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บทคัดย่อ 
 

 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ปัจจุบันยังไม่มีการ
จัดตกแต่งภูมิทัศน์แต่อย่างใด พื้นที่โครงการมีเนื้อที่โดยรวมทั้งหมด 1 ,600 ตารางเมตร โดยเจ้าของ
โครงการมีความต้องการให้จัดตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนภายในบ้านด้วยสวนแบบธรรมชาติ 
ดังนั้นการออกแบบจะเน้นการประยุกต์สวนให้เข้ากับความเป็นธรรมชาติ และให้ความร่มรื่นเพื่อให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้โครงการ โดยแนวความคิดหลักคือ สัมผัสทั้งห้าซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ความต้องการของเจ้าของโครงการและสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการ โดยมีความต้องการสวนที่มี
ความร่มรื่นมีศาลาและบ่อน้ าเพื่อใช้ส าหรับพักผ่อน รับแขก และมีไม้ผลที่สามารถรับประทานได้รวมทั้ง
ไม้ดอกที่ให้กลิ่นหอม  
 ในการศึกษาข้อมูลของโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จึงเกิดแนวความคิดทางด้านการออกแบบคือการแบ่งพื้นที่ออกแบบเป็น 
3 โซน สามารถออกแบบกิจกรรมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ และออกแบบให้สวยงาม ตาม
แนวความคิด คือ “สัมผัส” โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน พื้นที่โครงการออกแบบมีจ านวน 1 ,600 
ตารางเมตร ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการโดยใช้งบประมาณ 1,418,894.00 บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) 
 พื้นที่ Zone A เป็นส่วนโชว์ พื้นที่อยู่ทางทิศใต้เป็นบริเวณทางเข้าบ้านโดยสภาพพื้นที่ยังเป็น
ที่โล่งยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ พื้นที่ดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 951.75 ตารางเมตร จึงเหมาะแก่การ
จัดเป็นพื้นที่ส าหรับโชว์ความสวยงามของสวน ไว้ดึงดูดสายตาแก่ผู้มาเยือน 
 พื้นที่ Zone B เป็นพื้นที่ส่วนบริการ ติดกับตัวบ้านทางด้านทิศตะวันออก และพื้นที่ซักล้าง
บริเวณทิศเหนือของตัวบ้าน พื้นที่ดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 65 ตารางเมตร ได้รับแสงแดดช่วงเช้า 
มีพื้นที่ว่างขนาดเล็ก ซึ่งได้ร่มเงาจากตัวบ้านช่างเที่ยงถึงเย็น มีลมพัดผ่าน ไม่มีต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา จึงควร
ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงาและเสริมสร้างมุมมองที่ดีให้กับพื้นที่  
 พื้นที่ Zone C เป็นพื้นที่ส่วนตัว อยู่ทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออกของโครงการเป็นพื้นที่
โล่งได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน พื้นที่ดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 428 ตารางเมตร ทางด้านส่วนนี้เป็น
มุมพักผ่อน พื้นที่ประกอบกิจกรรมกับครอบครัว และงานสังสรรค์ ซึ่งเจ้าของบ้านจะเข้าใช้งานได้อย่าง
เต็มที่ จึงวิเคราะห์ได้ว่าควรจัดเป็นมุมพักผ่อน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการจัดท าโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งนี้การจัดท าโครงการจะไม่ส าเร็จ ถ้า
ปราศจากค าแนะน าชี้แนะ ช่วยเหลือและข้อคิดทางด้านต่างๆ ขอขอบคุณ คุณสุชาติ ชนะโภคากุล ที่
ได้เอื้อเฟื้อข้อมูล และให้ความร่วมมือซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท าโครงการปัญหาพิเศษให้ลุล่วงไปได้
ด้วยดีตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ขอขอบคุณอาจารย์พิศาล ตันสิน อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่คอยชี้แนะให้ค าปรึกษาใน
ทั้งด้านข้อมูลและแนวคิดในการท างาน ให้ตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ได้
ท าการศึกษา และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่คอยแนะน าให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล แนวคิดด้านต่างๆ และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัว ที่คอยให้ก าลังใจ และให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา 
และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ หากโครงการปัญหาพิเศษเล่มนี้มี
ข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบพระคุณครับ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 จังหวัดปราจีนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่มีการท าเกษตรกรรมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
การส่งออกผลิตภัณฑ์หน่อไม้ ผลไม้ และผลิตภัณฑ์จักรสานต่างๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านใน
พื้นที่ นอกจากนั้นบางพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีได้มีการเพาะพันธุ์และจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ จนได้
ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และได้มีการน าไม้ดอกไม้ประดับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
งานภูมิทัศน์เพื่อเสริมความงามให้แก่ตัวบ้าน และท าให้เจ้าของบ้านพึงพอใจในความสวยงาม ใน
ปัจจุบันงานภูมิทัศน์มีกันอย่างแพร่หลายเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้จึงเป็นที่นิยมและท าให้เกิด
เป็นโครงการต่างๆ ตามมา   
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล เลขที่ 84 อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบ้านร่วมสมัย ในครอบครัวมีสมาชิก 4 คน พื้นที่โครงการมีขนาด 1 ,600 
ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารพักอาศัย 155.25 ตารางเมตร และพื้นส าหรับจัด
ภูมิทัศน์ 1,444.75 ตารางเมตร แต่เดิมพื้นที่โครงการนี้เป็นพื้นที่ติดถนนและต่ ากว่าระดับถนน  
ต่อมาเจ้าของโครงการได้ท าการถมพื้นที่โครงการให้เท่ากับระดับถนน ในปัจจุบันนอกจากสิ่ง
ปลูกสร้างของตัวอาคารพักอาศัยแล้ว  ในพื้นที่โครงการยังไม่มีโครงสร้างของงานภูมิทัศน์ใดๆ 
เจ้าของโครงการจึงมีความต้องการที่จะให้จัดภูมิทัศน์และกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาใน
งานภูมิทัศน์  

 ดังนั้น โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล มีความต้องการที่จัดภูมิทัศน์
เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี และนอกจากความสวยงามของงานภูมิทัศน์แล้ ว
เจ้าของโครงการยังต้องการงานภูมิทัศน์เข้ามาเพื่อช่วยลดมลพิษและผลกระทบที่เกิดจากพื้นที่โดยรอบ
ของโครงการโดยเฉพาะพ้ืนที่หน้าโครงการที่เป็นถนนหลัก 

 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
        1.2.1  เพื่อศึกษาหลักการทฤษฎกีารออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน 
        1.2.2  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ 

   1.2.3  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมเจ้าของโครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ 
         1.2.4  เพื่อออกแบบโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล อ าเภอเมือง 
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี  
 
1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 1.3.1  การเข้าถึงโครงการ การเดินทางเข้าพื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้ 2 วิธีได้แก ่

         1.3.1.1 รถยนต์ส่วนบุคคล จากศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เส้นทางถนนสุวรรณศร ไปยังทิศ ตะวันออก ประมาณ 
6 กิโลเมตร พื้นที่โครงการตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ มีที่สังเกตคือ ถัดจากโครงการถนนสายต้นไม้สวยคู่
เมืองปราจีนบุรี ประมาณ 20 เมตร 
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  1.3.1.2  รถโดยสารประจ าทาง โดยสามารถขึ้นรถบัสโดยสารสาย กรุงเทพฯ-ปราจีน-
ประจันตคาม กรุงเทพฯ-ปราจีน-สระแก้ว กรุงเทพฯ-ปราจีน-อรัญประเทศ และเดินทางโดยรถตู้
โดยสารใช้สาย กรุงเทพฯ-ปราจีน-ประจันตคาม กรุงเทพฯ-ปราจีน-สระแก้ว กรุงเทพฯ-ปราจีน-อรัญ
ประเทศ กรุงเทพฯ-กบินทร์ หลังจากนั้นให้ลงที่โครงการถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรี และเดิน
เท้าต่อไปอีกประมาณ 20 เมตร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
 
 1.3.2  ขอบเขตของการศึกษา 

          ขอบเขตพื้นที่บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล มีพื้นที่ทั้งหมด 1,600 ตารางเมตร แบ่งเป็น
พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารพักอาศัย 155.25 ตารางเมตร และพื้นส าหรับจัดภูมิทัศน์ 1,444.75 ตารางเมตร 
ตั้งอยู่ที่ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล  
แสดง : พื้นที่โครงการ                                   ภำพที่ 1.2 
สัญลักษณ์ :   
                            มุมมอง 
 
 
 

                                                                              
 

 
 

 NON SCALE 

 
  
 
 
 

 

39.00 

44.88 

42.50 

ทิศตะวันออก 

 

ทิศใต ้

ทิศเหนือ 

ทิศตะวนัตก 

35.95 
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1.3.3  ขอบเขตพื้นที่ออกแบบ 
     

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล  
แสดง : แสดงอาณาเขตติดต่อของโครงการ ภำพที่ 1.3 

สัญลักษณ์ : - 
 
 
 

                                                       
 

 
  

NON SCALE 

 
 

 
 

ทิศเหนือ 

ทิศตะวันตก ทิศ

ทิศใต ้
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1.3.4  พื้นที่ตดิต่อกับโครงการ 
 

 
ภำพที่ 1.4  พื้นที่ติดต่อกับโครงการบริเวณทิศเหนือ     ภำพที่ 1.5  พื้นที่ติดต่อกับโครงการบริเวณทิศใต้  
 

 
ภำพที่ 1.6  พื้นที่ติดต่อกับโครงการบริเวณทิศตะวันออก        ภำพที่ 1.7  พื้นที่ติดต่อกับโครงการบริเวณทิศตะวันตก  
 
 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 ทราบหลักการออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน 
 1.4.2 ทราบข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการ 
 1.4.3 ทราบพฤติกรรมเจ้าของโครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

 1.4.4 น าเสนอโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี 

 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

1.5.1 ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
         1.5.1.1  ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักอาศัย 
         1.5.1.2  ศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงการ 
         1.5.1.3  กรณีศกึษา 
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 1.5.2 ศึกษาข้อมูลลักษณะทางกายภาพและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการจากการส ารวจ 
         1.5.2.1 ศึกษาที่ตั้งโครงการและอาณาเขตที่ติดต่อกับโครงการ 
         1.5.2.2 ศึกษาการเข้าถึงพ้ืนที่โครงการเพื่อก าหนดทางเข้าออกในพื้นที่โครงการ 
         1.5.2.3 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
         1.5.2.4 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
         1.5.2.5 ศึกษาพรรณไม้เดิม 
         1.5.2.6 ศึกษาโครงสร้างของดิน 
         1.5.2.7 ศึกษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
         1.5.2.8 ศึกษาการระบบทางสัญจรเพ่ือก าหนดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
         1.5.2.9 ศึกษาสถาปัตยกรรมเดิมภายในพื้นที่โครงการ 
 1.5.3 ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมและความตอ้งการของผู้ใช้โครงการ 
         1.5.3.1 ศึกษาข้อมูลของผู้ใช้โครงการ  
         1.5.3.2 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.5.4 สรุปข้อมูลเพื่อการออกแบบภูมิทัศนโ์ครงการ 
 1.5.5 ขั้นตอนการออกแบบ 
         1.5.5.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
         1.5.5.2 ผังสภาพปัจจุบันและการวิเคราะห ์
         1.5.5.3 แสดงแนวความคิดในการออกแบบ 
           1) ผังโครงการเดิม (Site Existing) 
          2) ผังวิเคราะห์ (Site Analysis) 
          3) แผนภูมิแสดงการใช้พ้ืนที่ (Bubble Diagram) 
          4) ผังแสดงแนวความคิดในการออกแบบ (Concept Plan) 
          5) ผังแม่บท (Master Plan) 
           6) ผังพืชพรรณไม้ (Planting Plan) 
          7) รูปตัดและรูปด้าน (Section & Elevation) 
          6) แบบขยายต่างๆ (Detail) 
         1.5.5.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
         1.5.5.5 แบบแปลนขัน้สุดท้าย 

        1.5.5.6 การประเมินราคา (Cost Estimate)     
         1.5.5.7 เขียนแบบก่อสร้าง 
 1.5.6 ขั้นตอนการประเมินผล 
         1.5.6.1 สรุปผลการออกแบบ 
         1.5.6.2 น าเสนอผลการออกแบบ 
         1.5.6.3 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.5.7 จัดท ารปูเล่ม 
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1.6 ล ำดับขัน้ตอนในกำรศึกษำ 
 
                      
           
           
           
     

ศึกษำหลักกำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนพักอำศัย 
1. ศึกษาความหมายและความส าคัญในการ
ออกแบบภูมิทัศน์ที่พักอาศัย 
2. ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
โครงการ 
3. กรณีศึกษา 

 

ศึกษำข้อมูลพื้นที่โครงกำร 
1. ศึกษาที่ตั้งโครงการและอาณาเขตที่ติดต่อกับโครงการ 
2. ศึกษาการเข้าถึงพื้นที่โครงการเพื่อก าหนดทางเข้าออก
ในพื้นที่โครงการ 
3. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ  
4. ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
5. ศึกษาพรรณไม้เดิม 
6. ศึกษาโครงสร้างของดิน 
7. ศึกษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
8. ศึกษาการระบบทางสัญจรเพื่อก าหนดกิจกรรมต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
9. ศึกษาสถาปัตยกรรมเดิมภายในพื้นที่โครงการ 

ศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้โครงกำร 
1. ศึกษาข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
2. ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้
โครงการ  
 

สรุปข้อมูลเพ่ือกำรออกแบบภูมิทัศน์โครงกำร 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
2. ผังสภาพปัจจบุันและการวิเคราะห์ 
3. แสดงแนวความคิดในการออกแบ 
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. แบบแปลนขั้นสุดท้าย 
6. การประเมินราคา (Cost Estimate) 
 

ขั้นตอนกำรสรุปและ
ประเมินผล 

1. สรุปผลการออกแบบ 
2. น าเสนอผลการออกแบบ 
3. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 

จัดท ำรูปเล่ม 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนการศึกษา 

หลักำรและเหตุผล 



 



บทที่  2 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และกรณีศึกษา 

 
 ธรรมชาติกับมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน แม้ความเจริญของสังคมเมืองยังคงเติบโตขึ้นแต่มนุษย์ก็
ยังเรียกร้องหาธรรมชาติที่เกิดจากความต้องการที่จะเลียนแบบธรรมชาติเข้ามา การศึกษาโครงการ
ออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล เป็นโครงการที่มีพื้นที่สามารถออกแบบภูมิทัศน์ได้ จึง
ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยพฤติกรรมความต้องการของเจ้าของโครงการ กิจกรรมนันทนาการ
และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และใช้ข้อมูลพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ 
ชนะโภคากุล เพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูลที่ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น ก่อนที่จะน าไปศึกษา
รายละเอียดในบทต่อไป เพื่อให้การศึกษาข้อมูลที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง 

2.1  ความหมายและหลักการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย   
 2.1.1  ความหมายของการออกแบบจัดสวน      
          สวน (Garden) หมายถึง สถานที่ที่มีการปลูกตกแต่งจัดพันธุ์ไม้อย่างเป็นระเบียบเป็น
สัดส่วน เพื่อความสวยงามและการใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น สวนผลไม้ สวนครัว สวนไม้ดอกไม้ประดับ 
ส่วนป่า และสวนหย่อม เป็นต้น (เอื้อมพร วีสมหมาย, 2530:32)    
         การจัดสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวล
มนุษย์โดยน าหลักวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าสิ่งของ
หลายๆสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์และสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาผสมผสานกันเพื่อ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภาพที่มีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่
หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของ
มนุษย์ (อโนชา การประเสริฐกิจ, 2545:12)        
                     การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพหรือตกแต่งสถานที่ ให้ เหมาะสมสวยงาม ท าให้
สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ และอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ (จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี, 2546:54)
          การออกแบบ หมายถึง การวางแผนการสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่
เดิมให้ดีขึ้นเหมาะสมขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้  โดยการสร้างสรรค์ปรุงแต่ง
ส่วนประกอบต่างๆให้เกิดความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยกับความงามโดยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และวิธีการ (ขวัญชัย จิตส ารวย, 2536:42)      
                   สรุป การออกแบบภูมิทัศน์หรือการจัดสวน หมายถึง การตกแต่งพื้นที่ให้เกิดความ
สวยงาม โดยให้ศิลป์ในการสร้างสรรค์และน าหลักวิชาการ มาผสมผสานเข้าด้วยกันจนท าให้เกิด
บรรยากาศภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าอยู่ และต้องสอดคล้องกับความต้องการพฤติกรรมของผู้ใช้ 
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 2.1.2  ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวน 
  2.1.2.1  ให้ความสวยงามแก่ตัวบ้าน ตอบสนองความต้องการธรรมชาติของผู้ใช้ 
สร้างอาณาเขต ให้มีความปลอดภัย (ดังภาพที่ 2.1)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  จดัสวนเพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ตัวบ้าน 
ที่มา : https://www.ginggaanbai.com/GGB_722-011 
   
  2.1.2.2  มีมุมเฉพาะ สามารถแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน มีมุมสงบ พักผ่อน สามารถ
ปิดบังหรือซ่อนเร้นจากสายตาของบุคคลภายนอกโดยการใช้ทรงพุ่มของพันธุ์ไม้ชนิดนั้นๆ  
(ดังภาพที ่2.2)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2  จดัสวนเพื่อใช้พักผ่อน 
ที่มา : https://www.ginggaanbai.com/awards 
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  2.1.2.3  จัดสวนขึ้นเพื่อกันเสียงรบกวนจากถนนหรือเพ่ือนบ้าน มักจะใช้พุ่มหนาหรือ
ไม้ยืนต้น (ดังภาพที่ 2.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3  จดัสวนขึ้นเพื่อกันเสียงรบกวนจากถนนหรือเพ่ือนบ้าน 
ที่มา : https://www.ginggaanbai.com/copy-of-p-a-cut-above 

 
  2.1.2.4  จัดแต่งบางต าแหน่งของสวนเพื่อปิดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของ
บริเวณใกล้เคียง เช่น บริเวณใกล้บ้านที่มีกองขยะสวนและต้นไม้จะช่วยกรองเชื้อโรคและปิดบังสภาพ
ไม่น่าดูได ้(ดังภาพที่ 2.4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  จดัแต่งสวนเพ่ือปิดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 
ที่มา : https://www.google.co.th/search/biw 
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  2.1.2.5  เพื่อกรองฝุ่นละอองที่กระจายทั่ว ไปในอากาศ โดยเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่
สามารถเก็บฝุ่นละอองได้มาก เช่น สนทะเล สนประดิพัทธ ์     
  2.1.2.6  เพื่อความสุขทางด้านจิตใจ เมื่อสภาพของสวนในบ้านมีสีเขียวสดใส มีร่มเงา
ของต้นไม้ มีบ่อน้ าล าธารหรือน้ าตกจ าลองและท าให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น 
  2.1.2.7  เพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่น ปลูกสวนครัวหรือปลูกไม้ผล (ดังภาพที่ 2.5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 จัดสวนปลูกผักสวนครัว 
ที่มา : https://www.dooideas.com/2017/04/blog-post_15.html 
 
