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บทคัดย่อ 
 

                โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนบ์้านคุณกวี โพธิ์สังข์ อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 2,610 ตารางเมตร พ้ืนที่ตัวบ้าน 460 ตารางเมตร พ้ืนที่การออกแบบภูมิทัศน์ 
2,150 ตารางเมตร บ้านมีรูปแบบร่วมสมัย 2 ชั้น จากการศึกษาพ้ืนที่โดยรวมตามทฤษฎีท าให้ทราบถึง
แนวคิดหลักในการออกแบบและแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ พืชพรรณให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่     

   ซึ่งจากการศึกษาลักษณะของพื้นที่โครงการรวมถึงความต้องการ และพฤติกรรมของผู้ใช้จึง
ได้แนวความคิดหลักในการออกแบบคือ “บ้าน อยู่ เย็น” โดยแบ่งพ้ืนที่ออกแบบเป็น 3 Zone ดังนี้ 
                Zone A เป็นพื้นที่หน้าบ้านบริเวณทางเข้าโครงการติดต่อกับเส้นทางสัญจร จึงเหมาะสม
ที่จะจัดให้เป็นส่วนโชว์หรือส่วนสาธารณะเพ่ือโชว์ความสวยงามของสวนสร้างความประทับใจแรกพบ
ให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือน 
    Zone B ติดกับพ้ืนที่ท าการเกษตรทางทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการและเป็นบริเวณที่ติดต่อกับ
ตัวบ้านมากที่สุดจึงเหมาะสมกับการจัดให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนแบบส่วนตัวส าหรับสมาชิกใน
ครอบครัว เน้นความสงบร่มรื่น และเป็นส่วนตัว 
    Zone C เป็นพื้นที่บริเวณข้างบ้านเป็นส่วนที่ใช้ส าหรับสัญจรของยานพาหนะ จึงจัดให้เป็น
พ้ืนที่ส าหรับซักล้างจัดเป็นส่วนที่ปลูกพรรณไม้ให้ผลทานได้ และแปลงผักสวนครัว 
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การจัดท าโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกวี   โพธิ์สังข์  อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ในรายวิชาปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างที่ตั้งไว้  ด้วย
ความแนะน า และความกรุณาจากอาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาปัญหา
พิเศษทางภูมิทัศน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านข้อมูลต่างๆ เป็นประโยชน์ในการท าปัญหาพิเศษแก่
ข้าพเจ้าที่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงขอขอบคุณพระคุณ อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 นอกจากนี้ต้อง ขอขอบคุณ อาจารย์บุญญาพร  บุญศรี ที่ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้าในตลอดที่เข้า
มาศึกษาคอยช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและข้อคิดต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการท าปัญหาพิเศษ  และ
ขอขอบคุณอาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ทุกท่าน ที่ให้ความรู้และสอนให้ค าแนะน าต่างๆ มาโดย
ตลอด นอกจากนี้ขอขอบคุณเพ่ือน และรุ่นพ่ีสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็น
ก าลังใจในการท างาน รวมทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ไม่ได้กล่าวถึง 
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบิดา มารดา และพ่ี ที่เป็นก าลังใจคอยให้สนับสนุนด้านงบประมาณใน
ระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงน้อง และรุ่นพ่ีที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในการท าปัญหา
พิเศษให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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 บทท่ี 1 

บทน ำ 
 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

บ้านคุณกวี โพธิ์สังข์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 24/3 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
สมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 4 คน มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,610 ตารางเมตร พื้นที่ตัวบ้าน 460 ตารางเมตร  
พ้ืนที่การออกแบบภูมิทัศน์ 2,150 ตารางเมตร 
 สภาพปัจจุบันพ้ืนที่โครงการขาดความร่มรื่น และยังไม่มีพ้ืนส าหรับท ากิจกรรมภายใน
ครอบครัว ขาดความเป็นส่วนตัวเพราะพ้ืนที่โครงการยังไม่มีรั้วปิดกั้นการมองเห็นจากบุคคลภายนอก 
และพบปัญหาการเกิดมลพิษเสียง จากทางด้านทิศตะวันออกซึ่งติดกับเส้นทางสัญจรที่มีผู้คนสัญจรไป
มาตลอด  
 ดังนั้น จึงมีเป้าหมายในการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือปรับพ้ืนที่ของโครงการ  ให้เกิดความร่มรื่น
และสวยงาม รวมถึงการจัดการพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของคนในครอบครัว และ มีพ้ืนที่ 
ส าหรับพักผ่อนโดยเน้นถึงความเป็นส่วนตัว และเนื่ องจากมีปัญหาเสียงที่ รบกวนบริ เวณ 
ทิศตะวันออก ดังนั้นเจ้าของโครงการจึงมีความต้องการที่จะให้ปลูกต้นไม้เพ่ือลดเสียงรบกวนจาก
เส้นทางสัญจรและบดบังสายตาจากบุคคลภายนอกเพ่ือให้ เกิดความเป็น ส่วนตัวมากยิ่งขึ้น 
 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 ศึกษาหลักการและทฤษฏีที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
 1.2.2 วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่โครงการเพ่ือก าหนดพื้นที่ใช้สอยและก าหนดรูปแบบกิจกรรม
 1.2.3 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ เพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม 
 1.2.4 เพ่ือน าเสนอโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกวี โพธิ์สังข์ 
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
       1.3.1 การเข้าถึงโครงการ  
สามารถเข้าได้ 2 เส้นทาง เส้นทางที ่1 ถนนรังสิต - นครนายก เส้นทางที ่2 ถนนล าลูกกา 

 

 

ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 

ที่มำ : https://www.google.com/maps 
 
 
 
 

 
 

ถนน รังสิต-นครนายก  

พื้นท่ีบา้นพกัอาศยัของ

คุณ กว ี โพธ์ิสังฆโ์ดย

ตั้งอยู ่ถนนรังสิต – 

นครนายก ต าบลคูคต 

         อ าเภอล าลูกกา 

จงัหวดัปทุมธานี โดยมี

พื้นท่ีบา้นทั้งหมด 2,871  

ตารางเมตร แบ่งเป็น 

        พื้นท่ีตวับา้น 460 

ตารางเมตร  แบ่งเป็น

พื้นท่ีจดัสวน 2411 

ตารางเมตร 

 

พืน้ทีโ่ครงการ

นครนายก 

 

ถนน ล าลูกกา 

         อ าเภอล า

ลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี โดย

มีพื้นท่ีบา้น

ทั้งหมด 2,871  

ตารางเมตร 

แบ่งเป็น 

        พื้นท่ีตวั

บา้น 460 

ตารางเมตร  

แบ่งเป็นพื้นท่ี

จดัสวน 2411 

ตารางเมตร 
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         1.3.2 ขอบเขตในการศึกษา 
                 บ้านของคุณกวี  โพธิ์สังข์ โดยตั้งอยู่ ถนนรังสิต - นครนายก ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 2,610 ตารางเมตร พื้นที่ตัวบ้าน 460 ตารางเมตร และพ้ืนที่
ออกแบบภูมิทัศน์ 2,150 ตาราง 

  

ภำพที่ 1.2 ที่ตั้งบ้านคุณกวี โพธิ์สังข์ 
ที่มำ : https://www.google.com/maps                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางเข้าโครงการ 

พืน้ทีโ่ครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณคุณกวี โพธิ์สังข์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
แสดง : ผังพ้ืนที่โครงการ ภำพที่ 1.3 
สัญลักษณ์ : -  
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1.3.3 พ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
             ทิศเหนือ             ติดกับบ่อน้ า 

                             ทิศใต ้           ติดกับพ้ืนที่การเกษตร 
                             ทิศตะวันออก       ติดกับเส้นทางสัญจรสาธารณะ 
                             ทิศตะวันตก         ติดกับพ้ืนที่การเกษตร 

 

 
ภำพที่ 1.4 ทิศเหนือ ติดกับบ่อน้ า 

 

  

 

                                                  

                                                    

 

   

  

 

ภำพที่ 1.5 ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
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ภำพที่ 1.6 ทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่ท าการเกษตร 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.7 ทิศตะวันออก ติดกับเส้นทางสัญจรสาธารณะ 
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
 1.4.2 ทราบถึงปัญหาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ เพ่ือก าหนดพื้นที่ใช้สอยและก าหนด
รูปแบบกิจกรรม          
  

1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บ้าน เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมให้
เหมาะสม 
 1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกวี โพธิ์สังข์ 
 
1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
       1.5.1 ศึกษาข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการออกแบบบ้านพักอาศัย 
      1.5.1.1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปที่เกี่ยวกับการออกแบบ 
      1.5.1.2 ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์ทั่วไปส าหรับบ้านพักอาศัย 
      1.5.1.3 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ใช้โครงการจากการส ารวจ 
       1.5.1.4 ศึกษาเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 
         1.5.2 ศึกษาลักษณะข้อมูลทางกายภาพพ้ืนที่โครงการและผู้ใช้โครงการ 
       1.5.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกายภาพ 
        1.5.2.1.1 ศึกษาที่ตั้งโครงการ 
        1.5.2.1.2 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
        1.5.2.1.3 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
        1.5.2.1.4 ศึกษาพืชพรรณเดิม 
        1.5.2.1.5 ศึกษากิจกรรมที่มีในพ้ืนที่เดิม 
        1.5.2.1.6 ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค 
          1.5.2.1.7 ศึกษารูปแบบของสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพ้ืนที่โครงการ 
        1.5.2.1.8 ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 
        1.5.2.2 ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
                  1.5.2.2.1 ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

       1.5.2.2.2 พฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 
1.5.3 การสรุปข้อมูล 
        1.5.3.1 สรุปลักษณะพ้ืนที่ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

                  1.5.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่ จากพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
                  1.5.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ 
          1.5.3.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ 
          1.5.3.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและกิจกรรมผู้ใช้โครงการ 
         1.5.3.4 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่และแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
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 1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
          1.5.4.1 ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
          1.5.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
          1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
         1.5.4.3.1 แนวคิดด้านการใช้พ้ืนที่ 
         1.5.4.3.2 แนวคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 
         1.5.4.3.3 แนวคิดด้านสาธารณูปโภค 
         1.5.4.3.4 แนวคิดด้านทัศนียภาพ 
         1.5.4.3.5 แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
        1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด  
        1.5.4.5 สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
        1.5.4.6 เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
        1.5.4.7 สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและทางที่ดีที่สุด 
        1.5.4.8 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
        1.5.4.9 แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
         1.5.4.10 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
        1.5.4.11 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
        1.5.4.12 การท าประมาณราคา 
 1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
                  1.5.5.1 สรุปผลการศึกษาเพ่ือการน าเสนอผลงานการออกแบบ 

        1.5.5.2 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
        1.5.5.3 ข้อเสนอแนะ 

 1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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สรุปข้อมูล 
- สรุปลักษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
- สรุปลักษณะกิจกรรมในพ้ืนท่ีจากพฤติกรรมและความ     
ต้องการของผู้ใช้ 
-วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการออกแบบ 
-ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของ
พื้นที่และแก้ไขปญัหาพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 

พื้นที่ และแก้ไขปัญหาพื้นที่อย่างเหมาะสม 
 

1.6  ล ำดับและขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบ           
ภูมิทัศน์บ้ำนพักอำศัย 
- ศึกษาลักการออกแบบภูมิทัศน์ทัว่ไปส าหรับบ้านพัก
อาศัย 
- ศึกษาและวิเคราะหล์ักษณะทางกายภาพของพื้นที่
โครงการพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ
จากการส ารวจ 
- ศึกษาเกี่ยวกับกรณีศึกษาทีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกับ
โครงการ 

 

 

 ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องสภำพพื้นที่ 
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกายภาพ 
- ศึกษาที่ตั้งโครงการ 
- ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
- ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
- ศึกษาพืชพรรณเดมิ 
- ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค 
- ศึกษากิจกรรมที่ต้องจัดในแตล่ะพื้นที่ 
- ศึกษารูปแบบของสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดมิในพ้ืนท่ี       
โครงการ 

- ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 
ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
- ข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
- พฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 

 

 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
    - ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
   - ก าหนดความสมัพันธ์ของกิจกรรมใน
โครงการ 
    - ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
   - เสนอแบบแปลนแนวความคดิ 
    - สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
    - เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
    - สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและ
เลือกทางที่ดีท่ีสุด 
    - เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
    - แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
    - แสดงแบบรูปตดั รูปด้าน 
    - แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
     - ท าการประมาณราคา 
 

 
 

 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมนิผล 
- สรุปผลการศึกษาเพื่อการน าเสนอผลงาน
การออกแบบ 
- การน าเสนอผลการออกแบบ 
- ข้อเสนอแนะ 

 

 

จัดท ำรูปเล่ม 
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บทท่ี 2 
ศึกษาข้อมูลและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 

 
 การออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยนั้น ต้องค านึงถึงพ้ืนที่ประโยชน์การใช้สอย และความ
ต้องการของผู้อาศัยเป็นการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้นๆ  ได้เป็นอย่างดี 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยทั้งรูปแบบ
การจัดภูมิทัศน์ ในรูปแบบสวนต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลมาผสมผสานให้เกิดแนวคิดจนกระทั่งถึงการ
วางแผนแนวทางในการออกแบบ เพ่ือประโยชน์แก่เจ้าของบ้านให้เกิดความพึงพอใจมากและได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด 
 
2.1  ความหมายและความส าคัญของการออกแบบจัดสวน 

พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา (2550) กล่าวว่า ความเป็นมานับแต่โบราณกาล มนุษย์เรารู้จักสร้างที่
อยู่อาศัยเพ่ือปกป้องคุ้มครองตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากธรรมชาติและสัตว์ป่า ต่อมามนุษย์เราก็
รู้จักน าสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพ่ือน ไว้ใช้งาน และไว้เป็นอาหาร รู้จักท าคอก ท ารั้ว ท าอาณาเขตของบ้านให้
เป็นสัดส่วน น าต้นไม้มาปลูกเป็นอาหาร ให้ร่มเงา และประดับให้สวยงาม และพัฒนากันมาเรื่อยๆ 
ความส าคัญของการจัดแต่งบริเวณบ้านด้วยดอกไม้ แต่ก่อนนั้นก็เพียงเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ด้านจิตใจและด้านสุขภาพของเจ้าของหรือบุคคลที่สถานที่นั้นเป็นส าคัญ  เช่น ปลูกพืชผักผลไม้ไว้
รับประทาน ไว้รักษาโรค ปลูกไม้ใหญ่ไว้ให้เกิดความร่มรื่นสบาย ปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่น ประดับบ้านเพ่ือ
ความสวยงามและเพลิดเพลิน ชื่นใจกับรูปร่าง สีสัน และกลิ่น แต่เมื่อบ้านเมืองเจริญและพัฒนามาก
ขึ้น ตึกรามบ้านช่อง ถนนหนทาง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆที่ถูกสร้างขึ้นมากมาย เบียดเสียด แอ อัด จน
ถูกเรียกว่า ป่าคอนกรีต การตกแต่งจัดสวน การปลูกต้นไม้ และการจัดบริเวณบ้านหรืออาคารที่พัก
อาศัย และสถานที่ต่างๆ เริ่มมีบทบาทส าคัญทั้งเหตุผลและความจ าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น จัดเพ่ือ
เสริมสร้างความโอ่อ่าสง่างามให้กับอาคาร หรือเพ่ิมความสวยงามน่าอยู่อาศัยให้กับตัวอาคาร ท าให้
เกิดความเป็นส่วนตัว เมื่อมองจากภายนอกบ้าน อ าพรางจากสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าดู ช่วยเสริมหรือ
แก้ไขส่วนที่ไม่สวยงามของตัวอาคารให้ดีขึ้น ลดปัญหาฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศ ลดเสียงรบกวน
จากผู้คนและยวดยานต่างๆบนท้องถนน และเป็นที่พักผ่อนคลายความเครียดยามกลับมาจากการ
ท างานหรือเป็นงานอดิเรกยามว่าง 
 อโนชา การประเสริฐกิจ (2545) กล่าวว่า การจัดสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการ
สร้างสรรค์เ พ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ โดยน าหลักวิชาการ ความรู้  เทคนิค ศิลปะและ
ประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าสิ่งของหลายๆสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์
และสิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพ่ือสร้างหรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภาพที่มี
ความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียน
ศิลปกรรมในอดีตน ามาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์ 
 จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี (2546) กล่าวว่า การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพ หรือตกแต่ง
สถานที่ให้เหมาะสมสวยงาม ท าให้สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรม
ต่างๆ 
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 สรุป การออกแบบจัดสวน คือ เป็นศาสตร์และศิลป์ ในการออกแบบภูมิทัศน์ให้มี
สภาพแวดล้อมให้เกิดความสวยงาม มีความเป็นระเบียบในสวนเพ่ือตอบสนองต่อต้องการของผู้ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน รวมถึงการก่อให้เกิดความสุขได้ทั้งแก่ผู้ที่มา
เยือนและผู้ที่เป็นเจ้าของอีกด้วย  
 
