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ปทุมธานี เป็นพื้นท่ีติดกับถนนเลียบคลองห้า ปัจจุบันสร้างเสร็จมาได้ 1 ปี แต่ยังต้องมีการออกแบบ    
ภูมิทัศน์อยู่ ภายในพื้นท่ีเจ้าของพื้นท่ีต้องการจะออกแบบภูมิทัศน์ท่ียังไม่สมบูรณ์ จึงอยากให้ออกแบบ
เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในยามว่าง และยังเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันให้แก่ผู้พักอาศัยมากขึ้น 
บ้านของโครงการมีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ันจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างสภาพภูมิทัศน์ให้
สวยงามและเกิดประโยชน์กับพื้นท่ี สามารถตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยในกิจกรรมต่างๆ 
โดยมีความต้องการอยากได้สวนธรรมชาติร่มรื่น แบบสวนเมืองร้อนโดยใช้ต้นไม้ท่ีเน้นให้ความร่มเงา
แก่บ้าน หรือต้นไม้ขนาดใหญ่และตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้พุ่มท่ีคงความชุ่มช้ืนของสวน โดยไม่เน้นให้แน่น
จนเกินไป สามารถดูแลรักษาง่าย เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และมีสถานท่ีพักผ่อนหลังจากการท างาน มี
กิจกรรมท่ีท าร่วมกันในครอบครัว เช่น ศาลา สนามหญ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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วิชาความรู้ให้ คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท า
ปัญหาพิเศษ และอาจารย์ทุกท่านท่ีให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด ดังนั้นจึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้านงบ
ประมมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆท่ีคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
เป็นท้ังก าลังใจท่ีดีต่อกันเสมอมา และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความต้ังใจในการศึกษาในการ
ท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้ วันท่ีข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้และ
รวมถึงผู้ท่ีไม่ได้กล่าวมา ณ ท่ีนี้ด้วย   
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 บ้านคุณอภิชาติ ค าใจ บ้านเลขท่ี 4/9 หมู่ 1 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เป็นพื้นท่ีติดกับถนนเลียบคลองห้า ปัจจุบันสร้างเสร็จมาได้ 1 ปี แต่ยังต้องมีการออกแบบ
ภูมิทัศน์อยู่ ภายในพื้นท่ีเจ้าของพื้นท่ีต้องการจะออกแบบภูมิทัศน์ท่ียังไม่สมบูรณ์  จึงอยากให้
ออกแบบเพื่อให้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจในยามว่าง และยังเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันให้แก่ผู้พัก
อาศัยมากขึ้น 
 บ้านของโครงการมีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน รูปแบบการก่อสร้างเป็นลักษณะ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีโล่งรับแสงแดดท้ังวัน จากข้อมูลข้างต้นทางเจ้าของ
โครงการมีความต้องการให้มีการจัดภูมิทัศน์เพื่อสถานท่ีพักผ่อนและช่วยจัดสภาพแวดล้อมรอบบ้านท่ี
ดูดีให้กับบ้าน ทางเจ้าของโครงการมีความต้องการอยากได้สวนสไตล์ ซึ่งดูแลรักษาง่ายและให้เกิด
ประโยชน์ต่อการใช้สอยของพื้นท่ี รวมไปถึงการใช้วัสดุตกแต่งงานภูมิทัศน์ท่ีเป็นดาดแข็ง 
 ดังนั้น จึงท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นท่ีโครงการและวางแนวคิดท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีเพื่อ
ท าการออกแบบโครงการ ท าให้เกิดการเรียนรู้ การค้นคว้าหาข้อมูล และการวางแผนอย่างเป็นระบบ
ซึ่งน าไปสู่การท างานในอนาคต จึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามและเกิดประโยชน์กับ
พื้นท่ี สามารถตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยในกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งทางเจ้าของโครงการ
ต้องการสวนธรรมชาติทรอปิคอล แบบสวนป่าเมืองร้อนโดยใช้ต้นไม้ท่ีเน้นให้ความร่มเงาแก่บ้าน หรือ
ต้นไม้ขนาดใหญ่และตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้พุ่มท่ีคงความชุ่มช้ืนของสวน โดยไม่เน้นให้แน่นจนเกินไป 
เพื่อให้เกิดความร่มรื่นผ่อนคลาย และพักผ่อนหลังจากการท างาน มีกิจกรรมท่ีท าร่วมกันในครอบครัว 
เช่น ศาลา และสนามหญ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
1.2.1  ศึกษาหลักการและทฤษฎีในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
1.2.2  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
1.2.3  ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เพื่อก าหนดกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ 
1.2.4  น าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ ค าใจ  
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
1.3.1  การเข้าถึงโครงการ

 
ภำพที่ 1.1  การเข้าถึงโครงการ 

1.3.2  ขอบเขตของพื้นท่ีศึกษาและพื้นท่ีออกแบบ 

  พื้นท่ีในการออกแบบภูมิทัศน์ บ้านคุณอภิชาติ ค าใจ บ้านเลขท่ี 4/9 หมู่ 1 ต าบล 
บึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เป็นพื้นท่ีติดกับถนนเลียบคลองห้า มีพื้นท่ีประมาณ 
1,054 ตารางเมตร เป็นบ้านพักอาศัย พื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

1.3.2.1  ทิศเหนือ ติดกับถนนทางเข้าบ้าน(บ้านข้างเคียง) 
1.3.2.2  ทิศใต้  ติดกับบ้านข้างเคียง 
1.3.2.3  ทิศตะวันออก ติดกับคลองห้า 

 1.3.2.4  ทิศตะวันตก ติดกับบ้านข้างเคียง 
 

มาจากถนนรังสิต-นครนายก  เข้าทางคลอง5  
วัดมูลจินดาราม (หลัก) 

มาจาก  ถนนล าลูกกา (รอง) 
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ภำพที่ 1.2  อาณาเขตติดต่อพื้นท่ี  

            1.3.3  แปลนโครงการ 

 

ภำพที่ 1.3  แผนผังพื้นท่ีโครงการ 
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พื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อกับ 

 

 ภำพที่ 1.4  พื้นท่ีโครงการทิศเหนือติดถนนทางเข้าบ้าน(บ้านข้างเคียง) 

 

 

ภำพท่ี 1.5  พื้นท่ีโครงการทิศใต้ติดกับเพื่อนบ้าน 
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ภำพที่ 1.6  พื้นท่ีโครงการทิศตะวันออกติดกับคลอง5 

 

 

ภำพที่ 1.7  พื้นท่ีโครงการทิศตะวันตกติดกับเพื่อนบ้าน 
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ภำพที่ 1.8  มุมมองด้านหน้า ฝ่ังทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านคุณอภิชาต ค าใจ   

 

1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1  ทราบถึงหลักการและทฤษฎีในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
1.4.2  ทราบถึงข้อมูลทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
1.4.3  ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้เพื่อก าหนดกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ 
1.4.4  สามารถน าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ ค าใจ 

 
1.5  วิธีกำรด ำเนินกำร 

1.5.1  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
1.5.1.1  ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
1.5.1.2  ศึกษาองค์ประกอบในการจัดภูมิทัศน์ 
1.5.1.3  ศึกษาระบบน้ า 
1.5.1.4  ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการ   

1.5.2  ศึกษาลักษณะข้อมูลทางกายภาพพื้นท่ีโครงการ 
1.5.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกายภาพ 

1)  ศึกษาท่ีต้ังโครงการและอาณาเขตติดต่อกับโครงการ 
2)  การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ 
3)  ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ  
4)  ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 

   5)  ศึกษาลักษณะโครงสร้างของดิน 
   6)  ศึกษาระบบทางสัญจรภายในโครงการ 
   7)  ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมในพื้นท่ีโครงการ 
   8)  ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 



7 
 

  1.5.2.2 ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
   1)  ประเภทและจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
   2)  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.5.3 การสรุปข้อมูล 
  1.5.3.1 สรุปข้อมูลกายภาพของพื้นท่ีข้างเคียงและพื้นท่ีโครงการเพื่อศักยภาพของ
พื้นท่ีโครงการ 
  1.5.3.2  สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ีจากพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
  1.5.3.3  ก าหนดลักษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นท่ี 
 1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
  1.5.4.2  ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
  1.5.4.3  ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
   1)  แนวคิดด้านการวางผังและสัญจรภายในโครงการ 
   2)  แนวคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 
   3)  แนวคิดด้านทัศนียภาพ 
   4)  แนวคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
   5)  แนวคิดด้านการออกแบบวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
   6)  แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
  1.5.4.4  เสนอแบบแปลนแนวความคิด  
  1.5.4.6  เสนอแบบทางเลือก 3 แบบ 
  1.5.4.7  สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและทางท่ีดีท่ีสุด 
  1.5.4.8  เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
  1.5.4.9  แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
  1.5.4.10  แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
  1.5.4.11  การท าประมาณราคา 
 1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
  1.5.5.1  น าเสนอผลการออกแบบ 
  1.5.5.2  ข้อเสนอแนะ 
 1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับข้ันตอนในกำรศึกษำ 
 
      ขั้นตอนในการศึกษา  

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

         ขั้นตอนการออกแบบ 
1. ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ                                 
2. ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ                              
3. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ                                                        
      3.1  แนวคิดด้าน การวางผังและสัญจรภายในโครงการ                                                         
      3.2  แนวคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 
      3.3  แนวคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง   
      3.4  แนวคิดด้านการออกแบบวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
      3.5  แนวคิดด้านทัศนียภาพ 
      3.6  แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์                                      
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด                                                                      
5. สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ                                                                                
6. เสนอแบบทางเลือก 3 แบบ                                                                                  
7. สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและทางที่ดีที่สุด                                          
8. เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย                                                                                
9. แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน                                                                                            

10. แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ                                                                                 
11. การท าประมาณราคา 

 
แผนภูมิที่ 1.1  ล าดับข้ันตอนในการศึกษา 
 

ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์
บ้านพักอาศัย 2 ช้ัน  และกรณีศึกษา 

1. ศึกษาแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์
บ้านพักอาศัย 
2. ศึกษาแนวความคิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
โครงการ 
3. ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีความใกล้เคียงกับโครงการ 
4. ศึกษาองค์ประกอบในการจัดภูมิทัศน์ 

ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องสภาพพื้นท่ี 

1. ศึกษาท่ีต้ังโครงการ 
2. ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
3. ศึกษาข้อมูลระบบการสัญจร 
4. ศึกษารูปแบบของสิ่งก่อสร้าง 

สรุปข้อมูล 
1. สรุปข้อมูลกายภาพของพ้ืนที่ข้างเคียง 
2. สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่จาก
พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
3. ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

ขั้นตอนในการสรุปผลและ
ประเมินผล 

1. น าเสนอผลการออกแบบ         
2. ข้อเสนอแนะ 

จัดท ารูปเล่ม 



บทที่ 2 
ศึกษาข้อมูลและหลักการที่เกี่ยวข้องกบัการออกแบบภูมทิัศน์บ้านพักอาศัย 

 

 ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยนั้นต้องค านึงถึงพื้นท่ีประโยชน์การใช้และความ
ต้องการของผู้พักอาศัย เป็นการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย ท้ังใน
รูปแบบการจัดภูมิทัศน์ ในรูปแบบสวนต่างๆ เพื่อน าข้อมูลมาผสมผสานให้เกิดแนวความคิดจนกระท่ัง
ถึงการวางแนวทางในการออกแบบ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของบ้าน ให้เกิดความพอใจมากท่ีสุด และ
ได้รับประโยชน์สูงสุด  
 ดังนั้น จึงต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย ท้ังในเรื่องของ
การจัดสวนรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้ใช้และความต้องการท่ีผู้ใช้ต้องการ ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องศึกษาเรื่องสวนธรรมชาติ เพื่อให้เกิดแนวความคิดสอดคล้องกับความต้องการของ
เจ้าของบ้าน ให้เกิดความพอใจมากท่ีสุดและให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  

 

2.1 ความหมายและความส าคัญของการออกแบบจัดสวน 
 ขวัญชัย จิตส ารวย (2536) กล่าวว่า การออกแบบภูมิทัศน์ นับเป็นการออกแบบเพื่อส่ือกลาง
ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์และระหว่างมนุษย์ต่อธรรมชาติ แนวคิดท่ีเกิดท่ีได้มาคืออิทธิพลของธรรมชาติ
และความต้องการของมนุษย์ท่ีไม่ส้ินสุด การจัดสวนไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะต้องควร
ค านึงเสมอว่า ต้องออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม อันรวมไปถึงสภาพพื้นท่ี รูปแบบของ
สถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง มีความสัมพันธ์กับบริเวณใกล้เคียง และยังต้องออกแบบให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมสังคมนั้นๆ ด้วย ดังนั้นการออกแบบถือเป็นการสร้างส่ิงใหม่ๆให้เกิดขึ้น อันไปสู่การด ารง 
ชีวิตท่ีดีงาม จุดมุ่งหมายต่างๆ ในการจัดสวน ดังนี้ 
 สวนขึ้นเพื่อจะกันเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบ้าน 
 เพื่อกรองฝุ่นละอองท่ีกระจายท่ัวไปในอากาศ 
 จัดแต่งบางต าแหน่งของสวนปิดบังสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมของบริเวณใกล้เคียง 
 เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวป้องกันการลอบมองจากเพื่อนบ้าน 
 เพื่อความสุขทางด้านจิตใจ เมื่อสภาพของสวนในบ้านมีสีเขียวสดใส 
 ประโยชน์ใช้สอย เช่น ปลูกผักสวนครัวหรือไม้ผล 
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 เพื่อการออกก าลังกายโดยการวิ่งหรือเล่นเกมส์ต่างๆ  
 ฝึกการปลูกเล้ียงและดูแลต้นไม้ เพื่อประกอบเป็นอาชีพ 
 ประเวศ ชัยวงศ์ (2551) กล่าวว่า การจัดสวนด้านภูมิทัศน์ปัจจุบันก าลังเป็นท่ีนิยมและมีผู้ให้
ความสนใจด้านนี้มาก เพราะธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีดีก าลังถูกท าลายลง  ดังนั้นมนุษย์จึงพยายาม
หาส่ิงทดแทน โดยการปลูกต้นไม้หรือจัดสวนประดับตามบริเวณอาคารต่างๆ เช่น  สวนสาธารณะ 
บ้านพักอาศัย บริษัท ห้างร้าน ส านักงาน ตลอดจนสถานท่ีราชการต่างๆ การจัด    ภูมิทัศน์จึงเป็นการ
จัดสภาพแวดล้อม  อันได้แก่  ส่ิงก่อสร้าง  ถนนทางเท้า หินประดับ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน
จุดและต าแหน่งท่ีเหมาะสม  มีความผสมกลมกลืนซึ่งกันและกัน ซึ่งท าให้เกิดทัศนียภาพท่ีสวยงามน่าดู 

จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี (2546) กล่าวว่า การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพ หรือตกแต่ง
สถานท่ีให้เหมาะสมสวยงามท าให้สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ และเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรม
ต่างๆ 

อโนชา การประเสริฐกิจ (2553) กล่าวว่า การจัดสวนหมายถึงวิทยาศาสตร์และศิลป์ในการ
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ โดยน าหลักวิชาการความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์
มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าส่ิงของหลายๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตท้ังท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ีมี
อยู่ในธรรมชาติผสมผสานกันเพื่อสร้างหรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภาพ ท่ีมีความงดงาม
สูงสุดอาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติลอกเลียนศิลปกรรมในอดีต
น ามาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์ 

เอื้อมพร วีสมหมาย (2525) กล่าวว่า สวน (Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการปลูก ตกแต่ง    
จัดพันธุ์ไม้อย่างเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น สวนผลไม้ 
สวนครัว สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนป่า สวนหย่อม 

สรุป การออกแบบจัดสวน คือการจะท าให้สวนมีความสวยงาม จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของการออกแบบ นอกจากนี้สวนท่ีจะท าให้สวยงามตลอดจะต้องมีการดูแลรักษาท่ีดี การออก-
แบบภูมิทัศน์ จ าเป็นต่อการจัดสวนเพราะการออกแบบต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์  

 

2.2  หลักการในการแบ่งพ้ืนท่ีในการจัดสวนบ้าน 
 ขวัญชัย จิตส ารวย (2536) กล่าวว่า การแบ่งพื้นท่ีในการจัดสวน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้พื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดต้องมีการวางแผนการใช้และผ่านการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงการใช้สอย การเปล่ียนแปลง การต่อเติมในการข้างหน้า การแบ่งพื้นท่ีจึงเป็นข้อคิดส าคัญ
ในการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในการใช้สอยและความงาม ดังนั้นในการแบ่งพื้นท่ีส าหรับการจัด
ตกแต่งสวนบ้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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 2.2.1  บริเวณหน้าบ้าน (Public Area)  
  เป็นพื้นท่ีด้านหน้าของตัวบ้านมักจะต่อเนื่องจาก ห้องรับแขก ระเบียง ท่ีสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกหรือแขกผู้มาเยือน สวนสาธารณะนี้เป็นสร้างความสัมพันธ์กับ
สังคมแสดงถึงความสง่า เน้นความโดดเด่นของอาคารบ้านเรือน จึงควรจัดสรรพื้นท่ีส่วนนี้พอควร          
ไม่ใหญ่โต กว้างขวางไปของบริเวณบ้าน 
  สวนหน้าบ้านนี้ การจัดเน้นความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ ลักษณะการจัดตกแต่ง
โดยจะค านึงถึงความเหมาะสมกับขนาดของพื้นท่ี มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาและให้ความร่มรื่นแก่บริเวณสวน
โดยส่วนรวม แต่ไม่แน่นเต็มให้ผิดสัดส่วนไป มีบริเวณท่ีก าหนดเป็นสนามหญ้าท่ีเปิดโล่ง จัดให้มีมุมมอง 
มีสวนประดับ สวนหย่อมสวย เพื่อสร้างจุดเด่น การจัดยังสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับการใช้
ประโยชน์ของห้องภายในตัวอาคาร เช่น ขณะนั่งอยู่ในห้องรับแขก หรือเทอเรสหน้าบ้านก็สามารถ
มองเห็นและช่ืนชมความสวยงามของสวนได้ อาจจะเป็นความสวยงามในการจัดสร้างมุมน้ าตก น้ าพุ 
หรือการจัดกลุ่มไม้ท่ีกลมกลืนสวยงาม (ดังภาพท่ี 2.1)  

  

ภาพที่ 2.1  บริเวณส่วนหน้าบ้าน 
ที่มา : https://www.nakhonpathomorchids.com 

 2.2.2  บริเวณส่วนบริการ 

  เป็นส่วนของพื้นท่ีท่ีให้ความสะดวกต่อการบริการ การปฏิบัติงานต่างๆ ของสมาชิก
ในครอบครัว เช่น ถนนเข้าบ้าน ท่ีจอดรถ ท่ีท้ิงขยะ บริเวณซักล้าง ห้องเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ ราวตาก
ผ้า ท่ีรวบรวมพันธุ์ไม้ แปลงผักสวนครัว เป็นต้น พื้นท่ีส่วนนี้จัดเป็นพื้นท่ีส่วนตัวของครอบครัวเช่นกัน 
แต่ไม่เน้นความสวยงามในการตกแต่ง แต่เน้นถึงความคล่องตัว สะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ประตูห้องครัวก็ควรเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนท่ีติดกับพื้นท่ีส่วนนี้ด้วย ส่วนบริการจึงเหมาะท่ีจะอยู่
ด้านหลังบ้านและมีขอบเขตแยกจากส่วนอื่นๆ อย่างแน่นอนอาจจะมี  ไม้พุ่มปิดบังส่วนท่ีไม่น่าดูเสีย 
(ดังภาพท่ี 2.2) 

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

  2.2.3  บริเวณท่ีพักผ่อนส่วนตัวหรือของครอบครัว  
                   พื้นท่ีบริเวณนี้เปรียบได้กับพื้นท่ีพักอาศัยนอกบ้าน (Outdoor Living Space)  เป็น
บริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับพักผ่อนส่วนตัวหรือท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท 
จึงเป็นพื้นท่ีท่ีต้องแยกออกจากส่วนอื่นๆ เช่นกัน เพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวอาจจัดเป็นที่นั่งเล่น ท่ีอ่าน
หนังสือ มุมปิกนิกนอกบ้าน แปลงไม้ดอก ดังนั้นการออกแบบจัดสร้างจึงต้องให้เกิดความพอใจสูงสุด 
ให้ความเป็นอิสระในการใช้สอยมากท่ีสุด มีความยืดหยุ่นในการดัดแปลงการใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ง่าย 
(ดังภาพท่ี 2.3) 
 

 
 

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

          ในปัจจุบันมีอีกแนวคิดหนึ่งท่ีเกี่ยวกับการแบ่งพื้นท่ีท่ีเกิดขึ้นในลักษณะสะท้อนให้
เห็นถึงความส าคัญของบ้านมากขึ้น เพราะถือว่าบ้านท่ีน่าอยู่น่าอาศัยนั้นต้องมีองค์ประกอบท่ีพร้อม
สมบูรณ์ สามารถอ านวยความสุขให้แก่ผู้อาศัย แนวความคิดนี้ได้แบ่งพื้นท่ีบ้านโดยวางจุดประสงค์ได้ 
9 ประการ คือ 

https://www.nakhonpathomorchids.com/
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  2.2.3.1  พื้นท่ีนันทนาการ (Recreation) จัดให้เป็นมุมพักผ่อน มุมนันทนาการ เช่น
จัดเป็น สนามเด็กเล่น สนามออกก าลังกาย หรือลานอเนกประสงค์อื่นๆ 

2.2.3.2  พื้นท่ีอ านวยความสะดวกและให้ความปลอดภัย (Convenience and 
Safty) จัดเป็นส่วนบริการของครอบครัว เช่น ทางเดินภายในสวน สะพาน ลานจอดรถ ส่วนดังกล่าวนี้
จ าเป็นต้องใช้บ่อยๆ แม้ในยามค่ าคืน จึงควรจัดให้มีแสงสว่างตามจุดต่างๆ ตามสมควร 

2.2.3.3  พื้นท่ีให้ความสุขสบาย (Comfort) อาจท าเป็นพื้นท่ีลานพัก (Petio) ปลูก 
ไม้พุ่มล้อมรอบ ท าเป็นหลังคากรองแสง หรือปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเพื่อใช้เป็นท่ีนั่งเล่นหรืออ่านหนังสือ 

