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บทคดัย่อ 
 

                โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรีสุขสันต ์ พลทามูล  ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 5/9 หมู่ 
3 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี เป็นบา้นพกัอาศยั ภายในโครงการมีพื้นท่ี 1,760 
ตารางเมตร ลกัษณะของบา้น รูปแบบทรงไทยประยกุตรี์สอร์ท ลกัษณะของบา้นเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชั้นเดียวเล่นระดบั ทั้งส่วนยกพื้นเพื่อท าห้องเก็บของ และส่วนเล่นระดบัเพื่อใหมี้ใตถุ้น
ปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้การตกแต่งภูมิทศัน์โครงการแต่อยา่งใด เจา้ของโครงการไดใ้ห้จุดประสงคห์ลกั
คือ การจดัสวนสไตลธ์รรมชาติผสมผสานสวนไทย และอยากไดง้าน Hard-Scape ประเภทก าแพง
น ้าตก และศาลาพกัผอ่น ซ่ึงในการจดัองคป์ระกอบของสวนคร้ังน้ีส่วนส าคญัท่ีเจา้ของโครงการ
ตอ้งการคือการดูแลรักษาท่ีไม่ยากจนเกินไป และอยากใหภ้ายในบริเวณสวนมีความร่มร่ืนเยน็สบาย
เหมาะแก่การพกัผอ่นดว้ย  
                เน่ืองจากการออกแบบในบา้นพกัอาศยัตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลท่ีมีผลต่อพื้นท่ีโครงการ
หลายดา้นทั้งแนวคิดและทฤษฎีกบัพื้นท่ีโครงการและผูใ้ชโ้ครงการ เพื่อใหพ้ื้นท่ีโครงการสามารถ
ตอบสนองความ ตอ้ง การของผูใ้ชโ้ครงการโดยการศึกษาขอ้มูลดา้นต่างๆ ซ่ึงจะเป็นผลใหเ้กิด
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัพื้นท่ี 
                เม่ือท าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ีโครงการภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรีสุขสันต ์พลทา
มูล จึงสามารถ วางแนวคิดท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี  อีกทั้งตอ้งออกแบบใหมี้ความร่มร่ืนและน่าพกัผอ่น
อีกดว้ย  ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาในการออกแบบโครงการจะท าใหเ้กิดการฝึกในดา้นการคน้ควา้
ขอ้มูลท าใหเ้กิดกระบวนการวางแผนงานอยา่งมีระบบ  ซ่ึงสามารถน าไปสู่การท างานในอนาคตได ้



ข 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

               ในการจดัท าปัญหาพิเศษ โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น ร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์ พลทามูล                          
อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี สามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ทั้งน้ีเน่ืองจากได้รับความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือด้านข้อมูลต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน ในการจดัท าปัญหาพิเศษเล่มน้ีได้พบ
อุปสรรคและ ปัญหาในดา้นต่าง ๆ มากมาย จนท าให้รู้จกักบังานและ รู้จกัเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเป็น
จริง รู้จกัวธีิแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ดว้ยตนเอง จนท าใหผ้ลงานท่ีออกมาส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

              ขอขอบคุณ ผูท่ี้ใหค้วามอนุเคราะห์ใหค้  าแนะน าปรับปรุงขอ้มูล    ตลอดจนแนวความคิดดา้น
ต่าง ๆ ในการท างานคร้ังน้ี ได้แก่ อาจารย์เทวญั  นันทวงศ์  อาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษท่ีให้
ค  าแนะน าและใหค้วามอนุเคราะห์ดา้นขอ้มูล ตลอดจนกระบวนการคิดในการท าปัญหาพิเศษ ของร้อย
ต ารวจตรี สุขสันต ์ พลทามูล ท่ีเอ้ืออ านวยสถานท่ีในการท าปัญหาพิเศษในคร้ังน้ี ขอขอบคุณอาจารย์
คณะวชิาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ทุกท่านท่ีใหค้  าแนะน าในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนท่ี
ให้ค  าปรึกษา และช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ และบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในคร้ังน้ีคือ  บิดามารดา ท่ีให้การ
สนับสนุนดา้นก าลงัทรัพยแ์ละก าลงัใจให้ขา้พเจา้ ตลอดจนให้ปัญหาพิเศษเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี 
              สุดท้ายน้ีข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการออกแบบภูมิทศัน์ ร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์                    
พลทามูล อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อไป 
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บทที ่1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น ร้อยต ารวจตรี สุขสันต์  พลทามูล  ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 5/9   
หมู่ 3 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เป็นบา้นพกัอาศยั ภายในบา้นมีสมาชิกใน
ครอบครัว 3 คน ภายในโครงการมีพื้นท่ี 1,760 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใช้สอยภายในอาคาร    
140 ตารางเมตร และมีพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 1,620 ตารางเมตร ลกัษณะของบา้นเป็นสไตลบ์า้น 
รีสอร์ท ออกแบบใหมี้เอกลกัษณ์ไม่ซ ้ าแบบใคร ในรูปแบบทรงไทยประยุกต ์รีสอร์ท และเป็นแบบ
บา้นชั้นเดียวเล่นระดบัทั้งส่วนยกพื้นเพื่อท าหอ้งเก็บของและส่วนเล่นระดบัเพื่อใหมี้ใตถุ้น 
 ปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ เพราะเป็นบ้านท่ีพึ่ งสร้างเสร็จ แต่มีกระถางท่ีปลูกต้น
ชวนชม แต่ยงัไม่ไดจ้ดัวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งหลงับา้นยงัมีบ่อน ้ าขนาดเล็กซ่ึงเจา้ของ
บา้นไดขุ้ดไวเ้พื่อเล้ียงปลาในอนาคต ทั้งน้ีเจา้ของบา้นจึงอยากให้มีการจดัภูมิทศัน์บริเวณรอบบา้น
ข้ึน เพื่อให้มีพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมของครอบครัว มุมพกัผ่อนในช่วงวนัหยุด  ส าหรับรูปแบบ
สวนท่ีตอ้งการคือ สวนไทย ซ่ึงสวนไทยจะท าให้เจา้ของบา้นและผูพ้บเห็นไดส้ัมผสักบับรรยากาศ
ความโปร่งโล่งสบาย ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเม่ือได้สัมผสัและดูเขา้กบับา้นสไตล์ไทยประยุกต ์      
รีสอร์ท การจดัสวนเป็นการน าเอาธรรมชาติเขา้มาประยุกต์ใช้ ผสมผสานกบัความเป็นสวนไทย 
โดยมีการสร้างพื้นท่ีท ากิจกรรมส าหรับคนในครอบครัว มุมพกัผอ่น ตามท่ีเจา้ของบา้นตอ้งการ และ
อาจเพิ่มองคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่น มา้นัง่ ศาลา  

 

1.2 วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
1.1.1 ศึกษาหลกัการและทฤษฎีท่ีใชเ้ก่ียวขอ้งกบัการภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.1.2 วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัและพื้นท่ีโดยรอบเพื่อเป็นขอ้มูล

ในการออกแบบภูมิทศัน์ 
1.1.3 ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของเจา้ของบา้น เพื่อปรับปรุงและก าหนดกิจกรรม

ใหเ้หมาะสม  ตามลกัษณะพื้นท่ี 
1.1.4 น าเสนอผลงานการปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นบา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์ พลทามูล 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตพื้นท่ีท่ีศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์ พลทามูล  ตั้งอยู่

บา้นเลขท่ี 5/9 หมู่ 3 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรีพื้นท่ี 1,760 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร140 ตารางเมตร และมีพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 1,620 ตารางเมตร 
ลกัษณะของบา้นเป็นบา้นพกัอาศยัคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
ภาพที ่1.1  ผงับริเวณพื้นท่ีโครงการ                                              
 

1.3.1 ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 
ขอบเขตพื้นท่ีท่ีศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์ 

พลทามูล  ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 5/9 หมู่ 3 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีพื้นท่ี 1,760 ตาราง
เมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใช้สอยภายในอาคาร 140 ตารางเมตร และมีพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 1,620 
ตารางเมตรพื้นท่ีแห่งน้ีอาณาเขตติดกบัส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดกบัเพื่อนบา้น 
ทิศใต ้   ติดกบัถนนหนา้บา้น 
ทิศตะวนัออก  ติดกบัเพื่อนบา้น 
ทิศตะวนัตก  ติดกบัถนนขา้งบา้น 

 



3 
 

 

ภาพที ่1.2  แสดงทิศเหนือ ติดกบัเพื่อนบา้น                                                                                                       
 

 

ภาพที ่1.3  แสดงทิศใต ้ติดกบัถนนหนา้โครงการ                                                                                                  
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ภาพที ่1.4  แสดงทิศตะวนัออก ติดกบัเพื่อนบา้น                                                                                            

 

ภาพที ่1.5  แสดงทิศตะวนัตก ติดกบัถนนขา้งบา้น 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.4.1   ทราบขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์

บา้นพกัอาศยั 
1.4.2   ทราบถึงการก าหนดต าแหน่งของกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 
1.4.3   ทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมของผูใ้ช้และก าหนดรูปแบบกิจกรรของ

โครงการได ้
1.4.4   น าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์บา้น ร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล  

 

1.5 วธิีการด าเนินการศึกษา 
1.5.1   ศึกษาหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบออกภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

1.5.1.1 ศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ 
1.5.1.2 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปท่ีเป็นประโยชน์ในการออกแบบ 
1.5.1.3 ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโครงการ 

1.5.2 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทางด้านกายภาพของพื้นท่ีภายในบา้นและพื้นท่ีบริเวณ
โดยรอบบา้นพกัอาศยั 

1.5.2.1 ศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
1) ลกัษณะท่ีตั้ง และอาณาเขตติดต่อกบับา้นพกัอาศยั จากการส ารวจและ

จากการถ่ายภาพจากพื้นท่ีโครงการ 
2) การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
3) สภาพแวดลอ้มรอบโครงการ 
4) ลกัษณะภูมิประเทศ 
5) ลกัษณะภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวทิยา 
6) ลกัษณะโครงสร้างของดิน 
7) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
8) ระบบทางสัญจร (ภายในโครงการ) 
9) มุมมอง และทศันียภาพของโครงการ 

1.5.2.2 ขอ้มูลของผูพ้กัอาศยัภายในบา้น 
1) พฤติกรรมและความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัภายในบา้น 
2) สรุปกิจกรรมและความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัภายในบา้น 
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1.5.3 สรุปขอ้มูล 
1.5.3.1 สรุปข้อมูลด้านกายภาพของพื้นท่ีข้างเคียงและพื้นท่ีภายในบ้าน เพื่อหา

ศกัยภาพของพื้นท่ีโดยรอบ 
1.5.3.2 สรุปกิจกรรมและลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัเพื่อ

ก าหนด กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี 
1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 

1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
1.5.4.2 ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1) แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
2) แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ 
3) แนวความคิดดา้นการสัญจรภายในโครงการ 
4) แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
5) แนวความคิดดา้นทศันียภาพ 

1.5.4.3 ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ 
1.5.4.4 การก าหนดแบบทางเลือก 3 ทาง 
1.5.4.5 ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
1.5.4.6 การแสดงแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
1.5.4.7 แสดงรายละเอียดผลงานในการออกแบบ 
1.5.4.8 แสดงแบบรูปตดั รูปดา้นของโครงสร้างต่างๆ 
1.5.4.9 แสดงทศันยัภาพภายในโครงการ 
1.5.4.10 การประมาณราคา 

1.5.5 ขั้นตอนการสรุปและประเมินผล 
1.5.5.1 น าเสนอผลงานออกแบบ 
1.5.5.2 ขอ้เสนอแนะในการออกแบบ 

1.5.6 จดัท ารูปเล่ม 
1.5.7 น าเสนอขอ้มูล 
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1.6 ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                               
แผนภูมิที ่1.1ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 

1.วตัถุประสงค ์

 

2. ศึกษารวบรวมขอ้มลู  
     -  ศึกษาหลกัการท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน ์  
         บา้นพกัอาศยั 
     -  ศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปท่ีเป็นประโยชนใ์น 
          การออกแบบ 
     -  ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
โครงการ 
 

 

 

 

4. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นผูใ้ชโ้ครงการ                                            
-  พฤติกรรมและความคิดของผูพ้กัอาศยัภายใน   

          บา้น                                 
     -  กิจกรรมและความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั  
         ภายในบา้น 
 

 

 5.  สรุปผลงานการออกแบบและน าเสนอราคา                                                                                                   
-  การแสดงแบบแปลนขั้นสุดทา้ย                                                                                                             
-  แสดงรายละเอียดผลงานในการออกแบบ                                                                                                       
-  แสดงรูปตดั รูปดา้นของพ้ืนท่ีโครงการ                                                                                                    
-  แสดงทศันยัภาพภายในโครงการ                                                                                                        
-  การประมาณราคา 

 

 

 

  
 

 

6.  ขั้นตอนการออกแบบ 
-  ก าหนดแนวความคิดหลกัใน 
    การออกแบบ                                        
- ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ                                                                                       
- ก าหนดแบบทางเลือก 3 ทาง                                                             
- ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการ 
   ประเมินทางเลือก 

                     

 

 

3. ศึกษาขอ้มลูดา้นกายภาพของ
พ้ืนท่ีโครงการ                                                                 
-  ลกัษณะท่ีตั้ง และอาณาเขต   

         ติดต่อ                                                        
-  การเขา้ถึงพ้ืนท่ีโครงการ                                                                    
-  สภาพแวดลอ้มรอบโครงการ                                                                                         
-  ลกัษณะภูมิประเทศ                                                                                  
-  ลกัษณะภูมิอากาศจากกรม    

          อุตุนิยมวิทยา                                                              
-  ลกัษณะโครงสร้างของดิน                                                                                  
-  ระบบสาธารณูปโภค- 

          สาธารณูปการ                                                                      
-  ระบบทางสญัจร (ภายใน 

          โครงการ)                                                                       
-  มุมมอง และทศันียภาพของ 

         โครงการ 
 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

น าเสนอขอ้มูล 

จดัท ารูปเล่ม 



 
 

 
 

บทที ่2 
การศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎ ี และกรณศึีกษา 

 
               เน่ืองจากสภาวะท่ีเปล่ียนไป อุณหภูมิบริเวณรอบบา้นสูงข้ึน ธรรมชาติน้อยลง คนส่วน
ใหญ่เลยหันมาให้ความสนใจในการปลูกตน้ไมม้ากข้ึน เพราะตน้ไมเ้ป็นทางเลือกท่ีสามารถช่วย
ปรับอุณหภูมิให้เยน็ลงได ้การจดัสวน คือ การจดัตกแต่งสถานท่ีให้สวยงามทาํให้สภาพแวดลอ้ม
บรรยากาศน่าอยู่ ดงันั้น การจดัสวนภายในบา้น ถือเป็นเร่ืองสําคญัสําหรับบา้นในปัจจุบนั เพราะ
สวนไดเ้ขา้มาเป็นส่วนเสริมจุดเด่นของบา้นอีกทั้งยงัช่วยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวรอบบริเวณบา้นทาํให้บา้น
น่าพกัผอ่นอยูอ่าศยัมากยิง่ข้ึน  

ดงันั้น จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งศึกษาเร่ือง การออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั เพื่อให้เกิด
แนวความคิดท่ีสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
มากท่ีสุด และไดรั้บประโยชน์สูงสุดของการเขา้ใชพ้ื้นท่ี ซ่ึงมีเน้ือหาต่อไปน้ี 
 

2.1 ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจัดสวน 
 2.1.1 ความหมายของการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
 การออกแบบ หมายถึง การวางแผนการสร้างสรรค์ให้เกิดส่ิงใหม่ หรือปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู่
เดิมให้ดีข้ึนและเหมาะสมข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยการสร้างสรรค์ปรุงแต่ง
ส่วนประกอบต่างๆ ให้เกิดความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ใช้สอยและความงามโดยให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละวธีิการ (ขวญัชยั จิตสาํรวย, 2536)  
 สวน (Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการปลูก ตกแต่ง จดัพนัธ์ุไมอ้ย่างเป็นระเบียบเป็น
สัดส่วน เพื่อความสวยงามและการใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น สวนผลไม ้สวนครัว สวนไมด้อกไม้
ประดบั สวนป่า และสวนหยอ่ม เป็นตน้ (เอ้ือมพร วสีมหมาย, 2530) 
 การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพหรือตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสมสวยงาม ทําให้
สภาพแวดลอ้มมีบรรยากาศน่าอยู ่และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ 
(จิตติกานต ์วริิยะเพียรดี, 2546)  

การจดัสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวล
มนุษย ์โดยนาํหลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั นาํส่ิง 
ของหลายๆส่ิงท่ีมีชีวติและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติผสมผสาน
กนั เพื่อพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ เกิดทศันียภาพ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตนาํมาดดัแปลงให้เขา้กบั
ความตอ้งการของมนุษย ์(อโนชา การประเสริฐกิจ, 2545)  
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 สรุป การออกแบบจดัสวน หมายถึง การจดัสภาพ หรือตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสมสวยงาม 
ทาํให้สภาพแวดลอ้มมีบรรยากาศน่าอยู่ และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ ตอ้งมีความรู้พื้นฐาน
และประสบการณ์ในเร่ืองของการออกแบบ หลกัการออกแบบ ตอ้งออกแบบให้มีความสัมพนัธ์กบั
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงรวมถึงสภาพพื้นท่ี รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง และตอ้งออกแบบให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของคนในสังคมนั้นๆดว้ย 
 

2.1.2 ความสาํคญัและประโยชน์ของการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
การจดัสวนจึงมีประโยชน์หลายอย่างท่ีจาํเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย  ์จึงเป็นเหตุให้มี

การจดัสวนข้ึน เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายต่างๆ ดงัน้ี (สมจิต โยธะคง, 2540)  
2.1.2.1 ป้องกนัแสงแดดทาํให้เกิดร่มเงาภายในบริเวณบา้น ช่วยให้เกิดร่มเงาแก่ผูท่ี้

สัญจรผ่านไปมา ร่มเงาของตน้ไมใ้หญ่ จะช่วยลดอุณหภูมิได ้11 องศาเซลเซียส การนัง่พกัผอ่นใต้
ตน้ไมใ้หญ่จะใหค้วามรู้สึกท่ีเยน็สบาย 

2.1.2.2 สามารถช่วยป้องกนักล่ิน ตน้ไมช่้วยกรองฝุ่ นละออง และซบัความสกปรกได ้

การปลูกตน้ไมเ้ป็นแถบแน่นมีผิวสัมผสัของใบหลายขนาด สามารถป้องกันกล่ิน การกรองฝุ่ น
ละอองและซบัความสกปรกท่ีอยูใ่นอากาศไดเ้ป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศลง 
(ดงัภาพท่ี 2.1) 
 

 
ภาพที ่2.1 การปลูกตน้ไมส้ามารถช่วยป้องกนัลมและเปล่ียนทิศทาง 
 

2.1.2.3 การจดัภูมิทศัน์สามารถป้องกนัลม และเปล่ียนทิศทางลมได้ เช่น การปลูก
ตน้ไมแ้น่นทึบจะสามารถป้องกนัลมไดเ้ป็นอยา่งดีและขณะเดียวกนัก็สามารถเปล่ียนทิศทางลมได ้

(ดงัภาพท่ี 2.2) 
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ภาพที ่2.2 การปลูกตน้ไมเ้พื่อป้องกนัลมและเปล่ียนทิศทาง 
 

2.1.2.4 ช่วยปิดบงัพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น กองขยะมูลฝอย ป้ายท่ีไม่พึงประสงค ์

หรือส่ิงก่อสร้างท่ีไม่น่าดู ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีข้ึน(ดงัภาพท่ี 2.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 การปลูกตน้ไม่เพื่อปิดบงัพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์
 

2.1.2.5 สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก ทาํใหบ้ริเวณบา้นปราศจากเสียงรบกวน
หรือรบกวนนอ้ยท่ีสุด การปลูกตน้ไมท่ี้มีพุม่แน่นและพุม่หนา สามารถช่วยลดเสียงไดเ้ป็นอยา่งดี 
(ดงัภาพท่ี 2.4) 
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ภาพที ่2.4 การปลูกตน้ไมเ้พื่อลดหรือกรองเสียง 
 

2.1.2.6 ช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เม่ือนาํตน้ไมม้าปลูกใกล้
อาคาร หรือจดัภูมิทศัน์ประกอบอาคาร ทาํใหอ้าคารหรือสถาปัตยกรรมมองดูนุ่มนวล กลมกลืน หรือ
มีความสมดุลมากข้ึน 

2.1.2.7 ปิดบงัสายตาจากการภายนอกทาํให้เกิดพื้นท่ีอิสระ ในส่วนท่ีต้องการทาํ
กิจกรรมเฉพาะ เช่น สระว่ายนํ้ า พื้นท่ีพกัผ่อนนอกอาคารส่วนตวั พื้นท่ีนัง่พกัผ่อนสบายๆ ฯลฯ ใน
พื้นท่ีเหล่าน้ีสามารถปลูกตน้ไมเ้ป็นร้ัวแบ่งเขตปิดบงัสายตาได(้ดงัภาพท่ี 2.5) 

 

 
ภาพที ่2.5 การปลูกพรรณไมเ้พื่อทาํใหเ้กิดพื้นท่ีอิสระ 
 

2.1.2.8 เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส  มีร่ม
เงา ของตน้ไม ้มีบ่อนํ้า ลาํธารหรือนํ้าตกจาํลองและทาํใหไ้ดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัธรรมชาติมากข้ึน 

2.1.2.9 เพื่อประโยชน์ใชส้อย เช่น ปลูกสวนครัวหรือปลูกไมผ้ล 
2.1.2.10 เพื่อการออกกาํลงักายโดยการวิ่งหรือเล่นเกมต่างๆ ฝึกการปลูกและดูแล

ตน้ไม ้
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2.2  ศึกษาแนวความคดิเกีย่วกบัการออกแบบภูมทิศัน์  
หลกัการออกแบบภูมิทศัน์  (Fundamental of Landscape Design)   (ศศิยา ศิริพานิช , 2554) 

 
2.2.1 กิจกรรมและองคป์ระกอบ  
การออกแบบภูมิทศัน์ นกัออกแบบตอ้งพิจารณากาํหนดตาํแหน่งกิจกรรมการใชพ้ื้นท่ี และ

รายละเอียดต่างๆ หรือองคป์ระกอบท่ีควรจดัให้มีข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆสามารถสรุปไดว้า่ การออกแบบ
ภูมิทศัน์ ประกอบดว้ย 2 ส่วนใหญ่ๆคือ  กิจกรรม (Activity) และองคป์ระกอบ (Elements) 
 

2.2.1.1 กิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมท่ีจะจดัให้มีข้ึนในพื้นท่ี ซึงแบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 2 แบบ คือ กิจกรรมท่ีตอ้งออกแรงและเกิดเสียงดงั (Active Activity) เช่น 
กิจกรรมกีฬาต่างๆ สนามเด็กเล่น เวทีกลางแจง้ เป็นตน้ กิจกรรมท่ีไม่ตอ้งออกแรง ตอ้งการความ
สงบ (Passive Activity) เช่น เดินเล่น นั่งเล่น นอน อ่านหนงัสือ เป็นตน้ นักออกแบบจะเป็นผู ้
กาํหนดตาํแหน่งท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีออกแบบ โดยจดักิจกรรมประเภทเดียวไวด้ว้ยกนัเพื่อไม่ให้เกิด
การรบกวน 
 

2.2.1.2 องคป์ระกอบ (Elements) หมายถึง ส่ิงท่ีเหมาะสมจดัให้มีในกิจกรรมแต่ละ
ประเภท ทั้งท่ีมีชีวิตหรือตน้ไม ้(Soft-Scape) และส่ิงไม่มีชีวิต (Hard-Scape) เช่น กิจกรรมนัง่เล่น 
ควรมีม้านั่ง ศาลา และสวน กิจกรรมว่ายนํ้ าควรมีสระว่ายนํ้ า ฝักบวัชําระตวั มา้นั่งอาบแดด ร่ม 
กิจกรรมปิกนิก ควรมีโต๊ะและมา้นัง่จดัวางบนพื้นแข็ง ถงัขยะ เตาย่าง และร่มเงาจากตน้ไมใ้หญ่ 
ส่วนกิจกรรมแคม้ป์ไฟ ควรมีลานพื้นแข็ง เตาป้ิงแบบลอ้มวงได ้มา้นัง่ อาจตั้งอยู่ท่ีโล่งแจง้ไดเ้ลย
เพราะทาํกิจกรรมในตอนกลางคืน เป็นตน้ ซ่ึงนกัออกแบบจะเป็นผูก้าํหนดรูปแบบ ผิววสัดุ และ
ตาํแหน่งท่ีจดัวางองคป์ระกอบเหล่าน้ี 
 

2.3  หลกัการออกแบบ ประกอบด้วย 
2.3.1 แนวความคิด (Concept) พื้นท่ีแต่ละแห่งมีศกัยภาพในการพฒันาท่ีเหมาะสมในรูป 

แบบใดรูปแบบหน่ึง ซ่ึงนกัออกแบบตอ้งกาํหนดข้ึนเป็นแนวทางเร่ิมแรกในการออกแบบ มกัจะเป็น
แนวความคิดแบบกว้างๆก่อน แล้วจึงพฒันาแนวความคิดให้แคบและเจาะจงลงจนเกิดเป็น
วตัถุประสงคใ์นการออกแบบต่อไป 

2.3.1.1 วตัถุประสงค์ (Goal Objectives) วตัถุประสงค์เกิดจากแนวความคิดในการ
ออกแบบแต่มีความเจาะจงท่ีเด่นชดัเจนเป็นเป้าหมายในการออกแบบได ้
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2.3.1.2 รายการในการออกแบบ (Criteria) คือรายละเอียดต่างๆท่ีนกัออกแบบตอ้ง
พิจารณาให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้มกัเกิดจากความตอ้งการของผูใ้ช้สถานท่ี และ
สภาพพื้นท่ีท่ีจะออกแบบท่ีตอ้งสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั นกัออกแบบเป็นผูค้น้หาวิธีการท่ีจะไปให้ถึง
วตัถุประสงคน์ั้น รายละเอียดรายการในการออกแบบควรครอบคลุมดงัน้ี 

2.3.1.3 ความสะดวกสบายและยืดหยุ่น (Convenience, Comfort And Flexibility) 
พิจารณาการเลือกตาํแหน่งกิจกรรมเข้ากับสภาพภูมิประเทศ การวางระบบสัญจร (Circulation) 
เขา้ใจง่าย ผูใ้ชส้ถานท่ีไม่หลงทาง มีทางเขา้-ออกท่ีดี ขนาดพื้นท่ีและองค์ประกอบต่างๆ มีขนาดท่ี
มนุษย์ใช้งานได้ (Convenience) มีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอไม่เดือดร้อน วตัถุท่ีเลือกใช้
เหมาะสมเขา้กบัรูปแบบของงานและภูมิอากาศ สร้างความรู้สึกปกป้องอบอุ่นในพื้นท่ีเกิดความรู้สึก
ส่วนตวั (Private) ปราศจากมลพิษ และปลอดภยั มีความยืดหยุ่นปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ 
(Flexible) 

2.3.1.4 ความปลอดภยั (Safety) การเลือกตาํแหน่งกิจกรรมและการเลือกใช้วตัถุ
ต่างๆตอ้งเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ภูมิประเทศ ดิน การระบายนํ้ า ภูมิอากาศ การเลือกเทคนิคก่อสร้าง
เหมาะสมไม่ให้ขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้ม (Suitability) มีการดูแลรักษา (Maintenance) ซ่อมแซม
วสัดุและพืชพนัธ์ุอยา่งสมํ่าเสมอ เกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชส้ถานท่ี 

2.3.1.5 ความงาม (Esthetics) ข้ึนกบัการนาํศิลปะเขา้มาใช ้การเลือกรูปแบบท่ีเขา้กบั
แนวความคิดในการออกแบบ (Design Concept) และสภาพแวดลอ้ม การปรุงแต่งมีรายละเอียดและ
เหมาะกบังบประมาณ 

2.3.1.6 พืชมีชีวิตรอด (Plant Survived) พืชท่ีเลือกใช้สามารถตอบสนอง
วตัถุประสงค์และ ดาํรงชีวิตรอดอยู่ได้ ซ่ึงข้ึนกบัการเลือกชนิดพืชให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมและ
ภูมิอากาศเฉพาะท่ีตรงจุดนั้น (Microclimate) อาจหมายถึงการใชพ้ืชทอ้งถ่ิน (Native Or Indigenous 
Plant) และเทคนิคต่างในการปลูกเล้ียงและการดูแลรักษา 

2.3.1.7 มีความเป็นไปได้ (Feasible) ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ไม่ว่าแง่
สภาพแวดลอ้ม แง่กฎหมาย แง่ความงาม ฯลฯ ราคาค่าสร้างงานเหมาะสม มีความคุม้ค่า (Worth) คง
อยูน่านตามอายขุยัของวตัถุและตน้ไม ้ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นการดูแลรักษาสูงเกินไป 
(Easy To Maintain)                                                                                        
 

2.3.2 แนวคิดการแบ่งพื้นท่ีภายในและภายนอกในการจดัภูมิทศัน์เคหะสถาน  
(สุกญัญา ชยัพงษ,์ 2545)  

การแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนบา้น  การแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวน มุ่งเนน้การแบ่งพื้นท่ี
ของการจดัสวนบา้นพกัอาศยัเป็นหลกั ทั้งน้ีเพราะการจดัสวนบา้นเป็นการจดัสวนท่ีใกลชิ้ด และ
ตรงตามความตอ้งการของบุคคลและสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด การแบ่งพื้นท่ีจึงเป็นขอ้คิดใน
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การจดัสวนบา้น เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์และความตอ้งการ จาํแนกได ้3 ทรรศนะ คือ การแบ่งพื้นท่ี
การจดัสวนบา้นของชาวตะวนัตก การแบ่งพื้นท่ีการจดัสวนบา้นของชาวตะวนัออก และการแบ่ง
พื้นท่ีการจดัสวนบา้นโดยคาํนึงถึงเป้าประสงคห์ลกัของการจดัสวน 

2.3.2.1 การแบ่งพื้นท่ีการจดัสวนบา้นของชาวตะวนัตก Schilletter, Richey และ
Janick ไดใ้ห้ทรรศนะวา่ การจดัแบ่งพื้นท่ีของการจดัสวนบา้น ควรแบ่งพื้นท่ีหลกัออกเป็น 3 ส่วน 
คือ 

1) พื้นท่ีส่วนหนา้หรือส่วนสาธารณะ (Public Area) เป็นส่วนหนา้บา้น เป็น
พื้นท่ีช่องกลางระหวา่งถนนกบัตวับา้น เป็นส่วนสาํคญักบัสังคม เป็นส่วนโชว ์การจดัสวนในส่วนน้ี
ควรจดัเป็นสนามเปิด เพื่อเสริมให้บา้นดูสง่าข้ึน ไม่ควรมีการปลูกตน้ไมใ้หญ่ องค์ประกอบหลกั
ของสวนส่วนหน้าบา้น คือ เน้นปลูกตน้ไมเ้ป็นแถบ เพื่อบงัคบัให้พื้นท่ีส่วนหน้ามีขอบเขต การ
สร้างสนามหญา้เปิดถนนรถยนต ์ทางเดินเทา้ท่ีเช่ือมจากถนนไปยงัตวับา้น 

