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บทคดัย่อ 
 

 โครงการออกแบบบา้นพกัอาศยั คุณปวิณ ช านิประศาสน์ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 66/7 ต าบลคูคต
อ าเภอล าลูกกา   จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,610 ตารางเมตร เป็นพื้นใชส้อยภายในบา้น 514 
ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ประมาณ 1,096 ตารางเมตรโครงการออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกั
อาศยั คุณปวิณ ช านิประศาสน์ไดมี้ความตอ้งการจดัภูมิทศัน์เพื่อใช่เป็นสถานท่ีพกัผ่อนและช่วย
สร้างบรรยากาศท่ีดีให้กบับา้น เน่ืองจากเจา้ของโครงการตอ้งการสวนภายในบา้นเป็นรูปแบบสวน
ธรรมชาติท่ีมีความร่มร่ืนร่มเยน็ มีน ้ าตก มีสวนดอกไมมี้พื้นท่ีปลูกพกัสวนครัวและ มีพื้นท่ีพกัผอ่น
หลงัจากเลิกเวลางาน หรือวนัหยดุพกัผอ่น 
 จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการจากขอ้มูลขา้งตน้สามารถ
น ามาประกอบเพื่อใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
 Zone A เป็นพื้นท่ีทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของบา้นมีพื้นท่ีกวา้งมากเหมาะแก่การ
จดัเป็นมุมพกัผอ่นหยอ่นใจบริเวณน้ีจะไดรั้บแสงแดดทั้งวนัและอยูติ่ดกบับา้นขา้งเคียง  
 Zone B พื้นท่ีบริเวณทางดา้นทิศเหนือเป็นพื้นท่ีท่ีดา้นหน้าโครงการติดกบัทางสัญจรหลกั
ของโครงการ จึงเหมาะแก่การจดัเป็นส่วนโชวเ์พื่อตอ้นรับแขกผูม้าเยือนและท าให้อาคารดูสดใส
สวยงามมากข้ึน 
 Zone C เป็นพื้นท่ีทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นพื้นท่ีบริเวณหลงับา้นอาคารชั้นเดียวพื้นท่ี
สวนนั้นจะไดรั้บแดดทั้งวนัพืชพรรณท่ีจะปลูกในส่วนน้ีคือ พวกผกัต่างๆ และอาจจะมีไมย้นืตน้  
ไมพุ้ม่ท่ีจะช่วยใหค้วามสวยงามและร่มเงากบัพื้นท่ี 
 Zone D เป็นพื้นท่ีทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องพื้นท่ีโครงการ เป็นพื้นท่ีขา้งบา้นอยูติ่ด
กับพื้นท่ีว่างเปล่าและบ้านข้างเคียงพื้นท่ีน้ีเป็นส่วนบริการ เป็นพื้นท่ีท่ีมีส่วนเช่ือมต่อกับลาน
อเนกประสงคท่ี์อยูบ่ริเวณดา้นหนา้บา้น 
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การท าปัญหาพิเศษเร่ืองโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัคุณปวิณ ช านิประศาสน์
ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 66/7 ต าบลคูคต  อ าเภอล าลูกกา   จงัหวดัปทุมธานี ส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยดีดว้ยการ
ไดรั้บความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทางดา้นขอ้มูลจากคุณปวิณ ช านิประศาสน์ท่ีอ านวยความสะดวก
ในการให้สถานท่ีท าปัญหาพิเศษและขอ้มูลต่างๆของพื้นท่ีโครงการ ท่ีเป็นประโยชน์ท าให้ปัญหา
พิเศษฉบบัน้ีส าเร็จเป็นรูปเล่มได ้

ขอขอบพระคุณ อาจารยพ์ิศาล ตนัสิน อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งสูง ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าดา้น
ขอ้มูลการออกแบบต่างๆ และการตรวจแกไ้ขจนประสบความส าเร็จ ขอขอบพระคุณคณาจารยส์าขา
เทคโนโลยีภูมิทศัน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ทุกท่านท่ี
ใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าต่างๆ มาโดยตลอดจึงไดก้ราบขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณบิดา นายสมชาย นาคตะคุ มารดา นางสายน ้ าผึ้ ง เอกกลาง ยาย 
นางจัน่ จุลนาค ย่า นางตั้น หม่ืนค าสีและนางสาวกมลวรรณ  จา้งมีศิลป์  เป็นอย่างยิ่งท่ีคอยให้
ก าลงัใจและสนบัสนุนให้ความช่วยเหลือในดา้นงบประมาณ รวมถึงเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้มี
ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการศึกษา  ขอขอบคุณเพื่อนรุ่น 23 ทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือมาโดยตลอด ไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่ รวมถึงผูมี้พระคุณอีกหลายท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวมาในท่ีน้ี ท่ีมีส่วนให้ปัญหา
พิเศษของขา้พเจา้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
โครงการออกแบบบา้นพกัอาศยัคุณปวณิ ช านิประศาสน์ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี  66/7  ต าบลคูคต    

อ าเภอล าลูกกา   จงัหวดัปทุมธานี ลกัษณะเป็นบา้นพกัอาศยัเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ชั้น 1 
หลงัและแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 1 หลงั ลกัษณะบา้นเป็นบา้นแบบสมยัใหม่มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
1,610 ตารางเมตร เป็นพื้นใช้สอยภายในโครงการ 514 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ประมาณ 
1,096 ตารางเมตร และยงัไม่ไดมี้การจดัตกแต่งภูมิทศัน์ 

เน่ืองดว้ยพื้นท่ีโครงการมีการก่อสร้างแลว้เสร็จจึงยงัไม่ไดมี้การจดัตกแต่งภูมิทศัน์ใดๆ 
ทางเจา้ของบา้นจึงมีความตอ้งการให้มีการจดัภูมิทศัน์เกิดข้ึนเพื่อใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีน่าพกัอาศยั
เหมาะแก่การพกัผอ่น 

ดงันั้นจึงท าการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ีโครงการและวางแนวคิดท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีเพื่อ
ท าการออกแบบโครงการจะท าให้เกิดการเรียนรู้ในดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลท าใหเ้กิดการวางแผนงาน
อยา่งเป็นระบบซ่ึงน าไปสู่การท างานในอนาคตจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างสภาพแวดลอ้มทางภูมิทศัน์ท่ี
อยูอ่าศยัให้เกิดความสวยงามและเป็นการใชพ้ื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยัท่ีจะประกอบกิจกรรมต่างๆไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงเจา้ของบา้นตอ้งการสวนป่า
โดยมีความเป็นธรรมชาติมีความร่มร่ืนและความร่มเย็นน่าพกัผ่อนทางหน้าบ้านต้องการสวน
ดอกไมท่ี้สวยงามและหลงับา้นตอ้งการปลูกพืชผกัสวนครัวอาจจะเพิ่มเติมในส่วน น ้ าตก ทางเดิน 
บ่อน ้า และสนามหญา้เพื่อตอบสนองกิจกรรมต่างๆและการพกัผอ่นของผูอ้ยูอ่าศยั 

 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
 1.2.2 เพื่อศึกษาวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาวเิคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการและศกัยภาพของพื้นท่ี 
 1.2.4 น าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัคุณปวณิ ช านิประศาสน์ 
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 1.3.1 การเขา้ถึงโครงการ 

 

 
 
ภำพที ่1.1 การเขา้ถึงโครงการ 
ทีม่ำ : http://www. maps.google.co.th 

ทางเขา้โครงการ มาจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  ถนนพหลโยธิน64 ซอย แข็งขนั 2 บา้นเลขท่ี 
66/7  เป็นบ้านพกัอาศยั 2 หลงั บา้นปูนสองชั้น 1 หลงั และบา้นปูนหน่ึงชั้น 1 หลงัโรงจอดรถ 1 
หลงั  ศาลเจา้ท่ีและหลงัถนนทางเขา้บา้น 

1.3.2 ขอบเขตพื้นท่ีการออกแบบ 
         ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัคุณ ปวณิ  ช านิประศาสน์

ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 66/7 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,610  ตารางเมตร    
แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารบา้นพกัอาศยัทั้งหมด 514  ตารางเมตร   และ พื้นท่ีในการจดั 
ภูมิทศัน์ 1,096  ตารางเมตร 

พื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
ทิศเหนือ               ติดกบัถนนทางสัญจร 
ทิศใต ้                   พื้นท่ีวา่งเปล่า 
ทิศตะวนัออก        ติดต่อกบัพื้นท่ีบา้นขา้งเคียง 
ทิศตะวนัตก          ติดต่อกบัพื้นท่ีบา้นขา้งเคียง 

 

ทางเข้าโครงการ 

 



 

3 
 

 
ภำพที ่1.2 อาณาเขตทิศเหนือ   ติดต่อกบัถนนทางสัญจร 
 

 
ภำพที ่1.3 อาณาเขตทิศใต ้   ติดต่อกบัพื้นท่ีวา่งเปล่า 

 

 
ภำพที ่1.4 อาณาเขตทิศตะวนัออก     ติดต่อกบับา้นขา้งเคียง 
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ภำพที ่1.5 อาณาเขตทิศตะวนัตก     ติดต่อกบับา้นขา้งเคียง 

 

 
 

ภำพที ่1.6 ดา้นหนา้บา้น                                        

 
 

ภำพที ่1.7 ดา้นขา้งบา้น 
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ภำพที ่1.8 ดา้นขา้งบา้น                                              

 

 
ภำพที ่1.9 ดา้นหลงับา้น 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงหลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.4.2 ทราบถึงสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและความต้องการของผูใ้ช้โครงการในการ

ออกแบบภูมิทศัน์ 
1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการและศกัยภาพของของพื้นท่ี 
1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัคุณปวณิ ช านิประศาสน์ 
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1.5  วธิกีำรด ำเนินงำน 
 1.5.1 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

                       1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ 
                       1.5.1.2 ศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
                       1.5.1.3 ศึกษาองคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์ 
                       1.5.1.4 กรณีศึกษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโครงการ 
 1.5.2 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ 
                       1.5.2.1 ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
          1) ลกัษณะท่ีตั้ง และอาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 
          2) การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
          3) ลกัษณะภูมิประเทศ 
          4) ลกัษณะภูมิอากาศ 
          5) ลกัษณะโครงสร้างดิน 
          6) ระบบสาธารณูประโภค-สาธารณูประการ 
          7) ระบบทางสัญจรภายใน 
          8) มุมมองและทศันียภาพของโครงการ 
                       1.5.2.2 ขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
          1) ลกัษณะพฤติกรรมและจ านวนของผูใ้ช่โครงการ 
          2) ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.5.3 วเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 
                       1.5.3.1 วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีขา้งเคียงของพื้นท่ีโครงการ 
                       1.5.3.2 วเิคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพในพื้นท่ีของโครงการ 
                       1.5.3.3 วเิคราะห์ขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
                       1.5.3.4 วเิคราะห์ลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการเพื่อก าหนดกิจกรรม
ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี 
 1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
                       1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
                       1.5.4.2 ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
          1) แนวความคิดดา้นการวางผงัและการสัญจรภายในโครงการ 
          2) แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ 
          3) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุตกแต่งภูมิทศัน์ 
          4) แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
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          5) แนวความคิดดา้นทศันียภาพ 
                       1.5.4.3 ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ 
                       1.5.4.4 ก าหนดแบบแปลนทางเลือก 3 ทาง 
                       1.5.4.5 ก าหนดในเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
                       1.5.4.6 แบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
                       1.5.4.7 รายละเอียดผลการออกแบบ 
                       1.5.4.8 แบบรูปตดั รูปดา้นของโครงสร้างต่างๆ 
                       1.5.4.9 ทศันียภาพ 
                       1.5.4.10 ท าการประมาณราคา 
 1.5.5 สรุปผลการออกแบบ 
                       1.5.5.1 สรุปผลการออกแบบ 
                       1.5.5.2 ขอ้เสนอแนะ 
 1.5.6 จดัท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรเสนอผลงำนกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 
 
 
 
 

1.เหตุผลในการศึกษา 

2.วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศันบ์า้นพกัอาศยั 
2.2 เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและความ
ตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
2.3 ศึกษาวิเคราะหพ์ฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการและ
ศกัยภาพของของพื้นท่ี 
2.4 น าแสดงการออกแบบภูมิทศันบ์า้นพกัอาศยั 
 คุณปวิณ ช านิประสาสน์ 

3. สรุปขอ้มูล 
3.1 สรุปลกัษณะพ้ืนท่ีและการแกไ้ข
ปัญหา 
3.2 สรุปการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ 
3.3 สรุปความตอ้งการและ
พฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
3.4 ก าหนดกิจกรรมของพ้ืนท่ีตาม
ศกัยภาพ 

4. ขั้นตอนการออกแบบ 
4.1 ก าหนดแบบความคิดในการออกแบบภูมิทศัน์ 
4.2 ก าหนดแบบความคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
4.3 ก าหนดแบบความคิดในการจดัวสัดุและพืชพรรณ 
4.4 ก าหนดแนวความคิดในการวางระบบการจดัการ 
4.5 การออกแบบทางเลือก 
4.6 ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
4.7 เลือกแบบท่ีเหมาะสมจากการประเมิน 
4.8 การออกแบบขั้นสุดทา้ย 

5. สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 

6. จดัท ารูปเล่ม 

7. น าเสนอผลงาน 
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บทที ่2 
ศึกษาข้อมูลและหลกัการที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย 

 
 ในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยันั้นค่อนขา้งเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนเพราะตอ้งค านึงถึง
พื้นท่ีประโยชน์การใช้และความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั เป็นการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะ
เกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้ นๆ ได้เป็นอย่างดีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งในรูปแบบการจดัภูมิทศัน์ ในรูปแบบสวนต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลมา
ผสมผสานให้เกิดแนวความคิดจนกระทัง่ถึงการวางแนวทางในการออกแบบ เพื่อประโยชน์แก่
เจา้ของบา้นเอง ใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และไดรั้บประโยชน์สูงสุด  
 ดงันั้นจึงตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งในเร่ืองของ
การจดัสวนรูปแบบต่างๆรวมไปถึงพฤติกรรมของผูใ้ช้และตามตอ้งการท่ีผูใ้ช้ต้องการดงันั้นจึง
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งศึกษาเร่ืองสวนธรรมชาติ เพื่อให้เกิดแนวความคิดสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้น ใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดของการเขา้ใชพ้ื้นท่ี  
 

2.1  ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจัดสวน 
ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) กล่าววา่ การออกแบบภูมิทศัน์ นบัเป็นการออกแบบเพื่อส่ือกลาง

ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์และระหว่างมนุษย์ต่อธรรมชาติ แนวคิดท่ีเกิดท่ีได้มาคืออิทธิพลของ
ธรรมชาติและความตอ้งการของมนุษยท่ี์ไม่ส้ินสุด การจดัสวนไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
จะตอ้งควรค านึงเสมอว่า ตอ้งออกแบบให้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม อนัรวมไปถึงสภาพ
พื้นท่ี รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง มีความสัมพันธ์กับบริเวณใกล้เคียง และยงัต้อง
ออกแบบให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมสังคมนั้นๆดว้ย ดงันั้นการออกแบบถือเป็นการสร้างส่ิงใหม่ๆ
ใหเ้กิดข้ึน อนัไปสู้การด ารงชีวติท่ีดีงามจุดมุ่งหมายต่างๆในการจดัสวน ดงัน้ี 

จดัสวนข้ึนเพื่อจะกนัเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบา้น 
เพื่อกรองฝุ่ นละอองท่ีกระจายทัว่ไปในอากาศ 
จดัแต่งบางต าแหน่งของสวนปิดบงัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมของบริเวณใกลเ้คียง 
เพื่อใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัป้องกนัการลอบมองจากเพื่อนบา้น 
เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส 
เพื่อประโยชน์ใชส้อย เช่น ปลูกผกัสวนครัวหรือไมผ้ล 
เพื่อการออกก าลงักายโดยการวิง่หรือเล่นเกมต่างๆ ฝึกการปลูกเล้ียงและดูแลตน้ไม ้
เพื่อประกอบเป็นอาชีพ 
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จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี (2546) กล่าวว่า การจดัสวน หมายถึง การจดัสภาพ หรือตกแต่ง
สถานท่ีให้เหมาะสมสวยงามท าให้สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศน่าอยู ่และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรม
ต่าง ๆ 

อโนชา การประเสริฐกิจ (2545) กล่าววา่ การจดัสวน หมายถึงวิทยาศาสตร์และศิลป์ในการ
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ โดยน าหลักวิชาการความรู้ เทคนิค ศิลปะและ
ประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าส่ิงของหลาย ๆส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้ งท่ี เป็น
ส่ิงประดิษฐแ์ละส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติผสมผสานกนัเพื่อสร้างหรือพฒันาให้เกิดประโยชน์  
เกิดทศันียภาพ ท่ีมีความงดงามสูงสุดอาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบ
ธรรมชาติลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์

เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าววา่ สวน (Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการ ปลูก ตกแต่ง 
จดัพนัธ์ุไมอ้ยา่งเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่นสวนผลไม ้
สวนครัว สวนไมด้อกไมป้ระดบั สวนป่า สวนหยอ่ม 

สรุป การออกแบบจดัสวน คือการจะท าให้สวนมีความสวยงาม จะตอ้งมีความรู้พื้นฐาน
ค่อนข้างจะสูงมาก ในเร่ืองของการออกแบบ นอกจากน้ี สวนสวย ไม่ใช่ว่า สวนจะอยู่ได้นาน 
จะตอ้งดูว่าสวนสวย จะตอ้งมีการดูแลรักษาท่ีดี เพื่อให้เขามีชีวิต ท่ีอยู่ได้ยาวนาน ด้วย หลกัการ
ออกแบบ จึงมีความ จ าเป็น ต่อการจดัสวนมาก เพราะถือว่าการออกแบบ การเขียนแบบ เป็น
จุดเร่ิมตน้ ของงาน การออกแบบ 
 

2.1.1 ความส าคญัและประโยชน์ของการจดัสวน 
         ขวญัชัย จิตส ารวย (2536) กล่าวว่า การจดัสวนภายในบริเวณบ้านจะท าให้บริเวณ

สะอาด เป็นระเบียบลดมลพิษต่างๆโดยเฉพาะสนามหญา้จะสามารถลดมลพิษ ของแสง เสียง ฝุ่ น
ละออง และก็ขบัแสงไดดี้ท่ีสุดทีเดียว นอกจากน้ียงัท าให้พื้นท่ีเป็นสัดส่วนมีมุมสงบส่วนตวั เสริม
บา้น-อาคารให้ดูดีข้ึน มีคุณค่ามากข้ึนปรุงแต่งสภาพแวดล้อมต่างๆให้ดูดีข้ึน โดยเราจะสามารถ
อธิบายถึงประโยชน์ของการจดัสวนออกเป็นขอ้ๆไดด้งัน้ี  

         2.1.1.1 ท  าให้พื้นท่ีมีขอบเขต มีความปลอดภยั มีพืชพรรณท่ีงดงามตลอดจนร่มเงา
ของไมใ้หญ่ 
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ภาพที ่2.1 ท  าใหพ้ื้นท่ีมีขอบเขต 
ทีม่า : ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) 
 
          2.1.1.2  ลดเสียงรบกวนจากภายนอก จากถนน ท าใหบ้ริเวณภายในเงียบสงบ เช่น 
 การปลูกตน้ไมเ้ป็นพุม่หนาซอ้น เพราะตน้ไมส้ามารถกรองเสียงได ้

 
 
ภาพที ่2.2 ลดเสียงรบกวนจากภายนอก จากถนน ท าใหบ้ริเวณภายในเงียบสงบ 
ทีม่า : ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) 
 
          2.1.1.3  ท าให้พื้นท่ีบริเวณสะอาด มีอากาศบริสุทธ์ิ เช่น การท าสนามหญา้เปิดกวา้ง 
สนามหญา้ช่วยในการกรองฝุ่ นละออง การกระจายของเช้ือโรค ใหค้วามเยน็และอากาศบริสุทธ์ิ 
ทัว่บริเวณ 
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ภาพที ่2.3 ท  าใหพ้ื้นท่ีบริเวณสะอาดมีอากาศบริสุทธ์ิ 
ทีม่า : ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) 
 
          2.1.1.4  เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตวั ป้องกนัการลอบมองจากเพื่อนบา้น เช่น ภายใน
บา้นมีสระวา่ยน ้า หรือมีมุมสงบส่วนตวั 

 
 
ภาพที ่2.4 ท  าใหมี้พื้นท่ีเฉพาะเป็นสัดส่วน 
ทีม่า : ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) 
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          2.1.1.5  มีสถานท่ีออกก าลงักาย เช่น สนามเด็กเล่น สระวา่ยน ้า 

 
 
ภาพที ่2.5 มีสถานท่ีออกก าลงักาย 
ทีม่า : ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) 
 
 
 

          2.1.1.6  มีพื้นท่ีประกอบกิจกรรมงานอดิเรก เช่น พื้นท่ีปลูกผกัสวนครัว หรือสวนไม้
ผลขนาดพุม่ เพื่อการประหยดัและการบริโภคท่ีปลอดภยั 

 
 
ภาพที ่2.6 มีพื้นท่ีประกอบกิจกรรมงานอดิเรก 
ทีม่า : ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) 
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          2.1.1.7  จดัตกแต่งสวนหรือปลูกพืชพรรณปิดบงับางส่วนของพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์
พื้นท่ีสกปรก ท่ีทิ้งขยะ 

 
 
ภาพที ่2.7 ปลูกพืชพรรณปิดบงับางส่วนของพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์
ทีม่า : ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) 

 

2.2  ศึกษาแนวความคดิเกีย่วกบัการออกแบบภูมทิศัน์บ้านพกัอาศัย 
 2.2.1 แนวคิดการแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนในบา้น 
          เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า พื้นท่ีส าหรับการจดัสวนในบา้นแบ่งออกเป็น
ส่วนๆไม่วา่บา้นพกัอาศยัจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ซ่ึงส่วนต่างๆน้ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัอยา่ใกลชิ้ด และ
ต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในบา้น ทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม พื้นท่ีจดัสวนภายในบา้น
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ีคือ 

         2.2.1.1 ส่วนสาธารณะ (Public Area) เป็นส่วนท่ีอยูด่า้นหนา้บา้น สามารถมองเห็นได้
ชดัเจนจากผูม้าเยี่ยมเยือน ไดแ้ก่ ทางเขา้ ประตู ทางเทา้ ห้องรับแขก ระเบียง หน้าห้องรับแขกและ
สนาม สวนสาธารณะควรมีเน้ือท่ีกวา้งพอท่ีจะท าให้ตวับา้นเกิดความสวยงาม สง่า แต่ไม่ใหญ่โต
เกินไปจนเปลืองเน้ือท่ีของส่วนอ่ืนๆภายในบริเวณบา้น 

         ลกัษณะการจดัสวน 
         ไมใ้หร่้มเงา ควรปลูกบริเวณริมถนน ทางเทา้ ระเบียง แนวร้ัว เพื่อช่วยลดการ

สะทอ้นแสงของถนนและทางเทา้ และให้ความร่มร่ืนต่อท่ีนั่งพกัส าหรับแขกท่ีมาเยี่ยมได้ดี ควร
เลือกใชไ้มย้นืตน้ท่ีมีดอกสวยงามมากกวา่ไมผ้ล แต่ไม่ควรปลูกจนเต็มพื้นท่ีทั้งหมด ควรปลูกเฉพาะ
ส่วนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น 

         สวนประดบั หรือ สวนหยอ่มสวยๆท่ีตอ้งการสร้างจุดเด่นภายในบริเวณบา้น 
หรือท าให้เกิดความกลมกลืนกบัตวับา้น ควรอยูใ่กลก้บัระเบียงหรือเฉลียงท่ียื่นออกมา อาจจดัเป็น
กลุ่มไมป้ระดบัประกอบหิน น ้ าตก น ้ าพุ หรือปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั ตามแนวทางเดินจากบริเวณ
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หน้าบา้นมายงัห้องรับแขก การจดัสวนประดบัส่วนน้ีควรอยูใ่กลส้ายตา เพราะมีโอกาสได้ช่ืนชม
มากกวา่ท่ีจะไปปลูกไวริ้มร้ัวสุดของบา้น และควรเลือกไมท่ี้เจริญเติบโตชา้หรือปานกลาง ไม่ควร
เลือกไมโ้ตเร็วเกินไป เพราะอาจจะท าให้ดูรกไดง่้ายภายในเวลาไม่นานสนามหญา้ ควรอยู่บริเวณ
ช่วงกลางของสวนสาธารณะ มีเน้ือท่ีประมาณคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีส่วนสาธารณะ สนามหญ้าควร
ไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี จะไดส้นามหญา้ท่ีเขียวสดใส จะไดส้วนทั้งหมดในส่วนสาธารณะดูเด่นข้ึน 

