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โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี ตั้งอยูติ่ด ถนนร่มเกลา้  แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นบา้นของ ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี โดยมีพื้นท่ีร่วมทั้งหมด 
3,206 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีใช้สอย 400 ตารางเมตรและพื้นท่ีจดัสวน 2,800 ตารางเมตร ลกัษณะ
ของบ้านพกัอาศยัเป็นบ้านเด่ียว 2 ชั้น ภาพในบ้านมีสมาชิคในครอบครัวทั้ งหมด 2 คนสไตล์
โมเดิร์นร่วมสมยัแต่ปัจจุบนัมีการตกแต่งภูมิทศัน์ภายในโครงการแต่ ดร. สุวฒัน์ สุวรรณดี ตอ้งการ
ท่ีจะเพิ่มศกัยภาพของสวนให้เต็มประสิทธิภาพ เจ้าของบ้านได้ต้องการท่ีจะเพิ่มกิจกรรมต่างๆ 
ให้กบัสวนจึงปรับปรุงภูมิทศัน์และออกแบบเพื่อไห้สวนมีสภาพท่ีสวยงามกว่าสภาพเดิมท่ีเป็นอยู ่
เพื่อท่ีจะมีพื้นท่ีพกัผ่อนคลายเครียดและพื้นท่ีส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัว เครือ
ญาติและเพื่อท่ีจะไดส้ัมผสักบัความเป็นธรรมชาติเพิ่มข้ึนอีกดว้ยเจา้ของโครงการไดใ้ห้จุดประสงค์
หลกัคือ ออกแบบปรับปรุงการจดัสวนสไตล์โมเดิร์นร่วมสมยั เน่ืองจากมีความชอบของเจา้ของ
โครงการ ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาในการออกแบบโครงการจะท าให้เกิดการเรียนรู้ในดา้นการ
คน้ควา้ขอ้มูล ท าให้เกิดการวางแผนงานอย่างเป็นระบบซ่ึงน าไปสู่การท างานได้ในอนาคต จึงมี
แนวคิดท่ีจะสร้างสภาพทางภูมิทศัน์ท่ีดูกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มให้มากท่ีสุด โดยให้สอดคลอ้ง
กับลักษณะของพื้นท่ีภายในบ้านพกัอาศัยให้เกิดความสวยงาม  และเป็นการใช้พื้นท่ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดมากท่ีสุด สามารถตอบความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการท่ีจะประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซ่ึงเจา้ของบา้นตอ้งการให้มีพื้นท่ีความร่มร่ืนและความร่มเยน็น่าพกัผ่อนอาจจะ
เพิ่มเติมในส่วน ทางวิ่งรอบบา้น หรือศาลาส าหรับพกัผ่อนและโอ่งน ้ าล้น เพื่อเพิ่มความเย็นของ
พื้นท่ีพกัผอ่นและบรรยากาศท่ีร่มร่ืน และอาจตกแต่งสนามหญา้เพื่อท ากิจกรรมและการพกัผอ่นได้
ภายในครอบครัว 

 



ข 
 

 Zone A  การใช้สอยพื้นท่ี มีการท ากิจกรรมในพื้นท่ีคือ กิจกรรมสังสรรค์ลานจดังานเล้ียง 
การเลือกใช้พืชพรรณควรเลือกใช้พืชพรรณท่ีเจริญเติบโตได้ดีในท่ีท่ีมีแสงแดดจดัและเป็นพื้นท่ี     
ท่ี ท่ีติดกบัแนวร้ัวบา้นท าใหมี้ขอ้จ ากดัในเร่ืองของการปลูกตน้ไมต่้างๆ ตามแนวร้ัว สภาพภูมิอากาศ 
พื้นท่ีน้ีจะไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนัและมีลมพดัมาทางทิศตะวนัตกเฉียงไดต้ลอดทั้งวนั การปลูก
พืชพรรณนั้นตอ้งเลือกพืชพรรณท่ีสามารถทนต่อแสงแดดท่ีมีตลอดทั้งวนัและให้ร่มเงาท่ีไดดี้ใน
พื้นท่ีท่ีมีแสงมาก 
         Zone B  การใชส้อยพื้นท่ี มีการท ากิจกรรมในพื้นท่ีคือนัง่เล่นอ่านหนงัสือและพกัผอ่นหยอ่น
ใจพื้นท่ีน้ีต้องการความเป็นส่วนตัวซ่ึงบริเวณน้ีจะได้รับแสงแดดปานกลางการเลือกใช้พืช
พรรณควจดูให้เหมาะสมกบัแสงแดดในบริเวณพื้นท่ี สภาพภูมิอากาศ พื้นท่ีน้ีไดรั้บแสงแดดปาน
กลางตลอดทั้งวนัและมีลมทางทิศตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัผา่นมาดจึงไม่ควรปลูกไมบ้งัลมเพราะจะท า
ใหอ้ากาศถ่ายเท่ไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร             
         Zone C  การใชส้อยพื้นท่ี มีการท ากิจกรรมในพื้นท่ีคือ ซกัลา้ง การเลือกใชพ้ืชพรรณควรเป็น
พืชท่ีเจริญเติบโตได้ดีในท่ีท่ีมีแสงแดดไม่มากนักและเป็นพื้นท่ีติดกับเขตแนวร้ัวบ้านท าให้มี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของการปลูกพืชพรรณหรือตน้ไมต่้างๆ ตามแนวร้ัว สภาพภูมิอากาศ พื้นท่ีน้ีจะ
ไดรั้บแสงแดดไม่มากและประกอบกบัอยูติ่ดกบัตวับา้นและแนวร้ัวจึงท าใหล้งสามารถผา่นเขา้มาได้
นั้นนอ้ยลง การปลูกพืชพรรณนั้นตอ้งเลือกพืชพรรณท่ีสามารถให้การเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีแดด
นอ้ย 
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บทที ่1 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 

   ในปัจจุบนัการจดัภูมิทศัน์สวนบา้น เป็นจุดเด่นเพื่อให้บา้นเกิดความสวยงามแปลกตา อีก
ทั้งเป็นส่ิงท่ีตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ท่ีเก่ียวขอ้งมาออกแบบและตกแต่ง รวมถึงส่วนท่ีเนน้ควรใชแ้นว
เส้นและรูปทรงเรขาคณิต ท่ีเรียบง่ายในการออกแบบเพื่อให้ตรงกบัสไตล์โมเดิร์นร่วมสมยั โดยอาจ
ใชว้สัดุตกแต่งท่ีดูทนัสมยัเขา้มาประกอบ เช่น รูปประติมากรรมต่างๆ เพื่อให้การออกแบบส่ือความ
หมายถึงบางส่ิง ไม่นิยมใช้พรรณไมป้ริมาณมากๆ แต่เลือกใช้เฉพาะตน้ท่ีมีรูปทรงท่ีโดดเด่นท่ีมี
ลกัษณะแปลกตา นอกจากน้ียงัใช ้แสงไฟในสวน และระบบสปริงเกอร์ ท่ีมีส่วนส าคญัอยา่งหน่ึงใน
การจดัภูมิทศัน์เช่นกนั และยงัใหคุ้ณประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย  
  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี ผูบ้ริหารมหาลยัเกษมบณัฑิตตั้งอยู่
บา้นเลขท่ี 220 ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายในบา้นมีสมาชิกจ านวน
ทั้งหมด 2 คน ประกอบดว้ย เจา้ของบา้น 1 คนลูกสาวเจา้ของบา้น 1 คน ลกัษณะของบา้น เป็นบา้น
เด่ียว 2 ชั้ น สไตล์โมเดิร์นร่วมสมัย แต่ปัจจุบันมีการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในโครงการแต่                
ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี ตอ้งการท่ีจะเพิ่มศกัยภาพของสวนใหเ้ตม็ประสิทธิภาพ เจา้ของบา้นไดต้อ้งการ
ท่ีจะเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ให้กบัสวนจึงปรับปรุงภูมิทศัน์และออกแบบเพื่อไห้สวนมีสภาพท่ีสวยงาม
กวา่สภาพเดิมท่ีเป็นอยู่ เพื่อท่ีจะมีพื้นท่ีพกัผอ่น คลายเครียดและพื้นท่ีส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ 
ภายในครอบครัว เครือญาติ และเพื่อท่ีจะไดส้ัมผสักบัความเป็นธรรมชาติเพิ่มข้ึนอีกดว้ย  เจา้ของ
โครงการไดใ้หจุ้ดประสงคห์ลกั คือ ออกแบบปรับปรุงการจดัสวนสไตล์โมเดิร์นร่วมสมยั เน่ืองจาก
มีความชอบของเจา้ของโครงการ 
  โครงการออกแบบภูมิทศัน์น้ีจึงเป็นการผสมผสานระหว่าง ทฤษฎีในการออกแบบเพื่อให้
เขา้กบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการ เพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถใชป้ระโยชน์
จากพื้นท่ีท่ีจะเกิดข้ึนภายในอนาคตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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1.2  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

         1.2.1   เพื่อศึกษาหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น 
 1.2.2   เพื่อศึกษาวเิคราะห์พื้นท่ีเพื่อสรุปศกัยภาพของพื้นท่ี 
 1.2.3   เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ   
 1.2.4   น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี 
 

1.3  ขอบเขตในการศึกษา 
 1.3.1  การเขา้ถึงโครงการ 

 
ภาพที ่1.1  การเขา้ถึงโครงการ 
ทีม่า : http://www.google.co.th 

 
ทางเขา้โครงการติด ถนนร่มเกลา้ 

 
 

 

 

 

ทางเข้าโครงการตดิถนน ร่มเกล้า 
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 1.3.2  ขอบเขตของการศึกษา 

  พื้นท่ีโครงการน้ีตั้งอยูติ่ด ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็น
บา้นของ ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี โดยมีพื้นท่ีร่วมทั้งหมด 3,206 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีใช้สอย 400 
ตารางเมตร และพื้นท่ีจดัสวน 2,800 ตารางเมตร  

 
ภาพที ่1.2  พื้นท่ีแสดงขอบเขตการศึกษา 
ทีม่า : http://www.google.co.th 
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 1.3.3  ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 

  พื้น ท่ีบ้านโครงการแห่งน้ีตั้ งอยู่ ติดริม ถนนร่มเกล้า  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี    
กรุงเทพมหานคร เป็นบา้นของ ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี โดยมีพื้นท่ีร่วมทั้งหมด 3,206 ตารางเมตร มี
พื้นท่ีจดัสวนทั้งมหมด 2,800 ตารางเมตร พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ  ติดกบั   บา้นขา้งเคียง 

  ทิศใต ้  ติดกบั   โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 
  ทิศตะวนัออก  ติดกบั   ถนน ร่มเกลา้ 

  ทิศตะวนัตก  ติดกบั   ป่ากก 

 
ภาพที ่1.3  แสดงขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 
ทีม่า : http://www.google.co.th 
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ภาพที ่1.4  ผงัโครงการ 
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ภาพที ่1.5  ทศันียภาพทิศเหนือ 

 

 
ภาพที ่1.6  ทศันียภาพทิศใต ้
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ภาพที ่1.7  ทศันียภาพทิศตะวนัออก 

 

 
ภาพที ่1.8  ทศันียภาพทิศตะวนัตก 
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ภาพที ่1.9  ทศันียภาพบา้นโครงการ 

 

 
ภาพที ่1.10  ทศันียภาพบา้นโครงการ 
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ภาพที ่1.11  ทศันียภาพบา้นโครงการ 

 

 
ภาพที ่1.12  ทศันียภาพบา้นโครงการ 
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1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

        1.4.1  ทราบหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น 
         1.4.2  ทราบถึงหลกัการการศึกษาวเิคราะห์พื้นท่ีเพื่อสรุปศกัยภาพของพื้นท่ี 
        1.4.3  ทราบถึงกิจกรรมนนัทนาการตามความตอ้งการ พฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการตาม
ศกัยภาพของพื้นท่ี 
        1.4.4  น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี 
 

1.5  วธิีด าเนินการศึกษา 

         1.5.1  ศึกษาขอ้มูลหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นและกรณีศึกษา 
 1.5.1.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฏีดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้น 
 1.5.1.2  ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ีนนัทนาการ 
 1.5.1.3  ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั (กรณีศึกษา) 
         1.5.2  ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

    1.5.2.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ี 
     1)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
   2)  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
   3)  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
   4)  ศึกษาพืชพรรณเดิม 
   5)  ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีเดิม 
   6)  ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
   7)  ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 
 1.5.2.2  ขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้
    1)  ประเภทและจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 
   2)  พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
  1.5.3  การสรุปขอ้มูล 
 1.5.3.1  สรุปลกัษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 1.5.3.2  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี จากพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ช ้

 1.5.3.3  ก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ี และแกไ้ขปัญหา
พื้นท่ีอยา่งเหมาะสม 
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 1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
  1.5.4.2  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
  1.5.4.3  ก าหลนแนวความคิดดา้นต่างๆ 
   1)  แนวความคิดทางดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
   2)  แนวความคิดทางดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
   3)  แนวความคิดด่านงานสถาปัตยกรรม 
   4)  แนวความคิดดา้นระบบสัญจร 
   5)  แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
   6)  แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
   7)  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูนิทศัน์ 
  1.5.4.4   เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
  1.5.4.5   สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 
  1.5.4.6   เสนอแบบปรังปรุงทางเลือก 2 แบบ 
  1.5.4.7   สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 
  1.5.4.8   เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
  1.5.4.9   แบบแปลนรายละเอียด 
  1.5.4.10  แบบรูปตดั รูปดา้น 
  1.5.4.11  รูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
  1.5.4.12  ท าการประมาณราคา 
 1.5.5  ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
 1.5.5.1  น าเสนอผลการออก 
 1.5.5.2  ขอ้เสนอแนะ 
 1.5.6 จดัท ารูปเล่ม 
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 1.6  ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่1.1  ล าดบัขั้นตอนในการศึกษา 

ขั้นตอนในการศึกษา 

สรุปขอ้มูล 
- สรุปขอ้มูลลกัษณะพ้ืนท่ี ปัญหา 
และแนวทางแกปั้ญหา 
- สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี 
จากพฤติกรรมและความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้
- ก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ี
เหมาะสมตามศกัยภาพของ  พ้ืนท่ี 
และแกไ้ขปัญหาพ้ืนท่ีอยา่งเหมาะสม 

ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน ์
สวนบา้นและกรณีศึกษา 
- ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ 
- ศึกษาแนวความคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ี 
- ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั (กรณีศึกษา) 
- ศึกษาสถานท่ีใกลเ้คียง 

ขั้นตอนการออกแบบ 
1 ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
2 ก าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในโครงกาน 
3 ก าหนดแนวความคิดทางดา้นตา่งๆ 
   - แนวความคิดทางดา้นภูมิทศันด์าดอ่อน 
   - แนวความคิดทางดา้นภูมิทศันด์าดแขง็ 
   - แนวความคิดทางดา้นงานสถาปัตยกรรม 
   - แนวความคิดทางดา้นระบบสญัจร 
   - แนวความคิดทางดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
   - แนวความคิดทางดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
   - แนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 
4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5 สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 
6 เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
7 สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 
8 เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
9 แบบแปลนรายละเอียด 
10 แบบรูปตดั รูปดา้น 
11 รูปแบบทศันียภ์าพต่างๆ 
12 ท าการประมาณราคา 

ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งสภาพพ้ืนท่ี 
- ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
- ศึกษาขอ้มูลระบบการสญัจร 
- ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างเดิม 
- ศึกษาลกัษณะทางภูมิประเทศ 
- ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 

ขั้นตอนในการสรุปผลและ
ประเมินผล 
- น าเสนอผลการออกแบบ 
- ขอ้เสนอแนะ 

จดัท ารูปเล่ม

รูปเล่ม 



บทที ่2 

ศึกษาข้อมูลและหลกัการที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบภูมิทศัน์บ้าน 
 

2.1  ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจัดสวน 

 2.1.1  ความหมายของการออกแบบจดัสวน 

  จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี (2546) กล่าววา่ การจดัสวน หมายถึง การจดัสภาพหรือการ
ตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสมสวยงาม ท าให้สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศน่าอยู่และเอ้ือประโยชน์แก่
กิจกรรมต่างๆ  
  อโนชา การประเสริฐกิจ (2545) กล่าวว่า การจดัสวน หมายถึงวิทยาศาสตร์และศิลป์
ในการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย ์โดยน าหลกัวิชาการความรู้ เทคนิค ศิลปะและ
ประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าส่ิงของหลายๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้ งท่ีเป็น
ส่ิงประดิษฐแ์ละส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติผสมผสานกนัเพื่อสร้างหรือพฒันาให้เกิดประโยชน์ เกิด
ทศันียภาพ ท่ีมีความงดงามสูงสุดอาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบ
ธรรมชาติลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์
  เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า สวน(Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการ ปลูก 
ตกแต่ง จดัพนัธ์ุไมอ้ย่างเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น
สวนผลไม ้สวนครัว สวนไมด้อกไมป้ระดบั สวนป่า สวนหยอ่ม 
  สรุป การออกแบบจดัสวน หมายถึง การออกแบบเพื่อเป็นส่ือกลางระหวา่งมนุษยต่์อ
มนุษย ์และ ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ การออกแบบจดัสวนไม่วา่จะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
จะตอ้งระลึกอยู่เสมอวา่ ตอ้งออกแบบให้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงรวมถึงสภาพพื้นท่ี 
รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างและตอ้งออกแบบให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผูค้นใน
สังคมนั้นๆ ดว้ย 
 2.1.2  ความส าคญัและประโยชน์ของการจดัสวน 

  สมจิต โยธะคง (2538) กล่าววา่ การจดัสวนในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมาก เดิมมีการ
จดัตามวงั วดัท่ีส าคญั ในอนาคตการจดัสวนนบัวนัจะทวีความส าคญัมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะการจดัสวน
มีความส าคญัต่อสภาพจิตใจ และร่างกายของมนุษย ์
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 ประโยชน์ของการจดัสวน 
  2.1.2.1  ท าใหพ้ื้นท่ีมีขอบเขต มีความปลอดภยั มีพืชพรรณท่ีงดงาม ตลอดจนร่มเงา
ของไมใ้หญ่ 

 
ภาพที ่2.1  ท  าใหพ้ื้นท่ีมีขอบเขต มีความปลอดภยั 
 
  2.1.2.2  ลดเสียงรบกวนจากภายนอก จากถนน ท าใหบ้ริเวณภายในเงียบสงบ เช่น การ

ปลูกตน้ไมเ้ป็นพุม่หนาๆ ซอ้น เพราะตน้ไมส้ามารถกรองเสียงได ้

 
ภาพที ่2.2  ลดเสียงรบกวนจากภายนอก 
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  2.1.2.3  ท าให้พื้นท่ีบริเวณสะอาด มีอากาศบริสุทธ์ิ เช่น  การท าสนามหญา้เปิดกวา้ง 
สนามหญ้าช่วยในการกรองฝุ่ นละออง การกระจายเช้ือโรค ให้ความเย็นและอากาศบริสุทธ์ิทัว่
บริเวณ 

 
ภาพที ่2.3 ท  าใหพ้ื้นท่ีบริเวณสะอาด 
 
  2.1.2.4  ท าใหพ้ื้นท่ีเฉพาะเป็นสัดส่วน (Privacy) ท  าใหเ้กิดความอิสระในการประกอบ
กิจกรรมมีมุมสงบส่วนตวั 

 
ภาพที ่2.4  ท  าใหพ้ื้นท่ีเฉพาะเป็นสัดส่วน 
 
  2.1.2.5  มีสถานท่ีออกก าลงักาย เช่น สนามเด็กเล่น สนามส าหรับเกมส์ สระวา่ยน ้า 

 
ภาพที ่2.5  มีสถานท่ีออกก าลงักาย 
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  2.1.2.6  เสริมบา้นหรืออาคารใหมี้คุณค่า ท าใหบ้า้นหรืออาคารเด่นข้ึนน่าอยูอ่าศยั 

 
ภาพที ่2.6  เสริมบา้นหรืออาคารใหมี้คุณค่า 
 
  2.1.2.7  มีพื้นท่ีประกอบกิจกรรมงานอดิเรก เช่น พื้นท่ีปลูกผกัสวนครัว หรือสวน
ผลไมข้นาดยอ่ม เพื่อการประหยดั การบริโภคพืชผกัท่ีปลอดภยั 

 
ภาพที ่2.7  มีพื้นท่ีประกอบกิจกรรมงานอดิเรก 
 
  2.1.2.8  จดัตกแต่งสวนหรือปลูกพืชพรรณปิดบงับางส่วนของพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์
พื้นท่ีสกปรกท่ีทิ้งขยะ 

 
ภาพที ่2.8  ปลูกพืชพรรณปิดบงัพื้นท่ีสกปรกท่ีทิ้งขยะ 
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2.2  ลกัษณะในการจัดสวน 
 2.2.1  สวนจินตนาการ  (Imaginative Style) 
  สวนในลักษณะน้ีจะจดักนัน้อย และมกัจะจดัเฉพาะในโอกาสพิเศษ หรือเพื่อการ
แสดง นิยมน าส่ิงก่อสร้างบางส่วน ทางสถาปัตยกรรม ในอดีตมาเป็นส่วนประกอบในสวนเช่น เอา
สไตล์ของเสากรีกโรมนั ก าแพงเมือง ซุ้มประตู หรือบางส่วนบางมุมของตวัอาคาร มาใช้ตน้ไมท่ี้
นิยม ตดัแต่งรูปเป็น ลกัษณะพิเศษตามจินตนาการ เพื่อให้เขา้กบับรรยากาศและเน้ือหาท่ีจดัแสดง
บางลักษณะจะตัดแต่ง ต้นไม้เป็นเร่ืองราวของคน สัตว์และส่ิงก่อสร้างซ่ึงนับได้ว่า เป็นสวน
จินตนาการ เช่นกนับุคคลบางคนท่ีชอบคิดชอบฝันสร้างสรรคอ์ะไร ท่ีเป็น พิเศษออกไปก็อาจจะจดั
ใหมี้สวนลกัษณะน้ีไวดู้เล่นในบา้นก็ได ้

 
ภาพที ่2.9  สวนจินตนาการ  (Imaginative Style) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
 
 2.2.2  สวนนามธรรม (Abstract Style) 
  หรืออาจจะเรียกวา่สวน Free Style ก็ไดเ้พราะสวนลกัษณะน้ีเร่ิมนิยมจดัในยุคหลงัๆ น้ี
เอง เป็นการจัดให้ฉีกแนวจากความซ ้ าซากจ าเจ เหมือนการวาดภาพ งานศิลปะลงไปบน
แผ่นกระดาษหรือผืนผา้ใบแต่แทนท่ีจะแต่งแตม้สีสันเหมือนอย่าง เขียนงานศิลปะลงไปก็ใช้สีสัน
ของตน้ไมแ้ต่งแตม้ลงไปแทน การน าตน้ไมม้าปลูกหรือจดัวางให้ มีจงัหวะ เส้นสายมีช่องวา่ง หรือ
รูปฟอร์มตามทฤษฎี หรือลกัษณะงานศิลปะสมยัใหม่ท่ีนิยมกนัเหมือนการสร้างงาน จิตรกรรม บน
ผืนผา้ เน้นการจดัเพื่อถ่ายทอด ความรู้สึกความบนัดาลใจในงาน ศิลปะของศิลปินผูส้ร้าง กับ
ประโยชน์ใชส้อยจึงอาจจะแตกต่างไปจาก สวนสไตล์อ่ืนเช่น Formal Style หรือ Informal Style
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สวนลกัษณะ Informal Style จะค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยและจุดประสงคก่์อนจะ
น าศิลปะมาเสริมแต่ง สร้างสรรค ์ใหส้วยงามยิง่ข้ึน 

http://www.baanlaesuan.com/
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ภาที ่2.10  สวนนามธรรม (Abstract Style) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
 
 2.2.3  สวนธรรมชาติ (Informal Style) 
  เป็นการจดัสวนท่ีไม่อาศยัรูปทรงเรขาคณิต หรือลวดลายท่ีมีแบบแผนเฉพาะหรือหลกั
สมดุล 2 ขา้งเท่ากนัเป็นหลกั แต่เป็นการจดัวางองคป์ระกอบ เลียนแบบธรรมชาติ ใชส้มดุลแบบ 2
ขา้งไม่เท่ากนัแทนการใชต้น้ไม ้ใชต้น้ไม ้3 ระดบัใหญ่ คือ ไมย้นืตน้ในต า แหน่งท่ีตอ้งการร่มเงาไม้
พุ่มและไมค้ลุมดิน เพื่อเสริมความงามและความต่อเน่ืองท่ีลดหลัน่กนั จากสูง กลาง ต ่า โดยตน้ไม้
เหล่าน้ีจะถูกปล่อยใหเ้จริญเติบโตแผรู่ปทรงตามธรรมชาติ มีการตดัแต่งเพื่อการดูแลรักษาเป็นหลกั
มิใช่การบงัคบัรูปทรงสนามหญา้ สนามหญา้ในสวนธรรมชาติกวา้งขวางกวา่สวนประดิษฐ์และท า
เป็นเนินสูงต ่าเลียนแบบสภาพธรรมชาติไดท้างเดิน มกัเป็นแนวเส้นคดโคง้ไปตามของสนามเช่ือม
ต าแหน่งกิจกรรมต่างๆ ใช้วสัดุท่ีกลมกลืนกบับรรยากาศโดยรวมสระน ้ าน ้ าตกและน ้ าพุ สระน ้ า
และน ้าตกเป็นการจ า ลองแบบมาจากธรรมชาติมีรูปร่างคดเคียวไปมา ตกแต่งดว้ยภูเขาหินกอ้นและ
ตน้ไมส่้วนน ้าพุมกัใชเ้พื่อระบายน ้าเพื่อใหอ้อกซิเจนไหลผา่นน ้าจะไดไ้ม่เน่าเสีย 

 
ภาพที ่2.11  สวนธรรมชาติ (Informal Style) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
   

http://www.baanlaesuan.com/
http://www.baanlaesuan.com/
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  รูปป้ันและวสัดุตกแต่งอ่ืนๆ มีหลากหลายรูปแบบทั้งท่ีเป็นประติมากรรม โอ่ง ไห ซาก
ไมแ้ห้ง ล้อเกวียน ฯลฯ จดัเป็นทั้งจุดเด่นตามมุมต่างๆ ในสวนศาลาและซุ้ม มีการตกแต่งประดบั
ประดาไม่วิจิตรเท่าสวนประดิษฐ์ เป็นไปตามบรรยากาศของสวนหรือตวัสถาปัตยกรรมในบริเวณ
ใกลเ้คียง 
 2.2.4  สวนประดิษฐ ์(Formal Style) 
  เป็นการจดัสวนท่ีวางผงัโดยใชรู้ปทรงเรขาคณิต และการจดัแบบสมดุลกนัทั้งซ้ายและ
ขวาเป็นหลกั บางคร้ังก็ใช้ลวดลายเครือเถา หรือลวดลายประดิษฐ์อ่ืนๆ เน้นรูปร่างและสีสันของ
แปลงไมด้อกไมป้ระดบั ประดบัดว้ยเคร่ืองแต่งสวนพวก รูปป้ัน น ้าพุ กระถางตน้ไมห้รือการตดัแต่ง
ตน้ไมเ้ป็นรูปทรงต่างๆ การใชต้น้ไม ้ตน้ไมท่ี้ใชใ้นสวนประดิษฐ์ตอ้งเป็นไมท่ี้สามารถตดัแต่งได ้
แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

 
ภาพที ่2.12  สวนประดิษฐ ์(Formal Style) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
 
  2.2.4.1  ไมสู้ง ใชต้รงกลางแปลงหรือมุมแปลง เพื่อไม่ให้แปลงดูแบบราบ ชนิดของ
ไมท่ี้ใช ้ไดแ้ก่ ข่อย ตะโก แกว้ โมก สนชนิดต่างๆ จะไม่ใชไ้มย้นืตน้ขนาดใหญ่ยกเวน้สวนประดิษฐ์
ขนาดใหญ่มากๆ เช่น ปลูกสองขา้งถนน 
  2.2.4.2  ไมเ้ต้ีย ใชแ้สดงรูปทรงของแปลงของแปลงให้ชดัเจนข้ึน ควรมีสีสันตดักบัไม้
สูงท่ีอยูก่ลางแปลงมีความสูงไม่ต่างกบัไมสู้งมากนกั หรือใชห้ลายชนิดลดหลัน่กนั 
  2.2.4.3  สนามหญา้หรือแปลงกรวด เป็นส่วนเสริมใหล้วดลายแปลงของสวนประดิษฐ์
เด่นชดัยิ่งข้ึนทางเดิน ตอ้งก าหนดพร้อมๆ กบัการออกแบบแปลงตน้ไมเ้พื่อให้กลมกลืนกนั อาจมี
รอบนอกสวนหรือแทรกเขา้ไปเป็นลวดลายส่วนหน่ึงของแปลงดว้ย ลกัษณะทางเดินจะราบเรียบไม่
มีการเปล่ียนระดบัสระน ้ าและน ้ าพุ ต  าแหน่งของสระน ้ าและน ้ าพุมกัเป็นจุดเด่นหรือจุดเด่นรอง
กระจายอยูภ่ายในสวน รูปร่างของสระน ้ ามกัเป็นเรขาคณิตเช่นกนั ส่วนน ้ าพุมกัประกอบอยูก่บัรูป
ป้ันท่ีส่ือความหมายเฉพาะของแต่ละสวนหรือเพื่อการตกแต่งเพียงอยา่งเดียว รูปป้ันใช้เป็นจุดเด่น
หรือประดบัอยู่ตามมุมต่างๆ ของสวนประดิษฐ์ มีรูปแบบตามยุคสมยัเน่ืองจากสวนประดิษฐ์มีตน้
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ก าเนิดในยโุรป จึงมกัตกแต่งดว้ยรูปป้ันตวัละครในเทพนิยายของชาวตะวนัตกรอบๆ รูปป้ันมกัแต่ง
ดว้ยไมด้อกหรือไมพุ้่มศาลาและซุ้ม ใช้เป็นจุดเด่นหรืออยู่มุมสวนเป็นท่ีสังสรรค์หรือผกัผ่อน มกั
ไดรั้บการตกแต่งอยา่งประณีตสวยงาม 
 

2.3  รูปแบบของสวนในบ้าน 
 2.3.1  สวนญ่ีปุ่น (Japanese Garden) 
  สวนญ่ีปุ่นบ่งบอกถึงขนบธรรมเนียมวฒันธรรมแนวคิดและวิถีของญ่ีปุ่นท่ีเก่ียวเน่ือง
กับศาสนาชินโตสัจธรรมแห่งพุทธและปรัชญาแบบเต๋าท่ีใกล้ชิดกลมกลืนกับธรรมชาติจึงให้
ความรู้สึกสงบน่ิงเยือกเยน็ผูไ้ดพ้บเห็นจะเต็มเป่ียมดว้ยความสุขและสัมผสัไดถึ้งความงดงามของ
กอ้นหินหมู่พนัธ์ุไม ้อาทิ ตน้สน ตน้ไผ่ สะพานหิน ตะเกียง และอ่างน ้ าสายน ้ าท่ีมีหมู่ปลาคาร์ฟสี
สดใสวา่ยวนอยู่ในน ้ าท่ีน ามาประดบัตกแต่งอยา่งมีศิลปะท าให้เกิดสมาธิปัญญาและเขา้ถึงแก่นแท้
ของชีวติ 

 
ภาพที ่2.13  สวนญ่ีปุ่น (Japanese Garden) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
 
  ในศาลเจา้ชินโตวดัพุทธ ปราสาท พระราชวงัสวนสาธารณะหนา้อาคารส านกังานและ
บา้นเรือนทัว่ไปในญ่ีปุ่นมกัจะมีพื้นท่ีส่วนหน่ึงจดัสวนสวยตามแบบฉบบัของญ่ีปุ่นท่ีเรารู้จกัคุน้เคย
กนัดีจนเรียกติดปากวา่สวนญ่ีปุ่น (Japanese Garden) 
  ดว้ยความสวยงามและการตกแต่งท่ีท าไดง่้ายวสัดุหาไม่ยาก หาไดใ้นทอ้งถ่ินสวนแบบ
ญ่ีปุ่นจึงเป็นท่ีนิยมไปในหลายๆ ประเทศรวมทั้งในประเทศไทยของเราเองดว้ยล่าสุดเราไดช้มสวน
สวนแบบญ่ีปุ่นจากต้นต าหรับในงานราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เม่ือปลายปี    
พ.ศ.2549 ท่ีผา่นมา 

 
 

http://www.baanlaesuan.com/
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 2.3.2  สวนไทย (Thai Garden) 
 สวนไทย เป็นรูปแบบของการจดัสวนท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานกวา่ 700 ปี

ตั้งแต่สมยัสุโขทยั และมีววิฒันาการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัโดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 8 แบบ คือ 

 
ภาพที ่2.14  สวนไทย (Thai Garden) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
   
