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บทคดัย่อ 

 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมศกัด์ิ บุญทิน ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 69/9 หมู่ 10  ต าบล

ทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล ภายในบ้านมีสมาชิกใน

ครอบครัวทั้งหมด 4 คน โดยเจ้าของบ้านประกอบอาชีพผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัคลองสายบวั    

พื้นท่ีโครงการโดยประมาณมีเน้ือท่ีทั้งหมด  3,330 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร

พกัอาศยั 341.85 ตารางเมตร พื้นท่ีโรงจอดรถ 117.60 ตารางเมตร ลานคอนกรีต 316.05 ตารางเมตร 

และ เป็นพื้นท่ีออกแบบภูมิทศัน์ 2,554.50 ตารางเมตร ปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์  แต่มีไมย้นืตน้

บางส่วนท่ีทางเจา้ของบา้นน ามาปลูกไวใ้ห้ร่มเงาแก่บา้นแต่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  ทั้งน้ีเจา้ของ

บา้นจึงอยากให้มีการจดัภูมิทศัน์บริเวณรอบบา้นท่ีเป็นสไตล์รูปแบบรีสอร์ท  ใหถู้กตามหลกัฮวงจุย้ 

และใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น รวมทั้งยงัเป็นการใชพ้ื้นท่ีให้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด การศึกษาขอ้มูล

สามารถก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการไดด้งัน้ี 

 1 ZONE  A  อยูด่า้นทิศใตติ้ดกบัทางเขา้หลกั โรงจอดรถ และลานคอนกรีต บริเวณน้ีมีคน

พลุกพล่านและมีการใชง้านมากกวา่บริเวณอ่ืนๆ  จึงจดัใหเ้ป็นส่วนโชวห์รือส่วนตอ้นรับ 

 2  ZONE  B  อยูด่า้นทิศตะวนัออกติดกบัห้องพกัผ่อน  ห้องนอน 4  และลานคอนกรีต ซ่ึง

บริเวณน้ีตอ้งการความเงียบสงบและความเป็นส่วนตวั และเป็นบริเวณท่ีคนในครอบครัวใช้ท า

กิจกรรมเป็นประจ าในช่วงเย็นท่ีแสงแดดอ่อนลงและมีลมพดัเย็นสบาย ดงันั้นจึงจดัอยู่ในส่วน

ครอบครัว  

3  Zone  C อยูท่างทิศเหนือหลงับา้น ติดหอ้งครัว หอ้งน ้า  เฉลียง โรงจอดรถ และหอ้งนอน   

เป็นบริเวณท่ีท ากิจกรรมต่างๆ  เช่น  ซกัผา้  ตากผา้  ท าอาหาร  จึงจดัอยูใ่นส่วนบริการ 



ข 
 

กติตกิรรมประกาศ 
 

 ในการจดัท าปัญหาพิเศษเร่ืองโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมศกัด์ิ บุญทิน ตั้งอยู่

บ้านเลขท่ี 69/9 หมู่ 10  ต  าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วง

วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ดว้ยค าแนะน า และ ความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.สุกญัญา  ชยัพงษ ์ อาจารยท่ี์

ปรึกษาปัญหาพิเศษ ท่ีได้ให้ความกรุณาให้ค  าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ีอย่าง

ใกลชิ้ดตลอดมา นบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผูอ้อกแบบรู้สึกซาบซ้ึงในความ

กรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
  

 นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอขอบคุณอาจารยพ์ิศาล  ตนัสิน อาจารยเ์ทวญั  นนัทวงศ ์ อาจารยว์ีระ-

ยทุธ  นาคทิพย ์ และอาจารยทุ์กท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์  ท่ีประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ให้ 

ค่อยให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า  และให้ขอ้คิดท่ีดีต่างๆ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าปัญหา

พิเศษ  และอาจารยทุ์กท่านท่ีให้การศึกษา ให้ความรู้แก่ขา้พเจา้มาโดยตลอด  ดงันั้นจึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ท่ีน้ีดว้ย 
  

 สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ  บิดา  มารดา  ท่ีค่อยเป็นก าลงัใจและให้การสนับสนุน

ดา้นงบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี  รวมถึงเพื่อนๆ  พี่ๆ  ท่ีค่อยช่วยเหลือในดา้น

ต่างๆ  เป็นทั้งก าลังใจท่ีดีต่อกันเสมอมา  และค่อยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้ งใจใน

การศึกษา  ในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์จนถึงวนัน้ีวนัท่ีขา้พเจา้ส าเร็จ

การศึกษาคร้ังน้ีและรวมถึงผูท่ี้ไม่ไดก้ล่าวมา  ณ  ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่ 1  

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมศกัด์ิ บุญทิน ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 69/9 หมู่ 10  ต าบล

ทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เป็นบา้นพกั 2 ชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเน้ือ

ท่ีทั้งหมด 3,330 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารพกัอาศยั 341.85 ตารางเมตร พื้นท่ี

โรงจอดรถ 117.60 ตารางเมตร ลานคอนกรีต 316.05 ตารางเมตร และ เป็นพื้นท่ีออกแบบภูมิทศัน์ 

2,554.50 ตารางเมตร ลกัษณะของบา้นเป็นบา้นสไตล์ร่วมสมยั  เจา้ของโครงการมีความตอ้งการท่ี

จะจดัภูมิทศัน์ให้ถูกตามหลกัฮวงจุย้ เพื่อช่วยเสริมดวงให้เป็นมงคลกบัสมาชิกภายในบา้น และใช้

เป็นสถานท่ีพกัผอ่น สร้างบรรยากาศท่ีดีให้กบับา้นเน่ืองจากเจา้ของโครงการเป็นคนท่ีเช่ือในเร่ือง

ของศาสตร์ฮวงจุย้ ทั้งยงัมีโรคประจ าตวัแต่ยงัตอ้งท างาน พอถึงวนัหยุดจึงอยากจะใช้เวลาอยู่กบั

ครอบครัวและการพกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ี โดยเจา้ของโครงการมีความตอ้งการท่ีจะจดัภูมิทศัน์ในบริเวณ

บา้น ท่ีมีความร่มร่ืน เป็นธรรมชาติ ดูแลรักษาง่าย ดงันั้นเจา้ของโครงการจึงอยากได้สวนท่ีเป็น

สไตล์รูปแบบรีสอร์ท ท่ีสร้างบรรยากาศให้บริเวณบา้นเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ เรียบง่าย ไม่รก 

บา้นน่าอยู่อาศยัมากยิ่งข้ึน และมีความสวยงามโดนเด่นดึงดูดสายตา รวมทั้งยงัเป็นการใชพ้ื้นท่ีให้

เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 

 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1  ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ของบา้นพกัอาศยั 

 1.2.2  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ีโครงการ 

 1.2.3  ศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมเจา้ของบา้นเพื่อก าหนดกิจกรรมตามศกัยภาพของพื้นท่ี 

 1.2.4  น าเสนอการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณสมศกัด์ิ บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 พื้นท่ีออกแบบบา้น คุณสมศกัด์ิ บุญทิน เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล อยูท่ี่ถนนชนะสงคราม ต าบล

ทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี โดยมีเน้ือท่ีทั้งหมด 3,330 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อย
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ภายในอาคารพกัอาศยั 341.85 ตารางเมตร พื้นท่ีโรงจอดรถ 117.60 ตารางเมตร ลานคอนกรีต 

316.05 ตารางเมตร และ เป็นพื้นท่ีออกแบบภูมิทศัน์ 2,554.50 ตารางเมตร 

 โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี (ดงัภาพท่ี 1.1 – 1.2) 

  ทิศเหนือ  ติดกบัพื้นท่ีส่วนบุคคล 

  ทิศใต ้   ติดกบัถนนชนะสงคราม 

  ทิศตะวนัออก  ติดกบัพื้นท่ีส่วนบุคคล 

  ทิศตะวนัตก  ติดกบัพื้นท่ีส่วนบุคคล 

 
 

 

ภำพที ่ 1.1  พื้นท่ีโครงการ 

ถนนชนะสงครำม 

LAYOUT  PLAN 

NON  SCALE N 

ลำนคอนกรีต 

โร
งจ
อด

รถ
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ภำพที ่ 1.2  ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 

 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1  ทราบถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในบา้นพกัอาศยั 

 1.4.2  ทราบถึงขอ้มูลพื้นท่ีโครงการ 

 1.4.3  ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของบ้านเพื่อก าหนดกิจกรรมตาม

ศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

 1.4.4  ไดผ้ลงานการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมศกัด์ิ บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

 

 

N 

ที่ตัง้โครงการ 

แผนท่ีโดยสังเขป     
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 1.5  วธิีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 1.5.1  ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบภูมิทศัน์ 

  1.5.1.1  ศึกษาความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีพกัอาศยั 

  1.5.1.2  ศึกษาวสัดุพืชพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัท่ีพกัอาศยั 

  1.5.1.3  ศึกษาการใชว้สัดุตกแต่ง 

  1.5.1.4  กรณีศึกษา  

 1.5.2  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นพื้นท่ีโครงการ 

  1.5.2.1  ลกัษณะท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อโครงการ 

  1.5.2.2  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

  1.5.2.3  ลกัษณะภูมิอากาศ 

  1.5.2.4  ศึกษาลกัษณะดิน 

  1.5.2.5  ลกัษณะพืชพรรณเดิม 

  1.5.2.6  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

 1.5.3  ศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

  1.5.3.1  ศึกษาขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 

  1.5.3.2  ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการ 

 1.5.4  การสรุปขอ้มูล 

  1.5.4.1  สรุปลกัษณะของพื้นท่ี 

  1.5.4.2  หาศกัยภาพของพื้นท่ีเพื่อออกแบบและก าหนดพื้นท่ีกิจกรรม 

 1.5.5  การน าเสนอผลงานการออกแบบ 

  1.5.5.1  ก าหนดแนวคิดหลกัของโครงการ 

  1.5.5.2  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 

  1.5.5.3  ก าหนดแนวคิดในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1)  แนวคิดทางดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

   2)  แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

3)  แนวคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 

4)  แนวคิดเก่ียวกบัพื้นท่ีและการสัญจรภายในโครงการ 

   5)  แนวคิดดา้นทศันียภาพ 

   6)  แนวคิดทางดา้นงานสถาปัตยกรรม 
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   7)  แนวคิดทางดา้นการดูแลรักษา 

  1.5.5.4  แสดงแบบแปลนแนวความคิด (Concept plan) 

  1.5.5.5  แสดงแบบแปลนแบบทางเลือก (Schematic plan) 

   1)  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

   2)  เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

  1.5.5.6  แสดงแบบแปลนขั้นสุดทา้ย (Master plan) 

  1.5.5.7  แสดงแบบขยาย (Detail plan) 

  1.5.5.8  แสดงภาพทศันียภาพรวม (Perspective) 

  1.5.5.9  ประมาณราคา 

 1.5.6  ขั้นตอนการประเมินผลการศึกษา 

  1.5.6.1  สรุปผลการออกแบบ 

  1.5.6.2  ขอ้เสนอแนะ 

 1.5.7  การท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 

วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  1.1  ล าดบัขั้นตอนในการเสนอผลงานการศึกษา 

1) ศึกษาความหมายและความส าคญั

ในการ ออกแบบภูมิทศัน์ท่ีพกัอาศยั 

2) ศึกษาวสัดุพืชพนัธ์ุท่ีเหมาะสมท่ี
พกัอาศยั 

3) ศึกษาการใชว้สัดุตกแต่ง 

4) กรณีศึกษา  

     ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้- 

มูลทางดา้นพ้ืนท่ีโครงการ 

 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 

1) ก าหนดแนวคิดหลกัของโครงการ 

2) ก าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมใน

โครงการ 
3) ก าหนดแนวคิดในดา้นต่าง ๆ 

     - แนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ 

     - แนวคิดดา้นสาธารณูปโภค 

     - แนวคิดในดา้นการบ ารุงรักษา 

     - แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
4) แสดงแบบแปลนแนวความคิด (Concept 

plan) 

5) แสดงแบบแปลนแบบทางเลือก 

(Schematic plan) 
     - สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

     - เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

6) แสดงแบบแปลนขั้นสุดทา้ย (Master 

plan) 

7) แสดงแบบขยาย (Detail plan) 
8) แสดงภาพทศันียภาพรวม (Perspective) 

รำยละเอยีดของผู้ใช้โครง- 

กำร 

1) ศึกษาขอ้มูลของผูใ้ช้
โครงการ 

2) ศึกษาพฤติกรรมและ

ความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการ 

ขั้นตอนกำรประเมิน 

1) สรุปผลการออกแบบ 

2) ขอ้เสนอแนะ 

กำรท ำรูปเล่ม 

- ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ของท่ีพกัอาศยั 

- ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนท่ีโครงการ 
- ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมเจา้ของบา้นเพ่ือก าหนดกิจกรรมตามศกัยภาพของพ้ืนท่ีโครงการ 

- น าเสนอการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณสมศกัด์ิ บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

ศึกษำและรวบรวมข้อมูล สังเครำะห์ข้อมูล ศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูล 

1) สรุปลกัษณะพ้ืนท่ี 

2) หาศกัยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือออกแบบและ
ก าหนดพ้ืนท่ีกิจกรรม 



 
 

บทที ่ 2 

การศึกษาแนวคดิ ทฤษฏี และกรณศึีกษา 
 

 จากการศึกษา โครงการออกแบบภูมิทศัน์บ้านคุณสมศกัด์ิ บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดั

ลพบุรี เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ จึงต้องศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั  

พฤติกรรมความต้องการการพักผ่อนหย่อนใจของเจ้าของบ้าน  กิจกรรมนันทนาการ  และ

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีลกัษณะของพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีพกัอาศยั  

เพื่อเป็นพื้นฐานขอ้มูลท่ีท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเบ้ืองตน้ ก่อนท่ีจะน าไปศึกษารายละเอียดใน

บทต่อไป  เพื่อใหก้ารศึกษาขอ้มูลท่ีจะเกิดข้ึนนั้นเป็นไปตามขอ้มูลพื้นฐานท่ีถูกตอ้ง 

 

2.1  ความหมาย และ ความส าคญัของการออกแบบจัดสวน 
 2.1.1  ความหมายของการออกแบบจดัสวน 

สวน (Garden) เป็นค าเรียกสถานท่ีท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการพกัผ่อนและนันทนาการ 

ให้บรรยากาศและความพึงพอใจต่อผูเ้ขา้ไปใช้สอย เป็นส่วนหน่ึงของความตอ้งการด ารงชีวิตของ

มนุษย ์ในการอ านวยประโยชน์สุข ความร่ืนรมย ์ผสมผสานเช่ือมโยงให้เกิดสุนทรียภาพและความ

งาม และ “สวน” เกิดข้ึนได ้ณ บริเวณใดบริเวณหน่ึง ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการพกัผอ่น 

นนัทนาการ ของผูอ้าศยั หรือ การบริการสาธารณะอาจมีขอบเขตชดัเจนหรือไม่ก็ได ้แต่การสร้าง

สวนเพื่อการใช้สอยตามวตัถุประสงค์ใดก็ตาม ตอ้งอาศยัศาสตร์ทางศิลป์เช่ือมโยงกบัศาสตร์ทาง

วทิยาศาสตร์ สังคม วิศวกรรม และธรรมชาติเขา้มาปรับปรุงพื้นท่ีดินให้เกิดการจดัระเบียบหนา้ท่ีใช้

สอย แหล่งอ านวยความสะดวก และประโยชน์สุขท่ีให้คุณค่าต่อร่างกาย จิตใจ รวมถึงคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความพึงพอใจสูงสุด  (อจัฉรี  เหมสันต,์ 2551) 

การออกแบบ หมายถึง การวางแผนการสร้างสรรคใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ หรือ ปรับปรุงส่ิงท่ี

มีอยู่เดิมให้ดีข้ึนเหมาะสมข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยการสร้างสรรค์ปรุงแต่ง

ส่วนประกอบต่างๆ ให้เกิดความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ใช้สอยและความงามโดยให้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละวธีิการ  (ขวญัชยั  จิตส ารวย, 2536) 

การจดัสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่

มวลมนุษย ์โดยน าหลกัวชิาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั น า

ส่ิงของหลายๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์และส่ิงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติผสมผสาน

กนั เพื่อพฒันาให้เกิดประโยชน์ เกิดทศันียภาพ ท่ีมีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติ
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รูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดดัแปลงให้เขา้กับ

ความตอ้งการของมนุษย ์ (อโนชา  การประเสริฐกิจ, 2545) 

สรุป การออกแบบจดัสวน หมายถึง การออกแบบวางผงับริเวณและสร้างสรรคส์วน

บริเวณบา้นพกัอาศยัหรือพื้นท่ีส่วนตวัให้เกิดความสวยงามและเป็นสัดส่วน เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการทางดา้นร่างกาย และความพึงพอใจสูงสุดของมนุษย ์การออกแบบภูมิทศัน์ท่ีอยูอ่าศยัไม่วา่

จะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ตอ้งค านึงถึงการออกแบบให้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึง

รวมถึงสภาพพื้นท่ี รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง และต้องออกแบบให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผูค้นในท่ีพกันั้นดว้ย 

 2.1.2  ความส าคญัและประโยชน์ของการจดัสวน 

ประเวศ  ไชยวงศ ์(2547) อธิบายถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัสวนประดบั ดงัน้ี 

2.1.2.1  เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีไม่สวยงามมาประดบัตกแต่งให้เกิดความ

สวยงาม 

2.1.2.2  สวนประดบัท่ีมีความสวยงามจะช่วยกระตุน้ให้ผูพ้บเห็นเกิดความสนใจ

อยากรู้อยากศึกษา 

2.1.2.3  ท  าให้พื้นท่ีมีขอบเขตเป็นสัดส่วน เป็นท่ีรวมของพรรณไมน้านาชนิด และ

ช่วยอนุรักษว์สัดุอุปกรณ์ท่ีน าไปใชใ้นการจดัภูมิทศัน์ (ดงัภาพท่ี 2.1) 

 

ภาพที ่ 2.1  แสดงการปลูกพรรณไมเ้พื่อแบ่งเขตพื้นท่ีและควบคุมการสัญจร 

ทีม่า :  http://www.tonmaibaiya.com 

2.1.2.4  ลดเสียงรบกวน ฝุ่ นละอองจากภายนอก เพราะพรรณไม้และส่ิงก่อสร้าง

ประดบัสวนจะเป็นก าแพงขวางกั้นไว ้(ดงัภาพท่ี 2.2) 
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ภาพที ่ 2.2  จดัสวนปลูกพรรณไมเ้พื่อช่วยลดเสียงและฝุ่ นละออง 

ทีม่า :  http://www.tonmaibaiya.com 

2.1.2.5  ท  าให้อากาศบริสุทธ์ิข้ึน เพราะตน้ไมแ้ละสนามหญา้จะช่วยกรองอากาศเสีย

ใหเ้ป็นอากาศดีและลดการกระจายของเช้ือโรค 

2.1.2.6  มีการแบ่งพื้นท่ีอย่างเป็นสัดเป็นส่วนท าให้เกิดประโยชน์ใช้สอยจากพื้นท่ี

มากข้ึน เช่น มีมุมสงบพกัผอ่นส่วนตวั มีสถานท่ีออกก าลงักาย มีพื้นท่ีปลูกพืชผกัสวนครัวหรือสวน

ผลไม ้สนามเด็กเล่น สระวา่ยน ้า ฯลฯ  (ดงัภาพท่ี 2.3) 

 

ภาพที ่ 2.3  จดัสวนเพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น 

ทีม่า : http://www.tonmaibaiya.com 

2.1.2.7  ท  าใหบ้า้นหรือท่ีพกัอาศยัดูเด่น ร่มร่ืน สวยงาม 

2.1.2.8  ช่วยปิดบงัส่วนท่ีไม่น่าดู เช่น บริเวณท่ีสกปรกรกรุงรัง ท่ีทิ้งขยะ ฯลฯ (ดงั

ภาพท่ี 2.4) 
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ภาพที ่ 2.4  จดัสวนเพื่อปลูกพรรณไมปิ้ดบงัส่วนท่ีไม่น่าดู 

ทีม่า :  http://www.tonmaibaiya.com 

2.1.2.9  ก่อใหเ้กิดความสงบสุขภายในครอบครัว เพราะ สมาชิกไดช่้วยกนัท างาน 

2.1.2.10 ผูท่ี้มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถสูง สามารถท าเป็นงานอดิเรก ท า

เป็นอาชีพหลกัได ้ 

2.1.2.11 ความสวยงามจะช่วยท าให้ผูพ้บเห็นเกิดความสุขกายสบายใจเป็นการ

พกัผอ่นคลายความเครียด 

2.1.2.12 ใชเ้ป็นสถานท่ีออกก าลงักายและศึกษาพรรณไมต่้างๆ ได ้

 

2.2  หลกัการและแนวความคดิในการออกแบบภูมทิศัน์เคหะสถาน 
อจัฉรี เหมสันต์ (2551)  กล่าวว่า  ภูมิทศัน์เคหะสถาน  (Residential  Landscape)  คือ  ภูมิ-

ทศัน์ท่ีสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมส าหรับสถานท่ีพกัอาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮาส์ อพาตเมนต์ หรือ

คอนโดมิเนียม  เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกท่ีอยู่อาศัยได้มีส่ิงแวดล้อมท่ีดีต่อคุณภาพชีวิต และได้

ประกอบกิจกรรมภายนอกอาคารร่วมกนัในระดบัท่ีเป็นส่วนตวั ทั้งน้ีในการออกแบบภูมิทศัน์เคหะ-

สถานสามารถประยุกต์ใช้กบัอาคารสถานท่ีอ่ืนๆ  ท่ีตอ้งการสภาพแวดลอ้มคล้ายคลึงกบับา้นพกั

อาศยั  ผูใ้ช้สอยมีความเป็นกลุ่มสังคมเดียวกนัอย่างชดัเจน  มีลกัษณะเฉพาะตวัและตอ้งการความ

เป็นส่วนตัว (ในระดับกลุ่มสังคมซ่ึงดูว่าเป็นสาธารณะหรือไม่ก็ตาม) เช่น อาคารส านักงาน  

ภตัตาคาร ร้านคา้ ห้องแสดงสินคา้ ห้างสรรพสินคา้ อาคารสถานท่ีราชการ ฯลฯ การออกแบบภูมิ-

ทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยันั้น มีขอ้มูลแนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ีการจดัสวนภายในบา้นเป็น  3  

บริเวณ (ดงัภาพท่ี 2.5) คือ 



 
 

11 
 

 
ภาพที ่ 2.5  ความตอ้งการพื้นท่ีอยูอ่าศยัภายนอกอาคาร 

 2.2.1  พื้นท่ีด้านหน้าอาคาร (Front  Yard) แสดงหน้าท่ีใช้สอย 2 ประการ คือ ส าหรับ

ก าหนดภาพหรือมุมมองด้านหน้าหรือจากถนนเข้าสู่อาคาร (Approach  to  Inside) จดัเป็นส่วน

สาธารณะ (Public  Area) เพื่อการต้อนรับและการเข้าถึงตัวอาคาร ต้องการส่ิงดึงดูดและการ

จดัล าดบัการใชส้อยให้มีความต่อเน่ือง  และเน้นความสะดวก  ความชดัเจนในการเขา้ถึง ซ่ึงสภาพ

ทัว่ไปของบริเวณประกอบดว้ย 

 2.2.1.1  พื้นท่ีโล่งขนาดใหญ่ (Very Large Front Lawn) ในรูปแบบสนามหญา้หรือ

ลานโล่งรูปแบบอ่ืน เน้นมาตรฐานท่ีให้ความรู้สึกโล่งสบายไม่เฉพาะเจาะจง มีความยืดหยุน่สูงใน

รูปแบบ “แบบสนเทห์” (Anonymous “No-Man’s  Land”) คุณภาพของพื้นท่ีแสดงความเป็น

ส่วนรวม อบอุ่น และเป็นกนัเอง ไม่แยกส่วนพื้นท่ีชดัเจนเกินไป  (ดงัภาพท่ี 2.6) 

 

ภาพที ่ 2.6  พื้นท่ีดา้นหนา้เป็นสนามหญา้โล่งๆ เขา้ถึงง่ายและยดืหยุน่ในการประกอบกิจกรรม 

 2.2.1.2  เส้นทางเขา้ถึงพื้นท่ี (Driveway) จดัเป็นมุมมองแรกของการเขา้มาถึงพื้นท่ี 

ตอ้งการจุดเด่นและจุดดึงดูดความรู้สึก ตอ้นรับ เนน้ความสะดวกในการสัญจร (ดงัภาพท่ี 2.7) 
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ภาพที ่ 2.7  ทางเขา้ถึง สร้างจุดเด่นของมุมมองไดห้ลายแห่งในพื้นท่ีดา้นหนา้ 

 2.2.1.3  ท่ีจอดรถ (Car Parked or Parking Area) แสดงความรู้สึกชัดเจนและให้

ความรู้สึกเชิญชวน มีความสะดวกและมีจุดบริการส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งขนาดเล็ก (Small Shopping Center 

Parking Lot) (ดงัภาพท่ี 2.8) 

 
ภาพที ่ 2.8  การปลูกไมพุ้ม่ตลอดแนวเส้นทางเขา้ถึง ช่วยสร้างการน าสายตาเขาสู่ท่ีจอดรถ 
 

 2.2.1.4  ประตูดา้นหนา้ของพื้นท่ีและประตูท่ีจอดรถ (Front Door and Garage Door) 

เป็นส่วนสัมพนัธ์ต่อพื้นท่ี เนน้ความงามและการตกแต่ง (ดงัภาพท่ี 2.9) 

 

 

ภาพที ่ 2.9  สนามท่ีโล่งกวา้ง  และการปลูกพืชพรรณใหเ้กิดมุมมองท่ีน่าสนใจจากทางเดิน 
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 2.2.1.5  พื้นท่ีตอ้นรับแขกผูม้าเยือน (Area for Visitors) ต่อเน่ืองจากท่ีจอดรถและ

เส้นทางหลกัเขา้ถึง เช่ือมพื้นท่ีดว้ยทางเทา้ (Walkway) มีจุดดึงดูดความสนใจ เนน้ความงามและจดั

กิจกรรมได้หลายอย่าง สร้างความอบอุ่นด้วยมาตราส่วนท่ีตอบรับกับสัดส่วนของมนุษย ์

สะดวกสบาย รองรับคนจ านวนมาก เช่ือมต่อกบัส่วนอ่ืนๆได้ง่าย ไดแ้ก่ พื้นท่ีพบปะพูดคุย พื้นท่ี

นนัทนาการ งานเล้ียงสังสรรค ์ เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 2.10) 

 
ภาพที่  2.10 จากประตูหนา้อาคาร ควรสร้างบริเวณท่ีแยกส่วนกบัเส้นทางหลกั และเพื่อนบา้นดว้ย

การปลูกไมเ้ป็นกลุ่มเป็นแนว 
 

 2.2.1.6  ทางเดินเทา้จากเส้นทางหลกัถึงประตูทางเขา้ (Entry Walk) ในแนวคู่ขนาน

หรือแนวออ้ม ตอ้งการความกวา้งประมาณ 3 ฟุต ให้ความรู้สึกแคบและดึงดูการเคล่ือนท่ี เป็นการ

เดินส าหรับ 1-2  คน (ดงัภาพท่ี 2.11)      

 
ภาพที ่ 2.11 ทางเดินความกลางอยา่งนอ้ย  3  ฟุต ส าหรับการเดินหน่ึงคน 

 2.2.1.7  ทางเดินเพื่อเช่ือมต่อกับส่วนอ่ืนของพื้นท่ี  (Entry Walk on Many Sites) 

ต้องการความเรียบง่าย ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ การออกแบบเน้นเส้นสายรูปทรงเช่ือมต่อกับ

เส้นทางหลกั  ตอ้งการจุดสนใจขนาดเล็กในลกัษณะจุดดึงดูด (View Point) และเปิดกวา้งสู่สนามท่ี

ประกอบดว้ยฉากหลงัของกลุ่มพืช  และผนงัลกัษณะอ่ืนๆ เช่ือมต่อกบัประตูทางเขา้ไดดี้ เช่น ซุ้ม

ทางเดิน (ดงัภาพท่ี 2.12) 
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ภาพที่  2.12 ไมพุ้่ม และไมค้ลุมดินขา้งทางเดินท่ีเติบโตเร็ว และขนาดโตเกินไปจะท าให้มองเห็น

ทางเทา้ไดย้าก 

 2.2.1.8  ลานพกัด้านหน้าประตูทางเข้าพื้นท่ี (Front Door Serves or Arrival Area) 

ต้องการบริเวณขนาดเล็ก เพื่อการยืนหรือหยุดก่อนการผ่านเข้าประตู ท่ีชัดเจนด้วยการปิดกั้น

บางส่วนของประตู (Screen Door) ไม่ควรสร้างบนัไดหรือการเปล่ียนระดบัในบริเวณน้ี อาจมีการ

พบปะพูดคุยกันระหว่างผูม้าเยือน สร้างหลงัคาคลุมหรือความเป็นส่วนตวัให้ความรู้สึกอบอุ่น 

เช่ือมต่อกบัถนนทางเขา้หลกัหรือทางเทา้อ่ืนๆไดดี้ (ดงัภาพท่ี 2.13) 

 
ภาพที่  2.13 ชานหรือระเบียงประตูหน้าอาคารท่ีเล็กเกินไป ท าให้เกิดปัญหาการเปิดประตู การยืน 

ก่อนเขา้-ออกจากตวัอาคาร 

 2.2.1.9  บริเวณต่อเน่ืองจากประตูทางเข้าพื้นท่ี (Outside Arrival and Entry Areas) 

ตอ้งการความเป็นส่วนตวั แยกส่วนจากถนนและบริเวณอ่ืน เขา้ถึงง่าย สะดวก ควรมีหลงัคาคลุมเพื่อ

ป้องกนัแสงแดด ลม และน ้าฝน ไม่เนน้การเช้ือเชิญผูม้าเยอืนจากส่วนอ่ืน (ดงัภาพท่ี 2.14)  
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ภาพที่  2.14 ชานหรือระเบียงประตูหน้าอาคารท่ีสูงเกินไปเสมือนการสร้างฐานประติมากรรม  ท า

ใหข้าดการเช่ือมโยงกบัระดบัของทางเทา้ 
 

 2.2.1.10  ตอ้งการพื้นท่ีปลูกพืชพรรณประกอบทางเดินเทา้ท่ีอยู่ดา้นขา้งอาคาร เพื่อ

ลดการรบกวนจากภายนอกสู่ภายในอาคาร (ดงัภาพท่ี 2.15) 

 
ภาพที่  2.15 การปลูกพืชพรรณปิดบงัช่องหน้าต่าง ช่วยลดแสงแดดให้เบาบางลงจากภายนอกสู่

ภายในอาคารยามบ่าย 
 

 2.2.1.11  ตอ้งการพื้นท่ีปลูกพืชพรรณ เพื่อลดความแข็งของตวัอาคารและส่งเสริมให้

อาคารมีความงามมากข้ึน (ดงัภาพท่ี 2.16) 

 

ภาพที่  2.16 การปลูกไม้พุ่มสองข้างประตูทางเขา้อาคาร  สร้างความรู้สึกสะดวกและเน้นความ

น่าสนใจ 

 2.2.1.12  ตอ้งการพื้นท่ีปลูกพืชพรรณ เพื่อลดความแข็งกระดา้งและความสูงของส่ิง

ปลูกสร้างอ่ืนๆ เช่น ผนงั ร้ัว แทง็กน์ ้า เสาไฟฟ้า บ่อเกรอะซึม เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 2.17) 
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ภาพที่  2.17 ความตอ้งการพืชพรรณปลูกโดยรอบอาคารเพื่อช่วยสร้างความงามและมุมมองรอบ

อาคาร 

 2.2.1.13  ตอ้งการพื้นท่ีปลูกพืชพรรณเป็นกลุ่มกอ้น (Masses Planting) ส าหรับไมย้ืน

ตน้ ไมพุ้่ม เพื่อลดเหล่ียมของมุมอาคาร มุมแหลมของพื้นท่ีและการสร้างจุดเด่นจุดเน้นในบริเวณ

ทางเขา้ถึง (Main Entry) และส่วนประตูดา้นหนา้อาคาร (Entry Foyer) (ดงัภาพท่ี 2.18) 

 

ภาพที ่ 2.18 การตดัแต่งตน้ไมใ้หเ้ป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อการเนน้ใหเ้กิดความน่าสนใจ 

 2.2.1.14  ตอ้งการบริเวณปลูกพืชพรรณ  เพื่อแกปั้ญหามุมมองจากตวัอาคารให้เป็น

จุดรับมุมมองท่ีดี  น่าสนใจ  มีความสวยงามทางทศันียภาพ   ในระยะใกล้หรือไกลจากช่องเปิด

หนา้ต่างอาคารหรือในทางตรงขา้มอาจตอ้งใชพ้ืชพรรณเพื่อการปิดบงัมุมมองท่ีไม่น่ามองจากพื้นท่ี