2.2.3.4  พื้นท่ีลานอเนกประสงค์ (Flexibility) จัดสร้างเป็นพื้น ท่ีท่ีพร้อมท่ีจะ
ดัดแปลงไปใช้ได้หลายกรณี เช่น รับแขก เล่นเกมส์ งานเล้ียงสังสรรค์ สนามกีฬาบางประเภท 

2.2.3.5  พื้นท่ีให้ความสวยงาม (Beautification) เป็นพื้นท่ีท่ีจัดตกแต่งไว้เพื่อช่ืนชม 
ความสวยงาม มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม มุมน้ าตก ทางเดิน สนามหญ้าเขียวขจี สร้างจุด
สนใจด้วยความสวยงามทางด้านการออกแบบจัดกลุ่มพันธุ์ไม้หรือวัสดุอื่น  

2.2.3.6  พื้นท่ีให้ความอิสระ (Privacy) จัดท าเป็นมุมสังสรรค์ในครอบครัว เป็นพื้นท่ี
ท ากิจกรรมส่วนตัว ประกอบด้วยลานพักผ่อน ชุดสนามรั้วป้องกันสายตาจากคนภายนอก ป้องกันเสียง 
อาจจะมีไม้ใหญ่หรือเรือนไม้ระแนงปลูกไม้เล่ือยให้ร่มเงา 

2.2.3.7  พื้นท่ีท่ีดูแลรักษาต่ า (Ease of Maintenance) โดยเฉพาะพื้นท่ีลาดเอียง
หรือพื้นท่ีจัดตกแต่งล าบาก ไม่เอื้ออ านวยในการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ก็อาจจัดสร้างอย่างเรียบ
ง่ายเสีย เพื่อสะดวกและประหยัดในการดูแลรักษา เช่น ท าเป็นสนามหญ้าราบเรียบ หรือลานซีเมนต์ 
ศิลาแลง ส าหรับบริเวณท่ีปลูกหญ้าไม่ได้ หรือดัดแปลงเป็นขอบแปลงปลูกไม้ดอกในพื้นท่ีลาดเอียง 

2.2.3.8  พื้นท่ีรับรองแขกเฉพาะกิจ (Entertaining) ก็คล้ายกับบริเวณส่วนตัวโดย 
จัดเป็นมุมสังสรรค์รับประทานอาหารนอกบ้าน มีลานพัก มีชุดสนามท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้ง่ายอาจ 
จะมีระแนงไม้เล่ือยหรือจัดเป็นซุ้มต้นไม้ 

 2.2.3.9  พื้นท่ีผลิตอาหาร (Food Production) จัดเป็นมุมสวนครัว ปลูกผัก ผลไม้
บางชนิดโดยจัดให้ต่อเนื่องจากห้องครัวภายในบ้านได้เป็นดี 
 

2.3  รูปแบบของการจัดสวน 
 เอื้อมพร วีสมหมาย (2525) กล่าวว่า การจัดสวน เข้ามามีบทบาทและส าคัญต่อชีวิตจน
ปัจจุบันแทบจะขาดเสียไม่ได้สวนในปัจจุบันนี้มีมากมายหลายลักษณะ ส่วนใหญ่จัดตามประโยชน์ใช้
สอยและรสนิยมของแต่ละบุคคล ซึ่งแบบของการจัดสวนแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ สวนธรรมชาติ  
สวนประดิษฐ์ สวนนามธรรม สวนจิตนาการ ดังรายละเอียดดังนี้ 
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 2.3.1  สวนธรรมชาติ (Informal Style) 
  สวนธรรมชาติ คือสวนท่ีจัดขึ้นมาโดยลอกเลียนแบบธรรมชาติสามารถเห็น เช่น ป่า 
ภูเขา ล าธาร น้ าตก ทุ่งหญ้า เป็นส่ิงท่ีรู้สึกชอบเป็นพิเศษต้องการจัดไว้ภายในบ้านโดยให้เหมาะสมกับ
สถานท่ีจัดแต่ง 

  คุณสมบัติและหน้าท่ีของสวนธรรมชาติคือท าให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ได้พบเห็นได้สัมผัส
กับบรรยากาศของความสดช่ืนรื่นรมย์อบอุ่น น่าพักผ่อนหย่อนใจ สวนลักษณะนี้ จึงเป็นสวนท่ีนิยม
ของคนจ านวนมากเนื่องจากปัจจุบันลักษณะท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นอาคารหรือบ้านท่ีเป็น       
คอนกรีต ห่างไกลธรรมชาติความร่มรื่นบางครั้งจึงมีความต้องการพื้นท่ีสวนเพื่อไว้พักผ่อนหย่อนใจ
สวนแบบนี้นิยมปล่อยให้ต้นไม้เติบโตอย่างอิสระ ตามธรรมชาติ อาจเพิ่มสระน้ า ล าธาร น้ าตก ศาลา
พักผ่อน ทางเดินต่างๆเข้าไป โดยจะมีเส้นสาย และรูปทรง เป็นรูปทรงอิสระ (ดังภาพท่ี 2.4)  

 
ภาพที่ 2.4  สวนธรรมชาติ 
ที่มา : https://www.nakhonpathomorchids.com  

 

2.4  รูปแบบภูมิทัศน์แบบสวนธรรมชาติ 

           พื้นท่ีในการจัดสวนแบบธรรมชาติจะจัดให้เป็นเนินลดหล่ันกันตามความสูงต่ าต่างกันสลับกับ
ท่ีราบเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การจัดวางต้นไม้และวัตถุจะต้องเกิด ความสมดุลแบบธรรมชาติ 
หรือ Informal Balance นั่นเอง ชนิดรูปทรง ขนาด จ านวนและระยะห่าง ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน
หรือเท่ากัน ใช้ความช านาญของสายตาพิจารณาน้ าหนักสีของต้นไม้หรือวัตถุท้ังสองข้าง ถ้าน้ าหนัก
เท่ากัน หรือใกล้เคียงกันก็ถือว่า ท้ังสองข้างนั้นสมดุลกัน (แบบธรรมชาติ) การจัดวางต้นไม้หรือวัตถุ
แบบจ านวนคู่ขนาน 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ จะไม่ปรากฏให้ได้เป็น เมื่อไม่ได้จัดวาง  ซ้ าๆ กันแบบ      
1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ จึงใช้เนื้อท่ีในการจัดไม่มากนัก การประดิษฐ์แบบเรขาคณิต มีความส าคัญเป็น
รองการตัดแต่งหรือประดิษฐ์รูปทรง เช่น ทรงกลม หรือทรงเหล่ียมจึงไม่ปรากฏเด่นชัด ลักษณะการ
จัดจะจัดให้มีแต่เค้าโครงเท่านั้น เช่นการจัดหาพันธุ์ไม้ ท่ีมีรูปทรงแบบเรขาคณิต ตามธรรมชาติ ท่ี
ต้องการโดยไม่ต้องตัดแต่ง สระน้ า ล าธารมีรูปร่างอิสระ (Free Form) เหมือนเกิดขึ้นเองตาม

https://www.nakhonpathomorchids.com/
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ธรรมชาติ ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้น้ าและพืชคลุมดิน (Ground Cover) มักมีสีสันไม่ฉูดฉาดโดยท่ัวไป 
มักจะมีสีเขียว เป็นส่วนใหญ่ จะออกดอกเพิ่มสีสันให้สวนบ้างก็ตามฤดูกาลเท่านั้น ถนนหรือ ทางเดิน
ภายในสวน มักจะสูงๆ ต่ าๆ ตามระดับพื้นท่ีของสวน และคดโค้ง ไปตามส่วนต่างๆ ของสวน เพื่อน าไป
ชม ความงามของสวนย่อม ณ จุดต่างๆ ส่ิงก่อสร้าง ภายในบริเวณสวน จะเป็นบ้านหลังเล็กๆ 
กลมกลืนไปกับสวนส่วนประกอบอื่นๆ อาทิ หน้าผา น้ าตก ล าธาร โขดหิน สระน้ า ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 
และพืชคลุมดิน จะไม่บังคับให้อยู่ในกรอบ พยายามสร้างความกลมกลืนอย่างอิสระทุกๆ จุด ไม่แสดง
ส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเด่นชัดเหมือนสวนแบบประดิษฐ์ แต่จะรวมกัน ในลักษณะของความกลมกลืน
เหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความงามของสวนเหล่านี้เกิดจากการจัดต้นไม้และสีของพันธุ์ไม้ให้
กลมกลืนกัน การปลูกต้นไม้ไม่จ าเป็นต้องมากชนิด เพราะผิดไปจากธรรมชาติ ผู้จัดจะต้องเข้าใจความ
เป็นมาหรือการเกิดตามธรรมชาติ เพื่อจะได้เลียนแบบ และสร้างบรรยากาศภายในสวนให้เหมือน
ธรรมชาติอย่างแท้จริง สวนแบบนี้บรรยากาศตรงกับความต้องการของมนุษย์ อาจสรุปการจัดสวน
แบบธรรมชาติได้ ดังนี้ 

พื้นท่ีเป็นเนินสลับท่ีราบ 
ความสมดุลแบบธรรมชาติ 
จ านวนคู่ขนาน 1 : 1,2 : 2 ไม่ปรากฏ 
ใช้เนื้อที่ในการจัดไม่มากนัก 
รูปเลขาคณิตมีความส าคัญเป็นรอง 
ส่วนมากมีแต่สีเขียว ไม่ฉูดฉาด 
มี ถนน/ทางเดิน สูงๆ ต่ าๆ คดโค้ง 
บ้านหลังเล็กกลมกลืนกับสวน 

2.4.1  องค์ประกอบภูมิทัศน์ประเภทดาดแข็ง  
         การจัดสวนทีมีรูปแบบต่างกันมีองค์ประกอบท่ีส่ือถึงรูปแบบสวนท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง

องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยเพิ่มเสน่ห์และชีวิตชีวาตลอดจนเติมความสมบูรณ์ให้กับสวน ธรรมชาติมี
องค์ประกอบหลักท่ีเลียนแบบธรรมชาติ และองค์ประกอบรองท่ีช่วยเสริมในเรื่องประโยชน์ใช้สอยและ
ความงาม ซึ่งต้องจัดวางองค์ประกอบเหล่านี้ให้สอดคล้อง กลมกลืน และลงตัว สวนจึงจะดูสวยงาม 
องค์ประกอบหลักของสวนธรรมชาติท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 2.4.1.1  ศาลาหรือเรือนรับรอง  เป็นท่ีพักผ่อนท่ามกลางสวนสวยมีคุณสมบัติกัน
แดดกันฝน สามารถออกแบบเป็นเรือนกระจกติดแอร์เป็นท่ีส าหรับรับรองแขก พักผ่อนหรือท า
กิจกรรมต่างๆ ศาลาหรือเรือนรับรองมีความส าคัญ ท าให้สวนมีองค์ประกอบส าหรับใช้สอยได้อย่าง
สมบูรณ์ รูปแบบโครงสร้างมีหลายรูปแบบ อาจท าด้วยไม้หลังคาซีดาร์ หรือ ศาลาชิงช้านั่งเล่น ท่ี
สามารถมองเห็นสวนได้ (ดังภาพท่ี 2.5) 
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 ภาพที่ 2.5  องค์ประกอบศาลา  

 ที่มา : https://www.suansua.com 

2.4.2  องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ 
 2.4.2.1  ท่ีนั่งพักผ่อนเป็นจุดนั่งพักในสวนหลังท ากิจกรรมหรือออกก าลังกาย เดิน

เล่น ชมสวน สามารถจัดมุมนั่งเล่นให้กลมกลืนกับธรรมชาติด้วยการวางหินก้อนใหญ่แทรกไว้ข้าง
ทางเดิน เป็นมุมนั่งเล่นแบบไม่จงใจ หรือตั้งใจวางบนลานนั่งเล่นก็ได้ โดยเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้รูปทรง
เรียบง่าย ก็เข้ากับสวนรูปแบบนี้ได้ (ดังภาพท่ี 2.6)   
 

 

 

 

   ภาพที่ 2.6  องค์ประกอบต่างๆ ในสวนธรรมชาติ 

   ที่มา : https://www.suansua.com 

2.4.2.2  เป็นจุดเช่ือมต่อจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งได้อย่างสะดวก เช่น  
จากหน้าบ้านไปยังเรือนรับรองไปยังหลังบ้าน หรือจากหลังบ้านไปหน้าบ้าน วัสดุท่ีน ามาใช้อาจใช้แผ่น
หินท่ีเรียบเสมอกัน ขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ซึ่งปัจจุบันแผ่นหินขนาดใหญ่นับวันจะหายากขึ้น บางครั้ง
อาจใช้หินเทียมซึ่งท าจากซีเมนต์ผสมสีฝุ่นมาทดแทน (ดังภาพท่ี 2.7)   

https://www.suansua.com/
https://www.suansua.com/
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ภาพที่ 2.7  บริเวณพื้นท่ีทางเดินบริเวณสวน 

ที่มา : https://www.suansua.com 

 
 2.4.2.3  แสงไฟในสวน (Lighting) แสงไฟแสงสว่างภายในสวนให้ประโยชน์ในการ

มองเห็น การติดต้ังไฟตามจุดต่างในสวนมีจุดประสงค์หลายประการเช่น ติดไว้ตามทางเดินในสวน ให้
แสงสว่างขณะเดินชมสวนเวลากลางคืน จัดวางไว้ตามพุ่มไม้ให้เกิดเหล่ียมเงาสร้างมุมมองท่ีแปลกตา 
ประดับโคมไฟสูงไว้กลางสนาม เพื่อให้เกิดความสว่างท่ัวไปในสวน ดังภาพประกอบแสง  ซึ่งมีหน้าท่ี
หลักของไฟในสวนมีดังนี้  

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

2) เพื่อตกแต่งสวนให้สวยงาม แสงไฟท่ีได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี 
จะช่วยเน้นความงามของสวนให้เห็นเด่นชัดขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังช่วยปิดบังส่วนท่ีไม่ต้องการได้ 
บางครั้งแสงไฟยังช่วยท าให้สวนดูกว้างขึ้น และท่ีส าคัญแสงไฟสามารถช่วยสร้างอารมณ์ให้เกิดกับสวน
ได้ ท าให้สวนมีเสน่ห์เย้ายวน น่าช่ืนชมมากขึ้น       

3) เพื่อความปลอดภัยในสวน และช่วยน าทาง ช่วยให้มองเห็นทางชัดเจน 
ขึ้น เช่น มองเห็นระดับท่ีเปล่ียนไปของทางเดิน หรือขั้นบันได ช่วยเตือนให้เราระมัดระวังและก้าวเดิน
ไปในทางท่ีปลอดภัย หลีกเล่ียงจากอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น  โดยมีการแบ่งประเภทของโคมไฟ ตาม
ลักษณะการใช้งานเหมาะสมกับพื้นท่ีจัดสวน ดังรายละเอียดดังนี้ 
   (1)  โคมไฟส าหรับงานภายนอกอาคารประเภทต่างๆ 
   (2)  Step Lighting โคมไฟส าหรับติดต้ังบริเวณขั้นบันไดหรือก าแพงเต้ีย
เพื่อให้เห็นการเปล่ียนแปลงระดับของพื้น 
   (3)  Flood Light หรือโคมฉาย เป็นโคมไฟส าหรับการส่องบริเวณต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นส่องต้นไม้ ประติมากรรม สนามหญ้า หรือส่วนต่างๆของอาคาร ตามลักษณะการใช้งาน 
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   (4)  In Ground Uptight เป็นโคมไฟฝังพื้นส่องขึ้นไปยังต้นไม้หรือวัตถุท่ีเรา
ต้องการเน้น เช่น ต้องการเน้นให้เห็นผิวสัมผัส หรือลวดลายบนผนังก าแพง หรือรั้วไม้ ทิศทางของแสง
จะสาดขึ้นด้านหน้าวัตถุท่ีเราต้องการตกแต่งด้วยแสงไฟ หรือสาดขึ้นด้านหลังวัตถุนั้นก็ได้ หาก
ด้านหลังวัตถุมีฉากหลังท่ีเรียบ ไม่มีลวดลายรกตา จะยิ่งเสริมให้วัตถุนั้นดูโดดเด่นขึ้นมาได้อย่างงดงาม 
ข้อดี คือไม่เห็นดวงโคมต้ัง แต่ข้อเสียคือ ราคาสูง และต้องการดูแลรักษามากกว่าโคมไฟ 
   (5)  Wall Lighting เป็นโคมไฟท่ีติดบนผนังก าแพงรั้ว เพื่อบอกขอบเขตให้
ความสว่างเฉพาะบริเวณนั้น และยังเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้ผนังก าแพง  
   (6)  Bollard Lighting หรือไฟส่องทางเดิน สูง 0.50 - 1.00 เมตร เป็นโคม
ท่ีใช้บอกทิศทางของเส้นทางเดินในสวน ส่องสว่างเพื่อความสวยงามและเพื่อความปลอดภัยในสวน 
   (7)  Post Top Lighting หรือไฟส่องทางเข้าสวน หรือถนนเข้าบ้าน หรือ
ลานนั่งเล่นเพื่อให้สามารถท ากิจกรรมในสวนตอนค่ าได้ เช่น จัดงานเล้ียงสังสรรค์ 
   (8)  Underwater Lighting หรือไฟใต้น้ า อาจส่องสว่างขึ้นมาจากใต้น้ า
เพื่อความสวยงาม หรือส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของสระว่ายน้ า ท้ังนี้ระบบไฟใต้น้ า
จะต้องเป็นระบบท่ีออกแบบมาให้ใช้กับกระแสไฟแรงดันต่ า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(ดังภาพท่ี 2.8) 

   
  Step Lighting                    Flood Light                 In Ground Uptight 

 

   
  Wall Lighting                 Bollard Lighting             Post Top Lighting 

 
ภาพที่ 2.8  ไฟแต่ละชนิด 
ท่ีมา : https://www.decorreport.com 

 

ดังนั้นองค์ประกอบหรือวัสดุท่ีอยู่ในสวนก็มีบทบาทส าคัญท าให้ภาพของสวนเปล่ียนไป ของ
ประดับและของตกแต่งสวนจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยแสดงเอกลักษณ์และเรื่องราวของสวนได้ชัดเจนกว่า ของ
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ตกแต่งเหล่านี้สามารถออกแบบใหม่ให้มีเอกลักษณ์เน้นเรื่องราวในสวนและสร้างความแตกต่างได้มาก
ขึ้นและยังคงไว้ให้เห็นเป็นลักษณะเอฟเฟคไฟ 
 2.4.3  ภูมิทัศน์ดาดอ่อน  
  การเลือกใช้พรรณไม้พุ่มและไม้ยืนต้น  การเลือกใช้พรรณไม้ส่วนใหญ่ในสวนจะเน้น
ท่ีดูแลรักษาง่าย เป็นกลุ่มพรรณไม้ท่ีมีการดูแลรักษาใกล้เคียงกัน เช่น พวกเฟิร์น และไม้ยืนต้นจะใช้ไม้
ท่ีมีรูปทรง ลักษณะล าต้นโค้งไปธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้เข้ากับสวน มีการใช้ไม้พุ่ม
โดยเลือกจากทรงต้น ใบ และดอกท่ีให้ธรรมชาติให้ความเรียบง่าย ซึ่งเข้ากันได้ดีกับสวนธรรมชาติ เช่น 
เฟิร์นต้น แซ่หางม้า เฟิร์นข้าหลวง และเพิ่มร่มรื่นด้วยการปูหญ้า 
  2.4.3.1  พิจารณาความต้องการแสงแดดของพรรณไม้ต้องการแสงแดดมากน้อย 
เพียงใดในการพิจารณาสภาพแสงในพื้นท่ีท่ีจะน ามาปลูก ควรศึกษาพรรณไม้ทุกชนิดต้องการแสงแดด
ในกระบวนการสร้างอาหารแต่ปริมาณมากน้อยต่างกัน พรรณไม้ท่ีให้ดอกหรือมีใบสีสวยมักต้องการ
แสงแดดมากกว่าพรรณไม้ท่ีมีใบสีเขียวเข้มอย่างเช่น เฟิร์นได้รับแสงแดดบ้างเป็นบางครั้งเพื่อป้องกัน
ปัญหาใบเหลืองเฉา 
  2.4.3.2  พิจารณาสังเกตลักษณะนิสัยของพรรณไม้ท่ีขึ้นตามธรรมชาติ   
เมื่อน ามาปลูกในพื้นท่ีควรเลือกบริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับธรรมชาติเดิมมากท่ีสุด ดังนี้                          
   1)  ต้นไม้ท่ีขึ้นใต้น้ า ได้แก่ สาหร่ายและพืชน้ าชนิดต่างๆ 
   2)  ต้นไม้ท่ีขึ้นในน้ าและบนผิวน้ า ได้แก่ บัวอเมซอน และกกชนิดต่างๆ 
   3)  ต้นไม้ท่ีขึ้นอยู่ริมน้ า ได้แก่ กกชนิดต่างๆ ไคร้ชนิดต่างๆ เฟิร์น กูด บอน  
และผักหนาม 
   4)  ต้นไม้ท่ีขึ้นบนท่ีดอน เช่น ค้างคาวด า เฟิร์นกีบแรด เฟิร์นหัสด า  
   5)  ต้นไม้ท่ีขึ้นบนกิ่งไม้หรือท่ีเรียกว่าไม้คาคบ เช่น กะเรกะร่อนกระแตไต่ไม้  
   6)  ต้นไม้ท่ีขึ้นบนหินหรือผนังหิน เช่น เทียน เฟิร์นก้านด า มอส หยาด
น้ าค้าง บีโกเนีย และกล้วยไม้ (ดังภาพท่ี 2.9)   

 

ภาพที่ 2.9  พรรณไม้ท่ีขึ้นตามระบบนิเวศ 
ที่มา : https://www.decorreport.com 
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 2.4.3.3  การพิจารณาจากลักษณะทรงต้น ใบ และสีของใบไม้ การพิจารณาจาก
ลักษณะทรงต้น ใบ และสีของใบไม้ ซึ่งจะมีลักษณะเด่น สวยงามแตกต่างกัน การน ามาจัดร่วมกันเป็น
กลุ่มจึงควรค านึงถึงหลักองค์ประกอบทางศิลปะได้ดังนี้ 
   1)  ความกลมกลืน (Harmony) 

