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บทคดัย่อ 

  

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุรเชษฐ์  พรพิพฒัน์ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 89/9 ซอยบางเตย 5 

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลบางเตย อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีเน้ือท่ีทั้งหมด 2,460 ตาราง

เมตร โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นพกัอาศยั 358 ตารางเมตร และพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ 2,102 

ตารางเมตร ลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้นแบบสไตล์โมเดิร์น (Modern) เจา้ของโครงการมี

ความตอ้งการใหจ้ดัภูมิทศัน์ ท่ีเขา้กบัตวับา้นเพื่อส่งเสริมทศันียภาพให้สวยงาม รวมทั้งเป็นการใชพ้ื้นท่ี

ใหเ้กิดประโยชน์ 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในคร้ังน้ีศึกษาวิธีการผสมผสานระหวา่งทฤษฎีในการออกแบบให้

เขา้กบัความตอ้งการกบัเจา้ของโครงการ โดยรูปแบบสวนตอ้งเป็นสวนสไตล์โมเดิร์น (Modern)  มี

ความโดดเด่นและเรียบง่ายไม่ตอ้งดูแลมาก ในการศึกษาขอ้มูลสามารกาํหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการไดด้งัน้ี 

1. Zone A.  

เป็นพื้นท่ีบริเวณหน้าพื้นท่ีโครงการ เป็นส่วนแรกท่ีพบเห็นเม่ือเขา้พื้นท่ีโครงการ อยู่ติดกบั 

ถนนภายในพื้นท่ีโครงการเขา้สู่ตวับา้น จึงจดัให้เป็นส่วนโชว ์มีพื้นท่ีนั่งเล่น และ บ่อนํ้ าพุ เพื่อสร้าง

บรรยากาศท่ีดีแก่การรับแขก เพิ่มความประทบัใจแก่ผูม้าเยอืน 

2. Zone B. 

เป็นพื้นท่ีบริเวณทางเขา้ตวับา้นภายในพื้นท่ีโครงการ มีการจดัสวน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีแก่

ทางเขา้ตวับา้น และหอ้งรับแขกท่ีมองออกมาจากตวับา้น 

 



ข 

 

3. Zone C. 

เป็นพื้นท่ีบริเวณหลงับา้นส่วนน้ีจดัให้เป็น พื้นท่ีซักลา้ง และปลูกผกัสวนครัว เน่ืองจากพื้นท่ี

บริเวณหลงับา้น มีพื้นท่ีติดกบัโรงรถซ้ึงเป็นหอ้งเก็บของไวเ้ก็บอุปกรณ์ในการดูแลสวนครัว 

4. Zone D. 

เป็นพื้นท่ีบริเวณหลงัพื้นท่ีโครงการ ติดกบัโรงรถ และถนนสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการ จึงจดั

สวนเนน้พรรณไมชิ้ดกาํแพง มีไมใ้หญ่ใหร่้มเงา เป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง เพื่อการพฒันาพื้นท่ีอาดจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุรเชษฐ์  พรพิพฒัน์ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 89/9 ซอยบางเตย 5 

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลบางเตย อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สําเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์

ท่ีตั้งไว ้ ดว้ยคาํแนะนาํ และความกรุณาอยา่งสูงจาก อาจารยว์รีะยทุธ  นาคทิพย ์อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ปัญหาพิเศษ ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาใหค้าํแนะนาํ และติดตามการทาํปัญหาพิเศษคร้ังน้ีอยา่งใกลชิ้ดตลอดมา 

นบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่สําเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ นอกจากน้ี ยงัไดรั้บความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก 

คุณสุรเชษฐ์  พรพิพฒัน์ ทางดา้นพื้นท่ีโครงการ และรวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ กระผมรู้สึก

ซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 

ขอขอบ อาจารยว์รีะยทุธ  นาคทิพย ์และอาจารยทุ์กท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ท่ีให้ความ

ช่วยเหลือ ให้คาํแนะนา ท่ีทาํให้ปัญหาพิเศษโครงการน้ีสําเร็จ ลุล่วงมาไดน้อกจากน้ียงัตอ้งขอขอบคุณ 

เพื่อนในสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ซ่ึงงานน้ีจะไม่สาํเร็จไปไดถ้า้ปราศจากคาแนะนาช้ีแนะช่วยเหลือและ

ขอ้คิดทางดา้นต่างๆตลอดระยะเวลาในการทางานปัญหาพิเศษน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการทางาน ท่ีช่วย

ร่วมสร้างสรรคง์านปัญหาพเิศษไดด้ว้ยดี  

สุดทา้ยน้ีโครงการปัญหาพิเศษจะไม่สาํเร็จลุล่วงไปไดถ้า้ปราศจากครอบครัวและเพื่อนๆ ท่ีค่อย

เป็นกาํลงัใจเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษาในการทาปัญหาพิเศษจนสําเร็จลุล่วง

ตามวตัถุประสงคจ์นถึงวนัท่ีขา้พเจา้สําเร็จการศึกษาคร้ังน้ี รวมถึงให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณใน

ระหวา่งการทาํปัญหาพิเศษคร้ังน้ี 
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1.3  ขอบเขตในการศึกษา 

1.3.1  การเขา้ถึงโครงการ 

 
ภาพที ่1.1 การเขา้ถึงโครงการ 

ทีม่า : https://www.google.co.th/maps 

1.3.1.1  จากถนนบรมราชชนนี ขาเขา้ เล้ียวซ้ายเขา้ถนนบางเตย 5 จากนั้นวิ่งตรงตาม

เส้นทางถนน ประมาณ 3 กิโลเมตร พื้นท่ีโครงการอยูท่างซา้ยมือ 

1.3.1.2  จากถนนทางหลวงชนบท นครปฐม 4006 ขาออก เล้ียวซ้ายเขา้ถนนบางเตย 5 

จากนั้นวิง่ตรงตามเส้นทางถนน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร พื้นท่ีโครงการอยูท่างขวามือ 

1.3.2  ขอบเขตการศึกษาพื้นท่ีโครงการ 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุรเชษฐ์ พรพิพฒัน์ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 89/9 ซอยบางเตย 5 

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลบางเตย อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 ภายในบา้นมีสมาชิก

จาํนวน 4 คน มีเน้ือท่ี 2,460 ตารางเมตรแบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นพกัอาศยัทั้งหมด 358 ตาราง

เมตร และพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ 2,102 ตารางเมตร 
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ภาพที ่1.2 พื้นท่ีขอบเขตการศึกษา 

ทีม่า : https://www.google.co.th/maps 

 
ภาพที ่1.3 พื้นท่ีโครงการ 

1.3.3  อาณาเขตติดต่อพื้นท่ีโครงการ 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุรเชษฐ ์พรพิพฒัน์ ตั้งอยูท่ี่พุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลบางเตย 

จงัหวดันครปฐม 73170 ภายในบา้นมีสมาชิกจาํนวน 4 คน มีเน้ือท่ี 2,460 ตารางเมตรแบ่งเป็นพื้นท่ีใช้

สอยภายในบา้นพกัอาศยัทั้งหมด 358 ตารางเมตร และพื้นท่ีในการ จดัภูมิทศัน์ 2,102 ตารางเมตร 

พื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดกบั ทุ่งนา 

ทิศใต ้  ติดกบั ทุ่งนา 

ทิศตะวนัออก ติดกบั ถนนบางเตย 5 

ทิศตะวนัตก ติดกบั พื้นท่ีรกร้างปกคลุมดว้ยวชัพืช 
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1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1  ทราบถึงหลกัการแนวคิด และทฤษฏีท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

1.4.2  ทราบถึงสภาพแวดลอ้มขอ้มูลพื้นท่ี และทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

1.4.3  ทราบถึงพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ และสามารกาํหนดรูปแบบกิจกรรมท่ี

เหมาะสม 

1.4.4  นาํเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุรเชษฐ ์ พรพิพฒัน์ 

 

1.5  วธีิการดําเนินการศึกษา 

1.5.1  ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในบา้นพกัอาศยั 

1.5.1.1  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

1.5.1.2  ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณในบา้นพกัอาศยั 

1.5.1.3  ศึกษากรณีศึกษาท่ีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโครงการ (กรณีศึกษา) 

1.5.2  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มลูลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

1.5.2.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ี 

1)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อ 

2)  ศึกษาการเขา้ถึงโครงการ 

3)  ศึกษาสภาพภูมิอากาศ 

4)  ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 

5)  ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม 

1.5.2.2  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 

1)  ศึกษาขอ้มูลผูใ้ชโ้ครงการ 

2)  ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

1.5.3  สรุปขอ้มลู 

1.5.3.1  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการและการแกไ้ขปัญหา 

1.5.3.2  สรุปขอ้มูลผูใ้ชโ้ครงการและความตอ้งการเจา้ของโครงการ 

1.5.3.3  สรุปแนวทางการเลือกใชว้สัดุและพืชพรรณท่ีเหมาะสม 

1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
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1.5.4.1  กาํหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบของโครงการ 

1.5.4.2  กาํหนดแนวคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 

1.5.4.3  กาํหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 

1)  แนวความคิดทางดา้นงาน  Hard scape 

2)  แนวความคิดทางดา้นงาน  Soft scape 

3)  แนวความคิดดา้นงานสถาปัตยกรรม 

4)  แนวความคิดดา้นระบบสัญจร 

5)  แนวความคิดดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

6)  แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและระบบนํ้า 

7)  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 

1.5.4.4  เสนอแบบแปลนแนวความคิด 

1.5.4.5  สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 

1.5.4.6  เสนอทางเลือก 2 แบบ 

1.5.4.7  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

1.5.4.8  เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 

1.5.4.9  แสดงแบบแปลนรายละเอียด 

1.5.4.10  แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 

1.5.4.11  แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 

1.5.4.12  ทาํการประมาณราคา 

1.5.5  สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 

1.5.5.1  จดัทาํแบบขอ้มูลเพื่อนาํเสนอผลงานการออกแบบ 

1.5.5.2  ขอ้เสนอแนะ 

1.5.5.3  จดัทาํรูปเล่ม 
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1.6  ลาํดับขั้นตอนในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่1.1 ลาํดบัขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบภูมิทัศน์พืน้ที่บ้านพกัอาศัย และ

กรณศึีกษา 

- ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ 

- ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ี 

- ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั(กรณีศึกษา) 

- ศึกษาชุมชนท่ีอยูใ่นรัศมีการให้บริการ 

ศึกษาข้อมูลที่เกีย่วข้องสภาพ 

- ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 

- ศึกษาขอ้มูลระบบการสญัจร            

- ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างเดิม      

- ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ                   

- ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 

ขั้นตอนการออกแบบ                                                                                                                                   

1. กาํหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ       

2. กาํหนดแนวคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม             

3. กาํหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ     

 - แนวความคิดทางดา้นงาน  Hardscape                                    

 - แนวความคิดทางดา้นงาน  Softscape   

- แนวความคิดดา้นงานสถาปัตยกรรม  

 - แนวความคิดดา้นระบบสญัจร    

- แนวความคิดดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก   

- แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและระบบนํ้า   

- แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์  

4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด                                                                                                                                                              

5. สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ                                                                                                                                                                        

6. เสนอทางเลือก 3 แบบ                                                                                                                                                                                  

7. สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางเลือกท่ีดีท่ีสุด                                         

8. เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย                                                                                                                                                                     

9. แสดงแบบแปลนรายละเอียด                                                                                                                                                                      

10. แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น    

11. แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ                                                                                                                                                     

12. ทาํการประมาณราคา 

การสรุปข้อมูล    

- สรุปลกัษณะของพ้ืนท่ีโครงการ ปัญหา    

- สรุปพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช ้

- สรุปแนวทางการเลือกใชว้สัดุและพืชพรรณ

เหมาะสม 

  - เสนอแนะกิจกรรมของพ้ืนท่ีตามศกัยภาพ                         

 

                                                   

สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 

จดัทาํรูปเล่ม 

ขั้นตอนการศึกษา 

 



บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 

ปัจจุบนัน้ีการจดัสวนในบริเวณพื้นท่ีรอบๆบา้นมีความสําคญัต่อบุคคลท่ีพกัอาศยัเป็นอยา่งมาก  

เน่ืองจากการจดัสวนภายในบริเวณบา้นจะทาํให้บริเวณรอบบา้นสะอาด เป็นระเบียบ และยงัช่วยลด

มลพิษต่างๆได ้นอกจากน้ียงัทาํใหพ้ื้นท่ีเป็นสัดส่วน มีมุมสงบส่วนตวั และตอบสนองความตอ้งการของ

ผูพ้กัอาศยั ทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ใชส้อย และท่ีสาํคญัยงัช่วย เสริมตวับา้น และอาคารให้

ดูดี มีคุณค่ามากข้ึน 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุรเชษฐ์  พรพิพฒัน์ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 89/9 ซอยบางเตย 5 

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลบางเตย อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 ภายในบา้นมีสมาชิก

จาํนวน 4 คน มีเน้ือท่ีทั้งหมด 2,460 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีใช้สอยภายในบา้นพกัอาศยั 358 

ตารางเมตร และพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ 2,102 ตารางเมตร ลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น

แบบสไตลโ์มเดิร์น (Modern) มีส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ เช่น โรงรถ ซ่ึงพื้นท่ีโครงการยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ 

เจา้ของบา้นมีความตอ้งการใหจ้ดัภูมิทศัน์  เพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นของสมาชิกในครอบครัว 

และแกไ้ขปัญหาของแสงแดดในตอนบ่าย โดยใช้ร่มเงาของพรรณไมเ้พื่อป้องกนัแสงแดด มีสวนท่ีมี

ความสวยงามและโดดเด่นในรูปแบบสไตล์โมเดิร์น (Modern) ท่ีช่วยสร้างบรรยากาศให้บริเวณบา้นให้

รู้สึกน่าอยูม่ากยิ่งข้ึนเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงามแก่พื้นท่ีโครงการรวมทั้งเป็นการ

ใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์ และดูแลรักษาไดง่้าย 

 

1.2  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1.1.1  ศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฏีท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

  1.1.2  ศึกษาสภาพแวดลอ้ม ขอ้มูลพื้นท่ี และทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

1.1.3  ศึกษาพฤติกรรม ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการเพื่อกาํหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม

1.1.4  นาํเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ สุรเชษฐ์  พรพิพฒัน์ 
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การจดัสวนเป็นส่วนหน่ึงของงานด้านภูมิทศัน์ซ่ึงปัจจุบนักาํลงัเป็นท่ีนิยมและมีผูใ้ห้

ความสนใจกบังานทางด้านน้ีกนัมากเพราะธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีดีกาํลงัถูกทาํลาย ลง  ดงันั้น

มนุษยจึ์งพยามยามหาส่ิงทดแทนโดยการปลูกตน้ไมห้รือจดัสวนตามบริเวณอาคารสถานท่ีต่างๆเช่น  

สวนสาธารณะ  บา้นพกัอาศยั  บริษทั  ห้างร้านสํานกังาน  ตลอดจนสถานท่ีราชการต่างๆ การจดัภูมิ

ทศัน์จึงเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มอนัไดแ้ก่ อาคารส่ิงก่อสร้าง ถนนทางเทา้ หินประดบั หญา้ พรรณไม้

และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ให้อยูใ่นจุดหรือตาํแหน่งท่ีเหมาะสม  มีความผสมกลมกลืนซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึง

จะทาํใหเ้กิดทศันียภาพท่ีสวยงามน่าดู (ประเวศ ชยัวงศ,์ 2534) 

2.1.2  ความสาํคญัของการจดัสวนบา้นพกัอาศยั 

2.1.2.1 มนุษยเ์รารู้จกัสร้างท่ีอยูอ่าศยัเพื่อปกป้องคุม้ครองตนเองให้อยูร่อดปลอดภยัจาก

ภยัธรรมชาติและสัตวป่์า ต่อมามนุษยเ์ราก็รู้จกันาํสัตวม์าเล้ียงไวเ้ป็นเพื่อนบา้นไวใ้ช้งาน และไวเ้ป็น

อาหาร รู้จกัทาํคอก ทาํร้ัว ทาํอาณาเขตของบา้นให้เป็นสัดส่วน นาํตน้ไมม้าปลูกเป็นอาหาร ให้ร่มเงา

ประดบัใหส้วยงาม และพฒันากนัมาเร่ือยๆ ความสาํคญัของการจดัแต่งบริเวณบา้นดว้ยดอกไม ้ แต่ก่อน

นั้นก็เพียงเพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตใจและดา้นสุขภาพของเจา้ของหรือบุคคลในสถานท่ีนั้น

เป็นสําคญั  เช่น ปลูกพืชผกัผลไมไ้วรั้บประทาน ไวรั้กษาโรค ปลูกไมใ้หญ่ไวใ้ห้เกิดความร่มร่ืนเย็น