2.2  หลักการในการแบ่งพื้นที่ในการจัดสวนบ้าน 

ขวัญชัย จิตส ารวย (2536) กล่าวว่า การแบ่งพ้ืนที่ในการจัดสวน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดต้องมีการวางแผนการใช้และผ่านการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงการใช้สอย การเปลี่ยนแปลง การต่อเติมในอนาคต การแบ่งพ้ืนที่จึงเป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในการใช้สอยและความงาม ดังนั้นในการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับการจัดตกแต่ง
สวนบ้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

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

  2.2.1  บริเวณหน้าบ้านหรือสวนสาธารณะ (Public Area)  
           เป็นพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมักจะต่อเนื่องจาก ห้องรับแขก ระเบียง ที่

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกหรือแขกผู้มาเยือน ส่วนสาธารณะนี้เป็น พ้ืนที่สร้าง
ความสัมพันธ์กับสังคมแสดงถึงความสง่างาม เน้นความโดดเด่นของอาคารบ้านเรือน จึงควรจัดสรร
พ้ืนที่ส่วนนี้ในขนาดที่เหมาะกับตัวอาคาร ไม่ใหญ่โต กว้างขวางไปกับบริเวณบ้าน เพ่ือเน้นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของตัวอาคาร 

           สวนหน้าบ้านนี้ การจัดจะเน้นความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ ลักษณะการจัด
ตกแต่งโดยส่วนรวม จะค านึงถึงความเหมาะสมกับขนาดของพ้ืนที่ มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาและให้ความร่ม
รื่นแก่บริเวณสวนโดยส่วนรวม แต่ไม่แน่นเต็มให้ผิดสัดส่วนไป มีบริเวณท่ีก าหนดเป็นสนามหญ้าที่เปิด
โล่ง จัดให้มีมุมมอง มีสวนประดับ สวนหย่อยสวยเพ่ือสร้างจุดเด่นการจัดยังสร้างความสัมพันธ์ให้เกิด
ขึ้นกับการใช้ประโยชน์ของห้องภายในตัวอาคาร เช่น ขณะนั่งอยู่ในห้องรับแขก หรือเทอเรสหน้าบ้าน
ก็สามารถมองเห็นและชื่นชมความสวยงามของสวนได้  

 

ภาพที่ 2.1 ส่วนของหน้าบ้าน 
ที่มา : https://www.home.kapook.com 

 

https://www.home.kapook.com/
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2.2.2  บริเวณส่วนบริการ(Service Area) 
           เป็นส่วนของพ้ืนที่ที่ให้ความสะดวกต่อการบริการ การปฏิบัติงานต่างๆ ของสมาชิกใน

ครอบครัว เช่น ถนนเข้าบ้าน ที่จอดรถ ที่ทิ้งขยะ บริเวณซักล้าง ห้องเก็บเครื่องมือ - อุปกรณ์ ราวตาก
ผ้า  แปลงผักสวนครัว เป็นต้น พ้ืนที่ส่วนนี้จัดเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของครอบครัวเช่นกัน แต่ไม่เน้นความ
สวยงามในการตกแต่งแต่เน้นถึงความคล่องตัว สะดวก และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประตูห้องครัว
ก็ควรเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนที่ติดกับพื้นท่ีส่วนนี้ด้วย ส่วนบริการจึงเหมาะที่จะอยู่ด้านหลังบ้าน  
(ดังภาพที่ 2.2) 

 

 
 

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

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

บริเวณที่จัดไว้ส าหรับพักผ่อนส่วนตัว หรือท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนสนิท 
จึงเป็นพ้ืนที่ที่ต้องแยกออกจากส่วนอ่ืนๆ เช่นกัน เพ่ือเน้นพ้ืนที่ส่วนบุคคลหรือส่วนตัว อาจจัดเป็นที่
นั่งเล่น ที่อ่านหนังสือ มุมปิกนิกนอกบ้าน แปลงไม้ดอก สระว่ายน้ ารวมไปถึงบริเวณออกก าลังกาย 
ดังนั้นการออกแบบจัดสร้างจึงต้องให้เกิดความพอใจสูงสุด ให้ความเป็นอิสระในการใช้สอยมากที่สุด มี
ความยืดหยุ่นในการดัดแปลงการใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ง่าย (ดังภาพท่ี 2.3) 

 

 

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

https://www.thinkofliving.com/
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ในปัจจุบันมีอีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวกับการแบ่งพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นในลักษณะสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคัญของบ้านมากขึ้น เพราะถือว่าบ้านที่น่าอยู่น่าอาศัยนั้นต้องมีองค์ประกอบที่พร้อมสมบูรณ์ 
สามารถอ านวยความสุขให้แก่ผู้อาศัย แนวความคิดนี้ได้แบ่งพ้ืนที่บ้านโดยสามารถวางเป้าจุดประสงค์
ได้ 9 ประการ ดังนี้ 

 1) พ้ืนที่นันทนาการ (Recreation) จัดให้เป็นมุมพักผ่อน มุมนันทนาการ เช่น 
จัดเป็นสระว่ายน้ า สนามเด็กเล่น บ่อทราย สนามออกก าลังกาย หรือลานเอนกประสงค์อ่ืน ๆ  

  2) พ้ืนที่ให้ความสุขสบาย (Comfort) อาจท าเป็นพ้ืนที่ลานพัก (Petio) ปลูกไม้พุ่ม
ล้อมรอบ ท าเป็นหลังคากรองแสง หรือปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเพ่ือใช้เป็นที่นั่งเล่นหรืออ่านหนังสือ 

  3) พ้ืนที่ลานเอนกประสงค์ (Flexibility) จัดสร้างเป็นพ้ืนที่ที่พร้อมที่จะดัดแปลงไป
ใช้ได้หลายกรณี เช่น รับแขก เล่นเกม งานเลี้ยงสังสรรค์ สนามกีฬาบางประเภท 

  4) พ้ืนที่อ านวยความสะดวกและให้ความปลอดภัย (Convenience and Safty) 
จัดเป็นส่วนบริการของครอบครัว เช่น ทางเดินภายในสวน สะพาน ลานจอดรถ ส่วนดังกล่าวนี้
จ าเป็นต้องใช้บ่อย ๆ แม้ในยามค่ าคืน จึงควรจัดให้มีแสงสว่างตามจุดต่าง ๆ ตามสมควร 

  5) พ้ืนที่ให้ความสวยงาม (Beautification) เป็นพ้ืนที่ที่จัดตกแต่งไว้เพ่ือชื่นชมความ
สวยงาม มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม มุมน้ าตก ทางเดิน สนามหญ้าเขียวขจีสร้างจุดสนใจ
ด้วยความสวยงามทางด้านการออกแบบจัดกลุ่มพันธุ์ไม้ หรือ วัสดุอื่น ๆ 

  6) พ้ืนที่ให้ความอิสระ (Privacy) จัดท าเป็นมุมสังสรรค์ในครอบครัว เป็นพ้ืนที่ท า
กิจกรรมส่วนตัว ประกอบด้วยลานพักผ่อน ชุดสนาม รั้วป้องกันสายตาจากคนภายนอก ป้องกันเสียง 
อาจจะมีไม้ใหญ่หรือเรือนไม้ระแนงปลูกไม้เลื่อยให้ร่มเงา 

  7) พ้ืนที่ที่ดูแลรักษาต่ า (Ease of Maintenance) โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเอียง หรือ
พ้ืนที่จัดตกแต่งล าบาก ไม่เอ้ืออ านวยในการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ก็อาจจัดสร้างอย่ างเรียบง่าย
เสีย เพ่ือสะดวกและประหยัดในการดูแลรักษา เช่น ท าเป็นสนามหญ้าราบเรียบ หรือลานซีเมนต์ ศิลา
แลง ส าหรับบริเวณท่ีปลูกหญ้าไม่ได้ หรือดัดแปลงเป็นขอบแปลงปลูกไม้ดอกในพ้ืนที่ลาดเอียง 

  8) พ้ืนที่รับรองแขกเฉพาะกิจ (Entertaining) ก็คล้ายกับบริเวณส่วนตัว โดยจัดเป็น
มุมสังสรรค์รับประทานอาหารนอกบ้าน มีลานพัก มีชุดสนามที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายอาจจะมี
ระแนงไม้เลื่อยหรือจัดเป็นซุ้มต้นไม้ 

  9) พ้ืนที่ผลิตอาหาร (Food Production) จัดเป็นมุมสวนครัว ปลูกผัก ไม้ผลบาง
ชนิดโดยจัดให้ต่อเนื่องจากห้องครัวภายในบ้านได้เป็นดี 

 
2.3  รูปแบบการจัดภูมิทัศน์แบบสวนธรรมชาติ (Informal Garden Landscape 
Format) 

2.3.2  สวนธรรมชาติ (Informal Styles) 
        พรรณเพ็ญ จันทร์ทอง (2550) กล่าวว่าสวนธรรมชาติ คือสวนที่เราจัดขึ้นมาโดย

ลอกเลียนแบบธรรมชาติที่เรามองเห็นเช่นท าเป็นป่า เป็นเขา ล าธาร น้ าตก ทุ่งหญ้า เป็นสิ่งที่เรารู้สึก
ชอบเป็นพิเศษเลยอยากจะจัดไว้ใกล้ๆ อาจท าได้โดยการท าเท่าขนาดจริง หรือย่อส่วนลงมาโดยให้
เหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะจัดแต่ง 
                    คุณสมบัติและหน้าที่ของสวนธรรมชาติคือท าให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ได้พบเห็นได้สัมผัส
กับบรรยากาศของความสดชื่นรื่นรมย์อบอุ่น น่าพักผ่อนหย่อนใจ สวนลักษณะนี้ จึงเป็นสวนที่นิยม
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ของคนจ านวนมากเนื่องจากปัจจุบันคนอยู่ในตึกรามบ้านช่องที่เป็นตึกจึงต้องการใฝ่หาสวนเพ่ือไว้
พักผ่อนหย่อนใจสวนแบบนี้นิยมปล่อยให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างอิสระ ตามธรรมชาติ อาจจะเพ่ิมสระน้ า 
ล าธารน้ าตก ศาลาพักผ่อน ทางเดิน ต่างๆ เข้าไป โดยจะมีเส้นสาย และรูปทรง เป็นรูปทรงอิสระ 
 

 
ภาพที่ 2.4 สวนธรรมชาต ิ
ที่มา : https://www.bloggang.com 
  

พ้ืนที่ในการจัดสวนแบบธรรมชาติจะจัดให้เป็นเนินหลั่นกัน มีพ้ืนที่สูง ๆ ต่ า ๆ สลับกับที่ราบ
เหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การจัดวางต้นไม้และวัตถุจะต้องเกิด ความสมดุลแบบธรรมชาติ หรือ 
Informal Balance นั่นเอง ชนิด รูปทรงและขนาด จ านวน และ ระยะห่าง ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน
หรือเท่ากัน ใช้ความช านาญของสายตาพิจารณาน้ าหนักสีของต้นไม้หรือวัตถุทั้งสองข้าง ถ้าน้ าหนัก
เท่ากัน หรือใกล้เคียงกันก็ถือว่า ทั้งสองข้างนั้นสมดุลกัน (แบบธรรมชาติ) การจัดวางต้นไม้หรือวัตถุ
แบบจ านวนคู่ขนาน 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ จะไม่ปรากฏให้ได้เป็น เมื่อไม่ได้จัดวางซ้ า ๆ กันแบบ 1 : 1 
หรือ 2 : 2 ฯลฯ จึงใช้เนื้อที่ในการจัดไม่มากนัก การประดิษฐ์แบบเรขาคณิต มีความส าคัญเป็นรอง
การตัดแต่งหรือประดิษฐ์รูปทรง เช่น ทรงกลม หรือทรงเหลี่ยมจึงไม่ปรากฏเด่นชัด ลักษณะการจัดจะ
จัดให้มีแต่เค้าโครงเท่านั้น เช่นการจัดหาพันธุ์ไม้ ที่มีรูปทรงแบบเรขาคณิต ตามธรรมชาติ ที่ต้องการ
โดยไม่ต้องตัดแต่ง สระน้ า ล าธารมีรูปร่างอิสระ (Free Form) เหมือนเกิดข้ึนเอง ตามธรรมชาติ ต้นไม้
ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้น้ าและพืชคลุมดิน (Ground Cover) มักมีสีสันไม่ฉุดฉาดโดยทั่วไป มักจะมีสีเขียว เป็น
ส่วนใหญ่ จะออกดอกเพ่ิมสีสันให้สวนบ้างก็ตามฤดูกาลเท่านั้น ถนนหรือ ทางเดินภายในสวน มักจะสูง 
ต่ าตามระดับพ้ืนที่ของสวน และคดโค้ง ไปตามส่วนต่าง ๆ ของสวน เพ่ือน าไปชม ความงามของสวน
ย่อม ณ จุดต่างๆ สิ่งก่อสร้าง ภายในบริเวณสวน จะเป็นบ้านหลังเล็กๆ กลมกลืนไปกับสวน 
ส่วนประกอบอื่นๆ อาทิ หน้าผา น้ าตก ล าธาร โขดหิน สระน้ า ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน จะไม่
บังคับให้อยู่ในกรอบ พยายามสร้าง ความกลมกลืน อย่างอิสระทุกๆ จุด ไม่แสดงส่วนใดส่วนหนึ่งอย่าง
เด่นชัดเหมือนสวนแบบประดิษฐ์ แต่จะรวมกัน ในลักษณะของ ความกลมกลืน ที่ลงตัวอย่างเหมาะสม
เหมือนเกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ   ความงามของสวน เหล่านี้เกิดจาก การจัดต้นไม้และสีของพันธุ์ไม้ให้
กลมกลืนกัน การปลูกต้นไม้ไม่จ าเป็นต้องมากชนิด เพราะผิดไปจาก ธรรมชาติ ผู้จัดจะต้องเข้าใจความ
เป็นมาหรือการเกิดตามธรรมชาติ เพ่ือจะได้เลียนแบบ และสร้างบรรยากาศภายใน สวนให้เหมือน
ธรรมชาติอย่างแท้จริง สวนแบบนี้บรรยากาศตรงกับความต้องการของมนุษย์ อาจสรุปการจัดสวน
แบบธรรมชาติได้ดังนี้ 

https://www.bloggang.com/
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  1)  พ้ืนที่เป็นเนินสลับที่ราบ 
  2)  ความสมดุลแบบธรรมชาติ 
  3)  จ านวนคู่ขนาน 1 : 1,2 : 2 ไม่ปรากฏ 
  4)  ใช้เนื้อที่ในการจัดไม่มากนัก 
  5)  รูปเลขาคณิตมีความส าคัญเป็นรอง 
  6)  ส่วนมากมีแต่สีเขียว ไม่ฉูดฉาด 
  7)  ถนน/ทางเดิน สูง ๆ ต่ า ๆ คดโค้ง 
  8)  มีบ้านหลังเล็กกลมกลืนกับสวน 
 
2.4  ขั้นตอนการจัดภูมิทัศน์แบบสวนธรรมชาติ 
 รูปแบบภูมิทัศน์แบบสวนป่าเขตร้อน เป็นการจัดสวนเลียนแบบธรรมชาติจากสภาพแวดล้อม
เข้ามาผสมผสานให้เกิดบรรยากาศที่ ร่มรื่น ร่มเย็นที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เช่นป่า ล าธาร ซึ่งในการจัด
สวนป่าเขตร้อนจะต้องมีความสอดคล้องรูปแบบสวนป่าเขตร้อน โดยน าหลักการจัดองค์ประกอบภูมิ
ทัศน์ดาดแข็งเละดาดอ่อนดังรายละเอียดล าดับต่อไปนี้ 
             2.4.1  องค์ประกอบภูมิทัศน์ประเภทดาดแข็ง  

           การจัดสวนแต่ละสไตล์ย่อมมีองค์ประกอบที่สื่อถึงรูปแบบสวนที่แตกต่างกัน ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยเพ่ิมเสน่ห์และชีวิตชีวาตลอดจนเติมความสมบูรณ์ให้กับสวน สวนป่ามี
องค์ประกอบหลักที่เลียนแบบธรรมชาติ และองค์ประกอบรองที่ช่วยเสริมในเรื่องประโยชน์ใช้สอยและ
ความงาม ซึ่งต้องจัดวางองค์ประกอบเหล่านี้ให้สอดคล้อง กลมกลืน และลงตัว สวนจึงจะดูสวยงาม 
องค์ประกอบหลักของสวนป่าร้อนชื้นที่ส าคัญดังนี้(วรวุฒิ แก้วสุก, 2555) 

