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บทคัดย่อ 
 

 ปัจจุบันพ้ืนที่โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์ อยู่ระหว่างก่อสร้างแต่ง
เติมและจากการสอบถามพบว่ายังไม่มีการออกแบบภูมิทัศน์ เจ้าของโครงการจึงมีความต้องการที่จะ
จัดภูมิทัศน์  และมีความต้องการสวนสไตล์ธรรมชาติ ต้องการมุมพักผ่อน และท่ีรับรองแขก 
 จากการศึกษาข้อมูลสามารถน ามาท ารูปแบบที่ออกมาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยสามารถ
แบ่งส่วนพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

 พ้ืนที่ Zone A เป็นส่วนที่ตั้งอยู่หน้าบ้าน พ้ืนที่ดังกล่าวจึงเหมาะที่จะจัดเป็นส่วน
สาธารณะ มีบรรยากาศท่ีดีและเป็นจุดต้อนรับผู้มาเยือน พ้ืนทีส่่วนสาธารณะจัดแบบเรียบง่ายท าให้เกิด
กลมกลืนกับตัวบ้าน  

 พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่อยู่ด้านข้างตัวบ้านเป็นจุดที่เหมาะแก่การพักผ่อนของคนใน
ครอบครัวเพราะไม่มีสิ่งใดๆ รบกวน พ้ืนที่ส่วนนี้ควรจัดเป็นส่วนหย่อมส าหรับเดินเล่น พักผ่อน        
เป็นส่วนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว  

 พ้ืนที่ Zone C เป็นพ้ืนที่อยู่ด้านหลังของบริเวณบ้านมีพ้ืนที่กว้างมากที่สุด เป็นมุมที่
ไม่มีผู้อ่ืนเข้าไปใช้บริการมากนักจึงเหมาะกับการเป็นพ้ืนที่ซักล้าง เป็นพ้ืนที่สงบ เหมาะกับการท า
กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว  
 จากการวิเคราะห์ และศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ของโครงการ รูปแบบสวนที่ตรงกับความต้องการของ
คุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ และเข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรมของตัวบ้านนั้นเป็นสวนสไตล์ธรรมชาติ    
จึงได้ท าการออกแบบสวนมาในสไตล์ธรรมชาติ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ 
และจากการประมาณราคางานภูมิทัศน์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,857,536 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) 
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 ในการจัดท าโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์  อ าเภอบ้านฉาง            
จังหวัดระยอง ขอขอบคุณ คุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์ ที่ได้เอ้ือเฟ้ือข้อมูล และให้ความร่วมมือซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการท าโครงการปัญหาพิเศษให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 ขอขอบคุณอาจารย์บุญญาพร บุญศรี อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่คอยชี้แนะให้ค าปรึกษา
ในทั้งด้านข้อมูลและแนวคิดในการท างาน ให้ตรงตรมเป้าหมายที่วางเอาไว้ตลอดเวล า 4 ปีที่ได้
ท าการศึกษา และขอขอบคุณอาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ทุกท่านที่คอยแนะน าให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูล แนวคิดด้านต่างๆ และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัว ที่คอยให้ก าลังใจ และให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ ที่คอยช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา      
และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ หากโครงการปัญหาพิเศษเล่มนี้มี
ข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  
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แผนภูมิที ่3.1 อุณหภูมิสูงสุดระหว่างปี พ.ศ.2554-2559       43 
แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิต่ าสุดสุดระหว่างปี พ.ศ.2554-2559       43
แผนภูมิที่ 3.3 ปริมาณน้ าฝนรวมระหว่างปี พ.ศ.2554-2559       44 
แผนภูมิที่ 3.4 จ านวนวันที่ฝนตกรวมระหว่างปี พ.ศ.2554-2559      44 
แผนภูมิที่ 3.5 ความเร็วลมเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ.2554-2559       45 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 ในปัจจุบันการจัดภูมิทัศน์ภายในบ้านพักอาศัยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ
สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์สุขแก่มนุษย์โดยน าหลักการวิชาความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน น าสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์และสิ่งที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติผสมผสานกัน เพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภาพที่มีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการ
สร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ มาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์ 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์ บ้านเลขที่ 23/5 ต าบลพลา           
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ลักษณะเป็นบ้านพักอาศัย 1 ชั้น ยกพ้ืนใต้ถุนสูง พ้ืนที่ทั้งหมดขนาด 
4,200 ตารางเมตร แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย และถนนภายในโครงการ 605 ตารางเมตร พ้ืนที่จัดภูมิทัศน์
ทั้ งหมด 3,595 ตารางเมตร ปัจจุบันยังไม่มีการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในโครงการแต่อย่างใด                
เจ้าของโครงการได้ให้จุดประสงค์หลัก  คือการจัดสวนสไตล์ธรรมชาติ ต้องการมุมพักผ่อน                 
และท่ีรับรองแขก    
 ดังนั้น โครงการออกแบบภูมิทัศน์นี้จึงเป็นการศึกษาหลักการ ทฤษฎีในการออกแบบเพ่ือให้
สามารถออกแบบกิจกรรม และสภาพภูมิทัศน์ตามความต้องการของเจ้าของโครงการให้ได้รูปแบบที่
เหมาะสม และสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ และกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ 
 

1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 ศึกษาทฤษฎี และหลักการที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
          1.2.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงการ  
          1.2.3 ศึกษาความต้องการของเจ้าของโครงการเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 
          1.2.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์ อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 
 

1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์ บ้านเลขที่ 23/5 ต าบลพลา           
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ลักษณะเป็นบ้านพักอาศัย 1 ชั้น ยกพ้ืนใต้ถุนสูง พ้ืนที่ทั้งหมดขนาด 
4,200 ตารางเมตร แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย และถนนภายในโครงการ 605 ตารางเมตร พ้ืนที่จัดภูมิทัศน์
ทั้งหมด 3,595 ตารางเมตร  
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 1.3.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 

         การเข้าถึง พ้ืนที่ โครงการ จากโรงพยาบาลระยอง ขับรถมาบนถนนสุขุมวิท                   
27.7 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทศบาล 34 ตรงตามถนนสาธารณะประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย
เข้าซอยสุวรรณโพธิ์ ตรงมาประมาณ 1 กิโลเมตร เจอบริษัทโพธินี จ ากัด เลี้ยวขวาตามถนนส่วนบุคคล
ระยะทาง 80 เมตร จะพบบ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์ ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ 

 
ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงโครงการ 
ที่มำ : http://www.google.co.th/maps 
 

 1.3.2 ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบ 
                   โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ บ้านเลขที่ 23/5 ต าบลพลา 
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นบ้านพักส่วนบุคคลพ้ืนที่ทั้งหมด 4,200 ตารางเมตร แบ่งเป็นที่อยู่
อาศัยและถนนภายในโครงการ 605 ตารางเมตร พ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ทั้งหมด 3,595 ตารางเมตร                 
โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ (ดังภาพท่ี 1.2) 
          บริเวณด้านทิศเหนือ  ติดกับถนนสาธารณะ 
          บริเวณด้านทิศใต้   ติดกับเพ่ือนบ้าน 
          บริเวณด้านทิศตะวันออก  ติดกับที่ดินมีการครอบครอง 
          บริเวณด้านทิศตะวันตก  ติดกับเพ่ือนบ้าน 
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      ทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะ                     ทิศตะวันออกติดกับที่ดินมีการครอบครอง 

 
 
 
 
 
 
       ทิศใต้ติดกับเพ่ือนบ้าน                             ทิศตะวันตกติดกับเพ่ือนบ้าน  

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

แสดง : อาณาเขตติดต่อ                                                                             ภำพที่ 1.2 
สัญลักษณ์ : - 
 

 
 

NON SCALE 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

แสดง : ผังบริเวณ ภำพที่ 1.3 
สัญลักษณ์ : - 
 

 
 

NON SCALE 
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงทฤษฎีและหลักการที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
 1.4.2 ทราบถึงลักษณะทางภาพของพ้ืนที่ภายในโครงการและสามารถก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยได้
อย่างเหมาะสม 
 1.4.3 ทราบถึงความต้องการของเจ้าของโครงการและสามารถออกแบบกิจกรรมต่างๆ             
ในพ้ืนที่ได้ 
 1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 
 

1.5  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1.5.1 ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์  
        1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักอาศัย 
        1.5.1.2 ศึกษารูปแบบการจัดภูมิทัศน์แบบธรรมชาติ 
        1.5.1.3 ศึกษาวัสดุพืชพรรณที่เหมาะสมกับที่พักอาศัย 
        1.5.1.4 กรณีศึกษา  
 1.5.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพ้ืนที่โครงการ 
        1.5.2.1 ศึกษาแบบสถาปัตยกรรม 
        1.5.2.2 ลักษณะที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อโครงการ 
        1.5.2.3 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
        1.5.2.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
        1.5.2.5 ลักษณะดิน 
        1.5.2.6 ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
        1.5.2.7 ศึกษามุมมอง และทัศนียภาพ 
 1.5.3 ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
        1.5.3.1 ศึกษาข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
        1.5.3.2 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.5.4 การสรุปข้อมูล 
        1.5.4.1 สรุปลักษณะของพ้ืนที่ 
        1.5.4.2 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือการออกแบบและก าหนดพื้นที่กิจกกรม 
 1.5.5 ขั้นตอนการออกแบบ 
        1.5.5.1 ก าหนดแนวคิดหลักของโครงการ 
        1.5.5.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
        1.5.5.3 ก าหนดแนวคิดในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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         1) แนวคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
         2) ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
         3) แนวคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
         4) แนวคิดเก่ียวกับพ้ืนที่และการสัญจรภายในโครงการ 
         5) แนวคิดด้านทัศนียภาพ 
         6) แนวคิดทางด้านงานสถาปัตยกรรม 
         7) แนวคิดทางด้านการดูแลรักษา 
        1.5.5.4 แสดงแบบแปลนแนวความคิด (Concept Plan) 
        1.5.5.5 แสดงแบบแปลนทางเลือก 2 แบบ (Schematic Plan) 
        1.5.5.6 สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและทางเลือกที่ดีที่สุด 
        1.5.5.7 แสดงแบบแปลนขั้นสูงสุด (Master Plan) 
        1.5.5.8 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน (Section, Elevation) 
        1.5.5.9 แสดงภาพทัศนียภาพรวม (Perspective) 
        1.5.5.10 แสดงแบบก่อสร้าง 
        1.5.5.11 การประมาณราคา 
 1.5.6 สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
        1.5.6.1 สรุปข้อมูลเพื่อการน าเสนอ 
        1.5.6.2 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
        1.5.6.3 ข้อเสนอแนะ 
 1.5.7 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 

    ศึกษำควำมหมำยและควำมส ำคัญในกำร  
        ออกแบบภูมิทัศน ์                                                             

1. ศึกษาความหมายและความส าคัญในการแบบ
ภูมิทัศน์ที่พักอาศัย                                                  

2. ศึกษารูปแบบการจดัภูมิทัศน ์                   
3. ศึกษาวัสดุพืชพรรณที่เหมาะสมกับท่ีพักอาศัย     

4. กรณีศึกษา 

 

ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมลูทำงด้ำนพ้ืนที่โครงกำร   
1. ศึกษาแบบสถาปัตยกรรม                         
2. ลักษณะพื้นท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อโครงการ     
3. การเข้าถึงพื้นที่โครงการ                             
4. ลักษณะภมูิอากาศ                                    
5. ลักษณะดิน                                           
6. ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณปูการ 
7. ศึกษามุมมอง และทัศนียภาพ 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

จัดท ำรูปเล่ม 

 

 

 

 สรุปข้อมลูและข้อเสนอแนะ                        
1. สรุปข้อมูลเพื่อการน าเสนอ                        
2. น าเสนอผลงานการออกแบบ                        
3. ข้อเสนอแนะ 

          กำรสรุปข้อมูล                                      
1. สรุปลักษณะของพื้นที่                                 
2. หาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการออกแบบ      
และก าหนดพื้นท่ีกิจกกรม 

ศึกษำและวิเครำะห์พฤติกรรมและควำมต้องกำร 

         ของผู้ใช้โครงกำร                                       

1. ศึกษาข้อมูลของผู้ใช้โครงการ                       

2. ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้

โครงการ 

     ขั้นตอนกำรออกแบบ                                   
1. ก าหนดแนวคิดหลักของโครงการ                   
2. ก าหนดความสมัพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ     
3. ก าหนดแนวคิดในด้านตา่งๆดังนี้                                                                                                     
g- แนวคิดทางด้านภมูิทัศน์ดาดอ่อน                             
d- ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ        
f- แนวคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้า และแสง
สว่าง                                                              
f- แนวคิดเกี่ยวกับพ้ืนท่ี และการสญัจรภายใน
โครงการ                                                               
f- แนวคิดด้านทัศนียภาพ                                        
f- แนวคิดทางด้านงานสถาปัตยกรรม                      
f- แนวคิดทางด้านการดูแลรักษา                     
4. แสดงแบบแปลนแนวความคิด                    
5. แสดงแบบแปลนทางเลือก 2 แบบ                     
6. สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก              
และทางเลือกที่ดีท่ีสุด                                       
7. แสดงแบบแปลนขั้นสูงสุด                          
8. แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น                                    
9. แสดงภาพทัศนียภาพรวม 
10. แสดงแบบก่อสร้าง   

11. การประมาณราคา 
 

 

 

 

 



บทท่ี  2 
ข้อมูลและหลักการที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์  อ าเภอบ้านฉาง             
จังหวัดระยอง เป็นโครงการที่มีพ้ืนที่สามารถออกแบบภูมิทัศน์ได้ จึงต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก
อาศัยพฤติกรรมความต้องการของเจ้าของโครงการ กิจกรรมนันทนาการและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
และใช้ข้อมูลพ้ืนที่ใกล้เคียงกับโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์ เพ่ือเป็นพ้ืน
ฐานข้อมูลที่ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น ก่อนที่จะน าไปศึกษารายละเอียดในบทต่อไป 
เพ่ือให้การศึกษาข้อมูลที่จะเกิดข้ึนนั้นเป็นไปตามข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง 
 

2.1  ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักอาศัย 
 2.1.1 ความหมายของการออกแบบภูมิทัศน์หรือการออกแบบจัดสวน 
         สวน (Garden) เป็นค าเรียกสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการพักผ่อนและนันทนาการให้
บรรยากาศและความพึงพอใจต่อผู้เข้าไปใช้สอย เป็นส่วนหนึ่งของความต้องการด ารงชีวิตของมนุษย์ใน
การอ านวยประโยชน์สุข ความรื่นรมย์ ผสมผสานเชื่อมโยงให้เกิดสุนทรียภาพและความงาม “สวน”
เกิดขึ้นได้ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการพักผ่อนนันทนาการของผู้
อาศัยหรือการบริการสาธารณะอาจมีขอบเขตชัดเจนหรือไม่ก็ได้ แต่การสร้างสวนเพ่ือการใช้สอยตาม
วัตถุประสงค์ใดก็ตาม ต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์เชื่อมโยงกับศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ สังคม วิศวกรรม 
และธรรมชาติเข้ามาปรับปรุงพ้ืนที่ดินให้เกิดการจัดระเบียบหน้าที่ใช้สอย แหล่งอ านวยความสะดวก 
และประโยชน์สุขที่ให้คุณค่าต่อร่างกาย จิตใจ รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความพึงพอใจสูงสุด 
(อัจฉรี เหมสันต์, 2551:32) 
         การออกแบบ หมายถึง การออกแบบเป็นการสร้างรูปร่างที่ เป็นไปได้จากการ
จินตนาการ ซึ่งรูปร่างหรือรูปทรงนี้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการที่ก าหนดไว้ จากหลักการ
ออกแบบภูมิทัศน์และค านิยามของการออกแบบ เห็นได้ว่าการออกแบบต้องมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ขึ้นมาไว้ก่อน จากนั้นนักออกแบบจะหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย ที่ตั้งไว้นั้น                   
เช่น การใช้ต้นไม้บังแสงแดดให้กับศาลา (ศศิยา ศิริพานิช, 2554:58) 
        การจัดสวน หมายถึง เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น            
เพ่ือประโยชน์สุขของมนุษย์ โดยน าหลักวิชาการ ความรู้  เทคนิค ศิลปะ และประสบการณ์                         
มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ และสิ่งของที่มี
อยู่ในธรรมชาติผสมผสานกันเพ่ือสร้างหรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภาพสูงสุด อาจเป็นการ
สร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเรียนแบบธรรมชาติ มาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของบุคคล 
และสภาพสังคมในพื้นที่ปัจจุบัน เพ่ืออ านวยสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ (ดารณี ด่านวันดี, 2540:82) 
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        สรุป การออกแบบภูมิทัศน์หรือการออกแบบจัดสวน หมายถึง การออกแบบวางผัง
บริเวณและสร้างสรรค์สวนบริเวณบ้านพักอาศัยหรือพ้ืนที่ส่วนตัวให้เกิดความสวยงามเป็นสัดส่วน   
เพ่ือตอบสนองทางด้านร่างกายและความพึงพอใจสูงสุดของมนุษย์ การออกแบบภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย  
ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องค านึงถึงการออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมซึ่งรวมถึง
สภาพพ้ืนที่โครงการและรูปแบบสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง และต้องออกแบบภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้คนในที่พักนั้นด้วย 
 2.1.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวน 
         2.1.2.1 ให้ความสวยงาม เสริมคุณค่าให้แก่บ้านและอาคารให้ความร่มรื่น มีขอบเขตมี
ความปลอดภัย (ดังภาพท่ี 2.1) 
   

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

 
ภาพที่ 2.2 การจัดสวนเพื่อเป็นที่พักผ่อน 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/copy-of-p-deck-is-more 
 
   

http://www.ginggaanbai.com/copy-of-p-deck-is-more
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        2.1.2.3 ช่วยกรองฝุ่นละอองลดมลพิษจากภายนอกท าให้บริเวณสวนและบ้านสะอาด
อากาศบริสุทธิ์ (ดังภาพท่ี 2.3) 

 
ภาพที่ 2.3 การจัดสวนปลูกพรรณไม้เพ่ือช่วยลดเสียงและฝุ่นละออง 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/the-white-bunny 
 
        2.1.2.4 ลดและป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก เช่น เสียงจากรถยนต์ หรือเพ่ือนบ้าน
ใกล้เคียง โดยปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มหนาเป็นฉากก าบังเสียง (ดังภาพท่ี 2.4) 

 
ภาพที่ 2.4 การจัดสวนปลูกพรรณไม้เพ่ือลดและป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/copy-of-p-the-bloom 
 
         2.1.2.5 มีสถานที่ออกก าลังกาย สะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัยส่งผลให้ครอบครัวมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 
         2.1.2.6dสามารถปิดป้องซ่อนเร้นบริเวณที่ไม่สวยงามไม่น่าดูโดยปลูกพันธุ์ไม้บังสายตาได้ 
   
 
 
 
 
 

http://www.ginggaanbai.com/the-white-bunny
http://www.ginggaanbai.com/copy-of-p-the-bloom
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         2.1.2.7 เพ่ือความสุขทางด้านจิตใจ เมื่อสภาพของสวนในบ้านมีสีเขียวสดใส มีร่มเงา
ของต้นไม้ มีบ่อน้ า ล าธารหรือน้ าตกจ าลอง และท าให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติได้มากขึ้น            
(ดังภาพท่ี 2.5) 

 
ภาพที่ 2.5 การจัดสวนเพื่อความสุขทางด้านจิตใจ 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/awards 
 
         2.1.2.8 เพ่ือประโยชน์ใช้สอย เช่น ปลูกสวนครัว หรือปลูกไม้ผล 
         2.1.2.9lเพ่ือควบคุมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ลม แสง แดด ฝุ่นละอองและ
มลภาวะที่มนุษย์สร้างขึ้น 
         2.1.2.10 เพ่ือสร้างระบบระเบียบให้กับทุกระบบ คือ ครอบครัว  ชุมชุน เมือง ภาค 
ประเทศ (ดารณี ด่านวันดี, 2540:82-84) 
 

2.2  การจัดสวนในบ้าน 
 การจัดสวนภายในบ้านพักอาศัยทั่วไปนั้น ไม่ใช่ของแปลกใหม่ มีผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหลายท่าน
ได้ท าเองมามากแล้วและบางท่านที่สนใจมากก็ฝึกฝนจนสามารถไปช่วยจัดให้เพ่ือนๆ หรือประกอบ
อาชีพในการจัดสวนเลยก็มี การจัดสวนไม่ต้องการหลักการอะไรมากนัก  แต่ต้องการผู้ที่มีความสนใจ
ในธรรมชาติของ “ต้นไม้”lพอที่จะรู้จักนิสัยหรือพืชพันธุ์ที่ท่านจะน ามาปลูก และมีความละเอียด
ประณีตพอที่จะเข้าใจถึงความงามของ “ศิลป”lในการดูแลรักษาต่อมา เพราะการจัดสวนที่จะให้
งดงามสมบูรณ์แบบนั้น อาศัยเวลาสักระยะหนึ่ง เพ่ือให้ต้นไม้เจริญเติบโตงดงามไปตามเจ้าของต้องการ            
และในช่วงเวลานี้เองที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักจะหมดความสนใจในการท านุบ ารุง ท าให้สวนที่จะไว้ไม่
ประสบผลส าเร็จตามที่คาดไว้ 
 พ้ืนที่ส าหรับการจัดตกแต่งสวนในบ้านแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่          
ซึ่งส่วนต่างๆ นี้มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องกับพ้ืนที่ภายในตัวบ้านทั้งด้านประโยชน์และ
ใช้สอยความงาม 
  