2)  ความแตกต่าง (Contrast) 
ในการปลูกพรรณไม้เป็นกลุ่ม  สามารถน าท้ังความกลมกลืนและแตกต่างมาใช้พร้อมๆ กัน

เพื่อให้เกิดความสวยงามลงตัว (ดังภาพท่ี 2.10)   
 

 

ภาพที่ 2.10  ความกลมกลืน 
ที่มา : https://www.decorreport.com 
 

ขนาดของใบไม้  ใบท่ีมีขนาดใหญ่ถือว่ามีผิวสัมผัสหยาบ ส่วนใบท่ีมีขนาดเล็กถือว่ามีผิวสัมผัส
ละเอียด การน าพรรณไม้ท่ีมีขนาดใบต่างกันมารวมกลุ่มกันจะได้ความแตกต่างของขนาด                                                

ลักษณะรูปร่างของใบไม้ ใบท่ีลักษณะเป็นเส้นเล็กบางชนิดป้อมส้ัน  กลม บางชนิดมีใบเรียว
ยาว บางชนิดมีใบเป็นสามแฉก  ลักษณะรูปร่างของใบสร้างความแตกต่างได้เช่นกันถ้าต้องการให้เกิด
ความกลมกลืน ให้เลือกรูปร่างของใบท่ีคล้ายคลึงกันมาจัดร่วมกัน เช่น ปลูกต้นพลับพลึงหนูและหนวด
ปลาดุกท่ีมีใบเส้นเหมือนกัน จะได้ความกลมกลืนของรูปร่างใบ  แต่ขณะเดียวกันก็ได้ความแตกต่าง
ขนาดใบด้วย 

สีของใบไม้ ใบไม้มีหลากหลายสี ส่วนใหญ่จะให้โทนสีเขียว ซึ่งมีหลายเฉดต่างกันไป เช่น เขียว
อ่อน  เขียวเข้ม เขียวต่างขาว สีของใบไม้สามารถสร้างท้ังความกลมกลืนและความแตกต่างได้ หากเรา
เลือกใช้อย่างลงตัว กลุ่มของต้นไม้ท่ีเราวางจะเกิดความสวยงาม สีท่ีกลมกลืน ได้แก่ เหลืองอ่อนและ
เขียวอ่อน ส่วนสีท่ีแตกต่างได้แก่ เหลืองและแดง เป็นต้น ตัวอย่างต้นไม้ท่ีกลมกลืนกันด้วยลักษณะ
ของใบ แต่แตกต่างกันด้วยสีและขนาดของใบ เช่น การจัดกลุ่มต้นกระดาดไว้กับบอนสี 

ลักษณะทรงพุ่มของต้นไม้ ต้นไม้บางชนิดจะมีลักษณะใบชูต้ังขึ้น ขณะท่ีบางชนิดใบห้อยย้อย
ลง หากเราเลือกชนิดท่ีมีทรงต้นเหมือนกันปลูกไว้ร่วมกันจะเกิดความกลมกลืน แต่หากเราน าพรรณไม้
ท่ีมีลักษณะทรงพุ่มต่างกันปลูกไว้ร่วมกันก็จะเกิดความแตกต่าง 
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 2.4.3.4  แบ่งพื้นท่ีปลูกตามประโยชน์ใช้สอย การออกแบบสวนของบ้านหนึ่งหลังมี
การแบ่งแยกโซนตามการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อเป็นตัวก าหนดและเลือกชนิดของพืชพรรณไม้มาใช้
งาน เช่น บริเวณข้างห้องนั่งเล่นมองเห็นล าธาร ปลูกกลุ่มพรรณไม้ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติเพื่อ
ความสวยงาย ส่วนบริเวณหน้าบ้านอาจปลูกไม้ดอกท่ีดูแลง่ายเพื่อเพิ่มสีสัน แต่ไม่ควรมีความแต่ต่าง
จากภาพรวมของสวนมานัก และบริเวณหลังบ้านปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปรุง
อาหาร 

2.4.3.5  ปลูกตามความชอบและความต้องการของเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านบาง 
หลังชอบไม้ดอก บางคนชอบท ากับข้าวต้องการปลูกพืชผักสวนครัว บางคนมีความระลึกถึงหรือ
ประทับใจพรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งความเป็นสิริมงคลและการให้เกียรติกับผู้ท่ีน าต้นไม้มามอบให้ ซึ่ง
อาจหาพื้นท่ีปลูกพรรณไม้ชนิดนั้น ๆ ตามความเหมาะสม 

2.4.3.6  ดูแลรักษาง่าย การจัดสวนนั้นไม่ยากไปกว่าการดูแลให้สวนนั้นสวยอยู่ 
คงนาน ดังนั้นการเลือกต้นไม้ส าหรับการใช้งานจึงควรดูแลรักษาง่าย เพียงตัดแต่งนิดหน่อยก็สามารถ
ใช้งานต่อได้โดยไม่เสียรูปทรง ยิ่งระยะเวลานานขึ้น สวนสามารถคงอยู่ได้อย่างสวยงาม  

2.4.3.7  พรรณไม้ท่ีใช้ในการจัดสวนธรรมชาติแบ่งตามขนาดและรูปทรงของ 
พรรณไม้ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีได้ด้ังนี้ 
   1)  ไม้ยืนต้น พรรณไม้ท่ีน ามาเลือกใช้ได้แก่ จิกน้ า จิกเศรษฐี พะยอม หว้า 
ไคร้ย้อย ทองกวาว ยี่หุบ ข้าวหลามแดง เสม็ดขาว พุดผา กันเกรา สมอไทย อโศกเขา โสกน้ า ชะมวง 
หมากเขียว ท้ังนี้ควรเลือกรูปทรงของต้นไม้ให้เหมาะสมกับบริเวณท่ีปลูก เช่น เลือกพรรณไม้ท่ีมีทรง
เอนชายปลูกบริเวณริมน้ า (ดังภาพท่ี 2.11)   

 

ภาพที่ 2.11  กันเกรา 
ที่มา : https://www.decorreport.com    

 2)  ไม้พุ่ม พรรณไม้ท่ีน ามาเลือกใช้ได้แก่ ไคร้ชนิดต่างๆ ทรีเฟิร์น และ 
เฟิร์นชนิดต่างๆ เช่น เฟิร์นลูกไก่ เฟิร์นกีบแรด เฟิร์นนาคราช ผักหนาม กระดาด โมกแดง คัดเค้า 
บอนสี เอื้องหมายนาเอื้องไผ่ กะทือ ซุ้มกระต่ายเขียว มหาหงส์ ค้างคาวด า พุดเวียดนาม ไทรปัตตาเวีย 
กระเจียว นางแย้มป่า พนมสวรรค์ โมกลากอ โคลงเคลงป่า  หางช้าง เตยหอม ดาหลา เข็มอุณากรรณ 
พลับพลึงหนู (ดังภาพท่ี 2.12)   
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ภาพที่ 2.12  เอื้องหมายนา 
ที่มา : https://www.decorreport.com 

3)  ไม้คลุมดิน พรรณไม้ท่ีน ามาเลือกใช้ได้แก่ กรกนารี  เฟิร์นใบผักชี  
เฟิร์นรัศมีโชติ เฟิร์นฮาวาย หญ้าปักกิ่ง หนวดปลาดุก พลับพลึง โคลงเคลงเล้ือย กล้วยไม้ดินเปราะ ใบ
บัวบก ชะพลู สตอเบอร์รี่เล้ือย หม้อข้าวหม้อแกงลิง นกกระทาใบบาย เอื้องพร้าว ไอริส การะเกด
เขียว สร้อยระย้า บีโกเนีย เข็มม่วงป่า หญ้าถอดปล้อง กวักแม่ทองใบ มะเด่ือหิน (ดังภาพท่ี 2.13) 

 

ภาพที่ 2.13  หนวดปลาดุก 
ที่มา : https://www.decorreport.com 

 
2.5  กรณีศึกษา 

 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีลักษณะของการจัดภูมิทัศน์คล้ายคลึงกันกับโครงการ
ออกแบบภูมิทัศน์ บ้านคุณเชษฐา เล็กประเสริฐ และท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์ 
รูปแบบของสวนและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์
โครงการซึ่งโครงการท่ีน ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
 2.5.1  บ้านคุณภาสินี   ฉัตรรัตนมาลัย 
                        บ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย ต้ังอยู่หมู่บ้านออคิดวิลล่า บางนา กม.24 ถนน 
บางนาตราด บางเสาธงใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ไม่มีเสียงเครื่องบินรบกวน มีเนื้อท่ีท้ังหมด 165 
ตารางเมตร เป็นบ้านเด่ียว 2 ช้ัน สไตล์เลียนแบบธรรมชาติ จากการศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์ของ

https://www.decorreport.com/
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บ้าน ทางเจ้าบ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย มีความต้องการสวนท่ีดูแลง่าย ต้องการน้ าตก ศาลา
พักผ่อน ดังนั้น จึงต้องศึกษาหลักการออกแบบดังนี้ โดยศึกษาจากผังบ้าน (ดังภาพท่ี 2.14) 

 
ภาพที่ 2.14  ผังบ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย 

ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 

  2.5.1.1  ความต้องการของเจ้าของโครงการ  เป็นคนท่ีช่ืนชอบสวนพักผ่อนในช่วง
วันหยุดจึงได้ออกแบบสวนในบ้านให้มีการผสมผสานระหว่างส่ิงก่อสร้างและธรรมชาติให้มีความ
กลมกลืนกัน มีศาลานั่งเล่นและสวนน้ าตกขนาดกลาง รวมไปถึงก าแพงน้ าตกเพื่อสร้างบรรยากาศใน
สวน นอกจากนี้มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มล่ืนแก่บริเวณพักผ่อนด้วย 
  2.5.1.2  การแบ่งพื้นท่ี โดยบริเวณบ้านมีการจัดสวนพื้นท่ีด้านข้างขนาดกลาง การ
จัดภูมิทัศน์ภายในพื้นท่ีโครงการจึงเป็นแบบเลียนแบบธรรมชาติ โดยการดึงเอาความสดช่ืน ความร่ม
รื่นของธรรมชาติจริงๆ เข้ามาใช้ในบริเวณบ้าน มีการใช้ต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาแก่สวนด้วย ดังนั้นจึงได้
ออกแบบพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน ส่วนต้อนรับบริเวณหน้าบ้านติดกับห้องรับแขกและเฉลียงหน้าบ้าน 
ส่วนครอบครัวติดกับห้องนั่งเล่น ศาลาแปดเหล่ียมและมุมสวนน้ าขนาดกลางสุดท้ายคือส่วนท่ีอยู่
ด้านหลังบ้านซึ่งติดลานซักล้าง ห้องน้ า (ดังภาพท่ี 2.15)   

 
ภาพที ่2.15  ทัศนียภาพในส่วนหน้าบ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย 

ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 

http://www.baanlaesuan.com/
http://www.baanlaesuan.com/
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   1)  ส่วนสาธารณะ หรือสวนโชว์  เป็นส่วนของการต้อนรับซึ่งอยู่ติดรั้ว
บริเวณหน้าบ้าน ห้องรับแขก เฉลียงหน้าบ้านและลานจอดรถ การจัดสวนเป็นแบบเรียบง่าย มีทาง 
เดินปูด้วยอิฐบล็อกเล่นลวดลายด้วยกรวดแม่น้ าหลากสีและเพิ่มความสดช่ืนด้วยอ่างบัวท่ีจัดเรียงราย
ไปตามทาง มีต้นไม้ใหญ่คอยให้ความร่มรื่นแก่ส่วนนี้       
   2)  ส่วนการพักผ่อน หรือครอบครัว เป็นส่วนครอบครัวติดกับห้องนั่งเล่น
และบ้านเด่ียวสองช้ัน ในส่วนนี้จะมีความเป็นส่วนตัว จึงได้ออกแบบภูมิทัศน์ท่ีตรงกับความต้องการ
ของเจ้าของบ้านท่ีต้องการสถานท่ีพักผ่อนภายในบ้านและมีความร่มรื่น การออกแบบจึงได้เอา
ธรรมชาติมาผสมกับส่ิงก่อสร้าง เช่น ระแนงไม้ทางเดิน ศาลาแปดเหล่ียม และสะพานไม้ท่ีอยู่
ท่ามกลางสวนน้ าท่ีจ าลองมาจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีก าแพงน้ าตกแสดงถึงความทันสมัยให้กับ
สวนอีกด้วย ในส่วนของสวนน้ านั้นได้มีการติดต้ังไฟแบบ Up Lighting ท่ีส่องเข้าหาตัวก าแพงน้ าตกใน
เวลากลางคืน ท าให้เกิดแสงสว่างภายในสวนน้ า ส่วนศาลาแปดเหล่ียมนั้นเป็นศาลาส าเร็จรูปมีระบบ
ไฟในตัว สามารถนั่งพักผ่อนได้ในเวลากลางคืน (ดังภาพท่ี 2.16) 

 
ภาพที่ 2.16  ทัศนียภาพในส่วนครอบครัวบ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 

   3)  ส่วนบริการ เป็นส่วนท่ีอยู่ด้านหลังบ้านติดอยู่กับลานซักล้างและบ้าน
เด่ียวสองช้ัน เป็นส่วนท่ีไม่จ าเป็นต้องจัดสวนไว้โชว์เหมือนหน้าบ้านและส่วนครอบครัว แต่ส่วนนี้จะ
เน้นการเข้าถึงพื้นท่ีง่ายและจะสะดวกเนื่องจากไว้ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ซักผ้า ตากผ้า ล้างจาน ดังนั้น
การจัดภูมิทัศน์จึงต้องจัดแบบเรียบง่ายไม่รกรุงรัง ใช้พรรณไม้ท่ีดูแลรักษาง่าย ทนทาน และมีไม้ใหญ่
ขนาดกลางให้ร่มเงาแก่พื้นท่ีนี้ด้วย (ดังภาพท่ี 2.17)   

http://www.baanlaesuan.com/
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ภาพที่ 2.17  ทัศนียภาพในส่วนหลังบ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 

  2.5.1.3  องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ 
   1)  ภูมิทัศน์ดาดอ่อน จากการศึกษาบ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมาลัย งาน 
ภูมิทัศน์ดาดอ่อน มีการเลือกใช้พรรณไม้มีท้ังไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม เช่น จันผา บันไดสวรรค์ ลีลาวดี 
เพื่อให้สร้างความร่มเงา และบรรยากาศท่ีดีขึ้นเป็นธรรมชาติ   
   2)  ภูมิทัศน์ดาดแข็ง จากการศึกษาบ้านคุณภาสินี  ฉัตรรัตนมาลัย งาน 
ภูมิทัศน์ดาดแข็ง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ โดยน าส่ิงก่อสร้างมาออกแบบเข้าธรรมชาติ  เช่น  
ระแนงไม้ทางเดิน ศาลาแปดเหล่ียม และสะพานไม้ท่ีอยู่ท่ามกลางสวนน้ าท่ีจ าลองมาจากธรรมชาติ 
นอกจากนี้ยังมีก าแพงน้ าตกแสดงถึงความทันสมัยให้กับสวนอีกด้วย ในส่วนของสวนน้ านั้นได้มีการ
ติดต้ังไฟแบบ Up Lighting ท่ีส่องเข้าหาตัวก าแพงน้ าตกในเวลากลางคืน ท าให้เกิดแสงสว่างภายใน
สวนน้ า ส่วนศาลาแปดเหล่ียมนั้นเป็นศาลาส าเร็จรูปมีระบบไฟในตัว สามารถนั่งพักผ่อนได้ในเวลา
กลางคืน และยังประกอบด้วยแผ่นทางเดินเท้ากับอิฐปูตัวหนอนรอบบ้าน ตามการเช่ือมต่อแต่ละพื้นท่ี 
(ดังภาพท่ี 2.18) 

   
ภาพที่ 2.18  ส่ิงก่อสร้างภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
  
  

http://www.baanlaesuan.com/
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 2.5.2  บ้านคุณประณต ไกรประยูร 

 
ภาพที่ 2.19  แผนผังบ้านคุณประณต ไกรประยูร 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 
  2.5.2.1  ความต้องการของเจ้าของโครงการ ความต้องการของเจ้าของบ้านกับพื้นท่ี
จัดสวนท่ีมีขนาดใหญ่ มีความต้องการสวนท่ีได้ร่มเงาของต้นไม้ และอยากได้อยากได้บ้านท่ีมี
บรรยากาศเหมือนรีสอร์ท เจ้าของโครงการมีวันหยุดเสาร์ อาทิตย์เราก็อยากพักผ่อนอยู่บ้าน อยากได้
บ้านท่ีร่มรื่น อยากได้สวนท่ีร่มรื่น มีต้นไม้เยอะๆ ดูแล้วสดช่ืน ขณะเดียวกันสวนก็ต้องไม่รกจนเกินไป 
อยากให้ภาพสวนท่ีออกมาดูเป็นสวนสมัยใหม่ด้วย 
  2.5.2.2  แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ี ด้วยบริเวณบ้านท่ีมีการจัดสวนขนาดใหญ่ 
การจัดภูมิทัศน์ภายในพื้นท่ีโครงการจึงต้องจัดสรรพื้นท่ีให้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าของบ้าน 
ท่ีต้องการให้หน้าบ้านเป็นสวนท่ีโปร่งจะเน้นการโชว์พั นธุ์ ไม้และร่มรื่น  ดังนั้นจึงได้ออกแบบ
แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน 
  ส่วนท่ี 1 คือส่วนโชว์ ซึ่งอยู่บริเวณของหน้าบ้าน ออกแบบให้มุมมองท้ังสองด้านของ
ท่ี  จอดรถดูร่มรื่น ด้วยการท าพื้นระแนงไม้ต่อเนื่องมาจากท่ีจอดรถ เพื่อเป็นจุดต้อนรับตรงหน้าบ้าน 
โดยมีบ่อน้ าเป็นจุดพักสายตา 

http://www.baanlaesuan.com/
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ภาพที่ 2.20  ส่วนโชว์หน้าบ้านคุณประณต ไกรประยูร 
ท่ีมา : https://www.baanlaesuan.com 

  ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนครอบครัวแต่จะเน้นการจัดพื้นท่ีเพื่อส าหรับการสังสรรค์และ
พักผ่อนมีการน าเอาชุดม้านั่ง ซึ่งจะใช้พื้นท่ีพักผ่อนร่วมกันคือ มุมม้านั่งบริเวณหน้าบ้านกับมุมม้านั่ง
บริเวณข้างบ้านเช่ือมเข้าหากัน จึงท าให้มีมุมพักผ่อน 2 มุม คือมุมหน้าบ้านเอาไว้รับแขก ส่วนมุมข้าง
บ้านเอาไว้ปาร์ต้ีสังสรรค์ภายในครอบครัว มีการยกระดับพื้นขึ้นมาเพื่อความสวยงาม และปูพื้นด้วยไม
ท้ังหมด 

 

ภาพที่ 2.21  มุมรับแขกและมุมพักผ่อนข้างบ้าน บ้านคุณประณต ไกรประยูร 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 

  ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนด้านข้างบ้าน มีท่ีอาบน้ ากลางแจ้งมีฉากกั้นเพื่อบังสายตาจากด้าน
นอก ชาวเวอร์ท าจากไม้ท้ังหมด เพิ่มความรู้สึกเป็นธรรมชาติ และช่วยเพิ่มลูกเล่นให้มีความรู้สึก
เหมือนอยู่รีสอร์ทมากขึ้น 

http://www.baanlaesuan.com/
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  ภาพที่ 2.22  ส่วนครอบครัวและบริเวณข้างบ้านคุณประณต ไกรประยูร 
  ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 

2.6  สรุปการประยุกต์ใช้กับโครงการ 
การจัดภูมิทัศน์บ้านคุณภาสินี   ฉัตรรัตนมาลัย มีแนวคิดในการจัดสวนเป็นรูปแบบ             

สวนธรรมชาติผสมผสานกับส่ิงก่อสร้างได้อย่างกลมกลืน เน้นความร่มรื่นให้ร่มเงาแก่พื้นท่ีพักผ่อน มี
การสร้างบ่อน้ าพื้นท่ีน้ าตกหลังบ้านท าให้บริเวณบ้านมีความเย็นสดช่ืน รวมไปถึงการเพิ่มพื้นท่ีการ
พักผ่อนระเบียงไม้ท่ียื่นออกไปในบ่อน้ า รวมไปถึงการสร้างบ้านไม้เพิ่มเพื่อรับรองการสังสรรค์ระหว่าง
หมู่เพื่อน นอกจากนี้ยังเช่ือมต่อแต่ละส่วนด้วยทางเดินคอนกรีตท่ีมีลูกเล่นโค้งเป็นคล่ืนสวยงาม อีกท้ัง
ใช้ประโยชน์ในการวิ่งออกก าลังกายได้อย่างลงตัว 

ส่วนการจัดภูมิทัศน์บ้านคุณประณต ไกรประยูร เจ้าของบ้านมีแนวคิดท่ีจะออกแบบบ้านให้
เหมือนการอยู่ธรรมชาติ มีการสร้างท่ีอาบน้ าไว้กลางแจ้ง และมุมพักผ่อนก็ออกแบบให้เหมือน
บรรยากาศธรรมชาติ จากกรณีศึกษาของบ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย ในครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับ
พื้นท่ีโครงการ คือพื้นท่ีกรณีศึกษาเป็นบ้านพักอาศัยเช่นเดียวกับโครงการท้ังในเรื่องการจัดภูมิทัศน์
และขนาดของพื้นท่ีท่ีกว้างใหญ่ จึงเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดี มีการจัดสวนแบบสวน
ธรรมชาติ ดังนั้น จากการพิจารณารูปแบบภูมิทัศน์บ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัย สามารถน า
แนวความคิดการจัดภูมิทัศน์บ้านคุณภาสินี ฉัตรรัตนมาลัยและ คุณประณต ไกรประยูร มาใช้ประกอบ
ได้เนื่องจากเป็นแนวคิดท่ีคล้ายคลึงกัน ดังนั้นจึงน ามาเป็นกรณีศึกษาของการจัดภูมิทัศน์บ้ านคุณ
อภิชาติ ค าใจ ได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

http://www.baanlaesuan.com/


บทที่ 3  
การศึกษาและการวเิคราะหข์้อมูลพื้นที่โครงการ 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญขั้นตอนหนึ่งใน
การออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ จะต้องค านึงถึงข้อมูลกายภาพของ
พื้นท่ี สภาพภูมิอากาศ พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบทราบถึงผลกระทบในด้าน
ต่างๆ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการออกแบบภูมิทัศน์ภายในพื้นท่ีของบ้านคุณอภิชาต ค าใจ ครั้งนี้
เป็นการศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ น ามาวิเคราะห์เป็น
แนวทางการออกแบบท่ีถูกต้อง และเหมาะสมกับพื้นท่ี ดังนั้นจึงมีข้อมูลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 

