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บทคัดย่อ 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิ ทัศน์ก ลุ่มอาคารห้างหุ้น ส่วนจ ากัด มุ้ยรุ้ ง ไทยทอย              
ของคุณวิทยา แซ่เซียว ต้ังอยู่หมู่  9 ถนนทับยาว - หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีท้ังหมด 16 ไร่ เจ้าของต้องการให้ปรับปรุงและออกแบบพื้นท่ีด้านหน้า
ส านักงานและบ้านพักอาศัยให้เกิดความร่มรื่นและสวยงามโดยยึดตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งสภาพพื้นท่ีใน
ปัจจุบันค่อนข้างทรุดโทรมเนื่องจากปัญหาดินทรุดและต้นไม้ ท่ีปลูกมาเป็นระยะเวลานาน การ
ออกแบบจึงจ าเป็นต้องศึกษาด้านกายภาพของพื้นท่ีโครงการ และศึกษาหลักการออกแบบสวนตาม
หลักฮวงจุ้ยเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของโครงการ 
 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น จึงได้เลือกสวนสไตล์ร่วมสมัยมาใช้ในการออกแบบ และแบ่ง
พื้นท่ีการออกแบบออกเป็น 5 Zone ตามการใช้พื้นท่ีและหลักการแบ่งพื้นท่ีของสวนบ้าน โดยอยู่
ภายใต้แนวคิด “Work and Life Balance” การใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุลระหว่างการท างานและการ
พักผ่อน Zone A เป็นพื้นท่ีบริเวณหน้าส านักงาน ซึ่งพื้นท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ังวัน พรรณไม้ท่ี
เลือกใช้ควรเป็นพรรณไม้ท่ีให้ร่มเงาและทนแดด เพื่อให้สามารถใช้สอยพื้นท่ีได้ตลอดท้ังวัน Zone B 
เป็นพื้นท่ีอยู่บริเวณหน้าบ้าน เจ้าของพื้นท่ีต้องการให้พื้นท่ีบริเวณนี้เป็นสวนโล่งเพื่อให้ลมพัดเข้าสู่ตัว
บ้านได้อย่างสะดวก พื้นท่ีเดิมมีการจัดวางหินตามลักษณะฮวงจุ้ยเดิมห้ามย้ายท่ี พื้นท่ีได้รับแสงแค่
ในช่วงเช้า จึงสามารถจัดสวนให้มีความโปร่ง รับลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พรรณไม้ท่ีเลือกใช้
ควรเป็นพรรณท่ีชอบแสงแดดน้อย หรือแสงแดดปานกลาง  Zone C เป็นพื้นท่ีส่วนครอบครัวอยู่
ทางด้านทิศเหนือ พื้นท่ีบริเวณนี้ได้รับแดดในช่วงบ่าย พรรณไม้ท่ีเลือกใช้ควรเป็นพรรณไม้ท่ีดูแลง่าย
ทนแดดและสามารถปิดบังสายตาจากการมองเห็นจากพื้นท่ีข้างเคียง Zone D เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ
อยู่บริเวณหลังบ้าน พื้นท่ีได้รับแสงแดดในช่วงบ่าย ควรเป็นพรรณไม้ท่ีดูแลง่ายทนแดด มีแปลงผัก  
สวนครัว และท่ีนั่งพักผ่อนท่ีร่มรื่นมีพรรณไม้ท่ีมีสีสันสวยงาม Zone E เป็นพื้นท่ีส่วนตัวอยู่ทางด้าน 
ทิศตะวันตกติดกับสระว่ายน้ าและด้านหลังของบ้าน พื้นท่ีไม่ได้รับแสงแดดตลอดท้ังวัน จึงออกแบบให้
เป็นทางเดินโรยกรวดสลับกับแผ่นทางเดิน มีต้นอโศกอินเดียปลูกเป็นแนวยาวเพื่อปิดบังสายตาจาก
พื้นท่ีข้างเคียง โดยประมาณราคารวมของงานวัสดุดาดแข็ง วัสดุดาดอ่อน และค่าแรงงานท่ีใช้ใน
โครงการท้ังหมดคือ 2,106,433.95 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกพันส่ีร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบห้า
สตางค์) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในการจัดท าปัญหาพิเศษเรื่องโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคาร ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด มุ้ยรุ้งไทยทอย เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
ด้วยค าแนะน าและความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษ ท่ีได้
ให้ความกรุณาให้ค าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา  รวมถึง      
นายพงศกร สุขแสงแก้ว นักวิชาการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นับต้ังแต่เริ่มต้นจนกระท่ังส าเร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่งและสามารถส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ท่ีประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ให้ คอยให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดท่ีดีต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ท าปัญหาพิเศษ และอาจารย์ทุกท่านท่ีให้การศึกษา ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า และให้โอกาสในการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนั้นจึงขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็น
ท้ังก าลังใจท่ีดีต่อกันเสมอมา และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความต้ังใจในการศึกษาในการท า
ปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้วันท่ีข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้และรวมถึง
ผู้ท่ีไม่ได้กล่าวมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุ้ยรุ้งไทยทอยของคุณวิทยา แซ่เซียว 
ต้ังอยู่หมู่ 9 ถนนทับยาว - หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นโรงงานและท่ีพักอาศัยมี
พื้นท้ังหมด 25,600 ตารางเมตร หรือ 16 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีบ้านพักอาศัย 3 หลัง มีพื้นท่ี 3,650 ตารางเมตร 
พื้นท่ีโรงงานมีอาคารผลิตสินค้า และส านักงานรวม 3 หลัง มีพื้นท่ี 17,149 ตารางเมตร และบริเวณบ้านพัก
คนงานประกอบด้วย อาคาร 3 ช้ัน และบ้าน 2 หลัง มีพื้นท่ี 4,799 ตารางเมตร พื้นท่ีโครงการท้ังหมดเกิดการทรุด
ตัวของดิน ท าให้มองเห็นโครงสร้างด้านล่างของส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งอาจกลายเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดได้ 
นอกจากนี้ยังมีต้นไม้บางส่วนเกิดการเสียหายและตาย เนื่องจากไมย้ืนต้นส่วนใหญ่ปลูกมาเป็นระยะเวลานานกว่า 
20 ปี และการทรุดตัวของดินท าให้ระบบสปริงเกอร์เสียหาย จึงท าให้การดูแลไม่ท่ัวถึง 
 จากข้อมูลข้างต้น เจ้าของโครงการต้องการให้ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าส านักงาน 
มีขนาดพื้นท่ี 2,062 ตารางเมตร และบริเวณบ้านพักอาศัย มีขนาดพื้นท่ี 3,650 ตารางเมตร เนื่องจากพื้นท่ีมีการ
ปลูกสร้างมาเป็นเวลานานท าให้เกิดการทรุดโทรม แต่ในส่วนอื่นๆ  คือบริเวณบ้านพักคนงานและโรงงาน เจ้าของ
โครงการไม่ต้องการปรับปรุงพื้นท่ีตรงนั้น เพราะเกินความจ าเป็นและมีการใช้สอยพื้นท่ีอย่างเหมาะสมอยู่แล้ว 
 
1.2  วัตถุประสงคใ์นกำรศึกษำ 
          1.2.1 ศึกษาข้อมูลท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการออกแบบภูมิทัศน์เคหสถานและส านักงาน 
          1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นท่ีโครงการและพืน้ท่ีโดยรอบโครงการ 
          1.2.3 ศึกพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพื้นท่ี
โครงการ 
 1.2.4 น าเสนอผลงานโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุ้ยรุ้งไทยทอย 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 
1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ  

กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุ้ยรุ้งไทยทอย ของคุณวิทยา แซ่เซียว ต้ังอยู่ หมู่9 ถนนทับยาว - หลวง
แพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นโรงงานและท่ีพักอาศัยมีพื้นท่ีท้ังหมด 25,600 ตาราง
เมตร หรือ 16 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีบ้านพักอาศัย 3 หลัง เป็นบ้านสไตส์ร่วมสมัย มีพื้นท่ี 3,650 ตารางเมตร 
พื้นท่ีโรงงาน มีอาคารผลิตสินค้าและส านักงานมี 3 หลัง มีพื้นท่ี 17,149 ตารางเมตร และบริเวณบ้านพักคนงาน
ประกอบด้วย อาคาร 3 ช้ัน และบ้าน 2 หลัง มีพื้นท่ี 4,799 ตารางเมตร โดยมีพื้นท่ีติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ            ติดกับถนนทับยาว - หลวงแพ่ง 
 ทิศใต้                ติดกับส านักงานบ ารุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองท่ี 2 
 ทิศตะวันออก      ติดกับโรงงานแครี่บอย 
 ทิศตะวันตก        ติดกับพื้นท่ีรกร้างและโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุ้ยรุ้งไทยทอย 

แสดง : พื้นท่ีติดต่อ ภำพที่ 1.1 

สัญลักษณ์ :             พื้นท่ีโครงการ  
 

ที่มำ : https://www. google.co.th/map 

บริษัทผลิตอาหารแช่แข็ง 

ถนนทับยาว – หลวงแพ่ง 

ส านักงานบ ารุงทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองท่ี 2 

บริษัท ทีเคดี ไฟเบอร์ 
(แครี่บอย) 

https://www/
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุ้ยรุ้งไทยทอย 

แสดง : พื้นท่ีโครงการ ภำพที่ 1.2 

สัญลักษณ์ :               พื้นท่ีอาคารผลิตสินค้าและส านักงาน 
                                      พื้นท่ีท่ีพักอาศัย 

                                      พื้นท่ีบ้านพักคนงาน               

 
 

บริษัท ทีเคดี ไฟเบอร์ (แครี่บอย) 

บริษัทผลิตอาหารแช่แข็ง 

ส านักงานบ ารุงทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองท่ี 2 

พื้นท่ีรกร้าง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุ้ยรุ้งไทยทอย 

แสดง : พื้นท่ีโครงการ ภำพที่ 1.3 

สัญลักษณ์ :              ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

                            ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 
 
 

 

บริษัทผลิตอาหารแช่แข็ง 

พื้นท่ีรกร้าง 

บริษัท ทีเคดี ไฟเบอร์ (แครี่บอย) 

ส านักงานบ ารุงทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองท่ี 2 



5 
 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุ้ยรุ้งไทยทอย 

แสดง : สภาพพื้นท่ีปัจจุบัน ภำพที่ 1.4 

สัญลักษณ์ : -               
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1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงข้อมูลท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการออกแบภูมิทัศน์เคหสถาน และส านักงาน 

 1.4.2 ทราบถึง ข้อมู ลด้านกายภาพในพื้น ท่ี โครงการและพื้น ท่ี โดยรอบโครงการ 
 1.4.3 ทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับพื้นท่ีโครงการ 

1.4.4 น าเสนอผลงานโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
มุ้ยรุ้งไทยทอย เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 
1.5  วิธีกำรด ำเนินงำน 

1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการออกแบบภูมิทัศน์เคหสถาน ส านักงานและ
โครงการทีเกี่ยวข้อง 

1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์ 
1.5.1.2 ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์ 
1.5.1.3 ศึกษาการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณและวัสดุท่ีเหมาะสมกับเคหสถานและส านักงาน 
1.5.1.4 ศึกษากรณีศึกษา 

1.5.2 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพพื้นท่ีโครงการและผู้ใช้โครงการ 
1.5.2.1 ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพื้นท่ี 

1) ลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีโครงการ 
2) การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ 
3) ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
4) ลักษณะโครงสร้างของดิน 
5) ลักษณะสาธารณูปโภค 
6) ระบบทางสัญจร (ภายในพื้นท่ีโครงการ) 
7) สถาปัตยกรรม 
8) การใช้พื้นท่ีเดิม 

1.5.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
1) ความต้องการของผู้ใช้พื้นท่ีโครงการ 
2) ลักษณะพฤติกรรมและจ านวนผู้ใช้พื้นท่ีโครงการ 

1.5.2.3 สรุปข้อมูลโครงการ 
1) สรุปข้อมูลด้านพื้นท่ี 
2) สรุปข้อมูลด้านผู้ใช้ 

1.5.3 ขั้นตอนการออกแบบ 
1.5.3.1 ก าหนดความคิดหลักการออกแบบ (Main Concept)  

 1.5.3.2 ก าหนดแบบแนวความคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม ดังนี้ 
1) แนวความคิดในการออกแบบ (Concept) 
2) แนวความคิดด้านการสัญจรภายในโครงการ 
3) แนวความคิดการใช้พืชพรรณและวัสดุตกแต่ง 
4) แนวความคิดด้านการดูแล 
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1.5.3.3 แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan) 
 1.5.3.4 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ (Detail Plan) 
 1.5.3.5 แสดงรูปตัด รูปด้านของโครงการต่างๆ (Section and Elevation) 
 1.5.3.6 แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ (Perspective) 
 1.5.3.7 การเขียนแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) 
 1.5.3.8 ประมาณราคา (Estimate Price) 
1.5.4 สรุปและประเมินผล 
 1.5.4.1 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
 1.5.4.2 ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 
1.5.5 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับข้ันตอนในกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 

  ศึกษำรวบรวมข้อมูล 
- ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์ 
- ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์ 
- ศึกษาการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณและวัสดุที่เหมาะสมกับ
บ้านพักอาศัย 
- ศึกษากรณีศึกษา 

วิเครำะห์สภำพพื้นที่โครงกำรและผู้ใช้
โครงกำร 
- ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่ 
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
- สรุปข้อมูลโครงการ 
 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

สรุปและประเมินผล 
- น าเสนอผลงานการออกแบบ 
- ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
- ก าหนดความคิดหลักการออก (Main Concept) 
- ก าหนดแบบแนวความคิดที่มีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
- ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
- แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ(Detail Plan) 
- แสดงรูปตัด รูปด้านของโครงการต่างๆ(Section and 
Elevation 
- แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ(Perspective) 
- การเขียนแบบก่อสร้าง 
- ประมาณราคา 

จัดท ำรูปเล่ม 



บทที่  2 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา 

 
 ในการออกแบบภูมิทัศน์เคหสถาน และส านักงานนั้นต้องค านึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย
พื้นท่ีและความต้องการของเจ้าของพื้นท่ีเป็นหลัก โดยการก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้สอยในพื้นท่ี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาและ
ค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์เคหสถาน และส านักงาน ท้ังในรูปแบบของการจัด
สวน การแบ่งพื้นท่ีจัดสวน และข้อมูลอื่นๆ เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีโครงการ และ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สอยพื้นท่ี ของเจ้าของพื้นท่ีให้ได้มากท่ีสุด 
 
2.1  หลักการแบ่งพ้ืนท่ีในการจัดสวนบ้าน 
 เอื้อมพร วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า พื้นท่ีส าหรับการจัดแต่งสวนในบ้านแบ่งออกเป็นส่วนๆ 
ไม่ว่าบ้านจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ซึ่งส่วนต่างๆนี้ มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องกับพื้นท่ี
ภายในตัวบ้านท้ังด้านประโยชน์ใช้สอยและความงาม พื้นท่ีจัดสวนภายในบ้านแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ดังนี้ 
  1) ส่วนสาธารณะ (Public Area)  
  2) ส่วนครอบครัว (Family Area) 
  3) ส่วนตัว (Private Living Area) 
  4) ส่วนบริการ (Service Area) 
 2.1.1 ส่วนสาธารณะ (Public Area) 
  เป็นส่วนท่ีอยู่บริเวณหน้าบ้าน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากผู้มาเยี่ยมเยียน ได้แก่ 
ทางเข้า ประตู ทางเท้า ห้องรับแขก ระเบียง หน้าห้องรับแขกและสนาม ส่วนสาธารณะควรมีเนื้อท่ี
กว้างพอท่ีจะท าให้ตัวบ้านเกิดความสวยงาม สง่า แต่ไม่ใหญ่โตเกินไปจนเปลืองเนื้อท่ีของส่วนอื่นๆ
ภายในบริเวณบ้านลักษณะการจัดแต่งสวน 
  2.1.1.1 ไม้ให้ร่มเงา ควรปลูกบริเวณริมถนน ทางเท้า ระเบียง แนวรั้ว เพื่อช่วยลด
การสะท้อนแสงของถนนและทางเท้า และให้ความร่มรื่นต่อท่ีนั่งพักส าหรับแขกท่ีมาเยี่ยมได้ดี ควร
เลือกใช้ไม้ยืนต้นท่ีมีดอกสวยงามมากกว่าไม้ผล แต่ไม่ควรปลูกจนเต็มพื้นท่ีท้ังหมด ควรปลูกเฉพาะ
ส่วนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น 
  2.1.1.2 สวนประดับ หรือสวนหย่อมสวยๆท่ีต้องการสร้างจุดเด่นภายในบริเวณบ้าน
หรือท าให้เกิดความกลมกลืนกับตัวอาคารควรอยู่ใกล้กับระเบียงหรือเฉลียงท่ียื่นออกมาอาจจัดเป็น
กลุ่ม ไม้ประดับประกอบหิน น้ าตก น้ าพุ หรือปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามแนวทางเดินจากบริเวณหน้า
บ้านมายังห้องรับแขก การจัดสวนประดับส่วนนี้ควรอยู่ใกล้สายตา เพราะมีโอกาสได้ช่ืนชมมากกว่าท่ี 
จะไปปลูกไว้ริมรั้วสุดของตัวบ้าน และควรเลือกไม้ท่ีเจริญเติบโตช้าหรือปานกลาง ไม่ควรเลือกไม้โตเร็ว
เกินไป เพราะจะท าให้สวนดูรกได้ง่ายภายในเวลาไม่นานัก 
  2.1.1.3 สนามหญ้า ควรอยู่ในบริเวณช่วงกลางของส่วนสาธารณะ มีเนื้อท่ีประมาณ
ครึ่งหนึ่งของพื้นท่ีส่วนสาธารณะ สนามหญ้าควรได้รับแดดเต็มท่ี จะได้สนามหญ้าท่ีเขียวสดใส ท าให้
สวนท้ังหมดในส่วนสาธารณะดูเด่นขึ้น 
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 2.1.2 ส่วนครอบครัว (Family Area)  
  สวนส่วนครอบครัวนี้ต้องสามารถต่อเนื่องกับห้องพักผ่อนของครอบครัวได้สะดวก 
(โดยทางประตูไม่ใช่หน้าต่าง) สวนส่วนนี้จะเป็นท่ีพักผ่อนรวมส าหรับครอบครัวและเป็นท่ีรวมการ
แสดงออกต่างๆ ท่ีเจ้าของบ้านสนใจ เช่น ท่ีอ่านหนังสือ มุมส าหรับเด็ก ท่ีนั่งเล่นส าหรับรับประทาน
อาหารว่าง มุมส าหรับปิกนิกนอกบ้าน สระว่ายน้ า และสถานท่ีท่ีออกก าลังกายต่างๆ ลักษณะการจัด
แต่งสวน 
  2.1.2.1 ไม้ให้ร่มเงา หรือไมเล้ือย ปลูกไม้ให้ร่มเงาแก่บริเวณท่ีนั่งพักผ่อน หรือปลูก
ไม้เล้ือยถ้ามีซุ้มหรือศาลา อาจใช้ไม้ดอกหรือไม้ผลเพื่อให้ร่มเงา 
  2.1.2.2 มุมพักผ่อน ควรต่อเนื่องกับห้องพักผ่อนภายในบ้าน ส่วนใหญ่จะมีระเบียง
ยื่นออกมามีหลังคาหรือไม้ใหญ่ให้ร่มเงาก็ได้ ควรมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการต้ังโต๊ะ เก้าอี้ชนิดต่างๆ     
เตาย่างอาหารหรือเก้าอี้นอนพัก เปลญวน ตามความประสงค์ของเจ้าของบ้าน บริเวณรอบๆ        
ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับเพื่อความสวยงาม แต่ไม่ใหญ่โตเท่าสวนประดับบริเวณส่วนสาธารณะ          
แต่เน้นหนักทางด้านประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนมากกว่า 
  2.1.2.3 งานอดิเรก ซึ่งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละครอบครัวและพื้นท่ีท่ีมี เช่น    
สระว่ายน้ า สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส สนามฝึกบาสเกตบอล หรือมุมส าหรับ ปลูกเล้ียงต้นไม้ 
บริเวณเหล่านี้อาจต่อเนื่องกับมุมพักผ่อน 
  2.1.2.4 มุมส าหรับเด็ก ควรอยู่ห่างจากบริเวณพักผ่อนพอสมควร แต่สามารถ
มองเห็นได้ มีบ่อทราย ชิงช้า กระดานล่ืน บ้านตุ๊กตา และอื่นๆ ซึ่งแล้วแต่วัยของเด็กในบ้านนั้นๆ    
ควรมีไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ไม้พุ่มกั้นบางส่วน ท่ีนั่งพักเมื่อเด็กเล่นเหนื่อย ต้นไม้ควรเลือกใช้ชนิดท่ีกิ่ง       
ไม่เปราะหักง่ายและไม่มีพิษต่อเด็ก 

