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บทคัดย่อ 

 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณสุรพล ศรีประเสริฐ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 66/163 หมู่ 1 

ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีคุณสุรพล ศรีประเสริฐ เป็นผู้เจ้าของโครงการ โดยมีพื้นที่
โครงการทั้งหมด 1,300 ตารางเมตร แบ่งเป็นตัวอาคารจ านวน 362 ตารางเมตร และพื้นที่ออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์จ านวน 938 ตารางเมตร ลักษณะของตัวอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 2 ช้ันรูปแบบ
ร่วมสมัย ที่เน้นความโดดเด่นของตัวอาคาร ปัญหาของพื้นที่โครงการคือ สภาพพื้นที่ที่เสื่อมโทรม และการจัด
ภูมิทัศน์ที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักการออกแบบ มลภาวะทางสภาพภูมิอากาศ มลภาวะทางเสียง  

ดังนั้น โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณสุรพล ศรีประเสริฐ จึงเป็นแนวทางในการ
สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่โครงการที่เสื่อมโทรมและการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกภายในพื้นที่โครงการ ศึกษาถึงแนวทางในการออกแบบ ความ
เป็นไปได้ในการก่อสร้างจริง ตลอดจนการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน 
เพื่อให้น าทักษะความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ 
  จากการศึกษาสภาพแวดล้อม กิจกรรม ความต้องการของผู้ใช้โครงการรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่
ได้น ามาประยุกต์ในการออกแบบภูมิทัศน์ จึงเกิดเป็นแนวคิดด้านการออกแบบ คือ “PLACE” โดยแบ่ง
พื้นที่ออกเป็น 3 โซน โดยการพื้นที่โครงการในการออกแบบปรับปรุงมีจ านวน 940 ตารางเมตร จาก
ผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณสุรพล ศรีประเสริฐ สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆ ของ
พื้นที่  ออกแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับพื้นที่  และออกแบบภูมิทัศน์ให้สวยงาม ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ โดยใช้งบประมาณ 1,033,106.85 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันหนึง่
ร้อยหกบาทแปดสิบห้าสตางค์) 
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บทคัดย่อ  (ต่อ) 
 

Zone A เป็นพื้นที่ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ มีขนาดพื้นที่จ านวน 680 ตารางเมตร  
กิจกรรมที่เกิดข้ึนของพื้นที่เดิม ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมนันทนาการ เช่น ออกก าลังกาย เป็นต้น แต่ยัง
ขาดต้นไม้ที่ให้ความร่มเงาที่มีน้อย การใช้ประโยชน์ส าหรับพื้นที่ยังมีน้อยในบริเวณนี้ และมุมมองด้าน
ทัศนียภาพไม่ดีเนื่องจากมุมมองที่มองเห็นบริเวณรอบโครงการ ซึ่งขาดความเป็นส่วนตัว และมลภาวะ
ต่างๆ 
 Zone B เป็นพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการมีขนาดพื้นที่จ านวน 100 ตารางเมตร  
กิจกรรมที่เกิดข้ึนของพื้นที่เดิมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทการออกก าลังกาย พื้นที่เป็น
ทางเดินพื้นคอนกรีตกึ่งปูพื้นไม้ระแนงยกระดับ ซึ่งด้วยกิจกรรมที่จัดไว้อยู่เดิมมีสภาพที่เสื่อมโทรมและ
พื้นที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  
 Zone C เป็นพื้นที่ด้านทิศใตข้องพื้นที่โครงการมีขนาดพื้นที่จ านวน 160 ตารางเมตร  กิจกรรม
ที่เกิดข้ึนของพื้นที่เดิม ส่วนใหญ่เป็นงานบริการ ลานซักล้าง พื้นที่ประกอบอาหาร มีสภาพที่เสื่อมโทรม ดนิ
ทรุดตัว ปัญหารากไม้จากไม้ยืนต้นเซาะเข้าพื้นคอนกรีตเดิมท าให้เกินการแตกร้าวและ ท าให้ผู้ใช้งานที่ไม่รู้
อาจเกิดอันตราย และพื้นที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่    
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการจัดท าปัญหาพิเศษเรื่องโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณสุรพล ศรีประเสริฐ  
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ด้วยค าแนะน า และความ
กรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ไตรภพ บุญธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่ให้ความกรุณาให้
ค าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง และสามารถส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และขอขอบคุณคุณสุรพล ศรีประเสริฐ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการศึกษาและ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และให้ความกรุณาให้ค าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษ
ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา  

นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่ประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู้ให้ คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะนา และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ท าปัญหาพิเศษ และให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด ดังนั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้    
ณ ที่นี้ด้วย 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา  มารดา ที่คอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็น
ทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และค่อยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษาในการท า
ปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันน้ีวันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้และรวมถึงผู้
ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

อภิวัฒน ์สุขวิลัย 
        มีนาคม 2560 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตผุลในกำรศึกษำ  

ปัจจุบันการออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน เช่น บ้าน ทาวน์เฮาท์ อพาตเมนต์หรือคอนโดมีเนียม 
ได้มีการออกแบบเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกภายในบ้าน ให้ได้รับความสดช่ืนและจัดสรรพื้นที่
อย่างเป็นระบบตอบรับกับความโดดเด่นของตัวอาคาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดย
ออกแบบให้มีความสัมพันธ์ระหว่างอาคารภายใต้หลักของการออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน 
นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมทัศนียภาพของพื้นที่โครงการท าให้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการเกิดความ
สวยงาม และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณสุรพล ศรีประเสริฐ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 66/163 หมู่ 1 
ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มคุีณสุรพล ศรีประเสริฐ เป็นเจ้าของโครงการ โดยมีพื้นที่
โครงการทั้งหมด 1,300 ตารางเมตร แบ่งเป็นตัวอาคารจ านวน 360 ตารางเมตร และพื้นที่ออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์จ านวน 940 ตารางเมตร ลักษณะของตัวอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 
2 ช้ัน รูปแบบร่วมสมัยที่เน้นความโดดเด่นของตัวอาคาร ปัญหาของพื้นที่โครงการคือ สภาพพื้นที่ที่
เสื่อมโทรม และการจัดภูมิทัศน์ที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักการออกแบบ มลภาวะทางสภาพภูมิอากาศ 
มลภาวะทางเสียง 

ดังนั้น โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณสุรพล ศรีประเสริฐ จึงเป็นแนวทางในการ
สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่โครงการที่เสื่อมโทรมและการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมและแก้ไข
ปัญหาต่างๆภายในโครงการ เช่น การปลูกไม้พุ่มสูงเพื่อลดมลภาวะทางสภาพภูมิอากาศ มลภาวะทาง
เสียง การปรับปรุงหน้าดินในส่วนที่ทรุดตัว เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกภายใน
พื้นที่โครงการ  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศกึษำ 

1.2.1 ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศนเ์คหะสถาน 
1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่โครงการเพื่อก าหนดศักยภาพของฟื้นที่โครงการ  
1.2.3 ศึกษาและวิเคราะหพ์ฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของโครงการเพือ่ก าหนดรปูแบบ

ของกจิกรรมใหเ้หมาะสม 
1.2.4  เพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมทิัศนบ์้านคุณสุรพล ศรีประเสริฐ อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธาน ี
 

1.3  ขอบเขตในกำรศกึษำ 
1.3.1 การเข้าถึงพื้นทีโ่ครงการ   

1.3.1.1 ทางเข้าโครงการทางที่ 1 มาจากถนนรังสิต-นครนายก 



2 
 

การเข้าถึงพื้นที่โครงการ

 
ภำพท่ี 1.1 สถานที่ตั้งโครงการ 
ท่ีมำ : http://www.google.co.th/maps/search/สารินปาร์ค 

 
1.3.2 ขอบเขตพื้นที่การศึกษา 

                  ขอบเขตพื้นที่การศึกษา โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณสุรพล ศรีประเสริฐ 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ 163 ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,300 
ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่อาคารจ านวน 362 ตารางเมตร และพื้นที่จัดภูมิทัศน์จ านวน 938 ตารางเมตร 

          
ภำพท่ี 1.2 สถานที่ตั้งโครงการ 
ท่ีมำ : http://www.google.co.th/maps/search/สารินปาร์ค 
 

 
 
 
 

พื้นท่ีโครงการ 
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            พื้นที่รกร้าง 

 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศนบ์้านคุณสุรพล ศรปีระเสริฐ 

แสดง : ขอบเขตพื้นทีก่ารออกแบบ ภำพท่ี 1.3 

สัญลักษณ์ : -  

เพ
ื่อน

บ้า
น 

พื้นที่รกร้าง 

+ 0.05 
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พื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
ทิศเหนือ      ติดต่อกับพื้นทีร่กร้าง 

 ทิศใต ้             ติดต่อกับพื้นที่รกร้าง 
 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเพื่อนบ้าน 
 ทิศตะวันตก       ติดต่อกับถนนสัญจร 
 

ตำรำงท่ี 1.1 แสดงสภาพพื้นทีโ่ดยรอบโครงการ 
พื้นที่ภายนอกโครงการ ลักษณะพื้นที ่

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่รกร้างมีการรุกล้ าพื้นที่ของ
บุคคลภายอยู่ตลอดจึงท าให้เกิดมลภาวะต่างๆ เข้า
มาในโครงการ                           

 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนสัญจร จึงท าให้เกิด
มลภาวะต่างๆ เช่น เสียงจากเครื่องยนต์ ฝุ่นละออง                        

 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเพื่อนบ้าน ซึ่งไม่มีการอยู่
อาศัยมาเป็นเวลานานท าให้ตัวบ้านมีความเก่าและ
รกล้าง 

 

ทิศใต ้ติดต่อกับ พื้นที่รกร้างมีการรุกล้ าพื้นที่ของ
บุคคลภายอยู่ตลอดจึงท าให้เกิดมลภาวะต่างๆ เข้า
มาในโครงการ                           
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ตำรำงท่ี 1.2 แสดงสภาพพื้นทีป่ัจจุบันภายในโครงการ 
พื้นที่ภายในโครงการ ลักษณะพื้นที ่

 

บริเวณทำงเข้ำพ้ืนท่ีโครงกำร  มีการปู
กระเบื้องบริเวณทางสัญจรหลกัภายในโครงการ 
ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานจึงเกิดการแตกหัก
และปญัหาของรากไมท้ี่เซาะกระเบื้อง จงึเกรง
ว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานในโครงการ                    

 

 บริเวณตัวอำคำร ซึ่งมีการเจริญเติบโตของ
พรรณไม้ท าให้บดบัดตัวอาคาร ท าให้ตัวอาคาร
ขาดจุดเด่นของโครงสร้าง 

 

 สภำพพ้ืนท่ีโครงกำรบริเวณสนำมหญ้ำ ซึ่งมี
สภาพเสือ่มโทรม และไม่มีการใช้งานเพือ่ใหเ้กิด
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที ่

 

 พ้ืนท่ีหลังบ้ำน บรเิวณนี้มีการปล่อยให้รกร้าง
และปญัหาดินทรุดตัว  

 

 พ้ืนท่ีข้ำงบ้ำน บรเิวณนี้เป็นบรเิวณที่ติดต่อกับ
เพื่อนบ้านและมรีั่วที่ต่ ากว่าระดบัสายตาท าให้
ไม่เป็นส่วนตัว 

 

 บริเวณท่ีน่ังข้ำงบ้ำนด้ำนหลัง บริเวณนี้มีการ
ทรุดตัวของดิน และปัญหาของกระเบื้องที่
แตกร้าว  
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะไดร้ับ 
        1.4.1 ทราบถึงการศึกษาหลักการออกแบบภูมทิัศน์เคหะสถาน 

1.4.2 ทราบถึงข้อมลูด้านพื้นทีโ่ครงการและศักยภาพของพืน้ที่โครงการ 
1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ และสามารถก าหนดรูปแบบกิจกรรม

ได้อย่างเหมาะสม 
1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรงุภูมิทัศนบ์้านคุณสุรพล ศรีประเสริฐ อ าเภอธัญบุร ี

จังหวัดปทุมธานี 
 
1.5  วิธีกำรด ำเนนิกำรศึกษำ 

1.5.1 ศึกษา และรวบรวมข้อมลู ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง กบัการออกแบบปรบัปรุงภูมทิัศนเ์คหะสถาน
จาก หนงัสอื เอกสาร สื่อทางเทคโนโลยสีารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการ 

1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคัญภูมทิัศน์บ้านพักอาศัย 
1.5.1.2 ศึกษาหลักการออกแบบภูมทิัศน์เคหะสถานสไตล์สวนโมเดิร์นมินิมอล 
1.5.1.3 ศึกษาเกี่ยวกับกรณีศึกษาทีม่ีลกัษณะคล้ายคลงึกับโครงการ 

1.5.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพและวิเคราะห์ข้อมลูพื้นที่โครงการ พฤติกรรม และความ
ต้องการของผู้ใช้โครงการจากการส ารวจ  

1.5.2.1 ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ 
        1) ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตที่ติดต่อกบัโครงการ   

2) การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
3) สภาพแวดล้อมรอบโครงการ 
4) ลักษณะภูมิประเทศ 

          5) ลักษณะภูมิอากาศ 
          6) ลักษณะโครงสร้างของดิน 
          7) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
          8) ลักษณะทางสัญจร 
          9) มุมมองและทัศนียภาพ 
          10) รูปแบบสถาปัตยกรรมเดมิ 
 1.5.2.2  ศึกษาถึงผู้ใช้โครงการ 
          1) ลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ 
          2) ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

1.5.3 วิเคราะห์ข้อมลูของพื้นที่โครงการ  
1.5.3.1 วิเคราะห์ข้อมลูทางกายภาพพื้นที่ข้างเคียงของพื้นทีโ่ครงการ 
1.5.3.2 วิเคราะห์ข้อมลูทางกายภาพของพื้นทีโ่ครงการ และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้

โครงการ 
1.5.3.3 ลักษณะของกจิกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่ของโครงการ 

1.5.4 ข้ันตอนการออกแบบ 
1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบปรับปรงุ 
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1.5.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้
โครงการ 

1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ ดังนี้ 
         1) แนวความคิดในการใช้พืชพรรณ 
         2) แนวความคิดในการจัดสรรพื้นที ่
         3) แนวความคิดทางด้านทัศนียภาพ 
         4) แนวความคิดทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่โครงการ 
         5) แนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
         6) แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 

1.5.4.4 ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
1.5.4.5 ก าหนดแบบแปลนทางเลือก 2 ทางเลือก 
1.5.4.6 ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
1.5.4.7 แสดงแบบแปลนครั้งสุดท้าย 
1.5.4.8 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
1.5.4.9 แสดงแบบรูปตัด รปูด้านของโครงการ 
1.5.4.10 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ ในโครงการ 
1.5.4.11 เขียนแบบก่อสร้าง 
1.5.4.12 การประมาณราคางานภูมทิัศน์                            

 1.5.5 ข้ันตอนในการสรปุและประเมินผล 
1.5.5.1 น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรงุ 
1.5.5.2 ข้อเสนอแนะในการออกแบบ                                                                                                                                    

 1.5.6  จัดท ารูปเล่ม 
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 1.6  ล ำดับขัน้ตอนในกำรเสนอผลกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.1  ข้ันตอนการศึกษา

ศึกษำและรวบรวมข้อมูล 
- ศึกษาความหมายและความส าคัญ 
- ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน
สไตล์สวนโมเดิร์นมินิมอล 
- ศึกษาเก่ียวกับกรณีศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับโครงการ 
 

กำรสรุปข้อมูลในกำรออกแบบ 
- สรุปลักษณะของพื้นที่และการแก้ไขปัญหา 
- สรุปการใช้วัสดุและพืชพรรณ 
- สรุปความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

วิเครำะห์ข้อมูลพื้นที่โครงกำร 
- วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพพื้นที่ข้างเคียง
ของพื้นที่โครงการ 
- วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่
โครงการ และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
- ลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ
โครงการ 
 

  จัดท ำรูปเล่ม 

 

ขั้นตอนกำรสรุปผลและกำรประเมินผล 
- น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุง 
- ข้อเสนอแนะในการออกแบบ                                                                                                                                    

ขั้นตอนกำรออกแบบก ำหนดแบบควำมคิดใน
กำรออกแบบภูมิทศัน ์

- ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ
ปรับปรุง 

- ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 

- ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ ดังน้ี 
- ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
- ก าหนดแบบแปลนทางเลือก 2 ทางเลือก 
- ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
- แสดงแบบแปลนครั้งสุดท้าย 
- แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
- แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงการ 
- แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ ในโครงการ 
- เขียนแบบก่อสร้าง 
- การประมาณราคางานภูมิทัศน์                            

 



9 
 

 



 
 

บทท่ี  2 

การศึกษาข้อมูลทฤษฎี และกรณีศึกษา  
 
2.1  ความหมายและความส าคัญของการจัดสวน  
 2.1.1 ความหมายของการจัดสวน 
        การจัดสวนหมายถึงการจัดสภาพหรือตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมสวยงาม ท าให้
สิ่งแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ละเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ (จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี, 2546:54) 
         สวน (Garden) หมายถึง สถานที่ที่มีการ ปลูก ตกแต่ง จัดพันธ์ุไม้อย่างเป็นระเบียบเป็น
สัดส่วน เพื่อความสวยงาม และประโยชน์ต่างๆ เช่น สวนผลไม้สวนครัว สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนป่า 
สวนหย่อม (เอื้อมพร วีสมหมาย, 2530:32) 
         การจัดสวน หมายถึงศาสตร์และศิลป์การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์โดย
น าหลักวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างหรือพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภาพ ที่มีความสวยงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือ
ลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปะในอดีตน ามาใช้ดัดแปลงให้เข้าความต้องการของมนุษย์ 
          การออกแบบภูมิทัศน์เป็นการออกแบบเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์และระหว่าง
มนุษย์ต่อธรรมชาติเกิดแนวคิดที่ได้มาคืออิทธิพลของธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ที่ไม่สิ้นสุด 
การจัดสวนไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะต้องค านึงเสมอว่าต้องออกแบบให้มีความส าพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมรวมไปถึงสภาพพื้นที่ที่รูปแบบของสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับบริ เวณ
ใกล้เคียง (ขวัญชัย จิตส ารวย, 2536:42) 
                   สรุป การจัดสวน คือ การสร้างธรรมชาติให้อยู่ใกล้ตัวมนุษย์มากที่สุดและเป็นการท าให้
พื้นที่ ใดพื้นที่หนึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามและเกิดประโยชน์สูงสุด ต้องมีความรู้พื้นฐานและ
ประสบการณ์ในเรื่องของการออกแบบ หลักการออกแบบ 
 2.1.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวน 
         สมจิต โยธะคง (2540:25) กล่าวว่า การจัดสวนมีประโยชน์หลายอย่างที่จ าเป็นต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ จึงเป็นเหตุให้มีการจัดสวนข้ึน เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายต่างๆ ดังนี้ 

        2.1.2.1 ป้องกันแสงแดดท าให้เกิดร่มเงาภายในบริเวณบ้าน ช่วยให้เกิดร่มเงาแก่ผู้ที่
สัญจรผ่านไปมา ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ จะช่วยลดอุณหภูมิได้ 11 องศาเซลเซียส การนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้
ใหญ่จะให้ความรู้สึกที่เย็นสบาย 

         2.1.2.2 การจัดภูมิทัศน์สามารถป้องกันลม และเปลี่ยนทิศทางลมได้ เช่น การปลูก
ต้นไม้แน่นทึบสามารถป้องกันลมได้เป็นอย่างดี และขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนทิศทางลมได้ 
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ภาพท่ี 2.1 การปลูกต้นไม้สามารถช่วยป้องกันลมและเปลี่ยนทิศทางลม 
 

         2.1.2.3 สามารถช่วยป้องกันกลิ่น ต้นไม้ช่วยกรองฝุ่นละออง และซับความสกปรกได้
การปลูกต้นไม้เป็นแถบแน่นมีผิวสัมผัสของใบหลายขนาด สามารถป้องกันกลิ่น การกรองฝุ่นละออง
และซับความสกปรกที่อยู่ในอากาศได้เป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ 

 
ภาพท่ี 2.2  ความสามารถในการกรองฝุ่นละอองของการปลูกต้นไม้เป็นพุ่ม 
 
          2.1.2.4 สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก ท าให้บริเวณบ้านปราศจากเสียงรบกวน
หรือรบกวนน้อยที่สุด การปลูกไม้ที่มีพุ่มหนา สามารถช่วยลดเสียงได้เป็นอย่างดี 

 
ภาพท่ี 2.3 ต้นไม้สามารถช่วยกรองเสียงและลดเสียงรบกวนได้ 
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          2.1.2.5 ช่วยปิดบังพื้นที่ที่ไม่พึ่งประสงค์ เช่น กองขยะมูลฝอย ป้ายที่ไม่พึงประสงค์
หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่น่าดู ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีข้ึน 

 
ภาพท่ี 2.4 ต้นไม้ช่วยปิดบังพื้นที่ที่ไม่พึงประสงค์ 
 

2.1.2.6 ช่วยเพิ่มคุณค่าแก่สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เมื่อน าต้นไม้มาปลูกใกล้
อาคาร หรือจัดภูมิทัศน์ประกอบอาคาร ท าให้อาคารหรือสถาปัตยกรรมมองดุนุ่มนวล กลมกลืนหรือมี
ความสมดุลมากขึ้น 
           2.1.2.7 ปิดบังสายตาจากภายนอกท าให้เกิดพื้นที่อิสระ ในส่วนที่ต้องการท ากิจกรรม
เฉพาะ เช่น สระว่ายน้ า พื้นที่พักผ่อนนอกอาคารส่วนตัว พื้นที่นั่งพักผ่อนสบายๆ ฯลฯ ในพื้นที่เหลานี้
สามารถปลูกต้นไม้เป็นรั้วแบ่งเขตปิดบังสายตาได้ 

 
ภาพท่ี 2.5 การปลูกพรรณไม้เพื่อท าให้เกิดพื้นที่อิสระ 
 

         2.1.2.8 เพื่อความสุขทางด้านจิตใจ เมื่อสภาพของสวนในบ้านมีสีเขียวสดใส มีร่มเงา
ของต้นไม้ มีบ่อน้ า ล าธารหรือน้ าตกจ าลองและท าให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น 
          2.1.2.9 เพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่น ปลูกสวนครัวหรือปลูกไม้ผล 

สรปุ การจัดสวน คือ การสร้างธรรมชาติให้อยู่ใกล้ตัวมนุษย์มากที่สุดและเป็นการท าใหพ้ื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งมีทัศนียภาพทีส่วยงามและเกิดประโยชน์สงูสด 
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2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์ภายในบ้านพกัอาศัย 
        การแบ่งพื้นที่ในการจัดสวน มุ่งเน้นการแบ่งพื้นที่ของการจัดสวนบ้านพักอาศัยเป็นหลักทั้งนี้ 
เพราะการจัดสวนบ้านเป็นการสวนที่ใกล้ชิด และตรงตามความต้องการของบุคคลและสมาชิกใน
ครอบครัวมากที่สุด การแบ่งพื้นที่จึงเป็นข้อคิดในการจัดสวนบ้าน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความ
ต้องการ 
        2.2.1 พื้นที่ส่วนหน้า หรือ ส่วนสาธารณะ 
       2.2.1.1 บริเวณส่วนสาธารณะ เป็นส่วนที่อยู่บริเวณหน้าบ้าน มองเห็นได้จากภายนอก
ส่วนน้ีจะเริ่มตั้งแต่รั้ว ประตู ทางเข้าบ้าน ระเบียง รวมทั้งบริเวณสนามด้านหน้าทั้งหมดส่วนสาธารณะ
นี้หากมีพื้นที่กว้างพอก็จะช่วยส่งเสริมให้สวยงาม สง่า ลักษณะการจัดสวนบริเวณส่วน สาธารณะ การ
จัดสวนบริเวณนี้เริ่มต้นตั้งแต่รั่ว ซึ่งอาจปลุกพรรณไม้ประดับต่างๆ ทั้งในรูปที่ปลูกดิน หรือปลูกใน
ภาชนะ รวมทั้งปลูกลงในก าแพงได้ ส่วนบริเวณประตู อาจจะปลูกไม้เลื้อยชนิดต่างๆ ตามความพอใจ
ของเจ้าของสวน บริเวณทางเดินในพื้นที่มีขนาดใหญ่ควรปลูกไม้ให้ร่มเงา เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง 
และให้ความร่มรื่น ซึ่งพรรณไม้ให้ร่มเงานี้ควรเลือกใช้ไม้ต้นที่มีดอกสวยงามและไม่ควรปลูกจนเต็ม
พื้นที่ ควรพิจารณาเลือกปลูกตามจุดที่เหมาะสมบริเวณพื้นที่ที่อยู่ใกล้ตัวอาคารบริเวณระเบียงหน้า
ห้องรับแขก ควรจัดสวนหย่อมตามส่วนที่เหมาะสมเป็นจุดเด่นของบ้าน ซึ่งบริเวณนี้อาจจะมีการจัด
กลุ่มไม้ จากบริเวณหน้าบ้านเข้ามาสู่ ห้องรับแขก การจัดสวนบริเวณใกล้ตัวบ้าน ควรพิจารณาเลือกใช้
พรรณไม้ที่เจริญเติบโตช้า ควรมีการท าสนามหญ้าเพราะสนามหญ้าจะช่วยให้ส่วนอื่นๆ สวยงามข้ึน ใน
ส่วนสาธารณะ ควรมีเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด บริเวณที่จะท าสนามหญ้าควรได้รับ
แสงแดดเต็มที่ เพราะจะท าให้สนามหญ้ามีสีเขียวสดใส แต่ถ้าหากต้องการท าสนามหญ้าในร่มก็ควร
เลือกใช้ หญ้าสนามเหมาะกับพื้นที่นั้นๆ  

 
ภาพท่ี 2.6 สว่นสาธารณะ 
ท่ีมา : http://www.hipflat.co.th (2560) 
 
 

     2.2.1.2 บริเวณส่วนครอบครัว ส่วนครอบครัวจะเป็นที่ใช้พักผ่อนรวมกับครอบครับใช้
รับรอง หรือจัดนันทนาการกับเพื่อนๆ ในโอกาสต่างๆ ส่วนนี้ควรจะต่อเนื่องกับห้องพักผ่อน ซึ่งอาจจะเป็น
ลานนอกบ้านในส่วนของครอบครัวนี้จะมีสิ่งก่อสร้างที่ออกก าลังกายอุปกรณ์ท าอาหารเช่นที่ย่าง   บาร์บี
คิวรวมทั้งมุมส าหรับเด็กเป็นต้นลักษณะการจัดสวน บริเวณส่วนครอบครัว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวใช้
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เป็นที่พักผ่อน ดังนั้น ไม้ที่ใช้ปลูกบริเวณใช้ปลูกบริเวณนี้ ควรจะเป็นไม้ต้นให้ร่มเงา หรือไม้เลื้อยข้ึนซุ้ม 
รวมทั้งพรรณไม้พุ่ม หรือไม้ดอกตามจุดต่างๆ ส าหรับไม้ต้นอาจจะเป็นไม้ที่มีดอก หรือไม้ผลก็ได้ และ
เนื่องจากบริเวณนี้จะใช้สอย ที่ทนทานต่อการเหยียบย่ า แต่ทั้งนี้หากต้องการใช้บริเวณนี้ค่อนข้างมาก ควร
จะปูพื้นด้วยอิฐ หรือกรวดหิน แล้วปลูกพรรณไม้ตามจุดต่างๆ ส่วนมุมส าหรับเด็กอาจจะท าบ่อทราย หรือ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น บ้านตุ๊กตา (ดังภาพที่ 2.7)  

