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บทคัดย่อ 
 

 ปัจจุบันพ้ืนที่โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช อยู่ระหว่างก่อสร้างแต่งเติม
และจากการสอบถามพบว่ายังไม่มีการออกแบบภูมิทัศน์ คุณไพโรจน์ นวานุช จึงมีความต้องการที่จะจัด
ภูมิทัศน์ ให้มีความร่มรื่น สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันฝุ่นละออง และมลภาวะทางเสียงที่รบกวน
จากถนน และดูแลรักษาง่ายไม่รกจนเกินไปสามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่มีความสวยงาม
มากขึ้น และยังต้องการพ้ืนที่ใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้อย่างเพียงพอ จึงมีแนวความคิดหลักในการ
ออกแบบคือ “The Habit Garden สัมผัสความอบอุ่นจากสวนและท ากิจกรรมไปพร้อมๆ กัน”  
 จากการศึกษาข้อมูลสามารถน ามาท ารูปแบบที่ออกมาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยสามารถ
แบ่งส่วนพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 Zone A ส่วนโชว์พ้ืนที่ต้อนรับ จะประกอบด้วยพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์  ปลูกพรรณไม้ต่างๆ        
ลานนั่งเล่นพักผ่อน ศาลา จะจัดเป็นสไตล์โมเดิร์นด้วยการออกแบบงาน Hardscape และงาน 
Softscape เพ่ือเป็นจุดเด่น และต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้ รวมทั้งยังเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอีกด้วย 
 Zone B พ้ืนที่ส่วนพักผ่อนส่วนตัว จะประกอบด้วยพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ ปลูกพรรณไม้ต่างๆ           
ลานนั่งเล่นพักผ่อน นั้นจัดเป็นสวนในสไตล์โมเดิร์นด้วยการออกแบบงาน Hardscape และงาน 
Softscape ที่เพ่ิมพ้ืนที่ส่วนตัวในการพักผ่อน รวมทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 
 Zone C ส่วนบริการ เป็นพ้ืนที่บริเวณหลังบ้านเชื่อมต่อกับห้องครัวและบ้านพักทหารซึ่งจะ
ประกอบด้วยลานซักล้าง และส่วนบริการอ่ืนๆ ในส่วนนี้จัดเป็นสวนในสไตล์โมเดิร์นด้วยการออกแบบ
งาน Softscape และบล็อกปูพ้ืน ที่สามารถให้บริการในด้านความสะดวกต่างๆ และยังสามารถดูแล
รักษาได้งา่ยอีกด้วย 
 จากการวิเคราะห์ และศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ของโครงการ รูปแบบสวนที่ตรงกับความต้องการของ
คุณไพโรจน์ นวานุช และเข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรมของตัวบ้านนั้น เป็นสวนสไตล์ร่วมสมัย              
หรือโมเดิร์น จึงได้ท าการออกแบบสวนมาในสไตล์ร่วมสมัยหรือโมเดิร์น เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของคุณไพโรจน์ นวานุช และจากการประมาณราคางานภูมิทัศน์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,887,685 บาท 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในการจัดท า โครงการออกแบบภู มิ ทั ศน์ บ้ านคุณ ไพ โรจน์  น วานุ ช  เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ คุณไพโรจน์ นวานุช ที่ได้เอ้ือเฟ้ือข้อมูล และให้ความร่วมมือซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการท าโครงการปัญหาพิเศษให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 ขอขอบคุณอาจารย์พิศาล  ตันสิน อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่คอยชี้แนะให้ค าปรึกษาใน
ทั้งด้านข้อมูลและแนวคิดในการท างาน ให้ตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ตลอดเวลา 4 ปีที่ ได้
ท าการศึกษา และขอขอบคุณอาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ทุกท่านที่คอยแนะน าให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล แนวคิดด้านต่างๆ และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัว ที่คอยให้ก าลังใจ และให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ ที่คอยช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา      
และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้  หากโครงการปัญหาพิเศษเล่มนี้มี
ข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
           ในปัจจุบันการจัดภูมิทัศน์ภายในบ้านพักอาศัยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ
สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์สุขแก่มนุษย์โดยน าหลักการวิชาความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน น าสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์และสิ่งที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติผสมผสานกัน เพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภาพที่มีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการ
สร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ มาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์ 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 32/43 ซอยรามอินทรา 65  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นบ้านพักขนาด 2 ชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมี
เนื้อที่ทั้งหมด 1,700 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของเจ้าของโครงการ 450 ตารางเมตร           
พ้ืนที่โรงจอดรถและที่พักทหาร 185 ตารางเมตร และแบ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 1,065 ตารางเมตร 
ลักษณะของบ้านเป็นบ้านสไตล์ร่วมสมัย พ้ืนที่โครงการมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปัจจุบันพ้ืนที่
ดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้างแต่งเติมและจากการสอบถามพบว่ายังไม่มีการออกแบบภูมิทัศน์ 

 ดังนั้น เจ้าของโครงการจึงมีความต้องการที่จะจัดภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น ป้องกันความร้อน 
ป้องกันฝุ่นและเสียงจากถนนเพราะเนื่องจากที่ตั้งโครงการติดกับถนนหลัก และต้องการสวนที่ ดูแล
รักษาง่ายไม่รกจนเกินไปและสามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่มีความสวยงามมากขึ้น 
รวมทัง้ยังเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  

1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ของบ้านพักอาศัย 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
          1.2.3 เพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้โครงการเพ่ือก าหนดกิจกรรมตามศักยภาพ
ของพ้ืนที ่
          1.2.4 เพ่ือน าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
พ้ืนที่โครงการบ้านคุณไพโรจน์  นวานุช ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา ซอย 65 แขวงท่าแร้ง     

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,700 ตารางเมตร  แบ่งเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของ
เจ้าของโครงการ 450 ตารางเมตร พื้นที่โรงจอดรถและที่พักทหาร 185 ตารางเมตร และแบ่งเป็นพ้ืนที่
ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 1,065 ตารางเมตร 
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 1.3.1 การเข้าถึงโครงการ การเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่สามารถท าได้ 2 วิธีได้แก่ 
         1.3.1.1 รถยนต์ส่วนบุคคล  ให้มาตามถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 65 นั้นจะอยู่
ฝั่งขาเข้า ซึ่งปากซอยจะมีร้านสะดวกซื้อ Family Mart ให้สังเกต หลังจากเลี้ยวเข้าซอยรามอินทรา 65 
มาแล้ว ให้ขับตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบโครงการตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ 
         1.3.1.2 รถโดยสารประจ าทาง โดยสามารถข้ึนรถโดยสารหรือรถตู้สายใดก็ได้ ที่มาถึง
มีนบุรี เช่น สาย 26 95 96 จากนั้นให้ลงที่ป้ายรถเมล์หน้าปากซอยรามอินทรา 65 จากนั้นสามารถ
เขา้ถึงโครงการได้ด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถแท็กซี่ก็ได้ 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

แสดง : พ้ืนที่โครงการ                                                                             ภำพที่ 1.1 
สัญลักษณ์ : - 

 
 

 

NON SCALE 
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1.3.2 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาและออกแบบ 
        พ้ืนที่ โครงการบ้ านคุณ ไพโรจน์   นวานุ ช  ตั้ งอยู่ ที่ ถนนรามอินทรา ซอย 65                   

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,700 ตารางเมตร  แบ่งเป็นพ้ืนที่    
อยู่อาศัยของเจ้าของโครงการ 450 ตารางเมตร พ้ืนที่โรงจอดรถและที่พักทหาร 185kตารางเมตร    
และแบ่งเป็นพื้นที่ส าหรับจัดภูมิทัศน์ 1,065 ตารางเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้  (ดังภาพท่ี 1.2) 

 ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
 ทิศใต้  ติดกับพื้นที่รกร้างและบริษัท ไพรเวทอินเตอร์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด

  ทิศตะวันออก ติดกับถนนรามอินทรา ซอย 65   
 ทิศตะวันตก ติดกับซอยสวัสดิการทหาร 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

แสดง : พ้ืนที่ติดต่อโครงการ ภำพที่ 1.2 
สัญลักษณ์ : - 

 
 

 

NON SCALE 
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ในบ้านพักอาศัย 
 1.4.2 ทราบถึงข้อมูลทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของบ้านเพื่อก าหนดกิจกรรมตามศักยภาพ
ของพ้ืนที่โครงการ 
 1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์บ้ านคุณ ไพโรจน์  นวานุช  เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 

    ศึกษำควำมหมำยและควำมส ำคัญในกำร   
       ออกแบบภูมิทัศน์                                                             

1. ศึกษาความหมายและความส าคัญในการแบบ
ภูมิทัศน์ที่พักอาศัย                                                  

2. ศึกษารูปแบบการจดัภูมิทัศน์แบบร่วมสมัยหรือ
โมเดริ์น                                                
3. ศึกษาวัสดุพืชพรรณที่เหมาะสมกับท่ีพักอาศัย     

4. กรณีศึกษา 

 

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

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

จัดท ำรูปเล่ม 

 

 

 

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

                     กำรสรุปข้อมูล                                      
1. สรุปลักษณะของพื้นที่                                 
2. หาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการออกแบบ      
และก าหนดพื้นท่ีกิจกกรม 

ศึกษำและวิเครำะห์พฤติกรรมและควำมต้องกำร 

        ของผู้ใช้โครงกำร                                       

1. ศึกษาข้อมูลของผู้ใช้โครงการ                       

2. ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้

โครงการ 

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

11. การประมาณราคา 
 

 

 

 

 



บทท่ี  2  
ข้อมูลและหลักการที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
เป็นโครงการที่มีพ้ืนที่สามารถออกแบบภูมิทัศน์ได้ จึงต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยพฤติกรรม
ความต้องการของเจ้าของโครงการ กิจกรรมนันทนาการและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และใช้ข้อมูลพ้ืนที่
ใกล้เคียงกับโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช เพ่ือเป็นพ้ืนฐานข้อมูลที่ท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น ก่อนที่จะน าไปศึกษารายละเอียดในบทต่อไป เพ่ือให้การศึกษาข้อมูลที่
จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง 
 

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

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

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

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

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

 
ภาพที่ 2.4 จัดสวนปลูกพรรณไม้เพ่ือลดและป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/copy-of-p-the-bloom 
 
          2.1.2.5 มีสถานที่ออกก าลังกาย สะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัยส่งผลให้ครอบครัวมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
          2.1.2.6dสามารถปิดป้องซ่อนเร้นบริเวณที่ ไม่สวยงามไม่น่าดู โดยปลูกพันธุ์ ไม้         
บังสายตาได ้
   
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
ภาพที่ 2.8 สนามหญ้า 
 
 2.2.2 ส่วนครอบครัว (Family Living Area) 
         สวนส่วนครอบครัวนี้ต้องสามารถต่อเนื่องกับห้องพักผ่อนของครอบครัวได้สะดวก  
(โดยทางประตูไม่ใช่หน้าต่าง) สวนส่วนนี้จะเป็นที่พักผ่อนรวมส าหรับครอบครัวและเป็นที่รวมการ
แสดงออกต่างๆ ที่เจ้าของบ้านสนใจ เช่น ที่อ่านหนังสือ มุมส าหรับเด็ก ที่นั่งเล่น ส าหรับรับประทาน
อาหารว่าง มุมส าหรับปิกนิกนอกบ้าน สระว่ายน้ า และสถานที่ท่ีออกก าลังกายต่างๆ 
 ลักษณะการจัดสวน 
  2.2.2.1 ไม้ให้ร่มเงา หรือไม้เลื้อย ปลูกไม้ให้ร่มเงาแก่บริเวณท่ีนั่งพักผ่อน หรือปลูกไม้
เลื้อยถ้ามีซุ้มหรือศาลา อาจใช้ไม้ดอกยืนต้น หรือไม้ผลก็ได้เพ่ือร่มเงา (ดังภาพท่ี 2.9) 



13 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 การปลูกไม้ให้ร่มเงาหรือไม้เลื้อย 
 
  2.2.2.2 มุมพักผ่อน ควรต่อเนื่องกับห้องพักผ่อนภายในบ้าน ส่วนใหญ่จะมีระเบียง
ยื่นออกมามีหลังคาหรือไม้ใหญ่ให้ร่มเงาก็ได้ ควรมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเก้าอ้ีชนิดต่างๆ    
เตาย่างอาหารหรือเก้าอ้ีนอนพัก เปลญวน ตามความประสงค์ของเจ้าของบ้าน บริเวณรอบๆ         
ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับเพ่ือความสวยงาม แต่ไม่ใหญ่โตเท่าสวนประดับบริเวณส่วนสาธารณะ           
แต่เน้นหนักทางด้านประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนมากกว่า (ดังภาพท่ี 2.10)  
 

 
ภาพที่ 2.10 มุมพักผ่อน  
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  2.2.2.3dงานอดิเรก ซึ่งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละครอบครัวและพ้ืนที่ที่มี     
เช่น สระว่ายน้ า สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส สนามฝึกบาสเกตบอล หรือมุมส าหรับปลูกเลี้ยงต้นไม้ 
บริเวณเหล่านี้อาจต่อเนื่องกับมุมพักผ่อนก็ได้ (ดังภาพท่ี 2.11) 

 
ภาพที่ 2.11 งานอดิเรก 
 
  2.2.2.4dมุมส าหรับเด็ก ควรอยู่ห่างจากบริเวณพักผ่อนพอสมควร แต่สามารถ
มองเห็นได้ มีบ่อทราย ชิงช้า กระดานลื่น บ้านตุ๊กตา และอ่ืนๆ ซึ่งแล้วแต่วัยของเด็กในบ้านนั้นๆ ควรมี
ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ไม้พุ่มกั้นบางส่วน ที่นั่งพักเมื่อเด็กเล่นเหนื่อยต้นไม้ควรเลือกใช้ชนิดที่กิ่งไม่เปราะหัก
ง่ายและไม่มีพิษต่อเด็ก (ดังภาพท่ี 2.12) 

 
 

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

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

 
ภาพที่ 2.14 สวนประดับบริเวณข้างห้องนอน 
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         2.2.3.3dที่นั่ งเล่น วัสดุปู พ้ืนควรเลือกใช้ชนิดที่ทนทานแข็งแรง (HardlPaving)         
มีเก้าอ้ีนั่ง 2 ตัว พับปรับระดับได้ และโต๊ะเล็กๆ 2 ตัวก็เพียงพอ (ดังภาพท่ี 2.15) 
 

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

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

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

 
ภาพที่ 2.18 ห้องเก็บของหรือเครื่องใช้ต่างๆ 
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  2.2.4.4dฉากหรือผนัง เป็นไม้พุ่มหรือวัสดุถาวรเพ่ือกั้นไม่ให้แขกที่มาเยี่ยมมองเห็น
ส่วนนี้ ได้จากบริ เวณ อ่ืนๆ ควรสูงเกินระดับสายตาทั่ วไป (เอ้ือมพร วีสมหมาย , 2525 :2-6)             
(ดังภาพท่ี 2.19) 

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

2.3  การจัดสวนแบบร่วมสมัยหรือโมเดิร์น  
      เป็นการจัดสวนที่ประยุกต์เอาสวนแบบประดิษฐ์ และสวนแบบธรรมชาติเข้ามาผสมผสานเข้า
ด้วยกัน ปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมจัดกันมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีบริเวณกว้างๆ       
เช่น รีสอร์ท สนามกอล์ฟ บ้านพักอาศัย เป็นงานศิลปะยุคใหม่ที่ไม่จ ากัดและยึดติดอยู่กับรูปแบบ    
เชื่อกันว่ารูปแบบการจัดสวนแบบนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบแอบสแทรกต์ (Abstract)         
หรือนามธรรมมาส่วนหนึ่ง จนบางทีเรียกสวนแบบนี้ว่า สวนแบบ “Abstract style”                        
 สวนโมเดิร์น คือสวนมากจินตนาการที่จัดต้องการสื่อถึงผู้ชม จริงๆแล้วสวนโมเดิร์นมีที่มาจาก
การลอกเลียนแบบธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับสวนอ่ืนๆแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ เพียงแต่สวนโมเดิร์นมักตัด
ทอนรายละเอียดของธรรมชาติ เหลือเพียงเส้นด้าย สีสัน หรือผิวสัมผัสที่สื่อออกมาเป็นสัญลักษณ์
เท่านั้น จนบางครั้งหากไม่อธิบายก็อาจดูไม่ออกว่าสิ่งที่สื่อออกมามีความหมายอย่างไร หากเปรียบสวน
เหมือนภาพวาด สวนโมเดิร์นจะเหมือนภาพแอบสแทรกต์ (Abstract) ที่สื่อความหมายเป็นนามธรรม 
คือมีสัญลักษณ์มากมายให้ตีความหรือจินตนาการจากภาพที่เห็น โดยเฉพาะหากได้รับการบอกเล่าถึง
แนวคิดของภาพ ภาพที่ดูไม่รู้เรื่องก็จะมีเรื่องราวและที่มาที่ไปจนท าให้ผู้ชมรู้สึกสนุกไปกับเรื่องที่เล่าอยู่
ในขณะนั้น สวนโมเดิร์นก็เช่นเดียวกัน เมื่อได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวคิดของสวนนั้นๆว่าต้องการสื่อ
ถึงอะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร ผู้ชมจะรู้สึกสนุกไปกับการชมสวนนั้นๆ จินตนาการของสวนโมเดิร์นจึงเป็น
ตัวเชื่อมต่อที่ช่วยร้อยเรียงเรื่องราว รวมทั้งแนวคิดและวิธีการออกมาเป็นภาพสัญลักษณ์ซึ่งมีทั้งความ
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แตกต่างที่ดูขัดกัน ความเรียบง่าย สีสันที่รุนแรง การเล่นลวดลายวัสดุพ้ืนผิวหรือผิวสัมผัส เส้นลาย 
สัญลักษณ์ และเรื่องราว สวนบางสวนอาจน าแผ่นทางเดินวางต่อกันเป็นเส้นสายหรือกราฟฟิกโบราณ 
ดูคล้ายสวนฟอร์มัลหรือสวนประดิษฐ์  
 สวนโมเดิร์นที่จัดอย่างเรียบง่าย มีต้นไม้น้อยต้นและเพ่ิมในส่วนงานฮาร์ดสแคป จึงมีข้อดี     
ในเรื่องการดูแลที่ง่ายและเหมาะกับพ้ืนที่แคบ เพราะจะท าให้สวนโปร่งโล่ง ไม่รกทึบ แต่ขณะเดียวกัน
สวนลักษณะนี้ก็ไม่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดจัด เพราะจะท าให้ผู้ที่อยู่ในสวนรู้สึกไม่สบายตัว  
 ดังนั้น ก่อนที่จะลงมือเลือกรูปแบบของสวนควรพิจารณาความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่         
ที่ประกอบกันด้วย ผู้ที่จะจัดสวนโมเดิร์นควรมีความช านาญในเรื่ององค์ประกอบ โดยเฉพาะงาน 
Hardscape เพ่ือแบ่งสัดส่วนของเส้นลายและสีสันให้ออกมาน่าสนใจ รวมทั้งตอบสนองการใช้การได้
อย่างสมบูรณ์  
 การจัดสวนแบบร่วมสมัยมีลักษณะดังนี้ 
 2.3.1dจัดได้ตั้งแต่พ้ืนที่ขนาดเล็ก เช่น บ้านพักอาศัย ส านักงาน จนถึงพ้ืนที่ขนาดใหญ่       
เช่น รีสอร์ท สนามกอล์ฟ  สวนสาธารณะ (ดังภาพที่ 2.20) 

 
ภาพที่ 2.20 สวนสาธารณะลอยฟ้ารูปแบบร่วมสมัย  
ที่มา : http://www.ihome108.com/category/garden 
 
 2.3.2 จัดกลุ่มหินและต้นไม้ โดยยึดหลักเลียนแบบธรรมชาติ เน้นความต่อเนื่อง เชื่อมโยงจาก
กลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง  
 2.3.3 ตัดแต่งพรรณไม้ให้มีรูปทรง แบบเรขาคณิต แต่ไม่แข็งกระด้าง พรรณไม้บางชนิดจะตัด
แต่งให้เหลือรูปทรงธรรมชาติไว้ (ดังภาพท่ี 2.21) 

 
ภาพที่ 2.21 การตดัแต่งพรรณไม้ให้มีรูปแบบทรงเรขาคณิต 
ที่มา : http://www.ihome108.com/15-lawn-small-garden 

http://www.ihome108.com/category/garden
http://www.ihome108.com/15-lawn-small-garden
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 2.3.4lลักษณะการจัดจะใช้เส้นลายที่ค านึงถึงความเป็นระเบียบ ตรงจุดใดที่เป็นมุมหักหรือ
เป็นเส้นตรง จะออกแบบลบมุมที่แข็งกระด้างด้วยองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตย์ เช่น ก้อนหิน       
กลุ่มต้นไม้ (ดังภาพท่ี 2.22) 
 

 
ภาพที่ 2.22 การใช้เส้นลายเพื่อความเป็นระเบียบ 
ที่มา : http://www.ihome108.com/-wonderful-wooden-decks-for-your-dream-garden 
 
 2.3.5 ใช้พรรณไม้หลายชนิด โดยเฉพาะพรรณไม้ขนาดกลาง ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่ใช้ค่อนข้างน้อย อาจใช้เพียงเพ่ือสร้างองค์ประกอบในทางสูงให้สมบูรณ์เท่านั้น ส่วนมากจะ
เน้นการปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินในปริมาณมากๆ ให้มีรูปทรงและสีสันสัมพันธ์กลมกลืนซึ่งกันและกัน 
(ดังภาพท่ี 2.23) 
 

 
ภาพที่ 2.23 การใช้พรรณไม้หลายชนิดโดยเฉพาะพรรณไม้ขนาดกลาง ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/awards 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ihome108.com/-wonderful-wooden-decks-for-your-dream-garden
http://www.ginggaanbai.com/awards
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 2.3.6 ปลูกหญ้าประดับเพื่อความสวยงาม (ดังภาพท่ี 2.24) 
 

 
ภาพที่ 2.24 การปลูกหญ้าเพ่ือความสวยงาม 
ที่มา : http://www.forfur.com/แต่งบ้าน 
 
 2.3.7 จั ด ท าท าง เดิ น  ส ระน้ า  น้ า พุ  น้ า ต ก  แล ะ ใช้ รู ป ปั้ น ป ระกอบ ก ารจั ด ส วน                      
(ขวัญชัย จิตส ารวย, 2536:36-40) (ดังภาพท่ี 2.25) 
 

 
ภาพที่ 2.25 การจัดท าทางเดิน สระน้ า น้ าพุ น้ าตก  
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/awards 
 
 สรุป ผู้ที่ จะจัดสวนโมเดิร์นควรมีความช านาญในเรื่ององค์ประกอบ โดยเฉพาะงาน  
Hardscape เพ่ือแบ่งสัดส่วนของเส้นลายและสีสันให้ออกมาน่าสนใจ รวมทั้งตอบสนองการใช้การได้
อย่างสมบูรณ์ เพราะว่าการจัดสวนโมเดิร์นนั้นเน้นไปที่ความเรียบง่าย ดูแลรักษาง่าย ไม่รกจนเกินไป 
และพรรณไม้   ที่ใช้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใช้ค่อนข้างน้อย   
อาจใช้เพียงเพ่ือสร้างองค์ประกอบในทางสูงให้สมบูรณ์เท่านั้น งาน Hardscape จึงส าคัญมากกับสวน
สไตล์นี้   
 

 
 

http://www.forfur.com/แต่งบ้าน
http://www.ginggaanbai.com/awards
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2.4  การประดับและตกแต่งสวน  
 การประดับและตกแต่งสวน ก็เหมือนกับการตกแต่งห้องเพราะมีผู้เปรียบเทียบสวนไว้เหมือน
ห้อง 1 ห้องซึ่งมีโครงสร้างพ้ืน ผนังและเพดาน แต่ห้องๆนี้ จะไม่สมบูรณ์และมีชีวิตถ้าปราศจากสิ่งที่
ประดับตกแต่งห้องนี้ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ภาพแขวน ผนัง แสงไฟ เสียงดนตรี หรือสัตว์เลี้ยง เป็นต้น   
สวนก็มีลักษณะที่เหมือนห้อง 1 ห้องอยู่แล้ว โดยมี ท้องฟ้า เรือนยอดของต้นไม้และชายคาเป็นเพดาน      
มีก าแพงไม้พุ่ม ฉากก้ันเป็นผนังของห้องและมีดิน น้ า เป็นพ้ืนห้อง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีสิ่งประดับและ
ตกแต่ ง เพ่ื อท า ให้ ส วนมี บ รรยากาศและมี ชี วิต ชี ว าขึ้ น กว่ า เดิ ม  โดยแบ่ งสิ่ งป ระดับ สวน             
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 2.4.1 สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่เป็นของธรรมชาติ 
         สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่เป็นของธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
         2.4.1.1 สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่เป็นของธรรมชาติและสัมผัสได้ ได้แก่ หิน หินได้
ถูกใช้เป็นตัวประกอบให้สวนสวยขึ้น ที่ ใช้กันมากคือการจัดสวนแถบตะวันออก จีนและญี่ปุ่น             
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในการจัดสวนประกอบหิน หินแต่ละก้อนที่เลือกใช้ต้องมีสิ่งที่น่าสนใจเฉพาะทั้งด้าน 
รูปร่าง สีและผิวสัมผัส (Texture) แล้วจัดโชว์ให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของแต่ละก้อนในหลายๆ ก้อน 
เพ่ือช่วยกันเสริมให้เด่นขึ้น เช่น หินแนวตั้งอาจจัดองค์ประกอบกับหินในแนวนอนหลายๆ  ก้อน      
หรือ จัดหินสีขาวระหว่างสีด าหรือแดง เป็นต้น ซึ่งการออกแบบและจัดวางต้องคิดถึงหลักการเรื่อง
ความกลมกลืน ความสมดุล จุดสนใจและจังหวะประกอบไปด้วย 
          1) การจัดสวนหินเหมาะกับการจัดสวนโชว์ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง 
สวนที่มีพรรณไม้พวกกระบองเพชรและซัคคูเลนท์ ส่วนหินที่ใช้ได้แก่ หินภูเขา หินทะเล และหินแม่น้ า 
เป็นต้น (ดังภาพท่ี 2.26) 
 