 

http://www.ginggaanbai.com/awards
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 พ้ืนที่จัดสวนภายในบ้านแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 2.2.1 ส่วนสาธารณะ (Public Area) 
         เป็นส่วนที่อยู่บริเวณหน้าบ้าน สามารถมองเห็นได้ชัดจากผู้มาเยี่ยมเยือน ได้แก่ ทางเข้า 
ประตู ทางเท้า ห้องรับแขก ระเบียง หน้าห้องรับแขกและสนาม ส่วนสาธารณะควรมีเนื้อที่กว้าง
พอที่จะท าให้ตัวบ้านเกิดความสวยงาม สง่า แต่ไม่ใหญ่โตเกินไปจนเปลืองเนื้อที่ของส่วนอ่ืนๆ ภายใน
บริเวณบ้าน  
 ลักษณะการจัดสวน 
         2.2.1.1dไม้ให้ร่มเงา ควรปลูกบริเวณริมถนน ทางเท้า ระเบียง แนวรั้ว เพ่ือช่วยลดการ
สะท้อนแสงของถนนและทางเท้า และให้ความร่มรื่นต่อที่นั่ งพักส าหรับแขกที่มาเยี่ยมได้ดี               
ควรเลือกใช้ไม้ยืนต้นที่มีดอกสวยงามมากกว่าไม้ผล แต่ไม่ควรปลูกจนเต็มพ้ืนที่ทั้งหมด ควรปลูกเฉพาะ
ส่วนที่จ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น (ดังภาพท่ี 2.6) 
 

 
ภาพที่ 2.6 การปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา  
 
         2.2.1.2 สวนประดับ หรือสวนหย่อมสวยๆ ที่ต้องการสร้างจุดเด่นภายในบริเวณบ้าน
หรือท าให้เกิดความกลมกลืนกับตัวอาคารควรอยู่ใกล้กับระเบียงหรือเฉลียงที่ยื่นออกมาอาจจัดเป็นกลุ่ม
ไม้ประดับประกอบหิน น้ าตก น้ าพุ หรือปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามแนวทางเดินจากบริเวณหน้าบ้าน
มายังห้องรับแขก การจัดสวนประดับส่วนนี้ควรอยู่ใกล้สายตา เพราะมีโอกาสได้ชื่นชมมากกว่าที่จะ
ปลูกไว้ริมรั้วสุดของตัวบ้าน และควรเลือกไม้ที่เจริญเติบโตช้าหรือปานกลาง ไม่ควรเลือกไม้โตเร็ว
เกินไป เพราะจะท าให้สวนดูรกได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน (ดังภาพท่ี 2.7) 
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ภาพที่ 2.7 การปลูกสวนประดับ 
 
         2.2.1.3dสนามหญ้า ควรอยู่บริเวณช่วงกลางของสวนสาธารณะมีเนื้อที่ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่สวนสาธารณะ สนามหญ้าควรได้รับแดดเต็มที่ จะได้สนามหญ้าที่สีเขียวสดใสท าให้
สวนทั้งหมดในส่วนสาธารณะดูเด่นขึ้น (ดังภาพท่ี 2.8) 

 
ภาพที่ 2.8 การปลูกสนามหญ้า 
 
 2.2.2 ส่วนครอบครัว (Family Living Area) 
         สวนส่วนครอบครัวนี้ต้องสามารถต่อเนื่องกับห้องพักผ่อนของครอบครัวได้สะดวก       
(โดยทางประตูไม่ใช่หน้าต่าง) สวนส่วนนี้จะเป็นที่พักผ่อนรวมส าหรับครอบครัวและเป็นที่รวมการ
แสดงออกต่างๆที่เจ้าของบ้านสนใจ เช่น ที่อ่านหนังสือ มุมส าหรับเด็ก ที่นั่งเล่น ส าหรับรับประทาน
อาหารว่าง มุมส าหรับปิกนิกนอกบ้าน สระว่ายน้ า และสถานที่ท่ีออกก าลังกายต่างๆ 
 ลักษณะการจัดสวน 
         2.2.2.1 ไม้ให้ร่มเงา หรือไม้เลื้อย ปลูกไม้ให้ร่มเงาแก่บริเวณที่นั่งพักผ่อน หรือปลูกไม้
เลื้อยถ้ามีซุ้มหรือศาลา อาจใช้ไม้ดอกยืนต้น หรือไม้ผลก็ได้เพ่ือร่มเงา (ดังภาพท่ี 2.9) 
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ภาพที่ 2.9 การปลูกไม้ให้ร่มเงาหรือไม้เลื้อย 
 
         2.2.2.2 มุมพักผ่อน ควรต่อเนื่องกับห้องพักผ่อนภายในบ้าน ส่วนใหญ่จะมีระเบียงยื่น
ออกมามีหลังคาหรือไม้ใหญ่ให้ร่มเงาก็ได้ ควรมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเก้าอ้ีชนิดต่างๆ        
เตาย่างอาหารหรือเก้าอ้ีนอนพัก เปลญวน ตามความประสงค์ของเจ้าของบ้าน บริเวณรอบๆ ปลูก     
ไม้ดอก ไม้ประดับเพ่ือความสวยงาม แต่ไม่ใหญ่โตเท่าสวนประดับบริเวณส่วนสาธารณะ แต่เน้นหนัก
ทางด้านประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนมากกว่า (ดังภาพท่ี 2.10)  

 
ภาพที่ 2.10 มุมพักผ่อน  
 
         2.2.2.3dงานอดิเรก ซึ่งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละครอบครัวและพ้ืนที่ที่มี     
เช่น สระว่ายน้ า สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส สนามฝึกบาสเกตบอล หรือมุมส าหรับปลูกเลี้ยงต้นไม้ 
บริเวณเหล่านี้อาจต่อเนื่องกับมุมพักผ่อนก็ได้ (ดังภาพท่ี 2.11) 
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ภาพที่ 2.11 งานอดิเรก 
 
         2.2.2.4dมุมส าหรับเด็ก ควรอยู่ห่างจากบริเวณพักผ่อนพอสมควร แต่สามารถมองเห็น
ได้ มีบ่อทราย ชิงช้า กระดานลื่น บ้านตุ๊กตา และอ่ืนๆ ซึ่งแล้วแต่วัยของเด็กในบ้านนั้นๆ ควรมีไม้ใหญ่
ให้ร่มเงา ไม้พุ่มกั้นบางส่วน ที่นั่งพักเมื่อเด็กเล่นเหนื่อยต้นไม้ควรเลือกใช้ชนิดที่กิ่ งไม่เปราะหักง่าย          
และไม่มีพิษต่อเด็ก (ดังภาพท่ี 2.12) 

 
 

ภาพที่ 2.12 บ่อทรายและเครื่องเล่นส าหรับเด็ก 
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 2.2.3 ส่วนตัว (Private Living Area) 
         เป็นบริเวณที่ต่อเนื่องกับห้องนอนโดยตรง ซึ่งต้องการความเป็นส่วนตัวเฉพาะมากกว่า
บริเวณอ่ืนๆ บริเวณใช้เป็นที่นั่งเล่นเพ่ือรับลมแดด อ่านหนังสือ หรือคุยกันโดยไม่ถูกรบกวนจากบุคคล
อ่ืนๆ  
 ลักษณะการจัดสวน 
         2.2.3.1 ฉากหรือผนัง มีฉากหรือผนังเพ่ือท าให้เกิดความเป็นส่วนตัว อาจเป็นต้นไม้ที่
ตัดแต่งให้ได้รูปทรงและขนาดตามความต้องการหรือผนังที่ท าด้วยวัสดุอ่ืน แต่ควรให้ลมพัดผ่านได้
สะดวก ฉากเหล่านี้ใช้ปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกห้อง และกั้นไม่ให้เข้ามาในบริเวณนี้ได้  
นอกจากจะผ่านมาทางห้องนอน (ดังภาพท่ี 2.13) 

 
ภาพที่ 2.13 ฉากกั้นด้วยไม้พุ่ม 
 
         2.2.3.2dสวนประดับ หรือสวนหย่อมขนาดเล็กๆ บริเวณข้างๆ เพ่ือให้เกิดความ
เพลิดเพลินในขณะที่นั่งพักผ่อนได้ ควรมีร่มเงาบ้าง แต่ไม่ควรทึบจากต้นไม้ใหญ่ เพราะอยู่ใกล้ห้องนอน 
(ดังภาพท่ี 2.14) 
 

 
ภาพที่ 2.14 สวนประดับบริเวณข้างห้องนอน 
   
 
 



17 
 

         2.2.3.3dที่นั่ ง เล่น วัสดุปู พ้ืนควรเลือกใช้ชนิดที่ทนทานแข็งแรง (HardlPaving)           
มีเก้าอ้ีนั่ง 2 ตัว พับปรับระดับได้ และโต๊ะเล็กๆ 2 ตัวก็เพียงพอ (ดังภาพท่ี 2.15) 
 

 
ภาพที่ 2.15 ที่นั่งเล่น 
 
 2.2.4 ส่วนบริการ (Service Area) 
         เป็นส่วนที่ต่อเนื่องกับ ครัว โรงรถ หรือส่วนพักผ่อนของครอบครัวเพ่ือบริการในด้าน
ความสะดวกต่างๆ บริเวณเหล่านี้ใช้ส าหรับการซักผ้าล้างจาน ตากผ้า เลี้ยงสัตว์ สวนครัว สวนผลไม้ 
ห้องเก็บของ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพ่ือบริการเท่านั้น จึงไม่เน้นเรื่องความสวยงามเท่าความสะดวกในการ
ใช้สอย 
 ลักษณะการจัดสวน 
         2.2.4.1dไม้ผล สวนครัว ปลูกริมรั้วได้ตามขนาดของพ้ืนที่ที่แบ่งให้เป็นส่วนบริการ   
ปลูกบริเวณที่ได้รับแสงแดดเต็มท่ี (ดังภาพท่ี 2.16) 
 

 
ภาพที่ 2.16 การปลูกไม้ผลและสวนครัว 
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         2.2.4.2dซักล้าง-ตากผ้า พ้ืนที่ควรเป็นวัสดุที่แข็ง เช่น ซีเมนต์ และได้รับแสงแดดเต็มที่ 
(ดังภาพท่ี 2.17) 

 
 

ภาพที่ 2.17 บริเวณซักล้าง 
 
         2.2.4.3 ห้องเก็บของ หรือเครื่องใช้วัสดุต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องมือท าสวน 
เฟอร์นิเจอร์ในสวน อุปกรณ์ในการซ่อมรถ บางครั้งอาจเป็นส่วนหนึ่งของโรงรถก็ได้ (ดังภาพท่ี 2.18) 
 

 
ภาพที่ 2.18 ห้องเก็บของหรือเครื่องใช้ต่างๆ 
 
  2.2.4.4dฉากหรือผนัง เป็นไม้พุ่มหรือวัสดุถาวรเพ่ือกั้นไม่ให้แขกที่มาเยี่ยมมองเห็น
ส่วนนี้ ได้จากบริ เวณอ่ืนๆ ควรสูง เกินระดับสายตาทั่ว ไป (เ อ้ือมพร วีสมหมาย , 2525 :2-6)                  
(ดังภาพท่ี 2.19) 

 
ภาพที่ 2.19 ฉากกั้นด้วยไม้พุ่ม 
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 สรุป การจัดสวนภายในบ้านพักอาศัยทั่วไปนั้น ไม่ใช่ของแปลกใหม่ และการจัดสวน           
ไม่ต้องการหลักการอะไรมากนัก  แต่ต้องการผู้ที่มีความสนใจในธรรมชาติของ “ต้นไม้”  พอที่จะรู้จัก
นิสัยหรือพืชพันธุ์ที่จะน ามาปลูก  และการจัดสวนยังสามารถสร้างมุมสวยงาม มุมนั่งเล่นและมุมต่างๆ  
ที่เจ้าของโครงการต้องการอีกทั้งยังปกปิดสิ่งที่ไม่ต้องการให้เห็นได้อีกด้วย ซึ่งพ้ืนที่ส าหรับการ         
จัดสวนในบ้านแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนสาธารณะ ส่วนครอบครัว ส่วนบริการ ส่วนตัว 
 

2.3  การออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยรูปแบบสวนสไตล์ธรรมชาติ 
 สวนธรรมชาติ (Informal Style) หรือสวนแบบไม่เป็นระเบียบ คือการจัดใช้เส้นแบบอิสระ 
(Free From) มักเป็นรูปโค้งตัว “S” ดูเป็นธรรมชาติอ่อนช้อยไม้เป็นเหลี่ยมมุม เน้นการเลียนแบบ
ธรรมชาติต้นไม้ใช้รูปทรงตามธรรมชาติไม่ตัดแต่งเป็นรูปทรงเรขาคณิต การจัดสวนแบบธรรมชาตินี้
เหมาะกับบ้านทั่วๆ ไป ทั้งที่มีเนื้อที่กว้างและเนื้อที่แคบเป็นสวนที่เหมาะกับบ้านทั่วๆ ไปทั้งเนื้อที่กว้าง
และเนื้อที่แคบหรือสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การตกแต่งสวนควรค านึงถึงวัสดุอุปกรณ์
ว่าจะเอาวัสดุประเภทไหนมาตกแต่งอย่างไร พ้ืนที่ในการจัดสวนแบบธรรมชาติจะจัดแต่งเป็นเนิน
ลดหลั่นกัน    มีพ้ืนที่ในระดับสูงๆ ต่ าๆ สลับกับที่รายเหมือนเกิดขึ้นตามธรรมชาติดังนั้นการวางต้นไม้
และวัสดุจะต้องวางให้เกิดความสมดุลแบบธรรมชาติหรือ Informal Balance นั่นเอง ชนิด รูปทรง 
ขนาด จ านวนและระยะห่างไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันหรือเท่ากันก็ได้ อาจใช้ความช านาญของสายตา
พิจารณาน้ าหนักสีของต้นไม้หรือวัตถุทั้งสองข้างถ้าหนักเท่ากันหรือใกล้เคียงกันก็ถือว่าสองข้างนั้น
สมดุล การจัดวางต้นไม้หรือวัตถุแบบจ านวนคู่ขนาน 1:1 หรือ 2:2 จะปรากฏเห็นเมื่อได้วางซ้ าๆ 1:1 
หรือ 2:2 ฯลฯ จึงใช้เนื้อที่ในการจัดไม่มากนัก ลักษณะการจัดสวนมีดังนี้ 
 2.3.1 สระน้ า  
         ล าธารมีรูปร่างอิสระ (Free Form)  เหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมีต้นไม้ใหญ่              
ไม้พุ่ม ไม้น้ า และพืชคลุมดิน  (Ground Cover)  เป็นองค์ประกอบร่วม มักมีสีสันไม่ฉุดฉาดโดยทั่วไป
มักจะมีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่  จะออกดอกเพ่ิมสีสันให้สวนบ้างก็ตามฤดูกาลเท่านั้น ถนน หรือทางเดิน
ภายในสวนมักจะสูงๆ ต่ าๆ ตามระดับพ้ืนที่ของสวน และคดโค้งไปตามส่วนต่างๆ ของสวน เพ่ือน าไป
ชมความงามของสวนหย่อม และส่วนต่างๆ ส่วนสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณสวนจะเป็นบ้านหลังเล็กๆ  
กลมกลืนไปกับสวน ส่วนประกอบอ่ืนๆ อาทิ หน้าผา น้ าตก ล าธาร โขดหิน สระน้ า ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม  
และพืชคลุมดิน จะไม่บั งคับให้อยู่ ในกรอบพยายามสร้างความกลมกลืนอย่างอิสระทุกๆ                        
จุดไม่แสดงส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเด่นชัดเหมือนสวนแบบประดิษฐ์  แต่จะรวมกันในลักษณะของความ
กลมกลืนเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความงามของสวนเหล่านี้เกิดจากการจัดต้นไม้ และสีของ
พันธุ์ไม้ให้กลมกลืนกัน การปลูกต้นไม้ไม่จ าเป็นต้องมากชนิดเพราะผิดไปจากธรรมชาติ ผู้จัดจะต้องเข้า
ใจความเป็นมาหรือการเกิดตามธรรมชาติเพ่ือจะได้เลียนแบบ และสร้างบรรยากาศภายในสวนให้
เหมือนธรรมชาติอย่างแท้จริง  สวนแบบนี้บรรยา กาศจะตรงกับความต้องการของมนุษย์                     
อาจสรุปการจัดสวนแบบธรรมชาติได้ ดังนี้ 
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  2.3.1.1 พ้ืนที่เป็นเนินสลับที่ราบ 
  2.3.1.2 ความสมดุลแบบธรรมชาติ 
  2.3.1.3 จ านวนคู่ขนาน 1:1 หรือ 2:2 ไม่ปรากฏ 
  2.3.1.4 รูปเลขาคณิตมีความส าคัญเป็นรอง 
  2.3.1.5 ส่วนมากมีแต่สีเขียวไม่ฉูดฉาด 
  2.3.1.6 ถนนทางเดินสูงๆ ต่ าๆ คดโค้ง 
 ดังนั้น ก่อนที่จะลงมือเลือกรูปแบบของสวนควรพิจารณาความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่         
ที่ประกอบกันด้วย ผู้ที่จะจัดสวนธรรมชาติควรมีความช านาญในเรื่ององค์ประกอบ โดยเฉพาะงาน  
Hardscape เพ่ือแบ่งสัดส่วนของเส้นลายและสีสันให้ออกมาน่าสนใจ รวมทั้งตอบสนองการใช้การได้
อย่างสมบูรณ์  
 

2.4  การประดับและตกแต่งสวน  
 การประดับและตกแต่งสวน ก็เหมือนกับการตกแต่งห้องเพราะมีผู้เปรียบเทียบสวนไว้เหมือน
ห้อง 1 ห้องซึ่งมีโครงสร้างพ้ืน ผนังและเพดาน แต่ห้องๆนี้ จะไม่สมบูรณ์และมีชีวิตถ้าปราศจากสิ่งที่
ประดับตกแต่งห้องนี้ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ภาพแขวน ผนัง แสงไฟ เสียงดนตรี หรือสัตว์เลี้ยงเป็นต้น                    
สวนก็มีลักษณะที่เหมือนห้อง 1 ห้องอยู่แล้ว โดยมี ท้องฟ้า เรือนยอดของต้นไม้และชายคาเป็นเพดาน                 
มีก าแพงไม้พุ่ม ฉากก้ันเป็นผนังของห้องและมีดิน น้ า เป็นพ้ืนห้อง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีสิ่งประดับและ
ตกแต่ ง เ พ่ือท า ให้ สวนมีบรรยากาศและมีชี วิ ตชี ว าขึ้ นกว่ า เดิม  โดยแบ่ งสิ่ งประดับสวน                      
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
        2.4.1 สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่เป็นของธรรมชาติ 
        สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่เป็นของธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
        2.4.1.1 สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่เป็นของธรรมชาติและสัมผัสได้ ได้แก่ หิน หินได้ถูก
ใช้เป็นตัวประกอบให้สวนสวยขึ้น ที่ ใช้กันมากคือการจัดสวนแถบตะวันออก จีน  และญี่ปุ่น                      
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในการจัดสวนประกอบหิน หินแต่ละก้อนที่เลือกใช้ต้องมีสิ่งที่น่าสนใจเฉพาะทั้งด้าน 
รูปร่าง สีและผิวสัมผัส (Texture) แล้วจัดโชว์ให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของแต่ละก้อนในหลายๆ ก้อน 
เพ่ือช่วยกันเสริมให้เด่นขึ้น เช่น หินแนวตั้งอาจจัดองค์ประกอบกับหินในแนวนอนหลายๆ ก้อน      
หรือ จัดหินสีขาวระหว่างสีด าหรือแดง เป็นต้น ซึ่งการออกแบบและจัดวางต้องคิดถึงหลักการเรื่อง
ความกลมกลืน ความสมดุล จุดสนใจและจังหวะประกอบไปด้วย 
         1) การจัดสวนหินเหมาะกับการจัดสวนโชว์ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง  
สวนที่มีพรรณไม้พวกกระบองเพชรและซัคคูเลนท์ ส่วนหินที่ใช้ได้แก่ หินภูเขา หินทะเล และหินแม่น้ า 
เป็นต้น (ดังภาพท่ี 2.20) 
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ภาพที่ 2.20 การจัดสวนหิน 

