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บทคดัย่อ 
 

 พื้นท่ีโครงการในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช ตั้งอยู่บนพื้นท่ีต าบล
ดอนแฝก อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,637 ตารางเมตร
เน้ือท่ีใชส้อยในตวัอาคารมีทั้งหมด 503 ตารางเมตร พื้นท่ีโรงจอดรถทั้งหมด 10 ตารางเมตร พื้นท่ี
อาคารพกัอาศยัของแม่บา้นทั้งหมด 40 ตารางเมตร เหลือเน้ือท่ีในการจดัภูมิทศัน์ทั้งหมด 1,134 
ตารางเมตร ลกัษณะพื้นท่ีโครงการเป็นส่ีเหล่ียมคางหมู ปัจจุบนัยงัเป็นพื้นท่ีโล่งท่ีก าลงัจดัเตรียมการ
ก่อสร้าง  ในส่วนของลกัษณะของตวับา้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบโมเดิร์น และมีการวางแผนท่ี
จะจดัภูมิทศัน์ท่ีเขา้กบัตวับา้นเพื่อส่งเสริมทศันียภาพให้สวยงามและน่าอยูท่ ั้งยงัสามารถใชง้านได้
ในอนาคตต่อไป 

 ในการศึกษาขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีบริเวณโดยรอบโครงการและมุมมองจากภายในสู่
ภายนอกพื้นท่ี และจากภายนอกพื้นท่ีมองเขา้มายงัโครงการสามารถแบ่งพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 3 โซน 

 พื้นท่ี Zone A บริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศตะวนัออก จะมีทางสัญจรหลกัเขา้ออกระหว่าง
บา้นกบัทางเขา้โครงการซ่ึงอยูติ่ดกบัถนนหลวง บริเวณสภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีท่ีไม่กวา้งนกั 
มีการเดินท่อประปาเขา้พื้นท่ีในบริเวณดา้นหลงัติดริมร้ัว พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บแสงแดด ตลอดเวลา
ตั้งแต่ช่วงเชา้ถึงช่วงบ่าย จึงออกแบบพื้นท่ีส่วนน้ีเป็นสวนโชว ์เพื่อให้สอดรับจากมุมมองทั้งจาก
ภายนอกและภายในบา้น 

 พื้นท่ี Zone B เป็นบริเวณท่ีอยูท่างทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีบริเวณใหญ่ท่ีสุดในโครงการและติด
กบัแม่น ้ านครชยัศรี จึงวิเคราะห์ไดว้่าควรจดัเป็นมุมนัง่เล่นและพกัผ่อน สังสรรค ์พร้อมกบัรับชม
ทศันียภาพท่ีสวยงามของแม่น ้ า และใชเ้ป็นพื้นท่ีออกก าลงักายกลางแจง้ ดงันั้นในพื้นท่ีโซนน้ีจึง
ตอ้งออกแบบใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนัง่เล่นพกัผอ่น อยา่ง ศาลา เกา้อ้ี  และควรปลูกไม้
ยนืตน้เพื่อจะไดรั้บร่มเงา 
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 พื้นท่ี Zone C เป็นบริเวณท่ีอยูท่างทิศเหนือ เป็นบริเวณดา้นขา้งของตวับา้น เป็นส่วนพื้นท่ี
ส าหรับซกัลา้ง ตากผา้ และเป็นบา้นพกัอาศยัของแม่บา้น พื้นท่ีมีขนาด ตารางเมตร ซ่ึงค่อนขา้งท่ีจะ
แคบ จึงวิเคราะห์ไดว้่าควรปลูกไมพุ้่มท่ีมีขนาดไม่ใหญ่และท าทางสัญจรให้มีการสัญจรท่ีสะดวก
เพื่อความสามารถในการบริการ 

 จากการศึกษาพื้นท่ีและทฤษฎีจึงไดท้ราบถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของพื้นท่ีจึงไดแ้กปั้ญหา
โดยมีแนวความคิดในดา้นต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาพร้อมไดน้ าความ
ตอ้งการ และพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ ท่ีไดจ้ากการสอบถามมาปรับใชก้บัพื้นท่ีให้เหมาะสม 
และตอบสนองประโยชน์ใชส้อยใหม้ากท่ีสุด 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ในการจดัท าปัญหาพิเศษการออกแบบภูมิทศัน์บา้นอาศยัของ คุณสุดาพรรณ  จารุนุช ตั้งอยู ่

บนพื้นท่ีต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีดว้ยการไดรั้บความ

อนุเคราะห์ช่วยเหลือทางดา้นขอ้มูลจากคุณสุดาพรรณ  จารุนุชและครอบครัวท่ีอ านวยความสะดวก

ในการใหส้ถานท่ีท าปัญหาพิเศษ  แมจ้ะเกิดอุปสรรคอยูบ่า้งแต่เจา้ของโครงการกไ็ดใ้หค้วามร่วมมือ

ด้วยดี จึงท าให้ทราบข้อมูลต่างๆของพื้นท่ีโครงการมากยิ่งข้ึนและรวมถึงข้อมูลต่างๆท่ีเป็น

ประโยชน์ ท าใหปั้ญหาพิเศษฉบบัน้ีส าเร็จเป็นรูปเล่มได ้

 ขอขอบคุณอาจารยเ์ทวญั  นันทวงศ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอย่างสูงท่ีไดค้อยให้ค  าแนะน า

ดา้นขอ้มูลการออกแบบต่างๆ และแนะแนวทางในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน ไดแ้นะน าส่ิงท่ี

บกพร่องต่างๆให้ได้กลับมาแก้ไขจนส าเร็จไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณอาจารย์ในสาขาวิชา

เทคโนโลยีภูมิทศัน์ทุกท่านท่ีให้การศึกษาและค าแนะน าต่างๆมาโดยตลอด จึงไดก้ราบขอบระคุณ

มา  ณ  โอกาสน้ี 
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ความช่วยเหลือในดา้นงบประมาณ ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีมีน ้ าใจให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ท่ีมี

ส่วนช่วยใหปั้ญหาพิเศษของขา้พเจา้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  เหตุผลในกำรศึกษำโครงกำร        

 พื้นท่ีโครงการในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช ตั้งอยู่บนต าบลดอนแฝก 
อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,637 ตารางเมตรเน้ือท่ีใชส้อย
ในตวัอาคารมีทั้งหมด 503 ตารางเมตร พื้นท่ีโรงจอดรถทั้งหมด 10 ตารางเมตร พื้นท่ีอาคารพกัอาศยั
ของแม่บา้นทั้งหมด 40 ตารางเมตร เหลือเน้ือท่ีในการจดัภูมิทศัน์ทั้งหมด 1,134 ตารางเมตร ลกัษณะ
พื้นท่ีโครงการเป็นส่ีเหล่ียมคางหมู ปัจจุบนัยงัเป็นพื้นท่ีโล่งท่ีก าลงัจดัเตรียมการก่อสร้าง  ในส่วนของ
ลกัษณะของตวับา้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบโมเดิร์น และมีการวางแผนท่ีจะจดัภูมิทศัน์ท่ีเขา้กบัตวั
บา้นเพื่อส่งเสริมทศันียภาพใหส้วยงามและน่าอยูท่ ั้งยงัสามารถใชง้านไดใ้นอนาคตต่อไป 
 ทางครอบครัวเจา้ของโครงการจึงมีความตอ้งการใหอ้อกแบบภูมิทศัน์ไวล่้วงหนา้เพื่อท่ีจะเลือก
แบบภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสม  และสามารถทราบระยะเวลาท่ีโครงการจะเสร็จสมบูรณ์   ทั้ งน้ีเจ้าของ
โครงการมีความต้องการให้ออกแบบภูมิทัศน์สไตล์โมเดิร์น เพื่อให้เข้ากับตัวบ้านท่ีมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น เน้นพื้นท่ีท ากิจกรรมกบัครอบครัว ให้มีพื้นท่ีพกัผ่อนและนัง่ท างานนอก
บา้น มีพื้นท่ีส าหรับออกก าลงักาย พื้นท่ีพบปะสงัสรรค ์สามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์ในคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษา วิธีการผสมผสานระหว่างทฤษฎีในการ
ออกแบบให้เขา้กบัความตอ้งการกบัเจา้ของโครงการเพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม ดงันั้นจึงตอ้งศึกษา
แนวทางจากขอ้มูลทุติยภูมิต่างๆในการออกแบบโครงการ คาดว่าจะสามารถน าผลงานออกแบบไป
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในเหตุการณ์ในภายหนา้ 
 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1.2.1  ศึกษาทฤษฎีและหลกัการท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.2.2  ศึกษากายภาพของพื้นท่ีโครงการเพื่อก าหนดแนวทางในการออกแบบ 
1.2.3  ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละรูปแบบกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ                                                              
1.2.4  น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยัของคุณสุดาพรรณ จารุนุช 
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1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 พื้นท่ีโครงการในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช ตั้งอยู่บนต าบลดอนแฝก 
อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,637 ตารางเมตรเน้ือท่ีใชส้อย
ในตวัอาคารมีทั้งหมด 503 ตารางเมตร พื้นท่ีโรงจอดรถทั้งหมด 10 ตารางเมตร พื้นท่ีอาคารพกัอาศยั
ของแม่บา้นทั้งหมด 40 ตารางเมตร เหลือเน้ือท่ีในการจดัภูมิทศัน์ทั้งหมด 1,134 ตารางเมตร โดยพื้นท่ี
ทางทิศเหนือติดกบับริเวณป่ารกร้าง  พื้นท่ีทางทิศใตติ้ดกบัเพื่อนบา้น  พื้นท่ีทางทิศตะวนัออกติดกบัไร่
นา พื้นท่ีทางทิศตะวนัตกติดกบัแม่น ้านครชยัศรี 

 
 

ช่ือภาพ : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช  

                       N แสดง: แสดงทศันียภาพมุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ 
สัญลกัษณ์                                  
                                               ทิศทางมุมมอง ภำพที ่1.1 

 2 

1 
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ตำรำงที ่1.1 แสดงทศันียภาพมุมมองในพื้นท่ีโครงการ 
แสดงทศันียภาพมุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ 

มุมมองท่ี1 

 

 

มุมภายในโครงการจาก
ทางดา้นทิศเหนือซ่ึงเป็นพื้นท่ี
ป่ารกร้าง 
 

มุมมองท่ี2 

 

 

มุมมองในโครงการจาก
ทางดา้นทิศใต ้ซ่ึงเป็นพื้นท่ี
ติดกบัเพื่อนบา้น 
 

มุมมองท่ี3 

 

 

มุมภายในโครงการจาก
ทางดา้นทิศตะวนัออกติดกบั
บริเวณไร่นา 
 

มุมมองท่ี4 

 

  

มุมมองในโครงการจาก
ทางดา้นทิศตะวนัตกติดกบั
แม่น ้านครชยัศรี 
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1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1  ทราบถึงทฤษฎีและหลกัการท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั   
1.4.2  ทราบถึงศกัยภาพของพื้นท่ีภายในโครงการและสามารถก าหนดพื้นท่ีใชส้อย 
1.4.3  ทราบถึงความตอ้งการของเจา้ของโครงการสามารถออกแบบกิจกรรมต่างๆในพื้นท่ีได้
1.4.4  น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยัของคุณสุดาพรรณ จารุนุช 

 

1.5  วธีิกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
1.5.1   ศึกษาขอ้มูลดา้นหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ 

1.5.1.1  ความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้น 
1.5.1.2  หลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.5.1.3  องคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์ 

1)  องคป์ระกอบดา้นภูมิทศัน์พื้นแขง็(Hard-Scape) 
2)  องคป์ระกอบดา้นภูมิทศัน์พื้นอ่อน(Soft-Scape) 

1.5.1.4  กรณีท่ีศึกษา 
1.5.2  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

1.5.2.1  ลกัษณะภูมิประเทศ 
1.5.2.2  ลกัษณะภูมิอากาศ 
1.5.2.3  ลกัษณะสภาพของดิน 
1.5.2.4  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
1.5.2.5  ขอ้มูลดา้นระบบสาธารณูปโภค 
1.5.2.6  รูปแบบสถาปัตยกรรม 

 1.5.3  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
1.5.3.1  ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการ 
1.5.3.2  ศึกษาความตอ้งการและองคป์ระกอบส าหรับกิจกรรม 

1.5.4  สรุปขอ้มูล 
1.5.4.1  สรุปลกัษณะของพื้นท่ี 
1.5.4.2  สรุปความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีตามรูปแบบกิจกรรม 
1.5.4.3  สรุปขนาดของพื้นท่ีใชส้อยและองคป์ระกอบในงานภูมิทศัน ์
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1.5.5  ขั้นตอนการออกแบบ 
1.5.5.1  ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบภูมิทศัน์ 
1.5.5.2  ก าหนดแนวความคิดในการวางระบบการสญัจร 
1.5.5.3  ก าหนดแนวความคิดในการจดัวสัดุดาดแขง็และพืชพนัธ์ุ 
1.5.5.4  ก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นโครงการการออกแบบภูมิทศัน์     
1.5.5.5  จดัท าแผนผงัทางเลือก3แบบ เลือกแบบท่ีเหมาะสมจากเกณฑก์ารประเมิน 
1.5.5.6  ท าการออกแนวทางเลือก 3 แบบ 
1.5.5.7  เลือกแบบท่ีเหมาะสมจากเกณฑก์ารประเมิน 
1.5.5.8  แบบร่างขั้นสุดทา้ย 
1.5.5.9  เขียนแบบก่อสร้าง 
1.5.5.10  การประมาณราคา 

1.5.6  สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 
1.5.6.1  จดัท าแบบขอ้มูลเพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบ 
1.5.6.2  จดัท ารูปเล่ม 
1.5.6.3  น าเสนอผลงาน 

ญหามลพิษของส่ิงแวดลอ้ม   
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1.6  ล ำดบัขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

1.วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

2.ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูล   
 2.1 ขอ้มูลทางดา้นสภาพพื้นท่ีโครงการ 
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 บทที ่ 2 

ศึกษาข้อมูลด้านหลกัการทีเ่กีย่วข้องในการออกแบบ 
 

 ในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยันัน่ค่อนขา้งเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนเพราะตอ้งค านึงถึง
พื้นท่ีประโยชน์การใชส้อยและความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัเป็นการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ี
จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั่นๆได้เป็นอย่างดี จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งในรูปแบบการจดัภูมิทศัน์ เพื่อน าขอ้มูลมาผสมผสานให้เกิด
แนวความคิดและกระทัง่ถึงการวางแนวทางในการออกแบบ เพื่อประโยชน์แก่เจา้ของบา้นเองให้
เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 ดงันั้นจึงตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งในเร่ืองของ
ขั้นตอนการออกแบบรวมไปถึงพฤติกรรมของผูใ้ชแ้ละตามตอ้งการท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ดงันั้นจึงจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีตอ้งศึกษาเร่ืองหลกัการออกแบบ เพื่อใหเ้กิดแนวความคิดสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
เจ้าของบ้านให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดและให้ได้รับประโยชน์สูงสุดของการเขา้ใช้พื้นท่ี
เช่นเดียวกนั 
 

2.1  ความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย 
2.1.1  ความหมายของการออกแบบภูมิทศัน์  

ความหมายของการออกแบบจดัสวน  คือการเลือกและจดัวางต าแหน่งพรรณไมเ้พื่อ
ปลูกตกแต่งบริเวณตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด  ขั้นแรกคือการพิจารณาสภาพสถานท่ีปลูกในทอ้งท่ี
นั้น ทั้งลกัษณะดิน การระบายน ้ า ทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย ์ลม ปริมานน ้ าฝน อุณหภูมิ โรค
แมลง  ขั้นท่ีสองพิจารณาการใชง้านและภาพท่ีตอ้งการ เช่น เพื่อให้ร่มเงา บดบงั แบ่งพื้นท่ีว่าง สี 
ขนาดเป็นตน้  ขั้นท่ีสามพิจารณาคุณสมบติัของพืชท่ีตอบสนองขอ้จ ากัดตามวตัถุประสงค์ เช่น 
ขนาด อตัราการเจริญเติบโต อายกุารใชง้าน รูปทรง ผวิสัมผสั การจดัเรียงตวัของใบ สีดอก ผล การ
เปล่ียนสีของใบตามฤดูกาล (ศศิยา ศิริพานิช, 2554) 

การจดัสวน หมายถึงวิทยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สุขแก่
มวลมนุษย ์โดยน าหลกัวิชาการความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั น า
ส่ิงของหลาย ๆส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้ งท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ
ผสมผสานกนัเพื่อสร้างหรือพฒันาให้เกิดประโยชน์เกิดทศันียภาพ ท่ีมีความงดงามสูงสุดอาจเป็น
การสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามา
ดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์(อโนชา การประเสริฐกิจ, 2545) 
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สรุป  การออกแบบจดัสวน หมายถึง การออกแบบเพื่อเป็นส่ือกลางระหว่างมนุษย์
กบัธรรมชาติและระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์การออกแบบจดัสวนตอ้งใชเ้ทคนิคในหลายดา้นๆเขา้มา
ผสมผสานและประยุกต์ให้เกิดทศันียภาพท่ีมีความงดงามและยงัตอ้งออกแบบให้สอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มและพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นสงัคมนั้นๆเพื่อท่ีจะสามารถใชป้ระโยชน์จากสถานท่ีได ้ 
 2.1.2  ความส าคญัและประโยชน์ของการจดัสวน 

ขวญัชยั  จิตส ารวย (2536) กล่าววา่ การจดัสวนในบริเวณบา้นจะท าใหบ้ริเวณสะอาด 
เป็นระเบียบลดมลพิษต่างๆโดยเฉพาะสนามหญา้จะสามารถลดมลพิษของแสง เสียง ฝุ่ นละออง 
เพราะหญา้เป็นตวักรองฝุ่ นละอองและก็ขบัแสงได้ดีท่ีสุดทีเดียว นอกจากน้ียงัท าให้พื้นท่ีเป็น
สัดส่วนมีมุมสงบส่วนตวัเสริมบา้นอาคารให้ดูดีข้ึนมีคุณค่ามากข้ึนปรุงแต่งสภาพแวดลอ้มต่างให้ดู
ดีข้ึนมา โดยเราจะสามารถอธิบายถึงประโยชน์ของการจดัสวนออกเป็นขอ้ๆดงัน้ี 

2.1.2.1 จดัสวนข้ึนเพื่อจะกนัเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบา้น 
2.1.2.2 เพื่อกรองฝุ่ นละอองท่ีกระจายทัว่ไปในอากาศ 
2.1.2.3 จดัแต่งบางต าแหน่งของสวนเพื่อปิดบงัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมของ

บริเวณใกลเ้คียง 
2.1.2.4 เพื่อใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัป้องกนัการลอบมองจากเพื่อนบา้น 
2.1.2.5 เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส 
2.1.2.6 เพื่อประโยชน์ใชส้อย เช่น ปลูกผกัสวนครัวหรือไมผ้ล 
2.1.2.7 เพื่อการออกก าลงักายโดยการวิ่งหรือเล่นเกมส์ต่างๆ ฝึกการปลูกเล้ียงและ

ดูแลตน้ไม ้
 

2.2  ศึกษาแนวความคดิและทฤษฎทีีใ่ช้ในการออกแบบภูมิทศัน์ 
 การวิเคราะห์เป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการคิด เพราะการวิเคราะห์ช่วยแยกแยะส่ิงท่ี
สลบัซบัซอ้นใหเ้ป็นส่ิงท่ีเราสามารถจดัการได ้ ช่วยใหเ้ราเขา้ใจปัญหาและการแกไ้ขซ่ึงปัญหาหลาย
อยา่งตอ้งแกไ้ขดว้ยการรออกแบบเพราะการออกแบบช่วยสร้างสรรคว์ิธีแกปั้ญหาได ้การออกแบบ
เป็นกระบวนการคิดโดยการน าเอาปัจจัยหลายอย่างมาท าให้เกิดผลตามท่ีเราตอ้งการเป็นท่ีน่า
เสียดายว่าการออกแบบมกัถูกมองว่าเป็นงานของสถาปนิกภูมิสถาปนิก มณัฑนากร นักออกแบบ
แฟชัน่ ฯลฯ เท่านั้น  แทท่ี้จริงแลว้การออกแบบเป็นพื้นฐานของการคิด (ศศิยา ศิริพานิช, 2554) 
 2.2.1 หลกัการออกแบบภูมิทศัน์(Fundamental of Landscape Design) 
  กิจกรรมและองคป์ระกอบ การออกแบบภูมิทศัน์ นกัออกแบบตอ้งพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งกิจกรรมการใชพ้ื้นท่ีและรายละเอียดต่างๆหรือองคป์ระกอบท่ีควรจดัใหมี้ข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ
สามารถสรุปไดว้า่ การออกแบบภูมิทศัน์ประกอบดว้ย 2 ส่วนใหญ่ๆคือ 
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2.2.1.1  กิจกรรม  (activity) หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัใหมี้ข้ึนในพื้นท่ีซ่ึงแบ่งออกเป็น 
2 แบบ คือกิจกรรมท่ีตอ้งออกแรงและเกิดเสียงดงั (active activity) เช่น เดินเล่น นัง่เล่น นอนเล่น 
อ่านหนงัสือเป็นตน้  นกัออกแบบจะเป็นผูก้  าหนดต าแหน่งท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีออกแบบ โดยจดั
กิจกรรมประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยเพื่อไม่ใหเ้กิดการรบกวนกนั 

2.2.1.2  องค์ประกอบ  (elements) หมายถึง ส่ิงท่ีเหมาะสมจดัให้มีกิจกรรมแต่ละ
ประเภททั้งท่ีมีชีวิตหรือตน้ไม(้softscape) และส่ิงไม่มีชีวิต (hardscape) เช่นกิจกรรมนัง่เล่น ควรมีมา้
นัง่ ศาลาและสวน กิจกรรมว่ายน ้ า ฝักบวัช าระตวั มา้นัง่อาบแดด ร่ม กิจกรรมปิกนิก ควรมีโต๊ะและ
มา้นัง่จดัวางบนพื้นแขง็ ถงัขยะ เตายา่ง และร่มเงาจากตน้ไมใ้หญ่ ส่วนกิจกรรมแคม้ป์ไฟควรมีลาน
พื้นแขง็  ซ่ึงนกัออกแบบจะเป็นผูก้  าหนดรูปแบบผวิวสัดุและต าแหน่งท่ีจดัวางองคป์ระกอบเหล่าน้ี 

1) หลกัการออกแบบประกอบดว้ย 
(1)  แนวความคิด(concept) พื้นท่ีแต่ละแห่งมีศกัยภาพในการพฒันาท่ี

เหมาะสมในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  ซ่ึงนักออกแบบตอ้งก าหนดข้ึนเป็นแนวทางเร่ิมแรกในการ
ออกแบบ  มกัจะเป็นแนวความคิดแบบกวา้งๆก่อนแลว้จึงพฒันาแนวความคิดใหแ้คบและเจาะจงจน
เกิดเป็นวตัถุประสงคใ์นการออกแบบต่อไป 

(2)  วตัถุประสงค(์goal, objective ) วตัถุประสงคเ์กิดจากแนวความคิดใน
การออกแบบ แต่มีความเจาะจงท่ีเด่นชดัเจนเป็นเป้าหมายในการออกแบบได ้

(3)  รายการในการออกแบบ(criteria) คือรายละเอียดต่างๆ ท่ีนัก
ออกแบบตอ้งพิจารณาให้ครอบคลุมวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ มกัเกิดจากความตอ้งการของผูใ้ช้
สถานท่ีและสภาพพื้นท่ีท่ีจะออกแบบท่ีตอ้งสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั นกัออกแบเป็นผูค้น้หาวิธีการท่ี
จะใหไ้ปถึงวตัถุประสงคน์ั้น รายละเอียดหรือรายการในการออกแบบควรครอบคลุมหวัขอ้ดงัน้ี 

(4)  ความสะดวกสบายและความยืดหยุน่ (convenience, comfort and 
flexibility)  พิจารณาการเลือกต าแหน่งกิจกรรมเขา้กับสภาพภูมิประเทศ  การวางระบบสัญจร
(circulation)  เขา้ใจง่ายมีทางเขา้-ออกท่ีดี ขนาดพื้นท่ีและองคป์ระกอบต่างๆมีขนาดมนุษยใ์ชง้านได้
มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอไม่เดือดร้อน วสัดุท่ีใชเ้ลือกให้เหมาะสมกบัรูปแบบของงานและ
ภูมิอากาศสร้างความรู้สึกปกป้องและอบอุ่นในพื้นท่ีเกิดความรู้สึกส่วนตวั(private) ปราศจากมลพิษ
และปลอดภยัมีความยดืหยุน่ปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์(flexible) 

(5)  ความปลอดภยั(safety) การเลือกต าแหน่งกิจกรรมและการเลือกใช้
วสัดุต่างๆตอ้งเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  ภูมิประเทศ ดิน ระบบระบายน ้ า ภูมิอากาศ การเลือกเทคนิค
ก่อสร้างเหมาะสมไม่ให้ขัดแยง้กับสภาพแวดล้อม(suitability) มีการดูแลรักษา(maintenance) 
ซ่อมแซมวสัดุพืชพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอเกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชส้ถานท่ี 
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(6)  ความงาม(esthetics) ข้ึนกบัการน าศิลปะเขา้มาใช ้การเลือกรูปแบบท่ี
เขา้กับแนวความคิดในการออกแบบ(Design Concept) และสภาพแวดลอ้ม การปรุงแต่งมี
รายละเอียดและเหมาะกบังบประมาณ 

(7)  พืชมีชีวิตรอด(plant survived)  พืชท่ีเลือกใชส้ามารถตอบสนอง
วตัถุประสงค์และด ารงชีวิตรอดอยู่ได้ ซ่ึงข้ึนกับการเลือกชนิดพืชให้เขา้กับสภาพแวดลอ้มและ
ภูมิอากาศเฉพาะท่ีตรงจุดนั้น (microclimate) อาจหมายถึงการใชพ้ื้นทอ้งถ่ิน (native or indigenous 
plant)และเทคนิคต่างๆในการปลูกเล้ียงและดูแลรักษา 

