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บทคัดย่อ 

บ้านของคุณกฤช  บุญเพ็ญ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4 
คน โดยมีคุณกฤช บุญเพ็ญ ภรรยา คุณแม่ของคุณกฤช และลูกสาว 1 คน ที่ตั้งอยู่ในซอยอ่อนนุช 88 
เลขที่ 47 ซอยอ่อนนุช 88 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นบ้านพัก 2 ชั้น 
โดยพื้นที่โครงการมีขนาดพ้ืนที่ 605 ตารางเมตร 

ปัจจุบันมีพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์แล้วเป็นบางส่วน  พื้นที่โดยรอบโครงการได้ความร้อนและไม่มีพ้ืนที่
ท ากิจกรรมภายในครอบครัว เช่น มุมพักผ่อน ส่วนบริเวณพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์เดิมไม่เป็นระเบียบ และยัง
พบปัญหาคือ บริเวณโครงการติดกับทางสัญจรหลัก ท าไห้เกิดมลพิษทางเสียง ดังนั้นเจ้าของโครงการ
มีความต้องการจะจัดภูมิทัศน์เพ่ือให้มีพ้ืนที่พักผ่อน เพ่ือท ากิจกรรมภายในครอบครัว และเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีและแก้ปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา 

ในการศึกษาผู้ใช้และวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนที่โครงการพบว่า พ้ืนที่โครงการค่อนข้างแคบ ทาง
เจ้าของโครงการต้องการสวนที่ดูแลง่าย จึงออกแบบโดยใช้แนวความคิด Less is more มาใช้ในการ
ออกแบบซึ่งแบ่งพ้ืนที่ออกแบบ 3 ส่วนดังนี้ 

Zone A จัดเป็นส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว์ อยู่บริเวณทิศเหนือและทิศตะวันออก มีบ่อน้ า
ล้นมีหัวน้ าพุแบบฟองเบียร์ และวางทางเท้าเป็นแนวยาวเพ่ือเชื่อมพ้ืนที่เข้ากับพ้ืนที่ส่วนตัว ปลูกไม้ยืน
ต้นให้ร่มเงาคือต้นจิกสวน มีไทรอินโดเพ่ือกรองฝุ่น และเสียง เพ่ิมความสวยงามด้วยต้อยติ่งเทศ มีต้น
ตีนเป็ดฝรั่งเป็นไม้ประธานในสวน สร้างจุดเด่นให้กับพ้ืนที่  

Zone B จัดเป็นส่วนครอบครัวหรือส่วนตัว อยู่ทางบริเวณทิศตะวันออก มีบ่อน้ าล้นเชื่อมกับ
ม้านั่งและระแนงไม้เพ่ือใช้ท ากิจกรรมในครอยครัว ปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาคือต้นหมากเม่า มีไทรอินโด
เพ่ือกรองฝุ่น และเสียง ปลูกไอริสน้ า แวววิเชียรเพ่ือสร้างบรรยายพักผ่อนให้เข้ากับพ้ืนที่และสไตล์
สวนโมเดิร์น ปูแผ่นคอนกรีตเป็นทางยาวข้างบ้านเชื่อมพ้ืนที่เข้ากับบริเวณหลังบ้าน 

Zone D จัดเป็นส่วนบริการ อยู่บริเวณใต้และทิศตะวันตก เนื่องจากพ้ืนที่มีการปูกระเบื้องไว้
แล้ว จึงปลูกไทรอินโดในกระถางเพ่ือสร้างความเป็นส่วนตัวและบิดบังสายตาจากเพ่ือนบ้าน ส่วน
บริเวณข้างบ้านฝั่งตะวันตกมีม้านั่งส าหรับนั่งพักผ่อน และปลูกพืชผักสวนครัวเป็นมุมเล็กๆ จากการ
ประมาราคาท าให้ทราบว่า ราคาวัสดุดาดอ่อนเท่ากับ 73,819.00 บาท และราคาวัสดุดาดแข็งเท่ากับ 
107,525.38 บาท รวมราคางานภูมิทัศน์และการด าเนินงานเท่ากับ 234,841.00 บาท (สองแสนสาม
หมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 
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ความอนุเคราะห์ข้อมูล แนวความคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท าปัญหาพิเศษ ท าให้ข้าพเจ้ารู้ถึง
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 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ มากมาย ที่ส าคัญที่สุดขอขอบพระคุณเจ้าของบ้าน ที่
ได้อนุเคราะห์ในการน าพืน้ที่มาใช้ในการเรียนรู้ ขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ข้อมูล ดังนั้นจึงขอกราบ
ขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้  
          สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่คอยให้ก าลังใจ ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งก าลังที่ดีต่อ
กันเสมอมา และคอยพลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวถึงมา 
ณ ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณครับ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1   ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 

บ้านของคุณกฤช บุญเพ็ญ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4 
คน โดยมีคุณกฤช บุญเพ็ญ ภรรยา คุณแม่ของคุณกฤช และลูกสาว 1 คน ที่ตั้งอยู่ภายในซอยอ่อนนุช 
88 เลขที่ 47 ซอยอ่อนนุช 88 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นบ้านพัก 2 
ชั้น โดยพื้นที่โครงการมีขนาดพ้ืนที่ 605 ตารางเมตร 

ปัจจุบันมีพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์แล้วเป็นบางส่วน  พื้นที่โดยรอบโครงการได้ความร้อนและไม่มีพ้ืนที่
ท ากิจกรรมภายในครอบครัว เช่น มุมพักผ่อน ส่วนบริเวณพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์เดิมไม่เป็นระเบียบ และยัง
พบปัญหาคือ บริเวณโครงการติดกับทางสัญจรหลัก ท าไห้เกิดมลพิษทางเสียงและ จึงควรปลูกพรรณ
ไม้ที่เป็นแนวรั่ว เพื่อป้องกันหรือลดมลพิษทางเสียงและฝุ่น บริเวณทิศตะวันตกมีขนาดเล็กไม่เหมาะที่
จะสร้างงานภูมิทัศน์ดาดแข็งขนาดใหญ่ ดังนั้นเจ้าของโครงการมีความต้องการจะจัดภูมิทัศน์เพ่ือให้มี
พ้ืนทีพั่กผ่อน เพ่ือท ากิจกรรมภายในครอบครัว และเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและแก้ปัญหาข้างต้น
ที่กล่าวมา 

ดังนั้นเจ้าของบ้านจึงมีความต้องการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยให้ดู ทันสมัย ร่ม
รื่น ร่มเย็น  และสามารถดูแลได้ง่าย มีปัญหา ลมแรงและมีกลิ่นเหม็นบริเวณทิศเตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดั้งนั้นเจ้าของบ้านจึงต้องการให้ปลูกต้นไม้เพ่ือลดความแรงของลมและลดกลิ่นเหม็น บริเวณทิศ
ตะวันตกเจ้าของโครงการต้องการปลูกต้นไม้ไว้ริมรั่ว 
 
1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาทฤษฎีและหลักการที่ใช้ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
 1.2.2 วิเคราะห์กายภาพพ้ืนที่โครงการเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยและก าหนดรูปแบบกิจกรรม
 1.2.3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้โครงการออกแบบปรับปรุงและกิจกรรมในกาออกแบบ 
 1.2.4 เพ่ือน าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณกฤช บุญเพ็ญ 
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1.3  ขอบเขตในการศึกษา 
1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 

                          
 
ทางเข้าที่ 1 ถนนอ่อนนุช  

  ทางเข้าที่ 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9 
ภาพที่ 1.1 การเข้าถึงโครงการ 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริเวณโครงการ 

ถนนอ่อนนุช

ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี9 
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1.3.2 ขอบเขตการศึกษา 
                       พ้ืนที่โครงการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยของคุณกฤช บุญเพ็ง โดยตั้งอยู่
บ้านเลขท่ี 47 ถนนอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช 88 แขวงประเวศ อ าเภอประเวศ กรุงเทพมหานคร ลักษณะ
บ้านสไตล์ ร่วมสมัย ตัวอาคารมีสองชั้น โดยมีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 605 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น
พ้ืนที่สร้างอาคาร 186 ตารางเมตร และพ้ืนที่จัดสวน 419 ตารางเมตร  

 

 

ภาพที่ 1.2 พ้ืนที่แสดงขอบเขตการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีโครงการ 

ทางเขา้โครงการ 
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1.3.3  ขอบเขตพ้ืนที่ในการออกแบบ 
 
 
 

 
 
 
เรื่อง  : โครงการออกแบบปรับภูมิทัศน์บ้านคุณกฤช บุญเพ็ง ภาพที่ 1.3 
แสดง : ผังพื้นที่โครงการ  

 
       
                N 

สัญลักษณ์ : -  
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1.3.3 อาณาเขตติดต่อโครงการ 
ทิศเหนือ ติดกับทางสัญจร 
ทิศใต้  ติดกับเพ่ือนบ้าน 
ทิศตะวันออก ติดกับโรงกลึงเหล็ก  
ทิศตะวันตก ติดกับทางสัญจร 

 

                                                                    

                                            

                    

                                  N 

ภาพที่ 1.4 อาณาเขตติดต่อโครงการ 

 



6 
 

 

ภาพที่ 1.5 ทิศเหนือของพ้ืนที่โครงการ ติดกับทางสัญจร 

 

ภาพที่ 1.6 ทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ ติดกับเพ่ือนบ้าน 
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ภาพที่ 1.7 ทิศตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ ติดกับอาคารพาณิชย์ 

 

ภาพที่ 1.8 ทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ ติดกับทางสัญจร 
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1.3.4 สภาพโครงการปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 1.9 สภาพโครงการปัจจุบัน ด้านทิศเหนือ 
 

 
ภาพที่ 1.10 สภาพโครงการปัจจุบัน ด้านทิศใต้ 
 

 
ภาพที่ 1.11 สภาพโครงการปัจจุบัน ด้านทิศตะวันออก 
 

 
ภาพที่ 1.12 สภาพโครงการปัจจุบัน ด้านทิศตะตก 
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
1.4.2 ทราบถึงปัญหาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ เพ่ือก าหนดพื้นที่ใช้สอยและก าหนด 

รูปแบบกิจกรรม          
1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บ้าน เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมให้

เหมาะสม 
          1.4.4 เพ่ือน าเสนอโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกฤช บุญเพ็ญ  
 
1.5  วิธีการด าเนินงาน 

1.5.1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการบ้านพักอาศัย ในรูปแบบสวน 
1.5.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
1.5.1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณในการจัดสวน 
1.5.1.3 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 

1.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ 
1.5.2.1 ศึกษาท่ีตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อ 
1.5.2.2 ศึกษาสภาพภูมิอากาศ 
1.5.2.3 ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 
1.5.2.4 ศึกษาการเข้าถึงโครงการ 
1.5.2.5 ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม 
1.5.2.6 ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
1.5.2.7 ศึกษาลักษณะพืชพรรณ 
1.5.2.8 ศึกษาทัศนียภาพและมุมมอง 

1.5.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านผู้ใช้โครงการ 
1.5.3.1 ศึกษาข้อมูลผู้ใช้โครงการเฉพาะกลุ่ม 
1.5.3.2 ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

1.5.4 สรุปข้อมูล 
1.5.4.1 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
1.5.4.2 สรุปข้อมูลผู้ใช้โครงการและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

1.5.5 ขั้นตอนกการออกแบบ 
1.5.5.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบของโครงการ 
1.5.5.2 ก าหนดแนวคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
1.5.5.3 ก าหนดแนวคามคิดด้านต่างๆ 

1) แนวความคิดทางด้านงาน Hardscape 
2) แนวความคิดทางด้านงาน Softscape 
3) แนวความคิดด้านงานสถาปัตยกรรม 
4) แนวความคิดด้านระบบสัญจร 
5) แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
6) แนวความคิดด้านระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ า 
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7) แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
1.5.6 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
1.5.7 สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
1.5.8 เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
1.5.9. เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
1.5.10 แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
1.5.11 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
1.5.12 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
1.5.13 ท าการประมาณราคา 
1.5.14 สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
1.5.15 จัดท าแบบข้อมูลเพ่ือน าเสนอผลงานการออกแบบ 
1.5.16 ข้อเสนอแนะ 
1.5.17 จัดท ารูปเล่ม 
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สรุปข้อมลู 
- สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ 
- สรุปข้อมูลผู้ใช้โครงการและความต้องการของผู้ใช้
โครงการ 
 

1.6  ล าดับและขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

     ศกึษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิ
ทัศน์บ้านพักอาศัย 
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์
บ้านพักอาศัย 
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณใน
การจัดสวน 
 

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องสภาพพ้ืนที่ 
- ศึกษาที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อ 
- ศึกษาสภาพภูมิอากาศ 
- ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 
- ศึกษาการเข้าถึงโครงการ 
- ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม 
- ศึกษาระบบสาธารณปูโภค 
- ศึกษาลักษณะพืชพรรณ 
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูทางด้านผู้ใช้โครงการ 
  1) ศึกษาข้อมูลผู้ใช้โครงการเฉพาะกลุ่ม 
  2) ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 

ขั้นตอนการออกแบบ 
- ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบของ
โครงการ 
- ก าหนดแนวคิดที่มีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
- ก าหนดแนวคามคิดด้านต่างๆ 
  1) แนวความคิดทางด้านงาน Hardscape 
  2) แนวความคิดทางด้านงาน Softscape 
  3) แนวความคิดด้านงานสถาปัตยกรรม 
  4) แนวความคิดด้านระบบสัญจร 
  5) แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  6) แนวความคิดด้านระบบไฟฟ้าและระบบ
ระบายน้ า 
  7) แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน ์
- เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
- สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
- เสนอทางเลือก 2 แบบ 
- สร้งเกณฑ์ในการประเมณิทางเลอืกและทางเลือก
ที่ดีท่ีสุด 
- เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
- แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
- แสดงแบบรูปตดั รูปด้าน 

ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมนิผล 
- สรุปผลการศึกษาเพื่อการน าเสนอผลงานการ
ออกแบบ 
- การน าเสนอผลงารออกแบบ 
- ข้อเสนอแนะ 

จัดท ารูปเล่ม 
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บทท่ี 2 

ศึกษาข้อมูลและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 

 การออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยนั้น ต้องค านึงถึงพ้ืนที่ประโยชน์การใช้สอย และความ
ต้องการของผู้อาศัยเป็นการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น ๆได้เป็นอย่างดี 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยทั้งรูปแบบ
การจัดภูมิทัศน์ ในรูปแบบสวนต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลมาผสมผสานให้เกิดแนวคิดจนกระทั่งถึงการ
วางแผนแนวทางในการออกแบบ เพ่ือประโยชน์แก่เจ้าของบ้านให้เกิดความพึงพอใจมากและได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด 

 ดังนั้นจึงต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยทั้งในเรื่องของ
การจัดสวนรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้อาศัย ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษารูปแบบ
สวนต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวความคิดที่สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของบ้านให้เกิดความพึงพอใจ
มากที่สุด และให้ได้รับประโยชน์สูงสุดของการเข้าใช้พื้นที่เช่นเดียวกัน 
 
2.1  ความหมายและความส าคัญของการออกแบบจัดสวน 

พรรณเพ็ญ ฉายปีชา (2550) กล่าวว่า ความเป็นมานับแต่โบราณกาล มนุษย์เรารู้จักสร้างที่
อยู่อาศัยเพ่ือปกป้องคุ้มครองตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากธรรมชาติและสัตว์ป่า ต่อมามนุษย์เราก็
รู้จักน าสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน ไว้ใช้งาน และไว้เป็นอาหาร รู้จักท าคอก ท ารั้ว ท าอาณาเขตของบ้านให้
เป็นสัดส่วน น าต้นไม้มาปลูกเป็นอาหาร ให้ร่มเงา และประดับให้สวยงาม และพัฒนากันมาเรื่อยๆ 
ความส าคัญของการจัดแต่งบริเวณบ้านด้วยดอกไม้ แต่ก่อนนั้นก็เพียงเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ด้านจิตใจและด้านสุขภาพของเจ้าของหรือบุคคลที่สถานที่นั้นเป็นส าคัญ เช่น ปลูกพืชผักผลไม้ไว้
รับประทาน ไว้รักษาโรค ปลูกไม้ใหญ่ไว้ให้เกิดความร่มรื่นสบาย ปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่น ประดับบ้านเพ่ือ
ความสวยงามและเพลิดเพลิน ชื่นใจกับรูปร่าง สีสัน และกลิ่น แต่เมื่อบ้านเมืองเจริญและพัฒนามาก
ขึ้น ตึกรามบ้านช่อง ถนนหนทาง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมากมาย เบียดเสียด แออัด จน
ถูกเรียกว่า ป่าคอนกรีต การตกแต่งจัดสวน การปลูกต้นไม้ และการจัดบริเวณบ้านหรืออาคารที่พัก
อาศัย และสถานที่ต่างๆ เริ่มมีบทบาทส าคัญทั้งเหตุผลและความจ าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น จัดเพ่ือ
เสริมสร้างความโอ่อ่าสง่างามให้กับอาคาร หรือเพ่ิมความสวยงามน่าอยู่อาศัยให้กับตัวอาคาร ท าให้
เกิดความเป็นส่วนตัว เมื่อมองจากภายนอกบ้าน อ าพรางจากสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าดู ช่วยเสริมหรือ
แก้ไขส่วนที่ไม่สวยงามของตัวอาคารให้ดีขึ้น ลดปัญหาฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศ ลดเสียงรบกวน
จากผู้คนและยวดยานต่างๆ บนท้องถนน และเป็นที่พักผ่อนคลายความเครียดยามกลับมาจากการ
ท างานหรือเปน็งานอดิเรกยามว่างผสมผสานเข้าด้วยกัน น าสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้ง
ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์และสิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพ่ือสร้างหรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 
เกิดทัศนียภาพที่มีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบ
ธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์   

จิตติกานต์ (2546) กล่าวว่า การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพ หรือตกแต่งสถานที่ให้
เหมาะสมสวยงาม ท าให้สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่าง ๆ 
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 สรุป การออกแบบจัดสวน คือ เป็นศาสตร์และศิลป์ ในการออกแบบภูมิทัศน์ให้มี
สภาพแวดล้อมให้เกิดความสวยงาม มีความเป็นระเบียบในสวนเพ่ือตอบสนองต่อต้องการของผู้ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน รวมถึงการก่อให้เกิดความสุขได้ทั้งแก่ผู้
ที่มาเยือนและผู้ที่เป็นเจ้าของอีกด้วย 
 
2.2  หลักการในการแบ่งพื้นที่ในการจัดสวนบ้าน 

ขวัญชัย จิตส ารวย (2536) กล่าวว่า การแบ่งพ้ืนที่ในการจัดสวน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดต้องมีการวางแผนการใช้และผ่านการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงการใช้สอย การเปลี่ยนแปลง การต่อเติมในกาลเวลาข้างหน้า การแบ่งพ้ืนที่จึง เป็นข้อคิด
ส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในการใช้สอยและความงาม ดังนั้นในการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับ
การจัดตกแต่งสวนบ้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1)  บริเวณหน้าบ้านหรือส่วนสาธารณะ (Public Area) 
2)  บริเวณส่วนบริการ (Service Area)  
3)  บริเวณท่ีพักผ่อนส่วนตัวหรือของครอบครัว (Private Area or Family Living) 
2.2.1  บริเวณหน้าบ้านหรือสวนสาธารณะ (Public Area)  
        เป็นพื้นที่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมักจะต่อเนื่องจาก ห้องรับแขกระเบียงที่สามารถ 

มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกหรือแขกผู้มาเยือน ส่วนสาธารณะนี้เป็นพ้ืนที่สร้างความสัมพันธ์
กับสังคมแสดงถึงความสง่างาม เน้นความโดดเด่นของอาคารบ้านเรือน จึงควรจัดสรรพ้ืนที่ส่วนนี้ใน
ขนาดที่เหมาะกับตัวอาคาร ไม่ใหญ่โต กว้างขวางไปกับบริเวณบ้าน เพ่ือเน้นรูปแบบสถาปัตยกรรมขอ
องตัวอาคาร 
           สวนหน้าบ้านนี้ การจัดจะเน้นความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ ลักษณะการจัดตกแต่งโดย
ส่วนรวม จะค านึงถึงความเหมาะสมกับขนาดของพ้ืนที่ มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาและให้ความร่มรื่นแก่
บริเวณสวนโดยส่วนรวม แต่ไม่แน่นเต็มให้ผิดสัดส่วนไป มีบริเวณที่ก าหนดเป็นสนามหญ้าที่เปิ ดโล่ง 
จัดให้มีมุมมอง มีสวนประดับ สวนหย่อมสวยเพ่ือสร้างจุดเด่นการจัดยังสร้างความสัมพันธ์ให้เกิด
ขึ้นกับการใช้ประโยชน์ของห้องภายในตัวอาคาร เช่น ขณะนั่งอยู่ในห้องรับแขก หรือเทอเรสหน้าบ้าน
ก็สามารถมองเห็นและชื่นชมความสวยงามของสวนได้ อาจจะเป็นความสวยงามในการจัดสร้ างมุม
น้ าตก น้ าพุ หรือการจัดกลุ่มไม้ที่กลมกลืนสวยงาม (ดังภาพท่ี 2.1) 

 

 
ภาพที่ 2.1 ส่วนของหน้าบ้าน 
ที่มา : https://www.pinterest.com  
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2.2.2  บริเวณส่วนบริการ (Service Area) 
            เป็นส่วนของพ้ืนที่ที่ให้ความสะดวกต่อการบริการ การปฏิบัติงานต่างๆ ของสมาชิก
ในครอบครัว เช่น ถนนเข้าบ้าน ที่จอดรถ ที่ทิ้งขยะ บริเวณซักล้าง ห้องเก็บเครื่องมือ - อุปกรณ์ ราว
ตากผ้า  แปลงผักสวนครัว เป็นต้น พ้ืนที่ส่วนนี้จัดเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของครอบครัวเช่นกัน แต่ไม่เน้น
ความสวยงามในการตกแต่งแต่เน้นถึงความคล่องตัว สะดวก และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประตู
ห้องครัวก็ควรเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนที่ติดกับพ้ืนที่ส่วนนี้ด้วย ส่วนบริการจึงเหมาะที่จะอยู่ด้านหลัง
บ้าน (ดังภาพท่ี 2.2) 

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

 
2.2.3  บริเวณท่ีพักผ่อนส่วนตัวหรือของครอบครัว (Private Area or Family Area)  

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

 

 
ภาพที่ 2.3 บริเวณท่ีพักผ่อนส่วนตัวหรือครอบครัว 
ที่มา : https://www.pinterset.com  
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ในปัจจุบันมีอีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวกับการแบ่งพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นในลักษณะสะท้อนให้  เห็นถึง
ความส าคัญของบ้านมากขึ้น เพราะถือว่าบ้านที่น่าอยู่น่าอาศัยนั้นต้องมีองค์ประกอบที่พร้อมสมบูรณ์ 
สามารถอ านวยความสุขให้แก่ผู้อาศัย แนวความคิดนี้ได้แบ่งพ้ืนที่บ้านโดยวางเป้าจุดประสงค์ได้ 9 
ประการ คือ 

2.2.3.1 พ้ืนที่นันทนาการ (Recreation) จัดให้เป็นมุมพักผ่อน มุมนันทนาการ เช่น 
 จัดเป็นสระว่ายน้ า สนามเด็กเล่น บ่อทราย สนามออกก าลังกาย หรือลานเอนกประสงค์อ่ืนๆ  

  2.2.3.2 พ้ืนที่ให้ความสุขสบาย (Comfort) อาจท าเป็นพื้นที่ลานพัก (Petio) ปลูกไม้
พุ่มล้อมรอบ ท าเป็นหลังคากรองแสง หรือปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเพ่ือใช้เป็นที่นั่งเล่นหรืออ่านหนังสือ 

  2.2.3.3 พ้ืนที่ลานเอนกประสงค์ (Flexibility) จัดสร้างเป็นพ้ืนที่ที่พร้อมที่จะ
ดัดแปลงไปใช้ได้หลายกรณี เช่น รับแขก เล่นเกม งานเลี้ยงสังสรรค์ สนามกีฬาบางประเภท 

  2.2.3.4 พ้ืนที่อ านวยความสะดวก (Convenience and Safty) จัดเป็นส่วนบริการ
ของครอบครัว เช่น ทางเดินภายในสวน สะพาน ลานจอดรถ ส่วนดังกล่าวนี้จ าเป็นต้องใช้บ่อยๆ แม้ใน
ยามค่ าคืน จึงควรจัดให้มีแสงสว่างตามจุดต่างๆ ตามสมควร 

  2.2.3.5 พ้ืนที่ให้ความสวยงาม (Beautification) เป็นพ้ืนที่ที่จัดตกแต่งไว้เพ่ือชื่นชม
ความสวยงาม มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม มุมน้ าตก ทางเดิน สนามหญ้าเขียวขจีสร้างจุด
สนใจด้วยความสวยงามทางด้านการออกแบบจัดกลุ่มพันธุ์ไม้ หรือ วัสดุอื่นๆ 

  2.2.3.6 พ้ืนที่ให้ความอิสระ (Privacy) จัดท าเป็นมุมสังสรรค์ในครอบครัว เป็นพ้ืนที่
ท ากิจกรรมส่วนตัว ประกอบด้วยลานพักผ่อน ชุดสนาม รั้วป้องกันสายตาจากคนภายนอก ป้องกัน
เสียง อาจจะมีไม้ใหญ่หรือเรือนไม้ระแนงปลูกไม้เลื่อยให้ร่มเงา 