         2.2.1.2 ส่วนครอบครัว (Family Living Area) ตอ้งสามารถต่อเน่ืองกบัห้องพกัผ่อน
ของห้องครัวไดส้ะดวก  สวนส่วนน้ีจะเป็นท่ีพกัผอ่นส าหรับครอบครัวและเป็นท่ีรวมการแสดงออก
ต่างๆท่ีเจา้ของบา้นสนใจ เช่น มุมอ่านหนงัสือ มุมส าหรับเด็ก ท่ีนัง่เล่นส าหรับรับประทานอาหาร
วา่ง สระวา่ยน ้า และสถานท่ีออกก าลงักายต่างๆ 

         ลกัษณะการจดัสวน 
         ไมใ้หร่้มเงาหรือไมเ้ล้ือย ปลูกไมใ้หร่้มเงาแก่บริเวณท่ีนัง่พกัผอ่น หรือปลูกไม้

เล้ือยถา้มีซุม้หรือศาลา อาจใชไ้มด้อกยนืตน้ หรือไมผ้ลเพื่อใหร่้มเงา 
         มุมพกัผอ่น ควรต่อเน่ืองกบัมุมพกัผอ่นภายในบา้น ส่วนใหญ่จะมีระเบียงยื่น

ออกมาหรือมีหลงัคาหรือไมใ้หญ่ให้ร่มเงาก็ได้ ควรมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเก้าอ้ีชนิด
ต่างๆตามความประสงคข์องเจา้ของบา้น บริเวณรอบๆปลูกไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อความสวยงาม แต่
ไม่ใหญ่โตเท่าสวนประดบับริเวณสวนสาธารณะ แต่เนน้หนกัทางดา้นประโยชน์ใชส้อยมากกวา่ 

         งานอดิเรก ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความประสงคข์องเจา้ของบา้นและพื้นท่ีท่ีมี เช่น สระ
วา่ยน ้า สนามแบดมินตนั หรือมุมส าหรับปลูกตน้ไม ้บริเวณเหล่าน้ีอาจต่อเน่ืองกบัมุมพกัผอ่นได ้

         มุมส าหรับเด็ก ควรอยูห่่างจากบริเวณพกัผอ่นพอสมควร แต่สามารถมองเห็น
ได ้มีบ่อทราย ชิงชา้ กระดานล่ืน บา้นตุก๊ตา และอ่ืนๆ ซ่ึงแลว้แต่วยัของเด็กในบา้นนั้นๆ 

         2.2.1.3 ส่วนตวั (Private Living Area) เป็นบริเวณท่ีต่อเน่ืองกบัห้องนอนโดยตรง ซ่ึง
ตอ้งการความเป็นส่วนตวัเฉพาะมากกวาบริเวณอ่ืนๆใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับนัง่เล่นเพื่อรับลม 
อ่านหนงัสือ หรือคุยกนัโดยไม่ถูกรบกวน 

         ลกัษณะการจดัสวน 
         ฉากหรือผนงั เพื่อท าให้เกิดความเป็นส่วนตวั อาจเป็นตน้ไมท่ี้ตดัแต่งให้ได้

รูปทรงและขนาดตามตอ้งการ หรือผนงัท่ีท าดว้ยวสัดุอ่ืน แต่ควรใหล้มพดัผา่นไดส้ะดวก  
         สวนประดบั หรือสวนหยอ่มขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจขณะท่ี

นัง่พกัผอ่น ควรมีร่มเงาบา้ง แต่ไม่ควรทึบเพราะอยูใ่กลห้อ้งนอน 
ท่ีนัง่เล่น วสัดุท่ีปูพื้นควรใชช้นิดท่ีทนทานแขง็แรง มีเกา้อ้ีส าหรับนัง่พกัผอ่น 

                2.2.1.4 ส่วนบริการ (Service Area) เป็นสวนท่ีต่อเน่ืองกบัห้องครัว โรงรถ หรือส่วน
พกัผอ่นของครอบครัวเพื่อบริการในดา้นความสะดวกต่างๆบริเวณเหล่าน้ีใชส้ าหรับการซกัผา้  
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ลา้งจาน ตากผา้ เล้ียงสัตว ์สวนครัว สวนผลไม ้ฯลฯ ส่วนใหญ่จะใชเ้พื่อการบริการเท่านั้น จึงไม่เนน้
เร่ืองความสวยงาม เท่าความสะดวกในการใชส้อย 

         ลกัษณะการจดัสวน 
         ไมผ้ล ปลูกริมร้ัวไดต้ามขนาดของพื้นท่ีท่ีแบ่งใหเ้ป็นส่วนบริการ 
         สวนครัวปลูกบริเวณท่ีรับแสงแดดเตม็ท่ี 
         ซกัลา้ง พื้นควรเป็นวสัดุท่ีแขง็แรง เช่น ซีเมนต ์และไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี 
         ห้องเก็บของ หรือเคร่ืองต่างๆ เช่น รถจกัรยาน เคร่ืองมือท าสวน เฟอร์นิเจอร์

ในสวน อุปกรณ์ในการซ่อมรถ บางคร้ังอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถก็ได ้
         ฉากหรือผนงั เป็นไมพุ้่มหรือวสัดุถาวรเพื่อกั้นไม่ให้แขกท่ีมาเยี่ยมมองเห็น

ส่วนน้ีได ้บริเวณอ่ืนๆควรสูงระดบัสายตาข้ึนไป 
 

2.3  การเลือกพรรณไม้ (Plant Selection) 
ในการออกแบบภูมิทศัน์ นกัออกแบบจะตอ้งรู้จกัพนัธ์ุไมท่ี้จะน ามาใชใ้นการออกแบบเป็น

อยา่งดี ซ่ึงในการเลือกใชพ้รรณไมจ้ะตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัและลกัษณะต่าง ๆ ของพรรณไมด้งัน้ี 
2.3.1 ขนาดของความสูง หมายถึง ความสูงท่ีตน้ไมท่ี้เจริญเติบโตเตม็ท่ีตามธรรมชาติภายใต้

การเล้ียงดูในสถานท่ีเหมาะสม เพราะในการออกแบบนักออกแบบจะตอ้งทราบถึงความสูงของ
ตน้ไมท่ี้เจริญเติบโตท่ีแลว้ เพื่อหาจงัหวะในการจดัใหส้วย งาม โดยมีระดบัความสูงต ่าของพรรณไม้
ท่ีแตกต่าง 

2.3.2 ขนาดทรงพุ่ม หมายถึง อาณาเขตท่ีพุ่มใบแผป่กคลุมไปถึง ท าให้ตน้ไมต้อ้งการเน้ือท่ี
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหมี้การเจริญเติบโตตามปกติ ขนาดของรูปทรงพุม่นบัวา่มีความส าคญัมากเพราะจะ
ท าใหผู้อ้อกแบบทราบถึงระยะท่ีใชใ้นการปลูกตน้ไมแ้ต่ละชนิด 

2.3.3 การเจริญเติบโต หมายถึง ความสามารถในการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด เม่ือ
เปรียบเทียบกบัทัว่ ๆไปและเน่ืองจากการจดัสวนตอ้งอาศยัระยะเวลาเพื่อท่ีจะให้ตน้ไมโ้ตเต็มท่ี 
ดงันั้นถ้าสถานท่ีบางแห่งจ าตอ้งใช้ตอ้งไมท่ี้โตพอในช่วงระยะเวลาท่ีสั้ น นักออกแบบก็สามารถ
เลือกพืชพรรณท่ีมีการเจริญเติบโตเร็วมาใช ้หรือในสถานท่ีบางแห่งท่ีตอ้งการควบคุมความสูงและ
รูปทรงก็ควรเลือกพรรณไมท่ี้มีการเจริญเติบโตชา้ 

2.3.4 ขนาดของพืชพรรณ ขนาด คือ การเปรียบรูปร่างหรือรูปทรงโดยการวดั ขนาดเป็น
ลกัษณะพิเศษท่ีสามารถมองเห็นได้ ขนาดของพืชเก่ียวข้องกบัมาตราส่วน และสัดส่วนในการ
ก าหนดลงในแบบหรือการจดัใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี ขนาดของพืชพรรณสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

         ไมย้ืนตน้ คือตน้ไมท่ี้มีความสูงตั้งแต่ 4.5 เมตรข้ึนไป ซ่ึงไดแ้ก่ กระทิง ปีบ บุนนาค 
สนสามใบ ในการออกแบบสถานท่ีกวา้ง ๆ นั้น มกันิยมใชไ้มย้นืตน้เป็นไมห้ลกัในการฉากกั้น ฯลฯ 
ส่ิงท่ีควรพิจารณาในการเลือกใชไ้มย้นืตน้มีดงัน้ี 
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         เป็นพืชผลดัใบหรือไม่ผลดัใบ 
         รูปลกัษณะตามธรรมชาติ 
         ความสูงเม่ือตน้ไมโ้ตเตม็ท่ี 
         ขนาดของทรงพุม่ 
         สีของดอกและฤดูกาลออกดอก 
         สีของใบและและผวิสัมผสั 
         การเจริญเติบโต 
         ค  าแนะน าส าหรับตน้ไมแ้ต่ละตน้ 

 
 
ภาพที ่2.8 การจดัตน้ไมใ้หญ่เป็นไมป้ระธานเพื่อสร้างจุดเด่นในกลุ่ม 
ทีม่า : ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) 

         ไมพุ้่ม คือพรรณไมท่ี้มีความสูงตั้งแต่ 0.3 เมตร ข้ึนไป ซ่ึงไดแ้ก่ เข็มเหลือง เข็มขาว 
ไมพุ้่มเป็นพรรณไมท่ี้มีความส าคญัและมีประโยชน์หลายดา้น เช่น ใชป้ลูกเป็นร้ัวหรือก าแพง ปลูก
เพื่อแบ่งขอบเขต หรือเนน้จุดสนใจต่าง ๆ ส่ิงควรพิจารณาในการเลือกไมพุ้ม่ดงัน้ี 

          ขนาดของตน้ไม ้
           รูปลกัษณะตามความสูง 
           ขนาดของทรงพุม่ 
           สีของดอกและฤดูกาลออกดอก 
           สีของใบและผวิสัมผสั 
           การเจริญเติบโต             
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ภาพที ่2.9 การจดัวางผสมผสานระหวา่งไมพุ้ม่สูง ไมย้นืตน้เต้ียและพุม่เต้ีย 
ทีม่า : ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) 

         ไมเ้ล้ือย เป็นพืชท่ีเจริญไดทุ้กทิศทาง อาศยัวตัถุอ่ืนปีนป่าย มีทั้งไมล้ม้ลุกและมีเน้ือไม ้
ซ่ึงพวกมีเน้ือไมอ้าจเรียกวา่ ไมพุ้่มเล้ือยไมพ้วกน้ีเกาะตวัเองกบัพืชอ่ืนหรือส่ิงค ้าจุน หรือไม่ก็เล้ือย
ไปกบัดิน ไมเ้ล้ือยนอกจากจะใชป้ระโยชน์ในหลาย ๆดา้น เช่น ท าร้ัว หรือเป็นร่มบงัแดด กนัลม กนั
ฝุ่ น ฯลฯ ไมเ้ล้ือยยงัมีลกัษณะท่ีเด่น คือ ให้ความรู้สึกอ่อนช้อย และมีการเคล่ือนไหว ไมเ้ล้ือยส่วน
ใหญ่มกัมีดอกท่ีสวยงามและกล่ินหอม จึงช่วยให้บรรยากาศของสวนสวยงามและมีเสน่ห์ยิ่งข้ึน ส่ิง
ท่ีควรพิจารณาในการเลือกใชไ้มเ้ล้ือย คือ 
           ขนาดของตน้ไม ้
           สีดอกและฤดูกาลออกดอก 
           สีใบและสีสัมผสั 
           การเจริญเติบโต 

          ไมค้ลุมดิน เป็นพืชท่ีมีทรงพุม่เต้ียหรือเจริญเติบโตในแนวราบ มีระบบรากและล าตน้
แน่น มีทั้งพืชท่ีมีดอกไม่มีดอกและไมอ้วบน ้ า มีความสูงเม่ือสมบูรณ์เต็มท่ีตั้งแต่ 0.15 – 0.30 เมตร
ได้แก่ ฟ้าประดิษฐ์ สนเล้ือย ผกัเป็ดแดง กระดุมทองเล้ือย ฯลฯ ไม้คลุมดินนั้นสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ไดห้ลายดา้น เช่น ปกปิดผวิหนา้ดิน ป้องกนัการกดัเซาะพงัทลาย การเลือกไมค้ลุมดินควร
พิจารณาดงัน้ี 
  ลกัษณะของล าตน้วา่เป็นประเภทตน้เล้ือยหรือตน้ตั้ง 
  ความสูง 
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  สีดอกและฤดูกาลออกดอก 
  สีของใบและผวิสัมผสั 
   ความทนต่อแสง 
  การเจริญเติบโต 
 สรุปการเลือกใช้พืชพรรณในการจดัภูมิทัศน์บริเวณบ้านพกัอาศยั พรรณไม้ท่ีน ามาใช้
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ไมย้ืนตน้ ไมพุ้่ม ไมเ้ล้ือย และ ไมค้ลุมดิน ซ่ึงแต่ละประเภท
สามารถน ามาใชป้ระดบัตกแต่งไดเ้หมือนกนั ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและลกัษณะของพรรณไมแ้ต่
ละชนิด ส่ิงส าคญัท่ีควรค านึงถึงในการเลือกใชพ้รรณไม ้ก็คือตอ้งไม่มีโรค ทนต่อสภาพแวดลอ้มไม่
เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชห้รือสมาชิกในครอบครัวและดูแลรักษา 
 

2.4  แนวความคดิในการใช้ส่ิงประดับตกแต่งในงานภูมทิศัน์ 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าววา่ การใชส่ิ้งประดบัตกแต่งงานภูมิทศัน์นั้น ถือเป็นปัจจยั
เสริมท่ีส าคญัในการออกแบบกล่าวคือ สามารถท าใหส้วนมีชีวติชีวาข้ึนกวา่เดิม ช่วยเพิ่มบรรยากาศ
และท าใหส้วนมีมิติมากยิง่ข้ึน การใชส่ิ้งประดบัตกแต่งสวนยงับ่งบอกไปถึงสไตลข์องสวนนั้นๆ 
 อีกดว้ย เช่น การท่ีน าเอาตน้ไผ่และตะเกียงหินมาใช้ประดบัตกแต่งในสวนญ่ีปุ่น หรือสวนสไตล์
บาหลีท่ีน าเอาประติมากรรมหินทรายและศาลาทรงป้ันหยายกสูงมุงด้วยหญ้าแฝกมาใช้ในการ
ประดบัตกแต่งสวนเป็นตน้ ส่ิงประดบัตกแต่งสวนท่ีส าคญัมี ดงัน้ี 
 2.4.1 หิน (Stone) 

         การใช้หินเป็นตวัประกอบในการจดัสวนข้ึนนั้น เป็นท่ีนิยมข้ึนมากในการจดัสวน
แถบตะวนัออกเช่น จีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงมีลกัษณะในการจดัสวนประกอบดว้ยหิน โดยหินแต่ละกอ้น 
ท่ีเลือกใชต้อ้งมีลกัษณะท่ีน่าสนใจทั้งในดา้นรูปร่าง สี และผิวสัมผสั แลว้จดัโชวใ์ห้เห็นถึงลกัษณะ
พิเศษของแต่ละกอ้นซ่ึงการออกแบบและจดัวางตอ้งค านึงถึงความกลมกลืน ความสมดุล จุดสนใจ
แต่ละจงัหวะการวางประกอบไปดว้ย การจดัสวนหินเหมาะกบัการจดัสวนชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสวนท่ีมีพรรณไมพ้วกกระบองเพชรและซัคคิวเลนท์ส่วนหินท่ีใช้ได้แก่ หินภูเขาไฟ หิน
ทะเล และหินแม่น ้าเป็นตน้  
          การจดัวางหินนั้นควรหลีกเล่ียงการวางกอ้นหินท่ีมีลกัษณะ รูปร่างและกอ้นเท่ากนัอยู่
ใกลก้นั เพราะจะดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่มีจุดเด่นในกลุ่มหินนั้นๆ 
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ภาพที ่2.10 การจดัสวนดว้ยหิน 
ทีม่า : http://www.nanagarden.com 
 

2.4.2 น ้า (Water) 
         น ้ า จดัเป็นส่ิงประดบัตกแต่งสวนเช่นกัน เม่ือน ้ าเคล่ือนไหวจะแสดงแสงแวววาว

สวยงาม ดงันั้นการออกแบบตอ้งแสดงถึงความส าคญัของน ้า เพราะผูท่ี้ชอบจะพอใจเม่ือไดอ้ยูใ่กล้ๆ
น ้ า ไดฟั้งเสียงน ้ าไหลหรือไดส้ัมผสัน ้ า และถา้มีน ้ าขนาดกวา้งใหญ่พอเพียงพอส าหรับการวา่ยน ้ า
แลว้นบัไดว้า่เป็นส่ิงประดบัท่ีงดงามท่ีสุดในเร่ืองการพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นท่ีนิยมมากในบริเวณท่ีมี
อากาศร้อนเพราะละอองน ้าจะช่วยใหอ้ากาศเยน็ลง ส่วนลกัษณะของน ้าท่ีใชป้ระกอบในการจดัสวน
มี 2 อย่างคือ บริเวณท่ีมีน ้ าน่ิงเช่น ในอ่างลึก และบริเวณท่ีน ้ าเคล่ือนไหวได ้เช่นน ้ าพุ น ้ าตก ซ่ึงท า
ใหพ้ื้นท่ีนั้นดูสวา่งและสดใสข้ึน ทั้งสองแบบน้ีอาจจะจดัประกอบกนัไดอ้ยา่งสวยงามคือ ทั้งจงัหวะ
ท่ีน ้ าน่ิงและเคล่ือนไหวในเวลาเดียวกนั น ้ ามีส่วนช่วยให้วตัถุต่างๆดูสวยงามมากข้ึนเม่ือเปียก เช่น 
อิฐ กระเบ้ือง กระจก หิน ทั้งตน้ไมแ้ละสัตวต่์างๆดูงดงามมากกว่าความเป็นจริงทั้งดา้นผิวสัมผสั
และสี เม่ือเปียกน ้ าหรืออยูใ่นน ้ า นอกจากนั้นยงัเป็นตวักั้นอาณาเขตไดดี้โดยไม่ตอ้งมีก าแพงสูงๆมา
บงัสายตา เพราะน ้าไดจ้  ากดัใหค้นเดินรอบๆมากกวา่ท่ีจะเดินขา้มบริเวณนั้นโดยลุยน ้าไป 
สระว่ายน ้ าก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีจดัประกอบในสวน การออกแบบควรปล่อยให้ลกัษณะของสวน
รูปร่างสระวา่ยน ้า ทั้งน้ีเพื่อมีความกลมกลืนกนัในดา้นรูปทรงของสระวา่ยน ้ าและลกัษณะพื้นท่ีของ
สวน นอกจากรูปร่างของสระแลว้ควรค านึงขนาดของป้ัมน ้ า เคร่ืองกรองน ้ าและระบบการท างาน
ของสระวา่ยน ้ าดว้ย เพื่อจะไดห้าต าแหน่งต่างๆท่ีวางส่ิงนั้นไดถู้กตอ้งและไม่ท าให้ความงดงามหรือ
ความกลมกลืนของสวนลดนอ้ยลง  
 

http://www.nanagarden.com/
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ภาพที ่2.11 บ่อน ้า 
ทีม่า : http://www.forfur.com. 
  

2.4.3 เฟอร์นิเจอร์ในสวน (Outdoor Furniture) 
         เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในสวนมีทั้งเก้าอ้ี โต๊ะ ถงัขยะ เคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก เตาย่างอาหาร 

เป็นตน้ ซ่ึงเฟอร์นิเจอร์ในสวนนั้นควรแนะน าเจา้ของโครงการให้เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะส า
หลบักบัสถานท่ีท่ีจะตั้งเฟอร์นิเจอร์นั้นๆ เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นสวนมีทั้งแบบติดตั้งตายตวัและแบบท่ี
เคล่ือนยา้ยได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของเจา้ของบา้น เพื่อหารูปแบบท่ีเขา้กบัสถานท่ีและเขา้
กบัเฟอร์นิเจอร์ภายในบา้น 
          เฟอร์นิเจอร์ตายตวัสร้างข้ึนเพื่อประกอบส่วนหน่ึงของ ร้ัว ผนงั ศาลาท่ีพกัในสวน ซ่ึง
ประโยชน์มากกว่าเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนยา้ยได้ เพราะได้ใช้เน้ือท่ีน้อยกว่าแต่เฟอร์นิเจอร์ท่ีติดตั้ง
ตายตวัไม่สะดวกสบาย นอกจากจะมีส่ิงอ่ืนมาประกอบ เช่นเบาะรองนัง่ เบาะท่ีเป็นพนกัพิง เป็นตน้ 
ลกัษณะของเฟอร์นิเจอร์เหล่าน้ีท่ีตอ้งแข็งแรงต่อสภาพดินฟ้าอากาศทุกอย่าง อาจท าดว้ยโลหะไม ้
คอนกรีตก็ได ้ดงันั้นเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนยา้ยไดจ้ะมีรูปทรงแปลกและสวยกวา่ ส่วนการเลือกสีควร
เลือกใชอ้ยา่งระมดัระวงั 
 

 
ภาพที ่2.12 ศาลานัง่เล่น 
ทีม่า : http://www.nanagarden.com 
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2.4.4 ศิลปะอ่ืนๆท่ีใชใ้นสวน (Outdoor-Art) 
         สวนก็เหมือนห้องทัว่ไปท่ีตอ้งการประดบัตกแต่งจากทางดา้นศิลปะ เช่น การเขียน

ภาพบนผนงับา้นหรือมีรูปป้ันตามจุดท่ีส าคญั จะเห็นไดว้า่สวนสาธารณะจะมีผลงานทางดา้นน้ีมาก
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ช่ืนชมกับศิลปะนั้ นๆ แต่ปัญหาหน่ึงท่ีควรค านึงถึงคือ เร่ืองของ
งบประมาณเพราะรูปป้ันจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดงันั้นควรวิเคราะห์ให้ดีก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกใช้
ตรงจุดใดในสวน หรือเลือกรูปแบบของรูปป้ัน ถา้มีงบประมาณไม่พอควรเลือกรูปป้ันท่ีมีขายกนั
ทั่วไป โดยให้เข้ากับแบบในสวนมากกว่าท่ีจะสั่งป้ันใหม่เพื่อให้มีรูปแบบเฉพาะอย่างเดียว
นอกจากน้ียงัมีอ่างน ้ าพุส าเร็จรูปท่ีเป็นตวัประดบัให้สวยงามไม่เกิดความซ ้ าซากจ าเจและเสียงของ
น ้าท าใหเ้กิดความสดช่ืนมีชีวิตชีวา เจา้ของบา้นอาจมีบ่อเล็กๆไวริ้มระเบียงบา้นหรืออาจจะเล้ียงปลา
และไมน้ ้าเพิ่มเติมก็ได ้

 
ภาพที ่2.13 รูปป้ัน 
ทีม่า : http://www.bloggang.com 
 

2.4.5 แสงไฟในสวน (Lighting) 
         การติดตั้งไฟในสวนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
         เพิ่มเวลาการพกัผอ่นภายในบา้นพกัอาศยัและสวนใหม้ากข้ึน 