 
ภาพท่ี 2.7 มุมส าหรับครอบครัว 
ท่ีมา : http://www.decorreport.com (2560) 
 
       2.2.1.3 บริเวณส่วนตัว บริเวณนี้จะต้องต่อเนื่องกับห้องนอน ซึ่งอาจจะเป็นเฉลียงระเบียบ 
เป็นบริเวณส่วนตัวโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะใช้นั่งเล่น อ่านหนังสือ หรือรับรองแขกที่สนิทสนมเป็นพิเศษ 
ลักษณะจัดสวนบริเวณนี้หากจะเป็นบ้านช้ันเดียวก็ต้องสร้างฉากหรือผนังบังสายตา บุคคลภายนอกท าให้
เกิดบริเวณส่วนตัวซึ่งฉากหรือผนังนี้อาจจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วตัดแต่งให้ได้ แต่จะต้องให้ลมพัดผ่านได้
สะดวกในบริเวณนี้อาจจะท าสวนหย่อมขนาดเล็ก รวมทั้งปลูกไม้ให้ร่มเงาบ้างก็ได้ แต่จะต้องไม่แน่นทึบ
เกินไป ส าหรับบริเวณส่วนตัวที่อยู่ช้ันบน อาจจะปลูกไม้เลื้อยเพื่อให้ร่มเงา รวมทั้งปลูกพืชพรรณ 
(ดังภาพที่ 2.8)  

 
ภาพท่ี 2.8 พื้นที่ส่วนตัวภายในสวน 
ท่ีมา : http://phuketvilla.com (2560) 
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        2.2.1.4 บริเวณส่วนบริการ บริเวณนี้ต่อเนื่องจากครัว โรงรถ หรือส่วนพักผ่อนของ
ครอบครัว เพื่อสะดวกในการให้บริการ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นส่วนหลังบ้านใช้ซักผ้าตากผ้า ล้างจาน 
รวมทั้งปลุกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ผล การจัดสวนบริเวณนี้จึงไม่เน้นเรื่องความสวยงามมากไปกว่า
ความสะดวกในการใช้งาน การปลูกพรรณไม้ผลก็จะปลูกไว้บริเวณริมรั้ว หรืออาจใช้เป็นร่มเงาให้กับ
บางจุดของพื้นที่ บริเวณที่มีแสงแดดจัดก็จะใช้ปลูกพืชผักสวนครัว รวมทั้งใช้ซักผ้าตากผ้า ซึ่งในส่วนนี้
มักจะปูพื้นบริเวณด้วยซีเมนต์ การปลูกพรรณไม้อื่นๆ ก็เพื่อจะเป็นผนังปิดกั้นบริเวณไม่ต้องการให้ผู้อื่น
เห็น ซึ่งอาจจะเป็นไม้พุ่ม ซึ่งมีความสูงไม่เกินระดับสายตาหรือไม่ก็อาจใช้วัสดุอื่น เช่น ไม้ ซีเมนต์บล็อก 
กั้นถาวรให้เป็นสัดส่วนการจัดสวนในบ้าน นอกจากพื้นที่หลักในบ้านแล้วยังมีส่วนอื่นๆ ของบ้าน เช่น 
บริเวณที่ต่อจากตัวบ้าน หากมีพื้นที่มากก็วางทางเดินแบบแยก (Stepping Pave) เพื่อใช้สอย 
นอกจากนี้ ภายในบ้าน บริเวณใต้บันได หากไม่มีการใช้ประโยชน์ในบริเวณนี้ก็สามารถจัดตกแต่งโดย
จัดวางวัสดุอุปกรณ์ และพรรณไม้ตามความเหมาะสมได้ 

สรุป การแบ่งพื้นที่ในการจัดสวนในบ้าน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอย
และความต้องการของเจ้าของบ้าน จากการศึกษาแนวความคิดของการแบ่งพื้นที่ส่วนต่างๆ  ภายใน
บ้านพักอาศัย สามารถสรุปออกได้เป็น 4 ส่วนดังนี ้
       ส่วนสาธารณะ (Public Area) เป็นส่วนที่ใช้รับแขกและเป็นส่วนโชว์ เป็นส่วนที่
อยู่ด้านหน้าบ้านหรือบริเวณด้านข้าง ที่ติดกับห้องรับแขก เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับผู้ที่มา
เยี่ยมเยือน 

ส่วนครอบครัว ส่วนครอบครัวจะเป็นที่ใช้พักผ่อนรวมของครอบครัวใช้รับรอง 
หรือจัดนันทนาการกับเพื่อนๆ ในโอกาสต่างๆ ส่วนนี้ควรจะต่อเนื่องกับห้องพักผ่อน (Living Room) 
ซึ่งอาจจะเป็นลานนอกบ้าน (Terrace & Patio) ในส่วนของครอบครัวนี้มักจะมีสิ่งก่อสร้าง ที่อ านวย
ความสะดวก เช่น เก้าอี้สนาม ที่นั่งเล่น นอนเล่น รวมทั้งอุปกรณ์ส าหรับนันทนาการเช่น ที่ออกก าลัง
กาย อุปกรณ์ท าอาหาร เช่น ที่อย่างบาร์บีคิว รวมทั้งมุมส าหรับเด็ก 
        ส่วนตัว (Private Living Area) เป็นส่วนที่ใช้รองรับกิจกรรมของผู้ใช้ที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัวมาก ต้องเป็นที่ปิดบังสายตาและเสียงรบกวน เพื่อในการท ากิจกรรมที่เงียบสงบ 
        ส่วนบริการ (Service Area) เป็นส่วนที่ใช้ในการรองรับกิจกรรมต่อเนื่องจาก
ส่วนรับแขก เป็นส่วนที่สามารถจัดส่วนบริการให้อยู่ใกล้บ้านพักอาศัย บริเวณห้องครัว และจัดให้อยู่
ด้านข้างกับบริเวณรับแขกเพื่อสะดวกในการใช้สอย หรืออาจมีการปลูกพรรณไม้เป็นแนวกั้นไว้เพื่อ
ความเป็นส่วนตัวในการพักผ่อน 
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2.3  สวนโมเดิร์น 
2.3.1 ความหมายของสวนโมเดิร์น  

ในปี ค.ศ. 1917 ฮับบาร์ดและคิมบอลล์ นักศึกษาชาวอเมริกากันและผู้แต่งหนังสือได้
ช้ีให้เห็นว่าการออกแบบสวนในช่วงสมัยนั้นมีอยู่สองกระแสคือแบบคลาสสิคและแบบโรแมนติคสวน
แบบคลาสสิคเป็นสวนแบบเรขาคณิตแสดงให้เห็นถึงกฎเกณฑ์และความมีเสถียรภาพ ส่วนแบบโรแมนติค
เป็นสวนไร้รูปทรงซึ่งมีเสน่ห์อยู่ที่ความหลากหลาย การตัดกัน และการให้อารมณ์ ความรู้สึก ฉะนั้นการ
ออกแบบสวนของชาวเยอรมันในยุคนั้นยังแสดงถึงความประทับใจแนวความคิดของสวนที่ริเริ่มโดย 
คาร์สตาดท์สคูลออฟไซน์ ที่ว่าบ้านและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถาปัตยกรรมทั้งหมด 
การนั่งเล่น การดื่มสังสรรค์กลางแจ้งกลายเป็นกิจกรรมไปสู่แนวความคิด Outdoor Rooms ที่ต่อเนื่อง
กับภายนอกตัวบ้านและได้กลายเป็นรูปแบบของสวนเยอรมันสมัยใหม่ไปเป็นรูปแบบการใช้พื้นที่
กลางแจ้งจึงมักเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเพราะง่ายต่อการดูแลและเข้ากับที่ดินที่มักเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใน
แคลิฟอร์เนีย ช่วงทศวรรษของปี ค.ศ.1900 ขณะที่จ านวนประชากรที่มีรายได้สูงเพิ่มมากขึ้นรูปแบบ
บ้านสมัยใหม่จึงนิยมกันมาก ฉะนั้นพัฒนาการของศิลปะและสถาปัตยกรรมในยุโรปอันได้แก่ คิวบิสม์ 
และแอบสแตรคท์ เอกซ์เปรสชันนิสม์ (Cubism and Abstract expressionism)สถาปัตยกรรมที่
สนองหน้าที่ใช้สอย (FunctionalArcthitecture) และความเคลื่อนไหวใหม่ๆ (Modern Movement) 
มีผลกระทบต่อทางแถบตะวันออกของชาวอเมริกาก่อนและต่อมายังแคลิฟอร์เนียด้วย 
     โทมัส เชิร์ช ค.ศ.1860 ได้รับเอาทฤษฎีตามแบบอย่างของสถาปัตยกรรมแนวใหม่มาใช้ใน
ช่วงแรก เชิร์ช ออกแบบรูปทรงสวนเป็นแบบประเพรีนิยม เช่น มีรั้วต้นไม้ตัดแต่งทรงและมีร่องรอย
ของรูปแบบ Eclectic อยู่บ้าง เชิร์ชได้พัฒนาทฤษฎีความงามสวนโดยอิงศิลปะแบบคิวบิสม์ สวนไม่ควร
มีต้นมีปลายและควรช่ืนชมได้จากทุกมุม ไม่เพียงมองได้จากตัวบ้านเท่านั้นถ้าได้ใช้เส้นสายแบบ 
อสมมาตร (Asymmertricat Lines) เพื่อสร้างมิติที่โดดเด่นข้ึน เขาใช้รูปทรง เส้นลาย และรูปร่างที่
เรียบง่าย ที่ยอมรับว่าดูแล้วรู้สึกสบาย สงบพักผ่อน และง่ายต่อการดูแลรักษา รูปทรง รูปร่าง และ
ลวดลายต่างๆ ในสวนสาธารณะจะท าได้โดยการใช้องค์ประกอบ เช่น วัสดุปูพื้น ผนัง และการใช้พืช
พรรณที่ตัดให้เข้ารูปทรง  
       จากความเป็นมาของสวนสมัยใหม่ (Modern Garden) ข้างต้นท าไห้เห็นว่าลักษณะ
ของสวนได้มีการพัฒนาข้ึนเรื่อยๆ จนมีลักษณ์เฉพาะของสวนที่แสดงถึง Modern Garden คือความ
แตกต่างของเส้นลาย สัญลักษณ์ และเรื่องราวหลักของ Modern Garden คือการตัดทอนรายละเอียด
ให้เหลือน้อยที่สุด เหลือเพียงเส้นลายแนวตั้งและแนวนอนรวมทั้งรูปแบบการแสดงด้วยเส้น (Graphic) 
ต่างๆ รวมถึงการใช้วัสดุสมัยใหม่ มาประดับตดแต่งเป็น Hardscape ผู้ที่จะท าสวนแบบนี้ต้องมีความ
ช านาญในเรื่ององค์ประกอบเพื่อแบ่งสัดส่วนของส้นสายและสีสันให้ออกมาอย่างน่าสนใจและใน
ขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองได้อย่างสมบรูณ์ 
  2.3.2 องค์ประกอบทางภูมิทัศนด์าดแข็ง(Hardscape) 
           การจัดภูมิทัศน์ภายในบริเวณบ้านน้ัน เนื่องจากเนื้อที่ค่อนข้างจะมีจ ากัดแล้ว การใส่
องค์ประกอบลงไปในสวนเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เนื่องด้วยการเลือกใช้วัสดุตกแต่งนั้น ต้องมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของตัวบ้าน รวมถึงรูปแบบของการจัดภูมิทัศน์เป็นการใช้
สิ่งประดับตกแต่งงานสวนยังเป็นการบ่งบอกถึงสไตล์สวนนั้นๆ แนวความคิดในด้านองค์ประกอบของ
งานภูมิทัศน์ (เอื้อมพร วีสมหมาย, 2530:75) 
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      2.3.2.1 รั้วจุดประสงค์ของการสร้างรั้วนอกจากเพื่อแสดงอาณาเขตและความเป็นเจ้าของแล้ว
ยังใช้เพื่อป้องกันทรัพย์สินและเพิ่มความปลอดภัยไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ประสงค์บุกรุกเข้ามาถึงตัวเรา
ได้ง่ายๆ ตลอดจนใช้ควบคุมสัตว์เลี้ยงของเราไม่ให้ออกไปรบกวนหรือก่อความล าคานให้แก่เพื่อนบ้าน 
วัสดุที่นิยมน ามาใช้ท ารั้วมีหลายชนิด ตามขนาด วัตถุประสงค์และความเหมาะสม เช่น ไม้เนื้อแข็ง ไม้ไผ่ 
ไม้ลวก อิฐ หิน เหล็ก ลวดหนาม คอนกรีต คอนกรีตบล็อก ตลอดจนปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมข้ึนเป็นแนวรั้ว 
หรือผสมผสานกันระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก อิฐ หิน ฯลฯ รั้วลวดหนามที่ปลูกไม้เลื้อยคลุม เป็นต้น รั้ว
สามารถแบ่งได้ 5 รูปแบบ 
                           1) รั้วไม้เป็นที่นิยมประเภทหนึ่ง สามารถสร้างได้ง่ายน้ าหนักเบาเมื่อเทียบกับรั้วอิฐ
ให้ความสวยงามตามธรรมชาติ ทั้งยังเล่นลวดลายด้วยการตัดแต่งได้ง่ายอีกด้วย ซึ้งไม้ที่ใช้ท ารั้วนั้นมีทั้งไม้
เนื้อแข็ง และไม้เนื้ออ่อนรวมไปถึงปีกไม้หลายๆชนิดอีกด้วย ไม้เหล่าน้ีมีอายุการใช้งานมากนักจะผุพังไป
ตามกาลเวลาและสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ เช่น แสงแดด ความช้ืน หรือแมลง และปลวก  

 
ภาพท่ี 2.9 ตัวอย่างรั้วไม้ 
ท่ีมา : http://www.greenwoodbestproducts.com (2560)    
     
   2) รั้วอิฐ ศิลาแลง คอนกรีตบล็อกรั้วประเภทนี้ก่อสร้างได้ง่าย เพราะวัสดุที่
ใช้มีขนาดน้ าหนักเท่าๆ กันท าให้ค านวณราคาจ านวนวัสดุได้ไม้ยาก รูปลักษณ์ของวัสดุที่เป็นแท่งเป็น
ระเบียบ ค่อนข้างมีน้ าหนัก ข้อดีอยู่ตรงที่แข็งแรงทนทานกว่ารั้วไม้ ดูกลมกลืนกับสวนใช้เป็นฉากหลังดู
ดี มีราคาสูงกว่าอิฐบล็อก 

 
ภาพท่ี 2.10 ตัวอย่างรั้วอิฐศิลาแลง 
ท่ีมา : http://www.thaihardscape.com (2560) 



17 
 

    3) รั้วหิน ควรมีโครงสร้างแข็งแรง รับน้ าหนักได้ดีเช่นเดียวกับรั้วอิฐ ศิลาแลง
หรือคอนกรีตบล็อกวิธีการก่อสร้างฐานรากจึงไม่แตกต่างกัน รั้วหินเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมี
จุดเด่นของหินที่สร้างความสวยงาม แต่จะยากตรงข้ันตอนของการตกแต่งด้วยหนิเช่น หากาบหินภูเขา ฯลฯ 

 
ภาพท่ี 2.11 ตัวอย่างรั้วหิน 
ท่ีมา : http://www.plazathaidd.com (2560) 
 
    4) รั้วเหล็ก ในรูปของเหล็กดัดหรือแผ่นเหล็กแผ่นที่มีการฉลุลวดลายเพื่อลด
น้ าหนักและค่าใช้จ่าย ส่วนโครงสร้างอื่นๆ ก็ต้องประกอบกับคอนกรีต นิยมท ารั้วคอนกรีตครึ่งล่างช่วง
บนจึงเป็นเหล็กดัดการท ารั้วจากเหล็กต้องระวังเรื่องเหล็กผุกร่อนหรือสึกหรอ รั้วเหล็กจึงนิยมใช้ไมเ่ตม็
ส่วนของรั้วทั้งหมด 

 
ภาพท่ี 2.12 ตัวอย่างรั้วเหล็ก 
ท่ีมา : http://thai.alibaba.com (2560) 
 
    5) รั้วต้นไม้ รั้วที่ท าจากต้นไม้ตัดแต่งเป็นแนวย่อมเป็นรั้วที่ดูสวยงามสดช่ืน
และเป็นธรรมชาติเหมาะกับบ้านและสวนทุกสไตล์ แต่ต้องเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมอาทิ ต้องเป็นไม้พุ่ม
หนา กิ่งก้านแน่นเลื้อยง่าย แข็งแรงทนทาน 
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ภาพท่ี 2.13 ตัวอย่างรั้วต้นไม้ 
ท่ีมา : http://www.ihome108.com (2560) 
 
    6) รั้วคอนกรีต เป็นรั้วที่มีความแข็งแรงและโดดเด่น มีความสวยงามเฉพาะ
ตัวรับน้ าหนักได้ดี ทนต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในงานตกแต่งสวน  

 
ภาพท่ี 2.14 แสดงตัวอย่างรั้วคอนกรีต 
ท่ีมา : http://www.bloggang.com (2560) 
 
       2.3.1.2 ศาลาพักผ่อน (Gazebos) ศาลาพักผ่อนเป็นองค์ประกอบของสวนบ้าน สร้างไว้เพื่อ
นั่งพักผ่อนแต่ศาลาในสวนบ้านแล้วนิยมใช้เป็นที่รับรองแขกผู้มาเยือน หรือส าหรับตั้งโต๊ะอาหารนอกบ้าน
ซึ่งศาลาพักผ่อนมีหลายประเภท เช่น Pavilion-type ใช้พักผ่อนในสวนเวลาบ่าย หรือใช้แสดงดนตรใีนสวน
ยามว่าง Vicorial styling เป็นศาลาที่มองดูหรูหรา ตกแต่งสวยงาม A-shaprd เป็นศาลาที่มีหลังคาท าด้วย
ไม้ระแนงกรองแสงแดดไม่สามารถป้องกันฝนได้ ความแข็งแรงทนทานของศาลาก็จ าเป็นเช่นกนั ฉะนัน้เวลา
เลือกซื้อควรดูที่ความแข็งแรงและความสวยงามควบคู่กันไปควรเลือกไม้เนื้อแข็ง 
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ภาพท่ี 2.15 ตัวอย่างศาลา 
ท่ีมา : http://www.forfur.com (2560) 
 
       2.3.1.3 ไม้ระแนง (Shelter) “Shelter เป็นโครงสร้างต่างหากส าหรับสวนหรืออาจเป็น
ต้นไม้ในสวน ใช้เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ภูมิอากาศ และยังเป็นจุดที่น่าสนและ
สวยงามเพื่อเป็นการเช่ือมโยงระหว่างบ้านและสวน” โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 

1) Shelter ที่เป็นไม้ระแนงตีเว้นร่องเพื่อใช้กรองแสงส่องถึง แต่ Shelter แบบ
นีใ้ห้ความร่มเย็น เพราะอากาศพัดผ่านตลอด แต่ไม่สามารถกั้นน้ าได้แต่ยังเป็นที่นิยมเพราะไม้เลื้อยให้ดอก
สีสวยและมีกลิ่นหอมท าให้ผู้ใช้สถานที่มีความรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากข้ึน 

 
ภาพท่ี 2.16 ตัวอย่างไม้ระแนง 
ท่ีมา : http://www.bloggang.com (2560) 
 

2) Shelter ที่ต่อยื่นมาจากตัวอาคาร มีการมุงหลังคา Shelter แบบนี้
สามารถกันได้ แดดและฝน คือสามารถใช้ได้ทุกเวลาใช้ได้ทุกเวลาบริเวณ โดยรอบมักโปร่ง อาจจะทึบ
ด้านใดด้านหนึ่งที่ต่อเนื่องกับตัวบ้านนิยมใช้ไม้พุ่มเป็นผนังเตี้ยด้านล่าง 
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ภาพท่ี 2.17 ตัวอย่างไม้ระแนงติดกับตัวบ้าน 
ท่ีมา : http://topicstock.pantip.com (2560) 
 
       2.3.1.4 โต๊ะนั่งเล่น ม้านั่งหรือโต๊ะนั่งเล่นน้ันเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสวน
เพราะเราสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ ในส่วนของพื้นที่นั้นๆเพื่อให้เจ้าของบ้านได้เกิดความพึง
พอใจในการออกแบบสวนพักผ่อน 

           
ภาพท่ี 2.18 โต๊ะนั่งเล่นในสวน 
ท่ีมา : http://www.banidea.com (2560) 
 

      2.3.1.5 ประติมากรรมและการประดับตกแต่งประติมากรรมที่ใช้พื้นที่ขนาดเล็กหมายถึง 
ประติมากรรมเป็นศิลปะประเภทหนึ่งที่เกิดข้ึนด้วยการปั้น การแกะสลัก การหล่อหรือวิธีอื่นๆ ที่ท าให้เกิด
ความงดงาม ศิลปะที่มี 3 มิติ คือมีความกว้าง ยาว และลึกหรือหนา งานประติมากรรมอาจท าด้วยวัสดุ
หลายชนิด หิน ไม้ ดินเหนียว ปูน อิฐ และโลหะ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ประติมากรรม คือ งานศิลปะที่
สร้างข้ึนมาเป็นรูปเป็นลวดลายสามารถมองเห็นได้ประติมากรรมก็คืองานศิลปกรรมที่สร้างข้ึน โดยวิธีการ
ปั้นการแกะสลักการหล่อหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตาม เป็นรูปที่มองเห็นได้ มีปริมาตร ส่วนรูปแบบของ
ประติมากรรมนั้น อาจจะมีรูปร่างของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งอื่นๆ หรือลวดลายสัญลักษณ์ซึ่งอาจจะท าข้ึน
เหมือนกับรูปตามธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ หรืออาจจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ผู้สร้างคิดประดิษฐ์ข้ึนเพื่อผลงาน
ทางศิลปะ ความงามและความนึกคิดต่างๆ ที่ผู้สร้างต้องการจะให้เกิดประติมากรรมนั้น 
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    การประกอบข้ึนรูป (Construction) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ โดยน าวัสดุ
ต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันและยึดติดกันด้วยวัสดุต่างๆ การเลือกใช้ประติมากรรมไม่ว่าจะสร้างสรรค์
งานประติมากรรมขึ้นอยู่กับวัสดุที่ต้องใช้ประมากรรม ไม่ว่าสร้างข้ึนโดยวิธีใดวิธีใดจะมีอยู่ 3 ลักษณ์ คือ
แบบนูนต่ า แบบนูนและแบบลอยตัว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
   1) ประติมากรรมแบบนูนต่ า (Bas Relief) เป็นรูปที่เป็นนูนข้ึนมาจากพื้นหรือมี
พื้นหลังรองรับมองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียว คือด้านหน้ามีความสูงจากพื้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรูปจริง 
ได้แก่ รูปแบบเหรียญ รูปนูนที่ใช้ ประดับตกแต่งภาชนะ หรือประดับตกแต่งอาคารทางสถาปัตยกรรม โบสถ์
วิหารต่างๆ 

       
ภาพท่ี 2.19 ประติมากรรมนูนต่ า 
ท่ีมา : http://sites.google.com (2560) 

 
    2) ประติกรรมแบบนูนสูง (High Relief) เป็นรูปต่างๆ ในลักษณ์เช่นเดียวกับ
แบบนูนต่ า แต่มีความสูงจากพื้น ตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของรูปจริงข้ึนไปท าให้เห็นลวดลายที่ลึก ชัดเจนและ
เหมือนจริงมากกว่าแบบนูนต่ า และใช้งานแบบเดียวกับแบบนูนต่ า 

 

ภาพท่ี 2.20 ประติมากรรมแบบนูนสูง 
ท่ีมา : http://topicstock.pantip.com (2560) 
 

3) ประติมากรรมแบบลอยตัว (Round Relief) เป็นรูปต่างๆ ที่มองเห็นได้
รอบด้านหรือตั้งแต่ 4 ด้านข้ึนไป ได้แก่ ภาชนะต่างๆ เป็นรูปเคารพต่างๆ พระพุทธรูป เทวรูป รูปตาม
คตินิยม รูปบุคคลส าคัญ รูปสัตว์ ฯลฯ 
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ภาพท่ี 2.21 ประติมากรรมแบบลอยตัว 
ท่ีมา : http://ddpromote.com (2560) 
 

2.3.1.6 พื้นและทางเดินในสวน (Garden Paths) ในการออกแบบสวนที่ไม่ได้ก็คือ
ทางเดินชมสวนในการศึกษาความต้องการและสอบถามพุดคุยกับเจ้าของบ้านเองนั้นพบว่ามีความต้องการ
เดินชมสวนภายในบ้านดั้งนั้น การก าหนดทางเดินภายใน และภายนอกตัวบ้านให้สอดคล้องกันเป็นสิ่งแรก
ควรท าโดยสังเกตจาก ทางเข้าออกบ้าน พยายามจัดวางทางเดินให้ได้โดยรอบตัวบ้านไปหลังบ้าน จากหลัง
บ้านไปหน้าบ้าน หรือเดินผ่านสวน ชมสวน จัดให้ระบบการเดินไหลเวียนไปได้เรื่อยๆไม่ติดขัดในการ
ก าหนดทางเดินในแบบที่ต้องการเรื่องการก าหนดตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเจ้าของบ้านต้องการ
ก าหนดทางเดินที่มีจุดมุ่งหมายดังนั้นๆ (สมจิต โยธะคง, 2540:52) 
   1) พื้นและทางเดินในสวนแบบถาวร หรือเรียกว่า fixedform หมายถึง การท า
พื้นและทางเดินแบบถาวร ไม่สามารถเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ส าหรับพื้นและทางเดินใน
ลักษณะนี้ส่วนใหญ่มักเกิดจากวัตถุประสงค์ของเจ้าของสวนที่ต้องการความมั่นคง แข็งแรง ไม่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย งานหลักๆของการจัดพื้นและทางเดินในลักษณะนี้จึงมักมีจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการ
ก่อสร้างต่อเติม เพราะฉะนั้นก่อนลงมือเองหรืออาศัยผู้ช านาญงานควรพิจารณาโครงสร้างที่เหมาะสม 
หากพื้นและทางเดินนั้นมีผลกระทบต่อโครงสร้างบ้านโดยรวม ควรปรึกษาผู้รู้เพื่อป้องกันการเกิดผล
ตามมา ส าหรับพื้นทางเดินในสวนแบบถาวรอาจจะมีหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าจะออกแบบได้อย่างไร หรือ
ข้ึนอยู่กับและพื้นที่ตามต้องการ จากตัวอย่างภาพด้านล่าง เป็นตัวอย่างทางเดินถาวรแบบง่ายๆ คือเพียง
เทปูนตามเส้นทางที่ก าหนด และวางเรียงแผ่นหินกาบแบบอิสระสามารถท าได้ด้วยตัวเองการเลือกใช้วัสดุ
ตามความนิยม ส่วนใหญ่ที่เลือกใช้มักเป็นแบบหินธรรมชาติชนิดต่างๆ เป็นต้น ก็เป็นทรงตามรูปแบบ
รูปร่าง 
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ภาพท่ี 2.22 ทางเดินในสวนแบบถาวร 
ท่ีมา : http://ideas4lives.blogspot.ca (2560) 
 