  2.2.3.7 พ้ืนที่ที่ดูแลรักษาต่ า (Ease of Maintenance) โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเอียง 
หรือพ้ืนที่จัดตกแต่งล าบาก ไม่เอ้ืออ านวยในการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ก็อาจจัดสร้างอย่างเรียบ
ง่ายเสีย เพ่ือสะดวกและประหยัดในการดูแลรักษา เช่น ท าเป็นสนามหญ้าราบเรียบ หรือลานซีเมนต์ 
ศิลาแลง ส าหรับบริเวณท่ีปลูกหญ้าไม่ได้ หรือดัดแปลงเป็นขอบแปลงปลูกไม้ดอกในพื้นที่ลาดเอียง 

  2.2.3.8 พ้ืนที่รับรองแขกเฉพาะกิจ (Entertaining) ก็คล้ายกับบริเวณส่วนตัว โดย
จัดเป็นมุมสังสรรค์รับประทานอาหารนอกบ้าน มีลานพัก มีชุดสนามที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
อาจจะมีระแนงไม้เลื่อยหรือจัดเป็นซุ้มต้นไม้ 

2.2.3.9 พ้ืนที่ผลิตอาหาร (Food Production) จัดเป็นมมุสวนครัว  ปลูกผัก  ไม้ผล 
ชนิดโดยจัดให้ต่อเนื่องจากห้องครัวภายในบ้านได้เป็นดี 

สรุป จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายในการจัดภูมิทัศน์นั้นต้องก าหนด
เป้าหมายในการจัดให้ชัดเจนภายใต้ปัจจัยที่ส าคัญคือ  1) ลักษณะของพ้ืนที่โครงการและประโยชน์ใช้
สอยตา่งๆ ภายในพ้ืนที่ 2) โครงสร้างและรูปร่างอาคาร คือสิ่งที่ควรทราบเพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนด
ความสัมพันธ์  เพ่ือให้มีความเหมาะสมระหว่างตัวอาคารและงานภูมิทัศน์ 3) ความต้องการของ
เจ้าของโครงการและสมาชิกภายในครอบครัว  ต้องท าการวิเคราะห์ถึงอายุ เพศ  และความต้องการที่
อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต  โดยน าเอาปัจจัยข้างต้นของเจ้าของ 
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2.3  องค์ประกอบทางภูมทิัศน์ 
 ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์  (2551) กล่าวว่า การออกแบบสวนควรมีทั้งส่วนที่เป็นสิ่งก่อสร้าง 
(Hardscape)  และส่วนที่อ่อนนุ่ม (Softscape) ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบหลักในทางภูมิทัศน์
และรวมถึงทางด้านองค์ประกอบศิลปะอีกด้วย 
 งาน Hardscape หมายถึง โครงสร้างต่างๆ ในสวน เช่น ที่นั่ง ศาลา โคมไฟ รวมไปถึงการปู
พ้ืนด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ แผ่นซีเมนต์ แผ่นหินทราย เป็นต้น ประโยชน์ของงาน Hardscape คือ ท า
ให้เราสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เหล่านี้ได้เพ่ิมขึ้น เช่น ลานนั่งเล่น ทางเดินในสวน ศาลานั่ง
พักผ่อน 
 2.3.1 ศาลา เป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจเพราะให้ร่มเงา และผู้ใช้สามารถนั่งพักผ่อน
ท่ามกลางธรรมชาติได้ ส่วนมากนิยมสร้างด้วยไม้ เพราะให้ความอ่อนนุ่มกับสวนมากกว่าวัสดุอย่างอ่ืน 
ควรใช้ไม้แดง หรือไม้เต็งซึ่งเหมาะส าหรับกลางแจ้ง หรืออาจท าด้วยไม้ระแนงแล้วอาศัยไม้เถาเลื้อยปก
คลุมแทนหลังคากระเบื้อง ส่วนรูปแบบของศาลานั้นมีให้เลือกมากมายหลากหลายแบบตั้งแต่ศาลาคน
ยากมีเสากลางเสาเดียว ส่วนศาลามุงกระเบื้องที่อาศัยเถาไม้เลื้อยปกคลุมนั้ น นิยมใช้กับบ้านทั่วไป
และศาลาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมุงกระเบื้องซีแพคโมเนีย นั้นเหมาะกับบ้านที่มีบริเวณกว้าง 
เพราะโครงสร้างของศาลาแบบนี้จะดูเทอะทะส าหรับบ้านทั่วๆ ไปยังคงนิยมศาลาไม้เป็นส่วนมาก 
เพราะดูเบาและอ่อนนุ่มกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเป็นส่วนหนึ่ งที่ผู้คนในบ้านหรือแขกที่มาเยี่ยม
เยือนสามารถนั่งพักผ่อนได้ การใช้รูปแบบของศาลาที่แตกต่างกันก็สามารถบ่งบอกถึงสไตล์สวนใน
บ้านได ้

2.3.2 โต๊ะ เก้าอ้ี จัดเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นส าคัญในสวน ไม่ว่าจะมีสวนประเภทใดขนาดเท่าใด
มักจะมีเก้าอ้ีสนามกันทั้งนั้น เพราะการมีเก้าอ้ีสนามไว้ในสวนแสดงให้เห็นถึงการเชื้อเชิญให้หยุด
พักผ่อนและนั่งเล่น ดังนั้นเก้าอ้ีชุดสนามควรมีอายุใช้งานที่นานปี ทนแดดทนฝนได้ดี ส่วนมากจะท ามา
จากวัสดุประเภท ไม้ หินขัด หินธรรมชาติ เหล็กหล่อ อัลลอยด์ ผ้าใบ พลาสติก ฯลฯ หรืออาจจะเป็น
สิ่งที่ประดิษฐ์มาจากวัสดุที่เหลือใช้ภายในบ้านได้ เก้าอ้ีชุดสนามมักประกอบไปด้วย  โต๊ะและเก้าอ้ี 4 
ตัว จัดวางไว้บริเวณลานพักผ่อนที่จะนั่งเล่นหรือตามเทอร์เรส ใช้นั่งรับประทานอาหารว่างยามบ่าย 
จัดไว้ในบริเวณศาลาในสวน ลานโคนไม้ หรือจัดให้กลางสนามได้ร่มไม้ ซึ่งบริเวณที่จัดวางชุดสนามนี้
ควรปูพ้ืนแข็งรองรับก่อนท าให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล ม้านั่งโดยทั่วไปมีทั้งเป็นชุดและตัวเดี่ยว ซึ่ง
กว้างประมาณ 40 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เมตร สามารถยกไปตั้งตามทางเดินได้ต้นไม้ริมสระน้ า
หรือที่ใดที่หนึ่งเราพอใจไว้นั่งตามล าพัง  เมื่อต้องการความเป็นส่วนตัว 

2.3.3 ประติมากรรม หรือ รูปปั้น การน ารูปปั้นมาตกแต่งสวนนั้น เป็นวิธีการเรียกร้องความ
สนใจอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่บังคับให้คนมอง โดยเฉพาะรูปปั้นที่เป็นรูปคนมักจะเป็นจุด
สนใจสร้างจินตนาการ ให้ระลึกถึงอดีตเป็นงานศิลปะที่มีค่ามากในการน ามาตกแต่งสวน  โดยทั่วไป
แล้วรูปปั้นมักจะท ามาจากดินเผา หิน ทองแดง เหล็ก หินอ่อน ไม้  ไฟเบอร์ บรอนซ์ และวัสดุอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย ในพ้ืนที่แคบๆ ไม่ควรใช้รูปแบบคลาสสิก ควรใช้รูปปั้น Abstarct ซึ่งท าด้วยโลหะ จะมี
ลักษณะมันวาวท าให้พ้ืนที่ดูกว้างขึ้น การจัดวางรูปปั้นก็ต้องค านึงถึงมุมมอง อย่าวางรูปปั้นให้หลบ
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ซ่อนเกินไป ควรมีฉากหลังที่ท าให้รูปปั้นดูเด่นขึ้น ต้นไม้ที่ใช้ควรมีรูปทรงที่สะดุดตา  เช่น สนเลื้อย 
เศรษฐีไซ่ง่อน ซุ้มกระต่ายด่าง และไม้ประดับต่าง ๆ ถ้าบ้านเป็นแบบคลาสสิกเสาโรมันจ าลอง ฯลฯ 
หรือถ้าบ้านเป็นแบบทันสมัย จะใช้รูปปั้นได้กว้างขวางกว่าแบบอ่ืนๆ ส าหรับบ้านทรงไทยมักจะใช้โอ่ง
บ้านเชียง สังคโลกหรือล้อเกวียนมาตกแต่ง ส่วนสวนญี่ปุ่นและสวนจีน  มักจะใช้ตะเกียง สะพานเล็ก 
ๆ และอ่างน้ า เป็นต้น 

2.3.4 หิน การใช้หินมาตกแต่งสวนนั้นจะต้องใช้หินชนิดเดียวกันแต่ให้แตกต่างกันที่ขนาด ไม่
ควรใช้หินหลากหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน หินที่นิยมใช้ในการจัดสวนคือ หินภูเขา หินแม่น้ า หินทะเล 
หินกาบ หินชั้น หินแผ่น โดยทั่วไปแล้วมักใช้หินน ามาจัดเป็นสวนหย่อม ซึ่งนิยมใช้หินก้อนใหญ่ๆ 
ประกอบกับไม้คลุมดินหรือจัดเป็นสวนหิน ซึ่งนิยมจัดในบริเวณที่ไม่สามารถปลูกหญ้าได้หรือในพ้ืนที่
ขนาดเล็ก การจัดสวนหินนี้นอกจากจะมีหินใหญ่เป็นประธานแล้ว ยังต้องใช้กรวดก้อนเล็กๆ
ประกอบด้วย นอกจากนี้อาจใช้หินตกแต่งเป็นทางเท้า โดยมากนิยมใช้หินแผ่นหรือใช้หินปูบริเวณโคน
ต้นไม้เพ่ือแยกสนามหญ้าออกจากโคนต้นไม้ใหญ่ เพ่ือสะดวกในการตัดหญ้าหรือปูรองรับบริเวณที่
น้ าฝนตกลงกระทบ เพ่ือลดการกระแทกของน้ าฝนกับผิวหน้าดิน 

2.3.5 ทางเดินในสวน เป็นส่วนหนึ่งของสวนเช่นกันเพราะสามารถน าผู้ใช้พ้ืนที่ไปยังส่วนต่างๆ 
ได้ คือท าเชื่อมต่อกับทุกพ้ืนที่ภายในบ้าน เช่น จากหน้าบ้านไปหลังบ้าน อาจจะท าเชื่อมต่อไปยังส่วน
ข้างบ้าน เพ่ือให้สะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องเดินผ่านตัวบ้านและสามารถสร้างบรรยากาศภายในสวนได้ 
หรืออาจใช้ทางเดินในการบ าบัดก็ได้ เช่น การเสียบหินเล็กน้อยพอให้รู้สึกสบายเมื่อเดิน สามารถนวด
เท้าท าให้ระบบโลหิตไหลเวียนดีขึ้น ทางเดินประเภทนี้นิยมใช้ในสปาหรือเราสามารถน ามาออกแบบ
เพ่ือใช้ในบ้านของตนเองก็ได้ การออกแบบทางเดินในสวน ต้องคิดในเรื่องความต้องการ การใช้
ประโยชน์ หรือความสอดคล้องกับรูปแบบสวน ถึงจะท าให้สวนดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2.3.6 ไฟในสวนนั้น  เป็นการยืดเวลาการใช้สวนยาวนานออกไปอีก คือสามารถใช้สวนใน
ตอนกลางคืนได้ และเพ่ือความสวยงามของต้นไม้ในสวนด้วย โดยเฉพาะการส่องไฟขึ้นจากโคนของ
ต้นไม้เพ่ือเน้นรูปทรงของกิ่งก้านสาขา หรือการส่องไฟจากด้านข้าง ท าให้เกิดมิติใหม่ของสีสันและ
รูปทรงของสวน ความส าเร็จของการจัดไฟในสวนนั้น จะต้องจัดแสงอย่างตรงไปตรงมาเน้นสิ่งที่
ต้องการจะเน้น ไฟที่ติดในสวนส่วนมากนิยมติดตามบริเวณกลุ่มหิน สวนหย่อม น้ าตก สระน้ า  และ
บริเวณโต๊ะเก้าอ้ีในสวน 

งาน  Softscape  หมายถึง  องค์ประกอบทางธรรมชาติ  ได้แก่พันธุ์ไม้และน้ า  ซึ่งมีส่วนช่วย
ลดความแข็งกระด้างของงาน  Hadscape  ลงได้  การใช้งาน  Hadscape  และ  Softscape  ใน
สวนอย่างสมดุล  นอกจากเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยในสวนแล้วยังท าให้สวนสวยและมีชีวิตชีวาอีกด้วย  และอีก
สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบสวน  คือ  การใช้องค์ประกอบศิลปะและการใช้หลักในการออกแบบ
อีกด้วย 
 
2.4  ประวัติความเป็นมาของสวนโมเดิร์น 

ในปี ค.ศ. 1917 ฮับบาร์ดและคิมบอลล์ นักศึกษาชาวอเมริกันและเป็นผู้แต่งหนังสือได้
ชี้ให้เห็นว่าการออกแบบสวนในช่วงสมัยนั้นมีอยู่สองกระแสคือ แบบคลาสสิกและแบบโรแมนติก สวน
แบบคลาสสิกเป็นสวนเรขาคณิตแสดงให้เห็นถึงกฎเกณฑ์และความมีเสถียรภาพ ส่วนแบบโรแมนติก
เป็นสวนไร้รูปทรง  ซึ่งมีเสน่ห์อยู่ที่ความหลากหลาย การตัดกัน และการให้อารมณ์ความรู้สึก ฉะนั้น
การออกแบบสวนของชาวเยอรมันในยุคนั้นยังแสดงถึงความประทับใจ แนวความคิดของสวนที่ริเริ่ม
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โดยดาร์สตาดท์  สคูลออฟดีไซน์ ที่ว่าบ้านและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ทั้งหมด การนั่งเล่นการดื่มสังสรรค์กลางแจ้งกลายเป็นกิจกรรมไปสู่แนวความคิด Outdoor Rooms 
ที่ต่อเนื่องกับภายนอกตัวบ้านและได้กลายเป็นรูปแบบของสวนเยอรมันสมัยใหม่ไปเป็นรูปแบบการใช้
พ้ืนที่กลางแจ้งจึงมักเป็นรูปสี่เหลี่ยม เพราะง่ายต่อการดูแลรักษาและเข้ากับพ้ืนที่ดินที่มักเป็นรูป
สี่เหลี่ยม 

ในแคลิฟอร์เนีย ช่วงต้นทศวรรษของปี ค.ศ.1900 ขณะที่จ านวนประชากรที่มีรายได้สูงเพ่ิม
มากขึ้น รูปแบบบ้านสมัยใหม่จึงเป็นที่นิยมตามมา ฉะนั้นพัฒนาการของศิลปะและสถาปัตยกรรมใน
ยุโรปอันได้แก่ คิวบิสม์และแอบสแตรคท์ เอกซ์เปรสชันนิสม์ (Cubism and Expressionism)  
สถาปัตยกรรมที่สนองหน้าที่ใช้สอย (Functional Architecture) และความเคลื่อนไหวใหม่ๆ  
(Modern Movement) มีผลกระทบต่อทางแถบตะวันออกของอเมริกาก่อนและต่อมายัง
แคลิฟอร์เนียด้วย 

โธมัส เชิร์ช ได้รับเอาทฤษฎีตามแบบอย่างของสถาปัตยกรรมแนวใหม่มาใช้ ในช่วงแรก  
เชิร์ช ออกแบบรูปทรงสวนเป็นแบบประเพณีนิยม เช่น มีรั้วต้นไม้ตัดแต่งทรง และมีร่องรอยของ
รูปแบบ Eclectic อยู่บ้าง เชิร์ชได้พัฒนาทฤษฎีความงามของสวนโดยอิงศิลปะแบบคิวบิสม์ สวนไม่
ควรมีต้นมีปลายและควรชื่นชมได้จากทุกมุม ไม่เพียงมองได้จากตัวบ้านเท่านั้นเขาได้ใช้เส้นสายแบบ 
อสมมาตร (Asymmertrical Lines) เพ่ือสร้างมิติที่โดดเด่นขึ้น เขาใช้รูปทรง เส้นสาย และรูปร่างที่
เรียบง่าย ที่ยอมรับว่าดูแล้วรู้สึกสบาย สงบน่าพักผ่อน และง่ายต่อการดูแลรักษาสวน รูปทรง รูปร่าง 
และลวดลายต่างๆ ในสวนจะท าได้โดยการใช้องค์ประกอบ เช่น วัสดุปูพ้ืน ผนัง  และการใช้พืชพันธุ์ที่
ตัดแต่งให้เข้ารูปทรง 

จากความเป็นมาของสวนสมัยใหม่ (Modern Garden) ข้างต้นท าให้เห็นว่าลักษณะของสวน
ได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนมีลักษณะเฉพาะของสวนที่แสดงถึง Modern Garden คือ ความแตกต่าง
ของเส้นสาย สัญลักษณ์ และเรื่องราวหลักของสวนรูปแบบนี้คือ การตัดทอนรายละเอียดให้เหลือน้อย
ที่สุด เหลือเพียงเส้นสายแนวตั้งและแนวนอนรวมทั้งรูปแบบการแสดงด้วยเส้น (Graphic) ต่างๆ 
รวมถึงการใช้วัสดุสมัยใหม่มาประดับตกแต่งเป็น Hardscape ในสวน ผู้ที่จะท าสวนแบบนี้ต้องมีความ
ช านาญในเรื่ององค์ประกอบเพ่ือแบ่งสัดส่วนของเส้นสายและสีสันให้ออกมาได้อย่างน่าสนใจและใน
ขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองความต้องการได้อย่างสมบูรณ์ 

 

ภาพที่ 2.4 ลักษณะของสวนโมเดิร์น 
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ที่มา : https://www.printerest.com 
 

อิศรา แพงสี (2554) กล่าวว่า การออกแบบสวนในปัจจุบันน าความทันสมัยที่เรามักเรียกว่า 
ความเป็นโมเดิร์น แทรกซึมอยู่ในแนวคิดของคนยุคนี้ที่ด าเนินชีวิตตามกระแสโลกอันเร่งรีบ
กระบวนการคิดจึงถูกตีกรอบด้วยการใช้สอยพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดปัญหาในการดูแล
รักษาสวนด้วยการก าหนดพ้ืนที่ในการปลูกต้นไม้น้อยลงและทดแทนด้วยงานฮาร์ดสเคปมากขึ้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่เน้นเป็นพ้ืนที่ใช้งาน ทั้งยังเลือกปลูกพรรณไม้ที่ดูแลง่ายและควรสอดแทรกไฟส าหรับใช้งาน
ในสวนยามค่ าคืนด้วยเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมือง ดังนั้นสวนที่มีคุณสมบัติตามแนวคิดนี้
จึงเรียกว่า สวนโมเดิร์น ในระยะหลัง 

นอกจากนี้สวนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเน้นการใช้ประโยชน์บนความเรียบง่ายแล้ว ยัง
เน้นแนวคิด (Concept) ที่ต้องการสอดแทรกหรือสื่อความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนรายละเอียดจะ
แตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลที่จะเพ่ิมรายละเอียดลูกเล่นต่างๆ เฉพาะเข้าไปใน
สวนเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนและเกิดความสวยงาม 

สวนโมเดิร์น เป็นสวนที่เน้นการใช้แนวเส้นและรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายในการออกแบบ 
เน้นการใช้สอยและเพ่ิมประโยชน์การใช้พ้ืนที่ ทั้งลดปัญหาการดูแลรักษาที่ยุ่งยาก  เลือกใช้พรรณไม้
น้อยชนิดและนิยมปลูกรวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ไม่ควรปลูกคละชนิดหรือปะปนกัน ส่วนไม้ประธาน
ที่ปลูกเพ่ือสร้างจุดเด่นควรเลือกต้นที่มีรูปทรงสวยงามสะดุดตา และเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่ดูทันสมัยเข้า
มาประกอบ เช่น ซีเมนต์เปลือย โมเสก รูปประติมากรรมต่างๆ  ฯลฯ เพ่ือสื่อถึงสิ่งที่ต้องการเน้น
ภายในสวน จุดเด่นของสวนสไตล์นี้จึงมักมีแนวคิดของสวนที่ชัดเจน 

 

ภาพที่ 2.5 ลักษณะเส้นสายของสวนโมเดิร์น 
ที่มา : https://www.printerest.com 

 
2.4.1  ลักษณะเด่นของสวนโมเดิร์น 

2.4.1.1 รูปทรงโดนเด่นเฉพาะตัว สวนโมเดิร์นนั้นส่วนใหญ่มักน ารูปทรงเรขาคณิต
ซ่ึง 

https://www./
https://www.printerest.com/
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เป็นรูปทรงพ้ืนฐานมาเป็นองค์ประกอบในสวน ทั้งงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และพรรณไม้ บ่ง
บอกถึงความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทั้งยังอาจแปลได้ว่า องค์ประกอบที่น ามาตกแต่งแต่ละชิ้น
ล้วนมีความงามอยู่ในตัวเองทั้งสิ้น 

 
ภาพที่ 2.6 ลักษณะรูปทรงโดดเด่นของสวนโมเดิร์น 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 

 
   2.4.1.2 สีสันเด่นสะดุดตา การเลือกใช้สีที่หลากหลายนอกจากสีของธรรมชาติแล้ว
นั้น มักมีวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกัน เช่น เลือกใช้สีสันสดใสเพ่ือเน้นจุดสนใจ แต่หากต้องการ
ความเรียบง่ายกลมกลืน ควรเลือกโทนสีขรึม เช่น ขาว เทา และด า หรือสีที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติ
รอบข้างได ้

 
ภาพที่ 2.7 ลักษณะการใช้สีสันในการจัดสวนโมเดิร์น 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 

 
 2.4.1.3 โชว์ผิวสัมผัส การท าผิวสัมผัสที่หลากหลายเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้สวนไม่ดู 

เรียบจนเกินไป แต่การโชว์ผิวสัมผัสควรเน้นความแตกต่างของผิวสัมผัสให้ชัดเจน เพ่ือดึงจุดเด่นให้
น่าสนใจยิ่งขึ้น 

https://www.printerest.com/
https://www.printerest.com/
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ภาพที่ 2.8 ลักษณะความแตกต่างของผิวสัมผัสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 
 

 2.4.1.4 เส้นสายที่ชัดเจน ในการออกแบบสวนทั่วไปนิยมใช้เส้นตรงหรือเส้นโค้งโดย 
เฉพาะสวนโมเดิร์นมักเน้นเส้นสายชัดเจนกว่าสวนรูปแบบอ่ืน เพ่ือน าสายตาให้รับรู้ความหมายหรือ
จุดมุ่งหมายของการออกแบบ ซึ่งบ่งบอกสไตล์และสร้างลวดลายให้สวนดูน่าสนใจ 

 
ภาพที่ 2.9 ลักษณะเส้นสายที่ชัดเจน 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 
 

2.4.1.5  การจัดแสงสว่างในสวนนอกจากให้ความรู้สึกปลอดภัยในการใช้งานแล้วยัง 
เพ่ิมมนต์เสน่ห์ของสวนยามค่ าคืนได้เป็นอย่างดี สีของแสงไฟที่ต่างกันบ่งบอกถึงสไตล์ของสวนได้
เช่นกัน สวนที่มีรูปแบบทันสมัยส่วนใหญ่มักเลือกใช้แสงไฟเพ่ือสื่อถึงแนวคิดในการออกแบบ 

 
ภาพที่ 2.10 ไฟช่วยสร้างมิติ 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 
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  2.4.1.6 เล่นระดับเพ่ิมลูกเล่น ระดับท่ีแตกต่างกันของสวนช่วยเพิ่มมิติของมุมมอง 
ทั้งในแนวราบและแนวตั้งได้เป็นอย่างดี การยกระดับของพ้ืนราบสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ ทั้ง
ลักษณะของขั้นบันไดหรือท าเป็นลูกคลื่น ส่วนการเล่นระดับในแนวตั้งอาจท าได้โดยการกรุผิวผนัง
ก าแพงให้ตื้น ลึก แตกต่างกัน ซึ่งสามารถใช้เป็นฉากหลังของสวนได้เช่นกัน 

 
ภาพที่ 2.11 ลักษณะพ้ืนลายตารางหมากรุกช่วยเพิ่มมิติและความน่าสนใจให้สวนได้ 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 
 

  2.4.1.7 เรียบง่ายแต่กินใจ เน้นการออกแบบที่สื่อถึงแนวคิดของสวนได้ชัดเจนหรือ 
เมื่ออธิบายแนวคิดแล้วสามารถเข้าใจได้ทันที มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ครอบคลุมการใช้งาน
และดูแลง่าย สวนรูปแบบนี้มักเลือกใช้วัสดุพืชพรรณน้อยชนิด 

 
ภาพที่ 2.12 ลักษณะถึงความเรียบง่ายของสวนโมเดิร์น 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 
 

   2.4.1.8 พรรณไม้น้อยชนิด สวนแบบทันสมัยนิยมเลือกใช้พรรณไม้น้อยชนิดเพื่อ 
ลดปัญหาการดูแลรักษาที่ยุ่งยาก และนิยมปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ พรรณไม้ที่เลือกใช้ส่วนใหญ่เป็น
พืชพ้ืนถิ่นหรือเป็นชนิดที่ดูแลง่าย ไม่ต้องตัดแต่งมาก ส่วนพรรณไม้ที่มีรูปทรงโดดเด่นก็มักปลูกโชว์
ความงามเฉพาะต้น ไม่นิยมปลูกรวมกันเป็นกลุ่ม 
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ภาพที่ 2.13 ลักษณะการจัดวางต้นไม้ของสวนโมเดิร์น 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 
 

