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บทคดัย่อ 

                 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัของคุณธีระ  โตโฉม ตั้งอยู ่หมู่ 5 ต าบลมาบข่า         

อ  าเภอบา้นค่าย   จงัหวดัระยอง    มีลกัษณะเป็นบา้นพกัอาศยั ชั้นเด่ียวโดยพื้นท่ีโครงการมีขนาด 

2,513.2 ตารางเมตร ปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้การตกแต่งภูมิทศัน์โครงการแต่อยา่งใดแต่อาจจะมีตน้ไมเ้ดิม 

เช่น มะม่วง และไมบ้างชนิดท่ีเจา้ของโครงการไม่ได้น ามาปลูกไวก่้อน   เจา้ของโครงการไดใ้ห้

จุดประสงคห์ลกัคือ  การจดัสวนสไตล์ธรรมชาติ โดยท่ีการจดัสวนตอ้งให้กลมกลืนกบัตวับา้นทรง

ไทยประยุกต์ และอยากไดง้าน   Hard scape ประเภทบ่อน ้ า และศาลาพกัผ่อนแล้วสามารถท า

กิจกรรมกลางแจ้งได้จึงต้องการให้จัดองค์ประกอบของสวนในคร้ังน้ีเพราะเจ้าของโครงการ

ตอ้งการมีน ้ าเป็นองค์ประกอบและอยากให้ภายในบริเวณสวนมีความเย็นสบายอยู่ด้วยจึงแบ่ง

ออกเป็นโซนได ้3 โซนดงัน้ี 

1. Zone A บริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศใตแ้ละทิศตะวนัออกบริเวณน้ีจะติดกบัทางสัญจรเขา้
ออกของโครงการ และ บริเวณข้างบา้นจึงวิเคราะห์ได้ว่าควรจดัเป็นสวนโชว์และจดัเป็นสวน
ธรรมชาติมีพรรณไมย้นืตน้และสวนหยอ่มจดัเป็นท่ีตอ้นรับส าหรับแขก 
 2. Zone B บริเวณหน้าบา้นทางทิศตะวนัตกของบา้นบริเวณน้ีจะอยู่ส่วนหลงัของบา้น
จดัเป็นพื้นท่ีพกัผอ่นส าหรับคนในครอบครัว 
 3.  Zone C บริเวณทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออกของบา้นบริเวณน้ีจะติดกบัถนน
โครงการเป็นบริเวณดา้นหลงัของตวับา้นจึงวเิคราะห์ไดว้า่ควรเป็นพื้นท่ีบริการ 
  



ข 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณธีระ  โตโฉม  ตั้งอยู ่หมู่ 5 ต าบลมาบข่า   อ าเภอบา้นค่าย   
จงัหวดัระยอง  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยการได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทางด้านขอ้มูลจาก        
คุณธีระ  โตโฉม  ท่ีอ  านวยความสะดวกในการใหส้ถานท่ีท าปัญหาพิเศษ แมจ้ะเกิดอุปสรรคอยูบ่า้งแต่
เจา้ของโครงการก็ไดใ้ห้ความร่วมมือดว้ยดี จึงท าให้ทราบขอ้มูลต่างๆของพื้นท่ีโครงการมากยิ่งข้ึน
และรวมถึงขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ท าใหปั้ญหาพิเศษฉบบัน้ีส าเร็จเป็นรูปเล่มได ้
 ขอขอบคุณอาจารย์วีระยุทธ  นาคทิพย ์อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอย่างสูงท่ีไดค้อยให้ค  าแนะน า
ดา้นขอ้มูลการออกแบบต่างๆ รวมถึงให้ค  าปรึกษาแกไ้ขขอ้มูลท่ีบกพร่องต่างๆ อยา่งดียิ่งเช่นกนัและ
อาจารยว์รีะยทุธ นาคทิพย ์ท่ีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือใหค้  าปรึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี และขอขอบคุณอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ทุกท่านท่ีให้
การศึกษาและค าแนะน าต่างๆมาโดยตลอด จึงไดก้ราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณบิดา มารดา อย่างยิ่งท่ีคอยเป็นก าลังใจและสนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือในด้านงบประมาณ ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีมีน ้ าใจช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นกนัรวมถึงผูมี้
พระคุณทั้งหลายท่ีขา้พเจา้ไม่ไดก้ล่าวมาในท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยให้ปัญหาพิเศษของขา้พเจา้ส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 
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บทที ่1  

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำของโครงกำรและเหตุผลในกำรศึกษำ 

บา้นพกัอาศยัของคุณธีระ โตโฉม ตั้งอยู ่หมู่ 5 ต าบลมาบข่า  อ าเภอบา้นค่าย   จงัหวดัระยอง  
มีลกัษณะเป็นบา้นพกัอาศยัชั้นเดียว โดยพื้นท่ีโครงการมีขนาด 2,513.2 ตารางเมตร ปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้
การตกแต่งภูมิทศัน์โครงการแต่อยา่งใดแต่อาจจะมีตน้ไมเ้ดิม เช่น มะม่วง มะพร้าวและไมบ้างชนิดท่ี
เจา้ของโครงการไดน้ ามาปลูกไวก่้อน เจา้ของโครงการไดใ้ห้จุดประสงคห์ลกัคือ การจดัสวนสไตล์
ธรรมชาติ โดยท่ีการจดัสวนตอ้งให้กลมกลืนกบัตวับา้นทรงไทยประยุกต ์และอยากไดง้าน hardscape 
ประเภทม่านน ้ าตกในการจดัองค์ประกอบของสวนในคร้ังน้ีเพราะเจา้ของโครงการตอ้งการเสียงน ้ า
เป็นองคป์ระกอบและอยากใหภ้ายในบริเวณสวนมีความเยน็สบายอยูด่ว้ย  
            โครงการออกแบบภูมิทศัน์น้ีจึงเป็นการผสานระหวา่ง ทฤษฎีในการออกแบบให้เขา้กบัความ
ตอ้งการของเจา้ของโครงการ   เพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม  และสามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีและ
กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
1.2.1  ศึกษาความหมายและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งทางภูมิทศัน์ของบา้นพกัอาศยั 
1.2.2  ศึกษาและวเิคราะห์พื้นท่ี พฤติกรรมและความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
1.2.3  สรุปลกัษณะของพื้นท่ี พฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชเ้พื่อก าหนดกิจกรรมใน

การออกแบบภูมิทศัน์ของบา้นพกัอาศยั 
1.2.4  น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยัของคุณธีระ โตโฉม อ าเภอ

เมือง จงัหวดัระยอง 
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1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 

พื้นท่ีในการออกแบบภูมิทัศน์   ของคุณธีระ  โตโฉม   ตั้ งอยู่   หมู่  9  ต  าบลมาบข่า            
อ  าเภอบา้นค่าย  จงัหวดัระยอง  เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัและถนนภายใน  710.4  ตารางเมตร พื้นท่ีจดัภูมิทศัน์
ด้านขวาของบ้าน 585 ตารางเมตร     พื้นท่ีจัดภูมิทัศน์ด้านซ้ายของบ้าน  542.8  ตารางเมตร      
ดา้นหลงับา้น  632  ตารางเมตร  รวมเป็นพื้นท่ีทั้งหมด  2,470.2 ตารางเมตร 

 
ภำพที ่1.1 การแสดงทิศทางของบา้นและเขตติดต่อบริเวณพื้นท่ีออกแบบ 
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เขตติดต่อบริเวณพื้นท่ีออกแบบ 

 

 

ภำพที ่1.2  ทิศเหนือติดกบัถนนสาธารณะประโยชน์ 
 

 

 

ภำพที ่1.3 ทิศใตติ้ดกบัท่ีดินมีการครอบครอง 
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ภำพที ่1.4 ทิศตะวนัออกติดกบัท่ีดินมีการครอบครอง 
 
 

 

 

ภำพที ่1.5 ทิศตะวนัตกติดกบัท่ีดินถนนสาธารณะประโยชน์ 
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    1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำได้รับ 
1.4.1  ทราบความหมายและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งทางการจดัภูมิทศัน์ 
1.4.2  ทราบลกัษณะพื้นท่ี พฤติกรรมและความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
1.4.3  ทราบถึงลกัษณะพื้นท่ีโครงการ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการก าหนดกิจกรรมและ

รูปแบบการจดัภูมิทศัน์ 
1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยัของคุณธีระ โตโฉม จงัหวดั

ระยอง     

   1.5  วธิีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
1.5.1  ศึกษาขอ้มูลดา้นหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ 

            1.5.1.1  ความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้น 
            1.5.1.2  การเลือกใชว้สัดุพืชพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบับา้นพกัอาศยั 
            1.5.1.3  การเลือกใชว้สัดุตกแต่ง 
            1.5.1.4  กรณีท่ีศึกษา 

1.5.2  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นพื้นท่ี 
             1.5.2.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
  1.5.2.2  ลกัษณะภูมิประเทศ 
             1.5.2.3  ลกัษณะภูมิอากาศ 
                          1.5.2.4  ลกัษณะสภาพของดิน 

1.5.3  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นผูอ้ยูอ่าศยั 
             1.5.3.1  ศึกษาขอ้มูลของผูอ้าศยัในบา้น 
             1.5.3.2  ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของเจา้ของบา้น 

1.5.4  สรุปขอ้มูล 
  1.5.4.1  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีและการแกไ้ขปัญหา 
  1.5.4.2  สรุปการเลือกใชว้สัดุและพืชพนัธ์ุ 
  1.5.4.3  สรุปความตอ้งการและพฤติกรรมของเจา้ของบา้น 
  1.5.4.4  ก าหนดกิจกรรมของพื้นท่ีตามศกัยภาพ 

1.5.5  ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.5.1  ก าหนดแบบความคิดหลกัในการออกแบบภูมิทศัน์ 
  1.5.5.2  ก าหนดแบบความคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
  1.5.5.3  ก าหนดแบบความคิดในการจดัวสัดุและพืชพนัธ์ุ 
  1.5.5.4  ก าหนดแนวความคิดในการวางระบบการสัญจร 



6 
 

  1.5.5.5  การออกแบบทางเลือก 
  1.5.5.6  ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
  1.5.5.7  เลือกแบบท่ีเหมาะสมการประเมิน 
  1.5.5.8  การออกแบบขั้นตอนสุดทา้ย 
  1.5.5.9  เขียนแบบก่อสร้าง 
  1.5.5.10 การประมาณราคา 

1.5.6  สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 
  1.5.6.1  จดัท าแบบขอ้มูลเพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบ 
  1.5.6.2  จดัท ารูปเล่ม 
  1.5.6.3  น าเสนอผลงาน 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 1.6  ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 

2. ศึกษำรวบรวมวเิครำะห์ข้อมูล 

2.1  ขอ้มูลทางดา้นสภาพพ้ืนท่ีโครงการ 
2.2  ขอ้มูลทางดา้นหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ 

2.3  ขอ้มูลทางดา้นของผูใ้ชโ้ครงการ 
 
 
 

3. กำรสรุปข้อมูล 
3.1 สรุปลกัษณะของพ้ืนท่ีและการแกไ้ขปัญหา 
3.2 สรุปความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
3.3 ก าหนดกิจกรรมของพ้ืนท่ีตามศกัยภาพ 

4.ขั้นตอนกำรออกแบบ 

4.1 ก าหนดแบบร่างแนวความคิดในการออกแบบภูมิทศัน ์

4.2  ก าหนดแนวความคิดท่ีมีผลตอ่รูปแบบกิจกรรม 

4.3  ก าหนดรูปแบบความคิดในการจดัวางระบบการสญัจร 
4.4  ก าหนดแนวความคิดในการเลือกใชพ้นัธ์ุไม ้

4.5  การออกแบบทางเลือก 

4.6  ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

4.7  เลือกแบบท่ีเหมาะสมจากการประเมิน 

4.8  การออกแบบขั้นตอนสุดทา้ย 
4.9  เขียนแบบก่อสร้าง 
4.10  การประมาณราคา 

5.สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ 

6.จดัท ำรูปเล่ม 

7.น ำเสนอผลงำน 

1.วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 



บทที ่2  
ศึกษาข้อมูลและหลกัการที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย 