2) ทางเดินแบบปูต่อเนื่อง มักนิยมสร้างระหว่างประตูเข้าสู้ตัวบ้านขนานกับ
ถนนรถยนต์เข้าบ้าน หรือบางส่วนที่เป็นแนวราบจะเป็นรูปโค้ง หรือตรงก็ได้ ความกว้างของทางเดิน
นิยมกว้าง 1.20 เมตร และ 1.50 เมตร เดินได้สะดวกผ่อนคลายอารมณ์ วัสดุที่นิยมใช้ท างานเดิน
แบบต่อเนื่อง ได้แก่ ศิลาแลง แผ่นหินทราย แผ่นหินอัคนีการต้องชิดกันและใช้ซีเมนต์เช่ือม 

 
ภาพท่ี 2.23 แผ่นทางเดินแบบปูต่อเนื่อง 
ท่ีมา : http://ideas4lives.blogspot.ca (2560) 
 

3) ทางเดินในสวนแบบไม่ถาวร หากเรียกทางเดินในสวนแบบถามว่า “fixed 
form”แล้วก็อยากจะเรียกทางเดินในสวนแบบไม่ถาวรว่า “free form” ทางเดินในลักษณะนี้ไม่ได้
หมายความว่าจะใช้ได้ช่ังคราว ไม่ยาวนาน เพียงแต่ว่ามีความยุ่งยากในการท าน้อยกว่า หรือสามารถ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่า และในเรื่องของโครงสร้างก็อาจจะไม่ทนทานเท่ากับทางเดินแบบ 
ถาวรเพราะเป็นเพียงการวางวัสดุที่ใช้เป็นองค์ประกอบของทางเดินในพื้นที่ที่ก าหนด ทางเดินในสวน
แบบไม่ถาวรนี้สามารถท าได้ยากง่ายแล้วแต่รูปแบบที่ต้องการและก าหนด รูปแบบโดยทั่วไปที่นิยมง่าย 
เจ้าของสวนสามารถจัดการเองได้ ได้แก่ การใช้กรวดกับแผ่นทางเท้าหรือ หินแบบต่างๆ 
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ภาพท่ี 2.24 แผ่นทางเดินในสวนแบบไม่ถาวร 
ท่ีมา : http://www.scgbuildingmaterials.com (2560) 

                      
4) ทางเดินแบบแยก เป็นทางเดินเท้าภายในสวนโดยการก้าวเท้า วัสดุที่นิยม

ใช้จัดท าได้แก่ ศิลาแลง รูปกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส กระเบื้องปูทางเท้า ใช้ซีเมนต์หล่อเป็น
แบบลอนหรือกรุหินกลม กรุหินกาบรูปกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส หกเหลี่ยม แว่นไม้กลม และ
หินอื่นๆ รูปลักษณะแบน ซึ่งนิยมใช้ท าทางเดินเท้าแบบแยก เพราะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าวัสดุ
อื่นๆ หินที่น ามาท าทางเท้าควรพิจารณาถึง รูปทรง กลม แบน เรียบ ไม่มีเหลี่ยมมุมการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม ส าหรับวัตถุประสงค์ของการก้าวเท้าและการจัดวาง กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแบบ
ของสวน และลักษณะของพื้นที่ที่จัดการสร้างทางเดินเท้าแบบแยก เป็นการสร้างเพื่อให้ผู้เข้ามาชมสวน
เดิน โดยการก้าวเท้าอย่างระมัดระวัง และก้าวเดินด้วยความส ารวม เมื่อมีวัตถุประสงค์เช่นนี้ การจัด
จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการก้าวเท้าเพื่อการจัดวางแผ่นหินให้สัมพันธ์กับทางเข้าคุณสมบัติ
ของหินที่ใช้จัดต้องมีคุณภาพ มีขนาด และรูปทรงที่เหมาะสม เป็นหินเนื้อแข็ง มุมมน  ผิวเรียบ หินที่
นิยมใช้หินทราย เพราะถูกความความช้ืนจะหักได้ง่ายท าให้เกิดแง่หินได้ 

2.3.1.7 บ่อน้ าในสวนนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการออกแบบสวน สร้างความชุ่ม
ช่ืนร่มเย็นหรือจะด้วยในความเช่ือเรื่องของ ฮวงจุ้ย ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน การสร้างบ่อ
ควรจัดวางต าแหน่งที่ได้รับแสงแดดประมาณ 30% เพราะแสงแดดจัดเป็นตัวช่วยเจริญเติบโตของ 
ตะไคร้น้ า อาจท าให้น้ าขุ่น บ่อมีหลายรูปแบบเช่น 

1) บ่อน้ าส าเร็จรูปมีให้เลือกหลายรูปทรง หลายขนาด วัสดุอาจเป็นซีเมนต์
หล่อหรือไฟเบอร์ หรือ อาจประยุกต์น าโอ่งบัวปากกว้างขนาดใหญ่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 
2 เมตร ฝังดิน ประดับขอบบ่อด้วยอิฐมอญหรือศิลาแลงก็ได้ 
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ภาพท่ี 2.25 บ่อส าเร็จรูป 
ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv (2560) 
 

2) บ่อดิน เป็นการขุดบ่อตามรูปแบบและความลึกที่ต้องการ ปูพื้นและผนัง
บ่อด้วยดินเหนียว หรือจะปูด้วยพลาสติกส าหรับปูบ่อโดยเฉพาะ แต่ควรค านึงถึงเรื่องขนาดด้วยบ่อ
ลักษณะนี้เป็นแบบธรรมชาติ นิยมปลูกไม้น้ าเช่น บัว และกก 

 
ภาพท่ี 2.26 บ่อดิน 
ท่ีมา : http://www.pinterest.com (2560) 
 

                     3) บ่อปูน เป็นการสร้างบ่อแบบมาตรฐาน ต้องมีการตอกเสาเข็ม เทปูน ก่อ
อิฐและวัดระดับ หรือจะก่อน้ าตก ต้องมีระบบหมุนเวียนของน้ า และท่อระบายน้ าทิ้ง ถ้าต้องการเลี้ยง
ปลาก็ควรมีการวางระบบกรอง 
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ภาพท่ี 2.27 บ่อปูน 
ท่ีมา : https://www.pinterest.com (2560) 
 
 2.3.2 องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) 

ศึกษาถึงการเลือกพรรณไม้เพื่อน ามาใช้ในการจัดภูมิทัศน์ให้ถูกต้อง จะให้การจัด
ตกแต่งและการดูแลรักษาง่ายข้ึน จะมีลักษณะสวยงามเมื่อมีต้นไม้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ ซึ่งการ
เลือกชนิดของพรรณไม้ ต้องทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

2.3.2.1 การเลือกใช้พรรณไม้ในการออกแบบภูมิทัศน์ นักออกแบบจะต้องรู้จักพรรณ
ไม้ที่จะน ามาใช้การออกแบบเป็นอย่างดี ซึ่งในการเลือกใช้พรรณไม้จะต้องค านึ งถึงคุณสมบัติและ
ลักษณะต่างๆ ของพรรณไม้ 
  2.3.2.2 ขนาดความสูง หมายถึง ความสูงต้นไม้ที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติภายใต้
การเลี้ยงดูสถานที่เหมาะสม เพราะในการออกแบบนักออกแบบจะต้องทราบถึงความสูงของต้นไม้ที่
เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว เพื่อหาจังหวะในการจัดให้เกิดความสวยงาม โดยมีระดับความสูง ต่ า ของพรรณ
ไม้ที่แตกต่างกัน 
  2.3.2.3 ขนาดทรงพุ่ม หมายถึง อาณาเขตพุ่มใบแพร่ปกคลุมไปถึง ท าให้ต้นไม้
ต้องการเนื้อที่ที่เหมาะสมเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามปกติ ขนาดรูปทรงพุ่มนับว่ามีความส าคัญมาก
เพราะจะท าให้ผู้ออกแบบทราบถึงระยะที่ใช้ในการปลูกต้นไม้แต่ละชนิด 
  2.3.2.4 การเจริญเติบโต หมายถึง ความสามารถในการเจริญเติบโตของพืชแต่ล่ะ
ชนิดเมื่อเปรียบเทียมกับต้นไม้ทั่วๆ ไป และเนื่องจากการจัดสวนต้องอาศัยระยะเวลาเพื่อที่จะให้ต้นไม้
โตเต็มที่ ดังนั้นถ้าสถานที่บางแห่งจ าเป็นต้องใช้ต้นไม้ที่โตพอในช่วงระยะเวลาสั้น นักออกแบบก็
สามารถเลือกใช้พืชพรรณที่มีการเจริญเติบโตเร็วมาใช้ หรือในสถานที่บางแห่งที่ต้องการควบคุมความ
สูงและรูปทรงก็ควรเลือกพรรณไม้ที่มีการเจริญเติบโตช้า 

1) ไม้ยืนต้น คือต้นไม้ที่มีความสูงตั้งแต่ 4.5 เมตรข้ึนไป ซึ่งได้แก่ กระทิง ปีบ 
บุนนาค สนสามใบ ฯลฯ ในการออกแบบสถานที่กว้างๆ นั้น มักนิยมใช้ไม้ยืนต้นเป็นไม้หลักในการวางแผ่น
เบื้องต้น โดยให้ประโยชน์ ได้ทั้ง ร่มเงา กรองเสียง กรองฝุ่น เป็นจุดสนใจในที่โล่ง เป็นฉากกั้น ฯลฯ 
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ภาพท่ี 2.28 พรรณไม้ยืนต้น 
ท่ีมา : http://th.wikipedia.org (2560) 
 

2) ไม้พุ่ม คือ พรรณไม้ที่มีความสูงตั้งแต่ 0.30 เมตร ข้ึนไป ซึ่งได้แก่ เข็มเหลือง 
เข็มขาว เข็มชมพูพิษณุโลก ฯลฯ ไม้พุ่มเป็นพรรณไม้ที่มีความส าคัญและมีประโยชน์หลายด้าน เช่น ใช้ปลูก
เป็นรั้วหรือก าแพง ปลูกเพื่อแบ่งขอบเขต หรือเน้นจุดสนใจต่างๆ 

      
ภาพท่ี 2.29 พรรณไม้พุ่ม 
ท่ีมา : http://www.tonmaibaiya.com (2560) 
 

3) ไม้คลุมดิน คือ พืชที่มีทรงพุ่มเตี้ยหรือเจริญเติบโตในแนวราบมีระบบราก 
และล าต้นแน่นมีทั้งพืชที่มีดอกและไม่มีดอก และไม้อวบน้ ามีความสูงเมื่อสมบรูณ์เต็มที่ตั้งแต่   0.15-0.30 
เมตร ได้แก่ ฟ้าประดิษฐ์ ผักเป็ดแดง กระดุมทองเลื้อย สนเลื้อย ฯลฯ ไม้คลุมดินน้ันสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ปกปิดผิวหน้าดิน ป้องกันการกัดเซาะพังทลาย ฯลฯ 

 

ภาพท่ี 2.30 พรรณไม้คลุมดิน 
ท่ีมา : http://www.tonmaibaiya.com (2560) 
 
   2.3.2.5 ลักษณะผิวสัมผัสของทรงพุ่ม การเลือกลักษณะทรงพุ่มของต้นไม้แต่ละชนิด 
ข้ึนอยู่กับลักษณะการใช้งานเช่น ในบริเวณริมน้ าควรเลือกใช้พรรณไม้ที่มีผิวสัมผัสละเอียดนุ่มนวล มีใบ
เล็กฝอยหรือยาว เช่น หลิว นนทรี แปรงล้างขวด ซึ่งถือว่ามีลักษณะทรงพุ่มที่ละเอียด 
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  2.3.2.6 สีนับว่ามีความจ าเป็นในการจัดภูมิทัศน์ให้เสน่ห์ สวยงาม และมีชีวิตชีวาได้     
สีของพรรณไม้ที่น ามาใช้ในการจัดภูมิทัศน์ เช่น สีของใบและดอกเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณา
เลือกพรรณไม้ด้วยและเป็นส่วนส าคัญที่ไม่ควรมองข้ามในการเลือกพรรณไม้ทุกครั้งการเลือกใช้สีของ
พรรณไม้เพี่อน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดสวนควรเลือกใช้พรรณไม้ที่มีสีเป็น กลุ่มเดียวกัน เช่น สีร้อน ควร
เลือกใช้พรรณไม้ที่มีสีแดง เหลือง ส้ม ฯลฯ โดยเลือกใช้พรรณไม้หรือดอกตามสีนั้นๆ 
  2.3.2.7 การเจริญเติบโต ขนาดของต้นไม้และเจริญเติบโตจะแสดงให้เห็นชัดถึงลักษณะ
ของต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ และการเปลี่ยนแปลงนี้ข้ึนอยู่กับที่อยู่อาศัย ซึ่งมีความจ าเป็น
ต่อการเลือกใช้พรรณไม้ และจัดต้นไม้โดยคิดถึงสภาพต้นไม้เหล่านี้ใน 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น ในการออกแบบ
วางแปลนส าหรับต้นไม้จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงการเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยว่าโตช้า  โตเร็ว หรือปานกลาง 
เพื่อจัดวางให้พอเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใหม่ในภายหลัง (เอื้อมพร วีสมหมาย, 2547:64) 

2.3.2 แสงไฟในสวน (Lighting) 
การติดตั้งไฟในสวนโดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ไฟจากหลังคารถ หรือชาคาบ้านจึงมีแสงสว่างที่

จ้าเกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส์ ท าให้สวนขาดความสวยงามไปมากจึงควรติดตั้งไฟตามจุดต่างๆ ภายใน
สวนและเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสมและประโยชน์ในแง่ของความสวยงามก็ลืมไม่ได้เช่นกันที่ต้อง
ค านึงถึงแนวทางนี้เป็นข้อเสนอแนะที่เพิ่มความสวยงามให้กับสวนดังนั้น “การติดตั้งไฟในสวนนั้น เป็นการ
ยึดเวลาการใช้สวนให้ยาวนานออกไปอีก คือ สามารถใช้สวนในตอนกลางคืนได้ และเพื่อความสวยงาม ของ
ต้นไม้ในสวนด้วย โดยเฉพาะการส่องไฟข้ึนจากโคนต้นไม้ เพื่อเน้นรูปทรงของ กิ่งก้านสาขา หรือการส่องไฟ
จากด้านล่างข้าง ท าให้เกิดมิติใหม่ของสีสัน และรูปทรงของสวน ความส าเร็จของการจักไฟในสวนกลุ่มหิน 
สวนหย่อม น้ าตก และบริเวณโต๊ะเก้าอี้ในสวน” (สมจิต โยธะคง, 2540:24) 

 

 
ภาพท่ี 2.31 โคมไฟเตี้ย 
ท่ีมา : http://www.johncullenlighting.com (2560) 
 

2.3.2.1 โคมไฟเตี้ย (Bollard Light) เป็นโคมไฟที่มีความสูงประมาณ 1 เมตร หรือ ต่ า
กว่า ใช้ติดตั้งริมทางเดินถนนที่มีความกว้างน้อยกว่า 5 เมตร การให้แสงมีลักษณะเป็นจุด ส่องกระจาย
ออกจากตัวโคมให้แสงสว่างโดยรอบ ระยะห่างของโคมไฟแต่ละโคมควรห่างกันประมาณ 4-6 เมตร เพราะ
ถ้าตั้งห่างกันมากกว่านี้ ก็จะให้แสงไม่เพียงพอ โคมไฟเตี้ยที่ดี ควรกระจายแสงได้ดี และแสงต้องไม่แยงตา
ขณะที่เดินผ่านด้วย 

http://www.baanlaesuan.com/wp-content/uploads/2016/02/BSP071226-051.jpg
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ภาพท่ี 2.32 ไฟเสาสูง 
ท่ีมา : http://www.johncullenlighting.com (2560) 
 

2.3.2.2 โคมไฟเสาสูง (Light Column, Pole Light, Post top) เสาสูงเป็นโคมไฟ
ประเภทลอยตัว ใช้ติดตั้งริมทางเดิน หรือถนนที่มีความกว้างตั้งแต่ 3-10 เมตร ให้แสงเป็นจุด ส่งกระจาย
ออกจากตัวโคม ให้แสงสว่างโดยรอบพื้นที่ เช่นเดียวกับโคมไฟเตี้ย แต่การกระจายของแสงข้ึนอยู่กับความ
สูงของโคมและประเภทของหลอดที่ใช้ ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างเสาไฟแต่ละต้นคือ 6-12 เมตร ข้ึนอยู่
กับความสูงของเสา ยิ่งเสาไฟสูงก็จะยิ่งกระจายแสงได้มากข้ึน 

 
ภาพท่ี 2.33 ไฟฝังพื้น 
ท่ีมา : http://www.johncullenlighting.com (2560) 
 

2.3.2.3 โคมไฟฝังพื้น (In-ground Uplight) โคมไฟประเภทนี้  มีขนาดตั้งแต่ 4-30 
เซนติเมตร มีทั้งแบบที่หน้าเป็นโคมรูปวงกลมและสี่เหลี่ยม ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ส าหรับโคม
ไฟ ประเภทนี้ มักนิยมใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินและระเบียงภายนอก เมื่อเปิดไฟจะเห็นเป็นจุดไฟเล็กๆ โคม
ไฟฝังพื้นขนาดเล็ก นิยมใช้หลอดไฟแอลอีดี เพราะมีขนาดเล็กและเลือกสีของแสงได้หลายสี ส่วนโคมไฟ
ฝังพื้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ เหมาะกับการให้แสงกับผนังอาคารภายนอก หรือฝังกับพื้นดินเพื่อให้
แสงสว่างกับต้นไม้ เป็นต้น 

http://www.baanlaesuan.com/wp-content/uploads/2016/02/BSP081006-068.jpg
http://www.baanlaesuan.com/wp-content/uploads/2016/02/arm110119-077.jpg
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 ภาพท่ี 2.34 ไฟ LED (ไฟเส้น) 
ท่ีมา : http://www.johncullenlighting.com (2560) 
 

2.3.2.4 ไฟที่เป็นเส้นยาว (Linear Light) ส าหรับงานแลนด์สเคป ไฟที่มีลักษณะเป็นเส้น
ยาว ที่มักใช้ภายนอกคือแอลอีดีแบบเส้น นิยมติดตั้ง บริเวณลูกนอนบันได หรือ ใต้ม้านั่งยาวในสวน เพื่อให้
แสงสว่าง ต่อเนื่องเป็นแนวยาว สามารถติดตั้งในพื้นที่ๆเป็นซอกหลืบได้อย่างพอเหมาะ ปัจจุบันแอลอีดี
แบบเส้นได้รับความนิยม เพราะมีขนาดเล็กและบาง โดยมีความกว้างเฉลี่ย 10 มิลลิเมตร และมีความหนา
ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ส่วนความยาวให้เลือกตั้งแต่ 5-10 เมตร ประโยชน์ของการใช้แอลอีดีนอกจากประหยัด
พลังงานแล้ว ราคาก็ไม่แพงเกินไป 

 
ภาพท่ี 2.35 ไฟติดผนัง 
ท่ีมา : http://www.johncullenlighting.com (2560) 
 

2.3.2.5 ไฟผนัง (Wall Recessed Light, Foot Light) ไฟประเภทนี้ เป็นไฟที่ต้องมี
อุปกรณ์ที่เรียกว่า Black Out เพื่อฝังไปกับโครงสร้างผนัง นิยมใช้กับผนังริมทางเดิน ผนังข้างบันได 
หรือลูกนอนบันได เป็นต้น 

http://www.baanlaesuan.com/wp-content/uploads/2016/02/koh120730-055.jpg
http://www.baanlaesuan.com/wp-content/uploads/2016/02/BSP090304-110.jpg
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ภาพท่ี 2.36 ไฟติดผนังหรือไฟกิ่ง 
ท่ีมา : http://www.johncullenlighting.com (2560) 
 

2.3.2.6 ไฟติดผนังหรอืไฟกิ่ง (Wall Scone, Surface Mounted Light) โคมไฟติด
ผนัง เป็น โคมไฟ ส าหรบัตกแต่งชนิดหนึง่ มีสไตลท์ี่แตกตา่งกัน ถ้าจะติดโคมไฟประเภทนี้ให้สวยงาม 
ควรค านึงถึงการเดินสายไฟ หากสามารถสกัดผนังเพื่อเก็บทอ่ร้อยสายไฟได้ จะช่วยให้บ้านยิ่งดสูวยงาม 

 
ภาพท่ี 2.37 ไฟส่องต้นไม้ 
ท่ีมา : http://www.johncullenlighting.com (2560) 
 

2.3.2.7 โคมไฟส่องต้นไม้ (Tree Uplight, Downlight) โคมไฟ ส่องต้นไม้ นับว่าเป็นโคม
ไฟพื้นฐาน ของการออกแบบแสงในสวนเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าไม่มีไฟส่องต้นไม้ อาจท าให้ไม่เห็นสีของใบไม้ 
รูปทรงของต้นไม้ หรือแม้แต่บรรยากาศของสวนในตอนกลางคืนได้เลย ไฟส่องต้นไม้แบ่ง ออกเป็น   2 
ประเภท ได้แก่ 

1) แบบส่องข้ึนโคมไฟแบบปักดิน มักใช้กับต้นไม้ทรงพุ่ม และแบบที่ยึดกับล า
ต้น มักใช้กับต้นไม้สูงชะลูดอย่างต้นมะพร้าว 

2) แบบส่องลงส่วนใหญ่จะผูกติดไว้กับล าต้นหรือกิ่งที่แข็งแรง เพื่อให้แสง
สว่างแก่พื้นที่สวนส่วนล่าง 

http://www.baanlaesuan.com/wp-content/uploads/2016/02/BSP080129-126.jpg
http://www.baanlaesuan.com/wp-content/uploads/2016/02/BSP080730-153.jpg
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ภาพท่ี 2.38 ไฟเบอร์ออปติก 
ท่ีมา : http://www.johncullenlighting.com (2560) 
 

2.3.2.8 ไฟเบอร์ออปติก มีลักษณะเป็นแสงไฟระยิบระยับ โดยหลักการให้แสงหักเหผ่าน
ตัวกลาง อย่างแรกต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า อิลลูมิเนเตอร์ (Illuminator) เป็นแหล่งก าเนิดแสงปกติ ส่วนที่
สองคือเส้นไฟเบอร์ออปติก ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถน าแสงหักเห ผ่านตัวมันเองได้ในระยะทางไกล ไม่เกิด
ความร้อนที่วัสดุ และไม่น าไฟฟ้า จึงปลอดภัยเมื่อน าไปใช้กับสระว่ายน้ า มีรูปแบบการให้แสง 2 แบบ 

1) แบบที่ให้ความสว่างตรงปลาย นิยมติดตั้งฝังไปกับฝ้าเพดาน พื้น หรือ 
สระว่ายน้ า 

2) แบบที่ให้ความสว่างตลอดเส้น เหมาะส าหรบังานที่ตอ้งการเห็นแสงสว่าง 
สีสัน นิยมใช้กับงานตกแต่งภายใน 
  

 
ภาพท่ี 2.39 ไฟใต้น้ า 
ท่ีมา : http://www.johncullenlighting.com (2560) 
 

2.3.2.9 ไฟใต้น้ านิยมใช้ส าหรับสระว่ายน้ า บ่อบัว หรือ บ่อปลา จัดเป็นโคมไฟใต้น้ า
ทั้งสิ้น ตัวโคมออกแบบมาเพื่อให้สามารถแช่น้ าโดยไม่มีปัญหาเรื่องการรั่วซึมของน้ าเข้าไปในอุปกรณ์ 
 
 
 

http://www.baanlaesuan.com/wp-content/uploads/2016/02/por130427-199.jpg
http://www.baanlaesuan.com/wp-content/uploads/2016/02/zud110325-223.jpg
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2.4  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบ 
เอื้อมพร วีสมหมาย (2526:59) กล่าวว่า ในการศึกษาหลักการออกแบบสวนน้ันต้องมีหลักการ

คิด การออกแบบ รูปแบบต่างๆ หลักการออกแบบหลักการนี้เป็นหลักการออกแบบหลักการส าคัญที่
ต้องทราบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.4.1 ออกแบบทุกอย่างให้ทุกอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Everything Must Have a Purpose)  
         การออกแบบจัดภูมิทัศน์แต่ล่ะแห่ง จะเห็นว่ามีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายแตกต่างกัน
ไป การพิจารณาเริ่มแรกในการออกแบบ ควรวิเคราะห์พื้นที่ที่จะจัดสร้าง และควรท าความเข้าใจ
เสียก่อนว่า สภาพพื้นที่เป็นอย่างไร และองค์ประกอบต่างๆ ที่จัดให้มีข้ึนมีอะไรบ้าง แล้วรวบรวมข้อมูล
เหล่าน้ีมาใช้ในการออกแบบ โดยค านึงถึง 
  2.4.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสวนและสิ่งแวดล้อม มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเน้นการ
ออกแบบให้ได้ต าแหน่งที่เหมาะสม ไม่เป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ แก่พื้นที่รอบด้าน เช่น การจัดสวน
บริเวณเนินเขานั้นต้องไม่เป็นสาเหตุให้น้ าท่วมบริเวณหุบเขาข้างล่าง ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้สมบูรณ์ข้ึน เช่น พื้นที่โดยรอบมีความสงบร่มรื่น สะอาด 
สามารถเสริมสร้างบรรยากาศในการเข้าไปใช้บริการมากขึ้น ดั้งนั้นในการจัดสร้างภูมิทัศน์ ควรให้เป็น
สถานที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่โดยรอบให้มากที่สุด 
  2.4.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งของพื้นที่ ที่ใช้สอยกับสภาพพื้นที่เดิม ควรใช้
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าที่สุด ดั้งนั้นทุกๆ มุมของพื้นที่ควรใช้ประโยชน์ ไม่จ าเป็นต้องใช้รูปแบบ
ของพื้นที่กิจกรรม แต่อาจปลูกพรรณไม้ต่างๆ เพื่อสร้างทัศนียภาพหรือส าหรับนั่งพักผ่อนเพื่อชม
ทิวทัศน์ และในบางครั้งจ าเป็นต้องคงสภาพเดิมของเดิมของพื้นที่ไว้ เพื่อรักษาธรรมชาติที่ส าคัญเอาไว้ 
การก าหนดต าแหน่งของกิจกรรมต่างๆ ต้องอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเข้ากันได้กับ
ประโยชน์ใช้สอย โดยอาจจะต้องค านึงถึง 
   1) คุณสมบัติของดินถ้าจะปลูกสร้างอาคาร ควรรับน้ าหนักได้ดี ถ้าจะปลูก
พืชควรเลือกดินที่มีคุณภาพดี 
   2) พืชพรรณต่างๆ ที่มีอยู่เดิม สามารถน ามามาใช้ประกอบในการตกแต่ง
สวนโดยไม่ต้องตัดทิ้งหรือไม่ 
   3) แหล่งน้ า มีเพียงพอส าหรับการบ ารุงรักษาสวนหรือไม่ 
   4) ทิศทางของแสงแดดและลม แสงแดดและลม มีปัญหากับพื้นที่อย่างไร 
 2.4.2 การออกแบบให้ใช้ได้ดี และสวยงาม (Both Function and Aesthetics Must be 
Satisfied) 
         การแบบจัดสวนที่ดี นอกจากความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ควบคู่ไปกับ
ความสวบงามแล้ว จะต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่างค่าเงิน และความรู้สึกของมนุษย์ซึ่งหมายถึง การ
สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการในพื้นที่นั้นเอง 
 2.4.3 การหาข้อมูลจากประสบการณ์ (Establish a Substantial Experience) 
         มนุษย์สามารถออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการได้ในแต่ละแห่ง เช่น ท าให้ ตื่นเต้น 
สงบ สวยงาม หรือน่ากลัว ได้โดยอิทธิพลจากองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 
         2.4.3.1 เส้น รูปร่าง ผิงสัมผัสและสี องค์ประกอบที่ใช้ในการออกแบบไม่ใช้เพียงเฉพาะ
ต้นไม้ พื้นที่ หรือวัสดุต่างๆ นั้น แต่สิ่งที่ประกอบอยู่กับวัสดุต่างๆ นั้นคือ ผิวสัมผัส สี และรูปร่าง 
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         2.4.3.2 การเน้นสิ่งส าคัญ นักออกแบบจะต้องเข้าใจความงามของสิ่งต่างๆ ซึ่งแต่ละ
อย่างต้องสัมพันธ์กันทั้งทางด้านความสวยงามตามหลักศิลปะ และด้านประโยชน์ใช้สอย ทุกอย่างไม่
สามารถอยู่ได้เพียงสิ่งเดียว สามารถอธิบาย และยืนยันให้เข้าใจถึงคุณค่าแต่ละจุดที่ได้ออกแบบข้ึน 
         2.4.3.3 การใช้ผนังกั้น การใช้ผนังกั้นจะส่งผลทางด้านจิตวิทยาต่อบุคคลที่ใช้สถานที่นั้นๆ 