             2.4.1.9 ดูแลง่ายไม่ยุ่งยาก พื้นท่ีใช้งานในสวนส่วนใหญ่มักนิยมปูพื้นแข็งที่สามารถ 
ท าความสะอาดง่าย มั่นคงแข็งแรง ทนทาน เช่น แผ่นปูนเปลือย แผ่นส าเร็จรูปแบบต่างๆ กรวดล้าง  
ทรายล้าง  แผ่นหินทราย หรือโรยกรวด  แต่ไม่นิยมใช้กระเบื้องปูพื้น  เพราะบางชนิดมีผิวหน้าลื่นและ
เมื่อช ารุดมักมีคม เป็นอันตรายได้ง่าย ส่วนพรรณไม้ให้เลือกชนิดที่ปลูกเลี้ยงง่าย ไม่ต้องตัดแต่งบ่อย
หรือต้องทะนุถนอมมากนัก 

 
ภาพที่ 2.14 ลักษณะพ้ืนดาดแข็งและการโรยกรวด 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 
 

2.4.2  รูปแบบของสวนโมเดิร์น 
          2.4.2.1 สวนแนวตั้งแบบโมเดิร์น นับเป็นสวนที่มีแนวคิดโดดเด่น มุ่งเน้นการ

ประหยัดพ้ืนที่  และอิงกับโครงสร้างที่มีรูปแบบทันสมัย อาจแทรกวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือให้ผนังดูมีความ
หลากหลายขึ้น  เช่น ผนังหินแกรนิตขัดมัน ตะแกรงเหล็กฉีกพ่นสีด า ผนังโครงเหล็กฉลุ หรือเหล็กดัด
ลวดลายอ่อนช้อย  ช่วยเพ่ิมมิติลึกตื้นบนผนัง ทั้งนี้ควรเลือกใช้ต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ใน
แนวดิ่งและมีสีใบหรือดอกต่างกัน  นอกจากนี้ควรเตรียมโครงสร้างที่แข็งแรงเพ่ือสามารถรองรับ
น้ าหนักของวัสดุปลูกและพืชพรรณที่ใช้ในสวนลักษณะนี้ด้วย 
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ภาพที่ 2.15 ลักษณะรูปสวนแนวตั้ง 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 
  

                   2.4.2.2 สวนโมเดิร์นแบบยุโรป สวนลักษณะนี้มักก าหนดจุดน าสายตาในสวน 
อย่างชัดเจน บ้างก็ใช้เส้นโค้งสร้างลวดลายคลาสสิก  รูปปั้นแบบคลาสสิก วางสร้างจุดเด่นในสวน บาง
ทีก็วางคู่กันแสดงต าแหน่งทางเข้าหรือทางออกสวนเพ่ือสร้างเอกลักษณ์แบบสวนสไตล์ยุโรป ส่วนการ
ใช้สีสันไม่นิยมสีฉูดฉาด  แต่จะใช้สีโทนอ่อนหวาน เช่น สีขาว  สีเหลือง หรือสีปูนเปลือย เพ่ือให้ดูเป็น
ธรรมชาติที่สุด ส่วนพรรณไม้ที่นิยมปลูกในสวนรูปแบบนี้มีทั้งไม้ดอกสีสดและไม้ประดับที่มีรูปทรงของ
ใบสวยงามหรือห้อยย้อยดูอ่อนหวาน เมื่อปลูกรวมกันแล้วให้ความรู้สึกเหมือนการจัดดอกไม้ เช่น  
ปริกฮอลแลนด์ ฟิโลเดนดรอน  มอนสเตร่า พลูด่าง พลูฉลุ สะระแหน่ประดับ ซึ่งพรรณไม้เหล่านี้
สามารถสร้างบรรยากาศแบบยุโรปได้ดี 

 
ภาพที่ 2.16 ลักษณะสวนโมเดิร์นแบบยุโรป 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 

            
  2.4.2.3 สวนมินิมัลโมเดิร์น เป็นสไตล์การออกแบบที่ยึดหลัก “เรียบแต่โก”้ “น้อย 

คือมาก” และ “หรูแต่ขรึม”  หรือที่เรียกว่า Minimalism สวนลักษณะนี้เน้นการออกแบบที่เรียบง่าย
มากๆ แต่ครอบคลุมการใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังใช้ของตกแต่งน้อยชิ้น และของชิ้นนั้นยังต้อง
สามารถใช้งานได้ ไม่ใช่เพียงแค่วางประดับให้ดูสวยเท่านั้น เช่น วางชิงช้ารูปทรงเรียบเท่ที่มุมหน้าบ้าน
ส าหรับนั่งพักผ่อนและเป็นจุดเด่นในสวน นอกจากนี้ยังเลือกใช้สีในสวนเพียงไม่กี่สี เช่น ขาว เทา ด า 
หรือสีธรรมชาติ  เพ่ือให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน หรืออาจใช้เพียงสีเดียวเพ่ือให้ความรู้สึกนิ่ง
เรียบ สวนรูปแบบนี้มักใช้ต้นไม้น้อยชนิดและรูปทรงสวยงาม เช่น หูกระจง จันผา จันแดง ฯ เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.17 ลักษณะสวนมินิมัลโมเดิร์น 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 

       
2.4.2.4 สวนโมเดิร์นทรอปิคัล เป็นการผสมผสานระหว่างการวางผังพื้นท่ีแบบเรียบ 

ง่ายร่วมกับการจัดสวนแนวสวนป่าเมืองร้อนที่คุ้นตา เพ่ือให้เหมาะกับภูมิอากาศแบบร้อนชื้น สามารถ
เลือกปลูกพรรณไม้ได้หลากหลายชนิด ท าให้สวนดูชุ่มชื้นเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี สวนรูปแบบนี้จึงมักใช้
ไม้ยืนต้นสร้างร่มเงาให้สวนดูไม่แห้งแล้งจนเกินไป และปลูกไม้พุ่มลดทอนความสูงและสร้างสีสัน เช่น 
หมากผู้หมากเมีย โกสน หรือพุทธรักษา แต่นิยมปลูกเป็นแถวเป็นแนวหรือปลูกเป็นกลุ่มใหญ่ ส่วนไม้
คลุมดินมักปลูกเป็นแปลงหรือแบบปูพรม เช่น หนวดปลาดุกแคระ                    

 
ภาพที่ 2.18 ลักษณะสวนโมเดิร์นแบบทรอปิคัล 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 
 

         2.4.2.5 สวนโมเดิร์นบาหลี เป็นการน ากลิ่นอายของสวนบาหลีแบบดั้งเดิมมา 
ปรับให้เข้ากับการวางผังแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และมีแนวแกนชัดเจน เน้นการใช้วัสดุที่ให้
บรรยากาศแบบร้อนชื้น เช่น  อิฐมอญ ศิลาแลง นอกจากนี้ยังแทรกด้วยองค์ประกอบของงานศิลปะที่
สื่อถึงความเชื่อและศรัทธาในศาสนาฮินดู เช่น รูปปั้น หินแกะสลักรูปแบบต่างๆ ทั้งเทพเจ้า ยักษ์ ลิง 
และซุ้มประตู ส่วนพรรณไม้ที่นิยมปลูกไม้ยืนต้นทรงสวยงามให้ร่มเงาอย่าง ลีลาวดี ทั้งดอกขาวและสี
อ่ืนๆ ส่วนไม้ระดับล่างมักปลูกไม้ใบและไม้ทนร่ม เช่น ม่านบาหลีหรือตีนตุ๊กแกเพ่ือสร้างบรรยากาศให้
สวนดูชุ่มชื้นอีกด้วย 
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ภาพที่ 2.19 ลักษณะสวนโมเดิร์นแบบบาหลี 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 
 

2.4.2.6 สวนโมเดิร์นลอฟต์นั้น เป็นการผสมผสานความทันสมัยแบบดิบ  เข้ากับการ 
ตกแต่งสวน  ซึ่งมีจุดเด่นที่การเลือกใช้วัสดุแบบโชว์เนื้อแท้เน้นความเรียบง่ายและเผยเสน่ห์ของ
โครงสร้างจริง  เช่น การท าผนังปูนก็เน้นให้เห็นถึงรายละเอียดของการฉาบปูน หรือผนังก่ออิฐโชว์แนว
แบบไม่ทาสีทับ หากเป็นพื้นไม้ก็ยังคงความดิบของสีธรรมชาติ สรุปแล้วการตกแต่งแบบนี้แทบไม่แตะ
ต้องหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเก่ามากนัก หากมีก็เพียงเล็กน้อย เช่น โรยกรวดบนพ้ืนแทนสนาม
หญ้าเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งาน ส่วนพรรณไม้ที่ใช้ในสวนแบบนี้มักปลูกเป็นต้นเดี่ยวๆ หรือเป็น
ไม้กระถางเพ่ือเพ่ิมสีเขียวและลดความแข็งของโครงสร้าง ดังนั้นต้นไม้ที่เหมาะกับสวนรูปแบบนี้จึงเป็น
ต้นไม้รูปทรงอิสระ เช่น ปาล์มแว๊กซ์ พญาไร้ใบ ลิปซาลิส อากาเว่ สัปปะรดสีบางพันธุ์ ทิลแอนด์เชีย 
เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.20 ลักษณะสวนโมเดิร์นแบบลอฟต์ 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 
 

2.4.2.7 สวนโมเดิร์นคอนเทมโพรารี Contemporary Style  ที่หมายถึงการตกแต่ง 
แบบร่วมสมัย ซึ่งเป็นค าจ ากัดความที่กว้างมากเพ่ือสื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบได้ชัดเจน แต่ความจริงแล้ว
การตกแต่งแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเอาอะไรก็ได้มารวมแล้วเรียก การตกแต่งแบบร่วมสมัย เพราะ 
Contemporary Style ที่แท้จริงคือ การผสมผสานกันระหว่างรูปแบบของการตกแต่งกับความร่วม
สมัยในยุคนั้นๆ อย่างเหมาะสมและมีจังหวะการจัดวางลงตัวกับองค์ประกอบโดยรวม  เช่น การน า
เฟอร์นิเจอร์คลาสสิกในอดีตมาใช้กับปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสอดแทรกความเป็นโมเดิร์นด้วยความ
สะดวกเรียบง่ายในการเข้าใช้งาน และหลีกเลี่ยงหรือลดทอนรายละเอียดที่ดูซับซ้อน  เลือกใช้สีโทน
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อบอุ่นอย่างสีน้ าตาล สีส้มอิฐ สีขาวนวล เป็นต้น ภายในสวนจึงมักวางศาลา ชิงช้า  หรือชุดรับแขกที่มี
รูปแบบร่วมสมัย เพื่อการสัมผัสถึงบรรยากาศในอดีต ส่วนพรรณไม้ที่เหมาะกับสวนแนวนี้มักเป็นต้นไม้
ที่มีกลิ่นหอม ไม้มงคล และให้ร่มเงา เช่น จ าปี จ าปา แก้วมุกดา บุหง่าส่าหรี่ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.21 ลักษณะสวนโมเดิร์นแบบคอนเทมโพรารี 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 

 
2.4.2.8 สวนโมเดิร์นเจแปนีส    สวนญี่ปุ่นเกิดจากความงดงามแบบตะวันออกที่

ผสม 
ผสานกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ทั้งยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถปรับให้เข้ากับสวนแบบทันสมัย
ได้ไม่ยาก แค่ลดทอนรายละเอียดขององค์ประกอบที่ซับซ้อนลงบ้าง เลือกใช้ของตกแต่งที่บ่งบอกสไตล์
ของสวนได้เด่นชัด ทั้งนี้สวนญี่ปุ่นมีหลายลักษณะ เช่น สวนเลียนแบบธรรมชาติโดยอิงความเชื่อของ
ลัทธิชินโต นอกจากนี้ยังมีสวนอีกรูปแบบหนึ่งเกิดจากความเชื่อของลัทธิเซน เป็นสวนที่มีลักษณะ
ชี้แนะให้ใช้ความคิด ท าสมาธิ และสร้างจินตนาการ สวนจึงถูกปรับให้มีลักษณะเป็นมินิมัลมากขึ้น มี
การวางองค์ประกอบในสวนน้อยเพ่ือให้เห็นแก่นแท้ของธรรมชาติ จึงมีเพียงลานกรวดหรือผืนทราย
และมีต้นไม้น้อยชนิดหรือบางจุดอาจไม่มีเลย (เอกสารค าสอนวิชา ภส 121 สาขาสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 2543) 

s 
ภาพที่ 2.22 ลักษณะสวนโมเดิร์นแบบเจแปนนิส 
ที่มา  :  https://www.printerest.com 
 

https://www.printerest.com/
https://www.printerest.com/
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2.5  แนวความคิดในการจัดพืชพันธุ์ของการจัดสวนบ้านพักอาศัย   
 สมจิต โยธะคง (2538) กล่าวว่า ต้นไม้ท าให้อุณหภูมิรอบๆ ตัวเราเย็นลงจึงช่วยลดความร้อน
ให้กับสภาพแวดล้อมเป็นผลให้อุณหภูมิโดยรอบอาคารเย็นลง ดังนั้นยิ่งมีต้นไม้ใหญ่มากกะยิ่งลดความ
ร้อนได้มาก นอกจากนี้ใบของต้นไม้ยังช่วยกรองแสงแดดเป็นการให้ร่มเงาแก่อาคารและพ้ืนที่โดยรอบ 
ท าให้ลดการสะสมของความร้อนในผนังหรือหลังคาอาคารและพ้ืนโดยรอบ จ าเป็นมากที่ควรมีการ
ปลูกต้นไม้ใหญ่ทางทิศใต้เรื่อยไปจนถึงทิศตะวันตก  เพราะต้นไม้จะช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน
ได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งวัน ยังลดความรุนแรงของอุณหภูมิในเวลากลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เนื่องจากบ้านเราใน 1 ปีนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่อ้อมทางทิศใต้เป็นเวลานานถึง 9 เดือน หากใน
บริเวณเดิมต้นไม้ใหญ่อยู่แล้ว ก็อาจเลือกต้นไม้ขนาดเล็กหรือไม้คลุมดิน และแม้แต่พืชสนามหญ้าปลูก
แทรก ทั้งนี้เพ่ือช่วยลดความร้อนสะสมและการสะท้อนแสงของพ้ืนที่โดยรอบ   
 การปลูกต้นไม้มีผลกระทบกับกระแสลมในพ้ืนที่เช่นเดียวกัน การปลูกต้นไม้บริเวณใกล้
อาคาร จะมีผลต่อการไหลของกระแสลมสามารถท าให้ลมบนเข้าอาคารได้มากขึ้นหรือลดจ านวนลมที
ผ่านเข้าอาคาร แต่อย่างไรก็ดี ต้นไม้มักจะท าให้ลมที่ผ่านเข้าไปในอาคารเย็นขึ้นและสามารถท าให้การ
ไหลเวียนของกระแสลมภายในอาคารเปลี่ยนไป ต้นไม้ทีอยู่ดานทางลมออกของอาคารจะมีผลต่อ
กระแสลมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย นอกจากต้นไม้เหล่านั้นจะอยู่ในที่ซึ่งกั้นขวางทางลมออก ชนิด
ของต้นไม้อาจจะเป็นต้นไม้ทึบสูง พุ่มไม้ สน ปาล์ม รั้วต้นไม้ ฯลฯ ดังนั้นการจัดสวนปลูกต้นไม้ 
นอกจากจะท าให้สวยงาม ช่วยบังแสงแดด เพ่ิมความร่มรื่น ให้ความสบายแก่ผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร
แล้ว ยังท าให้ส่วนพักผ่อนภายนอกอาคารสดชื่นน่าอยู่ ต าแหน่งและขนาดของต้นไม้ยังช่วยให้ลมพัด
ผ่านเข้าอาคารได้ตามต้องการ 
 ถ้าอาคารไม่มีช่องเปิดในด้านที่รับลม การปลูกต้นไม้และรั้วต้นไม้จะช่วยให้ลมเข้าไปในตัว
อาคารได้ 

 
ภาพที่ 2.23 การปลูกต้นไม้ท าให้มีผลกับกระแสลม 
 



29 
 

 

2.5.1  การเลือกใช้พันธุ์ไม้ยืนต้น 
  การเลือกพันธุ์ไม้ยืนต้น  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพิจารณามาก เนื่องจากพันธุ์ไม้ยืนต้นมี
ขนาดใหญ่ ผลกระทบที่มีต่อสภาพพ้ืนที่บ้านพักอาศัยย่อมมีมากไปด้วย เนื่องจากเนื้อที่บ้านพักอาศัยมี
ขนาดไม่ใหญ่โตนัก จึงมีข้อจ ากัดในการเลือกไม้ยืนต้นมากตามไปด้วย การเลือกใช้ชนิดไม้ป่ายืนต้น
ควรน าลักษณะตามธรรมชาติของพันธุ์ไม้ชนิดนั้นๆ เมื่อโตเต็มที่แล้วมาประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ ดังนี้ 

2.5.1.1 ไม้ป่ายืนต้นประเภทที่โตเร็วและพุ่มใบใหญ่เช่น จามจุรี ชมพูพันธุ์ทิพย์ ไม่ 
สมควรปลูกใกล้อาคารบ้านเรือนหรือริมถนนบนทางเท้าซึ่งมีสายไฟฟ้าพาดผ่าน เพราะจะต้องตัดแต่ง
กิ่งไม่ให้รบกวนสิ่งก่อสร้างและสายไฟฟ้าบ่อยๆ ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย 
  2.5.1.2 ไม้ป่ายืนต้นประเภทที่ล าต้นและกิ่งก้านเปราะ ฉีกขาด หักล้มง่าย เช่น  
จามจุรี ชมพูพันธุ์ทิพย์ ทองกวาว ทองหลาง ซึ่งมีเรือนยอดแผ่กว้าง เมื่อถูกลมพายุพัดแรงๆ กิ่งก้าน
อาจหักง่ายหรือโค่นล่มทั้งต้น ท าความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือแก่ร่างกายของมนุษย์ที่อยู่บริเวณนั้น 
จึงไม่สมควรน าต้นไม้เหล่านี้มาปลูกใกล้เคียงกับสิ่งก่อสร้าง 
  2.5.1.3 ไม่ป่ายืนต้นประเภทที่มีระบบรากรุนแรง เช่น จามจุรี ชมพูพันธุ์ทิพย์ ไทร  
กร่าง ยางอินเดีย ไม่สมควรปลูกใกล้กับสิ่งก่อสร้างมากนัก เพราะรากที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงอาจ
ดันและแทรกซ้อน ท าให้สิ่งก่อสร้าง เช่น พ้ืนถนน ทางเดิน ทางระบายน้ า คานรั้ว ฯลฯ แตกร้าว      
เอนเอียงหรือพังทลายได้ แต่ถ้าปลูกต้นไม้เหล่านี้ไว้ก่อนแล้วควรจะแก้ไขโยตัดแต่งพุ่มใบเล็กและแคบ
ลง เป็นการเจริญเติบโตของพุ่มใบและบังคับการแผ่ขยายของส่วนราก ควรตัดแต่งอย่างสม่ าเสมอจึง
จะให้ผล 
  2.5.1.4 ไม้ป่ายืนต้นประเภทมีรากลอย คือ มีลักษณะเลื้อยไปบนผิวดิน อาทิเช่น  
ชมพูพันธุ์ทิพย์ ทองหลางลาย ไทร และยางอินเดีย อาจจะท าให้สนามไม่สวย ตัดหญ้าล าบาก และ
อาจท าให้พ้ืนซีเมนต์ในบริเวณใกล้เคียงแตกร้าวหรือนูนขึ้นไม่ได้ระดับ จังไม่สมควรน ามาปลูกใกล้เคียง
กับสนามและพ้ืนซีเมนต์ 

2.5.1.5 ไม้ป่ายืนต้นประเภทที่มีร่วงมากๆ ไม่สมควรน ามาปลูกใกล้บ่อน้ าหรือสระน้ า 
ที่ไม่มีการถ่ายเท เพระอาจจะท าให้น้ าเน่าได้ พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมส าหรับบริเวณนี้คือ  พันธุ์ไม้ในตระกูล
ปาล์ม เพราะใบไม่ค่อยร่วงบ่อยนัก ถ้าร่วงลงก็เก็บไปทิ้งได้ง่าย เพราะใบมีขนาดใหญ่ 

2.5.1.6 ไม้ป่ายืนต้นประเภทที่ผลัดใบหมดต้นแล้วจึงออกดอก เช่น ทองกวาว ทอง 
ลาง เสลา ไม่สมควรปลูกใกล้บ่อน้ า เพราะรากจะได้รับน้ าจากบ่อน้ าตลอดทั้งปีแม้กระทั่งฤดูแล้ง ท า
ให้ต้นไม้เหล่านี้ผลัดใบในฤดูกาลไม่หมดต้นเวลาต้นไม้ออกดอกก็จะยังมีใบบางส่วนเหลือปะปนอยู่ ท า
ให้สีสันหรือลักษณะของช่อดอกไม้เด่นสง่าสวยสะดุดตาเหมือนต้นไม้ท่ีขึ้นในที่ดอนและจะแล้งจัดในฤดู
แล้ง 

2.5.1.7 ในบริเวณริมถนนที่มียานพาหนะแล่นผ่านไปมาอยู่เสมอไม่สมควรปลูกต้นไม้ 
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ชนิดที่มีใบใหญ่ เช่น หูกวาง เพราะเม่ือใบร่วงละมีรถยนต์แล่นผ่าน กระแสลมอันเนื่องมาจากความเร็ว
ของรถยนต์แล่นผ่าน กระแสลมอันเนื่องมาจากความเร็วของรถยนต์  ก็จะพัดพาใบไม้เหล่านั้นให้ปลิว
ไปมาบนพื้นถนนในบริเวณใกล้เคียง ท าให้สกปรกรกรุงรังไม่สะอาดตา 

ประเภทของบ้านพักอาศัยมีส่วนส าคัญในการเลือกชนิดต้นไม้ที่ปลูก ส าหรับอาคารเดี่ยว
สามารถปลูกไม้ยืนต้นขนาดความสูงตั้งแต่ 4 - 10 เมตร เพื่อประโยชน์ด้านการให้ร่มเงาแก่หลังคาหรือ
ใช้ไม้พุ่มขนาดความสูงประมาณ 1 - 3 เมตร เพ่ือให้ร่มเงาแก่ผนังบาน ต้นไม้คลุมดินและไม้พุ่มขนาด
เล็กสูงประมาณ 0.30 - 0.90 เมตร ควรปลูกโดยทั่วไปรอบบริเวณบ้านเพ่ือป้องกันความร้อนแก่ผิวดิน
ใกล้ตัวบ้านและช่วยลดแสงสะท้อนเข้าบ้านด้วย 

2.5.2  การก าหนดระยะปลูกของไม้ยืนต้น 
ไม้ยืนต้นโดยทั่วไปจะมีอายุยืนนานหลายปี  ดังนั้น  ก่อนที่จะปลูกควรก าหนดระยะ 

ปลูกให้ดีให้ถูกต้องเสียก่อน จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง เช่น จะปลูกให้ห่างจากตัวอาคาร  ห่าง
จากขอบถนน หรือห่างจากแนวรั้วมากน้อยเพียงไร โดยการน าเอาขนาดของล าต้น ขนาดของพุ่มใบ
และความรุนแรงของระบบรากของต้นไม้ชนิดนั้นๆ เมื่อโตเต็มที่แล้วน ามาประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจ  การเลือกใช้ไม้ประดับยืนต้นที่นิยมปลูกกันในปัจจุบัน จะมีขนาดของทรงพุ่มใบเมื่อโตเต็มที่
แล้วประมาณ 7 - 8 เมตร ก่อนจะวางระยะปลูกควรค านึงในเรื่องนี้ 

 

ภาพที่ 2.24 ลักษณะทรงพุ่มของต้นไม้ใหญ่ 
 

การปลูกต้นไม้เพ่ือบังแดดให้แก่ตัวอาคาร ควรปลูกให้ห่างจากตัวอาคารประมาณ 5 เมตร  
ถ้าปลูกชิดตัวอาคารมากเกินไป กิ่งก้านอาจท าให้รางน้ าเชิงชายและบริเวณหลังคาเสียหายได้  
นอกจากนั้นยังอาจท าให้ล าต้นเอนเอียงหนีตัวอาคาร เพ่ือเอนเข้าหาแสงสว่างตามธรรมชาติ ท าให้ไม่
สวยงามเท่าที่ควร 

 
ภาพที่ 2.25 ผลกระทบเมื่อปลูกต้นไม้ชิดบ้านจนเกินไป 
 

ต้นไม้ที่มีระบบรากรุนแรง เช่น จามจุรี หางนกยูงฝรั่ง ยางอินเดีย ไทร ควรปลูกให้ห่างจากตัว
อาคารให้มากกว่า 5 เมตร เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ 
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การปลูกต้นไม้สองข้างถนนที่มีรถโดยสารคันใหญ่ๆ สัญจรผ่านนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ปลกให้
ห่างจากขอบถนนประมาณ 2 เมตร ถ้าปลูกชิดขอบถนนมากเกินไป รากอาจจะดันท าให้ผิวของถนน
เสียหายและพุ่มใบตอนล่างๆ อาจถูกรถโดยสารคันใหญ่ๆ ชนจนพุ่มใบเสียหาย ท าให้ขาดความ
สวยงาม ความบกพร่องของการวางระยะปลกดังกล่าวนี้ จะมีปรากฏอยู่เห็นทั่วไปบริเวณสองข้างทาง
ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร การปลูกต้นไม้บริเวณริมรั้วควรปลูกให้ห่างจากแนวรั้วประมาณ 2 
เมตร ถ้าปลูกชิดรั้วมาเกินไป รากอาจไปดันคานรั้วหรือเสารั้วให้แตกหักหรือเอนเอียงได้  กิ่งก้านที่ยื่น
ออกไปนอกรั้ว ก็อาจเป็นช่องทางให้คนร้ายจับโหนและไต่ข้ามรั้วเข้ามาในบริเวณบ้านโดยง่าย ถ้าจะ
ปลูกต้นไม้ประดับไม้ยืนต้น เป็นแถวตั้งแต่ 2 ต้นขึ้นไป เช่น บริเวณริมถนนหรือริมรั้วจะต้องพิจารณา
เรื่องระยะการปลูกเป็นพิเศษ ถ้าต้องการให้เห็นทรงพุ่มของใบของแต่ละต้น  ควรปลูกให้ห่างกัน
ระหว่างต้นประมาณ 8 เมตร เมื่อต้นไม้โตเต็มที่พุ่มใบของแต่ละต้นจะได้ห่างกันพอสมควร รูปทรงของ
ต้นไม้แต่ละต้นก็จะปรากฏให้เห็นเด่นชัด ถ้าเป็นต้นไม้ที่มีดอกมีผล ก็จะท าให้ได้ดอกได้ผลทั่วทั้งต้น 
เพราะพุ่มใบได้รับแสงสว่างอย่างเต็มที่ทั่วทุกต้น ยกเว้นต้นอโศกอินเดีย  ซึ่งมีพุ่มใบแคบ ควรปลูกให้
แต่ละต้นห่างกันไม่เกิน 2 เมตรและควรปลูกตั้งแต่ 3 ต้นขึ้นไปจึงจะสวยงาม  ถ้าต้องการให้ได้ร่ม
เงามากๆ หรือต้องการให้พุ่มใบชิดติดกันเพ่ือใช้ประโยชน์ เช่น ลานจอดรถหรือริมทางเดิน ก็อาจปลูก
ให้ชิดกันได้ การปลูกในลักษณะนี้ รูปทรงของพุ่มใบของแต่ละต้นจะไม่ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจน 

