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บทคดัย่อ 
 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัของคุณเอกชัย  สุขสังวาลย ์ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 4 
ต าบลทบัมา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัระยอง  มีลกัษณะเป็นบา้นพกัอาศยั ชั้นเด่ียวโดยพื้นท่ีโครงการมี
ขนาด 900 ตารางเมตร ปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้การตกแต่งภูมิทศัน์โครงการแต่อยา่งใด  เจา้ของโครงการ
ไดใ้ห้จุดประสงค์หลกั  คือ  การจดัสวนสไตล์ธรรมชาติ โดยท่ีการจดัสวนตอ้งให้กลมกลืนกบัตวั
บา้น  และอยากได้งาน Hard scape ประเภทบ่อน ้ า และศาลาพกัผ่อนในการจดัองค์ประกอบของ
สวนในคร้ังน้ีเพราะเจา้ของโครงการตอ้งการมีน ้าเป็นองคป์ระกอบและอยากให้ภายในบริเวณสวน
มีความเยน็สบายอยูด่ว้ย  

เน่ืองจากการออกแบบในบา้นพกัอาศยัตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลท่ีมีผลต่อพื้นท่ีโครงการหลาย
ด้านทั้งแนวคิดและทฤษฎีกับพื้นท่ีโครงการและผูใ้ช้โครงการ  เพื่อให้พื้นท่ีโครงการสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้โครงการโดยการศึกษาขอ้มูลด้านต่างๆ  ซ่ึงจะเป็นผลให้เกิด
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัพื้นท่ีจึงแบ่งออกเป็น 3 โซน ไดแ้ก่ 

1. Zone A เป็นส่วนท่ีตั้งอยูห่น้าบา้นอยูฝ่ั่งทิศเหนือและทิศตะวนัออกมีขนาดพื้นท่ีทั้งหมด 
215 ตารางเมตร พื้นท่ีดังกล่าวจึงเหมาะท่ีจะจัดเป็นส่วนโชว์ เพื่อเป็นส่วนท่ีจะส่งเสริมให้
สถาปัตยกรรมมีความสวยงาม มีสภาพบรรยากาศท่ีดีและเป็นจุดรับแขก สร้างความประทบัใจและ
ดึงดูสายตาแก่ผูม้าเยอืน 

2. Zone B บริเวณน้ีจะติดกบัถนนโครงการอยู่ฝ่ังทิศเหนือและทิศตะวนัตกมีขนาดพื้นท่ี 
300 ตารางเมตร จึงวเิคราะห์ไดว้า่ควรจดัเป็นส่วนของสาธารณะเหมาะกบัการจดัสังสรรค ์

3. Zone C บริเวณน้ีจะติดกบัถนนโครงการอยู่ฝ่ังทิศใตมี้ขนาดพื้นท่ี 165 ตารางเมตร เป็น
บริเวณด้านหลงัของตวับา้นจึงวิเคราะห์ได้ว่าควรเป็นพื้นท่ีบริการ ซักล้าง ตากผา้ ไม่เน้นความ
สวยงามแต่จะปลูกไมใ้หญ่เพื่อใหร่้มเงาแก่ตวับา้น 

เม่ือท าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ีโครงการภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั  สุขสังวาลย ์ ก็จะ
สามารถวางแนวคิดท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี  อีกทั้งตอ้งออกแบบให้มีความร่มร่ืนและดูแลรักษาง่ายอีก
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ดว้ย  ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาในการออกแบบโครงการจะท าให้เกิดการฝึกในดา้นการคน้ควา้
ขอ้มูลท าใหเ้กิดกระบวนการวางแผนงานอยา่งมีระบบ  ซ่ึงสามารถน าไปสู่การท างานในอนาคตได ้
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กติตกิรรมประกาศ 

 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั  สุขสังวาลย ์ ตั้งอยูต่  าบลทบัมา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง  ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีดว้ยการไดรั้บความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทางดา้นขอ้มูลจาก 
คุณเอกชยั  สุขสังวาลย ์ ท่ีอ านวยความสะดวกในการให้สถานท่ีท าปัญหาพิเศษ แมจ้ะเกิดอุปสรรค
อยูบ่า้งแต่เจา้ของโครงการก็ไดใ้ห้ความร่วมมือดว้ยดี จึงท าให้ทราบขอ้มูลต่างๆของพื้นท่ีโครงการ
มากยิง่ข้ึนและรวมถึงขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ท าใหปั้ญหาพิเศษฉบบัน้ีส าเร็จเป็นรูปเล่มได ้

ขอขอบคุณอาจารยว์รีะยุทธ  นาคทิพย ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งสูงท่ีไดค้อยให้ค  าแนะน า
ดา้นขอ้มูลการออกแบบต่างๆ รวมถึงให้ค  าปรึกษาแกไ้ขขอ้มูลท่ีบกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่งเช่นกนั 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี และขอขอบคุณอาจารยใ์นสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิ
ทศัน์ทุกท่านท่ีใหก้ารศึกษาและค าแนะน าต่างๆมาโดยตลอด จึงไดก้ราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณบิดา มารดา อย่างยิ่งท่ีคอยเป็นก าลงัใจและสนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือในดา้นงบประมาณ ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีมีน ้ าใจช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นกนัรวมถึงผูมี้
พระคุณทั้งหลายท่ีขา้พเจา้ไม่ไดก้ล่าวมาในท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยใหปั้ญหาพิเศษของขา้พเจา้ส าเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 

สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั สุขสังวาลย ์
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
  ในปัจจุบนัการจดัภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยัท่ีตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตกแต่งการปลูก การดูแลพรรณไม้  รวมถึงสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศอนัร่มร่ืน  การ
ตกแต่งภูมิทศัน์ก่อใหเ้กิดความสวยงามภายในบริเวณบา้นการเลือกใชพ้นัธ์ุไม ้แสงไฟในสวน  และ
บ่อน ้า เพื่อสร้างความรู้สึกผอ่นคลายใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยั 
  โครงการออกแบบบา้นคุณ  เอกชยั  สุขสังวาลย ์ตั้งอยูบ่ริเวณ  หมู่ 4  ต าบลทบัมา  อ าเภอ
เมือง จงัหวดัระยอง มีลกัษณะเป็นบา้นพกัอาศยัชั้นเดียว  โดยพื้นท่ีโครงการมีขนาด  900  ตาราง
เมตร ปัจจุบนัยงัไม่ได้มีการตกแต่งภูมิทศัน์ในโครงการแต่อย่างใด  เจา้ของโครงการได้มีความ
ตอ้งการท่ีจะให้จดัสวนสไตลธ์รรมชาติ ดูแลรักษาง่าย  โดยการจดัสวนตอ้งให้กลมกลืนกบัตวับา้น  
เพราะเจา้ของบา้นตอ้งการให้ภายในบริเวณสวนสร้างความร่มร่ืนแก่ตวับา้นและเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี
พกัผอ่น 
  โครงการออกแบบภูมิทศัน์น้ีจึงเป็นการผสมผสานระหวา่งทฤษฎีในการออกแบบใหเ้ขา้กบั
ความตอ้งการของเจา้ของบา้น เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีและ
กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ดงันั้นจึงท าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ีโครงการ
และวางแนวคิดท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี  เพื่อท าการออกแบบตามหลกัการและตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชโ้ครงการ  ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาในการออกแบบโครงการจะท าให้เกิดการเรียนรู้ในดา้น
การคน้ควา้ขอ้มูล  ท าให้เกิดการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบซ่ึงน าไปสู่การท างานไดใ้นอนาคตจึงมี
แนวคิดท่ีจะสร้างสภาพทางภูมิทศัน์ท่ีดูกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มให้มากท่ีสุดโดยให้สอดคลอ้ง
กับลักษณะของพื้นท่ีภายในบ้านพักอาศัยให้เกิดความสวยงาม  และเป็นการใช้พื้นท่ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดมากท่ีสุด  สามารถตอบความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการท่ีจะประกอบกิจกรรมต่างๆ
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ซ่ึงเจา้ของบา้นตอ้งการให้มีพื้นท่ีความร่มร่ืนและความร่มร่ืนหน้าพกัผอ่นอาจจะ
เพิ่มเติมในส่วนน ้ าตกหรือบ่อน ้ า  เพื่อเพิ่มความเยน็ของพื้นท่ีพกัผ่อนและบรรยากาศท่ีร่มร่ืน  และ
อาจตกแต่งสนามหญา้เพื่อท ากิจกรรมและการพกัผอ่นไดภ้ายในครอบครัว 
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1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
1.2.1  เพื่อศึกษาทฤษฎีและหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ของบา้นพกัอาศยั 
1.2.2  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีในโครงการและทราบถึงศกัยภาพท่ีเป็นไปไดใ้นพื้นท่ี

โครงการ 
1.2.3  เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชใ้นบา้นพกัอาศยัเพื่อก าหนดกิจกรรม 
1.2.4  น าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั  สุขสังวาลย ์ จงัหวดัระยอง 

 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
ขอบเขตพื้นศึกษาของโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั  สุขสังวาล ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 4 

ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 900 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายใน
อาคารบา้นพกัอาศยัทั้งหมด 160 ตารางเมตร  พื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ 680 ตารางเมตร  และพื้นท่ี
คอนกรีต 60 ตารางเมตรพื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกบัถนนโครงการ 
 ทิศใต ้   ติดต่อกบัถนนโครงการ 
 ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบัเพื่อนบา้น 
 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัถนนโครงการ 
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เร่ือง   โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั สุขสังวาลย ์ N 
แสดง  แสดงพื้นท่ีโครงการโดยรวม 

ภำพที ่1.1 พื้นท่ีโครงการโดยรวม  
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เขตติดต่อบริเวณพื้นท่ีออกแบบ 

 

ภำพที ่1.2  ทิศเหนือติดกบัถนนโครงการ 
 

 

ภำพที ่1.3  ทิศตะวนัออกติดกบัเพื่อนบา้น 
 

 



5 

 

ภำพที ่1.4  ทิศใตติ้ดกบัถนนโครงการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภำพที ่1.5  ทิศเหนือติดกบัถนนโครงการ 
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1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1  ทราบถึงทฤษฎีและหลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.4.2  ทราบถึงขอ้มูลของพื้นท่ีในโครงการและทราบถึงศกัยภาพท่ีเป็นไปไดใ้นบา้นพกั

อาศยั 
 1.4.3   ทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชใ้นบา้นพกัอาศยัเพื่อก าหนดกิจกรรม 
 1.4.4   น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์บา้นของคุณเอกชยั สุขสังวาลย ์จงัหวดัระยอง 
 

1.5  วธิีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 1.5.1  ศึกษาขอ้มูลดา้นหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ 

   1.5.1.1  ความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบริเวณบา้น 
 1.5.1.2  การเลือกใชว้สัดุพืชพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบับา้นพกัอาศยั 
 1.5.1.3  การเลือกใชว้สัดุตกแต่ง 
 1.5.1.4  กรณีท่ีศึกษา 

 1.5.2  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นพื้นท่ี 
 1.5.2.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
 1.5.2.2  ลกัษณะภูมิประเทศ 
 1.5.2.3  ลกัษณะภูมิอากาศ 
 1.5.2.4  ลกัษณะสภาพของดิน 

 1.5.3  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.5.3.1  ศึกษาขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.5.3.2  ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

1.5.4  สรุปขอ้มูล 
 1.5.4.1  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีและการแกไ้ขปัญหา 
 1.5.4.2  สรุปการเลือกใชว้สัดุและพืชพนัธ์ุ 
 1.5.4.3  สรุปความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.5.4.4  ก าหนดกิจกรรมของพื้นท่ีตามศกัยภาพ 

 1.5.5  ขั้นตอนการออกแบบ 
 1.5.5.1  ก าหนดแบบความคิดหลกัในการออกแบบภูมิทศัน์ 
 1.5.5.2  ก าหนดแบบความคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
 1.5.5.3  ก าหนดแบบความคิดในการจดัวสัดุและพืชพนัธ์ุ 
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 1.5.5.4  ก าหนดแนวความคิดในการวางระบบการสัญจร 
 1.5.5.5  ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
 1.5.5.6  การออกแบบทางเลือก 
 1.5.5.7  เลือกแบบท่ีเหมาะสมการประเมิน 
 1.5.5.8  การออกแบบขั้นตอนสุดทา้ย 
 1.5.5.9  เขียนแบบ ก่อสร้าง 

   1.5.5.10  การประมาณราคา 
 1.5.6  สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 
   1.5.6.1  จดัท าแบบขอ้มูลเพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบ 
   1.5.6.2  จดัท ารูปเล่ม 
   1.5.6.3  น าเสนอผลงาน 
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ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เหตุผลในการศึกษา

โครงกำร 

 2.ศึกษาส ารวจ รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.1 เพื่อศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์พ้ืนท่ีบา้นพกั
อาศยั 

2.2 เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

2.3 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลของพ้ืนท่ีในโครงการและทราบ
ถึงศกัยภาพท่ีเป็นไปไดใ้นพ้ืนท่ีโครงการ 

2.4 น าแสดงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น 

คุณเอกชยั สุขสงัวาลย ์

 

 

  

 

3. สรุปขอ้มูล 

3.1 สรุปลกัษณะพ้ืนท่ีและการแกไ้ข
ปัญหา 

3.2 สรุปการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ 

3.3 สรุปความตอ้งการและพฤติกรรม
ของผูใ้ชโ้ครงการ 

3.4 ก าหนดกิจกรรมของพ้ืนท่ีตาม
ศกัยภาพ 

4.ขั้นตอนการออกแบบ 

4.1 ก าหนดแบบความคิดในการออกแบบภูมิทศัน์ 

4.2 ก าหนดแบบความคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม  

4.3 ก าหนดแบบความคิดในการจดัวสัดุและพืชพนัธุ ์

4.4 ก าหนดแนวความคิดในการวางระบบการจดัการ 

4.5 การออกแบบทางเลือก 

4.6 ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

4.7 เลือกแบบท่ีเหมาะสมจากการประเมิน 

4.8 การออกแบบขั้นสุดทา้ย 

4.9 เขียนแบบก่อสร้าง 

4.1 0การประมาณราคา 

 

5.สรุปขอ้มูลและ

ขอ้เสนอแนะ 

6.จดัท ารูปเล่ม 

7.น าเสนอผลงาน 
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 บทที่ 2  
ศึกษาข้อมูลและหลกัการที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย 

 
ในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยันั้นค่อนขา้งเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนเพราะตอ้งค านึงถึง

การใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีและความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั  เป็นการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ี
จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งค้นหาขอ้มูลต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั  ทั้งในรูปแบบการจดัภูมิทศัน์  ในรูปแบบสวนต่างๆ  เพื่อน าขอ้มูล
มาผสมผสานให้เกิดแนวความคิดจนกระทัง่ถึงการวางแนวทางในการออกแบบ  เพื่อประโยชน์แก่
เจา้ของบา้นเอง  ใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด  และไดรั้บประโยชน์สูงสุด  

ดงันั้นจึงตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งในเร่ืองของ
การจดัสวนรูปแบบต่างๆรวมไปถึงพฤติกรรมของผูใ้ช้และตามตอ้งการท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ ดงันั้นจึง
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งศึกษาเร่ืองสวนธรรมชาติ เพื่อให้เกิดแนวความคิดสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้น ให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดของการเขา้ใช้พื้นท่ี
เช่นเดียวกนั  
 

2.1  ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจัดสวน 
 ขวญัชัย  จิตส ารวย  (2536)  การออกแบบภูมิทัศน์ นับเป็นการออกแบบเพื่อส่ือกลาง
ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์และระหว่างมนุษยต่์อธรรมชาติ  แนวคิดท่ีเกิดท่ีได้มาคืออิทธิพลของ
ธรรมชาติและความตอ้งการของมนุษยท่ี์ไม่ส้ินสุด  การจดัสวนไม่วา่จะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
จะตอ้งควรค านึงเสมอวา่  ตอ้งออกแบบให้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม  อนัรวมไปถึงสภาพ
พื้นท่ี  รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง  มีความส าพนัธ์กับบริเวณใกล้เคียง  และยงัต้อง
ออกแบบให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมสังคมนั้นๆดว้ย ดงันั้นการออกแบบถือเป็นการสร้างส่ิงใหม่ๆ
ใหเ้กิดข้ึน  อนัไปสู้การด ารงชีวติท่ีดีงาม  จุดมุ่งหมายต่างๆในการจดัสวน  ดงัน้ี 

 2.1.1  จดัสวนข้ึนเพื่อจะกนัเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบา้น 
 2.1.2  เพื่อกรองฝุ่ นละอองท่ีกระจายทัว่ไปในอากาศ 
 2.1.3  จดัแต่งบางต าแหน่งของสวนเพื่อปิดบงัสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมของบริเวณ
ใกลเ้คียง 
 2.1.4  เพื่อใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัป้องกนัการลอบมองจากเพื่อนบา้น 
 2.1.5  เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ  เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส 
 2.1.6  เพื่อประโยชน์ใชส้อย  เช่น ปลูกผกัสวนครัวหรือไมผ้ล 
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 2.1.7  เพื่อการออกก าลงักายโดยการวิง่หรือเล่นเกมส์ต่างๆ ฝึกการปลูกเล้ียงและดูแลตน้ไม ้

อโนชา  การประเสิร์ฐกิจ  (2545) กล่าววา่  การจดัสวน  หมายถึง  วทิยาศาสตร์และศิลป์ใน
การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย ์โดยน าหลกัวิชาการ  ความรู้  เทคนิค  ศิลปะและ
ประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน  น าส่ิงของหลาย ๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต  ทั้ งท่ีเป็น
ส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกนั  เพื่อสร้างหรือพฒันาให้เกิดประโยชน์  
เกิดทศันียภาพ  ท่ีมีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบ
ธรรมชาติ  ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์ 

จิตติกานต ์ วริิยะเพียรดี  (2546)  กล่าววา่  การจดัสวน  หมายถึง  การจดัสภาพ หรือตกแต่ง
สถานท่ีใหเ้หมาะสมสวยงาม ท าใหส้ภาพแวดลอ้ม  บรรยากาศน่าอยู ่ และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรม
ต่าง ๆ 

เอ้ือมพร  วีสมหมาย  (2530)  กล่าวว่า  สวน (Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการ ปลูก 
ตกแต่ง  จดัพนัธ์ุไมอ้ย่างเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม  และใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น 
สวนผลไม,้ สวนครัว, สวนไมด้อกไมป้ระดบั, สวนป่า  สวนหยอ่ม  