 2.1.3 การจัดสวนในบ้าน 
                  จัดสวนภายในบ้านพักอาศัยทั่วไปนั้น ไม่ใช่ของแปลกใหม่ มีผูท้ี่เป็นเจ้าของบ้านหลาย
ท่านได้ท าเองมามากแล้วและบางท่านที่สนใจมากก็ฝึกฝนจนสามารถไปช่วยจัดให้เพื่อนๆหรือประกอบ
อาชีพในการจัดสวนเลยก็มี การจัดสวนไม่ต้องการหลักการอะไรมากนัก  แต่ต้องการผู้ที่มีความสนใจ
ในธรรมชาติของ “ต้นไม”้lพอที่จะรู้จักนิสัยหรือพืชพันธ์ุที่ท่านจะน ามาปลูก และมีความละเอียด
ประณีตพอที่จะเข้าใจถึงความงามของ “ศิลป”lในการดูแลรักษาต่อมา เพราะการจัดสวนที่จะให้
งดงามสมบูรณ์แบบนั้น อาศัยเวลาสักระยะหนึ่ง เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตงดงามไปตามเจ้าของต้องการ 
และในช่วงเวลาน้ีเองที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักจะหมดความสนใจในการท านุบ ารุง ท าให้สวนที่จะไว้ไม่
ประสบผลส าเร็จตามที่คาดไว ้พื้นที่ส าหรับการจัดตกแต่งสวนในบ้านพักอาศัยแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่วา่
บ้านพักอาศัยจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ซึ่งส่วนต่างๆ น้ี มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องกับ
พื้นที่ภายในตัวบ้านทั้งด้านประโยชน์และใช้สอยความงาม  
        พื้นที่จัดสวนภายในบ้านแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้
        ส่วนสาธารณะ (Public Area) 
        ส่วนครอบครัว (Family Living Area) 
        ส่วนตัว (Private Living Area) 
        ส่วนบริการ (Service Area) 
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2.1.3.1  ส่วนสาธารณะ (Public Area) เป็นส่วนที่อยู่บริเวณหน้าบ้าน สามารถ
มองเห็นได้ชัดจากผู้มาเยี่ยมเยือน ได้แก่ ทางเข้า ประตู ทางเท้า ห้องรับแขก ระเบียง หน้าห้องรับแขก
และสนาม ส่วนสาธารณะควรมีเนื้อที่กว้างพอที่จะท าให้ตัวบ้านเกิดความสวยงาม สง่า แต่ไม่ใหญ่โต
เกินไปจนเปลืองเนือ้ที่ของส่วนอื่นๆภายในบริเวณบ้าน 
   1)  ไม้ให้ร่มเงา ควรปลูกปริเวณถนนทางเท้า ระเบียง แนวรั้ว เพื่อช่วยลด
การสะท้อนของแสงจากถนนและทางเท้าเพื่อให้ความร่มรื่นต่อที่นั่งพักส าหรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนได้ดี 
ควรเลือกใช้ไม้ยืนต้นที่มีดอกสวงามมากกว่าไม้ผลแต่ไม่ควรปลูกจนเต็มพื้นที่ทั้งหมด ควรปลูกเฉพาะ
ส่วนที่จ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น 
   2)  สวนประดับ หรือสวนหย่อมสวยๆ ที่ต้องการสร้างจุดเด่นภายในบริเวณ
บ้านหรือท าให้เกิดความกลมกลืนกับตัวอาคาร ควรอยู่ใกล้กับระเบียงหรือเฉลียงที่ยื่นออกมาอาจ
จัดเป็นกลุ่มไม้ประดับประกอบหินน้ าตกน้ าพุ หรือปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามแนวทางเดินจากบริเวณ
หน้าบ้านมายังห้องรับแขก การจัดสวนประดับส่วนนี้ควรอยู่ใกล้สายตาเพราะมีโอกาสได้ชื่นชมมากกว่า
ที่จะได้ปลูกริมรั้วสุดของตัวบ้าน และควรเลือกพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตช้าหรือปานกลางไม่ควรเลือกไม้โต
เร็วเกินไปเพราะจะท าให้สวนดูรกได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 
   3)  สนามหญ้า ควรปลูกบริเวณช่วงกลางของส่วนสาธารณะ มีเนื้อที่
ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ส่วนสาธารณะ สนามหญ้าควรได้รับแสงแดดเต็มที่ จะท าให้ได้สนามหญ้าที่
เขียวสดใสท าให้สวนทั้งหมดในส่วนสาธารณะดูเด่นขึ้น  
  1.3.1.2  ส่วนครอบครัว (Family Living Area) สวนส่วนครอบครัวต้องสามารถ
ต่อเนื่องกับห้องพักผ่อนของครอบครัว สวนส่วนนี้จะเป็นที่พักผ่อนส าหรับครอบครัว และเป็นที่รวม
การแสดงออกต่างๆที่เจ้าของบ้านสนใจ เช่นที่อ่านหนังสือมุมส าหรับเด็ก ที่นั่งเล่นส าหรับรับประทาน
อาหารว่าง มุมส าหรับปิกนิกนอกบ้าน สระว่ายน้ า และสถานที่ออกก าลังกายต่างๆ   
   1)  ไม้ให้ร่มเงา หรือไม้เลื้อย ปลูกไม้ให้ร่มเงาแก่บริเวณพื้นที่พักผ่อน หรือ
ปลูกไม้เลื้อยถ้ามีซุ้มหรือศาลา อาจใข้ไม้ดอกยืนต้น หรือไม้ผลเพื่อให้ร่มเงา 
   2)  มุมพักผ่อน ควรต่อเนื่องกับห้องพักผ่อนภายในบ้าน ส่วนใหญ่จะมี
ระเบียงยื่นออกมามีหลังคาหรือไม้ใหญ่ให้ร่มเงาก็ได้ ควรมีพื้นที่พอเพียงส าหรับการตั้งโต๊ะเก้าอี้ชนิด
ต่างๆ ตามความประสงค์ของเจ้าของบ้าน บริเวณรอบๆ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือความสวยงาม แต่ไม่
ใหญ่โตเท่าสวนประดับบริเวณส่วนสาธารณะ แต่เน้นหนักทางด้านประโยชน์ใช้สอยมากกว่า 
   3)  งานอดิเรก ซึ่งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละครอบครัวและพื้นที่ที่มี
เช่น สระว่ายน้ า สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส สนามฝึกบาสเกตบอล หรือมุมส าหรับปลูกต้นไม้ 
บริเวณเหล่านี้อาจต่อเนื่องกับมุมพักผ่อนได้  
   4)  มุมส าหรับเด็ก ควรอยู่ห่างจากบริเวณพักผ่อนพอสมควร แต่สามารถ
มองเห็นได้ มีบ่อทราย ชิงช้า กระดานลื่น และอื่นๆ ซึ่งแล้วแต่วัยของเด็กในบ้านนั้นๆ ควรมีไม้ใหญ่
เพื่อให้ร่มเงา มีไม้พุ่มกั้นบางส่วน ที่นั่งพักส าหรับเด็ก ต้นไม้ควรเลือกชนิดที่กิ่งไม่เปราะหักง่ายไม่มี
หนาม และไม่มีพิษต่อเด็ก 
  2.1.3.3  ส่วนตัว (Private Living Area) เป็นบริเวณที่ต่อเนื่องกับห้องนอนโดยตรง 
ซึ่งต้องการความเป็นส่วนตัวเฉพาะมากกว่าบริเวณอื่นๆ  ใช้เป็นสถานที่ส าหรับนั่งเล่นเพื่อรับลม
แสงแดด อ่านหนังสือ หรือคุยกันโดยไม่ถูกรบกวนจากบุคคลอื่นๆ ภายในบ้าน  
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   1)  ฉากหรือผนัง มีฉากหรือผนังเพื่อท าให้เกิดความเป็นส่วนตัว อาจเป็น
ต้นไม้ที่ตัดแต่งให้ได้รูปทรงและขนาดตามความต้องการ หรือผนังที่ท าด้วยวัสดุอื่น แต่ควรให้ลมพัด
ผ่านได้สะดวก ฉากเหล่านี้ใช้ปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกห้อง และกั้นไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณนี้
ได้ นอกจากจะผ่านมาทางห้องนอน 
   2)  สวนประดับ หรือสวนหย่อมขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินใน
ขณะที่นั่งพักผ่อนได้ควรมีร่มเงาบ้าง แต่ไม่ควรทึบเพราะอยู่ใกล้ห้องนอน 
   3)  ที่นั่งเล่น วัสดุที่ปูพื้นควรเลือกใช้ขนิดที่ทนทานแข็งแรง มีเก้าอี้ส าหรับ
นั่งพักผ่อน 
  2.1.3.4  ส่วนบริการ (Service Area) เป็นส่วนที่ต่อเนื่องกับห้องครัว โรงรถ หรือ
ส่วนพักผ่อนของครอบครัวเพ่ือบริการในด้านความสะดวกต่างๆ บริเวณเหล่านี้ใช่ส าหรับการซักผ้า ล้าง
จาน ตากผ้า เลี้ยงสัตว์ สวนครัว สวนผลไม้ ฯลฯ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพื่อบริการเท่านั้น จึงไม้เน้นเรื่อง
ความสวยงาม เท่าความสะดวกในการใช้สอย  
   1)  ไม้ผล ปลูกริมรั้วได้ตามขนาดของพื้นที่ที่แบ่งให้เป็นส่วนบริการ 
   2)  สวนครัว ปลูกบริเวณที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ 
   3)  ซักล้าง ตากผ้า พื้นควรเป็นวัสดุที่แข็งแรง เช่นซีเมน์ และได้รับแสงแดดเต็มที่ 
   4)  ห้องเก็บของ หรือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น รถจักรยาน เครื่องมือท าสวน 
เฟอร์นิเจอร์ ในสวนอุปกรณ์ในการซ่อมรถ บางครั้งอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถก็ได้ 
   5)  ฉากหนังหรือผนัง เป็นไม้พุ่ม หรือวัสดุถาวรเพื่อกั้นไมให้แขกที่มาเยี่ยม
เยียนมองเห็นส่วนน้ีได ้บริเวณอื่นๆ ควรสูงระดับสายตาทั่วไป 
 2.1.4  การแบ่งพื้นที่ในการจัดสวน มุ่งเน้นการแบ่งพื้นที่ของการจัดสวนบ้านพักอาศัยเป็น
หลัก ทั้งนี้เพราะการจัดสวนบ้านเป็นการจัดสวนที่ใกล้ชิด และตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สมาชิกในครอบครัวมากที่สุด การแบ่งพื้นที่ของการจัดสวนบ้านควรแบ่งพื้นที่หลักออกเป็น 3 ส่วน 
(สมจิต โยธะคง, 2535:12) 
  2.1.4.1  พื้นที่ส่วนหน้าหรือส่วนสาธารณะ (Public Area) เป็นสวนหน้าบ้าน เป็น
พื้นที่ช่องกลางระหว่างถนนกับตัวบ้าน เป็นส่วนสัมพันธ์กับสังคม เป็นส่วนโชว์ การจัดสวนส่วนนี้ควร
จัดเป็นสนามเปิด เพื่อเสริมให้บ้านดูสง่าขึ้น ไม่ควรมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ องค์ประกอบหลักของสวน
ส่วนหน้าบ้านคือ ปลูกต้นไม้เป็นแถบ เพื่อบังคับให้พื้นที่ส่วนหน้ามีขอบเขต การสร้างสนามหญ้าเปิด
ถนนรถยนต์ ทางเดินเท้าที่เชื่อมจากถนนไปยังตัวบ้าน 
  2.1.4.2  พื้นที่บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน (Service Area and Work) เป็นส่วนของ
พื้นที่ที่มุ่งกิจกรรมอ านวยความสะดวกต่อการบริการ การปฏิบัติงาน องค์ประกอบของพื้นที่ส่วนนี้จะ
ประกอบด้วยโรงเก็บรถ ถังขยะ ราวตากผ้า ที่เก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ านวยความ
สะดวก พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว พื้นที่ปลูกผลไม้ พื้นที่บริการ ควรอยู่ใกล้บริเวณห้องครัว 
  2.1.4.3  พื้นที่พักผ่อนส่วนตัว หรือของครอบครัว (Private area of Family Living) 
พื้นที่ส่วนนี้เปรียบเสมือนห้องพักอาศัยนอกบ้าน ลักษณะการจัดมุ่งกิจกรรมการพักอาศัย เป็นที่
พักผ่อนของเจ้าของบ้าน สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนสนิท การจัดต้องสนองและอ านวยประโยชน์
สุขทางร่างกายและอารมณ์ มีส่วนที่ใช้พักผ่อน ออกก าลังกาย ลักษณะเด่นของการจัด จัดให้เกิดความ 
พึงพอใจสูงสุด ให้ความเป็นอิสระมีหลายบรรยากาศ สถานที่ที่เหมาะสมควรอยู่ใกล้ห้องนอนหรือ
ห้องรับแขก 
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  สรุปการแบ่งพื้นที่ในการจัดสวนในบ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ที่มี
อยู่อย่างจ ากัด ต้องมีการวางแผนการใช้และการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์
ใช้สอยและความต้องการของเจ้าของโครงการ จากการศึกษาแนวความคิดของการแบ่งพื้นที่ส่วนต่างๆ
ถ้าในบ้านพักอาศัย สรุปได้เป็น 3 ส่วนดังนี ้
   1)  ส่วนสาธารณะ เป็นส่วนที่อยู่บริเวณด้านหน้าบ้านมักจะต่อเนื่องจากเทอเรส 
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นส่วนที่ใช้รับแขกและเป็นส่วนโชว์ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ
ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน 
   2)  ส่วนตัวหรือส่วนพักผ่อน เป็นบริเวณที่จัดไว้ส าหรับพักผ่อนส่วนตัวหรือ
ท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทอาจจัดเป็นที่นั่งเล่น ที่อ่านหนังสือ การ
ออกแบบจัดสร้างจึงต้องให้เกิดความยืดหยุ่นให้ความเป็นอิสระในการใช้สอยมากที่สุด  
   3)  ส่วนบริการ เป็นส่วนของพื้นที่ที่ให้ความสะดวกต่อการบริการ การ
ปฏิบัติงานต่างๆของสมาชิกในครอบครัว เป็นส่วนที่ใช้เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ พื้นที่ส่วนนี้จะ
ไม่เน้นความสวยงามในการตกแต่งแต่จะเน้นถึงความคล่องตัว ความสะดวก และความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นส่วนบริการจึงเหมาะที่จะอยู่บริเวณด้านหลังบ้านและมีขอบเขตแยกจากส่วนอื่นๆ
อย่างชัดเจน อาจมีแนวไม้พุ่มปิดบังส่วนที่ไม่น่าดู 
 2.1.5 แนวความคิดในด้านสภาพแวดล้อมท้องถิ่น  
         2.1.5.1  การศึกษาสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพของท้องถิ่นเพื่อน าไปใช้ในการ
ออกแบบตกแต่งสวนไม้ประดับ ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาภูมิประเทศของท้องถิ่นนั้นๆ ให้ดีเสียก่อนแล้ว
จึงท าการออกแบบด าเนินการจัดกล่าวคือ ผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ดังนี้  
         2.1.5.2  อุณหภูมิ พื้นที่จัดตกแต่งสวนนั้นผู้ออกแบบจะต้องรู้ว่าบริเวณนั้นมีอากาศ
ร้อน หนาว แห้งแล้ง ชื้นมากน้อยเพียงใด ผู้ออกแบบจะต้องคิดว่าในสภาพนั้นๆ จะออกแบบอย่างไร 
ใช้พันธุ์ไม้ประเภทใดในการปลูก จึงเหมาะสมและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เช่น ถ้าอากาศแห้ง
แล้งมากควรใช้พรรณไม้ประเภท แคคตัส อากาเว่ จันผา จัดปลูกแต่งร่วมกับ ก้อนหิน ถ้าบริเวณนั้น
อากาศมีความชื้นต่ า พันธ์ุไม้ที่ควรปลูกควรเป็นไม้ดอกและไม้ใบซึ่งเป็นพันธ์ุที่สามารถหาได้ง่าย 
         2.1.5.3  แสงสว่าง ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาเกี่ยวกับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลง
มายังบริเวณนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด เพราะจะมีผลส่งไปถึงต้นไม้ และหญ้าที่ใช้ปลูก แสงสว่างมีความ
จ าเป็นส าหรับพืชมาก การจัดสวนต้องปลูกทั้งต้นไม้และหญ้า พืชเหล่านี้จะเจริญงอกงามได้ต้องอาศัย
แสงเป็นส าคัญ ดังนั้น ผู้ออกแบบจะต้องใช้ต้นไม้ให้เหมาะสมกับแสงที่ได้รับจากบริเวณนั้น เช่น ถ้า
บริเวณนั้นแสงมากเกินไปไม่มีสิ่งใดช่วยพรางแสง ควรปลูกไม้ที่ทนต่อแสงแดดได้ดีส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้
ดอกปลูกมากกว่าไม้ใบ ถ้าปลูกหญ้าควรเลือกปลูกหญ้านวลน้อยหรือหญ้าญี่ปุ่น ถ้าแสงสว่างมีไม่มากต้อง
ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทที่ชอบความชื้น เช่น เฟิร์น สาวน้อยประแป้ง ปาล์ม หมากเหลือง หมากแดง โกสน ซอง
ออฟอินเดีย ฯลฯ  
         2.1.5.4  ฝน หมายถึง บริเวณที่จัดสวนมีฝนตกชุกหรือไม่ ถ้าฝนตกมากการจัดสวน
จะต้องออกแบบให้ถ่ายเทน้ าได้ดี เพื่อป้องกันดินพังทลายซึ่งจะเป็นอันตรายต่อไม้ และพื้นสนามหญ้า
ไม่ สามารถแก้ไขเรื่องน้ าฝนได้ ควรออกแบบให้มีสระน้ า ปลูกพืชที่ชอบน้ า เช่น ต้นกก บัวชนิดต่างๆ 
ว่านน้ า เพ่ือให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้ หญ้า ดิน และสร้างบรรยากาศที่สดชื่นได้ 
         2.1.5.5  ทิศทางลม สวนไม้ดอกไม้ประดับที่จัดจะต้องไม่อยู่ในทิศทางลมที่พัดผ่าน
อย่างรุนแรง เพราะจะเป็นผลเสียแก่ต้นไม้ที่ปลูกเป็นอย่างมาก รากจะคลอน ไม้ใบจะแตกหรือฉีก
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ตลอดทั้งกิ่งก้าน ท าให้สวนไม้ประดับที่จัดเกิดความเสียหายไม่สวยงามแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะต้องใช้
พื้นที่นั้น ผู้ออกแบบจะต้องหาทางแก้ไขโดยใช้ต้นไม้ที่มีความแข็งแรงช่วยบังทางลมให้มีความอ่อน
ก าลังลงได้ และต้นไม้ที่ปลูกบังนั้นต้องหาไม้ค้ ายันไม่ให้ต้นล้มอีกทางหนึ่งด้วย 
  2.1.5.6  ลักษณะพื้นที่ การออกแบบจะต้องศึกษาพื้นที่บริเวณที่จะจัดสวนไม้ประดับ
เสียก่อนว่าจะต้องถมดินเพิ่มเติมหรือไม่และมากน้อยเพียงใด ก าหนดให้พื้นที่สูงต่ าลาดเอียงอย่างไร จึง
เหมาะสม การจัดพื้นที่จะต้องค านึงถึงต้นไม้และอาคารบริเวณนั้นด้วย ถ้ามีการจัดจะต้องมีความ
กลมกลืนระหว่างสวนกับบ้านอาคาร หรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆและส่วนที่จะต้องส่งเสริมอาคารและ
สิ่งแวดล้อมด้วย 
  2.1.5.7  สภาพดิน ดินถือว่ามีความส าคัญอย่างมากส าหรับส่วนไม้ประดับมีความ
จ าเป็นต่อต้นไม้ หญ้า ดังนั้นการจัดสวนจะต้องศึกษาลักษณะดินเสียก่อนว่าเหมาะสมกับการปลูกพันธุ์
ไม้ประเภทไหน มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด แต่ถ้าดินมีความเป็นกรดด่าง ดินเปรี้ยว 
ผู้ออกแบบจะต้องหาวิธีแก้ไขโดยการถมดินและปรับปรุงดินใส่ปุ๋ยเสียใหม่ 
  2.1.5.8  สิ่ งก่อสร้าง การจัดสวนไม้ประดับเพื่อตกแต่งอาคารบ้านเรือนหรือ 
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ผู้ออกแบบจะต้องศึกษารูปร่างลักษณะตัวอาคารให้ดีเสียก่อน การออกแบบจัดสวน
จะต้องส่งเสริมอาคารให้เกิดความสวยงามเด่นสะดุดตาแก่ผู้ที่พบเห็นและมีประโยชน์ในด้านการ
พักผ่อนให้ร่มเงาได้ดี 
  สรุปแนวความคิดในด้านสภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในการออกแบบสวนผู้ออกแบบต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น เพื่อที่สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่
น้ันๆ ได้ ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี ้
   1)  อุณหภูมิ พื้นที่จะจัดสวนนั้น ผู้ออกแบบจะต้องรู้ว่าบริเวณนั้นมีอากาศ
ร้อน หนาว แห้งแล้ง ชื้นมากน้อยเพียงใด ผู้ออกแบบนั้นจะต้องคิดว่าในสภาพแวดล้อมนั้นๆ  จะ
ออกแบบอย่างไร จะใช้พันธุ์ไม้ชนิดไหนจึงจะเหมาะสมและทนต่อสภาพแวดล้อมได้ด ี
   2)  แสงสว่าง ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาเกี่ยวกับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่
ส่องลงยังบริเวณนั้นมากน้อยเพียงใด เพราะจะส่งผลต่อต้นไม้ที่ปลูก แสงสว่างมีความจ าเป็นต่อพืชมาก 
การจัดสวนจะต้องปลูกต้นไม้และปลูกหญ้า พืชเหล่านี้จะเจริญงอกงามได้ต้องอาศัยแสงเป็นส าคัญ 
   3)  ฝน บริเวณที่จะจัดสวนจะมีฝนตกชุกหรือไม่ ถ้ามีฝนตกมากการ
ออกแบบจะต้องออกแบบให้มีการถ่ายเทน้ าได้ดี เพื่อป้องกันดินพังทลายซึ่งเป็นอันตรายต่อต้นไม้และ
สนามหญ้า 
   4)  ทิศทางลม สวนไม้ประดับที่จะจัด จะต้องไม่อยู่ในทิศทางลมพัดผ่าน
อย่างรุนแรงเพราะจะเป็นผลเสียแก่ต้นไม้ที่ปลูกเป็นอย่างมาก ต้นไม้อัดจะตายจากแรงพัดของลม ราก
จะคลอน ไม้ใบจะแตกฉีกตลอดทั้งกิ่งก้าน ท าให้สวนไม้ประดับเกิดความเสียหายไม่สวยงาม 
   5)  ลักษณะพื้นที่ การออกแบบและต้องศึกษาบริเวณพื้นที่ที่จะจัดสวนไม้
ประดับเสียก่อน ว่าจะต้องถมดินเพิ่มเติมหรือไม่และมากน้อยเพียงใด ก าหนดพื้นที่สูงต่ าลาดเอียง
อย่างไรจึงจะเหมาะสม และต้องค านึงถึงต้นไม้และอาคารบริเวณนั้นด้วย 
   6)  สภาพดิน ดินถือว่ามีความส าคัญอย่างมากส าหรับสวนไม้ประดับ มีความ
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้และหญ้า ดังนั้นก่อนการจัดสวนจะต้องศึกษาลักษณะของดิน
เสียก่อน ว่าเหมาะสมต่อการปลูกพันธุ์ไม้ประเภทไหน 



16 
 

   7)  สิ่งก่อสร้าง การจัดสวนไม้ประดับเพื่อตกแต่งอาคาร บ้านเรือน หรือ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาลักษณะรูปร่างของตัวอาคารให้ดีเสียก่อน 
 2.1.6  หลักการออกแบบภูมิทัศน์ (Fundamental of Landscape Design) 
  กิจกรรมและองค์ประกอบการออกแบบภูมิทัศน์ นักออกแบบต้องพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งกิจกรรมการใช้พื้นที่ และรายละเอียดต่างๆ หรือองค์ประกอบที่ควรจัดให้มีขึ้นในพื้นที่นั้นๆ 
สามารถสรุปได้ว่า การออกแบบภูมิทัศนป์ระกอบด้วย (ศศิยา ศิริพาณิช, 2559:43)    
  2.1.6.1  กิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมที่จะจัดให้มีขึ้นในพื้นที่ ซึ่งแบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 2 แบบ คือ กิจกรรมที่ต้องออกแรงและเกิดเสียงดัง (Active Activity) เช่น กิจกรรม
กีฬาต่างๆ สนามเด็กเล่น เวทีกลางแจ้ง เป็นต้น และ กิจกรรมที่ไม่ต้องออกแรง ต้องการความสงบ 
(Passive Activity) เช่น เดินเล่น นั่งเล่น นอน อ่านหนังสือ เป็นต้น นักออกแบบจะเป็นผู้ก าหนด
ต าแหน่งที่เหมาะสมในพื้นที่ออกแบบ โดยจัดกิจกรรมประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้เกิดการ
รบกวนกัน  
  2.1.6.2  องค์ประกอบ (Elements) หมายถึง สิ่งที่เหมาะสมจัดให้มีในกิจกรรมแต่ละ
ประเภท ทั้งที่มีชีวิตหรือต้นไม้ (Softscape) และสิ่งไม่มีชีวิต (Hardscape) เช่น กิจกรรมนั่งเล่น ควรมี
ม้านั่ง ศาลา และสวน กิจกรรมว่ายน้ าควรมีสระว่ายน้า ฝักบัวช าระตัว ม้านั่งอาบแดด ร่ม กิจกรรม
ปิกนิก ควรมีโต๊ะและม้านั่งจัดวางบนพื้นแข็ง ถังขยะ เตาย่าง และร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ ส่วนกิจกรรม
แคมป์ไฟ ควรมีลานพ้ืนแข็ง เตาปิ้งแบบล้อมวงได้ ม้านั่ง อาจตั้งอยู่ที่โล่งแจ้งได้เลยเพราะท ากิจกรรมใน
ตอนกลางคืน เป็นต้น ซึ่งนักออกแบบจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบ ผิววัสดุ และต าแหน่งที่จะจัดวาง
องค์ประกอบเหล่านี้  
 2.1.7  หลักการออกแบบ ประกอบด้วย  
  2.1.7.1  แนวความคิด (Concept) พื้นที่แต่ละแห่งมีศักยภาพในการพัฒนาที่
เหมาะสมในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ซึ่งนักออกแบบต้องก าหนดขึ้นเป็นแนวทางเริ่มแรกในการออกแบบ 
มักจะเป็นแนวความคิดแบบกว้างๆ ก่อนแล้วจึงพัฒนาแนวความคิดให้แคบและเจาะจงลงจนเกิดเป็น
วัตถุประสงค์ในการออกแบบต่อไป  
  2.1.7.2  วัตถุประสงค์ (Goal Objectives) วัตถุประสงค์เกิดจากแนวความคิดในการ
ออกแบบ แต่มีความเจาะจงที่เด่นชัดเจนเป็นเป้าหมายในการออกแบบได้  รายการในการออกแบบ 
(Criteria) คือรายละเอียดต่างๆ ที่นักออกแบบต้องพิจารณาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มัก
เกิดจากความต้องการของผู้ใช้สถานที่ และสภาพพื้นที่ที่จะออกแบบที่ต้องสัมพันธ์ 
 