          เพิ่มใหค้วามปลอดภยัและอบอุ่นใจขณะใชง้านในสวนในเวลากลางคืน 
          เพิ่มใหเ้กิดผลเป็นพิเศษ เช่น ใหแ้สงสี แสงเงาของตน้ไมใ้นบา้น 
          เพิ่มการติดตั้งไฟในสวนโดยทัว่ไปแล้วมกัใช้ไฟฟ้าส าหรับหลงัโรงรถหรือชายคา
บา้นจึงมีแสงสวา่งจา้เกินไปจากหลอดฟูลออเรสเซนต์ท าให้สวนขาดความสวยงามไปมาก จึงควร
ติดตั้งไฟตามจุดต่างๆภายในสวน และเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม ซ่ึงมี 5 ชนิดคือ 

http://www.bloggang.com/
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ไฟตามทางเดิน (Walk Lights) เพื่อความสวยงานและความปลอดภยั ควรติดตั้งตามจุด
ต่างๆ เพื่อท่ีจะเตือนผูท่ี้ก าลงัเดินให้ทราบวา่ทิศทางของการเดินเร่ิมจะเปล่ียนแปลงแลว้หรือเปล่ียน
จากระดบัสูงไประดบัต ่าเป็นตน้ 

ไฟท่ีท าให้เกิดรูปทรง (Silhouette) เพื่อให้มองเห็นรูปทรงของตน้ไมน้ั้นๆโดยให้อยู่หลงั
ตน้ไม ้

ไฟท าให้เกิดแสงและเงา (Shadow Lighting) โดยการติดตั้งไฟฟ้าทางด้านหน้าของตน้ไม้
เพื่อใหเ้กิดเงาของตน้ไมบ้นก าแพงหรือผนงัท่ีอยูเ่บ้ืองล่างของตน้ไม ้

ไฟท่ีท าใหเ้กิดเงาดา้นล่าง (Down Light) เพื่อให้เห็นก่ิงกา้นและใบบนพื้น โดยการติดตั้งไฟ
ไวสู้งบนตน้ไมแ้ละส่องไฟลงล่าง 

ไฟท่ีท าให้เกิดเงาดา้นบน (Up Lighting) เพื่อให้เกิดแสงสว่างตามจุดท่ีตอ้งการบนตน้ไม ้
จะติดตั้งไฟไวต้  ่าและส่องข้ึนบนตน้ไมห้รือก่ิงไมท่ี้สวยงาม 

ขอ้ควรระวงัของนกัออกแบบคือตอ้งพยายามอยา่ให้ต าแหน่งของแสงไฟส่องตาผูท่ี้เดินไป
มาในสวนและพยายามให้ระดบัแสงสวา่งจากภายในบา้นท่ีเป็นกระจก จะสะทอ้นภาพของส่ิงของ
ภาพในห้อง ท าให้เหมือนกระจกเงา ท าให้ผูท่ี้นัง่อยูภ่ายในบา้นรู้สึกไม่สบายตาและไม่ไดมี้โอกาส
มองเห็นสภาพของสวนได ้
 

 
ภาพที ่2.14 ไฟในสวน 
ทีม่า : http://www.Thareeta-Resort-Review.com 
 

2.5  ขั้นตอนการออกแบบ (Design Process) 
 ก าหนดทางเดิน 
 วางต าแหน่งไมย้นืตน้ 
 ก าหนดพื้นท่ีเพื่อประโยชน์ใชส้อยและความงาม 
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 บริเวณริมทางเดินและถนน 
 บริเวณสวนหยอ่ม 
 กระบะขา้งบา้น 
 มุมสนาม 
 สวนครัวไมผ้ล 
 มุมส าหรับเด็ก 
 สนามหญา้ 
 ออกแบบไมมี้จุดเด่น 
 มีส่ิงเช่ือมโยงระหวา่งจุดเด่นและจุดรอง 
 มุมสามเหล่ียม 
 2.5.1 ก าหนดทางเดิน 
          พยายามจดัวางทางเดินให้ไดโ้ดยรอบตวับา้นจากหนา้บา้นไปหลงับา้น จากหลงับา้น
มาหน้าบ้าน  จดัให้ระบบการเดินไหลเวียนไปเร่ือยๆไม่ติดขดั ควรให้ทางเดินสัมพนัธ์กับแนว
อาคารทางใดทางหน่ึงโดยคงรูปแบบเดิมของแนวอาคารเอาไว ้ทางเดินท่ีมีคนเหยียบย  ่ามากควร
ออกแบบให้ทางเทา้ปูดว้ยวสัดุพื้นแข็ง เช่น ศิลาแลง อิฐ หินกาบหรือหินลา้ง เพราะถา้เดินบนหญา้ 
หญา้จะตายเป็นแนว ทางเดินท่ีคนผา่นนอ้ยปูแผน่เดียวก็พอ (ประมาณ 40 ซม. ) ถา้มีคนเดินผา่นมาก
ก็อาจปูใหก้วา้ง 2-3 แผน่ ก็ได ้หรือถา้เวน้ช่องควรใหจุ้ดศูนยก์ลางของแผน่ห่างกนั 60 ซม.  

 
ภาพที ่2.15 การวางทางเดิน 
ทีม่า : http://sawasdeestones.wordpress.com 
 

2.5.2 การวางต าแหน่งตน้ไม ้  
          หลงัจากก าหนดทางเดินภายในสวน ควรก าหนดต าแหน่งของไมย้ืนตน้ทั้งหมดใน
สวนก่อน เพราะไมย้นืตน้มีระดบัสูงท่ีสุดต าแหน่งท่ีควรวางไมย้นืตน้ส่วนใหญ่ คือ 
          ขา้งถนนท่ีไปยงัท่ีโรงรถ 
          บริเวณร้ัวรอบบา้นทั้งหมด 
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          เฉพาะจุดท่ีตอ้งการร่มเงาเพื่อพกัผอ่น 
          ปลูกกนัแดดบ่ายเพื่อใหค้วามร่มเยน็แก่หอ้งนอนหรือห้องนัง่เล่นดา้นตะวนัตก 
          ปลูกดา้นใดดา้นหน่ึงของร้ัวเพื่อบงัทิวทศัน์ท่ีไม่น่าดู กนัลม และกนัฝุ่ นละออง เช่น 
 อโศกอินเดีย สนปฏิพทัธ์ เป็นแนวแลว้ตดัแต่งใหพุ้ม่แน่น 

         การปลูกไมย้ืนตน้การวางต าแหน่งจะวางตามรูปแบบของสวน ถา้เป็นสวนธรรมชาติ
มกัจะวางเป็นกลุ่ม 3 ตน้ 2 ตน้ ถา้เป็นสวนแบบประดิษฐ์ มกัจะปลูกเรียงแถวเป็นเส้นตรงหรือตาม
ทางเดินท่ีก าหนดไว ้ 
 

 
ภาพที ่2.16 การวางไมย้นืตน้ 
ทีม่า : http://www.bloggang.com 

 
2.5.3 ก าหนดพื้นท่ีเพื่อประโยชน์ใชส้อยและความงาม  
         พื้นท่ีท่ีเหลือจากการวางทางเดินและไมย้ืนตน้จะเป็นพื้นท่ีท่ีผูอ้อกแบบจะตอ้งน าเอา

มาวิเคราะห์ดูวา่ จุดไหนเหมาะสมส าหรับความตอ้งการอยา่งไรต าแหน่งท่ีเป็นสวนหยอ่มเพื่อความ
สวยงามควรอยูใ่กลก้บัห้องรับแขกห้องพกัผอ่นเพราะโอกาสท่ีจะไดช่ื้นชมจะมีมากกวา่ท่ีจะไปจดั
ไวมุ้มหลงับา้นหรือร้ัวบา้นท่ีห่างตวับา้นมากเกินไป 
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ภาพที ่2.17 รูปสวน 
ทีม่า : http://www.bestroomstyle.com 

 
2.5.4 บริเวณริมทางเดินและถนน 
         การปลูกไมย้ืนตน้ก็เพื่อช่วยลดการสะทอ้นของคอนกรีตและท าให้เกิดความร่มร่ืนไม่

ควรปลูกไมย้นืตน้มากจนเตม็สนามเพราะเม่ือแสงแดดส่องไม่ถึงพื้น จะท าใหห้ญา้และตน้ไมต้าย 
         ปลูกเรียงเด่ียวต่อไปเร่ือยๆตามถนน 
         ปลูกไมพุ้ม่ท่ีชอบร่มใตต้น้ไมใ้หญ่ 
         ปลูกไมย้นืตน้ใหญ่ 1-2 ตน้ สลบักบัไมพุ้ม่ท่ีชอบแดด 
         ปลูกไมย้นืตน้เป็นกลุ่ม 2-3 ตน้ ชนิดเดียวกนัไม่เรียงแถว 

การเลือกไมพุ้่มใตต้น้ไมต้อ้งระวงัเร่ืองแสงมากท่ีสุดเพราะตอ้งเป็นไมพุ้ม่ท่ีทนไดท้ั้งแดดและในร่ม 
เช่น เล็บครุฑ ขาไก่ด่าง ขาไก่เขียว เฟิร์นบางชนิด 

2.5.5 บริเวณสวนหยอ่ม 
          ต  าแหน่งสวนหย่อมควรอยู่ใกลล้านนั่งเล่น ระเบียง เฉลียงหรืออยู่ใกลห้้องรับแขก

ห้องพกัผ่อนก็ได ้ส่วนหย่อมควรมี 1-2 จุดเท่านั้นเพราะให้ถือว่าเป็นจุดเด่นในบา้น ท่ีจะจดัเอาไว้
รับแขก ควรเลือกต้นไม้ท่ีรูปทรงสวยงาม โตช้า ลักษณะใบควรเขียวเป็นมันจึงจะเหมาะกับ
สวนหย่อมตรงน้ี เช่น ปรงญ่ีปุ่น สิบสองปันนา อากาเว่ หมากเขียว หมากเหลือง หรือสนต่างๆ 
สวนหยอ่มควรไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี 
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ภาพที ่2.18 สวนหยอ่ม 
ทีม่า : http://play.kapook.com 

 
2.5.6 กระบะตน้ไม ้
         ตามบา้นจดัสรรทัว่ไปมกัจะมีกระบะอยู่ขา้งตวับ้านขา้งร้ัวหรือหน้าร้ัวบ้านเพื่อให้

ปลูกตน้ไมส่้วนใหญ่จะแคบและยาวควรตรวจสอบแสงสวา่งท่ีกระบะไดรั้บวา่เป็นแดดเต็มวนัแดด
คร่ึงวนัหรือในร่มจึงจะไดเ้ลือกตน้ไมไ้ดถู้ก 

         ถา้ตอ้งการร่มเงาปลูกไมใ้หร่้มเป็นไมพุ้ม่ เช่นโมกซอ้น แลว้ตดัแต่งใหรู้ปทรง 
         ถา้กระบะชิดก าแพงดา้นหน่ึง ลกัษณะก าแพงไม่สวยตอ้งการลดแสงสะทอ้นของ      

          ก าแพง ปลูกตน้ข่อย หรือเขม็ก็ได ้แลว้ตดัแต่งใหแ้ผแ่นบกบัก าแพง                                
         ปลูกไมด้อกหรือไมพุ้ม่ชนิดเดียวกนัตลอดแนว 
         ปลูกไมพุ้่ม 2 ชนิดสลบักนั เช่น หูปลาช่อนแดง หูปลาช่อนเขียว ควรเลือกไมส้อง

ชนิดใหเ้ขา้กนั 

 
ภาพที ่2.19 กระบะตน้ไม ้
ทีม่า : http://www.bloggang.com 
 

http://www.bloggang.com/
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 2.5.7 มุมสนามระหวา่งถนนกบัระเบียง 
         บา้นแทบทุกหลงัตอ้งมีมุมสนามซ่ึงอยู่ระหว่างถนนเขา้โรงรถกบัระเบียงเสมอจุดน้ี

ทุกคร้ังท่ีออกแบบจะตอ้งจดัตน้ไมแ้ละไมค้ลุมดิน หรืออาจเป็นไมย้นืตน้ใหร่้มเงาก็ได ้
 

 
ภาพที ่2.20 รูปตวัอยา่งมุมสนามระหวา่งถนนกบัระเบียง 
ทีม่า : http://www.play.kapook.com 
 2.5.8 สวนครัวและไมผ้ล  

         ควรปลูกไวห้ลงับา้นเพราะลกัษณะของไมผ้ลทุกชนิดไม่สามารถเขา้กบับรรยากาศ
ของการจดัสวนโดยทัว่ไปไดเ้ลยถา้บริเวณหนา้บา้นมีพื้นท่ีนอ้ยก็ควรปลูกเพียงตน้เดียวเลือกพนัธ์ุท่ี
เป็นก่ิงทาบหรือตอนก่ิง เพื่อท่ีจะได้ตดัแต่งไม่ให้ตน้โตเกินไปนัก เช่น มะม่วง ไมผ้ลบางชนิดท่ี
น าไปประกอบการจดัสวนไดเ้ช่น ตน้สาเกเพราะมีใบสวย ละมุดสีดาจะมีใบเป็นชั้นๆ สวยงามมาก 
แปลงท่ีท าเป็นสวนครัวควรออกแบบเป็นใหเ้ป็นส่ีเหล่ียมเรียบๆวางเรียงกนัมากนอ้ยตามพื้นท่ีท่ีมีอยู่
รอบๆ แปลงท าเป็นทางเดินรอยหินกรวดหรือปูดว้ยแผ่นทางเทา้ จะท าให้สนามไม่แฉะและความ
สวยงาม 

 
ภาพที ่2.21 สวนครัว 
ทีม่า : http://www.topicstock.pantip.com 
  



29 
 

 2.5.9 สนามเด็กเล่น 
         เลือกมุมท่ีผูใ้หญ่สามารถมองเห็นไดใ้นขณะท่ีเด็กเล่นจากภายในบา้นไม่ควรอยูใ่กล้

บา้นมากนกัมีเสียงดงัรบกวนบริเวณมุมส าหรับเด็กเล่นควรมีไมใ้หญ่ให้ร่มเงาบา้งแต่อยา่ให้มืดทึบ
เกินไปใชไ้มพุ้ม่แบ่งกั้นสัดส่วนหรือกรองเสียงไดบ้างส่วน ไม่ควรเลือกไมมี้พิษ ก่ิงเปราะหกัง่าย 
 

 
ภาพที ่2.22 รูปสวนมุมเด็กเล่น 
ทีม่า : http://www.weekendhobby.com 

 
 2.5.10 สนามหญา้ 

           การออกแบบสนามหญ้าควรยึดหลกัท่ีว่าสนามหญา้ตอ้งเป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดด
เต็มท่ีรูปแบบของสนามจะแผพ่ื้นท่ีไปทัว่ทั้งบริเวณท่ีเหลือจากการปลูกตน้ไมจ้ะมีปัญหาตามมาถา้
ตน้ไมแ้ผร่่มเงามากการออกแบบสนามหญา้ในปัจจุบนัจะก าหนดรูปร่างของสนามหญา้ก่อนว่าจะ
ท าเป็นรูปร่างอยา่งไร 
 

 
ภาพที ่2.23 สนามหญา้ 
ทีม่า : http://www.writer.dek-d.com 
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2.5.11 ออกแบบใหมี้จุดเด่น 
           ในการออกแบบแต่ละจุดของสวนต้องจดัแล้วสามารถมองดูและแบ่งแยกได้ว่า

จุดเด่นอยูต่รงไหน จุดเด่นตอ้งมีขนาดใหญ่กวา่จุดรองและจ านวนตน้มากกวา่ดว้ยทั้ง2จุดน้ีอาจเป็น
ไมช้นิดเดียวกนัหรือต่างชนิดกนัก็ได ้
 2.5.12 มีส่ิงเช่ือมโยงระหวา่งจุดเด่นและจุดรอง 

           ช่วยท าให้เกิดความต่อเน่ืองกันระหว่าง 2 จุดนั้น โดยใช้ไม้พุ่มท่ีประดับต ่ากว่า
จุดเด่นและจุดรอง ส่วนใหญ่เป็นไมพุ้่มกลางและไมพุ้่มเต้ีย หรือไมค้ลุมดินอาจเป็นชนิดเดียวกนั
ตลอดแนว หรือ 2 ชนิดก็ไดค้วรปลูกต่อเน่ือง แต่ใหไ้มพุ้ม่เต้ียอยูด่า้นหนา้ 

2.5.13 มุมสามเหล่ียม 
           พื้นท่ีท่ีเป็นสามเหล่ียมควรปลูกตน้ไมเ้ป็นกลุ่ม3ตน้เพื่อช่วยลดความแข็งกระดา้ง

ของอาคารเลือกใชช้นิดเดียวกนัถา้พื้นท่ีแคบปลูกเพียงตน้เดียวก็พอตน้ไมท่ี้ปลูกต าแหน่งน้ีจะท าให้
สามเหล่ียมท่ีแขง็กระดา้งมองดูอ่อนหวานข้ึน  

 
ภาพที ่2.24 สวนมุมสามเหล่ียม 
ทีม่า : http://www.pthegarden.blogspot.com 

 

2.6  รูปแบบของสวนในบ้านพกัอาศัย 
สวนป่าหรือสวนธรรมชาติ (Natural Garden) 
สวนธรรมชาติ คือสวนท่ีเราจดัข้ึนมาโดยลอกเลียนแบบธรรมชาติท่ีเรามองเห็นเช่นท าเป็น

ป่า เป็นเขา ล าธาร น ้ าตก ทุ่งหญา้ เป็นส่ิงท่ีเรารู้สึกชอบเป็นพิเศษเลยอยากจะจดัไวใ้กล ้ๆ อาจท าได้
โดยการท าเท่าขนาดจริง หรือยอ่ส่วนลงมาโดยใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีท่ีเราจะจดัแต่ง 
คุณสมบติัและหนา้ท่ีของสวนธรรมชาติคือท าให้ผูอ้ยูอ่าศยัหรือผูไ้ดพ้บเห็นไดส้ัมผสักบับรรยากาศ
ของความสดช่ืนร่ืนรมยอ์บอุ่น น่าพกัผอ่นหยอ่นใจ สวนลกัษณะน้ี จึงเป็นสวนท่ีนิยมของคนจ านวน
มากเน่ืองจากปัจจุบนัคนอยูใ่นตึกรามบา้นช่องท่ีเป็นตึกจึงตอ้งการใฝ่หาสวนเพื่อไวพ้กัผอ่นหยอ่น
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ใจสวนแบบน้ีนิยมปล่อยให้ตน้ไมเ้ติบโตอย่างอิสระ ตามธรรมชาติ อาจเพิ่มสระน ้ า ล าธารน ้ าตก 
ศาลาพกัผอ่น ทางเดิน ต่าง ๆเขา้ไป โดยจะมีเส้นสาย และรูปทรง เป็นรูปทรงอิสระ 
 

 
ภาพที ่2.25 สวนธรรมชาติ (Natural Garden) 
ทีม่า : http://www.homedec.in.th 
 วรวฒิุ  แกว้สุก (2555) กล่าววา่ การจดัสวนแต่ละสไตลย์อ่มมีองคป์ระกอบท่ีส่ือถึงรูปแบบ
สวนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงองค์ประกอบเหล่าน้ีช่วยเพิ่มเสน่ห์และชีวิตชีวาตลอดจนเติมความสมบูรณ์
ให้กบัสวน สวนป่ามีองค์ประกอบหลกัท่ีเลียนแบบธรรมชาติ และองคป์ระกอบรองท่ีช่วยเสริมใน
เร่ืองประโยชน์ใชส้อยและความงาม ซ่ึงตอ้งจดัวางองคป์ระกอบเหล่าน้ีให้สอดคลอ้ง กลมกลืน และ
ลงตวั สวนจึงจะดูสวยงาม  
 องค์ประกอบหลกัของสวนป่าร้อนช้ืนแบ่งเป็น 2 ประเภท 
 2.6.1 องคป์ระกอบภูมิทศัน์ประเภทดาดแขง็ 
          2.6.1.1 น ้าตก 
                  เป็นองค์ประกอบหลกัของการจดัสวนธรรมชาติสไตล์สวนป่าร้อนช้ืน โดย
ธรรมชาติน ้ าตกเกิดจากตาน ้ าเล็ก ๆ บนพื้นดินบริเวณยอดเขาสูงค่อย ๆ ไหลมารวมกนัเป็นสายน ้ า
เล็ก ๆ หลายสาย รวมตวัจนมีปริมาณเพิ่มข้ึน ไหลผา่นร่องดิน ร่องหิน จนรวมเป็นสายน ้ า ตกลงจาก
ท่ีสูงสู่ท่ีต ่าอยา่งสวยงาม  
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่2.26 น ้าตกและองคป์ระกอบส่ิงแวดลอ้ม 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 

http://www.homedec.in.th/
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          น ้ าตกธรรมชาติมีรูปร่างลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ต ่าบา้งสูงบา้ง สั้ นบา้ง ส่วนหิน
น ้ าตกก็แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของภูมิประเทศนั้น ๆ เช่น หินแถบตะวนัตกของประเทศจะมี
ลกัษณะเป็นหินปูนหรือหินฟองน ้ า  แถบภาคกลางมกัเป็นหินแกรนิตสีเทา  แถบภาคอีสานเป็นหิน
ทรายแดง ทรายเหลือง ทรายเขียว ส่วนแถบตะวนัออกเป็นหินแกรนิตและหินกรวดเล่ือมบางส่วน 
          ในการจะเลือกใช้หินท าน ้ าตกเพียงไม่ก่ีชนิด ทั้งน้ีข้ึนกบัรูปแบบของน ้ าตก คือ หาก
เป็นน ้ าตกบนผนังแนวตั้งจะใช้หินฟองน ้ าเพราะมีน ้ าหนกัเบาและดูเป็นธรรมชาติ หากเป็นน ้ าตก
ธรรมชาติมกัใชหิ้นทรายเหลืองเก่าท่ีฝังอยูต่ามผืนดิน จะไดสี้หินท่ีกลมกลืนหากเป็นหินน ้ าตกกล่ิน
อายโมเดิร์นจะใชหิ้นแกรนิตไข่ทรงรีมน และหลายคร้ังท่ีผสมผสานหินสองชนิดมาใชง้านร่วมกนั 
เช่น ใช้หินฟองน ้ าร่วมกบัหินทรายเหลืองเก่า  และใช้หินฟองน ้ าร่วมกบัหินแกรนิตไข่ ซ่ึงเม่ือท า
เสร็จแลว้สังเกตวา่หินทั้งสองชนิดดูกลมกลืนเขา้กนัไดดี้แบบไม่ขดัตา 
          2.6.1.2 บ่อหรือแอ่งรับน ้าตก 
                ตามธรรมชาติน ้ าจะตกจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่า เกิดแรงกระแทกและการไหลวนของ
น ้ าท่ีมีพลงัจนท าให้เกิดแอ่งน ้ า ซ่ึงจะลึกหรือต้ืนข้ึนอยู่กบัความสูงและความแรงของน ้ าท่ีตกลงมา 
การท าน ้าตกเลียนแบบธรรมชาติจึงตอ้งจ าลองแอ่งน ้าก่อนจะไหลลงไปยงัล าธาร 
          2.6.1.3 ล าธารและชั้นล าธาร 
                เม่ือน ้าตกลงสู่แอ่งรับน ้าแลว้ น ้ าจะไหลไปตามร่องน ้าท่ีถูกกดัเซาะจนเหลือแต่
หินเป็นล าธาร  และแรงน ้ าไดพ้ดัพาหินกอ้นเล็กบา้งใหญ่บา้งไปกองรวมกนัเป็นคนักั้นน ้ ายาวสั้ น
ต่างกนัจนเกิดเป็นชั้นน ้ าตกแต่ละชั้นข้ึนมา ซ่ึงชั้นน ้ าตกตามธรรมชาติเกิดไดห้ลายรูปแบบ คือ ชั้น
น ้ าตกท่ีเป็นหินโขด  ชั้นน ้ าตกท่ีหินถูกน ้ าซัดมากองรวมกนั ชั้นน ้ าตกท่ีเกิดจากหินปูน  และชั้น
น ้ าตกท่ีเกิดจากรากไมห้รือรากพูพอนใตล้ าธารมีหินกรวดใหญ่น้อยถูกคดัแยกขนาดโดยความแรง
ของกระแสน ้ าตามธรรมชาติ หินกรวดใตธ้ารน ้ ามีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากนั จึงท าให้มีความสูงต ่า
ก่อใหเ้กิดการไหลของน ้าเป็นระลอกหรือเกิดคล่ืนใตน้ ้า ดูสวยงามและมีชีวติชีวา 