           2.4.1.1  ลักษณะน้ าตกและล าธารน้ าตก  เป็นองค์ประกอบหลักของการจัดสวน
ธรรมชาติสไตล์สวนป่าร้อนชื้น โดยธรรมชาติน้ าตกเกิดจากตาน้ าเล็กๆ บนพ้ืนดินบริเวณยอดเขาสูง
ค่อยๆ ไหลมารวมกันเป็นสายน้ าเล็กๆ หลายสาย รวมตัวจนมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ไหลผ่านร่องดิน ร่องหิน 
จนรวมเป็นสายน้ า ตกลงจากที่สูงสู่ที่ต่ าอย่างสวยงาม นอกจากนี้บนยอดเขาสูงยังได้รับน้ าจากน้ าฝนที่
ตกในช่วงฤดูฝน และน้ าค้างจากไอหมอกตลอดฤดูกาลเนื่องจากบนยอดเขาสูงมีเมฆปกคลุมตลอดทั้งปี 
เมื่อไอเย็นของเมฆกระทบกับความร้อนจึงกลายเป็นหยดน้ าตกลงสู่ผืนดิน ซึ่งผืนดินและใบไม้ที่ร่วง
หล่นทับถมกันเป็นตัวช่วยสะสมความชื่นเหล่านี้ไว้อีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า ป่าเมฆ (ดังภาพที่ 2.5) 
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ภาพที่ 2.5 ลักษณะหินและล าธาร 
ที่มา : https://www.suansuay.com 
 
  น้ าตกธรรมชาติมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไป ต่ าบ้างสูงบ้าง สั้นบ้าง ส่วนหินน้ าตกก็
แตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศนั้นๆ เช่น หินแถบตะวันตกของประเทศจะมีลักษณะเป็น
หินปูนหรือหินฟองน้ า  แถบภาคกลางมักเป็นหินแกรนิตสีเทา  แถบภาคอีสานเป็นหินทรายแดง ทราย
เหลือง ทรายเขียว ส่วนแถบตะวันออกเป็นหินแกรนิตและหินกรวดเลื่อมบางส่วน (ดังภาพที่ 2.6) 
 
 

 
 
 

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

ในการจะเลือกใช้หินท าน้ าตกเพียงไม่กี่ชนิด ทั้งนี้ขึ้นกับรูปแบบของน้ าตก คือ หากเป็นน้ าตก
บนผนังแนวตั้งจะใช้หินฟองน้ าเพราะมีน้ าหนักเบาและดูเป็นธรรมชาติ หากเป็นน้ าตกธรรมชาติมักใช้
หินทรายเหลืองเก่าที่ฝังอยู่ตามผืนดิน จะได้สีหินที่กลมกลืนหากเป็นหินน้ าตกกลิ่นอายจ าลองจากป่า 
โดยจะใช้หินแกรนิตไข่ทรงรีมน และหลายครั้งที่ผสมผสานหินสองชนิดมาใช้งานร่วมกัน เช่น ใช้หิน
ฟองน้ าร่วมกับหินทรายเหลืองเก่า  และใช้หินฟองน้ าร่วมกับหินแกรนิตไข่  

ซึ่งเมื่อท าเสร็จแล้วสังเกตว่าหินทั้งสองชนิดดูกลมกลืนเข้ากันได้ดีแบบไม่ขัดตา ดังนั้น
ภาพประกอบการเลือกใช้หินน้ าตก (ดังภาพท่ี 2.7)   

 

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

                                    

ภาพที่ 2.8  แอ่งรับน้ าตกตกจากที่สูง                                                
ที่มา : https://www.suansuay.com         
                                       
                                      2)  ล าธารและชั้นล าธาร   ล าธารเมื่อน้ าตกลงสู่แอ่งรับน้ าแล้ว น้ าจะ
ไหลไปตามร่องน้ าที่ถูกกัดเซาะจนเหลือแต่หินเป็นล าธาร  และแรงน้ าได้พัดพาหินก้อนเล็กบ้างใหญ่
บ้างไปกองรวมกันเป็นคันกั้นน้ ายาวสั้นต่างกันจนเกิดเป็นชั้นน้ าตกแต่ละชั้นขึ้นมา ซึ่งชั้นน้ าตกตาม
ธรรมชาติเกิดได้หลายรูปแบบ คือ ชั้นน้ าตกที่เป็นหินโขด  ชั้นน้ าตกที่หินถูกน้ าซัดมากองรวมกัน ชั้น
น้ าตกที่เกิดจากหินปูน  และชั้นน้ าตกท่ีเกิดจากรากไม้หรือรากพูพอน ใต้ล าธารมีหินกรวดใหญ่น้อยถูก
คัดแยกขนาดโดยความแรงของกระแสน้ าตามธรรมชาติ หินกรวดใต้ธารน้ ามีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน 
จึงท าให้มีความสูงต่ าก่อให้เกิดการไหลของน้ าเป็นระลอกหรือเกิดคลื่นใต้น้ า ดูสวยงามและมีชีวิตชีวา
(ดังภาพที่ 2.9) 
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ภาพที่ 2.9 ล าธาร และชั้นล าธาร 
ที่มา : https://www.blogging.com 
 
                      3)  บ่อรับน้ า จากล าธาร บ่อรับน้ าจากล าธาร เป็นบ่อรับน้ าตกช่วงสุดท้าย 
หากเปรียบตามธรรมชาติหมายถึงล าห้วย ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของสายล าธารที่ไหลมารวมกันจนเป็นแอ่ง
ใหญ ่(ดังภาพที่ 2.10) 

                                  
ภาพที่ 2.10 บ่อรับน้ าจากล าธาร 
ที่มา : https://www.suansua.com 
 
                                     4)  หาดกรวดและหาดทรายการไหลของน้ าในล าธารบางช่วงฤดูกาลที่มี
กระแสน้ าไหลเชี่ยวแรงจนพัดหินทรายขึ้นไปกองไว้ตามมุมหัวโค้งของน้ า จนเมื่อฤดูที่น้ าลดลงจึงเกิด
หาดทรายกรวดขึ้นมา ท าให้ขอบข้างล าธารมีเสน่ห์และสวยงาม (ดังภาพที่ 2.11) 

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

 
 เกาะแก่งเกิดจากการที่น้ าพัดพาหินไปกองรวมกันประกอบกับหินเหล่านี้ถูกใบไม้ทับถมจน

กลายเป็นดิน มีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงดูมีเสน่ห์และสร้างมิติให้เกิดมุมมองทางแนวลึก 
(ดังภาพที่ 2.12) 

 

 

ภาพที่  2.12 ล าธารที่ต้นไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ที่มา : https://www.talad2you.com 
 
                                      5)  โขดหินหินใหญ่น้อยที่ถูกน้ าพัดพาลงมา มีหินบางส่วนซึ่งมี
ขนาดใหญ่หรือยึดติดกับฐานชั้นใต้ดินจนน้ าไม่สามารถพัดพาไปได้ เกิดเป็นโขดหินกลางน้ า ริมน้ าบ้าง 
เมื่อน้ าพัดมากระแทกโขดหินเกิดเป็นระลอกคลื่นที่สวยงามและเกิดเสียง ท าให้สายน้ าดูมีชีวิตชีวาไม่
เงียบเหงา (ดังภาพที ่2.13) 
                                               

https://www.talad2you.com/
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ภาพที่ 2.13   โขดหินน้ าตก   
ที่มา : https://www.bestroomstyle.com 
 
                                          6)  บ่อกรอง  ส าหรับกรองน้ าที่ตกมายังบ่อสุดท้าย ช่วยให้น้ าไม่
ขุ่นดว้ยตะกอน การกรองน้ าจะผ่านช่องต่างๆ ที่บรรจุวัสดุกรอง เช่น พู่กรองน้ าเพ่ือดักเศษใบไม้หรือ
ตะกอนหยาบ ต าแหน่งของบ่อกรองส่วนใหญ่มักออกแบบให้อยู่ใต้พ้ืนระเบียงเพ่ือประโยชน์ในการใช้
พ้ืนที่ (ดังภาพที่ 2.14) 

 

 

 

 

 

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

           2.4.1.2   ระเบียงไม้  ส าหรับนั่งพักผ่อน ส่วนใหญ่มักก าหนดให้อยู่บริเวณริมล าธาร 
บ่อน้ า หรือต่อเนื่องกับศาลาพักผ่อนหรือห้องนั่งเล่น  แล้วแต่หน้าทีที่จะใช้สอย วัสดุที่ใช้ปูระเบียงส่วน
ใหญ่เป็นวัสดุที่ทนทาน ทนแดด ทนฝน เช่น ไม้แดง ไม้สัก ไม้สังเคราะห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณ
ของเจ้าบ้าน (ดังภาพที่ 2.15) 

 

https://www.bestroomstyle.com/
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ภาพที่ 2.15   ระเบียงที่นั่ง 
ที่มา :  https://www.th88db.co.th 
 
  2.4.1.3  ทางเดินสวน   เป็นจุดเชื่อมต่อจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งได้อย่าง
สะดวก  เช่น จากหน้าบ้านไปยังเรือนรับรองไปยังหลังบ้าน หรือจากหลังบ้านไปหน้าบ้าน วัสดุที่
น ามาใช้อาจใช้แผ่นหินที่เรียบเสมอกัน ขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ซึ่งปัจจุบันแผ่นหินขนาดใหญ่นับวันจะ
หายากขึ้น บางครั้งอาจใช้หินเทียมซึ่งท าจากซีเมนต์ผสมสีฝุ่นมาทดแทน  (ดังภาพที่ 2.16) 
 

 

ภาพที่ 2.16  ทางเดินสวน 
ที่มา : https://www.furfure.com 
 
   2.4.1.4  สะพานช่วยเพ่ิมความน่าสนใจให้กับสวน เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างบริเวณที่
มีล าธารหรือบ่อน้ าเป็นตัวกั้นแบ่ง วัสดุที่ใช้ท าสะพานมีทั้งไม้ ซีเมนต์ และแผ่นหินหน้าเรียบ ซึ่งจะ
สร้างบรรยากาศที่แตกต่างกันไป (ดังภาพที่ 2.17) 
 

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

 

 

ภาพที่ 2.18   ศาลารับรอง 
ที่มา : https://www.suansua.oom 
   

2.4.1.6  ที่นั่งพักผ่อน  เป็นจุดนั่งพักในสวนหลังท ากิจกรรมหรือออกก าลังกาย เดินเล่นชม
สวน สามารถจัดมุมนั่งเล่นให้กลมกลืนกับธรรมชาติด้วยการวางหินก้อนใหญ่แทรกไว้ข้างทางเดิน  เป็น
มุมนั่งเล่นแบบไม่จงใจ หรือตั้งใจวางบนลานนั่งเล่นก็ได้ โดยเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้รูปทรงเรียบง่าย ก็
เข้ากับสวนรูปแบบนี้ได้ (ดังภาพที่ 2.19) 

https://www.nanagarden.com/
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ภาพที่ 2.19 องค์ประกอบต่าง ๆ ในสวนป่าร้อนชื้น 
ที่มา : https://www.suansua.com 
 
  2.4.1.7  แสงไฟในสวน (Lighting)   แสงไฟแสงสว่างภายในสวนให้ประโยชน์ในการ
มองเห็น การติดตั้งไฟตามจุดต่างในสวนมีจุดประสงค์หลายประการเช่น ติดไว้ตามทางเดินในสวน ให้
แสงสว่างขณะเดินชมสวนเวลากลางคืน จัดวางไว้ตามพุ่มไม้ให้เกิดเหลี่ยมเงาสร้างมุมมองที่แปลกตา 
ประดับโคมไฟสูงไว้กลางสนาม เพ่ือให้เกิดความสว่างทั่วไปในสวน (ดังภาพที่ 2.20)  

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

               2)  เพ่ือตกแต่งสวนให้สวยงาม แสงไฟที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีจะ
ช่วยเน้นความงามของสวนให้เห็นเด่นชัดขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังช่วยปิดบังส่วนที่ไม่ต้องการได้ บางครั้ง
แสงไฟยังช่วยท าให้สวนดูกว้างขึ้น และที่ส าคัญแสงไฟสามารถช่วยสร้างอารมณ์ให้เกิดกับสวนได้ ท า
ให้สวนมีเสน่ห์เย้ายวน น่าชื่นชมมากข้ึน       

               3)  เพ่ือความปลอดภัยในสวน และช่วยน าทาง ช่วยให้มองเห็นทางชัดเจน
ขึ้น เช่น มองเห็นระดับที่เปลี่ยนไปของทางเดิน หรือขั้นบันได ช่วยเตือนให้เราระมัดระวังและก้าวเดิน
ไปในทางท่ีปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 

               โดยมีการแบ่งประเภทของโคมไฟ ตามลักษณะการใช้งานเหมาะสมกับพ้ืนที่จัด
สวน ดังรายละเอียด ดังนี้ 

                  1)  โคมไฟส าหรับงานภายนอกอาคารประเภทต่างๆ 
               2)  Step Lighting โคมไฟส าหรับติดตั้งบริเวณขั้นบันไดหรือก าแพงเตี้ย ๆ 

เพ่ือแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงระดับจากสูงมาต่ า หรือจากต่ ามาสูง 
               3)  Flood Light หรือโคมฉาย เป็นโคมไฟส าหรับการส่องบริเวณต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็นส่องต้นไม้ ประติมากรรม สนามหญ้า หรือส่วนต่างๆ ของอาคาร ตามแต่ลักษณะการใช้งาน 
               4)  In Ground Uptight เป็นโคมไฟฝังพ้ืนส่องขึ้นไปยังต้นไม้หรือวัตถุที่เรา

ต้องการเน้น เช่น ต้องการเน้นให้เห็นผิวสัมผัส หรือลวดลายบนผนังก าแพง หรือรั้วไม้ ทิศทางของแสง
จะสาดขึ้นตรงๆ อยู่ด้านหน้าวัตถุที่เราต้องการตกแต่งด้วยแสงไฟ หรือสาดขึ้นด้านหลังวัตถุนั้นก็ได้ 
หากด้านหลังวัตถุมีฉากหลังที่เรียบ ไม่มีลวดลายรกตา จะยิ่งเสริมให้วัตถุนั้นดูโดดเด่นขึ้นมาได้อย่าง

https://www.suansua.com/
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งดงาม ข้อดีคือ จะไม่เห็นดวงโคมตั้งเกะกะสายตา แต่ข้อเสียคือ มีราคาสูง และต้องการดูแลรักษา
มากกว่าโคมฉาย 

               5)  Wall Lighting เป็นโคมไฟที่ติดบนผนังก าแพงรั้ว เพ่ือบอกขอบเขตให้
ความสว่างเฉพาะบริเวณนั้น และยังเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้ผนังก าแพง  

               6)  Bollard Lighting หรือไฟส่องทางเดิน สูง 0.50 - 1.00 เมตร เป็นโคม
ที่ใช้บอกทิศทางของเส้นทางเดินในสวน ส่องสว่างเพ่ือความสวยงามและเพ่ือความปลอดภัยในสวน 

               7)  Post Top Lighting หรือไฟส่องทางเข้าสวน หรือถนนเข้าบ้าน หรือ
ลานนั่งเล่นเพ่ือให้สามารถท ากิจกรรมในสวนตอนค่ าได้ เช่น จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 

              8)  Underwater Lighting หรือไฟใต้น้ า อาจส่องสว่างขึ้นมาจากใต้น้ าเพ่ือ
ความสวยงาม หรือส่องสว่างเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานของสระว่ายน้ า ทั้งนี้ระบบไฟใต้น้ า
จะต้องเป็นระบบที่ออกแบบมาให้ใช้กับกระแสไฟแรงดันต่ า เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.20 แสงไฟในสวน 
ที่มา : https://www.decorreport.com 
 