  2.3.2.1  สวนท่ีปลูกไมเ้ศรษฐกิจและไมด้อกสวนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนัจะปลูกไม้
เศรษฐกิจจ าพวกไมผ้ลตามฤดูกาล เช่น มะม่วง มะพร้าว และขนุน ส่วนไมด้อก เช่น พุด มะลิ และ
รัก เป็นตน้ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวน้ียงัเห็นไดใ้นบา้นเรือนปัจจุบนั 
  2.3.2.2  สวนป่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นสวนของพระเจา้แผน่ดิน จะมีการปลูกไมน้านา
ชนิด ทั้งไมด้อกไมผ้ล ไมป้ระดบั ไวใ้นสวน ในสมยัสุโขทยัจะมีสวนในรูปแบบน้ี ช่ือ “อรัญญิก”ใน
สมยัอยุธยา คือ “สวนหลวงสบสวรรค”์ ส่วนในสมยัรัตนโกสินทร์ คือ “สวนสราญรมย”์ ซ่ึงตั้งอยู่
ขา้งพระบรมมหาราชวงัในปัจจุบนั 
   2.3.2.3  สวนไมด้ดัเป็นสวนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมี
ความงดงามไม่แพบ้อนไซของญ่ีปุ่น สวนไมด้ดัไทยน้ีจะตอ้งใชค้วามอดทนความพยายามและมีใจ
รักในงานศิลปะ จึงจะสามารถปลูกไมด้ดัให้มีรูปทรงสวยงามไดโ้ดยไมด้ดัดงักล่าวเกิดจากการน า
ตน้ไม ้เช่น ตะโก ข่อย มะขาม มะนาวเทศชาและโมกข ์มาปลูกในกระถาง เล้ียงโดยให้อาหารและ
น ้านอ้ยๆ จากนั้นก็ตดัแต่งก่ิงใหเ้ป็นพุม่ตามตอ้งการ 
   2.3.2.4  สวนสมุนไพรส่วนใหญ่จะปลูกในวดั ซ่ึงเป็นท่ีรวมของศิลปะวิทยาการต่างๆ
เช่นวดัโพธ์ิท่าเตียน ท่ีมีการปลูกสมุนไพรในช่วงตน้รัตนโกสินทร์พร้อมแผน่จารึกต ารายา 
  2.3.2.5  สวนน ้ า ในสมยัก่อนตามเขตหวัเมืองต่างๆ เม่ือมีการสร้างบา้น ถา้ไม่ไดอ้ยู่
ริมน ้ าก็จะมีการขุดสระน ้ า คู บ่อ ส าหรับเก็บกกัน ้ าไวใ้ช้ในฤดูแลง้โดยจะมีการปลูกบวัไวเ้พื่อช่วย
กรองน ้ าให้ใสเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวน์ ้ าและยงัเก็บสายบวัมาท าเป็นอาหารไดอี้กดว้ยปัจจุบนัจึงมี
การประยกุตน์ าสวนน ้ามาตกแต่งบา้นเรือนช่วยเพิ่มความชุ่มช่ืนใหก้บับา้น 
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   2.3.2.6  สวนบนเรือนจะน าไมม้าปลูกในกระถาง เช่น ไมด้ดั ไมแ้คระ ฯลฯ จากนั้น
น ามาตั้งบนเรือนตามปากประตูนอกชาน บางทีก็มีการท าแคร่ไมเ้ป็นชั้นๆ เหมือนขั้นบนัไดลดหลัน่
กนั เพื่อวางกระถางตน้ไมป้ระดบับนชานเรือน 
   2.3.2.7  สวนไมใ้หญ่ เป็นเอกลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของสวนไทยท่ีตอ้งมีการปลูกไม้
ใหญ่เช่น โพธ์ิ กระทิง ลัน่ทม โดยจะพบสวนแบบน้ีตามลานวดัเพื่อให้ร่มเงาโดยอาจมีการน าตุ๊กตา
ดินป้ันท่ีแสดงถึงวถีิชีวติของผูค้นมาตั้งประดบัเพิ่มเติม 
   2.3.2.8  สวนสากลเป็นลกัษณะของสวนไทยในปัจจุบนัท่ีรวบรวมเอาสวนของ
ประเทศต่างๆ เช่นสวนญ่ีปุ่น สวนจีน สวนองักฤษหรือสวนฝร่ังเศส เขา้ไวใ้นสวนเดียวกนัโดยมีการ
แบ่งแยกการตกแต่งออกเป็นส่วนๆ อยา่งชดัเจน 
  จะเห็นได้ว่าลักษณะของสวนไทยทั้ง 8 แบบนั้น มีความเหมาะสมกับภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของเมืองไทยเป็นอย่างดี ถา้น าสวน แบบต่างๆ น้ีมาประยุกต์จดัตกแต่งในบา้น นอกจาก
จะใหค้วามสดช่ืนร่มเยน็ยงัสามารถเก็บดอกเก็บผลมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก 
 2.3.3  สวนโมเดิร์น (Modern Garden) 
  สวนโมเดิร์น (Modern Garden) คือสวนมากจินตนาการท่ีผูจ้ดัตอ้งการส่ือออกมาถึง
ผูช้ม  จริงๆแลว้สวนโมเดิร์นมีท่ีมาจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติ เช่นเดียวกบัสวนอ่ืนๆ แต่ไม่
จ  ากดัเฉพาะบ่อน ้า น ้าตก หรือภูเขา แต่รวมถึงอาคารและตึกรามบา้นช่อง และสภาพแวดลอ้มใกลต้วั
เพียงแต่สวนโมเดิร์นมกัตดัทอนรายละเอียดของธรรมชาติ เหลือเพียงเส้นดา้ย สีสัน หรือผิวสัมผสัท่ี
ส่ือออกมาเป็นสัญลักษณ์เท่านั้น จนบางคร้ังหากไม่อธิบายก็อาจดูไม่ออกว่าส่ิงท่ีส่ือออกมามี
ความหมายอยา่งไร 

 
ภาพที ่2.15  สวนโมเดิร์น (Modern Garden) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
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  หากเปรียบสวนเหมือนภาพวาด สวนโมเดิร์นจะเหมือนภาพแอ๊บสแตร็คท์(Abstract)ท่ี
ส่ือความหมายเป็นนามธรรม คือมีสัญลักษณ์มากมายให้ตีความหรือจินตนาการจากภาพท่ีเห็น
โดยเฉพาะหากไดรั้บการบอกเล่าถึงแนวคิดของภาพ ภาพท่ีดูไม่รู้เร่ืองก็จะมีเร่ืองราวและท่ีมาท่ีไป
จนท าให้ผูช้มรู้สึกสนุกไปกบัเร่ืองท่ีเล่าอยู่ในขณะนั้น สวนโมเดิร์นก็เช่นเดียวกนั เม่ือไดรั้บทราบ
และเขา้ใจถึงแนวคิดของสวนนั้นๆ วา่ตอ้งการส่ือถึงอะไร มีท่ีมาท่ีไปอย่างไร ผูช้มจะรู้สึกสนุกไป
กบัการชมสวนนั้นๆ 
  จินตนาการของสวนโมเดิร์นจึงเป็นตวัเช่ือมต่อท่ีช่วยร้อยเรียงเร่ืองราว รวมทั้งแนวคิด
และวิธีการออกมาเป็นภาพสัญลกัษณ์ซ่ึงมีทั้งความแตกต่างท่ีดูขดักนั ความเรียบง่าย สีสันท่ีรุนแรง
การเล่นลวดลายวสัดุหรือผิวสัมผสั เส้นสาย สัญลกัษณ์ และเร่ืองราวในสวนบางสวนจดัแบบเรียบ
ง่าย อาจโรยกรวดทั้งสวน มีตน้เข็มกุดัน่โผล่มาแค่สองตน้ บางสวนอาจทาก าแพงสีน ้ าเงินเขม้ วาง
เกา้อ้ีรูปทรงทนัสมยัสีขาวและกระถางตน้ไมรู้ปทรงเรียบง่าย บางสวนอาจน าแผน่ทางเดินวางต่อกนั
เป็นเส้นสายหรือลายกราฟิกในสวน ดูคลา้ยสวนฟอร์มลัหรือสวนประดิษฐ์ โดยเส้นสายดงักล่าวลอ้
ไปกบัรูปแบบของอาคารและมกัมีประติมากรรมท่ีเป็นสัญลกัษณ์ให้จินตนาการกนัต่อ อยูบ่ริเวณใจ
กลางสวน 
  สวนโมเดิร์นท่ีจดัอย่างเรียบง่าย มีตน้ไมน้้อยตน้และเพิ่มในส่วนงานฮาร์ดสเคป จึงมี
ขอ้ดีในเร่ืองการดูแลท่ีง่ายและเหมาะกับพื้นท่ีแคบ เพราะจะท าให้สวนโปร่งโล่ง ไม่รกทึบ แต่
ขณะเดียวกนัสวนลกัษณะน้ีก็ไม่เหมาะกบัสภาพพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดจดั เพราะจะท าให้ผูท่ี้อยูใ่น
สวนรู้สึกไม่สบายตวั 
  ดงันั้นก่อนท่ีจะลงมือเลือกรูปแบบของสวนจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
สภาพพื้นท่ีท่ีประกอบกนัดว้ย ผูท่ี้จะจดัสวนโมเดิร์นจึงควรมีความช านาญในเร่ืององคป์ระกอบโดย
เฉพาะงานฮาร์ดสเคป เพื่อแบ่งสัดส่วนของเส้นสายและสีสันให้ออกมาน่าสนใจ รวมทั้งตอบสนอง
การใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

2.3.4  สวนหิน (Rock Garden) 

 
ภาพที ่2.16  สวนหิน (Rock Garden) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
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  สวนหิน Rock Garden เป็นสวนท่ีใช้หินและกรวดเป็นองค์ประกอบหลกัในการจดั
โดยเลือกใชค้วามหลากหลายจาก ลกัษณะและชนิดของหิน ท่ีแตกต่างกนัทั้งสีรูปร่าง และผิวสัมผสั
จากนั้นก็น าตน้ไม ้มาปลูกประกอบให้มีความสัมพนัธ์และกลมกลืน กบัหินท่ีเรา จดัวางอาจจะจดั
บนพื้นท่ีราบเรียบหรือเป็นชั้นเป็นเนินก็แลว้แต่นกัออกแบบจะสร้างสรรคข้ึ์นมา ซ่ึงแนวคิดน้ีก็คง
หนีไม่พน้จาก การน ารูปแบบธรรมชาติเช่น โขดหิน เนินเขา เกาะแก่ง ล าธารหรือน ้ าตก ถอดถ่าย
จ าลอง เอามาจดัวาง ให้เหมาะสมกบัสถานท่ีท่ีเราจะจดัอาจวางหินรูปตั้งบา้ง นอนบา้ง ก็แลว้แต่
ความเหมาะสมจากนั้นก็น าตน้ไม ้มาจดัประกอบ หรืออาจมีวสัดุอ่ืนๆ อีก ก็แลว้แต่ความตอ้งการ
บางกรณีสถานท่ีอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีอยู่แล้ว เช่นบ้านพกัในชนบทท่ีติดกบัเขา และ
ธรรมชาติดงักล่าว นกัออกแบบสวนอาจจดับริเวณให้สอดคลอ้งไปกบัธรรมชาติรอบดา้น เช่นหัก
ร้างถางพงเคลียร์พื้นท่ีรอบๆ บริเวณท่ีพกั คงสภาพหิน หินหรือเนินท่ีเป็นธรรมชาติเอาไว ้และน า
ตน้ไมไ้ปแต่งประกอบแต่อย่างไรก็ตอ้งคงสภาพของเดิม ตามธรรมชาติ เอาไว ้ซ่ึงก็จะเป็นอีกรูป
หน่ึงลกัษณะสวนหินน้ีก็นิยมทางประเทศแถบยุโรปมาก่อนเรียกวา่ Rock Garden สร้างความรู้สึก
ให้เห็นถึง ความเป็นปึกแผ่นมีพลังสนุกสนาน ทางแถบเอเชียจีน และญ่ีปุ่นก็นิยมจัดเช่นกัน
โดยเฉพาะ สวนหินของญ่ีปุ่นซ่ึงมกัจะเรียกกนัวา่ Stone Garden ลกัษณะสวนหินของญ่ีปุ่นจะเป็น
ลกัษณะพิเศษคือ นอกจากสวนหิน ท่ีเป็นลักษณะลอกเลียนธรรมชาติ แล้วยงัมี สวนหินท่ีเป็น
ลกัษณะจินตนาการให้ผูรั้บไดใ้ชฝึ้กสมาธิตามลทัธิเซนจะเป็นการจดัในพื้นราบจดัวางหินเป็นกลุ่ม
เป็นกอ้นสมมุติแทนโขดเขาและเกาะแก่ง มีกรวดลอ้มรอบ ท า ร้ิวรอยลวดลายคลา้ยสายน ้ าและคล่ืน
สวนหินลกัษณะน้ี จะไม่นิยมใชต้น้ไม ้มาประกอบเลยจะดูน่ิงใหใ้ชฝึ้กสมาธิไดเ้ตม็ท่ี 
 2.3.5  สวนน ้า (Water Garden) 

 
ภาพที ่2.17  สวนน ้า (Water Garden) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hometophit.com%2Fhometh%2Finterresting.php%3Fnews_id%3D1587%26key%3D%25CA%25C7%25B9%25B9%25E9%25D3%2520(Water%2520Garden)&ei=dfwkT-j5Hc3HrQfA_uCdCA&usg=AFQjCNGLyTk4454i8_sx6Lt1_txU4x5gWA
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hometophit.com%2Fhometh%2Finterresting.php%3Fnews_id%3D1587%26key%3D%25CA%25C7%25B9%25B9%25E9%25D3%2520(Water%2520Garden)&ei=dfwkT-j5Hc3HrQfA_uCdCA&usg=AFQjCNGLyTk4454i8_sx6Lt1_txU4x5gWA
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  น ้า ไม่วา่จะเป็นรูปแบบของบ่อน ้ า สระน ้ าล าธาร น ้ าตกน ้ าพุต่างก็เป็นส่วนประกอบท่ี
ช่วยสร้างความรู้สึกสดช่ืนให้เกิดข้ึนในสวนเป็นแหล่งน ้ าแหล่งอาหาร เชิญชวนให้นก แมลง และ
สัตวต่์างๆ มาด่ืมกินและอยูอ่าศยัคงจะมีบา้นท่ีโชคดีไม่มากนกัท่ีมีบ่อน ้ าหรือแหล่งน ้ าธรรมชาติอยู่
ใกลห้รือในบริเวณบา้นเพียงแค่เจา้ของบา้นปลูกตน้ไม่ เล้ียงปลา ก็จะไดมุ้มสวนสวยสวยบรรยากาศ
ดีดีไวน้ัง่เล่นพกัผอ่นพรรณไมใ้นสวนริมน ้าการเลือกตน้ไม่ในสวนริมน ้าก็ไม่ต่างไปจากการจดัสวน
ทัว่ๆ ไปส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งท าความเขา้ใจคือพื้นดินบริเวณริมน ้านั้นจะมีความชุ่มช้ืนแตกต่างกนัไปในแต่
ละละดบัความลาดเอียงของพื้นท่ี ดงันั้นการเลือกชนิดพรรณไมท่ี้จะน ามาปลูกจึงควรพิจารณาเร่ือง
ความตอ้งการน ้ าของต้นไมเ้ป็นส าคญั กล่าวคือควรเป็นต้นไมท่ี้ชอบความชุ่มช้ืนและทนอยู่ใน
สภาพวามช้ืนสูงเป็นหลกั 
 2.3.6  สวนกระถาง (Potable Garden) 

 
ภาพที ่2.18  สวนกระถาง (Potable Garden) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
 
  คือการจดัสวนท่ีมีกระถางเป็นตวัส าคญัหลายๆ คนชอบสวนกระถางเพราะชอบท่ี
สามารถจบัเปล่ียนจดัวางใหม่ไดอ้ยู่เร่ือยๆ ดูแลง่ายกระถางไหนตน้ไมป่้วยหรือตายก็แค่โยกยา้ย
ออกไปและหลายๆ คนชอบเพราะหลงรักกระถางสวยๆจนตอ้งน ามาจดัเป็นสวนหลากหลายเหตุผล
ของความชอบเหล่าน้ีคือท่ีมาของสวนท่ีมีกระถางเป็นพระเอกโดยมีตน้ไมเ้ป็นนางเอกคู่ใจซ่ึงมีหลกั
ในการจดัใหส้วยดงัน้ี 
  เลือกกระถางใหห้ลากหลายสีสัน รูปทรง และวสัดุท่ีหลากหลายของกระถางเม่ือน ามา
อยู่รวมกนัจะช่วยสร้างความน่าสนใจหากคุณเป็นมือใหม่จดัสวน อาจคุมโทนสีของกระถางโดย
เลือกใชแ้ค่ 2-3 สีก็ไดเ้พื่อไม่ใหสี้ในสวนดูเลอะเทอะเกินไป 
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 2.3.7  สวนแนวตั้ง (Vertical Garden) 

 
ภาพที ่2.19  สวนแนวตั้ง (Vertical Garden) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
 
  สวนแนวตั้ง หรือ Vertical Garden คือสวนท่ีเกิดมาจากแนวความคิดท่ีตอ้งการสร้าง
สวนหรือสร้างพื้นท่ีสีเขียวให้กบับา้นหรืออาคารท่ีมีพื้นท่ีค่อนขา้งจ ากดัลกัษณะส าคญัท่ีสุดของ
สวนแนวตั้งจึงเป็นสวนหรือพื้นท่ีสีเขียวท่ีตั้งฉากกบัพื้นและแนบชิดกบัก าแพงเพื่อเป็นการประหยดั
พื้นท่ีลกัษณะส าคญัรองลงมาก็คือตอ้งดูแลรักษาง่ายเพราะสวนแนวตั้งนั้นโดยส่วนมากอยูใ่นพื้นท่ี
จ  ากดัหรือในอาคารจึงจ าเป็นตอ้งเลือกวสัดุและพรรณไมท่ี้ไม่ตอ้งดูแลรักษาอย่างพิถีพิถนัมากนกั
จากลกัษณะการจดัวางสวนในแนวด่ิง และความตอ้งการสวนท่ีตอ้งดูแลรักษาไดง่้ายท าให้พรรณไม้
ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาจดัหรือปลูกในสวนแนวตั้งก็จะเป็นพรรณไมท่ี้เหมาะกบัการปลูกใน
ร่ม ไม่ค่อยมีแมลงท่ีเป็นศตัรูตามธรรมชาติเจริญเติมโตค่อนขา้งช้า มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปหรือ
เป็นไมก้ระถางขนาดท่ีมีขนาดเล็กก็ยิ่งดีเพราะหากตน้ไมมี้ขนาดใหญ่ก็รวมกบัน ้ าหนกัของกระถาง
ดินหรือวสัดุปลูกและน ้ าท่ีใช้รดตน้ไมก้็จะท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของโครงสร้าง เหมือนสวนโดย
ปกติทัว่ไปหากองคป์ระกอบของสวนมีแต่สนามหญา้และตน้ไมสี้เขียวๆ อยา่งเดียวสวนก็คงไม่เป็น
ท่ีน่าสนใจเท่าใดนกัสวนแนวตั้งเองก็เหมือนกนัหากมีแต่ตน้ไมสี้เขียวแขวนอยู่บนผนงัเพียงอย่าง
เดียวก็คงมองดูเรียบๆ ไม่น่าสนใจเช่นกนัเพื่อให้เป็นท่ีดึงดูดสายตาและเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของ
สวนแนวตั้งจึงควรเพิ่มองค์ประกอบหรือเพิ่มลูกเล่นให้กบัสวนแนวตั้งโดยควรเลือกวสัดุท่ีมีความ
ยดืหยุน่ในการประยกุตใ์ชง้านสูงมีความแขง็แรงทนทานเพียงพอท่ีจะรับน ้าหนกัของตน้ไมไ้ดแ้ละท่ี
ส าคญัคือสะดวกต่อการดูแลรักษาไอเดียการองคป์ระกอบสวนเพื่อเพิ่มความไปดูกนั 
       การเพิ่มมา้นั่งพกัคอยท่ีประยุกต์มาจาก ไมร้ั้ว หรือไมบ้งัตา สมาร์ทวูด เป็นการใช้
องคป์ระกอบแบบง่ายๆ เพื่อเพิ่มมิติ การเพิ่มชั้นโชว ์ชั้นวางของ หรือแมแ้ต่ ชั้นเก็บของ ท่ีประยุกต์
มาจากไมร้ั้ว หรือ ไมบ้งัตา สตาร์ทวดู ก็เป็นการเพิ่มประโยชน์ใชส้อยให้กบัสวนท าให้สวนแนวตั้ง
มีประโยชน์มากกวา่การเป็นเพียงท่ี 
      การเพิ่มกระบะส าหรับใส่ไมก้ระถางก็เป็นไอเดียการเปล่ียนทิศทางและมิติของสวน
แนวตั้งใหมี้ลูกเล่นเพิ่มมากข้ึน ส าหรับสวนแนวตั้งท่ีมีขนาดใหญ่ การสร้างลวดลาย Pattern หรือใช้
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Texture ของไมพ้ื้น สมาร์ทวดูก็จะสามารถช่วย การเวน้ช่องวา่งดว้ยการประยกุตใ์ช ้ไมบ้งัตาสตาร์ท
วดูก็เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะการเพิ่มหลงัคาไมร้ะแนงในระนาบเหนือศีรษะ โดยใชไ้มร้ะแนงสมาร์ตวดู
เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยเพิ่มมิติให้กบัสวนแนวตั้ง เทคนิคเหล่าน้ีเป็นเทคนิคง่ายๆ ท่ีจะท าให้สวน
แนวตั้งของคุณสวยงามดึงดูดสายตาผูพ้บเห็น และมีประโยชน์ใชส้อยมากกวา่สวนแนวตั้งทัว่ๆไป 
 2.3.8  สวนบาหลี (Balinese Garden) 

 
ภาพที ่2.20  สวนบาหลี (Balinese Garden) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
 
  สวนบาหลี มีลักษณะโดย พื้นฐานเหมือนกับ สวนเมืองร้อน โดยทัว่ไป กล่าวคือ
ลกัษณะพนัธ์ุไม ้ท่ีใชเ้ป็น พนัธ์ุไม ้ในตระกูลใกลเ้คียงกบั พนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้น สวนเมืองร้อน เช่น ชบา
กลว้ยประดบั เฮลิโคเนีย พลบัพลึง ลัน่ทมโกสน เฟินชนิดต่างๆ ไผ่ ปาล์ม และไมน้ ้ าต่างๆ กก บวั
คลา้น ้ า เน่ืองดว้ยชาวบาหลี มีความเช่ือว่า ตน้ไมแ้ละพืชพนัธ์ุต่างๆ มีชีวิตและวิญญาณส่วนต่างๆ
ของตน้ไมจึ้งมกัถูกน ามาใช้ทั้งเพื่อเป็น ยารักษาโรคและเพื่อใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆ เน่ืองจาก
บรรยากาศของ วิถีชีวิตแบบบาหลีเก่ียวพนักบัความเช่ือ ทางศาสนา และวิถีชีวิตประจ าวนั อยู่มาก
ประติมากรรมรูปสลกัต่างๆ ทั้งรูปคน สัตว ์อมนุษย ์จึงถูกน ามา จดัประดบัเพื่อให้เกิด บรรยากาศ
เก่ียวพนักบั การด าเนินชีวิต ของชาวบาหลีไมท่ี้น ามาใชใ้น งานประติมากรรม มีการแบ่งประเภท
เป็นหลายประเภทโดยแบ่งตามคุณสมบติัส าคญั ไดแ้ก่ ความสวยงาม ความศกัด์ิสิทธ์ิความแข็งแรง
คงทน และ ความอ่อนของเน้ือไมส้ าหรับใชใ้น การแกะสลกั อาทิไมข้นุน นิยมน ามาท าศาลสักการะ
หน้ากาก และของใช้ในพิธีกรรมต่างๆมีการใช้ส่วนประกอบ ทางสถาปัตยกรรม อาทิ ซุ้มประตู
ก าแพงเป็นบริเวณแบ่งสัดส่วนใน สวนไมไ้ผ ่เป็นวสัดุส าคญัท่ีนิยมใช้ใน การก่อสร้างหลงัคาของ
อาคาร พื้นถ่ินนิยมมุงดว้ยกก โดยเฉพาะตน้อลงั-อลงัเป็นชนิดท่ีนิยมใชก้บั สถานท่ีต่างๆ ลกัษณะ
อยา่งหน่ึงของสวนบาหลี คือการใชส้ระน ้ า คูน ้ า ให้เป็นเคร่ืองสะทอ้นภาพต่างๆ ท่ีปรากฏในสวน
สวนน ้ าในบาหลี นิยมท าเป็นบ่อรูปทรงส่ีเหล่ียม ค่อนขา้งต้ืนและปลูกไมน้ ้ าชนิดต่างๆ ความเช่ือ
ทางศาสนาฮินดู ลทัธิไศวะนิกายเร่ิม 
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  เขา้มาในเกาะบาหลี ช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 11 ความเช่ือตามต านานโบราณของ
บาหลี โลกถูกสร้างข้ึนจากความวา่ง (Divine Nothingness) โดยมีเทพส าคญัสุดผูส้ร้างคือ ซาง ฮยงั
วินธิซ่ึงเป็นผูส้ร้างเทพเจา้องคอ่ื์นๆ ข้ึนมาปกปักรักษา เป็นเหล่าเทพผูส้ร้างแผน่ดิน ผืนน ้ า ทอ้งฟ้า
พระอาทิตย ์พระจนัทร์ ดวงดาว เมฆ ดาวเคราะห์ตามทิศทางต่างๆ โดยปกติแลว้การวางทิศทางของ
อาคารต่างๆ ในบาหลีจะวางโดยยึดกบั ทิศหลกัทั้งส่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวดั บา้น หรือลานกิจกรรม
จะถูกจดัให้หันสู่ทิศเหนือซ่ึงถือเป็น ทิศศกัด์ิสิทธ์ิส่วนทางทิศตะวนัออกของบริเวณบา้น มุมดา้น
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะเป็นท่ีตั้งแท่น บูชาบรรพบุรุษ ดว้ยถือเป็นทิศท่ีมีคุณท่ีสุดทิศหวันอนจะหนั
ไปด้านเหนือส่วนทิศตะวนัตกเฉียงใต้ใช้เป็นทิศท่ีตั้ งห้องครัวและส่ิงปฏิกูลชาวบาหลีเช่ือว่า มี
วิญญาณปกปักษ์รักษา ในทุกสถานท่ี ธารน ้ า เหว หาดทรายชายฝ่ัง และป่าทึบ บริเวณท่ีรกร้างและ
รกชฏัเป็นท่ีสถิตของบรรดาส่ิงมีอ านาจเหนือธรรมชาติ ชาวบาหลีเช่ือวา่ส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ไม่ไดอ้ยูใ่น
น ้า แต่จะมาจากอีกฝ่ังของผนืน ้าซ่ึงทั้งน้ีอาจเป็นดว้ย ความกวา้งของทะเล ท่ีดูกวา้งใหญ่ไพศาล หรือ
อาจเป็นดว้ยสายน ้ าทั้งหมด บน เกาะบาหลี พดัพาส่ิงปฏิกูลต่างๆ ลงทะเลทั้งน้ี ลกัษณะส าคญัของ
สวนแบบบาหลี คือ ควรมีความร่มร่ืนด้วยไม้เมืองร้อน ท่ีพบในพื้นถ่ิน มีส่ิงประดับท่ีสะท้อน
อารมณ์ แบบบาหลีและแสดง วถีิชีวติของชาวบาหลี 

 2.3.8.1  เคร่ืองหอม 
 เน่ืองจากต้นแบบของสวนมาจากพื้นท่ีท่ีอยู่ในบริเวณส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและ

พิธีกรรม ภายในสวนจึงตอ้งมีกล่ินหอมของเคร่ืองหอมไม่วา่จากดอกไมห้รือน ้ ามนัหอมเช่นน ้ ามนั
จนัทน์ ท่ีหอมฟุ้งตลบอบอวลไปทั้งสวนจะช่วยใหบ้รรยากาศดูลึกลบั มีมนตข์ลงั 

 
ภาพที ่2.21  สวนบาหลี (Balinese Garden) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
 
 2.3.8.2  วตัถุประดบัสวน 
  ความแจ่มจรัสของสวนบาหลี มีองคป์ระกอบมาจาก วตัถุท่ีน ามาประกอบการ
จดัสวน ไม่วา่จะเป็นรูปป้ันประติมากรรมหรือหินแกะเป็นซุ้มประตูลว้นเป็นส่ิงจ าเป็น แมข้องง่ายๆ
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ราคาถูกเช่นร่มขนาดใหญ่สีสดใส ท่ีใช้ปักริมสระน ้ า ก็ช่วยเน้นความงามของตน้ไมเ้ฉดสีเขียวให้
เด่นข้ึนมาไดส่ิ้งส าคญัคือ การน าทั้งของเก่า และของใหม่มาจดัวางร่วมกนัไดอ้ยา่งไม่น่าเกลียด ให้ดู
กลมกลืนบ่อน ้ าของบาหลี ตอ้งใช้หินสกดัเป็นแท่งๆ ประเภทศิลาแลงแต่นักจดัสวนปัจจุบนัของ
ไทยนิยมใช้ไฟเบอร์หล่อเป็นบ่อน ้ าแทนคุณภาพใช้แทนกนัได้โดยไม่น่าเกลียดส่ิงท่ีดีของบ่อน ้ า
แบบบาหลีคือไม่ตอ้งลงทุนท าบ่อใหลึ้ก ความลึกเพียง 30-50 เซนติเมตร ก็ใชไ้ดแ้ลว้ เม่ือบ่อไม่ลึกก็
อาจไม่จ  าเป็นตอ้งใชท่ี้กวา้งถา้บา้นแคบอาจใชผ้นงัริมก าแพงดา้นหน่ึงดา้นใดสร้างบ่อน ้ าขนาดเล็กน้ี
ข้ึนมาไดช้าวบาหลี ไดช่ื้อวา่มีฝีมือในการเป็นช่าง งานศิลปะแกะสลกัมีมากมากลกัษณะของศิลปะ
จะอิงกับศาสนา การน าศิลปกรรมมาประดับ สวนบาหลีต้องเข้าใจงานประติมากรรมของ
อินโดนีเซียวา่จะตอ้งมีศิลปะอินเดียเป็นหลกัใหญ่ ประติมากรรม ของสวนบาหลีมีตั้งแต่ การสร้าง
ซุ้มประตูรูปจ าหลักปางต่างๆ ของพระพุทธเจ้า เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระวชัรปาณี
โพธิสัตว ์และรูปสลกัต านานโบราณ ท่ีเก่ียวกบัเทวดา ยกัษต่์างๆ ตามอารยะธรรมอินเดีย 
 2.3.8.3  ตน้ไม ้
  แม้ต้นไทรจะเป็นต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิของอินโดนีเซียเป็นต้นไม้ท่ีน าไปเป็น
สัญญาลกัษณ์ส่วนหน่ึงของตราแผน่ดิน แต่ตน้ไทรเป็นตน้ไมใ้หญ่ ท่ีไม่เหมาะน ามาปลูกในพื้นท่ี
ขนาดเล็กหลักการน าต้นไมม้าปลูกในสวนบาหลีตอ้งเน้นความเขียวและความชุ่มช ่าเพื่อให้ได้
บรรยากาศของป่าฝน ไมป้ระเภทเฮลิโคเนีย กกหรือคลา้น ้ า อนัเป็นไมท่ี้เป็นกอเป็นกลุ่มจะช่วยให้
สวนมีความสดช่ืนส่วนเฟิร์นจะช่วยให้สวนริมสระมีความเขียวท่ีหลากหลายถา้อยากให้มีสีสันของ
ดอกไม ้สวนบาหลีนิยมใชล้ัน่ทม ปลูกแค่ตน้เดียวพอใหมี้ร่มเงาตามธรรมชาติริมบ่อการมีร่มเงาช่วย
ไม่ใหต้ะไคร้น ้าท่ีชอบแสงแดดเติบโตเร็ว 
 2.3.8.4  แสง 
  สวนบาหลีตอ้งมีไฟตอนกลางคืนส่องเนน้บางจุด ให้รู้สึกเหมือนเป็นบริเวณ
ประกอบพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
 2.3.9  สวนจีน (Chinese Garden) 

