูง 0.20 
เมตร 

47 ถุง 30.00 1,410.00 10.00 470.00 1,880.00 

 หนวดปลาดุกแคระ พุม่ 6 น้ิว สูง 0.15 
เมตร 

34 ถุง 15.00 510.00 10.00 340.00 850.00 

 ดาษตะกัว่ พุม่ 8 น้ิว สูง 0.15 เมตร 27 ถุง 15.00 405.00 10.00 270.00 675.00 

 เทียนฝร่ัง พุม่ 12 น้ิว สูง 0.30 เมตร 16 ถุง 100.00 1,600.00 20.00 320.00 1,920.00 

 คลา้มา้ลาย พุม่ 8 น้ิว สูง 0.30 เมตร 31 ถุง 50.00 1,550.00 20.00 620.00 2,170.00 

 เขม็แดง พุม่ 6 น้ิว สูง 0.20 เมตร 90 ถุง 20.00 1,800.00 5.00 450.00 2,250.00 

 ชาฮกเก้ียน พุม่ 6 น้ิว สูง 0.20 เมตร 36 ถุง 35.00 1,260.00 5.00 180.00 1,440.00 

 ไทรเกาหลี พุม่ 8 น้ิว สูง 1.80 เมตร 31 กระถาง 180.00 5,580.00 20.00 620.00 6,200.00 

 สัปรดสี พุม่ 8 น้ิว สูง 0.30 เมตร 5 กระถาง 250.00 1,250.00 80.00 400.00 1,650.00 

 ตะโกนาดดั พุม่ 12 น้ิว สูง 1.50 เมตร 7 กระถาง 800.00 5,600.00 120.00 840.00 6,440.00 

 คริสติน่า พุม่ 12 น้ิว สูง 1.50 เมตร 6 กระถาง 60.00 360.00 20.00 120.00 480.00 

 มอนสเตล่าใจแอนท ์พุม่ 12 น้ิว สูง 
1.80 เมตร 

13 กระถาง 120.00 1,560.00 20.00 260.00 1,820.00 

 เฟิร์นขา้หลวง พุม่ 15 น้ิว สูง 0.30 4 กระถาง 80.00 320.00 10.00 40.00 360.00 
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ที ่ รายการ ปริมาณวสัดุก่อสร้าง ราคาวสัดุก่อสร้าง ราคาแรงงาน รวม 

จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม 

 กา้มกุง้ พุม่ 12 น้ิว สูง 1.50 เมตร 9 กระถาง 80.00 720.00 20.00 180.00 900.00 

 คลา้น ้าช่อหอ้ย พุม่ 30 น้ิว สูง 1.00 
เมตร 

3 กระถาง 300.00 900.00 50.00 150.00 1,050.00 

 คลา้หลงัม่วง พุม่ 12 น้ิว สูง 1.80 
เมตร 

11 กระถาง 120.00 1,320.00 20.00 220.00 1,540.00 

 จัง๋จีน พุม่ 8 น้ิว สูง 1.80 ม. 14 กระถาง 200.00 2,800.00 20.00 280.00 3,080.00 

 ซิกกา้ พุม่ 12 น้ิว สูง 1.80 เมตร 14 กระถาง 250.00 3,500.00 20.00 280.00 3,780.00 

 โมกพวง พุม่ 12 น้ิว สูง 1.80 เมตร 18 กระถาง 120.00 2,160.00 120.00 2,160.00 4,320.00 

 ปาลม์พดั พุม่ 12 น้ิว สูง 1.50 เมตร 8 กระถาง 150.00 1,200.00 20.00 160.00 1,360.00 

 หญา้มาเลเซีย 727.ตรม 727  ตรม. 25.00 18,175.00 5.00 3,635.00 21,810.00 

 หญา้มาเลเซีย 77.ตรม 77 ตรม. 25.00 1,925.00 5.00 385.00 2,310.00 

 รวมงานหมวดที่ 2 ไม้พุ่มและไม้คลุมดนิ 75,319.00 

งานหมวดท่ี 3 วสัดุปลกูและค ้ายนั 

 ดินปลกู 15.41 ลบ.ม  308 ถุง 20.00 6,160.00 - - 6,160.00 

 ขยุมะพร้าว 1.61 ลบ.ม 33 ถุง 10.00 330.00 - - 330.00 

 ไมค้  ้ายนั ยคูาลิปตสั ขนาด Ø 8 ซม. 
ยาว 257.6 เมตร  
(หมายเหตุ ไมค้  ้ายนั ยคูาลิปตสัยาว 3 
เมตร/ท่อน) 