2.1.3 ส่วนตัว (Private Living Area)  
  เป็นบริเวณท่ีต่อเนื่องกับห้องนอนโดยตรง ซึ่งต้องการความเป็นส่วนตัวเฉพาะ
มากกว่าบริเวณอื่นๆ บริเวณใช้เป็นท่ีนั่งเล่นเพื่อรับลมแดด อ่านหนังสือ หรือคุยกันโดยไม่ถูกรบกวน
จากบุคคลอื่นๆ ภายในบ้านลักษณะการจัดแต่งสวนสวน 
  2.1.3.1 ฉากหรือผนัง มีฉากหรือผนังเพื่อท าให้เกิดความเป็นส่วนตัว อาจเป็นต้นไม้ท่ี
ตัดแต่งให้ได้รูปทรงและขนาดตามต้องการ หรือผนังท่ีท าด้วยวัสดุอื่นๆ แต่ควรให้ลมพัดผ่านได้สะดวก 
ฉากเหล่านี้ใช้ปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกห้อง และกั้นไม่ให้เข้ามาในบริเวณนี้ได้ นอกจากจะผ่าน
มาทางห้องนอน 
  2.1.3.2 สวนประดับ หรือสวนหย่อมขนาดเล็กๆ บริเวณข้างๆ เพื่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินในขณะท่ีนั่งพักผ่อนได้ ควรมีร่มเงาบ้าง แต่ไม่ควรทึบเพราะอยู่ใกล้ห้องนอน 
  2.1.3.3 ท่ีนั่งเล่น วัสดุปูพื้นควรเลือกใช้ชนิดท่ีทนทานแข็งแรง (Hard Paving) มีเก้าอี้นั่ง 
พับปรับระดับได้ และโต๊ะเล็กๆ   
 2.1.4 ส่วนบริการ (Service Area)  
  เป็นส่วนท่ีต่อเนื่องกับครัว โรงรถ หรือส่วนพักผ่อนของครอบควรเพื่อบริการในด้าน
ความสะดวกต่างๆ บริเวณเหล่านี้ใช้ส าหรับการซักผ้า ล้างจาน ตากผ้า เล้ียงสัตว์ สวนครัว สวนผลไม้ 
ห้องเก็บของ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพื่อบริการเท่านั้น จึงไม่เน้นเรื่องความสวยงามเท่าความสะดวกใน
การใช้สอยลักษณะการจัดแต่งสวน 
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  2.1.4.1 ไม้ผล ปลูกริมรั้วได้ตามขนาดของพื้นท่ีท่ีแบ่งให้เป็นส่วนบริการ 
  2.1.4.2 สวนครัว ปลูกบริเวณท่ีได้รับแดดเต็มท่ี 
  2.1.4.3 ซักล้าง - ตากผ้า พื้นควรเป็นวัสดุท่ีแข็ง เช่น ซีเมนต์ และได้รับแดดเต็มท่ี 
  2.1.4.4 ห้องเก็บของ หรือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น รถจักรยาน เครื่องมือท าสวน 
เฟอร์นิเจอร์ในสวน อุปกรณ์ในการซ่อมรถ บางครั้งอาจเป็นส่วนหนึ่งของโรงรถก็ได้ 
  2.1.4.5 ฉากหรือผนัง เป็นไม้พุ่ม หรือวัสดุถาวรเพื่อกั้นไม่ให้แขกท่ีมาเย่ียมมองเห็น
ส่วนนี้ได้จากบริเวณอื่นๆ ควรสูงเกินระดับสายตาท่ัวไป 
 
2.2  รูปแบบของการจัดสวน 
 เอื้อมพร วีสมหมาย (2525) กล่าวว่า การจัดสวนเข้ามามีบทบาทและส าคัญต่อชีวิตจน
ปัจจุบันแทบจะขาดเสียไม่ได้ สวนในปัจจุบันนี้มีมากมายหลายลักษณะ ส่วนใหญ่จัดตามประโยชน์ใช้
สอยและรสนิยมของแต่ละบุคคล ซึ่งแบบของการจัดสวน แบ่งออกเป็น 4 แบบคือ 
  1) สวนธรรมชาติ (Informal Style) 
  2) สวนประดิษฐ์ (Formal Style) 
  3) สวนนามธรรม (Abstract Style) 
  4) สวนจิตนาการ (Imaginative Style) 
 2.2.1 สวนธรรมชาติ (Informal Style)  
  สวนธรรมชาติ คือสวนท่ีเราจัดขึ้นมาโดยลอกเลียนแบบธรรมชาติท่ีเรามองเห็น เช่น 
ท าเป็นป่า เป็นเขาล าธารน้ าตกทุ่งหญ้า เป็นส่ิงท่ีเรารู้สึกชอบเป็นพิเศษเลยอยากจะจัดไว้ใกล้ๆ อาจท า
ได้โดยการท าเท่าขนาดจริงหรือย่อส่วนลงมา โดยให้เหมาะสมกับสถานท่ีท่ีเราจะจัดแต่ง 
  คุณสมบัติและหน้าท่ีของสวนธรรมชาติ คือท าให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ได้พบเห็นได้สัมผัส
กับบรรยากาศของความสดช่ืนรื่นรมย์อบอุ่นน่าพักผ่อนหย่อนใจ สวนลักษณะนี้จึงเป็นสวนท่ีนิยมของ
คนจ านวนมาก เนื่องจากปัจจุบันคนอยู่ในตึกรามบ้านช่องท่ีเป็นตึก จึงต้องการใฝ่หาสวนเพื่อไว้
พักผ่อนหย่อนใจ สวนแบบนี้นิยมปล่อยให้ต้นไม้เติบโตอย่างอิสระตามธรรมชาติ อาจเพิ่มสระน้ า     
ล าธาร น้ าตก ศาลาพักผ่อน ทางเดินต่างๆเข้าไป โดยจะมีเส้นสายและรูปทรงเป็นรูปทรงอิสระ 

 
ภาพท่ี 2.1 สวนธรรมชาติ (Informal Style) 
ที่มา : https://www.stone5656.wordpress.com (2559) 
 

https://www.stone5656.wordpress.com/
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 2.2.2 สวนประดิษฐ์ (Formal Style)  
  สวนประดิษฐ์ คือสวนท่ีมีการจัดแปลนลักษณะสมดุลสองข้างเท่ากันให้อยู่ในรูป
ฟอร์มเรียบร้อยเสมอ โดยยึดถือรูปแบบแปลนท่ีออกแบบไว้เป็นส าคัญ ไม่นิยมปล่อยต้นไม้ให้
เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติ 
  คุณสมบัติและหน้าท่ีของสวนลักษณะนี้ คือสร้างความโอ่อ่าสง่างามให้กับอาคารและ
สถานท่ี เป็นท่ีนิยมกันมากในประเทศแถบยุโรป ซึ่งนับเป็นแม่แบบของสวนลักษณะ Formal Style 
เป็นสวนท่ีออกแบบโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตง่ายๆ เช่น รูปทรงส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม และวงกลม   
พรรณไม้ส่วนใหญ่ถูกตัดแต่งให้เป็นระเบียงเรียบร้อยอยู่เสมอ 

 
ภาพท่ี 2.2 สวนประดิษฐ์ (Formal Style) 
ที่มา : https://www.sites.google.com (2559) 
 
 2.2.3 สวนนามธรรม (Abstract Style)  
  สวนแบบนี้บางคนเรียกว่าสวนฟรีสไตล์เพราะเริ่มนิยมจัดกันในยุคหลังๆ เพื่อหนี
ความซ้ าซากจ าเจเหมือนการท างานศิลปะให้มีเส้นสาย 
  คุณสมบัติและหน้าท่ีของสวนนามธรรมคือสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ        
และจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและจุดประสงค์ ก่อนจะน าศิลปะมาเสริมและสร้างสรรค์ให้สวยงาม
ยิ่งขึ้น ท่ีกล่าวมานั้นเป็นรูปแบบใหญ่ๆของการจัดสวน เช่น สวนหินสวนกรวด 

 
ภาพท่ี 2.3 สวนนามธรรม (Abstract Style) 
ที่มา : https://www.sites.google.com (2559) 

https://www.sites.google.com/
https://www.sites.google.com/


13 
  

 2.2.4 สวนจินตนาการ (Imaginative Style)  
  สวนลักษณะนี้จะจัดกันน้อย ส่วนใหญ่นิยมจัดเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้น โดยนิยมเอา
ส่ิงก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมบางอย่างมาประดับตกแต่ง เช่น หัวเสาโรมัน ก าแพงเมือง ซุ้มประตูหรือตัด
แต่งต้นไม้ให้เป็นรูปทรงตามจินตนาการ 
  คุณสมบัติและหน้าท่ีของสวนจินตนาการ คือท าให้ผู้คนท่ีผ่านไปมาได้ใช้ความคิดหรือ
สร้างจินตนาการเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย หรืออาจจัดไว้ดูเล่นท่ีบ้านเหมาะสาหรับคนท่ีชอบคิด 

 
ภาพท่ี 2.4 สวนจินตนาการ (Imaginative Style) 
ที่มา : https://www.stone5656.wordpress.com (2559) 
 
 2.2.5 สวนร่วมสมัย (Contemporary Style) 
  สวนร่วมสมัยมีลักษณะท่ีเป็นกลาง มีการผสมผสานกับระหว่างรูปแบบของสวนสอง
รูปแบบดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อน และกลมกลืนกับธรรมชาติท่ีไม่มีการดัดแปลง ประดิษฐ์ตกแต่งจนผิด
จากธรรมชาติของต้นไม้ แทรกพื้นท่ีของพรรณไม้ด้วยงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง เพื่อลดภาระการ
บ ารุงรักษาพรรณพืช และเพิ่มพื้นท่ีใช้สอยภายนอก ต้นไม้อาจจะถูกน ามาใช้ในรูปแบบท่ีแตกต่างจาก
การจัดสวนแบบเดิมๆ 
  การออกแบบสวนร่วมสมัยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือรูปแบบท่ีดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อน 
ดูกลมกลืมไปกับธรรมชาติคล้ายกับต้นไม้ในธรรมชาติท่ีไม่มีการดัดแปลงประดิษฐ์ตกแต่งจนผิดจาก
ธรรมชาติของต้นไม้ แทรกพื้นท่ีของพรรณไม้ด้วยงานภูมิทัศน์ดาดแข็งท่ีมีลักษณะโมเดิร์น และดูแล
รักษาง่ายอย่างระแนงทางเดินไม้ ชานนั่งเล่น ทางเดินปูด้วยคอนกรีต หรืออิฐบล็อก รวมถึงการ
ออกแบบแสงไฟใช้แสงเข้าช่วย (Lighting Design) เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น ต้ังแต่ท่ีท างาน
จนถึงในห้องนอน ห้องรับแขก สวนก็เช่นเดียวกัน การออกแบบแสงไฟจะช่วยสร้าง รูปแบบ อารมณ์
การเข้าถึง (Mood & Tone) อีกรูปแบบหนึ่ง และท าให้ได้มุมมองสวนอีกมุมมองหนึ่งหลังพระอาทิตย์
ตกดิน ชนิดของพรรณไม้หรือดอกไม้ท่ีปลูก สีสันและชนิดของต้นไม้มีความส าคัญมาก ส าหรับสวนร่วม
สมัยจะเน้นพรรณไม้ท่ีมีรูปทรง ต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องมีการตัดแต่งเป็นพิเศษ อาศัยความสวยงามของ
รูปทรงต้นไม้ตามธรรมชาติสร้างความน่าสนใจให้กับสวน ควรเลือกพรรณไม้ท่ีมีนิสัยคล้ายกัน เช่น
เลือกต้นไม้ทนแล้งมาปลูกกับต้นไม้ท่ีชอบดินชุ่มๆ ก็อาจจะมีต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งตายเพราะขาดน้ า 
หรือรดน้ ามากเกินไปจนรากส าลักน้ า ขาดออกซิเจนและรากเน่าตายไป เพราะฉะนั้นควรเลือกปลูก
ต้นไม้ท่ีมีพื้นฐานนิสัยท่ีคล้ายคลึงกัน 
 
 

https://www.stone5656.wordpress.com/
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ภาพท่ี 2.5 สวนร่วมสมัย (Contemporary Style) 
ที่มา : https://www.community.akanek.com (2559) 
 
2.3  ฮวงจุ้ยกับการจัดภูมิทัศน์ 
 พัฒน์ พิชาน (2550) กล่าวว่า การจัดสวนให้ถูกหลักฮวงจุ้ยของสวนจะดีได้ก็ต่อเมื่อมีพลังช่ีไหลวนเวียน
อยู่อย่างนุ่มนวลเริ่มจากสวนหน้าบ้านซึ่งเป็นพื้นท่ีแรกส าหรับรองรับการไหลของพลังท่ีให้คุณจากภาวะแวดล้อม 
พลังจะไหลเข้ามาในสวนหน้าบ้านโดยผ่านประตูใหญ่เรียกว่า ปากของช่ี  
 ฮวงจุ้ยกับการจัดภูมิทัศน์เป็นการจัดสวนเพื่อยึดหลักตามความเช่ือ บางความเช่ือการออกแบบภูมิ
ทัศน์หรือตกแต่งสวนถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับบ้าน หรือสถานท่ีพักผ่อนต่าง  ๆเพราะสวนเป็นจุดเด่นท่ีสร้าง
เสริมบารมีให้กับธุรกิจ จึงได้กล่าวหลักการจัดสวนตามหลักฮวงจุ้ย ดังนี้ 
 2.3.1 ฮวงจุ้ยกับการวางผังภูมิทัศน์ 
  ตะวัน เลขะพัฒน์ (2553) กล่าวว่า การวางผังหันหน้าไปทางทิศใต้ หรือทิศตะวันตก จะมี
โอกาสได้รับกระแสลมธรรมชาติได้ถึง 8 เดือน จึงเป็นเหตุผลท่ีปราชญ์จีนเน้นความส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็น
เพียงความรู้เบื้องต้นเท่านั้น ในศาสตร์ฮวงจุ้ย แบ่งออกเป็น 24 ทิศทางย่อยมีท้ังทิศดีและไม่ดีปะปนกัน ดังนั้น
การหันทางใต้ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไป หากสามารถเลือกทิศย่อยได้ถูกต้อง 

อ านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ (2546) กล่าวว่า ต าแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก           
การก าหนดพื้นท่ีส าหรับจัดสวนภายในบริเวณบ้าน ถือเป็นส่ิงแรกท่ีจะต้องพิจารณา การท่ีต าราระบุว่า สวนควร
อยู่ทางทิศตะวันออก ก็ด้วยเหตุผลท่ีว่าทิศตะวันออกเป็นทิศท่ีพระอาทิตย์ขึ้น แสงแดดในยามเช้า จะช่วยส่งเสริม
ต้นไม้ให้มีความงอกงามและเขียวสด เพราะเป็นแสงท่ีไม่แรงจนเกินไป 

 
ภาพท่ี 2.6 องศาฮวงจุ้ย 24 ทิศ 
ที่มา : https://www.fengshuiinter.com (2560) 

https://www.community.akanek.com/
https://www.fengshuiinter.com/
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 2.3.2 ฮวงจุ้ยกับการออกแบบภูมิทัศน์ 
อ านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ (2546) กล่าวว่า การจัดสวนท่ีบ้านควรมีลักษณะการจัดสวน 

เช่น ท าทางเดินในสวนให้ทอดตัวเล้ียวคดโค้งไปมาสวยงาม ปรับพื้นท่ีสวนให้มีความโค้งกลมเล่นระดับพื้นท่ี
สวนในบางส่วน เพื่อให้ดูเป็นเนินสูงต่ า น้ าเป็นองค์ประกอบส าคัญของสวน ในความเช่ือของฮวงจุ้ย สวนทุก
สวนควรจะมีบ่อน้ าหรือน้ าพุในสวน ท่ีส าคัญคือ ให้น้ ามีการเคล่ือนไหวท่ีสม่ าเสมอนุ่มนวล ไม่ควรเป็นน้ า
นิ่งๆ นอกจากบริเวณไหนของสวนท่ีถูกปิดกั้นให้ติดขัดหรือไม่สามารถไหลเวียนได้ ให้สังเกตเห็นว่า ส่วนนั้น
จะมีลักษณะรกร้าง ต้นไม้ขึ้นในลักษณะรกรุงรัง หรือแห้งตายเป็นบางส่วน สัญลักษณ์ของพลังท่ีหยุดนิ่ง 
อย่างเช่น ต้นไม้ท่ีแห้งตาย ควรจะขุดถอนออกไปจากสวนเพราะมันจะดึงดูดพลังท่ีไม่ดีเข้ามาในบ้าน และจะ
ท าให้การไหลเวียนของพลังชีวิตติดขัดได้ 
  นอกจากนั้น มีเทคนิคการจัดสวน เพื่อปรับแก้ฮวงจุ้ยให้มีพลังท่ีดีและปิดกั้นพลังท่ีไม่ดี
ออกไปได้ เช่น ท ารั้วต้นไม้เต้ียๆ หรือพุ่มไม้ หรือสระน้ า กั้นระหว่างตัวบ้านหรือสวนของคุณกับส่ิงท่ีให้พลัง
ไม่ดี เช่น เสาไฟ เสาธง หรือถนนท่ีพุ่งเข้าสู่ตัวบ้าน เป็นต้น 
  การจัดฮวงจุ้ยท่ีดีของสวนหน้าบ้าน จุดแรกของการจัดสวนให้เน้นไปท่ีสวนหน้าบ้าน 
เพราะเป็นพื้นท่ีส่วนแรกของบ้านท่ีจะได้รับพลังท่ีดีจากบริเวณรอบๆ เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องให้ "พลังช่ี" 
ไหลเวียนไปมาภายในส่วนนี้ของบ้านให้มากสักหน่อย จึงควรหลีกเล่ียงการท าทางเดินหรือถนนเข้าบ้านท่ี
เป็นเส้นตรงๆ แต่ควรให้เป็นแนวคดโค้งไปมาเล็กน้อยถ้าหากบ้านมีทางเดินท่ีเป็นเส้นตรงอยู่ อาจแก้ไขได้
โดยการปลูกไม้พุ่มหรือไม้คลุมดินให้พุ่มใบล้ าเข้ามาในพื้นส่วนท่ีเป็นทางเดินเพื่อลดความเป็นเส้นตรง แต่
ต้องเลือกพืชท่ีมีระบบรากต้ืน เพื่อท่ีรากจะได้ไม่ไปชอนไชให้พื้นเกิดรอยแตกร้าวได้ ดังนั้นหลักการจัดสวนท่ี
ดีเพื่อเสริมฮวงจุ้ย มีดังรายละเอียดนี ้
  2.3.2.1 สวนหน้าบ้านควรหันไปทางทิศใต้ ซึ่งจะดึงดูดพลังหยางหรือพลังท่ีให้โชค แต่
แม้ว่าสวนหน้าบ้านของคุณจะไม่ได้หันไปทางทิศใต้ คุณก็สามารถดึงดูดพลังหยางเข้ามาสู่ภายในสวนของ
คุณได้โดยวางรูปปั้นหงส์ไว้เพื่อดึงพลังหยาง 
  2.3.2.2 ถ้าสวนหน้าบ้านของคุณหันไปทางทิศตะวันตก พยายามจัดพื้นท่ีส่วนนี้ของคุณ
ให้นิ่งและสงบเงียบให้มากท่ีสุด ปลูกต้นไม้ท่ีโตช้า  
  2.3.2.3 สวนท่ีหันหน้าไปทางทิศเหนือจะดึงดูดพลังท่ีส่งเสริมเรื่องอาชีพการงาน การจัด
สวนท่ีช่วยเสริมพลังในเรื่องนี้คือ ให้มีบ่อน้ าหรือส่ิงประดับสวนท่ีมีน้ าเป็นองค์ประกอบไว้ในบริเวณท่ี
มองเห็นจากประตูด้านหน้า  
  2.3.2.4 สวนท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะดึงดูดพลังท่ีอุปถัมภ์ในเรื่องครอบครัว ให้
ปลูกต้นไผ่เพื่อเสริมพลังด้านนี้ให้เด่นขึ้น   
  2.3.2.5 สวนต้องครบองค์ประกอบของธาตุท้ัง 5 คือ น้ า ไม้ ไฟ ดิน และทอง สวนท่ีดี
จะต้องประกอบไปด้วย ต้นไม้ (ธาตุไม้) น้ าตก น้ าพุ อ่างบัว บ่อปลา (ธาตุน้ า) แสงแดดส่องถึง (ธาตุไฟ) มีดิน
ท่ีสมบูรณ์ (ธาตุดิน) และท่ีส าคัญจะต้องมีการตกแต่งสวนอย่างสวยงาม (ธาตุทอง) ไม่ใช่ปล่อยให้รกรุงรัง 
กลายเป็นป่ามากกว่าสวน  
  2.3.2.6 น้ าตกในสวนจะต้องหันหน้าน้ าตกเข้าบ้านเสมอ การตกแต่งสวนโดยมีน้ าเข้ามา
เกี่ยวข้อง ในทางฮวงจุ้ยบอกเอาไว้ว่าจะต้องระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกรณีของน้ าตก ท่ีมีการไหลของน้ าไม่
เหมือนอย่างอื่น 