 
ภาพที ่2.22  สวนจีน (Chinese Garden) 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
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  การจดัสวนไมป้ระดบัแบบจีน ซ่ึงไดรั้บความคิดมาจากธรรมชาติพยายามดึงธรรมชาติ
ใหเ้ขา้มาอยูใ่กลต้วัมากท่ีสุด มีเอกลกัษณ์การจดัเป็นของตนเองโดยมีความคิดในการจดัคือ 
  2.3.9.1  การจดัรูปแบบเป็นเนินดิน สูง-ต ่า (Slope) และปลูกหญา้ 
  2.3.9.2  การจดัแบบพื้นราบ มีสระน ้า บ่อน ้า ธารน ้าและกอ้นหิน 
  2.3.9.3  จดัปลูกตน้ไมแ้บบยนืตน้ เช่น ตน้สน หลิว ไผต่น้หลิวจะปลูกไวต้ามขอบสระ
น ้า ก่ิงใบจะยอ้ยลงสู่พื้นน ้าอยา่งสวยงามส่วนตน้สนก็จะตดัแต่งก่ิงกา้นและล าตน้ใหค้ดโคง้ไปมา 
  2.3.9.4  จดัประดับสวนด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน เช่น เก๋งจีน หรือเจดียแ์บบหก
เหล่ียมซอ้นกนัหลายๆ ชั้น 
  2.3.9.5  จดัสวนดว้ยสะพานทอดโคง้ขา้มล าธาร ขา้มเกาะ พื้นสนามท่ีปลูกหญา้ จะมี
ทางเดินคดโคง้ไปมาดว้ยเส้นท่ีอ่อนหวานกลมกลืนกบัธรรมชาติ 
   2.3.9.6  การใชต้น้ไม ้เป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก วสัดุพืชพนัธ์ุหลากหลาย
มี ความช านาญเก่ียวกบัพนัธ์ุไม ้มีการสะสมมานาน เป็นพนัปี เช่น ตน้เบญจมาศ เก๊กฮวย ตน้พีช ตน้
ส้ม อะซีเลีย Lily Laic Rhododendron ค.ศ. 1600 มีนกัสะสมพนัธ์ุไมช้าวองักฤษและดทัช์ท าใหพ้นัธ์ุ
ไมจ้ากจีน แพร่กระจายไปยงัตะวนัตกตน้ไมท่ี้เป็นสัญญาลกัษณ์ในสวนจีน 
   1)  บวัหลวง ในภาษาจีน เม่ือออกเสียงจะพอ้ง กบัค าวา่ ความกลมกลืนใชเ้ป็น
ตวัแทนของมิตรภาพ สันติภาพ และการรวมกนัอยูอ่ย่างสันติสุขบวัในลทัธิเต๋า หมายถึง อมตะ ใน
พุทธศาสนา บวัเป็นฐานรองนัง่ของ พระพุทธเจา้และสัญญาลกัษณ์ของการหลุดพน้ 

( 1 )  ดอกเบญจมาศ หรือเก๊กฮวย 
( 2 )  ตน้สน ไมย้นืตน้ส่ีเขียวตลอดปี อายยุาว 
( 3 )  ตน้ไผ ่สุภาพบุรุษท่ีโอนอ่อนผอ่นตาม 
( 4 )  ตน้กลว้ย ความทะเยอทะยานไผรู้่ ความอุดมสมบูรณ์ 

   ( 5 )  หลิว ใชใ้บในการพรมน ้าศกัด์ิสิทธิ ก่ิงกา้นและใบท่ีโอนเอนเหมือน                   
ความงามผูห้ญิง 

( 6 )  ตน้พลบั (Persimmon) มีผลสุกสีทองเป็นสีแห่งความสุข 
( 7 )  ตน้พีช (Peach) หรือทอ้ ฤดูใบไมผ้ลิ การแต่งงาน และความเป็น 
อมตะ 
( 8 )  ตน้แพร์(Pear) ความยนืยาวและการปกครองท่ีดี 
( 9 )  ตน้พลมั (Plum) ปลูกเพื่อดอกมากกวา่ผล เป็นเพื่อนในฤดูหนาว 
( 10 )  ตน้ทบัทิม (Pomegranate) ความอุดมสมบูรณ์ 

    2.3.9.7  การใชต้น้ไมใ้นสวนจีน 
   ในสวนจีนมีการใชต้น้ไมเ้พื่อสีของดอก (Color) กล่ินหอม (Scent) 
รับประทาน (Taste) 
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    2.3.9.8  ฟังเสียง (Sound) 
 1)  เพื่อความร่ืนรมย ์ไมด้ดั (Miniature Landscape) 
 2)  สัญญาลกัษณ์ของการเปล่ียนแปลงฤดูกาล 

 

2.4  องค์ประกอบของสวน 
 2.4.1  ร้ัว 
  จุดประสงคข์องการสร้างร้ัว นอกจากเพื่อแสดงนาเขตและความเป็นเจา้ของแลว้ ยงัใช้
เพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นและเพิ่มความปลอดภยั ไม่ให้บุคคลภายนอกท่ีไม่พึงประสงคบุ์กรุกเขา้มาถึง
ตวัเราไดง่้ายๆ ตลอดจนใชค้วบคุมสัตวเ์ล้ียงของเราไม่ให้ออกไปรบกวนหรือก่อความร าคาญให้แก่
เพื่อนบา้น 

 
ภาพที ่2.23  ร้ัวแบบบาหลี 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
 
  ส าหรับเลือกสวนไร่นาหรือปศุสัตว ์ก็คงมีร้ัวดว้ยวตัถุประสงคไ์ม่แตกต่างกนันกั ส่วน
ร้ัวในสวน จุดประสงคใ์นการใชอ้าจเบาลงมา เพราะตอ้งการเพียงแบ่งสัดส่วนระหวา่งสวนกบับา้น
หรือแบ่งพื้นท่ีต่างๆ ในสวน ใชเ้ป็นฉากหลงัเพื่อเนน้หรือตกแต่ง ใชก้ั้นขอบเพื่อแสดงแนวทางเดิน
หรือแปลงดอกไม ้ร้ัวประเภทหลงัจึงไม่จ  าเป็นตอ้งสูงใหญ่แข็งแรงหรือขงัเท่าร้ัวอ่ืนๆ ท่ีมีความ
ประสงคจ์ะป้องกนัภยัอนัตรายมากกวา่ 

 
ภาพที ่2.24  ร้ัวแบบโมเดิร์น 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  

http://www.baanlaesuan.com/
http://www.baanlaesuan.com/
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  วสัดุท่ีนิยมน ามาท าร้ัวมีหลายชนิด ตามขนาด วตัถุประสงค์ และความเหมาะสม เช่น
ไม้เน้ือแข็ง ปีกไม้เน้ือแข็ง ไม้ไผ่ ไม้รวก อิฐ หินเหล็ก ลวดหนาม คอนกรีต คอนกรีตบล็อก
ตลอดจนปลูกตน้ไมท่ี้เหมาะสมข้ึนเป็นแนวร้ัว หรือผสมผสานกนัระหวา่งคอนกรีตกบัเหล็ก อิฐหิน
ฯลฯ ร้ัวลวดหนามท่ีปลูกไมเ้ล้ือยข้ึนคลุม เป็นตน้ 
   ไม่วา่จะเป็นร้ัวท่ีท าข้ึนดว้ยวสัดุใดก็ตาม ส่ิงท่ีควรค านึงถึงมากท่ีสุดก็ไดแ้ก่เสาร้ัวเพราะ
เป็นองค์ประกอบหลกั ซ่ึงตอ้งรับน ้ าหนกัของร้ัวทั้งหมด จึงตอ้งมีขนาดและวสัดุอนัเหมาะสมเพื่อ
ปักลงอยา่งมัน่คงในดิน 

 
ภาพที ่2.25  ร้ัวไมไ้ผ ่
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
 
  นอกจากตอ้งขดุหลุมใหลึ้กพอเพียงแลว้ ยงัอาจหล่อปูนหรือคอนกรีตท่ีโคนเสาเพิ่มเติม
โดยเฉพาะพวกร้ัวท่ีมีน ้ าหนักมากๆ เช่น อิฐ หอน คอนกรีต หรือเหล็กและโลหะอ่ืนๆ ควรตอก
เสาเข็มและเทคานคอนกรีตเพื่อให้ฐานรากแข็งแรงพอส าหรับยึดโครงสร้างร้ัวทั้งหมด มิฉะนั้นร้ัว
อาจทรุด เอียง หรือหกัพงัได ้
 2.4.2  ศาลา 
  จุดประสงค์ของศาลาในสวนคือการสร้างร่มเงาแก่มุมพกัผ่อน รูปแบบของศาลา หาก
พดูกนัอยา่งง่ายๆ ไดแ้ก่ การรวมหลงัคา ลาน และเฟอร์นิเจอร์ในสวนเขา้ดว้ยกนั 

 
ภาพที ่2.26  ศาลาแปดเหล่ียม 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  

http://www.baanlaesuan.com/
http://www.baanlaesuan.com/
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  สวนซ่ึงมีเน้ือท่ีไม่มากอาจไม่เหมาะกบัศาลาเต็มรูปแบบ เพราะท าให้ดูคบัแน่นเต็ม
พื้นท่ีจนอึดอดั ไม่ไดค้วามรู้สึกของการพกัผ่อนและผ่อนคลาย ควรจดัสร้างเป็นซุ้มกบัมา้นัง่แทน
หรือดดัแปลงเป็นศาลาเขา้มุม ซ่ึงจะลบมุมร้ัวออกไปไดพ้ร้อมกบัลวงความรู้สึกใหดู้วา่สวนกวา้งข้ึน 
  ศาลาควรมีขนาดกวา้งอยา่งนอ้ย 1.50x2 เมตร สูงประมาณ 1.80-2 เมตร หรือจะเพิ่มเติม
ใหม้ากกวา่น้ีก็ได ้เพราะศาลาท่ีมีขนาดเล็กเกินไปจะใชง้านไม่สะดวกภายในศาลาเราตอ้งจดัวางชุด
โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับนั่งเล่นไวด้้วย ชุดเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนยา้ยได้เหมาะกบัศาลาขนาดใหญ่ แต่ถ้า
ออกแบบเกา้อ้ีใหเ้ป็นมา้นัง่ยาวติดตัง่โดยรอบกบัเสาศาลา จะประหยดัเน้ือท่ีไดม้ากข้ึน 
  นอกจากขนาดพื้นท่ีการใช้งานทางดา้นราบ คือพื้นศาลาตอ้งกวา้งขวางพอส าหรับวาง
เฟอร์นิเจอร์โดยไม่ขบัแน่นเกินไปแลว้ ยงัตอ้งมีสเปซเหลือเพียงพอผูใ้ช้เดินเขา้ไปในศาลา และนัง่
พกัผอ่น ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งรู้สึกอึดอดั ช่องทางเขา้ศาลาตอ้งกวา้งและสูงพอท่ีผูใ้ช้จะ
เดินผ่านเขา้ไปโดยไม่ตอ้งกม้ศีรษะหรือเบ่ียงตวัหลงัคาท่ีสูงก็เช่นกนัจะให้ความรู้สึกโปร่งโล่ง ไม่
อึดอดั และระบายความร้อน อากาศถ่ายเทได้ดี สัดส่วนความสูงของหลงัคาตอ้งรับกบัเน้ือท่ีของ
ศาลา ถา้ศาลามีขนาดเล็ก แต่หลงัคาสูงเดินไป ก็จะยิ่งท าให้ศาลาดูแคบและชะลูดผิดสัดส่วน ศาลา
ขนาดใหญ่จดัท าโครงหลงัคาให้รับกนัได ้เพราะจะดูกวา้งขวาง โปร่ง และไม่อึดอดั อย่างไรก็ตาม
ควรค านึงถึงประโยชน์และความสะดวกในการใช้สอยเป็นหลัก ความสวยงามรองลงมาแล้ ว
ผสมผสานกนัใหล้งตวั 
 2.4.3  ลาน 
  หมายถึงลานส าหรับวางเฟอร์นิเจอร์ในสวนเป็นจุดหยุดพกัผ่อน เป็นจุดหยุดสายตา
เป็นพื้นท่ีวา่ง ในสวน เพื่อช่วยใหส้วนดูโปร่งสบายไม่แน่นทึบจนเกินไป 

 
ภาพที ่2.27  ลานกวา้งในสวน 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
   
  ลักษณะของลานควรมีพื้นท่ีกว้างพอสมควร อาจมีรูปทรงกลมรี ส่ีเหล่ียมจัตุรัส
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ แลว้แต่ความเหมาะสม การจดัท าลานและการเลือกใชว้สัดุนั้นค่อนขา้งคลา้ยคลึงกบั
ทางเดินอยูบ่า้ง แตกต่างกนัท่ีรูปแบบและวตัถุประสงค ์

http://www.baanlaesuan.com/
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  ลานส ารับจดัว่างเฟอร์นิเจอร์ควรมีขนาดอย่างน้อย 2.50x2.50 เมตร เพื่อให้มีความ
สะดวกสบายและกวา้งขวาง แต่ถ้าเป็นลานส าหรับจดัทั้งงานประติมากรรมขนาดของลานย่อม
ข้ึนกบัลกัษณะและขนาดของช้ินงานดว้ยเช่นกนั รวมถึงสัดส่วนท่ีเหมาะกบับริเวณ 
  ลานควรมีความสูงเหนือระดบัดินประมาณ 2-4 น้ิว เพื่อไม่ให้น ้ าท่วมขงับนลานเราอาจ
ยกพื้นลานดว้ยการท าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงปูวสัดุทบัภายหลงัหรืออาจยกขอบลานดว้ย
การท ากรอบไม ้ขอบปูน หรือการตีไมเ้สาเข็มท่อนสั้นๆ หรือแท่งปูนเทสต์ผนัดินให้เป็นขอบเขต
ลานก็ได ้ลูกปูนเทสตเ์หล่าน้ีหาไดต้ามโรงงานปูนซีเมนตห์รือไซตก่์อสร้างๆ  
  กรอบไมแ้ละเสาเข็มเป็นวสัดุธรรมชาติท่ีสวยงาม แมร้ะยะการใช้งานอาจไม่นานนกั
เราควรหา ฟล้ินทโ์คต้กนัผใุนส่วนท่ีไมจ้ะสัมผสักบัดิน รวมทั้งดา้นล่างดว้ย แต่ไม่ควรทาให้พน้กบั
ระดบัดิน เพราะจะดูไม่สวยงาม แมว้า่บริเวณรอยต่อน้ีจะเกิดการผุไดง่้ายก็ตาม ต่อไปเราคงตอ้งหา
วสัดุมาเปล่ียนใหม่ แมจ้ะมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวแต่ขอ้ดีคือ ท าลานได้ง่าย สวยงาม และเป็น
ธรรมชาติ วสัดุท่ีจะมาปูท าลานก็น่าจะเป็นกรวดหรืออิฐ ซ่ึงดูรับกนัดี ราคาก็ไม่แพง ถา้จ าเป็นตอ้ง
ร้ือท าขอบใหม่ก็ไม่ยากมีขอ้แนะน าว่า ก่อนโรยกรวดควรรองดว้ยตาข่ายไนลอนกนัยุงเพื่อจะช่วย
ไม่ใหดิ้นกระเด็นข้ึนมาเป้ือนกรวด ช่วยรับน ้าหนกักรวดไม่ใหจ้มดินและกนัหญา้ข้ึนแทรกบนลาน 
  ลานท่ีกระกอบกบัคอนกรีตจะมีขอบปูนท่ีดูไม่สวยงามเม่ือมองจากดา้นขา้ง อาจแกไ้ข
ดว้ยการพูนดินหรือทรายแต่งดา้นขา้ง แลว้ปลูกหญา้หรือไมค้ลุมดินปกปิดอีกคร้ัง ก็พอพรางตาไป
ได ้หรือจะใชว้ธีิตอกไมเ้สาเขม็โดยรอบก็จะน่าดูข้ึน 

 
ภาพที ่2.28  ลานไมร้ะแนงในสวนธรรมชาติ 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
 
  วสัดุท่ีน ามาใชใ้นการท าลานนั้นยงัมีอีกหลายชนิด เช่น อิฐมอญ ศิลาแดง แผน่หิน อาทิ
หินทราย  หินกาบ หินอ่อน หินท่ีมีลักษณะเป็นท่อน ตลอดจนขนาดลูกบาศก์ย่อมๆ ท่ีเรียกหิน
ลูกเต๋า นอกจากน้ียงัมีแผน่คอนกรีตส าเร็จรูปซ่ึงมกัใชท้  าทางเดิน แผน่กระเบ้ืองเซรามิก และรวมถึง
ทรายลา้ง กรวดลา้ง หรือการฝังกรวดและหินแม่น ้ าเรียงเป็นลายปูน ฯลฯ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัสไตล์ของ
สวนและความพอใจของเจา้ของบา้น 
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  ก่อนจะลงมือท าลาน ส่ิงส าคญัคือ ตอ้งปรับระดบัพื้นผิวให้ไดร้ะนาบตรงเสียก่อน โดย
บดอดัผดิดินในบริเวณท่ีตอ้งการดว้ยลูกกล้ิง ลูกกระทุง้ ส าหรับพื้นท่ี เล็กๆ หรือเคร่ืองตบดินในงาน
ขนาดปานกลาง และรถบดรถเกรดในงานขนาดใหญ่ 
  วสัดุจ าพวกอิฐมอญ ศิลาแลง หินทราย บล็อกตวัหนอน หรือแผน่คอนกรีตส าเร็จรูปให้
เรียงวสัดุบนพื้นท่ีไดเ้ลยหลงัจากปรับระดบัดว้ยทราย อิฐมอญอาจวางตามแนวนอนหรือวางตามสัน
ก็ได ้อยา่งหลงัเปลืองอิฐ แต่ก็ดูสวยงามดี โดยเฉพาะเม่ือเรียงเป็นรัศมีวงกลม วสัดุเหล่าน้ีเรียงชิดๆ
กนัแลว้จึงโรยทรายปิดตามร่องอีกคร้ัง ควรรดน ้ าให้ทรายจบัตวัแน่นแลว้โรยทรายทบัอีกจนกวา่จะ
เตม็ถึงชอบวสัดุ 
 2.4.4  โคมไฟและตะเกียงหิน 
  ในสวนควรมีแสงไฟส าหรับยามพลบและค ่าคืน ดว้ยเหตุผลของความปลอดภยั ทั้งยงั
รวมถึงความงามอีกดว้ย 
  บริเวณท่ีควรมีแสงสว่าง ไดแ้ก่ ส่วนท่ีจ าเป็นตอ้งใช้งาน เช่น ทางเดิน ประตู เทอเรซ
ศาลา มุมท่ีตั้งเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนโรงรถ เพราะเราอาจกลบัถึงบา้นเม่ือพลบค ่า ตอ้งใชเ้ส้นทางและ
มุมต่างๆ ดงักล่าว เช่น เดินจากประตูใหญ่หรือโรงรถเขา้บา้น หรือนัง่เล่นในสนาม ในศาลา แสง
สวา่งนอกจากช่วยใหเ้ราเดินสะดวก ยงัท าใหม้องเห็นสัตวต่์างๆ ท่ีอาจเป็นภยั เช่น งู ตะขาบ ฯลฯ 
  บริเวณประตู ไม่วา่จะเป็นประตูใหญ่หรือประตูทางเขา้บา้น ควรมีแสงไฟช่วยให้เราไข
กุญแจไดง่้ายข้ึน และมองเห็นภยัต่างๆ ซ่ึงแอบซุ่มอยู ่ไม่วา่จะเป็นคนหรือสัตวก์็ตาม 
  นอกจากน้ีตามมุมต่างๆ ในสวนถ้ามีแสงไฟช่วยเน้นบางจุด ก็จะช่วยให้ดูงดงาม
ขณะเดียวกนัยงัท าให้สวนดูไม่มืดคร้ึมและน่ามองข้ึน มุมดงักล่าวอาจอยูใ่กลโ้คนไม ้พุ่มไม ้รูปป้ัน
ตลอดจนริมสระน ้า โคมไฟท่ีจะน ามาติดตั้งจึงมีลกัษณะพิเศษ เช่น ไฟสปอตไลท ์ไฟใตน้ ้า ซ่ึงมีรัศมี
แสงไฟท่ีส่องเนน้เป็นจุด 

 
ภาพที ่2.29  โคมไฟแบบติดผนงั 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
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  ในเร่ืองของความปลอดภยั ไฟใต้น ้ ามีลักษณะพิเศษคือกันน ้ าได้ เพราะมีชอบยาง
โดยรอบตรงขั้วสายไฟและขอบโคม สายไฟก็เช่นกนั ตอ้งเป็นยางหนาพิเศษเหนียว แต่นุ่ม ไม่เปราะ
แตกง่ายแมเ้ม่ือถูกแสงแดดและความร้อน รวมทั้งตอ้งติดตั้งเบรกเกอร์ สายดินประกอบกนั เพื่อ
ป้องกนัอนัตรายจากไฟร่ัว ไฟช็อร์ต ส าหรับไฟใตน้ ้ า บางคร้ังนิยมเลือกใช้ชนิดท่ีมีสีสัน เพื่อแต่ง
เติมใหผ้นืน ้ายามค ่าคืนดูสดใสน่ามองข้ึน แลว้แต่ความตอ้งการและความชอบของเจา้ของบา้น 
  ดงักล่าวไฟบา้งแลว้ในเร่ืองความปลอดภยัของไฟใตน้ ้ า ส าหรับโคมไฟ สายไฟท่ีจะ
ติดตั้งในสวน ก็ตอ้งไม่ละเลยเร่ืองความปลอดภยัเช่นกนั เพราะในสวนมีความชุ่มช้ืน มีน ้ าจากการ
รดน ้าฝน และส่ิงอ่ืน ๆ อยูต่ลอดเวลา ฉนวนหรือสายไฟจึงตอ้งเลือกชนิดดี การเดินสายไฟตอ้งร้อย
ในท่อฝังดินนอกจากดูเรียบร้อย ยงัท าใหมี้ความปลอดภยัเพิ่มข้ึน 
  เราควรท าแผนผงัการเดินท่อร้อยสายไฟเก็บเอาไวเ้ช่นเดียวกบัการเดินท่อประปาเพราะ
ในอนาคตถา้มีการปรับปรุงสวน ปลูกตน้ไม ้หรือจดัสวนใหม่ จะไดไ้ม่ขุดลงไปโดนท่อสายไฟหรือ
ประปา ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเสียหายหรืออนัตรายได ้
  รูปแบบของโคมไฟในสวนมีมากมาย ข้ึนอยู่กบัสไตล์สวนและหน้าท่ีของโคมไฟซ่ึง
เราตอ้งการ โคมไฟส าหรับริมทางเดินอาจไม่ตอ้งสูงมากนกั เพราะใชเ้พียงเพื่อส่องให้เห็นทางเดิน
อาจไม่ตอ้งสูงมากนกั เพราะใชเ้พียงเพื่อส่องใหเ้ห็นทาง เช่น สูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร ข้ึนอยู่
กบัขนาดของทางเดินและความถ่ีห่างของโคมไฟแรงเทียนก็อาจไม่จ  าเป็นตอ้งสูงมากนกั ต่างกบั
โคมไฟสนามซ่ึงตอ้งสูงกวา่มีแรงเทียนมากกวา่ เพราะเป็นพื้นท่ีกวา้งและใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน
เช่น สูง 1.80-2 เมตร หรือมากกวา่และเป็นโคมไฟเด่ียวหรือก่ิงเพื่อให้แสงกระจายนอ้ยหรือมากตาม
ความตอ้งการ ส่วนโคมไฟท่ีตอ้งการใช้เพื่อเน้นให้เกิดความงามเฉพาะจุด ดงัท่ีกล่าวไปบา้งแล้ว
ขา้งตน้ ก็คงเป็นรูปแบบของสปอตไลทท่ี์ปรับแต่งองศาได ้แลว้แต่จะเนน้มุมเต้ียหรือมุมสูงตามชอบ
ใจ ไฟสปอตไลคอ์าจติดตั้งซ่อนอยูใ่นโอ่งไห เพื่อพรางตาให้เรียบร้อยยามกลางวนั ทั้งยงัใชโ้อ่งไห
เป็นของประดบัสวนไปในตวั หรือจะซ่อนไวใ้นพุ่มไม ้โคนไมก้็ได ้สปอตไลท์บางแบบยงัมีกา้น
แหลมดา้นล่าง เหมาะส าหรับการโยกยา้ยไดง่้าย เพียงปักลงในดินให้แน่น ไม่ตอ้งติดตั้งหรือท าฐาน
ใหม่ 
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ภาพที ่2.30 โคมไฟส่องเนน้และโคมไฟทางเดิน 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
 
  พวกตะเกียงหิน ซ่ึงโดยมากเป็นสไตล์ญ่ีปุ่นมกันิยมใชเ้ป็นของตกแต่งสวน เพราะบาง
ท่านไม่ไดติ้ดหลอดไฟไวภ้ายใน แต่ถา้จะติดดวงไฟเพื่อใหแ้สงยามค ่าก็ตอ้งพิจารณาดูวา่ หากฝนตก
หรือมีการรดน ้ าตน้ไมโ้อกาสท่ีน ้ าจะกระเด็นเขา้ไปถูกหลอดไฟมีมากน้อยแค่ไหนถา้ตะเกียงหิน
เหล่านั้นถูกออกแบบมาให้มีผนงัและตวัครอบหรือฝาส่วนบนท่ีก าบงัไดดี้ ก็ไม่ตอ้งติดแผน่กระจก
ฝ้าเพิ่ม การติดขั้วหลอดกบัตะเกียงหินโดยมากตอ้งใช้พวกกาวซิลิโคนอดัรอบๆ ขั้วไฟดว้ยจึงจะ
หนาแน่นดี ทั้งยงักนัน ้าได ้
  หลอดไฟท่ีจะใช้กับตะเกียงหิน เลือกหลอดปิงปองธรรมดา หรือหลอดตะเกียบ
ประหยดัไฟก็ไดห้ลอดปิงปองราคาถูกกวา่ แต่แตกง่ายกวา่ โดยเฉพาะเม่ือเปิดไปนานๆ แลว้หลอด
ร้อนและโดนฝนหรือน ้าสาดซ่ึงถา้เราป้องกนัไวแ้ลว้ดว้ยการติดตั้งส่ิงก าบงั ปัญหาเหล่าน้ีก็คงเกิดได้
นอ้ย  
  หลอดไฟนอกจากน้ีคงมีจ าพวกแฮโลเจน หลอดไฟท่ีเปิดปิดอัตโนมัติยามไร้
แสงอาทิตย ์ตลอดจนหลอดไฟท่ีใช้พลงังานแสงอาทิตย ์ราคาจะสูงกว่าหลอดไฟทัว่ๆ ไป แต่ถ้า
ค านึงถึงการใชใ้นระยะยาวและความสะดวก อาจจะคุม้ค่ากวา่ก็ได ้ควรสอบถามผูแ้ทนจ าหน่ายและ
เปรียบเทียบประโยชน์ท่ีจะไดรั้บก่อนตดัสินใจ 
  นอกจากเราจะเลือกรูปแบบของโคมไฟและหลอดไฟโดยพิจารณาจากสไตล์ของโคม
ไฟท่ีเหมาะสมในการใชง้านแลว้ ยงัน่าจะพิจารณาจากสไตล์ของโคมไฟท่ีเหมาะสมกบัสไตล์สวน
ของเราดว้ย ถา้สวนของเราเป็นสไตลธ์รรมชาติหรือสวนป่า โคมไฟท่ีดดัแปลงมาจากวตัถุธรรมชาติ
เช่น ดุมลอ้เกวียน บา้นนก กระถางดินเผา ฯลฯ น่าจะเหมาะกบัสวนเช่นน้ี แต่ถา้สวนเป็นสวนแบบ
ญ่ีปุ่นใชต้ะเกียงหินก็น่าจะเขา้กนัดี สวนสไตลเ์รขาคณิตอาจเหมาะกบัดวงโคมกลมๆ ธรรมดา สวน
แบบโมเดิร์นดูดีกบัโคมทรงเรียบๆ เก๋ๆ แต่ทนัสมยั พวกแท่งตรงกระบอกหรือแท่งเหล่ียมๆ สีด า
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หรือบรอนซ์เงิน เป็นตน้ อย่างไรตาม โคมไฟท่ีมีรูปแบบเรียบง่าย ไม่สะดุดตามกัจะเขา้กนัไดก้บั
สวนและบา้นแทบทุกสไตล์ ท่ีไม่ควรลืมก็คือ เร่ืองของคุณภาพซ่ึงปลอดภยั และประโยชน์ท่ีเราจะ
ไดรั้บจากโคมไฟต่างๆ เหล่าน้ี 
  ส าหรับการดูแลโคมไฟ คงตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ีความสะอาดของวสัดุท่ีครอบหลอดไฟ ไม่
วา่จะเป็นแผ่นกระจกฝ้า แกว้ พลาสติก อะคริลิก ฯลฯ เพราะเม่ือใช้ไปนานๆ อาจเกิดความหมอก
จากฝุ่ นและละออง คราบน ้าตลอดจนซากตวัแมลงต่างๆ ท่ีชอบมาเล่นแสงไฟ ถา้วสัดุเหล่าน้ีสกปรก
ให้ถอดออกมาล้างดว้ยสบู่เหลว เช็ดให้แห้งก่อนใส่กลบัคืนท่ี หากถอดยากหรือถอดไม่ไดเ้พราะ
โคมบางแบบอดัรอบขอบกระจกเช่นเดียวกบัตูป้ลา คงตอ้งใชฟ้องน ้ าหรือผา้หมาดๆ ชุบน ้ าผสมสบู่
เหลวความสะอาด แลว้ใชผ้า้ชุบน ้ าลูบอีกซ ้ าๆ จนหมดฟองไม่ควรใชน้ ้ าฉีดแรงๆ เพราะอาจซึมเขา้
ไปภายใน พวกโคมท าความสะอาดและน ้ายาเช็ดกระจกก็น่าจะใชไ้ดดี้เช่นกนั 
  ควรหมัน่ตรวจตราตามขั้วปลัก๊ไฟและสายไฟเสมอๆ หากพบรอยแตกปริของสายไฟ
หรือขั้วหลวมจนเห็นสายทองแดง ตอ้งรีบซ่อมแซมหรือเปล่ียนทนัทีและน่าจะมีหลอดไฟส ารอง
เตรียมไว ้หากหลอดขาดจะไดมี้ใช ้สะดวกกวา่ออกไปหาช้ือในยามค ่าคืน 
 2.4.5  สะพาน 
  เอ่ยถึงสะพาน ทุกคนก็ย่อมนึกถึงส่ิงปลูกสร้างท่ีท าไวส้ าหรับขา้มแม่น ้ าล าคลอง เป็น
ตน้ บางทีท ายื่นลงในน ้ าส าหรับข้ึนลง เพราะคือโครงสร้างท่ีเช่ือมต่อระหวา่งฝ่ังส าหรับขา้มหุบเขา
แม่น ้ า ถนน ทางรถไฟ หรือพื้นน ้ าต่างๆ การออกแบบความสูงของสะพาน จะข้ึนอยูก่บัส่ิงกีดขวาง
ดา้นล่าง รวมถึงการจราจรดา้นล่าง (เช่น รถ เรือ สามารถผา่นได)้ การก่อสร้างสะพานมีจุดประสงค์
เพื่อใหก้ารสัญจรมีการต่อเน่ืองระหวา่งทางท่ีมีการสร้างไวแ้ลว้ 
  ราวสะพานก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงซ่ึงช่วยให้ความปลอดภยัแก่ผูข้า้มสะพาน ราวสะพานสอง
ดา้นใชจ้บัไดม้ัน่คงกวา่ราวสะพานเพียงดา้นเดียว ประเภทหลงัน้ีเหมาะกบัสะพานแคบๆ เล็กๆ ซ่ึง
ไม่มีเน้ือท่ีพอ เพราะราวสะพานสองขา้งท าให้เน้ือท่ีกวา้งนอ้ยลงสะพานไม่มีราว แมจ้ะมีขนาดแคบ
แต่เดินขา้วไดอ้ย่างไม่อึดอดั จึงควรเลือกขนาดและรูปแบบของสะพานให้รับกบัพื้นท่ี หรือขนาด
ของสระ ธารน ้าดว้ย 
  อย่างไรก็ดี ในบา้นท่ีมีเด็กหรือผูสู้งอายุ ควรจดัท าสะพานท่ีมีราวสะพานทั้งสองขา้ง
เพื่อเพิ่มความปลอดภยัจะดีกวา่ 
  ความกวา้งหรือขนาดของสะพานเร่ิมตัง่แต่ 0.71-1 เมตร เหมาะกบัสะพานท่ีมีคนเดิน
เรียงเด่ียวท่ีละ 1-2 คน พอเบ่ียงตวัเวลาสวนกนัไดบ้า้ง แต่ถา้จะใหส้ะดวกควรมีความกวา้ง 1.50เมตร
ข้ึนไป 
  บางคร้ังอาจมีคนหยุดชมวิวบนสะพานทีละหลายๆ คน สะพานท่ีดีตอ้งรับน ้ าหนกัได้
พอเพียงดว้ย 
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ภาพที ่2.31  สะพานแบบสวนจีน 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  
 