         2.6.1.4 บ่อรับน ้าจากล าธาร 
                  เป็นบ่อรับน ้าตกช่วงสุดทา้ย หากเปรียบตามธรรมชาติหมายถึงล าห้วย ซ่ึงเป็น
จุดส้ินสุดของสายล าธารท่ีไหลมารวมกนัจนเป็นแอ่งใหญ่ 
          2.6.1.5 หาดกรวดและหาดทราย 
                  การไหลของน ้ าในล าธารบางช่วงฤดูกาลท่ีมีกระแสน ้ าไหลเช่ียวแรงจนพดั
หินทรายข้ึนไปกองไวต้ามมุมหวัโคง้ของน ้ า จนเม่ือฤดูท่ีน ้าลดลงจึงเกิดหาดทรายกรวดข้ึนมา ท าให้
ขอบขา้งล าธารมีเสน่ห์และสวยงาม  
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         2.6.1.6 เกาะแก่ง 
                 เกิดจากการท่ีน ้ าพดัพาหินไปกองรวมกนัประกอบกบัหินเหล่าน้ีถูกใบไมท้บั
ถมจนกลายเป็นดิน มีตน้ไมใ้หญ่นอ้ยข้ึนเองตามธรรมชาติ จึงดูมีเสน่ห์และสร้างมิติให้เกิดมุมมอง
ทางแนวลึก 

         2.6.1.7 โขดหิน 
                   หินใหญ่นอ้ยท่ีถูกน ้ าพดัพาลงมา มีหินบางส่วนซ่ึงมีขนาดใหญ่หรือยึดติดกบั
ฐานชั้นใต้ดินจนน ้ าไม่สามารถพัดพาไปได้ เกิดเป็นโขดหินกลางน ้ า ริมน ้ าบ้าง เม่ือน ้ าพัดมา
กระแทกโขดหินเกิดเป็นระลอกคล่ืนท่ีสวยงามและเกิดเสียง ท าใหส้ายน ้าดูมีชีวติชีวาไม่เงียบเหงา 

         2.6.1.8 ระเบียงไม ้
                  ส าหรับนั่งพกัผ่อน ส่วนใหญ่มกัก าหนดให้อยู่บริเวณริมล าธาร บ่อน ้ า หรือ
ต่อเน่ืองกบัศาลาพกัผ่อนหรือห้องนั่งเล่น  แล้วแต่หน้าท่ีท่ีจะใช้สอย วสัดุท่ีใช้ปูระเบียงส่วนใหญ่
เป็นวสัดุท่ีทนทาน ทนแดด ทนฝน เช่นไมแ้ดง ไมส้ัก ไมส้ังเคราะห์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บังบประมาณของ
เจา้บา้น 

         2.6.1.9 ทางเดิน 
                  เป็นจุดเช่ือมต่อจากบริเวณหน่ึงไปยงัอีกบริเวณหน่ึงไดอ้ยา่งสะดวก  เช่น จาก
หนา้บา้นไปยงัเรือนรับรองไปยงัหลงับา้น หรือจากหลงับา้นไปหนา้บา้น วสัดุท่ีน ามาใชอ้าจใชแ้ผน่
หินท่ีเรียบเสมอกัน ขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ซ่ึงปัจจุบันแผ่นหินขนาดใหญ่นับวนัจะหายากข้ึน 
บางคร้ังอาจใชหิ้นเทียมซ่ึงท าจากซีเมนตผ์สมสีฝุ่ นมาทดแทน 

         2.6.1.10 สะพาน 
                    ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กบัสวน เป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งบริเวณท่ีมีล าธาร
หรือบ่อน ้ าเป็นตวักั้นแบ่ง วสัดุท่ีใช้ท  าสะพานมีทั้งไม ้ซีเมนต์ และแผ่นหินหน้าเรียบ ซ่ึงจะสร้าง
บรรยากาศท่ีแตกต่างกนัไป 
          2.6.1.11 ศาลาหรือเรือนรับรอง 
                    เป็นท่ีพักผ่อนท่ามกลางสวนสวยมีคุณสมบัติกันแดดกันฝน สามารถ
ออกแบบเป็นเรือนกระจกติดแอร์เป็นท่ีส าหรับรับรองแขก พกัผ่อน หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ศาลา
หรือเรือนรับรองมีความส าคญั ท าให้สวนมีองค์ประกอบส าหรับใช้สอยไดอ้ย่างสมบูรณ์ รูปแบบ
โครงสร้างมีหลายรูปแบบ อาจท าดว้ยไมห้ลงัคาซีดาร์ หรือเป็นเรือนกระจกใสสามารถมองเห็นสวน
ได ้
          2.6.1.12 บ่อกรอง 
                    ส าหรับกรองน ้ าท่ีตกมายงับ่อสุดทา้ย ช่วยให้น ้ าไม่ขุ่นดว้ยตะกอน การกรอง
น ้าจะผา่นช่องต่าง ๆ ท่ีบรรจุวสัดุกรอง เช่น พู่กรองน ้ าเพื่อดกัเศษใบไมห้รือตะกอนหยาบ ต าแหน่ง
ของบ่อกรองส่วนใหญ่มกัออกแบบใหอ้ยูใ่ตพ้ื้นระเบียงเพื่อประโยชน์ในการใชพ้ื้นท่ี 
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          2.6.1.13 ท่ีนัง่พกัผอ่น 
                    เป็นจุดนั่งพกัในสวนหลงัท ากิจกรรมหรือออกก าลังกาย เดินเล่นชมสวน 
สามารถจดัมุมนัง่เล่นให้กลมกลืนกบัธรรมชาติดว้ยการวางหินกอ้นใหญ่แทรกไวข้า้งทางเดิน  เป็น
มุมนัง่เล่นแบบไม่จงใจ หรือตั้งใจวางบนลานนัง่เล่นก็ได ้โดยเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไมรู้ปทรงเรียบ
ง่าย ก็เขา้กบัสวนรูปแบบน้ีได ้
 

 

ภาพที ่2.27 องคป์ระกอบต่าง ๆ ในสวนป่าร้อนช้ืน 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
 
 2.6.2 องคป์ระกอบภูมิทศัน์ประเภทดาดอ่อน  
          นอกจากน ้ าตก  บ่อน ้ า  ล าธารแลว้  ในสวนป่าร้อนช้ืนยงัมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีบ่ง
บอกถึงสวนสไตล์น้ี คือพรรณไมท่ี้ให้ความเขียวสดตลอดปีและเติบโตไดดี้ในสภาพอากาศร้อนช้ืน 
ส่วนของตกแต่งท่ีน ามาประดบัสวนควรท าจากวสัดุธรรมชาติอยา่งหิน ดิน ไม ้อาจผา่นขั้นตอนและ
กระบวนการผลิตบางอยา่ง แต่เม่ือสัมผสัแลว้ยงัรับรู้ไดถึ้งเน้ือแทข้องวสัดุธรรมชาติเหล่าน้ี 
          2.6.2.1 พิจารณาความตอ้งการแสงแดดของพรรณไมแ้ต่ละชนิด 
                                    พรรณไมทุ้กชนิดตอ้งการแสงแดดในกระบวนการสร้างอาหาร  แต่ปริมาณ
มากน้อยต่างกนั พรรณไมท่ี้ให้ดอกหรือมีใบสีสวยมกัตอ้งการแสงแดดมากกว่าพรรณไมท่ี้มีใบสี
เขียวเขม้ ดงันั้น ควรมีการพิจารณาเลือกพรรณไม ้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีในการปลูก 
          2.6.2.2 สังเกตลกัษณะนิสัยของพรรณไมท่ี้ข้ึนตามระบบนิเวศ 
                                   เม่ือน ามาปลูกในพื้นท่ีควรเลือกบริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับ
ธรรมชาติเดิมมากท่ีสุด  ดงัน้ี 
                                    ตน้ไมท่ี้ข้ึนใตน้ ้า  ไดแ้ก่ สาหร่ายและพืชน ้าชนิดต่าง ๆ  
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                                    ตน้ไมท่ี้ข้ึนในน ้าและบนผวิน ้า  ไดแ้ก่บวัอเมซอน  และกกชนิดต่าง ๆ  
                                    ตน้ไมท่ี้ข้ึนอยูริ่มน ้า ไดแ้ก่ กกชนิดต่าง ๆ ไคร้ชนิดต่าง ๆ เฟินกูด  บอน 
                                    ตน้ไมท่ี้ข้ึนบนท่ีดอน เช่น คา้งคาวด า  เฟินกีบแรด เฟินหสัด า กุมารทอง 
                                    ตน้ไมท่ี้ข้ึนบนก่ิงไมห้รือท่ีเรียกวา่ไมค้าคบ เช่น กะเรกะร่อน กลว้ยไม ้  
                                    ตน้ไมท่ี้ข้ึนบนหินหรือผนงัหิน เช่น เทียน เฟินกา้นด า มอสส์ หยาดน ้าคา้ง  
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.28 พรรณไมท่ี้ข้ึนตามระบบนิเวศ 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
 

         2.6.2.3 พิจารณาจากลกัษณะทรงตน้  ใบ  และสีของใบไม ้ 
                      ซ่ึงจะมีลกัษณะเด่น สวยงามแตกต่างกนั การน ามาจดัร่วมกนัเป็นกลุ่มจึงควรค านึงถึง
หลกัองคป์ระกอบทางศิลปะไดแ้ก่ 

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

 

ภาพที ่2.29 ความแตกต่างและความกลมกลืนของพืชพรรณไม ้
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
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         ดูจากขนาดของใบไม ้ ใบท่ีมีขนาดใหญ่ถือวา่มีผิวสัมผสัหยาบ ส่วนใบท่ีมีขนาดเล็ก
ถือวา่มีผิวสัมผสัละเอียด การน าพรรณไมท่ี้มีขนาดใบต่างกนัมารวมกลุ่มกนัจะไดค้วามแตกต่างของ
ขนาด 

         ดูจากลกัษณะรูปร่างของใบไม ้ใบท่ีลกัษณะเป็นเส้นเล็กบางชนิดป้อมสั้น  กลม บาง
ชนิดมีใบเรียวยาว บางชนิดมีใบเป็นสามแฉก  ลกัษณะรูปร่างของใบสร้างความแตกต่างไดเ้ช่นกนั
ถา้ตอ้งการใหเ้กิดความกลมกลืน ใหเ้ลือกรูปร่างของใบท่ีคลา้ยคลึงกนัมาจดัร่วมกนั เช่น ปลูกตน้ 
พลับพลึงหนูและหนวดปลาดุกท่ีมีใบเส้นเหมือนกัน จะได้ความกลมกลืนของรูปร่างใบ  แต่
ขณะเดียวกนัก็ไดค้วามแตกต่างขนาดใบดว้ย 

         ดูจากสีของใบไม ้ใบไมมี้หลากหลายสี ส่วนใหญ่จะให้โทนสีเขียว ซ่ึงมีหลายเฉด
ต่างกนัไป เช่น เขียวอ่อน  เขียวเขม้ เขียวต่างขาว สีของใบไมส้ามารถสร้างทั้งความกลมกลืนและ
ความแตกต่างได้ หากเราเลือกใช้อย่างลงตัว กลุ่มของต้นไม้ท่ีเราวางจะเกิดความสวยงาม สีท่ี
กลมกลืน ไดแ้ก่ เหลืองอ่อนและเขียวอ่อน ส่วนสีท่ีแตกต่างไดแ้ก่ เหลืองและแดง เป็นตน้ ตวัอยา่ง
ตน้ไมท่ี้กลมกลืนกนัดว้ยลกัษณะของใบ แต่แตกต่างกนัดว้ยสีและขนาดของใบ เช่น การจดักลุ่มตน้
กระดาษไวก้บับอนสี 

         ดูจากลกัษณะทรงพุ่มของตน้ไม ้ ตน้ไมบ้างชนิดจะมีลกัษณะใบชูตั้งข้ึน ขณะท่ีบาง
ชนิดใบหอ้ยยอ้ยลง หากเราเลือกชนิดท่ีมีทรงตน้เหมือนกนัปลูกไวร่้วมกนัจะเกิดความกลมกลืน แต่
หากเราน าพรรณไมท่ี้มีลกัษณะทรงพุม่ต่างกนัปลูกไวร่้วมกนัก็จะเกิดความแตกต่าง 
          2.6.2.4 แบ่งพื้นท่ีปลูกตามประโยชน์ใชส้อย ในการออกแบบสวนของบา้นหน่ึงหลงั 
เรามกัแบ่งแยกโซนตามการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อเป็นตวัก าหนดและเลือกชนิดของพืชพรรณ
ไมม้าใช้งาน เช่น บริเวณขา้งห้องนั่งเล่นมองเห็นล าธาร ปลูกกลุ่มพรรณไมท่ี้มีลกัษณะใกล้เคียง
ธรรมชาติเพื่อความสวยงาม ส่วนบริเวณหนา้บา้นอาจปลูกไมด้อกท่ีดูแลง่ายเพื่อเพิ่มสีสัน แต่ไม่ควร
มีความแตกต่างจากภาพรวมของสวนมานกั และบริเวณหลงับา้นปลูกพืชผกัสวนครัวเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการปรุงอาหาร 
          2.6.2.5 ปลูกตามความชอบและความตอ้งการของเจา้ของบา้น เช่น เจา้ของบา้นบาง
หลงัชอบไมด้อก บางคนชอบท ากบัขา้วตอ้งการปลูกพืชผกัสวนครัว บางคนมีความระลึกถึงหรือ
ประทบัใจพรรณไมช้นิดใดชนิดหน่ึงความเป็นสิริมงคลและการใหเ้กียรติกบัผูท่ี้น าตน้ไมม้ามอบให ้
ซ่ึงอาจหาพื้นท่ีปลูกพรรณไมช้นิดนั้น ๆ ตามความเหมาะสม 
          2.6.2.6 ดูแลรักษาง่าย การจดัสวนนั้นไม่ยากไปกว่าการดูแลให้สวนนั้นสวยอยู่คง
นาน ดงันั้น การเลือกตน้ไมส้ าหรับการใชง้านจึงควรดูแลรักษาง่าย เพียงตดัแต่งนิดหน่อยก็สามารถ
ใชง้านต่อไดโ้ดยไม่เสียรูปทรง ยิง่ระยะเวลานานข้ึน สวนสามารถคงอยูไ่ดอ้ยา่งสวยงาม 
          ตวัอย่างพรรณไมท่ี้ใช้ในการจดัสวนป่าร้อนช้ืนสามารถแบ่งตามขนาดและรูปทรง
ของพรรณไมไ้ดด้ั้งน้ี 
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ไม้ยืนต้น ท่ี เลือกใช้ได้แก่  จิกน ้ า จิกเศรษฐี พะยอม หว้า ไคร้ย ้อย ทองกวาว ยี่หุบ            
ขา้วหลามแดง เสม็ดขาว พุดผา กนัเกรา สมอไทย อโศกเขา โสกน ้ า ชะมวง หมากเขียว ทั้งน้ีควร
เลือกรูปทรงของต้นไม้ให้เหมาะสมกับบริเวณท่ีปลูก เช่น เลือกพรรณไม้ท่ีมีทรงเอนชายปลูก
บริเวณริมน ้า 

ไม้พุ่ม ท่ี เลือกใช้ได้แก่  ไคร้ชนิดต่างๆ  ทรีเฟิน และเฟินชนิดต่างๆ เช่น เฟินลูกไก่          
เฟินกีบแรด เฟินนาคราช ผกัหนาม กระดาด โมกแดง คดัเคา้ บอนสี เอ้ืองหมายนา เอ้ืองไผ่ กะทือ 
ซุม้กระต่ายเขียว มหาหงส์ คา้งคาวด า พุดเวียดนาม ไทรปัตตาเวีย กระเจียว นางแยม้ป่า พนมสวรรค ์
โมกรากอ โคลงเคลงป่า  หางชา้ง เตยหอม ดาหลา เขม็อุณากรรณ พลบัพลึงหนู 

ไมค้ลุมดิน อยา่งกนกนารี เฟินชนิดต่างๆ เช่น เฟินใบผกัชี  เฟินรัศมีโชติ   เฟินฮาวาย  
หญา้ปักก่ิง หนวดปลาดุก พลบัพลึงแคระ  โคลงเคลงเล้ือย  กลว้ยไมดิ้น  เปราะ  ใบบวับก  ชะพลู 
เทียนป่า สตรอวเ์บอร์ร่ีเล้ือย หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง นกกระทาใบบาย เอ้ืองพร้าว ไอริส การะเกดเขียว 
สร้อยระยา้ บีโกเนีย เขม็ม่วงป่า หญา้ถอดปลอ้ง กวกัแม่ทองใบ มะเด่ือหิน 

ไมค้าคบ เช่น กลว้ยไมไ้อยเรศ  ชา้งกระ  กะเรกะร่อน  ชายผา้สีดา  ชอ้งนางคล่ี  ไก่ลาย  
กูดเวยีน เฟินเขากวาง  มะเด่ือหมอ  เฟินปีกนก  สไบนาง  กระแตไต่ไม ้ เฟินขา้หลวงหลงัลาย  
เดปกระดุม โฮยา่ ลิปสติก 

ไมน้ ้า เช่น บวั กก คลา้น ้า อเมซอน บอน และ ผกัหนาม  
พรรณไมท่ี้ใชใ้นสวนป่าร้อนช้ืน 
 1) พุทธชาด     16) ไคร้น ้าใบแคบ 
 2) วา่นน ้าทอง     17) ไคร้เมด็กระสุน 
 3) เฟินเขากวางตั้ง    18) ผกัแวน่ 
 4) เฟินเขากวาง     19) ฝาด 
 5) ไคร้ยอ้ย     20) ปาลม์จบั 
 6) เฟินกูด     21) หญา้น ้า 
 7) กวกัแม่ทองใบ    22) ผกัหนาม 
 8) กลว้ยไมร้องเทา้นารี                                          23) มอสส์ 
 9) หญา้ปักก่ิง                                                        24) มะเด่ือหิน 
 10) เฟินใบผกัชี 
 11) บีโกเนียป่า  
 12) เทียนโขดหรือเทียนผา 
 13) แจค๊พอ็ต 
 14) กนกนารี 
 15) เห็ดขอนไม ้(หลินจอ้) 



38 
 

 
 

ภาพที ่2.30 แสดงตวัอยา่งพรรณไมท่ี้ใชใ้นสวนป่าร้อนช้ืน 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
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ภาพที ่2.31 แสดงตวัอยา่งพรรณไมท่ี้ใชใ้นสวนป่าร้อนช้ืน 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
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2.7  กรณศึีกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีลกัษณะของการจดัภูมิทศัน์คลา้ยคลึงกนักบัโครงการ
ออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณปวิณ ช านิประศาสน์และท าการศึกษาแนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์ 
รูปแบบของสวนและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์
โครงการซ่ึงโครงการท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
 2.7.1 บา้นคุณ ชินวตัร – คุณธมนวรรณ   ตนัติมาสกุล  

 
 
ภาพที ่2.32 แสดงผงับา้นคุณ  ชินวตัร – คุณธมนวรรณ   ตนัติมาสกุล 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
 
พื้นท่ีขนาดสวน  :  645 ตารางเมตร 
เจา้ของโครงการ :  คุณ ชินวตัร – คุณธมนวรรณ   ตนัติมาสกุล 
สไตล ์  :  ทรอปิคลัเรนฟอเรสต ์ 
แนวคิด  :  น าแนวคิดเร่ืองเส้นสายและสเปชมาใชเ้พื่อให้พื้นท่ีจ  ากดัดูกวา้งข้ึน โดยท าเส้น
โคง้จากพื้นราบให้ไหลโคง้จากพื้นราบให้ไหลโคง้ข้ึนไปสู่น ้ าตกในแนวตั้ง ช่วยให้สวนดูกวา้งและ
มีสเปชเพิ่มข้ึน 
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 ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ    
 เจา้ของบา้นหลงัน้ีเป็นคนรักธรรมชาติ ชอบอยูก่บัตน้ไมแ้ละสัตวเ์ล้ียง ตอ้งการน ้ าตกและ
บ่อปลาท่ีแวดลอ้มไปดว้ยป่าธรรมชาติท่ีไม่รก ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการพื้นท่ีสนามหญา้กวา้งใหลู้กได้
วิง่เล่นออกก าลงักายเม่ือความตอ้งการเร่ิมขดัแยง้กบัพื้นท่ี จึงตอ้งอาศยัเทคนิคในการออกแบบเขา้มา
ช่วยแกปั้ญหา โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็นสองส่วนและสองบรรยากาศ 
 สวนส่วนใน 
 เม่ือพน้ประตูร้ัวเหล็กดดัเขา้สู่สวนดา้นใน สร้างบรรยากาศของสวนป่าร้อนช้ืนโดยเร่ิมจาก
สะพานขา้มบ่อปลาไปสู่สวนป่าธรรมชาติท่ีเจา้ของบา้นช่ืนชอบ จดัสวนป่าและธารน ้าตกตลอดแนว
ร้ัวเพื่อสร้างมิติตามแนวยาว เน่ืองจากการออกแบบน ้ าตกและล าธารควรมีระยะห่างจากร้ัวประมาณ
หน่ึง แต่เม่ือเจา้ของบ้านต้องการให้เวน้พื้นท่ีส าหรับเป็นสนามหญ้า การท าน ้ าตกจึงใช้เทคนิค 
“มุมมองท่ีหลอกตา” เขา้มาช่วยโดยให้เส้นโค้งจากแนวราบโคง้ข้ึนไปหาเส้นแนวตั้งของน ้ าตก 
เพื่อใหไ้ดพ้ื้นท่ีราบเพิ่มข้ึนส าหรับเป็นสนามหญา้ตามท่ีเจา้ของบา้นตอ้งการ 
 รูปแบบน ้าตก 
 จ าลองมาจากน ้ าตกริมตล่ิงแถบจงัหวดักาญจนบุรีลกัษณะเป็นน ้ าตกไม่สูงแต่ยาว การวาง
แนวความสูงต ่าของน ้ าตกไม่ควรวางให้มีความสูงเท่ากนั เพราะจะเกิดมุมปะทะท่ีเสมือนถูกบล็อก
อยูใ่นกรอบสูง อีกทั้งการออกแบบระยะสูงต ่าช่วยให้เกิดช่องวา่งส าหรับให้อากาศถ่ายเทได ้น ้ าตก
แห่งน้ีจะใชหิ้นทรายเหลืองเก่ากบัหินฟองน ้ า และโชวร์ากไมเ้ทียม โดยป้ันให้เช่ือมต่อไปกบัรากไม้
จริง 
 

 
 
ภาพที ่ 2.33 ลกัษณะน ้าตกไม่สูงแต่กวา้ง ออกแบบใหโ้คง้รับกบัแนวเส้นโคง้ของขอบบ่อ 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
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 สร้างความเคล่ือนไหวใหส้วน 
 การติดหัวพ่นหมอกซ่ึงนอกจากจะช่วยเพิ่มความช้ืนให้แก่พรรณไม้แล้วยงัสร้างความ
เคล่ือนไหวให้สวนแทนการไหลของสายน ้ าเม่ือไม่เปิดน ้ าตกมีข้อดีคือ ช่วยสร้างบรรยากาศท่ี
สวยงาม เพิ่มความเยน็และร่มร่ืนให้แก่ตน้ไม ้อีกทั้งยงัช่วยประหยดัไฟฟ้ามากกวา่การเปิดน ้ าตกอีก
ดว้ย ลกัษณะการติดตั้งควรหนาหัวแบบกระจายออกในมุมกวา้งเพื่อลดแรงปะทะของการพ่นกบั
กอ้นหิน 

 
ภาพที ่2.34 พน่หมอกท่ีไหลคลา้ยไอเยน็ของสายน ้าท่ีดูนุ่มนวล 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 

 
 

ภาพที ่2.35 การเช่ือมต่อระหวา่งวสัดุและพรรณไม ้
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
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ภาพที ่2.36 รากไมเ้ทียมป้ันแต่งใหต่้อเน่ืองกบัรากไมจ้ริง 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 