2) พื้นท่ีบริการและการปฏิบติังาน (Service Area and Work) เป็นส่วนของ
พื้นท่ี ท่ีมุ่งกิจกรรมอาํนวยความสะดวกต่อการบริการ การปฏิบติังาน องคป์ระกอบของพื้นท่ีส่วนน้ี
จะประกอบไปดว้ยโรงเก็บรถ ถงัขยะ ราวตากเส้ือผา้ ท่ีเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอาํนวย
ความสะดวก พื้นท่ีปลูกพืชผกัสวนครัว พื้นท่ีปลูกไมผ้ล พื้นท่ีบริการ ควรอยูใ่กลบ้ริเวณหอ้งครัว 

3) พื้นท่ีพกัผ่อนส่วนตวัหรือของครอบครัว (Private Area and Family 
living) พื้นท่ีส่วนน้ีเปรียบเสมือนห้องพกัอาศยันอกบา้น ลกัษณะการจดัมุ่งกิจกรรมอาศยั เป็นท่ี
พกัผ่อนของเจ้าของบ้าน สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนสนิท การจัดต้องสนองและอาํนวย
ประโยชน์สุข ทางร่างกายและอารมณ์มีส่วนท่ีใชพ้กัผอ่น ออกกาํลงักาย ลกัษณะเด่นของการจดั จดั
ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ให้ความเป็นอิสระมีหลายบรรยากาศ สถานท่ีท่ีเหมาะสมควรอยู่ใกล้
หอ้งนอนหรือหอ้งรับแขก 

2.3.2.2 การแบ่งพื้นท่ีจดัสวนของชาวตะวนัออก Saito and Wada ไดใ้ห้ทศันะ
เก่ียวกบัการแบ่งส่วนพื้นท่ีของสวนตามบา้นพกัอาศยัไว ้ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ พื้นท่ีหลกัและพื้นท่ี
พิเศษ 

1) พื้นท่ีหลกั (Basic Section)ไดจ้ดัแบ่งพื้นท่ียอ่ยออกเป็นสามส่วน ไดแ้ก่ 
(1) สวนส่วนหน้า (Front Garden) เป็นส่วนของพื้นท่ี ท่ีติดกบัถนน 

หน้าท่ีหลกัคือการสร้างความสัมพนัธ์กบัชีวิตสังคม เป็นส่วนท่ีแสดงความสง่าผ่าเผยของทางเขา้
บา้น การจดัท่ีดีท่ีสุดจึงเนน้ในเร่ืองความเหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ี ความสละสลวยละเอียดอ่อนจึงดูด
ความสนใจต่อผูพ้บเห็น และความลึกซ้ึง แต่มองดูไม่เกินความเป็นจริง การจดัสรรส่วนหน้าไม่มี
วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น 

(2) สวนส่วนครัว (Kitchen Garden) พื้นท่ีท่ีทาํหน้าท่ี รวบรวมวสัดุท่ี
เก่ียวกบักิจกรรมของการดาํรงชีวิต การปฏิบติัต่างๆ เป็นส่วนท่ีถดัจากสวนส่วนดา้นหน้า ดา้นใด
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ดา้นหน่ึงของตวับา้น หรืออยูร่ะหวา่ง Front Garden กบั Inner Garden ถา้เปรียบเทียบกิจกรรมของ
ส่วนสวนครัวกบับา้นก็คือ ห้องแต่งตวั ห้องประกอบอาหาร โดยทัว่ไปส่วนสวนครัวประกอบไป
ดว้ยพื้นท่ีเก็บของ ราวตากผา้ แทง้ค์เก็บนํ้ า ท่ีเก็บกระถาง ท่ีรวมระบบนํ้ า ระบบไฟ ท่ีเก็บเคร่ืองทาํ
ความสะอาด การจดัสวนในส่วนน้ีเป็นการจดัแบบง่ายๆ ไม่ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น 

(3) สวนส่วนใน (Inner Garden) เป็นพื้นท่ีดา้นหลงับา้น การจดัสวน
เพื่อให้ผูอ้ยู่อาศยัได้ใช้ชีวิตสัมผสักับธรรมชาติ หน้าท่ีของสวนส่วนน้ีถ้าเปรียบเป็นบ้านก็คือ 
หอ้งรับแขก หอ้งพกัอาศยั หอ้งนอน เป็นส่วนท่ีใหค้วามสุข ความสบาย ดงันั้นการจดัจึงอุดมไปดว้ย
ต้นไม้ใหญ่ ไม้ดอกชนิดต่างๆ เพื่อทาํให้เป็นบรรยากาศธรรมชาติภายในสวน อาจสร้างศาลา
พกัผอ่น การจดัสวนเนน้ความเป็นธรรมชาติ ทั้งน้ี เพื่อสนองความรู้สึกของผูอ้ยูอ่าศยัและผูม้าเยือน 
ให้มีความเพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีงดงาม และธรรมชาติท่ีงดงามนั้น สามารถเปล่ียนแปลงความ
งามไดต้ามฤดูกาล 

(4) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ การจดัสวนจึงมีหลายๆแบบ อุดมไปดว้ย
พืชพรรณนานาชนิด มีนํ้ ามีลาํธาร นํ้ าพุ สนามหญา้ ภูเขาจาํลอง การจดัสวนหินและสวนทราย การ
จดัสวนหลายรูปแบบ ทาํใหเ้กิดความรู้สึกกวา้งไกล การจดัสวนส่วนในแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 

(5) ตอนหนา้ (Fore Ground) ถา้มีการปลูกตน้ไมใ้หญ่ให้ร่มเงา ตาํแหน่ง
ท่ีปลูกไม่ควรปิดบงัทิวทศัน์การจดัสวนตอนกลางและตอนหลัง องค์ประกอบของการจดัมีหิน
สําหรับวางรองเทา้ รองรับนํ้ าชายคา ทางเดินแบบแยก แบบต่อเน่ือง อ่างหินนํ้ า และระเบียงบา้น 
(Veranda) และพื้นท่ีรอบๆบา้น 

(6) ตอนกลาง (Middle Ground) เป็นจุดหลักของสวนท่ีก่อให้เกิด
สุนทรียภาพและความรู้สึก การจดัสวนในตอนกลางเป็นสัญลกัษณ์หรือตวัแทนของธรรมชาติ การ
จดัสวนตอนกลางจะเน้นสนามหญา้เปิดกวา้ง สระนํ้ า ลาํธาร สวนหิน และสวนทราย ถา้ในสภาพ
พื้นท่ีแคบการจดัสวนในตอนกลางเหมาะสมท่ีสุดคือ การปลูกตน้ไม้ใหญ่และสนามหญ้า หรือ
จดัเป็นสวนหินและสวนทราย หรือสวนหินและมอส หรือผสมผสานกนัก็ไดใ้นกรณีท่ีเจา้ของบา้น
มีรสนิยมในการจดัสวนดงักล่าว องคป์ระกอบของการจดั ทางเดินชมสวน สะพานสระนํ้ า ลาํธารนํ้ า
ไหล ท่าจอดเรือ เกาะแก่ง ตะเกียงญ่ีปุ่นทรงเต้ีย 

(7) ตอนหลงั (Back Ground) การจดัสวนต่อจากส่วนกลาง เป็นตอน
หลงัสุดของการจดัสวน ส่วนในการจดัประกอบไปดว้ยตน้ไมพุ้่ม ไมใ้หญ่ กลุ่มหิน และตะเกียงหิน 
การเลือกตน้ปลูกควรสามารถป้องกนัแสงและให้ร่มเงา ถา้ตอ้งการส่ิงก่อสร้างพิเศษอาจมีการสร้าง
ศาลาพกัในสวนมา้นัง่ พื้นท่ีรับประทานอาหารนอกบา้น ลกัษณะเด่นของสวนส่วนในคือ งดงาม
แฝงดว้ยความโอ่อ่า ละเอียดอ่อน ลึกลบั วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัสวนส่วนในคือเพื่อพกัผอ่น 
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2) ส่วนพื้นท่ีพิเศษ (Auxiliary Sections) การจดัสวนในพื้นท่ีพิเศษอ่ืนๆของ
บา้น อาคารท่ีพกัอาศยันอกเหนือจากพื้นท่ีหลกั การจดัสวนในพื้นท่ีดงักล่าว ตอ้งเป็นสวนชนิด
พิเศษ (Special Garden) เช่น 

(1) สวนลานบา้น (Courtyard Garden) คือการจดัสวนในพื้นท่ีวา่ง หรือ
ส่วนก่อสร้างท่ีต่อจากตวับ้านหรืออาคาร สวนลานบ้านมีหน้าท่ีเพิ่มความสว่างและการระบาย
อากาศ พืชท่ีนิยมใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในการจดัไดแ้ก่ ไผ ่ปาล์ม วาสนา ตลอดจนมะพร้าว ใน
กรณีลานบา้นท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ถา้ลานบา้นขนาดเล็กการจดัสวนอาจมีบ่อนํ้ า วางทางเดินเทา้แบบ
แยก จดัสวนหินและสวนทรายประกอบ 

(2) สวนภายในตวับา้นหรืออาคาร (Interior Garden) สวนภายในตวับา้น
ท่ีนิยมกนัมากก็คือ การจดัสวนตามพื้นซอกบนัได ใตข้ั้นบนัได (Staircase) หรือมุมบนัไดท่ีไม่มีการ
ใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน การจดัอาจเป็นรูปแบบธรรมชาติ โดยมุ่งให้เกิดความรู้สึกนึกคิด ให้ความสด
ช่ืน การจดัสวนในสภาพเช่นน้ีตอ้งเขา้ใจวา่เป็นพื้นท่ีท่ีมีแสงแดดไม่เพียงพอ การใชพ้ืชพรรณเป็น
องค์ประกอบในการจดัทาํให้เกิดปัญหาได ้ลกัษณะการจดัท่ีเหมาะสมควรเป็นสวนหินหรือสวน
ทราย หรือทาํเป็นบ่อนํ้าโดยมีหินเป็นองคป์ระกอบ ทั้งน้ีเพื่อสะดวกต่อการรักษา ลกัษณะการจดัหิน
ประกอบไม่ควรมีปริมาณของหินมากเกินไป จะทาํให้เกิดความรู้สึกหนัก การจดัท่ีดีตอ้งให้เป็น
บรรยากาศธรรมชาติ 

(3) สวนดาดฟ้า (Rooftop Garden) เป็นสวนท่ีจดัตามหลงัคาตึก หรือ
ระเบียงตึกดา้นบน นิยมจดัเป็นแบบธรรมชาติ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีและช่วยปรับสภาพแวด
ลม้ใหถู้กสุขลกัษณะ การจดัสวนบนดาดฟ้ามีขอ้จาํกดัเน่ืองจากลมแรง การเลือกตน้ไมไ้ม่ควรเลือก
ตน้ไมข้นาดใหญ่ สวนท่ีจดัทัว่ไปนิยมใชไ้มพุ้่มขนาดเล็ก ระบบรากต้ืนตอ้งการส่ิงยึดเกาะนอ้ย การ
จดัสวนในส่วนของดาดฟ้าตอ้งคาํนึงถึงความแข็งแรงของอาคาร การใชอ้งคป์ระกอบในการจดัจะ
เป็นตน้ไม ้หิน ตอ้งอยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสม เพราะความสําคญัของการจดัสวนดาดฟ้าก็เพื่อสร้าง
บรรยากาศใชมี้ชีวติชีวา มีทิวทศัน์และมุมมอง ขอ้คิดในการจดัควรเป็นสนามหญา้ ไมพุ้่มเต้ียตดัเป็น
ระเบียบ หรือกลุ่มล้อเลียนหินบางส่วนของพื้นท่ีนิยมจดัเป็นสวนหิน หรือสวนทรายขนาดเล็ก 
ปัญหาท่ีควรคาํนึงถึงคือ การชอนไชของรากพืชท่ีปลูก โดยเฉพาะไมป้ระดบัในสกุลยางไทร (Ficus) 
ก่อนถมดินหรือจดัสวนควรมีวสัดุรองพื้น เช่น พลาสติกหนา จะเป็นวธีิการป้องกนัท่ีดีท่ีสุด 

(4) สวนบริเวณใตถุ้นบา้น (Garden below the floor) การจดัสวนในส่วน
น้ี ถึงการจดัสวนในบริเวณช่องว่าง ก่ึงกลางห้องใตถุ้นของบา้นหรืออาคาร ท่ีมีสภาพพื้นใตถุ้น
ค่อนขา้งสูง วตัถุประสงค์ของการจดัสวนเพื่อตอ้งการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งมืดทึบให้เกิด
ความน่าดูข้ึน ให้ความรู้สึกทางจิตวิทยา การจดัสวนในพื้นท่ีเช่นน้ี ไม่ควรจดัโดยใชว้สัดุประดิษฐ ์
เช่น ตน้ไมป้ระดิษฐ์เป็นองค์ประกอบ เพราะจะทาํให้ความเป็นธรรมชาติหมดไป การจดัท่ีดีควร
จดัเป็นสวนหินหรือสวนทราย บางคร้ังอาจใชรู้ปป้ัน ตะเกียงหิน ประกอบแต่ไม่ควรใชต้น้ไมเ้พราะ
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เป็นสถานท่ีท่ีไร้แสงแดด เพิ่มความยุง่ยากในการจดัในความเป็นจริงการจดัสวนใตถุ้นบา้น จะเป็น
การจดัตกแต่งสวนในส่วนท่ีว่างภายใน ลกัษณะการจดัจะตอ้งไม่ให้เกิดความขดัแยง้กับการจดั
ตกแต่งพื้นท่ีว่างในส่วนอ่ืนๆ การจดัสวนในส่วนน้ี ถา้หากว่ามีการใช้แสงสว่างจะช่วยทาํให้สวน
สวยงาม และมีบรรยากาศท่ีดีข้ึนขอ้คิดในการเลือกใชว้สัดุ ควรเลือกวสัดุท่ีสร้างความดึงดูดใจ เช่น 
การใช้หินสีขาวจะทาํให้พื้นท่ีสว่างข้ึนมองดูสละสลวย แต่ถา้ใช้หินสีเขม้และโรยกรวดสีขาวใน
สภาพแสงนอ้ย จะสร้างบรรยากาศลึกลบั 

(5) การจดัสวนในพื้นท่ีตรอกหรือซอย (Alleyway Garden) ลกัษณะการ
จดัสวนในพื้นท่ีแคบยาว เป็นท่ีมองดูคลา้ยทางเดินเทา้ แคบลึก หรือดูเป็นลกัษณะทิวทศัน์แคบลึก
มากกวา่เปิดกวา้ง การจดัสวนจึงมุ่งการสร้างสรรคค์วามคิด ความรู้สึกท่ีปราศจากการสกดักั้นหรือ
การไม่สะดวกสบาย ท่ีกล่าวมาคือ เป้าหมายหลกัของการจดัสวนในพื้นท่ีแคบยาว การจดัสวนใน
พื้นท่ีตรอกหรือซอย จึงนิยมสร้างเป็นทางเดินเทา้ จะเป็นทางเดินแบบแยกหรือแบบต่อเน่ือง ถา้การ
จดัมีตน้ไมเ้ป็นองคป์ระกอบ ตน้ไมท่ี้นิยมปลูกคือตน้ไผ ่โดยปลูกเป็นแนวเพื่อโชวล์าํตน้ ส่วนพื้นท่ี
บริเวณโคนไผ่โรยกรวดหรือหินกลม เพื่อขบัให้ลาํตน้ไผ่ดูดี โปร่งบาง หรือมีพื้นท่ีตรอก ซอกท่ีมี
แสงแดดพอเพียง ถา้กรณีท่ีมีแสงรําไรหรือค่อนค่างร่มเงา ตน้ไมท่ี้เสนอแนะให้จดัคือ จัง๋ วาสนา 
เฟิร์น หรือพนัธ์ุไมใ้นตระกูลหางไหล (Aroid Family) อ่ืนๆ นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ การแบ่งส่วน
พื้นท่ีพิเศษ ยงัมีพื้นท่ีพิเศษอ่ืนๆอีกในการจดัสวน อาทิ สวนไมด้อก เป็นสวนท่ีออกแบบเพื่อให้เกิด
ทิวทศัน์ท่ีงดงามของไมด้อก สนามกีฬา จดัเป็นสนามเพื่อออกกาํลงักายและการฝึกหัด สระว่ายนํ้ า 
กรงสัตว ์และพื้นท่ีอิสระอ่ืนๆ 

2.3.3 แนวคิดใหม่ในการแบ่งพื้นท่ี 
การจดัสวนแนวคิดใหม่ไดก้าํหนดเป้าประสงค์ (Goals) ของการจดัไว ้9 ประการ 

และการจดัแบ่งพื้นท่ีท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคด์งักล่าว ทั้งน้ีเพื่อก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของเจา้ของบา้น คือ 

2.3.3.1 พื้นท่ีนนัทนาการ (Recreation) เช่น พื้นท่ีท่ีเป็นสระวา่ยนํ้ า สนามแบดมินตนั 
สนามเด็กเล่น สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามแฮนด์บอล พัตกอล์ฟหรือสนาม
เอนกประสงคอ่ื์นๆ 

2.3.3.2 พื้นท่ีให้ความสุขสบาย (Comfort) พื้นท่ีลานพกั มีหลงัคากรองแสง ปลูกตน้ 
ไมใ้หญ่ให้ร่มเงา และเพื่อดึงลม เป็นท่ีพกัผ่อนช่วงแสงจดัหรือตอนบ่าย เป็นท่ีอ่านหนังสือ เป็น
พื้นท่ีพกัผอ่นนอกบา้น 

2.3.3.3 พื้นท่ีอเนกประสงค ์(Flexibility) เป็นพื้นท่ีท่ีมีวตัถุประสงคส์องอยา่งข้ึนไป
คือพร้อมดดัแปลงไปใช้ไดห้ลายกรณี เช่น เป็นพื้นท่ีรับรองแขก ดดัแปลงเป็นมา้นัง่ บ่อทราย ถ้า
เป็นลกัษณะสนามเปิด ภาคบ่ายดดัแปลงเป็นสนามแบดมินตนั ส่วนภาคคํ่าเป็นพื้นท่ีสําหรับจดังาน
ปาร์ต้ี 
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2.3.3.4 พื้นท่ีอาํนวยความสะดวกและให้ความปลอดภยั (Convenience and Safety) 
เป็นส่วนให้ความสะดวก ปลอดภัย เช่นทางเดินภายในสวน บันไดสวน ทางรถ ลานจอดรถ 
โดยเฉพาะในส่วนของพื้นท่ีบริการ ท่ีเก็บเคร่ืองมือ ราวตากผา้ ล้วนแต่อยู่ในพื้นท่ีอาํนวยความ
สะดวก ดา้นความปลอดภยั เช่น แสงสวา่งตามขั้นบนัได ทางเดินเทา้ สะพาน 

2.3.3.5 พื้นท่ีให้ความสวยงาม (Beautification) พื้นท่ีสําหรับปลูกไมป้ระดบัท่ีมีรูป 
ทรง สวยงาม จะเป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ใบชนิดต่างๆ ตลอดจนสนามหญ้า มุ่งความ
สวยงาม ต่ืนตา ต่ืนใจ การปลูกพืชจะผสมผสานกนัในรูปทรง สีสัน ผิวสัมผสั ลกัษณะใบ จนถึง
ชนิดหญา้และทางเดินเพื่อใหเ้กิดจุดสนใจ 

2.3.3.6 พื้นท่ีให้ความอิสระ (Privacy) คนส่วนใหญ่ตอ้งการมีบา้นและท่ีดิน เพราะ
ทุกคนตอ้งการอิสระ การจดัสวนจาํเป็นตอ้งมีพื้นท่ีเอกเทศ เพื่อทาํกิจกรรมส่วนตวั พื้นท่ีให้ความ
อิสระประกอบดว้ยลานพกั ร้ัวป้องกนัสายตาภายนอก ป้องกนัเสียง ตน้ไมใ้หญ่ให้ร่มเงาประตูเขา้
ออกบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีสาํหรับการพกัผอ่น 

2.3.3.7 พื้นท่ีดูแลรักษาตํ่า (Ease of Maintenance) เป็นส่วนเรียบง่าย สะดวกต่อการ
ดูแลรักษา เช่น การทาํสนามหญา้เรียบ ปลูกไมพุ้่มโตช้า ทางเดินเทา้ปูดว้ยกระเบ้ือง อิฐ ศิลาแลง 
การทาํขอบเขตแปลงดอกไมด้ว้ยอิฐ การทาํขอบรอบโคนตน้ไมใ้หญ่ การปลูกพืชคลุมดินในส่วนท่ี
มีการจดัการลาํบาก 

2.3.3.8 พื้นท่ีรับรองแขกเฉพาะกิจ (Entertaining) มีพื้นท่ีรับประทานอาหารนอก
บา้นสาํหรับครอบครัว มีหลงัคา และปลูกไมเ้ล้ือยคลุม 

2.3.3.9 พื้นท่ีผลิตอาหาร (Food Production) เช่น พื้นท่ีปลูกผกั ไมผ้ลบางชนิดท่ีมี
รูปทรงของตน้และพุม่สวยงาม  

2.3.4 สรุป การแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนในบา้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใชพ้ื้นท่ี
ท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั ตอ้งมีการวางแผนการใช้และการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึง
ประโยชน์ใช้สอย และความตอ้งการของเจา้ของโครงการ จากการศึกษาแนวความคิดของการแบ่ง
พื้นท่ีส่วนต่างๆ ภายในบา้นพกัอาศยั สรุปไดเ้ป็น 3 ส่วนหลกัๆดงัน้ี 

2.3.4.1 ส่วนสาธารณะ (Public Area) เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหนา้บา้นมกัจะต่อ 
เน่ืองกบัเทอเรสสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นส่วนท่ีใชรั้บแขกและเป็นส่วนโชว ์เพื่อเป็นการ
สร้างบรรยากาศใหก้บัผูท่ี้มาเยีย่มเยยีน 

2.3.4.2 ส่วนตวัหรือส่วนพกัผอ่น (Private Area) เป็นบริเวณท่ีจดัไวส้ําหรับพกัผอ่น
ส่วนตวัหรือทาํกิจกรรมร่วมกนัของสมาขิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท อาจจดัเป็นท่ีนัง่เล่น ท่ีอ่าน
หนงัสือ การออกแบบจดัสร้างจึงตอ้งใหเ้กิดความยดืหยุน่ ใหค้วามเป็นอิสระในการใชส้อยมากท่ีสุด 

2.3.4.3 ส่วนบริการและปฏิบติังาน (Service Area and Work) เป็นส่วนของพื้นท่ีท่ี
ให้ความสะดวกต่อการบริการ การปฏิบติังานต่างๆของสมาชิกในครอบครัว เป็นส่วนท่ีใช้เก็บ
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ พื้นท่ีส่วนน้ีจะไม่เน้นความสวยงามในการตกแต่ง แต่จะเน้นถึงความ
คล่องตวั ความสะดวก และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ดงันั้นส่วนบริการจึงเหมาะท่ีจะอยู่
บริเวณดา้นหลงับา้นและมีขอบเขตแยกจากส่วนอ่ืนๆอยา่งชดัเจน อาจมีแนวไมพุ้่มปิดบงัส่วนท่ีไม่
น่าดู 
 

2.4  วตัถุประสงค์ของการจัดสวน ม ี3 ประการ คอื 
2.4.1 การจดัสวนในระบบของพืชผล จะตอ้งสนองตอบต่อ ความตอ้งการของคน คือ เอา

คนเป็นศูนยก์ลางจะตอ้งเนน้ และก็เอ้ืออาํนวย ประโยชน์สูงสุด แก่คน ไม่ว่าจะเป็น ดา้นร่างกาย 
หรืออ่ืน ๆ กิจกรรมท่ีคนกระทาํอยู ่เช่น ในสวนจะตอ้งมีทางเดิน ทางเดินเทา้ ทางถนนรถยนต ์ศาลา
พกั มา้นัง่ สระวา่ยนํ้ า ท่ีละเล่นกลางแจง้ มีตน้ไมย้ืนตน้ เป็นร่มเงา ตามทางเดิน นอกจากน้ียงัมีไม้
พุ่ม  ไมค้ลุมดินเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ มีการตดัเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มภายใน ป้องกนัมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ เสียง ฝุ่ น
ละอองท่ีเกิดข้ึน 

2.4.2 จดัสวน เพื่อความสวยงาม เน้นท่ีสุนทรียภาพต่างๆ มุ่งความงามให้เกิด ความสุข
ทางดา้นจิตใจ อารมณ์ การจดัจะหลากหลาย บรรยากาศ มีมุมสงบมีมุมก่อให้เกิด ความประหลาดใจ 
เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่า มีความล้ีลบั เพื่อให้เกิดความคิด ความสนใจ ความระทึกใจ ความ
สร้างสรรค ์เช่น การจดัสวน ท่ีมีมุม นํ้าพุ นํ้าตก ทางนํ้าไหล ไมด้อกสวยงาม เป็นตน้  

2.4.3 การจดัสวนเพื่อการทดลอง การศึกษา ทดลอง คน้ควา้ วิจยั ต่าง ๆ กรณีท่ีไดรั้บ พืช
พนัธ์ุ ใหม่มา วสัดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ใน การจดัสวน ใหม่ ๆ มา จะเป็น วสัดุอุปกรณ์ ท่ีมนุษยผ์ลิตข้ึน 
หรือจาก ธรรมชาติ มาจดัประกอบเขา้กบั รูปแบบของสวนต่าง ๆ ก็ศึกษาวา่ เหมาะสม หรือไม่ พืช
พนัธ์ุ นั้นเจริญเติบโตไดดี้หรือไม่ เหมาะกบั รูปแบบของสวน หรือไม่ วตัถุประสงค์ส่วนใหญ่ท่ี
มุ่งเน้นการศึกษาการคน้ควา้ และการทดลอง เพื่อหาคาํตอบ ท่ีเหมาะสมนัน่เอง หาความสัมพนัธ์
ระหวา่งพืชพรรณ วสัดุกบัรูปแบบของสวน หรือบางคร้ัง อาจจะมี การจดัสวน แบบต่าง ๆ เพื่อเป็น
ตน้แบบของการศึกษา                                                                                         

 
2.5  ประโยชน์ในการจัดสวน 

ตามประวติัศาสตร์การจดัสวนท่ีผา่นมานั้นทาํให้ทราบถึงความจาํเป็นและความสําคญัของ
สวนท่ีมีต่อสภาพจิตใจและสภาพร่างกายของผูท่ี้เป็นเจ้าของสถานท่ี ดังนั้ นการจัดสวนจึงมี
ประโยชน์หลายอย่างท่ีจาํเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย ์จึงเป็นเหตุให้มีการจดัสวนข้ึน เพื่อบรรลุ
ถึงจุดมุ่งหมายต่างๆดงัน้ี 



20 
 

2.5.1 ทาํให้พื้นท่ีมีขอบเขต มีความปลอดภยั  เพิ่มความสวยงาม เพิ่มคุณค่าให้แก่อาคาร
บา้นเรือน                                                                                                                                     

2.5.2 ลดเสียงรบกวนจากภายนอกจากถนน เพราะตน้ไมท่ี้ปลูกไวส้ามารถ กรองเสียงได ้                                               
2.5.3 ทาํให้บริเวณพื้นท่ีสะอาด ได้รับอากาศบริสุทธ์ิ เพราะพรรณไมจ้ะช่วยกรองฝุ่ น

ละอองในอากาศใหค้วามร่มเยน็แก่พื้นท่ีนั้น                                                                                                                                                                      
2.5.4 ทาํใหมี้พื้นท่ีเฉพาะเป็นสัดส่วน มีมุมสงบส่วนตวั                                                                                                         
2.5.5 ทาํใหส้ามารถปิดบงัสภาพท่ีไม่เหมาะ ซ่ึงไม่ตอ้งการใหเ้ห็นเด่นชดั การปลูกพรรณไม้

จะช่วยปิดบงัสภาพไม่น่าดูได ้                                                                                                                                                                         
2.5.6 เพื่อความสุข ความสะดวก ของครอบครัวในการพกัอาศยั  และใช้บา้นให้เป็น

ประโยชน์มากข้ึน เช่น มีการจดัสถานท่ีออกกาํลงักาย ทาํสนามเด็กเล่น สระว่ายนํ้ า ทาํแปลงไม้
ดอกไมป้ระดบั ไมผ้ล รวมทั้งการปลูกผกัสวนครัวไวใ้ช้บริโภค ทาํให้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติ
มากข้ึน ส่งผลถึงเศรษฐกิจในครอบครัว เพราะมีผลิตผลภายในบา้นไวใ้ชเ้อง                                                                                                                                                  

2.5.7 ทาํให้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดีข้ึน เพราะไดอ้อกกาํลงักาย ไดพ้บความพึงพอใจใน
ความสาํเร็จและความสวยงามท่ีตนเองไดท้าํข้ึน พร้อมทั้งเกิดความใกลชิ้ดภายในครอบครัว รวมทั้ง
ฝึกเด็ก ๆ ใหรู้้จกัทาํงานและเรียนรู้ธรรมชาติวทิยาไปดว้ย                                                                                                                                               

2.5.8 การจดัสวนสาธารณะและท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจต่าง ๆ จะช่วยให้ประชากรในบริเวณนั้น 
ๆ ได้พกัผ่อน คลายความเครียดและความกังวลต่าง ๆ ให้ได้กลับสู่ธรรมชาติมากข้ึน ช่วยให้
ประชากรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ส่งผลใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

2.6  องค์ประกอบทีใ่ช้ในงานภูมทิศัน์ 
องคป์ระกอบท่ีใชใ้นงานภูมิทศัน์มี 2 แบบ คือ Hard-Scape  และ Soft-Scape 

2.6.1  Hard-Scape 
Hard-Scape คือ โครงสร้างต่างๆในสวน เช่นท่ีนัง่ ศาลา ทางเดินในสวน บ่อนํ้ า โคมไฟ สะพาน 
แผน่ซีเมนตแ์ละอ่ืนๆ ประโยชน์คือทาํให้เราสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเหล่าน้ีไดเ้พิ่มข้ึน
เช่น ลานทาํกิจกรรม 

2.6.1.1  ทางเดินในสวน (Walkway) 
ทางเดินในสวนเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบท่ีจาํเป็นไม่แพท่ี้นั่งในมุมสวน 

เพราะฟังกช์ัน่หลกัๆ ของทางเดินนั้นมีความหมายในตวัท่ีจะเป็นส่วนซ่ึงถูกออกแบบมาสําหรับเดิน
ชมสวน เช่ือมพื้นท่ีจากส่วนหน่ึงไปยงัส่วนหน่ึง หากถามวา่แลว้ทาํไมถึงตอ้งสร้างทางเดินในพื้นท่ี
สวน คาํตอบก็ไม่ยากค่ะเน่ืองดว้ยพื้นท่ีสวนนั้นจาํเป็นอยา่งยิ่งจะทางมีทางเดินเพื่อสร้างขอบเขตให้
สวน พดูง่ายๆ คือตอ้งมีส่วนสาํหรับเดินชม เดินรอบ หรือเดินไปสู่จุดเด่นของมุมสวนในบา้น  
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ภาพที ่2.6 ลกัษณะทางเดินในสวน                                                                                                                           
ทีม่า : http://www.scgexperience.co.th 
 