2.2  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงการ 
 2.2.1 รูปแบบของสวน 
         การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอนับเป็นธรรมชาติของมนุษย์จึง
เป็นผลท าให้งานออกแบบทุกด้านพัฒนาไปอย่างกว้างขวาง สวนได้ถูกแบ่งไว้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ  คือ
สวนแบบประดิษฐ์ (Formal Style) และสวนแบบธรรมชาติ (Informal Style) แต่ในปัจจุบันยังมี
รูปแบบสวนเกิดขึ้นจากการพัฒนาการของแนวความคิดจากรูปแบบสวนทั้ง 2 เรียกว่า สวนแบบ
สมัยใหม่ (Contemporary) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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  2.2.1.1  สวนแบบประดิษฐ์หรือสวนแบบเรขาคณิต (Formal Style)   
สวนแบบนี้วางแปลนโดยใช้รูปเรขาคณิตเป็นหลัก เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม ดังนั้นการควบคุม
ตัดแต่งรูปทรงต้นไม้จะเห็นอย่างเด่นชัด เจาะจง จัดวางอย่างตั้งใจ การจัดสวนแบบนี้มักจะเป็นการจัด
ในพื้นที่กว้างจึงจะเกิดความประทับใจ พื้นที่จัดมักเป็นที่ราบเรียบ ไม่นิยมพื้นที่สูงๆ ต่ าๆ เป็นเนินเขา  
การจัดจะค านึงถึงความสมดุล 
  2.2.1.2  สวนรูปแบบธรรมชาติ (Informal Style) ในการศึกษาเรื่องรูปแบบสวน
ธรรมชาติ  เราแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ 
   1) การจัดสวนแบบธรรมชาติของชาวตะวันตก 
   2) การจัดสวนแบบธรรมชาติของชาวตะวันออก 

การจัดสวนแบบธรรมชาติของชาวตะวันตกอังกฤษเป็นชาติแรกที่ได้เริ่มพัฒนาสวนแบบนี้ ได้
เกิดขึ้นหลังจากที่สวนแบบประดิษฐ์ได้เจริญถึงที่สุด และเสื่อมความนิยมลงไป และได้เริ่มมีการ
สร้างสรรค์รูปแบบของธรรมชาติ พื้นที่จะมีความสูงต่ าลดหลั่น การจัดเพื่อการใช้ประโยชน์จากการ
พักผ่อนอย่างแท้จริงเป็นสวนที่ใช้พันธุ์ไม้หลากสีสัน มากด้วยชนิดและประเภทจัดวางดูใกล้เคียงกับการ
ก่อเกิดโดยธรรมชาติและเข้ากับทัศนียภาพโดยรวม 
   การจัดสวนแบบธรรมชาติของชาวตะวันออกประเทศจีน เป็นแม่แบบแผ่
อิทธิพลไปสู่เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นความงามของธรรมชาติที่ได้ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ผ่านการจ าลองโดยใช้มาตราส่วนย่อ การจัดสวนของชาวจีนและญี่ปุ่นยังแฝงเร้นด้วยความเชื่อ
ความศทัธาถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เช่ือในโชคลาง อิทธิพลของธรรมชาติที่มีต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ 
ความหมายที่ไม่เหมือนกับสวนชาติใดๆ ในโลก ก็คือ เจดีย์ ตะเกียงหิน อ่างหิน ไผ่ไล่กวาง ซึ่งมีความ
งดงามความวิเวกบริสุทธิ์แล้วยังแฝงความหมาย ความเชื่ออยู่ในเนื้อหาสวนอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุถึง 
สุนทรียภาพอันเรียบง่ายที่เกิดจากการปรุงแต่งธรรมชาติอย่างมีรสนิยม  เพื่อให้ชีวิตด ารงสภาพที่
กลมกลืนไปกับธรรมชาติมากกว่าการบังคับธรรมชาติให้มารับใช้ตามคติชาวตะวันตก 
   รูปแบบของสวนธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้วการจัดสวนที่มุ่งการเลียนแบบ
ธรรมชาตินั้นจะเป็นการจัดในพื้นที่ที่มีความสูงต่ า ลดหลั่น การจัดวางกลุ่มพันธุ์ไม้เป็นไปอย่าง
ธรรมชาติ ค านึงถึงการจัดเป็นกลุ่มอิสระ ไม่ยึดรูปแบบทางเรขาคณิตมาก าหนด แต่อาศัยจังหวะการจัด
วางให้เกิดสมดุลด้วยความรู้สึก จึงมีความงามอย่างลึกซึ้งก่อให้เกิดความคิดค านึงต่อเนื่อง เกิดแรง
บันดาลใจ และจินตนาการ จึงเรียกสวนแบบนี้ว่า (Naturalistic style) ก็ได ้
   สวนสมัยใหม่ (Contemporary)เป็นการผสมผสานกันกับสวนทั้ง 2 แบบ 
ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบแอบสแทรกต์ (Abstract) หรือแบบนามธรรม เป็นการเน้นเรื่องราว
อย่างกลมกลืนเหมือนธรรมชาติ จะค านึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและดูแลง่าย 

2.2.2 องค์ประกอบในการออกแบบ 
         การออกแบบงานศิลปะย่อมเกิดจากการน าเอา องค์ประกอบการออกแบบ ต่อไปนี้มา
สร้างสรรค์รวมกันมาเป็นผลงาน แต่จะสวยงามมากน้อยแค่ไหน ย่อมขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญเฉพาะ
บุคคลไป 
  องค์ประกอบการออกแบบมีดังนี้ 
  จุด (Dots) 
  เส้น (Line) 
  รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) 
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  มวลและปริมาตร (Mass  and  Volume) 
  ผิวสัมผัส (Texture) 
  บริเวณว่าง (Space) 
  สี (Color) 
  ลวดลาย (Pattern) 
  2.2.2.1 จุด (Dots) การใช้จุดในสวนก็เพื่อบอกถึงความต่อเนื่องเชื่อมโยง การเน้นน า
สายตาสร้างระยะให้เกิดขึ้น หรือจะใช้เน้นให้เกิดความเด่นขององค์ประกอบอ่ืนๆ 
  2.2.2.2 เส้น (Line) หมายถึง จุดที่เรียงต่อๆกัน  มีอิสระทั้งขนาด ทิศทาง ระยะ มี
สภาพเป็นตัวแบ่งพ้ืนที่ หรือก าหนดบริเวณว่าง เส้น ในการออกแบบจัดสวนจะให้ความรู้สึกต่อการมอง
ด้วย เช่น ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวความต่อเนื่องสัมพันธ์ และการน าสายตา ลักษณะของเส้นในการ
ออกแบบจัดสวน มีลักษณะต่างๆ เช่น 
   1)  เส้นตรง ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแกร่ง สง่า แสดงถึงความสูง 
   2)  เส้นนอน หรือเส้นระดับ ให้ความรู้สึกราบเรียบ สงบ พักผ่อน 
   3)  เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกนุ่มนวล อ่อนไหว ความเป็นอิสระ 
   4)  เส้นทะแยง เส้นซิกแซ็ก ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว รวดเร็ว ตื่นเต้น แข็ง
กร้าว  อิทธิพลของเส้นลักษณะนี้คือความเป็นแบบแผน น่าเกรงขาม จึงเป็นเส้นที่มักใช้ตกแต่งในสวน
แบบประดิษฐ์ 
  2.2.2.3 รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) รูปร่างมี 2 มิติ คือมีกว้าง กับ ยาว 
เปรียบกับรูปที่มีลักษณะ แบนๆ ส่วนเนื้อที่ภายในของทรงพุ่มหรือรูปทรงกระบอกของล าต้นนั้น เป็น
รูปทรงเป็นรูป 3 มิติ คือมีกว้าง ยาวและลึก ให้ความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อน มีน้ าหนัก มีเนื้อที่ภายใน 
รูปร่างและรูปทรง เกิดจากเส้นลักษณะต่างๆ มาติดต่อกันในทิศทางต่างๆ ในการออกแบบจัดสวน 
รูปทรงนับเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะใช้ก าหนดขนาด ปริมาณ พื้นที่ ความงามและการใช้ประโยชน์ของ
สวน 
  2.2.2.4 มวลและปริมาตร (Mass and Volume) มวล หมายถึง เนื้อทั้งหมดของสาร 
ถ้าเป็นพุ่มไม้ก็คือพื้นที่ภายในทรงพุ่มทั้งหมด มวลของหินก็คือเนื้อที่แข็งแกร่งของหิน ส่วนปริมาตร คือ
พื้นที่ในอากาศ หรือบริเวณวาง หรือหนา มวลและปริมาตรจึงอยู่รวมกัน ในเชิงการออกแบบจัดสวน
แล้ว  การก าหนดมวลและปริมาตรมักจะถูกเรียกกลืนไปกับเรื่องของเนื้อที่และปริมาณ 
   2.2.2.5 ผิวสัมผัส (Texture) เป็นลักษณะผิวหน้าของวัตถุ ที่สามารถให้ความรู้สึก
และรับรู้ได้ด้วยสายตา หรือด้วยกายสัมผัส มีหลายลักษณะ เช่น ผิวสัมผัสหยาบ ละเอียด มัน ด้าน 
การก าหนดผิวสัมผัสในสวนก็เพื่อผลทางด้านการมอง ให้ปรากฏความงามซึ่งจะใช้สายตาเป็น
ตัวก าหนดเสมอ พันธุ์ไม้ที่มีใบขนาดใหญ่ หรือผิวที่หยาบขรุขระของล าต้น ของผนังก าแพง ลักษณะ
ผิวสัมผัสก็หยาบ ถ้าพันธุ์ไม้ที่มีขนาดของใบโดยรวมเล็ก ฝอยหรือพื้นผิวที่เรียบสม่ าเสมอจะมีลักษณะ
ผิวสัมผัสละเอียดอิทธิพลของผิวสัมผัสต่อความรู้สึกนั้น ผิวสัมผัสที่หยาบจะรู้สึกหนักทึบ แข็ง เก่าแก่ 
โบราณ  ผิวสัมผัสระเอียดจะให้ความรู้สึกอ่อน บางเบา สว่าง น่าสัมผัส ผิวสัมผัสปานกลางจะให้
ความรู้สึกในลักษณะของความเช่ือมให้เกิดความกลมกลืน 
  2.2.2.6  บริเวณว่าง (Space) ในการจัดสวนอาจเรียกว่า พื้นที่ก็ได้แต่ในการ
ออกแบบ ค าว่า (Space) ถูกใช้เรียกอย่างกว้างขวาง และในส่วนของการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้น
จะเห็นว่าบริเวณว่าง หมายรวมถึงที่ที่เป็นทั้งรูปร่าง เรียกว่า (Positive Space) หรือตรงกับส่วนที่เป็น 
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(Solid mass) สิ่งที่ทึบ เช่น กลุ่มพันธุ์ไม้ ภูเขา อาคารบ้านเรือน ฯลฯ และที่ที่นอกเหนือจากความเป็น
รูปร่างเรียกว่า (Negative Space) หรือตรงกับ (Open Space) สิ่งที่โล่ง เช่น พื้นดิน สนามหญ้า พื้น
น้ า  ท้องฟ้า 
  2.2.2.7  สี (Color) สีนอกจากจะให้คุณค่าทางด้านความงดงามแล้ว ยังให้ความรู้สึก
และมีผลทางด้านจิตวิทยาของมนุษย์ด้วย งานออกแบบสวนเป็นงานที่ผู้ออกแบบต้องรู้จักเลือกสีสัน
ของพืชพรรณ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มาจัดวางให้เกิดความสวยงาม ผู้ออกแบบจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีสีพอสมควรและต้องรูว้่าพืชพรรณชนิดใดมีสีอะไร เพื่อน ามาก าหนดออกแบบได้ถูกต้อง  
 2.2.3  ลักษณะของการจัดสวน 
  การจัดสวน เข้ามามีบทบาทและความส าคัญต่อชีวิตจนปัจจุบันแทบจะขาดเสียไม่ได้
สวนในปัจจุบันนี้มีมากมายหลายลักษณะ ส่วนใหญ่จัดตามประโยชน์ใช้สอยและรสนิยมของแต่ละ
บุคคล ซึ่งการจัดสวนแบ่งออกเป็น 4 แบบคือ  
  2.2.3.1  สวนประดิษฐ์ (Formal Styles) พื้นที่ใน การจัดสวนแบบประดิษฐ์จะเป็น
พื้นที่ราบเรียบได้ระดับไม่นิยมพื้นที่ที่มีระดับสูงๆ ต่ าๆ การจัดวางต้นไม้หรือวัตถุ จะต้องท าให้เกิด 
ความสมดุลแบบประดิษฐ์ หรือ Formal Balance นั้นเอง โดยที่ต้นไม้หรือวัตถุจะต้อง ชนิด เดียวกัน 
รูปทรงเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน จ านวนเท่ากัน ระยะห่างเท่ากัน จ านวนต้นไม้หรือวัตถุจะจัดแบบ
คู่ขนาน คือ จ านวน 1:1 หรือ 2:2 ฯลฯ ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด การปลูกไม้ประดับยืนต้น การจัด
แปลงไม้ดอกและไม้ใบ การจัดวางวัสดุต่างๆ ซ้ ากัน (1:1 หรือ 2:2) จึงจ าเป็นต้องใช้เนื้อที่ในการจัดมาก 
รูปทรงต้นไม้หรือวัตถุต่างๆ มีรูปทรงแบบเลขาคณิต เช่นต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม แปลงไม้ดอกและไม้ใบ จะ
ตัดแต่งเป็นรูปทรงกลม หรือรูปทรงเหลี่ยม ส่วนวัตถุต่างๆ เช่นกระถางต้นไม้ โคมไฟฟ้า อ่างน้ าพุ ฯลฯ 
มักมีรูปทรง หรือ เหลี่ยม เช่นเดียวกัน แปลงไม้ดอกไม้ใบ จะปลูกขัดสลับลวดลาย และตัดแต่ง
เรียบร้อยเป็นระเบียบมีสีสันฉูดฉาด ถนน หรือ ทางเดินภายใน บริเวณสวน มักจะเป็นเส้นตรง หรือ
อาจมีโค้งบ้างแต่ได้ระดับ สวนประดิษฐ์นี้มักจะมีอาคารใหญ่ สร้างอย่างปราณีตเป็นฉากอยู่ด้านหลัง 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 สวนประดิษฐ์ (Formal Styles) 
ที่มา : https://www.pattayahomecares.com 
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  2.2.3.2  สวนธรรมชาติ ( Informal Styles) พื้นที่ในการจัดสวนแบบธรรมชาติ
จะจัดให้เป็นเนินหลั่นกัน มีพื้นที่สูงๆ ต่ าๆ สลับกับที่ราบเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การจัด
วางต้นไม้และวัตถุจะต้องเกิด ความสมดุลแบบธรรมชาติ หรือ Informal Balance นั่นเอง ชนิด 
รูปทรงและขนาด จ านวน และ ระยะห่าง ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันหรือเท่ากัน ใช้ความช านาญ
ของสายตาพิจารณาน้ าหนักสีของต้นไม้หรือวัตถุทั้งสองข้าง ถ้าน้ าหนักเท่ากัน หรือใกล้เคียงกันก็
ถือว่า ทั้งสองข้างนั้นสมดุลกัน การจัดวางต้นไม้หรือวัตถุแบบจ านวนคู่ขนาน 1:1 หรือ 2:2 ฯลฯ 
จะไม่ปรากฏให้ได้เป็น เมื่อไม่ได้จัดวางซ้ าๆ กันแบบ 1:1 หรือ 2:2 ฯลฯ จึงใช้เนื้อที่ในการจัดไม่
มากนัก การประดิษฐ์แบบเรขาคณิต มีความส าคัญเป็นรองการตัดแต่งหรือประดิษฐ์รูปทรง เช่น 
ทรงกลม หรือทรงเหลี่ยมจึงไม่ปรากฏเด่นชัด ลักษณะการจัดจะจัดให้มีแต่เค้าโครงเท่านั้น เช่น
การจัดหาพันธุ์ไม้ ที่มีรูปทรงแบบเรขาคณิต ตามธรรมชาติ ที่ต้องการโดยไม่ต้องตัดแต่ง สระน้ า 
ล าธารมีรูปร่างอิสระ (Free Form) เหมือนเกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้น้ า
และพืชคุมดิน (Ground Cover) มักมีสีสันไม่ฉุดฉาดโดยทั่วไปมักจะมีสีเขียว เป็นส่วนใหญ่ จะ
ออกดอกเพิ่มสีสันให้สวนบ้างก็ตามฤดูกาลเท่านั้น ถนนหรือ ทางเดินภายในสวน มักจะสูงๆ ต่ าๆ 
ตามระดับพื้นที่ของสวนและคดโค้งไปตามส่วนต่างๆ ของสวน เพื่อน าไปชมความงามของสวน
ย่อม ณ จุดต่างๆ สิ ่งก่อสร้างภายในบริเวณสวนจะเป็นบ้านหลังเล็กๆ กลมกลืนไปกับสวน 
ส่วนประกอบอื่นๆ อาทิ หน้าผา น้ าตก ล าธาร โขดหิน สระน้ า ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคุมดิน 
จะไม่บังคับให้อยู่ในกรอบพยายามสร้างความกลมกลืนอย่างอิสระทุกๆ จุด ไม่แสดงส่วนใดส่วน
หนึ่งอย่างเด่นชัดเหมือนสวนแบบประดิษฐ์แต่จะรวมกันในลักษณะของความกลมกลืน เหมือน
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความงามของสวนเหล่านี้เกิดจากการจัดต้นไม้และสีของพันธุ์ไม้ให้
กลมกลืนกัน การปลูกต้นไม้ไม่จ าเป็นต้องมากชนิดเพราะผิดไปจากธรรมชาติ ผู้จัดจะต้องเข้า
ใจความเป็นมาหรือการเกิดตามธรรมชาติ เพื่อจะได้เลียนแบบและสร้างบรรยากาศภายในสวน
ให้เหมือนธรรมชาติอย่างแท้จริง 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 สวนธรรมชาติ (Informal Styles) 
ที่มา : https://www.pattayahomecares.com 
 

2.2.3.3 สวนจินตนาการ (Imaginative Style) สวนในลักษณะนี้จะจัดกันน้อย และ
มักจะจัดเฉพาะในโอกาสพิเศษ หรือเพื่อการแสดง นิยมน าสิ่งก่อสร้างบางส่วน ทางสถาปัตยกรรม ใน
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อดีตมาเป็นส่วนประกอบในสวน เช่น เอาสไตล์ของเสากรีกโรมัน ก าแพงเมือง ซุ้มประตู หรือบางส่วน 
บางมุมของตัวอาคาร มาใช้ต้นไม้ที่นิยม ตัดแต่งรูปเป็นลักษณะพิเศษตามจินตนาการ เพื่อให้เข้ากับ
บรรยากาศและเนื้อหาที่จัดแสดงบางลักษณะจะตัดแต่ง ต้นไม้เป็นเรื่องราวของคน สัตว์และสิ่งก่อสร้าง 
ซึ่งนับได้ว่า เป็นสวนจินตนาการ เช่นกับบุคคลบางคน ที่ชอบคิดชอบฝันอะไรที่เป็นพิเศษออกไป ก็
อาจจะจัดให้มีสวนลักษณะนี้ไว้ดูเล่นในบ้านก็ได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 สวนจินตนาการ (Imaginative Style) 
ที่มา : https://sangbandee.wordpress.com 
 
  2.2.3.4  สวนนามธรรม (Abstract Style) สวนนามธรรม หรืออาจจะเรียกว่าสวน 
Free Style ก็ได้เพราะสวนลักษณะนี้เริ่มนิยมจัดในยุคหลัง ๆ นี้เอง เป็นการจัดให้ฉีกแนวจาก ความ
ซ้ าซากจ าเจ เหมือนการวาดภาพงานศิลปะลงไปบนแผ่นกระดาษหรือผืนผ้าใบ แต่แทนที่จะแต่งแต้ม
สีสันเหมือนอย่าง เขียนงานศิลปะลงไปก็ใช้สีสันของต้นไม้แต่งแต้มลงไปแทน การน าต้นไม้มาปลูกหรือ
จัดวางให้ มีจังหวะ เส้นสาย มีช่องว่าง หรือรูปฟอร์มตามทฤษฎีหรือลักษณะ งานศิลปะสมัยใหม่ที่นิยม
กันเหมือนการสร้างงานจิตรกรรมบนผืนผ้า เน้นการจัดเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความบันดาลใจในงาน
ศิลปะของศิลปินผู้สร้าง กับประโยชน์ใช้สอยจึงอาจจะแตกต่างไปจากสวนสไตล์อื่นเช่น Formal Style 
หรือ Informal Style โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนลักษณะ Informal Style จะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
และจุดประสงค์ก่อน จะน าศิลปะมาเสริมแต่งสร้างสรรค์ให้สวยงายิ่งขึ้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 สวนนามธรรม (Abstract Style) 
ที่มา : https://sangbandee.wordpress.com 
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  2.2.3.5  สวนจีน (Chinese Garden) การจัดสวนไม้ประดับแบบจีนได้รับความคิด
มาจากธรรมชาติพยายามดึงธรรมชาติให้เข้ามาอยู่ใกล้ตัวให้มากที่สุด มีเอกลักษณ์การจัดเป็นของ
ตนเองโดยมีความคิดในการจัด เช่น การจัดรูปแบบเป็นเนินดินสูง-ต่ า (Slope) และปลูกหญ้า หรือจัด
แบบพื้นราบ มีบ่อน้ า ก้อนหิน และปลูกต้นไม้แบบยืนต้น เช่น ต้นสน ต้นหลิว ต้นไผ่ ต้นหลิวจะปลูกไว้
ตามขอบสระน้ ากิ่งใบจะย้อยลงสู่พื้นน้ าอย่างสวยงาม ส่วนต้นสนก็จะตัดแต่งกิ่งก้านและล าต้นให้คด
โค้งไปมา 

 
ภาพที่ 2.10 สวนจีน (Chinese Garden) 
ที่มา : https://www.novabizz.com 
 
  2.2.3.6  สวนบาหลี (Balinese Garden) สวนบาหลีมีลักษณะโดยพื้นฐานเหมือนกับ
สวนเมืองร้อนโดยทั่วไป ลักษณะพรรณไม้ที่ใช้ เช่น ชบา กล้วยประดับ ลีลาวดี เฟิร์นชนิดต่างๆ 
เนื่องจากวิถีชีวิตแบบบาหลี เกี่ยวพันกับความเชื่อ ทางศาสนาและวิถีชีวิตประจ าวันอยู่มาก จึงมี
ประติมากรรมรูปสลักต่างๆ ถูกน ามาจัดประดับ เพื่อให้เกิดบรรยากาศเกี่ยวพันกับการด าเนินชีวิตของ
ชาวบาหลี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.11 สวนบาหลี (Balinese Garden) 
ที่มา : https://www.scgbuildingmaterials.com 