(8)  มีความเป็นไปได้(Feasible)ไม่ ก่อให้ เ กิดปัญหา อ่ืนๆตามมา 
สภาพแวดลอ้ม กฎหมาย  ความงาม ฯลฯ ราคาก่อสร้างงานเหมาะสม มีความคุม้ค่า(wooth) คงอยู่
นานตามอายุขยัของวสัดุและตน้ไม ้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาดา้นการดูแลรักษาสูงเกินไป (easy to 
maintain) 
 การออกแบบ (design)เป็นการสร้างรูปร่างหรือรูปทรงท่ีเป็นไปได้จากจินตนาการ ซ่ึง
รูปร่างหรือรูปทรงน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อตอบสนองหนา้ท่ีหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้จากหลกัการ
การออกแบบภูมิทศัน์และค านิยามของการออกแบบ เห็นไดว้่าการออกแบบตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวข้ึ้นมาก่อน จากนั้นนักออกแบบจะหาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวน้ัน่  เช่นการวางตน้ไมบ้งัแสงแดดใหก้บัศาลา  การใชต้น้ไมบ้งัคบัทิศทางการสัญจรใหไ้ปยงั
จุดท่ีนกัออกแบบตอ้งการ การเลือกตน้ไมท้นร่มเพื่อใชใ้นอาคารเลือกตน้ไมช้อบช้ืนไวริ้มน ้าเป็นตน้  
ดังนั้ นอาจกล่าวได้ว่าในขณะท่ีบุคคลคนหน่ึงคิดวางแผนเพื่อกระท าส่ิงใดตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวน้ัน่คือการออกแบบหรือวางแผนนัน่เอง 
 2.2.2  ขั้นตอนการออกแบบ (Design Process) 
 การออกแบบโดยทั่วไปท่ีเร่ิมจากการศึกษารวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นการแสวงหา
วตัถุประสงคข์องผูใ้ชส้ถานท่ีหรือเจา้ของงานหรือลูกคา้ (cilient) ทราบขอบเขต ขนาดและลกัษณะ
พื้นท่ีซ่ึงการบันทึกข้อมูลเหล่าน้ีมักน าเสนอในลักษณะของรายการส ารวจสภาพพื้นท่ี(site 
inventory)แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เรียกว่า การวิเคราะห์พื้นท่ี(site analysis) จากนั้น
สร้างสรรคแ์นวความคิดแบบกวา้ง (borad idea)  เพื่อศึกษาภาพรวมของงานทั้งหมดก่อนแลว้กร่ัน 
กรองแนวความคิดท่ีเจาะจงและมีรายละเอียดท่ีน าไปปฏิบติัได ้(detailed idea) ต่อไป ตวัอยา่งเช่น  
พื้นท่ี น้ี มีบรรยากาศของสวนผลไม้ท่ี มีการยกล่องแปลงปลูกต้นมะพร้าวสลับกับร่องน ้ า  
แนวความคิดแบบกวา้งอาจเสนอใหส้วนน ้าท าสวนน ้าแบบไทย  เม่ือเขา้สู่แนวความคิดแบบละเอียด
จึงเห็นว่าสวนท่ีเกิดข้ึนมีร่องน ้ าเดิมอยู่สามารถท าสะพานขา้มตามจงัหวะของทางเดินเทา้  ประดบั
ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบไทยใชพ้รรณไมห้อมในวรรณคดีไทยเป็นตน้ แนวความคิดแบบรายละเอียด
น้ีจะน าเสนอเป็นรายการส าหรับออกแบบ(program development)ต่อไป 
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1.การส ารวจพื้นท่ี (site survey and inventory) 

(off-site inventory , on-site inventory, cilient factor) 
ท าความรู้จกัพื้นท่ีและรับทราบวตัถุประสงคข์องงานทั้งหมด ก าหนดแนวคิดในการออกแบบ 

 
2. การวิเคราะห์  (analysis) 

(site analysis, program analysis, design concepts) 
ทราบขอ้ดีหรือจุดเด่นและขอ้ดอ้ยหรือจุดอ่อนท่ีตอ้งป้องกนัและแกไ้ข  ก าหนดวตัถุประสงค์

หรือเป้าหมายในการออกแบบไดช้ดัเจน 
 

3.การสังเคราะห์  (synthesis) 
(conceptual design, zoning,balloon diagram) 

การเลือกเทคนิควิธีในการออกแบบเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวส้ร้างส่ิงใหม่ข้ึน 
 

4. การออกแบบขั้นตอนตน้และประกอบข้ึนเป็นรูปทรง 
(sketch design, basic elements of design, integration of form) 

แสดงแนวความคิดเร่ิมแรก ท่ีมีรูปทรงและขนาด 
 

5. การออกแบบขั้นสุดทา้ย  การเขียนแบบมาตรฐาน 
(master plan & working drawings) 
การเขียนแบบเพื่อน าไปก่อสร้าง 

 
ภาพที ่2.1 ขั้นตอนการออกแบบ 
ที่มา : หนงัสือมือภูมิทศัน์พื้นฐาน Fundamental landscape 
 2.2.3  แนวความคิดการแบ่งพื้นท่ีของการจดัสวนบา้น 
 สมจิต โยธะคง (2538) กล่าววา่  การแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนการแบ่งพื้นท่ีในการจดั
สวนมุ่งเนน้การแบ่งพื้นท่ีของการจดัสวนบา้นพกัอาศยัเป็นหลกั ทั้งน้ีเพราะการจดัสวนบา้น(Home 
Landscape) เป็นการจดัสวนท่ีใกลชิ้ดและตรงตามความตอ้งการของบุคคลและสมาชิกในครอบครัว
มากท่ีสุดการจดัแบ่งพื้นท่ีจึงเป็นขอ้คิดในการออกแบบสวนบา้นเพื่อความสัมพนัธ์และตรงกบัความ
ตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยัการแบ่งพื้นท่ีของสวนบา้นแบ่งไดเ้ป็น 2 หลกัใหญ่ๆโดยอาศยัลกัษณะของ
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วฒันธรรมของต่างชาติเป็นตน้แบบเช่นการแบ่งพื้นท่ีของการจดัสวนของชาวตะวนัตกจึงแบ่งออก
ไดเ้ป็น 4 ส่วนหลกัใหญ่ ๆ ดว้ยกนัคือ  

2.2.3.1  ส่วนสาธารณะ  (Public Area) 
2.2.3.2  ส่วนครอบครัว  (Family Living Area) 
2.2.3.3  ส่วนตวั  (Private Living Area) 
2.2.3.4  ส่วนบริการ  (Service Area)     

1) พื้นท่ีส่วนหนา้หรือส่วนสาธารณะ จะเป็นส่วนโชวก์ารจดัสวนส่วนน้ี
ควรจะเป็นสนามเปิดเป็นส่วนใหญ่ ตน้ไมไ้ม่มากจะเสริมใหบ้า้นดูสง่ามีคุณค่ามากข้ึนเป็นส่วนของ
พื้นท่ีท่ีติดถนน 

2) พื้นท่ีบริการหรือการปฏิบติังาน เป็นส่วนของพื้นท่ีท่ีอ  านวยความสะดวก 
จะประกอบไปดว้ยส่วนท่ีเก็บ เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชอ้  านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นราวตากผา้ ถงั
ขยะหรือบางคร้ังก็อาจจะดดัแปลงเป็นส่วนพื้นท่ีปลูกพืชผกัสวนครัวท่ีใชภ้ายในบา้นก็ไดเ้พราะ 
ฉะนั้นส่วนน้ีของพื้นท่ีจดัอยู่ใกล้ๆ กบัพื้นท่ีบริการ เช่น ห้องครัว ห้องซกัลา้ง ให้ไดเ้กิดความเช่ือม 
โยงซ่ึงกนัและกนั 

3) พื้นท่ีพกัผ่อนส่วนตวั โดยทัว่ๆไปสมาชิกครอบครัวตอ้งการความสงบ 
ความสวยงามพื้นท่ีของสวนส่วนน้ีเปรียบเสมือนกบัห้องพกัอาศยั ห้องนอน ห้องรับแขก การจดัก็
ควรให้อยูใ่นสภาพใกลเ้คียงกบัห้องนอน ห้องรับแขกหรืออ่ืนๆโดยส่วนใหญ่แลว้ ชาวตะวนัตกจะ
ใช้พื้นท่ีของสวนส่วนน้ีอยู่หลงับา้นหรือขา้งบา้นเป็นพื้นท่ีเช่ือมโยงกบัลานพกัจะมีการจดัอย่าง
พิถีพิถนัมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน การจดัมีความเป็นพิเศษหลายบรรยากาศสนองตอบต่อ
ความสุขของครอบครัวหรือผูท่ี้อยูอ่าศยัมากท่ีสุด 
 นอกจากน้ีแลว้การจดัสวนในบา้น เสรี  ทรัพยสาร (2540) กล่าวว่า การจดัสวนในบริเวณ
บา้นเป็นส่วนหน่ึงของ (Landscape) สาขาวิชาพืชกรรม (Horticulture) มีความมุ่งหมายท่ีส าคญั  เพื่อ
ตกแต่งบริเวณบา้นใหดู้สวยงามน่าดู ก่อใหเ้กิดความสุขสดช่ืนทั้งกายและใจแก่เจา้ของโครงการและ
ผูอ้ยูอ่าศยัตลอดจนเป็นท่ีสุขตา สุขใจ สุขกาย แก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็น                       
 2.2.4 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัสวนโมเดิร์น 
  ความเป็นมาของสวนสมยัใหม่ (Modern Landscape) อเมริกา(ศตวรรษท่ี 19-20)     
เฟรเดอริค ลอว ์โอลมส์เตด็ (Frederick Law olmstead, ค.ศ.1882-1903) ชาวอเมริกาเป็นบิดาของ
วิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์และเป็นผูก่้อตั้งสมาคมภูมิสถาปนิกอเมริกนั ท าให้สาขาวิชาน้ีเป็น
แขนงหน่ึง ในเวลาต่อมาโอลม ์สเต็ค ร่วมกบั คลัเวอร์ท โวช์(Calvert Vaux) ริเร่ิมแนวคิดในการ
สร้างเซ็นทรัลปาร์ค (Cental Park) ในมหานครนิวยอร์คซ่ึงเป็นแนวความคิดใหม่ท่ีเกิดในสมยันัน่ 
เขาจึงเป็นนกัออกแบบท่ีกระตุน้ให้เกิดสวนสาธารณะในเมืองใหญ่ในอเมริกาอีกหลายแห่งในเวลา
ต่อมา 



 

 

 

13 
 

 รูปแบบของ Cental Park คือสวนสาธารณะท่ีมีการวางทางเดินเพื่อความสะดวกมีสนาม
และเนินหญา้เพื่อพกัผ่อน มีมา้นั่ง มีตวัอาคารโดยทั้งหมดอยู่ในรูปแบบสวนท่ีเลียนแบบมาจาก
ธรรมชาติเพื่อให้ตอบสนองการใชง้านไดอ้ยา่งเหมะสม อนัเป็นเร่ืองของ Form Fallow Function 
โดยแทแ้ละหลงัจากนั้นค าว่า Garden จึงมีข้ึนในทุกบา้นท่ีตอ้งการใกลชิ้ดธรรมชาติเพราะเหตุน้ีเอง
ท่ีส่งผลให้ภาพสวนไดแ้ตกขยายอีกมากมายตามแนวความคิดตามความตอ้งการ ตามมุมมอง ตาม
รสนิยม เพื่อตอบสนองทั้งเร่ืองการใชง้านและเพื่อออกแบบและหน่ึงในรูปแบบสวนท่ีเกิดข้ึนจาก
เหตุน้ีคือ Modern Garden ท่ีไม่ใช่แค่ Modernแค่ความคิด แต่เป็นการ Modernในรูปลกัษณ์ดว้ย 

อิศรา  แพงสี (2554) กล่าวว่า สวนโมเดิร์นเป็นสวนท่ีเน้นการใช้แนวเส้นและรูปทรง
เรขาคณิตท่ีเรียบง่ายในการออกแบบ เนน้การใชส้อยและเพิ่มประโยชน์การพื้นท่ี ทั้งลดปัญหาการ
ดูแลรักษาท่ียุง่ยาก เลือกใชพ้รรณไมน้อ้ยชนิดและนิยมปลูกรวมกนัเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ไม่ปลูกคละ
ชนิดหรือปะปนกนั ส่วนไมป้ระธานท่ีปลูกเพื่อสร้างจุดเด่นควรเลือกตน้ท่ีมีรูปทรงสวยงาม สะดุด
ตาและเลือกใชว้สัดุตกแต่งท่ีดูทนัสมยัเขา้มาประกอบ เช่น ซีเมนตเ์ปลือย โมเสก รูปประติมากรรม
ต่างๆ เพื่อส่ือถึงส่ิงท่ีตอ้งการเนน้ภายในสวน จุดเด่นของสวนสไตลน้ี์จึงตอ้งมกัมีแนวคิดของสวนท่ี
ชดัเจนและเอกลกัษณ์เด่นของจดัสวนโมเดิร์นจะมีลกัษณะเด่นดงัต่อไปน้ี 

เอกลกัษณ์ขอ้ท่ี 1  รูปทรงโดดเด่นเฉพาะตวั สวนโมเดิร์นส่วนใหญ่มกัน ารูปทรงเรขาคณิต
ซ่ึงเป็นรูปทรงพื้นฐานมาเป็นองคป์ระกอบในสวนทั้งงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและพรรณ
ไม ้บ่งบอกถึงความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทั้งยงัอาจแปลความไดว้่า องค์ประกอบท่ีน ามา
ตกแต่งแต่ละช้ินลว้นมีความงามอยูใ่นตวัเองทั้งส้ิน      

เอกลกัษณ์ขอ้ท่ี 2  สีสันสะดุดตา  การเลือกใชสี้ท่ีหลากหลายนอกเหนือจากสีของธรรมชาติ
แลว้นั้นมกัมีวตัถุประสงคใ์นการใชต้กแต่งกนั เช่น เลือกใชสี้สันสดใส เพื่อเน้นจุดสนใจ แต่หาก
ตอ้งการความเรียบง่ายกลมกลืน ควรเลือกใชสี้โทนขรึมเช่น ขาว เทาและด า หรือสีท่ีกลมกลืนไปกบั
ธรรมชาติรอบขา้งกไ็ด ้

เอกลกัษณ์ขอ้ท่ี 3 โชวผ์วิสัมผสั การท าผวิสัมผสัท่ีหลากหลายเป็นการเพิ่มลูกเล่นใหส้วน
ไม่ดูเรียบจนเกินไป แต่การโชวผ์ิวควรเนน้ความแตกต่างของผิวสัมผสัให้ชดัเจน เพื่อดึงจุดเด่นให้
น่าสนใจยิง่ข้ึน         
 เอกลกัษณ์ขอ้ท่ี 4  เส้นสายชดัเจน ในการออกแบบสวนทัว่ไปมกันิยมใชเ้ส้นตรงหรือเส้น
โคง้ โดยเฉพาะสวนโมเดิร์นมกัเนน้เส้นสายชดัเจนกว่ารูปสวนอ่ืน เพื่อน าสายตาใหรั้บรู้ความหมาย
หรือจุดมุ่งหมายของการออกแบบ ซ่ึงบ่งบอกสไตลแ์ละสร้างลวดลาใหส้วนดูน่าสนใจ   

เอกลกัษณ์ขอ้ท่ี 5  ซ่อนไฟสร้างมิติ การจดัแสงสวา่งในสวนนอกจากใหค้วามรู้สึกปลอดภยั
ในการใชง้านแลว้ยงัเพิ่มเสน่ห์ของสวนยามค ่าคืนไดเ้ป็นอย่างดี สีของแสงไฟท่ีต่างกนับ่งบอกถึง
สไตลข์องสวนไดเ้ช่นกนั สวนท่ีมีรูปแบบทนัสมยัส่วนใหญ่มกัเลือกใชแ้สงไฟเพื่อส่ือถึงแนวคิดใน
การออกแบบ           
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เอกลกัษณ์ขอ้ท่ี 6  เล่นระดบัเพิ่มลูกเล่น ระดบัท่ีแตกต่างกนัของสวนช่วยเพิ่มมิติของ
มุมมองทั้งในแนวราบและแนวตั้งไดเ้ป็นอยา่งดี การยกระดบัของพื้นราบสามารถท าไดห้ลากหลาย
รูปแบบทั้งลกัษณะของขั้นบนัไดหรือท าเป็นลูกคล่ืนส่วนการเล่นระดบัในแนวตั้ง 
 เอกลกัษณ์ขอ้ท่ี 7  เรียบง่ายแต่ดึงดูด เนน้การออกแบบท่ีส่ือถึงแนวคิดของสวนไดช้ดัเจน 
หรือเม่ืออธิบายแนวคิดแลว้สามารถเขา้ใจไดท้นัทีมีรูปแบบเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น คลอบคลุมการใช้
งานและควรดูแลไดง่้าย สวนรูปแบบน้ีมกัเลือกใชว้สัดุและพืชพรรณนอ้ยชนิด  
 เอกลกัษณ์ขอ้ท่ี 8  พรรณไมน้อ้ยชนิด สวนแบบทนัสมยันิยมเลือกใชพ้รรณไมน้อ้ยชนิด
เพื่อลดปัญหาการดูแลรักษาท่ียุ่งยากและนิยมปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ พรรณไมท่ี้เลือกใชส่้วน
ใหญ่เป็นพืชพื้นถ่ินหรือเป็นชนิดท่ีดูแลง่ายไม่ตอ้งตดัแต่งมาก ส่วนพรรณไมท่ี้มีรูปทรงโดดเด่นก็
มกัปลูกโชวค์วามงามเฉพาะตน้ไม่นิยมปลูกรวมกนัเป็นกลุ่ม    
 เอกลกัษณ์ขอ้ท่ี 9  เนน้ประโยชน์ใชง้าน การออกแบบเนน้ใชป้ระโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั
เพื่อใหใ้ชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งคุม้ค่า โดยแบ่งพื้นท่ีสวนออกเป็นสัดส่วนชดัเจนทั้งพื้นท่ีใชง้านท่ีควรปูวสัดุ
รองรับเช่น ท่ีนัง่พกัผอ่น ลานกิจกรรมและส่วนปลูกตน้ไม ้     
 เอกลกัษณ์ขอ้ท่ี 10 ดูแลง่ายไม่ยุง่ยาก พื้นท่ีใชง้านในส่วนใหญ่มกันิยมปูพื้นแขง็ท่ีสามารถ
ท าความสะอาดง่าย มัน่คงแขง็แรง ทนทาน เช่น แผน่ปูนเปลือย แผนส าเร็จรูปแบบต่างๆ กรวดลา้ง 
ทรายลา้ง แผน่หินทราย หรือโรยกรวดแต่ไม่นิยมใชก้ระเบ้ืองปูพื้น เพราะบางชนิดมีผวิหนา้ล่ืนและ
เม่ือช ารุดมกัมีคมเป็นอนัตรายไดง่้าย ส่วนพรรณไมเ้ลือกชนิดท่ีปลูกเล้ียงง่ายไม่ตอ้งตดัแต่งบ่อย 
หรือตอ้งทะนุถนอมมากนกั 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัรูปแบบของสวนโมเดิร์นมีความหลากหลาย เน่ืองจากสวนโมเดิร์น
สามารถผสมผสานกบัสวนรูปแบบอ่ืนๆไดอ้ยา่งลงตวั  จึงสามารถปรับใหใ้ชเ้ขา้กบัความชอบ และ
สวนโมเดิร์นมีรูปแบบต่างๆ (อิศรา แพงสี, 2554)  ดงัน้ี  

2.2.4.1 สวนแนวตั้ งแบบโมเดิร์น นับเป็นส่วนท่ีมีแนวคิดโดดเด่น มุ่งเน้นการ
ประหยดัพื้นท่ีและอิงกบัโครงสร้างท่ีมีรูปแบบทนัสมยั อาจแทรกวสัดุอ่ืนๆเพื่อให้ผนังดูมีความ
หลากหลายข้ึนเช่น ผนงัหินแกรนิตขดัมนั ตะแกรงเหลก็ฉีกพน่สีด า ผนงัโครงเหลก็ฉลุหรือเหลก็ดดั
ลวดลายอ่อนชอ้ย ช่วยเพิ่มมิติลึกต้ืนบนผนัง ทั้งน้ีควรเลือกใชต้น้ไมท่ี้สามารถเจริญเติบโตไดใ้น
แนวด่ิงและมีสีใบหรือดอกต่างกนั นอกจากน้ีควรเตรียมโครงสร้างท่ีแขง็แรงเพื่อใหส้ามารถรองรับ
น ้าหนกัของวสัดุปลูกและพืชพรรณท่ีใชใ้นสวนลกัษณะน้ีดว้ย  
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ภาพที ่2.2  แสดงลกัษณะสวนแนวตั้งแบบโมเดิร์น   
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com 

2.2.4.2 สวนโมเดิร์นแบบยโุรป  สวนลกัษณะน้ีมกัก าหนดจุดน าสายตาในสวนอยา่ง
ชดัเจนบา้งก็ใชเ้ส้นโคง้สร้างลวดลายคลาสสิกสอดแทรกไวต้ามองคป์ระกอบต่างๆของสวนเช่น 
กระถางทรงคลาสสิก รูปป้ันแบบคลาสสิก วางสร้างจุดเด่นในสวน บางทีก็วางคู่กนัแสดงต าแหน่ง
ทางเขา้หรือทางออกสวนเพื่อสร้างเอกลกัษณ์แบบสไตลย์โุรป ส่วนการใชสี้สันไม่นิยมสีฉูดฉาด แต่
จะใชสี้โทนอ่อนหวาน เช่น สีขาว สีเหลือง หรือสีปูนเปลือยเพื่อใหดู้เป็นธรรมชาติท่ีสุด ส่วนพรรณ
ไมท่ี้นิยมปลูกในสวนรูปแบบน้ีมีทั้งไมด้อกสีสดและไมป้ระดบัท่ีมีรูปทรงของใบสวยงามหรือหอ้ย
ยอ้ยดูอ่อนหวาน เช่น ปรก ฟิโลเดนดรอน มอนสตร่า พลูด่าง พลูลุ สะระแหน่ ซ่ึงพรรณไมเ้หล่าน้ี
สามารถสร้างบรรยากาศแบบยโุรปไดดี้  

 
ภาพที ่2.3 แสดงลกัษณะสวนโมเดิร์นแบบยโุรป 
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com 

2.2.4.3 สวนมินิมลัโมเดิร์น เป็นสไตลก์ารออกแบบท่ียึดหลกั เรียบแต่โก ้นอ้ยคือ
มากและขรึมแต่หรูหรือท่ีเรียกว่า Minimalism สวนลกัษณะน้ีเนน้การออกแบบท่ีเรียบง่ายมากๆแต่
ครอบคลุมการใชพ้ื้นท่ีอยา่งคุม้ค่าอีกทั้งยงัใชข้องตกแต่งนอ้ยช้ินและของช้ินนั้นยงัตอ้งสามารถใช้
งานไดไ้ม่ใช่เพียงแค่วางประดบัใหดู้สวยเท่านั้น เช่น วางชิงชา้รูปทรงเรียบเท่ท่ีมุมหนา้บา้นส าหรับ
นัง่พกัผอ่นและเป็นจุดเด่นในสวน นอกจากน้ียงัเลือกใชสี้ในสวนเพียงไม่ก่ีสี เช่น ขาว สีด า หรือสี
ธรรมชาติ เพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชดัเจนหรืออาจใชเ้พียงสีเดียวเพื่อให้ความรู้สึกน่ิงเรียบ 
สวนรูปแบบน้ีมกัใชต้น้ไมน้อ้ยชนิดและมีรูปทรงสวยงาม เช่น หูกระจง จนัผา  
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ภาพที ่2.4 แสดงลกัษณะสวนมินิมลัโมเดิร์น   
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com 

2.2.4.4 สวนโมเดิร์นทรอปิคลั เป็นการผสมผสานระหว่างการวางผงัพื้นท่ีเรียบง่าย
ร่วมกบัการจดัสวนแนวสวนป่าเมืองร้อนท่ีคุน้ตาเพื่อให้เหมาะกบัภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน สามารถ
เลือกปลูกพรรณไมไ้ดห้ลากหลายชนิดท าใหส้วนดูชุ่มช่ืนเขียวชอุ่มทั้งปี สวนรูปแบบน้ีจึงมกัใชไ้ม้
ยืนตน้สร้างร่มเงาให้สวนดูไม่แห้งแลง้จนเกินไปและปลูกไมพุ้่มลดทอนความสูงและสร้างสีสัน 
เช่น หมากผูห้มากเมีย โกสน หรือพุทธรักษา แต่นิยมปลูกเป็นแถวเป็นแนวหรือปลูกเป็นกลุ่มใหญ่ 
ส่วนไมค้ลุมดินมกัปลูกเป็นแปลงหรือปลูกแบบปูพรม เช่น ถัว่เปรูหรือหนวดปลาดุกแคระ 

 
ภาพที ่2.5 แสดงลกัษณะโมเดิร์นทรอปิคลั 
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com 

2.2.4.5 สวนโมเดิร์นบาหลี  เป็นการน ากล่ินอายสวนบาหลีแบบดั้งเดิมมาปรับใชใ้ห้
เขา้กบัสวนแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนและมีแนวแกนชดัเจน เน้นการใชว้สัดุท่ีให้บรรยากาศแบบ
ร้อนช้ืน เช่น อิฐมอญ ศิลาแลง นอกจากน้ียงัแทรกดว้ยองคป์ระกอบของงานศิลปะท่ีส่ือถึงความเช่ือ
และศรัทธาในศาสนาฮินดู เช่น รูปป้ัน หินแกะสลกัรูปแบบต่างๆ ทั้งเทพเจา้ ยกัษ ์ลิง และซุม้ประตู 
ส่วนพรรณไมนิ้ยมปลูกไมย้นืตน้ทรงสวยใหร่้มเงาอยา่งลีลาวดีทั้งดอกขาวและสีอ่ืนๆส่วนไมร้ะดบั
ล่างมกัปลูกไมใ้บและไมด้อกทนร่ม นอกจากน้ียงัปลูกไมเ้ล้ือยอย่างม่านบาหลีหรือตีนตุ๊กแกเพื่อ
สร้างบรรยากาศใหส้วนดูชุ่มช่ืนข้ึนดว้ย  
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ภาพที ่2.6 แสดงลกัษณะสวนโมเดิร์นบาหลี  
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com                    