แผน่ทางเดินท่ีนิยมกนัในงานภูมิทศัน์นั้นแบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ๆ ดว้ยกนั คือแผน่ทางเดินจากธรรม 
ชาติและแผ่นทางเดินซีเมนต์ ดีไซน์หลากหลายให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั เช่นเดียวกบัคุณสมบติั
ของแต่ละวสัดุท่ีมีความต่างไม่แพก้นั 
 

1)  ทางเดินจากธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นศิลาแลง หินภูเขาเมืองกาญจน์ หิน
ทราย กรวด ไมห้มอน ซ่ึงแผ่นทางเดินจากธรรมชาติเหล่าน้ีมกัจะอยู่ในงานดีไซน์สวนไทย สวน
ธรรมชาติ ดว้ยคุณสมบติัท่ีสามารถกกัเก็บความช้ืนไดน้าน ทาํใหพ้ื้นท่ีสวนมีความชุ่มช่ืนร่มเยน็ดว้ย 
แต่ขอ้ด้อยของแผ่นหินธรรมชาติก็คือรูปทรงและลวดลายท่ีแต่ละแผ่นจะแตกต่างกนัไป รวมทั้ง
ผิวสัมผสัท่ีกร่อนจนคมเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ และอายุการใช้งานของแผ่นหินบางชนิดท่ีจะสึก
กร่อนตามธรรมชาติ  

http://www.scgexperience.co.th/en/home-service/tip-detail.aspx?tip_trick_id=247
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ภาพที ่2.7 ทางเดินจากธรรมชาติ                                                                                                                 
ทีม่า : http://www.scgexperience.co.th 

2)  แผน่ทางเดินสาํเร็จรูป ไดแ้ก่แผน่ทางเดินซีเมนต ์และแผน่หินสังเคราะห์ 
ซ่ึงวสัดุเหล่าน้ีผ่านกระบวนการข้ึนรูปด้วยระบบอุตสาหกรรม สัดส่วนจึงเป็นขนาดมาตรฐาน
หลากหลายขนาด ตั้งแต่ 20 x 20 และ 40 x 40 เซนติเมตรข้ึนไป ขนาดท่ีพอดีน้ีทาํให้สามารถ
คาํนวณจาํนวนท่ีตอ้งใชไ้ดอ้ยา่งแม่นยาํ ง่ายต่อการจดัวาง รวมทั้งความคงทนแข็งแรง ปัจจุบนัแผน่
ทางเดินสาํเร็จรูปเป็นท่ีนิยมนาํมาใชเ้ป็นอยา่งมาก ดว้ยการผลิตท่ีรวดเร็วและมีจาํหน่ายอยูท่ ัว่ไป ทั้ง
ในรูปแบบสวนโมเดิร์น และสวนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถสร้างลวดลายต่างๆ ลงบนแผ่น
ทางเดินไดด้ว้ย  

 
ภาพที ่2.8 ทางเดินสาํเร็จรูป                                                                                                                 
ทีม่า : http://www.banidea.com 
 

 

http://www.scgexperience.co.th/en/home-service/tip-detail.aspx?tip_trick_id=247
http://www.banidea.com/small-family-house-modern/mini-home-modern-landscape/


23 
 

2.6.1.1  บ่อนํ้า (Pond) 
บ่อนํ้า นํ้าพุ นํ้าตก ไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในงานภูมิทศัน์ เพราะ นํ้า สามารถสัมผสั

ไดท้ั้งทางสายตา ทางการฟัง ทาํให้เพิ่มความสุนทรียใ์นการพกัผอ่นและช่วยผ่อนคลายไดใ้นเวลา
เดียวกนั 

 
ภาพที ่2.9 บ่อนํ้า นํ้าตก                                                                                                                                            
ทีม่า : http://www.3conceptsprinkler.com 
 

2.6.1.1  ศาลา (Pavilion) 
ศาลาเป็นองคป์ระกอบสวนท่ีเจา้ของบา้นตอ้งการ ในความตอ้งการคืออยากมีศาลา

ไวรั้บแขกท่ีมาเยือน ไวน้ั่งพกัผ่อน อ่านหนังสือ ศาลาเป็นส่ิงก่อสร้างข้ึนในสวนบริเวณบา้นหรือ
สวนสาธารณะท่ีมีบริเวณกวา้งขวาง ใชเ้พื่อสาํหรับชมววิ พกัหลบแดด รูปแบบและรูปทรงของศาลา
โดยทัว่ไปมกัจะไม่มีฝา อาจมีเสา 4 6 หรือ 8 ตน้ มีหลากหลายแบบ ตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบั
สวนท่ีออกแบบอยู ่
 

 
ภาพที ่2.10 ศาลา                                                                                                                                            
ทีม่า : http://www.salabansuan.com 
 

 

http://www.3conceptsprinkler.com/1466892/pound-gallery
http://www.salabansuan.com/G%20012.html
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2.6.1.1  สะพาน (Bridges) 
สะพานในสวนใชเ้ป็นทางเดินขา้มบ่อนํ้ า สระนํ้ า ลาํธาร หรือเช่ือมส่วนของสวนท่ีมี

นํ้ าเป็นตวัขีดกั้น ถือว่ามีความสําคญัภายในสวน สะพานท่ีใช้ในรูปแบบของสวนไทยนั้นตอ้งมี
ความกลมกลืนเขา้กบัรูปแบบสวน และสามารถเขา้กบัขนาดของพื้นท่ีไดอ้ยา่งลงตวัเช่นสะพานไม้
แบบโคง้ และ แบบตรง 
 

 
ภาพที ่2.11 สะพาน                                                                                                                                            
ทีม่า : http://www.homedecorthai.com 
 

2.6.1.1  ประติมากรรม (Sculpture) 
เป็นองคป์ระกอบท่ีเพิ่มสีสัน ใหก้บัสวนโดยน้ีมีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ 

มีทั้งท่ีเป็นรูปตุ๊กตา สัตว ์ส่ิงของ หรือจะเป็นนํ้ าตกเทียมและม่านนํ้ า เป็นส่ิงท่ีใช้ตกแต่งตามส่วน
ต่างๆของสวน ไม่ว่าจะเป็นตามทางเดิน มุมพกัผ่อน การเลือกนั้นต้องให้มีความกลมกลืนกับ
ลกัษณะของสวนดว้ย 

   
ภาพที ่2.12 ประติมากรรมตกแต่งสวน                                                                                                                                            
ทีม่า : http://www.nanagarden.com 
 
 

http://www.homedecorthai.com/articles/decorate_pretty_garden_with_nature_grace-75-382-p4.html
http://www.nanagarden.com/
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 2.6.2  Soft-Scape 
          Soft-Scape คือ องคป์ระกอบทางธรรมชาติไดแ้ก่พรรณไมแ้ละนํ้ า ซึงมีส่วนช่วยลด

ความแข็งกระดา้งของ Hard-Scape ลงได ้การใช ้Hard-Scape และ Soft-Scape ในสวนอยา่งสมดุล
นอกจากช่วยเพิ่มพื้นท่ีใชส้อยแลว้ยงัทาํใหพ้ื้นท่ีในสวนมีชีวิตชีวาข้ึนดว้ย ดงันั้น Soft-Scape จึงแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ Tree, Shrub, Ground Cover 
 
 

         
   
ภาพที ่2.13 Soft-Scape 
ทีม่า : http://www.thongdaya.com 
 

2.6.2.1 ไมต้น้และไมป้ระธาน (Tree) ไมต้น้ เป็นตน้ไมใ้หญ่สูงกวา่ 3 เมตร สําหรับ
ปลูกเพื่อบงัแดดและให้ร่มเงาหรือเป็นฉากของตน้ไมอ่ื้นและอาจมีไมป้ระธานหรือไมเ้ด่นท่ีเป็นตน้
ขนาดใหญ่และสูงพิเศษเพื่อเป็นจุดเด่นและดึงดูดสายตา 

2.6.2.2 ไมพุ้่ม (Shrub) เป็นไมท่ี้มีลกัษณะเป็นทรงพุ่มแยกเป็นไมพุ้่มเต้ียและพุ่ม
กลางซ่ึงควรมีระดบัความสูงไม่เกิน 2 เมตร นิยมปลูกเป็นกลุ่มๆ มีมิติของความสูงตํ่าและควรมี
หลายชนิด เพื่อใหดู้สวยงาม 

2.6.2.3 ไมค้ลุมดิน (Ground Cover) เป็นไมข้นาดเล็กมีระดบัความสูงน้อยกวา่ 50 
เซนติเมตรปลูกลอ้มตน้ไมพุ้่มหรือไมต้น้และปลูกตามแนวสนามหญา้หรือแนวพื้นผิวต่างๆควร
เลือกสีของใบและดอกท่ีมีความหลากหลาย 

 
 
 

http://www.thongdaya.com/
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2.7 รูปแบบการจัดภูมทิศัน์แบบไทย 
สวนแบบไทย การจดัสวนของไทยมีมาตั้งแต่สมยัสุโขไทย ซ่ึงอาจเป็นการปลูกพนัธ์ุไมผ้ล

ไวใ้ช้บริโภค เช่น มะเฟือง มะยม หมาก พลู มะพร้าว มะม่วง หรือดอกไมป้ระดบัแบบไทยๆ ท่ีมี
กล่ินหอม เช่น แก้วมุกดา กระดังงา จาํปา จาํปี ไม้ดัดแบบไทย และเร่ิมจัดสวนในบริเวณเขต
พระราชฐานหรือตามบา้นเรือนใหมี้ความสวยงาม ร่มร่ืนสงบเงียบ 

 
ภาพที ่2.14 สวนแบบไทย 
ทีม่า : http://www.nookungrunchuan.wordpress.com 

 
2.8 องค์ประกอบในการจัดภูมทิศัน์ 

องค์ประกอบภายในสวนไทยมีความสําคญั เช่น สร้างให้บริเวณบา้นมีบรรยากาศท่ีน่าอยู่
มากข้ึน และมีสัดส่วนท่ีชดัเจนตามขนาดของพื้นท่ี และ องคป์ระกอบท่ีสําคญัของสวนธรรมชาติมี 
2 แบบ คือ Hard-Scape และ Soft-Scape   

2.8.1  Hard-Scape   
Hard-Scape  คือ โครงสร้างต่างๆในสวน เช่นท่ีนัง่ ศาลา ทางเดินในสวน บ่อ

นํ้ า โคมไฟ สะพาน แผ่นซีเมนตแ์ละอ่ืนๆ ประโยชน์คือทาํให้เราสามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ีเหล่าน้ีไดเ้พิ่มข้ึนเช่น ลานทาํกิจกรรม 

2.8.1.1  ทางเดินในสวน      
ตาํเหน่งทิศทางการเดินอาจนาํมาเช่ือมกนัตามจุดท่ีเหมาะสม ควรให้ทางเดินสัมพนัธ์กบัแนวอาคาร
ไวก่้อน ทางเดินก่อนเขา้ไปชมสวนควรมีจุดมุ่งหมาย รูปแบบของทางเดินจะคลอ้ยตามรูปแบบสวน
ท่ีตอ้งการ  

 
 
 
 

http://www.nookungrunchuan.wordpress.com/
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1)  ทางเดินในสวน คือ ทางเดินภายในบริเวณจากประตูบา้นถึงท่ีพกั
อาศยั และจากท่ีพกัอาศยัไปยงัส่วนต่างๆในบริเวณสวนโดยเป็นมีเส้นทางท่ีมีความแตกต่างมีความ
เช่ือมโยงกนัภายในสวนเพื่อความสะดวกและความสวยงามรูปแบบของทางเดินท่ีจะนาํมาจดัเป็น
องคป์ระกอบในการจดั  ภูมิทศัน์ โดยตอ้งให้เขา้กบัรูปแบบสวนไทย  ทางเดินเทา้แบ่งเป็น 2 อยา่ง 
คือ                                                         

(1)  ทางเดินแบบแยก เป็นทางเดินเทา้ภายในสวน โดยการกา้วเทา้ 
วสัดุท่ีนิยมใชจ้ดัทาํ ไดแ้ก่ ศิลาแลง  กระเบ้ืองปูทางเทา้  แวน่ไมก้ลม แผน่หินทราย  หินรูปลกัษณะ
แบนจะมีความกลมกลืนกับธรรมชาติมากกว่าชนิดอ่ืนๆหินท่ีสามารถนํามาใช้เป็นทางเท้าควร
พิจารณาถึง      รูปทรงกลม แบน เรียบ ไม่มีเหล่ียมมุม การใชป้ระโยชน์กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม
ในแบบท่ีวางไวแ้ละมีความสวยงามเป็นธรรมชาติโดยตอ้งคาํนึงถึงพื้นท่ีในการจดัวางเป็นหลกั 
การสร้างทางเดินแบบแยก เป็นการสร้างเพื่อใหเ้ขา้ชมสวนเดินโดยการกา้วเทา้อยา่งระมดัระวงั 
(สมจิตร โยธะคง, 2538)  
 

 
ภาพที ่2.15 ทางเดินแบบแยก 
ทีม่า  :   http://www.topicstock.pantip.com 
 

(2)  ทางเดินแบบปูต่อเน่ือง  นิยมสร้างระหวา่งประตูทางเขา้สู่ตวั
บา้นขนานกบัถนนรถยนตเ์ขา้บา้น  หรือบางส่วนของสวนท่ีเป็นแนวราบจะเป็นรูปโคง้ หรือตรงก็
ไดต้ามแต่ลกัษณะของพื้นท่ีนั้นๆและความเหมาะสม  ความกวา้งของทางเดินนิยมกวา้ง  1.20 เมตร  
และ 1.50 เมตร เดินไดส้ะดวกผอ่นคลายอารมณ์วสัดุท่ีนิยมใชท้าํทางเดินแบบต่อเน่ือง  ไดแ้ก่ ศิลา
แลง แผน่หินทราย แผน่หินอคันี  การปูตอ้งชิดกนัและใชซี้เมนตเ์ช่ือม  หรือปูต่อเน่ืองโดยไม่มีสาร
เช่ือม อิฐ สามารถนาํอิฐมาปูต่อเน่ืองเป็นทางเดินโดยเนน้ให้มีลวดลายท่ีสวยงาม ตวัหนอน คทา อฐั
ศิลา กระเบ้ืองเซรามิครูปแบบต่างๆและหิน  
                      

http://www.topicstock.pantip.com/
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ภาพที ่2.16 ทางเดินแบบฝังติดแน่น 
ทีม่า :  http://www.builk.com 
 

2.)  ศาลา เป็นองค์ประกอบ สวนท่ีเจา้ของบา้นตอ้งการ ในความ
ตอ้งการคืออยากมีศาลาไวรั้บแขกท่ีมาเยือน ไวน้ัง่พกั อ่านหนงัสือ ลกัษณะรูปแบบท่ีเจา้ของบา้น
ตอ้งการคือ ศาลาทรงไทยศาลาเป็นส่ิงก่อสร้างข้ึนในสวนบริเวณบา้นหรือสวนสาธารณะท่ีมีบริเวณ
กวา้งขวางใชเ้พื่อสําหรับชมวิว พกัหลบแดด รูปแบบและรูปทรงของศาลาโดยทัว่ไปมกัจะไม่มีฝา 
อาจมีเสา 4 6 หรือ 8 ตน้ มีหลากหลายแบบ ตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัสวนท่ีออกแบบอยู ่   
 

 
ภาพที ่2.17 ศาลาภายในสวน 
ทีม่า :   http://www.pncfurniture.com 
 
 

http://www.pncfurniture.com/
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3.)  สะพาน สะพานในสวนใชเ้ป็นทางเดินขา้มบ่อนํ้ า สระนํ้ า ลาํธาร 
หรือเช่ือมส่วนของสวนท่ีมีนํ้าเป็นตวัขีดกั้น ถือวา่มีความสําคญัภายในสวน สะพานท่ีใชใ้นรูปแบบ
ของสวนไทยนั้นตอ้งมีความกลมกลืนเขา้กบัรูปแบบสวน และสามารถเขา้กบัขนาดของพื้นท่ีได้
อยา่งลงตวัเช่นสะพานไมแ้บบโคง้ และ แบบตรง 
 

 
ภาพที ่2.18 สะพานในสวน 
ทีม่า :  http://www.baanlaesuan.com 
 

4.)  ของตกแต่งสวน หลากหลายรูปแบบ มีทั้งท่ีเป็นรูปสัตว ์ส่ิงของ 
เป็นส่ิงท่ีใช้ตกแต่งตามส่วนต่างๆของสวน ไม่วา่จะเป็นตามทางเดิน มุมพกัผ่อน การเลือกนั้นตอ้ง
ใหมี้ความกลมกลืนกบัลกัษณะของสวนดว้ย 
  

 
ภาพที ่2.19 ของตกแต่งสวน 
ทีม่า :  http://www.taddin.wordpress.com 
 

http://www.baanlaesuan.com/
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99&hl=th&rlz=1R2ADFA_enTH467&biw=1366&bih=609&tbm=isch&tbnid=sGY4l7o9FI4nQM:&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=aiinhon&month=03-2011&date=24&group=4&gblog=2&docid=D6o6KAwr71TX_M&imgurl=http://www.bloggang.com/data/a/aiinhon/picture/1300949206.jpg&w=349&h=422&ei=TfJMT8SoFovLrQfT0d2gDw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99&hl=th&rlz=1R2ADFA_enTH467&biw=1366&bih=609&tbm=isch&tbnid=sGY4l7o9FI4nQM:&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=aiinhon&month=03-2011&date=24&group=4&gblog=2&docid=D6o6KAwr71TX_M&imgurl=http://www.bloggang.com/data/a/aiinhon/picture/1300949206.jpg&w=349&h=422&ei=TfJMT8SoFovLrQfT0d2gDw&zoom=1
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4.) บ่อนํ้ า สระนํ้ า คนไทยมีชีวิตผูกพนักบัสายนํ้ าอยูต่ลอดเวลา ถา้
ไม่ไดอ้ยูริ่มนํ้ าก็จะมีการขุดสระนํ้ า  คูบ่อ สําหรับเก็บกกันํ้ าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ โดยจะมีการปลูกบวัไว้
เพื่อช่วยกรองนํ้ าให้ใส เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวน์ํ้ าและยงัเก็บสายบวัมาทาํเป็นอาหารไดอี้กด้วย 
ปัจจุบนัจึงมีการประยุกตน์าํสวนนํ้ ามาตกแต่งบา้นเรือน ช่วยเพิ่มความชุ่มช่ืนให้กบับา้น  เราจึงเห็น
การใช้นํ้ าในการสร้างบรรยากาศพิเศษให้กบัสวนมากข้ึนไม่วา่จะเป็นสระนํ้ า นํ้ าพุ นํ้ าตก คลอง 
ฯลฯ 

 
ภาพที ่2.20 บ่อนํ้าในสวน 
ทีม่า :  http://www.landscapeadvance.com 
                      

สรุป  องคป์ระกอบหรือวสัดุท่ีใชม้าจดัภูมิทศัน์ในรูปแบบของสวนไทย   วสัดุท่ีอยูใ่นสวน
นั้นก็เป็นส่ิงท่ีมีสําคญัทาํให้ภาพและบรรยากาศของสวนเปล่ียนไป ของประดบัตกแต่งสวนจึงเป็น
ส่วนส่ิงท่ีช่วยสร้างความโดดเด่นและเน้นเอกลกัษณ์ของสวนได้เป็นอย่างดี ของประดบัตกแต่ง
สามารถออกแบบใหม่ใหมี้ความทนัสมยั แปลกใหม่เหมาะสมกบัยคุปัจจุบนัได ้                  
 

2.8.2  Soft-Scape   
Soft-Scape คือ องค์ประกอบทางธรรมชาติไดแ้ก่พรรณไมแ้ละนํ้ า ซึงมีส่วนช่วยลดความ

แข็งกระดา้งของ Hard-Scape ลงได ้ การใช้ Hard-Scape และ Soft-Scape ในสวนอย่างสมดุล
นอกจากช่วยเพิ่มพื้นท่ีใชส้อยแลว้ยงัทาํใหพ้ื้นท่ีในสวนมีชีวิตชีวาข้ึนดว้ย ดงันั้น Soft-Scape จึงแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ Tree, Shrub, Ground Cover 

2.8.2.1  ไมย้ืนตน้และไมป้ระธาน (Tree)  เป็นตน้ไมใ้หญ่ สูงกวา่ 3 เมตร สําหรับ
ปลูกเพื่อใหร่้มเงากบัพื้นท่ี บา้น หรือสนาม และเป็นฉาก ของตน้ไมอ่ื้น สวนขนาดเล็ก ปลูกไมใ้หญ่
ได้น้อยตน้ จะปลูกได้ก่ีตน้ข้ึนกับขนาดพื้นท่ี ในการใช้จดัสวน ปลูกตน้ไมมุ้มบา้นเพื่อลดความ
กระดา้งของเหล่ียมเสา อาจปลูกตน้เดียว หรือปลูกสามตน้ทาํมุมกนั ข้ึนกบัสภาพพื้นท่ี ขนาดตน้ไม ้
การเจริญเติบโตของพืชนั้น ไม่นิยมปลูกเป็นแถว นอกจากจะปลูกเพื่อบงัลมหรือบงัสายตาให้ปลูก



31 
 

ไมย้นืตน้ทางดา้นทิศตะวนัตก เพื่อช่วยบงัแสดงแดดท่ีร้อนแรงของช่วงบ่ายจะช่วยลดความร้อนใน
ตวับา้น ประหยดัค่าไฟแอร์ พดัลมไปไดม้าก 

2.8.2.2 ไมพุ้ม่ (Shrub)  มีความสูงประมาณ 0.3-1.20 เมตร การปลูกไมพุ้ม่ให้สวยนั้น 
มีความสูงของไมพุ้่มมากกวา่หน่ึงระดบั เพื่อให้ ลดหลัน่ และ เกิดมิติทาง ดา้นสูง-ตํ่า นิยมปลูกเป็น
แปลงเพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม ดูแลรักษาง่าย และ เพื่อให้เห็น เส้นและรูปทรง ท่ีชดัเจน โดย
การแบ่งแปลงเป็นชั้นเพื่อให้เกิดมิติทางดา้นหน้า-หลงั การออกแบบ จะเร่ิมจาก เขียนขอบเขตของ
แปลง ไมพุ้่ม จากนั้นจึงเร่ิมแบ่งแปลงต่อไป ไม่ควรแบ่งแปลงให้มีขนาดเท่ากนัเกินไป โดยแปลง
ดา้นหลงั ควรมีขนาดกวา้งและสูงกวา่แปลงดา้นหนา้ และ แปลงดา้นหนา้สุด จะมีความตํ่าสุด และ
ใช้เป็นไมค้ลุมดิน นิยมแบ่งให้ได ้3 ระดบั แต่สําหรับสวนขนาดเล็กอาจแบ่งแปลงเพียง 2 ระดบั 
ข้ึนอยูก่บัตาํแหน่ง และขนาดของพื้นท่ีนอกจากน้ียงัสามารถปลูกไมป้ระธาน เพื่อเพิ่มมิติให้ไมพุ้่ม 
หรือลดระดบั ความต่างกนั ของ ความสูง ระหวา่ง ไมย้นืตน้ กบั ไมพุ้ม่ ไดอี้กดว้ยสาํหรับสวนขนาด
เล็กท่ีไม่สามารถปลูกเป็นแปลง แต่ตอ้งการรายละเอียดสูงให้ดูเป็นธรรมชาติ การวางตาํแหน่ง 
พรรณไม ้จะวางตาํแหน่งชนิดละ 1 หรือ 2 ตน้ หรือมากกวา่ ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ี และความตอ้งการ
ในการออกแบบ  

2.8.2.3 ไมค้ลุมดิน (Ground Cover)  เป็นพรรณไม ้ท่ีอยูริ่มนอกสุดของแปลง มีความ 
สูงน้อยกวา่ 30 เซนติเมตร ปลูกเพื่อเช่ือมระดบั ความสูงของ ไมพุ้่มกบัหญา้หรือพื้นดา้นหนา้ และ
ช่วยเนน้แนวขอบแปลงให้ชดัเจน สร้างความสูงของไมพุ้่มกบัหญา้ หรือพื้นดา้นหนา้ และช่วยเน้น
แนวของแปลงให้ชดัเจน สร้างความเป็น ระเบียบให้กบัแปลงให้พื้นท่ีสวนมากข้ึน สําหรับไมพุ้่ม
บางชนิด โคนตน้จะทิ้งใบ ทาํให้โคนตน้ดูโล่ง ไม่สวยงาม การนาํไมค้ลุมดินมาใชจ้ะช่วยแกปั้ญหา
ส่วนน้ีได ้ในกรณีท่ีไมพุ้่ม ภายในแปลงมีความสูงมาก ไมค้ลุมดินก็ควรมีระดบัสูงให้เหมาะสมกบั
ไมพุ้ม่ ซ่ึงไมพุ้่ม บางชนิดอาจตดัให้สั้น เล้ียงเป็นไมค้ลุมดินได ้และในทางกลบักนั ไมค้ลุมดินบาง
ชนิดอาจเล้ียงแบบปล่อยให้สูงเป็นไมพุ้่มได้เช่นเดียวกบั กาบหอยแครง ก้ามปูหลุด เงินไหลมา 
ดาดตะกัว่ ดาดทบัทิม ปีกแมลงสาป เปเปอโรเมีย ผีเส้ือราตรี พรมกาํมะหยี่ พลูด่าง(พลูทอง) เฟิน
เกล็ดหอย เฟินเงิน เฟินบอสตนั เหินใบมะขาม ระฆงัทอง เศรษฐีเรือนนอก เศรษฐีกา้นทอง หนวด
ปลาดุกแคระ กระดุมทองเล้ือย กาํมะหยี ่เกล็ดแกว้ คุณนายต่ืนสาย ซุ้มกระต่ายเขียว ซุ้มกระต่ายด่าง 
ดาห์ลเบิร์กเดซ่ี ริบิ้นชาลี ไทรทอง บวัดิน บุษบาฮาวาย ผกากรองเล้ือย ผกัเป็ดแดง ผกัโขมแดง พิทู
เนีย แพรเซ่ียงไฮ ้ฟ้าประดิษฐ ์ล้ินมงักรแคระ 

สรุปการเลือกใช้พืชพรรณในการจดัภูมิทศัน์ภายในบ้านพกัอาศยั พรรณไม้ท่ีนํามาใช้
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3ประเภท คือ ไม้ยืนตน้ ไม้พุ่ม ไมค้ลุมดิน  ซ่ึงแต่ละประเภทสามารถ
นาํมาใช้ประดบัตกแต่งไดเ้หมือนกนั ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการและลกัษณะของพรรณไมแ้ต่ละชนิด 
ส่ิงสําคญัท่ีควรคาํนึงถึงในการเลือกใช้พรรณไม ้ก็คือตอ้งไม่มีโรค ทนต่อสภาพแวดล้อม ไม่เป็น
อนัตรายต่อผูใ้ชห้รือสมาชิกในครอบครัว และดูแลรักษาง่าย 
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2.9  กรณศึีกษา 
2.9.1  กรณีท่ี 1 ศึกษารูปแบบสวนไทย 
ในการศึกษารูปแบบสวนภูมิทศัน์ บา้นคุณวรายุฑ มิลินทจินดา ท่ีเนน้รูปแบบการจดัสวน

แบบธรรมชาติผสมสวนไทย มีท่ีศาลาไวน้ัง่พกัผอ่น เป็นการจดัสวนเพื่อบงัตวับา้นรักษาความเป็น
ส่วนตวั และอยากให้ทุกท่ีในบา้นมีสีเขียว มองเห็นตน้ไมใ้บหญา้บา้ง    เม่ือเดินเขา้มาในสวนในแต่
ละช่วงเวลาของวนัหรือตลอดปีก็จะไดก้ล่ินหอมของดอกไม ้ จะเห็นวา่มีทั้งไมย้ืนตน้และไมพุ้่มท่ี
เป็นไมด้อกหอมปลูกกระจายอยูท่ ัว่ทั้งสวน เป็นคนปลูกตน้ไมไ้ปเร่ือยๆ มุมน้ีก็อยากให้หอม มุมน้ี
อยากให้บงัตวับา้น ทาํให้ในสวนมีตน้ไมจ้าํนวนมาก พอตน้ไม้โตจึงร่มคร้ึมอยา่งท่ีเห็น  และมีการ
จดัวางพนัธ์ุไมไ้วอ้ย่างเหมาะสม ทั้งไมด้อกหอม ไมพุ้่มและไมย้ืนตน้จึงทาํการศึกษารูปแบบของ
สวนบา้นพกัอาศยั เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงภูมิทศัน์ต่อไป  

2.9.1.1  ช่ือโครงการ  :   โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวรายฑุ  
มิลินทจินดา 

เจา้ของ   : คุณวรายฑุ มิลินทจินดา 
จดัสวน   : คุณวรายฑุ มิลินทจินดา 
ภาพ   : ปิยะวฒิุ, อรรถ  
ท่ีตั้งโครงการ  : กรุงเทพมหานคร 
2.9.1.2  ความเป็นมาของโครงการ 

สวนแห่งน้ีมีการกาํหนดแปลนดว้ยการวางตาํแหน่งของงานฮาร์ดสเคปและองคป์ระกอบสวนอ่ืนๆ
เป็นหลกั เช่น แนวกาํแพงประดบัท่ีช่วยพรางสวนไวด้า้นหนา้  บ่อปลากลางสวน ศาลาท่ีมุมร้ัวบา้น 
และมุมชิงชา้นัง่เล่นหนา้ตวับา้น จากนั้นจึงกาํหนดตาํแหน่งของไมใ้หญ่ ไม่วา่จะเป็นชมพูพนัธ์ุทิพย ์
หางนกยงูฝร่ัง กลว้ยพดั คอร์เดีย หรือพิกุล ช่วยสร้างร่มเงา ส่วนการเช่ือมต่อมุมมองของสวนส่วน
ต่างๆก็ใชพ้ื้นทางเดินท่ีทอดตวัผา่นทัว่ทั้งสวน เจา้ของจึงไดใ้ชป้ระโยชน์จากสวนอยา่งเตม็พื้นท่ี 

 
ภาพที ่2.21 แปลนบา้นคุณวรายฑุ มิลินทจินดา 
ทีม่า :  http://www.baanlaesuan.co 



33 
 

2.9.1.3  Zone 1 เป็นส่วนโชวท่ี์อยูท่างดา้นหนา้ของตวับา้น เป็นจุดเด่นท่ีดึงดูดความ
สนใจได้ดี  ในส่วนน้ีจะโชวใ์นเร่ืองของบ่อปลาซ่ึงอยู่ตรงกลางบา้น ในบ่อเล้ียงปลาคาร์ฟสีสัน
สดใส  มีนํ้ าพุอยูต่รงกลางบ่อ มีกระถางซ่ึงปลูกตน้กกวางไวภ้ายในบ่อ  บริเวณขอบบ่อตกแต่งดว้ย
กระเบ้ืองโทนสีนํ้าตาลอ่อน รอบๆบ่อประกอบดว้ยตน้ไมใ้หญ่ท่ีใหร่้มเงา และเสริมดว้ยไมพุ้่มทั้งไม้
ใบและไมด้อก  มีกระถางปลูกตน้ไม่ตั้งอยูเ่ป็นระยะ องคป์ระกอบอ่ืนๆกอ้จะมีโคมไฟท่ีทาํจากดิน
เผาตั้งประดบัอยู ่ การนาํมาประยุกตใ์ชคื้อ การนาํนํ้ าเขา้มาเป็นองคป์ระกอบในสวน เพิ่มสีสันดว้ย
การเล้ียงปลาสวยงามต่างๆ หรือจะปลูกบวั พรรณไมน้ํ้ าอ่ืนๆเพิ่มก็ตามความตอ้งการของเจา้ของ
บา้น  