สรุป  การออกแบบจดัสวน คือการจะท าให้สวนมีความสวยงาม  จะตอ้งมีความรู้พื้นฐาน
ค่อนขา้งจะสูงมาก  ในเร่ืองของการออกแบบ นอกจากน้ีสวนสวยไม่ใช่วา่ สวนจะอยูไ่ดน้าน จะตอ้ง
ดูว่าสวนสวย จะตอ้งมีการดูแลรักษาท่ีดี เพื่อให้เขามีชีวิต ท่ีอยูไ่ดย้าวนาน ดว้ย หลกัการออกแบบ 
จึงมีความ จ าเป็น  ต่อการจดัสวนมาก เพราะถือวา่การออกแบบ การเขียนแบบ  เป็นจุดเร่ิมตน้  ของ
งาน  การออกแบบ 

 

2.2  การแบ่งพืน้ทีใ่นการจัดภูมทิศัน์บ้านพกัอาศัย 
 เอ้ือมพร  วีสมหมาย  (2530) กล่าววา่ พื้นท่ีส าหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็น
ส่วนๆไม่วา่บา้นพกัอาศยัจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ซ่ึงส่วนต่างๆมีความส าพนัธ์กนัอยา่ง
ใกลชิ้ด และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวับา้นทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม 
 บา้นเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการด ารงชีวิต ทุกคนตอ้งการมีบา้นเป็นของ
ตวัเองไม่ว่าจะเป็นบา้นเล็กหรือบา้นใหญ่ ก็สามารถให้ความสุขแก่ทุกคนในครอบครัวได ้ปัจจยัท่ี
ท าให้บา้นน่าอยูห่รือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มเป็นหลกัทั้งท่ีตั้งซ่ึงถูกตอ้งตามทิศทางในการ
ออกแบบท่ีเหมาะสม เพื่อนบา้น และสมาชิกทุกคนภายในครอบครัว ซ่ึงมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
บา้นคือท่ีอยู่อาศยั บา้นท่ีสวยงามน่าอยู่จะประกอบข้ึนจากตวัอาคารและสถานท่ีโดยรอบ การจดั
ตกแต่งบริเวณต่างๆภายในบา้นจะท าให้อาคารนั้นๆดูสวยงามยิ่งข้ึน ส่งผมให้เกิดความสุขทั้งกาย
และใจแก่เจา้ของบ้านและผูอ้ยู่อาศยัตลอดจนเป็นสุขตาสุขใจแก่ผูท่ี้ได้เยี่ยมชมและพบเห็นการ
ตกแต่งบริเวณบ้าน หรือท่ีอยู่อาศัย อาจจะท าได้โดยเจ้าของบ้านเอง หรือจ้างวานคนอ่ืน ซ่ึง
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โดยทัว่ไปแล้วเจ้าของบ้านจะเป็นผูเ้ข้าใจในความต้องการของตวัเองและสมาชิกมากกว่าผูอ่ื้น 
เพียงแต่เจา้ของบา้นจะสนใจธรรมชาติและการเจริญเติบโตของตน้ไมม้ากนอ้ยเพียงใด พร้อมทั้งมี
แรงงานท่ีคอยช่วยจดัและคอยเอาใจใส่ดูแลรักษาให้สวนมีความสวยงามอยู่เสมอก็จะท าให้บริเวณ
บา้นมีสวนท่ีสวยงามได ้

การแบ่งพื้นท่ีจดัสวนภายในบา้น จะแบ่งพื้นท่ีในการจดัออกเป็นส่วนๆซ่ึงจะพิจารณาจดั
สวนใหเ้หมาะสมต่อการใชง้านดงัน้ี 

2.2.1  บริเวณส่วนสาธารณะ  (Public Area) 
เป็นส่วนท่ีอยูห่นา้บา้นมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากผูม้าเยี่ยมเยือน ส่วนน้ีจะเร่ิมตั้งแต่

ร้ัวประตูทางเขา้ ระเบียง รวมทั้งบริเวณสนามดา้นหนา้ทั้งหมด ส่วนสาธารณะน้ีหากมีพื้นท่ีกวา้งพอ
ก็จะช่วยส่งเสริมใหบ้า้นมีความสง่า และสวยงามมากข้ึน 

ลกัษณะการจดัสวน บริเวณส่วนสาธารณะการจดับริเวณน้ีเร่ิมตั้งแต่ร้ัวซ่ึงอาจปลูก
พืชพรรณไมป้ระดับต่างๆ ทั้งในรูปท่ีปลูกลงดินและอยู่ในกระถางตามแต่ความเหมาะสม ส่วน
บริเวณประตูอาจท าซุ้มไมเ้ล้ือยหรือพื้นไม ้ตามความพอใจของเจา้ของบา้น บริเวณทางเดินควรจะมี
การปลูกตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงาเพื่อช่วยลดการสะทอ้นของแสงและให้ความร่มร่ืน ซ่ึงพรรณไมท่ี้ให้ร่ม
เงาน้ีควรเลือกไมย้นืตน้ท่ีมีดอกสวยงาม และไม่ควรปลูกจนเต็มพื้นท่ี ควรพิจารณาเลือกปลูกตามจุด
ท่ีเหมาะสมและไม่เป็นอนัตรายแก่ตวับา้น ควรจดัสวนหยอ่มตามส่วนท่ีจะเป็นจุดเด่นของบา้น ซ่ึง
บริเวณน้ีอาจจะมีการจดักลุ่มไมป้ะดบัรวมกบัวสัดุอ่ืนๆมีการท าบ่อน ้ า นอกจากน้ีอาจปลูกไมด้อก
ตามแนวทางเดิน จากบริเวณหน้าบา้นเขา้มาสู่ห้องรับแขกการจดัสวนใกลก้บับริเวณตวับา้น ควร
พิจารณาเลือกพรรณไมท่ี้โตช้าเพราะอาจเป็นพรรณไมโ้ตเร็วควรมีการท าสนามหญา้เพราะสนาม
หญา้จะเป็นตวัท าใหส่้วนอ่ืนๆดูมีความสวยงามมากข้ึน  
 

   
 
ภาพที ่2.1  สวนธรรมชาติส่วนโชว ์
ทีม่า : http://www.decorreport.com 

 
 

http://www.decorreport.com/


12 
 

2.2.2  บริเวณส่วนครอบครัว  (Family  Living  Area) 
พื้นท่ีน้ีเปรียบเสมือนห้องพักอาศัยนอกบ้าน  ใช้รับรองหรือจัดสันทนาการกับ

เพื่อนๆในโอกาสต่างๆส่วนน้ีควรต่อเน่ืองจากห้องพกัผ่อน  ซ่ึงอาจจะเป็นลานนอกบา้น  ในส่วน
ของครอบครัวน้ีจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีอ านวยความสะดวก  เช่น  เกา้อ้ีสนาม  ท่ีนัง่เล่น  ศาลา  รวมทั้ง
อุปกรณ์ส าหรับสันทนาการต่าง ๆ เช่น เคร่ืองออกก าลงักาย  อุปกรณ์ท าอาหาร  เช่น  ท่ียา่งบาบีคิว  
รวมทั้ง มุมเล็กๆส าหรับเด็ก เป็นตน้ 

ลกัษณะการจดัสวน บริเวณน้ีมีลกัษณะมุ่งเน้นกิจกรรมอาศยั  เป็นท่ีพกัผ่อนของ
เจา้ของบา้นและสมาชิกในครอบครัว ดงันั้นตน้ไมท่ี้ปลูกในบริเวณน้ี  ควรจะเป็นตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงา 
หรือไมเ้ล้ือยข้ึนซุ้มรวมทั้งพรรณไมพุ้่มท่ีมีดอก  หรือไมผ้ลก็ได ้เน่ืองจากบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
ใชส้อยค่อนขา้งมาก  หากตอ้งการสนามหญา้ควรใชห้ญา้ท่ีมีความทนทานสูงต่อการเหยียบย  ่า  แต่
ทั้งน้ีหากตอ้งการใช้บริเวณน้ีค่อนขา้งมาก ควรจะปูพื้นดว้ยอิฐหรือหิน  แลว้ปลูกพรรณไมต้ามจุด
ต่างๆ ส่วนมุมส าหรับเด็ก อาจจะท าบ่อ 
ทรายหรือส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ เช่นบา้นตุ๊กตา บา้นบนตน้ไม ้ ท ากระดานล่ืน หรือชิงช้าจากไม ้ ใน
บริเวณน้ีควรให้มีร่มเงา  แต่ตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ไม่มีพิษ  และไม่มีหนามเพื่อป้องกนัสัตวมี์พิษมา
อาศยัและป้องกนัอนัตรายต่างๆ  
 

 
ภาพที ่2.2  สวนธรรมชาติส่วนพกัผอ่น 

ทีม่า : http//:www.homedecorthai.com 
2.2.3  บริเวณส่วนตวั  (Private Living Area) 

เป็นพื้นท่ีท่ีต่อเน่ืองจากห้องนอน  ซ่ึงอาจจะเป็นเฉลียง ระเบียง เป็นบริเวณส่วนตวั
โดยเฉพาะซ่ึงอาจจะเป็นมุมใชน้ัง่เล่น  อ่านหนงัสือ  หรือรับรองแขกท่ีสนิทสนมเป็นพิเศษลกัษณะ
การจดัสวนบริเวณน้ีหากเป็นบา้นชั้นเดียว  ก็จะตอ้งสร้างฉากหรือผนงับงัตาบุคคลภายนอก  ท าให้
เกิดบริเวณส่วนตวั  ซึงฉากผนงัน้ีอาจจะปลูกตน้ไมท่ี้สูงหรือทึบหรือสร้างข้ึนจากวสัดุต่างๆก็ไดแ้ต่
จะตอ้งให้ลมพดัผา่นไดส้ะดวก  ในบริเวณน้ีอาจท าเป็นส่วนหยอ่มเล็ก ๆ รวมทั้งปลูกตน้ไมท่ี้ให้ร่ม
เงาบา้ง แต่จะตอ้งไม่แน่นทึบเกินไป  ส าหรับบริเวณส่วนตวัอาจจะอยูช่ั้นบน  อาจจะปลูกไมเ้ล้ือย
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เพื่อให้ร่มเงา รวมทั้งปลูกไมด้อก ไมใ้บตามภาชนะต่างๆ หรืออาจท าเรือนระแนงปลูกพรรณไมก้็ได ้
อุปกรณ์หรือส่ิงก่อสร้างน้ีอาจจะเป็นเกา้อ้ีนัง่เล่น เกา้อ้ีนอนปรับระดบัได ้พร้อมทั้งโตะ๊เล็กๆส าหรับ
วางหนงัสือหรือส่ิงต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3  สวนธรรมชาติส่วนพกัผอ่นและส่วนตวั 
ทีม่า : http//:www.businessthaicenter.com 

2.2.4  บริเวณส่วนบริการ (Service Area) 
บริเวณน้ีจะต่อเน่ืองกบัครัว โรงรถ หรือส่วนพกัผ่อนของครอบครัว เพื่อสะดวกใน

การให้บริการ ซ่ึงบริเวณน้ีจะเป็น ส่วนหลงับา้นใช้ซักผา้ ตากผา้ ลา้งจาน รวมทั้งปลูกพืชผกัสวน
ครัว ปลูกไมผ้ล การจดัสวนบริเวณน้ีจึงไม่เน้นมีความสวยงามแต่เนน้ท่ีความสะดวกในการใช้งาน 
การปลูกพรรณไม ้หากเป็นไมผ้ลควรปลูกไวบ้ริเวณริมร้ัว หรืออาจจะใชเ้ป็นร่มเงาในบริเวณบางจุด
ของพื้นท่ี บริเวณท่ีมีแสงแดดจดั ก็จะใช้ปลูกพืชผกัสวนครัว รวมทั้งใช้ซักผา้ ตากผา้ ซ่ึงในส่วนน้ี
มกัจะเป็นพื้นปูน การใชพ้รรณไมอ่ื้นๆก็เพื่อจะเป็นฉากเป็นผนงัปิดกั้นท่ีไม่ตอ้งการให้ผูอ่ื้นเห็น ซ่ึง
อาจจะเป็นไมพุ้่มท่ีมีความสูงเกินระดบัสายตา หรือไม่ก็อาจจะใช้วสัดุอ่ืน เช่น ซีเมนต์บล็อกกั้น
ถาวรเป็นสัดส่วน 
สรุป การจดัสวนพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  2.2.4.1  ส่วนสาธารณะ เป็นส่วนโชวก์ารจดัสวน เป็นส่วนท่ีอยู่บริเวณหน้าบา้น
สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก ส่วนน้ีจะเร่ิมตั้งแต่ร้ัว ท่ีส่วนสาธารณะน้ีหากมีพื้นท่ีกวา้งพอก็จะ
ช่วยส่งเสริมใหบ้า้นมีความสวยงามมากข้ึน 
  2.2.4.2  ส่วนตวั เป็นบริเวณส่วนตวัโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะใช้นั่งเล่น อ่านหนังสือ 
หรือรับรองแขกท่ีสนิทสนมมากท่ีสุด 
  2.2.4.3  ส่วนบริการ ซ่ึงบริเวณน้ีจะเป็นส่วนท่ีต่อจากห้องครัวและพื้นท่ีซักล้าง 
ตอ้งการความสะดวกในการใชง้าน และมีอากาศถ่ายเท 
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 ขอ้ดี ท่ีตอ้งมีการแบ่งพื้นท่ีคือ ท าให้บา้นมีความเป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการใช้งานและมี
ความสะดวกและส่วนต่างๆมีความสัมพนัธ์กนั มีความต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวับา้น จะช่วยเพิ่ม
ความสวยงามใหก้บับา้นมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4  ส่วนบริการ 
ทีม่า :  http//:www.hdc-autogate.com 
 

2.3  แนวคดิและองค์ประกอบในการออกแบบภูมทิศัน์รูปแบบสวนสไตล์ธรรมชาติ 
  แนวคิดโดยรวมของรูปแบบสวนธรรมชาติ (Informal Styles) 

  พื้นท่ีในการจดัสวนแบบธรรมชาติจะจดัให้เป็นเนินหลัน่กนัมีพื้นท่ีสูงๆต ่าๆสลบักบัท่ีราบ
เหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติการจดัวางตน้ไมแ้ละวตัถุจะตอ้งเกิดความสมดุลแบบธรรมชาติหรือ 
Informal Balance นัน่เอง ชนิด รูปทรงและขนาด จ านวน และ ระยะห่างไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั
หรือเท่ากนัใชค้วามช านาญของสายตาพิจารณาน ้าหนกัสีของตน้ไมห้รือวตัถุทั้งสองขา้งถา้น ้าหนกั
เท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนัก็ถือวา่ทั้งสองขา้งนั้นสมดุลกนั(แบบธรรมชาติ)การจดัวางตน้ไมห้รือวตัถุ
แบบจ านวนคู่ขนาน 1:1 หรือ 2:2 ฯลฯ จะไม่ปรากฏใหไ้ดเ้ป็น เม่ือไม่ไดจ้ดัวางซ ้ า ๆ กนัแบบ 1:1
หรือ 2:2 ฯลฯ จึงใชเ้น้ือท่ีในการจดัไม่มากนกัการประดิษฐแ์บบเรขาคณิตมีความส าคญัเป็นรองการ
ตดัแต่งหรือประดิษฐรู์ปทรงเช่นทรงกลมหรือทรงเหล่ียมจึงไม่ปรากฏเด่นชดัลกัษณะการจดัจะจดั
ใหมี้แต่เคา้โครงเท่านั้นเช่นการจดัหาพนัธ์ุไมท่ี้มีรูปทรงแบบเรขาคณิต ตามธรรมชาติ ท่ีตอ้งการโดย
ไม่ตอ้งตดัแต่ง 

  สระน ้ า ล าธารมีรูปร่างอิสระ(Free Form) เหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ตน้ไมใ้หญ่ ไม้
พุม่ ไมน้ ้าและพืชคุมดิน(Ground Cover) มกัมีสีสันไม่ฉุดฉาดโดยทัว่ไปมกัจะมีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่ 
จะออกดอกเพิ่มสีสันให้สวนบา้งก็ตามฤดูกาลเท่านั้น ถนนหรือทางเดินภายในสวนมกัจะสูงๆต ่าๆ  
ตามระดบัพื้นท่ีของสวนและคดโคง้ไปตามส่วนต่างๆของสวนเพื่อน าไปชมความงามขอสวนหยอ่ม
จุดต่างส่ิงก่อสร้างภายในบริเวณสวนจะเป็นบา้นหลงัเล็กๆกลมกลืนไปกบัสวน ส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
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อาทิ  หน้าผา  น ้ าตก  ล าธาร  โขดหิน  สระน ้ า  ไมย้ืนตน้  ไมพุ้่ม  และพืชคุมดิน จะไม่บงัคบัให้อยู่
ในกรอบพยายามสร้างความกลมกลืนอย่างอิสระทุกๆจุดไม่แสดงส่วนใดส่วนหน่ึงอย่างเด่นชัด
เหมือนสวนแบบประดิษฐ์แต่จะรวมกันในลักษณะของความกลมกลืนเหมือนเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ ความงามของสวน  เหล่าน้ีเกิดจากการจดัตน้ไมแ้ละสีของพนัธ์ุไมใ้ห้กลมกลืนกนั การ
ปลูกตน้ไมไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมากชนิด  เพราะผิดไปจากธรรมชาติ  ผูจ้ดัจะตอ้งเขา้ใจความเป็นมาหรือ
การเกิดตามธรรมชาติ  เพื่อจะได้เลียนแบบ และสร้างบรรยากาศภายในสวนให้เหมือนธรรมชาติ
อย่างแท้จริง  สวนแบบน้ีบรรยากาศตรงกับความต้องการของมนุษย์อาจสรุปการจดัสวนแบบ
ธรรมชาติ 

พื้นท่ีเป็นเนินสลบัท่ีราบ 
ความสมดุลแบบธรรมชาติ 
จ านวนคู่ขนาน  1:1, 2:2  ไม่ปรากฏ 
รูปเลขาคณิตมีความส าคญัเป็นรอง 
ส่วนมากมีแต่สีเขียวไม่ฉูดฉาด 
ถนน/ทางเดินสูงๆต ่าๆคดโคง้ 

สวนธรรมชาติ Natural Garden 

 เป็นสวนท่ีมกัใชเ้ส้นโคง้ในการออกแบบซ่ึงช่วยใหเ้กิดรูปทรงอิสระสร้างรูปแบบท่ีนุ่มนวล
ท่ีสบายตา โดยเลียนแบบธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.5 ทศันียภาพของสวนธรรมชาติแบบท่ี 1 