สบาย ปลูกดอกไมไ้วดู้เล่น ประดบับา้นเพื่อความสวยงามและเพลิดเพลิน ช่ืนใจกบัรูปร่าง สีสัน และ

กล่ิน แต่เม่ือบา้นเมืองเจริญและพฒันามากข้ึน ตึกรามบา้นช่อง ถนนหนทาง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆก็ถูก

สร้างข้ึนมามากมาย เบียดเสียด แออดัจนถูกเรียกวา่ ป่าคอนกรีต การจดัแต่งสวน การปลูกตน้ไม ้และ

การจดับริเวณบา้นหรืออาคารท่ีพกัอาศยั และสถานท่ีต่างๆเร่ิมมีบทบาทสําคญั ทั้งเหตุผลและความจาํ

เป็นมากข้ึนเร่ือยๆ เช่น จดัเพื่อเสริมสร้างความโออ่าสง่างามใหก้บัอาคาร หรือเพิ่มความสวยงาม และน่า

อยูใ่หก้บัตวัอาคาร ทาํใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั เม่ือมองจากภายนอกบา้น ปิดบงัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่น่าดู

ช่วยสร้างหรืแกไ้ขส่วนท่ีไม่สวยงามของตวัอาคารให้ดีข้ึน ลดปัญหาฝุ่ นละอองท่ีมีอยูใ่นบรรยากาศ ลด

เสียงรบกวนจากผูค้นและยวดยานต่างๆบนทอ้งถนน และเป็นท่ีพกัผอ่น คลายความเครียดยามกลบัมา

จากทาํงาน (พรรณเพญ็ ฉายปรีชา, 2550) 

2.1.2.2  การจดัสวนมีประโยชน์หลายอยา่งท่ีจาํเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย ์จึงเป็น

เหตุใหมี้การจดัสวนข้ึน เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายต่างๆ ดงัน้ี 

1)  ป้องกนัแสงแดด ทาํใหเ้กิดร่มเงาภายในบริเวณบา้น ช่วยใหเ้กิดความร่มเงา

แก่ผูอ้าศยัและสัญจรไปมา การนัง่พกัผอ่นใตต้น้ไมใ้หญ่จะใหค้วามรู้สึกท่ีเยน็สบาย 
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2)  ป้องกนัลม และเปล่ียนทิศทางลมได ้เช่น การปลูกตน้ไมแ้น่นทึบจะสามารถ

ป้องกนัลมได ้

3)  ป้องกนักล่ิน ตน้ไมจ้ะช่วยกรองฝุ่ นละออง และดูดซบัความสกปรกท่ีอยูใ่น

อากาศ เป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ 

4)  ลดเสียงรบกวนจากภายนอก ทาํใหบ้ริเวณปราศจากเสียงรบกวน หรือ

รบกวนนอ้ยท่ีสุด 

5)  ปิดบงัพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่น่ามอง กองขยะมูลฝอย 

หรือป้ายท่ีไม่พึงประสงค ์

6)  ช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ส่ิงก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม เม่ือนาํตน้ไมม้าปลูกใกล้

อาคาร หรือจดัภูมิทศัน์ จะทาํใหอ้าคารหรือสถาปัตยกรรมดูนุ่มนวล มีความกลมกลืนและสมดุลมากข้ึน 

7)  ปิดบงัสายตาจากภายนอกทาํใหเ้กิดพื้นท่ีอิสระในส่วนท่ีตอ้งทาํกิจกรรม เช่น 

สระนํ้า พื้นท่ีพกัผอ่นนอกอาคาร ฯลฯ (สมจิต โยธะคง, 2540) 

2.1.2.3  การออกแบบภูมิทศัน์ นบัเป็นการออกแบบเพื่อส่ือกลางระหวา่งมนุษยต่์อมนุษย์

และระหว่างมนุษยต่์อธรรมชาติ แนวคิดท่ีเกิดท่ีไดม้าคืออิทธิพลของธรรมชาติและความตอ้งการของ

มนุษยท่ี์ไม่ส้ินสุด การจดัสวนไม่วา่จะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะตอ้งควรคาํนึงเสมอวา่ตอ้งออกแบบ

ใหมี้ความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม อนัรวมไปถึงสภาพพื้นท่ี รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง มี

ความสาํพนัธ์กบับริเวณใกลเ้คียง และยงัตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมสังคมนั้นๆดว้ย ดงันั้น

การออกแบบถือเป็นการสร้างส่ิงใหม่ๆใหเ้กิดข้ึน อนัไปสู้การดาํรงชีวิตท่ีดีงาม จุดมุ่งหมายต่างๆในการ

จดัสวน ดงัน้ีจดัสวนข้ึนเพื่อจะกนัเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบา้น 

1)  เพื่อกรองฝุ่ นละอองท่ีกระจายทัว่ไปในอากาศ 

2)  จดัแต่งบางตาํแหน่งของสวนเพื่อปิดบงัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมของ

บริเวณใกลเ้คียง 

3)  เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตวัป้องกนัการลอบมองจากเพื่อนบา้น 

4)  เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส 

5)  เพื่อประโยชน์ใชส้อย เช่น ปลูกผกัสวนครัวหรือไมผ้ล 

6)  เพื่อการออกกาํลงักายโดยการวิง่หรือเล่นเกมส์ต่างๆ ฝึกการปลูกเล้ียงและ

ดูแลตน้ไม ้

7)  เพื่อประกอบเป็นอาชีพ (ขวญัชยั จิตสาํรวย, 2536) 
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สรุป  การออกแบบจดัสวนหมายถึง การจดัสวนเพื่อตอบสนองความตอ้งการ หรือการ

แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบุคคล ทาํให้เกิดความสุขทางดา้นจิตใจ และอารมณ์  นกัออกแบบ

ควรมีความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์ในเร่ืองของการออกแบบ หลกัการออกแบบ เพราะการออกแบบ 

การเขียนแบบ ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของงานการออกแบบภูมิทศัน์ 

 

2.2  การแบ่งพืน้ทีใ่นการจัดสวนบ้านพกัอาศัย 

พื้นท่ีสาํหรับการตดัแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็นส่วนๆไม่วา่บา้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก  ซ่ึง

ส่วนต่างๆน้ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด  และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวับา้นทั้งดา้นประโยชน์ใช้

สอยและความงาม (เอ้ือมพร  วสีมหมาย, 2530) 

2.2.1  ส่วนสาธารณะ (Public Area)  

บริเวณส่วนสาธารณะเป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้บา้น มองเห็นไดจ้ากภายนอกส่วนน้ีจะ

เร่ิมตั้งแต่ร้ัว ประตู ทางเขา้บา้น ระเบียง รวมทั้งบริเวณสนามหน้าบา้นทั้งหมด ส่วนสาธารณะน้ีถา้มี

พื้นท่ีมากพอก็จะช่วยส่งเสริมให้บา้นนั้นสวยงามมากยิ่งข้ึน ลกัษณะการจดัสวน บริเวณร้ัว อาจปลูก

พรรณไมป้ระดบัตามจุดต่างๆ ทั้งในรูปท่ีปลูกลงดิน หรือปลูกลงในภาชนะ ส่วนบริเวณประตู อาจจะ

ปลูกเป็นไมเ้ล้ือยชนิดต่างๆ ตามความพอใจของเจา้ของบา้น บริเวณทางเดินในพื้นท่ีขนาดใหญ่ควรปลูก

ตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงา ซ่ึงพรรณไมท่ี้ให้ร่มเงาควรเลือกใช้ตน้ไมท่ี้มีดอกสวยงาม และไม่ควรปลูกจนเต็ม

พื้นท่ี ควรเลือกพิจารณาปลูกตามความเหมาะสม  ควรจดัสวนหยอ่มตามจุดเด่นของบา้น มีนํ้ าตก นํ้ าพุ 

นอกจากน้ีอาจปลูกดอกไมต้ามแนวทางเดิน ควรมีการทาํสนามหญา้ เพราะหญา้จะช่วยให้ส่วนอ่ืนๆดู

เด่นข้ึน 

 
ภาพที ่2.1 พื้นท่ีสวนสาธารณะ 

ทีม่า : http://www.forfur.com 
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ลกัษณะการจดัสวน 

สนามหญา้ ควรอยูบ่ริเวณช่วงกลางของส่วนสาธารณะ มีเน้ือท่ีประมาณคร่ึงหน่ึงของ

พื้นท่ีสวยสาธารณะ  สนามหญา้ควรไดรั้บแดดเตม็ท่ี  จะไดส้นามหญา้ท่ีเขียวสดใส  ทาํใหส้วนทั้งหมด

ในส่วนสาธารณะดูเด่นข้ึน 

 
ภาพที ่2.2 สนามหญา้ 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น (เอ้ือมพร  วสีมหมาย, 2530) 

ไมใ้หร่้มเงา ควรปลูกบริเวณริมถนน ทางเทา้ระเบียง แนวร้ัว เพื่อช่วยลดการสะทอ้นแสง

ของถนนและทางเทา้  และใหค้วามร่มร่ืนต่อท่ีนัง่พกัสําหรับแขกท่ีมาเยี่ยมไดดี้  ควรเลือกใชไ้มย้ืนตน้ท่ี

มีดอกสวยงามมากกว่าไมผ้ล แต่ไม่ควรปลูกจนเต็มพื้นท่ีทั้งหมด  ควรปลูกเฉพาะส่วนท่ีจาํเป็นและ

เหมาะสมเท่านั้น 

 
ภาพที ่2.3 ไมใ้หร่้มเงา 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น (เอ้ือมพร  วสีมหมาย, 2530) 
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สวนประดบั หรือสวนหย่อมสวยๆท่ีตอ้งการสร้างจุดเด่นภายในบริเวณบา้นหรือทาํให้

เกิดความกลมกลืนกับตวัอาคารควรอยู่ใกล้กับระเบียงหรือเฉลียงท่ียื่นออกมา  อาจจดัเป็นกลุ่มไม้

ประดบัประกอบหินนํ้ าตก  นํ้ าพุ  หรือปลูกไมด้อก ไมป้ระดบัตามแนวทางเดินจากบริเวณหน้าบา้น

มายงัห้องรับแขก  การจดัสวนประดบัส่วนน้ีควรอยูใ่กลส้ายตา  เพราะมีโอกาสไดช่ื้นชมมากกว่าท่ีจะ

ไปปลูกไวริ้มร้ัวสุดของตวับา้น  และควรเลือกไมท่ี้เจริญเติบโตชา้หรือปานกลาง  ไม่ควรเลือกไมโ้ตเร็ว

เกินไปเพราะจะทาํใหส้วนดูรกไดง่้ายภายในเวลาไม่นานนกั 

 
ภาพที ่2.4 สวนประดบั 

ทีม่า : หนงัสือหลกัการจดัสวนในบา้น (เอ้ือมพร  วสีมหมาย, 2530) 

2.2.2  ส่วนครอบครัว (Family Living Area) 

บริเวณส่วนครอบครัวจะเป็นส่วนท่ีใช้พักผ่อนของครอบครัว ใช้รับรองหรือจัด

นนัทนาการกบัเพื่อนๆในโอกาสต่างๆ ส่วนน้ีควรจะต่อเน่ืองกบัหอ้งพกั ซ่ึงอาจจะเป็นลานนอกบา้น ใน

ส่วนของครอบครัวน้ีจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีอาํนวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ีสนาม ท่ีนัง่เล่น รวมทั้งอุปกรณ์

สําหรับนันทนาการ เช่น เตาย่างบาร์บีคิว รวมทั้ งมุมสําหรับเด็ก ลักษณะการจดัสวนบริเวณส่วน

ครอบครัว เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น ดงันั้นไมท่ี้ใชป้ลูกบริเวณน้ี ควรจะเป็นไมท่ี้ให้ร่ม

เงา หรือไมเ้ล้ือย รวมทั้งพรรณไมพุ้่ม หรือไมด้อกตามจุดต่างๆ หากตอ้งการทาํสนามหญา้ ควรเลือก

ชนิดของหญา้สนามท่ีมีความทนต่อการเหยียบย ํ่า หรืออาจจะปูพื้นดว้ยอิฐ หรือหิน แลว้ปลูกพรรณไม้

ตามจุดต่างๆ ในบริเวณน้ีควรมีไมใ้ห้ร่มเงา แต่ตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ไม่มีพิษ ไม่มีหนาม เพราะอาจเกิด

อนัตรายได ้
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ภาพที ่2.5 พื้นท่ีส่วนครอบครัว 

ทีม่า : http://www.forfur.com 

ลกัษณะการจดัสวน 

ไมใ้หร่้มเงา หรือไมเ้ล้ือย ปลูกไมใ้หร่้มเงาแก่บริเวณท่ีนัง่พกัผอ่น  หรือปลูกไมเ้ล้ือยถา้มี

ซุ่มหรือศาลา  อาจใชไ้มด้อกยนืตน้  หรือไมผ้ลก็ไดเ้พื่อใหร่้มเงา 

 
ภาพที ่2.6 ไมใ้หร่้มเงา 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น (เอ้ือมพร  วสีมหมาย, 2530) 

มุมพกัผอ่น ควรต่อเน่ืองกบัห้องพกัผอ่นภายในบา้น  ส่วนใหญ่จะมีระเบียงยื่นออกมามี

หลงัคาหรือไมใ้หญ่ให้ร่มเงาก็ได ้ควรมีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับการตั้งโต๊ะเกา้อ้ีชนิดต่างๆ เตายา่งอาหาร

หรือเกา้อ้ีนอนพกั  เปลญวน  ตามความประสงคข์องเจา้ของบา้น  บริเวณรอบๆปลูกไมด้อกไมป้ระดบั

เพื่อความสวยงาม  แต่ไม่ใหญ่โตเท่าสวนประดบับริเวณส่วนสาธารณะ  แต่เนน้หนกัทางดา้นประโยชน์

ใชส้อยครบถว้นมากกวา่ 
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ภาพที ่2.7 มุมพกัผอ่น 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น (เอ้ือมพร  วสีมหมาย, 2530) 

งานอดิเรก ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความประสงคข์องแต่ละครอบครัวและพื้นท่ีท่ีมี เช่น สระวา่ยนํ้ า  

สนามแบดมินตนั  สนามเทนนิส  สนามฝึกบาสเกตบอล  หรือมุมสําหรับ  ปลูกเล้ียงต้นไม ้บริเวณ

เหล่าน้ีอาจต่อเน่ืองกบัมุมพกัผอ่นได ้

 
ภาพที ่2.8 งานอดิเรก 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น (เอ้ือมพร  วสีมหมาย, 2530) 

มุมสําหรับเด็ก ควรอยูห่่างจากบริเวณพกัผ่อนพอสมควร  แต่สามารถมองเห็นได ้มีบ่อ

ทราย ชิงช้า กระดานล่ืน บา้นตุ๊กตาและอ่ืนๆ ซ่ึงแลว้แต่วยัของเด็กในบา้นนั้นๆ ควรมีไมใ้หญ่ให้ร่มเงา 
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ไมพุ้ม่กั้นบางส่วน  ท่ีนัง่พกัเม่ือเด็กเล่นเหน่ือย ตน้ไมค้วรเลือกใชช้นิดท่ีก่ิงไม่เปราะหกัง่ายและไม่มีพิษ

ต่อเด็ก 

 
ภาพที ่2.9 มุมสาํหรับเด็ก 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น (เอ้ือมพร  วสีมหมาย, 2530) 

2.2.3  ส่วนตวั (Private Living Area) 

บริเวณส่วนตวั บริเวณน้ีจะต่อเน่ืองกบัห้องนอน ซ่ึงอาจจะเป็นเฉลียงหรือระเบียง เป็น

บริเวณส่วนตวัโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะใชน้ัง่เล่น อ่านหนงัสือ หรือรับแขกสําหรับคนท่ีสนิท หากเป็นบา้น

ชั้นเดียวก็จะตอ้งสร้างฉาก ผนงั หรือจะปลูกตน้ไมเ้พื่อบงัสายตาจากบุคคลภายนอก ทาํให้เกิดบริเวณ

ส่วนตวั หรือจะสร้างจากวสัดุอ่ืนๆก็ได้ แต่จะต้องให้ลมพดัผ่านได้สะดวก ในบริเวณน้ีอาจทาํเป็น

สวนหย่อมขนาดเล็ก รวมทั้งปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มเงาแต่จะตอ้งไม่แน่นทึบเกินไป สําหรับบริเวณส่วนตวัท่ี

อยู่ชั้นบน อาจปลูกไมเ้ล้ือยเพื่อให้ร่มเงา หรือทาํระแนงปลูกพรรณไมก้็ได ้บริเวณน้ีอาจจะมีเกา้อีนั่ง 

โตะ๊เล็กๆสาํหรับวางหนงัสือและอ่ืนๆ 

 
ภาพที ่2.10 พื้นท่ีส่วนตวั 

ทีม่า : http://www.forfur.com 
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ลกัษณะการจดัสวน 