 ดังนั้น องค์ประกอบ หรือวัสดุที่อยู่ในสวนก็มีบทบาทส าคัญท าให้ภาพของสวนเปลี่ยนไป  
ของประดับและของตกแต่งสวนจึงเป็นสิ่งที่ช่วยแสดงเอกลักษณ์ และเรื่องราวของสวนได้ชัดเจนกว่า  
ของตกแต่งเหล่านี้สามารถออกแบบใหม่ให้มีเอกลักษณ์เน้นเรื่องราวในสวนและสร้างความแตกต่างได้
มากขึ้น 
 2.4.2  องคป์ระกอบภูมิทัศน์ประเภทดาดอ่อน   
                   นอกจากน้ าตก  บ่อน้ า  ล าธารแล้ว  ในสวนป่าร้อนชื้นยังมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่บ่ง
บอกถึงสวนสไตล์นี้ คือพรรณไม้ที่ให้ความเขียวสดตลอดปีและเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น ส่วน
ของตกแต่งที่น ามาประดับสวนควรท าจากวัสดุธรรมชาติอย่างหิน ดิน ไม้ อาจผ่านขั้นตอนและ
กระบวนการผลิตบางอย่าง แต่เมื่อสัมผัสแล้วยังรับรู้ได้ถึงเนื้อแท้ของวัสดุธรรมชาติเหล่านี้ ข้อพิจารณา
ในการออกแบบภูมิทัศน์รูปแบบสวนป่าเขตร้อนมีรายละเอียดดังนี้ 
          2.4.2.1  พิจารณาว่าพรรณไม้ชนิดนั้นๆ ต้องการแสงแดดมากน้อยเพียงใดในการ
พิจารณาสภาพแสงในพ้ืนที่ที่จะน ามาปลูก ควรศึกษาพรรณไม้ทุกชนิดต้องการแสงแดดใน
กระบวนการสร้างอาหาร  แต่ปริมาณมากน้อยต่างกัน พรรณไม้ที่ให้ดอกหรือมีใบสีสวยมักต้องการ
แสงแดดมากกว่าพรรณไม้ที่มีใบสีเขียวเข้มอย่างเช่น เฟิร์นได้รับแสงแดดบ้างเป็นบางครั้ง เพ่ือป้องกัน
ปัญหาใบเหลืองเฉา 
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                       2.4.2.2  สังเกตลักษณะนิสัยของพรรณไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติ  เมื่อน ามาปลูกใน
พ้ืนที่ควรเลือกบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับธรรมชาติเดิมมากท่ีสุด  ดังนี้ 
                  1)  ต้นไม้ที่ข้ึนใต้น้ า ได้แก่ สาหร่ายและพืชน้ าชนิดต่างๆ  
                   2)  ต้นไม้ที่ข้ึนในน้ าและบนผิวน้ า ได้แก่ บัวอเมซอน และกกชนิดต่างๆ  
                   3)  ต้นไม้ที่ข้ึนอยู่ริมน้ า ได้แก่ กกชนิดต่างๆ ไคร้ชนิดต่างๆ เฟินกูด บอน 
และผักหนาม 
                   4)  ต้นไม้ที่ข้ึนบนที่ดอน เช่น ค้างคาวด า เฟินกีบแรด เฟินหัสด า  
                   5) ต้นไม้ที่ขึ้นบนกิ่งไม้หรือที่ เรียกว่าไม้คาคบ เช่น กะเรกะร่อน 
กระแตไต่ไม้  
                   6)  ต้นไม้ที่ขึ้นบนหินหรือผนังหิน เช่น เทียน เฟินก้านด า มอส น้ าค้าง 
บีโกเนีย และกล้วยไม้ (ดังภาพที่ 2.21) 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 2.21 พรรณไม้ที่ขึ้นตามระบบนิเวศ 
ที่มา : https://www.blogging.com 
 
                           2.4.2.3  การพิจารณาจากลักษณะทรงต้น ใบ และสีของใบไม้  การพิจารณา
จากลักษณะทรงต้น ใบ และสีของใบไม้ ซึ่งจะมีลักษณะเด่น สวยงามแตกต่างกัน การน ามาจัดร่วมกัน
เป็นกลุ่มจึงควรค านึงถึงหลักองค์ประกอบทางศิลปะได้ดังนี้ 

               1) ความกลมกลืน (Harmony) 
               2) ความแตกต่าง (Contrast) 
ในการปลูกพรรณไม้เป็นกลุ่ม  สามารถน าทั้งความกลมกลืนและแตกต่างมาใช้พร้อมๆ กัน

เพ่ือให้เกิดความสวยงามลงตัว (ดังภาพที่ 2.22) 
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ภาพที่ 2.22 แสดงถึงความกลมกลืนของลักษณะของใบ และสีของใบ 
ที่มา : https://www.blogging.com 

                                1)  ขาดของใบไม้  ใบที่มีขนาดใหญ่ถือว่ามีผิวสัมผัสหยาบ ส่วนใบที่
มีขนาดเล็กถือว่ามีผิวสัมผัสละเอียด การน าพรรณไม้ที่มีขนาดใบต่างกันมารวมกลุ่มกันจะได้ความ
แตกต่างของขนาด  
                                        2)  ลักษณะรูปร่างของใบไม้ ใบที่ลักษณะเป็นเส้นเล็กบางชนิดป้อม
สั้น  กลม บางชนิดมีใบเรียวยาว บางชนิดมีใบเป็นสามแฉก  ลักษณะรูปร่างของใบสร้างความแตกต่าง
ได้เช่นกันถ้าต้องการให้เกิดความกลมกลืน ให้เลือกรูปร่างของใบที่คล้ายคลึงกันมาจัดร่วมกัน เช่น 
ปลูกต้นพลับพรึงหนูและหนวดปลาดุกที่มีใบเส้นเหมือนกัน จะได้ความกลมกลืนของรูปร่างใบ  แต่
ขณะเดียวกันก็ได้ความแตกต่างขนาดใบด้วย 
                              3)  สีของใบไม้ ใบไม้มีหลากหลายสี ส่วนใหญ่จะให้โทนสีเขียว ซึ่งมี
หลายเฉดต่างกันไป เช่น เขียวอ่อน  เขียวเข้ม เขียวต่างขาว สีของใบไม้สามารถสร้างทั้งความกลมกลืน
และความแตกต่างได้ หากเราเลือกใช้อย่างลงตัว กลุ่มของต้นไม้ที่เราวางจะเกิดความสวยงาม สีที่
กลมกลืน ได้แก่ เหลืองอ่อนและเขียวอ่อน ส่วนสีที่แตกต่างได้แก่ เหลืองและแดง เป็นต้น ตัวอย่าง
ต้นไม้ที่กลมกลืนกันด้วยลักษณะของใบ แต่แตกต่างกันด้วยสีและขนาดของใบ เช่น การจัดกลุ่มต้น
กระดาดไว้กบับอนสี 
                              4)  ลักษณะทรงพุ่มของต้นไม้  ต้นไม้บางชนิดจะมีลักษณะใบชูตั้งขึ้น 
ขณะที่บางชนิดใบห้อยย้อยลง หากเราเลือกชนิดที่มีทรงต้นเหมือนกันปลูกไว้ร่วมกันจะเกิดความ
กลมกลืน แต่หากเราน าพรรณไม้ที่มีลักษณะทรงพุ่มต่างกันปลูกไว้ร่วมกันก็จะเกิดความแตกต่าง 
                           2.4.2.4  แบ่งพ้ืนที่ปลูกตามประโยชน์ใช้สอย   การออกแบบสวนของบ้าน
หนึ่งหลัง เรามักแบ่งแยกโซนตามการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่เพ่ือเป็นตัวก าหนดและเลือกชนิดของพืช
พรรณไม้มาใช้งาน เช่น บริเวณข้างห้องนั่งเล่นมองเห็นล าธาร ปลูกกลุ่มพรรณไม้ที่มีลักษณะใกล้เคียง
ธรรมชาติเพ่ือความสวยงาย ส่วนบริเวณหน้าบ้านอาจปลูกไม้ดอกที่ดูแลง่ายเพ่ือเพ่ิมสีสัน แต่ไม่ควรมี
ความแต่ต่างจากภาพรวมของสวนมานัก และบริเวณหลังบ้านปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในการปรุงอาหาร 
                           2.4.2.5  ปลูกตามความชอบและความต้องการของเจ้าของบ้าน    เจ้าของ
บ้านบางหลังชอบไม้ดอก บางคนชอบท ากับข้าวต้องการปลูกพืชผักสวนครัว บางคนมีความระลึกถึง
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หรือประทับใจพรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งความเป็นสิริมงคลและการให้เกียรติกับผู้ที่น าต้นไม้มามอบให้ 
ซ่ึงอาจหาพื้นที่ปลูกพรรณไม้ชนิดนั้นๆ ตามความเหมาะสม 
                                  2.4.2.6  ดูแลรักษาง่าย   การจัดสวนนั้นไม่ยากไปกว่าการดูแลให้สวนนั้น
สวยอยู่คงนาน ดังนั้น การเลือกต้นไม้ส าหรับการใช้งานจึงควรดูแลรักษาง่าย เพียงตัดแต่งนิดหน่อยก็
สามารถใช้งานต่อได้โดยไม่เสียรูปทรง ยิ่งระยะเวลานานขึ้น สวนสามารถคงอยู่ได้อย่างสวยงาม  
                           2.4.2.7  พรรณไม้ที่ใช่ในการจัดสวนป่าร้อนชื้นแบ่งตามขนาดและรูปทรง
ของพรรณไม้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ได้ดั้งนี้ 
                                          1)  ไม้ยืนต้น  พรรณไม้ที่น ามาเลือกใช้ได้แก่  จิกน้ า จิกเศรษฐี 
พะยอม หว้า ไคร้ย้อย ทองกวาว ยี่หุบ ข้าวหลามแดง เสม็ดขาว พุดผา กันเกรา สมอไทย อโศกเขา 
โสกน้ า ชะมวง หมากเขียว ทั้งนี้ควรเลือกรูปทรงของต้นไม้ให้เหมาะสมกับบริเวณที่ปลูก เช่น เลือก
พรรณไม้ที่มีทรงเอนชายปลูกบริเวณริมน้ า (ดังภาพที่ 2.23) 
 

                                        
ภาพที่ 2.23  ต้นไคร้ย้อย 
ที่มา : https://www.blogging.com 
 
                                 2) ไม้พุ่ม  พรรณไม้ที่น ามาเลือกใช้ได้แก่  ไคร้ชนิดต่างๆ  ทรีเฟิน 
และเฟินชนิดต่างๆ เช่น เฟินลูกไก่ เฟินกีบแรด เฟินนาคราช ผักหนาม กระดาด โมกแดง คัดเค้า บอน
สี เอ้ืองหมายนา เอ้ืองไผ่ กะทือ ซุ้มกระต่ายเขียว มหาหงส์ ค้างคาวด า พุดเวียดนาม ไทรปัตตาเวีย 
กระเจียว นางแย้มป่า พนมสวรรค์ โมกลากอ โคลงเคลงป่า  หางช้าง เตยหอม ดาหลา เข็มอุณากรรณ 
พลับพลึงหนู  
                                          3)  ไม้คลุมดิน   พรรณไม้ที่น ามาเลือกใช้ได้แก่  กนกนารี  เฟินใบ
ผักชี เฟินรัศมีโชติ เฟินฮาวาย หญ้าปักกิ่ง หนวดปลาดุก พลับพลึงแคระ  โคลงเคลงเลื้อย กล้วยไม้ดิน 
เปราะ ใบบัวบก ชะพลู เทียนป่า สตรอเบอร์รี่ เลื้อย หม้อข้าวหม้อแกงลิง นกกระทาใบบาย  
เอ้ืองพร้าว ไอริส การะเกดเขียว สร้อยระย้า บีโกเนีย เข็มม่วงป่า หญ้าถอดปล้อง กวักแม่ทองใบ  

                               4)  ไม้น้ า  ที่น ามาเลือกใช้ เช่น บัว กก คล้าน้ า บอน และ ผักหนาม 
(วรวุฒิ แก้วสุก, 2555)   
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2.5  กรณีศึกษา  
 เป็นการศึกษาโครงการที่มีความคล้ายคลึงกันของ Concept คือ สวนสไตล์ธรรมชาติ ที่
จ าลองเป็นล าธารเป็นป่า น้ าตก  เนื่องจากเป็นความต้องการของเจ้าของบ้านคุณกวี  โพธิ์สังข์ ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายให้มีการออกแบบสวนเป็นธรรมชาติ  จึงได้ท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์  
รูปแบบของงานภูมิทัศน์  รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นความคิดในการออกแบบ
ภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย  ซึ่งโครงการที่ศึกษา มีดังนี้ 
 2.5.1  กรณีศึกษาท่ี 1 :  บ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมาลัย 
                  บ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย ตั้งอยู่หมู่บ้านออคิดวิลล่า บางนา กม.24 ถนนบางนา -
ตราด บางเสาธง ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ไม่มีเสียงเครื่องบินรบกวน มีเนื้อที่ทั้งหมด 165 ตารางวา 
เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จากการศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์ของบ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมาลัย มีความ
ต้องการสวนที่ดูแลง่าย ต้องการน้ าตก ศาลาพักผ่อน ดังนั้น จึงต้องศึกษาหลักการออกแบบตังนี้ โดย
ศึกษาจากผังบ้าน (ดังภาพที่ 2.24) 

 

 
ภาพที่ 2.24 ผังบ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมาลัย 
 
  2.5.1.1  ความต้องการของเจ้าของโครงการ  เป็นคนที่ชื่นชอบสวนพักผ่อนในช่วง
วันหยุดจึงได้ออกแบบสวนในบ้านให้มีการผสมผสานระหว่างสิ่งก่อสร้างและธรรมชาติให้มีความ
กลมกลืนกัน มีศาลานั่งเล่นและสวนน้ าตกขนาดกลาง รวมไปถึงก าแพงน้ าตกเพ่ือสร้างบรรยากาศใน
สวน นอกจากนี้มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มลื่นแก่บริเวณพักผ่อนด้วย 
                     2.5.1.2  การแบ่งพ้ืนที่  โดยบริเวณบ้านมีการจัดสวนพ้ืนที่ด้านข้างขนาดกลาง การ
จัดภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่โครงการจึงเป็นแบบเลียนแบบธรรมชาติ โดยการดึงเอาความสดชื่น ความร่ม
รื่นของธรรมชาติจริงๆ เข้ามาใช้ในบริเวณบ้าน มีการใช้ต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ร่มเงาแก่สวนด้วย ดังนั้นจึงได้
ออกแบบพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนต้อนรับบริเวณหน้าบ้านติดกับห้องรับแขกและเฉลียงหน้าบ้าน 
ส่วนครอบครัวติดกับห้องนั่งเล่น ศาลาแปดเหลี่ยมและมุมสวนน้ าขนาดกลางสุดท้ายคือส่วนที่อยู่
ด้านหลังบ้านซึ่งติดลานซักล้าง ห้องน้ า ซึ่งมีรายละเอียด (ดังภาพที ่2.25) 
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ภาพที่ 2.25 ทัศนียภาพในส่วนหน้าบ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย 

 
                               1) ส่วนสาธารณะ หรือสวนโชว์   เป็นส่วนของการต้อนรับซึ่งอยู่ติดรั้ว
บริเวณหน้าบ้าน ห้องรับแขก เฉลียงหน้าบ้านและลานจอดรถ การจัดสวนเป็นแบบเรียบง่าย มี
ทางเดินปูด้วยอิฐบล็อกเล่นลวดลายด้วยกรวดแม่น้ าหลากสีและเพ่ิมความสดชื่นด้วยอ่างบัวที่จัดเรียง
รายไปตามทาง มีต้นไม้ใหญ่คอยให้ความร่มรื่นแก่ส่วนนี้       
                                     2) ส่วนการพักผ่อน หรือครอบครัว  เป็นส่วนครอบครัวติดกับ
ห้องนั่งเล่นและบ้านเดี่ยวสองชั้น ในส่วนนี้จะมีความเป็นส่วนตัว จึงได้ออกแบบภูมิทัศน์ที่ตรงกับความ
ต้องการของเจ้าของบ้านที่ต้องการสถานที่พักผ่อนภายในบ้านและมีความร่มรื่น การออกแบบจึงได้เอา
ธรรมชาติมาผสมกับสิ่งก่อสร้าง เช่น ระแนงไม้ทางเดิน ศาลาแปดเหลี่ยม และสะพานไม้ที่อยู่
ท่ามกลางสวนน้ าที่จ าลองมาจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีก าแพงน้ าตกแสดงถึงความทันสมัยให้กับ
สวนอีกด้วย ในส่วนของสวนน้ านั้นได้มีการติดตั้งไฟแบบ Up Lighting ที่ส่องเข้าหาตัวก าแพงน้ าตกใน
เวลากลางคืน ท าให้เกิดแสงสว่างภายในสวนน้ า ส่วนศาลาแปดเหลี่ยมนั้นเป็นศาลาส าเร็จรูปมีระบบ
ไฟในตัว สามารถนั่งพักผ่อนได้ในเวลากลางคืน 
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ภาพที่ 2.26 ทัศนียภาพในส่วนครอบครัวบ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนม 
 
                                       3)  ส่วนบริการ   เป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังบ้านติดอยู่กับลานซักล้าง
และบ้านเดี่ยวสองชั้น เป็นส่วนที่ไม่จ าเป็นต้องจัดสวนไว้โชว์เหมือนหน้าบ้านและส่วนครอบครัว แต่
ส่วนนี้จะเน้นการเข้าถึงพ้ืนที่ง่ายและจะสะดวกเนื่องจากไว้ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ซักผ้า ตากผ้า ล้าง
จาน ดังนั้นการจัดภูมิทัศน์จึงต้องจัดแบบเรียบง่ายไม่รกรุงรัง ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย ทนทาน 
และมีไม้ใหญ่ขนาดกลางให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่นี้ด้วย (ดังภาพที ่2.27) 
 