ถ้าต้องการให้เหมือนธรรมชาติ เช่น ในสวนสาธารณะหรือมุมใดมุมหนึ่งบริเวณบ้าน ไม่ต้อง
ค านึงถึงระยะปลูกแต่จะต้องจัดจังหวะให้ห่างกันบ้าง ชิดกันบ้าง และจัดพืชพันธุ์หรือขนาดของใบไม้
ให้มีขนาดต่างๆ ปะปนกันให้พอเหมาะและกลมกลืนกัน จัดความกว้างและความสูงของพุ่มใบให้ได้
สัดส่วนกัน คือ มีสูงบ้าง ต่ าบ้าง กว้างบ้าง แคบบ้าง โดยการน าพันธุ์ไม้ต่างชนิดกัน มีรูปทรงของพุ่มใบ
และขนาดของใบต่างๆ กันมาปลูกรวมไว้เป็นกลุ่มเหมือนกับการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

2.5.3  ความส าคัญและการใช้งานของไม้พุ่ม 
   ไม้พุ่มจัดเป็นไม้ที่สร้างเนื้อหาให้กับสวนมากพอๆ กับไม้ยืนต้น แต่ไม้พุ่มจะให้ 

ภาพของการเป็นกลุ่มก้อน เป็นแนวผืน ที่ขึ้นอยู่กับการออกแบบมากกว่าไม้ยืนต้น มีปริมาณและความ
ต่อเนื่องมากกว่าถือเป็นตัวที่สร้างเนื้อหาของสวนได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ข้อดีของการมีไม้พุ่ม  คือ 
นอกจากจะได้มาซึ่งความสวยงามภายในบริเวณบ้านแล้วยังก่อให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศที่
สมดุล หรือแม้จะเป็นเพียงการปลูกเอาไว้เพ่ือแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ในบริเวณบ้านให้ชัดเจน หรือเพียงเพ่ือ
ใช้เป็นรั้วบ้านก็ตาม อีกทั้งการปลูกไม้พุ่มที่มีขนาดสูงพอประมาณจะมีส่วนส าคัญในการช่วยกรองฝุ่น
ละอองที่กระจายเข้ามาจากภายนอกได้ดีเช่นกัน เพราะความหนาของไม้พุ่มประกอบกับความสูง
พอประมาณนั้น แม้ไม่สามารถจะกรองฝุ่นได้หมดไปซะทีเดียว แต่ก็สามารถช่วยลดการกระจายตัว
ของฝุ่นขณะก าลังกระจายเข้าบ้านไปได้กว่าครึ่ง 

สิ่งส าคัญควรเลือกเป็นไม้พุ่มประเภทที่มีใบเยอะๆ จะเป็นประเภทที่มีใบใหญ่หรือใบเล็กก็
ตาม สามารถหามาปลูกกันได้ทั้งนั้น และหากต้องการเป็นไม้พุ่มส าหรับใช้ท ารั้วบ้านด้วย ก็อาจใช้เป็น
จ าพวก ต้นเล็บครุฑ ต้นเทียนทอง ต้นดอกเข็ม ต้นผักเป็ดแดง หรือเป็นพรรณไม้ตระกูลโกศลต่างๆ ก็
ถือว่าไม่ผิด เพียงแค่ปลูกให้ชิดๆ กันเอาไว้และหมั่นดูแลรักษา เอาใจใส่ให้สม่ าเสมอหรือหากต้องการ
เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ที่มีสีสันช่วยกรองฝุ่น อีกทั้งยังสามารถให้ร่มเงาได้ด้วย ก็เป็นจ าพวก ต้นร าเพย 
ต้นโยทะกา ต้นยี่โถ ต้นยี่เข่ง หรือ ต้นคอเดีย เป็นต้น 
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2.5.4  ความส าคัญและการใช้งานของไม้คลุมดิน 
   ประเวศ วะสี (2543) กล่าวว่า ต้นไม้ประเภทคลุมดิน ต้นไม้ประเภทนี้เป็นส่วนที่มี
ความส าคัญในการโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน เหมือนกับการปูพรมเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ ที่เราจัดวางไว้ 
ต้นไม้ประเภทคลุมดินมีหลายชนิด ทั้งประเภทเขียวชอุ่มตลอดปีและผลัดใบประเภทใบหนา ชนิดเป็น
พุ่มเตี้ยหรือไม้เลื้อย เนื่องจากต้นไม้ประเภทนี้แผ่ขยายและสูงแตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละชนิดจึงต้อง
เลือกใช้ในที่แตกต่างกัน เช่น ใช้ในการปกคลุมดินภายนอกอาคาร ปลูกเป็นแนวทางเดิน หรือใช้เพ่ือ
เป็นเครื่องป้องกันการพังทลายของพ้ืนดิน 

          สิ่งที่ส าคัญคือควรเลือกพรรณไม้ที่ทนทานและขึ้นเร็ว หากปลูกในบริเวณที่คนต้อง
เดินเหยียบย่ า ต้นไม้จะให้ประโยชน์และใช้เป็นสัญลักษณ์ได้ดีหากใช้ให้ถูกชนิดและสถานการณ์ เช่น  
ใช้เป็นเครื่องชี้ทางเข้าสู่ตัวอาคาร ทางเดิน และจัดเป็นรูปหรือสัญลักษณ์ได้อย่างดีด้วย ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของการออกแบบและช่วยได้อย่างมาก หากต้นไม้ที่เลือกใช้มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม ซึ่งต้นไม้นั้นเป็นเสมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไป คือมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในแต่ละปีไม่ใช่
เพียงเติบโตสูงขึ้นเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่ติดตามมา คือลักษณะของกิ่งก้านและรูปทรง
ตามธรรมชาติของต้นไม้นั้น ดังนั้นจึงควรค านึงถึงต้นไม้ในอีกหลายๆ ปีข้างหน้าให้ดีก่อนลงมือปลูก 
ส าหรับการออกแบบให้ค านึงถึงคุณสมบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ก่อนน ามาประกอบกับการ
ออกแบบ  

          การเลือกพรรณไม้ ในการจัดสวนบ้านมีความส าคัญมาก กล่าวคือ สวนที่สวยงามต้อง
ใช้พันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์มีลักษณะสวยงาม  และถูกต้องในการใช้งานตามนิสัยของต้นไม้นั้นๆ  การ
พิจารณาการเลือกพรรณไม้มีดังนี ้

           สามารถเจริญเติบโตได้ดี ไม่มีโรคและแมลงรบกวนหรือมีโรคและแมลงน้อย เช่น 
พืชตระกูลเข็ม หรือปาล์มชนิดต่างๆ พรรณไม้ที่มีกลิ่นหอม เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศภายในบริเวณบ้าน
ใช้พรรณไม้ที่มีประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ปลูกเพ่ือประดับให้ความสวยงาม แต่ในขณะเดียวกันก็สา
มารตัดดอกและใบไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย 

          ต้นไม้ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือสุขภาพของคนในครอบครัว ส ารับการ
พิจารณาเลือกใช้ต้นไม้ในการจัดสวนบ้านนั้น เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า การเลือกพรรณไม้
ส าหรับการจัดสวนที่ถูกต้อง ท าให้การจัดตกแต่งและการดูแลรักษาสวนง่ายขึ้น ซึ่ งการเลือกชนิดของ
พรรณไม้ต่างๆ ต้องทราบรายละเอียดทั่วไป เช่น อุณหภูมิที่ต้นไม้ชอบ ประเภทของดิน หรือวัสดุปลูก 
ความต้องการแสง และน้ ามีมากหรือน้อย การใช้พรรณไม้ที่มีสีสันท าให้สวนเกิดความสะดุดตา ควร
เลือกใช้ไม้พุ่มที่มีดอกตลอดทั้งปี ไม่ควรปลูกต้นไม้มากเกินไปในพ้ืนที่หนึ่งๆ เพราะต้นไม้คือสิ่งมีชีวิต
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ การเว้นระยะในการปลูกจะต้องมีความพอเหมาะ 
โดยค านึงถึงอนาคตของต้นไม้ ที่ส าคัญต้องทนทานต่อสภาพแวดล้อมและความสวยงามตามธรรมชาติ 
ไม่ควรเลือกพรรณไม้ที่บอบบางต่อแมลงและโรคพืช การจัดสวนให้ง่ายต่อการดูแลรักษานั้น ควร
เลือกใช้พรรณไม้ที่เกิดตามธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นมาประกอบกันในการจัดสวน 
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          สรุป การเลือกพรรณไม้ในการจัดภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยสามารถจ าแนกได้เป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ คือ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ซึ่งแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของ
การใช้ประโยชน์ รูปทรง และนิสัยของพรรณไม้แต่ละชนิด สิ่งที่ส าคัญในการเลือกใช้พรรณไม้คือ  
ต้นไม้ต้องมีรูปทรงที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรค  มีความทนทานไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ดูแลรักษาง่าย  มี
คุณประโยชน์ที่ส าคัญ ต้องมีคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้โครงการ การเลือกใช้พรรณไม้ที
สวยงามมีสีสันและกลิ่นหอมช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในสวนให้รื่นรมย์ยิ่งขึ้น 
2.6  แนวความคิดในการใช้สิ่งประดับตกแต่งในงานภูมิทัศน ์
  เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า การใช้สิ่งประดับและตกแต่งงานภูมิทัศน์นั้นถือ
เป็นปัจจัยเสริมที่ส าคัญในการออกแบบ คือ สามารถท าให้สวนมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมช่วยเพ่ิม
บรรยากาศและท าให้สนดูมีมิติมากยิ่งขึ้นการใช้สิ่งประดับและตกแต่งงานสวนยังเป็นการบ่งบอกถึง
สไตล์ของสวนนั้น  อีกด้วย เช่น การน าเอาตะเกียงหินและต้นไผ่มาใช้ประดับสวนญี่ปุ่น 
 2.6.1 สนามหญ้า 
  สนามหญ้าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งในการจัดสวน สวนที่สมบูรณ์
จะต้องมี ส่วนของ สนามหญ้าไม่น้อยกว่า 30% ของพ้ืนที่ทั้งหมด สนามหญ้านอกจากจะมีส่วนที่
สวยงามให้แก่สวนแล้ว สนามหญ้ายังมีประโยชน์ในการใช้สอยอีกมากมาย หลายประการ เช่น เป็นที่
รับรองแขก เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยามว่างจากภารกิจประจ าวัน เป็นที่วิ่งเล่นออกก าลังกายของเด็กๆ 
สนามหญ้า ช่วยแก้ปัญหา เรื่องแสง - สะท้อน และช่วยบรรเทาการฟุ้งกระจายของฝุ่น 

 
ภาพที่ 2.26 สนามหญ้า 
ที่มา : https://www.pinterest.com 
 

2.6.2 บ่อน้ า  
  บ่อน้ าในสวนนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการออกแบบจัดสวน สร้างความชุ่มชื่น 
ร่มเย็น หรือจะด้วยความเชื่อในเรื่องของ ฮวงจุ้ย ที่นิยมกันแพร่หลายในปัจจุบันก็ดี การสร้างบ่อควร
จัดวางต าแหน่งที่ได้รับแสงประมาณ 30% เพราะแสงแดดจัดจะเป็นนตัวช่วยเร่งการเจริญเติบโตของ
ตะไคร่น้ าอาจท าให้น้ านขุ่นไม่ให้เห็นตัวปลา บ่อมีหลายรูปแบบ เช่น 

2.6.2.1 บ่อส าเร็จรูป มีให้เลือกหลายรูปทรงหลายขนาดวัสดุอาจเป็นซีเมนต์หล่อ 
หรือไฟเบอร์หรืออาจประยุกต์น าโอ่งบัวปากกว้างขนาดใหญ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 2 
เมตร ฝังดิน ประดับขอบบ่อด้วยอิฐมอญหรือศิลาแลงก็ได้ 

https://www.pinterest.com/
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  2.6.2.2 บ่อดิน เป็นการขุดบ่อตามรูปแบบและความลึกที่ต้องการ ปูพ้ืนและผนังบ่อ
ด้วยดินเหนียว หรือจะปูด้วยพลาสติกส าหรับปูบ่อโดยเฉพาะ แต่ควรค านึงเรื่องขนาดด้วย บ่อลักษณะ
นี้เป็นแบบบ่อธรรมชาติ นิยมปลูกไม้น้ า เช่นบัวและกก 
  2.6.2.3 บ่อปูน เป็นการสร้างบ่อแบบมาตรฐาน ต้องมีการตอกเสาเข็ม เทปูน ก่ออิฐ 
และวัดระดับ หรือจะก่อน้ าตก ต้องมีระบบหมุนเวียนของน้ า และท่อระบายน้ าทิ้ง ถ้าต้องการเลี้ยง
ปลาก็ควรมีการวางระบบกรอง 

 
ภาพที่ 2.27 บ่อน้ า  
ที่มา : https://www.pinterest.com 
 

2.6.3 ทางเดินในสวน 
  ทางเดินในสวน คือ ทางเดินภายในบริเวณจากประตูบ้านถึงที่พักอาศัย และจากท่ี
พักอาศัยเข้าไปในบริเวณส่วนต่างๆ ของสวน ทางเดินเท้าในสวนแบ่งเป็น 2 อย่าง 
  2.6.3.1 ทางเดินแบบแยก เป็นทางเดินเท้าภายในสวน โดยการก้าวเท้า วัสดุที่นิยม
ใช้จัดท า ได้แก่ ศิลาแลง กระเบื้องปูทางเท้า แว่นไม้กรม หินรูปลักษณะแบบมีความเป็นธรรมชาติ
มากกว่าวัสดุชนิดอ่ืนๆ หินที่น ามาใช้ท าทางเดินเท้าควรพิจารณาถึงรูปทรง กลม แบน เรียบไม่มี
เหลี่ยมมุม การใช้ประโยชน์ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม แบบของสวนและลักษระพ้ืนที่ที่จัดวาง 
  2.6.3.2 ทางเดินแบบปูต่อเนื่อง นิยมสร้างระหว่างประตูเข้าสู่ตัวบ้านขนานกับถนน
รถยนต์เข้าบ้าน หรือบางส่วนของสวนที่เป็นแนวราบจะเป็นรูปโค้ง หรือตรงก็ได้ ความกว้างของ
ทางเดินนิยมกว้าง 1.20 เมตร และ 1.50 เมตร เดินได้สะดวก ผ่อนคลายอารมณ์ วัสดุที่ใช้ได้แก่ ศิลา
แลง แผ่นหินทราย การปูต้องชิดกันและใช้ซีเมนต์เชื่อม หรือปูต่อเนื่องโดยไม่มีสารเชื่อม อิฐ ปูต่อเนื่อง
เป็นลวดลายต่างๆ บล็อกประดับพ้ืนรูปตัวไอ อิฐตัวหนอน อิฐศิลา กระเบื้องเซรามิครูปแบบต่างๆ 
และหิน ทางเดินเท้าที่ท าจากหินต่างๆ ที่นิยมท ากันมี 2 แบบ คือ  
   1)  ใช้หินฝังต่อเนื่องหลวมๆ ทางเดินแบบนี้ใช้กับพ้ืนที่แนวระดับ ไม่นิยม
กับพ้ืนที่ที่ลาด - เอียง ท าเป็นแนวตรงแคบยาว ความกว้างของทางเดินประมาณ 0.60 - 0.90 เมตร 
หินที่นิยมใช้คือหินกลม หินกาบ หรือหินตัด เช่น หินแกรนิต หินทราย 
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   2) แบบฝังแน่น นิยมส าหรับทางเดินทั่วไปตามสวนบ้าน สวนสาธารณะ 
ทางเดินไหล่ถนน ทั้งนี้เพราะนิยมใช้หินตัดท า หินที่นิยม คือ หินกาบ หินแกรนิต หินทราย เวลาปูต้อง
มีสารเชื่อมเพ่ือความแข็งแรง มั่นคง มีหลายรูปแบบ 

 
ภาพที่ 2.28 ตัวอย่างทางเท้า 
ที่มา : https://www.pinterest.com 
 

2.6.4 แสงไฟในสวนน (Lighting) 
การติดตั้งไฟในสวนนั้นมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 

2.6.4.1 เพ่ิมเวลาการพักผ่อนภายในบ้านพักอาศัยและสวนให้มากขึ้น 
2.6.4.2 เพ่ิมให้ความปลอดภัยขณะใช้งานในสวนเวลาตอนกลางคืน 
2.6.4.3 เพ่ิมให้เกิดผลเป็นพิเศษ เช่น ให้แสงสี แสงเงาของต้นไม้ในบ้าน 
2.6.4.4 เพ่ิมการติดตั้งไฟในสวนโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฟ้าส าหรับหลังโรง 

รถหรือชายคาบ้านถึงมีแสงสว่างจ้าเกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส์ ท าให้สวนขาดความสวยงานไปมาก 
จึงควรติดตั้งไฟตามจุดต่าง ๆ ภายในสวน และเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม ซึ่ง มี 5 ชนิดคือ 

1) ไฟตามทางเดิน (Walk Lighting) เพ่ือความสวยงามและความ
ปลอดภัย 

ควรติดตั้งตามจุดต่างๆ เพ่ือที่จะเตือนผู้ที่ก าลังเดินให้ทราบว่าทิศทางของการเดินเริ่มจะเปลี่ยนแปลง
แล้วหรือเปลี่ยนจากสูงไประดับต่ าเป็นต้น 

2) ไฟที่ท าให้เกิดรูปทรง (Silhouett Lighting) เพ่ือให้มองเห็นรูปทรงของ 
ต้นไม้นั้นๆ โดยให้อยู่ด้านหลังต้นไม้ 

3) ไฟท าให้เกิดแสงและเงา (Shadow Lighting) โดยการติดตั้งไฟ
ทางด้าน 

หน้าของต้นไม้เพ่ือให้เกิดเงาของต้นไม้บนก าแพงหรือผนังที่อยู่เบื้องล้างของต้นไม้ 
4) ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านล่าง (Down Lighting) เพ่ือให้เห็นกิ่งก้านและใบ 

บนพื้น โดยการติดตั้งไฟไว้บนต้นไม้และส่องไฟลงด้านล่าง 
5) ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านบน (Up Lighting) เพ่ือให้เกิดแสงสว่างตามจุดที่ 

ต้องการบนต้นไม้ จะติดตั้งไฟไว้ด้านล่างและส่องข้ึนบนต้นไม้หรือกิ่งไม้ 
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ภาพที่ 2.29 ตัวอย่างแสงไฟในสวน 
ที่มา : https://www.pinterest.com 

2.7  การศึกษาผู้ใช้โครงการ   
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) กล่าวว่า พฤติกรรมมนุษย์ย่อมเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมกายภาพ

และสภาพแวดล้อมมีส่วนในการส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น งานออกแบบและ
วางแผนซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  จึงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
มนุษย์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ประการที่ส าคัญที่สุดของงานออกแบบและวางแผน มีดังนี้ 

2.7.1 การจัดสภาพแวดล้อมให้สามารถตอบสนองความต้องการทางหน้าที่ใช้สอยต่างๆ ของ
ผู้ใช้ นี่คือเป้าหมายหลักของงานการออกแบบและการวางแผน สภาพแวดล้อมจะต้องสอดคล้องและ
สนับสนุนกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นงานออกแบบและวางแผนจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิด
พฤติกรรมในสภาพแวดล้อม พฤติกรรมจ าเป็นต้องเกิดในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า
นักออกแบบและวางแผน  มักไม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ใช้สอยที่แตกต่างกันของกลุ่มต่างๆ 

2.7.2 การออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพเป็นการก าหนดขนาด ระยะห่างของสิ่งที่
ออกแบบ ขนาดและระยะห่างนี้นอกจากจะมีความสัมพันธ์กันทางกายภาพหรือตามความจ าเป็นทาง
โครงสร้างแล้ว จะต้องมีความสัมพันธ์กับความสะดวกสบายในการใช้สอยของมนุษย์ด้วย 

2.7.3 มนุษย์สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมกายภาพทางด้านทิศทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ความสัมพันธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียบรู้และการจ า
สภาพแวดล้อม ดังนั้น งานออกแบบและวางแผนจึงควรมีลักษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้
ง่าย ท าให้บุคคลสามารถรู้ได้ว่าตนเองอยู่ในส่วนใดของสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นภายในอาคารหรือในสภาพแวดล้อมของชุมชนหรือเมือง 

2.7.4 เป้าหมายของงานออกแบบและวางแผน ได้แก่ การก่อให้เกิดสุนทรียภาของรูปทรง  
การก่อให้เกิดการสื่อความหมายทางสัญลักษณ์และการก่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการทาง
หน้าที่ใช้สอย สอดคล้องกับกระบวนการหลักทางพฤติกรรม 
 

2.8  กรณีศึกษา 
 2.8.1 โครงการออกแบบสวนบ้านคุณชนะ และคุณนภาวรรณ นาเจริญกุล อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ออกแบบโดย บริษัท ดีไซน์สวนสบาย จ ากัด โดยคุณศิรเมศร์ จิรโพธิสิทธิ์ 
คุณชนะ และคุณนภาวรรณ นาเจริญกุล เจ้าของบ้าน เป็นการจัดสวนสไตล์โมเดิร์น ลงตัว

กับไลฟ์สไตล์ จึงท าการศึกษาโครงการเพ่ือน ามาเป็นแนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์ในโครงการรวม
ไปถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบต่อไป 
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ภาพที่ 2.30 สวนบ้านคุณชนะ - คุณนภาวรรณ นาเจริญกุล 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
  

   ที่ตั้ง   : อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
           เจ้าของโครงการ : คุณชนะ - คุณนภาวรรณ นาเจริญกุล 
           ผู้ออกแบบ   : บริษัท ดีไซน์ สวนสบาย จ ากัด โดย คุณศิรเมศร์ จิรโพธิสิทธิ์  
           โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณชนะ และคุณนภาวรรณ นาเจริญกุล จัดสร้างภูมิทัศน์เป็น
แบบสวนสไตล์โมเดิร์น ซึ่งตรงกับแนวความคิดหลักในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณกฤช บุญ
เพ็ง ในส่วนของแนวความคิดในสวนที่ใช้พักผ่อนหรือมุมส่วนตัว ซึ่งเป็นพันธ์ไม้ที่ดูแลง่าย โดยจะน า
การแบ่งโซนของกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่โครงการของคุณกฤช บุญเพ็ง 
 สรุป จากการศึกษาโครงการสวนบ้านคุณชนะและคุณนภาวรรณ นาเจริญกุล สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณกฤช บุญเพ็ง สวนแห่งนี้เป็นสวนสบายๆ 
เน้นโครงสร้าง ใช้ต้นไม้น้อย เน้นการใช้พื้นที่ที่ใช้สอย อย่างการเข้าไปท ากิจกรรมภายในสวน และการ
ดูแลต้นไม้ท่ีง่าย เหมาะส าหรับคนที่ไม่มีเวลามากนักและความเรียบง่ายต่อการด ารงชีวิต การน าเอาไม้
พุ่มทรงสูง ใบระเอียดมาบังแสงแดด และมีทางเดินที่เชื่อมกัน ของทั้งสองพ้ืนที่เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร ซึ่งตรงกับความต้องการของเจ้าของโครงการจึงน ามาเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ 
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ภาพที่ 2.31 สวนบ้านคุณชนะ - คุณนภาวรรณ นาเจริญกุล  
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
  

 
ภาพที่ 2.32 สวนบ้านคุณชนะ - คุณนภาวรรณ นาเจริญกุล  
 ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
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ภาพที่ 2.33 สวนบ้านคุณชนะ - คุณนภาวรรณ นาเจริญกุล  
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 

 
ภาพที่ 2.34 สวนบ้านคุณชนะ - คุณนภาวรรณ นาเจริญกุล  
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
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ภาพที่ 2.35 สวนบ้านคุณชนะ - คุณนภาวรรณ นาเจริญกุล  
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
                 
        2.8.2 โครงการออกแบบสวนบ้านคุณกริช จงทวีทรัพย์ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ออกแบบโดย บริษัทก่ิงก้านใบจ ากัด คุณพลอยทับทิม สุขแสง   
                เป็นการศึกษาโครงการที่มีลักษณะของการจัดงานภูมิทัศน์คล้ายคลึงกันกับโครงการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านคุณกฤช บุญเพ็ง และท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์
รูปแบบของสวนและองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดภูมิทัศน์ซึ่ง
โครงการที่น ามาเป็นตัวอย่างในกรณีศึกษาครั้งนี้ได้แก่ โครงการออกแบบสวนบ้านคุณกริช จงทวี
ทรัพย์ 
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ภาพที่ 2.36 สวนบ้านคุณกริช จงทวีทรัพย์ 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 