2.4.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Establish an Appropriate Experience) 
         2.4.4.1 การออกแบบให้เข้ากับสถานที่นั้นๆ ในสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนนั้นต้องออกแบบให้
มีความต่อเนื่องกับสภาพแวดล้อมหรือออกแบบให้กลมแบบให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม 
         2.4.4.2 ออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้และการใช้ประโยชน์ เมื่อเราได้พิจารณาจาก
พฤติกรรมของเจ้าของโครงการและผู้ใช้ ท าให้เราทราบถึงความชอบ และความต้องการของคน
เหล่าน้ัน ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้มากที่สุด 
         2.4.4.3 ออกแบบให้สัดส่วนพอเหมาะ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัดส่วน 2 อย่าง ด้วยกัน คือ
สัดส่วนมนุษย์ และสัดส่วนเนื่องจากความเร็ว 
 2.4.5 มีสิ่งที่ต้องการทางด้านเทคนิคที่เพียงพอ (Satisfy Technical Reguirements) 
         2.4.5.1 ขนาด ก่อนที่จะท าการออกแบบควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับขนาดพื้นที่นั้นๆก่อน 
และการจัดกิจกรรมอะไรบ้าง ต้องใช้พื้นที่ส าหรับกิจกรรมมากน้อยเพียงใด ส าหรับ ประเทศไทยอาจ
ยังไม่มีมาตรฐานก าหนดโดยระเอียด แต่ในขณะที่เดิน เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆ รอบด้านได้มากกว่า แต่
เมื่อเราหยุด เราสามารถส ารวจและเข้าใจรายละเอียดทุกอย่างได้มากที่สุด 
         2.4.5.2 ผลเนื่องมาจากธรรมชาติ ก่อนก าหนดต าแหน่งกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรม
กลางแจ้ง ควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ทิศทางของแสง ทิศทางลม เพื่อป้องกัน
แสงอาทิตย์รบกวนสายตาในขณะนั่งพักผ่อน 
         2.4.5.3 สิ่งอื่นที่จ าเป็น คือ รถ เรือ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ในการบ ารุงรักษา เป็นส่วน
หนึ่งที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบ เช่น ที่ลาดชันเกินกว่า 33% ท าให้ตัดหญ้าล าบาก เป็นต้น 
 2.4.6 ออกแบบให้ประหยัดที่สุด 
         นอกจากความสะดวกสบายของผู้ใช้ ความสวยงาม และสิ่งอื่นๆ ที่กล่าวมาแล้ว สิ่งหนึ่ง
ที่นักออกแบบควรค านึงถึง คือ การหาความสมดุลระหว่างสิ่งต่างๆ กับงบประมาณ พยามหลีกเลียง
การใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เสนอสิ่งที่เป็นที่ต้องการที่แท้จริงและน าสิ่งนั้น ๆ มาเปรียบเทียบกับจ านวนเงิน
งบประมาณที่มีอยู่ 
         2.4.6.1 เพื่อหาความสมดุลระหว่างความต้องการและงบประมาณ 
         2.4.6.2 สามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ 
         2.4.6.3 จัดหาวัสดุที่ เหมาะสมในการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งนอกจากจะค านึงถึงความ
ทนทาน ในด้านโครงการสร้างการรับน้ าหนักแล้วยังต้องค านึงถึงความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม และ
เข้ากันได้กับสภาวะแวดล้อมอย่างสวยงาม 
         2.4.6.4 จัดหาต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและพยายามหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้
ที่มีการดูแลรักษามากเกินไป สนใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เช่น ความลาดเอียงที่เหมาะที่ท าให้การ
ดูแลรักษาง่าย 
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                 2.4.6.5 การจัดและออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย (Provide for Supervision Ease)   
การออกแบบควรค านึงถึงผลในระยะยาว ซึ่งการวางพื้นฐานด้านการดูแลรักษาระบบต่างๆ ที่อยู่
เบื้องหลังการท างานของสวนสาธารณะ เปรียบเสมือนกลไกที่จะช่วยให้การท างานสวนมีประสิทธิภาพ 
และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนตั้งแต่ต้น ควบคู่ไปกับ
การวางผังและการออกแบบ   
         ในการออกแบบพื้นที่พักผ่อน จ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงหลักการ และกระบวนการออก
แบบ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาท าการออกแบบให้ได้สวนที่สวยงาม สมบูรณ์และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ให้มาก
ที่สุด 
 2.4.7 ออกแบบทุกอย่างให้ทุกอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Every Must Have a Purpose) 
         การออกแบบจัดภูมิทัศน์แต่ล่ะแห่ง ควรวิเคราะห์พื้นที่ที่จัดสร้าง และควรท าความ
เข้าใจเสียก่อนว่า สภาพพื้นที่เป็นอย่างไร แล้วรวบรวมข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้ในการออกแบบ 
 2.4.8 การออกแบบให้ใช้ได้ดี และสวยงาม (Both Function and Aesthetics Must be 
Satisfied) การออกแบบจัดสวนที่ดี จะต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่างค่าเงิน และความรู้สึกของ
มนุษย์ ซึ่งหมายถึง การสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการในพื้นที่นั้นเอง 
 2.4.9 การหาข้อมูลจากประสบการณ์ (Establish a Substantial Experience) 
         มนุษย์สามารถออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการได้ในแต่ล่ะแห่ง เช่น ท าให้ ตื่นเต้น 
สงบ สวยงาม หรือน่ากลัว ได้โดยอิทธิพลจากองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 
         2.4.9.1 เส้น รูปร่าง ผิวสัมผัสและสี 
         2.4.9.2 การเน้นสิ่งส าคัญ 
         2.4.9.3 การใช้ผนังกั้น 
 2.4.10 การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม (Establish an Appropriate Experience) 
         2.4.10.1 สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น ต้องออกแบบใหม้ีความต่อเนื่องกับสภาพแวดล้อม
หรือการออกแบบให้กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม 
         2.4.10.2 ออกแบบใหเ้หมาะสมกับผู้ใช้และการใช้ 

          2.4.10.3 ออกแบบใหส้ัดสวนพอเหมาะ ซึง่เกี่ยวเนือ่งกับสัดส่วน 2 อย่าง ด้วยกัน คือ 
สัดส่วนเนือ่งจากความเร็ว 

2.4.11 มีสิง่ที่ต้องการทางด้านเทคนิคที่เพียงพอ (Satisfy Technical Requirements) 
          2.4.11.1 ขนาด ก่อนที่จะท าการออกแบบควรทราบข้อมูลเกี่ยวขนาดพื้นที่นั้นๆ กอ่น 
และการจัดกจิกรรมอะไรบ้าง ต้องใช้พื้นทีส่ าหรับกจิกรรมมากน้อยเพียงใด 
                    2.4.11.2 ผลเนื่องมาจากธรรมชาติ ก่อนก าหนดต าแหน่งกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรม
กลางแจ้ง ควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ทิศทางของแสง ทิศทางลม เพื่อป้องกัน
แสงอาทิตย์รบกวนสายตาในขณะนั่งพักผ่อน 
  2.4.11.3 สิ่งอื่นที่จ าเป็น คือ รถ เรือ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ในการบ ารุงรักษา เป็น
ส่วนหนึ่งที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบ 
 2.4.12 ออกแบบใหป้ระหยัดทีสุ่ด 
          นอกจากความสะดวกสบายของผู้ใช้ ความสวยงาม สิ่งหนึ่งที่นักออกแบบควรค านึงถึง
คือ การหาความสมดุลระหว่างสิ่งต่างๆ กับงบประมาณ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นเสนอ
สิ่งที่เป็นที่ต้องการ 
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 2.4.13 การจัดและออกแบบให้ดูแลรกัษาง่าย (Provide For Supervision Ease) 
          การออกแบบควรค านึงถึงผลในระยะยาว ซึ่งการวางพื้นฐานด้านการดูแลรักษาระบบ
ต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลังการท างานของสวนสาธารณะ เปรียบเสมือนกลไกลที่จะช่วยให้การท างานของ
สวนมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องมี การวางแผน
ตั้งแต่ต้น ควบคู่ไปกับการวางผังและการออกแบบ 
          ในการออกแบบพื้นที่พักผ่อน จ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงหลักการ และกระบวนการ
ออกแบบ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาท าการออกแบบให้ได้สวนที่สวยงาม สมบรูณ์และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ให้
มากที่สุด 
                    สรุป หลักการออกแบบนี้ เป็นหลักการออกแบบหลักการส าคัญที่ต้องทราบซึ่งมี
รายละเอียดดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 
2.5  กรณีศึกษา  

2.5.1 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณชัยสิน โชติสุข เจ้าของบ้านต้องการมีพื้นที่สี
เขียวรอบพื้นที่บ้าน อยากมีบ้านสองหลังในรั้วเดียวกัน เพราะมีลูกสองคน เผื่อเขาอยากอยู่ใกล้ตอนมี
ครอบครัวแล้ว ลักษณะของบ้านเป็นบ้านเดี่ยวตามแบบของหมู่บ้านจัดสรรมีบ้านสองหลังติดกันอยู่ใน
รั้วเดียวกัน พื้นที่ทั้งสองส่วนเปิดเช่ือมถึงกันเจ้าของบ้านไม่ได้ก าหนดว่าต้องการสไตล์ไหนของแค่มี
พื้นที่สีเขียวรอบๆ บ้านเท่านั้น รูปแบบสวนจึงไม่ก าหนดเป็นสไตล์ชัดเจน น าเส้นสายแบบง่ายดูทันสมัย
แบบโมเดิร์นมาใช้ แบ่งพื้นที่ใช้งานเป็นส่วนๆ มีพื้นที่ใช้สอยชัดเจนเหมาะกับพื้นที่ซึ่งมีอยู่จ ากัดให้ใช้
ประโยชน์สูงสุดบริเวณชานเล็กๆ หน้าบ้านตั้งชิงช้าหวายสีขาวเบาะสีฟ้า สร้างจุดเด่นสะดุดตาส าหรับที่
นั่งเล่นชมชวนในวันพักผ่อน 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณชัยสิน โชติสุข การออกแบบภูมิทัศน์มีความคล้ายคลึง
กับพื้นที่โครงการคือพื้นที่กรณีศึกษาเป็นบ้านพักอาศัยเช่นเดียวกับโครงการ ทั้งในเรื่องการจัดภูมิทัศน์น้ัน 
กรณีศึกษาเป็นสวนที่มีความเรียบง่ายใช้พรรณไม้ที่มีการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากนัก มีการใช้เฟอร์นิเจอร์สี
ขาวและหิน เข้ามาเป็นองค์ประกอบส าคัญในสวน แนวคิดของเจ้าของโครงการที่ต้องการมีบ้านสองหลัง
ติดกันอยู่ในรั้วเดียว พื้นที่ทั้งสองเปิดเช่ือมถึงกัน มีพื้นที่สีเขียวรอบๆ บ้านแบบสวนสไตล์โมเดิร์น มีการ
ดูแลรักษาเรื่องของพันธ์ุไม้ที่ง่ายยังคงให้บ้านดูโดดเด่น และกรณีศึกษายังมีบริเวณมุมที่ใช้ในการพักผ่อน
ของครอบครัว จึงใช้เป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดี 
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2.5.1.1 การศึกษาลักษณะพื้นที่โครงการบ้านคุณชัยสิน โชติสุข 
           1) แนวความคิดในการแบ่งพื้นที่ 

 
ภาพท่ี  2.40 แบบแปลน 
ท่ีมา : http://baanstyle.com 
 

        
ภาพท่ี  2.41 ส่วนครอบครัวและพื้นทีส่่วนตัว 
ท่ีมา : http://baanstyle.com 
 

(1) ส่วนที่ 1 ส่วนที่ต้อนรับบริเวณหน้าบ้านมุมสวนเล็กๆ หน้าบ้านเช่ือม
ติดต่อบริเวณบ้านทั้งสองหลังจึงท าศาลาและมีการจัดวางองค์ประกอบ เช่น เก้าอี้นั่ง โต๊ะรับรอง ปลูกโมกตัด
แต่งเป็นแนวสูงเป็นฉากหลัง ปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ด้านหลังปลูกพรรณไม้หลากหลายชนิดตั้งประดับดูและท า
ผนังน้ าหล่นให้ความชุ่มช่ืน ในส่วนนี้จะเน้นให้พื้นที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์ 
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ภาพท่ี  2.42 การจัดวางพรรณไม้และที่นัง่ 
ท่ีมา : http://baanstyle.com 
 

(2) ส่วนที่ 2 ส่วนพักผ่อนบริเวณหน้าบ้านของลูกจัดเป็นมุมสวน
เล็กๆมีที่นั่งไว้อ่านหนังสือ ที่ไม่ต้องดูแลรักษามากนัก และจัดวางพรรณไม้เพื่อให้ร่มเงาและสร้างความ
เป็นส่วนตัวแก่พื้นที่ บริเวณมุมสวนทุกจุดเช่ือมต่อด้วยแผ่นทางเดินคอนกรีตให้สามารถเดินถึงกันได้
และช่วยให้สวนทุกมุมเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 

  
ภาพท่ี  2.43  การวางแผ่นทางเดินและกรวด  
ท่ีมา : http://baanstyle.com 
 

(3) ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ส่วนตัวส่วนน่ังเล่นหน้าบ้านเลือกใช้โทนสีเข้ม
เพื่อสร้างการน าสายตาเป็นหลักให้ตัดกับสีเขียวของพรรณไม้ ตั้งชุดที่นัง่และปลูกเตยที่เจ้าของบ้านเลือก
มาเองตามค าแนะน าของผู้ออกแบบสวนพื้นปูแผ่นทางและโรยกรวดเพื่อสร้างความแข็งแรง ทนทาน และ
ล้างท าความสะอาดได้ง่าย และมีการปูหญ้าเทียมท าเป็นตารางตัดกับพื้นคอนกรีตเพื่อลดความแข็งกระ
ด่างของพื้นคอนกรีต 
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ภาพท่ี  2.44 เป็นพื้นที่ส่วนตัวส่วนน่ังเล่นหน้าบ้าน 
ท่ีมา : http://baanstyle.com 
 

    (4) ส่วนที่ 4 ส่วนพักผ่อนบรรยากาศในสวนล้อมรอบด้วยรั้ว
มิดชิดทุกด้านเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวสูงรั้วออกแบบเป็นพิเศษให้ดูทันสมัย แต่ให้อารมณ์ของรสีอร์ทดว้ย
การปลูกไทรเกาหลีเป็นแนวสูงทุกด้วย ซึ่งทนร่มได้ด ี
 
ตารางท่ี 2.1  สรปุพื้นที่และการน าไปใช้กรณีศึกษาที่ 1 

ล าดับ หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรปุประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 
1 การแบ่งพื้นที่ 

 

มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน และมีเขต
แดนกั้นในการแบ่งพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการเข้าใช้งาน โดยมีการแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนบริการ ส่วนครอบครับ 
และส่วนโชว์ 

 
 
 
 
 
 



40 
 

ตารางท่ี 2.1  สรปุพื้นที่และการน าไปใช้กรณีศึกษาที่ 1 (ต่อ) 
ล าดับ หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรปุประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

2 วัสดุดาดแข็ง 

 
 

การจัดวางพื้นทางเดินโรยกรวด และ ฯลฯ ภายใน
พื้นที่โครงการ จัดวางองค์ประกอบต่างสามารถ
สร้างประโยชน์ให้แก่พื้นที่และแก้ไขปัญหาต่างๆ 

3 วัสดุดาดอ่อน 

 
 

การเลือกใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย และทนต่อ
สภาพพื้นที่ 

 
2.5.2  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณสรรเสริญ เกียรติสุไพบูลย์ เป็นนัก

ธุรกิจที่มีนิสัยตรงไปตรงมา ต้องการสวนแบบโมเดิร์นดูเรียบง่าย สะอาดตา ดูแลง่าย ที่ส าคัญคือเป็น
ส่วนตัวสูงนอกจากนี้ยังเป็นคนรักธรรมชาติมาก แต่ไม่ค่อยมีเวลาไปพักผ่อนที่ไหน เมื่อกลับบ้านอยาก
ไดค้วามรู้สึกเหมือนอยู่ในรีสอร์ท ลักษณะของบ้านเป็นบ้านเดี่ยวตามแบบของหมู่บ้านจัดสรรมบีา้นสอง
หลังติดกันอยู่ในรั้วเดียวกัน พื้นที่ทั้งสองส่วนเปิดเช่ือมถึงกันเจ้าของบ้านไม่ได้ก าหนดว่าต้องการสไตล์
ไหนของแค่มีพื้นที่สีเขียวรอบๆ บ้านเท่านั้น 

การออกแบบภูมิทัศน์  มีความคล้ายคลึงกับพื้นที่โครงการคือพื้นที่กรณีศึกษาเป็นบ้านพัก
อาศัยเช่นเดียวกับโครงการ ทั้งในเรื่องการจัดภูมิทัศน์นั้น กรณีศึกษาเป็นสวนที่มีความเรียบง่าย เลือกใช้
พรรณไม้ เริ่มแรกหาต้นไม้ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์เดิมที่ตั้งไว้ คือ Tropical Modern Resort ใช้ไม้เมืองร้อน
เป็นส่วนใหญ่ บางจุดค่อนข้างทึบก็ใส่ไม้ใบด่างเข้าไปเพื่อให้ดูสว่างข้ึน ท าทางเดินโดยรอบสวนเช่ือมต่อถึง
กันได้ทุกบริเวณ ออกแบบศาลาอเนกประสงค์ไว้ตรงมุมด้านในเป็นจุดหยุดสายตาเมื่อมองจากตัวบ้าน 
รูปทรงของศาลาหรือพาวิเลียนนี้จะสอดคล้องกับเส้นสายต่างๆ ในสวน มีการปรับแก้หลายรอบกว่าจะลง
ตัวอย่างที่เห็น เน้นการใช้วัสดุ เช่น พื้นเป็นหินแกรนิตชนิดพิเศษ ใช้สีโทนเรียบ ผนังเป็นไม้ เรียกว่าเพิ่ม   
ดีเทลที่น่าสนใจเข้าไปแทน 
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  2.5.2.1 การศึกษาลักษณะพื้นที่โครงการบ้านคุณสรรเสรญิ เกียรตสิุไพบลูย์   
            1) แนวความคิดในการแบ่งพื้นที ่

 
ภาพท่ี  2.45 แบบแปลน 
ท่ีมา : http://www.baanlaesuan.com 
 

   (1) ส่วนที่ 1 ส่วนที่ต้อนรับบริเวณหน้าบ้านข้างที่จอดรถ ซึ่งมีทางเดิน
จากหน้าบ้านโดยก่อขอบปูนในระดับพื้นดินโรยหินก่อสร้าง ซึ่งให้สีฟ้าอมเทาดูตัดกับต้นไม้และสนามหญ้า 
ส่วนไม้ระดับล่างปลูกดาดตะกั่วเลื้อยคลุมเข้ามาในกรอบทางเดิน ช่วยลดทอนความแข้งกระด้างของพื้นลง 
และปลุกปาลืมหางกระรอกซึ่งมีทรงต้นไม้ใหญ่นักจึงไม่เกะกะทางเดินในพื้นที่แคบ จึงน าแนวคิดการแก้ไข
ปัญหาหรือการจัดวางองค์ประกอบมาใช้ในการออกแบบ 

  (2) ส่วนที่ 2 ส่วนครอบครัวและรับแขกในส่วนนี้มีการใช้ศาลามา 
และบ่อน้ า เป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อเป็นส่วนที่สมาชิกในครอบครัวใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน และท า
กิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว  ในส่วนน้ีจะน าเอาการออกแบบให้สอดคล้องกับ(Function)ของ
ตัวบ้าน 

          (3) ส่วนที่ 3 ส่วนที่ส่วนตัวอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน บรรยากาศใน
สวนล้อมรอบด้วยรั้วมิดชิดทุกด้านเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวสูงรั้วออกแบบเป็นพิเศษให้ดูทันสมัย แต่ให้
อารมณ์ของรีสอร์ทด้วยการปลูกไทรเกาหลีเป็นแนวสูงทุกด้าน ในจุดที่แสงไม่พอก็เลือกปลูกจั๋ง ซึ่งทนร่มได้ดี 
ส่วนนีไ้ม่ได้ติดตั้งระบบน้ า เพราะมีคนสวนคอยดูแลรดน้ าให้ ที่เพิ่มเป็นพิเศษก็คือระบบให้แสงสว่าง ติดตั้งโจทย์
ความต้องการทุกอย่าง เป็นสวนที่มีรูปแบบไม่ซ้ าใครในสไตล์ที่ผมขอเรียกว่า Modern Rotro Resort  



42 
 

       
ภาพท่ี  2.46 ส่วนครอบครัวและรบัแขกในส่วนน้ีมีการใช้ศาลามาและบ่อ 
ท่ีมา : http://www.baanlaesuan.com 
 

     (4) ส่วนที่ 4 ส่วนพักผ่อนบรรยากาศในสวนล้อมรอบด้วยรั้วมิดชิด
ทุกด้านเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวสูงรั้วออกแบบเป็นพิเศษให้ดูทันสมัย แต่ให้อารมณ์ของรีสอร์ทด้วยการ
ปลูกไทรเกาหลีเป็นแนวสูงทุกด้าน ในจุดที่แสงไม่พอก็เลือกปลูกจั๋ง ซึ่งทนร่มได้ดีและการปลูกไม่พุ่มเพื่อ
สร้างสีสันให้กับพื้นและการปลูกไม้เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวแก่พื้นที่โครงการ 

       
ภาพท่ี  2.47 ส่วนพักผ่อนบรรยากาศในสวนล้อมรอบด้วยรัว้ต้นไม้มิดชิดทุกด้าน  
ท่ีมา : http://www.baanlaesuan.com 
 

2.5.2.2 องค์ประกอบทางภูมิทัศน ์
1) สระว่ายน้ าเป็นของเดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้ช่ือท าใหม่เนื่องจากสวนเป็นสไตล์

โมเดิร์นที่ใช้เส้นตรงเป็นหลัก ปลูกไม้พุ่มตัดแต่งขอบแปลงสร้างเส้นตรงข้ึนใหม ่เพือ่ใหเ้ข้ากบัสภาพรวมของ
สวนมีประตูไม้บานใหญ่เปิดออกไปสู่บริเวณสวนกว้างบริเวณที่เช่ือมต่อจากประตูเล็กด้านข้างสวนท า
เพื่อให้เพื่อนบ้านสามารถเข้ามาใช้สวนได้ด้านขวามีบ่อน้ าพุเล็กๆ เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวและเสียง
เปรียบเหมือนการต้อนรับแขกผู้มาเยือน น าการสร้างจุดน าสายตามาออกแบบ 
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                              2) บ่อน้ าแบบโมเดิร์นบริเวณมุมสวนอีกด้านสร้างเสียงและความเคลื่อนไหวช่วย
ให้มุมสวนไม่เป็นมุมมอง น าแนวคิดของการสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกับพื้นที่ 
                            3) ไม่ใหญ่ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้วปลูกกระจายไม่เป็นตามแบบสวน
ป่าที่เคยท าไว้เสริมด้วยไม้พุ่มตัดแต่งเป็นระเบียบที่ดูสะอาดตาพร้อมท าแนวทางเดินรอบสวนเป็น
เส้นตรงเพื่อให้ภาพรวมของสวนเป็นแบบโมเดิร์น น าการออกแบบทางเดินมาออกแบบในโครงการ 

      
ภาพท่ี  2.48 บ่อน้ าในบริเวณมุมสวน 
ท่ีมา : http://www.baanlaesuan.com 
 
ตารางท่ี 2.2  สรปุพื้นที่และการน าไปใช้กรณีศึกษาที่ 2 

ล าดับ หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรปุประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 
1 การแบ่งพื้นที่ 

 

มีการเช่ือมโยงของพื้นที่สามารถเข้าถึงกันได้  โดย
สร้างความเช่ือมโยงกับฟังค์ช่ันภายในตัวอาคาร 
และมีเขตแดนกั้นในการแบ่งพื้นที่ เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการเข้าใช้งาน โดยมีการแบ่ง
พื้นที่ ออก เป็น  4 ส่ วน คือ  ส่ วนบริ ก าร  ส่ วน
ครอบครัว ส่วนโชว์ และส่วนตัว 
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ตารางท่ี 2.2  สรปุพื้นที่และการน าไปใช้กรณีศึกษาที่ 2 (ต่อ) 
ล าดับ หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรปุประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

2 วัสดุดาดแข็ง 

 
 

การจัดวางพื้ นทาง เดินทรายล้ าง  และ  งาน
โครงสร้าง ภายในพื้นที่ โครงการ การจัดวาง
องค์ประกอบต่างสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่พืน้ที่
และแก้ ไขปัญหาต่างๆ  และยั งสอดคล้องกับ 
(Concept) ได้อย่างสมบรูณ์ 

3 วัสดุดาดอ่อน 

 

 

การเลือกใช้พรรณไม้เน้นพรรณไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม
ภายในพื้นที่และการเสริมพรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย 
และทนต่อสภาพพื้นที่ เพื่อสร้างร่มเงาและความ
เป็นธรรมชาติ 

 

 

 

 

 
 



บทท่ี  3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง 
 ข้อมูลของพื้นที่ใช้โครงการพื้นที่โดยรอบ นับเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบโครงการต้อง
ทราบถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ เป็นแนวทางในการออกแบบและแก้ไขปัญหาให้ตรงตาม
แนวคิดที่วางไว้ และตรงตามความต้องการของเจ้าของบ้าน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงผลกระทบต่างๆ ที่มี
ผลกับโครงการเพื่อปรับใช้ในการออกแบบ จากการศึกษาข้อมูลดังนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค 