86 ท่อน 65.00 5,590.00   5,590.00 

 รวมงานหมวดที่ 3 วสัดุปลูกและค า้ยนั 12,080.00 
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ตารางที่ 5.3 รวมราคางานภูมิทศัน ์
ล าดบั หมวดงาน ราคารวม 
งานภูมทิศัน์ดาดแข็ง (Hard scape)   

1 รวมงานหมวดท่ี 1 งานเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้าง 17,940.00 

2 รวมงานหมวดท่ี 2 งานโครงสร้างบ่อน ้าและบ่อกรอง 107,926.36 

3 รวมงานหมวดท่ี 3 งานโครงสร้างน ้าตกหินเทียม 6,981.50 

4 รวมงานหมวดท่ี 4 งานระบบน ้าในบ่อกรองและน ้าตกหินเทียม 18,658.00 

5 รวมงานหมวดท่ี 5 งานพ้ืนแสตมป์คอนกรีต พร้อมชุดโตะ๊สนาม
พร้อมมา้นัง่ไมเ้ทียมส าเร็จรูป 

14,756.40 

6 รวมงานหมวดท่ี 6 งานโครงสร้างไมร้ะแนงพร้อมมา้นัง่ 35,175.00 

7 รวมงานหมวดท่ี 7 งานศาลาพร้อมพนกัพิง ส าเร็จรูป 52,400.00 

8 รวมงานหมวดท่ี 8 งานแผน่ทางเดินลายไมเ้ทียมส าเร็จรูป 27,500.00 

9 รวมงานหมวดท่ี 9 งานหินประดบัสวน 23,700.00 

 รวมงานภูมทิศัน์ดาดแข็ง (Hard scape)   286,379.26 

งานภูมทิศัน์ดาดอ่อน (Soft scape)  

1 รวมงานหมวดท่ี 1 ไมย้นืตน้ 46,640.00 

2 รวมงานหมวดท่ี 2 ไมพุ้ม่และไมค้ลุมดิน 75,319.00 

3 รวมงานหมวดท่ี 3 วสัดุปลกูและค ้ายนั 12,080.00 

 รวมงานภูมทิศัน์ดาดอ่อน (Soft scape) 134,039.00 

รวมราคางานภูมทิศัน์ดาดแข็ง (Hard scape) + งานภูมทิศัน์ดาดอ่อน (Soft 
scape) 

420,418.26 

ค่าอ านวยการและด าเนินการ 7%ของราคารวมงานภูมทิศัน์ 29,429.28 
ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมทิศัน์ 50,450.20 

ภาษีเงนิได้ 3% ของราคารวมงานภูมทิศัน์บวกค่าอ านวยการ ค่าด าเนินการ
และก าไร 

12,612.60 

ราคารวมงานภูมทิศัน์+ค่าอ านวยการ+ก าไร+ภาษีเงนิได้ 512,910.30 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ของราคารวม 35,903.70 

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน (ห้าแสนส่ีหมืน่แปดพนัแปดร้อยสิบส่ีบาทถ้วน) 548,814.00 
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บทที ่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 

โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบา้นคุณสุจิตร เขียวรัตรน์ บา้นอาศยัตั้งอยู่
บา้นเลขท่ี 33/3 หมู 5 ถนน ซอยล าลูกกา 11/3 หมู 5 ต าบลคูคต  อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี มีพื้นท่ี
ภายในโครงการทั้งหมด 1 ,750.87 ตารางเมตร พื้นท่ีบา้น 1 ,060.26 ตารางเมตร พื้นท่ีในการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ 690.61 ตารางเมตร ลกัษณะของตวับา้นพกัอาศยัเป็นแบบร่วมสมยั ก่อสร้างเม่ือ 30 ปี
ท่ีแลว้ เป็นบา้นคอนกรีต 2 ชั้น มีแนวระเบียงกวา้งบริเวณชั้น 2 ดา้นทิศตะวนัออก  และปัจจุบนัได้
ประสบปัญหาน ้าท่วมจึงท าใหมี้ความเสียหายทางดา้นทรัพยสิ์นสมควรเร่งฟ้ืนฟสูภาพภูมิทศัน์ให้
สวยงาม ตามความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการ 

โดยเจา้ของบา้นตอ้งการใหจ้ดัภูมิทศัน์ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นระหวา่งอยูบ่า้นและร่มร่ืน 
โดยตอ้งการของเจา้ของโครงการ ตอ้งการสวนแบบไทย มีความร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ มีบ่อน ้าตก มีศาลา 
เพื่อเป็นท่ีเป็นท่ีพกัผอ่นร่างกายหลงัจากปลดเกษียณ และตอ้งการสนามหญา้ตรงกลางเปิดโล่ง เพื่อ ไว้
ส าหรับเวลาจดังานเล้ียง มีทางเดินเลก็ๆท่ีเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีต่างๆไดอ้ยา่งลงตวั 