ที่ตั้ง  : ถนนราชพฤกษ์ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 เจ้าของโครงการ : คุณกริช จงทวีทรัพย์ 
 ผู้ออกแบบ : บริษัท กิ่งก้านใบ จ ากัด โดยคุณพลอยทับทิม สุขแสง 
                 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกริช จงทวีทรัพย์ จัดสร้างภูมิทัศน์เป็นสวนรูปแบบ
สวนโมเดิร์น  เส้นสายเรียบๆ  องค์ประกอบมีน้อย  ดูแลง่าย ซึ่งตรงกับแนว ความคิดหลักในการออก 
แบบปรับปรุงบ้านคุณกฤช บุญเพ็ง ในส่วนแนวความคิดในเรื่องสวนพักผ่อน หรือส่วนตัวและส่วน
ครอบครัว 
                  ภาพรวมของสวนบ้านคุณกริช จงทวีทรัพย์ พันธุ์ไม้หลายชนิด ซึ่งเป็นไม้ดูแลง่าย โดย
การปลูกไม้ขนาดใหญ่ให้ร่มเงาอย่างเช่น แคนา ไม้ขนาดเล็กลงมาได้แก่ หมากสง ไทรออสเตรเลีย สน
บอน เฟินฮาวาย ไอริส พันธุ์ไม้ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่มที่ไม่ปิดบังสายตา เช่น ไทรอินโด มีที่นั่ง
พักผ่อนอยู่ข้างๆ บ่อน้ า เป็นส่วนพักผ่อนที่ท าให้เกิดความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น 
                   จากการศึกษาโครงการสวนบ้านคุณกริช จงทวีทรัพย์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
โครงการออกแบบปรับปรุงบ้านคุณกฤช บุญเพ็ง ได้คือการใช้ร่มเงาที่มาจากพันธุ์ ไม้โดยรอบบริเวณ

https://www.baanlaesuan.com/
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พ้ืนที่ งานก่อสร้างมีงานฮาร์ดสเคป และมีน้ าตกเล็กๆ และการใช้พืชพรรณที่ดูแลรักษาง่ายและการ
จัดสร้างทางเดินที่เรียบง่ายต่อการสัญจรท าให้พื้นที่เชื่อมหากันสะดวกมากขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการ
ของเจ้าของโครงการ จึงน ามาเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ 

 
ภาพที่ 2.37 สวนบ้านคุณกริช จงทวีทรัพย์ 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 

 
ภาพที่ 2.38 สวนบ้านคุณกริช จงทวีทรัพย์ 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 

https://www.baanlaesuan.com/
https://www.baanlaesuan.com/
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ภาพที่ 2.39 สวนบ้านคุณกริช จงทวีทรัพย์ 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 

 
ภาพที่ 2.40 สวนบ้านคุณกริช จงทวีทรัพย์ 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 

https://www.baanlaesuan.com/
https://www.baanlaesuan.com/
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บทท่ี 3 

การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่โครงการ 
 

การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลที่เกี่ยวกับพ้ืนที่โครงการและผู๎ใช๎ เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษา
กระบวนการออกแบบภูมิทัศน์ ซึ่งในการออกแบบจะให๎มีความสมบูรณ์และประสิทธิภาพจึงต๎อง
ค านึงถึงข๎อมูลสภาพพ้ืนที่โครงการ สภาพภูมิอากาศ ลักษณะดิน และผลกระทบของพ้ืนที่โครงการ 
รวมถึงพฤติกรรมของผู๎ใช๎โครงการ จากการศึกษาข๎อมูลล๎วนแตํมีหลักส าคัญใช๎เป็นแนวทางการ
ออกแบบเพ่ือน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูลให๎มีความถูกต๎องของพ้ืนที่ได๎อยํางสมบูรณ์ ดังนั้น
ต๎องศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลดังตํอไปนี้ 

 
3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1 ตราประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  รูปพระอินทร์ทรงช๎างเอราวัณเป็นสีเขียวตามแบบภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ๎าบรม
วงศ์เธอ เจ๎าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 

 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : https://www.zeekway.com 
 
 3.1.2 ค าขวัญจังหวัด 
      กรุงเทพมหานคร ดุจเทพสร๎าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวง 
ของประเทศไทย 
 3.1.3 ประวัติความเป็นมา 
  พัชราภรณ์ สิงหรา (2557) กลําววํา ประวัติกรุงเทพมหานครอยํางยํอ เดิมเรียกกัน
วํา “เมืองบางกอก” ตํอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็น
ปฐมกษัตริย์แหํงราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎สร๎างพระราชวังทา
คุ๎งแมํน้ าเจ๎าพระยาเป็นแนวคูเมืองทางด๎านตะวันตกเฉียงเหนือ  
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชการที่ 1 แหํงราชวงศ์จักรี ได๎
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเมื่อ พ.ศ.2325 โดยมีกรุ งเทพฯ เป็นเมืองหลวง ตั้งอยูํใกล๎
บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมลุํมแมํน้ าเจ๎าพระยา และด๎วยลักษณะที่ตั้งเชํนนี้ ท าให๎เป็นเมืองที่มีชัยภูมิ
เหมาะแกํการป้องกันการรุกราม และยังเป็นเมืองเมืองที่มีน้ าทําอุดมสมบูรณ์เหมาะแกํการ

https://www.zeekway.com/
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เกษตรกรรมโดยมีขนาดพ้ืนที่ 4.14 ตารางกิโลเมตร และได๎ขยายขนาดพ้ืนที่เรื่อยมาก จนกระทั่ง
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประกอบด๎วยเขตการปกครอง 50 เขต และมีพ้ืนที่ 1568.737 ตาราง
กิโลเมตร  
 3.1.4 ต๎นไม๎ประจ าจังหวัด 
  ไทรย๎อยใบแหลม ชื่อวิทยาศาสตร์ Fcusbenjamina อยูํในวงศ์ Moraceae เป็น
พันธุ์ไม๎ยืนต๎นขนาดกลางถึงขนาดใหญํล าต๎นมีความสูงประมาณ 10 - 20 เมตร ล าต๎นตรงแตกกิ่งก๎าน
เป็นพํุมทึบ บางชนิดก็เป็นพํุมโปรํง มีรากอากาศห๎อยลงมาตามกิ่งก๎านและล าตัน ผิวเปือกเรียบสีขาว
ปนเทา ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากกิ่ง และสํวนยอดของล าต๎น ใบออกเป็นคูํสลับกัน ลักษณะใบขนาด
ใบ และสีสันแตกตํางกันตามชนิดยํอย 

 
ภาพที่ 3.2 ต๎นไทรย๎อยใบแหลม 
ที่มา : https://www.google.com  
 
 3.1.5 ที่ตั้งจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  กรุงเทพมหานครตั้งอยูํบนฝั่งที่ราบลุํมของแมํน้ าเจ๎าพระยา โดยตั้งอยูํบนละติจูดที่ 
13 องศา 45 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 28 ลิปดาตะวันออก เนื่องจากมีที่ตั้งอยูํบริเวณ
ใกล๎เส๎นศูนย์สูตร ท าให๎ประเทศไทยคํอนข๎างมีสภาพอากาศร๎อนชื้น 

 
ภาพที่ 3.3 ที่ตั้งจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : https://www.panteethai.com 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/
https://www.panteethai.com/
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3.1.6 อาณาเขตติดตํอ 
กรุงเทพมหานครอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวันนทบุรี 

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ สํวนอาณาเขตทางทะเลอําวไทยตอน
ใน ติดตํอจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี โดยมีรายระ
เอียดดังนี้ 

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต๎   มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดสมุทรปราการ และอําวไทย  

 ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม 

 
ภาพที่ 3.4 แผนที่แสดงอาณาเขตติดตํอ  
ที่มา : https://www.bangkokgis.com, 2559 
 

3.1.7 ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุํมสูงจากระดับน้ าน้ าทะเลปาน 

กลางประมาณ 1.50 - 2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพ้ืนดินจากทิศเหนือ จะคํอยๆ ลาดเอียง
สูํอําวไทยทางทิศใต๎ และเฉพาะลุํมแม๎น๎าเจ๎าพระยาตอนลํางจะอยูํสูงกวําระดับน๎าทะเลไมํเกิน  1.50 
เมตร ตั้งอยูํบนพ้ืนที่ซึ่งในทางภูมิศาสตร์เรียกวําบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมํน๎า ซึ่งเกิดจาก
ตะกอนน๎าพา (Alluvium) โดยเป็นสํวนหนึ่งของที่ราบลุํมภาคกลางตอนลํางของประเทศไทย (The 
Lower General Plain of Thailand) เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแกํการเพาะปลูกข๎าวและพืช
ประเภทตํางๆ 

3.1.8 ลักษณะภูมิอากาศ  
อุณหภูมิของกรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบร๎อนชื้น โดยอยูํภายใต๎อิทธิพลของ 

ลมมรสุม 2 ชนิด ได๎แกํ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต๎ ซึ่งกํอให๎เกิด
ฤดูกาลที่แตกตํางกัน 3 ฤดู ได๎แกํ  

ฤดูร๎อน ระหวํางเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน  
ฤดูฝน ระหวํางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม  
ฤดหูนาว ระหวํางเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม 
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3.1.8.1 อุณหภูมิ กรุงเทพมหานครอยูํในภาคกลางของประเทศไทย ท าให๎กรุงเทพมหานครมีฤดถูึง 3 ฤดู  
คือ ฤดูร๎อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และมีอุณหภูมิที่แตกตํางกันในแตํละฤดูกาล ดังนี้  
   1) เดือนที่มีอุณภูมิสูงสุด คือ เดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 30.72 องศาเซลเซียส 
   2) เดือนที่มีอุณภูมิต่ าสุด คือ เดือนมกราคม เฉลี่ย 21.72 องศาเซลเซียส 

อุณภูมิ (องศาเซลเซียส) 

 
แผนภูมิ 3.1 อุณภูมิ ในชํวงปี พ.ศ.2553 - 2557   
ที่มา : https://www.nso.go.th 

 
จากการศึกษาอุณภูมิ เฉลี่ยในชํวงปี พ.ศ.2553 - 2557 ของกรุงเทพมหานคร พบวํามีอุณภูมิ

คํอนข๎างสูง ควรเลือกใช๎พรรณไม๎ที่ทนตํอแดด มีทรงพํุมแผํกว๎าง เพื่อให๎รํมเงาแกพ้ืนที่ 
 

              3.1.8.2  ปริมาณน้ าฝน ฤดูฝน เริ่มต๎นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึง 
กลางเดือนตุลาคม เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎พัดปกคลุมประเทศไทย และรํองความกดอากาศต่ าผําน
ประเทศไทย ท าให๎มีฝนชุกท่ัวไป และสํงผลท าให๎ผํานเข๎ามาในพ้ืนที่โครงการ 

   1) เดือนที่มปีริมาณน้ าฝนสูงสุด คือ เดือนกันยายน เฉลี่ย 374 มิลลิเมตร  
   2) เดือนปริมาณน้ าฝนต่ าสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ เฉลี่ย 76.2 มิลลิเมตร  

ปริมาณน้้าฝน (มิลลิเมตร) 

 
แผนภูมิ 3.2 ปริมาณน้ าฝน ในชํวงปี พ.ศ.2553 - 2557    
ที่มา : https://www.nso.go.th 

 

https://www.nso.go.th/
https://www.nso.go.th/
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จากการศึกษาปริมาณน้ าฝน เฉลี่ยในชํวงปี พ.ศ.2553 - 2557 ของกรุงเทพมหานคร พบวํามี
ปริมาณน้ าฝนคํอนข๎างสูง อาจท าให๎เกิดน้ าทํวมขังได๎ ควรเลือกใช๎พรรณไม๎ที่ทนตํอน้ าทํวมขัง  

3.1.4.3  ความชื้นสัมพัทธ์  ความชื่นสัมพัทธ์เฉลี่ยนในรอบ 5 ปี คือ 67.22% ดังนั้น 
จึงมผีลตํอการให๎น้ าแกํพืชพรรณตํางๆ ในชํวงปีที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด อาจไมํควรให๎น้ ามากนัก แตํ
ปีที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด ควรให๎น้ ามาก เนื่องจากมีความชื้นต่ า  

 1) เดือนที่มีคําเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด คือ เดือนกันยายน เฉลี่ย 79% 
 2) เดือนที่มีคําเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด คือ เดือนมกราคม เฉลี่ย 53.2% 

 
ความชื้นสัมพัทธ์ 

 
แผนภูมิ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ ในชํวงปี พ.ศ.2553 - 2557  
ที่มา : https://www.nso.go.th 

 
  3.1.4.4  ลักษณะโครงสร๎างดิน ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบน 

เป็นดินเหนียว สีด า มักพบจุดประสีน้ าตาลปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน๎อย (pH 6.0 
- 6.5) ดินบนตอนลํางเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีเทาเข็มหรือสีเทาปนน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นการ (pH 
7.0) ดินลํางตอนลํางในระดับความลึก 1 - 1.5 เมตร จะพบดินเลนสีน้ าเงินที่มีปริมาณก ามะถันต่ า มี
เปลือกหอยปะปนตลอด จะพบรอยไถในดินลํางปฏิกิริยาดินเป็นดํางเล็กน๎อยถึงเป็นดํางปานกลาง (pH 
8.0) 
ตารางท่ี 3.1 การจัดเลียงของชั้นดินแตํละชั้น 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรีวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว 
เบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0 - 25 ต่ า สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

25 - 50 ต่ า สูง สูง ต่ า สูง ปานกลาง 

50 - 100 ต่ า สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
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 ชุดดินดินบางกอก (Bangkok Series : Bk) กลุํมชุดดินที่ 3 การก าเนิด ตะกอนน้ าทะเลผสม

กับตะกอนล าน้ า  ซึ่งพัฒนาในสภาพน้ ากรํอยสภาพพ้ืนที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % การระบาย
น้ า เลว การไหลบําของน้ าบนผิวดิน ช๎าการซึมผํานน้ าช๎า พืชพรรณธรรมชาติและการใช๎ประโยชน์ที่ดิน 
ท านาการแพรํกระจาย พบมากบริเวณภาคกลางตอนใต๎ และพบบ๎างในภาคใต๎การจัดเรียงชั้นดิน Ap - 
Bssg - Bg -BCg - Cg 

ชุดดินคล๎ายคลึงกับชุดดินสมุทรปราการ และชุดดินบางเลน ข๎อจ ากัดการใช๎ประโยชน์ มีน้ า
ทํวมขังในฤดูฝน ลึก 20 - 30 เซนติเมตร นาน 3 - 4 เดือน ข๎อเสนอแนะในการใช๎ประโยชน์ ท านา 
ควรใสํปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพของดินให๎ดีขึ้นทั้งยังเพ่ิมแรํธาตุอาหารใน
ดินให๎แกํพืชอีกด๎วย 

 
ภาพที่ 3.5 แสดงชุดดินบางกอก 
ที่มา : https://www.oss101.ldd.go.th 
 

จากการศึกษาลักษณะโครงสร๎างดิน  ของพ้ืนที่โครงการ  ซึ่งมีลักษณะตรงกับชุดดิน 
บางกอก พบวํามีดินลักษณะเป็นดินเหนียว  ปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลาง  ระบายน้ าได๎ช๎า  ควรปรับ
กายภาพของดินด๎วยวิธีการโดยใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ หรือโลยด๎วยปูนขาวเพ่ือปรับกายภาพของดินให๎ดียิ่งขึ้น 
และเป็นแรํธาตุให๎แกํพืชอีกด๎วย 
 
3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 
 3.2.1 การเข๎าถึงพ้ืนที่โครงการ  

บ๎านคุณกฤชณ์ บุญเพ็ง เป็นพ้ืนที่สํวนบุคคลตั้งอยูํบ๎านเลขที่ 47 ถนนอํอนนุช ซอยอํอนนุช88  
แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร การเข๎าถึงโครงการ  

 3.2.1.1 การเดินทางโดยรถสํวนตัว สามารถเริ่มจากห๎างสรรพสินค๎าซีคอนสแควร์ 
โดยใช๎เส๎นทางถนนอํอนนุชฝั่งขาออกมุํงหน๎าไปทางลาดกระบัง จะพบซอยอํอนนุช 88 อยูํทางด๎าน
ขวามือ ขับเข๎าไปอีกสัก 800 เมตร จะพบบ๎านของคุณกฤช บุงเพ็ง ใช๎เวลาในการเดินทาง 22 นาที 
และอีกเส๎นทางนึงไปทางถนนเฉลิมพระเกียรติรัชการที่  9 เลี้ยวซ๎ายเข๎าซอย ขับไปตามถนนน จะพบ
หมูํบ๎านรังสิยา ทางด๎านซ๎ายมือขับไปอีกอีกสักระยะ 4 กิโลเมตร จะพบซอยอํอนนุช 88 เลี้ยวซ๎ายเข๎า
ซอย ขับเข๎าไปในซอย 500 เมตรจะพบโครงการอยูํทางด๎านขวามือ  

https://www.oss101.ldd.go.th/


50 

 

  3.2.1.2 สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางรถสองแถวซีคอน - ลาดกระบัง 
และรถเมล์สาย 1013 ใช๎เส๎นทางถนนอํอนนุช นั่งจากป้ายรถประจ าทางหน๎าห๎างซีคอนสแควร์ จะพบซอย
อํอนนุช 88 อยูํทางด๎านขวามือ แล๎วขับเข๎าไปอีกสัก 800 เมตร จะพบบ๎านของ คุณกฤช บุงเพ็ง ใช๎
เวลาในการเดินทาง 45 นาที 

 
           
        เส๎นทางสันจร 1         เส๎นทางสันจร 2         ที่ตั้งโครงการ          จุดเริ่มต๎น 
ภาพที่ 3.6 การเข๎าถึงโครงการบ๎านคุณกฤช บุญเพ็ง 
 

3.2.2 สภาพของพ้ืนที่โครงการ  
บ๎านของคุณกฤช  บุญเพ็ญ ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัว 

จ านวน 4 คน โดยมีคุณกฤช บุญเพ็ญ ภรรยา คุณแมํของคุณกฤช และลูกสาว 1 คน ที่ตั้งอยูํภายใน
ซอยอํอนนุช 88 เลขที่ 47 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นบ๎านพัก 2 ชั้น 
โดยพื้นที่โครงการมีขนาดพ้ืนที่ 605 ตารางเมตร 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ๎าน คุณกฤช บุญเพ็ง ภาพที่ 3.7 
แสดง : สภาพของพ้ืนที่โครงการ  

 
 
 

                N 

สัญลักษณ์ :               แสดงมุมมอง                 
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3.2.3 อาณาเขตติดตํอกับโครงการ  
           บ๎านคุณกฤช บุญเพ็ง เป็นพื้นที่สํวนบุคคล บ๎านเลขท่ี 47 ถนนอํอนนุช ซอยอํอนนุช 

 88 แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 4 คน พ้ืนที่
บ๎านมีเนื้อที่ทั้งหมด 605 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 419 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่
ราบเรียบทั้งหมด ลักษณะของบ๎านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รูปแบบไทยประยุกต์ มีอาณาเขต
ติดตํอโครงการ ดังนี้ 
  3.2.3.1 ทิศเหนือ ติดกับถนนเข๎าซอยอํอนนุช88 มีผลกระทบตํอโครงการคือ มี
มลพิษทางอากาศและทางเสียงรบกวนจากยานพาหนะ 

 

ภาพที่ 3.8 อาณาเขตติดตํอทางทิศเหนือ 
 
  3.2.3.2 ทิศใต๎ ติดกับพ้ืนบ๎าน มีผลกระทบตํอโครงการ คือ ไมํมีความเป็นสํวนตัว 

 

ภาพที่ 3.9 อาณาเขตติดตํอทางทิศใต๎ 
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3.2.3.3 ทิศตะวันออก ติดกับอาคารพาณิชย์ร๎างมีรั้วกั้น ไมํมีความเป็นสวนตัว 

 
ภาพที่ 3.10 อาณาเขตติดตํอทางทิศตะวันออก 
   

3.2.3.4 ทิศตะวันตก ติดกับถนนเข๎าซอยอํอนนุช88 มีผลกระทบตํอโครงการคือ มี 
มลพิษทางอากาศและทางเสียงรบกวนจากยานพาหนะ 

 
ภาพที่ 3.11 อาณาเขตติดตํอทางทิศตะวันตก 

 
3.2.4 ลักษณะสถาปัตยกรรม  

  รูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็นบ๎านเดี่ยวสองชั้นสไตล์ไทยประยุกต์ มีลักษณะการทาสีภายนอก 
เป็น โทนสีขาว โดยมีสีเทาเป็นเส๎นคาดเพ่ิมระดับความเข๎มอํอนของเฉดสี ให๎มีน้ าหนักความโดดเดํน
ของตัวบ๎านเป็นหลักและสีทาภายในเป็นสีขาว ชํวยคายความร๎อนของตัวบ๎านได๎ดี พ้ืนที่ใช๎สอยภายใน
บ๎านแบํงเป็น 2 สํวน สํวนชั้นบน ประกอบไปด๎วยห๎องนอน ห๎องน้ า สํวนชั้นลํางประกอบไปด๎วย
ห๎องครัว ห๎องรับแขก ห๎องนอน ห๎องนั่งเลํน และห๎องโถง มุมมองของในบริเวณด๎านหน๎ากับด๎านข๎าง
ของตัวบ๎านสามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพภายนอกได๎อยํางชัดเจนดังรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



54 

 

3.2.4.1 แปลนผังบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ๎าน คุณกฤช บุญเพ็ง ภาพที่ 3.12 
แสดง : ผังบริเวณพ้ืนที่โครงการปัจจุบัน  

 
 

           
            N 

สัญลักษณ์ : - 
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3.2.4.2 แสดงแปลนพ้ืนที่ชั้นลําง 

  

ภาพที่ 3.13 แบบแปลนชั้นลําง 

  3.2.4.3 แสดงแปลนพ้ืนที่ชั้นบน 

 

ภาพที่ 3.14 แบบแปลนชั้นบน 
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3.2.4.4 ลักษณะภาพด๎านของบ๎านโครงการ 

 

ภาพที่ 3.15 แบบด๎านหน๎าบ๎านทิศเหนือ 

 

 

ภาพที่ 3.16 แบบด๎านข๎างบ๎านทิศตะวันออก 
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ภาพที่ 3.17 แบบด๎านหลังบ๎านทิศใต๎ 

 

 

ภาพที่ 3.18 แบบด๎านข๎างบ๎านทิศตะวันตก 

 
 
 
 



58 

 

3.2.5 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่  
พ้ืนที่โครงการได๎รับแสงเฉลี่ยตํอวันละ 10 ชั่วโมงโดยประมาณซึ่งแนวแสงดวงอาทิตย์ 

จะอ๎อมมาทางทิศใต๎ ในชํวงฤดูหนาว ดังนั้นจึงมีผลกระทบตํอพ้ืนที่โครงการที่ได๎รับปริมานแสงแดดใน
แตํละสํวนไมํเทํากัน ซึ่งอาจจะมีผลตํอการออกแบบและกิจกรรมที่จะมีขึ้นในพ้ืนที่โครงการ โดยมี
รายละเอียดและผลกระทบดังนี้ (ดังภาพท่ี 3.19)  

3.2.5.1 บริเวณทางทิศเหนือ พ้ืนที่โครงการจะได๎รับแสงจากดวงอาทิตย์ทางทิศตะวันออกแสง 
เข๎ามาบริเวณพ้ืนที่ในชํวงเช๎า เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณทิศเหนือได๎รับแสงเพียงชํวงเช๎าเวลาเดียว การ
ออกแบบควรเลือกพืชพรรณที่มีลักษณะโปรํง เพ่ือให๎พ้ืนที่ได๎รับแสงเต็มท่ี  

3.2.5.2 บริเวณทิศใต๎  พ้ืนที่โครงการได๎รับแสงจากดวงอาทิตย์ทางทิศตะวันออกใน 
ชํวงเช๎า และเมื่อดวงอาทิตย์โคจรผํานทิศใต๎ไปถึงทิศตะวันตกนั้น ท าให๎พ้ืนที่บริเวณนี้ได๎รับแสงแดด
ตลอดทั้งวัน ในปริมาณที่มากกวําบริเวณอ่ืน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่โลํง โดยการออกแบบพ้ืนที่ควรให๎มี
พรรณไม๎ที่ทนตํอแดดจัดให๎ความรํมเงาจัดภูมิทัศน์เพ่ือให๎มีความรํมรื่น  

3.2.5.1  บริเวณข๎างบ๎านทิศตะวันออก พ้ืนที่โครงการจะได๎รับแสงจากดวงอาทิตย์ทางทิศตะวันออกสํอง 
เข๎ามาบริเวณพ้ืนที่รับแสงในชํวงเช๎า หลังจากนั้นบริเวณนี้จะรํมเพราะมีอาคารบ๎านเรือนมาบดบังแสง 
โดยการออกแบบพื้นที่ควรให๎มีพรรณไม๎ที่ให๎ความรํมเงาจัดภูมิทัศน์ให๎มีความรํมรื่น  

3.2.5.2 บริเวณข๎างบ๎านทิศตะวันตก พ้ืนที่โครงการจะได๎รับแสงจากดวงอาทิตย์ที่ 
เคลื่อนตัวมาบริเวณทิศใต๎จนถึงทิศตะวันตก บริเวณพ้ืนที่จะได๎รับแสงตั้งแตํบํายจนถึงเย็น โดยการ
ออกแบบพื้นที่ควรให๎มีพรรณไม๎ที่ทนตํอแดดจัดให๎ จัดภูมิทัศน์เพื่อให๎มีความรํมรื่น  
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3.2.6  ศึกษาข๎อมูลด๎านระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

      
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ๎านคุณกฤช บุญเพ็ง ภาพที่ 3.19 

แสดง : ทิศทางลมมรสุมและแสงแดด  
 
 
 