 

ภาพท่ี 3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ท่ีมา : http://glass-zy.blogspot.com 
 
         3.1.1.1 ประวัติความเป็นมา จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถ่ินฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 
300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ.2202 มังนันทมิตร     
ได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
แห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 พระองค์ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาด
เล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา 
                               ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนช่ือเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ค าว่า “จังหวัด” แทน “เมือง” และให้เปลี่ยนการสะกดช่ือใหม่จาก      
“ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาข้ึนกับจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่ง
การปกครองเป็น 7 อ าเภอดังเช่นปัจจุบัน 



46 
 

3.1.1.2 ลักษณะทางกายภาพจังหวัดปทุมธานีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินมี
ลักษณะเป็นดินเหนียว สภาพดินเป็นกรดปานกลางและเป็นกรดจัด มี pH 4-6 มีแม่น้ าเจ้าพระยา     
ไหลผ่านใจกลางของจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอสามโคกความยาวประมาณ 30 
กิโลเมตร มีล าคลองธรรมชาติ และคลองชลประทานหลายสาย 
   สภาพอากาศจังหวัดปทุมธานี มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน 
(Aw) คือมีฝนตกปานกลาง และสลับกับฤดูแล้งมีอากาศชุ่มช้ืนเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล ปัจจัยที่ควบคุม
อุณหภูมิของภาคกลาง 

1) ได้รับอิทธิพลจากกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่น าความชุ่มช่ืนมาสู่ภาคกลาง 
2) มีการวางตัวของแนวภูเขาตะนาวศรี  และภูเขาถนนธงชัยในลักษณะ 

เหนือ-ใต้ ท าให้ส่วนที่เป็นหลังเขาฝนตกน้อย 
   3) ความใกล้ไกลทะเลท าให้อุณหภูมิของอากาศแตกต่างกันมากระหว่างฤดู
ร้อนกับฤดูหนาว-ภาคกลางมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน 
ปริมาณน้ าฝนของภาคเฉลี่ยประมาณ 1,375 มิลลิเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอับฝน ฝนจะตกมาก
ที่สุดในเดือนกันยายน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศนบ์้านคุณสุรพล ศรปีระเสริฐ  
แสดง : อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี ภาพท่ี 3.2 
สัญลักษณ์ : - 

 ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org 
 

3.1.2 ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ าโดยมีแม่น้ าเจ้าพระยา
ไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พื้นที่ในเขต
อ าเภอลาดหลุมแก้วกับพื้นที่บางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรอื
บนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอ
หนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคก 

โดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร 
ซึ่งท าให้เกิดภาวะ น้ าท่วมในบริเวณพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้างและก่อให้เกิดปัญหา
อุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาของ แม่น้ าเจ้าพระยาส าหรับพื้นที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้นเนื่องจาก
ประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ท าให้ปัญหา
เกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อย 
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3.1.2.1  ที่ตั้งโครงการ บ้านคุณสุรพล ศรีประเสริฐ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 66/163 หมู่ 1 ต าบล
รังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีพื้นที่โครงการทั้งหมด 1,300 ตารางเมตร แบ่งเป็นตัวอาคาร
จ านวน 362 ตารางเมตร และพื้นที่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์จ านวน 938 ตารางเมตร พื้นที่โครงการอยู่ใน
หมู่บ้านสารินปาร์ค 

 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศนบ์้านคุณสุรพล ศรปีระเสริฐ  

แสดง : ที่ตั้งโครงการ ภาพท่ี 3.3 

สัญลักษณ์ : - 

 ท่ีมา : - 

 
   3.1.2.2 การเข้าถึงโครงการการเดินทางโดยรถส่วนตัวขับเข้าสู่ถนนรังสิตนครนายก ขับ

ตรงเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่หน้า หมู่บ้านสาลินปาร์ค หมู่บ้านอยู่ติดศูนย์ดีแทค  คลอง
ห้าขับตรงเข้าสู่หมู่บ้านสารินปาร์ค เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ก็จะถึงพื้นที่โครงการอยู่ทางซ้ายมือ และ 
การเดินทางโดยรถประจ าทาง ขับเข้าสู่ถนนรังสิตนครนายก ขับตรงเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย
เข้าสู่หน้า หมู่บ้านสาลินปาร์ค หมู่บ้านอยู่ติดศูนย์ดีแทคคลอง 5 ขับตรงเข้าสู่หมู่บ้านสารินปาร์ค เป็น
ระยะทาง 3 กิโลเมตร ก็จะถึงพื้นที่โครงการอยู่ทางซ้ายมือ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศนบ์้านคุณสุรพล ศรปีระเสริฐ  

แสดง : การเข้าถึงโครงการ ภาพท่ี 3.4 
สัญลักษณ์ : -  

ท่ีมา : http://www.google.co.th/maps/place/ปทุมธานี/ 

 
3.1.2.3 ขอบเขตพื้นที่โครงการ 

                                   พื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
                                   ทิศเหนือ         ติดต่อกับพื้นที่รกร้าง 

    ทิศใต ้           ติดต่อกับพื้นที่รกร้าง 
                                   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเพื่อนบ้าน 

    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับถนนสัญจร 
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                                                          พื้นที่รกร้าง 

 
 
 

เรื่อง: โครงการออกแบบปรับปรงุภูมิทัศน์บ้านคุณสรุพล ศรปีระเสริฐ  

แสดง : ขอบเขตพื้นทีโ่ครงการ ภาพท่ี 3.5 

สัญลักษณ์ : - 

 

ท่ีมา : - 
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พื้นที่รกร้าง 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงอาณาเขตติดต่อกบัพื้นที่โครงการ 

สภาพพื้นที่โครงการ ลักษณะพื้นที ่

 

ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่รกร้าง 
สรุปการวิเคราะห์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมี
สภาพแวดลอ้มที่ไม้น่ามองจึงควรปลูกแนวต้นไม้
เพื่อบดบังสายตาและสร้างความเป็นส่วนตัว 

 

ทิศใต ้ติดกับพื้นที่รกร้าง 
สรุปการวิเคราะห์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมี
สภาพแวดล้อมที่ไม้น่ามองจึงควรปลูกแนวต้นไม้
เพื่อบดบังสายตาและสร้างความเป็นส่วนตัว 

 

ทิศตะวันออก ติดกับเพื่อนบ้าน 
สรุปการวิเคราะห์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็น
บ้านที่ขาดการดูแลและปล่อยทิ้งล้างท าให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ไม่น่ามองจึงควรปลูกแนวต้นไม้
เพื่อบดบังสายตา 

 

ทิศตะวันตก ติดกับถนนสัญจรภายในโครงการ 
สรุปการวิเคราะห์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวติดกับ
เส้นทางสัญจร จึงมีปัญหาเรื่องของภาวะมลพิษ 
จึงควรปลูกแนวต้นไม้เพื่อบดบังและช่วยลด
มลภาวะต่างๆ 
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3.1.2.4 สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง รูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรม
เป็นแบบร่วมสมัย 2 ช้ัน โครงสร้างเป็นแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนมากบ้านในลักษณะนี้จะพบได้
อยู่ทั่วไป ลักษณะของบ้านเป็นสีขาว ซึ่งเมื่อมองจากภายนอกเข้ามาท าให้รู้สึกสบายตา รอบบ้านมีการ
ติดหน้าต่างโดยรอบเพื่อช่วยในการระบายอากาศ ประตูของบ้านเป็นกระจกใส พื้นที่ในการใช้สอยแบ่ง
ออกเป็น 2 ช้ันที่สองประกอบด้วย ห้องนอน ห้องพระ ห้องน้ า ห้องออกก าลังกาย ลักษณะของตัว
อาคารพื้นที่โครงการแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

 

ภาพท่ี 3.6 แปลนช้ัน 1 

 

ภาพท่ี 3.7 แปลนช้ัน 2 
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ภาพท่ี 3.8 แปลนหลังคาของตัวอาคาร 
 

 

ภาพท่ี 3.9 Elevation 1 
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ภาพท่ี 3.10 Elevation 2 

 

ภาพท่ี 3.11 Elevation 3 

 

ภาพท่ี 3.12 Elevation 4 
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3.1.2.4 ภูมิอากาศและดิน พื้นที่โครงการอยู่ภายใต้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ท า
ให้มีอากาศชุ่มช่ืนและฝนตกตามฤดูกาล และใต้อิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถแบ่ง
ภูมิอากาศได้ 3 ฤดูกาล คือ 

1) ฤดรู้อน เริ่มต้นที่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 
2) ฤดูฝน เริ่มต้นที่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 

    3) ฤดูหนาว เริ่มต้นที่เดือนตุลาคม-มกราคม 
 เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในมรสุมเขตร้อนอยู่ในทางซีกโลก

เหนือใกล้เส้นศูนย์สูตร ท าให้พื้นที่โครงการได้รับอิทธิพลต่างๆ ดังนี้ 
(1) ลมตะวันออกเฉียงใต้เป็นลมประจ าถ่ินเริ่มต้นเดือน กุมภาพันธ์-

เมษายน ซึ่งมีอิทธิพลจากอ่าวไทยจะเป็นช่วงฤดูร้อนอากาศอากาศอบอ้าวอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือน
เมษายนเฉลี่ย 36.5 องศาเซลเซียส ความเร็วลมเฉลี่ย 6.5 นอต/ช่ัวโมง 

(2) ลมมรสุตตะวันตกเฉียงใต้เริ่มเดือนพฤษภาคม-กันยายน ซึ่งมี
อิทธิพลจากลมมรสุมทะเลอันดามัน พัดพาลลมฝนมาสู่โครงการและท าให้ฝนตกมากที่สุดในเดือน 
กันยายน เฉลี่ยต่อเดือน 306.5 มิลลิเมตร ความเร็วลมโดยเฉลี่ย 5.5 นอต/ช่ัวโมง 

(3) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเดือนตุลาคม-มกราคม จะพัด
พาลมหนาวจากประเทศจีนจึงท าให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ความเร็วลมเฉลี่ย 4.1 นอต/ช่ัวโมง 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบได้ว่าดินในพื้นที่โครงการและจังหวัดปทุมธานี มีลักษณะ
เป็นดินเหนียวจัด สภาพดินกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัดมีค่า pH 4-6 จึงจัดอยู่ในชุดดินที่  11 
เหมือนกัน 

 

ภาพท่ี 3.13 ชุดดินรังสิต 
ท่ีมา : http://oss101.ldd.go.th   
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กลุ่มชุดดินที่ 11 
ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่าง

มีสีเทาและมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และ
พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ ในระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน  พบ
บริเวณที่ราบตามชายฝั่งทะเลหรือที่ราบลุ่มภาคกลาง น้ าแช่ขังลึก 50-100 เซนติเมตร นาน 3-5 เดือน 
บางพื้นที่จะขังน้ านาน 6-7 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ดินมี
ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก ถึงเป็นกรดจัด pH 4.5-5.0 ได้แก่ชุดดินรังสิต เสนา ธัญบุรี  ชุดดินดอนเมือง 
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ท านา บางแห่งยกร่องปลูกพืชผัก ส้มเขียวหวาน และสนประดิพัทธ์ ถ้าดิน
เหล่าน้ีได้รับการปรับปรุงบ ารุงดินใช้ปุ๋ยและปูนในอัตราที่เหมาะสม และมีการควบคุมน้ า หรือจัดระบบ
ชลประทานที่มีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให้ผลผลิตดีข้ึน 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :  ดินเป็นกรดจัดมาก อาจขาดแร่ธาตุอาหารพืชพวก
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพวกอลูมินั่ม และเหล็กมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชฤดู
ฝนน้ าแช่ขังนาน 3-7 เดือน 
  จากการศึกษาข้อมูลนั้นแล้วพื้นที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบรเิวณหนา้ดนิ
มากไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ซึ่งใน
การเลือกใช้พรรณไม้ที่จะน ามาปลูกนั้นต้องเป็นพันธ์ุไม้ที่ทนแล้งหรือใช้น้ าน้อย เพราะดินในพื้ นที่
โครงการนั้นกักเก็บน้ าได้ไม่ดีท าให้พื้นดินแห้งไว หรือเวลาหน้าแล้งจะแล้งจัดจนดินแห้งแตกระแหง   
ถ้าปลูกไม้ยืนต้นควรปลูกไม้คลุมดินด้วยเพื่อช่วยให้โคนต้นมีความช้ืนพื้นแห้งช้าและในการปลูกไม้พุ่ม
นั้นควรใส่ดินผสมรองพื้นก่อนปลูกเพื่อช่วยให้ดูดซึมน้ าได้ดีจะได้ช่วยให้การดินไม่แห้งเร็วจนเกินไป 

3.1.2.5 ศึกษาทิศทางลมและวิเคราะห์แสงพื้นที่โครงการพื้นที่โครงการได้รับแสงข้ึน
จากทางทิศตะวันออกตลอดทั้งวันโดยประมาณ 12 ช่ัวโมงต่อวัน ซึ่งการโคจรของดวงอาทิตย์ จะอ้อม
ทางทิศใต้ ดังนั้นจึงส่งผลให้พื้นที่โครงการที่ได้รับปริมาณแสงแดดแต่ละพื้นที่แต่ส่วนไม่เท่ากัน    ซึ่ง
อาจจะมีผลต่อการออกแบบและกิจกรรมที่จะมีข้ึนในพื้นที่โครงการ (ดังภาพที่ 3.14) โดยมีรายละเอียด
และผลกระทบ ดังนี้ 

1) บริเวณทางทิศเหนือในพื้นที่โครงการจะได้แสงจากดวงอาทิตย์จากทางทิศ
ตะวันออกส่องเข้ามาในพื้นที่ในช่วงเช้า เนื่องจากเป็นพื้นที่บริเวณทิศเหนือติดกับพื้นที่รกล้างมีพื้นที่โล่งไม่
มีต้นไม้บดบังแสงและจะมีลมที่พัดมาทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมหนาวโดยมกีารออกแบบใหม้พีืน้ทีร่ม่
เงาควรมีการเลือกใช้พรรณไม้ตามความเหมาะสมพื้นที่ที่ให้บดบังแสงได ้
            2) บริเวณทางทิศตะวันออกในพื้นที่โครงการจะได้แสงแดดอ่อนตอนเช้า ซึ่งมี
พื้นที่ติดกับเพื่อนบ้าน โดยพื้นที่โครงการ จะได้รับลมที่พัดมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมหนาว
เนื่องจากทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่บดบังทิศทางลม โดยการออกแบบนั้นให้มี
พื้นที่ร่มเงาจัดภูมิทัศน์ เพื่อสร้างความร่มรื่นแก่ตัวบ้านและไม่บดบังทิศทางลม 
    3) บริเวณทิศใต้ ติดกับพื้นที่รกล้าง ในพื้นที่โครงการจะได้รับแสงร าไรในช่วง
บ่าย และมีลมที่พัดมาทางตะวันออกตกเฉียงใต้ เป็นลมร้อน ซึ่งรั้วก าแพงบ้านจะช่วยบังลมร้อนที่จะพัด
ผ่านเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ในระดับหนึ่ง 
            4) บริเวณทางทิศตะวันตก ติดกับเส้นทางสัญจร ในส่วนพื้นที่โครงการนี้จะ
ได้รับแสงแดดตลอดวัน และจะมีลมที่พัดมาทางตะวันออกตกเฉียงใต้ เป็นลมร้อน การออกแบบนั้นให้
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พื้นที่ร่มรื่น เนื่องจากบริเวณทางทิศตะวันตกได้สะสมแดดมาจากบ่ายถึงเย็นจะท าให้มีการคลายความ
ร้อนเกิดข้ึนในช่วงเย็น จึงต้องมีการใช้พืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์เพื่อเปน็การลดความร้อนในส่วนพื้นที ่
 

อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ท าให้เกิดฤดูข้ึน  
3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และอุณหภูมิในแต่ละฤดูมีความแตกต่างกันไป ดังนี้ 

(1) อุณหภูมิสงูสุดพฤษภาคม 37.88 องศาเซลเซียส 
(2) อุณหภูมิต่ าสุดมกราคม 19.56 องศาเซลเซียส 
(3) อุณหภูมิเฉลี่ยต้ังแต่ มกราคม-ธันวาคม 29.60 องศาเซลเซียส 

ดังนั้น ในการก าหนดพันธ์ุไม้เพื่อใช้ส าหรับในการออกแบต้องให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยพิจารณาจากประเภทของพันธ์ุไม้ดั่งเดิมลักษณะพื้นที่ในปัจจุบัน จะช่วยท าให้เราทราบว่าพันธ์ุไม้ชนิด
ใดบ้างที่เกิดข้ึนหรือสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณนั้น หากน าพันธ์ุไม้ที่ไม่เหมาะสมมาปลูกก็อาจจะ
ท าให้พันธ์ุไม้เหล่านั้นตายได้ง่าย 
 

 
แผนภูมิท่ี 3.1 แสดงลักษณะอุณหภูมิรายปี พ.ศ.2555-2559 
ท่ีมา : http://www.tmd.go.th (2559) 
 

สรุป อุณหภูมิมีผลต่อการออกแบบพืชพรรณให้เหมาะสมกับพื้นที่ เนื่องจากข้อมูลข้างต้นท า
ให้ทราบว่าภายในพื้นที่โครงการมีอุณหภูมิที่มีความร้อนถึง 37.7 องศาเซลเซียสในเดือนพฤษภาคม      
ดังนั้น ควรเลือกให้พืชพรรณที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ 

ฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดผ่านเข้ามาในโครงการ เดือนที่มีปริมาณน้ าฝนสูงสุด คือเดือนกันยายน เฉลี่ย 19.2 มิลลิเมตร เดือน
ที่มีปริมาณน้ าฝนต่ าสุด คือเดือนธันวาคม เฉลี่ย 1.0 มิลลิเมตร ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตั้งแต่เดือน 
มกราคม-ธันวาคม 8.9 มิลลิเมตร เมื่อได้ท าการปลูกพันธ์ุไม้ในพื้นที่แล้วถ้าเกิดภาวะฝนแล้งติดต่อกัน
เป็นเวลานานท าให้การเจริญเติบโตของต้นไม้หยุดชะงักหรือท าให้ต้นไม้เหล่านั้นแห้งตายได้ อันเป็น
สาเหตุที่ท าให้การด าเนินงานปลูกเกิดความล้มเหลวได้ ในกรณีที่ฝนตกหนักติดต่อกันอาจท าให้น้ าท่วม
ขังหรือได้รับน้ ามากเกินไปย่อมมีผลกระทบต่อการรอดตายของพันธ์ุไม้ที่ปลูกใหม่ได้เช่นเดียวกัน 
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แผนภูมิท่ี 3.2 แสดงลักษณะปริมาณน้ าฝนรายปี พ.ศ.2555-2559 
ท่ีมา : http://www.tmd.go.th (2559) 
 
 สรุป การวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝนอาจไม่มีผลกระทบต่อโครงการ เนื่องจากพื้นที่โครงการมี
ระบบการระบายน้ าที่ดีและมีการยกระดับของพื้นที่เพื่อป้องกันอุทกภัย 

ความช้ืนสัมพัทธ์ปี พ.ศ.2555-2559 ค่าเฉลี่ยของความช้ืนสัมพัทธ์ของ แต่
ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมาก พบว่า เดือนพฤศจิกายนมีความช้ืนสัมพัทธ์ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 23.2 
และเดือนมกราคม มีค่าเฉลี่ยความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุด 4.6 ความเร็วลมเฉลี่ยตั้งแต่ มกราคม-ธันวาคม 10.58 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง ดังนั้น จึงควรค านึงถึงการเลือกใช้พืชพรรณ ที่มีความทนทานกับความช้ืนสัมพัทธ์ใน
อากาศ ของพื้นที่โครงการ 

 

แผนภูมิท่ี 3.3 แสดงลักษณะความช้ืนสัมพัทธ์รายปี พ.ศ.2555-2559 
ท่ีมา : http://www.tmd.go.th (2559) 
 
 สรุป ความช้ืนสัมพัทธ์มีผลต่อการคายน้ าของพรรณไม้ มีผลต่อการเลือกใช้พรรณไม้ที่สามารถ
ทนแล้งได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ในค่าต่ าสุดในเดือน     
มกราคม-กุมภาพันธ์  
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศนบ์้านคุณสุรพล ศรปีระเสริฐ  
แสดง : การโคจรของดวงอาทิตย์และทิศทางลม ภาพท่ี 3.14 
สัญลักษณ์ :  
 

 

 

 
 
 

 

 

พื้นที่รับแสงแดดตลอดทั้งวัน 

พื้นที่รับแดดร าไร 

พ้ืนที่รับแดดในช่วงบ่าย 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม 
 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 
 

พื้นที่รบัแสงแดดตลอดทัง้วัน 

พื้นที่รบัแสงแดดช่วงบ่าย-เย็น 

พื้นที่รบัแสงแดดร าไร 
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3.2.4 ลักษณะพืชพรรณเดิม 
         พืชพรรณเดินในโครงการ มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม จากการศึกษาข้อมูลของโครงการ 
พบว่า ภายในโครงการส่วนใหญ่ไม้ยืนต้นที่ปลูกจะเป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่ โครงการต้องการให้มีการ
ปรับเปลี่ยนพรรณไม้ที่มีอยู่ในโครงการให้เหมาะสมกับกิจกรรมและส่งเสริมให้ตัวบ้านมีจุดเด่น         
พืชพรรณที่พบในโครงการ ได้แก่  
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงพรรณไม้เดิม 

ช่ือพรรณไม ้ ลักษณะพืชพรรณ ประโยชน์ทาง    
ภูมิทัศน์ 

หมายเหต ุ

กล้วยพัดลงักา 

 

ไม้ ยืนต้นขนาดกลาง ถึ ง  
ขนาดใหญ่ สูง 10-20 เมตร 
ขนาดทรงพุ่ม  1-2 เมตร    
ไม่ผลัดใบรูปทรงแคบสูง 
รูปพี ระมิ ด กิ่ งก้ านลู่ ล ง 
เปลือกต้นสีน้ าตาล มี ขีด
แคบยาวและรอยด่างสีขาว
ทั่วทั้งล าต้น 

1. ทนต่อแสงแดด
ได้ดี 
2. ป้องกันฝุ่น
ละออง 

น าออกจาก เพราะ 
ขนาดที่ใหญ่ท าให้
บดบังทัศนียภาพ 

หูกระจง 

 

ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง 
สูง 9-15 เมตร มักแตกกิ่ง
ต่ า ล าต้น ค่อนข้างเปลา
ตรง เปลือก สีเทาขาว หรือ
น้ าตาลเทา เรียบหรือแตก
เป็นสะเก็ดหนาในต้นขนาด
ใหญ่ 

1. ให้ร่มเงาได้ดี 
2.มีดอกที่ มี สีสัน
สวยงาม 

 

หมากเขียว 

 

ลักษณะเป็นกอสูงประมาณ 
10-20 เซนติเมตร โดยจะ
แตกกอ ล าต้นขนาด 4-8 
เซนติเมตร ล าต้นเรียบสี
เทาอ่อนหรือสีน้ าตาล ปน
เทา เห็นข้อปล้องชัดเจน 
ใบประกอบแบบขนนก 

1. ทนต่อแสงแดด
ได้ดี 
2.ปลูกเป็นไม้
ประดบั 
 

น าออก เนื่องจาก 
ปัญหาของใบที่มี
ความคม อาจท า
ให้เกิดอันตรายแก่
ผู้ใช้โครงการ 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงพรรณไม้เดิม (ต่อ) 
ช่ือพรรณไม ้ ลักษณะพืชพรรณ ประโยชน์ทาง   

ภูมิทัศน ์

หมายเหต ุ

ตีนเป็ดน้ า 

 

 ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 10 เมตร
อยู่ตระกูลเดียวกับปาล์ม มี
ล า ต้น เดี่ ย วขนาด  30-50 
เซนติเมตร ตั้งตรง ทรงต้น
เ ป็ น เ รื อ น ย อ ด  ล า ต้ น มี
ลักษณะกลมๆ เปลือกแข็ง
และเหนียว มีปุ่มนูนขรุขระ 
มี ร อ ยขอ งกิ่ ง ก้ านที่ หลุ ด
ออกไป เปลือกมีสีเทาหรือสี
น้ าตาลอมด า 

1. ให้ร่มเงาได้ดี 
2. ทนต่อแสงแดด
ได้ดี 
3. ไม่ผลัดใบ 

น าออก เนื่องจากผล
ของต้นมีการล่วงท า
ให้ยากต่อการ เก็ บ
กวาด 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศนบ์้านคุณสุรพล ศรปีระเสริฐ  

แสดง : พรรณไม้เดิม ภาพท่ี 3.15 
สัญลักษณ์ : - 
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ระบบไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อสายหลักจากทางด้านหน้าโครงการ เข้าไป
ภายในโครงการ แล้วต่อเข้ากับบริเวณมุมช้ันบ้านช้ัน 2 

 

 ภาพท่ี 3.16 มิเตอร์วัดไฟ                                                                                                                        

ระบบน้ า ใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค แยกออกจากท่อขนาด 8 นิ้ว อยู่ทางทิศ
เหนือ ต่อเข้าโครงการขนาด ¾ นิ้ว โดยเดินท่อตามแนวถนนหน้าบ้านและเดินแนวท่อตามก าแพงทาง
ทิศใต้ ไปยังบ้านโครงการทั้ง 2 ท่อวางอยู่บนพื้นดินใช้ส าหรับการอุปโภคและบริโภค ดังนั้น การปลูก
ต้นไม้บริเวณตามแนวที่เดินท่อประปาจึงไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีรากเกินไป เพราะระบบรากจะ
ท าลายท่อประปา 

ระบบระบายน้ า มีท่อระบายน้ าของโครงการตั้งอยู่ทางทิศใต้ ภายในโครงการมีการวางท่อ
ระบายน้ าตามแนวประปา โดยวางท่อตามแนวรั้วของบ้าน บริเวณพื้นที่โครงการใช้การระบายน้ าโดยมี
บ่อทุกระยะ 4 เมตร 

          

ภาพท่ี 3.17 ระบบระบายน้ าและระบบน้ า                                                                                                                        
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ระบบการสัญจร ถนนสาธารณะภายในโครงการติดกับทางเข้าหน้าบ้านฝั่งทิศตะวันตก เป็น
ถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตร 

 

ภาพท่ี 3.18  ถนนคอนกรีตสาธารณะประโยชน์กว้าง 6 เมตร 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศนบ์้านคุณสุรพล ศรปีระเสริฐ  

แสดง : ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ภาพท่ี 3.19 

สัญลักษณ์ :                 
  

 
 
 
 

