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บทคัดย่อ 

 โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณ 64 หมู่ 10 ต าบลบ้านพร้าว   
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  โดยพ้ืนที่ออกแบบจัดสวน ประมาณ 2,160  ตารางเมตร              
เป็นบ้าน 4 เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัย สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัย      
เพ่ือส่งเสริมทัศนียภาพที่สวยงาม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม โดยเจ้าของ
โครงการมีความต้องการให้มีความเป็นส่วนตัวและให้เข้าพักอาศัยใกล้ชิดธรรมชาติ จึงต้องการให้จัด  
ภูมิทัศน์เป็นรูปแบบสวนป่าส าหรับนักท่องเที่ยว ผู้เข้ามาประชุมหรือสัมมนาในรีสอร์ทรู้สึกผ่อนคลาย
และใกล้ชิดธรรมชาติให้มากที่สุด ในการศึกษาข้อมูลสามารถก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้น            
ภายในพ้ืนที่ดังนี้ 
 Zone A สวนโชว์ หรือส่วนสาธารณะฝั่งทางทิศเหนือ เป็นพื้นที่หน้าโครงการติดถนนโครงการ
สภาพโดยทั่วไปโล่งกว้างจัดเป็นส่วนโชว์และส่วนรับแขก เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าพ้ืนที่
โครงการได้ง่าย มีทั้ง มุมมองlOpenlViewlจัดมุมเป็นดึงดูดสายตาของผู้ที่เข้ามาพักอาศัย  
 Zone B พ้ืนที่ส่วนตัวเป็นพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกด้านหลังโครงการเป็นที่โล่งติดน้ าเงียบสงบเหมาะ
ส าหรับเป็นพ้ืนที่พักผ่อน เล่นกีฬาออกก าลังกาย  ท ากิจกรรม ใช้พรรณไม้เพ่ือสร้างร่ มเงาให้พ้ืนที่ให้
เกิดความร่มรืน่เพื่อตอบสนองต่อการท ากิจกรรม 
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 ในการจัดท าปัญหาพิเศษโครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ทสนั้นตั้ งอยู่ที ่              
ต าบลบ้านพร้าว  อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้       
ด้วยค าแนะน า และความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์บุญญาพร บุญศรี อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
ที่ได้ให้ความกรุณาให้ค าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่
เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง    
และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ผู้จัดท าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ให้และคอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การท าปัญหาพิเศษ ดังนั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้ าน
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ เป็นก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และคอยเป็นแรงผลักดันให้ผู้จัดท ามีความในตั้งใจการศึกษา       
ในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้
และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและเหตผุลในกำรศึกษำหรือควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ชลพฤกษ์  รี สอร์ท  ตั้ งอยู่ ที่ ต ำบลบ้ ำนพร้ ำ ว   อ ำ เภอบ้ ำนนำ จั งหวัด นครนำยก                     
มีคุณอัญชลี ชัยทรัพย์ เป็นเจ้ำของซึ่งเปิดมำแล้ว 20 ปี ปัจจุบันประกอบด้วยศูนย์สัมมนำ ห้องอำหำร       
2 ห้อง บ้ำนพักจ ำนวน 93 หลังและโรงแรม 7 อำคำร มีลักษณะ 2 ชั้น โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์     
รีสอร์ท บริเวณบ้ำนพักเป็นอำคำรบ้ำนพักจ ำนวน 4 หลังปลูกติดกัน พ้ืนที่อำคำร 740 ตำรำงเมตร 
พ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ 2,320 ตำรำงเมตร เจ้ำของโครงกำรมีควำมต้องกำรให้มีควำมเป็นส่วนตัวสูง         
จึงต้องกำรให้จัดภูมิทัศน์เป็นรูปแบบสวนป่ำและมีควำมประสงค์ให้ผู้เข้ำมำประชุมหรือสัมมนำ        
ในรีสอร์ทรู้สึกผ่อนคลำยในลักษณะส่วนตัวและหมู่คณะ 
 โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์บริเวณบ้ำนพักของชลพฤกษ์ รีสอร์ท เป็นกำรออกแบบภูมิทัศน์    
ที่อำคำรมีรูปแบบเป็นโมเดิร์นร่วมสมัยและควำมต้องกำรของเจ้ำของโครงกำรเป็นแบบสวนป่ำเพ่ือให้   
มีควำมเป็นส่วนตัว และเพ่ือให้สอดคล้องกับบรรยำกำศของรีสอร์ท ดังนั้นโครงกำรดังกล่ำวนี้            
จึงเป็นกำรออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมให้ตัวอำคำรมีควำมสวยงำมและมีกิจกรรมสอดคล้องกับ        
ผู้ที่มำเข้ำพักในชลพฤกษ์ รีสอร์ท อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1lเพ่ือศึกษำหลักกำรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกำรออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ท 
 1.2.2lเพ่ือศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำยภำพของบ้ำนพักอำศัยเพ่ือก ำหนดกิจกรรมตำม  
ศักยภำพของพ้ืนที่ 
 1.2.3lเพ่ือศึกษำและวิเครำะห์พฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ ใช้งำนและเจ้ำของโครงกำร
เพ่ือก ำหนดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
 1.2.4lเ พ่ือน ำเสนอผลงำนกำรออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ต ำบลบ้ำนพร้ำว          
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ  
 โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณ 64 หมู่ 10 ต ำบลบ้ำนพร้ำว  
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ชลพฤกษ์ รีสอร์ทมีเนื้อที่ 1,500 ไร่ ปัจจุบันมีบ้ำนพักที่เปิดให้บริกำร
อยู่ 93 หลังและโรงแรม 2 ชั้น 7 อำคำร มีห้องอำหำร 2 ห้อง ห้องสัมมนำใหญ่ 3 ห้อง ห้องเล็ก 3 ห้อง  
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 1.3.1 กำรเข้ำถึงโครงกำร กำรเดินทำงเข้ำถึงพ้ืนที่สำมำรถท ำได้ 1 วิธีได้แก่ 
  1.3.1.1  กำรเข้ำถึงสำมำรถเข้ำถึงได้โดยวิธีกำรสัญจรทำงรถยนต์บนเส้นทำง      
ถนนรังสิต - นครนำยก กม.63 ให้สังเกตระยะทำงจำก 4 แยกบำงอ้อไป 4 กิโลเมตร แล้วทำงเข้ำจะอยู่
ซ้ำยมือ (สะพำนข้ำมคลองสีเขียว) ร้ำนอำหำรริมสวน  (ดังภำพท่ี 1.1) 

 
ภำพที่ 1.1 กำรเข้ำถึงโครงกำร 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/place/ชลพฤกษ์+รีสอร์ท 

 
1.3.2 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษำและออกแบบ 
 โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนพักในชลพฤกษ์รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณ 64lหมู่ 10 

ต ำบลบ้ำนพร้ำว อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ชลพฤก รีสอร์ทมีเนื้อที่ 1,500 ไร่ ปัจจุบันมีบ้ำนพัก
ที่เปิดให้บริกำรอยู่ 93 หลังและโรงแรม 2 ชั้น 7 อำคำร มีห้องอำหำร 2 ห้อง ห้องสัมมนำใหญ่ 3 ห้อง 
ห้องเล็ก 3 ห้อง โดยมีอำณำเขตติดต่อดังนี้  (ดังภำพท่ี 1.2) 

 ทิศเหนือ  ติดกับพ้ืนที่เปล่ำ 
 ทิศใต้   ติดกับพ้ืนที่เปล่ำ 
 ทิศตะวันออก  ติดกับพ้ืนที่เปล่ำ 
 ทิศตะวันตก  ติดกับพ้ืนที่เปล่ำ 

  
 

                 
                   
        
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/maps/place/ชลพฤกษ์+รี
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เรื่อง : โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ภำพที่ 1.2 
แสดง : พ้ืนที่ติดต่อโครงกำร  

 สัญลักษณ์ : - 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทรำบถึงหลักกำรในกำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนพักในรีสอร์ท 
 1.4.2 ทรำบถึงข้อมูลพื้นที่สภำพแวดล้อมของบ้ำนพักอำศัยเพ่ือก ำหนดกิจกรรมตำมศักยภำพ
ของพ้ืนที ่
 1.4.3 ทรำบถึงพฤติกรรมควำมต้องกำรของผู้ใช้และเจ้ำของโครงกำรเพ่ือก ำหนดกิจกรรมให้
ตอบสนองต่อพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
 1.4.4.lน ำ เสนอผลงำนกำรออกแบบภูมิทัศน์  ชลพฤกษ์  รีสอร์ท ต ำบลบ้ ำนพร้ ำว           
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก  
 
1.5 วิธีกำรออกแบบหรือศึกษำ 
 1.5.1 ศึกษำควำมหมำยและควำมส ำคัญในกำรออกแบบภูมิทัศน์ 
  1.5.1.1 ศึกษำควำมหมำยและควำมส ำคัญในกำรออกแบบภูมิทัศน์ 
  1.5.1.2 ศึกษำรูปแบบกำรออกแบบภูมิทัศน์สวนป่ำ 
  1.5.1.3 ศึกษำวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
  1.5.1.4 ศึกษำวัสดุพืชพรรณที่เหมำะสม 
  1.5.1.5 กรณีศึกษำ 
 1.5.2 ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลทำงด้ำนพ้ืนที่ 
  1.5.2.1 ศึกษำที่ตั้งและอำณำเขตติดต่อ 
  1.5.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  1.5.2.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 
  1.5.2.4 ลักษณะสภำพของดิน 
  1.5.2.5 สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
  1.5.2.6 ศึกษำรูปแบบสถำปัตยกรรม 
  1.5.2.7 ศึกษำทัศนียภำพและมุมมอง 
 1.5.3 ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลทำงด้ำนเจ้ำของโครงกำร 
  1.5.3.1 ศึกษำข้อมูลพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้โครงกำร 
  1.5.3.2 ศึกษำควำมต้องกำรของเจ้ำของโครงกำร 
 1.5.4  สรุปข้อมูล 
  1.5.4.1 สรุปลักษณะของพ้ืนที่ 
  1.5.4.2 สรุปควำมต้องกำรและพฤติกรรมของผู้ใช้โครงกำร 
  1.5.4.3 ก ำหนดกิจกรรมของพ้ืนที่ตำมศักยภำพ 
 1.5.5  ขั้นตอนกำรออกแบบ 
  1.5.5.1 ก ำหนดแบบควำมคิดหลักในกำรออกแบบ (Main Concept) 
  1.5.5.2 ก ำหนดแนวควำมคิดด้ำนต่ำงๆดังนี้ (Concept) 
  1.5.5.3 แนวควำมคิดกำรก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรม (Site Relation) 
  1.5.5.4 แนวควำมคิดกำรใช้วัสดุพืชพรรณ 
  1.5.5.5 แนวควำมคิดด้ำนกำรบ ำรุงและดูแลรักษำ 
  1.5.5.6 ออกแบบแปลนทำงเลือก 
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  1.5.5.7 ก ำหนดเกณฑ์ในกำรออกแบบและประเมินแบบแปลนทำงเลือก 
  1.5.5.8 แสดงแบบแปลนขั้นตอนสุดท้ำย (Master Plan) 
  1.5.5.9 แสดงรำยละเอียดในกำรออกแบบ (Detail Plan) 
  1.5.5.10 แสดงทัศนียภำพจำกกำรออกแบบ (Perspective) 
  1.5.5.11 แบบก่อสร้ำง (Landscape Construction Plan) 
  1.5.5.12 กำรประมำณรำคำ 
 1.5.6  สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
  1.5.6.1 จัดท ำแบบข้อมูลเพื่อน ำเสนอผลงำนกำรออกแบบ 
  1.5.6.2 จัดท ำรูปเล่ม 
  1.5.6.3 น ำเสนอผลงำน 
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1.6 ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 
  
 
 
 
 
 
 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 1.1 ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำควำมหมำยและควำมส ำคญัในกำร
ออกแบบภูมิทัศน ์

1. ศึกษำควำมหมำยและควำมส ำคัญในกำร
ออกแบบภูมิทัศน์ 

2. ศึกษำรูปแบบกำรออกแบบภมูทิัศน์สไตล์ป่ำ    
3. ศึกษำวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
4. ศึกษำวัสดุพืชพรรณที่เหมำะสม 
5. กรณีศึกษำ                                                          

ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลทำงด้ำนพ้ืนที่โครงกำร    
1. ศึกษำที่ตั้งและอำณำเขตติดต่อ 
2. ลักษณะภูมิประเทศ 
3. ลักษณะภมูิอำกำศ 
4. ลักษณะสภำพของดิน 
5. สำธำรณปูโภคและสำธำรณูปกำร  
6. ศึกษำรูปแบบสถำปัตยกรรม 
7. ศึกษำทัศนียภำพและมุมมอง 
 
 
 

จัดท ำรูปเล่ม 

 

 

 

สรุปข้อมลูและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปข้อมูลเพื่อกำรน ำเสนอ                        
2. น ำเสนอผลงำนกำรออกแบบ                        
3. ข้อเสนอแนะ 

 

 
  

 

                       

กำรสรุปข้อมูล 
1. สรุปลักษณะของพื้นที่ 
2. สรุปควำมต้องกำรและพฤติกรรมของผู้ ใ ช้
โครงกำร 
3. ก ำหนดกิจกรรมของพื้นที่ตำมศักยภำพ 

ศึกษำและวิเครำะห์พฤติกรรมและควำมต้องกำร
ของผู้ใช้โครงกำร 

1. ศึกษำข้อมูลพฤติกรรมและควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้โครงกำร 
2. ศึกษำควำมต้องกำรของเจ้ำของโครงกำร 
 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก ำหนดแบบควำมคิดหลักในกำรออกแบบ 
(Main Concept) 
2. ก ำหนดแนวควำมคิดด้ำนต่ำงๆดังนี้ (Concept) 
3. แนวควำมคิดกำรก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กิจกรรม (Site Relation) 
4. แนวควำมคิดกำรใช้วัสดุพืชพรรณ 
5. แนวควำมคิดด้ำนกำรบ ำรุงและดูแลรักษำ 
6. ออกแบบแปลนทำงเลือก 
7. ก ำหนดเกณฑ์ในกำรออกแบบและประเมิน
แบบแปลนทำงเลือก 
8. แสดงแบบแปลนขั้นตอนสุดท้ำย (Master 
Plan) 
9. แสดงรำยละเอียดในกำรออกแบบ (Detail 
Plan) 
1 0 . แ ส ด ง ทั ศ นี ย ภ ำ พ จ ำ ก ก ำ ร อ อ ก แ บ บ 
(Perspective) 
11. แบบก่อสร้ำง ( Landscape Construction 
Plan) 
12. กำรประมำณรำคำ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 2  
ข้อมูลและหลักการที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ ชลพฤกษ์  รีสอร์ท ตั้ งอยู่ ที่ ต าบลบ้านพร้ าว                
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นโครงการที่มีพ้ืนที่สามารถออกแบบภูมิทัศน์ได้ จึงต้องศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับรีสอร์ทและพฤติกรรมความต้องการของเจ้าของโครงการ กิจกรรมนันทนาการและ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และใช้ข้อมูลพ้ืนที่ใกล้เคียงกับโครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท    
เพ่ือเป็นพื้นฐานข้อมูลที่ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น ก่อนที่จะน าไปศึกษารายละเอียดในบท
ต่อไป เพ่ือให้การศึกษาข้อมูลที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามข้อมูลพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 
 
2.1 ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์ 
 2.1.1 ความหมายของการออกแบบภูมิทัศน์หรือการออกแบบจัดสวน 
  สวน (Garden) เป็นค าเรียกสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนและนันทนาการให้
บรรยากาศและความพึงพอใจต่อผู้เข้าไปใช้สอย เป็นส่วนหนึ่งของความต้องการด ารงชีวิตของมนุษย์ใน
การอ านวยประโยชน์สุข ความรื่นรมย์ ผสมผสานเชื่อมโยงให้เกิดสุนทรียภาพและความงาม  “สวน”
เกิดขึ้นได้ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการพักผ่อนนันทนาการของผู้
อาศัยหรือการบริการสาธารณะอาจมีขอบเขตชัดเจนหรือไม่ก็ได้ แต่การสร้างสวนเพ่ือการใช้สอยตาม
วัตถุประสงค์ใดก็ตาม ต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์เชื่อมโยงกับศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ สังคม วิศวกรรม 
และธรรมชาติเข้ามาปรับปรุงพ้ืนที่ดินให้เกิดการจัดระเบียบหน้าที่ใช้สอย แหล่งอ านวยความสะดวก 
และประโยชน์สุขที่ให้คุณค่าต่อร่างกาย จิตใจ รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความพึงพอใจสูงสุด 
(อัจฉรี เหมสันต์, 2551) 
  การออกแบบ หมายถึง การวางแผนการสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มี
อยู่เดิมให้ดีขึ้นเหมาะสมขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยการสร้างสรรค์ปรุงแต่ง
ส่วนประกอบต่างๆให้เกิดความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยกับความงามโดยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และวิธีการ (ขวัญชัย จิตส ารวย, 2536) 
  การจัดสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์สุขแก่
มวลมนุษย์โดยน าหลักวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน     
น าสิ่งของหลายๆสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ์และสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาผสมผสานกัน
เพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภาพ ที่มีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบ
ใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของ
มนุษย์ (อโนชา การประเสริฐกิจ, 2554) 
  สรุป การออกแบบภูมิทัศน์หรือการออกแบบจัดสวน หมายถึง การออกแบบวางผัง
บริเวณและสร้างสรรค์สวนบริเวณบ้านพักอาศัยหรือพ้ืนที่ส่วนตัวให้เกิดความสวยงามเป็นสัดส่วน   
เพ่ือตอบสนองทางด้านร่างกายและความพึงพอใจสูงสุดของมนุษย์ การออกแบบภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย   
ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องค านึงถึงการออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมซึ่งรวมถึง
สภาพพ้ืนที่โครงการและรูปแบบสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง และต้องออกแบบภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้คนในที่พักนั้นด้วย 
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 2.1.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวน 
  2.1.2.1 ให้ความสวยงาม เสริมคุณค่าให้แก่บ้านและอาคารให้ความร่มรื่น มีขอบเขต
มีความปลอดภัย (ดังภาพท่ี 2.1) 
   

 
ภาพที่ 2.1 จัดสวนเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่บ้านและอาคาร 
ที่มา : https://www.ginggaanbai.com/awards 
 
  2.1.2.2 มีพ้ืนที่เฉพาะเป็นสัดส่วน มีอิสระ มีมุมสงบ ส่วนตัวเพ่ือการพักผ่อน สามารถ
ปิดบังหรือซ่อนเร้นจากสายตาของบุคคลภายนอกได้โดยปลูกพันธุ์ไม้พุ่มบังสายตา (ดังภาพท่ี 2.2) 
 

 
ภาพที่ 2.2 จัดสวนเพื่อเป็นที่พักผ่อน 
ที่มา : https://www.ginggaanbai.com/copy-of-p-deck-is-more 
 
  2.1.2.3 ช่วยกรองฝุ่นละอองลดมลพิษจากภายนอกท าให้บริเวณสวนและบ้านสะอาด
อากาศบริสุทธิ์ (ดังภาพท่ี 2.3) 
 

 
ภาพที่ 2.3 จัดสวนปลูกพรรณไม้เพ่ือช่วยลดเสียงและฝุ่นละออง 
ที่มา : https://www.ginggaanbai.com/the-white-bunny 

https://www.ginggaanbai.com/copy-of-p-deck-is-more
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  2.1.2.4 ลดและป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก เช่น เสียงจากรถยนต์ หรือเพ่ือน
บ้านใกล้เคียง โดยปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มหนาเป็นฉากก าบังเสียง (ดังภาพท่ี 2.4) 
 

 
ภาพที่ 2.4 จัดสวนปลูกพรรณไม้เพ่ือลดและป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก 
ที่มา : https://www.ginggaanbai.com/copy-of-p-the-bloom 
 
  2.1.2.5 มีสถานที่ออกก าลังกาย สะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัยส่งผลให้ครอบครัวมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
  2.1.2.6dสามารถปิดป้องซ่อนเร้นบริเวณที่ไม่สวยงามไม่น่าดูโดยปลูกพันธุ์ ไม้        
บังสายตาได ้
  2.1.2.7 เพ่ือความสุขทางด้านจิตใจ เมื่อสภาพของสวนในบ้านมีสีเขียวสดใส มีร่มเงา
ของต้นไม้ มีบ่อน้ า ล าธารหรือน้ าตกจ าลอง และท าให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติได้มากขึ้น          
(ดังภาพท่ี 2.5) 
 

 
ภาพที่ 2.5 จัดสวนเพื่อความสุขทางด้านจิตใจ 
ที่มา : https://www.ginggaanbai.com/awards 
 
  2.1.2.8 เพ่ือประโยชน์ใช้สอย เช่น ปลูกสวนครัว หรือปลูกไม้ผล 
  2.1.2.9lเพ่ือควบคุมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ลม แสง แดด ฝุ่นละอองและ
มลภาวะที่มนุษย์สร้างขึ้น 
  2.1.2.10 เพ่ือสร้างระบบระเบียบให้กับทุกระบบ คือ ครอบครัว ชุมชุน เมือง ภาค 
ประเทศ (ดารณี ด่านวันดี, 2540) 
 
 

https://www.ginggaanbai.com/copy-of-p-the-bloom
https://www.ginggaanbai.com/awards
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2.2 ความหมายของรีสอร์ท 
 รีสอร์ท คือ สถานที่รองรับนักท่องเที่ยวหรือนักทัศนาจรที่ต้องการ ผ่อนคลาย คลายเครียด
เป็นสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวต้องการพักผ่อน หาความส าราญ (ความหมายของรีสอร์ท อเมซซิ่งไทยทัวร์l
สืบค้นจาก https://www.amazingthaitour.com, 2559) 
  รีสอร์ท หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้นมีลักษณะเป็นโรงแรม 
ประเภทหนึ่ง มีที่ตั้งอยู่ในแหล่งธรรมชาติ หรืออยูใกล้กับธรรมชาติมีบรรยากาศดี เพ่ือบริการที่พัก 
ชั่วคราวส าหรับเดินทาง ในเรื่องของที่พักอาศัยอาหาร และบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกบการพักอาศัย 
และเดินทาง หรืออาคารที่มีห้องนอนหลายห้อง ติดต่อเรียงรายกนในอาคารหลังหนึ่ง หรือหลายหลัง   
ซึ่งมีบริการต่างๆ เพื่อความสะดวกของผู้ที่มาพัก โดยมีค่าตอบแทนและคิดค่าบริการเป็นรายวันหรือไม่
เกินหนึ่งเดือน (ความหมายของรีสอร์ท มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สืบค้นจาก https://thaits.org/tts_pr, 2559)  
 รีสอร์ท หมายถึง สถานที่พักตากอากาศ ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้มาเยือน ใช้เวลาในวันหยุด        
สุดสัปดาห์ หรือเทศกาลต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานที่ที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ       
การบริการส่ วนใหญ่คล้ ายโรมแรม แต่อาคารสถานที่ จะกลมกลืนกับธรรมชาติมากกว่ า                     
(ความหมายของรีสอร์ท ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สืบค้นจาก https://www.reic.or.th/about/about_history.aspx, 
2559) 
 สรุป การออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ท คือการออกแบบพ้ืนที่ รีสอร์ทจากการใช้ศิลปะ           
และวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ท าให้พ้ืนที่รีสอร์ทสามารถใช้ประโยชน์
ได้สูงสุดโดยสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ผู้ใช้ และสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ 
  