 

          N 

สัญลักษณ์ :   

                       พระอาทิตย ์       ได๎รับแสงแดดเช๎า 

                 เส๎นทางโคจรดวงอาทิตย์   ได๎รับแสงแดดบําย 
                  

                     ทิศทางของลม    ได๎รับแสงแดดท้ังวัน 
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  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ๎านคุณ
กฤช บุญเพ็ง นั้นพบวํามีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน้ า ดังนี้ 

    3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า  พื้นที่โครงการใช๎ระบบไฟฟ้าสํวนภูมิภาคและมีการเชื่อมตํอ 
มาจากสายหลักเข๎าสูํหม๎อแปลงไฟฟ้า โดยมีการเชื่อมโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวันตกบริเวณข๎างบ๎านซึ่ง
ติดกับถนน โดยเชื่อมโยงไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าที่มีตลอดแนวเข๎าสูํตัวบ๎าน โดยมีขนาด 15 แอมป์ดังนั้นใน
หากปลูกต๎นไม๎บริเวณนี้จึงควรค านึงถึงขนาดความสูงพรรณไม๎ที่ใช๎ปลูกด๎วย เพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิด
จากกระแสไฟฟ้า 

 
ภาพที่ 3.20 แหลํงจํายระบบไฟฟ้าเข๎าสูํโครงการ 
   

3.2.6.2  ระบบการประปา พ้ืนที่โครงการใช๎ระบบการประปาที่ได๎มาจากการประปาสํวนภูมิภาค 
โดยเชื่อมตํอเข๎าทางทิศตะวันตกบริเวณข๎างบ๎านซึ่งติดกับถนน โดยมีการเดินทํอผํานแนวรั้วเข๎ามาใน
พ้ืนที่โครงการ และเดินทํอสํงน้ าไปยังถังเก็บน้ าเพื่อไว๎ใช๎ในยามฉุกเฉินอีกด๎วย 

 
ภาพที่ 3.21 แหลํงน้ าประปาท่ีน ามาใช๎ในโครงการ 

 
3.2.6.3  ระบบการระบายน้ า  พื้นที่โครงการมีระบบการระบายน้ าแบบฝังดิน คือ 

ทางระบายน้ าลงสูํทํอระบายน้ าสาธารณะซึ่งอยูํทางด๎านทิศตะวันออก ทิศใต๎และ ทิศตะวันตก โดยมี
บํอพักอยูํโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ลักษณะของบํอพักจะเป็นแบบฝาปิด เพ่ือป้องกันอันตรายหรือสิ่งของ
รํวงหลํนลงบํอ 

 
ภาพที่ 3.22 การระบายน้ าภายในโครงการ 
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สรุป สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในโครงการ เพียงพออยูํแล๎ว ไมํต๎องท าเพ่ิม 
 
 
 

 
 
 
3.2.7 มุมมองและทัศนียภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ๎านคุณกฤช บุญเพ็ง ภาพที่ 3.23 
แสดง : สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในโครงการ  

 
 

           
            N 

 สัญลักษณ์ :       บํอพัก                       แนวทํอประปา 
                      ทํอระบายน้ า                เสาไฟฟ้า 
                      เส๎นทางระบายน้ า          สายไฟฟ้า 
                      มิสเตอร์น้ า                 แผงควบคุมฟ้าฟ้าภายในบ๎าน 



62 

 

 3.2.7.1 มุมมองจากภายนอกเข๎าสูํภายในพ้ืนที่โครงการ จากการศึกษาและส ารวจ
พ้ืนที่โครงการมีมุมมองจากนอกเข๎าสูํภายในพ้ืนที่โครงการ มีจุดมองแตํละมุมมอง ได๎ดังนี้ 
   1) พ้ืนที่โครงการทางทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบกรอบของภาพ (Window 
View) ติดกับถนนเป็นสํวนของหน๎าบ๎านมีพ้ืนที่พอประมาณไมํสามารถมองเห็นสภาพแวดล๎อม
ภายนอกได๎เพราะมีรั้วปิดกั้น ควรปลูก พืชพรรณไว๎เผื่อปิดกั้นฝุ่นละอองและเสียงจากถนนที่เกิดขึ้น 
สํงผลกระทบตํอภายในโครงการ (ดังภาพท่ี 3.24) 

 
ภายที่ 3.24 ทัศนียภาพจากภายนอกเข๎าสูํพ้ืนที่โครงการด๎านทิศเหนือ 
 
   2) พ้ืนที่โครงการทิศใต๎ เป็นมุมมองแบบกรอบของภาพ (Window View) 
สํวนหลังบ๎านติดกับเพ่ือนบ๎านมีรั้วกั้น พื้นท่ีมีการปูกระเบื้องแล๎วจึงไมํสามารถจัดภูมิทัศน์ได๎ มีพ้ืนที่ใช๎
สอยจ ากัดควรเป็นสํวนบริการหรือซักล๎าง (ดังภาพที่ 3.25) 

 
ภายที่ 3.25 ทัศนียภาพจากภายนอกเข๎าสูํพ้ืนที่โครงการด๎านทิศใต๎ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3) พ้ืนที่โครงการทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบกรอบของภาพ  (Window  View)  
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ติดกับอาคารพาณิชย์ร๎าง ในสํวนนี้จะได๎รับแสงแดดเพียงครึ่งวัน แตํยังไมํมีการจัดภูมิทัศน์ อยูํติดกับ
ห๎องนั่งเลํนเหมาะส าหรับเป็นมุมพักผํอนสามารถมองเห็นเป็นมุมมองแบบกรอบภาพด๎านข๎างตัวบ๎าน 
(ดังภาพที่ 3.26) 

 
ภาพที ่3.26 ทัศนียภาพจากภายนอกเข๎าสูํพ้ืนที่โครงการด๎านทิศตะวันออก 
 
   4) พ้ืนที่โครงการทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบกรอบของภาพ (Window 
View) ติดกับถนน เป็นสํวนของข๎างบ๎านมีพ้ืนที่พอประมาณไมํสามารถมองเห็นสภาพแวดล๎อม
ภายนอกได๎เพราะมีรั้วสูงทึบกั้น ควรปลูก พืชพรรณไว๎เผื่อปิดกั้นฝุ่นละอองและเสียงจากถนน (ดังภาพ
ที่ 3.27) 

 

ภาพที ่3.27 ทัศนียภาพจากภายนอกเข๎าสูํพ้ืนที่โครงการด๎านทิศตะวันตก 
 
3.2.7.2 มุมมองจากภายในออกสูํภายนอกพ้ืนที่โครงการ จากการศึกษาและส ารวจ 

พ้ืนทีโ่ครงการมีมุมมองจากภายในออกสูํภายนอกพ้ืนที่โครงการ มีจุดมองแตํละมุมมอง ได๎ดังนี้ 
1) ทัศนียภาพมุมมองด๎านทิศเหนือ เป็นมุมมองเปิดกว๎าง (Open View)  

มองจากมุมอํานหนังสือและห๎องรับแขกบริเวณภายในตัวบ๎านออกสูํภายนอก พ้ืนที่หน๎าบ๎าน เห็นแนว
ก าแพงรั้วเป็นฉากหลัง (ดังภาพท่ี 3.28) 
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ภาพที่ 3.28 ทัศนียภาพจากภายในออกสูํภายนอกพ้ืนที่โครงการด๎านทิศเหนือ 
 

2) มุมมองทางด๎านทิศตะวันออก มุมมองแบบกรอบของภาพ (Window  
View) มองจากหลังบ๎านให๎เห็นถึงพ้ืนที่ข๎างบ๎านติดกับอาคารพาณิชย์ร๎าง เห็นแนวรั้วก าแพงเป็นฉาก
หลัง (ดังภาพท่ี 3.29) 

 

ภาพที่ 3.29 ทัศนียภาพจากภายในออกสูํภายนอกพ้ืนที่โครงการด๎านทิศตะวันออก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์คุณกฤช บุญเพ็ง  ภาพที่ 3.30 
แสดง : มุมมองจากภายในและภายนอกของพื้นที่โครงการ  

 
 
 

            N 

สัญลักษณ์ :  
                            แสดงมุมมองจากภายนอกสูํภายใน  
 
                            แสดงมุมมองจากภายในสูํภายนอก 
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3.2.8 สรุปข๎อมูลลด๎านพื้นที่ 
ตารางท่ี 3.2 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

 
สํวนพื้นที ่

 

Site 
ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา/แนวทางการแก๎ไข 

Zone A (ฝั่งทิศเหนือและทิศ
ตะวันตก) 
ด๎านหน๎าบ๎านและข๎างบ๎าน มี
เนื้อท่ี 246 ตารางเมตร 
 

 

สภาพพื้นที่  มีการจัดภูมิทัศน์
เป็นบางสํวนแล๎ว แตํยังจัดไมํ
เป็นระเบียบมากนัก มีลักษณะ
พ้ืนที่ โลํงด๎านหน๎าบ๎านในทิศ
ตะวันออกเฉียง  
 
ภูมิอากาศ บริเวณด๎านทิศเหนือ
และทิศตะวันตกมี พ้ืนที่ โ ลํ ง 
ได๎รับแสงแดดตลอดวัน  
 
มุมมอง รั้วบ๎านมีลักษณะทึบ
ด๎านทิศเหนือและทิศตะวันตก 
ติ ด กั บ ถ น น ท า ง สั ญ จ ร ไ มํ
สามารถมองเข๎ามาในบริเวณ
พ้ืนที่ได๎  
 
มลภาวะ รั้วบ๎านด๎านทิศเหนือ
และทิศตะวันตกบริเวณนี้เป็น
สํวนหน๎าบ๎านและข๎างติดกับ
ถนนสัญจร มีเสียงรบกวนและ
ฝุ่นละอองเข๎ามาในบริเวณพ้ืนที  
 
ดิน เป็นดินกรดเล็กน๎อยถึงปาน
กลาง  
 
ร ะบบสา ธ า รณู ป โ ภค  ทํ อ
ระบายน๎า บํอพัก ตลอดแนวรั้ว 
ในทิศนี้ไมํมีสายไฟพาดผําน 
 
 

- ในการออกแบบภูมิทัศน์ควร
เลือกพรรณไม๎ให๎เหมาะสม 
 
 
 
 
- ควรเลือกพรรณไม๎ที่ให๎รํมเงา
และทนตํอแสงแดด 
 
 
- ควรเลือกใช๎พรรณไม๎เพ่ือลด
ความแข็งกระด๎าง 
 
 
 
- เ ลื อก ใช๎ พร รณไม๎ เ พ่ื อลด
ปริมาณของฝุ่นและเสียงที่จะ
เข๎าสูํตัวบ๎าน  
 
 
 
- ใช๎ปูนขาวเพ่ือแก๎ปัญหาดิน
เป็นกรด หรือเลือกใช๎พรรณไม๎
ที่เหมาะสม 
- ไมํควรปลูกไม๎ยืนต๎นชิดแนวรั้ว
เกินไปเนื่องจากมีแนวทํอน้ า
และควรระมัดระวั ง ในการ
ท างาน  
 

 
 
ตารางท่ี 3.2 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ  
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สํวนพื้นที ่

 

Site 
ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา/แนวทางการแก๎ไข 

Zone B (ฝั่งทิศตะวันออก) 
ด๎านข๎างบ๎าน มีเนื้อที่ 88 ตาราง
เมตร 
 

 

สภาพพื้นที ่ที่ยังไมํเคยมีการจัด
ทาภูมิทัศน์มากํอน มีลักษณะ
พ้ืนที่โลํงด๎านทิศตะวันออก  
 
ภู มิอากาศ  บริ เ วณด๎ านทิ ศ
ตะวันออกมี พ้ืนที่ โลํ ง  ได๎ รับ
แสงแดดในชํวงเช๎า 
 
มุมมอง รั้วบ๎านมีลักษณะสูงทึบ
ติดกับอาคารพาณิชย์  
 
ดิน เป็นดินกรดเล็กน๎อยถึงปาน
กลาง  
 
ระบบสาธารณูปโภค ทํอ
ระบายน๎า บํอพัก ตลอดแนวรั้ว  
 

- ในการออกแบบภูมิทัศน์ควร
เลือกพรรณไม๎ให๎เหมาะสม 
 
 
- ควรเลือกพรรณไม๎ที่ให๎รํมเงา
และทนตํอแสงแดด 
 
 
- ไมํมีความเป็นสํวนตัว ควร
ปลูกพรรณไม๎เพ่ือปิดบังสายตา 
 
- ใช๎ปูนขาวเพ่ือแก๎ปัญหาดิน
เป็นกรด หรือเลือกใช๎พรรณไม๎
ที่เหมาะสม 
- ไมํควรปลูกไม๎ยืนต๎นชิดแนวรั้ว
เ กิ น ไป เนื่ อ ง จ ากมี แน วทํ อ
ระบายน๎าและควรระมัดระวังใน
การท างานเพราะอาจท าให๎ทํอ
เกิดความเสียหายได๎  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3.2 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ  

 Site 
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สํวนพื้นที ่
 

ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา/แนวทางการแก๎ไข 

Zone C (ฝั่ งทิศใต๎และ
ตะวันตก) 
ด๎านหลังบ๎าน มีเนื้อที่ 85 ตาราง
เมตร 
 

 

สภาพพื้นที่ มีการปูกระเบื้อง
เป็นบางสํวน เป็นรานซักล๎าง 
ท าให๎ไมํสามารถจัดภูมิทัศน์ได๎
มากนัก และมีพ้ืนที่บางสํวนที่
เป็นดิน 
 
ภูมิอากาศ บริเวณด๎านทิศใต๎มี
พ้ืนที่โลํง ได๎รับแสงแดดท้ังวัน 
 
มุมมอง รั้วบ๎านมีลักษณะโปรํง
ติดกับเพ่ือนบ๎าน  
 
ดิน เป็นดินกรดเล็กน๎อยถึงปาน
กลาง  
 
ระบบสาธารณูปโภค ทํอ
ประปา ทํอระบายน๎า บํอพัก 
ตลอดแนวรั้ว และมีสายไฟพาด
ผํานเข๎าทางหลังบ๎าน 
 
 
 

- ควรเลือกใช๎พรรณไม๎ที่ปลูกใน
กระถาง  
 
 
 
- ควรเลือกพรรณไม๎ที่ให๎รํมเงา
และทนตํอแสงแดด 
 
- ไมํมีความเป็นสํวนตัว ควร
ปลูกพรรณไม๎เพ่ือปิดบังสายตา 
 
- ใช๎ปูนขาวเพ่ือแก๎ปัญหาดิน
เป็นกรด หรือเลือกใช๎พรรณไม๎
ที่เหมาะสม 
- ไมํควรปลูกไม๎ยืนต๎นชิดแนวรั้ว
เ กิ น ไป เนื่ อ ง จ ากมี แน วทํ อ
ระบายน๎าและสายไฟพาดผําน 
ควรระมัดระวังในการท างาน
เพราะอาจท า ให๎ เ กิ ดความ
เสียหายได๎  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ๎านคุณกฤช บุญเพ็ง ภาพที่ 3.31 
แสดง : การแบํงโซนตามลักษณะของพ้ืนที่โครงการ   

 
 
 
                     N 

สัญลักษณ ์:  
                     Zone A 
 

                     Zone B 
 
                     Zone C 
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3.2.9 พฤติกรรมและความต๎องการของผู๎ใช๎โครงการ  
ครอบครัวคุณกฤช บุญเพ็ญ มีสมาชิกท้ังหมด 4 คน มีความต๎องการสวนรอบบ๎านที่สวยงามมีความรํม
รื่นที่สามารถใช๎เป็นที่พักผํอนในวันหยุดกับครอบครัวและต๎องการพื้นที่เพ่ือท ากิจกรรม เน๎นพรรณไม๎ที่
ดูแลงําย  
ตารางท่ี 3.3  พฤติกรรมและความต๎องการผู๎ใช๎โครงการ 

 
สมาชิกในครอบครัว 

 

 
เพศ 

 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
ข๎อมูลผู๎ใช๎ 

 

 
ความต๎องการ 

 

นายกฤช บุญเพ็ญ ชาย 38 ประกอบอาชีพธุระกิจสํวนตัว 
ท างานไมํเป็นเวลา 

- สวนดูแลงําย 
- มีความเป็นทันสมัย 
- มีความสงบ 

นางศิรินญา บุญเพ็ง หญิง 34 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 
ท างาน จันทร์ - เสาร์ เวลาใน
การท างาน 8.00 น. - 17.00 
น. 

- สวนดูแลงําย 
- มุมพักผํอน 
- บํอน้ า น้ าตก 

นางฉันทนา แกํนจันทร์ หญิง 65 แมํของคุณ ศิรินญา บุญเพ็ง 
แมํบ๎าน อยูํบ๎านทั้งวัน 

- สวนครัว 
- มุมพักผํอน 
- พ้ืนที่เดินเลํน 

ด.ญ.ไอรดา บุญเพ็ง หญิง 2 ลูกสาว อยูํบ๎านทั้งวัน - พ้ืนที่ส าหรับวิ่งเลํน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3.4  สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ 
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ที ่

 

 
สรุปกิจกรรมที่เกิดข้ึน 

 
ด๎านบรรยากาศ 

 
ภาพของกิจกรรมที่จะเกิด 

1 สํวนโชว์ ส าหรับรับแขก 
ประกอบด๎วย 
- แผํนทางเท๎า  
- บํอน้ า 

 

- จัดเป็นมุมที่ไว๎ส าหรับพักผํอน
ท ากิจกรรมและส าหรับต๎อนรับ
แขกผู๎มาเยือน เนื่องจากบริเวณนี้
อยูํหน๎าบ๎านติดกับ เฉลียงหน๎า
บ๎านและห๎องรับแขก โดยจัดให๎มี
บรรยากาศที่ ให๎ความรํมรื่นด๎วย
การปลูกต๎นไม๎ มีบํอน้ าไว๎ เพ่ือให๎
ค ว าม รู๎ สึ กที่ ส งบ  ซึ่ ง ใ นด๎ า น
บรรยากาศนี้จัดให๎สอดคล๎องใน
สํวนของพ้ืนที่แบํงโซนแบํงโซนมา
สร๎างจุดสนใจของตัวบ๎าน  
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3.4  สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ (ตํอ) 
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ที ่

 

 
สรุปกิจกรรมที่เกิดข้ึน 

 
ด๎านบรรยากาศ 

 
ภาพของกิจกรรมที่จะเกิด 

2 สํวนตัวหรือสํวนครอบครัว 
ส าหรับใช๎ท ากิจกรรมภายใน
ครอบครัว ประกอบด๎วย 
- Deck ไม ๎
- บํอน้ าล๎น 
- กระบะปลูก 
- ที่นั่ง 
- แผนทางเดิน 
 
  
 

- จัดเป็นมุมที่ไว๎ส าหรับพักผํอน
และท ากิจกรรมกันในครอบครัว
และต๎อนรับแขกญาติพ่ีน๎อง ใน
ด๎านบรรยากาศให๎ความรํมรื่น
ด๎วยการปลูกต๎นไม๎และประกอบ
กั บ บํ อ น้ า ล๎ น เ ป็ น สํ ว น ตํ อ
เนื่องมาจากสํวนโชว์ ซึ่งในด๎าน
บรรยากาศนี้มีความสอดคล๎องใน
สํวนของพ้ืนที่แบํงโซนมาที่กลําว
มากํอนหน๎านี้  และยังสร๎างจุด
สนใจให๎กับตัวบ๎านอีกด๎วย  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3.4  สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ (ตํอ) 
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ที ่

 

 
สรุปกิจกรรมที่เกิดข้ึน 

 
ด๎านบรรยากาศ 

 
 ภาพของกิจกรรมที่จะเกิด  

3 พ้ืนที่สํวนบริการ  
- กระบะปลูก 
- ที่นั่ง 
- พ้ืนที่ปลูกพืชสวนครัว  

- เนื่องจากบริเวณหลังบ๎าน 
ได๎ท าการปูกระเบื้องไว๎แล๎ว 
จึงเหมาะส าหรับจะเป็นพ้ืนที่
ซัก ล๎าง แปลงปลูกพืชสวน
ครั ว  และที่ นั่ ง  ส าหรับนั่ ง
พักผํอนขณะท ากิจกรรมหลัง
บ๎าน  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
3.2.10 ศึกษาและพัฒนากายภาพของพื้นที่โครงการ 
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ตารางท่ี 3.5  แสดงการศึกษาและพัฒนากายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
 

Site 
Characteristics 

 

 
Program  
Potential 

 

 
Program 

Developm
ent 

 

 
Remarks 

 

Zone A  
(ทิศเหนือและทิศ
ตะวันตก) ด๎านหน๎า
บ๎านและข๎างบ๎าน มี
เนื้อที่ 246 ตาราง
เมตร  
 

 

โปรแกรมท่ีจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ Zone A 
เป็นพื้นที่สํวนแรกที่พบเห็นบริเวณหน๎าบ๎านอยูํติด
กับห๎องรับแขก มีความสะดวกในการเข๎าถึงจึง
เหมาที่จะเป็นสํวนสาธารณะและสร๎างพื้นที่สํวน
โชว์และเพ่ือสร๎างบรรยากาศที่ดีแกํการรับรองผู๎มา
เยือน 

การพัฒนา
พ้ืนที่มีดังนี้  
1. สร๎างเป็น
พ้ื น ที่ สํ ว น
โชว์เพ่ือเป็น
จุ ด ดึ ง ดู ด
สายตาแกํผู๎
สัญจรไปมา 
ตาราง  
2. สร๎างเป็น
พ้ื น ที่ สํ ว น
ส า ธ า ร ณ ะ 
ส า ห รั บ
ต๎อนรับแขก
ผู๎มาเยือน  

ปั ญ ห า ที่
เกิดมีดังนี้  
ส ภ า พ
พื้นที่ ที่มี
จั ด ภู มิ
ทัศน์ เป็น
บางสํ วน 
แตํ ยั ง ไ มํ
เ ป็ น
ระ เบี ยบ
ม า ก นั ก 
จึ ง ไ ด๎ มี
ก า ร ว า ง
ผังจัดภูมิ
ทัศน์และ
แบํงพ้ืนที่
ใช๎สอย  
ภูมิอากา
ศ บริเวณ
ด๎ า น ทิ ศ
เหนือและ
ตะวันตก
มี พ้ื น ที่
โลํง ได๎รับ
แสงแดด
ตลอดวัน 
แก๎ปัญหา
ด๎ วยการ
ปลูกไม๎ไม๎
ยืนต๎นที่มี
ท ร ง พํุ ม
โ ป รํ ง ไ มํ
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ทึ บ แ ล ะ
ไ ม๎ พํุ ม
เพ่ือให๎รํม
เงา  
มุ ม ม อ ง 
รั้ วบ๎านมี
ลั ก ษ ณ ะ
ปิ ด ทึ บ
ด๎ า น ทิ ศ
เหนือและ
ตะวันตก 
ติ ด กั บ
ถนนทาง
สัญจรไมํ
ส ามารถ
ม อ ง เ ข๎ า
ม า ใ น
บ ริ เ ว ณ
พ้ืนที่ได๎  
แก๎ปัญหา
ด๎ วยการ
ป ลู ก ไ ม๎
พํุมสูงปิด
กั้ น
ส า ย ต า
ต ล อ ด
แนวรั้ว  
มลภาวะ 
มี ร ถ
สัญจรไป
ม า
คํอนข๎ าง
ม า ก  มี
เ สี ย ง
ร บ ก ว น
แ ล ะ ฝุ่ น
ล ะ อ อ ง
เข๎ามาใน
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บ ริ เ ว ณ
พ้ื น ที่
แก๎ปัญหา
ด๎ วยการ
ป ลู ก ไ ม๎
พํุมสูงทึบ 
เ พ่ื อ ล ด
เ สี ย ง
ร บ ก ว น
แ ล ะ ฝุ่ น
ละออง  

 
ตารางท่ี 3.5  แสดงการศึกษาและพัฒนากายภาพของพ้ืนที่โครงการ (ตํอ) 

 
Site Characteristics 

 
Program 
Potential 

 

 
Program 

Development 

 
Remarks 

 

Zone B (ฝั่งทิศตะวันออก) 
ด๎ านข๎ า งบ๎ าน  มี เนื้ อที่  88 
ตารางเมตร 
 

 

โปรแกรมที่ จ ะ
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  
Zone B  
เ ป็ น พ้ื น ที่
ด๎านข๎างบ๎านติด
กับห๎ องนั่ ง เลํ น
แ ล ะ น๎ อ ง น อ น 
พ้ื น ที่ บ ริ เ ว ณ
เหมาะส าหรั บ
จั ด เ ป็ น มุ ม
สํวนตัวและสํวน
ครอบครัว เ พ่ือ
เป็นพื้นที่พักผํอน
ในครอบครัว  

การพัฒนาพื้นที่มีดังนี้  
1.  ส ร๎ า ง เ ป็ น พ้ื น ที่
สํ ว น ตั ว ส า ห รั บ
พักผํอนท ากิจกรรม
ภายในครอบครัว  
2. จัดสวน น้ าล๎น บํอ
น้ า  เ พ่ื อ ส ร๎ า ง
บรรยากาศให๎กับพ้ืนที่ 
ให๎รู๎สึกสดชื่นและผํอน
คลาย  

 

ปัญหาที่เกิดมีดังนี้  
สภาพพื้น ที่ยังไมํเคยมี
การวางผังจัดภูมิทัศน์
เลย จึงได๎มีการวางผังจัด
ภูมิทัศน์และแบํงพ้ืนที่ใช๎
สอย  
ภูมิอากาศ บริเวณด๎าน
ทิศตะวันออกมีพ้ืนที่โลํง 
ได๎รับแสงแดดในชํวงเช๎า 
แก๎ปัญหาด๎วยการปลูก
ไม๎ยืนต๎นที่มีทรงพํุมโปรํง
ไ มํ ทึ บ แ ล ะ ไ ม๎ พํุ ม สู ง
เพ่ือให๎รํมเงา  
ระบบสาธารณูปโภค 
ทํอระบายน้ า  บํอ พัก 
ตลอดแนวรั้ว  
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ตารางท่ี 3.5  แสดงการศึกษาและพัฒนากายภาพของพ้ืนที่โครงการ (ตํอ) 