ทางเดินสายไฟฟ้า   
ระบบระบายน้ า 
ทางเดินทอ่ระบายน้ า                                                                                                                           
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3.1.2.5 มุมมองภายในโครงการทัศนียภาพในมุมมองด้านทศิเหนือ เป็นมุมมองที่มี
ก าแพงหรือแนวเขตที่ดินปิดกั้นพื้นที่ (Window View) บางส่วนของหน้าบ้านเป็นมุมมองด้านหน้าบ้าน 
ถ้ามองเข้ามาจะเห็นตัวบ้านและพื้นทีจ่อดรถ 
        ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศตะวันตก เป็นมมุมองที่มองเห็นบริเวณ
ตัวบ้าน และพื้นที่จอดรถ เป็นมุมมองที่ดสีามารถปรบัปรุงในเรื่องของพรรณไมท้ี่ช ารุดและขาดการดูแล 
เพื่อสร้างความสวยงามใหก้ับโครงการ  
                                     ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองที่มองเห็นบริเวณ
ตัวบ้าน และพื้นที่จอดรถ เป็นมุมมองที่ดีสามารถปรับปรุงในเรื่องของพรรณไม้ที่ช ารุดและขาดการดูแล 
เพื่อสร้างความสวยงามให้กับโครงการ และจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้มากข้ึน  

      ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองที่มองเห็น
บริเวณตัวบ้าน  เป็นมุมมองที่ค้อนข้างแคบและบังคับสายตาสามารถปรับปรุงในเรื่องของพรรณไม้ที่
ช ารุดและขาดการดูแล แก้ไขปัญหาของสภาพพื้นที่ เพื่อสร้างความสวยงามให้กับโครงการ และจัดสรร
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด    

ตารางท่ี 3.3 แสดงมุมมองภายในโครงการ 
มุมมองภายในโครงการ ข้อด ี ข้อเสีย แนวทางกาแก้ไข 

 

มุมมองทางทิศเหนอื 

เป็นมมุมองทีส่ามารถ
มองเห็นตัวอาคารได้
อย่างชัดเจน 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
มองเห็นบรรยากาศ
ภ า ย ใ น ค่ อ ย ข้ า ง
มากกว่ามุมมองอื่นๆ 
ท าให้ตัวบ้านไม่เป็น
ส่ วนตั ว  แล ะ  ฝุ่ น
ล ะ อ อ ง จ า ก ก า ร
สั ญ จ ร ภ า ย ใ น
โครงการ 

ควรปลู กต้นไม้
เพื่ อปิดกั้ นแนว
มุมมองที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว
ในบางพื้นที่ และ
ป้ อ ง กั น ฝุ่ น
ละอองที่เข้ามา 

 

มุมมองทางทิศใต้ 

เป็นมุมมองที่สามารถ
มองเห็นตัวอาคารได้
อย่างชัดเจนและเป็น
ที่ ส า ห รั บ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ เช่น ซักผ้า 
ต า ก ผ้ า  แ ล ะ มุ ม
นั่งเล่น 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
มองเห็นบรรยากาศ
ภายในค่อยข้างแคบ 
และมีทั ศนี ยภาพ
บริเวณรอบข้างไม่
น่ าม อง  ท า ให้ ตั ว
บ้านไม่เป็นส่วนตัว 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงมุมมองภายในโครงการ (ต่อ)  

มุมมองภายในโครงการ ข้อด ี  ข้อเสีย แนวทางการแก้ไข 

 

มุมมองทางทิศตะวันตก 

เป็นมุมมองที่
ส า ม า ร ถ
ม อ ง เ ห็ น ตั ว
อาคารได้อย่าง
ชัดเจน 

 เป็นมุมมองที่มองเห็น
บรรยากาศภายใน
ค่ อ ย ข้ า ง ม า ก ก ว่ า
มุมมองอื่นๆ ท าให้ตัว
บ้ านไม่ เป็นส่วนตั ว 
และมีผลกระทบจาก
มลภาวะ ทาง เสียง 
และฝุ่นละออง 

ควรปลูกต้นไม้เพื่อ
ปิดกั้นแนวมุมมอง
ที่ ต้ อ งก ารความ
เป็นส่วนตัวในบาง
พื้นที่ และป้องกัน
ฝุ่นละอองที่เข้ามา 

 

    มุมมองทางทิศตะวันออก 

 

เ ป็ นมุ มมองที่
ส า ม า ร ถ
ม อ ง เ ห็ น ตั ว
อาคารได้อย่าง
ชัดเจน จากช้ัน
ส อ ง ข อ ง ตั ว
อาคาร 

 เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
มองเห็นบรรยากาศ
ภายในค่อยข้างมาก 
ท าให้ตัวบ้านไม่เป็น
ส่วนตัว  

ควรปลูกต้นไม้เพื่อ
ปิดกั้นแนวมุมมอง
ที่ ต้ อ งก ารความ
เป็นส่วนตัวในบาง
พื้นที่ และป้องกัน
ฝุ่นละอองที่เข้ามา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศนบ์้านคุณสุรพล ศรปีระเสริฐ  

แสดง : มุมมองภายในพื้นที่โครงการ ภาพท่ี 3.20 

สัญลักษณ์ :              
  

 
 
 
 
 

มุมมอง   
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3.1.2.5 มุมมองภายในสู่ภายนอกโครงการ ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศเหนือ เป็น
มุมมองที่มีก าแพงหรือแนวเขตที่ดินปิดกั้นพื้นที่ (Window View) บางส่วนของหน้าบ้านเป็นมุมมอง 
ด้านหน้าบ้าน ถ้ามองเข้ามาจะเห็นตัวบ้านและพื้นที่จอดรถ 
        ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศตะวันตก เป็นมมุมองที่มองเห็นบริเวณ
ตัวบ้าน และพื้นที่จอดรถ เป็นมุมมองที่ดสีามารถปรบัปรุงในเรื่องของพรรณไมท้ี่ช ารุดและขาดการดูแล 
เพื่อสร้างความสวยงามใหก้ับโครงการ  
                                     ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองที่มองเห็น
บริเวณตัวบ้าน และพื้นที่จอดรถ เป็นมุมมองที่ดีสามารถปรับปรุงในเรื่องของพรรณไม้ที่ช ารุดและขาด
การดูแล เพื่อสร้างความสวยงามให้กับโครงการ และจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้มากข้ึน  

     ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองที่มองเห็น
บริเวณตัวบ้าน  เป็นมุมมองที่ค้อนข้างแคบและบังคับสายตาสามารถปรับปรุงในเรื่องของพรรณไม้ที่
ช ารุดและขาดการดูแล แก้ไขปัญหาของสภาพพื้นที่  เพื่อสร้างความสวยงามให้กับโครงการ และ 
จัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด    

ตารางท่ี 3.4 แสดงมุมมองภายนอกโครงการ 
มุมมองภายนอกโครงการ ข้อด ี ข้อเสีย แนวทางกาแก้ไข 

 

มุมมองทางทิศเหนอื 

เป็นมุมมองที่สามารถ
มองเห็นตัวอาคารได้
อย่างชัดเจน 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
มองเห็นบรรยากาศ
ภ า ย ใ น ค่ อ ย ข้ า ง
มากกว่ามุมมองอื่นๆ 
ท าให้ตัวบ้านไม่เป็น
ส่ ว น ตั ว แ ล ะ ฝุ่ น
ล ะ อ อ ง จ า ก ก า ร
สั ญ จ ร ภ า ย ใ น
โครงการ 

ควรปลู กต้นไม้
เพื่ อปิดกั้ นแนว
มุมมองที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว
ในบางพื้นที่ และ
ป้ อ ง กั น ฝุ่ น
ละอองที่เข้ามา 

 

         มุมมองทางทิศใต ้

เป็นมุมมองที่สามารถ
ม อ ง เ ห็ น พื้ น ที่
ค่อนข้างแคบสามารถ
มองออกสู่พื้ นที่ ร ก
ร้างได้กว้าง 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
มองเห็นบรรยากาศ
ภายในค่อยข้างแคบ 
และ มีทัศนีย์ภาพ
บริเวณรอบข้างไม่
น่ าม อง  ท า ให้ ตั ว
บ้านไม่เป็นส่วนตัว 

ควรปลู กต้นไม้
เพื่ อปิดกั้ นแนว
มุมมองที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว
ในบางพื้นที่ 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงมุมมองภายนอกโครงการ (ตอ่) 

มุมมองภายนอกโครงการ ข้อด ี
 

ข้อเสีย 
แนวทางการ

แก้ไข 

 

มุมมองทางทิศตะวันตก 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
สามารถมองเห็น
ตัวอาคารได้อย่าง
ชัดเจน 

 เป็นมุมมองที่มองเห็น
บรรยากาศภายใน
ค่ อ ย ข้ า ง ม า ก ก ว่ า
มุมมองอื่นๆ ท าให้ตัว
บ้ านไม่ เป็นส่วนตั ว 
และมีผลกระทบจาก
มลภาวะ ทาง เสียง 
และฝุ่นละออง 

ควรปลูกต้นไม้
เพื่อปิดกั้นแนว
มุ ม ม อ ง ที่
ต้องการความ
เป็นส่วนตัวใน
บางพื้นที่ และ
ป้ อ ง กั น ฝุ่ น
ละอองที่เข้ามา 

 

มุมมองทางทิศตะวันออก 

เ ป็ น มุ ม ม อ ง ที่
สามารถมองเห็น
ตัวอาคาร เพื่ อน
บ้ า น ไ ด้ อ ย่ า ง
ชัดเจน จาก ช้ัน
สองของตัวอาคาร 

 เป็นมุมมองที่มองเห็น
บรรยากาศภายใน
ของเพื่อนบ้านค่อย
ข้างมาก ท าให้ตัวบ้าน
ไม่ เป็นส่วนตัว และ
ต้องการบดบังสิ่งที่ไม่
น่ามอง 

ควรปลูกต้นไม้
เพื่อปิดกั้นแนว
มุ ม ม อ ง ที่
ต้องการความ
เป็นส่วนตัวใน
บางพื้นที่บดบัง
สิ่งต่างๆ และ
ป้ อ ง กั น ฝุ่ น
ละอองที่เข้ามา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศนบ์้านคุณสุรพล ศรปีระเสริฐ  

แสดง : มุมมองภายนอกพื้นทีโ่ครงการ ภาพท่ี 3.21 

สัญลักษณ์ :              
 
  

  

 

 

 

มุมมอง   
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3.2  สรุปข้อมูลการวิเคราะหพ์ื้นที่โครงการด้านกายภาพ 
         การรวบรวมข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัดต่างๆรวมถึงการ
เข้าใช้พื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการเพื่อทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพื้นที่โครงการ และ
น าไปต่อยอดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ของพื้นที่นั้น จึงสรุปการออกแบบพื้นที่ออกเป็น 3 Zone ดังนี ้
         พื้นที่ Zone A เป็นส่วนบริการทิศเหนือของบ้านมาจนถึงบริเวณทางเข้าหน้าบ้าน เปน็สว่นของ
พื้นที่ส่วนสาธารณะ เป็นส่วนที่รับแขกภายนอกบ้านเมื่อมีผู้มาเยือนหรือเจ้าของบ้านเองมาถึงก็เห็น
ส่วนนี้ก่อนเข้าบ้าน เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยเป็นส่วนตัว มุมมองและทัศนียภาพก็สามารถมองเห็นได้ทั้งใน
บ้านและนอกบ้านสามารถเห็นบรรยากาศของสวนได้อย่างเต็มที่ทั้งนอกและในบ้าน เนื่องจากเป็นส่วน
ที่ติดกับลานจอดรถที่ 1 และโถงทางเข้า พื้นที่ส่วนน้ีเป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงาจึงมีผลกระทบ
จากแสงแดดเพราะไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา และไม่มีพื้นส าหรับรับรองแขกผู้มาเยือน ดังนั้น ควรมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนี้ให้สวยงามและมีพื้นที่รับรองแขก และมีพื้นที่โล่งส าหรับรองรับกิจกรรมของ
คนในครอบครัว การเพิ่มพรรณไม้เพื่อให้ร่มเงากับพื้นที่และช่วยลดอุณหภูมิที่มีแสงแดดจัด 
         พื้นที่ Zone B เป็นส่วนบริการทิศตะวันตกของบ้าน เป็นส่วนพื้นที่ข้างบ้านและติดกับตัว
อาคาร เป็นส่วนที่มีมุมมองจากภายในบริเวณพื้นที่ออกสู่บริเวณหน้าบ้านได้ และจากห้องรับแขกและ
ห้องนอนภายในตัวบ้าน ก็ยังสามารถมองเห็นบรรยากาศสวนที่อยู่ภายนอกได้ พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่รับ
แสงแดดจัดในช่วงบ่าย-เย็น และไม่มีพรรณไม้ให้ร่มเงา ดังนั้น ควรมีการปลูกไม้ให้ร่มเงาและมีพื้นนั่ง
พักผ่อนหรืออ่านหนังสือ มีการปลูกพรรณไม้เพื่อให้ร่มเงา การจัดสวนเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้
สอดคล้องกับพื้นที่ 
         พื้นที่ Zone C เป็นส่วนบริเวณทิศใต้ของบ้าน เป็นพื้นที่เงียบสงบค่อนข้างเป็นส่วนตัว ไม่มี
สิ่งรบกวนจากพื้นที่ที่ติดต่อ เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่รกร้าง และมีขนาดพื้นที่กว้าง 3 เมตร 
เหมาะสมในการสร้างเป็นพื้นที่ที่ใช้ในส่วนบริการ เช่น การซักผ้า ตากผ้า และกิจกรรมอื่นๆ ของผู้อยู่
อาศัย เช่น การออกก าลังกาย และพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อนหลังจากการรับประทานอาหารเสร็จ ซึ่ง
เจ้าของบ้านจะเข้าไปใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดยมีความเป็นส่วนบริการเป็นหลัก  พื้นที่ส่วนได้รับลมร้อน
และปัญหาดินทรุดตัว ดั้งนั้น ควรมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้สามารถรับลองกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของโครงการ 
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3.3  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้ใช้โครงการ 
3.3.1 ศึกษาโดยแยกประเภท ลักษณะของผู้ใช้ จากการศึกษาด้านความต้องการของผู้ใช้โครงการ

บ้านคูณสุรพล  ศรีประเสริฐ สามารถแบ่งกิจกรรมเป็น 4 กิจกรรม ซึ่งมีความต้องการแตกต่างกัน สามารถ
แบ่งได้ดังนี้ 1 พื้นที่นั่งเล่นนั่งพักผ่อน 2 พื้นที่อ่านหนังสือ 3 พื้นที่เดินเล่นในสวน 4 พื้นที่ออกก าลังกาย 

ตารางท่ี 3.5 แสดงช่วงเวลาของการใช้พื้นที่  

ผู้พักอาศัย พื้นที่กิจกรรม 
ช่วงเวลาการใช้

พื้นที ่
หมายเหต ุ

1. นายสุรพล ศรีประเสริฐ พื้นที่ออกก าลังกาย 
พื้นที่พักผ่อน 
พื้นที่นั่งเล่น 

เสาร ์อาทิตย์ 
เช้า เย็น 
กลางคืน 

พื้นที่โปร่งสบาย 
สามารถใช้ได้ทุก
เวลา 

2. นางสิริวรรณ ศรีประเสรฐิ พื้นที่ออกก าลังกาย 
พื้นที่พักผ่อน 
พื้นที่นั่งเล่น 

เสาร์ อาทิตย์ 
เช้า เย็น 
กลางคืน 

ชอบปลกูไม้ดอกไม้

ประดบั ไม้มงคล 

3. นายอ าพล ศรีประเสริฐ 
 

พื้นที่ออกก าลังกาย 
พื้นที่เดินเล่นในสวน 

เสาร์ อาทิตย์ 
เช้า กลางวัน เย็น 

พื้นที่พักผ่อน 

4. นางวรรณา ศรีประเสริฐ พื้นที่พักผ่อน 
พื้นที่อ่านหนงัสือ 

จันทร ์อาทิตย์ 
เช้า เย็น 
กลางคืน 

พื้นที่พักผ่อน 

5. เด็กชายสรวิทย ์ 
ศรีประเสริฐ 

พื้นที่นั่งเล่น 
พื้นที่ออกก าลังกาย 

เสาร์ อาทิตย์ 
เช้า กลางวัน เย็น 

สนามเดก็เล่น 

3.3.2 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
        พื้นที่ของกิจกรรม จากการศึกษาข้อมูลโครงการด้านพฤติกรรมและความต้องการของ

สมาชิกทุกคน และได้ทราบถึงข้อมูลกิจกรรม และพื้นที่กิจกรรมของแต่ล่ะคนซึ่งมีความต้องการ
แตกต่างกันในบางส่วน สามารถน ามาสรุปความต้องการของกิจกรรม และการแบ่งพื้นที่ของแต่ล่ะ
กิจกรรมได้ดังนี้ 

3.3.3 สรุปข้อมูลด้านผู้ใช้ 
         จากการศึกษาข้อมูลและลักษณะของพื้นที่โครงการนั้นสามารถแบ่งกลุ่มการใช้ที่ดินใน
พื้นที่โครงการได้โดยสอดคล้องกับความต้องการคือเจ้าของโครงการ ต้องการแบ่งพื้นที่ของแต่ล่ะ
กิจกรรมให้เป็นสัดส่วนโดยสรุปได้ดังนี้ คือการแบ่งพื้นที่ภายในบ้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วนแบ่งเป็น ส่วน
สาธารณะ ส่วนครอบครัว และส่วนบริการ แบ่งเป็น Zone A ซึ่งได้แก่ บริเวณส่วนหน้าบ้านซึ่งถือว่า
เป็นส่วนโชว์ Zone B ได้แก่ บริเวณทิศตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่ครอบครับ และ Zone C เป็นส่วนที่อยู่
ทางทิศใต้ของพื้นที่โครงการ  

 Zone A เป็นส่วนบริการทิศเหนือของบ้านมาจนถึงบริเวณทางเข้าหน้าบ้าน เป็นส่วน
ของพื้นที่ส่วนสาธารณะ เป็นส่วนที่รับแขกภายนอกบ้านเมื่อมีผู้มาเยือนหรือเจ้าของบ้านเองมาถึงกเ็หน็
ส่วนนี้ก่อนเข้าบ้าน เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยเป็นส่วนตัว พื้นที่ส่วนนี้จัดเป็นพื้นที่รองรับแขกผู้มาเยือน
เนื่องจาก มีมุมมองและทัศนียภาพก็สามารถมองเห็นได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านสามารถเห็นบรรยากาศ
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ของสวนได้อย่างเต็มที่ทั้งนอกและในบ้าน เนื่องจากเป็นส่วนที่ติดกับลานจอดรถที่ 1 และโถงทางเข้า 
จึงจัดให้ส่วนนี้เป็นส่วนสาธารณะ และมีการเพิ่มศาลาเพื่อรับรองแขกผู้มาเยือน เนื่องจากมีการเข้าใช้
งานจากผู้ที่มาติดต่องานทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา 
          Zone B เป็นส่วนบริการทิศตะวันตกของบ้าน เป็นส่วนพื้นที่ข้างบ้านและติดกับตัว
อาคาร เป็นส่วนที่มีมุมมองจากภายในบริเวณพื้นที่ออกสู่บริเวณหน้าบ้านได้ และจากห้องรับแขก
ภายในตัวบ้าน ก็ยังสามารถมองเห็นบรรยากาศสวนที่อยู่ภายนอกได้ จึงจัดให้เป็นที่มารถนั่งพักผ่อนได้ 
นั่งอ่านหนังสือ หลังจากการท างาน และจัดสวนเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับการเข้าใช้งานช่วงเวลาใน
การเข้าใช้งานของพื้นที่ส่วนน้ีจะอยู่ในช่วงเย็น  
          Zone C เป็นส่วนบริเวณทิศใต้ของบ้าน เป็นพื้นที่เงียบสงบค่อนข้างเป็นส่วนตัว ไม่มี
สิ่งรบกวนจากพื้นที่ที่ติดต่อ เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่รกล้าง และมีขนาดพื้นที่กว้าง 3 เมตร 
เหมาะสมในการสร้างเป็นพื้นที่ที่ใช้ในส่วนบริการ เช่น การซักผ้า ตากผ้า และกิจกรรมอื่นๆ ของผู้อยู่
อาศัย เช่น การออกก าลังกาย และพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อนหลังจากการรับประทานอาหารเสร็จ ซึ่ง
เจ้าของบ้านจะเข้าไปใช้งานได้อย่างเต็มที่หรือท ากิจกรรมสังสรรค์กับครอบครับ โดยพื้นที่นี้เน้นให้มี
ความเป็นส่วนบริการเป็นหลักจึงท าให้มีการใช้งานอยู่ตลอดเวลา พื้นที่นี้จึงมีการออกให้มีพื้นที่รองรับ
ท าท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งช่วงเช้าและเย็น  
 3.3.4 ศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนา 
ตารางท่ี 3.6 แสดงลกัษณะพื้นที่โครงการ 

พื้นที่ (Zone) 
ลักษณะพื้นที ่

(Site Characteristics) 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
(Problems and 
suggestions) 

Zone A เป็นส่วนที่อยู่ทางทิศ
ใต้ เป็นส่วนพื้นที่หน้าบ้านติด
กับตัวบ้าน มี เนื้อที่ประมาณ 
680 ตารางเมตร 

 

บริเวณนี้อยู่ภายในโครงการ
ทิศเหนือ ติดกับ  พื้นที่ ว่ าง
เปล่าและเป็นพื้ นที่ที่ ใหญ่
พอสมควร มีมุมมองที่กว้าง 
เข้าสู้ตัวบ้านพื้นที่ส่วนนี้มีการ
ปล่อยพื้นที่ว่างและไม่มีการ
เ ข้ า ใ ช้ ง า น เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์จึงออกแบบให้มี
ศาลาเพื่อนั่งพักและจัดพื้นที่
ให้เป็นส่วนโชว์ 

เป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ มีจุดเด่น
คื อ ก า ร จั ด ส ว น ใ น บ ริ เ ว ณ     
Zone A นี้ให้เป็นบริเวณส่วน
โชว์ เพื่อต้อนรับแขกที่มาเยือน       
ดังนั้น การจัดสวนในบริเวณนี้
เน้นถึงความสบายและสามารถ
รองรับกิจกรรมต่างๆ ได ้

 การระบายน้ า 
ระบายน้ าออกทางผิ วดิน
ออกไปยังบริ เวณนอกพื้นที่
โครงการ 

การระบ ายน้ าทา งผิ วดินดี
เท่าที่ควร แต่ควรท าราง ระบาย
น้ าหรือปรับปรุงพื้นที่ให้ลาด
เอียง เพื่อให้น้ าระบายน้ าได้ดี
ยิ่งขึ้น 
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ตารางท่ี 3.6 แสดงลกัษณะพื้นที่โครงการ (ต่อ) 

พื้นที่ (Zone) 
ลักษณะพื้นที ่

(Site Characteristics) 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
(Problems and 
suggestions) 

Zone B เ ป็ น ส่ วนที่ อ ยู่ ท า งทิ ศ
ตะวันตก เป็นส่วนพื้นที่ที่อยู่หน้า
บ้ า น ติ ด กั บ ตั ว บ้ า น  มี เ นื้ อ ที่
ประมาณ 100 ตารางเมตร 

 
 

บริเวณนี้อยู่ภายในโครงการ
ทิ ศตะ วันตก  ติ ดกั บถนน
สาธารณะประโยชน์ และเป็น
บริ เวณทางเข้าบ้าน พื้นที่
ส่วนเน้นการออกแบบให้เป็น
พื้นที่ ส าหรั บการพักผ่อน 
และมีการจัดสรรให้พื้นที่ที่นี้
มีความเงียบสงบ 

เป็นพื้นที่ที่ติดกับตัวอาคาร มี
จุ ด เ ด่น คื อก ารจั ดสวนใน
บ ริ เ ว ณZone B นี้ ใ ห้ เ ป็ น
บริเวณส่วนพักผ่อน พื้นที่ส่วน
นี้จึงใช้เพื่อใช้พักผ่อนของผู้อยู่
อาศัย  
ดังนั้น การจดัสวนในบริเวณนี้
เน้นถึงความสบายเงียบสงบ 

 การระบายน้ า 
ระบายน้ าออกทางผิวดิน
ออกไปยังบริเวณนอกพื้นที่
โครงการ 

การระบายน้ าทางผิวดินดี
เ ท่ าที่ ควร  แต่ ควรท า ร าง 
ระบายน้ าหรือปรับปรุงพื้นที่
ให้ลาดเอียง เพื่อให้น้ าระบาย
น้ าได้ดียิ่งขึ้น 
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ตารางท่ี 3.6 แสดงลกัษณะพื้นที่โครงการ (ต่อ) 

พื้นที่ (Zone) 
ลักษณะพื้นที ่

(Site Characteristics) 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
(Problems and 
suggestions) 

Zone C เป็นส่วนที่อยู่ทางทิศ
ใต้ เป็นส่วนพื้นที่ที่อยู่หลังบ้าน
ติดกับตัวบ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 
140  ตารางเมตร 

 
 

บริเวณนี้อยู่ภายในโครงการ
ทิศใต้ ติดกับ พื้นที่รกร้าง และ
มีขนาดพื้นที่ก ว้าง 3 เมตร 
เหมาะสมในการสร้างเป็น
พื้นที่ที่ใช้ในส่วนบริการ เช่น 
ก า ร ซั ก ผ้ า  ต า ก ผ้ า  แ ล ะ
กิจกรรมอื่นๆ ของผู้อยู่อาศัย 
เช่น การออกก าลังกาย และ
พื้ น ที่ ส า ห รั บ นั่ ง พั ก ผ่ อ น
หลั ง จ ากการรั บประทาน
อาหารเสร็จ หรือการสังสรรค์
ภายในครอบครัวซึ่งเจ้าของ
บ้านจะเข้าไปใช้งานได้อย่าง
เต็มที่ 

เป็นพื้นที่ที่ติดกับตัวอาคาร มี
จุดเด่นคือการจัดสวนในบริเวณ 
Zone C นี้ให้เป็นบริเวณส่วน
บริการ เพื่อตอบรับการใช้งาน
ในด้านบริการ  
ดังนั้น การจัดสวนในบริเวณนี้
เน้นส่วนบริการและออกแบบ
ให้มีพื้นที่ รองรับต่อกิจกรรม
ของคนในคร อบครั วอ ย่ า ง
เพียงพอ 

 การระบายน้ า 
ระบายน้ าออกทางผิ วดิน
ออกไปยังบริ เวณนอกพื้นที่
โครงการ 

การระบายน้ าทางผิวดินดี
เท่าที่ควร แต่ควรท ารางระบาย
น้ าหรือปรบัปรุงพื้นที่ใหล้าด
เอียง เพื่อให้น้ าระบายน้ าได้ดี
ยิ่งขึ้น 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศนบ์้านคุณสุรพล ศรปีระเสริฐ  

แสดง : ความสัมพันธ์ของพื้นที่ (Bubble Diagrams) ภาพท่ี 3.22 

สญัลักษณ์ :              
 

 

 

ความสัมพันธ์ของพื้นที่ 

ทางสัญจรหลักภายโครงการ 

Screen 



78 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศนบ์้านคุณสุรพล ศรปีระเสริฐ  
แสดง : Site Relation ของพื้นที่โครงการ ภาพท่ี 3.23 
 
สัญลักษณ์ :              
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ส่วนโชว์ 

ส่วนพักผ่อน 

ส่วนบริการ 

Screen 

ทางสัญจรหลักภายในโครงการ 

การเชื่อมโยงของพื้นที่ 
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บทท่ี  4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
4.1  ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพท่ี 4.1 บทน ำ (lntroduction)  
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ภาพท่ี 4.2 กำรวิเครำะห์พื้นที่ (Site Analysis)  
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ภาพท่ี 4.3 กำรวิเครำะห์ (Site Analysis)  
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ภาพท่ี 4.4 กำรวิเครำะห์ (Site Analysis) 
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ภาพท่ี 4.5 แนวคิดหลัก (Main Concept) 
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ภาพท่ี 4.6 ผังแม่บท (Master Plan), ผังไฟ (Lighting Plan) 
 