 
ภาพที ่ 2.37 น ้าตก 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
 
 สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
 การจดัภูมิทศัน์บา้นคุณชินวตัร – คุณธมนวรรณ   ตนัติมาสกุล มีแนวคิดในการจดัสวนเป็น
รูปแบบสวนป่าร้อนช้ืนได้อย่างดี โดยมีการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีได้อย่างเติมท่ี น ้ าตกภายใน
บริเวณมีลกัษณะไม่สูงแต่กวา้งมีการออกแบบให้โคง้รับกบัขอบบ่อ ท าให้บริเวณบา้นมีความเยน็
และยงัมีพื้นท่ีสนามหญา้เพื่อออกก าลงักาย เป็นการออกแบบท่ีใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีไดอ้ยา่งลงตวั 
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2.7.2 บา้นคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์อลิศรา  เจริญวานิช 
         จากกรณีศึกษาบ้านคุณชินวตัร  – คุณธมนวรรณ   ตันติมาสกุล ในคร้ังน้ีมีความ

คล้ายคลึงกับโครงการคือพื้นท่ีกรณีศึกษาเป็นบ้านพกัอาศยัตรงกับโครงการทั้ งในเร่ืองการจดั      
ภูมิทศัน์เป็นสวนธรรมชาติ แบบสวนป่าร้อนช้ืน ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของเจา้ของโครงการท่ีตอ้งการ
บรรยากาศสวนท่ีมีน ้ าตกแบบธรรมชาติดงันั้นจากการพิจารณารูปแบบของการจดัภูมิทศัน์บา้นคุณ
ชินวตัร – คุณธมนวรรณ   ตนัติมาสกุลแล้วสามารถน ามาเป็นแนวคิดการจดัภูมิทัศน์แบบสวน
ธรรมชาติ เช่นเดียวกนั มีการใช้พรรณไมท่ี้ให้ร่มเงาและวสัดุต่าง ๆ มีสนามหญา้เพื่อไวก้ารออก
ก าลงักายซ่ึงมีความเหมะสมกบัสภาพพื้นท่ีเป็นอยา่งดี จึงน ามาเป็นกรณีศึกษาจดัภูมิทศัน์บา้นคุณ
ปวณิ ช านิประศาสน์ ไดอ้ยา่งดี 

 

 
ภาพที ่2.38 ผงับริเวณบา้นคุณอลิศรา  เจริญวานิช 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
 
พื้นท่ีจดัสวน :  455 ตารางเมตร 
สไตล ์  :  สวนป่าเชิงนิเวศ 
ผูอ้อกแบบ :  คุณสุพงศ ์  แหว้เพชร 
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 แนวคิด   
 เป็นงานจดัสวนป่าเชิงนิเวศให้ตน้ไมส้ามารถปรับตวัอยู่ไดเ้องตามธรรมชาติโดยไม่ตอ้ง
ดูแลรักษามากนกัในอนาคตประกอบกบัน าไลฟ์สไตล์ของเจา้ของบา้นมากๆก าหนดฟังก์ชัน่การใช้
งานในสวน 
 ความตอ้งการ  

เจา้ของบา้นมีตอ้งการได้สวนดูแลง่าย ตอ้งการน ้ าตก  บ่อน ้ า  ศาลาพกัผ่อน  ซ่ึงต่อมาจึง
ขยายแนวคิดออกเป็นเรือนรับรองในสวนท่ีเจา้ของไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
 ปลูกพรรณไมใ้หไ้ดบ้รรยากาศแบบป่า 
 การออกแบบสวนแบ่งตน้ไมเ้ป็นเป็นสามระดบั คือ ต ่า กลาง และสูง สร้างบรรยากาศป่า
ดว้ยเส้นสายของพรรณไม ้เช่น แมว เส้นตรงของพรรณไมใ้หญ่ ยกเวน้ไมป้ระธานอยา่งจิกท่ีเอนชาย
เป็นซุ้มรับบริเวณทางเขา้สวนหน้าบา้นท่ีออกแบบเป็นโคกแบบชายเขาส่วนไมร้ะดบักลางปลูกให้
ชิดแนวร้ัวเพื่อสร้างความเป็นส่วนตวั และไมร้ะดบัล่างเลือกชนิดท่ีให้เส้นสายพล้ิวไหวอ่อนนุ่ม 
ปลูกเวน้จงัหวะกบัตามธรรมชาติ อยา่งเฟินชนิดต่าง ๆ ปลูกบริเวณตน้น ้ า ส่วนปลายน ้ าปลูกพรรณ
ไมท่ี้ชอบความช่ืนน้อยลง การออกแบบเส้นโคง้ในสวนเป็นส่ิงส าคญั ทั้งขอบแปลง ขอบบ่อ และ
ทางเดิน ออกแบบให้ดูเป็นจงัหวะรับกนั และจ าลองระบบนิเวศเขา้มาใหรู้้สึกวา่ตรงน้ีเป็นป่าอยูก่่อน
แลว้ไคร้ยอ้ย พรรณไมท่ี้ใหบ้รรยากาศป่าริมน ้า เหมาะปลูกริมน ้าตก 

 
ภาพที ่2.39 ไคร้ยอ้ย 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
 

เลือกใชเ้ฟินท่ีมีรูปทรงลอ้รับกบัธรรมชาติน ามาปลูกเพื่อสร้างบรรยากาศและบางส่วนก็ข้ึน
เองตามธรรมชาติ 
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ภาพที ่2.40 เฟิร์นตน้ 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
 

ออกแบบให้มีทางเดินเช่ือมต่อระหว่างระเบียงเรือนรับรองและตวับา้น ปลูกพรรณไมริ้ม
สองขา้งทางเดินอยา่งเป็นธรรมชาติ 

 
 

ภาพที ่2.41 ทางเดินเช่ือมต่อระเบียงไปยงัเรือนรับรอง 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
 รูปแบบน ้าตก 
 ไดแ้นวคิดมาจากน ้ าตกธรรมชาติระยะตน้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นน ้ าซบัหยดลงตามซอกหินก่อน
ไหลมารวมกนัเป็นน ้ าตกขนาดใหญ่การวางต าแหน่งน ้ าตกนั้นเพื่อรับมุมมองจากเรือนรับรองและ
ห้องนัง่เล่น โดยให้น ้ าตกไม่สูงจนข่มบา้น  และเม่ือเป็นน ้ าซับจึงมีเสียงเบาเหมาะแก่การพกัผ่อน 
ส่วนขั้นตอนการท านั้นควรลงไมใ้หญ่ก่อนท างานโครงสร้างน ้ าตกปิดทบั เน่ืองจากพื้นท่ีจ  ากดั หาก
ท าโครงสร้างก่อนจะไม่สามารถลงตุม้รากของไมใ้หญ่ได ้ตวับ่อออกแบบให้ลึกประมาณ 0.80 -1 
เมตร ส่วนวสัดุท่ีใชก่้อน ้าตกใชหิ้นสองชนิดไดแ้ก่ หินแกรนิต และหินฟองน ้า 
ลกัษณะการไหลของน ้าในล าธารต่างระดบั 



47 
 

 
 

ภาพที ่2.42 ล าธารน ้า 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
 

การวางหินเรียงชั้นน ้ าตกและปลูกพรรณไมแ้ทรกอย่างเป็นธรรมชาติ ติดพ่นหมอกเพิ่ม
บรรยากาศช้ืนเยน็แบบหนา้ฝน 

 
 

ภาพที ่2.43 น ้าตก 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
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 สร้างระบบนิเวศ 
 เม่ือวางโครงสวนโดยรวมแลว้ เลือกปลูกพรรณไมข้นาดกลางและเล็กบางส่วนท่ีข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ เช่น เฟินกูด ไคร้ชนิดต่าง ๆ พลับพลึงป่า เปราะ เอ้ืองหมายนา โคลงเคลงป่า 
ผกัหนาม และกระเจ๊ียบ ฯ ลฯ ผสมผสานกบัพรรณไม้จดัสวนท่ีวางขายกันตามทอ้งตลาดทัว่ไป 
อยา่งเช่น หนวดปลาดุกแคระ กนกนารีเล้ือย กลว้ยไมดิ้น กระเจียว มหาเสน่ห์ บอนสี เลือกใชพ้รรณ
ไมน้ าเขา้นอ้ยท่ีสุด ให้ตน้ไมส้ามารถปรับตวัอยูไ่ดโ้ดยเอ้ือประโยชน์ต่อกนัตามธรรมชาติ อีกทั้งยงั
ดูแลง่ายในอนาคต  
 จุดเด่นคือดูแลง่าย 
 ส าหรับสวนน้ีจะไม่ปลูกหญ้าเลย เพราะไม่ต้องการดูแลจึงเลือกพรรณไมท้ดแทนท่ีให้
บรรยากาศใกลเ้คียงกนัอยา่งหนวดปลาดุกแคระ ใชก้รวดเม็ดเล็กปูพื้นบริเวณท่ีร่มคร้ึมเพื่อให้สวนดู
สะอาดตา อีกทั้งบริเวณส่วนชิดกบัตวับ้านยงัหลีกเล่ียงการปลูกตน้ไมโ้ดยออกแบบเป็นทางเดิน
โดยรอบ เพราะค านึงถึงเร่ืองความสะอาดและป้องกนัไม่ให้สัตวมี์พิษเขา้สู่ตวับา้น การดูแลส่วน
ใหญ่จึงเป็นเร่ืองของการตดัเล็มตน้ไม ้เช่น โครงเคลงเล้ือยท่ีข้ึนคลุมขอบแปลง 

ส่วนชิดกับตวับ้านออกแบบให้ไม่รกโดยปูทางเดินด้วยแผ่นไมต้ดัขวางแบบธรรมชาติ
ส าหรับเดินไดโ้ดยรอบ 

 
ภาพที ่ 2.44 บริเวณดา้นขา้งของตวับา้น 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
 โคลงเคลงเล้ือยท่ีข้ึนคลุมกระบะหินหนา้บา้นอยา่งรวดเร็ว ตอ้งคอยสางออกบา้งเพื่อไม่ให้
รก และปิดรอยต่อระหวา่งขอบกระบะดา้นล่างกบัแผน่ทางเดินดว้ยหนวดปลาดุกแคระ 
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ภาพที ่2.45 แผน่ทางเดินและหนวดปลาดุกแคระ 
ทีม่า : บา้นและสวน (2555) 
 
 สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
 การออกแบบภูมิทศัน์ของบา้นคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์อลิศรา  เจริญวานิช สวนของบา้นคุณ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์อลิศรา  เจริญวานิช  มีแนวคิดในการจดัสวนเป็นรูปแบบสวนธรรมชาติป่าเชิง
นิเวศให้ตน้ไมส้ามารถปรับตวัอยูไ่ดเ้องตามธรรมชาติโดยไม่ตอ้งดูแลรักษามากในอนาคตกบัเน้น
ความร่มร่ืนให้บรรยากาศมีความเย็นสบาย หอมกล่ินไอดินช้ืน โดยมีการสร้างน ้ าตก บ่อน ้ า  มุม
นัง่เล่นระเบียง และศาลาพกัผอ่น  
 จากการศึกษาบา้นคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์อลิศรา  เจริญวานิช  ในคร้ังน้ีมีความคลา้ยคลึง
กบัโครงการคือพื้นท่ีกรณีศึกษาเป็นบา้นพกัอาศยัสองชั้นเช่นเดียวกบัโครงการทั้งการจดัภูมิทศัน์นั้น
กรณีท่ีศึกษาเป็นสวนธรรมชาติสไตลป่์าเชิงนิเวศ ซ่ึงแนวคิดของเจา้ของตอ้งการบรรยากาศสวนท่ีมี
ความเยน็สบายกบั ดูแลรักษาง่ายดงันั้นจากการพิจารณารูปแบบการจดัภูมิทศัน์บา้น 
คุณผูช่้วยศาสตราจารย ์อลิศรา  เจริญวานิช  แลว้สามารถน าประกอบเป็นแนวทางคิดของการจดัภูมิ
ทศัน์บ้านคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์อลิศรา  เจริญวานิช เน่ืองเป็นแนวความคิดในการจดัสวนแบบ
ธรรมชาติ เช่นเดียวกันมีการใช้พนัธ์ุไม้ท่ีให้ร่มเงากับเป็นองค์ประกอบท่ีให้ความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ ซ่ึงมีความเหมาะกบัสภาพพื้นท่ีเป็นอย่างมาก  จึงน ามาเป็นกรณีศึกษาการจดัภูมิทศัน์
บา้นพกัอาศยัคุณปวณิ ช านิประศาสน์ ไดอ้ยา่งดี 
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บทที ่3 
การศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ที่โครงการ 

 
 การออกแบบและศึกษาพื้นท่ีโครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต้อง
ค านึงถึงขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ี สภาพภูมิอากาศ และรวมถึงพฤติกรรมของเจา้ของโครงการซ่ึง
จะช่วยให้ผูอ้อกแบบทราบถึงผลกระทบและปัญหาในด้านต่างๆเป็นตน้ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
เก่ียวกบัโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปวณิ ช านิประศาสน์ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีจะ
สามารถน าข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการ
ออกแบบท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ี ดั้งนั้นจึงมีขอ้มูลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 

3.1  ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 
 3.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
          ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อโครงการออกแบบภูมิทศัน์บ้านคุณปวิณ ช านิประศาสน์ 
ตั้งอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี  66/7 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,610  ตาราง
เมตร    แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารบา้นพกัอาศยัทั้งหมด 514  ตารางเมตร   และพื้นท่ีในการ
จดัภูมิทศัน์ 1,096  ตารางเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
          ทิศเหนือ    ติดกบัถนนทางสัญจร 
          ทิศใต ้    พื้นท่ีวา่งเปล่า  
          ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบัพื้นท่ีบา้นขา้งเคียง 
          ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบัพื้นท่ีบา้นขา้งเคียง 
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เร่ือง                : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปวณิ ช านิประศาสน์ ภาพที ่3.1 

แสดง              :  ทศันียภาพอาเขตท่ีติดต่อกบัโครงการ 

 

สัญญาลกัษณ์ :   

ทิศเหนือ    ติดกบัถนนทางเขา้โครงการ 

ทิศตะวนัออก  ติดกบับา้นขา้งเคียง

ขา้งเคียง 

ทิศใต ้    ติดต่อกบัพื้นท่ีวา่ง

เปล่า 

ทิศตะวนัตก   ติดกบับา้นขา้งเคียง 



52 
 

 

 

เร่ือง           : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัคุณปวณิ ช านิประศาสน์  66/7   ต. คูคต   
 อ. ล าลูกกา   จ. ปทุมธานี 
แสดง         : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.2 

สัญลกัษณ์  : แนวเขตติดต่อระดบัจงัหวดั 

                    ท่ีตั้งโครงการ  
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 3.1.2 สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้าง 
          โครงการออกแบบบ้านพักอาศัยคุณปวิณ ช านิประศาสน์  ตั้ งอยู่บ้านเลขท่ี 66/7   

ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานีลกัษณะเป็นบา้นพกัอาศยัเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
ชั้น 1 หลงั และ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 1 หลงั ลกัษณะบา้นเป็นบา้นแบบสมยัใหม่มีเน้ือท่ี
ทั้ งหมด 1,610 ตารางเมตร เป็นพื้นใช้สอยภายในบ้าน 514 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีจัดภูมิทัศน์
ประมาณ 1,096 ตารางเมตร และยงัไม่ไดมี้การจดัตกแต่งภูมิทศัน์ 

 
ภาพที ่3.3 สภาพพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น 
 

 
ภาพที ่3.4 สภาพพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้น 

 

 
ภาพที ่3.5 สภาพพื้นท่ีบริเวณหลงับา้น 
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3.1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 
          จากขอ้มูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีพบวา่ในปี พ.ศ.2554
จงัหวดัปทุมธานีมีปริมาณน ้ าฝน 1,530.1 มิลิเมตร จ านวนวนัท่ีมีฝนตก 149 วนั ความช้ืนสัมพทัธ์
เฉล่ียตลอดทั้งปี 75.08 % และมี อุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้งปี 28.59 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดท่ี 
33.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต ่าสุดท่ี 20.8 องศาเซลเซียส ลดลงจากปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 25.23 
ตารางที ่ 3.1  สถิติภูมิอากาศ ปี 2554 
เดือน อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

สูงสุด    ต ่าสุด   เฉล่ีย 
ความช้ืนสัมพทัธ์ 
สูงสุด    ต ่าสุด   เฉล่ีย 

ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

จ านวนวนัท่ีฝนตก 

มกราคม 31.9 20.8 26.3 88 50 69 0 0 
กุมภาพนัธ์ 33.6 23 28.3 95 54 75.1 75.1 2 
มีนาคม 31.6 23.1 27.4 91 59 75 145.8 10 
เมษายน 34.5 24.8 29.8 95 60 77 77.2 9 
พฤษภาคม 33.4 25.6 30.1 95 62 78 260.1 25 
มิถุนายน 33.5 25.7 29.5 93 63 78 86.1 20 
กรกฎาคม 33.1 25.3 29.4 93 63 78 115.9 19 
สิงหาคม 33.1 23.3 28.2 94 63 78 167.5 20 
กนัยายน 32.6 25.2 28.9 95 66 80 307.6 22 
ตุลาคม 32.4 25.4 28.9 94 65 79 279.6 21 
พฤศจิกายน 32.6 25.4 29 84 55 70 15.2 1 
ธนัวาคม 30.7 21.9 26.3 88 50 64 0 0 
 
          3.1.3.1 แสดงทิศทางลมและแสง 

        จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิท่ีมีผลต่อโครงการออกแบบโดยตอ้ง
ค านึงถึงสภาพอากาศท่ีร้อน-หนาวในช่วงปีดงักล่าว โดยมีการออกแบบให้มีพื้นท่ีร่มเงา-กลางแดด 
ควรจดัภูมิทัศน์ป้องกันความร้อนและหนาวในช่วงเดือนเมษายนและเดือนธันวาคมของทุกปี 
ในช่วงท่ีมีแดดร้อนจดัควรมีการใหน้ ้าแก่พืชพรรณในปริมาณท่ีมากข้ึนและเพียงพอต่อพืช 
 



55 
 

 
 
 

 

 
 

เร่ือง      :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปวณิ ช านิประศาสน์   ภาพที ่3.6 
แสดง    : ทิศทางแสงและลม 
สัญลกัษณ์ :    แดดมาก                         แดดปลานกลาง                                                                                                       
                       แดดนอ้ย 

                      ดวงอาทิตย ์                                                 
                      การโคจรของดวงอาทิตย ์
 
                      ลมร้อน 
 
                      ลมหนาว 

 
 

 

 

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมหนาวพดัมา

ช่างเดือน พฤษภาคม-กุมภาพนัธ์ 

ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ลมร้อนพดัมา 

ช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 
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เร่ือง   :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปวณิ ช านิประศาสน์   ภาพที ่3.7 
แสดง :  ตน้ไมเ้ดิมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีโครงการ 
สัญลกัษณ์ :  
 

 

 
 
 
 
 
 

พรรณไมเ้ดิมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีโครงการ 
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 3.1.4 ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างดิน 
         กลุ่มชุดดินท่ี 10  

           เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีด าหรือสีเทาแก่ ดินล่างมีสีเทามีจุดประสีน ้าตาลปน
เหลือง สีแดงและพบสีน ้ าตาลปนเหลือง ฟางขา้วของสารจาโรไซต ์ ภายในระดบัความลึก 100 ซม. 
จากผิวดิน พบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล น ้ าแช่ขงัลึก 100 ซม. นาน 6-7 เดือน เป็นดินลึก มีการ
ระบายน ้ าได้ช้า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าเป็นกรดจดัมาก pH 4.5 ได้แก่ ชุดดินองครักษ์ ชุดดิน
รังสิตประเภทท่ีเป็นมีกรดจดัมาก ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใชท้  านา บางแห่งมีการยกร่องปลูกพืชผกั 
ส้มเขียวหวาน และสนประดิพทัธ์ิหากไม่มีการใชปู้น เพื่อแกไ้ขความเป็นกรดของดิน พืชท่ีปลูกมกั
ไม่ค่อยไดผ้ล 
 3.1.5 ศึกษาขอ้มูลดา้นระบบสาธารณูปโภคสาธารณูประการ 
          ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูประการภายในโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปวิณ 
ช านิประศาสน์   นั้นพบวา่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน ้าดงัน้ี 
          3.1.5.1 ระบบไฟฟ้า 
                      พื้นท่ีโครงการใช้ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจากสายหลกัเขา้
สู่หมอ้แปลงไฟฟ้าโดยมีการเดินสายไฟฟ้าตามขอบก าแพงร้ัวจากทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของบา้นซ่ึงติดกบัพื้นท่ีถนนของโครงการ  
          3.1.5.2 ระบบการประปา 
                      พื้นท่ีโครงการการใชร้ะบบการประปาท่ีมาจากการประปาส่วนภูมิภาคโดยมี
การเดินท่อตามแนวร้ัว 
          3.1.5.3 ระบบการระบายน ้า 
                      การระบายน ้ าในพื้นท่ีโครงการ ไดมี้ระบบการระบายน ้ าทางดา้นทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือ ซ่ึงเช่ือมต่อกบัระบบระบายน ้าของหมู่บา้น  
          3.1.5.4 มลภาวะ 
                      มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนทางดา้นทิศเหนือของโครงการ เป็นส่วนท่ีติดกบั
ถนนของทางเขา้บา้นมีมลภาวะไดแ้ก่ เสียงจากรถท่ีสัญจรไปมา และปัญหาท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ
ฝุ่ นละอองจากการสัญจรทางถนน มลภาวะทางดา้นทิศตะวนัออก คือการรบกวนทางสายตาจากการ
มองของบา้นขา้งเคียง เน่ืองจากร้ัวทางด้านทิศตะวนัออกไม่สูงนักและพื้นท่ีโครงการสูงกว่าบา้น
ขา้งเคียง ซ่ึงท าใหม้องเห็นกนัไดช้ดัเจน 
 3.1.6 ศึกษาขอ้มูลทางดา้นการสัญจรพื้นท่ีโครงการ 
          จากการศึกษาโครงการการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณปวณิ ช านิประศาสน์  มีทางเขา้-
ออกทางเดียวคือ ทางทิศเหนือซ่ึงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้งประมาณ  4 เมตร ทอดยาวจาก
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ถนนของหมู่บา้นเขา้มายงัโรงจอดรถและอาคาร 2 ชั้น ของโครงการ ส่วนการสัญจรระหวา่งบา้น
อาคาร 2 ชั้นกบับา้นอาคารชั้นเดียว ยงัไม่มีการด าเนินการท าทางสัญจรระหวา่งอาคารทั้ง 2 หลงั 

 
ภาพที ่3.8 ทางสัญจรเขา้สู่โครงการ 
 

3.1.7 ศึกษาขอ้มูลดา้นทศันียภาพของโครงการ 
          จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการสามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 
มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการและการมุมมองท่ีมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี 
          3.1.7.1 มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 
                      ทิศเหนือจะติดกบัถนนของหมู่บา้นซ่ึงเป็นทางสัญจรเขา้-ออกของโครงการ
เป็นมุมมองแบบ (Open view) เพราะมีก าแพงกั้นเป็นแนวยาวและมีเพียงช่องประตูเล่ือนท่ีสามารถ
เขา้-ออกและมองเห็นกนัได ้
 

 
ภาพที ่3.9 มุมมองทางทิศเหนือภายในบริเวณโครงการ 
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          ทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ีว่างเปล่ามีวชัพืชข้ึนปกคลุมในพื้นท่ี (Open view) เพราะสามารถ
มองเห็นพื้นท่ีไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

 
ภาพที ่3.10 มุมมองภายในบริเวณโครงการทางดา้นทิศใต ้
 
          ทิศตะวนัออกติดกบับา้นขา้งเคียงโดยมีก าแพงเต้ียๆกั้นทางด้านทิศตะวนัออกของ
บ้านโดยพื้นท่ีโครงการจะสูงกว่าบ้านข้างเคียง เป็นมุมมองแบบ (Open view) เพราะสามารถ
มองเห็นพื้นท่ีบา้นขา้งเคียงไดอ้ยา่งชดัเจนเน่ืองจากพื้นท่ีโครงการอยูสู่งกวา่บา้นขา้งเคียง 

 
ภาพที ่3.11 มุมมองภายในบริเวณโครงการทางดา้นตะวนัออก 
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          ทิศตะวนัตกติดกับบ้านข้างเคียงโดยมีก าแพงกั้นบ่งบอกแนวขอบเขตพื้นท่ีของ
โครงการเป็นมุมมองแบบปิด เน่ืองจากบา้นขา้งเคียงสร้างติดกนั จึงไม่สามารถมองผา่นได ้
 

 
 