ภายนอก (ดงัภาพท่ี 2.19) 

 
ภาพที ่ 2.19 การปลูกพืชพรรณท่ีช่วยควบคุมมุมมองจากภายในสู่ภายนอก 
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 2.2.1.15  บริเวณปลูกไมย้ืนตน้ ไมพุ้่มหรือพืชคลุมดิน ท่ีเป็นไมด้อกไมป้ระดบัและ

สามารถปลูกประกอบสนามหญา้ใหส้วยงามน่าสนใจได ้(ดงัภาพท่ี 2.20) 

 
ภาพที ่ 2.20 ไมด้อกไมป้ระดบั  สามารถปลูกประดบัสนามหญา้ให้ร่มร่ืนสวยงาม 

 2.2.1.16  โดยภาพรวมของพื้นท่ีตอ้งมีเอกลกัษณ์ชดัเจน (Characteristics and Styles) 

 2.2.1.17  ส่ิงส าคญัสุดทา้ย พื้นท่ีส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกิจกรรมสาธารณะ มีความสะดวก

ต่อกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งและกิจกรรมท่ีสนุกสนาน (Outdoor Living and Enjoyment) 

ส าหรับผูม้าเยือน เช่น การพกัผอ่น การพบปะพูดคุย ด่ืมชา-กาแฟ งานเล้ียงสังสรรคห์รือการนัง่อ่าน

หนังสือ-ฟังเพลง ฯลฯ จะต้องสัมพันธ์กับพื้นท่ีใช้สอยภายในอาคารในส่วนรับแขกและส่วน

ครอบครัว หรือส่วนเจา้หน้าท่ีและสมาชิกของอาคารประเภทต่างๆ ท่ีจะสร้างโอกาสในการมา

พบปะพูดคุยกนัเม่ือมีเวลาวา่ง (ดงัภาพท่ี 2.21) 

 
ภาพที ่ 2.21 ปัญหาทางเดินเขา้ถึงตวัอาคาร ท่ีมองเห็นยากท าใหถู้กปิดบงั และหลบซ่อนจากมุมมอง 

 2.2.2  พื้นท่ีด้านหลังอาคาร (Back Yard) พื้นท่ีอยู่ด้านในสุด (Inner Areas) มีความเป็น

ส่วนตวั (Private) พิจารณากิจกรรมและหน้าท่ีใช้สอยเพื่อการพกัผ่อนและนันทนาการ (Outdoor 

Living  and Entertaining) การเล่น (Playing) การออกก าลังกาย (Recreation) เป็นส่วนบริการท่ี

เอนกประสงค์  งานอดิเรกและซ่อมบ ารุง (Utilitarian  Activities Such as Gardening  and Storage) 

ตอ้งการเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองประดบัในหลายชนิด ไดแ้ก่ เฟอร์นิเจอร์สนาม (Lawn Furniture) เตา
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สนาม (Barbeque  Grills)  บ่อทราย (Sand Box) ชิงช้า (Swing Sets) สระวา่ยน ้ า (Swimming Pools) 

ฯลฯ 

 2.2.2.1  พื้นท่ีโล่งกวา้งขนาดใหญ่หรือสนามหญ้า (Open Lawn) เป็นส่วนพื้นท่ีท่ี

พฒันาไดห้ลายลกัษณะยดืหยุน่สูง เพื่อรองรับกิจกรรมท่ีให้ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด รูปแบบเครือญาติ

และเพื่อนสนิท การเขา้ถึงจากทุกส่วนของพื้นท่ีโดยไม่สร้างความรู้สึกเป็นแปลกแยก แต่ให้ความ

เป็นกนัเอง  อบอุ่น กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นความสนุกสนาน (Enjoy) และมีความเป็นส่วนตวัในแต่

ละกิจกรรมด้วยการออกแบบผนัง  ร้ัว  ประตูหรือหน้าต่างของสวน (Wall, Fence, Gate and 

Window of Gardening )  ดว้ยวสัดุพืชพรรณหรือวสัดุโครงสร้างท่ีเนน้คุณค่าศิลปะ 

 2.2.2.2  พื้นท่ีเช่ือมโยงหรือเขา้ถึงบริเวณท่ีจอดรถไดง่้ายและสะดวก  ขนาดสัดส่วน

ของเน้ือท่ีคลา้ยกบัส่วนดา้นหนา้อาคาร  ต่างกนัท่ีรูปแบบของกิจกรรม  (Life  Styles)  ส่ิงท่ีน่าสนใจ  

(Interests)  บุคลิกและขนาดของผูม้าเยอืน  (Personalities  and  Family  Size  or  User  Group)  ซ่ึงมี

ขนาดเล็กกวา่และความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดมากกวา่ เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 2.22) 

 
ภาพที่  2.22 พื้นท่ีหลังบ้านส่วนใหญ่เปิดให้เป็นพื้นท่ีโล่งอเนกประสงค์ ประกอบกิจกรรม

ครอบครัวและเครือญาติ 

 2.2.2.3  พื้นท่ีเพื่อการพักผ่อนและนันทนาการโดยแท้จริง (Outdoor Living and 

Entertaining  Space) มี ส่ ว น เช่ื อ ม ต่ อ กั บ อ า ค า ร ใ น ลั ก ษ ณ ะ ล าน ร ะ เบี ย ง ห รื อ ช าน 

(Patio/Terrace/Deck…etc.) เป็นตน้ หรือออกแบบแยกส่วนอยู่ภายในพื้นท่ี มีกิจกรรมท่ีชัดเจน มี

ความเป็นส่วนตวั แสดงขอบเขต ให้ความรู้สึกอบอุ่น แต่เนน้เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล ไม่เนน้ความเป็น

สาธารณะ (No Public)  (ดงัภาพท่ี 2.23) 
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ภาพที ่ 2.23 พื้นท่ีหลงับา้นส่วนใหญ่จะลอ้มร้ัวเพื่อเป็นพื้นท่ีส่วนตวั (Private Area) 

 2.2.2.4  พื้นท่ีทางเดินหรือบริเวณเพื่อการเข้าถึงส่วนอ่ืนๆ (Entrance Walk and 

Foyers to Many Exterior Living and Entertaining Spaces) และการออกแบบบริเวณเพื่อจดักิจกรรม

ในลกัษณะต่างๆ มีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีชดัจน (Unique Character and Personality) 

 2.2.2.5  พื้นท่ีเอนกประสงค ์ ส่วนครอบครัวหรือส่วนบริการต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัพื้นท่ีภายในอาคาร  โดยเช่ือมต่อจากชานหรือระเบียงสู่ลานหรือท่ีโล่ง  และอาจใช้ทางลาด  

บนัได  หรือการเปล่ียนระดบัในการเช่ือมโยงบริเวณ (ดงัภาพท่ี 2.4 - 2.6) 

 
ภาพที่  2.24 พื้นท่ีลานขนาด 12x12 ฟุต จัดเป็นลานขนาดเล็กท่ีสุด ส าหรับประกอบกิจกรรม

กลางแจง้  หรือดารพกัผอ่น 

 
ภาพที่  2.25 พื้นท่ีประกอบกิจกรรมกลางแจง้หรือการพกัผอ่น ตอ้งมีลกัษณะเฉพาะตามความชอบ

ของผูใ้ชส้อย 
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ภาพที่  2.26 ประตูทางเขา้-ออกตวัอาคาร จะตอ้งแยกส่วนจากพื้นท่ีประกอบกิจกรรมกลางแจง้ และ

การพกัผอ่น แต่เช่ือมโยงไดง่้าย 

 2.2.2.6  พื้นท่ีตั้งเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองประดบั ท่ีเก็บอุปกรณ์เพื่อการบ ารุงรักษาและการ

จดักิจกรรมนนัทนาการต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์สนาม เตาสนาม เคร่ืองตดัหญา้ เคร่ืองมือดูแลสวน 

(Garden Tools) อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงกนัแดดกนัฝน (Storage Sheds) และอ่ืนๆ (ดงัภาพท่ี 2.27) 

 
ภาพที่  2.27 พื้นท่ีประกอบกิจกรรมกลางแจง้หรือการพกัผ่อน ตอ้งพิจารณาเร่ืองแสงแดดและการ
รับลม 
 2.2.2.7  พื้นท่ีส่วนตัวกับกิจกรรมท่ีช่ืนชอบ (Favorite, Space and Activities) เช่น 

สวนสมุนไพร สวนผกั สวนบอนไซ สวนกลว้ยไม ้มุมศิลปหตัถกรรม ประติมากรรม สวนบวั ฯลฯ 

จดัเป็นส่วนพิเศษส าหรับบุคคลหรือครอบครัว (Favorite Zone) ให้สภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้าง

ประสบการณ์ส่วนตวั ครอบครัว และญาติ (Attractive Environment to Experience) (ดงัภาพท่ี 2.28) 

 
ภาพที่  2.28 พื้นท่ีหลังบ้าน ส่วนใหญ่จะจดักิจกรรมท่ีช่ืนชอบ เช่น สวนผกั  สวนดอกไม้ ฯลฯ  

ร่วมกบักิจกรรมนนัทนาการอ่ืนๆ  เช่น  ออกก าลงักาย  การพกัผอ่นต่างๆ เป็นตน้ 
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 2.2.3  พื้นท่ีดา้นขา้งอาคาร (Side Yards) พื้นท่ีมีลกัษณะกวา้งถึงแคบเป็นส่วนเช่ือมโยงการ

เขา้ถึงระหวา่งส่วนหนา้อาคารไปหาส่วนหลงัอาคาร ถา้พื้นท่ีแคบยาวอาจจดัเป็นส่วนท่ีจอดรถ หรือ

เส้นทางเขา้ถึง หรือท่ีเก็บวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ พื้นท่ีดา้นขา้งมี 2 ส่วน คือส่วนดา้นขวาและดา้นซ้าย

ของอาคาร สภาพทัว่ไปประกอบดว้ย 

 2.2.3.1  ส่วนการเขา้ถึงดา้นขา้ง ซ่ึงเป็นทางรถยนตห์รือทางเดินเทา้หรือทั้งสองชนิด

รวมกัน  (Vehicular/Pedestrian way or both) ลักษณะคล้ายส่วนการเขา้ถึงด้านหน้าและเป็นส่วน

ต่อเน่ืองกนั มีการใชส้อยแบบอเนกประสงค ์สามารถสร้างการน าสายตาและดึงดูดความสนใจสู่ท่ี

จอดรถได ้ (ดงัภาพท่ี 2.29) 

 
ภาพที ่ 2.29 ทางเขา้ดา้นขา้งสามารถสร้างแกนน าสายตาใหเ้ป็นจุดเด่นสู่ท่ีจอดรถ 
 

 2.2.3.2  ท่ีจอดรถหรือท่ีเก็บวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ (Garage and Storage Areas) ตลอดจน

ส่วนบริการอตัถะประโยชน์ เช่น  อุปกรณ์สวน เคร่ืองออกก าลงักาย เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 2.30) 

 
ภาพที ่ 2.30 ทางเขา้ดา้นขา้งใชเ้ป็นท่ีจอดรถขนาดเล็กร่วมกบัการเดินและเขา้ถึงตวัอาคาร 

 2.2.3.3  พื้นท่ีรับน ้ าฝน กรณีพื้นท่ีแคบอบัแสง ล่ืนและช้ืน ไม่สามารถใชท้  ากิจกรรม

ใดๆ  และเขา้ถึงล าบาก มกัใชเ้ป็นพื้นท่ีรับน ้าฝน 

 2.2.3.4  พื้นท่ีแทนส่วนหลงับา้นและส่วนบริการอ่ืนๆ กรณีพื้นท่ีของอาคารไม่มีส่วน

หลงับ้าน พื้นท่ีด้านขา้งจะท าหน้าท่ีแทนส่วนหลงับา้น ถา้บริเวณพื้นท่ีกวา้งและมีมากพอ แต่ถ้า
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บริเวณแคบและยาวพิจารณาเป็นส่วนบริการอ่ืนๆ เช่น ทางเทา้ ลานเขาสู่ตวัอาคาร ท่ีจดัเก็บขยะ 

ฯลฯ 

 2.2.3.5  พื้นท่ีแนวก าบงัวิวท่ีไม่น่ามอง กรณีพื้นท่ีแคบและยาว มกัจะใกลชิ้ดกบัช่อง

เปิดจากตวัอาคารจึงเป็นปัญหาทางดา้นมุมมอง ทศันียภาพ และความเป็นส่วนตวั ตอ้งการปิดกั้น 

(Screening)  เพื่อแกปั้ญหามุมมองและความเป็นส่วนตวัภายในอาคารกบัภายนอกอาคาร 

  จากการศึกษาขา้งตน้พบวา่พื้นท่ีโครงการจะบรรลุจุดมุ่งหมายในการจดัภูมิ

ทศัน์นั้น ตอ้งก าหนดเป้าหมายในการจดัใหช้ดัเจนภายใตปั้จจยัท่ีส าคญัคือ  

  1)  ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการและประโยชน์ใชส้อยต่างๆภายในพื้นท่ี  

  2)  โครงสร้างอาคารและรูปร่างอาคาร คือส่ิงท่ีควรทราบเพื่อเป็นขอ้มูลใน

การก าหนดความสัมพนัธ์ เพื่อใหมี้ความเหมาะสมระหวา่งตวัอาคารและงานภูมิทศัน์   

  3)  ความตอ้งการของเจา้ของโครงการและสมาชิกภายในครอบครัว ตอ้งท า

การวิเคราะห์ถึงอายุ เพศ และความตอ้งการท่ีอาจเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยน าเอาปัจจยัขา้งตน้

ของเจา้ของโครงการมาวเิคราะห์ เพื่อให้ไดจุ้ดมุ่งมายของผูใ้ชโ้ดยพิจารณาประกอบกบังบประมาณ

เพื่อใหเ้กิดความสมดุล 

 

2.3  รูปแบบการจัดสวน 
 ประเวศ ไชยวงศ์ (2547) กล่าวว่า การจดัสวนได้จดัเป็นประเพณีสืบเน่ืองติดต่อกนัมาแต่

โบราณและไดมี้วิวฒันาการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัสวนจนถึงปัจจุบนั การจดัสวนจึงแบ่งออก

ได ้4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 2.3.1  การจดัสวนแบบประดิษฐ์ (Formal Styles หรือ Formalism) การจดัสวนประดิษฐ ์

เป็นการก าหนดรูปแบบปลูกพรรณไม ้โดยอาศยัรูปทรงเรขาคณิตเป็นหลกั การตดัแต่งพรรณไมอ้าจ

ตดัแต่งเป็นรูปสัตว ์พุ่มกลม หรือเหล่ียม สนามหญ้าจะราบเรียบ ลกัษณะการจดัส่ิงต่างๆ ภายใน

สวนจะเป็นลกัษณะใช้ของท่ีเหมือนกนัท าให้เกิดความสมดุลทั้ง 2 ขา้ง นิยมประดบัสวนดว้ยน ้ าพุ 

น ้าตก สระน ้า อนุสาวรีย ์และ ประติมากรรมบางชนิดเพื่อใหเ้ป็นจุดเด่นของพื้นท่ี จ านวนตน้ไมห้รือ

วตัถุจะจดัแบบคู่ขนาน คือ จ านวน 1:1, 2:2 ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ใช้พรรณไม้ท่ีมีสีฉูดฉาด 

ถนนหรือทางเดินมนัท าเป็นเส้นตรงหรือเป็นวงเวยีน  (ดงัภาพท่ี 2.31) 
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ภาพที ่ 2.31 สวนแบบประดิษฐ ์

ทีม่า :  http://www.pattayahomecares.com 

 2.3.2  สวนธรรมชาติ หมายถึง พื้นท่ีหรือสภาพภูมิประเทศท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ

อยู่แลว้โดยท่ีมนุษยไ์ม่ตอ้งพฒันาตกแต่งใดๆ สามารถใช้เป็นท่ีพกัผอ่นไดเ้ป็นอย่างดี ส่วนมากจะ

เป็นธรรมชาติท่ีมีความสวยงามในส่ิงต่อไปน้ี เช่น น ้ าตก ล าธาร โขดหิน ทิวทศัน์ของภูเขา ป่าไม ้

ฯลฯ (ดงัภาพท่ี 2.32) 

 
ภาพที ่ 2.32 สวนแบบธรรมชาติ 

ทีม่า :  http://www.paiduaykan.com 

 2.3.3  สวนเลียนแบบธรรมชาติ (Informal Style) การจกัสวนแบบน้ีจะมุ่งเน้นความเป็น

ธรรมชาติ การจดัจึงตอ้งท าให้เหมือนหรือคลา้ยคลึงธรรมชาติมากท่ีสุด เส้นท่ีปรากฏจะมีลกัษณะ

โคง้เวา้ มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอย่างเหมาะสมถือว่าเป็นรูปแบบของสวนท่ีมีความสวยสด

งดงามตรงกบัความตอ้งการของมนุษยม์ากท่ีสุด สามารถจดัให้รับกบับริเวณและสถานท่ีต่างๆ ได้

เป็นอยา่งดี ไม่วา่จะมีพื้นท่ีมากหรือนอ้ยก็ตาม จึงไดรั้บความนิยมและแพร่หลายอยา่งรวดเร็ว 

 (ดงัภาพท่ี 2.33) 
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ภาพที ่ 2.33 สวนเลียนแบบธรรมชาติ 

ทีม่า : http://www.tonmaibaiya.com 

 2.3.4  สวนแบบร่วมสมยั (Contemporary or Modern Style) เป็นการจดัสวนท่ีประยุกต์เอา

สวนแบบประดิษฐ ์และสวนแบบธรรมชาติเขา้มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั ปัจจุบนัก าลงัเป็นท่ีนิยมจดั

กนัมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีบริเวณกวา้งๆ เช่น รีสอร์ท สนามกอลฟ์ บา้นพกัอาศยั 

เป็นงานศิลปะยุคใหม่ท่ีไม่จ  ากดัและยึดติดกบัรูปแบบ เช่ือกนัว่ารูปแบบการจดัสวนแบบน้ีไดรั้บ

อิทธิพลมาจากศิลปะแบบแอบสแทรกต ์(Abstract) หรือแบบนามธรรมมาส่วนหน่ึง จนบางทีเรียก

สวนแบบน้ีวา่ สวนแบบ “Abstract Style”  (ดงัภาพท่ี 2.34) 

 
ภาพที ่ 2.34 สวนร่วมสมยั 
ทีม่า :  http://baanstyle.com 

 

2.4  การจัดสวนรูปแบบรีสอร์ท 
 วฒัน์  ชายกุล (2550) กล่าววา่ การจดัสวนรูปแบบรีสอร์ท เป็นการจดัสวนท่ีเนน้บรรยากาศ

ของการอยู่อาศัยแบบรีสอร์ทเลียนแบบธรรมชาติจากสภาพแวดล้อมเข้ามาผสมผสานให้เกิด

บรรยากาศ ร่มร่ืน ร่มเยน็ท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ โดยน าหลกัการจดัองค์ประกอบภูมิทศัน์ดาดแข็ง

และดาดอ่อนดงัรายละเอียดล าดบัต่อไปน้ี 

http://www.108diymyhome.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99/
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 2.4.1  องคป์ระกอบภูมิทศัน์ประเภทดาดแขง็  

  องคป์ระกอบหลกัของสวนรูปแบบรีสอร์ทท่ีส าคญั มีดงัน้ี  

  2.4.1.1  น ้า (Water)  

    น ้ าภายในสวนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่างหน่ึง เพราะสวนรูปแบบรี-

สอร์ทท่ีมีน ้าจะใหป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

   1)  ใหค้วามรู้สึกร่มร่ืน ร่มเยน็เกิดสวนเยน็ช้ืน 

   2)  ท าให้เกิดเงาหรือภาพสะทอ้นของสวนท่ีอยู่บริเวณรอบแหล่งน ้ า และ

เสียงท่ีเกิดจากน ้าพุ น ้าตก 

   3)  มีความเคล่ือนไหวจากน ้ า เช่น การไหลเวียนจากน ้ าพุ น ้ าตก และการ

เคล่ือนไหวของสัตวน์ ้า และใชเ้ล้ียงปลาพร้อมกบัปลูกพรรณไมน้ ้า 

   น ้าใชเ้ป็นองคป์ระกอบของสวนท าไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี  

  1)  สระวา่ยน ้า 

     เน่ืองจากสระวา่ยน ้ าเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีเป็นหนา้เป็นตาของบา้น รี-

สอร์ท หรือท่ีพกัอาศยั ดงันั้นรูปทรงของสระวา่ยน ้ าท่ีดีจึงควรดูกลมกลืนไปกบับา้นหรือรีสอร์ท มี

ความสวยงาม และส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบา้นหรือรีสอร์ทใหเ้กิดความโดดเด่นมากยิ่งข้ึน ปัจจุบนั

เราสามารถแบ่งรูปทรงของสระวา่ยน ้า ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

   (1)  สระว่ายน ้ ารูปทรงเรขาคณิต ไดแ้ก่ ส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม แปดเหล่ียม 

และวงกลม หากเป็นสระว่ายน ้ ามาตรฐาน มกัเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ เช่น 4x8 เมตร หรือ 5x10 

เมตร และมีความลึกประมาณ 1.2 เมตร ซ่ึงเหมาะสมกบับา้นทัว่ไปท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดั หรือ ผูท่ี้ตอ้งการ

ระยะวา่ยน ้ าท่ีเหมาะกบัการออกก าลงักาย เน่ืองจากผงับา้นทัว่ไปมกัเป็นรูปส่ีเหล่ียม การใชรู้ปทรง

เรขาคณิตจะดูลงตวักบัผงัอาคารมากกวา่ (ดงัภาพท่ี 2.35) 

 
ภาพที ่ 2.35 สระวา่ยน ้ารูปทรงเรขาคณิต 

ทีม่า : http://www.gcorporate.com 
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   (2)  สระวา่ยน ้ ารูปทรงอิสระ (Free Form) เหมาะกบับา้นหรือรีสอร์ทท่ีมี

บริเวณกวา้ง สามารถออกแบบสระว่ายน ้ าให้ รับกับรูปแบบของสวนเพื่อสร้างบรรยากาศท่ี

สอดคลอ้งไปกบัธรรมชาติ เสมือนวา่ยน ้าอยูใ่นแหล่งน ้าธรรมชาติ (ดงัภาพท่ี 2.36) 

 

ภาพที ่ 2.36 สระวา่ยน ้ารูปทรงอิสระ 

ทีม่า : http://www.gcorporate.com 

     (3)  สระว่ายน ้ าผสมผสานทั้ งสองรูปแบบ เป็นรูปแบบท่ีใช้การจัด

องค์ประกอบศิลป์เป็นการออกแบบโดยน ารูปทรงเรขาคณิตผสมกบัรูปทรงอิสระเพื่อให้เกิดความ

น่าสนใจซ่ึงจะตอ้งออกแบบใหเ้กิดความลงตวัขององคป์ระกอบภายนอกท่ีสวยงาม (ดงัภาพท่ี 2.37) 

 

ภาพที ่ 2.37 สระวา่ยน ้ารูปทรงธรรมชาติ 

ทีม่า : http://www.gcorporate.com 

    2)  น ้ าตก เป็นลกัษณะของการปล่อยน ้ าให้ไหลผ่านกลุ่มหินท่ีจดัเป็นชั้นๆ 

นิยมจดัในบริเวณท่ีเป็นมุมหรือซอกก าแพงอยูใ่นจุดท่ีมองเห็นไดช้ดั ระบบของน ้าตกจะใชว้ิธีสูบน ้ า

ให้มีการไหลหมุนเวียน โดยสูบน ้ าจากบ่อหรือล าธารไปปล่อยให้ไหลผ่านโขดชั้นหิน ท าได้ 3 

ลกัษณะ ดงัน้ี 

   (1)  Sheet fall เป็นน ้ าตกท่ีจดัชั้นหินให้น ้ าไหลผา่นชั้นหินมีลกัษณะเป็น

แผน่ผา้ (ดงัภาพท่ี 2.38) 
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ภาพที ่ 2.38 น ้าตกไหลลกัษณะเป็นแผน่ผา้ 

ทีม่า :  http://baanstyle.com  

    (2)  Divided fall เป็นน ้ าตกท่ีจดัชั้นหินให้น ้ าไหลผ่านชั้นหินมีลกัษณะ

แยกเป็น 2-3 สายแต่ล่ะสายอาจจะติดกนัหรือแยกเป็นสายอิสระ (ดงัภาพท่ี 2.39) 

 

ภาพที ่ 2.39 น ้าตกไหลลกัษณะแยกเป็นอิสระ 

ทีม่า :  http://baanstyle.com 

    (3)  Thread fall เป็นน ้ าตกท่ีจดัชั้นหินให้น ้ าไหลผ่านชั้นหินมีลักษณะ

เป็นเส้นฝอยและกระจาย หรือมีลกัษณะเป็นเกลียวคลา้ยเส้นดา้ย (ดงัภาพท่ี 2.40) 

 
ภาพที ่ 2.40 น ้าตกไหลลกัษณะเป็นเส้นฝอยและกระจาย 

ทีม่า :  http://baanstyle.com 
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   3)  ล าธาร (Stream) ล าธารน ้ าเป็นส่วนท่ีรองรับน ้ าจากน ้ าตก ให้ไหลผ่าน

ไปสู่บ่อหรือสระเก็บน ้า ลกัษณะของล าธารโดยทัว่ไปจะท าให้มีลกัษณะคลา้ยธรรมชาติ กล่าวคือไม่

ลึกมากนกั มีการจดักลุ่มหินบริเวณชายฝ่ัง และอาจมีกรวดปูท่ีพื้นล าธาร หรืออาจปลูกพรรณไมพุ้่ม

หรือไมค้ลุมดินท่ีมีลกัษณะล าตน้นอนทอดยอดไปในล าธาร หรืออาจปลูกพรรณไมต้รงส่วนท่ีน ้ า

ต้ืนๆ เพื่อชะลอการไหลของน ้าใหช้า้ลง (ดงัภาพท่ี 2.41) 

 
ภาพที ่ 2.41 จดัวางกลุ่มหินบริเวณชายฝ่ังล าธาร 

ทีม่า :  http://baanstyle.com 

  4)  บ่อน ้า (Pool or Pond) บ่อน ้าเป็นส่วนท่ีรองรับน ้าจากล าธาร รูปแบบของ

บ่อตอ้งมีความสัมพนัธ์กลมกลืนกบัน ้าตก และ ล าธาร (ดงัภาพท่ี 2.42) 

 

ภาพที ่ 2.42 บ่อรองรับน ้า 

ทีม่า :  http://thaimisc.pukpik.com 

  5)  น ้ าพุ เป็นส่วนประกอบอย่างหน่ึงของการจดัสวนท่ีมีบ่อน ้ า น ้ าพุท่ีใช้

ประดบัสวนมีหลายแบบหลายลกัษณะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัขนาดบ่อน ้า ล าธาร (ดงัภาพท่ี 2.43) 



 
 

29 
 

 

ภาพที ่ 2.43 น ้าพุกลางบา้น 

ทีม่า :  http://thaimisc.pukpik.com 

   6)  หินและกรวดประดบั เป็นวสัดุจดัสวนท่ีมีความส าคญัพอๆ กบัพรรณไม้

และหญา้ เพราะสวนท่ีมีหินหรือกรวดประดบัจะให้ความรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติ ท าให้สวนดูมัน่คง

แข็งแรง สวยงามและมีคุณค่าเพิ่มมากข้ึน หินและกรวดประดบัท่ีใช้จดัสวนมีหลายลกัษณะหลาย

ชนิดทั้งผวิเรียบ ผวิหยาบ มีหลายสี เช่น ด า เขียว น ้าตาล และสีเทา เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 2.44) 

 
ภาพที ่ 2.44 หินและกรวดประดบัต่างๆ 

ทีม่า :  http://baanstyle.com 

  2.1.4.2  ทางเดินภายในสวน  

   ทางเดินภายในสวนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของสวนอยา่งหน่ึง เพราะจะ

เป็นตวัน าพาและอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การออกแบบทางเดินภายในสวนจะตอ้ง

ออกแบบให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะสวนสวยงาม และใชป้ระโยชน์ในการสัญจรไดส้ะดวก ไม่แคบ

หรือกวา้งจนเกินความจ าเป็นทางเดินภายในสวนมีลกัษณะดงัน้ี 

   1)  สะพานในสวน (Garden bridges) จดัท าข้ึนเพื่อใช้เดินขา้มบ่อน ้ า ล าธาร 

กรวด ทราย ออกแบบสะพาน หรือ ท่ีขา้มใหเ้กิดความสวยงามไดห้ลายลกัษณะดงัน้ี (ดงัภาพท่ี 2.45) 

   (1)  สะพานโคง้ อาจท าจากท่อนไมห้รือคอนกรีต เหมาะส าหรับล าธาร 

น ้าท่ีแคบแต่ลึก 
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     (2)  สะพานหินแผ่น ท าจากหินธรรมชาติหรือหินสกดัขนาดใหญ่เพียง

แผน่เดียววางขา้มล าธาร ส่วนมากนิยมใชหิ้นแกรนิตหรือหินทราย 

 
ภาพที ่ 2.45 สะพานไมเ้ช่ือมต่อกบัสะพานหิน 

ทีม่า :  http://baanstyle.com 

    2)  ทางเดินบนพื้นดินหรือทางเดินภายในสนามแบ่งได ้2 ลกัษณะดงัน้ี 

    (1)  ทางเดินบนพื้นท่ีราบท าได้ 2 แบบ คือ แบบตดัตอนหรือแบบแยก 

และ แบบต่อเน่ือง (ดงัภาพท่ี 2.46) 

 
ภาพที ่ 2.46 ทางเดินในสวน 

ทีม่า :  http://www.baanlaesuan.com 

     (2)  ทางเดินบนพื้นท่ีเป็นเนินมีความลาดเทมากๆ หรือค่อนขา้งมากตอ้ง

ท าทางเดินแบบขั้นบนัได หรือเรียกวา่บนัไดในสวน (ดงัภาพท่ี 2.47) 

 
ภาพที ่ 2.47 ทางเดินในสวนแบบขั้นบนัได 

ทีม่า :  http://www.baanlaesuan.com 
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 2.1.4.3  ร้ัวและซุม้ประตู 

   1)  ร้ัวเป็นส่วนประกอบอยา่งหน่ึงของสวนหรือบา้น การออกแบบร้ัวตอ้ง

สัมพนัธ์และมีความกลมกลืนตวับา้นสามารถออกแบบและเลือกใช้วสัดุในการท าร้ัวไดห้ลายอยา่ง 

เช่น ร้ัวท่ีท าจากอิฐหรือคอนกรีต ไม ้และตน้ไม ้เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 2.48) 

 

ภาพที ่ 2.48 ร้ัวตกแต่งดว้ยไมเ้ล้ือย 

ทีม่า :  http://www.baanlaesuan.com   

   2)  ซุม้ประตู การออกแบบซุม้ประตูควรใหมี้ลกัษณะสัมพนัธ์กบัร้ัวและตอ้ง

มีความกวา้งเพียงพอท่ีจะเดินเขา้อย่างไดอ้ย่างสะดวกมีลกัษณะแน่นหนาถาวรและปลอดภยั (ดงั

ภาพท่ี 2.49) 

 

ภาพที ่ 2.49 ซุม้ประตูไมใ้นสวน 

ทีม่า :  http://www.baanlaesuan.com 

 2.1.4.4  ศาลาพกัผอ่น  

   ศาลาเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีนิยมสร้างข้ึนภายในสวนบริเวณบ้านท่ีมีบริเวณ

กวา้งขวาง เพื่อใชส้ าหรับพกัชมวิว พกัผ่อน หลบแดด หลบฝน หรือเม่ือมีความจ าเป็นศาลาภายใน

สวนบา้น อาจใช้เป็นท่ีรับรองแขกผูม้าเยือน หรือใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อนของสมาชิกภายในบา้น รูปแบบ

และรูปทรงศาลาโดยทัว่ไปจะไม่มีฝา อาจมีเสา 4,6 หรือ 8 ตน้ มีหลายลกัษณะการออกแบบศาลา

ตอ้งพิจารณาใหมี้ความสัมพนัธ์กบัสวนท่ีจดัอยู ่(ดงัภาพท่ี 2.50) 
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ภาพที ่ 2.50 ศาลาในสวน 

ทีม่า :  http://www.baanlaesuan.com 

             2.1.4.5  ระเบียงไม ้

                      ส าหรับนัง่พกัผอ่น ส่วนใหญ่มกัก าหนดให้อยูบ่ริเวณริมล าธาร บ่อน ้ า หรือ

ต่อเน่ืองกบัศาลาพกัผ่อนหรือห้องนั่งเล่น  แล้วแต่หน้าทีท่ีจะใช้สอย วสัดุท่ีใช้ปูระเบียงส่วนใหญ่

เป็นวสัดุท่ีทนทาน ทนแดด ทนฝน เช่นไมแ้ดง ไมส้ัก ไมส้ังเคราะห์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บังบประมาณของ