ทีม่า : http//:www.siam1.net 

ทศันียภาพของสวนแบบธรรมชาติแบบท่ี  1  

พื้นปลูกเป็นพื้นแข็งจึงใช้พืชพรรณไมช้นิดปลูกในกระถางทั้งหมดตามภาพตวัอย่างเป็น
การจดัสวนหนา้บา้น ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร x 5.00 เมตร พื้นเป็นพื้นแขง็ปูดวัยกระเบ้ืองเซรามิกเป็น
พื้นเดียวกนักบับริเวณท่ีจอดรถสภาพแสงไดรั้บแสงแดดจดัตลอดวนั จึงจดับรรยากาศสวนใหร่้มร่ืน
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ดูสดช่ืนดว้ยไมก้ระถางทั้งหมด โดยใชพ้รรณไมช้นิดท่ีมีดอกหอม และสร้างจุดเด่นดว้ยน ้ าพุขนาด
เล็กพร้อมตกแต่งธรรมชาติดว้ยการเล่นเส้นแนวขอบเขตของสวนดว้ยท่อนไมส้น 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6  ทศันียภาพของสวนธรรมชาติแบบท่ี 2 

ทีม่า : http//:www.siam1.net 

ทศันียภาพของสวนธรรมชาติแบบท่ี  2  

ใชพ้ืชพรรณไมช้นิดใหค้วามร่มร่ืนดอกหอมตกแต่งดว้ยวสัดุธรรมชาติพวกตอไม ้ ศิลาแลง 
ตามภาพตวัอยา่งเป็นการจดัสวนหนา้บา้นขนานกบัท่ีจอดรถ กวา้ง 2.50 เมตร ลึก 5.00 เมตร สภาพ
แสงไดรั้บแสงแดดจดั จึงจดับรรยากาศสวนใหร่้มร่ืนดว้ยไมด้อกหอม ชนิดพืชพรรณท่ีไม่ตอ้งตดั
แต่งมากนกั และดูแลรักษาง่าย พร้อมทั้งตกแต่งดว้ยตอไมแ้ละศิลาแลงเป็นจุดเด่น 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.7  ทศันียภาพของสวนธรรมชาติแบบท่ี  3 

ทีม่า :  http//:www.siam1.net 

ทศันียภาพของสวนธรรมชาติแบบท่ี  3  

ใชพ้ืชพรรณไมห้ลากชนิด หลายหลากวสัดุตกแต่งพรางแสงดว้ยซุม้ไมเ้ล้ือย ตามภาพ
ตวัอยา่งเป็นการจดัสวนในกระบะบริเวณดา้นหลงับา้น ขนาดพื้นท่ีกวา้ง 5.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
สภาพแสงไดรั้บแสงคร่ึงวนัเชา้ ซ่ึงตอ้งการบริเวณส าหรับนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ พื้นท่ีส าหรับปลูก
เล้ียงกลว้ยไม ้และพรางตาถงัเก็บน ้าหลงับา้นใหน่้าดูมากข้ึน 
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ภาพที ่2.8  ทศันียภาพของสวนธรรมชาติแบบท่ี  4 

ทีม่า : http//:www.siam1.net 

ทศันียภาพของสวนธรรมชาติแบบท่ี  4  

ใชพ้ืชพรรณหลากสีสัน ตามภาพตวัอยา่งเป็นการจดัสวนในพื้นท่ีหนา้บา้นกวา้ง 2.50 
เมตร ลึก 5.00 เมตร สภาพแสงหนา้บา้นแดดจดัมาก จึงตอ้งใชร้ะแนงพรางแสงใหพ้ื้นท่ีร่มร่ืน เพื่อ
ใชเ้ป็นท่ีนัง่พกัผอ่นและชมสวน ใชไ้มห้มอนรถไฟ และกอ้นหินเป็นทางเดินในสวน เพื่อให้
กลมกลืนและเป็นธรรมชาติ สร้างสีสันโดยใชพ้รรณไมห้ลากชนิด เช่น โยทะกา โกสน โมกตอ 
หลิวใบ และผกากรอง เป็นตน้ 

 
2.4  แนวความคดิในการใช้ส่ิงประดับตกแต่งในงานภูมทิศัน์ 
 เอ้ือมพร  วีสมหมาย  (2530)  การใชส่ิ้งประดบัตกแต่งงานภูมิทศัน์นั้น ถือเป็นปัจจยัเสริมท่ี
ส าคญัในการออกแบบกล่าวคือ  สามารถท าให้สวนมีชีวิตชีวาข้ึนกวา่เดิม  ช่วยเพิ่มบรรยากาศและ
ท าให้สวนมีมิติมากยิง่ข้ึน  การใชส่ิ้งประดบัตกแต่งสวนยงับ่งบอไปถึงสไตลข์องสวนนั้น ๆ อีกดว้ย 
เช่น  การท่ีน าเอาตน้ไผ่และตะเกียงหินมาใช้ประดบัตกแต่งในสวนญ่ีปุ่น  หรือสวนสไตล์บาหลีท่ี
น าเอาประติมากรรมหินทรายและศาลาทรงป้ันหยายกสูงมุงด้วยหญ้าแฝกมาใช้มนการประดับ
ตกแต่งสวนเป็นตน้  ส่ิงประดบัตกแต่งสวนท่ีส าคญัมี ดงัน้ี 
 2.4.1  หิน  (Stone) 
 การใช้หินเป็นตวัประกอบในการจดัสวนข้ึนนั้น เป็นท่ีนิยมข้ึนมากในการจดัสวนแถบ
ตะวนัออกเช่น จีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงมีลกัษณะในการจดัสวนประกอบด้วยหิน โดยหินแต่ละก้อนท่ี
เลือกใช้ตอ้งมีลกัษณะท่ีน่าสนใจทั้งในดา้นรูปร่าง สี และผิวสัมผสั แลว้จดัโชวใ์ห้เห็นถึงลกัษณะ
พิเศษของแต่ละกอ้นซ่ึงการออกแบบและจดัวางตอ้งค านึงถึงความกลมกลืน ความสมดุล จุกสนใจ
แต่ละจงัหวะการวางประกอบไปดว้ย การจดัสวนหินเหมาะกบัการจดัสวนชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สวนท่ีมีพรรณไมพ้วกกระบองเพชร ส่วนหินท่ีใชไ้ดแ้ก่หินภูเขาไฟ หินทะเล และหินแม่น ้ า
เป็นตน้  
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ภาพที ่2.9 การจดัสวนดว้ยหิน 
ทีม่า : http//:www.bloggang.com 

2.4.2 พรรณไมช้นิดต่างๆ  (Plants)   ตน้ไมส้ามารถท าหน้าท่ีไดห้ลายอยา่งในการจดัสวน 
ไมบ้างชนิดอาจปลูกและตกแต่งให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ไดถื้อเป็นเหมือนรูปป้ัน  (Sculpture)  ในอีก
รูปแบบหน่ึงท่ีมีสีสันสวยงามเม่ือมีดอก  แต่ตอ้งอาศยัการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี  ซ่ึงการตดัตกแต่งไม้
ประเภทน้ี  เดิมเป็นท่ีนิยมกนั  ในการจดัสวนแบบประดิษฐ ์ 

2.4.3 น ้ า  (Water)  จดัเป็นส่ิงประดบัตกแต่งสวนเช่นกนั  เม่ือน ้ าเคล่ือนไหวจะแสดงแสง
แวววาวสวยงาม  ดงันั้นการออกแบบตอ้งแสดงถึงความส าคญัของน ้ า  เพราะผูท่ี้ชอบจะพอใจเม่ือ
ไดอ้ยูใ่กล้ๆ น ้ า  ไดฟั้งเสียงน ้ าไหลหรือไดส้ัมผสัน ้ า  และถา้มีน ้าขนากกวา้งใหญ่พอเพียงพอส าหรับ
การวา่ยน ้าแลว้นบัไดว้า่เป็นส่ิงประดบัท่ีงดงามท่ีสุดในเร่ืองการพกัผอ่นหยอ่นใจ  เป็นท่ีนิยมมากใน
บริเวณท่ีมีอากาศร้อนเพราะละอองน ้ าจะช่วยใหอ้ากาศเยน็ลง  ส่วนลกัษณะของน ้ าท่ีใชป้ระกอบใน
การจดัสวนมี 2 อยา่งคือ  บริเวณท่ีมีน ้ าน่ิงเช่น  ในอ่างลึก  และบริเวณท่ีน ้ าเคล่ือนไหวได ้เช่นน ้ าพุ 
น ้าตก  ซ่ึงท าใหพ้ื้นท่ีนั้นดูสวา่งและสดใสข้ึน  ทั้งสองแบบน้ีอาจจะจดัประกอบกนัไดอ้ยา่งสวยงาม
คือ  ทั้งจงัหวะท่ีน ้ าน่ิงและเคล่ือนไหวในเวลาเดียวกนั  น ้ ามีส่วนช่วยให้วตัถุต่างๆดูสวยงามมากข้ึน
เม่ือเปียก  เช่น  อิฐ  กระเบ้ือง  กระจก  หิน  ทั้งตน้ไมแ้ละสัตวต่์างๆดูงดงามมากกว่าความเป็นจริง
ทั้งดา้นผวิสัมผสัและสี เม่ือเปียกน ้าหรืออยูใ่นน ้ า นอกจากนั้นยงัเป็นตวักั้นอาณาเขตไดดี้โดยไม่ตอ้ง
มีก าแพงสูงๆมาบงัสายตา  เพราะน ้าไดจ้  ากดัใหค้นเดินรอบๆมากกวา่ท่ีจะเดินขา้มบริเวณนั้นโดยลุย
น ้าไป 

 สระว่ายน ้ าก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีจดัประกอบในสวน  การออกแบบควรปล่อยให้
ลกัษณะของสวนรูปร่างสระวา่ยน ้ า  ทั้งน้ีเพื่อมีความกลมกลืนกนัในดา้นรูปทรงของสระวา่ยน ้าและ
ลกัษณะพื้นท่ีของสวน  นอกจากรูปร่างของสระแลว้ควรค านึงขนาดของป้ัมน ้ า  เคร่ืองกรองน ้ าและ
ระบบการท างานของสระวา่ยน ้าดว้ย  เพื่อจะไดห้าต าแหน่งต่างๆท่ีวางส่ิงนั้นไดถู้กตอ้งและไม่ท าให้
ความงดงามหรือความกลมกลืนของสวนลดนอ้ยลง  
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ภาพที ่2.10 บ่อน ้า 
ทีม่า : http//:www.hdc-autogate.com 

2.4.4  เฟอร์นิเจอร์ในสวน (Outdoor Furniture) เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นสวนมีทั้งเกา้อ้ี โตะ๊  
ถงัขยะ เคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก เตายา่งอาหาร  เป็นตน้  ซ่ึงเฟอร์นิเจอร์ในสวนนั้นควรแนะน าเจา้ของ
โครงการใหเ้ลือกใชเ้ฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะส าหลบักบัสถานท่ีท่ีจะตั้งเฟอร์นิเจอร์นั้นๆ  เฟอร์นิเจอร์ท่ี
ใชใ้นสวนมีทั้งแบบติดตั้งตายตวัและแบบท่ีเคล่ือนยา้ยได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของเจา้ของ
บา้น เพื่อหารูปแบบท่ีเขา้กบัสถานท่ีและเขา้กบัเฟอร์นิเจอร์ภายในบา้น 

เฟอร์นิเจอร์ตายตวัสร้างข้ึนเพื่อประกอบส่วนหน่ึงของ ร้ัว ผนงั ศาลาท่ีพกัในสวน 
ซ่ึงประโยชน์มากกวา่เฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนยา้ยได ้เพราะไดใ้ชเ้น้ือท่ีนอ้ยกวา่แต่เฟอร์นิเจอร์ท่ีติดตั้ง
ตายตวัไม่สะดวกสบาย นอกจากจะมีส่ิงอ่ืนมาประกอบ เช่นเบาะรองนัง่ เบาะท่ีเป็นพนกัพิง เป็นตน้ 
ลกัษณะของเฟอร์นิเจอร์เหล่าน้ีท่ีตอ้งแขง็แรงต่อสภาพดินฟ้าอากาศทุกอยา่ง อาจท าดว้ยโลหะไม ้
คอนกรีตก็ได ้ดงันั้นเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนยา้ยไดจ้ะมีรูปทรงแปลกและสวยกวา่ ส่วนการเลือกสีควร
เลือกใชอ้ยา่งระมดัระวงั 

 
ภาพที ่2.11 เฟอร์นิเจอร์ในสวน 
ทีม่า : http//:www.ladyinter.com 
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2.4.5 แสงไฟในสวน (Lighting) 
การติดตั้งไฟในสวนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
  2.4.5.1  เพิ่มเวลาการพกัผอ่นภายในบา้นพกัอาศยัและสวนใหม้ากข้ึน 
  2.4.5.2  เพิ่มใหค้วามปลอดภยัและอบอุ่นใจขณะใชง้านในสวนในเวลากลางคืน 
  2.4.5.3  เพิ่มใหเ้กิดผลเป็นพิเศษ  เช่น  ใหแ้สงสี  แสงเงาของตน้ไมใ้นบา้น 
    2.4.5.4  เพิ่มการติดตั้งไฟในสวนโดยทัว่ไปแลว้มกัใชไ้ฟฟ้าส าหรับหลงัโรงรถ
หรือชายคาบา้นจึงมีแสงสวา่งจา้เกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส์  ท าใหส้วนขาดความสวยงามไป
มาก  จึงควรติดตั้งไฟตามจุดต่างๆภายในสวน และเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม  ซ่ึงมี 5 
ชนิดคือ 
  1)  ไฟตามทางเดิน ( Walk Lights ) เพื่อความสวยงานและความปลอดภยั ควร
ติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อท่ีจะเตือนผูท่ี้ก าลงัเดินใหท้ราบวา่ทิศทางของการเดินเร่ิมจะเปล่ียนแปลงแลว้
หรือเปล่ียนจะระดบัสูงไประดบัต ่าเป็นตน้ 
  2)  ไฟท่ีท าใหเ้กิดรูปทรง (Silhouett) เพื่อใหม้องเห็นรูปทรงของตน้ไมน้ั้นๆโดย
ใหอ้ยูห่ลงัตน้ไม ้
  3)  ไฟท าใหเ้กิดแสงและเงา (Shadow  Lighting) โดยการติดตั้งไฟฟ้าทางดา้นหนา้
ของตน้ไมเ้พื่อให้เกิดเงาของตน้ไมบ้นก าแพงหรือผนงัท่ีอยูเ่บ้ืองลา้งของตน้ไม ้
  4)  ไฟท่ีท าใหเ้กิดเงาดา้นล่าง (Down  Light) เพื่อใหเ้ห็นก่ิงกา้นและใบบนพื้น โดย
การติดตั้งไฟไวสู้งบนตน้ไมแ้ละส่องไฟลงล่าง 
  5)  ไฟท่ีท าใหเ้กิดเงาดา้นบน (Up  Lighting) เพื่อให้เกิดแสงสวา่งตามจุดท่ีตอ้งการ
บนตน้ไม ้จะติดตั้งไฟไวต้  ่าและส่องข้ึนบนตน้ไมห้รือก่ิงไมท่ี้สวยงาม 

ขอ้ควรระวงัของนกัออกแบบคือตอ้งพยายามอยา่ใหต้ าแหน่งของแสงไฟส่องตาผูท่ี้เดินไป
มาในสวนและพยายามใหร้ะดบัแสงสวา่งจากภายในบา้นท่ีเป็นกระจก จะสะทอ้นภาพของส่ิงภาพ
ในหอ้ง ท าใหเ้หมือนกระจกเงา ท าใหผู้ท่ี้นัง่อยูภ่ายในบา้นรู้สึกไม่สบายตาและไม่ไดมี้โอกาส
มองเห็นสภาพของสวนได ้
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ภาพที ่2.12  ไฟในสวน 
ทีม่า :  http//:www.banidea.com 

 

2.5 กรณศึีกษา 

 2.5.1 บา้นคุณอนนัต ์นุศาศร   
  กรณีศึกษามีความคลา้ยคลึงกบัโครงการเพราะภายในบา้นพกัอาศยัหลงัน้ีเป็นสวน
สไตล์ธรรมชาติทั้งหมด เน้นความสวยงามของพืชพรรณภายในสวนท่ีตั้งโครงการไดแ้ก่บา้นคุณ
อนนัต ์นุศาศร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สไตล์สวนภายในบา้นสไตล์ธรรมชาติ โดยมีบ่อน ้ าท่ีให้ความเป็นธรรมชาติและมี
การจดัพรรณไมท่ี้ให้ความกลมกลืนกบับ่อน ้าและตวับา้น มีส่วนท่ีเป็นสะพานลดัเลาะไปตามบ่อน ้ า
ให้ความสดช่ืน และสงบ มีการสร้างน ้ าตกเล็กๆเพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในบา้น มีการใช้ส่ิงประดบั
ตกแต่งสวน  อาทิ  เกวียน  โอ่งสุโขทัย  แผ่นหินแกะสลัก จะช่วยสร้างบรรยากาศในสวนดูมี
เร่ืองราว น่าค้นหา การเลือกใช้พรรณไม้จ  าพวก เฟิร์นต่าง ๆ ฟิโลเดรนดอน  คล้า  เพื่อสร้าง
บรรยากาศให้น ้ าตกดูชุ่มช่ืน  และท าให้สวนออกเป็นแนวธรรมชาติโดยมีการแบ่งโซนภายในพื้นท่ี
ออกเป็น 3 ส่วน 
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ภาพที ่2.13  แปลนบา้นคุณอนนัต ์ นุศาศร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ทีม่า :  http//:www.baanlaesuan.com 

2.5.1.1  วสัดุพืชพรรณท่ีใช ้(Soft Scape) 
 1)  ไม้พุ่ม การเลือกปลูกพืชพรรณในส่วนโชว์น้ีจะเป็นไม้น ้ าและไม้ท่ีชอบ