Site Characteristics Program 
Potential 

Program 
Development 

Remarks 

Zone C  
(ฝั่งทิศใต๎และตะวันตก) 
ด๎านหลังบ๎าน มีเนื้อที่ 85 
ตารางเมตร 
 

 

โ ป ร แ ก ร ม ที่ จ ะ
เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
Zone C 
เป็น พ้ืนที่บริ เ วณ
หลังติดกับห๎องครัว
และโรงจิดรถจึ ง
เหมาะส าหรับที่จะ
เป็ น พ้ืนที่ ซั กล๎ า ง 
แปลงปลูกพืชสวน
ครัว และมุมนั่งเลํน
ส าหรับนั่งพักผํอน
ขณะท ากิจกรรม
หลังบ๎าน 

กา ร พัฒนา พ้ืนที่ มี
ดังนี้  
1. การปลูกพืชผัก
สวนครัว 
2. มุมนั่งเลํน เพ่ือนั่ง
พั ก ผํ อ น  ข ณ ะ ท า
กิจกรรมหลังบ๎าน 
3. ลานซักล๎าง เพ่ือ
ใช๎ซัก ตาก  

ปัญหาที่เกิดมีดังนี้  
สภาพพื้น  เนื่องจาก
บริ เวณหลังบ๎านได๎ปู
กระเบื้องได๎แล๎ว จึงไมํ
สามารถจัดภูมิทัศน์ได๎
มากนัก  
ภูมิอากาศ บริเวณด๎าน
ทิศใต๎มีพ้ืนที่โลํง ได๎รับ
แสงแดดตลอดทั้งวัน 
แก๎ปัญหาด๎วยการปลูก
ไม๎พํุมทนแดด 
ระบบสาธารณูปโภค 
ทํอระบายน๎า บํอพัก 
ตลอดแนวรั้ว และมี
สายไฟพาดผําน 

จากการศึกษาพฤติกรรมความต๎องการของผู๎ใช๎โครงและการพัฒนากายภาพของพ้ืนที่
โครงการในตารางที่ 3.3 - 3.5 โดยสรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นออกมาเป็นภาพ Bubble Diagram, Site 
Relation แสดงความสัมพันธ์การเชื่อมโยงของพ้ืนที่ในแตํสํวน ซึ่งมีดังรายละเอียดตํอไปนี้  

 3.2.10.1 สํวนโชว์ จะประกอบด๎วยพื้นที่ในการจัดสวนหยํอม เพ่ือต๎อนรับแขก และ 
ชํวยให๎สร๎างความรํมเย็น รมรื่นแกํผู๎อาศัยและเข๎าเยี่ยมเยือน ซึ่งพ้ืนที่สํวนโชว์นี้จะติดกับเฉลียงหน๎า
บ๎านและพ้ืนที่จอดรถ เชื่อมตํอกับสํวนตํางๆ ซึ่งพ้ืนที่สํวนนี้มีแนวรั้วติดกับถนนหน๎าบ๎านจึงต๎องมีการ
ปลูกพรรณไม๎ที่มีระดับความสูงเพ่ือลดปริมาณฝุ่นและเสียงที่เกิดจากยานพาหนะที่มีผลกระทบตํอ
โครงการ  
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3.2.10.2 สํวนครอบครัว จะประกอบพื้นที่ในการจัดสวนให๎มีความรํมเงาส าหรับการ 
พักผํอน โดยมีการเชื่อมพ้ืนที่สัญจรเข๎าออกเป็นแผํนทางเดินระหวํางพ้ืนที่หน๎าบ๎านที่สามารถเชื่อมไป
ในแตํละจุดไมํวําเป็นที่นั่งภายในสวน และยังสามารถเชื่อมตํอไปในสํวนของพ้ืนที่บริการ ซึ่งในพ้ืนที่
สํวนครอบครัวมีการปิดกั้นสายตาระดับไม๎พํุม 1.50 เมตร ตรงบริเวณลานซักล๎างฝั่งทิศใต๎ เพ่ือให๎เกิด
ทัศนียภาพที่สวยงามเม่ือที่มีผู๎เข๎ามาใช๎งานตอนเดินผํานในสํวนที่ติดกับโซนซักล๎าง (ดังภาพท่ี 3.26) 

         3.2.10.3 สํวนบริการ เป็นพื้นที่เชื่อมตํอจากสํวนของครอบครัว  จนไปถึงตํอสํวนของ 
สํวนโชว์หน๎าบ๎าน ซึ่งในสํวนนี้จะประกอบด๎วย ลานซักล๎าง จัดสวนครัว มุมนั่งพักผํอน โดยมีการเชื่อม
พ้ืนที่ทางสัญจรทางเดินแผํนทางเดินจากห๎องครัวจนถึงจุดเชื่อมไปพ้ืนที่ทั้ง 2 สํวน และในสํวนหลัง
บ๎านของพ้ืนที่ด๎านทิศใต๎บริเวณหลังบ๎านอยูํติดกับเพ่ือนบ๎าน กํอให๎เกิดความไมํเป็นสํวนตัว แล
เนื่องจากมีการปูกระเบื้องท าให๎จัดภูมิทัศน์ได๎ไมํมากนัก จึงจะใช๎ไม๎พํุมปลูกในกระบะระดับสูง 1 เมตร 
เพ่ือปิดกั้นสายตาสร๎างความเป็นสํวนตัวให๎แกํพ้ืนที่ (ดังภาพที ่3.25) 
 

 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ๎านคุณกฤช บุญเพ็ง ภาพที่ 3.32 
แสดง : Bubble Diagrams  

 
 
 
              N 

สัญลักษณ์ :  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ๎านคุณกฤช บุญเพ็ง ภาพที่ 3.33 
แสดง : Site Relation  

 
 
               
               N 

สัญลักษณ์ :  
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บทท่ี 4 

ผลงานการออกแบบและประมาณราคา  

4.1  ผลงานการออกแบบ  

 

ภาพที่ 4.1 บทน า โครงการ (Introduction) ประกอบด้วย                     
- ความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ และขอบเขตในการศึกษา 
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ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการ 1 (Site Analysis) ประกอบด้วย     
-  ลักษณะสถาปัตยกรรม    
- พรรณไม้เดิม ลักษณะดิน 
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ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการ 2 (Site Analysis) ประกอบด้วย               

-  สภาพภูมิอากาศ 
- ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูการ 
-  มุมมองทัศนียภาพ 
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ภาพที่ 4.4 การวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการ 3 (Site Analysis) ประกอบด้วย                

-  Site Characteristics                   
-  พฤติกรรมและความต้องการพื้นที่ และสรุปกิจกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่  
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ภาพที่ 4.5 การวิเคราะห์พ้ืนที่โครงการ 4 (Site Analysis) ประกอบด้วย                

-  Bubble Diagram                   
-  Site Relation                 
- แนวความคิดหลักในการออกแบบ 
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ภาพที่ 4.6 Master Plan ประกอบด้วย 

- พรรณไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม  
- งานดาดแข็ง บ่อน้ า น้ าพุ แผ่นทางเดิน ม้านั่งก าแพงประดับ และกระบูปลูก 
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ภาพที่ 4.7 Lighting Plan 
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ภาพที่ 4.8 Elevation 
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ภาพที่ 4.9 Detail Plan Zone A ประกอบด้วย  

- Elevation    
- Section และ Perspective 
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ภาพที่ 4.10 Detail Plan Zone B ประกอบด้วย  

- Elevation               
   - Section และ Perspective 
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ภาพที่ 4.11 Detail Plan Zone C ประกอบด้วย  
  - Elevation  
   - Section และ Perspective 
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ภาพที่ 4.12 Construction 
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ภาพที่ 4.13 Perspective 
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4.2 การประมาณราคา  
การประมาณราคางานภูมิทัศน์โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณกฤช  บุญเพ็ง  
ตารางท่ี 4.1 แสดงการประมาณราคางานวัสดุดาดอ่อน 
ล าดับ รายละอยีด ปริมาณ หน่วย ราคาวัสด ุ

(บาท) 
ราคาค่าแรงงาน 

(บาท) 
รวม 

(บาท) 
ราคา  รวม 

 
ราคา 

 
รวม 

 
งานภูมิทัศน์ดาดอ่อน 

           ไมย้ืนต้น  

1 หมากเม่า  1 ต้น 18,000.00 18,000.00 100.00 100.00 18,100.00 

2 ตีนเป็ดฝรั่ง 1 ต้น 8,500.00 8,500.00 100.00 100.00 8,600.00 

3 เหลืองปรีดิยาธร 2 ต้น 3,000.00 6,000.00 100.00 200.00 6,200.00 

4 จิกสวน 3 ต้น 6,500.00 19,500.00 100.00 300.00 19,800.00 

5 ไม้ค้ ายัน 4 ชุด 650.00 2,600.00 200.00 800.00 3,400.00 

           ไม้พุม่และไม้คลุมดิน 

1 เตยด่าง 6 ต้น 120.00 720.00 1.50 9.00 729.00 

2 เตยหอม 2 ถุง 20.00 40.00 1.50 3.00 43.00 

3 ตะไคร้ 4 ถุง 20.00 80.00 1.50 6.00 86.00 

4 ไทรอินโด 64 ต้น 120.00 7,680.00 10.00 640.00 8,320.00 

5 หนวดปลาหมกึด่าง 3 กระถาง 80.00 240.00 1.50 5.00 245.00 

6 สเน่ห์จันทร์แดง 6 ถุง 50.00 300.00 1.50 9.00 309.00 

7 ไอริสน้ า 14 ถุง 25.00 350.00 1.50 16.00 366.00 

8 ก้ามกุ้งแคระ 8 ถุง 100.00 800.00 5.00 40.00 840.00 

9 บัวดิน 44 ถุง 25.00 1,100.00 1.50 66.00 1,166.00 

10 พริกประดับ 2 ถุง 70.00 140.00 1.50 3.00 143.00 

11 กะเพรา 2 ถุง 20.00 40.00 1.50 3.00 43.00 

12 ต้อยติ่งเทศ 11 ถุง 25.00 275.00 1.50 17.00 292.00 

13 ลิ้นมังกร 6 ถุง 50.00 300.00 2.00 12.00 312.00 

14 แวววิเชียร 20 ถุง 20.00 400.00 1.50 30.00 430.00 

15 โหระพา 3 ถุง 25.00 75.00 1.50 5.00 80.00 

16 หญ้านวลน้อย 90 ตร.ม. 25.00 2,250.00 3.80 35.00 2,285.00 

17 ทรายรองพื้นหนา 0.05 
ม. 

90 ตร.ม. 360.00 1,620.00 91.00 410.00 2,030.00 

รวมงานภูมิทัศน์ดาดอ่อน                                                                                         73,819.00 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงการประมาณราคางานวัสดุดาดแขง็ 
ล าดับ รายละเอียด ปริมาณ หน่วย ราคาวัสด ุ

 (บาท) 
ราคาค่าแรงงาน 

(บาท) 
รวม 

(บาท) 
ราคา 

 
รวม 

 
ราคา 

 
รวม 

 
งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
          1) น้ าพุ  

1 - ทรายหยาบหนา 0.05 ม. 0.2 ลบ.ม. 360.00 72.00 91.00 18.00 90.00 
2 - คอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม. 0.5 ลบ.ม. 1400.00 700.00 398.00 199.00 899.00 
3 - เหล็กไวล์เมต 6 มม. @ 0.20 

ม. 
20 ตร.ม. 31.00 

620.00 
5.00 

100.00 
720.00 

4 - เสาเข็มหกเหลีย่ม 1.5 x 2 
ม. 

4 ท่อน 160.00 
640.00 

35.00 
140.00 

780.00 

5 - เหล็กฉาก 2"x 2" หนา 3.2 
มม. 

1 ท่อน 236.00 
  236.00 

228.00 
228.00 

464.00 

6 - ตะแกรงเหล็กฉีก หนา 3.2 
มม. 

1 - 650.00 
650.00 

150.00 
150.00 

750.00 

7 - กรวดแม่น้ า เบอร์ 2 - ตร.ม. 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 
8 - กระเบื้องแกรนิตโต ้ 4.26 ตร.ม. 350.00 1,491.00 153.00 652.00 2,142.00 
9 - สะดือบอ่  1 อัน 1,900.00 1,900.00 - - 1,900.00 
10 - หวัน้ าพแุบบฟองเบียร์ 3 อัน 520.00 1,560.00 - - 1,560.00 
11 - ปั๊ม 1 แรงม้า 220 v 1 ตัว 7,748.00 7,748.00 - - 7,748.00 
12 - ท่อน้ า 2" 2 ท่อน 224.00 448.00 - - 448.00 
13 - วาล์ว 1" 1 ตัว 500.00 500.00 - - 500.00 
14 - คอนกรีตโครงสร้างหนา 0.1 

ม. 
4.26 ลบ.ม. 1635.00 

6,965.00 
436.00 

1,857.00 
8,822.00 

15 - ไม้แบบ  12.6 ตร.ม. 202.00 2,545.00 101.00 1,272.00 3,817.00 
16 - ตะป ู 25.2 กก. 26.00 655.00 - - 655.00 

รวม                                                                                                                                         31,395.00 
           2) ก าแพงประดับและมา้นั่ง 

1 - ทรายหยาบหนา 0.05 ม. 0.215 ลบ.ม. 360.00 77.40 91.00 19.56 96.96 
2 - คอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม. 0.125 ลบ.ม. 1400.00 301.00 398.00 49.75 350.75 
3 - เหล็กไวล์เมต 43 ตร.ม. 31.00 1,333.00 5.00 215.00 1,548.00 
4 - อิฐบล็อก  2.3 ตร.ม. 245.00 563.50 89.00 204.70 972.90 
5 - ระแนงไม้เทียม nature 

wood0.10 ม.x 1 ม. x 0.25 
ม. 

20 แผ่น 150.00 3,000.00 48.38 

967.60 

3,967.60 

6 - ฉาบเรียบขัดมัน 6.6 ตร.ม. 83.00 547.80 82.00 541.20 1,089.00 
รวม                                                                                                                                           8,025.21 
            3) บ่อน้ า 

1 - ทรายหยาบหนา 0.05 ม. 1.3125 ลบ..ม. 360.00 468.00 91.00 118.30 586.30 
2 - คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 

ม. 
1.3125 ลบ.ม. 1,400.00 

1,820.00 
398.00 517.40 2,337.40 

3 - เหล็กไวล์เมต 6 มม. @ 0.20 
ม. 

23.25 ตร.ม. 31.00 
720.75 

5.00 116.25 837.00 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงการประมาณราคางานวัสดุดาดแขง็ (ต่อ) 
ล าดับ รายละเอียด ปริมาณ หน่วย ราคาวัสด ุ

(บาท) 
ราคาค่าแรงงาน 

(บาท) 
รวม 

(บาท) 
ราคา 

 
รวม 

 
ราคา 

 
รวม 

 
4 - เสาเข็มหกเหลีย่ม1.5 x 

2 ม. 
16 ท่อน 160.00 2,560.00 35.00 560.00 3,120.00 

5 - สะดือบอ่ 2 ตัว 1,900.00 3,800.00 - - 3,800.00 
6 - แผ่นสแตนเลส 1 แผ่น 500.00 500.00 - - 500.00  
7 - ท่อน้ าล้น PCV 2 ท่อน 244.00 448.00 - - 448.00 
8 - อิฐบล็อค 4.255 ตร.ม. 245.00 1,029.00 89.00 373.80 1,402.80 
9 - ท่อดูดน้ า 5 ท่อน 244.00 1220.00 - - 1,220.00 
10 - ปั๊ม 1 ตัว 7,748.00 7,748.00 - - 7,748.00 
11 - คอนกรีตโครงสร้าง 2.325 ลบ.ม. 1,635.00 3,760.50 436.00 1,002.80 4,763.30 
12 - ฉาบเรียบขัดมัน 4.255 ตร.ม. 83.00 348.60 82.00 344.40 693.00 
13 - ไม้แบบ 11.625 ตร.ม. 202.00 2,343.20 101.00 1,171.60 3,514.80 
14 - ตะป ู2" 11.625 กก. 26.38 306.00 - - 306.00 

รวม                                                                                                                                         30,380.60 
          4) กระบะปลกู 

1 - ทรายหยาบหนา 0.05 
ม. 

0.59 ลบ.ม. 360.00 
212.40 

91.00 
53.69 

266.09 

2 - คอนกรีตหยาบหนา 
0.05 ม. 

0.59 ลบ.ม. 1400.00 
826.00 

398.00 
234.82 

1,060.82 

3 - อิฐบล็อค 5.942 ตร.ม. 245.00 1,455.79 89.00 528.83 1,984.62 
4 - ฉาบเรียบขัดมัน 5.942 ลบ.ม. 83.00 489.70 82.00 483.80 973.50 

รวม                                                                                                                                           4,285.03 
          5) เดคไม้  

1 - ทรายหยาบหนา 0.05 
ม. 

0.56 ลบ.ม. 360.00 
201.60 

91.00 
50.96 

252.56 

2 - คอนกรีตหยาบหนา 
0.05 ม. 

0.56 ลบ.ม. 1400.00 
784.00 

398.00 
222.88 

1,006.88 

3 - เหล็กไวล์เมต6mm @ 
0.20 ม. 

11.25 ตร.ม. 31.00 
348.75 

5.00 
56.25 

405.00 

4 - แผ่นไม้เทียม 10 แผ่น 288.00 2,880.00 - - 2,880.00 
5 - แผ่นพื้นไม้เน้ือแข็ง   7 แผ่น 1,583.00 11,081.00 - - 11,081.00 
6 - ฉาบเรียบขัดมัน 1.125 ตร.ม. 83.00 

93.37 
82.00 

92.25 
185.62 

 
7 - คอนกรีตโครงสร้าง หนา 

0.1 ม. 
1.125 ลบ.ม. 1,635.00 

1,839.37 
436.00 

490.50 
2,329.87 

8 - ไม้แบบ 0.56 ตร.ม. 202.00 113.12 101.00 56.56 169.68 
9 - เสาเข็มหกเหลีย่ม1.5 x 

2 ม. 
12 ท่อน 160.00 

1,920.00 
35.00 

420.00 
2,340.00 

10 - ตะป ู2" 0.56 กก. 26.38 14.77 - - 14.77 
รวม 20,664.54 

 
 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงการประมาณราคางานวัสดุดาดแขง็ (ต่อ) 
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ล าดับ รายละเอียด ปริมาณ หน่วย ราคาวัสด ุ
 (บาท) 

ราคาค่าแรงงาน 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ราคา 
  

รวม 
 

ราคา  รวม 
 

           6) ระบบไฟ 
1 - ไฟทางเดิน 7 ชุด 245.00 1,715.00 - - 1,715.00 
2 - ไฟส่องต้นไม้ 6 ชุด 485.00 2,910.00 - - 2,910.00 
3 - ไฟใต้น้ า 5 ชุด 1,500.00 7,500.00 - - 7,500.00 
4 - LED 1 เส้น 650.00 650.00 - - 650.00 

                                                รวม            12,775.00 
                                       รวมงานภูมิทัศน์ดาด                                                                             107,525.38 
 

 

ตารางท่ี 4.3  สรุปราคางานภูมิทัศน์ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณกฤช บุญเพ็ง 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

รายการ ราคา 
(บาท) 

รวมราคางาน Soft scape  73,819.00 
รวมราคางาน Hard scape   107,525.38 
รวมราคางานภูมิทัศน์ทั้งหมด  181,344.38 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทัศน ์6.5%  11,787.38 
ก าไร 13% ของราคารวมงานภูมิทัศน ์  23,574.76 
ภาษีเงินได้ 3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 5,440.33 
รวมราคางานภูมิทัศน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได้  222,146.85 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)  7% 12,694.10 

รวมราคาทั้งสิน 234,841.00 

(สองแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 
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บทท่ี 5  

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

5.1  สรุป  
บ้านของคุณกฤช  บุญเพ็ญ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4 

คน โดยมีคุณกฤช บุญเพ็ญ ภรรยา คุณแม่ของคุณกฤช และลูกสาว 1 คน ที่ตั้งอยู่ภายในซอยอ่อนนุช 
88 เลขที่ 47 ซอยอ่อนนุช 88 แขวงประเวศ เขตประเวศกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นบ้านพัก 2 
ชั้น โดยพื้นที่โครงการมีขนาดพ้ืนที่ 605 ตารางเมตร 

ปัจจุบันมีพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์แล้วเป็นบางส่วน  พื้นที่โดยรอบโครงการได้ความร้อนและไม่มีพ้ืนที่
ท ากิจกรรมภายในครอบครัว เช่น มุมพักผ่อน ส่วนบริเวณพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์เดิมไม่เป็นระเบียบ และยัง
พบปัญหาคือ บริเวณโครงการติดกับทางสัญจรหลัก ท าไห้เกิดมลพิษทางเสียงและ บริเวณทิศตะวันตก
มีขนาดเล็กไม่เหมาะที่จะสร้างงานภูมิทัศน์ดาดแข็งขนาดใหญ่ ดังนั้นเจ้าของโครงการมีความต้องการ
จะจัดภูมิทัศน์เพ่ือให้มีพ้ืนทีพั่กผ่อน เพ่ือท ากิจกรรมภายในครอบครัว และเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
และแก้ปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา 

ในการศึกษาผู้ใช้และวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนที่โครงการพบว่า พ้ืนที่โครงการค่อนข้างแคบ ทาง
เจ้าของโครงการต้องการสวนที่ดูแลง่าย จึงออกแบบโดยใช้แนวความคิด Less is more มาใช้ในการ
ออกแบบซึ่งแบ่งพ้ืนที่ออกแบบ 3 ส่วนดังนี้ 

5.1.1 Zone A จัดเป็นส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว์ อยู่บริเวณทิศเหนือและทิศตะวันออก มี
บ่อน้ าล้นมีหัวน้ าพุแบบฟองเบียร์ และวางทางเท้าเป็นแนวยาวเพ่ือเชื่อมพ้ืนที่เข้ากับพ้ืนที่ส่วนตัว ปลูก
ไม้ยืนต้นให้ร่มเงาคือต้นจิกสวน มีไทรอินโดเพ่ือกรองฝุ่น และเสียง เพ่ิมความสวยงามด้วยต้อยติ่งเทศ 
มีต้นตีนเป็ดฝรั่งเป็นไม้ประธานในสวน สร้างจุดเด่นให้กับพ้ืนที่  

5.1.2 Zone B จัดเป็นส่วนครอบครัวหรือส่วนตัว อยู่ทางบริเวณทิศตะวันออก มีบ่อน้ าล้น
เชื่อมกับม้านั่งและระแนงไม้เพ่ือใช้ท ากิจกรรมในครอยครัว ปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาคือต้นหมากเม่า มี
ไทรอินโดเพ่ือกรองฝุ่น และเสียง ปลูกไอริสน้ า แวววิเชียรเพื่อสร้างบรรยายพักผ่อนให้เข้ากับพ้ืนที่และ
สไตล์สวนโมเดิร์น ปูแผ่นคอนกรีตเป็นทางยาวข้างบ้านเชื่อมพืนที่เข้ากับบริเวณหลังบ้าน 

5.1.2 Zone D จัดเป็นส่วนบริการ อยู่บริเวณใต้และทิศตะวันตก เนื่องจากพ้ืนที่มีการปู
กระเบื้องไว้แล้ว จึงปลูกไทรอินโดในกระถางเพ่ือสร้างความเป็นส่วนตัวและบิดบังสายตาจากเพ่ือน
บ้าน  ส่วนบริเวณข้างบ้านฝั่งตะวันตกมีม้านั่งส าหรับนั่งพักผ่อน และปลูกพืชผักสวนครัวเป็นมุมเล็กๆ
ตอบสนองความต้องการเจ้าของบ้านซึ่งให้ทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย 

จากการประมาณราคาท าให้ทราบว่า ราคาวัสดุดาดอ่อนเท่ากับ 51,255 บาทและราคาวัสดุ
ดาดแข็งเท่ากับ 99,173.156 บาท รวมราคางานภูมิทัศน์และการด าเนินงานเท่ากับ 194,804.46 
บาท 
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5.2  ข้อเสนอแนะ  
 5.2.1 ปัญหาเนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีพ้ืนที่ค่อนข้างแคบและมีพ้ืนที่จ ากัดท าให้มีข้อจ ากัดใน
การออกแบบ ความต้องการของเจ้าของบ้านที่ต้องการพืชพรรณที่ดูแลง่ายท าให้มีข้อจ ากัดในการ
ออกแบบ 
 5.2.2 เนื่องด้วยพ้ืนที่โครงการมีพ้ืนที่ค่อนข้างแคบ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ และการด าเนินการ
เป็นส่วนๆ เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินงาน ก่อนด าเนินงานจัดสร้างภูมิทัศน์ควรตรวจสอบราคาวัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสร้าง เพ่ือป้องการผิดพลาดในเรื่องของราคาและค่าแรงที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ก 
แบบทางเลือกและเกณฑ์การประเมินแบบทางเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทางเลือก 

 จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณกฤช บุญเพ็ง เขตประเวศ 
แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้ท าการออกแบบทางเลือก 2 ทางเลือก โดยในแต่ละทางเลือกจะมี
การจัดวางวัสดุตกแต่ง วัสดุพืชพรรณ ที่แตกต่างกันออกไป แต่ละรูปแบบของสวนนั้นยังคงเดิมอยู่ ดัง
ภาพต่อไปนี้ 

แบบทางเลือกที่ 1  

 
 สรุปแบบทางเลือกท่ี 1 

1. ข้อพิจารณาด้านการออกแบบ 
ข้อดี มีการเลือกใช้วัสดุ และพืชพรรณต่างๆ ที่ใช้นั้นมีความเรียบง่ายต่อ 