ฉากหรือผนงั มีฉากหรือผนงัเพื่อทาํใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั  อาจเป็นตน้ไมท่ี้ตดัแต่งให้

ไดรู้ปทรงและขนาดตามตอ้งการ หรือผนงัท่ีทาํดว้ยวสัดุอ่ืน แต่ควรใหล้มพดัผา่นไดส้ะดวก ฉากเหล่าน้ี

ใชปิ้ดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกหอ้ง และกั้นไม่ใหเ้ขา้มาในบริเวณน้ีได ้นอกจากจะผา่นมาทาง

หอ้งนอน 

 
ภาพที ่2.11 ฉากหรือผนงั 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น (เอ้ือมพร  วสีมหมาย, 2530) 

ท่ีนัง่เล่น วสัดุปูพื้นควรเลือกใช้ชนิดท่ีทนทานแข็งแรง (Hard Paving) มีเกา้อ้ีนัง่ 2 ตวั  

พบัประดบัได ้และโตะ๊เล็กๆ 2 ตวัก็คงพอ 

 
ภาพที ่2.12 ท่ีนัง่เล่น 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น (เอ้ือมพร  วสีมหมาย, 2530) 
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สวนประดบั หรือสวนหย่อมขนาดเล็กๆบริเวณขา้งๆ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินใน

ขณะท่ีนัง่พกัผอ่นได ้ ควรมีร่มเงาบา้ง  แต่ไม่ควรทึบเน่ืองจากตน้ไมใ้หญ่เพราะอยูใ่กลห้อ้งนอน 

 
ภาพที ่2.13 สวนประดบั 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น (เอ้ือมพร  วสีมหมาย, 2530) 

2.2.4  ส่วนบริการ (Service Area) 

บริเวณส่วนบริการ บริเวณน้ีจะต่อเน่ืองจากครัว โรงรถ หรือส่วนพกัผอ่นของครอบครัว 

เพื่อสะดวกในการใหบ้ริการ ซ่ึงบริเวณน้ีจะเป็นส่วนหลงับา้นใชซ้กัลา้ง ลา้งจาน รวมทั้งปลูกพืชผกัสวน

ครัว  ปลูกไมผ้ล การจดับริเวณน้ีจึงไม่เนน้เร่ืองความสวยงามมากไปกวา่ความสะดวกในการใชง้าน การ

ปลูกพรรณไมห้ากเป็นไมผ้ลก็จะปลูกบริเวณริมร้ัว หรืออาจใชเ้ป็นร่มเงาให้กบับางจุดของพื้นท่ี บริเวณ

ท่ีมีแสงแดดจดัก็จะใชป้ลูกพืชผกัสวนครัว รวมทั้งซกัผา้ตากผา้ ซ่ึงในส่วนน้ีมกัจะปูพื้นดว้ยซีเมนต ์การ

ปลูกพรรณไมก้็เพื่อเป็นฉากปิดกั้นบริเวณท่ีไม่ตอ้งการให้ผูอ่ื้นเห็น ซ่ึงอาจจะเป็นไมพุ้่ม ซ่ึงมีความสูง

เกินระดบัสายตา การจดัสวนในบา้น นอกจากพื้นท่ีหลกัในบา้นแลว้ยงัมีส่วนอ่ืนๆของบา้น เช่น บริเวณ

ลานบา้น ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีต่อจากตวับา้น หากมีพื้นท่ีมากก็สามารถจะทาํเป็นสวนหยอ่มปลูกพรรณไม ้

หรือจดัวางไมก้ระถางได ้

 
ภาพที ่2.14 พื้นท่ีส่วนบริการ 

ทีม่า : http://www.forfur.com 
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ลกัษณะการจดัสวน 

ฉากหรือผนงั เป็นไมพุ้ม่ หรือวสัดุถาวรเพื่อกั้นไม่ใหแ้ขกท่ีมาเยีย่มมองเห็นส่วนน้ีได้

จากบริเวณอ่ืนๆ ควรสูงเกินระดบัสายตาทัว่ไป 

หอ้งเก็บของ หรือเคร่ืองใชต่้างๆเช่น รถจกัรยาน  เคร่ืองมือทาํสวน เฟอร์นิเจอร์ในสวน 

อุปกรณ์ในการซ่อมรถ บางคร้ังอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถก็ได ้

ซกัลา้ง - ตากผา้ พื้นท่ีควรเป็นวสัดุท่ีแขง็ เช่น ซีเมนต ์และไดรั้บแดดเตม็ท่ี 

 
ภาพที ่2.15 ซกัลา้ง - ตากผา้ 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น (เอ้ือมพร  วสีมหมาย, 2530) 

ไมผ้ล ปลูกริมร้ัวไดต้ามขนาดของพื้นท่ีแบ่งให้เป็นส่วนบริการ สวนครัว ปลูกบริเวณท่ี

ไดรั้บแดดเตม็ท่ี 

 
ภาพที ่2.16 ไมผ้ล - สวนครัว 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น (เอ้ือมพร  วสีมหมาย, 2530) 
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ขอ้ดีของการแบ่งพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ี

ภายในตวับา้นทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อย กิจกรรม และความงาม การจดัสวนบา้นเป็นการจดัสวนเพื่อให้

ตรงตามความตอ้งการของเจา้ของบา้น และสมาชิกครอบครัวมากท่ีสุด การแบ่งพื้นท่ีจึงเป็นขอคิดใน

การจดัสวนบา้น เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ และใชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 2.3  หลกัการออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย 

นกัออกแบบภูมิทศัน์ (Landscape Designer) ในการออกแบบสวน ตอ้งผา่นการศึกษาเก่ียวกบั

หลักการออกแบบสวนมาเป็นอย่างดี จึงจะทําให้การออกแบบประสบผลสําเ ร็จในทุกด้าน                 

(สมจิต  โยธะคง, 2540) 

2.3.1  องคป์ระกอบของศิลป์ 

องคป์ระกอบของศิลป์ เป็นศิลปะท่ีเกิดจาก การผสมผสานของจิตใจ สอดคลอ้งกบัวิถี

ชีวิต และเพื่ออาํนวยประโยชน์สูงสุด ทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ องค์ประกอบของศิลป์ ท่ี

สาํคญัไดแ้ก่ สี ตอ้งมีเขา้ใจเร่ืองของสี ลายเส้น พื้นผวิ รูปทรง รูปร่าง ช่องวา่ง และลวดลาย ซ่ึงถือวา่เป็น 

องคป์ระกอบของศิลป์ ผูอ้อกแบบจะตอ้งทาํความเขา้ใจ เพื่อการออกแบบ 

2.3.2  หลกัการออกแบบ 

หลักในการออกแบบ จะเน้นท่ีความสมดุล จะเป็นสมดุลท่ีแท้จริง สมดุลแบบเชิง

ลอ้เลียนธรรมชาติ ช่วงจงัหวะ สําหรับมาตราส่วน ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี ความเป็นเอกภาพจดัไปแลว้ มี

ความเป็นหน่ึงเดียว ไม่หลากหลาย หรือสับสนมากเกินไป ความกลมกลืนของกลุ่มวสัดุท่ีใช้ เช่น กลุ่ม

ของหิน กลุ่มของพืชพนัธ์ุ ในระหวา่งการสร้างจุดเด่น รวมถึงความขดัแยง้ หลกัของการออกแบบท่ีดี 

ผูอ้อกแบบจะตอ้งศึกษา ขอ้มูลเหล่าน้ีใหช้ดัเจน และเขา้ใจ 

 

2.4  สวนสไตล์โมเดิร์น (Modern Style) 

ประวติัของสวนโมเดิร์นหรือสวนในจินตนาการ เกิดข้ึนมากกว่าร้อยปีแล้ว ตั้งแต่ช่วงกลาง-

ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และผูท่ี้ให้กาํเนิดคาํน้ีคือ Frederic Law Olmsted สถาปนิกและภูมิสถาปนิก

ชาวอเมริกนั คาํว่าสวนแบบโมเดิร์นเป็นโมเดิร์นในเร่ืองของความคิดก่อนยงัไม่ใช่ในส่วนรูปลกัษณ์ 

เน่ืองดว้ยเร่ืองของสวนในสมยันั้นเป็นเร่ืองของคนเฉพาะ 2 กลุ่ม คือเพื่อประดบับารมีพระมหากษตัริย ์
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เจา้ขุนมูลนายและเพื่อรับใช้พิธีกรรมทางศาสนายงัไม่ไดใ้ช้สําหรับคนธรรมดา จนได้มีการจดัสร้าง

สวนสาธารณะนั้นคือ Central Park กลางมหานครนิวยอร์ก 

รูปแบบของ Central Park คือสวนสาธารณะท่ีมีการวางทางเดินเพื่อความสะดวก มีสนามและ

เนินหญา้เพื่อการพกัผอ่น มีมา้นัง่ มีตวับา้นโดยทั้งหมดอยูใ่นรูปแบบสวนท่ีเลียนแบบมาจากธรรมชาติ 

เพื่อให้ตอบสนองการใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม อนัเป็นเร่ืองของ Form Fallow Function โดยแทแ้ละ

หลงัจากนั้นคาํวา่ Garden จึงมีข้ึนในทุกบา้นท่ีตอ้งการใกลชิ้ดธรรมชาติเพราะเหตุน้ีเองท่ีส่งผลให้ภาพ

สวนไดแ้ตกขนาดอีกมากมายตามความคิด ตามความตอ้งการ ตามมุมมอง ตามรสนิยม เพื่อตอบสนอง

ทั้งเร่ืองการใชง้านและเพื่อการออกแบบในหน่ึงรูปแบบสวนท่ีเกิดข้ึนจากเหตุน้ีคือ Modern Garden ท่ี

ไม่ใช่โมเดิร์นแค่ความคิดแต่เป็นโมเดิร์นในรูปลกัษณ์ดว้ย 

ลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงถึง Modern Garden คือ แตกต่าง เฉียบคม กลา้ขดัแยง้ เรียบง่าย สีแรง 

แทคเจอร์ เส้นสาย สัญลกัษณ์ เร่ืองราว ส่ิงข้างตน้นั้นคล้ายๆจะเป็นขอ้บงัคบัท่ีตอ้งมีอยู่ใน Modern 

Garden แต่ไม่ใช่ว่าจะตอ้งมีส่ิงท่ีกล่าวขา้งตน้อยู่ในสวนเดียวกนั บางสวนอาจจะมีแค่ 2 หรือ 3 ซ่ึง

รูปแบบสวนท่ีออกมายอ่มตอ้งส่ือไปถึงแนวคิด หลกัของสวน จึงไดเ้ห็น Modern Garden ท่ีไวท้ั้งใชแ้ละ

ทั้งโชวใ์นสวนเดียวกนั 

แก่นของ Modern Garden ท่ีมีมาเช่นเดียวกบัรูปแบบอ่ืนๆนั้นคือมาจากภาพจริงในธรรมชาติ 

ทั้งธรรมชาติท่ีเป็นป่าเขา หรือแบบเมืองเพียงแต่ผูอ้อกแบบเป็นผูน้ํารูปฟอร์มของธรรมชาตินั้นมา

ลดทอน มาตดัมาเกา เพื่อใหเ้หลือเพียงเส้นสายหรือสีสันท่ีแสดงถึงท่ีมาซ่ึงบางคร้ัง ถา้ไม่อธิบายอาจจะดู

กนัไม่ออก ผูท่ี้จะทาํสวนแบบน้ีตอ้งมีความชาํนาญในเร่ืององค์ประกอบและโดยเฉพาะ Hard Scape 

เพื่อแบ่งสัดส่วนของเส้นสายและสีสันใหอ้อกมาไดอ้ยา่งน่าสนใจ และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งตอบสนอง 

Function ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

อดีต ของ Modern Garden ส่วนใหญ่จะเรียบง่ายเนน้งานส่วน Hard Scape เป็นหลกัตน้ไมใ้ชไ้ม่

มาก ดงันั้นจึงทาํให้ดูแลรักษาง่ายและเหมาะกบัสวนในพื้นท่ีแคบเพราะในการใชต้น้ไมน้อ้ยชนิด เน้น

ไปทางโครงสร้างทาํให้พื้นท่ีแคบๆกวา้งเพียงพอกบัรายละเอียดของสวนทั้งสวน อีกทั้งยงัเป็นสวนท่ี

เปล่ียนแปลงไดง่้ายดว้ยองคป์ระกอบหลายอยา่งจะอยูใ่นลกัษณะลอยตวั 

ขอ้เสีย ของ Modern Garden นอกจากความเรียบง่ายแลว้ยงัมีรูปทรงท่ีหวือหวาและแรงรวมอยู่

ดว้ย ตามความคิดและจินตนาการของผูอ้อกแบบ จากความหวือหวามากๆพอเวลาผ่านไปความนิยม
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สนใจของสังคมจะเปล่ียนไป สวนนั้นอาจจะไม่คงสภาพความหวือหวาอีกต่อไป แต่อาจจะดูแลว้ไม่น่า

มอง ดงันั้น Modern Garden ท่ีดูเรียบง่ายเนน้ Function จะไดอ้ยูน่านกวา่ 

 
ภาพที ่2.17 สวนโมเดิร์น (Modern) 

ทีม่า : http://www.forfur.com 

2.4.1  องคป์ระกอบในการออกแบบสวนรูปแบบโมเดิร์น 

สวน Modern เป็นสวนสมยัใหม่ท่ีเกิดจากการนาํแนวคิดของ โมเดิร์นอาร์ต มาประยุกต์ใช ้โดย

การตดัทอนรายละเอียดใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดใชส่ื้อสัญลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรมไม่ใช่การจาํลองป่าธรรมชาติ 

รวมถึงการใชว้สัดุสมยัใหม่มาประดบัตกแต่งเป็น Hard Scape ในสวน ดงันั้น Soft Scape ท่ีใชป้ระดบั

สวนแบบน้ีจึงควรมีรูปทรงโดดเด่นหรือรูปร่างแตกต่างจากตน้ไมท่ี้พบเห็นทัว่ไป มีลีลาของก่ิงก้าน

สวยงาม สามารถทาํหนา้ท่ีแทนประติมากรรมหรือจุดเด่นในสวนได ้เช่น ลีลาวดี จนัผา เข็มกุดัน่ นํ้ าเตา้

ตน้ และไมใ้นตระกลูปาลม์ 

2.4.2  องคป์ระกอบภูมิทศัน์ดาดแขง็รูปแบบสวนโมเดิร์น (Hard scape) 

2.4.2.1  ทางเดินในสวนเป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความสําคญัไม่นอ้ยไปกวา่ส่วน

อ่ืนๆ เพราะนอกจากจะเอาไวเ้ดินแลว้ยงัเป็นตวัเช่ือมต่อพื้นท่ีใชง้านส่วนต่างๆเขา้ดว้ยกนั ทางเดินท่ีดีจึง

ตอ้งมีความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน เดินสบาย และตอ้งมีความสวยงามดว้ยเพื่อเสริมภาพสวนโดยรวมดูน่า

เขา้ไปใชง้านมากข้ึน สาํหรับขอ้คิดหรือแนวทางเบ้ืองตน้ในการวางทางเดินมีหลกัง่ายๆ ดงัน้ี 

1)  แนวทางเดิน การวางแนวทางเดินแบบตรงๆเหมาะสําหรับพื้นท่ีท่ีตอ้งการ

เปิดโล่ง หรือไม่ตอ้งการความเป็นส่วนตวัมากนกั เขา้กนัไดดี้กบัสวนแบบเป็นทางการหรือสวนสไตล์

โมเดิร์น 
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ภาพที ่2.18 แนวทางเดิน 

ทีม่า : http://www.decorreport.com 

2)  กาํหนดระยะทางเดิน การปูแผน่ทางเดินในสวนควรมีระยะห่างสัมพนัธ์กบั

การกา้วเดินโดยปกติอยู่ท่ี 55-60 เซนติเมตร วดัจากจุดก่ึงกลางของแผ่นทางเดินแต่ละแผน่ การปูแผ่น

ทางเดินควรทดสอบดว้ยการเดินอีกคร้ังและขยบัใหไ้ดร้ะยะท่ีสบายท่ีสุด สาํหรับความกวา้งของทางเดิน 

หากเป็นทางเดินเรียงเด่ียว ควรกวา้ง 50-60 เซนติเมตร สองคนกวา้ง 80-100 เซนติเมตร แต่ถา้เป็นถนน

เขา้บา้น (มีรถเขา้ออก) ควรกวา้ง 2.50-3 เมตร 

 
ภาพที ่2.19 ระยะทางเดิน 

ทีม่า : http://www.decorreport.com 

3)  การเลือกวสัดุ ส่ิงท่ีสําคญัท่ีควรคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรกคือวสัดุท่ีใช้ทาํ

ทางเดินในสวนตอ้งมีความปลอดภยัในการใชง้าน ผวิสัมผสัหยาบ ทาํความสะอาดง่าย หากเป็นพื้นท่ีใน