ดงันั้นการออกแบบ คือการน าขอ้มูลและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการน าเอาความเป็นมาของ
สวนไทย (Thai Garden Style) และสวนธรรมชาติ (Informal styles) กบัขอ้มูลตามความตอ้งการของ
เจา้ของโครงการ  เช่น ลกัษณะของสวนแบบไทยกบัความตอ้งการน ้าตกท่ีมีความเป็นธรรมชาติ  จึงได้
สรุปเป็นแนวความคิดออกมาเป็น สวน สวนพกัผ่อน สไตล์ไทยประยุกต์  ในการศึกษาขอ้มูลสามารถ
ก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการจากขอ้มูลขา้งตน้สามารถน ามา
ประกอบเพื่อใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 

6.1.1  ZONE Aอยูท่างดา้นทิศเหนือเป็นพื้นท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหนา้โครงการ มีพื้นท่ีมากท่ีสุด 
เหมาะแก่การจดัเป็นส่วนโชว์  หรือส่วนตอนรับกไ็ด ้เพราะเป็นโซนแรกท่ีมีทางเขา้หลกัอยูก่่อนถึงตวั
บา้นและทางสญัจรท่ีเช่ือมต่อกบั โซน B และโซน C ควรมีการปิดกั้นสายตาระหวา่งโซน A และโซน B 
เน่ืองจากโซน B เป็นส่วนของครอบครัว เพื่อสร้างความเป็นส่วนตวัใหโ้ซน B มากข้ึน 

6.1.2  ZONE B อยูท่างทิศตะวนัออกและทิศใตบ้ริเวณหลงับา้นและขา้งบา้นเหมาะส าหรับเป็น
ส่วนของพื้นท่ีส่วนตวั เพราะเป็นส่วนหลงับา้นเป็นส่วนท่ีเงียบท่ีสุด มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด และมีอากาศ
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ท่ีดีท่ีสุดเหมาะส าหรับเป็นพื้นท่ีส่วนตวั มีทางสญัจรท่ีเช่ือมต่อกบัโซน A ควรมีการปิดกั้นสายตา
ระหวา่งโซน A,C เน่ืองจากโซน A,C เป็นส่วนโชว ์และส่วนบริการ สามารถมองเขา้ในพื้นท่ี โซน B ได ้

6.1.3 ZONE C อยูท่างทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีท่ีมีส่วนบริการมากท่ีสุด เช่นการท าอาหาร หอ้งน ้า 
และยงัมีทางสญัจรเช่ือมหากนัไดส้ะดวก เหมาะส าหรับเป็นส่วนของบริการ ทางสญัจรสามารท่ีเช่ือมต่อ
กบัโซนไดเ้ป็นอยา่งดี 

จาการศึกษาพื้นท่ีและทฤษฎีท่ีศึกษาจึงไดท้ราบถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของพื้นท่ีจึงไดแ้กปั้ญหา
โดยมีแนวความคิดในดา้นต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาพร้อมไดน้ าความตอ้งการ
ของผูใ้ชโ้ครงการ ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาปรับใชก้บัพื้นท่ีใหเ้หมาะสมและตอบสนองความตอ้งการ
และประโยชน์ใชส้อยอยา่งสูงสุด 

 
6.2  ขอ้เสนอแนะ 

เน่ืองจากมีเวลาท่ีจ ากดัท าใหปั้ญหาพิเศษฉบบัน้ีอาจมีขอ้มูลท่ีขาดตกบกพร่องบา้งในบางส่วน 
แต่กไ็ม่ท าใหเ้น้ือหาขาดหายไปทั้งหมด อุปสรรคในการท างาน คือ เร่ิมแรกในการท าโครงการ ไม่มี
แบบแปลนพื้นท่ี และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  จึงตอ้งวดัขนาดพื้นท่ี และวดัขนาดพื้นท่ีตวัอาคารดว้ย
เองทั้งหมด จึงท าใหก้ารส ารวจพื้นท่ีเกิดความล่าชา้มากยิง่ข้ึน 

ในการจดัท าโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์หากมีเวลามากพอควรท่ีจะศึกษา
รายละเอียดของขอ้มูลพื้นท่ีโครงการไดม้ากกวา่น้ี เพื่อจะไดท้ราบถึงปัญหาต่างๆ รวมถึงวิธีการแกไ้ข
ต่อไป 
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