3.1  ศึกษาข้อมูลมหภาค 
 3.1.1  ตราประจ าจังหวัด 

 
 

ภาพที ่3.1  ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : https://bowamorntip.wordpress.com 
 

 3.1.2  ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 ถิ่นบัวหลวง  เมืองรวงข้าว  เช้ือชาวมอญ นครธรรมมะ 
 พระต าหนักรวมใจ  สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม 

  

https://bowamorntip.wordpress.com/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIyt3ZiTuccCFUhwjgodpFYJrA&url=http://www.pathumthani.go.th/new_web/about1pathum/&ei=wo_WVYzEFcjguQSkraXgCg&psig=AFQjCNG8esq7uJ8j6C4ujiOt4w9K_amX4g&ust=1440211259562092
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 3.1.3  ประวัติความเป็นมา 
 ในปีพุทธศักราช 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้

ใช้ค าว่า “จังหวัด” แทน “เมือง” และให้เปล่ียนการเขียนช่ือจังหวัดใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น 
“ปทุมธานี” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้ยุบจังหวัดธัญบุรี
ขึ้นกับจังหวัดปทุมธานีเมื่อ พุทธศักราช 2475 

นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชทานนามเมืองปทุมธานี เป็นต้น
มา จังหวัดปทุมธานีก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นล าดับ เป็นจังหวัดท่ีอุดมสมบูรณ์มีศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์อื่นๆเป็นของตัวเองซึ่งเป็นส่ิงท่ีชาวปทุมธานีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นจังหวัดในเขต
ปริมณฑลท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ตัวเมืองปทุมธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศเหนือประมาณ 
46 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 1,565 ตารางกิโลเมตร เเบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ คือ อ าเภอ
เมืองปทุมธานี อ าเภอสามโคก อ าเภอลาดหลุมเเก้ว อ าเภอธัญบุรี อ าเภอหนองเสือ อ าเภอคลองหลวง 
และอ าเภอล าลูกกา  

3.1.4  ต้นไม้ประจ าจังหวัด 

 
ภาพที่ 3.2  ต้นปาริชาติ 
ที่มา :  https://www.thaigoodview.com/node/10823 
 

          เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5 - 10 เมตร กิ่งอ่อนมีหนามเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง ใบ
เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ใบกลางจะโตกว่าสองใบด้านข้าง ออกดอกเป็นช่อยาว
ประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร รูปดอกถั่ว สีแดงเข้ม ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผล
เป็นฝักยาว 15 - 30 เซนติเมตร 

           จังหวัดปทุมธานี ต้ังอยู่ในภาคกลางเส้นรุ่งท่ี 14 องศาเหนือและเส้นแวงท่ี 100 องศา
ตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลตอนกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 1,525,856 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 953,000 กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมาหานคร เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตติต่อกับจังหวัดใกล้เคียงคือ 

http://thaigoodview.com/node/10823
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKT0wsOWuccCFZKOjgodsXkMcQ&url=https://bowamorntip.wordpress.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1/&ei=QZPWVeTPGJKdugSx87GIBw&psig=AFQjCNH0Nh_S-uIGrTK7415zkYT_gGcQzQ&ust=1440212149634388
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ภาพที่ 3.3  แผนท่ีจังหวัดปทุมธานี 

ที่มา : https://www.103.28.101.10/briefprovince/filedoc/13000000.pdf 

 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครนายก 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 3.1.5  ศึกษาข้อมูลด้านลักษณะภูมิประเทศ 

จังหวัดปทุมธานีมีพื้นท่ีท านาประมาณร้อยละ 50 ของพื้นท่ีการเกษตรจังหวัดมีพื้นท่ี 
การเกษตร อยู่ในเขตชลประทาน ซึ่งรับน้ าจากโครงการส่งน้ าต่างๆของจังหวัดท าให้มีน้ าท านาได้
ตลอดปี และปัจจุบันชาวนาส่วนใหญ่ตามอ าเภอต่างๆ ท านา 2 - 3 ครั้งในรอบปี หรืออาจถึง 5 ครั้ง
ต่อ 2 ปี ผลผลิตข้าวเฉล่ียของจังหวัดปทุมธานีสูงกว่าผลผลิตข้าวเฉล่ียท้ังประเทศ โดยผลผลิตข้าวใน
ฤดูนาปี 2543 เฉล่ีย 750 กิโลกรัมต่อไร่ และฤดูนาปรัง 2544 เฉล่ีย 812 กิโลกรัมต่อไร่ (ศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี ศูนย์สารสนเทศและสถาบันวิจัยข้าวร่วมกับส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 5, 2548) 

3.1.6  ลักษณะภูมิอากาศ 

  พื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทยจาก

การศึกษาลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดปทุมธานีในปี พ.ศ.2554  ถึง  พ.ศ.2558   

  3.1.6.1  ลมประจ าฤดู และ ความเร็วลม (ดังแผนภูมิท่ี 3.1) 

   1)  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมท่ีพัดมาจากทะเลจีนใต้ซึ่งจะพัด

พาความแห้งแล้ง และ ความหนาวเย็นมาสู่พื้นท่ีโครงการ เริ่มต้ังแต่  เดือนพฤศจิกายน – มกราคม 

   2)  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมท่ีพัดความชุ่มช้ืน และท าให้ฝนตก 

เนื่องจากเป็นลมท่ีพัดพาความชุ่มช้ืนมาจากทะเลอันดามัน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 

https://www.103.28.101.10/briefprovince/filedoc/13000000.pdf
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   3)  ลมใต้ (ลมประจ าถิ่น) เป็นลมท่ีพัดพาความร้อนจากทางทิศใต้ต้ังแต่               

เดือนกุมพาพันธ์ - เมษายน 

   ความเร็วลมเฉล่ียจากเดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 8.76 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

   ความเร็วลมเฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม คือ 13 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

   ความเร็วลมต่ าสุดในช่วงเดือนมกราคม คือ 5.2  กโิลเมตร/ ช่ัวโมง 

แผนภูมิที่ 3.1  ความเร็วลมเฉล่ียปี   พ.ศ.2554  ถึง  พ.ศ.2558   
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) 

 

  3.1.6.2  อุณหภูมิเฉล่ีย พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558   

   อุณหภูมิเฉล่ียจาก เดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 29.3 องศาเซลเซียส 

   อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เฉล่ีย 36  องศาเซลเซียส               

   อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนมกราคม เฉล่ีย 21.02 องศาเซลเซียส 
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แผนภูมิที่ 3.2  อุณหภูมิเฉล่ียปี   พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) 
  3.1.6.3  ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558   
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียจาก เดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 74.3 %              
   ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนตุลาคม คือ 97.5% 
   ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ คือ  49.5% 

แผนภูมิที่  3.3  ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) 
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  3.1.6.4  ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558   

   ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียเดือนมกราคม - ธันวาคม คือ 104.9 มิลลิเมตร              

   ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย สูงสุดในเดือนกันยายน คือ 352.42 มิลลิเมตร  

   ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย ต่ าสุดในเดือนธันวาคม คือ  0.54 มิลลิเมตร 

แผนภูมิที่  3.4  ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) 

 

3.1.7  ศึกษาข้อมูลโครงสร้างดิน 
พื้นท่ีจังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด  

สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัด pH ประมาณ 6 - 4 จึงจัดอยู่ในชุดดินท่ี 11 
ชุดดินรังสิต (Rangsit: Rs) 

 
ภาพที่  3.4  ชุดดินรังสิต 

ที่มา : ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน 
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 กลุ่มชุดดินท่ี 11 
 ลักษณะและคุณสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีเทาเข้ม มีจุดประสี
น้ าตาลปนเหลือง ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.0 - 5.0) มักมีรอยแตกระแหงท่ีผิวหน้า
ดินในฤดูแล้ง ดินบนตอนล่างสีน้ าตาลปนเทาหรือน้ าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีแดง หรือ  สีแดงปน
เหลือง ท่ีระดับความลึกประมาณ 50 - 100 เซนติเมตร พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์
ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียวพบรอยไถและผิวหน้าอัดมัน ส่วนท่ีระดับลึกกว่า 100 - 150 เซนติเมตร 
ลงไปมีลักษณะเป็นดินเลนปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH <4.0) 
ตารางที่ 3.1  ตารางดิน 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0 - 25  ปานกลาง สูง ต่ า ต่ า สูง ปานกลาง 
25 - 50 ปานกลาง สูง ต่ า ต่ า สูง ปานกลาง 
50 - 100 ต่ า สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

 
ชุดดินท่ีคล้ายคลึงกัน ชุดดินเสนา ชุดดินองครักษ์ ชุดดินธัญบุรี ชุดดินอยุธยาและชุดดินมหา-

โพธิ ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์เป็นกรดจัดมาก หรือเป็นดินเปรี้ยวจัดเกิดการตรึงธาตุอาหารและมีสาร
ท่ีเป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก 
 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ควบคุมน้ าใต้ดินเพื่อป้องการเกิดออกซิเจนของไพไรต์การยก
ร่องปลูกพืชเป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถป้องกันการเกิดกรดดังกล่าวได้ถ้าจะใช้ปลูกข้าว ควรใช้  ปูนมาร์ลใน
อัตรา 2 ตันต่อไร่ ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ถ้าค่าปฏิกิริยาดินวัดได้น้อยกว่า 4.5 
และถ้าค่าปฏิกริยาดินสูงกว่า 4.5 ใช้ปุ๋ยและหินฟอสเฟตก็พอเลือกพันธุ์พืชท่ีเหมาะสม 
 

3.2  ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนท่ีโครงการ 
พื้นท่ีในการออกแบบภูมิทัศน์ บ้านคุณอภิชาติ ค าใจ บ้านเลขท่ี 4/9 หมู่ 1 ต าบลบึงค าพร้อย 

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นท่ีติดกับถนนเลียบคลอง 5 มีพื้นท่ีประมาณ 1,054  ตาราง
เมตรลักษณะบ้านพักอาศัยเป็นบ้านเด่ียว 2 ช้ัน  

พื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับติดกับถนนทางเข้าบ้าน(เพื่อนบ้าน) 
ทิศใต้  ติดกับเพื่อนบ้าน 
ทิศตะวันออก ติดกับติดกับคลองห้า 
ทิศตะวันตก ติดกับเพื่อนบ้าน 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ  ค าใจ  
แสดง : ทัศนียภาพอาณาเขตติดต่อของพื้นท่ีโครงการ ภาพที่  3.5 
สัญลักษณ์ : - 
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3.2.1  การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ 

  

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ  ค าใจ 
แสดง : ท่ีต้ังระดับจังหวัด และท่ีต้ังระดับพื้นท่ี การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที่  3.6 
สัญลักษณ์ :  

           ต าแหน่งโครงการ 
         ถนนรังสิต - นครนายก  เข้าทางคลองห้า 

                     วัดมูลจินดาราม (หลัก) 
         ถนนล าลูกกา (รอง) 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดปทุมธานี 

จัง 

มาจาก ถนนรังสิต-นครนายก เข้าทางคลอง5 
วัดมูลจินดาราม (หลัก) 

มาจาก  ถนนล าลูกกา (รอง) 
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3.2.2  รูปแบบสถาปัตยกรรม 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 3.7  รูปแบบสถาปัตยกรรม 

 
3.2.3  สภาพโดยท่ัวไปของพื้นท่ีโครงการ 

        มีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยเป็นบ้านเด่ียว 2 ช้ันรูปแบบสไตล์ร่วมสมัย และปัจจุบัน
พึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ ส าหรับพื้นท่ีในโครงการยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและเป็นระเบียบ ทาง
เจ้าของโครงการมีความประสงค์ให้มีการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อให้พื้นท่ีบริเวณโครงการมีความ
สมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้น 



39 
 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ  ค าใจ 
แสดง : ทิศทางลมและแสง ภาพที่  3.8 
สัญลักษณ์ :  
   
     ทิศทางลม          การโคจรดวงอาทิตย์              ดวงอาทิตย์ 
 
   พื้นท่ีแดดท้ังวัน          พื้นท่ีแดดช่วงเช้า           พื้นท่ีแดดช่วงบ่าย  

 
3.2.4  ศึกษาข้อมูลระดับสาธารณูปโภค 

ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการออกแบบภูมิทัศน์              
บ้านคุณเชษฐา เล็กประเสริฐ นั้นพบว่ามีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน้ าดังนี้ 

3.2.4.1  ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจากสายหลักเข้าสู่               
หม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีการโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวันตกบริเวณบ้านซึ่งติดกับถนน มาเข้าบริเวณข้าง
บ้าน ดังนั้นการปลูกต้นไม้จึงควรค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไม้ท่ีปลูกด้วย เพื่อป้องกันอันตรายท่ี
เกิดจากกระแสไฟฟ้า 

3.2.4.2  ระบบการประปา พื้นท่ีโครงการใช้ระบบการประปาท่ีใช้มาจากการประปา
ส่วนภูมิภาค โดยเช่ือมต่อทางทิศตะวันตก ซึ่งติดกับรั้วหน้าบ้านของโครงการ โดยมีการ เดินท่อตาม
แนวรั้ว 

 

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับลมร้อน 
มีนาคม - พฤษภาคม 

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับลมหนาว 
พฤษภาคม – กุมภาพันธ์ 
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3.2.4.3  ระบบการระบายน้ า 
1)  ส่วนระบายน้ าท่ีนอกตัวบ้าน ทางโครงการได้ท าท่อระบายน้ าอยู่รอบ 

บ้านมีบ่อพักห่างกัน10 เมตร และระบายออกทางทิศตะวันตกของบ้าน เพื่อระบายน้ าจากในตัวลงสู่
บริเวณคลองหน้าบ้าน 

2)  ส่วนการระบายน้ าของตัวบ้าน คือ ระบายลงสู่ทางระบายน้ ารอบตัว 
บ้านเพื่อรองรับน้ าในบริเวณบ้าน 

3.2.4.4  มลภาวะ ท่ีเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ เป็นส่วนท่ี
ติดกับถนนสาธารณะ มีมลภาวะได้แก่ เสียงจากรถท่ีสัญจรไปมา ควันรถจากท่อไอเสียท่ีสัญจรผ่าน แต่
ว่ามีผลกระทบไม่มากเพราะจ านวนรถท่ีสัญจรไม่มากนัก ปัญหาท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ฝุ่นละออง
จากถนน เนื่องจากถนนเป็นถนนลาดยาง ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองค่อนข้างมาก  

 
เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ  ค าใจ 
แสดง : ผังระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ ภาพที่  3.9 
สัญลักษณ์ : 
                          แนวสายไฟ                    เสาไฟฟ้า 
                          แนวท่อประปา                ปั๊มน้ า 
                          แนวท่อระบายน้ า             บ่อพัก 

  

 
 



41 
 

 
3.2.5  ศึกษาข้อมูลทางด้านการสัญจรพื้นท่ีโครงการ 

  จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ ค าใจ มีทางเข้าออกทาง
เดียวคือทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นถนนลาดยางกว้างประมาณ 5 เมตร ดังนั้นเรื่องการขนส่ง เช่น ขนส่ง
ต้นไม้รถบรรทุกใหญ่จึงไม่เป็นปัญหาต่อการสัญจรเข้าออกของพื้นท่ีโครงการ 

 

ภาพที่ 3.10  การสัญจร 

 3.2.6  ศึกษาข้อมูลด้านทัศนียภาพภายในของโครงการ 
  จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลักษณะของมุมมองได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการและมุมมองท่ีมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ  

3.2.7  มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ  ค าใจ 
แสดง : มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที่  3.11 
สัญลักษณ์ : 
                                     แสดงมุมมอง 
 

  

3 

1 

2 
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ตารางที่ 3.2  สรุปข้อมูลด้านพื้นท่ี 

 

  

พื้นท่ี 
สรุปข้อมูลด้านพื้นท่ี 

ข้อดี/ข้อเสีย ข้อเสนอแนะ 

 

พื้นท่ีนี้เป็นพื้นท่ีโล่งและมี
ขนาดเล็ก ท าให้ได้รับแสงแด
ในช่วงบ่าย - เย็นเต็มๆ 

ควรปลูกไม้ยืนต้น เพื่อบงั
แสงแดดในช่วงบ่าย - เย็น 

 

เป็นพื้นท่ีบริเวณหน้าบ้าน
ทางเข้าบ้านบริเวณทิศเหนือ
พื้นท่ีติดกับถนนลูกรังทางเข้า
โครงการ 

ควรปลูกไม้ริก าแพงบ้าน
เพื่อลดฝุ่นละออง 

 

เป็นพื้นท่ีบริเวณทิศตะวันออก
คือบริเวณข้างบ้าน เป็นพื้นท่ีท่ี 
ได้รับแดดช่วงเช้า เหมาะกับ
การท าเป็นมุมพักผ่อนภายใน 
ครอบครัว 

ควรปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม 
เพื่อนปิดบังสายตาจาก
บุคคลภายนอก และ
สามารถท าเป็นมุมพักผ่อน
ได้ 
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3.3  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
ความต้องการของผู้ใช้โครงการคุณอภิชาติ ค าใจ มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีความต้องการสวน

รอบบ้านท่ีสวยงามในสถานท่ีไว้พักผ่อนและผ่อนคลายหลังจากการท างานกับครอบครัวในวันหยุดจะ
เน้นบรรยากาศให้ดูร่มรื่นและมีลานนั่งเล่นไว้ส าหรับพักผ่อนในวันหยุดอย่างแท้จริง 

 
ตารางที่ 3.3  ข้อมูลส่วนตัว พฤติกรรม และความต้องการของเจ้าของบ้าน 

ล าดับท่ี ช่ือเจ้าของโครงการ ข้อมูลส่วนตัว 
พฤติกรรม/ความต้องการของ

เจ้าของบ้าน 

1 
 

 
 

2 
 
 
 
 
3 

นายอภิชาต  ค าใจ 
 
 
 

นางมณีรัตน์  ค าใจ 
 
 

 
 
นางสาวจันทิมา  ค าใจ 

 

อายุ 50 ปี  
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 
 
 
อายุ 45 ปี  
อาชีพ รับราชการ 
 
 
 
อายุ 23  ปี  
อาชีพ นักศึกษา 
 
 

เป็นคนชอบความสงบ ชอบอยู่
บ้านในวัน หยุดงาน ต้องการมุม
พักผ่อนโรงจอดรถ สนามหญ้า 
 
ชอบการจัดสวน ดูแลพืชพรรณ 
หากิจกรรมท าในยามว่าง อยาก
ได้สวนหย่อม มุมอ่านหนังสือ 
สนามหญ้า 
 
ชอบท ากิจกรรมในยามว่าง รัก
การอ่านและเขียน ปลูกต้นไม้ 
อยากได้ลานกิจกรรมภายใน
โครงการ มุมพักผ่อนหย่อนใจ 
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3.4  การแบ่งพ้ืนท่ีใช้งานภายในโครงการ 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ  ค าใจ 
แสดง : การแบ่งโซนในพืน้ท่ีโครงการ ภาพท่ี  3.12 
สัญลักษณ์ :  
 

 Zone A             Zone B            Zone C 
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ตารางที่ 3.4 การแบ่งโซนในพื้นท่ีโครงการ 

 

  

พื้นท่ี 
สรุปข้อมูลด้านพื้นท่ี 

ลักษณะพื้นท่ี ปัญหา / ข้อจ ากัด 
Zone A (ทิศเหนือ) 

 

เป็นพื้นท่ีบริเวณหน้าบ้านทางเข้า
บ้านบริเวณทิศเหนือ พื้นท่ีติดกับ
ถนนลูกรังทางเข้าโครงการ 

- ฝุ่นละอองจากดินลูกรัง 
- ติดกับเพื่อนบ้าน ไม่มี
ความเป็นส่วนตัว 

Zone B (ทิศตะวันออก) 

 

เป็นพื้นท่ีบริเวณทิศตะวันออกคือ
บริเวณข้างบ้าน เป็นพื้นท่ีท่ี 
ได้รับแดดช่วงเช้า เหมาะกับการ 
ท าเป็นมุมพักผ่อนภายใน 
ครอบครัว 

- ได้รับแสงแดดในตอน
เช้าเพราะเป็นพื้นท่ีโล่ง 

Zone C (ทิศใต้ - ทิศตะวันตก) 

 

เป็นพื้นท่ีด้านหลังโครงการติดกับ
รั้วของเพื่อนบ้าน เป็นพื้นท่ีซัก-
ล้าง ได้รับแสงแดดตลอดท้ัง 
วัน 

- รับแสงแดดตลอดท้ังวัน 
- เสียงรบกวน 
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 จากการศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้ในโครงการและการพัฒนาศักยภาพ
ของพื้นท่ีโครงการในตารางท่ี 3.5 โดยสรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี ออกมาเป็นภาพ  Bubble 
Diagram, Site Relation แสดงความสัมพันธ์การเช่ือของพื้นท่ีในแต่ละส่วน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 3.5 Zone ต่างๆในพื้นท่ีโครงการ 

Zone แนวคิดในการออกแบบ องค์ประกอบ 
Zone A 
ส่วนโชว์ 

พื้นท่ี Zone A เป็นส่วนท่ีต้ังอยู่หน้าบ้าน ติดกับห้องรับแขก 
พื้นท่ีดังกล่าวจึงเหมาะท่ีจะจัดเป็นส่วนโชว์ เพื่อเป็นส่วนท่ี
จะส่งเสริมให้สถาปัตยกรรมมีความสวยงาม  

- มีการจัดภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 
- ชุดเก้าอี้นั่งเล่น 
- มีสนามหญ้า 

Zone B 
ส่วนตัว 

 

พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีบริเวณข้างบ้านติดกับห้องนั่งเล่น
และห้องนอน พื้นท่ีจุดนี้มีพื้นท่ีพอสมควรเหมาะแก่กิจกรรม
การพักผ่อนเพราะไม่มีส่ิงใดๆ รบกวนมีความเป็นส่วนตัวสูง
แต่อาจจะมีเสียงรบกวนจากรถท่ีสัญจรบ้างเล็กน้อย 

- มีการจัดภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามเพิ่มความเป็น
ส่วนตัวด้วยการปลูก
ต้นไม้สกรีน 
- ศาลาไม้,บ่อปลา 
- มีสนามหญ้าไว้นั่ง
พักผ่อน 

Zone C 
ส่วนบริการ 

พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีอยู่ด้านข้างหลังตัวบ้านและข้าง
บ้านเป็นจุดท่ีเหมาะแก่การท ากิจกรรมซักล้างควรจัดภูมิ
ทัศน์เพื่อเพื่อความสวยงามให้แก่บริเวณนี้ 

- จัดภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้
เพิ่มความสวยงาม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ  ค าใจ 
แสดง : Bubble Diagram ภาพที่  3.13 
สัญลักษณ์ : 

เส้นทางเข้าหลัก                              ไม้สกรีน 
เส้นทางรอง                                        
เส้นทางเช่ือม   
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ  ค าใจ 
แสดง : Site Relation ภาพที่  3.14 
สัญลักษณ์ : - 
           

 

 

 

 

 

 

 

  



บทที่ 4 
แนวความคิดในการออกแบบ 

 
โครงการบ้านคุณอภิชาติ ค าใจ บ้านเลขท่ี 4/9 หมู่ 1 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี มีพื้นท่ีประมาณ 1,054 ตารางเมตร ได้แนวความคิดในการออกแบบมาจากการ 
ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการรวมไปถึงผู้ใช้ สามารถแบ่งพื้นท่ีในการจัดสวนและ
สามารถจัดวางกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมสวยงามและสอดคล้องกับพื้นท่ีโครงการ โดยได้
แนวความคิดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ แนวคิดในการออก 
แบบระบบสาธารณูปโภค แนวคิดด้านมุมมอง แนวคิดด้านการออกแบบการดูแลรักษา และแนว 
ความคิดด้านการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยภายในโครงการ 

 

4.1  แนวความคิดหลักในการออกแบบ 
 แนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) คือ สวนสวยดูแลง่าย ซึ่งได้แนว 
ความคิดมาจาก ความต้องการของผู้ใช้ โดยต้องการสวนท่ีดูแลรักษาง่ายส าหรับคนเมืองท่ีไม่ค่อยมี
เวลา และดึงธรรมชาติให้อยู่ใกล้ตัวท่ีสุด โดยมีท้ังพรรณไม้ และบ่อน้ า จัดวางให้มีความเรียบง่าย ดู
สบายตา และมีมุมอ่านหนังสือ จึงสรุปออกมาเป็น สวนดูแลง่าย สไตล์ธรรมชาติ  

 

ภาพที่ 4.1  สวนพักผ่อนสไตล์ธรรมชาติ 
ที่มา : https://www.btb.co.th/Articles_views-3-151.html  
  

https://www.btb.co.th/Articles_views-3-151.html
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ตารางที่ 4.1 แสดงแนวความคิดในการออกแบบ 

กิจกรรม ความต้องการของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ 

Zone A เจ้าของโครงการต้องการพื้นท่ีพักผ่อนอ่าน
หนังสือและโรงจอดรถ 

 
Zone B เจ้าของโครงการต้องการพื้นท่ี ส าหรับ

พักผ่อนอ่านหนังสือ และส่วนท ากิจกรรม
ภายในครอบครัว และพื้นท่ีรับแขกภายนอก 

 

Zone C เจ้าของโครงการต้องการพื้นท่ีไม่ต้องใส่สอย
มากเพราะพื้นท่ีน้อย เช่ือมต่อกับหลังบ้าน 

 

 

4.2  ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ  

การออกแบบส่ิงท่ีควรค านึงถึงเป็นอันดับแรกคือนึกถึงประโยชน์การใช้สอย และกิจกรรมใน
พื้นท่ีโครงการ รูปแบบของกิจกรรมจะต้องมีความสอดคล้องและสามารถรับรองพื้นท่ีในการใช้สอยได้
เป็นอย่างดี จากการศึกษาลักษณะของรูปแบบพื้นท่ีโครงการ สามารถก าหนดความสัมพันธ์ ของ
กิจกรรมแต่ละโซนได้ ดังนี้ 

4.2.1  Zone A  เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศเหนือ อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้าน ติดกับเฉลียงหน้าบ้าน
และ ห้องนั่งเล่น เช่ือมต่อกับ Zone B และ Zone C 
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4.2.2  Zone B  เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศตะวันออก อยู่บริเวณด้านข้างตัวบ้านติดกับห้องนอน 

เนื่องจากมีพื้นท่ีอยู่บริเวณข้างบ้าน จึงเป็น Zone ท่ีใช้ส าหรับโชว์และต้อนรับรับแขก เช่ือมต่อกับ 

Zone A และ Zone C  

4.2.3  Zone C  เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศตะวันตก อยู่บริเวณด้านข้างของตัวบ้าน ติดกับส่วนซักล้าง  

เช่ือมต่อกับ Zone A และ Zone B 

 

4.3  การก าหนดแนวความคิดในด้านต่างๆ 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ  ค าใจ ซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนและท ากิจกรรมกับ

ครอบครัวในบรรยากาศธรรมชาติท่ีร่มรื่นในกรุงเทพมหานคร สามารถจ าแนกรายละเอียดแนวความ 
คิดต่างๆได้ดังนี้ 

4.3.1  แนวความคิดในการวางรูปแบบทางสัญจร 
           แนวความคิดในการใช้เส้นทางสัญจรสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทตามการ 

ใช้งานดังนี้ 
 4.3.1.1  เส้นทางสัญจรหลัก คือ เส้นทางเข้าออกบ้านพักอาศัยโดยใช้แนวความคิด

ให้มีลักษณะทนทานแข็งแรง มีความกว้างท่ีสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกและเข้าถึงพื้นท่ีในแต่ละ
ส่วนได้ง่ายและยังสามารถประยุกต์พื้นท่ีในการท ากิจกรรมต่างๆ ในบ้าน เช่น ออกก าลังกาย และ  
ลานท ากิจกรรมกับสุนัข 

ภาพที่ 4.2  เส้นทางสัญจรหลัก  
 
  4.3.1.2  เส้นทางสัญจรรอง คือ เส้นทางท่ีใช้เช่ือมการสัญจรภายในบ้านของแต่ละ

ส่วนของบ้าน และ สามารถเข้าถึงพื้นท่ีในทุกๆ ส่วนได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการดูแลรักษา และท า

ความสะอาด อีกท้ังเพื่อเดินชมสวน และพรรณไม้ต่างๆ ในพื้นท่ีนั้น 
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ภาพที่ 4.3  เส้นทางสัญจรรอง 

 

4.4  แนวความคิดด้านวัสดุดาดแข็ง (Hardscape Concept) 

 แนวความคิดด้านวัสดุดาดแข็ง เป็นวัสดุท่ีเป็นงานก่อสร้างน ามาประยุกต์ใช้ประดับภายใน
สวนท าให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งาน เช่น โรงรถ ศาลา ก าแพงประดับ ต้องมีความทนต่อสภาพ
ส่ิงแวดล้อมท้ังฝนตกและแดด ในการเลือกใช้วัสดุดาดแข็ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดตารางดังนี้ 

ตารางที่ 4.2  แสดงแนวความคิดด้านวัสดุดาดแข็งสุนทรียภาพ (Hardscape Concept) 

วัสดุดาดแข็ง ลักษณะท่ัวไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 

โรงจอดรถ ลักษณะสามารถจอดรถยนต์ได้ 2 คัน 
โรงจอดรถมีขนาด 5x7 เมตร วัสดุท่ี
น ามาใช้เป็นคอนกรีตเสริม มีรูปแบบ
เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อเข้า
กับตัวบ้าน  

ศาลาไม้ 8 เหลี่ยม ลักษณะเป็นศาลาท่ีเปิดโล่ง มีขนาด 
5x5 เมตร มีมุมมองท่ีกว้าง สามารถ
เป็นจุดพักผ่อนของคนภายในบ้าน
และเป็นจุดเด่นของบริเวณหน้าบ้าน 
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ตารางที่ 4.2  แสดงแนวความคิดด้านวัสดุดาดแข็งสุนทรียภาพ (Hardscape Concept) (ต่อ) 

วัสดุดาดแข็ง ลักษณะท่ัวไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 

แผ่นทางเท้าพิมพ์
ลาย 

 

แผ่นทางเท้าพิมพ์ลาย ขนาด 30x60 
เซนติเมตร ใช้ส าหรับปูพื้นบนสนาม
หญ้า เพื่อจ ากัดทางเดินเท้าของผู้ใช้
ในสวน และ ยังท าให้สะดวกในการ
เข้าถึงในจุดต่างๆและเยี่ยมชมพรรณ
ไม้ อีกท้ังไม่ท าให้สนามหญ้าเสียหาย
จากการสัญจรในสวน 

 

พื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กพิมพล์าย 

 

เพื่อก าหนดเส้นทางสัญจรภายใน
โครงการจากทางเข้าออก ทางเดินใน
สวน ไปยังศาลาในสวน 
 

 

หิน ใช้ จั ด ตามมุ ม  ให้ ดู กลมกลื นกั บ
ธรรมชาติ 

 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่า วัสดุดาดแข็งในแต่ละด้าน ท่ีจะน ามาเป็นแนวทางในการ

ออก แบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีขึ้นและได้ประโยชน์ต่อผู้ใช้โครงการ ซึ่งวัสดุ

ดาดแข็งท่ีน ามาใช้ในการออกแบบในพื้นท่ีโครงการต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับพื้นท่ีเป็นหลักเช่น 

ท่ีจอดรถ ซึ่งควรอยู่ในส่วนบริการ 
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4.5  แนวความคิดด้านวัสดุดาดอ่อน (Softscape Concept) 
 การเลือกใช้พืชพรรณ จะต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ลักษณะดิน  พืช
พรรณท่ีมีอยู่ตามท้องถิ่นเป็นหลัก โดยคัดเลือกกายภาพ เช่น รูปทรง ขนาด ผิวสัมผัส สี มีกล่ินหอม 
และการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลตลอดจนการดูและรักษา เช่น การร่วงของใบ การให้ร่มเงา ดอก ผล 
ความหนาของใบ ระบบรากไม่เป็นอันตรายต่อพื้นท่ีโครงการ อัตราการเจริญเติบโต ทนทานต่อการ
ท าลายของโรคและแมลง ตลอดจนค านึงถึงลักษณะของกิจกรรมใช้สอยและความต้องการในเรื่องของ
บรรยากาศ นอกจากนี้แล้วด้านแนวความคิดพืชพรรณในการออกแบบให้มีค าอธิบายส้ันๆ ส าหรับพืช
พรรณต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม ดังนั้น จึงสามารถแบ่งพืชพรรณตามการประยุกต์ ใช้วัสดุพืช
พรรณ ได้ดังนี้  

4.5.1  Zone A  เป็นพื้นท่ีและส่วนโชว์อยู่ใน พื้นพื้นท่ีส าหรับต้อนรับแขกได้ อยู่บริเวณ
ด้านหน้าบ้าน ติดทิศเหนือ  ลักษณะการใช้พรรณไม้มีการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงากับพื้นท่ีด้านหน้า 
ไม้ยืนต้นขนาดสูง 3 - 4 เมตร เช่น ตีนเป็ดน้ า หูกระจง เป็นต้น บริเวณส่วนโชว์ ลักษณะการใช้พรรณ
ไม้ ควรเลือก ใช้พรรณไม้ท่ีทนแดดและเข้ากับสวนท่ีเราใช้ ไม่ว่าจะเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ไม้พุ่มขนาด
เล็ก และไม้คลุมดิน ควรเลือกพรรณไม้ ท่ีให้ดอกและทรงพุ่มท่ีสวยงาม เพื่อให้บริเวณด้านหน้าบ้าน
เป็นส่วนต้อนรับแขกได้  

4.5.2  Zone B  เป็นพื้นท่ีครอบครัว อยู่บริเวณด้านข้างบ้าน ติดทิศตะวันออกและพื้นท่ี
คลองห้า 
 เพราะบริเวณนี้ มีการวางท่ีนั่งเล่น พื้นท่ีพักผ่อน การเลือกใช้พรรณไม้ จะเลือกใช้พรรณไม้ท่ีไม่
ก่อให้เกิดอันตราย ควรเลือกใช้ไม้พุ่มขนาดกลาง ปลูกตามขอบทางดินให้ดูเป็นระเบียบเป็นรูปทรง
สวยงาม 

4.5.3  Zone C  เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ อยู่บริเวณด้านข้างบ้าน ติดทิศใต้และทิศตะวันตก 
พื้นท่ีว่างเปล่า พื้นท่ีมีลักษณะแคบและยาว มีการวางแผ่นทางเดินเพื่อเช่ือมต่อกับพื้นท่ีส่วนอื่นๆ และ
บริเวณนี้ยังได้ รับแสงแดดจัด ควรเลือกใช้พุ่มขนาดกลางและไม้คลุมดินชอบอยู่ในท่ีร่ม ดูแลง่าย การ
ปลูกเป็นแนวยาว เพื่อให้เป็นจุดน าสายตาและยังท าให้ดูเป็นระเบียบ 
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ตารางที่ 4.3  รายละเอียดพืชพรรณใน Zone A  

ช่ือภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

ปีป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 
25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่ ม
ทรงกระบอก 

 

บัวดิน มีหัวอยู่ใต้ดินแบบหัวหอมโดยรอบ ใบ
เด่ียว ขนาดเล็กยาว ดอกออกเป็นช่อ 
ดอกย่อยสีชมพู เกสรตัวผู้สีส้ม เป็นยา
สมุนไพรใช้แก้แมลงสัตว์กัดต่อย ในทาง
ไสยศาสตร์เชื่อว่ามีฤทธิ์ทางเมตตามหา
นิยมและคงกระพันชาตรี  

ต้นหูกระจงด่าง ต้นหูกระจง เป็นไม้ประดับชนิดหนึ่ง ท่ีมี
การเจริญ เติบโตเร็ว และมีอายุยืน ท้ังยัง
เป็นไม้ท่ีมีทรงพุ่มสวยงามแตกกิ่งเป็นชั้นๆ 
โดยในแต่ละชั้นจะห่างกนัประมาณ 50 - 
100 เซนติเมตร และใบของต้นหูกระจง
หนามจะเป็นเงา และแนน่กว่าเหมาะท่ีจะ
ปลูกเป็นไม้กระถาง นอกจากนี้ แม้ต้นหู
กระจงเป็นไม้ผลัด  

กาบหอยแครง เป็นพืชเขตร้อน เป็นไม้อวบน้ าไหลใต้ดิน 
เป็นพุ่มสูง 20-60 เซนติเมตร ใบเด่ียว
ออกเรียงสลับเป็นกาบหุ้มรอบต้น รูปใบ
หอก  ปลายแหลมโคนตัด ขอบใบเรียบ  
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ตารางที่ 4.3  รายละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 

ช่ือภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

เดหลี เดหลีเป็นไม้ท่ีปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับท่ี
มีดอกหอมและสวยงาม นอกจากนี้ยัง
นิยมปลูกเป็นไม้ดอกล่อแมลงวันทองท่ีท า
อันตรายให้กับผลไม้ให้มารวมกัน แล้ว
ก าจัดเสียในทีเดียว    

 

หลิวลู่ลม ไม้ ต้นขนาดกลางสู ง 10  - 15 เมตร 
เปลือกสีน้ าตาล เรือนยอดโปร่ง กิ่งก้านสี
เขียวหรือน้ าตาลอ่อน ห้อยลู่ลง ใบ เด่ียว
รูปใบหอกแคบ ๆ ปลายใบและโคนใบ
แหลม ขอบใบเป็นจักละเอียดเกลี้ยง 

 

แวววิเชียร สูงประมาณ 40 - 60 เซนติเมตร ตามล า
ต้นและ ใบมีขนละเอียดปกคลุม และมี
ยางเหนียวๆ ติดอยู่ เมื่อสัมผัสจะติดมือ 

 

เฟิร์นใบมะขาม ล าต้นมีเป็นเหง้าสั้น ต้ังตรงหรือเอน มีขน
หรือเกล็ดสีน้ าตาลปกคลุม มีไหลเป็นเส้น
เล็ก ปกคลุมด้วยขนหรือเกล็ด ดูคล้าย
เชือก เลื้อยไปตามผิวดิน และเกิดเป็นต้น
ใหม่ตามไหลได้ บางชนิดของสกุลนี้  
ระบบสามารถสร้างปมเก็บน้ าเพื่อเอาไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 
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ตารางที่ 4.3  รายละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 

ช่ือภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

เตยด่าง มีลักษณะการเจริญเติบโตเป็นกอ ล าต้นมี
ข้อถ่ีสูงราว 2 - 3 ฟุต เป็นไม้ประดับท่ี
ปลูกได้ท้ังกลางแจ้งและในท่ีร่ม เพราะใบ
ท่ีสวยงามมีเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์โดด
เด่น จึงมีผู้นิยมน ามาปลูกในสวนหย่อม
ของบ้านพักอาศัย  

แก้ว ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 เมตร ไม่ผลัด
ใบ ใบ เป็นใบประกอบ ผิวใบมันเข้ม และ
เป็นมันท้ังสองด้าน ดอก ช่อ ออกเป็น
กระจุก สีขาว ร่วงง่าย มีกลิ่นหอมมาก 
ผล สดกลมรี หรือรูปไข่ 

 

คริสมาสแดง เป็นไม้พุ่มเนื้ออ่อน ขนาดต้นมีความสูง
ต้ังแต่ 0.6 ถึง 4 เมตร ล าต้นมีน้ ายาง ใบ
สีเ ขียวแก่  เมื่ออากาศเย็นยอดใบจะ
เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม แต่อาจมีพันธุ์ผสมสี
อื่นๆ เช่นสีเขียวอ่อน สีครีม สีชมพู สีส้ม 
สีขาว สีม่วง 

 

ไผ่ลวก พืชล้มลุกอายุหลายปี  เป็นไม้พุ่มเป็นกอ  
ล าต้นต้ังตรง กลม  เป็นทรงกระบอก
กลวง ขนาด 2 - 5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง 
สีเขียวอมเทา ไม่มีหนาม เนื้อเเข็ง มีช้อ 
ปล้องชัดเจนแต่ละปล้องจะยาว 15-30 
เซนติเมตร มีเหง้าใต้ดินสั้น ไม่ทอดขนาน
ไปทางระดับ  
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ตารางที่ 4.3  รายละเอียดพืชพรรณใน Zone A (ต่อ) 

ช่ือภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

จ าป ี เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ   
10 - 20 เมตร ไม่ผลัดใบ ล าต้นสีน้ าตาล
แตกเป็นร่องถ่ี กิ่งเปราะ หักง่าย เรือน
ยอดรูปกรวยทึบ ใบเด่ียวเรียงสลับ ใบมี
รูปรี ปลายแหลม ขอบใบเรียบยาว 20 
เซนติเมตร กว้าง 8 เซนติเมตร ออกดอก
เด่ียวท่ีซอกใบ กลีบดอกสีขาว แคบเรียบ 
มี 8 - 12 กรีบ ยาว 4 - 6 เซนติเมตร มี
กลิ่นหอม 

 

โมก โมกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ล าต้น
มีความสูงประมาณ 5 - 12 เมตร ผิว
เปลือกสีน าตาลด า ล าต้นกลมเรียบมีจุด
เล็กๆ สีขาวประท่ัวต้น แตกกิ่งก้านสาขา
ออกรอบล าต้นไม่เป็นระเบียบใบเป็นใบ
เดียวออกเรียงกันเป็นคู่ตามก้านใบ  
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ตารางที่ 4.4  รายละเอียดพืชพรรณใน Zone B  

ช่ือภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

คริสตินา ไม้พุ่ม ขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 2 - 5 เมตร 
ล าต้นสีน้ าตาลอ่อน ใบเด่ียว ออกตรงข้าม
รูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบ
สอบ กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม ใบอ่อนสีแดง
เป็นมัน  

 

สนเลื้อย ล าต้นทอดเลื้อยแผ่กิ่งก้านไปตามพื้นได้
ไกลกว่า 1 เมตร รูปเข็ม ปลายใบเรียว
แหลม สีเขียวอ่อน แผ่นใบโค้งนูน ใต้ใบ
เว้า มีแถบปากใบสีเขียวเทา 2 แถบ อาจ
มีแบบใบเกล็ดด้วย 

 

พุดกุหลาบ ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงได้ถึง 5 เมตร ไม่ผลัด
ใบ ทรงพุ่มกลม ค่อนข้างหนาทึบ เปลือก
สีน้ าตาลด า ดอกสีขาว มีกลิ่นหอมแรง
ตอนเย็นถึงเช้า ออกดอกเด่ียวท่ีซอกใบ
ใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกซ้อน บิดเวียนเป็น
เกลี ยว  ดอกบาน เ ต็ ม ท่ีก ว้ า ง  5 - 8 
เซนติเมตร  

เอ้ืองหมายนาดอกแดง จัดเป็นพืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน มักข้ึน
เป็นกอๆ มีความสูงประมาณ 1 - 3 เมตร 
ไม่แตกกิ่งก้าน สาขา ล าต้นกลมฉ่ าน้ า
และเป็นสีแดง วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ต้นได้ประมาณ 1.5 เซนติเมตร รากเป็น
หัวใหญ่ยาว ท่ีโคนแข็งเหมือนไม้  

 

  



60 
 

ตารางที่ 4.4  รายละเอียดพืชพรรณใน Zone B (ต่อ) 

ช่ือภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

แสงจันทร ์ เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ล าต้นมี
ความสูงประมาณ 5 - 10 เมตร ผิวเปลือก
ล าต้นสีขาวเทา ผิวล าต้นเรียบล าต้นและ
กิ่งเจริญออกไปรอบต้นใบสีเหลืองอม
เขียวอ่อน ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ใบ
เป็นใบเด่ียว แตกออกตามข้อของกิ่ง เนื้อ
ใบมองเห็นเส้นใบได้ชัด ใบบางนิ่ม   

พลับพลึง กทม. เป็นพันธุ์ไม้ท่ีมีถ่ินก าเนิดในทวีปเอเชีย 
จัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีความสูงของต้น
ประมาณ 0.5 เมตร ล าต้นมีหัวอยู่ใต้ดิน 
หัวมีลักษณะเป็นกลีบๆ เรียงเวียนเป็นวง
ซ้อนอัดกันแน่นเป็นล าต้นเทียม เติบโต
เป็นช่อชู 