ที่มา : http://www.sawasdeestones.wordpress.com 
    
     2) พรรณไม้ชนิดต่างๆ (Plants) ต้นไม้อาจท าหน้าที่ได้หลายอย่าง คือเป็นทั้งผนัง 
เพดาน  หรือพ้ืนผิวในด้านการจัดสวนไม้บางชนิดอาจปลูกและตกแต่งให้ เป็นรูปต่างๆ ได้                   
หรือถือเป็นรูปปั้น (Sculpture) อันหนึ่ง และมีสีสันสวยงามเมื่อมีดอก ไม้บางชนิดตัดแต่งเป็นรูปร่าง
ต่างๆ ได้สวยงาม แต่ก็ต้องอาศัยการดูแลรักษาอย่างดี ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสถานที่ไม่กี่แห่งที่ท าได้ ซึ่งการ       
ตัดตกแต่ ง ไม้แบบนี้ เ ดิ ม เป็นที่ นิ ยมกันมากในการจัดสวนแบบประดิษฐ์  ( FormaldStyle)                 
เช่น ที่พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นต้น  
     3) น้ า (Water) น้ าเป็นสิ่งประดับตกแต่งที่สามารถสัมผัสได้  สัมผัสไม่ได้และ
สามารถได้ยินเสียงได้สวย เมื่อน้ าเคลื่อนไหว น้ าจะสะท้อนแสงแวววาวสวยงาม ดังนั้น นักออกแบบ
ต้องทราบถึงความส าคัญของน้ าว่า น้ าเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ชมสวนเกิดความประทับใจได้มากที่สุด      
เพราะคนชอบที่จะอยู่ใกล้ๆ น้ า ได้ฟังเสียงน้ าไหลlน้ าตก หรือได้สัมผัสน้ า และถ้ าน้ ามีขนาดกว้างใหญ่       
คนสามารถตกปลา ว่ายน้ าและแล่นเรือได้นับได้ว่าเป็นสิ่งประดับที่งดงามและนิยมที่สุด ในเรื่องของ
การพักผ่อนหย่อนใจ 
     เราใช้น้ าประกอบการจัดสวนในบรรยากาศที่ต้องการความชุ่มชื้น และท าให้
บริเวณนั้นมีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้ เป็นที่นิยมใช้กันมากในบริเวณที่มีอากาศร้อน เพราะละอองน้ า
จะช่วยให้อากาศเย็นลง ส่วนลักษณะของน้ าที่ใช้ประกอบในการจัดสวนมี 2lอย่างคือ บริเวณที่มีน้ านิ่ง 
เช่น ในอ่างลึกและบริเวณที่น้ าเคลื่อนไหวได้ เช่น น้ าพุlน้ าตก ซึ่งท าให้พ้ืนที่นั้นดูสว่างและสดใสขึ้น        
ทั้งสองแบบนี้อาจจัดประกอบได้อย่างสวยงามคือ ทั้งจังหวะที่น้ านิ่งและเคลื่อนไหวในบริเวณเดียวกัน         
เช่น น้ าตก น้ าพุ และน้ านิ่งในบางตอนของอ่างน้ านั้นๆ 
     น้ าเป็นส่วนที่ช่วยให้วัตถุต่างๆดูสวยงามขึ้นเมื่อเปียกน้ า เช่น อิฐlกระเบื้อง กระจก 
ทราย หินและคอนกรีต ทั้งต้นไม้และสัตว์ต่างๆดูงดงามกว่าความเป็นจริง ทั้งด้านผิวสัมผัส (Texture) 
และสี  (Color)  เมื่ อ เ ปี ยกน้ าหรื ออยู่ ใ นน้ า  นอกจากนั้ นน้ า ยั ง เป็ นตั วกั้ นอาณา เขตได้ ดี                              
โดยไม่ต้องมีก าแพงสูงๆ มาบังสายตา เพราะได้จ ากัดให้คนเดินรอบๆ มากกว่าที่จะเดินข้ามบริเวณนั้น
โดยลุยน้ าไป 
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     สระว่ายน้ าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จัดประกอบในสวน โดยนักออกแบบควรปล่อยให้
ลักษณะของสวนเป็นตัวก าหนดรูปร่างของสระว่ายน้ า มากกว่าที่จะก าหนดรูปร่างของสระว่ายน้ าแล้ว
จัดสวนรอบๆ ตามลักษณะของรูปร่างสระว่ายน้ า ทั้งนี้เพ่ือให้มีความกลมกลืนกันในด้านรูปทรงของ
สระว่ายน้ าและลักษณะพ้ืนที่ของสวน นอกจากรูปร่างของสระแล้ว ควรคิดถึงขนาดของปั้มน้ า             
เครื่องกรองน้ า และระบบการท างานของสระว่ายน้ าด้วย เพ่ือจะได้จัดหาต าแหน่งต่างๆ ที่วางสิ่ง
เหล่านั้นได้ถูกต้อง และจะไม่ท าให้ความงดงามหรือความกลมกลืนของสวนลดน้อยลง (ดังภาพท่ี 2.21) 

 

 
ภาพที่ 2.21 การใช้น้ าเป็นสิ่งประดับตกแต่งในสวน  
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/awards  

    4) สัตว์ สัตว์ช่วยให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติได้ดีมาก เช่น เสียงของนกร้อง  กบ เขียด 
อ่ึงอ่าง ผีเสื้อที่เกาะตามดอกไม้ต่างๆ ปลาในบ่อน้ า แมว  สุนัข และสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ อีก การจัดสวน         
ควรให้มีบรรยากาศของธรรมชาติและชีวิตสัตว์บ้างเพ่ือให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิด  กับธรรมชาติอย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสวนในเมืองใหญ่ๆ ที่ขาดทั้งต้นไม้และสัตว์แต่ถ้าเป็นสวนตามชนบทก็
ไม่จ าเป็น เพราะสิ่งแวดล้อมมีอยู่มากมายแล้ว เช่น เจ้าของบ้านมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์และมีสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ 
อยู่ภายในบ้านอีก แต่สิ่งที่ไม่ควรลืมคือปัญหาระหว่างเลี้ยงกับสวนเพราะสัตว์ บางชนิด ถ้าปล่อยให้อยู่
ตามสบายภายในสวนแล้ว อาจจะท าให้ต้นไม้เสียหายได้ เช่น กระต่าย สุนัข เป็นต้น ในปัจจุบันนี้ สวน
สัตว์เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดในการจัดสวนให้เข้ากับสัตว์ต่างๆ โดยคิดถึงสถานที่บรรยากาศ และพรรณไม้
ที่เหมาะสมกับสัตว์นั้นๆ ด้วย 
    2.4.1.2 สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่เป็นธรรมชาติแต่ไม่สามารถสัมผัสได้ สิ่งเหล่านี้สัมผัส
ได้ด้วยความรู้สึกเท่านั้น แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น เราจัดปลูกต้นไม้ที่มีดอกหอมไว้ในสวน                  
ก็ถือว่าเป็นสิ่ งประดับตกแต่งสวน ที่ ไม่จ าเป็นต้องสัมผัสได้  นอกจากนี้ก็มี เสียงร้องของนก                               
หรือ เสียงน้ าพุ น้ าตก เป็นต้น 
      2.4.2 สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่มนุษย์ท าขึ้น 
    2.4.2.1lเฟอร์นิเจอร์ในสวน (OutdoorfFurniture) เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสวนมีทั้ง เก้าอ้ี โต๊ะ 
ถังขยะ วัสดุ เครื่องเล่นส าหรับเด็ก เตาอย่างอาหาร และสิ่งอ่ืนๆ ที่ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ในสวนนั้นๆ 
นักออกแบบจะเป็นผู้แนะน าเจ้าของบ้านให้ทราบถึงการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับสถานที่ที่จะตั้ง
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เฟอร์นิเจอร์นั้น ซึ่งเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ก็มีขายทั่วไป เฟอร์นิเจอร์ที่ท าด้วยอลูมีเนียม  ไม้ และพลาสติก  
มีน้ าหนักเบามีสีสดใส ราคาไม่แพง และการใช้ก็จะสะดวกพอควร แต่มีอายุไม่กี่ปี แต่ถ้าเฟอร์นิเจอร์ที่
ท าด้วยโลหะlเหล็กจะคงทนกว่า และแพงกว่า เช่น เก้าอ้ีเหล็กหล่อเป็นรูปลวดลายดอกไม้สวยงามแล้วทาสี 
     เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสวนมีทั้งแบบติดตั้งตายตัว และแบบที่เคลื่อนย้ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความต้องการของเจ้าของบ้าน เพ่ือหารูปแบบที่เข้ากับสถานที่ และเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
ด้วย เฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งตายตัว สร้างขึ้นเพ่ือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของรั้ว  ผนัง ศาลาที่พักในสวน    
ซึ่งได้ประโยชน์มากกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้ เพราะได้ใช้เนื้อท่ีน้อยกว่า ทั้งยังช่วยก าหนดรูปร่าง
ลักษณะของสวนด้วย แต่เฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งตายตัวนี้ใช้ไม่สะดวกสบาย นอกจากจะมีสิ่งอ่ืนประกอบ     
เช่น เบาะรองนั่ง เบาะเป็นพนักพิง ฯลฯ ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ต้องแข็งแรงต่อสภาพพ้ืนดิน 
ฟ้า อากาศทุกอย่าง อาจท าด้วยโลหะ ไม ้คอนกรีตก็ได้ (ดังภาพที่ 2.22) 

 
ภาพที่ 2.22 เบาะรองนั่งเพ่ือความสะดวกสบาย 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/awards 
 
     อย่างไรก็ตาม เฟอร์นิเจอร์ที่ เคลื่อนย้ายได้จะมีรูปทรงที่แปลกและสวยกว่า            
ส่วนเก้าอ้ีนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามต้องมีสัดส่วนพอเหมาะ ทั้งความสูงและมุมเอนของที่นั่ง 
เพ่ือที่จะรับประทานอาหารอย่างมีชีวิตชีวา นั่งพักผ่อนเมื่อพูดคุยกัน หรืออ่านหนังสือ หรือหลับบน
เก้าอ้ีใต้ร่มไม้  ซึ่งเก้าอ้ีทั้ง 3lชนิดนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของการวางแปลนจัดสวน เก้าอ้ีควรสูง                    
35lเซนติเมตร ส าหรับ โต๊ะรับแขก เก้าอ้ีควรสูง 45lเซนติเมตร ส าหรับโต๊ะปิคนิกรับประทานอาหาร
วัสดุที่ใช้ท าส่วนมากเป็นไม้กับโลหะ ซึ่งการเลือกขึ้นอยู่กับแบบของเฟอร์นิเจอร์ ถ้าต้องการให้มั่นคง
แข็งแรงใช้ได้นานก็เลือกชนิดที่เป็นโลหะ หรือ จะเลือกไม้เป็นวัสดุเพ่ือที่จะให้แลดูสง่างามและสดใส 
ส่วนเบาะหรือที่นั่ง พนักพิงอาจท าจากฟองน้ า นุ่น ขนสัตว์ หุ้มด้วยผ้าใบ ผ้าฝ้าย พลาสติก หนังเทียม 
หนังแท้ ฯลฯ ส่วนการเลือกสีควรเลือกอย่างระมัดระวังถ้าไม่แน่ใจให้เลือกสีขาวหรือด าเพราะเป็นสี
เรียบๆ และเป็นที่นิยมใช้กันมาก (ดังภาพท่ี 2.23) 
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ภาพที่ 2.23 การเลือกใช้เบาะสีด า 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/awards 
 
  2.4.2.2sศิลปอ่ืนๆ ที่ใช้ในสวน (OutdoordArt)สภายในห้องทั่วไปจะมีภาพเขียน
ประดับฝาผนัง หรือมีรูปปั้นเล็กๆ วางอยู่บนตู้โชว์ หรือชุดรับแขก สิ่งเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงรสนิยม 
และลักษณะพิเศษของเจ้าของบ้านที่แตกต่างจากผู้อ่ืนสวนก็เหมือนกับห้องทั่วไปที่ต้องการประดับ
ตกแต่งจากงานทางด้านศิลป เช่น การเขียนภาพบนผนังบ้าน หรือรูปปั้นตามจุดส าคัญ จะเห็นได้ ว่า
สวนสาธารณะจะมีผลงานทางด้านนี้มาก เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมศิลปะนั้นๆ (ดังภาพท่ี 2.24) 

 
ภาพที่ 2.24 การใช้รูปปั้นในสวนอาหาร 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/copy-of-minimal-modern 
 
  2.4.2.3 บ่อน้ า น้ าพุ น้ าตก  (Pool and Fountain) น้ าเป็นสิ่งที่ช่วยตกแต่งสวนให้มี
ชีวิตชีวาขึ้นในหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม        
เช่น รูปปั้นประกอบน้ า น้ าพุ และส่วนใหญ่แล้วเจ้าของบ้านจะสนใจและชื่นชอบสิ่งเหล่านี้มาก               
และจะช่วยให้บรรยากาศการจัดสวนร่มรื่นและสวยงามขึ้น สถานที่ทางสาธารณะทั่วไปก็นิยมให้มีน้ าพุ    
รูปปั้นบ่อน้ าlและน้ าพุ ที่มีอยู่ตามจุดต่างๆ ในเมืองเก่าก็กลายเป็นสิ่งที่มีค่าทางศิลปะ และโบราณคดีไป    
โดยมีนักท่องเที่ยวไปชมกันมาก เช่น ที่ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส ฯลฯ 
   รูปปั้น น้ าพุส าเร็จรูปก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไป และมีหลายราคา ระบบ
การใช้งานก็ง่ายมีเพียงปั้มน้ าตัวเดียว ก็สามารถท าให้เกิดบรรยากาศที่สดชื่นมีชีวิตชีวาด้วยละอองน้ า 
และเสียงน้ าพุได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ความน่าเบื่อ และซ้ าซากภายในสวน โดยจะของบ้านอาจจะให้
มีบ่อน้ าเล็กๆ ไว้ริมระเบียง ท าเป็นน้ าพุ หรืออาจจะเลี้ยงปลา และไม้น้ าบางอย่างอีกด้วย                
(ดังภาพท่ี 2.25) 

http://www.ginggaanbai.com/awards
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ภาพที่ 2.25 รูปปั้นและน้ าพุประดับสวน 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/copy-of-dining-in-green 
 
  2.4.2.4 แสงไฟภายในสวน (Lighting) การติดตั้งไฟในสวนนั้นมีจุดหมายเพื่อ 
   1) เพ่ิมเวลาพักผ่อนภายในบ้านให้มาก 
   2) เพ่ือให้ความปลอดภัยและอบอุ่นใจในการใช้สวนในเวลากลางคืน 
   3) เพ่ือให้เกิดผลเป็นพิเศษ เช่น ให้แสงสี แสงเงาของต้นไม้และบ้าน 
 การติดตั้งไฟในสวนโดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ไฟจากหลังคาโรงรถ หรือ ชายคาบ้าน จึงมีแสง
สว่างที่สว่างจ้าเกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส์ ท าให้สวนขาดความสวยงามไปมาก จึงควรติดตั้งไฟตาม
จุดต่างๆภายในสวน และเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม ซึ่งมี 5 ชนิด คือ 
       (1) ไฟตามทางเดิน (Walk Lights) เ พ่ือความสวยงาม และความ
ปลอดภัย และควรติดตั้งตามจุดต่างๆเพ่ือจะที่เตือนผู้ที่ก าลังเดินทราบว่าทิศทางของการเดินเริ่มจะ
เปลี่ยนแปลงแล้ว หรือเปลี่ยนระดับจากสูงมาเป็นระดับต่ า (ดังภาพท่ี 2.26) 

 
ภาพที่ 2.26 ไฟส่องตามทางเดิน 
 
                 (2) ไฟที่ท าให้เกิดรูปทรง (Silhouette Lighting) เพ่ือให้มองเห็นรูปทรง
ต้นไม้นั้นๆ โดยให้ไฟอยู่หลังต้นไม้ (ดังภาพท่ี 2.27) 

 
ภาพที่ 2.27 ไฟที่ท าให้ต้นไม้เกิดรูปทรง 

http://www.ginggaanbai.com/copy-of-dining-in-green
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        (3) ไฟที่ท าให้เกิดแสงเงา (Shadow Lighting) โดยการติดตั้งไฟฟ้าทาง
ด้านหน้าของต้นไม้  เ พ่ือให้ เกิดเงาของต้นไม้บนก าแพง หรือผนังที่อยู่ เบื้องหลังของต้นไม้                  
(ดังภาพท่ี 2.28)  

 

ภาพที่ 2.28 ไฟที่ท าให้เกิดแสงเงา 
 
       (4)  ไฟที่ท าให้ เกิดเงาด้านล่าง (DownlLighting)  เ พ่ือให้ เห็น เงา              
ของก่ิงก้านและใบบนพ้ืน โดยการติดตั้งไฟไว้สูงบนต้นไม้ และส่องไฟลงข้างล่าง (ดังภาพท่ี 2.29) 
 

 
ภาพที่ 2.29 ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านล่างของต้นไม้ 
 
        (5) ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านบน (Up Lighting) เพ่ือให้เกิดแสงสว่างตาม
จุดที่ต้องการบนต้นไม้ติดตั้งไฟไว้ต่ า และส่องไฟขึ้นบนต้นไม้ หรือก่ิงไม้ที่สวยงาม (ดังภาพท่ี 2.30) 

 
ภาพที่ 2.30 ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านบน 
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 มีสิ่งที่ควรระวังส าหรับนักออกแบบคือพยายามอย่าให้ต าแหน่งของแสงไฟส่องตาผู้ที่เดินไปมาใน
สวนและพยายามให้ระดับแสงสว่างจ้าจากภายในบ้านเท่ากับแสงสว่างภายนอกบ้าน ถ้าแสงไฟในสวนมืด
เกินไป ประตู หน้าต่างที่เป็นกระจกสะท้อนภาพของสิ่งของภายในห้อง ท าให้เหมือนกระจกเงาท าให้ผู้ที่
นั่งอยู่ภายในบ้านรู้สึกไม่สบายและไม่ได้มีโอกาสมองเห็นสภาพของสวนได้ (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2525:48-58)  
 สรุป การจัดสวนแบบธรรมชาติ นั้นจ าเป็นต้องมีสิ่งประดับตกแต่งสวนเข้ามาร่วมด้วย             
โดยเฉพาะงาน Hardscape เพราะมีข้อดีในเรื่องการดูแลรักษาที่ง่ายและสามารถสร้างบรรยากาศ
ให้กับสวนได้อย่างสวยงาม งาน Hardscape นี้ไม่รวมแค่เฟอร์นิเจอร์อย่างเดียว ยังมีโคมไฟ บ่อน้ า 
น้ าตก อีกด้วย การที่จะจัดสวนธรรมชาติจึงจ าเป็นต้องศึกษาเรื่องสิ่งประดับตกแต่งสวนด้วย 
 

2.5  การเลือกพรรณไม้  
 การเลือกพรรณไม้ส าหรับการจัดสวนให้ถูกต้อง จะท าให้การจัด ตกแต่งและการดูแลรักษา
สวนง่ายขึ้น สวนจะมีลักษณะสวยงามเม่ือมีต้นไม้ที่เหมาะสมกับสถานที่นั้น  
 2.5.1 ซึ่งการเลือกชนิดของพรรณไม้ต่างๆ ต้องทราบถึงรายละเอียดทั่วๆ ไป ดังนี้ 
         2.5.1.1 อุณหภูมิ (Temperature) ว่าต้นไม้นั้นชอบอุณหภูมิสูง กลางหรือต่ า 
                  2.5.1.2 น้ า (Water) ว่าต้นไม้นั้นต้องการน้ าค่อนข้างแห้ง หรือชื้นมาก การระบายน้ า
เร็วหรือช้า ความชื้นในอากาศ 
        2.5.1.3 แสง (Light) ว่าต้นไม้นั้นต้องการแสงร่มทั้งวัน แสงที่ผ่านการกรอง แสงครึ่งวันl
ร่มครึ่งวัน แดดเต็มวัน 
        2.5.1.4lดิน (Soil) ว่าต้นไม้นั้นชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดินทราย หิน ดินเหนียวl
ดินที่เป็นกรดด่าง ดินที่เป็นด่าง ดินที่ปรุงเป็นพิเศษ 
        2.5.1.5 ขนาดของต้นไม้ (Height) ดังนี้ 
        1) ไม้คลุมดิน สูงไม่เกิน 0.38 เมตร  
        2) ไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 0.90 เมตร 
          3) ไม้พุ่มกลาง สูงประมาณ 1.80 เมตร 
        4) ไม้พุ่มสูง สูงประมาณ 3.00 เมตร  
        5) ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก (ไม้พุ่มสูง) 6.00 เมตร 
        6) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง 15.00 เมตร 
        7) ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เกินกว่า 15 เมตร ขึ้นไป 
        8) ไม้เลื้อยท่ัวไป 3.00 เมตร 
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        2.5.1.6 ระยะปลูกระหว่างต้นหรือทรงพุ่ม (Spacing) ขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่ปลูก               
และขนาดของต้นไม้ ถ้าอยู่ในเนื้อที่ไม่พอเบียดเสียดกัน ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโต ได้ขนาดเต็มที่                 
เหตุที่ต้องค านึงถึง Spacing เพราะจะได้ก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของต้นไม้ได้ถูกไม่ให้แออัดเกินไป
หลังจากปลูกเพียง 2 ปี (ดังภาพที่ 2.31) 

 
ภาพที่ 2.31 ระยะปลูกระหว่างต้นหรือทรงพุ่ม 
 
        2.5.1.7 การเจริญเติบโต (Rate of Growth) ขนาดของต้นและการเจริญเติบโตจะแสดง
ให้เห็นชัดถึงลักษณะของต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ และการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับที่อยู่
อาศัย ซึ่งจ าเป็นต้องทราบในการเลือก และจัดต้นไม้โดยคิดถึงสภาพของต้นไม้เหล่านี้ในระยะ 5 10 
หรือ 20 ปีข้างหน้า ก็เหมือนกับการปลูกดอกไม้ที่เราคาดไว้ว่าจะให้ออกดอกอีกกี่เดือนข้างหน้าแต่ไม้
ยืนต้นและไม้พุ่มนั้นกว่าจะให้ลักษณะทรงพุ่มที่สมบูรณ์เต็มที่ก็ใช้เวลานานนับปี ดังนั้นการวางแปลน
ส าหรับต้นไม้ จึงจ าต้องคิดถึงการเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยว่าโตช้าlโตเร็วหรือปานกลางเพ่ือจัดวางให้
พอเหมาะ และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายหลัง 
        การหาต้นไม้ที่มีขนาดโตมากๆ แล้วมีจ านวนจ ากัด เพราะมีต้นไม้น้อยชนิดที่จะ
ทนต่อการเคลื่อนย้ายได้ แต่ก็ควรมีบางจุดที่ส าคัญในแปลนที่ใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณด้วยควรปลูกไม้เล็กจะดีกว่าเพราะจะเจริญเติบโตเร็วในเวลาไม่กี่ปี อีกทั้งไม่ชะงักการ
เจริญเติบโต เนื่องจากการเคลื่อนย้ายและการปลูก 
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  2.5.1.8lรูปทรงตามธรรมชาติ (Natural Form) ลักษณะรูปทรงของต้นไม้นั้นขึ้นอยู่
กับข้อมูล 2 อย่างคือ  
   1) ลักษณะตามธรรมชาติของต้นไม้ 
   2) ลักษณะที่ปรับตัวเนื่องจากสภาพแวดล้อม 
 ถ้าจะกล่าวถึงลักษณะของต้นไม้จริงๆ แล้วต้องถึงทราบถึงต าแหน่งที่ปลูกและสภาพแวดล้อม
เพราะถึงแม้ต้นไม้จะเป็นชนิดเดียวกันก็ตามลักษณะก็อาจจะแตกต่างกันก็ได้ การเลือกรูปทรงของ
ต้นไม้ควรพิจารณาดังนี้ 
       (1) วิเคราะห์ลักษณะรูปทรงที่แท้จริง 
       (2) เลือกชนิดของต้นไม้ที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปตามท่ีเราต้องการ 
       (3) ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือจะบังคับต้นไม้ให้เป็นไปตามท่ีต้องการ 
  2.5.1.9 ลักษณะผิวสัมผัสของทรงพุ่ม (Texture of Foliage) การเลือกลักษณะของ
ทรงพุ่มต้นไม้แต่ละชนิดให้ดูเรื่องความหยาบ ละเอียดของทรงพุ่มด้วยเพ่ือที่จะให้ตรงตามจุดประสงค์
ในการออกแบบ เช่น บริเวณริมน้ าต้องการไม้ที่ผิวสัมผัสละเอียดนุ่มนวลก็ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่มีใบเล็ก
ฝอย หรือยาว เช่น หลิว นนทรี ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะทรงพุ่มที่ละเอียด บางแห่งต้องการผิวสัมผัสที่
หยาบเพ่ือต้องตัดกับตัวอาคารก็ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่มีใบหยาบ และใหญ่ เช่น หูกวาง ทองหลาง เป็นต้น    
(ดังภาพท่ี 2.32) 