  สะพานยาวและกวา้งยอ่มตอ้งมีน ้ าหนกัมากกวา่สะพานสั้นๆ อาจใชว้ิธีตอกเสาเข็มรับ
น ้าหนกัเป็นช่วงๆ วางรูปแบบของสะพานใหย้กัเยื้อง ก็จะเป็นสะพานท่ีสวยงามมากกวา่สะพานทรง
ตรง แต่ตอ้งข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีของสระหรือบ่อดว้ยเช่นกนั 
  สระคอนกรีตและบ่อดินเหมาะกบัการตอกหรือหล่อเสาเข็มรับน ้ าหนักเช่นเดียวกบั
เร่ืองของทางเดินขา้มน ้าท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ีแลว้ บ่อท่ีกรุผนงัดว้ยพลาสติกควรเป็นบ่อขนาดเล็ก และ
ท าสะพานโยนขา้มจากชายบ่อทั้งสองดา้น จะไดไ้ม่รบกวนใหน้ ้าซึมร่ัวเน่ืองจากการตอกเสาเขม็ 
  สะพานส่วนใหญ่นิยมใชไ้ม ้หรืออาจเป็นสะพานเหล็กดดั แต่พื้นสะพานท่ีประกอบกนั
ก็ควรเป็นไม ้เพราะถา้ใชเ้หล็กทั้งหมดอาจมีน ้ าหนกัมาก หากเล่ียงมาใชเ้หล็กแผน่ฉลุโปร่งก็จะช่วย
ลดน ้ าหนักได้ อย่างไรก็ตาม ต้องเช่ือมแผ่นเหล็กฉลุติดกับคานเหล็กเป็นช่วงๆ เพื่อเพิ่มความ
แขง็แรงในการรับน ้าหนกัดว้ย 
  พื้นสะพานท่ีแข็งแรงและเรียบ ไม่มีรอยต่อซ่ึงอาจจะสะดุด ท าให้เดินผ่านไดมัน่คง 
ปลอดภยั ไม่อ่อนยวบและดีดตวัข้ึนลงยามเดินผ่าน ซ่ึงดูไม่ปลอดภยัผูข้า้มก็จะยิ่งรีบเดิน เกิดการ
สั่นสะเทือน และมีการดีดตวัแรงข้ึน 
  สะพานราวเชือกประกอบกบัพื้นแบบลูกระนาดมีความสั่นสะเทือนและการดีดตวัสูง
มาก ไม่เหมาะกบัผูสู้งอายท่ีุมีการทรงตวัไม่ดี และรวมถึงเด็กๆ ซ่ึงอาจพลดัตกจากสะพานไดง่้าย 
  ควรหมั่นสังเกตว่าสะพานมีการผุกร่อนท่ีใดบ้างเช่น พื้น เสา และจุดอ่ืนๆ จะได้
ซ่อมแซมให้ทนัท่วงทีบริเวณท่ีตอกตะปูหรือขนันอตหลุดหลวงหรือไม่ เพราะแผนพื้นอาจหกัหรือ
กระดก ท าใหไ้ม่ปลอดภยั ส่วนของราวสะพานก็เช่นกนั ถา้เอนเอียงหรือโยก ตอ้งรีบแกไ้ขเน่ืองจาก

http://www.baanlaesuan.com/
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เป็นจุดท่ีใชช่้วยในการทรงตวั และหลายๆ ท่านชอบยนืพิงราวสะพาน ถา้ไม่แขง็แรงพอ ราวสะพาน
อาจหกั เกิดพลดัตกน ้าได ้
 2.4.6  ประตู 
  ประตู คือ ส่ิงก่อสร้างแบบเคล่ือนท่ีไดใ้ช้ปิดกั้นและเป็นทางเขา้ไปยงัพื้นท่ีท่ีถูกปิดไว้
เช่น อาคาร หรือยานพาหนะ โครงสร้างแบบคล้ายกนัแต่อยู่ภายนอกเรียกว่า ประตูร้ัว โดยทัว่ไป
ประตูมีดา้นในท่ีหนัเขา้หาพื้นท่ีว่าง และดา้นนอกหันหน้าไปยงันอกพื้นท่ีดงักล่าว ขณะท่ีบางคร้ัง
ดา้นในประตูอาจจะมีรูปร่างเหมือนกบัดา้นนอก หรือทั้งสองดา้นของประตูอาจแตกต่างกนัก็ไดเ้ช่น
ประตูยานพาหนะ ประตูมกัประกอบดว้ยแผงท่ีเหวีย่งอยูบ่นบานพบั หรือเล่ือน หรือหมุนสู่ดา้นใน 
  ประตูควรมีความแข็งแรงทนทานโดยเฉพาะในส่วนของเสา ประตู และบานพบั ตอ้ง
เลือกขนาดและชนิดใหเ้หมาะสม บานพนัเป็นส่วนท่ีจะตอ้งเปิดปิดบ่อยๆ การติดตั้งตอ้งท าอยา่งถูก
วธีิ หมัน่หยอดบานพบัดว้ยน ้ามนั จาระบี เพื่อป้องกนัสนิมซ่ึงจะกดักร่อนเน้ือเหล็กและท าให้ประตู
ฝืด เปิดปิดไม่ คล่อง ทั้งยงัมีเสียงดงัหนา้ร าคาญ 
  ความสูงของประตูข้ึนอยู่กบัร้ัวร้ัวในสวนมีความสูงตั้งแต่ 2 เมตร หรือ 2.50 เมตร ร้ัว
บา้นสูงประมาณ 2.50 เมตรหรือมากกวา่ 
  ส าหรับ ความกวา้งของประตูข้ึนอยูก่บัขนาดของช่องทางเดินวา่เป็นทางเดินส าหรับ 1
คน 2 คน หรือมีรถผา่นเขา้ออกดว้ยอย่างประตูใหญ่หน้าบา้น ดนันั้นประตูส าหรับคนเดินผ่านเขา้
ออกเพียง 1 คน ท าประตูบานเด่ียวขนาด 0.80-1 เมตร ก็พอถา้ประตูกวา้งกวา่น้ีตอ้งท าเป็นเปิด 
ซา้ย-ขวา มิฉะนั้นประตูจะตก เพราะมีน ้าหนกัมากเกินไป 
 

2.5  องค์ประกอบในการออกแบบ 
 การออกแบบงานศิลปะย่อมเกิดจากการน าเอา “องค์ประกอบการออกแบบ” ต่อไปน้ีมา
สร้างสรรค์รวมกนัมาเป็นผลงาน แต่จะสวยงามมากน้อยแค่ไหน ย่อมข้ึนอยู่กบัความเช่ียวชาญ
เฉพาะบุคคลไป องคป์ระกอบการออกแบบมีดงัน้ี 
 2.5.1  จุด (Dots) 

  การใชจุ้ดในสวนก็เพื่อบอกถึงความต่อเน่ืองเช่ือมโยง การเนน้น าสายตาสร้างระยะให้
เกิดข้ึน หรือจะใชเ้นน้ให้เกิดความเด่นขององคป์ระกอบอ่ืน 
 2.5.2  เส้น (Line) 

  หมายถึงจุดท่ีเรียงต่อๆ กนัมีอิสระทั้งขนาดทิศทางระยะมีสภาพเป็นตวัแบ่งพื้นท่ีหรือ
ก าหนดบริเวณว่าเส้นในการออกแบบจดัสวนจะให้ความรู้สึกต่อการมองด้วยเช่น ให้ความรู้สึก
เคล่ือนไหวความต่อเน่ืองสัมพนัธ์และการน าสายตาลกัษณะของเส้นในการออกแบบจดัสวนมี
ลกัษณะต่างๆ เช่น 
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ตารางที ่2.1  แสดงลกัษณะของเส้น 
ลกัษณะเส้น ช่ือเส้น ความรู้สึก 

  
เส้นท่ีไปตามแนวนอน 
 

 
ใหค้วามรู้สึกสงบ พกัผอ่น 

  
เส้นในแนวตั้ง 90◦ 

 
ท าใหเ้กิดความเคล่ือนไหว เพราะคนตอ้ง
มองข้ึน 

  
เส้นทแยงมุม, เส้นขวาง หรือ
เส้นซิกแซก 

 
ท าใหเ้กิดความรู้สึกวอ่งไว และมีชีวติ
จิตใจ 

  
เส้นโคง้ และเนินเขา 

 
ไม่เคล่ือนไหวเร็ว  เท่าซิกแซกจะชา้และ
นุ่มนวลกวา่ 

  
เส้นโคง้ ท่ีเปล่ียนอยา่งรวดเร็วและกะทนัหนั จะท าใหเ้กิดการกระตุน้  

 2.5.3  รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) 

  รูปร่างมี 2 มิติ คือมีกวา้ง กบั ยาว  เปรียบกบัรูปท่ีมีลกัษณะ แบนๆ ส่วนเน้ือท่ีภายใน
ของทรงพุ่มหรือรูปทรงกระบอกของล าตน้นั้น เป็นรูปทรงเป็นรูป 3 มิติ  คือมีกวา้ง ยาวและลึก ให้
ความรู้สึกเป็นกลุ่มกอ้น มีน ้ าหนกั มีเน้ือท่ีภายใน รูปร่างและรูปทรง เกิดจากเส้นลกัษณะต่างๆ มา
ติดต่อกนัในทิศทางต่างๆ ในการออกแบบจดัสวน รูปทรงนบัเป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะใช้ก าหนด
ขนาด ปริมาณ พื้นท่ี ความงามและการใชป้ระโยชน์ของสวน 

 
ภาพที ่2.32  แสดงรูปทรงพุม่ของตน้ไม ้
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 2.5.4  มวลและปริมาตร (Mass and Volume) 

  มวล หมายถึง เน้ือทั้งหมดของสาร ถา้เป็นพุม่ไมก้็คือพื้นท่ีภายในทรงพุ่มทั้งหมด มวล

ของหินก็คือเน้ือท่ีแขง็แกร่งของหิน ส่วนปริมาตร คือพื้นท่ีในอากาศ หรือบริเวณวาง หรือหนา มวล

และปริมาตรจึงอยู่รวมกนัในเชิงการออกแบบจดัสวนแล้วการก าหนดมวลและปริมาตรมกัจะถูก

เรียกกลืนไปกบัเร่ืองของเน้ือท่ีและปริมาณ 

 2.5.5  ผวิสัมผสั (Texture) 

  ส่ิงส าคัญของผิวสัมผสั คือ ช่วยท าให้รูปร่างต่าง ๆ แลดูเด่นข้ึน ผิวสัมผสัก็แบ่ง
ออกเป็น 2 อยา่ง คือ ผวิสัมผสัท่ีหยาบ และ ละเอียด 
  2.5.5.1  พื้นผิวท่ีหยาบ จะท าให้เกิดความรู้สึกกลา้แข็ง บงัคบั (เหมือนเส้นตรง) และ
ใหค้วามรู้สึกเยิน่เยอ้โบราณ 
  2.5.5.2  พื้นผิวละเอียด จะให้ความรู้สึกร่าเริงและยุ่งนิดๆ เพราะผิวท่ีละเอียดจะแลดู
ลึกลบักวา่ผวิหยาบ 
 2.5.5.3  สวนของชาติต่างๆ ก็มีการใช้ผิวสัมผสั (Texture) แตกต่างกนัออกไปตาม
โอกาส เช่น 
   1)  สวนญ่ีปุ่น มีผวิสัมผสัตดักนัระหวา่ง หินตน้ไม ้รูปร่างของทราย และน ้า 
   2)  สวนองักฤษ มีผิวสัมผสัท่ีกลมกลืนกนั แบ่งแยกไดย้ากระหวา่ง ผิวสัมผสั
ของหญา้ ไมผ้ลดัใบ ตวัอาคาร แมแ้ต่รูปป้ันก็อยูใ่นงานหมอกท่ีมองเห็นไม่ค่อยชดั มีเพียงบางส่วน
เท่านั้นท่ีท าใหต้ดักนัเพื่อดูเด่นข้ึน 
   3)  สวนสเปน มีผิวสัมผสัต่างกนัระหวา่ง เหล็กดดัผนงัพื้นและตน้ไม ้อย่าง
ชดัเจน 
   4)  สวนสมยัโบรานของ California ใชหิ้นเรียบๆ เป็นกอ้นเพื่อเป็นพื้น ผนงั
ปลูกตน้ไมเ้ป็นกลุ่มใหญ่ 
   5)  สวนสมยัใหม่ของ California ใชผ้นงัหินหยาบๆ ไม ้กระจกและคอนกรีต 
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ภาพที ่2.33  แสดงผวิสัมผสัของตน้ไม ้
 
 2.5.6  บริเวณวา่ง (Space) 

   ในการจดัสวนอาจเรียกวา่ “พื้นท่ี” ก็ไดแ้ต่ในการออกแบบค าวา่ Space ถูกใชเ้รียกอยา่

กวา้งขวาง และในส่วนของการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้นจะเห็นว่าบริเวณว่าง หมาย

รวมถึงท่ีท่ีเป็นทั้งรูปร่าง เรียกวา่ Positive Space หรือตรงกบัส่วนท่ีเป็น Solid Mass (ส่ิงท่ีทึบ) เช่น

กลุ่มพันธ์ุไม้ ภู เขา อาคารบ้านเรือนฯลฯ และท่ี ท่ีนอกเหนือจากความเป็นรูปร่างเรียกว่า       

Negative Space หรือตรงกบั Open Space (ส่ิงท่ีโล่ง) เช่น พื้นดิน สนามหญา้ พื้นน ้า ทอ้งฟ้า 

 2.5.7  สี (Color) 

  สีนอกจากจะให้คุณค่าทางด้านความงดงามแล้ว ยงัให้ความรู้สึกและมีผลทางด้าน

จิตวิทยาของมนุษยด์ว้ย  งานออกแบบสวนเป็นงานท่ีผูอ้อกแบบตอ้งรู้จกัเลือกสีสันของพืชพรรณ

วสัดุ  อุปกรณ์ต่างๆ มาจัดวางให้เกิดความสวยงาม ผูอ้อกแบบจึงต้องเรียนรู้เก่ียวกับทฤษฎีสี

พอสมควรและตอ้งรู้วา่พืชพรรณชนิดใดมีสีอะไร เพื่อน ามาก าหนดออกแบบไดถู้กตอ้ง 

http://www.suangarden.com/wp-content/uploads/2012/07/garden-0047.11.jpg
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ภาพที ่2.34  แผนภูมิแม่สี (Color Charts) 
ทีม่า : http://www.decorreport.com  

 

2.6  ขั้นตอนการออกแบบ (Design Process) 
 2.6.1  ส ารวจสถานท่ี (Site Analysis) 
  เป็นการส ารวจหาขอ้มูลของสถานท่ีให้มากท่ีสุดผูอ้อกแบบจะตอ้งศึกษาสภาพภูมิ
ประเทศของสถานท่ีนั้นๆ ขอ้มูลท่ีควรทราบ คือ 
  2.6.1.1  สภาพภูมิอากาศ บริเวณนั้นมีอากาศร้อนหนาว แห้งแลง้ ช้ืน มากนอ้ยเพียงใด
ขอ้มูลท่ีได้จะท าให้สามารถเลือกใช้พรรณไมไ้ด้ถูกตอ้ง นอกจากน้ีบริเวณดังกล่าวส่วนไหนจะ
ไดรั้บแสงสว่างมากน้อยอย่างไร ฝนตกชุกหรือไม่ เพื่อเป็นขอ้มูลในเร่ืองการระบายน ้ าจากพื้นท่ี
ทิศทางลมเป็นอยา่งไร ลมพดัแรงจนท าใหพ้รรณไมเ้สียหายหรือไม่ 

http://www.decorreport.com/
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ภาพที ่2.35  แสดงทิศทางแดดและลม 
ทีม่า : http://www.decorreport.com  

 
 2.6.1.2  บริเวณพื้นท่ีสภาพดินเป็นอยา่งไร เป็นกรด ด่าง ดินเหนียว ดินร่วน หรือดิน
ปนทราย ลกัษณะพื้นท่ีสูงต ่ามากน้อย จะตอ้งถมดินตรงไหน ขนาดของพื้นท่ีกวา้งยาวเท่าไร อยู่
บริเวณไหนของบา้น 

 
ภาพที ่2.36  แสดงลกัษณะดินและพื้นท่ี 
ทีม่า : http://www.bloggang.com  

 

 2.6.1.3  การรู้ทิศทางจะช่วยให้ทราบเร่ืองแสงสว่างและทิศทางลมซ่ึงส่งผลในการ
ก าหนดพรรณไมแ้ละส่ิงอ่ืนๆ 

http://www.decorreport.com/
http://www.bloggang.com/
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 2.6.1.4  ส่ิงก่อสร้าง ลกัษณะอาคาร รวมทั้งส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ในบริเวณนั้นเป็นลกัษณะ
ใด เพราะการออกแบบจดัสวนจะตอ้งให้กลมกลืน และเสริมให้อาคารสถานท่ีนั้นสวยงามเด่นสง่า
รวมทั้งเกิดประโยชน์ใชส้อยอยา่งเตม็ท่ี 
 2.6.1.5  พรรณไมเ้ดิมมีมากนอ้ยอยู่ในต าแหน่งใดรวมทั้งชนิดของพรรณไมน้ั้นๆ ใน
การส ารวจสถานท่ี ผูอ้อกแบบอาจจะเขียนแปลนคร่าวๆ โดยรวมวา่ตวัอาคาร บา้นและส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ ตั้งอยู่อย่างไรในบริเวณท่ีจะจดัสวน เพราะการจดัจะตอ้งมีความกลมกลืนระหว่างสวนกบั
บา้น อาคารและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ดว้ยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจสถานท่ีจะน ามาหาความสัมพนัธ์
จากภายนอกสู่ภายใน และจากภายในอาคารสู่ภายนอก หาจุดเด่นในสวนท่ีภายในจะมองออกมาได้
ช่ืนชมความงามของสวน 
 2.6.2  สัมภาษณ์เจา้ของสถานท่ี (Client Analysis) 
  เพื่อหาข้อมูลเก่ียวกับความชอบ รสนิยม รวมทั้ งงานอดิเรกต่างๆ ของสมาชิกใน
ครอบครัว หรือสถานท่ีนั้นๆ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะโดยการสอบถาม สังเกตรวมทั้งการพิจารณาจากสภาพ
ทัว่ๆ ไป เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบั 
 2.6.2.1  ลกัษณะของสวน ชอบสวนแบบใด เป็นสวนโมเดิร์น สวนญ่ีปุ่น หรือบาหลี
เป็นตน้ 

2.6.2.2  เวลาท่ีจะใช้ในการดูแลรักษาสวน มีมากนอ้ยเพียงใดเจา้ของบา้นชอบการท า
สวนหรือไม่ 
 2.6.2.3  สมาชิกในครอบครัวมีจ านวนเท่าใด เพศ หญิง ชาย เด็ก ผูใ้หญ่ ตอ้งการท าท่ี
เล่นส าหรับเด็กหรือไม่ สมาชิกในครอบครัวชอบเล่นกีฬา ท าสวน ท าอาหารนอกบา้น ฯลฯ 

1)  ตอ้งการมุมสงบ เพื่อใชพ้กัผอ่นหรือไม่ 
2)  แนวโนม้ในอนาคตตอ้งการจะเปล่ียนแปลงสถานท่ีเหล่าน้ีอยา่งไร 
3)  รสนิยมเร่ืองสี และวสัดุอ่ืนๆ เป็นอยา่งไร 
4)  ความชอบเร่ืองพรรณไม ้ในเร่ืองของดอก สีดอกเป็นอยา่งไร 

  5)  งบประมาณท่ีจะใชจ้ดัสวนประมาณเท่าใดขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะ
ท าใหรู้้ถึงความตอ้งการของเจา้ของ 
 2.6.3  วเิคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis) 
  จากการส ารวจสถานท่ีและสัมภาษณ์ขอ้มูลต่างๆ จากเจา้ของแล้วน าขอ้มูลทั้งหมดมา
แยกเป็นส่วนๆ จดัเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ยขอ้มูลความตอ้งการของเจา้ของอาจจะมี
มากกวา่ หรือไม่สัมพนัธ์กบั แบบของสวนก็อาจจะตอ้งเลือก ส่ิงท่ีจ  าเป็นก่อน ส่ิงใดท่ีมี ความจ าเป็น
น้อยหรือใช้ส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็นกว่าทดแทนได้ก็ตัดทิ้งไป ข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จะช่วยให้การจัดสวน
ตอบสนองความตอ้งการประโยชน์ใช้สอยของเจ้าของแต่ในเร่ืองความสวยงามจะเป็นหน้าท่ีท่ี
ผูอ้อกแบบ จะตอ้งเลือกชนิดของพรรณไมแ้ละองคป์ระกอบอ่ืนๆ ใหส้ัมพนัธ์กนัเช่น ในครอบครัวมี
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ผูสู้งอายซ่ึุงตอ้งการท่ีพกัผอ่นเดินเล่น ก็จะตอ้งจดัสวนให้มีทางเดินเทา้ไปสู่จุดพกัผอ่น มีสนามหญา้
ให้ความสดช่ืนหากมีเด็กเล็กก็ตอ้งการพื้นท่ีเล่นภายนอก ก็อาจจะตอ้งมีบ่อทราย ชิงช้า ไวบ้ริเวณ
ใกล้บา้นและหากต้องการแปลงไมด้อก แปลงพืชผกัสวนครัวก็จะตอ้งหาจุดท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการเหล่าน้ีไดใ้นเร่ืองงบประมาณหากวิเคราะห์ขอ้มูลคร่าวๆ แลว้จะเกินงบประมาณ ท่ีวางไวก้็
อาจจะตอ้งหาส่ิงอ่ืนทดแทน ตามความเหมาะสม 
 2.6.4  ใชว้งกลมในการออกแบบ (Balloon Diagram) 
  เม่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ยแลว้เลือกเอาส่วน
ท่ีจ าเป็นตอ้งมีภายในสวน ใหแ้ต่ละส่วน เป็นวงกลม 1 วงน าเอาวงกลมเหล่านั้นวางลงในแปลน เพื่อ
หา ความสัมพนัธ์ระหว่างกันและกัน ของวงกลมแต่ละวง ระหว่างวงกลมกับตวับ้าน ดูความ
เหมาะสมและประโยชน์ใชส้อยในแบบแปลนนั้น 
 2.6.5  เขียนแปลน (Plan) 
  แปลน หมายถึง ลกัษณะรูปร่างของสถานท่ีหรือส่ิงของนั้นๆ โดยมองจากเบ้ืองบนลง
มา (Top View) แปลนสามารถบอก รายละเอียด เก่ียวกบัท่ีตั้ง ทิศทางและขนาดของส่ิงต่างๆ ภายใน
แปลนทั้งหมด โดยทัว่ไปแลว้ แปลนจะแบ่งออกไดห้ลายชนิด ตามความเหมาะสม คือ 
  2.6.5.1  มาสเตอร์แปลน (Master Plan) เป็นแปลนท่ีสมบูรณ์ แสดงส่วนต่างๆ ทั้งหมด
ในพื้นท่ีกวา้งใหญ่ อาจจะมีเน้ือท่ีเป็นร้อยๆ ไร่ก็ไดม้าตราส่วนท่ีใชใ้นมาสเตอร์แปลนใช ้1:2000 
  2.6.5.2  ไซทแ์ปลน (Site Plan) อาจจะเป็นส่วนหน่ึงของมาสเตอร์แปลนเน่ืองจาก
มาสเตอร์แพลนมีขนาดใหญ่มาก ท าให้ขาดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเล็กเกินกวา่จะเขียนลงในมาสเตอร์
แปลน ดงันั้นการเขียนไซท์แปลน จะเป็นการขยายบางส่วนของมาสเตอร์แปลนนั้นๆ หรืออาจจะ
เป็นมาสเตอร์แปลนเองก็ไดห้ากขนาดไม่ใหญ่มากนกั 
  2.6.5.3  ดีเทลแปลน (Detail Plan) จะใชข้ยายบางส่วนจากไซท์แปลนเพื่อให้เห็น
รายละเอียดชดัเจนยิ่งข้ึน การเขียนแบบจะใชม้าตราส่วน 1:20 1:50 1:75 หรือ 1:100 และถา้พื้นท่ีมี
ขนาดเล็กดีเทลแปลน ก็อาจจะเป็น มาสเตอร์แปลนในพื้นท่ีนั้นเลยก็ได ้เช่น สนามเด็กเล็กในมุม
หน่ึงของสวนสาธารณะสวนบริเวณสามแยกเหล่าน้ี เป็นตน้ 
  2.6.5.4  สกีมาติคแปลน (Schematic Plan) เป็นแผนผงัแสดงทิศทางการสัญจรและ
ทางเดินหรือ ความสัมพนัธ์ ระหวา่ง จุดต่างๆ ในแปลน 
  2.6.5.5  คอนสตรัคชัน่แปลน (Construction Plan) แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองวสัดุ
ต่างๆ ขนาดโครงสร้าง และ ส่ิงอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 
  2.6.5.6  แพลน้น่ิงแปลน (Planting Plan) เป็นแปลนท่ีแสดงรายละเอียดชนิดและ
ต าแหน่งของพรรณไม ้รวมทั้งขนาดและจ านวนของพรรณไมน้ั้นๆ การเขียนแปลนเก่ียวกบัพรรณ
ไม ้จะตอ้งทราบขนาดของทรงพุ่ม เม่ือโตเต็มท่ี เพื่อจะไดว้างระยะระหวา่งตน้ไมไ้ดถู้กตอ้งการใช้
สัญลกัษณ์แทนพรรณไม ้อาจเลือกใชส้ัญลกัษณ์ หน่ึงแบบ ต่อพรรณไมห้น่ึงชนิดหรือใชส้ัญลกัษณ์
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เดียวกนัแต่ใชต้วัเลขก ากบัแทนช่ือพรรณไมน้ั้น การใชพ้รรณไมห้ลายๆ ชนิด ควรใชต้วัเลขบอกถึง
ชนิดของพรรณไมโ้ดยอธิบายชนิดของพรรณไมต้ามตวัเลขนั้นๆ ขา้งล่างแบบแปลน ซ่ึงจะท าให้
อ่านแบบไดง่้ายข้ึน การเขียนแบบแปลนท่ีดี และสวยงามไม่สมควร มีอะไร ท่ียุ่งยาก มากเกินไป 
ต าแหน่งของส่ิงส าคญัต่างๆ ควรท าให้เด่นชดั โดยใชห้มึกท่ีมี เส้นหนกั และใชห้มึกเส้นเบา กบัส่ิง
ทัว่ๆ ไปส่วนของสนามหญา้ใชเ้ส้นเบาลงสีให้สวยงามเหมือนจริง เพื่อให้มองเห็นแลว้สามารถคิด
คลอ้ย ตามภาพนั้นๆ ได ้
  2.6.5.7  เสตคจ้ิงแปลน (Staging Plan) เป็นแปลนท่ีแสดงขั้นตอน ในการก่อสร้างของ
มาสเตอร์แปลนโดยเรียงความส าคัญ หรือความจ าเป็นจาก มากไปน้อยตามล าดับเน่ืองจาก
งบประมาณจะจ่ายเป็นงวดๆ ของงานนั้นๆ การเขียนแปลนจะช่วยให้ผูดู้เขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายของ
การออกแบบ รู้ถึงจุดต่างๆ ตลอดความสัมพนัธ์ ก็ควรจะเขียนทศันียภาพ (Perspective) ดว้ยเพราะ
ภาพ Perspective จะมีลกัษณะเหมือนภาพถ่าย ซ่ึงภาพน้ีอาจจะเขียนดว้ยลายเส้นขาวด า หรือจะลงสี
ใหมี้สีสรรคเ์หมือนจริง 

 
ภาพที ่2.37  แสดงลกัษณะการเขียนแปลนสวน 
ทีม่า : http://www.dereknause.blogspot.com  
 

2.7  แนวความคดิในการใช้ส่ิงประดับตกแต่งในงานภูมทิศัน์ 
 เอ้ือมพร วสีมหมาย (2530) กล่าววา่ การใชส่ิ้งประดบัตกแต่งงานภูมิทศัน์นั้น ถือเป็นปัจจยั
เสริมท่ีส าคญัในการออกแบบกล่าวคือ สามารถท าให้สวนมีชีวิตชีวาข้ึนกวา่เดิม ช่วยเพิ่มบรรยากาศ
และท าใหส้วนมีมิติมากยิ่งข้ึน การใชส่ิ้งประดบัตกแต่งสวนยงับ่งบอไปถึงสไตล์ของสวนนั้นๆ อีก
ดว้ย เช่น การท่ีน าเอาตน้ไผแ่ละตะเกียงหินมาใชป้ระดบัตกแต่งในสวนญ่ีปุ่น หรือสวนสไตล์บาหลี
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ท่ีน าเอาประติมากรรมหินทรายและศาลาทรงป้ันหยายกสูงมุงด้วยหญา้แฝกมาใช้มนการประดบั
ตกแต่งสวนเป็นตน้ ส่ิงประดบัตกแต่งสวนท่ีส าคญัมี ดงัน้ี 
 2.7.1  หิน (Stone) 
  การใชหิ้นเป็นตวัประกอบในการจดัสวนข้ึนนั้น เป็นท่ีนิยมข้ึนมากในการจดัสวนแถบ
ตะวนัออกเช่น จีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงมีลกัษณะในการจดัสวนประกอบด้วยหิน โดยหินแต่ละก้อนท่ี
เลือกใช้ตอ้งมีลกัษณะท่ีน่าสนใจทั้งในดา้นรูปร่าง สี และผิวสัมผสั แลว้จดัโชวใ์ห้เห็นถึงลกัษณะ
พิเศษของแต่ละกอ้นซ่ึงการออกแบบและจดัวางตอ้งค านึงถึงความกลมกลืน ความสมดุล จุกสนใจ
แต่ละจงัหวะการวางประกอบไปดว้ย การจดัสวนหินเหมาะกบัการจดัสวนชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สวนท่ีมีพรรณไมพ้วกกระบองเพชรและซคัคูเลนท ์ส่วนหินท่ีใชไ้ดแ้ก่ หินภูเขาไฟ หินทะเล 
 การจดัวางหินนั้นควรหลีกเล่ียงการวางกอ้นหินท่ีมีลกัษณะ รูปร่างและกอ้นเท่ากนัอยูใ่กลก้นั
เพราะจะดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่มีจุดเด่นในกลุ่มหินนั้นๆ 

 
ภาพที ่2.38  การจดัสวนดว้ยหิน 
ทีม่า : http://www.novabizz.com  
 
 2.7.2  พรรณไมช้นิดต่างๆ (Plants) 
  ตน้ไมส้ามารถท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่งในการจดัสวน ไมบ้างชนิดอาจปลูกและตกแต่ง
ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ไดถื้อเป็นเหมือนรูปป้ัน (Sculpture) ในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีสีสันสวยงามเม่ือมี
ดอก แต่ตอ้งอาศยัการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี ซ่ึงการตดัตกแต่งไมป้ระเภทน้ี เดิมเป็นท่ีนิยมกนั ในการ
จดัสวนแบบประดิษฐ ์
 

http://www.novabizz.com/
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ภาพที ่2.39  พรรณไมช้นิดต่างๆ 
ทีม่า : http://www.thaikasetsart.com  
  
 2.7.3  น ้า (Water) 
  น ้ า จดัเป็นส่ิงประดับตกแต่งสวนเช่นกัน เม่ือน ้ าเคล่ือนไหวจะแสดงแสงแวววาว
สวยงาม ดงันั้นการออกแบบตอ้งแสดงถึงความส าคญัของน ้า เพราะผูท่ี้ชอบจะพอใจเม่ือไดอ้ยูใ่กล้ๆ
น ้ า ไดฝั้งเสียงน ้ าไหลหรือไดส้ัมผสัน ้ า และถา้มีน ้ าขนากกวา้งใหญ่พอเพียงพอส าหรับการว่ายน ้ า
แลว้นบัไดว้า่เป็นส่ิงประดบัท่ีงดงามท่ีสุดในเร่ืองการพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นท่ีนิยมมากในบริเวณท่ีมี
อากาศร้อนเพราะละอองน ้าจะช่วยใหอ้ากาศเยน็ลง ส่วนลกัษณะของน ้าท่ีใชป้ระกอบในการจดัสวน
มี 2 อยา่งคือ บริเวณท่ีมีน ้ าน่ิงเช่น ในอ่างลึก และบริเวณท่ีน ้ าเคล่ือนไหวได ้เช่น น ้ าพุ น ้ าตก ซ่ึงท า
ใหพ้ื้นท่ีนั้นดูสวา่งและสดใสข้ึน ทั้งสองแบบน้ีอาจจะจดัประกอบกนัไดอ้ยา่งสวยงามคือ ทั้งจงัหวะ
ท่ีน ้ าน่ิงและเคล่ือนไหวในเวลาเดียวกนั น ้ ามีส่วนช่วยให้วตัถุต่างๆดูสวยงามมากข้ึนเม่ือเปียก เช่น 
อิฐ กระเบ้ือง กระจก หิน ทั้งตน้ไมแ้ละสัตวต่์างๆดูงดงามมากกว่าความเป็นจริงทั้งดา้นผิวสัมผสั
และสี เม่ือเปียกน ้าหรืออยูใ่นน ้า นอกจากนั้นยงัเป็นตวักั้นอาณาเขตไดดี้โดยไม่ตอ้งมีก าแพงสูงๆ มา
บงัสายตา เพราะน ้าไดจ้  ากดัใหค้นเดินรอบๆ มากกวา่ท่ีจะเดินขา้มบริเวณนั้นโดยลุยน ้าไป 

http://www.thaikasetsart.com/
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ภาพที ่2.40  บ่อน ้า 
ทีม่า : http://www.blogspot.com  
 