 
ภาพที่ 2.26 การจัดสวนหิน 

ที่มา : http://www.sawasdeestones.wordpress.com 
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          2) พรรณไม้ชนิดต่างๆ (Plants) ต้นไม้อาจท าหน้าที่ได้หลายอย่าง คือเป็นทั้ง
ผนัง เพดาน หรือพ้ืนผิวในด้านการจัดสวนไม้บางชนิดอาจปลูกและตกแต่งให้เป็นรูปต่างๆ  ได้        
หรือถือเป็นรูปปั้น (Sculpture) อันหนึ่ง และมีสีสันสวยงามเมื่อมีดอก ไม้บางชนิดตัดแต่งเป็นรูปร่าง
ต่างๆ ได้สวยงาม แต่ก็ต้องอาศัยการดูแลรักษาอย่างดี ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสถานที่ไม่กี่แห่งที่ท าได้ ซึ่งการ       
ตั ดตกแต่ งไม้ แบบนี้ เดิ ม เป็ นที่ นิ ยมกันมากในการจัดสวนแบบประดิษฐ์  (FormaldStyle)                 
เช่น ที่พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นต้น  
          3) น้ า (Water) น้ าเป็นสิ่งประดับตกแต่งที่สามารถสัมผัสได้ , สัมผัสไม่ได้และ
สามารถได้ยินเสียงได้สวย เมื่อน้ าเคลื่อนไหว น้ าจะสะท้อนแสงแวววาวสวยงาม ดังนั้น นักออกแบบ
ต้องทราบถึงความส าคัญของน้ าว่า น้ าเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ชมสวนเกิดความประทับใจได้มากที่สุด      
เพราะคนชอบที่จะอยู่ใกล้ๆ น้ า ได้ฟังเสียงน้ าไหลlน้ าตก หรือได้สัมผัสน้ า และถ้ าน้ ามีขนาดกว้างใหญ่       
คนสามารถตกปลา ว่ายน้ าและแล่นเรือได้นับได้ว่าเป็นสิ่งประดับที่งดงามและนิยมที่สุด ในเรื่องของ
การพักผ่อนหย่อนใจ 
          เราใช้น้ าประกอบการจัดสวนในบรรยากาศที่ต้องการความชุ่มชื้น และท าให้
บริเวณนั้นมีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้ เป็นที่นิยมใช้กันมากในบริเวณที่มีอากาศร้อน เพราะละอองน้ า
จะช่วยให้อากาศเย็นลง ส่วนลักษณะของน้ าที่ใช้ประกอบในการจัดสวนมี 2lอย่างคือ บริเวณที่มีน้ านิ่ง 
เช่น ในอ่างลึกและบริเวณที่น้ าเคลื่อนไหวได้ เช่น น้ าพุlน้ าตก ซึ่งท าให้พ้ืนที่นั้นดูสว่างและสดใสขึ้น        
ทั้งสองแบบนี้อาจจัดประกอบได้อย่างสวยงามคือ ทั้งจังหวะที่น้ านิ่งและเคลื่อนไหวในบริเวณเดียวกัน         
เช่น น้ าตก น้ าพุ และน้ านิ่งในบางตอนของอ่างน้ านั้นๆ 
          น้ าเป็นส่วนที่ช่วยให้วัตถุต่างๆดูสวยงามขึ้นเมื่อเปียกน้ า เช่น อิฐ lกระเบื้อง 
กระจก ทราย หินและคอนกรีต ทั้งต้นไม้และสัตว์ต่างๆดูงดงามกว่าความเป็นจริง ทั้งด้านผิวสัมผัส 
(Texture) และสี (Color) เมื่อเปียกน้ าหรืออยู่ในน้ า นอกจากนั้นน้ ายังเป็นตัวกั้นอาณาเขตได้ดี           
โดยไม่ต้องมีก าแพงสูงๆ มาบังสายตา เพราะได้จ ากัดให้คนเดินรอบๆ มากกว่าที่จะเดินข้ามบริเวณนั้น
โดยลุยน้ าไป 
          สระว่ายน้ าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จัดประกอบในสวน โดยนักออกแบบควรปล่อย
ให้ลักษณะของสวนเป็นตัวก าหนดรูปร่างของสระว่ายน้ า มากกว่าที่จะก าหนดรูปร่างของสระว่ายน้ า
แล้วจัดสวนรอบๆ ตามลักษณะของรูปร่างสระว่ายน้ า ทั้งนี้เพ่ือให้มีความกลมกลืนกันในด้านรูปทรง
ของสระว่ายน้ าและลักษณะพ้ืนที่ของสวน นอกจากรูปร่างของสระแล้ว ควรคิดถึงขนาดของปั้มน้ า 
เครื่องกรองน้ าและระบบการท างานของสระว่ายน้ าด้วย เพ่ือจะได้จั ดหาต าแหน่งต่างๆ ที่วางสิ่ง
เหล่านั้นได้ถูกต้องและจะไม่ท าให้ความงดงามหรือความกลมกลืนของสวนลดน้อยลง (ดังภาพท่ี 2.27) 
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ภาพที่ 2.27 การใช้น้ าเป็นสิ่งประดับตกแต่งในสวน  
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/awards  

          4) สัตว์ สัตว์ช่วยให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติได้ดีมาก เช่น เสียงของนกร้อง     
กบ เขียด อ่ึงอ่าง ผีเสื้อที่เกาะตามดอกไม้ต่างๆ ปลาในบ่อน้ า แมว  สุนัข และสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ อีก 
 การจัดสวน ควรให้มีบรรยากาศของธรรมชาติและชีวิตสัตว์บ้างเพ่ือให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิด  
กับธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสวนในเมืองใหญ่ๆ ที่ขาดทั้งต้นไม้และสัตว์        
แต่ถ้าเป็นสวนตามชนบทก็ไม่จ าเป็น เพราะสิ่งแวดล้อมมีอยู่มากมายแล้ว เช่น เจ้าของบ้านมีฟาร์มเลี้ยง
สัตว์และมีสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ อยู่ภายในบ้านอีก แต่สิ่งที่ ไม่ควรลืมคือปัญหาระหว่ างเลี้ยงกับสวน        
เพราะสัตว์ บางชนิด ถ้าปล่อยให้อยู่ตามสบายภายในสวนแล้ว อาจจะท าให้ต้นไม้เสียหายได้          
เช่น กระต่าย สุนัข เป็นต้น ในปัจจุบันนี้ สวนสัตว์เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดในการจัดสวนให้เข้ากับสัตว์
ต่างๆ โดยคิดถึงสถานที่บรรยากาศ และพรรณไม้ที่เหมาะสมกับสัตว์นั้นๆ ด้วย 
  2.4.1.2 สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่เป็นธรรมชาติแต่ไม่สามารถสัมผัสได้ สิ่งเหล่านี้
สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเท่านั้น แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น เราจัดปลูกต้นไม้ที่มีดอกหอมไว้ในสวน  
ก็ถือว่าเป็นสิ่ งประดับตกแต่งสวน ที่ ไม่จ าเป็นต้องสัมผัสได้  นอกจากนี้ ก็มี เสียงร้องของนก             
หรือ เสียงน้ าพุ น้ าตก เป็นต้น 
 2.4.2 สิ่งประดับและตกแต่งสวนที่มนุษย์ท าขึ้น 
         2.4.2.1lเฟอร์นิ เจอร์ในสวน (OutdoorfFurniture) เฟอร์นิ เจอร์ที่ ใช้ ในสวนมีทั้ ง         
เก้าอ้ี โต๊ะ ถังขยะ วัสดุ เครื่องเล่นส าหรับเด็ก เตาอย่างอาหาร และสิ่งอ่ืนๆ ที่ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ใน
สวนนั้นๆ นักออกแบบจะเป็นผู้แนะน าเจ้าของบ้านให้ทราบถึงการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับ
สถานที่ที่จะตั้งเฟอร์นิเจอร์นั้น ซึ่งเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ก็มีขายทั่วไป เฟอร์นิเจอร์ที่ท าด้วยอลู มีเนียม    
ไม้และพลาสติก มีน้ าหนักเบามีสีสดใส ราคาไม่แพง และการใช้ก็จะสะดวกพอควร แต่มีอายุไม่กี่ปี   
แต่ถ้าเฟอร์นิเจอร์ที่ท าด้วยโลหะlเหล็กจะคงทนกว่า และแพงกว่า เช่น เก้าอ้ีเหล็กหล่อเป็นรูปลวดลาย
ดอกไม้สวยงามแล้วทาสี 
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   เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสวนมีทั้งแบบติดตั้งตายตัว และแบบที่เคลื่อนย้ายได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้าน เพ่ือหารูปแบบที่เข้ากับสถานที่ และเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ภายใน
บ้านด้วย เฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งตายตัว สร้างขึ้นเพ่ือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของรั้ว ผนัง ศาลาที่พักในสวน    
ซึ่งได้ประโยชน์มากกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้ เพราะได้ใช้เนื้อที่น้อยกว่า ทั้งยังช่วยก าหนดรูปร่าง
ลักษณะของสวนด้วย แต่เฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งตายตัวนี้ใช้ไม่สะดวกสบาย นอกจากจะมีสิ่งอ่ืนประกอบ     
เช่น เบาะรองนั่ง เบาะเป็นพนักพิง ฯลฯ ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ต้องแข็งแรงต่อสภาพพ้ืนดิน 
ฟ้า อากาศทุกอย่าง อาจท าด้วยโลหะ ไม ้คอนกรีตก็ได้ (ดังภาพท่ี 2.28) 

 
ภาพที่ 2.28 เบาะรองนั่งเพ่ือความสะดวกสบาย 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/awards 
 
   อย่างไรก็ตาม เฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้จะมีรูปทรงที่แปลกและสวยกว่า 
ส่วนเก้าอ้ีนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามต้องมีสัดส่วนพอเหมาะ ทั้งความสูงและมุมเอนของที่นั่ง 
เพ่ือที่จะรับประทานอาหารอย่างมีชีวิตชีวา นั่งพักผ่อนเมื่อพูดคุยกัน หรืออ่านหนังสือ หรือหลับบน
เก้าอ้ีใต้ร่มไม้  ซึ่ งเก้าอ้ีทั้ ง 3lชนิดนี้ควรเป็นส่วนหนึ่ งของการวางแปลนจัดสวน เก้าอ้ีควรสูง             
35lเซนติเมตร ส าหรับ โต๊ะรับแขก เก้าอ้ีควรสูง 45lเซนติเมตร ส าหรับโต๊ะปิคนิกรับประทานอาหาร    
วัสดุที่ใช้ท าส่วนมากเป็นไม้กับโลหะ ซึ่งการเลือกขึ้นอยู่กับแบบของเฟอร์นิเจอร์  ถ้าต้องการให้มั่นคง
แข็งแรงใช้ได้นานก็เลือกชนิดที่เป็นโลหะ หรือ จะเลือกไม้เป็นวัสดุเพ่ือที่จะให้แลดูสง่างามและสดใส 
ส่วนเบาะหรือที่นั่ง พนักพิงอาจท าจากฟองน้ า นุ่น ขนสัตว์ หุ้มด้วยผ้าใบ ผ้าฝ้าย พลาสติก หนังเทียม 
หนังแท้ ฯลฯ ส่วนการเลือกสีควรเลือกอย่างระมัดระวังถ้าไม่แน่ใจให้เลือกสีขาวหรือด าเพราะเป็นสี
เรียบๆ และเป็นที่นิยมใช้กันมาก (ดังภาพท่ี 2.29) 

 
ภาพที่ 2.29 การเลือกใช้เบาะสีด า 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/awards 

http://www.ginggaanbai.com/awards
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  2.4.2.2sศิลปอ่ืนๆที่ใช้ในสวน (OutdoordArt)สภายในห้องทั่วไปจะมีภาพเขียน
ประดับฝาผนัง หรือมีรูปปั้นเล็กๆ วางอยู่บนตู้โชว์ หรือชุดรับแขก สิ่งเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงรสนิยม 
และลักษณะพิเศษของเจ้าของบ้านที่แตกต่างจากผู้อ่ืนสวนก็เหมือนกับห้องทั่วไปที่ต้องการประดับ
ตกแต่งจากงานทางด้านศิลป เช่น การเขียนภาพบนผนังบ้าน หรือรูปปั้นตามจุดส าคัญ จะเห็นได้ว่า
สวนสาธารณะจะมีผลงานทางด้านนี้มาก เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมศิลปะนั้นๆ (ดังภาพท่ี 2.30) 

 
ภาพที่ 2.30 การใช้รูปปั้นในสวนอาหาร 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/copy-of-minimal-modern 
 
  2.4.2.3 บ่อน้ า น้ าพุ น้ าตก  (Pool and Fountain) น้ าเป็นสิ่งที่ช่วยตกแต่งสวนให้มี
ชีวิตชีวาขึ้นในหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม        
เช่น รูปปั้นประกอบน้ า น้ าพุ และส่วนใหญ่แล้วเจ้าของบ้านจะสนใจและชื่นชอบสิ่งเหล่านี้มากและ   
จะช่วยให้บรรยากาศการจัดสวนร่มรื่นและสวยงามขึ้น สถานที่ทางสาธารณะทั่วไปก็นิยมให้มีน้ าพุ   
รูปปั้นบ่อน้ าlและน้ าพุ ที่มีอยู่ตามจุดต่างๆ ในเมืองเก่าก็กลายเป็นสิ่งที่มีค่าทางศิลปะ และโบราณคดีไป    
โดยมีนักท่องเที่ยวไปชมกันมาก เช่น ที่ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส ฯลฯ 
   รูปปั้น น้ าพุส าเร็จรูปก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไป และมีหลายราคา ระบบ
การใช้งานก็ง่ายมีเพียงปั้มน้ าตัวเดียว ก็สามารถท าให้เกิดบรรยากาศที่สดชื่นมีชีวิตชีวาด้วยละอองน้ า 
และเสียงน้ าพุได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ความน่าเบื่อ และซ้ าซากภายในสวน โดยจะของบ้านอาจจะให้
มีบ่อน้ าเล็กๆ ไว้ริมระเบียง ท าเป็นน้ าพุ หรืออาจจะเลี้ยงปลา และไม้น้ าบางอย่างอีกด้วย (ดังภาพที่ 
2.31) 

 
ภาพที่ 2.31 รูปปั้นและน้ าพุประดับสวน 
ที่มา : http://www.ginggaanbai.com/copy-of-dining-in-green 

http://www.ginggaanbai.com/copy-of-dining-in-green
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  2.4.2.4 แสงไฟภายในสวน (Lighting) การติดตั้งไฟในสวนนั้นมีจุดหมายเพื่อ 
   1) เพ่ิมเวลาพักผ่อนภายในบ้านให้มาก 
   2) เพ่ือให้ความปลอดภัยและอบอุ่นใจในการใช้สวนในเวลากลางคืน 
   3) เพ่ือให้เกิดผลเป็นพิเศษ เช่น ให้แสงสี แสงเงาของต้นไม้และบ้าน 
 การติดตั้งไฟในสวนโดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ไฟจากหลังคาโรงรถ หรือ ชายคาบ้าน จึงมีแสง
สว่างที่สว่างจ้าเกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส์ ท าให้สวนขาดความสวยงามไปมาก จึงควรติดตั้งไฟตาม
จุดต่างๆภายในสวน และเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม ซึ่งมี 5 ชนิด คือ 
    (1) ไฟตามทางเดิน (Walk Lights) เพ่ือความสวยงาม และความ
ปลอดภัย และควรติดตั้งตามจุดต่างๆ เพ่ือจะที่เตือนผู้ที่ก าลังเดินทราบว่าทิศทางของการเดินเริ่มจะ
เปลี่ยนแปลงแล้ว หรือเปลี่ยนระดับจากสูงมาเป็นระดับต่ า (ดังภาพท่ี 2.32) 

 
ภาพที่ 2.32 ไฟส่องตามทางเดิน 
 
    (2) ไฟที่ท าให้เกิดรูปทรง (Silhouette Lighting) เพ่ือให้มองเห็น
รูปทรงต้นไม้นั้นๆ โดยให้ไฟอยู่หลังต้นไม้ (ดังภาพท่ี 2.33) 

 
ภาพที่ 2.33 ไฟที่ท าให้ต้นไม้เกิดรูปทรง 
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    (3) ไฟที่ท าให้เกิดแสงเงา (Shadow Lighting) โดยการติดตั้งไฟฟ้า
ทางด้านหน้าของต้นไม้ เพ่ือให้ เกิดเงาของต้นไม้บนก าแพง หรือผนังที่อยู่ เบื้องหลังของต้นไม้               
(ดังภาพท่ี 2.34)  

 

ภาพที่ 2.34 ไฟที่ท าให้เกิดแสงเงา 
 
    (4) ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านล่าง (DownlLighting) เพ่ือให้เห็นเงา    
ของก่ิงก้านและใบบนพ้ืน โดยการติดตั้งไฟไว้สูงบนต้นไม้ และส่องไฟลงข้างล่าง (ดังภาพท่ี 2.35) 
 

 
ภาพที่ 2.35 ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านล่างของต้นไม้ 
 
    (5) ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านบน (Up Lighting) เพ่ือให้เกิดแสงสว่าง
ตามจุดที่ต้องการบนต้นไม้ติดตั้งไฟไว้ต่ า และส่องไฟขึ้นบนต้นไม้ หรือก่ิงไม้ที่สวยงาม (ดังภาพท่ี 2.36) 

 
ภาพที่ 2.36 ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านบน 
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 มีสิ่งที่ควรระวังส าหรับนักออกแบบคือพยายามอย่าให้ต าแหน่งของแสงไฟส่องตาผู้ที่เดินไปมาในสวน 
และพยายามให้ระดับแสงสว่าง จากภายในบ้านเท่ากับแสงสว่างภายนอกบ้าน ถ้าแสงไฟในสวนมืดเกินไป 
ประตู หน้าต่างที่เป็นกระจกสะท้อนภาพของสิ่งของภายในห้อง ท าให้เหมือนกระจกเงาท าให้ผู้ที่นั่งอยู่
ภายในบ้านรู้สึกไม่สบายและไม่ได้มีโอกาสมองเห็นสภาพของสวนได้ (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2525:48-58)  
 สรุป การจัดสวนแบบร่วมสมัยหรือโมเดิร์น นั้นจ าเป็นต้องมีสิ่งประดับตกแต่งสวนเข้ามาร่วม
ด้วย โดยเฉพาะงาน  Hardscape เพราะมีข้อดีในเรื่องการดูแลรักษาที่ ง่ายและสามารถสร้าง
บรรยากาศให้กับสวนได้อย่างสวยงาม  งาน  Hardscape นี้ ไม่รวมแค่เฟอร์นิ เจอร์อย่างเดียว             
ยังมีโคมไฟ บ่อน้ า น้ าตก อีกด้วย การที่จะจัดสวนโมเดิร์นจึงจ าเป็นต้องศึกษาเรื่องสิ่งประดับตกแต่ง
สวนด้วย 
 

2.5  การเลือกพรรณไม้  
 การเลือกพรรณไม้ส าหรับการจัดสวนให้ถูกต้อง จะท าให้การจัด  ตกแต่งและการดูแลรักษา
สวนง่ายขึ้น สวนจะมีลักษณะสวยงามเม่ือมีต้นไม้ที่เหมาะสมกับสถานที่นั้น  
 2.5.1 ซึ่งการเลือกชนิดของพรรณไม้ต่างๆ ต้องทราบถึงรายละเอียดทั่วๆ ไป ดังนี้ 
  2.5.1.1 อุณหภูมิ (Temperature) ว่าต้นไม้นั้นชอบอุณหภูมิสูง กลางหรือต่ า 
  2.5.1.2 น้ า (Water) ว่าต้นไม้นั้นต้องการน้ าค่อนข้างแห้ง หรือชื้นมาก การระบายน้ า
เร็วหรือช้า ความชื้นในอากาศ 
  2.5.1.3 แสง (Light) ว่าต้นไม้นั้นต้องการแสงร่มทั้งวัน แสงที่ผ่านการกรอง แสงครึ่ง
วันlร่มครึ่งวัน แดดเต็มวัน 
  2.5.1.4lดิน (Soil) ว่าต้นไม้นั้นชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์  ดินทราย หิน ดิน
เหนียวlดินที่เป็นกรดด่าง ดินที่เป็นด่าง ดินที่ปรุงเป็นพิเศษ 
  2.5.1.5 ขนาดของต้นไม้ (Height) ดังนี้ 
   1) ไม้คลุมดิน สูงไม่เกิน 0.38 เมตร  
   2) ไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 0.90 เมตร 
   3) ไม้พุ่มกลาง สูงประมาณ 1.80 เมตร 
   4) ไม้พุ่มสูง สูงประมาณ 3.00 เมตร  
   5) ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก (ไม้พุ่มสูง) 6.00 เมตร 
   6) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง 15.00 เมตร 
   7) ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เกินกว่า 15 เมตร ขึ้นไป 
   8) ไม้เลื้อยท่ัวไป 3.00 เมตร 
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  2.5.1.6 ระยะปลูกระหว่างต้นหรือทรงพุ่ม (Spacing) ขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่ปลูกและ
ขนาดของต้นไม้ ถ้าอยู่ในเนื้อที่ไม่พอเบียดเสียดกัน ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโต ได้ขนาดเต็มที่ เหตุที่ต้อง
ค านึงถึง Spacing เพราะจะได้ก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของต้นไม้ได้ถูกไม่ให้แออัดเกินไปหลังจากปลูก
เพียง 2 ปี (ดังภาพที่ 2.37) 

 
ภาพที่ 2.37 ระยะปลูกระหว่างต้นหรือทรงพุ่ม 
 
  2.5.1.7 การเจริญเติบโต (Rate of Growth) ขนาดของต้นและการเจริญเติบโตจะ
แสดงให้เห็นชัดถึงลักษณะของต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ และการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่
กับที่อยู่อาศัย ซึ่งจ าเป็นต้องทราบในการเลือก และจัดต้นไม้โดยคิดถึงสภาพของต้นไม้เหล่านี้ในระยะ 
5 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า ก็เหมือนกับการปลูกดอกไม้ที่เราคาดไว้ว่าจะให้ออกดอกอีกกี่เดือนข้างหน้า
แต่ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มนั้นกว่าจะให้ลักษณะทรงพุ่มที่สมบูรณ์เต็มที่ก็ใช้เวลานานนับปี ดังนั้นการวาง
แปลนส าหรับต้นไม้ จึงจ าต้องคิดถึงการเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยว่าโตช้า lโตเร็วหรือปานกลาง     
เพ่ือจัดวางให้พอเหมาะ และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายหลัง 
   การหาต้นไม้ที่มีขนาดโตมากๆ แล้วมีจ านวนจ ากัด เพราะมีต้นไม้น้อยชนิดที่
จะทนต่อการเคลื่อนย้ายได้ แต่ก็ควรมีบางจุดที่ส าคัญในแปลนที่ใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณด้วยควรปลูกไม้เล็กจะดีกว่าเพราะจะเจริญเติบโตเร็วในเวลาไม่กี่ปี อีกทั้งไม่ชะงักการ
เจริญเติบโต เนื่องจากการเคลื่อนย้ายและการปลูก 
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  2.5.1.8lรูปทรงตามธรรมชาติ (Natural Form) ลักษณะรูปทรงของต้นไม้นั้นขึ้นอยู่
กับข้อมูล 2 อย่างคือ  
   1) ลักษณะตามธรรมชาติของต้นไม้ 
   2) ลักษณะที่ปรับตัวเนื่องจากสภาพแวดล้อม 
 ถ้าจะกล่าวถึงลักษณะของต้นไม้จริงๆ แล้วต้องถึงทราบถึงต าแหน่งที่ปลูกและสภาพแวดล้อม
เพราะถึงแม้ต้นไม้จะเป็นชนิดเดียวกันก็ตามลักษณะก็อาจจะแตกต่างกันก็ได้ การเลือกรูปทรงของ
ต้นไม้ควรพิจารณาดังนี้ 
    (1) วิเคราะห์ลักษณะรูปทรงที่แท้จริง 
    (2) เลือกชนิดของต้นไม้ที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปตามท่ีเราต้องการ 
    (3) ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือจะบังคับต้นไม้ให้เป็นไปตามที่ต้องการ 
  2.5.1.9 ลักษณะผิวสัมผัสของทรงพุ่ม (Texture of Foliage) การเลือกลักษณะของ
ทรงพุ่มต้นไม้แต่ละชนิดให้ดูเรื่องความหยาบ ละเอียดของทรงพุ่มด้วยเพ่ือที่จะให้ตรงตามจุดประสงค์
ในการออกแบบ เช่น บริเวณริมน้ าต้องการไม้ที่ผิวสัมผัสละเอียดนุ่มนวลก็ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่มีใบเล็ก
ฝอย หรือยาว เช่น หลิว นนทรี ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะทรงพุ่มที่ละเอียด บางแห่งต้องการผิวสัมผัสที่
หยาบเพ่ือต้องตัดกับตัวอาคารก็ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่มีใบหยาบ และใหญ่ เช่น หูกวาง ทองหลาง เป็นต้น    
(ดังภาพท่ี 2.38) 

 
ภาพที่ 2.38 ลักษณะผิวของทรงพุ่ม 
 
   นับว่าลักษณะผิวสัมผัสหยาบหรือละเอียดเป็นส่วนหนึ่งที่จ าเป็นต้องทราบใน
การเลือกพรรณไม้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานที่ ส่วนการแบ่งแยกเรื่องผิวสัมผัสของ
พรรณไม้นั้นใช้สายตาเป็นเครื่องก าหนดโดยจะดูจากส่วนรวมของพุ่มใบ ถ้าใบฝอยเล็กก็ถือว่ าเป็น
ผิวสัมผัสละเอียด ถ้าใบใหญ่กว้าง ก็ถือเป็นผิวสัมผัสหยาบ ที่จริงแล้วความเป็นจริงของผิวสัมผัสอาจจะ
ตรงกันข้ามกับสายตาที่มองเห็นก็ได้ เช่น หญ้าญี่ปุ่น มองดูแล้วเป็นผิวสัมผัสละเอียดเพราะใบฝอยเล็ก 
ดูนุ่มนวลละเอียดดี แต่เมื่อลองจับหรือที่นั่งบนหญ้าญี่ปุ่นแข็งกระด้าง ดังนั้นเมื่อลองแบ่งแยกเรื่อง
ผิวสัมผัสหยาบหรือละเอียดก็ควรที่จะใช้สายตาเป็นเครื่องตัดสินเท่านั้น 
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  2.5.1.10 สี (Color) เรื่องของสีนับว่าเป็นในการจัดแต่งสวนให้มีเสน่ห์ และมีชีวิตชีวา
ได้ ซึ่งการเลือกกลุ่มสีต่างๆ นั้นจะกล่าวถึงในบทของศิลปะในการออกแบบ แต่เรื่องสีในที่นี้จะเน้นถึง
เรื่องของสีพรรณไม้ต่างๆ เท่านั้น เช่น สีของใบ และดอก เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกพรรณไม้ด้วย 
และเป็นส่วนส าคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามในการเลือกต้นไม้ทุกครั้ง การเลือกสีของพรรณไม้ภายในสวน
ถ้าจะให้สวยงามตามที่ต้องการควรเลือกสีเป็นกลุ่มๆ สี เช่น สีร้อนมี แดง เหลือง ส้ม ฯลฯหรือ สีที่เย็น
มีสีม่วง คราม น้ าเงิน ฯลฯ โดยให้ใช้พรรณไม้ที่มีใบหรือดอกนั้นๆ นอกจากว่าบางจุดเราต้องการให้เด่น
สะดุดตา อาจใช้สีสดๆ ท่ามกลางสีเย็นๆ หรือ สีเขียวของใบไม้ได้ แต่อย่าท าจุดเด่นให้มากเกินไป
ภายในสวน เพราะจะท าให้แข่งกันระหว่างแต่ละจุด สวนก็จะหมดคุณค่า เนื่องจากมีสีสันที่ผสมกันมากเกินไป 
 