 
ภาพที่ 2.32 ลักษณะผิวของทรงพุ่ม 
 
   นับว่าลักษณะผิวสัมผัสหยาบหรือละเอียดเป็นส่วนหนึ่งที่จ าเป็นต้องทราบใน
การเลือกพรรณไม้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานที่ ส่วนการแบ่งแยกเรื่องผิวสัมผัสของ
พรรณไม้นั้นใช้สายตาเป็นเครื่องก าหนดโดยจะดูจากส่วนรวมของพุ่มใบ ถ้าใบฝอยเล็กก็ถือว่าเป็น
ผิวสัมผัสละเอียด ถ้าใบใหญ่กว้าง ก็ถือเป็นผิวสัมผัสหยาบ ที่จริงแล้วความเป็นจริงของผิวสัมผัสอาจจะ
ตรงกันข้ามกับสายตาที่มองเห็นก็ได้ เช่น หญ้าญี่ปุ่น มองดูแล้วเป็นผิวสัมผัสละเอียดเพราะใบฝอยเล็ก 
ดูนุ่มนวลละเอียดดี แต่เมื่อลองจับหรือที่นั่งบนหญ้าญี่ปุ่นแข็งกระด้าง ดังนั้นเมื่อลองแบ่งแยกเรื่อง
ผิวสัมผัสหยาบหรือละเอียดก็ควรที่จะใช้สายตาเป็นเครื่องตัดสินเท่านั้น 
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         2.5.1.10 สี (Color) เรื่องของสีนับว่าเป็นในการจัดแต่งสวนให้มีเสน่ห์ และมีชีวิตชีวาได้ 
ซึ่งการเลือกกลุ่มสีต่างๆนั้นจะกล่าวถึงในบทของศิลปะในการออกแบบ แต่เรื่องสีในที่นี้จะเน้นถึงเรื่อง
ของสีพรรณไม้ต่างๆ เท่านั้น เช่น สีของใบ และดอก เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกพรรณไม้ด้วย   
และเป็นส่วนส าคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามในการเลือกต้นไม้ทุกครั้ง การเลือกสีของพรรณไม้ภายในสวน
ถ้าจะให้สวยงามตามที่ต้องการควรเลือกสีเป็นกลุ่มๆสี เช่น สีร้อนมี แดง เหลือง ส้ม ฯลฯหรือ สีที่เย็นมี
สีม่วง คราม น้ าเงิน ฯลฯ โดยให้ใช้พรรณไม้ที่มีใบหรือดอกนั้นๆ นอกจากว่าบางจุดเราต้องการให้เด่น
สะดุดตา อาจใช้สีสดๆท่ามกลางสีเย็นๆ หรือ สีเขียวของใบไม้ได้ แต่อย่าท าจุดเด่นให้มากเกินไปภายใน
สวน เพราะจะท าให้แข่งกันระหว่างแต่ละจุด สวนก็จะหมดคุณค่า เนื่องจากมีสีสันที่ผสมกันมากเกินไป 
 
 2.5.2 ในการออกแบบจัดสวน นักออกแบบควรรู้จักต้นไม้ที่จะน ามาใช้ในการออกแบบเป็น
อย่างดี กล่าวคือต้องทราบถึง  
         2.5.2.1 รูปลักษณะตามธรรมชาติ (Natural Form) หมายถึง รูปทรงธรรมชาติที่ไม่มี
การตัดแต่งหรือถูกสิ่งใดท าให้ผิดปกติ โดยเฉพาะไม้ยืนต้น นักออกแบบจ าเป็นต้องเลือกรูปทรง (Form) 
ให้เหมาะสมกับอาคาร สถานที่และรูปร่างของพ้ืนที่ โดยเลือกจากต้นไม้ที่มีรูปลักษณะต่างๆ กันออกไป 
เช่น ทรงกระบอก (Column) รูปทรงแผ่กว้าง หรือคล้ายร่ม (SpreadinglorlUmbrella) ทรงกิ่งก้าน
ไม่แน่นอน (Open Headed) รูปปิระมิด (Pyramidal) รูปทรงไข่หรือกลม (Globe) รูปทรงกิ่งก้าน
ห้อยลง (Weeping) ยอดกลมมนเห็นขอบชัด (RoundedlTop) รูปทรงชะลูดแคบมาก (Fastigiated) 
เป็นต้น 
         2.5.2.2lขนาดความสูง (Height) หมายถึง ความสูงต้นไม้โตเต็มที่ตามธรรมชาติ  ภายใต้
การเลี้ยงดูในสถานที่เหมาะสม เพราะในการออกแบบ นักออกแบบจะต้องทราบถึงความสูงของต้นไม้ที่
โตเต็มที่แล้ว เพื่อหาจังหวะในการจัดให้เกิดความสวยงามโดยมีระดับความสูงต่ าของต้นไม้แตกต่างกัน 
         2.5.2.3 ขนาดทรงพุ่ม (Spacing) หมายถึง อาณาเขตที่พุ่มใบแผ่ปกคลุมไปถึงท าให้
ต้นไม้แต่ละต้นต้องการเนื้อที่ที่เหมาะสม เพ่ือให้มีการเจริญตามปกติ และมีรูปลักษณะถูกต้อง       
ตามธรรมชาติ ขนาดรูปทรงพุ่มนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะจะท าให้ทราบถึงระยะที่สมควรเว้นไว้  
ในการปลูกต้นไม้แต่ละชนิด 
         2.5.2.4lการเจริญเติบโต (RatedofdGrowth)  หมายถึ ง ความสามารถในการ
เจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับต้นไม้ทั่วๆไป และเนื่องจากการจัดสวนเป็นงานศิลป 
ที่ต้องอาศัยเวลาพอสมควร เพ่ือที่จะให้ได้ต้นไม้โตเต็มที่ ดังนั้น ถ้าสถานที่บางแห่งจ าเป็นต้องใช้ต้นไม้  
ที่โตพอสมควรในช่วงระยะเวลาที่สั้น นักออกแบบก็สามารถเลือกพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็วมา          
ใช้หรือถ้าบางแห่งที่ต้องการควบคุมความสูงและรูปทรง ก็ควรเลือกพืชที่มีการเจริญเติบโตช้า 
 2.5.3 ค าแนะน าการใช้ประโยชน์ (Comments for Usage) เนื่องจากต้นไม้แต่ละประเภท    
มีประโยชน์ในลักษณะต่างๆกัน ส าหรับไม้ยืนต้น เนื่องจากมีหลายรูปลักษณะ มีความสูงหลายระดับ 
และมีทั้งประเภทใช้ใบประดับ (Foliage Tree) และใช้ดอกประดับ (Flowering Tree) จึงใช้ประโยชน์
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หลายอย่าง เช่น ให้ร่มเงา lกรองเสียงlกรองฝุ่นlเป็นจุดสนใจในทีโล่งlเป็นฉากl(Background)        
หรือ ใช้ตกแต่งสวน เป็นต้น  
  ไม้พุ่ม  มีความสูงหลายขนาด และใช้ทั้งเป็นใบประดับและดอกประดับ ใช้ประโยชน์
เพ่ือเป็นฉากก้ัน ก าบังลม ก าหนดขอบเขตของทางเดิน เป็นต้น 
  ไม้เถาเลื้อย มีคุณลักษณะประจ าตัวคือ การเลื้อย เราจึงใช้ประโยชน์อย่างมาก       
ในหลายกรณี เช่น เลื้อยท ารั้วส าหรับบังสายตาlเลื้อยปกคลุม และปิดบังสิ่งที่ไม่ต้องการให้เห็น       
ปลูกเลื้อยบนร้านเป็นร่มบังแดด หรือกันลมกันฝุ่นlปลูกและตกแต่งให้เป็นพุ่มเหมือนไม้พุ่มทั่วๆ ไป  
หรือจะปลูกให้เลื้อยไปตามดินแทนไม้คลุมดินก็ได้lไม้เลื้อยมีดอกที่มีรูปร่างสีสันสวยงามต่างๆ กัน    
  ไม้คลุมดิน ไม้คลุมดินที่ดีควรมีคุณสมบัติเจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่ได้เร็ว แต่การใช้
ประโยชน์จริงๆ ต้องพิจารณาในหลายด้านตามจุดประสงค์ในการใช้งาน เช่น ใช้ประกอบต้นไม้ชนิดอ่ืน
เพ่ือให้ครบลักษณะสูง กลาง ต่ า ใช้แทนหญ้าปลูกบริเวณที่ร่มโคนต้นไม้ใหญ่ หรือแทนหญ้าในอาคาร              
ใช้ปลูกตามที่ลาดชัน  เพ่ือกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ใช้ปลูกรักษาความชื้นผิวหน้าดิน               
ใช้ปลูกเพ่ือท าเป็นปุ๋ยพืชสด ใช้กันไม่ให้คนเดินผ่าน หรือใช้เป็นไม้กระถางประดับ อาศัยความงามจาก
ดอกใบ 
  พันธุ์ ไม้ต่างๆ ที่มีดอกให้ประโยชน์ในการตกแต่งสถานที่ ในแง่ความสวยงาม       
ดังนั้น นักออกแบบ จึงควรทราบถึงสีและช่วงเวลาบานของดอก (Timing)lเมื่อคัดเลือกกลุ่มสี        
ของดอกไม้และกะเวลาบานของดอกไม้ให้พร้อมกันหรือต่อเนื่องกันได้ ส่วนพันธุ์ไม้ที่ใช้ประโยชน์    
จากความงามของใบ ควรทราบถึงสีสันของใบและลักษณะผิวสั มผัส (Texture) หรือดอกหยาบ 
ละเอียดของลักษณะใบ โดยอาศัยสายตาเป็นเครื่องตัดสิน ซึ่งโดยมากต้นไม้ที่มีผิวสัมผัสละเอียด   
มักจะมีใบเล็กหรือผอมยาวเรียว เช่น หางนกยูง ปาล์มไผ่ ส่วนพวกที่มีผิวสัมผัสหยาบมักเป็นต้นไม้     
ที่มีใบใหญ่ เช่น หูกวางlยางอินเดีย ความหยาบหรือละเอียดในที่นี้อาศัยสายตาในการออกแบบเป็น         
สิ่งตัดสิน เพ่ือจัดกลุ่มของพรรณไม้ในแต่ละการออกแบบให้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งความเป็นจริง
แล้ว ไม้ที่มีผิวสัมผัสละเอียดในแง่ของการออกแบบ อาจจะแข็งกระด้างก็ได้ แม้จะมีใบเล็กก็ตาม          
  ไม้ยืนต้น (Tree) การพิจารณาว่าพืชไหนเป็นไม้ยืนต้น (Tree) หรือไม้ พุ่มนั้น        
บางทีจะท าได้ยากเพราะ ไม้ยืนต้นที่ถูกไฟไหม้ ลูกเห็บ น้ าท่วม สัตว์แทะเล็ม หรือจากสาเหตุอ่ืน      
อีกมากมายจะดูเหมือนเป็นไม้พุ่มได้ และไม้พุ่มบางต้นก็สามารถเจริญเหมือนไม้ยืนต้นได้ อย่างไรก็ดี
พอจะอธิบายได้ว่า ไม้ยืนต้น พืชที่มีเนื้อใบ (Woody Plant)lซึ่งเจริญจากตายอด จึงสามารถเจริญ
สูงขึ้นไปเรื่อยๆมีล าต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่ล าต้นเดียว มีทรงพุ่มอยู่ตรงยอด ความสูงอย่างต่ า 2.4 เมตร 
  ไม้พุ่ม (Shrub) เป็นไม้ที่มีล าต้นตั้งตรงเป็นอิสระโดยไม่อาศัยต้นไม้อ่ืน มีเนื้อไม้ 
(Woody Plant) อายุอยู่ได้นานปี มักจะแตกกิ่งก้านแขนงออกมาในระดับต่ าไม่สูงจากพ้ืนนัก             
รูปทรงเป็นพุ่มกลม หรือสามารถตัดตกแต่งเป็นพุ่มต่างๆ ได ้
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  ไม้เถาเลื้อย (Vines) เป็นพืชที่เจริญได้ทุกทิศทาง อาศัยวัตถุอ่ืนปีนป่าย มีทั้งไม้ล้มลุก 
(Herbaceous)  และมี เ นื้ อ ไม้  ( WoodylPlant)  ซึ่ ง พวกมี เ นื้ อ ไม้ อ าจ เ รี ย กว่ า  ไม้ พุ่ ม เ ลื้ อ ย              
(Climbing Shrubs) ไม้พวกนี้จะพันหรือเกาะเองกับพืชอ่ืนหรือสิ่งค้ าจุน หรือไม่ก็เลื้อยไปกับดิน 
  ไม้คลุมดิน (Ground Covers) พืชคลุมดินในความหมายกว้างๆ ก็หมายถึง พืชอะไร  
ก็ได้ที่ใช้คลุมดินได้ อาจหมายถึง Moss จนกระทั่งถึงป่าสน ในแง่ของพืชสวนนั้น หมายเฉพาะถึงพืช
คลุมดินที่ มีต้นเตี้ย (LowlGrowinglGlants) และอยู่ในกลุ่มก้อนติดๆกัน อาจจะเป็นที่ที่อยู่ติดกับ
สนามหญ้า หรือติดกับที่ว่าง แต่ท าให้ที่ที่นั้นดูสวยงาม 
 ในการพิจารณาเลือกใช้ไม้ต่างๆ มีดังนี้ 
  2.5.3.1lไม้ยืนต้น ในการออกแบบสถานที่กว้างๆนั้น มักจะใช้เป็นไม้หลักในการ
วางแผนเบื้องต้น โดยให้ประโยชน์ได้ท้ังร่มเงากรองเสียง กรองฝุ่น เป็นจุดสนใจในที่โล่ง เป็นฉาก ฯลฯ 
 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้ยืนต้น คือ 
   1) เป็นพืชพลัดใบหรือไม่ผลัดใบ 
   2) รูปลักษณะตามธรรมชาติ 
   3) ความสูงเมื่อต้นไม้โตเต็มที ่
   4) ขนาดทรงพุ่ม 
   5) สีของดอกและฤดูการออกดอก 
   6) สีของใบและผิวสัมผัส 
   7) การเจริญเติบโต 
   8) ค าแนะน าส าหรับต้นไม้แต่ละต้น 
  2.5.3.2kไม้พุ่ม เป็นไม้หลักที่สองรองจากไม้ยืนต้น เพ่ือให้เป็นขอบเขตทิศทาง     
หรือเน้นจุดสนใจต่างๆ 
 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้พุ่ม คือ 
   1) ขนาดของต้นไม ้
   2) รูปลักษณะตามธรรมชาติ 
   3) ความสูง 
   4) ขนาดของทรงพุ่ม 
   5) สีของดอกและฤดูการออกดอก 
   6) สีของใบและผิวสัมผัส 
   7) การเจริญเติบโต 
   8) ค าแนะน าส าหรับต้นไม้แต่ละต้น 
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  2.5.3.3lไม้เลื้อย เป็นไม้ที่น่าสนใจมาก ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน    
เช่น ท ารั้ว หรือเป็นร่มบังแดด กันลม กันฝุ่น ฯลฯ ไม้เลื้อยยังมีลักษณะที่ดีเด่น คือ ให้ความรู้สึกที่อ่อน
ช้อยและมีการเคลื่อนไหว ไม้เลื้อยส่วนใหญ่มักจะมีดอกท่ีสวยงามและมีกลิ่นหอม จึงช่วยให้บรรยากาศ
ของสวนสวยงามและมีเสน่ห์ยิ่งขึ้น  
 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้เลื้อย คือ 
   1) ขนาดของต้นไม ้
   2) สีดอกและฤดูการออกดอก 
   3) สีใบและผิวสัมผัส 
   4) การเจริญเติบโต 
   5) ค าแนะน า 
  2.5.3.4jไม้คลุมดิน ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ปกปิดผิวหน้าดิน ป้องกันการ     
กัดเซาะพังทลาย ฯลฯ  
 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้คลุมดิน คือ 
   1) ลักษณะของล าต้นว่าเป็นประเภทต้นเลื้อยหรือต้นตั้ง 
   2) ความสูง  
   3) สีดอกและฤดูการออกดอก 
   4) สีใบและผิวสัมผัส 
   5) ความทนต่อแสง 
   6) การเจริญเติบโต 
   7) ค าแนะน า (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2525:63-69) 
 สรุป การใช้วัสดุพืชพรรณที่เหมาะสมกับที่พักอาศัยและสวนสไตล์ธรรมชาตินั้นควรเลือกใช้
พรรณไม้ที่มีฟอร์มลักษณะไม่แข็งกระด้าง สามารถดูแลรักษาได้ง่าย และเลือกลักษณะทรงพุ่มต้นไม้ที่มี
ความละเอียด นุ่มนวลและพริ้วไหว ควรดูขนาดความสูง การเจริญเติบโต สีใบ และผิวสัมผัสด้วย  
เพราะอาจมีผลกระทบต่อการออกแบบ  
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2.6  กรณีศึกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการที่มีลักษณะของการจัดภูมิทัศน์คล้ายคลึงกันกับโครงการ
ออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์  และท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์ 
รูปแบบของสวนและองค์ประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์      
ซ่ึงโครงการที่น ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 
 2.6.1 บ้านคุณวณิชชา จันทรากูลพงษ์ 
         ความต้องการของ คุณวณิชชา คือการจะใช้ พ้ืนที่นอกบ้านมากเป็นอันดับแรก                 
สองคืออยากได้มุมท างาน และยังใช้เป็นมุมรับแขกได้ด้วย นอกจากนี้ยังต้องการมุมนั่งเล่นที่สบาย  
และยังต้องการพ้ืนที่บางส่วนใช้เป็นที่พักต้นไม้ส าหรับงานจัดสวนด้วย หลังจากจัดภูมิทัศน์แล้วส่วนมุม
นั่งเล่นที่ปรับใหม่เป็นอีกมุมหนึ่งที่นั่งสบาย เพราะเป็นบริเวณหน้าบ้าน  เดินมานั่งได้สะดวก         
หลังจากนั้นจึงน าต้นไม้จากที่ร้านมาลง เพราะต้นไม้จะได้รับการดูแลอย่างดี พยายามคิดไว้ก่อนว่าท า
อย่างไรจึงจะปรับออกมาให้ดูดี เลยลองปลูกต้นไม้ลงดินสลับกับวางไม้กระถางเป็นจุดๆ เพ่ือสร้างความ
น่าสนใจ บางต าแหน่งก็ปลูกพรรณไม้หลายชนิดลงในกระถาง เพ่ือน าไปวางสร้างจุดเด่นให้สวนให้ดูมี
เอกลักษณ์ พรรณไม้และการวางต าแหน่งพรรณไม้ เดิมทีทางโครงการมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาดี มีต้นไม้
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังคงสมบูรณ์แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของเจ้าของบ้าน หน้าบ้านจะรับ
แดดเต็มที่จึงเลือกใช้ไม้ดอกท่ีมีสีสัน เลือกพรรณไม้ที่ต้องการแสงแบบเดียวกัน นิสัยเหมือนกัน แต่เน้น
ให้มีการสลับสีของใบไม้ ให้เห็นความหลายหลายของสีและลักษณะของใบ (หลง ไหลในป่า บ้านคุณ
วณิชชา จันทรากูลพงษ์ สืบค้นจาก http://www.baanlaesuan.com/71712/baanlaesuan/forest/2/, 2560) 
(ดังภาพที่ 2.33-2.35) 
         สรุป จากการศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์ของบ้านคุณวณิชชา จันทรากูลพงษ์ ในครั้งนี้
มีความคล้ายคลึงกับโครงการคือพ้ืนที่กรณีศึกษาเป็นบ้านพักอาศัยแบบเดียวกับโครงการทั้งในเรื่องการ
จัดภูมิทัศน์ เป็นสวนแบบธรรมชาติ ซึ่งตรงกับแนวคิดของเจ้าของโครงการที่ต้องการบรรยากาศสวน
แบบธรรมชาติ ดังนั้นจากการพิจารณารูปแบบของการจัดภูมิทัศน์บ้านคุณวณิชชา แล้วสามารถน า
แนวความคิดการจัดภูมิทัศน์บ้านคุณวณิชชา เป็นแนวคิดการจัดภูมิทัศน์แบบสวนธรรมชาติ                  
เช่น เดียวกันมีการใช้พืชพรรณไม้ที่ ให้ร่มเงา  และวัสดุต่างๆ มีการจัดมุมส่วนตัว มุมพักผ่อน                 
ซ่ึงมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เป็นอย่างมาก จึงน ามาเป็นกรณีศึกษาจัดภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา                 
สุมทุมพฤกษ ์ได้เป็นอย่างด ี
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ภาพที่ 2.33 แปลนสวนบ้านคุณวณิชชา จันทรากูลพงษ์ 
 

 
ภาพที่ 2.34 การจัดสวนบ้านคุณวณิชชา จันทรากูลพงษ์ 
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ภาพที่ 2.35 การจัดสวนบ้านคุณวณิชชา จันทรากูลพงษ์ 

 