แสงแดดร าไรส่วนใหญ่ เช่น คลา้น ้ าช่อห้อย คลา้น ้ าช่อตั้ง กกราชินี กา้มกุง้ กา้มกั้ง ซ่ึงพรรณไมท่ี้มี
รูปทรงพร้ิวไหวดีมิติและมีความสวยงามอยูใ่นตวั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.14  การเลือกใชไ้มพุ้่มในบา้นคุณอนนัต ์นุศาศร 
ทีม่า :  http//:www.baanlaesuan.com 
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  2)  ไมย้นืตน้ การเลือกปลูกพืชพรรณในส่วนน้ีจะเป็นไมย้นืตน้ท่ีให้ร่มเงาสูงและมี
ดอกสวย เช่น ราชพฤกษ ์ปีบ กนัเกรา เป็นตน้ ไมพุ้ม่ เช่น จัง๋ มกไทรเกาหลี เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.15  การเลือกใชไ้มย้นืตน้ในบา้นบา้นคุณอนนัต ์ นุศาศร 
ทีม่า :  http//:www.baanlaesuan.com 
  3)  ไมค้ลุมดิน ไมค้ลุมดินท่ีจะใชเ้ป็นหนวดปลาดุก หรือหญา้ เพราะมีความ
แตกต่างในเร่ืองของสีสันและลกัษณะของใบ ดูแลรักษาง่ายและเป็นหญา้ท่ีทนต่อการเหยยีบย  ่า เป็น
ตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.16  การเลือกใชไ้มค้ลุมดินในบา้นคุณอนนัต์  นุศาศร 
ทีม่า : http//:www.baanlaesuan.com 
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 2.5.1.2  วสัดุดาดแขง็ท่ีใช ้(Hard Scape) 
  1)  ล าธารน ้าในสวน 

  น ้ าเป็นส่วนช่วยให้สวนมีความสดช่ืนและสวยงามมากข้ึน ท าให้สวนธรรมชาติ
เป็นสวนท่ีน่าพกัผอ่น ภายในบา้นคุณอนนัต ์ นุศาศร 

 เป็นล าธารท่ีมีขนาดปานกลางเหมาะกบัพื้นท่ีท่ีไม่ใหญ่มาก มีการใชหิ้นธรรมชาติละกรวด
โรยกน้บ่อเพื่อเพิ่มความสวยงาม พืชพรรณท่ีใชเ้ป็นไมท่ี้ชอบความช้ืนและเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีท่ีมี
แสงแดดนอ้ย เช่น เฟิร์น ตน้กระดาษ คลา้น ้า พลบัพลึง ซานาดู เป็นตน้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที ่2.17  ล าธารบา้นคุณอนนัต ์นุศาศร 
ทีม่า : http//:www.baanlaesuan.com 
  2)  ไฟในสวน 

  ไฟในสวนจะเป็นส่ิงท่ีเพิ่มความสว่างในยามค ่าคืนท าให้มีทศันียภาพท่ีดีในเวลา
กลางคืนและเป็นตวัช่วยท าใหเ้ราสามารถมีเวลาในสวนไดน้านยิง่ข้ึน ไฟท่ีใชภ้ายในบา้นนั้น 
คุณอนันต์ นุศาศร ตอ้งการให้เน้นส่วนพกัผ่อนและส่วนโชวเ์พื่อเพิ่มให้เป็นจุดเด่นในยามค ่าคืน
ส่วนไฟทางเดินใช้เป็นแบบตะเกียงท่ีมีการวางระยะห่างไม่ชิดกันเป็นไฟท่ีเหนือพื้นดินเพราะ
สามารถใหแ้สงสวา่งไดใ้นระยะไกล  

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.18 ไฟในสวนบา้นคุณอนนัต ์นุศาศร 
ทีม่า : http//:www.baanlaesuan.com 
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 2.5.2 บา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล 

กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัของ Concept คือ สวนธรรมชาติ 
เน่ืองจากเป็นความตอ้งการของเจา้ของบา้นซ่ึงมีจุดมุ่งหมายใหมี้การออกแบบสวนใหค้ลา้ยคลึงกบั
สวนธรรมชาติเพื่อน าไปใชส้ าหรับเป็นพื้นท่ีพกัผอ่นและท ากิจกรรมต่างๆภายในครอบครัว จึงได้
ท าการศึกษาแนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ซ่ึงโครงการท่ีศึกษาไดแ้ก่  

บา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 เป็นสวนสไตลธ์รรมชาติ โดยเนน้ตน้ไมท่ี้สามารถดูแลรักษาง่ายและของตกแต่งสวนท่ีมี
ราคาประหยดั สวนแนวธรรมชาตินั้นอาจจะดูรกแต่อยูใ่นความเป็นระเบียบ สาเหตุท่ีเจา้ของบา้น
เลือกสวนสไตลธ์รรมชาติเพราะไม่ไดอ้ยูบ่า้นตลอดเวลา บางคร้ังฝากเพื่อนบา้นรดน ้า สวน
ธรรมชาตินั้นไม่ตอ้งการการตดัแต่งแต่ปล่อยให้ตน้ไมเ้จริญเติบโตไดอ้ยา่งอิสระ จะดูแลเฉพาะเร่ือง
ของโรคต่างๆท่ีเกิดกบัตน้ไมแ้ละวชัพืชจึงเหมาะท่ีจะเป็นสวนพกัผอ่นภายในบา้น  

บา้นของคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนโชว ์ส่วนพกัผอ่น
และส่วนบริการ เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.19  แปลนบา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ทีม่า : http//:www.baanlaesuan.com 

ส่วนท่ี 1 ส่วนโชว/์ส่วนตอ้นรับหน้าบา้น คุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศ์กาล ใช้ผนงัน ้ าตกกบั
พื้นไม้เป็นองค์ประกอบหลักของสวนเพื่อให้เป็นจุดเด่นและจุดสนใจส าหรับแขกผูม้าเยือน 
บรรยากาศโดยรวมของสวนหนา้บา้นจึงเป็นสวนธรรมชาติท่ีมีประติมากรรมต่างๆท่ีช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศให้มีเสน่ห์และมีมนขลงั มีการวางจงัหวะของผนงัน ้ าตกและทางเดินเพียงดา้นเดียวเพื่อ
บงัคบัใหผู้ม้าเยอืนสามารถเดินเขา้ชมส่วนอ่ืนๆได ้
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 การเลือกใช้พรรณไมใ้นส่วนน้ีจะเป็นไมท่ี้ชอบความช้ืน และเจริญเติบโตไดดี้ในร่ม เช่น 
เฟิร์น คลา้ และเน้นการปลูกตน้ไมใ้ห้มีความกลมกลืนและเป็นธรรมชาติมากท่ีสุดเลือกชนิดของ
ตน้ไมใ้หมี้ความหลากหลายโดยการแซมดว้ยตน้ตอ้ยต่ิง ท่ีมีดอกสีสันสดใส ท าใหเ้กิดความแตกต่าง
ท่ีน่าสนใจทั้งในเร่ืองสีสันและรูปทรง  
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.20  ส่วนโชว/์ส่วนตอ้นรับหนา้บา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล 
ทีม่า : http//:www.aqua108.com 

ส่วนท่ี 2 ส่วนพกัผ่อน ซ่ึงตอ้งการความเป็นส่วนตวัภายในบา้นของคุณศศิลกัษณ์ โอภาส
พงศก์าล ใชศ้าลาและล าธารน ้ามาเป็นองคป์ระกอบหลกัภายในสวนโดยใชจ้งัหวะของไมพุ้ม่มาเป็น
ตวับดบงัสายตาจากภายนอกและลดทอนความแข็งกระด้างของส่ิงก่อสร้างต่างๆ คุณศศิลกัษณ์ 
โอภาสพงศก์าล ใชศ้าลาท่ีสามารถนอนและนัง่ภายในตวัเพื่อสะดวกในการพกัผอ่นส่วนดา้นขา้งท่ี
เป็นล าธารน ้ าจะเป็นรูปทรงคดโคง้ใชว้สัดุจริงจากธรรมชาติ เช่น กรวดและกอ้นหินการเลือกปลูก
พืชพรรณในพื้นท่ีพกัผ่อนควรเป็นไมย้ืนตน้ท่ีมีทรงพุ่มหนาให้ร่มเงาได้ดีและเป็นไมท่ี้ไม่ผลดัใบ
เพราะจะท าให้ดูแลง่าย เช่น พญาสัตบรรณ สาเก ประดู่ อโศกน ้ า เป็นตน้ ส่วนไมพุ้่มจะเป็นทรงพุ่ม
ท่ีหนาเพื่อคอยปิดบงัสายตาจากภายนอกได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.21 ส่วนพกัผอ่นบา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล 
ทีม่า : http//:www.baanlaesuan.com 
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ส่วนท่ี 3 ส่วนบริการ เป็นส่วนท่ีอยูด่า้นหลงัและดา้นขา้งของตวับา้น คุณศศิลกัษณ์ โอภาส
พงศก์าลจะเนน้ทางเดินท่ีสามารถเดินเช่ือมต่อกนัไดใ้นทุกส่วนอยา่งสะดวก 

การเลือกพรรณไมจ้ะเลือกปลูกไมพุ้่มท่ีมีทรงพุ่มหนาปิดบงัสายตาจากทุกโซนและปลูก
ตน้ไมท่ี้ดูเป็นธรรมชาติและสามารถอยูร่อดไดใ้นระยะยาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.22  พื้นท่ีส่วนบริการบา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล 
ทีม่า : http//:www.baanlaesuan.com 

องคป์ระกอบในสวน 
  2.5.2.1  วสัดุพืชพรรณท่ีใช ้

   การเลือกใช้พืชพรรณในสวนรูปแบบธรรมชาติจะมีความหลากหลายทั้ง
ทางสีสันและลกัษณะของทรงพุ่มมีความแตกต่างในแต่ละโซนเพื่อเน้นการใชป้ระโยชน์และความ
สวยงามในแต่ละพื้นท่ีดูแลรักษาง่าย ไมย้นืตน้จะเป็นตน้ไมท่ี้มีทรงพุ่มหนาให้ร่มเงาไดดี้  ไมพุ้่มจะ
มีความแตกต่างในเร่ืองของสีและลกัษณะใบปลูกเป็นเนินลดหลัน่และดูให้มีความสมดุลกนัเหมือน
ตน้ไมท่ี้เกิดข้ึนจริงจากธรรมชาติ  ไมค้ลุมดินจะเป็นหญา้เพื่อให้พื้นท่ีหรือบริเวณนั้นมีความเขียวจะ
ท าใหดู้มีความเป็นธรรมชาติมากข้ึน 

 2.5.2.2  วสัดุดาดแขง็ 
   1)  น ้าในสวน 

น ้ าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในสวนสไตล์ธรรมชาติเพราะให้
บรรยากาศท่ีสดช่ืนน่าพกัผ่อนแต่ข้ึนอยู่กบัการใช้ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  น ้ าพุ  น ้ าตก  ล าธารและ
ผนงัน ้ าลน้ ภายในบา้นคุณศศิลกัษณ์  โอภาสพงศก์าลนั้นเป็นล าธารและผนงัน ้ าตกท่ีท าให้เกิดเสียง
ต่างกัน ล าธารจะสร้างเสียงโดยน าก้อนหินมาเปล่ียนทิศทางของน ้ าท าให้เกิดเสียงนุ่มไม่ดัง
จนเกินไปช่วยสร้างบรรยากาศให้น่าพกัผอ่น  ส่วนผนงัน ้ าตกจะสร้างให้น ้ าไหลจากท่ีสูงไปท่ีต ่าท า
ใหเ้กิดเสียงดงัเหมาะจะเป็นส่วนโชวภ์ายในบา้นมากกวา่จะน ามาเป็นส่วนพกัผอ่น  (ดงัภาพ 2.18) 
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ภาพท่ี 2.23 น ้าพุในสวนบา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล 
ท่ีมา  http//:www.baanlaesuan.com 

  2)   แสงไฟในสวน 
   แสงไฟในสวนจะเป็นส่วนเพิ่มให้มีการใช้งานในสวนมากข้ึนและให้มี

ความสว่างและปลอดภยัจากสัตวต่์างๆ โดยจะมีความแตกต่างในเร่ืองระดบัความสูงของไฟท่ีใช ้
ภายในบา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าลนั้นใชไ้ฟทางเดินในระดบัต ่าจะท าใหไ้ม่ส่องเขา้ตาในเวลา
เดินและไม่เกะกะ ส่วนภายในสวนท่ีตอ้งโชวเ์ป็นพิเศษก็ติดไฟเป็นสีสันเพื่อให้ความสวา่งและเป็น
จุดเด่นภายในสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.24  แสงไฟในสวนบา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล 
ทีม่า : http//:www.baanlaesuan.com 

สรุป  การจดัภูมิทศัน์บา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล มีแนวความคิดในการจดัสวนเป็น
รูปแบบสวนธรรมชาติไดมี้การจดับ่อน ้ าอยูติ่ดตวับา้นส่งเสริมให้ตวับา้นมีความเยน็สดช่ืนและจาก
กรณีศึกษาของบา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าลในคร้ังน้ีจึงน ามาใชเ้ป็นกรณีศึกษาของการ 
จดัภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั สุขสังวาลย ์ซ่ึงนบัเป็นประโยชน์อยา่งมาก 
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2.6 การประยุกต์ใช้เข้ากบับ้านพกัอาศัยของคุณเอกชัย  สุขสังวาลย์ 
จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยัในรูปแบบสไตล์ธรรมชาติ 

ของคุณอนนัต ์ นุศาศร  และคุณศศิลกัษณ์  โอภาสพงศ์กาล  สามารถน ามาประยุกต์ใช้เขา้กบัพื้นท่ี
โครงการดงัน้ีศศิลกัษณ์  โอภาสพงศก์าล 

2.6.1 การแบ่งพื้นท่ี  สามารถน าแนวคิดในการแบ่งพื้นท่ีมาประยุกต์ให้ เข้ากับพื้นท่ี
โครงการของเราไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.6.1.1 พื้ น ท่ี ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว์  ออกแบบโดยน าน ้ าเข้ามาเป็น
องคป์ระกอบจดัเป็นบ่อน ้าผดุ 
น ้ าตกหรือล าธารน ้ าท่ีท าให้สวนมีชีวิตชีวาและเป็นจุดเด่น  จุดสนใจภายในสวน  มีการเช่ือมโยง
ภายในพื้นท่ี  คือ  ท าทางเดินระแนงไมใ้หส้ามารถเดินเช่ือมต่อกนัได ้
   2.6.1.2 พื้น ท่ี ส่วนครอบครัว  โดยมีองค์ประกอบหลักคือ  ศาลา  และลาน
อเนกประสงค์  เพื่อเป็นสถานท่ีพบปะสังสรรคภ์ายในครอบครัว และสามารถนัง่พกัผอ่นได ้โดยมี
เส้นทางสัญจรท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงัพื้นท่ีส่วนอ่ืนโดยปูดว้ยแผน่ทางเทา้เพราะเหมาะกบัขนาด
ของพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัท่ีไม่ใหญ่มาก 
  2.6.1.3 พื้นท่ีส่วนบริการ  จะสร้างเส้นทางสัญจรให้สามารถเดินได้สะดวกและ
เลือกวสัดุท่ีเดินแลว้ไม่เกิดความล่ืน เช่น หินลา้ง ทรายลา้ง  เป็นตน้  และมีการปิดบงัสายตาดว้ยผนงั
หรือไมพุ้ม่หนาท่ีมีความสูงในระดบัสายตา 
 2.6.2 การเลือกใช้พืชพรรณ  จะใช้พืชพรรณท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัมีหลากหลายสี  และ
ดอก แต่มีนิสัยการเจริญเติบโตท่ีเหมือนกนัเพื่อลดปัญหาในดา้นการดูแลรักษา เลือกไมย้ืนตน้ท่ีมี
ขนาดใหญ่มีทรงพุม่ท่ีสวยงามและใหร่้มเงาไดดี้  
 2.6.3 การเลือกใช้องค์ประกอบภูมิทศัน์ดาดแข็ง  จะเลือกวสัดุท่ีมีสีหรือรูปทรงท่ีเหมือน
ธรรมชาติหรือใชว้สัดุจากธรรมชาติจริง เช่น  หิน  กรวด  ควรเลือกวสัดุท่ีใชใ้ห้มีความกลมกลืนเขา้
กบัสไตล์สวนมีสีสันไม่เด่นจนเกินไปและท่ีส าคญัตอ้งดูแลรักษาง่ายคงทน และสามารถเลือกใชใ้ห้
เหมาะกบัขนาดของพื้นท่ี 
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บทที ่3  
การศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ที่โครงการ 

 

3.1  ระดับมหภาค 
การออกแบบและศึกษาพื้นท่ีโครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจะตอ้ง

ค านึงถึงขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ี  สภาพภูมิอากาศ  และรวมถึงพฤติกรรมของเจา้ของโครงการ
ซ่ึงจะช่วยใหผู้อ้อกแบบทราบถึงผลกระทบและปัญหาในดา้นต่างๆเป็นตน้ การศึกษาคน้ควา้ขอ้งมูล
เก่ียวกบัโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั  สุขสังวาลย ์ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีจะ
สามารถน าขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์น ามาวเิคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบ
ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ี  ดงันั้นจึงมีขอ้มูลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
 ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อโครงการออกแบบภูมิทศัน์บ้านคุณเอกชัย  สุขสังวาลย์  ตั้งอยู่
บา้นเลขท่ี  79/176  ต าบลทบัมา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัระยอง  ลกัษณะบา้นเป็นบา้นพกัอาศยัชั้นเดียว 
มีพื้นท่ีทั้ งหมด 900 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีใช้สอยภายในอาคารบ้านพกั 160 ตารางเมตร  พื้นท่ี
คอนกรีต  60  ตารางเมตร พื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ทั้งหมด  680  ตารางเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดกบั ถนนโครงการ 
ทิศใต ้   ติดกบั ถนนโครงการ 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั เพื่อนบา้น 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั ถนนโครงการ 
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ภาพที ่3.1  ทศันียภาพอาณาเขตท่ีติดต่อกบัพื้นท่ีโครงการ 
 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั สุขสังวาลย ์ N 
สญัลกัษณ์ :               มมุมองบริเวณรอบบ้าน 

ทศิใต้ตดิกบัถนนโครงการ 

ทศิตะวนัออกติดกบัเพือ่นบ้าน 

ทศิเหนือติดกบัถนนโครงการ 

ทศิตะวนัตกตดิกบัถนนโครงการ 
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3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 
 
 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณเอกชยั สุขสังวาลย ์  
 

N 
แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์ การสัญจร NON SCALE 

ภาพที ่ 3.2  สภาพโดยทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ 
 

แผนที่ประเทศไทย 

จงัหวดัระยอง 
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3.2.1 สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ 
โครงการบา้นของคุณเอกชยั  สุขสังวาลย ์ตั้งอยูบ่ริเวณ บา้นเลขท่ี 79/176 ต าบลทบัมา  

อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง พื้นท่ีทั้งหมด 900 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีใชส้อย 160 ตารางเมตร  
พื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ 680 ตารางเมตร พื้นท่ีคอนกรีต 60 ตารางเมตร ลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้นเดียว โดยพื้นท่ีภายในโครงการยงัไม่ไดมี้การจดัภูมิทศัน์ 
 