 

 

 

                                  

 

 

 

ภาพที่ 2.27 ทัศนียภาพในส่วนหลังบ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย 
 

   



 

31 
 

2.5.1.3  องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ 
                     1)  ภูมิทัศน์ดาดอ่อน จากการศึกษาบ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมาลัย งานภูมิ

ทัศน์ดาดอ่อน มีการเลือกใช้พรรณไม้มีทั้งไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม เช่น จันผา บันไดสวรรค์ ลีลาวดี เพื่อให้
สร้างความร่มเงา และบรรยากาศที่ดีข้ึนเป็นธรรมชาติ   

                     2) ภูมิทัศน์ดาดแข็ง จากการศึกษาบ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมา งานภูมิทัศน์
ดาดแข็ง  ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
                         โดยน าสิ่งก่อสร้างมาออกแบบเข้าธรรมชาติ  เช่น  ระแนงไม้ทางเดิน 
ศาลาแปดเหลี่ยม และสะพานไม้ที่อยู่ท่ามกลางสวนน้ าที่จ าลองมาจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมี
ก าแพงน้ าตกแสดงถึงความทันสมัยให้กับสวนอีกด้วย ในส่วนของสวนน้ านั้นได้มีการติดตั้งไฟแบบ Up 
Lighting ที่ส่องเข้าหาตัวก าแพงน้ าตกในเวลากลางคืน ท าให้เกิดแสงสว่างภายในสวนน้ า ส่วนศาลา
แปดเหลี่ยมนั้นเป็นศาลาส าเร็จรูปมีระบบไฟในตัว สามารถนั่งพักผ่อนได้ในเวลากลางคืน  และยัง
ประกอบด้วยแผ่นทางเดินเท้ากับอิฐปูตัวหนอนรอบบ้าน ตามการเชื่อมต่อแต่ละพ้ืนที่ 
 
 
 

 

 

   

   ภาพที ่2.27  แสดงส่ิงก่อสร้างภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

 

ภาพที่ 2.28 ทัศนียภาพการเชื่อมต่อแต่ละพ้ืนที่ด้วยแผ่นทางเดิน 
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บทท่ี 3 
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและพื้นที่โครงการ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกวี  โพธิ์สังข์ อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดย
ผู้ออกแบบต้องทราบถึงข้อมูลต่างๆ แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบเพ่ือที่จะ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการสามารถที่จะแก้ไขปัญหาภายในพ้ืนที่โครงการได้อย่าง
ถูกต้องให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้  และส่งผลให้โครงการนั้นสมบูรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่ง
การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์นั้นเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลระดับมหภาค และข้อมูล
ระดับ จุลภาค ดังนี้ 
 

3.1  การศึกษาข้อมูลมหภาค 
3.1.1 ประวัติความเป็นมาจังหวัดปทุมธานี 

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

 
                     ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดปทุมธานีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม
ริมสองแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอสามโคกท าให้
พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ า
เจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่ในอ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก 
กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ 
พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกาและ
บางส่วนของอ าเภอสามโคก โดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 
50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะ น้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง 
และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น า
เจ้าพระยานั่น เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุม
จ านวนการปริมาณน้ าท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่าพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจังหวัดปทุมธานี
เป็นพ้ืนที่ราบรับน้ าขนาดใหญ่ในเขตภาคกลางตอนล่างหลักฐานทางธรณีวิทยาหลายประเภทในหลาย
ท้องที่เชื่อว่าในอดีตกว่า  1 ล้านปี บริเวณนี้เคยเป็นแอ่งแผ่นดินน้ าทะเลท่วมถึง เมื่อเปลือกโลกมีการ
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ยกตัวสูงขึ้นท าให้ระดับน้ าทะเลลดลง เกิดเป็นที่ราบเป็นผืนขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันมาตั้งแต่ภาคกลาง
ตอนบน ดอกไม้ประจ าจังหวัดปทุมธานี คือ บัวหลวง 
 

 

ภาพที่ 3.2 บัวหลวง 
ที่มา : https://www.searacha.com 
 
 3.1.2  ที่ตั้งของจังหวัดปทุมธานี 
          จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 
100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร   
  
 
 
 
 

  

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

 
3.1.3  อาณาเขตติดต่อ 
         3.1.3.1 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
         3.1.3.2 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และ อ าเภอบางน้ า

เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
                 3.1.3.3 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

 3.1.3.4 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
        3.1.4  ลักษณะภูมิประเทศ 
       พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ า โดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจ
กลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอสามโคกท าให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัด หรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขต
อ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด 
หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคกโดยปกติระดับน้ าในแม่น้ า
เจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณ
พ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของ 
แม่น้ าเจ้าพระยาส าหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้นเนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็น
คลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อย
กว่า 
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 3.1.5  สภาพภูมิอากาศ 
                    พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย มีพ้ืนที่ติดต่อกับหลายจังหวัดใน
ภาคกลางรวมถึง กรุงเทพมหานคร ท าให้มีสภาพอากาศคล้ายกับกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
สภาพอากาศของจังหวัดปทุมธานี จึงท าให้ทราบถึงสภาพอากาศของจังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

3.1.5.1  อุณหภูมิ จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย จึงท าให้จังหวัด
ปทุมธานีมีฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ฤดูกาล ดังนี้ 
                                 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค. - มิ.ย. อุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 36 องศาเซลเซียส 
                                 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค. - ต.ค. อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 34 องศาเซลเซียส 
                                 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย. - ก.พ. อุณหภูมิเฉลี่ย 17 - 36 องศาเซลเซียส  
 

 
 

แผนภูมิที่ 3.1 ลักษณะอุณหภูมิรายปี 
ที่มา : https://www.tmd.go.th 
 

   
  จากการวิเคราะห์อุณหภูมิที่มีผลต่อโครงการในการออกแบบ โดยค านึงถึงสภาพ

อากาศร้อนในช่วงเดือนที่กล่าวมา โดยการออกแบบให้มีพ้ืนที่ร่มเงา และควรค านึงถึงการดูแลรักษา
พืชพรรณ ในช่ วงที่ มี อุณหภูมิสู ง แสงแดดจัด ควรมีการให้น้ าแก่ พืชในปริมาณ ที่ มากขึ้ น 
                    

 
 

 
 

 

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


36 

 

3.1.5.2  ปริมาณน้ าฝน 

 
แผนภูมิที่ 3.2 แสดงปริมาณน้ าฝนในปีพ.ศ. 2553 - 2557 
ที่มา : https://www.tmd.go.th 

 

 ฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม เป็นมรสุมตะวันตกเฉียง  ใต้พัด
ผ่านเข้ามาในพ้ืนที่โครงการ 

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

จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝน ในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. จะมีปริมาณน้ าฝนมากควรเลือกใช้พรรณไม้
ที่ระบายน้ าดีหรืออาจระดับพื้นดินเพ่ือการระบายน้ า 

 
 
 
 
 
 

 

       
  
 
 
 

 

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

 
 

แผนภูมิที่ 3.3 แสดงความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงปีพ.ศ. 2553 - 2557 
ที่มา : https://www.tmd.go.th 
          

   เดือนที่มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด คือเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 75 % 
   เดือนที่มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด คือเดือนธันวาคม เฉลี่ย 32 % 

              ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในรอบ 7 ปี คือ 59.55 % ดังนั้นจึงมีผลต่อการให้น้ าแก่พืช ในช่วง
เดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด ซึ่งในช่วงนี้อาจไม่ควรให้น้ ามากนัก  
 3.1.5.4  ลักษณะของดิน พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะ
เป็นดินเหนียวจัดสภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัดมีค่า pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะดิน
ภายในจังหวัดสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มดินนาดี มีพ้ืนที่ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาดีมีสภาพเป็น
กรดจัด มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวท าให้การระบายน้ าไม่ดี และ
การไหลบ่าของน้ าผิวดินช้า ซึ่งสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชไร่ และการปลูก
ข้าวได้ผลผลิตต่ า ซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้การ
เพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tmd.go.th/
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3.2  การศึกษาข้อมูลระดับจุลภาค 
3.2.1  การเข้าถึงโครงการ 

                   บ้านคุณกวี โพธิ์สังข์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 24/3 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  ปัจจุบันเจ้าของโครงการต้องการที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการ มีการ
เข้าถึงพ้ืนที่โครงการได้ 2 วิธีคือ รถส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณะ การเข้าถึงโครงการด้วยรถส่วนตัว
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ โครงการได้ 2 ทาง คือเส้นทางที่  1 มาจากถนนวิภาวดีรังสิตขาออก ผ่าน           
ฟิวเจอร์พาร์ค - รังสิตมุ่งสู่ ถนนรังสิต - นครนายก ทางเข้าโครงการอยู่ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิช
สาขาธัญบุรีปากทางเป็นสนามบอลหญ้าเทียม Soccer ทางที่ ทางที่ 2 มุ่งหน้าจากจังหวัดนครนายก
ขาเข้า ใช้ถนนรังสิต - นครนายก ทางเข้าโครงการอยู่ซ้ายมือ 
          วิธีที่ 1 เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะสาย 538 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ราชมงคล) 
                   วิธีที่ 2 รถตู้ร่วมบริการสาย 84 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ราชมงคล) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภมูิทัศนบ์้านคุณกวี  โพธิ์สังข์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

แสดง : การเข้าถึงพื้นที่โครงการ ภาพที ่3.4 
สัญลักษณ์ :                      ที่ตั้งโครงการ 
                                     
                                       เส้นทางจากถนน รังสิต - นครนายก 
                           
                                       เส้นทางเข้าโครงการ       

 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.google.com/maps  

 

จากฟิวเจอร์พาร์ครังสติ 

จากจงัหวดันครนายก 

ที่ตัง้โครงการ 
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3.2.2  สภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ 
          โครงการบ้านคุณกวี  โพธิ์สังข์  มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ที่ ถนนรังสิต - นครนายก ต าบลคูคต

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,610 ตารางเมตร พ้ืนที่ตัวบ้าน 460 ตารางเมตร 
และพ้ืนที่ออกแบบภูมิทัศน์ 2,150 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ราบเรียบทั้งหมดไม่มีพืชพรรณ  ลักษณะของ
บ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รูปแบบร่วมสมัย 

3.2.3  อาณาเขตติดต่อกับโครงการ 
         3.2.3.1  ทิศเหนือ   เป็นบริเวณพ้ืนที่ด้านข้างของบ้านโครงการ ติดกับบ่อน้ า มี

ผลกระทบโครงการคือ บ้านข้างเคียงสามารถมองเข้ามาในพ้ืนที่โครงการ ไม่มีความเป็นส่วนตัว
สัตว์เลื้อยคลานและหมาจรจัดสามารถเข้ามาในพื้นที่โครงการได้เนื่องจากไม่มีรั้วปิดกั้น 

 

 
ภาพที่ 3.5 อาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 
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           3.2.3.2  ทิศใต้  เป็นบริเวณด้านข้างของบ้านโครงการ  ติดกับพ้ืนที่ท าการเกษตร 
ผลกระทบต่อโครงการ เนื่องจากโครงการยังไม่มีรั้วปิดกั้นมีแมลงและสัตว์เลื้อยคลานสมารถเข้ามาใน
พ้ืนที่โครงการไดข้าดความเป็นส่วนตัวและมีเสียงรบกวนจากเครื่องพ่นยา 

 
ภาพที่ 3.6 อาณาเขตติดต่อทางทิศใต้ 

 
            3.2.3.3  ทิศตะวันออก  ติดกับเส้นทางสัญจรสาธารณะ ผลกระทบต่อโครงการมี
เสียงรบกวนจากรถที่สัญจรผ่านไปมาขาดความเป็นส่วนตัวเนื่องจากโครงการยังไม่มีรั้วปิดกั้นสายตา
จากผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา 

 
ภาพที่ 3.7 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันออก 
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             3.2.3.4  ทิศตะวันตก  เป็นบริเวณข้างตัวบ้านลักษณะเป็นพ้ืนที่รกร้าง ผลกระทบต่อ
โครงการมีสุนัขจรจัดและสัตว์เลื้อยคลานสามารถเข้ามาได้เนื่องจากโครงการยังไม่มีรั้วปิดกั้น 
 

 
ภาพที่ 3.8 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันตก 
 
 3.2.4  พืชพรรณเดิม 
                     ลักษณะพืชพรรณเดิมภายในโครงการเป็นไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่และไม้ยืนต้นขนาด
กลาง เจ้าของโครงการมีความต้องการจะปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้มีความสวยงาม และตรงความ
ต้องการของเจ้าของโครงการ เนื่องด้วยเจ้าของโครงการมีความผูกพันธ์กับพรรณไม้เดิมที่ปลูกไว้ดังนั้น
เจ้าของโครงการจึงต้องการปลูกพืชพรรณใหม่เพ่ิมเติม แตเ่ก็บพืชพรรณเดิมไว้ทั้งหมด 
 3.2.5  ลักษณะของสถาปัตยกรรม 

         รูปแบบของบ้าน มีลักษณะสถาปัตยกรรมรูปแบบร่วมสมัย 2 ชั้น แบบก่ออิฐฉาบ
เรียบโครงสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนมากบ้านลักษณะนี้สามมารถพบได้ทั่วไป รอบตัว
บ้านมีการติดตั้งหน้าต่าง เพ่ือช่วยในการระบายอากาศบริเวณข้างในบ้าน ประตูบ้านเป็นลักษณะ
ประตู 2 บานทรงสูงเพราะสามารถรับลมได้ดี ลักษณะของบ้านที่มองสู่ภายนอกสามารถมองเห็นได้ทั้ง 
4 ด้าน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.9 ต าแหน่งพรรณไม้เดิม 
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ภาพที่ 3.10 รูปด้านบริเวณหน้าบ้านทางทิศตะวันออก 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.11 รูปด้านบริเวณข้างบ้านทางทิศใต้ 
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ภาพที่ 3.12 รูปด้านบริเวณข้างบ้านทางทิศตะวันตก 
 
 

ภาพที่ 3.13 รูปด้านบริเวณข้างบ้านทางทิศเหนือ 
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 3.2.6  สภาพภูมิอากาศ 
         3.2.6.1  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมในเดือนตุลาคม - เดือนกุมพาพันธ์ 

อุณหภูมิประมาณ 26.6 องศาเซลเซียส ผลกระทบต่อพ้ืนที่โครงการคือ ท าให้พ้ืนที่โครงการมีอากาศ
หนาวเย็น การออกแบบพ้ืนที่ควรท าให้บริเวณนี้มีลักษณะพ้ืนที่โล่ง เพ่ือให้ลมสามารถพัดเข้ามาได้
สะดวก และในช่วงเดือนนี้การโคจรของพระอาทิตย์จะอ้อมทางด้านทิศใต้ท าให้พ้ืนที่ด้านทิศเหนือ
ได้รับแสงแดดน้อยลงและพ้ืนที่ด้านทิศใต้จะได้รับแสงมากขึ้น ดังนั้นพ้ืนที่ทางด้านทิศใต้ควรปลูก
พรรณไม้ที่ทนต่อแสงแดดในตอนกลางวัน และควรมีทรงพุ่มที่ให้ร่มเงาแก่พ้ืนที ่
                     3.2.6.2  ลมใต้  จะพัดปกคลุมในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม  มีอุณหภูมิประมาณ 
37.4 องศาเซลเซียส  ผลกระทบต่อพ้ืนที่  ในช่วงเดือนดังกล่าวเป็นช่วงฤดูร้อน  พ้ืนที่โครงการจะ
ได้รับแสงแดดมาก  พืชพรรณที่ปลูกในพ้ืนที่โครงการควรมีความทนทานต่อแสงแดดและให้ร่มเงา  
โดยเฉพาะพ้ืนที่ในด้านทิศเหนือซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน  แต่มีลมใต้พัดเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ
ท าให้อากาศเย็นลงไม่ร้อนมาก  ดังนั้นพ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือจึงควรมีพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่  จึง
ควรเลือกปลูกพรรณไม้ที่ทนทานต่อแสงแดดและให้ร่มเงาเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อนให้แก่พ้ืนที่
โครงการ 

           3.2.6.3  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  จะพัดปกคลุมในเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม  
มีอุณหภูมิประมาณ 30.4  องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนในช่วงเดือนนี้ประมาณ  88.8 มิลลิเมตร
ผลกระทบต่อพ้ืนที่  ท าให้มีฝนตกชุกซึ่งถ้ามีความรุนแรงมากก็อาจท าให้อาคารสิ่งก่อสร้าง  และพรรณ
ไม้ที่ปลูกภายในพ้ืนที่โครงการเสียหายได้  จึงควรปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านแข็งแรงทนต่อลมได้ดี  เพ่ือ
บังลมในทิศทางนี้  และควรออกแบบการระบายภายในพ้ืนที่โครงการเพ่ือแก้ปัญหาน้ าขังภายใน
โครงการ หากมีการออกแบบภูมิทัศน์ดาดแข็งควรเลือกใช้วัสดุที่มีการทนทานต่อสภาพอากาศ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภมูิทัศนบ์้านคุณกวี  โพธิ์สังข์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