ร่มไม่ควรใชอิ้ฐมอญ เพราะจะทาํใหเ้กิดตะไคร่จบัไดง่้าย ปัจจุบนัมีวสัดุใหเ้ลือกใชห้ลากหลาย เช่น ศิลา
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แลง แผน่หินธรรมชาติ ไมห้มอนรถไฟ ทรายลา้ง กรวดลา้ง แผ่นทางเดินสําเร็จรูป หินทราย คอนกรีต 

เป็นตน้ 

 

ภาพที ่2.20 การเลือกวสัดุ 

ทีม่า : http://www.decorreport.com 

4)  เปล่ียนระดบัเปล่ียนอารมณ์ การเปล่ียนระดบัเล็กๆในสวนนกจากจะช่วยกั้น

พื้นท่ีใหเ้ป็นสัดส่วนแลว้ ยงัลดทอนพื้นท่ียาวใหดู้สั้นลง โดยใชซุ้ม้ประตู แนวตน้ไม ้หรือร้ัวกั้นเป็นช่อง

นาํทางเขา้ไปและเป็นตวักาํหนดขอบเขตพื้นท่ีไดด้ว้ย ขณะท่ีการทาํทางเดินเป็นทางลาดจะให้ความรู้สึก

ล่ืนไหลและสร้างความต่อเน่ืองในการใชง้านไดดี้ 

 
ภาพที ่2.21 ระดบัเปล่ียนอารมณ์ 

ทีม่า : http://www.decorreport.com 
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2.4.2.2  ร้ัวสวน คือร้ัวหรือกาํแพงลอ้มรอบพื้นท่ีเพื่อแยกพื้นท่ีท่ีหน่ึงออกจากพื้นท่ี

อ่ืนๆ ลกัษณะของร้ัวบา้นสไตล์โมเดิร์นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นท่ีความเรียบง่าย รูปทรงเรขาคณิต และ

รูปทรงแปลกตา อีกทั้งยงัสามารถออกแบบร้ัวใหมี้ความผสมผสานระหวา่งความสวยงาม เรียบง่าย และ

มีประโยชน์ใชส้อยไดอี้กดว้ย ร้ัวสไตล์โมเดิร์นสามารถใชว้สัดุหลายหลายในการทาํ เช่น อิฐบล็อก ไม ้

หิน เหล็ก อลูมิเนียม ปูน การเลือกแบบของร้ัวนั้นข้ึนอยู่กบัแบบของบา้นและรูปทรงของบริเวณสวน 

สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1)  ร้ัวไม ้ร้ัวไมมี้ขอ้ดีคือทาํให้ดูโปร่ง ลมสามารถพดัผา่นได ้ขอ้เสียก็คือตอ้ง

หมัน่ดูแลรักษาเน้ือไม ้หมัน่ทาสีหรือยอ้มสีจึงจะสวยงาม เพราะร้ัวตอ้งอยู่กลางแดด ตากฝน อากาศ

เปล่ียนตลอดเวลา ไมอ้าจบิดงอและผุพงั ราคาค่อนขา้งสูงพอสมควร จุดเด่นของการใช้ร้ัวไม้คือ มี

ความรู้สึกผอ่นคลาย 

 
ภาพที ่2.22 ร้ัวไม ้

ทีม่า : http://www.decorreport.com 

2)  ร้ัวหิน ฝังหินธรรมชาติรูปทรงอิสระบนกาํแพงสีขาวสไตล์โมเดิร์นจะทาํ

ให้บา้นมีความโดดเด่น สวยงามมากข้ึน เพิ่มความสวยงามด้วยแปลงดอกไม ้ทาํให้มองดูแล้วสดช่ืน 

สบายตา 
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ภาพที ่2.23 ร้ัวหิน 

ทีม่า : http://www.decorreport.com 

3)  ร้ัวเหล็ก นาํเหล็กกล่องมาพ่นสีสีดาํ มากั้นและแสดงขอบเขตพื้นท่ีบา้น 

เหมาะสําหรับบา้นท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัอยา่งอ่ืนแน่นหนา ทาํให้สะทอ้นถึงความเป็นมิตรกบั

ชุมชน และความเปิดเผยไดดี้ 

 
ภาพที ่2.24 ร้ัวเหล็ก 

ทีม่า : http://www.decorreport.com 

4)  ร้ัวอิฐบล็อก ดูเป็นของธรรมดาก็ใชท้าํร้ัวแบบเก๋ๆไดด้ว้ยการใชอิ้ฐบล็อก ท่ี

ใชท้าํช่องลมซ่ึงปกตินิยมวางตามแนวนอน นาํมาจบัวางแนวตั้งสลบัช่องเวน้ช่อง ทาํให้เกิดช่องวา่งท่ีดูมี

มิติแปลกตา ช่วยบงัสายตาและถ่ายเทอากาศไดดี้ไปพร้อมๆกนั 
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ภาพที ่2.25 ร้ัวอิฐบล็อก 

ทีม่า : http://www.decorreport.com 

5)  ร้ัวคอนกรีต จะเป็นกาํแพงทึบแต่ไม่ตนั สาํหรับคนท่ีอาศยับา้นตึกแถวหรือ

มีผนงับา้นติดกบัเพื่อนบา้น ถึงจะเป็นกาํแพงคอนกรีตเรียบๆแต่ก็สามารถสวยไดแ้บบมีเอกลกัษณ์ดว้ย

การทาสี จากนั้นหางานศิลปะ หรือกรอบรูปเปล่ามาติด ก็ช่วยลดความทึบของผนงัได ้

 
ภาพที ่2.26 ร้ัวคอนกรีต 

ทีม่า : http://www.decorreport.com 

2.4.2.3  นํ้าพุ ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัอีกอยา่งหน่ึงในการประดบัสวน นํ้ าพุท่ีให้

ทั้งความสวยงามและเป็นประโยชน์มกัจะเป็นนํ้าพุในสระใหญ่ เพราะนํ้าพุจะช่วยเติมออกซิเจนให้นํ้ าใน

สระ ส่วนนํ้าพุขนาดเล็กเป็นองคป์ระกอบเพื่อความสวยงาม นํ้าพุมี 2 ประเภทคือ 

1)  นํ้าพุธรรมชาติ เกิดจากแรงดนัของนํ้ าท่ีอยูใ่ตดิ้นพุ่งผา่นรอยแยกพื้นดิน

ข้ึนมากลายเป็นนํ้าพ ุ

2)  นํ้ าพุประดิษฐ์ เกิดข้ึนจากมนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง นํ้ าพุประดิษฐ์มีหลายแบบ

ไดแ้ก่ 
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3)  นํ้ าพุแบบติดผนงั ประกอบด้วยประติมากรรมแบบต่างๆ ซ่ึงมีรูปแบบ

หลากหลายใหเ้ลือกมากมาย 

 
ภาพที ่2.27 นํ้าพ ุ

ทีม่า : http://www.decorreport.com 

2.4.2.4  ศาลา เป็นองคป์ระกอบของสวนบา้น โดยเฉพาะสวนท่ีมีบริเวณกวา้งขวาง

และมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อเพิ่มความร่มเยน็ให้กบัผูน้ัง่เล่นไดเ้ป็นอยา่งดี ศาลาท่ีนาํมาออกแบบหรือ

ใชเ้ป็นองค์ประกอบภายในสวนโมเดิร์นนั้น ตอ้งมีความกลมกลืนกบัสวนและตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสม

กบัพื้นท่ีไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป 

 

ภาพที ่2.28 ศาลา 

ทีม่า : http://www.salabansuan.com 

2.4.2.5  ไฟหรือแสงในสวน การติดตั้งไฟในสวนนั้นเป็นการยืดเวลาการใชส้วนให้

ยาวนานออกไปอีก คือสามารถใชส้วนในตอนกลางคืนได ้เพื่อความสวยงามของตน้ไมใ้นสวนด้วย 

โดยเฉพาะการส่องไฟข้ึนจากโคนตน้ไมเ้พื่อเนน้รูปทรงของก่ิงกา้นสาขาหรือการส่องไฟจากดา้นขา้งทาํ

ให้เกิดมิติใหม่ของสีสันและรูปทรงของสวน การจดัไฟในสวนนั้นจะตอ้งจดัแสงอย่างตรงไปตรงมา
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เนน้ส่ิงท่ีตอ้งการจะเนน้ไฟท่ีติดในสวนส่วนมากนิยมติดตามบริเวณกลุ่มหิน สวนหยอ่ม นํ้ าตก สระนํ้ า

และบริเวณเกา้อ้ีในสวน 

 
ภาพที ่2.29 แสงในสวน 

ทีม่า : http://www.forfur.com  

2.4.2.6  ประติมากรรมในสวน คืองานศิลปะท่ีตั้งไวต้ามมุมต่างๆเพื่อประดบัสวนอาจ

ตั้งไวช้ิ้นเดียวเพื่อความสง่างามหรือวางหลายช้ินเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กบัมุมนั้นๆ จุดประสงค์

หลกัของการใชป้ระติมากรรมในการตกแต่งสวนนั้นก็เพื่อความสวยงาม และอาจให้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส่ือ

แนวคิดของสวน ประติมากรรมบางช้ินอาจไม่ใช่งานประติมากรรมแท้ๆ แต่อาจะประยุกต์สําหรับ

ประโยชน์อ่ืนๆในสวนให้ประโยชน์หลายต่อหลายต่อ เช่น โอ่ง ไห และตุ่ม ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นภาชนะ

ใส่นํ้าและยงัช่วยเพิ่มความสวยงามไดอี้กดว้ย 

2.4.3  องคป์ระกอบภูมิทศัน์ดาดอ่อนของสวนโมเดิร์น (Soft Scape) 

สวนโมเดิร์น Modern Garden เป็นสวนท่ีเน้นการใช้แนวเส้นและรูปทรงเราขาคณิตท่ี

เรียบง่ายในการออกแบบ โดยใชว้สัดุตกแต่งท่ีดูทนัสมยัเขา้มาประกอบ เช่น รูปประติมากรรมต่างๆ การ

ออกแบบอาจส่ือความหมายถึงบางส่ิง ไม่นิยมใชพ้รรณไมป้ริมาณมากๆแต่เลือกใชเ้ฉพาะตน้ท่ีมีรูปทรง

โดดเด่น 

ทศันียภาพของสวนแบบโมเดิร์น เน้นรูปทรงของกระบะปลูกพืชพรรณท่ีมีลักษณะ

แปลกตา เสริมนํ้าพุในสวนเพื่อสร้างบรรยากาศใหส้ดช่ืน มีความเคล่ือนไหวและสวยงาม สวนประดิษฐ ์

เนน้เอกลกัษณ์ไทย ดว้ยไมด้ดั 
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ภาพที ่ 2.30 ตวัอยา่งการจดัสวนโมเดิร์น 

ทีม่า : http://www.decorreport.com 

ทศันียภาพของสวนโมเดิร์น ใช้รูปแบบของเส้นซิกแซ็กสร้างการเคล่ือนไหว และเน้น

พืชพรรณไมต้ระกลูเฟินหลายๆชนิด อีกทั้งนํ้าพุหินแกรนิตทรงกลมเพิ่มความเคล่ือนไหวของสวน 

 
ภาพที ่2.31 ตวัอยา่งการจดัสวน ขนาด 2.4 x 2 เมตร 

ทีม่า : http://www.decorreport.com 

ทศันียภาพของสวนโมเดิร์นจดัแปลงพืชพรรณเส้นขอบชดัเจน 
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ภาพที ่2.32 ตวัอยา่งการจดัสวน ขนาด 1 x 5 เมตร 

ทีม่า : http://www.decorreport.com 



บทที ่2 

การศึกษาแนวคดิ และทฤษฎ ี

 

ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพกัอาศัย เป็นเร่ืองท่ีละเอียดเพราะการออกแบบภูมิทัศน์มี

ความสําคญัอยา่งมาก จะตอ้งคาํนึงถึงพื้นท่ีประโยชน์ในการใช้สอย และความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั 

เพราะการออกแบบจะตอ้งเป็นการกาํหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งในรูปแบบ

การจดัภูมิทศัน์ รูปแบบสวนต่างๆ เพื่อนาํขอ้มูลมาผสมผสานให้เกิดแนวความคิด จนกระทัง่ถึงการวาง

แนวทางในการออกแบบ เพื่อประโยชน์แก่เจา้ของบา้นเอง ให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และไดรั้บ

ประโยชน์มากท่ีสุด 

ดงันั้นจึงตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งในเร่ืองของการ

จดัสวนรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงพฤติกรรมของ และตามความตอ้งการท่ีผูใ้ช้ จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้ง

ศึกษาเร่ืองสวนลกัษณะต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวความคิดท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเจา้ของบา้น ให้

เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดของการเขา้ใชพ้ื้นท่ีเช่นเดียวกนั 

 

2.1  ความหมายและความสําคญัของการออกแบบภูมทิศัน์บ้านพกัอาศัย 

2.1.1  ความหมายของการจดัสวน 

การจดัสวน (Garden) หมายถึง การจดัสภาพหรือการตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสม

สวยงาม ทาํให้สภาพแวดลอ้มบรรยากาศน่าอยู ่และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ (จิตติกานต ์ วิริยะ

เพียรดี, 2546) 

การจดัสวนหมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สุขแก่มวล

มนุษย ์โดยการนาํหลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ด้วยกนั นาํ

ส่ิงของหลายๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งเป็นส่ิงประดิษฐ์และส่ิงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติมาผสมผสานกนั 

เพื่อพฒันาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดทศันียภาพท่ีงดงามสูงสุด อาจเป็นธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือ

ลอกเรียนแบบธรรมชาติ ลอกเรียนศิลปกรรมในอดีตนาํมาดดัแปลงให้เขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์

(อโนชา การประเสริฐกิจ, 2545) 
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ภาพที ่3.1 การเขา้ถึงโครงการ 

ทีม่า : https://www.google.co.th/maps 

 3.2.2  สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ 

สถานท่ีตั้งโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุรเชษฐ์  พรพิพฒัน์ ตั้งอยู่ท่ี บา้นเลขท่ี 

89/9 ซอยบางเตย 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลบางเตย อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีเน้ือท่ี

ทั้งหมด 2,460 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นพกัอาศยั 358 ตารางเมตร และพื้นท่ีใน

การจดัภูมิทศัน์ 2,102 ตารางเมตร ลักษณะบ้านพกัอาศยัเป็นบ้านเด่ียว 2 ชั้นแบบสไตล์โมเดิร์น 

(Modern) มีส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ เช่น โรงรถ 

 

3.3  ทีต่ั้งจังหวดันครปฐม 

จงัหวดันครปฐม เป็นจงัหวดัในภาคกลาง เป็นพื้นท่ีเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มี

ประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เช่ือว่าเป็นท่ีตั้ งเก่าแก่ของเมืองในสมัยทวารวดี โดยมีหลักฐานทาง

ประวติัศาสตร์และโบราณคดีเป็นจาํนวนมาก 

จงัหวดันครปฐม ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่นํ้ าท่าจีนซ่ึงเป็นพื้นท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่

ระหว่างเส้นละติจูดท่ี 13 องศา 45 ลิปดา 10 พิลิปดา เส้นลองจิจูดท่ี 100 องศา 4 ลิปดา 28 พิลิปดา มี

พื้นท่ี 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากบั ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นท่ีเป็น

อนัดบัท่ี 62 ของประเทศ อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
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ตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ป่ินเกล้า - นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 

กิโลเมตร 

3.3.1  อาณาเขตติดต่อ 

 
ภาพที ่3.2 แผนท่ีจงัหวดันครปฐม 

ทีม่า : https://www.nakhonpathom.go.th 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ทิศใต ้ติดต่อกบั จงัหวดัสมุทรสาคร 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดันนทบุรี และ กรุงเทพฯ 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัราชบุรี และ กาณจนบุรี 

3.3.2  ลกัษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของจังหวดันครปฐมโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นท่ีราบถึงค่อนข้าง

ราบเรียบ ไม่มีภูเขาและป่าไม ้ระดบัความแตกต่างของความสูงของพื้นท่ีอยูร่ะหวา่ง 2 - 10 เมตร เหนือ

ระดบันํ้าทะเลปานกลาง สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใต ้และตะวนัตกสู่ตะวนัออกมีแม่

นํ้ าท่าจีนไหลผา่นจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้พื้นท่ีทางตอนเหนือและทางตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่

เป็นท่ีดอน ส่วนพื้นท่ีทางตอนกลางของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่ม มีท่ีดอนกระจายเป็นแห่งๆ และมีแหล่งนํ้ า

กระจาย สําหรับพื้นท่ีดา้นตะวนัออกและดา้นใตเ้ป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่นํ้ าท่าจีน มีคลองธรรมชาติและ