 
 ในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยันั้นค่อนขา้งเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนเพราะตอ้งค านึงถึง
พื้นท่ีประโยชน์การใช้และความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั เป็นการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะ
เกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ
ภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งในรูปแบบการจดัภูมิทศัน์ ในรูปแบบสวนต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลมาผสมผสาน
ให้เกิดแนวความคิดจนกระทัง่ถึงการวางแนวทางในการออกแบบ เพื่อประโยชน์แก่เจา้ของบา้นเอง 
ใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และไดรั้บประโยชน์สูงสุด  
 ดงันั้นจึงตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งในเร่ืองของการ
จดัสวนรูปแบบต่างๆรวมไปถึงพฤติกรรมของผูใ้ชแ้ละตามตอ้งการท่ีผูใ้ชต้อ้งการดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีตอ้งศึกษาเร่ืองสวนธรรมชาติ เพื่อใหเ้กิดแนวความคิดสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
ใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดของการเขา้ใชพ้ื้นท่ีเช่นเดียวกนั  
 

2.1   ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจัดสวน 
 การออกแบบภูมิทศัน์ นบัเป็นการออกแบบเพื่อส่ือกลางระหวา่งมนุษยต่์อมนุษยแ์ละระหวา่ง
มนุษยต่์อธรรมชาติ แนวคิดท่ีเกิดท่ีไดม้าคืออิทธิพลของธรรมชาติและความตอ้งการของมนุษยท่ี์ไม่
ส้ินสุด การจดัสวนไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะตอ้งควรค านึงเสมอว่า ตอ้งออกแบบให้มี
ความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม อนัรวมไปถึงสภาพพื้นท่ี รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง มี
ความส าพนัธ์กบับริเวณใกล้เคียง และยงัตอ้งออกแบบให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมสังคมนั้นๆด้วย 
ดงันั้นการออกแบบถือเป็นการสร้างส่ิงใหม่ๆให้เกิดข้ึน อนัไปสู่การด ารงชีวิตท่ีดีงาม จุดมุ่งหมาย
ต่างๆในการจดัสวน ดงัน้ี 

2.1.1 จดัสวนข้ึนเพื่อจะกนัเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบา้น 
2.1.2 เพื่อกรองฝุ่ นละอองท่ีกระจายทัว่ไปในอากาศ 
2.1.3 จัดแต่งบางต าแหน่งของสวนเพื่อปิดบังสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมของบริเวณ         

ใกลเ้คียง 
2.1.4  เพื่อใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัป้องกนัการลอบมองจากเพื่อนบา้น 
2.1.5  เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส 
2.1.6  เพื่อประโยชน์ใชส้อย เช่น ปลูกผกัสวนครัวหรือไมผ้ล 
2.1.7  เพื่อการออกก าลงักายโดยการวิง่หรือเล่นเกมส์ต่างๆ ฝึกการปลูกเล้ียงและดูแลตน้ไม ้
2.1.8  เพื่อประกอบเป็นอาชีพ 
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อโนชา กาลประเสริฐกิจ (2545)  กล่าววา่ การจดัสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการ
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ โดยน าหลักวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและ
ประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกนั น าส่ิงของหลาย ๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเป็น
ส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติผสมผสานกนั เพื่อสร้างหรือพฒันาให้เกิดประโยชน์ เกิด
ทศันียภาพ ท่ีมีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบ
ธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์ 

จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี (2546) กล่าวว่า การจดัสวน หมายถึง การจดัสภาพ หรือตกแต่ง
สถานท่ีให้เหมาะสมสวยงาม ท าให้สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศน่าอยู ่และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรม
ต่าง ๆ 

เอ้ือมพร  วีสมหมาย  (2530) กล่าววา่ สวน( Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการ ปลูก ตกแต่ง 
จดั พนัธ์ุไมอ้ยา่งเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น สวนผลไม,้ 
สวนครัว, สวนไมด้อกไมป้ระดบั, สวนป่า สวนหยอ่ม  

สรุป การออกแบบจดัสวน คือการจะท าให้สวนมีความสวยงาม จะต้องมีความรู้พื้นฐาน
ค่อนขา้งจะสูงมาก ในเร่ืองของการออกแบบ นอกจากน้ี สวนสวย ไม่ใช่วา่ สวนจะอยูไ่ดน้าน จะตอ้งดู
วา่สวนสวย จะตอ้งมีการดูแลรักษาท่ีดี เพื่อให้เขามีชีวิต ท่ีอยู่ไดย้าวนาน ดว้ย หลกัการออกแบบ จึงมี
ความ จ าเป็น ต่อการจดัสวนมาก เพราะถือวา่การออกแบบ การเขียนแบบ เป็นจุดเร่ิมตน้ ของงาน การ
ออกแบบ 

 

2.2  การแบ่งพืน้ทีใ่นการจัดภูมทิศัน์บ้านพกัอาศัย 
 เอ้ือมพร  วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า พื้นท่ีส าหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็น
ส่วนๆไม่ว่าบา้นพกัอาศยัจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ซ่ึงส่วนต่างๆมีความส าพนัธ์กนัอย่าง
ใกลชิ้ด และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวับา้นทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม 
 บา้นเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการด ารงชีวติ ทุกคนตอ้งการมีบา้นเป็นของตวัเอง
ไม่วา่จะเป็นบา้นเล็กหรือบา้นใหญ่ ก็สามารถให้ความสุขแก่ทุกคนในครอบครัวได ้ปัจจยัท่ีท าให้บา้น
น่าอยู่หรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อมเป็นหลกัทั้งท่ีตั้งซ่ึงถูกตอ้งตามทิศทางในการออกแบบท่ี
เหมาะสม เพื่อนบา้น และสมาชิกทุกคนภายในครอบครัว ซ่ึงมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั บา้นคือท่ีอยู่
อาศยั บา้นท่ีสวยงามน่าอยู่จะประกอบข้ึนจากตวัอาคารและสถานท่ีโดยรอบ การจดัตกแต่งบริเวณ
ต่างๆภายในบา้นจะท าให้อาคารนั้นๆดูสวยงามยิ่งข้ึน ส่งผมให้เกิดความสุขทั้งกายและใจแก่เจา้ของ
บา้นและผูอ้ยูอ่าศยัตลอดจนเป็นสุขตาสุขใจแก่ผูท่ี้ไดเ้ยี่ยมชมและพบเห็นการตกแต่งบริเวณบา้น หรือ
ท่ีอยูอ่าศยั อาจจะท าไดโ้ดยเจา้ของบา้นเอง หรือจา้งวานคนอ่ืน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้เจา้ของบา้นจะเป็นผู ้
เขา้ใจในความตอ้งการของตวัเองและสมาชิกมากกวา่ผูอ่ื้น เพียงแต่เจา้ของบา้นจะสนใจธรรมชาติและ
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การเจริญเติบโตของตน้ไมม้ากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งมีแรงงานท่ีคอยช่วยจดัและคอยเอาใจใส่ดูแล
รักษาใหส้วนมีความสวยงามอยูเ่สมอก็จะท าใหบ้ริเวณบา้นมีสวนท่ีสวยงามได ้

การแบ่งพื้นท่ีจดัสวนภายในบา้น จะแบ่งพื้นท่ีในการจดัออกเป็นส่วนๆซ่ึงจะพิจารณาจดัสวน
ใหเ้หมาะสมต่อการใชง้านดงัน้ี 

2.2.1 บริเวณส่วนสาธารณะ  (public area) 
           เป็นส่วนท่ีอยูห่นา้บา้นมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากผูม้าเยี่ยมเยือน ส่วนน้ีจะเร่ิมตั้งแต่ร้ัว
ประตูทางเขา้ ระเบียง รวมทั้งบริเวณสนามดา้นหนา้ทั้งหมด ส่วนสาธารณะน้ีหากมีพื้นท่ีกวา้งพอก็จะ
ช่วยส่งเสริมใหบ้า้นมีความสง่า และสวยงามมากข้ึน 
          ลกัษณะการจดัสวน บริเวณส่วนสาธารณะการจดับริเวณน้ีเร่ิมตั้งแต่ร้ัวซ่ึงอาจปลูกพืช
พรรณไมป้ระดบัต่างๆ ทั้งในรูปท่ีปลูกลงดินและอยู่ในกระถางตามแต่ความเหมาะสม ส่วนบริเวณ
ประตูอาจท าซุม้ไมเ้ล้ือยหรือพื้นไม ้ตามความพอใจของเจา้ของบา้น บริเวณทางเดินควรจะมีการปลูก
ตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงาเพื่อช่วยลดการสะทอ้นของแสงและให้ความร่มร่ืน ซ่ึงพรรณไมท่ี้ให้ร่มเงาน้ีควร
เลือกไมย้นืตน้ท่ีมีดอกสวยงาม และไม่ควรปลูกจนเตม็พื้นท่ี ควรพิจารณาเลือกปลูกตามจุดท่ีเหมาะสม
และไม่เป็นอนัตรายแก่ตวับา้น ควรจดัสวนหยอ่มตามส่วนท่ีจะเป็นจุดเด่นของบา้น ซ่ึงบริเวณน้ีอาจจะ
มีการจดักลุ่มไมป้ะดบัรวมกบัวสัดุอ่ืนๆมีการท าบ่อน ้ า นอกจากน้ีอาจปลูกไมด้อกตามแนวทางเดิน 
จากบริเวณหนา้บา้นเขา้มาสู่หอ้งรับแขกการจดัสวนใกลก้บับริเวณตวับา้น ควรพิจารณาเลือกพรรณไม้
ท่ีโตช้าเพราะอาจเป็นพรรณไมโ้ตเร็วควรมีการท าสนามหญา้เพราะสนามหญา้จะเป็นตวัท าให้ส่วน
อ่ืนๆดูมีความสวยงามมากข้ึน (ดงัภาพท่ี2.1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 2.1  สวนธรรมชาติส่วนโชว ์
ทีม่า :  http://www.postfree108.com 
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2.2.2  บริเวณส่วนครอบครัว  (family living area) 
           พื้นท่ีน้ีเปรียบเสมือนห้องพกัอาศยันอกบา้น ใช้รับรองหรือจดัสันทนาการกบัเพื่อนๆ
ในโอกาสต่างๆส่วนน้ีควรต่อเน่ืองจากห้องพักผ่อน ซ่ึงอาจจะเป็นลานนอกบ้าน ในส่วนของ
ครอบครัวน้ีจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีอ านวยความสะดวก เช่น เก้าอ้ีสนาม ท่ีนั่งเล่น ศาลา รวมทั้งอุปกรณ์
ส าหรับสันทนาการต่างๆ เช่น เคร่ืองออกก าลงักาย อุปกรณ์ท าอาหาร เช่น ท่ีย่างบาบีคิว รวมทั้ง มุม
เล็กๆส าหรับเด็ก เป็นตน้ 
            ลกัษณะการจดัสวน บริเวณน้ีมีลกัษณะมุ่งเนน้กิจกรรมอาศยั เป็นท่ีพกัผอ่นของเจา้ของ
บา้นและสมาชิกในครอบครัว ดงันั้นตน้ไมท่ี้ปลูกในบริเวณน้ี ควรจะเป็นตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงา หรือไม้
เล้ือยข้ึนซุ้มรวมทั้งพรรณไมพุ้่มท่ีมีดอก หรือไมผ้ลก็ได้ เน่ืองจากบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้สอย
ค่อนขา้งมาก หากตอ้งการสนามหญา้ควรใช้หญา้ท่ีมีความทนทานสูงต่อการเหยียบย  ่า แต่ทั้งน้ีหาก
ตอ้งการใชบ้ริเวณน้ีค่อนขา้งมาก ควรจะปูพื้นดว้ยอิฐหรือหิน แลว้ปลูกพรรณไมต้ามจุดต่างๆ ส่วนมุม
ส าหรับเด็ก อาจจะท าบ่อทรายหรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ เช่นบา้นตุ๊กตา บา้นบนตน้ไม ้ท ากระดานล่ืน หรือ
ชิงชา้จากไม ้ในบริเวณน้ีควรให้มีร่มเงา แต่ตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ไม่มีพิษ และไม่มีหนามเพื่อป้องกนั
สัตวมี์พิษมาอาศยัและป้องกนัอนัตรายต่างๆ (ดงัภาพท่ี 2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 2.2  สวนธรรมชาติส่วนพกัผอ่น 
 ทีม่า :  http://www.propertysolution.co.th 
 