แสดง : การวิเคราะห์การโคจรของดวงอาทิตย์และลมมรสมุ ภาพที่ 3.14 

สัญลักษณ ์:                                                           แดดทั้งวัน 
                            ดวงอาทิตย์                                แดดน้อย 
                            การโคจรดวงอาทิตย์ 
                            ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
                            ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
 

 
 
 
 
 
 

 

 จากการวิเคราะห์การโคจรของดวงอาทิตย์และลมมรสุม บริเวณพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกควร
ใช้พรรณไม้หรือสิ่งก่อสร้างที่สามารถบดบังแสงแดดในช่วงสายถึงบ่ายเพ่ือไม่ให้อากาศในบริเวณท่ีร้อน
จนเกินไป ส่วนทางด้านทิศตะวันตกควรเปิดพื้นที่ท าให้สามารถรับลมที่พัดเข้ามาเพ่ือจะไม่เกิดพ้ืนที่อับ 
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3.2.7  ระบบสาธารณูปโภค 
  จากการศึกษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในพ้ืนที่โครงการ ของบ้าน
คุณกวี  โพธิ์สังข์ พบว่ามีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนที่โครงการที่ไม่พบปัญหา จึง
อาจจะมีผลกระทบบางส่วนไม่มาก ดังรายละเอียดจากการศึกษาดังนี้ 

          3.2.7.1  ระบบไฟฟ้า  ภายในพ้ืนที่ โครงการได้มีการติดตั้ งระบบไฟฟ้าโดยใช้
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชื่อมต่อ ติดตั้งเสาไฟฟ้าตามแนวถนนทางด้านทิศตะวันออก สู่
พ้ืนที่โครงการ มีการขออนุญาตติดตั้งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ตัวบ้านทางทิศตะวันออก 
   

 
ภาพที่ 3.15 ระบบไฟฟ้า 
 
          3.2.7.2  ระบบประปา  ใช้ประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคที่ต่อเข้าพ้ืนที่โครงการ
จากทางด้านหน้าฝั่งทิศตะวันออก โดยการเดินท่อใต้ดินเข้ามาทางทิศใต้ของตัวบ้าน 
 
 

                            

ภาพที่ 3.16 ระบบประปา 
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        3.2.7.3  ระบบการระบายน้ า  จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการบ้านคุณกวี  โพธิ์สังข์ มี
การวางระบบระบายน้ ารอบตัวบ้าน จากด้านหลังบ้านถึงหน้าบ้านโดยเดินท่อตามแนวก าแพงข้างบ้าน
ด้านทิศตะวันตก พ้ืนที่โครงการจึงไม่มีปัญหาด้านการระบายน้ า 
 

                
 
ภาพที่ 3.17 ระบบระบายน้ า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภมูิทัศนบ์้านคุณกวี  โพธิ์สังข์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

แสดง : ระบบสาธารณูปโภคภายในพ้ืนท่ีโครงการ ภาพที่ 3.18 

สัญลักษณ์ :              เสาไฟฟ้า                          บ่อพักน้ า 
                     กล่องไฟเข้าบ้าน                   ปัม้น้ า 
                     สายไฟเข้าบ้าน 
                              แนวท่อประปา   
                              แนวท่อระบบระบายน้ า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภมูิทัศนบ์้านคุณคณุกวี  โพธิ์สังข์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

แสดง : มุมมองจากภายในและภายนอกเข้าสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.19 

สัญลักษณ์ :            
                            มุมมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ 
 
 
                           มุมมองจากภายในสู่พื้นที่โครงการ 
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3.2.8 มุมมองและทัศนียภาพ  
          จากการส ารวจสภาพของพ้ืนที่โครงการ สามารถแบ่งลักษณะของมุมมองออกเป็น   2 

ลักษณะคือ มุมมองจากภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ และมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพ้ืนที่
โครงการ 

         3.2.8.1  มุมมองจากภายนอกสู่ พ้ืนที่ โครงการ  จากการศึกษาและส ารวจพ้ืนที่
โครงการ มีมุมมองจากภายนอกสู่พ้ืนที่โครงการ มีมุมมองแบ่งได้ดังนี้   

                    1)  มุมมองทางทิศตะวันออก  เป็นพ้ืนที่จัดสวนทางเข้าหน้าโครงการเป็น
บริเวณเปิดโล่งสามารถมองเห็นตัวอาคาร มีพรรณไม้เดิมขนาดใหญ่เล็กน้อย และติดกับเส้นทางสัญจร
หลักอาจมีเสียงรบกวนจากรถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมา 

 

 
ภาพที่ 3.20 ทัศนียภาพมุมมองจากภายนอกสู่พ้ืนที่โครงการทางทิศตะวันออก 
                  
                             2)  มุมมองทางทิศตะวันออก บริเวณสวนหลังบ้านเชื่อมต่อกับพ้ืนที่บริการ 
สุดพ้ืนที่มีรั้วกั้นระหว่างกับบ้านข้างเคียง สามารถมองเห็นตัวอาคารและบริเวณข้างบ้านทางทิศ
ตะวันออก 

 
ภาพที่ 3.21 ทัศนียภาพมุมมองจากภายนอกสู่พ้ืนที่โครงการทางทิศตะวันตก 



52 

 

                             3)  มุมมองทางทิศใต ้อยู่บริเวณข้างบ้านติดกับพ้ืนที่ท าการเกษตร 
สามารถมองเห็นด้านข้างของตัวอาคารฝังทิศใต้ เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งมีพืชพรรณเดิมที่ต้องการโล๊ะทิ้งอยู่
เล็กน้อยมีผลกระทบด้านเสียงรบกวนจากการท าการเกษตรจากทางด้านใต้ของ 
 

 
ภาพที่ 3.22 ทัศนียภาพมุมมองจากภายนอกสู่พ้ืนที่โครงการทางทิศใต้ 
 

          3.2.8.2  มุมมองจากภายในสู่พ้ืนที่ภายนอกโครงการ  จากการศึกษาและส ารวจพื้นที่
โครงการ มุมมองจากภายในสู่พื้นทีภ่ายนอกโครงการ แบ่งได้ดังนี้  

                     1)  มุมมองทางทิศตะวันออก มองออกจากเฉลียงหน้าบ้าน  เป็นบริเวณ
หน้าบ้านสามารถมองเห็นเส้นทางสัญจรหลัก  ปัจจุบันยังคงเป็นพ้ืนที่โล่งมีพรรณไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่กับ
พ้ืนที่โครงการอยู่แล้ว 

 

 
ภาพที่ 3.23 ทัศนียภาพมุมมองจากภายในสู่พ้ืนที่โครงการทิศตะวันออก 
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                                2)  มุมมองทางทิศเหนือ มองออกมาจากบริเวณหน้าต่างบ้าน  เป็นพื้นที่
โล่งสามารถมองเห็นพ้ืนที่ทีก่ าลังด าเนินการก่อสร้างต่อเติม จึงอาจมีเสียงรบกวนจากเครื่องจักร 
 

             
ภาพที่ 3.24 ทัศนียภาพมุมมองจากภายในสู่พ้ืนที่โครงการทางทิศเหนือ 
       

    3)  มุมมองทางทิศใต้  จะมองเห็นบริเวณพ้ืนที่ท าการเกษตร เป็นพ้ืนที่ติดต่อกับบริเวณ
ทางทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ มีปัญหาทางด้านมลพิษท่ีเกิดจาดการพ่นสารเคมีจากการท าการเกษตร 
 

 
ภาพที่ 3.25 ทัศนียภาพมุมมองจากภายในสู่พ้ืนที่โครงการทางทิศใต้ 
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3.2.9  สรุปข้อมูลด้านพื้นที่ 
ตารางที ่3.4  สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

 
 
 
 
 

ส่วนพื้นที ่
Site  Characteristics 

ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
Zone A (ฝั่งทิศตะวันออก) 
มีเนื้อที่ 630 ตารางเมตร 
 

 

- เป็นพื้นทีห่น้าบ้าน 
บิรเวณทางเข้าโครงการง 
ติดต่อกับเส้นทางสัญจร
สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนที่
โล่งได้รับแสงแดดตลอด
วันตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงเย็น 
 

- เนื่องจากโครงการยังไม่มี
รั้ ว ปิ ด กั้ น จึ งท า ให้ เกิ ด
ปัญหาด้านมลพิษฝุ่นควัน
แ ล ะ เสี ย งรบ ก วน จ าก
ยานพาหนะที่สัญจรผ่าน
ไปมาและส่วนใหญ่ของ
พ้ื น ที่ นี้ ได้ รั บ แ ส งแ ด ด
ตลอดทั้ งวันจึงควรปลูก
พรรณไม้ที่เป็นแนวกั้นรั้ว
เพ่ือลดหรือป้องกันฝุ่นควัน
และเสียงรบกวนและปลูก
พรรณไม้ที่มีความทนต่อ
แดดและเป็นทรงพุ่มสูง 
เพ่ือให้ร่มเงาความร่มรื่น
กับพ้ืนที่โครงการ 
 

- ดินและการระบายน้ า - การระบายน้ าในพ้ืนที่
Zone A มีการวางระบบ
ระบ าย โด ย ร อ บ พ้ื น ที่
โค ร งก าร  ดั งนั้ น พ้ื น ที่
Zone A จึ ง ไม่ มี ปั ญ ห า
ด้านการระบายน้ า 

- ในการจัดภูมิทัศน์ต้อง
ค านึ งถึงการเลือกใช้ พืช
พรรณ คือต้องเลือกใช้พืช
พรรณที่มีการดูดซับน้ าได้
ดีเพ่ือช่วยการระบายน้ า
ให้แก่พ้ืนที่  และรวมไปถึง
การท าระดับพ้ืนที่เพ่ือง่าย
ต้องการะบายน้ า 
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ตารางที ่3.4  สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ(ต่อ) 

 
 
 
 

ส่วนพื้นที ่
Site  Characteristics 

ลักษณะพ้ืนที่ 
ปัญหา/แนวทางการ

แก้ไข 
Zone B (ฝั่งทิศใต้) 
มีเนื้อที่ 795 ตารางเมตร 

 
 

- เป็น พ้ืนที่ ข้างบ้ านติดกับ
พ้ืนที่ท าการเกษตร ทางทิศ
ใต้ของพ้ืนที่โครงการ สภาพ
พ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนที่สัญจร
ระหว่างหน้าบ้านถึงหลังบ้าน 
เป็น พ้ืนที่ ที่ ได้ รับแสงแดด
ค่อนข้างน้อย ได้รับอิทธิพล
จากเงาของตัวอาคาร  

- เนื่องจากพ้ืนที่ของ 
Zone B ติดกับพ้ืนที่ท า
การเกษตรจึงเกิดปัญหา
ด้านมลพิษฝุ่นละออง
และเสียงรบกวนจึงควร
ปลูกพรรณไม้ที่เป็นแนว
กั้ น รั้ ว เ พ่ื อ ล ด ห รื อ
ป้องกันฝุ่นละอองและ
เสี ย ง ร บ ก ว น แ ล ะ
เนื่ องจากพ้ืนที่ ส่ วนนี้ 
ได้รับแสงแดดค่อนข้าง
น้อย พืชพรรณที่ใช้ควร
เป็นพืชพรรณที่ไม่ชอบ
แดดจัด หรือพืชพรรณ
ที่เจริญเติบโตดีในที่ ที่มี
แสงแดดน้อย 
 

- ดินและการระบายน้ า - ก า ร ระบ าย น้ า ใน พ้ื น ที่
Zone B มี ก า ร ว า งร ะบ บ
ระบายโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
ดั้งนั้นพ้ืนที่ Zone B จึงไม่มี
ปัญหาด้านการระบายน้ า 
 

- ในการจัดภูมิทัศน์ต้อง
ค านึงถึงการเลือกใช้พืช
พรรณ คือต้องเลือกใช้
พืชพรรณที่มีการดูดซับ
น้ า ได้ ดี เ พ่ื อช่ วยก าร
ระบายน้ าให้ แก่ พ้ืนที่  
และรวมไปถึงการท า
ระดับพ้ืนที่เพ่ือง่ายต้อง
การะบายน้ า 
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ตารางที ่3.4  สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ(ต่อ) 

 
 

ส่วนพื้นที ่
Site  Characteristics 

ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา/แนวทางการแก้ไข 
Zone B (ฝั่งทิศเหนือ) 
มีเนื้อที่ 725 ตารางเมตร 

 
 

- เป็น พ้ืนที่ ข้างบ้ านสภาพ
พ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนที่โล่ง ติด
กับ พ้ืนที่ รกร้างบรืเวณทิศ
เหนือมีพรรณไม้เดิมบางส่วน
ส่ วน ใหญ่ จะเป็ น พ้ื นที่ รั บ
แสงแดดตลอดวันตั้งแต่ช่วง
เช้าถึงช่วงเย็น 
 

- เนื่องจากพ้ืนที่ Zone C ยัง
ไม่มีรั้วปิดกั้นซึ่งติดกับพ้ืนที่
รกร้างและบ่อน้ าท าให้เกิดผล
กระทบจากกลิ่น อันไม่ พ่ึ ง
ประสงค์ท่ีพัดมากับลมจึงควร
ปลูกพรรณไม้ที่ เป็นแนวกั้น
รั้ ว เ พ่ื อ กั้ น ก ลิ่ น อั น ไม่ พ่ึ ง
ประสงค์ที่พัดมากับลมและ
เลือกใช้พรรณไม้ที่มีให้กลิ่น
ห อ ม ต ล อ ด ทั้ ง วั น  แ ล ะ
เนื่องจากส่วนใหญ่ของพื้นที่นี้
ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน  
เพ ร าฉ ะนั้ น ค ว ร เลื อ ก ใช้
พรรณไม้ที่ให้ร่มเงา เพ่ือให้
ความร่มรื่นกับพ้ืนที่โครงการ 
 

- ดินและการระบายน้ า - ก ารระบ ายน้ า ใน พ้ื น ที่
Zone C มี ก า รว า งระบ บ
ร ะ บ า ย โ ด ย ร อ บ พ้ื น ที่
โครงการ พ้ืนที่ Zone A จึง
ไม่มีปัญหาด้านการระบายน้ า 

- เนื่ อ งจ าก พ้ื น ที่ Zone B 
เป็นทางสัญจรและพ้ืนที่ซัก
ล้าง อาจจะท าให้มีน้ าขังหรือ
มีสิ่งปฏิกูลได้ในบริเวณนี้ พืช
พรรณ ที่ ใช้ควรจะเป็ น พืช
พรรณที่ดูดซึมน้ าได้ดี หรือ
จัดท าการวางระบบระบาย
น้ า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภมูิทัศนบ์้านคุณกวี  โพธิส์ังข ์อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

แสดง : การแบ่งโซนตามลักษณะพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.26 

สัญลักษณ์ :            
                                               Zone A                        :  Zone B                        
 
                                               Zone C 
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ส่วนสาธารณะ (Zone A) อยู่บริเวณทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ เป็นส่วนของ
บริเวณหน้าบ้านสามารถมองเห็นได้ชัดจากผู้ที่มาเยี่ยมเยือน จึงจัดเป็นส่วนสาธารณะเพ่ือโชว์ความ
สวยงามของสวนสร้างความประทับใจแรกพบให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น เช่น 
ทางเดินภายในสวน สวนประดับหรือสวนหย่อมขนาดเล็ก ที่ต้องการสร้างจุดเด่นเพ่ิมความสวยงาม
ให้กับตัวอาคาร 

ส่วนครอบครัว (Zone B) อยู่บริเวณทางทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ จึงจัดเป็นส่วนครอบครัว 
เพราะพ้ืนที่ส่วนนี้เป็นบริเวณที่ติดต่อกับตัวบ้านมากที่สุดจึงเหมาะสมกับการจัดให้เป็นพ้ืนที่ผักผ่อน
แบบส่วนตัวส าหรับคนในครอบครัวมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ เน้นความสงบร่มรื่นและปิดกั้นสายตาจาก
บุคคลภายนอกเพ่ือเพ่ิมความเป็นส่วน กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น ศาลา
รับแขก  สังสรรค์ เดินเล่นหรือพักผ่อน อ่านหนังสือ เป็นต้น 