 
ภาพที่ 2.36 การจัดสวนบ้านคุณวณิชชา จันทรากูลพงษ์ 
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 2.6.2 บ้านคุณวินิต หาดอ้าน 
         สวนนี้เป็นสวนที่ปรับปรุงจากสวนเก่าซึ่งมีต้นไม้เดิมอยู่บ้างแล้ว การลงต้นไม้ในสภาพที่
มีพ้ืนที่จ ากัดท าได้ค่อนข้างล าบาก หรือแม้แต่การย้ายเปลี่ยนต าแหน่งต้นไม้ที่ลงไปแล้วก็ไม่ควรท า           
อีกอย่างที่ส าคัญคือ เนื้อหา เรื่องราว รวมทั้งอารมณ์ของสวนป่า ควรนึกถึงความเป็นจริงขณะเดินอยู่
ในป่า จะเห็นต้นไม้ขึ้นเบียดกัน เห็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นตอไม้  ก้อนหิน            
หรือแม้แต่ เรือนยอดต้นไม้ข้างบนที่ ระกัน มี เ ฟิน มีมอส  มีกล้วยไม้ เกาะอาศัยอยู่ ด้วยกัน                        
         การเลือกใช้พรรณไม้ในโครงการจะเป็นไม้พ้ืนเมืองและไม้ป่าไม้เมืองร้อน เช่น มะม่วง 
พญาสัตบรรณ ขนุน เฮลิโคเนีย คล้าน้ าช่อห้อย สาวน้อยประแป้ง โมก ตีนตุ๊กแก หมากผู้หมากเมีย 
พรรณไม้กระถาง เป็นต้น  (โครงการ my home สวนสไตล์ สวนป่า บ้านคุณวินิต หาดอ้านlสืบค้นจาก 
http://www.baanlaesuan.com/65234/gardens/forest-garden-3, 2560) 
          สรุป การจัดภูมิทัศน์บ้านคุณวินิต หาดอ้าน มีแนวคิดในการจัดสวนเป็นรูปแบบสวนป่า
ธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ให้ร่มเงาและร่มรื่นแก่พ้ืนที่ รวมไปถึงการสร้างที่นั่งเล่นเพ่ือรับรองการแขก
ผู้มาเยือนและยังเป็นมุมพักผ่อน นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อแต่ละส่วนด้วยทางเดินที่มีพรรณไม้ประดับ
สวยงามสวยงาม อีกทั้งใช้ประโยชน์ได้อย่างลงตัว จากการศึกษาบ้านคุณวินิต หาดอ้าน ในครั้งนี้มี
ความคล้ายคลึงกับโครงการคือพ้ืนที่กรณีศึกษาเป็นบ้านพักอาศัยตรงกับโครงการทั้งในเรื่องการจัด   
ภูมิทัศน์ เป็นสวนแบบธรรมชาติ ซึ่งตรงกับแนวคิดของเจ้าของโครงการที่ต้องการบรรยากาศแบบ
ธรรมชาติ ดังนั้นจากการพิจารณารูปแบบของการจัดภูมิทัศน์บ้านคุณวินิต หาดอ้าน แล้วสามารถน า
แนวความคิดการจัดภูมิทัศน์บ้านคุณวินิต หาดอ้าน เป็นแนวคิดการจัดภูมิทัศน์แบบสวนธรรมชาติ     
เช่น เดียวกันมีการใช้พืชพรรณไม้ที่ ให้ร่มเงาและวัสดุต่างๆ มีการจัดมุมส่วนตัว มุมพักผ่อน                     
ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เป็นอย่างมาก จึงน ามาเป็นกรณีศึกษาจัดภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา                   
สุมทุมพฤกษ์ ได้เป็นอย่างด ี(ดังภาพท่ี 2.37-2.40) 
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ภาพที่ 2.37 แปลนสวนบ้านคุณวินิต หาดอ้าน 
 

 
ภาพที่ 2.38 ทัศนียภาพบ้านคุณวินิต หาดอ้าน 
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ภาพที่ 2.39 ทัศนียภาพบ้านคุณวินิต หาดอ้าน 
 

 
ภาพที่ 2.40 ทัศนียภาพบ้านคุณวินิต หาดอ้าน 
 

 
ภาพที่ 2.41 ทัศนียภาพบ้านคุณวินิต หาดอ้าน 
 
 

 
 

 



บทท่ี  3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
        การศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่โครงการเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากส าหรับผู้ออกแบบ ซึ่งในการออกแบบ
พ้ืนที่โครงการผู้ออกแบบต้องทราบข้อมูลต่างๆของพ้ืนที่แล้วจึงน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการออกแบบ
ต่อไป และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการ 
        การออกแบบพ้ืนที่โครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจะต้องค านึงถึงข้อมูล
กายภาพของพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ และรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบ
ทราบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ เป็นต้น การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการออกแบบภูมิทัศน์                  
บ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือที่จะน าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบภูมิทัศน์ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่
โครงการ ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 

3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1 ตราประจ าจังหวัดระยอง 
        ตราประจ าจังหวัด เป็นรูปเกาะเสม็ด มีต้นมะพร้าว และพลับพลาของรัชกาลที่ 5                 
เกาะหมายถึงเกาะเสม็ด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ โปรดเกล้าให้สร้างพลับพลาไว้
เป็นที่ประทับระหว่างเสด็จประพาสบนเกาะแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันมีกระโจมไฟฟ้า อ าเภอเมืองระยอง            
เป็นเกาะที่มีมะพร้าวมาก และหาดทรายขาวสะอาดเหมือนน้ าตาลทราย (ดังภาพท่ี 3.1) 

 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดระยอง 
 
 



41 
 

 3.1.2 ค าขวัญประจ าจังหวัดระยอง 
         ผลไม้รสล้ า อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก 
 3.1.3 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดระยอง 
         ระยอง เริ่มปรากฎชื่อในพงศาวดารเมื่อปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อสันนิษฐานว่า น่าจะก่อตั้งเมืองขึ้นเมื่อ
ประมาณ พ.ศ.1500 ยุคที่ขอมมีอานุภาพเฟ่ืองฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐาน
จากหลักฐานที่พบคือ ซากศิลาแลงคูค่าย ที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอ าเภอบ้านค่าย อันเป็นศิลปะการ
ก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณ ระยองมีชนพ้ืนเมืองคือชาวซอง ซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจาย
โดยทั่วไปในภาคตะวันออก ในประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเมืองระยองในปลายสมัยกรุงศรี
อยุธยา ระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 
          ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ในเดือนยี่ปี พ.ศ.2309 พระยาวชิรปราการ หรือ พระยาตาก 
พร้อมไพร่พลประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า มุ่งสู่ตะวันออกมาหยุดพักไพร่พลที่เมืองระยอง 
และได้ปราบปรามคณะกรรมการเมืองที่แข็งข้อยึดเมืองระยองได้ จากความสามารถครั้งนั้น เหล่าทหาร
จึงยกย่องให้เป็น “เจ้าตากสิน” ก่อนเดินทัพไปยังเมืองจันทบุรี เพ่ือยึดที่ดินในการกอบกู้อิสรภาพคืน
จากพม่าได้ในปี พ.ศ.2113  
 3.1.4 ต้นไม้ประจ าจังหวัดระยอง 
        ต้นสารภีทะเล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง 20-25 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว       
ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม สีเขียวเข้ม กิ่งอ่อนเกลี้ยง ยอดอ่อนเรียวเล็ก ปลายทู่ เปลื อกเรียบ     
สีเทาอ่อนหรือน้ าตาลปนเหลือง เปลือกในสีชมพูเนื้อไม้สีน้ าตาลปนแดง ออกดอกเป็นช่อสั้นที่ซอกใบ
บริเวณปลายกิ่ง มีดอกย่อย กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือน           
ตุลาคม-ธันวาคม ผลเป็นผลสดทรงกลม ปลายผลเป็นติ่งแหลม เมื่อสุกจะมีสีเหลือง (ดังภาพท่ี 3.2)  

 

 
ภาพที่ 3.2 ต้นไม้ประจ าจังหวัดระยอง 
ที่มา : http://www.panmai.com/PvTree/tr_49.shtml 

 
 

http://www.panmai.com/PvTree/tr_49.shtml
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3.1.5 ที่ตั้งจังหวัดระยอง 
        ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อจังหวัดระยองตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 179 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร              
มีเนื้อที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร่  โดยมีอาณาเขตดังนี้ (จังหวัดระยอง สืบค้นจาก 
http://www.rayong.go.th, 2560) 

        ทิศเหนือ   มีอาณาเขตติดต่อ  กับเขตอ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ่อทอง           
       อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

        ทิศใต ้  มีอาณาเขตติดต่อกับ ชายฝั่งอ่าวไทย ยาวประมาณ 100  
       กิโลเมตร 

        ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ต่อเขตอ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่ง
       หางแมว จังหวัดจันทบุรี 

        ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ต่อเขตอ าเภอสัตหีบ อ าเภอบางละมุง 
       จังหวัดชลบุรี 
 3.1.6 ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดระยอง 
         ประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มน้ าระยอง  
และที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขามีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ าสลับกันไปรวมกับพื้นที่ทิวเขา 2 แนว 
คือ ทิวเขาชะเมาทางทิศตะวันออก ซึ่งสูงจากระดับน้ าทะเล 1,035 เมตร และทิวเขาที่อยู่ประมาณ
กึ่งกลางของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอ าเภอเมืองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัดเป็นเนินเขาที่เตี้ย
กว่า คือ เขาขุนอิน เขาจอมแห เขางวงช้าง ในเขตอ าเภอค่าย และเขาท่าฉุด เขายายดา เขาตะเภาคว่ า 
ในเขตอ าเภอเมืองระยอง มีแม่น้ าส าคัญ 2 สาย คือ แม่น้ าระยองยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลผ่าน
ท้องที่อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอเมืองระยอง ไหลลงสูทะเลที่ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง
ระยอง และแม่น้ าประแสร์ ยาวประมาณ 25 กิโลเมตร มีต้นก าเนิดจากทิวเขาในจังหวัดจันทบุรี      
ไหลผ่านท้องที่ของก่ิงอ าเภอเขาชะเมา อ าเภอแกลง ลงสู่ทะเลที่ต าบลปากน้ าประแสร์  อ าเภอแกลง  
 3.1.7 ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดระยอง 
         มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่น           
ไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
ของทุกปี ในปี 2547 ที่ผ่านมามีฝนตก 109 วัน ปริมาณฝนตกวัดรวมได้ 1,155.2 มิลลิเมตร วัดปริมาณ
ได้ 382.1 มิลิเมตร โดยฝนตกมากที่สุดวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2547  วัดปริมาณได้ 73.5 มิลิเมตร 
และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28.26 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสู งสุดวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2547   วัดได้ 35.8  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิต่ าสุดวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2547  วัดได้ 18.2  
องศาเซลเซียส 
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3.1.7.1 อุณหภูมิ  จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ ย้ อนหลั ง  6lปี                   
ตั้งแต่ปี 2554-2559lจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีระยอง รหัสสถานี 478201 จังหวัดระยองที่ผ่านมา 
พบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมินั้นมีค่าความแตกต่างกันไม่มากนัก จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิสูงสุดจะเฉลี่ย
อยู่ที่ 33-35lองศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อน และอุณหภูมิต่ าสุดจะเฉลี่ยอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียส 
ดังนั้น การเลือกใช้พรรณไม้นั้นต้องให้มีความเหมาะสมและค านึงถึงอุณหภูมิว่าพรรณไม้ที่ใช้นั้นทนต่อ
อุณหภูมิที่สูงในช่วงฤดูร้อนได้หรือไม่   

               
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิสูงสุดระหว่างปี พ.ศ.2554-2559  
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีระยอง รหัสสถานี 478201 จงัหวัดระยอง (2560)  
 
 

 
แผนภูมิที่ 3.2 อุณหภูมิต่ าสุดระหว่างปี พ.ศ.2554-2559  
ที่มา : สถานีกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีระยอง รหัสสถานี 478201 จงัหวัดระยอง (2560) 
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 3.1.7.2 ปริมาณน้ าฝน จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 
6lปี ตั้งแต่ปี 2554-2559 จากสถานีกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีระยอง รหัสสถานี 478201 จังหวัดระยอง     
ที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณน้ าฝนโดยรวม จ านวนวันฝนตกและฝนสูงสุดมีค่าต่างกันเกือบเท่าตัว               
และจากการศึกษาจะสังเกตช่วงเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดคือ เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน เดือน
กันยายนมีปริมาณน้ าฝนสูงสุด เฉลี่ย 1,705 มิลลิเมตร เดือนธันวาคมมีปริมาณน้ าฝนต่ าสุด                 
เฉลี่ย 60.4 มิลลิเมตร ดังนั้นเราควรค านึงถึงระบบการระบายน้ า และการเลือกใช้พรรณไม้ที่เหมาะสม
และทนกับสภาพอากาศ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.3 ปริมาณน้ าฝนรวมระหว่างปี พ.ศ.2554-2559  
ที่มา : สถานีกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีระยอง รหัสสถานี 478201 จงัหวัดระยอง (2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.4 จ านวนวันที่ฝนตกรวมระหว่างปี พ.ศ.2554-2559  
ที่มา : สถานีกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีระยอง รหัสสถานี 478201 จงัหวัดระยอง (2560) 
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 3.1.7.3lความเร็วลมเฉลี่ยlจากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลความเร็วลม
ย้อนหลัง 6lปี ตั้งแต่ปี 2554-2559 ที่ผ่านมาพบว่าค่าเฉลี่ยความเร็วลมนั้นมีค่าแตกต่างกันไม่มากนัก 
ความเร็ วลมเฉลี่ ยสู งสุดคือเดือน กรกฎาคม เฉลี่ ย  34 น็อต ความเร็ วลมเฉลี่ ยต่ าสุดคือ                         
เดือนพฤศจิกายน เฉลี่ย 6.8 น็อต จากการวิเคราะห์ความเร็วลมผลกระทบคือ การเพาะปลูกพืชพรรณ
ควรเลือกพรรณไม้ที่แข็งแรงทนทาน และควรมีการป้องกันการหัดโค่นของต้นไม้ จึงควรมีการค้ า ยัน
ต้นไม้ เพ่ือการทรงตัวที่แข็งแรงของพรรณไม้ที่จะช่วยบังลม 

 
แผนภูมิที่ 3.5 ความเร็วลมเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ.2554-2559  
ที่มา : สถานีกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีระยอง รหัสสถานี 478201 จงัหวัดระยอง (2560) 
 
 3.1.8 ศึกษาข้อมูลโครงสร้างดิน 
         ชุดดินระยอง (Rayong series: Ry) กลุ่มชุดดินที่ 43 การจ าแนกดิน Isohyperthermic, 
uncoated TypicQuartzipsamments เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนตะกอนทะเลบริเวณ            
ที่ราบชายฝั่งทะเล สภาพพ้ืนที่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1% การระบายน้ ามากเกินไป     
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงช้า การซึมผ่านได้ของน้ าเร็วพืชพรรณธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ป่าละเมาะ มะพร้าว และพุทรา การแพร่กระจาย พบบริเวณสันทรายเก่า ตามชายฝั่ง
ทะเลของประเทศ  การจัดเรียงชั้น A-C ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินปนดิน
ทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีน้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0)   
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินทราย มีสีน้ าตาลหรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย    
(pH 6.0-6.5) (ดังภาพท่ี 3.3) 
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ภาพที่ 3.3 ชุดดินจังหวัดระยอง 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงข้อมูลดินชุดจังหวัดระยอง 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรี
ยวัตถุ 

ความจุ
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

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

 
จากการวิเคราะห์ลักษณะดินที่พบในโครงการ จะมีปัญหาเรื่องดินเป็นดินทรายจัดความอุดม

สมบูรณ์ของดินต่ า ความสามารถในการอุ้มน้ าของดินต่ ามาก ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์             
เพ่ิมความอุ้มน้ าให้ดินโดยการเติมอินทรีย์วัตถุ เช่น แกลบดิบ แกลบเผา หรือโพลีเมอร์บางชนิด            
เพ่ิมช่องว่างในดินเพ่ือให้อากาศถ่ายเทสะดวกโดยการพรวนดินเพ่ือให้อากาศสามารถแทรกตัวในดินได้
ดี ลดการระเหยของน้ าในดินโดยใช้วัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชคลุมดิน 
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3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 
 3.2.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
         การเข้าถึง พ้ืนที่ โครงการ จากโรงพยาบาลระยอง ขับรถมาบนถนนสุขุมวิท                     
27.7 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทศบาล 34 ตรงตามถนนสาธารณะประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย
เข้าซอยสุวรรณโพธิ์ ตรงมาประมาณ 1 กิโลเมตร เจอบริษัทโพธินี จ ากัด เลี้ยวขวาตามถนนส่วนบุคคล
ระยะทาง 80 เมตร จะพบบ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์ ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ 
 3.2.2 สภาพของพ้ืนที่โครงการ 

        โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านของคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ ตั้ ง อยู่บริ เวณ             
บ้านเลขที่ 23/5 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พื้นที่ทั้งหมด 4,200 ตารางเมตร เป็นพื้นที่
ใช้สอย 605 ตารางเมตร พ้ืนที่จัดภูมิทัศน์  ด้านข้างบ้าน 893 ตารางเมตร ด้านหน้าบ้าน 925 ตารางเมตร 
ด้านหลังบ้าน 1,777 ตารางเมตร รวมพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ทั้งหมด 3,595 ตารางเมตร ลักษณะบ้านพัก
อาศัยเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวยกพ้ืนใต้ถุน สูงโดยพ้ืนที่ภายในโครงการยังไม่ได้มีการจัดภูมิทัศน์  
 3.2.3 อาณาเขตติดต่อกับโครงการ 
         3.2.3.1 ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับถนนสาธารณะ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากเสียง 
และฝุ่นละออง ที่มาจากการใช้รถและถนน ดังนั้นจึงมีแนวทางที่ จะแก้ไขโดยการปลูกไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น 
เพ่ือกรองเสียงและฝุ่นละอองที่มาจากถนน (ดังภาพท่ี 3.4) 

 
ภาพที่ 3.4 อาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 
 
         3.2.3.2 ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับเพ่ือนบ้าน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบ         
(ดังภาพท่ี 3.5) 

 
ภาพที่ 3.5 อาณาเขตติดต่อทางทิศใต้ 
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  3.2.3.3 ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับที่ดินมีการครอบครองซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ
การออกแบบ (ดังภาพท่ี 3.6) 

 
ภาพที่ 3.6 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันออก 
 
  3.2.3.4 ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับเพ่ือนบ้านซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบ 
(ดังภาพท่ี 3.7) 

 
ภาพที่ 3.7 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

 3.2.4 ศึกษาแบบสถาปัตยกรรมของโครงการ 
         ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมของตัวบ้านมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบ           
ไทยประยุกต์ ยกพ้ืนใต้ถุนสูง โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  จากการศึกษา พบว่าการออกแบบสวนสไตล์ธรรมชาตินั้นเหมาะสม กับรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของตัวบ้าน ซึ่งสวนธรรมชาตินั้นจะช่วยท าให้ตัวบ้านดูโดดเด่นและสามารถสร้าง
บรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่และสวยงามมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย lซึ่งมุมต่างๆ และทัศนียภาพ               
ของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.4.1 Elevation ด้านหน้าของบ้านทางทิศเหนือ 
 
  

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 3.8 Elevation ด้านหน้าของบ้านทางทิศเหนือ 
   
  3.2.4.2 Elevation ด้านหลังของบ้านทางทิศใต้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.9 Elevation ด้านหลังของบ้านทางทิศใต้ 
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  3.2.4.3 Elevation ด้านข้างของบ้านทางทิศตะวันออก 

 

ภาพที่ 3.10 Elevation ด้านข้างของบ้านทางทิศตะวันออก 
 
  3.2.4.4 Elevation ด้านข้างของบ้านทางทิศตะวันตก 

 
ภาพที่ 3.11 Elevation ด้านข้างของบ้านทางทิศตะวันตก 
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 3.2.5 แสดงทิศทางลมและแสง   
          จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิที่มีผลต่อโครงการออกแบบโดยต้องค านึงถึง
สภาพอากาศที่ร้อน-หนาวในช่วงปีดังกล่าว โดยมีการออกแบบให้มีพ้ืนที่ร่มเงา-กลางแดด ควรจัดภูมิทัศน์
ป้องกันความร้อนและหนาวในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนธันวาคมของทุกปี ในช่วงที่มีแดดร้อนจัด 
ควรมีการให้น้ าแก่พืชพรรณในปริมาณที่มากขึ้นและเพียงพอต่อพืช (ดังภาพท่ี 3.12) 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
แสดง :  ทิศทางลมและแสงแดด  ภาพที่ 3.12 
สัญลักษณ์ :                  

 

NONSCALE 

แสดงทิศทางลม 

ดวงอาทิตย์ 

การโคจรของดวงอาทิตย์ 

ได้รับแสงแดดในช่วงบ่าย 

 

ได้รับแสงทั้งวัน 

ไม่ได้รับแสงแดด 
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 3.2.6 ศึกษาข้อมูลด้านระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
        ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา 

สุมทุมพฤกษ์ นั้นพบว่ามีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน้ าดังนี้ (ดังภาพท่ี 3.14) 
        3.2.6.1 พ้ืนที่โครงการใช้ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเชื่อมต่อจากสายหลักเข้าสู่

หม้อแปลงไฟฟ้าโดย มีการเชื่อมโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวันตกของบ้านซึ่ งติดกับเพ่ือนบ้าน          
ดังนั้น การปลูกต้นไม้จึงควรค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไม้ที่ปลูก เพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจาก
กระแสไฟฟ้าและป้องกันอันตรายจาก ต้นไม้ที่จะหักโค่น (ดังภาพท่ี 3.13) 