2.2.4.6 สวนโมเดิร์นลอฟต์ เป็นการผสมผสานความทนัสมยัแบบดิบๆเขา้กบัการ
ตกแต่งสวนซ่ึงมีจุดเด่นท่ีการเลือกใชว้สัดุแบบโชวเ์น้ือแท ้เน้นความเรียบง่ายและเผยเสน่ห์ของ
โครงสร้างจริง เช่น การท าผนงัปูนก็เนน้ให้เห็นถึงรายละเอียดของการฉาบปูนหรือผนงัก่ออิฐโชว์
แนวแบบไม่ทาสีทบั หากเป็นพื้นไมก้็ยงัคงความดิบของสีธรรมชาติ สรุปแลว้การตกแต่งแบบน้ี
แทบไม่ตอ้งแตะตอ้งหรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ามากนกั หากมีเพียงเล็กนอ้ย เช่นโรยกรวดบน
พื้นแทนสนามหญา้เพื่อความสะดวกในการเขา้ใชง้าน ส่วนพรรณไมท่ี้ใชใ้นสวนแบบน้ีมกัปลูกเป็น
ต้นเด่ียวๆหรือเป็นไม้กระถางเพื่อเพิ่มสีเขียวและลดความแข็งของโครงสร้าง ดังนั้ นต้นไม้ท่ี
เหมาะสมกบัสวนรูปแบบน้ีจึงเป็นตน้ไมรู้ปทรงอิสระ เช่น ปาลม์แวก๊ซ์ พญาไร้ใบ ริปซาลิส อากาเว ่
สัปปะรดสีบางพนัธ์ุ ทิลแอนดเ์ชีย เป็นตน้ 

 
ภาพที ่2.7 แสดงลกัษณะสวนโมเดิร์นลอฟต ์ 
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com                                                                                               

2.2.4.7 สวนโมเดิร์นคอนเทมโพรารี เรามกัจะไดย้ินกนับ่อยๆค าว่า Contemporary 
Style ท่ีหมายความถึงการตกแต่งแบบร่วมสมยั ซ่ึงเป็นค าจ ากดัความท่ีกวา้งมากเพื่อส่ือใหเ้ขา้ใจถึง
รูปแบบไดช้ดัเจน แต่ความจริงแลว้การตกแต่งแบบน้ีไม่ไดห้มายความว่าจะเอาอะไรก็ไดม้ารวมกนั
แลว้เรียกวา่ การตกแต่งแบบร่วมสมยัเพราะ Contemporary Style ท่ีแทจ้ริงคือผสมผสานกนัระหว่าง
รูปแบบของการตกแต่งกบัความร่วมสมยัในยคุนัน่ๆอยา่งเหมาะสมและมีจงัหวะการจดัวางลงตวักบั
องค์ประกอบโดยรวม ยกตวัอย่างเช่น การน าเฟอร์นิเจอร์ทรงคลาสสิกในอดีตมาใช้กบัปัจจุบนั 
นอกจากน้ียงัสอดแทรกความเป็นโมเดิร์นดว้ยความสะดวกเรียบง่ายในการเขา้ใชง้านและหลีกเล่ียง
หรือลดทอนรายละเอียดท่ีดูซับซ้อน เลือกสีโทนอบอุ่นอย่างสีน ้ าตาล สีอิฐ สีขาวนวล เป็นตน้ 
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ภายในสวนจึงมกัวางศาลาชิงชา้หรือชุดรับแขกท่ีมีรูปแบบร่วมสมยัเพื่อการสัมผสัถึงบรรยากาศใน
อดีต ส่วนพรรณไมท่ี้เหมาะสมกบัสวนแนวน้ีมกัเป็นตน้ไมท่ี้มีกล่ินหอม ไมม้งคลและใหร่้มเงา เช่น 
จ าปี จ  าปา แกว้มุกดา บุหงาส่าหร่ี เป็นตน้ 

                     
ภาพที ่2.8 แสดงลกัษณะสวนโมเดิร์นคอนเทมโพรารี  
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com                    

2.2.4.8 สวนโมเดิร์นเจแปนีส สวนญ่ีปุ่นเกิดจากความงดงามแบบตะวนัออก
ผสมผสานไวก้บัธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวัทั้งยงัมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น สามารถปรับให้เขา้สวนแบบ
ทนัสมยัได้ไม่ยาก เพียงแค่ลดทอนรายละเอียดขององค์ประกอบท่ีซับซ้อนลงบา้งเลือกใช้ของ
ตกแต่งท่ีบ่งบอกสไตล์ของส่วนได้เด่นชัด ทั้ งน้ีสวนญ่ีปุ่นมีหลายลกัษณะ เช่นสวนเลียนแบบ
ธรรมชาติโดยอิงความเช่ือของลีทธิชินโต นอกจากน้ียงัมีสวนอีกแบบหน่ึงท่ีเกิดจากความเช่ือของ
ลทัธิเชนเป็นสวนท่ีมีลกัษณะช้ีแนะใหใ้ชค้วามคิด ท าสมาธิและสร้างจินตนาการ สวนจึงถูกปรับให้
เป็นแบบมินิมลัมากข้ึนมีการวางองคป์ระกอบในสวนน้อยเพื่อให้เห็นแก่นแทข้องธรรมชาติจึงมี
เพียงลานกรวดหรือผนืทรายและมีตน้ไมน้อ้ยชนิดหรือบางจุดอาจไม่มีเลย 

 
ภาพที ่2.9 แสดงลกัษณะสวนโมเดิร์นเจแปนีส   
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com                    

จากการการศึกษาทฤษฎีหลกัการของสวนโมเดิร์นในขอ้มูลขา้งตน้ สามารถน ามาเป็น
ขอ้มูลต่างๆมาประยุกตใ์ชก้บัการออกแบบพื้นท่ีโครงการ ท าให้ทราบไดว้่าสวนโมเดิร์นนัน่มีท่ีมา
อย่างไร ทราบถึงหลกัการในการออกแบบอย่างไรท่ีสามารถท่ีจะส่ือถึงสวนโมเดิร์นและสวน
โมเดิร์นสามารถน าไปผสมผสานเขา้กบัสวนต่างๆไดต้ามความตอ้งการซ่ึงสวนแต่ละสไตลล์ว้นมี
เอกลกัษณะท่ีเด่นชดัแตกต่างกนั  ทั้งน้ีข้ึนกบัการเลือกและวางในต าแหน่งท่ีเหมาะสมไม่มากหรือ
นอ้ยจนเกินไป เพียงแต่ผูอ้อกแบบเป็นผูน้ ารูปฟอร์มหลกัของสวนโมเดิร์นอยา่งเช่น ลดทอนมาตดั
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เกลาในส่วนของรายละเอียดพรรณไม ้หรือ รูปแบบของสวนเพื่อให้เหลือเพียงเส้นสายหรือสีสันท่ี
แสดงถึงทีมา สวนโมเดิร์นนอกจากจะโดดเด่นท่ีความเรียบง่าย ดูทนัสมยั ไม่ตอ้งดูแลมาก และยงั
เนน้การใชง้าน  เม่ือทราบขอ้มูลดงักล่าวแลว้ในขั้นตอนการออกแบบจะช่วยท าให้สามารถก าหนด
แนวความคิดหลกั ซ่ึงช่วยท าใหข้ั้นตอนในการท างานนัน่ง่ายข้ึน 

2.3  ศึกษาแนวคดิด้านองค์ประกอบในงานภูมิทศัน์  
 การออกแบบสวนควรมีทั้งส่วนท่ีเป็นส่ิงก่อสร้าง (Hard-Scape) และส่วนท่ีอ่อนนุ่ม (Soft-
Scape) ซ่ึง 2 ส่วนน้ีเป็นองคป์ระกอบหลกัในทางภูมิทศัน์และรวมถึงทางดา้นองคป์ระกอบศิลปะอีก
ด้วย การออกแบบควรเลือกใช้องค์ประกอบท่ีมีความเหมาะสมทั้ งทางด้านขนาด รูปร่าง เพื่อ
ประโยชน์กบัผูใ้ชส้ถานท่ีเอง ใหไ้ดรั้บประโยชน์จากองคป์ระกอบเหล่าน้ีอยา่งเตม็ท่ีโดยทัว่ไปแลว้
องคป์ระกอบของการจดัสวนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ดว้ยกนัคือ องคป์ระกอบทางดา้น
งาน (Soft-Scape) และงาน (Hard-Scape) การใช ้(Hard-Scape) และ(Soft-Scape)ในสวนอยา่งสมดุล  
นอกจากช่วยเพิ่มพื้นท่ีใชส้อยแลว้ยงัท าให้พื้นท่ีในสวนมีชีวิตชีวาข้ึนดว้ย  
 การใชส่ิ้งประดบัตกแตงงานภูมิทศัน์นั้น ถือเป็นปัจจยัเสริมท่ีส าคญัในการออกแบบ คือ
สามารถท าให้สวนมีชีวิตชีวาข้ึนกว่าเดิมช่วยเพิ่มบรรยากาศและท าให้สวนดูมีมิติมากยิ่งข้ึน การใช้
ส่ิงประดบัจกแต่งงานสวนยงัเป็นการบ่งบอกถึงสไตลข์องสวนนั้นๆอีกดว้ย เช่น การน าเอาตะเกียง
หินและตน้ไผม่าประดบัมาใชป้ระดบัในสวนญ่ีปุ่นหรือสวนสไตลบ์าหลีท่ีน าเอาประติมากรรมหิน
ทรายและศาลาทรงป้ันหยายกสูงมาใชใ้นการประดบัตกแต่งสวน เพื่อประโยชน์ในแง่ของความ
สะดวกในการใชส้อยโดยอาจมีเฟอร์นิเจอร์ประดบัภายในสวน (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2530)  
 2.3.1 องคป์ระกอบดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็(Hard-Scape) 
         ในการจดัสวนถา้เราจดัให้มีองคป์ระกอบในแต่ละอยา่งสวยงามแต่เม่ือมารวมกนัแลว้
กลบัไม่มีความประสานกลมกลืนหรือเขา้กนัไม่ได ้ สวนนั้นก็คงสวยยากความประสานกลมกลืน
นั้น เราควรค านึงถึงทั้งตวัอาคารและสภาพแวดลอ้มตวัอาคารนั้นซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบและ
ชนิดของสวนท่ีส าคญัมากงาน (Hard-Scape) หมายถึงโครงสร้างต่างๆในสวน เช่น ท่ีนัง่ ศาลา โคม
ไฟ รวมไปถึงการปูพื้นดว้ยวสัดุต่างๆ เช่น ไม ้แผ่นซีเมนต ์ แผ่นหินทราย เป็นตน้ ประโยชน์ของ
งาน (Hard-Scape) คือท าให้เราสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเหล่าน้ีไดเ้พิ่มข้ึน เช่น ลาน
นัง่เล่น ทางเดินในสวน ศาลานัง่พกัผอ่น 

2.3.1.1 ทางเดินในสวน  ทางเดินในสวน คือทางเดินภายในบริเวณจากประตูบา้นถึง
ท่ีพกัอาศยั และจากท่ีพกัอาศยัเขา้ไปในบริเวณส่วนต่างๆของสวน ทางเดินเทา้ในสวนแบ่งเป็น 2 
อยา่ง 

1) ทางเดินแบบแยก เป็นทางเดินเทา้ภายในสวนโดยการกา้วเทา้ วสัดุท่ีนิยม
ใชจ้ดัท าไดแ้ก่ ศิลาแลง กระเบ้ืองปูทางเทา้ แว่นไมก้ลม หินรูปลกัษณะแบนมีความเป็นธรรมชาติ
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มากว่าวสัดุชนิดอ่ืนๆหินท่ีน ามาใชท้  าทางเดินเทา้ควรพิจารณาถึงรูปทรงกลม แบนเรียบไม่มีเหล่ียม
มุม การใชป้ระโยชน์กลมกลืนสภาพแวดลอ้มแบบของสวนและลกัษณะพื้นท่ีท่ีจดัวาง 

2) ทางเดินแบบปูต่อเน่ือง นิยมสร้างระหว่างประตูเขา้สู่ตวับา้นขนานกบั
ถนนรถยนตเ์ขา้บา้นหรือบางส่วนของสวนท่ีเป็นแนวราบจะเป็นรูปโคง้หรือตรงกไ็ดค้วามกวา้งของ
ทางเดินนิยมกวา้ง 1.20 เมตร และ 1.50 เมตร เดินไดส้ะดวก ผ่อนคลายอารมณ์ วสัดุท่ีนิยมใชท้ า
ทางเดินแบบปูต่อเน่ืองไดแ้ก่ ศิลาแลง แผน่หินทราย แผ่นหินอคันี การปูตอ้งมีซีเมนต ์การปูตอ้งมี
ซีเมนตเ์ช่ือมหรือปูต่อเน่ืองโดยไม่มีสารเช่ือม อิฐ ปูต่อเน่ืองเป็นลวดลายต่างๆบลอ็กประดบัพื้นรูป
ตวัไอ ตวัหนอน คทา อฐัศิลา กระเบ้ืองเซรามิครูปแบบต่างๆและหิน ทางเดินเทา้ ท่ีท าจากหินต่างๆ
ท่ีนิยมท ากนัมี 2 แบบคือ  

(1)ใช้หินฝังต่อเน่ืองหลวมๆทางเดินแบบน้ีใช้กับพื้นท่ีแนวระดับ ไม่
นิยมกบัพื้นท่ีลาด-เอียง ท าเป็นแนวตรงแคบยาว ความกวา้งของทางเดินประมาณ 0.60-0.90 เมตร 
หินท่ีนิยมใชคื้อหินกลม หินกาบหรือหินตดั เช่น หินแกรนิต หินทราย 

 (2) แบบฝังติดแน่นนิยมส าหรับทางเดินทัว่ไปตามสวนบา้น
สวนสาธารณะ ทางเดินไหล่ถนนนอกจากเรียกวา่ Compactly inlaid stone pavement แลว้ยงัเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่ cut stone pavement ทั้งน้ีเพราะนิยมใชหิ้นตดัท า หินท่ีนิยมคือ หินกาบ หินแกรนิต หิน
ทราย เวลาปูตอ้งมีสารเช่ือมเพื่อความแขง็แรง มัน่คง มีหลายรูปแบบ  

2.3.1.2 ศาลา เป็นองคป์ระกอบท่ีน่าสนใจเพราะให้ร่มเงาและผูใ้ชส้ามารถนั่ง
พกัผ่อนท่ามกลางธรรมชาติได ้ส่วนมากนิยมสร้างดว้ยไมเ้พราะให้ความอ่อนนุ่มกบัสวนมากกว่า
วสัดุอย่างอ่ืนควรใชไ้มแ้ดงหรือไมเ้ต็งซ่ึงเหมาะส าหรับกลางแจง้หรืออาจท าดว้ยไมร้ะแนงแลว้
อาศยัไมเ้ถาเล้ือยปกคลุมแทนหลงัคากระเบ้ือง ส่วนรูปแบบของศาลานั้นมีให้เลือกมากมายหลาย
แบบ ตั้งแต่ศาลาคนยากมีเสากลางเสาเดียว  ส่วนศาลามุงกระเบ้ืองท่ีอาศยัเถาไมเ้ล้ือยปกคลุมนั้น  
นิยมใชก้บับา้นทัว่ไปและศาลาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ มุงกระเบ้ืองซีแพคโมเนีย นั้นเหมาะ
กบับา้นท่ีมีบริเวณพื้นท่ีในการจดัสวนกวา้งใหญ่เพราะโครงสร้างของศาลาแบบน้ีจะดูเทอะทะ 
ส าหรับบา้นทัว่ ๆ ไปยงัคงนิยมศาลาไมเ้ป็นส่วนมาก  เพราะดูเบาและอ่อนนุ่มกว่าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ศาลาเป็นส่วนหน่ึงท่ีผูค้นในบา้นหรือแขกท่ีมาเยี่ยมเยือนสามารถนัง่พกัผ่อนได ้ การใช้
รูปแบบของศาลาท่ีแตกต่างกนักส็ามารถบกบอกถึงสไตลส์วนในบา้นได ้

2.3.1.3 โต๊ะ เกา้อ้ี  จดัเป็นเฟอร์นิเจอร์ช้ินส าคญัในสวนไม่ว่าจะมีสวนประเภทใด
ขนาดเท่าใดมกัจะมีเกา้อ้ีสนามกนัทั้งนั้น  เพราะการมีเกา้อ้ีสนามไวใ้นสวนแสดงใหเ้ห็นถึงการเช้ือ
เชิญให้หยดุพกัผอ่นและนัง่เล่น ดงันั้นเกา้อ้ีชุดสนามควรมีอายกุารใช้งานท่ีนานปีทนแดดทนฝนได้
ดีส่วนมากจะท ามาจากวสัดุประเภท ไม ้หินขดั หินธรรมชาติ เหลก็หล่อ อลัลอยด ์ผา้ใบ พลาสติก 
ฯลฯ หรืออาจจะเป็นส่ิงท่ีประดิษฐม์าจากวสัดุท่ีเหลือใชภ้ายในบา้นได ้ เกา้อ้ีชุดสนามมกัประกอบ
ไปดว้ย โต๊ะและเกา้อ้ี 4 ตวั จดัวางไวบ้ริเวณลานพกัผอ่นท่ีจะนัง่เล่นหรือตามเทอร์เรส ใชน้ัง่
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รับประทานอาหารว่างยามบ่าย จดัไวใ้นบริเวณศาลาในสวน ลานโคนตน้ไมห้รือจดัให้กลางสนาม
ใตร่้มไม ้ซ่ึงบริเวณท่ีจดัวางชุดสนามน้ีควรปูพื้นแขง็รองรับก่อนท าใหส้ามารถใชง้านไดทุ้กฤดูกาล 
มา้นัง่โดยทัว่ไปมีทั้งเป็นชุดและตวัเด่ียว ซ่ึงกวา้งประมาณ 40 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เมตร 
สามารถยกไปตั้งตามทางเดินใตต้น้ไมริ้มสระน ้ า หรือท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีเราพอใจไวน้ัง่ตามล าพงั เม่ือ
ตอ้งการความเป็นส่วนตวั 

2.3.1.4 ประติมากรรมหรือรูปป้ัน การน ารูปป้ันมาตกแต่งสวนนั้นเป็นวิธีการ
เรียกร้องความสนใจอีกอยา่งหน่ึง  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีบงัคบัใหค้นมอง โดยเฉพาะรูปป้ันท่ีเป็น
รูปคนมกัจะเป็นจุดสนใจสร้างจินตนาการให้ระลึกถึงอดีตเป็นงานศิลปะท่ีมีค่ามากในการน ามา
ตกแต่งสวนโดยทัว่ไปแลว้รูปป้ันมกัจะท ามาจากดินเผา หิน ทองแดง เหลก็ หินอ่อน ไม ้ไฟเบอร์ 
บรอนซ์และวสัดุอ่ืนๆอีกมากมายในพื้นท่ีแคบๆ ไม่ควรใชรู้ปแบบคลาสสิคควรใชรู้ปป้ัน Abstarct 
ซ่ึงท าดว้ยโลหะจะมีลกัษณะมนัวาวท าให้พื้นท่ีดูกวา้งข้ึน การจดัวางรูปป้ันก็ตอ้งค านึงถึงมุมมอง
อยา่วางรูปป้ันให้หลบซ่อนเกินไปควรมีฉากหลงัท่ีท าใหรู้ปป้ันดูเด่นข้ึน ตน้ไมท่ี้ใชค้วรมีรูปทรงท่ี
สะดุดตา เช่น สนเล้ือย เศรษฐีไซ่ง่อน ซุม้กระต่ายด่าง และไมป้ระดบัต่าง ๆ ถา้บา้นเป็นแบบคลาสิค 
เสาโรมนัจ าลอง ฯลฯ หรือถา้บา้นแบบทนัสมยัจะใชรู้ปป้ันไดก้วา้งขวางกว่า แบบคลาสิคหรือแบบ 
Abstarct ส าหรับบา้นทรงไทยมกัจะใชโ้อ่งบา้นเชียง สังคโลก หรือลอ้เกวียนมาตกแต่ง ส่วนสวน
ญ่ีปุ่นและสวนจีนมกัจะใชต้ะเกียง สะพานเลก็ๆ และอ่างน ้า เป็นตน้ 

2.3.1.5 หิน การใชหิ้นมาตกแต่งสวนนั้นจะตอ้งใชหิ้นชนิดเดียวกนัแต่ใหแ้ตกต่างกนั
ท่ีขนาด ไม่ควรใชหิ้นหลากหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกนั หินท่ีนิยมใชใ้นการจดัสวนคือ หินภูเขา หิน
แม่น ้ า หินทะเล หินกาบ หินชั้น หินแผน่  โดยทัว่ไปแลว้มกัใชหิ้นน ามาจดัเป็นสวนหยอ่ม  ซ่ึงนิยม
ใชหิ้นกอ้นใหญ่ๆ ประกอบกบัไมค้ลุมดินหรือจดัเป็นสวนหิน ซ่ึงนิยมจดัในบริเวณท่ีไม่สามารถ
ปลูกหญา้ไดห้รือในพื้นท่ีขนาดเลก็การจดัสวนหินน้ี  นอกจากมีหินใหญ่เป็นประธานแลว้ยงัตอ้งใช้
กรวดกอ้นเล็กๆ ประกอบดว้ย  นอกจากน้ีอาจใชหิ้นตกแต่งเป็นทางเทา้โดยมากนิยมใชหิ้นแผ่น 
หรือใชหิ้นปูบริเวณโคนตน้ไมเ้พื่อแยกสนามหญา้ออกจากโคนตน้ไมใ้หญ่  เพื่อสะดวกในการตดั
หญา้หรือปูรองรับบริเวณท่ีน ้าฝนตกลงกระทบเพื่อลดการกระแทกของน ้าฝนกบัผวิหนา้ดิน 

2.3.1.6 ไฟประกอบสวน เม่ือมีสวนและสนามส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็คือ แสงสว่างท่ีจะ
ให้กับสวนในเวลากลางคืนวตัถุประสงค์ในการใช้ไฟมีหลายอย่างคือให้ความสว่างในสวน
โดยทัว่ไปหรือจุดใดจุดหน่ึงใชส่้องทางเดินใหส้วา่ง ปลอดภยั ใชส่้องตน้ไมใ้หเ้ห็นรูปฟอร์มและเงา
ท่ีจะสร้างบรรยากาศให้สวยงามข้ึน รูปแบบและชนิดของไฟฟ้าก็ตอ้งพิจารณาให้เขา้กบัสวนเป็น
รายๆไปอาจเป็นไฟโคมมีเสาสูง เสาเต้ีย ติดผนังหรือร้ัว คบไฟหรือภาชนะท่ีใส่เทียนไขวางไวใ้น
สวนเพื่อสร้างบรรยากาศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีมีงานเล้ียงสังสรรคก์ารจดัแสงและสีใหก้บัสวน 4 
รูปแบบดงัน้ี   
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1) ไฟก าแพง เป็นการสร้างจุดเด่นให้กบัสวนและก าแพง โดยใช้โคมไฟ
รูปแบบหรือสีต่างๆ มาประดบัให้ความรู้สึกมีสไตล ์เหมาะกบัสวนท่ีมีลกัษณะโปร่ง โล่ง เพราะจะ
ท าใหก้ าแพงในสวนดูเด่นเป็นสง่า เหมาะส าหรับสวนสมยัใหม่ ท่านสามารถใชสี้ของโคมไฟเขา้มา
ช่วยเพิ่มจุดเด่นในสวนไดอี้กดว้ย       

2) ไฟใตน้ ้ า เป็นไฟท่ีเน้นเฉพาะจุดเพื่อความสวยงาม ท าให้สวนมีมิติให้
ความรู้สึกแบบคลาสสิก เหมาะกบัสวนตกแต่งสไตลบ์าหลีท่ีมีตน้ไมทึ้บๆ การติดตั้งไฟในน ้ ามีขอ้
ระวงัเป็นพิเศษคือ ไฟและอุปกรณ์ต่างๆ ตอ้งการน ้ าได ้ตรงสายไฟและขอบโคมมีสายยางโดยรอบ 
สายไฟควรเป็นยางหนาพิเศษเหนียว ไม่เปราะแตกง่ายเม่ือถูกแสงแดดและความร้อน ท่ีส าคญัควรมี
เบรกเกอร์และสายดินประกอบกนัเพื่อป้องกนัอนัตรายจากไฟร่ัว 

3) ไฟส่องประดบั เป็นไฟส่องประดบัเป็นจุดๆ ความสูงเต้ียกวา่ 1 เมตร โคม
ไฟลกัษณะเหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมงาน landscape ให้เด่นข้ึน เหมาะส าหรับตกแต่งตามทางเดิน ไฟ
ส่องประดบัท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมคือไฟแบบเสาเต้ีย (bollard) ซ่ึงอาจมีการออกแบบตามแบบสวน แบบ
ติดพื้นหรือผนงัส าหรับส่องทางเดิน       

4) ไฟส่องประติมากรรม เพิ่มสีสันให้กบัสวนโดยติดหลอดไฟส่องไปยงั
ประติมากรรมต่างๆ ของท่าน เช่น รูปป้ันในสวน ประติมากรรมบนก าแพงหรือตดัไมใ้หญ่เหมาะ
ส าหรับสวนท่ีมีลกัษณะโล่ง เรียบๆ เพราะไฟส่องประติมากรรมน้ีจะท าให้สวนของท่านมีจุดเด่น 
น่าหลงใหลข้ึนมาทนัที 

(1) ถา้ไฟท่ีตกแต่งเป็นแบบไฟสนาม โคม ไฟควรสูงประมาณ 2 เมตรให้
เกินระดบัสายตา 

(2) หากเป็นไฟส่องทางควรต ่ากวา่ระดบัสายตา คือสูงประมาณ 1 เมตร 
การตกแต่งสวนสวยของท่านดว้ยแสงและสีจากโคมไฟชนิดต่างๆ นอกจากจะสร้างความสวยงาม
ใหส้วนของท่านแลว้ ยงัเป็นการเพิ่มแสงสวา่งใหก้บัสวนในยามค ่าคืน ช่วยป้องกนัอนัตรายจากผูบุ้ก
รุกอีกดว้ย ไฟในสวนติดตั้งเพื่อความสะดวกยามค ่าคืน ต าแหน่งท่ีนิยมติดก็คือบริเวณใกลท้างเดิน 
ระเบียง สระวา่ยน ้า บริเวณต่างระดบั การติดไฟเป็นการยดืระยะเวลาการใชส้วนใหม้ากข้ึนดว้ย โดย
รูปแบบของโคมไฟตอ้งกลมกลืนกบัสวน      

2.3.1.7 บ่อน ้ า บ่อน ้ าในสวนนับเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการออกแบบจัดสวน  
สร้างความชุ่มช่ืนร่มเยน็หรือจะดว้ยความเช่ือเร่ืองฮวงจุย้  ท่ีนิยมกนัแพร่หลายในปัจจุบนัก็ดี การ
สร้างบ่อควรจดัวางอยู่ต  าแหน่งท่ีไดรั้บแสงแดดประมาณ 30% เพราะแสงแดดจดัเป็นตวัช่วย
เจริญเติบโตของตะไคร่น ้าอาจท าใหน้ ้ าขุ่นไม่เห็นตวัปลา บ่อมีหลายรูปแบบเช่น 