  สระว่ายน ้ าก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีจัดประกอบในสวน การออกแบบควรปล่อยให้
ลกัษณะของสวนรูปร่างสระวา่ยน ้ า ทั้งน้ีเพื่อมีความกลมกลืนกนัในดา้นรูปทรงของสระวา่ยน ้ าและ
ลกัษณะพื้นท่ีของสวน นอกจากรูปร่างของสระแลว้ควรค านึงขนาดของป้ัมน ้ า เคร่ืองกรองน ้ าและ
ระบบการท างานของสระวา่ยน ้าดว้ย เพื่อจะไดห้าต าแหน่งต่างๆ ท่ีวางส่ิงนั้นไดถู้กตอ้งและไม่ท าให้
ความงดงามหรือความกลมกลืนของสวนลดนอ้ยลง  
 2.7.4  เฟอร์นิเจอร์ในสวน (Outdoor Furniture) 
  เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในสวนมีทั้งเกา้อ้ี โต๊ะ ถงัขยะ เคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก เตาย่างอาหาร 
เป็นตน้ ซ่ึงเฟอร์นิเจอร์ในสวนนั้นควรแนะน าเจา้ของโครงการให้เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะส า
หลบักบัสถานท่ีท่ีจะตั้งเฟอร์นิเจอร์นั้นๆ เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นสวนมีทั้งแบบติดตั้งตายตวัและแบบท่ี
เคล่ือนยา้ยได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของเจา้ของบา้น เพื่อหารูปแบบท่ีเขา้กบัสถานท่ีและเขา้
กบัเฟอร์นิเจอร์ภายในบา้น 
  เฟอร์นิเจอร์ตายตวัสร้างข้ึนเพื่อประกอบส่วนหน่ึงของ ร้ัว ผนงั ศาลาท่ีพกัในสวน ซ่ึง
ประโยชน์มากกว่าเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนยา้ยได้ เพราะไดใ้ช้เน้ือท่ีน้อยกว่าแต่เฟอร์นิเจอร์ท่ีติดตั้ง
ตายตวัไม่สะดวกสบาย นอกจากจะมีส่ิงอ่ืนมาประกอบ เช่นเบาะรองนัง่ เบาะท่ีเป็นพนกัพิง เป็นตน้ 
ลกัษณะของเฟอร์นิเจอร์เหล่าน้ีท่ีตอ้งแข็งแรงต่อสภาพดินฟ้าอากาศทุกอย่าง อาจท าดว้ยโลหะไม ้
คอนกรีตก็ได ้ดงันั้นเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนยา้ยไดจ้ะมีรูปทรงแปลกและสวยกวา่ ส่วนการเลือกสีควร
เลือกใชอ้ยา่งระมดัระวงั 

http://www.blogspot.com/
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ภาพที ่2.41  ศาลานัง่เล่น 
ทีม่า : http://www.kiddysanook.com  
 
 2.7.5  ศิลปะอ่ืนๆท่ีใชใ้นสวน (Outdoor Art) 
  สวนก็เหมือนห้องทัว่ไปท่ีตอ้งการประดบัตกแต่งจากทางดา้นศิลปะ เช่น การเขียน
ภาพบนผนงับา้นหรือมีรูปป้ันตามจุดท่ีส าคญั จะเห็นไดว้า่สวนสาธารณะจะมีผลงานทางดา้นน้ีมาก
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ช่ืนชมกับศิลปะนั้ นๆ แต่ปัญหาหน่ึงท่ีควรค านึงถึงคือ เ ร่ืองของ
งบประมาณเพราะรูปป้ันจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดงันั้นควรวิเคราะห์ให้ดีก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกใช้
ตรงจุดใดในสวน หรือเลือกรูปแบบของรูปป้ัน ถ้ามีงบประมาณไม่พอควรเลือกรูป้ันท่ีมีขายกนั
ทั่วไป โดยให้เข้ากับแบบในสวนมากกว่าท่ีจะสั่งป้ันใหม่เพื่อให้มีรูปแบบเฉพาะอย่างเดียว
นอกจากน้ียงัมีอ่างน ้ าพุส าเร็จรูปท่ีเป็นตวัประดบัให้สวยงามไม่เกิดความซ ้ าซากจ าเจและเสียงของ
น ้ าท าให้เกิดความสดช้ืนมีชีวิตชีวา เจา้ของบา้นอาจมีบ่อเล็กๆ ไวริ้มระเบียงบา้นหรืออาจจะเล้ียง
ปลาและไมน้ ้าเพิ่มเติมก็ได ้

 
ภาพที ่2.42  รูปป้ัน 
ทีม่า : http://www.oknation.net  

http://www.kiddysanook.com/
http://www.oknation.net/
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 2.7.6  แสงไฟในสวน (Lighting) 
  2.7.6.1  การติดตั้งไฟในสวนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 

 1)  เพิ่มเวลาการพกัผอ่นภายในบา้นพกัอาศยัและสวนใหม้ากข้ึน 
 2)  เพิ่มใหค้วามปลอดภยัและอบอุ่นใจขณะใชง้านในสวนในเวลากลางคืน 
 3)  เพิ่มใหเ้กิดผลเป็นพิเศษ เช่น ใหแ้สงสี แสงเงาของตน้ไมใ้นบา้น 
 4)  เพิ่มการติดตั้งไฟในสวนโดยทัว่ไปแลว้มกัใช้ไฟฟ้าส าหรับหลงัโรงรถ

หรือชายคาบา้นจึงมีแสงสว่างจา้เกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส์ ท าให้สวนขาดความสวยงามไป
มาก จึงควรติดตั้งไฟตามจุดต่างๆภายในสวน และเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม ซ่ึงมี 5 ชนิด
คือ 
   ( 1 )  ไฟตามทางเดิน (Walk Lights) เพื่อความสวยงานและความปลอดภยั 
ควรติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อท่ีจะเตือนผูท่ี้ก าลงัเดินใหท้ราบวา่ทิศทางของการเดินเร่ิมจะเปล่ียนแปลง
แลว้หรือเปล่ียนจะระดบัสูงไประดบัต ่าเป็นตน้ 
   ( 2 )  ไฟท่ีท าใหเ้กิดรูปทรง (Silhouette) เพื่อให้มองเห็นรูปทรงของตน้ไม้
นั้นๆ โดยใหอ้ยูห่ลงัตน้ไม ้
   ( 3 )  ไฟท าใหเ้กิดแสงและเงา (Shadow Lighting) โดยการติดตั้งไฟฟ้าทาง
ดา้นหนา้ของตน้ไมเ้พื่อใหเ้กิดเงาของตน้ไมบ้นก าแพงหรือผนงัท่ีอยูเ่บ้ืองลา้งของตน้ไม ้
   ( 4 )  ไฟท่ีท าให้เกิดเงาดา้นล่าง (Down Light) เพื่อให้เห็นก่ิงกา้นและใบ
บนพื้น โดยการติดตั้งไฟไวสู้งบนตน้ไมแ้ละส่องไฟลงล่าง 
   ( 5 )  ไฟท่ีท าใหเ้กิดเงาดา้นบน (Up Lighting) เพื่อให้เกิดแสงสวา่งตามจุด
ท่ีตอ้งการบนตน้ไม ้จะติดตั้งไฟไวต้  ่าและส่องข้ึนบนตน้ไมห้รือก่ิงไมท่ี้สวยงาม 

 
ภาพที ่2.43  ไฟในสวน 
ทีม่า :  http://www.oknation.net  

http://www.oknation.net/
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 ขอ้ควรระวงัของนกัออกแบบคือตอ้งพยายามอย่าให้ต าแหน่งของแสงไฟส่องตาผูท่ี้
เดินไปมาในสวนและพยายามให้ระดบัแสงสวา่งจากภายในบา้นท่ีเป็นกระจก จะสะทอ้นภาพของ
ส่ิงภาพในห้อง ท าให้เหมือนกระจกเงา ท าให้ผูท่ี้นั่งอยู่ภายในบ้านรู้สึกไม่สบายตาและไม่ได้มี
โอกาสมองเห็นสภาพของสวนได ้

 

2.8  กรณศึีกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีลกัษณะของการจดัภูมิทศัน์คลา้ยคลึงกนักบัโครงการ
ออกแบบภูมิทศัน์ บา้นนายแพทยว์ิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุลและท าการศึกษาแนวความคิดในการจดัภูมิ
ทศัน์ รูปแบบของสวนและองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวความคิดในการจดัภูมิ
ทศัน์โครงการซ่ึงโครงการท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
 2.8.1  บา้นนายแพทยว์ศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 

ภาพแสดงผงัแม่บท 
เจา้ของ  : นายแพทยว์ศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 
ออกแบบและสวน  : คุณธวชัชยั ศกัดิกุล 
สถานท่ี  : จงัหวดั นนทบุรี 

 2.8.1.1  ลกัษณะโครงการ 
   ความเขา้กนัไดรั้บกนัไดร้ะหว่างบา้นกบัสวนท่ีนกัออกแบบตอ้งตีโจทยแ์ละ
ท าความเขา้ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้ภาพท่ีออกมากลมกลืนต่อเน่ืองกนัส าหรับบา้นหลงัน้ีมีการ
ท างานร่วมกนัในทั้งสองส่วนตั้งแต่เร่ิมตน้ เม่ือบา้นรูปทรงทนัสมยัสไตล์โมเดิร์นค่อยๆ เป็นรูปเป็น
ร่างสวนท่ีมีรูปแบบเดียวกนัจึงตามมาคียเ์วร์ิดของสวนสไตล์น้ีนอกจากจะใชต้น้ไมต้ดัพุ่ม ไมย้ืนตน้
รูปทรงสวยและฮาร์ดสเคปเส้นสายตรงๆแลว้ฟังก์ชนัก็เป็นเร่ืองส าคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นการออกแบบ
และทั้งหมดคือเร่ืองราวของสวนแห่งน้ี 
              พื้นท่ีสองไร่คร่ึงในเขตจงัหวดันนทบุรีของบา้นหลงัน้ีเดิมเป็นท่ีดินต่อเน่ือง
เป็นผืนเดียวกบัโรงงานท่ีอยูติ่ดกนัซ่ึงเป็นกิจการเดิมของครอบครัวของคุณหมอทั้งสองท่านแพทย์
หญิงศรัณยาและนายแพทยว์ศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 
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ภาพที ่2.44  ลานนัง่เล่น นายแพทย ์วศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 
ทีม่า :  http://www.baanlaesuan.com 
 

 
ภาพที ่2.45  แปลนสวนสไตลโ์มเดิร์น ออกแบบโดย คุณ ธวชัชยั ศกัดิกุล 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 
 
  ทางเดินพื้นปูนเรียบๆ แค่เวน้ช่องระหว่างแผ่นแลว้ปลูกหญา้แทรกเขา้มา ก็
ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลใหพ้ื้นไดแ้บบเนียนๆ 

http://www.baanlaesuan.com/


 
 

56 
 

 
ภาพที ่2.46  บา้น นายแพทย ์วศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 
 

  ถัว่บราซิลไมค้ลุมดินดอกสีเหลืองชอบแดดจดัปลูกในพื้นท่ีแคบๆ ระหว่าง
ลานและเบรกทางเดินดว้ยไมล้ดทอนพื้นท่ีปูนใหดู้นอ้ยลง 

 
ภาพที ่2.47  บา้น นายแพทย ์วศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 
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  ระหวา่งสระวา่ยน ้ าและแปลงตน้ไมท่ี้มีการโรยกรวดลองหาไมค้ลุมดินล าตน้
ทอดเล้ือยอยา่งหลิวเล้ือยท่ีชอบความช้ืนสูงมาปลูกให้ใบแทรกเขา้มาคลุมกรวดบางส่วน ก็สร้างให้
สีสันใหต้ดักนัไดดี้ทั้งยงัดูแลง่ายอีกดว้ย 

 
ภาพที ่2.48  บา้น นายแพทย ์วศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 
 

  แนวก าแพงปูนเปลือยหนา้บา้นท่ีดูเรียบๆเจาะช่องบางส่วนและปลูกไอริสน ้ า
คลุมดา้นล่างช่วยลดทอนก าแพงใหดู้ไม่อึดอดัและทึบตนัเกินไป 

 
ภาพที ่2.49  บา้น นายแพทย ์วศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 
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  ท าท่ีนัง่ลอ้มโคนตน้ไมท้าสีขาวใชป้ระโยชน์ทั้งช่วยพยุงตน้ไมแ้ละเป็นท่ีนัง่
ไดด้ว้ยรอบโคนตน้ปลูกพยบัหมอกสร้างสีสันและป้องกนัดินกระเซ็นข้ึนมาเวลารดน ้า 

 
ภาพที ่2.50  บา้น นายแพทย ์วศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 
 
 2.8.2  แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ี 
  บา้น ควรจะสร้างเพื่อความสุขตามอตัภาพของผูอ้ยูอ่าศยั และความเป็นมนุษยคื์อการ
ไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ไดส้ัมผสัธรรมชาติ และไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี ในการออกแบบ
บา้นส่ิงท่ีส าคญัในการน ามาพิจารณา ก็มีอยูห่ลายประการ ดงัน้ี 
   2.8.2.1  การจดัพื้นท่ีเป็นสัดส่วน การจดัพื้นท่ีภายในบ้านให้เป็นสัดส่วน
สามารถลดปัญหาขดัแยง้ภายในบา้นไดเ้ช่น การฟังเพลง การดูโทรทศัน์ การท าการบา้น การนอน
การทานอาหาร การท าครัว การสังสรรค์ หรือประหยดัพลังงานเม่ือใช้เคร่ืองปรับอากาศ หรือ
ป้องกนัเสียง และกล่ินรบกวน หรือป้องกนัยงุ 
    2.8.2.2  แสงธรรมชาติ การจดัให้ทุกพื้นท่ีไดรั้บแสงธรรมชาติ ช่วยสร้างให้
เกิดบรรยากาศท่ีน่า แสงธรรมชาติควรจะมาจาก ส่วนบนของห้อง จะท าให้การกระจายแสงดี และ
แสงไม่จา้ ดงันั้น สีของเพดานจึงควรจะเป็นสีออกสวา่ง ส่วนสีผนงั หากใช้สีสวา่งเกินไปจะจา้ จึง
ควรคล ้าลงบา้ง 
   2.8.2.3  การระบายอากาศ ห้องท่ีควรจะใชห้ลกัการระบายอากาศตาม
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ หอ้งน ้า ห้องครัว ห้องทานอาหาร หอ้งพกัผอ่น เป็นตน้ 
    2.8.2.4  การปรับอากาศ ห้องนอนซ่ึงเป็นห้องท่ีคนใช้เวลาอยู่มากท่ีสุด ใช้
เคร่ืองปรับอากาศกนัเป็นส่วนใหญ่ ห้องนอนจึงตอ้งออกแบบให้มีสภาพของห้องเยน็ คือมีฉนวน
ป้องกนัความร้อนอย่างดี จึงจะใช้เคร่ืองปรับอากาศเล็กนิดเดียว แลว้จะไดไ้ม่เปลืองไฟ ต าแหน่ง

http://www.baanlaesuan.com/
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ของเคร่ืองระบายความร้อน ตอ้งไม่รบกวน และไม่น าความร้อนกลบัเขา้มา ส่วนของเคร่ืองเป่าลม
เยน็ จะตอ้งไม่เป่าโดนตวัใหก้ารกระจายลมดี และท าความสะอาดไดง่้าย 
    2.8.2.5  การป้องกนัเสียง เสียงรบกวนมกัจะมาจาก เสียงรบกวนจากขา้งบา้น
จากถนน กิจกรรมในบา้น เคร่ืองระบายความร้อน ห้องน ้ า ดงันั้น จึงควรป้องกนัเสียงจากท่ีต่างๆ น้ี 
เช่น การใช้หน้าต่าง ท่ีไม่เปิดรับเสียงรบกวนจากภายนอกโดยตรง การจดัแบ่งพื้นท่ีการใชง้านให้
เป็นสัดส่วน การกั้นผนงัหอ้งน ้ายนัพื้นเพดาน และใชป้ระตูทึบ การกั้นผนงัหอ้ง การตั้งเคร่ืองระบาย
ความร้อน ไม่ใหเ้สียงรบกวนบา้นของตวัเอง และบา้นของคนอ่ืน 
  ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนของการตอ้นรับซ่ึงอยู่ติดร้ัวบริเวณหน้าบา้น ห้องรับแขก
เฉลียงหนา้บา้นและลานจอดรถ การจัดสวนเป็นแบบเรียบง่าย มีทางเดินดว้ยอิฐบล็อกเล่นลวดลาย
ดว้ยกรวดแม่น ้ าหลากสีและเพิ่มความสดช่ืนดว้ยอ่างบวัท่ีจดัเรียงรายไปตามทาง มีตน้ไมใ้หญ่คอย
ใหค้วามร่มร่ืนแก่ส่วนน้ี 
  ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนครอบครัวติดกบัสระน ้าเล่นและบา้นเด่ียวสองชั้น ในส่วนน้ี
จะมีความเป็นส่วนตวั จึงได้ออกแบบภูมิทศัน์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของเจา้ของบา้นท่ีตอ้งการ
สถานท่ีพกัผ่อนภายในบา้นและมีความร่มร่ืนการออกแบบจึงไดเ้อาเส้นโคง้มาผสมกบัส่ิงก่อสร้าง
เช่นระแนงไมท้างเดินศาลานัง่เล่นและ นอกจากน้ียงัมีก าแพงน ้ าตกแสดงถึงความทนัสมยัให้กบั
สวนอีกดว้ยในส่วนของสวนน ้ านั้นไดมี้การติดตั้งไฟท่ีส่องเขา้หาตวัก าแพงน ้ าตกในเวลากลางคืน
ท าให้เกิดแสงสว่างภายในสวนน ้ าส่วนศาลานั้นเป็นศาลาส าเร็จรูปมีระบบไฟในตวั สามารถนั่ง
พกัผอ่นไดใ้นเวลากลางคืน 
  ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ีอยู่ดา้นหลงับา้นติดอยู่กบัลานซักลา้งและบา้นเด่ียวสอง
ชั้น เป็นส่วนท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งจดัสวนไวโ้ชวเ์หมือนหน้าบา้นและส่วนครอบครัว แต่ส่วนน้ีจะเน้น
การเขา้ถึงพื้นท่ีง่ายและจะสะดวกเน่ืองจากไวท้  ากิจกรรมต่างๆ เช่น ซกัผา้ ตากผา้ ลา้งจาน ดงันั้น
การจดัภูมิทศัน์จึงตอ้งจดัแบบเรียบง่ายไม่รกรุงรัง ใช้พรรณไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย ทนทาน และมีไม้
ขนาดกลางใหร่้มเงาแก่พื้นท่ีน้ีดว้ย 
 2.8.3  สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
  ภูมิทศัน์ของบา้นนายแพทย ์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุลมีแนวความคิดในการจดัสวนเป็น
รูปแบบสวนโมเดิร์นผสมผสานกบัส่ิงก่อสร้างไดอ้ยา่งกลมกลืน เนน้ความเป็นระเบียบเรียบง่ายแก่
พื้นท่ีพกัผอ่นมีการสร้างศาลาและทางเทา้ส าหรับเดินเล่นในสวนท าใหบ้ริเวณบา้นมีความเยน็สดช่ืน
รวมไปถึงการเพิ่มพื้นท่ีการพกัผอ่นดว้ยศาลาแปดเหล่ียมส าเร็จรูป 

 จากกรณีศึกษาบา้น นายแพทยว์ิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล ในคร้ังน้ีมีความคล้ายคลึงกบั
โครงการคือพื้นท่ีกรณีศึกษาเป็นบา้นพกัอาศยัเช่นเดียวกบัโครงการทั้งในเร่ืองการจดัภูมิทศัน์นั้น
กรณีศึกษาเป็นสวนแบบโมเดิร์น ซ่ึงกบัแนวคิดของเจา้ของการท่ีตอ้งการบรรยากาศสวนท่ีมีความ
เ ป็ นร ะ เ บี ย บแบบธรรมช า ติ  ดั ง นั้ น จ า กก า รพิ จ า รณา รูปแบบก า รจัด ภู มิ ทัศ น์บ้ า น                    
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นายแพทย์วิ ศิ ษฎ์  ประ สิท ธิ ศิ ริกุ ล แล้วสามารถน าแนวความ คิดการจัดภู มิทัศน์บ้าน              
นายแพทยว์ศิิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 
  เน่ืองเป็นแนวความคิดการจดัภูมิทศัน์แบบสวนโมเดิร์นเช่นเดียวกนัมีการใชพ้ืชพรรณ
ไมท่ี้เป็นเอกลักษณ์และวสัดุครงสร้างต่างๆ มีการจดัมุมส าหรับพกัผ่อน มุมพกัผ่อน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีเป็นอยา่งมาก จึงน ามาเป็นกรณีศึกษาจดัภูมิทศัน์บา้น ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 



บทที ่3 

การศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้โครงการ 
 

 การศึกษาพื้นท่ีโครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์แบบจะตอ้งค านึงถึงขอ้มูลทางกายภาพของ
พื้นท่ี สภาพภูมิอากาศและรวมถึงพฤติกรรมของเจา้ของโครงการซึงจะท าให้ผูอ้อกแบบทราบถึง
ผลกระทบและปัญหาในด้านต่างๆ เป็นต้นการศึกษาค้นควา้ข้อมูลเก่ียวกับโครงการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น ดร. สุวฒัน์ สุวรรณดี การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีจะสามารถน าขอ้มูล
ต่างๆ เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์น ามาวอเคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบท่ีถูกต้อง
เหมาะสมกบัพื้นท่ี ดงันั้นจึงมีขอ้มูลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 

3.1  ทีต่ั้งและลกัษณะภูมปิระเทศของจังหวดักรุงเทพมหานคร 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการ
ออกแบบท่ีถูกต้อง และเหมาะสมดังนั้ นจึงมีการวิเคราห์ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศดังรูปของ
กรุงเทพมหานครต่อไปน้ี 

ภาพที ่3.1  แสดงแผนท่ีประเทศไทย 
ทีม่า :  https://www.google.co.th 
  

 

 

https://www.google.co.th/search
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 3.1.1  ประวติัและอาณาเขตติดต่อจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  พื้นท่ีบริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั เดิมเป็นท่ีตั้งของเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร
ชาวต่างชาติเรียกกนัวา่ บางกอก มาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา มีความส าคญัเน่ืองจากเป็นเส้นทางออก
สู่ทะเลและติดต่อคา้ขายกบัอาณาจกัรต่างๆ เป็นเมืองหนา้ด่านขนอน คอยดูแลเก็บภาษีกบัเรือสินคา้
ทุกล าท่ีผา่นเขา้ออก ส่วนบริเวณปากน ้ าตรงอ่าวไทย เรียกกนัวา่ นิวอมัสเตอร์ดมั มีชุมชนใหญ่และ
โกดงัของชาวต่างประเทศไวส้ าหรับพกัสินคา้ ปัจจุบนัคือพื้นท่ีบริเวณอ าเภอพระประแดง 
  ท่ีมาของค าว่า บางกอก นั้น มีขอ้สันนิษฐานว่าอาจมาจากการท่ีแม่น ้ าเจา้พระยาคด
เค้ียวไปมา บางแห่งมีสภาพเป็นเกาะเป็นโคก จึงเรียกกนัว่า บางเกาะ หรือ บางโคก หรือไม่ก็เป็น
เพราะบริเวณน้ีมีตน้มะกอกอยูม่าก จึงเรียกวา่ บางมะกอก โดยค าวา่ บางมะกอก มาจากวดัอรุณ ซ่ึง
เป็นช่ือเดิมของวดัดงักล่าว และต่อมาต่อมากร่อนค าลงจึงเหลือแต่ค าวา่บางกอก 
  ต่อมาเม่ือถึงคราวเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 หลงัการกอบกู้อิสรภาพจากพม่า
สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีทรงสถาปนาเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ คร้ันส้ิน
รัชกาลสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กไดข้ึ้นเสวยราชสมบติั ทรงพระนาม
วา่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี มีพระราชด าริวา่
ฟากตะวนัออกของกรุงธนบุรีมีชัยภูมิดีกว่าตะวนัตก เพราะมีล าน ้ าเป็นขอบเขตอยู่กว่าคร่ึง หาก
ขา้ศึกยกมาติดถึงชานพระนคร ก็จะต่อสู้ป้องกนัไดง่้ายกวา่อยูข่า้งตะวนัตก จึงโปรดเกลา้ฯ ให้สร้าง
กรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยาให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ โดยสืบทอด
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากพระราชวงัหลวงของกรุงศรีอยธุยา 
  ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นท่ีราบลุ่ม มีระดับความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลปานกลางประมาณ 1.5-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดบัพื้นดินจากทิศเหนือจะ
ค่อยๆ ลาดเอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม่น ้ า เจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่า
ระดบัน ้าทะเลไม่เกิน 1.5 เมตร ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีซ่ึงในทางภูมิศาสตร์เรียกวา่บริเวณดินดอนสามเหล่ียม
ปากแม่น ้ า ซ่ึงเกิดจากตะกอนน ้ าพาโดยเป็นส่วนหน่ึงของท่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ
ไทยเป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกพืชต่างๆ 
  กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดันครปฐม
จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทาง
ทะเลอ่าวไทยตอนใน ติดต่อจงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดั
ชลบุรี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

    ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดันนทบุรีและจงัหวดัปทุมธานี 
  ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ทิศใต ้มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรปราการ และอ่าวไทย  
 ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดันครปฐม 
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 3.1.2  ลกัษณะภูมิประเทศ 
  กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ี 1,568.7 ตารางกิโลเมตร เป็นจงัหวดัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 68
ของไทย เป็นเมืองท่ีกวา้งท่ีสุดของโลกและเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 73 ของโลก ดว้ยมีแม่น ้ า
เจ้าพระยาซ่ึงทอดตัวยาว 372 กิโลเมตร พาดผ่านจงัหวดั ท าให้กรุงเทพมหานครและจังหวดั
ใกลเ้คียงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นท่ีส่วนมากในกรุงเทพมหานครเป็นท่ีราบลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นท่ีบริเวณดิน
ดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้ า ซ่ึงเกิดจากตะกอนน ้ าพา มีระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง
ประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต ้และเฉพาะลุ่มแมน้ ้ า
เจา้พระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ท าให้เกิดปัญหาน ้ าท่วมบ่อยคร้ัง
ในช่วงฤดูมรสุม 
 

3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 

 3.2.1  ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

  3.2.1.1  ท่ีตั้งและการเขา้ถึงโครงการ 
   บ้าน ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี ตั้ งอยู่ติด ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร จากอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิมามีนบุรีเดินทางโดย 

          1)  รถโดยสารประจ าทาง 
  ( 1 )  รถประจ าทางสาย 26 มีนบุรี-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 
  ( 2 )  รถประจ าทางสาย 27 มีนบุรี-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 
  ( 3 )  รถประจ าทางสาย 58 มีนบุรี-ประตูน ้า 
  ( 4 )  รถประจ าทางสาย 501 มีนบุรี-หวัล าโพง 
  ( 5 )  รถประจ าทางสาย 514 สุวนิทวงศ-์สีลม 

         2) รถตูร่้วมบริการ 
  ( 1 ) สาย 27 (ถึงตลาดบางกะปิวิง่ตรงเขา้ถนนเสรีไทยเลย) 28 กิโลเมตร 
  ( 2 ) สาย 26 (ถนนพหลโยธิน-ถนนรามอินทราตลอดสาย)   

  ( 3 ) สาย 502 (ถึงตลาดบางกะปิเล้ียวซ้ายเขา้ถนนนวมินทร์ เล้ียวขวาเขา้
ถนนเลียบบึงน ้ามาออกถนนเสรีไทย) 30 กิโลเมตร 
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  3) รถยนตส่์วนตวั  
   ใชถ้นนดินแดง ถนนพระราม 9 ถนนรามค าแหง ถนนสีหบุรานุกิจ มุ่งไป

แขวงมินบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 
เร่ือง :โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น ดร. สุวฒัน์ สุวรรณดี ภาพที ่3.2 

แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

 
สัญลกัษณ์ :  ทางเขา้หลกั Non scale 
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3.2.2  ศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ละเหมาะสมกบัพื้นท่ี
ดงันั้นจึงมีขอ้มูลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ีพื้นท่ีโครงการน้ีตั้งอยูติ่ด ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นบา้นท่ีปลูกข้ึนใหม่และมีการจดัภูมิทศัน์แลว้แต่ไม่เป็นท่ีพอใจ
ของเจา้ของโครงการตวับ้านนั้นเป็นสไตล์โมเดร์ินร่วมสมยัโดยมีพื้นท่ีร่วมทั้งหมด 3,206 ตาราง
เมตร หรือ 2 ไร่ มีพื้นท่ีส าหรับจดัสวน โดยประมาณ 2,800 ตารางเมตร พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขต
ติดต่อกบัส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดกบั   บา้นขา้งเคียง 
 ทิศใต ้  ติดกบั   โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั   ถนน ร่มเกลา้ 

 ทิศตะวนัตก  ติดกบั   ป่ากก 
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เร่ือง :โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น ดร. สุวฒัน์ สุวรรณดี ภาพที ่3.3 

 

แสดง : ทศันียภาพอาณาเขตท่ีติดต่อกบัพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์ :                      มุมมองบริเวณรอบบา้น 

NONSCALE 
 

 

 

 

 

 

ทิศตะวนัตกติด

กบัป่ากก 
ทิศใต้ติดกบั

โรงงาน

เฟอร์นิเจอร์ 

 

ทิศตะวนัออกติด

กบั ถนนร่มเกล้า 

ทิศเหนือติดกบั   

บ้านข้างเคียง 
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 3.2.3  สภาพโดยทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ  

  บ้าน ดร. สุว ัฒน์  สุวรรณดี  ตั้ งอยู่ ติด  ถนนร่มเกล้า  แขวงมีนบุ รี  เขตมีนบุ รี
กรุงเทพมหานคร เป็นบา้นของ ดร. สุวฒัน์ สุวรรณดี โดยมีพื้นท่ีร่วมทั้งหมด 3,206 ตารางเมตร เป็น
พื้นท่ีใชส้อย 400 ตารางเมตร และพื้นท่ีจดัสวน 2,800 ตารางเมตร ลกัษณะของบา้นเป็นบา้นเด่ียว 2
ชั้น สไตลโ์มเดิร์นร่วมสมยัแต่ปัจจุบนัมีการตกแต่งภูมิทศัน์ภายในโครงการแต่ ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี
ตอ้งการท่ีจะเพิ่มศกัยภาพของสวนให้เต็มประสิทธิภาพ เจา้ของบา้นไดต้อ้งการท่ีจะเพิ่มกิจกรรม
ต่างๆ ให้กบัสวนจึงปรับปรุงภูมิทศัน์และออกแบบเพื่อไห้สวนมีสภาพท่ีสวยงามกว่าสภาพเดิมท่ี
เป็นอยู ่เพื่อท่ีจะมีพื้นท่ีพกัผอ่น คลายเครียดและพื้นท่ีส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆภายในครอบครัว
เครือญาติ และเพื่อท่ีจะได้สัมผสักบัความเป็นธรรมชาติเพิ่มข้ึนอีกด้วย เจ้าของโครงการได้ให้
จุดประสงค์หลกั คือ ออกแบบปรับปรุงการจดัสวนสไตล์โมเดิร์นร่วมสมยั เน่ืองจากมีความชอบ
ของเจา้ของโครงการ 

 
ภาพที ่3.4  พื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น 
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ภาพที ่3.5  พื้นท่ีบริเวณริมร้ัว 

 

 
ภาพที ่3.6  พื้นท่ีบริเวณหลงับา้น 
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ภาพที ่3.7  พื้นท่ีบริเวณริมร้ัวติดกบัถนนภายในโครงการ 

  

 3.2.4  พชืพรรณเดิม 

  ลกัษณะพืชพรรณเดิมภายในโครงการส่วนตวัส่วนมากเป็นไมย้ืนต้นท่ีปลูกใหม่มี
ความสูงโดยประมาณ 2-3 เมตร ปัจจุบนัพืชทั้งหมดนั้นขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่อยูใ่น
รุปแบบของสวนท่ีสวยงาม เจา้ของโครงการนั้นจึงตอ้งการท่ีจะให้ปรับปรุงภูมิทศัน์ข้ึนใหม่ให้มี
ความสวยงามและตรงตามรูปแบบของสวนท่ีเขา้ไดก้บัสไตล์ของบา้น ดงันั้นเจา้ของโครงการจึง
ตอ้งการใหป้รับเปล่ียนตน้ไมใ้หมี้ความเป็นระเบียบใหม่ทั้งหมด  
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ภาพที ่3.8  แผนผงัพรรณไมเ้ดิม 
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ตารางที ่3.1  ลกัษณะของตน้ไม ้

ลกัษณะของตน้ไม ้ การใชป้ระโยชน์ 
ตน้พญาสัตบรรณ เปลือกหนาแต่เปราะ ผิว
ตน้มีสะเก็ดเล็กๆ สีขาวปนน ้ าตาลล าตน้ตรง 
แตกก่ิงก้านสาขามากลักษณะเป็นชั้นๆ ใบ
เป็นกลุ่มใบประมาณ 5-7 ใบดา้นบนมีสีเขียว
เข้ม ด้านล่างมีสีขาวนวล ลักษณะใบยาวรี