2.3 รูปแบบการจัดสวนป่า 
 สวนป่า (Forest Park) การจัดสวนป่า เป็นการจัดสวนให้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนป่า เน้นความ
ร่มรื่น ร่มเย็น จนได้ความรู้สึกว่าเป็นสวนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ต าแหน่งการจัดสวนป่าช่วยให้    
ร่มเงาแก่บ้าน ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนยามบ่าย มีลมพัดเย็นสบาย พัดกลิ่นหอมๆของดอกไม้เข้าบ้าน 
ลักษณะพรรณไม้ที่ปลูก ควรเลือกให้เหมาะตามสภาพแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาคอีสานควรปลูกไม้อีสาน 
ภาคใต้ก็ควรปลูกไม้ใต้ เป็นต้น เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแลรักษาแล้วเลือกเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม           
มาปลูกแซมกันไป การปลูกจะดูเหมือนไม่ตั้งใจ อย่าจัดจังหวะ หรือไล่ระดับ และไม่เลือกพรรณไม้      
ที่ ใช้ส าหรับตัดแต่งเป็นรูปต่างๆ เพราะจะท าให้ดู ไม่ เป็นธรรมชาติ ประโยชน์ของสวนป่า                
คือ การให้ความร่มรื่น เย็นสบาย ร่มเงาของไม้ยืนต้นที่ช่วยลดอุณหภูมิจากดวงอาทิตย์ ช่วยประหยัด
พลังงานในบ้านได้อีกด้วย l(ดังภาพที่  2.6) (รูปแบบของสวนป่าไอเดียการจัดสวน สืบค้นจาก 
https://www.homedec.in.th, 2559) 

 
ภาพที่ 2.6 สวนป่า (Forest Park) 
ที่มา : https://www.homedec.in.th 

https://thaits.org/tts_pr
https://www.reic.or.th/about/about_history.aspx
https://www.homedec.in.th/
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2.4 การประดับและตกแต่งสวน  
 การประดับและตกแต่งสวน ก็เหมือนกับการตกแต่งห้องเพราะมีผู้เปรียบเทียบสวนไว้เหมือน
ห้อง 1 ห้องซึ่งมีโครงสร้างพ้ืน, ผนังและเพดาน แต่ห้องๆนี้ จะไม่สมบูรณ์และมีชีวิตถ้าปราศจากสิ่งที่
ประดับตกแต่งห้องนี้ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ภาพแขวน ผนัง แสงไฟ เสียงดนตรี หรือสัตว์เลี้ยงเป็นต้น   
สวนก็มีลักษณะที่เหมือนห้อง 1 ห้องอยู่แล้ว โดยมี ท้องฟ้า เรือนยอดของต้นไม้และชายคาเป็นเพดาน 
มีก าแพงไม้พุ่ม ฉากกั้นเป็นผนังของห้องและมีดิน น้ า เป็นพ้ืนห้อง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีสิ่งประดับและ
ตกแต่ ง เ พ่ือท า ให้ สวนมีบรรยากาศและมีชี วิ ตชี ว าขึ้ นกว่ า เดิม  โดยแบ่ งสิ่ งประดับสวน             
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 2.4.1 สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่เป็นของธรรมชาติ 
  สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่เป็นของธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
  2.4.1.1 สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่เป็นของธรรมชาติและสัมผัสได้ ได้แก่ หิน หินได้
ถูกใช้เป็นตัวประกอบให้สวนสวยขึ้น  ที่ใช้กันมากคือการจัดสวนแถบตะวันออก จีนและญี่ปุ่น             
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในการจัดสวนประกอบหิน หินแต่ละก้อนที่เลือกใช้ต้องมีสิ่งที่น่าสนใจเฉพาะทั้งด้าน 
รูปร่าง สีและผิวสัมผัส (Texture) แล้วจัดโชว์ให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของแต่ละก้อนในหลายๆก้อน 
เพ่ือช่วยกันเสริมให้เด่นขึ้น เช่น หินแนวตั้งอาจจัดองค์ประกอบกับหินในแนวนอนหลายๆก้อน หรือ    
จัดหินสีขาวระหว่างสีด าหรือแดง เป็นต้น ซึ่งการออกแบบและจัดวางต้องคิดถึงหลักการเรื่องความ
กลมกลืน ความสมดุล จุดสนใจและจังหวะประกอบไปด้วย 
   1) การจัดสวนหินเหมาะกับการจัดสวนโชว์ชนิดต่างๆโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง 
สวนที่มีพรรณไม้พวกกระบองเพชรและซัคคูเลนท์ ส่วนหินที่ใช้ได้แก่ หินภูเขา หินทะเล และหินแม่น้ า 
เป็นต้น (ดังภาพท่ี 2.7) 
 

 
ภาพที่ 2.7 การจัดสวนหิน 
ที่มา : https://www.sawasdeestones.wordpress.com 
  
   2) พรรณไม้ชนิดต่างๆ (Plants) ต้นไม้อาจท าหน้าที่ได้หลายอย่าง คือเป็น
ทั้งผนัง, เพดาน, หรือพ้ืนผิวในด้านการจัดสวนไม้บางชนิดอาจปลูกและตกแต่งให้เป็นรูปต่างๆได้ หรือ
ถือเป็นรูปปั้น (Sculpture) อันหนึ่ง และมีสีสันสวยงามเมื่อมีดอก ไม้บางชนิดตัดแต่งเป็นรูปร่างต่างๆ   
ได้สวยงาม แต่ก็ต้องอาศัยการดูแลรักษาอย่างดี ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสถานที่ไม่กี่แห่งที่ท าได้ ซึ่งการ       
ตั ดตกแต่ ง ไม้ แบบนี้ เ ดิ ม เป็ นที่ นิ ยมกันมากในการจัดสวนแบบประดิษฐ์ (FormaldStyle)                 
เช่น ที่พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นต้น  
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   3) น้ า (Water) น้ าเป็นสิ่งประดับตกแต่งท่ีสามารถสัมผัสได้, สัมผัสไม่ได้และ
สามารถได้ยินเสียงได้สวย เมื่อน้ าเคลื่อนไหว น้ าจะสะท้อนแสงแวววาวสวยงาม ดังนั้น นักออกแบบ
ต้องทราบถึงความส าคัญของน้ าว่า น้ าเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ชมสวนเกิดความประทับใจได้มากที่สุด เพราะ
คนชอบที่จะอยู่ใกล้ๆน้ า ได้ฟังเสียงน้ าไหล lน้ าตก หรือได้สัมผัสน้ า และถ้ าน้ ามีขนาดกว้างใหญ่       
คนสามารถตกปลา ว่ายน้ าและแล่นเรือได้นับได้ว่าเป็นสิ่งประดับที่งดงามและนิยมที่สุด ในเรื่องของ
การพักผ่อนหย่อนใจ 
 เราใช้น้ าประกอบการจัดสวนในบรรยากาศที่ต้องการความชุ่มชื้น และท าให้บริเวณนั้นมี
ชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้ เป็นที่นิยมใช้กันมากในบริเวณที่มีอากาศร้อน เพราะละอองน้ าจะช่วยให้
อากาศเย็นลง ส่วนลักษณะของน้ าที่ใช้ประกอบในการจัดสวนมี 2 อย่างคือ บริเวณที่มีน้ านิ่ง เช่น     
ในอ่างลึกและบริเวณที่น้ าเคลื่อนไหวได้ เช่น น้ าพุ lน้ าตก ซึ่งท าให้พ้ืนที่นั้นดูสว่างและสดใสขึ้น        
ทั้งสองแบบนี้อาจจัดประกอบได้อย่างสวยงามคือ ทั้งจังหวะที่น้ านิ่งและเคลื่อนไหวในบริเวณเดียวกัน         
เช่น น้ าตก น้ าพุ และน้ านิ่งในบางตอนของอ่างน้ านั้นๆ 
 น้ าเป็นส่วนที่ช่วยให้วัตถุต่างๆดูสวยงามขึ้นเมื่อเปียกน้ า เช่น อิฐ กระเบื้อง กระจก ทราย หิน
และคอนกรีต ทั้งต้นไม้และสัตว์ต่างๆดูงดงามกว่าความเป็นจริง ทั้งด้านผิวสัมผัส ( Texture)         
และสี (Color) เมื่อเปียกน้ าหรืออยู่ในน้ า นอกจากนั้นน้ ายังเป็นตัวกั้นอาณาเขตได้ดี โดย ไม่ต้องมี
ก าแพงสูงๆ มาบังสายตา เพราะได้จ ากัดให้คนเดินรอบๆ มากกว่าที่จะเดินข้ามบริเวณนั้นโดยลุยน้ าไป 
 สระว่ายน้ าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จัดประกอบในสวน โดยนักออกแบบควรปล่อยให้ลักษณะของ
สวนเป็นตัวก าหนดรูปร่างของสระว่ายน้ า มากกว่าที่จะก าหนดรูปร่างของสระว่ายน้ าแล้วจัดสวนรอบๆ
ตามลักษณะของรูปร่างสระว่ายน้ า ทั้งนี้เพ่ือให้มีความกลมกลืนกันในด้านรูปทรงของสระว่ายน้ าและ
ลักษณะพ้ืนที่ของสวน นอกจากรูปร่างของสระแล้ว ควรคิดถึงขนาดของปั้มน้ า  เครื่องกรองน้ าและ
ระบบการท างานของสระว่ายน้ าด้วย เพ่ือจะได้จัดหาต าแหน่งต่างๆ ที่วางสิ่งเหล่านั้นได้ถูกต้องและจะ
ไม่ท าให้ความงดงามหรือความกลมกลืนของสวนลดน้อยลง (ดังภาพท่ี 2.8) 

 

 
ภาพที่ 2.8 การใช้น้ าเป็นสิ่งประดับตกแต่งในสวน  
ที่มา : https://www.ginggaanbai.com/awards  

   4) สัตว์ สัตว์ช่วยให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติได้ดีมาก เช่น เสียงของนกร้อง  
กบ เขียด อ่ึงอ่าง ผีเสื้อที่เกาะตามดอกไม้ต่างๆ ปลาในบ่อน้ า แมว สุนัข และสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆอีก 
 การจัดสวน ควรให้มีบรรยากาศของธรรมชาติและชีวิตสัตว์บ้างเพ่ือให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิด   
กับธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสวนในเมืองใหญ่ๆ ที่ขาดทั้งต้นไม้และสัตว์ แต่ถ้า
เป็นสวนตามชนบทก็ไม่จ าเป็น เพราะสิ่งแวดล้อมมีอยู่มากมายแล้ว เช่น เจ้าของบ้านมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์
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และมีสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ อยู่ภายในบ้านอีก แต่สิ่งที่ไม่ควรลืมคือปัญหาระหว่างเลี้ยงกับสวน เพราะสัตว์  
บางชนิด ถ้าปล่อยให้อยู่ตามสบายภายในสวนแล้ว อาจจะท าให้ต้นไม้เสียหายได้ เช่น กระต่าย  สุนัข     
เป็นต้น ในปัจจุบันนี้ สวนสัตว์เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดในการจัดสวนให้เข้ากับสัตว์ต่างๆโดยคิดถึงสถานที่
บรรยากาศ และพรรณไม้ที่เหมาะสมกับสัตว์นั้นๆด้วย 
  2.4.1.2 สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่เป็นธรรมชาติแต่ไม่สามารถสัมผัสได้ สิ่งเหล่านี้
สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเท่านั้น แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น เราจัดปลูกต้นไม้ที่มีดอกหอมไว้ในสวน  
ก็ถือว่าเป็นสิ่งประดับตกแต่งสวน ที่ไม่จ าเป็นต้องสัมผัสได้ นอกจากนี้ก็มีเสียงร้องของนก หรือ เสียง
น้ าพุ น้ าตก เป็นต้น 
 2.4.2 สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่มนุษย์ท าขึ้น 
  2.4.2.1 เฟอร์นิเจอร์ในสวน (OutdoorfFurniture) เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสวนมีทั้ง  
เก้าอ้ี โต๊ะ ถังขยะ วัสดุ เครื่องเล่นส าหรับเด็ก เตาอย่างอาหาร และสิ่งอ่ืนๆที่ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ใน
สวนนั้นๆ นักออกแบบจะเป็นผู้แนะน าเจ้าของบ้านให้ทราบถึงการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับ
สถานที่ที่จะตั้งเฟอร์นิเจอร์นั้น ซึ่งเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ก็มีขายทั่วไป เฟอร์นิเจอร์ที่ท าด้วยอลูมีเนียม     
ไม้และพลาสติก มีน้ าหนักเบามีสีสดใส ราคาไม่แพง และการใช้ก็จะสะดวกพอควร แต่มีอายุไม่กี่ปี   
แต่ถ้าเฟอร์นิเจอร์ที่ท าด้วยโลหะlเหล็กจะคงทนกว่า และแพงกว่า เช่น เก้าอ้ีเหล็กหล่อเป็นรูปลวดลาย
ดอกไม้สวยงามแล้วทาสี 
 เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสวนมีทั้งแบบติดตั้งตายตัว และแบบที่เคลื่อนย้ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของเจ้าของบ้าน เพ่ือหารูปแบบที่เข้ากับสถานที่ และเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านด้วย 
 เฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งตายตัว สร้างขึ้นเพ่ือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของรั้ว ผนัง ศาลาที่พักในสวน    
ซึ่งได้ประโยชน์มากกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้ เพราะได้ใช้เนื้อที่น้อยกว่า ทั้งยังช่วยก าหนดรูปร่าง
ลักษณะของสวนด้วย แต่เฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งตายตัวนี้ใช้ไม่สะดวกสบาย นอกจากจะมีสิ่งอ่ืนประกอบ     
เช่น เบาะรองนั่ง เบาะเป็นพนักพิง ฯลฯ ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ต้องแข็งแรงต่อสภาพพ้ืนดิน 
ฟ้า อากาศทุกอย่าง อาจท าด้วยโลหะ ไม ้คอนกรีตก็ได้ (ดังภาพท่ี 2.9) 
 

 
ภาพที่ 2.9 เบาะรองนั่งเพ่ือความสะดวกสบาย 
ที่มา : https://www.ginggaanbai.com/awards 
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 อย่างไรก็ตาม เฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้จะมีรูปทรงที่แปลกและสวยกว่า ส่วนเก้าอ้ีนั้นไม่ว่า
จะเป็นแบบไหนก็ตามต้องมีสัดส่วนพอเหมาะ ทั้งความสูงและมุมเอนของที่นั่ง เพ่ือที่จะรับประทาน
อาหารอย่างมีชีวิตชีวา นั่งพักผ่อนเมื่อพูดคุยกัน หรืออ่านหนังสือ หรือหลับบนเก้าอ้ีใต้ร่มไม้ ซึ่งเก้าอ้ีทั้ง 
3lชนิดนี้ควรเป็นส่วนหนึ่ งของการวางแปลนจัดสวน เก้า อ้ีควรสูง 35lเซนติ เมตร ส าหรับ              
โต๊ะรับแขก เก้าอ้ีควรสูง 45lเซนติเมตร ส าหรับโต๊ะปิคนิกรับประทานอาหาร วัสดุที่ใช้ท าส่วนมาก   
เป็นไม้กับโลหะ ซึ่งการเลือกขึ้นอยู่กับแบบของเฟอร์นิเจอร์ ถ้าต้องการให้มั่นคงแข็งแรงใช้ได้นาน      
ก็เลือกชนิดที่เป็นโลหะ หรือ จะเลือกไม้เป็นวัสดุเพ่ือที่จะให้แลดูสง่างามและสดใส ส่วนเบาะหรือที่นั่ง 
พนักพิงอาจท าจากฟองน้ า นุ่น ขนสัตว์ หุ้มด้วยผ้าใบ ผ้าฝ้าย พลาสติก หนังเทียม หนังแท้ ฯลฯ 
 ส่วนการเลือกสีควรเลือกอย่างระมัดระวังถ้าไม่แน่ใจให้เลือกสีขาวหรือด าเพราะเป็นสีเรียบๆ 
และเป็นที่นิยมใช้กันมาก (ดังภาพท่ี 2.10) 
 

 
ภาพที่ 2.10 การเลือกใช้เบาะสีด า 
ที่มา : https://www.ginggaanbai.com/awards 
 
  2.4.2.2sศิลปอ่ืนๆที่ใช้ในสวน (OutdoordArt)สภายในห้องทั่วไปจะมีภาพเขียน
ประดับฝาผนัง หรือมีรูปปั้นเล็กๆ วางอยู่บนตู้โชว์ หรือชุดรับแขก สิ่งเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงรสนิยม 
และลักษณะพิเศษของเจ้าของบ้านที่แตกต่างจากผู้อ่ืนสวนก็เหมือนกับห้องทั่วไปที่ต้องการประดับ
ตกแต่งจากงานทางด้านศิลป เช่น การเขียนภาพบนผนังบ้าน หรือรูปปั้นตามจุดส าคัญ จะเห็นได้ว่า
สวนสาธารณะจะมีผลงานทางด้านนี้มาก เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมศิลปะนั้นๆ (ดังภาพท่ี 2.11) 
 

 
ภาพที่ 2.11 การใช้รูปปั้นในสวนอาหาร 
ที่มา : https://www.ginggaanbai.com/copy-of-minimal-modern 
 
 

https://www.ginggaanbai.com/awards
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  2.4.2.3 บ่อน้ า น้ าพ ุน้ าตก  (Pool and Fountain) น้ าเป็นสิ่งที่ช่วยตกแต่งสวนให้มี
ชีวิตชีวาขึ้นในหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม       
เช่น รูปปั้นประกอบน้ า น้ าพุ และส่วนใหญ่แล้วเจ้าของบ้านจะสนใจและชื่นชอบสิ่งเหล่านี้มากและจะ
ช่วยให้บรรยากาศการจัดสวนร่มรื่นและสวยงามขึ้น สถานที่ทางสาธารณะทั่วไปก็นิยมให้มีน้ าพุ รูปปั้น
บ่อน้ าlและน้ าพุ ที่มีอยู่ตามจุดต่างๆ ในเมืองเก่าก็กลายเป็นสิ่งที่มีค่าทางศิลปะ และโบราณคดีไป    
โดยมีนักท่องเที่ยวไปชมกันมาก เช่น ที่ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส ฯลฯ 
 รูปปั้น น้ าพุส าเร็จรูปก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไป และมีหลายราคา ระบบการใช้งานก็ง่ายมี
เพียงปั้มน้ าตัวเดียว ก็สามารถท าให้เกิดบรรยากาศที่สดชื่นมีชีวิตชีวาด้วยละอองน้ า และเสียงน้ าพุได้ 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ความน่าเบื่อ และซ้ าซากภายในสวน โดยจะของบ้านอาจจะให้มีบ่อน้ าเล็ กๆ ไว้
ริมระเบียง ท าเป็นน้ าพุ หรืออาจจะเลี้ยงปลา และไม้น้ าบางอย่างอีกด้วย (ดังภาพท่ี 2.12) 
 

 
ภาพที่ 2.12 รูปปั้นและน้ าพุประดับสวน 
ที่มา : https://www.ginggaanbai.com/copy-of-dining-in-green 
 
  2.4.2.4 แสงไฟภายในสวน (Lighting) การติดตั้งไฟในสวนนั้นมีจุดหมายเพื่อ 
   1) เพ่ิมเวลาพักผ่อนภายในบ้านให้มาก 
   2) เพ่ือให้ความปลอดภัยและอบอุ่นใจในการใช้สวนในเวลากลางคืน 
   3) เพ่ือให้เกิดผลเป็นพิเศษ เช่น ให้แสงสี แสงเงาของต้นไม้และบ้าน 
 การติดตั้งไฟในสวนโดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ไฟจากหลังคาโรงรถ หรือ ชายคาบ้าน จึงมีแสง
สว่างที่สว่างจ้าเกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส์ ท าให้สวนขาดความสวยงามไปมาก จึงควรติดตั้งไฟตาม
จุดต่างๆภายในสวน และเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม ซึ่งมี 5 ชนิด คือ 
    (1) ไฟตามทางเดิน (Walk Lights) เพ่ือความสวยงาม และความ
ปลอดภัย และควรติดตั้งตามจุดต่างๆเพ่ือจะที่เตือนผู้ที่ก าลังเดินทราบว่าทิศทางของการเดินเริ่มจะ
เปลี่ยนแปลงแล้ว หรือเปลี่ยนระดับจากสูงมาเป็นระดับต่ า (ดังภาพท่ี 2.13) 

 
ภาพที่ 2.13 ไฟส่องตามทางเดิน 

https://www.ginggaanbai.com/copy-of-dining-in-green
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    (2) ไฟที่ท าให้เกิดรูปทรง (Silhouette Lighting) เพ่ือให้มองเห็น
รูปทรงต้นไม้นั้นๆ โดยให้ไฟอยู่หลังต้นไม้ (ดังภาพท่ี 2.14) 

 
ภาพที่ 2.14 ไฟที่ท าให้ต้นไม้เกิดรูปทรง 
 
    (3) ไฟที่ท าให้เกิดแสงเงา (Shadow Lighting) โดยการติดตั้งไฟฟ้า
ทางด้านหน้าของต้นไม้ เพ่ือให้เกิดเงาของต้นไม้บนก าแพง หรือผนังที่อยู่ เบื้องหลังของต้นไม้                
(ดังภาพท่ี 2.15)  

 

ภาพที่ 2.15 ไฟที่ท าให้เกิดแสงเงา 
 
    (4) ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านล่าง (DownlLighting) เพ่ือให้เห็นเงา    
ของก่ิงก้านและใบบนพื้น โดยการติดตั้งไฟไว้สูงบนต้นไม้ และส่องไฟลงข้างล่าง (ดังภาพท่ี 2.16) 
 

 
ภาพที่ 2.16 ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านล่างของต้นไม้ 
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    (5) ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านบน (Up Lighting) เพ่ือให้เกิดแสงสว่าง
ตามจุดที่ต้องการบนต้นไม้ติดตั้งไฟไว้ต่ า และส่องไฟขึ้นบนต้นไม้ หรือก่ิงไม้ที่สวยงาม (ดังภาพท่ี 2.17) 

 
ภาพที่ 2.17 ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านบน 
 
 มีสิ่งที่ควรระวังส าหรับนักออกแบบคือพยายามอย่าให้ต าแหน่งของแสงไฟส่องตาผู้ที่เดินไปมา
ในสวนและพยายามให้ระดับแสงสว่างจ้าจากภายในบ้านเท่ากับแสงสว่างภายนอกบ้าน ถ้าแสงไฟใน
สวนมืดเกินไป ประต ูหน้าต่างที่เป็นกระจกสะท้อนภาพของสิ่งของภายในห้อง ท าให้เหมือนกระจกเงา
ท า ให้ ผู้ ที่ นั่ ง อยู่ ภ าย ในบ้ านรู้ สึ ก ไม่ สบายและ ไ ม่ ไ ด้ มี โ อกาสมอง เห็ นสภาพของสวนได้                 
(เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2525) 
 สรุป การจัดสวนไตล์ป่า นั้นควรมีสิ่งประดับตกแต่งสวนเข้ามาร่วมด้วย โดยเฉพาะงาน       
ฮาร์ดสแคปเพราะมีข้อดีในเรื่องการดูแลรักษาที่ง่ายและสามารถสร้างบรรยากาศให้กับสวนได้อย่าง
สวยงาม อีกท้ังยังช่วยท าให้รู้สึกไม่น่าเบื่อของงานซอฟต์สแคป  
2.5 การเลือกพรรณไม้  
 การเลือกพรรณไม้ส าหรับการจัดสวนให้ถูกต้อง จะท าให้การจัด , ตกแต่งและการดูแลรักษา
สวนง่ายขึ้น สวนจะมีลักษณะสวยงามเม่ือมีต้นไม้ที่เหมาะสมกับสถานที่นั้น  
 2.5.1 ซึ่งการเลือกชนิดของพรรณไม้ต่างๆ ต้องทราบถึงรายละเอียดทั่วๆไป ดังนี้ 
  2.5.1.1 อุณหภูมิ (Temperature) ว่าต้นไม้นั้นชอบอุณหภูมิสูง, กลางหรือต่ า 
  2.5.1.2 น้ า (Water) ว่าต้นไม้นั้นต้องการน้ าค่อนข้างแห้ง หรือชื้นมาก การระบายน้ า
เร็วหรือช้า ความชื้นในอากาศ 
  2.5.1.3 แสง (Light) ว่าต้นไม้นั้นต้องการแสงร่มทั้งวัน แสงที่ผ่านการกรอง แสงครึ่ง
วัน ร่มครึ่งวัน แดดเต็มวัน 
  2.5.1.4lดิน (Soil) ว่าต้นไม้นั้นชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดินทราย หิน ดิน
เหนียวlดินที่เป็นกรดด่าง ดินที่เป็นด่าง ดินที่ปรุงเป็นพิเศษ 
  2.5.1.5 ขนาดของต้นไม้ (Height) ดังนี้ 
   1) ไม้คลุมดิน สูงไม่เกิน 0.38 เมตร  
   2) ไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 0.90 เมตร 
   3) ไม้พุ่มกลาง สูงประมาณ 1.80 เมตร 
   4) ไม้พุ่มสูง สูงประมาณ 3.00 เมตร  
   5) ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก (ไม้พุ่มสูง) 6.00 เมตร 
   6) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง 15.00 เมตร 
   7) ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เกินกว่า 15 เมตร ขึ้นไป 
   8) ไม้เลื้อยทัว่ไป 3.00 เมตร 
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  2.5.1.6 ระยะปลูกระหว่างต้นหรือทรงพุ่ม (Spacing) ขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่ปลูกและ
ขนาดของต้นไม้ ถ้าอยู่ในเนื้อที่ไม่พอเบียดเสียดกัน ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโต ได้ขนาดเต็มที่ เหตุที่ต้อง
ค านึงถึง Spacing เพราะจะได้ก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของต้นไม้ได้ถูกไม่ให้แออัดเกินไปหลังจากปลูก
เพียง 2 ปี (ดังภาพท่ี 2.18) 