 
ภาพที ่3.3  สภาพพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น 

 
 

ภาพที ่3.4  สภาพพื้นท่ีบริเวณหลงับา้น 

 



 
 

34 
 

 
ภาพที ่3.5 สภาพพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้น 
 ลกัษณะของสถาปัตยกรรม 
 รูปแบบของตวับา้น มีลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบสไตลร่์วมสมยั ชั้นเดียว โครงสร้าง
เป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนมากบา้นลกัษณะน้ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป เพราะส่วนใหญ่มกั
เป็นนิยม 

ภาพที ่3.6  Elevation ดา้นหนา้ของบา้นทางทิศเหนือ 
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ภาพที ่ 3.7  Elevation ดา้นหนา้ของบา้นทางทิศตะวนัออก 

ภาพที ่ 3.8  Elevation ดา้นหนา้ของบา้นทางทิศใต ้
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ภาพที ่ 3.9  Elevation ดา้นหนา้ของบา้นทางทิศตะวนัตก 

 3.2.2  ลกัษณะภูมิอากาศ 
มีลกัษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  ลมทะเลพดัผา่นตลอดปี  อากาศอบอุ่น  ไม่

ร้อนจดับริเวณชายฝ่ังทะเลเยน็สบาย  ในฤดูฝนจะมี  ฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
ของทุกปี อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี  ประมาณ  29.5  องศาเซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน
เมษายนวดัได้ 38.7 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต ่าสุดในเดือนมกราคมวดัได ้13.8 องศาเซลเซียส  
ปริมาณน ้ าฝนจงัหวดัระยองเฉล่ีย อยูร่ะหว่าง 1,000 – 2,000 มิลลิเมตร  ต่อปี  โดยท่ีฝนตกชุกท่ีสุด
เฉล่ีย  1,800-2,000 มิลลิเมตรต่อปีจะอยู่ท่ีบางส่วนของต าบลพงัราด อ าเภอแกลง รองลงมาเฉล่ีย  
1,600-1,800  มิลลิเมตรต่อปี  จะอยูใ่นพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอแกลง  ท่ีติดกบัชายทะเล  ปริมาณฝน
เฉล่ีย  1,400-1,600 มิลลิเมตรต่อปี  อยู่ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอแกลง บางส่วนของอ าเภอเมือง 
และบางส่วนของก่ิงอ าเภอเขาชะเมา  พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัจะมีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย  1,200-
1,400 มิลลิเมตรต่อปี  ซ่ึงจะอยู่ในพื้นท่ีของอ าเภอบา้นฉาง ก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา อ าเภอบา้นค่าย 
อ าเภอปลวกแดง  อ าเภอวงัจนัทร์ และพื้นท่ีส่วนใหญ่ของก่ิงอ าเภอเขาชะเมา พื้นท่ีท่ี แลง้ท่ีสุด จะอยู่
ท่ี ต  าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง ซ่ึงมีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียต่อปีอยูท่ี่  1,000-1,200  มิลลิเมตร 
 3.2.3  อุณหภูมิ 

อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี ประมาณ 29.5 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน
เมษายนวดัได ้ 38.7  องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต ่าสุดในเดือนมกราคมวดัได ้ 13.8  องศาเซลเซียส 
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แผนภูมิที ่ 3.1  ลกัษณะอุณหภูมิอากาศเฉล่ียรายเดือน จ.ระยอง 
ทีม่า : กองอุตุนิยมวทิยา กรมอุทกศาสตร์ กองทพัเรือ(2554) 
 3.2.4  แสดงทิศทางลมและแสง 

จากการศึกษาวเิคราะห์สภาพอุณหภูมิท่ีมีผลต่อโครงการออกแบบโดยตอ้งค านึงถึง
สภาพอากาศท่ีร้อน-หนาวในช่วงปีดงักล่าวโดยมีการออกแบบใหมี้พื้นท่ีร่มเงา-กลางแดด ควรจดัภูมิ
ทศัน์ป้องกนัความร้อนและหนาวในช่วงเดือนเมษายนและเดือนธนัวาคมของทุกปีในช่วงท่ีมีแดด
ร้อนจดั ควรมีการให้น ้าแก่พืชพรรณในปริมาณท่ีมากข้ึนและเพียงพอต่อพืช 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ เอกชยั สุขสังวาลย ์

N 
 
 

 

แสดง :แสดงทิศทางลมและแสงแดด 
สัญลกัษณ์ : 
 
 
   ร่มทั้งวนั           ไดรั้บแสงแดดทั้งวนั        ไดรั้บแสงแดดในช่วงบ่าย 

ภาพที ่ 3.10  ทิศทางลมและแสงแดดบา้นคุณเอกชยั สุขสังวาลย ์

 

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือลมหนาวพดัมา

ช่วงเดือน พฤษภาคม-กุมภาพนัธ์ 

 

ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ลมร้อนพดัมา 

ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

 

แสดงทิศทาง

ลม 

ดวงอาทิตย ์ การโคจรของดวง

อาทิตย ์
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 3.2.5  ปริมาณน ้าฝน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ 3.2  แผนภูมิแสดงปริมาณฝนตกเฉล่ียรายเดือน  จ.ระยอง 
ทีม่า :  กองอุตุนิยมวทิยา  (2554) 

ปริมาณฝนตกเฉล่ียในรอบปีเท่ากบั 1,286 มิลลิเมตร และเฉล่ียในรอบปีมีจ านวนวนัท่ีฝน
ตก 105.3 วนั โดยในเดือนตุลาคมมีฝนตกชุกมากท่ีสุดเฉล่ีย 273.3 มิลลิเมตร และเดือนธันวาคมมี
ฝนตกนอ้ยท่ีสุดเฉล่ีย 8.6 มิลลิเมตร 
 
 3.2.6  ความเร็วลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่3.3  แผนภูมิแสดงความเร็วลมเฉล่ียรายเดือน จ.ระยอง 
ทีม่า :  กองอุตุนิยมวทิยา  (2554) 
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ลมท่ีพดัผา่นมาจาก 3 ทิศทางหลกั คือ ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมโดยส่วนใหญ่เป็น
ลมท่ีพดัมาจากทางทิศเหนือ ส่วนในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมโดยส่วนใหญ่เป็น
ลมท่ีพดัจากทางทิศใต ้และในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายนโดยส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจาก
ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็วลมแต่ละเดือนมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.6-6.0 นอต ส าหรับเดือน
มิถุนายนมีความเร็วลมสูงสุด คือ 61 นอต 
 3.2.7  ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างดิน 

กลุ่มชุดดินของจงัหวดัระยอง จากการจดัหมวดหมู่ดิน ตามลกัษณะและสมบติัดิน
จากปัจจยัการเกิด และการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีคลา้ยคลึงกนั พบวา่ทรัพยากรดินของจงัหวดัระยอง
ประกอบดว้ยกลุ่มชุดดินต่างๆ เช่น กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่ม จะเป็นดินเหนียวท่ีลึกมากเกิดจากตะกอน
ของล าน ้ า ดินเปร้ียวท่ีเกิดจากตะกอนน ้ าทะเล ส่วนพืชท่ีปลูกส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก จะเป็น
ยางพารา สับปะรด มนัส าปะหลงัตามล าดบั 
  3.2.7.1 ชุดดินระยอง (Rayong series: Ry) ก ลุ่มชุดดิน ท่ี  43  การจ าแนกดิน 
Isohyperthermic, uncoated TypicQuartzipsamments  เกิดจากตะกอนน ้ าพามาทบัถมอยูบ่นตะกอน
ทะเลบริเวณท่ีราบชายฝ่ังทะเล  สภาพพื้นท่ี ค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนั 0-1 %  การระบายน ้ า 
มากเกินไป  การไหลบ่าของน ้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงช้า  การซึมผ่านไดข้องน ้ า  เร็ว  พืชพรรณ
ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ป่าละเมาะ มะพร้าว และพุทรา  การแพร่กระจาย พบบริเวณ
สันทรายเก่า ตามชายฝ่ังทะเลของประเทศ  การจดัเรียงชั้น A-C  ลกัษณะและสมบติัดิน เป็นดินลึก
มาก ดินบนมีเน้ือดินปนดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีน ้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
ถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินทราย มีสีน ้ าตาลหรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถึงกรดเล็กนอ้ย (pH 6.0-6.5) 
ตารางที ่3.1  ลกัษณะดิน 
ความ
ลึก 
(ซม.) 

อินทรียวตัถุ ความจุ
แลกเปล่ียน 

แคต
ไอออน 

ความ
อ่ิมตวัเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

0-25 ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่า ต ่า ต ่า 
25-50 ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่า ต ่า ต ่า 

50-100 ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่า ต ่า ต ่า 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่ า และ

ความสามารถในการ อุม้น ้าของดินต ่ามาก 
ขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การใชป้ระโยชน์ของท่ีดินบริเวณน้ี ควรเลือกชนิดพืชท่ีปลูก 
เช่น มะพร้าว มะม่วงหิมะพานตแ์ละมีการจดัการท่ีดี โดยการขดุหลุมและมีวสัดุรองพื้น 
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(ผสมกบัซากพืชและปุ๋ยคอก) ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มความสามารถของดินในการอุม้น ้ าและเพิ่มธาตุอาหาร
แก่พืช นอกจากน้ีตอ้งมีการให้น ้ าและปลูกพืชคลุมดินหรือใช้วสัดุคลุมดินและให้ปุ๋ยเคมีแก่พืชท่ี
ปลูกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.11  ภาพชุดดินจงัหวดัระยอง 
ทีม่า :  กองอุตุนิยมวทิยา  (2554) 
 3.2.8  ศึกษาขอ้มูลดา้นระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น 
คุณเอกชยั  สุขสังวาลย ์นั้นพบวา่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน ้าดงัน้ี 
  3.2.8.1 ระบบไฟฟ้า 

พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจากสายหลกัเขา้สู้หมอ้แปลง
ไฟฟ้า  โดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวนัออกของบา้นซ่ึงติดกบัเพื่อนบา้น  ดงันั้นการปลูก
ต้นไม้จึงควรค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไม้ท่ีปลูก  เพื่ อป้องกันอันตรายท่ี เกิดจาก
กระแสไฟฟ้าและป้องกนัอนัตรายจากตน้ไมท่ี้จะหกัโค่น 
  3.2.8.2 ระบบการประปา 

พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีมาจากการประปาส่วนภูมิภาค  โดยมีการเดินท่อตาม
แนวร้ัวฝ่ังทิศตะวนัออก 
  3.2.8.3 ระบบการระบายน ้า 
  ส่วนระบายน ้าท่ีนอก-ในตวับา้น  ทางโครงการไดท้  าท่อระบายน ้าอยูบ่ริเวณดา้นหลงับา้น
ทางทิศตะวนัออกของบา้น  
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เร่ือง  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ เอกชยั  สุขสังวาลย ์

แสดง  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์  แนวท่อประปา                    แนวสายไฟ 

เสาไฟ                     ท่อระบายน ้า 
N 

ภาพที ่3.12  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 3.2.9  ศึกษาขอ้มูลทางดา้นการสัญจรพื้นท่ีโครงการ 

จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณเอกชยั สุขสังวาล มีทางเขา้-ออกทางเดียว
คือทางทิศเหนือ ซ่ึงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้งประมาณ 6 เมตร ดงันั้นเร่ืองการขนส่ง เช่น 
ขนส่งพืชพรรณตน้ไมร้ถบรรทุกใหญ่จึงไม่เป็นปัญหาต่อการสัญจรเขา้ออกของพื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่ 3.13  การสัญจรเขา้โครงการ 
 3.2.10  ศึกษาขอ้มูลดา้นทศันียภาพภายในของโครงการ 

จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการ  สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ  คือ
มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการและมุมมองท่ีมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ  ดงัน้ี 
  3.2.10.1  มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 

ทิศเหนือ  จะติดกบัถนนสาธารณะเป็นส่วนของบริเวณหน้าบา้นมีพื้นท่ีพอประมาณเป็น
มุมมองแบบ  (Open view )  เพราะเป็นมุมโล่งมองเห็นดา้นนอกตวับา้น 

 

 
 
ภาพที ่3.14  มุมมองทางทิศเหนือภายในบริเวณโครงการ 
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พื้นท่ีดา้นทิศใต ้ สามารถมองเห็นเพื่อนบา้นได้เป็นมุมมองแบบ (window  view ) เพราะมี
ก าแพงปิดกั้นอยู ่
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที ่ 3.15  มุมมองภายในและภายนอกทางทิศใต ้

พื้นท่ีดา้นทิศตะวนัตก  ติดกบัถนนโครงการเป็นมุมมองแบบ  (Window  view )  เพราะมี
ก าแพงปิดกั้นอยู ่
 
 

 

 
 
 

 
 
ภาพที ่3.16  มุมมองทางทิศตะวนัตกภายในบริเวณโครงการ 

พื้นท่ีดา้นทิศตะวนัออก  ติดกบัเพื่อนบา้นเป็นมุมมองแบบ (Window  view ) เพราะเป็นมี
ก าแพงปิดกั้นอยู ่
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ภาพที ่3.17  มุมมองทางทิศตะวนัออกภายในบริเวณโครงกา 
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ภาพที ่ 3.18  มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

เร่ือง    โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั สุขสังวาลย ์ N 
 

แสดง : มุมมองจากภายนอกสู่ภายในพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์ :  มุมมองบริเวณรอบบา้น 
 

ทิศใต ้

 

ทิศเหนือ 

ทิศตะวนัตก 

 

ทิศตะวนัออก 
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เร่ือง    โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั สุขสังวาลย ์ N แสดง : มุมมองจากภายในสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์ :                          มุมมองบริเวณรอบบา้น 

ภาพที ่3.19  มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 

 
 

ทิศตะวนัออก 

 

ทิศตะวนัตก 
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3.3 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
ตารางที ่3.2  แสดงความตอ้งการภายในพื้นท่ีโครงการ 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือเจา้ของโครงการ ขอ้มูลส่วนตวั พฤติกรรม/ความ
ตอ้งการของเจา้ของ

บา้น 
1 คุณเอกชยั  สุขสังวาลย ์ อาย ุ45 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั มีความชอบสวน

แบบธรรมชาติ ร่ม
ร่ืน ดูแลรักษาง่าย ลด
ความร้อนจาก
แสงแดด 

2 คุณคะนึงนิต  สุขสังวาลย ์ อาย4ุ4 ปี อาชีพ พนกังานบริษทั ชอบบ่อน ้า มุม
พกัผอ่น 
และพรรณไมท่ี้มี
ดอก 

3 คุณอริษา  สุขสังวาลย ์ อาย1ุ7 ปี  
ก าลงัศึกษา 

ชอบสนามหญา้และ
พื้นท่ีส าหรับ
สังสรรค ์
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3.4 สรุปกจิกรรมใช้พืน้ทีโ่ครงการ 

 

เร่ือง     โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั  สุขสังวาลย ์  
 

N 
แสดง   การแบ่งโซน 

สัญลกัษณ์  Zone A                Zone B                 Zone C   

ภาพที ่3.20  แสดงการแบ่งโซนในพื้นท่ีโครงการ 
โครงการออกแบบบา้นคุณเอกชยั  สุขสังวาลย ์ ไดท้  าการวิเคราะห์พื้นท่ีจากความตอ้งการ

ของเจา้ของบา้น สภาพภูมิอากาศ อาณาเขตติดต่อทั้งดา้นในโครงการและดา้นนอกโครงการ 
Zone  A  เป็นส่วนท่ีตั้งอยู่หน้าบา้น พื้นท่ีดงักล่าวจึงเหมาะท่ีจะจดัเป็นส่วนโชว ์เพื่อเป็น

ส่วนท่ีจะส่งเสริมใหส้ถาปัตยกรรมมีความสวยงาม  มีสภาพบรรยากาศท่ีดีและเป็นจุดรับแขก สร้าง
ความประทบัใจและดึงดูสายตาแก่ผูม้าเยอืน 
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Zone  B  บริเวณน้ีจะติดกับถนนโครงการ ทิศเหนือจะติดกับทางสัญจรเข้าออกของ
โครงการท าให้คนพลุกพล่าน  จึงวิเคราะห์ได้ว่าควรจดัเป็นส่วนของสาธารณะเหมาะกบัการจดั
สังสรรค ์

Zone  C  บริเวณน้ีจะติดกบัถนนโครงการเป็นบริเวณดา้นหลงัของตวับา้นจึงวิเคราะห์ไดว้า่
ควรเป็นพื้นท่ีบริการ  ซกัลา้ง ตากผา้  ไม่เนน้ความสวยงามแต่เนน้การปิดบงัสายตาจากขา้งนอก 

 
3.5  การสังเคราะห์ข้อมูลพืน้ทีโ่ครงการ 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บ้านคุณเอกชัย  สุขสังวาลย ์ ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 79/176  หมู่  4
ต าบลทบัมา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัระยอง  บริเวณพื้นท่ีของโครงการมีเน้ือท่ีทั้งหมด  900  ตาราง
เมตร  เป็นพื้นท่ีใชส้อยภายใน  160  ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ทั้งหมด 680 ตารางเมตร พื้นท่ี
คอนกรีต  60  ตารางเมตร ลกัษณะของบา้นเป็นบา้นเด่ียวชั้นเดียว จากขอ้มูลขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของ
การจดัท าโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั  สุขสังวาลย ์ บา้นหลงัน้ีทางเจา้ของบา้นไดซ้ื้อ
บา้นพร้อมท่ีดินจากโครงการบา้นจดัสรรค์  โดยยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์แต่อยา่งใด  ทางเจา้องบา้น
ตอ้งการสวนสไตลธ์รรมชาติ 
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ตารางที ่ 3.3  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
โซน รายละเอียด พื้นท่ีรองรับ

โดยประมาณ 
ปัญหา/แนวทางการแกไ้ข 

 
Zone  

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone  
B 
 

พื้นท่ี Zone Aบริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศ
เหนือและทิศตะวนัออก บริเวณน้ีจะติดกบั
ทางสัญจรเขา้ออกของโครงการ และติดกบั
เพื่อนบา้น มีพื้นท่ีโล่งกวา้งพอสมควร โดย
ส่วนใหญ่พื้นท่ีน้ีจะไดรั้บแสงตั้งแต่เชา้ยนั
เยน็ 

 

พื้นท่ี Zone B บริเวณหนา้บา้นทางทิศ
เหนือและอยูท่างทิศตะวนัตกติดกบัโซน C 
บริเวณน้ีจะติดกบัถนนโครงการ ทิศเหนือ
จะติดกบัทางสัญจรเขา้ออกของโครงการ 
บริเวณน้ีไดรั้บแสงแดดในช่วงบ่าย 
 