ส่วนบริการ (Zone C) อยู่บริเวณทิศเหนือของพ้ืนที่โครงการ เป็นพื้นที่บริเวณข้างบ้านติดกับ
พ้ืนที่รกร้าง เป็นส่วนที่ใช้สัญจรของยานพาหนะ ซักล้าง การตากผ้า และยังติดกับพ้ืนที่จอดรถ จึงไม่
เน้นความสวยงามมมากนักแต่เน้นการปิดบังสายตาจากภายนอกโครงการ กิจกรรมที่ท าในส่วนพื้นที่นี้ 
ได้แก่ การจอดรถ เก็บอุปกรณ์ต่างๆ การซักล้าง การตากผ้า และเป็นลานอเนกประสงค์ 
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3.2.10  ศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
                          พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการประกอบสมาชิกหลายคน ซึ่งแต่
ละคนมีพฤติกรรม และความต้องการแตกต่างกันไปจึงเกิดขึ้นกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่  ดังรายละเอียด
ตารางในการศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ 
ตารางที ่3.5  พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

 
 
 
 
 

สมาชิกใน
ครอบครัว 

เพศ อายุ
(ปี) 

ความต้องการ พฤติกรรม 

 
คุณกวี  โพธิ์สังข์ 

 
ชาย 
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ต้องการจัดภูมิทัศน์ใหม่ให้มีความ
เป็นระเบียบและสวยงาม 
ต้องการพ้ืนที่ พักผ่อนอย่างเป็น
ส่วนตัว  
ต้องการพื้นที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง 

อยู่ บ้ าน ต ล อด ทั้ ง วั น 
เลี้ยงนกกรงหัวจุกและ
ไก่ชน ชอบสังสรรค์กัน  
และ เดิ น เล่ น ชมส วน
ธรรมชาติในบ้าน 

 
คุณจันทร์เพ็ญ  
โพธิ์สังข์ 

 
หญิง 
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ต้องการแบ่งพ้ืนที่บริการส าหรับซัก
ล้าง ตากผ้า อย่างชัดเจนและใช้
สอยได้สะดวก 
ต้องการมุมร่มรื่นส าหรับอ่าน
หนังสือ 

อยู่บ้านตลอดทั้งวัน 
ท างานบ้าน ชอบอ่าน
หนังสือเป็นงานอดิเรก
วันช่วงเย็นชอบเดินเล่น
ภายในสวน และชอบ
ดูแลตัดแต่งต้นไม้  

คุณพรชัย   
โพธิ์สังข์ 
 
 
คุณชาลิสา                         
เกตุงาม 

ชาย 
 
 
 
หญิง 
 

30 
 
 
 
29 

ต้องการน้ าตกแบบธรรมชาติอยู่
บริเวณเดียวกับศาลาพักผ่อน 
ต้องการพื้นที่กินเลี้ยงสังสรรค์ 
 
ต้องการพื้นที่ส าหรับรับแขก 
ต้องการให้พ้ืนที่สวนมีความร่มรื่น
กลมกลืนกับธรรมชาติ 
ต้องการเพ่ิมขนาดพ้ืนที่ส่วนบริการ
ให้ใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ท างานวันจันทร์ - ศุกร์
หยุดอยู่กับครอบครัวทุก
วัน เส าร์ อ าทิ ตย์ ช อบ
สังสรรค์หลังเลิกงาน 
ท างานวันจันทร์ - ศุกร์
หยุดเสาร์ - อาทิตย์ ใช้
เวลาวันหยุดท างานบ้าน
ผักผ่อนกับครอบครัว 
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ตารางที ่3.6  สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

 
 

ล าดับ
ที ่

สรุปกิจกรรม ด้านบรรยากาศ ภาพของกิจกรรมที่จะ
เกิดข้ึน 

1 
 

พ้ื น ที่ ส่ ว น โ ช ว์
(Zone A) มี ขนาด
พ้ืนที่ 630 ตร.ม. 
แผ่นทางเดิน 
สวนขนาดเล็ก 
ส่วนโชว์ 
น้ าตก 

- ส่ วนนี้ จัด เป็นบรรยากาศร่มรื่น
ลั ก ษ ณ ะ เป็ น ส ว น ห ย่ อ ม ส ไต ล์
ธรรมชาติมีทางเดินสามารถเดินชม
สวนโชว์พรรณไม้สวยงามให้อารมณ์
สดชื่นสร้างความประทับใจแรกพบ
ให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน มีการเลือกใช้
พรรณไม้หลายขนาดเช่น ไม้คลุมดิน 
ไม้ พุ่มเตี้ย ไม่ พุ่มสูง และไม้ยืนต้น 
เพ่ือความเป็นสีสันและร่มรื่น  
 

 

 
 

 
 

2 
 

พ้ื น ที่ ส า ห รั บ
ค รอบ ค รั ว (Zone 
B) 
มีขนาด 795 ตร.ม. 
ศาลา 
ที่นั้งพักผ่อน 
แผ่นทางเดิน 
ธารน้ า 

- เป็นพ้ืนที่สงบ รับแสงแดดเฉพาะ
ช่วงเช้า จึงเหมาะกับกิจกรรมพักผ่อน
ส าหรับครอบครัว ปลูกไม้พุ่มขนาด
กลาง ไม้พุ่มขนาดเล็กและไม้ยืนต้น
เพ่ือสร้างความร่มรื่น และมีทางเดิน
เชื่อมต่อไปยัง (Zone A) 
 

 
 

3 
 

พ้ื นที่ ส่ วนบริการ
(Zone C)มี ข น าด
พ้ืนที่ 725 ตร.ม. 
สวนขนาดเล็ก 
แผ่นทางเดิน 

- ส่ วนนี้ จัด เป็นบรรยากาศร่มรื่น
ลั ก ษ ณ ะ เป็ น ส ว น ห ย่ อ ม ส ไต ล์
ธรรมชาติ มีการเลือกใช้พรรณไม้
หลายขนาดเช่น ไม้คลุมดิน ไม้พุ่ม
เตี้ย  ไม่ พุ่มสู ง และไม้ยืนต้น เพ่ือ
ความเป็นสีสันและร่มรื่น  
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     3.2.11  ศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 
ตารางที ่3.7  แสดงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site 
Characteristics 

Program Potential Program 
Development 

Remarks 

Zone A เป็น
พ้ืนที่บริเวณหน้า
บ้านทางทิศ
ตะวันออก ทิศ
ตะวันตกติดกับ
(Zone B) และ
เชื่อมต่อกับ เดก
ไม้ลักษณะเป็น
พ้ืนที่โล่ง 

เ ป็ น พ้ื น ที่ บ ริ เ ว ณ
ท าง เข้ า  - ออกขอ ง
โค ร ง ก า ร  แ ล ะ อ ยู่
บ ริ เวณ ห น้ าบ้ านซึ่ ง
สามารถมองเห็นได้ชัด
จากผู้ที่มาเยี่ยมเยือน
จึงเหมาะที่จะเป็นพ้ืนที่
ส่วนโชว์หรือรับแขก 
 

พ้ืนที่ส่วนนี้มีขนาด 630 
ตารามเมตร กิจกรรมที่
จะเกิดขึ้นมีดังนี้ 
ทางเดิน 
สวนขนาดเล็ก 
น้ าตก 
 
 

ปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
พ้ื น ที่ ส่ ว น นี้ จ ะ ได้ รั บ
แสงแดดตลอดทั้งวัน ควร
เลือกใช้พืชพรรณที่ให้ร่ม
เงาและเหมาะสมหรือ
สร้างภูมิทัศน์ดาดแข็งให้
ร่ ม เง า  เช่ น  ห ลั ง ค า
ทางเดิน 
 

Zone B พ้ืนที่
ข้างบ้านทางทิศ
ตะวันตก ติดกับ
พ้ืนที่ซักล้าง และ
ที่จอดรถ 
 

เป็นพ้ืนที่ติดกับตัวบ้าน
มีความสะดวกในการ
เข้ าถึ ง จึ ง เหมาะสม
ที่ สุ ด ที่ จั ด เป็ น ส่ ว น 
ครอบครัว เพ่ือสร้าง
บรรยากาศความเป็น
ส่วนตัวในการ พักผ่อน
ของครอบคัว 

พ้ืนที่ส่วนนี้มีขนาด 795 
ตารามงเมตร กิจกรรมที่
จะ เกิ ดขึ้ น มี ดั งนี้ พ้ื น ที่
ส า ห รั บ พั ก ผ่ อ น ข อ ง
บุคคลในครอบครัวเดก
ไม้ส าหรับท ากิจกรรม
ข อ ง บุ ค ค ล ภ า ย ใ น
ครอบครัวพ้ืนที่ทางเดิน
เพ่ือเชื่อมต่อกับ  Zone 
A และบริเวณตัวอาคาร 
 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ส่วนนี้ได้รับแสงแดด
ค่อนข้างน้อย ควร
เลือกใช้พรรณไม้ที่ไม่
ต้องการแสงแดดมากนัก 
ขาดความเป็นส่วนตัวควร
เลือกปลูกพรรณไม้พุ่มสูง
เพ่ือปิดบังสายตาจาก
บุคคลภายนอกท่ีจะมอง
เข้ามา 
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ตารางที ่3.7  แสดงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ(ต่อ) 

 
           จากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของโครงการและพัฒนาศักยภาพ
ของพ้ืนที่โครงการในตารางที่ 3.1 - 3.4 โดยสรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น แสดงความสัมพันธ์การเชื่อม
พ้ืนที่ในแต่ล่ะส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
                        3.2.11.1  ส่วนครอบครัว เป็นพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนของครอบครัว มีการจัดสวน
เพ่ือร่มเงาเหมาะแก่การพักผ่อน โดยมีการเชื่อมทางสัญจรด้วยแผ่นทางเดินกับสนามหญ้าเชื่อมจุด
ต่างๆเช่น ศาลาพักผ่อน บ่อปลา เฉลียงหน้าบ้าน และพ้ืนที่ส่วนบริการ                       
                        3.2.11.2  ส่วนบริการ พ้ืนที่ส่วนนี้สามารถเชื่อมกับส่วนครอบครัวในทางทิศเหนือ 
และติดกับพ้ืนที่จอดรถเชื่อมโดยแผ่นทางเท้า ในพ้ืนที่จะมีการจัดสวนขนาดเล็กการเลือกใช้พรรณไม้
ควรเลือกพรรณไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดมากนักเพราะพ้ืนที่นี้จะได้รับแสงแดดค่อนข้างน้อย 
                        3.2.11.3  ส่วนสาธารณะ จะเป็นพ้ืนที่ประกอบไปด้วยสวนหย่อมส าหรับรับแขก
เป็นพื้นที่ติดกับเฉลียงหน้าบ้านเชื่อมต่อกันได้ง่าย เชื่อมต่อกับส่วนต่างๆด้วยทางเดิน ซึ่งพ้ืนที่ส่วนนี้ติด
กับแนวรั้วของโครงการจึงต้องมีการปลูกพรรณไม้ที่ระดับความสูงเพ่ือปิดบังสายตาจากภายนอก 

 
 

Site 
Characteristics 

Program Potential Program 
Development 

Remarks 

Zone  C พ้ืนที่
ข้างบ้านทางทิศ
เหนือติดกับพ้ืนที่
ซักล้างและไม่
เชื่อมต่อกับโซน
อ่ืน ลักษณะพ้ืนที่
เป็นพื้นที่โล่ง 

เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่
ส่ วนนี้ ติ ดกับบริ เวณ
พ้ืนที่รกร้างและบ่อน้ า
ที่ ส่ งก ลิ่ น เห ม็ น  จึ ง
เห ม าะส ม ที่ จ ะ เป็ น
พ้ืนที่บริการมากที่สุด 

พ้ืนที่ส่วนนี้มีขนาด 725 
ตารางเมตร กิจกรรมที่
จะเกิดขึ้นมีดังนี้ 
ปลูกพรรณไม้พุ่มสูงเพ่ือ
ปิดบังสายตา 
สวนหย่อม 
ลานเอนกประสงค์ 
 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
กลิ่นเหม็นจากบ่อน้ าทาง
ทิ ศ เห นื อ ข อ ง พ้ื น ที่
โครงการควรปลูกพรรณ
ไม้บังลมเพ่ือกันกลิ่นไม่
พึงประสงค์ที่ลอยมากับ
ลม 
ปลูกพรรณไม้ที่ ให้กลิ่น
หอมเพ่ื อบรรเทากลิ่ น
ที่มากับลม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภมูิทัศนบ์้านคุณกวี  โพธิ์สังข์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

แสดง : Bubble  Diagram ภาพที่ 3.27 

  สัญลักษณ์   :                   

                           

                                      

                      

                           : เส้นทางสญัจรหลักของพื้นที่โครงการ 

 

 

 

 

: จุดเข้า - ออก ระหว่างพื้นที่ 

: Buffer ปิดกั้นสายตาระดับไม้พุม่สูง 0.60 

เมตร   : Screen ปิดกั้นสายตาระดับไม้พุม่สูงแบบโปร่ง 2 

เมตร : การเช่ือมพ้ืนท่ีสัญจรทางเดินเป็นแผ่นทางเดิน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภมูิทัศน์บ้านคุณกวี  โพธิ์สังข์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.28 

สัญลักษณ์   :                                     

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 จุดเข้า - ออก ระหว่างพื้นที ่

 Screen ปิดกั้นสายตาระดับไม้พุม่สูงแบบโปร่ง 2 เมตร 
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บทท่ี 4 1 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคางานภมูิทัศน์ 2 

 3 
4.1  ผลงานการออกแบบ 4 

 5 
ภาพที่  4.1 บทน ำโครงกำร (Introduction) ประกอบด้วย 6 
                -  ควำมเป็นมำโครงกำร  7 

      - วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ 8 
      - ขอบเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  9 
      - กำรเข้ำถึงพ้ืนที่โครงกำร 10 
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 11 
ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่โครงกำร1 (Site Analysis) ประกอบด้วย 12 

   -  ลักษณะสถำปัตยกรรม  13 
   - สภำพภูมิอำกำศของพ้ืนที่ และระบบสำธำรณูปโภคของพ้ืนที่โครงกำร 14 
   - มุมมอง และทัศนียภำพ 15 
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 16 
ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่โครงกำร2 (Site Analysis and User Analysis) ประกอบด้วย 17 
                 -  กำรแบ่งโซนตำมพ้ืนที่โครงกำร 18 
                 -  พฤติกรรมและควำมต้องกำรพ้ืนที่ 19 
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 20 
ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่โครงกำร3 (Site Analysis and Concepet) ประกอบด้วย 21 
                  - Bubble Diagram 22 
                  - Site Relation 23 
                  - แนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบ 24 
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 25 
ภาพที่ 4.5 Master Plan     26 

    27 
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 28 
ภาพที่  4.6 ต ำแหน่งไฟในสวน 29 
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 30 
ภาพที่ 4.7 Elevation  31 
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 32 
ภาพที่ 4.8 Detail Plan Zone A ประกอบด้วย 33 

 -  รำยระเอียดพรรณไม้ Zone A   34 
 -  รูปด้ำน Zone A และ Perspective 35 
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 36 
ภาพที่ 4.9 Detail Plan Zone B ประกอบด้วย 37 
                - รำยละเอียดพรรณไม้ Zone B 38 
                - รูปตัด รูปด้ำน Zone B และ Perspective 39 
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ภาพที่ 4.10 Detail Plan Zone C ประกอบด้วย 40 
- รำยละเอียดพรรณไม้ Zone C 
- รูปตัด รูปด้ำน Zone C และ Perspective 
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 41 
ภาพที่ 4.11 Perspective 42 

 43 
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 44 
ภาพที่ 4.12 Construction ประกอบด้วย 45 
                 - โรงจอดรถ  46 

      - ศำลำ  47 
      - พ้ืนไม้ระแนง  48 
      - บ่อน้ ำตก และบ่อกรอง 49 
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50 
ภาพที่ 4.13 Detail Element Desing ประกอบด้วย                                      51 

      - กำรค้ ำยันไม้ยืนต้นในกำรลงปลูก     52 
      - กำรปลูกไม้คลุมดิน และไม้พุ่ม 53 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

                 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกวี โพธิ์สังข์ อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  มี
เนื้อที่ทั้งหมด 2,610 ตารางเมตร พ้ืนที่ตัวบ้าน 460 ตารางเมตร พ้ืนที่การออกแบบภูมิทัศน์ 2,150 
ตารางเมตร บ้านมีรูปแบบร่วมสมัย 2 ชั้น สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 4คน มีความต้องการสวน
ธรรมชาติที่ให้บรรยากาศร่มรื่นรู้สึกเย็นสบาย และพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว  

เนื่องจากพ้ืนที่โครงการโดยรอบเป็นพ้ืนที่โล่งยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ มีทัศนียภาพที่ไม่
สวยงามขาดความร่มรื่น และขาดพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว ดังนั้นจึงมีความต้องการจัด
ภูมิทัศน์เพ่ือให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม มีบรรยากาศที่ร่มรื่น และมีพ้ืนที่พักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว
ส าหรับสมาชิกในครอบครัว 