 
ภาพที่ 2.18 ระยะปลูกระหว่างต้นหรือทรงพุ่ม 
 
  2.5.1.7 การเจริญเติบโต (Rate of Growth) ขนาดของต้นและการเจริญเติบโตจะ
แสดงให้เห็นชัดถึงลักษณะของต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ และการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่
กับที่อยู่อาศัย ซึ่งจ าเป็นต้องทราบในการเลือก และจัดต้นไม้โดยคิดถึงสภาพของต้นไม้เหล่านี้ในระยะ 
5 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า ก็เหมือนกับการปลูกดอกไม้ที่เราคาดไว้ว่าจะให้ออกดอกอีกกี่เดือนข้างหน้า
แต่ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มนั้นกว่าจะให้ลักษณะทรงพุ่มที่สมบูรณ์เต็มที่ก็ใช้เวลานานนับปี ดังนั้นการวาง
แปลนส าหรับต้นไม้ จึงจ าต้องคิดถึงการเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยว่าโตช้า lโตเร็วหรือปานกลาง      
เพ่ือจัดวางให้พอเหมาะ และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายหลัง 
 การหาต้นไม้ที่มีขนาดโตมากๆ แล้วมีจ านวนจ ากัด เพราะมีต้นไม้น้อยชนิดที่จะทนต่อการ
เคลื่อนย้ายได้ แต่ก็ควรมีบางจุดที่ส าคัญในแปลนที่ใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วย
ควรปลูกไม้เล็กจะดีกว่าเพราะจะเจริญเติบโตเร็วในเวลาไม่ก่ีปี อีกทั้งไม่ชะงักการเจริญเติบโต เนื่องจาก
การเคลื่อนย้ายและการปลูก 
  2.5.1.8lรูปทรงตามธรรมชาติ (Natural Form) ลักษณะรูปทรงของต้นไม้นั้นขึ้นอยู่
กับข้อมูล 2 อย่างคือ  
   1) ลักษณะตามธรรมชาติของต้นไม้ 
   2) ลักษณะที่ปรับตัวเนื่องจากสภาพแวดล้อม 
 ถ้าจะกล่าวถึงลักษณะของต้นไม้จริงๆ แล้วต้องถึงทราบถึงต าแหน่งที่ปลูกและสภาพแวดล้อม
เพราะถึงแม้ต้นไม้จะเป็นชนิดเดียวกันก็ตามลักษณะก็อาจจะแตกต่างกันก็ได้ การเลือกรูปทรงของ
ต้นไม้ควรพิจารณาดังนี้ 
    (1) วิเคราะห์ลักษณะรูปทรงที่แท้จริง 
    (2) เลือกชนิดของต้นไม้ที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปตามท่ีเราต้องการ 
    (3) ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือจะบังคับต้นไม้ให้เป็นไปตามที่ต้องการ 
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  2.5.1.9 ลักษณะผิวสัมผัสของทรงพุ่ม (Texture of Foliage) การเลือกลักษณะของ
ทรงพุ่มต้นไม้แต่ละชนิดให้ดูเรื่องความหยาบ ละเอียดของทรงพุ่มด้วยเพ่ือที่จะให้ตรงตามจุดประสงค์
ในการออกแบบ เช่น บริเวณริมน้ าต้องการไม้ที่ผิวสัมผัสละเอียดนุ่มนวลก็ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่มีใบเล็ก
ฝอย หรือยาว เช่น หลิว นนทรี ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะทรงพุ่มที่ละเอียด บางแห่งต้องการผิวสัมผัสที่
หยาบเพื่อต้องตัดกับตัวอาคารก็ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่มีใบหยาบและใหญ่ เช่น หูกวาง ทองหลาง เป็นต้น    
(ดังภาพท่ี 2.19) 

 
ภาพที่ 2.19 ลักษณะผิวของทรงพุ่ม 
 
 นับว่าลักษณะผิวสัมผัสหยาบหรือละเอียดเป็นส่วนหนึ่งที่จ าเป็นต้องทราบในการเลือกพรรณ
ไม้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานที่ ส่วนการแบ่งแยกเรื่องผิวสัมผัสของพรรณไม้นั้นใช้สายตา
เป็นเครื่องก าหนดโดยจะดูจากส่วนรวมของพุ่มใบ ถ้าใบฝอยเล็กก็ถือว่าเป็นผิวสัมผัสละเอียด           
ถ้าใบใหญ่กว้าง ก็ถือเป็นผิวสัมผัสหยาบ ที่จริงแล้วความเป็นจริงของผิวสัมผัสอาจจะตรงกันข้ามกับ
สายตาที่มองเห็นก็ได้ เช่น หญ้าญี่ปุ่น มองดูแล้วเป็นผิวสัมผัสละเอียดเพราะใบฝอยเล็ก ดูนุ่มนวล
ละเอียดดี แต่เมื่อลองจับหรือที่นั่งบนหญ้าญี่ปุ่นแข็งกระด้าง ดังนั้นเมื่อลองแบ่งแยกเรื่องผิวสัมผัส
หยาบหรือละเอียดก็ควรที่จะใช้สายตาเป็นเครื่องตัดสินเท่านั้น 
  2.5.1.10 สี (Color) เรื่องของสีนับว่าเป็นในการจัดแต่งสวนให้มีเสน่ห์ และมีชีวิตชีวา
ได้ ซึ่งการเลือกกลุ่มสีต่างๆนั้นจะกล่าวถึงในบทของศิลปะในการออกแบบ แต่เรื่องสีในที่นี้จะเน้นถึง
เรื่องของสีพรรณไม้ต่างๆ เท่านั้น เช่น สีของใบ และดอก เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกพรรณไม้ด้วย 
และเป็นส่วนส าคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามในการเลือกต้นไม้ทุกครั้ง การเลือกสีของพรรณไม้ภายในสวน
ถ้าจะให้สวยงามตามที่ต้องการควรเลือกสีเป็นกลุ่มๆสี เช่น สีร้อนมี แดง เหลือง ส้ม ฯลฯหรือ สีที่เย็นมี
สีม่วง คราม น้ าเงิน ฯลฯ โดยให้ใช้พรรณไม้ที่มีใบหรือดอกนั้นๆ นอกจากว่าบางจุดเราต้องการให้เด่น
สะดุดตา อาจใช้สีสดๆท่ามกลางสีเย็นๆ หรือ สีเขียวของใบไม้ได้ แต่อย่าท าจุดเด่นให้มากเกินไปภายใน
สวน เพราะจะท าให้แข่งกันระหว่างแต่ละจุด สวนก็จะหมดคุณค่า เนื่องจากมีสีสันที่ผสมกันมากเกินไป 
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 2.5.2 ในการออกแบบจัดสวน นักออกแบบควรรู้จักต้นไม้ที่จะน ามาใช้ในการออกแบบเป็น
อย่างดี กล่าวคือต้องทราบถึง  
  2.5.2.1 รูปลักษณะตามธรรมชาติ (Natural Form) หมายถึง รูปทรงธรรมชาติที่ไม่มี
การตัดแต่งหรือถูกสิ่งใดท าให้ผิดปกติ โดยเฉพาะไม้ยืนต้น นักออกแบบจ าเป็นต้องเลือกรูปทรง 
(Form) ให้เหมาะสมกับอาคาร สถานที่และรูปร่างของพ้ืนที่ โดยเลือกจากต้นไม้ที่มีรูปลักษณะต่างๆ 
กันออกไป เช่น ทรงกระบอก (Column) รูปทรงแผ่กว้าง หรือคล้ายร่ม (SpreadinglorlUmbrella) 
ทรงก่ิงก้านไม่แน่นอน (Open Headed) รูปปิระมิด (Pyramidal) รูปทรงไข่หรือกลม (Globe) รูปทรง
กิ่งก้านห้อยลง (Weeping) ยอดกลมมนเห็นขอบชัด (RoundedlTop)lรูปทรงชะลูดแคบมาก 
(Fastigiated) เป็นต้น 
  2.5.2.2lขนาดความสูง (Height) หมายถึง ความสูงต้นไม้โตเต็มที่ตามธรรมชาติ 
ภายใต้การเลี้ยงดูในสถานที่เหมาะสม เพราะในการออกแบบ นักออกแบบจะต้องทราบถึงความสูงของ
ต้นไม้ที่โตเต็มที่แล้ว เพ่ือหาจังหวะในการจัดให้เกิดความสวยงามโดยมีระดับความสูงต่ าของต้นไม้
แตกต่างกัน 
  2.5.2.3 ขนาดทรงพุ่ม (Spacing) หมายถึง อาณาเขตที่พุ่มใบแผ่ปกคลุมไปถึง ท าให้
ต้นไม้แต่ละต้นต้องการเนื้อที่ที่เหมาะสม เพ่ือให้มีการเจริญตามปกติ และมีรูปลักษณะถูกต้อง       
ตามธรรมชาติ ขนาดรูปทรงพุ่มนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะจะท าให้ทราบถึงระยะที่สมควรเว้นไว้  
ในการปลูกต้นไม้แต่ละชนิด 
  2.5.2.4lการเจริญเติบโต (RatedofdGrowth)lหมายถึง ความสามารถในการ
เจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับต้นไม้ทั่วๆไป และเนื่องจากการจัดสวนเป็นงานศิลป 
ที่ต้องอาศัยเวลาพอสมควร เพ่ือที่จะให้ได้ต้นไม้โตเต็มที่ ดังนั้น ถ้าสถานที่บางแห่งจ าเป็นต้องใช้ต้นไม้  
ที่โตพอสมควรในช่วงระยะเวลาที่สั้น นักออกแบบก็สามารถเลือกพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็วมาใช้   
หรือถ้าบางแห่งที่ต้องการควบคุมความสูงและรูปทรง ก็ควรเลือกพืชที่มีการเจริญเติบโตช้า 
 2.5.3 ค าแนะน าการใช้ประโยชน์ (Comments for Usage)lเนื่องจากต้นไม้แต่ละประเภท    
มีประโยชน์ในลักษณะต่างๆกัน ส าหรับไม้ยืนต้น เนื่องจากมีหลายรูปลักษณะ มีความสูงหลายระดับ 
และมีทั้งประเภทใช้ใบประดับ (Foliage Tree) และใช้ดอกประดับ (Flowering Tree) จึงใช้ประโยชน์
หลายอย่าง เช่น ให้ร่มเงา lกรองเสียงlกรองฝุ่นlเป็นจุดสนใจในทีโล่งlเป็นฉากl(Background)       
หรือ ใช้ตกแต่งสวน เป็นต้น  
  ไม้พุ่ม  มีความสูงหลายขนาด และใช้ทั้งเป็นใบประดับและดอกประดับ ใช้ประโยชน์
เพ่ือเป็นฉากก้ัน ก าบังลม ก าหนดขอบเขตของทางเดิน เป็นต้น 
  ไม้เถาเลื้อย มีคุณลักษณะประจ าตัวคือ การเลื้ อย เราจึงใช้ประโยชน์อย่างมาก       
ในหลายกรณี เช่น เลื้อยท ารั้วส าหรับบังสายตาสเลื้อยปกคลุมและปิดบังสิ่งที่ไม่ต้องการให้เห็น      
ปลูกเลื้อยบนร้านเป็นร่มบังแดด หรือกันลมกันฝุ่นาปลูกและตกแต่งให้เป็นพุ่มเหมือนไม้พุ่มทั่วๆไป  
หรือจะปลูกให้เลื้อยไปตามดินแทนไม้คลุมดินก็ได้lไม้เลื้อยมีดอกที่มีรูปร่างสีสันสวยงามต่างๆกัน    
ดอกบางชนิดจะเป็น ช่อตั้งขึ้น บางชนิดเป็นช่อห้อยลง และส่วนมากไม้เลื้อยมักจะมีกลิ่นหอม จึงท าให้
บรรยากาศภายในสวนสวยงาม และมีเสน่ห์มากข้ึน 
  ไม้คลุมดิน ไม้คลุมดินที่ดีควรมีคุณสมบัติเจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่ได้เร็ว แต่การใช้
ประโยชน์จริงๆ ต้องพิจารณาในหลายด้านตามจุดประสงค์ในการใช้งาน เช่น ใช้ประกอบต้นไม้ชนิดอ่ืน
เพ่ือให้ครบลักษณะสูง กลาง ต่ า ใช้แทนหญ้าปลูกบริเวณที่ร่มโคนต้นไม้ใหญ่ หรือแทนหญ้าในอาคาร             
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ใช้ปลูกตามที่ลาดชัน  เพ่ือกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ใช้ปลูกรักษาความชื้นผิวหน้าดิน ใช้ปลูก
เพ่ือท าเป็นปุ๋ยพืชสด ใช้กันไม่ให้คนเดินผ่าน หรือใช้เป็นไม้กระถางประดับ อาศัยความงามจากดอกใบ 
  พันธุ์ ไม้ต่างๆ ที่มีดอกให้ประโยชน์ในการตกแต่งสถานที่ในแง่ความสวยงาม       
ดังนั้น นักออกแบบ จึงควรทราบถึงสีและช่วงเวลาบานของดอก (Timing)lเมื่อคัดเลือกกลุ่มสี        
ของดอกไม้และกะเวลาบานของดอกไม้ให้พร้อมกันหรือต่อเนื่องกันได้ ส่วนพันธุ์ไม้ที่ใช้ประโยชน์    
จากความงามของใบ ควรทราบถึงสีสันของใบและลักษณะผิวสัมผัส (Texture)lหรือดอกหยาบ 
ละเอียดของลักษณะใบ โดยอาศัยสายตาเป็นเครื่องตัดสิน ซึ่งโดยมากต้นไม้ที่มีผิวสัมผัสละเอียด มักจะ
มีใบเล็กหรือผอมยาวเรียว เช่น หางนกยูง ปาล์มไผ่ ส่วนพวกที่มีผิวสัมผัสหยาบมักเป็นต้นไม้ ที่มีใบ
ใหญ่ เช่น หูกวาง ยางอินเดีย ความหยาบหรือละเอียดในที่นี้อาศัยสายตาในการออกแบบเป็น         
สิ่งตัดสิน เพ่ือจัดกลุ่มของพรรณไม้ในแต่ละการออกแบบให้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งความเป็นจริง
แล้ว ไม้ที่มีผิวสัมผัสละเอียดในแง่ของการออกแบบ อาจจะแข็งกระด้างก็ได้ แม้จะมีใบเล็กก็ตาม          
  ไม้ยืนต้น (Tree)lการพิจารณาว่าพืชไหนเป็นไม้ยืนต้น (Tree)lหรือไม้ พุ่มนั้น        
บางทีจะท าได้ยากเพราะ ไม้ยืนต้นที่ถูกไฟไหม้ ลูกเห็บ น้ าท่วม สัตว์แทะเล็ม หรือจากสาเหตุอ่ืน     
อีกมากมายจะดูเหมือนเป็นไม้พุ่มได้ และไม้พุ่มบางต้นก็สามารถเจริญเหมือนไม้ยืนต้นได้ อย่างไรก็ดี
พอจะอธิบายได้ว่า ไม้ยืนต้น พืชที่มีเนื้อใบ (WoodylPlant)lซึ่งเจริญจากตายอด จึงสามารถเจริญ
สูงขึ้นไปเรื่อยๆมีล าต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่ล าต้นเดียว มีทรงพุ่มอยู่ตรงยอด ความสูงอย่างต่ า 2.4 เมตร 
  ไม้ พุ่ ม l(Shrub)lเ ป็ น ไม้ ที่ มี ล า ต้ นตั้ ง ต ร ง เป็ น อิส ระ โดย ไม่ อ าศั ยต้ น ไม้ อ่ื น                 
มีเนื้อไม้ (Woody Plant) อายุอยู่ได้นานปี มักจะแตกกิ่งก้านแขนงออกมาในระดับต่ าไม่สูงจากพ้ืนนัก 
รูปทรงเป็นพุ่มกลม หรือสามารถตัดตกแต่งเป็นพุ่มต่างๆได้ 
  ไม้เถาเลื้อย (Vines) เป็นพืชที่เจริญได้ทุกทิศทาง อาศัยวัตถุอ่ืนปีนป่าย มีทั้งไม้ล้มลุก 
(Herbaceous)lและมี เ นื้ อ ไ ม้  ( WoodylPlant)lซึ่ ง พ ว กมี เ นื้ อ ไ ม้ อ า จ เ รี ย ก ว่ า  ไ ม้ พุ่ ม เ ลื้ อ ย              
(Climbing Shrubs) ไม้พวกนี้จะพันหรือเกาะเองกับพืชอ่ืนหรือสิ่งค้ าจุน หรือไม่ก็เลื้อยไปกับดิน 
  ไม้คลุมดิน (Ground Covers) พืชคลุมดินในความหมายกว้างๆ ก็หมายถึง พืชอะไร  
ก็ได้ที่ใช้คลุมดินได้ อาจหมายถึง Moss จนกระทั่งถึงป่าสน ในแง่ของพืชสวนนั้น หมายเฉพาะถึงพืช
คลุมดินที่ มีต้นเตี้ย (LowlGrowinglGlants)lและอยู่ในกลุ่มก้อนติดๆกัน อาจจะเป็นที่ที่อยู่ติดกับ
สนามหญ้า หรือติดกับที่ว่าง แต่ท าให้ที่ที่นั้นดูสวยงาม 
 ในการพิจารณาเลือกใช้ไม้ต่างๆมีดังนี้ 
  2.5.3.1lไม้ยืนต้น ในการออกแบบสถานที่กว้างๆนั้น มักจะใช้เป็นไม้หลักในการ
วางแผนเบื้องต้น โดยให้ประโยชน์ได้ท้ังร่มเงา กรองเสียง กรองฝุ่น เป็นจุดสนใจในที่โล่ง เป็นฉาก ฯลฯ 
 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้ยืนต้น คือ 
   1) เป็นพืชพลัดใบหรือไม่ผลัดใบ 
   2) รูปลักษณะตามธรรมชาติ 
   3) ความสูงเมื่อต้นไม้โตเต็มที่ 
   4) ขนาดทรงพุ่ม 
   5) สีของดอกและฤดูการออกดอก 
   6) สีของใบและผิวสัมผัส 
   7) การเจริญเติบโต 
   8) ค าแนะน าส าหรับต้นไม้แต่ละต้น 



22 
 

  2.5.3.2kไม้พุ่ม เป็นไม้หลักที่สองรองจากไม้ยืนต้น เพ่ือให้เป็นขอบเขตทิศทาง     
หรือเน้นจุดสนใจต่างๆ 
 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้พุ่ม คือ 
   1) ขนาดของต้นไม ้
   2) รูปลักษณะตามธรรมชาติ 
   3) ความสูง 
   4) ขนาดของทรงพุ่ม 
   5) สีของดอกและฤดูการออกดอก 
   6) สีของใบและผิวสัมผัส 
   7) การเจริญเติบโต 
   8) ค าแนะน าส าหรับต้นไม้แต่ละต้น 
  2.5.3.3lไม้เลื้อย เป็นไม้ที่น่าสนใจมาก ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน    
เช่น ท ารั้ว หรือเป็นร่มบังแดด กันลม กันฝุ่น ฯลฯ ไม้เลื้อยยังมีลักษณะที่ดีเด่น คือ ให้ความรู้สึกที่อ่อน
ช้อยและมีการเคลื่อนไหว ไม้เลื้อยส่วนใหญ่มักจะมีดอกท่ีสวยงามและมีกลิ่นหอม จึงช่วยให้บรรยากาศ
ของสวนสวยงามและมีเสน่ห์ยิ่งขึ้น  
 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้เลื้อย คือ 
   1) ขนาดของต้นไม ้
   2) สีดอกและฤดูการออกดอก 
   3) สีใบและผิวสัมผัส 
   4) การเจริญเติบโต 
   5) ค าแนะน า 
  2.5.3.4jไม้คลุมดิน ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ปกปิดผิวหน้าดิน ป้องกันการ   
กัดเซาะพังทลาย ฯลฯ  
 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้คลุมดิน คือ 
   1) ลักษณะของล าต้นว่าเป็นประเภทต้นเลื้อยหรือต้นตั้ง 
   2) ความสูง  
   3) สีดอกและฤดูการออกดอก 
   4) สีใบและผิวสัมผัส 
   5) ความทนต่อแสง 
   6) การเจริญเติบโต 
   7) ค าแนะน า (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2525) 
 สรุป การใช้วัสดุพืชพรรณที่เหมาะสมกับโครงการและสวนสไตล์ป่านั้นควรเลือกใช้พรรณไม้   
ที่มีฟอร์มลักษณะไม่แข็งกระด้าง สามารถดูแลรักษาได้ง่าย และเลือกลักษณะทรงพุ่มต้นไม้ที่มีความ
ละเอียด นุ่มนวลและพริ้วไหว ควรดูขนาดความสูง การเจริญเติบโต สีใบ และผิวสัมผัสด้วย เพราะอาจ
มีผลกระทบต่อการออกแบบ  
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2.6 กรณีศึกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการที่มีลักษณะของการจัดภูมิทัศน์ที่คล้ายคลึงกันกับโครงการ
ออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ และท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์ รูปแบบของสวนและ
องค์ประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์โครงการชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
ซึ่งโครงการที่น ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 
 2.6.1 บ้านคุณสุรัตน์ วัณโณ 
  ลักษณะโครงการ สวนสวยที่บ้านคุณสุรัตน์แห่งนี้เริ่มต้นขึ้นพร้อม ๆ กับตัวบ้านเมื่อ
ประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา จากการชอบเดินทางท่องเที่ยว จนเกิดความประทับใจในสวนป่าเมืองร้อน จึง
น าแนวคิดมาแตกแขนงเป็นสวน โดยเริ่มลงต้นไม้หลัก จนเมื่อได้พ้ืนที่เพ่ิมเติมจึงขยายสวน  และ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ใช้งานบางส่วน ปัจจุบัน ภาพรวมของสวนแห่งนี้ดูกลมกลืนเป็นต าแหน่งเดียว  
นอกจากความสวยงามร่มรื่นและพ้ืนที่ใช้สอยที่ออกแบบไว้อย่างลงตัว ยังก าหนดจุดเด่นจุดสนใจด้วย
น้ าตกและล าธารที่มีมุมมองต่อเนื่องจากระเบียงบ้าน โดยรูปแบบของน้ าตกก าหนดให้เป็นน้ าตกหิน
ธรรมชาติ มีลักษณะพิเศษคือ หล่อจากวัสดุไฟเบอร์ และล าธารจากวัสดุเดียวกัน (ดังภาพที่ 2.20)    
ซึ่งคุณสุรัตน์ วัณโณ กล่าวว่า ข้อดีของวัสดุประเภทนี้คือ มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานไม่แพ้หินจริง     
อีกท้ังยังมีน้ าหนักเบา การเคลื่อนย้ายระหว่างก่อสร้างท าได้ง่าย และพรรณไม้ที่ใช้จะเลือกตามแนวคิด
ที่ว่า สวย ทน และความชอบ ซึ่งการลงต้นไม้ใหญ่ตั้งแต่เริ่มจัดสวนครั้งแรกจะปลูกตั้งแต่ต้นยังเล็ก
ยกเว้นต้นโมกมันต้นใหญ่ที่เห็น น ามาปลูกเสริมในภายหลัง เมื่ออยู่ตัวจึงต่อยอดด้วยโมกพวงเพ่ือให้
สวยงามและคงทน จวบจนปัจจุบันต้นไม้เหล่านี้เติบโตสมบูรณ์เต็มที่ ปลูกแทรกต้นใหม่ๆ เพ่ิมเติมเป็น
ระยะตามความเหมาะสม ทั้งหมาก จั๋ง ปาล์มพันธุ์ต่างๆ (ดังภาพที่ 2.21) รวมไปถึงไม้แปลกตาที่ไม่ได้
พบเห็นทั่วไปนัก (ดังภาพท่ี 2.22) (ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, 2559) 
 