 
 
 
 
 

http://www.propertysolution.co.th/
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2.2.3  บริเวณส่วนตวั  (private living area) 
            เป็นพื้นท่ีท่ีต่อเน่ืองจากห้องนอน ซ่ึงอาจจะเป็นเฉลียง ระเบียง เป็นบริเวณส่วนตวั
โดยเฉพาะซ่ึงอาจจะเป็นมุมใชน้ัง่เล่น อ่านหนงัสือ หรือรับรองแขกท่ีสนิทสนมเป็นพิเศษลกัษณะการ
จดัสวนบริเวณน้ีหากเป็นบา้นชั้นเดียว ก็จะตอ้งสร้างฉากหรือผนังบงัตาบุคคลภายนอก ท าให้เกิด
บริเวณส่วนตวั ซึงฉากผนงัน้ีอาจจะปลูกตน้ไมท่ี้สูงหรือทึบหรือสร้างข้ึนจากวสัดุต่างๆก็ไดแ้ต่จะตอ้ง
ใหล้มพดัผา่นไดส้ะดวก ในบริเวณน้ีอาจท าเป็นส่วนหยอ่มเล็กๆ รวมทั้งปลูกตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงาบา้ง แต่
จะตอ้งไม่แน่นทึบเกินไป ส าหรับบริเวณส่วนตวัอาจจะอยู่ชั้นบน อาจจะปลูกไมเ้ล้ือยเพื่อให้ร่มเงา 
รวมทั้งปลูกไมด้อก ไมใ้บตามภาชนะต่างๆ หรืออาจท าเรือนระแนงปลูกพรรณไมก้็ได ้อุปกรณ์หรือ
ส่ิงก่อสร้างน้ีอาจจะเป็นเกา้อ้ีนัง่เล่น เกา้อ้ีนอนปรับระดบัได ้พร้อมทั้งโต๊ะเล็กๆส าหรับวางหนงัสือ
หรือส่ิงต่างๆ(ดงัภาพ 2.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 2.3  สวนธรรมชาติส่วนพกัผอ่นและส่วนตวั 
ทีม่า : http://www.carpenter-tof.com 

2.2.4  บริเวณส่วนบริการ (service area) 
            บริเวณน้ีจะต่อเน่ืองกบัครัว โรงรถ หรือส่วนพกัผอ่นของครอบครัว เพื่อสะดวกในการ
ใหบ้ริการ ซ่ึงบริเวณน้ีจะเป็น ส่วนหลงับา้นใชซ้กัผา้ ตากผา้ ลา้งจาน รวมทั้งปลูกพืชผกัสวนครัว ปลูก
ไมผ้ล การจดัสวนบริเวณน้ีจึงไม่เน้นมีความสวยงามแต่เน้นท่ีความสะดวกในการใช้งาน การปลูก
พรรณไม ้หากเป็นไมผ้ลควรปลูกไวบ้ริเวณริมร้ัว หรืออาจจะใชเ้ป็นร่มเงาในบริเวณบางจุดของพื้นท่ี 
บริเวณท่ีมีแสงแดดจดั ก็จะใชป้ลูกพืชผกัสวนครัว รวมทั้งใชซ้กัผา้ ตากผา้ ซ่ึงในส่วนน้ีมกัจะเป็นพื้น
ปูน การใช้พรรณไมอ่ื้นๆก็เพื่อจะเป็นฉากเป็นผนงัปิดกั้นท่ีไม่ตอ้งการให้ผูอ่ื้นเห็น ซ่ึงอาจจะเป็นไม้
พุม่ท่ีมีความสูงเกินระดบัสายตา หรือไม่ก็อาจจะใชว้สัดุอ่ืน เช่น ซีเมนตบ์ล็อกกั้นถาวรเป็นสัดส่วน 
          สรุป  การจดัสวนพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

         2.2.4.1  ส่วนสาธารณะ เป็นส่วนโชวก์ารจดัสวน เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้บา้นสามารถ
มองเห็นไดจ้ากภายนอก ส่วนน้ีจะเร่ิมตั้งแต่ร้ัว ท่ีส่วนสาธารณะน้ีหากมีพื้นท่ีกวา้งพอก็จะช่วยส่งเสริม
ใหบ้า้นมีความสวยงามมากข้ึน 
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                     2.2.4.2  ส่วนตวั เป็นบริเวณส่วนตวัโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะใช้นัง่เล่น อ่านหนงัสือ หรือ
รับรองแขกท่ีสนิทสนมมากท่ีสุด 

        2.2.4.3  ส่วนบริการ ซ่ึงบริเวณน้ีจะเป็นส่วนท่ีต่อจากห้องครัวและพื้นท่ีซกัลา้ง ตอ้งการ
ความสะดวกในการใชง้าน และมีอากาศถ่ายเท 

       ขอ้ดี ท่ีตอ้งมีการแบ่งพื้นท่ีคือ ท าให้บา้นมีความเป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการใชง้านและมี
ความสะดวกและส่วนต่างๆมีความสัมพนัธ์กนั มีความต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวับา้น จะช่วยเพิ่ม
ความสวยงามใหก้บับา้นมากข้ึน(ดงัภาพ 2.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 2.4  ส่วนบริการ 
ทีม่า : http://www.thinkofliving.com 
 

2.3  แนวคดิและองค์ประกอบในการออกแบบภูมทิัศน์บ้านพกัอาศัย รูปแบบสวนสไตล์      
ธรรมชาติ 
  2.3.1  แนวคิดโดยรวมของรูปแบบสวนธรรมชาติ (informal styles) 

            พื้นท่ีในการจดัสวนแบบธรรมชาติจะจดัให้เป็นเนินหลัน่กนัมีพื้นท่ีสูงๆต ่าๆสลบักบัท่ี
ราบเหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติการจดัวางตน้ไมแ้ละวตัถุจะตอ้งเกิดความสมดุลแบบธรรมชาติ
หรือ Infomal balance นัน่เอง ชนิด รูปทรงและขนาด จ านวน และ ระยะห่าง ไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั
หรือเท่ากนัใช้ความช านาญของสายตาพิจารณาน ้ าหนกัสีของตน้ไมห้รือวตัถุทั้งสองขา้งถ้าน ้ าหนัก
เท่ากนัหรือใกล้เคียงกนัก็ถือว่าทั้งสองขา้งนั้นสมดุลกนั(แบบธรรมชาติ)การจดัวางตน้ไมห้รือวตัถุ
แบบจ านวนคู่ขนาน 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ จะไม่ปรากฏให้ไดเ้ป็น เม่ือไม่ไดจ้ดัวางซ ้ า ๆ กนัแบบ 1 : 1 
หรือ 2 : 2 ฯลฯ จึงใชเ้น้ือท่ีในการจดัไม่มากนกัการประดิษฐ์แบบเรขาคณิตมีความส าคญัเป็นรองการ
ตดัแต่งหรือประดิษฐรู์ปทรงเช่นทรงกลมหรือทรงเหล่ียมจึงไม่ปรากฏเด่นชดั ลกัษณะการจดัจะจดัให้
มีแต่เคา้โครงเท่านั้น เช่นการจดัหาพนัธ์ุไม ้ท่ีมีรูปทรงแบบเรขาคณิต ตามธรรมชาติ ท่ีตอ้งการโดยไม่

http://thinkofliving.com/
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ตอ้งตดัแต่ง สระน ้ า ล าธารมีรูปร่างอิสระ (free form) เหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ตน้ไมใ้หญ่ ไม้
พุ่ม ไมน้ ้ าและพืชคุมดิน (ground cover) มกัมีสีสันไม่ฉุดฉาดโดยทัว่ไปมกัจะมีสีเขียว เป็นส่วนใหญ่ 
จะออกดอกเพิ่มสีสันใหส้วนบา้งก็ตามฤดูกาลเท่านั้น ถนนหรือ ทางเดินภายในสวน มกัจะสูง ๆ ต ่า ๆ 
ตามระดบัพื้นท่ีของสวนและคดโคง้ไปตามส่วนต่างๆของสวนเพื่อน าไปชมความงามของสวนหยอ่ม
จุดต่างส่ิงก่อสร้างภายในบริเวณสวนจะเป็นบา้นหลงัเล็กๆกลมกลืนไปกบัสวน ส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
อาทิ หนา้ผา น ้าตก ล าธาร โขดหิน สระน ้า ไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม และพืชคุมดิน จะไม่บงัคบัให้อยูใ่นกรอบ 
พยายามสร้างความกลมกลืนอย่างอิสระทุกๆจุดไม่แสดงส่วนใดส่วนหน่ึงอย่างเด่นชดัเหมือนสวน
แบบประดิษฐ์แต่จะรวมกนัในลกัษณะของความกลมกลืนเหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ความงาม
ของสวน เหล่าน้ีเกิดจากการจดัตน้ไมแ้ละสีของพนัธ์ุไมใ้ห้กลมกลืนกนั การปลูกตน้ไมไ้ม่จ  าเป็นตอ้ง
มากชนิด เพราะผิดไปจากธรรมชาติ ผูจ้ดัจะตอ้งเขา้ใจความเป็นมาหรือการเกิดตามธรรมชาติ เพื่อจะ
ไดเ้ลียนแบบ และสร้างบรรยากาศภายในสวนใหเ้หมือนธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง สวนแบบน้ีบรรยากาศ
ตรงกบัความตอ้งการของมนุษย ์อาจสรุปการจดัสวนแบบธรรมชาติไดด้งัน้ี 

 2.3.1.1  พื้นท่ีเป็นเนินสลบัท่ีราบ 
 2.3.1.2  ความสมดุลแบบธรรมชาติ 
 2.3.1.3  จ านวนคู่ขนาน 1:1,2:2 ไม่ปรากฏ 
 2.3.1.4  รูปเลขาคณิตมีความส าคญัเป็นรอง 
 2.3.1.5  ส่วนมากมีแต่สีเขียวไม่ฉูดฉาด 
 2.3.1.6  ถนน/ทางเดินสูงๆต ่าๆคดโคง้ 

สวนธรรมชาติ Natural Garden 

เป็นสวนท่ีมกัใชเ้ส้นโคง้ในการออกแบบซ่ึงช่วยใหเ้กิดรูปทรงอิสระสร้างรูปแบบท่ีนุ่มนวล 
สบายตา โดยเลียนแบบธรรมชาติ 

 

 

 

ภาพที ่2.5  ทศันียภาพของสวนธรรมชาติแบบท่ี 1 

ทีม่า : http://www.novabizz.com 

 

 

 

http://www.novabizz.com/
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2.3.1.7  ทศันียภาพของสวนแบบธรรมชาติ  

             พื้นปลูกเป็นพื้นแข็งจึงใชพ้ืชพรรณไมช้นิดปลูกในกระถางทั้งหมดตามภาพตวัอยา่ง
เป็นการจดัสวนหนา้บา้น ขนาดกวา้ง 5.00เมตร x 5.00 เมตร พื้นเป็นพื้นแข็งปูดวัยกระเบ้ืองเซรามิก
เป็นพื้นเดียวกนักบับริเวณท่ีจอดรถสภาพแสงได้รับแสงแดดจดัตลอดวนั จึงจดับรรยากาศสวนให้    
ร่มร่ืนดูสดช่ืนดว้ยไมก้ระถางทั้งหมด โดยใช้พรรณไมช้นิดท่ีมีดอกหอม และสร้างจุดเด่นด้วยน ้ าพุ
ขนาดเล็กพร้อมตกแต่งธรรมชาติดว้ยการเล่นเส้นแนวขอบเขตของสวนดว้ยท่อนไมส้น 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.6  ทศันียภาพของสวนธรรมชาติแบบท่ี 2 