16 
  

  2.3.2.7 หน้าน้ าตกจะต้องหันเข้าบ้าน ห้ามหันออกนอกบ้าน เพราะการหันออกนอก
บ้านจะหมายถึงการเงินไหลออก เพราะน้ าแทนความหมายของโชคลาภการเงินนั่นเอง นี่เป็นกฎเกณฑ์
ท่ีจะต้องจ าไว้ในการแต่งสวน  
  2.3.2.8 บ่อน้ า สระน้ า รูปทรงต้องไม่ร้าย การขุดบ่อน้ าหรือสระน้ าในสวนนั้นส่ิงท่ี
จะต้อง ค านึงถึงก็จะเป็นเรื่องของรูปทรงของสระนั้น ในทาง ฮวงจุ้ย จะให้ใช้รูปทรงท่ีไม่ท าร้ายคนใน
บ้าน เช่น รูปทรงท่ีเป็นเหล่ียม รูปทรงขนมเปียกปูน สามเหล่ียม เป็นต้น ควรใช้รูปทรงโค้งมน หรือ
วงกลม จะถือว่าดีท่ีสุด  
  2.3.2.9 ก้อนหิน วางผิดเป็นอุปสรรคใหญ่หลวง หินมาตกแต่งสวนต้องระวังให้มาก 
โดยเฉพาะก้อนหินใหญ่ เพราะในทางฮวงจุ้ย "ก้อนหิน" จะหมายถึงอุปสรรค การเลือกก้อนหินในการ
แต่งสวนจะต้องเลือกก้อนท่ีมีลักษณะกลมมน ห้ามเป็นเหล่ียมคม หรือมีมุมแหลม ก้อนหินท่ีมีรูก็เป็น
ลักษณะต้องห้ามเช่นกัน ต าแหน่ง ในการวางส่วนใหญ่ จะวางบริเวณมุมบ้าน ห้ามวางไว้หน้าบ้านหรือ
บริเวณท่ีตรงกับประตูบ้าน  
  2.3.2.10 บ้านเล็ก ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ บ้านท่ีมีขนาดเล็กมีพื้นท่ีจ ากัดในการจัดสวน 
อย่างบ้านทาวน์เฮาส์ ห้ามเอาต้นไม้ใหญ่ มาปลูก เพราะจะก่อผลเสียมากกว่าผลดี ส่ิงท่ีมองเห็นได้ชัด 
ก็คือ ต้นไม้ใหญ่จะท าลายฐานบ้าน และกิ่งก้านของต้นไม้ยังท าลายตัวบ้านอีกด้วย บ้านขนาดเล็กอย่าง
ทาวน์เฮาส์ไม่ควรปลูก ต้นไม้ใหญ่ในบ้าน  
  2.3.2.11 หลีกเล่ียงไม้หนามในการแต่งสวน เรื่องต้นไม้ท่ีมีหนามแหลม ในทางฮวง
จุ้ยจะถือว่าเป็นข้อห้ามอยู่แล้ว เพราะหนามท่ีแหลมคมจะส่งผลกระทบ ต่อคนในบ้านได้ แต่บางคน
อาจจะสงสัยว่าต้นไม้อย่าง เฟื่องฟ้า โป๊ยเซียน ท่ีคนนิยมน ามาปลูกในบ้านท าไมถึงไม่ห้าม ความจริง
แล้วไม้หนามอย่างเฟื่องฟ้าหรือโป๊ยเซียน ก็เข้าข่ายเป็นต้นไม้ต้องห้ามเหมือนกัน เพราะมีหนามแหลม 
เพียงแต่ว่า ช่ือของต้นไม้เป็นมงคลเท่านั้น และต้นเฟื่องฟ้าส่วนใหญ่ จะนิยมปลูก ริมรั้ว หรือ ก าแพง 
  มงคลธรรม ฉางหลวง (2537) กล่าวว่า ลานพักผ่อนเอนกประสงค์สามารถจัดแต่งได้
ตามใจชอบ แต่ควรหลีกเล่ียงพื้นท่ีซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของเส้นตรงท่ีพุ่งเข้ามาหลายเส้น เพราะ
กระแสพลังจากซี่ร้ายจะพุ่งมารวมกันตรงบริเวณลานเอนกประสงค์ส่วนท่ีมีขนาดใหญ่มากเกินไปนั้น 
ควรแบ่งด้วยพุ่มไม้ เพื่อช่วยลดกระแสพลังร้าย 

 
ภาพที่ 2.7 ลานพักผ่อน 
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  ฮวงจุ้ยกับการจัดภูมิทัศน์ เป็นการจัดสวนท่ียึดหลักตามความเช่ือ เพื่อการใช้ชีวิตให้
สมดุลกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของผู้อยู่อาศัย โดยการจัดสวนควรมีลักษณะการจัดสวน เช่น 
ท าทางเดินในสวนให้ทอดตัวเล้ียวคดโค้งไปมาสวยงาม ปรับพื้นท่ีสวนให้มีความโค้งกลมเล่นระดับพื้นท่ี
สวนในบางส่วน ในสวนควรมีบ่อน้ าหรือน้ าพุ ท่ีมีการเคล่ือนไหว ในบริเวณสวนท่ีถูกปิดกั้นให้ติดขัด
หรือไม่สามารถไหลเวียนได้ เช่นมีต้นไม้ท่ีแห้งตาย ควรขุดถอนออกไปจากสวนเพราะจะท าให้ดึงดูด
พลังท่ีไม่ดีเข้ามาในตัวบ้าน และควรท ารั้วต้นไม้ หรือสระน้ า กั้นระหว่างตัวบ้านหรือสวนกับส่ิงท่ีให้
พลังไม่ดี เช่น เสาไฟ เสาธง หรือถนนท่ีพุ่งเข้าสู่ตัวบ้าน 
  หลักการจัดสวนท่ีดีเพื่อเสริมฮวงจุ้ย คือ สวนหน้าบ้านควรหันไปทางทิศใต้ ซึ่งจะ
ดึงดูดพลังหยางหรือพลังท่ีให้โชค แต่หากสวนหน้าบ้านไม่ได้หันไปทางทิศใต้ก็สามารถดึงดูดพลังหยาง
เข้ามาสู่ภายในสวนได้โดยวางรูปปั้นหงส์ สวนหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตก พยายามจัดพื้นท่ีส่วนนี้
ให้นิ่งและสงบเงียบให้มากท่ีสุดและปลูกต้นไม้ท่ีโตช้า สวนหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือจะดึงดูดพลังท่ี
ส่งเสริมเรื่องอาชีพการงาน การจัดสวนท่ีช่วยเสริมพลังในเรื่องนี้คือ ให้มีบ่อน้ าหรือส่ิงประดับสวนท่ีมี
น้ าเป็นองค์ประกอบไว้ในบริเวณท่ีมองเห็นจากประตูด้านหน้า สวนท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะ
ดึงดูดพลังท่ีอุปถัมภ์ในเรื่องครอบครัว ให้ปลูกต้นไผ่เพื่อเสริมพลังด้านนี้ให้เด่นขึ้น  
  สวนต้องครบองค์ประกอบของธาตุท้ัง 5 คือต้นไม้ (ธาตุไม้) น้ าตก น้ าพุ อ่างบัว    
บ่อปลา (ธาตุน้ า) แสงแดดส่องถึง (ธาตุไฟ) มีดินท่ีสมบูรณ์ (ธาตุดิน) และท่ีส าคัญจะต้องมีการตกแต่ง
สวนอย่างสวยงาม (ธาตุทอง) น้ าตกในสวนจะต้องหันหน้าน้ าตกเข้าหาบ้านเสมอ บ่อน้ า สระน้ าควรใช้
รูปทรงโค้งมน หรือวงกลม การเลือกก้อนหินในการแต่งสวนจะต้องเลือกก้อนท่ีมีลักษณะกลมมน ห้าม
เป็นเหล่ียมคม หรือมีมุมแหลม ก้อนหินท่ีมีรูก็เป็นลักษณะต้องห้ามเช่นกัน ต าแหน่ง ในการวางส่วน
ใหญ่จะวางบริเวณมุมบ้าน ห้ามวางไว้หน้าบ้านหรือบริเวณท่ีตรงกับประตูบ้าน หลีกเล่ียงไม้หนามใน
การแต่งสวน เพราะหนามท่ีแหลมคมจะส่งผลกระทบ ต่อคนในบ้านได้  

มงคลธรรม ฉางหลวง (2537) กล่าวว่า ต้นไม้ท่ีนิยมเอามาใช้จัดแต่งสวนนั้นมักจะน า
ต้นไม้ท่ีมีคุณสมบัติเป็นหยิน คือมีความอ่อนโยนและอ่อนไหว พล้ิวไปตามลม โปร่งจนสามารถมองผ่านไป
ยังส่วนอื่นๆของสวนได้ พูดง่ายๆ ก็คือ แต่ละส่วนไม่ควรบดบังทัศนียภาพของกันและกัน ต้นไม้ท่ีมี
โครงสร้างหยาบ เช่น เฟิร์น หรือต้นไม้ท่ีมียอดแหลมนั้นควรหลีกเล่ียงน ามาใช้จัดสวน 

นอกจากลักษณะรูปร่างของต้นไม้แล้ว ชาวจีนยังให้ความส าคัญกับกล่ินหอมของต้นไม้
ด้วยเช่นกัน เพราะในทางฮวงจุ้ยเช่ือว่ากระแสช่ีท่ีดีจะมาพร้อมกับกล่ินหอมของต้นไม้ ส่วนกระแสช่ีร้ายนั้น
มักจะมาพร้อมกับเหม็นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ ดังนั้น ดอกไม้ท่ีให้กล่ินหอมจึงได้รับความนิยมในการน ามา
จัดสวนด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณากันตามหลักตรรกศาสตร์แล้วก็พอจะสรุปได้ว่า กล่ินหอมเย็นของดอกไม้
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะลิ สายน้ าผ่ึง ลัดดาวัลย์ กุหลาบ พลับพลึง และดอกไม้หอมอื่นๆนั้นน ามาซึ่งความสด
ช่ืน ช่วยท าให้จิตใจผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆ ท่ีได้รับมาเกือบตลอดท้ังวัน ผิดกับกล่ินเหม็นอันไม่พึง
ประสงค์ท่ีท าให้รู้สึกหงุดหงิดไม่สบายทุกครั้งท่ีได้กล่ิน และด้วยเหตุนี้เองท่ีศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยได้กล่าวว่า 
ดอกไม้หรือไม้หอมต่างๆ นั้นน ามาซึ่งกระแสพลังช่ีท่ีดี 
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2.4  กรณีศึกษา 
เป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคล้ายคลึงกันของ Concept คือ สวนสไตล์ร่วมสมัย 

เนื่องจากเป็นความต้องการของเจ้าของพื้นท่ีโครงการ มีจุดมุ่งหมายให้มีการออกแบบสวนท่ีมีลักษณะ
ดูแลง่าย สบายตาไม่น่าเบื่อและสามารถเข้ากับตัวบ้านได้ดี จึงได้ท าการศึกษาแนวความคิดในการจัด
ภูมิทัศน์ รูปแบบของงานภูมิทัศน์ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นความคิดในการ
ออกแบบภูมิทัศน์ในพื้นท่ีโครงการ 
 2.4.1 การจัดภูมิทัศน์สวนบ้านคุณชญานิศ คล้ายแก้ว พื้นท่ีบ้านท้ังหมด 101 ตารางเมตร พื้นท่ี
สวนท้ังหมด 160 ตารางเมตร มีการจัดภูมิทัศน์รูปแบบสวนร่วมสมัยท่ีล้อกับตัวบ้านท่ีมีรูปแบบสไตล์ร่วม
สมัยผสมผสานกันระหว่างโมเดิร์นกับออเรนทอล 

 
ภาพที่ 2.8 สวนบ้านคุณชญานิศ คล้ายแก้ว 
ที่มา : https://www.amarintv.com (2559) 
 
  2.4.1.1 แนวคิดการออกแบบภูมิทัศน์ สวนร่วมสมัย (Contemporary Style) มีการ
ผสมผสานกับระหว่างรูปแบบของสวนสองรูปแบบดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อน และกลมกลืนกับธรรมชาติท่ีไม่มี
การดัดแปลง ประดิษฐ์ตกแต่งจนผิดจากธรรมชาติของต้นไม้ แทรกพื้นท่ีของพรรณไม้ด้วยภูมิทัศน์ดาดแข็งท่ี
มีความทันสมัยเหมาะกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และแบ่งพื้นท่ีการใช้งานภายพื้นท่ีจ ากัดอย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด 
   1) ภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) สวนบ้านแบบร่วมสมัยเน้นการใช้วัสดุ
ดาดแข็งรูปแบบท่ีดูทันสมัยหรือแบบโมเดิร์น เช่นการใช้กระถางต้นไม้ท่ีมีลักษณะดูเรียบง่าย สีขาวดู
สบายตา ชิงช้าท่ีใช้ในสวนมีลักษณะโครงสร้างท่ีแข็งแรงทนทานให้ความรู้สึกมั่นคงแต่ในขณะเดียวกัน
ก็รู้ถึงความอบอุ่นของตัวม้านั่งท่ีเป็นไม้ ในส่วนของพื้นทางเดินมีความน่าสนใจคือมีการน าทางเดินสอง
รูปแบบมาใช้เช่ือมทางเดินต่อกันคือแบบโมเดิร์นกับแบบคลาสสิค องค์ประกอบหลักของพื้นทางเดิน
คือแผ่น Cobble Stone ส าเร็จรูปและมีการโรยกรวดแม่น้ าเพื่อให้เกิดช่องว่างไม่ให้แน่นหรือดูอึดอัด
จนเกินไป และการใช้ขอบคันหินเพื่อให้มีการแบ่งพื้นท่ีท่ีชัดเจนและมีลักษณะเป็นทางโค้งมนเพื่อให้ไม่
รู้สึกน่าเบ่ือจนเกินไป 

https://www.amarintv.com/
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ภาพที่ 2.9 ภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 
ที่มา : https://www.amarintv.com (2559) 
 
  2) ภูมิทัศน์ ดาดอ่อน (Softscape) เลือกใช้ต้นไม้ท่ีให้ความรู้สึกสดช่ืนและสบายตา
จึงมีการเลือกใช้ต้นมากาเร็ต พยับหมอก และใช้ต้นไทรอินโดเป็นแนวบังสายตา 

 
ภาพที่ 2.10 ภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) 
ที่มา : https://www.amarintv.com (2559) 
 

สรุป กรณีศึกษาบ้านของคุณชญานิศ คล้ายแก้ว มีรูปแบบท่ีคล้ายกับโครงการ ในกรณีศึกษา
นี้ส่ิงท่ีจะมาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้คือ รูปแบบการผสมผสานระหว่างสวนสองสไตล์ให้
ลงตัว และการเลือกใช้ภูมิทัศน์ดาดแข็ง ในส่วนท่ีไม่สามารถน ามาใช้ได้คือการออกแบบภูมิทัศน์ดาด
อ่อน พรรณไม้ของรูปแบบร่วมสมัยมักจะมีความกลมกลืนกับธรรมชาติท่ีไม่มีการดัดแปลง ประดิษฐ์
ตกแต่งจนผิดจากธรรมชาติของต้นไม้ หรือเป็นการเลือกใช้ต้นไม้ในแบบสวนธรรมชาติ การออกแบบ
ภูมิทัศน์ดาดอ่อนจึงขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพอใจของเจ้าของพื้นท่ี 

2.4.2 การจัดภูมิทัศน์อาคารส านักงาน บริษัท พี.เอ.ที. เทรดด้ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน ของคุณ
อนุรักษ์ ขาวเขียว ท่ีอยู่ 8/9 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็น
บริษัทก่อสร้างและจัดสวนโดยพื้นท่ีสวนรอบอาคารเป็นพื้นท่ีส าหรับพักผ่อนของพนักงานและเป็น
พื้นท่ีต้อนรับผู้ท่ีมาติดต่องาน พื้นท่ีจัดภูมิทัศน์อาคารส านักงานเป็นรูปแบบร่วมสมัย 

https://www.amarintv.com/
https://www.amarintv.com/
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ภาพที่ 2.11 ภูมิทัศน์อาคารส านักงานบริษัท พี.เอ.ที. เทรดด้ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน 
ที่มา : https://www.touchgardensdesign.com (2560) 
 
  2.4.2.1 แนวคิดการออกแบบภูมิทัศน์อาคารส านักงาน เลือกใช้รูปแบบร่วมสมัยเพื่อความ
ทันสมัยเหมาะกับการใช้ชีวิตปัจจุบันและมีความเป็นธรรมชาติให้พนักงานได้พักผ่อนในพื้นท่ีสีเขียวให้รู้สึก
ผ่อนคลายจากการท างานมากขึ้น 
   1) ภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) เน้นการใช้วัสดุท่ีมีความทันสมัยและเรียบ
ง่าย เช่น กระถางต้นไม้ ขอบปูน เป็นแบบปูนเปลือย ผสมผสานกับไม้หมอนเทียม มีศาลากลางแจ้งท่ีมีวัสดุ
จากไม้แต่มีรูปทรงท่ีสูงโปร่ง ให้ความรู้สึกสบาย และใช้อ่างน้ าล้นปูนเปลือยเพื่อให้เกิดเสียงน้ าไหลให้
ความรู้สึกผ่อนคลายไปกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
   2) ภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softsacpe) เน้นการใช้พืชพรรณท่ีดูแลง่าย เหมาะกับทุก
สภาพอากาศโดยการจัดวางใช้การสลับลูกเล่นจากรูปทรง สี ของล าต้นและใบ เช่นต้นเข็มสามสี พลับพลึง 
ล้ินมังกร หนวดปลาดุกแคระ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.12 ภูมิทัศน์ดาดแข็งและภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
ที่มา : https://www.touchgardensdesign.com 
 