 
ภาพที่ 2.20 น้ าตกและบ่อปลาไฟเบอร์ 
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ภาพที่ 2.21 พันธุ์ไม้ต่างๆในโครงการ 
 

 
ภาพที่ 2.22 ผังแสดงต้นไม้ 
 
 สรุป จากการศึกษาภูมิทัศน์ของบ้านคุณสุรัตน์ วัณโณ มีแนวความคิดในการจัดสวนเป็น
รูปแบบสวนธรรมชาติผสมผสานกับสิ่งก่อสร้างได้อย่างกลมกลืน เน้นความร่มรื่นให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่
พักผ่อนมีการสร้างบ่อน้ าและก าแพงน้ าตกข้างบ้านท าให้บริเวณบ้านมีความเย็นสดชื่น จึงน ามาใช้เป็น
กรณีศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ที่มีความต้องการคล้ายๆกัน ซึ่งนับเป็น
ประโยชน์อย่างมาก 
 2.6.2 บ้านคุณสิทธิชัย จงประสบธรรม 
   ลักษณะโครงการ เมื่อถึงคราวต้องปรับเปลี่ยน เจ้าของบ้านอย่างคุณสิทธิชัย        
จงประสบธรรม จึงต้องเปลี่ยนพ้ืนสนามหญ้าบางส่วนเป็นพ้ืนไม้รวมทั้งได้โอกาสปรับปรุงสวนใหม่อีก
ครั้ง โดยสร้างบรรยากาศและเรื่องราวใหม่อีกครั้ง โดยสร้างบรรยากาศและเรื่องราวใหม่ด้วยตุ๊กตา
รูปแบบต่าง ๆ และจัดสวนกระถางบริเวณหน้าบ้าน แต่คงไว้ซึ่งแนวคิดของสวน คือ “Beauty Strong 
andlLonglLife”lซึ่งเป็นหลักการเดียวกับที่ ใช้บริหารงาน รวมทั้งเน้นการจัดสวนที่ดูแลง่าย             
ไม่เป็นภาระ ด้วยการวางระบบน้ าอัตโนมัติเพ่ือความสะดวกสบายและผ่อนแรง 
  ทุกพ้ืนที่ของการจัดสวนแห่งนี้ล้วนได้ใช้ประโยชน์แทบทั้งสิ้นนอกจากชื่นชมความ
สวยงามแล้ว แต่ละบริเวณยังได้เข้าไปใช้เป็นทั้งมุมนั่งเล่น มุมท างาน และมุมจิบกาแฟยามเช้า 
เนื่องจากบางครั้งคุณสิทธิชัยจะใช้บ้านเป็นสถานที่ท างานและจัดประชุมพบปะลูกน้องในบริษัทประกัน
ชีวิตแห่งหนึ่ง นอกจากความสวยงามที่เจ้าของบ้านและแขกผู้มาเยือนได้ชื่นชมแล้ว การจัดสวนใหม่ยัง
เพ่ิมความสดใสให้กับตัวบ้านและน าเข้ามาซึ่งความสดชื่น อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวตามรีสอร์ทต่างๆ ได้อีกด้วยเพราะทุกวันของครอบครัวนี้คือการกลับมาเที่ยวบ้านนั่นเอง    
(ดังภาพท่ี 2.23)  
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  พรรณไม้ที่ปลูกในสวนแห่งนี้ เน้นพรรณไม้เขตร้อน อาทิ กล้วย พันธุ์ต่าง ๆ        
อย่างกล้วยบัว กล้วยแดง กล้วยด่าง กล้วยผา และกล้วยทหารพราน นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้         
ทรอปิคอลอ่ืนๆ เช่น ขิงแดง ขิงชมพู ดาหลา เฮลิโคเนีย คล้า และไม้อิงอาศัยที่น ามาปลูกเพ่ิมเติมใน
ระยะหลังเนื่องจากเกิดข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ลักษณะการจัดวางนอกจากการปลูกเป็นกลุ่มแล้ว ยังเว้น
จังหวะและเพ่ิมสีสันในแต่ละบริเวณเพ่ือก่อให้เกิดมิติสวนl(ดังภาพที่ 2.24) (ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์, 2559) 
 

 
ภาพที่ 2.23 บริเวณมุมนั่งเล่น และมุมจิบกาแฟยามเช้า 
 

 
ภาพที่ 2.24 พันธุ์ไม้ต่างๆที่ใช้ในโครงการ                                                               
  
 สรุป จากการศึกษาบ้านคุณสิทธิชัย จงประสบธรรม ในครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับโครงการ 
คือพ้ืนที่กรณีศึกษาเป็นบ้านพักอาศัยเช่นเดียวกับโครงการทั้งในเรื่องการจัดภูมิทัศน์นั้นกรณีศึกษาเป็น
สวนแบบธรรมชาติ ซึ่งกับแนวคิดของเจ้าของการที่ต้องการบรรยากาศสวนน้ าแบบธรรมชาติ       
ดังนั้นจากการพิจารณารูปแบบการจัดภูมิทัศน์บ้านคุณสิทธิชัย จงประสบธรรม แล้วสา มารถ           
น าแนวความคิดการจัดภูมิทัศน์บ้านคุณสิทธิชัย จงประสบธรรม เนื่องเป็นแนวความคิดการจัดภูมิทัศน์
แบบสวนธรรมชาติ เช่นเดียวกันมีการใช้พืชพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาและวัสดุต่างๆ มีการจัดมุมส่วนตัว     
มุมสาธารณะ ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เป็นอย่างมาก จึ งน ามาเป็นกรณีศึกษาจัดภูมิทัศน์   
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ได้เป็นอย่างด ีซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมาก 
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2.6.3 บ้าน Mr.Justin Tate 
  ลักษณะโครงการ จากพ้ืนที่เดิมท่ีมีลักษณะเป็นเชิงเขา จึงออกแบบสวนเพ่ือแก้ปัญหา
ความลาดชันของพ้ืนที่ โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองส่วน ส่วนหน้าบ้านออกแบบเป็นเนินหญ้ากว้าง      
มีระดับความลาดเอียงคล้ายเนินสนามกอล์ฟ ส่วนด้านในก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ส่วนตัวออกแบบเป็นสวน
ป่าธรรมชาติ มีน้ าตกจากส่วนบนเขา ซึ่งออกแบบโดยใช้หลักของธารน้ าธรรมชาติ จากต้นน้ าเล็กๆ ไหล
รวมเป็นน้ าตกขนาดใหญ่ลดหลั่นกันลงมา (ดังภาพที่ 2.25) ส่วนทางสัญจรในสวนถูกออกแบบเป็น
ขั้นบันไดให้รับกับตัวเนิน วัสดุใช้ท าน้ าตกประกอบด้วยหินทรายเหลือง ลักษณะการวางหินน้ าตกมี   
ส่วนส าคัญไม่แพ้การออกแบบเพราะจะท าให้ได้น้ าตกท่ีดูเป็นธรรมชาติจึงต้องอาศัยผู้ช านาญในการวาง
หิน มีการสร้างความเป็นส่วนตัวด้วยผนังตกแต่งซึ่งบางส่วนกรุด้วยหินทรายเพ่ือสร้างความรู้สึกเป็น
ธรรมชาติและกลมกลืนกับน้ าตกใช้เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตัวบ้านกับสวน  (ดังภาพที่ 2.26)           
การใช้พรรณไม้ในสวนคัดเลือกชนิดที่ดูแลง่าย เพื่อให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในระยะยาว อย่างแคนา 
ปีบ หางนกยูงฝรั่ง และจิก ฯลฯ ปลูกร่วมกับพรรณไม้ดั้งเดิมในพ้ืนที่ อย่างมะพร้าว มะขาม พุทรา 
มะไฟ ฯลฯ แซมด้วยกล้วยไม้สีสันสดใสซึ่งถูกใจเจ้าของบ้านชาวอังกฤษเป็นอย่างมาก (ดังภาพที่ 2.27) 
การปลูกพรรณไม้ในสวนเน้นการเตรียมการที่ดีตั้งแต่เริ่มปลูก เตรียมดินโดยใช้ดินผสมที่มีคุณสมบัติ
ร่วนโปร่งอย่างทรายหยาบผสม กาบมะพร้าวและขี้วัว เพ่ือให้รากแผ่ขยายได้เร็วและเจริญเติบโตได้
อย่างเต็มที ่(ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, 2559) 
 

 
ภาพที่ 2.25 น้ าตก 
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ภาพที่ 2.26 ผนังทางเดินกรุด้วยหินทราย 
 

 
ภาพที่ 2.27 พันธุ์ไม้ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ 
 
 สรุป จากการศึกษาภูมิทัศน์ของบ้านlMr.JustinlTate มีแนวความคิดในการจัดสวนเป็น
รูปแบบสวนธรรมชาติผสมผสานกับสิ่งก่อสร้างได้อย่างกลมกลืน จึงน ามาใช้เป็นกรณีศึกษา โครงการ
ออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ที่มีความต้องการคล้ายๆกัน ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมาก 



 
 

บทท่ี 3  
การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่โครงการ 

 
 ในการออกแบบพ้ืนที่โครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจะต้องค านึงถึงข้อมูล
ทางกายภาพของพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศและรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบ
ทราบถึงผลกระทบในด้านต่างๆเป็นต้น การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการออกแบบภูมิทัศน์ครั้งนี้เป็น
การศึกษาเพ่ือที่จะสามารถน าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการ
ออกแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่ ดังนั้นจึงมีข้อมูลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ข้อมูลระดับมหภาค 
 เป็นการศึกษาข้อมูลลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครนายก เช่น ข้อมูลสถานที่ตั้ง         
เขตติดต่อและลักษณะโครงสร้างของดิน โดยข้อมูลเหล่านี้จะมีผลต่อพ้ืนที่ตั้งของโครงการเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการออกแบบต่อไป 
 3.1.1 ค าขวัญของจังหวัดนครนายก 
  นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ าตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ 
 3.1.2 ตราประจ าจังหวัดนครนายก 
 

 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดนครนายก 
ที่มา : https://www.folkpiyabut.wordpress.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.folkpiyabut.wordpress.com/
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 3.1.3 ประวัติของจังหวัดนครนายก 
  สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองสมัยทวารวดี มีหลักฐานแนวก าแพงเนินดินและสันคู     
อยู่ที่ ต าบลดงละคร แต่นครนายกนั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุ ธยา เป็น เมืองหน้ าด่ าน                
ทางทิศตะวันออกในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ต่อมาในปี พ.ศ.2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครอง
โดยแบ่งเป็นมณฑล นครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรีจนเมื่อปี พ.ศ.2445 ทรงเลิกธรรม
เนียมการมีเจ้าครองเมืองและให้มีต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน ในช่วง พ.ศ.2486l-l2489 
นครนายกได้โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีและสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดอิสระ        
เป็นจังหวัดนครนายก ระหว่างปี พ.ศ.2382l-l2386 ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 
(ประวัติจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก สืบค้นจาก https://www.nakhonnayok.go.th/home, 2559) 
 3.1.4 ที่ตั้งของจังหวัดนครนายก 
  จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่            
14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก  มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนน
ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 305 เลียบคลอง รังสิตผ่านอ าเภอองค์รักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 
105lกิโลเมตร ถ้ามีการก่อสร้างทางคมนาคม สายตรงจากกรุงเทพฯ จะมีระยะทางประมาณ 60 
กิ โล เมตร  มี เนื้ อที่ จั งหวัดประมาณ 2,122lตารางกิ โล เมตร  หรื อประมาณ 1,326,250lไ ร่                
(ดังภาพท่ี 3.2) 

 
ภาพที่ 3.2 ที่ตั้งจังหวัดนครนายก 
ที่มา : https://www.nakhonnayok.go.th 
 

https://www.nakhonnayok.go.th/home
http://www.nakhonnayok.go.th/
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 3.1.5 อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครนายก 
  จังหวัดนครนายกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 107 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่         
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี  
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี 

 
ภาพที่ 3.3 อาณาเขตติดต่อจังหวัดนครนายก 
ที่มา : https://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=43 
 
 3.1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบทางตอนเหนือและตะวันออก มีพ้ืนที่เป็น
ภูเขาสูงชัน ในเขตอ าเภอบ้านนา  อ าเภอเมืองนครนายก และอ าเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี     
ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขา ดงพญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัด คือ ยอดเขาเขียวมีความสูง
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่เป็น
ส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ที่เรียกว่า “ที่ราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเป็นดินปน
ทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การท านา ท าสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย สามารถแบ่งลักษณะ         
ภูมิประเทศของจังหวัดนครนายกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
 
 
 

https://www.nakhonnayok.go.th/home/page.php?id=43
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  3.1.6.1lพ้ืนที่ราบ มีความลาดเท 0l-l15%lซึ่งจะลาดเทจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้       
เนื้อดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งและดินเหนียว และยังมี
แหล่งน้ าธรรมชาติ คลองชลประทาน มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ซึ่ งเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม 
ได้แก่ การท านา ท าสวนไม้ผล ปลูกพืชผัก ประชากรมีการตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มหมู่บ้าน กระจายตัวไป
ตามพ้ืนที่เกษตรกรรมในที่ดินของตนเอง 
  3.1.6.2lที่ราบติดเชิงเขาสูงและต่ าสลับกัน  ลาดเทไปทางทิศใต้และทิศตะวันตก   
ส่วนตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มริมล าน้ าและคลองส่งน้ า โดยมีคูคลอง ร่องน้ า ล ารางหลายสายจากหลาย
หมู่บ้าน ไหลรวมตัวกันลงสู่คลองส่งน้ าชลประทานขนาดใหญ่ (คลองเลียบถนนสายรังสิต - นครนายก) 
ซึ่งไหลตัดผ่านพ้ืนที่ ต าบลพราหมณีจากด้านทิศตะวันออกลงสู่ทิศตะวันตก ช่วงตอนล่างค่อนไป
ทางด้านทิศใต้ของพ้ืนที่   และมีทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นถนนสายหลักตัดผ่านไปสู่จังหวัดต่างๆ       
ทางภาคตะวันออก  และภาคอีสานได้ เป็นเส้นทางลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดนครนายก
ที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเดินทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญต่างๆ ของจังหวัดนครนายกและ
จังหวัดใกล้เคียง  
  3.1.6.3lพ้ืนที่ ราบลุ่ม  มีความลาดเท 0l-l1%lจะลาดเทจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ         
สภาพอากาศทั่วไปไม่ร้อนจัด มีคลองส่งน้ าหลายสายทั้งที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ขุด          
โดยกรมชลประทาน เพ่ือน าน้ าไปใช้ในการเกษตรและบริโภค สภาพโดยทั่วไปเป็นทุ่งนาและเป็นพ้ืน   
ที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกได้แก่ ต าบลดอนยอ (ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดนครนายก จังหวัด
นครนายก สืบค้นจาก https://www.nakhonnayok.go.th/home, 2559) 
 3.1.7 สภาพภูมิอากาศ 
  3.1.7.1 อุณหภูมิ จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิย้อนหลัง 20 ปี ตั้งแต่       
ปี 2535 - 2554  จากสถานีอุตุนิยมวิทยา ที่ผ่านมา พบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมินั้นมีค่าความแตกต่างกัน
และมีอุณภูมิสูงสุดในปี 2554 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 40 - 45 องศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อน ดังนั้นการ
เลือกใช้พรรณไม้นั้นต้องให้มีความเหมาะสมและควรค านึงถึงอุณหภูมิว่าพืชพรรณไม้ที่ใช้นั้นทนต่อ
อุณหภูมิ    ที่สูงในช่วงฤดูร้อนได้หรือไม่  

 
แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิ 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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  3.1.7.2 ปริมาณน้ าฝน จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลปริมาณน้ าฝนปี 2554                   
จากสถานีอุตุนิยม ที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณน้ าฝนโดยรวมนั้นมากสุดในเดือนสิงหาคม ซึ่งอยู่ในฤดูฝน
จากการศึกษาจะสังเกตได้ว่าปริมาณน้ าเดือนสิงหาคม นั้นมากกว่าเดือนอ่ืนๆ ดังนั้นเราควรค านึงถึง
ระบบการระบายน้ า และการเลือกใช้พรรณไม้ที่เหมาะสมและทนกับสภาพอากาศ 

 
แผนภูมิที่ 3.2 ปริมาณน้ าฝน 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

  3.1.7.3 ความชื้นสัมพัทธ์ จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ย้อนหลัง 
20lปี ตั้งแต่ปี 2535 - 2554 จากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ผ่านมา พบว่าค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ นั้นมีค่า
ความแตกต่างกันไม่มากนัก ดังนั้นการเลือกใช้พรรณไม้นั้นต้องค านึงถึงการให้น้ าแก่พืช ซึ่งในช่วงเดือน
ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงไม่ควรให้น้ าแก่พืชมากนัก 

 
แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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 3.1.8 ศึกษาข้อมูลโครงสร้างดิน 
  สภาพพ้ืนที่ ในจังหวัดนครนายก สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือ           
แ ล ะ ต ะ วั น อ อ ก เ ป็ น ภู เ ข า สู ง ชั น ใ น เ ข ต อ า เ ภ อ บ้ า น น า แ ล ะ มี ก ลุ่ ม ชุ ด ดิ น อ ง ค รั ก ษ์                       
(Ongkharak Seriesl:lOk) ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว มีสีด าหรือ    
สีเทาเข้ม มีจุดประ สีแดงปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก 
(pHl4.0 - 4.5) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวมีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทาและเป็นดินเลนสีเทาเข้ม   
มีจุดประสีแดง สีน้ าตาลแก่และมีจุดประสีเหลืองฟางข้าวภายในระดับความลึก 50 เซนติเมตร       
จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก (pHl4.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียวทะเล           
สีเทาถึงสีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก (pHl4.5) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559) (ดังภาพที่ 3.4) 
 

 
ภาพที่ 3.4 ชุดดินองค์รักษ์ 
 
  จากการศึกษาสภาพดินพบว่า ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ ดินเป็นกรดจัดมากท าให้พืช
ที่ปลูกขาดธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนอย่างชัดเจนและมีเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่ละลายออกมามาก
เกินไปจนเป็นพิษต่อพืชที่ปลูก และมีน้ าท่วมขังลึก 1 เมตร นาน 6 - 7 เดือน ดังนั้นควรท าการควบคุม
น้ าใต้ดินเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดดินกรดก ามะถันหรือดินเปรี้ยวจัด การยกร่องปลูกพืชก็เป็นวิธีหนึ่งที่
สามารถป้องกันการเกิดดินเปรี้ยวจัดดังกล่าวได้ ถ้าจะใช้ปลูกข้าวควรใช้ปูนมาร์ลในอัตรา 2 ตัน      
ต่อ 1 ไร่ ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
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3.2 ข้อมูลระดับจุลภาค 
 3.2.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ สามารถท าได้ 1 วิธีได้แก่ 
  3.2.1.1 โดยรถยนต์ส่วนตัว  สามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสัญจรทางรถยนต์บน
เส้นทางถนนรังสิต - นครนายก กม.63 ให้สังเกตระยะทางจาก 4 แยกบางอ้อไป 4 กิโลเมตร         
แล้วทางเข้าจะอยู่ซ้ายมือ (สะพานขา้มคลองสีเขียว) ร้านอาหารริมสวน (ดังภาพท่ี 3.5) 
 

 
ภาพที่ 3.5 แผนที่การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
 
 3.2.2 สภาพของพ้ืนที่โครงการ 
  ที่ตั้ งและอาณาเขตติดต่อของโครงการออกแบบภูมิทัศน์ ชลพฤกษ์  รีสอร์ท         
ตั้งอยู่บริเวณ 64 หมู่ 10 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งผู้ใช้บริการของรีสอร์ท    
ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวไทยที่มาพักผ่อนที่ ชลพฤกษ์  รีสอร์ท และต้องการพักผ่อนสไตล์ สวนป่า                    
ชลพฤกษ์ รีสอร์ทมีเนื้อที่ 1,500 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  3.2.2.1lทิศเหนือ พ้ืนที่โครงการด้านทิศเหนือ เป็นบริเวณที่ติดกับถนนเข้า-ออก 
พ้ืนที่โครงการ และเป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านพัก มีมลภาวะด้านเสียงและฝุ่นละออง จากผู้ใช้
เส้นทางสัญจรท่านอื่น (ดังภาพท่ี 3.6) 

 

 
ภาพที่ 3.6 อาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 
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  3.2.2.2lทิศใต้  พ้ืนที่ โครงการด้านทิศใต้  เป็นบริเวณที่ติดกับคลองระบายน้ า
สาธารณะ และเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านพัก ไม่มีการสร้างรั้วกั้น พบว่าเกิดปัญหามลภาวะทาง
น้ า เนื่องจากพืชน้ าเจริญเติบโตหนาแน่น ท าให้ระบายน้ าช้า เกิดภาวะขาดออกซิเจน แหล่งน้ าเน่าเสีย
มีกลิ่นได้ (ดังภาพท่ี 3.7) 

 
ภาพที่ 3.7 อาณาเขตติดต่อทางทิศใต้ 
   
  3.2.2.3 ทิศตะวันออก พ้ืนที่โครงการด้านทิศตะวันออก เป็นส่วนที่อยู่ด้านข้างของตัว
บ้านพัก ไม่มีการสร้างรั้วกั้น เป็นลูกรังผสมดินแดง พบว่าเกิดปัญหามลภาวะจากฝุ่นละออง มีการแก้ไข
ปัญหาขั้นต้นโดยการปลูกหญ้าคลุมดิน (ดังภาพท่ี 3.8) 
 

      
ภาพที่ 3.8 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันออก 
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  3.2.2.4 ทิศตะวันตก พ้ืนที่โครงการด้านทิศตะวันตก ไม่มีการสร้างรั้วกั้น เป็นพ้ืนที่
โล่งและคลองระบายน้ าสาธารณะ เดิมเคยเป็นสวนหย่อม ยังคงมีร่องรอยการปลูกหญ้า ดังนั้นจึงมีการ
ปรับปรุงพื้นผิวหน้าดินใหม่ให้กลายเป็นพื้นที่โล่ง (ดังภาพท่ี 3.9) 
 

 
ภาพที่ 3.9 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันตก 
 
 3.2.3 ศึกษาแบบรูปแบบสถาปัตยกรรม  
  จากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่โครงการ เป็นบ้าน 4 หลังติดกัน และลักษณะของบ้าน
เหมือนกันทุกหลัง เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัย ในตัวบ้านมีห้องโถงและมีห้องนอนทั้งหมด 3 ห้อง 
แบ่งเป็นพ้ืนที่บ้านทั้งหมด 900 ตารางเมตร พ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ 2 ,160 ตารางเมตร ซึ่งมุมต่างๆและ
ทัศนียภาพของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้    
  3.2.3.1 แปลนผังบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
     

 
ภาพที่ 3.10 แปลนผังบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
 
 



37 
 

  3.2.3.2 รูปด้าน A 

 
ภาพที่ 3.11 รูปด้าน A 
 
  3.2.3.3 รูปด้าน B 

 
ภาพที่ 3.12 รูปด้าน B 
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  3.2.3.4 รูปด้าน C 

 
ภาพที่ 3.13 รูปด้าน C 
 
  3.2.3.5 รูปด้าน D 

 
ภาพที่ 3.14 รูปด้าน D 
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 3.2.4 สภาพอากาศภายในโครงการ 
  จังหวัดนครนายก มีจังหวัดนครนายกมีสภาพอากาศที่ไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัด     
มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 37.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ าสุด ประมาณ  22.0  
องศาเซลเซียส  มีฝนตกโดยเฉลี่ ย ในรอบปี  ประมาณ 100 วัน   ปริมาณ น้ าฝนตลอดปี                
ประมาณ 1,609.1 มิลลิเมตร แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่  (ดังภาพท่ี 3.15) 
  3.2.4.1 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็น
ช่วงปลอดจากมรสุม จะมีลมจากทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทาให้มีอากาศร้อนอบอ้าว
ทั่วไป เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด  
  3.2.4.2 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้  
รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีลมพัดพาความชื้นและไอน้าจากมหาสมุทรอินเดียทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้มาให้  
  3.2.4.3 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพล
จ าก ลม มร สุ ม ต ะวั น ออก เ ฉี ย ง เ หนื อ  พั ดพ าค ว าม หน าว เ ย็ น แล ะค ว า มแห้ ง แ ล้ ง จ า ก                         
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมา ทาให้มีอากาศเย็นโดยทั่วไป มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นบางวันในเดือน
ตุลาคมและมกราคมในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้างจะหนาว เย็นในฤดู
หนาวและมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
 