คลองซอยท่ีขดุข้ึนเพื่อการเกษตรและคมนาคมอยูม่าก พื้นท่ีสูงจากระดบันํ้าทะเล 2 - 4 เมตร 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
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3.3.2  ลกัษณะภูมิอากาศ 

3.3.2.1  อุณหภูมิ 

จากสถิติข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ข้อมูลของสถานี

อุตุนิยมวิทยานครปฐม เปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี (2552 - 2556) ปรากฏว่าอุณหภูมิโดยทัว่ไปอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ สําหรับอุณหภูมิสูงท่ีสุด วดัได้ 40.2 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 และ

อุณหภูมิตํ่าท่ีสุด วดัได ้10.3 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2552 

 

ภาพที ่3.3 อุณหภูมิเฉล่ีย ปี 2555 

ทีม่า : https://www.rtnmet.org/index.php 

 

ตารางที ่3.1 แสดงค่าเปรียบเทียบอุณหภูมิ 

อุณหภูมิเฉล่ีย รายเดือนและรายปีของประเทศไทย พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบกบัค่าปกติ (พ.ศ.2514 - 2543) 

 
ท่ีมา : https://www.rtnmet.org/index.php 

 

http://www.rtnmet.org/index.php
http://www.rtnmet.org/index.php
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ผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการคือ 

การออกแบบควรคาํนึงถึงการระบายความร้อน โดยการออกแบบให้มีร่มเงา 

และควรท่ีจะคาํนึงถึงการดูแลรักษาพืชพนัธ์ุเน่ืองจากในช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูงจึงต้องให้นํ้ าแก่พืชใน

ปริมาณท่ีมากยิง่ข้ึน 

3.3.2.2  ปริมาณนํ้าฝน 

จากสถิติขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนของจงัหวดันครปฐม โดยใช้ขอ้มูลของสถานี

อุตุนิยมวทิยานครปฐมยอ้นหลงั 5 ปี (2552 - 2556) ปริมาณนํ้ าฝนจะอยูใ่นช่วง 1,100 – 1,200 มิลลิเมตร 

ฝนตกมากท่ีสุดปี 2554 วดัได ้1,295.5 มิลลิเมตร จาํนวนวนัท่ีฝนตก 111 วนั ส่วนฝนตกน้อยท่ีสุดในปี 

2556 วดัได ้957.4 มิลลิเมตร จาํนวนวนัท่ีฝนตก 134 วนั 

 
ภาพที ่3.4 ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย ปี 2555 

ทีม่า : https://www.rtnmet.org/index.php 

 

 

 

 

  

http://www.rtnmet.org/index.php
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ตารางที ่3.2 เปรียบเทียบปริมาณนํ้าฝน 

ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของประเทศไทย พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบกบัค่าปกติ (พ.ศ.2514 - 2543)  

ทีม่า : https://www.rtnmet.org/index.php 

3.3.2.3  การกระจายของฝน 

ปริมาณฝนท่ีตกในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม จากขอ้มูลฝนของสถานีฝนอาํเภอ

ต่างๆ และสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐมยอ้นหลงั 5 ปี (2552 - 2556) ทาํให้ทราบวา่ ปริมาณนํ้ าฝนจะอยู่

ในช่วง 500 – 1,650 มิลลิเมตร โดยพื้นท่ีท่ีมีฝนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พื้นท่ีอาํเภอดอนตูม เม่ือปี 2554 วดัได ้

1,641.3 มิลลิเมตร จาํนวนวนัท่ีฝนตก 91 วนั ส่วนพื้นท่ีท่ีมีฝนตกน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอบางเลน เม่ือปี 

2556 วดัได ้269.4 มิลลิเมตร จาํนวนวนัท่ีฝนตก 27 วนั 

ผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการคือ 

ในช่วงเดือนท่ีไม่มีฝนตก ในช่วงน้ีอาจจะมีการให้นํ้ าแก่พืชพนัธ์ุท่ีมากกว่า

ปกติ และในช่วงเดือนท่ีมีฝนตก ในช่วงน้ีอาจจะมีการใหน้ํ้าแก่พืชพนัธ์ุท่ีไม่มากนกั 

3.3.2  ลกัษณะของดิน 

ลกัษณะและสมบติัของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง

หรือดินร่วนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลเขม้ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กนอ้ย (pH 

5.0-6.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีนํ้ าตาลปนเทาเขม้ มีจุดประสีนํ้ าตาล

แก่หรือสีนํ้าตาลปนเหลืองในดินบนและดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กนอ้ยถึงด่างปานกลาง (pH 6.5 - 

8.0) ดินล่างตอนล่าง และจะพบมวลกอ้นกลมของเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู ่พบมวลกอ้นกลมของ

ปูนในดินล่างในระดบัความลึก 80 ซม.จากผวิดินลงไป ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) 

การกาํเนิด เกิดจากตะกอนนํ้ าพามาทบัถมอยู่บนท่ีราบตะกอนนํ้ าพาหรือตะพกัลาํนํ้ า

สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนั 0 - 2 % การระบายนํ้ า ค่อนขา้งชา้การไหลบ่า

ของนํ้าบนผวิดิน ค่อนขา้งชา้ สภาพซึมผา่นไดข้องนํ้า ค่อนขา้งชา้ 

 

 

http://www.rtnmet.org/index.php
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3.4  รูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรม 

3.4.1  รูปแบบตวับา้น 

 

 
รูปด้าน                  1 

มาตราส่วน    1:200 

ภาพที ่3.5 แบบรูปดา้นตวับา้น 1 

 

 

 

 

 
รูปด้าน                  2 

มาตราส่วน    1:200 

ภาพที ่3.6 แบบรูปดา้นตวับา้น 2 
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รูปด้าน                  3 

มาตราส่วน    1:200 

ภาพที ่3.7 แบบรูปดา้นตวับา้น 3 

 

 

 

 

รูปด้าน                  4 

มาตราส่วน    1:200 

ภาพที ่3.8 แบบรูปดา้นตวับา้น 4 
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3.4.2  รูปแบบโรงรถ 

 

 

 

 
รูปด้าน                  1 

มาตราส่วน    1:200 

ภาพที ่3.9 แบบรูปโรงรถ 1 

 

 

 

 

 

 

รูปด้าน                  2 

มาตราส่วน    1:200 

ภาพที ่3.10 แบบรูปโรงรถ 2 
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3.5  ลกัษณะภูมอิากาศในพืน้ทีโ่ครงการ 
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3.5.1  ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจะพดัปกคลุมในเดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพนัธ์ ค่าเฉล่ีย

อุณหภูมิประมาณ 27.9 องศาเซลเซียส 

ผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการคือ 

ทาํให้พื้นท่ีโครงการมีอากาศหนาวเยน็ ควรปลูกตน้ไมท่ี้โปร่งเพื่อให้ลมหนาวพดัผ่าน

เขา้ถึงพื้นท่ีไดส้ะดวก ในช่วงเดือนน้ีการโคจรของพระอาทิตยจ์ะออ้มทางดา้นทิศใตท้าํให้พื้นท่ีดา้นทิศ

เหนือไดรั้บแสงแดดน้อยลง และพื้นท่ีทางดา้นทิศใตจ้ะไดรั้บแสงแดดมากข้ึน ดงันั้นพื้นท่ีทางดา้นทิศ

ใตค้วรปลูกพรรณไมท่ี้ทนต่อแสงแดดในตอนกลางวนั และควรมีทรงพุม่ท่ีใหร่้มเงาแก่พื้นท่ี 

3.5.2  ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้

ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจะพดัปกคลุมในเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ค่าเฉล่ีย

อุณหภูมิประมาณ 28.4 องศาเซลเซียส ค่าเฉล่ียปริมาณนํ้าฝน 280.66 มิลลิเมตร 

ผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการคือ 

ทาํให้พื้นท่ีโครงการมีฝนตกชุกซ้ึงถา้มีความรุ่นแรงมากก็อาจทาํให้อาคารส่ิงก่อสร้าง 

และพืชพรรณไมท่ี้ปลูกในพื้นท่ีโครงการเสียหายได ้จึงควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ดูดซบันํ้ าไดดี้และทนต่อ

กระแสลม  

3.5.3  แสงแดด 

การโคจรของพระอาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศตะวนัออกออ้มทางดา้นทิศใต ้และตกในทิศตก

วนัตก 

ผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการคือ 

ทาํใหพ้ื้นท่ีโครงการไดรั้บแสงแดดทั้งวนัเน่ืองจากยงัไม่มีพรรณไมใ้ดๆ จึงควรปลูก

พรรณไมท่ี้ทนต่อแสงแดด และเลือกใชพ้รรณท่ีให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี  

 

3.6 มุมมองและทศันียภาพ 

จากการสาํรวจสภาพพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
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3.6.1  มุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ 

 

 



43 

 

มุมมองท่ี 1 และ 2 มองจากทางเขา้พื้นท่ีโครงการ มุมมองแบบจุดเด่น (View Point)และ 

เปิดโล่ง (Open View) เป็นมุมมองท่ีมองเห็นตวับา้นท่ีมีความโดดเด่น สามารถมองเห็นไปยงัพื้นท่ี

บริเวณทา้ยของโครงการ 

 
ภาพที ่3.13 มุมมองท่ี 1, มุมมองท่ี 2 

มุมมองท่ี 3 และ 4 มองจากถนนภายในพื้นท่ีโครงการ เขา้มายงัตวับา้น มุมมองแบบ

กรอบภาพ (Window View) เป็นมุมมองท่ีมองเห็นบริเวณทางเขา้บา้น และห้องรับแขก พื้นท่ี ระหวา่ง

ตวับา้นกบัโรงรถ 

 
ภาพที ่3.14 มุมมองท่ี 3, มุมมองท่ี 4 
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มุมมองท่ี 5 และ 6 มองจากถนนภายในพื้นท่ีโครงการดา้นทา้ยโครงการเขา้มายงัตวับา้น 

มุมมองแบบกรอบภาพ (Window View) เป็นมุมมองท่ีมองเห็นโรงรถ และตวับา้น 

 
ภาพที ่3.15 มุมมองท่ี 5, มุมมองท่ี 6 

มุมมองท่ี 7 และ 8 มองจากพื้นท่ีโครงการดา้นหลงับา้นเขา้สู่ตวับา้น มุมมองแบบจุดเด่น 

(View Point) มองเห็นทางเขา้บา้นดา้นหลงั และ มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open View) มองเห็นไปยงัพื้นท่ี

ดา้นทา้ยโครงการ 

 
ภาพที ่3.16 มุมมองท่ี 7, มุมมองท่ี 8 
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3.6.2  มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 
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มุมมองท่ี 1 มองจากหลังบ้านไปยงัหน้าพื้นท่ีโครงการ มุมมองแบบ เปิดโล่ง (Open 

View) เป็นมุมมองท่ีเห็นพื้นท่ีโล่งบริเวณหนา้พื้นท่ีโครงการ 

 
ภาพที ่3.18 มุมมองท่ี 1 

มุมมองท่ี 2 มองจากหน้าบ้านไปยงัหน้าพื้นท่ีโครงการ มุมมองแบบ เปิดโล่ง (Open 

View) เป็นมุมมองท่ีเห็นพื้นท่ีโล่งบริเวณหนา้พื้นท่ีโครงการ 

 
ภาพที ่3.19 มุมมองท่ี 2 

มุมมองท่ี 3 มองจากหนา้บา้นไปยงัทา้ยพื้นท่ีโครงการ มุมมองแบบกรอบภาพ(Window 

View) เห็นพื้นท่ีถนนภายในพื้นท่ีโครงการไปยงัทา้ยโครงการ 
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ภาพที ่3.20 มุมมองท่ี 3 

มุมมองท่ี 4 มองจากหน้าโรงรถไปยงัหน้าพื้นท่ีโครงการ มุมมองแบบกรอบภาพ

(Window View) เห็นพื้นท่ีถนนภายในพื้นท่ีโครงการไปยงัทายโครงการไปยงัประตูร้ัวทางเขา้พื้นท่ี

โครงการ 

 
ภาพที ่3.21 มุมมองท่ี 4 
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3.7  ข้อมูลด้านพืน้ที ่

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุรเชษฐ ์ พรพิพฒัน์ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 89/9 ซอยบางเตย 5 

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลบางเตย อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีเน้ือท่ี 2,460 ตารางเมตร 

แบ่งเป็นพื้นท่ีใช้สอยภายในบา้นพกัอาศยัทั้งหมด 358 ตารางเมตร และพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ 2,102 

ตารางเมตร 

3.7.1  พื้นท่ีบริเวณหนา้โครงการ (ทิศตะวนัออก) 

ลกัษณะพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีบริเวณหนา้โครงการ ติดกบัถนน สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่ง

กวา้งมี ถนนภายในพื้นท่ีโครงการเขา้สู่ตวับา้น และโรงรถ พื้นท่ีน้ีจะไดรั้บแสงแดดในตอนเชา้ 

ปัญหา/ขอ้จาํกดั มีมลภาวะ เน่ืองจากอยูติ่ดกบัถนน และไม่มีตน้ไมเ้พื่อกรองฝุ่ นละออง 

และ เสียงจากยานพาหนะ จึงคลวนปลูกไมใ้หญ่ เพื่อให้ร่มเงา กรองฝุ่ นละออง และ เสียงจาก

ยานพาหนะ 

 
ภาพที ่3.22 พื้นท่ีบริเวณหนา้โครงการ (ทิศตะวนัออก) 

3.7.2  พื้นท่ีบริเวณขา้งโครงการ (ทิศเหนือ) 

ลกัษณะพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีบริเวณหน้าบา้นภายในพื้นท่ีโครงการ ติดกบัถนนพื้นท่ีภายใน

โครงการ มีพื้นท่ีวา่งขนาดเล็กกนักลางระหวา่งตวับา้นและถนนภายในพื้นท่ีโครงการ ไดร่้มเงาจากตวั

บา้นในช่วงบ่าย มีลมพดัผา่น 

ปัญหา/ขอ้จาํกดั เน่ืองจากพื้นท่ียงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ มีปัญหาเร่ืองทศันียภาพ 
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ภาพที ่3.23 พื้นท่ีบริเวณขา้งโครงการ (ทิศเหนือ)  

3.7.3  พื้นท่ีบริเวณขา้งโครงการ (ทิศใต)้ 

ลกัษณะพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีบริเวณหลงับา้นภายในพื้นท่ีโครงการ มีพื้นซกัลา้ง และทางเดิน

ภายในพื้นท่ีโครงการ ไดรั้บแสงแดดตลอดวนั มีลมพดัผา่น 

ปัญหา/ขอ้จาํกดั เน่ืองจากพื้นท่ียงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ และไม่มีตน้ไมใ้หญ่ มีปัญหาเร่ือง

แสงแดดและ ทศันียภาพ 

 
ภาพที ่3.24 พื้นท่ีบริเวณขา้งโครงการ (ทิศใต)้ 

3.7.4  พื้นท่ีบริเวณหลงัโครงการ (ทิศตะวนัตก) 

ลักษณะพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีบริเวณหลังโครงการ มีโรงรถแยกออกจากตัวบ้าน สภาพ

โดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง ไดรั้บแสงแดด มีลมพดัผา่น 

ปัญหา/ขอ้จาํกดั เน่ืองจากพื้นท่ียงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ และไม่มีตน้ไมใ้หญ่ มีปัญหาเร่ือง

แสงแดดและ ทศันียภาพ 
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ภาพที ่3.25 พื้นท่ีบริเวณหลงัโครงการ (ทิศตะวนัตก) 

 

3.8  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

ความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการคือสมาชิกในครอบครัวของคุณสุรเชษฐ์ พรพิพฒัน์ โดยมี 

ภรรยา ลูกชายคนโต และลูกชายคนเล็ก คุณสุรเชษฐ ์พรพิพฒัน์ มีอาชีพทาํธุรกิจส่วนตวั มีความตอ้งการ

สวนรอบบา้นท่ีสวยงามท่ีสามารถใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น หรือออกกาํลงักายกบัครอบครัว จะเนน้บรรยากาศท่ี

ดูร่มร่ืนดว้ยตน้ไม ้มีมุมพกัผอ่นท่ีเงียบสงบ มีสนามหญา้เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว และ

จะตอ้งใหเ้ขา้กบัตวับา้น 

3.8.1  คุณสุรเชษฐ ์พรพิพฒัน์ เพศชาย อาย ุ48 ปี 

ขอ้มูลผูใ้ช ้

วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ ออกไปทาํงานตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 17.00 น. อยูบ่า้นช่วงเวลาเลิกงาน 

และ วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ชอบใชเ้วลาอยูก่บัครอบครัว 

ความตอ้งการ 

ตอ้งการพื้นท่ี ประกอบกิจกรรมกบัครอบครัว พื้นท่ีเป็นส่วนตวัสาํหรับพกัผอ่น 

3.8.2  ภรรยา ของคุณสุรเชษฐ ์พรพิพฒัน์ เพศหญิง อาย ุ40 ปี 

ขอ้มูลผูใ้ช ้

วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ ออกไปทาํงานตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 15.00 น. อยูบ่า้นช่วงเวลาเลิกงาน 