 2.5.2 ในการออกแบบจัดสวน นักออกแบบควรรู้จักต้นไม้ที่จะน ามาใช้ในการออกแบบเป็น
อย่างดี กล่าวคือต้องทราบถึง  
  2.5.2.1 รูปลักษณะตามธรรมชาติ (Natural Form) หมายถึง รูปทรงธรรมชาติที่ไม่มี
การตัดแต่งหรือถูกสิ่งใดท าให้ผิดปกติ โดยเฉพาะไม้ยืนต้น นักออกแบบจ าเป็นต้องเลือกรูปทรง 
(Form) ให้เหมาะสมกับอาคาร สถานที่และรูปร่างของพ้ืนที่ โดยเลือกจากต้นไม้ที่มีรูปลักษณะต่างๆ 
กันออกไป เช่น ทรงกระบอก (Column) รูปทรงแผ่กว้าง หรือคล้ายร่ม (SpreadinglorlUmbrella) 
ทรงก่ิงก้านไม่แน่นอน (Open Headed) รูปปิระมิด (Pyramidal) รูปทรงไข่หรือกลม (Globe) รูปทรง
กิ่งก้านห้อยลง (Weeping) ยอดกลมมนเห็นขอบชัด (RoundedlTop) รูปทรงชะลูดแคบมาก 
(Fastigiated) เป็นต้น 
  2.5.2.2lขนาดความสูง (Height) หมายถึง ความสูงต้นไม้โตเต็มที่ตามธรรมชาติ 
ภายใต้การเลี้ยงดูในสถานที่เหมาะสม เพราะในการออกแบบ นักออกแบบจะต้องทราบถึงความสูงของ
ต้นไม้ที่โตเต็มที่แล้ว เพ่ือหาจังหวะในการจัดให้เกิดความสวยงามโดยมีระดับความสูงต่ าของต้นไม้
แตกต่างกัน 
  2.5.2.3 ขนาดทรงพุ่ม (Spacing) หมายถึง อาณาเขตที่พุ่มใบแผ่ปกคลุมไปถึง ท าให้
ต้นไม้แต่ละต้นต้องการเนื้อที่ที่ เหมาะสม เพ่ือให้มีการเจริญตามปกติ และมีรูปลักษณะถูกต้อง       
ตามธรรมชาติ ขนาดรูปทรงพุ่มนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะจะท าให้ทราบถึงระยะที่สมควรเว้นไว้  
ในการปลูกต้นไม้แต่ละชนิด 
  2.5.2.4lการเจริญ เติบโต (RatedofdGrowth) หมายถึง ความสามารถในการ
เจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับต้นไม้ทั่วๆไป และเนื่องจากการจัดสวนเป็นงานศิลป 
ที่ต้องอาศัยเวลาพอสมควร เพ่ือที่จะให้ได้ต้นไม้โตเต็มที่ ดังนั้น ถ้าสถานที่บางแห่งจ าเป็นต้องใช้ต้นไม้  
ที่โตพอสมควรในช่วงระยะเวลาที่สั้น นักออกแบบก็สามารถเลือกพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็วมาใช้   
หรือถ้าบางแห่งที่ต้องการควบคุมความสูงและรูปทรง ก็ควรเลือกพืชที่มีการเจริญเติบโตช้า 
 2.5.3 ค าแนะน าการใช้ประโยชน์ (Comments for Usage) เนื่องจากต้นไม้แต่ละประเภท    
มีประโยชน์ในลักษณะต่างๆ กัน ส าหรับไม้ยืนต้น เนื่องจากมีหลายรูปลักษณะ มีความสูงหลายระดับ 
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และมีทั้งประเภทใช้ใบประดับ (Foliage Tree) และใช้ดอกประดับ (Flowering Tree) จึงใช้ประโยชน์
หลายอย่าง เช่น ให้ร่มเงา lกรองเสียงlกรองฝุ่น lเป็นจุดสนใจในทีโล่งlเป็นฉากl(Background)       
หรือ ใช้ตกแต่งสวน เป็นต้น  
  ไม้พุ่ม  มีความสูงหลายขนาด และใช้ทั้งเป็นใบประดับและดอกประดับ ใช้ประโยชน์
เพ่ือเป็นฉากก้ัน ก าบังลม ก าหนดขอบเขตของทางเดิน เป็นต้น 
  ไม้เถาเลื้อย มีคุณลักษณะประจ าตัวคือ การเลื้อย เราจึงใช้ประโยชน์อย่างมาก       
ในหลายกรณี เช่น เลื้อยท ารั้วส าหรับบังสายตา lเลื้อยปกคลุมและปิดบังสิ่งที่ไม่ต้องการให้เห็น      
ปลูกเลื้อยบนร้านเป็นร่มบังแดด หรือกันลมกันฝุ่นlปลูกและตกแต่งให้เป็นพุ่มเหมือนไม้พุ่มทั่วๆ ไป  
หรือจะปลูกให้เลื้อยไปตามดินแทนไม้คลุมดินก็ได้lไม้เลื้อยมีดอกที่มีรูปร่างสีสันสวยงามต่างๆ กัน    
  ไม้คลุมดิน ไม้คลุมดินที่ดีควรมีคุณสมบัติเจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่ได้เร็ว แต่การใช้
ประโยชน์จริงๆ ต้องพิจารณาในหลายด้านตามจุดประสงค์ในการใช้งาน เช่น ใช้ประกอบต้นไม้ชนิดอ่ืน
เพ่ือให้ครบลักษณะสูง กลาง ต่ า ใช้แทนหญ้าปลูกบริเวณที่ร่มโคนต้นไม้ใหญ่ หรือแทนหญ้าในอาคาร              
ใช้ปลูกตามที่ลาดชัน  เพ่ือกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ใช้ปลูกรักษาความชื้นผิวหน้าดิน  ใช้ปลูก
เพ่ือท าเป็นปุ๋ยพืชสด ใช้กันไม่ให้คนเดินผ่าน หรือใช้เป็นไม้กระถางประดับ อาศัยความงามจากดอกใบ 
  พันธุ์ ไม้ต่างๆ ที่มีดอกให้ประโยชน์ในการตกแต่งสถานที่ ในแง่ความสวยงาม       
ดังนั้น นักออกแบบ จึงควรทราบถึงสีและช่วงเวลาบานของดอก (Timing)lเมื่อคัดเลือกกลุ่มสี        
ของดอกไม้และกะเวลาบานของดอกไม้ให้พร้อมกันหรือต่อเนื่องกันได้ ส่วนพันธุ์ไม้ที่ใช้ประโยชน์    
จากความงามของใบ ควรทราบถึงสีสันของใบและลักษณะผิวสัมผัส (Texture) หรือดอกหยาบ 
ละเอียดของลักษณะใบ โดยอาศัยสายตาเป็นเครื่องตัดสิน ซึ่งโดยมากต้นไม้ที่มีผิวสัมผัสละเอียด   
มักจะมีใบเล็กหรือผอมยาวเรียว เช่น หางนกยูง ปาล์มไผ่ ส่วนพวกที่มีผิวสัมผัสหยาบมักเป็นต้นไม้     
ที่มีใบใหญ่ เช่น หูกวางlยางอินเดีย ความหยาบหรือละเอียดในที่นี้อาศัยสายตาในการออกแบบเป็น         
สิ่งตัดสิน เพ่ือจัดกลุ่มของพรรณไม้ในแต่ละการออกแบบให้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งความเป็นจริง
แล้ว ไม้ที่มีผิวสัมผัสละเอียดในแง่ของการออกแบบ อาจจะแข็งกระด้างก็ได้ แม้จะมีใบเล็กก็ตาม          
  ไม้ยืนต้น (Tree) การพิจารณาว่าพืชไหนเป็นไม้ยืนต้น (Tree) หรือไม้ พุ่มนั้น        
บางทีจะท าได้ยากเพราะ ไม้ยืนต้นที่ถูกไฟไหม้  ลูกเห็บ น้ าท่วม สัตว์แทะเล็ม หรือจากสาเหตุอ่ืน     
อีกมากมายจะดูเหมือนเป็นไม้พุ่มได้ และไม้พุ่มบางต้นก็สามารถเจริญเหมือนไม้ยืนต้นได้ อย่างไรก็ดี
พอจะอธิบายได้ว่า ไม้ยืนต้น พืชที่มีเนื้อใบ (Woody Plant)lซึ่งเจริญจากตายอด จึงสามารถเจริญ
สูงขึ้นไปเรื่อยๆมีล าต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่ล าต้นเดียว มีทรงพุ่มอยู่ตรงยอด ความสูงอย่างต่ า 2.4 เมตร 
  ไม้ พุ่ ม  (Shrub) เป็ น ไม้ ที่ มี ล าต้ น ตั้ งต ร งเป็ น อิส ระโดย ไม่ อ าศั ย ต้ น ไม้ อ่ื น                 
มีเนื้อไม้ (Woody Plant) อายุอยู่ได้นานปี มักจะแตกกิ่งก้านแขนงออกมาในระดับต่ าไม่สูงจากพ้ืนนัก 
รปูทรงเป็นพุ่มกลม หรือสามารถตัดตกแต่งเป็นพุ่มต่างๆได้ 
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  ไม้เถาเลื้อย (Vines) เป็นพืชที่เจริญได้ทุกทิศทาง อาศัยวัตถุอ่ืนปีนป่าย มีทั้งไม้ล้มลุก 
(Herbaceous) แ ล ะมี เนื้ อ ไม้  (WoodylPlant) ซึ่ งพ วก มี เนื้ อ ไม้ อ าจ เรี ย ก ว่ า  ไม้ พุ่ ม เลื้ อ ย              
(Climbing Shrubs) ไม้พวกนี้จะพันหรือเกาะเองกับพืชอ่ืนหรือสิ่งค้ าจุน หรือไม่ก็เลื้อยไปกับดิน 
  ไม้คลุมดิน (Ground Covers) พืชคลุมดินในความหมายกว้างๆ ก็หมายถึง พืชอะไร  
ก็ได้ที่ใช้คลุมดินได้ อาจหมายถึง Moss จนกระทั่งถึงป่าสน ในแง่ของพืชสวนนั้น หมายเฉพาะถึงพืช
คลุมดินที่ มีต้นเตี้ย (LowlGrowinglGlants) และอยู่ในกลุ่มก้อนติดๆกัน อาจจะเป็นที่ที่อยู่ติดกับ
สนามหญ้า หรือติดกับที่ว่าง แต่ท าให้ที่ที่นั้นดูสวยงาม 
 ในการพิจารณาเลือกใช้ไม้ต่างๆ มีดังนี ้
  2.5.3.1lไม้ยืนต้น ในการออกแบบสถานที่กว้างๆนั้น มักจะใช้เป็นไม้หลักในการ
วางแผนเบื้องต้น โดยให้ประโยชน์ได้ท้ังร่มเงากรองเสียง กรองฝุ่น เป็นจุดสนใจในที่โล่ง เป็นฉาก ฯลฯ 
 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้ยืนต้น คือ 
   1) เป็นพืชพลัดใบหรือไม่ผลัดใบ 
   2) รูปลักษณะตามธรรมชาติ 
   3) ความสูงเมื่อต้นไม้โตเต็มที ่
   4) ขนาดทรงพุ่ม 
   5) สีของดอกและฤดูการออกดอก 
   6) สีของใบและผิวสัมผัส 
   7) การเจริญเติบโต 
   8) ค าแนะน าส าหรับต้นไม้แต่ละต้น 
  2.5.3.2kไม้ พุ่ม เป็นไม้หลักที่สองรองจากไม้ยืนต้น เพ่ือให้เป็นขอบเขตทิศทาง     
หรือเน้นจุดสนใจต่างๆ 
 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้พุ่ม คือ 
   1) ขนาดของต้นไม ้
   2) รูปลักษณะตามธรรมชาติ 
   3) ความสูง 
   4) ขนาดของทรงพุ่ม 
   5) สีของดอกและฤดูการออกดอก 
   6) สีของใบและผิวสัมผัส 
   7) การเจริญเติบโต 
   8) ค าแนะน าส าหรับต้นไม้แต่ละต้น 
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  2.5.3.3lไม้เลื้อย เป็นไม้ที่น่าสนใจมาก ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน    
เช่น ท ารั้ว หรือเป็นร่มบังแดด กันลม กันฝุ่น ฯลฯ ไม้เลื้อยยังมีลักษณะที่ดีเด่น คือ ให้ความรู้สึกที่อ่อน
ช้อยและมีการเคลื่อนไหว ไม้เลื้อยส่วนใหญ่มักจะมีดอกท่ีสวยงามและมีกลิ่นหอม จึงช่วยให้บรรยากาศ
ของสวนสวยงามและมีเสน่ห์ยิ่งขึ้น  
 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้เลื้อย คือ 
   1) ขนาดของต้นไม ้
   2) สีดอกและฤดูการออกดอก 
   3) สีใบและผิวสัมผัส 
   4) การเจริญเติบโต 
   5) ค าแนะน า 
  2.5.3.4jไม้คลุมดิน ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ปกปิดผิวหน้าดิน ป้ องกันการ   
กัดเซาะพังทลาย ฯลฯ  
 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ไม้คลุมดิน คือ 
   1) ลักษณะของล าต้นว่าเป็นประเภทต้นเลื้อยหรือต้นตั้ง 
   2) ความสูง  
   3) สีดอกและฤดูการออกดอก 
   4) สีใบและผิวสัมผัส 
   5) ความทนต่อแสง 
   6) การเจริญเติบโต 
   7) ค าแนะน า (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2525:63-69) 
 สรุป การใช้วัสดุพืชพรรณที่เหมาะสมกับที่พักอาศัยและสวนสไตล์แบบร่วมสมัยหรือโมเดิร์น
นั้นควรเลือกใช้พรรณไม้ที่มีฟอร์มลักษณะไม่แข็งกระด้าง สามารถดูแลรักษาได้ง่าย และเลือกลักษณะ
ทรงพุ่มต้นไม้ที่มีความละเอียด นุ่มนวลและพริ้วไหว ควรดูขนาดความสูง การเจริญ เติบโต                
สีใบและผิวสัมผัสด้วย เพราะอาจมีผลกระทบต่อการออกแบบ การเลือกใช้พรรณไม้ส่วนใหญ่นั้น             
จะใช้พรรณไม้ ขนาดกลาง ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใช้ค่อนข้างน้อย  
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2.6  กรณีศึกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการที่มีลักษณะรูปแบบสวนและแนวความคิดที่มีความ
คล้ายคลึงกันของโครงการ อย่างเช่น ที่คุณไพโรจน์ นวานุช เจ้าของโครงการต้องการที่จะจัดภูมิทัศน์
ให้มีความร่มรื่น ป้องกันความร้อน ป้องกันฝุ่น และเสียงจากถนน อีกท้ังยังต้องการสวนที่ดูแลรักษางา่ย
ไม่รกจนเกินไปและสามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่มีความสวยงามมากข้ึน รวมทั้งยังเป็น
การใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด lและจากการศึกษาวิเคราะห์นั้นพบว่า รูปแบบสวนที่เหมาะ        
กับโครงการและแนวความคิดนี้คือ “การจัดสวนแบบร่วมสมัยหรือโมเดิร์น” จึงได้ท าการศึกษา
แนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์ รูปแบบของงานภูมิทัศน์ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น ามาเป็นแนวความคิดในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย ซึ่งโครงการที่ศึกษาได้ดังนี้ 

2.6.1 กระต่ายน้อยในสวนสไตล์ “มินิมอล” บ้านคุณนิติพัฒน์ ทีค าเกต ุ
         ผู้ออกแบบพูดถึงการจัดสวนครั้งนี้ว่า “เจ้าของบ้านก าหนดโทนสีกับสไตล์มาให้ตั้งแต่
แรก รวมกับโจทย์อย่างที่เราทราบกันว่าเดี๋ยวนี้คนเมืองส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลา เพราะฉะนั้นจะท า
อย่างไรให้สวนที่ดูเรียบง่ายมีจุดน่าสนใจและมีฟังก์ชั่ นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน น ามาร้อยเรียง
เรื่องราวและพ้ืนที่การใช้งานให้มีความต่อเนื่องกัน จึงให้เจ้ากระต่ายน้อยสองตัวเป็นพระเอกที่เข้ามา
ท าให้สวนนี้ดูน่าสนใจและแตกต่างไปจากที่อ่ืน แถมยังตรงกับปีเกิดเจ้าของบ้านพอดี จึงกลายเป็นภาพ
จ าลองของสวนนี้ขึ้นมาทันที  โดยให้บ่อน้ าช่วยสะท้อนมุมมองของสวน (ReflectinglPond)            
จากด้านบน ทอดยาวเป็นแกนเส้นตรงน าสายตาไปบรรจบกันที่บันไดของชิงช้า  
         ที่ยกสเต็ปขึ้นจากพ้ืนสูงพอประมาณ แล้วเดินก้าวขึ้นบนบันไดคอนกรีตเสริมขอบ
ด้านข้างให้เกิดมิติที่ดูลึก ให้ความรู้สึกเบา ดูเผินๆเหมือนลอยได้ พร้อมปิดฐานล่างด้วยชาฮกเกี้ยน
ลดทอนความแข็งของวัสดุ โดยเลือกชิงช้าขนาดพิเศษที่ต้องขึ้นโครงเหล็กเพ่ือรับน้ าหนักและไม่เกิดการ
สั่นไหวเวลาแกว่งชิงช้าไปมา ใส่เบาะรองนั่งส าหรับภายนอกเอาไว้นั่งหรือนอนเล่นรับลมมุมนี้ได้ จะ
สังเกตได้ว่าพ้ืนที่ทั้งหมดเปิดโล่งเพ่ือให้เห็นมุมมองของสวนที่ดูกว้างและการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องกัน 
แต่ก็มีพ้ืนที่ส่วนตัวโดยเฉพาะมุมข้างบ้านซึ่งเป็นศาลาตกแต่งแบบมินิมอล เรียบง่ายในโทนสีเรียบๆ 
ตกแต่งผนังด้วยชั้นวางไม้ กรอบรูป รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นดูเป็นกันเอง มุมนี้เชื่อม
ติดกับครัวที่อยู่หลังบ้านจึงเหมาะส าหรับเป็นพ้ืนที่จัดงานเลี้ยงในโอกาสพิเศษต่างๆ โดยมีอ่างล้างมือ
เพ่ิมเข้ามาไว้ในสวนเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกได้มากข้ึน” 

        ลูกเล่นและเทคนิคการจัดสวนรูปแบบใหม่ๆ คือสิ่งที่นักจัดสวนอย่างคุณธวัชชัย ศักดิ์กุล     
และคุณพลอยทับทิม สุขแสง จากบริษัท กิ่ง ก้าน ใบ จ ากัด น าเสนอผ่านกระบวนการคิดและการ
ออกแบบเพ่ือให้สวนเกิดความน่าสนใจ เข้าถึง และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เจ้าของบ้านให้ได้มากที่สุด   
โดยจัดสรรพ้ืนที่นอกบ้านได้อย่างลงตัว เปลี่ยนบรรยากาศรอบบ้านให้เป็นมุมพักผ่อนส่วนตัวที่เงียบ
สงบร่มรื่น อยู่ในภาวะสบายจนท าให้อยากอยู่ในสวนทั้งวัน ขณะเดียวกันยังคงเน้นฟังก์ชั่นใช้สอยใน
พ้ืนที่ได้อย่างครบถ้วน ไออุ่นจากแสงแดดกับกลิ่นหอมไอดินในยามเช้าช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายได้ดี 
และเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้เมื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณสวนของบ้านหลังนี้  หมุนตัวไปรอบๆ         
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 นั้นจะเต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ที่มองแล้วสบายตา บ่อน้ ารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่วางอยู่ตรง
กลางลาน คาร์เพ็ทสโตน (ดังภาพที่ 2.39) คืออย่างแรกที่สะดุดตา ผิวน้ านิ่งเรียบราวกับกระจกสะท้อน
ให้เห็นมุมมองท้องฟ้าสีครามกับปุยเมฆสีขาว และมีประติมากรรมกระต่ายสีขาวตั้งอยู่คู่กัน ยิ่งท าให้
สวนเกิดเรื่องราวที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 2.39 บ่อน้ ารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 
 ด้วยการวางผังที่ดีจึงส่งผลให้ผู้ใช้งานมีอารมณ์ร่วมไปกับสวนได้ ประกอบกับการน าความ
ต้องการของเจ้าของบ้านมาจัดวางเอาไว้อย่างลงตัว ท าให้ชีวิตนอกบ้านเริ่มมีสีสันมาก ขึ้น           
เริ่มต้นตั้งแต่หน้าบ้านซึ่งปลูกหมากเม่าฟอร์มสวยและไทรอินโดเป็นก าแพงต้นไม้ซ่อนมุมมองของสวน
ให้เกิดความน่าสงสัย เมื่อเดินผ่านรั้วเข้ามายังบริเวณลานจอดรถจึงเผยให้เห็นภาพสวนอย่างชัดเจน 
พร้อมกับเจอบ่อน้ าทอดยาวขนานไปกับท่ีนั่งกรุกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวและพนักพิงที่ท าจากกระจก
เป็นที่พักจุดแรก ตรงข้ามต้นแจงยังมีกระต่ายน้อยสีขาวยืนคู่กันก าลังชะโงกดูเงาสะท้อนภาพตัวเองบน
ผิวน้ า (ดังภาพที่ 2.40) มีชิงช้ายกพ้ืนสูงให้นั่งไกวรับลมตลอดทั้งวันใต้ต้นกระพ้ีจั่นที่ปลูกคู่กับตีนเป็ด
ฝรั่งฟอร์มสวย (ดังภาพที่ 2.41) เหมาะกับสวนสไตล์โมเดิร์น ก่อนจะเลี้ยวขวามาจบที่ศาลารูปทรง
เรียบง่ายแบบมินิมอล รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเป็นมุมส่วนตัวที่แยกสัดส่วนอย่างชัดเจน   
เชื่อมถึงครัวหลังบ้านและมีก๊อกน้ าล้างมือรองรับอยู่ในบริเวณนี้ด้วย (ดังภาพท่ี 2.42) 
 เมื่อรูปแบบสวนเกิดจากความต้องการของเจ้าของบ้าน โดยผู้ออกแบบท าหน้าที่ใส่ฟังก์ชันที่ลงตัว 
เพ่ือท าให้พื้นที่ทุกตารางเมตรของบ้านเกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าและลงตัวกับการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยมาก
ที่สุด ดังนั้นไม่ว่าจะจัดปาร์ตี้สังสรรค์กับเพ่ือนในมุมสวน ผ่อนคลายกับแขกที่แวะมาเยี่ยมในเรือน
รับรองแขก (ดังภาพที่ 2.43) นั่งเล่นอ่านหนังสือ หรือจิบกาแฟพร้อมรับประทานขนมปังร้อนๆในตอนเช้า 
หรือดินเนอร์มื้อพิเศษในสวน ทุกพ้ืนที่ก็ท าให้การพักผ่อนนอกบ้านเป็นไปอย่างผ่อนคลาย และ
กลายเป็นมุมโปรดที่เจ้าของบ้านชอบใช้เวลาอยู่ด้วยไม่แพ้มุมอ่ืนๆในบ้าน (กระต่ายน้อยในสวนสไตล์  
“มินิมอล” บ้านคุณนิติ พัฒน์  ทีค าเกตุ lสืบค้นจาก http://www.baanlaesuan.com/52238/ 

gardens/form-follow-function, 2560) 
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ภาพที่ 2.40 บ่อน้ าทอดยาวขนานไปกับที่นั่งกรุกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาว  
 

 
ภาพที่ 2.41 ชิงช้ายกพ้ืนสูงให้นั่งไกวรับลมตลอดท้ังวัน 
 

 
ภาพที่ 2.42 ศาลารูปทรงเรียบง่ายแบบมินิมอล  
 



39 
 

 
ภาพที่ 2.43 ศาลารับรองแขก 
 
  2.6.1.1lจ ากก ารศึ กษ าก ารออกแ บ บ แล ะอ งค์ ป ระกอบ ใน งาน ภู มิ ทั ศ น์          
โครงการกระต่ายน้อยในสวนสไตล์ “มินิมอล” บ้านคุณนิติพัฒน์ ทีค าเกต ุ
   1)lภูมิทัศน์ดาดอ่อนlการเลือกใช้พรรณไม้ส่วนใหญ่เลือกจากฟอร์มที่มี
ลักษณะไม่แข็งกระด้าง และสามารถดูแลรักษาได้ง่ายมีการใช้พรรณไม้หลายชนิดโดยเฉพาะพรรณไม้
ขนาดกลาง ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใช้ค่อนข้างน้อย  ลักษณะการจัดจะใช้เส้นลายที่
ค านึงถึงความเป็นระเบียบ และเลือกลักษณะทรงพุ่มต้นไม้ที่มีความละเอียดนุ่มนวลมาใช้งาน 
   2) ภู มิ ทั ศ น์ ด าด แ ข็ ง  มี สิ่ งที่ เ พ่ิ ม ค ว าม ส วย งาม ใน งาน ภู มิ ทั ศ น์                 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) บ่อน้ ารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดไม่ใหญ่มาก ออกแบบโดย    
ใช้เส้นลายที่ค านึงถึงความเป็นระเบียบ  และน้ ายังเป็นสิ่งที่ช่วยตกแต่งสวนให้มีชีวิตชีวาขึ้นและ
สามารถท าให้เกิดบรรยากาศที่สดชื่นมีชีวิตชีวาด้วยละอองน้ า ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยแก้ความน่าเบื่อ         
และซ้ าซากภายในสวน    
    (2) ชิงช้ายกพ้ืนสูง ออกแบบให้เป็นชิงช้าที่แกว่งในแนวระนาบและ
สามารถท ากิจกรรมได้ เช่น นั่งพักผ่อนเมื่อพูดคุยกัน อ่านหนังสือ  เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งตายตัว    
ทั้ งยังช่วยก าหนดรูปร่างลักษณะของสวนด้วย และทนต่อสภาพอากาศ ท าขึ้นมาจากเหล็ก             
(ดังภาพท่ี 2.44) 
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ภาพที่ 2.44 ชิงช้ายกสูง 
 
    (3) ที่นั่งกรุกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวและพนักพิงที่ท าจากกระจก   
เป็นเฟอร์นิ เจอร์ที่ติดตั้ งตายตัว สร้างขึ้นเพ่ือประกอบเป็นส่วนหนึ่ งของรั้วและเป็นที่นั่ งพัก             
อีกท้ังยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทนต่อสภาพอากาศ โครงสร้างท าขึ้นมาจากคอนกรีต (ดังภาพท่ี 2.45) 

 
ภาพที่ 2.45 ทีน่ั่งกรุกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาว 
 
    (4) ศาลารูปทรงมินิมอล ออกแบบให้มีความเรียบง่ายสไตล์มินิมอล 
เป็นสิ่งก่อสร้างที่ท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่ พักผ่อน lพักผ่อนกับแขกที่แวะมาเยี่ยม lนั่งเล่นอ่านหนังสือ          
จิบกาแฟพร้อมรับประทานขนมปังร้อนๆในตอนเช้า หรือดินเนอร์มื้อพิเศษในสวน  ท าให้การพักผ่อน
นอกบ้านเป็นไปอย่างผ่อนคลาย เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทนต่อสภาพอากาศ (ดังภาพท่ี 2.46) 
 

 
ภาพที่ 2.46 ศาลารูปทรงมินิมอล 
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    (5) ลานคาร์เพ็ทสโตน lคือ ลักษณะของพ้ืนที่ เรียงกันเป็นผืน       
ท าให้สะดวกและประหยัดเวลาในการติดตั้ง สร้างความสวยงามให้กับพ้ืนที่ สร้างความรู้สึกถึงความ
หรูหรา มากกว่าเป็นพื้นคอนกรีตแบบธรรมดา มีคุณภาพท่ีแข็งแรง ทนทาน (ดังภาพท่ี 2.47) 

 