 
ภาพที ่2.22 ส่วนโชว ์                                                                                                                            
ทีม่า :  http://www.baanlaesuan.com 

2.9.1.4  Zone 2 เป็นส่วนพกัผอ่น  ซ่ึงจะมีศาลาไวส้ําหรับพกัผอ่น อยู่ทางดา้นขา้ง
ของบ้านติดกบับ่อปลา  ในส่วนน้ีมีทางเดินเช่ือมมาจากบ่อปลาและจากทางท่ีจอดรถ  มุมน้ีใช้
สําหรับพกัผอ่นหรือไวต้อ้นรับแขกท่ีสนิท ภายในจะประกอบดว้ยท่ีนัง่ไวส้ําหรับพกัผอ่นเป็นเกา้อ้ี
ยาวทาํจากไม้มีเบาะรองนั่ง  รอบศาลามีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา มีไม่พุ่ม ไม้กระถางรอบๆสวน 
บรรยากาศจึงดูร่มร่ืนเย็นสบาย ทาํให้ผ่อนคลายและมีความสุขเม่ือมาพกั การประยุกต์ใช้คือ การ
เลือกลกัษณะศาลาใหเ้ขา้กบัสวน การวางตาํแหน่งของศาลาวา่วางส่วนไหนจึงจะไดรั้บลมเต็มท่ี การ
เลือกพนัธ์ุไมไ้วบ้ริเวณรอบๆศาลาควร แผ่นทางเดินในสวนน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีทางเจา้ของบา้น
ตอ้งการซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยๆกบัในแบบจึงทาํให้เรานาํไปปรับใชไ้ดง่้าย และตรงตามความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้นมากท่ีสุด 
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ภาพที ่2.23 ส่วนพกัผอ่น 
ทีม่า :   http://www.baanlaesuan.com 
 

2.9.1.5 Zone 3 เป็นส่วนบริการ เป็นส่วนท่ีอยู่ติดกับตวับา้นมาทางเดินไปยงั
ดา้นหลงับา้น ในส่วนน้ีไม่เน้นความสวยงาม แต่เน้นความสะดวกในการบริการมากกว่า ซ่ึงจาก
แบบท่ีเราไดศึ้กษาน้ีในส่วนของพื้นท่ีบริการยงัมีความบกพร่องในเร่ืองของการจดัวางพนัธ์ุไมท่ี้
ปิดบงัเส้นทางการสัญจรและบงัพื้นท่ีใชส้อย แต่ส่ิงท่ีสามารถนาํมาประยุกตใ์ชคื้อ การวางเส้นทาง
เดินท่ีสามารถเดินไปยงัส่วนต่างๆรอบบา้นไดอ้ย่างลงตวั และการเลือกมุมเป็นการเลือกท่ีมิดชิด
พอสมควร จึงไม่ตอ้งหาส่ิงท่ีจะมาปิดบงัสายตา 
 

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

http://www.baanlaesuan.com/
http://www.baanlaesuan.com/
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2.9.1.6 การประยุกต์ใช้เขา้กบัพื้นท่ีบ้านพกัอาศยั ของคุณสาหร่าย ครดก้ึน จาก
การศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยัในรูปแบบของสวนไทยผสมผสานสวน
ธรรมชาติของคุณวรายุฑ มิลินทจินดา และสวนไทยผสมผสานสวนโมเดิร์นของคุณอรสา นนทนา
ธรณ์  สามารถนาํมาประยกุตใ์ชเ้ขา้กบัพื้นท่ีโครงการดงัน้ี 

1)  การแบ่งพื้ น ท่ี   สามารถนําแนวความคิดในการจัดแบ่งพื้ นท่ีมา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัพื้นท่ีโครงการของเราไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(1)  พื้นท่ีส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว ์ เป็นการออกแบบโดยเนน้ความ
โดดเด่นเพื่อท่ีจะเป็นจุดท่ีดึงดูความสนใจของผูม้าเยี่ยม โดยมีการนาํนํ้ าพุ หรือนํ้ าตกมาเพื่อสร้าง
บรรยากาศ และเป็นจุดเด่นของสวน 

(2)  พื้นท่ีส่วนครอบครัว เป็นส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตวั โดยตน้ไมต่้างๆ
ท่ีใหร่้มเงามีทรงพุม่ท่ีหนาทึบแต่ไม่ชิดจนเกินไป มีไมพุ้ม่เพื่อท่ีจะบดบงัและสร้างความเป็นส่วนตวั  
มีท่ีนัง่พกัผอ่นต่างๆเช่น ศาลาในสวน เกา้อ้ีไม ้หรือพื้นท่ีวา่งใหเ้หมาะกบัการทาํกิจกรรม 

(3)  พื้นท่ีส่วนบริการ เป็นส่วนท่ีมีความสําคญัแต่ไม่เนน้ความสวยงาม 
แต่เน้นท่ีความสะดวกในการทาํกิจกรรมต่างๆภายในบา้น เช่นซักล้าง  และมีการเช่ือมทางเดินท่ี
สัมพนัธ์กนัระหวา่งส่วนต่างๆอยา่งเหมาะสมและลงตวั 

2)  การเลือกใชพ้ืชพรรณ จะใชพ้ืชพรรณท่ีมีลกัษณะเหมาะสมกบัสวนและ
มีความหลากหลาย มีลกัษณะการเจริญเติบโตท่ีเหมือนกนั เพื่อท่ีจะไดดู้แลรักษาง่ายไม่ยุง่ยาก ไมย้ืน
ตน้เลือกท่ีมีทรงพุม่แน่นแต่ไม่ทึบจนเกินไปและใหร่้มเงาไดดี้  

3)   การเลือกใช้องค์ประกอบภูมิทศัน์ดาดแข็ง จะเลือกวสัดุท่ีมีเอกลกัษณ์
แบบไทยๆ เช่น ตุ๊กตาดินเผาเด็กไทย รูปป้ันต่างๆ  ให้มีความใกล้เคียงกบัรูปแบบสวนมากท่ีสุด  
สีสันตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของสวนไทยท่ีสําคญัตอ้งดูแลรักษาง่าย และคงทน และการ
เช่ือมโยงต่อกนัของพื้นท่ีในแต่ละส่วนอยา่งเหมาะสม 

2.9.2  กรณีท่ี 2 ศึกษารูปแบบสวนไทยผสมสวนโมเดิร์น 
ในการศึกษารูปแบบสวนภูมิทศัน์ บา้นคุณอรสา นนทนาธรณ์  ท่ีเนน้รูปแบบการจดัสวน

แบบสวนไทยผสมกบัสวนโมเดิร์น  มีท่ีนัง่สาํหรับพกัผอ่น เจา้ของก็บรรจงปลูกตน้ไมแ้ต่ละตน้ดว้ย
ความตั้งใจ และยงัสร้างรายละเอียดให้กบัสวนดว้ยตุ๊กตาดินเผา มุมนํ้ าพุ รวมถึงปลูกไมใ้ร่มนานา
ชนิด  

 
 
 
 
 



36 
 

2.9.2.1 ช่ือโครงการ  :   โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณอรสา  
นนทนาธรณ์ 

เจา้ของ   : คุณอรสา นนทนาธรณ์ 
จดัสวน   : คุณอรสา นนทนาธรณ์ 
ภาพ   : ชยัพฤกษ ์โพธ์ิแดง 
ภาพประกอบ  : มาโนช กิตติชีวนั 
2.9.2.2  ความเป็นมาของโครงการหลงัจากไปร่วมอบรมมาก็อยากทาํใหข้องเล็กๆท่ี

กระจดักระจายมารวมเป็นกลุ่มกอ้นมากข้ึน ใหดู้เป็นหน่ึงเดียวกนั อีกอยา่งสวนเราก็แทบทาํอะไร
ไดไ้ม่มาก  จากท่ีไดเ้ขา้อบรม วทิยากรไดดู้ภาพสวนแลว้บอกวา่ในสวนมีรายละเอียดมากเกินไป ทาํ
ใหข้าดจุดเด่น จึงตอ้งนาํตรงน้ีมาคิด เร่ิมจดัท่ีบริเวณบ่อนํ้ าตกก่อน โดยปรับให้เป็นนํ้าตกสองชั้น
เพื่อใหเ้กิดเสียง ติดป๊ัมนํ้าเพิ่ม และออกแบบใหมี้นํ้าตกลงในกระถางท่ีดดัแปลงเป็นนํ้าตกอีกชั้น 
รวมถึงหาศาลาเล็กๆมาวางบนนํ้าตก เพื่อเป็นจุดนาํสายตาดว้ย คงเป็นผนงัในสวน เพราะไดค้วามรู้
มาวา่วธีิท่ีจะช่วยเปล่ียนภาพลกัษณ์ของสวนขนาดเล็กไดง่้ายและชดัเจนคือ การเล่นกบัสีในสวน จึง
เปล่ียนสีของผนงันํ้าตกก่อน โดยเราเอาภาพถ่ายสวนไปท่ีร้านเพื่อใหเ้ขาผสมสีเทียบกบัสีเดิมของ
ผนงั วา่ควรจะใชสี้ไหนเพื่อใหส้วนดูเด่นข้ึน ปรับกนัอยูน่านกวา่จะไดสี้เหลืองอยา่งท่ีตอ้งการ เรา
เนน้ใหมี้การตดักนัของสีเพื่อสวนจะไดดู้เด่นข้ึน พอเปล่ียนแลว้เราก็อยากใหมี้สีอ่ืนมาช่วยเบรก
ความแรงของสีเหลืองดว้ย จึงก่อกาํแพงอิฐดินเผาข้ึนมาอีกดา้นหน่ึงของผนงั เพื่อใหมี้ส่วนท่ีเป็น
วสัดุธรรมชาติแทรกเขา้มา เวน้ช่องวา่งไวส้าํหรับวางเทียนบา้ง ปลูกหรือวางตน้ไมบ้า้ง เพื่อให้
กาํแพงดูไม่เรียบเกินไป ส่วนบริเวณบ่อนํ้าตก ดิฉนัยกพื้นข้ึนใหม่ นาํกระเบ้ืองเก่าท่ีเหลือจากทาํ
บา้นมาปู  

 
 
ภาพที ่2.25 แปลนบา้นคุณอรสา นนทนาธรณ์ 
ทีม่า :   http://www.baanlaesuan.com 
 

http://www.baanlaesuan.com/
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2.9.2.3  Zone 1 เป็นส่วนโชวท่ี์อยู่ทางด้านหน้าของตวับ้าน โดยจุดเด่นท่ีโชว์ คือ 
นํ้ าพุ ซ่ึงพื้นหลังของนํ้ าพุเป็นฉากกาํแพงท่ีมีลักษณะเป็นซุ้มแบบไทยเน้นโทนสีส้มแบบไทย
สมยัก่อน  ทางดา้นหนา้ของบ่อนํ้ าพุจะเป็นพื้นทางเดินท่ีปูดว้ยกระเบ้ืองหลากสีสันโดยเนน้โทนสี
อ่อน  รอบๆสวนนั้นประกอบดว้ยพนัธ์ุไมท่ี้มีไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่  ขนาดกลางท่ีให้ร่มเงา และไล่
ระดบัลงมาเป็นไมพุ้่มตามดว้ยไมค้ลุมดินท่ีเนน้ไมใ้บ ในส่วนของวสัดุตกแต่งนั้นเป็นจาํพวกตุ๊กตา
ดินเผาตวัเล็กๆและรูปป้ันหินทราย เพื่อเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงของสวน โดยการวางนั้นจะวาง
ประดบัตามท่ีต่างๆของสวน ซ่ึงในส่วนน้ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัสวนของบา้นคุณสาหร่าย คือ 
การท่ีเราจะสร้างจุดโชวน์ั้น ควรอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมอยา่งเช่นบา้นคุณอรสาท่ีส่วนโชวอ์ยูท่าง
ดา้นหน้าบา้นมองเขา้มาแลว้เห็นเลย และควรท่ีจะหาอะไรท่ีเป็นจุดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ส่วนท่ีจะโชว ์ เพื่อให้บุคคลท่ีมาเยี่ยมเห็นแลว้เกิดความประทบัใจ  ในส่วนน้ีตอ้งดูแลรักษาอย่าง
สมํ่าเสมอถา้ขาดการดูแลจะทาํใหไ้ม่น่ามอง 
  

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

2.9.2.4  Zone  2  เป็นส่วนพกัผอ่น  ในส่วนน้ีเป็นมุมพกัผอ่นโดยมีชุดโต๊ะเกา้อ้ีวาง
ไว ้บนพื้นซ่ึงพื้นนั้นปูดว้ยแผน่ทางเดินต่อเน่ืองกนั จึงมีความสมํ่าเสมอ ดา้นขา้งของท่ีนัง่ฝ่ังหน่ึงติด
ผนังบา้น ซ่ึงได้ตกแต่งให้สวยงามด้วยต้นไม้ท่ีเหมาะแก่การทาํสวนผนัง ทั้ งไม้ดอกและไม้ใบ  
รอบๆส่วนน้ีจะมีพนัธ์ุไมใ้หญ่ให้ร่มเงา ทรงพุ่มแผ่กวา้งเพื่อให้ท่ีนั่งพกัผ่อนร่มอยู่เสมอ  มีไมพุ้่ม
จาํพวกไมใ้บท่ีชอบแสงรําไรปลูกอยูร่อบๆ ประดบัตกแต่งสวนดว้ยตอไมแ้ละตุ๊กตาปูนป้ัน  ในส่วน
น้ีจะอยูใ่กลเ้คียงกบัส่วนโชวมี์ทางเดินสามารถเดินไปหากนัได ้สามารถนาํมาประยุกต์ใชก้บัการจดั
สวนของเราคือ  การเลือกมุมสําหรับการพกัผ่อนและการเลือกเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่ง ซ่ึงมี

http://www.baanlaesuan.com/
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ลกัษณะท่ีใกล้เคียงกบัท่ีเจา้ของโครงการตอ้งการ เราจึงนําวิธีการจดัสวนของบา้นคุณอรสาไป
ประยกุตใ์ชก้บัโครงการบา้นของเรา 

 
ภาพที ่2.27 ส่วนพกัผอ่น 
ทีม่า :   http://www.baanlaesuan.com 

2.9.2.5 Zone 3 ส่วนน้ีเป็นส่วนบริการท่ีไม่เนน้ความงาม แต่ในท่ีน้ีเจา้ของบา้นเน้น
เพื่อตอ้งการความคลา้ยคลึงกบัสถานท่ีอ่ืนภายในสวยสามารถปลูกผกัไวใ้ชใ้นครัวเรือนไดเ้พราะมี
พื้นท่ีเพียงพอ ทั้งยงัเป็นท่ีซกัลา้งท่ีดีเพราะในท่ีน้ีบริเวณน้ีมีแดดเกือบทั้งวนัยกเวน้ช่วงตอนเยน็เวลา
ประมาณ 16.00 เป็นตน้ไปแดดจะเร่ิมไม่มี จะกลายเป็นท่ีท่ีให้ร่มเงา จึงเหมาะแกการท่ีจะตากผา้ 
หรือทาํอะไรต่างๆ ในช่วงเยน็หลงัจากท่ีแดดร่มเราก็ใชเ้วลาช่วงน้ีมารดนํ้ าตน้ไมท่ี้ปลูกไว ้ โดยใน
ท่ีน้ีสามารถประยุกตใ์ชใ้นบา้นโครงการไดคื้อ เราจะตอ้งทาํส่วนน้ีให้เหมาะต่อการใช้สอยของคน
ในครอบครัว มีทางเดินท่ีสะดวก และตอ้งดูแสงว่าเพียงพอหรือไม่พื้นท่ีน้ีมีร่มเงามากเพียงใด มี
พื้นท่ีกวา้งพอท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆไดห้รือไม่และท่ีสาํคญัเจา้ของบา้นพึงพอใจหรือเปล่า  

 
ภาพที ่2.28 ส่วนบริการ 
ทีม่า :   http://www.baanlaesuan.com 

http://www.baanlaesuan.com/
http://www.baanlaesuan.com/
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2.9.3  กรณีท่ี 3 ศึกษารูปแบบสวนรีสอร์ท กบัทรอปิคอล 
เจา้ของบา้นทั้งสองให้โจทยม์าว่าตอ้งการสวนท่ีมีสไตล์เหมือนรีสอร์ต มีสวนนํ้ า มีตน้ไม ้

และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆพร้อมสําหรับวนัพกัผ่อน และเม่ือนาํโจทยจ์ากเจา้ของบา้นมา
รวมกับเง่ือนไขต่างๆท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีจริง ก็ตีความออกมาได้เป็นสวนท่ีแบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วน
ต้อนรับบริเวณหน้าบ้าน ส่วนพกัผ่อนซ่ึงมีมุมสระว่ายนํ้ าและมุมศาลา สุดท้ายก็คือส่วนท่ีอยู่
ดา้นหลงัและดา้นขา้งบา้น 

2.9.3.1  ช่ือโครงการ : สายสุนีย ์
ภาพ   : ชยัพฤกษ ์โพธ์ิแดง 
เจา้ของ   : คุณประณต-นวลอนงค ์ไกรประยรู 
ออกแบบ-จดัสวน  : หจก. สวนเจริญสุข โดยคุณรัตนา จาํปาเทศ                                                                     
ท่ีมา   : http://www.baanlaesuan.com 

 
ภาพที ่2.29 ผงับริเวณบา้นคุณประณต-นวลอนงค ์ไกรประยรู 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 
 

2.9.3.2  ส่วนท่ี 1 ส่วนต้อนรับด้านหน้าบ้าน คุณรัตนาใช้พื้นไม้กับบ่อนํ้ าเป็น
องค์ประกอบหลกัของสวนส่วนน้ี เพื่อให้ดูเช้ือเชิญและตอ้นรับแขกผูม้าเยือนให้รู้สึกประทบัใจ 
บรรยากาศโดยรวมของสวนนํ้ าหน้าบา้นจึงเป็นสวนธรรมชาติท่ีดูทนัสมยัอยู่ในตวั โดยเลือกใช้
รูปทรงเรขาคณิตกบัตวับ่อและทางเดินพื้นระแนงไม ้ มีการวางจงัหวะของบ่อนํ้ ารอบทางเดินทั้ง
สองดา้น เพื่อใหผู้ใ้ชง้านรู้สึกร่ืนรมยก์บัความสดช่ืนของนํ้าขณะเดินผา่น 

2.9.3.2  ส่วนท่ี 2 ถดัมาเป็นส่วนพกัผ่อนซ่ึงตอ้งการความเป็นส่วนตวั คุณรัตนา
เลือกใชจ้งัหวะของแนวพุ่มไมช่้วยพรางสายตา  และเปล่ียนความรู้สึกผูใ้ชง้านในการเขา้ถึงส่วนน้ี 

http://www.baanlaesuan.com/Garden.aspx?pid=2&oid=149&cid=11&aid=891
http://www.baanlaesuan.com/Garden.aspx?pid=2&oid=149&cid=11&aid=891
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และเน่ืองจากมีส่ิงก่อสร้างหลักๆ คือ สระว่ายนํ้ าและศาลา จึงต้องอาศัยจงัหวะและความเป็น
ธรรมชาติของตน้ไมม้าช่วยลดทอนความแขง็กระดา้งของส่ิงก่อสร้างต่างๆ  ส่วนดา้นขา้งสระวา่ยนํ้ า 
คุณรัตนาออกแบบผนงันํ้าตกเพิ่ม เพื่อเป็นส่วนพรางสายตาจากร้ัวบา้นขา้งๆ และเป็นตวัหยุดสายตา
ในสวน โดยนาํกระจกกบัแผน่หินทรายมากรุผนงัดา้นน้ี ส่วนดา้นบนติดตั้งผา้ใบสําเร็จรูป เพื่อบงั
ใหเ้กิดร่มเงาขณะใชง้านสระวา่ยนํ้าในเวลากลางวนั นอกจากน้ียงัถือเป็นลูกเล่นใหม่ๆท่ีทาํให้สวนดู
มีสีสันและทนัสมยัข้ึนดว้ย การปิดลอ้มระนาบเหนือศีรษะอยา่งน้ี บางทีก็ช่วยให้ผูใ้ชง้านรู้สึกอบอุ่น 
ไม่รู้สึกเวิ้งวา้งกบัพื้นท่ีตรงนั้นจนเกินไปนกั ส่วนศาลาพกัผ่อนมีการติดตั้งชาวเวอร์สําหรับลา้งตวั
หลงัจากวา่ยนํ้า ส่วนน้ีคุณรัตนายา้ยแผงระแนงไมท่ี้ติดมากบัศาลาในตอนแรกไปไวอี้กดา้น แลว้นาํ
ไมห้มอนรถไฟกบักระจกสีลวดลายแบบเก่ามาทาํเป็นแผงบงัตาเวลาลา้งตวั เป็นการปรับใชข้องเก่า
กบัของใหม่อยา่งคุม้ค่า ลงตวั และสวยงามจริงๆ 

2.9.3.3  ส่วนท่ี 3 สวนท่ีอยู่ด้านหลงัและด้านขา้งตวับา้นซ่ึงติดกบัส่วนครัวและ
ห้องนํ้ า  คุณรัตนาออกแบบโดยเนน้เร่ืองทางเดินท่ีเช่ือมต่อถึงกนัหมดทัว่ทั้งบริเวณบา้น รวมทั้งไม่
ลืมปลูกตน้ไมใ้หดู้เป็นธรรมชาติ และสามารถอยูร่อดไดใ้นระยะยาว โดยเลือกไมใ้บทนร่มเป็นหลกั
สาํหรับส่วนน้ีเน่ืองจากโครงการบา้นจดัสรรแห่งน้ีมีสวนสําเร็จรูปท่ีให้มาพร้อมตวับา้น โดยมีสระ
วา่ยนํ้ าและศาลาอยู่ก่อนแลว้  การออกแบบสวนแห่งน้ีจึงตอ้งอาศยัความละเอียดพิถีพิถนั ปรับใช้
ของเดิมกบัของใหม่ใหก้ลมกลืนกนัใหม้ากท่ีสุด ตน้ไมห้ลกัท่ียงัคงไวส่้วนใหญ่เป็นไมย้ืนตน้ ไดแ้ก่ 
ทองกวาว ตีนเป็ดนํ้ า แคนา กระพี้จ ัน่ นอกเหนือจากน้ีก็ปลูกตน้ไมท่ี้เจา้ของบา้นช่ืนชอบเพิ่มเขา้ไป 
เช่น กล้วยพดั คุณรัตนาอธิบายแนวคิดในการลงต้นไม้ให้ฟังว่า เน้นการปลูกต้นไม้ให้ดูเป็น
ธรรมชาติมากท่ีสุด เลือกชนิดตน้ไมใ้ห้มีความหลากหลาย มีกลุ่มไมใ้บคละกนัไปกบัไมด้อกอายุ
หลายปี โดยจดัฟอร์มตน้กบัรูปทรงใบให้มีทั้งกลมกลืนและแตกต่างเพื่อสร้างความน่าสนใจ ส่ิง
สาํคญัคือเม่ือเวลาผา่นไปตน้ไมเ้หล่านั้นก็ยงัคงอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ เป็นกติกาพื้นฐานท่ี
คุณรัตนาให้ความสําคญัเร่ือยมาตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีทาํงานอยู่ในวงการออกแบบจดัสวน 
ทั้งหมดน้ีจึงเป็นเสมือนลายเซ็นประจาํตวัของนกัจดัสวนรุ่นใหญ่ผูน้ี้  ซ่ึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้นกัจดั
สวนรุ่นใหม่ๆไดเ้จริญรอยตามต่อไป 
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ภาพที ่2.30  สวนบา้นคุณประณต-นวลอนงค ์ไกรประยรู                                                                                
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baanlaesuan.com/
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2.9.4  กรณีท่ี 4ศึกษาชวนชม 
ชวนชม 

 
ภาพที ่2.31 ดอกชวนชม 
ทีม่า : http://www.phothaflower.wordpress.com 
 

2.9.4.1  การจาํแนกชั้นทางวทิยาศาสตร์ 
อาณาจกัร   : Plantae 
อนัดบั   : Gentianales 
วงศ ์   :  Apocynaceae 
สกุล   : Adenium 
ชนิด   : A. obesum 

ชวนชม (Desert Rose; Impala Lily; Mock Azalea) เป็นช่ือของพรรณไมท่ี้มีสีสันของดอก
สวยงาม เป็นไมท่ี้ปลูกเล้ียงง่าย ทนต่อสภาพแห้งแลง้มาก จนไดรั้บสมญาวา่ Desert Rose (กุหลาบ
ทะเลทราย) นอกจากน้ีตามความเช่ือของคนไทยช่ือ "ชวนชม" ยงัเป็นช่ือท่ีมีความไพเราะเป็นศิริ
มงคล และชาวจีนว่า "ปู้ กุ ้ยฮวย" ซ่ึงแปลว่า ดอกไม้แห่งความร่ํารวย แต่ดอกชวนชมมีสาร 
Abobioside, Echubioside ตรงนํ้ ายางสีขาว ถา้นํ้ ายางถูกผิวหนงัจะทาํให้ผิวหนงัอกัเสบเป็นผื่นแดง 
ถา้เขา้ตา ตาจะอกัเสบ กินเขา้ไปจะเป็นพิษ แต่นํ้ ายางมีรสขมมาก โอกาสกินมีนอ้ย ถา้กินจะมีผลต่อ
หวัใจ อาการเบ้ืองตน้จะทาํให้ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเสีย ตาพร่า หวัใจเตน้อ่อน ความดนั
ลดลงอาจตายได ้
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ภาพที ่2.32 ดอกชวนชม 
ทีม่า : http://www.topicstock.pantip.com 

2.9.4.2  ชวนชม เป็นพืชท่ี ปลูกง่าย ทนต่อสภาพอากาศท่ีร้อน และแห้งแลง้ ชอบ
แดดจดั จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า กุหลาบแห่งทะเลทราย ชวนชม  ออกดอกง่าย  ดอกดก  สีสัน
สดใส จึงเป็นท่ีนิยมของผูป้ลูก อีกทั้งมีหลากหลายพนัธ์ุให้ปลูกเล้ียงตามความชอบของแต่ละคน  
ชวนชม ยงัมีช่ือท่ีเป็นมงคลจึงเหมาะสาํหรับปลูกตามบา้นเรือนดว้ย 

1)  ดิน  ชวนชมชอบดินโปร่งมีการระบายนํ้ าดี และไม่ทนกบัดินท่ีมีสภาพ
นํ้ าขงั จึงควรเลือกวสัดุปลูกท่ีมีการระบายนํ้ าท่ีดี หรือ อาจใช้ดินผสมสําเร็จรูปท่ีมีขายอยูท่ ัว่ไปได ้
โดยอาจผสมวสัดุปลูกอ่ืนเพิ่มเขา้ไป เช่น กาบมะพร้าวสับ หรือ แกลบดิบ หรือ ทรายหยาบ เพื่อช่วย
ใหดิ้นโปร่งข้ึน 

2)  นํ้า  ควรใหน้ํ้าเพียงวนัละคร้ัง หรือ 2 วนัคร้ังก็ได ้เพราะถา้ให้มากไป จะ
ทาํให้นํ้ าขงัแฉะ ตน้ชวนชมอาจเห่ียวเฉาทั้งตน้ได ้และควรให้นํ้ าในช่วงเชา้ เพื่อให้ตน้ และใบแห้ง
ก่อนคํ่า เพื่อป้องกนัโรคเน่า และไม่ควรให้นํ้ าในช่วงท่ีแดดจดั เพราะสายยางและนํ้ าท่ีรดออกมาจะ
ร้อนมาก อาจทาํใหต้น้และใบเป็นอนัตรายได ้

คาํแนะนาํ  ไม่ควรวางชวนชมกระถางบนพื้นดินโดยตรงเพราะอาจทาํให้มี
นํ้าขงับริเวณพื้นท่ีตั้งกระถาง อาจทาํใหน้ํ้าขงั และเกิดโรคข้ึนได ้
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ภาพที ่2.33 ดอกชวนชม 
ทีม่า : http://www.phothaflower.wordpress.com 
 

2.9.4.3  การใหปุ๋้ย  
หากตอ้งการให้ตน้ชวนชมออกดอกอย่างสมํ่าเสมอ ควรให้ปุ๋ยออสโมโคท้ สูตร 14-14-14 ทุก 3 
เดือน เพื่อช่วยในการเพิ่มความสมบูรณ์ให้กบัตน้จึงจะพร้อมสําหรับการออกดอกท่ีสวยงาน ตาม
อตัราใช ้ดงัน้ี 

1)  สําหรับตน้ชวนชมในกระถาง  ขนาด 10-15 น้ิว  ควรโรย ออสโมโคท้ 
สูตร 14-14-14 อตัรา 10 กรัม (1 ชอ้นโตะ๊) บนผวิดินรอบกระถาง 

2)  สําหรับตน้ชวนชมท่ีปลูกลงดิน  ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางทรงพุ่ม 1-2 
เมตร ควรโรย ออสโมโคท้ สูตร 14-14-14 อตัรา 50-80 กรัม (5-8 ช้อนโต๊ะ) รอบๆ ทรงพุ่ม เพราะ
บริเวณทรงพุม่เป็นบริเวณท่ีมีรากฝอยอยูท่าํใหส้ามารถ ดูดธาตุอาหารจากปุ๋ยออสโมโคท้ไดดี้ 

3)  การเปล่ียนกระถางชวนชมเป็นระยะเม่ือตน้มีขนาดใหญ่ข้ึน จะช่วยให้
ชวนชมเจริญเติบโตไดเ้ร็วข้ึน  แต่ไม่ควรทุบกระถาง เพราะอาจทาํให้รากชํ้ า  ตน้อ่อนแอ  และอาจ
เกิดการเขา้ทาํลายของโรคได ้  จึงควรเปล่ียนกระถางโดยใช้นํ้ าฉีดดินเดิมออกไป หรือ ฉีดนํ้ าใส่
กระถาง จนกระทัง่ดินอ่อนตวั สามารถดึงตน้ชวนชมพร้อมทั้งรากท่ีสมบูรณ์ออกจากกระถางได ้

2.9.4.4  โรคและวธีิการป้องกนั 
1)  เพล้ียแป้ง เป็นแมลงปากดูดมีลาํตวัอ่อนนุ่มปกคลุมดว้ยเส้นขนสีขาว

คลา้ยแป้ง เขา้ทาํลายตน้ชวนชมโดยการดูดกินนํ้าเล้ียงบริเวณส่วนยอดใบ และดอกอ่อน ทาํให ้
หงิกงอ  ชะงกัการเจริญเติบโต ใบเหลือง และร่วงในท่ีสุด  นอกจากน้ีเพล้ียแป้งมกัถ่ายมูลนํ้ าหวาน 
เพื่อล่อมด ซ่ึงเป็นพาหะนาํตวัอ่อน และไข่ของเพล้ียแป้งไปแพร่ระบาดยงัตน้อ่ืนๆ ได้  ส่วนมูล
นํ้ าหวานนั้นยงัเป็นอาหารของราดาํ  ดูไม่สวยงาม ทาํให้เห็นใบชวนชมมีลกัษณะคลา้ยฝุ่ นสีดาํปก
คลุมอยู ่
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ภาพที ่2.34 เพล้ียแป้งในชวนชม 
ทีม่า : http://www.2g.pantip.com 
 