 

 
  
 
 
ภาพที่ 3.15 สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
 
 
 

ลมฝน   พ.ค. –  ต.ค. 
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 3.2.5 ศึกษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
  จากการส ารวจพ้ืนที่โครงการพบว่าระบบสาธารณูปโภค ในพ้ืนที่โครงการยังไม่มี
ความเหมาะสมเท่าที่ควร เนื่องจากพ้ืนที่โครงการอยู่ลึกเข้าไปด้านในรีสอร์ทอยู่มาก การวางระบบ
ต่างๆต้องผ่านพื้นที่ติดกับถนนสาธารณะ ซ่ึงท าให้ให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ 
  3.2.5.1 ระบบการไฟฟ้าของชลพฤกษ์ รีสอร์ทเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง (ดังภาพที่ 3.16) 
มีไฟฟ้าเข้าถึงบ้านพักโดยมีการเดินสายไฟแบบฝังใต้ดินเข้าตัวบ้านทั้ง 4 หลัง ผ่านพ้ืนที่ตามแนวถนน
สาธารณะก่อนจึงจะเข้าถึงตัวโครงการ ความสว่างของไฟฟ้าในเวลากลางคืนในพ้ืนที่โครงการยัง มีไม่
เพียงพอ 
 

 
ภาพที่ 3.16 เสาไฟฟ้าแรงสูงภายในโครงการ 
 
  3.2.5.2lระบบประปาของ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นั้นยังไม่มีระบบประปาเพ่ือใช้          
อุปโภคบริโภค จะใช้เป็นลักษณะน้ าบาดาล  น้ าบาดาลนั้นจะใช้เฉพาะตามบ้านพักทุกหลังในรีสอร์ท           
ซึ่งในบางครั้งจะเกิดปัญหาน้ าบาดาลเป็นคราบสนิมเหล็ก  ที่มาจากการอุดตันของตัวกรองน้ า       
ส่วนน้ าที่ใช้ทางด้านการเกษตรจะใช้น้ าในบ่อที่ทางรีสอร์ท ขุดขึ้นเอง เช่น รดน้ าต้นไม้  เลี้ยงปลา
สวยงาม แต่ในฤดูแล้งน้ าในบ่อจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานด้านเกษตร (ดังภาพที่ 3.17) 
    

 
ภาพที่ 3.17 ถังเก็บน้ าบาดาล 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ภาพที่ 3.18 
แสดง : แสดงระบบไฟฟ้าและระบบน้ าบาดาล  
สัญลักษณ์ :         เสาไฟฟ้า             บ่อพักน้ า      
   แนวท่อระบายน้ า                แนวสายไฟ 
   แนวสายไฟใต้                  แนวท่อระบายน้ าออกคลองสาธารณะ     
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 3.2.6 ศึกษาข้อมูลด้านทัศนียภาพของโครงการ 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ภาพที่ 3.19 
แสดง : มุมมองจากภายนอกพ้ืนที่สู่ภายในโครงการ  

 

 
 

สัญลักษณ ์:                        แสดงมุมมอง     
 

 

ทิศตะวันออก เมื่อมองเข้าพ้ืนที่
โครงการจะเป็นพ้ืนที่โล่งติดกับ
บ้านหลังที่ 1 และพ้ืนที่ Zone A 
และ Zone B ยังไม่มีการท ารั้ว 

ทิศเหนือ เมื่อมองเข้า
พ้ืนที่โครงการจะตัดกับ
พ้ืนที่โล่ง ถนนเข้าสู่ตัว
บ้านทั้ง 4 หลังและติด
กับพ้ืนที่ Zone A 

ทิศตะวันตก เมื่อมองเข้ามายัง
พ้ืนที่ โครงการจะติดกับคลอง
ร ะบ า ย น้ า ส า ธ า ร ณ ะ ร ว ม ถึ ง
ด้านซ้ายของตัวบ้านหลังที่ 4 และ
พ้ืนที่ Zone A และ B 

ทิศใต้ เมื่อมองเข้ามา
พ้ืนที่โครงการจะติดกับ
ค ล อ ง ร ะ บ า ย น้ า 
สาธารณะ พ้ืนที่ Zone 
B และส่วนของด้านหลัง
ของบ้านทั้ง 4 หลัง 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ภาพที่ 3.20 
แสดง : มุมมองจากภายในพ้ืนที่สู่ภายนอกโครงการ  

 

สัญลักษณ ์:                        แสดงมุมมอง     
 

 

 
 

ทิศตะวันออก เมื่อออก
จ า ก ภ า ย ใ น พ้ื น ที่
โครงการจะเป็นพ้ืนที่
โ ล่ ง ติ ด กั บ ถ น น
สาธารณะและถนนเข้า
สู่พื้นที่โครงการ 

ทิศใต้  เมื่ อออกจาก
ภายในพ้ืนที่โครงการ
จะติดกับพ้ืนที่  Zone 
B และคลองระบายน้ า
สาธารณะ 

ทิศเหนือ เมื่อออกจาก
ภายในพ้ืนที่โครงการจะ
ติดกับถนนและพ้ืนที่โล่ง 

ทิศตะวันตก เมื่อออกจาก
ภายในพ้ืนโครงการจะติดกับ
คลองระบายน้ าสาธารณะ
และสวนหย่อม 
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 3.2.7 สรุปข้อมูลด้านพื้นที่โครงการ 
      จากการศึกษา ส ารวจพ้ืนที่ โดยรอบบริ เวณโครงการสามารถแบ่ง พ้ืนที่             
ออกเป็น 2 Zone ได้ดังนี้ 
   3.2.7.1 พ้ืนที่บริเวณ Zone A (ด้านทิศเหนือ) เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ด้านทิศเหนือ
ของตัวบ้านหลังที่ 1 2l3 และ 4 ติดกับทางเข้าพ้ืนที่โครงการเป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าบ้านติดกับเฉลียง  
หน้าบ้าน ห้องโถง และห้องนอน พ้ืนที่ส่วนนี้จะได้รับแสงมากในช่วงเช้าจนถึงเที่ยงวัน ได้รับมลภาวะ
ด้านเสียงและฝุ่นจากการสัญจรบนถนนเข้า - ออกโครงการ มีลมหนาวพัดมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม            
ถึงเดือนตุลาคม ของทุกปีและมีลมร้อนพัดมาช่วงเดือน มีนาคมถึงเดือนเมษายน มีลมจากทิศใต้    
และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน พ้ืนที่บริเวณนี้มีการเชื่อมต่อของแนวท่อตามแนวระนาบดิน  ลักษณะ
ดินเป็นดินเหนียวสีเทา มีอินทรียวัตถุปนอยู่มาก ในช่วงฤดูฝนจะมี น้ าขัง น้ าไหลผ่านดิน ไม่สะดวก 
ดังนั้นจึงควรปรับปรุงดินโดยการไถกลบวัสดุลดความเป็นกรดของดินเช่นปูนขาว ปูนมาร์ล เปลือกหอย
เผา หินปูนบดและเพ่ิมท่อระบายน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังในฤดูฝน  โดยควรเลือกปลูก  พืชพรรณ      
ที่มีกิ่งก้านแผ่ขยายให้ร่มเงาและเป็นไม้ที่ชอบน้ า เช่นกระดิ่งนางฟ้า หรือไคร้ย้อย ทีมีล าต้นต้นใหญ่  
เป็นต้นไม้ที่ใบดกและทรงกลมทั้งต้น ออกดอกตลอดปี มีกลิ่นหอมอ่อนตอนเช้าๆ เป็นต้นไม้ ที่ออก
ดอกสวยงาม ที่ส าคัญคือน้ าท่วมแล้วไม่ตาย รากไม่ท าลายบ้านหรือต้นล าดวน ที่จัดเป็นไม้ต้นขนาด
กลาง สูง 5 - 20 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปกรวย หนาทึบ ดอกมีสีนวลกลิ่นหอม จากนั้น             
ลดมลภาวะด้านเสียงและฝุ่นด้วยไม้ที่บังสายตาเป็นแนวรั้ว เช่น ไทรเกาหลี ขนาดความสูงที่ประมาณ 
5 - 6 เมตร ส่วนตัวใบของต้นไทรเกาหลีนั้นจะมีสีเขียวเข้มจัดรูปทรงค่อนข้างเรียว ใบมัน และมียาง     
สีขาว   มีใบดกตลอดทั้งปี หรือ ต้นอโศก มีรากแข็งแรงเหมาะกับปลูกท ารั้วบ้าน ป้องกันแสงแดด     
ท าให้บ้านไม่โดนแดด ป้องกันสายตา จากบ้านข้างๆ ป้องกันฝุ่นละอองได้ดี (ดังภาพที ่3.21)  
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   3.2.7.2lพ้ืนที่บริ เวณ ZonelBl(ด้านทิศใต้ )  เป็น พ้ืนที่ที่อยู่ด้ านทิศใต้         
ของตัวบ้าน ติดกับ ห้องน้ า และห้องนอน มีแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมทาง
ทิศใต้พัดผ่าน ได้รับอิทธิพลจากลมร้อนในช่วงเดือน มีนาคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นพ้ืนที่ที่
ได้รับแสงแดดตลอดวันในช่วงเช้าจนถึงเย็น ติดกับคลองระบายน้ า ได้รับมลภาวะจากกลิ่นของน้ าเสีย 
ไม่ค่อยได้รับฝุ่นละอองและเสียงเนื่องจากไม่ติดกับถนนสาธารณะ การวางระบบ สาธารณูปโภคใต้ดิน
ตามแนวระนาบเช่นเดียวกับพ้ืนที่อ่ืนๆ มีลักษณะดินเป็นดินเหนียวสีเทาระบายน้ าได้ไม่ดีมีอินทรียวัตถุ
สูงและแร่ธาตุจากเหล็กสะสมอยู่มาก พบการขังของน้ าในช่วงฤดูฝนเล็กน้อย  ดังนั้นจึงควรเพ่ิมแนวท่อ
ระบายน้ าให้มากขึ้นเช่นเดียวกับ Zone A ปรับปรุงคุณภาพดินโดยการไถกลบวัสดุปูนบดและปลูกพืช
คลุมดินตระกูลถั่วเพ่ือเพ่ิมแร่ธาตุที่ส าคัญให้กับดิน จากนั้นพืชพรรณที่ควรเลือกปลูกควรมีกิ่งที่แผ่ขยาย
กว้างใบค่อนข้างหนาทึบ ให้ร่มเงาแก่ไม้ขนาดเล็ก ชอบแดดจัด ไม่ผลัดใบมากนัก ทนน้ า เช่น ต้นพิกุล 
ใบสวย ดอกหอม พุ่มหนาใบดก โตเร็วปานกลาง สามารถทนต่อทุกสภาพ หรือต้นสารภี เป็นไม้ยืนต้น
สูง 10l-l15lเมตร พบได้ในป่าดงดิบของประเทศไทยและเพ่ือนบ้าน ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ   
ใบสีเขียว หนา ออกดอก มกราคมl-lมีนาคม ชอบความชื้นปานกลางเป็นต้น และปลูกไม้ที่บังสายตา       
และดูดสารพิษไว้บริเวณตามแนวคลองระบายน้ าสาธารณะ เช่น จั๋ง มีลักษณะ ใบแหลมเป็นแฉกคล้าย
ต้นไผ่ แต่ล าต้นตรง รากกว้าง ต้นเป็นพุ่มกอ ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันแยกเป็นแฉกๆเติบโตช้า เลี้ยงง่าย
ทนแล้งได้ดี สามารถทนขาดน้ าได้หลายวัน และต้องการแสงแดดปานกลาง จั๋งสามารถดูดสารพิษ   
ฟอกอากาศให้บ้านได้ดีอีกด้วย (ดังภาพที ่3.21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  ภาพที่ 3.21 
แสดง : การแบ่งโซนพ้ืนที่โครงการ  

 
 

สัญลักษณ์ :           Zone A                   Zone B                      
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ตารางท่ี 3.1 การสรุปศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่โครงการ 
 

ส่วนพื้นที ่
Site Characteristics 

ลักษณะของพ้ืนที่ ปัญหาข้อจ ากัด 

Zone A มีเนื้อที่ประมาณ 700 
ตารางเมตร 

 

พ้ืนที่บริเวณ Zone A (ด้านทิศ
เหนือ) เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ด้านทิศ
เหนือ ของตัวบ้านหลังที่1 2 3
และ  4  ติ ดกับทาง เข้ า พ้ืนที่
โครงการเป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า
บ้าน ติดกับเฉลียงหน้าบ้ าน   
ห้องโถง และห้องนอน 

ติดกับถนนสันจร เข้ าสู่ พ้ืนที่
โ ค ร ง ก า ร  อ า จ เ กิ ด ปั ญ ห า
มลภาวะจากฝุ่นและเสียง 

แสง ได้รับแสงในช่วงเช้าจนถึงเที่ยง
วัน 

เป็นบริ เวณที่ ได้ รับแสงน้อย    
แต่จะท าให้อากาศบริเวณพ้ืนที่ 
Zone A ร้อนในช่วงก่อนเที่ยง
วัน 

   
พืชพรรณ(เดิม) ไม่มีพืชพรรณเดิม - 

   
การระบายน้ า ระบายออกทางผิวดินและท่อ

ระบายน้ าที่ฝังไว้ใต้ดินตามแนว
ตั วบ้ านและส่ งออกสู่ คลอง
ระบายน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ 

ลักษณะดินเป็นดินเหนียวสีเทา 
มี อินทรียวัตถุปนอยู่มาก ในช่วง
ฤดูฝนจะมีน้ าขัง น้ าไหล ผ่านดิน
ไม่สะดวก 
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ตารางท่ี 3.1 การสรุปศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่โครงการ (ต่อ) 
 

ส่วนพื้นที ่
Site Characteristics 

ลักษณะของพ้ืนที่ ปัญหาข้อจ ากัด 

Zone B 
มี เ นื้ อ ที่ ป ร ะ ม า ณ  1 ,0 2 0       
ตารางเมตร 

พ้ืนที่บริเวณ Zone B (ด้านทิศ
ใต้) เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ด้านทิศใต้ของ
ตัวบ้าน ติดกับสวนของห้องน้ า 
ห้องนอน มีแสงแดดจัดตลอดทั้ง
วัน และเฉลียงหลังบ้าน มีลม
ตะวันตกเฉียงใต้ และลมทางทิศ
ใต้พัดผ่าน  ได้รับอิทธิพลจากลม
ร้อนในช่วงเดือน มีนาคม ถึง
เดือนเมษายน ของทุกปี เป็น
พ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดตลอดวัน 
ติดกับคลองระบายน้ า 

แ ส ง แ ด ด จั ด ต ล อ ด ทั้ ง วั น       
คว รปลู ก พืชพรรณที่ ทนต่ อ
แสงแดดจัด เพ่ือให้ร่มเงาแก่
พ้ืนที่โครงการ 

   
   
   
แสง 
 

ได้รับแสงแดดมาก 
 

ได้รับแสงมากตั้งแต่ช่วงเที่ยง
จนถึงเย็น ส่งผลต่อการเลือก
พรรณไม้ที่ปลูก จึงต้องทนแดด
จัด 

 พืชพรรณ(เดิม) 
 

ไม่มีพืชพรรณเดิม - 

การระบายน้ า ระบายออกทางผิวดินและท่อ
ระบายน้ าที่ฝังไว้ใต้ดินตามแนว
ตั วบ้ านและส่ งออกสู่ คลอง
ระบายน้ าสาธารณะ 

มีลักษณะดินเป็นดินเหนียวสี
เ ท า ร ะ บ า ย น้ า ไ ด้ ไ ม่ ดี มี
อินทรียวัตถุสูงและแร่ธาตุจาก
เหล็กสะสมอยู่มาก ระบายน้ าได้
ไม่ดี พบการขังของน้ าในช่วงฤดู
ฝนเล็กน้อย   
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 3.2.8 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ (Use Analysis) 
  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ ในโครงการออกแบบ     
ภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สภาพพ้ืนที่โดยรอบโครงการเป็นพ้ืนที่โล่ง
ไม่มีการสร้ างสิ่ งปลูกสร้ างและจัดภูมิทัศน์มาก่อน ดังนั้น ในการศึกษาครั้ งนี้ จึ ง ใช้วิ ธีการ                  
ท าแบบสอบถามจากการสุ่มประชากรตัวอย่าง โดยใช้วิธีแบบ Quota;Sampling;เป็นการเลือก
ตัวอย่างที่มีการก าหนด ขนาดของตัวอย่างโดยค านึงถึงสัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่ม ย่อยๆ      
และเลือกตัวอย่างให้ครบตามจ านวนทีต้องการโดยไม่มีกฎเกณฑ์ในการเลือก 
  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ ในโครงการออกแบบ     
ภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ต้องการศึกษาในระยะสั้น ดังนั้นผู้ศึกษา
ขอก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้าเท่ากับ 100 ชุด 
  3.2.8.1 ประเภทของผู้ใช้โครงการ ผู้ใช้ชั่วคราว ศึกษาจากการใช้แบบสอบถามและ
ใช้การสุ่มตัวอย่างประชากร โดยวิธีแบบโควตาเนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเลือกประชากร
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตามการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมาย    
ที่เข้ามาใช้ประกอบกิจกรรมภาย ในพ้ืนที่โครงการ 
  3.2.8.2lวิธีการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมาย จากการศึกษาประชากรในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคคลที่มีอาชีพต่างกันดังนี้ คือ ท าธุรกิจส่วนตัว รับราชการ แม่บ้าน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน การใช้ชีวิตแบบครอบครัว 
และต้องการสถานที่พักผ่อนในวันหยุด 
ตารางท่ี 3.2 จ านวนแบบสอบถามของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชนที่อยู่ในรัศมีการให้บริการ จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนแบบสอบถาม 

(คิดเป็นร้อยละ) 
1. พนักงาน 20 20 

2. ผู้มาพักอาศัย 80 80 

รวม 100 100 
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  3.2.8.3lข้อมูลส่วนตัวของผู้ ใช้ โครงการ  จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม          
ได้สรุปข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่กรอกแบบสอบถามเพ่ือน าไปใช้พิจารณาด้านการออกแบบดังนี้ การศึกษา
กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว พบว่ากลุ่มประชากรที่มาใช้บริการหลักที่มากท่ีสุดมีอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 41 - 50lปี
กลุ่มผู้มาใช้บริการอันดับ 2 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี กลุ่มผู้มาใช้บริการ อันดับ 3 มีอายุระหว่าง     
20 - 30 ปี 
   จากการศึกษาข้างต้นได้แบ่งหัวข้อในแบบสอบถามแต่ละตอนไว้ดังนี้       
(ดังภาพท่ี 3.22) 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 
           1.1 เพศ 
           1.2 อายุ 
           1.3 สถานะของผู้กรอกแบบสอบถาม 
           1.4 รายได้ต่อเดือน 
           1.5 ระดับการศึกษา 
           1.6 สถานะภาพ 
           1.7 อาชีพ 
           1.8 ภูมิล าเนา 
ตอนที่ 2  ปัจจัยที่เก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกที่พักภายในโครงการ บ้านพักในชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
           2.1 ท่านเคยมาพักท่ีภายในชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
           2.2 วัตถุประสงค์ที่ท่านเดินทางมาชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
           2.3 ในการเดินทางมาชลพฤกษ์ รีสอร์ทส่วนมากท่านจะเดินทางมากับใคร 
           2.4 ระยะเวลาในการเข้าพักท่ีพักในชลพฤกษ์ รีสอร์ทส่วนโดยประมาณกี่วัน 
ตอนที่ 3 ข้อมูลความต้องการบรรยากาศโดยรอบที่พักอาศัยชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
           3.1 รูปแบบและแนวสวนที่ท่านชอบ   
           3.2 องค์ประกอบในสวน   
           3.3 ความต้องการสนามหญ้า 
           3.4 ลักษณะพรรณไม้ที่ท่านชอบและจะเลือกใช้ส าหรับตกแต่งสวน 
           3.5 อุปกรณ์เสริมพิเศษ ที่ต้องการ   
           3.6 ความต้องการในด้านต่างๆที่เก่ียวของกับงานจัดสวน 

ภาพที่ 3.22 แบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 3.3 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
ประเภท พฤติกรรม ความต้องการ 

บุคคลที่มาใช้พื้นที่โครงการ 
เป็นประจ า คือ เจ้าหน้าที่ 
1. พนักงานต้อนรับ 
2. แม่บ้าน 

อายุระหว่าง 25 - 40 ปี 
ปฏิบัติหน้าที่ตามเฉพาะของ 
ตนเองในแต่ละฝ่ายโดยจาก 
งานได้รับมอบหมายหรือรับ 
ค า สั่งจากหัวหน้าฝ่าย 

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ให้ร่มเงา ร่มรื่น สงบและสบาย
ตา มีความใกล้เคียงกับป่าไม้
หรือธรรมชาติจริง 

   
ผู้ใช้ชั่วคราวบุคคลที่มาใช้พ้ืนที่
โครงการชั่วคราว คือ นักท่อง 
เที่ยว 
บุ ค ค ล  ทั่ ว ไ ป ค น ใ น ชุ ม ช น
ใกล้เคียง 

1.lผู้มาใช้บริการหลัก มี อายุ 
ระหว่าง 41 - 50 ปี  ใช้เวลากับ
ค ร อ บ ค รั ว ใ น ก า ร พั ก ผ่ อ น
หลังจากการท างาน 
2. กลุ่มผู้มาใช้บริการอันดับ 2 มี
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีความ
เป็นส่วนตัว 
3. กลุ่มผู้มาใช้บริการ อันดับ 3  
มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี การ
ท ากิจกรรมและนันทนาการ 

1. รูปแบบสวนที่ลูกค้าต้องการ
มากที่สุด คือ สวนป่า    
2. ด้านองค์ประกอบในสวนที่
ลู กค้ า ต้ อ งการมากที่ สุ ดคื อ
ระเบียงไม้เทียม 
3. ลูกค้าไม่ต้องการสนามหญ้า 
4. ลักษณะพรรณไม้ที่ลูกค้าชอบ
และจะเลือกใช้ส าหรับตกแต่ง
ส ว น ม า ก ที่ สุ ด คื อ  ไ ม้ พุ่ ม 
รองลงมาคือไม้ยืนต้น 
5 . lอุ ป ก ร ณ์ เ ส ริ ม  ที่ ลู ก ค้ า
ต้องการมากที่สุดคือระบบไฟใน
สวน   
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  3.2.8.4 สรุปกิจกรรมที่ควรจะเกิดข้ึนในพ้ืนที่ จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม 
สามารถสรุปกิจกรรมจากความพึงพอใจสูงสุดที่ต้องการให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่โครงการได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 3.4 สรุปกิจกรรมที่ควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

ล าดับ สรุปกิจกรรม บรรยากาศพ้ืนที่ ภาพกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน 
1. พ้ืนที่สวนโชว ์

Zone A  
 
 

มี ท า ง เ ดิ น ที่ ท า จ า ก
คอนกรีตพิมพ์ลายแบบ
หยาบ ติดไฟสนามและ
ปลูกพืชพรรณที่ให้ร่มเงา
แ ล ะ ไ ม้ พุ่ ม เ พ่ื อ ส ร้ า ง
จุดเด่น 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปกิจกรรมที่ควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี (ต่อ) 
ล าดับ สรุปกิจกรรม บรรยากาศพ้ืนที่ ภาพกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน 

2. พ้ืนที่ส่วนตัว 
Zone B 

จัดเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวส าหรับ
พักผ่ อน  เป็ นมุมที่ ใช้ ท า
กิจกรรมต่างๆของผู้ที่มาใช้
พ้ืนที่โครงการ ท าให้มีศาลา
และระแนงไม้ จากนั้นควร
ปลูกไม้เลื้อยและไม้ยืนต้น
เพ่ือให้ร่มเงา 
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  3.2.8.5 ศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 
ตารางท่ี 3.5 แสดงศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 