 
ภาพที่ 2.47 ลานคาร์เพ็ทสโตน 
 
 สรุป จากการศึกษาโครงการกระต่ายน้อยในสวนสไตล์ “มินิมอล” บ้านคุณนิติพัฒน์ ทีค าเกตุ
นั้นจะพบว่าการเลือกใช้พรรณไม้ส่วนใหญ่เลือกจากฟอร์มที่มีลักษณะไม่แข็งกระด้าง และสามารถดูแล
รักษาได้ง่าย ลักษณะการจัดสวนจะใช้เส้นลายที่ค านึงถึงความเป็นระเบียบ และเลือกลักษณะทรงพุ่ม
ต้นไม้ที่ มีความละเอียดนุ่ มนวลมาใช้งาน  ภายในสวนส่วนใหญ่ จะพบงาน  Hardscape มาก                
จึงมีข้อดีในเรื่องการดูแลที่ง่ายและเหมาะกับพ้ืนที่แคบ เพราะจะท าให้สวนโปร่งโล่ง ไม่รกทึบ          
จึงน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาบ้านคุณไพโรนจ์ นวานุช  ที่มีความต้องการที่จะจัดภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น 
ป้องกันความร้อน ป้องกันฝุ่นและเสียงจากถนน และต้องการสวนที่ดูแลรักษาง่ายไม่รกจนเกินไป      
ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมาก 
 2.6.2 เว้นที่ว่าง ในสวนโมเดิร์น บ้านคุณกริช จงทวีทรัพย์ และคุณกิติยรัตน์ ศุภสินธิ์กิติกุล 
         สวนแห่ งนี้ ตั้ งอยู่ ที่ ห มู่ บ้ านบนถนนราชพฤกษ์  คุ ณ กริช  จ งทวีท รัพย์  และ               
คุณกิติยรัตน์ ศุภสินธิ์กิติกุล เจ้าของบ้าน เคยอยู่บ้านอีกหลังในหมู่บ้านเดียวกัน แต่เมื่อทั้งสองท่านมี
สมาชิกใหม่ในครอบครัวจึงขยับขยายมาอยู่บ้านหลังใหม่ซึ่งมีพ้ืนที่กว้างขวางกว่าเดิม บ้านหลังนี้คุณ
พ่อคุณกริชซื้อไว้ตั้งแต่ 8-9 ปีก่อน แต่ไม่ได้อยู่ประจ า ภายในบ้านจึงมีการตกแต่งภายในไว้แล้ว       
แต่สวนด้านนอกยังคงเป็นสวนเดิมที่มาพร้อมกับโครงการตั้งแต่ต้น คุณกริชได้กล่าวว่า“บ้านหลังนี้เป็น
บ้านเก่าของคุณพ่อ สภาพสวนเดิมเป็นสนามหญ้าธรรมดาที่ทรุดโทรม มีต้นไม้เดิมของโครงการ      
แตก่็มเีอาออกไปเองแล้วบางส่วน แต่ก่อนไม่ค่อยอยู่บ้าน ใช้ชีวิตข้างนอกตลอด แต่พอมีลูกก็มีข้อจ ากัด
ของเวลา ไปไหนต้องพาเขาไปด้วย หลังจากมีลูกก็เลยเริ่มอยากอยู่บ้านมากขึ้น เวลาว่างๆ  ก็จะซื้อ 
“บ้านและสวน” มานั่งอ่าน ก่อนหน้านี้เคยลองให้แม่ค้าขายต้นไม้เอาต้นไม้มาลงให้ แต่ก็ไม่ตอบโจทย์
ในแบบที่ต้องการ เลยมาศึกษาเองหาแบบที่ตนเองชอบ โดบส่วนตัวไม่ชอบต้นไม้เยอะชอบอะไรที่ดู
โล่งๆ ง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริง ชอบงาน Hardscape เพราะในระยะยาวดูแลง่าย ประกอบกับอยากให้
ลูกได้มีพ้ืนที่วิ่งเล่นด้วย”  
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 คุณพลอยทับทิม สุขแสง จากบริษัท  กิ่ ง ก้าน ใบ จ ากัด เล่าถึงการเลือกใช้วัสดุและ         
การออกแบบสวนของบ้านหลังนี้ว่าเจ้าของบ้านอยากให้ออกมาสไตล์ดิบๆ ใช้งานได้จริง จึงใส่งานเหล็ก   
ลงไปค่อนข้างเยอะ ให้ดูเป็นแนวผู้ชาย แต่จะเลือกใช้สีอ่อนเพ่ือให้ดูหรู ดูสบาย เลือกใช้สีเทาอ่อน   
เป็นหลักและเพ่ิมลูกเล่น นิดหน่อยโดยการแทรกสีด าเข้าไป ส่วนด้านหน้าเจ้าของบ้านอยากจะมีของ
เล่นไว้ให้ลูก จึงมีชิงช้าและสนามหญ้านิดหน่อย (ดังภาพที่ 2.48) เพราะเจ้าของบ้านไม่อยากได้หญ้า
เยอะ นอกนั้นจะเป็นพื้นแข็งหมด”    
 คุณพลอยทับทิม สุขแสง จากบริษัท กิ่ง ก้าน ใบ จ ากัด ได้เล่าต่ออีกว่าl“ไฮไลต์ของสวนนี้     
คือจะมีมุมไว้ให้เพ่ือนๆ มาปาร์ตี้ได้  ออกแบบเป็นศาลาเล่นระดับให้เป็นที่นั่งในตัว เพียงแค่น าเบาะ   
มาวาง ก็สามารถนั่งเล่นได้ ตรงส่วนศาลาอยากให้ดูเรียบง่าย ไม่อยากให้เห็นโครงเยอะ เลยติดเป็นฝ้า 
ใช้ฝ้าไม้เทียมแต่งด้วยไฟดาวน์ไลท์ และน าเอาสีด ามาตัด ดีเทลที่เพ่ิมมาจะเป็นพวกขอบ ซึ่งปกติจะปิด
ด้วยไม้แต่ครั้งนี้จะโชว์วัสดุที่เป็นเหล็กน ามาท าเป็นขอบแต่ละจุดจะซ่อนไฟไว้เพ่ือใช้งานอีกด้วย        
ตัวบ่อน้ า ตอนแรกไม่ได้ออกแบบให้อยู่ตรงนี้ แต่เจ้าของบ้านอยากให้มีบ่อน้ าจะได้ดูสดชื่น              
 บนพ้ืนที่  110lตารางวา ของบ้านหลังนี้   มีการออกแบบพ้ืนที่สวนให้ตอบรับไลฟ์สไตล์      
ของเจ้าของบ้าน เริ่มตั้ งแต่ พ้ืนที่ด้านหน้าแบ่งส่วนหนึ่ งเป็นสนามหญ้ าและลานกว้างปูแผ่น             
คาร์เพ็ทตสโตน เว้นจังหวะเป็นแปลงต้นไม้สี่เหลี่ยมเรียบๆ พ้ืนผิวแบบนี้ดูแลง่ายและได้อารม ณ์     
แบบสวนโมเดิร์น จุดเด่นของมุมนี้คงหนีไม่พ้นผนังสีเทา เหล็กทาสีเทาเรียบให้ความรู้สึกทันสมัย     
มุมนี้ยังดัดแปลงเป็นฉากฉายภาพยนตร์ให้เจ้าของบ้านน าบีนแบ็กออกมานั่งเอกเขนกดูหนังในวันหยุด
พักผ่อนได้อีกด้วย (ดังภาพที่ 2.49) เมื่อเดินต่อเนื่องไปยังข้างบ้านจะพบกับศาลาที่เชื่อมออกมาจาก
ห้องรับประทานอาหาร ตัวศาลาออกแบบให้มีรูปทรงเรียบแต่เล่นระดับพ้ืนภายในศาลาให้เป็นที่นั่ง      
มีบ่อน้ าตกทันสมัย (ดังภาพที่ 2.50) (เว้นที่ว่าง ในสวนโมเดิร์น บ้านคุณกริช จงทวีทรัพย์ สืบค้นจาก
http://www.baanlaesuan.com/29378/gardens/blank_space, 2560) 
 

 
ภาพที่ 2.48 ชิงช้าและสนามหญ้า 
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ภาพที่ 2.49 ฉากฉายภาพยนตร์  
 

 
ภาพที่ 2.50 ศาลาที่เชื่อมออกมาจากห้องรับประทานอาหาร  
 
  2.6.2.1;จ าก ก ารศึ ก ษ าก ารออกแ บ บ แ ละอ งค์ ป ระก อบ ใน งาน ภู มิ ทั ศ น์          
โครงการเว้นที่ว่าง ในสวนโมเดิร์น บ้านคุณกริช จงทวีทรัพย์ และคุณกิติยรัตน์ ศุภสินธิ์กิติกุล 
   1)lภูมิทัศน์ดาดอ่อน การเลือกใช้พรรณไม้ส่วนใหญ่ คล้ายกับโครงการ
กระต่ายน้อยในสวนสไตล์ “มินิมอล” บ้านคุณนิติพัฒน์ ทีค าเกตุ ที่เลือกพรรณไม้จากฟอร์มที่มี
ลักษณะไม่แข็งกระด้าง และสามารถดูแลรักษาได้ง่าย ลักษณะการปลูกต้นไม้จัดจะโดยใช้เส้นลายที่
ค านึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเลือกลักษณะทรงพุ่มต้นไม้ที่มีความละเอียดนุ่มนวลมาใช้งาน       
เพ่ือสร้างบรรยากาศให้กับสวน 
        2) ภูมิทัศน์ดาดแข็ง มีสิ่ งที่ เพ่ิมความสวยงามในงานภูมิทัศ น์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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    (1) ชิงช้าlออกแบบให้เป็นชิงช้าที่แกว่งในแนวระนาบ ตั้งอยู่ทาง  
ด้านหน้า และสนามหญ้าด้านข้าง ที่ออกแบบเพ่ือให้ลูกเจ้าของโครงการได้เล่นและสามารถ            
นั่ งพักผ่อนพูดคุยกัน lอ่านหนังสือ เป็นเฟอร์นิ เจอร์ที่ติดตั้ งตายตัว และทนต่อสภาพอากาศ          
โครงสร้างท าขึ้นมาจากเหล็ก (ดังภาพท่ี 2.51) 

 
ภาพที่ 2.51 ชิงช้า 
 
    (2)lเหล็กดัดแปลงเป็นฉากฉายภาพยนตร์ ทาสีเทาให้ความรู้สึก
ทันสมัย เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งตายตัว สามารถฉายภาพยนตร์ดูในวันหยุดได้ (ดังภาพท่ี 2.52) 

 
ภาพที่ 2.52 ฉากฉายภาพยนตร์  
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    (3) ศาลาและบ่อน้ าภายในศาลา ออกแบบให้มีความเรียบง่าย   
เป็นสิ่งก่อสร้างที่ท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อน นั่งเล่นอ่านหนังสือ จิบกาแฟพร้อมรับประทานขนมปัง
ร้อนๆในตอนเช้า หรือดินเนอร์มื้อพิเศษในสวน ช่วงเวลาเย็นย่ าไปจนถึงค่ าคืนศาลานี้จะเปลี่ยนจากมุม
พักผ่อนธรรมดากลายเป็นมุมปาร์ตี้  ท าให้การพักผ่อนนอกบ้านเป็นไปอย่างผ่อนคลาย ตัวบ่อน้ า  
เจ้าของโครงการไม่อยากดูแลรักษามาก จึงท าเป็นบ่อตื้น เอาแกรนิตมาวางให้เห็นแพตเทิร์นกราฟฟิก 
ตัวบ่อน้ าท าขึ้นจากแผ่นเหล็กทั้งหมด ส่วนด้านล่างท าโครงปูนรองไว้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทนต่อสภาพ
อากาศ (ดังภาพท่ี 2.53) 

 
ภาพที่ 2.53 ศาลาและบ่อน้ าภายในศาลา 
 
    (4)lลานคาร์เพ็ทสโตน lคือ ลักษณะของพ้ืนที่ เรียงกันเป็นผืน       
ท าให้สะดวกและประหยัดเวลาในการติดตั้ง สร้างความสวยงามให้กับพ้ืนที่ สร้างความรู้สึกถึงความ
หรูหรา มากกว่าเป็นพื้นคอนกรีตแบบธรรมดา มีคุณภาพท่ีแข็งแรง ทนทาน (ดังภาพท่ี 2.54) 
 

 
ภาพที่ 2.54 ลานคาร์เพ็ทสโตน 
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 สรุป  จากการศึกษาโครงการเว้นที่ ว่ าง lในสวนโมเดิ ร์น  บ้ านคุณ กริช  จงทวีทรัพย์             
และคุณกิติยรัตน์ ศุภสินธิ์กิติกุล นั้นจะพบว่าการเลือกใช้พรรณไม้ส่วนใหญ่เลือกจากฟอร์มที่มีลักษณะ
ไม่แข็งกระด้าง สามารถดูแลรักษาได้ง่าย และเลือกลักษณะทรงพุ่มต้นไม้ที่มีความละเอียดนุ่มนวลมาใช้
งาน ลักษณะการจัดสวนจะใช้เส้นลายที่ค านึงถึงความเป็นระเบียบ และเลือกลักษณะทรงพุ่มต้นไม้ที่มี
ความละเอียดนุ่มนวลมาใช้งาน คล้ายกับโครงการกระต่ายน้อยในสวนสไตล์ "มินิมอล" บ้านคุณ
นิติพัฒน์ ทีค าเกตุ ภายในสวนส่วนใหญ่จะพบงาน Hardscape มาก จึงมีข้อดีในเรื่องการดูแลที่ง่าย
และเหมาะกับพ้ืนที่แคบ เพราะจะท าให้สวนโปร่งโล่ง ไม่รกทึบ เหมาะส าหรับผู้ที่ ชอบอะไรที่ดูโล่งๆ 
ง่ายๆ และใช้งานได้จริง  เพราะในระยะยาวดูแลง่าย  ส่วนการเลือกใช้ วัสดุของบ้านหลั งนี้                 
มีงานเหล็กค่อนข้างเยอะ จะให้ความรู้สึกหมือนเป็นแนวผู้ชาย แต่ใช้สีเทาอ่อนเพ่ือให้ดูหรู ดูสบาย         
อีกทั้ งยังให้ความรู้สึกที่ทันสมัย พ้ืนผิวแบบนี้ดูแลรักษาง่ายและได้อารมณ์แบบสวนโมเดิร์น               
มีบ่อน้ าที่ตกทันสมัย  จึงน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาบ้านคุณไพโรนจ์ นวานุข  ที่มีความต้องการคล้ายๆกัน
เช่น ความต้องการที่จะจัดภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น และต้องการสวนที่ดูแลรักษาง่ายไม่รกจนเกินไป           
ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมาก 
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บทท่ี  3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่โครงการเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากส าหรับผู้ออกแบบ ซึ่งในการออกแบบ
พ้ืนที่โครงการผู้ออกแบบต้องทราบข้อมูลต่างๆ ของพ้ืนที่แล้วจึงน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการออกแบบ
ต่อไป และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการ 
 การออกแบบพ้ืนที่โครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจะต้องค านึงถึงข้อมูล
กายภาพของพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ และรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบ
ทราบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ เป็นต้น การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการออกแบบภูมิทัศน์             
บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือที่จะน าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบภูมิทัศน์ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่
โครงการ ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 

3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1 ตราประจ ากรุงเทพมหานคร 
         ตราของกรุงเทพมหานคร เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า    
ตรานี้กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  
เป็นต้นแบบ เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2516lตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
ราชการ พ.ศ. 2482lฉบับที่l60lลงวันที่ 31lพฤษภาคม พ.ศ. 2516l(สมัยเมื่อยังเป็นจังหวัดพระนครนั้น
ใช้ตราพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทเป็นตราประจ าจังหวัด) 
         รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณบนก้อนเมฆ จึงมีความหมายในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
แก่ปวงประชา เหตุผลเพราะพิจารณาเห็นว่าความหมายของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น      
หมายถึงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ท้องถิ่น เป็นความหมายที่ดี เหมาะสมกับการน ามาเป็นสัญลักษณ์
ของกรุงเทพมหานคร (ดังภาพท่ี 3.1)  

 

ภาพที่ 3.1 ตราประจ ากรุงเทพมหานคร 
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 3.1.2 ค าขวัญประจ ากรุงเทพมหานคร 
         กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวง
ของประเทศไทย  
 3.1.3 ประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร 
         กรุงเทพมหานคร หรือ บางกอก เมืองหลวงของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งภายหลังจาก   
ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองราชย์ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่ง
ราชจักรีวงศ์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 เมษายน เดือน 5 แรม 9 ค่ า ปีขาล พ.ศ. 2325 พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างพระราชวังทางคุ้งแม่น้ าเจ้าพระยาฟากตะวันออก เนื่องจากเป็นชัยภูมิที่ดีกว่ากรุงธนบุรีเพราะ
มีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแนวคูเมืองทางด้านตะวันตกและด้านใต้ อาณาเขตของกรุงเทพมหานคร        
ในขั้นแรกถือเอาแนวคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี คือ แนวคลองหลอด ตั้งแต่ปากคลองตลาด
จนออกสู่แม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า เป็นบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์มีพ้ืนที่ประมาณ 
1.8 ตารางกิโลเมตร บริเวณที่สร้างพระราชวังเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพระยาราชเศรษฐี และชาวจีน  
ซึ่งได้โปรดเกล้าฯให้ย้ายไปอยู่ที่ส าเพ็ง ในการก่อสร้างพระราชวังโปรดเกล้าฯให้พระยาธรรมาธิบดี    
กับพระยาวิจิตรนาวีเป็นแม่กองคุมการก่อสร้างและได้ตั้งพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์         
เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ าย่ ารุ่งแล้ว 54 นาที (21 เมษายน 2325) พระราชวังแล้วเสร็จ เมื่อพ.ศ. 2328       
จึงได้จัดให้มีพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบแผน รวมทั้งงานฉลองพระนครโดยพระราชทานนามพระนคร
ใหม่ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดม
ราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”                         
 3.1.4 ต้นไม้ประจ ากรุงเทพมหานคร 
         ไทรย้อยใบแหลม ชื่อวิทยาศาสตร์  FicuslBenjamina อยู่ ในวงศ์  MORACEAE          
ชื่อสามัญ Golden Fig, Weeping Fig เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ล าต้นมีความสูง
ประมาณ 10-20 เมตร ล าต้นตรงแตกก่ิงก้านเป็นพุ่มทึบ บางชนิด เป็นพุ่มโปร่ง มีรากอากาศห้อยลงมา
ตามก่ิงก้านและล าต้น ผิวเปลือกเรียบสีขาวปนเทา ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากก่ิง และส่วนยอดของล า
ต้น ใบออกเป็นคู่สลับกัน ลักษณะใบ ขนาดใบ และสีสันแตกต่างกันตามชนิดย่อย (ดังภาพที่ 3.2) 

 
ภาพที่ 3.2 ไทรย้อยใบแหลม 
ที่มา : http://www.dnp.go.th/EPAC/province_plant/bangkok.htm 

 

http://www.dnp.go.th/EPAC/province_plant/bangkok.htm


49 
 

3.1.5 ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร 
         กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็น “มหานคร” ที่เป็นศูนย์กลาง
ความเจริญทุกด้าน โดยแนวนโยบายการพัฒนาระดับประเทศของภาครัฐ มุ่งเน้นขยายการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ไปในเขตจังหวัดปริมณฑลใกล้เคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรีlปทุมธานีlสมุทรปราการ สมุทรสาคร 
และนครปฐม เนื่องจากพ้ืนที่ของความเป็นเมืองหลวงและกิจกรรมต่างๆมีความต่อเนื่องกันจนได้
เรียกว่า เป็นเมืองเดียวกันในทุกด้าน โดยกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร 
พิกัดทางภูมิศาสตร์คือ ละติจูด 13° 45’ เหนือ ลองจิจูด 100° 31’ ตะวันออก 
 3.1.6 อาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร 
         กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตโดยมี
รายละเอียดดังนี้ (ดังภาพท่ี 3.3) 
         ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 
         ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
         ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม 
         ทิศใต ้  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.3 อาณาเขตติดต่อกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : http://www.panteethai.com/แผนที่ในประเทศไทย 
 
 3.1.7 ลักษณะภูมิประเทศกรุงเทพมหานคร 
         ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม มีระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพ้ืนดินจากทิศเหนือ  
จะค่อยๆ ลาดเอียงสู่ อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม้น้ าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ซึ่งในทางภูมิศาสตร์เรียกว่าบริเวณดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ า ซึ่งเกิดจากตะกอนน้ าพา (Alluvium) โดยเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของ
ประเทศไทย (ThelLowerlGenerallPlainloflThailand)lเป็นพ้ืนที่ อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ
เพาะปลูกข้าวและพืชประเภทต่างๆ (ประวัติกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร สืบค้นจาก 
http://www.bangkok.go.th/info/, 2560) 

http://www.panteethai.com/แผนที่ในประเทศไทย
http://www.bangkok.go.th/info/
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 3.1.8 ลักษณะภูมิอากาศกรุงเทพมหานคร 
         อุณหภูมิ กรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของ      
ลมมรสุม 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกิด
ฤดูกาลที่แตกต่างกัน 3 ฤดู ได้แก่ 
         ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 
         ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม 
         ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม 
         อุณหภูมิทั้ง 3 ฤดูจะแตกต่างกัน แต่ค่าเฉลี่ยจากการวัด ณ สถานีตรวจอากาศ 
กรุงเทพมหานคร ปี 2545 จะอยู่ที่ 29.2 องศาเซลเซียส โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 38 องศาเซลเซียส และ
ต่ าสุดเท่ากับ 19.2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ ความชื้นสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าสูง
เกือบตลอดปี เนื่องจากกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ใกล้อ่าวไทย ซึ่งมีไอน้ าพัดเข้าถึงสม่ าเสมอ ซึ่งจากการวัด 
ณ ปี พ.ศ. 2545 เช่นกัน ความชื้นสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73 ส่วนทัศนวิสัย
ของกรุงเทพมหานครเวลา 07.00 น. จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.6-8.0 กิโลเมตร ปริมาณฝน ค่าเฉลี่ย
ปริมาณน้ าฝน ณ สถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร ณ ปี พ.ศ. 2545 คือ 1,878.3 มิลลิเมตร และมี
ค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่ฝนตกปีละ 146 วัน 
         3.1.8.1 อุณหภูมิ  จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิย้อนหลัง 5lปี ตั้งแต่          
ปี 2555-2559lจากสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา พบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมินั้นมีค่าความ
แตกต่างกันไม่มากนัก จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิสูงสุดจะเฉลี่ยอยู่ที่ 33-34lองศาเซลเซียสซึ่งอยู่
ในช่วงฤดูร้อน และอุณหภูมิต่ าสุดจะเฉลี่ยอยู่ที่ 25-26 องศาเซลเซียส ดังนั้น การเลือกใช้พรรณไม้นั้น
ต้องให้มีความเหมาะสมและค านึงถึงอุณหภูมิว่าพรรณไม้ที่ใช้นั้นทนต่ออุณหภูมิที่สูงในช่วงฤดูร้อนได้
หรือไม ่

 
แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิระหว่างปี พ.ศ.2555-2559  
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร (2560) 
   

34.22 33.92 33.34 34.35 34.03
26.17 25.74 25.85 26.05 26.29

30.195 29.83 29.59 30.2 30.16
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผนภูมิแสดงอุณหภูมิระหว่างปี พ.ศ.2555-2559

อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย
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3.1.8.2 ปริมาณน้ าฝน จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 
5lปี ตั้งแต่ปี 2555-2559 จากสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณน้ าฝน
โดยรวม จ านวนวันฝนตกและฝนสูงสุดมีค่าต่างกันเกือบเท่าตัว และจากการศึกษาจะสังเกตได้ว่า
ปริมาณน้ าฝนรวม 2lปีที่ผ่านมานั้นเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2557 มาก ซึ่งในปี 2558lวัดได้ถึงl1,907lและใน  
ปี 2559 วัดได้ถึง 2,006.8lมิลลิเมตร ซึ่งในปี 2560lอาจจะเพ่ิมมากขึ้นอีก ดังนั้นเราควรค านึงถึงระบบ
การระบายน้ า และการเลือกใช้พรรณไม้ที่เหมาะสมและทนกับสภาพอากาศ 

 
แผนภูมิที่ 3.2 ปริมาณน้ าฝนระหว่างปี พ.ศ.2555-2559  
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร (2560) 
 
  3.1.8.3 ความชื้นสัมพัทธ์ จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ย้อนหลัง 
5lปีlตั้งแต่ปี 2555-2559lจากส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา พบว่าค่าเฉลี่ยความชื้น
สัมพัทธ์นั้นมีค่าความแตกต่างกันไม่มากนัก จากการศึกษาพบว่าค่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าอยู่ระดับ
ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากใน 5 ปีที่ผ่านมาและจากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์
ย้อนหลัง 5 ปี  นั้นค่าสูงสุดจะอยู่ที่ 95-96สเปอร์เซ็นต์ และค่าต่ าสุดจะเฉลี่ยอยู่ที่ 40-46lเปอร์เซ็นต์ 
และค่าเฉลี่ยทั้ง 5lปีนั้นจะอยู่ที่ 68-70lเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการเลือกใช้พรรณไม้นั้นต้องค านึงถึงการให้น้ า
แก่พืช ซึ่งในช่วงเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงไม่ควรให้น้ าแก่พืชมากนัก 

 
แผนภูมิที่ 3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559  
ที่มา : ส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร (2560)  
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แผนภูมิแสดงความช้ืนสัมพัทธ์ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559

เฉลี่ยสูงสุด (เปอร์เซ็นต์) เฉลี่ยต่ าสุด (เปอร์เซ็นต)์ เฉลี่ย (เปอร์เซ็นต)์
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 3.1.8.4lความเร็วลมเฉลี่ยlจากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลความเร็วลม
ย้อนหลัง 5lปี ตั้งแต่ปี 2555-2559 ที่ผ่านมาพบว่าค่าเฉลี่ยความเร็วลมนั้นมีค่าแตกต่างกันไม่มากนัก 
และจากการศึกษายังพบอีกว่าปีที่มีความเร็วสูงสุดคือปี 2559lมีค่าความเร็วลมเฉลี่ยสูงถึง 28.97            
กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังนั้นการเลือกใช้พืชพรรณนั้นควรเลือกพรรณไม้ที่สามารถต้านทานแรงลมดังกล่าวได้ 

 
แผนภูมิที่ 3.4 แสดงความเร็วลมระหว่างปี พ.ศ.2555-2559  
ที่มา : ส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร (2560) 
 

3.1.9 ศึกษาข้อมูลโครงสร้างดิน 
         สภาพพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเรียบ และมีกลุ่มชุดดินบางเขน 
(Bang Khen Series : Bn) ลักษณะดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สี เทาเข้มมีจุดประ                
สีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pHl7.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวสีเทาถึงสีเทาปน
น้ าตาลอ่อนจุดประสีน้ าตาลแก่ ดินบนมีสีเทาเข้มหรือสีด า มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pHl6.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว มีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทา 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pHl6.5) มีจุดประสีเหลืองปนน้ าตาลและสีแดงดินล่างลึกลงไปจะพบดิน
เลนสีน้ าเงิน มีปริมาณก ามะถันต่ า จะพบรอยถูไถและผลึกยิปซัม และการระบายน้ าเลว การไหลบ่า
ของน้ าบนผิวดินได้ช้า การซึมผ่านได้ของน้ าช้า และมีน้ าท่วมในฤดูฝน ลึก 50 เซนติ เมตร                     
นาน 3-4 เดือน (ชุดดินบางเขน กรมพัฒนาที่ดิน สืบค้นจาก http://www.ldd.go.th./ldd/.html, 2560) 
(ดังภาพที่ 3.4) 

 
ภาพที่ 3.4 ชุดดินบางเขน 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงข้อมูลดินชุดบางเขน 