และ วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ชอบทาํอาหาร และ ออกกาํลงักาย 

ความตอ้งการ 
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ตอ้งการพื้นท่ี ปลูกผลกัสวนครัวท่ีดูเรียบง่ายแต่ตอ้งมีความทนัสมยั พื้นท่ีเป็นส่วนตวั

สาํหรับพกัผอ่น 

3.8.3  ลูกชายคนโต ของคุณสุรเชษฐ ์พรพิพฒัน์ และภรรยา เพศชาย อาย ุ8 ปี 

ขอ้มูลผูใ้ช ้

จนัทร์ - วนัศุกร์ ออกไปโรงเรียนตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 16.00 น. อยูบ่า้นช่วงเวลาเลิกเรียน 

และวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ชอบวิง่เล่น เล่นกีฬา และ อ่านหนงัสือ 

ความตอ้งการ 

ตอ้งการพื้นท่ี เล่นกีฬา พื้นท่ีอ่านหนงัสือ 

3.8.4  ลูกชายคนเล็ก ของคุณสุรเชษฐ ์พรพิพฒัน์และภรรยา เพศชาย อาย ุ7 ปี 

ขอ้มูลผูใ้ช ้

วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ ออกไปโรงเรียนตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 16.00 น. อยูบ่า้นช่วงเวลาเลิก

เรียน และวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ชอบเล่นกีฬา 

ความตอ้งการ 

ตอ้งการพื้นท่ี เล่นกีฬา บ่อนํ้า 
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3.9  การศึกษาข้อมูลพืน้ที่โครงการและพฒันาศักยภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 
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3.9.1  พื้นท่ีบริเวณหนา้โครงการ (ทิศตะวนัออก) 

ศกัยภาพของพื้นท่ี 

เป็นพื้นท่ีบริเวณหนา้พื้นท่ีโครงการ เป็นส่วนแรกท่ีพบเห็นเม่ือเขา้พื้นท่ีโครงการ อยูติ่ด

กบั ถนนภายในพื้นท่ีโครงการเขา้สู่ตวับา้น เหมาะท่ีจะจดัเป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะ ส่วนโชว ์บ่อปลา 

เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีแก่การรับแขก และสามารถดึงดูดสายตาแก่ผูส้ัญจรไปมา 

กิจกรรม 

พื้นท่ีส่วนน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 768 ตารางเมตร พื้นท่ีส่วนโชว ์พื้นท่ีรับแขก พื้นท่ีประกอบ

กิจกรรม พื้นท่ีนัง่เล่น 

3.9.2  พื้นท่ีบริเวณขา้งโครงการ (ทิศเหนือ) 

ศกัยภาพของพื้นท่ี 

เป็นพื้นท่ีบริเวณทางเขา้ตวับา้นภายในพื้นท่ีโครงการ ม่ีพื้นท่ีวา่ในการจดัสวน เพื่อสร้าง

บรรยากาศท่ีดีแก่ทางเขา้ตวับา้น และหอ้งรับแขก 

กิจกรรม 

พื้นท่ีส่วนน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 184 ตารางเมตร พื้นท่ีส่วนโชว ์พื้นท่ีรับแขก พื้นท่ีนัง่เล่น 

มุมอ่านหนงัสือ 

3.9.3  พื้นท่ีบริเวณขา้งโครงการ (ทิศใต)้ 

ศกัยภาพของพื้นท่ี 

เป็นพื้นท่ีบริเวณหลงับา้นภายในพื้นท่ีโครงการ ติดกบัพื้นท่ีซกัลา้ง และทางเดินภายใน

พื้นท่ีโครงการ 

กิจกรรม 

พื้นท่ีส่วนน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 212 ตารางเมตร พื้นท่ีซกัลา้ง ทางสัญจร 

3.9.4  พื้นท่ีบริเวณหลงัโครงการ (ทิศตะวนัตก) 

ศกัยภาพของพื้นท่ี 

เป็นพื้นท่ีบริเวณหลงัพื้นท่ีโครงการ ติดกบัโรงรถ และถนนสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการ 

เหมาะสาํหรับพื้นท่ีส่วนตวั มุมพกัผอ่น ปลูกผกัสวนครัว  

กิจกรรม 

พื้นท่ีส่วนน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 480 ตารางเมตร พื้นท่ีประกอบกิจกรรมกบัครอบครัว 



บทที ่3 

วเิคราะห์ข้อมูลพืน้ที่โครงการ และกรณศึีกษา 

 

ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการและข้อมูลโดยรอบ เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูอ้อกแบบโครงการ

จะตอ้งทราบถึงขอ้มูลส่วนต่างๆ เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบและวิเคราะห์หรือแกปั้ญหา

ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแนวคิดท่ีไดว้างไวก่้อนหนา้น้ีซ่ึงในการศึกษาไดแ้บ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ระดบั 

 

3.1  ทีต่ั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อ 

3.1.2  พื้นท่ีตั้งและอาณาเขต 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุรเชษฐ ์ พรพิพฒัน์ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 89/9 ซอยบาง

เตย 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลบางเตย อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ภายในบา้นมีสมาชิก

จาํนวน 4 คน มีเน้ือท่ีทั้งหมด 2,460 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีใช้สอยภายในบา้นพกัอาศยั 358 

ตารางเมตร และพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ 2,102 ตารางเมตร 

 3.1.2  เขตติดต่อบริเวณพื้นท่ีออกแบบ 

ทิศเหนือ  ติดกบั ทุ่งนา 

ทิศใต ้  ติดกบั ทุ่งนา 

ทิศตะวนัออก ติดกบั ถนนบางเตย 5 

ทิศตะวนัตก ติดกบั พื้นท่ีรกร้างปกคลุมดว้ยวชัพืช 

 

3.2  ลกัษณะพืน้ทีโ่ครงการ 

3.2.1  การเขา้ถึงของพื้นท่ีโครงการ 

3.2.1.1  จากถนนบรมราชชนนี ขาเขา้ เล้ียวซ้ายเขา้ถนนบางเตย 5 จากนั้นวิ่งตรงตาม

เส้นทางถนน ประมาณ 3 กิโลเมตร พื้นท่ีโครงการอยูท่างซา้ยมือ 

3.2.1.2  จากถนนทางหลวงชนบท นครปฐม 4006 ขาออก เล้ียวซ้ายเขา้ถนนบางเตย 5 

จากนั้นวิง่ตรงตามเส้นทางถนน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร พื้นท่ีโครงการอยูท่างขวามือ 
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4.2  แนวความคดิในการออกแบบพืน้ที ่(Site Relation Function Concept) 

การออกแบบ ควรคาํนึกถึงประโยชน์การใช้สอย และกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ อนัดบัแรก 

โดยกิจกรรมจะตอ้งมีความสอดคลอ้ง และพื้นท่ีสามารถรองรับกิจกรรมการใช้สอยไดเ้ป็นอย่างดี จาก

การศึกษาลกัษณะของรูปแบบพื้นท่ีโครงการ สามารถกาํหนดความสัมพนัธ์ ของกิจกรรมไดด้งัน้ี 
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4.2.1  พื้นท่ีบริเวณหนา้โครงการ (ทิศตะวนัออก) Zone A 

เป็นพื้นท่ีบริเวณหนา้พื้นท่ีโครงการ เป็นส่วนแรกท่ีพบเห็นเม่ือเขา้พื้นท่ีโครงการ อยูติ่ด

กบั ถนนภายในพื้นท่ีโครงการเขา้สู่ตวับา้น เหมาะท่ีจะจดัเป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะ ส่วนโชว ์บ่อนํ้ า 

ศาลาพกัผอ่น เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีแก่การรับแขก และสามารถดึงดูดสายตาแก่ผูส้ญัจรไปมา 

 
ภาพที ่4.2 พื้นท่ีสวนสาธารณะ 

ทีม่า : http://www.forfur.com 

4.2.2  พื้นท่ีบริเวณขา้งโครงการ (ทิศเหนือ) Zone B 

เป็นพื้นท่ีบริเวณทางเขา้ตวับา้นภายในพื้นท่ีโครงการ มีพื้นท่ีว่างในการจดัสวน พื้นท่ี

นัง่เล่น มุมอ่านหนงัสือ เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีแก่ทางเขา้ตวับา้น และหอ้งรับแขก 

 
ภาพที ่4.3 พื้นท่ีนัง่เล่น 

ทีม่า : http://www.forfur.com 
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4.2.3  พื้นท่ีบริเวณขา้งโครงการ (ทิศใต)้ Zone C 

พื้นท่ีบริเวณหลงับา้นส่วนน้ีจดัใหเ้ป็น พื้นท่ีซกัลา้ง และปลูกผกัสวนครัว เน่ืองจากพื้นท่ี

บริเวณหลงับา้น มีพื้นท่ีติดกบัโรงรถซ้ึงเป็นหอ้งเก็บของไวเ้ก็บอุปกรณ์ในการดูแลสวนครัว 

 
ภาพที ่4.4 พื้นท่ีปลูกผกัสวนครัว 

ทีม่า : http://www.forfur.com 

 

4.2.4  พื้นท่ีบริเวณหลงัโครงการ (ทิศตะวนัตก) Zone D 

เป็นพื้นท่ีบริเวณหลงัพื้นท่ีโครงการ ติดกบัโรงรถ และถนนสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการ 

เหมาะสาํหรับพื้นท่ีส่วนตวั มุมพกัผอ่น พื้นท่ีประกอบกิจกรรมกบัครอบครัว 

 
ภาพที ่4.5 พื้นท่ีประกอบกิจกรรมกบัครอบครัว 

ทีม่า : http://www.forfur.com 
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4.3  แนวความคดิในการออกแบบหรือเลอืกใช้ ภูมทิศัน์ดาดแขง็ (Hard scape Concept) 

ภูมิทศัน์แขง็ (Hard Scape) เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างท่ีใชว้สัดุท่ีมีความมัน่คงแข็งแรง 

เป็นองคป์ระกอบของโครงสร้าง  วสัดุท่ีนาํมาใชก้บังานภูมิทศัน์ดาดแข็งไดม้าจากธรรมชาติ หรือผา่น

กระบวนการผลิต  เป็นส่ิงไม่มีชีวิต  เช่น งานโครงสร้าง งานผิวดาดแข็งต่าง ๆ วสัดุตกแต่ง 

ประติมากรรม กระถางตน้ไม ้แผ่นทางเดิน หิน และกรวด ช่วยส่งเสริมความงดงามทางทศันียภาพ

ใหก้บัโครงการ ดงันั้นวสัดุท่ีใชใ้นการจดัองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์สาํหรับตกแต่งภายในพื้นท่ีโครงการ 

จึงไดพ้ิจารณาเลือกใช้ และทาํการออกแบบทั้งรูปทรง รูปร่าง สีสันให้เกิดความสมดุล และกลมกลืน 

โดยจาํแนกประเภทของงานภูมิทศัน์ดาดแขง็ท่ีใชใ้นโครงการไดด้งัน้ี 

4.3.1  ศาลารับรอง : ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองตอ้งการใหเ้กิดมุมพกัผอ่น 

 
ภาพที ่4.6 ตวัอยา่งศาลารับรอง 

ทีม่า : http://www.forfur.com 

4.3.2  ลานอเนกประสงค ์: เพื่อทาํกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการ 

 
ภาพที ่4.7 ตวัอยา่งลานอเนกประสงค ์

ทีม่า : http://www.forfur.com 
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4.3.3  บ่อนํ้า นํ้าตกธรรมชาติ หรือทรงสมยัใหม่ : เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมชาติ ความเยน็

สบายแก่พื้นท่ี และเสียงท่ีทาํใหผ้อ่นคลาย 

 
ภาพที ่4.8 ตวัอยา่ง บ่อนํ้าพุ 

ทีม่า : http://www.forfur.com 

4.3.4  วสัดุตกแต่ง เช่น กระถางตน้ไม ้แผน่ทางเดิน หิน และกรวด 

 
ภาพที ่4.9 ตวัอยา่งแผน่ทางเดิน 

ทีม่า : http://www.forfur.com 
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4.4  แนวความคดิในการออกแบบหรือเลอืกใช้ ภูมทิัศน์ดาดอ่อน (Soft scape Concept) 

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft scape) การเลือกใช้พืชพรรณ จะตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะภูมิประเทศ 

ลกัษณะดิน รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ การเลือกใชพ้ืชพรรณในการออกแบบควรเลือกตามลกัษณะทาง

กายภาพ เช่น ขนาดของลาํตน้ ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผสั การผลดัใบ สี และกล่ิน ตลอดจนการดูแล

รักษา นอกจากน้ีการเลือกใชพ้ืชพรรณนั้นตอ้งไม่ก่อให้เกิดอนัตรายให้กบัตวัอาคาร และผูเ้ขา้ใชง้านใน

พื้นท่ีโครงการ เช่น ระบบรากไม่เป็นอนัตรายกบัตวัอาคาร ก่ิงตอ้งแข็งแรงไม่เปราะหักง่าย มีความ

ทนทานต่อโรค และแมลง ทั้งน้ีการเลือกใช้พืชพรรณ ควรคาํนึงถึงการสร้างบรรยากาศมุมมองต่างๆ 

และกิจกรรมในพื้นท่ีดว้ย 

ในการเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีปลูกกลางแจง้ตอ้งมีความทนทานต่อความร้อนจากแสงแดด กระแส

ลม การปลูกไมใ้นร่มตอ้งเลือกพืชพรรณท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในท่ีมีแสงน้อย และการปลูกพืช

พรรณในท่ีช้ืนแฉะตอ้งเลือกพืชพรรณท่ีชอบนํ้า ดูดซบันํ้ าไดดี้ รวมไปถึงสามารถจดัซ้ือ และขนส่ง เพื่อ

นาํมาใชใ้นพื้นท่ีโครงการไดส้ะดวก นอกจากน้ียงัมีการจดัพรรณไมเ้พื่อประโยชน์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

4.4.1  จดัเพื่อใหเ้กิดความร่มเงา 

เพื่อความสดช่ืน ช่วยบงัแสงแดด เช่น ทางสัญจรหลกั และทางสัญจรรอง หรือจุดท่ีนัง่

พกัผอ่นตอ้งการร่มเงา 

4.4.2  จดัเพื่อนาํทาง หรือนาํสายตา 

โดยการปลูกพืชพรรณเป็นแถวตามแนว เพื่อนาํไปสู่จุดหรือสถานท่ีท่ีตอ้งการ  

4.4.3  จดัเพื่อสร้าง หรือเพิ่มบรรยากาศ 

ส่วนของบ่อนํ้าใชพ้ืชพรรณไมป้ระเภทท่ีข้ึนริมนํ้า ผวิสมัผสัระเอียด และพล้ิวไหว 

4.4.4  จดัเพื่อใหมี้ความกลมกลืนกบัฉากหลงั 

กรณีพื้นท่ีเป็นทุ่งหญา้ และพื้นท่ีราบ โล่ง ให้ออกแบบและจดัพืชพรรณด้านหน้าเป็น

เนินหญา้คล้ายทุ่งหญ้าซ่ึงเป็นท่ีสูงๆ ตํ่าๆ ไม่มากนัก ควรออกแบบและจดัพืชพรรณเพื่อสร้างความ

กลมกลืนกบัฉากหลงั 

4.4.5  จดัเพื่อช่วยชะลอการพงัทลายของหนา้ดิน 

พืชพรรณจาํพวกไมค้ลุมดิน และตน้ไมท่ี้มีรากยึดติดดินดี ใช้ในบริเวณท่ีมีดินร่วนซุย 

เป็นการช่วยป้องกนัการพงัทลายของหนา้ดิน 

4.4.6  จดัเพื่อปิดบงัแนวเขต หรืออาํพรางสายตา 
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เพื่อปิดบงัสายตา พรางการมองเห็นเลือกใชไ้มพุ้่มท่ีมีความหนาทึบในระดบัสายตา หรือ

ในบางบริเวณอาจใช้หลายชนิดปะปนกนัเป็นชั้นๆ เพื่อความเป็นธรรมชาติ นอกจากน้ียงัป้องกนัการ

รบกวนในกรณีใกลก้บัทางรถเพื่อลดเสียงและฝุ่ น ซ่ึงอาจตอ้งใชพ้รรณไมท่ี้ช่วยในการกรองตลอดจน

ลดปริมาณของเสียงและฝุ่ น โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ร่วมกับการกําหนดระยะห่างของ

แหล่งกาํเนิดเสียงกบัแนวตน้ไมท่ี้เหมาะสม 

4.4.7  จดัเพื่อใหพ้ืชพรรณมีความขดัแยง้ในกลุ่มหรือท่ีเดียวกนั 

เป็นความขัดแย้งระหว่างพืชตัดแต่งควบคุมทรง ต้น และพืชพรรณท่ีมีรูปทรง

เจริญเติบโตตามธรรมชาติท่ีสวยงาม  

 