ภาพที ่3.12 มุมมองภายในบริเวณโครงการทางดา้นตะวนัตก 
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เร่ือง   : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปวณิ ช านิประศาสน์ ภาพที ่3.13 

แสดง : มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ  

 

สัญลกัษณ์ :                          แสดงมุมมอง 

 
 

ทิศเหนือ 

ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก 

ทิศใต ้
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          3.1.7.2 มุมองท่ีมองจากภายนอกสูพื้นท่ีโครงการ 
                      ทิศเหนือจะมองเข้ามาจะเป็นส่วนทางเข้าโครงการโดยมีพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์
พอประมาณเป็นมุมมองแบบ (Window view) เพราะมีตวับา้นเป็นฉากหลงั 
 

 
ภาพที ่3.14 มุมมองทางทิศเหนือ 
 

                     ทิศใตเ้ป็นบริเวณของหลงับา้นมีพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์พอประมาณมุมมองแบบ 
(Window view) เพราะมีลกัษณะเป็นกรอบรูป 

 
ภาพที ่3.15 มุมมองทางทิศใต ้
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                     ทิศตะวนัออกมีพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์พอประมาณเป็นมุมมองแบบ ปิดเน่ืองจาก
ฉากหลงัเป็นบา้น 

 
ภาพที ่3.16 มุมมองทางทิศตะวนัออก 
 
                      ทิศตะวนัตกมีพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์พอประมาณเป็นมุมมองแบบ (Window view) 

 
ภาพที ่3.17 มุมมองทางทิศตะวนัตก 
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เร่ือง          :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปวณิ ช านิประศาสน์ ภาพที ่3.18 
แสดง        : มุมมองท่ีมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ 
สัญลกัษณ์ :   มุมมอง 

 

ทิศใต ้

 

ทิศตะวนัออก 

 

ทิศตะวนัตก 

 

ทิศเหนือ 
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3.2  สรุปข้อมูลด้านพืน้ที ่
 
ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

 

 

ส่วนพื้นท่ี 

Site  Characteristics 
ลกัษณะพื้นท่ีปัญหา/ขอ้จ ากดั 

 

Zone A 
(พื้นท่ีพกัผอ่น) 
มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
406 ตารางเมตร 

 
 
 

 

เป็ นพื้ น ท่ี ท างทิ ศ
ตะวนัตกของบา้นมี
พื้ น ท่ี ก ว้ า ง ม า ก
เหมาะแก่แรจดัเป็น
มุมพกัผอ่นหยอ่นใจ
บริเวณ น้ีจะได้รับ
แสงแดดทั้งวนั 

 

 
เร่ืองของมุมมองไม่เป็น
ส่วนตวัเพราะอยู่ติดกับ
บ้านข้างเคียงและพื้นท่ี
ได้รับแสงแดดในช่วง
เชา้และช่วงบ่าย 
 
 
เลือกใช้พรรณไม้ ท่ี มี
ลักษณะใบท่ีหนาแน่น 
เพื่ อบังสายตาจากการ
มองและสร้างความเป็น
ส่วนตวัให้กบัพื้นท่ี พืช
พรรณตอ้งมีความทดต่อ
สภาพแสงแดดและให้
ความร่มร่ืนแก่พื้นท่ี 
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ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 
 

ส่วนพื้นท่ี 

Site  Characteristics 
ลกัษณะพื้นท่ีปัญหา/ขอ้จ ากดั 

 

Zone B 
(ส่วนโชว)์ 
มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
268 ตารางเมตร 

 
 
 
 

 
 

 
พื้นท่ีบริเวณทางด้าน
ทิศเหนือเป็นพื้ น ท่ี ท่ี
ด้านหน้าโครงการติด
กบัทางเข้า - ออกของ
โครงการ จึงเหมาะแก่
การจัดเป็นส่วนโชว์
หรือส่วนตอ้นรับ 
 

 
พื้น ท่ีส่วนสาธารณะ
หรือโชวเ์ป็นพื้นท่ีท่ีจดั
ข้ึนเพื่อต้อนรับแขกผู ้
ม า เยื อ น แล ะท าให้
อาคารดูสดใสมากข้ึน 
อยู่บ ริ เวณด้านหน้ า
บ้าน สองฝ่ังถนนใน
โครงการ 
พื้นท่ีดงักว่ามีขอ้จ ากดั
คื อ พื้ น ท่ี ไ ด้ รั บ
แสงแดดทั้ งวนัดังนั้ น
จะต้อ งค านึ ง ถึ งพื ช
พรรณ ท่ี จะน ามาใช ้
จะตอ้งทนแดด ทนฝน
และดูแลง่าย และให้
สีสันความสวยงามกบั
พื้นท่ี 
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ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 
 

ส่วนพื้นท่ี 

Site  Characteristics 
ลกัษณะพื้นท่ีปัญหา/ขอ้จ ากดั 

 

Zone C 
(ส่วนบริการ) 
มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
234 ตารางเมตร 

 
 
 

 
 

 
เป็ น พื้ น ท่ี ท างด้ าน
ตะวนัตกเฉียงใต้เป็น
พื้นท่ีบริเวณหลงับา้น 

 

พื้นท่ีอยูบ่ริเวณ
ดา้นหลงับา้นอาคาร
ชั้นเดียวพื้นท่ีสวนนั้น
จะไดรั้บแดดทั้งวนั 
 
พืชพรรณท่ีจะปลูกใน
ส่วนน้ีคือ พวกผกั
ต่างๆ และอาจจะมีไม้
ยนืตน้ ไมพุ้ม่ท่ีจะช่วย
ใหค้วามสวยงามและ
ร่มเงากบัพื้นท่ี 
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ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
 

ส่วนพื้นท่ี 

Site  Characteristics 
ลกัษณะพื้นท่ีปัญหา/ขอ้จ ากดั 

 

Zone D 
(ส่วนบริการ) 
มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
183  ตารางเมตร 

 
 
 

 

 
เป็นพื้นท่ีทางดา้นทิศ
ตะวันออก เฉี ยงใต้
ของพื้น ท่ีโครงการ 
เป็นพื้นท่ีขา้งบา้นอยู่
ติดกบัพื้นท่ีว่างเปล่า
และบา้นขา้งเคียง 
 
พื้ น ท่ี ส่ วน บ ริก าร 
เป็ นพื้ น ท่ี ท่ี มี ส่ วน
เช่ื อ ม ต่ อ กั บ ล าน
อเนกประสงค์ท่ีอยู่
บริเวณดา้นหนา้บา้น 
 

 

เร่ืองมุมมองเน่ืองจาก
อยู่ติดกนับา้นขา้งเคียง
จึงได้รับการรบกวน
ทางสายตา 
 
การเลือกใช้พืชพรรณ
จะควรใช้พืชพรรณท่ี
ปิดบงัสายตาเพื่อสร้าง
ความเป็นส่วนตวั 
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3.3  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
        ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการคือคุณปวิณ ช านิประศาสน์ เป็นผูว้า่ราชการจงัหวดัอ่างทอง มี
ความตอ้งการสวนป่าธรรมชาติมีความร่มร่ืน ดา้นทางเขา้ของพื้นโครงการตอ้งการให้พื้นท่ีมีความ
สวยงามมีสีสนสดใสและในพื้นท่ีโครงการตอ้งพื้นท่ีพกัผอ่นและตอ้งการพื้นท่ีปลูกผกัสวนครัวไว้
รับประทาน 
 
ตารางที ่3.3 ความตอ้งการภายในพื้นท่ีโครงการ 
 สมาชิกในครอบครัว ขอ้มูลส่วนตวั พฤติกรรม / ความ

ตอ้งการของเจา้ของบา้น 
คุณปวณิ  ช านิประศาสน์      อาย ุ53 ปี 
 
 
 
คุณมลสุดา  ช านิประศาสน์   อาย ุ51 ปี 
 
 
 
คุณณภทัร  ช านิประศาสน์   อาย ุ24 ปี 
 
คุณปวนัรัตน์  ช านิประศาสน์ อาย ุ56 ปี 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
อ่างทอง 
ออกไปท างาน        
วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 
นายกเหล่ากาชาด
จงัหวดัอ่างทองออกไป
ท างาน         
วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  
ออกไปท างาน       
วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 
อยูบ่า้นทั้งวนั 

มีความตอ้งการสวน
แบบธรรมชาติมีความ
ร่มเยน็ 
ตอ้งการปลูกพืชผกัสวน
ครัวไวรั้บประทาน และ 
ทางเขา้โครงการ
ตอ้งการใหพ้ื้นท่ีใน
โครงการมีสีสันสดใส 
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ตารางที ่3.4 การพฒันาโปรแกรม (Program Development) 
กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง บรรยากาศของพื้นท่ี 

พื้นท่ีสวนพกัผอ่น พื้นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของ
คนในครอบครัว เป็นพื้นท่ีท่ี
มีความเป็นส่วนตัวมีความ
ร่มร่ืน 
 
 
 
 
น ้ า ต ก เป็ น น ้ า ต ก ส ไต ล์
ธรรมชาติ  อยู่ ในสวน ป่ า 
เพื่อให้เกิดความกลมกลืน
และดูใกล้ชิดธรรมชาติมาก
ยิ่งข้ึนท าให้รู้สึกผ่อนคลาย
เหมือนอยูใ่นธรรมชาติ 
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ตารางที ่3.4 การพฒันาโปรแกรม (Program Development) (ต่อ) 
กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง บรรยากาศของพื้นท่ี 

พื้นท่ีสวนโชว ์ พื้นท่ีบริเวณหน้าบ้านซ่ึงเป็น
ทางเข้า-ออกของโครงการ 
เป็นบริเวณ ท่ีผู ้คนภายนอก
หรือแขกท่ีมาเยือนพบเห็นเป็น
ส่วนแรกบริเวณ น้ี เป็นสวน
ดอกไม้ เต็มไปด้วยดอกไม้
นานาพรรณสีสันสดใส ท าให้
คนท่ีพบเห็นรู้สึกสดช่ืน 

 

 
 

พื้นท่ีพืชผกั 
สวนครัว 

 พื้ น ท่ี ห ลังบ้ าน เป็ น แปล ง
พื ชผักสวนครัว ซ่ึ งป ลูกไว้
รับประทานในครอบครัว 
 

 

 
 

พื้นท่ีสวนบริการ พื้นท่ีบริเวณขา้งบา้นและหลงั
บา้นเหมาะแก่การปลูกพืชผกั
ส ว น ค รั ว แ ล ะ ไ ม้ ผ ล ไ ว้
รับประทาน 
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เร่ือง : (Bubble diagram) 
สัญลกัษณ์ :  
พื้นท่ีครอบครัว ทางเขา้โครงการ ถนนหลกัเขา้พื้นท่ี 
พื้นท่ีสวนโชว ์ เส้นทางรอง                                    
พื้นท่ีพืชผกัสวนครัว เส้นทางบริการ 
พื้นท่ีสวนบริการ  
พื้นท่ี Screen พื้นท่ีปิดกั้นสายตาในระดบัสายตาดว้ยไมพุ้ม่สูง 
พื้นท่ี Buffer พื้นท่ีปิดกั้น 

 
ภาพที ่3.19 (Bubble diagram) 
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เร่ือง :Site Relation ภาพที ่3.20 
พื้นท่ีส่วนครอบครัว        ทางสัญจรรอง  

พื้นท่ีส่วนโชวท์าง บริการ 

พื้นท่ีบริการ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

น ำ้ตก 
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3.4  การหาศักยภาพของพืน้ทีแ่ละพฒันาศักยภาพของพืน้ที่ 
ตารางที ่3.5 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี 
โซน แนวคิดในการออกแบบ องคป์ระกอบ 
 
 
Zone A 

พื้นท่ี Zone  A พื้นท่ีอยูท่างดา้นทิศ
ตะวนัตกมีพื้นท่ีกวา้งมากเหมาะ
แก่การท าเป็นพื้นท่ีพกัผอ่นและท า
กิจกรรมของคนในครอบครัว 

มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงามเพิ่ม
ความเป็นส่วนตวัด้วยการปลูก
ไมใ้หญ่ 
มีสนามหญา้ไวน้ัง่พกัผอ่นไวท้  า
กิจกรรมในครอบครัว 
น ้าตกและล าธาร 

 
 
Zone B 

พื้ น ท่ี  Zone B เป็ น พื้ น ท่ี ท่ี อ ยู่
บ ริ เวณ หน้ าบ้ าน ท าง เข้ าท าง
โครงการจึงเหมาะกบัการจดั 
ภูมิทัศน์ให้สวยงามเน่ืองจากเป็น
ส่ วน โช ว์ จึ ง ค ว รส ร้ า ง ค ว าม
ประทบัใจแก่แขกผูม้าเยอืน 

มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม 
ป ลู ก พ ร รณ ไม้ ท่ี ใ ห้ สี สั น
สวยงาม 

 
 
Zone C 

พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีด้านหลัง
ของบ้านอาคารชั้นเดียวเหมาะแก่
การปลูกพืชผกัสวนครัว เพื่อน าไป
รับประทานในครอบครัว 

ปลูกพืชผกัส่วนครัว 
ปลูกพรรณเพื่อความสวยงาม
และร่มเงา 

 
 
Zone D 

พื้นท่ี Zone D เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่ติดกับ
พื้ น ท่ี ซั กล้ าง จึ ง เหมาะแ ก่ก าร
จดัเป็นพื้นท่ีบริการและภูมิทศัน์ให้
สวยงามและร่มร่ืน ท าให้แขกผูม้า
เยอืนรู้สึกผอ่นคลาย 

มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงามและ
ปลูกพรรณไม้ให้ความร่มร่ืน 
ร่มเงา 
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บทที ่4 
แนวคดิในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปวณิ ช านิประศาสน์ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 66/7,17 ต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานีลกัษณะเป็นบา้นพกัอาศยัเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 1 หลงั
และแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  1 ชั้น 1 หลัง ลักษณะบ้านเป็นบ้านแบบสมยัใหม่มีเน้ือท่ีทั้ งหมด 
1,610 ตารางเมตร เป็นพื้นใชส้อยภายในบา้น 514 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ประมาณ 1,096 
ตารางเมตร และยงัไม่ไดมี้การจดัตกแต่งภูมิทศัน์ 
 เน่ืองดว้ยพื้นท่ีโครงการมีการก่อสร้างแลว้เสร็จมาไม่นานจึงยงัไม่ไดมี้การจดัตกแต่ง 
ภูมิทศัน์ใดๆทางเจา้ของบา้นจึงมีความตอ้งการให้มีการจดัภูมิทศัน์เกิดข้ึนเพื่อให้มีสภาพแวดลอ้มท่ี
ดีน่าอยูอ่าศยัเหมาะแก่การพกัผอ่น 
 

4.1  แนวความคดิในการออกแบบ 
 แนวความคิดในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปวิณ ช านิประศาสน์ จากความตอ้งการของ

เจา้ของโครงการตอ้งการสวนธรรมชาติท่ีมีความร่มร่ืน  พรรณไมท่ี้สีสันและตอ้งการปลูกพืชผัก
สวนครัวไวรั้บประทาน และ ส่ิงก่อสร้างเพื่อใหก้บัตวับา้นและสไตลส์วน 

 ดงันั้นการออกแบบสวนควรมีการผสมผสานระหว่างความเป็นธรรมชาติท่ีร่มร่ืนร่มเย็น
และความสวยงามของดอกไม ้ให้เขา้กนั จึงสรุปแนวคิดออกมาเป็น“สีสันของธรรมชาติและความ
ร่มเย็น”โดยน าสีสันท่ีสวยงามของดอกไมน้านาพรรณมาประดบัตกแต่งสวนด้านบ้านท าให้ดูมี
ชีวติชีวาสดช่ืน และ ความร่มเยน็ท่ีไดจ้ากพรรณไมท่ี้ใหร่้มเงา และ น ้าตกท่ีไหลริน ท าใหรู้้สึก 
ผอ่นคลาย 
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แผนภูมิที ่4.1 แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะของพื้นท่ี 

สภาพโดยทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการไดมี้การก่อสร้าง

แลว้เสร็จมาไม่นานจึงยงัไม่ไดมี้การจดัตกแต่ง 

ภูมิทศัน์ บา้นมีลกัษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสอง

ชั้นแบบร่วมสมยัหน่ึงหลงัและคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชั้ นเดียวหน่ึงหลังและมีส่ิงก่อสร้างเช่นถนนใน

โครงการและโรงจอดรถ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีพกัผอ่นร่มเยน็ร่มร่ืน 

พื้นท่ีหนา้บา้นตอ้งการใหมี้

ดอกไมสี้สน 

พื้นท่ีส าหรับการปลูกพืชผกั

สวนครัว 

 

ความตอ้งการ 

สวนธรรมชาติ สีสันของธรรมชาติและความร่มเยน็ 
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4.2  การก าหนดแนวความคดิในด้านต่างๆ  
        โครงการออกแบบภูมิทศัน์บานคุณปวิณ ช านิประศาสน์จากแนวคิดในการออกแบบอยาก
ให้บา้นมีความร่มร่ืนและร่มเยน็และเหมาะแก่การพกัผ่อนและท ากิจกรรมในครอบครัว สามารถ
แบ่งรายละเอียดแนวความคิดต่างๆไดด้งัน้ี 
ตารางที ่4.2 แสดงเส้นทางสัญจรในโครงการ 
 

 

เร่ือง :โครงการการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณปวณิ ช านิประศาสน์ ภาพที ่4.2 
แสดง  : เส้นทางสัญจรในโครงการ  

 

สัญลกัษณ์ : 
แสดงเส้นทางหลกั 
แสดงเส้นทางรอง 
แสดงเส้นทางบริการ 
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4.3  แนวความคดิในการวางรูปแบบทางสัญจรภายในโครงการ (Circulation) 
เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการติดกบัถนนสายหลกั จึงไดน้ ามาวเิคราะห์ถึงระบบการสัญจรไป-มา

ในโครงการ ซ่ึงในพื้นท่ีโครงการมีเส้นทางสัญจรหลกัในโครงการอยูแ่ลว้จึงมีแนวความคิดในการ
ใช ้แบ่งเส้นทางสัญจร ออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

4.3.1 เส้นทางสัญจรรอง คือเส้นทางสัญจรภายในของพื้นท่ีโครงการในแต่ละสวนและเป็น
เส้นทางท่ีเช่ือมระหวา่งเส้นทางหลกัและเส้นทางบริการ 

4.3.2 เส้นทางสัญจรบริการ คือ เป็นเส้นทางท่ีใชเ้ช่ือมในแต่ละโซนและเช่ือมไปยงัเส้นทาง
สัญจรหลกัและเส้นทางสัญจรรอง เป็นเส้นทางสัญจรของคนในพื้นท่ีโครงการท่ีมีไวใ้หบ้ริการ 

 
 
ภาพที ่4.3 วสัดุหินทราย 
ทีม่า : http://www.life-nature.com 
 

4.4  แนวคดิในการเลือกใช้วสัดุพืชพรรณ (Planting Design) 
การเลือกใช้พืชพรรณ จะต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน รวมไปถึงสภาพ

ภูมิอากาศ พืชพรรณท่ีมีอยูต่ามทอ้งถ่ินเป็นหลกั การเลือกใชพ้ืชพรรณไมใ้นการออกแบบควรเลือก
ตามลกัษณะทางกายภาพ เช่นขนาดของล าตน้ ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผสั การผลดัใบ สีและกล่ิน
ตลอดจนการดูแลรักษาเป็นตน้ นอกจากน้ีการเลือกใชพ้นัธ์ุไมน้ั้นตอ้งไม่ก่อให้เกิดอนัตรายให้กบั
ตวัอาคารและผูท่ี้เขา้ไปใช้งานพื้นท่ีโครงการ เช่น ระบบรากเป็นอนัตรายกบัตวัอาคาร ก่ิงจะตอ้ง
แข็งแรงไม่เปราะหักง่ายมีความทนทานต่อโรคและแมลง ทั้งน้ีการเลือกใช้พรรณไมค้วรค านึงถึง
การสร้างบรรยากาศ มุมมองต่างๆ ในการเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ปลูกกลางแจง้ตอ้งมีความทนทานต่อ
ความร้อนจากแสงแดดและกระแสลมการปลูกไมใ้นร่มตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีมีแสงนอ้ย
หรือมีแสงประปราย และการปลูกพรรณไมใ้นท่ีๆแฉะตอ้งเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ชอบน ้าดูดซบัน ้าไดดี้ 
รวมไปถึงสามารถหาซ้ือไดส้ะดวกและสามารถขนส่งภายในโครงการไดร้วดเร็ว 
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ตารางที ่4.1 รายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

 
Zone A 

 

 
 

น ้าเตา้ตน้ 
Averrhoabilimbi L. 

ทนแลง้ไดเ้ป็นอยา่ง
ดีเจริญเติบโตไดดี้ใน
พื้นท่ีช้ืน 
ทนน ้าท่วมขงั 

 

 

 
 

ลีลาวดี 
Plumeria spp. 

สามารถเจริญเติบโต
ไดดี้ใน
สภาพแวดลอ้มท่ี 
กนัดารลีลาวดีชอบ
ความช้ืนในอากาศ
สูงและไม่ชอบอยูใ่น
ดินท่ีมีน ้าท่วมขงั 
 

 

 

 
 

หูกระจง 
Terminaliaivoriensis A. 

Chev. 

ควรปลูกให้ห่างตัว
บ้าน เน่ืองจากต้นหู
กระจงมีระบบราก
แ ข็ ง แ ร ง  จึ ง อ า จ
ส่งผลกระทบกับตัว
บา้นได ้ 

 

 

 
 

ไคร้ยอ้ย 
Elaeocarpusgrandiflorus 

Sm. 

 ทนน ้ าท่วมขงั ให้ร่ม
เงา 
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ตารางที ่4.1 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

 
Zone A 

 

 
จิกน ้า 

Barringtoniaacutangula 
Gaertn. 

ทนน ้าท่วมขงั 

 

 

 
 

บอลกระดาษเขียว 
Alocasiamacrorhiza [L.] 

G. Don 

ชอบแสงแดดเตม็วนั 
มีความช้ืนปานกลาง 

 

 

 
 

ไทรเกาหลี 
Ficusannulata 

 

ไทรเกาหลีนั้นเป็น
พืชท่ีตอ้งการ
แสงแดดจดั จึงนิยม
น ามาปลูกไว้
กลางแจง้  
 

 

 

 
 

ฟิโลซานาดู 
Philodendron cv. 

Xannadu. 
 

ชอบแสงแดดเตม็วนั 
มีความช้ืนปานกลาง 
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ตารางที ่4.1 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

 
Zone A 

 

 
 

คอร์เดีย 
Cordia sebestena L. 

ชอบแดด 

 

 

 
แคแสด 

Spathodea campanulata
  Beauv. 

ชอบแดด 

 

 

 
 
จัง๋ 

Rhapis humilis Blume 

ชอบแดด 

 

 

 
เฟิร์นใบมะขาม 

Nephrolepis cordifolia 
(L.) Prresl. 

แดดปานกลาง 
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ตารางที ่4.1 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย 

/ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

 
Zone  A 

 

 
หางนกยงูไทย 
Caesalpinia 

pulcherrima Sw . 

ชอบแดด 

 

 

 
 

หมากผูห้มากเมีย 
Cordylinefruticosa 

(L.) 

เป็นพืชท่ีไม่ต้องการน ้ า
มาก แต่ต้องมีความช้ืน
ในดินท่ีเพียงพอ 

 

 

 
 

อโศกสปัน 
Brownea 

grandiceps Jacq. 

ปลูกในสวนสาธารณะ 
สวนป่า ริมน ้า ใบอ่อน
จะเป็นพูห่อ้ยลง 

 

 

 
หมากแดง 

Cyrtostachys 
renda Blume 

ทนน ้าท่วมขงั 
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ตารางที ่4.1 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย 

/ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

 
Zone B 

 

 
โมกพวง 

WrightiareligiosaBenth. 

ต้องการแสงแดดปาน
กลาง จนถึงแสงแดดจดั 
หรือกลางแจง้ 

 

 

 
ยีโ่ถแคระ 

Nerium oleander L. 
 

ชอบแดด 

 

 

 
ประทดัจีน 

Russeliaequisetiformis 

 
 
ชอบแดด 

 

 

 
หางกระรอกแดง 
Acalypha hispida 

Burm.f. 