  ความลึก       อินทรียวัตถุ   ความจุ         ความอ่ิมตัวเบส  ฟอสฟอรัส   โพแทสเซียม    ความ 
(เซนติเมตร)                     แลกเปลี่ยน                         ทีเ่ป็น         ที่เป็น            อุดม    
                                   แคตไอออน                        ประโยชน์    ประโยชน ์      สมบูรณ์ 

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

 จากการศึกษาสภาพดินพบว่า ระดับความลึกที่ 0-25lเซนติเมตร นั้นเป็นระดับที่มีความอุดม
สมบูรณ์มากที่สุดและยังมีค่าปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pHl7.0)  และมีน้ าท่วมในฤดูฝน ลึก 50 เซนติเมตร 
นาน 3-4 เดือน จากการศึกษาสภาพพ้ืนที่โครงการพบว่า ดินในบริเวณโครงการนั้นเป็นดินเหนียวมีการ
ระบายน้ าได้ไม่ค่อยดีนักและการถ่ายเทอากาศในดินท าได้ไม่ค่อยสะดวก ส่วนพ้ืน ที่โครงการได้มีการ
ถมดินให้มีสูงขึ้นจากระดับถนนเพ่ือป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝนแต่ระดับดินในโครงการยังไม่ได้ปรับพ้ืนที่ให้
มีความเรียบเสมอกันทั้งโครงการ ดังนั้นจึงมีแนวทางที่จะแก้ไขโดยการปรับดินให้มีลักษณะ Slope ไป
ทางท่อน้ าทิ้งเพ่ือให้น้ าสามารถระบายได้ดีขึ้น  และในส่วนของการปลูกต้นไม้นั้นให้น า อินทรีวัตถุ     
เช่น กาบมะพร้าวสับ ปุ๋ยคอก ใบไม้ และอ่ืนๆ มารองก้นหลุมเพ่ือเพ่ิมอาหารและอากาศให้แก่พืชนั้นๆ 

 
3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 
      3.2.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
      พ้ืนที่โครงการบ้านคุณไพโรจน์  นวานุช ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 32/43 ถนนรามอินทรา ซอย 65 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  การเข้าถึงโครงการสามารถท าได้ 2 วิธีได้แก่ 
       3.2.1.1 รถยนต์ส่วนบุคคล  ให้มาตามถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 65 นั้นจะอยู่ฝั่ง
ขาเข้า ซึ่งปากซอยจะมีร้านสะดวกซื้อสFamilylMart ให้สังเกต หลังจากเลี้ยวเข้าซอยรามอินทรา 65 
มาแล้ว ให้ขับตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบโครงการตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ 
        3.2.1.2 รถโดยสารประจ าทาง โดยสามารถขึ้นรถโดยสารหรือรถตู้สายใดก็ได้ ที่มาถึงมีนบุรี 
เช่นสสายl26l95l96lจากนั้นให้ลงที่ป้ายรถเมล์หน้าปากซอยรามอินทรา l65lและสามารถเข้าถึง
โครงการได้ด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถแท็กซี่ก็ได้ 
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 3.2.2 สภาพของพ้ืนที่โครงการ 
         โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช  ตั้ งอยู่บ้านเลขที่  32/43            
ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นบ้านพักขนาด 2 ชั้น โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,700 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของเจ้าของโครงการ 
450 ตารางเมตร พ้ืนที่โรงจอดรถและที่พักทหาร 185 ตารางเมตร และแบ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับ               
จัดภูมิทัศน์ 1,065 ตารางเมตร ลักษณะของบ้านเป็นบ้านสไตล์ร่วมสมัย พ้ืนที่โครงการมีลักษณะ          
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีก าแพงกันเขตแนว ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้างแต่งเติม 
 3.2.3 อาณาเขตติดต่อกับโครงการ 
         3.2.3.1 ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่รกร้าง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบ 
(ดังภาพท่ี 3.5) 

 
ภาพที่ 3.5 อาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 
 
         3.2.3.2 ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่รกร้าง (ดังภาพที่ 3.6) และบริษัท ไพรเวท 
อินเตอร ์คอนสตรัคชั่น จ ากัด (ดังภาพท่ี 3.7) ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบ  
 

 
ภาพที่ 3.6 อาณาเขตติดต่อพ้ืนที่รกร้างทางทิศใต้ 
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ภาพที่ 3.7 อาณาเขตติดต่อ บริษัท ไพรเวท อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด ทางทิศใต้ 
   
  3.2.3.3lทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับถนนเมนหลักรามอินทรา ซอย 65       
ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากเสียงและฝุ่นละออง ที่มาจากการใช้รถและถนน ดังนั้นจึงมีแนวทางที่        
จะแก้ไขโดยการปลูกไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น เพ่ือกรองเสียงและฝุ่นละอองที่มาจากถนน (ดังภาพท่ี 3.8) 
 

 
ภาพที่ 3.8 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันออก 
 
  3.2.3.4 ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับซอยสวัสดิการทหาร ซึ่งจะได้รับผลกระทบ
เหมือนกับทิศตะวันออกแต่อาจไม่มากเท่าเพราะไม่ใช่ถนนเมนหลัก ดังนั้นจึงมีแนวทางที่จะแก้ไขโดย
การปลูกไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น เพ่ือกรองเสียงและฝุ่นละอองที่มาจากถนน (ดังภาพท่ี 3.9) 
 

 
ภาพที่ 3.9 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันตก 
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 3.2.4 ศึกษาแบบสถาปัตยกรรมของโครงการ 
         รูปแบบสถาปัตยกรรมของโครงการ เป็นบ้ านเดียวสองชั้ นสไตล์  ร่ วมสมัย 
(Contemporary) มีลักษณะการทาสีภายนอกเป็นโทนสีอ่อน คือ สีเทาlสีขาว ท าให้ตัวบ้านมีความโดด
เด่น หรูหราและดูสบาย ตัดขอบหน้าต่างด้วยสีด า ท าให้ตัวบ้านมีความโดดเด่นและหรูหรามากยิ่งขึ้น 
ภายในบ้านใช้สีโทนขาวและปูพื้นด้วยไม้ปาร์เก้ทั้งหมด และมีไม้ค้ ายันรับหลังคาเพ่ือความสวยงามและ
โดดเด่นมากยิ่งขึ้น ลักษณะของตัวบ้านนั้นยกสูงจากพ้ืนดินและถนนเมนหลัก  อีกทั้งภายในบ้านยังมี
ห้องรับรองแขกและห้องออกก าลังกาย และห้องอ่านหนังสืออีกด้วยและยังมีไม้ระแนงที่ออกแบบให้
ปิดบังบริเวณช่องระบายอากาศของห้องน้ าในแต่ละจุด และยังมีทางเชื่อมต่อไปยังครัวหลักที่มีการเล่น
ระดับจากตัวบ้านลงไปเป็นขั้นบันได และมีโครงสร้างเหล็กรับแผ่นคาร์ลบอเนท เพ่ือท าเป็นหลังคาทาง
เชื่อมต่อไปยังครัวหลักทางด้านนอกของตัวบ้านซึ่งติดอยู่กับห้องพักทหารที่ออกแบบให้มีสไตล์เดียวกัน
กับโครงการ อีกทั้งยังใช้โทนสีและวัสดุเหมือนกันอีกด้วย และนอกจากนี้ยังมีโรงจอดรถที่มีลักษณะ
รูปแบบการเลือกใช้ วัสดุ  และสี เหมือนกับโครงการส่วนถนนภายในโครงการนั้นเป็นถนน                   
คอนกรีตแอสฟัลท์   
  จากการศึกษา พบว่าการออกแบบสวนสไตล์แบบร่วมสมัยหรือโมเดิร์นนั้นเหมาะสม  
กับรูปแบบสถาปัตยกรรมของตัวบ้าน ซึ่งสวนสไตล์ร่วมสมัยนั้นจะช่วยท าให้ตัวบ้านดูโดดเด่นและ
สามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่และสวยงามมากยิ่งขึ้นได้ อีกด้วย lซึ่งมุมต่างๆ            
และทัศนียภาพของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.4.1 แปลนผังบริเวณพ้ืนที่โครงการ  

 
ภาพที่ 3.10 ผังบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
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  3.2.4.2 รูปด้าน 1 

 
ภาพที่ 3.11 รูปด้าน 1 
 
  3.2.4.3 รูปด้าน 2 

 
ภาพที่ 3.12 รูปด้าน 2 
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  3.2.4.4 รูปด้าน 3 
 

 
ภาพที่ 3.13 รูปด้าน 3 
 
  3.2.4.5 รูปด้าน 4 
 

 
ภาพที่ 3.14 รูปด้าน 4 
 
 
 
 
 



59 
 

  3.2.4.6 รูปด้านบ้านพักทหาร 1 

 
ภาพที่ 3.15 รูปด้านบ้านพักทหาร 1 
 
  3.2.4.7 รูปด้านบ้านพักทหาร 2 

 
ภาพที่ 3.16 รูปด้านบ้านพักทหาร 2 
 
  3.2.4.7 รูปด้านบ้านพักทหาร 3 

 
ภาพที่ 3.17 รูปด้านบ้านพักทหาร 3 
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  3.2.4.8 รูปด้านบ้านพักทหาร 4 

 
ภาพที่ 3.18 รูปด้านบ้านพักทหาร 4 
  
  3.2.4.9 รูปด้านโรงจอดรถ 1 และ2 
 

 
ภาพที่ 3.19 รูปด้านโรงจอดรถ 1 และ2  
 
  3.2.4.10 รูปด้านโรงจอดรถ 3 และ4 

 
ภาพที่ 3.20 รูปด้านโรงจอดรถ 3 และ4  
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 3.2.5 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของพื้นที่โครงการ 
         จากการศึกษาพบว่า พ้ืนที่โครงการได้รับแสงแดดเกือบตลอดทั้งวันโดยประมาณ       
10 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งการโคจรของดวงอาทิตย์จะอ้อมทางทิศใต้ ดังนั้นจึงส่งผลให้พ้ืนที่โครงการที่ได้รับ
ปริมาณแสงแดดแต่ละพ้ืนที่แต่ละส่วนไม่เท่ากัน ซึ่งอาจมีผลต่อการออกแบบและกิจกรรมที่จะมีขึ้นใน
พ้ืนที่โครงการ (ดังภาพท่ี 3.21) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
          3.2.5.1 พ้ืนที่หน้าบ้านทางทิศเหนือ จะได้รับแสงแดดเกือบตลอดทั้งวัน แต่เนื่องจาก
เป็นบริเวณที่มีข้อจ ากัดในการออกแบบ เนื่องจากมีพ้ืนที่น้อยและมีบ่ อพักทอดยาวตลอดพ้ืนที่          
ดังนั้นควรออกแบบไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบ่อพักดังกล่าวและสามารถให้ร่มเงาได้ โดยการใช้ไม้พุ่มหรือ
ไมค้ลุมดิน ไม่ควรใช้พรรณไม้ที่มีระบบรากที่สามารถท าลายและส่งผลกระทบต่อบ่อพักได้ 
          3.2.5.2lพ้ืนที่ข้างบ้านทางทิศตะวันออก จะได้รับแสงแดดเกือบตลอดทั้งวัน เนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่โล่ง ไม่มีสิ่งก่อสร้างและพรรณไม้เดิมแต่อย่างไร ดังนั้นควรออกแบบให้พื้นที่มีร่มเงาเหมาะกับ
การพักผ่อนและท ากิจกรรมต่างๆ โดยการเลือกใช้พรรณไม้ที่สามารถบดบังแสงแดดได้ดี และการ
ออกแบบงาน Hardscape ที่สามารถให้ร่มเงาได้ 
          3.2.5.3lพ้ืนที่ข้างบ้านทางทิศตะวันตก จะได้รับแสงแดดในช่วงบ่าย ซึ่งเป็นช่วงที่
อุณหภูมิจากแสงแดดสูง ดังนั้นควรออกแบบโดยการเลือกใช้พรรณไม้ที่ให้ร่มเงาและบดบังแสงแดดได้ดี 
           3.2.5.4lพ้ืนที่หลังบ้านทางทิศใต้ จะได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน และเนื่องจากเป็นพื้นที่
โล่งและมีบ่อพักทอดยาวตลอดแนว ดังนั้นควรออกแบบไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบ่อพักดังกล่าวและสามารถ
ให้ร่มเงาได้โดยการใช้พุ่ม และไม้ยืนต้นในบริเวณที่ไม่มีบ่อพัก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
แสดง : แสงและทิศทางลม   ภาพที่ 3.21 
สัญลักษณ์ :          รับแสงแดดทั้งวัน         รับแสงแดดชว่งบ่าย           

   วงโคจรของดวงอาทิตย์   ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้       
             ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

NON SCALE 
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3.2.6 ศึกษาข้อมูลด้านระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
         ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการบ้านคุณไพโรจน์ นวานุช             
นั้นพบว่ามีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบระบายน้ าดังนี้ 
         3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า พ้ืนที่โครงการใช้ระบบไฟฟ้านครหลวงและมีการเชื่อมต่อมาจาก
สายหลักเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้า โดยเดินสายไฟตามท่อร้อยสายไฟไปตามก าแพงฝั่งทิศใต้ และฝังสายไฟ
ไว้ใต้ดิน ดังนั้น หากปลูกต้นไม้บริเวณนี้ควรค านึงถึงการขุดหลุมปลูกพรรณไม้ด้วย เพ่ือป้องกันอันตราย
ที่เกิดจากการขุดไปโดนสายไฟ (ดังภาพท่ี 3.22) 
 

 
ภาพที่ 3.22 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ 
   
         3.2.6.2 ระบบประปา พ้ืนที่โครงการใช้ระบบประปาที่ได้มาจากการประปานครหลวง 
โดยเชื่อมต่อเข้ามาทางทิศตะวันตกบริเวณหลังบ้านซึ่งติดกับซอยสวัสดิการทหาร โดยมีการเดินท่อผ่าน
แนวก าแพงเขา้มา และท่อส่งน้ าไปยังถังเก็บน้ า ดังนั้น หากปลูกต้นไม้บริเวณนี้ควรค านึงถึงการขุดหลุม
ปลูกพรรณไม้ด้วย เพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากการขุดไปท่อประปา (ดังภาพท่ี 3.23) 
 

 
ภาพที่ 3.23 ระบบประปาภายในโครงการ 
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3.2.6.3 ระบบระบายน้ า พ้ืนที่โครงการถูกออกแบบให้มีระบบการระบายน้ า      
แบบฝังดิน คือทางระบายน้ าลงสู่ท่อสาธารณะซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือ (ดังภาพที่ 3.24) และทิศใต้    
(ดังภาพที่ 3.25) โดยมีบ่อพักขนาบอยู่ทั้ง 2 ฝั่งของโครงการ ลักษณะของบ่อพักจะเป็นแบบฝาปิด  
เพ่ือป้องกันอันตรายหรือสิ่งของร่วงหล่นลงท่อ ดังนั้น หากปลูกต้นไม้บริเวณนี้ควรค านึงถึงการขุดหลุม
ปลูกพรรณไม้ด้วย เพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากการขุดไปโดนแนวท่อระบายน้ าที่อยู่ใต้ดิน 

 

 
ภาพที่ 3.24 ระบบระบายน้ าภายในโครงการฝั่งทิศเหนือ 
 

 
ภาพที่ 3.25 ระบบระบายน้ าภายในโครงการฝั่งทิศใต้ 
 
 3.2.7 ศึกษาข้อมูลทางด้านการสัญจรของพ้ืนที่โครงการ 
         จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช นั้นมีทางเข้า
มากถึง 2 ทาง คือ  
         3.2.7.1 ทางเข้าด้านหน้าทางด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางเข้าหลักและเป็นถนน
สาธารณะประโยชน์กว้าง 6 เมตร เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ (ดังภาพท่ี 3.26) 
 



65 
 

 
ภาพที่ 3.26 ทางเข้าด้านหน้าทางทิศตะวันออก 
 
  3.2.7.2 ทางเข้าด้านหลังทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นทางเข้ารองและเป็นถนน
สาธารณะประโยชน์กว้าง 6 เมตร เป็นถนนคอนกรีต (ดังภาพท่ี 3.27) 
 

  
ภาพที่ 3.27 ทางเข้าด้านหน้าทางทิศตะวันตก 
 
 3.2.8 ศึกษาข้อมูลด้านทัศนียภาพของโครงการ 
         จากการส ารวจพ้ืนที่ โครงการ สามารถแบ่งลักษณะมุมมองได้เป็น 2 ลักษณะ            
คือ มุมมองที่มองจากภายในพื้นที่โครงการ และมุมมองที่มองจากภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ ดังนี้ 
         3.2.8.1 มุมมองที่มองจากภายในพื้นที่โครงการ (ดังภาพท่ี 3.32)  
          1) มุมมอง A เป็นมุมมองทางทิศตะวันออกท่ีมองจากประตูทางเข้าทาง   ด้าน
ทิศตะวันออกไปยังตัวบ้าน มีลักษณะทัศนียภาพแบบเปิดกว้าง (Panorama View) เป็นมุมมองที่
สามารถมองเห็นบ้านได้อย่างชัดเจน (ดังภาพท่ี 3.28)   

 
ภาพที่ 3.28 มุมมองแบบเปิดกว้างทางด้านทิศตะวันออก (Panorama View)      
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   2) มุมมอง B เป็นมุมมองทางทิศตะวันตกที่มองจากด้านหลังโรงจอดรถ   
และบ้านพักทหารเข้าไปยังตัวบ้าน มีลักษณะทัศนียภาพแบบเปิดกว้าง (Panorama View)                
เป็นมุมมองที ่สามารถมองเห็นด้านหลังบ้านได้อย่างชัดเจน (ดังภาพท่ี 3.29) 

 
ภาพที่ 3.29 มุมมองแบบเปิดกว้างทางด้านทิศตะวันตก (Panorama View)      
 
   3) มุมมอง C เป็นมุมมองทางทิศเหนือที่มองจากหน้าบ้านทางทิศเหนือ               
ไปยังรอบๆ ตัวบ้าน มีลักษณะทัศนียภาพแบบเปิดกว้าง (Panorama View)  เป็นมุมมองที่             
สามารถมองเห็นบริเวณด้านหน้าบ้านได้อย่างชัดเจน (ดังภาพท่ี 3.30) 

 
ภาพที่ 3.30 มุมมองแบบเปิดกว้างทางด้านทิศเหนือ (Panorama View) 

   4) มุมมอง D เป็นมุมมองทางด้านทิศใต้ที่มองจากหลังบ้านทางด้านทิศใต้ 
ไปยังรอบๆ ตัวบ้าน มีลักษณะทัศนียภาพแบบเปิดกว้าง (Panorama View)  เป็นมุมมองที่             
สามารถมองเห็นบริเวณด้านหลังบ้านได้อย่างชัดเจน (ดังภาพท่ี 3.31) 

 
ภาพที่ 3.31 มุมมองแบบเปิดกว้างทางด้านทิศใต ้(Panorama View) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
แสดง : มุมมองที่มองจากภายในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.32 
สัญลักษณ์ :                          
                                        แสดงมุมมอง 
             

 
 

 

NON SCALE 

A 

D 

B 

C 
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  3.2.8.2 มุมมองที่มองจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการ (ดังภาพท่ี 3.35) 
   1) มุมมอง A เป็นมุมมองทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบ
ปิดกั้น (Window View) เป็นมุมมองที่ไม่สามารถมองเห็นภายนอกโครงการได้ เพราะลักษณะก าแพง
รั้วเป็นแบบทึบและสูง ปิดกั้นสายตาจากผู้สัญจรภายนอกได้เป็นอย่างดี ท าให้มีความเป็นส่วนตัวสูง 
เมื่ออยู่ภายในพ้ืนที่โครงการ (ดังภาพท่ี 3.33) 

 
ภาพที่ 3.33 มุมมองแบบปิดกั้นทางด้านทิศตะวันออก (Window View) 
 
   2) มุมมอง B เป็นมุมมองทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบ
ปิดกั้น (Window View) เป็นมุมมองที่ไม่สามารถมองเห็นภายนอกโครงการได้ เพราะลักษณะก าแพง
รั้วเป็นแบบทึบและสูง ปิดกั้นสายตาจากผู้สัญจรภายนอกได้เป็นอย่างดี ท าให้มีความเป็นส่วนตัวสูง 
เมื่ออยู่ภายในพ้ืนที่โครงการ (ดังภาพท่ี 3.34) 

 
ภาพที่ 3.34 มุมมองแบบปิดกั้นทางด้านทิศตะวันตก (Window View) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
แสดง : มุมมองที่มองจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.35 
สัญลักษณ์ :                          
                                        แสดงมุมมอง 
 

 
 
 

NON SCALE 

A 

B 
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 3.2.9 สรุปข้อมูลด้านพ้ืนที่โครงการ  
ตารางท่ี 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่โครงการ 

ส่วนพื้นที ่
 

Site Characteristics 

ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา/ข้อจ ากัด 
Zone A มีพ้ืนที่ประมาณ 
530 ตารางเมตร 

 

เป็นพ้ืนที่บริเวณที่อยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกและทิศเหนือของพ้ืนที่
โครงการ ลักษณะของพ้ืนที่ เป็น
พ้ืนที่โล่งกว้าง ยังไม่มีสิ่งก่อสร้าง
และการจัดภูมิทัศน์แต่อย่างใด 
พ้ืนที่บริเวณนี้ได้รับแสงตลอดทั้งวัน 
มีมุมมองที่ เปิดโล่ง และมีความ
สะดวกในการเข้าถึง 

เรื่องความร้อนจากการได้รับแสง
ทั้ ง วั น  แ ล ะ เ สี ย ง  ฝุ่ น ล ะออ ง       
จากการใช้รถใช้ถนน เนื่องจาก
พ้ืนที่บริเวณนี้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างและ
ต้น ไม้ที่ ส ามารถให้ ร่ ม เ งาและ
ป้องกันเสียงและฝุ่นละอองจาก
การใช้รถใช้ถนนได้ ดังนั้น พ้ืนที่ใน
บริเวณจึงเหมาะสมที่จะเป็นพ้ืนที่
จัดภูมิทัศน์ในอนาคตได้ 

ระบบประปาและการ
ระบายน้ า 

การเชื่อมต่อของท่อปาและท่อ
ระบายน้ านั้นมีการฝังท่อลงใต้ดิน 
ในแนวขนาบก าแพงฝั่งทิศใต้ 

ในการออกแบบภูมิทัศน์ในบริเวณ
นี้นั้นควรเลือกใช้พรรณไม้ที่มีระบบ
รากไม่เยอะ เพราะรากไม้อาจมี
ผลกระทบต่อระบบท่อประปาและ
ท่อระบายน้ า 

ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าใน พ้ืนที่ส่ วนนี้นั้ นมี
รองรับอยู่แล้ว 

ในการจัดภูมิทัศน์หากปลูกต้นไม้
หรือสิ่งก่อสร้างในบริเวณนี้ควร
ค านึงถึงการขุดดินเ พ่ือป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการขุดไปโดน
สายไฟ 

 

A 
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ตารางท่ี 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่โครงการ (ต่อ) 
ส่วนพื้นที ่

 
Site Characteristics 

ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา/ข้อจ ากัด 
Zone B มีพ้ืนที่ประมาณ 
110 ตารางเมตร 

 

เป็นพ้ืนที่บริเวณที่อยู่ทางด้าน
ทิ ศ ใ ต้ ข อ ง พ้ื น ที่ โ ค ร ง ก า ร 
ลักษณะของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะเป็นส่วนตัว และยังไม่
มีสิ่ งก่อสร้างและการจัดภูมิ
ทัศน์แต่อย่างใด พ้ืนที่บริเวณนี้
ได้รับแสงตลอดท้ังวัน  

บริเวณนี้มีแนวท่อระบายน้ า 
แ ล ะ บ่ อ เ ก ร า ะ  ดั ง นั้ น            
การออกแบบภูมิทัศน์บริเวณนี้
ควรออกแบบอย่างระมัดระวัง 

ระบบประปาและการระบายน้ า การเชื่อมต่อของท่อปาและท่อ
ระบายน้ านั้นมีการฝังท่อลงใต้
ดิน ในแนวขนาบก าแพงฝั่งทิศ
ใต ้

ใ น ก า ร ออก แ บ บ ภู มิ ทั ศ น์         
ในบริ เวณนี้นั้นควรเลือกใช้
พรรณไม้ที่มีระบบรากไม่เยอะ 
เพราะรากไม้อาจมีผลกระทบ
ต่อระบบท่อประปาและท่อ
ระบายน้ า 

ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ส่วนนี้นั้นมี
รองรับอยู่แล้ว 

ในการจัดภูมิทัศน์หากปลูก
ต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างในบริเวณ
นี้ควรค านึงถึงการขุดดินเพ่ือ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการ
ขุดไปโดนสายไฟ 

B 
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ตารางท่ี 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่โครงการ (ต่อ) 
ส่วนพื้นที ่

 
Site Characteristics 

ลักษณะพ้ืนที่ ปัญหา/ข้อจ ากัด 
Zone C มีพ้ืนที่ประมาณ 
190.5 ตารางเมตร 

 

เป็นพ้ืนที่บริเวณที่อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ 
ลักษณะของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะส่วนบริการ และยังไม่
มีสิ่ งก่อสร้างและการจัดภูมิ
ทัศน์แต่อย่างใด พื้นที่บริเวณนี้
ได้รับแสงแค่ช่วงบ่าย  

บริเวณนี้มีแนวท่อระบายน้ า 
แ ล ะ บ่ อ เ ก ร า ะ  ดั ง นั้ น           
การออกแบบภูมิทัศน์บริเวณนี้
ควรออกแบบอย่างระมัดระวัง 

ระบบประปาและการระบายน้ า การเชื่อมต่อของท่อปาและท่อ
ระบายน้ านั้นมีการฝังท่อลงใต้
ดิน ในแนวขนาบก าแพงฝั่งทิศ
ใต ้

ใ น ก า ร อ อก แ บ บ ภู มิ ทั ศ น์         
ในบริ เวณนี้นั้นควรเลือกใช้
พรรณไม้ที่มีระบบรากไม่เยอะ 
เพราะรากไม้อาจมีผลกระทบ 
ต่อระบบท่อประปาและท่อ
ระบายน้ า 

ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ส่วนนี้นั้นมี
รองรับอยู่แล้ว 

ในการจัดภูมิทัศน์หากปลูก
ต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างในบริเวณ
นี้ควรค านึงถึงการขุดดินเพ่ือ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการ
ขุดไปโดนสายไฟ 

C 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
แสดง : การแบ่งโซนพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.36 
สัญลักษณ์ :         Zone A พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ 
                       Zone B พ้ืนที่ส่วนตัว 
                       Zone C พ้ืนที่ส่วนบริการ 

 
 
  

NON SCALE 

A 

B 

C 
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 3.2.10 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ (User Analysis) 
  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ ใช้ ใน โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้ าน                   
คุณไพโรจน์ นวานุช นั้นมีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นคือคุณไพโรจน์ นวานุช ซึ่งพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ใช้โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.3 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
สมาชิกในครอบครัว ข้อมูลบุคคล พฤติกรรม ความต้องการ 
คุณไพโรจน์ นวานุช อายุ : 65 ปี 

อาชีพ : รับราชการ 
 

วั น จั น ท ร์ -วั น ศุ ก ร์  
ท า ง า น แ ล ะ เ ย็ น
หลั งจากเลิกงานจะ
พักผ่อนอยู่บ้าน ส่วน
ในวันหยุดอ่านหนังสือ
และมีญาติพ่ีน้องและ
หลานๆเข้ามาหาเป็น
ป ร ะ จ า  แ ล ะมี ก า ร
รับแขกเข้ามาพบปะ
พูดคุยกันเป็นประจ า 