การป้องกนักาํจดั  ควรหมัน่สังเกตตน้ชวนชมอย่างสมํ่าเสมอ  โดยเฉพาะบริเวณใตใ้บ  ยอดอ่อน 
และดอกอ่อนหากพบแมลงเพียงเล็กน้อย อาจใช้มือหยิบทิ้ง  หรือ ใช้นํ้ าฉีดลา้งเพล้ียแป้งออกหาก
พบแมลงจาํนวนมาก ควรใช ้ สตาร์เกิล จี ตามคาํแนะนาํดงัน้ี กระถาง ขนาด 6-8 น้ิว  โรย สตาร์เกิล 
จี อตัรา 10 กรัม (1 ชอ้นโต๊ะ) ต่อตน้  กระถาง ขนาด มากกวา่ 8 น้ิว โรย สตาร์เกิล จี อตัรา 20 กรัม 
(2 ชอ้นโตะ๊) ต่อตน้    สาํหรับชวนชมท่ีปลูกลงดิน ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของทรงพุ่มประมาณ 
1 เมตร ควรโรย  สตาร์เกิล จี อตัรา 50 กรัม (5 ชอ้นโตะ๊) ต่อตน้ จากนั้นใหร้ดนํ้าตาม 

2)  เพล้ียอ่อน  เป็นแมลงปากดูด ขนาดเล็ก ลาํตวัมีสีเหลือง เขา้ทาํลาย
โดยการดูดกินนํ้ าเล้ียงตามใบ ยอดอ่อนและดอก ทาํให้หงิกงอเป็นคล่ืน หากมีการระบาดมาก ๆ จะ
ทาํให้ดอกเห่ียว และอ่อนแอ ไม่ออกดอก บริเวณท่ีมีเพล้ียอ่อนระบาดมกัจะพบเห็นมดอาศยักิน
นํ้าหวาน ท่ีเพล้ียอ่อนถ่ายออกมา จะทาํให้เกิดราดาํ เช่นเดียวกบัเพล้ียแป้ง สามารถพบเห็นไดต้ลอด
ทั้งปี โดยเฉพาะช่วงอากาศร้อน 

 

 
ภาพที ่2.35 เพล้ียอ่อนในชวนชม 
ทีม่า : http://www.suansavarose.com 

http://www.2g.pantip.com/
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การป้องกนั  กาํจดัหมัน่ตรวจสอบตน้ชวนชมอย่างสมํ่าเสมอ  โดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนหากพบ
แมลงเพียงเล็กน้อย อาจใช้มือหยิบทิ้ง  หรือ ใช้นํ้ าฉีดลา้งเพล้ียแป้งออกหากพบแมลงจาํนวนมาก 
ควรใช ้ สตาร์เกิล จี ตามวธีิเดียวกบัการกาํจดัแพล้ียแป้ง 

3)  เพล้ียไฟ  เป็นแมลงปากดูดท่ีมีขนาดเล็กมาก เพียง 1-2 มิลลิเมตร 
มองดว้ยตาเปล่าเห็นเพียงแค่จุดสีดาํ เล็กๆ มกัเขา้ทาํลายโดยการดูดกินนํ้ าเล้ียงจากยอด  ใบ  และ
ดอกอ่อน ทาํใหส่้วนท่ีถูกทาํลายหงิก  บิดเบ้ียวเป็นสีนํ้าตาล  เห่ียวแหง้ และใบร่วงในท่ีสุด 

 

 
ภาพที ่2.36 เพล้ียไฟในชวนชม 
ทีม่า : http://www.bloggang.com 
 
การป้องกนั  กาํจดัหมัน่ตรวจสอบตน้ชวนชมอย่างสมํ่าเสมอ  ในช่วงท่ีอากาศแห้ง หรือฝนทิ้งช่วง
นาน โดยเฉพาะช่วงท่ีอากาศร้อนและมีความช้ืนสูงหากพบการระบาดควรฉีดพ่นด้วย  แจคเก็ต 
อตัรา 5 ซีซี (1 ชอ้นชา) ผสมนํ้ า 5 ลิตร  ฉีดพ่นให้ทัว่ตน้  ทุก 5-7 วนั  ติดต่อกนั 2-3 คร้ัง  จนสังเกต
วา่ไม่พบการเขา้ทาํลายของเพล้ียไฟแลว้ 

คาํแนะนาํ  หากสังเกตพบอาการดงักล่าว ให้จบัตรงส่วนท่ีสงสัยว่าถูก
เพล้ียไฟเขา้ทาํลายแลว้เคาะลงบนฝ่ามือ  หรือ กระดาษสีขาว หากพบตวัแมลงเล็กๆ สีนํ้าตาล หรือ สี
ดาํ แสดงว่าตน้ชวนชมถูกเพล้ียไฟเขา้ทาํลายเพื่อให้ไดผ้ลดี ควรฉีดพ่นสารกาํจดัแมลงในช่วงเช้า 
เพราะเพล้ียไฟมกัออกหากินในช่วงเชา้ถึงก่อนเท่ียงหลงัจากกาํจดัเพล้ียไฟหมดแลว้ควรฉีดพ่นดว้ย 
เกอมาร์ บีเอม็86 (สารกระตุน้การเจริญเติบโตของพืช) อตัรา 5 ซีซี (1 ชอ้นชา) ผสมนํ้ า 5 ลิตร  แลว้
นาํไปฉีดพน่ เพื่อช่วยฟ้ืนฟูตน้ชวนชมใหต้ั้งตวัไดเ้ร็วข้ึน 

 

http://www.bloggang.com/
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4)  โรคโคนเน่า  เกิดจากเช้ือรา Phytophthora sp. มีลกัษณะโคนตน้น่ิม 
เปลือกล่อน และต่อมามีเช้ือราเขา้มาทาํลาย  เน้ือไมภ้ายในมีสีดาํ และมีกล่ินเหม็น  ซ่ึงมีสาเหตุมา
จากการขาดนํ้า หรือ รดนํ้ามากเกินไป หรือ เคร่ืองปลูกแน่นเกินไป ทาํให้การระบายนํ้ าไม่ดี เกิดการ
เขา้ทาํลายของเช้ือรา 

 

 
ภาพที ่2.37 โรคเน่าในตน้ชวนชม 
ทีม่า : http://www.topicstock.pantip.com 
 
การป้องกนั  กาํจดั หมัน่คอยสังเกต หากรดนํ้ ามากเกินไป หรือเคร่ืองปลูกแน่นจนระบายนํ้ าไดไ้ม่ดี
จะทาํให้ตน้ชวนชมเน่าได ้มกัพบโรคน้ีมากในช่วงฤดูฝนเพิ่มเคร่ืองปลูกท่ีมีคุณสมบติัช่วยในการ
ระบายนํ้ า เช่น ทรายหยาบ หรือ เปลือกถัว่ เป็นตน้สามารถป้องกนัและกาํจดัได้โดย ใช้ เทอร์รา
คลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์ 10 ซีซี (1 ช้อนโต๊ะ) ผสมนํ้ า 5 ลิตร แลว้ราดลงบนดินบริเวณท่ีปลูกตน้
ชวนชม จาํนวน 2 คร้ัง ห่างกนั 7 วนั 

2.9.4.5  เทคนิคใหด้อกดก 
1)  การเล้ียงชวนชมให้ดอกดกและสวยงามนั้น ตอ้งเล้ียงกลางแจง้ให้ไดรั้บ

แสงแดด 100 เพราะชอบแดดจดั รดนํ้าวนัละคร้ัง การเตรียมดินสาํหรับปลูกควรใชดิ้นผสมใบกา้มปู
หรือดินขุยไผ่ และมะพร้าวสับอยา่งละเท่าๆ กนัผสมกนัให้ทัว่ ใชม้ะพร้าวสับรองกน้กระถางก่อน
เพื่อการระบายท่ีดี แลว้บาํรุงดว้ยปุ๋ยคอกผสมมะพร้าวสับ อตัรา 2ต่อ1 ใส่หนา้ดินเป็นระยะ ๆ 

2)  การตดัแต่งก่ิงทรงพุ่มเพื่อให้ชวนชมออกดอก เม่ือตน้ชวนชมปลูกมาได้
สมบูรณ์เต็มท่ีก่ิงทุกก่ิงอว้นสมบูรณ์ แข็งแรงถา้ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ควรตดัแต่งก่ิง การตดัแต่งเพื่อให้
ออกดอกใหต้ดัแต่งก่ิงไปตามรูปทรงของตน้ไมห้รือจะ เป็นทรงกลมหรือดอกเห็ดก็ได ้ควรตดัก่ิงทุก
ก่ิงอยา่ใหมี้ยอดเล็กยอดนอ้ยและใบเหลืออยูห่ลงัจากตดัแต่งเสร็จก็อด นํ้ าประมาณ 15-20 วนัจะเร่ิม
เห็นตุ่มดอกโผล่ออกมาจากตาก่ิงก็เร่ิมให้นํ้ าปกติเพื่อป้องกนัดอกฝ่อและแห้ง แลว้บาํรุงดว้ยปุ๋ยปุ๋ย
กลว้ยไมอ้อคิดส์-โกลด์ สูตรตน้ใบ(เขียว) ฉีดพ่นแล้ว เม่ือแตกใบก็ให้ปุ๋ยกลว้ยไมอ้อคิดส์-โกลด ์

http://www.topicstock.pantip.com/
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สูตรเร่งดอก ไม่ตอ้งผสมสารจบัใบ สูตรเร่งดอก ฉีดพ่นทุก 15 วนั คุณภาพดอกออกเต็มตน้ ทั้งน้ีก็
ข้ึนอยูแ่ต่ละสายพนัธ์ุ  ดอกดกกวา่เดิมแน่นอน 

2.9.4.6  การตดัแต่งก่ิงชวนชม 
                        ธรรมชาติของชวนชมจะมีลกัษณะทรงตน้และการบิดตวัท่ีสวยงามอยูแ่ลว้  

แต่ก็ยงัมีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการตดัแต่งบงัคบัรูปทรงให้เป็นไปตามตอ้งการ  โดยเฉพาะชวนชมท่ีมี
อายตุั้งแต่ 3 ปีข้ึนไปหรือตน้ท่ีโตแลว้  มีก่ิงกา้นสาขาเกง้กา้งไม่เป็นพุม่สวยงาม  การตดัก่ิงควรตดัก่ิง
กา้นท่ีแตกออกมาเกะกะไม่เป็นระเบียบ  ก่ิงท่ีพาดทบักนัไปมา  ก่ิงท่ีตาย  ก่ิงท่ีฉีกหกั  ก่ิงท่ีคดไปมา  
และก่ิงท่ีเป็นโรคออกบา้ง  เพื่อช่วยเปิดให้แสงและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  ลกัษณะทรงพุ่มเป็น
ระเบียบสวยงาม  สาํหรับพนัธ์ุท่ีไม่ค่อยแตกก่ิงกา้น  สูงชะลูด  ลาํตน้อาจหกัเม่ือโดนลมแรง  อาจตดั
ยอดไปขยายพนัธ์ุ  เพื่อใหส่้วนโคนท่ีเหลือแตกก่ิงออกมาใหม่  การตดัควรใชมี้ดท่ีคมและสะอาดตดั
ใหชิ้ดลาํตน้ ไม่ควรเหลือตอก่ิงไว ้ ถา้รอยตดัมีขนาดโตกวา่ 1 เซนติเมตร ควรใชปู้นแดงทาท่ีรอยตดั
เพื่อป้องกนัเช้ือรา 

2.9.4.7  สายพนัธ์ุชวนชมท่ีนิยมปลูกในประเทศไทย 
1) สายพนัธ์ุฮอลแลนด ์, โอบิซุม( Obesum )   

มีถ่ินกาํเนิดในแอฟฟาริกา พบทางตอนใตข้องซาอีลแทนซาเนีย ซิม
บกัเวย ์ เคนยา่  เป็นชนิดแรกท่ีนาํเขา้มาในประเทศไทย  สันนิษฐานวา่นะจะนาํเขา้มาจากดินโดนี
เซีย  ซ่ึง ชวนชมสายพนัธ์ุน้ีพบเห็นกนัทัว่ไปในประเทศไทย  จนบางคร้ังถูกเรียกวา่พนัธ์ุไทย หรือ
พนัธ์ุพื้นเมือง  ลกัษณะเด่นของชวนชมชนิดน้ี ลาํตน้จะแตกก่ิงแขนงมาก  โขดไม่ค่อยใหญ่  ใบ
มนั  ไม่มีขนสีเขียวอ่อน ดอกสีชมพู  กลีบดอกสีชมพูเข้ม กรวยดอกสีเหลือง มีระยางค์อนั
เรณู  5  เส้น ต่อมาภายหลงัมีการนาํเขา้ไมช้นิดน้ีจาก สหรัฐอเมริกา ฮอลแลนด์  ไตห้วนั  และมีการ
ปรับปรุงและคดัเลือกสายพนัธ์ุทั้งในและต่างประเทศ  ลูกไมท่ี้ไดจ้ากการเพาะเมล็ดมีโขดขนาด
ใหญ่ข้ึนและสีสันของดอกมีความหลากหลาย สวยสดงดงาม จดัเป็นไมสี้ยอดนิยม และมีช่ือเรียก
มากมาย เช่น มิสไทยแลนด์ ,แสงรัศมี ,แดงสยาม ,แดงขอบม่วง ,แดงไตห้วนั ,แดงมงคล ,แดงยโูร,
ไพสิฐสตาร์ , บี 52 ,  ละอองทองม ,มหาลาภ ,อัง่เมฃ ,ปายเูอสสตาร์ ฯลฯ 
 

 

http://pingchaunchom.wordpress.com/2012/06/21/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9b/
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ภาพที ่2.38 ชวนชมสายพนัธ์ุฮอลแลนด์ , โอบิซุม( Obesum) 
ทีม่า : http://www.pingchaunchom.wordpress.com 
 

2) สายพนัธ์ุยกัษญ่ี์ปุ่น, ( Somalense ) 
 มีถ่ินกําเนิดในแอฟฟาริกา พบท่ีแทนซาเนียโซมาเลีย เคนย่า เป็น

ชวนชมยกัษช์นิดหน่ึง  ท่ีมีลาํตน้ตรงใหญ่ สูงชะลูด แตกก่ิงดา้นขา้งนอ้ย  ใบเรียวแคบ ใบไม่มี ขน 
ใบสีเขียวสดใส เห็นเส้นใบขาวเด่นชัด  ดอกมีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ดอกสีชมพู หรือ
แดง  กรวยดอกมีเส้นสีเหลืองชดัเจน 15-25 เส้น เป็นไมท่ี้ออกดอกดกมาก  จะทิ้งใบหมดหาก
กระทบแล้ง และออกดอกตามลาํตน้และก่ิงหลกั  เคยมีผูพ้บเห็นในทอ้งถ่ินเดิมของแอฟฟาริกา
รายงานว่าสูงกว่า 5 เมตร มีโคนใหญ่กว่าถงั 200 ลิตรลาํตน้ตรงใหญ่ สูงชะลูด แตกก่ิงดา้นขา้ง
นอ้ย  ใบเรียวแคบ ใบไม่มี ขน ใบสีเขียวสดใส เห็นเส้นใบขาวเด่น 

 

 
ภาพที ่2.39 ชวนชมสายพนัธ์ุยกัษญ่ี์ปุ่น 
ทีม่า : http://www.matichon.co.th 
 
 

http://www.pingchaunchom.wordpress.com/
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3)  สายพนัธ์ยกัษซ์าอุหรือยกัษอ์าหรับ ,  อาลาบิคมั ( Arabicum ) 
โขดอยู่ท่ีโคนตน้ สามารถผลดัใบไดเ้องมีถ่ินกาํเนิดอยู่แถบคาบสมุทร

อาหรับ  ทางตอนใตแ้ละตะวนัตกของคาบสมุทรอาหรับ  ลาํตน้สูงใหญ่  ส่วนใหญ่ใบมกัมีขน
ละเอียดนุ่ม  ดอกมกัมีสีชมพแูละมีขนาดเล็ก  ออกดอกตามก่ิงกา้นหรือลาํตน้ ฝักมกัมีสีแดงเขม้  ฝัก
และเมล็ดมกัมีขนาดใหญ่  ชวนชมชนิดน้ีสามารถแบ่งลกัษณะลาํตน้ออกเป็น  2  ลกัษณะดงัน้ี 
                                                   (1) ลาํตน้สูงแบบไมย้ืนตน้  จะมีลาํตน้ท่ีสูงชะลูด  ลาํตน้จะแตก
ออกจากฐานโขดหลายลาํ  ลาํตน้ช้ีข้ึนตรงมกัเจริญเติบโตในแนวสูงมากกวา่การขยายในแนวราบ
อาจสูงได้ถึ ง  4  เม ตร ท่ีพบเห็นในประเทศ ไทย  เ ช่น  ย ักษ์หน้าว ัง   เ ป็นต้น 
                                                   (2) ลาํตน้เต้ีย  ลาํตน้จะข้ึนเป็นแท่งหลายแท่งจากฐานโขด  มกั
เจริญเติบโตในแนวราบ  มากกว่าแนวสูง  ฐานโขดมกัมีขนาดใหญ่  โขดอาจมีขนาดใหญ่ถึง 1 
เมตร  สูงประมาณ 2.50 เมตร  ท่ีพบเห็นในประเทศไทย เช่น  ยกัษเ์ยเมน เป็นตน้ชวนชมชนิดน้ีส่วน
ใหญ่ทยอยนาํเขา้มาในประเทศไทย  ทั้งเมล็ด ก่ิง และตน้ จากผูท่ี้เคยทาํงานในตะวนัออกกลางตลอด
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี ท่ีผา่นมา  ซ่ึงไดม้าจากหลายแหล่ง  หลายสายพนัธ์ุ  ชวนชมชนิดน้ีมีอตัรา
การเจริญเติบโตเร็วกวา่ชวนชมพื้นเมืองทัว่ไป เพราะโขดมีขนาดใหญ่กวา่มาก  ในบา้นเรานั้นมกั
เรียกช่ือสายพนัธ์ุตามแหล่งท่ีนาํไปเพาะเล้ียง เช่น ยกัษล์พบุรี  ยกัษสิ์งห์บุรี  เพชรเมืองคง(โคราช) 
เป็นตน้  ซ่ึงแต่ละสายพนัธ์ุก็มีความแตกต่างกนัไป  ปัจจุบนัมีการปรับปรุงและพฒันาสายพนัธ์ุไป
มาก  ลูกไมท่ี้ไดจ้ากการเพาะเมล็ดรุ่นใหม่ในประเทศไทยมีเอกลกัษณ์แตกต่างจากสาย พนัธ์ุดั้งเดิม
มาก 
 

 
ภาพที ่2.40 ชวนชมสายพนัธ์ยกัษซ์าอุหรือยกัษอ์าหรับ 
ทีม่า : http://www.pingchaunchom.wordpress.com 
               

 
 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://wb2.itrademarket.com/pdimage/74/438674_arabicum1.jpg&imgrefurl=http://surabaya.indonetwork.co.id/rumah_tanaman/sell&usg=__M-cfvh2twy2OayF9KO6OkmwTOME=&h=1088&w=820&sz=147&hl=en&start=10&sig2=KVbHdsLxMsEB5IdJGrHEfg&um=1&tbnid=KGBie0ovOfY4wM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images?q=Arabicum&hl=en&rlz=1B3GGGL_enTH317TH320&sa=G&um=1&ei=8UoISorXN8eJkQWjs4naBg
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4)  สายพนัธ์ุโซโคทรานมั, (Socotranum) 
มีถ่ินกาํเนิดในเขตอาหรับตอนใต ้ จะพบไดม้ากท่ีสุดท่ีเกาะโซโคทร้า

ของเยเมน  ถือวา่เป็นชวนชมยกัษท่ี์แทจ้ริง มีรายงานวา่พบสูงถึง 6 เมตร  โขดกวา้งเกือบ 2 เมตร
คร่ึง  ตน้ท่ีไดจ้ากการเพาะเมล็ดจะเห็นความแตกต่างจากชวนชมชนิดอ่ืนไดอ้ยา่งชดัเจน  เอกลกัษณ์
เฉพาะตวัคือลาํตน้จะข้ึนเป็นแท่งๆ เดียว  ดูคลา้ยบอนไซหรือตน้ไมท่ี้มีรากช้ีฟ้า  ส่วนโขดจะมีรากท่ี
ใหญ่บิดงอซบัซ้อนสวยงามมาก  ดอกดก  ออกดอกประมาณปีละ 2 คร้ัง ในฤดูหนาวและฤดูร้อน
ดอกสีชมพูมีขนาดเล็ก  เวลาออกดอกมกัทิ้งใบ  ใบมนัไม่มีขน สีเขียวเขม้มีสีเส้นกลางใบชดัเจน 
 

 
ภาพที ่2.41 ชวนชมสายพนัธ์ุโซโคทรานมั, (Socotranum) 
ทีม่า : http://www.pingchaunchom.wordpress.com 
 

2.9.4.8  การเพาะเล้ียงชวนชมท่ีจะใหเ้จริญเติบโตเร็ว 
การเพาะเล้ียงชวนชมท่ีจะให้เจริญเติบโตเร็ว และสมบูรณ์ จะตอ้งเขา้ใจถึง

ธรรมชาติเสียก่อนลักษณะของชวนชมเป็นไม้ประเภทสะสมอาหารซ่ึงแบ่งการสะสมอาหาร
ออกเป็น สองชนิด คือ สะสมอาหารทางราก ไดแ้ก่พวกฮอลแลนด์ และประเภทสะสมอาหารทางลาํ
ตน้ เช่น พวกโซโค การสะสมอาหารของพืชตามธรรมชาติจะเป็นการเก็บอาหารและนํ้ าไวใ้ชใ้นฤดู
การท่ีขาดนํ้ าและอาหาร โดยเฉพาะ ตน้ท่ีข้ึนอยูต่ามทะเลทรายและซอกหินตามภูเขา บางตน้ท่ีเห็น
กนัในรูป อาจจะมีอายุเป็น 100 ปี หรือมากกวา่นั้น เพราะเป็นการเจริญเติบโตแบบธรรมชาติ ถา้จะ
ให้การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จะตอ้งคอยดูแลอย่างใกลชิ้อนัดบัแรก จะตอ้งคอยเปล่ียนดินและ
เปล่ียนกระถางบ่อยๆ ดินท่ีปลูกจะตอ้งมีความโปร่ง ระบายนํ้าดีการใส่ปุ๋ยให้ใชปุ๋้ยคอกควบคู่กนักบั
ปุ๋ยเคมี ในช่วงฤดูฝนควรใส่ปุ๋ย สูตร 8-24-24 ใหดู้แหล่งท่ีมาของปุ๋ยแต่ละตราดว้ย ให้ใชปุ๋้ยท่ีมาจาก
ทางแถบยโุรปหรืออเมริกา ในช่วงฤดูแลง้ตน้ไมส่้วนใหญ่จะเร่ิมสะสมอาหารและพกัตวั เพื่อเตรียม
ออกดอกขยายพนัธ์ุ ถา้อยากให้โตเร็วจะตอ้งให้ปุ๋ยสูตร16-16-16 และใช้ปุ๋ยนํ้ าชีวะภาพช่วยให้ดิน

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.adeniumthai.com/images/seedling/pbn/9_pbn_15inch_60cm_2.jpg&imgrefurl=http://www.adeniumthai.com/eng/adenium_seedling_pet_baan_na.html&usg=__kDKxT-PQuUUlIjPCzpYfTP44ZeM=&h=341&w=336&sz=30&hl=en&start=7&sig2=B_-Bf22qbxF1ETA3ZLucvA&um=1&tbnid=Zx_OUh8lA0K0KM:&tbnh=120&tbnw=118&prev=/images?q=thai++Socotranum&hl=en&rlz=1B3GGGL_enTH317TH320&sa=G&um=1&ei=XUsIStXGKY6BkQXurvnYBg
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ปรับสภาพ การให้ปุ๋ยเคมีแต่ละคร้ังจะตอ้งให้น้อยๆ แต่ให้บ่อยๆ ประมาณ 7 วนั คร้ัง จะทาํให้
ตน้ไมโ้ตเร็ว และใช้ประโยชน์จากปุ๋ยไดเ้ต็มท่ี ส่ิงท่ีจะตอ้งหามาใส่ คือสารปรับสภาพดิน ท่ีมีธาตุ
อาหารเสริมผสมอยูด่ว้ย เช่นซุปเปอร์เทอโบ สารพวกน้ีจะช่วยปรับ ความเป็นกรดเป็นด่างให้อยูใ่น
สภาพท่ีเหมาะสมทาํให้พืชดูดซึมปุ๋ยไปใชไ้ดดี้ข้ึน สําหรับชวนชมประเภทโซโค ถา้เร่งมากเกินไป
อาจทาํให้ก่ิงกา้นยืดยาวผิดปกติ ไม่สวย แต่ถา้เล้ียงจนไดข้นาดแลว้ก็ควรเล้ียงปล่อยตามธรรมชาติ
บา้ง จะทาํใหส้ภาพของลาํตน้ และก่ิงกลบัมาตรงตามสายพนัธ์ุของเขาเอง 

2.9.4.9  วธีิทาํใหช้วนชมโขดใหญ่ 
เร่ิมจากเพาะเมล็ดครับ ตอ้งใจเยน็ถา้อยากไดโ้ขดใหญ่ ตอนแรกท่ีเพาะ เนน้

รดนํ้ าให้ชุ่ม แต่ไม่แฉะ และวางไวร่้มรําไร เล้ียงไปจนตน้เคา้เท่าน้ิวช้ี น่าจะราวๆ 2-3 เดือน จึงแยก 
แลว้ยา้ยลงกระถาง พร้อมเฝ้าดูการโตตอนน้ีเร่ิมออกแดดเต็มวนั และเฝ้าดูยอดและการแตกใบ เร่ือง
การริดใบเบ่ือบีบขอ้ให้ถ่ี ทาํฟอร์ม เล้ียงฟอร์ม บงัคบัขอ้การริดใบ แต่ท่ีทาํคือ ตดัใบทิ้งในตาํแหน่ง
เกือบจะกา้นใบเพื่อบงัคบัให้เคา้ทิ้งใบขอ้จะไดส้ั้นๆ การริดให้ทาํทุกใบ ยกเวน้ใบท่ีอยูย่อด จะริดก็
ไดแ้ต่ให้เหลือไวเ้ยอะหน่อยครับ และให้ทาํวนัท่ีแดดจดัๆตอนน้ีทาํแค่ริดใบก่อนครับ แล้วก็คอย
บาํรุงเคา้ให้ดี ทั้งนํ้ าปุ๋ยแดด พอผ่านไปซัก 3 เดือน ค่อยเปล่ียนดินหลงัเปล่ียนดินและเล้ียงไปได้
หน่อย ก็มาการทาํฟอร์ม หรือการทาํใหแ้ตกก่ิง ขอ้น้ีง่ายๆครับ ปกติก่ิงท่ีอยากให้แตก ก็จะเป็น 2 ก่ิง 
ซา้ย หรือขวา หรือรอบทิศ วิธีก็คือถา้ตอ้งการให้แตกก่ิง เราก็จดัการดึงใบตรงนั้นให้เกิดแผล วิธีดึง
ให้ดึงใบลงด้านล่างจนหลุดใบออก จะไดแ้ผลข้ึนมา 1 แผล เร่ืองตาํแหน่ง ความสูง กะเองตามใจ
ชอบ ถา้ก่ิงแตกออกมาแลว้ ทีน้ีใบตรงปลายยอดหลกัท่ีเราริดให้ยาวไว ้ก็เร่ิมริดให้สั้ นไดแ้ลว้ หัน
มาริดและเหลือยอดใหม่แทน 

2.9.4.10  การผสมพนัธ์ุ 
ดอกชวนชมเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรตวัผูแ้ละตวัเมียอยูใ่นดอกเดียวกนั 

แต่เกสรตวัผูแ้ละตวัเมียมีระยะเวลาการสุกหรือแก่ไม่พร้อมกนั เกสรตวัผูจ้ะฝ่อเร็วกว่า ดงันั้นการ
ผสมเกสรจึงมกัเกิดจากการผสมของเกสรตวัผูข้องดอกอ่ืน การผสมพนัธ์ุชวนชมเพื่อให้ไดพ้นัธ์ุ
ชวนชมพนัธ์ุใหม่หรือลูกไมใ้หม่ท่ีมี ลกัษณะแตกต่างไปจากตน้พอ่พนัธ์ุและแม่พนัธ์ุมกัเป็นการช่วย
ผสมเกสรโดยมนุษย ์การผสมเกสรมีหลกัสําคญัคือ ตอ้งคดัเลือกตน้พ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีทรงดอกสวย สี
สวย ดอกบานทน แข็งแรง ตน้พ่อแม่พนัธ์ุท่ีดีจะทาํให้มีโอกาสมากท่ีจะไดพ้นัธ์ุลูกผสมท่ีดี เวลาท่ี
เหมาะในการผสมเกสรคือช่วงเชา้เวลา 5.00-8.00 น. และช่วงเยน็เวลา 19.00-20.30 น. เลือกดอกพ่อ
พนัธ์ุท่ีบานแลว้ 2-3 วนั ดึงระยางคท์ั้งห้าเส้นออกมาเบาๆ จะเห็นเกสรตวัผูเ้หมือนเม็ดทรายเล็กๆ สี
เหลืองอมเขียวอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มภายในดอก บีบโคนและคลึงเบาๆ ให้ส่วนโคนของระยางคท่ี์หุ้ม
ปิดเกสรตวัผูเ้ปิดออก ใชพู้่กนัขนาดเล็กท่ีสะอาดป้ายละอองเกสรตวัผูใ้ห้ติดปลายพู่กนัข้ึนมาเบาๆ 
เลือกดอกแม่พนัธ์ุท่ีบานแลว้ 2-3 วนั ดึงระยางคท์ั้งหา้เส้นออกจากดอกแม่พนัธ์ุ บีบบริเวณโคนกลีบ
ดอกและคลึงเบาๆ ให้อบัท่ีหุ้มเกสรตวัเมียเปิดออก ถา้มีละอองเกสรตวัผูข้องดอกแม่พนัธ์ุติดอยูใ่ห้
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เข่ียออกก่อน แลว้ใชพู้่กนัท่ีมีละอองเกสรตวัผูข้องดอกพ่อพนัธ์ุป้ายลงไปท่ีหลอดเกสรตวั เมียเบาๆ 
ดอกชวนชมท่ีไดรั้บการผสมแลว้จะติดฝัก 1 ดอกจะได ้2 ฝักอยูติ่ดกนัคลา้ยเขาควาย เม่ืออายุมากข้ึน
ฝักจะเหยยีดตรง ระยะท่ีเร่ิมติดฝักจนถึงเมล็ดแก่ใชเ้วลาประมาณ 2-3 เดือน ในหน่ึงฝักจะมีเมล็ด 80-
150 เมล็ด เมล็ดจะมีขนเป็นปุยท่ีหวัและทา้ยเมล็ด สามารถปลิวตามลมไปงอกในท่ีไกลออกไปได ้
ดงันั้นเม่ือฝักเร่ิมแก่และเร่ิมปริจึงควรเก็บเมล็ดไปเพาะก่อนท่ีเมล็ดจะ ปลิวไปหมด 

2.9.4.11 เทคนิค การใหช้วนชมออกดอกดกพร้อมกนัทั้งตน้ 
1)  ดอกออกตามฤดูการ ชวนชมจะออกดอกสองคร้ังต่อปีครับประมาณ