1) บ่อส าเร็จรูป มีใหเ้ลือกหลายรูปทรง หลายขนาดวสัดุอาจเป็นซีเมนตห์ล่อ
หรือไฟเบอร์หรืออาจประยกุตน์ าโอ่งบวัปากกวา้งขนาดใหญ่มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง ประมาณ 2 
เมตร ฝังดินประดบัขอบบ่อดว้ยอิฐมอญหรือศิลาแลงกไ็ด ้
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2) บ่อดิน เป็นการขุดบ่อตามรูปแบบและความลึกท่ีตอ้งการปูพื้นและผนัง
บ่อดว้ยดินเหนียวหรือจะปูดว้ยพลาสติกส าหรับปูบ่อโดยเฉพาะ แต่ควรค านึงถึงเร่ืองขนาดดว้ย บ่อ
ลกัษณะน้ีเป็นแบบบ่อ 

3) บ่อปูน เป็นการสร้างบ่อแบบมาตรฐานตอ้งมีการตอกเสาเข็ม เทปูน ก่อ
อิฐและวดัระดบัหรือจะก่อน ้ าตก  ตอ้งมีระบบหมุนเวียนของน ้ าและท่อระบายน ้ าท้ิงถา้ตอ้งการเล้ียง
ปลากค็วรมีการวางระบบกรอง 

2.3.1.8 ร้ัวสวน คือ ร้ัวหรือก าแพงลอ้มรอบพื้นท่ีเพื่อแยกพื้นท่ีหน่ึงออกจากพื้นท่ี
อ่ืนๆ การออกแบบหรือตกแต่งบริเวณภายในบา้นนั้นนอกจากร้ัวรอบบา้นท่ีใชแ้สดงขอบเขตของ
พื้นท่ีและป้องกนัอนัตรายจากภายนอกแลว้ ร้ัวยงัเป็นการแบ่งบริเวณท่ีกวา้งขวางใหเ้ลก็ลงหรือเพื่อ
บดบงัสายตาของคนภายนอกท าให้เกิดความเป็นส่วนตวัหรือใช้เป็นท่ีบงัแดด บงัลม บางคร้ัง
สามารถใชร้ั้วเป็นเคร่ืองประดบัสวนใหง้ดงามอีกดว้ย 

2.3.1.9 น ้ าตก เป็นกิจกรรมของน ้ าในพื้นท่ีโดยการไหลลงสู่ท่ีต ่าอยา่งรวดเร็ว และ
เป็นชั้นๆไม่รู้จกัหมดเหมือนการไม่หยุดน่ิงมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา ท าให้เกิดทิวทศัน์หลาย
รูปแบบ  ประโยชน์ของน ้ าตก เช่น ท าให้รู้สึกสดช่ืน บริสุทธ์ิ ท าให้สวนสวยงาม เคล่ือนไหว และ
ช่วยลดความร้อนจากละอองน ้าตก 
 องคป์ระกอบภูมิทศัน์ดาดแขง็ในสวนโมเดิร์น(Hard-Scape)สวนโมเดิร์นเป็นสวนสมยัใหม่
ท่ีเกิดจากการน าแนวคิดโมเดิร์นอาร์ตมาประยกุตใ์ชโ้ดยการการเลือกใชว้สัดุตกแต่งภูมิทศัน์พื้นแขง็
ในสวนโมเดิร์นจะตดัทอนรายละเอียดให้เหลือน้อยท่ีสุด รวมถึงการใชว้สัดุสมยัใหม่มาประดบั
ตกแต่งเป็น(Hard-Scape)ในสวนและการเลือกใชว้สัดุสมยัใหมี้รูปร่าง รูปทรงโดดเด่น ซ่ึงในท่ีน้ีอาจ
รวมถึงสีสันดว้ยก็ไดแ้ละหลกัการพิจารณาเลือกใช้องค์ประกอบของสวนโมเดิร์นแบ่งออกเป็น
ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 2.1  องคป์ระกอบภูมิทศัน์ดาดแขง็ในสวนโมเดิร์น(Hard-Scape) 
องคป์ระกอบภูมิทศัน์
พื้นแขง็ประเภทต่างๆ 

ลกัษณะการใชง้าน ภาพประกอบ 

1.น ้ าในสวนมีส่วนท่ี
ส าคัญต่อการส ร้าง
ความรู้สึกชุ่มช้ืนและ
ช่วยลดทอนความแขง็
ก ร ะ ด้ า ง ส า ห รั บ
รูปแบบโมเดิร์น แต่
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบ
และต าแหน่งในการ
วาง เพื่ อ รับ มุมมอง
หรือประโยชน์การใช้
งาน 

น ้ าตก ส าหรับสวนโมเดิร์น มี
ขอ้สังเกตคือ ตอ้งไม่ใช่น ้ าตกท่ี
เ ลี ย นแบบธร รมช า ติ   แ ต่
ประดิษฐ์ข้ึนเป็นรูปทรงต่างๆ
แล้วปล่อยน ้ าให้ตกลงในอ่าง
รับน ้ าโดยตรง น ้ าจึงไหลแรง
กวา่ปล่อยน ้ าลน้ ท าใหเ้กิดเสียง
และความชุ่มช่ืนซ่ึงสามารถ
ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้
สวนเกิดความชุ่มช่ืน เยน็สบาย 

 
 

 

น ้ า พุ  มั ก ใ ห้ ค ว า ม รู้ สึ ก
สนุกสนาน มีหลายแบบ ทั้งน้ี
ข้ึนกบัชนิดของน ้ าพุท่ีเลือกใช้
โดยพิจารณาจากขนาดของบ่อ 
สระ หรือภาชะรองรับน ้ าให้
เหมาะสมกับน ้ าท่ีพุ่งออกมา
จากหัวน ้ าพุ  ถา้ใชห้ัวใหญ่มาก
น ้าอาจจะกระเซ็นเลยขอบสระ  
โดยส่วนใหญ่สวนโมเดิร์นมกั
เลือกใชรู้ปทรงภาชนะท่ีรองรับ
น ้ าเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบ
ต่างๆและเลือกใชสี้สันในโทน
สีด า สีเทา 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) องคป์ระกอบภูมิทศัน์ดาดแขง็ในสวนโมเดิร์น(Hard-Scape) 
องคป์ระกอบภูมิทศัน์
ดาดแขง็ประเภทต่างๆ 

ลกัษณะการใชง้าน ภาพประกอบ 

2. พื้ น  เ ป็ น ส่ ว น
เ ช่ือมต่อการใช้งาน
ภายในสวนใหส้ะดวก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นทั้งสวน
ทางเดิน มุมพักผ่อน 
แ ล ะ ล า น กิ จ ก ร ร ม   
พื้ น แ ต่ ล ะ แ บ บ มี
คุ ณ ส ม บั ติ ต่ า ง กั น 
ข้ึนกับวัตถุประสงค์
ในการใช้ง านและ
รูปแบบของสวน 
 
 

หินและกรวด เป็นวสัดุท่ีนิยม
น ามาใชก้บัสวนโมเดิร์นมาก
ท่ีสุดเพราะสามารถใชง้านได้
หลายรูปแบบ เช่น  การโรยพื้น
แทนการปหูญา้  หรือท าเป็น
ลวดลายแบบต่างๆ 

 

 

แผ่นทางเทา้  แผ่นทางเทา้นั่น
เป็นทางส าหรับสัญจรในสวน
แลว้ยงัใหค้วามสวยงามในสวน 
อี กทั้ ง บ า งค ร้ั ง อ า จ จะ เพิ่ ม
ลูกเล่นให้สวนดูน่าสนใจยิง่ข้ึน 
แผ่นทางเท้านั้ นมีทั้ งรูปแบบ    
- แผ่นหินแบบธรรมชาติ ซ่ึงก็
จะมีหลายชนิดออกไปเช่น หิน
ทร าย  หินก าบ  นิ ยมน า ม า
ประยุกต์ใช้ให้มีรูปทรงเรียบ
ง่าย เช่นวงกลม ส่ีเหล่ียม  แผ่น
ทางเทา้อีกแบบคือ 
- แบบส าเร็จรูป ส าหรับการ
เลือกให้เหมาะกบัสวนโมเดิร์น
นัน่ควรเลือกแบบท่ีดูเรียบๆไม่
มีลวดลายหรือสีสันมากนกั 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) องคป์ระกอบภูมิทศัน์ดาดแขง็ในสวนโมเดิร์น(Hard-Scape) 
องคป์ระกอบภูมิทศัน์
ดาดแขง็ประเภทต่างๆ 

ลกัษณะการใชง้าน ภาพประกอบ 

3.ของประดับตกแต่ง 
ขอ งตกแ ต่ งสวน มี
ความส าคญัในการบ่ง
บอกเอกลักษณ์ของ
สวนแต่ละสไตล์ให้
ชัดเจนยิ่ง ข้ึน ดังนั้ น
ก า ร เ ลื อ ก ข อ ง ม า
ป ร ะ ดับ ส วน  ค ว ร
ศึกษาให้แน่ใจก่อนว่า
ของช้ินนั้นสอดคลอ้ง
กบัรูปแบบของสวน 
 
 
 

ไฟประกอบในสวน  นับเป็น
ส่ิงท่ีคู่กบัของสมยัใหม่ เพราะ
ใชเ้ป็นทั้งของประดบัสวนและ
ใช้ประโยชน์จากแสงสว่างใน
เวลากลางคืน ส าหรับสวน
โมเดิร์นนิยมใชโ้คมไฟท่ีเรียบ 
เท่ มีหลายรูปแบบ 

 

 
 

 
โต๊ะ เกา้อ้ี  จดัเป็นเฟอร์นิเจอร์
ช้ินส าคญัในสวน เพราะแสดง
ให้เห็นถึงการเช้ือเชิญให้หยุด
พกัผ่อนทั้งยงัใชป้ระโยชน์เช่น 
นั่งท างาน พักผ่อน สังสรรค ์
การเลือกนั่น ควรเลือกให้เขา้
กับสไตล์ของสวนและให้มี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี 
 
ประติมากรรม  ประติมากรรม
ท่ี เหมาะสมกับสวนแ ต่ละ
รูปแบบมกัมีความแตกต่างกนั 
เช่นสวนไทยควรวางรูปป้ันดิน
เผา  ดงันั้นประติมากรรมท่ีตั้ง
ประดบัในสวนจึงคลา้ยเป็นจุด
สังเกตสไตล์ของสวนได้ส่วน
หน่ึง 
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2.3.2  องคป์ระกอบดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft-Scape) 
การอกกแบบจดัพรรณไม(้Planting Design) คืองานท่ีนักออกแบบตอ้งคิดวิเคราะห์ใน

ขั้นตอนการออกแบบในส่วนท่ีเป็นพื้นผิวอ่อน(Soft-Scape) ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการคิดท่ีเป็น
ขั้นตอนเช่นกนัเพราะเป็นการคาดการณ์ล่วงหนา้จินตนาการภาพในอนาคต       
 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าววา่ การเลือกพนัธ์ุไมใ้หถู้กตอ้งจะท าใหก้ารจดัตกแต่งและ
การดูแลรักษาสวนง่ายข้ึน สวนจะมีลกัษณะสวยงามเม่ือมีตน้ไมท่ี้เหมาะกบัสถานท่ีนั้น ซ่ึงการเลือก
ชนิดของพนัธ์ุไมต่้างๆตอ้งทราบถึงรายละเอียดทัว่ๆไปดงัน้ี 

อุณหภูมิ (Temperature)    ตน้ไมช้อบอุณหภูมิสูง กลาง หรือต ่า 
น ้า (Water)   ตน้ไมต้อ้งการน ้าค่อนขา้งแหง้หรือช้ืน การระบายน ้าเร็วหรือชา้ 
แสง (Light)   ร่มทั้งวนั แสงท่ีผา่นการกรอง แสงคร่ึงวนั หรือแดดเตม็วนั 
ดิน (Soil)    ดินท่ีอุดมสมบูรณ์ ดินทราย ดินเหนียว หรือดินท่ีปรุงเป็นพิเศษ 
ขนาดของตน้ไม ้(Height) ไมค้ลุมดิน   สูงไม่เกิน 0.38 เมตร 
  ไมพุ้ม่เต้ีย     สูงประมาณ   0.90 เมตร 
  ไมพุ้ม่กลาง สูงประมาณ   1.80 เมตร 
  ไมพุ้ม่สูง สูงประมาณ   3.00 เมตร 
ระยะปลูกระหวา่งตน้หรือทรงพุ่ม (Spacing) ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งท่ีปลูกและขนาดของตน้ไม้

ถา้อยูใ่นพื้นท่ีพอไม่เบียดเสียดกนั ตน้ไมก้จ็ะเติบโตไดข้นาดเตม็ท่ีเหตุท่ีตอ้งค านึงถึงSpacing เพราะ
จะไดก้ าหนดต าแหน่งต่างๆ ของตน้ไมไ้ดถู้กตอ้งไม่แออดัเกินไปหลงัจากปลูกเพียง 2 ปี 

การเจริญเติบโต (Rate of Growth) ขนาดของตน้ไมแ้ละการเจริญเติบโตจะแสดงใหเ้ห็นชดั
ถึงลกัษณะของตน้ไมแ้ละการเปล่ียนแปลงน้ีข้ึนอยูก่บัท่ีอยูอ่าศยั  แต่ไมย้นืตน้และไมพุ้่มนั้นกว่าจะ
ใหล้กัษณะทรงพุม่ท่ีสมบูรณ์กใ็ชเ้วลานานดงันั้นการวางแปลนตน้ไมต้อ้งคิดถึงการเจริญเติบโตของ
ตน้ไมด้ว้ยวา่โตชา้ โตเร็ว หรือปานกลาง 

ลกัษณะผวิสัมผสัของทรงพุ่ม (Texture of Foliage) การเลือกลกัษณะทรงพุ่มของตน้ไมแ้ต่
ละชนิดใหดู้เร่ืองความหยาบ ละเอียด ของทรงพุ่มดว้ยเพื่อใหต้รงตามจุดประสงคก์ารออกแบบส่วน
การแบ่งแยกเร่ืองผิวสัมผสัของพนัธ์ุไมน้ั้นใชส้ายตาเป็นเคร่ืองก าหนด โดยดูจากส่วนรวมของพุ่ม
ใบ ถา้ใบฝอยเลก็กถื็อวา่ผวิสมัผสัละเอียด ถา้ใบใหญ่กวา้งกถื็อวา่ผวิสมัผสัหยาบ 

สี (Color) เร่ืองของสีนบัว่าเป็นการจดัแต่งสวนให้มีเสน่ห์และมีชีวิตชีวาได ้เช่น สีของใบ 
สีของดอกเพราะเป็นส่วนหน่ึงในการเลือกพนัธ์ุไมด้ว้ยและเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีไม่ควรมองขา้มใน
การเลือกพนัธ์ุไมทุ้กคร้ัง การเลือกสีพนัธ์ุไมภ้ายในสวนถา้จะให้สวยงามตามท่ีตอ้งการควรเลือก
เป็นกลุ่มๆ ถา้ตอ้งการใหส้ะดุดตาอาจใชสี้สดท่ามกลางสีเยน็  แต่อยา่ท าใหจุ้ดเด่นมากเกินไปภายใน
สวนเพราะอาจท าใหเ้กิดการแข่งขนัแต่ละจุดสวนกจ็ะหมดคุณค่าเน่ืองจากมีสีสนัท่ีผสมมากเกินไป 
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อิศรา  แพงสี (2554) กล่าวว่า นอกจากตวัอาคารและสวนแลว้ในบริเวณสวนเองก็ตอ้ง
พิจารณาใหม้าก  การจดัวางและปลูกตน้ไมใ้นกลุ่มเดียวกนัท่ีมีทั้งตน้ไมสู้งและเต้ียขนาดแตกต่างกนั
ไปแทนท่ีจะปลูกตน้ไมท่ี้มีขนาดสูง-ต ่าแตกต่างกนัมากมาจดั  เราอาจน าตน้ไมท่ี้มีความสูงลดหลัน่
ไม่มากมาประกอบดว้ย  เพื่อช่วยเช่ือมโยงให้เกิดความนุ่มนวลเป็นกนัเองหรือลกัษณะขนาดและ
รูปร่างของใบไมก้็เหมือนกนัมีทั้งใบใหญ่  ใบเลก็  ใบฝอย  ใบยาว  ใบกลม  เวลาเลือกใชค้วรดูใหมี้
ความกลมกลืนกนัทั้งขนาด รูปร่างและสี  ถา้เราเล่นสีของไมด้อกไมใ้บใหอ้ยูใ่นกลุ่มสีท่ีใกลเ้คียงกนั
งาน Soft-Scape คือ องคป์ระกอบทางธรรมชาติไดแ้ก่พรรณไมแ้ละน ้ า ซ่ึงมีส่วนช่วยลดความแขง็
กระดา้งของ Hard-Scape ลงไดแ้ละพรรณไมท่ี้สามารถส่ือถึงสวนโมเดิร์นไดแ้บ่งเป็นประเภทได้
ดงัน้ี 
ตารางที ่2.2  การเลือกใชว้สัดุพืชพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบับา้นทรงโมเดิร์น 

กลุ่มของพรรณไม ้
 

ตวัอยา่งตน้ไมท่ี้นิยมน ามาใช้
ในสวนโมเดิร์น 

ภาพประกอบ 

ไม้ยืนต้น   มัก เ ลือกใช้
พ ร ร ณ ไ ม้ ท่ี มี รู ป ท ร ง
สวยงามเฉพาะตัวนิยม
ปลูกเป็นไม้ประธานใน
สวนโมเดิร์นหรือปลูกเพื่อ
สร้างร่มเงา ยกตัวอย่าง
เช่น น ้ าเตา้ตน้ จนัทร์หอม 
ลีลาวดี สาเก จิกทะเล สน
ฉตัร หมากสง ไผ ่จิก หลิว
ทอง มะตาด หลิวตน้ องุ่น
ทะเล แวก็ซ์ปาลม์  
หูกระจง ปรงญ่ีปุ่น ไทร
เกาหลี พญาไร้ใบ ซิการ์- 
ฟลาวเวอร์  สนใบพาย 

ปาลม์แว๊กซ์ นิยมน ามาปลูก
เป็นแถวหรือเป็นกลุ่ม มีรูปทรง
โดดเด่น และยงัสามารถทนน ้ า
ท่วมและทนแลง้ มีไดถึ้งความ
สูง 15 เมตร  

 

ตน้ลีลาวดี  ต้นไม้ท่ีนิยมปลูก
กนัอย่างแพร่หลายเพราะออก
ดอกตลอดปี เล้ียงดูง่าย และสี
ของดอกลีลาวดีนั้ นยงัมีสีสัน
สดใส สวยงาม   

 

ไทรเกาหลี  นิยมน ามาปลูกเป็น
แนวแถวก าแพง เน่ืองดว้ยมีพุ่ม
ใบท่ีหนาแน่นท าให้ เ ป็นตัว
กรองฝุ่ นไดดี้  
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) การเลือกใชว้สัดุพืชพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบับา้นทรงโมเดิร์น  
กลุ่มของพรรณไม ้

 
ตวัอยา่งตน้ไมท่ี้นิยมน ามาใช้

ในสวนโมเดิร์น 
ภาพประกอบ 

ไมพุ้ม่ ส า ห รั บ ส ว น
โมเดิร์นน้ีสามารถเลือกใช้
ไมพุ้่มได2้ลกัษณะชนิดท่ี
ปลูกรวมกลุ่มหรือแถว 
แ ล ะ ช นิ ด ท่ี มี รู ป ท ร ง
เฉพาะตัว เช่น คริสติน่า 
ป ริกหางกระรอก  ล้ิน
มังกร เตยหอม เศรษฐี
ไซ่ง่อน ไอริส หญ้าแดง 
กกธูปฤาษี การะเกดด่าง 

ต้นคริสติน่า  สามารถน ามา
ปลูกเป็นแนวร้ัวหรือน ามาใช้
ปลูกเป็นกลุ่มพุ่ม ใบอ่อนสีแดง
เป็นมนั  ช่อดอกเป็นช่อกระจุก
ออกท่ีปลายยอดมีสีสันสวยงาม 
 

 
   

ปริกหางกระรอก  มีเอกลกัษณ์
ดูน่ารัก นิยมปลูกเป็นไม้พุ่ม
ห รือไม้กระถาง เพิ่ มคว าม
สวยงามให้กบัพื้นท่ี ชอบแดด
ร าไร  เหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่ค่อย
มีเวลาดูแลมากนกั 

 
   

ตน้ไอริส  มีดอกสีสันสวยงาม
มี2สายพนัธ์คือ ดอกสีม่วง และ
ดอกสีเหลือง นิยมน ามาปลูก
เ ป็ นพุ่ ม ช่ ว ย ลดคว ามแข็ ง
ก ระด้ า ง ขอ ง ง าน hardscape 
ดอกสีเหลืองจะเป็นท่ีนิยมมาก
วา่เพราะมีกล่ินหอมสดช่ืน 

 
   

ตน้หญา้ ท่ีน ามาจดัสวน มีทรง
พุ่มสวยงาม ใบเป็นเส้นเรียว
ยาว  ผิ วสัมผัสละ เ อี ยด  ให้
ความรู้สึกอ่อนชอ้ย เป็นตน้ไม้
ท่ีไม่ต้องตัดแต่ง ไม่ต้องดูแล 
ทนความร้อนและแสงแดดไดดี้
นิยมน าไปจดัสวนแนวโมเดิร์น 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) การเลือกใชว้สัดุพืชพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบับา้นทรงโมเดิร์น 
กลุ่มของพรรณไม ้

 
ตวัอยา่งตน้ไมท่ี้นิยมน ามาใช้

ในสวนโมเดิร์น 
ภาพประกอบ 

ไ ม้ ค ลุ ม ดิ น  ช นิ ด ท่ี
ต้องการการดูแลรักษา
น้อย  มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมสูง ขยาย
พันธ์ง่ายและไม่ต้องตัด
แต่งบ่อย เช่น โคลงแคลง
น้อย แพรเซ่ียงไฮ ้ถัว่เปรู 
หนวดปลา ดุ ก  บัว ดิ น 
ดาดตะกั่ว กนกนารี ฤาษี
ผสมแคระ 
 
 

แพรเซ่ียงไฮ ้มีดอกหลากหลาย
สีสนัดว้ยกนั ทั้งสีชมพ ูสีแดง 
สีเหลือง สีม่วง และสีขาว หรือ
มีหลายสีในดอกเดียวกนั ช่วย
ท าใหส้วนดูมีสีสนัมากข้ึน ทั้ง
ยงัเล้ียงง่าย ชอบแดดกลางแจง้ 

 
 

บวัดิน นิยมปลูกเป็นแนวหรือ
เป็นกลุ่ม ใบเรียวยาว มีดอก
สีสันสวยงาม  ตอ้งกาแสงแดด
ตลอดวนั จะปลูกเป็นพืชคลุม
ดิน หรือปลูกในกระถางกส็วย 
  

 

หญา้ ควรเป็นหญา้ท่ีดูแล
ง่าย ไม่ต้องพิถีพิถันมาก
เท่ากับหญ้าปลูกสนาม
กอล์ฟ  ยกตัวอย่าง เ ช่น 
หญา้นวลนอ้ย หญา้เมอร์-
มิวด้า  หญ้า ญ่ี ปุ่น  หญ้า
ม า เ ล เ ซี ย  สน ามหญ้ า
นับเป็นพืชยอดฮิตท่ีนิยม
ใชก้บัสวนโมเดิร์นทุกยุค
ทุกสมยั   
 

เน่ืองจากหญา้สามารถปูให้ติด
ง่ายเพียงให้น ้ าสม ่าเสมอตลอด
ทั้ ง ว ัน ใน ช่ว งสัปด า ห์ แรก  
หญา้จะติดและเจริญเติบโตได้
อยา่งง่ายดายหลงัจากนั้นให้น ้ า
เพียงวนัละ1-2 คร้ังในช่วงเช้า
และเยน็ก็เพียงพอ  แต่เม่ือหญา้
ติดแล้วเราควรตัดหญ้าอย่าง
น้อยเดือนละ 2 คร้ัง และไม่
ควรปล่อยให้หญ้ายาวเกินไป
แลว้จึงตดัเพราะจะท าให้สนาม
หญา้โทรมและฟ้ืนตวัชา้ 
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2.4  กรณศึีกษา  
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคล้ายคลึงกันของConcept คือสวนสไตล์
โมเดิร์นแล้วท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภู มิทัศน์  รูปแบบของงานภูมิทัศน์รวมถึง
องคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวความคิดในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั  ซ่ึง
โครงการท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งในการศึกษาไดแ้ก่   

2.4.1 ช่ือโครงการ     :   บา้นคุณดรุณี หวงัสุนทราพร 
ท่ีตั้งโครงการ  :   กรุงเทพฯ 

 แนวความคิดของโครงการ  การจดัภูมิทศัน์ในพื้นทีโครงการนั้นเป็นแบบสไตลโ์มเดิร์น
เนน้งาน(Hard-Scape)มีลูกเล่นของการท าแท่นน ้าตกท่ีสามารถประหยดัพื้นท่ีในสวน ท าใหส้ามารถ
ใชป้ระโยชน์จากทุกมุมสวนไดอ้ย่างเต็มท่ี ใชต้น้ไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย  มีการใชก้รวดน ามาโรยเป็น
ลวดลายท่ีมีสีสนัตดักบัสนามหญา้ ซ่ึงท าใหส้วนนัน่ดูมีเร่ืองราวและมีความน่าสนใจมากข้ึน  สวนน้ี
จะแบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วนหลกั ๆ คือ 
 2.4.1.1 ส่วนตอ้นรับบริเวณหนา้บา้นขา้งท่ีจอดรถ ซ่ึงท าเป็นแท่นปูนน ้ าตกและกระถางปูน
ทรงสูงจดัเป็นสวนไมน้ ้ า รวมไปถึงบริเวณหนา้ส านกังานก็ท าเป็นแท่นปูนน ้ าตกรูปทรงทนัสมยั 
สร้างความรู้สึกเช้ือเชิญเหมาะส าหรับเป็นจุดตอ้นรับแขก  
 2.4.1.2 พื้นท่ีพกัผอ่นส าหรับพนกังานในบริษทั จดัเป็นมุมสวนหย่อมเลก็ ๆวางมา้นัง่ตวั
ใหญ่ไวบ้ริเวณขา้งตึกติดกบัท่ีจอดรถอีกดา้น 
 2.4.1.3 พื้นท่ีพกัผอ่นของครอบครัวอยูด่า้นหลงับา้นจดัเป็นลานไมก้วา้ง ตกแต่งใหมี้กล่ิน
อายโมเดิร์น ใชเ้ป็นทั้งท่ีพกัผอ่นและจดักิจกรรมไดด้ว้ย เพราะอยูใ่นต าแหน่งท่ีมีความเป็นส่วนตวั 
 2.4.1.4 ส่วนสุดทา้ยคือบริเวณใกลก้บัหอ้งพกัของแม่บา้น ตรงน้ีจะปลูกพืชผกัสวนครัวและ
ไมผ้ล เช่น มะม่วง ขนุน โดยทุกจุดจะเช่ือมต่อกนัดว้ย(Hard-Scape) 

การออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณดรุณี หวงัสุนทราพร มีความคลา้ยคลึงกบัพื้นท่ีโครงการ คือ 
พื้นท่ีกรณีศึกษาเป็นบา้นพกัอาศยัเช่นเดียวกบัโครงการ มีความตอ้งการจดัสวนภายในบา้นเป็นสวน
โมเดิร์นต้องการใช้ต้นไม้ท่ีดูแลง่าย มีลูกเล่นของวสัดุตกแต่งเช่น น ้ าตก ท่ีนั่งเล่น ซ่ึงตรงกับ
แนวความคิดของเจา้ของโครงการท่ีตอ้งการไดส้วนภายในบ้านพกัอาศยัเป็นแบบสไตลโ์มเดิร์น มี
การดูแลรักษาเร่ืองของพนัธ์ไมท่ี้ง่ายและกรณีศึกษายงัมีบริเวณมุมต่างๆของบา้นท่ีใชใ้นการพกัผอ่น
อยา่งเป็นสดัส่วน จึงน ามาใชเ้ป็นกรณีศึกษาบา้นคุณสุดาพรรณ จารุนุช 
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ตารางที ่2.3 สรุปกรณีศึกษาโครงการบา้นคุณดรุณี หวงัสุนทราพร 
ประเดน็ท่ีศึกษา 

 
ภาพประกอบ 

 
แนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชก้บั
โครงการ 

องคป์ระกอบ
ดา้นภูมิทศัน์ 
พื้นแขง็ 

(Hard-Scape) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคป์ระกอบ
ดา้นภูมิทศัน์ 
พื้นอ่อน 

(Soft- Scape) 
 

 
มุมพกัผอ่นในสวน ท่ีออกแบบใหดู้ทนัสมยั โดยการใช้
ปูนเปลือยเป็นโครงสร้างแลว้ปูดว้ยพื้นไม ้เพิ่มลูกเล่น
โดยเจาะช่องเป็นวงกลมไวส้ าหรับปลูกตน้ไม ้  

 
แท่นน ้าตกสีม่วงท าเป็นเสาปูนเจาะดา้นบนเป็นทางไหล
ของน ้าส่วนดา้นขา้งเจาะเป็นช่องวงกลมเพิม่ลูกเล่นให้
แท่นปูนท าใหดู้ไม่เรียบจนเกินไป 
 

 
มีการใชต้น้เฮลิโคเนียปลูกเป็นแนวก าแพง ช่วยลดความ
แขง็กระดา้งใหท่ี้นัง่ปูนเปลือย และมีตน้อากาเวท่ี่มีรูป 
ทรงท่ีใหค้วามรู้สึกเก๋ ท าใหเ้ขา้กบัสวนโมเดิร์นไดดี้ 

   การออกแบบท่ีนั่ง
พักผ่ อน  ท่ี มี สี สั น ดู
เรียบง่าย อย่างสีเทา
ของปูนเปลือย ตดัดว้ย
สีน ้ าตาลของพื้ นไม ้
และแทรกด้วยสีเขียว
ขอ งต้น ไ ม้   ซ่ึ ง ใ ห้
คว าม รู้ สึ กของก าร
พัก ผ่ อ น  แ ล ะ ผ่ อ น
คลาย 
   แท่นน ้าตกท่ีออก  
แบบรูปทรงส่ีเหล่ียม   
ดูเรียบง่ายและทนัสมยั 
 
 
 
 
การใช้ตน้ไม้อย่างตน้ 
เฮลิโกเนียท่ีมีการดูแล
รักษาท่ีง่าย น ามาใช้
เป็นฉากหลงับริเวณท่ี
นั่ ง ก า ร   ใ ช้ ต้ น อ า
ก า เ ว่ ม า ป ลู ก ใ น
กระถาง ได้รูปทรงท่ี
น่า สนใจดูเขา้กบัสวน
สไตลโ์มเดิร์น  
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 2.4.2  ช่ือโครงการ    :   บา้นคุณวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกลุ 
ท่ีตั้งโครงการ  :   นนทบุรี 

แนวความคิดของโครงการ  ส าหรับบา้นหลงัน้ีมีการท างานร่วมกนัในทั้งสองส่วนตั้งแต่
เร่ิมตน้ เม่ือบา้น รูปทรงทนัสมยัสไตลโ์มเดิร์นค่อยๆเป็นรูปเป็นร่าง สวนท่ีมีรูปแบบเดียวกนัจึง
ตามมาคียเ์วิร์ดของสวนสไตลน้ี์นอกจากจะใชต้น้ไมต้ดัพุ่ม ไมย้นืตน้รูปทรงสวยและ(Hard-Scape) 
เส้นสายตรงๆแลว้ ฟังกช์นัก็เป็นเร่ืองส าคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นการออกแบบ รูปแบบสวนมีการใชเ้ส้น
สายและรูปทรงเรขาคณิตมาวาง Lay-Out แบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนๆใหใ้ชง้านง่าย จากหนา้บา้นเปิด
เป็นสนามโล่งกวา้งเต็มไปดว้ยไมใ้หญ่หลายชนิดเช่น แคนา แคสัก สมอพิเภก ชงโค น ้ าเตา้ตน้ 
ตะโกและปาลม์  ใกลก้บัตวับา้นมีศาลาชิงชา้ตวัใหญ่รูปทรงทนัสมยั รอบๆคือท่ีนัง่เรียบๆลอ้มใตท้ั้ง
สวนเพื่อใชอ้อกก าลงักาย มีตน้ไมใ้หญ่หลายตน้บนสนามหญา้โล่งกวา้งท่ีปรับใหเ้ป็นเนินบางจุดรับ
สายตา ให้ไม่โล่งเกินไปความเรียบง่ายของสวนท่ีเรียบร้อยดูสะอาดตา มีตน้ไมต้ดับลอ็กเรียบ ๆ
แทรกไปกบัท่ีนัง่ทรงส่ีเหล่ียม บางมุมใชต้น้ไมปิ้ดลอ้มพรางสายตาแบ่งสัดส่วนและกั้นขอบเขต
สวนให้เป็นระเบียบ แมว้่าสวนจะเป็นสไตลโ์มเดิร์นแต่ก็ไม่ร้อนและดูไม่แขง็กระดา้งเน่ืองดว้ย 
ตน้ไมใ้หญ่หลายตน้ท่ีใหร่้มเงา รวมทั้งไมด้อกและไมใ้บพุม่ละเอียดเบรกในแต่ละจุด  
 การออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล  มีความคลา้ยคลึงกับโครงการคือ
ต้องการมีสวนสไตล์โมเดิร์นท่ีเข้ากับตัวบ้านท่ีเป็นรูปทรงโมเดิร์น  มีการเลือกใช้พรรณไม้
หลากหลายชนิดทั้งไมย้นืตน้อยา่งปาลม์ น ้ าเตา้ตน้และยงัใชไ้มด้อกและไมพุ้่ม ซ่ึงสามารถน ามาเป็น
กรณีศึกษาในเร่ืองของการเลือกใชพ้รรณไม ้ลกัษณะการจดัวางตน้ไม ้ อีกทั้งยงัน ามาเป็นกรณีศึกษา
ในเร่ืองของงานดา้น(Hard-Scape)ท่ีมีการแบ่งสัดส่วนต่างๆให้ใชง้านไดง่้าย  ดงันั้นจึงน ามาใชเ้ป็น
กรณีศึกษาบา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช 
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ตารางที ่2.4 สรุปกรณีศึกษาโครงการบา้นคุณวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกลุ 
ประเดน็ท่ีศึกษา 
 

ภาพประกอบ 
 

แนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 

องคป์ระกอบดา้น
ภูมิทศัน์พื้นแขง็ 
(Hard-Scape) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศาลาชิงชา้ตวัใหญ่รูปทรงทนัสมยัลอ้มรอบท าท่ี
นัง่ลอ้มโคนตน้ไมท้าสีขาว ใชป้ระโยชนท์ั้งช่วย
พยงุตน้ไมแ้ละเป็นท่ีนัง่ไดด้ว้ยสามารถนัง่เล่น
พกัผอ่น ปูพื้นดว้ยปูนซีเมนตข์ดัมนั   

 
แท่นเสาน ้าตกท่ีไหลลงสู่สระวา่ยน ้า ใหค้วามรู้สึก
แขง็แรงดูทนัสมยั  ซ่ึงถือเอกลกัษณ์สวนสไตล ์
โมเดิร์น 

 
แนวก าแพงปูนเปลือยหนา้บา้นท่ีดูเรียบๆเจาะช่อง
บางส่วนและปลูกไอริสน ้าคลุมดา้นล่างช่วยลด 
ทอนก าแพงใหดู้ไม่อึดอดัและทึบตนัเกินไป 

 

   ก า ร ใช้ก ร ะบะปลู ก
ตน้ไมช่้วยพยงุตน้ไมแ้ละ
เป็นท่ีนั่งไดด้ว้ยสามารถ
นั่งเล่นพกัผ่อนได ้ซ่ึงถือ
ว่าเป็นการเพิ่มประโยชน์
และยังสามารถท าให้
ประหยดัพื้นท่ีในการใช้
งานในสวนไดอี้กดว้ย 
   การประยุกต์ใช้แท่น
เสาน ้ าตกกับสระว่ายน ้ า 
ท า ให้สระน ้ าดูมีความ
สนุกสนานมากข้ึน  ทั้ ง
เ สี ย ง ท่ี น ้ า ไ ห ล ล ง ม า
กระทบเบ้ืองล่าง ยงัช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศใน
สวนใหชุ่้มช่ืน 
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) สรุปกรณีศึกษาโครงการบา้นคุณวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกลุ 
ประเดน็ท่ีศึกษา 
 

ภาพประกอบ 
 

แนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 

องคป์ระกอบดา้น
ภูมิทศัน์พื้นอ่อน 
(Soft- Scape) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีการใชต้น้ปาลม์แวก๊ซ์ปลูกเป็นแถวแนว บริเวณ
โค่นตน้ปลูกดว้ยไมพุ้ม่ตดัแต่งเป็นทรงสีเหล่ียม
ท าใหส้วนดูไม่แขง็กระดา้งจนเกินไป 

 
ท่ีนัง่ปูนเปลือยใชเ้ป็นทั้งท่ีนัง่พกัผอ่นและก่อเป็น
กระบะปลูกไมป้ระดบัอยา่งตน้ไอริส ปลูกไทร
เกาหลีเป็นฉากหลงัช่วยเป็นท่ีกรองฝุ่ นและดูเป็น
ส่วนตวั 

   ลดความแขง็กระดา้ง
ของไมป้ระธานอยา่ง
ปาลม์แวก๊ซ์ดว้ยไมพุ้ม่ 
   ปลูกไทรเกาหลีเป็น
แนวก าแพงช่วยกรองฝุ่ น
และสามารถใชเ้ป็นแนว
บงัสายตา เหมาะส าหรับ
คนท่ีตอ้งการความเป็น
ส่วนตวั 
   การใชไ้มด้อกท่ีมีสีสัน 
ช่วยเพิ่มสีสนัใหก้บัสวน
และเพิ่มความสดช่ืน
ใหแ้ก่สวนดว้ย 
 
 
 
 

ทางสญัจร 

 
ทางสญัจรเช่ือมต่อกนัทุกส่วนของสวนปูดว้ยพื้น
ซีเมนตเ์น่ืองดว้ยตอ้งการความแขง็แรงเพราะ
เจา้ของบา้นตอ้งการใชว้ิ่งออกก าลงักาย 

   ใชเ้ป็นตวัเช่ือมจากท่ี
หน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง และ
ในกรณีศึกษาน้ีสามารถ
ออกแบบมาเพือ่ส าหรับ
ใชว้ิ่งออกก าลงักาย  

 



 
 

บทที ่3 
ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลทางด้านกายภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 

 
 พื้นท่ีโครงการมีองคป์ระกอบ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนท่ีหน่ึงองคป์ระกอบทางดา้นกายภาพ 
ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะทางภูมิประเทศดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์หรือกิจกรรมต่างๆ
ดงัเช่นท่ีตั้งของโครงการ ขนาดและลกัษณะของพื้นท่ีโครงการหรือความสัมพนัธ์กบัส่ิงปลูกสร้าง
อาคารโดยรอบ  ส่วนท่ี 2 ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มท่ีจะมีผลกระทบโดยตรงกบัพื้นทีโครงการ ไดแ้ก่ 
ทิศทางของแสงและลม ท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชและลกัษณะของดินในพื้นท่ี
โครงการท่ีจะส่งผลต่อพืชพรรณ และการระบายอากาศเช่นกนั ดงันั้นองค์ประกอบทุกส่วนจึงมี
ความส าคญัต่อความรู้สึกของผูอ้าศยัในโครงการและยงัมีผลต่อการออกแบบโครงการให้ไดผ้ลดี
และเหมาะสม ดงัจะไดแ้สดงในรายละเอียดของขอ้มูลเพื่อจะน ามาวิเคราะห์เพื่อใชใ้นการออกแบบ
โครงการต่อไป 
 

3.1  ศึกษาข้อมูลระดบัมหภาค 

 3.1.1 ท่ีตั้งจงัหวดันครปฐม  
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปของจงัหวดันครปฐมมีลกัษณะเป็นท่ีราบ ถึงค่อนขา้ง

ราบเรียบ ไม่มีภูเขาและป่าไม ้ระดบัความแตกต่างของความสูงของพื้นท่ีอยู่ระหว่าง 2-10 สภาพ
พื้นท่ีโดยทัว่ไปสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 6 เมตร โดยลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใตแ้ละตะวนัตกสู่
ตะวันออกมีแม่น ้ า ท่ า จีนไหลผ่าน จากทิศเหนือ สู่ ทิศใต้ พื้ น ท่ีทางตอนเหนือและทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ส่วนใหญ่เป็นท่ีดอนมีระดบัความสูง 6-10 เมตร ส่วนพื้นท่ีทางตอนกลางของ
จงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่ม มีท่ีดอนกระจายเป็นแห่งๆและมีแหล่งน ้ ากระจายส าหรับพื้นท่ีดา้นตะวนัออก
และดา้นใตเ้ป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้ าท่าจีนมีคลองธรรมชาติและคลองซอยท่ีขุดข้ึนเพื่อการเกษตร
และคมนาคมอยู่มากพื้นท่ีสูงจากระดับน ้ าทะเล 2-4 เมตรจึงอาจกล่าวได้ว่าลกัษณะภูมิประเทศ
โดยรวมของจงัหวดันครปฐมเป็นพื้นท่ีราบค่อนขา้งสูงทางตะวนัตกแลว้ลาดเอียงไปทางตะวนัออก
ถึงบริเวณแม่น ้าท่าจีนทางทิศใต ้

3.1.2 อาณาเขตติดต่อจงัหวดันครปฐม 
 จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคกลางดา้นตะวนัตก ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่น ้ าท่า
จีนซ่ึงเป็นพื้นท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง โดยอยูร่ะหว่างเส้นรุ้งท่ี 13 องศา 45 ลิปดา 10 ลิปดา เส้น
แวงท่ี 100 องศา 4 ลิปดา 28 ลิปดา มีพื้นท่ี 2,168.327 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากบัร้อย
ละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นท่ีเป็นอนัดบัท่ี 62 ของประเทศ อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปตาม
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เส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนป่ินเกล้า-           
นครชยัศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ติดต่อดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบัอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอไทรนอ้ย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
   เขตทวีวฒันา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอบา้นโป่ง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี และอ าเภอ- 

ท่ามะกา อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี  
 

 
ภาพที ่3.1 แผนท่ีจงัหวดันครปฐม 
ที่มา : http://www.oceansmile.com 
 

3.2  ศึกษาข้อมูลระดบัจุลภาค 
3.2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีโครงการ 

 พื้นท่ีโครงการในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช ตั้งอยู่บนพื้นท่ี
ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชยัศรี โดยพื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีอ่ืนดงัต่อไปน้ี 

ทิศเหนือ ติดกบั บริเวณป่ารกร้าง 
ทิศใต ้ติดกบั เพื่อนบา้น 
ทิศตะวนัออก ติดกบัไร่นา 
ทิศตะวนัตก ติดกบั แม่น ้านครชยัศรี 

http://www.oceansmile.com/
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ช่ือภาพ : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช  

 N 
แสดง: ทศันียภาพอาณาเขตติดต่อของพื้นท่ีโครงการ 
สัญลกัษณ์:  

ภาพที ่3.2 แสดงมุมมอง 

มุมมองท่ี 4 

 

มุมมองท่ี 3 

 

มุมมองท่ี 1 มุมมองท่ี 2 
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ตารางที ่3.1  ตารางแสดงทศันียภาพอาณาเขตติดต่อของพื้นท่ีโครงการ 
ล าดบัภาพ ทศันียภาพอาณาเขตติดต่อของพื้นท่ีโครงการ 
มุมมองท่ี 1 

พื้นท่ีติดต่อโครงการด้าน
ทิศเหนือติดกับบริเวณป่า
รกร้าง 

 
มุมมองท่ี 2 

พื้นท่ี ติดต่อกับโครงการ
ทางทิศใตเ้ป็นบริเวณพื้นท่ี
บ้านพักอาศัยของเพื่ อน
บา้น 

 

มุมมองท่ี 3 
พื้นท่ี ติดต่อกับโครงการ
บริเวณทิศตะวันออกจะ
เป็นถนนทางเขา้โครงการ
และไร่นา 

 

มุมมองท่ี 4 
พื้นท่ี ติดต่อกับโครงการ
ด้านทิศตะวนัตกจะติดกับ
บริเวณแม่น ้านครชยัศรี 
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 3.2.2  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
พื้นท่ีโครงการในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช ตั้งอยู่บนพื้นท่ี

ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชยัศรีเสน้ทางคมนาคมภายในอ าเภอ สามารถเดินทางติดต่อกนัไดท้ั้งทาง
บกและทางน ้ามีถนนลาดยาง และ ถนนลูกรังเช่ือมติดต่อกนัระหวา่งต าบลและหมู่บา้น 

 
ภาพที ่3.6  แผนท่ีอ าเภอนครชยัศรี 
ที่มา :  http://www.oceansmile.com 

 

 

 

 

 

http://www.oceansmile.com/
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 ถนนบางกระจนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรุงเทพ  

ช่ือภาพ : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช  

 N 
แสดง: การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
สัญลกัษณ์:  
 แสดงการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.7 

 
จังหวัดนครปฐม 

บริษัทน า้แห่งชีวติ จ ากดั 

อบต.ดอนแฝก 

ทุ่งนา 

พืน้ที่โครงการ 

บ้าน 

คุณ สุดาพรรณ จารุนุช 

อ าเภอเมืองนครปฐม 

ถนน

ลาน

ตาก

ฟ้า 

อบต.ลานตากฟ้า 

ร้านชัยการ์ลาส 

แม่น า้

นคร

ชัยศรี 
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3.2.3  รูปแบบสถาปัตยกรรม 

 พื้นท่ีโครงการในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช ตั้งอยูบ่นพื้นท่ี
ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,637 ตาราง
เมตรเน้ือท่ีใชส้อยในตวัอาคารมีทั้งหมด 503 ตารางเมตร พื้นท่ีโรงจอดรถทั้งหมด 10 ตารางเมตร 
พื้นท่ีอาคารพกัอาศยัของแม่บา้นทั้งหมด 40 ตารางเมตร เหลือเน้ือท่ีในการจดัภูมิทศัน์ทั้งหมด 1,134 
ตารางเมตร ลกัษณะพื้นท่ีโครงการเป็นส่ีเหล่ียมคางหมู ปัจจุบนัยงัเป็นพื้นท่ีโล่งท่ีก าลงัจดัเตรียมการ
ก่อสร้าง  ในส่วนของลกัษณะของตวับา้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบโมเดิร์น 

 
ภาพที ่3.8 แบบรูปดา้นขา้งตวัอาคาร (ทิศเหนือ) 

 
ภาพที ่3.9 แบบรูปดา้นขา้งตวัอาคาร (ทิศใต)้ 
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ภาพที ่3.10 แบบรูปดา้นหนา้ตวัอาคาร (ทิศตะวนัออก) 
 

 
ภาพที ่3.11 แบบรูปดา้นหลงัตวัอาคาร (ทิศตะวนัตก) 
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3.2.4  ลกัษณะภูมิอากาศจงัหวดันครปฐม 

3.2.4.1 อุณหภูมิ 
ภูมิอากาศของจังหวดันครปฐมจัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู 

(tropical savannah climate) สภาพอากาศโดยทัว่ไปข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของลมมรสุมฤดูฝนจึงมีฝนตก
ชุก ฤดูร้อนอากาศค่อนขา้งร้อน ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจดัจากสถิติขอ้มูลอุณหภูมิของจงัหวดั
นครปฐมโดยใชข้อ้มูลของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม เปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี (2552 – 2556) 
ปรากฏว่าอุณหภูมิโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑป์กติ ส าหรับอุณหภูมิสูงท่ีสุดวดัได ้40.2 องศาเซลเซียส 
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 และอุณหภูมิต ่าท่ีสุด วดัได ้10.3 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี  
12 มกราคม 2552 
ตารางที ่3.2  แสดงอุณหภูมิเปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี ( ปี 2550-2556 ) 

ปี พ.ศ. อุณหภูมิเฉล่ีย
สูงสุด 

อุณหภูมิเฉล่ีย
ต ่าสุด 

อุณหภูมิเฉล่ีย อุณหภูมิเฉล่ีย
สูงสุด 

อุณหภูมิเฉล่ีย
ต ่าสุด 

2552 33.3 22.9 28.1 39.6 10.3 
2553 32.9 23.6 28.8 40.2 15.9 
2554 33.5 22.7 27.7 37.7 14.4 
2555 33.9 23.3 28.8 39.5 18.4 
2556 33.4 22.7 27.9 40.1 12 

ที่มา : สถานีกรมอุตุนิยมวิทยาจงัหวดันครปฐม 

สรุป: จงัหวดันครปฐมมีอุณหภูมิในเกณฑ์ปรกติ คือเม่ือถึงฤดูร้อนในช่วงกลางเดือน
กุมภาพนัธ์ไปถึงเดือนพฤษภาคมจะอยูใ่นเกณฑอ์ากาศร้อนปรกติมีอุณหภูมิระหว่าง 35-39.9 องศา
เซลเซียส และฤดูหนาวในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกมุภาพนัธ์จะอยูใ่นเกณฑอ์ากาศเยน็มี
อุณหภูมิระหวา่ง 16.0-22.9 องศาเซลเซียส 

3.2.4.2  ปริมาณน ้าฝน 
ปริมาณน ้ าฝนจากสถิติขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนของจังหวดันครปฐมโดยใช้

ขอ้มูลของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐมยอ้นหลงั 5 ปี (2552–2556) ปริมาณน ้ าฝนจะอยู่ในช่วง 
1,100–1,200 มิลลิเมตร ฝนตกมากท่ีสุดปี 2554 วดัได ้1,295.5 มิลลิเมตร จ านวนวนัท่ีฝนตก 111 วนั 
ส่วนฝนตกนอ้ยท่ีสุดในปี 2556 วดัได ้957.4 มิลลิเมตร จ านวนวนัท่ีฝนตก 134 วนั 
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ตารางที ่3.3  จ  านวนปริมาณน ้าฝนเปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี ( ปี 2552-2556 ) 
ปี พ.ศ ปริมาณน ้าฝน (มิลลิเมตร) จ านวนวนัท่ีฝนตก 
2552 1152.5 101 
2553 1235.5 105 
2554 1295.5 111 
2555 1095.1 125 
2556 957.4 134 

ที่มา :  สถานีกรมอุตุนิยมวิทยาจงัหวดันครปฐม 

เน่ืองดว้ยพื้นท่ีโครงการอยูใ่นอ าเภอนครชยัศรี จึงขอน าเสนอขอ้มูลปริมาณน ้าฝนเฉพาะ
พื้นท่ีโครง การนั้นคือ อ าเภอนครชยัศรีซ่ึงจะมีขอ้มูลปริมาณน ้าฝนของ 5 ปียอ้นหลงัดงัต่อไปน้ี
ตารางที ่3.3  ปริมาณน ้าฝนของอ าเภอนครชยัศรี เปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี (ปี 2552-2556) 
ช่ือ

สถานี 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ปริมาณ
ฝน 

วนัตก ปริมาณ
ฝน 

วนัตก ปริมาณ
ฝน 

วนัตก ปริมาณ
ฝน 

วนัตก ปริมาณ
ฝน 

วนั
ตก  

อ าเภอ
นครชยั
ศรี 

802.0 89 1421.8 82 1864.4 91 782.5 83 637.1 77 

ที่มา : สถานีกรมอุตุนิยมวิทยาจงัหวดันครปฐม 

3.2.4.3 การโคจรของดวงอาทิตย ์  
การโคจรของดวงอาทิตยโ์ดยปกติแลว้ ดวงอาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศตะวนัออก

แลว้โคจรเขา้สู่ทิศตะวนัตก การข้ึน-ลงของดวงอาทิตยมี์ผลต่อความร้อนโดยตรงแต่ละวนัแสงแดด
ตอนเชา้เร่ิมจากทางทิศตะวนัออก ออ้มเอียงไปทางทิศใต ้ (หรือเหนือ) และเอียงต ่าทางทิศตะวนัตก
ในตอนเยน็ 

แดดเอียงออ้มไปทางทิศเหนือ ช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม (4 เดือน) 
แดดเอียงออ้มไปทางทิศใต ้ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน  

 ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการโดยเฉพาะพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น และดา้นหลงับา้น จึง
ท าใหผู้ใ้ชโ้ครงการท ากิจกรรมไดเ้พียงช่วงเยน็เท่านั้นจึงมีแนวคิดท่ีปลูกตน้ไมเ้พื่อใหร่้มเงาแก่พื้นท่ี
และเป็นการลดปริมาณแสงแดดให้นอ้ยลงจึงเป็นการท าให้พื้นท่ีมีอุณหภูมิต ่าลงและมีความช้ืนอยู่
เสมอดงันั้นการออกแบบควรค านึงถึงการระบายความร้อน โดยการออกแบบให้มีร่มเงาและควร
ค านึงถึงการดูแลรักษาพืชพนัธ์ท่ีใชใ้นพื้นท่ีอีกดว้ยการเอียงของแสงแดดในช่วงเวลาต่างๆ ทิศเหนื
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จะเป็นทิศท่ีโดนแดดน้อยท่ีสุดและทิศตะวนัตกเฉียงใต้และทิศตะวนัตกจะได้รับอิทธิพลจาก
แสงแดดมากโดยเฉพาะยิ่งช่วงบ่ายท่ีมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดของวนั ดัง่ภาพท่ีจะไดน้ ามาแสดงให้เห็น
ดงัต่อไปน้ี 