พ้ืนที่ 

ข้อเสีย วัสดุ และพืชพรรณบางอย่างไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน 
2. ข้อพิจารณาด้านแนวความคิดในการออกแบบ 

ข้อดี พืชพรรณที่ใช้ในการปลูกเป็นระเบียบสัดสวนที่เหมาะสม 
ข้อเสีย เนื่องจากพรรณไม้มีน้อยชนิด ท าให้ร่มเงาในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอ 

3. ข้อพิจารณาการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ 
ข้อดี การว่างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมของ 

พ้ืนที่ที่ท าการออกแบบ 

ข้อเสีย จ านวน และความเหมาะสมต่อการใช้งานอาจไม่เพียงพอ 



แบบทางเลือกที่ 2 

 
 สรุปแบบทางเลือกท่ี 2 

1. ข้อพิจารณาด้านการออกแบบ 

ข้อดี มีการออกแบบด้านพืชพรรณ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีดี  
เหมาะสมแก่การใช้งานในพ้ืนที่โครงการ 
   ข้อเสีย พื้นที่โครงการอยู่ติดกับทางสัญจร อาจท าให้มีปัญหาทางด้านเสียง
และฝุ่นละองง 

2. ข้อพิจารณาด้านแนวความคิดในการออกแบบ 
ข้อดี มีการออกแบบโดยเลือกปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่ ปลูกไม้พุ่ม 

เป็นแนวรั้วเพ่ือลดหรือป้องกันเสียงและฝุ่นระออง มีการออกแบบโดยเลือกใช้ไม้พุ่มปิดกั้นทัศนียภาพ
ที่ไม่น่ามอง  
   ข้อเสีย พื้นที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน และค่อนข้างร้อน 

3. ข้อพิจารณาการแก้ปัญหาในพื้นที่ 
ข้อดี มีการออกแบบพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม ใช้พืชพรรณท่ีทนต่อแดด 

เลือกใช้ไม้ยืนต้นที่ช่วยให้ร่มเงาได้ดี  
   ข้อเสีย พื้นที่เป็นพื้นที่โล่งอยู่ติดกับทางสัญจร จึงท าให้เกิดมลพิษทางเสียง
และฝุ่น  จากยานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมา ควรปลูกไม้พุ่มเป็นแนวรั้วเพ่ือลดหรือป้องกันมลพิษทาง
เสียงและฝุ่น 

 
 



เกณฑ์การประเมินแบบทางเลือก 
 

 จากการศึกษาในทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ โดยสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน
แบบทางเลือกซ่ึงมีหัวข้อในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ความต้องการของเจ้าของโครงการ 
2. องค์ประกอบที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณกฤช บุญเพ็ง 
3. แนวความคิดในการออกแบบพืชพรรณ 
จากการศึกษาข้อมูลด้านทฤษฎีในการออกแบบ สามารถน าไปเป็นเกณฑ์ในการประเมินแบบ
ทาง 

เลือกให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นท่ีและผู้ใช้ โดยสรุปเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกได้ดังนี้ 
1. ข้อพิจารณาด้านการแบ่งพ้ืนที่ 

1.1 ส่วนด้านหน้าของโครงการ 
1.2 ส่วนด้านข้างของโครงการ 
1.3 ส่วนด้านหลังของโครงการ 

  2. ข้อพิจารณาด้านการออกแบบภูมิทัศน์ 
  2.1 การออกแบบต้องท าเพ่ือประโยชน์ใช้สอย และตรงตามความต้องการของ
เจ้าของโครงการและผู้ใช้บริการ 
  2.2 ออกแบบให้เหมาะสม สวยงาม และดูแลง่าย 

การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินแบบทางเลือก 

เกณฑ์ในการประเมินแบบทางเลือก ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 
1. มีการออกแบบให้เกิดความเหมาะสมต่อขนาดพ้ืนที่ 3 3 
2. มีการแบ่งพ้ืนที่กิจกรรมเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน 2 2 
3. มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรม 2 3 
4. มีรูปแบบพื้นผิว ทางสัญจร น่าสนใจกลมกลืนเหมาะสม 2 3 
5. สวนมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่กิจกรรมโดยไม่ท าลาย
ความเป็นเอกภาพของสถาปัตยกรรม 

2 2 

6. มีการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการได้อย่างเต็มที่ 2 3 
7. มีความสวยงามในการก าหนดองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 3 2 
8. มีความสะดวกดูแลง่าย 2 3 
9. มีความปลอดภัยต่อผู้ที่เข้ามาใช้ท ากิจกรรม 2 2 

คะแนนรวม 20 23 
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน 
  คะแนน 0 = แก้ไขปรับปรุง 
  คะแนน 1 = พอใช้ 
  คะแนน 2 = ดี 
  คะแนน 3 = ดีมาก 



จากเกณฑ์การประเมินแบบทางเลือกทั้งสองแบบรวมคะแนน โดยมีผลการให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
  ทางเลือกท่ี 1 ได้คะแนนรวม 20 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี 2 ได้คะแนนรวม 23 คะแนน 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารูปแบบของการวางกิจกรรมต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ คือแบบทางเลือก
ที่ 2 มีความเหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุดจึงน าทางเลือกนี้ไปพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



แบบรายละเอียดก่อสร้าง

งานภูมิสถาปัตยกรรม

วิชา  เขียนแบบโครงสร้าง

จัดทำโดย

นาย  กฤษฎา  แก่นจันทร์

115610305049-7



แผ่นที่ รายละเอียดแบบ

สารบัญแบบ

LA-001 สารบัญแบบ  

LEVEL PLAN

TREE PLAN

รหัส

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

เส้นแนวเสา

ศูนย์กลาง ถึง ศูนย์กลาง

สัญลักษณ์ประตูหน้าต่าง

ตำแหน่งประตู

W

หมายเลขหน้าต่าง

ตำแหน่งหน้าต่าง

D
หมายเลขประตู

สัญลักษณ์บอกระดับ

สัญลักษณ์บอกระยะ

+0.00

ริม ถึง ริม

ศูนย์กลาง ถึง ริม

A

1

รูปด้าน 2
รูปด้าน 4

สัญลักษณ์รูปแบบขยาย

สัญลักษณ์รูปตัด

เลขที่แบบที่รูปตัดปรากฏ

A-00

A

เลขที่แบบที่รูปขยายปรากฏ

ชื่อแบบขยาย

รูปด้าน 1

A-00

A

ชื่อรูปตัด

สัญลักษณ์รูปด้าน

สัญลักษณ์รูปห้อง

F
สัญลักษณ์พื้น

รูปด้าน 3

+0.00
ระดับพื้น

BED RM. ชื่อห้อง

ทิศเหนือ

สัญลักษณ์ทิศ

N

1.49

1.49

1.49

LAY-OUT PLAN

SHRUB PLAN

DIMENSION PLAN

หน้าปก 

MATERIAL PLAN

LIGHTING PLAN

แบบขยาย บ่อน้ำล้น 

LA-01

LA-02

LA-03

LA-04

LA-05

LA-06

LA-07

แบบขยาย พื้นระแนงไม้

LA-08

11

แบบขยาย บ่อน้ำล้น 2

แบบขยาย ที่นั่ง 

LA-09

LA-10

LA-11

12

13

แบบขยาย กระบะปลูก

LA-1214

15

16

LA-13

LA-14

FLOOR PLAN

ELEVETION

สารบัญ

LANDSCAPE DESIGN

นาย  กฤษฎา  แก่นจันทร์

115610305049-7



ห้องนอน

ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องละหมาด

ห้องนั่งเล่น

มุมอ่านหนังสือห้องรับแขก

โรงจอดรถ

ห้องน้ำห้องเก็บของ

LAYOUT  PLAN

LANDSCAPE DESIGN

นาย  กฤษฎา  แก่นจันทร์

115610305049-7

4
ดูแบบขยาย

ที่นั่ง

3
ดูแบบขยาย

บ่อน้ำล้น 2

2
ดูแบบขยาย

บ่อน้ำล้น

1
ดูแบบขยาย

พื้นระแนงไม้

5
ดูแบบขยาย

กระบะปลูก

6
ดูแบบขยาย

กระบะปลูก



A B C D E F G H I J

2

3

4

5

6

7

1

แปลนผังบริเวณ

มาตราส่วน 1:250 N

A B C D E F I J K L

2

3

4

5

6

7

1

ห้องนั่งเล่น

ห้องนอน

ห้องน้ำ

ห้องครัว

ห้องละหมาด

ห้องรับแขก

โรงจอดรถ

เฉลียง

เฉลียง

เฉลียง

ห้องนั่งเล่น

โรงจอดรถ

ห้องรับแขก

ห้องนอน

ห้องน้ำ

ห้องเก็บของ

ห้องเก็บของ ห้องน้ำ

ห้องน้ำ ห้องครัว
ห้องละหมาด

เฉลียง

แปลนชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:250 N

ห้องนอน

ห้องนอน

ห้องน้ำ

ห้องแต่งตัว

แปลนชั้นบน

มาตราส่วน 1:250

ร
ะ
เ
บ
ีย
ง

A B C D E F

1

2

3
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ผังแปลน
แปลนชั้นล่าง
แปลนชั้นบน



รูปด้านที่ 1

มาตราส่วน 1:250

รูปด้านที่ 2

มาตราส่วน 1:250

รูปด้านที่ 3

มาตราส่วน 1:250

รูปด้านที่ 4

มาตราส่วน 1:250
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รูปด้าน 4 ด้าน



ห้องนอน

ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องละหมาด

ห้องนั่งเล่น

มุมอ่านหนังสือห้องรับแขก

โรงจอดรถ

ห้องน้ำห้องเก็บของ

A B C D E F G H I J K L M N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

DIMENSION  PLAN
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ห้องนอน

ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องละหมาด

ห้องนั่งเล่น

มุมอ่านหนังสือห้องรับแขก

โรงจอดรถ

ห้องน้ำห้องเก็บของ

ท
ี่น
ั่ง

พื้นไม้เนื้อแข็ง

โรยกรวด

ที่นั่ง

กำแพงประดับ

บ่อน้ำล้น

บ่อน้ำล้น

กระบะปลูก

กระบะปลูก กระบะปลูก กระบะปลูก กระบะปลูก กระบะปลูก

กระบะปลูก

LEVEL  PLAN
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ห้องนอน

ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องละหมาด

ห้องนั่งเล่น

มุมอ่านหนังสือห้องรับแขก

โรงจอดรถ

ห้องน้ำห้องเก็บของ

ขอบ ค.ส.ล ผิวฉาบเรียบขัดมัน

แผ่นทางเท้าเดิม

ขอบ ค.ส.ล ผิวฉาบเรียบขัดมัน

ขอบ ค.ส.ล ผิวฉาบเรียบขัดมันขอบ ค.ส.ล ผิวฉาบเรียบขัดมัน

ขอบ ค.ส.ล สำเร็จรูป

ขนาด 15x30 ซม.

แผ่นทางเท้าเดิม

หินคลุก เบอร์ 1

โรยหินคลุก เบอร์  1

โรยกรวดแม่น้ำ เบอร์ 2

ที่นั่ง ผิวฉาบเรียบขัดมัน

บ่อน้ำล้น 2 ผิวฉาบเรียบขัดมัน

พื้นระแนงไม้

บ่อน้ำล้น ผิวฉาบเรียบขัดมัน

แผ่นทางเท้าเดิม

LANDSCAPE DESIGN
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ห้องนอน

ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องละหมาด

ห้องนั่งเล่น

มุมอ่านหนังสือห้องรับแขก

โรงจอดรถ

ห้องน้ำห้องเก็บของ

- 12 -ไทรอินโด@0.60 ม.

- 75 -ก้ามกุ้งแคระ @ 0.25 ม.

- 118- ไอริสน้ำ @0.25 ม

- 48- หนวดปลาหมึกแคระ

-156- โรสแม่รี่ @0.20 ม.

- 70 -เตยหอม@0.15 ม. - 52 -พริก@0.15 ม.

- 65 -โหระพา@0.15 ม.

- 26 -กระเพรา@0.15 ม.

- 115 -ตระไคร้@0.15 ม.

- 115 -ตระไคร้@0.15 ม.

- 150 -บัวดิน@0.20 ม.

- 45 -ไทรอินโด@0.60 ม.

- 11 -เสน่ห์จันทร์แดง@0.30 ม.

- 56 -ไทรอินโด@0.60 ม.

- 22 -ไทรอินโด@0.60 ม.

- 22 -ไทรอินโด@0.60 ม.

- 35 ตร.ม. -หญ้านวลน้อย

- 14 -เตยด่าง@0.30 ม.

 @0.25 ม.

- 5 -ต้อยติ่งเทศ@0.15 ม.

- 3 -ต้อยติ่งเทศ@0.15 ม.

- 3 -ต้อยติ่งเทศ@0.15 ม.

- 6 -ลิ้นมังกร@0.15 ม.

SHRUB PLAN
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ห้องนอน

ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องละหมาด

ห้องนั่งเล่น

มุมอ่านหนังสือห้องรับแขก

โรงจอดรถ

ห้องน้ำห้องเก็บของ

- 35 ตร.ม. -หญ้านวลน้อย

- 3 -จิกสวน

- 1 -หมักเม่า

- 1 -มะตาด

- 1 -ตีนเป็ดน้ำ

- 2 -ตะเบเหลือง

- 2 -ลีลาวดี

- 1 -ตีนเป็ดฝรั่ง

TREE  PLAN

LANDSCAPE DESIGN
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ห้องนอน

ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องละหมาด

ห้องนั่งเล่น

มุมอ่านหนังสือห้องรับแขก

โรงจอดรถ

ห้องน้ำห้องเก็บของ

ไฟส่องต้นไม้ LIGMAN
No.BO-50031

ไฟLED SMD Strip 5060-WW  
ติดต่อ : บ.ดีทูยูสยาม จก. โทร 0-2616-1140

ไฟ Bollard LIGMAN
No.LH-10533

ไฟใต้น้ำ BLIGMAN
No.NM-50001 

LIGHTING  PLAN

LANDSCAPE DESIGN
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เสาเข็มหกเหลี่ยมØขนาด0.15x2m @1m

แปลนเสาเข็ม

มาตราส่วน  1:75

ตงไม้ 2"x4" ระยะห่าง 0.50 m

พื้น ค.ส.ล หนา 0.20 m

โครงไม้ 2"x4"  ระยะห่าง 0.50 m

รูปตัด  A

มาตราส่วน    1:75

เสาเข็มหกเหลี่ยม Ø ขนาด 0.15 x2m @1m

แผ่นไม้เทียม  0.05 m x 0.50 m x

0.05 m

แผ่นพื้นไม้เนื้อแข็ง 1"x4" ทาสีวูดสเตน

แผ่นไม้เนื้อแข็ง 1"x4" ทาสีวูดสเตน

ตงไม้ 2"x4" ระยะห่าง 0.15 m

เว้นร่อง 0.01 m

เว้นร่อง 0.05 m

อิฐบล็อค

ขนาด 0.19 m x0.39 m x0.07 m

ผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน

ผิวหินทรายล้างเบอร์ 4 สีขาว

แปลนพื้นระแนงไม้

มาตราส่วน       1:75

รูปด้านที่ 1

มาตราส่วน    1:75

รูปด้านที่ 2

มาตราส่วน    1:75

FL+0.45

FL+0.75

แผ่นไม้เทียม 0.05 m x 0.50 m x 0.05 m

ผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน

แผ่นไม้เนื้อแข็ง 1"x4" ทาสีวูดสเตน

ผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน

แผ่นไม้เทียม  0.05 m x 0.50 m x

0.05 m

แผ่นไม้เนื้อแข็ง 1"x4" ทาสีวูดสเตน

แผ่นไม้เทียม  0.05 m x 0.50 m x

0.05m

แผ่นพื้นไม้เนื้อแข็ง 1"x4" ทาสีวูดสเตน

แผ่นพื้นไม้เนื้อแข็ง   1"x4" ทาสีวูดสเต

น

แผ่นพื้นไม้เนื้อแข็ง  1"x4" ทาสีวูดสเตน

เว้นร่อง  0.05 m

เว้นร่อง 0.01 m

เว้นร่อง  0.05 m

เว้นร่อง 0.01 m

เว้นร่อง 0.01 m

เว้นร่อง 0.05 m

แบขยายพื้นระแนงไม้

แปลนพื้นระแนงไม้
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รูปด้าน 1 ,2
รูปตัด A

แปลนเสาเข็ม



แปลนเสาเข็ม

มาตราส่วน  1:75

เสาเข็มหกเหลี่ยมØขนาด0.15x2m @1m

P

กระเบื้อง แกรนิตโต้

ขนาด 24"x24" ระบุรุ่นภายหลัง

กรวดแม่น้ำสีขาว เบอร์ 2

ตะแกรงเหล็กฉีก  หนา 3.2 mm

หัวน้ำพุแบบฟองเบียร์

เสาเข็มหกเหลี่ยม Ø ขนาด 0.15m x2m @1mสะดือบ่อ

ดูแบบขยาย  DETAIL A

ดูแบบขยาย DETAIL B
ท่อน้ำทิ้งและวาล์วต่อเชื่อมกับ

ระบบระบายน้ำโครงการ

รูปตัด  A

มาตราส่วน    1:75

ฝาปิด - เปิด ช่องเซอร์วิส

ต่อเข้าปั้ม

แปลนบ่อน้ำล้น

มาตราส่วน       1:75

รูปด้านที่ 1

มาตราส่วน       1:75

รูปด้านที่ 2

มาตราส่วน       1:75

ขอบบ่อ ผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน

ไฟใตน้ำ ระบุรุ่นภายหลัง

หัวน้ำพุฟองเบีย 1"

P

พื้นบ่อ  ผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน

กรวดแม่น้ำสีขาว เบอร์ 2

ขอบคันหิน ผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน

ขอบคันหิน ผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน

ขอบบ่อ ผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน

กรวดแม่น้ำสีขาว เบอร์ 2

ขอบคันหิน ผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน

กรวดแม่น้ำสีขาว เบอร์ 2

ขอบบ่อ ผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน

WL+0.70

TC +0.70

TC +0.05

ช่องเซอร์วิส
ฝาปิด - เปิด ช่องเซอร์วิส

กระเบื้อง แกรนิตโต้

ขนาด 24"x24" ระบุรุ่นภายหลัง

มุมกระเบื้องเข้าปากกบ

DETAIL A

มาตราส่วน  1:10

เหล็กฉาก ขนาด 2"x2" หนา 3.2 mm.

กรวดแม่น้ำสีขาว เบอร์ 2

ตะแกรงเหล็กฉีก  หนา 3.2 mm

DETAIL B

มาตราส่วน  1:10
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แบขยายบ่อน้ำล้น

แปลนบ่อน้ำล้น
รูปด้าน 1 ,2
รูปตัด A

แปลนเสาเข็ม



เสาเข็มหกเหลี่ยมØขนาด0.15x2m @1m

แปลนเสาเข็ม

มาตราส่วน    1:75

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

แผ่นสแตนเลส

ขนาด 0.20 m x0.20 m x0.10 m

รูปด้านที่  1

มาตราส่วน    1:75

รูปด้านที่  2

มาตราส่วน    1:75

แปลนบ่อน้ำล้น 2

มาตราส่วน    1:75

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

แผ่นสแตนเลส

ขนาด 0.20 m x0.20 m x0.10 m

ระดับดินเดิม

อิฐบล็อค ขนาด 0.19 mx0.39 m x0.07 m

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

แผ่นสแตนเลส ขนาด 0.20 m x0.20 m x0.10 m

P

แผ่นสแตนเลส ขนาด 0.20 m x0.20 m x0.10 m

อิฐบล็อค ขนาด 0.19 mx0.39 m x0.07 m

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

ท่อปล่อยน้ำ PCV ขนาด 2"

ท่อน้ำล้น PCV ขนาด 2"

ฝาปิด - เปิด ช่องเซอร์วิส

สะดือบ่อ

ท่อน้ำล้น PCV ขนาด 2"

ท่อน้ำทิ้ง ขนาด 2"
เสาเข็มหกเหลี่ยม Ø ขนาด 0.15m x2m @1m

ท่อดูดน้ำ ขนาด 2"

ท่อน้ำทิ้งและวาล์วต่อเชื่อมกับ

ระบบระบายน้ำโครงการ

แผ่นสแตนเลส ขนาด 0.20 m x0.20 m x0.10 m

ท่อน้ำล้น PCV ขนาด 2"

อิฐบล็อค ขนาด 0.19 mx0.39 m x0.07 m

สะดือบ่อ

ท่อน้ำทิ้ง ขนาด 2"

ท่อน้ำทิ้ง ขนาด 2"

สะดือบ่อ

ท่อดูดน้ำ ขนาด 2"

เสาเข็มหกเหลี่ยม Ø ขนาด 0.15m x2m @1m

รูปตัด  A

มาตราส่วน    1:75

รูปตัด  B

มาตราส่วน    1:75

LANDSCAPE DESIGN

นาย  กฤษฎา  แก่นจันทร์

แปลนบ่อน้ำล้น2
รูปด้าน 1 ,2
รูปตัด A ,B

แปลนเสาเข็ม



แปลนที่นั่ง

มาตราส่วน       1:75

รูปด้านที่ 1

รูปด้านที่ 2

มาตราส่วน       1:50

มาตราส่วน       1:50

อิฐบล็อค ขนาด 0.19 m.x0.39 m.x0.07 m.

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

ระแนงไม้เทียม nature wood

0.10 m.x 1 m. x 0.25 m.

เว้นร่อง  0.05 m. สีโอ๊ค

รูปตัด  A

มาตราส่วน       1:50

รูปด้าน 1 ,2

LANDSCAPE DESIGN
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รูปตัด A

แปลนที่นั่ง



ระดับดินเดิม

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

อิฐบล็อค ขนาด 0.19 ม.x0.39 ม.x0.07 ม.

แปลนกระบะปลูก 1

มาตราส่วน       1:75

รูปด้านที่ 1

มาตราส่วน       1:75

รูปด้านที่ 2

มาตราส่วน       1:75

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

รูปตัด  A

มาตราส่วน       1:75

แปลนกระบะปลูก 2

มาตราส่วน       1:75

รูปด้านที่ 1

รูปด้านที่ 2

รูปด้านที่ 3

รูปด้านที่ 4

มาตราส่วน       1:75

มาตราส่วน       1:75

มาตราส่วน       1:75

มาตราส่วน       1:75

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

ระดับดินเดิม

ทรายบดอัดหนา 0.05 ม.

เหล็ก WM @ 0.10 ม.

ผิวปูนซีเมนต์เรียบ ขัดมัน

อิฐบล็อค ขนาด 0.19 ม.x0.39 ม.x0.07 ม.

รูปตัด  B

มาตราส่วน       1:75

แบขยายพื้นระแนงไม้

รูปด้าน 1-4
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รูปตัด A,B

แปลนกระบะปลูก 1,2



บรรณานุกรม 
 

กรมพัฒนาที่ดิน. (2559). ชุดดินประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: กระทรงเกษตร 
ขวัญชัย จิตส ารวย. (2536). การออกแบบเขียนแบบจัดสวน. (พิมพ์ครั้งที่ 1). บริษัทบรูพาศาสตร์ 

 (1991) จ ากัด, กรุงเทพมหานคร. 191 น. 
จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี. (2546). การวางผังบริเวณและการออกแบบภายในสวนธรรมะภายในสวน 
 รถไฟกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์. (2553). Small&Smartgarden. (พิมพ์ครั้งที่ 3). ส านักพิมพ์บ้านและ 
 สวน, กรุงเทพมหานคร.  
ประเวศ วะสี. (2543). ความส าคัญและการใช้งานไม้คลุมดิน. กรุงเทพมหานคร. 
พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา. (2538). การจัดสวน. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัดมหาชน,  
 กรุงเทพมหานคร. 275 น. 
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2530). พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร. 
สมจิต โยธะคง. (2535). การวางผังตกแต่งบริเวณ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). บริษัทรวมสาส์นจ ากัด,   

กรุงเทพมหานคร. 
อิสรา แพงสี. (2551). พรรณไม้ในสวนอังกฤษ. ส านักพิมพ์บ้านและสวน, กรุงเทพมหานคร. 
เอ้ือมพร วีสมหมาย (2525). หลักการจัดสวนในบ้าน. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



ประวัติผู้จัดท า 

 

ชื่อ นายกฤษฏา แก่นจันทร์                                                                                                                       
เกิด 31 ธันวาคม 2536         

     
 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา  2546 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

    โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา กรุงเทพมหานคร 

 ปีการศึกษา  2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 

 ปีการศึกษา  2555 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 

 ปีการศึกษา  2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิดพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 สถานที่ติดต่อ  56/222 หมู่บ้านเคซีครัสเตอร์ ถนนพระยาสุเรนทร์ 
    แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 

    กรุงเทพมหานคร 10510 

    โทรศัพท ์: 09 7132 3420 

    E-mail : Max.maxweed@gmail.com 
                                         

 

                                                              

 

 

 


	01หน้าปกนอก
	02หน้าปกใน
	03ใบรับรอง
	04สารบัญ
	05บทที่1-2
	06บทที่-3
	07บทที่-4
	08บทที่5
	09ภาคผนวก
	หน้าปก
	01สารบัญ-LS-01-101
	02LA-01-LAYOUT หน้า 2
	03รูปแปลน หน้า 3
	04รูปด้านหน้า 4
	05LA-02-DIM หน้า 5
	06LA-03-LEVEL หน้าหก
	07LA-04-MATRERIAL หน้า 7
	08LA-05-SHRUB หน้า 8
	09LA-06-TREE หน้า 9
	10LA-07-LIGHTING หน้า 10
	11แปลนระแนงไม้ หน้า 11
	12บ่อน้ำล้นหน้าบ้าน หน้า 12
	13บ่อน้ำล้น 2 หน้า 13
	14ที่นั่ง หน้า 14
	กระบะปลูก หน้า 15
	11บรรณานุกรม
	12ประวัติผู้จัดทำ