Site 
Characteristics 

Program Potential Program Development Remarks 

Zone A 
เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ด้าน
ทิศเหนือ ของตัว
บ้านหลังที่ 1 2 3
แ ล ะ  4  ติ ด กั บ
ท า ง เ ข้ า พ้ื น ที่
โครงการ เป็นพ้ืนที่
โล่ง 

อยู่ บ ริ เ วณด้ านหน้ า
บ้าน พ้ืนที่โล่ง มีความ
สะดวกในการเข้าถึง 
เนื่องจากติดกับถนน
สันจรหลัก จึงเหมาะ
กับการจัดสวนโชว์ 

พ้ืนที่ส่วนนี้ เป็นส่วนหน้า
บ้านของบ้านพักทั้ง 4 หลัง  
มีเนื้อที่รวมขนาดประมาณ 
700 ตารางเมตร กิจกรรมที่
จะเกิดขึ้นมีดังนี้ 
1. พ้ืนที่รับแขก 
2. พ้ืนที่นั่งเล่น 

ปัญหาที่เกิดข้ึนมีดังนี้ 
1. แสงแดด เนื่องจาก
เ ป็ น พ้ื น ที่ โ ล่ ง  ค ว น
เลือกใช้พรรณไม้ที่ช่วย
ให้เกิดความร่มเงา 
2. เสียงรบกวนจากการ
สัญจรของผู้ใช้โครงการ
ท่ า น อ่ื น  ค ว ร ป ลู ก
พ ร ร ณ ไ ม้ ที่ ปิ ด กั้ น
สายตาเพ่ิมเติม 
3.  ก า ร ร ะ บ า ย น้ า
ค่อนข้างช้าเนื่องจาก
เป็นดิน เหนียวสี เทา 
ควนปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยสดและวางแนวท่อ
ระบายน้ าเพ่ิม 

    
Zone B  
เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ด้าน
ทิศใต้ของตัวบ้าน 
ติ ด กั บ ส ว น ข อ ง
ห้องน้ า ห้องนอน 
มีแสงแดดจัดตลอด
ทั้งวัน และเฉลียง
หลังบ้าน 

พ้ืนที่ ส่ วนนี้ เป็นส่ วน
ด้านหลังของตัวบ้าน 
เป็นพ้ืนที่ โล่งที่ติดกับ
ค ล อ ง ร ะ บ า ย น้ า
สาธารณะ ไม่มีการสัน
จร จึงเหมาะกับการ
จัดเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว 

มีขนาดพื้นที่ท้ังสิ้นประมาณ 
1,020 ต า ร า ง เ ม ต ร 
กิจกรรมที่เกิดข้ึนมีดังนี้คือ  
1. พ้ืนที่จากเดินสันจร 
2. ศาลาและระแนงไม้เพ่ือ
ใ ช้ ท า กิ จ ก ร ร ม ภ า ย ใ น
ครอบครัวหรือหมู่คณะ 

ปัญหาที่เกิดข้ึนคือ 
1. แสงแดดจัดตลอดวัน 
ควนเลือกพรรณไม้ที่
ทนแดดและเลือกปลูก
ไม้ยืนต้นสูงที่มีใบเยอะ 
เลี่ยงการปลูกไม้ผลัดใบ  
2. ควรปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยสดและวางแนวท่อ
ระบายน้ าเพ่ิม 
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  จากการศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงการและพัฒนาศักยภาพของ
พ้ืนที่ ใน โคร งการ  ในตาร างที่  3.4l-l3.6lโ ดยสรุ ปกิ จกรรมที่ จ ะ เ กิ ดขึ้ นออกมา เป็ นภาพ                 
Bubble;Diagram,lSitelRelationlแ ส ด ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ก า ร เ ชื่ อ ม ข อ ง พ้ื น ที่ ใ น แ ต่ ล ะ ส่ ว น                  
ซึ่งมีรายละเอียดังต่อไปนี้ (ดังภาพท่ี 3.23 - 3.24) 
 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ภาพที่ 3.23 
แสดง : Bubble Diagram  

 

สัญลักษณ์ :                    ทางสัญจรหลัก                       ทางสัญจรรอง  
 
             ทางเชื่อมต่อพ้ืนที่สัญจร                      ปิดทึบบังสายตา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รสีอร์ท ภาพที่ 3.24 
แสดง : Site Relation  

 

สัญลักษณ์ :                ทางสัญจร                          ทางเข้า - ออก 
          
         ทางเชื่อมต่อพ้ืนที่สัญจร                           ปิดทึบบังสายตา 

 



บทท่ี 4 
แนวความคิดในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณ 64lหมู่ 10lต าบลบ้านพร้าว    
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ 1,500lไร่โดย เป็นบ้าน 4 หลังติดกัน และลักษณะของบ้าน
เหมือนกันทุกหลัง เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัย  ในตัวบ้านมีห้องโถง และมีห้องนอนทั้งหมด 3lห้อง 
แบ่งเป็นพ้ืนที่บ้านทั้งหมด 900lตารางเมตร พ้ืนที่จัด ภูมิทัศน์ 2,160lตารางเมตร สร้างขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัย เพ่ือส่งเสริมทัศนียภาพที่สวยงามและการจัดกิจกรรมต่างๆ    
ให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งในการออกแบบภูมิทัศน์   และการจัดองค์ประกอบของพ้ืนที่ต้องการศึกษา
พ้ืนที่โครงการ โดยค านึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยด้านต่าง ๆ 
 
4.1 ข้อจ ากัดในการออกแบบ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการท าให้ผู้ออกแบบเล็งเห็นปัญหา และข้อจ ากัดในการ
ออกแบบพื้นที่ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ (ดังตารางที่ 4.1) 
ตารางท่ี 4.1 ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ในการออกแบบ 

บริเวณ
(Zone) 

ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
(Site Characteristic) 

ประเด็นในการศึกษา ข้อจ ากัดและปัญหา 
ในการออกแบบ 

A (ทิศเหนือ) เป็นบริ เวณแรกที่ สามารถ
มองเห็นก่อนส่วนอ่ืนเนื่องจาก
อยู่บริเวณที่ติดกับเฉลียงหน้า
บ้ า น ห ลั ง ที่ l1lแ ล ะ ติ ด กั บ
ทา ง เ ข้ า  - ออกขอ ง พ้ื นที่
โครงการ โดยยังไม่มีการจัด
ภูมิทัศน์  เป็นมุมมองที่ เปิด
กว้างเมื่อมองออกจากตัวบ้าน
หรือมองจากภายนอกบ้าน 
เห็นเป็นพื้นที่ราบ 

ลม พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่โล่ง
กว้าง โดยจะมีปัญหาใน
เรื่องของลม ในช่วงเดือน
พฤษภาคม - ปลายเดือน
ตุลาคม พ้ืนที่ส่วนนี้จะมี
ลมฝนพัดผ่ าน ท า ให้มี
ข้อจ ากัดในการเลือกใช้
พร รณไม้ ที่ มี กิ่ ง ก้ านที่
แข็ งแรงและต้ านทาน
แรงลมได้ดี 
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ตารางท่ี 4.1 ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ในการออกแบบ (ต่อ) 
บริเวณ
(Zone) 

ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
(Site Characteristic) 

ประเด็นในการศึกษา ข้อจ ากัดและปัญหา 
ในการออกแบบ 

A (ทิศเหนือ)  มุมมอง พ้ืนที่บริเวณนี้อยู่ติดกับถนน
เข้า  - ออก พ้ืนที่ โครงการ 
มองเห็นชัดเจนทั้งมองออก
จากด้านในและมองเข้ามายัง
ตัวบ้าน ท าให้เหมาะกับการ
จัดสวนโชว์ 

  มลภาวะ เสียง ฝุ่น
ละออง 

บริเวณนี้อยู่ติดกับถนนท าให้
เกิดปัญหาของฝุ่นละอองจาก
ดินแดงและเสี ยงจากการ
สัญจรบนถนนที่เชื่อมกับถนน
สายหลักในรีสอร์ท และได้รับ
ค ว า ม ร้ อ น จ า ก พ้ื น ถ น น
คอนกรีตในช่วงเที่ยงวันจนถึง
บ่าย 

  ระบบสาธารณูปโภค มี ก า ร ว า งแนว ท่ อประปา    
บ่อพักน้ าและสายไฟฟ้าแบบ
ฝังใต้ดินทั้งหมด ดังนั้นการขุด
ดิ น เ พ่ื อ ป ลู ก ต้ น ไ ม้ อ า จ มี
ข้อจ ากัดในบางบริเวณ 

  ลักษณะดิน ดินเป็นดินสีเทา มีความเป็น
กรด และพบอินทรีย์วัตถุสูง
ม าก  เหมาะส าห รั บ พืชที่
ต้องการน้ ามาก น้ าไหลผ่าน
ดินได้ช้า 
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ตารางท่ี 4.1 ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ในการออกแบบ (ต่อ) 
บริเวณ
(Zone) 

ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
(Site Characteristic) 

ประเด็นในการศึกษา ข้อจ ากัดและปัญหา 
ในการออกแบบ 

B (ทิศใต้) เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ด้านทิศใต้
ของตัวบ้าน ติดกับส่วน
ของห้องน้ า ห้องนอนและ
เฉลียงหลังบ้าน  มีลมจาก
ทิศใต้  และลมตะวันตก
เฉลียงใต้ พัดผ่ าน พ้ืนที่
บริเวณนี้จะได้รับอิทธิพล
จาก ลมหนาวในช่วงเดือน 
พฤศ จิ ก า ยน  ถึ ง เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ 

แสง ได้รับแสงแดดจัดในช่วงฤดู
ร้อน ท าให้ต้องเลือกพรรณไม้
ที่ทนความร้อน เช่น ต้นสารภี 
พบตามป่าดงดิบ มีใบหนา 

  มุมมอง มองออกจากบ้านจะเห็นเป็น
พ้ืนที่โล่งติดกับคลองระบาย
น้ า 

  มลภาวะ เสียงและฝุ่น เป็นส่วนที่ไม่ติดกับถนนหลัก
ของชลพฤกษ์ รีสอร์ท เกิด
ปัญหาจากการสัญจรและฝุ่น
ละอองจากบริเวณด้านข้าง
และ มลภาวะทางน้ าจากน้ า
เน่าเสียบริเวณคลองระบาย
สาธารณะ 

  สาธารณูปโภค มี กา รวา งแนวท่ อปร ะปา    
บ่อพักน้ าและสายไฟฟ้าแบบ
ฝังใต้ดินทั้งหมด ดังนั้นการขุด
ดิ น เ พ่ื อป ลู ก ต้ น ไ ม้ อ า จ มี
ข้อจ ากัดในบางบริเวณ 

  ลักษณะดิน ดินสีเทา เหมาะส าหรับพืชที่
ต้องการน้ ามาก 
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4.2 แนวความคิดในการออกแบบ 
 การก าหนดรูปแบบของสวนในพ้ืนที่โครงการครั้งนี้ คือสวนป่า เป็นสไตล์การจัดสวนที่      
ได้รับความนิยมมากส าหรับบ้านที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ เพราะเป็นสวนที่ให้ความชุ่มชื้นและร่มรื่น        
เน้นการใช้ต้นไม้ใหญ่ประเภทไม้ใบเป็นหลัก ที่จะให้ร่มเงาเกือบตลอดปี การจัดวางผังและก าหนด
รูปแบบพันธุ์ไม้ให้มีลักษณะคล้ายป่าธรรมชาติ จากบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ดังนั้น จึงไม่ควรใช้
ต้นไม้ที่ต้องตัดแต่งเป็นรูปต่างๆ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ไม้ดัด ไม่ว่าจะเป็น ตะโกดัด ข่อยดัด ชาดัด     
การจัดสวนป่าคือขนาดของพ้ืนที่ต้องมีมากพอสมควรส าหรับปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ และการเลือก
พันธุ์ไม้ที่น ามาลงอ่ืนๆ ก็ต้องเป็นต้นไม้ประเภทที่ไม่ต้องการแสงแดดมากนัก ต้องเลือกพันธุ์ที่ชอบ    
แสงร าไร เนื่องจากหญ้าและไม้คลุมดินของสวนทั่วไปมักเป็นต้นไม้ที่ต้องการแดดจัด สวนป่า        
เหมาะกับในประเทศในเขตร้อน ร่มเงาของพันธุ์ไม้ยืนต้นช่วยลดอุณหภูมิของดวงอาทิตย์ ช่วยประหยัด
พลังงานในอาคาร แต่ข้อควรค านึงถึงในการสร้างสวนป่าขึ้นในบริเวณบ้าน คือต้องเข้าใจวิถี           
ของธรรมชาติ เพราะอาจมีลักษณะรกครึ้ม มีวัชพืช กาฝาก หรือตะไคร่ เป็นต้น 
 ดังนั้น จึงได้ก าหนดแนวคิดในการออกแบบพ้ืนที่โครงการด้วยไม้ยืนต้น ไม้พุ่มสูง ไม้พุ่มเตี้ย   
ไม้ดอก และไม้คลุมดิน แต่การจัดวางจะหลีกเลี่ยงรูปทรงที่เป็นเรขาคณิตหรือดูจงใจให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยผิดธรรมชาติ สีสันโดยรวมของสวนประเภทนี้มีสีเขียวเป็นตัวยืนพ้ืน มีมุมส่วนไว้ส าหรับ
พักผ่อน นั่งเล่นกับครอบครัว โดยให้มีศาลาไม้และเก้าอ้ีไม้จัดวางบนระแนงไม้ ทางเดินใช้เป็นคอนกรีต
พิมพ์ลายชนิดหยาบและติดไฟตามแนวทางเดินเพ่ือให้แสงสว่างยามค่ าคืน (ดังภาพท่ี 4.1) 
 

 
ภาพที่ 4.1 แนวความคิดในการออกแบบ 
 

 
 
 



61 
 

4.3 แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อนและดาดแข็ง 
 4.3.1 แนวความด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
  ในการ เลื อก ใช้พรรณไม้ จะต้ องค านึ งถึ งสภาพภูมิ ประ เทศ ลั กษณะดิน               
สภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงควรเลือกชนิดที่ขึ้นได้ดีในท้องถิ่น ภูมิอากาศจึงมีความส าคัญต่อการ 
ก าหนดชนิดของพรรณไม้มาก เช่น ต้นไม้ที่ขึ้นได้ดีในภาคอีสานอาจใช้ ไม่ได้ในภาคใต้ การเลือกใช้ 
พ ร ร ณ ไ ม้ ท้ อ ง ถิ่ น l( NativelPlant)lจึ ง ไ ม่ เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า  ห า ก จ ะ ใ ห้ ไ ด้ ร่ ม เ ง า                          
และงดงามตลอดปี การจัดกลุ่มพันธุ์ไม้ จะต้อง ศึกษาประเภทของพันธุ์ไม้ที่จะน ามาปลูกเพ่ือให้ได้
พรรณไม้ที่มีการสลับ กันผลัดใบและผลัดกันออกดอก ไม่ใช่ใบร่วงพร้อมกันทีเดียวหมดทั้งสวน         
ถ้าเรามีการศึกษาพรรณไม้ที่จะเลือกปลูกให้ดี ก็จะท าให้สวนของเราสวยได้ตลอดปี การเลือกใช้พรรณ
ไม้ส่วนใหญ่เลือกไม้ที่เน้นใบเขียว พุ่มหนาและมีกิ่ งก้านแผ่ขยาย ไม่ค่อยผลัดใบ เป็นไม้ที่ขึ้นตาม       
ป่าดงดิบ ในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่น ต้นประดู่ แคป่าสีส้ม ต้นปีบ หรือพรรณไม้ที่พบมากใน      
เขตนครนายก เช่นแปรงล้างขวด ดาหลา เพกา ตะแบก สารภี เป็นต้น 
  ดังนั้น ในการเลือกใช้พรรณไม้ให้เกิดประโยชน์ ส าหรับผู้ที่ เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่
โครงการรวมไปถึงเป็นการส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้เกิดความสวยงาม ต้องค านึงคุณสมบัติของ        
พืชพรรณดังนี้ 
  4.3.1.1 ใช้เป็นตัวน าทิศทางหรือเป็นตัวน าสายตา โดยการปลูกพืชพรรณเป็นแนว
เพ่ือน าไปสู่จุดที่ต้องการหรือเป็นสถานที่ท่ีเป็นจุดเด่น เช่น (ดังภาพที่ 4.2) 
   1) ไม้พุ่ม ได้แก่ เข็มญี่ปุ่น เข็มแดง เข็มเชียงใหม่ เดหลี พลับพลึง พลับพลึง 
ซุ้มกระต่ายด่าง พุทธรักษา เป็นต้น 
   2) ไม้คลุมดิน ได้แก่ เฟิร์น หนวดปลาดุก กระดุมทองเลื้อย ดาดทับทิม    
ว่านกาบหอยแครง ฟ้าประดิษฐ์ ผักเป็ด เป็นต้น 
   3) ไมย้ืนต้น ได้แก่ หมากเขียว หมากแดง ปาล์มพัด ปาล์มขวด เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 4.2 ใช้เป็นตัวน าทิศทางหรือเป็นตัวน าสายตา 
ที่มา : https://www.hometophit.com 
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  4.3.1.2 ใช้กรองเสียงและฝุ่น เป็นตัวช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโครงการ 
เช่น การปลูกต้นไม้บริเวณริมก าแพงของพ้ืนที่โครงการ ช่วยในการกรองฝุ่นละอองและเสียงที่มาจาก
ยานพาหนะบริเวณภายนอกพ้ืนที่โครงการ เช่น อโศก ข่อย จั๋ง ไทรเกาหลี เป็นต้น (ดังภาพที่ 4.3) 

 
ภาพที่ 4.3 ใช้กรองเสียงและฝุ่น 
ที่มา : https://www.silapasart.com/rtc.html 
 
  4.3.1.3 ใช้พรรณไม้เน้นฉากหลัง หรือเป็นส่วนที่ช่วยให้พื้นที่นั้นดูเด่นขึ้น เช่น บริเวณ
ทางเข้าโครงการ จะมีต้นไม้มาช่วยเป็นฉากท าให้ดูเด่นขึ้น เช่น กล้วยแคระ ปาล์มพัก ปรง เขียวหมื่นปี 
วาสนา ขิงแดง หมากผู้หมากเมีย เป็นต้น (ดังภาพที่ 4.4) 
 

  
ภาพที่ 4.4 ใช้พรรณไม้เน้นฉากหลัง 
ที่มา : https://www.spvphouse.com 
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  4.3.1.4 ใช้เป็นที่ให้ร่มเงาหรือสร้างบรรยากาศในพ้ืนที่พักผ่อน ในพ้ืนที่โครงการ   
ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ว่าง ต้นไม้จึงมีความส าคัญมากจะช่วยให้เกิดร่มเงา ร่มเงาของต้นไม้จะช่วย       
ให้อากาศเย็นลง และเป็นการช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศดีขึ้น หูกวาง หมากแดง หมากเขียว         
ชงโค แสงจันทร์ ลีลาวดี เต่าล้าง ปีบ ราตรี ยี่โถ แก้ว และช่อม่วง เป็นต้น (ดังภาพที่ 4.5) 
 

  
ภาพที่ 4.5  ใช้เป็นที่ให้ร่มเงาหรือสร้างบรรยากาศในพ้ืนที่พักผ่อน 
ที่มา : https://www.decorreport.com  
 
  4.3.1.5 ใช้เพ่ือปิดบังแนวเขต เพ่ือพรางการมองเห็น เลือกใช้พรรณไม้พุ่มที่มีความ
หนาทึบในระดับสายตา หรือในบางบริเวณอาจใช้หลายชนิดปะปนกันเป็นชั้นๆ เพื่อความเป็นธรรมชาติ 
เช่น ไผ่เลี้ยง โมกพวง ไทรอินโด ไผ่รวก ข่อย (ดังภาพที่ 4.6) 
 

                 
ภาพที่ 4.6 ใช้เพื่อปิดบังแนวเขต เพ่ือพรางการมองเห็น 
ที่มา : https://www.kapook.com 
 
 
 
  



64 
 

  4.3.1.6 เ พ่ือสร้างบรรยากาศ ในส่วนที่ เป็นพ้ืนที่นั่ ง เล่น พูดคุยกัน สนทนา          
ควรมีผิวสัมผัสที่ละเอียดและพลิ้วไหว เช่น พวงชมพู เทียนหยด หน้าวัว เตยหอม พุดซ้อน           
เฟิร์นข้าหลวง สไบนางและชายผ้าสีดา เป็นต้น   (ดังภาพที่ 4.7) 
 

 
ภาพที่ 4.7 เพ่ือสร้างบรรยากาศ ในส่วนที่เป็นพื้นที่นั่งเล่น 
ที่มา : https://suansanruk.blogspot.com 
  
  4.3.1.7 ช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดิน ควรปลูกพรรณไม้ ได้แก่ พวกไม้คลุมดิน 
และต้นไม้ที่มีรากกระจายยึดดินดี ใช้ในบริเวณที่มีลักษณะดินร่วนซุยมาก เป็นการช่วยป้องกันดิน    
และเป็นการท าก าแพง กั้นดิน เช่น จั๋ง ขิงแดง หน้าวัวเปลวเทียน เป็นต้น (ดังภาพที่ 4.8) 
 

 
ภาพที่ 4.8 ช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดินใช้ไม้คลุมดินเป็นบ้างจุด 
ที่มา : https://www.tinicorn.com 
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  4.3.1.8 ใช้ไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือให้เกิดความสดใส สวยงาม น่ามองและไม่น่าเบื่อ 
การเลือกชนิดต้นไม้ควรเลือกตามลักษณะของกิจกรรมแต่ละส่วน และลักษณะการใช้ประโยชน์       
จะเป็นตัวเด่นท าให้มองดูแล้วสะดุดตาไม่เกิดการจ าเจซ้ ามากจนเกินไป เช่น กล้วยไม้ป่า ชบา พุดตาน
สับปะรดสี (ดังภาพที่ 4.9)  
 

 
ภาพที่ 4.9 ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้เกิดความสดใส สวยงาม 
ที่มา : https://www.looklivehome.com 
  
  ดังนั้น การเลือกใช้พรรณไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่
โครงการ รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้เกิดความสวยงามต้องค านึงถึงคุณสมบัติ             
ของพืชพรรณ โดยการเลือกใช้พรรณไม้ในแต่ละโซนมีดังนี้ (ดังตารางที่ 4.2) 
ตารางท่ี 4.2 แสดงการเลือกใช้พันธุ์ไม้แต่ละโซน 
Zone ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ลักษณะการเลือกใช้ 

A 1. หูกวาง 
2. มะฮอกกานีใบ
ใหญ ่
3. ตะบูนขาว 
4. ลีลาวดี 

1. ปรงไข่ 
2. ชายผ้าสีดา 
3. เฟิร์นข้าหลวง 
4. คล้าน้าช่อห้อย 
5. คล้าแววมยุรา 
6. ปาล์ม 
7. เอ้ืองหมายนา 
8. สาวน้อยปะแป้ง  
9. จั๋ง 
10. เขียวหมื่นปี 
11. กล้วยไม้หวาย 
 

1 .ดาดตะกั่ว 

2. พรมออสเตรเลีย 

3. ผักเป็ด 

4. กาบหอยแครง 

5. ดาดทับทิม 

6. หญ้านวลน้อย 

7. ปริกน้ าค้าง 

8. หญ้ามาเลเซีย 

9. มอส 

10. ฟ้าประดิษฐ์ 

มีการปลูกไม้ พุ่มเป็น
แนวติดกันบริเวณที่ติด
กับถนนเพ่ือช่วยกรอง
ฝุ่นและเสียงที่มาจาก
ถ น น ที่ จ ะ เ ข้ า ม า
รบกวนยังพ้ืนที่ภายใน 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงการเลือกใช้พันธุ์ไม้แต่ละโซน (ต่อ) 
Zone ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ลักษณะการเลือกใช้ 

B 1. พะยอม 
2. หูกวาง 
3. มะฮอกกานี
ใบใหญ ่
4. ตะบูนขาว 
5. กุมบก 
6. ไทรย้อย 
7. ลีลาวดี 
8. ปีบ 