1. ต้องการที่จะจัดภูมิ
ทัศน์ให้มีความร่มรื่น 
ป้ อ ง กั น ค ว า ม ร้ อ น 
ป้องกันฝุ่นและเสียง
จากถนน 
2. ต้ อ ง ก า ร ส ว น ที่     
ดูแลรักษาง่ ายไม่รก
จนเกินไป 
3. ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
บรรยากาศให้บ้ านมี
ความน่ าอยู่ มี คว าม
สวยงามมากข้ึน 
4. พ้ืนที่ส าหรับรับแขก
ที่เพียงพอ  
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  3.2.10.1 สรุปกิจกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ จากการศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการของคุณไพโรจน์ นวานุช 
 
ตารางท่ี 3.4 สรุปกิจกรรมที่ควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
ล าดับที่ สรุปกิจกรรม บรรยากาศพ้ืนที่ ภาพกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Zone A ขนาดพ้ืนที่  
530 ตารางเมตร 
1. พ้ืนทีส่่วนโชว์ 
2. พ้ืนที่รับแขก 
3. ลานอเนกประสงค์ 
4. พ้ืนที่นั่งเล่น พักผ่อน 
 
 
Zone B ขนาดพ้ืนที่  
110 ตารางเมตร 
1. พ้ืนที่ส่วนตัว 
2. พ้ื น ที่ นั่ ง เ ล่ น 
พักผ่อน 
 
 
 
 
Zone C ขนาดพ้ืนที่  
190.5 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ส่วนบริการ 

บรรยากาศในพ้ืนที่  Zone A 
นั้นจัดเป็นสวนในสไตล์โมเดิร์น
ด้ ว ย ก า ร อ อ ก แ บ บ ง า น 
Hardscape แ ล ะ ง า น 
Softscape ที่ ส า ม า ร ถส ร้ า ง
บรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่
มีความสวยงามมากขึ้น เพ่ิม
พ้ืนที่ นั่ ง เล่น  พักผ่อน พ้ืนที่
รับแขก และยังสามารถดูแล
รักษาได้ง่ายอีกด้วย 
บรรยากาศในพ้ืนที่ Zone B นั้น
จัดเป็นสวนในสไตล์โมเดิร์นด้วย
การออกแบบงาน Hardscape 
และงาน Softscape ที่สามารถ
สร้างบรรยากาศให้บ้านมีความ
น่าอยู่มีความสวยงามมากขึ้น     
เพ่ิมพ้ืนที่ส่วนตัวในการพักผ่อน 
และยังสามารถดูแลรักษาได้ง่าย
อีกด้วย 
บรรยากาศในพ้ืนที่ Zone C นั้น
จัดเป็นสวนในสไตล์โมเดิร์นด้วย
การออกแบบงาน Hardscape 
และงาน Softscape ที่สามารถ
ให้บริการในด้านความสะดวก
ต่างๆ และยังสามารถดูแลรักษา
ได้ง่ายอีกด้วย 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ  
Site Characteristics Program Potential Program Development Remarks 
Zone A 
เป็นพื้นที่ส่วนหน้าบ้าน
ติ ด กั บ ตั ว บ้ า น แ ล ะ
ท า ง เ ข้ า ห ลั ก ข อ ง
โค ร งก า ร  ลั กษณะ
พ้ื น ที่ เ ป็ น พ้ื น ที่ โ ล่ ง
กว้างยังไม่มีการปลูก
พ ร ร ณ ไ ม้ แ ล ะ
สิ่งก่อสร้างใดๆ 

 
 
 
 
 
 
 

Zone B 
เป็น พ้ืนที่ ด้ านทิศใต้
ของโครงการ ติดอยู่
กับเฉลียงของตัวบ้าน
ลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่ง
และยังไม่มีการปลูก
พรรณไม้และยังไม่มี
สิ่งก่อสร้างใดๆ 

เป็น พ้ืนที่ ส่ วนหน้ า
บ้านซึ่งเป็นส่วนแรกที่
พบเห็นและติดกับตัว
บ้าน มีความสะดวก
ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง จึ ง
เหมาะสมที่จะจัดเป็น
ส่วนโชว์  เ พ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ดีแก่การ
รับรองแขกผู้มาเยือน
และ เป็ น จุ ด ดึ ง ดู ด
สายตาแก่ผู้พบเห็น 
 
 
 
 
 
พ้ืนที่นี้เชื่อมติดอยู่กับ
พ้ืนที่  Zone A และ 
Zone B เ หม าะส า
ก รั บ จ ะ เ ป็ น พ้ื น ที่
ส่ ว น ตั ว ส า ห รั บ
สมาชิกในครอบครัว 
 
 
 
 

Zone A ขนาดพ้ืนที่ 530 
ตารางเมตร กิจกรรมที่จะ
เกิดข้ึนมีดังนี้ 
1. พ้ืนที่ส่วนโชว์ 
2. พ้ืนที่รับแขก 
3. ลานอเนกประสงค์ 
4. พ้ืนที่นั่งเล่น พักผ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone B ขนาดพ้ืนที่ 110  
ตารางเมตร กิจกรรมที่จะ
เกิดข้ึนมีดังนี้ 
1. พ้ืนที่ส่วนตัว 
2. พ้ืนที่นั่งเล่น พักผ่อน 
 
 
 
 
 

ปัญหาที่เกิดขึ้นมีดังนี ้
1. แสงแดดเนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่โล่งและยังไม่
มีการปลูกพรรณไม้
เ พ่ือให้ร่มเงา ดังนั้น
ควรเลือกใช้พรรณไม้ที่
สามารถให้ร่มเงาได้ดี 
และเหมาะสมกับพ้ืนที่
อีกด้วย 
2. ฝุ่นละอองและเสียง
ที่เกิดจากรถที่สัญจร
ไปมา ผ่านถนนหน้า
โครงการ ดังนั้นควร
ปลู กต้ น ไม้ เ พ่ื อช่ ว ย
กรองฝุ่นและเสียงจาก
ถนน 
ปัญหาที่เกิดข้ึนมีดังนี้ 
บริเวณ Zone B ยังไม่
มีการปรับระดับหน้า
ดินที่ชัดเจน ดังนั้นควร
ป รั บ ร ะ ดั บ ดิ น ใ ห้
เ หมาะสมก่ อนกา ร
ปลูกพรรณไม้ 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
Site Characteristics Program Potential Program Development Remarks 
Zone C 
เป็นพ้ืนที่บริเวณหลัง
บ้านติดอยู่กับห้องครัว
แ ล ะบ้ า น พั ก ท ห า ร 
ลักษณะพ้ืนที่ยังไม่มี
การปลูกพรรณไม้และ
ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ 
 

เป็ น พ้ืนที่ ส่ วนหลั ง
บ้าน จึงเหมาะสมที่
จะเป็นส่วนบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

Zone C ข น า ด พ้ื น ที่  
190.5 ต า ร า ง เ ม ต ร 
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้ 
1. พ้ืนที่ส่วนบริการ 
2. การซักล้าง 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาที่เกิดข้ึนมีดังนี้ 
มีปัญหาในเรื่องของ
แ ส ง แ ด ด พ อ ร า ไ ร 
เนื่องจากได้รับร่มเงา
ของตัวบ้าน ห้องครัว
แ ล ะ บ้ า น พั ก ท ห า ร 
ดังนั้นการเลือกพรรณ
ไม้ควรค านึงถึงสภาพ
พ้ืนที่และผู้ใช้งานอย่าง
เหมาะสม 
 

 
  จากการศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงการและการพัฒนาศักยภาพของ
พ้ืนที่โครงการในตารางที่ 3.3-3.5 โดยสรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นออกมาเป็นภาพ Bubble Diagram, 
Site Relation แสดงความสัมพันธ์การเชื่อมของพ้ืนที่ในแต่ละส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 1) ส่วนโชว์พ้ืนที่ต้อนรับ จะประกอบด้วยพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ ปลูกพรรณไม้ต่างๆ           
ลานนั่งเล่นพักผ่อน ศาลา จะจัดเป็นสไตล์โมเดิร์นด้วยการออกแบบงาน Hardscape และงาน 
Softscape เพ่ือเป็นจุดเด่น และต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้ โดยมีความร่มรื่น รักษาง่าย  ไม่รกจนเกินไป
และสามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่มีความสวยงามมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการใช้พ้ืนที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย (ดังภาพท่ี 3.37-3.38) 

 2) พ้ืนที่ส่วนพักผ่อนส่วนตัว จะประกอบด้วยพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ ปลูกพรรณไม้ต่างๆ           
ลานนั่งเล่นพักผ่อน นั้นจัดเป็นสวนในสไตล์โมเดิร์นด้วยการออกแบบงาน Hardscape และงาน 
Softscape ที่เพ่ิมพ้ืนที่ส่วนตัวในการพักผ่อน และยังสามารถดูแลรักษาได้ง่ายอีกด้วย  และสามารถ
สร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่มีความสวยงามมากข้ึน รวมทั้งยังเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอีกด้วย (ดังภาพท่ี 3.37-3.38) 

 3) ส่วนบริการ เป็นพ้ืนที่บริเวณหลังบ้านเชื่อมต่อกับห้องครัวและบ้านพักทหาร     
ซึ่งจะประกอบด้วยลานซักล้าง และส่วนบริการอ่ืนๆ ในส่วนนี้จัดเป็นสวนในสไตล์โมเดิร์นด้วยการ
ออกแบบงาน Softscape ที่สามารถให้บริการในด้านความสะดวกต่างๆ และยังสามารถดูแลรักษาได้
ง่ายอีกด้วย (ดังภาพท่ี 3.37-3.38) 

 



78 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  

 
  
  

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
แสดง : Bubble Diagram ภาพที่ 3.37 
สัญลักษณ์ :         ทางสัญจร เข้า-ออก พ้ืนที่โครงการ 
                       Buffer ปิดกั้นสายตาแบบทึบ  
                       Screen ปิดกั้นสายตาแบบโปร่ง 
                       การเชื่อมโยงกิจกรรมด้วยทางสัญจร เช่น ทางเดินเท้า 

 
 
  

NON SCALE 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.38 
สัญลักษณ์ :         ทางสัญจร เข้า-ออก พ้ืนที่โครงการ 
                        Buffer ปิดกั้นสายตาแบบทึบ  
                       Screen ปิดกั้นสายตาแบบโปร่ง 

                Zone A     Zone B    Zone C 

 
 
  

NON SCALE 



80 
 

 



บทท่ี  4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
4.1  ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที่ 4.1 Introduction 
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ภาพที่ 4.2 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.3 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.4 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.5 Main Concept 
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ภาพที่ 4.6 Master Plan 
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ภาพที่ 4.7 Section 
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ภาพที่ 4.8 Perspective & Construction 
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ภาพที่ 4.9 Perspective & Construction 
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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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ภาพที่ 4.14 Lighting Plan 
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ภาพที่ 4.15 Perspective  
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4.2  การประมาณราคาภูมิทัศน์ 
ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 

1

1.1

   1.1 คอนกรีต หนา 20 ซม. 19.6 ลบ.ม. 1,635.00         32,046.00       436.00      8,545.60      40,591.6         

   1.2 ไม้แบบ 11 ตร.ม. 400.00           4,400.00         133.00      1,463.00      5,863.00         

   1.3 ตะปู 2.2 กก. 26                 57.20             -             57.20             

    1.4 แผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป 24 ตร.ม. 210.00           5,040.00         91.00        2,184.00      7,224.00         

   1.5 บันได 8.97 ตร.ม. 210.00           1,883.70         179.00      1,605.63      3,489.33         

   1.6 ไม้แบบบันได 1.34 ตร.ม. 400.00           536.00           133.00      178.22         714.22           

   1.7 ตะปู 0.26 กก. 26.00             6.76               - - 6.76               

2. กระเบือ้งปูพืน้  SOSUCO รุ่น ไอหมอก-ขาว AKRA-WHITE 24 ตร.ม. 135               3,240.00         - - 3,240.00         

    3.1 กอ่อฐิมอญ 29.12 ตร.ม. 245.00           7,134.40         89.00        2,591.68      9,726.08         

    3.1 ฉาบปูนผิวเรียบ 5.82 ตร.ม. 58.00             337.56           82.00        477.24         814.80           

   3.2 ทาสี TOA รุ่น 8309  Midnight in the Tropics 5.28 ตร.ม. 43.00             227.04           30.00        158.40         385.44           

    4.1 โครงสร้างคานเหล็กกล่อง 1.1/2 x3 นิ้ว 8 ท่อน 425.00           3,400.00         33.00        264.00         3,664.00         

    4.2 แปเหล็กกล่อง  1.1/2 x3 นิ้ว 6 ท่อน 425.00           2,550.00         33.00        198.00         2,748.00         

    4.3 โครงคร่าว U76 สูง 47 มม. กว้าง 80 มม. ยาว 3 ม. 30 ท่อน 262.00           7,860.00         52.00        1,560.00      9,420.00         

    4.5 ไม้ระแนงDuraผิวเรียบขอบลบมุมสีสักทอง ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 ม. 158 ท่อน 190.00           30,020.00       100.00      15,800.00    45,820.00       

    4.6 หลังคาไวนิล ท้องเรียบ สีขาว 35.69 ตร.ม. 640.00           22,841.60       30.00        1,070.70      23,912.30       

    4.7 รางน้ าไวนิลสีขาว 8.3 ม. 380.00           3,154.00         30.00        249.00         3,403.00         

    4.8 โซ่ระบายน้ า 3.35 ม. 80.00             268.00           - - 268.00           

   4.9 ไม้เชิงชาย DURA รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น ขนาด 23.3x300x1.8 ซม. 8 แผ่น 240.00           1,920.00         - - 1,920.00         

   5.1 คอนกรีต 0.039 ลบ.ม. 1,365.00         53.24             435.00      16.97          70.20             

   5.2 ไม้แบบ 0.19 ตร.ม. 400.00           76.00             133.00      25.27          101.27           

   5.3 ตะปู 0.038 กก. 26.00             0.99               - - 0.99               

   6.1 ไม้เทียม ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 ม. หนา 1 นิ้ว Dura  สีไม้สักทอง 2.32 ตร.ม. 692.00           1,605.44         100.00      232.00         1,837.44         

   6.2 โครงสร้างคานเหล็กกล่อง 1.1/2 x3 นิ้ว 4 ท่อน 425.00           1,700.00         33.00        132.00         1,832.00         

167,109.63     

1.2

1. คอนกรีต 0.3 ลบ.ม. 1,635.00         490.50           436.00      130.80         621.30           

2. ไม้แบบ 4.25 ตร.ม. 400               1,700.00         133.00      565.25         2,265.25         

3. ตะปู 0.85 กก. 26                 22.10             - - 22.10             

4. รางน้ า สแตนเลส 1 ชิ้น 5,000.00         5,000.00         - - 5,000.00         

5. DRAINCELL 2.6 ตร.ม. 450.00           1,170.00         - - 1,170.00         

6. หัวกระโหลกดูดน้ า 1 ชิ้น 450.00           450.00           - - 450.00           

7. ท่อ PVC 3 ม. 95                 285.00           - - 285.00           

8. กรวดแม่น้ า สีนิลด า เบอร์ 2 2.6 ตร.ม. 50                 130.00           - - 130.00           

9,943.65        

หมวดสิ่งก่อสร้าง

งานศาลา

บัญชปีริมาณค่าวัสดอุุปกรณ์งานออกแบบภูมทิัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

Material Cost Labour Cost

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

1. พืน้คอนกรีต

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

5. งานเคาท์เตอร์ คอนกรีต

4. โครงส้รางหลังคา

3. เสาศาลากอ่อฐิ ฉาบปูน

Unit

6. งานทีน่ั่งไม้เทียม

รวม

งานบอ่น ้าล้น

รวม  
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 
Material Cost Labour Cost

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

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

 
1.3

1.งานขดุบ่อกรอง 4.1 ลบ.ม. - - 60.00        246.00         246.00           

2. คอนกรีต 0.62 ลบ.ม. 1,635.00         1,013.70         436.00      270.32         1,284.02         

3. ไม้แบบ 6.6 ตร.ม. 400.00           2,640.00         133.00      877.80         3,517.80         

4. ตะปู 1.33 กก. 26.00             34.58             - - 34.58             

5. ไม้เทียม ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 ม. หนา 1 นิ้ว Dura  สีไม้สักทอง 9 ตร.ม. 692               6,228.00         100.00      900.00         7,128.00         

6. โครงสร้างคานเหล็กกล่อง 1.1/2 x3 นิ้ว 8 ท่อน 425               3,400.00         33.00        264.00         3,664.00         

7. ท่อ PVC น้ าทิง้ 3 นิ้ว 0.6 ม. 200.00           120.00           - - 120.00           

8. ปัม๊ไดโว่ มิตซู 250 วัตต์ 1 ชิ้น 4,410.00         4,410.00         - - 4,410.00         

9. ฟลิเตอร์ 1 ชิ้น 3,500.00         3,500.00         - - 3,500.00         

10. คลอลีน ฟดีเดอร์ 1 ชิ้น 4,500             4,500.00         - - 4,500.00         

11. ท่อ PVC 5 ม. 98                 490.00           - - 490.00           

12. ขอ้งอ 90 6 ตวั 6.00                 36.00             - - 36.00             

13. คอนกรีตกระบะปลูกต้นไม้ 0.24 ลบ.ม. 1,635.00         392.40           436.00      104.64         497.04           

14. ไม้แบบ 5.28 ตร.ม. 400.00           2,112.00         133.00      702.24         2,814.24         

15. ตะปู 1.05 กก. 26.00             27.30             - - 27.30             

16. งานทาสีน้ าอคริลิค สีด า 5.28 ตร.ม. 43.00             227.04           30.00        158.40         158.40           

32,427.38      

1.4

1. พืน้คอนกรีต 3.45 ลบ.ม. 1,635.00         5,640.75         436.00      1,504.20      7,144.95         

2. พืน้ปูกระเบือ้ง ผิวด้าน SOSUCO รุ่น เคมบริดจ ์- สีเทาเขม้ 23 ตร.ม. 553.00           12,719.00       100          2,300          15,019           

3. คอนกรีตกระบะปลูกต้นไม้ 0.88 ลบ.ม. 1,635.00         1,438.80         436.00      383.68         1,822.48         

4. ไม้แบบ 18.37 ตร.ม. 400.00           7,348.00         133.00      2,443.21      9,791.21         

5. ตะปู 3.6 กก. 26.00             93.60             - - 93.60             

6. งานทาสีน้ าอคริลิค สีด า 18.37 ตร.ม. 43.00             789.91           30.00        551.10         1,341.10         

   7.1 คอนกรีต 0.342 ลบ.ม. 1,635.00         559.17           436.00      149.11         708.28           

   7.2 ไม้แบบ 1.5 ตร.ม. 400.00           600.00           133.00      199.50         799.50           

   7.3 ตะปู 0.3 กก. 26.00             7.80               - - 7.80               

   7.4 ท่อ PVC น้ าดี 5 ม. 1 จดุ 600.00           600.00           - - 600.00           

   7.5 ท่อน้ าเสีย 1 จดุ 600.00           600.00           - - 600.00           

   7.6 อา่งล้างมือชนิดวางบนเคาน์เตอร์ COTTO รุ่น เซนเซชั่น สแควร์ 1 ชิ้น 4,500.00         4,500.00         - - 4,500.00         

42,427.92      

1.5

1. คอนกรีต 3.13 ลบ.ม. 1,635.00         5,117.55         436.00      1,364.68      6,482.23         

   1.1 ไม้แบบบันได 3.13 ตร.ม. 400.00           1,252.00         133.00      416.29         1,668.29         

   1.2 ตะปู 0.62 กก. 26.00             16.12             - - 16.12             

2. พืน้ผิวบันได ทรายล้าง 23.32 ตร.ม. 310.00           7,229.20         99.00        2,308.68      9,537.88         

3. คอนกรีตกระบะปลูกต้นไม้ 0.12 ลบ.ม. 1,635.00         196.20           436.00      52.32          248.52           

4. ไม้แบบ 26.4 ตร.ม. 400.00           10,560.00       133.00      3,511.20      14,071.20       

5. ตะปู 5.28 กก. 26.00             137.28           - - 137.28           

6. งานทาสีน้ าอคริลิค สีด า 26.4 ตร.ม. 43.00             1,135.20         30.00        792.00         1,927.20         

34,088.72      

1.6

1. คอนกรีต 4.61 ลบ.ม. 1,635             7,537.35         436          2,010          9,547.31         

   1.1 ไม้แบบบันได 2.1 ตร.ม. 400.00           840.00           133.00      279.30         1,119.30         

   1.2 ตะปู 0.42 กก. 26.00             10.92             - - 10.92             

2. พืน้ผิวบันได ทรายล้าง 12.4 ตร.ม. 310.00           3,844.00         99.00        1,227.60      5,071.60         

3.  ไม้เทียม ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 ม. หนา 1 นิ้ว Dura  สีไม้สักทอง 29.23 ตร.ม. 692.00           20,227.16       100.00      2,923.00      23,150.16       

4. โครงสร้างคานเหล็กกล่อง 1.1/2 x3 นิ้ว 24 ท่อน 425.00           10,200.00       33.00        792.00         10,992.00       
49,891.29      

7. งานเคาท์เตอร์

รวม

งานSURGE TANK

รวม

งาน DECK บนัไดขึ น - ลง

รวม

งานบนัไดขึ น - ลง

รวม

งานPATIO
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

Material Cost Labour Cost

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

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

 
 

1. คอนกรีต 0.6 ลบ.ม. 1,635.00         981.00           436.00      261.60         1,242.60         

2. ไม้แบบ 7.56 ตร.ม. 400.00           3,024.00         133.00      1,005.48      4,029.48         

3. ตะปู 1.51 กก. 26.00             39.26             - - 39.26             

4. กระเบือ้งพอร์ชเลน ลายหินออ่น 7.56 ตร.ม. 1,797.00         13,585.32       200.00      1,512.00      15,097.32       

5. ไม้เทียม ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 ม. หนา 1 นิ้ว Dura  สีไม้สักทอง 1.35 ตร.ม. 692.00           934.20           100.00      135.00         1,069.20         

6. โครงสร้างคานเหล็กกล่อง 1.1/2 x3 นิ้ว 2 ท่อน 425.00           850.00           100.00      200.00         1,050.00         

7. คอนกรีตกระบะปลูกต้นไม้ 0.048 ลบ.ม. 1,635.00         78.48             82.00        3.94            82.42             

    7.1 ไม้แบบ 1.52 ตร.ม. 400.00           608.00           133.00      202.16         810.16           

    7.2 ตะปู 0.3 กก. 26.00             7.80               - - 7.80               

   7.3 งานทาสีน้ าอคริลิค สีด า 1.52 ตร.ม. 43.00             65.36             30.00        45.60          110.96           

8. รางน้ าสแตนเลส ส่ังท า 1 ชิ้น 5,000.00         5,000.00         - - 5,000.00         

9. ปัม๊ Resun Penguin-2400 1 ชิ้น 750.00           750.00           - - 750.00           

10.ท่อ PVC 1 เมตร 1 ม. 95.00             95.00             - - 95.00             

11. ขอ้งอ 90 2 ตัว 6.00               12.00             - - 12.00             

12. บานพบั 2 ชิ้น 20.00             40.00             - - 40.00             

29,436.20      

1.8

1. งานขดุฐานราก 4.18 ลบ.ม. - - 60.00        250.80         250.80           

3. คอนกรีตฐานราก 4.18 ลบ.ม. 1,635.00         6,834.30         436.00      1,822.48      8,656.78         

3. เหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว 8 ท่อน 210.00           1,680.00         33.00        264.00         1,944.00         

3. ไม้บังตา Dura รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม สีไม้สักทอง 3 นิ้ว ยาว 3 ม. 27 ตร.ม. 483.00           13,041.00       100.00      2,700.00      15,741.00       

4. บานพบั 4 ชิ้น 20.00             80.00             - - 80.00             

5. ลูกบิด 1 ชิ้น 200.00           200.00           - - 200.00           

26,872.58      

1.9

1. คอนกรีต 0.12 ลบ.ม. 1,635.00         196.20           436.00      52.32          248.52           

2.ไม้แบบ 13.8 ตร.ม. 400.00           5,520.00         133.00      1,835.40      7,355.40         

3. ตะปู 2.76 กก. 26.00             71.76             - - 71.76             

4. งานทาสีน้ าอคริลิค สีด า 13.8 ตร.ม. 43.00             593.40           30.00        414.00         1,007.40         

8,683.08        

1.10

1. คอนกรีต 1.28 ลบ.ม. 1,635.00         2,092.80         436.00      558.08         2,650.88         

2. ไม้แบบ 7.24 ตร.ม. 400.00           2,896.00         133.00      962.92         3,858.92         

3. ตะปู 1.44 กก. 26.00             37.44             - - 37.44             

6,547.24        

1.11 งานแผ่นพลาสวดู ฉลุลาย

1.งานขดุฐานราก 7 ลบ.ม. - - 60.00        420.00         420.00           

2. โครงสร้างเหล็กกล่อง 2x1 นิ้ว 19 ท่อน 263.00           4,997.00         33.00        627.00         5,624.00         

3. พลาสวูดฉลุลาย ส่ังท า รุ่น A28 ขนาด 1.2x3 ม. หนา 3 มม. 16 ชิ้น 3,600.00         57,600.00       - - 57,600.00       

รวม 63,644.00      

1.12 งานคอนกรีตแสตมป์

1. พืน้พมิพล์าย แอสร่า คัทสเลท Size : 23 นิ้ว x 23 นิ้ว สีเทาด า 246.28 ตร.ม. 550.00           135,454.00      99.00        24,381.72    159,835.72      

รวม 159,835.72     
1.13 งานแผ่นปพืู น

1. CARPET STONE 40x100 ม. สีเทาด า ผิวพน่ทราย หนา 3 ซม. 99.75 ตร.ม. 1,064.00         106,134.00      55.00        5,486.25      111,620.25      

2. บล็อกปูพืน้เอสซีจ ีรุ่นลากนู่า มัลดีฟ 146.72 ตร.ม. 523.00           76,734.56       55.00        8,069.60      84,804.16       

3. ขอบคันหิน SCG รุ่น BORDER CURB – ขอบฝังดิน 24.5 เมตร 250.00           6,125.00         30.00        735.00         6,860.00         

4. กรวดแม่น้ าสีด านิล เบอร์ 2 78.04 ตร.ม. 50.00             3,902.00         10.00        780.40         4,682.40         

รวม 207,966.81     

1.14 เบด็เตล็ด

เบ็ดเตล็ด - - 20,000.00       20,000.00       - - 20,000.00       

ทรายถม 41.5 ลบ.ม. 310.00           12,865.00       99.00        4,108.50      16,973.50       

รวม 36,973.00      

งานกระบะปลูกต้นไม้

รวม

งานคอนกรีตแผ่นทางเท้า

รวม

งานBENCH

รวม

งานไม้ระแนงปดิ TANK

รวม
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

Material Cost Labour Cost

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

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

 
2

2.1

1. ต้นซิลเวอร์โอค๊ หน้า 5 นิ้ว 10 ต้น 5,500.00         55,000.00       500.00      5,000.00      60,000.00       

2. ต้นหมากเม่า หน้า 20 นิ้ว 1 ต้น 20,000.00       20,000.00       700.00      700.00         20,700.00       

3. เสม็ดแดง หน้า 20 นิ้ว 1 ต้น 25,000.00       25,000.00       700.00      700.00         25,700.00       