 
ภาพที่ 3.13 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ 
 
         3.2.6.2 พ้ืนที่โครงการใช้ระบบการประปาที่มาจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีการ
เดินท่อตามแนวรั้ว  
         3.2.6.3 ระบบการระบายน้ า ส่วนระบายน้ านอก-ในตัวบ้าน ทางโครงการได้ท าท่อ
ระบายน้ าอยู่บริเวณด้านหลังบ้านทางทิศใต้ ของบ้าน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
แสดง :  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.14 

สัญลักษณ์ :         แนวท่อประปา                   แนวสายไฟ 

                        ท่อระบายน้ า                     เสาไฟ   

 

 

NONSCALE 
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 3.2.7 ศึกษาข้อมูลทางด้านการสัญจรของพ้ืนที่โครงการ 
        จากการศึ กษา โคร งการออกแบบภูมิ ทั ศน์ บ้ านคุณสุ ภั ท ร า  สุ มทุ มพฤกษ์                               
มีทางเข้า-ออกทางเดียวคือทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นถนนลูกรังรอการสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 6 เมตร ดังนั้นเรื่องการขนส่ง เช่น ขนส่งพืชพรรณต้นไม้รถบรรทุกใหญ่จึงเป็นปัญหาต่อ
การสัญจรเข้าออกของพ้ืนที่โครงการ (ดังภาพท่ี 3.15) 

 
ภาพที่ 3.15 ทางเข้าออกพ้ืนที่โครงการ 
  
 3.2.8 ศึกษาข้อมูลด้านทัศนีย์ภายของโครงการ  

        จากการส ารวจพ้ืนที่โครงการ สามารถแบ่งลักษณะของมุมมองได้เป็น 2 ลักษณะ          
คือ มุมมองจากภายในพ้ืนที่โครงการ และมุมมองที่มองจากภายนอกสู่พื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
          3.2.8.1 มุมมองที่มองจากภายในพื้นที่โครงการ (ดังภาพท่ี 3.20)  

          1) ทิศเหนือจะติดกับถนนสาธารณะเป็นส่วนของบริเวณหน้าบ้านมีพ้ืนที่
พอประมาณเป็นมุมมองแบบเปิด (Open View) เพราะเป็นมุมโล่งมองเห็นด้านนอกตัวบ้าน (ดังภาพที่ 3.16) 

 
ภาพที่ 3.16 มุมมองแบบเปิด (Open View) 
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  2) ทิศใต้ติดกับเพ่ือนบ้าน ไม่สามารถมองเห็นเพ่ือนบ้านได้ และคนภายนอก
ไม่สามารถมองเข้ามาได้เป็นมุมมองแบบปิดกั้น (Window View) เพราะเป็นมีก าแพงปิดกั้นอยู่           
(ดังภาพท่ี 3.17) 

 
ภาพที่ 3.17 มุมมองแบบปิดกั้น (Window View) 
 

  3) ทิศตะวันตกติดกับเพ่ือนบ้าน ไม่สามารถมองเห็นเพ่ือนบ้านได้และคน
ภายนอกไม่สามารถมองเข้ามาได้เป็นมุมมองแบบ (Window View) เพราะเป็นมีก าแพงปิดกั้นอยู่         
(ดังภาพท่ี 3.18) 

 
ภาพที่ 3.18 มุมมองแบบปิดกั้น (Window View) 
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  4) ทิศตะวันออกติดกับที่ดินมีการครอบครอง ไม่สามารถมองเห็นภายนอกได้ 
และคนภายนอกไม่สามารถมองเข้ามาได้เป็นมุมมองแบบ (Window View) เพราะเป็นมีก าแพงปิดกั้น
อยู่ (ดังภาพท่ี 3.19) 

 
ภาพที่ 3.19 มุมมองแบบปิดกั้น (Window View) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

แสดง : มุมมองที่มองจากภายในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.20 
สัญลักษณ์ :                  

                               มุมมองทิศเหนือ               มุมมองทิศตะวันตก               

                               มุมมองทิศใต้                   มุมมองทิศออก                               

 

 

NON SCALE 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

แสดง : มุมมองที่มองจากภายนอกสู่พ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.21 
สัญลักษณ์ :                        มุมมองบริเวณรอบบ้าน 

              

 

 

NON SCALE 
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 3.2.9 สรุปข้อมูลด้านพื้นที่โครงการ 
 
ตารางท่ี 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ 

ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 
ลักษณะ
โดยทั่วไป
ของพ้ืนที่
โครงการ 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้าน 
คุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์  จังหวัด
ระยอง ลักษณะบ้านเป็นบ้านพัก
อาศัย 1 ชั้น ยกพ้ืนใต้ถุนสูงสไตล์
ไทยประยุกต์  บริ เ วณพ้ืนที่ ของ
โครงการมีเนื้อที่ทั้ งหมด 4 , 200 
ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ใช้สอยภายใน 
1,372.6 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่จัด
ภูมิทัศน์ทั้งหมด 2,827.4 ตารางเมตร  
ทางเข้าเป็นถนนลูกรังรอการสร้าง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
ประมาณ 6 เมตร ดังนั้น เรื่องการ
ขนส่ง เช่น ขนส่งพืชพรรณต้นไม้
รถบรรทุกใหญ่จึงเป็นปัญหาต่อการ
สัญจรเข้าออกของพ้ืนที่โครงการ 

พ้ืนที่โครงการยังไม่มี
การจัดภูมิทัศน์แต่
อย่างใดท าจึงท าให้
ส ภ า พ พ้ื น ที่ ใ น
บ ริ เ ว ณ บ้ า น ข า ด
ความสวยงามและ
ร่มรื่น 

ออกแบบจัดสวนส่งเสริม

ท า ใ ห้ เ กิ ด ภู มิ ทั ศ น์ ที่

สวยงามและร่มรื่น 

 

 ดินภายในพ้ืนโครงการเป็นชุดดิน
ระยอง  ลั กษณะและสมบั ติ ดิ น            
เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็น
ดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน             
มีสีน้ าตาลปน เทา ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดถึงเป็นกลาง  ดินล่างมีเนื้อ
ดินเป็นดินทราย มีสีน้ าตาลหรือสี
เทา  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง
ถึงกรดเล็กน้อย  
การซึมผ่านของน้ าผ่านได้ เร็ว 

พบว่ามีปัญหาเรื่อง     
ดิน เป็นดินทรายจัด 
ความอุดมสมบูรณ์
ข อ ง ดิ น ต่ า  แ ล ะ
ความสามารถในการ 
อุ้มน้ าของดินต่ ามาก 

การขุดหลุมและมีวัสดุ
รองพ้ืน (ผสมกับซากพืช
แ ล ะ ปุ๋ ย ค อ ก )  ทั้ ง นี้              
เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ของดินในการอุ้มน้ าและ
เ พ่ิมธาตุอาหารแก่ พืช 
นอกจากนี้ต้องมีการให้
น้ าและปลูกพืชคลุมดิน
หรือใช้วัสดุคลุมดินและ
ให้ปุ๋ยเคมีแก่พืชที่ปลูก
ด้วย 
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ตารางท่ี 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ส ภ า พ
ภูมิอากาศ 

1. ฤ ดู ห น า ว  เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น
พ ฤ ศ จิ ก า ย น - กุ ม ภ า พั น ธ์                
ร วมระยะ เวลา  4  เดื อน  ฤดู นี้
อุณหภูมิของจังหวัดระยองไม่ลดต่ า
มากเหมือนภาคอ่ืนๆ เพราะที่ตั้งนี้
อยู่ปลายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความหนาวเย็นจึงไม่ลดลงมาก 
นอกจากนี้ ก็ยังได้รับไออุ่นจากทะเล 
จึงท าให้จังหวัดระยอง ไม่หนาวเย็น
มากนัก 

สภาพภูมิอากาศในฤดู
หนาว อากาศจะท าให้
น้ าในดินระเหยไว ท าให้
ดินขาดน้ า 

ดูแลเรื่องการให้น้ าใน
ปริมาณที่เหมาะสม
แก่พืชพรรณไม่ควร
ให้มากจนเกินไป 

 2. ฤดูฝน  เริ่มตั้ งแต่กลางเดือน
พฤษภาคม-เดือนตุลาคม รวมระยะ  
6  เดือน โดยในเดือนพฤษภาคม 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้า
มา ฝนก็จะตกมาก ต่อมาในเดือน
มิถุนายน ฝนจะลดปริมาณการตก
ลงอย่างชัดเจน ยกเว้นทางด้าน
อ าเภอแกลง และกิ่งอ าเภอเขาชะ
เมาต่อมาในเดือนกรกฎาคม ฝนจะ
เริ่ มตก และจะตกมากในเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งฝนที่ตกมาก
ในช่วงนี้ ก็เนื่องจากได้รับลมมรสุม
ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ใ น อ่ า ว ไ ท ย                
และพายุดีเปรสชั่น ที่ได้เคลื่อนตัว
มาจากทะเลจีนใต้ที่ฝั่ งเวียดนาม 
และพัดมาทางทิศตะวันตกเข้าสู่
พ้ืนที่จังหวัดในภาคตะวันออก 

การที่ฝนตกหนักจะท า
ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค ร า ก เ น่ า
ร ะ บ า ด แ ก่ พื ช แ ล ะ
แรงลมท าให้พืชพรรณ
เสียหายได้ 

ดูแลเรื่องการให้น้ า
และตัดแต่งกิ่ งของ
ต้น ไม้ เ พ่ื อป้ อ งกั น
อันตรายและดู แล
เรื่องการระบายน้ า
ของพืช 

 
 
 
 



61 
 

ตารางท่ี 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

สภาพ
ภูมิอากาศ  

3. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์  จนถึ งปลายเดือน
เมษายน ระยะเวลา 2 เดือน 
ระยะนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้
และลมเฉื่อยจากทะเลในตอน
บ่ายพัดมาร่วมกับลมตะวันออก
เฉียงใต้ จึงท าให้ลมมีก าลังแรง
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ฝั่งทะเลระยอง 
ในระยะเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
เมษายน จึงมีคลื่นลมค่อนข้างแรง
ในต อน บ่ า ย แ ละ เ ย็ น  ท า ใ ห้
อุณหภูมิไม่สูง อากาศจึงไม่ร้อน
มากนัก 

ในช่วงฤดูร้อนพืชจะ   
ขาดน้ าท าให้พรรณไม้
ที่ ป ลู ก ใ น พ้ื น ที่
โครงการทรุด โทรม
และอาจตายได้พืชจะ
เจริญได้ไม่เต็มที ่

ดูแลเรื่องการให้น้ าที่
มีปริมาณมากเป็น
พิเศษและหมั่นใส่
ปุ๋ย 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

1. พ้ืนที่โครงการใช้ระบบไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและมีการเชื่อมต่อ
จากสายหลักเข้ าสู้ หม้อแปลง
ไ ฟ ฟ้ า  โ ด ย มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง
สายไฟฟ้าจากทิศตะวันออกของ
บ้ านซึ่ ง ติ ดกับถนนหน้ า พ้ืนที่
โครงการและเพ่ือนบ้าน 
2 .  ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ ป า พ้ื น ที่
โครงการใช้ระบบการประปาที่ใช้
มาจากการประปาส่วนภูมิภาค 
โดยเชื่อมต่อทางทิศใต้ซึ่งอยู่ส่วน
ของหลังบ้าน โดยมีการเดินท่อ
ตามแนวรั้ว 

ในส่วนของพ้ืนที่ที่ มี
สาย ไฟฟ้าพาดผ่ าน
อาจจะถูกพรรณไม้ท า
ให้เกิดอันตรายได้ 

ควรค านึงถึงความ
สูงของพรรณไม้ที่ใช้
ปลูกด้วย ควรปลูก
ด้ ว ยพร รณ ไม้ ที่ มี
ความสู ง ไม่ เกิน  3 
เมตร เ พ่ือป้องกัน
อันตรายที่เกิดจาก
กระแสไฟฟ้าและ
หมั่นตัดแต่งพรรณ
ไม้บ่อยๆ 
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ตารางท่ี 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

การระบายน้ า 1. ส่วนระบายน้ าที่นอกตัวบ้าน 
ทางโครงการได้ท าท่อระบายน้ า
อยู่ริมบริเวณข้างบ้านและทางทิศ
ตะวันตกของบ้าน  
2. ส่วนการระบายน้ าของตัวบ้าน 
คือ ระบายลงสู่ทางระบายน้ าลง
ตามท่อระบายน้ าที่อยู่บริเวณหลัง
บ้านเพื่อรองรับน้ าในบริเวณบ้าน 

- - 

มลภาวะ มลภาวะที่ เ กิ ด ขึ้ น จะ เกิ ดขึ้ น
ทางด้านทิศเหนือของโครงการ 
เป็นส่วนที่ติดกับถนนของทางเข้า
บ้านมีมลภาวะได้แก่ เสียงจากรถ
ที่สัญจรไปมา ปัญหาที่ส าคัญอีก
อย่างหนึ่งคือฝุ่นละอองจากถนน 
เนื่องจากถนนเป็นถนนลูกรังรอ
การสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

มลภาวะได้แก่ เสียง
จากรถที่สัญจรไปมา 
ปั ญ ห า ที่ ส า คั ญ อี ก
อ ย่ า ง ห นึ่ ง คื อ ฝุ่ น
ละอองจากถนน 

ป ลู ก ต้ น ไ ม้ เ พ่ื อ
ป้องกันเสียงจากรถ
ที่ สั ญ จ ร แ ล ะ ฝุ่ น
ละอองจากถนน 
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 3.2.10 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ ใช้ ใน โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้ าน                   
คุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์ ซึ่งพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.3 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

สมาชิกในครอบครัว ข้อมูลบุคคล พฤติกรรม ความต้องการ 
คุณดนัย สุมทุมพฤกษ์ อายุ : 51 ปี  

อ า ชี พ  : ป ร ะ ก อ บ
ธุรกิจส่วนตัว  

มีความชอบสวนแบบ

ธรรมชาติ ร่มรื่น มอง

แล้วสบายตา  

ต้องการแปลงผักสวน

ครัว 

คุณสุภัทรา         
สุมทุมพฤกษ์ 

อายุ : 46 ปี  
อ า ชี พ  : ป ร ะ ก อ บ
ธุรกิจส่วนตัว 

มีความชอบสวนแบบ
ธรรมชาติ มีมุมพักผ่อน 
และพรรณไม้ที่มีดอก
หอม 

ต้องการสวนรอบบ้าน
ที่สวยงามและลดความ
ร้อนจากแสงแดดใช้
เ ป็ น ที่ พั ก ผ่ อ น ใ น
วันหยุดกับครอบครัว
ได้ จะเน้นบรรยากาศ
ที่ดูร่มรื่นเป็นธรรมชาติ
ต้องการแปลงผักสวน
ครัว สวนจะต้องไม่รก
จนเกินไปและต้องให้
เข้ากับตัวบ้าน  

คุณกิตติธัช         
สุมทุมพฤกษ์ 

อายุ : 26 ปี  
อาชีพ : พนักงานบริษัท 

มีความชอบสวนแบบ
ธรรมชาติและพรรณไม้
ยืนต้น 

ต้องการพ้ืนที่พักผ่อน

หลังจากเลิกงาน 

คุณสมัชญา            
สุมทุมพฤกษ์ 
 

อายุ : 21 ปี  
อาชีพ : นึกศึกษา 

มีความชอบสนามหญ้า 
และลานกิจกรรม 

ต้องการพ้ืนที่พักผ่อน

หลังจากเลิกเรียน 

 
 

 



64 
 

  3.2.10.1 การแบ่งพ้ืนที่ภายในโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์ 
   1) Zone A บริเวณหน้าบ้านทางทิศเหนือและอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้าน
บริเวณนี้จะติดกับที่ดินที่มีการครอบครอง ทิศเหนือจะติดกับทางสัญจรเข้าออกของโครงการท าให้คน
พลุกพล่านและมีการใช้งานมากกว่าบริเวณอ่ืน จึงวิเคราะห์ได้ว่าควรจัดเป็นส่วนสาธารณะ (ดังภาพที่ 3.22) 
   2) Zone B บริเวณข้างบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันใต้ วิเคราะห์
ได้ว่าควรจัดเป็นมุมส่วนตัวและจัดเป็นสวนธรรมชาติมีพรรณไม้ยืนต้นเป็นมุมที่ไม่มีผู้เข้าไปใช้บริการ
มากนักท าเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจ (ดังภาพที่ 3.22) 
   3) Zone C บริเวณทางด้านทิศใต้ของบ้านบริเวณนี้จะติดกับเพ่ือนบ้านซึ่ง
เป็นบริเวณด้านหลังของตัวบ้านจึงวิเคราะห์ได้ว่า เป็นบริเวณควรเป็นพ้ืนที่บริการ ซักล้าง ตากผ้า              
ไม่เน้นความสวยงามแต่เน้นการปิดบังสายตาจากข้างนอก (ดังภาพที่ 3.22) 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

แสดง : การแบ่งพ้ืนที่ภายในโครงการ ภาพที่ 3.22 
สัญลักษณ์ :   

              

 

 

 

NON SCALE 

 

Zone C 

 

Zone A 

 

Zone B 

Zone A 

Zone A 

Zone C 

Zone B 
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 3.2.11 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์  
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.4 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 

Zone รายละเอียด พ้ืนที่รองรับโดยประมาณ หมายเหตุ 
Zone A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พ้ืนที่  Zone A บริเวณหน้าบ้านอยู่
ทางทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก บริเวณนี้จะติดกับทางสัญจร
เข้าออกของโครงการ และบริเวณข้าง
บ้านจึงท าเป็นมุมจึงท าเป็นส่วนโชว์ 
หรือ ส่วนต้อนรับ 
 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนที่ทางด้านทิศ
เหนือของตัวบ้าน  สภาพโดยรวม
ปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการยังไม่มีการ
จัดภูมิทัศน์แต่อย่างใด พ้ืนที่บริเวณนี้
จะได้รับแสงแดดจัดเนื่องจากเป็นพ้ืนที่
โล่งท าให้แสงแดดส่องเข้าถึงพ้ืนที่ได้
ง่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 

มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,400 
ตารางเมตร 
 

เ นื่ อ ง จ า ก
บริ เวณนี้ ได้รับ
แสงแดดตลอด
ทั้งวันควรปลูก 
พ ร ร ณ ไ ม้ ที่ มี
คว ามทนทาน
ต่อสภาพอากาศ
ที่มีแดดจัด เละ
ควรปลูกต้นไม้ที่
ให้ความร่มเงา
เ พ่ื อ ให้ พ้ื นที่ มี
ความร่มรื่น 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
Zone รายละเอียด พ้ืนที่รองรับโดยประมาณ หมายเหตุ 

Zone B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่  Zone B บริเวณด้านข้างบ้าน
ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ ทิ ศ ใ ต้                  
ควรจัดเป็นมุมส่วนตัวและจัดเป็นสวน
ธรรมชาติมีพรรณไม้  ยืนต้นและผนัง
น้ าตกช่วยให้เพ่ิมความเย็นให้กับตัว
บ้าน เป็นมุมที่ไม่มีผู้เข้าไปใช้บริการ
มากนักจึงท าเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจ  
 
 
 
 
 
 
พ้ื น ที่ บ ริ เ ว ณ  Zone B จ ะ ไ ด้ รั บ
แสงแดดในตอนเช้าซึ่งเป็นแสงแดด
อ่อนๆ จนถึงกลางวันมีบางส่วนของ
พ้ืนที่จะได้รับแสงแดดจัดตลอดท้ังวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีเนื้อที่ทั้งหมด 720 
ตารางเมตร 
 

เนื่องจากบริเวณนี้
มีบางส่วนได้รับ
แสงแดดตลอดทั้ง
วันและติดกับทิศ
ใต้  บริ เ วณนี้ จะ
ได้รับแสงแดดจัด
ควรปลูก พรรณ
ไ ม้ ที่ มี ค ว า ม
ทนทานต่อสภาพ
อากาศที่มีแดดจัด 
และบังแดดที่จะ
ส่องมายังตัวบ้าน 
แล ะมี ส่ ว น ข้ า ง
บ้ า น ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
แสงแดดเนื่องจาก
ติดกับตัวบ้าน พืช
พรรณที่ปลู ก ใน
พ้ืนที่ควรเป็นพืช
พ ร ร ณ ที่ ไ ม่
ต้องการแสงแดด
เท่าไหร่นัก 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
Zone รายละเอียด พ้ืนที่รองรับโดยประมาณ หมายเหตุ 

Zone C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่  Zone C บริเวณทางด้านทิศใต้
ของบ้านบริเวณนี้จะติดกับเพ่ือนบ้าน
เป็ นบริ เ วณด้ านหลั งของตั วบ้ าน           
พ้ืนที่บริ เวณนี้ตอนเช้าจะเป็นแดด
อ่อนๆจนถึงเวลากลางวันจะเป็นแดด
จัดจึงวิเคราะห์ได้ว่าเป็นบริเวณที่จะ
ปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ต่างๆ 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,475 
ตารางเมตร 
 

เนื่องจากบริเวณนี้
มีบางส่วนได้รับ
แสงแดดตลอดทั้ง
วันและติดกับทิศ
ใต้  บริ เ วณนี้ จะ
ได้รับแสงแดดจัด
ควรปลูก พรรณ
ไ ม้ ที่ มี ค ว า ม
ทนทานต่อสภาพ
อากาศที่มีแดดจัด  
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 จากการศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงการและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่
โครงการในตารางที่ 3.3-3.4 โดยสรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นออกมาเป็นภาพ Bubble Diagram,             
Site Relation แสดงความสัมพันธ์การเชื่อมของพ้ืนที่ในแต่ละส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 1) พ้ืนที่ Zone A เป็นส่วนที่ตั้งอยู่หน้าบ้าน พ้ืนที่ดังกล่าวจึงเหมาะที่จะจัดเป็นส่วน
สาธารณะ มีบรรยากาศท่ีดีและเป็นจุดต้อนรับผู้มาเยือน พ้ืนที่ส่วนสาธารณะจัดแบบเรียบง่ายท าให้เกิด
กลมกลืนกับตัวบ้าน (ดังภาพท่ี 3.23-3.24) 