 

โมก โมกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ล าต้น
มีความสูงประมาณ 5 - 12 เมตร ผิว
เปลือกสีน าตาลด า ล าต้นกลมเรียบมีจุด
เล็กๆ สีขาวประทั่วต้น แต่กิ่งก้านสาขา
ออกรอบล าต้นไม่เป็นระเบียบใบเป็นใบ
เดียวออกเรียงกันเป็นคู่ตามก้านใบ  

จั๋ง เป็นไม้พุ่มสูง 10 - 15 ฟุต ล าต้นมีขนาด
เล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว มี การ
แตกหน่อ มองดูเป็นกอเหมือนกอไผ่ ล า
ต้นแข็งเหนียว คล้ายหวาย 
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ตารางที่ 4.4  รายละเอียดพืชพรรณใน Zone B (ต่อ) 

ช่ือภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

เฟินข้าหลวง ชอบอาศัยอยู่ตามคาคบไม้ใหญ่ในเขต
อบอุ่นท่ีมีความชื้นสูง ถือว่าเป็นลักษณะ
ของกาฝาก ใบของเฟิร์นข้าหลวง จะมีสี
เขียวอ่อน ขอบใบหยักเป็นคลื่น 

 

หญ้าน้ าพ ุ ลักษณะต้นท่ีแตกกอเหมือนรูปทรงของ
น้ าพุ ประกอบกับดอกสีขาวฟูนุ่ม ท าให้
หญ้าชนิดนี้ได้รับความนิยมในการน าไป
ปลูกประดับตกแต่งสถานท่ีหลายแห่ง  

 
ข่อย เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก - กลาง สูง 5 - 15 

เมตร ไม่ผลัดใบ ล าต้น ค่อนข้างคดงอ มี
ปุ่มปมอยู่รอบๆต้น หรือเป็นพูเป็นร่อง
ท่ัวไปอาจจะข้ึนเป็นต้นเดียว หรือเป็น
กลุ่ม แตกกิ่งต่ า กิ่งก้านสาขามาก เปลือก
สีเทาอ่อน เปลือกแตกเป็นแผ่นบางๆ มี
ยางสีขาวเหนียวซึมออกมา  

แปลงล้างขวด ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ 
เรือนยอดรูปไข่แคบสูง เปลือกสีน้ าตาล 
แตกเป็นร่องลึกตามยาว กิ่งอ่อนมีขน กิ่ง
ก้านลู่ลง 
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ตารางที่ 4.4  รายละเอียดพืชพรรณใน Zone B (ต่อ) 

ช่ือภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

ปรงเขาชะเมา ล าต้นสูงได้กว่า 10 เมตเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 12 - 25 เซนติเมตร หรือมาก 
กว่า เปลือกเกือบเกล้ียงสีเทาอ่อนใบ
ประกอบแบบขนนก แผ่ออกจ านวน
มากสีเขียวหรือเขียวอมเทา ก้านใบยาว 
30 - 60 เซนติเมตร ขอบมีหนามส้ันๆ 
แผ่นใบยาว 1.5  -2.5 เมตร มีใบย่อย
ด้านละ 85 - 155 ใบเรียงชิดกันเป็น
ระเบียบ 

 

เตยด่าง 
 

มีลักษณะการเจริญเติบโตเป็นกอ ล า
ต้นมีข้อถี่ สูงราว 2 - 3 ฟุต เป็นไม้
ประดับท่ีปลูกได้ท้ังกลางแจ้งและในท่ี
ร่ม เพราะใบท่ีสวยงามมีเสน่ห์ และมี
เอกลักษณ์โดดเด่น จึงมีผู้นิยมน ามา
ปลูกในสวนหย่อมของบ้านพักอาศัย 

 

ซิกก้า ลักษณะแตกเป็นกอ สูงได้ 3 - 5 เมตร  
ใบกว้าง 0.7 เมตร ยาวได้ถึง 1.7 เมตร 
เรียบเกล้ียงแผ่นใบรูปไข่ถึงรูปไข่กลับ 
สีเขียวเนื้อใบหนาเหมือนแผ่นหนัง 
ด้านท้องใบเคลือบด้วยขาวนวลแห้ง 
กาบรองดอกรูปไข่สีน้ าตาลปนแดงดอก
สีเหลือง 

 

ไทรเกาหลี เป็นไม้ช้ืนต้นมีความสูงประมาณ 
2 - 2.5 เมตร มีใบตกและขนาดเล็ก มี
ลักษณะเหมือนพีระมิด คือเป็นรูปทรง
ปริซึม ใบมีสีเขียวเข้ม สวยงาม สามารถ
ใช้ท าเป็นรั้วเพื่อบดบังสายตา 
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ตารางที่ 4.4  รายละเอียดพืชพรรณใน Zone B (ต่อ) 

ช่ือภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

ต้นหูกระจงด่าง ต้นหูกระจง เป็นไม้ประดับชนิดหนึ่ง ท่ีมี
การเจริญเติบโตเร็ว และมีอายุยืน ท้ังยัง
เป็นไม้ท่ีมีทรงพุ่มสวยงามแตกกิ่งเป็นชั้นๆ  
โดยในแต่ละชั้นจะห่างกันประมาณ 50 - 
100 เซนติเมตร และใบของต้นหูกระจง
หนามจะเป็นเงา และแน่นกว่าเหมาะท่ีจะ
ปลูกเป็นไม้กระถาง นอกจากนี้ แม้ต้นหู
กระจงเป็นไม้ผลัด  

แปลงล้างขวด ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ 
เรือนยอดรูปไข่แคบสูง เปลือกสีน้ าตาล 
แตกเป็นร่องลึกตามยาว กิ่งอ่อนมีขน กิ่ง
ก้านลู่ลง 

 
แก้ว ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 เมตร ไม่ผลัด

ใบ ใบ เป็นใบประกอบ ผิวใบมันเข้ม และ
เป็นมันท้ังสองด้าน ดอก ช่อ ออกเป็น
กระจุก สีขาว ร่วงง่าย มีกลิ่นหอมมาก 
ผล สดกลมรี หรือรูปไข่ 

 
คริสมาสแดง เป็นไม้พุ่มเนื้ออ่อน ขนาดต้นมีความสูง

ต้ังแต่ 0.6 ถึง 4 เมตร ล าต้นมีน้ ายาง ใบ
สีเ ขียวแก่  เมื่ออากาศเย็นยอดใบจะ
เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม แต่อาจมีพันธุ์ผสมสี
อื่นๆ เช่นสีเขียวอ่อน สีครีม สีชมพู สีส้ม 
สีขาว สีม่วง  
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ตารางที่ 4.4  รายละเอียดพืชพรรณใน Zone B (ต่อ) 

ช่ือภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

แวววิเชียร สูงประมาณ 40 - 60 เซนติเมตร ตาม
ล าต้นและ ใบมีขนละเอียดปกคลุมและ
มียางเหนียวๆ ติดอยู่ เมื่อสัมผัสจะติด
มือ 

 

เดหลี เดห ลีเป็นไม้ ท่ีป ลูกเป็นไม้ดอกไม้
ประ ดับท่ีมีดอกหอมและสวยงาม 
นอกจากนี้ยังนิยมปลูกเป็นไม้ดอกล่อ
แมลงวันทองท่ีท าอันตรายให้กับผลไม้
ให้มารวมกัน แล้วก าจัดเสียในทีเดียว    

 

บัวดิน มีหัวอยู่ใต้ดินแบบหัวหอมโดยรอบ ใบ
เด่ียว ขนาดเล็กยาว ดอกออกเป็นช่อ 
ดอกย่อยสีชมพู เกสรตัวผู้สีส้ม เป็นยา
สมุนไพรใช้แก้แมลงสัตว์กัดต่อย ใน 
ทางไสยศาสตร์เช่ือว่ามีฤทธิ์ทางเมตตา
มหานิยมและคงกระพันชาตรี 

 

กกอียิปต์ ไม้ริมน้ า อายุหลายปี ล าต้นใต้ดินเป็น
เหง้าใหญ่แข็ง ล าต้นเหนือดินแตกกอ 
ต้นเป็นรูปสามเหล่ียม มุมมนภายในตัน 
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ตารางที่ 4.4  รายละเอียดพืชพรรณใน Zone B (ต่อ) 

ช่ือภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

อเมซอน ไม้โผล่เหนือน้ า อายุหลายปี ล าต้นเป็น
เหง้าส้ันๆอยู่ใต้ดิน มีรากยึดไว้ ล าต้น
เหนื อ ดิน เป็น กอ มี ใบแตกรอบๆ 
ประมาณ 10 ใบ 

 

บัวกระด้ง เป็นไม้น้ าหรือไม้ล้มลุกหลายฤดู ล าต้น
เป็นหัวใต้ดินคล้ายหัวเผือก มีรากอวบ
ขาวจ านวนมากแตกยึดพื้นดินไว้ ใบ
เด่ียว เรียงสลับถี่ แผ่นใบใหญ่ค่อนข้าง
กลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 - 2 เมตร 
ใบอ่อนสีม่วงแดงเข้ม ใบแก่ด้านบนมีสี
เขียวเข้ม ด้านล่างมีสีเขียวอมม่วงแดง  

 

วาสนา เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ล าต้นมี
ความสูงประมาณ 4 - 10 เมตร ล าต้น
กลม ต้นตรง ไม่มีกิ่งก้าน ล าต้นเป็นข้อ
ถี่ ผิวเปลือกล าต้นมีสีน้ าตาลเป็นใบ
เด่ียวแตกออกจากล าต้นส่วนยอดเรียง
ซ้อนกันเวียนรอบล าต้นเป็นรูปวงกลม
ลักษณะใบเรียวยาว  

หมากผู้หมากเมีย เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ล าต้นมี
ความสูงประมาณ 4 - 10 เมตร ล าต้น
กลม ต้นตรง ไม่มีกิ่งก้าน ล าต้นเป็นข้อ
ถี่ ผิวเปลือกล าต้นมีสีน้ าตาลเป็นใบ
เด่ียวแตกออกจากล าต้นส่วนยอดเรียง
ซ้อนกันเวียนรอบล าต้นเป็นรูปวงกลม
ลักษณะใบเรียวยาว 
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ตารางที่ 4.4  รายละเอียดพืชพรรณใน Zone B (ต่อ) 

ช่ือภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

ร าเพย เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก มีความสูง 2 - 3 เมตร 
มียางสีขาวเป็นพิษระคายเคืองผิวหนัง ท าให้
เกิดผื่นคัน ใบเป็นใบเด่ียวมีลักษณะใบแคบ
เรียวยาวคล้ายใบย่ีโถ หนาแต่ไม่แข็ง ใบ
กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ  
8 - 12 เซนติเมตร 

 

ไผ่เหลืองทอง พืชล้มลุกอายุหลายปี เป็นไม้พุ่มเป็นกอ ล า
ต้นต้ังตรง กลม เป็นทรงกระบอกกลวง 
ขนาด 5 - 8 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง สีเหลืองมี
เส้นแถบสีเขียวอ่อนตามยาวบ้าง ไม่มีหนาม 
เน้ือเเข็ง มีข้อปล้องชัดเจน แต่ละปล้องยาว 
30 - 40 เซนติเมตร มีเหง้าใต้ดิน 
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ตารางที่ 4.5  รายละเอียดพืชพรรณใน Zone C 

ช่ือภาษาไทย ข้อจ ากัด ภาพประกอบ 

ไผ่เหลืองทอง พืชล้มลุกอายุหลายปี เป็นไม้พุ่มเป็นกอ 
ล าต้นต้ังตรง  กลม  เป็ทรงกระ- บอก
กลวง ขนาด 5 - 8 เซนติเมตร  
ผิวเกล้ียง  สีเหลืองมีเส้นแถบสีเขียว
อ่อนตามยาวบ้าง ไม่มีหนาม เนื้อเเข็ง 
มีข้อปล้องชัดเจน แต่ละปล้องยาว    
30 - 40 เซนติเมตร  มีเหง้าใต้ดิน 

 

ร าเพย เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก มีความสูง 2 - 3 
เมตร มียางสีขาวเป็นพิษระคายเคือง
ผิวหนัง ท าให้เกิดผ่ืนคัน ใบเป็นใบ
เด่ียวมีลักษณะใบแคบเรียวยาวคล้าย
ใบยี่ โ ถ  หนาแ ต่ ไ ม่ แ ข็ ง  ใ บกว้ า ง
ประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
8 - 12 เซนติเมตร 

 

โมก โมกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ล า
ต้นมีความสูงประมาณ 5 - 12 เมตร 
ผิวเปลือกสีน าตาลด า ล าต้นกลมเรียบ
มีจุดเล็กๆ สีขาวประท่ัวต้น แต่กิ่งก้าน 
สาขาออกรอบล าต้นไม่เป็นระเบียบใบ
เป็นใบเดียวออกเรียงกันเป็นคู่ตามก้าน
ใบ 

 

มะม่วง มะม่วงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10 - 30 เมตร 
ใบ ใบเด่ียวสีเขียว ขอบใบเรียบ ฐานใบ
มน ปลาย ใบแหลม ดอก เป็นช่อ กลีบ
ดอกมี 5 กลีบ เกสรสีแดงเรื่อๆ ดอก
ออก ช่ ว ง เ ดื อนธั น ว าคมถึ ง เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ ช่วงฤดูร้อนจะติดผล 
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4.6  แนวความคิดทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4.6.1  ระบบไฟฟ้า ควรจัดให้มีแสงสว่างภายในสวน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ใช้

โครงการ ในการใช้สวนในเวลากลางคืนและยังเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการพักผ่อนอีกด้วย ระบบ
ไฟฟ้าภายในโครงการ ควรใช้การเดินสายไฟฟ้าแบบใต้ดิน ร้อยสายไฟชนิดฝ่ังใต้ดิน ท่ีมีลักษณะกันน้ า
และควรมีการระบุต าแหน่งไว้เพื่อตรวจสอบ ดูแลรักษาเป็นช่วงๆการวางระบบไฟฟ้า ควรมีการติดต้ัง
ด้วยระบบอัตโนมัติเปิดปิดเพื่อความสะดวก 

4.6.2  ระบบน้ า การติดต้ังและระบบระบายน้ า ได้มีการติดต้ังไว้ก่อนแล้ว สะดวกกับการ รด
น้ าพรรณไม้และการใช้สอยส่วนระบายน้ า จะระบายน้ าเสียออกสู่ท่อระบายน้ าท่ีมีอยู่รอบพื้นท่ี
โครงการ  
 4.6.3  แนวความคิดทางด้านการดูแลรักษา 
  การดูแลรักษางานภูมิทัศน์เป็นงานท่ีจะต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สภาพสวน
มีความคงทนสวยงามและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น 
  การดูแลรักษางานภูมิทัศน์สามารถจ าแนกออกได้ 2 ประเภทคือ งานดูแลภูมิทัศน์
ดาดอ่อน และงานดูแลภูมิทัศน์ดาดแข็ง มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.6.3.1  งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ดาดอ่อน  

การให้น้ า น้ าต้องเป็นน้ าจืดท่ีสะอาด ปราศจากสารละลายและตะกอน
อื่นๆท่ีมีค่า pH 6.5 - 7.0 ในการรดน้ าต้นไม้ต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอทุกวัน ให้ดินช้ืนถึงก้นหลุม แต่
ไม่ถึงแฉะควรให้น้ าช่วงเวลาท่ีแดดไม่จัดทุกวัน  

 

 
 

ภาพที่ 4.4  การรดน้ าแบบต่างๆ 

ที่มา : https://www.faed.mju.ac.th 
 

การให้ปุ๋ย ให้ตามแผนการดูแลรักษา ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีต้นไม้ต้องการใน
ปริมาณท่ีพอประมาณไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะจะเป็นอันตรายกับต้นไม้ได้การใส่ปุ๋ยอินทรีย์จะใส่
ทุกๆ 3 - 6 เดือนครั้งเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน 
 การพรวนดินและการสับขอบ นอกจากจะท าให้เกิดความสวยงามแล้ว 
การพรวนดินเป็นการแก้ไขเรื่องดินแน่นเกินไป และเป็นการคลุกเคล้าเวลาใส่ปุ๋ยแก่ต้นไม้เพื่อท่ีต้นไม้

http://www.faed.mju.ac.th/
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จะได้น้ าได้ปุ๋ยไปใช้ได้เร็วและท่ัวถึง เป็นการย่อยสลายธาตุอาหารในดิน ส่วนการสับขอบโคนต้นหรือ
รอบๆ แปลงปลูก มีรูปแบบ หลายอย่าง เช่น การสับขอบเป็นรูปวงกลมวงรี รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า และรูปห้าเหล่ียม ฯลฯ ขึ้นอยู่กับการออกแบบและความสะดวกในการ สับขอบ การ
สับขอบนอกจากจะท าให้เกิดความสวยงามแล้วยังเป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่าย โดยการรดน้ า
เป็นการสร้างขอบเขตพื้นท่ีในการรดน้ าต้นไม้ไม่ให้น้ าไหลออกนอกบริเวณอื่น 

              

 
ภาพที่ 4.5  การพรวนดินและอุปกรณ์ 
ที่มา : https://www.faed.mju.ac.th 
 
    การตัดแต่ง การตัดแต่งพืชพรรณมีวัตถุประสงค์หลายอย่างและมีรูปแบบ
แตกต่างกันไป แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการออกแบบสวนและการใช้ประโยชน์ การตัดแต่งจะ ช่วยให้
ต้นไม้มีรูปร่าง รูปทรงท่ีสวยงาม มีการเจริญเติบโตท่ีสม่ าเสมอ สามารถตัดแต่งได้ตามท่ีเราต้องการไม้
ยืนต้นและไม้พุ่ม ท่ีน ามาจัดสวนจะมีการเจริญเติบโต จนรูปทรงเปล่ียนแปลงไป การตัดแต่งจะช่วยให้
ไม้นั้นๆ คงสภาพรูปทรงท่ีเราต้องการได้การตัดแต่งท่ีถือปฏิบัติเริ่มแรกจะเป็นการตัดแต่ง 
    การตัดแต่งจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตช่วยเพิ่มผลผลิตส่วนไม้พุ่มจะท า
ให้รูปทรงของพุ่มต้นสมดุลการตัดแต่งไม้พุ่มจะเริ่มต้ังแต่การเด็ดยอด (Pinching) เพื่อให้ไม้พุ่มแตกตา
ข้างท าให้การเจริญเติบโตทางด้านยอดลดลงหลังจากนั้นอาจจะมีการขลิบ (Trimming) แต่งลิดใบและ
ยอดท่ีเจริญแทงออกมาจากทรงพุ่มในกรณีท่ีทรงพุ่มแน่นเกินไปก็จะตัดแต่งกิ่งแก่ออกบ้างโดยตัดให้ชิด
พื้นดินส่วนไม้พุ่มท่ีแทงหน่อออกมาจะต้องตัดออก โดยตัดให้ลึกลงไปใต้ระดับดิน ส่วนไม้พุ่มท่ีต้องการ
ให้มีการเจริญเติบโตใหม่ (Rejuvenate) เนื่องจากมีอายุมากแล้วให้ตัดส่วนของไม้นั้น เหลือเพียงหนึ่ง

http://www.faed.mju.ac.th/
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ในสามของความสูงเดิมดูแลรักษาให้เจริญเติบโตใหม่การตัดแต่งไม้พุ่มให้เล็กลงจะช่วยให้มีการแตกกิ่ง
ยอดใหม่ ท าให้ไม้พุ่มนั้นมีดอกมากขึ้น การตัดแต่งพรรณไม้แต่ละครั้งเครื่องมือท่ีใช้จะต้องเหมาะสม
กับงานนั้นๆเครื่องมือจะต้องคมและใช้ให้ถูกต้องนอกจากนี้หากรอยแผลท่ีถูกตัดแต่งมีขนาดใหญ่
จะต้องใช้ยาทาแผลเพื่อป้องกันการเข้าท าลายของเช้ือโรค 
 

    
 

    

ภาพที่  4.6  การตัดแต่ง 
ที่มา : https://www.faed.mju.ac.th 
 

   

ภาพที่  4.7  อุปกรณ์การตัดแต่ง 
ที่มา : https://www.faed.mju.ac.th 
 
 
 
 
 

http://www.faed.mju.ac.th/
http://www.faed.mju.ac.th/
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 4.7  แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
การดูแลรักษาภูมิทัศน์ คือ การบ ารุงรักษาพืชพรรณ (Softscape) ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์

และรวมถึงการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) ให้มีความสวยงามเหมาะสมต่อการใช้
งานอยู่เสมอ 

4.7.1  งานดูแลรักษาพืชพรรณ (Softscape) เป็นงานท่ีจะต้องท าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้พืช
พรรณเจริญเติบโตสมบรูณ์ 

 4.7.1.1  การให้น้ าแก่พืชพรรณและสนามหญ้า 
   1)  การให้น้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม (Sprinkler Irrigation) เป็นการให้
น้ าโดยน้ าจะถูกส่งจากแหล่งน้ าผ่านท่อไปยังพื้นท่ีท่ีท าการจัดภูมิทัศน์และให้น้ าเป็นฝอยละออง จาก
หัวฉีดซึ่งการให้น้ าในวิธีนี้เป็นการให้น้ ากับพืชพรรณท่ีปลูกเป็นกลุ่มและไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะใน
บริเวณพื้นหญ้าสนามและไม้พุ่มเต้ีย โดยการให้น้ าแบบวิธีจะให้น้ าแบบวิธีจะให้ครั้ งละ 3 ครั้ง ต่อ
สัปดาห์ โดยจะเริ่มให้ต้ังแต่เวลา 06.00 - 06.15 น. 
   2)  การให้น้ าด้วยสายยาง หรือฝักบัวรดน้ า การให้น้ าวิธีนี้เป็นการให้น้ าท่ี
เหมาะกับพื้นท่ีท่ีเข้าล าบาก 