ปลายเดือน พฤศจิกายน ไป ถึง ปลาย มกราคม และอีกช่วงคือเดือน เมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม แต่
ท่ีออกมากสุดก็เป็นช่วงหนาวครับ เม่ือเรารู้ธรรมชาติอย่างน้ีแล้วก็ตอ้งเฝ้าสังเกตครับ ว่าเม่ือเห็น
ชวนชมเร่ิมแตกตาดอก หรือบางพนัธ์ุใบจะร่วง เราก็ช่วยส่งดอก ถา้เราอยากให้ออกเต็มๆโดยการงด
นํ้ าครับ ประมาณ 10 วนั พอดอกเร่ิมจะบานก็รีบให้นํ้ าครับจะช่วยให้ดอกอยูท่น นานกวา่ปกติครับ 
การสังเกตธรรมชาติอีกอยา่งหน่ึงคือช่วงปลายฝนตน้หนาวครับ ถา้เราสังเกตจะพบว่าไมเ้ม่ือไดรั้บ
นํ้าเตม็จากช่วงฝนแลว้ เม่ือฝนหยดุตกก็จะตีดอกเพื่อผสมพนัธ์ุนั้นเองครับ เม่ือรู้เวลานั้นเราก็ส่งดอก
โดยการไม่รดนํ้าครับดอกก็จะออกเตม็ 

2)  ทาํดอกโดยหลอกธรรมชาติ มีหลกัการนิดเดียวครับหลอกให้ตน้ไม้
ว่าตวัมนัจะตาย พอไม้รู้ว่ามนัจะตายก็จะสืบพนัธ์ุเพื่อรักษาความสมดุลตวัมนัไวก้ับธรรมชาติ 
นั้นเอง ถา้ไมด้อกก็จะออกดอก ถา้ไมใ้บก็จะแตกก่ิงแตกใบ  

(1) ถอดรากหรือลา้งราก หรือโยกโคนตน้ให้รากฝอยขาด แต่ไม่
เก่ียวกบัท่ีบางท่านถอดไมแ้ขวนนะครับเหตุผลต่างกนั การทาํแบบน้ีนั้นตน้ไมก้ว่าตวัเองตายครับ 
เม่ือเราลงปลูก หรืองดนํ้าไมก้็จะตีดอก วธีิน้ีเราอาจจะตดัไปช่วยก็ไดน้ะครับ วิธีการน้ีบรรดาเซียนๆ
จะใช่แต่ไม่เป็นท่ีเปิดเผยเท่าไหร่ ไมบ้างตวัโดยกลุ่มฮอลแลนด์จะใช้แบบน้ีโดยกาํหนดวนัไดเ้ลย
เช่น ช๊อกก้ีพิ้ง ก็ประมาณ 30-35 วนั หลังถอนล้างรากแล้วปลูกใหม่ก็จะเห็นดอก ส่วน ราชินีก็
ประมาณ 45 วนั 

(2) การเปล่ียนดิน เหตุผลคงเหมือนประเด็นแรก ถา้เราสังเกตหน่อย
วา่ทาํไหมหลงัเปล่ียนดินแลว้ใบร่วงจากนั้นก็ออกดอก เหตุผลก็คือรากฝอยกระเทือนนั้นเอง 

3)  ทาํดอกโดยสารเคมี วิธีน้ีจะใช้กนัมากสําหรับเจา้ของสวนท่ีทาํไม้
เสียบสีขาย(ฮอลแลนด)์ ยาท่ีวา่ก็เร่งดอกนัน่เอง ส่วนผสมก็น่าจะมีพวกแคลเซียมมากๆหน่อย ใชย้า
สาํหรับเร่งใหไ้มแ้ตก ก่ิงตา  
 
 



 
 

บทที ่3 
การศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัพืน้ที่โครงการ 

 
การศึกษาขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมากส าหรับผูอ้อกแบบ โดยผูอ้อกแบบ

ตอ้งทราบขอ้มูลต่างๆของพื้นท่ีแล้วจึงน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการออกแบบต่อไปและสามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 

การออกแบบพื้นท่ีโครงการนั้นจะตอ้งมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจะตอ้งค านึงถึง
ขอ้มูลกายภาพของพื้นท่ีสภาพภูมิอากาศและรวมถึงพฤติกรรมของเจา้ของโครงการ ซ่ึงจะช่วยให้
ผูอ้อกแบบทราบถึงผลกระทบในดา้นต่างๆเป็นตน้การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการออกแบบ 
ภูมิทศัน์บา้น ร้อยต ารวจตรี สุขสันต์ พลทามูล การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถน า
ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์  น ามาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ี ดงันั้นจึงมีขอ้มูลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 

3.1 ข้อมูลระดับมหาภาค 
เป็นการศึกษาขอ้มูลลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัสระบุรี ท่ีมีผลต่อพื้นท่ีโครงการ เช่น 

ขอ้มูลทางด้านสถานท่ีตั้งและเขตติดต่อของจงัหวดัขอ้มูลเร่ืองลกัษณะโครงสร้างของดิน ขอ้มูล
เก่ียวกบัลกัษณะภูมิอากาศซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นประโยชน์ในการออกแบบ  

3.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ท่ีตั้งจงัหวดัสระบุรีตั้งอยูภ่าคกลางของประเทศไทยซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของกรุงเทพมหานคร ประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กบัเส้นแวงท่ี 
100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวนัออก อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กม. (อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ-ศาลากลางจงัหวดั) 
และ ตามทางรถไฟสาย ตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม่น ้ า
เจา้พระยาแยกเขา้แม่น ้าป่าสักประมาณ 165 กิโลเมตร จงัหวดัสระบุรีมีเน้ือท่ีทั้งหมด  
3,576.486  ตร.กม.หรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพื้นท่ีประเทศ 
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3.1.2 อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อ าเภอเมืองลพบุรี  อ าเภอชยับาดาล  และ  อ าเภอพฒันานิคม 
จงัหวดัลพบุรี 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั  อ าเภอปากช่อง  อ าเภอสีคิ้ว  จงัหวดันครราชสีมา  และ  
อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก 

ทิศใต ้ ติดต่อกบั อ าเภอหนองเสือ  จงัหวดัปทุมธานี และอ าเภอวงัน้อย อ าเภอ
อุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั อ าเภอภาชี อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี   
 

  

ภาพที ่3.1 แสดงถึงท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อจงัหวดัสระบุรี 
ทีม่า : http://saraburi.com 
 
 
 
 

http://saraburi.com/
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3.1.3  ลกัษณะภูมิประเทศ 
พื้นท่ีจงัหวดัสระบุรีเป็นส่วนหน่ึงของบริเวณลุ่มน ้ าท่ีราบลุ่มภาคกลางรวมกบัอีก

ส่วนหน่ึงของทิวเขาดงพญาเยน็ สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปมีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั 
3ลกัษณะคือบริเวณท่ีราบลุ่มบริเวณเขาหยอ่มหรือเขาเต้ียและบริเวณเขาสูง 

3.1.4  ลกัษณะภูมิอากาศ 
สภาพโดยทัว่ไปมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมตะวนัตก

เฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และยงัไดรั้บอิทธิพลจากพายุดีเปรสชนัและพายุไตฝุ้่ น
อีกดว้ย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายนมีอุณหภูมิเฉล่ีย 28.3 องศาเซลเซียส  
มีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียปีละประมาณ 1147.6 มิลลิเมตร มีฤดูต่าง ๆ 3 ฤดูคือ 

3.1.4.1  ฤดูร้อน ระหวา่งเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศร้อนและแหง้แลง้ 
3.1.4.2  ฤดูฝน ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มช้ืนในเดือนกนัยายน 
3.1.4..3  ฤดูหนาว ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลบักบั
อากาศร้อน 
 

 

ภาพที ่3.2 แสดงทิศทางลมมรสุมชองประเทศไทย 
ทีม่า : http://www.tmd.go.th 

 
 

http://www.tmd.go.th/
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3.1.5  ลกัษณะโครงสร้างของดิน 
         ดินโดยทัว่ไปเป็นดินเหนียว เหนียวปนทรายแป้ง ท่ีมีการระบายน ้ าเร็วหรือค่อนขา้งเร็ว 

ใชป้ลูกขา้วบางแห่งพบชั้นของจาโรไซ ท่ีมีความเป็นกรดบางแห่งดินมีการระบายน ้ าดี มีความลาด
ชนั ใชป้ลูกพืชไร่และไมผ้ล บางแห่งพบชั้นกรวดหนาแน่นชั้นผิวดิน บางแห่งมีความลาดชนัมาก 
เป็นเนินเขาภูเขา และบางแห่งพบชั้นหิน ในพื้นท่ีป่า ดินของจงัหวดัสระบุรีประกอบดว้ย 77 กลุ่ม
ชุดดิน ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 4 ลกัษณะ ตามความเหมาะสมต่อการปลูกพืช ไดแ้ก่ 

3.1.5.1  กลุ่มชุดดินท่ีมีความเหมาะสมต่อการปลูกขา้ว 
3.1.5.2  กลุ่มชุดดินท่ีมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่ พืชผกั 
3.1.5.3  กลุ่มชุดดินท่ีมีความเหมาะสมต่อการท าทุ่งหญา้ถาวร และเล้ียงสัตว ์
3.1.5.4  กลุ่มชุดดินท่ีมีความเหมาะสมต่อการปลูกไมผ้ล ไมเ้ศรษฐกิจต่าง ๆ 

กลุ่มชุดดินท่ี 4การจ าแนกดิน Very-fine, Mixed, Active, Nonacid, Isohyperthermic Vertic (Aeric) 
Endoaquepts การก าเนิด ตะกอนน ้ าพาบนส่วนต ่าของตะพกัขั้นต ่าหรือพื้นท่ีรอยต่อของท่ีราบน ้ า
ท่วมกบัตะพกัขั้นต ่าสภาพพื้นท่ี ราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนั 0-1 %การระบายน ้ า 
ค่อนขา้งเลวถึงเลวการไหลบ่าของน ้ าบนผิวดิน ช้า สภาพซึมผ่านไดข้องน ้ า ช้าพืชพรรณธรรมชาติ
และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท านาการแพร่กระจาย ท่ีราบลุ่มภาคกลางและท่ีสูงตอนกลางของ
ประเทศการจดัเรียงชั้นดิน Apg-Bag-Bg ลักษณะและสมบติัดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดิน
เหนียวสีเทาเขม้ หรือสีน ้ าตาลปนเทาเขม้ มีจุดประสีน ้ าตาลแก่และสีน ้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีออกน ้ าตาล มีจุด
ประสีน ้ าตาลปนเหลืองหรือสีน ้ าตาลแก่ ปฏิกิริยาเป็นด่างแก่ (pH 8.5) พบรอยไถล ผิวหน้าอดัมนั 
และพบการสะสมกอ้นเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง อาจพบเมด็ปูนสีขาวอยูใ่นดินล่างลึกลงไป ใน
ฤดูแลง้หนา้ดินจะแตกระแหง 
 
ตารางที ่3.1 แสดงลกัษณะโครงสร้างดิน 

ความลึก 
(ซม.) 
0-25 

อินทรีย 
วตัถุ 
ต ่า 

ความจุ
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตวัเบส 
สูง 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ปานกลาง 

0-25 ต ่า สูง สูง ต ่า สูง ปานกลาง 

25-50 ต ่า สูง สูง ต ่า สูง ปานกลาง 
50-100 ต ่า สูง สูง ต ่า สูง ปานกลาง 
       
ท่ีมา : http.//www.saraburi.go.th  
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ชุดดินท่ีคลา้ยคลึงกนั ชุดดินนครปฐม ชุดดินราชบุรี และชุดดินสิงห์บุรี ขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชน์ มี
น ้าท่วมขงัในฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน 4-5 เดือนขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชน์ ควรปรับปรุงบ ารุง
ดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัทาง
กายและทางเคมีของดินให้ดีให้ดีข้ึน ตารางท่ี 3.1   กลุ่มชุดดินท่ีเหมาะสมต่อการปลูกขา้วของ
จงัหวดัสระบุรี                                    

ตารางที ่3.2 แสดงกลุ่มชุดดินท่ีเหมาะสมต่อการปลูกของจงัหวดัสระบุรี 

กลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดิน การจดัการ 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 59 พื้นท่ีเหมาะสมต่อการปลูกในฤดู
แลง้  หากมีน ้าเพียงพอใชป้ลูก
พืชลม้ลุกได ้

ควรมีการใชปุ๋้ย  เพื่อรักษา 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ท่ีมา : http.//www.saraburi.go.th  

3.1.6  อุณหภูมิ 
จงัหวดัสระบุรีเป็นจงัหวดัในภาคกลางและอยู่ลึกเขา้มาในแผ่นดินปกติมีอุณหภูมิ

ค่อนขา้งสูง จึงท าให้อากาศร้อนอบอา้วในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจดัโดยมีอุณหภูมิเฉล่ีย
ตลอดปี28-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย33-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย23-24 
องศาเซลเซียสเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนจดัท่ีสุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาว
ท่ีสุดในเดือนมกราคม ดงันั้นจงัหวดัสระบุรี มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28 องศาเซลเซียส  ระหว่าง 
พ.ศ. 2553-25455 (ตารางท่ี 3.3) 

3.1.7  ความช้ืนสัมพทัธ์ 
จงัหวดัสระบุรี มีความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 58-61 % (ตารางท่ี 3.3)  

3.1.8  สภาพน ้าฝนในพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรี 
จงัหวดัสระบุรีมีปริมาณน ้ าฝนรวม 1,467.3-1,535.1 มิลลิเมตร  ซ่ึงฝนท่ีเกิดข้ึนใน

จงัหวดัสระบุรีส่วนใหญ่เป็นฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละร่องความ   กดอากาศต ่า
ท่ีพดัผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน โดยตลอดทั้ งปีมีจ  านวนวนัฝนตกเฉล่ีย
ประมาณ 70-90 วนันอกจากน้ีในบางปีอาจมีพายุดีเปรสชั่นเคล่ือนผ่านเขา้มาในบริเวณจงัหวดั
สระบุรีหรือจงัหวดัใกลเ้คียง  ท าใหมี้ฝนตกเพิ่มข้ึนไดอี้ก 
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ตารางที ่3.3 แสดงลกัษณะภูมิอากาศ จงัหวดัสระบุรี พ.ศ. 2553-2555 
ลกัษณะภูมิอากาศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

ปริมาณน ้าฝน (มม.) 1,467.3 1,485.5 1,535.1 

จ านวนวนัฝนตก (วนั) 98 103 118 

ความช้ืนสัมพทัธ์ (%) 60 58 61 

อุณหภูมิเฉล่ีย (◦C) 28 28 28 

ท่ีมา : http.//www.saraburi.go.th  

3.1.9  แสง 
การโคจรของดวงอาทิตยโ์ดยปกติแลว้จะข้ึนทางตะวนัออกแลว้โคจรสู้ทิศตะวนัตก

ซ่ึงจะมีช่วงแสงมาก และช่วงบ่ายแสงจะส่องกระทบ มีผลต่อโครงการมากพอสมควร เพราะพื้นท่ี
ขาดบรรยากาศท่ีน่าพกัผอ่น จึงท าให้เจา้ของโครงการไดรั้บผลกระทบจากแสงแดดในเวลาบ่ายถึง
เย็น จึงมีแนวคิดในการปลูกไม่ยืนตน้หรือไม่พุ่มเพื่อบงัแสงในเวลาช่วงบ่ายถึงเย็นได้  เพื่อลด
ปริมาณของแสงใหน้อ้งลงและพื้นท่ีโครงการมีอุณหภูมิท่ีเยน็ข้ึน จากการวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิท่ี
มีผลต่อโครงการ ในการออกแบบ โดยค านึงถึงสภาพอากาศท่ีร้อนช่วงปีดังกล่าว โดยมีการ
ออกแบบใหมี้พื้นท่ีร่มเงา นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงการดูแลรักษาพรรณพืชในช่วงท่ีมีแสงจดั ควรมี
การใหน้ ้าแก่พืชในปริมาณท่ีสูงข้ึนตามสภาพอากาศอีกดว้ย 

 

3.2 ข้อมูลของพืน้ทีโ่ครงการ 
3.2.1  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

บา้น ร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์ พลทามูล  ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 5/9 หมู่ 3 ต าบลหนองยาว 
อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี มีการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการไดโ้ดยรถส่วนตวั สามารถเขา้ถึงพื้นท่ี
โดยมาทาง  ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เล้ียวเขา้ถนนท่ีตั้งโรงเรียนต ารวจภูธร
ภาค 1 ตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตรจากนั้นเล้ียวขาว 500 เมตร และเล้ียวซ้าย 50 เมตร ก็จะถึงพื้นท่ี
โครงการ 
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ภาพที ่3.3 แสดงการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการบา้น ร้อยต ารวจตรี  สุขสันต ์พลทามูล                                              
 

3.2.2  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์ พลทามูล  ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 5/9 หมู่ 3 ต าบลหนองยาว 

อ าเภอเมืองสระบุรี  จงัหวดัสระบุรี เป็นบา้นพกัอาศยั ภายในบา้นมีสมาชิกในครอบครัว 3 คน โดย
เจา้ของโครงการประกอบอาชีพขา้ราชการต ารวจภายในโครงการมีพื้นท่ี 1,770 ตารางเมตร แบ่งเป็น
พื้นท่ีใช้สอยภายในอาคาร 160 ตารางเมตร และมีพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 1,610 ตารางเมตร 
ลกัษณะของบา้นเป็นสไตลบ์า้นรีสอร์ท ออกแบบใหมี้เอกลกัษณ์ไม่ซ ้ าแบบใคร ในรูปแบบทรงไทย
ประยุกต์รีสอร์ท และเป็นแบบบา้นชั้นเดียวเล่นระดบั ทั้งส่วนยกพื้นเพื่อท าห้องเก็บของและส่วน
เล่นระดบัเพื่อใหมี้ใตถุ้น 
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เร่ือง  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล ภาพที ่3.4  

แสดง  :  ทศันียภาพอาณาเขตติดต่อโครงการ  
 สัญลกัษณ์  :       N มุมมองดา้นทิศเหนือ               S มุมมองดา้นทิศใต ้    

                           E มุมมองดา้นทิศตะวนัออก      W มุมมองดา้นทิศตะวนัตก 
หมายเหตุ  :        ร้ัวของโครงการก าลงัสร้าง 

ทิศเหนือ ติดกบัท่ีของเพ่ือนบา้น

ยงัไม่มีการท าร้ัว 

ทิศตะวนัออก ติดกบัเพ่ือนบา้น

ยงัไม่มีการท าร้ัว

ทิศตะวนัตก ติดกบัถนนใน

หมู่บา้นและเพ่ือนบา้น 

ทิศใต ้ติดกบัถนนในหมู่บา้น

และท่ีของเพื่อนบา้น 
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3.2.3 ลกัษณะของสถาปัตยกรรม 
บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์ พลทามูล  ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 5/9 หมู่ 3 ต าบลหนองยาว 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี เป็นบา้นพกัอาศยั ภายในบา้นมีสมาชิกในครอบครัว 3 คน โดยเจา้ของ
โครงการประกอบอาชีพขา้ราชการต ารวจภายในโครงการมีพื้นท่ี 1,770 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ี
ใชส้อยภายในอาคาร160 ตารางเมตร และมีพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 1,610 ตารางเมตร ลกัษณะของ
บา้นเป็นสไตล์บา้นรีสอร์ท ออกแบบให้มีเอกลกัษณ์ไม่ซ ้ าแบบใคร ในรูปแบบทรงไทยประยุกต ์     
รีสอร์ท และเป็นแบบบา้นชั้นเดียวเล่นระดบั ทั้งส่วนยกพื้นเพื่อท าห้องเก็บของ และส่วนเล่นระดบั
เพื่อใหมี้ใตถุ้น 

รูปแบบของตวับา้น เป็นสไตลบ์า้นรีสอร์ท ออกแบบใหมี้เอกลกัษณ์ไม่ซ ้ าแบบใคร 
ในรูปแบบทรงไทยประยกุต ์รีสอร์ท ตวับา้นก่ออิฐฉาบเรียบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
เป็นแบบบา้นชั้นเดียวเล่นระดบั สูงจากพื้น 1.20 และ 2.50 เมตร ส่วนยกพื้นเพื่อท าหอ้งเก็บของ 
และส่วนเล่นระดบัเพื่อใหมี้ใตถุ้น ดา้นมีเฉลียงไวส้ าหรับนัง่พกัผอ่น สีของตวับา้นเป็นสีชมพ ูเป็นสี
ท่ีเจา้ของโครงการชอบ  

 

 

ภาพที ่3.5 ลกัษณะบา้น ร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล 
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เร่ือง  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล ภาพที ่3.6 

แสดง  :  แปลนพื้น  
 
 
 

สัญลกัษณ์  :                                                1  มุมมองดา้นทิศเหนือ 
                                                                    2  มุมมองดา้นทิศตะวนัออก                                                                                             
                                                                    3  มุมมองดา้นทิศใต ้    

                                                                   4  มุมมองดา้นทิศตะวนัตก 
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3.2.4 รูปแบบอาคาร 
บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์ พลทามูล  ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 5/9 หมู่ 3 ต าบลหนองยาว 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี ภายในโครงการมีพื้นท่ี 1,760 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายใน
อาคาร160 ตารางเมตร และมีพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 1,600 ตารางเมตร ลกัษณะของบา้นเป็นสไตล์
บา้นรีสอร์ท ออกแบบให้มีเอกลกัษณ์ไม่ซ ้ าแบบใคร ในรูปแบบทรงไทยประยุกต ์รีสอร์ท และเป็น
แบบบา้นชั้นเดียวเล่นระดบั ทั้งส่วนยกพื้นเพื่อท าหอ้งเก็บของ และส่วนเล่นระดบัเพื่อใหมี้ใตถุ้น 

 

ภาพที ่3.7 รูปดา้นท่ี 1 (ดา้นหนา้) 

 

ภาพที ่3.8 รูปดา้นท่ี 2 (ดา้นหลงั) 
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ภาพที ่3.9 รูปดา้นท่ี 3 (ดา้นซ้าย) 

 

ภาพที ่3.10 รูปดา้นท่ี 4 (ดา้นขวา) 
 
               3.2.5 รูปแบบร้ัวของพื้นท่ีโครงการ 

ร้ัว คือ องค์ประกอบทางภูมิทศัน์ท่ีส าคญัอย่างหน่ึง ช่วยบ่งบอกถึงขอบเขตของ
พื้นท่ี และยงัใชปิ้ดกั้นทศันียภาพท่ีไม่สวยงามรูป ก็ช่วยในการออกแบบให้ง่ายข้ึนเน่ืองจากไม่ตอ้ง
ค านึงถึงทศันียภาพภายนอกการมีร้ัวก็จะแบบร้ัวของพื้นท่ีโครงการ ในขณะน้ีก าลงัก่อสร้างร้ัวเพราะ
เป็นบา้นท่ีพึ่งสร้างเสร็จ ร้ัวท่ีสร้าง คือ ร้ัวแบบก่ึงทึบก่ึงโปร่ง 
 

3.2.6 ทิศทางของแสงและลม 
จงัหวดัสระบุรี มีลกัษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Savanna) 

อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด ซ่ึงพดัประจ าฤดูกาล จากตะวนัออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว 
เรียกวา่ ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  ท าใหอ้ากาศมีความแห้งแลง้และค่อนขา้งหนาวในฤดูหนาว 
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และค่อนขา้งร้อนในฤดูร้อน  ส่วนลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้พดัจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ท าให้
อากาศชุ่มช่ืนและมีฝนตกทัว่ไป  ลกัษณะอากาศของจงัหวดัสระบุรีแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ไดแ้ก่                          

3.2.6.1 ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ระยะน้ีเป็น
ช่วงปลอดจากมรสุม จะมีลมจากทิศใตแ้ละทิศตะวนัออกเฉียงใตพ้ดัปกคลุม  ท าให้มีอากาศร้อนอบ
อา้วทัว่ไป   เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุด 

3.2.6.2 ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีได ้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ มีลมพดัพาความช้ืนและไอน ้ าจากมหาสมุทรอินเดียทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตม้าให้ 

3.2.6.3 ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์  ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ   พดัพาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือมา  ท าให้มีอากาศเยน็โดยทัว่ไป   มีอากาศหนาวถึงหนาวจดัเป็นบางวนัใน
เดือนตุลาคมและมกราคมในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อนขา้งสูงในฤดูร้อนและค่อนขา้งจะหนาวเยน็
ในฤดูหนาวและมีฝนตกชุกในช่วง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
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เร่ือง  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล ภาพที ่3.11 

แสดง  :  ทิศทางลมและแสงของโครงการ  
 
 
 

สัญลกัษณ์  : 
         ดวงอาทิตย ์     การโคจรของดวงอาทิตย ์   ทิศทางลม      ทิศทางลมฝน 
 

 

ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ลมร้อน พดั

มาช่วง กลางเดือนกุมภาพนัธ์ – กลางเดือน

พฤษภคม                                                        

ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ลมฝนพดัมาช่วง  

กลางเดือนพฤษภคม-  กลางเดือนตุลาคม 

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมหนาว พดัมาช่วง 

กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพนัธ์ 
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3.2.7 ศึกษาขอ้มูลดา้นสาธารณูปโภค 
ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น ร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล 

นั้นพบวา่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา ดงัน้ี 
3.2.7.1 ระบบไฟฟ้า พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อมา

จากสายหลกัเขา้สู่หมอ้แปลงไฟฟ้า โดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากดา้นทิศใต ้บริเวณร้ัวบา้นซ้ึงติด
กบัถนนในหมู่บา้นโดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าท่ีมีตลอดแนวเขา้สู่ตวับา้น โดยมี
ขนาด 220 โวลต ์ดงันั้นในการปลูกตน้ไมบ้ริเวณน้ีจึงตอ้งค านึงถึงความสูงของพรรณไมท่ี้ปลูกดว้ย 
เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้า 

   

ภาพที ่3.12 แหล่งจ่ายระบบไฟฟ้าเขา้สู่โครงการ 
 

3.2.7.2 ระบบการประปา พื้นท่ีโครงการใช้ระบบประปาท่ีมาจากการประปาส่วน
ภูมิภาค โดยเช่ือมต่อเขา้ทางทิศใตบ้ริเวณมุมร้ัวบริเวณหนา้บา้นซ่ึงติดกบัถนนในหมู่บา้น โดยมีการ
เดินท่อผา่นแนวร้ัวเขา้มาในพื้นท่ีโครงการ 

   

ภาพที ่3.13 แหล่งน ้าประปาท่ีน าเขา้มาใชโ้ครงการ 
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แสดงภาพแหล่งจ่ายระบบไฟฟ้าเขา้สู่โครงการ    แสดงภาพแหล่งน ้าประปาท่ีน าเขา้มาใชโ้ครงการ 
 
 

เร่ือง  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล ภาพที ่3.14 

แสดง  :  ระบบไฟฟ้าและระบบน ้าปะปา  
 สัญลกัษณ์  :     

 
         หมอ้ไฟฟ้าหลกั        เสาไฟ          แนวสายไป            ท่อน ้าประปา       
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 3.2.8 ศึกษาขอ้มูลดา้นการสัญจรของพื้นท่ีโครงการ 
จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น ร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล 

นั้นมีทางเขา้โครงการท่ีสามารถเขา้ไดท้างเดียว คือ ทางจากดา้นทิศตะวนัออก ซ่ึงเป็นทางสาธารณะ
ประโยชน์กวา้ง 5.00 เมตร เป็นหินเกล็ด 

 

 

ภาพที ่3.15 สัญจรของถนนทางเขา้โครงการ 
 

3.3 ศึกษาข้อมูลด้านทศันียภาพของโครงการ 
จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะการส ารวจไดเ้ป็น 2 ลกัษณะมุมมอง คือ 

มุมมองท่ีมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ และ มุมมองท่ีมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี 
3.3.1 มุมมองท่ีมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 

3.3.1.1 ทศันียภาพในมุมมองทางดา้นทิศเหนือ เป็นมุมมองเปิดกวา้ง (Open View) 
สามารถมองเห็นเสาหลกัแสดงอาณาเขตสามารถมองเห็นพื้นท่ีวา่งและบา้นของเพื่อนบา้นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

3.3.1.2 ทศันียภาพในมุมมองทางด้านทิศใต้ เป็นมุมมองเปิดกวา้ง (Open View)
สามารถมองเห็นก าแพงแสดงอาณาเขตสามารถมองเห็นพื้นท่ีวา่งของเพื่อนบา้นไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.3.1.3 ทศันียภาพในมุมมองทางดา้นทิศตะวนัออก เป็นมุมมองท่ีสามมารถมองเห็น
เพื่อนบา้นไดอ้ยา่งชดัเจนเพราะติดกบัเพื่อนบา้น 

3.3.1.4  ทศันียภาพในมุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก เป็นมุมมองเปิดกวา้ง (Open View) 
สามารถมองเห็นเสาหลกัแสดงอาณาเขตสามารถมองเห็นพื้นท่ีวา่งและบา้นของเพื่อนบา้นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
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เร่ือง  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล ภาพที ่3.16 

แสดง  :   มุมมองท่ีมองจากภายในพื้นท่ีสู่ภายนอกโครงการ  
 สัญลกัษณ์  :        N มุมมองดา้นทิศเหนือ               S มุมมองดา้นทิศใต ้    

                           E มุมมองดา้นทิศตะวนัออก      W มุมมองดา้นทิศตะวนัตก 
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3.3.2 มุมมองท่ีมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ 
ทศันียภาพในมุมมองทางดา้น ทิศเหนือ ทิศใต ้ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก เป็นมุมมองเปิดโล่ง เป็น
มุมมองท่ีมองเห็นถนนหนา้บา้นและพื้นท่ีโดยรอบไดอ้ยา่งชดัเจนท าให้เห็นทางสัญจรของคภายใน
หมู่บา้น ดูแลว้ไม่มีความเป็นส่วนตวั ควรจดัภูมิทศัน์เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตวั 
 

                                                        

 

                                            

เร่ือง  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล ภาพที ่3.17 
แสดง  :   มุมมองท่ีมองจากภายนอกพื้นท่ีสู่ภายในโครงการ  

 สัญลกัษณ์  :        N มุมมองดา้นทิศเหนือ               S มุมมองดา้นทิศใต ้    
                           E มุมมองดา้นทิศตะวนัออก       W มุมมองดา้นทิศตะวนัตก 
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3.4 สรุปข้อมูลด้านพืน้ที ่
จากการศึกษา ส ารวจพื้นท่ีโดยรอบบริเวณโครงการสามารถแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 5 Zone ไดด้งัน้ี 
 

 

 
 
 

เร่ือง  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล ภาพที ่3.18 

แสดง  :  การแบ่งโซนพื้นท่ีโครงการ  
 สัญลกัษณ์  :                    ZONE A                     ZONE B 