1. ปรงไข่ 
2. ปรง 
3. เฟิร์นข้าหลวง 
4. คล้าน้าช่อห้อย 
5. คล้าแววมยุรา 
6. ปาล์ม 
7. หมาก 
8. สาวน้อยปะแป้ง  
9. เข็มริมทาง 
10. หนวดปลาหมึก 
11. เดหลี 
12. ซุ้มกระต่ายด่าง 
13. จั๋ง 
14. พลูด่าง 
15. เขียวหมื่นปี 
16. กล้วยไม้หวาย 
17. ยางอินเดีย 
18. ฟิโลเดนดรอน 
19. ฟิโลใบหัวใจ 
20. กล้วยแคระ 
21. บิโกเนียใบมัน 
22. หน้าวัวเปลวเทียน 
23. สับปะรดสี  
24. มธุรดา 
25. รองเท้านารี 
26. เฟิร์นนาคราช 
27. เฟิร์นสไบนาง  
28. เตยหอม 
29. ขิงแดง 
30. เฟิร์นชายผ้าสีดา 

1.ดาดตะก่ัว 
2. พรออสเตรเลีย 
3. ผักเป็ด 
4. กาบหอยแครง 
5. ดาดทับทิม 
6. หญ้ามาเลเซีย 
7. ปริกน้ าค้าง 
8. หญ้ามาเลเซีย 
9. มอส 
10. ฟ้าประดิษฐ์ 

มีการใช้พรรณไม้ยืนต้น
ที่ให้ร่มเงาภายในบริเวณ
พ้ืนที่และเป็นพรรณไม้ที่
ดอกมีกลิ่นหอม อีกทั้งมี
การใช้พรรณไม้ในการ
ปิดบังฝุ่นและเสียงที่มี
จากถนน 
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 4.3.2 แนวความด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
  งานภูมิทัศน์ดาดแข็งเหนือระดับพ้ืนผิวเป็นงานโครงสร้างที่ก่อสร้างขึ้นเหนือระดับ
พ้ืนผิว และห่อหุ้มพ้ืนที่เพ่ือเป็นขอบกั้น ก าแพงกั้นให้ความอิสระ พรางแสง ใช้พักผ่อน ให้ความ
ปลอดภัยแก่พ้ืนที่ เช่น ประตู รั้ว ขอบถนน  ม้านั่ง ศาลา ป้ายโครงการ อาคารต่างๆ โรงเก็บเครื่องมือ
อุปกรณ ์
  งานภูมิทัศน์ดาดแข็งระดับพ้ืนผิว เป็นงานระนาบระดับพ้ืนผิว (GroundlPlane)     
ที่มีความส าคัญมากต่อการใช้ประโยชน์ อยู่ใกล้ระดับสายตาที่สามารถมองเห็นได้ง่าย และมีส่วนใช้งาน
อยู่เป็นประจ า เช่น ถนน ทางเดิน บาทวิถี ลานพัก ลานจอดรถ ซึ่งพ้ืนทีดังกล่าวสามารถเล่นลวดลาย
พ้ืนได้ การดูแลรักษาควรกวาดล้างท าความสะอาดสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง ใบไม้ เศษกิ่งก้าน      
ส่วนของต้นไม้ออกจากบริเวณพ้ืน ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช ารุด รอยแยก รอยแตก การทรุดตัว     
การเกิดคราบเกลือ การเกิดตะไคร่น้ า และอ่ืนๆ     
  ดังนั้น การเลือกใช้งานภูมิทัศน์ดาดแข็งให้เกิดประโยชน์ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใน
พ้ืนที่โครงการ ต้องค านึงความสวยงามและแข็งแรง โดยแนวความคิดการเลือกใช้ภูมิทัศน์ดาดแข็ง     
มีดังนี ้      
  4.3.2.1 ศาลาไม้ เป็นสถานที่ส าหรับการพักผ่อนเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างติดกับบริเวณ
สวนขนาดก็อาจจะใหญ่หรือเล็กก็ได้แต่จุดประสงค์ก็เพ่ือใช้เป็นการพักผ่อนและหาความส าราญเป็น
ศาลาไม้ ที่มีลักษณะกลมกลืนกับความเป็นธรรมชาติ จัดวางอยู่มุมใดมุมหนึ่งของพ้ืนที่โครงการ เพ่ือใช้
เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ (ดังภาพที่ 4.10) 
 

 
ภาพที่ 4.10 ศาลาไม ้
ที่มา : https://www.xn.net 
 
   
 
 
 
 

https://www.xn.net/
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  4.3.2.2lแผ่นปูนคอนกรีตพิมพ์ลายชนิดหยาบlการจัดสวนมีหลากหลายรูปแบบ
ตามแต่ความคิดของแต่ละคนสิ่งที่ส าคัญภายในสวนของทุกบ้านคือทางเดิน เพราะทางเดินในสวน    
คือจุดน าสายตาที่จะท าให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแถมยังมีความสุขกับช่วงเวลาในการเดินชมสวนอีกด้วย 
เนื่องจากบริเวณสวนป่าอาจมีความชื้น เผชิญกับลม ฝนและแสงแดด ท าให้มีคราบสกปรก           
และคราบตะไคร่บนพื้นผิว ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุ จึงเลือกใช้ชนิดหยาบแทน (ดังภาพท่ี 4.11) 
 

 
ภาพที่ 4.11 แผ่นปูนคอนกรีตพิมพ์ลายชนิดหยาบ 

ที่มา : https://www.printcretethai.com 
 

4.4 แนวความคิดในการเลือกใช้วัสดุตกแต่งและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 แนวความคิดในการเลือกใช้วัสดุตกแต่งและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสวนครั้งนี้เลือกใช้
วัสดุที่มีความคงทน เนื่องจากวัสดุเหล่านี้ต้องน าไปจัดวางในบริเวณที่ต้องถูกแดด ลมและฝนอยู่เสมอ
 4.4.1 เก้าอ้ีและม้านั่ง มีหลากหลายประเภท สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
  4.4.1.1lเก้า อ้ีไม้ lส าหรับนั่งพักผ่อนในบริ เวณพ้ืนที่ส่วนตัว มีขนาดพอเหมาะ  
สามารถนั่งได้มากกว่า 1l-l3 คน มีพนักไว้ส าหรับพิงหลังเพ่ือให้ผู้ เข้ามาพักอาศัยนั่ง พักผ่อน              
ไดอ้ย่างสบาย (ดังภาพที่ 4.12) 
 

 
ภาพที่ 4.12 เก้าอ้ีไม้ส าหรับพักผ่อน แบบมีพนักพิงหลัง 
ที่มา : https://www.sila787237.wixsite.com  
 

https://www.printcretethai.com/
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  4.4.1.2lชุดเก้าอ้ีไม้lเป็นชุดเก้าอ้ีไม้ที่ควรมีพนักพิงหลัง ประด้วยโต๊ะขนาดใหญ่
พอสมควรและควรมีเก้าอ้ีหลายตัว เพ่ือให้เพียงพอต่อคนในครอบครัวใช้เป็นบริเวณสังสรรค์           
หรือใช้ส าหรับรับแขก ได้อย่างสะดวกสบาย (ดังภาพท่ี 4.13) 
 

 
ภาพที่ 4.13 ชุดเก้าอ้ีไม้ส าหรับพักผ่อน แบบมีพนักพิงหลัง 
ที่มา : https://www.redwood-shop.com 
 
4.5 แนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
 การติดตั้งไฟส่องสว่างในพ้ืนที่โครงการนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นมาก นอกจากจะช่วยในเรื่องความ
สวยงามแล้วยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้ความสว่างยามค่ าคืนแก่สวนป่าเพ่ือความปลอดภัย
ส าหรับพื้นที ่ 
 ดังนั้น การเลือกใช้โคมไฟในโครงการมีดังนี้ 
 4.5.1 ไฟตามแนวทางเดิน เป็นระบบไฟที่ติดตลอดตามแนวทางเดินเดินเท้าจากแผ่นคอนกรีต
พิมพ์ลายแบบหยาบ เป็นโคมไฟชนิดปักลงบนพ้ืน มีความสูงไม่มากนัก ให้แสงสว่างเพียงพอและควร
เลือกลักษณะที่ทนต่อการถูกแสงแดด ลมและฝนมีความกลมกลืนกับสวนป่ามากท่ีสุด (ดังภาพที่ 4.14) 
 

 
ภาพที่ 4.14 ไฟตามแนวทางเดิน 
ที่มา : https://www.banidea.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.redwood-shop.com/
https://www.banidea.com/
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 4.5.2 ไฟส่องสว่างแก่ต้นไม้ เป็นระบบไฟที่ใช้ส าหรับส่องต้นไม้ ชนิดปักลงบนพ้ืนขนาดเล็ก 
โดยสามารถปรับทิศทางของโคมไฟได้ เพ่ือความสว่างและความสวยงามแก่ต้นไม้เท่านั้น หาก ผู้ใช้พ้ืนที่
ไม่ต้องการ เดินหรือท ากิจกรรมในช่วงเวลากลางคืน (ดังภาพที่ 4.15) 
 

 
ภาพที่ 4.15 ไฟส่องต้นไม้ 
ที่มา : https://www.nanasupplier.com 
 
4.6 แนวความคิดด้านทัศนียภาพ 
 จากการศึกษา ได้ศึกษาถึงมุมมอง (View) ซึ่งมุมมองจัดได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญและการวิเคราะห์
ศักยภาพของการมอง ทั้งมองจากภายนอกพ้ืนที่โครงการเข้าสู่ภายในพ้ืนที่โครงการและมองจาก
ภายในพ้ืนที่โครงการออกสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 4.6.1 มุมมองในมุมกว้าง (Over View or Panorama View) 
  เป็นมุมมองที่เปิดกว้างให้ความส าคัญกับพ้ืนที่โครงการ ซึ่งมีองค์ประกอบของภาพ   
ที่สวยงามและฉากหลังเป็นพ้ืนที่สีเขียว มองดูแล้วไม่มีผลกระทบในด้านการมอง ถือได้ว่าเป็นมุมมอง   
ที่ดีเป็นมุมมองในมุมกว้างคือประมาณ 360 องศา เป็นมุมมองที่มองในพ้ืนที่โซน 2 จากการศึกษา
สภาพพ้ืนที่จริง (ดังภาพที่ 4.16) 
 

 
ภาพที่ 4.16 มุมมองในมุมกว้าง (Over View or Panorama View) 
 
 
 
 

https://www.nanasupplier.com/
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 4.6.2 มุมมองในมุมกว้างปานกลาง (Over View or Panorama Vista) 
  มุ มมอง ในมุ มก ว้ า งปานกลา ง  ( Vista)lเ ป็ นมุ ม มอ ง เปิ ดก ว้ า งพอสมคว ร               
สามารถมองเห็นพ้ืนที่โครงการได้กว้างพอสมควรซึ่งเป็นระยะของศีรษะ สามารถหมุนมองได้          
คือประมาณ 180 องศา ซึ่งมีผลในช่วงที่ต้องการออกแบบให้เกิด Space หรือความรู้สึกถึงความกว้าง
เป็นมุมมองที่มองจากบริเวณก าแพงเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ (ดังภาพที่ 4.17) 
 

 
ภาพที่ 4.17 มุมมองในมุมกว้างปานกลาง (Over View or Panorama Vista) 
 
 4.6.3 มุมมองในจุดเดียวกัน (View Point) 
   เป็นมุมมองที่สามารถมองเห็นได้จุดเดียว อาจเป็นการสร้างความโดดเด่นของสิ่งที่
ต้องการเน้นให้เห็น (ดังภาพที่ 4.18) 
 

 
ภาพที่ 4.18 มุมมองในจุดเดียวกัน (View Point) 
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4.7 แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
 การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงงานภูมิทัศน์ดาดอ่อนและดาดแข็งในพ้ืนที่ โครงการ นั้น ได้พบ
ปัญหาที่ เกิดขึ้นอยู่หลายอย่างที่จะต้องท าการปรับปรุงแก้ไขและท าความเข้าใจในงานต่างๆ             
เนื่องจากโครงการที่ได้ท าการศึกษาไม่มีตารางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน สิ่งส าคัญในการดูแล
รักษางานภูมิทัศน์ ดาดอ่อนและดาดแข็งต้องมีความครอบคลุมไปทั่ วทั้ ง พ้ืนที่ การปฏิบัติ              
เช่นนี้ จึงจะส่งผลให้งานภูมิทัศน์ดาดแข็งและดาดอ่อนที่สร้างขึ้นยังคงความงามและสมบูรณ์อยู่เสมอ 
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์คาดอ่อนที่มีการดูแลรักษาไม่ทัน และไม่ทั่วถึง 
อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ อย่างที่เป็นอุปสรรคของงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดอ่อนและดาดแข็ง
 ดังนั้น การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ดาดอ่อนและดาดแข็งสามารถท าได้ดังนี้ (ดังตารางที่ 4.3) 
ตารางท่ี 4.3 สรุปแนวความคิดด้านการดูแลรักษา 

ประเภทของงาน ลักษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
(Softscape) 

1. ไม้คลุมดิน 
2. ไม้พุ่ม 
3. ไม้ยืนต้น 
4. หญ้า 

1.lปุ๋ ย อิ นทรี ย์  ( OrganiclFertilizer) 
ได้แก่ปุ๋ยที่มีวัสดุปุ๋ยเป็นสารอินทรีย์ 
ตัวอย่างเช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืช
สด 
2.lปุ๋ยอนินทรีย์l(Inorganic Fertilizer) 
ได้แก่ปุ๋ยที่มีวัสดุปุ๋ยเป็นสารอนินทรีย์ 
ตัวอย่างเช่น ปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต   
ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตสปุ๋ยโปแทสเซียม
คลอไรด์ เป็นต้น 
3.lการใช้สารเคมีเ พ่ือก าจัด ท าลาย 
หรือป้องกันศัตรูพืชโดยตรง วิธีนี้เป็น
วิธีที่นิยมเพราะสะดวกรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี แต่ก็เป็นวิธีการที่มี
อันตรายต่อผู้ใช้ และต่อสิ่งแวดล้อม
มากถ้าหากใช้อย่างไม่ถูกต้อง ใช้ผิดวิธี
หรือขาดความรู้ความเข้าใจในสารเคมี
และวิธีการใช้ ตลอดจนการขาดความ
ระมัดระวังในการใช้สารเคมี 
4.lตัดแต่ง สวนป่าเป็นสวนที่ต้องการ
เลียนแบบความเป็นธรรมชาติจากป่า
จริ งๆ ดั งนั้น  ไม่ควรตัดกิ่ ง ให้ เป็น
รูปทรงมาก ตัดเพียงส่วนที่ยื่นออกมา
กีดขวางทางเดินเท่านั้น 
5.lรดน้ ามีการรดน้ าทุกวันควรรดช่วง
เช้า 

1.lใส่ปุ๋ยพรวน
ดิน3 - 6ครั้ง 
 
2. ในฤดูฝนควร
ลดน้ าวันเว้นวัน
หรือหากฝนตก
หนักมากควรงด
ก า ร ร ด น้ า  
เ พ ร า ะ พ้ื น ที่
โ คร งการ เป็ น
ดิ น เ ห นี่ ย ว
ระบายน้ าได้ไม่
ดี 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปแนวความคิดด้านการดูแลรักษา (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของงาน ลักษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
(Hardscape) 

1. ทางเดินเท้า 
2. เก้าอ้ี 
3. ชุดเก้าอ้ี 
4. ระบบไฟ 
5. ระแนงไม ้
6. ศาลาไม ้

1. ตรวจเช็คสภาพพ้ืนทางเท้าว่ามีการ
ช ารุดแตกหักหรือไม่  และควรรีบ
ซ่อมแซม 
2.lเก้า อ้ีและชุดเก้า อ้ีควรตรวจเช็ค
ซ่อมแซมและทาสีอยู่เสมอ 
3.lตรวจเช็คระบบไฟฟ้า สายไฟและ
หลอดไฟว่ามีการช ารุดหรือแตกหัก
หรือไม่จากนั้นควรรีบซ่อมแซม 
4.lควร เช็คร่ องรอยการช ารุดของ
ระแนงไม้ การผุพัง ควรซ่อมแซมและ
ทาสีให้ใหม่อยู่เสมอ 
5.lดู แ ล รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า จ แ ล ะ
ซ่อมแซมบริเวณที่ช ารุด ทาสี และตัด
ตกแต่งใบไม้ที่ข้ึนปกคลุมมากเกินไป 
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4.8 เกณฑ์ในการออกแบบและประเมินทางเลือก 
 จากการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ในรีสอร์ทและรูปแบบการจัดสวน
สไตล์สวนป่า จึงสามารถน ามาเป็นข้อจ ากัดในการออกแบบ ซ่ึงมีหัวข้อในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 4.8.1ข้อพิจารณาด้านความเหมาะสมในการใช้งานสวนป่าในรีสอร์ท 
  4.8.1.1 มีความเหมาะสมและสอดคล้องของพ้ืนที่กับกิจกรรม 
  4.8.1.2 มีการใช้พ้ืนที่ในโครงการได้อย่างเต็มที่และเหมาะสม 
  4.8.1.3 สามารถใช้งานพื้นที่ในแต่ละส่วนได้อย่างสะดวก  
 4.8.2 ข้อพิจารณาในด้านแนวความคิดการออกแบบภูมิทัศน์ในรีสอร์ท 
  4.8.2.1 แนวความคิดด้านการแบ่งพ้ืนที่ มีการออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับแนวคิดหลัก มีการแบ่งพ้ืนที่ให้คุ้มค่าและสัมพันธ์กับกิจกรรม 
  4.8.2.2 แนวความคิดด้านการเลือกพรรณไม้ ต้องเป็นพรรณไม้ที่ทนต่อแสงแดดจัด 
ทนต่อโรคและแมลง เจริญเติบโตรวดเร็ว ให้ร่มเงา พรรณไม้เล็กต้องเจริญเติบโตช้าเพ่ือลดค่าใช้จ่าย   
ในการดูแล 
  4.8.2.3 แนวความคิดด้านระบบสาธารณูปโภค มีการติดไฟตามแนวทางเดินและส่อง
สว่างให้กับต้นไม้ เพื่อความสวยงามให้กับพื้นท่ีโครงการ และระบบน้ าประปาเพ่ือใช้ส าหรับรดน้ าต้นไม้
ในสวน 
  4.8.2.4 แนวความคิดด้านองค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ การเลือกทางเท้าเป็นรูปทรง
ที่ เหมาะสมกับสวนป่า และควรใช้ เป็นวัสดุหยาบเ พ่ือป้องกันการลื่นไถลของผู้ ใช้บ้านพัก              
และเลือกเก้าอ้ีและชุดเก้าอ้ีให้มีความเหมาะสมกับสไตส์สวนป่า 
 4.8.3 ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัย 
  4.8.3.1 มีการให้แสงสว่างตามทางเดินอย่างเพียงพอ ดูแลตรวจเช็คสิ่งมีชีวิตที่         
มีพิษท่ีมักเข้ามาอาศัยอยู่ 
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4.9 ผังทางเลือกในการออกแบบ 
 4.9.1 ผังทางเลือกที่ 1 (ดังภาพท่ี 4.19) 
 

 
ภาพที่ 4.19 แบบทางเลือกท่ี 1  
   
  4.9.1.1 สรุปทางเลือกในการออกแบบที่  
   1) ข้อดี ทางเลือกในการออกแบบที่ 1 
    (1) ให้ความสะดวกในการใช้สอยพ้ืนที่เพ่ือการพักผ่อน ประกอบกับ
ผู้ใช้โครงการได้รับความรู้สึกเหมือนว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพราะสวนสไตล์ป่า 
    (2) มีการแบ่งพ้ืนที่รองรับกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม 
    (3) ด้านพืชพรรณ มีการออกแบบไว้อย่างสวยงาม 
    (4) ด้านทางสัญจรมีการก าหนดเส้นทางสัญจรไว้อย่างเหมาะสม 
   2) ข้อเสีย ทางเลือกในการออกแบบที่ 1 
    (1) การจัดวางผังพื้นท่ีในบางส่วนยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร 
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 4.9.2 ผังทางเลือกที่ 2 (ดังภาพท่ี 4.20) 
 

 
 

ภาพที่ 4.20 แบบทางเลือกท่ี 2 
  
  4.9.2.1 สรุปทางเลือกในการออกแบบที่ 2 
   1) ข้อดี ทางเลือกในการออกแบบที่ 2 
    (1) ให้ความสะดวกในการใช้สอยพ้ืนที่เพ่ือการพักผ่อน ประกอบกับ
ผู้ใช้โครงการได้รับความรู้สึกเหมือนว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพราะสวนสไตล์ป่า 
    (2) มีการแบ่งพ้ืนที่รองรับกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม 
   2) ข้อเสีย ทางเลือกในการออกแบบที่ 2 
    (1) การจัดวางผังพื้นท่ีในบางส่วนยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร 
    (2) ส่วนพื้นทีพั่กผ่อน มีส่วนดึงดูดสายตาไม่มากนัก 
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 4.9.3 ผังทางเลือกที่ 3 (ดังภาพที่ 4.21) 
 

 
 
ภาพที่ 4.21 แบบทางเลือกท่ี 3 
  
  4.9.3.1 สรุปทางเลือกในการออกแบบที่ 3 
   1) ข้อดี ทางเลือกในการออกแบบที่ 3 
    (1) มีการแบ่งพ้ืนที่รองรับกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม 
   2) ข้อเสีย ทางเลือกในการออกแบบที่ 2 
    (1) การจัดวางผังพื้นท่ีในบางส่วนยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร 
    (2) ส่วนพื้นที่พักผ่อน มีส่วนดึงดูดสายตาไม่มากนัก 
    (3) ทางสัญจรมีรูปแบบที่สวยงามแต่ใช้งานได้ไม่สะดวก 
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4.10 การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
ตารางท่ี 4.4 การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 

เกณฑ์ในการประเมิน ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 
1. ความเหมาะสมในการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย 5  5                 4 
2. ความเหมาะสมในการก าหนดเส้นทางสัญจร 4  4                 4 
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้พืชพรรณ 4  3                 3 
4. ความเหมาะสมในการเลือกองค์ประกอบ 5  5                 3 
5. ความสัมพันธ์กันของกิจกรรมในพ้ืนที่ 4  2                 2 
6. ให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้สอย 5  4                 3 
7. มีความสะดวกสบาย 
8. สามารถใช้ศักยภาพพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 

5 
5 

 4                 2 
3                 3 

รวม 37  30              24 
หมายเหตุ  ความหมายการให้คะแนน 
  1 = ปรับปรุง 
  2  = พอใช้  
  3  = ดี 
  4 = ดีมาก 
  5 = ดีมากที่สุด 

 จากเกณฑ์การให้คะแนนประเมินทางเลือกนั้นสามารถรวมคะแนนโดยมีผลการให้คะแนน
ดังต่อไปนี้ 
 ทางเลือกท่ี 1 ได้คะแนนรวม 37 คะแนน 

 ทางเลือกท่ี 2 ได้คะแนนรวม 30 คะแนน 

 ทางเลือกท่ี 3 ได้คะแนนรวม 24 คะแนน 

 ดังนั้น  จึ งสรุปได้ว่ารูปแบบการวางกิจกรรมในพ้ืนที่ โคร งการ คือรูปแบบกิจกรรม             
ทางเลือกที่ 1lมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด จึงน าทางเลือกนี้               
ไปพัฒนาในการออกแบบต่อไป 
 



 

 

 บทท่ี 5 
ผลงานการออกแบบ 

 
5.1 ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที่ 5.1 การแนะน าโครงการ (Introduction) 
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ภาพที่ 5.2 การวิเคราะห์โครงการ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 5.3 Site Tiventory 
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ภาพที่ 5.4 Site Potential 
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ภาพที่ 5.5 Bubble Diagram, Site Relation, Concept 
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ภาพที่ 5.6 Master Plan 
 
 
 
 



 

85 
 

 

 
ภาพที่ 5.7 ผังต้นไม้ 
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ภาพที่ 5.8 Lighting Plan 
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ภาพที่ 5.9 Elevation 
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ภาพที่ 5.10 Detail Design A 
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ภาพที่ 5.11 Detail Design B 
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ภาพที่ 5.12 Detail Elementdesign 
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ภาพที่ 5.13 Detail Elementdesign 
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ภาพที่ 5.14 Detail Elementdesign 
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ภาพที่ 5.15 Detail Elementdesign 
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ภาพที่ 5.16 Detail Elementdesign 
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ภาพที่ 5.17 Detail Elementdesign 
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ภาพที่ 5.18 Perspective 
 
 
 



 

 

5.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน ์
ตารางท่ี 5.1 การประมาณราคางานโครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและค่าแรง 
    ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมวัสดุ (บาท) 

งาน Hardscape      
1 งานศาลาไม้ขนาด 3x3 ม. 