4. ต้นหูกระจงด่าง หน้า 5 นิ้ว 2 ต้น 5,000.00         10,000.00       500.00      1,000.00      11,000.00       

5. ต้นน้ าเต้าต้น หน้า 3 นิ้ว 2 ต้น 4,000.00         8,000.00         350.00      700.00         8,700.00         

6. ต้นแคนา หน้า 10 นิ้ว 1 ต้น 5,200.00         5,200.00         650.00      650.00         5,850.00         

7. ต้นแจง หน้า 15 นิ้ว 1 ต้น 22,000.00       22,000.00       700.00      700.00         22,700.00       

8. ต้นหว้าแม่น้ าโขง หน้า 15 นิ้ว 1 ต้น 15,000.00       15,000.00       700.00      700.00         15,700.00       
9. ไม้ค้ ายนั 19 ชุด 650.00 12350.00 65.00 1,235.00      13,585.00       
10. ค้ ายนัแบบสลิง 2 ชุด 1,000.00 2000.00 300.00 600.00         2,600.00         

186,535.00     

2.2

1.หญ้าถอดปล้อง ถงุ 4 นิ้ว 545 ต้น 8.00               4,360.00         2.00 1,090.00      5,450.00         

2. ยี่โถแคระ กถ.10 285 ต้น 50.00             14,250.00       5.00 1,425.00      15,675.00       

3. สนใบพาย กถ. 12 นิ้ว 157 ต้น 120.00           18,840.00       2.00 314.00         19,154.00       

4. โรสแมร่ี ถงุ 4 นิ้ว 257 ต้น 8.00               2,056.00         2.00 514.00         2,570.00         

5. โกฐจฬุาลัมพา ถงุ 4 นิ้ว 200 ต้น 5.00               1,000.00         2.00 400.00         1,400.00         

6. หนวดปลาหมึกเขยีว กถ. 8 นิ้ว 325 ต้น 60.00             19,500.00       5.00 1,625.00      21,125.00       

7. ไอริสน้ า ถงุ 4 นิ้ว 176 ต้น 8.00               1,408.00         2.00 352.00         1,760.00         

9. ชาฮกเกี้ยน กถ. 12 นิ้ว 80 ต้น 80.00             6,400.00         5.00 400.00         6,800.00         

10. ธาร์รากอน ถงุ 4 นิ้ว 90 ต้น 8.00               720.00           2.00          180.00         900.00           
11. ไทรอนิโด 3 เมตร 154 ต้น 400.00 61,600.00       20.00 3,080.00      64,680.00       
12. หญ้าพาสพาล่ัม 365 ตร.ม. 30.00 10,950.00       5.00 1,825.00      12,775.00       
16. ดินปลูก 300 ถงุ 25.00 7,500.00         - - 7,500.00         

159,789.00     

3

3.1
1. ไฟส่องต้นไม้ 17 อนั 485.00 8,245.00         100.00 1,700.00      9,945.00         
2. ไฟเสา 0.90 เมตร 7 อนั 4,500.00 31,500.00       300.00 2,100.00      33,600.00       
3. ไฟสนาม 15 อนั 2,000.00 30,000.00       300.00 4,500.00      34,500.00       
4. ไฟดาวไลท์ 6 อนั 200.00 1,200.00         100.00 600.00         1,800.00         
5. ไฟLED 100 เมตร 400.00 40,000.00       100.00 10,000.00    50,000           
6. อปุกรณ์สายไฟ 1 เหมา - - - - 25,969.00       

155,814.00     

งานระบบไฟ

รวม

งานวสัดุพืชพรรณ

ไม้ยนืต้น

รวม

ไม้พุ่มไม้คลุมดิน

รวม

งานระบบ
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน์ (ต่อ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
รวมราคางาน Hardscape 
รวมราคางาน Softscape 
รวมราคางานภูมิทัศน์ทั้งหมด 
ค่าด าเนินการ และก าไร 25 % ของราคารวมงานภูมิทัศน์ 
ภาษีเงินได้ 3 % ของราคางานภูมิทัศน์ 
รวมราคางานภูมิทัศน์ + ค่าด าเนินการ และก าไร + ภาษีเงินได้ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat) 7 % 

1,031,951.22  
   346,324.00  
 1,378,275.22  

344,568.80 
 41,348.25 

1,764,192.02  
 123,493.41 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,887,685.00 
 (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)  



บทท่ี  5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 ปัจจุบันพื้นที่โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช อยู่ระหว่างก่อสร้าง และจาก
การสอบถามพบว่ายังไม่มีการออกแบบภูมิทัศน์ คุณไพโรจน์ นวานุช จึงมีความต้องการที่จะจัดภูมิทัศน์ 
ให้มีความร่มรื่น สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันฝุ่นละออง และมลภาวะทางเสียงที่รบกวนจากถนน 
และดูแลรักษาง่ายไม่รกจนเกินไปสามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่มีความสวยงามมากขึ้น 
และยังต้องการพื้นที่ใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้อย่างเพียงพอ 
 จึงมีแนวความคิดหลักในการออกแบบคือ “The Habit Garden สัมผัสความอบอุ่นจากสวน
และท ากิจกรรมไปพร้อมๆ กัน” โดยน าเสนอผ่านค าว่า “Habit” ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
  H - Homely เป็นสวนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น 

 A - Active สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ 
 B - Beautiful สร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่มีความสวยงามมากยิ่งข้ึน  
 I - Inspriration สร้างแรงบันดาลใจ 
 T - Time เพ่ิมเวลาในการพักผ่อน                                                                             
จากการศึกษาข้อมูลสามารถน ามาท ารูปแบบที่ออกมาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยสามารถ

แบ่งส่วนพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
    5.1.1 Zone A ส่วนโชว์พ้ืนที่ต้อนรับ จะประกอบด้วยพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ ปลูกพรรณไม้ต่างๆ 
ลานนั่งเล่นพักผ่อน ศาลา จะจัดเป็นสไตล์โมเดิร์นด้วยการออกแบบงาน Hardscape และงาน 
Softscape เพ่ือเป็นจุดเด่น และต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้ โดยมีความร่มรื่น รักษาง่าย  ไม่รกจนเกินไป
และสามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่มีความสวยงามมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการใช้พ้ืนที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 

   5.1.2  Zone B พ้ืนที่ส่วนพักผ่อนส่วนตัว จะประกอบด้วยพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ ปลูกพรรณไม้
ต่างๆ ลานนั่งเล่นพักผ่อน นั้นจัดเป็นสวนในสไตล์โมเดิร์นด้วยการออกแบบงาน Hardscape และงาน 
Softscape ที่เพ่ิมพ้ืนที่ส่วนตัวในการพักผ่อน และยังสามารถดูแลรักษาได้ง่ายอีกด้วย  และสามารถ
สร้างบรรยากาศให้บ้านมีความน่าอยู่มีความสวยงามมากข้ึน รวมทั้งยังเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอีกด้วย 

   5.1.3 Zone C ส่วนบริการ เป็นพ้ืนที่บริเวณหลังบ้านเชื่อมต่อกับห้องครัวและบ้านพัก
ทหารซึ่งจะประกอบด้วยลานซักล้าง และส่วนบริการอ่ืนๆ ในส่วนนี้จัดเป็นสวนในสไตล์โมเดิร์นด้วย
การออกแบบงาน Softscape และบล็อกปูพ้ืน ที่สามารถให้บริการในด้านความสะดวกต่างๆ               
และยังสามารถดูแลรักษาได้ง่ายอีกด้วย 
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 จากการวิเคราะห์ และศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ของโครงการ รูปแบบสวนที่ตรงกับความต้องการของ
คุณไพโรจน์ นวานุช และเข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรมของตัวบ้านนั้นเป็นสวนสไตล์ ร่วมสมัย              
หรือโมเดิร์น จึงได้ท าการออกแบบสวนมาในสไตล์ร่วมสมัยหรือโมเดิร์น เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของคุณไพโรจน์ นวานุช และจากการประมาณราคางานภูมิทัศน์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,887,685 บาท 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องด้วยโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช นั้นมีการก่อสร้างงาน 
Hardscape และมีรายละเอียดในการก่อสร้าง ดังนั้น ควรมีการแบ่งพ้ืนที่และก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการให้เหมาะสม เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 การใช้วัสดุในการก่อสร้างโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช ในบางพ้ืนที่นั้น
วัสดุบางชนิด หรือบางอย่างจ าเป็นต้องสั่งล่วงหน้าก่อน ดังนั้น  หากจัดสร้างควรมีการจัดซื้อสั่งของ
ล่วงหน้าก่อน เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ก 
     แนวคิดทางด้านการดูแลรักษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวคิดทางด้านการดูแลรักษา 
  

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

ประเภทงำน ลักษณะงำน รำยละเอียดในกำรดูแลรักษำ หมำยเหตุ 
ภูมิทัศน์ดำดอ่อน 
 (Softscape) 

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

กำรใส่ปุ๋ย หรือ
พรวนดินสัปดำห์
ละ 1-2 ครั้ง 

ภูมิทัศน์ดำดอ่อน 
 (Softscape) 

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

ในกรณีฤดูฝน
ควรลดกำรรด
น้ ำเป็น 3 ครั้ ง
ต่อ/สัปดำห์ 



ประเภทงำน ลักษณะงำน รำยละเอียดในกำรดูแลรักษำ หมำยเหตุ 
ภูมิทัศน์ดำดอ่อน 
 (Softscape) 

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

ในกรณีฤดูฝน   
ควรลดกำรให้
น้ ำ น้ อ ย เ พ่ื อ
ป้องกันรำกเน่ำ  

ภูมิทัศน์ดำดแข็ง  
(Hardscape) 

ทำงสัญจร 
 
 
 
 

ระบบไฟฟ้ำ 
 
 
 
 

ศำลำที่นั่ง
ส ำหรับ 
พักผ่อน 

 

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

 

 
 
 
  
  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบทางเลือกและเกณฑ์การประเมินแบบทางเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทางเลือก 
 

 จำกกำรศึกษำพ้ืนที่ โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนคุณไพโรจน์ นวำนุช เขตบำงเขน 
กรุงเทพมหำนคร ได้ท ำกำรออกแบบทำงเลือก 2 ทำงเลือก โดยในแต่ละทำงเลือกจะมีกำรจัดวำงวัสดุ
ตกแต่ง วัสดุพืชพรรณที่แตกต่ำงกันออกไป ดังภำพต่อไปนี้ 
 

แบบทางเลือกที่ 1  

 

 

 

 

 



สรุปทำงเลือกที่ 1  
 1. สรุปทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 1 
     1.1 ข้อดี ทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 1 
              1.1.1 ให้ควำมสะดวกในกำรใช้สอยพื้นที่เพ่ือกำรพักผ่อน  
           1.1.2 ด้ำนพืชพรรณมีกำรใช้พรรณไม้ที่ง่ำยต่อกำรดูและรักษำและจัดวำงพืชพรรณใน
ต ำแหน่งที่ง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ 
  1.1.3 ด้ำนทำงสัญจรมีกำรก ำหนดทำงสัญจรที่เหมำะสมกับพ้ืนที่มีรูปแบบที่น่ำสนใจ
และเชื่อมต่อไปยังกิจกรรมต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  
  1.1.4 มีไฟส่องสว่ำงที่เพียงพอต่อกำรเพ่ิมเวลำในกำรพักผ่อน 
      1.2 ข้อเสีย ทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
  1.2.1 กำรจัดวำงผังในบำงส่วนยังมีควำมไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควร  
  1.2.2 ทำงสัญจรมีรูปแบบที่สวยงำมแต่ใช้งำนได้ไม่สะดวก 
  1.2.3 ต ำแหน่งมรกำรวำงพรรณไม้ยังไม่ให้ร่มเงำเท่ำท่ีควร 
  1.2.4 ส่วนพื้นที่พักผ่อน มีส่วนที่ดึงดูดสำยตำไม่มำกนัก 
  1.2.5 มีกำรแบ่งพ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมจัดเลี้ยงแต่ยังไม่เหมำะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทางเลือกที่ 2 
 

 

 

  
 
 
 
 



สรุปทำงเลือกที่ 2  
 1. สรุปทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
    1.1 ข้อดี ทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
             1.1.1 ให้ควำมสะดวกในกำรใช้สอยพ้ืนที่เพ่ือกำรพักผ่อน  
          1.1.2 มีกำรแบ่งพ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมกำรจัดเลี้ยงในหมู่ญำติพ่ีน้องและแขกผู้มำ
เยือนได้เหมำะสม 
          1.1.3 ด้ำนพืชพรรณมีกำรใช้พรรณไม้ที่ง่ำยต่อกำรดูและรักษำและจัดวำงพืชพรรณใน
ต ำแหน่งที่ง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ 
                    1.1.4 ด้ำนทำงสัญจรมีกำรก ำหนดทำงสัญจรที่เหมำะสมกับพ้ืนที่มีรูปแบบที่น่ำสนใจ
และเชื่อมต่อไปยังกิจกรรมต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  
                    1.1.5 มีไฟส่องสว่ำงที่เพียงพอต่อกำรเพ่ิมเวลำในกำรพักผ่อน 
    1.2 ข้อเสีย ทำงเลือกในกำรออกแบบที่ 2 
           1.2.1 กำรจัดวำงผังในบำงส่วนยังมีควำมไม่สมบูรณ์เท่ำท่ีควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินแบบทางเลือก 
เกณฑ์กำรประเมินแบบทำงเลือก ทำงเลือกท่ี 1 ทำงเลือกท่ี 2 

1. ควำมเหมำะสมในกำรแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย 
2. ควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดทำงสัญจรภำยในโครงกำร 
3. ควำมเหมำะสมในกำรเลือกใช้พืชพรรณ 
4. ควำมเหมำะสมในกำรเลือกองค์ประกอบในงำนภูมิทัศน์ 
5. ควำมสัมพันธ์กันของกิจกรรมกับพ้ืนที่ 
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หมายเหตุ : ควำมหมำยของกำรให้คะแนน 
  1 = ปรับปรุง 
  2 = พอใช้ 
  3 = ดี 
  4 = ดีมำก 
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 จำกเกณฑ์กำรประเมินทำงแบบทำงเลือก สำมำรถรวบรวมคะแนนโดยมีผลกำรให้คะแนน
ดังต่อไปนี้ 
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+0.10

(CONCRETE STAMP)

ถนน

+0.10

(CONCRETE STAMP)

LAWN

CARPET STONE

CARPET STONE

WALK WAY

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

LAWN

LAWN

LAWN

LAWN

WALK WAY

FG.+0.10

GRAVEL

FG.+0.10

GRAVEL

LAWN

FG.+0.10

เฉลียงไม้เทียม 

+0.35

+0.65

+0.80

FL.+0.95

+0.65

+0.50

+0.35

F
L

.
+

0
.
3

5

+0.50

+
0

.
3

5

+
0

.
5

0

+
0

.
6

5

+
0

.
8

0

F
L

.
+

0
.
9

5

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 200

31L0.03

แบบแสดงผังระดับ



ห้องนอน 

+1.15

ห้องน้ำ

+1.10

เฉลียง

+1.00

เก็บของ 3

+1.15

เฉลียง 1

+1.00

รับแขก 

+1.15

อาหาร 

+1.15

ห้องหนังสือ+ออกกำลังกาย 

+1.15

ห้องน้ำ 

+1.00

เก็บรองเท้า

+1.15

เฉลียง

+1.00

ครัว

+1.00

+0.70

+0.85

+0.40

+0.55

+0.25

+0.15

+0.85

+0.85

+0.15

ทางเดิน

ซักล้าง 

ครัวนอก

+0.30

ท
า
ง
เ
ด
ิน

+
0

.
1

5

ซักรีด

+0.30

เก็บของ

+0.30

ห้องพักทหาร

+0.30

ห้องน้ำ

+0.15

ห้องพักทหาร

+0.30

ห้องพักทหาร

+0.15

+0.10

+0.25 +0.40

+0.15

+0.15

+0.15
+0.15

+0.55

+0.15

+0.70

+0.55
+0.30

+0.70

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

ทางเดิน

เฉลียง

+1.00

TANK

เก็บของ 

+0.40

+0.40

+0.25

S
L

O
P

E
 

เก็บของ 

จอดรถ 

SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

S
L

O
P

E
 
1

:
2

0
0

 

SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 

S
L

O
P

E
 
1

:
2

0
0

 

บ่อดักไขมัน

ก๊อกสนาม (ผ่านปั็ม)

ห้องน้ำ

+0.15

ก๊อกสนาม (ผ่านปั๊็ม)

ก๊อกสนาม (ผ่านปั็ม)

เฉลียงไม้เทียม 

+0.20

+0.55

+0.70

FL.+0.85

+0.55

+0.40

+0.25

F
L

.
+

0
.
2

5

+0.40

+
0

.
2

5

+
0

.
4

0

+
0

.
5

5

+
0

.
7

0

F
L

.
+

0
.
8

5

เทียบรถ

+0.10

ถนน

+0.10

(CONCRETE STAMP)

LAWN

CARPET STONE

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

GRAVEL

LAWN

LAWN

LAWN

GRAVEL

กระเบื้องปูพื้น  SOSUCO รุ่น ไอหมอก-ขาว 

บันได คสล.

AKRA-WHITE ผิวด้าน  30x30cm(12"x12")

CARPET STONE สีเทา-ดำ ผิวพ่นทราย หนา3ซม. 

ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

ก่ออิฐฉาบปูน ทาด้วยสีน้ำอคริลิค สีดำ

ก่ออิฐฉาบปูน ทาด้วยสีน้ำอคริลิค สีดำ

CONTRETE STAMP พิมพ์ลาย แอสร่า คัทสเลท 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ทางเดินเท้า คสล.

พื้นปูกระเบื้อง ผิวด้าน SOSUCO รุ่น เคมบริดจ์ - สีเทาเข้ม 

 ขนาด 60x60 ซม. ปูเว้นร่อง 3 มม.

ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม.  

กระเบื้องพอร์ชเลน COTTO รุ่น BIANCHEZZA ARABESCATO ขนาด 120x240 ซม. ปูแผ่นชิดกัน 

ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม.  

บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่น ลากูน่า (แพค) ขนาด 10 x 20 x 6 ซม.สีดำ

พลาสวูด ฉลุลาย บริษัท พาทิส เมทัล จำกัด 

สั่งทำ รุ่น A28 ขนาด 1.2x3ม. หนา 3 มม. 

ไม้ระแนง Dura 

รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม 

สีไม้สักทอง

กรวดสีดำนิล เบอร์ 2

กรวดสีดำนิล

FG.+0.10

GRAVEL

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 250

31L0.04

แบบแสดงผังวัสดุ



ห้องนอน 

+1.15

ห้องน้ำ

+1.10

เฉลียง

+1.00

เก็บของ 3

+1.15

เฉลียง 1

+1.00

รับแขก 

+1.15

อาหาร 

+1.15

ห้องหนังสือ+ออกกำลังกาย 

+1.15

ห้องน้ำ 

+1.00

เก็บรองเท้า

+1.15

เฉลียง

+1.00

ครัว

+1.00

+0.85

+0.70

+0.55

+0.40

+0.25

ทางเดิน

ซักล้าง 

+0.15

ครัวนอก

+0.30

ท
า
ง
เ
ด
ิน

+
0

.
1

5

ซักรีด

+0.30

เก็บของ

+0.30

ห้องพักทหาร

+0.30

ห้องน้ำ

+0.15

ห้องพักทหาร

+0.30

ห้องพักทหาร

+0.15

+0.10

+0.25
+0.40

+0.15

+0.15

+0.15
+0.15 +0.15

+0.55

+0.70

+0.85

+0.30
+0.55

+0.70

+0.85

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

ทางเดิน

เฉลียง

+1.00

TANK

+0.15

เก็บของ 

+0.40

เก็บของ 

+0.40

จอดรถ 

+0.25

S
L

O
P

E
 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 

S
L

O
P

E
 
1

:
2

0
0

 

S
L

O
P

E
 
1

:
2

0
0

 

บ่อดักไขมัน

ก๊อกสนาม (ผ่านปั็ม)

ก๊อกสนาม (ผ่านปั็ม)

ห้องน้ำ

+0.15

ก๊อกสนาม (ผ่านปั๊็ม)

เทียบรถ

+0.10

ถนน

+0.10

(CONCRETE STAMP)

ถนน

+0.10

(CONCRETE STAMP)

LAWN

CARPET STONE

CARPET STONE

WALK WAY

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

FG.+0.10

GRAVEL

LAWN

LAWN

LAWN

WALK WAY

FG.+0.10

GRAVEL

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

เฉลียงไม้เทียม 

+0.35

+0.65

+0.80

FL.+0.95

+0.65

+0.50

+0.35

F
L

.
+

0
.
3

5

+0.50

+
0

.
3

5

+
0

.
5

0

+
0

.
6

5

+
0

.
8

0

F
L

.
+

0
.
9

5

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 200

31L0.05

แบบแสดงผังไฟฟ้า



DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

-

31L0.06

แบบแสดงผังชนิดไฟและตารางรายละเอียด



ห้องนอน 

+1.15

ห้องน้ำ

+1.10

เฉลียง

+1.00

เก็บของ 3

+1.15

เฉลียง 1

+1.00

รับแขก 

+1.15

อาหาร 

+1.15

ห้องหนังสือ+ออกกำลังกาย 

+1.15

ห้องน้ำ 

+1.00

เก็บรองเท้า

+1.15

เฉลียง

+1.00

ครัว

+1.00

เทียบรถ

+0.05

+0.85

+0.70

+0.55

+0.40

+0.25

ถนน

+0.05

(ASPHALT CONCRETE)

ถนน

+0.05

(ASPHALT CONCRETE)

+0.15

TANK

ทางเดิน

ซักล้าง 

+0.15

ครัวนอก

+0.30

ท
า
ง
เ
ด
ิน

+
0

.
1

5

ซักรีด

+0.30

เก็บของ

+0.30

ห้องพักทหาร

+0.30

ห้องน้ำ

+0.15

ห้องพักทหาร

+0.30

ห้องพักทหาร

+0.15

+0.10

+0.25
+0.40

+0.15

+0.15

+0.15 +0.15 +0.15
+0.55

+0.70

+0.85

+0.30
+0.55

+0.70

+0.85

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

ทางเดิน

เฉลียง

+1.00

+0.15

เก็บของ 

+0.40

เก็บของ 

+0.40

จอดรถ 

+0.25
S

L
O

P
E

 

ก็อกสนาม(ผ่านปั๊ม)

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 

S
L

O
P

E
 
1

:
2

0
0

 

S
L

O
P

E
 
1

:
2

0
0

 

บ่อดักไขมัน

ก๊อกสนาม (ผ่านปั็ม)

บ่อดักไขมัน

ก๊อกสนาม (ผ่านปั็ม)

ห้องน้ำ

+0.15

ก๊อกสนาม (ผ่านปั๊็ม)

ก๊อกสนาม (ผ่านปั็ม)

เฉลียงไม้เทียม 

+0.25

+0.55

+0.70

+0.85

+
0

.
2

5

+0.40

+
0

.
4

0

+
0

.
2

5

+
0

.
7

0

+
0

.
5

5

+
0

.
8

5

-8- ต้นซิลเวอร์โอ็ค 5"

-2- ต้นซิลเวอร์โอ็ค 5"

-1- ต้นแจง 15"

-1- ต้นแคนา 5"

-2- ต้นเสม็ดแดง 20"

-2- ต้นหูกระจงด่าง 4-5"

-1- ต้นหมากเม่า 20"

-1- ต้นน้ำเต้าต้น 3"

-1- ต้นน้ำเต้าต้น 3"

-1- หว้าแม่น้ำโขง 15"

CARPET STONE

FG.+0.10

CARPET STONE

FG.+0.10

WALK WAY

FG.+0.10

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 250

31L0.07

แบบแสดงไม้ยืนต้น



ห้องนอน 

+1.15

ห้องน้ำ

+1.10

เฉลียง

+1.00

เก็บของ 3

+1.15

เฉลียง 1

+1.00

รับแขก 

+1.15

อาหาร 

+1.15

ห้องหนังสือ+ออกกำลังกาย 

+1.15

ห้องน้ำ 

+1.00

เก็บรองเท้า

+1.15

เฉลียง

+1.00

ครัว

+1.00

เทียบรถ

ถนน

ถนน

ซักล้าง 

+0.15

ท
า
ง
เ
ด
ิน

+
0

.
1

5

ซักรีด

+0.30

เก็บของ

+0.30

ห้องพักทหาร

+0.30

ห้องน้ำ

+0.15

ห้องพักทหาร

+0.30

ห้องพักทหาร

+0.15

+0.10

+0.15

เฉลียง

TANK

+0.15

เก็บของ 

+0.40

เก็บของ 

+0.40

จอดรถ 

S
L

O
P

E
 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 SLOPE 1:200 

SLOPE 1:200 

S
L

O
P

E
 
1

:
2

0
0

 

ก๊อกสนาม (ผ่านปั็ม)

ห้องน้ำ

+0.15

เฉลียงไม้เทียม 

+0.20

CARPET STONE

CARPET STONE

WALK WAY

FG.+0.10

-545- หญ้าถอดปล้อง @0.10ม.

-120- โกฐจุฬาลัมพา @0.10ม.

-90- ธาร์รากอน @0.10ม.

-81- โรสแมรี่ @0.10ม.

-28- สนใบพาย @0.30

-45- สนใบพาย @0.30ม.

-32- ชาฮกเกี้ยน @0.30

-70- สนใบพาย @0.30ม.

-85- ยี่โถแคระ @0.25ม.

-38- ยี่โถแคระ @0.25ม.

-78- ยี่โถแคระ @0.25ม.

-100- ไอริสน้ำ @0.10ม.

-27- ยี่โถแคระ @0.25ม.

-57- ยี่โถแคระ @0.25ม.

-88- โรสแม่รี่ @0.10ม.

-88- โรสแม่รี่ @0.10ม.

-14- สนใบพาย @0.30

-48- ชาฮกเกี้ยน @0.30ม.

-88- ไอริสน้ำ @0.10ม.

-80- โกฐจุฬาลัมพา @0.10ม.

-325- หนวดปลาหมึกเขียว @0.25ม.

-165 ตรม.- หญ้าพัทลั่ม

-14 ตรม.- 

หญ้าพัทลั่ม 

-10 ตรม.- 

หญ้าพัทลั่ม 

-37 ตรม.- 

หญ้าพัทลั่ม 

-40 ตรม.- 

หญ้าพัทลั่ม 

-21 ตรม.- 

หญ้าพัทลั่ม 

-78- ตรม.- หญ้าพัทลั่ม

-17- ไทรอินโด ความสูง 3 ม.

-60- ไทรอินโด ความสูง 3 ม.

-21- ไทรอินโด ความสูง 3 ม.

-56- ไทรอินโด ความสูง 3 ม.

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 250

31L0.08

แบบแสดงไม้พุ่ม



รูปตัด

CONTRETE STAMP

พิมพ์ลาย แอสร่า คัทสเลท 

 Size : 23 x 23

พลาสวูด ฉลุลาย บริษัท พาทิส เมทัล จำกัด 

สั่งทำ รุ่น A28 ขนาด 1.2x3ม. หนา 3 มม. 

พื้นปูกระเบื้อง ผิวด้าน SOSUCO รุ่น เคมบริดจ์ - สีเทาเข้ม

 ขนาด 60x60 ซม. ปูเว้นร่อง 3 มม.