 สรุป กรณีศึกษาการจัดภูมิทัศน์อาคารส านักงานบริษัท พี.เอ.ที. เทรดด้ิง มีรูปแบบท่ีคล้ายกับ
โครงการส่วนของส านักงาน ในกรณีศึกษานี้ส่ิงท่ีจะมาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้คือการเข้าใช้
พื้นท่ีของสวนส านักงาน รูปแบบการผสมผสานระหว่างสวนสองสไตล์ให้ลงตัว และการเลือกใช้ภูมิทัศน์ดาด
แข็งท่ีมีความลงตัวเรียบง่าย 

https://www.touchgardensdesign.com/


บทที่  3 
การศึกษาวิเคราะหข์้อมูลสภาพพ้ืนที่โครงการและผู้ใช้โครงการ 

 
 การศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีโครงการและผู้ใช้โครงการ เพื่อน ามาวิเคราะห์และใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ซึ่งในการออกแบบ  
ภูมิทัศน์ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาข้อมูลท้ังระดับมหาภาคท่ีจะ
ท าให้ทราบถึงสภาพของพื้นท่ีโดยรอบและผลกระทบท่ีอาจจะส่งผลถึงพื้นท่ีโครงการ และระดับ
จุลภาคท่ีจะท าให้ทราบถึงสภาพพื้นท่ีและปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีโครงการ 
 
3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1 ตราประจ าจังหวัด 
  ตราประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรง
สายฟ้า เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2516 รูปพระอินทร์ท่ีเป็นตรากรุงเทพมหานครนั้น ถือวชิราวุธหรืออาวุธที่เป็น
สายฟ้า ท้ังนี้เพราะพระอินทร์มีหน้าท่ีขับไล่ประหารอสูรหรือฤาษี ท่ีท าความมืดมัวแก่โลก ดังนั้น รูปพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณบนก้อนเมฆ จึงมีความหมายในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ปวงประชา 

 

ภาพที ่3.1 ตราประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : https://www.poppoojung.wordpress.com (2560) 
 

3.1.2 ค าขวัญประจ าจังหวัด 
  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวง
ของประเทศไทย 
 3.1.3 ประวัติความเป็นมาของจังหวัด 
  กรุงเทพมหานคร คือเมืองหลวงของราชอาณาจักรไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ 
โปรดให้สร้างขึ้นบนฝ่ังซ้ายหรือฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา เมื่อประกาศพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์แรก แห่งพระราชวงศ์จักรี เมื่อปี พ.ศ. 2325 ได้มีพิธียกเสาหลักเมือง พระราชทานนามเมืองนี้ว่า 
กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยา มหาดิลกภพนพรัตน์ ราชธานีบุรีรมย์ อุดมนิเวศน์มหา
สถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกทัติยะวิษณุกรรมประสิทธิ (สมัยรัชกาลท่ี 4 เปล่ียนเป็น กรุงเทพมหานคร
อมรรัตนโกสินทร์ ฯลฯ) 

https://www.poppoojung.wordpress.com/
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  เมื่อแรกสร้างกรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีเฉพาะเขตก าแพงเมืองเท่านั้น คือก าแพงเมือง
ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ด้านตะวันออกเลียบตามแนวคูเมืองท่ีขุดแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาท่ี
บางล าพู มาออกแม่น้ าเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ใกล้สะพานพุทธยอดฟ้าฯ เรียกว่าคลองบางล าพู และ
คลองโอ่งอ่างด้านตะวันตกใช้แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นคูเมือง แต่มิได้สร้างก าแพงเมืองเหมือนด้าน
ตะวันออก รายรอบก าแพงเมืองและริมแม่น้ าเจ้าพระยา มีป้อมอยู่ 14 ป้อม มีประตูเมืองขนาดใหญ่ 
16 ประตู ประตูเมืองขนาดเล็กท่ีเรียกว่าช่องกุดอีก 47 ประตู เนื้อท่ีในครั้งนั้นมีเพียง 2,163 ไร่ พื้นท่ี
นอกก าแพงเป็นทุ่งนาปลูกข้าว (ประวัติและความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร บางกอกออนทัวร์
สืบค้นจาก https://www.bkkinside.com, 2560) 
 3.1.4 ท่ีต้ังของจังหวัด 
  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย โดยมีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ละติจูท่ี 13 
องศา 45 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 100  องศา 31 ลิปดาตะวันออก มีพื้นท่ี 1,568.7 ตารางกิโลเมตร มี
แม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งทอดตัวยาว 372 กิโลเมตร พาดผ่านจังหวัดท าให้กรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียงเป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย (ท่ีต้ังและลักษณะภูมิศาสตร์
ของกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร สืบค้นจาก https://www.m.info/nowbma.com, 
2560) 
 3.1.5 อาณาเขตติดต่อ 
  กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทาง
ทะเลติดต่อกับอ่าวไทยตอนในโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 
  ทิศใต้              มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และอ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม 
(อาณาเขตติดต่อกรุงเทพมหานคร แผนท่ีไทยดอทคอม สืบค้นจาก https://www.panteethai.com, 
2560) 

 
ภาพที ่3.2 อาณาเขตติดต่อ 
ที่มา : https://www.panteethai.com (2560) 

https://www.panteethai.com/
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3.1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานคร เป็นท่ีราบลุ่ม มีระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1.50 - 2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพื้นดิน จากทิศเหนือจะ
ค่อยๆลาดเอียงสู่อาวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง จะอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลไม่
เกิน 1.50 เมตร ต้ังอยู่บนพื้นท่ีซึ่งในทางภูมิศาสตร์เรียกว่าบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น้ า ซึ่งเกิดจาก
ตะกอนน้ าพา (Alluvium) โดยเป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย (The Lower 
General Plain of Thailand) เป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว และพืชประเภทต่างๆ 
(ท่ี ต้ั งและลักษณะภูมิศาสตร์ของกรุ งเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลกรุ งเทพมหานคร สืบค้นจาก 
https://www.m.info/nowbma.com, 2560) 
 3.1.7 ลักษณะภูมิอากาศ 
  อุณหภูมิของกรุงเทพมหานครนั้น มีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน โดยอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของลมมรสุม 2 ชนิดได้แกล่มมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อใหเ้กิด
ฤดูกาลท่ีแตกตา่งกัน 3 ฤดูได้แก 
  ฤดูร้อน    ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 
  ฤดูฝน     ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม (ลักษณะภูมิอาศของกรุงเทพมหานคร 
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร สืบค้นจาก https://www.m.info/nowbma.com, 2560) 
  จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ โดยอุณหภูมิย้อนหลัง 5 ปี ต้ังแต่ปี 2555 - 2559    
ณ สถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร ค่าเฉล่ียอุณหภูมิของท้ัง 5 ปี นั้นอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน 
จากการศึกษาข้อมูลนั้นพบว่าบางปีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 40 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ าสุดถึง 14 
องศาเซลเซียส ดังนั้นการเลือกใช้พรรณไม้ควรมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี 
ตางรางที่ 3.1 ข้อมูลอุณหภูมิของกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2556 - 2559 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 

อุณหภูมิสูงสุด 40.0 40.1 39.1 39.8 39.9 

อุณหภูมิต่ า 21.8 17.8 16.6 19.2 14.8 

อุณหภูมิเฉล่ีย 30.9 28.9 27.8 29.5 27.3 

 
  จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ โดยศึกษาปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 5 ปี ต้ังแต่ปี   
2555 - 2559 ณ สถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร พบว่าในปี 2559 นั้นมีปริมาณน้ าฝนมากท่ีสุด 
ดังนั้นการออกแบบควรค านึงถึงการระบายน้ า และเลือกพรรณไม้ท่ีทนต่อสภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี 
ตางรางที่ 3.2 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนนี้ของกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2556 - 2559 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 

ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย 1,728.3 1,772.7 1,123.7 1,910.1 2,006.8 

จ านวนวันฝนตก 144 148 125 113 115 
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3.1.8 โครงสร้างดินของพื้นท่ีโครงการ 
  ดินในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นดินราบลุ่มแม่น้ าซึ่งมีลักษณะค่อนข้างราบและสม่ าเสมอ 
จากการศึกษาสภาพพื้นท่ี พบว่าเป็นกลุ่มดินชุดท่ี 3 ชุดดินบางกอก ซึ่งเป็นกลุ่มดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจาก
ตะกอนน้ ากร่อย อาจพบช้ันดินเลนของตะกอนน้ าทะเลท่ีไม่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดก ามะถันภายใน
ความลึก 150 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสูงโครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก บางพื้นท่ีอาจพบช้ันดินเลน
ท่ีมีเกลือสะสมอยู่ในดินล่าง และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชท่ีไม่ชอบน้ า 
  ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวสีด า มักพบจุดประสี
น้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0 - 6.5) ดินบนตอนล่างเนื้อดินเป็นดิน
เหนียวสีเทาเข้มหรือสีเทาปนน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pH 7.0) ดินล่างตอนล่างในระดับความลึก      1 
- 1.5 เมตร จะพบดินเลนสีน้ าเงินท่ีมีปริมาณก ามะถันต่ า มีเปลือกหอยปะปนตลอด จะพบรอยไถลในดินล่าง 
ปฏิกิริยาดินเป็นด่างเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) (ข้อมูลชุดดินประจ ากรุงเทพมหานคร          
กรมพัฒนาท่ีดิน สืบค้นจาก https://www.ldd.go.th, 2560) 
  จากการศึกษาด้านกายภาพของดินในพื้นท่ีโครงการพบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลางถึงสูง มีโครงสร้างแน่นทึบ การระบายน้ าเลว ดินแห้งแข็งและแตกระแหง แก้ไขปัญหาโดยการปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับดินทราย เพื่อให้ดินสามารถระบายน้ าได้ดีขึ้น 

 
ภาพที ่3.3 กลุ่มดินชุดท่ี 3  
ที่มา : https://www.oss101.ldd.go.th (2560) 
 
ตารางที่ 3.3 แสดงลักษณะสมบัติของดิน 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรีย
วัตถุ 

ความจุ
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0 - 25 ต่ า สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ า สูง ปานกลาง 

25 - 50 ต่ า สูง สูง ต่ า สูง ปานกลาง 

50 - 100 ต่ า สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

https://www.ldd.go.th/
https://www.oss101.ldd.go.th/
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3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 
 3.2.1 การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ 
  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุ้ยรุ้งไทยทอย        
ของคุณวิทยา แซ่เซียว ต้ังอยู่หมู่ 9 ถนนทับยาว - หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
สามารถเข้าถึงพื้นโครงการการได้  2 เส้นทาง คือถนนทับยาว - หลวงแพ่ง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
กรุงเทพ - ชลบุรีสายใหม่ 

 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
มุ้ยรุ้งไทยทอย 

ภาพที ่3.4 

แสดง : การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ 

สัญลักษณ์ :               พื้นท่ีโครงการ 
                             ถนนทับยาว - หลวงแพ่ง 
                             ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ - ชลบุรีสายใหม่ 
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 3.2.2 สภาพของพื้นท่ีโครงการ 
  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุ้ยรุ้งไทยทอย   
ของคุณวิทยา แซ่เซียว เป็นโรงงานและท่ีพักอาศัย มีพื้นท้ังหมด 25,600 ตารางเมตร หรือ 16 ไร่   
โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีบ้านพักอาศัย 3 หลัง มีพื้นท่ี 3,650 ตารางเมตร พื้นท่ีโรงงาน มีอาคารผลิตสินค้า
และส านักงานรวม 3 หลัง มีพื้นท่ี 17,149 ตารางเมตร และบริเวณบ้านพักคนงานประกอบด้วย 
อาคาร 3 ช้ันและบ้าน 2 หลัง มีพื้นท่ี 4,799 ตารางเมตร โดยลักษณะของบ้านเป็นบ้าน 2 ช้ันสไตล์
ร่วมสมัย 
 3.2.3 อาณาเขตติดต่อกับโครงการ 
  3.2.3.1 ทิศเหนือ ติดกับถนนทับยาว - หลวงแพ่ง อยู่ติดกับด้านหน้าของพื้นท่ีโครงการ
เป็นทางสัญจรหลัก ผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ คือ มีเสียงรบกวนจากรถวิ่งบนถนน และมลภาวะทางอากาศ 
เช่น ฝุ่นละอองและควันรถ  

  
ภาพที ่3.5 อาณาเขตติดต่อทิศเหนือ 
 
  3.2.3.2 ทิศใต้ ติดกับถนนทางหลวงพิเศษ ผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ คือ มลภาวะ
ทางอากาศ และทางเสียง 

  
ภาพที ่3.6 อาณาเขตติดต่อทิศใต้ 
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  3.2.3.3 ทิศตะวันออก ติดกับโรงงานแครี่บอย ผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ คือ แนวรั้ว
ยังไม่สามารถบังสายตาได้ และได้รับฝุ่นละอองจากการขนส่ง 

  
ภาพที ่3.7 อาณาเขตติดต่อทิศตะวันออก 
 
  3.2.3.4 ทิศตะวันตก ติดกับพื้นท่ีรกร้างและโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง ผลกระทบท่ีมีต่อ
โครงการ คือ พื้นท่ีรกร้างอาจมีสัตว์ที่เป็นอันตราย หรือมีการท้ิงขยะท่ีอาจท าให้เกิดมลภาวะทางกล่ิน 

 
ภาพที ่3.8 อาณาเขตติดต่อทิศตะวันตก 
 
 3.2.4 ลักษณะของสถาปัตยกรรม 
  3.2.4.1 รูปแบบของสถาปัตยกรรมบ้าน เป็นบ้านสามช้ันหนึ่งหลัง และบ้านสองช้ัน
สองหลังสไตล์ร่วมสมัย (Contemporary) ซึ่งผสมผสานระหว่างไทยประยุกต์กับโมเดิร์น โดยมีหลังคา
เป็นสไตล์ไทยประยุกต์สีน้ าเงิน และมีตัวบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์นสีขาว ภายในบ้านสีขาวครีม ซึ่ง ช่วย
คลายความร้อนของตัวบ้านได้ ระดับพื้นของตัวบ้านสูงกว่าระดับถนนพอสมควร มีการแบ่งพื้นท่ีใช้
สอยในบ้านโดยช้ันล่างจะเป็นห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ า และห้องครัว ช้ันสองและ
ช้ันสามเป็นห้องนอนและห้องน้ า 
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ภาพที่ 3.9 แปลนพื้นช้ันล่าง 
 

 
ภาพที่ 3.10 แปลนพื้นช้ัน 2 
 

 
ภาพที่ 3.11 แปลนพื้นช้ัน 3 
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ภาพที่ 3.12 รูปด้านหน้าของบ้าน 
 

 
ภาพที่ 3.13 รูปด้านข้างทางทิศใต้ 

 
ภาพที่ 3.14 รูปด้านข้างทางทิศเหนือ 
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ภาพที่ 3.15 รูปด้านหลังของบ้าน 
 

 
ภาพที่ 3.16 รูปด้านหน้าสระว่ายน้ า 
 
  3.2.4.1 รูปแบบสถาปัตยกรรมส านักงาน อาคารเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า สูงประมาณ 15 
เมตร ตัวอาคารสีฟ้าสลับน้ าเงิน ทางเข้าด้านเป็นประตูกว้าง ส าหรับให้รถขนส่งสินค้าเข้า - ออก พื้นท่ีใช้
สอยภายในอาคารมีส านักงาน ห้องน้ า และพื้นท่ีผลิตสินค้า 

 
ภาพที่ 3.17 แปลนพื้นส านักงาน 
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ภาพที่ 3.18 รูปด้านหน้าส านักงาน 
 

 
ภาพที่ 3.19 รูปด้านข้างส านักงานทางทิศตะวันออก 
 

 
ภาพที่ 3.20 รูปด้านข้างส านักงานทางทิศตะวันตก 
 

 
ภาพที่ 3.21 รูปด้านหลังส านักงาน 
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 3.2.5 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี 
  พื้นท่ีโครงการแต่ละส่วนตลอดวันจะได้รับแสงแดดไม่เท่ากัน ซึ่งจะมีผลต่อการ
ออกแบบและกิจกรรมท่ีจะมีข้ึนในพื้นท่ีโครงการ โดยมีรายละเอียดและผลกระทบดังนี้ 
  3.2.5.1 พื้นท่ีบริเวณหน้าส านักงาน พื้นท่ีบริเวณนี้จะได้รับแสงแดดตลอดท้ังวัน ควร
ออกแบบให้มีความร่มรื่น เลือกใช้พรรณไม้ท่ีให้ร่มเงา สามารถเข้าไปใช้พื้นท่ีได้ตลอดท้ังวัน  
  3.2.5.2 พื้นท่ีบริเวณบ้านทางทิศตะวันออก พื้นท่ีบริเวณนี้จะโดนแสงแดดในช่วง
เท่านั้น สามารถออกแบบพื้นท่ีให้มีความโปร่งเพื่อรับลมจากทางทิศตะออกเฉียงเหนือ ท่ีนั่งพักผ่อน
อาจท าเป็นแบบเปิดโล่ง พรรณท่ีเลือกใช้ควรเป็นพรรณไม้ท่ีชอบแสงแดดน้อย หรือแสงแดดครึ่งวัน  
  3.2.5.3 พื้นท่ีบริเวณข้างบ้านทางทิศเหนือ พื้นท่ีนี้จะโดนแสงแดดตลอดท้ังวัน แต่
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีส่วนบริการจึงไม่จ าเป็นท่ีจะต้องปลูกต้นไม้เพื่อบังแสงแดดมากนัก 
  3.2.5.4 พื้นท่ีบริเวณข้างบ้านทางทิศใต้ พื้นท่ีบริเวณนี้จะโดนแสงแดดตลอดท้ังวัน 
ซึ่งบริเวณนี้เป็นสระว่ายน้ า ควรเลือกใช้พรรณไม้ท่ีสามารถให้ร่มเงาได้ 
  3.2.5.5 พื้นท่ีบริเวณหลังบ้าน เป็นพื้นท่ีท่ีจะโดนแสงแดดในช่วงบ่ายและพื้นท่ีตรงนี้
จะอยู่ติดกับห้องนอน ควรเลือกใช้พรรณไม้ท่ีบังแสงแดดได้ดี 