ทีม่า :  http://www.novabizz.com 

           2.3.1.8  ทศันียภาพของสวนธรรมชาติ  

           ใช้พืชพรรณไม้ชนิดให้ความร่มร่ืนดอกหอมตกแต่งด้วยวสัดุธรรมชาติพวกไม ้       
ศิลาแลง ตามภาพตัวอย่างเป็นการจดัสวนหน้าบ้านขนานกับท่ีจอดรถกวา้ง 2.50 เมตร ลึก 5.00 
เมตร สภาพแสงไดรั้บแสงแดดจดั จึงจดับรรยากาศสวนให้ร่มร่ืนดว้ยไมด้อกหอม ชนิดพืชพรรณท่ีไม่
ตอ้งตดัแต่งมากนกั และดูแลรักษาง่าย พร้อมทั้งตกแต่งดว้ยตอไมแ้ละศิลาแลงเป็นจุดเด่น 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.7  ทศันียภาพของสวนธรรมชาติแบบท่ี 3 

ทีม่า :  http:// www.novabizz.com 

 

 

 

http://www.novabizz.com/
http://www.novabizz.com/
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2.3.1.9  ทศันียภาพของสวนธรรมชาติ  

  ใช้พืชพรรณไมห้ลากชนิด หลายหลากวสัดุตกแต่งพรางแสงด้วยซุ้มไมเ้ล้ือย ตาม
ภาพตวัอยา่งเป็นการจดัสวนในกระบะบริเวณดา้นหลงับา้น ขนาดพื้นท่ีกวา้ง 5.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
สภาพแสงไดรั้บแสงคร่ึงวนัเชา้ ซ่ึงตอ้งการบริเวณส าหรับนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ พื้นท่ีส าหรับปลูกเล้ียง
กลว้ยไม ้และพรางตาถงัเก็บน ้าหลงับา้นใหน่้าดูมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.8  ทศันียภาพของสวนธรรมชาติแบบท่ี 4 
ทีม่า :  http://www.novabizz.com 

          2.3.1.10   ทศันียภาพของสวนธรรมชาติ  

   ใช้พืชพรรณหลากสีสัน ตามภาพตวัอย่างเป็นการจดัสวนในพื้นท่ีหน้าบา้นกวา้ง   
2.50 เมตร ลึก 5.00 เมตร สภาพแสงหน้าบา้นแดดจดัมาก จึงตอ้งใชร้ะแนงพรางแสงให้พื้นท่ีร่มร่ืน 
เพื่อใช้เป็นท่ีนั่งพกัผ่อนและชมสวน ใช้ไม้หมอนรถไฟ และก้อนหินเป็นทางเดินในสวน เพื่อให้
กลมกลืนและเป็นธรรมชาติ สร้างสีสันโดยใช้พรรณไม้หลากชนิด เช่น โยธะกา โกสน โมกตอ      
หลิวใบ และผกากรอง เป็นตน้ 

 

2.4   แนวความคดิในการใช้ส่ิงประดับตกแต่งในงานภูมทิศัน์ 
  เอ้ือมพร วีสมหมาย  (2530)  กล่าววา่ การใช้ส่ิงประดบัตกแต่งงานภูมิทศัน์นั้น ถือเป็นปัจจยั
เสริมท่ีส าคญัในการออกแบบกล่าวคือ สามารถท าให้สวนมีชีวิตชีวาข้ึนกว่าเดิม ช่วยเพิ่มบรรยากาศ
และท าให้สวนมีมิติมากยิ่งข้ึน การใช้ส่ิงประดบัตกแต่งสวนยงับ่งบอไปถึงสไตล์ของสวนนั้นๆ อีก
ดว้ย เช่น การท่ีน าเอาตน้ไผแ่ละตะเกียงหินมาใชป้ระดบัตกแต่งในสวนญ่ีปุ่น หรือสวนสไตล์บาหลีท่ี
น าเอาประติมากรรมหินทรายและศาลาทรงป้ันหยายกสูงมุงดว้ยหญา้แฝกมาใชม้นการประดบัตกแต่ง
สวนเป็นตน้ ส่ิงประดบัตกแต่งสวนท่ีส าคญัมี ดงัน้ี 
 
 

http://www.novabizz.com/


17 
 

 2.4.1  หิน (Stone) 
          การใชหิ้นเป็นตวัประกอบในการจดัสวนข้ึนนั้น เป็นท่ีนิยมข้ึนมากในการจดัสวนแถบ

ตะวนัออกเช่น จีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงมีลกัษณะในการจดัสวนประกอบดว้ยหิน โดยหินแต่ละกอ้นท่ีเลือกใช้
ตอ้งมีลกัษณะท่ีน่าสนใจทั้งในดา้นรูปร่าง สี และผวิสัมผสั แลว้จดัโชวใ์ห้เห็นถึงลกัษณะพิเศษของแต่
ละกอ้นซ่ึงการออกแบบและจดัวางตอ้งค านึงถึงความกลมกลืน ความสมดุล จุดสนใจแต่ละจงัหวะการ
วางประกอบไปดว้ย การจดัสวนหินเหมาะกบัการจดัสวนชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสวนท่ีมีพรรณ
ไมพ้วกกระบองเพชรและซคัคูเลนท ์ส่วนหินท่ีใชไ้ดแ้ก่ หินภูเขาไฟ หินทะเล และหินแม่น ้าเป็นตน้  
        การจดัวางหินนั้นควรหลีกเล่ียงการวางก้อนหินท่ีมีลกัษณะ รูปร่างและก้อนเท่ากนัอยู่
ใกลก้นั เพราะจะดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่มีจุดเด่นในกลุ่มหินนั้นๆ 
 

 

 
ภาพที ่ 2.9  การจดัสวนดว้ยหิน 
ทีม่า :  http://www.contechdevelopment.com 

2.4.2   พรรณไมช้นิดต่างๆ (Plants) 
           ตน้ไมส้ามารถท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่งในการจดัสวน ไมบ้างชนิดอาจปลูกและตกแต่ง
ใหเ้ป็นรูปร่างต่างๆ ไดถื้อเป็นเหมือนรูปป้ัน (Sculpture) ในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีสีสันสวยงามเม่ือมีดอก 
แต่ตอ้งอาศยัการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี ซ่ึงการตดัตกแต่งไมป้ระเภทน้ี เดิมเป็นท่ีนิยมกนั ในการจดัสวน
แบบประดิษฐ ์ 
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2.4.3   น ้า (Water) 
           น ้ า จดัเป็นส่ิงประดับตกแต่งสวนเช่นกัน เม่ือน ้ าเคล่ือนไหวจะแสดงแสงแวววาว

สวยงาม ดงันั้นการออกแบบตอ้งแสดงถึงความส าคญัของน ้ า เพราะผูท่ี้ชอบจะพอใจเม่ือไดอ้ยู่ใกล้ๆ
น ้า ไดฝั้งเสียงน ้ าไหลหรือไดส้ัมผสัน ้ า และถา้มีน ้ าขนากกวา้งใหญ่พอเพียงพอส าหรับการวา่ยน ้ าแลว้
นบัไดว้า่เป็นส่ิงประดบัท่ีงดงามท่ีสุดในเร่ืองการพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นท่ีนิยมมากในบริเวณท่ีมีอากาศ
ร้อนเพราะละอองน ้ าจะช่วยให้อากาศเย็นลง ส่วนลักษณะของน ้ าท่ีใช้ประกอบในการจดัสวนมี          
2 อย่างคือ บริเวณท่ีมีน ้ าน่ิงเช่น ในอ่างลึก และบริเวณท่ีน ้ าเคล่ือนไหวได ้เช่นน ้ าพุ น ้ าตก ซ่ึงท าให้
พื้นท่ีนั้นดูสวา่งและสดใสข้ึน ทั้งสองแบบน้ีอาจจะจดัประกอบกนัไดอ้ยา่งสวยงามคือ ทั้งจงัหวะท่ีน ้ า
น่ิงและเคล่ือนไหวในเวลาเดียวกนั น ้ ามีส่วนช่วยให้วตัถุต่างๆดูสวยงามมากข้ึนเม่ือเปียก เช่น อิฐ 
กระเบ้ือง กระจก หิน ทั้งตน้ไมแ้ละสัตวต่์างๆดูงดงามมากกว่าความเป็นจริงทั้งดา้นผิวสัมผสัและสี 
เม่ือเปียกน ้าหรืออยูใ่นน ้า นอกจากนั้นยงัเป็นตวักั้นอาณาเขตไดดี้โดยไม่ตอ้งมีก าแพงสูงๆมาบงัสายตา 
เพราะน ้าไดจ้  ากดัใหค้นเดินรอบๆมากกวา่ท่ีจะเดินขา้มบริเวณนั้นโดยลุยน ้าไป 

        สระวา่ยน ้ าก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีจดัประกอบในสวน การออกแบบควรปล่อยให้ลกัษณะ
ของสวนรูปร่างสระว่ายน ้ า ทั้งน้ีเพื่อมีความกลมกลืนกนัในดา้นรูปทรงของสระว่ายน ้ าและลกัษณะ
พื้นท่ีของสวน นอกจากรูปร่างของสระแลว้ควรค านึงขนาดของป้ัมน ้ า เคร่ืองกรองน ้ าและระบบการ
ท างานของสระวา่ยน ้าดว้ย เพื่อจะไดห้าต าแหน่งต่างๆท่ีวางส่ิงนั้นไดถู้กตอ้งและไม่ท าให้ความงดงาม
หรือความกลมกลืนของสวนลดนอ้ยลง  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.10  บ่อน ้า 
ทีม่า :  http://www.decorreport.com 

2.4.4  เฟอร์นิเจอร์ในสวน (Outdoor furniture) 
           เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในสวนมีทั้งเกา้อ้ี โต๊ะ ถงัขยะ เคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก เตาย่างอาหาร 

เป็นตน้ ซ่ึงเฟอร์นิเจอร์ในสวนนั้นควรแนะน าเจา้ของโครงการให้เลือกใชเ้ฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะส าหลบั
กับสถานท่ีท่ีจะตั้ งเฟอร์นิเจอร์นั้ นๆ เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในสวนมีทั้ งแบบติดตั้ งตายตัวและแบบท่ี
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เคล่ือนยา้ยได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของเจา้ของบา้น เพื่อหารูปแบบท่ีเขา้กบัสถานท่ีและเขา้กบั
เฟอร์นิเจอร์ภายในบา้น 
         เฟอร์นิเจอร์ตายตวัสร้างข้ึนเพื่อประกอบส่วนหน่ึงของ ร้ัว ผนงั ศาลาท่ีพกัในสวน ซ่ึง
ประโยชน์มากกวา่เฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนยา้ยได ้เพราะไดใ้ชเ้น้ือท่ีนอ้ยกวา่แต่เฟอร์นิเจอร์ท่ีติดตั้งตายตวั
ไม่สะดวกสบาย นอกจากจะมีส่ิงอ่ืนมาประกอบ เช่นเบาะรองนัง่ เบาะท่ีเป็นพนกัพิง เป็นตน้ ลกัษณะ
ของเฟอร์นิเจอร์เหล่าน้ีท่ีตอ้งแข็งแรงต่อสภาพดินฟ้าอากาศทุกอย่าง อาจท าดว้ยโลหะไม ้คอนกรีตก็
ได ้ดงันั้นเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนยา้ยไดจ้ะมีรูปทรงแปลกและสวยกวา่ ส่วนการเลือกสีควรเลือกใชอ้ยา่ง
ระมดัระวงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่ 2.11  เฟอร์นิเจอร์ในสวน 
ทีม่า :  http:// www. bannsongthai.com 

2.4.5  ศิลปะอ่ืนๆท่ีใชใ้นสวน ( Outdoor-art ) 
          สวนก็เหมือนหอ้งทัว่ไปท่ีตอ้งการประดบัตกแต่งจากทางดา้นศิลปะ เช่น การเขียนภาพ