 
  2.2.3.7  สวนญี่ปุ่น (Japanese Garden) เป็นสวนที่น าองค์ประกอบธรรมชาติมา
ผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของญี่ปุ่น บ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
แนวคิด และวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นเราสามารถเห็นสวนญี่ปุ่นนี้ได้จากบ้านเรือนทั่วไปและสถานที่ส าคัญ 
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การจัดวางองค์ประกอบของสวนจะขึ้นอยู่กับสถานที่ และสภาพแวดล้อม สวนในบ้านนิยมจัดไว้บริเวณ
ทิศใต้ สายน้ าต้องไหลจากตะวันออกสู่ตะวันตก ต้องมีภูเขาหินหรือเนินดินสลับพื้นที่ราบ บางแห่งมี
การน าต้นสน ตะเกียง หรือรูปปั้นมาตกแต่งเพิ่มความรู้สึกสงบ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.12 สวนญี่ปุ่น (Japanese Garden) 
ที่มา : https://www.pattayahomecares.com 
 
  2.2.3.8  สวนไทย (Thai Garden) สวนไทย เป็นรูปแบบของการจัดสวนที่มีประวัติ
ความเป็นมาอันยาวนานกว่า 700 ปี ตั้งแต่สมัยสุโขทัย และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดย
สามารถแบ่งได้เป็น 8 แบบ คือ 
   1)  สวนที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ดอก สวนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันจะ
ปลูกไม้เศรษฐกิจจ าพวกไม้ผลตามฤดูกาล เช่น มะม่วง มะพร้าว และขนุน ส่วนไม้ดอก เช่น พุด มะลิ และ
รัก เป็นต้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ยังเห็นได้ในบ้านเรือนปัจจุบัน 
   2)  สวนป่า โดยส่วนใหญ่จะเป็นสวนของพระเจ้าแผ่นดิน จะมีการปลูกไม้
นานาชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ผล ไม้ประดับ ไว้ในสวน ในสมัยสุโขทัยจะมีสวนในรูปแบบนี้ ชื่อ อรัญญิก ใน
สมัยอยุธยา คือ สวนหลวงสบสวรรค์ ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ คือ สวนสราญรมย์  ซึ่งตั้งอยู่ข้าง
พระบรมมหาราชวังในปัจจุบัน 
   3)  สวนไม้ดัด เป็นสวนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่มีความงดงามไม่แพ้บอนไซของญี่ปุ่น สวนไม้ดัดไทยนี้จะต้องใช้ความอดทน ความพยายามและมีใจ
รักในงานศิลปะ จึงจะสามารถปลูกไม้ดัดให้มีรูปทรงสวยงามได้ โดยไม้ดัดดังกล่าวเกิดจากการน าต้นไม้ 
เช่น ตะโก ข่อย มะขาม มะนาวเทศ ชาและโมกข์ มาปลูกในกระถาง เลี้ยงโดยให้อาหารและน้ าน้อยๆ 
จากนั้นก็ตัดแต่งกิ่งให้เป็นพุ่มตามต้องการ 
   4)  สวนสมุนไพร ส่วนใหญ่จะปลูกในวัด ซึ่งเป็นที่รวมของศิลปะวิทยาการ
ต่างๆ เช่น วัดโพธิ์ท่าเตียน ที่มีการปลูกสมุนไพรในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ พร้อมแผ่นจารึกต ารายา 
   5)  สวนน้ า ในสมัยก่อนตามเขตหัวเมืองต่างๆ เมื่อมีการสร้างบ้าน ถ้าไม่ได้
อยู่ริมน้ าก็จะมีการขุดสระน้ า คู บ่อ ส าหรับเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยจะมีการปลูกบัวไว้เพื่อช่วย
กรองน้ าให้ใส เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าและยังเก็บสายบัวมาท าเป็นอาหารได้อีกด้วย ปัจจุบันจึงมีการ
ประยุกต์น าสวนน้ ามาตกแต่งบ้านเรือน ช่วยเพิ่มความชุ่มช่ืนให้กับบ้าน 
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   6) สวนบนเรือน จะน าไม้มาปลูกในกระถาง เช่น ไม้ดัด ไม้แคระ ฯลฯ 
จากนั้นน ามาตั้งบนเรือนตามปากประตูนอกชาน บางทีก็มีการท าแคร่ไม้เป็นชั้นๆ เหมือนขั้นบันได 
ลดหลั่นกัน เพื่อวางกระถางต้นไม้ประดับบนชานเรือน 
   7)  สวนไม้ใหญ่ เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของสวนไทยที่ต้องมีการปลูกไม้
ใหญ่ เช่น โพธิ์ กระทิง ลีลาวดี โดยจะพบสวนแบบนี้ตามลานวัดเพื่อให้ร่มเงา โดยอาจมีการน าตุ๊กตา
ดินป้ันที่แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนมาตั้งประดับเพ่ิมเติม 
   8)  สวนสากล เป็นลักษณะของสวนไทยในปัจจุบันที่รวบรวมเอาสวนของ
ประเทศต่างๆ เช่น สวนญี่ปุ่น สวนจีน สวนอังกฤษหรือสวนฝรั่งเศส เข้าไว้ในสวนเดียวกัน โดยมีการ
แบ่งแยกการตกแต่งออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน 
  จะเห็นได้ว่า ลักษณะของสวนไทยทั้ง 8 แบบนั้น มีความเหมาะสมกับภูมิประเทศ 
และภูมิอากาศของเมืองไทยเป็นอย่างดี ถ้าน าสวน แบบต่างๆ นี้มาประยุกต์จัดตกแต่งในบ้าน นอกจาก
จะให้ความสดชื่นร่มเย็น ยังสามารถเก็บดอกเก็บผลมาใช้ประโยชน์ได้อีก องค์ประกอบของสวนไทย 
สวนที่ ให้บรรยากาศแบบไทยๆ มักประยุกต์มาจากสวนเมืองร้อน แต่เน้นการใช้รูปแบบของ
สถาปัตยกรรมอื่นๆ เพื่อสื่อความเป็นไทย เช่น ศาลานั่งเล่นทรงหน้าจั่ว หรือของตกแต่งอื่นๆ ก็มักใช้
ของที่มีในท้องถิ่นบ้านเราเช่น โอ่งดินเผาใส่น้ า ไห รางข้าวหมู มาวางประดับ รวมทั้งมีอ่างบัวจัดเป็น
สวนน้ าขนาดเล็กตั้งไว้ตามจุดต่างๆ บางบ้านอาจมีมุมวางไม้ดัดกระถาง ซึ่งเคยได้รับอิทธิพลจากจีน
และนิยมจัดตามบ้านไทยในยุคสมัยหนึ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.13 สวนไทย (Thai Garden) 
ที่มา : https://www.livingdd.com  
 
  2.2.3.9  สวนโมเดิร์น (Modern Garden) เป็นสวนที่เน้นการใช้แนวเส้นและรูปทรง
เรขาคณิตที่เรียบง่ายในการออกแบบ โดยใช้วัสดุตกแต่งที่ดูทันสมัยเข้ามาประกอบ ซึ่งการออกแบบ
อาจสื่อความหมายถึงบางสิ่ง ไม่นิยมใช้พรรณไม้ปริมาณมากๆ แต่เลือกใช้เฉพาะต้นที่มีรูปทรงที่โดด
เด่น สวนแบบโมเดิร์นเน้นรูปทรงของกระบะ ปลูกพืชพรรณที่มีลักษณะแปลกตา ใช้รูปแบบเส้น
ซิกแซ็กสร้างความเคลื่อนไหวและเน้นพืชพรรณไม้ตระกูลเฟิร์นหลากหลายชนิด จัดแปลงพืชพรรณเส้น
ขอบชัดเจนพร้อมมีที่นั่งพักผ่อนได้ด้วย 
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ภาพที่ 2.14 สวนโมเดิร์น (Modern Garden) 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com 
 

2.2.3.10  สวนหิน (Rock Garden) เป็นสวนที่ใช้หินและกรวดเป็นองค์ประกอบหลัก
ในการจัดโดยเลือกใช้ความหลากหลายจากลักษณะและชนิดของหิน ที่แตกต่างกันทั้งสี รูปร่าง และ
ผิวสัมผัส จากนั้นก็น าต้นไม้มาปลูกประกอบ ให้มีความสัมพันธ์และกลมกลืนกับหินที่เราจัดวาง อาจจะ
จัดบนพื้นที่ราบเรียบหรือเป็นชั้นเป็นเนินก็แล้วแต่นักออกแบบจะสร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งแนวคิดนี้ก็คงหนี
ไม่พ้นจาก การน ารูปแบบธรรมชาติ เช่น โขดหิน เนินเขา เกาะแก่ง ล าธารหรือน้ าตก ถอดถ่ายจ าลอง 
เอามาจัดวางให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะจัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.15 สวนหิน (Rock Garden) 
ที่มา : https://www.ihome108.com 
 
  2.2.3.11  สวนน้ า (Water Garden) การจัดสวนหลายๆ สไตล์ มักมีสวนน้ าเป็น
ส่วนประกอบอยู่ไม่มากก็น้อยด้วยความที่ส่วนใหญ่มักพยายามจัดเรียนแบบธรรมชาติ หรือให้เกิดความ
เป็นธรรมชาติโดยการสร้าง หรือขุดแหล่งเก็บกักน้ า เช่น บ่อปูน บ่อส าเร็จ หรือบ่อดินแบบธรรมชาติ 
ส าหรับเลี้ยงปลา และพรรณไม้น้ าต่างๆ เช่น บัว กก คล้า หรือสร้างเป็นน้ าตกจ าลอง ท าน้ าพุ เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.16 สวนน้ า (Water Garden) 
ที่มา : https:// www.nanagarden.com 
 
  2.2.3.12  สวนกระถาง (Potable Garden) สมัยก่อนที่คนไทยนิยมปลูกเลี้ยงไม้
ประดับสวยงามไม่ว่าจะเป็นไม้ดัดไม้แคระไม้ใบหรือไม้ดอกก็ตามก็จะปลูกใส่กระถางตั้งโชว์ไว้รอบๆ 
บริเวณบ้านหรือชานเรือน แต่ในปัจจุบันสวนกระถางมักนิยมจัดมากตามถนนหนทางทั่วๆ ไปใน
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะถนนสายส าคัญๆ และจะมีการฟื้นฟู และตื่นตัวในการจัด
มากทีเดียวในงานพิธีงานเลี้ยงงานเทศกาลก็จะจัดแต่งด้วยสวนกระถางเพราะสะดวกได้อย่างรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์เมื่อหมดภาระใช้สอยก็ยังโยกย้ายเคลียร์พื้นที่ได้อย่างเรียบร้อยอีกด้วย กระถางที่
น ามาใช้งานควรเป็นลักษณะที่สลับใช้ต่อกันได้ทุกรูปแบบเพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดอาจมี
ขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ าบ้างก็จะสามารถจัดแต่งได้สวยงามมากยิ่งขึ้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.17 สวนกระถาง (Potable Garden) 
ที่มา : https://www.bareo-isyss.com 
   
2.3 แนวความคิดในการใช้สิ่งประดับตกแต่งในงานภูมิทัศน์ 
 การใช้สิ่งประดับตกแต่งงานภูมิทัศน์นั้น ถือเป็นปัจจัยเสริมที่ส าคัญในการออกแบบกล่าวคือ
สามารถท าให้สวนมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเดิม ช่วยเพิ่มบรรยากาศและท าให้สวนมีมิติมากยิ่งขึ้น การใช้สิ่ง
ประดับตกแต่งสวนยังบ่งบอกไปถึงสไตล์ของสวนนั้นๆ อีกด้วยเช่น การที่น าเอาต้นไผ่และตะเกียงหิน
มาใช้ประดับตกแต่งสวนญี่ปุ่น หรือสวนสไตล์บาหลี ที่น าเอาประติมากรรมหินทรายและศาลาทรง
ปั้นหยายกสูงมุงด้วยหญ้าแฝกมาใช้ในการประดับตกแต่งสวนเป็นต้น สิ่งประดับตกแต่งสวนที่ส าคัญมี
ดังนี ้
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 2.3.1 หิน (Stone) 
         การใช้หินเป็นตัวประกอบในการจัดสวนขึ้นนั้น เป็นที่นิยมขึ้นมากในการจัดสวนแถบ
ตะวันออกเช่น จีนและญี่ปุ่น ซึ่งการออกแบบและจัดวางต้องค านึงถึงความกลมกลืน ความสมดุล จุด
สนใจแต่ละจังหวะการจัดสวนหินเหมาะกับการจัดสวนที่มีพรรณไม้พวกกระบองเพชร และซัคคูเลนท์ 
ส่วนหินที่ใช้ได้แก่ หินภูเขาไฟ หินทะเล และหินแม่น้ าเป็นต้น 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.18 การจัดสวนด้วยหิน 
ที่มา : https:// www.nanagarden.com 
 
 

2.3.2 พรรณไม้ชนิดต่างๆ (Plants) 
          ต้นไม้สามารถท าหน้าที่ได้หลายอย่างในการจัดสวน ไม้บางชนิดอาจปลูกและตกแต่งให้
เป็นรูปร่างต่างๆ ได้ถือเป็นเหมือนรูปปั้น (Sculpture) ในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีสีสันสวยงามเมื่อมีดอกแต่
ต้องอาศัยการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ซึ่งการจัดตกแต่งไม้ประเภทนี้ เดิมเป็นที่นิยมกัน ในการจัดสวนแบบ
ประดิษฐ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.19 พรรณไม้ชนิดต่างๆ 
ที่มา : https://www.thaiheritage.net 
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2.3.3 น้ า (Water) 
         น้ าจัดเป็นสิ่งประดับตกแต่งสวนเช่นกัน เมื่อน้ าเคลื่อนไหวจะแสดงแสงแวววาวสวยงาม 
ดังนั้นการออกแบบต้องแสดงถึงความส าคัญของน้ า เพราะผู้ที่ชอบจะพอใจเมื่อได้อยู่ใกล้น้ า ได้ฟังเสียง
น้ าไหล หรือได้สัมผัสน้ า ส่วนลักษณะของน้ าที่ใช้ในการจัดสวนมี 2 อย่างคือ บริเวณที่มีน้ านิ่ง เช่น ใน
อ่างลึก และบริเวณที่น้ าเคลื่อนไหวได้ เช่น น้ าพุ น้ าตก ซึ่งท าให้พื้นที่นั้นสว่างและสดใสขึ้น น้ ามีส่วน
ช่วยให้วัตถุต่างๆ ดูสวยงามมากขึ้นเมื่อเปียก เช่น อิฐ กระเบื้อง กระจก หิน ทั้งต้นไม้และสัตว์ต่างๆ 
ดูงดงามมากกว่าความเป็นจริง นอกจากนั้นยังเป็นตัวกลั้นอาณาเขตได้ดี โดยไม่ต้องมีก าแพงสูง 
มาบดบังสายตาเพราะน้ าได้จ ากัดให้คนเดินรอบๆ มากกว่าที่จะเดินข้ามบริเวณนั้นโดยลุยน้ าไป  
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.20 บ่อน้ า 
ที่มา : https://crowleylandscape.com 
 
 2.3.4  เฟอร์นิเจอร์ในสวน (Outdoor Furniture) 

   เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสวนมีทั้งเก้าอี้ โต๊ะ ถังขยะ เครื่องเล่นส าหรับเด็ก เตาย่างอาหาร 
เป็นต้น ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ในสวนนั้นควรแนะน าเจ้าของโครงการให้เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะส าหรับ
กับสถานที่ที่ตั้งเฟอร์นิเจอร์นั้นๆ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสวนมีทั้งแบบติดตั้งตายตัว และแบบที่เคลื่อนย้าย
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้าน เพื่อหารูปแบบที่เข้ากับสถานที่และเข้ากับเฟอร์นิเจอร์
ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์สร้างขึ้นเป็นประกอบส่วนหนึ่งของ รั้ว ผนัง ศาลาที่พักในสวน ซึ่งมากกว่า
เฟอร์นิเจอร์ที่ เคลื่อนย้ายได้เนื่องจากว่าได้ ใช้เนื้อที่น้อยกว่า แต่เฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งตายตัวไม่
สะดวกสบาย นอกจากจะมีสิ่งอื่นมาประกอบ เช่น เบาะรองนั่ง เบาะที่เป็นพนักพิง เป็นต้น ลักษณะ
ของเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ที่ตั้งแข็งแรงต่อสภาพดินฟ้าอากาศทุกอย่าง อาจท าด้วยโลหะไม้ คอนกรีตก็ได้ 
ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้จะมีรูปทรงแปลกและสวยกว่า ส่วนการเลือกสีควรเลือกใช้อย่าง
ระมัดระวัง 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.21 ศาลานั่งเล่น 
ที่มา : https://www.lushome.com 
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 2.3.5 ศิลปะอื่นๆ ที่ใช้ในสวน (Outdoor Art) 
         สวนก็เหมือนห้องทั่วไปที่ต้องการประดับตกแต่งจากทางด้านศิลปะ เช่น การเขียนภาพ
บนผนังบ้านหรือมีรูปปั้นตามจุดที่ส าคัญ จะเห็นได้ว่าสวนสาธารณะจะมีผลงานทางด้านนี้มากเพื่อให้
ประชาชนทั่วไปได้ช่ืนชมกับศิลปะนั้นๆ แต่ปัญหาหนึ่งที่ควรค านึงถึงคือ เรื่องของงบประมาณเพราะรูป
ปั้นจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้นควรวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ตรงจุดใดในสวน หรือเลือก
รูปแบบของรูปปั้น ถ้ามีงบประมาณไม่พอควรเลือกรูปปั้นที่มีขายทั่วๆ ไปโดยให้เข้ากับแบบในสวน
มากกว่าที่จะสั่งปั้นใหม่เพื่อให้มีรูปแบบเฉพาะอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีอ่างน้ าพุที่เป็นตัวประดับให้
สวยงามไม่เกิดความซ้ าซากจ าเจและเสียงของน้ าท าให้เกิดความสดชื้นมีชีวิตชีวา เจ้าของบ้านอาจมีบ่อ
เล็กๆ ไว้ริมระเบียงบ้านหรืออาจจะเลี้ยงปลาและไม้น้ าเพ่ิมเติมก็ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.22 รปูปั้น 
ที่มา : https://chinasculpture.th.bossgoo.com 
 
 2.3.6  แสงไฟในสวน (Lighting) การติดต้ังไฟในสวนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
  2.3.6.1  เพื่อเพิ่มเวลาพักผ่อนภายในบ้านพักอาศัยและสวนให้มากขึ้น 
  2.3.6.2  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอบอุ่นใจขณะใช้งานในสวนในเวลากลางคืน 
  2.3.6.3  เพื่อให้เกิดผลเป็นพิเศษ เช่น ให้แสงสี แสงเงาของต้นไม้ในบ้าน                 
  2.3.6.4  เพื่อเพิ่มการติดตั้งไฟในสวนโดยทั่วไปแล้วมักใช้ไฟฟ้าส าหรับหลังโรงรถหรือ
ชายคาบ้านจึงมีแสงสว่างจ้าเกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส์ ท าให้สวนขาดความสวยงามไปมาก จึงควร
ติดตั้งไฟตามจดุต่างๆ ภายในสวน และเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม ซึ่งมี 5 ชนิดคือ 
   1)  ไฟตามทางเดิน (Walk Lighting) เพื่อความสวยงามและความปลอดภัย 
ควรติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อที่จะเตือนผู้ที่ก าลังเดินให้ทราบว่าทิศทางของการเดินเริ่มจะเปลี่ยนแปลง
แล้ว หรือเปลี่ยนจะระดับสูงไประดับต่ าเป็นต้น 
                   2)  ไฟที่ท าให้เกิดรูปทรง (Silhouett Lighting) เพื่อให้มองเห็นรูปทรงของ
ต้นไม้นั้นๆ โดยให้อยู่ด้านหลังต้นไม้ 
                   3)  ไฟที่ท าให้เกิดแสงและเงา (Shadow Lighting) โดยการติดตั้งไฟฟ้าทาง
ด้านหน้าของต้นไม้เพ่ือให้เกิดเงาของต้นไม้บนก าแพงหรือผนังที่อยู่เบื้องล้างของต้นไม้ 



30 
 

                4)  ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านล่าง (Down Lighting) เพื่อให้เห็นกิ่งก้านและใบ
บนพื้น โดยการติดต้ังไฟไว้สูงบนต้นไม้และส่องไฟลงล่าง 
                   5)  ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านบน (Up Lighting) เพื่อให้เกิดแสงสว่างตามจุดที่
ต้องการบนต้นไม้ จะติดตั้งไฟไว้ต่ าและส่องขึ้นบนต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่สวยงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.23 ไฟในสวน 
ที่มา : https://www.mandiaelectric.com 
 
2.4  กรณีศึกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการที่มีลักษณะของการจัดภูมิทัศน์คล้ายคลึงกันกับโครงการ
ออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล และท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์ 
รูปแบบของสวนและองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดภูมิทัศน์บ้านพัก
อาศัยซึ่งโครงการที่น ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  
 2.4.1  บ้านคุณวารุรัตน์ สวาทยานนท์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.24 บ้านคุณวารุรัตน์ สวาทยานนท์ 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com. 
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เจ้าของโครงการบ้านคุณวารุรัตน์ สวาทยานนท์ บนพื้นที่ 1 ไร่ ตั้งอยู่ที่เขตห้วยขวาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีการจัดสวนสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล ประกอบไปด้วยพื้นที่กว้างมีการออกแบบภูมิทัศน์
ที่เหมาะสมกับตัวบ้านเพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติ ตกแต่งให้พื้นที่นั้นมีร่มเงาเหมาะแก่การพักผ่อนได้
และรู้สึกได้ถึงบรรยากาศอันร่มรื่นเย็นสบายตามสไตล์ของสวนเมืองร้อนผสมผสานกับกลิ่นอายของ
สวน และสร้างทางเดินให้เชื่อมสัมพันธ์กันภายในสถานที่เพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรม โดยภาพรวมสวน
จึงมีร่มเงาและยังมีสวนผลไม้ภายในพื้นที่โครงการ 
  2.4.1.1  การประยุกต์ใช้กับโครงการ แนวคิดในการจัดสวนโมเดิร์นทรอปิคอล ตาม
ความต้องการของเจ้าของโครงการ ซึ่งอยากให้จัดสวนเรียนแบบธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อ
ต้องการร่มเงาให้แก่ตัวบ้านและบริเวณรอบพื้นที่ให้เกิดความผ่อนคลาย โดยกรณีศึกษาที่น ามาเป็น
แบบอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยบริเวณหน้าบ้านออกแบบเป็นสนามหญ้าโล่ง ปลูกไม้ใหญ่เพียงไม่กี่
ชนิด เช่น ลั่นทม จันทร์ผา พะยูง แก้วเจ้าจอม และปีบ เพื่อเปิดมุมมองในส่วนนี้ให้เห็นสถาปัตยกรรม
ของตัวบ้านได้เด่นชัด ร่วมด้วยการปลูกไม้พุ่มขนาดกลางที่จัดรวมกันเป็นกลุ่มและตัดแต่งทรงพุ่มอย่าง
สวยงาม ส่วนต่อมาคือบริเวณเรือนรับรองซึ่งมักมีแขกมาเยี่ยมเจ้าของบ้านเป็นประจ า ออกแบบให้มี
บรรยากาศผ่อนคลายเป็นกันเอง ด้านข้างของเรือนรับรองเป็นระเบียงไม้ จัดวางชุดโต๊ะหวายเทียมสี
น้ าตาลเข้ม เพื่อให้ใช้งานส่วนนี้ได้ตลอดทั้งวัน จึงปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงาได้ดีอย่างตีนเป็ดน้ า ร่วมด้วยไม้
ขนาดกลางและไม้ขนาดเล็ก เลือกใช้ไม้ประดับที่มีสีสันปลูกแซมสลับกับไม้ใบเขียว หรือบางชนิดก็เป็น
ไม้ดอกหอม ยามลมพัดโชยมากลิ่นหอมอ่อนๆ จากดอกแก้วมุกดาก็จะส่งกลิ่นลอยมาตามลม ได้
ความรู้สึกสดช่ืน ผ่อนคลาย เป็นไปตามบรรยากาศ 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.25 มุมทางเดิน 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com. 
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ภาพที่ 2.26 สวนภายในโครงการ 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.27 พื้นที่ส าหรับต้อนรับแขก 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.28 สวนภายในโครงการ 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com. 
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สรุป จากการศึกษาบ้านคุณวารุรัตน์ สวาทยานนท์ ในสวนสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล นั้นจะ