3.2.6 ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการภายในพื้นท่ี 
  3.2.6.1 ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ ในพื้นท่ีบริเวณบ้าน 
   1) ระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีบริเวณบ้านนั้น สายไฟท้ังหมดถูกฝังลงใต้ดิน เดิน
สายไฟเข้าทางหน้าบ้านและแยกไปยังบ้านท้ังสามหลัง ในการออกแบบสวนนั้น ควรมีการระมัดระวัง
หรือหลีกเล่ียงการปลูกต้นไม้ในบริเวณนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดความเสียหายกับ
สายไฟ 
   2) ระบบน้ าประปาท่ีต่อเข้าส านักงานจะถูกยกสูงและติดเข้ากับแนวก าแพง
ต่อไปยังหลังบ้าน การออกแบบสวนนั้นพื้นท่ีท่ีควรระมัดระวังคือบริเวณหลังบ้าน ท่ีมีการต่อท่อน้ าเข้า
ไปยังตัวบ้าน และในบริเวณหลังบ้านนั้นยังมีปั๊ม บ่อบ าบัดน้ าเสีย และบ่อดักไขมันอยู่ด้วย 
   3) ระบบระบายน้ าภายในบริเวณบ้านนั้นไม่มีปัญหา เนื่องจากมีการวางท่อ
ระบายน้ าไว้รอบบริเวณพื้นท่ีบ้าน ท าให้สามารถระบายน้ าออกจากพื้นท่ีออกแบบได้ดี ไม่เกิดการท่วมขัง 
  3.2.6.2 ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ ในพื้นท่ีบริเวณส านักงาน 
   1) ระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีบริเวณส านักงานนั้น ในปัจจุบันไม่มีสายไฟอยู่ใน
พื้นท่ีออกแบบ แต่ในอนาคตจะต้องใช้ไฟเพื่อประดับสวน จึงควรค านึงถึงความปลอดภัยให้มากท่ีสุด 
   2) ระบบน้ าประปาท่ีต่อเข้าส านักงานจะถูกยกสูงและติดเข้ากับแนวก าแพง
ต่อไปยังด้านข้างของส านักงาน การออกแบบควรระมัดระวังท่อน้ าท่ีต่อเข้าไปยังส านักงาน ร่วมไปถึง
ปั๊ม บ่อบ าบัดน้ าเสีย และบ่อดักไขมันด้วย 
   3) ระบบระบายน้ าภายในบริเวณส านักงานนั้นไม่มีปัญหา เนื่องจากมีการ
วางท่อระบายน้ าไว้รอบพื้นท่ี ท าให้สามารถระบายน้ าออกจากพื้นท่ีออกแบบได้ดี ไม่เกิดการท่วมขัง 
แต่มีท่อระบายน้ าท่ียกตัวสูงขึ้นเหนือพื้นดิน ในการออกแบบควรบดบังท่อระบายน้ าเอาไว้เพื่อให้เกิด
ความสวยงาม   
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
มุ้ยรุ้งไทยทอย 

ภาพที ่3.22 

แสดง : สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี 

สัญลักษณ์ :                                                 
 

 
 

แสงแดดช่วงบ่าย 

พื้นท่ีออกแบบปรับปรุง 

พื้นท่ีได้รับแสงตลอดท้ัง
วัน 

ได้รับแสงแดดช่วงเช้า 
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                                                             – 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
มุ้ยรุ้งไทยทอย 

ภาพที ่3.23 

แสดง : ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการภายในพื้นท่ีโครงการ 

สัญลักษณ์ :              
               ปั๊มน้ า                                      บ่อบ าบัดน้ าเสีย 
               ท่อประปา                                 บ่อดักไขมัน  
               ท่อระบายน้ า                              หม้อแปลงอุตสาหกรรม 
               ท่อระบายน้ าสาธารณะ                  สายไฟ 
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3.2.7 พืชพรรณเดิม 
  3.2.7.1 พืชพรรณเดิมท่ีพบในบริเวณบ้าน 
   1) ต้นมะขาม อยู่บริเวณหลังบ้านติดกับห้องครัว เป็นต้นท่ีมีขนาดใหญ่
สามารถให้ร่มเงาได้ 
   2) ต้นปาล์มฟ็อกเทล อยู่บริเวณหน้าบ้าน แต่เนื่องจากต้นไม้ปลูกมาเป็น
เวลาหลายปี ท าให้ใบเหลืออยู่น้อยมาก และล าต้นเล็กมีลักษณะท่ีไม่สวย 
   3) ต้นยี่โถ ปลูกกระจายอยู่บริเวณหน้าบ้านหลายต้น ท่ีเหลืออยู่ก็ขึ้นสูง    
กิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ จึงจ าเป็นต้องน าออกทั้งหมด 
   4) ต้นมะม่วง อยู่บริเวณข้างบ้านใกล้สระว่ายน้ า เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่
สามารถให้ร่มเงาได้ดี แต่ควรมีการตัดแต่งกิ่งก้านให้เป็นระเบียบ 
   5) ต้นอโศกอินเดีย อยู่บริเวณหลังบ้านปลูกเพื่อบดบังสระว่ายน้ าจากการ
มองเห็นของพื้นท่ีข้างเคียง ซึ่งสามารถบังสายตาและให้ร่มเงาได้ดีอยู่แล้ว 
  3.2.7.2 พืชพรรณเดิมท่ีพบในบริเวณส านักงาน 
   1) ต้นประดู่อังสนา อยู่บริเวณด้านหน้าของพื้นท่ีโครงการ ต้นมีขนาดใหญ่
สามารถให้ร่มเงาได้ดีแต่ควรมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบ 
   2) ต้นมะม่วง อยู่บริเวณด้านหน้าส านักงาน ปลูกตามแนวรั้วมีหลายต้น 
สามารถให้ร่มเงา และป้องกันฝุ่นละอองท่ีจะเข้ามายังพื้นท่ีโครงการ อาจจะเอาออกบางต้นเพื่อไม่ให้ดู
แน่นจนเกินไป และตัดแต่งกิ่งให้เป็นระเบียบ 
   3) ต้นใบไม้สีทอง อยู่ใกล้กับต้นประดู่อังสนา เนื่องจากปลูกมาเป็นเวลานาน
ท าให้กิ่งก้านแผ่ขยายใหญ่และเล้ือยมายังพื้นท่ีจอดรถ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
มุ้ยรุ้งไทยทอย 

ภาพที ่3.24 

แสดง : พรรณไม้เดิมในพื้นท่ีโครงการ 

สัญลักษณ์ : -                                                
 

 
 

ต้นใบไม้สีทอง

 
                 

ต้นมะม่วง

 
                 

ต้นประดู่อังสนา

 
                 

ต้นมะขาม

 
                 

ต้นยี่โถ

 
                 

ต้นปาล์มฟ็อกเทล

 
                 

ต้นอโศกอินเดีย 

 
                 

ต้นมะม่วง
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 3.2.8 มุมมองและทัศนียภาพ 
  3.2.8.1 มุมมองและทัศนียภาพของพื้นท่ีบ้าน สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ มุมมอง
จากภายนอกเข้าสู้ภายใน และมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอก 
   1) มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายใน จากการศึกษาส ารวจพื้นท่ีโครงการ ใน
พื้นท่ีบริเวณบ้านนั้นมีมุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในดังนี้ 
    (1) ทางทิศตะวันออก มุมมองนี้เมื่อมองเข้าไปยังพื้นท่ีจะเห็นตัว
บ้านเป็นจุดเด่น (View Point) มีลักษณะเปิดโล่งสามารถมองเห็นด้านหน้าของบ้าน ตัวบ้าน และพื้นท่ี
บริเวณโดยรอบได้ 

 
ภาพที ่3.25 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในแบบจุดเด่น (View Point) 
 
    (2) ทางทิศตะวันออก มุมมองนี้เป็นมุมมองเปิดโล่ง (Open View) 
สามารถมองเห็นพื้นท่ีของสวนหน้าบ้านได้ท้ังหมด  

 
ภาพที ่3.26 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในแบบเปิดโล่ง (Open View) 
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    (3) ทางทิศตะวันออก มุมมองนี้เป็นมุมมองเปิดโล่ง (Open View) 
ตรงพื้นท่ีบริเวณบ้านทางฝ่ังขวา ซึ่งจะเห็นสนามหญ้าบริเวณหน้าบ้านท้ังหมด 

 
ภาพที ่3.27 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในแบบเปิดโล่ง (Open View) 
 
    (4) ทางทิศตะวันตก มุมมองนี้เป็นมุมมองแคบ (Window View) 
อยู่ติดกับก าแพงบ้านและรั้วของสระว่ายน้ า 

 
ภาพที ่3.28 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในแบบมุมมองแคบ (Window View) 
 
   2) มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอก จากการศึกษาส ารวจพื้นท่ีโครงการ 
ในพื้นท่ีบริเวณบ้านนั้นมีมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอก ดังนี้ 
    (1) มุมมองท่ีมองออกมาจากหน้าบ้าน ซึ่งจะมองเห็นหินประดับท่ี
เสริมฮวงจุ้ยท่ีดีให้แก่บ้านเป็นจุดเด่น (View Point)  

 
ภาพที ่3.29 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกแบบจุดเด่น (View Point) 
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    (2) มุมมองท่ีมองออกมาจากเฉล่ียงบริเวณหน้าบ้าน เป็นมุมมอง
เปิดโล่ง (Open View) สามารถมองเห็นสวนท้ังหมดของหน้าบ้านได้ 

 
ภาพที ่3.30 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกแบบเปิดโล่ง (Open View) 
 
  3.2.8.1 มุมมองและทัศนียภาพของพื้นท่ีส านักงาน สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ 
คือ มุมมองจากภายนอกเข้าสู้ภายใน และมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอก 
   1) มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายใน จากการศึกษาส ารวจพื้นท่ีโครงการ ใน
พื้นท่ีบริเวณบ้านนั้นมีมุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในดังนี้ 
    (1) เป็นมุมมองเปิดโล่ง (Open View) ท่ีสามารถมองเห็นส่วน
บริเวณหน้าส านักงานได้ชัดเจน  

 
ภาพที ่3.31 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในแบบเปิดโล่ง (Open View) 
 
    (2) เป็นมุมมองท่ีแคบ (Window View) มองจากทางด้านข้างของ
ส านักงานจะเป็นศาลาท่ีนั่งพักผ่อน 

 
ภาพที ่3.32 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในแบบแคบ (Window View) 
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   2) มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอก จากการศึกษาส ารวจพื้นท่ีโครงการ 
ในพื้นท่ีบริเวณส านักงานนั้นมีมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอก ดังนี้ 
    (1) เป็นมุมมองเปิดโล่ง (Open View) ท่ีสามารถมองออกมาจาก
ส านักงานแล้วเห็นสวนหน้าส านักงานท้ังหมด 

 
ภาพที ่3.33 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกแบบเปิดโล่ง (Open View) 

 
    (2) เป็นมุมมองแคบ (Window View) สามามองออกมาจาก
ด้านข้างของส านักงานแล้วเห็นสวนและศาลานั่งพักผ่อน  

 
ภาพที ่3.34 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกแบบแคบ (Window View) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
มุ้ยรุ้งไทยทอย 

ภาพที ่3.35 

แสดง : มุมมองและทัศนียภาพภาพในพื้นท่ีโครงการ 
สัญลักษณ์:              
                
 
 
 
 

 
 

1 

2 

1 
2 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

มุมมองจากภายในสู่ภายนอก (ส านักงาน) 

มุมมองจากภายนอกสู่ภายใน (บ้าน) 

มุมมองจากภายในสู่ภายนอก (บ้าน) 

มุมมองจากภายนอกสู่ภายใน (ส านักงาน) 
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3.2.9 สรุปข้อมูลด้านพื้นท่ี 
ตางรางที่ 3.4 สรุปลักษณะพื้นท่ีโครงการ   

 

ส่วนพื้นท่ี 
 

Site Characteristics 

ลักษณะพื้นท่ี ปัญหาและข้อจ ากัด 
Zone A (พื้นท่ีบริเวณหน้า
ส านักงาน) 

 
 

- เป็นพื้น ท่ี ท่ีอยู่บริ เวณหน้ า
ส านักงาน และอยู่ติดกับทางเข้า
พื้นท่ีโครงการ สภาพพื้นท่ีเดิมมี
หญ้าขึ้น ค่อนข้างรก มี ต้นไม้
ใหญ่ปลูกอยู่ในบริเวณริมรั้ว 
- ได้รับแดดตลอดท้ังวัน 
- ท่อน้ าประปาเดินตามแนว
ก าแพงและถูกยกให้สูงขึ้นกว่า
ระดับพื้นดิน 
- มีแนวท่อระบายน้ าท่ีมาจาก
โรงงานออกไปสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะ 

- พื้นท่ีบริเวณนี้อยู่ติดกับถนน
ทางหลวง อาจได้รับเสียงหรือฝุ่น
ควันรบกวน ควรปลูกต้นไม้ ท่ี
สามารถกรองเสียงและฝุ่นได้ 
- พื้นท่ีท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ัง
วัน พรรณไม้ท่ีเลือกใช้ควรเป็น
พรรณไม้ ท่ี ให้ ร่ ม เง า  เพื่ อ ให้
สามารถใช้สอยพื้นท่ีได้ตลอดท้ัง
วัน และควรเป็นพรรณไม้ท่ีทน
หรือชอบแสงแดดจัด 
- แนวท่อระบายน้ าท่ีผ่านพื้นท่ี
ออกแบบควรระวังในการปลูก
ต้นไม้บริเวณนั้น 

Zone B (พื้นท่ีบริเวณหน้า
บ้าน) 

 

- เป็นพื้นท่ีทีอยู่บริเวณหน้าบ้าน 
สภาพพื้นท่ีค่อยข้างทรุดโทรม
เนื่องจากเกิดปัญหาดินทรุดและ
ยัง ส่งผลให้ระบบสปริง เกอร์
เ สียหาย ต้นไม้บางส่วนตาย 
พื้นท่ีติดกับเฉลียงหน้าบ้าน ท่ี
จอดรถ และสระว่ายน้ า เป็น
พื้น ท่ี ใน ลักษณะเปิดโ ล่ง  รั้ ว
ก าแพงหน้าบ้านเป็นแบบเปิด
ช่องลมสูง 1 เมตร ท าให้ลม
สามารถพัดผ่านได้ง่าย 
- ท่อไฟฟ้าหลักท่ีใช้ภายในบ้าน
ถูกฝังลงใต้ดิน 
- มีท่อแนวท่อระบายน้ าท่ีมา
จากตัวบ้านไปสู่ท่อระบายน้ า
ของโรงงาน 

- เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับแสงแค่ในช่วง
เ ช้ า  ท า ให้ พื้ น ท่ี ไ ม่ ค่ อยร้ อน 
สามารถจัดสวนให้มีความโปร่ง รับ
ลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
พรรณไม้ท่ีเลือกใช้ควรเป็นพรรณท่ี
ชอบแสงแดดน้อย หรือแสงแดด
ปานกลาง  
- การออกแบบควรระวัง หรือ
ห ลีก เ ล่ีย งการปลูก ต้น ไม้ ใ น
บริ เวณท่ีมี ท่อสายไฟและท่อ
ระบายน้ า 
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ตางรางที่ 3.4 สรุปลักษณะพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
 

ส่วนพื้นท่ี 
 

Site Characteristics 

ลักษณะพื้นท่ี ปัญหาและข้อจ ากัด 
Zone C (พื้นท่ีบริเวณข้าง
บ้านทิศเหนือ) 

- สภาพพื้นท่ีเดิมทรุดโทรม เป็น
พื้นท่ีโล่งกว้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
พื้นท่ีติดกับบ้านสุนัขข้างหลัง
บ้านและติดกับบ้านหลังเล็กทาง
ทิศเหนือ 
- มีท่อประปาตามแนวก าแพง 
และมี ท่อระบายน้ าอยู่ ฝ่ัง ติด
แนวก าแพงรั้วทางทิศเหนือ 

- พื้นท่ีบริเวณนี้ได้รับแดดในช่วง
บ่าย พรรณไม้ท่ีเลือกใช้ควรเป็น
พรรณไม้ท่ีดูแลง่ายทนแดดและ
สามารถปิดบังสายตาจากการ
มองเข้ามาจากภายนอก 

- การออกแบบควรระวัง หรือ
ห ลีก เ ล่ีย งการปลูก ต้น ไม้ ใ น
บริเวณท่ีมีท่อระบายน้ า และท่อ
ประปา 

Zone D (พื้นบริเวณหลัง
บ้าน) 

- สภาพพื้นท่ีเดิมมีบ้านสุนัขมีรั้ว
กั้ นพื้น ท่ีส าหรับสุนั ข และมี
ลักษณะพื้นท่ีโล่งกว้างไม่ได้ใช้
งาน  
-  ก า แ พ ง ห ลั ง บ้ า น ติ ด กั บ
โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง 
-  พืชพรรณเดิมมี ต้นมะม่วง 
และพืชพรรณอื่นๆตามแนวรั้ว
ปะปนกันอย่างไม่เป็นระเบียบ 

- พื้นท่ีบริเวณนี้ได้รับแดดในช่วง
บ่าย พรรณไม้ท่ีเลือกใช้ควรเป็น
พรรณไม้ท่ีดูแลง่ายทนแดดและ
สามารถปิดบังสายตาจากการ
มองเข้ามาจากภายนอก 
- การออกแบบควรระวัง หรือ
ห ลีก เ ล่ีย งการปลูก ต้น ไม้ ใ น
บริเวณท่ีมีท่อระบายน้ า และท่อ
ประปา 

Zone E (พื้นบริเวณข้าง
บ้าน) 

- เป็นพื้นท่ีบริเวณนี้เป็นสระว่าย
น้ า สภาพพื้นท่ีเดิมทรุดโทรม 
ทางเดินเท้าฝ่ังติดก าแพงเกิด
ความเสียหาย  
- มี ท่อน้ าประปาอยู่ตรงแนว
ก าแพงและต่อเข้าห้องปั๊ม 

- เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับแสงแดดตลอด
ท้ังวัน พรรณไม้ท่ีเลือกใช้ควร
เป็นพรรณไม้ท่ีให้ร่มเงาและสาม
มารถปิดบังสายตาจากพื้น ท่ี
ข้างๆได้ 

- การออกแบบควรระวัง หรือ
ห ลีก เ ล่ีย งการปลูก ต้น ไม้ ใ น
บริเวณท่ีมีท่อท่อระบายน้ า 
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3.2.10 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ (User Analysis) 
  พฤติกรรมและความต้องการผู้ใช้โครงการประกอบด้วยสมาชิกหลายคน ซึ่งแต่ละคน
มีพฤติกรรม และความต้องการแตกต่างกันไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 3.5 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

ช่ือ อายุ 
(ปี) 

พฤติกรรม ความต้องการ 

คุณวิทยา แซ่เซียว 65 - อยู่บ้านและส านักงาน
ในช่วงเช้าและออกไปท า
ธุระข้างนอกทุกวัน 
- ใช้เวลาพักผ่อนและท า
กิจกรรมกับครอบครัวใน
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 

- ในพื้นท่ีบ้าน ต้องการสวนท่ีมีการ
ดูแลรักษาง่ าย ให้ความรู้ สึกโปร่ ง
สบาย มีพื้นท่ีส าหรับการพักผ่อน และ
ปรับปรุงพื้นท่ี ท่ีมีความทรุดโทรม 
- พื้นท่ีส านักงาน ต้องการเพิ่มสวนท่ีมี
ความร่มรื่นแต่ดูแลรักษาง่าย เหมาะ
ส าหรับการต้อนรับผู้ท่ีมาติดต่องาน 
และสามารถใช้เป็นพื้นท่ีพักผ่อนนอก
เวลางานได้ 

คุณวันเพ็ญ แซ่เซียว 63 - ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. 
อยู่ ท่ีส านักงานเพื่อดูแล
งาน และกลับเข้ าบ้ าน
ในช่วงเย็น  
- ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ใช้ เวลาพัก ผ่อนอยู่ กับ
ครอบครัว 

- พื้นท่ีบ้าน ต้องการพื้นท่ีส าหรับการ
ท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว
ส าหรับวันพักผ่อน ชอบต้นไม้ ท่ีให้
ดอกท่ีมีสีสันสวยงาม ดูแลง่าย 
- พื้นท่ีส านักงาน ต้องการใช้พื้นท่ีว่าง
หน้าส านักงานเพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับจัด
สวนพักผ่อน สามารถบังแดดให้ความ
ร่มรื่น และสวยงาม 

คุณจันทร์เพ็ญ แซ่เซียว 61 - ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. 
อยู่ ท่ีส านักงานเพื่อดูแล
งาน และกลับเข้ าบ้ าน
ในช่วงเย็น 
- ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ใช้ เวลาพัก ผ่อนอยู่ กับ
ครอบครัว 