 2) พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่อยู่ด้านข้างตัวบ้านเป็นจุดที่เหมาะแก่การพักผ่อนของคน
ในครอบครัวเพราะไม่มีสิ่งใดๆ รบกวน พ้ืนที่ส่วนนี้ควรจัดเป็นส่วนหย่อมส าหรับเดินเล่น พักผ่อน    
เป็นส่วนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว (ดังภาพท่ี 3.23-3.24) 

 3) พ้ืนที่ Zone C เป็นพื้นที่อยู่ด้านหลังของบริเวณบ้านมีพ้ืนที่กว้างมากท่ีสุด เป็นมุม
ที่ไม่มีผู้อ่ืนเข้าไปใช้บริการมากนักจึงเหมาะกับการเป็นพ้ืนที่ซักล้าง เป็นพ้ืนที่สงบ เหมาะกับการท า
กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว (ดังภาพท่ี 3.23-3.24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



69 
 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

แสดง : Bubble Diagram ภาพที่ 3.23 
สัญลักษณ์ :         ทางสัญจร เข้า-ออก พ้ืนที่โครงการ 

                       Buffer ปิดกั้นสายตาแบบทึบ  

                       การเชื่อมโยงกิจกรรมด้วยทางสัญจร เช่น ทางเดินเท้า 

 

 

NON SCALE 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

แสดง : Site Raletion ภาพที่ 3.23 
สัญลักษณ์ :         ทางสัญจร เข้า-ออก พ้ืนที่โครงการ 

                       Buffer ปิดกั้นสายตาแบบทึบ  

                   Zone A                  Zone B                Zone C                      

 

 

 

NON SCALE 

 



บทท่ี  4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
4.1  ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที่ 4.1 Introduction 
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ภาพที่ 4.2 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.3 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.4 Site Analysis 
 
 
 
 



76 
 

 
ภาพที่ 4.5 Main Concept 
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ภาพที่ 4.6 Master Plan 
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ภาพที่ 4.7 แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน  
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ภาพที่ 4.8 แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง  
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ภาพที่ 4.9 ผังไฟ (Lighting Plan)  
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ภาพที่ 4.10 รูปด้าน (Elevation)  
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ภาพที่ 4.11 รูปตัด (Section) และทัศนียภาพโดยรวม (Perspective) 
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ภาพที่ 4.12 Detail Plan Zone A       
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ภาพที่ 4.13 Detail Plan Zone B    
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ภาพที่ 4.14 Detail Plan Zone C 
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ภาพที่ 4.15 Construction 
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ภาพที่ 4.16 Construction 
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ภาพที่ 4.17 Perspective 
 
 
 
 



89 
 

4.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

1

1.1

1. ปีบ หน้า 8 นิ้ว 6 ต้น 8,000.00         48,000.00       500.00      3,000.00      51,000.00       

2. จ าปี หน้า 8 นิ้ว 3 ต้น 6,000.00         18,000.00       200.00      600.00         18,600.00       

3. หมากสง หน้า 5 นิ้ว 8 ต้น 4,500.00         36,000.00       100.00      800.00         36,800.00       

4. ตีนเป็ดน้ า หน้า 8 นิ้ว 5 ต้น 7,000.00         35,000.00       150.00      750.00         35,750.00       

 6. ปาล์มฟอกเทล หน้า 10 นิ้ว 8 ต้น 3,000.00         24,000.00       100.00      800.00         24,800.00       

7. หลิวลู่ลม หน้า 12 นิ้ว 3 ต้น 8,000.00         24,000.00       200.00      600.00         24,600.00       

8. ลีลาวดีดอกขาว หน้า 8 นิ้ว 7 ต้น 7,000.00         49,000.00       200.00      1,400.00      50,400.00       

9. หมากนวล หน้า 5 นิ้ว 9 ต้น 1,200.00         10,800.00       100.00      900.00         11,700.00       

10. ชงโค หน้า 8 นิ้ว 6 ต้น 7,000.00         42,000.00       200.00      1,200.00      43,200.00       

11. กระทิง หน้า 12 นิ้ว 1 ต้น 7,500.00         7,500.00         300.00      300.00         7,800.00         

12. ทองหลาง หน้า 12 นิ้ว 1 ต้น 8,000.00         8,000.00         500.00      500.00         8,500.00         

13. มะละกอ หน้า 6 นิ้ว 4 ต้น 200.00           800.00           100.00      400.00         1,200.00         

14. แคนา หน้า 12 นิ้ว 4 ต้น 7,000.00         28,000.00       200.00      800.00         28,800.00       

343,150.00      

1.2

1. กา้มกุ้ง ถงุ 4 นิ้ว 10 ถงุ 20.00             200.00           5.00          50.00          250.00           

2. ฟโีรใบมะละกอ กระถาง 8 นิ้ว 25 ต้น 45.00             1,125.00         10.00        250.00         1,375.00         

3. เขม็สามสี กระถาง 8 นิ้ว 15 ต้น 50.00             750.00           20.00        300.00         1,050.00         

4. หมากผู้หมากเมีย กระถาง 10 นิ้ว 18 ต้น 150.00           2,700.00         10.00        180.00         2,880.00         

5. จั๋งจนี กระถาง 8 นิ้ว 32 ต้น 80.00             2,560.00         10.00        320.00         2,880.00         

6. เฟร์ินขา้หลวง กระถาง 8 นิ้ว 24 ต้น 80.00             1,920.00         10.00        240.00         2,160.00         

7. คล้าซิกการ์ กระถาง 6 นิ้ว 50 ต้น 45.00             2,250.00         10.00        500.00         2,750.00         

8. คล้าม้าลาย กระถาง 6 นิ้ว 50 ต้น 45.00             2,250.00         10.00        500.00         2,750.00         

9. ซานาดู กระถาง 6 นิ้ว 40 ต้น 45.00             1,800.00         10.00        400.00         2,200.00         

10. สัปปะรดสี กระถาง 8 นิ้ว 30 ต้น 150.00           4,500.00         10.00        300.00         4,800.00         

11. หนวดปลาดุก กระถาง 6 นิ้ว 70 ต้น 25.00             1,750.00         5.00          350.00         2,100.00         

12. โมก สูง 1.5 เมตร 15 ต้น 150.00           2,250.00         30.00        450.00         2,700.00         

13. คล้าหลังแดง กระถาง 8 นิ้ว 15 ต้น 60.00             900.00           10.00        150.00         1,050.00         

14. ไทรใบกลม กระถาง 10 นิ้ว 10 ต้น 150.00           1,500.00         20.00        200.00         1,700.00         

15. วาสนา กระถาง 8 นิ้ว 10 ต้น 120.00           1,200.00         10.00        100.00         1,300.00         

16. รางเงิน กระถาง 6 นิ้ว 30 ต้น 20.00             600.00           5.00          150.00         750.00           

17. แกว้ กระถาง 10 นิ้ว 10 ต้น 150.00           1,500.00         20.00        200.00         1,700.00         

18. โมกพวง สูง 1.5 เมตร 15 ต้น 150.00           2,250.00         20.00        300.00         2,550.00         

19. เอื้องหมายนาดอกแดง กระถาง 8 นิ้ว 60 ต้น 80.00             4,800.00         10.00        600.00         5,400.00         

20. หมากเหลือง สูง 1.5 เมตร 20 ต้น 80.00             1,600.00         10.00        200.00         1,800.00         

21. เทียนทอง กระถาง 8 นิ้ว 40 ต้น 90.00             3,600.00         10.00        400.00         4,000.00         

22. คล้าน้ า กระถาง 8 นิ้ว 40 ต้น 100.00           4,000.00         10.00        400.00         4,400.00         

23. ซุ้มกระต่ายด่าง กระถาง 10 นิ้ว 70 ต้น 80.00             5,600.00         5.00          350.00         5,950.00         

24. เฟร์ินขา้หลวง กระถาง 8 นิ้ว 20 ต้น 150.00           3,000.00         10.00        200.00         3,200.00         

25. ซานาดู กระถาง 8 นิ้ว 20 ต้น 150.00           3,000.00         10.00        200.00         3,200.00         

26. หน้าวัว กระถาง 8 นิ้ว 20 ต้น 80.00             1,600.00         10.00        200.00         1,800.00         

27. ริบบิน้เขยีว ถงุ 4 นิ้ว 20 ต้น 25.00             500.00           5.00          100.00         600.00           

28. หนวดปลาหมึก กระถาง 8 นิ้ว 45 ต้น 60.00             2,700.00         10.00        450.00         3,150.00         

29. หญ้านวลน้อย 3,500 ตร.ม. 25.00             87,500.00       25.00        87,500.00    175,000.00      

30. ดินปลูก 525 ลบ.ม. 500.00           262,500.00      50.00        26,250.00    288,750.00      

31. ไม้ค้ ายนั 70 ชุด 200.00           14,000.00       50.00        3,500.00      17,500.00       

32. กาบมะพร้าว 200 ถงุ 100.00           20,000.00       20.00        4,000.00      24,000.00       

575,695.00      

Q'ty

งานวสัดุพืชพรรณ

ไม้ยนืต้น

รวม

ไม้พุ่มไม้คลุมดิน

รวม

บัญชปีริมาณค่าวัสดอุุปกรณ์งานออกแบบภูมทิัศน์บ้านคุณสุภัทรา สุมทุมพฤกษ์

Material Cost Labour Cost

Total (Bath)Per Unit (Bath)
DescriptionItem

Per Unit (Bath) Total (Bath)
Total Price (Bath)Unit
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 
Material Cost Labour Cost

Total (Bath)Per Unit (Bath)
DescriptionItem Q'ty

Per Unit (Bath) Total (Bath)
Total Price (Bath)Unit

 
2

2.1

1. งานขดุฐานราก 225 ลบ.ม. - - 50            11,250.00    11,250.00       

2. งานทรายหยาบบดอดั 23 ลบ.ม. 370.00           8,510.00         50.00        1,150.00      9,660.00         

3. ท่อน้ า PVC ขนาด 4 นิ้ว 8 ม. 200.00           1,600.00         - - 1,600.00         

4. ขอ้งอ 90 ขนาด 4 นิ้ว 1 ตัว 120.00           120.00           - - 120.00           

5. แผ่น PE ปูพืน้ 150 ตร.ม. 180.00           27,000.00       120.00      18,000.00    45,000.00       

6. แผ่นหินกาบแต่งขอบบ่อ 100 กก. 12.00             1,200.00         10.00        1,000.00      2,200.00         

69,830.00       

2.2

1. เสาตอหม้อ 0.15x0.15 เมตร 10 ต้น 350.00           3,500.00         120          1,200          4,700             

2. เสาไม้เนื้อแขง็ 6x6 นิ้ว 24 ม. 500.00           12,000.00       200.00      4,800.00      16,800.00       

3. พืน้ไม้เนื้อแขง็ 1-1/2x6 นิ้ว 80 ม. 250.00           20,000.00       150.00      12,000.00    32,000.00       

4. คานไม้เนื้อแขง็ดัดโค้ง 1-1/2x6 นิ้ว 10 ม. 300.00           3,000.00         1,200.00    12,000.00    15,000.00       

5. ปิดขา้งไม้เนื้อแขง็ 2x6 นิ้ว 10 ม. 380.00           3,800.00         1,500.00    15,000.00    1,341.10         

6. ราวกนัตกไม้เนื้อแขง็ 2x6 นิ้ว 10 ม. 200.00           2,000.00         1,000.00    10,000.00    1,341.10         

7. น็อตยดึคาน m25x150l. 24 ตัว 250.00           6,000.00         - - 1,341.10         

72,523.30      

2.3

1. เสาไม้เนื้อแขง็ 8x8 นิ้ว 12 ม. 800.00           9,600.00         150.00      1,800.00      11,400.00       

2. คานไม้เนื้อแขง็ 16 ม. 500.00           8,000.00         100.00      1,600.00      9,600.00         

3. พืน้ไม้เนื้อแขง็ 1x4 นิ้ว 160 ม. 120.00           19,200.00       100.00      16,000.00    35,200.00       

4. จนัทันไม้เนื้อแขง็ 4x2 นิ้ว 20 ม. 350.00           7,000.00         40.00        800.00         7,800.00         

5. แปไม้เนื้อแขง็ 4x1 นิ้ว 100 ม. 50.00             5,000.00         20.00        2,000.00      7,000.00         

6. หลังคากระเบือ้งไม้ 25 ตร.ม. 1,635.00         40,875.00       436.00      10,900.00    51,775.00       

7. ราวกนัตกไม้เนื้อแขง็ 2x6 นิ้ว 16 ม. 500.00           8,000.00         120.00      1,920.00      9,920.00         

8. ตะปู 20 กก. 30.00             600.00           - - 600.00           

9. น็อตยดึคาน m25x150l 16 ตัว 200.00           3,200.00         - - 3,200.00         

136,495.00     

2.4

1. ตัวหนอน 70 ตร.ม. 180.00           12,600.00       100          7,000.00      19,600.00       

2. ขอบ ค.ส.ล 0.15x0.15 เมตร 32 เมตร 150.00           4,800.00         50.00        1,600.00      6,400.00         

3. ทรายรองหนา 10 เซนติเมตร 10 ลบ.ม. 370.00           3,700.00         50.00        500.00         4,200.00         

30,200.00      

2.5

1. แผ่นหินกาบ 97 แผ่น 400.00           38,800.00       20.00        1,940.00      40,740.00       

2. ไม้หมอนรถไฟ 27 แผ่น 300.00           8,100.00         15.00        405.00         8,505.00         

3. แผ่นหินภูเขาสีน้ าตาล 10 แผ่น 450.00           4,500.00         20.00        200.00         4,700.00         

3.  ไม้เทียม ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 ม. หนา 1 นิ้ว Dura  สีไม้สักทอง 29.23 ตร.ม. 692.00           20,227.16       20.00        584.60         20,811.76       

5. กรวดแม่น้ า เบอร์ 5 คละสี 50 ตร.ม. 400.00           20,000.00       20.00        1,000.00      21,000.00       
95,756.76      

2.6

1. ไม้แบบอดัยาง 9 ตร.ม. 250.00           2,250.00         30.00        270.00         2,520.00         

2. ลวดผูกเหล็ก RB9 180 กก. 150.00           27,000.00       5.00          900.00         27,900.00       

3. คอนกรีตโครงสร้าง 15 ลบ.ม. 1,500.00         22,500.00       40.00        600.00         23,100.00       

4. ไม้ปูพืน้ 1x4 นิ้ว 40 ม. 400.00           16,000.00       100.00      4,000.00      20,000.00       

5. ตะปู 10 กก. 30.00             300.00           - - 30.00             
73,550.00      

2.7

1. โคมไฟเสาสูง 1.80 เมตร 7 อนั 7,500.00         52,500.00       150.00      1,050.00      53,550.00       

2. ไฟดาวไลท์ 6 อนั 600.00           3,600.00         100.00      600.00         4,200.00         

3. หลอดฟลูออเรนเซ็นต์ 2 อนั 200.00           400.00           50.00        100.00         500.00           

4. โคมไฟติดผนัง 5 อนั 300.00           1,500.00         50.00        250.00         1,750.00         

5. อปุกรณ์ขอ้ต่อสายไฟ -                -             12,000.00       

72,000.00      

รวม

ศาลาขนาด 5x5 เมตร

งานบอ่ขุดน ้าวางแผ่น PE

รวม

งานสะพานไม้

รวม

งานม้าน่ังครึง่วงกลม

งานก่อสร้าง

พื นปตูัวหนอน

รวม

แผ่นวสัดุพื น

รวม

งานไฟสนาม

รวม

รวม  
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

รวมราคางาน Hardscape 
รวมราคางาน Softscape 
รวมราคางานภูมิทัศน์ทั้งหมด 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทัศน์ 6.5 % 
ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมิทัศน์ 
ภาษีเงินได้ 3 % ของราคางานภูมิทัศน์ 
รวมราคางานภูมิทัศน์ + ค่าด าเนินการ และก าไร + ภาษีเงินได้ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat) 7 % 

509,975.00 
   918,845.00  
 1,428,820.00 

92,873.00 
171,458.00 
 42,864.60 

1,736,015.00 
 121,521.50 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,857,536.00 
 (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)  

 



บทท่ี  5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ บ้านเลขที่ 23/5 ต าบลพลา              
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ลักษณะเป็นบ้านพักอาศัย 1 ชั้น ยกพ้ืนใต้ถุนสูง มีพ้ืนที่ทั้งหมด            
4,200 ตารางเมตร แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย และถนนภายในโครงการ 1,372.6 ตารางเมตร พ้ืนที่จัด            
ภูมิทัศน์ทั้งหมด 2,827.4 ตารางเมตร ปัจจุบันยังไม่มีการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในโครงการแต่อย่างใด
 เนื่องด้วยพ้ืนที่โครงการยังไม่ได้มีการจัดแต่งภูมิทัศน์ใดๆ ทางเจ้าของบ้านจึงมีความต้องการ
ให้มีการจัดภูมิทัศน์เกิดขึ้นเพ่ือส่งเสริมทัศนียภาพที่สวยงามแก่พ้ืนโครงการ มีสภาพแวดล้อมที่ดี               
เหมาะแก่การพักผ่อน         
 ดังนั้น การออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที่ ให้มีความเหมาะสมกับแนวความคิดหลักคือ            
“ผ่อนคลายแบบธรรมชาติ” ซึ่งได้แนวความคิดมาจากเจ้าของบ้านที่อยากได้บรรยากาศสวนธรรมชาติ
ที่สัมผัสได้ถึงความรู้สึกผ่อนคลาย กลมกลืน ให้ร่มเงา และร่มรื่นแก่พ้ืนที่ รวมไปถึงการสร้างที่นั่งเล่น
เพ่ือรับรองการแขกผู้ มาเยือน และยังเป็นมุมพักผ่อน  ที่มีพรรณไม้ประดับสวยงามสวยงาม                    
อีกทั้งใช้ประโยชน์ได้อย่างลงตัว ในการศึกษาโครงการบ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ สามารถก าหนด
รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โครงการได้ดังนี้  
        5.1.1 Zone A พ้ืนที่บริเวณหน้าบ้านทางทิศเหนือ ติดกับทางสัญจรหลัง สภาพพ้ืนที่โล่ง               
เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดในช่วงบ่าย และมีความสบายในการเข้าถึงพ้ืนที่ดังกล่าวจึงเหมาะที่จะจัดเป็น
ส่วนโชว์ จึงได้ท าการออกแบบบริเวณนี้ด้วยการท าบ่อน้ า สะพาน ทางเดินเท้า และพรรณไม้ประดับ
ชนิดต่างๆ 
        5.1.2 Zone B เป็นพ้ืนที่บริเวณข้างบ้านทางทิศตะวันออก เป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแดดในช่วงเช้า 
พ้ืนที่จุดนี้เหมาะแก่กิจกรรมการพักผ่อนของคนในครอบครัวเพราะไม่มีสิ่งใดๆ รบกวน จึงได้ท าการ
ออกแบบบริเวณนี้ด้วยการท าศาลา ทางเดินเท้า ลานกิจกรรม และพรรณไม้ประดับชนิดต่างๆ 
         5.1.3 Zone C เป็นพ้ืนที่อยู่ด้านหลังตัวบ้านเหมาะแก่การท าเป็นที่ซักล้างจึงไม่เน้นความ
สวยงาม แต่จะปลูกไม้ใหญ่  เ พ่ือให้ร่มเงาเพราะพ้ืนที่ส่ วนนั้นจะได้รับแสงแดตลอดทั้ งวัน                       
พ้ืนที่จุดนี้มีพ้ืนที่กว้างพอสมควร จึงได้ท าการออกแบบบริเวณนี้ด้วยการท าเป็นบริเวณปลูกพืชพักสวนครัว 
       จากการวิเคราะห์ และศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ของโครงการ รูปแบบสวนที่ตรงกับความ
ต้องการของคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ และเข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรมของตัวบ้านนั้นเป็นสวนสไตล์
ธรรมชาติจึ งได้ท าการออกแบบสวนมาในสไตล์ธรรมชาติ  เ พ่ือให้ตรงกับความต้องการของ                         
คุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ และจากการประมาณราคางานภูมิทัศน์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,857,536 บาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องด้วยโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์ นั้นมีการก่อสร้างงาน 
Hardscape และมีรายละเอียดในการก่อสร้าง ดังนั้น ควรมีการแบ่งพ้ืนที่และก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการให้เหมาะสม เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 การใช้วัสดุในการก่อสร้างโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุภัทรา  สุมทุมพฤกษ์                     
ในบางพ้ืนที่นั้นวัสดุบางชนิด หรือบางอย่างจ าเป็นต้องสั่งล่วงหน้าก่อน ดังนั้น หากจัดสร้างควรมีการ
จัดซื้อสั่งของล่วงหน้าก่อน เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ก 
     แนวคิดทางด้านการดูแลรักษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวคิดทางด้านการดูแลรักษา 
  

 แนวคิดในกำรดูแลรักษำต้องเกิดขึ้นจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรออกแบบงำนภูมิทัศน์     
กำรจัดสร้ำงงำนภูมิทัศน์และกำรดูแลบ ำรุงรักษำงำนภูมิทัศน์ ผู้ออกแบบงำนจะต้องก ำหนดน้ ำหนัก 
หรืออัตรำส่วนระหว่ำงควำมสวยงำม กำรใช้ประโยชน์ และกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เป็นอัตรำส่วนที่
สัมพันธ์กัน ควำมสวยงำม ดังนั้นจึงมีแนวคิดในกำรดูแลรักษำดังตำรำงต่อไปนี้ 

ประเภทงำน ลักษณะงำน รำยละเอียดในกำรดูแลรักษำ หมำยเหตุ 
ภูมิทัศน์ดำดอ่อน 
 (Softscape) 