ทางเดินเท้า

กรวดสีดำนิล เบอร์ 2

FL.+0.95

FL.+0.35

TC.+0.45

TC.+1.10

TC.+0.45

TC.+0.75

VOID

FL.+0.80

VOID

FL.+0.35

รูปตัด

อ่างล้างมือชนิดวางบนเคาน์เตอร์  

พื้นปูกระเบื้อง ผิวด้าน SOSUCO 

รุ่น เคมบริดจ์ - สีเทาเข้ม 

คาร์เพ็ทสโตน สีเทา-ดำ

ผิวพ่นทราย หนา 3 ซม.

BORBER CURB ขอบกันดิน SCG

กรวดสีดำนิล เบอร์ 2

ทางเดินเท้า

ชั้นวางของ คสล.

ม้านั่งไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

เคาน์เตอร์ คสล. 

บันได คสล. ทาสีดำ

+0.10+0.10

TC.+0.25

COTTO รุ่น เซนเซชั่น สแควร์.

 ขนาด 60x60 ซม. ปูเว้นร่อง 3 มม.

TC.+1.10

TC.+0.45

TC.+0.75

TC.+0.30

TC.+0.70

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 75

1 : 100

31L1.01

แบบแสดงรูปตัด A, B



Surge Tank ดูแบบขยาย 

Pavilion

บ่อน้ำล้น ดูแบบขยาย 

FL.+0.80

WL.+0.25

กรวดสีดำนิล เบอร์ 2 

ชั้นวางของ คสล.

Chain Rain ระบายน้ำ

เคาทเตอร์ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ม้านั่งไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

TL.+0.65

TL.+0.50

TL.+0.35

TL.+0.50

TL.+0.80

TL.+1.20

TL.+0.10

BL.-0.25

TC.+0.25

TC.+0.30

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 75

31L2.01

แบบแสดงผังแปลนศาลา



+0.10

+0.10

VOID

VOID

VOID

VOID

VOID

VOID

+0.10

+0.10

+0.10

FL.+0.80

บันได คสล. ทาสีดำ

ชั้นวางของ คสล.

+0.10

Chain Rain ระบายน้ำ

+0.10

FL.+0.80

FL.+0.80

ชั้นวางของ คสล.

รูปด้าน    4

FL.+0.80

ชั้นวางของ คสล.

Chain Rain ระบายน้ำ

+0.10

Chain Rain ระบายน้ำ

รูปด้าน    1

รูปด้าน    2

รูปด้าน    3

ม้านั่งไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ม้านั่งไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ม้านั่งไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

เคาทเตอร์ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

เคาทเตอร์ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

FL.+3.45

FL.+3.45

FL.+3.45

FL.+3.45

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 75

31L2.02

แบบแสดงรูปด้านศาลา 1

แบบแสดงรูปด้านศาลา 2

แบบแสดงรูปด้านศาลา 3

แบบแสดงรูปด้านศาลา 4



+0.10

VOID

VOID

FL.+0.80

Chain Rain ระบายน้ำ

+0.10

รูปตัด

ชั้นวางของ คสล.

ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" เว้นร่อง 3 มม.

ไม้เทียม Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง

ดูแบบขยาย 1

TL.+0.60

FL.+0.90

TL.+1.20

FL.+3.45

โครงสร้างเหล็กกล่อง 

ไม้เทียม Dura ลายไม้ 

สีไม้สักทอง ขนาด 4" 

ยาว 3 ม. หนา 1"เว้นร่อง 3 มม.

1.1/2 x3" @0.40ม. 

ไม้เทียม Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง

ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1"

เว้นร่อง 3 มม.

โครงสร้างเหล็กกล่อง 1.1/2 x3" 

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 50

1 : 25

31L2.03

แบบแสดงรูปตัด A

แบบขยาย 1



VOID

รูปตัด

FL.+0.80

+0.10 +0.10

ดูแบบขยาย 2

เคาทเตอร์ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

VOID

VOID

TL.+0.70

TL.+1.20

FL.+3.45

ไม้เทียม Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง

ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1"

เว้นร่อง 3 มม.

โครงสร้างเหล็กกล่อง 1.1/2 x3"

ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1"

เว้นร่อง 3 มม.

โครงสร้างเหล็กกล่อง 1.1/2 x3"@40ซม.

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 50

1 : 25

31L2.04

แบบแสดงรูปตัด B

แบบขยาย 2



โครงคร่าว U76 สูง 47 มม.

กว้าง 80 มม. ยาว 3 ม. @40ซม.

คานเหล็กกล่อง 1.1/2 x3" @1ม.

หลังคาไวนิล สีขาว ท้องเรียบ

เว้นร่อง 3 มม.

ไม้ระแนง Dura รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม

สีไม้สักทอง ขนาด 3" ยาว 3 ม. หนา 80 มม.

เว้นร่อง 3 มม.

ไม้ระแนง Dura รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม

สีไม้สักทอง ขนาด 3" ยาว 3 ม. หนา 8 มม.

หลังคาไวนิล สีขาว ท้องเรียบ

แปเหล็กกล่อง 1.1/2 x3" @0.75ม.

CHAIN RAIN ระบายน้ำฝน

รางน้ำไวนิล สีขาว ท้องเรียบ

ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น 

ขนาด 23.3x300x1.8 ซม. สีรองพื้นครีม 

ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น 

ขนาด 23.3x300x1.8 ซม. สีรองพื้นครีม 

ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น 

ขนาด 23.3x300x1.8 ซม. สีรองพื้นครีม 

CHAIN RAIN ระบายน้ำฝน

CHAIN RAIN ระบายน้ำฝน

หลังคาไวนิล สีขาว ท้องเรียบ

แปเหล็กกล่อง 1.1/2 x3" @0.75ม.

โครงคร่าว U76 สูง 47 มม.

กว้าง 80 มม. ยาว 3 ม. @40ซม.

หนา 80 มม. เว้นร่อง 3 มม.

ไม้ระแนง Dura รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม

สีไม้สักทอง ขนาด 3" ยาว 3 ม. 

รูปตัด

รูปตัด

คานเหล็กกล่อง 1.1/2 x3" @1ม.

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 50

31L2.05

แบบแสดงแปลนหลังคาศาลา

แบบแสดงรูปด้านหลังคาศาลา 1

แบบแสดงรูปด้านหลังคาศาลา 2

แบบแสดงรูปตัดหลังคาศาลา A, B



รางน้ำ 

ดูแบบขยาย 

กรวดสีดำนิล เบอร์ 2 

+0.10 +0.10

รูปตัด

TO SUGRE TANK

ต่างระดับ -0.01 ซม.

SURGE TANK ดูแบบขยาย 

DRAINCELL 

รองด้วยผ้า GEOTEXTILE

หัวกระโหลกดูดน้ำ 

กรวดสีดำนิล เบอร์ 2 หนา 5 ซม. 

ขอบวัสดุ ผิวฉาบเรียบขัดมัน 

ผสมน้ำยากันซึม สีดำ เฟล็กซ์ชิลด์บอร์ 2 หนา 5 ซม. 

ขอบวัสดุ ผิวฉาบเรียบขัดมัน 

ผสมน้ำยากันซึม สีดำ เฟล็กซ์ชิลด์บอร์ 2 หนา 5 ซม. 

เซาะร่อง 1 ซม.

ท่อ PVC 1" 

FROM PUMP 

WL.

ท่อ PVC 1" 

รูปตัด

FROM PUMP 

WL.

รางน้ำ สแตนเลส สีดำ 

ท่อ PVC 1" 

รูปตัด

ต่างระดับ -0.01 ซม.

สั่งทำ หนา 0.5 มม.  

รางน้ำ สแตนเลส สีดำ 

สั่งทำ หนา 0.5 มม.  

รางน้ำ สแตนเลส สีดำ 

สั่งทำ หนา 0.5 มม.  

รางน้ำ สแตนเลส สีดำ 

สั่งทำ หนา 0.5 มม.  

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 50

1 : 25

31L2.06

แบบขยายแปลนบ่อน้ำล้น

แบบแสดงรูปตัดบ่อน้ำล้น A

แบบขยายรางน้ำ



+0.10

+0.10 +0.10+0.10

กรวดแม่น้ำ สีน้ำผึ้ง เบอร์ 2 

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

+0.10

+0.10

+0.10

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

รางน้ำ รางน้ำ 

รางน้ำ 

กรวดแม่น้ำ สีน้ำผึ้ง เบอร์ 2 

+0.10

FL.+0.35
FL.+0.35

FL.+0.35

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 50

31L2.07

แบบแสดงรูปด้านบ่อน้ำล้น 1

แบบแสดงรูปด้านบ่อน้ำล้น 2

แบบแสดงรูปด้านบ่อน้ำล้น 3

แบบแสดงรูปด้านบ่อน้ำล้น 4



PUMP

SURGE TANK 

BL.-1.20

BL.-1.20

 TO DRAIN

 TO  INLET FITTING

ฝาเปิด-ปิด SERVICE SURGE TANK

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

โครงสร้างเหล็กกล่อง 

ท่อน้ำทิ้ง 

ขอบวัสดุ หนา5ซม.

ขอบวัสดุ หนา5ซม.

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 50

31L2.08

แบบขยายแปลน SURGE TANK



+0.10 +0.10

+0.10+0.10+0.10 +0.10

+0.10+0.10

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ท่อน้ำทิ้ง 

โครงสร้างเหล็กกล่อง 1.1/2x3" @40 ซม.

+0.10 +0.10

WL.-0.40

 TO  INLET FITTING

รูปตัด

FL.+0.35

PUMP

BL.-0.65

PUMP

BL.-0.65

รูปตัด

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

+0.10+0.10

โครงสร้างเหล็กกล่อง 1.1/2x3" @40 ซม.

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

FL.+0.35

FL.+0.35

FL.+0.35

FL.+0.35

BL.-0.65

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 50

31L2.09

แบบแสดงรูปด้าน SURGE TANK 1

แบบแสดงรูปด้าน SURGE TANK 2

แบบแสดงรูปด้าน SURGE TANK 3

แบบแสดงรูปด้าน SURGE TANK 4

แบบแสดงรูปตัด SURGE TANK A

แบบแสดงรูปตัด SURGE TANK B



Patio

FL.+0.35

อ่างล้างมือชนิดวางบนเคาน์เตอร์ 

เคาน์เตอร์ คสล.

VOID

+0.10+0.10

รูปตัด

เคาน์เตอร์ คสล.

+0.10
+0.10

รูปตัด

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

อ่างล้างมือชนิดวางบนเคาน์เตอร์  

ท่อ PVC 1" น้ำเสีย 

ท่อ PVC 1" น้ำดี 

COTTO รุ่น เซนเซชั่น สแควร์.

พื้นปูกระเบื้อง ผิวด้าน SOSUCO 

 ขนาด 60x60 ซม. ปูเว้นร่อง 3 มม.

COTTO รุ่น เซนเซชั่น สแควร์.

อ่างล้างมือชนิดวางบนเคาน์เตอร์  

COTTO รุ่น เซนเซชั่น สแควร์.

รุ่น เคมบริดจ์ - สีเทาเข้ม 

พื้นปูกระเบื้อง ผิวด้าน SOSUCO 

 ขนาด 60x60 ซม. ปูเว้นร่อง 3 มม.

รุ่น เคมบริดจ์ - สีเทาเข้ม 

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 50

31L2.10

แบบแสดงแปลน PATIO

แบบแสดงรูปตัด PATIO A

แบบแสดงรูปตัด PATIO B



VOID

VOID

+0.10 +0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

อ่างล้างมือชนิดวางบนเคาน์เตอร์  COTTO รุ่น เซนเซชั่น สแควร์.

เคาน์เตอร์ คสล. 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

อ่างล้างมือชนิดวางบนเคาน์เตอร์  COTTO รุ่น เซนเซชั่น สแควร์.

เคาน์เตอร์ คสล. 

FL.+0.35

FL.+0.35

FL.+0.35

FL.+0.35

เคาน์เตอร์ คสล. 

อ่างล้างมือชนิดวางบนเคาน์เตอร์  COTTO รุ่น เซนเซชั่น สแควร์.

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

พื้นปูกระเบื้อง ผิวด้าน SOSUCO รุ่น เคมบริดจ์ - สีเทาเข้ม 

 ขนาด 60x60 ซม. ปูเว้นร่อง 3 มม.

พื้นปูกระเบื้อง ผิวด้าน SOSUCO รุ่น เคมบริดจ์ - สีเทาเข้ม 

 ขนาด 60x60 ซม. ปูเว้นร่อง 3 มม.

พื้นปูกระเบื้อง ผิวด้าน SOSUCO รุ่น เคมบริดจ์ - สีเทาเข้ม 

 ขนาด 60x60 ซม. ปูเว้นร่อง 3 มม.

พื้นปูกระเบื้อง ผิวด้าน SOSUCO รุ่น เคมบริดจ์ - สีเทาเข้ม 

 ขนาด 60x60 ซม. ปูเว้นร่อง 3 มม.

TC.+0.45

TC.+1.10

TC.+0.75

TL.+1.10

TC.+1.10

TC.+1.10

TC.+0.45

TC.+0.45

TC.+0.45

TC.+0.75

TC.+0.75

TC.+0.75

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 75

31L2.11

แบบแสดงรูปด้าน PATIO 1

แบบแสดงรูปด้าน PATIO 2

แบบแสดงรูปด้าน PATIO 3

แบบแสดงรูปด้าน PATIO 4



+0.50

+0.65+0.80

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

บันไดขึ้น-ลง

FL.+0.95

+0.35

สิ่งก่อสร้างเดิม

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

สิ่งก่อสร้างเดิม

FL.+0.95

FL.+0.95

FL.+0.95

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 50

31L2.12

แบบแสดงแปลนบันไดขึ้น-ลง

แบบแสดงรูปด้านบันไดขึ้น-ลง 1

แบบแสดงรูปด้านบันไดขึ้น-ลง 2

แบบแสดงรูปด้านบันไดขึ้น-ลง 3



+0.10

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

FL.+0.95

รูปตัด

+0.10

+0.10
+0.10

FL.+0.95

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง สำหรับใส่ไฟ LED 

รูปตัด

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 25

31L2.13

แบบแสดงรูปตัดบันไดขึ้น-ลง A

แบบแสดงรูปตัดบันไดขึ้น-ลง B



รางน้ำ สแตนเลส สั่งทำ ขนาด 80x5 ซม. หนา 3 มม. 

+0.10+0.10

กระบะปลูกต้นไม้ ขอบวัสดุหนา 5 ซม.

+0.10+0.10

TC.+0.20

TC.+0.20

TL.+0.50

TC.+0.20

TC.+0.20

TL.+0.90

กระบะปลูกต้นไม้ 

อ่างน้ำตก 

สะดือบ่อน้ำ 

ขอบวัสดุ หนา 5 ซม. 

TL.+0.90

TL.+0.80

กระเบื้องพอร์ชเลน COTTO รุ่น BIANCHEZZA ARABESCATO   

ขนาด 120x240 ซม. ปูแผ่นชิดกัน 

ม้านั่ง ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ฝาเปิด - ปิด บานพับ สำหรับ SERVICE 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1"  

ฝาเปิด - ปิด บานพับ สำหรับ SERVICE 

กระเบื้องพอร์ชเลน COTTO รุ่น BIANCHEZZA ARABESCATO   

ขนาด 120x240 ซม. ปูแผ่นชิดกัน 

กระเบื้องพอร์ชเลน COTTO รุ่น BIANCHEZZA ARABESCATO   

ขนาด 120x240 ซม. ปูแผ่นชิดกัน 

ม้านั่ง ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ฝาเปิด - ปิด บานพับ สำหรับ SERVICE 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1"  

กระเบื้องพอร์ชเลน COTTO รุ่น BIANCHEZZA ARABESCATO   

ขนาด 120x240 ซม. ปูแผ่นชิดกัน 

ฝาเปิด - ปิด บานพับ สำหรับ SERVICE 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1"  

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 25

31L2.14

แบบแสดงแปลนขยาย BENCH

แบบแสดงรูปด้าน BENCH 1

แบบแสดงรูปด้าน BENCH 2



+0.10+0.10

กระเบื้องพอร์ชเลน COTTO รุ่น BIANCHEZZA ARABESCATO   

ขนาด 120x240 ซม. ปูแผ่นชิดกัน 

ม้านั่ง ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ฝาเปิด - ปิด บานพับ สำหรับ SERVICE 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1"  

รางน้ำ สแตนเลส สั่งทำ ขนาด 80x5 ซม. หนา 3 มม. 

กระบะปลูกต้นไม้ 

ฝาเปิด - ปิด บานพับ สำหรับ SERVICE 

กระบะปลูกต้นไม้ ขอบวัสดุหนา 5 ซม. 

กระเบื้องพอร์ชเลน COTTO

รุ่น BIANCHEZZA ARABESCATO 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ขนาด 120x240 ซม. ปูแผ่นชิดกัน 

ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1"  

+0.10+0.10

TC.+0.20

TC.+0.20

TC.+0.20

TC.+0.20

TL.+0.50

TL.+0.80

TL.+0.80

กระบะปลูกต้นไม้ ขอบวัสดุหนา 5 ซม. 

กระเบื้องพอร์ชเลน COTTO รุ่น BIANCHEZZA ARABESCATO   

ขนาด 120x240 ซม. ปูแผ่นชิดกัน 

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 25

31L2.15

แบบแสดงรูปด้าน BENCH 3

แบบแสดงรูปด้าน BENCH 4



+0.10+0.10

WL.+0.40

BL.-0.40

โครงสร้างเหล็กกล่อง 1.1/2x3" @40 ซม.

ท่อน้ำทิ้ง

สะดือบ่อ

กระบะปลูกต้นไม้ 

กระบะปลูกต้นไม้ 

รูปตัด

+0.10+0.10

รูปตัด

โครงสร้างเหล็กกล่อง 1.1/2x3" @40 ซม.

ม้านั่ง ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

กระเบื้องพอร์ชเลน COTTO 

รุ่น BIANCHEZZA ARABESCATO   

+0.10

ขนาด 120x240 ซม. ปูแผ่นชิดกัน 

WL.+0.50

BL.-0.50

โครงสร้างเหล็กกล่อง 1.1/2x3" @40 ซม.

F
R

O
M

 
P

U
M

P

รูปตัด

+0.10

TC.+0.20
TC.+0.20

TC.+0.20

TL.+0.50

TL.+0.80

TL.+0.50

TL.+0.80

TL.+0.90

ท่อน้ำทิ้ง

สะดือบ่อ

ฝาเปิด - ปิด บานพับ สำหรับ SERVICE 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1"  

รางน้ำ สแตนเลส สั่งทำ ขนาด 80x5 ซม. หนา 3 มม. 

กระเบื้องพอร์ชเลน COTTO รุ่น BIANCHEZZA ARABESCATO   

ขนาด 120x240 ซม. ปูแผ่นชิดกัน 

กระเบื้องพอร์ชเลน COTTO รุ่น BIANCHEZZA ARABESCATO   

ขนาด 120x240 ซม. ปูแผ่นชิดกัน 

ม้านั่ง ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

กระเบื้องพอร์ชเลน COTTO รุ่น BIANCHEZZA ARABESCATO   

ขนาด 120x240 ซม. ปูแผ่นชิดกัน 

ฝาเปิด - ปิด บานพับ สำหรับ SERVICE 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1"  

กระเบื้องพอร์ชเลน COTTO 

รุ่น BIANCHEZZA ARABESCATO   

ขนาด 120x240 ซม. ปูแผ่นชิดกัน 

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 25

31L2.16

แบบแสดงรูปตัด BENCH A

แบบแสดงรูปตัด BENCH B

แบบแสดงรูปตัด BENCH C



+0.10

+0.35

บันไดขึ้น-ลง

FL.+0.95

+0.65

+0.80

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

+0.10+0.10

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

สิ่งก่อสร้างเดิม

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง 30 ซม. สำหรับใส่ไฟ LED 

FL.+0.95

FL.+0.95

FL.+0.95

+0.10

+0.50

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง 30 ซม. สำหรับใส่ไฟ LED 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง 30 ซม. สำหรับใส่ไฟ LED 

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 50

31L2.17

แบบแสดงแปลนขยาย DECK บันไดขึ้น-ลง

แบบแสดงรูปด้าน DECK บันไดขึ้น-ลง 1

แบบแสดงรูปด้าน DECK บันไดขึ้น-ลง 2

แบบแสดงรูปด้าน DECK บันไดขึ้น-ลง 2



FL.+0.95

รูปตัด

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง 30 ซม. สำหรับใส่ไฟ LED 

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

โครงสร้างเหล็กกล่อง 1.1/2x3" @40 ซม. 

+0.10

+0.10

+0.10

Deck ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 3 ม. หนา 1" 

Dura ลายไม้ สีไม้สักทอง เว้นร่อง 3 มม. 

โครงสร้างเหล็กกล่อง 1.1/2x3" @40 ซม. 

โครงสร้าง คสล. เซาะร่อง 30 ซม. สำหรับใส่ไฟ LED 

รูปตัด

FL.+0.95

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 25

31L2.18

แบบแสดงรูปตัด DECK บันไดขึ้น-ลง A

แบบแสดงรูปตัด DECK บันไดขึ้น-ลง B



+0.10+0.10

+0.10+0.10

รูปตัด

คอนกรีตฉาบเรียบหนา 5 ซม.

คอนกรีตฉาบเรียบหนา 5 ซม.

+0.10 +0.10 +0.10 +0.10

รูปตัด

คอนกรีตฉาบเรียบหนา 5 ซม.

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 25

31L2.19

แบบแสดงแปลนขยายกระบะปลูกต้นไม้

แบบแสดงรูปด้านกระบะปลูกต้นไม้ 1

แบบแสดงรูปด้านกระบะปลูกต้นไม้ 2

แบบแสดงรูปตัดกระบะปลูกต้นไม้ A

แบบแสดงรูปตัดกระบะปลูกต้นไม้ B



ไม้บังตา Dura รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม

สีไม้สักทอง ขนาด 3" ยาว 3 ม. หนา 8 มม.

โครงสร้างเหล็กกล่อง 2x2" @1 ม.

ประตูทางเข้า บานพับ

TANK

+0.15

ไม้บังตา Dura รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม สีไม้สักทอง

ขนาด 3" ยาว 3 ม. หนา 8 มม. ติดเว้นร่อง 3 มม.

+0.10 +0.10

+0.10 +0.10

ไม้บังตา Dura รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม สีไม้สักทอง

ขนาด 3" ยาว 3 ม. หนา 8 มม. ติดเว้นร่อง 3 มม.

โครงสร้างเหล็กกล่อง 2x2" @1 ม.

รูปตัด

เว้นช่อง 5 ซม. เพื่อระบายน้ำ

เว้นช่อง 5 ซม. เพื่อระบายน้ำ

โครงสร้างโดยวิศวกร

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 50

31L2.20

แบบแสดงแปลนขยายระแนงไม้ปิด  TANK

แบบแสดงรูปด้านระแนงไม้ปิด TANK 1

แบบแสดงรูปตัดระแนงไม้ปิด  TANK A



ไม้บังตา Dura รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม สีไม้สักทอง

ขนาด 3" ยาว 3 ม. หนา 8 มม. ติดเว้นร่อง 3 มม.

ไม้บังตา Dura รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม สีไม้สักทอง

ขนาด 3" ยาว 3 ม. หนา 8 มม. เข้ามุม 45 องศา

ไม้บังตา Dura รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม สีไม้สักทอง

ขนาด 3" ยาว 3 ม. หนา 8 มม. ติดเว้นร่อง 3 มม.

ประตูบานพับ สำหรับ SERVICE TANK

+0.10

+0.10
+0.10

+0.10

ไม้บังตา Dura รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม สีไม้สักทอง

ขนาด 3" ยาว 3 ม. หนา 8 มม. ติดเว้นร่อง 3 มม.

ไม้บังตา Dura รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม สีไม้สักทอง

ขนาด 3" ยาว 3 ม. หนา 8 มม. เข้ามุม 45 องศา

ไม้บังตา Dura รุ่น ผิวเรียบขอบลบมุม สีไม้สักทอง

ขนาด 3" ยาว 3 ม. หนา 8 มม. ติดเว้นร่อง 3 มม.

ประตูบานพับ สำหรับ SERVICE TANK

โครงสร้างเหล็กกล่อง 2x2" @1 ม.

เว้นช่อง 5 ซม. เพื่อระบายน้ำ

เว้นช่อง 5 ซม. เพื่อระบายน้ำ

โครงสร้างโดยวิศวกร

ที่จับเปิดปิดประตู ที่จับเปิดปิดประตู

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 40

31L2.21

แบบแสดงรูปด้านระแนงไม้ปิด TANK 2

แบบแสดงรูปตัดระแนงไม้ปิด  TANK B



พลาสวูด ฉลุลาย บริษัท พาทิส เมทัล จำกัด 

สั่งทำ รุ่น A28 ขนาด 1.2x3ม. หนา 3 มม. 

พลาสวูด ฉลุลาย บริษัท พาทิส เมทัล จำกัด 

สั่งทำ รุ่น A28 ขนาด 1.2x3ม. หนา 3 มม. 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6914159 

บริษัท พาทิช เมทัล จำกัด

พลาสวูด ฉลุลาย บริษัท พาทิส เมทัล จำกัด 

สั่งทำ รุ่น A28 ขนาด 1.2x3ม. หนา 3 มม. 

+0.10 +0.10

โครงสร้างเหล็กกล่อง 2x2"

การติดตั้งพลาสวูด ฉลุลาย

ให้ดูตามความเหมาะสมของหน้างาน

เพราะในบริเวณนี้จะมีการปลูกพรรณไม้

พลาสวูด ฉลุลาย บริษัท พาทิส เมทัล จำกัด 

สั่งทำ รุ่น A28 ขนาด 1.2x3ม. หนา 3 มม. 

ดูแบบขยาย 

วิธีการติดตั้ง และระยะห่าง 

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 10

1 : 25

31L2.22

แบบแสดงแปลนขยายพลาสวูด ฉลุลาย

แบบแสดงรูปด้านพลาสวูด ฉลุลาย 1

แบบแสดงรูปด้านพลาสวูด ฉลุลาย 2

แบบขยายแปลนวิธีการติดตั้ง และระยะห่าง



+0.10+0.10

+0.10+0.10

โครงสร้างโดยวิศวกร

พลาสวูด ฉลุลาย บริษัท พาทิส เมทัล จำกัด 

สั่งทำ รุ่น A28 ขนาด 1.2x3ม. หนา 3 มม. 

แ
น
ว
เ
ข
ต
ท
ี่ด
ิน
 
ห
น
้า
บ
้า
น

พลาสวูด ฉลุลาย บริษัท พาทิส เมทัล จำกัด 

สั่งทำ รุ่น A28 ขนาด 1.2x3ม. หนา 3 มม. 

แ
น
ว
เ
ข
ต
ท
ี่ด
ิน
 
ห
น
้า
บ
้า
น

DATE

DESCRIPTION

NO.

REV.

DATE

ENGINEER

CHECKED APPROVED

PWD PWD

REV.

NO.

DESCRIPTION

ENGINEER

CHECKED DATE APPROVED DATE

แบบแสดง

(PROJECT MANAGER)

DATE

BY

SUBMITTED

SHEET NO.DWG. NO.

DATE :
SCALE

HOME LANDSCAPE DESIGN

OF MR.PHIROJ NAVANUCH

เขียนแบบโดย 

นายอภินัทธ์ กิจไพศาลศักดิ์

โครงการออกแบบภูมิทัศน์

บ้านคุณไพโรจน์ นวานุช

กรุงเทพมหานคร

1/2/2561

1 : 200

31L2.23

แบบขยายวิธีการติดตั้ง และระยะห่าง