พบว่าการเลือกใช้พรรณไม้เลือกจากฟอร์มที่มีลักษณะไม่แข็งกระด้าง และสามารถดูแลรักษาได้ง่าย 
ลักษณะการจัดสวนจะใช้เส้นลายโค้งเป็นลวดลายที่ค านึงถึงความเป็นธรรมชาติ และเลือกลักษณะทรง
พุ่มต้นไม้ที่มีความละเอียดนุ่มนวลและให้ร่มเง่แก่พื้นที่มาใช้งาน และมีพื้นที่ส าหรับปลูกพรรณไม้พี่
รับประทานผลได้ จึงมีข้อดีในเรื่องการดูแลที่ง่ายและยังได้รับประโยชน์จากพรรณไม้ที่สามารถ
รับประทานผลได้ เพราะจะท าให้สวนโปร่งโล่ง ไม่รกทึบ จึงน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาบ้านคุณสุชาติ 
ชนะโภคากุล ที่มีขนาดของพื้นที่ใกล้เคียงกัน มีความต้องการที่จะจัดภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น ป้องกัน
ความร้อน และต้องการสวนที่ดูแลรักษาง่ายไม่รกจนเกินไป ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมาก 

 
 2.4.2  บ้านคุณฉัตรชัย  ทินกร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.29  ศาลาบ่อน้ า  
ที่มา : https://www.three-roots.com 

 
เจ้าของโครงการคุณฉัตรชัย  ทินกร ตั้งอยู่เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่  1,100 

ตารางเมตร มีการจัดสวนสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล  ออกแบบภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับตัวบ้านมีการจัดวาง
พรรณไม้ให้มีความร่มรื่น มีบ่อน้ าที่ให้ความชุ่มชื่น และศาลาเพื่อใช้พักผ่อนและรับแขก มีการจัดสวนที่
ให้ความเป็นธรรมชาติ ตกแต่งให้พื้นที่นั้นมีร่มเงาเหมาะแก่การพักผ่อนได้ พื้นที่ได้มีการปูหญ้าเพื่อช่วย
ลดแสงท าให้ตัวบ้านเกิดความเย็นสบายและสร้างทางเดินให้เชื่อมสัมพันธ์กันภายในสถานที่เพื่อความ
ต่อเนื่องของกิจกรรม โดยภาพรวมสวนจึงมีร่มเงามาก จึงน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาบ้านคุณสุชาติ ชนะโภคา
กุล  ที่มีขนาดของพื้นที่ใกล้เคียงกัน มีความต้องการที่จะจัดภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น ป้องกันความร้อน 
และต้องการสวนทีดู่แลรักษาง่ายไม่รกจนเกินไป ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมาก  
  2.4.2.1 การประยุกต์ใช้กับโครงการ การจัดภูมิทัศน์บ้านคุณฉัตรชัย ทินกร มีแนวคิด
ในการจัดสวนเป็นรูปแบบสวนสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล กับสิ่งก่อสร้างได้อย่างกลมกลืน เน้นความร่ม
รื่นให้ร่มเงาแก่พื้นที่พักผ่อน รวมไปถึงการสร้างศาลาและบ่อน้ าตกส าหรับแขกผู้มาเยือน นอกจากนี้ยัง
เชื่อมต่อแต่ละส่วนด้วยทางเดินเท้าหินแกรนิตและพื้นหญ้าท าให้เหมือนอยู่ในธรรมชาติ จึงน ามาใช้เป็น
กรณีศึกษาบ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล  
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ภาพที่ 2.30  สนามหญ้า 
ที่มา : https://www.three-roots.com 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.31  ทางเดินเท้า       
ที่มา : https://www.three-roots.com 
  

สรุป จากการศึกษาโครงการบ้านคุณฉัตรชัย  ทินกร ในสวนสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล นั้นจะ
พบว่าการเลือกใช้พรรณไม้เลือกและการจัดวางพรรณไม้นั้นท าให้เกิดความเป็นธรรมชาติดูสวยงาม 
และสามารถดูแลรักษาได้ง่าย ลักษณะการจัดสวนจะค านึงถึงความเป็นธรรมชาติ และเลือกลักษณะ
ทรงพุ่มต้นไม้ รวมทั้งยังมีศาลาพักผ่อนส าหรับคนในครอบครัวและใช้รับแขกที่มาเยี่ยมเยียน จึงมีข้อดี
ในเรื่องการดูแลที่ง่ายและยังได้รับประโยชน์ในเรื่องการให้ร่มเงาและเพิ่มความเย็นให้กับตัวบ้านโดยใช้
พื้นหญ้า เพราะจะท าให้สวนโปร่งโล่ง ไม่รกทึบ จึงน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาบ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล  
ที่มีขนาดของพื้นที่ใกล้เคียงกัน มีความต้องการที่จะจัดภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น ป้องกันความร้อน 
ศาลาพักผ่อนและบ่อน้ าตกรวมทั้งต้องการสวนที่ดูแลรักษาง่ายไม่รกจนเกินไป ซึ่งนับเป็นประโยชน์
อย่างมาก 
 
 
 
 
 

http://www.three-roots.com/


บทที่ 3 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการ 
 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญขั้นตอน
หนึ่งในการออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องค านึงถึงข้อมูล
กายภาพของพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ เพื่อที่จะตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาภายในโครงการได้อย่างถูกต้อง การศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล ครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อที่จะสามารถ
น าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับพื้นที่ ดังข้อมลูต่อไปนี้ 
 
3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 
        เป็นการศึกษาข้อมูลลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีผลต่อพื้นที่โครงการ อาทิเช่น 
ข้อมูลทางด้านสถานที่ตั้งและเขตติดต่อของจังหวัดข้อมูลเรื่องลักษณะโครงสร้างของดิน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภูมิอากาศซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์ในการออกแบบเป็นอย่างยิ่ง  
 

 

ภาพที่ 3.1 แผนที่ประเทศไทย 
ที่มา : https://www.th.wikipedia.org.com (2560) 
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 3.1.1  ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
         จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ระหว่างละติจูดที่ 13 
องศา 39 ลิปดา ถึงละติจูดที่ 14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดที่ 101 องศา 90 ลิปดา ถึง
ลองติจูดที่ 102 องศา 07 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 136 กิโลเมตร จังหวัด
ปราจีนบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 4,762.362 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,976,475 ไร่  
  

3.1.2  อาณาเขตติดต่อ 
         ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา    
         ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว    
         ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครนายก    
         ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3.1.3  การแบ่งเขตการปกครอง 
         จังหวัดปราจีนบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอนาดี อ าเภอบ้านสร้าง อ าเภอประจันตคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ์  และอ าเภอ
ศรีมโหสถ โดยมีต าบลทั้งหมด 64 ต าบล 708 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 13 เทศบาล และ 
56 องค์การบริหารส่วนต าบล  
 3.1.4  ด้านลักษณะภูมิประเทศ 
         สภาพภูมิประเทศของจังหวัดปราจีนบุรีตอนบนเป็นที่ราบสูง  และป่าทึบสลับซับซ้อนมี
ยอดเขาสูง 1,326 เมตร และเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าหลายสาย มีธรรมชาติที่สวยงาม ทิศเหนือเต็มไป
ด้วยเทือกเขา และตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าเหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง สูง
กว่าระดับน้ าทะเล 5 เมตร แม่น้ าปราจีนบุรี เกิดจากแควหนุมาน และแควพระปรงไหลมาบรรจบกันที่
อ าเภอกบินทร์บุรี และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 
 3.1.5  ลักษณะภูมิอากาศ 
          ปราจีนบุรีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้
ประกอบกับลมฝ่ายใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก รวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อน
ปกคลุม ลักษณะดังกล่าวท าให้บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงประมาณ 39 - 41 องศา
เซลเซียส และอากาศค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิวัดได้ 39–41 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคม - เดือนตุลาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,380 มิลลิเมตร/ปี (เกณฑ์มาตรมาตรฐาน 1,700 
มิลลิเมตร/ปี) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยประมาณ 
16 - 22 องศาเซลเซียส 
  3.1.5.1  อุณหภูมิ จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ โดยอุณหภูมิย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2555 - 2559 ที่ผ่านมา พบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิมีค่าอยู่ระดับไม่ต่างกันมาก จากการศึกษาพบว่ามี 
 
 
 
 
 



37 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3.1 ลักษณะอุณหภูมิรายป ีพ.ศ.2555-2559 
ที่มา : กรมอุตนุิยมวิทยาจังหวัดปราจีนบุรี (2560) 
 

บางปีที่อุณหภูมิสูงถึง 39.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยประมาณอยู่ในช่วงฤดูร้อน และในช่วง
ฤดูหนาวจากข้อมูลพบว่ามีอุณหภูมิต่ าที่สุดอยู่ที่ 21.5 องศาเซลเซียส ดังนั้นในการก าหนดพันธุ์ไม้เพื่อ
ใช้ส าหรับในการออกแบบต้องให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากประเภทของพันธุ์ไม้
ดั่งเดิมลักษณะพื้นที่ในปัจจุบัน จะช่วยท าให้เราทราบว่าพันธุ์ไม้ชนิดใดบ้างที่เกิดขึ้นหรือสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณนั้น หากน าพันธุ์ไม้ที่ไม่เหมาะสมมาปลูกก็อาจจะท าให้พันธุ์ไม้เหล่านั้นตาย
ได้ง่าย 

3.1.5.2  ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าฝนของพื้นที่ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จาก
การศึกษาสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 5lปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559 จากสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดปราจีนบุรี ที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณน้ าฝนโดยรวม จ านวนวันฝนตกและฝนสูงสุดมี
ค่าต่างกันค่อนข้างมาก และจากการศึกษาจะสังเกตได้ว่าปริมาณน้ าฝนรวม 2lปีที่ผ่านมานั้นปริมาณ
น้ าฝนต่ าลงในปี 2557 และเพิ่มสูงขึ้นในปี 2558lวัดได้ถึงl1642.7 มิลลิเมตร และใน  ปี 2559 วัดได้
ถึง 1726.9lมิลลิเมตร ซึ่งในปี 2560lอาจจะเพิ่มมากขึ้นอีก ดังนั้นเราควรค านึงถึงระบบการระบายน้ า 
และการเลือกใช้พรรณไม้ที่เหมาะสมและทนกับสภาพอากาศ 

แผนภูมิที่ 3.2 แสดงปริมาณน้ าฝนรายป ีพ.ศ.2555-2559 
ที่มา : กรมอุตนุิยมวิทยาจังหวัดปราจีนบุรี (2560) 
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3.1.5.3  ความเร็วลม จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลความเร็วลมย้อนหลัง 5lปี ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2555-2559 ที่ผ่านมาพบว่าค่าเฉลี่ยความเร็วลมนั้นมีค่าแตกต่างกันไม่มากนัก และจาก
การศึกษายังพบอีกว่าปีที่มีความเร็วสูงสุดคือปี พ.ศ.2556lมีค่าความเร็วลมเฉลี่ยสูงถึง 16.2            
กิโลเมตร/ชั่วโมง และต่ าสุดคือปี พ.ศ.2555 มีค่าความเร็วลมต่ าเฉลี่ย 1.4 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังนั้นการ
เลือกใช้พืชพรรณนั้นควรเลือกพรรณไม้ที่สามารถต้านทานแรงลมดังกล่าวได้ 
 

แผนภูมิที่ 3.3 แสดงความเรว็ลมรายปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : กรมอุตนุิยมวิทยาจังหวัดปราจีนบุรี (2560) 
 
  3.1.5.4  ความชื้นสัมพัทธ์ จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ย้อนหลัง 
5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559 ที่ผ่านมา พบว่าค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์นั้นมีค่าความแตกต่างกันไม่
มากนัก จากการศึกษาพบว่าค่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าอยู่ระดับใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากใน 5 ปีที่
ผ่านมาและจากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ย้อนหลัง 5 ปี นั้นค่าสูงสุดจะอยู่ที่ 87 - 89 
เปอร์เซ็นต์ และค่าต่ าสุดจะเฉลี่ยอยู่ที่ 54 - 57 เปอร์เซ็นต์ และค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ปีนั้นจะอยู่ที่ 73 - 75 
เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการเลือกใช้พรรณไม้นั้นต้องค านึงถึงการให้น้ าแก่พืช ซึ่งในช่วงเดือนที่มีความชื้น
สัมพัทธ์สูงไม่ควรให้น้ าแก่พืชมากนัก 

แผนภูมิที่ 3.4 แสดงความชื้นสัมพัทธร์ายปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา : กรมอุตนุิยมวิทยาจังหวัดปราจีนบุรี (2560) 
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3.1.6  ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างดินของพื้นที่โครงการ (ดังภาพที่ 3.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 กลุ่มชุดดินของพื้นที่โครงการ 
ที่มา : https://r02.ldd.go.th/pri/dinmerng.html (2560) 
 
  กลุ่มชุดดินอ าเภอเมืองปราจีนบุรี กลุ่มชุดดินที่ 6 เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทา
แก่ ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาลหรือสีแดงตลอดชั้นดินบางแห่งมีศิลาแลงอ่อน 
หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้เกิดจาก พวกตะกอนล าน้ าเป็นดิน
ลึกมาก มีการระบายน้ าเลวพบตามที่ราบ ตั้งแต่ที่ราบน้ าท่วมถึงลานตะพักล าน้ าระดับต่ า น้ าแช่ขัง 
30 - 50 ซม. นาน 3 -5  เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าหรือค่อนข้างต่ า pH 
4.5-5.5  ได้แก่ชุดดิน บางนรา มโนรมย์ เชียงราย นครพนม ปากท่อและแกลง สุไหงโกลก ท่า
ศาลา คลองขุด สตูล วังตง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท านา หรือปลูกพืชล้มลุกในช่วง
ฤดูแล้ง (ดังภาพที่ 3.3) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.3 กลุ่มชุดดินที่ 6 
ที่มา : https://r02.ldd.go.th/pri/dinmerng.html (2560) 
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จากการศึกษาพบว่า จากการศึกษาสภาพพื้นที่โครงการพบว่า ดินในบริเวณโครงการ
นั้นเป็นดินเหนียวปนดินลูกรังมีการระบายน้ าได้ไม่ค่อยดีนักและการถ่ายเทอากาศในดินท าได้ไม่ค่อย
สะดวก ส่วนพื้น ที่โครงการได้มีการถมดินให้มีสูงขึ้นจากระดับถนนเพื่อป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝนแต่
ระดับดินในโครงการยังไม่ได้ปรับพื้นที่ให้มีความเรียบเสมอกันทั้งโครงการ ดังนั้นจึงมีแนวทางที่จะ
แก้ไขโดยการปรับดินให้มีลักษณะ Slope เพื่อให้น้ าสามารถระบายได้ดีขึ้น  และในส่วนของการปลูก
ต้นไม้นั้นให้น าอินทรีวัตถุ เช่น กาบมะพร้าวสับ ปุ๋ยคอก ใบไม้ และอื่นๆ มารองก้นหลุมเพื่อเพิ่มอาหาร
และอากาศให้แก่พืชนั้นๆ 

 
3.2 ข้อมูลระดับจุลภาค 
 3.2.1 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ (ดังภาพที่ 3.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.4 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
ที่มา : https://www.th.wikipedia.org.com (2559) 
 
  จากศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ าเภอเมืองปราจีนบุรี เดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตัวใช้เส้นทางถนนสุวรรณศร ไปยังทิศตะวันออก ประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่โครงการตั้งอยู่
ทางด้านซ้ายมือ มีที่สังเกตคือ ถัดจากโครงการถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรี ประมาณ 20 เมตร
(ดังภาพที่ 3.5) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล 

แสดง : ที่ตั้งโครงการระดับจังหวัด และที่ตั้งระดับพื้นที ่ ภาพที่ 3.5 
สัญลักษณ์ :          ที่ตั้งโครงการ 
 

 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place/ NONSCALE 

 
 3.2.2  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
          พื้นที่ออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล เลขที่ 84 อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบ้านไทยร่วมสมัย ในครอบครัวมีสมาชิก 4 คน พื้นที่โครงการมีขนาด 1 ,600 
ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารพักอาศัย  155.25 ตารางเมตร และพื้นส าหรับจัดภูมิทัศน ์
1,444.75 ตารางเมตร  
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสชุาติ ชนะโภคากุล  
แสดง : พรรณไม้เดิม ภาพที่ 3.6 
สัญลักษณ์ : ปาล์มเป็ตติโค้ต 
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3.2.2.1 ทิศเหนือติดกับพ้ืนที่รกร้างเป็นพ้ืนที่ซักล้าง ไมส่่งผลกระทบต่อการออกแบบ 
(ดังภาพที่ 3.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.7  พืน้ที่โครงการทิศเหนือ 
 
  3.2.2.2   ทิศใต้ติดกับถนนสายหลักสุวรณศร เป็นพื้นที่เปิดโล่ง ส่งผลกระทบต่อ
โครงการทางมลพิษ เช่น เสียงดังจากถนนสายหลัก และฝุ่นละอองที่เกิดจากการสัญจรของรถที่ขับไป
มา ดังนั้นจึงมีแนวทางที่จะแก้ไข โดยการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม เพื่อกรองเสียงและฝุ่นละอองที่มา
จากถนน (ดังภาพที่ 3.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.8  พื้นที่โครงการทิศใต้ 
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  3.2.2.3  ทิศตะวันออกติดกับเพื่อนบ้านและเป็นพื้นที่โล่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้โครงการ
ในเรื่องความเป็นส่วนตัว ดังนั้นจึงมีแนวทางที่จะแก้ไข โดยการปลูกไม้ยืนหรือไม้พุ่ม  เพื่อท าให้เกิด
ความเป็นส่วนตัวต่อผู้ใช้ในโครงการ (ดังภาพที่ 3.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.9  พืน้ที่โครงการทิศตะวันออก 
 
  3.2.2.4  ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่รกร้าง และห้องนอนของตัวบ้าน ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การออกแบบ (ดังภาพที่ 3.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.10  พื้นที่โครงการทิศตะวันตก 
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 3.2.3  ศึกษาแบบสถาปัตยกรรมของโครงการ  
      รูปแบบสถาปัตยกรรมของโครงการเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์ ไทยร่วมสมัย มี
ลักษณะการทาสีภายนอกเป็นสีโทนอ่อน คือ สีขาว สีครีม ท าให้ตัวบ้านเกิดความโดดเด่นหรูหรา และดู
สบาย มีการตัดขอบของเสา และมุมของตัวบ้านโดยใช้ไม้ฝาเฌอร่า ด้วยสีขาว และสีครีม ท าให้ตัวบ้าน
มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ภายในบ้านใช้สีโทนขาว เพื่อให้เกิดความเย็นสบายให้กับผู้ใช้  ปูพื้นด้วย
กระเบื้องเล่นลาย มีจั่วลมของหลังคาเพื่อระบายอากาศ และเพิ่มความเย็นภายในบ้าน ลักษณะของตัว
บ้านยกสูงจากพื้นดินและถนนสายหลัก โดยภายในบ้านจะมีทั้งหมด 8 ห้อง ได้แก่ ห้องนอน 3 ห้อง 
ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องเก็บของ และห้องน้ า 2 ห้อง  
 จากการศึกษา พบว่าการออกแบบสวนสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล นั้นเหมาะสมกับ
รูปแบบสถาปัตยกรรมของตัวบ้าน ท าให้ตัวบ้านดูโดดเด่นเพ่ิมพื้นที่พักผ่อนและสร้างบรรยากาศให้บ้าน
มีความน่าอยู่และสวยงามตรงต่อความต้องการของผู้ใช้  โดยมีมุมมองต่างๆ และทัศนียภาพของ
โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
  3.2.3.1  แปลนพื้น  
 

 
 
ภาพที่ 3.11  แปลนพื้นภายในโครงการ 
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  3.2.3.2  รูปด้าน 1  

  
ภาพที่ 3.12  รูปด้าน 1 
 
  3.2.3.3  รูปด้าน 2 
 

 
ภาพที่ 3.13  รูปด้าน 2 
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  3.2.3.4  รูปด้าน 3 