มีเน้ือท่ี
ทั้งหมด 

215 
ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีเน้ือท่ี
ทั้งหมด 
300 ตาราง
เมตร 

-เน่ืองจากบริเวณน้ีไดรั้บแสงแดดตลอด
ทั้งปลูกในพื้นท่ีควรปลูก พรรณไมท่ี้มี
ความทนทานต่อสภาพอากาศท่ีมีแดด
จดั เละควรปลูกตน้ไมท่ี้ใหค้วามร่มเงา
เพื่อใหพ้ื้นท่ีมีความร่มร่ืน 
 
 
 
 
 
 
-เน่ืองจากบริเวณน้ีไดรั้บแสงแดดตลอด
ทั้งวนัและติดกบัทิศตะวนัตก ดงันั้น
บริเวณน้ีจะไดรั้บแสงแดดจดัพื้นท่ีควร
ปลูก พรรณไมท่ี้มีความทนทานต่อ
สภาพอากาศท่ีมีแดดจดั และบงัแดดท่ี
จะส่องมายงัตวับา้น 
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ตารางที ่ 3.3  (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
โซน รายละเอียด พื้นท่ีรองรับ

โดยประมาณ 
หมายเหตุ 

Zone  C 

 
 
 
 
 
 

 

พื้นท่ี Zone C บริเวณทางดา้นทิศใตข้อง
บา้นบริเวณน้ีจะติดกบัถนนโครงการเป็น
บริเวณดา้นหลงัของตวับา้น พื้นท่ีบริเวณน้ี
ตอนเชา้จะเป็นแดดอ่อนๆจนถึงเวลา
กลางวนั 

 

มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
165 ตารางเมตร 

-เน่ืองจากพื้นท่ี
ขา้งบา้นไม่ได้
รับแสงแดด
เน่ืองจากติดกบั
เพื่อนบา้น พืช
พรรณท่ีปลูก
ในพื้นท่ีควร
เป็นพืชพรรณท่ี
ไม่ตอ้งการ
แสงแดด
เท่าไหร่นกั 
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ตารางที ่3.4  ตารางแสดงสรุปความตอ้งการภูมิทศัน์ประเภทพื้นแขง็และประเภทอ่อนนุ่ม 
โซน แนวคิดในการออกแบบ องคป์ระกอบ 

 
Zone A 

 

พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีอยูด่า้นขา้งตวับา้นเป็นจุด
ท่ีเหมาะแก่การจดัสวนโชวแ์ละรับแขก 

- มีการจดัภูมิทศัน์ท่ี
สวยงาม 
- ศาลา 
- พื้นไมร้ะแนง 
- บ่อน ้า 
 

 
Zone B 

 

พื้นท่ี Zone B เป็นส่วนท่ีตั้งอยูห่นา้บา้น พื้นท่ี
ดงักล่าวจึงเหมาะท่ีจะจดัเป็นส่วนสาธารณะ
เหมาะกบัการสังสรรค ์

- ปลูกตน้ไมเ้พิ่มความ
สวยงาม 
- มีสนามหญา้ไวน้ัง่
พกัผอ่น 
- ท่ีจอดรถ 

 
Zone C 

 

พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีอยูด่า้นหลงัของบริเวณ
บา้น 
มีพื้นท่ีนอ้ย เป็นมุมท่ีไม่มีผูอ่ื้นเขา้ไปใชบ้ริการ
มากนกัจึงเหมาะกบัการเป็นพื้นท่ีซกัลา้ง 
 
 

 

- ปลูกไมพุ้ม่และไมย้นื
ตน้ขนาดกลางและการ
ดูแลรักษาง่าย 
- ลานซกัลา้ง 
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3.6  สรุปองค์ประกอบภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

ภาพที ่3.21 Bubble diagram  
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ตารางที ่3.5 แสดงศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 
โซน แนวคิดในการออกแบบ องคป์ระกอบ 
Zone A 
ส่วนโชว ์

พื้นท่ี Zone A เป็นส่วนท่ีตั้งอยูห่นา้บา้น พื้นท่ี
ดงักล่าวจึงเหมาะท่ีจะจดัเป็นส่วนโชว ์เพื่อเป็น
ส่วนท่ีจะส่งเสริมใหพ้ื้นท่ีมีความสวยงาม มีสภาพ
บรรยากาศท่ีดีและเป็นจุดตอ้นรับท่ีสร้างความ
ประทบัใจและดึงดูสายตาแก่ผูม้าเยอืน 

- มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม  
- สนามหญา้ 
- บ่อน ้า 
- ศาลา 
- พื้นไมค้อนวดู 

Zone B 
ส่วนสาธารณะ 

พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้นติดกบั
หอ้งรับแขก พื้นท่ีจุดน้ีมีพื้นท่ีพอสมควรเหมาะ
แก่กิจกรรมต่างๆของคนในครอบครัวและแขกผู้
มาเยอืนเพราะไม่มีส่ิงใดๆรบกวน 

- มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม  
- สนามหญา้ 
 

Zone C 
ส่วนบริการ 

พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีอยูด่า้นหลงัตวับา้นเป็นจุด
อยูด่า้นหนา้หอ้งครัวเป็นจุดท่ีเหมาะแก่การท า
กิจกรรมซกัลา้งควรจดัภูมิทศัน์เพื่อเพื่อความ
สวยงามใหแ้ก่บริเวณน้ีเพราะพื้นท่ีซกัลา้งดูแลว้
ไม่สวยงามมากนกั 

- จดัภูมิทศัน์ปลูกตน้ไมเ้พิ่ม
ความสวยงาม 
- เทปูนเพื่อความสะดวก 
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 ภาพที ่ 3.22 แบบแปลนกิจกรรม  (Site Relation) 
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บทที ่ 4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณเอกชยั  สุขสังวาลย ์ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี  79/176  หมู่  4 
 ต าบลทบัมา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัระยอง  ไดแ้นวคิดในการออกแบบมาจากการศึกษาและวเิคราะห์
รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการรวมไปถึงผูใ้ช ้ท าใหส้ามารถแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนและสามารถจดั
วางกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ  แนวคิดทางดา้นสาธารณูปโภค 
แนวคิดดา้นมุมมอง  และแนวคิดดา้นการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยในโครงการ แต่อยา่งใดเจา้ของโครงการ
ไดใ้หจุ้ดประสงคห์ลกัคือ การจดัสวนสไตลธ์รรมชาติ  และไม่ตอ้งการใหร้ก และดูแลรักษาง่ายโดย
ท่ีการจดัสวนตอ้งให้กลมกลืนกบัตวับา้น  และอยากได้งาน  Hardscape  ประเภทบ่อน ้ าในการจดั
องคป์ระกอบของสวนในคร้ังน้ีเพราะเจา้ของโครงการตอ้งการเสียงน ้ าเป็นองคป์ระกอบและอยาก
ใหภ้ายในบริเวณสวนมีความเยน็สบายอยูด่ว้ย 

 
4.1 แนวความคดิหลกัในการออกแบบ  
 แนวความคิดหลกัในการออกแบบ คือ “สวนธรรมชาติ” ซ่ึงไดแ้นวความคิดมาจากการ
วเิคราะห์ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ ความตอ้งการของผูใ้ชท้  าใหแ้บ่งพื้นท่ีแต่ละส่วนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  โดยน าขอ้มูลต่างๆมารวมกนัจนไดแ้นวคิดหลกัตอ้งการสวนท่ีร่มร่ืนท่ีเป็นธรรมชาติและ
ดูแลรักษาง่าย  โดยมีองคป์ระกอบของบ่อน ้าและส่ิงก่อสร้างกนัอยา่งลงตวั  และเพื่อให้สวนเขา้กบั
ตวับา้น  ดงันั้นการออกแบบสวนจึงควรมีการผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความตอ้งการของ
เจา้ของบา้น  จึงไดส้รุปแนวคิดออกมาเป็น  ร่มร่ืน  ช่ืนใจ  สไตล์ธรรมชาติ 
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แผนภูมิที ่ 4.1  แสดงแนวคิดหลกัในการออกแบบ 

ร่มร่ืน  หมายถึง  ความร่มร่ืนจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีตน้ไม ้ และตน้ไมถ่้ายเทอากาศเสีย เช่น
ออกซิเจนออกมาซ่ึงกลายเป็นอากาศดีให้คนเราหายใจ  วนเวียนกนัอยูเ่ช่นน้ี  นอกจากน้ีตน้ไมย้งัให้
ความร่มเยน็  ให้สีใหก้ล่ินท าให้มนุษยมี์ความสดช่ืน มนุษยจ์  าเป็นตอ้งอยูใ่กลต้น้ไม ้จึงจะมีความสุข 
ดงัค าเปรียบเทียบม่ีกล่าวกนัวา่ “บา้นท่ีปราศจากตน้ไมก้็เหมือนบา้นท่ีปราศจากหลงัคา” 

สวนธรรมชาติ  คือ  สวนท่ีเราจดัข้ึนมา  โดยการเลียนแบบธรรมชาติท่ีเราพบเห็น  เช่น  ป่า 
เขา ล าธาร  น ้ าตก  เกาะแก่ง  และทุ่งหญ้า  เป็นต้น  ส่ิงท่ีเราพบเห็นและเกิดความชอบ  ความ
ประทบัใจ แรงบนัดาลใจให้อยากน ามาสร้างมาจดัแต่งไวใ้กล้ๆ ตวั ตน้ไมอ้ยูใ่กลเ้ม่ือใดก็สดช่ืน ท า
ให้รู้สึกผอ่นคลาย สบายตา  ไม่วา่จะมีพื้นท่ีเล็กหรือกวา้งขวางก็พยายามท่ีจะจดัแต่ง  การดูแลรักษา
ก็ตดัแต่งเพียงเพื่อใหดู้เรียบร้อยสะอาดสะอา้น ไม่รก ส่วนประกอบองสวนน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดองพื้นท่ี
และประโยชน์ใช้ส่อยเช่นกนั  อาจจะมีบ่อน ้ า  ล าธาร  ศาลา  มา้นั่งและทางเดิน  จะเป็นลกัษณะ
ธรรมชาติหรือ Free From 

 
 
 
 

ลกัษณะของพื้นท่ี 

สภาพโดยทัว่ไปในพื้นท่ีเป็นท่ีโล่ง

ไม่มีการจดัภูมิทศัน์มาก่อน ตงันั้น

ในพื้นท่ีโครงการจึงควรมีการจดั

ภูมิทศัน์เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด

ทศันียภาพท่ีสวยงามแก่พื้นท่ี

โครงการ 

ความตอ้งการ 

สนามหญา้ 

พื้นท่ีรับแขก 

นัง่เล่น 

ความร่มร่ืน และดูแลรักษาง่าย 

 

ร่มร่ืน ช่ืนใจ สไตลธ์รรมชาติ 
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ภาพที ่4.1 แสดงสวนร่มร่ืนสไตลธ์รรมชาติ 
ทีม่า : http//:www.decorreport.com 
 4.1.1  แนวความคิดดา้นการจดัวางพื้นท่ี 

แนวความคิดด้านการจัดวางพื้นท่ีมีแนวความคิดมาจากการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยภายใน
โครงการโดยต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเหมาะสมสอดคล้องกับ
รูปแบบกิจกรรม  ซ่ึงสามารถแบ่งโซนองกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการออกเป็นโซนต่าง ๆ ได้
ดงัน้ี 

 4.1.1.1  Zone A เป็นฝ่ังทางดา้นทิศตะวนัออกติดกบัดา้นหน้าของตวับา้น  สภาพ
โดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่ง  เน่ืองจากยงัไม่เคยมีการจดัสวนแต่อยา่งใด มีความสะดวกในการเขา้ถึง จงั
เหมาะสมท่ีจะจดัเป็นสวนโชว ์ และเหมาะท่ีจะเป็นพิ้นท่ีส าหรับจดักิจกรรมภายนอกอาคารเพื่อเป็น
ท่ีสังสรรคก์นัระหวา่งญาติ  เพื่อนฝงู  และกิจกรรมอ่ืนๆซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

  1)  สวนโชว/์สวนรับแขก 
  2)  พื้นท่ีนัง่เล่น/ผอ่นคลาย 
 4.1.1.2  Zone B  เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศตะวนัตกติดกบัทางเขา้ของบา้นสภาพโดยทัว่ไป

เป็นพื้นท่ีโล่งทั้งหมด ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
  1)  เป็นพื้นท่ีเอนกประสงค ์
  2)  โรงจอดรถ 
 4.1.1.3  Zone C  เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศตะวนัตกเป็นพื้นท่ีของหลังบ้านและข้างบ้าน 

สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่ง ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
  1)  ลานซกัลา้ง 
  2)  ทางสัญจรภายในโครงการ 
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4.2  แนวความคดิรองด้านวสัดุดาดอ่อน  (Soft Scape) 
 การเลือกใช้พืชพรรณ  จะตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ  ลกัษณะดิน  รวมไปถึงสภาพ
ภูมิอากาศ พืชพรรณท่ีมีจะอยู่ตามทอ้งถ่ินเป็นหลกั  การเลือกใช้พืชพรรณไมใ้นการออกแบบควร
เลือกตามลกัษณะทางกายภาพ  เช่น  ขนาดของล าตน้  ทรงพุ่ม  ความสูง  ผิวสัมผสั  การผลดัใบ  สี
และกล่ิน  ตลอดจนการดูแลรักษาเป็นตน้นอกจากน้ีการเลือกใช้พนัธ์ุไมน้ั้นต้องไม่ก่ออนัตราย
ใหก้บัตวัอาคารและผูท่ี้เขา้ใชง้านในพื้นท่ีโครงการ  เช่น  ระบบรากไม่เป็นอนัตรายกบัตวัอาคาร ก่ิง
ตอ้งแขง็แรงไม่เปราะหกัง่ายมีความทนทานต่อโรคและแมลง  ทั้งน้ีการเลือกใชพ้นัธ์ุไมค้วรค านึงถึง
การสร้างบรรยากาศมุมมองต่างๆ  
 Zone A เป็นพื้นท่ีส่วนครอบครัวหรือส่วนโชว์และบริเวณพื้นท่ีจัดงานสังสรรค์หรือ
ตอ้นรับแขกอยูบ่ริเวณดา้นหน้าของบา้นทางทิศเหนือ  พื้นท่ีดงักล่าวมีขอ้จ ากดัคือโดนแดดในช่วง
เท่ียงถึงบ่าย  ดงันั้นจึงตอ้งค านึงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมจ้ะเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ใหร่้มเงา  ทนแดด  ทนฝน และ
ดูแลง่าย  เพื่อใหร่้มเงาและลดความร้อนแก่ตวับา้นเป็นอยา่งดี 
 Zone B เป็นพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้นติดกบัห้องนัง่เล่นและห้องรับแขก  ซ่ึงอยูฝ่ั่งทิศตะวนัตก
พื้นท่ีจุดน้ีมีพื้นท่ีพอสมควรเหมาะแก่กิจกรรมการพกัผอ่นของคนในครอบครัว  พื้นน้ีส่วนน้ีจะเป็น
ลานเอนกประสงค์ รายลอ้มดว้ยตน้ไมช่้วยให้เยน็สบาย  ช่วงท่ีแสงแดดส่องเขา้แรงท่ีสุดคือเวลา
กลางวนั ดงันั้นจึงควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ทนแดด 

 Zone C เป็นพื้นท่ีอยู่ดา้นหลงัตวับา้นเป็นจุดท่ีเหมาะแก่การท ากิจกรรมซักลา้งควรจดัภูมิ
ทศัน์ จึงไม่เน้นความสวยงาม แต่จะใช้พรรณไมท่ี้ให้ร่มเงา  เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวมีขอ้จ ากดัคือ
โดนแดดตลอดทั้งวนั  

 4.2.1   แนวคิดทางดา้นระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
  4.2.1.1 ระบบไฟฟ้า  ควรจดัให้มีแสงสว่างภายในสวนเพื่อให้เกิดความปลอดภยั
ของผูใ้ช้โครงการในการใช้สวนในเวลากลางคืน  และยงัเป็นการเพิ่มระยะเวลาพกัผ่อนอีกด้วย 
ระบบไฟฟ้าภายในโครงการควรใชก้ารเดินสายไฟแบบใตดิ้น  ร้อยสายไฟชนิดฝ่ังใตดิ้น ท่ีมีการกนั
น ้ า และควรมีการระบุต าแหน่งไวเ้พื่อตรวจสอบ  ดูแลรักษาเป็นช่วงๆการวางระบบไฟฟ้าเปิด-ปิด 
ควรมีการติดตั้งดว้ยระบบอตัโนมติัเพื่อความสะดวก 
  4.2.1.2  ระบบน ้า  พื้นท่ีโครงการไดมี้การต่อต่อไวเ้รียบร้อยแลว้โดยเดินท่อมาจาก
หน้าบา้นฝ่ังทิศตะวนัออก  ส่วนระบบระบายน ้ าจะระบายน ้ าเสียสู่ท่อระบายน ้ าของท่อระบายน ้ า
ของพื้นท่ีโครงการและไหลออกไปรวมกบัท่อใหญ่ของพื้นท่ีโครงการ 
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4.3  แนวความคดิในการเลอืกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
แนวคิดในการเลือกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในสวน  ตอ้งเลือกใช้

วสัดุท่ีมีความคงทนถาวร  เพราะตอ้งพบแดด  ลม  ฝนตลอดเวลา  

4.3.1  เกา้อ้ี  หรือมา้นัง่  มีหลายประเภท  สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

เกา้อ้ีส าหรับนัง่เอนพกัผ่อนริมน ้ า  ตอ้งสามารถนัง่ไดอ้ยา่งสบายในระยะเวลานานโดยไม่
รู้สึกเม้ือย 

 
ภาพที ่4.2  เกา้อ้ีพกัผอ่น 
ทีม่า : http//:www.thai.alibaba.com 
 ชุดเกา้อ้ี ส าหรับจดังานปาร์ต้ีสังสรรคภ์ายในครอบครัว ญาติและเพื่อนๆควรเป็นโตะ๊ท่ีมี
ขนาดใหญ่ และเกา้อ้ีหลายตวั เพื่อความสะดวกสบายในการใชส้อย 

 
 
ภาพที ่ 4.3  ชุดเกา้อ้ีพกัผอ่น 
ทีม่า : http//:www.ladyinter.com 
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 4.3.2  แนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
 ไฟสนามเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสวนมาก  ในการติดตั้ง  เพื่อให้เกิดความปลอดภยั