บนผนงับา้นหรือมีรูปป้ันตามจุดท่ีส าคญั จะเห็นไดว้า่สวนสาธารณะจะมีผลงานทางดา้นน้ีมากเพื่อให้
ประชาชนทัว่ไปไดช่ื้นชมกบัศิลปะนั้นๆ แต่ปัญหาหน่ึงท่ีควรค านึงถึงคือ เร่ืองของงบประมาณเพราะ
รูปป้ันจะมีค่าใชจ่้ายสูงมาก ดงันั้นควรวิเคราะห์ให้ดีก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกใชต้รงจุดใดในสวน หรือ
เลือกรูปแบบของรูปป้ัน ถา้มีงบประมาณไม่พอควรเลือกรูป้ันท่ีมีขายกนัทัว่ไป โดยให้เขา้กบัแบบใน
สวนมากกวา่ท่ีจะสั่งป้ันใหม่เพื่อให้มีรูปแบบเฉพาะอยา่งเดียวนอกจากน้ียงัมีอ่างน ้ าพุส าเร็จรูปท่ีเป็น
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ตวัประดบัใหส้วยงามไม่เกิดความซ ้ าซากจ าเจและเสียงของน ้าท าใหเ้กิดความสดช้ืนมีชีวิตชีวา เจา้ของ
บา้นอาจมีบ่อเล็กๆไวริ้มระเบียงบา้นหรืออาจจะเล้ียงปลาและไมน้ ้าเพิ่มเติมก็ได ้
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่ 2.12  ศิลปะท่ีใชใ้นการตกแต่งสวน 
ทีม่า : http:// www.taddin.wordpress.com 

2.4.6  แสงไฟในสวน (Lighting) 
          การติดตั้งไฟในสวนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 

  2.4.6.1   เพิ่มเวลาการพกัผอ่นภายในบา้นพกัอาศยัและสวนใหม้ากข้ึน 
  2.4.6.2   เพิ่มใหค้วามปลอดภยัและอบอุ่นใจขณะใชง้านในสวนในเวลากลางคืน 
  2.4.6.3   เพิ่มใหเ้กิดผลเป็นพิเศษ เช่น ใหแ้สงสี แสงเงาของตน้ไมใ้นบา้น 
    2.4.6.4   เพิ่มการติดตั้งไฟในสวนโดยทัว่ไปแลว้มกัใชไ้ฟฟ้าส าหรับหลงัโรงรถหรือ
ชายคาบา้นจึงมีแสงสว่างจา้เกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส์ ท าให้สวนขาดความสวยงามไปมาก จึง
ควรติดตั้งไฟตามจุดต่างๆภายในสวน และเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม ซ่ึงมี 5 ชนิดคือ 

           ไฟตามทางเดิน ( Walk lights ) เพื่อความสวยงานและความปลอดภยั ควรติดตั้งตามจุด
ต่างๆ เพื่อท่ีจะเตือนผูท่ี้ก าลงัเดินให้ทราบว่าทิศทางของการเดินเร่ิมจะเปล่ียนแปลงแลว้หรือเปล่ียน
ระดบัสูงไประดบัต ่าเป็นตน้ 

          ไฟท่ีท าให้เกิดรูปทรง ( Silhouett ) เพื่อให้มองเห็นรูปทรงของตน้ไมน้ั้นๆโดยให้อยู่
หลงัตน้ไม ้

         ไฟท าให้เกิดแสงและเงา ( Shadow lighting ) โดยการติดตั้งไฟฟ้าทางดา้นหน้าของ
ตน้ไมเ้พื่อใหเ้กิดเงาของตน้ไมบ้นก าแพงหรือผนงัท่ีอยูเ่บ้ืองลา้งของตน้ไม ้

         ไฟท่ีท าใหเ้กิดเงาดา้นล่าง ( Downlight ) เพื่อใหเ้ห็นก่ิงกา้นและใบบนพื้น โดยการติดตั้ง
ไฟไวสู้งบนตน้ไมแ้ละส่องไฟลงล่าง 

          ไฟท่ีท าให้เกิดเงาดา้นบน ( Uplighting ) เพื่อให้เกิดแสงสว่างตามจุดท่ีตอ้งการบน
ตน้ไม ้จะติดตั้งไฟไวต้  ่าและส่องข้ึนบนตน้ไมห้รือก่ิงไมท่ี้สวยงาม 

http://taddin.wordpress.com/
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          ขอ้ควรระวงัของนกัออกแบบคือตอ้งพยายามอยา่ใหต้ าแหน่งของแสงไฟส่องตาผูท่ี้เดิน
ไปมาในสวนและพยายามใหร้ะดบัแสงสวา่งจากภายในบา้นท่ีเป็นกระจก จะสะทอ้นภาพของส่ิงภาพ
ในหอ้ง ท าใหเ้หมือนกระจกเงา ท าใหผู้ท่ี้นัง่อยูภ่ายในบา้นรู้สึกไม่สบายตาและไม่ไดมี้โอกาสมองเห็น
สภาพของสวนได ้

 
 
 
 

ภาพที ่ 2.13  ไฟในสวน 
ทีม่า : http:// www.banidea.com 
 

2.5   กรณศึีกษา 

2.5.1  บา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล 

          กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคล้ายคลึงกันของ concept คือ  สวน
ธรรมชาติ เน่ืองจากเป็นความตอ้งการของเจา้ของบ้านซ่ึงมีจุดมุ่งหมายให้มีการออกแบบสวนให้
คล้ายคลึงกับสวนธรรมชาติเพื่อน าไปใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีพกัผ่อนและท ากิจกรรมต่างๆภายใน
ครอบครัว จึงไดท้  าการศึกษาแนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั   ซ่ึงโครงการท่ีศึกษาได้แก่                    
บา้นคุณธีระ โตโฉม  จงัหวดัระยอง 

         เป็นสวนสไตลธ์รรมชาติ  โดยเนน้ตน้ไมท่ี้สามารถดูแลรักษาง่ายและของตกแต่งสวนท่ี
มีราคาประหยดั  สวนแนวธรรมชาตินั้นอาจจะดูรกแต่อยู่ในความเป็นระเบียบ  สาเหตุท่ีเจา้ของบา้น
เลือกสวนสไตลธ์รรมชาติเพราะไม่ไดอ้ยูบ่า้นตลอดเวลา  บางคร้ังฝากเพื่อนบา้นรดน ้า   

         สวนธรรมชาตินั้นไม่ตอ้งการการตดัแต่งแต่ปล่อยให้ตน้ไมเ้จริญเติบโตไดอ้ย่างอิสระ 
จะดูแลเฉพาะเร่ืองของโรคต่างๆท่ีเกิดกบัตน้ไมแ้ละวชัพืชจึงเหมาะท่ีจะเป็นสวนพกัผอ่นภายในบา้น
ของคุณศศิลักษณ์ โอภาสพงศ์กาลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนโชว์ ส่วนพักผ่อนและ              
ส่วนบริการ เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 2.14) 

 

 

 

 

 

http://www.banidea.com/
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ภาพที ่  2.14   แปลนบา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ทีม่า :  http://www.baanlaesuan.com 

ส่วนท่ี 1 ส่วนโชว/์ส่วนตอ้นรับหน้าบา้น คุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศ์กาล ใช้ผนังน ้ าตกกบั    
พื้นไม้เป็นองค์ประกอบหลักของสวนเพื่อให้เป็นจุดเด่นและจุดสนใจส าหรับแขกผู ้มาเยือน 
บรรยากาศโดยรวมของสวนหน้าบา้นจึงเป็นสวนธรรมชาติท่ีมีประติมากรรมต่างๆท่ีช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศให้มีเสน่ห์และมีมนขลงั มีการวางจงัหวะของผนงัน ้ าตกและทางเดินเพียงดา้นเดียวเพื่อ
บงัคบัใหผู้ม้าเยอืนสามารถเดินเขา้ชมส่วนอ่ืนๆได ้
 การเลือกใช้พรรณไมใ้นส่วนน้ีจะเป็นไมท่ี้ชอบความช้ืน และเจริญเติบโตได้ดีในร่ม เช่น 
เฟิร์น คล้า และเน้นการปลูกตน้ไมใ้ห้มีความกลมกลืนและเป็นธรรมชาติมากท่ีสุดเลือกชนิดของ
ตน้ไมใ้หมี้ความหลากหลายโดยการแซมดว้ยตน้ตอ้ยต่ิง ท่ีมีดอกสีสันสดใส ท าให้เกิดความแตกต่างท่ี
น่าสนใจทั้งในเร่ืองสีสันและรูปทรง (ดงัภาพท่ี 2.15) 
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ภาพที ่ 2.15  ส่วนโชว/์ส่วนตอ้นรับหนา้บา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล 
 ทีม่า :  http://www.baanlaesuan.com  

ส่ ว น ท่ี  2 ส่ ว น พั ก ผ่ อ น ซ่ึ ง ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว ภ า ย ใ น บ้ า น ข อ ง                                           
คุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศ์กาล ใช้ศาลาและล าธารน ้ ามาเป็นองค์ประกอบหลักภายในสวนโดยใช้
จงัหวะของไมพุ้ม่มาเป็นตวั   บดบงัสายตาจากภายนอกและลดทอนความแข็งกระดา้งของส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ คุณศศิลักษณ์ โอภาสพงศ์กาล ใช้ศาลาท่ีสามารถนอนและนั่งภายในตวัเพื่อสะดวกในการ
พกัผ่อนส่วนดา้นขา้งท่ีเป็นล าธารน ้ าจะเป็นรูปทรงคดโคง้ใช้วสัดุจริงจากธรรมชาติ เช่น กรวดและ
กอ้นหิน 

การเลือกปลูกพืชพรรณในพื้นท่ีพกัผ่อนควรเป็นไมย้ืนตน้ท่ีมีทรงพุ่มหนาให้ร่มเงาไดดี้และ
เป็นไมท่ี้ไม่ผลดัใบเพราะจะท าให้ดูแลง่าย เช่น พญาสัตบรรณ สาเก ประดู่ อโศกน ้ า เป็นตน้ ส่วน     
ไมพุ้ม่จะเป็นทรงพุม่ท่ีหนาเพื่อคอยปิดบงัสายตาจากภายนอกได ้(ดงัภาพ 2.16) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.16  ส่วนพกัผอ่นบา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล 
ทีม่า : http:// www.baanlaesuan.com  

ส่วนท่ี 3  ส่วนบริการเป็นส่วนท่ีอยูด่า้นหลงัของตวับา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล จะเนน้
ทางเดินท่ีสามารถเดินเช่ือมต่อกนัไดใ้นทุกส่วนอยา่งสะดวก 
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การเลือกพรรณไม้จะเลือกปลูกไมพุ้่มท่ีมีทรงพุ่มหนาปิดบงัสายตาจากทุกโซนและปลูก
ตน้ไมท่ี้ดูเป็นธรรมชาติและสามารถอยูร่อดไดใ้นระยะยาว (ดงัภาพ 2.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 2.17  พื้นท่ีส่วนบริการบา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล 
ทีม่า :  http:// www.baanlaesuan.com   

2.5.1.2  องคป์ระกอบในสวน 
  1) วสัดุพืชพรรณท่ีใช ้ 

      การเลือกใชพ้ืชพรรณในสวนรูปแบบธรรมชาติจะมีความหลากหลายทั้งทางสีสัน
และลกัษณะของทรงพุ่มมีความแตกต่างในแต่ละโซนเพื่อเนน้การใชป้ระโยชน์และความสวยงามใน
แต่ละพื้นท่ีดูแลรักษาง่าย ไม้ยืนต้นจะเป็นต้นไม้ท่ีมีทรงพุ่มหนาให้ร่มเงาได้ดี ไม้พุ่มจะมีความ
แตกต่างในเร่ืองของสีและลกัษณะใบปลูกเป็นเนินลดหลัน่และดูให้มีความสมดุลกนัเหมือนตน้ไมท่ี้
เกิดข้ึนจริงจากธรรมชาติ ไมค้ลุมดินจะเป็นหญา้เพื่อให้พื้นท่ีหรือบริเวณนั้นมีความเขียวจะท าให้ดูมี
ความเป็นธรรมชาติมากข้ึน 