 
ภาพที่ 3.14 รปูด้าน 3 
 
  3.2.3.5  รูปด้าน 4 

 
ภาพที่ 3.15 รปูด้าน 4 
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 3.2.4  ศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของพื้นที่โครงการ 
          พื้นที่โครงการได้รับแสงขึ้นจากทางทิศตะวันออกตลอดทั้งวันโดยประมาณ 12 ชั่วโมง
ต่อวัน ซึ่งการโคจรของดวงอาทิตย์จะอ้อมทางทิศใต้ ดังนั้นจึงส่งผลให้พื้นที่โครงการที่ได้รับปริมาณ
แสงแดดแต่ละพื้นที่แต่ส่วนไม่เท่ากัน ซึ่งอาจจะมีผลต่อการออกแบบและกิจกรรมที่จะมีขึ้นในพื้นที่
โครงการ (ดังภาพที่ 3.15) โดยมีรายละเอียดและผลกระทบ ดังน้ี 
          3.2.4.1  พื้นที่หลังบ้านทางทิศเหนือ จะได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน เป็นพื้นที่ซักล้าง
ของตัวบ้านติดกับพื้นที่รกร้าง เป็นบริเวณที่มีข้อจ ากัดในการออกแบบ เนื่องจากมีพื้นที่น้อย บริเวณนี้
ไม่ควรปลูกไม้ยืนต้น ควรปลูกไม้พุ่มหรือไม้คลุมดินแทน เพราะไม้ยืนต้นจะบดบังทิศทางลมที่พัดมา
จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นลมหนาว ซึ่งจะท าให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ในการท ากิจกรรม
ตากผ้าหรือซักผ้า  
             3.2.4.2  พื้นที่หน้าบ้านทางทิศใต้ จะได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน เป็นพื้นที่โล่งไม่มีสิ่งปลูก
สร้างใดๆ และติดกับถนนสายหลักซึ่งมีผลกระทบต่อโครงการ คือ จะได้รับเสียงรบกวนและฝุ่นละออง
จากรถที่สัญจรไปมา บริเวณนี้มีก าแพงที่ช่วยบังลมที่เกิดจากการใช้ถนนและลมประจ าฤด ู
          3.2.4.3  พื้นที่ข้างบ้านทางทิศตะวันออก จะไดรับแสงแดดอ่อนในตอนเช้า ซึ่งเป็น
พื้นที่โล่งและติดกับเพื่อนบ้าน โดยพื้นที่โครงการ จะได้รับลมที่พัดมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลม
หนาวเนื่องจากทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่บดบังทิศทาง
ลม โดยการออกแบบนั้นให้มีพื้นที่ร่มเงาจัดภูมิทัศน์ เพื่อสร้างความร่มรื่นแก่ตัวบ้านและไม่บดบัง
ทิศทางลม          
          3.2.4.4  พื้นที่ข้างบ้านทางทิศตะวันตก จะได้รับแสงแดดในช่วงบ่าย เนื่องจากทิศ
ตะวันตกติดกับพื้นที่รกร้าง จึงได้รับแสงแดดอย่างไม่เต็มที่ เป็นบริเวณที่มีข้อจ ากัดในการออกแบบ 
เนื่องจากมีพื้นที่น้อย และตรงกับท่อน้ าประปา และจะมีลมที่พัดมาทางตะวันออกตกเฉียงใต้ เป็นลม
ร้อน การออกแบบนั้นให้พื้นที่ร่มรื่น เนื่องจากบริเวณทางทิศตะวันตกได้สะสมแดดมาจากบ่ายถึงเย็น
จะท าให้มีการคลายความร้อนเกิดขึ้นในช่วงเย็น จึงต้องมีการใช้พืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์เพื่อเป็นการ
ลดความร้อนในส่วนพื้นที่โครงการ          
          สรุป เนื่องจากพื้นที่โครงการยังไม่มีการจัดงานภูมิทัศน์ ท าให้พื้นที่ติดต่อของโครงการ
แต่ละทิศส่งผลกระทบต่างๆ เช่น พื้นที่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้จะได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน
เนื่องจากไม่มีสิ่งปลูกสร้างของงานภูมิทัศน์ และร่มเงาของพันธุ์ไม้มาบดบังพื้นที่ ท าให้เจ้าของโครงการ
ไม่สามารถให้พื้นที่ส่วนนี้ได้อย่างเต็มที่ ควรปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มเพื่อช่วยให้เกิดร่มเงา ส่วนทางด้าน
ทิศเหนือและทิศวันตกพื้นที่ส่วนนี้จะไม่รับแสงแดดร าไรจากเงาของตัวบ้าน แต่จะมีข้อจ ากัดในการใช้
พื้นที่เนื่องจากพื้นที่มีขนาดเล็ก ตรงกับแนวท่อประปาที่ใช้สอยภายในโครงการ มีการจัดสวนควรเว้น
ระยะปลูกต้นไม้ ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินจะไม่ส่งผลกระทบต่อแนวท่อประปา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล  

แสดง : แสงและทิศทางลม ภาพที่ 3.16 
สัญลักษณ์ :                 วงโคจรของดวงอาทิตย ์ 
              รับแสงร าไร               
 
   
              

NON SCALE 
 
 
 
 

  

รับแสงทั้งวัน 

 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
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 3.2.5 ลักษณะพืชพรรณเดิม 
  
ตารางที่ 3.1 แสดงพรรณไมเ้ดิม 

ชื่อพรรณไม้ ลักษณะพืชพรรณ ประโยชน์ทางภูมิทัศน ์ หมายเหตุ 
ปาล์มเป็ตติโค้ต 

 

ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ 
สูง 20 - 30 เมตร ขนาดทรง
พุ่ม 1.5 - 2 เมตร ขนาดของ
ใบเป็ตติดโค้ด เป็นรูปพัด  มี
สีเขียวเข้มและอ่อน  ดูสวย
สะดุดตา เป็นปาล์มที่ให้ร่ม
ได้ด ี
 ต้นปาล์มเป็ตติดโค้ดเป็น
ปาล์มมีหนามที่ก้าน  กาบ
ของปาล์มเป็ตติโค้ดจะมีสะ
น้ าตาลเข้ม และสีน้ าตาล
อ่อนจะมีใยที่ล าต้น 

1. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
2. สามารถปลูกเป็นไม้
ประทานได ้

ไม่น าออก เพราะ
ไม่ มี ผลกระทบ
ก า ร อ อ ก แ บ บ
แ ล ะ ยั งช่ ว ย ใน
เรื่องของการใน
ร่ ม เง า ใน พื้ น ที่
โครงการ 

 
 3.2.6  ศึกษาข้อมูลด้านระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการการออกแบบภูมิทัศน์บ้านสุชาติ 
ชนะโภคากุล นั้นพบว่ามีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน้ า ดังนี้ 
  3.2.6.1  ระบบไฟฟ้า พื้นที่โครงการใช้ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจาก
สายไฟหลักเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีการเชื่อมโยงสายไฟฟ้าจากทิศใต้ของบ้านเดินสายไฟตามแนว
ก าแพงซึ่งติดกับเส้นทางสัญจรและเดินสายไฟใต้ดินเข้าสู่พื้นที่โครงการทางทิศตะวันตกซึ่งมีพื้นที่ติดกับ
พื้นที่รกร้าง 
  3.2.6.2  ระบบประปา พื้นที่โครงการใช้ระบบการประปาที่ใช้มาจากการประปาส่วน
ภูมิภาค โดยเชื่อมต่อทางทิศใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับเส้นทางสัญจร บริเวณก าแพง และพื้นที่โครงการได้มี
ถังเก็บน้ าอยู่ในพื้นที่โครงการ 1 ถัง ความจุ 1,000 ลิตร ซึ่งในอนาคตอาจไม่เพียงพอต่อการใช้สอยใน
งานภูมิทัศน ์
  3.2.6.3  ระบบการระบายน้ า ส่วนระบบการระบายน้ านอกตัวบ้าน ใช้การระบายน้ า
ทางผิวดิน ซึ่งให้น้ าไหลตามพื้นที่สูงลงสู่พื้นที่ต่ า เพราะพื้นที่โครงการมีการถมที่สูงกว่าพื้นที่โดยรอบ  
  3.2.6.4  มลภาวะ มลภาวะที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทางทิศใต้ของโครงการ เพราะเป็นส่วน
ที่ติดกับถนนสายหลักมีมลภาวะได้แก่ เสียงจากรถที่สัญจรไปมา ควันรถจากท่อไอเสียที่สัญจรผ่าน 
ปัญหาที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือฝุ่นละอองจากถนน เนื่องจากถนนเป็นถนนสายหลักจึงมีรถสัญจรไปมา
อย่างคับคลั่งผ่านพื้นที่โครงการ 
  3.2.6.5  ฝุ่น เนื่องจากบ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล พื้นที่ทั้งหมดของโครงการเป็นดิน
ลูกรัง และพื้นที่ติดกับถนนสายหลัก จึงก่อให้เกิดฝุ่นละอองที่มาจากการสัญจรไปมายานพาหนะ 
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  3.2.6.6  เสียง เกิดจากการสัญจรไปมาของยานพาหนะบนถนนสายหลักทางด้านทิศใต้
ของโครงการ ท าให้มีเสียงรบกวนตลอดทั้งวัน  
  สรุป ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการ การเดินสายไฟฟ้าของ
โครงการเป็นการเดินแนวสายไฟใต้ดินจากทางทิศใต้ตลอดแนวก าแพงของโครงการแล้วตรงขึ้นมาทาง
ทิศตะวันตก ในการออกแบบท าให้แนวพื้นที่ส่วนดังกล่าวสามารถปลูกไม้ยืนต้นได้ควรเว้นระยะปลูก
ของต้นไม้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแนวท่อ การระบายน้ าของโครงการเนื่องจากพื้นที่ของตัวบ้านเป็น
พื้นที่สูงมีการถมดินจะท าให้น้ าไหลจากพื้นที่สูงไปยังพ้ืนที่ต่ าเข้าไปในพื้นที่รกร้างบางส่วน มลภาวะ ทั้ง
ฝุ่นและเสียง ส่วนมากจะเกิดจากการสัญจรไปมาของยานพาหนะบนถนนสายหลักซึ่งอยู่ทางหน้าบ้าน
ด้านทิศใต้ของโครงการเนื่องจากเป็นพื้นที่โล่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรืองานภูมิทัศน์ใดๆ ควรมีการปลูกไม้
ยืนต้นหรือไม้พุ่มเพ่ือช่วยกรองเสียงและฝุ่นละอองที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล  

แสดง : ระบบสาธารณูปโภค ภาพที่ 3.17 
สัญลักษณ์ :                             สายไฟ 
                                           ท่อประปา 
                                           เสาไฟฟ้า 
                                           บ่อเกรอะ 
                                    มิเตอร์น้ า 
             

 
NON SCALE 
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 3.2.7  ศึกษาข้องมูลทางด้านการสัญจรของพ้ืนที่โครงการ    
          จากการศึกษาพื้นที่โครงการออกแบบบ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล นั้นมีทางเข้า ออก 
1 ทาง ดังนั้นเรื่องการขนส่ง เช่น การขนส่งต้นไม้รถบรรทุกใหญ่จึงอาจจะมีปัญหาเพราะสภาพถนน
เป็นดินลูกรัง ถ้ามีการขนส่งในช่วงฤดูฝนอาจจะมีปัญหาถนนทรุดหรือพังบ้าง และรถขนส่งอาจจะติด
หล่มได ้           
  3.2.7.1  ทางเข้าออกด้านหน้าทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นทางเข้าหลัก และเป็นถนนทาง
หลวงหมายเลข 33 กว้าง 6 เมตร เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ (ดังภาพที่ 3.18) 
  

  
ภาพที่ 3.18 ทางเข้าด้านหน้าทางทิศใต้ 
  
 3.2.8  ศึกษาข้อมูลด้านทัศนียภาพของโครงการ     
         จากการส ารวจพื้นที่โครงการ สามารถแบ่งลักษณะมุมมองได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
มุมมองที่มองจากภายในพื้นที่โครงการ และมุมมองที่มองจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการ ดังนี้ 
         3.2.8.1  มุมมองที่มองจากด้านในพื้นที่โครงการสู่ภายนอกโครงการ  
                    1)  มุมมองที่ 1 ทางด้านทิศเหนือเป็นส่วนด้านหลังของพื้นที่โครงการเป็น
บริเวณซักล้าง ติดกับพื้นที่รกร้างมีพื้นที่แคบมีข้อจ ากัดในการออกแบบ (ดังภาพที่ 3.19) 
 

  
ภาพที่ 3.19  มุมมองที่ 1 ทางด้านทิศเหนือ 
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   2)  มุมมองที่ 2 ทางด้านทิศใต้เป็นส่วนด้านหน้าของพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่
เปิดโล่งติดกับถนนหลวง อาจได้รับเสียงรบกวนและฝุ่นละอองจากทางด้านนี้ เป็นพื้นที่เปิดโล่งมี
มุมมองแบบ (Open View) เพราะสามารถมองเห็นรถที่สัญจรไปมา (ดังภาพที่ 3.20)  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.20  มุมมองที่ 2 ทางด้านทิศใต้ 
 
   3)  มุมมองที่ 3 ทางด้านทิศตะวันออกเป็นส่วนด้านข้างของพ้ืนที่โครงการ
เป็นพ้ืนที่โล่งติดกับเพื่อนบ้านจึงท าให้ ไม่เกดิความเป็นส่วนตัวเนื่องจากไม่มีรั้วหรือพันธุ์ไม้เข้ามาช่วย
บดบังสายตา (ดังภาพที่ 3.21) 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.21  มุมมองที่ 3 ทางด้านทิศตะวันออก 
 
   4)  มุมมองที่ 4 ทางด้านทิศตะวันตกเป็นส่วนด้านข้างของพื้นที่โครงการเป็น
พื้นที่ติดกับพื้นที่รกร้างตรงกับบริเวณห้องนอนของตัวบ้าน มีข้อจ ากัดในการออกแบบเนื่องจากมีพื้นที่น้อย 
(ดังภาพที่ 3.22) 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.22  มุมมองที่ 4 ทางด้านทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสชุาติ ชนะโภคากุล  
แสดง : มุมมองที่มองจากด้านในพื้นที่โครงการสู่ภายนอกโครงการ ภาพที่ 3.23 
สัญลักษณ์ :  
                                   แสดงมุมมอง 

 

 NONSCALE 
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  3.2.8.2  มมุมองจากภายนอกเข้าสู่ด้านในพ้ืนที่โครงการ 
   1)  มุมมอง A เป็นมุมมองที่มองจากด้านทิศตะวันออกที่ติดกับเพื่อนบ้าน
มายังพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่โล่งไม่มีสิงใดบดบังสายตา เพื่อความเป็นส่วนตัวควรปลูกไม้พุ่มสูง ทรงพุ่ม
แบบทึบเป็นแนวรั้วเพ่ือลดการมองเห็นและเพิ่มความเป็นส่วนตัว (ดังภาพที่ 3.23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.24  มุมมอง A ทางด้านทิศตะวันออก 
 
   2)  มุมมอง B เป็นมุมมองที่มองจากทางด้านทิศใต้ของโครงการบริเวณนี้จะ
ติดกับถนนหลวงมีมุมมองแบบ (Open View) เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งสามาถมองเห็นภายในพื้นที่โครงการ
และภายนอกได้อย่างชัดเจน (ดังภาพที่ 3.24) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.25  มุมมอง B ทางด้านทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสชุาติ ชนะโภคากุล  
แสดง : มุมมองที่มองจากภายนอกพื้นที่โครงการสู่ภายในโครงการ ภาพที่ 3.26 
สัญลักษณ์ :  
                                   แสดงมุมมอง 

 

 NONSCALE 
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 3.2.9  สรุปข้องมูลด้านพื้นที่โครงการ 
 
ตารางที่ 3.2  สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพ้ืนที่โครงการ 

ส่วนพื้นที่ 
 

Site Characteristics 

ลักษณะพื้นที ่ ปัญหา / ข้อจ ากัด 
Zone A มีพื้นที่ประมาณ 
9 5 1 .7 5  ต า ร า ง เม ต ร

 

เป็นพื้นที่บริเวณที่อยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกและทิ ศ ใต้ของพื้ นที่
โครงการ เป็นพื้นที่ส่วนโชวล์ักษณะ
ของพื้นที่เป็นพื้นที่โล่งกว้าง ติดกับ
เพื่อนบ้านและยังไม่มีสิ่งก่อสร้าง
และการจัดภูมิทัศน์แต่อย่างใด 
พื้นที่บริเวณนี้ได้รับแสงตลอดทั้งวัน 
มีมุมมองที่ เปิดโล่ง และมีความ
สะดวกในการเข้าถึง 

เรื่องความร้อนจากการได้รับแสง
ทั้งวัน และเสียง ฝุ่นละออง จาก
การใช้รถใช้ถนน เนื่องจากพื้นที่
บริ เวณนี้ ไม่มีสิ่ งปลูกสร้างและ
ต้น ไม้ ที่ ส ามารถ ให้ ร่ม เงาและ
ป้องกันเสียงและฝุ่นละอองจาก
การใช้รถใช้ถนนได้ ดังนั้น พื้นที่ใน
บริเวณจึงเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่
จัดภูมิทัศน์ในอนาคตได้ 

ระบบประปาและการ
ระบายน้ า 

การเชื่อมต่อของท่อประปาและการ
ระบายน้ านั้นมีการฝังท่อประปาลง
ใต้ดิน ในแนวขนาบก าแพงฝั่งทิศใต้ 
ถึงทิศตะวันตกตามแนวก าแพง
เนื่องจากพื้นที่สูงน้ าจึงระบายลงสู่
พื้ นที่ รกร้างและทางทิศใต้ของ
โครงการ 

ในการออกแบบภูมิทัศน์ในบริเวณ
นี้นั้นควรเลือกใช้พรรณไม้ที่ ให้ร่ม
เงา เช่น ไม้ยืนต้น หรือไม้พุ่มสูง 
เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่ง บริเวณ
บางส่วนนั้นควรปลูกพรรณไม้ที่มี
ระบบรากไม่เยอะซึ่งจะตรงกับแนว
ท่อประปา 

ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในพื้ นที่ ส่วนนี้นั้ นมี
รองรับอยู่แล้ว 

ในการจัดภูมิทัศน์หากปลูกต้นไม้
หรือสิ่งก่อสร้างในบริเวณนี้ควร
ค านึ งถึ งการขุดดิน เพื่ อป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการขุดไปโดน
สายไฟ 
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ตารางที่ 3.2  สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพ้ืนที่โครงการ (ตอ่) 
ส่วนพื้นที่ 

 
Site Characteristics 

ลักษณะพื้นที ่ ปัญหา / ข้อจ ากัด 
Zone B มีเนื้อที่ประมาณ 
65 ตารางเมตร 

 

เป็นพื้นที่บริเวณที่อยู่ทางด้านทิศ
ตะวัน ออก  และทิ ศ เหนื อ เป็ น
บริเวณซักล้าง และบริการ ติดกับ
พื้นที่รกร้าง ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์
ใดๆ ในพื้นที่ 

เนื่องจากพื้นที่ทิศตะวันออกมีพื้นที่
ที่มีการฝังแนวท่อประปาในการ
ปลูกพรรณไม้ควรเว้นระยะห่าง
จากแนวท่อ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อแนวท่ อประปาและตั วของ
อาคารบ้านพักอาศัย 

ระบบประปาและการ
ระบายน้ า 

การเชื่อมต่อของท่อประปานั้นมี
การฝังท่อประปาลงใต้ดิน ในแนว
ขนาบก าแพงฝั่งทิศเหนือ เนื่องจาก
พื้นที่สูงน้ าจึงระบายลงสู่พื้นที่รก
ร้างและทางทิศเหนือของโครงการ 

ในการออกแบบภูมิทัศน์ในบริเวณ
นี้นั้นควรเลือกใช้พรรณไม้พุ่มเตี้ย
หรือไม้คลุมดินเพื่อที่จะไม่ส่งผล
การทบต่อแนวท่อประปา ถ้าเป็น
ไม้ยืนต้นควรเว้นระยะให้ห่างจาก
ตัวอาคาร 

ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในพื้ นที่ ส่วนนี้นั้ นมี
รองรับอยู่แล้ว 

ในการจัดภูมิทัศน์หากปลูกต้นไม้
ควรค านึงถึงทรงพุ่มและพรรณไม้
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวติดกับตัว
อาคาร  
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ตารางที่ 3.2  สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพ้ืนที่โครงการ (ตอ่) 
ส่วนพื้นที่ 

 
Site Characteristics 

ลักษณะพื้นที ่ ปัญหา / ข้อจ ากัด 
Zone C มี พื้ น ที่ ที่
ประมาณ 
428 ตารางเมตร 

 

เป็นพื้นที่บริเวณที่อยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศเหนือ
และทิศใต้เป็นพื้นที่ส่วนตัว ติดกับ
พื้ น ที่ ร ก ร้ า ง  เพื่ อ น บ้ า น แ ล ะ
ห้องนอนของตัวบ้าน ยังไม่มีการจัด
ภูมิทัศน์ใดๆ ในพื้นที่ 

เนื่องจากพื้นที่ทิศตะวันตกมีพื้นที่
น้อยท าให้การเลือกพรรณไม้เข้ามา
ปลูกในพื้ นที่ จึ งจ าเป็นต้อง เว้น
ระยะห่างหรือใช้พรรณที่มีระบบ
รากไม่เยอะ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อแนวท่อประปาและแนวสายไฟ
ที่ ฝั ง ใต้ ดิ น ที่ อ ยู่ ท า งด้ า น ทิ ศ
ตะวันตกและทิศเหนือ 

ระบบประปาและการ
ระบายน้ า 

การเชื่อมต่อของท่อประปานั้นมี
การฝังท่อประปาลงใต้ดิน ในแนว
ขน าบ ก าแ พ งฝั่ งทิ ศ ต ะวั น ต ก 
เนื่องจากพื้นที่สูงน้ าจึงระบายลงสู่
พื้นที่รกร้างและทางทิศเหนือของ
โครงการ 

ในการออกแบบภูมิทัศน์ในบริเวณ
น้ีนั้นควรเลือกใช้พรรณไม้พุ่มหรือ
ไม้คลุมดินเพื่อที่จะไม่ส่งผลการทบ
ต่อแนวท่อประปาและแนวสายไฟ
ใต้ดิน 

ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในพื้ นที่ ส่วนนี้นั้ นมี
รองรับอยู่แล้ว 

ในการจัดภูมิทัศน์หากปลูกต้นไม้
หรือสิ่งก่อสร้างในบริเวณนี้ควร
ค านึ งถึ งการขุดดิน เพื่ อป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการขุดไปโดน
สายไฟทางด้านทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล  
แสดง : การแบ่งโซนพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.27 
สัญลักษณ์ :         Zone A พื้นที่ส่วนสาธารณะ 
                       Zone B พื้นที่ส่วนบริการ 
                       Zone C พื้นที่ส่วนตัว 
             

 
 NONSCALE 
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3.2.10  ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ (User Analysis) 
  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ในโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ 
ชนะโภคากุล นั้นมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน แบ่งเป็นวัยท างาน 3 คน วันชรา 1 คน ซึ่งพฤติกรรมและ
ความต้องการของผู้ใช้โครงการจะเน้นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาที่ดูแลง่าย ดอกมีกลิ่นหอม และสถานที่พักผอ่น
หลังพักงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.3 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
สมาชิกในครอบครัว ข้อมูลบุคคล พฤติกรรม ความต้องการ 
คุณสุชาติ ชนะโภคากุล อายุ : 64 ปี 

อาชีพ  : ท าสวนปาล์ม
น้ ามัน และสวนไผ่ 
 

วัน จั น ท ร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ 
ท างานพักเที่ยงและเย็น
จะพักผ่อนอยู่บ้าน ส่วน
ในวันหยุดก็พั กผ่อน
แ ล ะ อ่ า น ห นั ง สื อ
บ างค รั้ ง  แ ละมี ก าร
รับแขกเข้ามาพบปะ
พูดคุยกันเป็นประจ า 

1. ต้องการที่จะจัดภูมิ
ทัศน์ ให้มีความร่มรื่น 
ป้ อ ง กั น ค ว า ม ร้ อ น 
ป้องกันฝุ่นและเสียง
จ าก ถ น น  แ ล ะ เพื่ อ
ความเป็นส่วนตัว 
2.  ต้ อ ง ก า ร ส ว น ที่    
ดู แลรักษ าง่าย ไม่ รก
จนเกินไป 
3.  ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
บรรยากาศให้บ้ านมี
ค วาม น่ าอ ยู่ มี ค วาม
สวยงามมากขึ้น  

คุณส าลี ชนะโภคากุล อายุ : 65 ปี 
อาชีพ  : ท าสวนปาล์ม
น้ ามัน  และสวนไผ่  รับ
ห ญ้ าค ามุ งห ลั งค าม า
จ าหน่าย 
 

วัน จั น ท ร์ ถึ งวั น ศุ ก ร์ 
ท างานพักเที่ยงและเย็น
จะพักผ่อนอยู่บ้าน ส่วน
ในวันหยุดก็พั กผ่อน 
และมีการรับแขกเข้า
มาพบปะพูดคุยกันเป็น
ประจ า 