เจา้บา้น  

               2.1.4.6  ท่ีนัง่พกัผอ่น 

                     เป็นจุดนั่งพกัในสวนหลงัท ากิจกรรมหรือออกก าลงักาย เดินเล่นชมสวน 

สามารถจดัมุมนัง่เล่นให้กลมกลืนกบัธรรมชาติดว้ยการวางหินกอ้นใหญ่แทรกไวข้า้งทางเดิน  เป็น

มุมนัง่เล่นแบบไม่จงใจ หรือตั้งใจวางบนลานนัง่เล่นก็ได ้โดยเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไมรู้ปทรงเรียบ

ง่าย ก็เขา้กบัสวนรูปแบบน้ีได ้(ดงัภาพท่ี 2.51) 

 

ภาพที ่ 2.51 ระเบียงไมมุ้มพกัผอ่น 

ทีม่า :  http://www.jumbometalsheet.com 

   2.1.4.7  เคร่ืองป้ันดินเผา 

   การใชภ้าชนะดินเผาหรือตุ๊กตาหรือส่ิงประดิษฐจ์ากดินเผา ในรูปแบบต่างๆ 

มาตั้งหรือประดบัในมุมสวนต่างๆของบา้นจะช่วยท าให้สวนสวยหรือเพิ่มเสน่ห์ให้กบัสวนในบา้น 

(ดงัภาพท่ี 2.52)  
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ภาพที ่ 2.52 ปลูกมอสกบัโอ่งดินเผา่ 

ทีม่า :  http://www.baanlaesuan.com 

   2.1.4.8  โคมไฟประดบัสวน 

   แสงสว่างจากโคมไฟความงามยามค ่าคืน ส่วนประกอบในการจดัสวน 

นอกจากวสัดุอุปกรณ์ ตน้ไม ้ต่างๆแล้ว ส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยเพิ่มความสวยงามของสวนในบา้น คือ

ความงามจากแสงไฟ ท่ีเกิดข้ึนจาก โคมไฟ แต่ละชนิดท่ีอยูใ่นสวนของบา้น ประโยชน์ของการใช้

โคมไฟภายในสวน เพิ่มความสวยงามยามค ่าคืน ช่วยเพิ่มความปลอดภัย จากสัตว์เล้ือยคลาน 

สามารถใชพ้ื้นท่ีของสวน ไดใ้นเวลากลางคืน เช่นการรับประทานอาหาร ชนิดของโคมไฟท่ีนิยมใช้

ในการจดัสวน ไฟสนาม เป็นไฟส่องสวา่งอยูบ่นพื้น มกัติดตั้งลงบนสนามหญา้ โคมไฟหวัเสา ซ่ึงมี 

หลายชนิดดว้ยกนั สามารถแบ่งประเภทของโคมไฟไดด้งัน้ี (ดงัภาพท่ี 2.53) 

   1)  โคมไฟส าหรับงานภายนอกอาคารประเภทต่าง ๆ 

   2)  Step Lighting โคมไฟส าหรับติดตั้งบริเวณขั้นบนัไดหรือก าแพงเต้ีย ๆ 

เพื่อแสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงระดบัจากสูงมาต ่า หรือจากต ่ามาสูง 

   3)  Floodlight หรือโคมฉาย เป็นโคมไฟส าหรับการส่องบริเวณต่าง ๆ ไม่วา่

จะเป็นส่องตน้ไม ้ประติมากรรม สนามหญา้ หรือส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ตามแต่ลกัษณะการใชง้าน 

   4)  In ground Uptight เป็นโคมไฟฝังพื้นส่องข้ึนไปยงัตน้ไมห้รือวตัถุท่ีเรา

ตอ้งการเน้น เช่น ตอ้งการเนน้ให้เห็นผิวสัมผสั หรือลวดลายบนผนงัก าแพง หรือร้ัวไม ้ทิศทางของ

แสงจะสาดข้ึนตรง ๆ อยูด่า้นหนา้วตัถุท่ีเราตอ้งการตกแต่งดว้ยแสงไฟ หรือสาดข้ึนดา้นหลงัวตัถุนั้น

ก็ได ้หากดา้นหลงัวตัถุมีฉากหลงัท่ีเรียบ ไม่มีลวดลายรกตา จะยิง่เสริมใหว้ตัถุนั้นดูโดดเด่นข้ึนมาได้

อยา่งงดงาม ขอ้ดีคือ จะไม่เห็นดวงโคมตั้งเกะกะสายตา แต่ขอ้เสียคือ มีราคาสูง และตอ้งการดูแล

รักษามากกวา่โคมฉาย 

   5)  Wall Lighting เป็นโคมไฟท่ีติดบนผนังก าแพงร้ัว เพื่อบอกขอบเขตให้

ความสวา่งเฉพาะบริเวณนั้น และยงัเป็นการเพิ่มลูกเล่นใหผ้นงัก าแพง ช่วยใหส้วนดูมีมิติน่าสนใจ 
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   6)  Bollard Lighting หรือไฟส่องทางเดิน สูง 0.50 - 1.00 เมตร เป็นโคมท่ีใช้

บอกทิศทางของเส้นทางเดินในสวน ส่องสวา่งเพื่อความสวยงามและเพื่อความปลอดภยัในสวน 

   7)  Post Top Lighting หรือไฟส่องทางเขา้สวน หรือถนนเขา้บา้น หรือลาน

นัง่เล่นเพื่อใหส้ามารถท ากิจกรรมในสวนตอนค ่าได ้เช่น จดังานเล้ียงสังสรรค ์

   8)  Underwater Lighting หรือไฟใต้น ้ า อาจส่องสว่างข้ึนมาจากใต้น ้ าเพื่อ

ความสวยงาม หรือส่องสว่างเพื่อความปลอดภยัในการใช้งานของสระว่ายน ้ า ทั้งน้ีระบบไฟใตน้ ้ า

จะต้องเป็นระบบท่ีออกแบบมาให้ใช้กับกระแสไฟแรงดันต ่า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

 

ภาพที ่ 2.53 โคมไฟประดบัสวน 

ทีม่า :  http://www.108diymyhome.com 

 ดงันั้น องค์ประกอบหรือส่ิงประดบัตกแต่งสวนเป็นปัจจยัเสริมท่ีส าคญัในการออกแบบ 

สามารถท าใหส้วนมีชีวิตชีวาข้ึนกวา่เดิม ช่วยเพิ่มบรรยากาศ และท าให้สวนดูมีมิติมากยิง่ข้ึน การใช้

ส่ิงประดบัและตกแต่งสวนยงัเป็นการบ่งบอกถึงสไตลข์องสวนนั้นๆ อีกดว้ย 

 2.4.2  องคป์ระกอบภูมิทศัน์ประเภทดาดอ่อน 

  สวนรูปแบบรีสอร์ท เนน้บรรยากาศของการอยูอ่าศยัแบบรีสอร์ท โดยเลือกใชพ้รรณ

ไม้เมืองร้อนแบบ Tropical Garden เน้นสีเขียวของใบไม้ให้ดูร่มร่ืน และเป็นไม้ท่ีเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นพรรณไมพ้ื้นถ่ินท่ีพบในเขตร้อนช้ืน มีรูปทรงอิสระเป็นธรรมชาติ 

ลกัษณะรูปทรงของใบมีลีลาท่ีแตกต่างกนั พรรณไมท่ี้ใช้ในการจดัสวนแบบรีสอร์ทแบ่งตามขนาด

และรูปทรงของพรรณไมต้ามความเหมาะสมของพื้นท่ีไดด้ั้งน้ี 

           2.4.2.1 ไมย้นืตน้ 

                            พรรณไม้ท่ีน ามาเลือกใช้ได้แก่  จิกน ้ า จิกเศรษฐี พะยอม หวา้ ไคร้ยอ้ย 

ทองกวาว ยี่หุบ ขา้วหลามแดง เสม็ดขาว พุดผา กนัเกรา สมอไทย อโศกเขา โสกน ้ า ชะมวง หมาก-
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เขียว ทั้งน้ีควรเลือกรูปทรงของตน้ไมใ้ห้เหมาะสมกบับริเวณท่ีปลูก เช่น เลือกพรรณไมท่ี้มีทรงเอน-

ชายปลูกบริเวณริมน ้า  

                2.4.2.2 ไมพุ้ม่  

                         พรรณไมท่ี้น ามาเลือกใช้ได้แก่  ไคร้ชนิดต่างๆ  ทรีเฟิร์น และเฟิร์นชนิด

ต่างๆ เช่น เฟิร์นลูกไก่ เฟิร์นกีบแรด เฟิร์นนาคราช ผกัหนาม กระดาด โมกแดง คดัเคา้ บอนสี เอ้ือง

หมายนา เอ้ืองไผ ่กะทือ ซุ้มกระต่ายเขียว มหาหงส์ คา้งคาวด า พุดเวียดนาม ไทรปัตตาเวยี กระเจียว 

นางแยม้ป่า พนมสวรรค์ โมกลากอ โคลงเคลงป่า  หางช้าง เตยหอม ดาหลา เข็มอุณากรรณ 

พลบัพลึงหนู  

                2.4.2.3 ไมค้ลุมดิน  

                        พรรณไม้ท่ีน ามาเลือกใช้ได้แก่  กรกนารี  เฟินใบผกัชี เฟินรัศมีโชติเฟิน

ฮาวาย หญ้าปักก่ิง หนวดปลาดุก พลับพลึงแคระ  โคลงเคลงเล้ือย กล้วยไมดิ้น เปราะ ใบบวับก 

ชะพลู เทียนป่า สตรอเบอร์ร่ีเล้ือย หม้อข้าวหม้อแกงลิง นกกระทาใบพาย เอ้ืองพร้าว ไอริส 

การะเกดเขียว สร้อยระยา้ บีโกเนีย เขม็ม่วงป่า หญา้ถอดปลอ้ง กวกัแม่ทองใบ มะเด่ือหิน 

                 2.4.2.4 ไมน้ ้า 

                        พรรณไมท่ี้น ามาเลือกใช ้เช่น บวั กก คลา้น ้า อเมซอน บอน และ ผกัหนาม 

  

2.5  แนวความคดิการจัดสวนตามศาสตร์ฮวงจุ้ย 
 ตะวนั  เลขะพฒัน์ (2556) ส าหรับในเร่ืองของการจดัสวนภายในบา้นนั้น ตามศาสตร์ฮวงจุย้

ระบบวิชาการมองขอ้ดีออกมาเป็น 2 แบบ คือการดูใน เชิงชยัภูมิ เช่น จดัสวนอยา่งไรใหเ้ราสามารถ

ดึงเอากระแสพลงัจากภายนอกเขา้มาสะสมท่ีภายในบา้นได้ หรือสร้างกระแสพลงัในทางฮวงจุย้

ข้ึนมาภายในสวนของบา้นได ้ 

 ส่วนอีกหลกัการหน่ึงคือการดูฮวงจุย้การจดัสวนในเชิงของ องศาทิศทาง คือการจดัสวน

อย่างไรให้สามารถจะดึงเอาพลงัของทิศทางนั้น ๆ ออกมาสร้างประโยชน์ให้กบัสวนหรือบา้นได ้

หรืออยา่งนอ้ยก็ไม่ลดคุณภาพของพลงัในทิศทางนั้นๆ โดยหลกัการในการจดัสวนเชิงองศาทิศทาง

นั้นมีตั้งแต่หลกัการเบ้ืองตน้ ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้องได ้การจดัตามหลกัการในเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

 2.5.1  สวนอยูท่างทิศเหนือของบา้น 

 การจดัสวนโดยการใชต้น้ไมสี้เขียวชอุ่มเนน้ลกัษณะแบบไมใ้บ ร่วมไปกบัการจดัให้

มีบึงน ้า สระน ้ า บ่อบวัรูปทรงธรรมชาติ หรือลกัษณะเป็นแนวยาว หากตอ้งการน ้าท่ีเคล่ือนไหว การ
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เลือกใช้น ้ าตกก็ช่วยเสริมพลงัของสวนในทิศเหนือของบา้นได้ โดยจะท าให้สมาชิกภายในบา้นมี

ชีวติราบร่ืน มีโชคเสริมท่ีไม่คาดฝัน  

 2.5.2  สวนอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของบา้น 

         การจดัสวนโดยใช้ตน้ไมสี้สันสดใสโทนสีออกเหลือง ส้ม น ้ าตาล ครีม หรือสีแดง 

ชมพู ม่วง ก็จะช่วยเสริมพลงัทิศน้ี หรือท่านอาจเสริมโดยการจดัสวนหินสวย ๆ เน้นเป็นหินสีครีม

อ่อน ๆ รูปทรงกลมมน ร่วมกบัการประดบัประดาดว้ยไฟสนามสีเหลืองในเวลากลางคืน หรือหาก

ตอ้งการให้มีน ้ าเคล่ือนไหวก็ใช้โอ่งน ้ าลน้เซรามิคสีอบอุ่น จะช่วยดึงพลงัของทิศน้ีมาเสริมสมาชิก

ภายในบา้น ใหโ้ดดเด่นในเร่ืองของการสะสมทรัพยสิ์นเงินทอง มีจิตใจเขม้แขง็ 

 2.5.3  สวนอยูท่างทิศตะวนัออก 

  สามารถจดัสวนโดยการเสริมดว้ยตน้ไมสู้งโปร่ง โดดเด่น หรือลกัษณะตน้ไมท่ี้มีใบ

เรียวแหลม หรือใชสี้สันของตน้ไมท่ี้สดใส เช่น สีแดง ชมพู ม่วง และอาจประดบัประดาทิศน้ีดว้ย

ไฟสนามในเวลากลางคืนให้โดดเด่น หากตอ้งการมีบ่อน ้ า สระน ้ า ก็ให้มีลกัษณะของสีสันสดใสใน

การตกแต่งตวับ่อหรือสีสันจากไมน้ ้าท่ีเล้ียงไวก้็ไต ้โดยทิศน้ีจะเสริมเร่ืองของความขยนัขนัแขง็  

  2.5.4  สวนอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต ้

           เน้นการจดัสวนโดยใชไ้มย้ืนตน้ขนาดใหญ่ หากเลือกเป็นตน้ไมท้รงสูงจะท าให้คน

ในบา้นโดดเด่นในเร่ืองวิชาการ หากเลือกเป็นไมใ้บจะท าให้คนในบา้นมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่องาน 

แต่หากเลือกเป็นไมด้อกหรือไมผ้ลจะท าให้คนในบา้นมีเสน่ห์ เสริมให้เกิดสมาชิกใหม่ ๆ ภายใน

บา้นอยูเ่สมอ ๆ การมีบ่อน ้ า บ่อบวั หรือสระน ้ ารูปร่างยาว ๆ หรือรูปทรงธรรมชาติ ก็ช่วยเสริมพลงั

ของทิศน้ีได ้หากตอ้งการน ้าเคล่ือนไหวก็สามารถใส่หวัพน่น ้าไหลเอ่ือย ๆ ท่ีผวิหนา้ของสระก็ได ้

 2.5.5  สวนอยูท่างทิศใต ้

  การจดัโดยการเสริมด้วยต้นไม้ทรงสูงโปร่ง โดดเด่น หรือตน้ไมมี้ลักษณะท่ีมีใบ

เรียวแหลม ใชสี้สันของตน้ไมดู้สดช่ืนสดใสอยา่งสีแดง ชมพู ม่วง และยงัสามารถประดบัประดาทิศ

น้ีดว้ยการใชไ้ฟสนามในเวลากลางคืนให้สวนดูโดดเด่น หรือหากชอบการมีน ้ าเคล่ือนไหว การใช้

น ้ าพุในทิศใต้น้ี  ก็จะช่วยดึงเอากระแสพลังของทิศทางออกมาใช้ได้อย่างเป็นมงคล โดยจะ

เสริมสร้างให้เกิดเร่ืองราวของความยินดี ความร่ืนเริง การประสบความส าเร็จ ความมีช่ือเสียงของ

สมาชิกภายในบา้น 

 2.5.6  สวนอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

  เน้นการจดัสวนโดยใช้สวนหินสีขาวสะอาด เป็นหินแม่น ้ ากลมมนได้จะดีมาก ๆ 

เสริมความสวยงามโดยใชโ้คมไฟโลหะสแตนเลสท่ีมีแสงไฟสีขาวในเวลากลางคืนก็ยิ่งดี หรือหาก
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ชอบการจดัสวนในสไตล์เซนหรือสวนญ่ีปุ่นท่ีดูน่ิงและสงบ ก็สามารถท าในทิศน้ีไดเ้ช่นเดียวกนั 

การเลือกตน้ไมใ้ห้เนน้ไมท่ี้มีใบหรือมีผลเป็นทรงกลม หากชอบการประดบัดว้ยน ้าก็เนน้การใชอ่้าง

น ้ าน่ิงหรืออ่างบวัสีขาวช่วยเสริมพลงัในทิศน้ีได ้โดยจะช่วยส่งเสริมให้คนในบา้นมีสุขภาพท่ีดี มี

ความประหยดัมธัยสัถ ์เสียสละ มีความสงบสุข ความยติุธรรมภายในบา้น 

 2.5.7  สวนอยูท่างทิศตะวนัตก 

  เนน้การจดัสวนโดยใชส้วนหินหรืออุปกรณ์ประดบัสีเขม้ท่ีออกไปในโทนสีเยน็ เช่น 

สีเทา หรือด า การเลือกตน้ไมก้็เป็นลกัษณะไมใ้บสีเขียวชอุ่มหรือไมสี้เขม้ ๆ ทิศน้ีเหมาะกบัการท า

บ่อน ้ า บ่อบวัรูปทรงธรรมชาติ ก็ช่วยเสริมพลงัร่วมไปกบัการประดบัดว้ยไฟสนาม แสงสีฟ้าในเวลา

กลางคืนก็ยิง่เป็นมงคล โดยทิศน้ีจะส่งผลดีให้สมาชิกภายในบา้นมีความโดดเด่น มีไหวพริบ เจรจา

ต่อรองดี มีความประหยดัมธัยสัถ ์

 2.5.8  สวนอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

  เนน้การจดัสวนโดยใชส้วนหินสีขาวสะอาด หากเป็นหินแม่น ้ากลมมนไดจ้ะดีมาก ๆ 

เสริมความสวยงามโดยใชโ้คมไฟโลหะสแตนเลส ท่ีมีแสงไฟสีขาวในเวลากลางคืนก็ยิ่งดี การเลือก

ตน้ไมใ้ห้เน้นไมท่ี้มีใบหรือมีผลเป็นทรงกลม หากตอ้งการให้มีน ้ าในทิศน้ีก็ สามารถเลือกเป็นบ่อ

รูปทรงกลมมนตกแต่งให้เป็นสีขาวสว่าง การตั้ งน ้ าล้นหินกล้ิงในทิศน้ีก็ช่วยเสริมมงคลได ้

โดยเฉพาะในเร่ืองผูห้ลักผูใ้หญ่ช่วยเหลือสนับสนุน การติดต่อกับบริษัทใหญ่ หน่วยงานใหญ่ 

ราบร่ืน มีอ านาจ มีบารมี 

 ดงันั้น การจดัสวนตามหลักฮวงจุย้ในเชิงองศาทิศทางถือเป็นเร่ืองส าคญัมากทีเดียว

ส าหรับคนในปัจจุบนัน้ี เพราะสวนไดก้ลายเป็นจุดส าคญัเป็นหน้าเป็นตาของบา้นและยงัเป็นการ

เสริมฮวงจุย้ใหถู้กตอ้ง อีกทั้งยงัช่วยเสริมดวงใหเ้ป็นมงคลกบัสมาชิกภายในบา้นอีกดว้ย 

 

2.6  กรณศึีกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัของ Concept คือ สวนธรรมชาติ ท่ี
จ  าลองบรรยากาศท่ีเหมือนเป็นรีสอร์ท  เน่ืองจากเป็นความตอ้งการของเจา้ของบา้นคุณสมศกัด์ิ บุญ
ทินซ่ึงมีจุดมุ่งหมายให้มีการออกแบบสวนเป็นธรรมชาติ  จึงไดท้  าการศึกษาแนวความคิดในการจดั
ภูมิทศัน์  รูปแบบของงานภูมิทศัน์  รวมถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นความคิดใน
การออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั  ซ่ึงโครงการท่ีศึกษาไดด้งัน้ี 
 2.6.1  บา้นท่ีจงัหวดันนทบุรี 
 บา้นหลงัน้ีเป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น สีขาว มีเน้ือท่ีทั้งหมด 220 ตารางวา สไตล์สวนเป็น
สวนทรอปิคอลท่ีร่มร่ืน โดยผูอ้อกแบบ คุณกรกิจ รัศมีวงศพ์ร (สวนหลากสไตล ์2, 2552) 
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 จากการศึกษาการออกแบบภูมิทศัน์ของบา้นท่ีจงัหวดันนทบุรี  ทางเจา้บา้นมีความ

ตอ้งการท่ีนัง่เล่นเยอะ ๆ ท่ามกลางสวนท่ีดูสะอาดและโปร่งตา ดูแลรักษาง่าย  ดงันั้นจึงตอ้งศึกษา

หลกัการออกแบบดงัน้ี โดยศึกษาจากภาพท่ี 2.54 

N  

ภาพที ่ 2.54 ผงับริเวณบา้นท่ีจงัหวดันนทบุรี 

  2.6.1.1  แนวคิดการแบ่งส่วนพื้นท่ี 

                   โดยบริเวณบา้นมีการจดัสวนในส่วนของดา้นหน้าท่ีมีพื้นท่ีนัง่เล่นรับแขก

และบริเวณสระวา่ยน ้าท่ีอยูด่า้นหลงัของบา้นใหมี้ความต่อเน่ืองกนั การจดัภูมิทศัน์ในพื้นท่ีโครงการ

จึงเป็นแบบธรรมชาติเป็นลกัษณะการจดัสวนแนวทรอปิคอลท่ีมีความเป็นส่วนตวั มีการใช้ตน้ไม้

ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาแก่สวนดว้ย กบัแหล่งน ้ าท่ีประกอบไปดว้ยบ่อน ้ าและน ้ าพุ ดงันั้นจึงไดอ้อกแบบ

พื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

 1)  ส่วนโชวห์รือสวนสาธารณะ ส่วนโชวจ์ะอยูใ่นบริเวณหนา้บา้น ระเบียง

หน้าบ้านติดกับสนามหญ้า มีทางเดินทรายล้างสีขาวเช่ือมต่อไปยงัลานนั่งเล่นข้างห้องรับแขก 

ประกอบดว้ยบ่อน ้ ารูปตวัเอล (L) ลอ้มลานนัง่เล่น มีพรรณไมใ้หญ่และไมพุ้่มจดัเป็นสวนหยอ่มเพิ่ม

ความร่มร่ืนใหก้บัส่วนน้ี  

 2)  ส่วนพกัผ่อนหรือส่วนครอบครัว ส่วนพกัผ่อนหรือส่วนครอบครัวอยู่

บริเวณดา้นหลงับา้น เป็นพื้นท่ีของสระวา่ยน ้ า ซ่ึงตอ้งการความเป็นส่วนตวัสูง มีการปลูกพรรณไม้

เพื่อพรางสายตาบริเวณริมร้ัวโดยรอบ ประกอบด้วยการออกแบบพื้นท่ีให้มีทางเดินรอบสระ

ส่วนพกัผอ่น 
ส่วนบริการ 

ส่วนโชว ์
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เช่ือมต่อกบัตวับา้น มีระแนงพื้นไมเ้ป็นลานกวา้งส าหรับท ากิจกรรม และส่ิงอ านวยความสะดวกกบั

การพกัผอ่น เช่น ชุดนัง่เกา้อ้ี  

 3)  ส่วนบริการ ส่วนบริการเป็นส่วนท่ีอยู่หลงับา้นทางด้านทิศตะวนัออก 

อยู่ติดกบัห้องครัว ส่วนน้ีจะเน้นการเขา้ถึงพื้นท่ีง่ายและสะดวกเน่ืองจากไวท้  ากิจกรรมต่างๆ เช่น 

ซกัผา้ ตากผา้ ลา้งจาน ดงันั้นการจดัภูมิทศัน์จึงตอ้งจดัแบบเรียบง่ายไม่รก ใช้พรรณไมท่ี้ดูแลรักษา

ง่าย ทนทาน และมีไมใ้หญ่ขนาดกลางใหร่้มเงาแก่พื้นท่ีน้ีดว้ย  

 2.6.1.2  องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ 

 1)  ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

 (1)  การเลือกใชพ้รรณไมพุ้ม่และไมย้นืตน้ การเลือกใชพ้รรณไมส่้วน

ใหญ่จะเลือกพรรณไมช้นิดท่ีทนทานใหค้วามรู้สึกเป็นส่วนตวั มีสีสันและความสวา่งดว้ยไมใ้บด่าง

และไมใ้บสี ประกอบกบัพรรณไมท้รอปิคอลต่าง ๆ ปลูกไวใ้นขอบเขตท่ีชดัเจนเพื่อดูแลรักษาง่าย 

อยา่งเฮลิโคเนีย เอ้ืองหมายนา กระดาด เป็นตน้ 

  (2)  การเลือกใช้ไมค้ลุมดิน การเลือกใช้ไมค้ลุมดิน จะเลือกพรรณไมท่ี้

เพิ่มสีสันให้เกิดลายเส้นและลดความแข็งของพวกฮาร์ดสเคป  ดูแลรักษาง่าย ทนทาน อย่างหนวด

ปลาหมึกแคระด่าง ไอริสน ้า หมากผูห้มากเมียแคระ เป็นตน้ 

  2)  ภูมิทศัน์ดาดแข็ง การออกแบบภูมิทศัน์ดาดแข็ง มีประดบัส่ิงก่อสร้าง

และส่ิงตกแต่งสวน เพื่อดึงความโดดเด่นของสวน และยงัสร้างบรรยากาศให้กบัสวน ประกอบดว้ย

ดงัน้ี 

  (1)  บ่อน ้ า และ ลานนั่งเล่น บ่อน ้ าและลานนั่งเล่นสร้างข้ึนเพื่อใช้งาน

เป็นท่ีรับแขก โดยการออกแบบบ่อน ้ าให้มีลกัษณะเป็นรูปตวัเอลลอ้มลานนัง่เล่น โดยภายในบ่อวา่ง

อ่างน ้ าพุกรุผิวดว้ยหินกาบสีเขม้เลือกขนาดไม่ใหญ่มากโดยวางเรียงกนัให้พอดีกบัรูปร่างบ่อ เพื่อ

เพิ่มเสียงและมุมมองขณะนัง่เล่น ส่วนลานนัง่เล่นปูดว้ยพื้นไมแ้ละยกระดบัความสูงของลานนัง่เล่น

ใหใ้กลเ้คียงกบัตวับา้น มีทางเดินทรายลา้งสีขาวเช่ือมต่อจากส่วนระเบียงดา้นหนา้ (ดงัภาพท่ี 2.55) 

 
ภาพที ่ 2.55 บ่อน ้าลอ้มลานนัง่เล่น 
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  (2)  ส่ิงประกอบเพิ่มความสวยงามในงานภูมิทศัน์ 

  (2.1)  โคมไฟส่องทาง ความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้

แสงสวา่งแยงสายตา ออกแบบเรียบง่ายเป็นเสาและกล่องอะคริลิก (ดงัภาพท่ี 2.56) 

 
ภาพที ่ 2.56 โคมไฟส่องทาง 

  (2.2)  ไฟอพัไลท์ ซ่อนไวก้ับท่ีนั่ง ออกแบบตั้งใจไม่ให้เห็นท่ีมา

ของแสงอยา่งชดัเจน (ดงัภาพท่ี 2.57) 

 
ภาพที ่ 2.57 ซ่อนไฟอพัไลทก์บัท่ีนัง่ 

  (2.3)  แผน่ทางเดิน เป็นทางเดินกรวดลา้งเม็ดเล็กเวน้ขอบปูนขดัมนั

ประมาณ 5 เซนติเมตร เพื่อลดปัญหาการหลุดล่อนของกรวดลา้งบริเวณขอบ วางจงัหวะเช่ือมต่อกบั

ลานกรวดลา้งเมด็ใหญ่ (ดงัภาพท่ี 2.58) 

 
ภาพที ่ 2.58 แผน่ทางเดินกรวดลา้ง 

 (3)  ส่ิงอ านวยความสะดวก ลานกรวดลา้ง สร้างแพตเทิร์นดว้ยเส้นแนว

นอนของไม้และกรวดเพิ่มลูกเล่นให้มีความเช่ือมต่อกับส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงสะดวกต่อการใช้งานท า

กิจกรรมในส่วนบริการ (ดงัภาพท่ี 2.59) 
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ภาพที ่ 2.59 ลานกรวดลา้ง 

 2.6.2  บา้นคุณประณต-นวลอนงค ์ไกรประยรู 

 บา้นคุณประณต-นวลอนงค์ ไกรประยูร เป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น สไตล์เป็นสวนแบบ

ธรรมชาติลกัษณะการจดัไม่รกมากเกินไป โดยผูอ้อกแบบคุณรัตนา จ าปาเทศ 

 ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ  ตอ้งการบา้นท่ีมีบรรยากาศเหมือนรีสอร์ท มี

สวนไวเ้ป็นท่ีผอ่นคลายในวนัหยุดสุดสัปดาห์ เพราะแต่ละวนัตอ้งท างานอยูใ่นเมือง พอถึงวนัหยุด

เสาร์อาทิตยก์็อยากพกัผ่อนอยูบ่า้น  ขณะเดียวกนัสวนก็ตอ้งไม่รกจนเกินไปและดูแลง่าย บา้นและ

สวน (http://www.baanlaesuan.com) 

 จากการศึกษาการออกแบบภูมิทศัน์ของบา้นคุณประณต-นวลอนงค ์ไกรประยูร ทาง

เจา้ของบา้นมีความตอ้งการสวนท่ีมีสไตล์เหมือนรีสอร์ท มีสวนน ้ า มีตน้ไม ้และมีส่ิงอ านวยความ

สะดวกต่างๆ พร้อมส าหรับวนัพกัผอ่น ศึกษาจากภาพท่ี 2.60 

 
ภาพที ่ 2.60 ผงับริเวณบา้นคุณประณต-นวลอนงค ์ไกรประยรู 

ส่วนพกัผอ่น 

ส่วนบริการ 

ส่วนโชว ์
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   2.6.2.1  แนวคิดการออกแบบ 

                      น าแนวคิดเร่ืองการปรับใช้ของเดิมกบัของใหม่ให้กลมกลืนกนั การเลือก

ชนิดพรรณไม้มีกลุ่มไม้ใบคละกันไปกบัไม้ดอก ให้มีทั้ งกลมกลืนและแตกต่างเพื่อสร้างความ

น่าสนใจ และเม่ือเวลาผา่นไปตน้ไมก้็ยงัคงอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ  

   2.6.2.2  การแบ่งส่วนพื้นท่ี 

                     การแบ่งส่วนพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ในแต่ละส่วนจะมีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน

พื้นท่ีนั้น ดงันั้นการออกแบบตอ้งค านึงการเลือกใช้พรรณไม ้ ซ่ึงจะศึกษาในการแบ่งพื้นท่ีแต่ละ

ส่วนในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                    1)  ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว ์ส่วนตอ้นรับดา้นหนา้บา้น เฉลียงหนา้บา้น

ใช้พื้นไมก้บับ่อน ้ าเป็นองคป์ระกอบหลกัของสวนส่วนน้ี เพื่อตอ้นรับแขก บรรยากาศโดยรวมของ

สวนน ้ าหน้าบ้านจึงเป็นสวนธรรมชาติท่ีดูทนัสมยั โดยเลือกใช้รูปทรงเรขาคณิตกับตวับ่อและ

ทางเดินพื้นระแนงไม ้ มีการวางจงัหวะของบ่อน ้ ารอบทางเดินทั้งสองด้าน เพื่อให้ผูใ้ช้งานรู้สึก

ร่ืนรมยก์บัความสดช่ืนของน ้าขณะเดินผา่น 

          2)  ส่วนพกัผ่อนหรือครอบครัว ส่วนพกัผ่อนหรือส่วนครอบครัวจะอยู่ใน

บริเวณขา้งบา้นทางฝ่ังสระว่ายน ้ าและศาลา ติดเฉลียงขา้งบา้นท่ีสามารถเขา้-ออกได ้ประกอบดว้ย

พนัธ์ุไมท่ี้ให้ร่มเงาไมพุ้่มช่วยพรางสายตาและลดความแข็งกระดา้งของส่ิงก่อสร้างต่างๆ  ดา้นขา้ง

สระวา่ยน ้ ามีผนงัน ้ าตกเพื่อพรางสายตาจากร้ัวบา้นขา้งๆ โดยน ากระจกกบัแผน่หินทรายมากรุผนงั

ดา้นน้ี ส่วนศาลาพกัผอ่นมีการติดตั้งชาวเวอร์ส าหรับลา้งตวัหลงัจากว่ายน ้ า น าไมห้มอนรถไฟกบั

กระจกสีลวดลายแบบเก่ามาท าเป็นแผงบงัตาเวลาลา้งตวั เป็นการปรับใชข้องเก่ากบัของใหม่ท่ีลงตวั 