ขณะใช้งานในสวน  การติดตั้งไฟตามจุดต่างๆในสวนมีจุดประสงค์หลายประการถ้าพื้นท่ีสวน
ขนาดใหญ่หน่อยและใชไ้ฟหลายจุด หรือถา้ตอ้งการความถูกตอ้งและมัน่ในความปลอดภยัแลว้ ควร
ก าหนดให้  วงจร  ของไฟในสวนแยกต่างหากจากวงจรของไฟในบา้น นัน่ก็คือไม่ควรต่อไฟสนาม
พ่วงกบัวงจรไฟฟ้าวงจรใด ๆ จากภายในบา้น  ควร  ต่อตรงจากแผงไฟ  (สวติช์บอร์ด)  แต่ถา้ใชไ้ฟ
เพียง 2-3 จุด  และไม่สะดวกกบัการต่อจากแผงไฟก็พอจะต่อพ่วงวงจรไฟภายใน ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้ง
พิจารณาดูวา่ปริมาณการใชไ้ฟและก าลงัไฟในสวนไม่มากเกินไป  ไฟในแต่ละจุดควรเป็นอิสระต่อ
กนั เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเปิดไฟทุกดวง แต่ให้แสงกระจายไดอ้ย่างทัว่ถึง ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยั การ
เดินสายไฟในสวนอาศยัหลกัเช่นเดียวกบัการเดินสายไฟในบา้น เพียงแต่ตอ้งฝังสายไฟใหเ้รียบร้อย 
ตระหนกัถึง ความปอลดภยัเป็นส าคญัถา้เป็นไปไดใ้นระหวา่งจุดควรใชร้ะยะทางท่ีสั้นและตรงท่ีสุด
ในการเดินสายไฟ การฝังสายไฟท าได ้ คือ 

 4.3.2.1  ใช้สายไฟชนิดท่ีฝังดินได้เลย เป็นสายไฟท่ีมีฉนวนยางสีด าหนาและ
เหนียว เป็นวธีิท่ีท าไดง่้ายรวดเร็ว  การฝังตอ้งฝังให้ลึกอยา่งนอ้ย 30 เซนติเมตรใชท้่อร้อยสายไฟ ใช้
กับสายไฟธรรมดาและร้อยโดยท่อพลาสติก เป็นท่อส าหรับการร้อยสายไฟโดยเฉพาะ ถ้าเป็น
ท่อพีวีซี จะมี สีเทาและเหลือง แต่จะบางกวา่ท่อพีวีซีท่ีใช้ส่งน ้ าทัว่ไป การฝังให้ลึกเช่นเดียวกนักบั
วธีิแรก  การต่อท่อก็เช่นเดียว กบัการต่อท่อ ส่งน ้ าทัว่ไป แลควรจะท าแผนผงัการเดินสายไฟเก็บไว้
กนัลืม เผือ่ในกาลขา้งหนา้มีความจ าเป็นตอ้งขดุตอ้งร้ือ 

 4.3.3  ชนิดของไฟท่ีใชใ้นสวน 

ไฟฟ้าในสวนก็เป็นไฟระบบเดียวกบัไฟในบ้าน  มีหลอดไฟชนิดต่าง ๆ ให้เลือกใช้ตาม
สภาพของงาน แต่ท่ีส าคญัไฟในสวน  ตอ้งมีดวงโคมครอบป้องกนัน ้ าได ้ ดวงโคมยงัช่วยปรับแสง
ให้อ่อนนวลหรือเจิดจา้ตามตอ้งการ  และดวงโคมท่ีครอบน้ียงัเกิดเป็นรูปลักษณ์  ท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ในปัจจุบนัมีการประดิษฐ์รูปลกัษณ์ของไฟสนาม หรือไฟประดบัสวน  โดยเฉพาะชนิดของ
หลอดไฟท่ีใช้ในสวนมีหลายลกัษณะให้เลือกใช้ตามจุดประสงค์ เช่น หลอดมีไส้ธรรมดา  หรือท่ี
เรียกว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์  มีลกัษณะเป็นกระเปาะกลมหรือคลา้ยน ้ าเตา้ ควรเลือกใช้  ความ
สวา่งตั้งแต่ 40 วตัต ์ถึง 100 วตัต ์ใชไ้ดท้ั้งเป็นไฟโคมเด่ียวและไฟโคมช่อ แต่ตอ้งมีโคมครอบกนัน ้ า 
นิยมใชป้ระดบั สวนหยอ่มเพราะราคาไม่แพง อายกุารใชง้านนานประมาณ  1,000  ชัว่โมง   

 4.3.3.1  หลอดฟลูออเรสเซนต์  เป็นหลอดท่ีใช้ให้แสงสวา่งตามอาคารบา้นเรือน
ทัว่ไป เป็นหลอดท่ีให้ความสวา่งมากกวา่ หลอดมีไส้  ธรรมดา  และยงัมีความร้อนท่ีแผอ่อกมานอ้ย
มาก  ไม่ค่อยน ามาประดับในสวนนัก  อาจเพราะมีรูปร่างท่ีไม่สวยงาม  แต่ใช้ให้ แสงสว่างใน
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บริเวณท่ีตอ้งการแสงสวา่งโดยตรง  เช่นทางเดินเขา้บา้น  ถนนในบา้น  อเนกประสงค ์หลอดชนิดน้ี
มีอายใุชง้าน  นานกวา่หลอดมีไส้ธรรมดาประมาณ 6 เท่า 

 4.3.3.2 หลอดไอปรอทความดันสูง  ให้แสงสว่างมากว่าสองชนิดแรก มี
ประสิทธิภาพสูง  อายุการใช้งานนาน  เหมาะกบัสถานท่ี  ท่ีตอ้งการแสงสว่างมาก เช่น ถนน ลาน
พกั  สนาม  ควบคุมทิศทางของแสงไดดี้เม่ือประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้ไป ปัจจุบนั ผลิตออกมา
หลายรูปแบบ  ขนาดเล็กนิยมใช้ในสวน  ทั้งให้แสงกระจายและควบคุม ใ ห้ส่องเฉพาะจุด  หรือท่ี
เรียกวา่  ไฟสปอตไลต ์

 4.3.3.3 หลอดฮาโลเจน เป็นหลอดท่ีมีไส้เช่นเดียวกบั 3 ชนิดท่ีกล่าวมา แต่ภายใน
กระเปาะของไส้หลอดจะบรรุก๊าซไอโอดีนเขา้ไป เป็นหลอดท่ีมีคุณภาพสูง ให้แสงสว่างมาก อายุ
การใช้งานก็นาน ควบคุมทิศทางของแสงไดง่้าย มีแผ่นสะทอ้นและรวมแสง ส่องไปได้ไกลๆ จึง
นิยมใชท้  าเป็นไฟสปอตไลตส่์องสนามกีฬา ถา้เป็นขนาดเล็กก็ใชส่้องเฉพาะจุด ในสวนอนัเป็นจุดท่ี
เด่น ของสวน หรือส่องป้ายช่ือสถานท่ีต่างๆ 

การจดัวางต าแหน่งไฟในสวน  ถา้เป็นไปไดแ้ลว้ในขั้นตอนการออกแบบจดัสวนควรจะได้
ก าหนดต าแหน่งไฟในสวน ไวเ้ลยและให้เดินสายไฟ  ให้เรียบร้อย ก่อนปลูกหญา้ ต าแหน่งของไฟ
ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ  เช่น  รูปแบบของสวน  รูปแบบของไฟสนาม  ความตอ้งการ แสง
สวา่ง ในพื้นท่ี เป็นตน้ จึงขอเสนอแนะแนวคิดในการก าหนดต าแหน่งไฟในสวนไวพ้อสังเขป ดงัน้ี 

ไฟทรงเต้ีย  สูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร  ควรใช้ส่องทางเดินในสวน  โดยมีกระโจมครอบ
ดา้นบนให้แสงส่องลงพื้น ถา้เป็น ไฟส่องเฉพาะจุด  (ไฟสปอตไลต)์  ก็สาดแสงเฉียงข้ึนไปยงัจุดท่ี
ตอ้งการ 

ไฟขนาดปานกลางคือสูงไม่เกิน 1 เมตร  ควรใช้เป็นโคมเด่ียว  ใช้วางประกอบกลุ่มไมพุ้่ม
หรืองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ในสวน  เพื่อให้สวนนั้นสวา่งและสวยงาม  ไฟเสาสูง คือสูงตั้งแต่ 1.8 เมตร
ข้ึนไป  เป็นความสูงท่ีตอ้งการให้แสงไฟไม่ส่องตาผูใ้ช ้เป็นไดท้ั้งไฟท่ีเป็นโคมเด่ียว  และ  ไฟโคม
ช่อ จุดประสงค์เพื่อให้ความสว่างกบับริเวณหลกัท่ีตอ้งการแสงสว่างมาก ไฟเสาสูงไม่ควรวางไว ้
โดด ๆ กลางสวน  แต่ควรวางชิดอาคารหรือในกลุ่มไมย้ืนตน้  ไม่ควรติดตั้งในต าแหน่งโดย ๆ กลาง
สนาม  หรือต าแหน่งท่ีกีดขวาง-ปิดกั้นทศันียภาพหรือมุมมองของสวน  หากควรอยูชิ่ด  ทางเดิน  ร้ัว 
กลุ่มไม ้ หรือประกอบกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในสวน  เพื่อให้เกิดความสวยงามกลมกลืน  ยกเวน้
เพื่อตอ้งการ  ความสวา่งให้กบัสนามโดยตรง  ก าหนดให้แต่ละจุดห่างกนัพอสมควรและให้แสงได้
กระจายไปทัว่สวน  ในแต่ละจุดก าหนดความสูงต ่า  ก าหนดขนาดของ ดวงโคมใหเ้กิดความสวยงาม 
มีสัดส่วนกนั จะเห็นไดช้ดัในเวลาเปิดไฟทดสอบตอนกลางคืนใชไ้ฟส่องเฉพาะจุดหรือสปอตไลต์
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ในการสร้างบรรยากาศ เช่น ก าหนดไวริ้มสระ ธารน ้ าไหล ประติมากรรม น ้ าตก น ้ าพุ ไม่ติดตั้งไฟ
ในต าแหน่งท่ีใกลก้บัไฟจากส่วนอ่ืนๆ ของบา้น เช่น ไฟจากร้ัวประตู ระเบียง โรงรถ เป็นตน้ 

  4.3.3.1  ไฟส่องสวา่ง 
   การติดตั้งไฟส่องสวา่งในพื้นท่ีโครงการเป็นส่ิงจ าเป็นทั้งในดา้นความ
สวยงามท่ีช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพกัผอ่น และเพื่อความปลอดภยัในการใชส้อยพื้นท่ี
โครงการ  
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.4  แสงไฟในสวน 
ทีม่า : http//:www.Bangkokroadlighting.com 

  ไฟสนามตามทางเดินระดบัเต้ีย  เป็นไฟส่องระดบัเป็นจุด ๆ ความสูงเต้ีย
กวา่ 1 เมตร ใชก้บังานท่ีตอ้งการความส่องสวา่งเฉพาะจุด  เช่นไฟทางเดิน  ไฟส่องประติมากรรม  
ไฟส่องก าแพง หรือส่องบริเวณนัง่เล่น เป็นตน้ 

ภาพที ่ 4.5  ไฟสนามแบบเต้ีย 
ทีม่า : http//:www.Bangkokroadlighting.com 
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              ไฟทางเดินระดบักลางสูงประมาณ 3-5 เมตร  ใชก้บัสนามหรือทางเดินท่ีตอ้งการแสงปาน
กลางทางเดินกวา้งหรือสนามท่ีโล่ง 

ภาพที ่ 4.6  ไฟทางเดินระดบักลาง 
ทีม่า : http//:www.Bangkokroadlighting.com 
 4.3.4  แนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา 
 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์เป็นงานท่ีจะต้องปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้สภาพสวนมี
ความคงทนสวยงามและยดือายกุารใชง้านไดน้านข้ึน 

4.3.4.1  การดูแลรักษางานภูมิทศัน์สามารถจ าแนกออกได ้2 ประเภทคือ  งานดูแลภูมิ
ทศัน์ดาดอ่อน และงานดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็  มีรายละเอียดดงัน้ี 
  งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
 การให้น ้ าแก่พืชพรรณ น ้ าท่ีใช้ตอ้งเป็นน ้ าจืดท่ีสะอาด การรดน ้ าตน้ไมต้อ้งปฏิบติัอย่าง
สม ่าเสมอทุกวนั ให้ดินช้ืนถึงกน้หลุม แต่ไม่ถึงแฉะควรให้น ้ าช่วงเวลาท่ีแดดไม่จดัทุกวนัเพราะจะ
ท าใหพ้ืชไมเ้ฉาตาย 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่ 4.7  การตดัแต่งสนามหญา้ 
ทีม่า : http//:www.treenan.com 
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 การใหปุ๋้ย  ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีตน้ไมต้อ้งการในปริมาณท่ีพอประมาณไม่ควรใส่มากเกินไป
เพราะจะเป็นอนัตรายกบัตน้ไมไ้ด ้
  การพรวนดิน เป็นการแกไ้ขเร่ืองดินแน่นเกินไป เพื่อท่ีตน้ไมจ้ะไดน้ ้าและไดปุ๋้ยไปใชไ้ด้

เร็วและทัว่ถึง เป็นการยอ่ยสลายธาตุอาหารในดิน  

 

 

 

 

ภาพที ่ 4.8  การพรวนดินและอุปกรณ์ 
ทีม่า : http//:www.treenan.com 

การตดัแต่งตน้ไม ้ คือ  การตดัส่วนท่ีไม่ตอ้งการออกเพื่อให้ไดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการ  และ
การตดัแต่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับไมต้น้และไมพุ้ม่  ส่ิงท่ีควรตดัเป็นส่ิงแรกของการตดัแต่ง 

ก่ิงท่ีแหง้ตาย 
ก่ิงท่ีอ่อนแอ  ฉีกขาด 
ก่ิงท่ีเป็นโรค 
ก่ิงท่ีเจริญผดิปกติ 
ก่ิงท่ีแทงเขา้ภายในพุม่ตน้ 
การตดัก่ิงเหล่าน้ี  จะท าให้ทรงพุ่งโปร่ง  แสงสว่าง  ลม  จะพดัผ่านเขา้ไปในทรงพุ่มได้

สะดวก กรณีไมย้ืนตน้  การตดัแต่งจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโต ช่วยเพิ่มผลผลิต ส่วนไมพุ้่ม จะ
ท าใหรู้ปทรงพุม่ตน้สมดุล  

การตดัแต่งไมพุ้่ม จะเร่ิมตั้งแต่การเด็ดยอด เพื่อให้ไมพุ้่มแตกตาขา้ง ท าให้การเจริญเติบโต
ทางยอดลดลง หลงัจากนั้นอาจจะมีการขลิบ  แต่งลิดใบและยอดท่ีแทงออกมาจากทรงพุ่ม กรณีท่ี
ทรงพุ่มแน่นเกิดไปควรจะตดัแต่งก่ิงออกบา้ง  โดยตดัให้ชิดพื้นดิน ส่วนไมพุ้่มท่ีแทงหน่อออกมา
จะตอ้งตดั  ใหลึ้กลงไปใตร้ะดบัดิน 

ส่วนไมพุ้่มท่ีตอ้งการให้มีการเจริญเติบโตใหม่ เน่ืองจากมีอายุมาก  ให้ตดัส่วนของไมน้ั้น 
เหลือเพียงหน่ึงในสามของความสูงเดิม  ดูแลรักษาให้เจริญเติบโตใหม่  การตดัแต่งไมพุ้่มให้เล็กลง 
จะช่วยใหมี้การแตกก่ิงยอดใหม่  ท าใหไ้มพุ้ม่นั้นมีดอกมากข้ึน 
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การตดัแต่งแต่ละคร้ัง ควรใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบังานนั้น ๆ เคร่ืองมือจะตอ้งคมและใช้
ให้ถูกตอ้ง นอกจากน้ีหากรอยแผลท่ีถูกตดัแต่งมีขนาดใหญ่จะตอ้งใชย้าทาแผล เพื่อป้องกนัเช้ือโรค
เขา้ไปท าลาย 
วตัถุประสงคข์องการตดัแต่งก่ิง 

เพื่อใหต้น้ไมมี้โครงสร้างท่ีแขง็แรง 
เพื่อตอ้งการใหต้น้ไมอ้อกดอก ติดผลดี 
เพื่อใหต้น้ไมมี้ผลกระจายตามตน้สม ่าเสมอ 
เพื่อป้องกนัการระบาดของโรคและแมลง 
เพื่อควบคุมขนาดและรูปทรงของทรงพุม่ท่ีตอ้งการ 
 

 
ภาพที ่ 4.9  การตดัแต่ง 
ทีม่า : http//:www.treenan.com 

 

 
ภาพที ่ 4.10  อุปกรณ์การตดัแต่ง 

ทีม่า : http//:www.bloggang.com 
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 4.3.5  การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 

  4.3.5.1  การป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูเป็นความจ าเป็นอีกอยา่งหน่ึงในการดูแล
รักษาไมก้ระถาง  เพราะแมลงเป็นศตัรูต่อการเจริญเติบโตของพืช  ท่ีพบมากมีอยู ่2 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ 

   1) ประเภทปากกดั  ไดแ้ก่  ตัก๊แตน  หนอนผีเส้ือ  ด้วง  ฯลฯ ท าลายโดย
กดักินใบ  ท าให้ตน้ไมไ้มส้ามารถปรุงอาหารได้  และชะงกัการเจริญเติบโต  แมลงปากกดับางชนิด
กดัแทะเข้าไปถึงก่ิงก้านหรือล าต้น  ท าให้ท่อน ้ าท่ออาหารของตน้ไม้เสียหาย  ถ้าถูกท าลายมาก
ตน้ไมจ้ะเห่ียวและตายในท่ีสุด  วิธีก าจดัโดยการใชย้าประเภทถูกตวัตายหรือกินตายฉีดพน่ หากพบ
จ านวนไม่มากใหจ้บัท าลาย 

   2) ประเภทดูดน ้ าเล้ียง ได้แก่ เพล้ียแป้ง เพล้ียจัก๊จัน่ เพล้ียไฟ เพล้ียอ่อน 
แมงมุมแดง เพล้ียหอย ฯลฯ ท าลายโดยดูดน ้ าเล้ียงจากใบ แมลงปากดูดบางชนิดยงัปล่อยสารพิษให้
ตน้ไมใ้บสีซีดเห่ียวแห้ง ใบร่วงก่อนก าหนด ชะงกัการเจริญเติบโต และแห้งตายในท่ีสุด วิธีก าจดั
โดยการฉีดยาประเภทถูกตวัตาย 