 
 

 
 

ช่ือภาพ : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช  

 N 
แสดง: แสดงการโคจรของดวงอาทิตยภ์ายในพื้นท่ีโครงการ 
สัญลกัษณ์:  
 
 
                        ดวงอาทิตย ์              การโคจรของดวงอาทิตย ์

ภาพที ่3.12 
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ต าแหน่งการโคจรดวงอาทิตยข์องเวลาต่างๆในแต่ละวนัจะส่งผลต่อการออกแบบเพื่อให้
สามารถก าหนดประเภทและต าแหน่งของกิจกรรม การใชพ้ื้นท่ีต่างๆให้เหมาะกบัทิศทางของแสง
และเงา  สามารถคาดคะเนสภาพแสงเงาตามจุดต่างๆในบริเวณท่ีจะออกแบบในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึง
ช่วยในการตดัสินใจวา่ควรใชต้น้ไมช้นิดใดใหเ้หมาะสมกบัสภาพแสงตรงจุดนั้น หรือเลือกต าแหน่ง
การปลูกตน้ไมเ้พื่อใหท้อดเงาไปยงับริเวณท่ีตอ้งการไดถู้กตอ้ง 

ตารางที ่3.4 ต  าแหน่งของดวงอาทิตยใ์นเวลาต่างๆ 
ภาพแสดงการทอดเงาของดวงอาทิตย ์ ลกัษณะการทอดเงาของดวงอาทิตย ์

 
 

ต าแหน่งการโคจรของดวงอาทิตยใ์นเวลาประมาณ 
08.00-10.00น. เงาของตัวบ้านจะทอดไปทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงหนือบริเวณหนา้บา้นจะไดรั้บแสงแดด 
จึงควรปลูกพืชพรรณท่ีชอบแดดคร่ึงวนั 

 
 

 
 
 

 

ต าแหน่งการโคจรของดวงอาทิตยใ์นเวลาประมาณ 
12.00-13.00น. เงาของตวับา้นจะทอดไปทางบริเวณ
หลังบ้าน พื้นท่ีส่วนหน้าโครงการจะได้รับแดด
โดยตรง บริเวณน้ีจึงควรปลูกตน้ไมท่ี้ชอบแดดจดั 

 
 

ต าแหน่งการโคจรของดวงอาทิตยใ์นเวลาประมาณ 
14.00-15.00น. ซ่ึงตรงกบั Zone B ซึงเป็นพื้นท่ี
พกัผ่อน จึงควรปลูกไม้ยืนต้นและพรรณไม้ท่ีชอบ
แดดเงาของตวับา้นจะทอดไปทางทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือ 

 

ต าแหน่งการโคจรของดวงอาทิตยใ์นเวลาประมาณ 
16.00น. เงาของตวับา้นจะมีลกัษณะยาวท่ีสุดในรอบ
วนั 
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2.3.4.4 ลมประจ าฤดู เน่ืองจากประเทศไทยอยูใ่นเขตมรสุมเขตร้อนทางซีกโลกเหนือ 
พื้นท่ีโครงการไดรั้บลมมรสุมคือ 

1) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงจะพดัระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กุมภาพนัธ์ลมจะพดัพาอากาศหนาวเยน็จากประเทศจีน มีผลท าใหเ้กิดความหนาวเยน็และแห้งแลง้ 
ซ่ึงจะท าใหพ้ืชชะลอการเจริญเติบโตหรือมีการพกัการเจริญเติบโต มีขอ้เสียคือท าใหพ้ืชเห่ียวเฉาใน
ฤดูกาลน้ี แต่ก็มีขอ้ดีคือการพกัตวัของตน้ไมก้ารท่ีจะเร่ิมผลิใบใหม่และขยายพนัธ์ุในช่วงฤดูกาล
ต่อไปท าใหเ้กิดความสวยงามข้ึนมาอีกคร้ัง 

2) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งจะพดัระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือน
เมษายนส่งผลท าใหเ้ป็นช่วงท่ีอากาศร้อนและแหง้แลง้ มีผลต่อภูมิอากาศในพื้นท่ีโครงการเพราะลม
มรสุมตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นลมท่ีพดัพาความร้อนเขา้สู้พื้นท่ีโครงการ ท าใหเ้กิดความแหง้แลง้ แลว้
ยงัส่งผลใหพ้ืชพนัธ์ุเกิดการแหง้แลง้เห่ียวเฉา ตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะการรดน ้า 

3) ลมตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงจะพดัระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม น า
ความชุ่มช้ืนเขา้มาสู่พื้นท่ีและยงัท าใหฝ้นตกมากกว่าฤดูอ่ืนๆ มีขอ้ดีคือ ท าใหพ้ืชท่ีอยูใ่นช่วงการพกั
ตวั ไดเ้ร่ิมผลิใบแตกก่ิงกา้นสาขาใหม่ ท าใหพ้ืชเกิดความชุ่มช้ืนและความร่มร่ืน เป็นการเร่ิมตน้ของ
วงจรชีวิต ท าใหเ้กิดความสมดุลในระบบนิเวศ 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3.13 แสดงลมมรสุมประจ าฤดู 
ที่มา : http://www. kromchol.rid.go.th 

3.2.4.5 ลกัษณะดินของจงัหวดันครปฐม  

กลุ่มชุดดินท่ี 7 การจ าแนกดิน Fine, mixed, active, การก าเนิด เกิดจาก
ตะกอนน ้ าพามาทบัถมอยู่บนท่ีราบตะกอนน ้ าพาหรือตะพกัล าน ้ าสภาพพื้นท่ี ราบเรียบถึงค่อนขา้ง
ราบเรียบ มีความลาดชนั 0-2 %การระบายน ้ า ค่อนขา้งเลวถึงเลวการไหลบ่าของน ้ าบนผิวดิน ชา้
สภาพซึมผา่นไดข้องน ้า ชา้พืชพรรณธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ท านา ปลูกถัว่งา หรือออ้ย
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การแพร่กระจาย พบทางดา้นหรือและตะวนัตกเฉียงใตข้องท่ีราบลุ่มภาคกลางการจดัเรียงชั้นดิน       
Apg-Btg ลกัษณะและสมบติัของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือ
ดินร่วนปนดินเหนียว สีน ้ าตาลปนเทาหรือสีน ้ าตาลเขม้ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย (pH 
5.0-6.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียวสีน ้ าตาลปนเทาเขม้ มีจุดประสี
น ้ าตาลแก่หรือสีน ้ าตาลปนเหลืองในดินบนและดินล่างปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปาน
กลาง (pH 6.5-8.0) ดินล่างตอนล่าง และจะพบมวลกอ้นกลมของเหลก็และแมงกานีสปะปนอยูพ่บ
มวลกอ้นกลมของปูนในดินล่างในระดบัความลึก 80 ซม.จากผิวดินลงไปปฏิกิริยาดินเป็นด่างปาน
กลาง (pH 8.0) 

ตารางที ่3.5  แสดงลกัษณะและสมบติัดิน 
ความลึก 

(ซม.) 
อินทรียวตัถุ ความจุ

แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตวั
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น

ประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง สูง 

25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง สูง 
50-100 ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง สูง 

ที่มา : http://www.ldd.go.th 

 

ภาพที ่3.14 แสดงภาพเน้ือดินจงัหวดันครปฐม 
ที่มา : http://www.ldd.go.th 
 3.3.5 มุมมองและทศันียภาพ 

จากการส ารวจสภาพพื้นท่ีโครงการสามารถ แบ่งลกัษณะของมุมมองออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ มุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ และมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ี
โครงการ ดงัน้ี 

3.3.5.1 มุมมองจากภายนอกเขา้สู่ภายในพื้นท่ีโครงการ 
1) ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศเหนือ ถูกปิดกั้นดว้ยก าแพงร้ัวคอนกรีต 

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Rg.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Rg.htm
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2) ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศใต ้ถูกปิดกั้นดว้ยก าแพงร้ัวคอนกรีต 
3) ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศตะวนัออก เป็นมุมมองท่ีมองเห็นบริเวณ

หนา้บา้นและลานจอดรถและมองเห็นก าแพงแสดงอาณาเขต 
4) ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศตะวนัตก เป็นมุมมองท่ีมองเห็นบริเวณส่วน

พกัผอ่นและลานกิจกรรม 
3.3.5.2  มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

1) ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศเหนือ เป็นมุมมองท่ีสามารถมองเห็นส่วน
บริการ ขนาดพื้นท่ีค่อนขา้งแคบ 

2) ทศันียภาพในมุมมองด้านทิศใต้  เป็นมุมมองท่ีสามารถมองเห็นทาง
สญัจรเขา้สู่พื้นท่ีส่วนพกัผอ่น 

3) ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศตะวนัออก เป็นมุมมองท่ีสามารถมองเห็น
สวนโชวแ์ละลานจอดรถ พื้นท่ีมีขนาดเลก็ 

4) ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศตะวนัตก เป็นมุมมองท่ีเปิดกวา้งสามารถ
มองเห็นส่วนพกัผอ่นและลานกิจกรรม พื้นท่ีมีขนาดกวา้ง 
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ช่ือภาพ : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช  

 N 
แสดง : แสดงทศันียภาพมุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ 
สัญลกัษณ์ : 
                                             ทิศทางมุมมอง 
 

ภาพที ่ 3.15 

 

 
 

4 

1 
2 

3 
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ตารางที่  3.6   แสดงทศันียภาพมุมมองภายในพื้นท่ีโครงการ  

 

มุมมอง 
 

ภาพมุมมอง 
 

รายละเอียด 

มุมมอง 1 

 

มุมมอง 1 ทิศเหนือจะมองเขา้
มาจะเป็นส่วนของบริเวณขา้ง
บา้นมีพื้นท่ีนอ้ยเป็นมุมมอง
แบบ( Window view ) เพราะมี
ตวับา้นและก าแพงปิดกั้นอยู ่

มุมมอง 2 

 

มุมมอง 2ทิศใตเ้ป็นส่วนของ
ขา้งบา้นเป็นมุมมองแบบ    
( Window view ) เพราะติดกบั
ก าแพง 
 

มุมมอง 3 

 

มุมมอง 3 พื้นท่ีบริเวณหนา้
บา้นทางทิศตะวนัออกเป็น
บริเวณถนนทางขา้งบา้นมี
พื้นท่ีจดัภูมิทศัน์พอประมาณ
มุมมองแบบ( Window view )
เพราะมีตวับา้นเป็นฉากหลงั 
 

มุมมอง 4 

 

มุมมอง 4 ทิศตะวนัตกมีพื้นท่ี
กวา้ง เป็นมุมมองแบบ ( open 
view ) เพราะติดกบัแม่น ้านคร
ชยัศรี เป็นมุมมองท่ีเปิดกวา้ง
ไม่มีก าแพงปิดกั้นเป็นพื้นท่ีท่ี
เนน้การจดัภูมิทศัน์ 
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 3.2.6 ศึกษาขอ้มูลดา้นระบบสาธารณูปโภค 
       ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น
คุณสุดาพรรณ จารุนุช นั้นพบวา่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปาและระบบการระบายน ้าดงัน้ี 

3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า 
พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจาก

สายหลกัเขา้สู่หมอ้แปลงไฟฟ้าโดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวนัออกของบา้นซ่ึงติดกบั
ถนนสาธารณะ ดังนั้ นการปลูกตน้ไมค้วรค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไมท่ี้ปลูกด้วย เพื่อ
ป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้า 

3.2.6.2 ระบบการประปา 
พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีใชม้าจากการประปาส่วน

ภูมิภาคโดยเช่ือมต่อทาง ทิศตะวนัออกซ่ึงติดกบัถนนโครงการอยูส่่วนของหนา้บา้นโดยมีการเดิน
ท่อตามแนวร้ัว ดงันั้นการก่อสร้างงานภูมิทศัน์ควรเพิ่มความระมดัระวงัในพื้นท่ีบริเวณน้ีเพราะท่อ
อาจไดรั้บความเสียหาย 

3.2.6.3  ระบบการระบายน ้า 
ปรับ Slope ของพื้นท่ีใหร้ะบายน ้าไปลงท่อระบายน ้าท่ีอยูร่อบ

ก าแพงของโครงการ และระบายจากท่อระบายน ้าของโครงการออกไปยงัท่อระบายน ้าของถนน
เส้นลานตากฟ้า  



54 
 

 

 

 

 
เร่ือง: โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ จารุนุช  

N 
แสดง: แสดงระบบสาธารณูปการภายในโครงการ 
สัญลกัษณ์: 
                   ท่อน ้า    ท่อไฟ      บ่อเกรอะ    บ่อดกัไขมนั    การเดินท่อน ้าท้ิง   การเดินท่อไฟ 

ภาพที ่3.16 

 
 

M M 

บ่อระบายน ้าภายในบา้น 

บ่อเกรอะ-บ่อซึม 

มาตรน ้า 

มาตรไฟฟ้า 
บ่อกรอง-บ่อดกัไขมนั 
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3.3  การสรุปข้อมูลการวเิคราะห์พืน้ทีโ่ครงการด้านกายภาพ 
ตารางที่ 3.7  สรุปการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 

 รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 
สรุปขอ้มูล
ทัว่ไปของพื้นท่ี
โครงการ 

พื้นท่ีโครงการในการออกแบบ
ภู มิทัศน์บ้านคุณสุดาพรรณ จารุ นุช 
ตั้ งอยู่บนพื้นท่ีต าบลดอนแฝก อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวดันครปฐมเป็นพื้นท่ี
ส่วนบุคคลมีเน้ือท่ีทั้งหมด 2,142 ตาราง
เมตรเน้ือท่ีใชส้อยในตวัอาคารมีทั้งหมด 
298 ต าร า ง เมตร  พื้ น ท่ี โร งจอดรถ
ทั้งหมด 51 ตารางเมตร พื้นท่ีอาคารพกั
อาศยัของแม่บา้นทั้งหมด 27 ตารางเมตร 
เหลือเน้ือท่ีในการจัดภูมิทัศน์ทั้ งหมด 
1,766 ตารางเมตร โดยพื้นท่ีโครงการอยู่
ในระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ยงัไม่มี
การจดัภูมิทศัน์  

พื้นท่ีโครงการ
เป็น พื้นท่ี ท่ีอยู่
ระหวา่งการ
ด าเนินการก่อ 
สร้าง จึงยงัไม่มี
การปลูกสร้าง
งาน 
ภูมิทศัน์ จึงท าให้
พื้นท่ีบริเวณน้ี
ขาดความ
สวยงามร่มร่ืน 

ออกแบบจดัสวน 
เพื่อสงเสริมใหเ้กิด
ภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม
ตามความตอ้งการ
ของเจา้ขอ
โครงการ 

สรุปขอ้มูล
ทัว่ไปของพื้นท่ี
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลกัษณะและสมบติัของดิน เป็น
ดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนดินร่วนเหนียว
ปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว 
สีน ้ า ต าลปน เทาห รือ สีน ้ า ต าล เข้ม
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กน้อย
(pH 5.0-6.5) ดินบนตอนล่างเป็นดิน
เหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียวสี
น ้ าตาลปนเทาเขม้ มีจุดประสีน ้ าตาลแก่
หรือสีน ้ าตาลปนเหลืองในดินบนและ
ดินล่างปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึง
ด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0)  

พบปัญหาเร่ือง
ดินกรดท่ีมีค่า
ความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน
ต ่ากวา่ 5.5 เป็น
ขอ้จ ากดัประเภท
หน่ึงในดา้น
ความเป็น
ประโยชน์ของ
ธาตุอาหาร 
 

การใส่อินทรียวตัถุ
ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ย
คอกปุ๋ยพืชสดช่วย
เพิ่มการดูดซบัธาตุ
การใส่วสัดุ ปูนขาว 
หินปูนบด ผสม
คลุกเคลา้กบัหนา้
ดินในอตัราท่ี
เหมาะสมตามเพื่อ
ช่วยลดความเป็น
กรดในดิน 
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ตารางที่ 3.7 (ต่อ) สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 
ประเดน็ รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 

สภาพภูมิอากาศ 1. ฤดูหนาวเร่ิมตน้ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน-กมุภาพนัธ์  ซ่ึงในช่วงฤดู
น้ีพื้นท่ีโครงการไดรั้บผลกระทบจาก
ความแหง้แลง้ และอากาศท่ีหนาวเยน็ 

 

สภาพภูมิอากาศ
ในฤดูหนาว
อากาศจะท าให้
น ้ าในดินระเหย
ไว  ท าใหดิ้นขาด
น ้าไวข้ึน  

ดูแลเร่ืองการใหน้ ้ า
ในปริมาณท่ีเหมาะ 
สมแก่พืชพรรณ 

2. ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน-
ตุลาคม  ซ่ึงในช่วงฤดูน้ีพื้นท่ีโครงการ
ไดรั้บน ้าฝนและสภาพอากาศท่ีเยน็
สบาย 

การท่ีฝนตกหนกั
จะเกิดโรคราก
เน่าระบาดแก่พืช
และแรงลมท าให้
พืชพรรณ
เสียหายได ้

ดูแลเร่ืองการใหน้ ้ า
และตดัแต่งก่ิงเพื่อ 
ป้องกนัอนัตราย 

3. ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม-
พฤษภาคมซ่ึงพื้นท่ีโครงการไดรั้บ
ความร้อนจากแสงอาทิตย ์

ในช่วงฤดูร้อน
พืชจะขาดน ้าท า
ใหพ้ืชไดรั้บ
ความทรุดโทรม 

ดูแลเร่ืองการใหน้ ้ า
ท่ีมีปริมานมากเป็น
พิเศษ 
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ตารางที่ 3.7 (ต่อ) สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 
ประเดน็ รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 

ระบบ
สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

1. พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจากสาย
หลกัเขา้สู่หมอ้แปลงไฟฟ้าโดยมีการ
เช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวนัออก
ของบา้นซ่ึงติดกบัถนนสาธารณะ  
2. ระบบการประปาพื้นท่ีโครงการใช้
ระบบการประปาท่ีใช้มาจากการ
ประปาส่วนภูมิภาคโดยเช่ือมต่อทาง 
ทิศตะวนัออกซ่ึงติดกบัถนนโครงการ
อยู่ส่วนของหน้าบา้นโดยมีการเดิน
ท่อตามแนวร้ัว ดังนั้ นการก่อสร้าง
งานภูมิทศัน์ควรเพิ่มความระมดัระวงั
ในพื้นท่ีบริเวณน้ีเพราะท่ออาจไดรั้บ
ความเสียหาย 

ในส่วนของ
พื้นท่ีท่ีมีสาย 
ไฟฟ้าพาดผา่น 
อาจจะถูกพรรณ
ไม ้ท าใหเ้กิด
อนัตรายได ้

ควรค านึงถึงขนาด
ความสูงของ
พรรณไมท่ี้ปลูก
ดว้ย ควรมีความ
สูงไม่เกิน3เมตร 
เพื่อป้องกนั
อนัตรายท่ีเกิดจาก
กระแสไฟฟ้า 

การระบายน ้า ส่วนระบายน ้ าท่ีนอกตวับา้นระบาย
ลงสู่ท่อระบายน ้า ถนนเสน้- 
ลานตากฟ้า 
ส่วนระบายน ้าของตวับา้นปรับ Slope 
ของพื้ น ท่ี ให้ระบายน ้ า ไปลงท่อ
ระบายน ้ า ท่ี อ ยู่ ร อบก า แพงของ
โครงการ และระบายจากท่อระบาย
น ้ าของโครงการออกไปยงัท่อระบาย
น ้าของถนนเสน้ลานตากฟ้า 

  

มลภาวะ มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนทางทิศ
เหนือของโครงการเป็นส่วนท่ีติดกบั
ถนนของหมู่บา้น 

มลภาวะไดแ้ก่
ฝุ่ นละอองจาก
ถนนทางเขา้
โครงการ 

ปลูกตน้ไมเ้พื่อ
ป้องกนัฝุ่ นละออง 
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3.4  การศึกษาและวเิคราะห์ด้านผู้ใช้ 

 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผูใ้ช้ในโครงเพื่อน าไปใช้ประกอบในการวาง
แนวความคิดออกแบบ เพื่อใหก้ารออกแบบมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้และก าหนด
ต าแหน่งพื้นท่ีต่างๆใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี 

ตารางที่ 3.8  ลกัษณะของผูใ้ชแ้ละความตอ้งการ 
สมาชิก ลกัษณะของผูใ้ช ้ ลกัษณะกิจกรรม 

1. คุณสุดาพรรณ  จานรุนุช 
อาย ุ40 ปี 

ตอ้งการพื้นท่ีส าหรับอ่านหนงัสือ
และ ใชเ้ป็นมุมนัง่ท างาน  และตอ้ง 
การพื้นท่ีออกก าลงักายโยคะ
กลางแจง้ 

มุมพกัผอ่นอ่านหนงัสือท างาน 
ลานออกก าลงักาย 
 

2. คุณวฒันา  อ่อนแกว้ 
อาย ุ35 ปี 

ตอ้งการพื้นท่ีส าหรับอ่านหนังสือ 
พื้นท่ีส าหรับการพบประสังสรรค์
ในเครือญาติและเพื่อนๆ 
 

จดัเล้ียงสงัสรรค ์
มุมพกัผอ่นอ่านหนงัสือท างาน 
 

3.คุณกฤษณา  อ่อนแกว้ 
อาย ุ63 ปี 

ตอ้งการพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น และ
บ่อส าห รับ เ ล้ี ย งดอกบัว  และ
ต้องการพื้นท่ีเดินเล่น และดูแล
สวนในยามวา่ง 

มุมพกัผอ่นอ่านหนงัสือท างาน 
เดินเล่น 
ดูแลสวน 

4.คุณอดิศกัด์ิ  อ่อนแกว้ 
อาย ุ65 ปี 

มีความตอ้งการพื้นท่ีพกัผ่อนท่ีร่ม
ร่ืนและบ่อน ้ าเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืน
ให้แก่พื้นท่ีพกัผ่อน และตอ้งการ
พื้นท่ีเดินเล่น และดูแลสวนในยาม
วา่ง   

มุมพกัผอ่น 
บ่อน ้า 
เดินเล่น 
ดูแลสวน 
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ตารางที่ 3.9  พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช ้
สมาชิก ความตอ้งการ พฤติกรรม 

1.คุณสุดาพรรณ  จารุนุช 
อาย ุ40 ปี 

 - ตอ้งการภูมิทศัน์ภายในบา้นแต่ไม่
รกมาก ตอ้งการไมย้นืตน้ 
 - ตอ้งการพื้นท่ีพกัผอ่น 
 - ตอ้งการลานกิจกรรมส าหรับออก
ก าลงักาย 
 

ในวันจันท ร์ -วัน เสา ร์ออกไป
ท างานตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.
ในวนัอาทิตยจ์ะพกัผอ่นอยูบ่า้น 
 

2.คุณวฒันา  อ่อนแกว้ 
อาย ุ35 ปี 

- ตอ้งการพื้นท่ีส าหรับรับแขกท่ีเรียบ
ง่ายและทนัสมยั 

ในวนัจนัทร์-วนัเสาร์ ออกไป
ท างานตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น  
ในบางคร้ังจะนดัพบปะสงัสรรค์
กบัเพื่อนๆในเวลา19.00-24.00 น.
ในวนัอาทิตยจ์ะพกัผอ่นอยูบ่า้น 

3.คุณกฤษณา  อ่อนแกว้ 
อาย ุ63 ปี 

- ตอ้งการพื้นท่ีส าหรับพกัผ่อนนอก
บา้น พื้นท่ีอ่านหนงัสือ 
- ตอ้งการบ่อเล้ียงบวั 
 

อยูบ่า้นตลอดทั้งวนัและทุกวนั 

4.คุณอดิศกัด์ิ  อ่อนแกว้ 
อาย ุ65 ปี 

- ตอ้งการพื้นท่ีส าหรับพกัผ่อนนอก
บา้น พื้นท่ีอ่านหนงัสือท่ีเยน็สบาย   
- ตอ้งการพื้นท่ีเดินเล่นในสวน 
 

อยูบ่า้นตลอดทั้งวนัและทุกวนั 
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ตารางที่ 3.10  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
ZONE Site Characteristics 

Zone A  (Public) 
 

 
 

             พื้นท่ี Zone A คือบริเวณดา้นหนา้และพื้นท่ีดา้นขา้ง
ของโครงการตั้งอยูท่างทิศตะวนัออก  มีขนาดพื้นท่ี 395 ตาราง
เมตร  จะมีทางสัญจรหลกัเขา้ออกระหว่างบา้นกบัโรงจอดรถ  
มีบริเวณท่ีไม่มากนัก  พื้นท่ีส่วนน้ีจะมีการเดินท่อน ้ าประปา
และท่อสายไฟเข้าพื้นท่ีในบริเวณด้านหลังติดกับแนวกับ
ก าแพง พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บแสงแดดตลอดเวลาตั้งแต่เช้าถึง
ช่วงบ่าย  จึงวิเคราะห์ไดว้่าควรจดัเป็นพื้นท่ีสวนโชวท่ี์มีขนาด
เลก็ส าหรับตอ้นรับแขกผูม้าเยอืน 
 

Zone B  (Family) 
 

 

           พื้นท่ี Zone B คือบริเวณดา้นทิศตะวนัตก มีขนาดพื้นท่ี 
575 ตารางเมตร  เป็นพื้นท่ีส่วนดา้นหลงับา้นและติดกบัแม่น ้ า
นครชยัศรี มีบริเวณท่ีโล่งกวา้ง พื้นท่ีบริเวณน้ีจะไดรั้บแสงแดด
ตั้งแต่ช่วงเท่ียงถึงบ่าย และเป็นบริเวณท่ีสมัพนัธ์กบัหอ้งรับแขก 
ผูมี้เยี่ยมเยือนจะสามารถมองเห็นสวนจากทางส่วนน้ีไดช้ดัเจน 
พื้นท่ีส่วนน้ีจึงเหมาะส าหรับการจดัภูมิทศัน์ให้สวยงาม เป็น
ส่วนท่ีนัง่เล่น พกัผอ่น และท ากิจกรรมส าหรับครอบครัว ทั้งใน
บางคร้ังท ากิจกรรมสงัสรรค ์