 
 



85 
 

 

ภาพท่ี 4.7 ผังแม่บท (Detail Plan Zone A) 
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ภาพท่ี 4.8 ผังแม่บท (Detail Plan Zone B) 
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ภาพท่ี 4.9 ผังแม่บท (Detail Plan Zone C) 
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ภาพท่ี 4.10 Perspective & Construction 
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ภาพท่ี 4.11 Perspective & Construction 
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ภาพท่ี 4.12  Perspective  
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ภาพท่ี 4.13 Perspective  
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ภาพท่ี 4.14 Perspective Night 
 



4.2  การประมาณราคาภูมิทศัน ์
ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง (Hardscape) 

งานประมาณราคาภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone 1 

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย 
รำคำวัสด ุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดแุละ 

ค่ำแรงงำน (บำท) หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) 
1 งานพื้นทางเดินท าพืน้ผิวคอนกรีตทรายล้างและคอนกรีตขดัมัน 
  ทรำยหยำบรองพ้ืนหนำ 0.05 ม. 1.15 ลบ.ม. 360.00 414.00 91.00 104.65 518.65 
  คอนกรีตหนำ 0.10 ม. 2.31 ลบ.ม. 1,635.00 3,776.85 436.00 1,007.16 4,784.01 
  ไม้แบบ 10.46 ตร.ม. 180.00 1,882.80 133.00 1,391.18 3,273.98 
  ตะปู 2.09 กก. 30.00 62.76 - - 62.76 
  คอนกรีตทรำยล้ำง สีด ำ เบอร์ 5 15.91 ตร.ม. 250.00 3,977.50 99.00 1,575.09 5,552.59 
  คอนกรีตขัดมันเรียบ 7.20 ตร.ม. 76.00 547.20 82.00 590.00 1,137.2  

รวม 15,329.19 
2 งานพื้นศาลพระภูม ิ
  งำนสกัดพ้ืน 6.05 ตร.ม. - - 30.00 181.00 181.00 
  คอนกรีตทรำยล้ำง สีด ำ เบอร์ 5 6.05 ตร.ม. 250.00 1,505.00 99.00 596.00 2,101.00 

รวม 2,282.00 
3 งานพื้นถนนสัญจรภายในโครงการผิวคอนกรีตสแตมป์ 

  งำนสกัดพ้ืน 55.97 ตร.ม. - - 30.00 1,679.10 1,679.00 
  ผิวคอนกรีตสแตมป์ ลำย Trim Stone 55.97 ตร.ม. 550.00 30,784.00 99.00 5,541.03 36,325.03 

รวม 38,004.00 
4 งานปบูลอ็กปูหญ้าส าเร็จรูป  
  งำนปูบล็อกปูหญ้ำส ำเร็จรูป ขนำด 40x25x8 ซ.ม. 12.46 ตร.ม. 240.00 2,990.00 55.00 685.00 3,675.00 

รวม 3,675.00 
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง (Hardscape) (ต่อ) 

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย 
รำคำวัสด ุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดแุละ 

ค่ำแรงงำน (บำท) หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) 
5 งานศาลารองรับแขก 
  งำนปรับพ้ืน 56.22 ตร.ม. 320.00 17,990.00 99.00 5,566.00 23,556.00 
  ทรำยหยำบรองพ้ืนหนำ 0.05 ม. 2.81 ลบ.ม. 360.00 1,012.00 25.00 70.00 1,082.00 
  ผิวคอนกรีตหยำบ 0.10 ม. 36.00 ลบ.ม. 1,400.00 50,400.00 398.00 14,328.00 64,728.00 
  ไม้แบบ 193.90 ตร.ม. 180.00 34,902.00 133.00 25,789.00 60,691.00 
  ตะปู 38.78 กก. 30.00 1,163.00 - - 1,163.00 
  เหล็กกล่องขนำด 2x4 นิ้ว หนำ 2.0 ม.ม 93.00 เมตร 139.00 12,974.00 38.30 3,562.00 16,535.00 
  ตะแกรงเหล็ก RB 6 ม.ม 32.64 ตร.ม. 41.00 1,338.00 5.00 163.00 1,501.00 
  เหล็ก RB 6 ม.ม 75.25 กก. 22.10 1,663.00 3.40 256.00 1,919.00 
  เหล็ก DB 12 ม.ม 60.00 กก. 20.40 1,224.00 3.40 204.00 1,428.00 
  ลวดผูกเหล็ก 2.44 กก. - - 30.00 73.00 73.00 

รวม 172,676.00 
6 งานระแนงไม้เทียม Dura  
  งำนระแนงไม้เทียม Dura ขนำด 10X2.5 นิ้ว สีไม้สักทอง (พร้อมโครงคร่ำว) 11.80 ตร.ม. 1,200.00 14,160.00 100.00 1,180.00 15,340.00 

รวม 15,340.00 
งานประมาณราคาภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone 2 

1 งานที่นั่งพกัผ่อนส่วนตัว 
  ทรำยหยำบรองพ้ืนหนำ 0.05 ม. 0.26 ตร.ม. 360.00 414.00 25.00 29.00 443.00 
  คอนกรีตหนำ 0.10 ม. 0.53 ลบ.ม. 1,400.00 3,234.00 398.00 919.00 4,153.00 
  ไม้แบบ 1.23 ตร.ม. 180.00 221.00 133.00 164.00 385.00 
  ตะปู 0.24 กก. 30.00 7.00 - - 7.00 
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง (Hardscape) (ต่อ) 

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย 
รำคำวัสด ุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดแุละ 

ค่ำแรงงำน (บำท) หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) 
  เหล็ก WM 6 @0.20 5.37 ตร.ม. 31.00 166.00 5.00 27.00 193.00 
  งำนก่ออิฐบล็อก 40x60x7 ซม. 5.19 ตร.ม. 245.00 1,272.00 49.00 254.00 1,526.00 
  งำนฉำบเรียบ 5.68 ตร.ม. 58.00 329.00 82.00 466.00 795.00 
  ผิดขัดเรียบ 7.00 ตร.ม. 76.00 532.00 82.00 574.00 1,106.00 

รวม 8,608.00 
2 งานพื้นไม้เทียม Dura 10X2.5 สีไม้สักทอง (พร้อมโครงคร่าว) 
  งำนพ้ืนไม้เทียม Dura 10X2.5 สีไม้สักทอง (พร้อมโครงคร่ำว) 29.54 ตร.ม. 1,200.00 35,448.00 100.00 2,954.00 16,774.00 

รวม 16,774.00 
งานประมาณราคาภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone 3 

1 งานพื้นลานบริการลานกจิกรรมและลานบาบคีิว 
  ทรำยหยำบรองพ้ืนหนำ 0.05 ม. 1.73 ลบ.ม. 360.00 622.80 25.00 43.25 666.05 
  คอนกรีต หนำ 0.10 ซม. 3.47 ลบ.ม. 1,400.00 4,858.00 398.00 1,381.06 6,239.06 
  ไม้แบบ 3.55 ตร.ม. 180.00 639.00 133.00 472.15 1,111.15 
  ตะปู 0.75 ตร.ม. 30.00 22.50 - - 21.00 
  เหล็ก WM 6 @0.20 34.72 กก. 31.00 1,076.32 5.00 174.00 1,076.32 
  งำนก่ออิฐมอญ 3.81 ตร.ม. 245.00 933.45 89.00 339.09 1,272.54 
  งำนก่ออิฐมวลเบำ 7.37 ตร.ม. 200.00 1,474.00 55.00 405.35 1,879.35 
  งำนฉำบเรียบ 11.18 ตร.ม. 58.00 648.44 82.00 917.00 1,565.00 
  ผิวขัดมันเรียบ 7.37 ตร.ม. 76.00 560.12 82.00 604.00 1,164.00 
  ผิวทรำยล้ำง สีด ำ เบอร์ 5 38.63 ตร.ม. 250.00 9,657.50 99.00 3,824.00 13,482.00 
  ผิวทรำยล้ำง สีขำว เบอร์ 5 28.80 ตร.ม. 250.00 7,200.00 99.00 2,851.00 10,052.00 
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง (Hardscape) (ต่อ) 

  รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย 
รำคำวัสด ุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดแุละ 

ค่ำแรงงำน (บำท) หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) 
  หินกรวดแม่น้ ำ เบอร์ 5 1.44 ตร.ม. 35.00 50.40 - - 50.40 

รวม 38,578.47 
 2  ม้านั่งลานกิจกรรม 
  งำนรั่วไม้เทียม Dura 10x2.5 สีไม้สักทอง (พร้อมโครงคร่ำว) 7.42 ตร.ม. 1,200.00 8,904.00 100.00 742.00 9,646.00 

รวม 9,646.00 
งานระบบไฟฟ้า 

1 งานระบบไฟฟ้า               
  ไฟสนำม Bollard No. หลอด 27 w 41.00 ดวง 4,500.00 184,500.00 500.00   184,500.00 
  Uplight No.5781 หลอด 30 w 9.00 ตัว 1,350.00 12,150.00 150.00 1,350.00 13,500.00 
   Downlight No.RO-80487 หลอด 29 w 2.00 ตัว 220.00 440.00 90.00 180.00 620.00 
  LED Ribbon SLX6120 25w 20.00 เมตร 550.00 11,000.00 90.00 1,800.00 12,800.00 
  ไฟติดผนังBollard No. หลอด 25 w 6.00 ตัว 350.00 2,100.00 90.00 540.00 2,640.00 

รวม 214,060.00 
2 งานวัสด ุ
  สำยไฟ NYY คิด 20% ของวัสด ุ - เหมำ - 42,037.00 - - 42,047.00 

รวม 42,047.00 
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ตารางท่ี 4.2 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดอ่อน (Softscape)   
งานประมาณราคางานภูมิทศันด์าดออ่น (Softscape)  

ล ำดับ รำยกำร 
รำยละเอียดกำรปลูก 

จ ำนวน หน่วย 
ค่ำวัสด ุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดแุละ 

ค่ำแรงงำน (บำท) สูง (ม.) ศก.ล ำตัน (นิว้) ระยะห่ำง รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน (บำท) รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน (บำท) 
ไม้ยืนตน้ 

1 แคนำ 7.00 5 - 3 ต้น 4,500.00 13,500.00 800.00 2,400.00 15,900.00 
2 เส้ียวดอกขำว 8.00 8 - 2 ต้น 1,800.00 3,600.00 800.00 1,600.00 5,200.00 
3 กระพ้ีจ่ัน 5.00 4 - 2 ต้น 4,000.00 8,000.00 800.00 1,600.00 9,600.00 
4 น้ ำเต้ำญี่ปุ่น 5.00 5 - 2 ต้น 4,000.00 8,000.00 500.00 1,000.00 9,000.00 
5 ลีลำวด ี 5.00 5   1 ต้น 4,500.00 4,500.00 800.00 800.00 5,300.00 
6 เสม็ดแดง 6.00 9   1 ต้น 10,000.00 10,000.00 1,200.00 1,200.00 11,200.00 
7 มะฮอกกำนี 6.00 5   4 ต้น 500.00 2,000.00 500.00 2,000.00 4,000.00 
8 บุญนำค 6.00 5 - 3 ต้น 3,000.00 9,000.00 100.00 300.00 9,300.00 

 รวม  69,500.00 
ไม้พุ่ม 

1 ทำรำกอน กระถำง 6 นิ้ว - - 0.20 556 ต้น 15.00 8,343.75 1.00 556.25 8,900.00 
2 เข็มอินเดีย กระถำง 6 นิ้ว 0.30 - 0.20 288 ต้น 15.00 4,320.00 1.00 288.00 4,608.00 
3 ฤำษีผสม กระถำง 6 นิ้ว 0.20 - 0.20 36 ต้น 15.00 540.00 1.00 36.00 576.00 
4 เฟริน์ใบมะขำม กระถำง 6 นิ้ว 0.30 - 0.20 119 ต้น 20.00 2,375.00 1.00 118.75 2,493.75 
5 ไทรเกำหลี ถุง 12 นิ้ว 1.50 - 0.40 408 ต้น 150.00 61,200.00 10.00 4,080.00 65,280.00 
6 คริสติน่ำ ถุง 8 นิ้ว 0.80 - 0.25 101 ต้น 35.00 3,533.60 10.00 1,009.60 4,543.20 
7 ชบำสำมสี ถุง 8 นิ้ว 0.50 - 0.25 180 ต้น 30.00 5,390.40 3.00 539.04 5,929.44 
8 หนวดปลำหมึกแคระด่ำง ถุง 8 นิ้ว 0.50 - 0.25 172 ต้น 33.00 5,686.56 3.00 516.96 6,203.52 
9 ทองดอกบวบ ถุง 4 นิ้ว 0.50 - 0.15 655 ต้น 3.00 1,964.40 0.30 196.44 2,160.84 
10 โมกพวง ถุง 6 นิ้ว 1.00 - 0.30 85 ต้น 45.00 3,825.00 5.00 425.00 4,250.00 
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ตารางท่ี 4.2 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดอ่อน (Softscape) (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำร 
รำยละเอียดกำรปลูก 

จ ำนวน หน่วย 
ค่ำวัสด ุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดแุละ 

ค่ำแรงงำน (บำท) สูง (ม.) ศก.ล ำตัน (นิว้) ระยะห่ำง รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน (บำท) รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน (บำท) 
11 เอ่ืองหมำยนำดอกแดง ถุง 8 นิ้ว 0.80 - 0.25 113 ต้น 35.00 3,942.40 3.00 337.92 4,280.32 
12 เข็มชมพูพิษณุโลก ถุง 4 นิ้ว 0.80 - 0.15 96 ต้น 3.00 288.00 0.30 28.80 316.80 
13 พลับพลึงตีนเป็ด ถุง 5 นิ้ว 0.30 - 0.20 398 ต้น 8.00 3,182.40 0.80 318.24 3,500.64 
14 ต้อยติ่งฝรั่ง ถุง 4 นิ้ว 0.30 - 0.15 1,071 ต้น 3.00 3,212.40 0.30 321.24 3,533.64 
15 ขำไก่ด่ำง ถุง 4 นิ้ว 0.50 - 0.15 208 ต้น 2.50 519.00 0.25 51.90 570.90 
16 ปริกน้ ำค้ำง กระถำง 6 นิ้ว 0.50 - 0.20 25 ต้น 15.00 375.00 1.00 25.00 400.00 
17 ฟอเก็ตมีน็อต กระถำง 6 นิ้ว 0.30 - 0.20 13 ต้น 20.00 250.00 2.00 25.00 275.00 
18 เข็มชมพูนงค์นุช ถุง 8 นิ้ว 0.30 - 0.25 48 ต้น 35.00 1,680.00 3.00 144.00 1,824.00 
19 หญ้ำน้ ำพุ ถุง 5 นิ้ว 0.30 - 0.20 60 ต้น 8.00 480.00 0.80 48.00 528.00 
20 ชบำแสด ถุง 8 นิ้ว 0.30 - 0.25 51 ต้น 35.00 1,775.20 5.00 253.60 2,028.80 
21 หญ้ำนวลน้อย 0.50 - - 378 ตร.ม. 17.00 6,429.40 2.00 756.40 7,185.80 

 รวม  129,388.65 
วัสดุปลูก 

1 ดินปลูก - - - 56 ลบ.ม. 450.00 25,402.50 100.00 5,645.00 31,047.50 
2 ไม้ค้ ำยัน - - - 18 ชุด 450.00 8,100.00 100.00 1,800.00 9,900.00 

รวม 239,836.15 
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ตารางท่ี 4.2 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดอ่อน (Softscape) (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำร 
รำยละเอียดกำรปลูก 

จ ำนวน หน่วย 
ค่ำวัสด ุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดแุละ 

ค่ำแรงงำน (บำท) สูง (ม.) ศก.ล ำตัน (นิว้) ระยะห่ำง รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน (บำท) รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน (บำท) 
รวม Softscape 239,836.15 
รวม Hardscape 575,822.46 

รวม 815,718.61 
 Factor F  1.2688 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,033,106.85 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึง่ล้ำนสำมหมื่นสำมพันหนึ่งร้อยหกบำทแปดสบิห้ำสตำงค์) 
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บทท่ี  5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 5.1  บทสรุป  
   โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคุณสุรพล ศรีประเสริฐ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 66/163 หมู่ 1 

ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีคุณสุรพล ศรีประเสริฐ เป็นผู้เจ้าของโครงการ โดยมีพื้นที่
โครงการทั้งหมด 1,300 ตารางเมตร แบ่งเป็นตัวอาคารจ านวน 362 ตารางเมตร และพื้นที่ออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์จ านวน 938 ตารางเมตร ลักษณะของตัวอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 2 
ช้ันรูปแบบโมเดิร์นที่เน้นความโดดเด่นของตัวอาคาร ปัญหาของพื้นที่โครงการคือ สภาพพื้นที่ที่เสื่อมโทรม 
และการจัดภูมิทัศน์ที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักการออกแบบ มลภาวะทางสภาพภูมิอากาศ มลภาวะทางเสียง  

จากการศึกษาสภาพแวดล้อม กิจกรรม ความต้องการของผู้ใช้โครงการรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่ได้
น ามาประยุกต์ในการออกแบบภูมิทัศน์ จึงเกิดเป็นแนวคิดด้านการออกแบบ คือ “PLACE” การออกแบบ
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับประติมากรรมและสถาปัตยกรรมเดิม
ของพื้นที่ ด้วยการแบ่งโซนในการออกแบบเพื่อก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
และเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ 

ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาคของบ้านคุณสุรพล ศรีประเสริฐ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สามารถแบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 3 โซน โดยการพื้นที่โครงการในการออกแบบปรับปรุงมีจ านวน 
940 ตารางเมตร จากผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้าน คุณสุรพล ศรีประเสริฐ สามารถแก้ไข
ปัญหาในส่วนต่างๆของพื้นที่ ออกแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับพื้นที่ และออกแบบภูมทิศันใ์หส้วยงาม 
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ โดยใช้งบประมาณ 1,033,106.85 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่น
สามพันหนึ่งร้อยหกบาทแปดสิบห้าสตางค์) 

 5.1.1 พื้นที่ Zone A เป็นพื้นที่ด้านทิศเหนือ ของพื้นที่โครงการ กิจกรรมที่เกิดข้ึนของพื้นที่เดิม 
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมนันทนาการ เช่น ออกก าลังกาย เป็นต้น แต่ยังขาดต้นไม้ที่ให้ความร่มเงาที่มีน้อย 
การใช้ประโยชน์ส าหรับพื้นที่ยังมีน้อยในบริเวณนี้และมุมมองด้านทัศนียภาพไม่ดีเนื่องจากมุมมองที่
มองเห็นบริเวณรอบโครงการ ซึ่งขาดความเป็นส่วนตัว และมลภาวะต่างๆ ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงพื้นให้
สามรถใช้ประโยชน์ไดม้ากข้ึน และควรมีการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาและศาลารองรับแก่แขกผูม้าเยอืนหรอื
เจ้าของที่โครงการ 
 5.1.2 พื้นที่ Zone B เป็นพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ กิจกรรมที่เกิดข้ึนของพื้นที่
เดิมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เงียบสงบประเภทการพักผ่อน นั่งอ่านหนังสือและพื้นที่เป็นทางเดินพื้นคอนกรีตกึ่ง
ปูพื้นไม้ระแนงยกระดับ ซึ่งด้วยกิจกรรมที่จัดไว้อยู่เดิมมีสภาพที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที ดังนั้น ควรมีการเพิ่มสิ่งที่สามรถใช้ประโยชน์และเหมาะสมกับพื้นที่โดยการสร้างพื้นที่เป็น
พื้นที่ส่วนตัว และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่นี้ใหม่เพื่อเพิ่มร่มเงาและสามารถใช้งานได้ทั้งหมด 

5.1.3 พื้นที่ Zone C เป็นพื้นที่ด้านทิศตะวันใต้ ของพื้นที่โครงการ กิจกรรมที่เกิดข้ึนของพื้นที่
เดิม ส่วนใหญ่เป็นงานบริการ ลานซักล้าง พื้นที่ประกอบอาหาร มีสภาพที่เสื่อมโทรม ดินทรุดตัว ปัญหา
รากไม้จากไม้ยืนต้นเซาะเข้าพื้นคอนกรีตเดิมท าให้เกินการแตกร้าวและ ท าให้ผู้ใช้งานที่ไม่รู้อาจเกิด
อันตราย และพื้นที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่นี้ให้
สวยงามและมีการแก้ไขปัญหาของดินที่ทรุดตัวและปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สามารถท ารองรับการท ากิจกรรม
ของครอบครัว และควรมีการปรับปรุงทางเดินและไฟส่องสว่าง  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ก่อนด าเนินงานจัดสร้างภูมิทัศน์ควรตรวจสอบราคาวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสร้างเพื่อ
ป้องการผิดพลาดในเรื่องของราคาและค่าแรงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

5.2.2 ในช่วงก่อนด าเนินการก่อสร้างอาจเกิดปัญหากับประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณโครงการ
หรือผลกระทบที่อาจส่งผลต่อพื้นที่โดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ และต้องด าเนินการในการสร้างภูมิ
ทัศน์ควรให้ผู้เช่ียวชาญในการแก้ไขปัญหาและติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อท าให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างสมบรูณ์  
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แนวคิดทางด้านการดูแลรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

แนวคดิทางด้านการดแูลรกัษา 
  

 แนวคิดในกำรดูแลรักษำต้องเกิดข้ึนจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรออกแบบงำนภูมิทัศน์     
กำรจัดสร้ำงงำนภูมิทัศน์และกำรดูแลบ ำรุงรักษำงำนภูมิทัศน์ ผู้ออกแบบงำนจะต้องก ำหนดน้ ำหนัก 
หรืออัตรำส่วนระหว่ำงควำมสวยงำม กำรใช้ประโยชน์ และกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เป็นอัตรำส่วนที่
สัมพันธ์กัน ควำมสวยงำม ดังนั้น จึงมีแนวคิดในกำรดูแลรักษำดังตำรำงต่อไปนี ้

ประเภทงำน ลักษณะ
งำน 

รำยละเอียดในกำรดูแลรกัษำ หมำยเหต ุ

ภูมิทัศน์ดำดอ่อน 
 (Softscape) 

ไม้ยืนต้น 1. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ ำเสมอ 
2. กำรพรวนดิน พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่ำดิน
นั้น แห้งและมีกำรอัดตัวแน่นก็ควรจะพรวน
ดินแต่ควรระวังไม่ให้โดนรำกของพืชพรรณ
นั้นๆ  
3. กำรก ำจัดโรค และแมลงเมื่อสังเกตเห็นว่ำ
พืชพรรณนั้นๆ มีโรคหรือมีสิ่งผิดปกติควรท ำ 
กำรหำสำเหตุ และชนิดของโรคแต่เนิ่นๆ ทันที
แล้วท ำกำรรักษำหรือพ่นยำ เพื่ อเป็นกำร
ป้องกัน 
4. กำรก ำจัดวัชพืช ควรถอนวัชพืชบริเวณโคน
ของต้นพืชนั้นๆ เพื่อให้พืชนั้นได้รับสำรอำหำร
อย่ำงเต็มที่ 

กำรใส่ปุ๋ย หรือ
พรวนดินสัปดำห์
ละ 1-2 ครั้ง 

ภูมิทัศน์ดำดอ่อน 
 (Softscape) 

ไม้พุ่ม 1. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ ำเสมอ  
2. กำรพรวนดิน พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่ำดิน
นั้นแห้งและมีกำรอัดตัวแน่นก็ควรจะพรวนดิน
แต่ควรระวังไม่ให้โดนรำกของพืชพรรณนั้นๆ 
3. กำรก ำจัดโรคและแมลง เมื่อสังเกตเห็นว่ำ
พืชพรรณนั้นๆ มีโรคหรือมีสิ่งผิดปกติควรท ำ
กำรหำสำเหตุ และชนิดของโรคแต่เนิ่นๆ ทันที
แล้วท ำกำรรักษำหรือพ่นยำ เพื่อป้องกำรกัน 
4. กำรก ำจัดวัชพืช  
ควรถอนวัชพืชบริเวณโคนต้นพืชนั้นๆ เพื่อให้
พืชนั้นได้รับสำรอำหำรอย่ำงเต็มที่ 

ในกร ณีฤดู ฝน
ควรลดกำรรด
น้ ำเป็น 3 ครั้ ง
ต่อ/สัปดำห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภทงำน ลักษณะ
งำน 

รำยละเอียดในกำรดูแลรกัษำ หมำยเหต ุ

ภูมิทัศน์ดำดอ่อน 
 (Softscape) 

สนำม
หญ้ำ 

1. กำรตัดสนำมหญ้ำ สัปดำห์ละ 1 ครั้ ง 
สัปดำห์ละ 2 ครั้ง  หรือ 2 สัปดำห์ต่อครั้ ง 
ข้ึนอยู่ที่ชนิดของหญ้ำ 
2.  กำรใส่ปุ๋ ย  ใส่ปุ๋ ยสนำมหญ้ำ เ ช่น ปุ๋ ย          
(46-0-0) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  
3. กำรรดน้ ำ กำรรดน้ ำถ้ำสนำมหญ้ำเป็นดิน
ทรำย ก็ควรรดน้ ำทุกวันวัน ส่วนบริเวณ สนำม
หญ้ำที่เป็นดินเหนียวก็ควรรด 2-3 วันต่อครั้ง 

ในกร ณีฤดู ฝน   
ควรลดกำรให้
น้ ำ น้ อ ย เ พื่ อ
ป้องกันรำกเน่ำ  

ภูมิทัศน์ดำดแข็ง  
(Hardscape) 

ทำงสญัจร 
 
 
 
 

ระบบ
ไฟฟ้ำ 

 
 
 
 

ศำลำที่นั่ง
ส ำหรับ 
พักผ่อน 

 

1. กำรท ำควำมสะอำด และซ่อมบ ำรุงถนน
คอนกรีตแสตมป์ และทำงเดินเท้ำ บล็อกปูพื้น  
2. ตรวจเช็คแผ่นทำงเท้ำที่ช ำรุดเพื่อซ่อมแซม 
1. ตรวจเช็คสภำพของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ชนิด
ต่ำงๆ และหมั่นส ำรวจว่ำมี หลอดไฟหรือ
สำยไฟช ำรุดหรือไม่ 
2. ท ำ สี อุ ป ก ร ณ์ ที่ มี อ ยู่ ใ น ส ภ ำ พ ที่ เ ก่ ำ            
ทรุดโทรมเปลี่ยนสิ่งผุพังที่เป็นอันตรำย  
1. ตรวจเช็คสภำพของอุปกรณ์ต่ำงๆว่ำยังใช้ได้
หรือไม่   
2. ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ต่ำงๆ เมื่อมีสภำพเสื่อม
โทรมจำกกำรใช้งำนในลักษณะต่ำงๆ  
 

 

 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบทางเลอืกและเกณฑก์ารประเมินแบบทางเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบทางเลอืก 
 