ปลายใบมนโคนใบแหลม ขนาดใบยาวประมาณ 10 -12 
เซนติเมตร ออกดอกสีเขียวอ่อนเป็นช่อตามปลายก่ิง ดอกมีกล่ิน
ฉุนรุนแรง สูดดมเพียงเล็กนอ้ยจะรู้สึกกล่ินหอม หากสูดดมมาก
จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ ช่วงค ่าจะส่งกล่ินแรงกว่าเวลาอ่ืนๆ ปกติ
จะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคมผลเป็นฝักยาว 
ฝักคู่หรือเด่ียว ลกัษณะเป็นเส้นๆ กลมเรียวยาวประมาณ 20-30 
เซนติเมตร  

ไม้ประดับสามารถบดบัง
แสงแดดได้ดีเพราะมีใบทึบ
และมีความสูงของต้นไม้
ค่อนขา้งสูง 

ปาล์มแชมเปญ ลกัษณะทัว่ไป การดูแล
รักษา แชมเปญปาลม์มีใบรูปขนนก ใบสี
เขียวเขม้ กา้นใบยาวประมาณ 18-26 น้ิว 
ทางใบยาว 6 -7 ฟุต ปลายทางใบบิด

เล็กนอ้ย ทางใบทั้งหมดจะกางออกจากยอดและโคง้ลงดา้นล่าง 
ใบยอ่ยยาวประมาณ 18 น้ิว กวา้งประมาณ 2 น้ิว ใบหน่ึงใบจะมี
ใบย่อยประมาณ 30-50 คู่ ตน้หน่ึงจะมีใบไม่เกิน 5-6 ใบ แชม
เปญปาลม์เป็นปาลม์ท่ีมีล าตน้เดียวๆ สูงไม่เกิน 4 เมตร 

ใช้เป็นไม้ประดบัตามสนาม
ต่างๆ นิยมปลูกประดับตาม
สถานท่ีราชการ   
ริมถนนตามบา้น  ปลูกตาม
พื้นดินทัว่ไป 

มะม่วง เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ใบ
โต ยาว ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ใบ
อ่อนสีแดง ออกดอกเป็นช่อตามปลาย
ก่ิง ดอกขนาดเล็ก สีขาว ผลอ่อนสี

เขียว ผลแก่สีเหลือง เมล็ดแบน เปลือกหุ้มเมล็ดแข็งมะม่วงเป็น
ผลไมเ้ศรษฐกิจ ปลูกเป็นพืชสวน  

ใชบ้ริโภคผลของมะม่วงและ
สามารถบดบังแสงแดดได้
ดว้ย 
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ตารางที ่3.1  ลกัษณะของตน้ไม(้ต่อ) 

ลกัษณะของตน้ไม ้ การใชป้ระโยชน์ 
ต้น หูกระจง  เป็นไม้ท่ี มีทรงพุ่ม
สวยงามแตกก่ิงเป็นชั้นๆ แต่ละชั้น
ห่างกันประมาณ 50-100 ซม. แม้หู
กระจงเป็นไม้ผลัดใบแต่จะผลัดใบ

น้อยกว่าหูกวาง โดยปกติเป็นไม้ท่ีชอบน ้ าเม่ือน าไปปลูกใน
กระถางหรือลงดินแลว้รดน ้าให้ชุ่ม และสม ่าเสมอใบแทบจะไม่
ร่วงเลย แต่ใบหูกระจงจะมีขนาดเล็กกว่า ส าหรับดอกมีสีขาว 
เมล็ดหูกระจงจะคล้ายกับเมล็ดพุทรา และ ปัจจุบันการ
ขยายพัน ธ์ุต้น หูกระจง นิยมใช้วิ ธี เพ าะ เมล็ ด เ น่ื องจาก
เจริญเติบโตไดเ้ร็ว และไดท้รงพุม่ท่ีสวยงาม 

ต้ น หู ก ร ะ จ ง เ ป็ น ไ ม้ ท่ี มี
ลกัษณะเป็นทรงพุ่ม จึงนิยม
น ามาปลูกเพื่อตกแต่งสวน 
ห รื อ ใ ช้ ป ร ะ ดั บ ริ ม ถ นน 
ตลอดจน เกาะกลางถนน
เน่ืองจากเป็นไม้ท่ีให้ร่มเงา 
ท าให้บริเวณบ้านมีความร่ม
ร่ื น  ช่ ว ย บั ง แ ด ด ไ ด้ ดี 
นอกจากน้ียงัมีความเช่ือเร่ือง
การเสริมบารมีให้คนในบา้น
เจริญยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

ตน้ ตาลไฟ้ ลักษณะทัว่ไป สูงได้ถึง 
2 5  เ ม ต ร  ล า ต้ น ข น า ด  4 0 -5 0 
เซนติเมตร ใบเด่ียวรูปพดั เรียงสลับ 
กวา้ง 2-3 เมตร แผน่ใบหนาสีเขียวอม

ฟ้า ปลายใบจกัเวา้ลึกเกือบคร่ึงของตวัใบ กา้นใบยาว 2 เมตร มี
ขนสีน ้ าตาลปกคลุม ขอบก้านเป็นสันแหลม โคนก้านแตกท่ี
ก่ึงกลาง ดอกสีขาวนวล ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงระหวา่ง
กาบใบ ดอกแยกเพศอยู่ต่างตน้ ช่อดอกห้อย ผลสดแบบมีเน้ือ
เมล็ดเดียว ทรงรูปกลมรี ปลายแหลม ขนาด 4 เซนติเมตร ผลสุก
สีน ้าตาล 

ต้นตาลฟ้านั้ น มีลักษณะ ท่ี
สวยงามเหมาะส าหรับ น ามา
ปลูกเพื่อตกแต่งหรือประดบั
สวน 

ลกัษณะทางพฤษศาสตร์ 
เป็นไมป้ระเภทผลดัใบ สูง 5-15 เมตร 
ล าตน้เป็นปุ่มปม ปลายก่ิงลู่ลง ใบอ่อน
เป็นสีน ้ าตาล แดงเขม้ ใบเป็นใบเด่ียว 

ปลายและโคนใบแหลม เวลามีดอกจะทิ้งใบเหลือเพียงใบอ่อน
เป็นสีแดง ดอกออกเป็นช่อยาวท่ีปลายยอด ห้อยลงเป็นระยา้ 
ราว 30-40 เซนติเมตร เม่ือบานเต็มท่ีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 
2 เซนติเมตร ดอกออกระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ในปี
ถดัไป 

จิกน ้ านั้นมีลกัษณะท่ีสวยงาม
และออกดอกมีสีแดงเหมาะ
ส า ห รั บ  น า ม า ป ลู ก เ พื่ อ
ตกแต่งหรือประดบัสวน 
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ตารางที ่3.1  ลกัษณะของตน้ไม(้ต่อ) 

ลกัษณะของตน้ไม ้ การใชป้ระโยชน์ 
ฟ็อกเทล เป็นปาล์มตน้เด่ียว ลกัษณะของใบ
เป็นใบแบบขนนก ฟ็อกเทล ขนาดตน้ท่ีสวย
จะอยู่ท่ีความสูงประมาณ 2-4 เมตรโดยฟ๊อก
เทลนั้น สามารถโตเต็มท่ีสูงไดถึ้ง 10 เมตรเลย
ที เ ดี ยว ฟ็อก เทล  เ ป็นปาล์ม ท่ี มีลักษณะ 

“สมบูรณ์เพศ” การขยายพนัธ์จึงสามารถท าได้ด้วยการเพาะ
เมล็ด ขยายพนัธ์ุไดง่้าย เล้ียงง่าย และโตง่าย ถา้หากเราปลูกใน
สถานท่ีท่ีค่อนข้างกว้าง ลักษณะใบจะดูไม่เด่น ไม่ชัดเจน 
ผูเ้ช่ียวชาญจึงแนะน าให้ปลูกเป็นกลุ่ม 2 ตน้ หรือ 3 ตน้ จะช่วย
ท าใหใ้บดูมีความชดัเจนและสง่าข้ึน 

ไมป้ระดบั 

ต้นหางนกยูงไทย จดัเป็นไม้พุ่ม มี
ความสูงของต้นประมาณ 1 -2.5 
เมตร บ้างว่าสูงประมาณ 3-4 เมตร 
ล าต้นแตกก่ิงกานสาขามาก เรือน

ยอดโปร่งเป็นทรงพุ่มกลม ล าตน้มีขนาดเล็ก ก่ิงกา้นสาขาท่ียงั
อ่อนอยู่จะเป็นสีเขียว ส่วนก่ิงท่ีแก่จะเป็นสีน ้ าตาลเข้ม ส่วน
เปลือกล าตน้เรียบเป็นสีน ้ าตาล ตามก่ิงกา้นมีหนาม (บางพนัธ์ุก็
ไม่มีหนาม) ขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีการตอนก่ิงและวิธีการเพาะเมล็ด 
ข้ึนไดใ้นดินทัว่ไป จดัเป็นพรรณไมก้ลางแจง้ท่ีชอบแสงแดดจดั 
ต้องการน ้ าและความช้ืนปานกลาง ต้นหางนกยูงไทยมีถ่ิน
ก าเนิดใน 

มีรูปทรงท่ีสวยงามและบดบงั
แสงแดดไดดี้ 
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ตารางที ่3.2  สรุปการวเิคราะห์พืชพรรณเดิม 

โซน การวเิคราะห์พืชพรรณเดิม 
Zone A พืชพรรณในส่วนของ Zone A นั้น ส่วนมากเป็นไมย้ืนตน้และปลูกใหม่ตน้ไมย้งัโต

ไม่เต็มฟอร์มซ่ึงเม่ือตน้ไมโ้ตเต็มท่ีแลว้จะมีบางส่วนท่ีปลูกชิดกนัเกินไปอาจจะตอ้ง
ยา้ยหรือบางตน้นั้นมีปัญหาคือไม่เจริญเติบโต 

Zone B พืชพรรณใน Zone B นั้นปลูกชิดกนัเกินไปซ่ึงเวลาตน้ไมโ้ตเต็มฟอร์มและมีบางตน้
นั้นปลูกชิดกนัเกินไปซ่ึงเม่ือโตเตม็ฟอร์มแลว้จะท าให้ตน้ไมน้ั้นแน่นและตน้ไมบ้าง
ตน้ซ่ึงมีกล่ินดอกฉุนและอยูส่่วนของท่ีพกัผอ่นจึงควรท่ีจะยา้ย 

Zone C พืชพรรณใน Zone C นั้นมีส่วนนอ้ยมากจึงไม่มีปัญหาในดา้นของการออกแบบ 

  

 3.2.5  ลกัษณะภูมิอากาศ 

  อุณหภูมิ กรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน โดยอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของลม

มรสุม 2 ชนิด ไดแ้ก่ ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงก่อให้เกิด

ฤดูกาลท่ีแตกต่างกนั 3 ฤดูไดแ้ก่ 

 ฤดูร้อน  ระหวา่งเดือน กุมภาพนัธ์ุ-เดือนเมษายน 
 ฤดูฝน    ระหวา่งเดือน พฤษภาคม-เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว  ระหวา่งเดือน พฤษจิกายน-เดือนมกราคม 

  อุณภูมิทั้ง 3 ฤดูจะแตกต่างกนั แต่ค่าเฉล่ียจากการวดั ณ สถานีตรวจอากาศปี 2549 จะ
อยูท่ี่ 30.2 องศาเซลเซียส โดยค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 29.2 องศาเซลเซียส และค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 22.8
องศาเซลเซียส 
  ความช้ืนสัมพนัธ์ ความช้ืนสัมพนัธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าสูงเกือบตลอดปี
เน่ืองจาก กรุงเทพมหานครนั้นตั้งอยูไ่กลอ่้าวไทยซ่ึงมีไอน ้ าพดัเขา้ถึงอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงจากการวดั
ในปี 2545-2556 เช่นกนัความช้ืนสัมพนัธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าเฉล่ียร้อยละ 73 
  ทศันวสิัย ทศันวสิัยของกรุงเทพมหานครเม่ือเวลา 07.00 น. จะมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 
4.6-8.0 กิโลเมตรปริมาณฝน ค่าเฉล่ียนปริมาณน ้าฝน ณ สถาณีตรวจอากาศกรุงเทพมหานครปี 
2545 – 2556 คือ 1,878.3 มิลลิเมตรและมีค่าเฉล่ียจ านวนวนัท่ีฝนตกปีละ 146 วนั 
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ภาพที ่3.9  คาดการณ์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ สถานีกรุงเทพมหานคร 
ทีม่า :  http://www.tmd.go.th 
 
  อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (บน) จากการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได้
จากรูปแบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิท่ีไดจ้ากการตรวจวดัจริง โดยมีค่าคลาดเคล่ือน มากกวา่ 10
องศาเซลเซียส ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่า
ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
  อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย (กลาง) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียท่ี
ไดจ้ากรูปแบบจ าลองสูงกวา่อุณหภูมิท่ีไดจ้ากการตรวจวดัจริงเล็กนอ้ย และมีแนวโนม้ไปในทิศทาง
เดียวกนั ส าหรับในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบวา่ อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียสูงกวา่ทศวรรษท่ี
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 
  ปริมาณฝน (ล่าง) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนท่ีได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าต ่ากว่าปริมาณฝนท่ีได้จากการตรวจวดัจริงประมาณ 800-1000 มม. ส าหรับ
แนวโนม้ปริมาณฝนในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-100) ยงัไม่ชดัเจน 
   

http://www.tmd.go.th/


 
 

76 
 

  3.2.5.1  แสดงทิศทางลมและแสง 

   จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิท่ีมีผลต่อโครงการออกแบบโดยตอ้ง

ค านึงถึงสภาพอากาศท่ีร้อน-หนาวในช่วงปีดงักล่าว โดยมีการออกแบบใหมี้พื้นท่ี ร่มเงา - กลางแดด

ควรจดัภูมิทศัน์ป้องกนัความร้อนและหนาวในช่วงเดือนเมษายนและเดือนธนัวาคมของทุกปีในช่วง

ท่ีมีแดดร้อนจดั ควรมีการใหน้ ้าแก่พืชพรรณในปริมาณท่ีมากข้ึนและเพียงพอต่อพืช 
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เร่ือง :โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น ดร. สุวฒัน์ สุวรรณดี ภาพที ่3.10 

 
แสดง : ทิศทางลมและแสงแดด 

สัญลกัษณ์ :    ทิศทางลม 
NONSCALE 

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือลมหนาวพดัมา

ช่วงเดือน พฤษภาคม-กมุภาพนัธ์ 

ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ลมร้อนพดัมา 

ช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 
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เร่ือง :โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น ดร. สุวฒัน์ สุวรรณดี ภาพที ่3.11 

แสดง : พื้นท่ีโดนแสงแดด 
 สัญลกัษณ์ :      

  พระอาทิตย ์                             

     วงโครจร   
                  แสงตลอดทั้งวนั                   แสงแดดปานกลางตลอดทั้งวนั 

 

NONSCALE 
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 3.2.6  ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างดิน 

ตารางที ่3.3  การจ าแนกกลุ่มชุดดินใน กรุงเทพมหานคร 

ความ
ลึก 
(ซม.) 

อินทรียวตัถุ ความจุ
แลกเปล่ียน 
แคต
ไอออน 

ความ
อ่ิมตวั
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0-25 ต ่า สูง ปาน
กลาง 

ต ่า สูง ปานกลาง 

25-50 ต ่า สูง สูง ต ่า สูง ปานกลาง 
50-
100 

ต ่า สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

 

ทีม่า :  http://www.thaiengineering.com 
 
ชุดดินท่ีคลา้ยคลึงกนั ชุดดินสมุทรปราการ และชุดดินบางเลน 
ขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชน์ มีน ้าท่วมขงัในฤดูฝน ลึก 20-30 ซม. นาน 3-4 เดือน 
ขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชน์ ท านา ควรใส่ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบติั
ทางกายภาพของดินใหดี้ข้ึนทั้งยงัเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินใหแ้ก่พืชอีกดว้ย 

 
ภาพที ่3.12 ชุดดินกรุงเทพมหานคร 
ทีม่า : http://www.ldd.com 

http://www.thaiengineering.com/
http://www.ldd.com/
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 3.2.7   ลกัษณะของสถาปัตยกรรม 
  รูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็นบา้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีสีภายในและภายนอก
เป็นสีครีมๆ ช่วยคายความร้อนได ้มีการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยภายในตวับา้นส าหรับบริการดงัน้ี 
  ชั้นล่างของบา้น หอ้งรับแขก หอ้งน ้า หอ้งครัว และหอ้งรับประทางอาหาร บริเวณห้อง
ทางทิศใตน้ั้นเป็นพื้นท่ีไดรั้บความร้อนจากแสงแดดท าให้ห้องน้ีมีแสงแดดเขา้ตลอดทั้งวนั และเป็น
หอ้งท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลมร้อนจึงตอ้งมีการแกใ้ขปัญหา เช่น ตอ้งการตน้ไมท่ี้สามารถบงัแสงแดด
และใหร่้มเงาได ้   
  ชั้นบนของบา้น ห้องนอน และห้องน ้ า พื้นท่ีห้องนอนด้านบนได้รับความร้อนจาก
แสงแดดเช่นกนั ตอ้งการไมย้นืตน้ท่ีใหร่้มเงาแสะสามรถปรับเปล่ียนทิศทางของลมร้อนได ้

 
ภาพที ่3.13  แบบรูปดา้นหนา้ของตวับา้น 

 

 
ภาพที ่3.14  แบบรูปดา้นขวาของตวับา้น 
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ภาพที ่3.15  แบบรูปดา้นซา้ยของตวับา้น 

 

 
ภาพที ่3.16  แบบรูปดา้นบนของตวับา้น 

 

 
ภาพที ่3.17  แบบร้ัวและประตูทางเขา้หลกั 
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 3.2.8  ศึกษาขอ้มูลดา้นระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น 
ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี นั้นพบวา่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน ้าดงัน้ี 
  3.2.8.1  ระบบไฟฟ้า 
    พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจากสายหลกัเขา้
สู่หมอ้แปลงไฟฟ้า โดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวนัออกของบา้นซ่ึงติดกบัพื้นท่ีถนนของ
โครงการ ดังนั้นการปลูกต้นไม้จึงควรค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไมท่ี้ปลูก เพื่อป้องกัน
อนัตรายท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าและป้องกนัอนัตรายจากตน้ไมท่ี้จะหกัโค่น 
  3.2.8.2  ระบบการประปา 
    พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีมาจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีการ
เดินท่อตามแนวร้ัว 
  3.2.8.3  ระบบการระบายน ้า 
    ส่วนระบายน ้ าท่ี นอก-ในตวับา้น ทางโครงการไดท้  าท่อระบายน ้ าอยูบ่ริเวณ
รอบบา้นเป็นรางน ้า 
 3.2.9  มลภาวะ 
  มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนทางดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ เป็นส่วนท่ีติดกบัถนน
ของทางเข้าบ้านมีมลภาวะได้แก่ เสียงจากรถท่ีสัญจรไปมา ปัญหาท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงคือฝุ่ น
ละอองจากถนนดา้นทิศใต ้เป็นส่วนท่ีติดกบัโรงงานเฟอร์นิเจอร์มีมลภาวะเกิดจากยวดยานพาหนะ
ยวดยานท่ีใชใ้นการเดินทางสัญจรของมนุษย ์เป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดมลพิษทางอากาศ เพราะ
การใช้ยวดยานพาหนะแต่ละคร้ังจะต้องมรการสันดาปเช้ือเพลิง ซ่ึงการสันดาปเช้ือเพลิงท่ีไม่
สมบู ร ณ์ขอ ง เค ร่ื อ ง ยนต์นั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ดส า รมลพิ ษ ท่ี ระบ า ย สู่ บ รรย าก าศ  เ ช่น  แก๊ ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก เขม่า ควนั แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ สารตะกัว่ เป็นตน้
โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการจราจรคบัคัง่ หรือมีการจราจรติดขดัตามเมืองใหญ่ มกัประสบกบัปัญหา
มลพิษทางอากาศท่ีรุนแรง 
 3.2.10  ศึกษาขอ้มูลทางดา้นการสัญจรพื้นท่ีโครงการ 
  จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี มีทาง เขา้-ออก 
ทางเดียวคือทางทิศตะวนัออก ซ่ึงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้งประมาณ 4 เมตร 



 
 

83 
 

 
ภาพที ่3.18  การสัญจรเขา้โครงการ 
  
 3.2.11  ศึกษาขอ้มูลดา้นทศันียภ์ายของโครงการ 
  จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ
มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการและมุมมองท่ีมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี 
 มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 
  3.2.11.1  ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศ เหนือเป็นมุมมองท่ีมีร้ัวกั้นหรือแนวเขตท่ีดินปิด
กั้นพื้นท่ีเป็นมุมมองท่ีสามาถรมองเห็นจากตวับา้นและดา้นขา้ง และร้ัวได ้

 
ภาพที ่3.19  มุมมองทางทิศเหนือภายในบริเวณโครงการ 
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  3.2.11.2  ทศันียภาพมุมมองด้านทิศตะวนัออกเป็นมุมมิงเปิดกวา้งเป็นมุมมองท่ี
สามารถมองเห็นถนนโครงการอาจจะมีเสียงรบกวนของรถท่ีสัญจรผา่นถนนโครงการบา้ง เป็นส่วน
ของบริเวณดา้นหนา้บา้น 

 
ภาพที ่3.20  มุมมองทางทิศตะวนัออกภายในบริเวณโครงการ 

 

  3.2.11.3  ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศตะวนัตกเป็นมุมมองแบบมีร้ัวกั้นหรือแนวเขต
ท่ีดินปิกกั้นพื้นท่ีเป็นมุมมองเห็นจากตวับา้นติดกบัพื้นท่ีวา่งปล่าวท่ีปกคลุมดว้ยป่ากก 

 
ภาพที ่3.21  มุมมองทางทิศตะวนัตกภายในบริเวณโครงการ 
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  3.2.11.4  ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศใตติ้ดกบัโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นมุมมองท่ีมี
ร้ัวกั้นหรือแนวเขตท่ีดินปิดกั้นพื้นท่ีเป็นมุมมองท่ีสามารถมองเห็นจากตวับา้นจากดา้นขา้ง และร้ัว
ได ้

 
ภาพที ่3.22  มุมมองทางทิศใตภ้ายในบริเวณโครงการ 
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เร่ือง :โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น  ดร. สุวฒัน์ สุวรรณดี ภาพที ่3.23 

 

แสดง : มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์: 

มุมมอง  NONSCALE 

 

 

ทิศเหนือ 

ทิศตะวนัออก 

ทิศตะวนัตก 

ทิศใต้ 
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3.3  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

 ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการคือ ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี อายุ 62 ปี (เจา้ของโครงการ) และ
ดร.ศศิธร สุวรรณดี อาย ุ30 ปี (ลูกสาว) ท างานท่ีมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต มีความตอ้งการสวนรอบ
บา้นท่ีสวยงามลดความร้อนจากแสงแดดไดแ้ละสามารถใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อนในวนัหยุดกบัครอบครัว
ได ้จะเนน้บรรยากาศท่ีดูร่มร่ืนเขา้กบัสไตลบ์า้นท่ีเป็นโมเดิร์นร่วมสมยั สวนจะไม่รกจนเกินไปและ
ตอ้งใหเ้ขา้กบัตวับา้นและพรรณไมท่ี้ใชค้วรเป็นพรรณไมท้นต่อภูมิอากาศ 
ตารางที ่3.4  ความตอ้งการภายในพื้นท่ีโครงการ 

ล าดบัท่ี ช่ือเจา้ของโครงการ พฤติกรรม/ขอ้มูลส่วนตวั ความตอ้งการของเจา้ของ
บา้น 

1 ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี 
อาย ุ62 ปี 
(เจา้ของโครงการ) 

ท างานท่ี มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตเวลาเข้าท างาน 8.00-
16.30 น. ท าทุกวนั จนัทร์-เสาร์  
วนัอาทิตยช์อบออกมาจากบา้น
รดน ้ าต้นไม้ปลูกกล้วยไม้เดิน
เล่นและพกัผอ่น 

- ตอ้งการพืชท่ีสามารถปิด
กั้นสายตาจากภายนอก 
- ล านกว้า งส าห รับท า
กิจกรรม 
ซุ้มไมร้ะแนงส าหรับปลูก
ไมด้อกและปลูกกลว้ยไม ้

2 ดร.ศศิธร สุวรรณดี 
อาย ุ30 ปี 
(ลูกสาว) 

ท างานท่ี มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตเวลาเข้าท างาน 8.00-
16.30 น. ท าทุกวนั จนัทร์-เสาร์  
วนัอาทิตยช์อบออกมาจากบา้น
เ ดิ น เ ล่ น อ่ า นหนั ง สื อ แ ล ะ
พกัผอ่น 

- ต้องการพืชพรรณ เช่น
ผลไม ้ไมด้อก ไมป้ระดบั 
กลว้ยไม ้
- ซุ้มไม้ระแนงส าหรับ
อ่านหนงัสือและพกัผอ่น 
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3.4  การแบ่งกลุ่มพืน้ทีใ่ช้งานในโครงการ 

 
ภาพที ่3.24 บริเวณของโซน 
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 โครงการออกแบบบา้น ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี ไดท้  าการวเิคราะห์พื้นท่ีจากความตอ้งการของ
เจา้ของบา้น สภาพภูมิอากาศ อาณาเขตติดต่อทั้งดา้นในโครงการและดา้นนอกโครงการ 
 Zone A บริเวณขา้งบา้นอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต ้บริเวณน้ีจะมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่
จึงวเิคราะห์ไดว้า่เป็นบริเวณท่ีควรจะปลูกไมส้กรีนเพื่อบดบงัมลพิษทางอากาศและมีทางสัญจรหลกั
เขา้ออกระหวา่งบา้นกบัถนนดงันั้นบริเวณน้ีมีคนพลุกพล่านและมีการใชง้านมากกวา่บริเวณอ่ืน จึง
วเิคราะห์ไดว้า่ควรจดัเป็นส่วนโชวห์รือส่วนตอ้นรับ 
 Zone B บริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตบ้ริเวณน้ีจะเป็นส่วนท่ีอยูไ่กลเ้คียงกบั
ตวับา้นจึงเหมาะสมท่ีจะเป็นบริเวณส าหรับท ากิจกรรมส่วนตวัจึงวเิคราะห์ไดว้า่บริเวณน้ีควรจดัเป็น
สวนท่ีมีความส่วนตวัส าหรับเจา้ของโครงการและเพิ่มศกัยภาพของสวนดว้ยศาลาและมา้นัง่ 
            Zone C บริเวณทางดา้นทิศตะวนัตกของบา้นบริเวณน้ีจะติดกบัพื้นท่ีโล่งซ่ึงเป็นป่ากกจึง
วิเคราะห์ได้ว่าควรจดัเป็นบริเวณซักล้างเพื่อความสะดวกสบายแก่เจ้าของโครงการและความ
สวยงามเพราะบริเวณซกัลา้งไม่ควรเป็นส่วนท่ีจะโชวจึ์งจดัวางอยูห่ลงับา้น 
 

3.5  การสังเคราะห์ข้อมูลพืน้ทีโ่ครงการ 

 บา้น ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี ตั้งอยูติ่ด ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เป็นบา้นของ ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี โดยมีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 3,206 ตารางเมตร หรือ 2 ไร่ 6 ตาราง
เมตร เป็นพื้นท่ีใช้สอย 400 ตารางเมตร และพื้นท่ีจดัสวน 2,800 ตารางเมตร ลกัษณะของบา้นเป็น
บา้นเด่ียว 2 ชั้น สไตลโ์มเดิร์นร่วมสมยั 
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ตารางที ่3.5  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
โซน รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

Zone 
A 

พื้นท่ี Zone A บริเวณขา้งบา้นอยู่ทาง(ทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้) บริเวณน้ีจะมีโรงงาน
อุตสาหกรรมอยู่ จึงวิเคราะห์ได้ว่าเป็น

บริเวณท่ีควรจะปลูกไม้สกรีนเพื่อบดบัง
มลพิษทางอากาศและมีทางสัญจรหลกัเขา้
ออกระหว่างบา้นกบัถนนดงันั้นบริเวณน้ีมี
การใช้งานมากกว่าบริเวณอ่ืน จึงวิเคราะห์
ไดว้า่ควรจดัเป็นส่วนโชวห์รือส่วนตอ้นรับ 
พื้นท่ีบริเวณโครงการจะไดรั้บแสงแดดใน
ตอนเช้า ซ่ึง เป็นแสงแดดอ่อนๆ จนถึง
กลางวนัจะไดรั้บแสงแดดจดัตลอดจนเยน็
เพราะเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งนอกจากน้ียงัไดรั้บ
อิ ท ธิ ผ ล ก า ร ล มหน า ว ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์อีกด้วย ท า
ใหพ้ื้นท่ีช่วงน้ีเยน็สบาย 

- พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีไดรั้บแสงแดด
มาก ควรเลือกพืชพรรณท่ีเจริญเติบโต
ไดดี้ในบริเวณท่ีมีแสงแดดมาก 
- จัดภู มิทัศน์ เพื่อส่ง เสริมความงาม
ให้กับพื้นท่ีปลูกพรรณไม้ดอกสีสัน
สวยงามและพรรณไม้ยืนต้นให้ร่มเงา
แก่พื้นท่ีเป็นตน้จดัภูมิทศัน์เพื่อส่งเสริม
ความงามใหก้บัพื้นท่ี 
- ปลูกไมย้ืนตน้เพื่อให้ร่มเงาจดัภูมิทศัน์
ใหส้วยงามเพื่อเป็นส่วนท่ีโชวใ์ห้กบัผูท่ี้
ผา่นเขา้มาไดเ้ยีย่มชม 
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ตารางที ่3.5  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 

โซน รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 
Zone B พื้นท่ี Zone B ทางดา้นทิศใตข้องบา้นเป็น

บริเวณท่ีอยู่ส่วนหลงัสุดของพื้นท่ีโครงการ
จึงเหมาะแก่การจดัเป็นพื้นท่ีปลูกไมผ้ลและ
พืชผกัสวนครัว 

 
 พื้นท่ี Zone B ทางดา้นทิศใตข้องบา้นเป็น
บริเวณท่ีอยู่ติดกับตัวบ้านและเหมาะท่ีจะ

เป็นส่วนท่ีใช้ส าหรับเป็นโซนส่วนตวัและ
จดัสวนบดบงัเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตวัให้
มากข้ึน 

- ปลูกไมผ้ลเป็นความชอบส่วนตวั
ของ เจ้าของโครงการให้ เ ป็น
ระเบียบเพื่อความสวยงามในดา้น
ภู มิทัศน์อาจจะจัดภู มิทัศน์ เพื่ อ
ความสบายตาและปิดกั้นสายตาใน
มุม ท่ี เ ป็น ท่ี โ ล่ ง เพื่ อความ เ ป็น
ส่วนตวัเป็นตน้ 
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ตารางที ่3.5  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 

โซน รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 
Zone C พื้นท่ี  Zone C เป็นพื้นท่ีดา้นทางทิศ

ตะวนัตกของบา้นอยู่บริเวณหลังบ้าน
เหมาะแก่การจดักิจกรรมซกัลา้ง 

พื้นท่ี  Zone C เป็นพื้นท่ีดา้นทางทิศ
ตะวนัตกของบา้นอยู่บริเวณหลังบ้าน
สภาพรวมโดยปัจจุบนัมีไม้สกรีน ยงั
ไม่มีการจดัภูมิทศัน์พื้นท่ีบริเวณน้ีตอน
เช้ า จะ เ ป็นแดด อ่อนๆจนถึ ง เ วล า
กลางวนัจะเป็นแดดร าไรจึงเหมาะกบั
กิจกรรมประเภทซักล้างเน่ืองจากมี
แสงแดดส่องเขา้ถึงตลอดทั้งวนั 

- จัดภู มิทัศน์ เพื่อส่ง เสริมความงาม
ให้กับพื้นท่ีปลูกไม้พุ่มเพื่อท่ีจะไม่ไป
บดบงัแสงแดดและจดัภูมิทศัน์ให้ความ
สวยงามเพื่อปิดกั้นส่วนท่ีไม่สวยงาม
เช่นลานซกัลา้งเป็นตน้ 
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3.6  การหาศักยภาพของพืน้ทีแ่ละพฒันาศักยภาพของพืน้ที่ 

ตารางที ่3.6  สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี 

โซน แนวคิดในการออกแบบ องคป์ระกอบ 
Zone A พื้นท่ี Zone A เป็นส่วนท่ีตั้งอยู่หน้าบา้น พื้นท่ี

ดงักล่าวจึงเหมาะท่ีจะจดัเป็นส่วนโชว ์เพื่อเป็นส่วน
ท่ีจะส่งเสริมให้สถาปัตยกรรมมีความสวยงาม มี
สภาพบรรยากาศท่ีดีและเป็นจุดต้อนรับท่ีสร้าง
ความประทบัใจและดึงดูสายตาแก่ผูม้าเยอืน 

- ป ลู กต้น ไ ม้ เ พิ่ ม ค ว า ม
สวยงาม 
- มี ก า ร จั ด ภู มิ ทั ศ น์ ท่ี
สวยงาม  
- แผน่ทางเทา้ 
- เกา้อ่ีนัง่เล่น 
- ไฟ 