 
ภาพที ่4.10 ตวัอยา่งการจดัพืชพรรณเพื่อให้ร่มเงา 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น 

 
ภาพที ่4.11 ตวัอยา่งการจดัพืชพรรณเพื่อนาํสายตา 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น 
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ภาพที ่4.12 ตวัอยา่งการจดัพืชพรรณเพื่อให้เป็นฉากหลงั 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น 

 

 
ภาพที ่4.13 ตวัอยา่งการจดัพืชพรรณเพื่อให้เป็นขอบเขต หรืออาํพรางสายตา 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น 
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4.5  แนวความคดิในการออกแบบทางสัญจร (Circulation Concept) 

การออกแบบทางสัญจร มีความสําคญัอยา่งยิ่งในการเช่ือมต่อ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ซ่ึง

กนัและกนัระหวา่งพื้นท่ีกิจกรรม และการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีโครงการ ลกัษณะของการสัญจรจะตอ้ง

สามารถแกปั้ญหาในเร่ืองการมอง ในขณะมุ่งสู่อาคารหรือจุดต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการ นอกจากน้ีอาจ

ใชพ้ืชพรรณเป็นตวัควบคุมทางสัญจร เพื่อไม่ให้เกิดอนัตรายแก่ผูใ้ชท้างเดินเทา้จากยานพาหนะซ่ึงอาจ

ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม ควรใชพ้รรณไมท่ี้มีความแข็งแรง อาจเป็นไมย้ืนตน้ ไมพุ้่ม หรือ

ไมค้ลุมดิน ตามความตอ้งการ การใชพ้ืชพรรณยงัเป็นการส่งเสริมบรรยากาศให้ดีข้ึน และเพิ่มความเป็น

ส่วนตวัไดอี้กดว้ย 

ทางสัญจรหลกั แนวคิดในการออกแบบทางสัญจรหลกั เปรียบเสมือนถนนสายหลกั คือส่วน

ทาง เขา้-ออก ของพื้นท่ีโครงการ และเป็นพื้นท่ีส่วนกลาง สามารถแยกไปยงัจุดอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีโครงการ

ได ้ในส่วนน้ีไม่  ควรจดัวางส่ิงใด ขวางทาง ทางสัญจรหลักน้ี จะเป็น ส้นทางท่ีกําหนดแน่นอน 

  ทางสัญจรรอง แนวคิดในการออกแบบทางสัญจรรองมีการออกแบบให้มีการเช่ือมต่อกบัทาง

สัญจรหลกั ไปยงัพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ เส้นทางสัญจรรองออกแบบให้เป็นเส้นทาง

สําหรับทางเดินเทา้ ซ่ึงความยาวของเส้นทางสัญจรรองจะมีความยาวน้อยกว่า และขนาดเล็กกว่าทาง

สัญจรหลกั 

 

 
ภาพที ่4.14 ตวัอยา่งการออกแบบทางสัญจรหลกั 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น 
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ภาพที ่4.15 ตวัอยา่ง การออกแบบทางสัญจรรอง เช่ือต่อกบัทางสัญจรหลกั 

ทีม่า : หลกัการจดัสวนในบา้น 

 

4.6  แนวความคดิในการออกแบบ สาธารณูปโภค (Public Utility Concept) 

การออกแบบ สาธารณูปโภค ประกอบดว้ย ระบบการระบายนํ้า และระบบแสงสวา่ง โดยมี 

แนวความคิดในการออกแบบดงัน้ี 

4.6.1  การออกแบบการระบายนํ้า (Drainage Concept) 

การออกแบบพื้นท่ีรับนํ้ าหรือระบายนํ้ า ควรคาํนึงถึงระดบัดิน กบัส่ิงปลูกสร้าง ว่ามีผล

ต่อการไหลระบายของนํ้ าหรือไม่ ท่อระบายมีเพียงพอ และเหมาะสมหรือไม่ สภาพของสวนกบัระดบั

ดิน มีความสอดคล้องสัมพนัธ์กนัหรือไม่ เราตอ้งคาํนึงถึงความลาดเอียงของระดบัดิน เพื่อให้นํ้ าใน

สนามระบายออกไปได ้ไม่ขงัหรือไหลยอ้นเขา้พื้นท่ี การพิจารณาระดบัอยา่งน้ีจะตอ้งมีการปรับระดบั

ดิน ทั้งขุดออกหรือถมเพิ่มเขา้ไป หลกัการง่าย ๆ ก็คือ การเฉล่ียแนวทางท่ีนํ้ าจะไหลไปได้ง่าย เช่น 

แบ่งเป็นไหลลงทางหน้าบา้นคร่ึงหน่ึง ไหลลงทางหลงับา้นคร่ึงหน่ึง ทั้งน้ีก็เพื่อให้การปรับดินเป็นไป

โดยง่ายไม่ตอ้งขดุหรือถมเพิ่มมากนกั หรือในกรณีท่ีมีท่อระบายนํ้าอยู ่ก็ควรเนน้ให้นํ้ าไหลลงท่อระบาย

นํ้ าท่ีใกล้ท่ีสุด หรือเป็นไปได้มากท่ีสุด ในกรณีท่ีไม่มีท่อระบายนํ้ า โดยทัว่ไปจะเน้นนาํให้นํ้ าไหล

ออกไปท่ีหน้าบ้าน ผ่านประตูใหญ่หน้าบ้าน ออกไปยงัถนนภายนอก แล้วไหลลงสู่ท่อระบายนํ้ า         

สาธารณ 
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4.6.2  การออกแบบแสงสวา่ง (Lighting Concept) 

แสงสวา่ง ไฟสนามเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับสวน เพื่อให้เกิดแสงสวา่ง และความปลอดภยั

ขณะใชง้านในสวน การติดตั้งไฟตามจุดต่างๆ ในส่วนมีจุดประสงคห์ลายประการ เช่น ติดตามทางเดิน 

ภายในสวนเพื่อให้เกิดแสงสวา่งขณะเดินในเวลากลางคืน หรือจดัวางเพื่อให้เกิดแสง และเงา ของพืช

พรรณ เพิ่มความสวยงามของสวน สร้างบรรยากาศใหก้บัสวนไดอี้กดว้ย การติดตั้งไฟสนาม การเดินท่อ

สายไฟ ควรทาํก่อนการจดัสวน เพื่อหลีกเหล่ียงการขุดท่ีซํ้ าซ้อน อาจจะสร้างความเสียหายแก่สวน และ

พืชพรรณ 

การเลือกโคมไฟหรือสปอตไลท์ ท่ีจะนํามาติดตั้ งในสวน ควรเป็นแบบท่ีสามาร

ป้องกนันํ้าได ้เพราะอาจทาํใหเ้กิดไฟฟ้าช็อต เกิดกระแสไฟร่ัวไหล เป็นอนัตรายต่อผูอ้ยูอ่าศยัได ้

 
ภาพที ่4.16 ตวัอยา่ง การออกแบบแสงสวา่ง 

ทีม่า : http://www.forfur.com 

โคมไฟสนามระดบัเต้ีย ไฟท่ีส่องในระดบัตํ่ากว่า 1 เมตร ลงมาใช้กบับริเวณท่ีไม่

ตอ้งการความ สว่างมากนกั เช่น บริเวณส่วนพกัผอ่นและทางเดินในสวน ควรเลือกหลอดไฟท่ีให้

ความรู้สึก สบาย ไม่มีแสงมากนกัเพราะแสงไฟอาจส่องตาจนทาํลายบรรยากาศ 

 
ภาพที ่4.17 โคมไฟสนามระดบัเต้ีย 

ทีม่า : http://www.pmprosperity.com 

http://www.pmprosperity.com/1292769/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1


66 
 

โคมไฟส่องตน้ไม ้ เป็นไฟท่ีเน้นเฉพาะจุดเพื่อความสวยงามให้กบัสวน โดยเลือก

หลอดไฟท่ี ใหค้วามรู้สึกโปร่งโล่งเพราะแสงไฟสามารถเพิ่มเสน่ห์ใหส้วนได ้

 
ภาพที ่4.18 โคมไฟส่องตน้ไม ้

ทีม่า : http://www.pmprosperity.com 

 

4.7  แนวความคดิในการดูแลรักษา (Maintenance Concept) 

นอกจากการออกแบบใหเ้กิดความสวยงามแลว้ การดูแลรักษาเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีส่งเสริมให้พื้นท่ี

โครงการมีความสวยงามยิ่งข้ึน การดูแลพื้นท่ีโครงการตอ้งปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สภาพสวนมี

ความสวยงามและยดือายกุารใชง้านไดน้านยิง่ข้ึน 

4.7.1  การดูแลรักษา ภูมิทศัน์ดาดแขง็ ( Hard scape )  

ศาลารับรอง ไมก้ลางแจง้ต่างๆ จะตอ้งมีการขดัผิว และทาดว้ยสียอ้มไม ้หรือสียอ้มไม้

นอกบา้น ทุก 3 ปี เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน หมัน่ทาํความสะอาด โดยใช้ผา้นุ่มชุบนํ้ าเปียกพอหมาด 

หรือใชผ้า้ชุบนํ้ายาชนิดอ่อนเช็ดถูพื้นเป็นประจาํ คอยตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงอยูเ่สมอ 

ลานอเนกประสงค ์ พื้นซีเมนต ์พื้นคอนกรีต วสัดุตกแต่ง เช่น กระถางตน้ไม ้แผน่ทางเดิน สามารถดูแล

โดยหมัน่ทาํความสะอาด ดว้ยนํ้ าเปล่า และผา้ เช็ดทาํความสะอาด ดา้นความถ่ีในการทาํความสะอาด

ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้าน  

บ่อนํ้ า กาํแพงประดบัหรือกาํแพงนํ้ าล้น ใช้นํ้ ายากหรือผงซกัฟอก ขดัด้วยแปรง อย่าง

นอ้ยปีละ 2 คร้ัง หากมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมแซมลา้งทาํความสะอาดใชปู้นผสมนํ้ าอุดบริเวณรอยแตก 

แต่งผวิรอยแตกใหเ้รียบและทาสีทบั กรณีสีซีดจางควรทาสีใหม่ทุกๆ 2 ปี  

4.7.2  การดูแลรักษา ภูมิทศัน์ดาดอ่อน ( Soft scape ) 

การให้นํ้ า ควรให้นํ้ าให้เพียงพอกับความต้องการของพืชพรรณ ต้องปฏิบัติอย่าง

สมํ่าเสมอทุกวนั ควรใหน้ํ้าในช่วงเวลาท่ีแดดไม่จดั 

http://www.pmprosperity.com/1292769/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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การให้ปุ๋ย  ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีพืชพรรณตอ้งการในปริมาณท่ีพอเหมาะ ไม่ควรใส่มาก

เกินไปเพราะจะเป็นอนัตรายกบัพืชพรรณได ้การใส่ปุ๋ยอินทรียจ์ะใส่ทุกๆ 3-6 เดือนต่อคร้ังเพื่อช่วย

ปรับปรุงโครงสร้างของดิน การใส่ปุ๋ยนั้นควรใส่บริเวณรอบๆ ทรงพุ่ม โดยพรวนดินรอบๆ ทรงพุ่มให้

ลึก ประมาณ 15 เซนติเมตร กาํจดัวชัพืชออกให้หมด โรยปุ๋ยเคมีก่อนแลว้จึงโรยปุ๋ยอินทรียท์บั เพื่อ

ป้องกนัความเป็น กรด-ด่าง เกินไป นอกจากน้ียงั ช่วยเพิ่มการระบายนํ้ า อากาศในดิน และการดูดซึม

ของพืชพรรณ 

การพรวนดิน และกาํจดัวชัพืช ตอ้งทาํอย่างสมํ่าเสมอ สําหรับการกาํจดัวชัพืช ควรใช้

วิธีการถอนให้ติดรากขณะวชัพืชยงัเล็ก เพื่อป้องกนัการเจริญเติบโต นอกจากน้ีควรกาํจดัวชัพืชรอบๆ 

บริเวณดว้ย เพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่งของโรคและแมลง 

การตดัแต่งทรงพุ่ม เป็นส่ิงสําคญัในการดูแลพืชพรรณนอกจากจะไดท้รงพุ่มท่ีสวยงาม

แลว้ ยงัสามารถช่วยจาํกดัโรค และแมลงต่างๆ ท่ีแอบแฝงอยูไ่ด ้การตดัแต่งควรทาํในช่วงฤดูฝน เพราะ

พืชพรรณจะแตกยอดใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือไดรั้บนํ้าฝน โดยตดัแต่งใหเ้ขา้รูปทรงท่ีตอ้งการ 

 
ภาพที ่4.19 การตดัแต่งทรงพุ่ม 

ทีม่า : http://www.archeep.com 
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4.8  กาํหนดแบบแปลนทางเลอืก 2 แบบ 

 จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณสุรเชษฐ์  พรพิพฒัน์ ไดท้าํการออกแบบ

ภูมิทศัน์โดยใหเ้ป็นแบบทางเลือก 2 ทางเลือก โดยในแต่ละทางเลือกจะมีการจดัวางวสัดุตกแต่ง วสัดุพืช

พรรณแตกต่างกนัออกไป แต่รูปแบบของสวนนั้นยงัคงเดิมอยู ่ดงัภาพต่อไปน้ี 
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4.8.1  แบบทางเลือกท่ี 1 

 
ภาพที ่4.20 แบบทางเลือกท่ี 1 
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4.8.2  แบบทางเลือกท่ี 2 

 
ภาพที ่4.21 แบบทางเลือกท่ี 2 
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4.9  กาํหนดเกณฑ์การประเมนิ 

การกาํหนดเกณฑก์ารประเมินทางเลือก จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นทฤษฎีในการออกแบบภูมิ

ทศัน์บา้นพกัอาศยั สามารถสรุปเพื่อนาไปใชเ้ป็นเกณฑ์ในการออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบั

พื้นท่ี และถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั โดยสามารถกาํหนดเกณฑ์ในการ

ออกแบบไดด้งัน้ี 

4.8.1  ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 

4.8.1.1  ออกแบบใหใ้ชไ้ดดี้และสวยงาม สอดคลอ้งกนัแนวความคิดหลกั 

4.8.1.2  มีการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัพื้นท่ีสัมพนัธ์กนัระหวา่งกิจกรรม 

4.8.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมกบัพื้นท่ีโครงการ 

4.8.2.1  สามารถใชง้านพื้นท่ีแต่ละส่วนไดอ้ยา่งสะดวก ง่ายต่อการเขา้ถึง  

4.8.2.2  มีการใชง้านในแต่ละพื้นท่ีท่ีตอบสนองต่อผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4.8.3  ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ 

4.8.3.1  เลือกใชพ้ืชพรรณท่ีดูแลรักษาง่าย ทนต่อโรคและแมลง รวมทั้งสามารถ

เจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงไมใ้หญ่จะตอ้งเป็นไมท่ี้สามารถใหร่้มเงาและใบไมไ้ม่

หลุดร่วงง่าย พรรณไมเ้ล็กควรเป็นพรรณไมท่ี้เจริญเติบโตชา้เพื่อลดการตดัแต่งทรงพุม่ การจดั

วางพรรณไมค้วรคาํนึงถึงประโยชน์ของการใชส้อยและความสวยงามความเป็นธรรมชาติ 

4.8.4  ความสวยงามและตรงกบัความตอ้งการผูใ้ช ้

4.8.4.1  มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

4.8.4.2  ตอ้งการความเป็นส่วนตวั มีฉากหรือผนงัเพื่อทาให้เกิดความเป็นส่วนตวัโดยใช้

ตน้ไมต้ดัแต่งให้ไดรู้ปทรงและขนาดตามตอ้งการ เพื่อปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกและควร ให้ลม

พดัผา่นไดส้ะดวก  

4.8.4.3  มีพื้นท่ีสาหรับพกัผอ่น เป็นพื้นท่ีใชพ้กัในวนัหยดุหรือหลงัจากการทางาน เช่น 

มีมุมอ่านหนงัสือ มีท่ีนัง่เล่น มีท่ีสาหรับรับประทานอาหารวา่ง 

4.8.5  ความปลอดภยัและความสะดวกแก่ผูใ้ช ้

4.8.5.1  มีแสงสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน 

4.8.5.2  วสัดุต่าง ๆ เหมาะสมและมีความปลอดภยัต่อการใชง้าน 
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4.9  การให้คะแนนเกณฑ์การประเมนิทางเลอืก 

ตารางที ่4.1 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

เกณฑก์ารประเมินทางเลือก   ทางเลือกท่ี 1  ทางเลือกท่ี 2 

1.  ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย    5   3 

2.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมกบัพื้นท่ีโครงการ   4   3 