Zone C  (Service) 
 

 

         พื้นท่ี Zone C เป็นบริเวณท่ีอยูท่างทิศเหนือเป็นพื้นท่ี
บริเวณดา้นขา้งบา้น  มีขนาดพื้นท่ี 137  ตารางเมตร  พื้นท่ีส่วน
น้ีจะติดกับพื้นส าหรับซักล้าง และเป็นห้องของแม่บ้าน จึง
วิเคราะห์ไดว้่าพื้นท่ีส่วนน้ีควรมีการปลูกไมย้ืนตน้เพื่อปิดบงั
สายตา 
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ช่ือภาพ : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช  

 N แสดง:กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีBubble Diagram 
สัญลกัษณ์:  
  
 
 
                        ทางสญัจร 

ภาพที ่3.17 

 
 
 
 

ZONE C 

Service 

 

ZONE A 

Public 

 

 

 

 

 

ZONE B 

Family 

 

ทางเขา้-ออก 
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ตารางที่ 3.11  สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนภายในพื้นโครงการ 
โซน กิจกรรมท่ีเหมาะสม วิเคราะห์ 

 
 

A 
 

พื้นท่ีสวนโชว ์
 
 

เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่บริเวณดา้นหน้า แต่เป็นพื้นท่ีท่ีมีบริเวณไม่มาก 
จึงควรจดัเป็นสวนโชวไ์มพุ้่มขนาดเล็กเพื่อประดบัทางเขา้ตวั
บ้าน และปลูกต้นไม้ตามแนวก าแพงเพื่อเป็นการกรองฝุ่ น
ละอองจากถนนสัญจร 
 

 
 
 
 

B 

พื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น บริเวณพื้นท่ีน้ีอยู่บริเวณด้านหลังบ้านเป็นพื้นท่ีกว้าง และ
เช่ือมต่อกบัหอ้งรับรองแขก จึงเหมาะส าหรับปลูกไมย้นืตน้เพื่อ
เพิ่มความร่มร่ืน และเหมาะส าหรับงาน(Hard-Scape)ท าศาลาท่ี
นัง่พกัผอ่น อ่านหนงัสือ และท ากิจกรรมสงัสรรค ์  
 

พื้นท่ีส าหรับลาน
กิจกรรมออกก าลงักาย 

เน่ืองด้วยพื้นท่ีบริเวณด้านหลังบา้นเป็นพื้นท่ีกวา้ง และเป็น
พื้นท่ีกลางแจง้ในสวน ง่ายต่อการท าลานกิจกรรมออกก าลงักาย
กลางแจง้ ตามความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 
 

 
 

C 

พื้นท่ีส าหรับบริการ
ลานซกัลา้ง 

พื้นท่ีน้ีอยูบ่ริเวณดา้นขา้งบา้น และติดกบัห้องแม่บา้นจึงเหมาะ
ส าหรับเทพื้นคอนกรีตเป็นลานซกัลา้งเพื่อความสะดวกในการ
ใชง้านของแม่บา้น  โดยพื้นท่ีบริเวณน้ีควรปลูกไมย้ืนตน้เพื่อ
เป็นการพลางสายตาและแสดงถึงจุดส้ินสุดทางสญัจร 
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ตารางที่ 3.12  สรุปขนาดของพื้นท่ีใชส้อยและองคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 
ZONE กิจกรรม องคป์ระกอบ ขนาดพื้นท่ีใชส้อย 

(ต.ร.ม) 
A พื้นท่ีสวนโชว ์ 1. พืชพรรณ 

2. บ่อเล้ียงบวั 
3. แผน่ทางเดิน 
รวม 

50 
11 
40 
110 

B พื้นท่ีรับรองแขก  
พื้นท่ีออกก าลงักายกลางแจง้ 
พื้นท่ีจดัสวนพกัผอ่น 
 

1. ศาลารวมฐาน 
2. บ่อน ้า / พื้นไมย้กระดบั 
3. สนามหญา้ 
4. แผน่ทางเดิน 
5. พืชพรรณ 
6. กระถางตน้ไม/้ท่ีนัง่ 
รวม 

17 
108 
245 
25 
17 
11 
423 

C     พื้นท่ีส าหรับลานซกัลา้ง 
 

1. แผน่ทางเดิน/สนามหญา้ 
2. ลานซกัลา้ง 
รวม 

16 
26 
42 

ขนาดพื้นท่ีใชส้อยรวม 575 
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ช่ือภาพ : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช  

 N แสดง: แสดงแบบแปลนกิจกรรม 
สัญลกัษณ์:  
 
               พื้นท่ี ZONE A        พื้นท่ี ZONE B       พื้นท่ี ZONE C 
  
 
                ทางสญัจรหลกั               ทางเช่ือมทางสญัจร         ทางสญัจรรอง 

ภาพที ่ 3.18 
 

สวนโชว์ 
บ่อบวั 

ไมพุ้ม่  
ไมป้ระดบั 

-สวนพกัผ่อน 

-พบปะสังสรรค์ 

-ออกก าลงักาย 

ไมใ้หร่้ม

เงา 

ศาลา 

บ่อน ้า 

ลาน

อเนกประสงค ์

มุม

นัง่เล่น 

ลานซักล้าง 

แผน่ทางเทา้ 

ไมพุ้ม่ 

ทางเขา้-ออก 

หลกั 
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บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช ตั้งอยู่บนพื้นท่ีอ าเภอนครชัยศรี 
จงัหวดันครปฐมไดแ้นวคิดในการออกแบบมาจากการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของพื้นท่ี
โครงการรวมไปถึงความตอ้งการของผูใ้ช ้ ท าให้สามารถแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนและสามารถวาง
กิจกรรมต่างๆให้เกิดความเหมาะสมสวยงามและสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีโครงการโดยไดแ้นวความคิด
ในดา้นทรอปิคลัโมเดิร์น(Tropical Modern)จะเป็นแนวความคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ 
แนวคิดดา้นมุมมองและแนวคิดดา้นการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยในโครงการ 
 

4.1  ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
   จากการรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการ พฤติกรรม ท่ีน าไปสู่กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีโซน
ต่างๆ  จึงทราบไดว้่าแต่ละโซนจะมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง จึงควรวิเคราะห์ศกัยภาพของพื้นท่ีว่ามี
ขอ้จ ากดัในดา้นใด ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารออกแบบมีขอบเขตท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
ตารางที่  4.1  ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ 
ZONE ลกัษณะของพื้นท่ี ประเดน็ 

ในการศึกษา 
ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

 เป็นบริเวณอยู่ดา้นหนา้ทางทิศ
ตะวนัออกและทิศใตข้องพื้นท่ี
โครงการ เป็นทางเขา้หลกัติด
กบัโรงจอดรถ มีพื้นท่ีขนาดไม่
กวา้งนกั 

พื้นท่ี มีปัญหาในเร่ืองของขนาดพื้นท่ีไม่ 
กวา้งจึงท าใหป้ลูกไมย้นืตน้เพื่อ 
ร่มเงาไม่ได้ และเน่ืองด้วยพื้นท่ีอยู่
ทางทิศตะวนัออกจึงท าใหไ้ดรั้บความ
ร้อน 

A  มลภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม 

มีปัญหาในเร่ืองฝุ่ นละออง 

  ระมดัระวงั เน่ืองจากพื้นท่ีมีการฝ่ังเดินสายไฟ
และท่อน ้าใตดิ้นตามแนวก าแพง  
การปลูกพรรณไมจึ้งควรมีการระวงั
ใน เ ร่ืองระยะความลึก  และการ
เจริญเติบโตของรากในอนาคต 
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ตารางที่  4.1  (ต่อ) ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ  
ZONE ลกัษณะของพื้นท่ี ประเดน็ 

ในการศึกษา 
ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

 ตั้ งอยู่ทาง ทิศตะวันตกของ
พื้นท่ีโครงการ ติดกับแม่น ้ า
นครชยัศรี มีขนาดท่ีกวา้ง และ
เป็นส่วนกลางท่ีเช่ือมมาจาก
โซน A  เป็นท่ีรวมกิจกรรมต่าง
ของโครงการ 

พื้นท่ี มีปัญหาเร่ืองแสงแดดเน่ืองจากอยู่
ทางทิศตะวนัตกและไม่มีส่ิงบดบงัท า
ให้ได้รับความร้อนจากแสงแดดใน
ตอนบ่าย 
มี ปัญหา เ ร่ื อ งความ เ ป็น ส่วนตัว
ภายนอกสามารถมองเขา้มายงัพื้นท่ี
โครงการไดเ้น่ืองจากไม่มีก าแพง 
บดบงั 

B  มลภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
ระมดัระวงั 

 
 
 

มีปัญหาในเร่ืองมลภาวะทางเสียงจาก
เรือหางยาวท่ีใชส้ญัจรทางแม่น ้า 
นครชยัศรี 
เน่ืองจากพื้นท่ีมีการฝ่ังเดินสายไฟ
และท่อน ้ าใตดิ้นตามแนวก าแพง การ
ปลูกพรรณไม้จึงควรมีการระวงัใน
เร่ืองระยะความลึก และการเจริญ 
เติบโตของรากในอนาคต 

 
 
 
 

C 

ตั้งอยูท่างทิศเหนือของโครง- 
การเป็นทางสญัจรท่ีจะน าไปสู่
ลานซกัลา้งของโครงการ ติด
กบัพื้นท่ีป่ารกร้าง 

มลภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
ระมดัระวงั 

มีปัญหาเร่ืองมลภาวะจากฝุ่ นละออง
จากพื้นท่ีป่ารกร้างท่ีติดกบัโครงการ 
 
พื้ น ท่ี มี ขนาดแคบและ เ ป็น ส่วน
บริการควรระมัดระวังในเร่ืองการ
สัญจร 
เน่ืองจากพื้นท่ีมีการฝ่ังเดินสายไฟ
และท่อน ้ าใตดิ้นตามแนวก าแพง การ       
ปลูกพรรณไม้จึงควรมีการระวงัใน
เ ร่ืองระยะความลึกและการเจริญ 
เติบโตของรากในอนาคต 
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4.2   แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 

แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือสวนสไตลโ์มเดิร์นก่ึงทอลปิคลัล
(Tropical Modern) ท่ีหมายถึง การผสมผสานระหว่างการวางผงัดว้ยรูปทรงเรขาคณิตกบัการจดั
สวนแนวสวนป่าเมืองร้อน เพื่อให้เหมาะกบัสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน สามารถเลือกปลูกพรรณ
ไมไ้ดห้ลากหลายชนิด สวนรูปแบบน้ีจึงมกัใชไ้มย้ืนตน้สร้างร่มเงาให้สวนดูไม่แห้งแลง้จนเกินไป 
และปลูกไมพุ้ม่ลดทอนความสูงและสร้างสีสัน ซ่ึงเป็นความตอ้งการของเจา้ของโครงการท่ีตอ้งการ
สวนสไตลโ์มเดิร์นก่ึงทรอปิคลั(Tropical Modern)เพื่อให้เขา้กบัตวับา้นท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบโมเดิร์นเพื่อให้มีความเหมาะสมกลมกลืนกนั เกิดทศันียภาพท่ีสวยงามและตอบสนองการใช้
ประโยชน์ของผูพ้กัอาศยัและไดส้มัผสักบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

โมเดิร์น คือ ความทนัสมยั ความสมยัใหม่ เกิดจากจินตนา สวนโมเดิร์นเป็นสวนท่ีเนน้การ
ใชแ้นวเส้นและรูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบง่ายในการออกแบบ เนน้การใชส้อยและเพิ่มประโยชน์การ
พื้นท่ี ทั้งลดปัญหาการดูแลรักษาท่ียุง่ยาก เลือกใชพ้รรณไมน้อ้ยชนิดและนิยมปลูกรวมกนัเป็นกลุ่ม
ขนาดใหญ่ ไม่ปลูกคละชนิดหรือปะปนกนั ส่วนไมป้ระธานท่ีปลูกเพื่อสร้างจุดเด่นควรเลือกตน้ท่ีมี
รูปทรงสวยงาม สะดุดตา และเลือกใชว้สัดุตกแต่งท่ีดูทนัสมยัเขา้มาประกอบ เอกลกัษณ์เด่นของจดั
สวนโมเดิร์นจะมีลกัษณะ เรียบง่ายเส้นสายชดัเจน สีสันฉูดฉาด แทคเจอร์ เฉียบคม มีการเล่นระดบั 
แต่อาจจะไม่ตอ้งมีทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

พชืพนัธ์ุแบบเขตร้อนช้ืน 
Tropical Graden 

 
 

 

สวนโมเดิร์น 
Modern Graden 

 
 

สวนผสม 
เนน้การใชแ้นวเส้นและ
รูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบง่าย
ในการออกแบบและเลือก 
ใชพ้รรณไมท่ี้สามารถ
เจริญเติบโตไดดี้ใน
ภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน 
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การออกแบบภูมิทศัน์ในคร้ังน้ี จึงเป็นการออกแบบโดยผสานพนัธ์ไมแ้บบสวนทรอปิคลั
กบัสวนโมเดิร์นเขา้ดว้ยกนั(Tropical Modern)  โดยเนน้การออกแบบมุมมองต่างๆใหส้อดคลอ้งกบั
การใชง้านของผูพ้กัอาศยัในโครงการส่วนการออกแบบของโครงสร้างงาน (Hard-Scape) จะเน้น
ความเรียบง่าย ดูทนัสมยั สะดวกต่อการเขา้ใชง้านและตอ้งมีความปลอดภยัสไตลแ์บบสวนโมเดิร์น 
ในส่วนของ (Soft-Scape)หรือตน้ไมใ้นสวนจะเลือกใช้พรรณไมเ้มืองร้อนช้ืนท่ีเหมาะกบัสภาพ
ลกัษณะภูมิอากาศสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีโครงการ เพื่อท่ีตน้ไมจ้ะไดมี้การเจริญเติบโตท่ีดี และจะ
ท าใหมี้การดูแลรักษาท่ีง่ายในสไตลแ์บบสวนทรอปิคลั 

      

ภาพที ่4.1 แสดงสวนพกัผอ่นสไตลโ์มเดิร์นทรอปิคลั 
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com                    

แนวความคิดในการจดัวสัดุดาดแข็งและพืชพรรณมาจากการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยภายใน
โครงการ และจากรูปแบบของสวนโมเดิร์นก่ึงทรอปิคลั ทั้ งน้ีตอ้งมีความสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูพ้กัอาศยัในโครงการและยงัตอ้งเอ้ืออ านวยต่อรูปแบบกิจกรรมต่างๆของผูใ้ชโ้ครงการ 
และการออกแบบการจดัวสัดุดาดแข็งและพืชพรรณจะตอ้งมีการวางต าแหน่งท่ีเหมาะสมและ
สัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบ เช่น การเลือกใชพ้รรณพืชท่ีเหมาะสมกบัทิศทางของแสงแดด 
เพราะพืชแต่ละชนิดจะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัหรือการเลือกวสัดุตกแต่งสวนก็ควรเลือกใหเ้ขา้
กบัรูปแบบของสวนเช่นกนั 

4.3  แนวความคดิด้านการใช้พรรณพชื 

แนวความคิดดา้นการใชพ้รรณพืชมาจากแนวความคิดหลกัท่ีตอ้งการเลือกใชพ้รรณไมท่ี้เหมาะ
กบัภูมิประเทศของพื้นท่ีโครงการ นัน่คือตอ้งการใชพ้ืชพรรณท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพ
ภูมิอากาศแบบเขตร้อนและมีรูปทรงของพรรณพืชให้เหมาะกบัรูปแบบของสวนสไตล์ทรอปิคลั
โมเดิร์นทั้งน้ีตอ้งมีขนาดเหมาะสมกบัพื้นท่ีดว้ย 
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ตารางที่ 4.2  การเลือกใชพ้ืชพรรณกบัพื้นท่ีกิจกรรม 
ZONE การเลือกใชพ้รรณไม ้

Zone A 
พื้นท่ีหนา้บา้นและบริเวณไปขา้ง

บา้น 

 
 

     เลือกใช้พรรณไม้ยืนต้นท่ีมีรูปทรงโดดเด่นให้ร่มเงากับ
ทางเขา้โครงการ และปลูกไมพุ้่มอย่างไทรเกาหลีและโมกพ่วง
ตามแนวก าแพงเพื่อกรองฝุ่ นละอองจากทางเขา้โครงการและ
ช่วยลดมลพิษจากลานจอดรถ ปลูกไม้พุ่มประดับบริเวณ
ดา้นหน้าและดา้นขา้งห้องบา้นเพื่อรับมุมมองจากห้องกระจก
จากห้องขา้งหนา้  แต่เน่ืองดว้ยพื้นท่ีบริเวณน้ีมีไม่มากจึงไม่ควร
ปลูกพรรณพืชหลากหลาย จะท าใหพ้ื้นท่ีดูแคบลงอีก 
 
 

Zone B 
พื้นท่ีบริเวณหลงับา้น (ทิศ

ตะวนัตก) 

 

     จดัให้มีการเลือกใชพ้รรณพืช ไมย้ืนตน้ท่ีมีลกัษณะโดดเด่น 
สามารถทนต่อสภาพอากาศร้อน แดดตลอดทั้ งวนั ให้ร่มเงา
สร้างบรรยากาศให้กบัพื้นท่ีพกัผอ่น และเลือกใชไ้มพุ้่มประดบั
ตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันและความเป็นธรรมชาติมากข้ึนอีกทั้งยงั
ช่วยลดความแข็งของงาน(Hard-Scape)ให้ดูไม่แข็งจนเกินไป 
ทั้งหมดน้ีจะช่วยสร้างบรรยากาศและความสวยงามให้กบัพื้นท่ี
ของลานกิจกรรม 

Zone C 
พื้นท่ีลานซกัลา้ง(ทิศเหนือ) 

 

     เ ลือกใช้ไม้พุ่มท่ีสามารถตัดแต่งงเป็นรูปทรง เพื่อเป็น
แนวขนานไปกบัทางสัญจร และเลือกปลูกตน้ไทรเกาหลีตาม
แนวก าแพงเพื่อบดบงัผนังก าแผง ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลให้กบั
พื้นท่ี เน่ืองดว้ยบริเวณน้ีมีขนาดเลก็ จึงจะเลือกใชพ้รรณไมน้อ้ย
ชนิด เพื่อไม่ท าใหพ้ื้นท่ีแคบจนเกินไป 
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ตารางที่ 4.3  แสดงแนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ (ไมย้นืตน้) 
ช่ือและรูปพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 
 

 

  ตน้หูกระจง 

ลกัษณะ:ไมต้น้ขนาดกลางสูง15-20เมตร ผลดัใบ เรือน
ยอดรูปไข่หนาทึบ ทรงพุ่มสวยงาม แตกก่ิงในแนวราบ
เป็นชั้นๆแต่ละชั้นห่างกัน0.50-1.00เมตรเปลือกตน้สี
น ้ าตาลมีรอยแตกเป็นร่องสีน ้ าตาลอมเหลืองระบบราก
แข็งแรงแผ่นใบหนาสีเขียวเป็นมนัดอกเล็กสีขาวผล
ขนาดเลก็รูปไข่หรือรูปรีป้อม 
ฤดูออกดอก:กมุภาพนัธ์-เมษายน 
การปลูกเล้ียง:โตเร็วระยะปลูกท่ีเหมาะสม5-15เมตร
เหมาะปลูกตามลานจอดรถมากกวา่ในบริเวณบา้น 

 
 

 
ลีลาวดีขาวพวง 

 

ลกัษณะ: ลีลาวดีขาวพวงเป็นไมย้นืตน้ขนาดเลก็ สูง 4 - 
6 เมตรมีน ้ายางสีขาวขุ่น ใบเดียว รูปขอบขนานหรือรูป
หอกแกมขอบขนาน กวา้ง 5.5-8.5 ซม. ยาว 20-32 ซม. 
ปลายใบมนขอบใบเรียว โคนใบแคบ ดอกมีสีขาวกล่ิน
หอมออกเป็นช่อท่ียอด กลีบเล้ียง 5 กลีบ ดอกรูปกรวย 
ปลายแยก 5 กลีบผลเป็นฝักรูปเรียวยาว ยาว 15-28 ซม. 
ฤดูออกดอก: ตลอดปี  
การปลูกเล้ียง:ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 2-6 เมตร ควรปลูก
ในพื้นท่ีกวา้งใหไ้ดรั้บแสงเตม็ท่ีทนแลง้ 
 

 

 
  ตน้สาเก 

 

ลกัษณะ: ไมต้น้ขนาดกลางสูง15-20เมตร ทรงพุ่ม 8-9 
เมตร  เรือนยอดทรงกลม ล าตน้สีน ้ าตาลใบสีเขียวเขม้
เป็นมนั  และมีใบเป็นหยกัรอยลึก กา้นใบเด่นชดัออก
ดอกผลปลายยอด ผลรับประทานไดแ้ละน ามาท าขนม
ไดพุ้ม่ใบสวยงามควรตดัแต่งทรงพุม่บ่อยๆ 
ฤดูออกดอก:ตลอดปี 
การปลูกเล้ียง:ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 5-10 เมตร ให้ร่ม
เงาไดดี้ ใบท่ีร่วงเก็บกวาดง่าย แต่ไม่เหมาะกบัสนาม
เดก็เล่นเน่ืองจากมีน ้ายางเหนียว ทนแลง้ไดดี้ 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) แสดงแนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ (ไมย้นืตน้)  
ช่ือและรูปพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 

 
  กระพี้จัน่ 

 

ลกัษณะ:เป็นไมย้ืนตน้ผลดัใบ สูง 8–20 เมตร 
เปลือกสีเทา ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออก
เวียนสลับ มีใบย่อย แผ่นใบรูปรีแกมขอบขนาน 
ปลายใบทู่ โคนใบมน ขอบเรียบ หลงัใบสีเขียวเขม้ 
ทอ้งใบสีจางกว่า ใบแก่เกล้ียง มีขนประปรายตาม
เส้นกลางใบดา้นล่าง ดอกรูปดอกถัว่ สีขาวปนม่วง 
ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบ ผลเป็นฝักแบน  
ฤดูออกดอก:กมุภาพนัธ์-พฤษภาคม 
การปลูกเล้ียง: ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 3-8 เมตร นิยม
ปลูกในบา้นหรือริมถนน หลงัปลูกระยะแรกควร
ระวงัไมใ้หร้ากกระทบกระเทือนตอ้งค ้ายนั 2-3 ปี 

 

 
  ชงโค 

 

ลกัษณะ:ชงโค เป็นไมพุ้่มหรือไมต้น้ผลดัใบขนาด
กลาง สูงได ้10 เมตร เรือนยอดแผก่วา้ง รูปทรงไม่
แน่นอน ใบเด่ียว เรียงสลบั เป็นรูปไข่แยกเป็น 2 
แฉกลึก คลา้ยใบติดกนั หรือใบแฝด ดูคลา้ยผเีส้ือ มี
ขนาดประมาณ 20 ซม. ดอกสีชมพูอมม่วง มีกล่ิน
หอมอ่อน ๆ ตลอดวนั  
ฤดูออกดอก:ตลอดปี 
การปลูกเ ล้ียง:ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 3-8เมตร 
เหมาะปลูกในมุมพกัผ่อนเพื่อให้ร่มเงาดอกสีสวยมี
กล่ินหอม 

 

 

  น ้าเตา้ตน้ 

ลกัษณะ:ไมต้น้สูง 3-8 เมตร  ล าตน้เปลือกตน้หยาบ
แตกก่ิงกา้นแผก่วา้ง เรือนยอดกลมใบเด่ียว ออกเป็น
กระจุกตามก่ิง ขนาดไม่เท่ากนั รูปไข่กลบัแกมรูป
ชอ้น ปลายใบมนหรือแหลม ดอกสีเขียวอมเหลือง 
มีลายสีม่วงแดงผลรูปกลมผวิเกล้ียง  
การปลูกเล้ียง:ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 3-8 เมตร 
เหมาะปลูกในมุมพกัผอ่นเพื่อใหร่้มเงา 
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ตารางที่ 4.4  แสดงแนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ (ไมพุ้ม่)  
ช่ือและรูปพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 

 
  ตน้คลา้ซิการ์ 

 

ลกัษณะ: แตกเป็นกอสูงได ้3-5 เมตร ใบกวา้ง 0.7 
เมตร ยาวไดถึ้ง 1.7 เมตรเรียบเกล้ียงแผ่นใบรูปไข่
ถึงรูปไข่กลบั สีเขียวเน้ือใบหนาเหมือนแผ่นหนัง
ดา้นทอ้งใบเคลือบดว้ยขาวนวลแห้ง กาบรองดอก
รูปไข่สีน ้ าตาลปนแดง 
ฤดูออกดอก: ทุกฤดูกาล  
การปลูกเล้ียง: ชอบแดดร าไรเจริญเติบโตไดดี้ในดิน
เหนียว ขยายพนัธ์ุโดยการแยกกอ 

 

 
  ตน้ไทรเกาหลี 

 

ลกัษณะ:มีความสูงประมาณ2-2.5เมตร มีใบตกและ
ขนาดเล็ก มีลกัษณะเหมือนพีระมิด คือเป็นรูปทรง
ปริซึม ใบมีสีเขียวเขม้ สวยงามตน้ เป็นพรรณไมย้นื
ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ล าต้นมีความสูง
ประมาณ 10-20 เมตร ล าตน้ตรงแตกก่ิงกา้นเป็นพุ่ม
ทึบ บางชนิดก็เป็นพุ่มโปร่ง มีรากอากาศห้อยลงมา
ตามก่ิงกา้นและล าตน้ ผวิเปลือกเรียบสีขาวปนเทา 
ฤดูออกดอก:ทุกฤดูกาล 
การปลูกเล้ียง:ทรงพุม่แผก่วา้งใหร่้มเงาไดดี้ ตอ้งมี
เน้ือท่ีใหเ้ขาดว้ย ผลเป็นอาหารนก อีกดว้ย 

 

 

  ตน้ไอริสดอกเหลือง 
 

ลกัษณะ:มีดอกสีเหลือง ตรงกลางมีลายสีน ้ าตาล
แดง ใบเป็นรูปดาบหรือพดัดอกบานช่วงเชา้ถึงบ่าย
สามารถปลูกให้ดอกได้ทุกภาคของประเทศไทย 
ฤดูออกดอก:มีดอกตลอดทั้งปี 
การปลูกเล้ียง:ชอบดินท่ีมีการระบายน ้ าดี อุ ้มน ้ า
ปานกลางถึงมาก ปลูกไดต้ั้งแต่ร าไรถึงแดดจดั 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) แสดงแนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพืชพรรณ (ไมพุ้ม่)  
ช่ือและรูปพืชพรรณ ลกัษณะพืชพรรณ 