 4.7.1.2  การตัดแต่งพืชพรรณให้รูปทรงสวยงาม คือการควบคุมการเจริญเติบโต
ปรับปรุงรูปทรงของพืช ให้สวยงามและป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพื่อให้เจริญเติบโตได้ดี 
หลักการตัดแต่ง 
   1)  ตัดแต่งพืชพรรณท่ีเป็นโรคและแมลงออกก่อน 
   2)  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ถูกต้องกับลักษณะงาน 
             3)  ต้นไม้ขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้คนปีนขึ้นไปตัดแต่ง ควรตัดกิ่งด้านบนลงมา
ก่อน  
             4)  กิ่งใหญ่ท่ีมีน้ าหนักมาก เมื่อตัดแล้วกิ่งอาจหักหล่นท าให้เกิดความ
เสียหายได้ ดังนั้นในการตัดควรมีการผูกเชือก ณ จุดกลางของศูนย์ถ่วงจะช่วยลดอันตรายลงได้ 
             5)  ไม่ควรกิ่งยอดของต้นไม้ยืนต้น เพราะจะท าให้เสียรูปทรง 
   6)  แผลขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการตัดแต่งควรป้องกันน้ า และเช้ือโรคเข้า
ท าลายโดยใช้พวกสารเคมีป้องกันโรคและแมลงฉีดพ่นหรือทาสี 

4.7.1.3  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ศัตรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย 
ขาดความสวยงามและท าให้พืชชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
   1)  แมลงศัตรูพืช 
   2)  โรคพืช 
   3)  สัตว์ชนิดต่างๆ 
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   หลักการป้องกันจ ากัดศัตรูพืช 

(1)  พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แล้วจึงหาวิธีใน
การป้องกันก าจัดท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 

(2)  ควรรีบป้องกันก าจัดแมลงและโรคทันทีท่ีพบ เช่น การจับ 
แมลงท าลายหรือเก็บส่วนของพืชท่ีเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 

(3)  เลือกใช้สารเคมีให้เฉพาะกับการก าจัดให้ตรงกับชนิดของ 
ศัตรูพืช รวมทั้งอ่านวิธีการใช้และส่วนผสมจากบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 

(4)  ก่อนฉีดพ่นควรหาหน้ากากหรือชุดป้องกันสารเคมี และคนท่ี 
ฉีดพ่นต้องอยู่เหนือลมเสมอ 

(5)  ไม่ควรสูบบุหรี่ระหว่างการท างาน 
(6)  หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้วต้องอาบน้ าชะล้างร่างกายให้ 

สะอาดแล้วเปล่ียนเส้ือผ้าใหม่ทันที 
4.7.2  การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการรักษาความ

มั่นคง แข็งแรงท าความสะอาด และซ่อมแซมบ ารุงภูมิทัศน์ ดาดแข็งให้สามารถใช้งานได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

4.7.2.1  ศาลา การดูแลรักษามีวิธีการ ดังนี้ 
                 สีซีด หรือหลุดลอก ให้ทาสีใหม่ ถ้าไม้ถ้าสีใหม่ควร ใช้ไม้ไผ่ตอกเป็นแนวหรือ

ปลูกตีนตุ๊กแกให้ปกคลุม เพื่ออ าพรางสายตา 
                 เกิดการทรุดตัวของพื้น ควรรื้อพื้นออกแล้วท าการปรับพื้นใหม่ 
                  หลังคารั่วซึม จะต้องการท าการเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาใหม่ 

 

4.8  เกณฑ์ในการออกแบบและแบบทางเลือก 

       จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ โดยสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน
ทางเลือก ซึ่งมีหัวข้อในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

สอดคล้องแนวความคิดหลักและมีรูปแบบตรงตามท่ีก าหนด 
   มีการส่ือแนวความคิดทางด้านกายภาพ 
   มีการเลือกใช้วัดสุ พืชพรรณไม้ตามแนวความคิด 
 ก าหนดกิจกรรมในพื้นท่ีให้มีความสัมพันธ์กันกับความต้องการ 
   วางเส้นทางสัญจรในโซนพื้นท่ี  
   ท่ีนั่งพักผ่อนผู้มาใช้บริการ 

ออกแบบให้สามารถแก้ไขปัญหาของพื้นท่ีได้ 
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 การเลือกพืชพรรณไม้ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อระบบท่อและอาคาร 
 การเลือกใช้วัสดุท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ า 

4.8.1   แบบทางเลือกท่ี 1  
 

 
ภาพที่ 4.8  แบบทางเลือกท่ี 1 
 
  4.8.1.1  ข้อดี ในการออกแบบ ทางเลือกท่ี 1 
    1)  ต าแหน่งของพื้นท่ีพักผ่อนอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ผู้ใช้โครงการจะ
ได้รับความเย็นสบายจากพรรณไม้ภายในสวน 
    2)  มีพื้นท่ีลานกิจกรรมเพียงพอส าหรับการท ากิจกรรม 
    3)  มีพื้นท่ีรับแขกอยู่ในต าแหน่งเหมาะสม 
    4)  ทางสัญจรมีการก าหนดทางสัญจรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและก าหนด
เส้นทางท่ีแน่นอน 
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4.8.2  แบบทางเลือกท่ี 2 

 

ภาพที่ 4.9  แบบทางเลือกท่ี 2 
 

4.8.2.1  ข้อดีในการออกแบบ ทางเลือกท่ี 2 
   1)  ต าแหน่งของพื้นท่ีพักผ่อนอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ผู้ใช้โครงการจะ
ได้รับความเย็นสบายจากพรรณไม้ในสวน 
   2)  มีพื้นท่ีลานกิจกรรมเพียงพอส าหรับการท ากิจกรรม 
   3)  มีพื้นท่ีรับแขกอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
   4)  มีบ่อน้ าเพิ่มความร่มเย็น 

4.8.2.2  ข้อเสียในการออกแบบ ทางเลือกท่ี 2 
    1)  เนื่องจากมีพืชพรรณเยอะ อาจเป็นท่ีอาศัยของสัตว์มีพิษได้ 
    2)  ยากต่อการดูแลรักษา 
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4.8.3  แบบทางเลือกท่ี 3  

 
ภาพที่ 4.10  แบบทางเลือกท่ี 3 
 

4.8.3.1  ข้อดีในการออกแบบ ทางเลือกท่ี 3 
1)  ต าแหน่งของพื้นท่ีพักผ่อนอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ผู้ใช้โครงการจะ 

ได้รับความเย็นสบายจากพรรณไม้ในสวน 
   2)  มีพื้นท่ีลานกิจกรรมเพียงพอส าหรับการท ากิจกรรม 
   3)  มีพื้นท่ีรับแขกอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

4.8.3.2  ข้อเสียในการออกแบบ ทางเลือกท่ี 3  
1)  พรรณไม้ยืนต้น น้อยเกินไปท าให้บดบังแสงแดดได้น้อย  

 
 

 
 

   2)  ต าแหน่งโรงจอดรถอยู่ไกลเกินไป 
   3)  เส้นทางสัญจรมากไป 
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ตารางที่ 4.6  การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 

เกณฑ์ในการประเมิน ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 

1.  ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใช้สอย 5 3 2 

2.  ความเหมาะสมในการก าหนดทางสัญจร
และวัสดุท่ีใช้ภายในพื้นท่ีโครงการ 

4 4 3 

3.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้พืชพรรณ 4 3 4 

4.  ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับพื้นท่ี
โครงการ 

4 4 3 

5.  ความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่
ผู้ใช้สอย 

4 3 3 

6.  ความสวยงามและดูแลรักษาง่าย 4 3 4 

7.  ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 5 3 3 

รวมคะแนน 30 23 22 

*หมายเหตุ : ความหมายของระดับการให้คะแนน 
1 ปรับปรุง 
2 พอใช้ 
3 ดี 
4 ดีมาก 
5 ดีท่ีสุด  

จากเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก สามารถรวมคะแนนโดยมีผลการให้คะแนนดังต่อไปนี ้
  ทางเลือกท่ี 1 ได้คะแนนรวม 30 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี 2 ได้คะแนนรวม 23 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี 3 ได้คะแนนรวม 22 คะแนน 

ดังนั้นสรุปได้ว่า รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือ รูปแบบกิจกรรมทางเลือก  ท่ี 1 
มีความเหมาะสมกับพื้นท่ีและความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด จึงน าทางเลือกนี้ไปพัฒนาในการ
ออกแบบต่อไป     
 

 



บทที่ 5 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคาภูมิทัศน์ 

 

5.1  ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที่ 5.1  การน าเสนอโครงการ (Introduction) 
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ภาพที่ 5.2  การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ (Site Analysis) 
  



79 
 

 

ภาพที่ 5.3  การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ  (Site Analysis) 
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ภาพที่ 5.4  Concept 
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ภาพที่ 5.5  Master Plan 
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ภาพที่ 5.6  Elevation 
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ภาพที่ 5.7  Detail Plan Zone A 
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ภาพที่ 5.8  Detail Plan Zone B 
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ภาพที่ 5.9  Detail Plan Zone C 
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ภาพที่ 5.10  Perspective 
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ภาพที่ 5.11  Lighting Plan 
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ภาพที่ 5.12  Construction 
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ภาพที่ 5.13  Detail Planning  
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5.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 การประมาณราคางานภูมิทัศน์โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณอภิชาติ ค าใจ 

ตารางที่ 5.1  แสดงการประมาณราคางาน Softscape 

ล าดับ รายการ หน่วย 
ขนาด 

จ านวน 
ราคาวัสดุ (บาท) ค่าแรง (บาท) รวมวัสดุและค่าแรง 

(บาท) น้ิว สูง/ม. ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง 

A. ไม้ยืนต้น  
1 แสงจันทร์ ต้น - 3.00 1 3,500.00 3,500.00 600.00 600.00 4,100.00 
2 จ าปี ต้น 6 7.00 2 6,000.00 12,000.00 500.00 1,000.00 13,000.00 
3 หูกระจงด่าง ต้น 5 8.00 2 9,000.00 18,000.00 1,000.00 2,000.00 22,000.00 
4 หูกระจงด่าง ต้น 3.5 5 3 6,000.00 12,000.00 1,000.00 3,000.00 21,000.00 
5 หลิวลู่ลม ต้น 6 7.00 1 5,000.00 5,000.00 1,200.00 1,200.00 6,200.00 
6 ปีบ ต้น 6  2 4,500.00 9,000.00 1,000.00 2,000.00 1,100.00 
           
7 ไผ่ลวก กอ - 4.00 30 120.00 3,600.00 20.00 600.00 2,380.00 
8 ไผ่เหลืองทอง กอ - 7.00 17 150.00 2,550.00 20.00 340.00 5,780.00 
9 แปรงล้างขวด ต้น 8  3 6,500.00 19,500.00 1,000.00 3,000.00 22,500.00 
10 มะม่วง ต้น 5 3.50 3 3,500.00 10,500.00 500.00 1,500.00 12,000.00 
11 แก้วมุกดา ต้น 3 3.50 1 3,500.00 3,500.00 1,000.00 1,000.00 4,500.00 

รวม 114,560.00 
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ตารางที่ 5.1  แสดงการประมาณราคางาน Softscape (ต่อ) 

ล าดับ รายการ หน่วย 
ขนาด 

จ านวน 
ราคาวัสดุ (บาท) ค่าแรง (บาท) รวมวัสดุและค่าแรง 

(บาท) น้ิว สูง/ม. ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง 

B. ไม้พุ่ม  
1 จั๋ง  กอ - 1.50 30 150.00 4,500.00 15.00 450.00 4,950.00 
2 พลับพลึง กทม.  ถุง 4 - 200 20.00 4,000.00 5.00 1,000.00 5,000.00 
3 เฟินใบมะขาม  ถุง 4 - 100 25.00 2,500.00 10.00 1,000.00 3,500.00 
4 โมก  ถุง - 1.50 90 80.00 7,200.00 15.00 1,350.00 8,550.00 
5 เอ้ืองหมายนาแดง  ถุง 8 - 50 50.00 2,500.00 10.00 500.00 3,000.00 
6 เดหลีใบกล้วย กระถาง 6 - 50 20.00 1,000.00 10.00 500.00 1,500.00 
7 วาสนา กระถาง 11 - 4 150.00 600.00 50.00 200.00 800.00 
8 เฟิร์นข้าหลวง  กระถาง 6 - 40 50.00 2,000.00 40.00 1,600.00 3,600.00 
9 บัวดิน ถุง 4 - 100 15.00 1,500.00 5.00 500.00 2,000.00 
10 ไทรเกาหลี ถุง 10 3.00 15 550.00 8,250.00 25.00 375.00 8,625.00 
11 ซิกก้า  ถุง 7 1.50 20 250.00 5,000.00 10.00 200.00 5,200.00 
12 เตยด่าง กระถาง 11  40 70.00 2,800.00 10.00 400.00 3,200.00 
13 พุดกุหลาบ กระถาง 11  2 2,500.00 5,000.00 80.00 160.00 5,160.00 
14 สนเลื้อย กระถาง 6  5 100.00 500.00 20.00 100.00 600.00 
15 ปรงเขา ต้น 6  4 6,500.00 26,000.00 100.00 400.00 26,400.00 
16 คริสติน่าพุ่ม ถุง 18  8 150.00 1,200.00 50.00 400.00 1,600.00 
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17 แก้ว ถุง 8  70 60.00 4,200.00 25.00 1,750.00 5,950.00 

ตารางที่ 5.1  แสดงการประมาณราคางาน Softscape (ต่อ) 

ล าดับ รายการ หน่วย 
ขนาด 

จ านวน 
ราคาวัสดุ (บาท) ค่าแรง (บาท) รวมวัสดุและค่าแรง 

(บาท) น้ิว สูง/ม. ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง 

B. ไม้พุ่ม          
18 แวววิเชียร ถุง 6  50 25.00 1,250.00 10.00 500.00 1,750.00 
19 เขียวหมื่นปี กระถาง 6  6 45.00 270.00 15.00 90.00 360.00 
20 คริสมาส ถุง 6  50 30.00 1,500.00 10.00 500.00 2,000.00 
21 หญ้าแดง ถุง 6  50 50.00 2,500.00 5.00 250.00 2,750.00 
22 ข่อยดัด ต้น 10 1.50 1 2,500.00 2,500.00 30.00 30.00 2,530.00 
23 ร าเพย ถุง 10 2.00 4 800.00 3,200.00 50.00 200.00 3,400.00 
24 แสงจันทร์ ต้น 3 6.00 1 3,500.00 3,500.00 120.00 120.00 3,620.00 

รวม 106,045.00 
C. ไม้คลุมดิน          
1 หญ้านวลน้อย ตร.ม. - - 215 20.00 4,300.00 25.00 5,375.00 9,675.00 

รวม 9,675.00 
D. ไม้น ้า          
1 บัวหลวง กระถาง 8 - 5 100.00 500.00 30.00 150.00 650.00 

รวม 650.00 
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ตารางที่ 5.2 แสดงการประมาณราคางาน Hardscape 

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย 
ค่าวัสดุ 

หน่วยละ (บาท) รวม (บาท) 
    สรุปราคาค่าก่อสร้าง        

A  งานเตรียมการ   งาน           66,000.00  

            

B  งานสถาปัตกรรม   งาน         115,013.00  

           

C  งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและไฟฟ้า   งาน           52,868.00  

      

  รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด           233,881.00  

A  งานเตรียมการ             

1  ที่พักคนงานและ/หรือขนส่งคนงาน 1 เดือน 48,000.00 48,000.00 

2  ที่เก็บวัสดุช่ัวคราว - เหมา 5,000.00 5,000.00 

3  ร้ัวช่ัวคราว 1.00 เมตร 5,000.00 5,000.00 

4  น้ า - ไฟฟ้า - โทรศัพท์ ช่ัวคราว 1.00 เดือน 5,000.00 5,000.00 

5  ค่าขนส่งวัสดุ 1.00 เดือน 3,000.00 3,000.00 

      

 รวม (หมวด A)    66,000.00 
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ตารางที่ 5.2 แสดงการประมาณราคางาน Hardscape (ต่อ) 

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย 
ค่าวัสดุ 

 หน่วยละ (บาท) รวม (บาท) 
B  งานสถาปัตกรรม     

1 งานตกแต่งผิวพ้ืน     

 พ้ืนปูกระเบื้อง โคริโน น้ าตาล 12X12 A 481.00 ม² 10.00 4,810.00 

 (ราคาไม่เกิน 150 บาท /ตร.ม.)     

 พ้ืนปูกระเบื้อง Cotto ขนาด 12"x12" 1,300.00 ม² 8.00 10,400.00 

 (เกรด A ราคาไม่เกิน 1300 บาท /ตร.ม.)     

 RB 9 45.00 กก. 91.04 4,096.80 

 ตาข่ายเหล็ก Wire mesh 18.60 ม² 20.00 372.00 

 เหล็กแพท 6x6 42.69 เส้น 16.00 683.04 

 พ้ืนคอนกรีต 28.20 ม² 389.00 10,969.80 

 เสาคอนกรีตหล่อปูน 4.00 ต้น 12,000.00 4,800.00 

 ทรายล้าง 8.50 ม² 850.00 7,225.00 

 กระเบื้อง ชีแพดโมเนีย 16.50 ม² 1,250.00 20,625.00 

 (เกรด A ราคาไม่เกิน 1300 บาท /ตร.ม.)     

 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบทาสี 16.50 ม² 573.00 9,454.50 

 ครอบสันหลังคา 8.50 ม 830.00 7,055.00 

 พ้ืนไม้ระแนง1x6 5.00 ม² 3,600.00 18,000.00 



 

 
 

95 

ตารางที่ 5.2 แสดงการประมาณราคางาน Hardscape (ต่อ) 

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย 
ค่าวัสดุ 

 หน่วยละ (บาท) รวม (บาท) 
 รางน้ า 8.50 ม 67.30 573.40 

 เสาไม้ 4x4 8.00 ต้น 4,500.00 36,000.00 

 คอนกรีต fc' = 240 Ksc.  ม³   

 แบบหล่อคอนกรีต  ม²   

 เสาเข็มเจาะ Dia.0.35x21.00 ม. 4.00 ต้น 3,200.00 12,800.00 

      

 รวม (หมวด B)    115,013.00 

C  งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและไฟฟ้า      

1  งานระบบไฟฟ้า        

 ไฟฝังพ้ืน sangudom 40-D4021-BK 9.00 ชุด 850.00 7,650.00 

 ไฟส่องต้นไม้ 5783 CARINI AL/GS MD ด า 9.00 ชุด 1,590.00 14,310.00 

 ไฟทางเดินเสาเต้ียSangudom45-7194RD 15.00 ชุด 1,500.00 22,500.00 

 สวิทช์ 4.00 ชุด 780.00 3,120.00 

 สายไฟNYY-GROUND 2X70/10 40.00 เมตร 82.20 3,288.00 

 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด  เหมา 2,000.00 2,000.00 

      

 รวม (หมวด C)    52,868.00 
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ตารางที ่5.3  แสดงการสรุปราคางานภูมิทัศน์โครงการออกแบบบ้านคุณอภิชาต  ค าใจ 

(หกแสนส่ีพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 

รายการ รวมราคา (บาท) 
รวมราคางาน Softscape 230,930.00 
รวมราคางาน Hardscape 233,881.00 
รวมราคางานภูมิทัศน์ท้ังหมด 464,811.00 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทัศน์ 6.5% 30,213.00 
ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมิทัศน์ 55,777.00 
ภาษีเงินได้ 3% ของราคารวมงานภูมิทัศน์ 13,944.00 
รวมราคางานภูมิทัศน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได้ 564,745.00 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)  7% 39,532.00 

รวมราคาท้ังส้ิน 604,277.00 



บทที่ 6 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1  บทสรุป 

 โครงการออกแบบบ้านคุณอภิชาต  ค าใจ ต้ังอยู่ท่ี 4/9 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นท่ีว่างเปล่ายังไม่มีส่ิงก่อสร้างและการจัดตกแต่งภูมิทัศน์แต่อย่างใด พื้นท่ี
โครงการมีเนื้อท่ีท้ังหมด 1,054 ตารางเมตร โดยเจ้าของโครงการต้องการให้จัดภูมิทัศน์ขึ้นเพื่อไว้
ส าหรับพักผ่อน ดูเรียบง่าย และร่มรื่นจัดสรรพื้นท่ีให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ โดยจัดสวน
สไตล์ธรรมชาติ ให้ดูเรียบง่ายและร่มรื่น ในการออกแบบได้น าองค์ประกอบในด้านทัศนียภาพ และ
มุมมองผสมผสานไปด้วยเพื่อให้เกิดความสุขทางอารมณ์ขณะท่ีใช้พื้นท่ี เช่น พื้นท่ีรับแขกภายนอก  
บ่อน้ า และเพิ่มพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมภายในครอบครัว จากการศึกษาพฤติกรรมความต้องการของ
เจ้าของโครงการจากข้อมูลข้างต้นสามารถน ามาประกอบเพื่อใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์และก าหนด
รูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นได้ ดังนี้ 

โครงการออกแบบบ้านคุณอภิชาติ ค าใจ ได้ท าการวิเคราะห์พื้นท่ีจากความต้องการของ
เจ้าของบ้าน สภาพภูมิอากาศ อาณาเขตติดต่อท้ังด้านในโครงการและด้านนอกโครงการ 
 6.1.1  Zone A อยู่บริเวณทิศเหนือของโครงการ มีพื้นท่ีพอสมควร ติดกับถนนทางเข้า
โครงการ จึงเหมาะแก่การจัดเป็นพื้นท่ีส่วนสาธารณะ สภาพโดยรวมของพื้นท่ีโครงการไม่มีการปรับ
พื้นดินไว้ และยังไม่ได้มีการจัดภูมิทัศน์ พื้นท่ีส่วนนี้จะได้รับแสงแดดตลอดเวลา และเป็นพื้นท่ีใช้ใน
จอดรถ ดังนั้นจึงปลูกต้นไม้ท่ีดูแลรักษาได้ง่ายไว้ในบริเวณนี้ 
 6.1.2  Zone B จัดเป็นส่วนทิศตะวันออกของโครงการ เป็นบริเวณท่ีมีพื้นท่ีค่อนข้างมาก 
เนื่องจากเป็นมุมท่ีผู้ท่ีเข้าใช้บริการในพื้นท่ีอาจเป็นผู้อาศัยภายในบ้านหรือบุคคลภายนอก เพื่อต้อง 
การเข้ามาใช้พักผ่อนท ากิจกรรมต่างๆ 
 6.1.3  Zone C อยู่บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ ติดกับเพื่อนบ้าน ส่วนนี้มีพื้นท่ีค่อนข้าง
น้อย เป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดดท้ังวัน จึงออกแบบให้เป็นโซนบริการ จึงเน้นปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อใช้ช่วย
ปิดบังแสงแดด และเป็นทางสัญจรรอบตัวบ้าน 
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6.2  ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1  ในการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ ข้อมูลอาจจะขาดตกไปบ้างเนื่องจากมีปัญหาระหว่างการ
ท างาน แต่ก็ได้พยายามค้นหาข้อมูลมาอ้างอิงเพื่อให้รูปเล่มสมบูรณ์แบบมากท่ีสุด โดยในการหาข้อมูล
ได้ท าการสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้โครงการเพียงครั้งเดียว  เพราะเจ้าของโครงการไม่ค่อยมี
เวลาในการให้สัมภาษณ์มากนัก อีกท้ังพื้นท่ีโครงการท่ีท าการออกแบบอยู่ไกลเกิน  ดังนั้นจึงต้อง
สอบถามข้อมูลจากพื้นท่ีใกล้เคียงประกอบด้วย 
 6.2.2  การจัดท าโครงการออกแบบภูมิทัศน์ ควรมีเวลาในการศึกษาข้อมูลของโครงการให้
ได้มากท่ีสุดเพราะข้อมูลเหล่านี้จะท าให้เรามีข้อมูลในการออกแบบและมีข้อมูลและเนื้อหาท่ีถูกต้อง  
การออกแบบภูมิทัศน์  การวางโซนในแต่ละโซนควรค านึงถึงจ านวนสมาชิกท่ีใช้ภายในบ้านและความ
ต้องการของผู้ใช้ว่าเพียงพอหรือไม่  เส้นทางสัญจรควรมีเส้นทางท่ีสามารถเข้าถึงได้กับทุกส่วนเพื่อการ
ออกแบบท่ีถูกต้อง  นอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ  ควรเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสวนภายในบ้าน  
และเลือกใช้พรรณไม้ท่ีดูแลรักษาง่าย  เป็นต้น 
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โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพัก

คุณอภิชาติ คำใจ

อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี



บบแบอกะรปญับราส

มรรกยตปัาถสงา้รสงรคโดยีอเะลารบบแบบแที�ขลเ
LA-00

LA-02
LA-03
LA-04

ุดสัวงดสแะลแมวรณวเิรบงัผ

บัดะรงดสแงัผ

LA-01 ะยะรงดสแงัผ

LA-05

LA-07
LA-08
LA-09

LA-06

LA-10
LA-11
LA-12

ญับราส

น้ตนืย้มไง่นหแําตงดสแงัผ
นิดมุลค้มไะลแมุ่พ้มไง่นหแําตงดสแงัผ

มานสฟไง่นหแําตงดสแงัผ
1 ถรดอจงรโดยีอเะรยารบบแ

 ถรดอจงรโดยีอเะลยารบบแ 2

มยลี�หเดปแาลาศดยีอเะลยารบบแ
ม้ไนาพะสดยีอเะลยารบบแ

แบบรายละเอียดพื �นคอนกรีตพิมพ์ลายและพื �นทรายล้าง
นํ �าอ่บดยีอเะลยารบบแ

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

์ิตติกรวนิช  ธมเูภ ยาน

SCALE

PROJECT NAME
กัพนา้บ์นศัทิมูภบบแกออรากงรคโ

จใําค ิตาชิภอณุค

OWNER. BY

LOCATION
่ีทขลเ 4/9 ม.1 ยอ้รพําคงึบลบําต

อาํเภอ ากกูลําล ดัวหงัจ  ีนาธมุทป

REVISION
NO DESCRIPTION

DATE

ญับราส

LA-00

จใําค ตาชิภอณุค



m
ain

hode

5 5 5 5 5 55

5
5

5
5

5
5

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

ะยะรงดสแงัผ
SCALE 1:200

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

์ิตติกรวนิช  ธมเูภ ยาน

SCALE

PROJECT NAME
กัพนา้บ์นศัทิมูภบบแกออรากงรคโ

จใําค ิตาชิภอณุค

OWNER. BY

LOCATION
่ีทขลเ 4/9 ม.1 ยอ้รพําคงึบลบําต

อาํเภอ ากกูลําล ดัวหงัจ  ีนาธมุทป

REVISION
NO DESCRIPTION

DATE

ถรดอจงรโดยีอเะลยารบบแ

LA-01

1:200

จใําค ตาชิภอณุค

N



m
ain

ผงับริเวณรวมและแสดงวสัดุ

SCALE 1:200 

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

์ิตติกรวนิช  ธมเูภ ยาน

SCALE

PROJECT NAME
กัพนา้บ์นศัทิมูภบบแกออรากงรคโ

จใําค ิตาชิภอณุค

OWNER. BY

LOCATION
่ีทขลเ 4/9 ม.1 ยอ้รพําคงึบลบําต

อาํเภอ ากกูลําล ดัวหงัจ  ีนาธมุทป

REVISION
NO DESCRIPTION

DATE

ผงับริเวณรวมและแสดงวสัดุ

LA-02

1:200

จใําค ตาชิภอณุค
แบบศาลาหกเหลี่ยม
ดูรายละเอียด LA-09

แบบโรงจอดรถ
ดูรายละเอียด LA-07-08ดูรายละเอียด LA-11

พื้นผิวทรายล้าง

พื้นผิวทรายล้าง โรงจอดรถ

ห้องอาหาร

ห้องรับแขก

ห้องนังเล่น่

ห้องนอน

ห้องครัวห้องซักล้าง
ห้องนำ้

เฉลียง

F1

แบบพื้นทรายล้าง

แบบสะพานไม้
ดูรายละเอียด LA-10

ดูรายละเอียด LA-11
แบบพื้นทรายล้าง

ดูรายละเอียด LA-11
แบบพื้นหินกาบ

แบบบ่อน้ำ
ดูรายละเอียด LA-12

F2

สญัลกัษณ์วสัดุ

F1 หินเทียม
ซุ้มไม้ระแนงF2

N



m
ain

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

์ิตติกรวนิช  ธมเูภ ยาน

SCALE

PROJECT NAME
นา้บ์นทัศืมูภบบแกออรากงรคโ

จใําค ิตาชิภอณุคกัพ

OWNER. BY

LOCATION
่ีทขลเ 4/9 ม.1 ยอ้รพําคงึบลบําต

อาํเภอ ากกูลําล ดัวหงัจ  ีนาธมุทป

REVISION
NO DESCRIPTION

DATE

บัดะรงดสแงัผ

LA-03

1:200

จใําค ตาชิภอณุค

N

ผังแสดงระดับ
SCALE 1:200

สัญลักษณ์ระดับ
- PA (PLANTING AREA) : บริเวณปลูกต้นไม้

- TC (TOP OF CURBI) : ระดับบนขอบ

- FG (FINISH GRANING) : ระดับดิน 

- BL (BOTTOM  LEVEL) : ระดับพื้นบ่อ

- FS (FINISH SURFAC) : ระดับวัสดุพื้น  

- SLOPE : พื้นที่ลาดเอียง

ห้องอาหาร

ห้องรับแขก

ห้องนังเล่น่

ห้องนอน

ห้องครัวห้องซักล้าง
ห้องนำ้

เฉลียง

ทางเดินเชือมกับโรงรถ(พื้นผิวทรายล้าง)

พื้นผิวทรายล้าง โรงจอดรถ

คอนกรีตพิมพ์ลาย

FG.+0.00

FG.+0.00
FG.+0.00

FG.+0.00

FG.+0.00

FG.+0.00

FG.+0.00

FG.+0.00

FG.+0.00

FG.+0.00

FG.+0.00
+0.05

-0.15

-0.15

-0.250.15

-0.25

-0.35

-0.35
-0.45

-  0.45

-0.55

-0.55

FS.+0.20

+0.20

FS.+0.20

FS.+0.05

FS.+0.05

FS.+0.05

+0.05
-0.25

-0.45

-0.25
-0.15

PA

BL.-0.55

+0.60

+0.30

TC

PA

PA

PA

PA

PA
TC.0.30

PA

PA

PA

PA

PA PA

PA

PA

PA

PA

slope

slopeslope



m
ain

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

์ิตติกรวนิช  ธมเูภ ยาน

SCALE

PROJECT NAME
นา้บ์นทัศืมูภบบแกออรากงรคโ

จใําค ิตาชิภอณุคกัพ

OWNER. BY

LOCATION
่ีทขลเ 4/9 ม.1 ยอ้รพําคงึบลบําต

อาํเภอ ากกูลําล ดัวหงัจ  ีนาธมุทป

REVISION
NO DESCRIPTION

DATE

ผงัแสดงตาํแหน่งไมย้นืตน้

LA-04

1:175

จใําค ตาชิภอณุค

N

ผังแสดงตำแหน่งไม้ยืนต้น
SCALE 1:175

แสงจนัทร์-3”/2 ตน้-

มะมวง -5”/3 ตน

แปรงลา้งขวด 8”/1 ตน้-

แกว้มุกดา -3”/1 ตน้-

หลิวลู่ลม -6”/1 ตน้-

จาํปี -6”/1 ตน้-

แปรงลา้งขวด -8”/2 ตน้ 

ปป -6”/2 ตน-

หูกระจงดาง -5”/1 ตน-

หูกระจงดาง -3.5”/1 ตน-

หูกระจงด่าง -5”/1 ตน้-

หูกระจงด่าง -3.5”/2 ตน้-



m
ain

hode

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER
์ิตติกรวนิช  ธมเูภ ยาน

SCALE

PROJECT NAME

ยัศาอกัพนา้บ์นศัทิมูภบบเเกออ

OWNER. BY

LOCATION
่ีทขลเ 4/9 ม.1 ยอ้รพําคงึบลบําต

อาํเภอ ากกูลําล ดัวหงัจ  ีนาธมุทป

REVISION
NO DESCRIPTION

DATE

ผงัแสดงตาํแหน่งไมพุ้ม่และไมค้ลุมดิน

LA-05

1:200

กัพนา้บ์นศัทิมูภบบแกออรากงรคโ
จใําค ิตาชิภอณุค

N

โมก -1.5/90 ตน้-

ซิกา้ -7”/20 ตน้-

หญานวลนอย -215 ตร.ม.-

ปรงเขา -6”/4 ตน-

พดุกหุลาบ -3”/2 ตน้-

ง -6”/50 ตน้-ดแา้ญห

. -4”/200 ตน้-มทก งึลพบัลพ

ง -11”/40 ตน้-า่ดยตเ
ม -4”/100 ตน้-าขะมบใน์ริฟเ

ร -6”/50 ตน้-ยีชเิวววแ

ว -8”/70 ตน้-้กแ รําเพย -10”/4 ตน้-

น -4”/100 ตน้-ิดวับ

บวัหลวง -8”/5 ตน้-

ด -10”/1 ตน้-ัดยอ่ข

จั�ง -30 กอ-

ส -6”/50 ตน-ามสิรค

ไผเ่หลืองทอง -7/17 กอ-

ไผล่วก -4/30 กอ-

สนเลื�อย -6”/5 ตน้-

คริสติน่า -18”/8 ตน้-

บัวดิน -4”/200 ตน-
เดหลีใบกลวย -6”/50 ตน-

เอื�องหมายนาดอกแดง -8”/50 ตน้-
เตยด่าง -กระถาง 11”/40 ตน้-

ผังแสดงตำแหน่งไม้พุ่มและไม้คลุมดิม
SCALE 1:200



m
ain

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER
์ิตติกรวนิช  ธมเูภ ยาน

SCALE

PROJECT NAME

ยัศาอกัพนา้บ์นศัทิมูภบบเเกออ

OWNER. BY

LOCATION
่ีทขลเ 4/9 ม.1 ยอ้รพําคงึบลบําต

อาํเภอ ากกูลําล ดัวหงัจ  ีนาธมุทป

REVISION
NO DESCRIPTION

DATE

ผงัแสดงตาํแหน่งไฟสนาม

LA-06

1:200

กัพนา้บ์นศัทิมูภบบแกออรากงรคโ
จใําค ิตาชิภอณุค

N

โคมไฟส่องต้นไม้ ไฟทางเดิน

= สวิทต์ไฟ

= แนวทางเดินสายไฟ
ผังแสดงตำแหน่งไฟสนาม

SCALE 1:200

หมายเหตุ
แบบแสดง DIAGRAM เท่านั้น

ระบบไฟฟ้า รายละเอียดกำหนดโดยวิศวะกรไฟฟ้า

โคมไฟทางเดิน โคมไฟส่องต้นไม้ โคมไฟเสาเตี้ย

ติดต่อได้ที่ : บริษัท แสงอุดมไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ กำจัด

โทร 0-2901-3000

ห้องอาหาร

ห้องรับแขก

ห้องนังเล่น่

ห้องนอน

ห้องครัวห้องซักล้าง
ห้องนำ้

เฉลียง

ทางเดินเชื่อมกับโรงรถ่

โรงจอดรถ



)น่ืลนัก(ดซเมโงอ้ืบเะรกูป .ลสค น้ืพ

+.010
งัลหยาภ ีส นุ่รบุบะร "21x"21 ดานข มซ 06 x 06 x 06 ดานข .ลสค อ้มหอต

น่นแดัอยารท
น่นแดัอฐิอ/นิห

  )hseM eriW( ก็ลหเงรกแะต

  )hseM eriW( ก็ลหเงรกแะต

มซ 06 x 06 x 06 ดานข .ลสค อ้มหอต A มิตเเม่ิพเการนาฐยายขบบแูด

น่นแดัอยารท
น่นแดัอฐิอ/นิห

มย่ีลหเ 6 ว้ัรม็ขเ

B มิตเเม่ิพเาสเนาฐยายขบบแูด

"6 x "6 ทพเก็ลหเ

นักดิตา้นหมอ่ืชเ "4x"2 ดานข C ก็ลหเาสเ

มย่ีลหเ3ปูรก็ลหเน่ผแบีรค

"6 x "6 ทพเก็ลหเ
มย่ีลหเ3ปูรก็ลหเน่ผแบีรค

ถรดอจงรโดยีอเะลยารบบแ  1
SCALE 1:100

น่นแดัอยารท
น่นแดัอฐิอ/นิห

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

์ิตติกรวนิช  ธมเูภ ยาน

SCALE

PROJECT NAME
กัพนา้บ์นศัทิมูภบบแกออรากงรคโ

จใําค ิตาชิภอณุค

OWNER. BY

LOCATION
่ีทขลเ 4/9 ม.1 ยอ้รพําคงึบลบําต

อาํเภอ ากกูลําล ดัวหงัจ  ีนาธมุทป

REVISION
NO DESCRIPTION

DATE

ถรดอจงรโดยีอเะลยารบบแ  1

LA-07

1:100

จใําค ตาชิภอณุค



นัส่ฆเะต

บอรดัรนาค  RB

ก็ลหเดั�ง

อกไก่

งอ่ลกก็ลหเลปแํา้นีสาทมยีทเ้มไยาชงิชเ
กอนยาภคิลิลคะอ

ก็ลหเนัทนัจ

)น่ืลนัก( ดซเมโงอ้ืบเะรกูป .ลสค พื�น

+.010
งัลหยาภ ีส นุ่รบุบะร "21x"21 ดานข

บบแมาตยาละลคยารทนิหุรก น่ผแง่ึรคญอมฐิออ่กงันผ

บยีรเบาฉ )น้ืชนักดินช(.มม 9 ม่ัซบิยา้ฝ

.กอม นาฐารตามมาตีสะกงัสบุชก็ลหเา่รคเงรคโ

อกไก่

ก็ลหเง้ัด

บบแมาตยาละลคยารทนิหุรก น่ผแม็ตเญอมฐิออ่กงันผ

 ดานข ยีนเมโคพแีซาคงัลหงอ้ืบเะรก 32x42 ซม.

กอนยาภคิลิลคะอํา้นีสาทมยีทเ้มไยาชงิชเ
ขนาด 15x300 ซม. หนา 16 มม.

ถรดอจงรโดยีอเะลยารบบแ  2
SCALE 1:125

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

์ิตติกรวนิช  ธมเูภ ยาน

SCALE

PROJECT NAME
กัพนา้บ์นศัทิมูภบบแกออรากงรคโ

จใําค ิตาชิภอณุค

OWNER. BY

LOCATION
่ีทขลเ 4/9 ม.1 ยอ้รพําคงึบลบําต

อาํเภอ ากกูลําล ดัวหงัจ  ีนาธมุทป

REVISION
NO DESCRIPTION

DATE

ถรดอจงรโดยีอเะลยารบบแ  2

LA-08

1:125

จใําค ตาชิภอณุค

ที�จอดรถ

ระดบัพื�นดิน +0.0
ระดบัพื�นที�จอดรถ +0.10

ระดบัฝ้าเพดาน +2.60

ระดบัหลงัคา +4.85

ระดบัพื�นดิน +0.0
ระดบัพื�นที�จอดรถ +0.10

ระดบัฝ้าเพดาน +2.60

ระดบัหลงัคา +4.85



งดแม้ไาสเ  ขนาด 5"x5" m. ม้ไอนื �เสีาท

งดแม้ไงพิกนัพ  ขนาด 0.02x0.05 m. ม้ไอนื �เสีาท
งพิกนัพงดแม้ไ  ขนาด 0.05x0.02 m. @ 0.13m. ม้ไอนื �เสีาท

บอขดปิงดแม้ไนพื �  ขนาด 0.02x0.10x1.90 m. ม้ไอนื �เสีาท

าคงัลหวนแ

าสเวัหดัรนาค

4 ้มไาสเวัห "x 4"

าคงัลหจั�ว

กอนยาภคลิคิอนํ �าสีาทมยทีเม้ไยาชงชิเ

าคงัลห

 งนแะร้มไนพื � 1"x6"

ดานข้มไาสเ
0.10x0.10

มย่ีลหเดปแาลาศดยีอเะรยารบบแ
SCALE 1:75

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

์ิตติกรวนิช  ธมเูภ ยาน

SCALE

PROJECT NAME
กัพนา้บ์นศัทิมูภบบแกออรากงรคโ

จใําค ิตาชิภอณุค

OWNER. BY

LOCATION
่ีทขลเ 4/9 ม.1 ยอ้รพําคงึบลบําต

อาํเภอ ากกูลําล ดัวหงัจ  ีนาธมุทป

REVISION
NO DESCRIPTION

DATE

มย่ีลหเดปแาลาศดยีอเะลยารบบแ

LA-09

1:75

จใําค ตาชิภอณุค



 ดานข้มไาสเ 0.06x0.09 m.

 ดานข้มไื�นพ 0.09x0.03x0.82 m. @0.01

้มไนาพะสดยีอเะรยารบบแ
SCALE 1:20

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

์ิตติกรวนิช  ธมเูภ ยาน

SCALE

PROJECT NAME
กัพนา้บ์นศัทิมูภบบแกออรากงรคโ

จใําค ิตาชิภอณุค

OWNER. BY

LOCATION
่ีทขลเ 4/9 ม.1 ยอ้รพําคงึบลบําต

อาํเภอ ากกูลําล ดัวหงัจ  ีนาธมุทป

REVISION
NO DESCRIPTION

DATE

้มไนาพะสดยีอเะรยารบบแ

LA-10

1:20

จใําค ตาชิภอณุค



slopeslope

main
hode 0.30

.ลสค นพื�

main
hode

)hseM eriW( ก็ลหเงรกแะตตีรกนอคื�นพงา้ลยารท

นํ �างาร

นิดบัดะรบัรปมถฐิอ/นิหษศเ

งา้ลยารทวิผําทตีรกนอคื�นพ

ดัอยารทนพื �บัรป

ระดบัพื �นคอนกรีต +0.20

+ 0.20

นิดบัดะรบัรปมถฐิอ/นิหษศเ

ยาลพ์มิพตีรกนอคนพื �

ดัอยารทนพื �บัรป

)hseM eriW( ก็ลหเงรกแะตตีรกนอคนพื �งา้ลยารท

)hseM eriW( ก็ลหเงรกแะตตีรกนอคนพื �งา้ลยารท

นิดบัดะรบัรปมถฐิอ/นิหษศเ

ยาล์พมิพตีรกนอคนพื �

ดัอยารทนพื �บัรป

งา้ลยารทนพื �ะลแยาล์พมิพตีรกนอคนพื �ดยีอเะลยารบบแ
SCALE 1:125

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

์ิตติกรวนิช  ธมเูภ ยาน

SCALE

PROJECT NAME
กัพนา้บ์นศัทิมูภบบแกออรากงรคโ

จใําค ิตาชิภอณุค

OWNER. BY

LOCATION
่ีทขลเ 4/9 ม.1 ยอ้รพําคงึบลบําต

อาํเภอ ากกูลําล ดัวหงัจ  ีนาธมุทป

REVISION
NO DESCRIPTION

DATE

ยาล์พมิพตีรกนอคื�นพดยีอเะลยารบบแ
งา้ลยารทนพื �ะลแ

LA-11

1:125

จใําค ตาชิภอณุค

ระดบัพื �นคอนกรีต +0.20 ระดบัพื �นคอนกรีต +0.20



- 0.15

- 0.45

+ 0.00 + 0.10

- 0.10

- 0.50

+ 0.20
+ 0.30
+ 0.40

- 0.20
- 0.30
- 0.40

- 0.60
- 0.70
- 0.80
- 0.90

- 1.00

นํ �าอ่บบัดะรอ่บยายขบบแนํ �าอ่บนลปแแ
นํ �าอ่บดยีอเะลยารบบแ

SCALE 1:120

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

์ิตติกรวนิช  ธมเูภ ยาน

SCALE

PROJECT NAME
กัพนา้บ์นศัทิมูภบบแกออรากงรคโ

จใําค ิตาชิภอณุค

OWNER. BY

LOCATION
่ีทขลเ 4/9 ม.1 ยอ้รพําคงึบลบําต

อาํเภอ ากกูลําล ดัวหงัจ  ีนาธมุทป

REVISION
NO DESCRIPTION

DATE

ํา้นอ่บดยีอเะลยารบบแ

LA-12

1:120

จใําค ตาชิภอณุค



ประวัติผู้จัดท ำ 

 

ช่ือ นายภูเมธ  ชินวรกิตต์ิ 
เกิด 31 ตุลาคม 2535 
 
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2547  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี 

ปีการศึกษา  2550  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนธญัรัตน์ จังหวัดปทุมธานี 

ปีการศึกษา  2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม จังหวัดปทุมธานี 
การศึกษา  2559  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 สถานท่ีติดต่อ  146/19 หมู่ 2 ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี 
    จังหวัดปทุมธานี 12150 
    โทรศัพท์ : 08 3775 6144 
    E – mail : soothor0@hotmail.com 
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