ซึ่งจากการศึกษาเก็บข้อมูลลักษณะของพ้ืนที่โครงการรวมถึงความต้องการ และพฤติกรรม
ของผู้ใช้จึงได้แนวความคิดหลักในการออกแบบคือ “บ้าน อยู่ เย็น” ซึ่งได้ออกแบบให้สวนมีลักษะที่
เปิดโล่ง สามารถรับลม และอากาศถ่ายเทได้ดีมีบรรยากาศร่มรื่นตลอดทั้งวันมองแล้วให้ความรู้สึก
สบายตา มีอากาศที่เย็นสบายจากล าธาร และละอองของน้ าตกโดยสามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษา
ออกเป็น 3 โซน ดังนี้      

 5.1.1  Zone A เป็นพ้ืนที่หน้าบ้านบริเวณทางเข้าโครงการติดต่อกับเส้นทางสัญจร จึง
เหมาะสมที่จะจัดให้เป็นส่วนโชว์หรือส่วนสาธารณะเพ่ือโชว์ความสวยงามของสวนสร้างความ
ประทับใจแรกพบให้แกผู้มาเยี่ยมเยือน 

 5.1.2  Zone B ติดกับพ้ืนที่ท าการเกษตรทางทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการและเป็นบริเวณที่
ติดต่อกับตัวบ้านมากที่สุดจึงเหมาะสมกับการจัดให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนแบบส่วนตัวส าหรับ
สมาชิกในครอบครัว ใกล้ชิดธรรมชาติ เพ่ือสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น และสงบให้ความรู้สึกเป็น
ส่วนตัว กิจกรรมที่จะเกิด เช่น พ้ืนที่ส าหรับอ่านหนังสือ ศาลารับรองส าหรับรับแขก หรือนั้งพักผ่อน  

 6.1.3  Zone C  เป็นพื้นที่บริเวณข้างบ้านเป็นส่วนที่ใช้ส าหรับสัญจรของยานพาหนะ จึง
จัดให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับซักล้างจัดเป็นส่วนที่ปลูกพรรณไม้ให้ผลทานได้ และแปลงผักสวนครัวเพ่ือเพ่ิม
กิจกรรมให้กับสมาชิดในครอบครัวเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบริการจึงค านึงถึงความสะดวกในการใช้
พ้ืนที่เป็นมากกว่าความสวยงาม 

 
5.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านพันาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ 
                        ในการศึกษาครั้งนี้มีปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา เนื่องจากในการด าเนินการต้องใช้
โปรแกรมออกแบบ เช่น Autocad SketchUp Photoshop ที่มีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงใช้
ระยะเวลาในการท างานนาน และแรงกดดันจากขอบเขตของเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัดจึงท าให้เกิด
ข้อบกพร่องในบางส่วนของงาน                         
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4.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
    การประมาณราคางานภูมิทัศน์โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกวี  โพธิ์สังข์ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงการประมาณราคางานวัสดุดาดอ่อน 
ล าดับ รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

(บาท) นิ้ว สูง/ม. 
1 งานภูมิทัศน์ดาดอ่อน 

 ไม้ยืนต้น 

 จิกน้ า ต้น 8 - 1 12,000.00 12,000.00 

 มั่งมี ต้น 12 - 1 18,000.00 18,000.00 

 เสม็ดแดง ต้น 6 - 1 15,000.00 15,000.00 

 ลีลาวดี ต้น 6 - 3 4,500.00  4,500.00 

 กระพี้จั่น ต้น 10 - 1 12,000.00 12,000.00 

 หางนกยูงฝรั่ง ต้น 18 - 1 16,000.00 16,000.00 

 อินทนิลน้ า ต้น 8 - 1 8,000.00 8,000.00 

 ตะแบก ต้น 8 - 1 8,000.00  8,000.00 

 กันเกรา ต้น 12 - 1 15,000.00 15,000.00 

 น้ าเต้าต้น ต้น 6 - 1 6,000.00  6,000.00 

 แคนา ต้น 8 - 3 8,000.00 24,000.00 

 แจง ต้น 10 - 1 18,000.00 18,000.00 

 ปีป ต้น 8 - 3 8,000.00 24,000.00 

 องุ่นทะเล ต้น 10 - 1 25,000.00 25,000.00 

 จ าปี ต้น 10 - 1 10,000.00 10,000.00 

 ชงโค ต้น 6 - 1 5,500.00  5,500.00 

 หนวดปลาหมึกยักษ์ ต้น - 6 1 8,000.00  8,000.00 

 
 
 
 
   
 
 



 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงการประมาณราคางานวัสดุดาดอ่อน (ต่อ)  
ล าดับ รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม     

(บาท) นิ้ว สูง/ม. 

                  หมากเขียว     กอ -    6 6 2,500.00  15,000.00 

 พยูง     ต้น 6    - 5 4,500.00  22,500.00 

 อโศกอินเดีย     ต้น -    6 6  4,000.00  24,000.00 

 โสกน้ า     ต้น 10    - 1 12,000.00  12,000.00 

 หมากเม้า     ต้น 10    - 1 10,000.00  10,000.00 

 พยอม     ต้น 6    - 1 10,000.00  10,000.00 

 พิกุล     ต้น 12    - 1  5,000.00    5,000.00 

 จันผา     ต้น 3    - 2 10,000.00  10,000.00 

 ประยงค์     ต้น 4    - 4  4,500.00    4,500.00 

 ยางอินเดีย     ต้น 8    - 1  8,500.00    8,500.00 

 เชอร์รี่     ต้น 6    - 1  7,000.00    7,000.00 

 กล้วยหอม     ต้น -    - 3     200.00      600.00 

 มะละกอ     ต้น -    - 3     150.00      450.00 

 มะยม     ต้น 3    - 1     400.00      400.00 

 ฝรั่ง     ต้น 2    - 1     400.00      400.00 

 มะยงชิด     ต้น 3    - 2     700.00      700.00 

 มะม่วง     ต้น 4    - 3     400.00    1,200.00 

 ขนุน     ต้น 8    - 2     500.00    1,000.00 
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  ตารางท่ี 4.1 แสดงการประมาณราคางานวัสดุดาดอ่อน (ต่อ) 
ล าดับ รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม     

(บาท) นิ้ว สูง/ม. 

          ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน 

 หญ้านวลน้อย ตร.ม. - - 550 21.00 11,550.00 

 หญ้ามาเลเซีย ตร.ม. - - 108 27.00 2,916.00 

 จั๋ง ล า 15 - 6 450.00 2,700.00 

 เฟิร์นข้าหลวง ถุง 15 - 2 300.00 600.00 

 เตยหอม ถุง 8 - 60 35.00 2,100.00 

 รางทอง ถุง 8 - 70 80.00 5,600.00 

 มอส กล่อง - - 10 50.00 500.00 

 หมากแดง  กอ - 3   3 3,500.00 10,500.00 

 หน้าวัว กถ. 8 - 300 150.00 4,5000.00 

 เดหลีใบกล้วย กถ. 6 - 120 35.00 4,200.00 

 เทียนทอง     ถุง 4  - 3,900 8.00 31,200.00 

 บานไม่รู้โรยฝรั่ง     กถ.    6 - 440 15.00 6,600.00 

 ทองอุไร     กถ.   15 - 3 150.00 450.00 

 บุษบาฮาวาย     ถุง    4 - 470 10.00 4,700.00 

 จั๋ง     ถุง   15 - 7 450.00 3,150.00 

 เข็มเชียงใหม่     ถุง    8 - 40 80.00 3,200.00 

 ไทรเกาหลี     ถุง    - 2 200 200.00 40,000.00 
 แดงสิงคโปร์     ถุง    4 - 1300 15.00 19,500.00 

 หนวดปลาดุกแคระ     ถุง    2 - 7,000 5.00 35,000.00 

 หนวดปลาหมึกแคระด่าง     ถุง    8 - 625 75.00 46,875.00 

 ดาดตะกั่ว     ถุง    4 - 5,260 8.00 42,080.00 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงการประมาณราคางานวัสดุดาดอ่อน (ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
 

รายการ 

                                         

หน่วย 

 

        ขนาด จ านวน 

 

ราคา/หน่วย 

 

รวม     
(บาท) นิ้ว         สูง 

 พลับพลึงหนู    ถุง    6  320     15.00  4,800.00 

 โมกพวง     ถุง    10  240   150.00  36,000.00 

 กะเพรา     ถุง     6  6    15.00       90.00 

 ตะไคร้     ถุง     8  8   30.00   2,400.00 

 มะนาว     ถุง    17  4 200.00     800.00 

 กระดังงาสงขลา     ถุง    - 2 4 350.00   1,400.00 

 พุดสามสี     ถุง    10  4 150.00     600.00 

 พุดน้ าบุษ     ถุง    15   4 250.00   1,000.00 

 กระดุมทองเลื้อย     ถุง     4  2,500    6.00  15,000.00 

รวมงานภูมิทัศน์ดาดอ่อน 737,551.00 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงการประมาณราคางานวัสดุดาดแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
 

รายการ 

                                         

หน่วย 

 

       ขนาด จ านวน 

 

ราคา/หน่วย 

 

รวม     
(บาท) กว้าง 

(ม.)   
 ยาว 
 (ม.) 

2 งานดาดแข็ง 

 โรงจอดรถ(เหมา) ตร.ม. 11  5 55       3,000.00 165,000.00 

 ศาลาน็อคดาวน์  หลัง 4 4 1     20,000.00  20,000.00 

 แผ่นทางเดิน  แผ่น 1.3 0.30 350         200.00  70,000.00 

 บ่อน้ าตก(เหมา) ตร.ม 34 10 81       5,000.00 450,000.00 

 หินฟองน้ า   ตัน. - - 1     10,000.00  10,000.00 

 พ้ืนไม้ระแนง 1 ตร.ม. 5 4 20       2,000.00  40,000.00 

 พ้ืนไม้ระแนง 2 ตร.ม. 7 7 49       2,000.00  98,000.00 

 ชุดโต๊ะ  ชุด - - 2       3,500.00   7,000.00 

 โคมไฟใต้น้ า ชุด - - 7      1,200.00    8,400.00 

 โคมไฟเตี้ย ชุด - - 9        800.00    7,200.00 

 โคมไฟสูง ชุด      - - 10      1,000.00  10,000.00 

 โคมไฟส่องต้นไม้ ชุด - - 5        250.00    1,250.00 

 รวมงานดาดแข็ง 962,275.00 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปราคา 

รายการ                  (สองล้านสอง

(แสนสองหมื่นแปดพันสี่สิบหกบาทถ้วน) 

 

รวมราคางาน Softscape     737,551.00 

รวมราคางาน Hardscape     962,275.00 

รวมราคางานภูมิทัศน์ทั้งหมด   1,699,826.00 

ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทัศน์ 6.5%     110,488.00 

ก าไร 13% ของราคารวมงานภูมิทัศน์ 220,977.38.00 

ภาษีเงินได้ 3% ของราคารวมงานภูมิทัศน์       50994.00 

รวมราคางานภูมิทัศน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได้  2,082,286.00 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat)  7%    145,760.00 

รวมราคาทั้งสิ้น  2,228,046.00 

รวม (บาท) 
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เกณฑ์การประเมินและแบบทางเลอืก 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

เกณฑ์ในการออกแบบและแบบทางเลือก 
           จากการศึกษาในทฤษฏีที่เก่ียวกับการออกแบบ  โดยสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน
ทางเลือก  ซึ่งมีหัวข้อในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
             1. สอดคล้องแนวความคิดหลักและมีรูปแบบตรงตามท่ีก าหนด 
             2. มีการสื่อแนวความคิดทางด้านกายภาพ 
             3. มีการเลือกใช้วัสดุ พืชพรรณไม้ตามแนวความคิด 
             4. ก าหนดกิจกรรมในพ้ืนที่ให้มีความสัมพันธ์กันกับความต้องการ 
             5. วางเส้นทางสัญจรในโซนพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 
             6. วางที่นั่งพักผ่อนให้กับผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม 
             7. ออกแบบให้สามารถแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ได้ 
             8. การเลือกใช้พืชพรรณไม้ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบท่อและอาคาร 
             9. การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ า 
             ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ารูปแบบการวางกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ คือรูปแบบกิจกรรมทางเลือก
ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด จึงน าทางเลือกนี้ไปพัฒนาในการ
ออกแบบต่อไป  จากการศึกษาข้อมูลด้านทฤษฏีในการออกแบบ สามารถน าไปเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินทางเลือก ให้เกิดความเหมาะสมกับพ้ืนที่และผู้ใช้ โดยสรุปเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกได้
ดังนี้      

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 



 
 

แบบทางเลือกในการออกแบบ 
         แบบทางเลือกในการออกแบบที่ 1 
 

 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภมูิทัศนบ์้านคุณกวี  โพธิ์สังข์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
แสดง : Mater Plan (แบบทางเลอืกที ่1) ภาพที่ 4.14 
สัญลักษณ์ : -            
 

 
 
 
 
 
 

  

 
สรุปแบบทางเลือกในการออกแบบที่ 1 

ข้อดี 
1. การวางต าแหน่งพ้ืนที่กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
2. มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงพ้ืนที่กิจกรรมได้ง่าย 
3. ใช้ประโยชน์จากพ้ืนได้ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 
4. จัดวางพืชพรรณได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่โครงการ 
5. มีเส้นทางสัญจรเชื่อมต่อทุกส่วนของพ้ืนที่   

ข้อเสีย 
                     1. ใช้งบประมาณในการวางแผ่นทางเดินมาก 
 
 
 



 
 

แบบทางเลือกในการออกแบบ 
         แบบทางเลือกในการออกแบบที่ 2 
 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกวี โพธ์ิสังข ์อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
แสดง : Mater Plan (แบบทางเลอืกที ่2) ภาพที ่4.15 

สัญลักษณ์ :  -           
 

 
 
 
 
 
 

 
สรุปแบบทางเลือกในการออกแบบที่ 2 
           ข้อดี 
            1.ประหยัดงบประมาณในการใช้แผ่นทางเดิน 

 ข้อเสีย 
1.บริเวณบ่อน้ าใช้พรรณไม้น้อยเกินไป อาจท าให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ 
2.รูปแบบการวางต้นไม้ดูไม่เป็นธรรมชาติ 
3.ขาดพ้ืนที่ส าหรับนั้งพักผ่อน 
4.ขาดความร่มรื่น 
5.ไม่มีการเชื่อมต่อเส้นทางสัญจรระหว่างพื้นที่พ้ืนที่ 

 
 
การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 



 
 

ตารางท่ี การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
เกณฑ์ในการประเมิน Zone A ค่าน้ าหนัก 

ตามเกณฑ ์
ทางเลือกที่  

1 
ทางเลือกที่  

2 
 

1.  รูปแบบของศาลา 4 3 3  

2.  ต าแหน่งไม้ยืนต้นใหร้่มเงาตรงกับต าแน่ง
กิจกรรมทีต่้องการ 

3 4 1  

3.  แผ่นทางเดินกลมกลืนกับพื้นที่กิจกรรม 3 3 0  

รวม 10 10 4  

เกณฑ์ในการประเมิน Zone B ค่าน้ าหนัก
ตามเกณฑ ์

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2  

1.  ต าแหน่งไม้ยืนต้นและไม้พุ่มเพื่อความสวยงาม 3 3 1  

2.  การเช่ือมโยงของแผ่นทางเดิน 2 2 1  

รวม 5 5 2  

เกณฑ์ในการประเมิน Zone C ค่าน้ าหนัก
ตามเกณฑ ์

ทางเลือกที ่
1 

ทางเลือกที่ 2  

1.  รูปทรงบ่อน้ ากลมกลืนกับพื้นที ่ 4 3 3  

2.  แผ่นทางเดินกลมกลืนกับพื้นที่กิจกรรม 
3. ต าแหน่งไม้ยืนต้นให้ร่มเงาตรงกับต าแน่งกิจกรรม
ที่ต้องการ 

2 
3 

3 
3 

1 
1 

 

รวม 9 9 5  

คะแนนรวมทั้งหมด 24 24      11  
     

หมายเหตุ  :  เกณฑ์การให้คะแนน 
  คะแนน  1 =  ปรับปรุง 
  คะแนน  2 =  พอใช้ 
  คะแนน  3 =  ดี 
  คะแนน  4 =  ดีมาก 
เกณฑ์ในการประเมินทางเลือก  สามารถรวมคะแนนโดยการให้คะแนนดังต่อไปนี้ 

ทางเลือกท่ี  1 ได้คะแนนรวม  24   คะแนน 
  ทางเลือกท่ี  2 ได้คะแนนรวม  11 คะแนน 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารูปแบบการวางกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ คือรูปแบบกิจกรรมทางเลือกที่ 1 
มีความเหมาะกับพ้ืนที่และความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด จึงน าทางเลือกนี้ไปพัฒนาในการออกแบบ
ต่อไป  
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แบบก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรม 
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เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
โทรศัพท ์: 09 4725 2593 
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