- พื้น ท่ีบ้าน ต้องการพืชท่ีมีความ
สวยงามแต่ดูแลง่าย ต้องการพื้นท่ีท า
กิจกรรมส าหรับครอบครัวและพื้นท่ี
พักผ่อน ท่ีให้ความรู้สึกร่มรื่นแต่โปร่ง
สบาย  
- พื้นท่ีส านักงาน ต้องการให้ปรับปรุง
ในส่วนท่ีทรุดโทรม และปรับปรุงพื้นท่ี
ศาลานั่งเล่นให้เป็นพื้นท่ีพักผ่อนท่ีให้
ความรู้สึกร่มรื่นและปลอดภัย 
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 3.2.11 สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
  จากการวิเคราะห์ลักษณะพื้นท่ีและการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้
โครงการ จึงสามารถสรุปตารางกิจกรรมได้ดังนี้ 
ตารางที่ 3.6 สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง บรรยากาศ 
พื้นท่ีส่วนส านักงาน  
(Zone A) 
 

- ศาลาพักผ่อน มีการใช้พื้นแบบต่าง
ระดับเพื่อให้สามารถใช้พื้นท่ีได้อย่าง
ลงตัว วัสดุท่ีใช้มีลักษณะสีเรียบง่าย
ดูสะอาดตา 
- บ่อน้ า ประกอบด้วยผนังน้ าตก 
ขนาดเล็กในลักษณะโมเดิร์น ความ
ลึก1.5 เมตร ใช้วัสดุปากน้ าตกจาก 
สแตนเลส ดูแลรักษาง่าย 
- สวนแบบร่วมสมัยเพื่อให้เข้ากับ
รูปแบบการจัดสวนการเลือกใช้พืช
พรรณเน้นพืชพรรณท่ีมีความหมาย
เพื่อตอบสนองของเจ้าของพื้นท่ีและ
มาสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ได้ 
เช่น บังสายตา ลดมลภาวะจากรอบ
ด้าน และสามารถให้ร่มเงาได้ 
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ตารางที่ 3.6 สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี (ต่อ) 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง บรรยากาศ 

พื้นท่ีส่วนโชว์หน้าบ้าน 
(Zone B) 

- สวนน้ าพุ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 
6 เมตร ในส่วนน้ าพุเป็นแบบสองช้ัน 
เพื่อให้ล้อกับตัวบ้านและไม่ให้พื้นท่ีดู
แบนจนเกินไป ใช้วัสดุเรียบสีสะอาด
ตา ภายในพื้นท่ีประกอบด้วย พื้นหิน
สลับหญ้า 
- สวนดอกไม้  เพื่ อ ให้ ตร งความ
ต้องการของผู้ใช้และเจ้าของพื้นท่ี 
เลือกใช้พืชพรรณท่ีมีความหมายและ
ลักษณะการดูแลรักษาง่ายสามารถ
เดินเข้าถึงพื้นท่ีด้วยแผ่นทางเดินเท้า
สลับหญ้า 
- แนวต้นไม้ เพื่อปิดกั้นให้เกิดความ
เป็นส่วนตัวส าหรับบ้านท่ีต้องติดกับ
พื้นท่ีจอดรถส าหรับแขก ประกอบด้วย
พื้นทางเดินสีเทาสลับสีสว่างสะอาดตา
พื้นผิวหยาบเพื่อให้ความปลอดภัย
เวลาท่ีพื้นเปียก 
- พื้นท่ีนั่งรับแขกในสวน พื้นหินสลับ
หญ้าเพื่อให้ไม่ร้อนจนเกินไปสามารถ
มองเห็นสวนน้ าพุให้ความร่มรื่นได้ยิน
เสียงน้ าให้ความรู้สึกเย็นสบาย ชุด
โต๊ะเป็นโต๊ะสนามวัสดุเหล็กดัดเพื่อ
การดูแลรักษาง่ายและทนต่อสภาพ
แวะล้อม 
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ตารางที่ 3.6 สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี (ต่อ) 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง บรรยากาศ 

พื้นท่ีส่วนครอบครัว 
(Zone C) 

- บ่อน้ าตก ขนาด 106 ตารางเมตร 
เป็นน้ าตกหินเทียมเพื่อให้น้ ามีการ
เคล่ือนไหวตลอดเวลา 
- วัสดุ ท่ีใช้ สีสะอาดตาโทนสว่างมี
ลักษณะรูปทรงบ่อเป็นเส้นโค้งของ
คล่ืนน้ า สามารถข้ามฝ่ังได้ด้วยสะพาน 
- พื้นท่ีนั่งพักผ่อน แบ่งเป็นสองพื้นท่ี 
ส าหรับนั่ ง เ ล่นและส าหรับทาน
อาหารนอกบ้าน  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

พื้นท่ีส่วนบริการ 
(Zone D) 

- สวนครัว บล็อกต้นไม้เพื่อนแบ่งชนิด
พืชพรรณเป็นสัดส่วน ประกอบด้วยไม้
พุ่มเล็กและไม้ยืนต้นท่ีสามารถให้ร่ม
เงาและให้ผล 
- พื้นท่ีพักผ่อน ส าหรับนั่งพักผ่อน
หลังการใช้เวลาท าสวนครัว ท่ีนั่งเป็น
ลักษณะท่ีนั่งหล่อกับท่ีใช้สีปูนในโทน
สว่างและขัดมันความสูงจากพื้น 
0.45 เมตร 
 - พื้นท่ีซักล้าง ขนาด 2x4 เมตร พื้น
หินส าเร็จรูปสีเทาสลับกรวด 
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ตารางที่ 3.6 สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี (ต่อ) 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง บรรยากาศ 

 - พื้นท่ีส าหรับสุนัข ขนาด 2x3 เมตร 
ประกอบด้วย บ้านสุนัขและรั้วกั้น รั้ว
กันเป็นไม้สีขาวสูง 0.5 เมตร และบ้าน
สุนัขขนาด 1.5x1.5 เมตร เพื่อแบ่งพื้นท่ี
คนและสัตว์เล้ียงและเพื่อสุขลักษณะท่ี
ดี 

 

 
 

 
 

พื้นท่ีส่วนตัว 
(Zone E) 

- พื้นท่ีสวนปิดกั้นสายตาจากบริเวณ
ใกล้ เคียง โดยให้ ไม้พุ่ มแน่น และ
ปรับปรุ งพื้ นทาง เดินโดยด้านทิศ
ตะวันออกจะใช้พื้นทางเดินส าเร็จรูป
ขนาด 30x60 เซนติเมตร สลับหินกรวด
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีไม่ได้รับแสงแดด 
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 3.2.12 การพัฒนาศักยภาพพื้นท่ี (Program Develop)  
  จากการสรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี จึงได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพพื้นท่ีดังนี้ 
ตารางที่ 3.7 การพัฒนาศักยภาพพื้นท่ี 

กิจกรรม ลักษณะพื้นท่ี กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น หมายเหตุ 
พื้นท่ีส่วนส านักงาน 
(Zone A) 
ขนาดพื้นท่ี 1,320 
ตารางเมตร 

เป็นพื้นท่ีส านักงาน
ติดกับทาง เข้ าของ
โครงการและท่ีจอด
ร ถ จึ ง เ ห ม า ะ ท่ี จ ะ
จัดเป็นส่วนสาธารณะ
เพื่อสร้างบรรยากาศ
ท่ี ดี กั บ ผู้ ท่ี เ ข้ า ม า
ติดต่องาน 

- ศาลาพักผ่อน กว้าง 3 
เมตร มีการใช้พื้นแบบต่าง
ระดับเพื่อให้สามารถใช้
พื้นท่ีได้อย่างลงตัว วัสดุท่ี
ใช้มีลักษณะสีเรียบง่ายดู
สะอาดตา 
- บ่ อน้ า  ขนาด 3 เมตร 
ประกอบด้วยผนั งน้ าตก
ขนาดเล็กในลักษณะโมเดิร์น  
ความลึก 1.5 เมตร ใช้วัสดุ
ปากน้ าตกจากสแตนเลสดู
แลรักษาง่าย 
- ลานอเนกประสง ค์ มี
ลักษณะวงกลมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง  6 เมตร 
เป็นแผ่นพื้นทางเดินสีเทา
เพื่อให้เข้ากับลักษณะสวน
สลับกับหญ้า เพื่อไม่ให้เกิด
ความร้อนจนเกินไป และ
ใช้เป็นการเช่ือมทางเดิน
ระหว่างพื้นท่ี 
- สวนแบบโมเดิร์นทรอปิ
คอล เพื่อให้เข้ากับรูปแบบ
การจัดสวนเน้นพืชพรรณท่ีมี
ความหมาย 

- พื้นท่ีบริเวณนี้อยู่ติด
กับถนนทางหลวง อาจ
ได้รับเสียงหรือฝุ่นควัน
รบกวน ควรปลูกต้นไม้
ท่ีสามารถกรองเสียง
และฝุ่นได้ 
- พื้นท่ีท่ีได้รับแสงแดด
ตลอดท้ังวัน พรรณไม้ท่ี
เลือกใช้ควรเป็นพรรณ
ไม้ท่ีให้ร่มเงา เพื่อให้
สามารถใช้สอยพื้นท่ีได้
ตลอดท้ังวัน และควร
เป็นพรรณไม้ท่ีทนหรือ
ชอบแสงแดดจัด 
- แนวท่อระบายน้ าท่ี
ผ่านพื้นท่ีออกแบบควร
ระวังในการปลูกต้นไม้
บริเวณนั้น 
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ตารางที่ 3.7 การพัฒนาศักยภาพพื้นท่ี (ต่อ) 
กิจกรรม ลักษณะพื้นท่ี กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น หมายเหตุ 

พื้นท่ีหน้าบ้าน 
ส่วนโชว์ (Zone B) 
 

พื้นท่ีหน้าบ้าน ติด
กับส่วนเฉลียงหน้า
บ้ า น แ ล ะ ติ ด กั บ
เส้นทางสัญจรหลัก
และทาเข้าบ้านจึง
เหมาะท่ีจะจัดเป็น
พื้นท่ีส่วนโชว์ เพื่อ
สร้ า งบรรยากาศ
สวนให้ดึงดูดสายตา
และเสริมให้ตัวบ้าน
ดู โ ด ด เ ด่ น ม า ก
กว่าเดิม 

- ส ว น น้ า พุ  เ ส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางขนาด 6 เมตร 
ในส่วนน้ าพุเป็นแบบสอง
ช้ัน เพื่อให้ล้อกับตัวบ้าน
แ ละ ไ ม่ ใ ห้ พื้ น ท่ี ดู แ บ น
จนเกินไป ใช้วัสดุเรียบสี
สะอาดตา ภายในพื้น ท่ี
ประกอบด้วย พื้นหินสลับ
หญ้า 
- สวนดอกไม้ เพื่อให้ตรง
ความต้องการของผู้ใช้และ
เจ้าของพื้นท่ี เลือกใช้พืช
พรรณท่ีมีความหมายและ
ลักษณะการดูแลรักษาง่าย
สามารถเดินเข้าถึงพื้น ท่ี
ด้วยแผ่นทางเดินเท้าสลับ
หญ้า 
- แนวต้นไม้ เพื่อปิดกั้นให้
เ กิ ด คว าม เป็ น ส่ ว น ตั ว
ส าหรับบ้านท่ีต้องติดกับ
พื้นท่ีจอดรถส าหรับแขก 
ประกอบด้วยพื้นทางเดินสี
เทาสลับสีสว่างสะอาดตา
พื้นผิวหยาบเพื่อให้ความ
ปลอดภัยเวลาท่ีพื้นเปียก 
- พื้นท่ีนั่งรับแขกในสวน 
พื้นหินสลับหญ้าเพื่อให้ไม่
ร้อนจนเกินไปสามารถ
มองเห็นสวนน้ าพุให้ความ
ร่มรื่ น ไ ด้ยิ น เ สียงน้ า ให้
ความรู้ สึกเย็นสบาย ชุด
โ ต๊ะ เป็นโ ต๊ะสนามวัส ดุ
เหล็กดัดเพื่อการดูแลรักษา
ง่ายและทนต่อสภาพแวะ
ล้อม 

- เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับแสง
แค่ในช่วง เ ช้า ท าให้
พื้ น ท่ี ไ ม่ ค่ อ ย ร้ อ น 
สามารถจัดสวนให้มี
ความโปร่ง  
รั บ ล ม จ า ก ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
พรรณไม้ท่ีเลือกใช้ควร
เ ป็ น พ ร ร ณ ท่ี ช อ บ
แสงแ ดดน้ อ ย  หรื อ
แสงแดดปานกลาง 
-  การออกแบบควร
ระวัง  หรือหลีกเล่ียง
ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ใ น
บริ เวณท่ีมี ท่อสายไฟ
และท่อระบายน้ า 
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ตารางที่ 3.7 การพัฒนาศักยภาพพื้นท่ี (ต่อ) 
กิจกรรม ลักษณะพื้นท่ี กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น หมายเหตุ 

พื้ น ท่ีข้ างบ้ านส่วน
ครอบครัว (ZONE C) 

พื้ น ท่ี ห ลั ง บ้ า น
แหละข้ า งบ้ านมี
พื้ น ท่ี ติ ด กั บ บ้ า น
สุนัขทางทิศเหนือ
ติดกับก าแพง และ
ติดกับห้องครัว มี
พื้นทางเดินเช่ือมต่อ
ระหว่างพื้นท่ี เป็น
พื้ น ท่ี โ ด น แ ด ด
ใ น ช่ ว ง บ่ า ย จึ ง
เหมาะท่ีจะจัดเป็น
พื้นท่ีท่ีสามารถท า
ก ร ร ม ก ร ร ม ข อ ง
ครอบครัวและปลูก
ต้น ไม้ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความร่มรื่น 

- น้ าตก ขนาด 106 ตารางเมตร 
เป็นน้ าตกสไตล์ โมเดิ ร์ น-
ทรอปิคอล วัสดุท่ีใช้ สีสะอาด
ตาโทนสว่างมีลักษณะรูปทรง
บ่อเป็นเส้นโค้งของคล่ืนน้ า 
สามารถข้ามฝ่ังได้ด้วยสะพาน 
- พื้นท่ีนั่งพักผ่อน แบ่งเป็น
สองพื้นท่ี ส าหรับนั่งเล่น
และส าหรับทานอาหาร
นอกบ้าน  
 

- พื้นท่ีบริเวณนี้ได้รับ
แดดในช่วงบ่าย พรรณ
ไม้ท่ีเลือกใช้ควรเป็น
พรรณไม้ท่ีดูแลง่ายทน
แ ด ด แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ปิดบังสายตาจากการ
ม อ ง เ ข้ า ม า จ า ก
ภายนอก 
- การออกแบบควร
ระวัง หรือหลีกเล่ียง
ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ใ น
บริเวณท่ีมีท่อระบาย
น้ า และท่อประปา 

พื้น ท่ีหลังบ้านส่วน
บริการ (Zone D) 

เป็น ท่ีส่วนบริการ
อยู่หลังบ้าน มี ท่อ
น้ าประปาตามแนว
ก าแพงและมี ท่ อ
ระบายน้ าตามแนว
บ้าน เป็นพื้นท่ีโล่ง
กว้างและโดนแดด
ในช่วงบ่ายในส่วน
ของหลังบ้าน  

- สวนครัว แบ่งชนิดพืชพรรณ
เป็นสัดส่วน ประกอบด้วยไม้
พุ่ ม เ ล็ กและไม้ ยื น ต้ น ท่ี
สามารถให้ร่มเงาและให้ผล 
- พื้นท่ีพักผ่อน ส าหรับนั่ ง
พักผ่อนหลังการใช้เวลาท า
สวนครัว ท่ีนั่งเป็นลักษณะท่ี
นั่งหล่อกับท่ีใช้สีปูนในโทน
สว่างและขัดมันความสูงจาก
พื้น 0.45 เมตร  
- พื้นท่ีซักล้าง ขนาด 2x4 เมตร
พื้นหินส าเร็จรูปสีเทาสลับ
กรวด 
- พื้นท่ีส าหรับสุนัข ขนาด 2x3 
เมตร ประกอบด้วย บ้านสุนัข
และรั้วกั้น รั้วกันเป็นไม้สีขาว
สูง 0.5 เมตร และบ้านสุนัข
ขนาด 1.5x1.5 เมตร เพื่อแบ่ง
พื้นท่ีคนและสัตว์เล้ียงและ
เพื่อสุขลักษณะท่ีดี 

- พื้นท่ีบริเวณนี้ได้รับ
แดดในช่วงบ่าย พรรณ
ไม้ท่ีเลือกใช้ควรเป็น
พรรณไม้ท่ีดูแลง่ายทน
แ ด ด แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ปิดบังสายตาจากการ
ม อ ง เ ข้ า ม า จ า ก
ภายนอก 
- การออกแบบควร
ระวัง หรือหลีกเล่ียง
ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ใ น
บริเวณท่ีมีท่อระบาย
น้ า และท่อประปา 
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ตารางที่ 3.7 การพัฒนาศักยภาพพื้นท่ี (ต่อ) 
กิจกรรม ลักษณะพื้นท่ี กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น หมายเหตุ 

พื้นท่ีส่วนตัว 
(Zone E) 

พื้ น ท่ี สระว่ ายน้ า
ส าหรับครอบครั ว 
พื้ น ท่ี ติ ด กั บ
โรงงานผลิตอาหาร
แ ช่ แข็ ง ด้ าน ทิ ศ
ตะ วั น อ อ ก แ ล ะ
บ้านพักคนงานด้าน
ทิศใต้ มีท่อประปา
ตามแนวผนังและต่อ
เข้ากับพื้นท่ี เหมาะ
ส าหรับจัดเป็นพื้นท่ี
ส่ ว น ตั ว ข อ ง
ครอบครั วและคน
สนิท  

- พื้นท่ีสวนปิดกั้นสายตา
จากบริเวณใกล้เคียง โดย
ใ ห้ ไ ม้ พุ่ ม แ น่ น  แ ล ะ
ปรับปรุงพื้นทางเดินโดย
ด้านทิศตะวันออกจะใช้
พื้นทางเดินส าเร็จรูปขนาด 
30x60 เซนติเมตร  สลับ
หินกรวดเนื่องจากเป็น
พื้นท่ีไม่ได้รับแสงแดด 

-  เ ป็ นพื้ น ท่ี ท่ี ไ ด้ รั บ
แสงแดดตลอดท้ังวัน 
พรรณไม้ท่ีเลือกใช้ควร
เป็นพรรณไม้ท่ีให้ร่ม
เ ง า แ ละ ส า ม ม า ร ถ
ปิดบังสายตาจากพื้นท่ี
ข้างๆได้ 
- การออกแบบควร
ระวัง หรือหลีกเล่ียง
ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ใ น
บริเวณท่ีมีท่อระบาย
น้ า 

 
จากการศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงและการพัฒนาศักยภาพของ

พื้นท่ีโครงการ โดยสรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นออกมาเป็นภาพ Bubble Diagram และ Site Relation 
ซึ่งมีดังรายละเอียดต่อไปนี้  
   3.2.12.1 Zone A ศาลาพักผ่อน กว้าง 3 เมตร มีการใช้พื้นแบบต่างระดับ
เพื่อให้สามารถใช้พื้นท่ีได้อย่างลงตัว วัสดุท่ีใช้มีลักษณะสีเรียบง่ายดูสะอาดตา บ่อน้ า ขนาด 3 เมตร 
ประกอบด้วยผนังน้ าตกขนาดเล็กในลักษณะโมเดิร์น ความลึก1.5 เมตร ใช้วัสดุปากน้ าตกจาก 
สแตนเลสดูแลรักษาง่ายลานอเนกประสงค์ มีลักษณะวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เมตร เป็น
แผ่นพื้นทางเดินสีเทาเพื่อให้เข้ากับลักษณะสวนสลับกับหญ้า เพื่อไม่ให้เกิดความร้อนจนเกินไป และใช้
เป็นการเช่ือมทางเดินระหว่างพื้นท่ี สวนแบบโมเดิร์นทรอปิคอลเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการจัดสวนการ
เลือกใช้พืชพรรณเน้นพืชพรรณท่ีมีความหมายเพื่อตอบสนองของเจ้าของพื้ นท่ีและมาสามารถใช้
ประโยชน์จากต้นไม้ได้ เช่น บังสายตา ลดมลภาวะจากรอบด้าน และสามารถให้ร่มเงาได้ 
   3.2.12.2 Zone B พื้นท่ีบริเวณหน้าบ้าน  สวนน้ าพุ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 6 เมตร ในส่วนน้ าพุเป็นแบบสองช้ัน เพื่อให้ล้อกับตัวบ้านและไม่ให้พื้นท่ีดูแบนจนเกินไป ใช้
วัสดุเรียบสีสะอาดตา ภายในพื้นท่ีประกอบด้วย พื้นหินสลับหญ้า  สวนดอกไม้ เพื่อให้ตรงความ
ต้องการของผู้ใช้และเจ้าของพื้นท่ี เลือกใช้พืชพรรณท่ีมีความหมายและลักษณะการดูแลรักษาง่าย
สามารถเดินเข้าถึงพื้นท่ีด้วยแผ่นทางเดินเท้าสลับหญ้า มีแนวต้นไม้ เพื่อปิดกั้นให้เกิดความเป็นส่วนตัว
ส าหรับบ้านท่ีต้องติดกับพื้นท่ีจอดรถส าหรับแขก ประกอบด้วยพื้นทางเดินสีเทาสลับสีสว่างสะอาดตา
พื้นผิวหยาบเพื่อให้ความปลอดภัยเวลาท่ีพื้นเปียก พื้นท่ีนั่งรับแขกในสวน พื้นหินสลับหญ้าเพื่อให้ไม่
ร้อนจนเกินไปสามารถมองเห็นสวนน้ าพุให้ความร่มรื่นได้ยินเสียงน้ าให้ความรู้สึกเย็นสบาย ชุดโต๊ะเป็น
โต๊ะสนามวัสดุเหล็กดัดเพื่อการดูแลรักษาง่ายและทนต่อสภาพแวะล้อม 
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   3.2.12.3 Zone C บ่อน้ าตก ขนาด 106 ตารางเมตร เป็นน้ าตกสไตล์ โมเดิร์น  
ทรอปิคอล วัสดุท่ีใช้ สีสะอาดตาโทนสว่างมีลักษณะรูปทรงบ่อ เป็นเส้นโค้งของคล่ืนน้ า สามารถข้ามฝ่ังได้
ด้วยสะพานพื้นท่ีนั่งพักผ่อน แบ่งเป็นสองพื้นท่ี ส าหรับนั่งเล่นและส าหรับทานอาหารนอกบ้าน 
   3.2.12.4 Zone D สวนครัว แบ่งชนิดพืชพรรณเป็นสัดส่วน ประกอบด้วยไม้พุ่ม
เล็กและไม้ยืนต้นท่ีสามารถให้ร่มเงาและให้ผล พื้นท่ีพักผ่อน ส าหรับนั่งพักผ่อนหลังการใช้เวลาท าสวนครัว 
ท่ีนั่งเป็นลักษณะท่ีนั่งหล่อกับท่ีใช้สีปูนในโทนสว่างและขัดมันความสูงจากพื้น 0.45 เมตร พื้นท่ีซักล้าง 
ขนาด 2x4 เมตร พื้นหินส าเร็จรูปสีเทาสลับกรวด พื้นท่ีส าหรับสุนัข ขนาด 2x3 เมตร ประกอบด้วย บ้าน
สุนัขและรั้วกั้น รั้วกันเป็นไม้สีขาวสูง 0.5 เมตร และบ้านสุนัขขนาด 1.5x1.5 เมตร เพื่อแบ่งพื้นท่ีคนและ
สัตว์เล้ียงและเพื่อสุขลักษณะท่ีดี 
   3.2.12.5 Zone E พื้นท่ีสวนปิดกั้นสายตาจากบริเวณใกล้เคียง โดยใช้      
ไม้พุ่มแน่น และปรับปรุงพื้นทางเดินโดยด้านทิศตะวันออกจะใช้พื้นทางเดินส าเร็จรูปขนาด 30x60 
เซนติเมตร สลับหินกรวดเนื่องจากเป็นพื้นท่ีไม่ได้รับแสงแดด 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
มุ้ยรุ้งไทยทอย 

ภาพที ่3.36 

แสดง : Bubble Diagram 
สัญลักษณ์ : 
 
 
 

 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ี 

ทางสัญจรรถยนต์ 
แผ่นทางเดินเท้า 

พื้นท่ีส านักงาน 

พื้นท่ีบ้านพักอาศัย 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
มุ้ยรุ้งไทยทอย 

ภาพที ่3.37 

แสดง : Site Relation 
 สัญลักษณ์ : 
 
 
 
 

 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ี 

ทางสัญจรรถยนต์ 
แผ่นทางเดินเท้า 

พื้นท่ีส านักงาน 

พื้นท่ีบ้านพักอาศัย 



 
 

บทท่ี  4 

ผลงานการออกแบบ 

 

4.1  ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที่ 4.1 บทน าโครงการ 
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ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการ 
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ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์พื้นที่โครงการ 
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ภาพที่ 4.4 การสรุปลักษณะพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 4.5 การสรุปลักษณะพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 4.6 แนวความคิดหลักในการออกแบบ 
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ภาพที่ 4.7 Master Plan 
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ภาพที่ 4.8 รูปด้านพื้นที่บ้านพักอาศัยทั้ง 4 ด้าน 
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ภาพที่ 4.9 รูปด้านพื้นที่ส านักงานทั้ง 4 ด้าน 
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ภาพที่ 4.10 Detail Plan พ้ืนที่บ้าน Zone A ประกอบด้วย  
     - Plan ซุ้มไม้ระแนง 
     - Section A น้ าพ ุ

          - Perspective 
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ภาพที่ 4.11 Detail Plan พ้ืนที่บ้าน Zone B ประกอบด้วย  
     - Plan บ่อน้ าตก และ Plan พ้ืนที่พักผ่อน 
     - Section A,B,D บ่อน้ าตก และ Section B พ้ืนที่พักผ่อน 
     - Perspective  
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ภาพที่ 4.12 Detail Plan พ้ืนที่ส านักงาน ประกอบด้วย  
     - Plan เสาเข็มบ่อน้ า และ Plan พ้ืนศาลา 
     - Section A บ่อน้ า 
     - Perspective 
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4.2  การประมาณราคาทางภูมิทัศน์ 
ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 ศาลา 
   - คอนกรีตโครงสร้าง 2.08 ลบ.ม. 1,635.00 3,400.80 436.00 906.88 4,307.68   
   - ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป WIREMESH Ø 6.0 มม. @ 30 ม. 20.80 ตร.ม. 46.00 956.80 5.00 104.00 1,060.80   
   - เหล็กกล่อง ขนาด 4"x4" หนา 3.2 มม. 8.00 ท่อน 1,565.00 12,520.00 458.00 3,664.00 16,184.00   
   - เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" หนา 2.0 มม. 18.00 ท่อน 510.00 9,180.00 149.00 2,682.00 11,862.00   
   - พื้นไม้เทียม ขนาด 1"x4"  70.00 แผ่น 420.00 29,400.00 - - 29,400.00   
   - แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสง  2.00 แผ่น 3,200.00 6,400.00 - - 6,400.00   

   - ทรายหยาบ หนา 5 ซม. 1.04 ลบ.ม. 360.00 374.4 91.00 94.64 469.04   

   - ชุดโต๊ะไม้ระแนง 1.00 ชุด 6,500.00 6,500.00 - - 6,500.00   
  รวม       68,732.00   7,451.52 76,183.52   
2 บ่อน้ า 
   - เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x3.00 ม.  11.00 ต้น 160.00 1,760.00 58.00 638.00 2,398.00   
   - ดินขุด  3.20 ลบ.ม. - - 60.00 192.00 192.00   
   - คอนกรีตโครงสร้าง 1.46 ลบ.ม. 1,635.00 2387.10 436.00 636.56 3,023.66   
   - ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป WIREMESH Ø 6.0 มม. @ 30 ม. 14.60 ตร.ม. 46.00 671.60 5.00 73.00 744.60   
   - ก่ออิฐ ขนาด 7 ซม. 10.10 ตร.ม. 93.00 939.30 60.00 606.00 1,545.30   
   - ฉาบปูนเรียบ 20.81 ตร.ม. 58.00 1,206.98 82.00 1,706.42 2,913.40   
   - คอนกรีตหยาม 0.64 ลบ.ม. 1,400.00 896.00 398.00 254.72 1,150.72   
   - ทรายหยาบ หนา 5 ซม. 0.64 ลบ.ม. 360.00 230.40 91.00 58.24 288.64   
   - ท่อพี่วีซี ขนาด 4" 2.00 ท่อน 640.00 1,280.00 80.00 160.00 1,440.00   
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

  รวม       9,371.38   4324.94 13696.32   
3 ที่น่ังพักผ่อน 

   - คอนกรีตโครงสร้าง 1.20 ลบ.ม. 1,635.00 1,962.00 436.00 523.20 2,485.20   

   - ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป WIREMESH Ø 6.0 มม. @ 30 ม. 12.00 ตร.ม. 46.00 552.00 5.00 60.00 612.00   

   - เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" หนา 2.0 มม. 3.00 ท่อน 510.00 1,530.00 149.00 447.00 1,977.00   

   - พื้นไม้เทียม ขนาด 1"x4"  30.00 แผ่น 420.00 12,600.00 - - 12,600.00   

   - ก่ออิฐ ขนาด 7 ซม. 8.60 ตร.ม. 93.00 799.80 60.00 516.00 1,315.80   

   - คอนกรีตหยาม 0.60 ลบ.ม. 1,400.00 840.00 398.00 238.80 1,078.80   

   - ทรายหยาบ หนา 5 ซม. 0.60 ลบ.ม. 360.00 216.00 91.00 54.60 270.60   

   - ฉาบปูนเรียบ 8.60 ตร.ม. 58.00 498.80 82.00 705.20 1,204.00   

  รวม       18,998.60   2,544.80 21,543.40   
4 ซุ้มไม้ระแนง 
   - คอนกรีตโครงสร้าง 3.30 ลบ.ม. 1,635.00 5395.50 436.00 1,438.80 6,834.30   
   - ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป WIREMESH Ø 6.0 มม. @ 30 ม. 33.00 ตร.ม. 46.00 1,518.00 5.00 165.00 1,683.00   
   - คอนกรีตพิมพ์ลาย 26.80 ตร.ม. 550.00 14,740.00 - 14,740.00 29,480.00   
   - ก่ออิฐ ขนาด 7 ซม. 5.40 ตร.ม. 93.00 502.20 60.00 324.00 826.20   
   - ฉาบปูนเรียบ 13.43 ตร.ม. 58.00 778.94 82.00 1,101.26 1,880.20   
   - ไม้เน้ือแข็ง ขนาด 6"x6"  3.00 ท่อน 1,330.00 3,990.00 - - 3,990.00   
   - ไม้เน้ือแข็ง ขนาด 2"x4"  4.00 ท่อน 363.00 1,452.00 - - 1,452.00   
   - ไม้เน้ือแข็ง ขนาด 1"x2"  7.00 ท่อน 55.00 385.00 - - 385.00   
   - ไม้เน้ือแข็ง ขนาด 1"x1"  11.00 ท่อน 27.00 297.00 - - 297.00   
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

   - คอนกรีตหยาม 1.65 ลบ.ม. 1,400.00 2,310.00 398.00 656.70 2,310.00   
   - ทรายหยาบ หนา 5 ซม. 1.65 ลบ.ม. 360.00 594.00 91.00 150.15 594.00   

   - ชุดเก้าอี้อัลลอยด์ 1 ชุด 12,000 12,000.00 - - 12,000.00   

  รวม       43,962.64   18,575.91 62,538.55   
5 น้ าพุ 
   - คอนกรีตโครงสร้าง 8.00 ลบ.ม. 1,635.00 13,080.00 436.00 3,488.00 16,568.00   
   - ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป WIREMESH Ø 6.0 มม. @ 30 ม. 80.00 ตร.ม. 46.00 3,680.00 5.00 400.00 4,080.00   
   - พื้นทรายล้าง 54.70 ตร.ม. 250.00 13,675.00 99.00 5,415.30 19,090.30   
   - ก่ออิฐ ขนาด 7 ซม. 6.21 ตร.ม. 93.00 577.53 60.00 372.60 950.13   
   - ฉาบปูนเรียบ 13.87 ตร.ม. 58.00 804.46 82.00 1,137.34 1,941.80   
   - กระเบื้องหินแกรนิตสีด า ขนาด 30x30 ซม. 6.12 ตร.ม. 2,500.00 15,300.00 155.00 948.60 16,248.60   
   - ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 30x100 ซม. 1.00 ม. 850.00 850.00 - - 850.00   
   - ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 25x100 ซม. 12.00 ม. 750.00 9,000.00 - - 9,000.00   
   - หัวน้ าพุ Vulcan ทองเหลือง ขนาด 2" 1 หัว 2,400.00 2,400.00 - - 2,400.00   
   - ปั๊มน้ า 1 ตัว 16,000.00 16,000.00 - - 16,000.00   
   - คอนกรีตหยาม 4.01 ลบ.ม. 1,400.00 5,614.00 398.00 1,595.98 5,614.00   
   - ทรายหยาบ หนา 5 ซม. 4.01 ลบ.ม. 360.00 1,443.60 91.00 3,64.91 1,443.60   
   - กรวดแม่น้ าเบอร์ 4 12 ถุง 35.00 420.00 - - 420.00   
  รวม       82,844.59   13,722.73 96,567.32   
6 น้ าตก 
   - เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x3.00 ม.  42 ต้น 160.00 6,720.00 58.00 2,436.00 9,156.00   
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หน่วย 
ราคาวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

   - คอนกรีตโครงสร้าง 15.34 ลบ.ม. 1,635.00 25,080.90 436.00 6,688.24 31,769.14   
   - ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป WIREMESH Ø 6.0 มม. @ 30 ม. 154.00 ตร.ม. 46.00 7,084.00 5.00 770.00 7,854.00   
   - พื้นทรายล้าง 31.00 ตร.ม. 250.00 7,750.00 99.00 3,069.00 10,819.00   
   - ก่ออิฐ ขนาด 7 ซม. 55.45 ตร.ม. 93.00 5,156.85 60.00 3,327.00 8,483.85   
   - ฉาบปูนเรียบ 78.90 ตร.ม. 58.00 4,576.20 82.00 6,469.80 11,046.00   

   - พื้นไม้เทียม ขนาด 1"x4"  205.00 ตร.ม. 420.00 86,100.00 - - 86,100.00   

   - คอนกรีตหยาม 7.25 ลบ.ม. 1400.00 10,150.00 398.00 2,885.50 1,0150.00   

   - ทรายหยาบ หนา 5 ซม. 7.25 ลบ.ม. 360.00 2,610.00 91.00 659.75 2,610.00   

   - ปั๊มน้ า 1 ตัว 16000.00 16,000.00 - - 16,000.00   

  รวม       171,227.95   26,305.29 197,533.24   
7 ทางเดิน 
   - คอนกรีตโครงสร้าง 11.33 ลบ.ม. 1,635.00 18,524.55 436.00 4,939.88 23,464.43   
   - ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป WIREMESH Ø 6.0 มม. @ 30 ม. 113.33 ตร.ม. 46.00 5,213.18 5.00 566.65 5,779.83   
   - คอนกรีตพิมพ์ลาย 89.00 ตร.ม. 550.00 48950 - - 48,950.00   
   - พื้นทรายล้าง 24.33 ตร.ม. 250.00 6,082.50 99.00 2,408.67 8,491.17   
   - แผ่นปูทางเท้า SCG รุ่น Slab สีเทา ขนาด 40x40 ซม. 18 แผ่น 28.00 504.00 - - 504.00   

   - แผ่นทางเท้าปูนเปลือย ขนาด 40x80 ซม. 236 แผ่น 95.00 22,420.00 - - 22,420.00   
   - กรวดแม่น้ าเบอร์ 4 648 ถุง 35.00 22,680.00 - - 22,680.00   
   - คอนกรีตหยาม 11.33 ลบ.ม. 1,400.00 15,862.00 91.00 1,031.03 15,862.00   
   - แผ่นปูทางเท้า SCG รุ่น Slab สีเทา ขนาด 30x30 ซม. 40 แผ่น 75.00 3,000.00 - - 3,000.00   
  รวม       143,236.23   8,946.23 152,182.46   
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ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) 

ล าดับ รายการ 
ขนาด 

จ านวน หน่วย 
ราคาวัสดุ (บาท) ราคาค่าแรง (บาท) รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน 
(บาท) 

หมายเหตุ ล าต้น 
(น้ิว) 

กระถาง 
(น้ิว) 

สูง 
(เมตร) 

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

ไม้ยืนต้น (ส านักงาน) 
1 ตาเบเหลือง 5 - 4 9 ต้น 2,500.00 22,500.00 750.00 6,750.00 29,250.00   
2 ปีบ 6 - 6 4 ต้น 6,500.00 26,000.00 1,950.00 7,800.00 33,800.00   
3 หูกระจง 5 - 6 3 ต้น 3,800.00 11,400.00 1,140.00 3,420.00 14,820.00   
4 ปาล์มน้ าพ ุ - - 6 5 ต้น 450.00 2,250.00 135.00 675.00 2,925.00   
5 บุนนาค 2 - 4 3 ต้น 2,500.00 7,500.00 750.00 2,250.00 9,750.00   
6 ชงโค 4 - 4 8 ต้น 2,000.00 16,000.00 600.00 4,800.00 2,0800.00   

  รวม   85,650.00   25,695.00 111,345.00   
ไม้ยืนต้น (บ้าน) 

1 อโศกอินเดีย - - 2.5 44 ต้น 450.00 19,800.00 135.00 5,940.00 25,740.00   
2 ปีบ 5 - 6 4 ต้น 6,500.00 26,000.00 1,950.00 7,800.00 33,800.00   
3 ชงโค 4 - 4 5 ต้น 2,000.00 10,000.00 600.00 3,000.00 13,000.00   
4 ตาเบเหลือง 5 - 4 5 ต้น 2,500.00 125,00.00 750.00 3750.00 16,250.00   
5 ปาล์มปาติโค๊ต - - 4 27 ต้น 6,500.00 175,500.00 1,350.00 36,450.00 211,950.00   
6 อินทนิล 5 - 4 4 ต้น 800.00 3,200.00 240.00 960.00 4,160.00   
7 ตีนเป็ดฝรั่ง 4 - 4 4 ต้น 5,000.00 20,000.00 1,500.00 6,000.00 26,000.00   
8 แคนา 6 - 6 2 ต้น 4,000.00 8,000.00 1,200.00 2,400.00 10,400.00   
9 ราชพฤกษ์ 5 - 4 3 ต้น 1,200.00 3,600.00 360.00 1,080.00 4,680.00   
10 แสงจันทร์ 6 - 4.5 2 ต้น 1,500.00 3,000.00 450.00 900.00 3,900.00   
11 ทองหลางด่าง 3 - 3 2 ต้น 850.00 1,700.00 255.00 510.00 2,210.00   

  รวม   283,300.00   68,790.00 352,090.00   
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ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) (ต่อ) 

ล าดับ รายการ 
ขนาด 

จ านวน หน่วย 
ราคาวัสดุ (บาท) ราคาค่าแรง (บาท) รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน 
(บาท) 

หมายเหตุ ล าต้น 
(น้ิว) 

กระถาง 
(น้ิว) 

สูง 
(เมตร) 