 จำกกำรศึกษำพื้นที่โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนคุณสุรพล ศรีประเสริฐ อ ำเภอ ธัญบุรี 
จังหวัด ปทุมธำนี ได้ท ำกำรออกแบบทำงเลือก 2 ทำงเลือก โดยในแต่ละทำงเลือกจะมีกำรจัดวำงวัสดุ
ตกแต่ง วัสดุพืชพรรณที่แตกต่ำงกันออกไป ดังภำพต่อไปนี้ 
 

แบบทางเลอืกที่ 1 

 



 

สรปุทำงเลอืกที่ 1  
 1. สรุปทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 1 
     1.1 ข้อดี ทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 1 
              1.1.1 ให้ควำมสะดวกในกำรใช้สอยพื้นที่เพื่อกำรพกัผ่อน  
           1.1.2 ด้ำนพืชพรรณมีกำรใช้พรรณไมท้ี่ง่ำยต่อกำรดแูละรักษำและจัดวำงพืชพรรณใน
ต ำแหน่งที่ง่ำยตอ่กำรดูแลรักษำ 
  1.1.3 ด้ำนทำงสัญจรมีกำรก ำหนดทำงสญัจรทีเ่หมำะสมกับพื้นที่มีรปูแบบที่น่ำสนใจ
และเช่ือมตอ่ไปยังกจิกรรมต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  
  1.1.4 มีไฟส่องสว่ำงทีเ่พียงพอต่อกำรเพิ่มเวลำในกำรพักผ่อน 
      1.2 ข้อเสีย ทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
  1.2.1 กำรจัดวำงผงัในบำงส่วนยังมีควำมไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควร  
  1.2.2 ทำงสัญจรมีรปูแบบที่สวยงำมแต่ใช้งำนได้ไม่สะดวก 
  1.2.3 ต ำแหน่งมรกำรวำงพรรณไม้ยงัไม่ใหร้่มเงำเท่ำที่ควร 
  1.2.4 ส่วนพื้นที่พักผ่อน มีส่วนที่ดงึดูดสำยตำไม่มำกนัก 
  1.2.5 มีกำรแบ่งพื้นที่เพื่อรองรับกจิกรรมจัดเลี้ยงแต่ยงัไม่เหมำะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบทางเลอืกที่ 2 
 

 

 
 
 
 



 

สรุปทำงเลือกที่ 2  
 1. สรุปทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
    1.1 ข้อดี ทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
             1.1.1 ให้ควำมสะดวกในกำรใช้สอยพื้นที่เพื่อกำรพักผ่อน  
          1.1.2 มีกำรแบ่งพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมกำรจัดเลี้ยงในหมู่ญำติพี่น้องและแขกผู้มำ
เยือนได้เหมำะสม 
          1.1.3 ด้ำนพืชพรรณมีกำรใช้พรรณไม้ที่ง่ำยต่อกำรดูและรักษำและจัดวำงพืชพรรณใน
ต ำแหน่งที่ง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ 
                    1.1.4 ด้ำนทำงสัญจรมีกำรก ำหนดทำงสัญจรที่เหมำะสมกับพื้นที่มีรูปแบบที่น่ำสนใจ
และเช่ือมต่อไปยังกิจกรรมต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  
                    1.1.5 มีไฟส่องสว่ำงที่เพียงพอต่อกำรเพิ่มเวลำในกำรพักผ่อน 
    1.2 ข้อเสีย ทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
           1.2.1 กำรจัดวำงผังในบำงส่วนยังมีควำมไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

เกณฑก์ารประเมินแบบทางเลอืก 
เกณฑ์กำรประเมินแบบทำงเลือก ทำงเลือกที่ 1 ทำงเลือกที่ 2 

1. ควำมเหมำะสมในกำรแบ่งพื้นที่ใช้สอย 
2. ควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดทำงสญัจรภำยในโครงกำร 
3. ควำมเหมำะสมในกำรเลือกใช้พืชพรรณ 
4. ควำมเหมำะสมในกำรเลือกองค์ประกอบในงำนภูมิทัศน ์
5. ควำมสัมพันธ์กันของกจิกรรมกับพื้นที่ 
6. มีควำมสะดวกสบำย 
7. มีพื้นที่เพียงพอส ำหรับรองรับแขกผู้มำเยือน 
8. ดูแลรักษำง่ำย 
9.  สำมำรถป้องกันควำมรอ้น ป้องกันฝุ่นและเสียงจำกถนน 
10. ให้ควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้  

4 
4 
4 
5 
4 
5 
3 
5 
4 
5 

5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
5 

รวม 43 48 
ท่ีมา : จำกกำรสัมภำษณ์คุณสุรพล ศรปีระเสริฐ 
หมำยเหตุ : ควำมหมำยของกำรให้คะแนน 
  1 = ปรับปรงุ 
  2 = พอใช้ 
  3 = ดี 
  4 = ดีมำก 
  5 = ดีมำกที่สุด 
 จำกเกณฑ์กำรประเมินทำงแบบทำงเลือก สำมำรถรวบรวมคะแนนโดยมีผลกำรให้คะแนน
ดังต่อไปนี้ 
  แบบทำงเลือกที่ 1 ได้คะแนนรวม 43 คะแนน 
  แบบทำงเลือกที่ 2 ได้คะแนนรวม 48 คะแนน 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ำ รูปแบบกำรวำงกิจกรรมในพื้นที่โครงกำร คือรูปแบบกิจกรรมแบบทำงเลือกที่ 2 
เป็นแบบที่มีควำมเหมำะสมกับพื้นที่และควำมต้องกำรของผู้ใช้มำกที่สุด จึงน ำแบบทำงเลือกนี้ไปพัฒนำ    
ในกำรออกแบบต่อไป 
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สรุปกิจกรรมของการออกแบบภูมิทศันเ์คหะสถานในพืน้ที่โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สรุปกิจกรรมของการออกแบบเคหะสถานในพืน้ที่โครงการ 
 โครงกำรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้ำนคุณสุรพล ศรีประเสริฐ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 
โดยมุ่งเน้นกำรออกแบบเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของเจ้ำของโครงกำร โดยกำรท ำกำรศึกษำพื้นที่
โครงกำร และหลักทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงกำรเพื่อก ำหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของโครงกำร 
ให้สอดคล้องกับแนวคิดในกำรออกแบบในแต่ล่ะส่วน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยใน ด้ำนต่ำงๆ ของผู้ใช้
โครงกำร 

1.1 แนวคิดในด้ำนกำรออกแบบพื้นที่ใช้สอยภำยในโครงกำร  
               1.1.1 พื้นที่ต้อนรับเนื่องจำกพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่โล่งเป็นสนำมหญ้ำซึ่งอยู่บริเวณด้ำนหน้ำของ
โครงกำร และบริเวณถนนสัญจรหลักภำยในโครงกำร และที่จอดรถ จึงได้ออกแบบให้พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่
รองรับแขกโดยกำรท ำศำลำ และมีพื้นโล่งท ำกิจกรรมต่ำงๆ กำรจัดภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้ร่มเงำแก่พื้นที่
และสร้ำงบรรยำกำศ 
     1.1.2 พื้นที่ส่วนพักผ่อนและพื้นที่ส่วนตัว เนื่องจำกพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่โล่งมีกำรสร้ำงพื้นโดย
กำรปูกระเบื้องและยกระดับพื้นด้วยพื้นไม้เทียม ซึ่งอยู่บริเวณด้ำนข้ำงของโครงกำรทำงทิศตะวันตก ตดิกบั
ห้องนอนและถนนสัญจรภำยในโครงกำร จึงได้ท ำกำรออกแบบให้พื้นที่นี้เป็นพื้นทีส่ว่นตวั และมกีำรปลกูไม้
สกรีนโดยรอบพื้นที่เพื่อกั้นอำณำเขตอย่ำงชัดเจน และจัดภูมิทัศน์เพื่อสร้ำงบรรยำกำศและร่มเงำให้กับ
พื้นที่ 
               1.1.3 พื้นที่ส่วนบริกำร เนื่องพื้นที่เดิมเป็นมีกำรเทคอนกรีตยกระดับอยู่แล้ว แต่มีปัญหำของ
ดินทรุดตัวท ำให้เกิดกำรแตกร้ำว ซึ้งอยู่ทำงด้ำนหลังของของโครงกำร จึงได้ท ำกำรแก้ไขปัญหำดินทรุดตัว 
และออกแบบพื้นที่ส่วนน้ีเป็นทั้งส่วนบริกำรและส่วนครอบครัวเพื่อให้สอดคล้องกับฟังก์ชันภำยในบ้ำน 
และจัดภูมิทัศน์เพื่อสร้ำงบรรยำกำศให้กับพื้นที่ 
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สารบัญแบบ

ลำดับ แผ่นที่

1 LA-000

หน้าปก

แบบแสดง

2 LA-001 สารบัญแบบ-รายการประกอบแบบ

3 LA-002

4 LA-01

5 LA-02

6 LA-03

ผังแสดงตำแหน่งโคมไฟสนาม

ผังแสดงตำแหน่งไม้พุ่มและต้นไม้ยืนต้น

รูปภาพแสดงรายการพรรณไม้

ผังแสดงระยะ

ผังแสดงพื้นผิววัสดุ

LA-04

LA-05

7

8

9 LA-06

แบบขยายที่นั่งสวนพักผ่อน

ผังแสดงระดับ

10 LA-07

แบบขยายพื้นไม้ระแนง

11 LA-08

แบบขยายลานซักล้าง

12 LA-09

13 LA-010

14 LA-011

15 LA-012

แบบขยายศาลา

แบบขยายศาลา

แบบขยายลานกิจกรรม

แบบขยายรั่วไม้ระแนง

แบบขยายไม้ระแนงสวนแนวตั้ง

LA-013

LA-014

16

17

18 LA-015

แบบขยายศาลา

แบบขยายลานบาร์บีคิว

19 LA-016

20 LA-017

แบบขยายศาลา

LA-018
21

แบบขยายพื้นไม้ระแนง

ผังแสดงบริเวณ

A-06

แบบขยาย

1

สัญลักษณ์แสดงทิศรูปด้าน

ทราย,ปูนฉาบ

คอนกรีต

ดินอัดแน่น,ระดับดิน

แผ่นที่รูปตัดปรากฏ

A-14

A-13

แผ่นที่แบบขยายปรากฏ

ชื่อแบบขยาย

1

A-A

A-12

2

ชื่อรูปตัด

แผ่นที่รูปด้านปรากฏ

ชื่อรูปด้าน

แนวตัดย่อย

A-06

2

แนวตัดใหญ่

A

A-05

A

A-05

สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ

เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางถึงริม

เส้นบอกระยะริมถึงริม

เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง

หมุดเขต,เส้นเขตที่ดิน

1

A-01

2

A-01

3

A-02

4

A-02

เหนือ

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สัญลักษณ์ประกอบแบบทั่วไป

บล็อกปูหญ้า ขนาด25x40x8 cm. สีเทา

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ลายทริมสโตน สีเทาเขียว

พื้นทรายล้าง เบอร์5 สีขาว

พื้นทรายล้าง เบอร์5 สีดำ

พื้นคอนกรีตผิวขัดมัน

 บุญนาค 3"

มะฮอกกานี 3"

 แคนา  3"

เสี้ยว 3"

กระพี้จั่น 3"

น้ำเต้าญี่ปุ่น 4"

ทองกวาว 8"

ลีลาวดี 5"

ไม้เทียม ขนาด 2.5x15x305 cm.รุ่นไลเนอร์  สีไม้สัก

SYMBOLS
DESCRIPTION

สัญลักษณ์ประกอบแบบผังวัสดุ

สัญลักษณ์ประกอบแบบผังไม้ยืนต้น

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

สารบัญแบบ

รายการประกอบแบบ

LA-001 NSC
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ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบแสดง

รายการพรณไม้

LA-002 -

21



ห้องครัว

ห้องทำงาน

รับประทานอาหาร

ห้องน้ำ

เก็บของ

ผังบริเวณ

1:200
SCALE

สระน้ำ

ห้องน้ำ

ห้องนอน

ห้องนอน

โถง

นั่งเล่น

ที่จอดรถ

+0.15

LAWN

LAWN

PA.

PA.

ซักล้าง

แบบขยายศาลา

แบบขยายที่นั่ง 1

แบบขยายศาลา

แบบขยายลาน

แบบขยายDECK

แบบขยายทางเดิน

แบบขยายทางเดิน

SLOPE 2%

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบแสดง

ผังบริเวณ

LA-01 1:200
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ห้องครัว

ห้องทำงาน

รับประทานอาหาร

ห้องน้ำ

เก็บของ

TL+0.10

TL+0.10

TL+0.30

TL+0.30

TL+0.30

TL+0.30

TL+0.25

TL+0.15

TL+0.10

TL+0.10

TL+0.10

TL+0.10

TL+0.10

ผังแสดงระดับ

1:200
SCALE

สระน้ำ

TL-2.00

ห้องน้ำ

TL+0.25

ห้องนอน

TL+0.30

TL+0.30

TL+0.30

TL+0.30

ห้องนอน

โถง

นั่งเล่น

ที่จอดรถ

TL+0.15

TL+0.10

LAWN

TL ±0.00

TL+0.30

+
0

.
1

0

+
0

.
1

0

LAWN

TL ±0.00

TL+0.10

TL+0.10

TL+0.20

TL+0.30

T
L
+

0
.
1

0

T
L

+
0

.
6

5

PA.

PA.

PA.

PA.

TL+0.10

ซักล้าง

TL+0.10

SLOPE 2%

PA.

PA.

PB.

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบแสดง

ผังระดับ

LA-02 1:200

21



ห้องครัว

ห้องทำงาน

รับประทานอาหาร

ห้องน้ำ

เก็บของ

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.25

สระน้ำ

-2.00

ห้องน้ำ

+0.25

ห้องนอน

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

ห้องนอน

โถง

นั่งเล่น

ที่จอดรถ

+0.15

+0.30

SLOPE 2%

ผังแสดงระยะ

1:200
SCALE

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบแสดง

ผังระยะ

LA-03 1:200

21



ห้องครัว

ห้องทำงาน

รับประทานอาหาร

ห้องน้ำ

เก็บของ

5

5

4

2

3

1

6

4

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.25

+0.15

ผังแสดงวัสดุ

1:200
SCALE

4

4

4

สระน้ำ

-2.00

ห้องน้ำ

+0.25

ห้องนอน

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

ห้องนอน

โถง

นั่งเล่น

ที่จอดรถ

+0.15

+0.10

LAWN

+0.30

PA.

+0.10

1

1

1

PA.

PA.

PA.

PA.

+0.10

ซักล้าง

SLOPE 2%

ประติมากรรม 

บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่น จินตนาการ-จัตุรัส (Pack) 6 ซม. สีเทา 

บล็อกปูหญ้า ขนาด25x40x8 cm. สีเทา

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ลายทริมสโตน สีเทาเขียว

พื้นทรายล้าง เบอร์5 สีขาว

พื้นทรายล้าง เบอร์5 สีดำ

พื้นคอนกรีตผิวขัดมัน

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

ไม้เทียม ขนาด 2.5x15x305 cm.รุ่นไลเนอร์  สีไม้สัก

SYMBOLS
DESCRIPTION

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบแสดง

ผังวัสดุ

LA-04 1:200

21

ศาลา

บล็อกปูหญ้า

พื้นไม้เทียม

กรวดแม่น้ำ

ทรายล้าง

คอนกรีตพิมพ์ลาย
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LIGHTING  LEGEND

SYMBOLS DESCRIPTION

- 9 - TREES UPLIGHT รุ่น UT-50553 สีดำ 4W 

 - 31 - BAMBOO BOLLARDS รุ่น BA-10613 สีดำ 15W  

TO SWITCH CONTROL

CIRCUIT  LINE

 LED 

ห้องครัว

ห้องทำงาน

รับประทานอาหาร

ห้องน้ำ

เก็บของ

+0.10

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.25

ผังแสดงตำแหน่งไฟส่องสว่าง

1:200
SCALE

สระน้ำ

-2.00

ห้องน้ำ

+0.25

ห้องนอน

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

ห้องนอน

โถง

นั่งเล่น

ที่จอดรถ

+0.15

+0.30

LAWN

ซักล้าง

+0.10

SLOPE 2%

+0.10

LAWN

- 2 - DOWNLIGHT  RECESSED รุ่น RO-80487  29W 

FL.+0.30

+0.20

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+
0

.
1

0

+
0

.
1

0

+
0

.
1

0

S

S

S

S

S S

S S

 BAMBOO BOLLARDS   

DOWNLIGHT  RECESSED  

TREES UPLIGHT 

 LED 

บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่น จินตนาการ-จัตุรัส (Pack) 6 ซม. สีเทา 

บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่น จินตนาการ-จัตุรัส (Pack) 6 ซม. สีเทา "
S

- 6 - Eurasia Wall luminaires รุ่น EU-30216 สีดำ 41W 

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบแสดง

ผังไฟส่องสว่าง

LA-05 1:200
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ห้องครัว

ห้องทำงาน

รับประทานอาหาร

ห้องน้ำ

เก็บของ

+0.10

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.25

ผังแสดงตำแหน่งไม้ยืนต้น

1:200
SCALE

ลีลาวดี 5"

 -2- บุญนาค 3"

น้ำเต้าญี่ปุ่น 4"

-2- กระพี้จั่น 3"

เสี้ยว 3"

เสี้ยว 3"

 -4- แคนา  3"

-4- มะฮอกกานี 3"

ลีลาวดี 5"

สระน้ำ

-2.00

ห้องน้ำ

+0.25

ห้องนอน

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

ห้องนอน

โถง

นั่งเล่น

ที่จอดรถ

+0.15

+0.30

LAWN

ทองกวาว 8"

ทองกวาว 8"

ซักล้าง

+0.10

SLOPE 2%

ประติมากรรม "

บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่น จินตนาการ-จัตุรัส (Pack) 6 ซม. สีเทา "

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบแสดง

ผังตำแหน่งไม้ยืนต้น

LA-06 1:200

21



4

+0.10

ทางเดินคอนกรีตขัดมัน

ที่นั่งคอนกรีตเสริมเหล็ก

บล็อกปลูกไม้คลุมดิน

พื้นคอนกรีตขัดมัน

แบบแสดงแปลนขยายที่นั่งสวนพักผ่อน

SCALE

1:50

1

2
4

3

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

L
A
-
0
0

TL.+0.10

TL.+0.50

TL.+1.00

TL.+0.10

TL.+0.50

TL.+1.00

บล็อกปลูกไม้คลุมดิน

พื้นคอนกรีตขัดมัน

พื้นคอนกรีตขัดมัน

บล็อกปลูกไม้คลุมดิน

พื้นคอนกรีตขัดมัน

พื้นคอนกรีตขัดมัน

1:50

ELEVATION  1

SCALE 

1:50

ELEVATION  2

SCALE 

TL.+0.10

TL.+0.50

TL.+1.00

บล็อกปลูกไม้คลุมดิน

พื้นคอนกรีตขัดมัน

พื้นคอนกรีตขัดมัน

1:50

ELEVATION  3

SCALE 

TL.+0.10

TL.+0.50

TL.+1.00

บล็อกปลูกไม้คลุมดิน

พื้นที่นั่งคอนกรีตขัดมัน

พื้นคอนกรีตขัดมัน

1:50

ELEVATION  4

SCALE 

TL.+0.10 ระดับแผ่นทางเท้า

TL.+0.50 ระดับที่นั่ง

TL.+1.00 ระดับบล็อกปลูกต้นไม้

บล็อกปลูกไม้คลุมดิน

พื้นคอนกรีตขัดมัน

พื้นคอนกรีตขัดมัน

L0.00

A

อิฐมวลเบา 

1:50

SECTION  A

SCALE 

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบขยาย

ที่นั่งสวนพักผ่อน

LA-07 1:50
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LA-00

แบบขยายแปลนพื้นไม้ระแนง

SCALE

1:75

1

24

3

TL.+0.15

TL.+0.15

ไม้พื้นคอนวูดขนาด 2''x6'' สีเนื้อไม้.

ไม้พื้นคอนวูดขนาด 2''x6'' สีเนื้อไม้.

เหล็กกล่องขนาด 2"x 4" ทาสีดำ

แบบขยายโครงสร้างพื้นไม้ระแนง

SCALE 1:75

1

32

4

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบขยาย

พื้นไม้ระแนง

LA-08 1:75
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TL.+0.10

TL.+0.15

1:25

ELEVATION 3

SCALE 

ไม้พื้นคอนวูดขนาด 2''x6'' สีเนื้อไม้.

เหล็กกล่องขนาด 2"x 4" ทาสีดำ

TL.+0.10

TL.+0.15

1:25

ELEVATION  4

SCALE 

ไม้พื้นคอนวูดขนาด 2''x6'' สีเนื้อไม้.

เหล็กกล่องขนาด 2"x 4" ทาสีดำ

TL.+0.15

1:25

SECTION    A

SCALE 

L0.00

A

TL.±0.00

ไม้พื้นคอนวูดขนาด 2''x6'' สีเนื้อไม้.

เหล็กกล่องขนาด 2"x 4" ทาสีดำ

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบขยาย

พื้นไม้ระแนง

LA-09 1:25

21



พื้นทรายล้างสีขาว

L
A
-
0
0

1:50

 แบบขยายแปลนลานซักล้าง           

SCALE 

1

3
2

4

พื้นทรายล้าง เบอร์ 5 สีขาว

TL.+0.10

1:25

SECTION    A

SCALE 

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบขยาย

ลานซักล้าง

LA-010 NSC

21
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TL.+0.10

พื้นทรายล้าง เบอร์ 5 สีขาว

พื้นทรายล้าง เบอร์ 5 สีดำ

1:25

SECTION    A

SCALE 

พื้นทรายล้าง เบอร์ 5 สีขาว

พื้นทรายล้าง เบอร์ 5 สีดำ

1:50

 แบบแสดงลานกิจกรรม          

SCALE 

1

32

4

L
A
-
0
0

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบขยาย

ลานกิจกรรม

LA-011 NSC

21
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แบบขยายแปลนลานบาร์บีคิว

SCALE

1:50

1

32

4

ที่นั่งคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ปิ้งบาบีคิว

พื้นทรายล้างสีไวท์

พื้นทรายล้างสีเทาดำ

LA-00

แบบขยายเตาบาร์บีคิว

แบบขยายรั้วไม้ระแนง 1:50

SECTION    A

SCALE 
L0.00

A

TL.+0.10

TL.+0.60

TL.+1.00

FG±0.00

ที่นั่งคอนกรีตเสริมเหล็ก

หินกรวดแม่น้ำสีดำเทา เบอร์ 5

อิฐมวลเบา 7X 60X20 CM. 

หินกรวดแม่น้ำสีดำเทา เบอร์ 5

ปล่องไฟ

ผนังเตาทรายล้างสีไวท์ เบอร์ 5

แบบขยายแปลนเตาบาร์บีคิว

SCALE

1:25

1

3
2

4

หินกรวดแม่น้ำสีดำเทา เบอร์ 5

TL.+0.10

TL.+0.30

TL.+0.45

พื้นทรายล้างสีไวท์ หนา 10 CM.

หินกรวดแม่น้ำสีดำเทา เบอร์ 5

ผนังเตาทรายล้างสีไวท์ เบอร์ 5

พื้นทรายล้างสีไวท์ หนา 10 CM.

อิฐมอญ 3X 6X12 CM. 

ผนังเตาทรายล้างสีไวท์ เบอร์ 5

1:25

SECTION    A

SCALE 

1:25

ELEVATION  1

SCALE 

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบขยาย

ลานบาร์บีคิว

LA-012 NSC

21
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แปลนรั้วไม้ระแนง

SCALE

1:50

1

32

4

ไม้พื้นคอนวูดขนาด 2''x6'' สีเนื้อไม้.

เหล็กกล่องขนาด 2"x 4" ทาสีดำ

ไม้พื้นคอนวูดขนาด 2''x6'' สีเนื้อไม้.

เหล็กกล่องขนาด 2"x 4" ทาสีดำ

1:75

ELEVATION  2

SCALE 

1:75

ELEVATION  1

SCALE 

ไม้พื้นคอนวูดขนาด 2''x6'' สีเนื้อไม้.

เหล็กกล่องขนาด 2"x 4" ทาสีดำ

1:75
SCALE 

ไม้พื้นคอนวูดขนาด 2''x6'' สีเนื้อไม้.

เหล็กกล่องขนาด 2"x 4" ทาสีดำ

1:25

SECTION    A

SCALE 

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบขยาย

รั้วไม้ระแนง

LA-013 NSC

21



ไม้พื้นคอนวูดขนาด 1''x3'' สีเนื้อไม้.

เหล็กกล่องขนาด 2"x 4" ทาสีดำ

ทำกล่องใส่สวนแนวตั้ง ขนาด 60X100 CM.

1:50

SECTION    A

SCALE 

L0.00

A

ไม้พื้นคอนวูดขนาด 1''x3'' สีเนื้อไม้.

เหล็กกล่องขนาด 2"x 4" ทาสีดำ

1:50

ELEVATION  3

SCALE 

ไม้พื้นคอนวูดขนาด 1''x3'' สีเนื้อไม้.

เจาะระแนงไม้ทำกล่องใส่สวนแนวตั้ง ขนาด 60X100 CM.

1:50

ELEVATION  1

SCALE 

ไม้พื้นคอนวูดขนาด 1''x3'' สีเนื้อไม้.

เหล็กกล่องขนาด 2"x 4" ทาสีดำ

ทำกล่องใส่สวนแนวตั้ง ขนาด 60X100 CM.

แบบขยายแปลนไม้ระแนงสวนแนวตั้ง

SCALE

1:50

4

21

3

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบขยาย

ไม้ระแนงสวนแนวตั้ง

LA-014 1:50

21



1:50

 แบบขยายแปลนศาลา          

SCALE 

3

24

1

L
A
-
0
0

โครงสร้างที่นั่งเหล็กกล่อง ขนาด 2"X4" ทาสีดำกันสนิม

เหล็กกล่องขนาด 2"x 4"  ทาสี TOA Dramatic Black

พื้นทรายล้างสีขาว

+0.10

+0.20

+0.30

+0.65

A

LA-00

2

1

B C

พื้นทรายล้างสีขาว

พื้นทรายล้างสีขาว

เสาเหล็กกล่องขนาด 8"x 8"  ทาสี TOA Dramatic Black

พื้นไม้เทียม sai wood ขนาด 1"X4" ลายไม้

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข

J.

LANDSCAPE

แบบขยาย

ศาลา

LA-015 1:50

1:200
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A CB

TL.+0.65

TL.+0.10

TL.+0.20

TL.+0.30

TL.+3.50

1

เหล็กกล่องขนาด 8"x 8" ทาสีดำ

สมาร์ทบอร์ด SCG 120x240x0.8 cm.

เหล็กกล่องขนาด 2"x 4" ทาสีดำ

ที่นั่งคอนกรีต ทาสีขาว

1

2

2

2

1:50

ELEVATION  1

SCALE 

12

TL.+0.65

TL.+0.10

TL.+0.20

TL.+0.30

TL.+3.50
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ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง

มาตราส่วน
หมายเลขแผ่น

จำนวนแผ่น

ลำดับ
วันที่

รายการแก้ไข
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ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง
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พื้นไม้เทียม sai wood ขนาด 1"X4" ลายไม้
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พื้นไม้เทียม sai wood ขนาด 1"X4" ลายไม้

ชื่อ:  นายอภิวัฒน์ สุขวิลัย

เขียนแบบโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แบบแสดง
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