เน่ืองจากการปลูกไมก้ระถางประดบัเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัคน หากสามารถหลีกเล่ียงการ
ใช้สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตรูพืชได้มากเท่าไรหรือไม่ใช้เลยยิ่งดี  โดยเฉพาะไมก้ระถางท่ีใช้
ประดบัในอาคารบา้นเรือนอ หากจ าเป็นตอ้งใช้ยาก าจดัแมลงควรกระท าอยู่ภายนอกอาคารและ
หลีกเล่ียงยาท่ีมีอนัตรายมากอๆ มีฤทธ์ิตกคา้งนานและมีกล่ินรุนแรง  ก่อนน าพรรณไมเ้ขา้ประดบัใน
อาคารควรงดฉีดยา  หรือทิ้งไวจ้นหมดกล่ินและฤทธ์ิเสียก่อน  ส่ิงส าคญัควรเลือกใชย้าใหถู้กตอ้งกบั
แมลงท่ีตอ้งการก าจดั  แลว้น ามาปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพราะโดยทัว่ไปยาฆ่าแมลงมีอนัตรายต่อคน
อยูแ่ลว้ไม่มากก็นอ้ย  ถา้ใชไ้ม่ถูกวธีิอนัตรายก็ยิง่มากข้ึน 

4.3.6  การก าจดัโรคพืช 
โรคพืชท่ีพบบ่อยในไมก้ระถางไดแ้ก่ โรคโคนเน่า ลกัษณะอาการแสดงออกท่ีบริเวณ

โคนตน้ระดบัผวิดินจะเน่าและตน้จะลม้ตายในท่ีสุด  ทางป้องกนัหรือลดความเสียหายท าไดโ้ดยการ
ก าจดัวชัพืชและตดัแต่ง  ช่วยให้โคนต้นโปร่งมีการระบายอากาศ แสงแดดส่องได้ทัว่ถึง  และ
พยายามรดน ้าใหน้อ้ยลง  รักษาผวิหนา้ดินอยา่ใหช้ื้นแฉะเกินไป 
 4.3.7  การก าจดัวชัพืช 

วชัพืชหรือหญา้ต่าง ๆ ท่ีข้ึนอยู่ในเคร่ืองปลูกจะเป็นตวัแยง่อาหารจากตน้ไม ้ ท าให้
ตน้ไมไ้ม่สวย  และยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัหรือแหล่งสะสมของโรคแมลงบางชนิดดว้ย การก าจดัวชัพืช
ควรท าในขณะท่ีวชัพืชยงัเป็นตน้อ่อนยงัไม่ออกดอกติดเมล็ด  เพราะเมล็ดแก่อาจหล่นลงในเคร่ือง



 
 

69 
 

ปลูกงอกเป็นตน้  อ่อนได ้ท าใหต้อ้งเสียเวลาในการก าจดัต่อไปอีก วธีิการก าจดัวชัพืชอาจใชว้ิธีถอน
ดว้ยมือ แซะหรือขดุดว้ย พลัว่มือ เสียม หรือจอบ โดยพรวนดินร่วมไปดว้ย 

 
ภาพที ่ 4.11  การฉีดพน่สารเคมี 

ทีม่า : http//:www.blogspot.com 
 งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
 การดูแลภูทศัน์ดาดแขง็หรือ Hard scape เป็นส่วนประกอบหน่ึงของสวน  โดยเฉพาะสวน
สมยัใหม่ในยคุน้ี  ท่ีคนส่วนใหญ่มกัอยูอ่าศยัในพื้นท่ีจ  ากดั  การใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
บา้นจึงขยายออกมายงัส่วนของสวนมากข้ึน  เม่ือความส าคญัของ Hard scape มีมากข้ึนและเป็น
ส่วนส าคญัในการออกแบบจึงมีการเลือกใชว้สัดุต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย  ซ่ึงแต่ละประเภทมีความ
คงทนและการดูแลท่ีแตกต่างกนั  ดงัน้ี 
 ระเบียงไมร้ะแนง เขา้มามีบทบาทมากท่ีสุดในยคุน้ี เน่ืองจากใหค้วามรู้สึกอบอุ่น จึงเหมาะ
ส าหรับปูพื้นภายนอกอาคารคือ ไมเ้น้ือแขง็ จ าพวกไมส้ัก ไมแ้ดง ในแต่ละปีควรทาน ้ายารักษาเน้ือ
ไม ้เพื่อยดืระยะเวลาในการใชง้านใหย้าวนานข้ึน จากแสงแดดและสภาพอากาศ โดยช่วยใหผ้วิไม้
ไม่แหง้ อีกทั้งยงัช่วยป้องกนัไม่ใหน้ ้าซึมเขา้ไปในเน้ือไม ้ 
 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ 4.12  พื้นไมร้ะแนง 
ทีม่า : http//:www.bloggang.com 
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 พื้นซีเมนต ์ เป็นวสัดุพื้นแขง็  มีทั้งแบบขดัมนัและผิวดา้น  ซีเมนตข์ดัมนัจะท าความสะอาด

ได้ง่าย แต่เส่ียงต่อการล่ืนมาก  ดงันั้นในการดูแลรักษานอกจากการขดัล้างท าความสะอาด เพื่อ

ไม่ให้มีตะไคร่จบัเกาะจนล่ืน  ควรฉีดดว้ยสเปรยน์ ้ ายาฆ่าเช่ือราและตะไคร่น ้ า  ให้น ้ ายาท าปฏิกิริยา

กบัเช่ือโรคและคราบความสกปรก   

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 4.13  พื้นซีเมนต ์
ทีม่า : http//:www.l3nr.org.com 
 เส้นทางสัญจร  วสัดุท่ีใช้ควรประกอบดว้ยอิฐมอญและศิลาแรง  เป็นวสัดุท่ีมีความพรุน
เน่ืองจากท าจากดินอดัเป็นกอ้น  ความคงทนแขง้แกร่งของอิฐข้ึนอยูก่บัระดบัความร้อนท่ีใชเ้ผา หลงั
ใช้งานเม่ืออิฐโดนความช้ืนจึงเกิดมอส  เฟิน  ตะไคร้  แทรกตวัอยู่  โดยเฉพาะหากบริเวณนั้นไดรั้บ
แสงและความช้ืนท่ีเหมาะสม  ในการดูแลรักษาหากเป็นบริเวณท่ีตอ้งเดินเป็นประจ าควรขดัออก
เพื่อป้องกนัล่ืน  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 4.14  แผน่ทางเดินในสวน 
ทีม่า : http//:www.nanagarden.com 
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 ส่วนวสัดุประเภท  กรวดลา้งทรายลา้ง เป็นอีกหน่ึงวสัดุท่ีนิยมใชก้บัพื้นซกัลา้งภายนอก

อาคาร  เน่ืองจากมีผวิหนา้ท่ีหยาบไม่ล่ืน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 4.15  พื้นทรายลา้ง 
ทีม่า : http//:www.nanagarden.com 
 การดูแลรักษา  หมัน่ขดัลา้งท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ  และขจดัคราบสกปรกท่ีเกิดข้ึน 

เช่น  ตะไคร่น ้า  

 กรวดการดูแลรักษาส าหรับบริเวณท่ีโรยกรวดนั้นส่วนใหญ่แทบไม่ตอ้งดูแลรักษามากนกั 

แต่ควรมีขอบเขต  เพื่อป้องกนัการกระจายออกภายนอก  การโรยกรวดจึงควรใหห้นาสักหน่อยและ

หมัน่เติมกรวดให้เตม็อยูเ่สมอ  หากเป็นกรวดสีขาวอาจเกิดเป็นคราบสีด าไดง่้าย ควรน าออกมาขดั

ลา้งบา้ง 

ภาพที ่ 4.16  หินกรวด 
ทีม่า : http//:www.nanagarden.com 
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4.4  เกณฑ์ในการประเมนิแปลนทางเลอืก 
จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นทฤษฎีในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั  สามารถสรุป

เพื่อน าไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการออกแบบเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ี  และถูกตอ้งตาม
หลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั  โดยสามารถสรุปเป็นเกณฑใ์นการออกแบบไดด้งัน้ี 
 4.4.1  ขอ้พิจารณาดา้นแนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

4.4.1.1  แนวความคิดดา้นการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 
   1)  ออกแบบใหใ้ชไ้ดดี้และสวยงาม สอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกั 
   2)  มีการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยไดอ้ยา่งคุม้ค่า และเหมาะสมสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งพื้นท่ีกบักิจกรรม 

4.4.1.2  แนวความคิดดา้นการสัญจรภายในโครงการ 
   1)  ตอ้งออกแบบใหส้ามารถเขา้ถึงพื้นท่ีทุกส่วนไดอ้ยา่งสะดวก โดย
จะตอ้งค านึงถึงกิจกรรมต่างๆและการเช่ือมพื้นท่ีส่วนต่างๆใหมี้ความสัมพนัธ์กนั 

4.4.1.3  แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ 
   1)  เลือกใชพ้ืชพรรณท่ีดูแลรักษาง่าย ทนต่อโรคและแมลง รวมทั้ง
สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงไมใ้หญ่จะตอ้งเป็นไมท่ี้ใหร่้มเงาและใบไมไ้ม่หลุด
ล่วงง่าย พรรณไมเ้ล็กควรเป็นพรรณไมท่ี้เจริญเติบโตชา้ เพื่อลดการตดัแต่งทรงพุม่ การจดัวางพรรณ
ไมค้วรค านึงถึงประโยชน์ของการใชส้อยและความสวยงาม 

4.4.1.4  แนวความคิดดา้นระบบสาธารณูปโภค 
   1)  ไฟฟ้า มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสวา่งเพื่อการใชส้อย และเพื่อความ
สวยงามในพื้นท่ีโครงการ 
   2)  น ้าประปา จดัใหมี้ระบบน ้าประปาในพื้นท่ีโครงการเพื่อการใชส้อย 
เช่น ใชร้ดน ้าตน้ไม ้เป็นตน้ 

4.4.1.5  แนวความคิดดา้นองคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 
   1)  ทางเทา้ มีขนาด รูปทรงท่ีเหมาะสม วสัดุท่ีใชมี้ความแขง็แรงทนทาน 
สวยงามและปลอดภยั วสัดุปูพื้นควรเป็นวสัดุท่ีมีความหยาบเพื่อป้องกนัการล่ืนไถลแก่ผูท่ี้เขา้มาใช ้
   2)  เกา้อ้ีมา้นัง่ มีรูปทรงท่ีเหมาะสมกบักิจกรรม ท าจากวสัดุท่ีมีความ
ทนทาน และจดัวางในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

3)  บ่อน ้า  ท าจากวสัดุท่ีมีความแขง็แรงทนทาน  มีความสวยงามโดดเด่น
 4.4.1.6  แนวความคิดดา้นการพกัผอ่นสไตลผ์สมผสานระหวา่งธรรมชาติ 
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 1)  การออกแบบตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั ร่มร่ืน ช่ืนใจ 
สไตลธ์รรมชาติมีการประยกุตใ์ชว้สัดุต่าง ๆ เพื่อเกิดความเหมาะสมต่อพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้ม
นั้นๆ 
 4.4.2  ขอ้พิจารณาดา้นต าแหน่งองคป์ระกอบภายในสวน 

4.4.2.1  มีแสงสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน 
4.4.2.2  มีร่ัวกั้นขอบเขตท่ีแข็งแรง  ปลอดภยั 
4.4.2.3  วสัดุต่างๆเหมาะสมและมีความปลอดภยัต่อการใชง้าน 

 4.4.3  ขอ้พิจารณาดา้นการดูแลรักษา 
4.4.3.1  มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกนัระหวา่งการใชพ้ื้นท่ีกบักิจกรรมและไม่เพิ่ม

ภาระแก่เจา้ของบา้น 
4.4.3.2  สามารถใชง้านพื้นท่ีแต่ละส่วนไดอ้ยา่งสะดวก ง่ายต่อการเขา้ถึง 
4.4.3.3  มีการใชศ้กัยภาพองพื้นท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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4.5  ผงัทางเลอืกในการออกแบบ 
 
 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ เอกชยั สุขสังวาลย ์ N 

ภาพที ่4.17  ผงัทางเลือกในการออกแบบท่ี 1 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ เอกชยั สุขสังวาลย ์ N 

ภาพที ่4.18  ผงัทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ เอกชยั สุขสังวาลย ์ N 

ภาพที ่4.19  ผงัทางเลือกในการออกแบบท่ี 3 
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4.6  การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 
ตารางที ่4.1 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

เกณฑ์ในการประเมิน ทางเลอืกที1่ ทางเลอืกที2่ ทางเลอืกที3่ 

1. ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 5 5 5 

2. ความเหมาะสมในการก าหนดทางสัญจรและวสัดุท่ี
ใชภ้ายในพื้นท่ีโครงการ 

1 3 3 

3. ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ 3 2 4 

4. ความเหมาะสมในการเลือกองคป์ระกอบในงานภูมิ
ทศัน์ 

3 3 3 

5. ความสัมพนัธ์กนัของกิจกรรมของพื้นท่ี 3 3 3 

6. ความสวยงามและดูแลรักษาง่าย 2 2 3 

7. สามารถใชศ้กัยภาพพื้นท่ีไดเ้หมาะสม 1 2 3 

รวม 18 20 24 
ท่ีมา : จากการศึกษาพื้นท่ีในโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ เอกชยั สุขสังวาลย ์
หมายเหตุ : ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 

1 ปรับปรุง 
2 พอใช ้
3 ดี 
4 ดีมาก 
5 ดีท่ีสุด  

จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก สามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
  ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 18 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 20 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี 3 ไดค้ะแนนรวม 24 คะแนน 

ดงันั้นสรุปไดว้า่ รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือ รูปแบบกิจกรรมทางเลือกท่ี 
3 มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด จึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการ
ออกแบบต่อไป 
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บทที ่5 

ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 
 

5.1  ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที ่ 5.1  Introduction ประกอบดว้ย 

 - ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 

 - วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

 - ขอบเขตในการศึกษา 
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ภาพที ่ 5.2  Site Analysis ประกอบดว้ย 
 - ระบบสาธารณูปโภค 
 - สภาพดิน 
 - สภาพอากาศ 
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ภาพที ่ 5.3  Site Analysis ประกอบดว้ย 
 - พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 - สถาปัตยกรรม 
 - มุมมองทศันียภาพ 
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ภาพที ่ 5.4  Design Concept ประกอบดว้ย 

 - Bubble Diagram 

 - แนวคิดในการออกแบบ 
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ภาพที ่ 5.5  Desigh Concept  
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ภาพที ่ 5.6  Master Plan 
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ภาพที ่ 5.7  Elevation 

 

  



85 
 

 
ภาพที ่ 5.8  Detail Plan  Zone A 
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ภาพที ่ 5.9  Detail Plan Zone B 
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ภาพที ่ 5.10  Detail Plan Zone C 
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ภาพที ่ 5.11  Lighting Plan  
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ภาพที ่ 5.12  Perspective 
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บทที ่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป 
บ้านพกัอาศัยของคุณเอกชัย สุขสังวาลย์ ตั้ งอยู่บริเวณ หมู่ 4 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง 

จงัหวดัระยอง  มีลักษณะเป็นบา้นพกัอาศยัชั้นเดียว โดยพื้นท่ีโครงการมีขนาด 900 ตารางเมตร 
ลกัษณะพื้นท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ พื้นท่ีโล่ง รูปทรงร่วมสมยั ปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้การตกแต่งภูมิทศัน์
โครงการแต่อยา่งใด เจา้ของโครงการไดใ้หจุ้ดประสงคห์ลกัคือ  การจดัสวนสไตล์ธรรมชาติ โดยท่ี
การจดัสวนตอ้งให้กลมกลืนกบัตวับา้น ดูแลรักษาง่าย ไม่รกและอยากไดง้าน Hard scape ประเภท
บ่อน ้ า น ้ าพุ ในการจดัองค์ประกอบของสวนในคร้ังน้ีเพราะเจา้ของโครงการตอ้งการเสียงน ้ าเป็น
องคป์ระกอบและอยากใหภ้ายในบริเวณสวนมีความเยน็สบายอยูด่ว้ย 

จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการจากขอ้มูลขา้งตน้สามารถ
น ามาประกอบเพื่อใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 

Zone A เป็นส่วนท่ีตั้งอยู่หน้าบา้น สภาพพื้นท่ีโล่ง เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดในช่วงบ่าย 
และมีความสบายในการเขา้ถึงพื้นท่ีดงักล่าวจึงเหมาะท่ีจะจดัเป็นส่วนโชว ์เพื่อเป็นส่วนท่ีจะดึงดูด
สายตาต่อผูม้าเยอืน มีสภาพบรรยากาศท่ีดีและเป็นจุดตอ้นรับท่ีสร้างความประทบัใจและดึงดูสายตา
แก่ผูม้าเยอืน 

Zone B เป็นพื้นท่ีบริเวณข้างบ้านติดกับห้องนั่งเล่นและห้องรับแขก พื้นท่ีจุดน้ีมีพื้นท่ี
พอสมควรเหมาะแก่กิจกรรมการพกัผอ่นของคนในครอบครัวเพราะไม่มีส่ิงใดๆรบกวนมีความเป็น
ส่วนตวัสูง 

Zone C เป็นพื้นท่ีอยูด่า้นหลงัตวับา้นเหมาะแก่การท าเป็นท่ีซกัลา้งจึงไม่เนน้ความสวยงาม 
แต่จะปลูกไมใ้หญ่ เพื่อใหร่้มเงาเพราะพื้นท่ีส่วนนั้นจะไดรั้บแสงแดตลอดทั้งวนั 

 
6.2 ข้อเสนอแนะ 

6.2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 
ควรก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการให้ชดัเจนเหมาะสม ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้

เพื่อท างานท่ีตรงก าหนดและความสมบรูณ์ของงานออกแบบภูมิทศัน์บริเวณบา้นพกัอาศยั 
6.2.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 
เพื่อใหไ้ดผ้งัแม่บทส่ีสามารถน าไปก่อสร้างไดจ้ริง ควรมีการค านึงถึงวสัดุท่ีน ามาใชใ้นการ

ออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือได้ง่ายตามท้องตลาด ในการออกแบบพืชพนัธ์ุควร
เลือกใชพ้ืชพนัธ์ุดูแลรักษาง่ายไม่เป็นอนัตรายและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีโครงการ 
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สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 

สถานท่ีติดต่อ   บา้นเลขท่ี  39  หมู่  4  ต าบลสวนพริกไทย  อ าเภอเมือง
    จงัหวดัปทุมธานี12000  โทรศพัท ์ 09-231-5242 
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