สวยงามเหมาะส าหรับท ากิจกรรม และการพกัผอ่น  

  3)  ส่วนบริการ สวนท่ีอยู่ดา้นหลงัและดา้นขา้งตวับา้นซ่ึงติดกบัส่วนครัว

และห้องน ้ า  มีทางเดินท่ีเช่ือมต่อถึงกนัหมดทัว่ทั้งบริเวณบา้น ปลูกตน้ไมใ้ห้ดูเป็นธรรมชาติ และ

สามารถอยูร่อดไดใ้นระยะยาว โดยเลือกไมใ้บทนร่มเป็นหลกัส าหรับส่วนน้ี                         

 2.6.2.3  องคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 

  1)  ภูมิทศัน์ดาดอ่อน  

          (1)  การเลือกใช้พรรณไมพุ้่มและไมย้ืนตน้ การเลือกใช้พรรณไมส่้วน

ใหญ่ในสวนจะเน้นการปลูกต้นไม้ให้ดูเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด เลือกชนิดต้นไม้ให้มีความ

หลากหลาย มีกลุ่มไมใ้บคละกนัไปกบัไมด้อก โดยจดัฟอร์มตน้กบัรูปทรงใบให้มีทั้งกลมกลืนและ

แตกต่างเพื่อสร้างความน่าสนใจ และยงัคงไมย้ืนตน้เดิมไว ้อยา่ง ทองกวาว ตีนเป็ดน ้ า แคนา ป้ีจัน่ 
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เสริมพรรณไมใ้หม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัของเดิมอยา่งกลมกลืนเป็นธรรมชาติ อยา่งลีลาวดี กลว้ยพดั 

เป็นตน้ 

                             (2)  การใช้พรรณไมค้ลุมดิน การเลือกใช้พรรณไมค้ลุมดิน โดยจะเน้น

ในการดูรักษาง่ายและอยู่ได้ระยะยาวให้ความสวยงามกลมกลืนอย่างเป็นธรรมชาติ  เช่น หลิวใบ

ปลูกบริเวณขอบบ่อลดความแขง็ของบ่อน ้า และเพิ่มความสวยดว้ยสีสันของดอกโคลงเคลง้เล้ือย 

   (3)  การใช้พรรณไม้น ้ า การเลือกใช้พรรณไม้น ้ า โดยจะเน้นความ

สวยงามกลมกลืนอยา่งเป็นธรรมชาติ  เช่น การปลูกบวัหลวงในบ่อน ้ า ช่วยเพิ่มให้บ่อน ้ ามีชีวิตชีวา

สวยงามอยา่งเป็นธรรมชาติ 

 2)  ภูมิทศัน์ดาดแข็ง การออกแบบภูมิทศัน์ดาดแข็ง มีประดับส่ิงก่อสร้าง

และส่ิงตกแต่งสวน เพื่อดึงความโดดเด่นของสวน และยงัสร้างบรรยากาศให้กบัสวน ประกอบดว้ย

ดงัน้ี   

                            (1)  ทางเดินพื้นไมร้ะแนง การออกแบบให้มีทางเดินเช่ือมต่อระหว่าง

โรงจอดรถกบัเฉลียงหน้าบา้น และวางไมห้มอนรถไฟเช่ือมต่อไปยงัสะว่ายน ้ า ปลูกพรรณไมริ้ม

สองขา้งทางเดินอยา่งเป็นธรรมชาติ (ดงัภาพท่ี 2.61) 

 
ภาพที ่ 2.61 ทางเดินเช่ือมต่อสวน 

 (2)  บ่อบวั ลกัษณะของบ่อบวัใชรู้ปทรงเลขาคณิตประกอบกบัโอ่งน ้าลน้

เซรามิกสีเขียวให้มีการเคล่ือนไหวของเสียงน ้ า เพิ่มความเป็นธรรมชาติลดความแข็งกระดา้งของบ่อ

ดว้ยการปลูกพรรณไมร้อบๆ บ่อ และปลูกบวัในบ่อ เพื่อตอ้นรับแขกผูม้าเยือนให้รู้สึกประทบัใจ 

(ดงัภาพท่ี 2.62)  
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ภาพที ่ 2.62 ลกัษณะบ่อบวัและโอ่งน ้าลน้ 

 (3)  ส่ิงอ านวยความสะดวก ติดตั้งผา้ใบส าเร็จรูปดา้นบนของสระวา่ยน ้ า 

เพื่อบงัให้เกิดร่มเงาขณะใชง้านสระวา่ยน ้ าในเวลากลางวนัเพิ่มลูกเล่นให้สวนดูมีสีสันและทนัสมยั

ข้ึน ส่วนศาลาพกัผอ่นมีการติดตั้งชาวเวอร์ส าหรับลา้งตวัหลงัจากวา่ยน ้ า ส่วนน้ียา้ยแผงระแนงไมท่ี้

ติดมากบัศาลาไปไวอี้กดา้น แลว้น าไมห้มอนรถไฟกบักระจกสีลวดลายแบบเก่ามาท าเป็นแผงบงัตา

เวลาล้างตวั เป็นการปรับใช้ของเก่ากบัของใหม่อย่างคุม้ค่า ลงตวั และติดตั้งไฟส่องทางเดินเพื่อ

ความสวยงามและเพื่อความปลอดภยัในสวน (ดงัภาพท่ี 2.63) 

 
ภาพที ่ 2.63 ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 2.6.3  บา้นคุณสุธีรา บุษยโภคะ 

 บา้นคุณสุธีรา บุษยโภคะ จากเดิมเคยออกแบบสวนการใชง้านเป็นหลกั เม่ือวนัเวลา

ผา่นไปสมาชิกในบา้นต่างเติบโต กิจกรรมต่างๆ ในสวนเร่ิมเปล่ียนไป ประกอบกบัวสัดุสมยัใหม่

เขา้มามีบทบาทมากข้ึน การปรับเปล่ียนวสัดุให้ดูโมเดิร์น สอดคลอ้งกบัยุคสมยัมากข้ึน (สวนหลาก

สไตล ์2, 2552) 

 จากการศึกษาการออกแบบภูมิทศัน์ของบา้นคุณสธีรา บุษยโภคะ ทางเจา้บา้นมีความ

ตอ้งการสวนท่ีคลา้ยสวนป่า มีสระวา่ยน ้ าและมุมนัง่เล่น ดงันั้นจึงตอ้งศึกษาหลกัการออกแบบดงัน้ี 

โดยศึกษาจากภาพท่ี 2.64 
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ภาพที ่ 2.64 ผงับริเวณบา้นคุณสุธีรา บุษยโภคะ 

 2.6.3.1  แนวคิดการออกแบบ 

                         น าแนวคิดเร่ืองเช่ือมโยงลวดลายกราฟิกมาใชเ้พื่อให้พื้นท่ีสอดคลอ้งกบัยุค

สมยัมากข้ึน โดยท าเส้นลายน ้าเช่ือมจากพื้นทางเดินไปยงัแท่นน ้าพุริมสระและก าแพงดา้นหลงั ช่วย

ใหส้วนดูโมเดิร์นและมีกราฟิกเพิ่มข้ึน 

  2.6.3.2  การแบ่งพื้นท่ี 

 โดยบริเวณบา้นมีการจดัสวนพื้นท่ีในส่วนของสระวา่ยน ้ าท่ีประกอบไปดว้ย

วสัดุสมยัใหม่ เพื่อรองรับกิจกรรมของสมาชิกในบา้น การจดัภูมิทศัน์ในพื้นท่ีโครงการจึงเป็นแบบ

ธรรมชาติเป็นลักษณะการจดัคล้ายสวนป่าท่ีผสมผสานกับสวนโมเดิร์นท่ีเรียบง่ายมีบรรยากาศ

เหมือนรีสอร์ท โดยการดึงเอาความสดช่ืน ความร่มร่ืนของธรรมชาติจริงๆ เขา้มาใชใ้นบริเวณบา้น 

มีการใชต้น้ไมใ้หญ่เพื่อใหร่้มเงาแก่สวนดว้ย ดงันั้นจึงไดอ้อกแบบพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

   1)  ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชวด์า้นหนา้ เป็นพื้นท่ีส่วนดา้นหนา้ ออกแบบ

เป็นสนามหญ้าโล่ง ส าหรับท ากิจกรรมหรือออกก าลังกาย มีต้นตีนเป็ดฝร่ังแผ่ก่ิงก้านให้ร่มเงา 

ส่วนพกัผอ่น 

ส่วนโชว ์
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บริเวณดา้นหนา้ตวับา้นออกแบบบ่อน ้ าเรียบๆ และกระบะปลูกไมด้อกท่ีเจา้ของบา้นปรับเปล่ียนเอง

ไดต้ามความตอ้งการ  

  2)  ส่วนพกัผอ่นหรือส่วนครอบครัว เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นขา้งและหลงับา้น 

ซ่ึงสวนด้านข้างออกแบบเป็นสวนทรอปิคอล ปลูกพรรณไม้ให้ร่มเงาและพรรณไมเ้ขตร้อน ให้

ความรู้สึกคลา้ยสวนป่าก่อนเดินไปถึงพื้นท่ีโล่งดา้นหลงั และสวนดา้นหลงัเป็นบริเวณของสระวา่ย

น ้ าออกแบบผนงัร้ัวเป็นหินทรายเรียบ ๆ มีลูกเล่นซ่อนไฟ ชิงชา้เฉลียงส าเร็จรูปท่ีสามารถโยกยา้ย

หรือปรับเปล่ียนได ้และเพิ่มเสียงของน ้าดว้ยน ้ าพุ ประกอบกบัพรรณไมท้รงสูงและทรงพุม่แผก่วา้ง

เพื่อใหร่้มเงาและสวยงาม  

  2.6.3.3  องคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 

  1)  ภูมิทศัน์ดาดอ่อน การเลือกใชพ้รรณไมส่้วนใหญ่จะเลือกจากฟอร์มและ

ฟังก์ชนัของพรรณไม ้และมีความทนแดด ทนฝน  การออกแบบสวนแบ่งตน้ไมเ้ป็นสามระดบั คือ 

ต ่า กลาง และสูง เพื่อสร้างความเป็นส่วนตวั เขา้กบัลายกราฟิก และใหเ้ขา้กบัสถานท่ีเป็นหลกั อยา่ง

ปลูกปาล์มฟอกเทลริมก าแพงเพื่อพรางสายตา พรรณไมร้ะดบัรองลงมาเลือกตน้ท่ีมีรูปทรงชดัเจน 

อยา่งลัน่ทมท่ีมีทรงพุ่มแผก่วา้งให้ร่มเงา ส่วนไมพุ้่มใชช้าข่อยตดัแต่งใหเ้ป็นรูปทรงแท่งแนบไปกบั

ตวัก าแพง การเลือกใช้พรรณไมร้ะดบัล่างเน้นรูปทรงธรรมชาติ แผ่เล้ือยและมีใบปกคลุมบงัส่วน

ของกระบะเพื่อลดความแขง็ของเส้นต่าง ๆ (ดงัภาพท่ี 2.65) 

 
ภาพที ่ 2.65 พรรณไมส้ามระดบั 
     2)  ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

  จากการศึกษาบา้นคุณสุธีรา บุษยโภคะ มีส่ิงประกอบเพิ่มความสวยงาม

ในงานภูมิทศัน์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (1)  แท่นน ้ าพุ ออกแบบลวดลายตีวงกวา้งออกไปเหมือนหยดน ้ า ท่ี

สามารถปรับใหพุ้ง่แรง หรือเบาได ้เพิ่มเสียงน ้าและความสนุกในการวา่ยน ้า (ดงัภาพท่ี 2.66) 
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ภาพที ่ 2.66 แท่นน ้าพุริมสระวา่ยน ้า 

  (2)  ชิงช้าเฉลียงส าเร็จรูป ออกแบบให้เป็นชิงช้าท่ีแกว่งในระนาบ ท า

จากไมส้นสวีเดนหน้าใหญ่ ท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้รวมไปถึงชุดศาลานัง่เล่นรูปทรงเรียบง่าย จดั

วางเฟอร์นิเจอร์หวายเทียมใหค้วามรู้สึกแบบก่ึงภายในและภายนอกสวน (ดงัภาพท่ี 2.67) 

 

ภาพที ่ 2.67 ชิงชา้เฉลียงและชุดศาลานัง่เล่น 

  (3)  ก าแพงหินทราย ออกแบบให้ผนงัก าแพงร้ัวกรุดว้ยหินทรายสีเหลือง

และเซาะร่องเป็นลวดลาย ซ่อนไฟไวต้ามช่องของเสา (ดงัภาพท่ี 2.68) 

 

ภาพที ่ 2.68 ก าแพงหินทราย 

  (4)  ทางเดินซีเมนต์เปลือย  ออกแบบเป็นลายหยดน ้ าให้เช่ือมโยงกับ

ส่วนอ่ืน ๆ (ดงัภาพท่ี 2.69) 
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ภาพที ่ 2.69 แสดงทางเดินซีเมนตเ์ปลือย 

  (5)  แสง การใชแ้สงในสวนเพื่อเพิ่มความโดดเด่นงดงามให้กบัสวนยาม

ค ่าคืน และยงัมีการใชไ้ฟส่องสวา่งในสระวา่ยน ้า ผนงัก าแพงเพื่อใหเ้กิดมิติในสวน (ดงัภาพท่ี 2.70) 

 

ภาพที ่ 2.70 การใชแ้สงในสวน 



 

บทที ่3 

การศึกษา และวเิคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัโครงการ 
 

การศึกษาข้อมูลของพื้นท่ีโครงการเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมากส าหรับผูอ้อกแบบ  ซ่ึงในการ

ออกแบบพื้นท่ีโครงการผูอ้อกแบบตอ้งทราบขอ้มูลต่างๆของพื้นท่ีแลว้จึงน ามาวิเคราะห์เพื่อใชใ้น

การออกแบบต่อไปและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของเจา้ของ

โครงการ 

 การออกแบบพื้นท่ีโครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจะตอ้งค านึงถึงขอ้มูล

กายภาพของพื้นท่ี   สภาพภูมิอากาศ และรวมถึงพฤติกรรมของผู ้ใช้โครงการ ซ่ึงจะช่วยให้

ผูอ้อกแบบทราบถึงผลกระทบในดา้นต่างๆ เป็นตน้ การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการออกแบบภูมิ

ทศัน์บ้านคุณสมศักด์ิ บุญทิน การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบท่ีถูกต้องและ

เหมาะสมกบัพื้นท่ี ดงันั้นจึงมีขอ้มูลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 ข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1  ตราประจ าจงัหวดัลพบุรี 

 รูปพระนารายณ์ประทบับนพระปรางค์สามยอด หมายถึง  การระลึกถึงสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชผูส้ร้างเมืองลพบุรีข้ึนใหม่ เม่ือ พ.ศ. 2208 และสร้างความเจริญให้กับแผ่นดิน
ลพบุรีนับอเนกอนันต์  ส่วนพระปรางค์สามยอดเป็นโบราณสถาน ท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง
ลพบุรี (ดงัภาพท่ี 3.1) (ส านกังานจงัหวดัลพบุรี, 2557) 

 
ภาพที ่ 3.1  ตราประจ าจงัหวดัลพบุรี 
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 3.1.2  ขวญัประจ าจงัหวดัลพบุรี 
 วงันารายณ์คู่บา้น  ศาลพระกาฬคู่เมือง  ปรางค์สามยอดลือเล่ือง  เมืองแห่งดินสอ
พอง เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิเกริกก้อง  แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ (ส านักงานจงัหวดัลพบุรี, 
2557) 
 3.1.3  ประวติัความเป็นมา 
 ลพบุ รี เป็นดินแดนเก่าแก่ ท่ี มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้ งแต่สมัยก่อน
ประวติัศาสตร์  สมยัประวติัศาสตร์  จนถึงสมยัปัจจุบนั โดยในอดีตราวพุทธศตวรรษท่ี 12  ลพบุรี
รู้จกักันในช่ือว่า “ละโว”้ หรือ “ลวะปุระ” เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางฝ่ังตะวนัออกของลุ่มน ้ า
เจา้พระยา สามารถติดต่อกบัเมืองอ่ืนๆ ไดท้ั้งทางบกและทางน ้ า    ท าให้เมืองลพบุรีกลายเป็นเมือง
ท่าส าคญัในการติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศและยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางทางพุทธศาสนาควบคู่ไปดว้ย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการท่ีไดติ้ดต่อกบัอาณาจกัรกมัพูชา ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่งอ านาจท่ีส าคญัใน
ขณะนั้น ท าให้รับเอาศิลปวฒันธรรมของอาณาจกัรกมัพูชาเขา้มามากมาย ส่งผลใหมี้การพฒันาดา้น
ต่าง ๆ  จนท าให้ลพบุรีกลายเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเมืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ า
เจ้าพระยา ลพบุรีกลับมามีบทบาทอีกคร้ังในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดย
พระองค์ทรงให้ความสนใจเมืองลพบุรีมาก ทรงโปรดฯ ให้มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์พระราชวงัซ่ึง
เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระราชทานช่ือว่า “พระนารายณ์ราช
นิเวศน์” (ส านกังานจงัหวดัลพบุรี, 2557) 
 3.1.4  ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัลพบุรี 
  พิ กุ ล  ช่ื อ ส ามัญ  Asian bulletwood, Bullet wood, Bukal, Tanjong tree, Medlar, 
Spanish cherry พิ กุ ล  ช่ื อ วิ ท ย าศ าส ต ร์  Mimusops elengi L จัด อ ยู่ ใ น ว งศ์  SAPOTACEAE 
เช่นเดียวกบัม่อนไข่สมุนไพรพิกุล พิกุลเป็นไมย้ืนตน้ ใบเด่ียว เรียงเวียนสลบั รูปรี รูปไข่กวา้ง 2-6 
ซม. ยาว 7-15 ซม.ปลายใบแหลมเป็นต่ิงขอบใบเป็นคล่ืน ดอกเด่ียว อยูร่วมกนัเป็นกระจุกท่ีปลายก่ิง
หรือท่ีซอกใบ กลีบเล้ียง 8 กลีบ เรียงซ้อนกนั 2 ชั้น กลีบดอกประมาณ 24 กลีบ เรียงซ้อนกนัโคน
กลีบดอกเช่ือมติดกนัเล็กนอ้ย ดอกสีขาว เม่ือใกลโ้รยสีเหลืองอมน ้าตาล ดอกบานวนัเดียวแลว้ร่วง มี
กล่ินหอม ออกดอกตลอดปี ผลสีเหลือง รสหวานอมฝาด (ส านกังานจงัหวดัลพบุรี, 2557)  

 
ภาพที ่ 3.2  ตน้พิกุล 
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 3.1.5  ท่ีตั้งจงัหวดัลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรีตั้ งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 48 

ลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศา 25 ลิปดาตะวนัออก อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือ

ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ประมาณ 155 กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายเหนือ

ประมาณ 133 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 6,586.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,116,668 ไร่  (ส านกังาน

จงัหวดัลพบุรี, 2557) 

 3.1.6  อาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัลพบุรี   

       จังหวัดลพ บุ รีมีอาณาเขตติดต่อกับทางบกกับ  จังหวัด เพชรบูรณ์  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัชัยภูมิ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จงัหวดั
อ่างทอง และจงัหวดันครสวรรค ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ส านกังานจงัหวดัลพบุรี, 2557) 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกบั  จงัหวดันครสวรรค ์และ  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ จงัหวดัสระบุรี                                  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั  จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดันครราชสีมา 
 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั  จงัหวดัสิงห์บุรี จงัหวดันครสวรรค ์และจงัหวดัอ่างทอง                       

 
ภาพที ่ 3.3  แผนท่ีแสดงอาณาเขตติดต่อ 

 3.1.7  ลกัษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศของจงัหวดัลพบุรี อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 บริเวณ คือ บริเวณพื้นท่ีราบ
สลับเนินเขาและภูเขา  ครอบคลุมพื้นท่ีทางทิศตะวนัออกของอ าเภอเมืองลพบุรีบางส่วนด้าน
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอ าเภอบ้านหม่ี ด้านเหนือและด้านใตข้องอ าเภอโคกส าโรง พื้นท่ีเกือบ
ทั้งหมดของอ าเภอสระโบสถ์ อ าเภอโคกเจริญ อ าเภอท่าหลวง อ าเภอชัยบาดาลและอ าเภอพฒันา
นิคม คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ  70 % ของพื้นท่ีทั้งหมด  อีกบริเวณหน่ึงเป็นพื้นท่ีราบลุ่มครอบคลุม
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พื้นท่ีอ าเภอท่าวุง้ ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัตกของอ าเภอเมืองลพบุรี บางส่วนของอ าเภอบ้านหม่ีและ
อ าเภอโคกส าโรง คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 30 % ของพื้นท่ีทั้งหมด (ส านกังานจงัหวดัลพบุรี, 2557) 
 3.1.8  ลกัษณะภูมิอากาศ 
  ลกัษณะภูมิอากาศในบริเวณจงัหวดัลพบุรี อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากลมมรสุมทั้งสองแลว้ ยงัไดรั้บอิทธิพลจากพายุ
ดีเปรสชัน่และพายุใตฝุ้่ นอีกดว้ย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน ตามปกติในช่วง
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีนั้น ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ากมหาสมุทร
อินเดียจะพัดพาความช้ืนเข้าสู่แผ่นดิน ส่งผลให้เกิดฝนตกในบริเวณจังหวดัลพบุรี โดยเดือน
กัน ยายน เป็น เดือน ท่ี มี ฝนตกมาก ท่ี สุ ด  ส่ วนระยะ เวลาท่ี เห ลือ เป็น ช่วงของลมมรสุ ม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นลมหนาวและแหง้จากประเทศจีนท่ีจะแผม่าปกคลุม นอกจากน้ียงัมีพายุ
ไซโคลนจากทะเลจีนใต ้ท่ีจะท าใหเ้กิดฝนตกหนกัในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน ในปี 2557 
อุณหภูมิสูงสุด 38.40 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน อุณหภูมิต ่าสุด 12.90 องศาเซลเซียส ในเดือน
มกราคม ปริมาณน ้ าฝนทั้งปี วดัได ้835.90 มิลลิเมตร จ านวนวนัท่ีฝนตก 87 วนั (ส านกังานจงัหวดั
ลพบุรี, 2557) 
 ฤดูร้อน      เร่ิมระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน        เร่ิมระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว   เร่ิมระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 

  3.1.8.1  อุณหภูมิ 

  จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ โดยอุณหภูมิยอ้นหลงั 5 ปี  ตั้ งแต่ปี 2552-

2556 จากสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี ท่ีผ่านมา พบว่าค่าเฉล่ียอุณหภูมินั้นมีค่าความแตกต่างกนัไม่

มากนกั จากการศึกษาพบวา่ พบวา่ค่าเฉล่ียอุณหภูมิมีค่าอยูร่ะดบัใกลเ้คียงกนัแตกต่างกนัไม่มาก จาก

การศึกษาพบวา่มีบางปีท่ีอุณหภูมิสูงถึง 38 องศาเซลเซียสข้ึนไปโดยประมาณ อยูใ่นช่วงฤดูร้อนของ

เดือนเมษายน และในช่วงฤดูหนาวจากขอ้มูลพบวา่มีอุณหภูมิต ่าท่ีมีค่าไล่ระดบักนัโดยประมาณ 13 -

20 องศาเซลเซียส ดงันั้นการใชพ้รรณไมต้อ้งให้มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีควรค านึงถึงอุณหภูมิว่า

พืชนั้นสามารถรับไดไ้หมแลว้จะตอ้งหาวธีิแกอ้ยา่งไรบา้ง  
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แผนภูมิที ่ 3.1  อุณหภูมิ 

ทีม่า :  สถานีอุตุนิยมวทิยาจงัหวดัลพบุรี (2557) 

 3.1.8.2  ปริมาณน ้าฝน 

                    จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนยอ้นหลงั 5 ปี  ตั้งแต่ปี 

2552-2556 จากสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี ท่ีผ่านมา พบวา่ ปริมาณน ้ าฝนโดยรวม จ านวนวนัฝนตก 

เละฝนสูงสุด มีค่าท่ีมีความใกลเ้คียงกนั จากการศึกษาจะสังเกตไดว้า่ปริมาณน ้ าฝนรวมเพิ่มมากข้ึน

สูงสุดในปี 2554 วดัได้ถึง 1,270.6 มิลลิเมตร จ านวนวนัฝนตก 117 วนั ส่วนปริมาณน ้ าฝนท่ีน้อย

ท่ีสุดในปี 2555 วดัไดป้ริมาณ 1,058 มิลลิเมตร จ านวนวนัฝนตก 107 วนั ซ่ึงมีความแต่งกนัเล็กน้อย

ในปีปัจจุบนั ดงันั้นเราควรค านึงถึงการระบายน ้า และควรค านึงถึงการเลือกพรรณไมท่ี้ทนต่อสภาพ

อากาศนั้น 

 

แผนภูมิที ่ 3.2  ปริมาณน ้าฝน 

ทีม่า :  สถานีอุตุนิยมวทิยาจงัหวดัลพบุรี (2557) 
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 3.1.8.3  ความช้ืนสัมพทัธ์  

 จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ขอ้มูลความช้ืนสัมพนัธ์ยอ้นหลงั 5 ปี  ตั้งแต่

ปี 2552-2556 ท่ีผ่านมาพบว่าค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพทัธ์นั้นมีค่าท่ีมีความแตกต่างกนัไม่มากนกั จาก

การศึกษาพบวา่ค่าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียสูงสุด 98 เปอร์เซ็นต ์ในปี 2556  ส่วนค่าความช้ืนสัมพทัธ์

เฉล่ียต ่าสุด 30 เปอร์เซ็นต ์ในปี 2556 เช่นกนั ดงันั้นควรค านึงถึงการใหน้ ้ าแก่พืช ซ่ึงในช่วงเดือนท่ีมี

ความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดไม่ควรใหน้ ้าพืชมากนกั 

 

แผนภูมิที ่ 3.3  ความช้ืนสัมพทัธ์ 

ทีม่า :  สถานีอุตุนิยมวทิยาจงัหวดัลพบุรี (2557) 

 3.1.8.4  ความเร็วลมเฉล่ีย 

 จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลความเร็วลมยอ้นหลัง 5 ปี  ตั้ งแต่ปี 

2552-2556 ท่ีผา่นมาพบวา่ค่าเฉล่ียความเร็วลมนั้นมีค่าท่ีมีความแตกต่างกนัไม่มากนกั จากการศึกษา

พบว่าในปี 2552 มีค่าความเร็วลมเฉล่ียสูงสุดถึง 31.67 กิโลเมตร/ชัว่โมง ดงันั้นเราควรเลือกพรรณ

ไมท่ี้มีความตา้นทานแรงลมดงักล่าวได ้

 

แผนภูมิที่  3.4  แสดงความเร็วลม 

ทีม่า :  สถานีอุตุนิยมวทิยาจงัหวดัลพบุรี (2557) 
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 3.1.9  ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างดิน 

                     พื้นท่ีในจงัหวดัลพบุรี ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบสลับกบัเนินเขา มีลักษณะเป็นดิน

เหนียว ดินบนเป็นดินเหนียวสีด าหรือสีเทาเขม้ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง (pH 

6.5-8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียวสีด าหรือสีเทาเข้มมาก ในฤดูแล้งจะแตกระแหงเป็นร่อง 

กวา้งกวา่ 1 ซม. หรือมากกวา่ ท่ีความลึก 50 ซม. และรอยแตกน้ีจะคงอยู่นาน ดินล่างตอนล่างเป็น

ดินเหนียวสีด าหรือสีน ้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0 ) สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง

ค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนั 1-5 % การระบายน ้ าดี แต่การไหลบ่าของน ้ าบนผิวดินช้าถึงปาน

กลางการซึมผา่นไดข้องน ้าชา้  

 ขอ้จ ากดัการใช้ประโยชน์ เป็นดินเหนียวจดั เม่ือแห้งจะแข็งมากแต่พอเปียกน ้ าจะ

แฉะ  ถ้าไถพรวนไม่ถูกวิธีจะท าให้การไพรวนยากล าบากและท าให้โครงสร้างของดินเสีย

ขอ้เสนอแนะในการใช้ประโยชน์ โดยทัว่ไปเหมาะในการปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ้ายหรือ

ขา้วโพด แต่ควรไถพรวนดินในขณะท่ีดินมีความช้ืนเหมาะสมและควรใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี 

เพื่อเพิ่มผลผลิต (กรมพฒันาท่ีดิน, 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 3.4  แสดงชุดดินลพบุรี 

 จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการนั้นพบวา่  ดินในบริเวณนั้นเป็นดินเหนียวมีการระบาย

น ้าท่ีไม่ค่อยดีนกัและการถ่ายเทอากาศภายในดินไม่สะดวก  พื้นท่ีโครงการไดมี้การถมดินปรับพื้นท่ี

เดิมแต่ยงัไม่ไดป้รับสภาพพื้นท่ีให้เรียบเสมอกนั หากปลูกตน้ไมอ้าจจะเกิดการระบายน ้ าไม่สะดวก  

ดงันั้นจึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาของดินโดยการปรับดินให้มีลกัษณะ Slope ไปทางท่อน ้ าทิ้ง 

จากนั้นโรยทรายทบัดินเดิมให้หนาประมาณ 5 ซม. (ไม่ควรใส่ปุ๋ยคอก เพราะอาจมีเมล็ดพืชอ่ืน ๆ 

ติดมาดว้ย) ถา้ดินเดิมมีสภาพเป็น กรดจดั ก็น าปูนบดละเอียดโรยลงไปเพื่อแกค้วามเป็นกรด แลว้ใช่

จอบสับย่อยให้เป็นก้อนเล็ก ๆ หนาประมาณ 15-20  เซนติเมตร คลุกเคล้าผสมต่าง ๆ ให้เขา้กัน  
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เลือกเก็บตน้ หัว เหงา้ และรากของวชัพืชออกให้หมด จากนั้นน าดินปลูกท่ีมีขายทัว่ไปเททบัและ

ผสมดินใหเ้ขา้กนัก็จะไดดิ้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกตน้ไมไ้ด ้  และในส่วนของการปลูก

ตน้ไมน้ั้นใหน้ าดินปลูกมารองกน้หลุมดว้ย  เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและอากาศใหแ้ก่พืชนั้นๆ 

 

3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 
 3.2.1  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณสมศกัด์ิ บุญทิน ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 69/9  หมู่ 10 

ถนนชนะสงคราม ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล การเขา้พื้นท่ี

โครงการมีทั้งหมด 3 เส้นทางโดยแบ่งไดด้งัน้ี (ดงัภาพท่ี 3.5) 

 3.2.1.1 โดยมาตามถนนสายบา้นแพรก-ลพบุรี ตรงมาเร่ือยๆ ขา้มทางรถไฟให้ตรง

ไปประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เล้ียวซ้ายจนถึงส่ีแยกให้เล้ียวซ้าย และตรงไปอีกประมาณ 200 เมตร 

แลว้จะถึงโครงการ 

 3.2.1.2 โดยมาจากสถานีรถไฟลพบุรี ตรงมาเร่ือยๆ ตามถนนเรียบทางรถไฟ ถึงแยก

ท่ี 2 ใหเ้ล้ียวซา้ยและตรงไปประมาณ 500 เมตร แลว้จะถึงโครงการ 

 3.2.1.3 โดยมาตามถนนสายพระพุทธบาท-ลพบุรี จนมาถึงวงเวียนสระแก้วให้วน

เล้ียวเขา้ท่าขนส่งรถโดยสารลพบุรี ถึงส่ีแยกให้ตรงไปตามถนนสีหราชเดโชประมาณ 1 กิโลเมตร 

ถึงแยกซอยถนนโกษาเหล็กให้เล้ียวซ้าย ตรงไปถึงส่ีแยกท่ี 1 ให้ตรงไปพอถึงส่ีแยกท่ี 2 ให้เล้ียวขวา 

และตรงไปประมาณ 200 เมตร แลว้จะถึงโครงการ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณสมศกัด์ิ  บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.5 

สัญลกัษณ์ 

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          
 

NON SCALE 

สถานีรถไฟ 
สถานีขนส่งรถโดยสาร 

วงเวียนสระแก้ว 

ที่ตั้งโครงการ 

แสดงท่ีตั้งโครงการ                                                                                                                                                                                                                      

มาจากถนนสาย พระพุทธบาท-ลพบุรี 

มาจากถนนสาย บา้นแพรก-ลพบุรี  

มาจากสถานีรถไฟลพบุรี                                

N 
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 3.2.2  สภาพของพื้นท่ีโครงการ   

 ท่ีตั้งของโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณสมศกัด์ิ บุญทิน ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 69/9  

หมู่ 10 ถนนชนะสงคราม ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล  

พื้นท่ีโครงการมีเน้ือท่ีทั้งหมด 3,330 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใช้สอยในบา้น 341.85 ตารางเมตร 

และพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 2,988.15 ตารางเมตร ปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์และตวับา้นเป็น

ลกัษณะบา้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 

 3.2.3  อาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 

 3.2.3.1  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับสวนผลไม้ เป็นมุมมองแบบกรอบรูป ได้รับ

ผลกระทบจากการร่วงของใบไมจ้ากพื้นท่ีขา้งเคียง (ดงัภาพท่ี 3.6) 

 

ภาพที ่ 3.6  แสดงอาณาติดต่อทางทิศเหนือ 

 3.2.3.2  ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับถนนชนะสงครามเป็นทางสัญจร ได้รับ

ผลกระทบจากเสียงของรถวิง่สัญจรบนถนน (ดงัภาพท่ี 3.7) 

 

ภาพที ่ 3.7  แสดงอาณาเขตติดต่อทางทิศใต ้

 3.2.3.3  ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบัห้องแถวส าหรับเช่า เป็นพื้นท่ีมีมุมมอง

แบบเปิดโล่ง ไดรั้บผลกระทบจากเสียงและกล่ิน เพราะ ติดกบัดา้นหลงัของหอ้งแถว (ดงัภาพท่ี 3.8) 
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ภาพที ่ 3.8  แสดงอาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัออก 

 3.2.3.4  ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบับา้นพกัอาศยั เป็นพื้นท่ีมีมุมมองแบบเปิด

โล่ง ไดรั้บผลกระทบในเร่ืองของใบไมร่้วงและรับน ้ าฝนจากชายคาศาลาของบา้นขา้งเคียง (ดงัภาพ

ท่ี 3.9) 

 

ภาพที ่ 3.9  แสดงอาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัตก 

 3.2.4  ลกัษณะของสถาปัตยกรรม 

 รูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็นบา้นเด่ียวสองชั้นสไตล์ Contemporary (ร่วมสมยั) มี

ลกัษณะการทาสีภายนอกเป็นโทนสีส้ม และบุผนงัดา้นหน้าดว้ยแผ่นหินเทียมลายธรรมชาติสีส้ม 

เล่นระดบัความเขม้อ่อนของเฉดสี ตดัขอบหนา้ต่างดว้ยสีขาว เพิ่มน ้าหนกัให้ตวับา้นมีความโดนเด่น 

ความสวยหรู และความงามเป็นหลกั ภายในบา้นทาสีขาวครีมช่วยคลายความร้อนได ้ลกัษณะของ

ตวับา้นยกสูงจากพื้นดินพอสมควร มีการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยภายในบา้นส าหรับส่วนบริการ ไดแ้ก่  

ห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร ห้องรับแขก ห้องครัว และห้องน ้ า มุมมองบริเวณดา้นหน้าและ

ดา้นขา้งภายในตวับา้นสามารถมองเห็นทศันียภาพภายนอกไดอ้ยา่งชดัเจน มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 3.2.4.1  แปลนผงับริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 

ภาพที ่ 3.10 ผงับริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 3.2.4.2  แปลนพื้นชั้น 1 

 
ภาพที ่ 3.11 แปลนพื้นชั้น 1 

ลานคอนกรีต 

โรงจอรถ 
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N 

 3.2.4.3  แปลนพื้นชั้น 2 

 
ภาพที ่ 3.12 แปลนพื้นชั้น 2 

 3.2.4.4  รูปดา้นของบา้นโครงการ 

 

ภาพที ่ 3.13 รูปดา้นหนา้ของบา้น 
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ภาพที ่ 3.14 รูปดา้นหลงัของบา้น 

 

ภาพที ่ 3.15 รูปดา้นขา้งทิศตะวนัออกของบา้น 

 
ภาพที ่ 3.16 รูปดา้นขา้งทิศตะวนัตกของบา้น 
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 3.2.5  ลกัษณะร้ัวรอบบา้นของพื้นท่ีโครงการ 

 3.2.5.1  ลกัษณะร้ัวหนา้บา้นทางทิศใต ้

 ลกัษณะร้ัวเป็นก าแพงทึบสูง 2.30 เมตร ก่อด้วยอิฐคอนกรีต แต่งลายด้วย

การปูกระเบ้ืองสีด าตดัขอบดา้นบนของร้ัวและเสา ความห่างระหวา่งเสาช่องล่ะ 2 เมตร ตลอดแนว

ร้ัวดา้นหนา้  ติดตั้งโคมไฟทุกหวัเสา แนวร้ัวดา้นนอกก่อขอบปูนสูง 20 เซนติเมตร กวา้ง 1 เมตร ไว้

ส าหรับปลูกพรรณไม้ ตลอดแนวร้ัว ปิดกั้นสายตาจากการสัญจรของรถบนถนนได้ดี มีปัญหาใน

เร่ืองลมไม่สามารถผ่านเขา้มาในพื้นท่ีโครงการได้ ดงันั้นควรปลูกพรรณไมย้ืนตน้ท่ีมีทรงพุ่มสูง

โปร่ง เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีร่มร่ืนและทศันียภาพท่ีสวยงาม (ดงัภาพท่ี 3.17) 

 

ภาพที ่ 3.17 ร้ัวและทางเขา้ทางหนา้บา้นทางทิศใต ้

 3.2.5.2  ลกัษณะร้ัวดา้นขา้งและดา้นหลงับา้น 

 การออกแบบร้ัวมีลกัษณะเป็นก าแพงกั้นทึบก่อด้วยอิฐคอนกรีต ทาด้วยสี

รองพื้น สูงประมาณ 1.80 เมตร เพื่อปิดกั้นสายตาและการบุกรุกจากบุคลภายนอก มีความเป็น

ส่วนตวั การปลูกตน้ไมค้วรเลือกปลูกพรรณไมท่ี้มีลกัษณะรูปทรงทึบดา้นบนเพื่อปิดกั้นสายตาส่วน

ท่ีเหนือร้ัวและสร้างบรรยากาศท่ีร่มร่ืนสวยงาม (ดงัภาพท่ี 3.18) 

 

ภาพที ่ 3.18 ร้ัวทางดา้นขา้งและหลงับา้น 
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 3.2.6  ศึกษาและวเิคราะห์สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี 

 พื้นท่ีโครงการได้รับแสงแดดจากทางทิศตะวนัออกตลอดทั้งวนัโดยประมาณ 12 

ชั่วโมงต่อวนั  ซ่ึงการโคจรของดวงอาทิตยจ์ะอ้อมทางทิศใต ้ดงันั้นจึงส่งผลให้พื้นท่ีโครงการท่ี

ไดรั้บปริมาณแสงแดดแต่ละพื้นท่ีแต่ส่วนไม่เท่ากนั ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการออกแบบและกิจกรรมท่ี

จะมีข้ึนในพื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.19) โดยมีรายละเอียดและผลกระทบดงัน้ี 

                             3.2.6.1  บริเวณหน้าบา้นทางทิศใตใ้นพื้นท่ีโครงการ จะไดรั้บแสงแดดตลอดทั้ง

วนั เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีโล่งมีพรรณไมเ้ดิมท่ีบดบงัแสงแดดไดเ้พียงเล็กน้อย และการ

โคจรของดวงอาทิตยเ์คล่ือนโคจรออ้มมาทิศใต ้จึงท าให้บริเวณน้ีไดรั้บแสงแดดมากกวา่บริเวณอ่ืน 

โดยมีการออกแบบใหพ้ื้นท่ีร่มเงา ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ตอ้งการแสงแดดตลอดทั้งวนั 

                             3.2.6.2  บริเวณขา้งบา้นทางทิศตะวนัออกในพื้นท่ีโครงการ จะไดแ้สงแดดตลอด

ทั้งวนั เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีโล่งทอดยาวไปถึงบริเวณหนา้บา้นทางทิศใต ้มีพรรณไมเ้ดิมบดบงัแสงได้

เพียงเล็กน้อย  ดังนั้ นควรออกแบบให้มีพื้นท่ีร่มเงาเหมาะแก่การพกัผ่อน เลือกใช้พรรณไม้ให้

เหมาะสมพื้นท่ีใชบ้ดบงัแสงไดดี้ และพรรณไมท่ี้ตอ้งการแสงแดดตลอดทั้งวนั 

                            3.2.6.3  บริเวณหลังบ้านทางทิศตะวนัตกในพื้นท่ีโครงการ จะได้รับแสงแดด

ในช่วงบ่ายซ่ึงเป็นช่วงท่ีอุณหภูมิจากแสงแดดสูงจึงท าให้บริเวณน้ีไดส้ะสมแดดมาจากบ่ายถึงเยน็ 

และมีการคลายความร้อนเกิดข้ึนในช่วงเยน็ ดงันั้นการออกแบบควรเลือกใช้พรรณไมท่ี้ให้ร่มเงา

และบดบงัแสงแดดไดดี้ 

                            3.2.6.4  บริเวณหลงับา้นทางทิศเหนือในส่วนพื้นท่ีโครงการ จะไดรั้บแสงแดดใน

บ่ายถึงเยน็ในปริมาณท่ีพอสมควร เน่ืองจากบริเวณหลงับา้นทางทิศเหนือได้รับร่มเงาจากตวับา้น 

ดงันั้นการออกแบบควรเลือกใชพ้รรณไมใ้นร่มหรือพรรณไมท่ี้ตอ้งการแสงแดดร าไร  
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณสมศกัด์ิ  บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

แสดง :  แสงและทิศทางลม ภาพที ่ 3.19 

สัญลกัษณ์ : 

 

 

 

NON SCALE 
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 3.2.7  ลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 

 สภาพพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการเป็นไมขุ้ดลอ้มท่ีเพิ่งน ามาปลูกไดไ้ม่นานและ

การวางต าแหน่งของพืชพรรณยงัไม่เหมาะสมอีกดว้ย ดงันั้น ในการออกแบบสามารถพิจารณาถึง

พรรณไม้เดิมใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบ ให้สอดคล้องกบัพืชพนัธ์ุเดิมในโครงการให้

เหมาะสมและสวยงามอีกดว้ย (ดงัภาพท่ี 3.20) 

ตารางที ่ 3.1  ลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 

พืชพรรณ ลกัษณะเฉพาะ ผลกระทบ 

1 กระบก 
 

 
 
 
 
 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ เป็นไมผ้ลดัใบ ทรงเรือนยอด
เป็นพุ่มแน่นทึบ มีความสูงของตน้
ประมาณ 10-30 เมตร ล าต้นเปลา 
เปลือกตน้มีสีเทาอ่อนปนสีน ้ าตาล
ค่อนขา้งเรียบ 
ใบ  : เป็นใบเด่ียวติดเรียงสลับกัน 
ลกัษณะของใบเป็นรูปไข่ หรือรูปรี
แกมรูปขอบขนานจนถึงรูปใบหอก 
ดอก : ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ
และปลายก่ิง ดอกมีสีเขียวอมเขียว
อ่อน 
ผล : ลักษณะของผลเป็นรูปกลมรี 
หรือค่อนข้างเป็นรูปไข่ ลักษณะ
แบนเล็กน้อย คล้ายกับผลมะม่วง
ขนาดเล็ก 

     ปลูกในบริเวณหน้า
บ้าน ใกล้กับท างเข้ า
พื้ น ท่ี โครงการ ไม่ มี
ผลกระทบต่อบริเวณ
หนา้บา้น ใหร่้มเงาไดดี้ 

2 จิกน ้า 

 

ไมต้น้สูง 5-15 เมตร ล าตน้สีน ้ าตาล
อ่อน ผวิเรียบ 
ใบ : หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสี
เขียวอ่อนไม่ผลดัใบ 
ดอก : สีชมพู เกสรสีขาวเป็นสาย
หอ้ยลง มีกล่ินหอม 

     ปลูกในบริเวณหน้า
บ้ า น ท า ง ด้ า น ทิ ศ
ต ะ วั น อ อ ก ไ ม่ มี
ผลกระทบต่อบริเวณ
หนา้บา้น ใหร่้มเงาไดดี้ 
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ตารางที ่ 3.1  (ต่อ)  ลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ  

พืชพรรณ ลกัษณะเฉพาะ ผลกระทบ 

3 โมกมนั 

 
 
 
 
 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบ มี
ความสูงของตน้ประมาณ 5-15 เมตร 
เปลือกล าต้นเป็นสีขาวหรือสีเทา
อ่อน เปลือกต้นแตกเป็นร่องต้ืนๆ 
ตามยาว ท่ีเปลือกด้านในมีน ้ ายางสี
ขาว 
ใบ : เป็นใบเด่ียว ออกเรียงตรงขา้ม
กนัสลบัตั้งฉาก ลกัษณะของใบเป็น
รูปรีหรือรูปไข่ 
ดอก : เป็นช่อกระจุกตามปลายก่ิง 
ดอกเป็นสีขาวอมเหลือ ดอกมีกล่ิน
หอม  

     ปลูกในบริเวณหน้า
บ้ า น ท า ง ด้ า น ทิ ศ
ตะวนัออกผลกระทบ
เกิ ด  คื อ  ก่ิ ง ก้ าน แผ่
กวา้ง ท าให้ใบร่วงไป
บา้นขา้งๆ แต่ให้ร่มเงา
ไดดี้ 

4 พะยอม 

 

ไมต้้น สูง 15-30 เมตร เปลือกสีเทา
เขม้แตกเป็นร่อง 
ใบ  : ใบ เด่ี ยวออกสลับ  รูปขอบ
ขนานปลายมนหรือเป็นต่ิงสั้ นๆ ผิว
เกล้ียงเป็นมนั 
ดอก : สีขาว กล่ินหอมจดั ออกเป็น
ช่อใหญ่ตามก่ิงและปลายก่ิงกลีบ
เล้ียง 5   กลีบ 

     ปลูกในบริเวณทิศ
ตะวันออกของพื้ น ท่ี 
ไม่ มี ผ ล ก ระท บ ต่ อ
บริเวณน้ี ใหร่้มเงาไดดี้ 

5 ยางนา 

 

ไมต้น้ สูงไดถึ้ง 40 เมตร ล าตน้เปลา 
ตรง เปลือกเรียบสีเทาปนขาว เรือน
ยอดเป็นพุม่กลม ทึบ 
ใบ : ใบเด่ียว ออกสลับ รูปไข่แกม
รูปใบหอก  
ดอก : สีชมพู ออกเป็นช่อสั้นๆ ตาม
ซอกใบและปลายก่ิง 

     ป ลู ก ใ น บ ริ เว ณ
ด้านข้างทางด้านทิศ
ต ะ วั น อ อ ก ไ ม่ มี
ผลกระทบต่อบริเวณ
ต่อตวับา้น ให้ร่มเงาได้
ดี 



 
 

68 
 

ตารางที ่ 3.1  (ต่อ)  ลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ  

พืชพรรณ ลกัษณะเฉพาะ ผลกระทบ 

6 ปีบ 

 

ไมต้้น ผลัดใบ สูง 5-25 เมตร เรือน
ยอด เป็ นพุ่ ม ทึ บ  ก่ิ งมักห้ อยล ง 
เปลือกสีเทา แตกเป็นร่องลึก 
ใบ : ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น 
ออกตรงข้าม ใบย่อยรูปไข่หรือรูป
ไข่แกมรูปใบหอก 
ดอก : สีขาวกล่ินหอมออกเป็นช่อ
ใหญ่มีเมล็ดจ านวนมากมีปีก 

     ปลูกในบริเวณหน้า
บ้ า น ท า ง ด้ า น ทิ ศ
ต ะ วั น อ อ ก ไ ม่ มี
ผลกระทบในพื้นท่ี ให้
ร่มเงาไดดี้ 

7 แจง 

 

 เป็นไมต้น้ สูง 5-10 เมตร   
ใบ : ใบประกอบแบบน้ิวมือ ออก
สลบัมีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่กลบัหรือ
ขอบขนาน 
ดอก : สี เขียวอมขาว ออกเป็นช่อ
ตามซอกใบ  
ผล : รูปรี หรือกลม กว้าง 1.3-1.5 
เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร 
เมล็ดรูปไต  

     ปลูกในบริเวณทิศ
ตะใต้ของพื้น ท่ี  ไม่ มี
ผลกระทบต่อบริเวณน้ี 
ใหร่้มเงาไดดี้ 

ทีม่า :  เอ้ือมพร วสีมหมายและปณิธาน แกว้ดวงเทียน (2552) 

 



 
 

69 
 

 

 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณสมศกัด์ิ  บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

แสดง  :  พืชพรรณเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่ 3.20 

สัญลกัษณ์ :  

                                                          

  

NON SCALE 

N 

กระบก 

พะยอม 
ปีบ 

ปีบ 

จิกน ้ า โมกมนั 
ปีบ 

พะยอม 
ยางนา ปีบ 

แจง 

แสดงต าแหน่งพรรณไม ้                                                                                                                                                                                                                     
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 3.2.8  ศึกษาขอ้มูลดา้นระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

 ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณ

สมศกัด์ิ บุญทิน นั้นพบว่ามีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน ้ า (ดงัภาพท่ี 3.25) 

ดงัน้ี  

 3.2.8.1  ระบบไฟฟ้า พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อมา

จากสายหลกัเขา้สู่หมอ้แปลงไฟฟ้า โดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากทิศใตบ้ริเวณทางเขา้บา้นซ่ึงติด

กบัถนนชนะสงคราม โดยเช่ือมโยงไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าเขา้กบักล่องท่ีติดกบัก าแพงร้ัวหนา้บา้นและ

เดินสายไฟตามท่อร้อยสายไฟไปตามก าแพงทิศตะวนัออกและใส่ท่อร้อยสายไฟฝ่ังใตดิ้นเขา้สู่ตวั

บา้นท่ีดา้นหลงัของบา้น ดงันั้น หากปลูกตน้ไมบ้ริเวณน้ีจึงควรค านึงถึงการขุดหลุมปลูกพรรณไม้

ดว้ย เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดการขดุไปโดนสายไฟ (ดงัภาพท่ี 3.21) 

 
ภาพที ่ 3.21 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ 

 3.2.8.2  ระบบการประปา พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีไดม้าจากการประปา

ส่วนภูมิภาค โดยเช่ือมต่อเขา้ทางทิศใตบ้ริเวณหน้าบา้นซ่ึงติดกบัถนนชนะสงคราม โดยมีการเดิน

ท่อผา่นแนวร้ัวเขา้มาในพื้นท่ีโครงการ และเดินท่อส่งน ้ าไปยงัถงัเก็บน ้ าเพื่อไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉินอีก

ดว้ย (ดงัภาพท่ี 3.22) 

 
ภาพที ่ 3.22 ระบบการประปาภายในโครงการ 

 3.2.8.3  ระบบการระบายน ้ า พื้นท่ีโครงการมีระบบการระบายน ้าแบบฝังดิน คือ ทาง

ระบายน ้ าลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะซ่ึงอยู่ทางด้านทิศใตโ้ดยมีบ่อพกัอยู่โดยรอบพื้นท่ีโครงการ  

ลกัษณะของบ่อพกัจะเป็นแบบฝาปิด เพื่อป้องกนัอนัตรายหรือส่ิงของร่วงหล่นลงบ่อ (ดงัภาพท่ี 

3.23) 
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ภาพที ่ 3.23 การระบายน ้าภายในโครงการ 

 3.2.8.4  ระบบกล้องวงจรปิด พื้นท่ีโครงการมีระบบรักษาความปลอดภยัด้วยการ

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด มีทั้งหมด 8 จุด อยู่รอบบริเวณพื้นท่ีโครงการ 4 จุด และติดตั้งท่ีตวับา้น 4 จุด 

ลกัษณะการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดรอบพื้นท่ีโครงการ ติดตั้งกลอ้งกบัเสาเหล็กสูงเหนือร้ัวประมาณ 1-

2 เมตร ดงันั้นหากปลูกตน้ไมห้รือส่ิงปลูกสร้างบริเวณน้ี ควรระวงัในเร่ืองการกีดขวางปิดมุมกลอ้ง

วงจรปิดดว้ย  (ดงัภาพท่ี 3.24) 

 
ภาพที ่ 3.24 ระบบกลอ้งวงจรปิดภายในโครงการ 



 
 

72 
 

  

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณสมศกัด์ิ  บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

แสดง  :  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ภาพที ่ 3.25 

สัญลกัษณ์  : 

                                     

                                     

                                      

NON SCALE 

N 

ลานคอนกรีต 

โร
งจ
อด

รถ
 

แนวท่อน ้าทิ้ง   

แนวสายไฟ     

แนวท่อน ้าประปา                                                                               

บ่อเกรอะบ่อซึม 

บ่อพกัน ้าทิ้ง 

กลอ้งวงจรปิด 
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 3.2.9  ศึกษาขอ้มูลดา้นการสัญจรของพื้นท่ีโครงการ 

 จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมศกัด์ิ บุญทิน นั้นมีทางเขา้

โครงการท่ีสามารถเขา้ไดท้างเดียว  คือ  จากทางทิศใตซ่ึ้งเป็นถนนสาธารณะประโยชน์กวา้ง  6.00  

เมตร  เป็นถนนคอนกรีต  (ดงัภาพท่ี 3.26) 

 

ภาพที ่ 3.26 ทางสัญจรของโครงการ 

  3.2.10 ศึกษาขอ้มูลดา้นทศันียภาพของโครงการ 

 จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ และ มุมมองท่ีมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี (ดงัภาพ

ท่ี 3.33 – 3.34) 

 3.2.10.1  มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 

  1)  มุมมอง  A  เป็นมุมมองทางทิศเหนือ ท่ีมองจากตวับ้านไปยงัก าแพง

ทางด้านทิศใต้มีลักษณะทัศนียภาพเป็นแบบเปิดกวา้ง (Panorama view) เป็นมุมมองท่ีสามารถ

มองเห็นก าแพงแสดงอาณาเขต บริเวณหนา้บา้น และทางขา้หลกัไดอ้ยา่งชดัเจน  (ดงัภาพท่ี 3.27) 

 

ภาพที ่ 3.27 มุมมองแบบเปิดกวา้ง  (Panorama  view) 

 2)  มุมมอง  B  เป็นมุมมองทางทิศใต ้ท่ีมองจากก าแพงทางดา้นทิศใตไ้ป

ยงัตวับา้นมีลกัษณะทศันียภาพเป็นแบบเปิดโล่ง  (Open  view)  เป็นมุมมองท่ีสามารถมองเห็นตวั

บา้น โรงจอดรถและก าแพงทางดา้นทิศเหนือไดอ้ยา่งชดัเจน  (ดงัภาพท่ี 3.28) 
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ภาพที ่ 3.28 มุมมองแบบเปิดโล่ง  (Open  view) 

 3)  มุมมอง  C  เป็นมุมมองทางทิศตะวนัออก ท่ีมองจากตรงหน้าโรงจอด

รถทิศตะวนัตกไปยงัทิศตะวนัออกของพื้นท่ี มีลกัษณะทศันียภาพเป็นแบบเปิดโล่ง  (Open  view)  

เป็นมุมมองท่ีสามารถมองเห็นก าแพงร้ัวบา้นทางดา้นทิศตะวนัออกไดอ้ยา่งชดัเจน  (ดงัภาพท่ี 3.29) 

 

ภาพที ่ 3.29 มุมมองแบบเปิดโล่ง  (Open  view) 

 4)  มุมมอง   D  เป็นมุมมองทางทิศตะวันตก ท่ีมองจากก าแพงทิศ

ตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตก มีลกัษณะทศันียภาพเป็นแบบกวา้ง  (Panorama view)  ซ่ึงสามารถ

มองเห็นทศันียภาพของพื้นท่ีทั้งหมดทางฝ่ังทิศตะวนัตก  (ดงัภาพท่ี 3.30) 

 

ภาพที ่ 3.30 มุมมองแบบเปิดกวา้ง  (Panorama  view) 
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 5)  มุมมอง  E  เป็นมุมมองจากพื้นท่ีซักล้าง เป็นมุมมองแบบกรอบรูป 

(Window  view)  สามารถมองเห็นพื้นท่ีโล่งด้านหลังบ้านด้านทิศเหนือ ซ่ึงจะมีการจดัสวนใน

อนาคต  (ดงัภาพท่ี 3.31) 

 

ภาพที ่ 3.31 มุมมองแบบกรอบรูป (Window  view) 

 3.2.10.2  มุมมองจากภายนอกสู่ภายในพื้นท่ีโครงการ 

 1)  มุมมอง   F  เป็น มุมมองทัศนียภาพในด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศ

ตะวนัออก และตะวนัตก เป็นมุมมองแบบปิดกั้น (Window  view)  เป็นมุมมองท่ีไม่สามารถ

มองเห็นภายนอกโครงการได้ เพราะลักษณะก าแพงร้ัวเป็นแบบทึบและสูง ปิดกั้นสายตาจากผู ้

สัญจรภายนอกพื้นท่ีไดอ้ยา่งดี ท าใหมี้ความเป็นส่วนตวัเม่ืออยูภ่ายในพื้นท่ี  (ดงัภาพท่ี 3.32) 

 

ภาพที ่ 3.32 มุมมองแบบปิดกั้น (Window  view) 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณสมศกัด์ิ  บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

แสดง  :  มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่ 3.33 

สัญลกัษณ์  : 

                              

 

 

NON SCALE 

A 
B 

D 

D 

C 

ลานคอนกรีต 

โรงจอดรถ 

N 

B 

C 

A 

แสดงมุมมอง   
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณสมศกัด์ิ  บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

แสดง  :  มุมมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ ภาพที ่ 3.34 

สัญลกัษณ์  : 

                              

 

 

NON SCALE 

E F 

E 
F 

ลานคอนกรีต 

โรงจอดรถ 

N แสดงมุมมอง   
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 3.2.11 สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.35) 

ตารางที ่ 3.2  สรุปการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 

ส่วนพื้นท่ี 
Site Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 
Zone A 
มีเน้ือท่ีประมาณ 1,537 ตาราง
เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริเวณท่ีอยูด่า้นหนา้ทางทิศใต้
ของพื้นท่ีโครงการ เป็นทางเขา้
หลกั ติดกบัลานคอนกรีต และโรง
จอดรถ ลกัษณะทัว่ไปของพื้นท่ี
เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง ยงัไม่มี
ส่ิงก่อสร้างหรือการจดัสวนแต่
อยา่งใด พื้นท่ีบริเวณน้ีไดรั้บ
แสงแดดตลอดทั้งวนัและลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้มีมุมมองท่ีเปิด
โล่ง มีความสะดวกในการเขา้ถึง

 

เ ร่ื อ ง ข อ ง ค ว า ม ร้ อ น
เน่ื องจากพื้ น ท่ีบ ริ เวณ น้ี
ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั 
ไม่มีส่ิงปลูกสร้างให้ร่มเงา
มีเพียงพรรณไมเ้ดิมท่ีบดบงั
แสงแดดได้เพียงเล็กน้อย 
ดงันั้น พื้นท่ีในบริเวณน้ีจึง
เหมาะสมท่ีจะเป็นพื้นท่ีจดั
สวนในอนาคต 

พืชพรรณ (เดิม) 
 
 
 
 
 

มีไมย้ืนตน้ 7 ตน้ สูงประมาณ  3 - 
5 เมตร  
 

การวางต าแหน่งของพรรณ
ไม้เดิมยงัไม่เหมาะสมท า
ให้บดบังมุมมองของตัว
บ้าน  ดังนั้ น  ควรขุดย้าย
เป ล่ียนต าแห น่ง เพื่ อให้
กลมกลืนกบัพรรณไมท่ี้จะ
จดัสวนในอนาคต 

ระบบประปาและการระบาย
น ้า 

- การเช่ือมต่อของท่อประปามีการ
ฝังท่อลงใต้ดิน โดยมีการเดินท่อ
เข้ าพื้ น ท่ี ส่ วน น้ี  เช่ื อม ต่อจาก
ประปาส่วนภูมิภาคไปยงัถงัเก็บน ้า 

- ในการจัดภูมิทัศน์  ควร
เลือกใช้พรรณไมท่ี้มีระบบ
รากไม่เยอะ เพราะรากไม้
อาจมีผลกระทบท่อประปา
และท่อ 
 

C 

B 

A 

ลานคอนกรีต 

โร
งจ
อด

รถ
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ตารางที ่ 3.2  (ต่อ)  สรุปการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ  

ส่วนพื้นท่ี 
Site Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 

 ในพื้นท่ีดา้นหลงัของโครงการ 
- การระบายน ้ าในพื้นท่ีส่วนน้ีจะ
ระบายทางผิวดิน และระบายทาง
ท่อระบายน ้ าท่ีวางตามแนวก าแพง
ทางดา้นทิศตะวนัตก 

น ้าทิ้ง 
- การระบายน ้ าทางผิวดิน
ไม่ค่อยดีเท่าท่ีควรและการ
ไหลบ่าของน ้ าบนผิวดินช้า
เน่ืองจากดินเป็นดินเหนียว 

ระบบไฟฟ้าและกล้องวงจร
ปิด 

- ระบบไฟฟ้าเช่ือมต่อจากเสาไฟ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามา
ในพื้ น ท่ี โครงการ โดยการเดิน
สายไฟใส่ท่อฝังใตดิ้น 
- ระบบกล้องวงจรปิด มี 2 จุด ติด
กบัก าแพงร้ัวบริเวณดา้นหน้าของ
พื้นท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกและทิศ
ตะวนัตก ติดตั้ งด้วยเสาเหล็กสูง
ประมาณ 3-4 เมตร 

- ในการจัดภู มิทัศน์หาก
ปลูกตน้ไมบ้ริเวณน้ีจึงควร
ค านึงถึงการขุดหลุมปลูก
พรรณไม้ด้วย เพื่อป้องกัน
อันตรายท่ี เกิดการขุดไป
โดนสายไฟ 
- ในการจัดภู มิทัศน์หาก
ป ลูกต้นไม้ห รือ ส่ิ งป ลูก
สร้างบริเวณน้ี ควรระวงัใน
เร่ืองการกีดขวางปิดมุม
กลอ้งวงจรปิด 

Zone B 
มีเน้ือท่ีประมาณ 427 ตาราง
เมตร 

เป็นบริเวณท่ีอยู่ด้านขา้งของบ้าน 
ทางทิศตะวนัออก ติดกับห้องพกั
ผ่อน และห้องนอน 4 สภาพเดิม
ของพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีโล่ง 
เน่ืองจากยงัไม่มีส่ิงปลูกสร้างหรือ
การจัดสวนแต่อย่างใด มีความ
สะดวกในการเข้าถึง เน่ืองจาก
บริเวณน้ีติดกับตัวบ้าน และลาน
คอนกรีต มีมุมมองแบบเปิดกวา้ง 

เ ร่ื อ ง ข อ ง ค ว า ม ร้ อ น
เน่ื องจากพื้ น ท่ีบ ริ เวณ น้ี
ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั 
มีเพียงตวับา้นท่ีให้ร่มเงาใน
ช่ วง เวล าระยะสั้ น  และ
พ ร รณ ไม้ เดิ ม ท่ี บ ด บั ง
แสงแดดได้เพียงเล็กน้อย 
ดังนั้ นพื้ น ท่ี บ ริ เวณ น้ี จึง
เห ม าะ ท่ี จ ะ จัด ส วน ใน
อนาคต 

C 

B 

A 

ลานคอนกรีต 

โร
งจ
อด
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ตารางที ่ 3.2  (ต่อ)  สรุปการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ  

ส่วนพื้นท่ี 
Site Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 

 

 

 

พืชพรรณ (เดิม) มีไมย้ืนตน้ 4 ตน้ สูงประมาณ 3-5  
เมตร 

 
 
 

ก ารว างต าแห น่ งขอ ง
พรรณไมย้งัไม่เหมาะสม 
ดงันั้น ควรขุดยา้ยเปล่ียน
ต าแหน่ง ให้ เหมาะสม 
และกลมกลืนกับพรรณ
ไม้ ท่ี จ ะ ใช้ จัดส วน ใน
อนาคต 

การระบายน ้า การระบายน ้ าในพื้นท่ีส่วนน้ีจะ
ระบายทางผวิดิน  

การระบายน ้ าทางผิวดิน
ไม่ค่อยดี เท่ าท่ีควรและ
การไหลบ่าของน ้ าบนผิว
ดินชา้เน่ืองจากดินเป็นดิน
เหนียว 

ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีส่วนน้ีมีการ
เดินสายไฟใส่ท่อฝังไวใ้ตดิ้น 

ในการจัดภู มิทัศน์หาก
ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ห รื อ
ส่ิงก่อสร้างในบริเวณน้ี
ควรค านึงถึงการขุดดิน 
เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีเกิด
การขดุไปโดนสายไฟ 

ระบบกลอ้งวงจรปิด ระบบกลอ้งวงจรปิด มี 1 จุด ติดตั้ง
กับตัวบ้าน อยู่ภายนอกตัวบ้าน
บริเวณห้องพกัผอ่น สูงประมาณ 3 
– 4 เมตร  

ในการจัดภู มิทัศน์หาก
ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ห รื อ มี
ส่ิงก่อสร้างในบริเวณน้ี 
ควรค านึงถึงความสูง 
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ตารางที ่ 3.2  (ต่อ)  สรุปการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ  