Zone B พื้นท่ี Zone B เป็นส่วนท่ีตั้งอยู ่ติดกบัตวับา้น พื้นท่ี
ดงักล่าวจึงเหมาะท่ีจะจดัเป็นโซนส่วนตวัพกัผ่อน
และสามารถท ากิจกรรมของเจา้ของโครงการ เช่น 
อ่านหนงัสือ พกัผอ่นหยอ่นใจ 
 

- มี ก า ร จั ด ภู มิ ทั ศ น์ ท่ี
สวยงาม 
- มีสนามหญา้ไวน้ัง่พกัผอ่น 
- ปลูกไมผ้ลกินได ้
- ชุดเกา้อ้ีนัง่เล่น 
- ศาลา  

Zone C พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีอยูด่า้นหลงัตวับา้นเป็นจุดท่ี
เหมาะแก่การท ากิจกรรมซกัลา้งควรจดัภูมิทศัน์เพื่อ
บดบงัให้แก่บริเวณน้ีเพราะพื้นท่ีซักล้างดูแล้วไม่
สวยงามมากนกั 

- จดัภูมิทศัน์ปลูกตน้ไมเ้พิ่ม
ความสวยงาม 
- ปลูกพืชพรรณเพื่อบดบัง
ลานซกัลา้ง 
- แผน่ทางเทา้ 
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ตารางที ่3.7  สรุปกิจกรรมท่ีควรเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

ล าดบัท่ี สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ ภาพกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
1 - ส่วนลานจัดเล้ียง

ท า กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
ส่ ว น โ ช ว (ทิ ศ
ตะวนัออก) 
- ศาลาไม้ส าหรับ
อ่ านหนัง สื อและ
พกัผอ่น 
- จั ด ส น า ม ห ญ้ า 
ต้ น ไ ม้  ไ ม้ ด อ ก
ประดับ  กล้วยไม ้
เพิ่มบรรยากาศให้
สวยงามและสดช่ืน 
- จดัพื้นท่ีนัง่ส าหรับ
การพดูคุยสนทนา 
 

- ส่วนโชว์ จะเน้น
การจัด ไปในด้ าน
งาน Hard Scape เช่น 
ลานจดัเล้ียงทางเดิน
ศาลารับแขกสวนท่ี
โ ป ร่ ง โ ล่ ง ส บ า ย
ลักษณะการจัด จัด
ให้มีความโปร่งโล่ง
ของพรรณไมมี้ความ
สมดุลและสวยงาม
ประกอบกับมีพื้นท่ี
เหมาะแก่การจดัเล้ียง 
และเพิ่มมุมนั่ง เล่น
ให้เพียงพอส าหรับ
ต้อ น รั บ แข ก ท่ี ม า
เ ยื อน  ส ร้ า งคว าม
ผอ่นคลายดว้ยพรรณ
ไม้ท่ี เหมาะสมกับ
ลกัษณะของพื้นท่ี 
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ตารางที ่3.7  สรุปกิจกรรมท่ีควรเกิดข้ึนในพื้นท่ี(ต่อ) 

ล าดบั สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ ภาพกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

2 - ซุ้ ม ไ ม้ ร ะ แ น ง
ส าหรับปลูกกลว้ยไม้
อ่ า น ห นั ง สื อ แ ล ะ
พกัผอ่น 
- ศาลาส าหรับนัง่เล่น
พั ก ผ่ อ น แ ล ะ อ่ า น
หนงัสือ 
- ทางเดินส าหรับเดิน
เล่นรอบๆ ตวับา้น 
- จดัสรรพื้นท่ีส่วนตวั
ส า ห รั บ พู ด คุ ย ใ น
ครอบครัว 

- พื้นท่ีส่วนตัว การจัด
จะ เน้นงานด้านHard 
Scape เ ช่น ซุ้มไม้
ระแนงและท่ีนัง่ส าหรับ
นั่ ง เ ล่ น เ ป็ น พื้ น ท่ี
พักผ่อนเหมาะแก่การ
อ่านหนังสือเน่ืองจาก
พื้นท่ีน้ีอยู่บริเวณหน้า
บ้านและข้างบ้านเป็น
พื้นท่ีท่ีควรออกแบบให้
มีความสะดวกสบาย
แ ล ะ มี ไ ม้ ท่ี มี สี สั น
สวยงาม และทางเดิน
เท้า ท่ี โรยกรวดหินสี
สบายตา เพื่ อ ให้ เ กิ ด
สุนท รี ยภ าพ ในก า ร
พักผ่อนเน้นการปลูก
ต้นไม้ให้ ร่ม เ ง าและ
ก ล้ ว ย ไ ม้  ส า ม า ร ถ
นัง่เล่นได ้
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เร่ือง :โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น ดร. สุวฒัน์ สุวรรณดี 

แสดง : Bubble Diagram ภาพที ่3.25 

สัญลกัษณ์ :            การเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ 
  
                                                  การเช่ือมโยงกิจกรรมดว้ยทางเทา้ 
 
                                                  Screen การปิดกั้นสายตาดว้ยไมพุ้ม่ 

 

 



บทที ่4 

แนวความคดิในการออกแบบ 
 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บ้าน ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี ตั้ งอยู่ติด ถนนร่มเกล้า   
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นบา้นของ ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี โดยมีพื้นท่ีรวมทั้งหมด
3,206ตารางเมตร หรือ 2 ไร่ เป็นพื้นท่ีใชส้อย 400 ตารางเมตรและพื้นท่ีจดัสวน 2,800 ตารางเมตร
ลกัษณะของบา้นเป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น ภายในบา้นมีสมาชิคในครอบครัวทั้งหมด 2 คนสไตล์โมเดิร์น
ร่วมสมยัแต่ปัจจุบนัมีการตกแต่งภูมิทศัน์ภายในโครงการแต่ ดร. สุวฒัน์ สุวรรณดี ตอ้งการท่ีจะเพิ่ม
ศกัยภาพของสวนใหเ้ตม็ประสิทธิภาพ เจา้ของบา้นไดต้อ้งการท่ีจะเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ให้กบัสวนจึง
ปรับปรุงภูมิทศัน์และออกแบบเพื่อไหส้วนมีสภาพท่ีสวยงามกวา่สภาพเดิมท่ีเป็นอยู ่เพื่อท่ีจะมีพื้นท่ี
พกัผอ่นคลายเครียดและพื้นท่ีส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัว เครือญาติและเพื่อท่ีจะ
ไดส้ัมผสักบัความเป็นธรรมชาติเพิ่มข้ึนอีกดว้ยเจา้ของโครงการไดใ้ห้จุดประสงคห์ลกัคือ ออกแบบ
ปรับปรุงการจดัสวนสไตลโ์มเดิร์นร่วมสมยั เน่ืองจากมีความชอบของเจา้ของโครงการ 

 

4.1  ข้อจ ากดัของพืน้ที่ 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการท าใหท้ราบถึงปัญหา ความตอ้งการและขอ้จ ากดั
ในการออกแบบพื้นท่ี ซ่ึงสามารถสรุปขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีการออกแบบ 

Zone Site Characteristics ขอ้จ าหดั/ปัญหาในการออกแบบ 
A 

(ฝ่ังทิศ
ตะวนัออก) 

การใชส้อยพื้นท่ี ZONE A (ฝ่ังทิศตะวนัออก)มี
การท ากิจกรรมในพื้นท่ีคือ กิจกรรมสังสรรค์
ลานจัดงานเล้ียง การเลือกใช้พืชพรรณควร
เลือกใช้พืชพรรณท่ีเจริญเติบโตได้ดีในท่ี ท่ีมี
แสงแดดจดัและเป็นพื้นท่ี ท่ีติดกบัแนวร้ัวบา้น
ท าให้มีข้อจ ากัดในเร่ืองของการปลูกต้นไม้
ต่างๆ ตามแนวร้ัว 
สภาพภูมิอากาศ พื้นท่ี น้ีจะได้รับแสงแดด
ตลอดทั้งวนัและมีลมพดัมาทางทิศตะวนัตก
เฉียงไดต้ลอดทั้งวนัการปลูก 

- พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
แสงแดดมาก ควรเลือกพืชพรรณ
ท่ีเจริญเติบโตท่ีดีในบริเวณท่ีมี
แสงแดดมาก 
- พื้ น ท่ี มี ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ ข อ ง
สายไฟฟ้า ขอ้จ ากดัในการเลือก
พืชพรรณท่ีมีขนาดสูงไม่มากนกั 
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ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีการออกแบบ(ต่อ) 
Zone Site Characteristics ขอ้จ าหดั/ปัญหาในการออกแบบ 

 พืชพรรณนั้นตอ้งเลือกพืชพรรณท่ีสามารถทน
ต่อแสงแดดท่ีมีตลอดทั้งวนัและให้ร่มเงาท่ีไดดี้
ในพื้นท่ีท่ีมีแสงมาก 

- พื้นท่ีบริเวณน้ีติดกบัเขตแนวร้ัว
บ้านท า ให้ มีข้อจ ากัดในการ
เลือกใช้พืชพรรณเน่ืองจากมี
ปั ญ ห า ใ น เ ร่ื อ ง ข อ ง ก า ร
เจริญเติบโตและระบบรากใน
แนวเขตติดร้ัว 

B 
(ฝ่ังทิศใต)้ 

การใชส้อยพื้นท่ี ZONE B มีการท ากิจกรรมใน
พื้นท่ีคือนัง่เล่นอ่านหนงัสือและพกัผอ่นหยอ่น
ใจพื้นท่ีน้ีตอ้งการความเป็นส่วนตวัซ่ึงบริเวณน้ี
จะได้รับแสงแดดปานกลางการเลือกใช้พืช
พรรณควจดูให้ เหมาะสมกับแสงแดดใน
บริเวณพื้นท่ี 
สภาพภูมิอากาศ พื้นท่ีน้ีได้รับแสงแดดปาน
กลางตลอดทั้ งวนัและมีลมทางทิศตะวนัตก
เฉียงใต้พดัผ่านมาดจึงไม่ควรปลูกไม้บังลม
เพราะจะท าใหอ้ากาศถ่ายเท่ไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 

- พื้นท่ีในบริเวณน้ีมีความเป็น
ส่วนตวั การปลูกพืชพรรณควร
เลือกชืพพรรณท่ีสามารถปิดกั้น
สายตาจากภายนอกได ้
- พื้นท่ีในบริเวณน้ีอยู่ไกลชิ้ดกบั
ตัวบ้านและเขตแนว ร้ัว  การ
เลือกสรรพืชพรรณนั้นควรเลือก
พืชพรรณท่ีมีระบบรากท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่อตวับา้นและแนวร้ัว 

C 
(ฝ่ังทิศ

ตะวนัตก) 

การใชส้อยพื้นท่ี ZONE C มีการท ากิจกรรมใน
พื้นท่ีคือ ซกัลา้ง การเลือกใชพ้ืชพรรณควรเป็น
พืชท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีท่ีมีแสงแดดไม่มาก
นักและเป็พื้นท่ีติดกบัเขตแนวร้ัวบา้นท าให้มี
ข้อจ ากัดในเร่ืองของการปลูกพืชพรรณหรือ
ตน้ไมต่้างๆ ตามแนวร้ัว 
สภาพภูมิอากาศ พื้นท่ีน้ีจะได้รับแสงแดดไม่
มากและประกอบกบัอยูติ่ดกบัตวับา้นและแนว
ร้ัวจึงท าให้ลงสามารถผา่นเขา้มาไดน้ั้นนอ้ยลง 
การปลูกพืชพรรณนั้นต้องเลือกพืชพรรณท่ี
สามารถให้การเจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีแดด
นอ้ย 

- พื้ น ท่ี ใ น บ ริ เ ว ณ น้ี ไ ด้ รั บ
แสงแดดนอ้ย การปลูกพืชพรรณ
ควรเลือกชืพพรรณท่ีเจริญเติบโต
ไดดี้ในบริเวณท่ีมีแสงนอ้ย 
- พื้นท่ีในบริเวณน้ีอยู่ไกลชิ้ดกบั
ตัวบ้านและเขตแนว ร้ัว  การ
เลือกสรรพืชพรรณนั้นควรเลือก
พืชพรรณท่ีมีระบบรากท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่อตวับา้นและแนวร้ัว 
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4.2  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ  

 แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ “ไมด้อกออกผล สไตล์โมเดิร์น”ซ่ึง
แนวความคิดไดม้าจากความตอ้งการของเจา้ของโครงการ โดยตอ้งการสวนท่ีมีความสวยมงามเขา้
กบัตวับา้นและพิจารณาตามลกัษณะความแตกต่างกนัตามสภาพของพื้นท่ีโครงการแบะรูปแบบของ
กิจกรรมตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัสามารถรอบรับพื้นท่ีใช้สอยภายในพื้นท่ีโครงการไดอ้ยา่งเต็มท่ี
จากการศึกษาลกัษณะของพื้นท่ี สามารถแบ่งโซนของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน 
“ไมด้อกออกผล สไตลโ์มเดิร์น” (ดงัแผนภาพท่ี 4.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.1  แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
 

4.3  แนวความคดิด้านการจัดวางพืน้ที ่

 แนวความคิดดา้นการจดัวางพื้นท่ีมีแรวความคิดมาจากการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยโครงการ โดย
ตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใช่สอบในดา้นต่างๆ รวมทั้งความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัรูปแบบกิจกรรม
ซ่ึงสามารถแบ่งโซนของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการออกเป็นโซนต่างๆ ได ้ (ดงัภาพท่ี  4.2) 
  
 

ความตอ้งการ 

- ตอ้งการพืชท่ีสามารถปิดกั้นสายตาจากภายนอก 
- ลานกวา้งส าหรับท ากิจกรรม 
- ศาลาส าหรับนัง่เล่นพกัผอ่น 
- ตอ้งการพืชพรรณ เช่นผลไม ้ไมด้อก ไมป้ระดบั 
กลว้ยไม ้
- ซุม้ไมร้ะแนงส าหรับอ่านหนงัสือและพกัผอ่น 

“ไมด้อกออกผล สไตลโ์มเดิร์น” 

บา้นนั้นไดส้ร้างข้ึนใหม่แต่ไดท้  า

การจดัภูมิทศัน์บา้งแลว้บางส่วน

และตอ้งการท่ีจะเพิ่มศกัยภาพของ

สวนใหเ้ตม็ประสิทธิภาพ ลกัษณะ

ของบา้น พกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว 2 

ชั้น สไตลโ์มเดิร์นร่วมสมยัมีพื้นท่ี

ร่วมทั้งหมด 3,206 
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 4.3.1  พื้นท่ีส่วนโชว ์ 
  เน่ืองจากติดอยู่กับทางเข้าหลัก สภาพพื้นท่ีโดยทั่วไปเป็นพื้นท่ีกวา้งยาวเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ซ่ึงติดกบัส่วนของ Zone B เป็นโซนส่วนตวั  เน่ืองจากสภาพในพื้นท่ีโครงการนั้นมี
การจดัภูมิทศัน์แลว้ แต่ยงัขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขาดสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ และ
ยงัใชพ้ื้นท่ียงัไม่เตม็ประสิทธิภาพของพื้นท่ี การเขา้ถึงโครงการนั้นเขา้ถึงพื้นท่ีไดอ้ยา่งสะดวกเพราะ
ติดกบัทางเขา้หลกัของโครงการ จึงควรเพิ่มความสามารถของพื้นท่ีและความสวยงามให้กบัพื้นท่ีซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ลานท ากิจกรรม จดัเล้ียง ทางเดินเทา้ 
  ลกัษณะการจดั จะมีท าท าสนามหญา้ท าหรับท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ออกก าลงักาย วิ่ง
เล่น งานจดัเล้ียง มีทางเดินเทา้รอบๆ พื้นท่ีน้ีเช่ือต่อกบับริเวณพื้นท่ี Zone B จึงตอ้งมีการท าทาง
เดินทางเทา้ เนน้ความสวยงามและตอ้งสะดวกต่อการใชส้อยพื้นท่ีดว้ย 
 4.3.2  พื้นท่ีส่วนตวั  
  เป็นพื้นท่ีดา้นทิศใตพ้ื้นท่ีส่วนตวัน้ีติดกบั Zone A และ Zone C พื้นท่ีบริเวณน้ียงัเป็น
พื้นท่ีท่ีอยูใ่กลก้บัตวับา้นมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัแต่ละ Zone ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะน ามาใชเ้ป็นบริเวณท่ีมี
ความส่วนตวัมากท่ีสุด สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปใน Zone B เป็นพื้นท่ีรูปตวัแอล เน่ืองจากพื้นท่ีใน
โครงการนั้นมีการจดัภูมิทศัน์อยู่แล้ว แต่ยงัขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและยงัขาดสถานท่ีท า
กิจกรรมต่างๆ พื้นท่ีในโครงการนั้นยงัใช้พื้นท่ีไม่เต็มประสิทธิภาพของพื้นท่ี ซ่ึงประกอบไปดว้ย
กิจกรรมดงัน้ี ศาลานัง่เล่น ซุม้ไมร้ะแนงปลูกกลว้ยไม ้
  ลกัษณะการจดั เน้นงานทางด้าน Hard Scape เช่นซุ้มไมร้ะแนงและท่ีนั่งส าหรับ
นัง่เล่นพกัผอ่น เพื่อเป็นพื้นท่ีพกัผอ่นและท ากิจกรรมส าหรับครอบครัวท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั
ของผูใ้ชใ้นบา้น เนน้การปลูกพืชท่ีสามารถปิดกั้นสายตาจากภายนอกและไมย้นืตน้ท่ีมีทรงพุ่มให้ร่ม
เงา ลักษณะของภูมิทศัน์ดาดแข็งต้องมีสีสันท่ีไม่ฉูดฉาด แต่สวยงามและมีความโดดเด่นและ
สามารถเขา้กบัสวนสไตลโ์มเดริน์ 
 4.3.3  พื้นท่ีส่วนซกัลา้ง  
  บริเวณด้านหลงับา้นติดกบัพื้นท่ี Zone B ห้องครัวและลานจอดรถ สภาพพื้นท่ี
โดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ียาว ซ่ึงจดัเป็นพื้นท่ีส่วนซกัลา้ง  
  ลกัษณะการจดัสวน เน้นงานดา้น เน้นงานด้านภูมิทศัน์ดาดอ่อน เพราะบริเวณน้ีไม่
ค่อยได้ใช้ในด้านของการพกัผ่อนหรือด้านของการท ากิจกรรมในส่วนของบริเวณน้ีจะใช้เป็น
กิจกรรมซกัลา้งซ่ึงไม่ตอ้งการโชวใ์หแ้ก่แขกผูม้าเยอืนไดเ้ห็น 
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เร่ือง :โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี 
แสดง : Bubble Diagram ภาพที ่4.2 

สัญลกัษณ์ :           แสดงการเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ 
  
                                                  การเช่ือมโยงกิจกรรมดว้ยทางเทา้  

 

4.4  แนวความคดิด้านการเลอืกใช้พชืพรรณ 

 ในการเลือกใชพ้ืชพรรณจะตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลกัษณะของดิน สภาพภูมิอากาศ
รวมไปถึงพืชพรรณท่ีอยู่ตามท้องถ่ินด้วย การเลือกใช้พรรณไม้ในการออกแบบควรเลือกตาม
ลกัษณะทางกายภาพ เช่น ขนาดของล าตน้ ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผสั การผลดัใบ สี กล่ิน และการ
เปล่ียนแปลงตามฤดูกาลตลอดจนการดูแลรักษา เช่น การร่วงของใบ ผล ดอก ก่ิง ระบบรากท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่ออาคาร หรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ ความหนาแน่นของใบ ความทนทานต่อโรคและแมลง
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รวมถึงการเลือกใชพ้รรณไมใ้นบริเวณท่ีช้ืนแฉะตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้ าและดูดซบัน ้ าไดดี้รวม
ไปถึงสามารถจดัหาช้ือไดส้ะดวกและสามารถขนส่งไดง้าย 
 ส่วนโชว ์อยูท่างหนา้บา้นดา้นทิศตะวนัออก แนวความคิดในดา้นการใชพ้ืชพรรณพื้นท่ีส่วน
โชวต์อ้งการตน้ไมท่ี้เป็นตวัน าสายตามีดอกไมเ้พื่อให้ความสวยงาม และในพรรณไมท่ี้สามารถ
กรองเสียงและมลพิษต่างๆ 
 ส่วนตวั อยู่ทางข้างบ้านติดกบัตวัห้องรับแขกในด้านทิศใต ้แนวความคิดในการเลือกพืช
พรรณในพื้นท่ีส่วนตวัคือ ตอ้งการพืชพรรณท่ีสามารถปิดกั้นสายตาจากภาพนอก มีทรงพุ่มท่ีเป็น
ระเบียบสามารถพรางสายตาจากภาพนอกไดแ้ละใหร่้มเงาท่ีดี 
 ส่วนซกัลา้ง เป็นพื้นท่ี เนน้งานดา้น เนน้งานดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน เพราะบริเวณน้ีไม่ค่อยได้
ใชใ้นดา้นของการพกัผ่อนหรือดา้นของการท ากิจกรรมในส่วนของบริเวณน้ีจะใช้เป็นกิจกรรมซัก
ลา้งซ่ึงไม่ตอ้งการโชวใ์หแ้ก่แขกผูม้าเยอืนไดเ้ห็น 
ตารางที ่4.2  รายละเอียดพืชพรรณ 

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 

 

พลบัพลึงตีนเป็ด  
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Hymenocallis Littoralis Salisb.  
จดัอยูใ่นวงศ ์
AMARYLLIDACEAE 

สามารถเจริญเติบโตไดดี้ใน
ดินทัว่ๆ ไป ชอบความช้ืน
สูง ชอบแสงแดดเต็มว ัน
และแสงแดดแบบร าไร 
สามารถทนแล้งและทนต่อ
สภาพแวดลอ้มไดดี้ 

 

ประดู่แดง  
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Phyllocarpus Septentrionalis Donn.  
จดัอยูใ่นวงศ ์
FABACEAE 

แสง  ตอ้งการแสงแดดมาก 
ดิน เจริญเติบโตได้ดีในดิน
ร่วนทราย ปุ๋ยให้ ปุ๋ ยคอก
หรือปุ๋ยหมกัปีละประมาณ 
2 คร้ัง 

 

ลีลาวดี 
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Plumeria spp. 
จดัอยูใ่นวงศ ์
APOCYNACEAE    
 

ไมก้ลางแจง้ ชอบแสงแดด 
ทนต่อความแห้งแล้ง ไม่
ชอบน ้ ามาก ดินท่ีเหมาะสม
ในการปลูกลีลาวดี ควรมี
ลักษณะเ ป็นดิน ร่วนปน
ทราย 
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ตารางที ่4.2  รายละเอียดพืชพรรณ(ต่อ) 
รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 

 

สนมงักร 
ช่ือวทิยาศาสตร์    
Juniperus Chinensis L. 
จดัอยูใ่นวงศ ์
CUPPRESSACEAE 

ความช้ืนปานกลาง ชอบ
แสงเตม็วนั 

 

อินทผลมั   
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
Phoenix Dactylifera Linn. 
จดัอยูใ่นวงศ ์
PALMAE 

แสง  ตอ้งการแสงแดดมาก 
ดิน เจริญเติบโตได้ดีในดิน
ร่วนทราย ปุ๋ยให้ ปุ๋ ยคอก
หรือปุ๋ยหมกัปีละประมาณ 
2 คร้ัง 

 

 

 

 

 

ไฮเดรนเยยี 
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Hydrangea Macrophylla. 
จดัอยูใ่นวงศ ์
HYDRANGEACEAE 

เป็นพืชท่ีตอ้งการน ้ามากไม่
ชอบอากาศร้อนทางท่ีดีเรา
ควรปลูกไวใ้นท่ีร่ม มีแสง
ประมาณ 50-60% 

 

ตน้หญา้น ้าพุ 
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Pennisetum. 
จดัอยูใ่นวงศ ์
 GRAMINEAE  

ชอบแสงแดดตั้งแต่ 5-6 
ชัว่โมงข้ึนไป ควรตดัแต่ง
ทุกๆ 4-5 เดือน เพื่อใหก้อชู
ช่อตั้งสวยงามอยูเ่สมอ 

 

มะตาด  
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Dellenia Indica Linn.  
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
DILLENIACEAE 

แสง  ตอ้งการแสงแดดมาก 
น ้ า ตอ้งการน ้ าน้อย อาจจะ
รดน ้าอาทิตยล์ะคร้ัง ก็ได ้
ดิน เจริญเติบโตได้ดีในดิน
ร่วนทรายปุ๋ยให้ปุ๋ยคอกหรือ
ปุ๋ยหมกัปีละประมาณ 2 คร้ัง 
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ตารางที ่4.2  รายละเอียดพืชพรรณ(ต่อ) 
รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 

 

ปาลม์น ้าพุ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
Carpentaria Acuminate.  
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
PALMAE 

ปาลม์น ้าพุ เป็นปาลม์ตน้
เด่ียว เป็นปาลม์คอยาว ชอบ
เติบโตในพื้นท่ีร้อน อบอุ่น 
เจริญเติบโตเร็ว 

 

ตะแบก 
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Lagerstroemia Floribunda Jack 
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
LYTHRACEAE 

สภาพท่ีเหมาะสม ดินร่วน
ซุย ไมก้ลางแจง้ ตอ้งการน ้า
และความช้ืนปานกลาง 
ถ่ินก าเนิด ป่าเบญจพรรณ
ช้ืน ป่าดงดิบ ป่าน ้าท่วม
ตามทอ้งนา 

 

 

 

 

สนประดิพทัธ์  
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Casuarina Junghuhniana Mig.  
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
CASUARINACEAE  

แสง  ตอ้งการแสงแดดมาก 
ดิน เจริญเติบโตไดดี้ในดิน
ร่วนทรายปุ๋ยใหปุ๋้ยคอกหรือ
ปุ๋ยหมกัปีละประมาณ 2 คร้ัง 

 

ไทรเกาหลี 
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Ficus Annulata 
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
MORACEAE 

แสง  ตอ้งการแสงแดดมาก 
ดิน เจริญเติบโตไดดี้ในดิน
ร่วนทรายปุ๋ยใหปุ๋้ยคอกหรือ
ปุ๋ยหมกัปีละประมาณ 2 คร้ัง 

 

เหลืองปรีดียาธร  
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Tabebuia Argentea Britt. 
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
BIGNONIACEAE 

ลกัษณะเป็นไมเ้น้ืออ่อน ก่ิง
กา้นเปราะหกัง่าย แตกก่ิงกา้น
เป็นชั้น โตชา้ เจริญเติบโตได้
ดีในดินร่วน ระบายน ้าดี แดด
จดั 



 
 

105 
 

ตารางที ่4.2  รายละเอียดพืชพรรณ(ต่อ) 

 

จ าปี  
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
Michelia Alba DC.  
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
MAGNOLIACEAE 

ชอบดินทุกชนิดระบายน ้า
ไดดี้ ชอบความช้ืนปาน
กลาง ชอบแสงเตม็วนัมี
อตัราการเจริญเติบโตไว 
นิยมปลูกในบา้น 

 

ปาลม์ขวด 
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Roystonea Regia.  
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
PALMAE 

ชอบดินร่วน ระบายน ้าดี 
ความช้ืน ปานกลาง  แสง แสงแดดจดั 

 

วงศช์มพู ่ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
 Myrtaceae 
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
MYRTACEAE 

ควรใหน้ ้าวนัละคร้ัง 
การใหปุ๋้ยทั้งทางดินและ
ทางใบอยา่งเพียงพอ 
มิฉะนั้นอาจท าให้ผลร่วงได้
ง่าย 

 

สนฉตัร 
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Aruacaria Heterophylla. 
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
ARUCARIACEAE 

แสง ตอ้งการแสงแดดปาน
กลาง จนถึงแสงแดดจดั 
หรือกลางแจง้ 
น ้า ตอ้งการปริมาณน ้ามาก 
ควรใหน้ ้า 3-5 วนั/คร้ัง 
ดิน ชอบดินร่วนซุย มี
ความช้ืนสูง 
ปุ๋ย  ใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกั 
อตัรา 1-2 กิโลกรัม/ตน้ 

 

กระดาษเขียว 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
 Alocasia Macrorrhizos G.Don 
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
ARACEAE 

มกัข้ึนในท่ีท่ีมีอากาศช้ืน 
แสงแดดร าไร 

 

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 
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ตารางที่ 4.2  รายละเอียดพืชพรรณ(ต่อ) 

 

จ าปา 
ช่ือวทิยาศาสตร์   
Michelia Champaca  L. 
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
MAGNOLIACEAE 

เป็นไมก้ลางแจง้  ตอ้งการ
น ้าปานกลาง  ควรเป็นดิน
ร่วน โปร่ง อุดมสมบูรณ์ 

 

อินทนิลบก 
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Lagerstroemia Macrocarpa Var 
Macrocarpa 
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
LYTHRACEAE 

สภาพท่ีเหมาะสม ดินร่วน
ซุย ไมก้ลางแจง้ ตอ้งการน ้า
และความช้ืนปานกลาง 
 

 

หมากเขียว 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
Ptychosperma Macarthurii Nichols
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
PALMAE 

เป็นพรรณไมก้ลางแจง้ท่ี
ชอบแสงแดดจดัและจะ
เจริญเติบโตไดใ้นดินทุก
ชนิด  ตอ้งการน ้าปานกลาง 
และทนต่อทุกสภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ปาลม์ใผ ่
ช่ือวทิยาศาสตร์  
Chamaedorea Seifrizii 
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
PALMEA 

เป็นไมป้ระดบัท่ีไม่ตอ้งการ
แสงแดดมากแต่ตอ้งการน ้า
พอสมควร โดยเฉพาะใน
ระยะก าลงัเจริญเติบโต 
สามารถปลูกไดใ้นท่ีร่ม
ร าไร 

 

หมากแดง 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
 Cyrtostachys Renda Blume 
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
ARECACEAE (PALMAE) 

ทรงพุม่สวย เหมาะท่ีจะ
ปลูกเป็นจุดเด่นริมศาลา 
ดา้นหนา้ของ 
อาคารท่ีไดรั้บแสงแดดตอน
เชา้ ปลูกริมทะเลได ้ทนน ้า
ท่วมขงัได ้

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 
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ตารางที่ 4.2  รายละเอียดพืชพรรณ(ต่อ) 

 

เฟินใบมะขาม 
ช่ือวทิยาศาสตร์    
Nephrolepis Cordifolia (L.) Prresl. 
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
OLEANDRACEAE 

ตอ้งการความร่วนและ
โปร่ง ระบายน ้าดี เก็บไวช้ื้น
ไดดี้ เคร่ืองปลูกควรผสม
ดว้ย ดินร่วนโปร่ง ใบไมผ้ ุ
ทราย และกอ้นถ่านกระถาง 

 

ชาฮกเก้ียน 
ช่ือวทิยาศาสตร์    
Carmonretusa(Vahl) Masam. 
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
BORAGINCEAE 

ปลูกเป็นแปลงท าเป็นแนว
ร้ัว  ตดัแต่งท าเป็นไมด้ดั
บอนไซ  ปลูกริมทางเดิน  
ริมน ้าตก  ริมทะเล  เพราะ
ทนน ้าท่วม 

 

มะลิ 
ช่ือวทิยาศาสตร์    
Jasminum Sambac (L.) Aiton 
จดัอยูใ่นวงศ ์ 
OLEACEAE 

เป็นไมท่ี้ชอบแสงแดดจดั 
หรือกลางแจง้ ตอ้งการน ้า
ปานกลาง ปลูกในดินร่วนซุย 

 
4.5  แนวความคดิด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 4.5.1  ระบบไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการเช่ือมต่อสายหลกัเขา้สู่หมอ้
แปลงไฟฟ้าโดยมีการโยงสายไฟเขา้ทางดา้นหนา้โครงการฝ่ังทิศตะวนัออก 
 4.5.2  ระบบการระบายน ้ า การระบายน ้ าจากตวับา้นจะระบายลงรางระบายน ้ ารอบบ้าน
ก่อนท่ีจะลงท่อระบายน ้าหลกั 
 4.5.3  ระบบการให้น ้ า ไม่มีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์แต่จะใช้น ้ าจากก๊อกท่ีอยูร่อบๆ บา้น
เพื่อความสะดวกในการใชส้อย 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 
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4.6  แนวความคดิด้านภูมทิศัน์ดาดแขง็ 

 4.6.1  แนวความคิดดา้นเส้นทางสัญจรในพื้นท่ีโครงการ 

 
เร่ือง:โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี ภาพที ่4.3 
แสดง: เส้นทางสัญจรในโครงการ 

 