3.  ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ    3   3 

4.  ความสวยงามและตรงกบัความตอ้งการผูใ้ช ้   4   2 

5.  ความปลอดภยัและความสะดวกแก่ผูใ้ช ้   4   3 

     รวมคะแนน  20   17 

หมายเหตุ ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 

1 = ปรับปรุง 

2 = พอใช ้

3 = ดี 

4 = ดีมาก 

 จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกสามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนน ดงัต่อไปน้ี 

 ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 20 คะแนน 

 ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 17 คะแนน 

 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือรูปแบบกิจกรรม ทางเลือกท่ี 1 

มีความเหมาะสมกับพื้นท่ีและความต้องการของผูใ้ช้มากท่ีสุด จึงนําทางเลือกน้ีไปพฒันาในการ

ออกแบบต่อไป 

 

 



บทที ่4 

แนวคดิในการออกแบบ 

 

การพกัผ่อน หมายถึง การหยุดพกัการทาํงาน การผ่อนคลายจากการตึงเครียดจากการทาํงาน 

หรือทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นเวลานานเกินไป จนเกิดเป็นความเม่ือยลา้ ท่ีเกิดกบัร่างกาย และจิตใจ ซ่ึงการ

ทาํงานท่ีกล่าวถึงน้ีรวมถึงการทาํงานท่ีตอ้งใชส้มองของคนเราต่อการพกัผอ่น เช่นเดียวกบัร่างกายส่วน

อ่ืนๆ สามารถแบ่งประเภทของการพกัผอ่นได ้2 ประเภทคือ 

การพกัผอ่นร่างกาย คือการไดห้ยดุพกัหลงัจากการออกกาํลงักาย และจากการทาํงาน 

การพกัผ่อนใจ คือการได้หยุดนึกคิดในเร่ืองใดๆ ท่ีได้คิดเร่ืองนั้นติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน 

เร่ืองนั้นอาจเป็นการเรียนหรือการทาํงานก็ได ้โดยการทาํจิตใจให้ผ่อนคลาย เพลิดเพลิน เช่น การ ฟัง

เพลง เล่นดนตรี หรือกีฬา 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ สุรเชษฐ์ พรพิพฒัน์ ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 89/9 ซอยบางเตย 5 

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลบางเตย อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ได้แนวความคิดมาจาก

การศึกษา และวิเคราะห์รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการรวมไปถึง ผูใ้ช้โครงการ สามารถแบ่งพื้นท่ีจดั

สวน และสามารถวางแผนกิจกรรต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ความสวยงาม สอดคลอ้งกบัพื้นท่ี

โครงการ และตรงกบัความตอ้งการของเจา้ของบา้น 

 

4.1  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ (Main Concept) 

สวนพกัผ่อน สไตล์แบบเรียบง่าย ซ้ึงได้แนวความคิดมาจาก ความตอ้งการของเจา้ของบา้น 

สาํหรับในชุมชนเมือง “ความสงบ” คือส่ิงท่ีมีคุณค่า และใฝ่หา เพื่อการฟ้ืนฟูร่างกายรวมถึงจิตใจท่ีอ่อน

ลา้จากความวุ่นวาย จากแนวคิดน้ี ถูกรังสรรค์ให้เป็น สวนท่ีใช้พืชพรรณ จดัอย่างเรียบง่าย เลือกใช้

พรรณไมน้้อยชนิด ลดปัญหาการดูแลรักษาท่ียุง่ยาก ทาํให้พื้นท่ีรอบๆ บา้นดูปลอดโปร่ง โล่งสบายตา 

เติมพลงัให้กบัคนในครอบครัวดว้ยอากาศท่ีบริสุทธ์ิ สัมผสัไดถึ้งความร่มเยน็ภายใตเ้งาจากพรรณไม ้

และคงพื้นท่ีใชส้อยใหก้บั ความตอ้งการของทุกคนในครอบครัว 
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ภาพที ่5.2 Site Analysis , Site Potential 



75 
 

 

ภาพที ่5.3 Bubble Diagram , Site Relation 
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ภาพที ่5.4 Main Concept 
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ภาพที ่5.5 Hard scape , Soft scape 
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ภาพที ่5.6 Master Plan , Lighting Plan 
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ภาพที ่5.7 Elevation 
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ภาพที ่5.8 Detail Plan A. , Perspective Zone A.  
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ภาพที ่5.9 Detail Plan B. , Perspective Zone B. , Detail Plan C. , Perspective Zone C. 
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ภาพที ่5.10 Detail Plan D. , Perspective Zone D. 
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ภาพที ่5.11 Perspective 
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5.1 การประมาณราคางานภูมทิศัน์ 

ตารางที ่5.1 การประมาณราคางาน Hard scape 

  ลาํดบั                                  รายการ                                  หน่วย    จาํนวน    ราคา / หน่วย    รวม (บาท) 

1.  บ่อนํ้ าพ ุ(ราคาเหมารวม)   บ่อ  1      230,000 230,000 

2.  ศาลา (ราคาเหมารวม)               หลงั  1      100,000 100,000 

3.  มา้นัง่ในสวน (ราคาเหมารวม)  ชุด  1        65,000   65,000 

4.  ซุม้ทางเขา้ระแนงไม ้(ราคาเหมารวม)  ชุด  1        15,000   15,000 

5.  กระเบ้ืองหินทราย สีดาํ      ตารางเมตร 55             378   20,790 

6.  กระเบ้ืองหินทราย สีเทา      ตารางเมตร 77             378   29,100 

7.  กระเบ้ืองหินทราย              ตารางเมตร 11                378     4,158 

8.  กระเบ้ืองหินชั้น        ตารางเมตร 19               200     3,800 

9.  แผนทางเดิน       ตารางเมตร 36                 300   10,800 

10.  หินกรวดสีนํ้ าผึ้ง    ถุง  45             100     1,500 

11.  หินกรวดสีดาํ    ถุง         153             100     5,100 

รวมงาน Hard scape  485,248 
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ตารางที ่5.2 การประมาณราคางาน Soft scape 

  ลาํดบั                             รายการ                             หน่วย   ขนาด   จาํนวน   ราคา / หน่วย   รวม (บาท) 

  Zone A. 

     1.  ตน้จามจุรี   ตน้ Ø 10”     1      7,000   7,000 

     2.  ตน้หูกระจง   ตน้ Ø   6”     2      6,500  13,000 

     3.  ตน้เหลืองปรีดียาธร  ตน้ Ø   6”     2      3,500    7,000 

     4.  ตน้ลีลาวดี   ตน้ Ø   6”     4      8,500  34,000 

     5.  ตน้นํ้ าเตา้ตน้   ตน้ Ø   3”     2      1,500     3,000 

     6.  ตน้ไทรเกาหลี (3 ตน้ : ตรม.)  ตน้   สูง 1.80 ม.    51         150      7,650 

     7.  ตน้โมกพวง     (3 ตน้ : ตรม.)  ตน้   สูง 1.20 ม.   12           70           840 

     8.  ตน้พดุศุภโชค  (20 ตน้ : ตรม.) ตน้   กระถาง 6”   65            25      1,625 

     9.  ตน้เขม็แดง      (20 ตน้ : ตรม.) ตน้   กระถาง 6”   24             12            288 

   10.  ตน้ตอ้ยต่ิงฝร่ัง (20 ตน้ : ตรม.) ตน้   กระถาง 6” 110            20    2,200 

   11.  ตน้พลบัพลึง กทม. (20 ตน้ : ตรม.)  ตน้  ถุง 6”   54            30    1,620 

   12.  ตน้เดหลี ดอกขาว   (20 ตน้ : ตรม.) ตน้  ถุง 6”   30            25       750 

   13.  ตน้ปริกหางกระรอก(20 ตน้ : ตรม.) ตน้  ถุง 6”    20             60       120 

   14.  ตน้โคลงเคลงเล้ือย  (24 ตน้ : ตรม.)  ตน้  ถุง 4”   58              4       232 

   15.  หญา้นวลนอ้ย  ตารางเมตร  100 x 50 ซม. 526           22  11,572 

       รวม Zone A.  87,897 
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ตารางที ่5.2 การประมาณราคางาน Soft scape (ต่อ) 

  ลาํดบั                             รายการ                             หน่วย   ขนาด   จาํนวน   ราคา / หน่วย   รวม (บาท) 

  Zone B. 

     1.  ตน้ปาลม์หางกระรอก  ตน้         สูง 4 ม.       11      1,000  11,000  

     2.  ตน้ปีบ    ตน้ Ø   8”          4      5,000  20,000 

     3.  ตน้ไทรเกาหลี (3 ตน้ : ตรม.)  ตน้     สูง 1.80 ม.       60         150    9,000 

     4.  ตน้คริสติน่า     (3 ตน้ : ตรม.)  ตน้     สูง 1.20 ม.        12               50            600 

     5.  ตน้พดุศุภโชค  (20 ตน้ : ตรม.)  ตน้    กระถาง 6”     217           25    5,425 

     6.  ตน้วา่น 4 ทิศ   (20 ตน้ : ตรม.) ตน้ ถุง 6”     180           35    6,300 

     7.  ตน้หนวดปลาดุกแคระ  ตน้    สูง 4-5 ซม.         82            5              410 

     8.  ตน้กาบหอยแครง   ตน้      สูง10 ซม.        112           10      1,120 

     9.  หญา้นวลนอ้ย  ตารางเมตร  100 x 50 ซม.        42          22            924 

       รวม Zone B.    54,779 

 Zone C. 

     1.  ตน้หูกระจง   ตน้ Ø   6”       3      6,500  19,500 

     2.  ตน้เหลืองปรีดียาธร  ตน้ Ø   6”       2      3,500    7,000 

     3.  ตน้ไทรเกาหลี (3 ตน้ : ตรม.)  ตน้     สูง 1.80 ม.      13        150    1,950 

     4.  ตน้กา้มกุง้สีทอง (3 ตน้ : ตรม.) ตน้     สูง 1.50 ม.      17          80    1,360 

     5.  ตน้คริสติน่า     (3 ตน้ : ตรม.)  ตน้     สูง 1.20 ม.        6                 50           300 

     6.  ตน้โมกพวง     (3 ตน้ : ตรม.)  ตน้     สูง 1.20 ม.        15          70    1,050 
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  ตารางที่ 5.2 การประมาณราคางาน Soft scape (ต่อ) 

  ลาํดบั                             รายการ                             หน่วย   ขนาด   จาํนวน   ราคา / หน่วย   รวม (บาท) 

      7.  ตน้พดุศุภโชค  (20 ตน้ : ตรม.)        ตน้       กระถาง 6”   36            25         900 

      8.  ตน้ขาไกด่้าง    (20 ตน้ : ตรม.) ตน้  ถุง 4”        90              5         450 

      9.  ตน้วา่น 4 ทิศ   (20 ตน้ : ตรม.)  ตน้ ถุง 6”        40            35                     1,400 

    10.  ตน้เดหลี ดอกขาว (20 ตน้ : ตรม.) ตน้ ถุง 6”    30            20            500 

    11.  หญา้นวลนอ้ย  ตารางเมตร  100 x 50 ซม.    79           22         1,738 

รวม Zone C.  B.36,148 

Zone D. 

     1.  ตน้จามจุรี   ตน้ Ø 10”   2      7,000   14,000 

     2.  ตน้เหลืองปรีดียาธร    ตน้ Ø   6”   3      3,500     6,000 

     3.  ตน้ลีลาวดี   ตน้ Ø   6”   1      8,500     8,500 

     4.  ตน้ไทรเกาหลี (3 ตน้ : ตรม.)        ตน้  สูง 1.80 ม.  54                   150     8,100  

     5.  ตน้โมกพวง     (3 ตน้ : ตรม.)          ตน้  สูง 1.20 ม.         5          70        350 

     6.  ตน้พดุศุภโชค  (20 ตน้ : ตรม.)        ตน้  กระถาง 6”       43           25    1,075 

     7.  หญา้นวลนอ้ย                  ตารางเมตร  100 x 50 ซม.           458                    22  10,076 

       รวม Zone D.   48,101   

                   รวมงานงาน Soft scape  226,925 
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ตารางที ่5.3 การประมาณราคางาน ระบบไฟสนาม 

  ลาํดบั                                  รายการ                                  หน่วย    จาํนวน    ราคา / หน่วย    รวม (บาท) 

     1.  ไฟใตน้ํ้ า Halogen 50 วตัต ์12 โวลท ์           ชุด  7      4,800     33,600 

     2.  โคมไฟก่ิง    ชุด  9         350       3,150 

     3.  โคมปักดิน    ชุด 11         300       3,300 

     4.  โคมไฟทางเดิน สูง 60 ซม.   ชุด 34      3,000    102,000 

                   รวมงานระบบไฟสนาม  142,050 

ตารางที ่5.4 การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 

  ลาํดบั                             รายการ                                     ราคา (บาท) 

     1.  การประมาณราคางาน Hard scape       485,248 

     2.  การประมาณราคางาน Soft scape       226,925 

     3.  การประมาณราคางาน ระบบไฟสนาม        142,050 

  รวม งานภูมิทศัน์ทั้งหมด        854,223 

     4.  ค่าดาํเนินงาน 15%                         128,133 

     5.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม(Vat) 7%          59,795 

       รวม          1,042,151 



บทที ่5 

ผลงานการออกแบบ และการประมาณราคา 

 

5.1  ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที ่5.1 Introduction , Objectives , Location 
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6.1.4  Zone D. 

พื้นท่ีบริเวณหลงัพื้นท่ีโครงการ ติดกบัโรงรถ และถนนสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการ จึงจดัสวน

เน้นพรรณไมชิ้ดกาํแพง มีไมใ้หญ่ให้ร่มเงา เป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง เพื่อการพฒันาพื้นท่ีอาดจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

 

6.2  ข้อเสนอแนะ 

ในการออกแบบภูมิทศัน์บริเวณบา้นพกัอาศยันั้น จะตอ้งมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 

และกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบัสถานท่ี อยา่งมีประสิทธิภาพ ควรมีการใชป้ระโยชน์กบัพื้นท่ี

ให้ไดม้ากท่ีสุด ควรมีการศึกษาขอ้มูลการออกแบบให้ได ้ มากท่ีสุดเพราะขอ้มูลเหล่าน้ีมีประโยชน์ใน

การออกแบบ เช่น การวางโซน นอกจากน้ีการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณควรสอดคลอ้งกบัสไตล ์บา้น และ

เหมาะสมกบัการใชง้าน 



บทที ่6 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุรเชษฐ์  พรพิพฒัน์ ตั้งอยูท่ี่บา้นเลขท่ี 89/9 ซอย บางเตย 5 

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลบางเตย อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีเน้ือท่ีทั้งหมด 2,460 ตาราง

เมตร โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นพกัอาศยั 358 ตารางเมตร และพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ 2,102 

ตารางเมตร ลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้นแบบสไตล์โมเดิร์น (Modern) มีส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 

เช่น โรงรถ ซ่ึงพื้นท่ีโครงการยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ เจา้ของบา้นมีความตอ้งการให้จดัภูมิทศัน์  เพื่อให้

เป็นสถานท่ีพกัผอ่นของสมาชิกในครอบครัว ช่วยส่งเสริมให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงามแก่พื้นท่ีโครงการ

รวมทั้งเป็นการใชพ้ื้นท่ีให้เกิดประโยชน์ และดูแลรักษาไดง่้าย จากการศึกษา พฤติดกรรม และความ

ตอ้งการของเจา้ของโครงการจากขอ้มูลขา้งตน้ สามารถนาํมาประกอบเพื่อใช้ในการออกแบบภูมิทศัน์ 

และกาํหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 

6.1.1  Zone A.  

พื้นท่ีบริเวณหน้าพื้นท่ีโครงการ เป็นส่วนแรกท่ีพบเห็นเม่ือเขา้พื้นท่ีโครงการ อยู่ติดกบั ถนน

ภายในพื้นท่ีโครงการเขา้สู่ตวับา้น มีแดดในช่วงเช้า มีลมพดัผา่นตลอดทั้งวนั จึงจดัให้เป็นส่วนโชว ์มี

พื้นท่ีนัง่เล่น และ บ่อนํ้าพุ เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีแก่การรับแขก เพิ่มความประทบัใจแก่ผูม้าเยอืน 

6.1.2  Zone B. 

พื้นท่ีบริเวณทางเขา้ตวับา้นภายในพื้นท่ีโครงการ ไดรั้บร่มเงาจากตวับา้นในเวลากลางวนั จึงได้

ทาํการจดัสวน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีแก่ทางเขา้ตวับา้น และหอ้งรับแขกท่ีมองออกมาจากตวับา้น 

6.1.3  Zone C. 

พื้นท่ีบริเวณหลงับา้นส่วนน้ีจดัให้เป็น ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั จึงจดัให้เป็น พื้นท่ีซักลา้ง 

และปลูกผกัสวนครัว เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณหลงับา้น มีพื้นท่ีติดกบัโรงรถซ้ึงเป็นห้องเก็บของไวเ้ก็บ

อุปกรณ์ในการดูแลสวนครัว 
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