ส่วนพื้นท่ี 
Site Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 
  ข อ ง ต้ น ไ ม้ ห รื อ

ส่ิงก่อสร้างเพื่อไม่ให้ไป
กีดขวางห รือปิดบังมุม
กลอ้ง 

Zone C 
มีเน้ือท่ีประมาณ 542.40  
ตารางเมตร 

 
 

เป็นพื้ น ท่ีบ ริเวณข้างหลังบ้าน
ทางดา้นทิศเหนือติดกบัโรงจอดรถ 
ห้ อ ง ค รั ว  ห้ อ ง น อ น  4 แ ล ะ
ห้องนอน 5 สภาพเดิมของพื้นท่ีมี
การเทพื้นคอนกรีตปูกระเบ้ืองไว้
แล้วบางส่วน  พื้นท่ีส่วนน้ีได้รับ
แสงแดดในช่วงบ่ าย  ได้ รับลม
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือไม่มาก
นัก มีความสะดวกในการเข้าถึง
ปานกลาง 

 

พื้นท่ีบริเวณน้ีในช่วงบ่าย
จะไดรั้บร่มเงาจากตวับา้น
จึงท าให้พื้นท่ีส่วนน้ีไดรั้บ
แสงแดดพอร าไร ดังนั้ น 
ก า ร จั ด ภู มิ ทั ศ น์ ค ว ร
เลื อ ก ใช้ พ ร รณ ไม้ ร่ ม
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ีและพรรณไม้จะอยู่
ไดน้านไม่โทรมเร็ว 

การระบายน ้า การระบายน ้ าในพื้นท่ีส่วนน้ีจะ
ระบายทางผิวดินและท่อระบายน ้ า
ท่ีฝังไวใ้ตดิ้นตลอดแนวก าแพงร้ัว
ทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัตก 

การระบายน ้ าทางผิวดิน
ไม่ค่อยดี เท่ าท่ีควรและ
การไหลบ่าของน ้ าบนผิว
ดินชา้เน่ืองจากดินเป็นดิน
เหนียว 

ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีส่วนน้ีมีการ
เดินสายไฟใส่ท่อฝังไวใ้ตดิ้น เขา้สู่
ภายในบา้น 

ในการจัดภู มิทัศน์ ควร
ค านึงถึงการปลูกต้นไม้
หรือส่ิงก่อสร้างไม่ควร
ปลูกทบัหรือสร้างทบัแนว
สายไฟเพราะหาก 
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ตารางที ่ 3.2  (ต่อ)  สรุปการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ  

ส่วนพื้นท่ี 
Site Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 
ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีส่วนน้ีมีการ

เดินสายไฟใส่ท่อฝังไวใ้ตดิ้น เขา้สู่
ภายในบา้น 

เกิ ด ปั ญ ห ากั บ ร ะ บ บ
สายไฟจะได้แก้ไขได้ใน
ก า ร จั ด ภู มิ ทั ศ น์ ค ว ร
ค านึงถึงการปลูกต้นไม้
หรือส่ิงก่อสร้างไม่ควร
ป ลูกทับห รือส ร้างทับ
แนวสายไฟเพราะหาก
เกิ ด ปั ญ ห ากั บ ร ะ บ บ
สายไฟจะได้แก้ไขหรือ
ซอ้มไดส้ะดวก 

ระบบกลอ้งวงจรปิด ระบบกล้องวงจรปิด มี 2 จุด ติด
กบัก าแพงร้ัวบริเวณด้านหลงัของ
พื้นท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกและทิศ
ตะวนัตก ติดตั้ งด้วยเสาเหล็กสูง
ประมาณ 3-4 เมตร 

ในการจัดภู มิทัศน์หาก
ปลูกต้นไม้หรือส่ิงปลูก
สร้างบริเวณน้ี ควรระวงั
ในเร่ืองการกีดขวางปิด
มุมกลอ้งวงจรปิด 

ระบบประปา ระบบประปาบริเวณน้ีเดินท่อฝังไว้
ใต้ดินไปยงัถังเก็บน ้ า 4 ถัง ท่ีอยู่
บริเวณหลงับา้นทางทิศตะวนัออก 

เร่ืองมุมมองบริเวณถงัเก็บ
น ้ า  มี ทั ศ นี ยภ าพ ท่ี ไม่
สวยงาม ดังนั้นควรปลูก
พรรณไม้เพื่ อปิดบังใน
ส่วนของถงัเก็บน ้ าให้เกิด
ความสวยงาม 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณสมศกัด์ิ  บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

แสดง  :  การแบ่งโซนพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่ 3.35 

สัญลกัษณ์  : 

                              

                           

 

NON SCALE 

N 

 

 

โซน  A 

ส่วนสาธารณะ 

 

 

โซน  B 

ส่วนพกัผอ่น 

 

 

โซน  C 

ส่วนซกัลา้ง 

C 

B 

A 

ลานคอนกรีต 

โร
งจ
อด

รถ
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 3.2.12  ศึกษาพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ (User Analysis) 

  พฤติกรรมและความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการประกอบดว้ยสมาชิกหลายคน ซ่ึงแต่ละ

คนมีพฤติกรรม และความตอ้งการแตกต่างกนัไปจึงเกิดข้ึนกิจกรรมเกิดข้ึนในพื้นท่ี  ดงัรายละเอียด

ตารางในการศึกษาขอ้มูลต่อไปน้ี (ดงัตารางท่ี 3.3),  (ดงัตารางท่ี 3.4) 

ตารางที ่ 3.3  พฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

สมาชิกใน
ครอบครัว 

ขอ้มูลบุคคล พฤติกรรม ความตอ้งการ 

คุณสมศกัด์ิ 
บุญทิน 

อาย ุ: 56 ปี 
อาชีพ :
ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนวดัคลอง
สายบวั 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ท างาน 
และเย็นหลังจากเลิกงาน
จะพักผ่อนอยู่บ้าน ส่วน
ในวนัหยุดก็อ่านหนังสือ
หรือบางคร้ังก็ มีประชุม 
ไปอยูร้่านกบัภรรยาบา้ง 

- ต้ อ ง ก า ร พื้ น ท่ี ส า ห รั บ
พัก ผ่ อน ท่ี เป็ น ธ รรมช า ติ
ส าห รับไว้อ่ านหนังสือใน
วัน ห ยุ ด ห รื อ ว ัน ท่ี ไ ม่ ไ ด้
ท างาน 
- ต้องการพื้ น ท่ี ส าห รับไว้
ตอ้นรับแขกบริเวณนอกบา้น 
- ต้องการสวนบริเวณรอบ
บ้าน ท่ี ถูกหลักฮวงจุ้ย เพื่ อ
เสริมความเป็นมงคล 

คุณสุพรรษา 
บุญทิน 

อาย ุ: 53 ปี 
อาชีพ : เปิดร้าน
ขายส่งขนมและ
ของเบด็เตล็ด 

วันจันท ร์ -วัน เสาร์ เปิด
ร้ าน ข ายขอ ง  แล ะ เย็น
หลังจากปิดร้าน กลับมา
ดูแลบ้าน เตรียมอาหาร 
พกัผ่อน และในวนัหยุดก็
ใชเ้วลาอยูก่บัครอบครัว 

- ต้องการพื้ น ท่ี ไว้ส าห รับ
พกัผอ่นในเวลาวา่ง 
- ตอ้งการสวนน ้า และไมด้อก
ท่ีมีกล่ินหอม 

คุณสุกญัญา 
บุญทิน 

อาย ุ: 35  
อาชีพ : ธุรกิจ
ส่วนตวั 

วนัจนัทร์-วนัเสาร์ ท างาน 
ใ น ช่ ว ง เย็ น เ ลิ ก ง า น 
กลับมาช่วยแม่ดูแลบ้าน
และเตรียมอาหารและพา
สุ นั ข ไป เดิน เล่ น  ส่ วน
วนัหยุดบางวนัก็พกัผ่อน
อยู่บ้าน บางวนัก็ออกไป
เท่ียวกบัเพื่อนๆ 

- ต้องการพื้น ท่ีส าหรับเดิน
เล่นกบัสุนขั 
- ต้องการพื้ น ท่ี ไว้ส าห รับ
พกัผอ่นบริเวณนอกบา้น 
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ตารางที ่ 3.3  (ต่อ)  พฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

 

ตารางที ่ 3.4  สรุปกิจกรรมท่ีควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

ล าดบัท่ี สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ ภาพกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
1 พื้ น ท่ี โ ร ง จ อ ด ร ถ 

ล า น ค อ น ก รี ต
เอนกประสงค์ และ
เฉ ลี ย ง ห น้ า บ้ า น 
ขนาดพื้ น ท่ี  481.75 
ตารางเมตร 

- พื้นท่ีโล่ง สามารถจอด
รถได้  6 คัน  โดยส ร้าง
หลังคาแบบหน้าจั่ว มุ่ ง
ดว้ยกระเบ้ืองทึบแสง เสา 
8 ตน้ ด้านข้างเปิดโล่งทั้ง 
4 ดา้น 

 
 

2 พื้นท่ีสาธารณะ  
(Zone A)  
ขน าดพื้ น ท่ี  1,537 
ตารางเมตร 
- ส่วนโชว ์
- ส่วนรับแขก 
- พื้นท่ีจัดเล้ียง/ลาน
เอนกประสงค ์
- พื้ น ท่ี นั่ ง เ ล่ น /
พกัผอ่น 

- ส่ ว น โ ช ว์ จั ด เ ป็ น
บรรยากาศธรรมชาติสวน
ท่ี ส่ือถึงรูปแบบรีสอร์ท 
เพิ่ ม ลูก เล่นให้ กับสวน 
เพิ่ ม มุมนั่ ง เล่นส าห รับ
รับแขกและพกัผอ่น 
- พื้นท่ีลานอเนกประสงค์
จัดเป็นพื้น ท่ีโล่งกว้างมี
ก ล่ิน อายธรรมชาติ ใน
รูปแบบรีสอร์ท เพิ่มความ 

 

 
 

สมาชิกใน
ครอบครัว 

ขอ้มูลบุคคล พฤติกรรม ความตอ้งการ 

คุณเกียรติศกัด์ิ 
บุญทิน 

อาย ุ: 32 
อาชีพ : ธุรกิจ
ส่วนตวั 

วนัจนัทร์-วนัเสาร์ท างาน 
ห ลั ง จ า ก เลิ ก ง าน ไ ป
สังสรรค์กบัเพื่อนๆ กลับ
บา้นตอนดึกๆ ในวนัหยุด
ก็ มั ก จ ะ ช วน เพื่ อ น ม า
สั งสรรค์ ท่ีบ้านแล้วแต่
โอกาส ส่วนวนัหยดุมกัจะ
ไปออกก าลังกายท่ีสนาม
กีฬาจงัหวดัลพบุรี 

- ต้องการพื้ น ท่ีส าหรับพบ
ประสังสรรค ์
- ตอ้งการพื้นท่ีไวส้ าหรับออก
ก าลงักายในบริเวณบา้น 
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ตารางที ่ 3.4  (ต่อ)  สรุปกิจกรรมท่ีควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

ล าดบัท่ี สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ ภาพกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
 - พื้นท่ีออกก าลงักาย รู้สึกผ่อนคลายและการ

รับแขกด้วยการใช้ต้นไม้
ทรงสูงโปร่งท่ีโดดเด่น
สีสันของต้นไม้ท่ีสดช่ืน  
ป ระดับด้วยก ารใช้ ไฟ
สนามในเวลากลางคืนให้
สวนดูโดดเด่น มีน ้ าพุ มุม
นั่งเล่นส าห รับพักผ่อน
และกิจกรรม โดยมีขนาด
พื้นท่ีส าหรับรองรับคน 

 

3 พื้นท่ีส่วนตวั 
ขนาดพื้นท่ี 427 
ตารางเมตร 
- พกัผอ่น 
- นัง่เล่น 
 

- พื้นท่ีส่วนน้ีจดัเป็นสวน
พักผ่อนเป็นมุมส่วนตัว
ของสมาชิกภายในบา้น ท่ี
มีบรรยากาศร่ม ร่ืน เป็น
ธรรมชาติ มีลานนั่งเล่น
กับซุ้มระแนงไม้ น ้ าตก
และบ่อน ้ าท่ีเช่ือมต่อไปยงั
ลานนั่ ง เล่น  ซ่ึ งในด้าน
บ ร ร ย าก าศ น้ี มี ค ว าม
สอดคล้องในส่วนของ
พื้นท่ีแบ่งโซนมาท่ีกล่าว
ม าก่ อนหน้ า น้ี  และย ัง
สร้างจุดสนใจของตวับา้น
อีกดว้ย 

 

4 พื้นท่ีส่วนบริการ 
(Zone C)  
ขนาดพื้นท่ี 542.40  
ตารางเมตร 
- บริการ/ซกัลา้ง 

- พื้นท่ีส่วนน้ีจดัเป็นส่วน
บริการ เป็นลานซักล้าง
และจัด เป็นมุมพักผ่อน
เล็กๆ ท่ีเป็นส่วนตัวของ
สมาชิกภายในบา้น มีมา้  
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ตารางที ่ 3.4  (ต่อ)  สรุปกิจกรรมท่ีควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี  

ล าดบัท่ี สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ ภาพกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
 - แปลงผกัสวนครัว 

- พกัผอ่น 
- นัง่เล่น 

นั่ง ระแนงพื้นไม้ จดัวาง
พรรณไม้ให้ดูร่มร่ืน และ
อาจจัดส วนแนวตั้ งไว้
ปลูกผกัสวนครัว สวยงาม
และไดป้ระโยชน์ 
 - ส่วนของถงัเก็บน ้าไวใ้ช้
นั้น อาจปลูกไมพุ้่มสูงเพื่อ
บงัในส่วนท่ีไม่สวยงาม 
- ในส่วนบริการน้ีตอ้งวาง
แผ่นทางเดินเพื่อสะดวก
ต่ อ ก า ร ใ ช้ ส อ ย แ ล ะ
เช่ือมต่อภายในพื้นท่ีได้
อยา่งทัว่ถึงอีกดว้ย 

 

 

 3.2.12  ศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

ตารางที ่ 3.5  แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

Site Characteristics Program Potential 
Program 

Development 
Remarks 

Zone A 
เป็นพื้น ท่ี ส่วนหน้า
บ้านติดกับ โรงจอด
รถ และลานคอนกรีต 
เป็นทางเขา้หลกัของ
พื้ น ท่ี โ ค ร ง ก า ร 
ลักษณ ะ เป็ นพื้ น ท่ี
โล่งกวา้ง มีไมย้ืนตน้ 
7 ตน้ 

เป็นพื้ น ท่ี ส่ วนหน้ า
บา้นซ่ึงเป็นส่วนแรกท่ี
พบเห็นและติดอยู่กับ
โรงจอดรถ  มีความ
สะดวกในการเข้าถึง 
จึงเหมาะท่ีจะจดัเป็น
ส่วนโชว์ เพื่ อส ร้าง
บรรยากาศท่ีดีแก่การ
รองรับแขกผูม้าเยือน 
แ ล ะ เป็ น จุ ด ดึ ง ดู ด
สายตาแก่ผูพ้บเห็น 

พื้นท่ีส่วนน้ีมีขนาด
ป ร ะ ม า ณ  1,537 
ตารางเมตร กิจกรรม
ท่ีจะเกิดข้ึนมีดงัน้ี 
1. พื้นท่ีส่วนโชว ์
2. รับแขก 
3. นัง่เล่น/พกัผอ่น 
4. ออกก าลงักาย 

ปัญหาท่ีเกิดมีดงัน้ี 
- แสงแดด เน่ืองจาก
เป็นพื้น ท่ีโล่ง และมี
พรรณไมเ้ดิมให้ร่มเงา
เพียงเล็กน้อย ดังนั้ น
ควรเลือกใช้พรรณไม้
ท่ีให้ ร่มเงาไดดี้เพื่อให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ี 
- รถท่ีสัญจรผา่นไปมา
บนถนนชนะสงคราม 
จะพดัพาน าฝุ่ นละออง 
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ตารางที ่ 3.5  (ต่อ)  แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ  

Site Characteristics Program Potential 
Program 

Development 
Remarks 

   เ ข้ า ม า ใ น พื้ น ท่ี
โครงการ และเสียง
รบกวนท่ีรถสัญจร 
- การระบายน ้ าของ
ดิ น ไ ม่ ค่ อ ย ดี 
เน่ืองจากดินเป็นดิน
เห นี ยวต้องท าก าร
ปรับปรุงดินโดยใช้
ปูนขาวควบคู่กบัการ
ใช้ ปุ๋ ย อินท รีย์และ
ปุ๋ยเคมี 

Zone B  
เป็นพื้นท่ีฝ่ังทางด้าน
ทิศตะวนัออกติดกับ
ห้ อ ง พั ก ผ่ อ น 
ห้องนอนและลาน
คอนก รีตลักษณ ะ
พื้นท่ีโล่งยงัไม่มีการ
จัดสวน มีพรรณไม้
เดิม 4 ตน้ 
 
 

พื้ น ท่ี น้ี อยู่ ข้ างบ้ าน
เช่ื อ ม ต่ อ กั บ พื้ น ท่ี 
Zone A และ  Zone C 
เป็นส่วนท่ีอยู่ขา้งหลงั
ของโครงการติดกับ
ห้ อ งพั ก ผ่ อ น  แ ล ะ
ห้ อ ง น อ น เห ม า ะ
ส าห รั บ เป็ น พื้ น ท่ี
ส่ ว น ตั ว ส า ห รั บ
สมาชิกในครอบครัว 

พื้ น ท่ี ส่ วน น้ี มีขนาด
ประมาณ 427 ตาราง
เม ต ร  จัด เป็ น พื้ น ท่ี
พักผ่อน  กิจกรรม ท่ี
เกิดข้ึนมีดงัน้ี 
1. พื้ น ท่ี พั ก ผ่ อ น
ส าห รับ ส ม าชิ ก ใน
ครอบครัว 
2. นัง่เล่น/พกัผอ่น 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี           
 - แสงแดด ตลอดทั้ง
ว ัน เน่ื อ ง จ าก เป็ น
พื้ น ท่ี โ ล่ ง  ค ว ร
เลื อ ก ใช้ ไม้ ยื น ต้น
และไมพุ้่มท่ีให้ร่มเงา
ได้ดี ในการเลือกใช้
พ ร ร ณ ไ ม้ ค ว ร
ค า นึ ง ถึ ง พื้ น ท่ี
โครงการและผู ้ใช้
อยา่งเหมาะสม  
- ก า ร ร ะ บ า ย น ้ า
เน่ืองจากพื้นท่ีสวนน้ี
ไม่ มี ท่ อ ระบ ายน ้ า 
ต้อ งป รับ พื้ น ท่ี ให้
ไหลไปทางท่ี มีท่ อ
ระบายน ้า  



 

89 
 

ตารางที ่ 3.5  (ต่อ)  แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ  

Site Characteristics Program Potential 
Program 

Development 
Remarks 

   แ ล ะ ต้ อ ง ปิ ด กั้ น
มุ ม ม อ ง บ า ง ส่ ว น
เพื่อให้เกิดความเป็น
ส่วนตวั 

Zone C  
เป็นพื้ น ท่ี ส่วนหลัง
บ้าน ติดกบัห้องครัว 
ล า น ซั ก ล้ า ง 
ห้ อ ง น อ น  4 
ห้องนอน 5โรงจอด
รถและทางข้ึนบ้าน
แบบ  Slop ลักษณะ
เป็นพื้นท่ีโล่งยงัไม่มี
การจดัสวนหรือปลูก
พืชพรรณ 
 
 

เป็ นพื้ น ท่ี สวนหลัง
บ้ าน  มี ต า แ ห น่ ง ท่ี
เห ม า ะ ส ม จึ ง ค ว ร
จดัเป็นพื้นท่ีบริการ 

พื้นท่ีส่วนน้ีมีขนาด
542.40 ตาราง เม ต ร 
กิจกรรมท่ี เกิดข้ึนมี
ดงัน้ี 
1. การซกัลา้ง 
2. ก า ร ป ร ะ ก อ บ
อาหาร 
3. แปลงผกัสวนครัว 
4. นัง่เล่น/พกัผอ่น 

มีปัญหาในเร่ืองของ
ได้ รับ แส งแดดพ อ
ร าไร เน่ืองจากได้รับ
ร่ ม เง าข อ งตั ว บ้ าน
ในช่วงบ่ายดังนั้ นใน
การ เลื อกพ รรณ ไม้
ควรค านึ ง ถึ งสภาพ
พื้ น ท่ี แ ล ะผู ้ ใ ช้ ง าน
อย่างเหมาะสม และ 
มุ ม มอง  จึ งค วร ปิ ด
มุ ม ม อ ง บ า ง ส่ ว น
เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
สวยงามและความเป็น
ส่วนตวั 

 

 จากการศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ช้โครงและการพฒันาศกัยภาพของ
พื้นท่ีโครงการในตารางท่ี 3.3-3.5 โดยสรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนออกมาเป็นภาพ Bubble Diagram , 
Site Relation แสดงความสัมพนัธ์การเช่ือมของพื้นท่ีในแต่ส่วน ซ่ึงมีดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1)  ส่วนโชวพ์ื้นท่ีตอ้นรับ จะประกอบดว้ยพื้นท่ีในการจดัสวนเป็นเนินดิน สนาม
หญา้ ลานนัง่เล่นกบัศาลา และจุดเด่น เพื่อตอ้นรับแขกผูม้าเยือน และออกก าลงักาย สร้างบรรยากาศ
ท่ีเป็นธรรมชาติ ร่มร่ืน ซ่ึงพื้นท่ีส่วนโชวน้ี์จะติดอยู่กับโรงจอดรถ ลานคอนกรีต และยงัติดกับ
บริเวณพื้นท่ีส่วนพกัผอ่นขา้งบา้นทางทิศตะวนัออก โดยพื้นท่ีทั้งสองส่วนน้ีสามารถเช่ือมต่อถึงกนั
ไดอ้ยา่งสะดวก (ดงัภาพท่ี 3.36-3.37) 



 

90 
 

 2)  ส่วนครอบครัวพื้นท่ีส าหรับพกัผ่อน จะประกอบด้วยพื้นท่ีในการจดัสวนน ้ าท่ี
ร่มเยน็ เป็นธรรมชาติ โดยมีการเช่ือมต่อพื้นท่ีดว้ยระแนงพื้นไม ้และไมห้มอนรถไฟ ระหว่างลาน
คอนกรีตท่ีสามารถเช่ือมต่อไปแต่ละจุดไม่วา่จะเป็น เฉลียงหนา้บา้น โรงจอดรถ และยงัสามารถเช่ือ
ต่อไปยงัพื้นท่ีส่วนโชว ์ซ่ึงในพื้นท่ีส่วนพกัผ่อนมีการปิดกั้นระดบัสายตาดว้ยไมพุ้่มสูง 1.50 เมตร 
ตรงบริเวณท่ีเช่ือมต่อกบัลานคอนกรีต เพื่อให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงาม และมีความเป็นส่วนตวัเม่ือ
เขา้มาอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีส่วนพกัผอ่น (ดงัภาพท่ี 3.36-3.37) 
 3)  ส่วนบริการ เป็นพื้นท่ีบริเวณหลงับา้น เช่ือมต่อกบัส่วนพกัผ่อนทั้งสองดา้น ซ่ึง
ในส่วนน้ีประกอบด้วย จดัสวนครัว ลานซักล้างและปรุงอาหาร สนามหญ้า โดยมีการเช่ือมต่อ
ทางเดินดว้ยแผ่นทางเดินและลานทรายลา้งไปยงัส่วนพกัผ่อนขา้งบา้นทางทิศตะวนัออก ในส่วน
ของถงัเก็บน ้ าท่ีอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกปิดกั้นระดบัสายตาดว้ยไมพุ้ม่สูง 1.50 เมตร เพื่อทศันียภาพ
ท่ีสวยงามและสะอาดเป็นระเบียบ และในส่วนของขา้งบา้นทางทิศตะวนัตก จะประกอบไปดว้ย
พื้นท่ีลานนัง่เล่นและแปลงผกัสวนครัว โดยมีการเช่ือมต่อทางสัญจรดว้ยทางเดินคอนกรีต ระหวา่ง
โรงจอดรถไปยงัส่วนบริการหลงับา้น (ดงัภาพท่ี 3.36-3.37) 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณสมศกัด์ิ  บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

แสดง :  Bubble Diagram ภาพที ่ 3.36 

สัญลกัษณ์ : 
                                                             

 

NON SCALE 

N 

จดัสวน 

การเขา้ถึงพื้นท่ี ทางเขา้ – ออก 

Buffer ปิดกั้นสายตาดว้ยไมย้นืตน้ระดบัต ่า 

Screen ปิดกั้นสายตาในระดบัสายตาดว้ยไมพุ้ม่สูงโปร่ง 

การเช่ือมโยงกิจกรรมดว้ยเส้นทางสัญจร เช่น ทางเดินเทา้ 
 

แป
ลง
ผกั

สว
นค

รัว
 

จดัสวน 

สวนผลไม้ 

บ้านข้างเคยีง ห้องแถว 

ส่วนบริการ 
ส่วนครอบครัว 

ส่วนโชว ์

MAIN ENTRANCE 

สวนไมร่้ม 

ครัว 

รับแขก 

เฉลียง 

ห้องน ้า 

ลานซกัลา้ง 

โรงจอดรถ 

ระ
แน

งไ
ม ้

ศาลา 

สนามหญา้ 

อาหาร 

โถงชั้น 1 
นอน 4 

พกัผอ่น 

ถังเกบ็น า้ 

ลานคอนกรีต 

นอน 5 

พื้น
ระ
แน

งไ
ม ้

ไมร่้ม 

จดัสวน 

ส่ว
นบ

ริก
าร

 

เฉลียง 

สนามหญา้ 

น ้าตก 

ลานนัง่เล่น 

สนามหญา้ สนามหญา้ 
จดัสวน 

ศาลพระภูมิ 
ป้อมยาม 

เนินดิน 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณสมศกัด์ิ  บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

แสดง :  Site Relation ภาพที ่ 3.37 

สัญลกัษณ์ : 
                               

 

NON SCALE 

สวนผลไม้ 

ห้องแถว บ้านข้างเคยีง 

ส่วนบริการ 
ส่วนครอบครัว 

ส่วนโชว ์จดัสวน 

จดัสวน 

จดัสวน 

สนามหญา้ 

สนามหญา้ สนามหญา้ 

ศาลา 

ลานคอนกรีต 

พื้น
ระ
แน

งไ
ม ้

โรงจอดรถ 
แป

ลง
ผกั

 

ระแนงไม ้

ถังเกบ็น า้ 

ไมร่้ม 

สวนไมร่้ม 

จดัสวน 

จดัสวน 

ป้อมยาม 

ลานซกัลา้ง 

ศาลพระภูมิ 

น ้าตก 

ซุม้ระแนงไม ้

เนินดิน 

N ส่วนโชว ์ ส่วนครอบครัว ส่วนบริการ 



บทที ่ 4 

แนวความคดิในการออกแบบ 
 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณสมศกัด์ิ  บุญทิน ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 69/9  หมู่ 10 ถนน

ชนะสงคราม ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ไดแ้นวความคิดในการออกแบบมาจาก

การศึกษาและวเิคราะห์รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการรวมไปถึงผูใ้ช ้ท าใหส้ามารถแบ่งพื้นท่ีในการ

จดัสวนและสามารถจดัวางกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 

แนวคิดด้านมุมมอง แนวคิดด้านการออกแบบดูแลรักษา และแนวคิดด้านการแบ่งพื้นท่ีใช้สอย

ภายในโครงการ 

 

4.1  ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการท าให้ทราบถึงปัญหา ความตอ้งการ และขอ้จ ากดั

ในการออกแบบพื้นท่ี ซ่ึงสามารถสรุปขอ้จ ากดัต่างๆ ไดด้งัน้ี (ดงัตารางท่ี 4.1) 

ตารางที ่ 4.1  ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ 

Zone Site Characteristics 
ประเด็น 

ในการศึกษา 
ขอ้จ ากดั/ปัญหา 
ในการออกแบบ 

แนวคิด 
ในการออกแบบ 

A เป็นบริเวณท่ีอยู่ด้านหน้า
ท า ง ทิ ศ ใ ต้ ข อ ง พื้ น ท่ี
โครงการ เป็นทางเขา้หลกั 
ติดกับลานคอนกรีต และ
โรงจอดรถ เป็นพื้นท่ีโล่ง
กวา้ง ยงัไม่มีส่ิงก่อสร้าง
หรือการจัดสวนแต่อย่าง
ใด  

ภูมิอากาศ  
 
 
 
 
 
 
ระบบประปา 
 

- มี ปัญหาในเร่ืองของ
ความร้อน เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีโล่ง ไดรั้บแสงแดด
ตลอดทั้งวนั มีพรรณไม้
เดิมท่ีให้ร่มเงาได้เพียง
เล็กน้อย และได้รับลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
- ในการจดัภูมิทศัน์ ควร
เลือกใช้พ รรณ ไม้ ท่ี มี
ระบบรากไม่เยอะ เพราะ
รากไม้อาจมีผลกระทบ
ท่อประปาและท่อน ้าทิ้ง 

- ออก แบบ ให้
ส่ วนด้านหน้ า
พื้ น ท่ี โครงการ
เ ป็ น พื้ น ท่ี
ส าธารณ ะ เพื่ อ
การเข้าถึ งและ
ก า ร ต้ อ น รั บ 
ตลอดจนการจดั
กิจกรรมส าหรับ
ครอบครัวและผู ้
เยี่ ย ม เยื อ น ใน
โอกาสต่างๆ  
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ตารางที ่ 4.1  (ต่อ)  ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ  

Zone Site Characteristics 
ประเด็น 

ในการศึกษา 
ขอ้จ ากดั/ปัญหา 
ในการออกแบบ 

แนวคิด 
ในการออกแบบ 

  การระบายน ้า 
 
 
 
 
ระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
ระบบกล้อง
วงจรปิด 
 

 

มลภาวะ 
 
 
 
พืชพรรณเดิม 

 

- การระบายน ้ าทางผิว
ดินไม่ค่อยดี เท่ าท่ีควร
และการไหลบ่าของน ้ า
บนผิวดินช้าเน่ืองจาก
ดินเป็นดินเหนียว 
- ในการจดัภูมิทศัน์หาก
ปลูกต้นไม้บริเวณน้ีจึง
ควรค านึงถึงการขดุหลุม
ป ลู ก พ ร รณ ไม้  เพื่ อ
ป้องกันอันตรายท่ี เกิด
การขดุไปโดนสายไฟ 
- ในการจดัภูมิทศัน์หาก
ปลูกต้นไมห้รือส่ิงปลูก
สร้างบริเวณน้ี ควรระวงั
ในเร่ืองการกีดขวางปิด
มุมกลอ้งวงจรปิด 
- ได้รับผลกระทบจาก
เสี ย ง ร ถ วิ่ ง บ น ถ น น
รบกวนเน่ืองจากติดกับ
ถนนชนะสงคราม 
- การวางต าแหน่งของ
พ ร รณ ไ ม้ เดิ ม ย ัง ไ ม่
เหมาะสมท าให้บดบัง
มุ ม ม อ งข อ งตั ว บ้ าน
ดั ง นั้ น  ค ว ร ขุ ด ย้ า ย
เปล่ียนต าแหน่ง เพื่อให้
กลมกลืนกบัพรรณไมท่ี้
จะจดัสวนในอนาคต 

- อ อ ก แ บ บ ใ ห้
พื้ น ท่ี น้ี มี ค ว าม
โดด เด่น  ร่ม ร่ืน 
ส ว ย ง า ม  เ ป็ น
ธรรมชาติ และถูก
หลกัฮวงจุย้ 
- ป ลูกพรรณ ไม้
เพื่ อ เส ริม ค วาม
โดดเด่นให้กับตวั
บา้น 
- ออกแบบท าง
สั ญ จ ร เ พื่ อ
เ ช่ื อ ม ต่ อ กั บ
บ ริ เวณ อ่ืนๆ  ได้
อยา่งสะดวก 
- สร้างพื้น ท่ีและ
ส่ิ งอ านวยความ
สะดวกส าห รับ
ต้อนรับแขกและ
กิ จ ก ร ร ม ใ น
ครอบครัว 
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ตารางที ่ 4.1  (ต่อ)  ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ  

Zone Site Characteristics 
ประเด็น 

ในการศึกษา 
ขอ้จ ากดั/ปัญหา 
ในการออกแบบ 

แนวคิด 
ในการออกแบบ 

B เป็นบริเวณท่ีอยู่ด้านข้าง
ข อ ง บ้ า น  ท า ง ทิ ศ
ตะวนัออก ติดกบัห้องพกั
ผ่ อน  แล ะห้ อ งน อน  4 
สภาพเดิมของพื้นท่ีบริเวณ
น้ีเป็นพื้นท่ีโล่ง เน่ืองจาก
ยงัไม่มีส่ิงปลูกสร้างหรือ
การจัดสวนแต่อย่างใด มี
ความสะดวกในการเขา้ถึง 
เน่ืองจากบริเวณน้ีติดกับ
ตวับา้น และลานคอนกรีต 
มีมุมมองแบบเปิดกวา้ง 

ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พืชพรรณเดิม 
 
 
 
 
 
 
การระบายน ้า 
 
 
 
ระบบไฟฟ้า 
 

- มีปัญหาเร่ืองของความ
ร้ อ น เน่ื อ ง จ า ก พื้ น ท่ี
บริเวณน้ีได้รับแสงแดด
ตลอดทั้ งวนั มีเพียงตัว
บ้ า น ท่ี ใ ห้ ร่ ม เง า ใ น
ช่ ว ง เวล าระยะสั้ น  มี
พรรณไม้เดิม ท่ีบดบัง
แ ส ง แ ด ด ไ ด้ เพี ย ง
เล็กน้อย และได้รับลม
มรสุมตะวนัออกเฉียง - 
เหนือ  
- การวางต าแหน่งของ
พรรณไมย้งัไม่เหมาะสม 
ดงันั้น ควรขดุยา้ยเปล่ียน
ต าแหน่ง ให้เหมาะสม 
และกลมกลืนกับพรรณ
ไม้ ท่ี จะใช้จัดสวนใน
อนาคต 
- การระบายน ้ าทางผิว
ดินไม่ค่อยดี เน่ืองจาก
เป็นดินเหนียว และไม่มี
ท่อระบายน ้าในส่วนน้ี 
- ในการจดัภูมิทศัน์หาก
ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ห รื อ
ส่ิงก่อสร้างในบริเวณน้ี
ควรค านึงถึงการขุดดิน 
เพื่อป้องกันอันตรายท่ี
เกิดการขดุโดนสายไฟ 

- อ อ ก แ บ บ ใ ห้
พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็น
พื้ น ท่ี ข อ ง
ครอบครัวเพื่อการ
พั ก ผ่ อ น ข อ ง
สมาชิกในบ้าน มี
ความเป็นส่วนตวั
สูง  
- ป ลูกพรรณไม้
เ พื่ อ ปิ ด ล้ อ ม
บ ริ เว ณ น้ี  แ ล ะ
พ ร า ง ส า ย ต า
เพื่อให้มีความเป็น
ส่วนตัว  และให้
ร่ ม เ ง า  ร่ ม ร่ื น 
ค ว บ คุ ม แ ส ง
สะท้อนจากดวง
อาทิตย์ และแสง
สว่างจากดวงไฟ
หรือดวงจนัทร์ 
- สร้างพื้นท่ีและ
ส่ิ งอ านวยความ
สะดวกส าห รับ
การพักผ่อนและ
นัง่เล่น 
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ตารางที ่ 4.1  (ต่อ)  ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ  

Zone Site Characteristics 
ประเด็น 

ในการศึกษา 
ขอ้จ ากดั/ปัญหา 
ในการออกแบบ 

แนวคิด 
ในการออกแบบ 

  ระบบกล้อง
วงจรปิด 
 
 
 

- ในการจดัภูมิทศัน์หาก
ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ห รื อ มี
ส่ิงก่อสร้างในบริเวณน้ี 
ควรค านึงถึงความสู ง
ข อ ง ต้ น ไ ม้ ห รื อ
ส่ิงก่อสร้างเพื่อไม่ให้ไป
กีดขวางหรือปิดบังมุม
กลอ้ง 

 

 C เป็นพื้นท่ีบริเวณข้างหลัง
บ้านทางด้านทิศเหนือติด
กับโรงจอดรถ ห้องครัว 
ห้องนอน 4 และห้องนอน 
5 สภาพ เดิมของพื้ น ท่ี มี
ก า ร เท พื้ น ค อ น ก รี ต ปู
กระเบ้ืองไวแ้ล้วบางส่วน 
มี ค วามส ะดวก ในก าร
เขา้ถึงปานกลาง  
 

ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
ระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
ระบบกล้อง
วงจรปิด 
 
 
 
 
 

- พื้นท่ีบริเวณน้ีในช่วง
บ่ายจะได้รับร่มเงาจาก
ตัวบ้าน จึงท าให้พื้ น ท่ี
ส่วนน้ีไดรั้บแสงแดดพอ
ร าไร  
- ในการจดัภูมิทศัน์หาก
ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ห รื อ
ส่ิงก่อสร้างในบริเวณน้ี
ควรค านึงถึงการขุดดิน
เพื่อป้องกันอันตรายท่ี
เกิ ด ก า ร ขุ ด ไ ป โ ด น
สายไฟ 
- ในการจดัภูมิทศัน์หาก
ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ห รื อ มี
ส่ิงก่อสร้างในบริเวณน้ี 
ควรค านึงถึงความสู ง
ข อ ง ต้ น ไ ม้ ห รื อ
ส่ิงก่อสร้างเพื่อไม่ให้ไป
กีดขวา้งหรือปิดบังมุม
กลอ้ง 

- อ อ ก แ บ บ ใ ห้
ส่วนดา้นหลงัของ
พื้ น ท่ี โค รงก าร
เป็นพื้น ท่ีบริการ
กลางแจง้ เพื่อเพิ่ม
พื้ น ท่ีการใช้งาน
ใน ส่ วนของซั ก
ล้างและประกอบ
อ าห าร  มี ค ว าม
ส ะ อ า ด  เ ป็ น
ระเบียบเรียบร้อย 
- ป ลูกพรรณ ไม้
ร่ ม เ พื่ อ ใ ห้
เห ม า ะ ส ม กั บ
สภาพพื้นท่ีและ 
พรรณ ไม้อยู่ ไ ด้
นาน 
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ตารางที ่ 4.1  (ต่อ)  ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ  

Zone Site Characteristics ประเด็น 
ในการศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหา 
ในการออกแบบ 

แนวคิด 
ในการออกแบบ 

   ระบบประปา - เร่ืองมุมมองบริเวณถัง
เก็บน ้ า มีทศันียภาพท่ีไม่
สวยงาม ดงันั้นควรปลูก
พรรณไม้เพื่อปิดบังใน
ส่วนของถังเก็บน ้ าให้
เกิดความสวยงาม 

ไม่โทรมเร็ว 
- ปลูกผกัสวนครัว
ตามความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้น 
- ออกแบบท าง
สั ญ จ ร เ พื่ อ
เ ช่ื อ ม ต่ อ กั บ
บ ริ เวณ อ่ืนๆ  ได้
อยา่งสะดวก 
- ส ร้ า ง พื้ น ท่ี
ส าห รับพักผ่อน
หรือนัง่เล่น 

 

4.2  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 
แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main  Concept) ไดน้ าความตอ้งการของเจา้ของบา้น

และลกัษณะของพื้นท่ีมาใชอ้อกแบบ โดยท่ีเจา้ของบา้นตอ้งการสวนเมืองร้อนท่ีเนน้บรรยากาศของ

การอยู่อาศยัท่ีเลียนแบบธรรมชาติจากสภาพแวดล้อมเข้ามาผสมผสานให้เกิดบรรยากาศ ร่มร่ืน 

ร่มเยน็ท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และเป็นการเปล่ียนบรรยากาศการพกัผ่อนท่ี

ไม่ตอ้งอยู่แต่ในบา้นเพียงอย่างเดียว ดูแลง่าย ไม่รกมาก และท่ีส าคญัตอ้งถูกหลกัฮวงจุย้ จึงได้น า

หลกัฮวงจุย้มาออกแบบในพื้นท่ีดา้นหนา้ท่ีอยูท่างทิศใตจ้ดัดว้ยตน้ไมท้รงสูงโปร่ง โดดเด่น ใบเรียว

แหลม ให้มีสีสันอยา่งสีแดง ชมพู ม่วง และประดบัทิศน้ีดว้ยไฟสนามในเวลากลางคืนให้สวนดูโดด

เด่น และพื้นท่ีดา้นขา้งท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกจดัสวนดว้ยตน้ไมสู้งโปร่ง โดดเด่น มีใบเรียวแหลม 

และใช้สีสันของตน้ไม้ท่ีสดใส เช่น สีแดง ชมพู ม่วง เป็นตน้ ประดบัทิศน้ีด้วยไฟสนามในเวลา

กลางคืนให้โดดเด่น ตกแต่งบ่อน ้ าให้มีสีสันจากไมน้ ้า จึงสรุปออกมาเป็น สวนทรอปิคอลรูปแบบรี-

สอร์ท 
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แผนภูมิที ่ 4.1  แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

 

4.3  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกจิกรรมในโครงการ 
 ในการออกแบบส่ิงท่ีควรค านึงถึง คือ ประโยชน์ใช้สอยและกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ 

รูปแบบของกิจกรรมท่ีจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัในแต่ละพื้นท่ี ในการศึกษาลกัษณะของพื้นท่ี

โครงการแต่ละส่วนสามารถก าหนดรูปแบบของกิจกรรมในแต่ละโซนได ้ดงัน้ี 

 4.3.1  Zone A  ส่วนโชว ์เป็นพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้นติดกบัโรงจอดรถ ลานคอนกรีต และยงั

ติดกบับริเวณพื้นท่ีส่วนครอบครัวท่ีอยู่ขา้งบา้นทางทิศตะวนัออก โดยพื้นท่ีทั้งสองส่วนน้ีสามารถ

เช่ือมต่อถึงกนัไดอ้ยา่งสะดวก เป็นพื้นท่ีค่อนขา้งกวา้งและโล่ง ยงัไม่มีการจดัสวนแต่อยา่งใด จึงได้

ออกแบบให้มีกิจกรรมในพื้นท่ี โดยมีพื้นท่ีตอ้นรับส าหรับจดักิจกรรมของครอบครัวและผูเ้ยี่ยม

เยือน ในโอกาสต่างๆ ซ่ึงในส่วนน้ีจะประกอบดว้ยพื้นท่ีลานนัง่เล่นกบัศาลาท่ีตั้งอยูบ่นเนินดินเพื่อ

ตอ้นรับแขกผูม้าเยอืน และสนามหญา้ส าหรับออกก าลงักาย สร้างบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ ร่มร่ืน  

 4.3.2  Zone B ส่วนครอบครัวเป็นพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้นทิศตะวนัออก ติดกบัห้องพกัผ่อน 

หอ้งนอน 4 เป็นพื้นท่ีส าหรับครอบครัว จะประกอบดว้ยพื้นท่ีในการจดัสวนท่ีร่มเยน็ เป็นธรรมชาติ 

โดยมีการเช่ือมต่อพื้นท่ีดว้ยระแนงพื้นไม ้และไมห้มอนรถไฟ ระหวา่งลานคอนกรีตท่ีสามารถเช่ือม

สวนทรอปิคอลรูปแบบรีสอร์ท 

ลกัษณะของพืน้ที่ 

สภาพโดยทัว่ไปในพื้นท่ีเป็นท่ีโล่งไม่มีการจดั

ภูมิทศัน์มาก่อน มีตน้ไมท่ี้ปลูกไวก่้อน

บางส่วน ดงันั้นในพื้นท่ีโครงการจึงควรมีการ

จดัภูมิทศัน์เพื่อส่งเสริมทศันียภาพท่ีสวยงาม 

 

-สวน- 

“ตอ้งการพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่นท่ีเป็น

ธรรมชาติ ท่ีมีสวนน ้า ร่มร่ืน ดูแล

รักษาง่าย” 

“มีพื้นท่ีตอ้นรับแขก พบประสังสรรค์

และท ากิจกรรมร่วมกนั” 

“ตอ้งการพื้นท่ีส าหรับท าแปลงผกั

สวนครัว” 

“ตอ้งการสวนท่ีถูกหลกัฮวงจุย้” 
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ต่อไปแต่ละจุดไม่วา่จะเป็น เฉลียงหน้าบา้น โรงจอดรถ และยงัสามารถเช่ือต่อไปยงัพื้นท่ีส่วนโชว ์

ซ่ึงในพื้นท่ีส่วนพกัผ่อนมีการปิดกั้นระดับสายตาด้วยไม้พุ่มสูง 1.50 – 2.00 เมตร ตรงบริเวณท่ี

เช่ือมต่อกบัลานคอนกรีต เพื่อให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงาม และมีความเป็นส่วนตวัเม่ือเขา้มาอยูใ่น

บริเวณพื้นท่ีส่วนครอบครัว 

 4.3.3  Zone C ส่วนบริการ เป็นพื้นท่ีบริเวณหลงับา้น เช่ือมต่อกบัส่วนพกัผอ่นและโรงจอด

รถ ซ่ึงในส่วนน้ีประกอบดว้ย จดัสวนครัว ลานซักลา้งและปรุงอาหารกลางแจง้ สนามหญา้ โดยมี

การเช่ือมต่อทางเดินด้วยแผ่นทางเดินและลานทรายล้างไปยงัส่วนครอบครัวข้างบ้านทางทิศ

ตะวนัออก ในส่วนของถงัเก็บน ้ าท่ีอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออกปิดกั้นระดบัสายตาดว้ยไมพุ้่มสูง 1.50 

เมตร เพื่อทศันียภาพท่ีสวยงามและสะอาดเป็นระเบียบ และในส่วนของขา้งบา้นทางทิศตะวนัตกจะ

ประกอบไปด้วย พื้นระแนงไม ้และแปลงผกัสวนครัว โดยมีการเช่ือมต่อทางสัญจรด้วยทางเดิน

คอนกรีต ระหวา่งโรงจอดรถไปยงัส่วนบริการหลงับา้น เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มร่ืน และความ

เป็นส่วนตวัเม่ืออยูใ่นพื้นท่ีบริเวณน้ี 

   

4.4  แนวความคดิภูมทิศัน์ดาดอ่อน 
 4.4.1  แนวความคิดดา้นการเลือกใชพ้ืชพรรณ 

  ในการเลือกใช้พรรณไม้จะต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน สภาพ

ภูมิอากาศ รวมไปถึงพืชพรรณท่ีมีอยู่ตามทอ้งถ่ินด้วย การเลือกใช้พรรณไมใ้นการออกแบบควร

เลือกตามลกัษณะทางกายภาพ เช่น ขนาดของล าตน้ ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผสั การพลดัใบ สีกล่ิน 

และการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ตลอดจนการดูแลรักษา เช่น ก่ิงไม่เปราะหักง่าย การร่วงของใบ 

ดอก ก่ิง ระบบรากท่ีไม่เป็นอนัตรายต่ออาคาร หรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงผูใ้ช้พื้นท่ี ความ

หนาแน่นของใบ ความทนทานต่อโรคและแมลง และค านึงถึงความตอ้งการดา้นบรรยากาศ มุมมอง 

และกิจกรรมใช้สอย ในการเลือกพรรณไม้ท่ีปลูกกลางแจ้งต้องทนต่อความร้อนจากแสงแดด 

กระแสลม ปลูกไม้ในร่มต้องสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณ ท่ี มีแสงน้อย รวมไปถึง

ความสามารถจดัซ้ือหาไดส้ะดวกและสามารถขนส่งไดง่้าย 

  ดงันั้นในการเลือกใชพ้รรณไมใ้ห้เกิดประโยชน์ส าหรับผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการในพื้นท่ี

โครงการ รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมสถาปัตยกรรมใหเ้กิดความสวยงาม ตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัของ

พืชพรรณ โดยการเลือกใชพ้รรณไมใ้นแต่ละโซนมีดงัน้ี 

  4.4.1.1  Zone A เป็นพื้นท่ีส่วนโชวแ์ละมีพืชพรรณเดิมอยู่แล้วเป็นไมย้ืนตน้ท่ีเพิ่ง

น ามาปลูก จึงออกแบบเลือกใชพ้รรณไมท่ี้มีความกลมกลืนกบัพรรณไมเ้ดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยเลือกใช้
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พรรณไมป้ระธานท่ีมีลกัษณะท่ีโดดเด่น รูปทรงอิสระเป็นธรรมชาติ มีดอกสีสันสดใน เช่น ศรีตรัง 

น ้ าเตา้ตน้  และไมย้ืนตน้ท่ีเลือกใชต้อ้งให้ร่มเงาไดดี้ มีทรงพุ่มสูงโปร่ง ร่มร่ืนเขา้กบับรรยากาศของ

สวนรูปแบบรีสอร์ท เช่น ปาล์มยะวา ส่วนไมพุ้่มและไมค้ลุมดินเลือกใชพ้รรณไมท่ี้มีสีสันของใบ 

และดอกหอม ทนแดด ทนฝน และดูแลรักษาง่าย เช่น ขิงแดง คริสติน่า โมก เป็นตน้ 

  4.4.1.2  Zone B เป็นพื้นของครอบครัว และมีพรรณไม้เดิมท่ีปลูกอยู่แล้ว ในการ

ออกแบบจึง เลือกใชพ้รรณไมย้ืนตน้ท่ีให้ร่มเงาไดดี้ และใชไ้มพุ้่มท่ีมีความหนาทึบในระดบัสายตา

หลากชนิดปะปนกนัปลูกเป็นชั้นๆ ปิดบงัแนวเขตพรางการมองเห็น เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตวั 

ตลอดจนควบคุมแสงสะทอ้นจากดวงอาทิตยใ์นตอนกลางวนั และแสงสว่างจากดวงไฟหรือดวง

จนัทร์ในตอนกลางคืนท่ีกระทบกับตวับ้าน เช่น บัวสวรรค์ พุดน ้ าบุษย์ และในส่วนของน ้ าตก 

เลือกใชพ้รรณไมท่ี้มีทรงเอนชายปลูกบริเวณริมน ้า สร้างบรรยากาศท่ีร่มร่ืนมีความเป็นธรรมชาติใน

พื้นท่ีของครอบครัว เช่น จิกน ้า ลีลาวดี เสมด็ขาว เป็นตน้ 

  4.4.1.3  Zone C เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ ซักลา้ง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดพอร าไร 

จึงเลือกใช้พรรณไมท่ี้อยูใ่นร่มท่ีมีสีสันของดอกและใบ ดอกท่ีมีกล่ินหอม เช่น โมกพวง คลา้ต่างๆ 

ส่วนบริเวณของถงัเก็บน ้าเลือกใชพ้รรณไมพุ้ม่สูงพรางการมองเห็นของถงัเก็บน ้ าส่วนน้ี เพื่อให้เกิด

ทศันียภาพสวยงามและเป็นระเบียบ เช่น ไทรอินโด และในส่วนขา้งบา้นทางทิศตะวนัตกเลือกใช้

พรรณไมท่ี้เป็นพืชผกัสวนครัว  พรางสายตาตามแนวร้ัว เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตวั  และให้เป็น

พื้นท่ีของพืชผกัสวนครัวตามความตอ้งการของเจา้ของโครงการ เช่น กลว้ยน ้าวา้ ข่า ตะไคร้ เป็นตน้ 

 

4.5  แนวความคดิในการเลือกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 แนวความคิดในการเลือกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในสวนเลือกใช้

วสัดุท่ีมีความคงทนถาวร ทนแดด ฝน  เพราะตอ้งเจอกบัสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล 

 4.5.1  เกา้อ้ีและมา้นัง่ มีหลายประเภทสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

 4.5.1.1  เป็นเกา้อ้ีท่ีปรับได้ 3 ระดบั เอนนอนได้ มีขนาดความกวา้ง 70 เซนติเมตร 

ยาว 2 เมตร สูง 30 เซนติเมตร ท าจากไมส้ักแท ้ เหมาะกบัใช้นัง่หรือนอนพกัผ่อน จึงน ามาใช้เป็น

องค์ประกอบเพื่ออ านวยความสะดวกในส่วนของพื้นท่ีส าหรับครอบครัวทางทิศตะวนัออกของ

พื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่ 4.1  เกา้อ้ีนัง่เอน 

ทีม่า :  http://www.hiphandmade.com 

 4.5.1.2  ชุดโต๊ะเกา้อ้ีสนาม โต๊ะ 1 ตวั ขนาดกวา้ง 70 เซนติเมตร ยาว 1.32 เมตร สูง 

75 เซนติเมตร มีเกา้อ้ี 6 ตวั ขนาดกวา้ง 60 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร ท าจาก

ไมเ้ก่าเป็นไมเ้น้ือแข็ง ทนทาน เกา้อ้ีเด่ียวมีพนกัพิงตวัใหญ่ นัง่สบาย เหมาะส าหรับตอ้นรับแขก จึง

น ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกในส่วนของส่วนโชวห์รือส่วน

ตอ้นรับแขกท่ีอยูบ่ริเวณหนา้พื้นท่ีดา้นหนา้ของโครงการ  

 

ภาพที ่ 4.2  ชุดโตะ๊ – เกา้อ้ี 

ทีม่า :  http://www.redwood-shop.com 

 

4.6  แนวความคดิในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
 ไฟสนามเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสวน เพื่อใหเ้กิดแสงสวา่งและความปลอดภยัขณะใชง้านใน

สวน การติดตั้งไฟตามจุดต่างในสวนมีจุดประสงคห์ลายประการ เช่น ติดไวต้ามทางเดินในสวนให้

แสงสว่างขณะเดินชมสวนเวลากลางคืน หรือจดัวางไวต้ามพุ่มไมใ้ห้เกิดเหล่ียมเงาสร้างมุมมองท่ี

แปลกตา ประดบัโคมไฟสูงไวก้ลางสนาม หรือจะติดตั้งสปอร์ตไลท์ แต่อยา่วางในระดบัท่ีส่องตา
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ขณะเดิน การติดตั้งไฟสนาม การเดินท่อสายไฟฟ้า ควรท าก่อนการจดัสวน เพื่อหลีกเล่ียงการขุดท่ี

ซ ้ าซอ้น สร้างความเสียหายแก่สวนและพนัธ์ุไม ้

 การเลือกโคมไฟหรือสปอร์ตไลท์ ท่ีจะน ามาติดตั้งในสวนควรเป็นแบบท่ีสามารถป้องกนั

น ้ าเวลาฝนตก หรือรดน ้ าตน้ไม ้เพราะอาจท าให้เกิดกระแสไฟร่ัวไหล เป็นอนัตรายต่อผูอ้ยูอ่าศยัได ้

ไฟท่ีเลือกใชใ้นพื้นท่ีโครงการมีดงัน้ี 

 4.6.1 ไฟส่องทางเดิน เป็นไฟส่องประดบัเป็นจุดๆ สูง 1.00 เมตร ท าจากเหล็ก เป็นโคมไฟท่ี

ใชบ้อกทิศทางของเส้นทางเดินในสวน ส่องสวา่งเพื่อความสวยงามและเพื่อความปลอดภยัในสวน 

และท าให้สวนดูเด่นข้ึน จึงน ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบบริเวณทางเดินในส่วนของ

พื้นท่ีโซน A ท่ีเป็นส่วนตอ้นรับ และส่วนของพื้นท่ีโซน B ท่ีเป็นส่วนของครอบครัว  

 

ภาพที ่ 4.3  โคมไฟส่องทางเดินสวน 

ทีม่า :  http://www.winwinlighting.com 

 4.6.2  ไฟส่องและไฟใตน้ ้ า เพิ่มสีสันให้กบัสวน โดยติดหลอดไฟส่องไปยงัประติมากรรม

ต่างๆ เช่น รูปป้ันในสวน ประติมากรรมก าแพง หรือตน้ไมใ้หญ่ เหมาะส าหรับสวนท่ีมีลกัษณะโล่ง 

เรียบๆ ท าให้สวนมีจุดเด่น  จึงน ามาใช้เป็นองคป์ระกอบในการออกแบบในส่วนของพื้นท่ีบริเวณ

ดา้นหนา้และบริเวณบ่อน ้าตกในส่วนของครอบครัว  

 

ภาพที ่ 4.4  ไฟส่องตน้ไมแ้ละไฟใตน้ ้า 

ทีม่า :  http://www.winwinlighting.com 
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4.7  แนวความคดิในการวางรูปแบบทางสัญจร   
  การออกแบบทางเดินภายในสวนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของสวนอย่างหน่ึง เพราะจะ

เป็นตวัน าพาและอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา จะตอ้งออกแบบให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะ

สวนสวยงาม และใชป้ระโยชน์ในการสัญจรไดส้ะดวก ไม่แคบหรือกวา้งจนเกินความจ าเป็น ซ่ึงการ

ออกแบบทางสัญจรในพื้นท่ีโครงการแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

  4.7.1  เส้นทางสัญจรหลกั คือ เส้นทางท่ีใชเ้ป็นประจ าเขา้ออกบา้นพกัอาศยั จึงออกแบบให้

เส้นทางสัญจรหลกัเป็นเส้นทางท่ีวางดว้ยไมห้มอนรถไฟความยาว 1.20 เมตร วา่งต่อเน่ืองกนัเช่ือม

จากลานคอนกรีตไปยงัซุ้มระแนงไมใ้นส่วนของพื้นท่ีส าหรับครอบครัว และ ปูดว้ยแผน่ทางเดินหิน

ทรายขนาด 40x80 เซนติเมตร ปูแบบต่อเน่ืองจากลานคอนกรีตผา่นส่วนของพื้นท่ีครอบครัวไปยงั

ส่วนบริการดา้นหลงั เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมหากเกิดการช ารุด 

 

ภาพที ่ 4.5  เส้นทางสัญจรหลกั 

ทีม่า :  http://www.tarad.com 

  4.7.2  เส้นทางสัญจรรอง คือ เส้นทางท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นประจ า เป็นทางเดินภายในของ

แต่ละส่วนของพื้นท่ีโครงการ สามารถเขา้ถึงได้ทุกส่วนและเช่ือมต่อแต่ละส่วนด้วยเช่นกนั จึง

ออกแบบเลือกใช้แผ่นทางเดินหินทรายรูปทรงธรรมชาติ จดัวางให้มีระยะห่างท่ีเหมาะสมกบัการ

ก้าวเดินในส่วนของพื้นท่ีส่วนต้อนรับบริเวณด้านหน้าของพื้นท่ีโครงการ ท่ีเช่ือมต่อจากลาน

คอนกรีตไปยงัศาลาและศาลพระภูมิ เพื่อใหมี้ความกลมกลืนกบัสวนรูปแบบรีสอร์ท 
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ภาพที ่ 4.6  เส้นทางสัญจรรอง 

ทีม่า :  http://www.tarad.com 

 

4.8  แนวความคดิด้านทศันียภาพ 
 จากการศึกษาด้านมุมมองทศันียภาพ (View)  ซ่ึงมุมมองจดัได้ว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัและการ

วเิคราะห์ศกัยภาพในการมอง  ทั้งมุมมองจากภายนอกพื้นท่ีโครงการเขา้สู่ภายในพื้นท่ีโครงการและ

มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการในลกัษณะต่างๆ  ดงัน้ี 

 4.8.1  มุมมองในมุมกวา้ง  (Over  View Or Panorama  View) 

  เป็นมุมมองท่ีเปิดกวา้งให้ความส าคัญกับพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงจากมุมมองเดิมท่ีมี

ลกัษณะทศันียภาพเป็นแบบเปิดกวา้ง (Panorama view) เป็นมุมมองท่ีสามารถมองเห็นก าแพงแสดง

อาณาเขต บริเวณหน้าบา้น และทางขา้หลกัไดอ้ย่างชัดเจน จึงไดอ้อกแบบพื้นท่ีส่วนตอ้นรับหรือ

ส่วนโชวท่ี์อยู่บริเวณด้านหน้าของพื้นท่ีโครงการ ให้มีทศันียภาพเหมือนกบัสวนรูปแบบรีสอร์ท 

โดยออกแบบให้มีเนินดิน 3 ระดับ แต่ละระดบัมีความสูงต่างกัน 20 เซนติเมตร วางศาลาให้อยู่

บนสุดของชั้นเนินดิน เพื่อจะได้มองเห็นทศันียภาพของสวนโดยรอบได้อย่างชดัเจน และจดัวาง

พรรณไมพุ้ม่สูงท่ีมีสีสันของดอกและใบเป็นฉากหลงัใหก้บัศาลาท่ีตั้งอยูบ่นเนินดิน  

 

ภาพที ่ 4.7  มุมมองในมุมกวา้ง 

ทีม่า :  http://www.sakornland.com 
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 4.8.2  มุมมองในมุมกวา้งปานกลาง (Over  View Or Panorama  View  Vista) 

  มุมมองในมุมกวา้งปานกลาง (Vista)  เป็นมุมมองท่ีเปิดกวา้งพอสมควร  สามารถ

มองเห็นพื้นท่ีโครงการไดก้วา้งพอสมควรในระยะศีรษะ  สามารถมองไดร้อบ  180  องศา  ซ่ึงมีผล

ในช่วงท่ีตอ้งการออกแบบให้เกิด Space  หรือ เกิดความรู้สึกถึงความกวา้ง  เป็นมุมมองท่ีมองจาก

บริเวณก าแพงเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ  น ามาประยุกตใ์ชก้บัพื้นท่ีดา้นขา้งฝ่ังทิศตะวนัออกซ่ึงจากเดิมมี

ลกัษณะทศันียภาพเป็นแบบเปิดโล่ง  (Open  view)  เป็นมุมมองท่ีสามารถมองเห็นก าแพงร้ัวบา้น

ทางด้านทิศตะวนัออกได้อย่างชัดเจน จึงออกแบบให้พื้นท่ีขา้งบา้นทางทิศตะวนัออกซ่ึงเป็นมุม

ส่วนตวัของเจา้ของบา้นให้มีบ่อน ้ า น ้ าตก และระเบียงไมท่ี้ยื่นออกไปในบ่อน ้ าเพื่อจะไดส้ัมผสักบั

น ้ าไดม้ากข้ึน ปลูกพรรณไมท่ี้มีรูปทรงเอนชายน ้ าให้เขา้กบับรรยากาศของสวนน ้ า ประดบัสีสันใน

ตอนกลางคืนดว้ยไฟใตน้ ้ า และปลูกพรรณไมพุ้่มท่ีสีสันของดอกและใบเป็นฉากหลกัให้กบัน ้ าตก

และซุม้ระแนงไมเ้พื่อใหส้วนมีความเป็นธรรมชาติมากข้ึน  

  

ภาพที ่ 4.8  มุมมองในมุมกวา้งปานกลาง 

ทีม่า :  http://www.forfur.com 

 

4.9  แนวคดิทางด้านการดูแลรักษา 
ตารางที ่ 4.2  แนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft scape) 
 - ไมย้นืตน้ 
- ไมพุ้ม่ 
- ไมค้ลุมดิน 
 

การใหน้ ้า 
 
 
 
 

     ควรให้น ้ าต้นไม้อย่างสม ่ าเสมอ โดย
ค านึงถึงความตอ้งการและสภาพของตน้ไม้
ชนิดนั้นๆ หากวนัท่ีฝนหรืออากาศช้ืนอาจ
ให้น ้ าแต่น้อยหรืองดการให้น ้ า ส่วนวนัท่ี
อากาศร้อนอาจให้น ้ าในปริมาณท่ีมากข้ึน
หรือเพิ่มจ านวนคร้ังในการใหน้ ้า โดยควร 

ไ ม่ ค ว ร ใ ห้
ใ น ช่ ว ง เท่ี ย ง
หรือบ่ายท่ีแดด
จัด เพราะอาจ
ท า ให้ ต้ น ไ ม้
เล็กๆ ตายได ้
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ตารางที ่ 4.2  (ต่อ)  แนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา  

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft scape) 
 - ไมย้นืตน้ 
- ไมพุ้ม่ 
- ไมค้ลุมดิน 
 

 
 
 
การใส่ปุ๋ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตดัแต่ง 

 ให้ในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นท่ีมีแสงแดด
อ่อนๆ เพื่อตน้ไมจ้ะไดดู้ดน ้ าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี 
      การใส่ปุ๋ยมี 2 วธีิ ดงัน้ี 
1) การใส่ ปุ๋ยแบบหว่าน มักใส่กับหญ้า 
เพราะหญ้ามีระบบรากฝอยกระจายทัว่ไป 
ควรใชปุ๋้ยท่ีละลายน ้ าง่ายและราคาถูก หลงั
ใส่ควรใหน้ ้าหญา้ทนัที 
2) การใส่ปุ๋ยเฉพาะจุด เหมาะกับต้นไม้
ทัว่ไปท่ีมีระบบรากจ ากดั ถา้เป็นไมข้นาด
เล็กควรโรยห่างจากโคนตน้เล็กน้อย หรือ
โรยบริเวณรอบขอบแปลง ถา้เป็นไมข้นาด
ใหญ่ ควรขุดรอบโคนตน้รัศมีชายพุ่ม โรย
ปุ๋ยเคมีเล็กนอ้ย กลบดว้ยปุ๋ยอินทรียแ์ละดิน 
แลว้รดน ้าตาม 
     การตัดแต่งควรพิจารณาตามชนิดของ
พืชพรรณ ซ่ึงพืชพรรณแต่ละชนิดจะมี
วธีิการตดัแต่งท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
1) ไมค้ลุมดิน จะตอ้งขริบหรือเล็ม เป็นการ
ตดัแนวราบ โดยจะตดัยอดใบหรือก่ิงเล็กๆ 
ท่ีไม่จ  าเป็นออกทางดา้นขา้งหรือดา้นบน 
ของตน้ไม ้
2) ไมพุ้่ม ก่อนการตดัควรพิจารณาว่าก่ิงท่ี
จะตดัแก่พอหรือยงั การตดัจะตอ้งเหลือตา
ใบท่ีสมบูรณ์ไวเ้พื่อให้เกิดการแตกยอด
ใหม่ หลงัจากตดัคร้ังแรกควรปล่อยไวส้ัก
ระยะหน่ึง เพื่อให้แตกยอดใหม่อีกคร้ัง เม่ือ
ก่ิงใหม่เร่ิมแก่ควรท าการตดัแต่งซ ้ ายอดก่ิง
จะแต่งข้ึนมากเร่ือยๆ ท าเช่นน้ีหลายๆ คร้ัง 