                                        
                                        ZONE C                     ZONE D 
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3.4.1  พื้นท่ีบริเวณ Zone A (ดา้นทิศใต)้ เป็นพื้นท่ีท่ีอยูด่า้นทางดา้นทิศใตข้องตวับา้น ซ่ึง
เป็นส่วนท่ีอยู่ด้านหน้าบา้น อยู่ติดกบัทางเขา้บา้น ห้องนอน และเฉลียงหน้าบา้น พื้นท่ีส่วนน้ีจะ
ไดรั้บแสงมากและตลอดทั้งวนั มีลมร้อน พดัมาช่วง กลางเดือนกุมภาพนัธ์-กลางเดือนพฤษภาคม  
พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บอิทธิพลจากมรสุมช่วง กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม มีการเช่ือต่อ
ของท่อประปา โดยมีการวางท่อใตดิ้นเป็นแนวระนาบดินเขา้ทางพื้นท่ีส่วนน้ีดว้ย ลกัษณะดินเป็น
ดินร่วนปนทรายมีอินทรียวตัถุน้อยแต่ระบายน ้ าไดดี้ พื้นท่ีเป็นท่ีราบ น ้ าสามารถไหลผ่านดินได้
สะดวก ลกัษณะพื้นท่ีส่วนน้ีจะเป็นท่ีราบ ทิศทางการไหลของน ้ าจึงไม่มีปัญหาเป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง
สามารถมองเห็นไดจ้ากทั้งดา้นในและดา้นนอก 

3.4.2  พื้นท่ีบริเวณ Zone B (ดา้นทิศตะวนัตก) เป็นพื้นท่ีท่ีอยูด่า้นทางดา้นทิศตะวนัตกของ
ตวับา้น ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอยู่ดา้นขา้งบา้น อยู่ติดกบัเฉลียงหน้าบา้น ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว 
และเฉลียงหลงับา้น พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บแสงในตอนกลางวนัไปถึงตอนเยน็  มีลมร้อน พดัมาช่วง 
กลางเดือนกุมภาพนัธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม  และจะมีลมฝนพดัมาช่วง กลางเดือนพฤษภาคม-  
กลางเดือนตุลาคม ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมีอินทรียวตัถุนอ้ยแต่ระบายน ้ าไดดี้ พื้นท่ีเป็นท่ี
ราบ น ้าสามารถไหลผา่นดินไดส้ะดวก ลกัษณะพื้นท่ีส่วนน้ีจะเป็นท่ีราบ ทิศทางการไหลของน ้ าจึง
ไม่มีปัญหา ขอ้ดีของพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง 

3.4.3  พื้นท่ีบริเวณ Zone C (ดา้นทิศเหนือ) เป็นพื้นท่ีท่ีอยูด่า้นทางดา้นทิศเหนือของตวับา้น 
ติดกบัตวับา้น ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอยูด่า้นขา้งหลงับา้นอยูติ่ดกบัเฉลียงหลงับา้น ห้องท างาน ห้องนอนและ
บ่อน ้ า พื้นท่ีส่วนน้ีจะได้รับแสงมากและตลอดทั้งวนัลมหนาว พดัมาช่วง กลางเดือนตุลาคม-
กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมีอินทรียวตัถุน้อยแต่ระบายน ้ าได้ดี พื้นท่ี
เป็นท่ีราบ น ้าสามารถไหลผา่นดินไดส้ะดวก ลกัษณะพื้นท่ีส่วนน้ีจะเป็นท่ีราบ ทิศทางการไหลของ
น ้าจึงไม่มีปัญหา 

3.4.4  พื้นท่ีบริเวณ Zone D (ดา้นทิศตะวนัตก) เป็นพื้นท่ีท่ีอยูด่า้นทางดา้นทิศตะวนัตกของ
ตวับา้น ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีติดกบั Zone A ,Zone B ,Zone C  พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บแสงมากและตลอดทั้ง
วนั มีลมร้อน พดัมาช่วง กลางเดือนกุมภาพนัธ์-กลางเดือนพฤษภคม  พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บอิทธิพล
จากมรสุมช่วง กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมี
อินทรียวตัถุนอ้ยแต่ระบายน ้ าไดดี้ พื้นท่ีเป็นท่ีราบ น ้ าสามารถไหลผา่นดินไดส้ะดวก ลกัษณะพื้นท่ี
ส่วนน้ีจะเป็นท่ีราบ ทิศทางการไหลของน ้าจึงไม่มีปัญหา เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้งสามารถมองเห็นไดจ้าก
ทั้งดา้นในและดา้นนอก 
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3.5 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
ความตอ้งการของ ร้อยต ารวจตรี สุขสันต์ พลทามูล และครอบครัว มีความตอ้งการสวน

รอบบ้านท่ีสามารถใช้เป็นท่ีพักผ่อนในวนัหยุดกับครอบครัวได้ และไว้ส าหรับสังสรรค์กับ
ครอบครัวและญาติพี่นอ้งเพื่อน จะเน้นบรรยากาศสวนท่ีดูร่มร่ืน ดูแลรักษาง่าย มีการน าธรรมชาติ
เขา้มาท าให้ผอ่นคลาย ช่วยสร้างบรรยากาศในบริเวณบา้นให้น่าอยู่มากข้ึน มีความสวยงามเขา้กบั
รูปแบบร่วมสมยัของตวับา้น 
ตารางที ่3.3 แสดงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ                                                                            
ล าดบั ช่ือเจา้ของ

โครงการ 
ขอ้มูลส่วนตวั พฤติกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ี

โครงการ 
ความตอ้งการของ
ผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 

1 ร.ต.ต.สุขสนัต ์ 
พลทามูล 

อาย ุ 46  ปี 
อาชีพขา้ราชการ
ต ารวจ 

- ชอบปลูกตน้ชวนชม  
ชอบธรรมชาติ  
ชอบสงัสรรคก์บัญาติพ่ีนอ้ง
และเพื่อนในวนัหยดุ 

- ตอ้งการใหมี้ท่ีวาง
กระถางตน้ชวนชม 
- ชอบสวนแบบดูแล
ง่าย มีมุมท่ีใชพ้กัผอ่น
ไดแ้ละตอ้งร่มร่ืน  
- ตอ้งศาลส าหรับมุม
สงัสรรคใ์นวนัหยดุ 

2 คุณกาญจนา  
พลทามูล 

อาย ุ 40  ปี 
อาชีพขา้ราชการ 

- ชอบอ่านหนงัสือ ท าอาหาร 
ชอบธรรมชาติ ชอบตน้ไมท่ี้
มีกล่ินหอม 
 

- ตอ้งการมุมไว้
ส าหรับพกัผอ่นใน
วนัหยดุแบบสบายๆ 
- ตอ้งการสวนแบบร่ม
ร่ืนและดูแลง่าย 

3 เด็กหญิงเพญ็พิชชา  
พลทามูล 

อาย ุ 7  ปี 
นกัเรียน 

- ชอบเล่นกบัสุนขั  
 

- ตอ้งการพ้ืนท่ีไว้
ส าหรับนัง่เล่น,วิง่เล่น 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์เจา้ของโครงการ 

3.5.1  จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช ้สามารถสรุปไดว้า่ การแบ่งพื้นท่ี
การใชง้านบริเวณบา้นพกัอาศยัของ ร้อยต ารวจตรีสุขสันต ์พลทามูลสามารถแบ่งออกตามการแบ่ง
พื้นท่ีการจดัสวนบา้นพกัอาศยัไดด้งัน้ี  

3.5.1.1 ส่วนสาธารณะ (Public Area) เป็นส่วนท่ีอยู่บริเวณดา้นหน้าบา้นติดกบั
เฉลียงหนา้บา้นสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นส่วนท่ีใชรั้บแขกและเป็นส่วนโชว ์เพื่อเป็นการ
สร้างบรรยากาศให้กบัผูท่ี้มาเยี่ยมเยียน เน่ืองจากเจา้ของโครงการใช้พื้นท่ีส่วนน้ีติดกบัทางสัญจร
เขา้-ออกโครงการ จึงควรมีการท าถนนเพื่อใหร้ถสัญจร  
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3.5.1.2 ส่วนตวัหรือส่วนพกัผอ่น (Private area)  
เป็นบริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับพกัผ่อนส่วนตวัหรือท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัวหรือ
เพื่อนสนิท อาจจดัเป็นท่ีนัง่เล่น ท่ีอ่านหนงัสือ การออกแบบจดัสร้างจึงตอ้งให้เกิดความยืดหยุน่ ให้
ความเป็นอิสระในการใช้สอยมากท่ีสุด จากความตอ้งการของเจา้ของโครงการซ่ึงอยากให้มีมุม
พกัผ่อนส าหรับครอบครัว พื้นท่ีในส่วนน้ีจึงควรมีการท าศาลาพกัผ่อน ท าก าแพงน ้ าตกเพื่อสร้าง
บรรยากาศใหผ้อ่นคลาย มีพื้นท่ีส าหรับการสังสรรคข์องคนในครอบครัวหรือญาติพี่นอ้ง 

3.5.1.3 ส่วนบริการและปฏิบติังาน (Service Srea and Work)  
เป็นส่วนของพื้นท่ีท่ีให้ความสะดวกต่อการบริการและการปฏิบัติงานต่างๆของสมาชิกใน
ครอบครัว พื้นท่ีส่วนน้ีจะไม่เน้นความสวยงามในการตกแต่ง แต่จะเน้นถึงความคล่องตวั ความ
สะดวก และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ในพื้นท่ีส่วนน้ีเจา้ของโครงการจะใชใ้นการ  ซกัลา้ง 
ราวตากผา้ และเก็บอุปกรณ์ของใชต่้างๆ ควรมีการท าลานอเนกประสงค ์เพื่อสร้างความสะดวกใน
การเก็บลา้ง และการท าความสะอาด  
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เร่ือง  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล ภาพที ่3.19 

แสดง  :  Bubble Diagram  
 สัญลกัษณ์  :                                      ปิดกั้นสายตาดว้ยพุม่ไมท่ี้สามารถมองเห็นได ้

                                                             ปิดกั้นสายตาดว้ยพุม่ไมท่ี้ไม่สามารถมองเห็นได ้

                                                             ปิดกั้นดว้ยไม่ยนืตน้ท่ีใหร่้มเงา 

                                                  แสดงการเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

                                                              เสน้ทางสญัจรหลกั 

                                                              เสน้ทางสญัจรรอง 
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3.6 สรุปกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ภายในโครงการ 
ตารางที ่3.4 สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนภายในโครงการ 

Zone กิจกรรม องคป์ระกอบ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

พ้ืนท่ีใชส้อย 

Zone A 
 

1. ลานชวนชม 1. แผน่ทางเทา้ปูน
เปลือย 

1. ไฟทางเดิน 
2. ทางระบายน ้า 

337 ตร.ม. 

Zone B 1. พ้ืนท่ีพกัผอ่น 
2. ลานอเนกประสงค ์

1. ศาลา 
2. ก าแพงน ้าตก 
3. ลาน
อเนกประสงค ์
4. แผน่ทางเทา้ 

1. ทางระบายน ้า 
2. ไฟส่อง
ทางเดิน 
3. ไฟใตน้ ้า 

210 ตร.ม. 

Zone C 1. พ้ืนท่ีพกัผอ่น 
2. ลานตากผา้ 
3. แปลงผกัสวนครัว 

1. พ้ืนไมย้กสูง 
2. ลานบลอ็กปู
หญา้ 
3. บลอ็กตวัหนอน 

 493 ตร.ม. 

Zone D พ้ืนท่ีขยายตวัภายใน
อนาคต 

 1. ทางระบายน ้า 511 ตร.ม. 
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เร่ือง  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล ภาพที ่3.20 

แสดง  :  แปลนแสดงกิจกรรม Site Relation  
 สัญลกัษณ์  :      1 ศาลา                2 ก าแพงน ้าตก          3 ลานอเนกประสงค ์               

                          4 พื้นไมเ้ทียม      5 ลานตากผา้            6 แปลงผกั 
 

 

 



 
 

  บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
โครงการออกแบบบา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต์  พลทามูล  ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 5/9 หมู่ 3 ต าบล

หนองยาว  อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี พื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล เน่ืองจากความ
ตอ้งการของเจา้ของโครงการท่ีตอ้งการให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืนภายในบริเวณพื้นท่ีโครงการและ
เพื่อส่งเสริทศันียภาพให้มีความสวยงามและสามมารถใช้ประโยชน์ใช้สอยในพื้นท่ีโครงการจึงได้
แนวความคิดมาจากการศึกษาและวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการรวมไปถึงผูอ้ยูอ่าศยัท าให้สามารถแบ่งพื้นท่ี
ในการจดัภูมิทศัน์และการจดัวางกิจกรรมต่างๆ เหมาะสม สวยงาม และสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ 
นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัในการเขา้ในงานอีกดว้ย 

 
4.1 ข้อจ ากดัในการออกแบบ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการท าให้เห็นปัญหาความตอ้งการและขอ้จ ากดัในการ
ออกแบบพื้นท่ี ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

4.1.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
ตารางที ่4.1 ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ (Zone A) 
บริเวณ 
(Zone) 

ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
(Site Characteristic) 

ประเด็นใน
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

A 
(ฝ่ังทิศ
ใต)้ 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นพื้นท่ีท่ีมองเห็นก่อนส่วน
อ่ืนๆอยูท่างดา้นทิศใตข้องตวั
บา้น ซ่ึงเป็นส่วนของหนา้บา้น 
ติดกบัทางเขา้-ออกของ
โครงการและเฉลียงหนา้บา้น 
ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ เป็น
มุมมองท่ีเปิดกวา้งเม่ือมองจาก
ภายนอกและเม่ือมองออกจาก
ตวับา้นก็จะเห็นพื้นท่ีทั้งหมด
ลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบ 

แสง 
ลม 

พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง จึงมี
ปัญหาทางด้านการรับแสงเพราะ
เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงตลอดทั้งวนั   
มีขอ้จ ากดัในการเลือกพืชท่ีทนต่อ
แสงแดดจดัมีลมฤดูร้อนลมร้อน  
พดัมาช่วง กลางเดือนกุมภาพนัธ์- 
กลางเดือนพฤษภคม จึงมีขอ้จ ากดั
ในการ เ ลือกพืชพรรณท่ีทนต่อ
แสงแดดจัดและพืชพรรณท่ีมีก่ิง
แขง็แรงทนต่อแรงลม 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ (Zone A) 
บริเวณ 
(Zone) 

ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
(Site Characteristic) 

ประเด็นใน
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

  มุมมอง พื้นท่ีส่วนน้ีจะเป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง
สามารถมองเห็นพื้นท่ีโครงการได้
ทั้ งหมด จากทั้ งด้านในและด้าน
นอก เหมาะท่ีจะใช้เป็นพื้นท่ีส่วน
โชว ์

มลภาวะทาง
เสียงละฝุ่ น
ละออง 

เ น่ื อ ง จ า กพื้ น ท่ี อ ยู่ ติ ดกับ ถนน
สาธารณะจึงท าให้มีปัญหาในเร่ือง
ของฝุ่ นละอองและเสียงท่ีเกิดจาก
การสัญจรบนถนนสาธารณะท่ีตดั
ผา่น 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

การเช่ือมต่อของท่อประปา โดยมี
การวางท่อบนดินเขา้ทางพื้นท่ีส่วน
น้ีดว้ย ท าใหก้ารปลูกพืชพรรณตอ้ง
ค านึงถึงแนวท่อประปา และมีการ
เดินสายไฟผ่านโซนน้ี ดังนั้ นใน
การปลูกต้นไม้บริเวณน้ีจึงต้อง
ค านึงถึงความสูงของพรรณไม้ท่ี
ปลูกดว้ย เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีเกิด
จากกระแสไฟฟ้า 

ลกัษณะดิน ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมี
อินทรียวตัถุน้อยแต่ระบายน ้ าได้ดี 
พื้นท่ีเป็นท่ีราบ น ้ าสามารถไหล
ผา่นดินไดส้ะดวก 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ (Zone B)  

บริเวณ 
(Zone) 

ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
(Site Characteristic) 

ประเด็นใน
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

B 
(ฝ่ังทิศ
ตะวนัตก) 

เป็นพื้นท่ีท่ีอยูติ่ดกบัตวับา้น อยู่
ทางดา้นทิศตะวนัตกของบา้น 
ติดกบั เฉลียงหลงับา้น ห้องครัว 
หอ้งรับประทานอาหาร ยงัไม่มี
การจดัภูมิทศัน์ เป็นมุมมองท่ีเปิด
กวา้งเม่ือมองจากภายนอก 
ลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบ 
 
 

แสง พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นพื้นท่ีโล่งพื้นท่ี
ส่วน น้ีจะได้ รับแสงในตอน
กลางวนัไปถึงตอนเย็น  มีลม
ร้อน พัดมาช่วง  กลาง เ ดือน
กุมภาพนัธ์-กลางเดือนพฤษภคม  
แ ล ะ จ ะ มี ล ม ฝ นพัด ม า ช่ ว ง  
ก ล า ง เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ ค ม -  
กลางเดือนตุลาคม จึงมีขอ้จ ากดั
ใ น ก า ร เ ลื อ ก พื ช ท่ี ท น ต่ อ
แสงแดดจดัในตอนกลางวนัไป
ถึงตอนเย็นจึงมีขอ้จ ากดัในการ
เลือกพืชพรรณท่ีทนต่อแสงแดด
จดั 

  มุมมอง พื้น ท่ี ส่วนน้ีจะ เป็นพื้ น ท่ีโล่ง
สามารถมองเห็นพื้นท่ีโครงการ
ได้ทั้ งหมด จากทั้ งด้านในและ
ดา้นนอก 

  มลภาวะทาง
เสียงละฝุ่ น
ละออง 

เน่ืองจากพื้นท่ีอยู่ติดกบับา้นพกั
อาศัย ของโครงการ จึ งไม่ มี
ปัญหาในเร่ืองของมลภาวะ 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

เน่ืองจากพื้นท่ีอยู่ติดกบับา้นพกั
อาศัย ของโครงการ จึ งไม่ มี
ปั ญห า ใ น เ ร่ื อ ง ข อ ง ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค 

ลกัษณะดิน ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
มีอินทรียวตัถุน้อยแต่ระบายน ้ า
ไดดี้ พื้นท่ีเป็นท่ีราบ น ้ าสามารถ
ไหลผา่นดินไดส้ะดวก 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ (Zone C)  

 
 
 
 
 

บริเวณ 
(Zone) 

ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
(Site Characteristic) 

ประเด็นใน
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

C 
(ฝ่ังทิศ
เหนือ) 

เป็นพื้นท่ีท่ีอยูด่า้นทางดา้นทิศ
เหนือของตวับา้น ซ่ึงเป็นส่วนท่ี
อยูด่า้นขา้งหลงับา้น อยูติ่ดกบั
เฉลียงหลงับา้น เป็นมุมมองท่ี
เปิดกวา้งเม่ือมองจากภายนอก
และเม่ือมองออกจากตวับา้นก็จะ
เห็นพื้นท่ีทั้งหมดลกัษณะเป็น
พื้นท่ีราบ 

แสง 
ลม 

พื้นท่ีส่วนน้ีจะได้รับแสงมาก
และตลอดทั้งวนั ลมหนาว พดัมา
ช่วง กลางเดือนตุลาคม-กลาง 
เดือนกุมภาพนัธ์ และจะมีลมฝน
พดัมาช่วง  กลางเดือนพฤษภคม-  
กลางเดือนตุลาคม จึงมีขอ้จ ากดั
ในการเลือกพืชพรรณท่ีทนต่อ
แสงแดดจดัและพืชพรรณท่ีมีก่ิง
แขง็แรง ทนต่อแรงลม 

                                                         มุมมอง พื้น ท่ี ส่วนน้ีจะเป็นพื้น ท่ีโล่ง
สามารถมองเห็นพื้นท่ีโครงการ
ไดท้ั้งหมด จากดา้นใน 

  มลภาวะทาง
เสียงละฝุ่ น
ละออง 

เน่ืองจากเป็นพื้นท่ี ท่ีอยู่ด้านใน
สุดและอยู่ดา้นหลงัของตวับา้น
จึ ง ไม่ มี ปัญหา ใน เ ร่ื อ ง ขอ ง
มลภาวะทางเสียงละฝุ่ นละออง 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

พื้นท่ี จุดน้ีไม่มีปัญหาในเร่ือง
ของระบบสาธารณูปโภค 

ลกัษณะดิน ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
มีอินทรียวตัถุน้อยแต่ระบายน ้ า
ไดดี้ พื้นท่ีเป็นท่ีราบ น ้ าสามารถ
ไหลผา่นดินไดส้ะดวก 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ (Zone D) 

บริเวณ 
(Zone) 

ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
(Site Characteristic) 

ประเด็นใน
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

D 
(ฝ่ังทิศ
ตะวนัตก) 

เป็นพื้นท่ีท่ีโลง้กวา้ง อยูท่างดา้น
ทิศตะวนัตกของตวับา้น เป็น
มุมมองท่ีเปิดกวา้งเม่ือมองออก
จากตวับา้นก็จะเห็นพื้นท่ีทั้งหมด
ลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบ 

แสง 
ลม 

เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ด้านทางด้านทิศ
เหนือของตวับา้น ซ่ึงเป็นส่วนท่ี
อยู่ด้านข้างหลังบ้าน อยู่ติดกับ
เฉลียงหลงับา้น พื้นท่ีส่วนน้ีจะ
ไดรั้บแสงมากและตลอดทั้งวนั  
ลมหนาว พดัมาช่วง กลางเดือน
ตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพนัธ์
แ ล ะ จ ะ มี ล ม ฝนพัด ม า ช่ ว ง  
กลางเดือนพฤษภคม-  กลาง 
เดือนตุลาคม จึงมีขอ้จ ากดัใน
การ เ ลือกพืชพรรณท่ีทนต่อ
แสงแดดจดัและพืชพรรณท่ีมีก่ิง
แขง็แรง ทนต่อแรงลม 

  มุมมอง พื้น ท่ี ส่วนน้ีจะ เป็นพื้ น ท่ีโล่ง
กวา้ง แต่อยูลึ่กเขา้มาทางดา้นใน
จึ ง ค่ อ น ข้ า ง ส่ ว น ตั ว 
บุคคลภายนอกไม่ ส ามารถ
มองเห็นได ้

  มลภาวะทาง
เสียงละฝุ่ น
ละออง 

เน่ืองจากเป็นพื้นท่ี ท่ีอยู่ด้านใน
สุดและอยู่ด้านหลงัของตวับา้น
จึ ง ไม่ มี ปัญหา ใน เ ร่ื อ ง ขอ ง
มลภาวะทางเสียงละฝุ่ นละออง 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

พื้นท่ีจุดน้ีไม่ มีปัญหาในเร่ือง
ของระบบสาธารณูปโภค 

 ลกัษณะดิน ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
มีอินทรียวตัถุน้อยแต่ระบายน ้ า
ไดดี้ พื้นท่ีเป็นท่ีราบ น ้ าสามารถ
ไหลผา่นดินไดส้ะดวก 
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4.2 แนวความคดิในการออกแบบ 
4.2.1 แนวความคิดในการออกแบบ 

แนวความคิดในการออกแบบไดม้าจากการวเิคราะห์ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ ความตอ้งการของผูใ้ช ้
ท าให้สามารถแบ่งพื้นท่ีแต่ละส่วนไดอ้ย่างเหมาะสม โดยน าขอ้มูลต่างๆมาวิเคราะห์ร่วมกนัจนได้
แนวความคิดหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย แนวความคิดหลกัในการออกแบบภูมิทศัน์ แนวความคิดดา้นการ
จดัวางพื้นท่ี แนวความคิดดา้นการวางผงัและเส้นทางสัญจร แนวความคิดดา้นการใช้วสัดุพืชพรรณ 
แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุตกแต่ง และแนวความคิดดา้นการบ ารุงดูแลรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี ่4.1 แสดงแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
 
 

ลกัษณะของพืน้ที่ 
          สภาพทัว่ไปในพื้นท่ีโครงการเป็นท่ี
โล่ง ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ในพื้นท่ีมาก่อน 
ดงันั้นในพื้นท่ีโครงการจึงควรมีการจดัภูมิ
ทศัน์ เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดทศันียภาพท่ี
สวยงามและน่าอยูแ่ก่พื้นท่ีโครงการ 
 

ความต้องการ 
- ตอ้งการพื้นท่ีพกัผอ่นท่ีมีความร่มร่ืน
และสวยงาม                                                         
- พื้นท่ีโชวต์น้ชวนชม                            
- ตอ้งการศาลาส าหรับมุมสังสรรคใ์น
วนัหยดุ         
- ตอ้งการพื้นท่ีไวส้ าหรับอ่านหนงัสือ/
รับประทานอาหารนอกบา้น/นัง่เล่น, วิง่
เล่น 
- ดูแลรักษาง่าย 

 

 พกัผ่อนสบาย สไตล์สวนไทย 
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 "สวนไทย" อาจดูคลุมเครือส าหรับใครบางคน แต่ถ้าเป็นสวนไมผ้ล หรือสวนไมก้ระถาง 
หลายคนพอจะนึกภาพออก ภาพท่ีวางประดบัดว้ยไมก้ระถาง พร้อมทั้งอ่างบวั อ่างปลา ขนาดเล็กใหญ่
ท่ีตั้งวางอยูโ่ดยรอบ เป็นความพยายามในการน าธรรมชาติให้เขา้มาอยูใ่กลต้วัมากข้ึน ส่วนรอบอาณา
เขตพื้นท่ีบา้น คนไทยจะนิยมปลูกตน้ไมท่ี้เก็บลูกเก็บผลรับประทานไดเ้ป็นแนวเขตร้ัว สวนไมผ้ลจึง
เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีคนคุน้เคยกบันิยามของสวนไทย มาในยุคน้ีแมว้ิถีชีวิตเราจะเปล่ียนไป แต่ความ
ต้องการในเร่ืองประโยชน์ใช้สอยยงัปรากฏให้เห็น หลายคนยงัคงต้องการปลูกไม้ผลในร้ัวบ้าน 
ตอ้งการบ่อน ้ าตก ไดย้ินเสียงน ้ าไหล ดูปลาแหวกวา่ยน ้ าเล่น ฟังเสียงนกร้อง สูดกล่ินดอกไมห้อมเยน็
ช่ืนใจ  อนัท่ีจริงแล้วการใช้ไมผ้ลกบัการจดัสวนนั้น ไม่เป็นท่ีนิยมส าหรับนักออกแบบสวนทัว่ไป 
เพราะไมผ้ลจะแสดงออกถึงลกัษณะเฉพาะตวั ไม่สามารถเขา้กบับรรยากาศของไมด้อกไมป้ระดบัได้
เลย แต่ในความเป็นจริงแลว้ตอ้งยอมรับวา่สวนในปัจจุบนัตอ้งมีการออกแบบให้มีประโยชน์ใช่สอยท่ี
ลงตวั ไมผ้ลและไมป้ระดบัสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสวยงาม 

 
ภาพที ่4.1 สวนไทย 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 
 

4.2.2 แนวความคิดดา้นการจดัวางพื้นท่ี 
แนวความคิดด้านการจดัวางพื้นท่ีมีแนวความคิดมาจากการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยภายใน

โครงการโดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยในดา้นต่างๆ รวมทั้งความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัรูปแบบ
กิจกรรม ซ่ึงสามารถแบ่งโซนของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการออกเป็นโซนต่างๆได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

http://www.baanlaesuan.com/
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4.2.2.1 Zone A เป็นพื้นท่ีหนา้บา้น อยูด่า้นทางทิศใต ้สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่ง
เน่ืองจากยงัไม่มีการจกัภูมิทศัน์แต่อย่างใด มีความสะดวกในการเขา้ถึงเพราะอยู่ติดกบัทางเขา้บา้น 
หอ้งนอน และเฉลียงหนา้บา้น และเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่ จึงเหมาะสมท่ีจะเป็นส่วนสาธารณะหรือส่วน
โชว ์การจดัภูมิทศัน์ในส่วนน้ีจะเน้นความสวยงามเป็นหลกั เพราะเป็นท่ีท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็นได ้ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1) พื้นท่ีส่วนโชว ์
2) พื้นท่ีวิง่เล่น 
3) ทางสัญจรภายในโครงการ 

4.2.2.2 Zone B เป็นพื้นท่ีขา้งบา้น อยูด่า้นทางทิศตะวนัตก สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ี
โล่งเน่ืองจากยงัไม่มีการจกัภูมิทศัน์แต่อยา่งใด มีความสะดวกในการเขา้ถึงเอยู่ติดกบัเฉลียงหน้าบา้น 
ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว และเฉลียงหลงับา้น และเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่ จึงเหมาะสมท่ีจะเป็น
ส่วนพักผ่อน เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีค่อนข้างส่วนตัว อยู่ลึกเข้าไปทางด้านในของตัวบ้าน ท าให้
บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็น ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1) พื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น 
2) พื้นท่ีประกอบกิจกรรมของคนในครอบครัว 

4.2.2.3 Zone C เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ดา้นทางดา้นทิศเหนือของตวับา้น ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอยู่
ดา้นขา้งหลงับา้น อยูติ่ดกบัเฉลียงหลงับา้น พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บแสงมากและตลอดทั้งวนั เป็นพื้นท่ีท่ี
ค่อนขา้งส่วนตวั อยู่ลึกเขา้ไปทางดา้นในของตวับา้น ท าให้บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็น ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1) พื้นท่ีในส่วนของซกัลา้ง 
2 ) พื้นท่ีส่วนตวั 

4.2.2.4 Zone D เป็นพื้นท่ีท่ีอยูด่า้นทางดา้นทิศตะวนัตกของตวับา้น ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีติด
กบั Zone A ,Zone B ,Zone C , พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บแสงมากและตลอดทั้งวนั เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง
สามารถมองเห็นไดจ้ากทั้งดา้นในและดา้นนอกซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1) พื้นท่ีส าหรับขยายตวัในอนาคต 
 
 4.2.3. แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ 
ในการเลือกใชพ้รรณไมจ้ะตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลกัษณะดิน สภาพภูมิประเทศ รวมไปถึงพืช
พรรณท่ีมีอยูต่ามทอ้งถ่ินดว้ย การเลือกใชพ้ืชพรรณในการออกแบบควรเลือกตามลกัษณะทางกายภาพ 
เช่น ขนาดของล าตน้ ทรงพุม่ ความสูง ผวิสัมผสั การผลดัใบ สี กล่ิน และการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล 
ตลอดจนการดูแลรักษา เช่น การร่วงของใบ ดอก ก่ิง ระบบรากท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อตวัอาคารหรือส่ิง
ปลูกสร้างต่างๆ ความหนาแน่นของใบ ความทนทานต่อโรคและแมลง รวมถึงการเลือกพรรณไมท่ี้ไม่
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เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้ ตลอดจนค านึงถึงความตอ้งการดา้นบรรยากาศ มุมมองและกิจกรรมใช้สอย ใน
การเลือกพรรณไม้ต้องทนต่อความร้อนจากแสงแดด กระแสลม ปลูกไม้ในร่มต้องสามารถ
เจริญเติบโตไดดี้ในท่ีท่ีมีแสงนอ้ย ปลูกพรรณไมบ้ริเวณท่ีช้ืนแฉะตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้ าและดูด
ซบัน ้าไดดี้รวมไปถึงสามรถจดัซ้ือหาไดส้ะดวกและสามารถขนส่งไดง่้าย 
ดงันั้นในการเลือกใชพ้รรณไมใ้ห้เกิดประโยชน์ ส าหรับผูท่ี้เชา้มาใชบ้ริการในพื้นท่ีโครงการ รวมไป
ถึงเป็นการส่งเสริมสถาปัตยกรรมใหเ้กิดความสวยงามตอ้งค านึงคุณสมบติัของพืชพรรณ 
ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.2 การเลือกใชพ้ืชพรรณกบัพื้นท่ีกิจกรรม 
ZONE การเลือกใชพ้ืชพรรณ หมายเหตุ 

 
A 
(ทิศใต)้ 
 
 
 