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน (ส านักงาน) 
1 ไทรเกาหลี - - 1.50 49 ต้น 150.00 7,350.00 45.00 2,205.00 9,555.00   
2 พลับพลึงหนู - 4 0.40 333 ต้น 15.00 4,995.00 4.50 1,498.50 6,493.50   
3 คริสติน่า  - - 1.50 42 ต้น 170.00 7,140.00 51.00 2,142.00 9,282.00   
4 โกสน - 4 0.40 110 ต้น 25.00 2,750.00 7.50 825.00 3,575.00   
5 หนวดปลาหมึกด่าง - 10 0.60 14 ต้น 100.00 1,400.00 30.00 420.00 1,820.00   
6 ขาไก่ด่าง - 8 0.60 33 ต้น 100.00 3,300.00 30.00 990.00 4,290.00   
7 จั๋งด่าง - - 0.80 9 ต้น 500.00 4,500.00 150.00 1,350.00 5,850.00   
8 ย่ีเข่ง - - 2.50 3 ต้น 150.00 450.00 45.00 135.00 585.00   
9 บัวดิน - 4 0.200 308 ต้น 25.00 7,700.00 7.50 2,310.00 10,010.00   
10 หมากผู้หมากเมีย - - 0.80 4 ต้น 70.00 280.00 21.00 84.00 364.00   
11 พุดสามสี - - 1.00 3 ต้น 100.00 300.00 30.00 90.00 390.00   
12 ไอริสดอกเหลือง - 4 0.30 98 ต้น 45.00 4,410.00 6.00 588.00 4,998.00   
13 เดหลีใบมัน - 6 0.60 58 ต้น 45.00 2,610.00 13.50 783.00 3,393.00   
14 หญ้านวลน้อย - - - 853 ตร.ม. 38.00 32,414.00 - - 32,414.00   

  รวม   79,599.00   13,420.50 93,019.50   
ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน (บ้าน) 

1 ทับทิบหนู - 10 0.60 118 ต้น 150.00 17,700.00 45.00 5310.00 23,010.00   
2 หมากเหลือง - 10 1.20 3 ต้น 160.00 480.00 48.00 144.00 624.00   
3 คริสติน่า - - 1.50 98 ต้น 170.00 16,660.00 51.00 4,998.00 21,658.00   
4 ไทรเกาหลี - - 1.50 77 ต้น 150.00 11,550.00 45.00 3,465.00 15,015.00   
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ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) (ต่อ) 

ล าดับ รายการ 
ขนาด 

จ านวน หน่วย 
ราคาวัสดุ (บาท) ราคาค่าแรง (บาท) รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน 
(บาท) 

หมายเหตุ ล าต้น 
(น้ิว) 

กระถาง 
(น้ิว) 

สูง 
(เมตร) 

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

5 ไผ ่ - 10 1.50 98 ต้น 120.00 11,760.00 36.00 3,528.00 15,288.00   
6 พุดศุภโชค - 10 0.50 337 ต้น 80.00 26,960.00 24.00 8,088.00 35,048.00   
7 ประทัดใต้หวัน - 10 0.50 364 ต้น 80.00 29,120.00 24.00 8,736.00 37,856.00   
8 ไทรยอดทอง - 10 0.50 460 ต้น 25.00 11,500.00 7.5.00 3,450.00 14,950.00   
9 ชาฮกเกี้ยน - 10 0.50 210 ต้น 45.00 9,450.00 13.50 2,835.00 12,285.00   
10 เทียนทอง - 10 0.50 149 ต้น 30.00 4,470.00 9.00 134.00 5,811.00   
11 เข็มเชียงใหม ่ - 10 0.50 128 ต้น 25.00 3,200.00 7.50 960.00 4,160.00   
12 ลีลาวดี - - 2.00 6 ต้น 500.00 3,000.00 150.00 900.00 3,900.00   
13 จั๋งจีน - 10 1.50 114 ต้น 80.00 9,120.00 24.00 2,736.00 11,856.00   
14 เฮลิโคเนีย - 10 1.20 184 ต้น 50.00 9,200.00 15.00 2,760.00 11,960.00   
15 เดหลีใบมัน - 6 0.60 278 ต้น 45.00 12,510.00 13.50 3,753.00 16,263.00   
16 เอ้ืองหมายนาดอกแดง - 8 0.80 84 ต้น 70.00 5,880.00 21.00 1,764.00 7,644.00   
17 ไอริสดอกเหลือง - 4 0.30 228 ต้น 45.00 10,260.00 6.00 1,368.00 11,628.00   
18 แก้ว - 6 1.20 183 ต้น 45.00 8,235.00 13.50 2,470.50 10,705.50   
19 หนวดปลาหมึกด่าง - 10 0.60 1 ต้น 100.00 100.00 30.00 30.00 130.00   
20 ขาไก่ด่าง - 8 0.60 12 ต้น 100.00 1,200.00 30.00 360.00 1,560.00   
21 หลิวไต้หวัน - 4 0.60 227 ต้น 25.00 5,675.00 7.50 1,702.50 7,377.50   
22 โกสน - 10 0.60 40 ต้น 25.00 1,000.00 7.50 300.00 1,300.00   
23 หญ้านวลน้อย - - - 1400 ตร.ม. 38.00 53,200.00 - - 53,200.00   

  รวม   262,230.00   60,999.00 323,229.00   
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ตารางที่ 4.2 งานประมาณราคาภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) (ต่อ) 

ล าดับ รายการ 
ขนาด 

จ านวน หน่วย 
ราคาวัสดุ (บาท) ราคาค่าแรง (บาท) รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน 
(บาท) 

หมายเหตุ ล าต้น 
(น้ิว) 

กระถาง 
(น้ิว) 

สูง 
(เมตร) 

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน 

วัสดุปลูกและค้ ายัน 
1 ไม้ค้ ายัน 2.5"x3" - - - 63 ชุด 450.00 28,350.00 100.00 6,300.00 34,650.00   
2 ดินปลูก ไม้ยืนต้น - - - 134 ลบ.ม 450.00 60,300.00 100.00 13,400.00 73,700.00   
3 ดินปลูก ไม้พุ่ม - - - 71 ลบ.ม 450.00 31,950.00 100.00 7,100.00 39,050.00   

  รวม   120,600.00   26,800.00 147,400.00   

 
ตารางที่ 4.3 สรุปราคางานภูมิทัศน์ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

รวมราคางาน Softscape 1,027,083.50 

รวมราคางาน Hardscape 630,228.81 

รวมราคางานภูมิทัศน์ท้ังหมด 1,657,312.31 

Factor F 1.271 

รวมราคางานภูมิทัศน์ท้ังหมด  2,106,443.95 
(สองล้านหนึ่งแสนหกพันส่ีร้อยส่ีสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์) 

 



บทท่ี  5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุป 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุ้ยรุ้งไทยทอย ของคุณ
วิทยา แซ่เซียว ตั้งอยู่หมู่ 9 ถนนทับยาว - หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
เป็นโรงงานและที่พักอาศัยมีพ้ืนทั้งหมด 25,600 ตารางเมตร หรือ 16 ไร่ โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่บ้านพัก
อาศัย 3 หลัง มีพ้ืนที่ 3,650 ตารางเมตร พ้ืนที่โรงงานมีอาคารผลิตสินค้าและส านักงานรวม 3 หลัง มี
พ้ืนที่ 17,149 ตารางเมตร และบริเวณบ้านพักคนงานประกอบด้วย อาคาร 3 ชั้นและบ้าน 2 หลัง มี
พ้ืนที่ 4,799 ตารางเมตร พ้ืนที่โครงการทั้งหมดเกิดการทรุดตัวของดิน ท าให้มองเห็นโครงสร้าง
ด้านล่างของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอาจกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดได้ นอกจากนี้ยังมีต้นไม้
บางส่วนเกิดการเสียหายและตาย เนื่องจากไม้ยืนต้นส่วนใหญ่ปลูกมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี 
และการทรุดตัวของดินท าให้ระบบสปริงเกอร์เสียหายท าให้การดูแลไม่ทั่วถึง เจ้าของจึงต้องการให้
ปรับปรุงและออกแบบพื้นที่ด้านหน้าส านักงานและบ้านพักอาศัยให้เกิดความ  ร่มรื่นและสวยงามโดย
ยึดตามหลักฮวงจุ้ย 
 ในการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์เคหสถาน ได้น าเอา
หลักการแบ่งพ้ืนที่ในการจัดสวนบ้านมาใช้ เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ออกแบบในแต่ละโซน ศึกษารูปแบบใน
การจัดสวนเพ่ือก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถาปัตยกรรมภายในโครงการ ศึกษาการ
ออกแบบสวนที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยเพ่ือก าหนดต าแหน่งการวางภูมิทัศน์ดาดแข็ง และก าหนดชนิด
ของพรรณไม้เช่น อ านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ (2546) การจัดสวนที่บ้านควรมีลักษณะการจัดสวน เช่น 
ท าทางเดินในสวนให้ทอดตัวเลี้ยวคดโค้งไปมาสวยงาม ปรับพื้นที่สวนให้มีความโค้งกลมเล่นระดับพ้ืนที่
สวนในบางส่วน เพ่ือให้ดูเป็นเนินสูงต่ า น้ าเป็นองค์ประกอบส าคัญของสวน ในความเชื่อของฮวงจุ้ย 
สวนทุกสวนควรจะมีบ่อน้ าหรือน้ าพุในสวน ที่ส าคัญคือ ให้น้ ามีการเคลื่อนไหวที่สม่ าเสมอนุ่มนวล ไม่
ควรเป็นน้ านิ่งๆ เป็นต้น และศึกษากรณีศึกษาที่มีลักษณะของพ้ืนที่และรูปแบบสวนที่ใกล้เคียงกับ
พ้ืนที่โครงการเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้วัสดุและพรรณไม้ต่างๆ  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่โครงการและผู้ใช้โครงการ จึงได้ออกแบบพ้ืนที่ให้อยู่
ภายใต้แนวคิด “Work and Life Balance” ซึ่งเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของเจ้าของพ้ืนที่รวมถึง
การเข้าใช้งานพ้ืนที่ในแต่ละส่วน ซึ่งพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่บ้านพักอาศัยและพ้ืนที่โรงงานจึงท าให้เกิดแนวคิด
ในการรวมพ้ืนที่ในการใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการท างานและการพักผ่อน จากความสมดุล
ที่กล่าวมานั้นสามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความเชื่อของเข้าของพ้ืนที่ในเรื่องของฮวงจุ้ย ซึ่งในทาง 
ฮวงจุ้ยนั้น ความสมดุลย์คือหยินหยาง เป็นความลงตัวระหว่างสองสิ่ง และยังสามารถเชื่อมโยงไปถึง
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การเลือกใช้รูปแบบสวน คือ สวนแบบผสมผสาน (Contemporary) จึงน าไปสู่การออกแบบพ้ืนที่แต่
ละโซน ดังนี้ 

5.1.1 Zone A พ้ืนที่หน้าส านักงาน อยู่ติดกับทางเข้าพ้ืนที่โครงการพ้ืนที่บริเวณนี้อยู่ติดกับ
ถนนทางหลวง อาจได้รับเสียงหรือฝุ่นควันรบกวนพ้ืนบริเวณนี้ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันจึงควร
แก้ปัญหาโดยการปลูกต้นไม้ที่มีใบสามารถกรองฝุ่นควันจากภายนอกและสามารถให้ร่มเงากับพ้ืนที่ได้
พ้ืนทีต่ิดกับทางเข้าของโครงการและท่ีจอดรถจึงเหมาะที่จะจัดเป็นส่วนสาธารณะเพ่ือสร้างบรรยากาศ
ที่ดีกับผู้ที่เข้ามาติดต่องาน กิจกรรมที่จะขึ้นในพ้ืนที่คือ ศาลาพักผ่อน กว้าง 3 เมตร มีการใช้พ้ืนแบบ
ต่างระดับเพื่อให้สามารถใช้พ้ืนที่ได้อย่างลงตัว วัสดุที่ใช้มีลักษณะสีเรียบง่ายดูสะอาดตา บ่อน้ า ขนาด 
3 เมตรเพื่อเพ่ิมให้บรรยากาศร่มรื่นมากขึ้นและลดความร้อนของพ้ืนที่ พ้ืนที่สีเขียว สวนแบบร่วมสมัย
เพ่ือให้เข้ากับรูปแบบการจัดสวนการเลือกใช้พืชพรรณเน้นพืชพรรณที่มีความหมาย และพืชพรรณที่
สามารถให้ร่มเงากับพ้ืนที่ตลอดทางเดินภายในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกสดชื่นและได้พักผ่อนจาก
การท างาน 

5.1.2. Zone B พ้ืนที่บริเวณหน้าบ้าน พ้ืนที่หน้าบ้าน ติดกับส่วนเฉลียงหน้าบ้านและติด 
กับเส้นทางสัญจรหลักและทาเข้าบ้านจึงเหมาะที่จะจัดเป็นพ้ืนที่ส่วนโชว์ เพ่ือสร้างบรรยากาศสวนให้
ดึงดูดสายตาและเสริมให้ตัวบ้านดูโดดเด่น เป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแค่ในช่วงเช้าท าให้พ้ืนที่ไม่ค่อยร้อน 
สามารถจัดสวนให้มีความโปร่งรับลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่คือสวน
น้ าพุ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 เมตร ในส่วนน้ าพุเป็นแบบสองชั้น เพ่ือให้ล้อกับตัวบ้านและไม่ให้
พ้ืนที่ดูแบนจนเกินไป ใช้วัสดุเรียบสีสะอาดตา แนวต้นไม้ เพ่ือปิดกั้นให้เกิดความเป็นส่วนตัวส าหรับ
บ้านที่ต้องติดกับพ้ืนที่จอดรถส าหรับแขก ประกอบด้วยพ้ืนทางเดินสีเทาสลับสีสว่างสะอาดตาพ้ืนผิว
หยาบเพ่ือให้ความปลอดภัยเวลาที่พ้ืนเปียก พ้ืนที่นั่งรับแขกในสวน พ้ืนหินสลับหญ้าเพ่ือให้ไม่ร้อน
จนเกินไปสามารถมองเห็นสวนน้ าพุได้ยินเสียงน้ าส่งให้บรรยากาศของพ้ืนที่ดีมากขึ้น ปลูกปาล์มไป
ตามแนวโค้งของถนนเข้าสู่ตัวบ้าน เพ่ือเสริมให้บ้านดูเด่นและให้ลมพัดเข้าบ้านได้อย่างสะดวก 

5.1.3. Zone C พ้ืนที่ส่วนครอบครัวอยู่ทางด้านทิศเหนือพ้ืนที่หลังบ้านแหละข้างบ้านมีพ้ืนที่
ติดกับบ้านสุนัขทางทิศเหนือติดกับก าแพง และติดกับห้องครัว มีพ้ืนทางเดินเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ 
เป็นพ้ืนที่โดนแดดในช่วงบ่ายจึงเหมาะที่จะจัดเป็นพ้ืนที่ที่สามารถท ากรรมกรรมของครอบครัวและ
ปลูกต้นไม้เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น มีน้ าตกขนาดใหญ่หันเข้าตัวบ้าน ในบ่อมีน้ าไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา
เพ่ือเสริมให้คนในบ้านมีชีวิตแบบราบรื่น บ่อน้ าลึก 60 เซนติเมตร มีที่ส าหรับนั่งพักผ่อน พ้ืนรอบบ่อ
เป็นพื้นไมเ้ทียมและพ้ืนคอนกรีตท าผิวทรายล้าง เลือกใช้พรรณไม้ที่ให้ร่มเงา ใบร่วงน้อย  

5.1.4. Zone D พ้ืนที่ส่วนบริการอยู่บริเวณหลังบ้าน พ้ืนที่บริเวณนี้ได้รับแดดในช่วงบ่าย 
พรรณไม้ที่เลือกใช้ควรเป็นพรรณไม้ที่ดูแลง่ายทนแดดและสามารถปิดบังสายตาจากการมองเข้ามา
จากภายนอก กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่คือ สวนครัว บล็อกต้นไม้เพ่ือนแบ่งชนิดพืชพรรณเป็น
สัดส่วน ประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กและไม้ยืนต้นที่สามารถให้ร่มเงาและให้ผล เพ่ือให้เจ้าของพ้ืนที่ได้เกิด
งานอดิเรกในวันว่างและได้ใช้เวลากับคนในครอบครัวมากขึ้น พ้ืนที่พักผ่อน ส าหรับนั่งพักผ่อนหลังการ
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ใช้เวลาท าสวนครัว ที่นั่งเป็นลักษณะที่นั่งหล่อกับที่ใช้สีปูนในโทนสว่างและขัดมันความสูงจากพ้ืน 
0.45 เมตร พ้ืนที่ซักล้าง ขนาด 2x4 เมตร พ้ืนหินส าเร็จรูปสีเทาสลับกรวด 

5.1.5 Zone E เป็นพื้นที่ส่วนโชว์อยู่ทางด้านทิศตะวันตกพ้ืนที่สระว่ายน้ าส าหรับ 
ครอบครัว พื้นที่ติดกับโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งด้านทิศตะวันออกและบ้านพักคนงานด้านทิศใต้ มีท่อ
ประปาตามแนวผนังและต่อเข้ากับพ้ืนที่ เหมาะส าหรับจัดเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของครอบครัวและคนสนิท 
เป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน พรรณไม้ที่เลือกใช้ควรเป็นพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาและสามมารถ
ปิดบังสายตาจากพ้ืนที่ข้างๆได้ กิจกรรมที่จะเกิดในพ้ืนที่ พ้ืนที่สวนปิดกั้นสายตาจากบริเวณใกล้เคียง 
โดยให้ไม้พุ่มแน่น และปรับปรุงพ้ืนทางเดินโดยด้านทิศตะวันออกจะใช้พ้ืนทางเดินส าเร็จรูปขนาด 
30x60 เซนติเมตร สลับหินกรวดเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ไม่โดนแดด  
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมุ้ยรุ้งไทยทอย เขตลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ได้มีการประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อนและภูมิทัศน์ดาดแข็ง รวม 
2,106,433.95 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์) 
 

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ดินในพื้นท่ีโครงการเป็นชุดดินกลุ่มที่ 3 หรือชุดดินบางกอก มีลักษณะเป็นดินเหนียว 
แห้ง และแข็ง ควรมีการปรุงดินและดูแลอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ต้นไม้ในพ้ืนที่เจริญเติบโตได้ โดยการ
เพ่ิมดินทราย ดินร่วน และปุ๋ย เพื่อเพ่ิมสารอาหารให้กับดินในพื้นที่ 
 5.2.1 เสียงและฝุ่นควันจากพ้ืนที่รอบข้าง ซึ่งพ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่โรงงาน
และถนนทางหลวงจึงท าให้เกิดเสียงและฝุ่นควันรบกวน ควรเลือกใช้พรรณไม้ที่มีลักษณะพุ่มแน่น หรือ
มีลักษณะใบเล็กในการปลูกบริเวณริมรั้ว เพ่ือช่วยลดเสียงและฝุ่นควันได้ 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะ เนื่องจากพ้ืนที่มีโครงสร้างดินที่เป็นดินเหนียวแข็งและแห้งควรได้รับการ
ปรุงดินและดูแลอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ต้นไม้ในโครงการสามารถอยู่ได้ในระยะยาว รวมถึงพ้ืนที่เป็น
พ้ืนที่รับน้ าอาจเกิดการทรุดตัวของดินเกิดข้ึนอีก ดังนั้นควรได้รับการดูแลโครงสร้างเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับผู้ที่เข้าใช้พื้นที่ 

5.2.4 ข้อเสนอแนะ ด้านการพัฒนาโครงการ ในการพัฒนาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
พ้ืนที่ ที่จะสามารถน าไปก่อสร้างได้จริงในการออกแบบควรมีการค านึงถึงวัสดุที่น ามาใช้ในการ
ออกแบบควรเลือกใช้พืชพรรณที่มีความแข็งแรง ดูแลรักษาง่ายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
พ้ืนที่โครงการ 
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