 

 

การใส่ ปุ๋ยเคมี
ไม่ควรใส่มาก
เกินไป เพราะ
จะท าให้ต้นไม้
เกิดอาการเห่ียว
เฉาได้ ควรให้
น้ อ ย ๆ  แ ต่
บ่อยคร้ังในช่วง
เชา้ท่ีมีแสงแดด
อ่อนๆ จึงรดน ้ า
ตาม 
การตัดไม้ยืน
ต้นควรตัดแต่ง
ปี ล ะ  1 ค ร้ั ง 
ห ลั งจ าก ก าร
ปลูก ควรเลือก
ตั ด ก่ิ ง ท่ี มี
ลกัษณะดงัน้ี 
- เป็นโรคหรือ
ถูกแมลงเจาะ
ท าลายมากๆ 
- แหง้ตาย 
- ข้ึ นซ้ อนทับ
กนั 
- เ ป็ น ก่ิ ง
กระโดง คือ ก่ิง 
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ตารางที ่ 4.2  (ต่อ)  แนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา  

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft scape) 
 - ไมย้นืตน้ 
- ไมพุ้ม่ 
- ไมค้ลุมดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพรวน
ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การป้องกนั
ก าจดัศตัรู- 
พืช 

จนไดรู้ปทรงท่ีตอ้งการ 
3) ไมย้ืนตน้ เร่ิมจากการตดัแต่งก่ิงดา้นขา้ง
ตามโคนต้นท่ีมีมากเกินไป เม่ือตัดออก
ทั้งหมดจนไดร้ะยะความสูงท่ีตอ้งการแลว้ 
ควรตดัก่ิงดา้นขา้งทางตอนบนออกไปบา้ง 
โดยเฉพาะก่ิงท่ีง่ามแคบเพราะอาจเกิดการ
หักหรือฉีกได้ง่ายหากมีลมแรง หลังจาก
นั้นก่ิงท่ีอยู่ตอนบนจะแตกก่ิงข้างและใบ
ออกมาใหม่ ก็จะไดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการ 
     การพรวนดินจะช่วยท าให้ดินร่วนโปร่ง 
มีการระบายน ้ าและอากาศดีข้ึน ช่วยก าจดั
วชัพืชและท าให้ขอบกลุ่มพรรณไมค้มชัด
สวยงาม การพรวนดินมกัจะท าไปพร้อมๆ
กบัการตดัแต่งก่ิงโดยใชเ้สียมสับพรวนดิน
ในแปลงกลุ่มต้นไม้ หรือรอบโคนต้นไม้
โดยเน้นการสับขอบแปลงให้มีลักษณะ
เรียบคมชัด พรวนถอนเก็บรากเหง้าของ
หญ้าและวชัพืชออกให้หมด ลักษณะการ
พรวนดินตน้ไมมี้ 2 ลกัษณะดงัน้ี 
1) พรวนดินตน้ไม้เป็นแปลงหรือกลุ่ม จะ
ใช้กับพรรณไม้ท่ีปลูกรวมกันเป็นกลุ่มมี
ระยะปลูกต่อต้นประมาณ 4 - 5 น้ิวได้แก่
ไมค้ลุมดิน ไมด้อกและไมพุ้ม่ต่างๆ 
2) พรวนดินต้นไม้เฉพาะต้น  จะใช้กับ
พรรณไมย้นืตน้ชนิดต่างๆ  
     ศตัรูพืชท่ีเป็นปัญหาต่อพรรณไมมี้ดงัน้ี
1) วชัพืช สวนท่ีเพิ่งจดัเสร็จใหม่ๆ พรรณ
ไม้ท่ีปลูกยงัเล็กอยู่ จะมีวชัพืชท่ีงอกจาก
เมล็ดและหวัข้ึนแซม ใหใ้ชเ้สียมพรวน 

ท่ี เ จ ริ ญ อ ยู่
ภายในทรงพุม่ 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ ค วรพ รวน
ดิ น ใ ห้ ย่ อ ย
ล ะ เ อี ย ด
จนเกินไปจะท า
ให้ดินแน่นเร็ว 
และไม่ควรสับ
พ รวน ดิ น ลึ ก
จนเกินไปจะท า
ใ ห้ ร า ก ข อ ง
ต้นไม้ฉีกขาด
ได ้
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ตารางที ่ 4.2  (ต่อ)  แนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา  

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft scape) 
 - ไมย้นืตน้ 
- ไมพุ้ม่ 
- ไมค้ลุมดิน 
 

 
 
 
 

ดินถอนเก็บวชัพืชออกให้หมด วชัพืชท่ี
เป็นไหลของหญา้ท่ีปลูกอยูจ่ะเจริญชอน
ไชเข้าไปในแปลงหรือกลุ่มต้นไม้ ให้
หมั่นก าจัดวชัพืชโดยใช้เสียมสับขอบ
หญ้าและพรวนดินรอบๆ โคนต้นไม ้
ส าหรับพรรณไมท่ี้มีก่ิงใบหนาแน่นและ
มีวชัพืชข้ึนแซมอยู่ให้ใช้มือสอดเขา้ไป
ในกลุ่มพรรณไมแ้ลว้ถอนถึงวชัพืชออก
ใหห้มด 
2) โรคและแมลง พรรณไม้ท่ีปลูกปกติ
การใช้สารเคมีก าจัดโรคแมลง จะใช้ก็
ต่อเม่ือเห็นพืชเร่ิมถูกท าลายหรือพืชเร่ิม
แสดงอาการเป็นโรคเท่านั้ น จะไม่ใช่
ส ารเค มีบ่ อยค ร้ัง  เพ ราะอาจจะเป็น
อนัตรายต่อผูเ้ขา้ไปชมสวนหรือพกัผ่อน
ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับต้นไม้ได้ มีวิธีป้องกัน
พรรณไมจ้ากโรคและแมลงดงัน้ี 
- ไม่ตดัแต่งพุม่ใหชิ้ดก่ิงจนเกินไป 
- เลือกใชย้าฆ่าแมลง ท่ีใชก้  าจดัใหต้รง 
กบัชนิดของศตัรูพืช ฉีดพ่นตามท่ีระบุไว้
ในขอ้แนะน าการใชส้ารเคมี 
- ใช้ฟูราดานโรยรอบๆ โคนตน้ แล้วรด
น ้าใหชุ่้ม 

การถอนวชัพืช
ควรสวมถึงมือ
ผ้าทุกค ร้ังเพื่ อ
ป้องกันหนาม
ต ามือ 
ก า ร ฉี ด พ่ น
ส า ร เค มี ค ว ร
สวมหน้ าก าก
และถุงมือ ไม่
ค ว รอ ยู่ ใ ต้ ล ม
เพื่ อ ป้ อ ง กั น
ส าร เค มี เข้ า สู่
ร่างกาย 

ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
(Hard scape) 

พื้นถนนและ
ทางเดิน 
 
 
 
 

- ตรวจเช็คสภาพพื้นถนนว่ามีการช ารุด
แตกหักหรือไม่  ถ้าหากมีควรท าการ
ปรับปรุงซ่อมแซมทันทีเพื่อการใช้งาน
ไดน้าน 
- หากมีตะไคร่จบับนแผน่ทางเดินควรขดั
ดว้ยแปรงใหส้ะอาดเพื่อการใชง้านจะได ้
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ตารางที ่ 4.2  (ต่อ)  แนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา  

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
(Hard scape) 

 
มา้นัง่ โตะ๊ 
และชุดเกา้อ้ี 
 
 
 
 
น ้าตก/บ่อน ้า 
 
 
 
 
ระบบไฟ
สนาม 

 

ไม่ล่ืนหรือหกลม้ 
- ตวัเช็คสภาพความพร้อมการใชง้าน 
- หากพบวา่ช ารุดควรซ่อมแซมทนัที 
- หากมา้นัง่ โต๊ะ ชุดเกา้อ้ี ท าดว้ยไมค้วร
ทาด้วยสารเคมีป้องกันปลวกและมอด 
และทาสีใหมี้ความสวยงามและคงทนใน
การใชง้าน 
- ตรวจเช็คความเรียบร้อยของน ้ าตก บ่อ
น ้ า วา่มีการช ารุด ร่ัวซึมหรือไม่ ถา้หากมี
ควรท าการซ่อมแซมทนัที 
- ท  าความสะอาดตะไคร่ และเก็บเศษ
ใบไมท่ี้ร่วงหล่นลงไปในบ่อน ้า  
- ตรวจเช็คสภาพเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส ารวจ
ว่ามีหลอดไฟหรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 
ถ้าห ากพบการช ารุดควรรีบท าก าร
ซ่อมแซมทนัทีเพราะอาจจะเป็นอนัตราย
ถึงชีวติได ้

 

 

4.10  เกณฑ์ในการออกแบบและประเมนิทางเลือก 
 จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นทฤษฎีในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั สามารถสรุปเพื่อ

น าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ี และถูกตอ้งตามหลกัการ

ออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั โดยสามารถสรุปเป็นเกณฑใ์นการออกแบบไดด้งัน้ี 

 4.10.1  ขอ้พิจารณาดา้นแนวความคิดในการออกแบบ 

   4.10.1.1  แนวความคิดทางดา้นการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 

   1)  ออกแบบใหใ้ชไ้ดแ้ละสวยงาม สอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกั 

    2)  มีการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสมสัมพันธ์กัน

ระหวา่งพื้นท่ีกบักิจกรรม 
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   4.10.1.2  แนวความคิดดา้นการสัญจรภายในโครงการ 

      ตอ้งออกแบบให้สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีทุกส่วนไดอ้ยา่งสะดวก โดยจะตอ้ง

ค านึงถึงกิจกรรมต่างๆ และการเช่ือมพื้นท่ีส่วนต่างๆ ใหมี้ความสัมพนัธ์กนั 

   4.10.1.3  แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ 

      เลือกใชพ้ืชพรรณท่ีมีลกัษณะตรงตามหลกัฮวงจุย้ ซ่ึงไมใ้หญ่จะตอ้งเป็น

ไมท่ี้รูปทรงโดดเด่น สูงโปร่ง ใบเรียว พรรณไมเ้ล็กควรเป็นพรรณไมท่ี้มีสีสันสดใส เจริญเติบโตชา้

เพื่อลดการตดัแต่งทรงพุ่ม ดูแลรักษาง่าย ทนต่อโรคและแมลง รวมทั้งสามารถเจริญเติบโตไดดี้ใน

พื้นท่ีโครงการ  

   4.10.1.4  แนวความคิดดา้นองคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 

    1)  ทางเทา้ มีขนาด รูปทรงท่ีเหมาะสม วสัดุท่ีใชมี้ความแข็งแรงทนทาน 

สวยงามและปลอดภยั วสัดุปูพื้นควรเป็นวสัดุท่ีมีความหยาบเพื่อป้องกนัการล่ืนไถลแก่ผูท่ี้เขา้มาใช ้

    2)  เก้าอ้ีม้านั่ง มีรูปทรงท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม ท าจากวสัดุท่ีมีความ

ทนทาน และจดัวางในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

    3)  น ้าตก ท าจากวสัดุท่ีมีความแขง็แรงทนทาน มีความเป็นธรรมชาติ 

   4.10.1.5  แนวความคิดดา้นการพกัผอ่นสวนทรอปิคอลรูปแบบรีสอร์ท 

      ออกแบบตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรูปแบบรีสอร์ท มีการ

ประยกุตใ์ชว้สัดุต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความท่ีเหมาะสมต่อพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้มนั้นๆ    

 4.10.2  ขอ้พิจารณาดา้นความปลอดภยั 

   4.10.2.1  มีแสงสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน 

   4.10.2.2  วสัดุต่างๆ เหมาะสมและมีความปลอดภยัต่อการใชง้าน 

 4.10.3  ขอ้พิจารณาดา้นความเหมาะสมในการใชง้านสวนภายในบา้นพกัอาศยั 

  4.10.3.1  มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกนัระหวา่งการใชพ้ื้นท่ีกบักิจกรรม 

  4.10.3.2  สามารถใชง้านพื้นท่ีแต่ละส่วนไดอ้ยา่งสะดวก ง่านต่อการเขา้ถึง 

  4.10.3.3  มีการใชศ้กัยภาพของพื้นท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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4.11  ผงัทางเลือกในการออกแบบ 
 4.11.1  แบบทางเลือกท่ี  1  

 

ภาพที ่ 4.9  แบบทางเลือกท่ี  1 

 4.11.1.1  สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี  1 

  1)  ขอ้ดี ทางเลือกในการออกแบบท่ี  1  

  (1)  ให้ความสะดวกในการใชส้อยพื้นท่ีเพื่อการพกัผอ่น ประกอบกบั

ผูใ้ชโ้ครงการจะไดรั้บความหอมสดช่ืน และความเยน็สบายจากพรรณไมภ้ายในโครงการ 

  (2)  มีการแบ่งพื้นท่ีรองรับกิจกรรมการจดัเล้ียงในหมู่เพื่อนและญาติ

สนิทท่ีเหมาะสม 

  (3)  ด้านพืชพรรณ มีการจดัวางพืชพรรณในต าแหน่งท่ีง่ายต่อการ

ดูแลรักษา 

  (4)  ด้านทางสัญจรมีการก าหนดทางสัญจรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีมี

รูปแบบท่ีน่าสนใจ และเช่ือมต่อไปยงักิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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   2)  ขอ้เสีย ทางเลือกในการออกแบบท่ี 1  

  การจดัวางผงัพื้นท่ีในบางส่วนยงัมีความไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 

 4.11.2  แบบทางเลือกท่ี  2 

 
ภาพที ่ 4.10  แสดงแบบทางเลือกท่ี  2 

  4.11.2.1  สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี  2 

  1)  ขอ้ดี ทางเลือกในการออกแบบท่ี  2  

  (1)  ต าแหน่งของพื้นท่ีพกัผอ่นอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ผูใ้ช้โครงการ

จะไดรั้บความเยน็สบายจากพรรณไมใ้นโครงการ 

  (2)  มีการจดัพื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรมท่ีเพียงพอ ส าหรับการจดัเล้ียง

ในหมู่เพื่อนและญาติสนิท 

  (3)  ดา้นพืชพรรณ มีการจดัวางในต าแหน่งท่ีง่ายต่อการดูแลรักษา 

  (4)  ในส่วนของพื้นท่ีรับแขก มีส่วนท่ีน่าสนใจต่อผูใ้ชโ้ครงการ 

  2)  ขอ้เสีย ทางเลือกในการออกแบบท่ี 2  

  (1)  ทางสัญจร มีรูปแบบท่ีสวยงามแต่ใชง้านไม่สะดวก 

  (2)  ส่วนพื้นท่ีพกัผอ่น มีส่วนท่ีดึงดูดสายตาไม่มากนกั 
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4.12  การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมนิทางเลือก 
ตารางที ่ 4.3  การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

เกณฑใ์นการประเมิน ทางเลือกท่ี 1  ทางเลือกท่ี 2 
1. ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 5 4 
2. ความเหมาะสมในการก าหนดทางสัญจรภายในโครงการ 4 3 
3. ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ 4 3 
4. ความเหมาะสมในการเลือกองคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 5 2 
5. ความสัมพนัธ์กนัของกิจกรรมกบัพื้นท่ี 5 4 
6. ใหค้วามปลอดภยัแก่ผูใ้ชส้อย 5 2 
7. มีความสะดวกสบาย 4 5 
8. สามารถใชศ้กัยภาพพื้นท่ีไดเ้หมาะสม 5 4 
9. ตรงตามหลกัฮวงจุย้ 5 4 
รวม 42 31 
ทีม่า :  จากการสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 

1 ปรับปรุง 

2 พอใช ้

3 ดี 

4 ดีมาก  

5 ดีมากท่ีสุด 

 จากเกณฑใ์นการประเมินทาเลือก สามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 

  ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 42 คะแนน 

  ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 31 คะแนน 

  ดงันั้นจึงสรุปได้ว่ารูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือรูปแบบกิจกรรม

ทางเลือกท่ี 1 มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของผูใ้ช้มากท่ีสุด จึงน าทางเลือกน้ีไป

พฒันาในการออกแบบต่อไป 

 

 



บทที ่5 

ผลงานการออกแบบ 
 

5.1  ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที ่ 5.1  การแนะน าโครงการ (Introduction) 
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ภาพที ่ 5.2  การวเิคราะห์โครงการ (Site Analysis) 
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ภาพที ่ 5.3  การวเิคราะห์โครงการ (Site Analysis) 
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ภาพที ่ 5.4  การวเิคราะห์โครงการ (Site Analysis) 
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ภาพที ่ 5.5  การวเิคราะห์โครงการ (Bubble Diagram & Site Relation) 
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ภาพที ่ 5.6  แนวความคิดในการออกแบบ (Main Concept) 
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ภาพที ่ 5.7  ผงัแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที ่ 5.8  ผงัระบบไฟ (Lighting Plan) 
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ภาพที ่ 5.9  รูปดา้น (Elevation) 
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ภาพที ่ 5.10 แบบขยาย Zone A (Detail Plan) 



124 
 

 

ภาพที ่ 5.11 แบบขยาย Zone B (Detail Plan) 
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ภาพที ่ 5.12 แบบขยายก่อสร้าง (Typical Detail) 
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ภาพที ่ 5.13 แบบขยายก่อสร้าง (Typical Detail) 
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ภาพที ่ 5.14 ทศันียภาพ (Perspective) 
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5.2  การประมาณราคางานภูมทิศัน์ 
ตารางที ่ 5.1  การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการบา้นคุณสมศกัด์ิ บุญทิน อ าเภอเมือง จงัหวดั
ลพบุรี 

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวม (บาท) 

งาน  Hard scape 

1 งานเตรียมพื้นท่ี         

  ดินถมท าเนินหญา้ 324 ลบ.ม. 450.00  145,800.00  

2 น ้าตก (เหมารวม) 38 ตร.ม. 7,000.00            266,000.00     
3 งานศาลาและลานพื้นไมร้ะแนง 32 ตร.ม. 2,500.00             78,750.00       

7 ไมห้มอนรถไฟ ยาว 1.20 เมตร 30 ท่อน 350.00                 10,500.00        
8 แผน่ทางเดินหินทรายฟรีฟอร์ม  115 แผน่ 220.00                25,300.00       

9 แผน่ทางเดินลายหินกาบ  
ขนาด 40*40 เซนติเมตร 

80 แผน่ 85.00                   6,800.00           

10 หินกอ้นใหญ่ 8 กอ้น 3,000.00             24,000.00       

11 กรวดแม่น ้า เบอร์ 3 (สีน ้าตาล) 60 ถุง 65.00                  3,900.00          

12 กรวดแม่น ้า เบอร์ 3 (สีขาว) 40 ถุง 65.00                  2,600.00           

13 กรวดแม่น ้า เบอร์ 2 (สีน ้าตาล) 20 ถุง 65.00                   1,300.00           
14 กรวดแม่น ้า เบอร์ 2 (สีขาว) 20 ถุง 65.00                   1,300.00           

15 ชุดโตะ๊เกา้อ้ีไมเ้ก่า 1 ชุด 9,500.00              9,500.00           

16 ชุดโตะ๊เกา้อ้ีไม ้ 2 ชุด 6,000.00              12,000.00        

17 เกา้อ้ีนัง่เอน 1 ชุด 9,000.00              9,000.00           
18 ชุดไฟสนาม 20 ชุด 2,500.00             50,000.00        

19 ชุดไฟใตน้ ้า 5 ชุด 2,500.00              12,500.00        

20 ตาข่ายรองกรวด 26 ตร.ม. 45.00 1,170.00           

 รวมราคางาน Hard scape 660,420.00     
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ตารางที ่ 5.1  (ต่อ)  การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการบา้นคุณสมศกัด์ิ บุญทิน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัลพบุรี 

ท่ี รายการ 
ขนาด 

จ านวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวม (บาท) Ø 
 (น้ิว) 

H 
(เมตร) 

งาน  Soft scape 

ไมย้นืตน้ 
1 ศรีตรัง 6  1 ตน้ 6,000.00             6,000.00  
2 บุนนาค 6  1 ตน้ 16,000.00  16,000.00  

3 ชงโค 8  3 ตน้ 6,000.00  18,000.00  
4 น ้าเตา้ตน้ 6  3 ตน้ 5,000.00  15,000.00  

5 หมากเขียว  2.00 6 ตน้     500.00   3,000.00  

6 ปาลม์ยะวา  3.50 6 ตน้ 25,000.00  150,000.00  

7 ลีลาวดี 6 3.50 1 ตน้ 12,000.00  12,000.00  
8 ขนุน 5  1 ตน้ 3,000.00  3,000.00  

9 มะพร้าวน ้าหอม  2.50 3 ตน้ 3,000.00  9,000.00  

10 บวัสวรรค ์ 3 2 3 ตน้ 500.00  1,500.00  

11 จนัทน์ผา  2.50 1 ตน้ 8,000.00  8,000.00  

รวมราคาไมย้นืตน้ทั้งส้ิน 241,500.00  

ไมพุ้ม่ - ไมค้ลุมดิน 

12 คริสติน่า 10 1.50 60 ถุง      150.00    9,000.00  

13 โมก  1.20 55 ถุง   150.00    8,250.00  

14 พุดซอ้น  1.00 30 ถุง       60.00  1,800.00  

15 ซิกกา้   10 กอ     120.00  1,200.00  

16 เฮลิโคเนีย  1.5 30 กอ      150.00  4,500.00  

17 พุดศุภโชค 6  180 กระถาง    30.00  5,400.00  

18 เดหลีจกัรพรรดิ 8  50 กระถาง     150.00  7,500.00  

19 หมากผูห้มากเมีย 8   20 กระถาง  150.00      3,000.00  
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ตารางที่  5.1  (ต่อ)  การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการบา้นคุณสมศกัด์ิ บุญทิน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัลพบุรี 

ท่ี รายการ 
ขนาด 

จ านวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวม (บาท) Ø  
(น้ิว) 

H 
 (เมตร) 

20 ขิงแดง  1.5 15  กอ      180.00    2,700.00  

21 หนวดปลาหมึกด่าง 12  70 กระถาง      80.00   5,600.00  
22 กระดาด 8  3 กระถาง   140.00   420.00  

23 เอ้ืองหมายนา 6  5  ถุง   150.00  750.00  

24 โมกลากอ  3 3 กระถาง   350.00    1,050.00  

25 จัง๋  1.20 5  กอ  250.00    1,250.00  
26 พุดน ้าบุษย ์  2.00 3  ตน้  350   1,050.00  

27 บวัสวรรค ์ 3 2 3  ตน้  500.00 1,500.00  

28 ชาฮกเก้ียน 15  2 กระถาง  350.00  700.00  

29 ไทรอินโด  1.5 6  ตน้  350.00 2,100.00  
30 ข่า 6  5 กระถาง  35.00    175.00  

31 ตระไคร้ 6  5 กระถาง  35.00   175.00  

32 หญา้นวลนอ้ย   1,050  ตร.ม.  25.00 26,250.00  

33 หญา้มาเลเซีย   190  ตร.ม.  35.00 6,650.00  
34 เศรษฐีเรือนนอก 4  925  ถุง  15.00  13,875.00  

35 พยบัหมอก 4  520  ถุง  15.00  7,800.00  

36 บวัดิน 8  375 กระถาง  45.00 16,875.00  

37 คลา้มา้ลาย 6  25  ถุง  45.00  1,125.00  
38 ถัว่บลาซิล 4   2,000  ถุง  15.00 30,000.00  

39 ตอ้ยต่ิงฝร่ัง 4   375  ถุง  15.00  5,625.00  

40 พลบัพลึงหนู 6   875  ถุง  25.00   21,875.00  

41 เขม็ชมพู 4   500  ถุง  15.00    7,500.00  
42 กลว้ยไมดิ้น 6   70 กระถาง  45.00  3,150.00  

43 หนวดปลาดุกแคระ 4   350  ถุง  10.00   3,500.00  
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ตารางที่  5.1  (ต่อ)  การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการบา้นคุณสมศกัด์ิ บุญทิน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัลพบุรี 

ท่ี รายการ 
ขนาด 

จ านวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวม (บาท) Ø  
(น้ิว) 

H 
 (เมตร) 

44 ไอริส 6   150 กระถาง  25.00  3,750.00  

45 เฟิร์นขา้หลวง 8   3 กระถาง  150.00  450.00  
46 เฟิร์นใบมะขาม 6   50 กระถาง  15.00   750.00  

47 เฟิร์นฮาวาย 6   50 กระถาง  15.00   750.00  

48 โคลงเคลงเล้ือย 6   225 กระถาง  15.00  3,375.00  

49 ดาดตะกัว่ 4   375  ถุง  5.00  1,875.00  
50 สับปะรดสี 6   3 กระถาง  120.00   360.00  

51 ล้ินกระบือ 4   200  ถุง  5.00   1,000.00  

52 เดหลีแคระ 6   160  ถุง  35.00    5,600.00  

53 พุดพิชญา 6  50 กระถาง  15.00 750.00  
54 พุดศุภโชคพุม่ 15  3 กระถาง  350.00 1,050.00  

55 เตยหอม 6  10 กระถาง  20.00 200.00  

 รวมราคาไมพุ้ม่-ไมค้ลุมดิน 220,755.00 

 รวมราคางาน Soft scape ทั้งส้ิน 462,255.00 
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ตารางที่  5.1  (ต่อ)  การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการบา้นคุณสมศกัด์ิ บุญทิน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัลพบุรี 

รายการ รวม (บาท) 

รวมราคา Hard scape 660,420.00 
รวมราคา Soft scape 462,255.00 

รวมราคางานภูมิทศัน์ (Hard scape +Soft scape)    1,122,675.00 

ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 15%     168,401.25 

ก าไร 10% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 112,267.50 

ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 33,680.25 

รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินการ+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 1,437,024.00 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%     100,591.68 

รวมราคาทั้งส้ิน (หน่ึงลา้นหา้แสนสามหม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยสิบหา้บาทหกสิบ
แปดสตางค ์) 

1,537,615.68 

 



 
 

 
 

บทที ่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมศกัด์ิ บุญทิน ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 69/9 หมู่ 10  ต าบล

ทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล ภายในบ้านมีสมาชิกใน

ครอบครัวทั้งหมด 4 คน โดยเจา้ของบา้นประกอบอาชีพผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัคลองสายบวั  พื้นท่ี

โครงการโดยประมาณมีเน้ือท่ีทั้งหมด  3,330 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใช้สอยภายในอาคารพกั

อาศยั 341.85 ตารางเมตร พื้นท่ีโรงจอดรถ 117.60 ตารางเมตร ลานคอนกรีต 316.05 ตารางเมตร 

และ เป็นพื้นท่ีออกแบบภูมิทศัน์ 2,554.50 ตารางเมตร ปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ แต่มีไมย้ืนตน้

บางส่วนท่ีทางเจา้ของบา้นน ามาปลูกไวใ้ห้ร่มเงาแก่บา้นแต่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  ทั้งน้ีเจา้ของ

บา้นจึงอยากให้มีการจดัภูมิทศัน์บริเวณรอบบา้นท่ีเป็นสไตล์รูปแบบรีสอร์ท  ใหถู้กตามหลกัฮวงจุย้ 

และใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น  ท่ีมีความร่มร่ืน เป็นธรรมชาติ ดูแลรักษาง่ายสวน รวมทั้งยงัเป็นการใช้

พื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด ดงันั้นการออกแบบจะเนน้ใหเ้ป็นแบบสวนทรอปิคอล   

จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการจากขอ้มูลขา้งต้นสามารถ

น ามาประกอบเพื่อใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้ ดงัน้ี 

6.1.1  Zone A เป็นพื้นท่ีท่ีตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของโครงการ จึงเหมาะแก่การจดัเป็นพื้นท่ี

ส่วนโชว ์ พื้นท่ีโซน A เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ทางด้านทิศใตข้องตวับา้น  ตั้งอยู่ติดกบัถนนชนะสงคราม  

สภาพโดยรวมปัจจุบนัของพื้นท่ีโครงยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์แต่อย่างใด เป็นพื้นท่ีโล่งท าให้ไดรั้บ

แสงแดดจดัท่ียาวนานกว่าบริเวณอ่ืนๆเน่ืองจากพื้นท่ีกวา้งมาก นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลของลม

ร้อนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคมอีกด้วย  จึงควรปลูกตน้ไมเ้พื่อลดความร้อนในบริเวณน้ี  

พื้นท่ีโซน  A  เป็นมุมมองแบบ  Panorama view  ควรจดัมุมมองเพื่อดึงดูดสายตา 

6.1.2  Zone  B  เป็นบริเวณท่ีอยูด่า้นขา้งของบา้น ทางทิศตะวนัออก ติดกบัตวับา้น และลาน

คอนกรีต  หอ้งพกัผอ่น และหอ้งนอน 4 มุมมองน้ีจะเห็นก าแพงบา้น  ซ่ึงบริเวณน้ีตอ้งการความเงียบ

สงบและความเป็นส่วนตวัส าหรับสมาชิกภายในบา้น   เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีคนในครอบครัวใชท้  า

กิจกรรมเป็นประจ าในช่วงเยน็ท่ีแสงแดดอ่อนลงและมีลมพดัเยน็สบาย  ดงันั้นควรจดัพื้นท่ีส าหรับ

ทุกคนในครอบครัว  เช่น  เพิ่มลานนัง่พกัผ่อน  น ้ าตก ให้เช่ือมต่อถึงกนัไดทุ้กส่วน นอกจากน้ีใน
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ส่วนพื้นท่ีควรปลูกไมส้กรีนรอบก าแพงเพื่อความเป็นส่วนตวัดว้ย  จากการวเิคราะห์ควรจดัให้อยูใ่น

ส่วนของครอบครัวและบริเวณน้ีจะได้รับแสงแดดในช่วงเช้าได้รับร่มเงาจากตวับา้นบา้งส่วน จึง

ควรปลูกตน้ไมเ้พื่อลดความร้อนเขา้สู่ตวับา้น 

6.1.3  Zone  C  เป็นพื้นท่ีท่ีตั้งอยู่บริเวณดา้นหลงับา้นของโครงการ อยู่ทางดา้นทิศใตข้อง

ตวับา้นติดห้องครัว  ห้องน ้ า  ห้องนอน 4  และห้องนอน 5 จึงเหมาะแก่การจดัเป็นพื้นท่ีส่วนบริการ 

ท่ีท ากิจกรรมต่างๆ  เช่น  ซกัผา้  ตากผา้  ท าอาหารมากท่ีสุด และทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนืออาจจดั

ให้มีแปลงผกัสวนครัวเพื่อการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีให้คุม้ค่าและยงัเป็นการสร้างความกลมเกลียว

ให้เกิดข้ึนภายในครอบครัว อีกทั้งยงัเป็นบริเวณท่ีไดรั้บแสงแดดในช่วงเย็นซ่ึงเป็นแดดท่ีไม่ร้อน

มากนกั ดงันั้นจากการวเิคราะห์ควรจดัใหอ้ยูใ่นส่วนของบริการ 

จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการท าใหไ้ดท้ราบถึงขอ้มูลในดา้นต่างๆของพื้นท่ี เช่น ลกัษณะดิน  

ภูมิอากาศ รวมไปถึงความตอ้งการของเจ้าของโครงการท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ น ามาออกแบบและ

ปรับใชก้บัพื้นท่ีโครงการเพื่อใหเ้กิดความสวยงามเหมาะสมมากท่ีสุด 

6.2  ข้อเสนอแนะ 

 6.2.1  ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 
 6.2.1.1  ในการจดัท าโครงการ มีการก าหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตงาน ระยะเวลาท่ี
ชัดเจน จึงได้ผลงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้และทนัตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
 6.2.1.2  ในการจดัท าโครงการ ผูจ้ดัท าควรมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานดา้นการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office 2013 และโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัการออกแบบ เช่น Auto 
Cad 2010 SketchUp 8 และ Adobe Photoshop CS6 เพื่อให้การจดัท าโครงการเป็นไปไดด้ว้ยดี และ
ทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
 6.2.2  ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 
  6.2.2.1  เพื่อให้ไดผ้งัแม่บทท่ีสามารถน าไปก่อสร้างได้จริง ในการออกแบบควรมี
การค านึงถึงวสัดุท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งถ่ิน และ
ในการออกแบบพืชพรรณ ควรเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีมีความแข็งแรง ดูแลรักษาง่ายและสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีโครงการ 
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