2.5.1.3 วสัดุดาดแขง็ 
  1)  น ้าในสวน 

       น ้าเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในสวนสไตล์ธรรมชาติเพราะให้บรรยากาศท่ีสดช่ืน
น่าพกัผ่อนแต่ข้ึนอยู่กบัการใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น น ้ าพุ น ้ าตก ล าธารและผนังน ้ าล้น ภายในบา้น        
คุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าลนั้นเป็นล าธารและผนงัน ้าตกท่ีท าใหเ้กิดเสียงต่างกนั ล าธารจะสร้างเสียง
โดยน ากอ้นหินมาเปล่ียนทิศทางของน ้ าท าให้เกิดเสียงนุ่มไม่ดงัจนเกินไปช่วยสร้างบรรยากาศให้น่า
พกัผ่อน ส่วนผนงัน ้ าตกจะสร้างให้น ้ าไหลจากท่ีสูงไปท่ีต ่าท าให้เกิดเสียงดงัเหมาะจะเป็นส่วนโชว์
ภายในบา้นมากกวา่จะน ามาเป็นส่วนพกัผอ่น (ดงัภาพ 2.18) 
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ภาพที ่ 2.18  น ้าพุในสวนบา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  

2.5.1.4  แสงไฟในสวน 
   แสงไฟในสวนจะเป็นส่วนเพิ่มใหมี้การใชง้านในสวนมากข้ึนและใหมี้ความ

สว่างและปลอดภยัจากสัตวต่์างๆ โดยจะมีความแตกต่างในเร่ืองระดบัความสูงของไฟท่ีใช้ ภายใน
บา้น    คุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศ์กาลนั้นใช้ไฟทางเดินในระดบัต ่าจะท าให้ไม่ส่องเขา้ตาในเวลาเดิน
และไม่เกะกะ ส่วนภายในสวนท่ีตอ้งโชวเ์ป็นพิเศษก็ติดไฟเป็นสีสันเพื่อให้ความสวา่งและเป็นจุดเด่น
ภายในสวน(ดงัภาพ 2.19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 2.19  แสงไฟในสวนบา้นคุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล 
ทีม่า : http:// www.baanlaesuan.com  
 2.5.2  บา้นคุณอนนัต ์นุศาศร   
          กรณีศึกษามีความคล้ายคลึงกับโครงการเพราะภายในบ้านพกัอาศยัหลังน้ีเป็นสวน
สไตล์ธรรมชาติทั้ งหมด เน้นความสวยงามของพืชพรรณภายในสวนท่ีตั้ งโครงการได้แก่บ้าน                    
คุณอนนัต ์นุศาศร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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         สไตล์สวนภายในบา้นสไตล์ธรรมชาติ โดยมีบ่อน ้ าท่ีให้ความเป็นธรรมชาติและมีการ
จดัพรรณไมท่ี้ให้ความกลมกลืนกบับ่อน ้ าและตวับา้น มีส่วนท่ีเป็นสะพานลดัเลาะไปตามบ่อน ้ าให้
ความสดช่ืน และสงบ มีการสร้างน ้าตกเล็กๆเพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในบา้น มีการใชส่ิ้งประดบัตกแต่ง
สวน อาทิ เกวียน โอ่งสุโขทยั แผน่หินแกะสลกั จะช่วยสร้างบรรยากาศในสวนดูมีเร่ืองราว น่าคน้หา 
การเลือกใช้พรรณไมจ้ าพวก เฟิร์นต่างๆ ฟิโลเดรนดรอน คลา้ เพื่อสร้างบรรยากาศให้น ้ าตกดูชุ่มช่ืน 
และท าใหส้วนออกเป็นแนวธรรมชาติโดยมีการแบ่งโซนภายในพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน (ดงัภาพท่ี 2.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.20  แปลนบา้นคุณอนนัต ์นุศาศร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com  

2.5.3  วสัดุพืชพรรณท่ีใช ้(soft scape) 
           2.5.3.1 ไม้พุ่ม การเลือกปลูกพืชพรรณในส่วนโชว์น้ีจะเป็นไม้น ้ าและไม้ท่ีชอบ

แสงแดดร าไรส่วนใหญ่ เช่น คลา้น ้ าช่อห้อย คลา้น ้ าช่อตั้ง กกราชินี กา้มกุง้ กา้มกั้ง ซ่ึงพรรณไมท่ี้มี
รูปทรง    พร้ิวไหวดีมิติและมีความสวยงามอยูใ่นตวั (ดงัภาพท่ี 2.21) 
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ภาพที ่ 2.21  การเลือกใชไ้มพุ้ม่ในบา้นคุณอนนัต ์นุศาศร 
ทีม่า : http:// www.baanlaesuan.com  

  2.5.3.2   ไมย้ืนตน้ การเลือกปลูกพืชพรรณในส่วนน้ีจะเป็นไมย้ืนตน้ท่ีให้ร่มเงาสูง
และมีดอกสวย เช่น ราชพฤกษ ์ปีบ กนัเกรา เป็นตน้ ไมพุ้ม่ เช่น จัง๋ มกไทรเกาหลี เป็นตน้       
(ดงัภาพท่ี 2.22) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 2.22  การเลือกใชไ้มย้นืตน้ในบา้นบา้นคุณอนนัต ์นุศาศร 
ทีม่า :  http:// www.baanlaesuan.com  

  2.5.3.3  ไมค้ลุมดิน ไมค้ลุมดินท่ีจะใช้เป็นหนวดปลาดุก หรือหญา้ เพราะมีความ
แตกต่างในเร่ืองของสีสันและลักษณะของใบ ดูแลรักษาง่ายและเป็นหญ้าท่ีทนต่อการเหยียบย  ่า      
เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 2.23) 
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ภาพที ่ 2.23  การเลือกใชไ้มค้ลุมดินในบา้นคุณอนนัต ์นุศาศร 
ทีม่า : http:// www.baanlaesuan.coom  

2.5.4   วสัดุดาดแขง็ท่ีใช ้(Hard scape) 
             2.5.4.1   ล าธารน ้าในสวน 

                       น ้ าเป็นส่วนช่วยให้สวนมีความสดช่ืนและสวยงามมากข้ึน ท าให้สวน
ธรรมชาติเป็นสวนท่ีน่าพกัผอ่น ภายในบา้นคุณอนนัต ์นุศาศร เป็นล าธารท่ีมีขนาดปานกลางเหมาะกบั
พื้นท่ีท่ีไม่ใหญ่มาก มีการใชหิ้นธรรมชาติละกรวดโรยกน้บ่อเพื่อเพิ่มความสวยงาม พืชพรรณท่ีใชเ้ป็น
ไมท่ี้ชอบความช้ืนและเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีท่ีมีแสงแดดนอ้ย เช่น เฟิร์น ตน้กระดาษ คลา้น ้ า พลบัพลึง 
ซานาดู เป็นตน้(ดงัภาพท่ี 2.24)  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 2.24  ล าธารบา้นคุณอนนัต ์นุศาศร 
ทีม่า :http:// www.baanlaesuan.com  

2.5.4.2  ไฟในสวน 
    ไฟในสวนจะเป็นส่ิงท่ีเพิ่มความสวา่งในยามค ่าคืนท าให้มีทศันียภาพท่ีดีใน

เวลากลางคืนและเป็นตวัช่วยท าให้เราสามารถมีเวลาในสวนได้นานยิ่งข้ึน ไฟท่ีใช้ภายในบา้นนั้น           
คุณอนนัต ์นุศาศรตอ้งการให้เนน้ส่วนพกัผ่อนและส่วนโชวเ์พื่อเพิ่มให้เป็นจุดเด่นในยามค ่าคืนส่วน
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ไฟทางเดินใช้เป็นแบบตะเกียงท่ีมีการวางระยะห่างไม่ชิดกนัเป็นไฟท่ีเหนือพื้นดินเพราะสามารถให้
แสงสวา่งไดใ้นระยะไกล (ดงัภาพท่ี 2.25) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 2.25  ไฟในสวนบา้นคุณอนนัต ์นุศาศร 
ทีม่า :http:// www.baanlaesuan.com  

สรุป  การจดัภูมิทศัน์บา้นคุณอนนัต ์นุศาศร มีแนวความคิดในการจดัสวนเป็นรูปแบบสวน
ธรรมชาติไดมี้การจดับ่อน ้ าอยู่ติดตวับา้นส่งเสริมให้ตวับา้นมีความเยน็สดช่ืนและจากรณีศึกษาของ
บา้นคุณอนนัต ์นุศาศรในคร้ังน้ีจึงน ามาใชเ้ป็นกรณีศึกษาของการจดัภูมิทศัน์บา้นคุณธีระ โตโฉม ซ่ึง
นบัเป็นประโยชน์อยา่งมาก 
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2.6   การประยุกต์ใช้เข้ากบับ้านพกัอาศัยของคุณธีระ โตโฉม 
 จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยัในรูปแบบสไตล์ธรรมชาติ ของ
คุณศศิลกัษณ์ โอภาสพงศก์าล และคุณอนนัต ์นุศาศร สามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้ขา้กบัพื้นท่ีโครงการ
ดงัน้ี 

    2.6.1  การแบ่งพื้นท่ี สามารถน าแนวคิดในการแบ่งพื้นท่ีมาประยุกต์ให้เข้ากับพื้นท่ี
โครงการของเราไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.6 .1 .1  พื้ น ท่ี ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว์ ออกแบบโดยน าน ้ า เข้ามาเป็น
องคป์ระกอบจดัเป็นผนงั 

น ้าตกหรือล าธารน ้าท่ีท าใหส้วนมีชีวติชีวาและเป็นจุดเด่น จุดสนใจภายในสวน มีการเช่ือมโยงภายใน
พื้นท่ี คือ ท าทางเดินระแนงไมใ้หส้ามารถเดินเช่ือมต่อกนัได ้
    2.6.1.2 พื้นท่ีส่วนครอบครัว/พักผ่อน โดยมีองค์ประกอบหลักคือ ศาลา และ         
ลานอเนกประสงค ์เพื่อเป็นสถานท่ีพบปะสังสรรคภ์ายในครอบครัว และสามารถนัง่พกัผอ่นได ้โดยมี
เส้นทางสัญจรท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงัพื้นท่ีส่วนอ่ืนโดยปูดว้ยแผน่ทางเทา้เพราะเหมาะกบัขนาดของ
พื้นท่ีบา้นพกัอาศยัท่ีไม่ใหญ่มาก 

  2.6.1.3 พื้นท่ีส่วนบริการ จะสร้างเส้นทางสัญจรให้สามารถเดินไดส้ะดวกและเลือก
วสัดุท่ีเดินแล้วไม่เกิดความล่ืน เช่น หินลา้ง ทรายลา้ง เป็นตน้ และมีการปิดบงัสายตาดว้ยผนงัหรือ    
ไมพุ้ม่หนาท่ีมีความสูงในระดบัสายตา 
 2.6.2  การเลือกใช้พืชพรรณ จะเลือกใช้พืชพรรณท่ีมีลักษณะแตกต่างกันและมีสีสันที
หลากหลาย ดอกหอม และมีนิสัยการเจริญเติบโตท่ีคลา้ยคลึงกนัเพื่อลดปัญหาในดา้นการดูแลรักษา 
การเลือกไมย้นืตน้ท่ีมีขนาดใหญ่ควรมีทรงพุม่ท่ีสวยงามและใหร่้มเงาไดดี้  
 2.6.3  การเลือกใช้องค์ประกอบภูมิทศัน์ดาดแข็ง จะเลือกวสัดุท่ีมีสีหรือรูปทรงท่ีเหมือน
ธรรมชาติหรือใชว้สัดุจากธรรมชาติจริง เช่น หิน กรวด ควรเลือกวสัดุท่ีใชใ้ห้มีความกลมกลืนเขา้กบั
สไตลส์วนมีสีสันไม่เด่นจนเกินไปและท่ีส าคญัตอ้งดูแลรักษาง่ายคงทน และสามารถเลือกใชใ้ห้เหมาะ
กบัขนาดของพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 



  บทที ่3 
การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ที่และผู้ใช้โครงการ  

 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นท่ีโครงการนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นในการออกแบบภูมิทศัน์

บา้นพกัอาศยั ผูอ้อกแบบจะตอ้งาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบน ามาใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบ ซ่ึงจะไดท้ราบถึงปัญหาต่างๆ และวิธีการแกไ้ขปัญหานั้นๆ ให้เป็นไปตาม
แนวความคิดท่ีวางไว ้ 

ในการศึกษาขอ้มูลมีการศึกษามีการแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัมหาภาคและระดบั
จุลภาค โดยมีรายละเอียดในการศึกษาและการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 