1. ต้องการที่จะจัดภูมิ
ทัศน์ ให้มีความร่มรื่น 
ป้ อ ง กั น ค ว า ม ร้ อ น 
ป้องกันฝุ่นและเสียง
จ าก ถ น น  แ ล ะ เพื่ อ
ความเป็นส่วนตัว 
2.  ต้ อ ง ก า ร ส ว น ที่    
ดู แลรักษ าง่าย ไม่ รก
จนเกินไป 
3. ต้ องการพันธุ์ ไม้ ที่
สามารถรับประทาน
ผลได้  
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ตารางที่ 3.3 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ (ต่อ) 
สมาชิกในครอบครัว ข้อมูลบุคคล พฤติกรรม ความต้องการ 
ค ุณ เ ก ร ีย ต ิศ ัก ดิ์ 
ชนะโภคากุล 

อายุ : 44 ปี 
อาชีพ : พนักงานบริษัท 
 

วัน จั น ท ร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ 
ท างานเย็นจะพักผ่อน
อยู่บ้าน ส่วนในวันหยุด
ก็ พั ก ผ่ อ น แ ล ะ อ่ า น
หนังสือบางครั้ง และมี
แขกเข้ามาพบปะพูดคุย
กันเป็นประจ า งานแต่
ละอาทิตย์จะสลับกะ
เช้ากับกะบ่าย  

1. ต้องการที่จะจัดภูมิ
ทัศน์ ให้มีความร่มรื่น 
ป้ อ ง กั น ค ว า ม ร้ อ น 
ป้องกันฝุ่นและเสียง
จ าก ถ น น  แ ล ะ เพื่ อ
ความเป็นส่วนตัว 
2.  ต้ อ ง ก า ร ส ว น ที่    
ดู แลรักษ าง่าย ไม่ รก
จนเกินไป 
3.  ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
บรรยากาศให้บ้ านมี
ค วาม น่ าอ ยู่ มี ค วาม
สวยงามมากขึ้น 
4. ต้องการมุมนั่ งเล่น
เพื่อนสังสรรค์กับเพื่อน
ยามว่าง  

คุณรุ้ย ชนะโภคากุล อายุ : 84 ปี 
อาชีพ : - 
 

ส่วนมากจะใช้เวลาอยู่
กับบ้าน และทุกๆ วัน
คุณรุ้ย  จะออกไปท า
สวน และไปพบเพื่อน
บ้าน และมีแขกเข้ามา
พออยู่เป็นประจ า ในวัย
เดียวกัน 

1. ต้ องการที่ จะจัดภู มิ
ทั ศน์ ให้ มี ความร่มรื่ น 
ป้องกันความร้อน ป้องกัน
ฝุ่นและเสียงจากถนน และ
เพื่อความเป็นส่วนตัว 
2. ต้องการสวนที่ ดูแล
รักษาง่ายไม่รกจนเกินไป 
3. ต้ องการพั นธุ์ ไม้ ที่
สามารถรั บประทาน
ผลได้  และพันธุ์ ไม้ที่ มี
กลิ่นหอม ดอกใช้งานได้
เพื่อจะน าไปบูชาพระ 
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  3.2.10.1  สรุปกิจกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นในพื้นที่ จากการศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 
ตารางที่ 3.4 สรุปกิจกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นในพื้นที่ 

สรุปกิจกรรม บรรยากาศพื้นที่ ภาพกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

Zone A ขนาดพื้ นที่ 
951.75 ตารางเมตร 
1. พื้นที่ส่วนโชว์ 
2. พื้นที่รับแขก 
3. พื้นที่นั่งเล่นพักผ่อน 
 
 
 
 
Zone B ขนาดพื้ นที่ 
65 ตารางเมตร 
1. พื้นที่ส่วนบริการ 
 
 
 
Zone C ขนาดพื้ นที่ 
428 ตารางเมตร 
พื้นที่ส่วนตัว 

บรรยากาศในพื้นที่ Zone A นั้นจัดเป็นสวน
ในสไตล์ 
โมเดิร์นทรอปิคอลด้วยการออกแบบงาน 
Hardscape แ ล ะ ง า น  Softscape ที่
สามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่า
อยู่มีความสวยงามมากขึ้น เพิ่มพื้นที่นั่งเล่น 
พักผ่อน พื้นที่รับแขก และยังสามารถดูแล
รักษาได้ง่ายอีกด้วย 
 
บรรยากาศในพื้นที่ Zone B นั้นจัดเป็นส่วน
ที่ให้บริการมีลานปูนเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
ให้กบัตัวบ้าน 
 
 
 
บรรยากาศในพื้นที่ Zone C นั้นจัดเป็นสวน
ในสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลด้วยการออกแบบ
ที่สร้างความเป็นส่วนตัวและมีพรรณไม้ที่
สามารถรับประทานผลได้ และผักสวนครัว 
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ตารางที่ 3.5 แสดงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ  
Site Characteristics Program Potential Program Development Remarks 
Zone A 
เป็นพ้ืนที่ส่วนหน้าบ้าน
ติ ด กั บ ตั วบ้ าน แ ล ะ
ท า ง เข้ า ห ลั ก ข อ ง
โค รงก าร  ลั ก ษ ณ ะ
พื้ น ที่ เป็ น พื้ น ที่ โล่ ง
กว้างยังไม่มีการปลูก
พ ร ร ณ ไ ม้ แ ล ะ
สิ่งก่อสร้างใดๆ 

 
 
 
 
 
 
 

Zone B 
เป็นพื้นที่ด้านทิศเหนือ
ของโครงการ ติดอยู่กับ
เฉ ลี ย งข อ งตั วบ้ าน
ลักษณะเป็นพื้นที่ โล่ง
และยั งไม่ มี การปลู ก
พรรณไม้ และยั งไม่ มี
สิ่งก่อสร้างงานภูมิทัศน์
ใดๆ 

 
 
 

เป็ นพื้ นที่ ส่ วนหน้ า
บ้านซึ่งเป็นส่วนแรกที่
พบเห็นและติดกับตัว
บ้าน มีความสะดวก
ใ น ก า ร เข้ า ถึ ง จึ ง
เหมาะสมที่จะจัดเป็น
ส่ วนโชว์  เพื่ อสร้าง
บรรยากาศที่ดีแก่การ
รับรองแขกผู้มาเยือน
แ ล ะ เป็ น จุ ด ดึ งดู ด
สายตาแก่ผู้พบเห็น 
 
 
 
 
 
พื้นที่นี้เชื่อมติดอยู่กับ
พื้ นที่  Zone A และ 
Zone C เห ม าะส า
ก รั บ จ ะ เป็ น พื้ น ที่
ส่ ว น ตั ว ส า ห รั บ
สมาชิกในครอบครัว 
 
 
 

Zone A ข น า ด พื้ น ที่ 
9 5 1 .7 5  ต า ร า ง เม ต ร 
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมีดังนี ้
1. พื้นที่ส่วนโชว์ 
2. พื้นที่รับแขก 
3. ลานอเนกประสงค ์
4. พื้นที่นั่งเล่น พักผ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone B ขนาดพื้ นที่  65  
ตารางเมตร กิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นมีดังนี ้
1. พื้นที่บริการ 
2. ซักล้าง 
 
 
 
 
 

ปัญหาที่เกิดขึ้นมีดังนี ้
1. แสงแดดเนื่องจาก
เป็นพื้นที่โล่งและยังไม่
มี การปลูกพรรณ ไม้
เพื่ อ ให้ ร่ม เงา ดั งนั้ น
ควรเลือกใช้พรรณไม้ที่
สามารถให้ร่มเงาได้ดี 
และเหมาะสมกับพื้นที่
อีกด้วย 
2. ฝุ่นละอองและเสียง
ที่ เกิดจากรถที่สัญจร
ไปมา ผ่านถนนหน้า
โครงการ ดังนั้นควร
ปลู กต้ น ไม้ เพื่ อ ช่ วย
กรองฝุ่นและเสียงจาก
ถนน 
ปัญหาที่เกิดขึ้นมีดังนี ้
บริเวณ Zone B ยังไม่
มีการปรับระดับหน้า
ดินที่ชัดเจน ดังนั้นควร
ป รั บ ร ะ ดั บ ดิ น ใ ห้
เห ม าะสมก่ อน การ
ป ลู ก พ รรณ ไม้ แ ล ะ
สิ่งของที่ไม่ใช้งาน 
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ตารางที่ 3.5 แสดงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
Site Characteristics Program Potential Program Development Remarks 
Zone C 
เป็นพื้นที่บริเวณข้าง
บ้านและหน้าบ้านติด
อยู่กับห้องนอนของตัว
บ้าน ลักษณะพื้นที่ยัง
ไม่มีการปลูกพรรณไม้
และยังไม่มีสิ่งก่อสร้าง
งานภูมิทัศนใ์ดๆ 
 

เป็ นพื้ น ที่ ส่ วน ข้ า ง
บ้าน จึงเหมาะสมที่
จะเป็นส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 

Zone C ขนาดพื้นที่ 482 
ตารางเมตร กิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นมีดังนี ้
1. พื้นที่ส่วนตัว 
2. แปลงผักสวนครัว 
3. พันธุ์ไม้ที่ รับประทาน
ผลได้ 
 
 

ปัญหาที่เกิดขึ้นมีดังนี ้
มีปัญหาในเรื่องของ
แ ส ง แ ด ด พ อ ร า ไ ร 
เนื่องจากได้รับร่มเงา
ของตัวบ้าน ดังนั้นการ
เลื อ กพ รรณ ไม้ ค วร
ค านึ งถึ งสภาพพื้ นที่
อย่างเหมาะสม 
 

 
  จากการศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงการและการพัฒนาศักยภาพของ
พื้นที่โครงการในตารางที่ 3.2 - 3.4 โดยสรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นออกมาเป็นภาพ Bubble Diagram, 
Site Relation แสดงความสัมพันธ์การเชื่อมของพ้ืนที่ในแต่ละส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 1) ส่วนโชว์พื้นที่ต้อนรับ จะประกอบด้วยพื้นที่จัดภูมิทัศน์ ปลูกพรรณไม้ต่างๆ           
ลานนั่งเล่นพักผ่อน ศาลา จะจัดเป็นสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลด้วยการออกแบบงาน Hardscape และ
งาน Softscape เพื่อเป็นจุดเด่น และต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้ โดยมีความร่มรื่น รักษาง่าย  ไม่รก
จนเกินไปและสามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่มีความสวยงามมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการ
ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย (ดังภาพที่ 3.27) 

 2) ส่วนตัวพื้นที่ส่วนพักผ่อน จะประกอบด้วยพื้นที่จัดภูมิทัศน์ ปลูกพรรณไม้ต่างๆ           
ลานนั่งเล่นพักผ่อน นั้นจัดเป็นสวนในสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลด้วยการออกแบบงาน Hardscape และ
งาน Softscape ที่เพิ่มพื้นที่ส่วนตัวในการพักผ่อน และยังสามารถดูแลรักษาได้ง่ายอีกด้วยมีการใช้ทรง
พุ่มของพืชพรรณมาบดบังสายตายท าให้เกิดความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอีกด้วย (ดังภาพที่ 3.27) 

 3) ส่วนบริการ เป็นพื้นที่บริเวณหลังบ้านเชื่อมต่อกับห้องครัวและซักล้างของตัวบ้าน     
ซึ่งจะประกอบด้วยลานซักล้าง และส่วนบริการอื่นๆ ในส่วนนี้จัดเป็นสวนในสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล
ด้วยการออกแบบงาน Softscape ที่สามารถให้บริการในด้านความสะดวกต่างๆ และยังสามารถดูแล
รักษาได้ง่ายอีกด้วย (ดังภาพที่ 3.27) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล  

แสดง : Bubble Diagram ภาพที่ 3.28 
สัญลักษณ์ :                  Buffer ปิดกั้นสายตาแบบทึบ 
                                Screen ปิดกั้นสายตาแบบโปร่ง 
                                ทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ 
                                  ทางสัญจร เช่น ทางเดินเท้า          

 

          NONSCALE 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล  
แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.29 
สัญลักษณ์ :                  Buffer ปิดกั้นสายตาแบบทึบ 
                                Screen ปิดกั้นสายตาแบบโปร่ง 
                                ทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ 
                   การเชื่อมโยงกิจกรรมด้วยทางสัญจร เช่น ทางเดินเท้า          

 

                   ทางเดินหลัก NONSCALE 
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บทที่  4 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
4.1  ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที่ 4.1  Introduction 
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ภาพที่ 4.2  Introduction 
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ภาพที่ 4.3  Site Analysis 
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ภาพที่ 4.4  Site Analysis 
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ภาพที่ 4.5  Site Analysis 
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ภาพที่ 4.6  Main Concept 
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ภาพที่ 4.7  MasterPlan 
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ภาพที่ 4.8  LightingPlan  
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 ภาพที่ 4.9  Section  
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ภาพที่ 4.10  Perspective&Construction 
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ภาพที่ 4.11  Perspective&Construction  
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ภาพที่ 4.12  Perspective 
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ภาพที่ 4.13 Perspective 
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4.2  การประมาณราคาภูมิทัศน์ 
 
ตารางที่ 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน
บำท บำท บำท บำท บำท

งำน Hardscape
1 งำนถนนคอนกรีต

งานดินถม 27 ลบ.ม. 320.00       8,640.00       99.00         2,673.00    11,313.00            
ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.10 ม. 9.71 ลบ.ม. 360.00       3,495.60       91.00         883.61       4,379.21              
คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.10 ม. 9.71 ลบ.ม. 1,635.00    15,875.85     436.00       4,233.56    20,109.41            
ไม้แบบ 8 ตร.ม. 180.00       1,440.00       133.00       1,064.00    2,504.00              
ตะปู 0.16 กก. 30.00         4.80              - - 150.00                 
เหล็ก Wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม. 58.9 ตร.ม. 31.00         1,825.90       90.00         5,301.00    7,126.90              
อิฐมอญแดงเล็ก 54 ตร.ม. 132.00       7,128.00       35.00         1,890.00    9,018.00              
ผิวทรายล้าง เบอร์ 5  หนา 0.10 ม. 27 ลบ.ม. 250.00       6,750.00       99.00         2,673.00    9,423.00              

รวม 64,023.52            
2 งานบ่อน้้า (ขนาดเล็ก)

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.10 ม. 1.65 ลบ.ม. 360.00 594.00 91.00 150.15 744.15
คอนกรีตโครงสร้าง 1.65 ลบ.ม. 1,635.00    2,697.75       436.00 719.40 3,417.15              
ไม้แบบ 8.25 ตร.ม. 180.00 1,485.00       133.00 1,097.25    2,582.25              
ตะปู 1.65 กก. 30.00         49.50 - - 49.50
เหล็ก RB 9 216 กก. 21.22 4,583.52       3.00 648.00 5,231.52              
ลวดผูกเหล็ก 6 กก. 30.00 185.10 - - 185.10

รวม 12,209.67            
3 งานโรงจอดรถ

1 ฐานราก
ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.10 ม. 0.32 ลบ.ม. 360.00 115.20 91.00 29.12 144.32
คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.10 ม. 0.092 ลบ.ม. 1,635.00    150.42 436.00 40.11 190.53
ไม้แบบ 0.88 ตร.ม. 180.00 158.40 133.00 117.04 275.44
ตะปู 1.98 กก. 30.00 59.40 - - 59.40
เหล็ก DB 12 ม. 85 กก. 21.00 1,785.00       4.00 340.00 2,125.00              
เหล็ก RB 6 5 กก. 22.00 110.00 3.00 15.00 125.00
ลวดผูกเหล็ก 0.09 กก. 30.00 27.00 - - 27.00

2 งานพ้ืน
ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.10 ม. 4.8 ลบ.ม. 360.00 1,728.00       91.00 436.80 2,164.80              
คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.15 ม. 7.2 ลบ.ม. 1,635.00    11,772.00     436.00 3,139.20    14,911.20            
เหล็ก wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.25 ม. 48 ตร.ม. 55.00 2,640.00       5.00 240.00 2,880.00              
ไม้แบบ 48 ตร.ม. 180.00 8,640.00       133.00 6,384.00    15,024.00            
ตะปู 9.6 กก. 30.00 288.00 - - 288.20
ผิวคอนกรีตขัดมัน 48 ตร.ม. 93.00 4,464.00       82.00 3,936.00    8,400.00              
เสาเหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 8 น้ิว x 8 น้ิว หนา 4.5 มม. 7 ท่อน 4900.00 34,300.00     1,388.00    9,716.00    44,016.00            
คานเหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 2 น้ิว x 4 น้ิว หนา 2.0 มม. 11 ท่อน 837.00 9,207.00       230.00 2,530.00    11,737.00            
ตะเข้เหล็ก ตัว C ขนาด 125x50x20 หนา 3.2 มม. 2 ท่อน 1,110.00    2,220.00       344.00 688.00 2,908.00              
แปรเหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ขนาด 1 น้ิว x 1 น้ิว หนา 1.2 มม. 37 ท่อน 169.00 6,253.00       44.00 1,628.00    7,881.00              
หลังคาเฌอร่า ซีดาร์ 1.2x20x35 ซม. สีน้้าตาล โอ๊ค 38.4 ตร.ม. 387.00 14,860.80     275.00 10,560.00  25,420.80            

รวม 138,577.69          

บัญชีปริมำณค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนคุณสุชำติ ชนะโภคำกุล

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย
รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรงงำน
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ตารางที่ 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) (ต่อ) 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน
บำท บำท บำท บำท บำท

รวม #REF!
4 งำนศำลำริมน  ำ

เสาเข็มหกเหล่ียมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม. 9 ต้น 160.00 1440.00 58.00 522.00 1962.00
พ้ืนไม้เทียม wpc 2.5x30x305 ซม. สีครีม 33.75 ตร.ม. 490.00 16537.50 100.00 3375.00 19912.50
เสาไม้เต็ง ขนาด 5 น้ิว 9 เมตร 900.00 8100.00 100.00 900.00 9000.00
ด้ังไม้ ขนาด 4x4 น้ิว 1 เมตร 120.00 120.00 60.00 60.00 180.00
จันทันไม้ ขนาด 4x2 น้ิว 2 ท่อน 775.00 1550.00 160.00 320.00 1870.00
ระเเนงไม้ ขนาด 1x1 น้ิว 8 ท่อน 240.00 1920.00 100.00 800.00 2720.00
ค้้ายันจันทันไม้เน้ือเเข็ง ขนาด 1 1/2 น้ิว x 4 น้ิว 3 ท่อน 450.00 1350.00 60.00 180.00 1530.00
กระเบ้ืองหางว่าว ขนาด 25.5x34 ซม. 9 ตร.ม. 52.00 468.00 89.00 801.00 1269.00

รวม 38,443.50            
5 งำนบ่อน  ำ (ขนำดใหญ่)

คอนกรีตโครงสร้าง 16 ลบ.ม. 1,635.00    26,160.00     436.00 6976.00 33,136.00            
ไม้แบบ 22 ตร.ม. 180.00 3,960.00       133.00 2,926.00    6,886.00              
ตะปู 4.36 กก. 30.00 130.80 - - 130.80
เหล็ก RB9 870 กก. 21.22 18,461.40     3.00 2,610.00    21,071.40            
คอนกรีตเทรีนรองพ้ืน หนา 0.10 ม. 0.73 ลบ.ม. 1,028.00    750.44 398.00 290.54 1,040.98              
ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.10 ม. 0.73 ลบ.ม. 360.00 262.80 91.00 66.43 329.23
บ่อน้้าท้าผิวขัดมัน 367.45 ตร.ม. 111.00 40,786.95     82.00 30,130.90  70,917.85            
ลวดผูกเหล็ก 26 กก. 30.00 780.00 - - 780.00

รวม -                -             134,292.26          
6 งำนบ่อกรอง -                -             -                       

คอนกรีตโครงสร้าง 1.6 ลบ.ม. 1,635.00    2,616.00       436.00 697.60 3,313.60              
บ่อกรองผิวขัดมัน 4.5 ตร.ม. 110.00 495.00 82.00 369.00 864.00
คอนกรีตเทรีนรองพ้ืน หนา 0.10 ม. 0.45 ลบ.ม. 1,028.00    462.60 398.00 179.10 641.70
ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.10 ม. 0.45 ลบ.ม. 360.00 162.00 91.00 40.95 202.95
ไม้แบบ 29 ตร.ม. 180.00 5,220.00       133.00 3857.00 9,077.00              
ตะปู 5.7 กก. 30.00 171.00 - - 171.00
เหล็ก RB 9 254 กก. 21.22 5,389.88       3.00 762.00 6,151.88              
ลวดผูกเหล็ก 7.6 กก. 30.00 228.00 - - 228.00
เคร่ืองสูบน้้าอัตโนมัติ 400 วัตต์ 1 ตัว 14,400.00  14,400.00     1,500.00    1,500.00    15,900.00            
หัวกระโหลกดูดน้้า 1 ช้ิน 450.00 450.00 -  - 450.00
ท่อ PVC 3 ม. 95.00 285.00 - - 285.00

รวม 37,285.13            
7 งำนไฟ -             -                       

โคมไฟก่ิง ภายนอก DL5019A/N CARINI AL/GS CS ด้า 8 ดวง 179.00 1,432.00 - - 1,432.00
ไฟทางเดิน BSL2061-BK 0.60 M. ด้า 16 ต้น 1,700.00 27,200.00 - - 23,800.00
ไฟส่องต้นไม้ 5741 CARINI AL/GS MD ด้า 6 ดวง 799.00 4,794.00 - - 4,794.00
ไฟก้าเเพง PU212-8 CST AL/GS CS ด้า 12 ดวง 299.00 3,588.00 - - 3,588.00
TO SWITCH CONTROL 2 ทาง 6 ตัว 58.00 348.00 - - 348.00

รวม 33,962.00            

บัญชีปริมำณค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนคุณสุชำติ ชนะโภคำกุล

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย
รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรงงำน
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ตารางที่ 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) (ต่อ) 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน
บำท บำท บำท บำท บำท

8 ระบบสปริงเกอร์
TIMER DIGITAL 1 ชุด 16,500.00  16,500.00     4,950.00    4,950.00    21,450.00            
SOLENOID VALVES 2 ตัว 2,700.00    5,400.00       810.00       1,620.00    7,020.00              
หัวสปริงเกอร์  POP-UP รัศมี 5ม. 7 หัว 550.00 3,850.00       165.00       1,155.00    5,005.00              
มินิสปริงเกอร์ รัศมี 2 ม. 31 หัว 7.00 217.00          15.00         465.00       682.00                 
ท่อ PE 1/2 น้ิว 60 เมตร 31.00 1,860.00       15.00         900.00       2,760.00              
ปล๊ักอุด 4 ตัว 26.00 104.00          10.00         40.00         144.00                 
ข้อต่อ 4 ทาง 1 ตัว 100.00 100.00          10.00         10.00         110.00                 
ข้อต่อ 3 ทาง 4 ตัว 100.00 400.00          10.00         40.00         440.00                 
ข้องอ 90 องศา 5 ตัว 66.00 330.00          10.00         50.00         380.00                 

รวม 37,991.00            

บัญชีปริมำณค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนคุณสุชำติ ชนะโภคำกุล

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย
รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรงงำน
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ตารางที่ 4.2 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape)  