ชอบแดด 
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ตารางที ่4.1 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 

 
Zone B 

 

 
 

พุดศุภโชค 
Gardenia jasminoides. 

ตอ้งการแสงแดด
จดั หรือกลางแจง้ 

 

 

 
 

พุดพิชญา 
Wringhtiaantidysenterica 

R.Br. 

ตอ้งการแสงแดด
จดั หรือกลางแจง้
ไม่ชอบน ้าท่วมขงั 
แฉะไม่ไดเ้ลย ตน้
จะเน่าและตาย 

 

 

 
 

ชบาด่าง 
Hibiscus rosa-sinensis 

ชอบแดด 
 

 

 

 
 

ไทรชมพู ่
Ficus benjamina L. var. 

variegate 

ชอบแดด 
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ตารางที ่4.1 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

 
Zone B 

 

 
 

กระดุมทอง 
Wedelia trilobata (L.) 

Hitchc. 

ชอบแดด 

 

 

 
 

เตยด่าง 
Pandanussanderi  

Sander ex M.T. Mast 

 เป็นไมป้ระดบัท่ี
ปลูกไดท้ั้ง
กลางแจง้และใน
ท่ีร่ม ตอ้งการ
ความช้ืนสูง ทน
น ้าท่วมขงัไดดี้ 

 

 

 
หนวดปลาดุกแคระ 

Ophiopogonjaponicus 
(L.f.) Ker-Gawl. 'Kyoto 

Dwarf'. 

อตัราการ
เจริญเติบโตชา้ 
ชอบแสงร าไร 

 

 

 
 

เขม็พิกุล 
Ixorachinensislamk. 

ชอบแดด 
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ตารางที ่4.1 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

 
Zone B 

 

 
 

หลิวไตห้วนั 
Cupheahyssopifola H.B.K. 

 

ชอบความช้ืน
สูง น ้าไม่ท่วม
ขงั ชอบแดดจดั
เตม็วนั  

 

 

 
 

โคลงเคลงเล้ือย 
Melampodiumpaludosum. 

ชอบท่ีมี
แสงแดดจดัถึง
ร าไร  ชอบดิน
ชุ่มช้ืนหรือแฉะ 

 

 

 
 

ม่วงมงคล 
SolanumwrightiiBenth 

เป็นไมช้อบ
แดดมาก ไม่
ชอบน ้าท่วมขงั  

 

 

 
 

เศรษฐีไซ่ง่อน 
OphiopogonjaburanLodd 

แดดปานกลาง 
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ตารางที ่4.1 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย 

/ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

 
Zone B 

 

 
 

กนัเกรา 
FagraeafragransRoxb. 

เป็นตน้ไมท่ี้
ชอบอากาศช้ืน 
ใกลน้ ้า ชอบน ้า 
แต่ตอ้งเป็นดิน
ท่ีระบายน ้าเร็ว  

 

 

 
 

เขม็ขาวพิษณุโลก 
Ixora hybrid. 

ชอบแดด 

 

 

 
หีบไมง้าม 

Carissamacrocarpa             
(Ecklon) 

ท ร งพุ่ ม ส ว ย 
ป ลู ก ใ น
สวนหย่อม ตัด
แต่งทรงพุม่ได ้ 

 

 

 
จนัผา 

Dracaena loureiri Gagnep. 
 

ท ร งพุ่ ม ส ว ย 
ดอกมีกล่ินหอม 
ป ลู ก เป็ น ไ ม้
ป ร ะ ธ า น ใ น
สวนหิน 
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ตารางที ่4.1 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

 
Zone B 

 

 
ทองดอกบวบ 

Pseuderanthemum 
reticulatum 

(Hook.f.)Radlk. 

ชอบแดด 

 

 

 
เศรษฐีเรือนใน 

CholorophytumComosum. 
( Anthesicum Picturatum ) 

ชอบแดดปาน
กลาง 

 

 

 
พลบัพลึงหนู 

Hymenocallis sp. 

ทนน ้าท่วมขงั 
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ตารางที ่4.1 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

 
Zone C 

 

 
 

แคนา 
Dolichandroneserrulata 

(DC.) 
 
 

ช อบ แดด จัด ดิ น
ระบายน ้ าดีน ้ าไม่
ขงั 

 

 

 
 

แคแดง 
Sesbaniagrandiflora  (L.) 

Desv. 

ช อบ แดด จัด ดิ น
ระบายน ้ าดีน ้ าไม่
ขงั 

 

 

 
 

ขิงแดง 
Zingiber officinale Roscoe 

ร่มร าไร 

 

 

 
เอ้ืองหมายนาดอกแดง 

Costusspeciosus, 

ชอบแดดปานกลาง 
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ตารางที ่4.1 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

 
Zone C 

 

 
 
 

ตีนเป็ดน ้า 
Cerbera odollam Gaertn. 

ทนน ้าท่วมขงั 

 

 

 
แคบา้น 

Sesbania grandiflora (L.) 
Desv. 

ชอบแดดจัดดิน
ระบายน ้ าดีน ้ าไม่
ขงั 
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ตารางที ่4.1 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน (ต่อ) 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

 
Zone D 

 

 
พุดร้อยมาลยั 

Tabernaemontanapandacaqui 
Lam. 

 

ในช่วงฤดูฝน
ระวงัอยา่ให้น ้ า
ท่วมขงั เพราะ
จะท าให้ ร าก
เน่าได ้

 

 

 
 

ขนุน 
Artocarpus heterophyllus 

ชอบแดด 

 

 

 
 

มะนาว 
Citrus aurantifolia Swingle 

 

ชอบแดด 

 

 

 
 

มะกรูด 
Citrus hystrix DC. 

ชอบแดด 
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4.5  แนวความคดิด้านวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 แนวความคิดดา้นวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในสวนตอ้งใช้วสัดุท่ีมีความ
คงทนถาวร เพราะตอ้งเจอกบัสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล 
 

 
เร่ือง :โครงการการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณปวณิ ช านิประศาสน์        ภาพที ่4.4 
แสดง : พื้นท่ีวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก   

 

สัญลกัษณ์ : 
                                                          ระแนงไม ้
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4.6  แนวความคดิในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
ไฟสนามเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสวน เพื่อให้เกิดความปลอดภยัและแสงสวา่งขณะใชง้านใน

สวนการติดตั้งไฟตามจุดต่างๆในสวนมีจุดประสงคห์ลายประการ เช่น ติดไวต้ามทางเดินในสวนให้
แสงสว่างขณะเดินชมสวนเวลากลางคืน หรือจดัวางไวต้ามพุ่มไมใ้ห้เกิดเหล่ียมเงาสร้างมุมมองท่ี
แปลกตา ประดบัโคมไฟสูงไวก้ลางสนามหรือจะติดตั้งไฟสปอร์ตไลท ์แต่อยา่วางในระดบัท่ีส่องตา
ขณะเดิน การติดตั้งไฟสนามการเดินท่อสายไฟฟ้า ควรท าก่อนจดัสวนเพื่อหลีกเล่ียงการขุดท่ีซ ้ า 
ซอ้นสร้างความเสียหายแก่พืชและพรรณไม ้
 การเลือกใชโ้คมไฟหรือสปอร์ตไลท ์ท่ีจะน ามาติดตั้งในสวนควรท่ีสามารถป้องกนัน ้าเวลา
ฝนตกหรือรดน ้าตน้ไม ้เพราะอาจจะท าใหเ้กิดไฟฟ้าขดัขอ้ง เกิดกระแสไฟร่ัวไหลเป็นอนัตรายต่อ 
ผูอ้ยูอ่าศยัได ้
 

 
 

ภาพที ่4.5 ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
ทีม่า : http://www.gardenaaa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gardenaaa.com/
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 ไฟสนามตามทางเดินระดบัเต้ีย เป็นไฟส่องระดบัเป็นจุดๆความสูงต ่ากวา่ 1 เมตร  

 
ภาพที ่4.6 ไฟสนามตามทางเดินระดบัเต้ีย 
ทีม่า : http://www. Bangkokroadlighting .com 
 

ไฟทางเดินระดบักลางสูงประมาณ 3-5 เมตร ใชก้บัสนามหรือทางเดินท่ีตอ้งการแสงปาน
กลางทางเดินกวา้งหรือสนามท่ีโล่ง 

 
ภาพที ่4.7 ไฟทางเดินระดบักลาง 
ทีม่า : http://www.b2bthai.com 
 
 ไฟส่องประติมากรรม   เช่น  รูปป้ันในสวน ประติมากรรมก าแพง หรือตน้ไมใ้หญ่  

 
ภาพที ่4.8 ไฟสนามแบบ down light และ up light 
ทีม่า : http://www.b2bthai.com 

http://www.b2bthai.com/
http://www.b2bthai.com/
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4.7  แนวความคดิทางด้านการดูแลรักษา 
 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์เป็นงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สภาพสวนมีความ
คงทนสวยงามและยดือายกุารใชง้านไดน้านข้ึน 
 นที ภู่รอด (2548) การดูแลรักษางานภูมิทศัน์สามารถจ าแนกออกได ้2 ประเภทคือ งานดูแล
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน และงานดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.7.1 งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
          การให้น ้ าแก่พืชพรรณ น ้ าท่ีใช้ตอ้งเป็นน ้ าจืดท่ีสะอาด การรดน ้ าตน้ไม้ตอ้งปฏิบติั
อย่างสม ่าเสมอทุกวนั ให้ดินช้ืนถึงก้นหลุม แต่ไม่ถึงแฉะควรให้น ้ าช่วงเวลาท่ีแดดไม่จดัทุกวนั
เพราะจะท าใหพ้ืชไมเ้ฉาตาย 
          การให้ปุ๋ย  ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีตน้ไมต้อ้งการในปริมาณท่ีพอประมาณไม่ควรใส่มาก
เกินไปเพราะจะเป็นอนัตรายกบัตน้ไมไ้ด ้
          การพรวนดิน เป็นการแกไ้ขเร่ืองดินแน่นเกินไป เพื่อท่ีตน้ไมจ้ะไดน้ ้ าและไดปุ๋้ยไป
ใชไ้ดเ้ร็วและทัว่ถึง เป็นการยอ่ยสลายธาตุอาหารในดิน  
 

 
ภาพที ่4.9 งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
ทีม่า : http://www.mltandservice.com/ 
 
         การตดัแต่งตน้ไม ้คือ การตดัส่วนท่ีไม่ตอ้งการออกเพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการ และการ
ตดัแต่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับไมต้น้และไมพุ้ม่ส่ิงท่ีควรตดัเป็นส่ิงแรกของการตดัแต่ง 
          ก่ิงท่ีแหง้ตาย 
          ก่ิงท่ีอ่อนแอ ฉีกขาด 
          ก่ิงท่ีเป็นโรค 
          ก่ิงท่ีเจริญผดิปกติ 
          ก่ิงท่ีแทงเขา้ภายในพุม่ตน้ 

http://www.mltandservice.com/
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          การตดัก่ิงเหล่าน้ี จะท าใหท้รงพุง่โปร่ง แสงสวา่ง ลม จะพดัผา่นเขา้ไปในทรงพุ่มได้
สะดวก กรณีไมย้นืตน้ การตดัแต่งจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโต ช่วยเพิ่มผลผลิต ส่วนไมพุ้ม่ จะท า
ใหรู้ปทรงพุม่ตน้สมดุล  
          การตดัแต่งไมพุ้ม่ จะเร่ิมตั้งแต่การเด็ดยอด เพื่อใหไ้มพุ้ม่แตกตาขา้ง ท าใหก้าร
เจริญเติบโตทางยอดลดลง หลงัจากนั้นอาจจะมีการขลิบ แต่ง ลิดใบและยอดท่ีแทงออกมาจากทรง
พุม่ กรณีท่ีทรงพุม่แน่นเกิดไปควรจะตดัแต่งก่ิงออกบา้ง โดยตดัใหชิ้ดพื้นดิน ส่วนไมพุ้่มท่ีแทงหน่อ
ออกมาจะตอ้งตดัใหลึ้กลงไปใตร้ะดบัดิน 
          ส่วนไมพุ้ม่ท่ีตอ้งการใหมี้การเจริญเติบโตใหม่ เน่ืองจากมีอายมุาก ใหต้ดัส่วนของไม้
นั้น เหลือเพียงหน่ึงในสามของความสูงเดิม ดูแลรักษาใหเ้จริญเติบโตใหม่ การตดัแต่งไมพุ้ม่ใหเ้ล็ก
ลง จะช่วยใหมี้การแตกก่ิงยอดใหม่ท าใหไ้มพุ้ม่นั้นมีดอกมากข้ึน 
          การตดัแต่งแต่ละคร้ัง ควรใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบังานนั้น ๆ เคร่ืองมือจะตอ้งคม
และใชใ้หถู้กตอ้ง นอกจากน้ีหากรอยแผลท่ีถูกตดัแต่งมีขนาดใหญ่จะตอ้งใชย้าทาแผล เพื่อป้องกนั
เช้ือโรคเขา้ไปท าลาย 
          วตัถุประสงคข์องการตดัแต่งก่ิง 
          เพื่อใหต้น้ไมมี้โครงสร้างท่ีแขง็แรง 
          เพื่อตอ้งการให้ตน้ไมอ้อกดอก ติดผลดี 
          เพื่อใหต้น้ไมมี้ผลกระจายตามตน้สม ่าเสมอ 
          เพื่อป้องกนัการระบาดของโรคและแมลง 
          เพื่อควบคุมขนาดและรูปทรงของทรงพุม่ท่ีตอ้งการ 
 

 
ภาพที่ 4.10 การตัดแต่งกิง่ 
ทีม่า : http://www.treenan.com 
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ภาพที ่4.11 อุปกรณ์การตดัแต่ง 
ทีม่า : http://www.nanagarden.com 
 

การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 
การป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูเป็นความจ าเป็นอีกอยา่งหน่ึงในการดูแลรักษาไมก้ระถาง 

เพราะแมลงเป็นศตัรูต่อการเจริญเติบโตของพืช ท่ีพบมากมีอยู ่2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
ประเภทปากกดั ไดแ้ก่ ตัก๊แตน หนอนผีเส้ือ ดว้ง ฯลฯ ท าลายโดยกดักินใบ ท าใหต้น้ไมไ้ม่

สามารถปรุงอาหารได้ และชะงกัการเจริญเติบโต แมลงปากกดับางชนิดกดัแทะเขา้ไปถึงก่ิงก้าน
หรือล าตน้ ท าให้ท่อน ้ าท่ออาหารของตน้ไมเ้สียหาย ถา้ถูกท าลายมากตน้ไมจ้ะเห่ียวและตายในท่ีสุด 
วธีิก าจดัโดยการใชย้าประเภทถูกตวัตายหรือกินตายฉีดพน่ หากพบจ านวนไม่มากใหจ้บัท าลาย 

ประเภทดูดน ้ าเล้ียง ไดแ้ก่ เพล้ียแป้ง เพล้ียจัก๊จัน่ เพล้ียไฟ เพล้ียอ่อน แมงมุมแดง เพล้ียหอย 
ฯลฯ ท าลายโดยดูดน ้าเล้ียงจากใบ แมลงปากดูดบางชนิดยงัปล่อยสารพิษใหต้น้ไมใ้บสีซีดเห่ียวแห้ง 
ใบร่วงก่อนก าหนด ชะงกัการเจริญเติบโต และแห้งตายในท่ีสุด วิธีก าจดัโดยการฉีดยาประเภทถูก
ตวัตาย 
 เน่ืองจากการปลูกไมก้ระถางประดบัเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัคน หากสามารถหลีกเล่ียงการ
ใช้สารเคมีป้องกันและก าจดัศตัรูพืชได้มากเท่าไรหรือไม่ใช้เลยยิ่งดี โดยเฉพาะไม้กระถางท่ีใช้
ประดับในอาคารบ้านเรือน หากจ าเป็นต้องใช้ยาก าจดัแมลงควรกระท าอยู่ภายนอกอาคารและ
หลีกเล่ียงยาท่ีมีอนัตรายมากๆ มีฤทธ์ิตกคา้งนานและมีกล่ินรุนแรง ก่อนน าพรรณไมเ้ขา้ประดบัใน
อาคารควรงดฉีดยา หรือทิ้งไวจ้นหมดกล่ินและฤทธ์ิเสียก่อน ส่ิงส าคญัควรเลือกใชย้าให้ถูกตอ้งกบั
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แมลงท่ีตอ้งการก าจดั แลว้น ามาปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพราะโดยทัว่ไปยาฆ่าแมลงมีอนัตรายต่อคน
อยูแ่ลว้ไม่มากก็นอ้ย ถา้ใชไ้ม่ถูกวธีิอนัตรายก็ยิง่มากข้ึน 
 การก าจดัโรคพืช 
              โรคพืชท่ีพบบ่อยในไมก้ระถางไดแ้ก่  โรคโคนเน่า  ลกัษณะอาการแสดงออกท่ีบริเวณโคน
ตน้ระดบัผิวดินจะเน่าและตน้จะล้มตายในท่ีสุด  ทางป้องกนัหรือลดความเสียหายท าได้โดยการ
ก าจัดวชัพืชและตดัแต่ง ช่วยให้โคนต้นโปร่งมีการระบายอากาศ แสงแดดส่องได้ทั่วถึง  และ
พยายามรดน ้าใหน้อ้ยลง รักษาผวิหนา้ดินอยา่ใหช้ื้นแฉะเกินไป 
 การก าจดัวชัพืช 
              วชัพืชหรือหญา้ต่างๆ ท่ีข้ึนอยูใ่นเคร่ืองปลูกจะเป็นตวัแยง่อาหารจากตน้ไม ้ท าใหต้น้ไมไ้ม่
สวย และยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือแหล่งสะสมของโรคแมลงบางชนิดดว้ย การก าจดัวชัพืชควรท าใน
ขณะท่ีวชัพืชยงัเป็นตน้อ่อนยงัไม่ออกดอกติดเมล็ด เพราะเมล็ดแก่อาจหล่นลงในเคร่ืองปลูกงอก
เป็นตน้อ่อนได ้ท าให้ตอ้งเสียเวลาในการก าจดัต่อไปอีก วิธีการก าจดัวชัพืชอาจใช้วิธีถอนดว้ยมือ 
แซะหรือขดุดว้ย พลัว่มือ เสียม หรือจอบ โดยพรวนดินร่วมไปดว้ย 

 
ภาพที ่4.12 การก าจัดวชัพืช 
ทีม่า : http://www.blogspot.com 
 
 4.7.2 งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
          การดูแลภูทศัน์ดาดแข็งหรือฮาร์ดสเคป เป็นส่วนประกอบหน่ึงของสวน โดยเฉพาะ
สวนสมยัใหม่ในยคุน้ี ท่ีคนส่วนใหญ่มกัอยูอ่าศยัในพื้นท่ีจ  ากดั การใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมต่างๆภายใน
บา้นจึงขยายออกมายงัส่วนของสวนมากข้ึน เม่ือความส าคญัของฮาร์ดสเคปมีมากข้ึนและเป็นส่วน
ส าคญัในการออกแบบจึงมีการเลือกใชว้สัดุต่างๆท่ีหลากหลาย ซ่ึงแต่ละประเภทมีความคงทนและ
การดูแลท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
          ระเบียงไมร้ะแนง เขา้มามีบทบาทมากท่ีสุดในยุคน้ี เน่ืองจากให้ความรู้สึกอบอุ่น จึง
เหมาะส าหรับปูพื้นภายนอกอาคารคือ ไมเ้น้ือแข็ง จ าพวกไม้สัก ไมแ้ดง ในแต่ละปีควรทาน ้ ายา

http://www.blogspot.com/
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รักษาเน้ือไม ้เพื่อยืดระยะเวลาในการใชง้านให้ยาวนานข้ึน จากแสงแดดและสภาพอากาศ โดยช่วย
ใหผ้วิไมไ้ม่แหง้ อีกทั้งยงัช่วยป้องกนัไม่ใหน้ ้าซึมเขา้ไปในเน้ือไม ้ 

 
ภาพที ่4.13 ระเบียงไมร้ะแนง 
ทีม่า : http://www.natureandtrend.com 
          พื้นซีเมนต์ เป็นวสัดุพื้นแข็ง มีทั้งแบบขดัมนัและผิวด้าน ซีเมนต์ขดัมนัจะท าความ
สะอาดได้ง่าย แต่เส่ียงต่อการล่ืนมาก ดงันั้นในการดูแลรักษานอกจากการขดัลา้งท าความสะอาด 
เพื่อไม่ให้มีตะไคร่จบัเกาะจนล่ืน ควรฉีดด้วยสเปรย์น ้ ายาฆ่าเช้ือราและตะไคร่น ้ า ให้น ้ ายาท า
ปฏิกิริยากบัเช้ือโรคและคราบความสกปรก   
 

 
ภาพที ่4.14 พื้นซีเมนต ์
ทีม่า : http://ccement.igetweb.com 

 
          เส้นทางสัญจร วสัดุประกอบด้วยอิฐมอญและศิลาแลง เป็นวสัดุท่ีมีความพรุน
เน่ืองจากท าจากดินอดัเป็นกอ้นและเผาไฟดว้ยความร้อนสูง ความคงทนแขง้แกร่งของอิฐข้ึนอยูก่บั
ระดบัความร้อนท่ีใชเ้ผา หลงัใชง้านเม่ืออิฐโดนความช้ืนจึงเกิดมอส เฟิน ตะไคร้ และพืชเล็กๆแทรก
ตวัข้ึนไดง่้าย โดยเฉพาะหากบริเวณนั้นได้รับแสงและความช้ืนท่ีเหมาะสม ในการดูแลรักษาหาก
เป็นบริเวณท่ีตอ้งใช้งานหรือเดินเป็นประจ าควรขดัออกบ้างเพื่อป้องกนัล่ืน แล้วทาน ้ ายาป้องกนั
ตะไคร่ท่ีผวิหนา้ 
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ภาพที ่4.15 อิฐมอญและศิลาแลง 
ทีม่า : http://www.homedecorthai.com 
 
          ส่วนวสัดุประเภท กรวดล้างทรายล้าง เป็นอีกหน่ึงวสัดุท่ีนิยมใช้กับพื้นซักล้าง
ภายนอกอาคาร เน่ืองจากมีผวิหนา้ท่ีหยาบไม่ล่ืน  

 
ภาพที ่4.16 ทรายลา้ง 
ทีม่า : http://scterrazzo.tarad.com 
 
          การดูแลรักษา หมัน่ขดัล้างท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ และขจดัคราบสกปรกท่ี
เกิดข้ึน เช่นตะไคร่น ้า  
          กรวดการดูแลรักษาส าหรับบริเวณท่ีโรยกรวดนั้นส่วนใหญ่แทบไม่ตอ้งดูแลรักษา
มากนัก แต่ควรมีขอบเขตเพื่อป้องกันการกระจายออกภายนอก การโรยกรวดจึงควรให้หนาสัก
หน่อยและหมัน่เติมกรวดใหเ้ตม็อยูเ่สมอ หากเป็นกรวดสีขาวอาจเกิดเป็นคราบสีด าไดง่้าย  

 
ภาพที ่4.17 กรวด 
ทีม่า : http://www.nanagarden.com 
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4.8  ก าหนดแปลนทางเลือก 3 ทางเลือก 
 จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการบา้นคุณปวิณ ช านิประศาสน์ไดท้  าการออกแบบทางเลือก 3 
ทางเลือก โดยในแต่ละทางเลือกจะมีการจดัวางวสัดุตกแต่ง วสัดุพืชพรรณแตกแต่งกนัออกไป แต่
รูปแบบของสวนนั้นยงัคงเหมือนเดิมอยู ่ดงัภาพต่อไปน้ี 
 
สรุปแปลนทางเลือกท่ี 1 
 

 
 
ขอ้ดี     :  มีพื้นท่ีใช้สอยอย่างเหมาะสมมีความร่มร่ืน ทางสัญจรดูแลง่าย พืชพรรณท่ีใช้มี
  สีสันสวยงาม ในโซนพื้นท่ีพกัผอ่นมีความเป็นส่วนตวัและมีความร่มร่ืน ส่วนโชว์
  มีสีสันสดใสสวยงาม 
ขอ้เสีย  : ตน้ทุนราคาอาจมากบา้งจากการใชพ้ืชพรรณบา้งชนิดท่ีมีราคาสูง 
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สรุปแบลนทางเลือกท่ี 2 
 