3.1  ข้อมูลระดับมหาภาค 
 
 

 
ภาพที ่3.1  แสดงแผนท่ีประเทศไทย 
                 จงัหวดัระยอง เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกของประเทศไทย เป็นจงัหวดัท่ีมีรายได้
ประชากรต่อหวัสูงท่ีสุดในประเทศ และผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัอยูใ่นอนัดบั 3 ของประเทศไทย 
พิกดัภูมิศาสตร์: 12°41′N 101°17′E / 12.68°N 101.28°E 
                3.1.1  อาณาเขตติดต่อ 

            ทิศเหนือ  ติดต่อเขตอ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
            ทิศใต ้      ติดกบัอ่าวไทย 
            ทิศตะวนัออก  ติดต่อเขตอ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
            ทิศตะวนัตก     ติดต่อเขตอ าเภอสัตหีบ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87&params=12.68_N_101.28_E_
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3.2   ข้อมูลระดับจุลภาค 
         3.2.1  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

 
 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ ธีระ  โตโฉม  
แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ  

ภาพที ่  3.2   การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
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        3.2.2 สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ ธีระ  โตโฉม  
แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

ภาพที ่  3.3   แสดงทศันียภาพอาณาเขตติดต่อของพื้นท่ีโครงการ 
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        พื้นท่ีในการออกแบบภูมิทศัน์   ของคุณธีระ  โตโฉม   ตั้งอยูห่มู่ 9  ต าบลมาบข่า            
อ  าเภอบา้นค่าย  จงัหวดัระยอง  เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัและถนนภายใน   2,513.2 ตารางเมตร  

 

ภาพที ่ 3.4  สภาพพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น 

 
ภาพที ่ 3.5  สภาพพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้น 
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ภาพที ่  3.6  สภาพพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้น 
             

 

ภาพที ่  3.7  สภาพพื้นท่ีบริเวณหลงับา้น 
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3.2.3  สภาพภูมิอากาศ (MICROCLIMATE)  
          มีลกัษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพดัผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่น ไม่ร้อน

จดั บริเวณชายฝ่ังทะเลเยน็สบาย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคมของทุกปี              
          ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ มรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศไทย ระหว่าง

กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลก
ใตบ้ริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพดัออกจากศูนยก์ลางเป็นลมตะวนัออกเฉียงใต ้และเปล่ียนเป็นลม
ตะวนัตกเฉียงใตเ้ม่ือพดัขา้มเส้นศูนย์สูตร มรสุมน้ีจะน ามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่
ประเทศไทย ท าใหมี้เมฆมากและฝนชุกทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามบริเวณชายฝ่ังทะเล และเทือกเขา
ดา้นรับลมจะมีฝนมากกวา่บริเวณอ่ืน                 
  ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือหลงัจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ลว้ 
ประมาณกลางเดือนตุลาคม จะมีมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทย จนถึงกลางเดือน
กุมภาพนัธ์ มรสุมน้ีมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ แถบประเทศ
มองโกเลียและจีน จึงพดัพาเอามวลอากาศเยน็ และแหง้จากแหล่งก าเนิดเขา้มาปกคลุมประเทศไทย ท า
ให้ท้อง ฟ้ าโป ร่ง  อากาศหนาว เย็นและแห้ งแล้งทั่ว ไป  โดย เฉพาะภาค เหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใตจ้ะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก เน่ืองจากมรสุมน้ีน าความ
ชุ่มช้ืนจากอ่าวไทยเขา้มาปกคลุม การเร่ิมตน้และส้ินสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผนัแปรไปจากปกติได้
ในแต่ละปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี ่  3.1   ลกัษณะอุณหภูมิอากาศเฉล่ียรายเดือน จ.ระยอง 
ทีม่า :  กองอุตุนิยมวทิยา กรมอุทกศาสตร์ กองทพัเรือ(2554) 
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3.2.4   แสดงทิศทางลมและแสง 
          จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิท่ีมีผลต่อโครงการออกแบบโดยตอ้งค านึงถึง

สภาพอากาศท่ีร้อน-หนาวในช่วงปีดงักล่าว โดยมีการออกแบบให้มีพื้นท่ีร่มเงา-กลางแดด ควรจดัภูมิ
ทศัน์ป้องกนัความร้อนและหนาวในช่วงเดือนเมษายนและเดือนธนัวาคมของทุกปี ในช่วงท่ีมีแดดร้อน
จดั ควรมีการใหน้ ้าแก่พืชพรรณในปริมาณท่ีมากข้ึนและเพียงพอต่อพืช 

 
ภาพที ่  3.8  แสดงทิศทางลมและแสง 

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 

มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้

ช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย  
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3.2.5  ปริมาณน ้าฝน 

 
แผนภูมทิี ่  3.2   แผนภูมิแสดงปริมาณฝนตกเฉล่ียรายเดือน จ.ระยอง 
ทีม่า  : กองอุตุนิยมวทิยา กรมอุทกศาสตร์ กองทพัเรือ(2554) 

ปริมาณฝนตกเฉล่ียในรอบปีเท่ากบั 1,286 มิลลิเมตร และเฉล่ียในรอบปีมีจ านวนวนัท่ีฝนตก 
105.3 วนั โดยในเดือนตุลาคมมีฝนตกชุกมากท่ีสุดเฉล่ีย 273.3 มิลลิเมตร และเดือนธนัวาคมมีฝนตก
นอ้ยท่ีสุดเฉล่ีย 8.6 มิลลิเมตร 

 
3.2.6  ความเร็วลม 
 

 

 

 

 

ภาพที ่  3.3   แผนภูมิแสดงความเร็วลมเฉล่ียรายเดือน จ.ระยอง 
ทีม่า  : กองอุตุนิยมวทิยา กรมอุทกศาสตร์ กองทพัเรือ(2554) 
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ลมท่ีพดัผา่นมาจาก 3 ทิศทางหลกั คือ ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมโดยส่วนใหญ่เป็นลม
ท่ีพดัมาจากทางทิศเหนือ ส่วนในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมโดยส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดั
จากทางทิศใต้ และในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนโดยส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจากทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้ความเร็วลมแต่ละเดือนมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.6-6.0 นอต ส าหรับเดือนมิถุนายน      
มีความเร็วลมสูงสุด คือ 61 น็อต 

3.2.7  ศึกษาขอ้มูลดา้นลกัษณะภูมิประเทศ 
          สภาพพื้น ท่ีโดยทั่วไปของจังหวัดระยอง  เ ป็นท่ีราบสลับท่ีดอนเป็นลูกคล่ืน 

ประกอบดว้ยภูเขาเต้ีย ๆ ดา้นเหนือ และ ตะวนัออก เป็นท่ีราบสลบัภูเขา ลาดต ่าลงสู่อ่าวไทย ทางทิศ
ใตเ้ป็นดินร่วนปนทราย ระบายน ้าไดดี้ มีชายฝ่ังทะเลเวา้แหวง่ติดอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร
จงัหวดัระยองมีพื้นท่ีประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร่ ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออก ของ
ประเทศไทยระหว่างเส้นรุ้งท่ี  12-13 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี  101-102 องศาตะวนัออก ห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 179 กิโลเมตรกิโลเมตร  

มีแม่น ้า 2 สาย คือ  
3.2.7.1.  แม่น ้ าระยอง ชาวบา้นโดยทัว่ไป เรียก คลองใหญ่ มีความยาวประมาณ      

50 กิโลเมตร ไหลผา่นพื้นท่ีอ าเภอปลวกแดง บา้นค่าย ผา่นต าบลท่าประดู่ และไหลลงสู่ทะเล
ท่ีต าบลปากน ้า อ าเภอเมืองระยอง  

3.2.7.2  แม่น ้าประแสร์ มีตน้ก าเนิดมาจากทิวเขาจนัทบุรี ยาวประมาณ120 กิโลเมตร 
ไหลผา่นต าบลต่าง ๆ ในเขตอ าเภอแกลง ลงสู่ทะเลท่ีต าบลปากน ้าประแสร์ อ าเภอแกลง 

3.2.7.3  อาณาเขต 
                      จงัหวดัระยอง มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

1)  ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ และอ าเภอศรีราชา 
           2)  ทิศใต ้ติดต่อกบัอ่าวไทย โดยมีชายฝ่ังยาวมากกวา่ 100 กิโลเมตร 
             3)  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี 
          4)  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอบางละมุงและอ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 

3.2.7.4   สภาพภูมิประเทศ 
                           จงัหวดัระยองมีลกัษณะ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาในด้านตะวนัออก และ
ตอนกลาง มีพื้นท่ีลาดเชิงเขาและท่ีราบระหวา่งหุบเขาจนถึงท่ีราบลุ่มแม่น ้ า ดา้นตะวนัออกบรรจบกบั
ท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลดา้นทิศตะวนัตก ทิศใตเ้ป็นอ่าวเล็กๆ และเกาะต่างๆ 
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3.2.7.5   สภาพภูมิอากาศ 
                           ลักษณะภูมิอากาศ แบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเลพดัผ่านตลอดปี อากาศ

อบอุ่นไม่ร้อนจดั บริเวณชายฝ่ังทะเลเย็นสบาย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง 
ตุลาคมของทุกปี ในปี 2546 มีฝนตกเฉล่ียตลอดปี 118 วนั ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียตลอดปี 1,769.50 
มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 37 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด 22.9 องศาเซลเซียส 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1)  ทรัพยากรดินเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน ้ าได้ดี แต่มีความอุดม
สมบูรณ์อยูใ่นระดบัต่อเกิดจากตะกอนท่ีถูกน ้ าทะเลพดัพามาตกทบัถมอยูบ่นตะกอนเดิม พบบริเวณ
สันทรายเก่าตามชายฝ่ัง ทะเล มีลกัษณะเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีความสมบูรณ์ของดิน
ต ่า จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมก่อนปลูกพืชเศรษฐกิจโดยทัว่เหมาะส าหรับ
ปลูก เช่น มะพร้าว และพุทรา 

2)   ทรัพยากรป่าไมจ้งัหวดัระยองมีเน้ือท่ีตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติและ 
พ.ร.บ. ก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติจ านวน 821.99 ตารางกิโลเมตร จากขอ้มูลล่าสุดพบวา่พื้นท่ีป่าไม้
ของจงัหวดัระยองเหลือประมาณ 209 ตาราง-กิโลเมตร ร้อยละ 5.88 ของพื้นท่ี จงัหวดัมีป่าสงวน
แห่งชาติ 8 แห่ง มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้ - หมู่เกาะเสม็ด และ
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง มีสวนรุกชาติ 2 แห่ง คือ สวนรุกชาติเพ และสวนรุกชาติหนองสนม 
มีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 1 แห่ง คือ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขา อ่างฤาไนย โดยป่าส่วนใหญ่ของจงัหวดั
เป็นป่าดิบแลง้ นอกจากน้ียงัมีป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ และป่าละเมาะ 

3)   ทรัพยากรแร่ธาตุ จากการส ารวจของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า ใน
จงัหวดัระยองมีทรัพยากรแร่อยูห่ลายชนิด โดยเฉพาะแร่ท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด คือ แร่ทรายแกว้ แร่หิน
อุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพื่อการก่อสร้าง แร่หินประดบัชนิดหินแกรนิต แร่หินประดบัชนิดหิน
ไนส์ แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินไนส์ เพื่อการก่อสร้างแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการ
ก่อสร้าง แร่อุตสาหกรรม และแร่เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ท่ีส ารวจพบ ได้แก่ แร่ดินขาว แร่เฟลด์สปาร์ แร่ค
ตอร์ทซ์ แร่ทองค า นอกจากน้ี ยงัพบว่ามีกลุ่มแร่ท่ีหายาก สะสมตวัอยูต่ามชายฝ่ังและในทะเล ไดแ้ก่ 
แร่ดีบุก แร่โรมาไซด์ แร่เซอร์คอน แร่ซีโนไทมแ์ร่ลูโคซีน แร่ชิลเมไนท์ แร่รูไทล์ แร่โคลมัไบท ์และ
แร่แทนทาไลท ์