สัญลกัษณ์ :               
              ทางสัญจรรอง 
              ทางสัญจรหลกั 

 Non scale 
 

 4.6.2  แนวความคิดในการวางรูปแบบทางสัญจรภายในโครงการ (Circulation) 
          เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการติดกบัถนนสายหลกั จึงไดน้ ามาวิเคราะห์ถึงระบบการสัญจร
ไป-มาในโครงการ ซ่ึงในพื้นท่ีโครงการมีเส้นทางสัญจรหลกัในโครงการอยู่แล้วจึงมีแนว จึงมี
ความคิดในการใช ้แบ่งเส้นทางสัญจร ออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
  เส้นทางสัญจรรอง คือเส้นทางสัญจรภายในของพื้นท่ีโครงการในแต่ละสวนและเป็น
เส้นทางท่ีเช่ือมระหวา่งเส้นทางหลกัและเส้นทางบริการ 
  เส้นทางสัญจรบริการ คือ เป็นเส้นทางท่ีใชเ้ช่ือมในแต่ละโซนและเช่ือมไปยงัเส้นทาง
สัญจรหลกัและเส้นทางสัญจรรอง เป็นเส้นทางสัญจรของคนในพื้นท่ีโครงการท่ีมีไวใหบ้ริการ 
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ภาพที ่4.4 แผน่ทางเทา้ซีเมนต ์
ทีม่า : http://www.nanagarden.com 
 

 
ภาพที ่4.5 แผน่ทางเทา้ซีเมนต ์
ทีม่า : http://www.nanagarden.com 
  
 4.6.3  แนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
  ไฟสนามเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสวน เพื่อให้เกิดความปลอดภยัและแสงสว่างขณะใช้
งานในสวนการติดตั้งไฟตามจุดต่างๆในสวนมีจุดประสงคห์ลายประการ เช่น ติดไวต้ามทางเดินใน
สวนให้แสงสว่างขณะเดินชมสวนเวลากลางคืน หรือจดัวางไวต้ามพุ่มไมใ้ห้เกิดเหล่ียมเงาสร้าง
มุมมองท่ีแปลกตา ประดบัโคมไฟสูงไวก้ลางสนามหรือจะติดตั้งไฟสปอร์ไลท ์แต่อยา่วางในระดบั
ท่ีส่องตาขณะเดิน การติดตั้งไฟสนามการเดินท่อสายไฟฟ้า ควรท าก่อนจดัสวนเพื่อหลีกเล่ียงการขุด
ท่ีซ ้ า ซอ้นสร้างความเสียหายแก่พืชและพรรณไม ้
  การเลือกใชโ้คมไฟหรือสปอร์ไลท์ ท่ีจะน ามาติดตั้งในสวนควรท่ีสามารถป้องกนัน ้ า
เวลาฝนตกหรือรดน ้าตน้ไม ้เพราะอาจจะท าใหเ้กิดไฟฟ้าช็อต เกิดกระแสไฟร่ัวไหลเป็นอนัตรายต่อ
ผูอ้ยูอ่าศยัได ้

http://www.nanagarden.com/
http://www.nanagarden.com/
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ภาพที ่4.6 ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
ทีม่า : http://www.gardenaaa.com 
 
  ไฟสนามตามทางเดินระดบัเต้ีย เป็นไฟส่องระดบัเป็นจุดๆ ความสูงเต้ียกวา่ 1 เมตร 

 
ภาพที ่4.7 ไฟสนามตามทางเดินระดบัเต้ีย 
ทีม่า : http://www.Bangkokroadlighting.com 
 
  ไฟทางเดินระดบักลางสูงประมาณ 3-5 เมตร ใชก้บัสนามหรือทางเดินท่ีตอ้งการแสง
ปานกลางทางเดินกวา้งหรือสนามท่ีโล่ง 

 
ภาพที ่4.8 ไฟทางเดินระดบักลาง 
ทีม่า : http://www.b2bthai.com 
 

http://www.gardenaaa.com/
http://www.b2bthai.com/
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  ไฟส่องประติมากรรม เช่น รูปป้ันในสวน ประติมากรรมก าแพง หรือตน้ไมใ้หญ่ 

 
ภาพที ่4.9 ไฟสนามแบบ downright และ Upright 
ทีม่า : http://www.b2bthai.com 

 
4.7  แนวความคดิด้านการดูแลรักษา 

ตารางที ่4.3  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

(Soft Scape) 
ไมย้นืตน้ 
ไมพุ้ม่ 
ไมค้ลุลดิน 

- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยท่ีได้จากธรรมชาติ
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั
พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็นดินแห้งอดัแน่น
ควรมีการพรวนดินแต่ควรระวงัไม่ให้โดน
รากพืช 
- ก าจดัโรคแมลง สักเกตพืชพรรณวา่มีโรค
หรือไม่ ถ้ามีควรพิจารณาสาเหตุและชนิด
ของโรคหรือไม่ ถ้ามีควรพิจารณาสาเหตุ
และชนิดของโรคแลว้ท าการฉีดพ่นยา เพื่อ
เป็นการป้องกนั 
- ก าจัดว ัชพืช ถอนวัชพืชตามโคนต้น
เพื่อใหพ้ืชไดรั้บแร่ธาตุอยา่งเตม็ท่ี 
- ตดัแต่งก่ิง ตดัให้ไดต้ามรูปทรงท่ีตอ้งการ
เป็นการตดัในส่วนของผิวใบหรือพุ่มใบ 
เพื่อใหเ้ป็นรูปทรงตามตอ้งการ เช่นรูปสัตว์
ต่างๆ 
- รดน ้ า ควรมีการรดน ้ าทุกวนัและควรรด
ในช่วงเชา้ 

- ใส่ปุ๋ยพรวน
ดิน 3-6 เดือน
ต่อคร้ัง 
- ในกรณีท่ี
เป็นฤดูฝน
ควรลดการให้
น ้า 
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ตารางที ่4.3  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา(ต่อ) 
ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
(Hard Scape) 

ทางเดินเทา้ - ตวรจเช็คสภาพของถนนวา่มีการช ารุด
แตกหกั 
- เก็บกวาด เศษหญา้ใบไมต้ามทอ้งถนน 

 

ซุม้ไมร้ะแนง - ตรวจเช็ควา่มีการช ารุดหรือไม่ 
 โตะ๊เกา้อ้ี - ซ่อมบ ารุง 

- ทาสี 
- ตรวจเช็ควา่มีการช ารุดหรือไม่ 

 

ระบบไฟฟ้า
ระบบระบายน ้า 

- ตรวจเช็คสภาพเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส ารวจวา่มี
หลอดไฟหรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 
- ก าจดัวชัพืชและเศษใบไม ้

 
 ส่ิงท่ีควรตดัเป็นส่ิงแรกของการตดัแต่ง ก่ิงท่ีแหง้ตาย ก่ิงท่ีอ่อนแอ ฉีกขาด ก่ิงท่ีเป็นโรค ก่ิงท่ี
เจริญผดิปกติ ก่ิงท่ีแทงเขา้ภายในพุม่ตน้ 
 การตดัก่ิงเหล่าน้ี จะท าให้ทรงพุ่งโปร่ง แสงสวา่ง ลม จะพดัผา่นเขา้ไปในทรงพุ่มไดส้ะดวก 
กรณีไมย้ืนตน้ การตดัแต่งจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโต ช่วยเพิ่มผลผลิต ส่วนไมพุ้่ม จะท าให้
รูปทรงพุม่ตน้สมดุล  
 การตดัแต่งไมพุ้่ม จะเร่ิมตั้งแต่การเด็ดยอด เพื่อให้ไมพุ้่มแตกตาขา้ง ท าให้การเจริญเติบโต
ทางยอดลดลง หลงัจากนั้นอาจจะมีการขลิบ แต่ง ลิดใบและยอดท่ีแทงออกมาจากทรงพุ่ม กรณีท่ี
ทรงพุ่มแน่นเกิดไปควรจะตดัแต่งก่ิงออกบา้ง โดยตดัให้ชิดพื้นดิน ส่วนไมพุ้่มท่ีแทงหน่อออกมา
จะตอ้งตดั ใหลึ้กลงไปใตร้ะดบัดิน 
 ส่วนไมพุ้่มท่ีตอ้งการให้มีการเจริญเติบโตใหม่ เน่ืองจากมีอายุมาก ให้ตดัส่วนของไมน้ั้น 
เหลือเพียงหน่ึงในสามของความสูงเดิม ดูแลรักษาให้เจริญเติบโตใหม่ การตดัแต่งไมพุ้่มให้เล็กลง 
จะช่วยใหมี้การแตกก่ิงยอดใหม่ท าใหไ้มพุ้ม่นั้นมีดอกมากข้ึน 
 การตดัแต่งแต่ละคร้ัง ควรใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบังานนั้นๆ เคร่ืองมือจะตอ้งคมและใชใ้ห้
ถูกตอ้ง นอกจากน้ีหากรอยแผลท่ีถูกตดัแต่งมีขนาดใหญ่จะตอ้งใชย้าทาแผล เพื่อป้องกนัเช้ือโรคเขา้
ไปท าลาย  
วตัถุประสงคข์องการตดัแต่งก่ิง 

เพื่อใหต้น้ไมมี้โครงสร้างท่ีแขง็แรง 
เพื่อตอ้งการให้ตน้ไมอ้อกดอก ติดผลดี 
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เพื่อใหต้น้ไมมี้ผลกระจายตามตน้สม ่าเสมอ 
เพื่อป้องกนัการระบาดของโรคและแมลง 
เพื่อควบคุมขนาดและรูปทรงของทรงพุม่ท่ีตอ้งการ 

 
ภาพที ่4.10 การตดัแต่งก่ิง 
ทีม่า : http://www.treenan.com 
 

 
ภาพที ่4.11 อุปกรณ์การตดัแต่ง 
ทีม่า : http://www.nanagarden.com 
 
 4.7.1  การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 
  การก าจดัแมลงศตัรูพืชและการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูเป็นความจ าเป็นอีกอย่างหน่ึง
ในการดูแลรักษาไม้กระถาง เพราะแมลงเป็นศตัรูต่อการเจริญเติบโตของพืช ท่ีพบมากมีอยู่ 2
ประเภทใหญ่ๆ คือ 
  4.7.1.1  ประเภทปากกดั ไดแ้ก่ ตัก๊แตน หนอนผเีส้ือ ดว้ง ฯลฯ ท าลายโดยกดักินใบ ท า
ให้ตน้ไมไ้มส้ามารถปรุงอาหารได ้และชะงกัการเจริญเติบโต แมลงปากกดับางชนิดกดัแทะเขา้ไป
ถึงก่ิงกา้นหรือล าตน้ ท าให้ท่อน ้ าท่ออาหารของตน้ไมเ้สียหาย ถา้ถูกท าลายมากตน้ไมจ้ะเห่ียวและ
ตายในท่ีสุด วิธีก าจดัโดยการใชย้าประเภทถูกตวัตายหรือกินตายฉีดพ่น หากพบจ านวนไม่มากให้
จบัท าลาย 

http://www.treenan.com/
http://www.nanagarden.com/
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  4.7.1.2  ประเภทดูดน ้ าเล้ียง ไดแ้ก่ เพล้ียแป้ง เพล้ียจัก๊จัน่ เพล้ียไฟ เพล้ียอ่อน แมงมุม
แดง เพล้ียหอย ฯลฯ ท าลายโดยดูดน ้ าเล้ียงจากใบ แมลงปากดูดบางชนิดยงัปล่อยสารพิษให้ตน้ไม้
ใบสีซีดเห่ียวแห้ง ใบร่วงก่อนก าหนด ชะงกัการเจริญเติบโต และแห้งตายในท่ีสุด วิธีก าจดัโดยการ
ฉีดยาประเภทถูกตวัตาย 
                เน่ืองจากการปลูกไมก้ระถางประดบัเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัคน หากสามารถ
หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตรูพืชไดม้ากเท่าไรหรือไม่ใช้เลยยิ่งดี โดยเฉพาะไม้
กระถางท่ีใช้ประดบัในอาคารบา้นเรือน หากจ าเป็นตอ้งใช้ยาก าจดัแมลงควรกระท าอยู่ภายนอก
อาคารและหลีกเล่ียงยาท่ีมีอนัตรายมากๆ มีฤทธ์ิตกคา้งนานและมีกล่ินรุนแรง ก่อนน าพรรณไมเ้ขา้
ประดบัในอาคารควรงดฉีดยา หรือทิ้งไวจ้นหมดกล่ินและฤทธ์ิเสียก่อน ส่ิงส าคญัควรเลือกใชย้าให้
ถูกตอ้งกับแมลงท่ีตอ้งการก าจดั แล้วน ามาปฏิบติัอย่างเคร่งครัด เพราะโดยทัว่ไปยาฆ่าแมลงมี
อนัตรายต่อคนอยูแ่ลว้ไม่มากก็นอ้ย ถา้ใชไ้ม่ถูกวธีิอนัตรายก็ยิง่มากข้ึน 
 4.7.2  การก าจดัโรคพืช 
            โรคพืชท่ีพบบ่อยในไมก้ระถางไดแ้ก่  โรคโคนเน่า  ลกัษณะอาการแสดงออกท่ีบริเวณ
โคนตน้ระดบัผวิดินจะเน่าและตน้จะลม้ตายในท่ีสุด  ทางป้องกนัหรือลดความเสียหายท าไดโ้ดยการ
ก าจดัวชัพืชและตดัแต่ง ช่วยให้โคนต้นโปร่งมีการระบายอากาศ แสงแดดส่องได้ทัว่ถึง  และ
พยายามรดน ้าใหน้อ้ยลง รักษาผวิหนา้ดินอยา่ใหช้ื้นแฉะเกินไป 
 4.7.3  การก าจดัวชัพืช 
  วชัพืชหรือหญา้ต่างๆ ท่ีข้ึนอยู่ในเคร่ืองปลูกจะเป็นตวัแย่งอาหารจากต้นไม ้ท าให้
ตน้ไมไ้ม่สวย และยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัหรือแหล่งสะสมของโรคแมลงบางชนิดด้วย การก าจดัวชัพืช
ควรท าในขณะท่ีวชัพืชยงัเป็นตน้อ่อนยงัไม่ออกดอกติดเมล็ด เพราะเมล็ดแก่อาจหล่นลงในเคร่ือง
ปลูกงอกเป็นตน้อ่อนได ้ท าให้ตอ้งเสียเวลาในการก าจดัต่อไปอีก วิธีการก าจดัวชัพืชอาจใชว้ิธีถอน
ดว้ยมือ แซะหรือขดุดว้ย พลัว่มือ เสียม หรือจอบ โดยพรวนดินร่วมไปดว้ย 

 
ภาพที ่4.12 การก าจดัวชัพืช 
ทีม่า : http://www.blogspot.com 

 



 
 

115 
 

4.8  ก าหนดแบบแปลนทางเลอืก 2 ทางเลอืก 

 จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี นั้นไดท้  า

การออกแบบภูมิทศัน์โดยให้เป็นแบบทางเลือก 2 ทางเลือกโดยในแต่ละทางเลือกจะมีการจดัวาง

วสัดุตกแต่งวสัดุพืชพรรณแตกต่างกนัออกไป แต่รูปแบบของสวนนั้นยงัคงเดิมอยู ่ดงัภาพต่อไปน้ี 

 4.8.1  จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ โดยสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์
ประเมินทางเลือก ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 4.8.1.1  ความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
 4.8.1.2  องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตกแต่งภูมิทศัน์บา้น 
 4.8.1.3  แนวคิดในการแบ่งพื้นท่ี 
 4.8.1.4  แนวคิดในดา้นออกแบบพืชพรรณ 

 4.8.2  จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีในการออกแบบ สามารถสรุปเพื่อน าไปเป็นเกณฑ์ใน
การประเมินทางเลือก ให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นท่ีและผูใ้ช้ โดยสรุปเกณฑ์ในการประเมิน
ทางเลือกไดด้งัน้ี 

 4.8.2.1  ขอ้พิจารณาดา้นการแบ่งพื้นท่ี 
   1)  ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว ์
   2)  ส่วนบริการหรือส่วนซกัลา้ง 
   3)  ส่วนครอบครัว 

 4.8.2.2  ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
   1)  การออกแบบตอ้งท าเพื่อประโยชน์ใชส้อยและตรงตามความตอ้งการของ
เจา้ของโครงการและสมาชิกภายในบา้น 
   2)  ออกแบบใหส้วยงามและดุแลรักษาง่าย 
   3)  ออกแบบใหป้ระหยดั  
   ( 1 ) จดัหาวสัดุใหเ้หมาะสมกบัการก่อสร้างต่างๆ 
   ( 2 ) จดัหาพนัธ์ุไมท่ี้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
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4.8.3  แบบแปลนทางเลือกท่ี 1  

 

ภาพที ่4.13  แบบแปลนทางเลือกท่ี 1  

 

 

 

แผน่คอนกรีต 

แผน่คอนกรีต 

ไมย้นืตน้

ทางเทา้ 

อิฐตวัหนอน 

ไมพุ้ม่ 

แผน่คอนกรีต 

อิฐตวัหนอน 

ไมย้นืตน้ 

ไมย้นืตน้ 

ไมพุ้ม่ 
ไมพุ้ม่ 
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 สรุปแบบทางเลือกท่ี 1 
  4.8.4.1  ขอ้ดี ทางเลือกในการออกแบบท่ี 1 
   1)  การจดัวางชือพรรณมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  4.8.4.2  ขอ้เสีย ทางเลือกในการออกแบบท่ี 1 
   1)  พืชพรรณท่ีใหร่้มเงานอ้ยเกินไป 
   2)  ขาดความเป็นส่วนตวั 
   3)  ไม่มีจุดดึงดูดสายตา  
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4.8.4  แบบแปลนทางเลือกท่ี 2 

 

ภาพที ่4.14  แบบแปลนทางเลือกท่ี 2 

 

ศาลา 

ทางเทา้ 
ยกระดบั 

ไมย้นืตน้ 

ไมพุ้ม่ 

ศาลา 

มา้นัง่ 

ทางเทา้ 

ไมย้นืตน้ 

ไมพุ้ม่ 

ไมพุ้ม่ 

แผน่คอนกรีต 

ไมย้นืตน้ 

น ้าพุ โอ่งน ้าลน้ 

อิฐตวัหนอน 

ประติมา 
กรรม 

อิฐตวั 
หนอน 
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 สรุปแบบทางเลือกท่ี 2 
  4.8.3.1  ขอ้ดี ทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 
   1)  มีการจดัวางพื้นท่ีเพื่อรองรับการท ากิจกรรมท่ีเหมาะสม 
   2)  ทางสัญจรมีความสวยงาม เหมาะกบัสวนโมเดิร์น 
   3)  ต าแหน่งของพืชพรรณในการปลูกเหมาะสม ใหร่้มเงา  
   4)  เลือกใชพ้ืชพรรณท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชพ้ื้นท่ี 
  4.8.3.2  ขอ้เสีย ทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 
   1)  การดูแลรักษาพืชพรรณมีความหลากหลาย 
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4.9  การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 
ตารางที ่4.4  การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

เกณฑใ์นการประเมิน ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 

1 ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 5 5 
2 ความเหมาะสมในการก าหนดทางสัญจรและวสัดุท่ีใช้
ภายในพื้นท่ีโครงการ 

1 3 

3 ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ 3 3 
4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมกบัพื้นท่ีโครงการ 3 4 
5 ความปลอดภยัและความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชส้อย 3 4 
6 ความสวยงามและดูแลรักษาง่าย 3 4 

รวม 18 23 
หมายเหตุ : ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 

1 ปรับปรุง 
2 พอใช ้
3 ดี 
4 ดีมาก 
5 ดีท่ีสุด  

 จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก สามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
 ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม    18 คะแนน 
 ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม    23 คะแนน 
 ดงันั้นสรุปไดว้า่ รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือ รูปแบบกิจกรรมทางเลือกท่ี 2
มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของผูใ้ช้มากท่ีสุด จึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการ
ออกแบบต่อไป     
 



บทที ่5 
ผลงานการออกแบบ 

 

5.1  ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที ่5.1  Introduction ประกอบดว้ย 
  - การแนะน าโครงการ  
 - ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา  
 - ขอบเขตของการศึกษา 
 - วตัถุประสงค ์ 
  - การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่5.2  Site  Analysis  ประกอบดว้ย  
 - ลกัษณะพื้นท่ีโครงการ  
 - พรรณไมเ้ดิม  
 - ระบบสาธารณูปโภค 
 - การวเิคราะห์สภาพภูมิอากาศพื้นท่ีโครงการ 
 - พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 - รูปแบบสถาปัตยกรรม 
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ภาพที ่5.3  Site Potential ประกอบดว้ย  
 - วเิคราะห์พื้นท่ี  
 - Bubble Diagram  
 - Site Relation 
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ภาพที ่5.4  Master  Plan 
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ภาพที ่5.5  Planting  Plan  
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ภาพที ่5.6  Lighting  Plan 
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ภาพที ่5.7  Elevation 
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ภาพที ่5.8   Detail Design Zone A 
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ภาพที ่5.9  Detail Design Zone B 
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ภาพที ่5.10  Detail Design Zone C 
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ภาพที ่5.11  Perspective 
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ภาพที ่5.12  Detail  Element Design  
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ภาพที ่5.13  Detail  Element Design  
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ภาพที ่5.14  Detail Planning  
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5.2  การประมาณราคางานภูมทิศัน์ 

ตารางที ่5.1  การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ หน่วย จ านวน 
ราคา/หน่วย

(บาท) 
รวม(บาท) หมายเหตุ 

งาน Hard Scape  

1 ศาลาโมเดริน์ หลงั 1 80,000.00 80,000.00 (เหมารวม) 

2 ศาลาเสาโรมนั หลงั 1 80,000.00 80,000.00 (เหมารวม) 

3 วงกลมยกระดบั ตร.ม. 50 1,000.00 50,000.00 (เหมารวม) 

4 วงกลม ค.ส.ล. ทราย
ลา้ง 

ตร.ม. 12 600.00 7,200.00 (เหมารวม) 

5 ท่ีนัง่ ค.ส.ล ตร.ม. 6 2,000.00 12,000.00 (เหมารวม) 

6 แผน่คอนกรีต ตร.ม. 25 1,000.00 25,000.00 (เหมารวม) 

7 อิฐตวัหนอนถนน ตร.ม. 460 650.00 299,000.00 (เหมารวม) 

8 อิฐตวัหนอนทางเทา้ ตร.ม. 165 650.00 107,250.00 (เหมารวม) 

9 ฐานประติมากรรม 
ค.ส.ล 

ตร.ม. 5 1,500.00 7,500.00 (เหมารวม) 

10 น ้าพุ ชุด 1 95,000.00 95,000.00 (เหมารวม) 

11 อิฐตวัหนอนโคง้ ตร.ม. 75 850.00 63,750.00 (เหมารวม) 

12 มา้นัง่โมเดิร์น ชุด 2 4,500.00 9,000.00  
13 ประติมากรรม ชุด 1 40,000.00 40,000.00 (เหมารวม) 
14 โอ่งน ้าลน้ ชุด 4 1,500.00 6,000.00  
15 ไฟส่องถนน ชุด 12 750.00 9,000.00  
16 ไฟสนามระดบัเต้ีย ชุด 40 1,500.00 60,000.00  
6 ไฟส่อง

ประติมากรรม 
ชุด 8 450.00 5,200.00  

7 แผน่ทางเดิน แผน่ 98 250.00 24,500.00 (เหมารวม) 
งาน Soft Scape ไมย้นืตน้ 

1 อินทผาลมั สูง 4 ม. ตน้ 4 3,500.00 14,000.00  
2 ตน้ประดู่แดง 

สูง 3.5 ม. 
ตน้ 5 5,500.00 27,500.00  
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ตารางที ่5.1  การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ หน่วย จ านวน 
ราคา/หน่วย
(บาท) 

รวม(บาท) หมายเหตุ 

3 ตน้มะตาดสูง 3 ม. ตน้ 8 2,000.00 16,000.00  
4 ตน้สนประติพทัธ์ 

สูง 4.50 ม. 
ตน้ 3 2,500.00 7,500.00  

5 ตน้เหลืองปรีดียาธร
สูง 3.5 ม. 

ตน้ 8 3,500.00 28,000.00  

6 ตน้ปาลม์น ้าพุ        
สูง 6  ม. 

ตน้ 3 1,600.00 4,800.00  

7 ตน้ตะแบกสูง 3 ม. ตน้ 6 4,000.00 24,000.00  
8 ตน้จ าปีสูง 3.5 ม.  ตน้ 5 2,000.00 10,000.00  
9 ตน้ปาลม์ขวด 

สูง 4 ม. 
ตน้ 5 1,800.00 9,000.00  

10 ตน้ชมพูสู่ง 2.5 ม. ตน้ 3 2,500.00 7,500.00  

11 ตน้สนฉตัรสูง 3 ม. ตน้ 4 1,250.00 4,000.00  
12 ตน้กระดาษเขียว 

สูง 1.50 ม. 
ตน้ 15 550.00 8,250.00  

13 ตน้จ าปาสูง 3 ม. ตน้ 4 1,800.00 7,200.00  
14 ตน้อินทนิลบก 

สูง 3 ม. 
ตน้ 6 3,500.00 21,000.00  

15 ตน้หมากเขียว 
สูง 2 ม. 

ตน้ 5 2,500.00 12,500.00  

16 ตน้ปาลม์ใผสู่ง 2 ม. ตน้ 10 2,500.00 25,000.00  
17 ตน้หมากแดงสูง 2 ม. ตน้ 6 2,500.00 15,000.00  
18 ตน้สนมงักรสูง 2 ม. ตน้ 18 1,350.00 24,300.00  

งาน ดิน 

  1 หนา้ดิน ลบ.ม 81 700.00 56,700.00 (เหมารวม) 
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ตารางที ่5.1  การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ)  

 
ตารางที ่5.2  สรุปราคารวมงานภูมิทศัน์โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น 
ดร. สุวฒัน์ สุวรรณดี 
ราคางานภูมิทศัน์ทั้งโครงการ คิดเป็นเงิน 1,383,950 .00 
ค่าอ านวยการและด าเนินการ 7% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ คิดเป็นเงิน 96,876.50 
ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ คิดเป็นเงิน 166,074.00 
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์บวกค่าอ านวยการ
,ค่าด าเนินการ, ก าไร 

คิดเป็นเงิน 49,407.00 

ราคารวมงานภูมิทศัน์+ค่าอ านวยการ+ก าไร+ภาษีเงินได ้ คิดเป็นเงิน 1,696,307.50 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคารวม คิดเป็นเงิน 118,741.50 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน(หน่ึงลา้นแปดแสนหน่ึงหม่ืนหา้พนัส่ีสิบเกา้บาทถว้น) 1,815,049.00 

 

งาน Soft Scape ไมพุ้ม่และไมค้ลุมดิน 
1 ชาฮกเก้ียน ตน้ 600 3.00 1,800.00  
2 มะลิ ตน้ 600 25.00 15,000.00  
3 เฟร์ินใบมะขาม ตน้ 600 20.00 12,000.00  
4 บวัดิน ตน้ 250 30.00 7,500.00  
5 ไฮเดรนเยยี ตน้ 400 15.00 6,000.00  
6 หญา้น ้าพุ ตน้ 100 30.00 3,000.00  
7 หญา้มาเลเซีย ตรม. 400 25.00 20,000.00  
8 หญา้นวลนอ้ย ตรม. 400 20.00 16,000.00  
งาน Hard Scape รวมทั้งหมด                                                                             883,400.00  บาท      
งานวสัดุตกแต่ง (Outdoor Furniture)                                                                 153,700.00  บาท 
งาน Soft Scape ไมย้นืตน้                                                                                   265,550.00  บาท 
งาน Soft Scape ไมพุ้ม่และไมค้ลุมดิน                                                                  81,300.00  บาท 
รวมทั้งหมด                                                                                                    1,383,950.00   บาท 



บทที ่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้น ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี ผูบ้ริหารมหาลยัเกษมบณัฑิต
ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 220 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายในครอบครัวมี
สมาชิก 2 คน ประกอบดว้ย เจา้ของบา้น 1 คนลูกสาวเจา้ของบา้น 1 คน โดยมีพื้นท่ีร่วมทั้งหมด
3,206 ตารางเมตร หรือ 2 ไร่ 6 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีใช้สอย 400 ตารางเมตร และพื้นท่ีจดัสวน 
2,800 ตารางเมตร ลกัษณะของบา้น พกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น สไตลโ์มเดิร์นร่วมสมยั ปัจจุบนัได้
ท าการสร้างเสร็จสมบูรณ์แลว้ แต่ปัจจุบนัมีการตกแต่งภูมิทศัน์ภายในโครงการแต่ 
ดร.สุวฒัน์ สุวรรณดี ตอ้งการท่ีจะเพิ่มศกัยภาพของสวนใหเ้ตม็ประสิทธิภาพ เจา้ของบา้นไดต้อ้งการ
ท่ีจะเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ให้กบัสวนจึงปรับปรุงภูมิทศัน์และออกแบบเพื่อไห้สวนมีสภาพท่ีสวยงาม
กวา่สภาพเดิมท่ีเป็นอยู่ เพื่อท่ีจะมีพื้นท่ีพกัผอ่น คลายเครียดและพื้นท่ีส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ
ภายในครอบครัว เครือญาติ และเพื่อท่ีจะได้สัมผสักบัความเป็นธรรมชาติเพิ่มข้ึนอีกดว้ย เจา้ของ
โครงการไดใ้หจุ้ดประสงคห์ลกั คือ ออกแบบปรับปรุงการจดัสวนสไตล์โมเดิร์นร่วมสมยั เน่ืองจาก
มีความชอบของเจา้ของโครงการ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการจากขอ้มูลขา้งตน้สามารถน ามา
ประกอบเพื่อใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
 6.1.1  Zone A การใชส้อยพื้นท่ี Zone A (ฝ่ังทิศตะวนัออก) มีการท ากิจกรรมในพื้นท่ีคือ 
กิจกรรมสังสรรคล์านจดังานเล้ียง การเลือกใชพ้ืชพรรณควรเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีเจริญเติบโตไดดี้ใน
ท่ีท่ีมีแสงแดดจดัและเป็นพื้นท่ีท่ีท่ีติดกบัแนวร้ัวบา้นท าให้มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการปลูกตน้ไม้
ต่างๆ ตามแนวร้ัว สภาพภูมิอากาศ พื้นท่ีน้ีจะไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนัและมีลมพดัมาทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงไดต้ลอดทั้งวนั การปลูกพืชพรรณนั้นตอ้งเลือกพืชพรรณท่ีสามารถทนต่อแสงแดดท่ีมี
ตลอดทั้งวนัและใหร่้มเงาท่ีไดดี้ในพื้นท่ีท่ีมีแสงมาก 
 6.1.2  Zone B การใชส้อยพื้นท่ี Zone B มีการท ากิจกรรมในพื้นท่ีคือนัง่เล่นอ่านหนงัสือและ

พกัผ่อนหย่อนใจพื้นท่ีน้ีต้องการความเป็นส่วนตวัซ่ึงบริเวณน้ีจะได้รับแสงแดดปานกลางการ

เลือกใช้พืชพรรณควรดูให้เหมาะสมกบัแสงแดดในบริเวณพื้นท่ี สภาพภูมิอากาศ พื้นท่ีน้ีไดรั้บ

แสงแดดปานกลางตลอดทั้งวนัและมีลมทางทิศตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัผา่นมาดจึงไม่ควรปลูกไมบ้งัลม

เพราะจะท าใหอ้ากาศถ่ายเท่ไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร             
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  6.1.3  Zone C การใชส้อยพื้นท่ี Zone C มีการท ากิจกรรมในพื้นท่ีคือ ซกัลา้ง การเลือกใชพ้ืช
พรรณควรเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีท่ีมีแสงแดดไม่มากนกัและเป็พื้นท่ีติดกบัเขตแนวร้ัวบา้น
ท าใหมี้ขอ้จ ากดัในเร่ืองของการปลูกพืชพรรณหรือตน้ไมต่้างๆตามแนวร้ัว สภาพภูมิอากาศ พื้นท่ีน้ี
จะไดรั้บแสงแดดไม่มากและประกอบกบัอยูติ่ดกบัตวับา้นและแนวร้ัวจึงท าใหล้งสามารถผา่นเขา้มา
ไดน้ั้นน้อยลง การปลูกพืชพรรณนั้นตอ้งเลือกพืชพรรณท่ีสามารถให้การเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ี
แดดนอ้ย 
 จากการศึกษาพื้นท่ีและทฤษฎีท่ีศึกษาจึงได้ทราบถึงปัญหาและข้อจ ากัดของพื้นท่ีจึงได้
แกปั้ญหาโดยมีแนวความคิดในดา้นต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาพร้อมไดน้ า
ความต้องการของผูใ้ช้โครงการ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาปรับใช้กับพื้นท่ีให้เหมาะสมและ
ตอบสนองความตอ้งการและประโยชน์ใชส้อยอยา่งสูงสุด 
 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
6.2.1  ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 

 ควรก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการให้ชดัเจนเหมาะสม ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้เพื่อท างานท่ีตรงก าหนดและความสมบรูณ์ของงานออกแบบภูมิทศัน์บริเวณบา้นพกัอาศยั 

6.2.2  ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 
 เพื่อให้ไดผ้งัแม่บทส่ีสามารถน าไปก่อสร้างไดจ้ริง ควรมีการค านึงถึงวสัดุท่ีน ามาใช้

ในการออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งตลาด ในการออกแบบพืชพรรณ
ควรเลือกใช้พืชพรรณดูแลรักษาง่ายไม่เป็นอนัตรายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี
โครงการ 
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