 
 
ขอ้ดี      : มีพื้นท่ีใชส้อยเหมาะสม วสัดุทางสัญจรดูแลง่ายส่วนโชวมี์สีสันสดใสสวยงาม 
ขอ้เสีย  : พืชพรรณอาจให้ร่มเงาไม่มาก เน่ืองจากมีไมย้ืนตน้น้อยเกินไป โดยเฉพาะโซน
  พกัผอ่น 
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สรุปแปลนทางเลือกท่ี 3 
 

 
 
ขอ้ดี : พื้นท่ีใชส้อยอยา่งเหมาะสมมีความร่มร่ืน ทางสัญจรดูแลง่ายเน่ืองจากเป็นพื้น 
  คอนกรีตพิมพล์าย  พืชพรรณท่ีใชมี้สีสันสวยงาม ในโซนพื้นท่ีพกัผอ่นมีความเป็น
  ส่วนตวัและมีความร่มร่ืน ส่วนโชวมี์สีสันสดใสสวยงาม 
ขอ้เสีย  : ผนงัน ้าลน้ไม่เขา้กบัคอนเซ็ป ตน้ทุนราคาสูงจากการสร้างทางสัญจร 
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4.9  เกณฑ์การประเมนิการให้คะแนนแปลนทางเลือก 
ตารางที ่4.2 เกณฑก์ารประเมินการใหค้ะแนนแปลนทางเลือก 
ล าดบัท่ี               เกณฑใ์นการประเมิน ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 

1. ความเหมาะสมการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 5 5 5 
2.  ความเหมาะสมในการก าหนดเส้นทาง

สัญจรและวสัดุท่ีใชภ้ายในโครงการ 
4 4 3 

3.  ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ 4 3 3 
4.  ความเหมาะสมระหว่างกิจกรรมกับพื้นท่ี

โครงการ 
3 3 3 

5.  ความปลอดภยัและความสะดวกแก่ผูใ้ช ้ 4 4 3 
6.  ความสวยงามและความประหยดัในการ

ดูแลรักษา 
4 3 3 

7.  ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4 2 3 

 รวมคะแนน 28 24 23 
 
หมายเหตุ : เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  คะแนน  1 =  ปรับปรุง 
  คะแนน  2 =  พอใช ้
  คะแนน  3 =  ดี 
  คะแนน  4 =  ดีมาก 
  คะแนน  5 =  ดีท่ีสุด 
เกณฑก์ารประเมินทางเลือก สามารถใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
  ทางเลือกท่ี 1       ไดค้ะแนนรวม 28 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี 2       ไดค้ะแนนรวม 24 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี 3       ไดค้ะแนนรวม 23 คะแนน 
 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่รูปแบบการวางพื้นท่ีกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือ รูปแบบท่ี 1 
มีค่าคะแนนสูงท่ีสุดจึงเป็นแบบท่ีควรแนะน าไปพฒันาเป็นรูปแบบในขั้นตอนออกแบบ 
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บทที ่5 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 

 

5.1  ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

 
ภาพที ่5.1  Introduction ประกอบดว้ย 
                - ประวติัความเป็นมาของโครงการและขอ้มูลพอสังเขปของโครงการ 
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ภาพที ่5.2 Site Analysis ประกอบดว้ย 
              - ลกัษณะอากาศ 
 - พรรณไมเ้ดิม 
 - ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
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ภาพที ่5.3 การวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการ (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

- มุมมองจากภายนอกเขา้สู่ภายในพื้นท่ีโครงการ 
 - มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

 - ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
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ภาพที ่5.4 การวเิคราะห์พื้นท่ี Zone ต่างๆ(Site Potential) ประกอบดว้ย 

   - Bubble Diagram  
   - Main Concept 
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ภาพที ่5.5 Master Plan 
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ภาพที ่5.6 Elevation 
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ภาพที ่5.7 Perspective  
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ภาพที ่5.8 Detail Zone A ประกอบดว้ย 

   - Elevation 

  - Perspective Zone A  



113 
 

 
ภาพที ่5.9 Detail Zone  B ประกอบดว้ย 

   - Elevation 

    - Perspective Zone B   
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ภาพที ่5.10 Detail Zone C ประกอบดว้ย 

   - Elevation 

     - Perspective Zone C   
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ภาพที ่5. Detail Zone D ประกอบดว้ย 

   - Elevation 

    - Perspective Zone D  
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ภาพที ่5.12 Detail ประกอบดว้ย 

- บ่อน ้าตก 

- แปลนเสาเขม็ 

- พื้นไมร้ะแนง 
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ภาพที ่5.13 Detail ประกอบดว้ย 

- ไมย้นืตน้ 
 - ปาลม์ 
 - ไมพุ้ม่ 
 - หญา้ 
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 การประมาณราคาภูมิทศัน์ 

 การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณปวณิ ช านิประศาสน์ 

ตารางที ่5.1 แสดงการประมาณราคางาน (Soft Scape) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

น้ิว สูง/ม. 

A. ไมย้นืตน้       

1. หูกระจง ตน้ 5 5.00 1 2,500.00 2,500.00 
2. ลีลาวดี ตน้ - 3.00 3 1,500.00 4,500.00 
3. จนัผาสูง  ตน้ - 2.00 1 2,000.00 2,000.00 
4. กนัเกรา  ตน้ 4 5.00 1 3,000.00 3,000.00 
5. หมากแดง  ตน้ - 3.00 2 800.00 1,600.00 
6. ขนุน  ตน้ 4 3.50 1 1,500.00 1,500.00 
7. ตีนเป็ดน ้า ตน้ 4 - 4 800.00 3,200.00 

8. แคแดง ตน้ - 1.00 4 100.00 400.00 
9. แคนา ตน้ 8 6.00 1 4,500.00 4,500.00 

10. แคแสด ตน้ 4 6.00 1 2,500.00 2,500.00 
11. คอเดีย ตน้ 4 4.00 1 1,200.00 1,200.00 
12. จิกน ้า ตน้ 5 4.00 1 3,500.00 3,500.00 
13. น ้าเตา้ตน้ ตน้ 8 5.00 2 35,000.00 70,000.00 
14. ไคร้ยอ้ย ตน้ 4 5.00 1 3,000.00 3,000.00 

15. อโศกสปัน ตน้ 4 4.00 1 2,000.00 2,000.00 
 รวม 105,400.00 

B. ไมพุ้ม่ ตน้      

1. หางนกยงูไทย ตน้ - 1.50 1 300.00 300.00 
2. เขม็ขาวพิษณุโลก กระถาง 6 - 64 20.00 1,280.00 
3. ม่วงมงคล กระถาง 6 - 40 25.00 1,000.00 
4. ประทดัจีน ถุง 4 - 100 8.00 800.00 
5. เตยด่าง กระถาง 6 - 24 30.00 720.00 
6. พุดพิชญา กระถาง 6 - 25 30.00 750.00 
7. ชบาด่าง กระถาง 12 - 20 50.00 1,000.00 
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ตารางที ่5.1 การประมาณราคางาน (Soft Scape) 
8. เฟินใบมะขาม  ถุง 4 - 150 15.00 2,250.00 

9. หมากผูห้มากเมีย  กระถาง 12 - 4 50.00 200.00 
10. เขม็พิกุล กระถาง 6 - 50 20.00 1,000.00 
11. เตยหมอ กระถาง 8 - 25 25.00 650.00 
12. พุดศุภโชค กระถาง 6 - 120 30.00 3,600.00 

13. ไทรใบชมพู ่ ถุง 15 - 10 150.00 1,500.00 
14. เอ้ืองหมายนาแดง  กระถาง 8 - 36 50.00 1,800.00 
15. ไทรเกาหลี ถุง 15 - 138 200.00 27,600.00 
16. หางกระรอกแดง กระถาง 6 - 60 25.00 1,500.00 
17. เศรษฐีไซง่อนด่าง ถุง 4 - 200 5.00 1,000.00 
18. ยโีถแคระ กระถาง 8 - 30 30.00 900.00 

  19. พลบัพลึงหนู กระถาง 4 - 250 3.00 750.00 
20. โมก  ถุง - 1.50 72 80.00 5,760.00 
21. กระดาษเขียว  กระถาง 8 - 2 140.00 280.00 
22. จัง๋ ถุง - 1.50 30 150.00 4,500.00 
23. พุดร้อยมาลยั กระถาง 15 - 3 150.00 450.00 
24. เฟิร์นขา้หลวง  ถุง 8 - 5 120.00 600.00 
25. หนวดปลาดุกแคระ ถุง - - 2 100.00 200.00 
26. ทองดอกบวบ กระถาง 8 - 4 50.00 200.00 
27. หีบไมง้าม กระถาง 8 - 3 50.00 150.00 
28. มะกรูด ตน้ - 2.00 1 350.00 350.00 
29. มะนาว ตน้ - 2.00 1 350.00 350.00 
30. ขิง ถุง - - 40 30.00 1,200.00 
31. วา่นเพชรหึง กระถาง 12 - 3 250.00 750.00 

 รวม 63,390.00 
C. ไมค้ลุมดิน       

1. หญา้นวลนอ้ย ตร.ม. - - 753 23.00 17,319.00 

2. หลิวไตห้วนั ถุง 4 - 75 5.00 375.00 
3. กระดุมทองเล้ือย ถุง 4 - 50 5.00 250.00 
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ตารางที ่5.1 แสดงการประมาณราคางาน (Soft Scape) 
4. โครงเครงเล้ือย ถุง 4 - 60 5.00 300.00 
E ผกัสวนครัว       
1. พริก ถุง 6 - 10 20.00 200.00 
2. กระเพรา ถุง - - 10 20.00 200.00 
3. ตะไคร้ ถุง 4 - 10 20.00 200.00 
4. คะนา้ ถุง - - 4 20.00 80.00 
5. ผกับุง้ ถุง - - 10 20.00 200.00 
6. กวางตุง้ ถุง - - 10 20.00 200.00 
      รวม 19,324.00 

รวมราคางาน    Soft Scape 188,114.00 
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ตารางที ่5.2  การประมาณราคางาน (Hard Scape) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

น้ิว สูง/ม 

1. ไมร้ะแนง (เหมา) ตร.ม. - - 38 2,500.00 95,000.00 

2. บ่อน ้าตก,บ่อกรอง (เหมา) ตร.ม. - -  7,500.00 217,500.00 

3. ชุดโตะ๊สนาม ชุด - - 1 6,500.00 6,500.00 

4. ไมค้  ้ายนั ท่อน - - 81 40.00 3,240.00 
5. ปุ๋ยหมกั กระสอบ - - 60 100.00 6,000.00 
6. ดิน คิว -  68 550.00 37,400.00 
7. ทรายข้ีเป็ด คิว - - 38 550.00 20,900.00 
8. แผน่หินทรายสีแดง ขนาด  

40x80 cm. 
แผน่ - - 73 100.00 7,300.00 

9. แผน่หินทรายสีแดง ขนาด  
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 30 cm. 

แผน่ - - 25 80.00 2,000.00 

10. กรวดแม่น ้า กระสอบ - - 5 20.00 100.00 
11. ป๊ัมไดโว ่มิตซูบิชิ 750 วตัต ์ ตวั - - 1 7,000.00 7,000.00 

12. โอ่งน ้าลน้ ชุด - - 1 8,000.00 8,000.00 
      รวม 410,940.00 

รวมราคางาน    Hard Scape 410,940.00 
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ตารางที ่5.3 แสดงการสรุปราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบบา้นคุณปวณิ ช านิประศาสน์ 
รายการ รวมราคา(บาท) 

รวมราคางาน Soft scape 188,114.00 
รวมราคางาน Hard scape 410,940.00 
รวมราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมด 599,054.00 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 6.5% 38,938.51 
ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 76,433.25 
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 21,432.77 
รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 735,858.53 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)  7% 51,510.09 
รวมราคาทั้งส้ิน (เจ็ดแสนแปดหม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 787,368.00 
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บทที ่6  

6.1  บทสรุป 

 โครงการออกแบบบา้นพกัอาศยั คุณปวิณ ช านิประศาสน์ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 66/7 ต าบลคูคต  
อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานีลกัษณะเป็นบา้นพกัอาศยัเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ชั้น 1 
หลงัและแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 1 หลงัและโรงจอดรถ ลกัษณะบา้นเป็นบา้นแบบสมยัใหม่
มีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,610 ตารางเมตร เป็นพื้นใชส้อยภายในบา้น 514 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์
ประมาณ 1,096 ตารางเมตร จากขอ้มูลขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของการจดัท าโครงการออกแบบภูมิทศัน์
บา้นพกัอาศยัคุณปวิณ ช านิประศาสน์ไดมี้ความตอ้งการจดัภูมิทศัน์เพื่อใช่เป็นสถานท่ีพกัผอ่นและ
ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีให้กบับา้น เน่ืองจากเจา้ของโครงการตอ้งการสวนภายในบา้นเป็นรูปแบบ
สวนธรรมชาติท่ีมีความร่มร่ืนร่มเย็น มีน ้ าตก มีสวนดอกไมมี้พื้นท่ีปลูกพกัสวนครัวและ มีพื้นท่ี
พกัผอ่นหลงัจากเลิกเวลางาน หรือวนัหยดุพกัผอ่น 
 จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการจากขอ้มูลขา้งตน้สามารถ
น ามาประกอบเพื่อใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 

6.1.1 Zone A เป็นพื้นท่ีทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของบา้นมีพื้นท่ีกวา้งมากเหมาะแก่
การจดัเป็นมุมพกัผอ่นหยอ่นใจ บริเวณน้ีจะไดรั้บแสงแดดทั้งวนัและอยูติ่ดกบับา้นขา้งเคียง อาจจะ
ถูกรบกวนทางสายตา ดงันั้นควรเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีมีลกัษณะใบท่ีหนาแน่น เพื่อบงัสายตาจากการ
มองและสร้างความเป็นส่วนตวัใหก้บัพื้นท่ี พืชพรรณตอ้งมีความทดต่อสภาพแสงแดดและใหค้วาม
ร่มร่ืนแก่พื้นท่ี 
 6.1.2 Zone B พื้นท่ีบริเวณทางดา้นทิศเหนือเป็นพื้นท่ีท่ีดา้นหนา้โครงการติดกบัทางสัญจร
หลกัของโครงการ จึงเหมาะแก่การจดัเป็นส่วนโชวเ์พื่อตอ้นรับแขกผูม้าเยือนและท าให้อาคารดู
สดใสสวยงามมากข้ึน พื้นท่ีดงักวา่มีขอ้จ ากดัคือพื้นท่ีไดรั้บแสงแดดทั้งวนัดงันั้นจะตอ้งค านึงถึงพืช
พรรณท่ีจะน ามาใช ้จะตอ้งทนแดด ทนฝนและดูแลง่าย และใหสี้สันความสวยงามกบัพื้นท่ี  

6.1.3 Zone C เป็นพื้นท่ีทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นพื้นท่ีบริเวณหลงับา้นอาคารชั้นเดียว
พื้นท่ีสวนนั้นจะไดรั้บแดดทั้งวนัพืชพรรณท่ีจะปลูกในส่วนน้ีคือ พวกผกัต่างๆ และอาจจะมีไมย้ืน
ตน้ ไมพุ้ม่ท่ีจะช่วยใหค้วามสวยงามและร่มเงากบัพื้นท่ี 

 6.1.4 Zone D เป็นพื้นท่ีทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องพื้นท่ีโครงการ เป็นพื้นท่ีขา้งบา้น
อยูติ่ดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่าและบา้นขา้งเคียงพื้นท่ีน้ีเป็นส่วนบริการ เป็นพื้นท่ีท่ีมีส่วนเช่ือมต่อกบัลาน
อเนกประสงคท่ี์อยูบ่ริเวณดา้นหนา้บา้น 
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6.2  ข้อเสนอแนะ 

 6.2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 

          ควรก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการให้ชดัเจนเหมาะสมตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง

ไว ้เพื่อท างานท่ีตรงก าหนดและความสมบูรณ์ของงานออกแบบภูมิทศัน์บริเวณบา้นพกัอาศยั 

 6.2.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 

          เพื่อให้ได้ผงัแม่บทท่ีสามารถน าไปก่อสร้างได้จริง ควรมีการค านึงถึงวสัดุท่ีจะ

น ามาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งตลาด ในการออกแบบพืช

พรรณควรเลือกใช้พืชพรรณท่ีดูแลง่าย ไม่เป็นอนัตรายและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี

โครงการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ดแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม

               โครงการออกแบบภูมิทัศน์เคหสถาน

บ้านคุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ต. คูคต อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี



เรือนรับรอง

ห้องน้ำครัว อาหาร

โถง

รับแขก

2 5 10

N

1

A

BD

C

SCALE         1:250

  PROJECT NAME

LOCATION

OWNER. BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

DATE

SCALE  1:250

LA-01

ผังแสดงระยะ

นายณฐวร  นาคตะคุ

  บ้านเลขที่ 66/7   ตำบล คคูต อำเภอ ลำลูกกา
   จังหวัดปทุมธานี

บ้านคุณปวิน  ชำนิประศษสน์

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย





เรือนรับรอง

ห้องน้ำครัว อาหาร

โถง

รับแขกระแนงไม้

แผ่นทางเดิน
หินทราย 40x80

น้ำตก

โอ่งน้ำล้น

2 5 10

N

1

A

BD

C

แผ่นทางเดินหินทราย
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 cm

SCALE         1:250

  PROJECT NAME

LOCATION

OWNER. BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

DATE

SCALE  1:250

LA-02

วัสดุดาดแข็ง

นายณฐวร  นาคตะคุ

  บ้านเลขที่ 66/7   ตำบล คคูต อำเภอ ลำลูกกา
   จังหวัดปทุมธานี

บ้านคุณปวิน  ชำนิประศษสน์

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย





เรือนรับรอง

ห้องน้ำครัว อาหาร

โถง

รับแขก

ขนุน  1 ต้น ขนาด 4 นิ้ว

มะนาว

มะกรูด

กันเกรา  1  ต้น  ขนาด  4 นิ้ว

ลีลาวดี  3  ต้น  ขนาด  3  นิ้ว

เหลืองปรีดียาธร (ไม้เดิม )

แคแสด  1 ต้น ขนาด 4 นิ้ว

คอเดีย  1 ต้น ขนาด  4  นิ้ว

น้ำเต้าต้น  1 ต้น  ขนาด  4  นิ้ว

ไค้ยย้อย  1  ต้น  ขนาด  4  นิ้ว

ตระแบก (ไม้เดิม)
อโศกสปัน  1 ต้น  ขนาด 4  น้ว

หูกระจง  1 ต้น  ขนาด  5  นิ้ว
ตีนเป็ดน้ำ  4  ต้น ขนาด  8  นิ้ว

แคนา  1 ต้น  ขนาด  8 นิ้ว

แคแดง

ประดู่ป่า  (ไม้เดิม)

จิกน้ำ  1 ต้น  ขนาด  5  นิ้ว

หางนกยูงฝรั่ง(ไม้เดิม)

หมากแดง

2 5 10

N

1

A

BD

C

หมากลิง (ไม้เดิม)

SCALE         1:250

  PROJECT NAME

LOCATION

OWNER. BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

DATE

SCALE  1:250

LA-03

วัสดุดาดอ่อน ไม้ยืนต้น

นายณฐวร  นาคตะคุ

  บ้านเลขที่ 66/7   ตำบล คคูต อำเภอ ลำลูกกา
   จังหวัดปทุมธานี

บ้านคุณปวิน  ชำนิประศษสน์

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย





เรือนรับรอง

ห้องน้ำครัว อาหาร

โถง

รับแขก

พุดร้อยมาลัย กระถาง15 นิ้ว 3 ต้น

ยีโถแคระ กระถาง 8 นิ้ว 30 ต้น
เศรษฐีไวง่อนด่าง  ถุง 4 นิ้ว 200 ต้น
หางกระรอกแดง  กระถาง 6 นิ้ว  60 ต้น

ไทรใบชมพู่  ถุง 15 นิ้ว 10 ต้น

พุดศุภโชค  กระถาง 12 นิ้ว 30 ต้น

หลิวไต้หลัน  ถุง4 นิ้ว  75 ต้น

เข็มพิกุล กระถาง 6 นิ้ว 50 ต้น

ชบาด่าง กระถาง 6 นิ้ว 20 ต้น

พุดพิชญา กระถาง 6 นิ้ว 25 ต้น

เตยด่าง  กระถาง 6 นิ้ว 24 ต้น
ประทัดจีน ถุง 4 นิ้ว 100 ต้น
ม่วงมงคล  กระถาง 6 นิ้ว 40 ต้น
เข็มขาวพิษณุโลก  กระถาง 6 นิ้ว 64 ต้น

กระดุมทองเลื้อย  ถุง 4 นิ้ว  50 ต้น

โครงเครงเลื้อย ถุง 4 นิ้ว 60 ต้น

จั๋ง 30 ถุง

ว้านเพชรหึง  กระถาง 12 นิ้ว 3ต้น

เอื้องหมายนาดอกแดง
กระถาง 8นิ้ว 36 ต้น

ขิงแดง  40 ถุง

เฟิร์นใบมะขาม  ถุง 4 นิ้ว 150 ต้น

พลับพลึงหนู
กระถาง 4 นิ้ว 250 ต้น

หางนกยูงไทย 3 ต้น

โมกพวง  72 ต้น

เฟิร์นข้าหลวง  ถุง 8 นิ้ว 5 ต้น

กระดาษเขียว  กระถาง 12 นิ้ว 3ต้น

2 5 10

N

1

A

BD

C

SCALE         1:250

  PROJECT NAME

LOCATION

OWNER. BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

DATE

SCALE  1:250

LA-04

วัสดุดาดอ่อน ไม้พุ่ม

นายณฐวร  นาคตะคุ

  บ้านเลขที่ 66/7   ตำบล คคูต อำเภอ ลำลูกกา
   จังหวัดปทุมธานี

บ้านคุณปวิน  ชำนิประศษสน์

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย





-0.60

ตัวจบพื้นไม้ ขนาด 1 1/2"x6"

พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6"

เสาตีนช้าง 4"X4"X1.00m.

ตงไม้เต็ง ขนาด 2"x4"

SECTION พื้นไม้ระแนง

SCALE         1:75

SECTION พื้นไม้ระแนง

SCALE         1:75

  PROJECT NAME

LOCATION

OWNER. BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

DATE

SCALE  1:75

LA-05

พื้นไม้ระแนง

นายณฐวร  นาคตะคุ

  บ้านเลขที่ 66/7   ตำบล คคูต อำเภอ ลำลูกกา
   จังหวัดปทุมธานี

บ้านคุณปวิน  ชำนิประศษสน์

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย





p

ท่อระดับน้ำ

ปั๊มไดร์โว

ท่อน้ำดี

ผนังก่ออิฐฉาบปูน

กรองละเอียด

ผนังน้ำล้น

ห้องดักตะกอน

ผนังน้ำลอด

สะดือบ่อ

กรองหยาบ

p

SECTION บ่อกรอง

SCALE         1:50

ท่อ PVC 4 นิ้ว

  PROJECT NAME

LOCATION

OWNER. BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

DATE

SCALE  1:50

LA-06

บ่อกรอง

นายณฐวร  นาคตะคุ

  บ้านเลขที่ 66/7   ตำบล คคูต อำเภอ ลำลูกกา
   จังหวัดปทุมธานี

บ้านคุณปวิน  ชำนิประศษสน์

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย





SECTION    น้ำตก

SCALE       1:100

PLAN    เสาเข็ม

SCALE       1:100

2
.
0

0
2

.
0

0
2

.
0

0

หินฟองน้ำ

ผนังก่ออิฐฉาบปูน

เสาเข็มหกเหลี่ยม   4 m

1.00

1
.
0

0
1

.
0

0

1.001.00 1.001.001.00

1
.
0

0
1

.
0

0
1

.
0

0
1

.
0

0
1

.
0

0
1

.
0

0

ทรายอัดแน่น

  PROJECT NAME

LOCATION

OWNER. BY

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

DATE

SCALE  1:100

LA-07

แบบขยายน้ำตก เสาเข็ม

นายณฐวร  นาคตะคุ

  บ้านเลขที่ 66/7   ตำบล คคูต อำเภอ ลำลูกกา
   จังหวัดปทุมธานี

บ้านคุณปวิน  ชำนิประศษสน์

ออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย
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