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน
บำท บำท บำท บำท บำท

งำนSoftscape
9 ไม้ยืนต้น -                -             -                       

1. ต้นมะยงชิด 4 น้ิว 1 ต้น 5,000.00    5,000.00       400.00       400.00       5,400.00              
2. ต้นปีบ 5 น้ิว 2 ต้น 2,000.00    4,000.00       500.00       1,000.00    5,000.00              
3. ต้นเงาะ 5 น้ิว 1 ต้น 1,500.00    1,500.00       500.00       500.00       2,000.00              
4. ต้นจ้าปี 4 น้ิว 3 ต้น 1,500.00    4,500.00       350.00       1,050.00    5,550.00              
5. ต้นมังคุด 3 น้ิว 2 ต้น 2,000.00    4,000.00       350.00       700.00       4,700.00              
6. ต้นลองกอง 3 น้ิว 1 ต้น 2,000.00    2,000.00       350.00       350.00       2,350.00              
7. ต้นอโศกปัน 5 น้ิว 2 ต้น 7,000.00    14,000.00     500.00       1,000.00    15,000.00            
8. ต้นแก้ว 4 น้ิว 1 ต้น 2,500.00    2,500.00       400.00       400.00       2,900.00              
9. ต้นกระดังงา 4 น้ิว 3 ต้น 1,900.00    5,700.00       400.00       1,200.00    6,900.00              
10. ต้นกันเกรา 5 น้ิว 1 ต้น 3,000.00    3,000.00       500.00       500.00       3,500.00              
11. กล้วยพัดลังกา สูง 2 เมตร 1 ต้น 800.00       800.00          100.00       100.00       900.00                 
12. ต้นหมากเขียว 2 น้ิว 6 ต้น 1,000.00    6,000.00       60.00         360.00       6,360.00              
13. ไม้ค้้ายัน 19 ชุด 450.00       8,550.00       100.00       1,900.00    10,450.00            

รวม 71,010.00            
10 ไม้พุ่มไม้คลุมดิน

1. ต้นกระชาย ถุง 6น้ิว @0.15 30 ต้น 25.00         750.00          2.50           75.00         825.00                 
2. ตะไคร้ ถุง 6น้ิว @0.15 43 ต้น 25.00         1,075.00       2.50           107.50       1,182.50              
3. ต้นโหรพา ถุง 6น้ิว @0.15 80 ต้น 15.00         1,200.00       1.50           120.00       1,320.00              
4. กะเพรา ถุง 6 น้ิว @0.15 46 ต้น 15.00         690.00          1.50           69.00         759.00                 
5. ค่ืนฉ่าย ถุง 6 น้ิว @0.15 84 ต้น 15.00         1,260.00       1.50           126.00       1,386.00              
6. สาระแหน่ ถุง 6 น้ิว @0.15 80 ต้น 15.00         1,200.00       1.50           120.00       1,320.00              
7. มะเขือเทศ ถุง 6 น้ิว @0.15 43 ต้น 15.00         645.00          1.50           64.50         709.50                 
8. พริก ถุง 6 น้ิว @0.15 40 ต้น 20.00         800.00          0.20           8.00           808.00                 
9. แมงลัก ถุง 6 น้ิว @0.15 77 ต้น 15.00         1,155.00       0.20           15.40         1,170.40              
10. โมกราชีนี กถ. 6 น้ิว 3 ต้น 500.00       1,500.00       60.00         180.00       1,680.00              
10. โมก สูง 1.50 ม. 6 ต้น 75.00         450.00          7.50           45.00         495.00                 
11. พุดซ้อน กถ. 6 น้ิว 3 ต้น 70.00         210.00          7.00           21.00         231.00                 
12. เตยด่าง กถ. 6 น้ิว @0.10 121 ต้น 80.00         9,680.00       8.00           968.00       10,648.00            
13. มะลิ กถ. 15 น้ิว 6 ต้น 120.00       720.00          12.00         72.00         792.00                 
14. ชะอม สูง 1.00 ม. 76 ต้น 15.00         1,140.00       1.50           114.00       1,254.00              
15. จ๋ัง สูง 1.00 ม. 17 ต้น 150.00       2,550.00       15.00         255.00       2,805.00              
16. เทียนทอง กถ. 12 น้ิว @0.40 117 ต้น 35.00         4,095.00       3.50           409.50       4,504.50              
17. ต้อยต่ิงฝร่ัง กถ. 10 น้ิว@0.30 61 ต้น 3.00           183.00          0.30           18.30         201.30                 
18. หญ้านวลน้อย 922 ตร.ม. 17.00         15,674.00     20.00         18,440.00  34,114.00            
19. ดินปลูก 46 ลบ.ม 450.00       20,700.00     100.00       4,600.00    25,300.00            
20. ทรายปรับระดับ 922 ลบ.ม. 360.00       331,920.00   91.00         83,902.00  415,822.00          

รวม 507,327.20          

รวมราคางาน Hardscape 458,591.32
รวมราคางาน Softscape 616,328.20
รวมราคางานภูมิทัศน์ท้ังหมด 1,074,919.52
ค่าด้าเนินการ และก้าไร 25% ของราคารวมงานภูมิทัศน์ 268,729.88
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat) 7% 75,244.37

1,418,894.00รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

บัญชีปริมำณค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนคุณสุชำติ ชนะโภคำกุล

ล ำดับ รำยละเอียดงำน ปริมำณ หน่วย
รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรงงำน

 
(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมืน่แปดพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) 



บทที่  5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 ปัจจุบันพื้นที่โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มี
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ จากการสอบถามพบว่ายังไม่มีการออกแบบภูมิทัศน์ คุณสุชาติ ชนะโภคากุล 
จึงมีความต้องการที่จะจัดภูมิทัศน์ ให้มีความร่มรื่น สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันฝุ่นละออง และ
มลภาวะทางเสียงที่รบกวนจากถนน และดูแลรักษาง่ายไม่รกจนเกินไปสามารถสร้างบรรยากาศให้บ้าน
มีความน่าอยู่มีความสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังต้องการไม้ผลที่สามารถรับประทานได้ ไม้ดอกหอมและ
ยังต้องการพื้นที่ใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน 
 จึงมีแนวความคิดหลักในการออกแบบคือ “สัมผัสทั้ง 5” ซึ่งมีความหมายดังนี ้
เวลาที่เราจะพักผ่อนกับสวนที่เราจัดขึ้น สิ่งที่ท าให้เรารับรู้ถึงความสวยงามและประโยชน์ มาจากสัมผัส
ทั้งห้าของเรา สิ่งแรกที่ท าให้เรารับรู้ถึงความสวยงามของสวนคือ การมองเห็นท าให้เรามองเห็นถึง
ความร่มรื่น ความเขียวขจีของพรรณไม้และรูปทรงที่สวยงามของ HardScape การได้ยินเสียงลมที่พัด
ผ่านต้นไม้ และเสียงน้ าพุ ท าให้เกิดความสุนทรีย์ การได้กลิ่น เกิดจากไม้ดอกหอมในบริเวณบ้าน ท าให้
เรารู้สึกสดชื่น การสัมผัส เมื่อเราได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น เราก็อยากที่จะเข้าไปสัมผัสถึงวัสดุ พรรณไม้
ต่างๆ ท าให้เราเข้าไปอยู่ในธรรมชาติที่เราสร้างขึ้น ในสวนทั่วไปจะได้รับประสาทสัมผัสทั้งห้าเพียงแค่สี่
อย่าง แต่สวนของเราจะได้รับประสาทสัมผัสครบทั้งห้า คือการได้รับรสจากไม้ผล พืชผักสวนครัวที่
สะอาดและปลอดภัย    

จากการศึกษาข้อมูลสามารถน ามาท ารูปแบบที่ออกมาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ โดยสามารถ
แบ่งส่วนพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
    5.1.1 Zone A ส่วนโชว์พื้นที่ต้อนรับ จะประกอบด้วยพื้นที่จัดภูมิทัศน์ ปลูกพรรณไม้ต่างๆ 
ศาลา บ่อน้ า จะจัดเป็นสวนแบบโมเดิร์นทรอปิคอลด้วยการออกแบบงาน Hardscape และงาน 
Softscape เพื่อเป็นจุดเด่น และต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้ โดยมีความร่มรื่น รักษาง่าย  ไม่รกจนเกินไป
และสามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่มีความสวยงามมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 

   5.1.2  Zone B พื้นที่ส่วนบริการ เป็นพื้นที่บริเวณข้างบ้านและหลังบ้านเชื่อมต่อกับ
ห้องครัวด้วยลานซักล้าง และส่วนบริการอื่นๆ ในส่วนนี้จัดเป็นสวนในสไตล์ธรรมชาติด้วยการออกแบบ
งาน Softscape พรรณไม้ที่ให้กลิ่นหอม และลานปูนที่ให้บริการในด้านความสะดวกต่างๆ และยัง
สามารถดูแลรักษาได้ง่ายอีกด้วย 

   5.1.3 Zone C ส่วนตัว เป็นพื้นที่บริเวณ หน้าบ้านและข้างบ้านจะประกอบด้วยพื้นที่จัดภูมิทัศน์ 
ปลูกพรรณไม้ต่างๆ มีพื้นที่โล่ง ปลูกพรรณไม้ที่รับประทานได้ และผักสวนครัว จัดเป็นสวนในสไตล์
ธรรมชาติด้วยการออกแบบงาน Hardscape และงาน Softscape ที่เพิ่มพื้นที่ส่วนตัวในการพักผ่อน 
และยังสามารถดูแลรักษาได้ง่ายอีกด้วย และสามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่มีความ
สวยงามมากขึน้ รวมทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 
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จากการวิเคราะห์ และศึกษาข้อมูลพื้นที่ของโครงการ รูปแบบสวนที่ตรงกับความต้องการของ
คุณสุชาติ ชนะโภคากุล และเข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรมของตัวบ้านนั้นเป็นสวนสไตล์ร่วมสมัย              
จึงได้ท าการออกแบบสวนมาในสไตล์ โมเดิร์นทรอปิคอล เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
คุณสุชาติ และจากการประมาณราคางานภูมิทัศน์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1 ,418 ,894.00 บาท  
(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องด้วยโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล นั้นมีการก่อสร้างงาน 
Hardscape และมีรายละเอียดในการก่อสร้าง ดังนั้น ควรมีการแบ่งพื้นที่และก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการให้เหมาะสม เพื่อสะดวกแก่การด าเนินการ และเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 การใช้วัสดุในการก่อสร้างโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสุชาติ ชนะโภคากุล ในบางพื้นที่
นั้นวัสดุบางชนิด หรือบางอย่างจ าเป็นต้องสั่งล่วงหน้าก่อน ดังนั้น หากจัดสร้างควรมีการจัดซื้อสั่งของ
ล่วงหน้าก่อน เพื่อสะดวกแก่การด าเนินการ และเพื่อไม่ใหเ้กิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 

 



บรรณานุกรม 
 

ขวัญชัย จิตส ำรวย.  (2536). การออกแบบเขียนแบบจัดสวน. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองศำสตร์  
ประเวศ ไชยวงศ.์ (2547). การจัดสวนประดับ. พิมพ์ครั้งที่ 5. เทคนิค พริ้นติ้ง 
สมจิต โยธะคง. (2541). การจัดงานดูแลบ ารุงรักษาภูมิทศัน์. พิมพ์ครั้งที่ 1. รวมสำสน์ (1977) 
ศศิยำ ศิริพำนิช. (2554). ภูมิทัศนพ์ื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. บีทีเอส เพรส  
อโนชำ กำรประเสริฐ. (2545). การจัดสวน. มหำวิทำลัยเกษตรศำสตร์. กรุงเทพฯ 
อัจรี เหมสันต์. (2551). ภูมิทศัน์เคหสถาน. เชียงใหม่: คณะสถำปัตและกำรอกแบบสิ่งแวดล้อม 
 มหำวิทยำลัยแม่โจ ้
เอื้อมพร วีสมหมำย. (2530). หลักการจัดสวนเบื้องตน้. พิมพ์ครั้งที่ 1. โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้ำส์ จ ำกัด 
กรุงเทพมหำนคร (2560). ประวัติกรุงเทพมหานคร.  [เว็บบล็อก] สืบคน้จำก
 https://www.bangkok.go.th/info/ (2560, ธันวำคม 16) 
กรมพัฒนำที่ดิน (2548). ชุดดินบางเขน. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจำก http://www.ldd.go.th./ldd/.html 

(2560 ธันวำคม 16) 
กรมอุตุนิยมวิทยำ (2560). สภาพภูมิอากาศ. [เว็บบล็อก] สืบค้นจำก
 https://www.tmd.go.th/programs/uploads/tempstat/min_stat_latest.pdf/wms/ 
 (2560 ธันวำคม 16) 
บ้ำนและสวน (2560). กระต่ายน้อยในสวนสไตล์ “มนิิมอล”. [เว็บบล็อก] สืบค้นจำก
 https://www.baanlaesuan.com/52238/gardens/form-follow-function/ 
 (2560 ธันวำคม 16) 
บ้ำนและสวน (2560). เว้นทีว่่าง ในสวนโมเดิร์น. [เว็บบล็อก] สืบค้นจำก
 https://www.baanlaesuan.com/29378/gardens/blank_space/ (2560 ธันวำคม 16) 
พันธ์ุไม้มงคล. (2560). ไทรยอ้ยใบแหลม. [เว็บบล็อก] สืบค้นจำก 
 https://www.dnp.go.th/EPAC/province_plant/bangkok.html (2560 ธันวำคม 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.ldd.go.th./ldd/.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
     แนวคิดทางด้านการดูแลรักษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวคิดทางด้านการดูแลรักษา 

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

ประเภทงำน ลักษณะงำน รำยละเอียดในกำรดูแลรักษำ หมำยเหตุ 
ภูมิทัศน์ดำดอ่อน 
 (Softscape) 

ไม้ยืนต้น 1. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ ำเสมอ 
 2 . ก ำรพ รวน ดิ น  พ รวน ดิ น เมื่ อ
สังเกตเห็นว่ำดินนั้น แห้งและมีกำรอัด
ตัวแน่นก็ควรจะพรวนดินแต่ควรระวัง
ไม่ให้โดนรำกของพืชพรรณนั้นๆ  
3 . ก ำรก ำจั ด โรค  และแมลงเมื่ อ
สังเกตเห็นว่ำพืชพรรณนั้นๆ มีโรคหรือ
มีสิ่งผิดปกติควรท ำ กำรหำสำเหตุ และ
ชนิดของโรคแต่เนิ่นๆ ทันทีแล้วท ำกำร
รักษำหรือพ่นยำ เพ่ือเป็นกำรป้องกัน 
 4. กำรก ำจัดวัชพืช ควรถอนวัชพืช
บริเวณโคนของต้นพืชนั้นๆ เพื่อให้พืช
นั้นได้รับสำรอำหำรอย่ำงเต็มที ่
 
 

กำรใส่ปุ๋ย หรือพรวนดิน
สัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง 

ภูมิทัศน์ดำดอ่อน 
 (Softscape) 

ไม้พุ่ม 1. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ ำเสมอ  
2. ก ำ รพ ร ว น ดิ น  พ ร ว น ดิ น เมื่ อ
สังเกตเห็นว่ำดินนั้นแห้งและมีกำรอัด
ตัวแน่นก็ควรจะพรวนดินแต่ควรระวัง
ไม่ให้โดนรำกของพืชพรรณนั้นๆ 
3 . ก ำรก ำจั ด โรคและแมลง เมื่ อ
สังเกตเห็นว่ำพืชพรรณนั้นๆ มีโรคหรือ
มีสิ่งผิดปกติควรท ำกำรหำสำเหตุ และ
ชนิดของโรคแต่เนิ่นๆ ทันทีแล้วท ำกำร
รักษำหรือพ่นยำ เพ่ือป้องกำรกัน 
4. กำรก ำจัดวัชพืช  
ควรถอนวัชพืชบริเวณโคนต้นพืชนั้นๆ 
เพื่อให้พืชนั้นได้รับสำรอำหำรอย่ำง
เต็มที ่
 

ในกรณีฤดูฝนควรลด
กำรรดน้ ำเป็น 3 ครั้ง
ต่อ/สัปดำห ์



 
ประเภทงำน ลักษณะงำน รำยละเอียดในกำรดูแลรักษำ หมำยเหตุ 
ภูมิทัศน์ดำดอ่อน 
 (Softscape) 

สนำมหญ้ำ 1. กำรตัดสนำมหญ้ำ สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
สัปดำห์ละ 2 ครั้ง หรือ 2 สัปดำห์ต่อ
ครั้ง ขึ้นอยู่ที่ชนิดของหญ้ำ 
2. กำรใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสนำมหญ้ำ เช่น ปุ๋ย
(46-0-0) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  
3. กำรรดน้ ำ กำรรดน้ ำถ้ำสนำมหญ้ำ
เป็นดินทรำยก็ควรรดน้ ำทุกวัน ส่วน
บริเวณ สนำมหญ้ำที่เป็นดินเหนียวก็
ควรรด 2-3 วันต่อครั้ง 
 
 
 
 

ในกรณีฤดูฝน ควร
ลดกำรให้ น้ ำน้ อ ย
เพื่อป้องกันรำกเน่ำ 

ภูมิทัศน์ดำดแข็ง  
(Hardscape) 

ทำงสัญจร 
 
 
 
 

ระบบไฟฟ้ำ 
 
 
 

ศำลำที่นั่ง
ส ำหรับ พักผ่อน 

 

1. กำรท ำควำมสะอำด และซ่อมบ ำรุง
ถนนคอนกรีตแสตมป ์และพื้นทรำยล้ำง  
2. ตรวจเช็คแผ่นทำงเท้ำที่ช ำรุดเพื่อ
ซ่อมแซม 
1. ตรวจเช็คสภำพของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
ชนิ ด ต่ ำงๆ  และห มั่ น ส ำรวจว่ ำมี 
หลอดไฟหรือสำยไฟช ำรุดหรือไม่ 
2. ทำสีอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสภำพที่เก่ำ            
ทรุดโทรมเปลี่ยนสิ่งผุพังที่เป็นอันตรำย  
1. ตรวจเช็คสภำพของอุปกรณ์ต่ำงๆว่ำ
ยังใช้ได้หรือไม่   
2. ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ต่ำงๆ เมื่อมีสภำพ
เสื่อมโทรมจำกกำรใช้งำนในลักษณะ
ต่ำงๆ  
 

 

 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบทางเลือกและเกณฑ์การประเมินแบบทางเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทางเลือก 
 

 จำกกำรศึกษำพื้นที่โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนคุณสุชำติ ชนะโภคำกุล อ ำเภอเมือง
ปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี ได้ท ำกำรออกแบบทำงเลือก 2 ทำงเลือก โดยในแต่ละทำงเลือกจะมีกำร
จัดวำงวัสดุตกแต่ง วัสดุพืชพรรณที่แตกต่ำงกันออกไป ดังภำพต่อไปนี ้
 

แบบทางเลือกท่ี 1 

       

 

   



สรุปทำงเลือกที่ 1  
 1. สรุปทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 1 
     1.1 ข้อดี ทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 1 
              1.1.1 ให้ควำมสะดวกในกำรใช้สอยพื้นที่เพ่ือกำรพักผ่อน  
           1.1.2 ด้ำนพืชพรรณมีกำรใช้พรรณไม้ที่หลำกหลำยเพื่อให้ร่มเงำภำยในพื้นที ่
           1.1.3 ด้ำนทำงสัญจรมีกำรก ำหนดทำงสัญจรที่เหมำะสมกับพื้นที่มีรูปแบบที่น่ำสนใจ
และเชื่อมต่อไปยังกิจกรรมต่ำงๆ  
  1.1.4 มีไฟส่องสว่ำงที่เพียงพอต่อกำรเพิ่มเวลำในกำรพักผอ่น 
      1.2 ข้อเสยี ทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
  1.2.1 กำรจัดวำงผังในบำงส่วนยังมีควำมไม่สมบูรณ์เท่ำทีค่วร  
  1.2.2 ทำงสัญจรมีรูปแบบทีส่วยงำมแต่ใช้งำนได้ไม่สะดวก 
  1.2.3 ต ำแหนง่กำรวำงพรรณไมท้ี่เยอะเกินไปท ำให้ดูแลยำก 
  1.2.4 ส่วนพื้นที่พักผ่อน มสี่วนที่ดึงดูดสำยตำไม่มำกนัก 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบทางเลือกท่ี 2 
 

 

 

  
 
 



สรุปทำงเลือกที่ 2  
 1. สรุปทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
    1.1 ข้อดี ทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
            1.1.1 ให้ควำมสะดวกในกำรใช้สอยพ้ืนที่เพื่อกำรพักผ่อน  
          1.1.2 มีกำรแบ่งพ้ืนที่เพื่อรองรับแขกผู้มำเยือนได้เหมำะสม 
          1.1.3 ด้ำนพืชพรรณมีกำรใช้พรรณไม้ที่ง่ำยต่อกำรดูและรักษำและจัดวำงพืชพรรณใน
ต ำแหน่งที่ง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ 
                   1.1.4 มีไฟส่องสว่ำงที่เพียงพอต่อกำรเพิ่มเวลำในกำรพักผ่อน 
                   1.1.5 มีพื้นที่เปิดโล่งท ำให้สวนดูไม่รกจนเกินไป 
    1.2 ข้อเสีย ทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
          1.2.1 กำรจัดวำงผังในบำงส่วนยังมีควำมไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินแบบทางเลือก 
เกณฑ์กำรประเมินแบบทำงเลือก ทำงเลือกที่ 1 ทำงเลือกที่ 2 

1. ควำมเหมำะสมในกำรแบง่พ้ืนที่ใช้สอย 
2. ควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดทำงสัญจรภำยในโครงกำร 
3. ควำมเหมำะสมในกำรเลือกใช้พืชพรรณ 
4. ควำมเหมำะสมในกำรเลือกองค์ประกอบในงำนภูมิทัศน์ 
5. ควำมสัมพันธ์กันของกิจกรรมกับพ้ืนที ่
6. มีควำมสะดวกสบำย 
7. มีพื้นที่เพียงพอส ำหรับรองรับแขกผู้มำเยือน 
8. ดูแลรักษำง่ำย 
9.  สำมำรถปอ้งกันควำมร้อน ป้องกันฝุ่นและเสียงจำกถนน 
10. ให้ควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช ้ 

4 
4 
4 
5 
4 
5 
3 
4 
4 
5 

5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
5 

รวม 42 48 
ที่มา : จำกกำรสัมภำษณ์คุณสุชำติ ชนะโภคำกุล  
หมายเหตุ : ควำมหมำยของกำรให้คะแนน 
  1 = ปรับปรุง 
  2 = พอใช ้
  3 = ดี 
  4 = ดีมำก 
  5 = ดีมำกที่สุด 
 จำกเกณฑ์กำรประเมินทำงแบบทำงเลือก สำมำรถรวบรวมคะแนนโดยมีผลกำรให้คะแนน
ดังต่อไปนี ้
  แบบทำงเลือกที่ 1 ได้คะแนนรวม 42 คะแนน 
  แบบทำงเลือกที่ 2 ได้คะแนนรวม 48 คะแนน 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ รูปแบบกำรวำงกิจกรรมในพื้นที่โครงกำร คือรูปแบบกิจกรรมแบบทำงเลือกที่ 2 
เป็นแบบที่มีควำมเหมำะสมกับพื้นที่และควำมต้องกำรของผู้ใช้มำกที่สุด จึงน ำแบบทำงเลือกนี้ไปพัฒนำ    
ในกำรออกแบบต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบก่อสร้าง 
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