1.1 ไม้แดง 4x4” 
1.2 ไม้แดง 1x1” 
1.3 ไม้แดง 2x4” 
1.4 ไม้แดง 2x4” 
1.5 ไม้แดง 4x3/4” 
1.6 ไม้แดง 2x2” 

รวม 

 
8 

2.5 
24 
12 
32 
4 

 
เมตร 
เมตร 
เมตร 
เมตร 
เมตร 
เมตร 

 
 

1,350.00 
550.00 
650.00 
650.00 
275.00 
300.00 

 
10,800.00 
1,375.00 

15,600.00 
7,800.00 
8,800.00 
1,200.00 

 
80.00 
60.00 
75.00 
75.00 
15.00 
60.00 

 
 

640.00 
150.00 

1,800.00 
900.00 
480.00 
240.00 

 
11,440.00 
1,525.00 

17,400.00 
8,700.00 
9,280.00 
1,440.00 

49,785.00 
 

2 งานซุ้มไม้ระแนง 
2.1 ไม้แดง 2x4” 
2.2 ไม้แดง 4x4” 
2.3. ไม้แดง 1x1” 
2.4. ไม้แดง 1x1” 
2.5. แผ่นโพลีคาร์บอตเนต 

รวม 
 

 
12 
12 
1 
18 
8 

 
เมตร 
เมตร 
เมตร 
เมตร 
ตร.ม. 

 
165.00 

1,350.00 
550.00 
550.00 

1,350.00 

 
1,980.00 

16,200.00 
550.00 

9,900.00 
10,800.00 

 
75.00 
80.00 
60.00 
60.00 

100.00 

 
900.00 
960.00 
60.00 

1,080.00 
800.00 

 
2,880.00 

17,160.00 
610.00 

10,980.00 
11,600.00 
43,230.00 
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ตารางท่ี 5.1 การประมาณราคางานโครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและค่าแรง 

    ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมวัสดุ (บาท) 
3 งานกระบะม้านั่งปลูกต้นไม้ 

3.1 งานตีผัง 
3.2 งานขุดดิน 
3.3 งานทราบหยาบอัดแน่น 
3.4 งานเทลีนคอนกรีต 
3.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง 
3.6 เหล็กกล่องโครงสร้าง 2x2” 
3.7 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 
3.8 ไม้แดง 1x3” 
3.9ไม้แดง 2x4” 
3.10  ไม้ 1x4” 
3.11  ไม้ 2x4” 
3.12 งานฉาบหนา 0.05 
3.13 เหล็กวายเมช 0.06@0.15ม. 
3.14 ทรายล้าง 

รวม 

 
15 
3 

0.5 
0.25 
0.5 
5 
20 
48 
20 
36 
20 
40 
20 
3 

 
ตร.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
เส้น 

ตร.ม. 
เมตร 
เมตร 
เมตร 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
ตร.ม. 

 
- 
- 

438.00 
1400.00 
1635.00 

51.00 
245.00 
80.00 

162.00 
100.00 
650.00 
58.00 
53.00 

550.00 

 
- 
- 

219.00 
350.00 
820.00 
255.00 

4,900.00 
3,750.00 
3,250.00 
3,600.00 

13,000.00 
2,320.00 
1,060.00 
1,650.00 

 
50.00 

216.00 
35.00 

398.00 
436.00 
149.00 
90.00 
65.00 
75.00 
70.00 
75.00 
82.00 
5.00 

350.00 
 

 
750.00 
648.00 
20.00 

100.00 
220.00 
745.00 

1,800.00 
195.00 
375.00 
630.00 

1,500.00 
3,280.00 

100.00 
1,050.00 

 
750.00 
648.00 
240.00 
450.00 

1,040.00 
1,000.00 
6,700.00 
1,445.00 
3,625.00 
4,230.00 

14,500.00 
5,600.00 
1,160.00 
2,700.00 

45,475.00 
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ตารางท่ี 5.1 การประมาณราคางานโครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและค่าแรง 

    ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมวัสดุ (บาท) 
4 พ้ืนปูตัวหนอน 

4.1 ขอบ คสล 
4.2 ทราบหยาบอัดแน่น 
4.3 ตัวหนอน 

รวม 

 
20 
1.5 
15 

 
ตัว 

ตร.ม. 
ตร.ม. 

 

 
175 
438 
700 

 
3500 
657 
10500 

 
80.00 
35.00 

200.00 

 
1,600.00 

100.00 
3,000.00 

 
2,400.00 

757.00 
13,500.00 
16,657.00 

5 พ้ืนไม้ระแนง 
5.1  ไม้เนื้อแข็ง 2x4” 
5.2 ไม้แดง 1x4” 
5.3 ไม้เนื้อแข็ง1x4” 

รวม 

 
16 
48 
16 

 
เมตร 
เมตร 
เมตร 

 
162 
100 
100 

 
2592 
4800 
1600 

 
75.00 
70.00 
70.00 

 
1,200.00 
3,360.00 
1,120.00 

 
3,792.00 
8,160.00 
2,720.00 
14672.00 

6 พ้ืนไม้ระแนง 
6.1 ไม้เนื้อแข็ง 2x4” 
6.2 ไม้แดง 1x4” 
6.3 ไม้เนื้อแข็ง1x4” 

รวม 

 
4 
40 
12 

 
เมตร 
เมตร 
เมตร 

 
162 
100 
100 

 
648 
4000 
1200 

 
75.00 
70.00 
70.00 

 
300.00 

2,800.00 
840.00 

 
948.00 

6,800.00 
2,040.00 
9,788.00 
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ตารางท่ี 5.1 การประมาณราคางานโครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและค่าแรง 

    ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมวัสดุ (บาท) 
7 บ่อน้ า  

7.1 งานตีผัง 
7.2 ขุดดิน 
7.3 ไม้แบบ 
7.4. งานเทลีนคอนกรีต 
7.5 ทรายหยาบอัดแน่น 
7.6 คอนกรีตโครงสร้าง 
7.8 ทรายล้าง 
7.9 พ้ืนฉาบขัดมัน 
7.10 ตะปู 
รวม 
รวมบ่อน้ า 4 บ่อ 

 
22 
11 
1.1 
1.1 
2.2 
5 
10 
45 
20 

 
ตร.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
กก. 

 
- 
- 

325.00 
1,400.00 

438.00 
1,635.00 

550.00 
58.00 
30.00 

 
- 
- 

360.00 
1,540.00 

964.00 
8,175.00 
5,500.00 
2,610.00 

600.00 

 
50.00 

216.00 
115.00 
398.00 
35.00 

436.00 
350.00 
82.00 
- 

 
1,100.00 
2,376.00 

127.00 
438.00 
77.00 

2,180.00 
3,500.00 
3,690.00 

- 

 
1,100.00 
2,376.00 

487.00 
1,978.00 
1,041.00 

10,355.00 
9,000.00 
6,300.00 

600.00 
33,237.00 

132,948.00 
8 พ้ืนคอนกรีต  

8.1 ทรายอัดแน่น 
8.2 งานเทลีนคอนกรีต 
8.3 คอนกรีตโครงสร้าง 
รวม 

 
4 
2 
4 

 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 

 
438.00 

1,400.00 
1,635.00 

 
1,752.00 
2,800.00 
6,540.00 

 
35.00 

398.00 
436.00 

 
140.00 
796.00 

1,744.00 

 
1,892.00 
3,596.00 
8,284.00 

14,067.00 
9 
10 

ชิงช้า ส าเร็จรูป 
แผ่นหินทรายขนาด 0.40 x 1.2 ม 
 

1 
220 

ตัว 
แผ่น 

4,500.00 
150.00 

- 
33,000.00 

- 
20.00 

4,500.00 
4,400.00 

4,500.00 
37,400.00 

 รวมราคางาน Hardscape       382,589.00 

100 



 

 

ตารางท่ี 5.1 การประมาณราคางานโครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและค่าแรง 

    ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมวัสดุ (บาท) 
งาน Softscape      

 
1 
2 
3. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

ไม้ยืนต้น 
มะฮอกกานี 6” 
พญาสัตบรรณ 4” 
อินทผลัม 8” 
ตีนเป็ดฝรั่ง 4” 
ตีนเป็ดน้ า 4” 
หมากเขียว 2” 
ปาล์มน้ าพุ 4” 
แคนา 6” 
หมากเขียว 2” 
ตะปูนขาว 5” 
อินทนิลน้ า 6”  
ปรงภูเขา 4” 
หูกระจง 3”’ 
ลีลาวดี 4” 
อโศกน้ า 5” 
ปีบ 4”' 
ไทร 3” 
 

 
4 
5 
5 
3 
3 
30 
8 
4 
7 
1 
4 
5 
3 
3 
2 
2 
5 
 

 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 
 

 
8,500.00 
2,500.00 
8,500.00 
5,000.00 
4,500.00 
1,500.00 
3,500.00 
7,000.00 

800.00 
5,500.00 
5,000.00 
1,000.00 
4,000.00 
3,500.00 
8,000.00 
3,500.00 
4,000.00 

 

 
34,000.00 
12,500.00 
42,500.00 
15,000.00 
13,500.00 
45,000.00 
28,000.00 
28,000.00 
5,600.00 
5,500.00 

20,000.00 
5,000.00 

12,000.00 
10,500.00 
16,000.00 
7,000.00 

20,000.00 
 

 
1,000.00 

500.00 
2,000.00 

500.00 
300.00 
50.00 

100.00 
500.00 
20.00 

300.00 
200.00 
200.00 
100.00 
300.00 
200.00 
300.00 
100.00 

 

 
4,000.00 
2,500.00 

10,000.00 
1,500.00 

900.00 
1,500.00 
8,000.00 
2,000.00 

140.00 
300.00 
800.00 

1,000.00 
300.00 
900.00 
400.00 
600.00 
500.00 

 

 
38,000.00 
15,000.00 
52,500.00 
16,500.00 
14,400.00 
46,500.00 
36,000.00 
30,000.00 
5,740.00 
5,800.00 

20,800.00 
6,000.00 

12,300.00 
11,400.00 
16,400.00 
4,100.00 

20,500.00 
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ตารางท่ี 5.1 การประมาณราคางานโครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและค่าแรง 

    ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมวัสดุ (บาท) 
งาน Softscape      

18 
19 
20 
21 

กล้วยพัด 10” 
หลิวต้น 5” 
หลิวต้น 4” 
ทองหลางด่าง 6” 

2 
2 
2 
1 

ต้น 
ต้น 
ต้น 
ต้น 

18,000.00 
7,500.00 
6,500.00 
8,500.00 

36,000.00 
15,000.00 
13,000.00 
8,500.00 

300.00 
300.00 
200.00 
500.00 

600.00 
600.00 
400.00 
500.00 

36,600.00 
15,600.00 
13,400.00 
9,000.00 

 ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน        
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
 

กระดูมทองเลื้อย กระถาง 1” 
ใบยาสูบ กระถาง 1” 
เฮลิโคเนีย กระถาง 1” 
หมากผู้-เมีย กระถาง 1.5” 
หลิวไต้หวัน กระถาง 5” 
หนวดประดุก 
ริบบิ้นเขียว กระถาง 4” 
ผักเป็ด กระถาง 8” 
โมกแคะ กระถาง 8” 
เฟิร์นใบมะขาม กระถาง 4” 
พลับพลึง กทม. กระถาง 12” 
ว่านสี่ทิศ กระถาง 4” 
ซุ้มกระต่ายด่าง กระถาง 6” 

50 
20 
300 
50 
100 
150 
1000 
800 
10 
120 
500 
30 
100 

ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 

20.00 
100.00 
120.00 
150.00 

2.00 
5.00 
1.00 
1.00 

250.00 
30.00 
10.00 
70.00 

100.00 
 

1,000.00 
2,000.00 
36000.00 
7500.00 
200.00 

7500.00 
800.00 
800.00 

2500.00 
3,600.00 
5,000.00 
2,100.00 
1,000.00 

5.00 
10.00 
10.00 
10.00 
1.00 
2.00 
5.00 
5.00 

10.00 
5.00 
2.00 
3.00 
5.00 

250.00 
200.00 

3,000.00 
500.00 
100.00 
300.00 
400.00 
400.00 

1,000.00 
600.00 

1,000.00 
100.00 
500.00 

1,250.00 
2,200.00 

39,000.00 
8,000.00 

300.00 
7,800.00 
1,200.00 
1,200.00 
3,500.00 
4,200.00 
6,000.00 
2,200.00 
1,500.00 
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ตารางท่ี 5.1 การประมาณราคางานโครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและค่าแรง 

    ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมวัสดุ (บาท) 
                ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน      

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

ว่านกาบหอย กระถาง 8” 
จั๋งจีน กระถาง 12” 
หญ้าน้ าพุ กระถาง 12” 
พลูด่าง กระถาง 4” 
เทียนทอง กระถาง 12” 
เอ้ืองหมายนาป่า กระถาง 12” 
นีออน กระถาง 8” 
กระดุมทองต้น กระถาง 6” 
รางเงิน กระถาง 6” 
ข้าวตอกพระร่วงด่าง กระถาง 4” 
เศรษฐีเรือนอก กระถาง 4” 
ประทัดจีน กระถาง 6” 
หนวดประดุก กระถาง 6” 
หญ้ามาเลเชีย 
ปรง 12 ปันนา กระถาง 8” 
หัวใจม่วง กระถาง 6” 
วาสนา กระถาง 12” 
เดหลีใบมัน กระถาง 8” 
หญ้านวลน้อย 

230 
80 
50 
400 
100 
25 
10 
50 
180 
150 
50 
250 
100 
285 
5 

100 
10 
20 

2,285 

ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 
ถุง 

ตร.ม. 
ต้น 
ถุง 
ถุง 
ถุง 

ตร.ม. 

5.00 
100.00 
50.00 
10.00 
30.00 

100.00 
150.00 
80.00 
20.00 
5.00 

10.00 
60.00 
15.00 
30.00 

3,500.00 
10.00 

300.00 
300.00 
25.00 

1,150.00 
8,000.00 
2,500.00 
4,000.00 
3,000.00 
2,500.00 
1,500.00 
4,000.00 
3600.00 
750.00 
500.00 

15,000.00 
1,500.00 
8,550.00 

17,500.00 
1,000.00 
3,000.00 
6,000.00 

57,125.00 

1.00 
5.00 
4.00 
1.00 
2.00 
5.00 

10.00 
5.00 
2.00 
1.00 
2.00 

10.00 
2.00 

30.00 
50.00 
2.00 

10.00 
5.00 

25.00 

230.00 
400.00 
200.00 
400.00 
200.00 
250.00 
100.00 
250.00 
360.00 
150.00 
100.00 

2,500.00 
200.00 

8,550.00 
500.00 
200.00 

3,000.00 
100.00 

57,125.00 

1,380.00 
8,400.00 
2,700.00 
4,400.00 
3,200.00 
2,750.00 
1,600.00 
4,250.00 
3,960.00 

900.00 
600.00 

17,500.00 
1,700.00 

176,100.00 
3,500.00 
1,200.00 
6,000.00 
6,100.00 

114,250.00 
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ตารางท่ี 5.1 การประมาณราคางานโครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและค่าแรง 

    ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมวัสดุ (บาท) 
                ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน      

54 
55 
56 
57 

เข็มเชียงใหม่  
ดินผสมปลูก 
ทรายปรับระดับปูหญ้า 
ไม้ค้ ายัน 

50 
125 
125 
101 

ถุง 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ชุด 

50.00 
750.00 
500.00 
500.00 

2,500.00 
93,750.00 
62,500.00 
50,500.00 

10.00 
200.00 
150.00 
150.00 

500.00 
25,000.00 
18,750.00 
15,150.00 

3,000.00 
118,750.00 
81,250.00 
65,650.00 

 รวมงาน Softscape      1,006,895.00 
 รวมราคาวัสดุก่อสร้าง 

รวมราคาพรรณไม้ 
รวม (ราคาวัสดุก่อสร้าง+ราคาพรรณไม้) 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
ค่าด าเนินการ 10% 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
 

   382,589.00 
1,006,895.00 
1,389,484.00 

97,263.00 
138,948.00 

1,625,695.00 
 

หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน     
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บทท่ี 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณ 64 หมู่ 10 ต าบลบ้านพร้าว   
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  โดยพ้ืนที่ออกแบบจัดสวน ประมาณ 2,160  ตารางเมตร              
เป็นบ้าน 4 หลังติดกัน  เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัย สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้พัก
อาศัย เพื่อส่งเสริมทัศนียภาพที่สวยงาม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม โดยเจ้าของ
โครงการมีความต้องการให้มีความเป็นส่วนตัวและให้เข้าพักอาศัยใกล้ชิดธรรมชาติ จึงต้องการให้จัด  
ภูมิทัศน์เป็นรูปแบบสวนป่าส าหรับนักท่องเที่ยว ผู้เข้ามาประชุมหรือสัมมนาในรีสอร์ทรู้สึกผ่อนคลาย
และใกล้ชิดธรรมชาติให้มากที่สุด ในการศึกษาข้อมูลสามารถก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้น            
ภายในพ้ืนที่ดังนี้ 
 6.1.1 Zone A สวนโชว์ หรือส่วนสาธารณะฝั่งทางทิศเหนือ เป็นพ้ืนที่หน้าโครงการติดถนน
โครงการสภาพโดยทั่วไปโล่งกว้างจัดเป็นส่วนโชว์และส่วนรับแขก เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้า
พ้ืนที่โครงการได้ง่าย มีทั้ง มุมมอง lOpenlViewlจัดมุมเป็นดึงดูดสายตาของผู้ที่เข้ามาพักอาศัย
 6.1.2 Zone B พ้ืนที่ส่วนตัวเป็นพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกด้านหลังโครงการเป็นที่โล่งติดน้ าเงียบสงบ
เหมาะส าหรับเป็นพ้ืนที่พักผ่อน เล่นกีฬาออกก าลังกาย  ท ากิจกรรม ใช้พรรณไม้เพ่ือสร้างร่ มเงาให้
พ้ืนที่ให้เกิดความร่มรื่นเพ่ือตอบสนองต่อการท ากิจกรรม 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดท าโครงการออกแบบภูมิทัศน์ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ผลงาน
ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา และวิธีการแก้ไข
ต่อไป ส่วนเรื่องของผู้ใช้ในการออกแบบพ้ืนที่แต่ละโซน ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่และ
จ านวนผู้ ใช้  และออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ชลพฤกษ์ รีสอร์ทให้มากที่สุด                
โดยการออกแบบควรเลือกใช้พืชพรรณที่ดูแลรักษาง่าย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ของ
รีสอร์ท เพ่ือให้เข้ากับรูปแบบเดิมของรีสอร์ทและเหมาะสม รวมทั้งเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติผูจ้ัดท ำ 
 

ชื่อ นายณัฐพงษ์  นนทรีย์ 
เกิด 9 ธันวาคม 2534 
 
การศึกษา  
 ปีการศึกษา  2546 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
    โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  จังหวดัปทุมธานี  
 ปีการศึกษา  2549 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
    โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  จังหวดัปทุมธานี  
 ปีการศึกษา  2552  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการล าลูกกา  
 ปีการศึกษา  2559 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์  
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  
 สถานที่ติดต่อ  9/1 หมู่ 3 ต าบลบึงทองหลาง  อ าเภอล าลูกกา   
    จังหวัดปทุมธานี  12150 
    โทรศัพท์ 08-6534-3036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผูจ้ัดท ำ 

ชื่อ นายสถาพร  แซ่โค้ว       
เกิด  9 มีนาคม 2535 
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา  2546 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    โรงเรียนวัดสันติธรรมราชบ ารงุ  จังหวัดนครนายก 
 ปีการศึกษา  2549  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
    โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 ปีการศึกษา  2552  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
 ปีการศึกษา 2559  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
 
 สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 53 หมู่ 3 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์  
    จังหวัดนครนายก 26120  
    โทรศัพท์ 081-0151-4262  
    Email : satha.soso@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก แบบสอบถำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข แบบก่อสร้ำง 

 



แบบสอบถาม 
 เร่ือง การศึกษาเกี่ยวกับการจัดภูมิทัศน์ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 
1. เพศ 
       ชาย                                  หญิง 
2. อายุ 
       20 - 30 ปี                           31 – 40 ปี 
       41 - 50 ปี                           51 – 60 ปี 
       อ่ืนๆ( โปรดระบุ )………… 
3. สถานะของผู้กรอกแบบสอบถาม    
       พนักงานในรีสอร์ท                 ลูกค้าท่ีมาพักในรีสอร์ท 
4. รายได้ต่อเดือน 
       9,000 – 1,3000 บาท            13,000 – 17,000 บาท 
       17,000 – 20,000 บาท           20,000 – 25,000 บาท 
       25,000 บาท ขึ้นไป 
5. ระดับการศึกษาต่่ากว่าปริญญา 
       ต่่ากว่าปริญญาตรี                  ปริญญาตรี/เทยีบเท่า                    สูงกว่าปริญญาตรี 
6. สถานภาพ 
       โสด                 สมรส                  หม่าย/อย่าร้าง                    แยกกันอยู่ 
7. อาชีพ 
        ราชการ/รัฐวิสากิจ                 พนักงานบริษัท            
        ท่าธุระกิจส่วนตัว                   เกษตรกร 
        นักเรียน/นักศึกษา                  รับจ้างทั่วไป  
        อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ…………..……… 
8. ภูมิล่าเนา 
        ภาคเหนือ                           ภาคกลาง 
        ภาคตะวันออก                     ภาคตะวันตก   
        ตะวันออกเฉียงเหนือ              ภาคใต้ 
 

 

 

 

 

 

  



ส่วนที่ 2 ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกที่พักภายในโครงการชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
1. ท่านเคยมาพักที่ภายในชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
       บ่อยครั้งมาก                  บ่อยครั้ง         (     เป็นบางครั้ง               
       นานๆ ครั้ง                     ไม่เคย   
2. วัตถุประสงค์ที่ท่านเดินทางมาชลพฤกษ์ รีสอร์ท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
       เพ่ือการท่องเที่ยวและพักผ่อน                       เพ่ือติดต่อธุรกิจการค้า  
       เพ่ือปฏิบัติงานราชการ      เพ่ือประชุมสัมมนา   
       อ่ืนๆ....................    
3. ในการเดินทางมาชลพฤกษ์ รีสอร์ทส่วนมากท่านจะเดินทางมากับใคร  
        คนเดียว                                           เพ่ือนสนิท   
        ครอบครัว                                     บริษัทกรุ๊ปสัมมนา 
        คู่รัก                                     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………… 
4. ระยะเวลาในการเข้าพักท่ีพักในชลพฤกษ์ รีสอร์ทส่วนโดยประมาณก่ีวัน  
        1 - 2 วัน               3 - 4 วัน   
        5 - 6 วัน               7 วันขึ้นไป 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการบรรยากาศโดยรอบที่พักอาศัยชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
1.รูปแบบและแนวสวนที่ท่านชอบ  (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
       สวนสไตล์ โมเดิร์นทรอปิคอล                        สวนสไตล์ บาหลี 
       สวนธรรมชาติ                                          สวนไทย 
       สวนป่า                                                  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………… 
2. องค์ประกอบในสวน  (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
        ศาลา                                                    ระเบียงไม้เทียม 

      บ่อปลา                                                  ผนังม่านน้่า 
        อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ………………… 
3. ความต้องการสนามหญ้า 
        ต้องการ                                                 ไมต่้องการ 
4. ลักษณะพรรณไม้ที่ท่านชอบและจะเลือกใช้ส่าหรับตกแต่งสวน (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
        ไม้ยืนต้น                        ไม้พุ่ม                            ไม้เลื้อย 
        ไม้ยืนต้นให้ดอก                ไม้ยืนต้นให้ผล                 ไม้ดอกหอม 
        อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………… 
5. อุปกรณ์เสริมพิเศษ ที่ต้องการ  (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)  
        ระบบรดน้่าในสวน                         ระบบไฟในสวน 
        อ่ืนๆ(โปรดระบุ)….................... 
6. ความต้องการในด้านต่างๆที่เก่ียวของกับงานจัดสวน  (โปรดแสดงความคิดเห็น )              
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..................................................................... 
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