ไม้ยืนต้น 1. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ ำเสมอ 
2. กำรพรวนดิน พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่ำ
ดินนั้น แห้งและมีกำรอัดตัวแน่นก็ควรจะ
พรวนดินแต่ควรระวังไม่ให้โดนรำกของพืช
พรรณนั้นๆ  
3. กำรก ำจัดโรค และแมลงเมื่อสังเกตเห็น
ว่ำพืชพรรณนั้นๆ มีโรคหรือมีสิ่งผิดปกติควร
ท ำ กำรหำสำเหตุ และชนิดของโรคแต่เนิ่นๆ 
ทันทีแล้วท ำกำรรักษำหรือพ่นยำ เพ่ือเป็น
กำรป้องกัน 
 4. กำรก ำจัดวัชพืช ควรถอนวัชพืชบริเวณ
โคนของต้นพืชนั้นๆ เพ่ือให้พืชนั้นได้รับ
สำรอำหำรอย่ำงเต็มท่ี 

กำรใส่ปุ๋ย หรือ
พรวนดินสัปดำห์
ละ 1-2 ครั้ง 

ภูมิทัศน์ดำดอ่อน 
 (Softscape) 

ไม้พุ่ม 1. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ ำเสมอ  
2. กำรพรวนดิน พรวนดินเมื่อสังเกตเห็นว่ำ
ดินนั้นแห้งและมีกำรอัดตัวแน่นก็ควรจะ
พรวนดินแต่ควรระวังไม่ให้โดนรำกของพืช
พรรณนั้นๆ 
3. กำรก ำจัดโรคและแมลง เมื่อสังเกตเห็น
ว่ำพืชพรรณนั้นๆ มีโรคหรือมีสิ่งผิดปกติควร
ท ำกำรหำสำเหตุ และชนิดของโรคแต่เนิ่นๆ 
ทันทีแล้วท ำกำรรักษำหรือพ่นยำ เพ่ือป้อง
กำรกัน 
4. กำรก ำจัดวัชพืช  
ควรถอนวัช พืชบริ เวณโคนต้นพืชนั้นๆ 
เพ่ือให้พืชนั้นได้รับสำรอำหำรอย่ำงเต็มที่ 

ในกรณีฤดูฝน
ควรลดกำรรด
น้ ำเป็น 3 ครั้ ง
ต่อ/สัปดำห์ 



ประเภทงำน ลักษณะงำน รำยละเอียดในกำรดูแลรักษำ หมำยเหตุ 
ภูมิทัศน์ดำดอ่อน 
 (Softscape) 

สนำมหญ้ำ 1. กำรตัดสนำมหญ้ำ สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
สัปดำห์ละ 2 ครั้ง หรือ 2 สัปดำห์ต่อครั้ง 
ขึ้นอยู่ที่ชนิดของหญ้ำ 
2. กำรใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสนำมหญ้ำ เช่น ปุ๋ย          
(46-0-0) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  
3. กำรรดน้ ำ กำรรดน้ ำถ้ำสนำมหญ้ำเป็นดิน
ทรำย ก็ควรรดน้ ำทุกวันวัน ส่วนบริเวณ 
สนำมหญ้ำที่เป็นดินเหนียวก็ควรรด 2-3 วัน
ต่อครั้ง 

ในกรณีฤดูฝน   
ควรลดกำรให้
น้ ำ น้ อ ย เ พ่ื อ
ป้องกันรำกเน่ำ  

ภูมิทัศน์ดำดแข็ง  
(Hardscape) 

ทำงสัญจร 
 
 
 
 

ระบบไฟฟ้ำ 
 
 
 
 

ศำลำที่นั่ง
ส ำหรับ 
พักผ่อน 

 

1. กำรท ำควำมสะอำด และซ่อมบ ำรุงถนน
คอนกรีตแสตมป์ และทำงเดินเท้ำ บล็อกปูพ้ืน 
คำร์เพ็ทสโตน 
2. ตรวจ เช็คแผ่ นทำง เท้ ำที่ ช ำ รุ ด เ พ่ือ
ซ่อมแซม 
1. ตรวจเช็คสภำพของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ชนิด
ต่ำงๆ และหมั่นส ำรวจว่ำมี หลอดไฟหรือ
สำยไฟช ำรุดหรือไม่ 
2. ท ำสี อุ ป กรณ์ที่ มี อ ยู่ ใ นสภำพที่ เ ก่ ำ            
ทรุดโทรมเปลี่ยนสิ่งผุพังที่เป็นอันตรำย  
1. ตรวจเช็คสภำพของอุปกรณ์ต่ำงๆว่ำยัง
ใช้ได้หรือไม่   
2. ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ต่ำงๆ เมื่อมีสภำพเสื่อม
โทรมจำกกำรใช้งำนในลักษณะต่ำงๆ  
 

 

 
 
 
  
  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบทางเลือกและเกณฑ์การประเมินแบบทางเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทางเลือก 
 

 จำกกำรศึกษำพ้ืนที่โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนคุณสุภัทรำ  สุมทุมพฤกษ์ อ ำเภอบ้ำนฉำง 
จังหวัดระยอง ได้ท ำกำรออกแบบทำงเลือก 2 ทำงเลือก โดยในแต่ละทำงเลือกจะมีกำรจัดวำง              
วัสดุตกแต่ง และวัสดุพืชพรรณที่แตกต่ำงกันออกไป ดังภำพต่อไปนี้ 
 

แบบทางเลือกที่ 1  

 

สรุปทำงเลือกที่ 1  
 1. สรุปทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 1 
    1.1 ข้อดีทำงเลือกแบบที่ 1 
         1.1.1 มีควำมสะดวกในกำรใช้สอยพื้นที่ 
         1.1.2 กำรใช้พืชพรรณที่ง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ 
             2.1 ข้อเสียทำงเลือกแบบที่ 1 
         2.1.1 กำรจัดวำงผังในบำงส่วนยังไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควร 
         2.1.2 ทำงสัญจรใช้งำนได้ไม่สะดวก 
         2.1.3 มีกำรแบ่งพ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมแต่ยังไม่เหมำะสม 



แบบทางเลือกที่ 2 

 

 
สรุปทำงเลือกที่ 2  
 1. สรุปทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
    1.1 ข้อดี ทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
                        1.1.1 มีกำรก ำหนดทำงสัญจรที่เหมำะสมกับพ้ืนที่และเชื่อมต่อไปยังกิจกรรมต่ำงๆ            
ได้อย่ำงเหมำะสม 
         1.1.2 มีควำมสะดวกในกำรใช้สอยพื้นที่ 
         1.1.3 มีกำรแบ่งพ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมที่เหมำะสม 
         1.1.4 กำรใช้พืชพรรณที่ง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ 
              2.1 ข้อเสียทำงเลือกแบบที่ 2  
          2.1.1 กำรจัดวำงผังในบำงส่วนยังไม่มีควำมสมบูรณ์เท่ำท่ีควร 
 
 

 



เกณฑ์การประเมินแบบทางเลือก 
 

เกณฑ์กำรประเมินแบบทำงเลือก ทำงเลือกท่ี 1 ทำงเลือกท่ี 2 
1. ควำมเหมำะสมในกำรแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย 
2. ควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดทำงสัญจรภำยในโครงกำร 
3. ควำมเหมำะสมในกำรเลือกใช้พืชพรรณ 
4. ควำมเหมำะสมในกำรเลือกองค์ประกอบในงำนภูมิทัศน์ 
5. ควำมสัมพันธ์กันของกิจกรรมกับพ้ืนที่ 
6. มีควำมสะดวกสบำย 
7. มีพ้ืนที่เพียงพอส ำหรับรองรับแขกผู้มำเยือน 
8. ดูแลรักษำง่ำย 
9.  สำมำรถป้องกันควำมร้อน 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 
ที่มา : จำกกำรสัมภำษณ์คุณสุภัทรำ สุมทุมพฤกษ์ 
หมายเหตุ : ควำมหมำยของกำรให้คะแนน 
  1 = ปรับปรุง 
  2 = พอใช้ 
  3 = ดี 
  4 = ดีมำก 
  5 = ดีมำกที่สุด 
 จำกเกณฑ์กำรประเมินทำงแบบทำงเลือก สำมำรถรวบรวมคะแนนโดยมีผลกำรให้คะแนน
ดังต่อไปนี้ 
  แบบทำงเลือกท่ี 1 ได้คะแนนรวม 43 คะแนน 
  แบบทำงเลือกท่ี 2 ได้คะแนนรวม 48 คะแนน 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ รูปแบบกำรวำงกิจกรรมในพ้ืนที่โครงกำร คือรูปแบบกิจกรรมแบบทำงเลือกที่ 2 
เป็นแบบที่มีควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่และควำมต้องกำรของผู้ใช้มำกที่สุด จึงน ำแบบทำงเลือกนี้ไปพัฒนำ    
ในกำรออกแบบต่อไป 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้จัดท า 
 

ชื่อ  นำงสำวนัฐพร ขุนบุญจันทร์ 
เกิด 13 กรกฎำคม 2535 
 
กำรศึกษำ 
 ปีกำรศึกษำ 2543 จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำตอนต้น 
    จำกโรงเรียนบริบูณศิลป์ศึกษำ กรุงเทพมหำนคร 
 ปีกำรศึกษำ 2546 จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำตอนปลำย 
    จำกโรงเรียนอุดมวิทยำ จังหวัดปทุมธำนี 
 ปีกำรศกึษำ 2549 จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
    จำกโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 
 ปีกำรศึกษำ 2552 จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
    จำกโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 
 ปีกำรศึกษำ 2560   จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
    สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
    สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  
    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี  
 
 สถำนที่ติดต่อ  บ้ำนเลขท่ี 47/74 หมู่ 1 หมู่บ้ำนทิวสนวิลล่ำ ซอย 5 
    ต ำบลบึงยี่โถ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12130 
    โทรศัพท ์: 09 6958 5565 
    E-mail : nan_lsd_22@hotmail.com 

 



แบบก่อสร้างภมูิทศัน์
โครงการออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ

สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์
อําเภอบ้านฉาง   จงัหวดัระยอง

เขียนแบบโดย
นฐัพร ขนุบญุ

จนัทร์



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญั
บรุี

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทศัน์

รายการประกอบแบบ

ระยะในแบบจากศูนยก์ลางถงึศูนยก์ลาง

ระยะในแบบจากศูนยก์ลางถงึขอบรมิ

ระยะในแบบจากริมถงึริม

แนวศูนยก์ลางเสา

แนวแสดงรูปตดัผ่านอาคาร

แสดงรูปตั�งดา้น

แสดงตาํแหน่งที�ตอ้งการขยาย

ระดบัพื�นอาคาร

ระดบัพื�นในรูปตดั

แนวเขตที�ดนิ

A. ชื�อหอ้ง

B. ระดบัพื�นหอ้ง

C. ระดบัผวิวสัดุ

D. ระดบัฝ้าเพดาน

ประตู

หนา้ต่าง

วสัดุผนงั

ผนงัก่อQ-CON หนา �.�� ม.ในแบบแปลน

ผนงักลาสบลอ็คในแบบแปลน

ผนงัราวกนัตกในแบบแปลน

กระจกในรูปดา้น

ช่องท่อในแบบแปลน

ผนงัก่อQ-CONในรูปตดั

ผนงัก่อQ-CON หนา �.�� ม.ในแบบแปลน

ผนงัเบา

สญั
ลกัษณ

์
รายการ

สญั
ลกัษณ

แ์บบก่อสรา้ง

HARDSCAPE&
SOFTSCAPE

GENREL SERIES
L0-00

สารบญั
แบบ

L0-00

ผงับรเิวณ
เดมิ

L0-01

หมายเลขแบบ
จํานวนแผ่น

แผน่ที�

มาตราสว่น
แบบแสดง

นฐัพร ขนุบุญ
จนัทร์

เขียนแบบ

โครงการ

ออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ
สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์

สารบญั
แบบ

ผงับริเวณ
รวม

L0-02

ผงัระยะ
L0-03

ผงัระดบัและวสัดุ
L0-04

ผงัไมย้นืตน้
L0-05

ผงัไมค้ลมุดนิไมพุ้ม่
L0-06

ผงัไฟฟ้า
L0-07

แบบขยาย ศาลา
L0-08

แบบขยาย พื�นปูตวัหนอน
L0-09

แบบวสัดุพื�น
L0-10

แบบขยายบอ่นํ�าขดุ
L0-11

แบบขยายบอ่นํ�าขดุ
L0-11

แบบขยายสะพานไม้
L0-12

แบบขยายมา้นั�ง
L0-13

ลําดบั
รายการแก้ไข

วนัที�



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญั
บรุี

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทศัน์

หมายเลขแบบ
จํานวนแผ่น

แผน่ที�

มาตราสว่น
แบบแสดง

นฐัพร ขนุบุญ
จนัทร์

เขียนแบบ

โครงการ

ออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ
สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์

ผงับริเวณ
เดิม

ลําดบั
รายการแก้ไข

วนัที�



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญั
บรุี

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทศัน์

หมายเลขแบบ
จํานวนแผ่น

แผน่ที�

มาตราสว่น
แบบแสดง

นฐัพร ขนุบุญ
จนัทร์

เขียนแบบ

โครงการ

ออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ
สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์

ผงับริเวณ
รวม

ลําดบั
รายการแก้ไข

วนัที�



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญั
บรุี

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทศัน์

หมายเลขแบบ
จํานวนแผ่น

แผน่ที�

มาตราสว่น
แบบแสดง

นฐัพร ขนุบุญ
จนัทร์

เขียนแบบ

โครงการ

ออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ
สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์

ผงัระยะ

ลําดบั
รายการแก้ไข

วนัที�



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญั
บรุี

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทศัน์

หมายเลขแบบ
จํานวนแผ่น

แผน่ที�

มาตราสว่น
แบบแสดง

นฐัพร ขนุบุญ
จนัทร์

เขียนแบบ

โครงการ

ออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ
สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์

ผงัระยะและวสัดุ

ลําดบั
รายการแก้ไข

วนัที�
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญั
บรุี

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทศัน์

หมายเลขแบบ
จํานวนแผ่น

แผน่ที�

มาตราสว่น
แบบแสดง

นฐัพร ขนุบุญ
จนัทร์

เขียนแบบ

โครงการ

ออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ
สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์

ผงัไม้ยืนต้น

ลําดบั
รายการแก้ไข

วนัที�



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญั
บรุี

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทศัน์

หมายเลขแบบ
จํานวนแผ่น

แผน่ที�

มาตราสว่น
แบบแสดง

นฐัพร ขนุบุญ
จนัทร์

เขียนแบบ

โครงการ

ออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ
สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์

ผงัไม้คลมุดนิไม้พุม่

ลําดบั
รายการแก้ไข

วนัที�





มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญั
บรุี

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทศัน์

หมายเลขแบบ
จํานวนแผ่น

แผน่ที�

มาตราสว่น
แบบแสดง

นฐัพร ขนุบุญ
จนัทร์

เขียนแบบ

โครงการ

ออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ
สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์

แบบศาลา

ลําดบั
รายการแก้ไข

วนัที�
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แปลน โครงหลงัคา�x5
scale                              1   :  100

4
3

1 2

สญั
ลกัษณ์

แสดงทิศรูปด้าน

รปูดา้น         �
scale                 1   :  100

4
3

1 2

สญั
ลกัษณ์

แสดงทิศรูปด้าน

แปลน ศาลา�x5
scale                 1   :  100

4
3

1 2

สญั
ลกัษณ์

แสดงทิศรูปด้าน



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญั
บรุี

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทศัน์

หมายเลขแบบ
จํานวนแผ่น

แผน่ที�

มาตราสว่น
แบบแสดง

นฐัพร ขนุบุญ
จนัทร์

เขียนแบบ

โครงการ

ออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ
สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์

พื
�นปตูวัหนอน

ลําดบั
รายการแก้ไข

วนัที�

12345

M
ATERIAL

CO
DE

DESSCRIPTION

2.54

4.38

7.23

2.7814.56

3.84

1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00

14.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

9.00

1 2

แปลน พ
ื�นตวัหนอน

scale                 1   :  100

4
3

1 2

สญั
ลกัษณ์

แสดงทิศรูปด้าน

7.00

0.15

34

5
0.15

6.70
0.15

รปูตดั          A
scale                 1   :  100

4
3

1 2

สญั
ลกัษณ์

แสดงทิศรูปด้าน



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญั
บรุี

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทศัน์

หมายเลขแบบ
จํานวนแผ่น

แผน่ที�

มาตราสว่น
แบบแสดง

นฐัพร ขนุบุญ
จนัทร์

เขียนแบบ

โครงการ

ออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ
สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์

วสัดพุื
�น

ลําดบั
รายการแก้ไข

วนัที�

12345

M
ATERIAL

CO
DE

DESSCRIPTION
1

4

3

3
2

5

4

19.50

9.32

60.02

3.00

5.00

แปลน   วสัดพุ
ื�น

scale                 1   :  100

4
3

1 2

สญั
ลกัษณ์

แสดงทิศรูปด้าน

1.20

0.60

6

6



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญั
บรุี

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทศัน์

หมายเลขแบบ
จํานวนแผ่น

แผน่ที�

มาตราสว่น
แบบแสดง

นฐัพร ขนุบุญ
จนัทร์

เขียนแบบ

โครงการ

ออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ
สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์

แบบบอขดุ

ลําดบั
รายการแก้ไข

วนัที�

รปูตดั         �       
scale                 1   :  25

4
3

1 2

สญั
ลกัษณ์

แสดงทิศรูปด้าน

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

22.00

1.001.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

11.00

แปลน บ่อดนิขดุ
scale                 1   :  100

4
3

1 2

สญั
ลกัษณ์

แสดงทิศรูปด้าน

11.34

5.24

6.23

5.59

25.23

5.01

3.70

10.00

7.00
1.50

1.50

0.200.60



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญั
บรุี

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทศัน์

หมายเลขแบบ
จํานวนแผ่น

แผน่ที�

มาตราสว่น
แบบแสดง

นฐัพร ขนุบุญ
จนัทร์

เขียนแบบ

โครงการ

ออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ
สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์

แบบสะพาน

ลําดบั
รายการแก้ไข

วนัที�

ราวกนัตกไม้เนื
�อแข็ง 

ดดัโค้ง ลบมมุมน  
ซม

ผิวไสขดัแต่งลบเสี
�ยน ทาสี สีไม้สีก หรือเทียบเท่า

เสาไม้เนื
�อแข็ง 

เซาะร่องไม้ 
ซม   (ดแูบบขยาย)

หัวเสา ปาดมมุ 
ขนาด

ซม

หัวเสา ปาดมมุ 
ขนาด

ซม

พื
�นไม้เนื

�อแข็ง 
เว้นร่อง 

มม

ราวกนัตกไม้เนื
�อแข็ง 

ดดัโค้ง ลบมมุมน  
ซม

ผิวไสขดัแต่งลบเสี
�ยน ทาสี สีไม้สีก หรือเทียบเท่า

รูปด้านสะพานไม้ 1
มาตราสว่น

แปลน สะพานไม้ 1
มาตราสว่น

รูปตดั
มาตราสว่น

ผิวไสขดัแต่งลบเสี
�ยน ทาสี สีไม้สีก หรือเทียบเท่า

พื
�นไม้เนื

�อแข็ง 
เว้นร่อง 

มม

ไม้เนื
�อแข็ง 

ทาฟริ�นโค๊ต ดดัโค้ง
คาน ค

ส
ล

ผิวเรียบ ทาสี โครงสร้างโดยวิศวกร
เสาไม้เนื

�อแข็ง 
ผิวไสขดัแต่งลบเสี

�ยน ทาสี สีไม้สีก หรือเทียบเท่า
ปิดข้าง ไม้เนื

�อแข็ง 

ราวกนัตกไม้เนื
�อแข็ง 

ดดัโค้ง ลบมมุมน  
ซม

ผิวไสขดัแต่งลบเสี
�ยน ทาสี สีไม้สีก หรือเทียบเท่า

ราวกนัตกไม้เนื
�อแข็ง 

ดดัโค้ง ลบมมุมน  
ซม

ผิวไสขดัแต่งลบเสี
�ยน ทาสี สีไม้สีก หรือเทียบเท่า

เสาไม้เนื
�อแข็ง 

เซาะร่องไม้ 
ซม

หัวเสา ปาดมมุ 
ขนาด

ซม

บ่อนํ�า



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญั
บรุี

คณ
ะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทศัน์

หมายเลขแบบ
จํานวนแผ่น

แผน่ที�

มาตราสว่น
แบบแสดง

นฐัพร ขนุบุญ
จนัทร์

เขียนแบบ

โครงการ

ออกแบบภมูิทศัน์บ้านคณุ
สภุทัรา สมุทมุพฤกษ์

แบบม้านั�ง

ลําดบั
รายการแก้ไข

วนัที�

1.43
1.43

1.88

3.75
0.98

0.98

5.70

2.85

0.46

1.41

แปลน    มา้นั�ง
scale                 1   :  100

4
3

1 2

สญั
ลกัษณ์

แสดงทิศรูปด้าน

0.60
0.50

1.00

5.70

0.40

0.40

0.20

รปูดา้น         �
scale                 1   :  100

4
3

1 2

สญั
ลกัษณ์

แสดงทิศรูปด้าน

3.75
0.98

0.98

5.70

1.00

รปูดา้น         �
scale                 1   :  100

4
3

1 2

สญั
ลกัษณ์

แสดงทิศรูปด้าน

รปูตดั           �
scale                 1   :  100

4
3

1 2

สญั
ลกัษณ์

แสดงทิศรูปด้าน

12

M
ATERIAL

CO
DE

DESSCRIPTIO
N

2.85
1.43

1.43

0.10

0.40

0.40

0.20

1.00

0.15

0.50

0.60

1.88

0.43
1.41

3.12
0.70

0.50
0.50

0.70
3.12

0.70
0.70

1.43
1.43

2.85

0.50
0.50

0.16

0.15

2 1

0.20

1

2

ไม้เนื
�อแข็งทาสีย้อมไม้ ขนาด 

ไม้เนื
�อแข็งทาสีย้อมไม้ ขนาด 

ไม้เนื
�อแข็งทาสีย้อมไม้ ขนาด 

ไม้เนื
�อแข็งทาสีย้อมไม้ ขนาด 