 

 
        ดา้นแนวก าแพงเลือกใชไ้มย้นืตน้ท่ีมีก่ิง
กา้นและใบไม่ทึบเพื่อใหล้มผา่นเขา้สู่พื้นท่ี 
บริเวณน้ีจะจดัเป็นสวนชวนชมพื้นสร้าง
ความโดดเด่นแก่พื้นท่ี พรรณไมย้นืตน้ท่ี
เลือกใช ้ตระกลูปาลม์ เป็นตน้ 

 
        เลือกใชพ้รรณไมท่ี้มี
ลกัษณะท่ีมีความโดดเด่น 
สวยงาม ดูแลรักษาง่าย 

B 
(ทิศตะวนัตก) 

        เลือกใชไ้มย้นืตน้ท่ีมีก่ิงกา้นแผอ่อก
เพื่อใหเ้กิดร่มเงาและแขง็แรงทนไม่หกัเปราะ
ง่ายทนต่อแรงลม เพื่อจะช่วยใหพ้ื้นท่ีส่วน
พกัผอ่นมีอากาศเยน็ลง เป็นการช่วยส่งเสริม
บรรยากาศ ใหดี้ข้ึนและช่วยตา้นแรงลมพายุ
บริเวณโดยรอบเลือกใชไ้มพุ้ม่ ท่ีมีสีสันและ
ดอกสวยงาม หลายๆชนิดมาปลูกประดบัเพื่อ 
สร้างใหเ้กิดความสวยงามและน่าอยูย่ิง่ข้ึน 
พรรณไมท่ี้ใชบ้ริเวณน้ี เช่น หูกระจง ชงโค 
กระดงังา ล้ินกระบือ เอ้ืองหมายนา เป็นตน้ 
-  ดา้นขา้งของพื้นท่ีเลือกใชไ้มพุ้ม่ท่ีมีหนา
ทึบในระดบัสายตาเพื่อปิดบงัทศันียภาพท่ีไม่
สวยงามในพื้นท่ี พรรณไมท่ี้ใชบ้ริเวณน้ีโมก 

        พรรณไมท่ี้ใชเ้ป็นแนว
เขตในบางบริเวณอาจใชห้ลาย
ชนิดปะปนกนัเป็นชั้นๆ เพื่อ
ความเป็นธรรมชาติ 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ)การเลือกใชพ้ืชพรรณกบัพื้นท่ีกิจกรรม 
ZONE การเลือกใชพ้ืชพรรณ หมายเหตุ 

C 
(ทิศเหนือ) 

 
      พรรณไมท่ี้เลือกใชใ้นส่วนน้ีเป็นไมท่ี้ให้
ร่มเงาและไมส้วนครัวเน่ืองจากเป็นพื้นท่ี
ส่วนตวัและท่ีอยูก่บัลานตากผา้ แปลงผกั 
หอ้งครัว พรรณไมส้วนครัวท่ีใช ้เช่น กระ
เพรา พริก โหระพา มะละกอ กลว้ย มะนาว 
เป็นตน้ 
      พรรณไมท่ี้โดยรอบก็จะเป็นไมผ้ล 

 
      พรรณไมท่ี้ใชเ้ป็นแนวเขต
ในบางบริเวณอาจใชห้ลาย
ชนิดปะปนกนัเป็นชั้นๆ เพื่อ
ความเป็นธรรมชาติและ
สามารถใชป้ระโยชน์ได ้

 
D 
(ทิศตะวนัตก) 

 
      เลือกใชไ้มย้นืตน้ท่ีมีก่ิงกา้นแผอ่อก
เพื่อใหเ้กิดร่มเงาและแขง็แรงทนไม่หกัเปราะ
ง่ายทนต่อแรงลม เพื่อจะช่วยใหพ้ื้นท่ีส่วน
พกัผอ่นมีอากาศเยน็ลง เป็นการช่วยส่งเสริม
บรรยากาศ ใหดี้ข้ึนและช่วยตา้นแรงลมพายุ
บริเวณโดยรอบเลือกใชไ้มย้นืตน้ ท่ีมีสีสัน
และดอกสวยงาม หลายๆชนิดมาปลูกประดบั
เพื่อ สร้างให้เกิดความสวยงามและน่าอยู่
ยิง่ข้ึน พรรณไมท่ี้ใชบ้ริเวณน้ี เช่น แสงจนัทร์ 
ปีบ มะขาม เป็นตน้ 

 
 

 4.2.4. แนวคิดในการเลือกใชว้สัดุตกแต่ง 
แนวคิดในการเลือกใชว้สัดุตกแต่งภายในสวนตอ้งเลือกใชว้สัดุท่ีมีเอกลกัษณ์ของรูปแบบสวน มีความ
สวยงาม คงทนถาวร ทนต่อแดด ลม และฝน เนน้วสัดุท่ีมีความเป็นธรรมชาติ ไม่จ  ากดัรูปทรง 
 

4.2.4.1 ชุดโต๊ะและเกา้อ้ี เป็นวสัดุท่ีใชเ้พื่อพกัผอ่นและพบปะสังสรรคก์บัครอบครัว
ภายในสวนเลือกใชชุ้ดโตะ๊เกา้อ้ีไมเ้พื่อเป็นการสร้างความลงตวัใหก้บัสวน 
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ภาพที ่4.2 ชุดโตะ๊เกา้อ้ี                                                                                                                                         
ทีม่า : http://www.orientalidea.com 
   
  4.2.4.2 ก าแพงน ้าลน้  น ามาใชใ้นส่วนพื้นรับแขก ก าแพงน ้ าลน้ท่ีเลือกใชเ้ป็นก าแพง
ประดิษฐ์ขนาด 2x4 เมตร เป็นบ่อปูนซีเมนซ์ เลือกเป็นก าแพงหินกาบเน่ืองจากเขา้กบัสวนธรรมชาติ
ไดดี้ เพราะช่วยสร้างใหพ้ื้นท่ีบริเวณโดยรอบมีชีวติชีวา สวยงามและใหค้วามรู้สึกเยน็ข้ึน 
 

 
 

ภาพที ่4.3 ก าแพงน ้าลน้                                                                                                                                        
ทีม่า : http://www.homedec.in.th 
 
 
 
  4.2.4.3 ศาลา เป็นส่วนท่ีใชส้ าหรับพกัผอ่น เลือกใชศ้าลาท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กหรือ
ไมเ้พราะมีความมัน่คงแขง็แรง มีขนาด 4x4 เมตร มีรูปทรงเขา้กบัสวนธรรมชาติและยงัสามารถ
ป้องกนัแดดและฝน เหมาะแก่การใชน้ัง่พกัผอ่นหรือรับแขกนอกอาคาร พื้นท่ีใชส้อยภายในศาลา
ค่อนขา้งกวา้ง เพื่อความสะดวกสบายในการพกัผอ่นตลอดทั้งวนั 

http://www.homedec.in.th/
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ภาพที ่4.4 ศาลา 
ทีม่า : http://www.ihome108.com 
 

4.2.4.4 ระบบไฟส่องสว่าง เป็นส่วนส าคญัเพื่อเพิ่มความสว่าง สวยงามและสร้าง
บรรยากาศใหแ้ก่สวนในยามค ่าคืน รวมทั้งยงัเพิ่มความปลอดภยัช่วงกลางคืนมากข้ึน 

 

 
 
ภาพที ่4.5 ไฟส่องสวา่งภายในสวน 
ทีม่า : http://www.banidea.com 
 

1) ไฟส่องเฉพาะจุด เป็นไฟสนามระดบัต ่ากว่า 1.5 เมตร ใชก้บังานท่ีตอ้งการ
ความส่องสวา่งเฉพาะจุด อยู่ในระดบัท่ีส่องเป็นจุดๆ เพื่อเนน้ตน้ไมห้รือวตัถุ เช่นไฟตามทางเดิน ไฟ
ส่องประติมากรรม ไฟส่องก าแพง หรือส่องบริเวณนั่งเล่น สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับพื้นท่ีท่ี
ตอ้งการเนน้สร้างบรรยากาศและความปลอดภยัยามค ่าคืน 

http://www.ihome108.com/
http://www.banidea.com/
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ภาพที ่4.6 ไฟส่องเฉพาะจุด  
ทีม่า : http://www.banidea.com  
    
   4.2.4.5 ลานพกัผอ่นและพื้นไมร้ะแนง สวนธรรมชาตินั้นไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีเพียงแต่
ตน้ไมเ้ท่านั้น การน าวสัดุดาดแขง็มาใชน้ั้นเพื่อความสมดุลใหก้บัสวนท าใหดู้ไม่อ่อนจนเกินไปและไม่
ดูแข็งกระดา้งมากนกั เลือกเป็นพื้นไมร้ะแนงเน่ืองจากเป็นวสัดุธรรมชาติ ท าให้ดูกลมกลืนกบัตน้ไม้
ในมากข้ึน 

 
 
ภาพที ่4.7 ลานพกัผอ่นและพื้นไมร้ะแนง                                                                                                           
ทีม่า : http://www.xn--72c9azaf9d4exa5b.net 

 
  4.2.4.6 แผ่นทางเดิน ทางเดินสวนธรรมชาติ จะนิยมปูด้วยหิน แผ่นหิน บล็อก
ประสาน บล็อกคอนกรีต อิฐ และปูน การปูทางเดินจะปูให้เป็นแนวตรง ไม่คดเค้ียว ใชปู้เป็นทางเดิน
แบบแยก คือ  จะเป็นทางเดินในสวนโดยการกา้วเป็นจงัหวะ มีระยะห่างเท่าๆกนั เพื่อเป็นการเช่ือมต่อ

http://www.banidea.com/
http://www.ระแนงไม้.net/
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พื้นท่ีต่างๆเขา้ซ่ึงด้วยกนัเลือกใช้ทางเดินในรูปแบบบล็อกคอนกรีต แผ่นทางเดินปูนส าเร็จรูป ท า
เลียนแบบวสัดุธรรมชาติ เช่นไม ้แผน่หิน มีรูปทรงส่ีเหล่ียม เพราะมีความคงทน มีเส้นสายท่ีค่อนขา้ง
ชดัเจน ง่ายต่อการท าความสะอาด 
 

   
ภาพที ่4.8 ทางเดินคอนกรีตส าเร็จรูป 
ทีม่า : https://sawasdeestones.wordpress.com 

4.2.5. แนวความคิดดา้นระบบสัญจร 
ระบบสัญจรมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการเช่ือมต่อซ่ึงจะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั

ระหว่างกิจกรรมและประโยชน์ในพื้นท่ีโครงการ การสัญจรในพื้นท่ีโครงการสามารถแบ่งออกเป็น         
2 ประเภทตามลกัษณะการใชง้าน ดงัน้ี 
  4.2.5.1 เส้นทางสัญจรหลกั 

เป็นเส้นทางท่ีใชส้ัญจรหลกัโดยเส้นทางน้ีสามารถเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีกิจกรรม
ต่างๆ ไดท้ั้งหมด ซ่ึงการสัญจรหลกัน้ีจะเร่ิมจากบริเวณพื้นท่ีดา้นหน้าพกัอาศยัซ่ึงเป็นพื้นท่ีจุดเร่ิมตน้
ของกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการเส้นทางการสัญจรหลกัมีทางเดินเทา้ โดยมีขนาด 2.50 เมตร 
สามารถเขา้ออกไดอ้ยา่งสะดวกและเขา้ถึงพื้นท่ีในแต่ละส่วนไดง่้าย 
  4.2.5.2 เส้นทางสัญจรรอง 

แนวความคิดในการออกแบบเส้นสัญจรรองมีการออกแบบให้ต่างจากเส้น
สัญจรหลกั และมีการเช่ือมต่อเพื่อให้เขา้ถึงกิจกรรมต่างๆ ไดง่้าย เส้นทางสัญจรรองออกแบบให้เป็น
เส้นทางส าหรับทางเดินเทา้ ซ่ึงความยาวเส้นทางสัญจรรองจะมีความยาวนอ้ยกวา่เส้นทางสัญจรหลกั 
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 4.2.6. แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา                                                                                                              
ตารางที ่4.3 แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
ประเภทของ

งาน 
ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

    
 
 
 
 
 
 
ภู มิ ทั ศ น์ ผิ ว
อ่อน 
(Soft scape) 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ไมย้นืตน้ 
- ไมพุ้ม่ 
- ไมค้ลุมดิน 
- หญา้ 

- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ซ่ึงเป็นปุ๋ยท่ีมาจาก
ธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมกั 
- พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็นดินแห้ง
อดัแน่นควรมีการพรวนดินแต่ควร
ระวงัไม่ใหโ้ดนรากของพืช 
- ก าจดัโรคแมลง สังเกตพืชพรรณ
วา่มีหรือไม่ ถา้มีควรพิจารณาสาเหตุ
และท่ีมาของโรคแล้วท าการพ่นยา
เพื่อเป็นการป้องกนั 
-  ก าจดัวชัพืช ถอนวชัพืชตามโคน
ต้นเพื่อให้พืชรับแร่ธาตุได้อย่าง
เตม็ท่ี 
- ตดัแต่งก่ิง ตดัแต่งก่ิงเพื่อใหไ้ด ้
ตามรูปทรงท่ีต้องการเป็นการตัด
แต่งในส่วนของผิวใบหรือพุ่มใบ
เพื่อใหเ้ป็นรูปทรงตามท่ีตอ้งการ 
- รดน ้ า ควรมีการลดน ้ าทุกวนัและ
ควรรดในช่วงเชา้ 
 

- ใส่ปุ๋ยพรวนดิน 3-6 
เดือนต่อคร้ัง 
- ในกรณีฤดูฝนควร
ลดการให้น ้ าเป็น 3 
คร้ังต่อสัปดาห์ 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ)แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
ประเภทของ

งาน 
ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภู มิ ทั ศ น์ พื้ น
แขง็ 
(Hand scape) 
 

พื้ น ถ น น แ ล ะ
ทางเดินเทา้ 

- ควรเช็คสภาพถนนว่ามีการช ารุด
แตกหักหรือไม่ถ้ามีควรรีบท าการ
ซ่อมแซม 
- เก็บกวาดเศษหญ้าแลเศษใบไม้
ตามทอ้งถนน 

 

 ม้านั่ง โต๊ะ และ
เกา้อ้ี 

- ตรวจเช็ค 
- ซ่อมบ ารุง 
- ทาสี 

 

บ่อน ้าและน ้าตก - ตรวจเช็คความเรียบร้อยของบ่อว่า
มีการช ารุดร่ัวซึมหรือไม่ถา้มีควรรีบ
ซ่อมแซม 
- ท  าความสะอาดตะไคร่ และเก็บ
กวาดเศษใบไมท่ี้ร่วงหล่นบริเวณบ่อ 

 

 
4.3. เกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถานและรูปแบบของสวน
พกัผ่อนแบบร่วมสมยั ดงันั้นจึงสามารถน ามาเป็นขอ้จ ากดัในการออกแบบ ซ่ึงมีหัวขอ้ในการศึกษา
ต่อไปน้ี 

4.3.2 ขอ้พิจารณาดา้นแนวความคิดในการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
4.3.2 ขอ้พิจารณาดา้นความปลอดภยั 
4.3.3 ขอ้พิจารณาดา้นประโยชน์ใชส้อย 
จากการศึกษาข้อมูลด้านทฤษฎีในการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน สามารถน าสรุปเพื่อ

น าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ี และถูกตอ้งตามหลกัการ
ออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน โดยสามารถสรุปเป็นเกณฑใ์นการออกแบบได ้ดงัน้ี 

4.3.1 ขอ้พิจารณาดา้นแนวความคิดในการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
                       4.3.1.1 แนวความคิดดา้นการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 
                               1) แบ่งตามหลกัการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
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2) ออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกั 
3) แบ่งพื้นท่ีใช้สอยไดอ้ย่างคุม้ค่า และเหมาะสมสัมพนัธ์กนัระหว่างพื้นท่ีกบั
กิจกรรม 

4.3.1.2 แนวความคิดดา้นการสัญจรภายในโครงการ 
1) ตอ้งสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีทุกส่วนไดอ้ยา่งสะดวก 
2) มีการเช่ือมพื้นท่ีส่วนต่างๆใหมี้ความสัมพนัธ์กนั 

4.3.1.3 แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ 
 1) เลือกใชพ้รรณไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย ทนต่อโรคและแมลง 
 2) สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีโครงการ 
 3) ไมย้นืตน้มีความโดดเด่นและใหร่้มเงา 
 4) ไมพุ้่มและไมค้ลุมดินควรเป็นตน้ไมท่ี้เจริญเติบโตช้าเพื่อลดการตดัแต่งทรง  

พุม่ 
 5) ค  านึงถึงประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม 

4.3.1.4 แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุตกแต่งภูมิทศัน์ 
 1) มีขนาด และรูปทรงท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีในส่วนนั้นๆ 
 2) วสัดุท่ีน ามาใชมี้ความแขง็แรง ทนทาน และปลอดภยั 
 3) มีลกัษณะท่ีสวยงาม โดดเด่น เขา้กบัสวนรูปแบบธรรมชาติ 

4.3.1.5 แนวความคิดดา้นการพกัผอ่นรูปแบบธรรมชาติ 
 1) มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการพกัผอ่นรูปแบบร่วมสมยั 
 2) มีการประยกุตใ์ชว้สัดุต่างๆใหเ้กิดความเหมาะสมต่อพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้ม
นั้นๆ 

                 4.3.2  ขอ้พิจารณาดา้นความปลอดภยั 
4.3.2.1 มีแสงสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน 
4.3.2.2 มีร้ัวกั้นขอบเขตท่ีแขง็แรง ปลอดภยั 
4.3.2.3 วสัดุต่างๆเหมาะสม และมีความปลอดภยัต่อการใชง้าน 
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4.4. ทางเลอืกในการออกแบบ 

 

 
 

 
 
 
เร่ือง  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล ภาพที ่4.9 

แสดง  :   Master Plan (แบบทางเลือกท่ี  1)  
 
 
 

สัญลกัษณ์  :                                                1  มุมมองดา้นทิศเหนือ 
                                                                    2  มุมมองดา้นทิศตะวนัออก                                                                                             
                                                                    3  มุมมองดา้นทิศใต ้    

4  มุมมองดา้นทิศตะวนัตก 
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4.4.1 สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี 1 
4.4.1.1 ขอ้ดี 

1) ต าแหน่งของการปลูกพืชพรรณให้ร่มเงาและเหมาะสมกบัพื้นท่ี ไม่ปิดบงั
ทิศทางลม 

2) การดูแลพืชพรรณสามารถท าไดส้ะดวกเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ
ผูใ้ชพ้ื้นท่ี 

3) แบ่งพื้นท่ีใชส้อยรองรับกิจกรรมพกัผอ่นและนนัทนาการไดเ้หมาะสมและเขา้
ใชง้านไดง่้าย 

4) มีเส้นทางสัญจรเช่ือมต่อทุกส่วนของพื้นท่ี 
5) พื้นท่ีทางเขา้ – ออก มีการอ านวยความสะดวกในการใชส้อย 

4.4.1.2 ขอ้เสีย 
1) ไมย้นืตน้บางชนิดเป็นไมผ้ลดัใบ 
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เร่ือง  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล ภาพที ่4.10 

แสดง  :    Master Plan  (แบบทางเลือกท่ี  2)  
 
 
 

สัญลกัษณ์  :                                                1  มุมมองดา้นทิศเหนือ 
                                                                    2  มุมมองดา้นทิศตะวนัออก                                                                                             
                                                                    3  มุมมองดา้นทิศใต ้    

                                                                    4  มุมมองดา้นทิศตะวนัตก 
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4.4.2 สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี  
4.4.2.1 ขอ้ดี 

1) ต าแหน่งของการปลูกพืชพรรณใหร่้มเงาและเหมาะสมกบัพื้นท่ี 
2) การดูแลพืชพรรณสามารถท าไดส้ะดวก 
3) แบ่งพื้นท่ีใชส้อยรองรับกิจกรรมพกัผอ่นและนนัทนาการไดเ้หมาะสมและเขา้

ใชง้านไดง่้าย 
4) มีเส้นทางสัญจรเช่ือมต่อทุกส่วนของพื้นท่ี 

1.4.2.2 ขอ้เสีย 
1) ไมย้นืตน้บางชนิดเป็นไมผ้ลดัใบ 
2) ทางเดินเขา้ส่วนโชวไ์ม่อ านวยความสะดวกเท่าท่ีควร 
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เร่ือง  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์พลทามูล ภาพที ่4.11 

แสดง  :    Master Plan (แบบทางเลือกท่ี  3)  
 
 
 

สัญลกัษณ์  :                                                1  มุมมองดา้นทิศเหนือ 
                                                                    2  มุมมองดา้นทิศตะวนัออก                                                                                             
                                                                    3  มุมมองดา้นทิศใต ้    

                                                                    4  มุมมองดา้นทิศตะวนัตก 
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4.4.3 สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี 3 
4.4.3.1 ขอ้ดี 
     1) ต าแหน่งของการปลูกพืชพรรณให้ร่มเงาและเหมาะสมกบัพื้นท่ี 
     2) การดูแลพืชพรรณสามารถท าไดส้ะดวก 
      3) แบ่งพื้นท่ีใชส้อยรองรับกิจกรรมพกัผอ่นและนนัทนาการไดเ้หมาะสมและเขา้

ใชง้านไดง่้าย 
    4) มีเส้นทางสัญจรเช่ือมต่อทุกส่วนของพื้นท่ี 
    5) พื้นท่ีทางเขา้ – ออก มีความร่มร่ืน 
4.4.3.2 ขอ้เสีย 
    1) ไมย้นืตน้บางชนิดเป็นไมผ้ลดัใบ 
    2) ทางเดินเขา้ส่วนโชวไ์ม่อ านวยความสะดวกเท่าท่ีควร 
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4.5 การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 
ตารางที ่4.4 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
เกณฑใ์นการประเมิน ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 

1.แนวความคิดดา้นการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 
- แบ่งตามหลกัการออกแบบภูมิทศัน์เคหะ

สถาน 

 
5 

 
5 

 
5 

- ออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิด
หลกั 

5 5 5 

- แบ่งพื้นท่ีใชส้อยไดอ้ยา่งคุม้ค่า และ
เหมาะสมสัมพนัธ์กนัระหวา่งพื้นท่ีกบั
กิจกรรม 

5 4 3 

2.แนวความคิดดา้นการสัญจรภายในโครงการ 
- สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีทุกส่วนไดอ้ยา่ง

สะดวก 

 
5 

 
5 

 
5 

- มีการเช่ือมพื้นท่ีส่วนต่างๆให้มี
ความสัมพนัธ์กนั 

5 5 5 

3.แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ    
- ประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม 5 4 3 

4.แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุตกแต่งภูมิทศัน์ 
- มีขนาด และรูปทรงท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีใน

ส่วนนั้นๆ 

 
5 

 
4 
 

 
3 
 

- มีลกัษณะท่ีสวยงาม โดดเด่น เขา้กบัสวน
รูปแบบธรรมชาติสไตลไ์ทย 

5 4 3 

5.แนวความคิดดา้นการพกัผอ่นรูปแบบธรรมชาติ
สไตลไ์ทย 

- มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการ
พกัผอ่นรูปแบบสไตลไ์ทย 

 
 

5 
 

 
 

4 
 

 
 

3 
 

- มีการประยกุตใ์ชว้สัดุต่างๆใหเ้กิดความ
เหมาะสมต่อพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้มนั้นๆ 

5 4 3 
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ตารางที ่4.5(ต่อ) การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
เกณฑใ์นการประเมิน ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 

6.ดา้นความปลอดภยั 
มีแสงสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน 

 
4 

 
4 

 
4 

มีร้ัวกั้นขอบเขตท่ีแขง็แรง ปลอดภยั 5 5 5 
วสัดุต่างๆเหมาะสม และมีความปลอดภยัต่อ
การใชง้าน 

5 5 5 

รวม 64 58 52 
 
หมายเหตุ : ความหมายระดบัการใหค้ะแนน 
5    ดีมากท่ีสุด                                         
4     ดีมาก                                         
3     ดี 
2     พอใช ้                                                
1     ปรับปรุง 

จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก สามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 64 คะแนน 
ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 58 คะแนน 
ทางเลือกท่ี 3 ไดค้ะแนนรวม 52 คะแนน 

ดงันั้นจึงสรุปได้ว่ารูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือ รูปแบบกิจกรรมทางเลือกท่ี 1 มี
ความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของผูใ้ช้มากท่ีสุด จึงได้น าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการ
ออกแบบต่อไป 
 



 
 

บทที ่5 

ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 

 

ภาพที ่5.1 Introduction ประกอบดว้ย                                                                                                                       
- ความเป็นมาของโครงการ 
- วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
- ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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ภาพที ่5.2 Introduction ประกอบดว้ย                                                                                                                       
- ขอบเขตการศึกษา 
- การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่5.3 Site Analysis ประกอบดว้ย                                                                                                         
- สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี 
- ระบบสาธารณูปโภค 
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ภาพที ่5.4 Site Analysis ประกอบดว้ย                                                                                                         
- มุมมองและทศันียภาพ 
- ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
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ภาพที ่5.5 Site Analysis ประกอบดว้ย                                                                                                        
- การแบ่งโซน 
- Bubble Diagram 
- Site Relation 
- แนวความคิดหลกั 
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ภาพที ่5.6 Concept 
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ภาพที ่5.7 Master Plan 
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ภาพที ่5.8 Elevation 
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ภาพที ่5.9 Detail Plan Zone A 
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ภาพที ่5.10  Detail Plan Zone B 
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ภาพที ่5.11 Detail Plan Zone C 
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ภาพที ่5.12 Detail Plan Zone D 
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ภาพที ่5.13 Lighting Plan 
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ภาพที ่5.14 Construction  ประกอบดว้ย                                                                                    
- ศาลา 

- ก าแพงน ้าตก                                                                                                   
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ภาพที ่5.15 Construction  ประกอบดว้ย                                                                                     
- พื้นแผน่คอนกรีต 
- พื้นคอนกรีตยกระดบั 
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ภาพที ่5.16 Detail Element Design       
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ภาพที ่5.17 Perspective 
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บทที ่6                                                                                                                                                                           
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นร้อยต ารวจตรี สุขสันต ์ พลทามูล  ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 5/9 หมู่ 
3 ต าบลหนองยาว  อ าเภอเมืองสระบุรี  จงัหวดัสระบุรี เป็นบา้นพกัอาศยั ภายในบา้นมีสมาชิกใน
ครอบครัว 3 คน ภายในโครงการมีพื้นท่ี 1,760 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใช้สอยภายในอาคาร 
140 ตารางเมตร และมีพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 1,620 ตารางเมตร ลกัษณะของบา้นเป็นสไตล ์
บา้นรีสอร์ท  ออกแบบใหมี้เอกลกัษณ์ไม่ซ ้ าแบบใคร ในรูปแบบทรงไทยประยกุต ์รีสอร์ท  และเป็น
แบบบา้นชั้นเดียวเล่นระดบั ทั้งส่วนยกพื้นเพื่อท าห้องเก็บของ  และส่วนเล่นระดบัเพื่อให้มีใตถุ้น 
ปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ เพราะเป็นบา้นท่ีพึ่งสร้างเสร็จ ในพื้นท่ียงัไม่มีการใช้งานในส่วน
พื้นท่ีมากนัก ซ่ึงตอ้งท าการสอบถามความต้องการและพฤติกรรมของผูใ้ช้โครงการจากขอ้มูล
ขา้งตน้ สามารถน ามาประกอบกบัการออกแบบเพื่อก าหนดกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนภายในอนาคต  
และสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการ คือ สวน ท่ีดูแลง่าย ร่มร่ืน สามารถใช้ในการ
พกัผอ่นจากการศึกษาสามารถน ามารูปแบบท่ีออกแบบอยา่งเหมาะสมมาประกอบกบังานภูมิทศัน์ 

จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการจากขอ้มูลขา้งตน้สามารถ
น ามาประกอบเพื่อใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้ ดงัน้ี 

6.1.1 Zone A เป็นพื้นท่ีหนา้บา้น อยูด่า้นทางทิศใต ้ สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่งเน่ืองจาก
ยงัไม่มีการจกัภูมิทศัน์แต่อยา่งใด มีความสะดวกในการเขา้ถึงเพราะอยูติ่ดกบัทางเขา้บา้น ห้องนอน  
และเฉลียงหน้าบา้น และเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่ จึงเหมาะสมท่ีจะเป็นส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว ์
การจดัภูมิทศัน์ในส่วนน้ีจะเน้นความสวยงามเป็นหลัก เพราะเป็นท่ีท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็นได ้ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  

         6.1.1.1 พื้นท่ีส่วนโชว ์
         6.1.1.2 พื้นท่ีวิง่เล่น 
         6.1.1.3 ทางสัญจรภายในโครงการ 
6.1.2 Zone B เป็นพื้นท่ีขา้งบา้น อยูด่า้นทางทิศตะวนัตก สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่ง

เน่ืองจากยงัไม่มีการจกัภูมิทศัน์แต่อย่างใด มีความสะดวกในการเขา้ถึงเอยู่ติดกบัเฉลียงหน้าบา้น  
ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว และเฉลียงหลงับา้น และเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่ จึงเหมาะสมท่ีจะ
เป็นส่วนพกัผ่อน เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีค่อนข้างส่วนตวั อยู่ลึกเข้าไปทางด้านในของตวับ้าน ท าให้
บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็น ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
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 6.1.2.1 พื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น 
 6.1.2.2 พื้นท่ีประกอบกิจกรรมของคนในครอบครัว 

6.1.3 Zone C เป็นพื้นท่ีท่ีอยูด่า้นทางดา้นทิศเหนือของตวับา้น ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอยู่ดา้นขา้ง
หลังบ้าน อยู่ติดกับเฉลียงหลังบ้าน พื้นท่ีส่วนน้ีจะได้รับแสงมากและตลอดทั้ งวนั เป็นพื้นท่ีท่ี
ค่อนขา้งส่วนตวั อยู่ลึกเขา้ไปทางดา้นในของตวับา้น ท าให้บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็น ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

6.1.3.1 พื้นท่ีในส่วนของซกัล่าง 
6.1.3.2 พื้นท่ีส่วนตวั 

6.1.4 Zone D เป็นพื้นท่ีท่ีอยูด่า้นทางดา้นทิศตะวนัตกของตวับา้น ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีติดกบั  
Zone A, Zone B, Zone C  พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บแสงมากและตลอดทั้งวนั เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง
สามารถมองเห็นไดจ้ากทั้งดา้นในและดา้นนอกซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

6.1.4.1 พื้นท่ีส าหรับขยายตวัในอนาคต 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 
  6.2.1.1 ควรก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนเหมาะสม ตรงตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้เพื่อท างานท่ีตรงก าหนดและความสมบรูณ์ของงานออกแบบภูมิทศัน์
บริเวณบา้นพกัอาศยั 

6.2.1.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 
  6.2.1.3 เพื่อให้ไดผ้งัแม่บทส่ีสามารถน าไปก่อสร้างไดจ้ริง ควรมีการค านึงถึงวสัดุ
ท่ีน ามาใช้ในการออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือได้ง่ายตามท้องตลาด ในการ
ออกแบบพืชพันธ์ุควรเลือกใช้พืชพนัธ์ุ  ดูแลรักษาง่ายไม่เป็นอันตรายและสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีโครงการ 
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