 

 
  ตน้โมกพวง 

 

ลกัษณะ: เป็นไมพุ้ม่เต้ียขนาดเลก็สูงประมาณ 2 - 3   
ฤดูออกดอก:ออกดอกตลอดปี (ออกดอกมากช่วง
ปลายฤดูฝนตน้ฤดูหนาว)หอมตลอดวนั 
การปลูกเล้ียง:โมกพวงเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ใบไม่ค่อยร่วง
และใบบางท าให้ย่อยสลายได้ง่ายจึงไม่มีภาระใน
การเก็บใบท้ิงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย เช่น ท าเป็นไม้ดัดโมกเป็นพันธ์ุไม้
กลางแจง้ตอ้งการแสงแดดตลอดวนัจึงจะออกดอก
ไดดี้ 
 

 

 
  ตน้คริสติน่า 

 

ลกัษณะ:ไมพุ้่มขนาดกลางถึงใหญ่สูง 2-5 เมตร     
ล  าตน้สีน ้ าตาลอ่อนใบเด่ียวออกตรงขา้มรูปใบหอก
ปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบ ก่ิงอ่อนเป็นเหล่ียม 
ใบอ่อนสีแดงเป็นมนัช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกท่ี
ปลายยอด  ดอกสีขาว 
ฤดูออกดอก:ออกดอกในเดือนมกราคมถึงมีนาคม 
การปลูกเล้ียง:เหมาะปลูกเป็นไมก้ระถางหรือปลูก
เป็นกลุ่ม แต่ควรตดัแต่งทรงพุม่บ่อยๆ เพื่อใหต้น้
แตกยอดอ่อนสีแดง 

 

 

  ตน้เขม็สามสี 
 

ลกัษณะ:ล าตน้ตั้งตรง มีขนาดเลก็และแตกพุม่ใบท่ี
ปลายก่ิง ท าใหไ้ดรู้ปทรงของล าตน้ท่ีสวยงาม   ใบ
เป็นใบเดียว ออกสลบัตามก่ิง ลกัษณะใบเรียวยาวท่ี
โคนใบจะเป็นกาบหุม้ก่ิงส่วนปลายใบปลายแหลม
มีแถบสี 3 แถบพาดไปตามความยาวของใบโดยมีสี
แดงอยูด่า้นนอกสุด  สีครีมและสีเขียวอยูก่ลางใบ
พอดีสูงประมาณ 2 เมตร 
ฤดูออกดอก:มีดอกตลอดทั้งปี 
การปลูกเล้ียง:เป็นไมท่ี้ชอบแดดจดั  
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4.4  แนวความคดิด้านการใช้วสัดุดาดแข็ง 
แนวในการเลือกใชว้สัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกในสวน ตอ้งเลือกใชว้สัดุท่ีมี

ความคงทนถาวร เพราะเจอตอ้งกบัสภาพอากาศ แดด ลม และฝน 
ตารางที ่4.5  แนวคิดดา้นการใชว้สัดุพื้นแขง็ 

รูปแบบวสัดุตกแต่ง รายละเอียด 

 
  ท่ีนัง่ปูนเปลือย 

       ท่ีนั่งโครงสร้างปูนเปลือยในสวน แข็งแรง 
ทนทาน และเรียบง่าย รูปทรงเหมาะส าหรับสวน
โมเดิร์นโดยเฉพาะ สามารถประยกุตใ์หเ้กิดฟังกช์ัน่
การใชง้านไดโ้ดยการใชเ้ป็นกระบะปลูกไมพุ้่มซ่ึง
สามารถช่วยเพิ่มความนุ่มนวลให้รูปทรงท่ีดูแข็ง
กระดา้งของปูน 

 
  ชานหรือระเบียงไม ้

       ชานหรือระ เ บี ยงไม้ ก าร ต่อ เ ติมควรให้
สอดคลอ้งกบัรูปแบบกบัลกัษณะของตวับา้นทั้งใน
เร่ืองโครงสร้างรูปลกัษณ์ และสี วสัดุจ าพวกไมห้รือ
อาจใชเ้ป็นไมเ้ทียม ควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัการใช้
งานภายนอก เพราะจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้
ดูเป็นกนัเองเหมาะส าหรับการนัง่เล่น พกัผอ่น หรือ
แมก้ระทัง่ส าหรับกิจกรรมสงัสรรค ์

 
  ศาลาส าเร็จรูป 

       ศาลารูปทรงส่ีเหล่ียม เหมาะกบังานดา้น (Hard-
Scape)แบบโมเดิร์นท่ีจะเน้นรูปทรงเรขาคณิตท่ี
เรียบง่าย โชวพ์ื้นผิวและสีของไมเ้ทียมท่ีเลียนแบบ
ธรรมชาติและสีเขียวของพืชพรรณท่ีลอ้มรอบ 
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 4.4.1  แนวความคิดทางดา้นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

4.4.1.1. ระบบน ้ า การติดตั้งและระบบระบายน ้ าจะมีการติดตั้งบริเวณรอบบา้น โดย
พื้นท่ีในสวนจะมีการท า Slop เพื่อให้น ้ าไดไ้หลไปบริเวณท่อท่ีท าการรองรับน ้ า จากนั้นน ้ าเสียจะ
ไหลไปสู่บ่อพกัน ้าหนา้โครงการ 

4.4.1.2. ระบบไฟฟ้า ควรจดัใหมี้แสงสวา่งภายในสวนเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัของ
ผูใ้ชโ้ครงการในการใชส้วนในเวลากลางคืนและยงัเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการพกัผ่อนอีกดว้ย
ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ ควรใช้การเดินสายไฟฟ้าแบบใตดิ้นร้อยสายไฟชนิดฝ่ังใตดิ้น ท่ีมี
ลกัษณะกนัน ้ าและควรมีการระบุต าแหน่งไวเ้พื่อตรวจสอบดูแลรักษาเป็นช่วงๆการวางระบบไฟฟ้า
ควรมีการติดตั้งดว้ยระบบอตัโนมติัเปิด – ปิดเพื่อความสะดวกระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร มีหนา้ท่ี
ใหแ้สงสว่างในเวลากลางคืนให้ความปลอดภยัและอบอุ่นใจในการใชส้วนในเวลากลางคืน แลว้ยงั
เป็นการเพิ่มระยะเวลาในการพกัผ่อนอีกดว้ย ระบบไฟฟ้าภายในโครงการควรใชก้ารเดินสายไฟ
แบบใตดิ้น การร้อยสายไฟชนิดฝังใตดิ้น มีลกัษณะแบบกนัน ้ า และควรมีการระบุต าแหน่งไวเ้พื่อ
การตรวจสอบดูแลรักษา 

1) ไฟสนามระดบัเต้ีย มีลกัษณะไฟท่ีส่องในระดบัต ่ากว่า 1.50 เมตรลงมา 
ใชก้บัในบริเวณท่ีไม่ตอ้งการแสงสว่างมากนกั และอยูใ่นระดบัท่ีส่องไฟเป็นจุดๆ เพื่อให้เกิดความ
โดดเด่นแก่พื้นท่ี เช่น การส่องสวา่งในพื้นท่ีนัง่เล่นหรือพื้นท่ีทางเดินในสวน 

2) ไฟสนามระดบักลาง มีลกัษณะไฟท่ีส่องในระดบั 2.50-4.00 เมตรใชก้บั
บริเวณพื้นท่ีท่ีตอ้งการแสงสวา่งปานกลาง เช่น ใชใ้นส่วนพื้นท่ีท่ีมีทางเดินกวา้ง 

3) ไฟสนามระดบัสูงหรือไฟถนน มีลกัษณะไฟท่ีส่องในระดบั 5.00-9.00 
เมตร ใชก้บับริเวณพื้นท่ีท่ีโล่งกวา้ง และพื้นท่ีท่ีใชไ้ฟส่องสวา่งในการท ากิจกรรมยามค ่าคืน 

 

 

ภาพที ่4.2  แสดงไฟแบบต่างๆ 
ที่มา : http://www.l-and-e.com 
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4.4.2  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
ตารางที่ 4.6 แนวคิดดา้นการดูแลรักษา 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
 
 
 
 
ภมิูทศัน์พ้ืนอ่อน 
(Soft-Scape) 

 
 
 
ไมย้นืตน้ 
ไมพุ้ม่ 
ไมค้ลุมดิน 
หญา้ 

 ใส่ปุ๋ยอินทรียคื์อ ปุ๋ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติแบ่ง
ออกเป็น2ชนิด คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั 
 พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็นดินแหง้อดัแน่นควรมี
การพรวนดิน แต่ควรระวงัไม่ใหโ้ดนรากพืช 
 ก าจดัโรคแมลงสังเกตพืชพรรณวา่มีโรค
หรือไม่ ถา้มีควรพิจารณาสาเหตุและชนิดของ
โรคแลว้ท าการพน่ยาเพ่ือเป็นการป้องกนั 
 ก าจดัวชัพืช ถอนวชัพืชตามโคนตน้เพ่ือใหพื้ช
รับแร่ธาตุไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 ตดัแต่งก่ิง ตดัใหไ้ดท้รงท่ีตอ้งการ เป็นการตดั
ในส่วนของผวิใบหรือพุม่ใบ เพ่ือใหเ้ป็น
รูปทรงตามท่ีตอ้งการ 
 รดน ้า ควรมีการรดน ้าทุกวนัและควรลดในช่วง
เชา้ 

 ใส่ปุ๋ยพรวน
ดิน 3-6 เดือน
ต่อคร้ัง 
 ในกรณีฤดูฝน
ควรลดการให้
น ้าเป็น3คร้ัง
ต่อสัปดาห์ 

 
 
 
 
 
ภมิูทศัน์พ้ืนแขง็ 
(Hard-Scape) 

 

พ้ืนถนนและ
ทางเดินเทา้ 

 ตรวจเชค็สภาพพ้ืนถนนวา่มีการช ารุดแตกหกั
หรือถา้มีควรมีการซ่อมแซม 
เกบ็กวาด เศษหญา้ใบไมต้ามทอ้งถนน 

 

มา้นัง่ โต๊ะ และเกา้อ้ี  ตรวจเชค็ 
 ซ่อมบ ารุง 
 ทาสี 

บ่อน ้า  ตรวจเชค็ความเรียบร้อยขอบ่อวา่มีการช ารุด 
ร่ัวซึมหรือไม่ถา้มีควรรีบซ่อมแซม 
 ท าความสะอาดตะไคร่ และเกบ็กวาดเศษใบไม้
ท่ีร่วงหล่นบริเวณบ่อ 

ระบบระบายน ้า  ก าจดัวชัพืชและเศษใบไม ้
ระบบไฟฟ้า  ตรวจเชค็สภาพเคร่ืองไฟฟ้า ส ารวจวา่มี

หลอดไฟหรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 
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4.5   เกณฑ์ในการประเมินทางเลอืก 

 จากการศึกษาขอ้มูลทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในบา้นพกัอาศยัและ
รูปแบบของสวนพกัผ่อนสไตล์ทรอปิคลัโมเดิร์น ดังนั้ นจึงสามารถน ามาเป็นขอ้จ ากัดในการ
ออกแบบ ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

พื้นท่ี ความตอ้งการของผูอ้าศยัในโครงการ เกณฑใ์นการออกแบบ 
Zone A สวนประดบัตกแต่ง 

    เพื่อประดบัตกแต่งทศันียภาพพื้นท่ี
โซนหนา้บา้นและดา้นขา้งบา้น 
   สามารถมองเห็นสวนเม่ือมองมาจาก 
หอ้งนอนชั้นบน 
   เพื่อเช่ือมพื้นท่ีธรรมชาติจากภาย นอก
บา้นสู่ภายในบา้นจากมุมมองหอ้ง
กระจกชั้นล่าง 

 - รูปแบบทางสัญจรง่ายต่อการเขา้ถึงไปยงั
พื้นท่ีส่วนอ่ืน 
 - มีสวนธรรมชาติใกลเ้คียงกบัหอ้งกระจก 
 - ออกแบบสวนใหมี้รูปแบบใกลเ้คียง
เรขาคณิตท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากชั้นบน 

Zone B พื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น 
   เพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีนัง่เล่น อ่านหนงัสือ 
ลานกิจกรรมออกก าลงักาย 
   เพื่อใชท้  ากิจกรรมเล่นโยคะ 
พื้นท่ีสงัสรรค ์
   เพื่อใชพ้ื้นท่ีพบปะสงัสรรคก์บัญาติ
หรือหมู่เพื่อน 

 - มีความร่มร่ืน 
 - มีพื้นท่ีโล่ง 
 - มีรูปแบบทางสญัจรท่ีสะดวก 
 - พื้นท่ีมีขนาดเพียงพอส าหรับกิจกรรมต่างๆ 
 

Zone C พื้นท่ีส่วนบริการ 
   ลานซกัลา้ง 

 - มีความสามารถในการบริการ 
 

หมายเหตุ : ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 

1 ปรับปรุง 
2 พอใช ้
3 ดี 
4 ดีมาก 
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4.6  ก าหนดแปลนทางเลอืก 3 ทางเลอืก 
จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช นั้นไดท้  าการ

ออกแบบภูมิทศัน์โดยให้เป็นแบบทางเลือก 3 ทางเลือกโดยในแต่ละทางเลือกจะมีการจดัวางวสัดุ
ตกแต่งวสัดุพืชพรรณแตกต่างกนัออกไป แต่รูปแบบของสวนนั้นยงัคงเดิมอยู ่ดงัภาพต่อไปน้ี 

 
 

 

ช่ือภาพ : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช  

 N 
แสดง: แสดงการผงัทางเลือกในการออกแบบ แบบท่ี 1 
 

ภาพที ่4.3 
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ช่ือภาพ : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช  

 N 
แสดง: แสดงการผงัทางเลือกในการออกแบบ แบบท่ี 2 
 

ภาพที ่4.4 
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ช่ือภาพ : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช  

 N 
แสดง: แสดงการผงัทางเลือกในการออกแบบ แบบท่ี 3 
 

ภาพที ่4.5 
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4.6.1 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

ตารางที ่4.7  การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
ZONE เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 

ZONE A รูปแบบทางสัญจรง่ายต่อการเขา้ถึงไปยงัพื้นท่ี
ส่วนอ่ืน 

2 3 3 

มีสวนธรรมชาติใกล้เคียงกบัหอ้งกระจก 3 3 3 
ออกแบบสวนให้มีรูปแบบใกล้เคียงเรขาคณิต
ท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากชั้นบน 

2 4 4 

ZONE B มีความร่มร่ืน 3 3 3 
มีพื้นท่ีโล่ง 2 3 4 
มีรูปแบบทางสญัจรท่ีสะดวก 2 2 4 
พื้นท่ีมีขนาดเพียงพอส าหรับกิจกรรมต่างๆ 2 3 4 

ZONE C มีความสามารถในการบริการ 2 2 3 

คะแนนรวม 18 23 28 
หมายเหตุ : ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 

1 ปรับปรุง 
2 พอใช ้
3 ดี 
4 ดีมาก 

จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกสามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนน ดงัต่อไปน้ี 

ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 18 คะแนน 

ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 23 คะแนน 

ทางเลือกท่ี 3 ไดค้ะแนนรวม 28 คะแนน 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือรูปแบบกิจกรรม ทางเลือก
ท่ี 3 มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด จึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการ
ออกแบบต่อไป 
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บทที ่5 
ผลงานการออกแบบ 

 

5.1  ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที่  5.1  Introduction  ท่ีตั้งโครงการ 
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ภาพที ่5.2 Site  Existing  ขอบเขตพื้นท่ีและสาธารณูปโภค 



84 
 

 

ภาพที ่5.3 Site Analysis ภูมิประเทศและรูปแบบสถาปัตยกรรม 
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ภาพที ่5.4 Concept Plan  
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ภาพที่  5.5 Master  Plan 
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ภาพที ่ 5.6  Planting 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 Section 
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ภาพที ่ 5.12 Perspective 
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ภาพที ่ 5.13 Detail Plan    

 

 



95 
 

5.2   การประมาณราคางานภูมิทศัน์ 

ตารางที ่5.1  การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 

 

Ø ล ำต้น ควำมสูง กระถำง @ ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม

A ไม้ยนืต้น

1 ปาลม์เป็ตติโคต้ 5.00-6.00 ม. 4 ตน้ 15,000.00     60,000.00          

2 กนัเกรา 3 น้ิว 3.00-4.00 ม. 1 ตน้ 2,000.00       2,000.00            

3 ชงโค 8 น้ิว 5.00-6.00 ม. 2 ตน้ 5,500.00       11,000.00          

4 ลีลาวดีขาวพวง 6 น้ิว 5.00-6.00 ม. 2 ตน้ 15,000.00     30,000.00          

5 กระพ้ีจัน่ 4น้ิว 3.00-4.00 ม. 1 ตน้ 2,000.00       2,000.00            

6 หูกระจง 6น้ิว 3.00-4.00 ม. 1 ตน้ 5,500.00       5,500.00            

7 ปาลม์ฟ็อกเทล 1.00-2.00 ม. 1 ตน้ 1,200.00       1,200.00            

8 ตน้น ้าเตา้ตน้ 6น้ิว 3.00-4.00 ม. 1 ตน้ 4,500.00       4,500.00            

รวม 13 116,200.00        

B ไม้พุ่มไม้คลุมดินและหญ้ำ

1 ไทรเกาหลี 1.50 ม. 0.20ม. 130 ตน้ 300.00          39,000.00          

2 คริสติน่า 0.50-0.60 ม. 8 น้ิว 0.20 ม. 225 กระถาง 25.00            5,625.00            

3 จนัทน์ผา 1.00- 2.00ม. 1 ตน้ 2,200.00       2,200.00            

5 ชาฮกเก้ียน 0.40-0.50 ม. 8 น้ิว 0.20 ม. 120 กระถาง 30.00            3,600.00            
6 ไอริส 0.50-0.60 ม. 8 น้ิว 0.20 ม. 250 กระถาง 30.00            7,500.00            

7 พุดพิชญา 0.50-0.60 ม. 12 น้ิว 0.20 ม. 290 กระถาง 70.00            20,300.00          

8 นีออน 0.60-0.70 ม. 10 น้ิว 0.25 ม. 60 กระถาง 40.00            2,400.00            

9 ล้ินมงักรสั้น 0.15 ม. 4 น้ิว 0.10 ม. 700 กระถาง 20.00            14,000.00          

10 ซิกกา้(คลา้) 1.00 ม. 0.20 ม. 40 ตน้ 150.00          6,000.00            

11 เอ้ืองหมายนา 0.50-0.60 ม. 8 น้ิว 0.20 ม. 203 กระถาง 40.00            8,120.00            

12 หญา้นวลน้อย 240 ตร.ม. 30.00            7,200.00            

รวม 115,945.00        

รวมรำคำไม้ยนืต้น+ไม้พุ่ม+ไม้คลุมดิน 232,145.00        

C วัสดุปลูก อุปกรณ์ และอื่นๆ

1 ดินผสมปลูกตน้ไม้ 38 ลบ.ม. 600.00          22,800.00          

2 ทรายปรับระดบั 12 ลบ.ม. 500.00          6,000.00            

3 กรวดแม่น ้า สีน ้าตาล เบอร์ 2 120 ถุง 40.00            4,800.00            

4 กรวดแม่น ้า สีน ้าขาว เบอร์ 5 30 ถุง 40.00            1,200.00            

5 ค ้ายนัไมไ้มใ้หญ่ ชุดธรรมดา 12 ชุด 250.00          3,000.00            

6 งานศาลาส าเร็จรูป 1 หลงั 120,000.00   120,000.00        

7 งานระบบบอ่น ้า 1 ชุด 80,000.00     80,000.00          

8 ท่ีนั่งปนูเปลือย 1 ชุด 60,000.00     60,000.00          

9 ชุดระบบไฟฟ้า 1 ชุด 30,000.00     30,000.00          

10 ไฟส่องตน้ไม้ 4 ชุด 1,000.00       4,000.00            

11 ไฟทางเดิน 16 ชุด 3,000.00       48,000.00          

12 โคมไฟ 6 ชุด 1,500.00       9,000.00            

13 แผน่ทางเทา้คอนกรีตทรายลา้ง 33 ตร.ม 3,000.00       99,000.00          

รวม 487,800.00        

รวมทั้งหมด 232,145.00 487,800.00 719,945.00     
คา่แรงงาน  SOFT SCAPE  10% 232,145.00        23,214.50          

คา่ด าเนินการ SOFT SCAPE 12% 232,145.00        27,857.40          

คา่ด าเนินการ HARD SCAPE 12% 487,800.00 58,536.00          

รวมคา่วสัดุ / คา่แรง / คา่ด าเนินการ ก่อนภาษีมูลคา่เพ่ิม 719,945.00

ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% 50,396.15          109,607.90        

รวมจ านวนเงิน 770,341.15

รวมจ ำนวนเงนิทั้งส้ิน 879,949.05        

ล ำดับ รำยกำร หน่วย
รำยละเอียดกำรปลูก วัสดุ

รวม
ไม้ประดับ

หมำยเหตุจ ำนวน



 
 

บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป 
 พื้นท่ีโครงการในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุดาพรรณ  จารุนุช ตั้งอยู่บนพื้นท่ีต าบล

ดอนแฝก อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,637 ตารางเมตร
เน้ือท่ีใชส้อยในตวัอาคารมีทั้งหมด 503 ตารางเมตร พื้นท่ีโรงจอดรถทั้งหมด 10 ตารางเมตร พื้นท่ี
อาคารพกัอาศยัของแม่บา้นทั้งหมด 40 ตารางเมตร เหลือเน้ือท่ีในการจดัภูมิทศัน์ทั้งหมด 1,134 
ตารางเมตร ลกัษณะพื้นท่ีโครงการเป็นส่ีเหล่ียมคางหมู ปัจจุบนัพื้นท่ีโครงการอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างเพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัท่ีส าหรับครอบครัว คุณสุดาพรรณ จารุนุชโดยลกัษณะโครงสร้างของ
บ้านพักมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น ซ่ึงทางครอบครัวของเจ้าของโครงการจึงมี
จุดประสงคใ์ห้ออกแบบภูมิทศัน์เพื่อตกแต่ง ปรับปรุง พื้นท่ีให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงาม เสริมสร้าง
บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติและจัดสรรพื้นท่ีให้เหมาะสมเพื่อเอ้ือประโยชน์และเกิดความ
สะดวกสบายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของผูพ้กัอาศยั ทั้งน้ีการออกแบบรูปแบบของสวนตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กลมกลืนท่ีเหมาะสมกบัตวับา้นท่ีมีรูปทรงทนัสมยัและเขา้กบัสภาพแวดลอ้มพื้นท่ี
โครงการ 

 ในการศึกษาขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีบริเวณโดยรอบโครงการและมุมมองจากภายในสู่
ภายนอกพื้นท่ี และจากภายนอกพื้นท่ีมองเขา้มายงัโครงการสามารถแบ่งพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 3 โซน 

 พื้นท่ี Zone A บริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศตะวนัออก จะมีทางสัญจรหลกัเขา้ออกระหว่าง
บา้นกบัทางเขา้โครงการซ่ึงอยูติ่ดกบัถนนหลวง บริเวณสภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีท่ีไม่กวา้งนกั 
มีการเดินท่อประปาเขา้พื้นท่ีในบริเวณดา้นหลงัติดริมร้ัว พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บแสงแดด ตลอดเวลา
ตั้งแต่ช่วงเชา้ถึงช่วงบ่าย จึงออกแบบพื้นท่ีส่วนน้ีเป็นสวนโชว ์เพื่อให้สอดรับจากมุมมองทั้งจาก
ภายนอกและภายในบา้น 

 พื้นท่ี Zone B เป็นบริเวณท่ีอยูท่างทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีบริเวณใหญ่ท่ีสุดในโครงการและติด
กบัแม่น ้ านครชยัศรี จึงวิเคราะห์ไดว้่าควรจดัเป็นมุมนัง่เล่นและพกัผ่อน สังสรรค ์พร้อมกบัรับชม
ทศันียภาพท่ีสวยงามของแม่น ้ า และใชเ้ป็นพื้นท่ีออกก าลงักายกลางแจง้ ดงันั้นในพื้นท่ีโซนน้ีจึง
ตอ้งออกแบบใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนัง่เล่นพกัผอ่น อยา่ง ศาลา เกา้อ้ี  และควรปลูกไม้
ยนืตน้เพื่อจะไดรั้บร่มเงา 
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 พื้นท่ี Zone C เป็นบริเวณท่ีอยูท่างทิศเหนือ เป็นบริเวณดา้นขา้งของตวับา้น เป็นส่วนพื้นท่ี
ส าหรับซกัลา้ง ตากผา้ และเป็นบา้นพกัอาศยัของแม่บา้น พื้นท่ีมีขนาด ตารางเมตร ซ่ึงค่อนขา้งท่ีจะ
แคบ จึงวิเคราะห์ไดว้่าควรปลูกไมพุ้่มท่ีมีขนาดไม่ใหญ่และท าทางสัญจรให้มีการสัญจรท่ีสะดวก
เพื่อความสามารถในการบริการ 

 จากการศึกษาพื้นท่ีและทฤษฎีจึงไดท้ราบถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของพื้นท่ีจึงไดแ้กปั้ญหา
โดยมีแนวความคิดในดา้นต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาพร้อมไดน้ าความ
ตอ้งการ และพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ ท่ีไดจ้ากการสอบถามมาปรับใชก้บัพื้นท่ีให้เหมาะสม 
และตอบสนองประโยชน์ใชส้อยใหม้ากท่ีสุด 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 6.2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 
6.2.1.1 ในการจดัท าโครงการ มีการก าหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตงาน ระยะเวลา ท่ี

ชัดเจน จึงได้ผลงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไวแ้ละทนัตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

6.2.1.2 ในการจดัท าโครงการ ผูจ้ดัท าควรมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานดา้นการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoftoffice2010 และโปรแกรมท่ีเก่ียวกับการออกแบบ เช่น 
AutoCad2007 , Sketch Up และ Photoshop cs6 เพื่อใหก้ารจดัท าโครงการเป็นไปไดด้ว้ยดี และทนั
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

 6.2.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 

เพื่อให้ได้ผงัแม่บทท่ีสามารถน าไปก่อสร้างได้จริง ในการออกแบบควรมีการ
ค านึงถึงวสัดุท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งถ่ินและใน
การออกแบบพืชพนัธ์ุควรเลือกใช้พืชพนัธ์ุท่ีมีความแข็งแรง ดูแลรักษาง่ายและสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีโครงการ 
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