 4)   ทรัพยากรทางทะเล  จงัหวดัระยองมีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 100 
กิโลเมตร มีพื้นท่ีท าการประมงประมาณ 6,225ไร่ทรัพยากรทางทะเลท่ีส าคญัไดแ้ก่สัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ คือ ปู ปลา กุง้ และหอยทะเลต่าง ๆ นอกจากน้ีพื้นท่ีบริเวณเกาะมนัใน ยงัเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุ และ
อนุรักษ์เต่าทะเล จงัหวดัระยองยงัเป็นท่ีตั้งโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติท่ีขุดเจาะในบริเวณอ่าวไทย ท่ี
ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองฯ นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ 



  

41 
 

3.2.8  ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างดิน 
          กลุ่มชุดดินของจงัหวดัระยอง จากการจดัหมวดหมู่ดิน ตามลกัษณะและสมบติัดินจาก

ปัจจัยการเกิด และการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีคล้ายคลึงกัน พบว่าทรัพยากรดินของจังหวดัระยอง
ประกอบดว้ยกลุ่มชุดดินต่างๆ เช่น กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่ม จะเป็นดินเหนียวท่ีลึกมากเกิดจากตะกอน
ของล าน ้ า ดินเปร้ียวท่ีเกิดจากตะกอนน ้ าทะเล ส่วนพืชท่ีปลูกส่วนใหญ่ 3 อนัดบัแรก จะเป็นยางพารา 
สับปะรด มนัสัปหลงัตามล าดบั 
ชุดดินระยอง (Rayong series: Ry) 

กลุ่มชุดดินท่ี 43 
การจ าแนกดิน Isohyperthermic, uncoated TypicQuartzipsamments  การก าเนิด เกิด

จากตะกอนน ้าพามาทบัถมอยูบ่นตะกอนทะเลบริเวณท่ีราบชายฝ่ังทะเลสภาพพื้นท่ี ค่อนขา้งราบเรียบ 
มีความลาดชนั 0-1 %การไหลบ่าของน ้าบนผวิดิน ปานกลางถึงชา้การซึมผา่นไดข้องน ้า เร็ว  พืช
พรรณธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ป่าละเมาะ มะพร้าว และพุทราการแพร่กระจาย พบบริเวณ
สันทรายเก่า ตามชายฝ่ังทะเลของประเทศการจดัเรียงชั้น A-C  ลกัษณะและสมบติัดิน เป็นดินลึกมาก 
ดินบนมีเน้ือดินปนดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีน ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็น
กลาง (pH 5.5-7.0) ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินทราย มีสีน ้าตาลหรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง
ถึงกรดเล็กนอ้ย (pH 6.0-6.5) 
ตารางที ่3.1  สรุปชุดดิน 
ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวตัถุ ความจุ
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตวั
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

0-25 ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่า ต ่า ต ่า 
25-50 ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่า ต ่า ต ่า 

50-100 ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่า ต ่า ต ่า 
 
   ชุดดินท่ีคลา้ยคลึงกนั ชุดดินหวัหิน ชุดดินพทัยา และชุดดินบาเจาะ ขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน เป็นดินทรายจดั ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า และความสามารถในการ อุม้น ้ าของดินต ่ามากใน 
การใชป้ระโยชน์ของท่ีดินบริเวณน้ี ควรเลือกชนิดพืชท่ีปลูก เช่น มะพร้าว มะม่วงหิมพานตแ์ละมีการ
จัดการท่ีดี  โดยการขุดหลุมและมีว ัสดุรองพื้น(ผสมกับซากพืชและปุ๋ยคอก) ทั้ ง น้ี  เพื่อเพิ่ม
ความสามารถของดินในการอุม้น ้ าและเพิ่มธาตุอาหารแก่พืช นอกจากน้ีตอ้งมีการให้น ้ าและปลูกพืช
คลุมดินหรือใชว้สัดุคลุมดินและใหปุ๋้ยเคมีแก่พืชท่ีปลูกดว้ย 
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ภาพที ่ 3.9  แสดงภาพชุดดินจงัหวดัระยอง 

 3.2.9   ศึกษาขอ้มูลดา้นระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
            ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น 

คุณธีระ โตโฉม นั้นพบวา่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน ้าดงัน้ี 
3.2.9.1   ระบบไฟฟ้า 

                           พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจากสายหลกัเขา้
สู้หมอ้แปลงไฟฟ้า โดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวนัตกของบา้นซ่ึงติดกบัเพื่อนบา้น ดงันั้น
การปลูกต้นไม้จึงควรค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไม้ท่ีปลูก เพื่อป้องกันอนัตรายท่ีเกิดจาก
กระแสไฟฟ้าและป้องกนัอนัตรายจากตน้ไมท่ี้จะหกัโค่น 

       3.2.9.2   ระบบการประปา 
               พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีมาจากการประปาส่วนภูมิภาคโดยมี

การเดินท่อตามแนวร้ัว 
  3.2.9.3   ระบบการระบายน ้า 

                            ส่วนระบายน ้าท่ีนอก-ในตวับา้น ทางโครงการไดท้  าท่อระบายน ้าอยูบ่ริเวณ
ดา้นหลงับา้นทางทิศตะวนัออกของบา้น  

3.2.9.4   มลภาวะ 
                            มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนทางดา้นทิศเหนือของโครงการ เป็นส่วนท่ีติดกบั
ถนนของทางเขา้บา้นมีมลภาวะไดแ้ก่ เสียงจากรถท่ีสัญจรไปมา  
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               3.2.10   รูปแบบของอาคาร 
                                        บา้นคุณบา้นพกัอาศยัของคุณธีระ โตโฉม ตั้งอยูห่มู่ 5 ต าบลมาบข่า  อ าเภอบา้นค่าย   
จงัหวดัระยอง  มีลกัษณะเป็นบา้นพกัอาศยัทรงไทยประยุกต์ชั้นเด่ียวเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมีพื้นท่ี
ทั้งหมด 2,513.2 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารพกัอาศยั  710.4  ตารางเมตรและพื้นท่ี
ส าหรับจดัภูมิทศัน์  1,802.2 ตารางเมตรลกัษณะของพื้นท่ีโครงการเป็นส่ีเหล่ียมคางหมู ยงัไม่มีการจดั
ภูมิทศัน์แต่อยา่งใด  

 

ภาพที ่ 3.10  แสดงผงับริเวณ 
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ภาพที ่ 3.11  แบบรูปดา้นขวาตวัอาคาร (ทิศเหนือ) 

ภาพที ่ 3.12  แบบรูปดา้นซา้ยตวัอาคาร (ทิศใต)้ 
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ภาพที ่ 3.13  แบบรูปดา้นหนา้ตวัอาคาร(ทิศตะวนัออก) 

 

ภาพที ่ 3.14  แบบรูปดา้นหลงัตวัอาคาร (ทิศตะวนัตก) 
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ภาพที ่ 3.15  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณุประการ 
3.2.11   ศึกษาขอ้มูลทางดา้นการสัญจรพื้นท่ีโครงการ 

จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณธีระ โตโฉม มีทางเขา้-ออกทาง
เดียวคือทางทิศเหนือ ซ่ึงเป็นถนนดินลูกรังกวา้งประมาณ 3 เมตร เป็นถนนส่วนบุคคล  ดงันั้นเร่ืองการ
ขนส่ง เช่น ขนส่งพืชพรรณตน้ไม้รถบรรทุกใหญ่จึงไม่เป็นปัญหาต่อการสัญจรเข้าออกของพื้นท่ี
โครงการ   
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ภาพที ่ 3.16  การสัญจรเขา้โครงการ 
3.2.11.1  ศึกษาขอ้มูลดา้นทศันียภาพภายในของโครงการ 
                จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลักษณะของมุมมองได้เป็น      

2  ลกัษณะ คือมุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการและมุมมองท่ีมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี 
3.2.11.2  มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 

                            ทิศเหนือ จะติดกับถนนสาธารณะเป็นส่วนของบริเวณข้างบ้านมีพื้นท่ี
พอประมาณเป็นมุมมองแบบ (window  view) เพราะมีก าแพงปิดกั้นอยู ่

 

ภาพที ่ 3.17  มุมมองทางทิศเหนือภายในบริเวณโครงการ 
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                        ทิศใต้   จะติดกับถนนสาธารณะเป็นส่วนของบริเวณข้างบ้านมีพื้น ท่ี
พอประมาณเป็นมุมมองแบบ (Open view ) เพราะเป็นมุมโล่งมองเห็นดา้นนอกตวับา้น 

  

ภาพที ่ 3.18  มุมมองภายในและภายนอกทางทิศใต ้
                       ทิศตะวนัตก จะติดกบัถนนสาธารณะเป็นส่วนของบริเวณขา้งบา้นมีพื้นท่ี

พอประมาณเป็นมุมมองแบบ (Open view ) เพราะเป็นมุมโล่งมองเห็นดา้นนอกตวับา้น 

 
ภาพที ่  3.19   มุมมองทางทิศตะวนัตกภายในบริเวณโครงการ 

                      ทิศตะวนัออก จะติดกบัถนนสาธารณะเป็นส่วนของบริเวณหนา้บา้นมีพื้นท่ี
พอประมาณเป็นมุมมองแบบ (Open view ) เพราะเป็นมุมโล่งมองเห็นดา้นนอกตวับา้น 

 
ภาพที ่  3.20   มุมมองทางทิศตะวนัออกภายในบริเวณโครงการ 
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ภาพที ่ 3.21  มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการท่ีมา 
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3.3   สรุปข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัพืน้ทีโ่ครงการ 

ตางรางที ่  3.2   สรุปการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 
ประเด็น รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 
ลั ก ษ ณ ะ
โดยทัว่ไป
ของพ้ืนท่ี
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ
ธีระ โตโฉมจงัหวดัระยอง ลกัษณะ
บ้านเ ป็นบ้านพักอาศัยชั้ น เ ดียว 
บริเวณพ้ืนท่ีของโครงการมีเน้ือท่ี
ทั้ งหมด 2,513.2 ตารางเมตร เป็น
พ้ืนท่ีใช้สอยภายใน 710.4  ตาราง
เมตร เป็นพ้ืนท่ีจดัภูมิทศัน์ทั้ งหมด 
1,802.2 ตารางเมตร 
ทางเข้าเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวา้งประมาณ 6 เมตร ดงันั้น
เ ร่ืองการขนส่ง  เ ช่น  ขนส่งพืช
พรรณตน้ไมร้ถบรรทุกใหญ่จึงไม่
เป็นปัญหาต่อการสัญจรเข้าออก
ของพ้ืนท่ีโครงการ 

พ้ืนท่ีโครงการยงัไม่มีการจดั
ภูมิทศัน์แต่อย่างใดท าจึงท า
ให้สภาพพ้ืน ท่ีในบริเวณ
บา้นขาดความสวยงามและ
ร่มร่ืน 

ออกแบบจัดสวนส่งเสริม
ท าใหเ้กิดภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม
และร่มร่ืน 
 

ดินภายในพ้ืนโครงการเป็นชุดดิน
ระยองลกัษณะและสมบติัดิน เป็น
ดินลึกมาก ดินบนมีเน้ือดินเป็นดิน
ทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสี
น ้ าตาลปน เทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดถึงเป็นกลาง  ดินล่างมีเน้ือดิน
เป็นดินทราย มีสีน ้ าตาลหรือสีเทา  
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
กรดเลก็นอ้ย  
การซึมผา่นของน ้ าผา่นไดเ้ร็ว 
1. ฤ ดู หน า ว   เ ร่ิ ม ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น
พฤศ จิกายน - กุมภาพัน ธ์  รวม
ระยะเวลา 4 เดือน ฤดูน้ีอุณหภูมิ
ของจังหวดัระยอง ไม่ลดต ่ ามาก
เหมือนภาคอ่ืน ๆ เพราะเขตน้ีอยู่
ปลายมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ความหนาวเยน็จึงไม่ลดลงมาก  

พบว่ามีปัญหาเร่ืองดิน เป็น
ดินทร ายจัด  ค ว ามอุ ด ม
สมบูรณ์ของ ดินต ่ า  และ
ความสามารถในการ อุม้น ้ า
ของดินต ่ามาก 
 
 
 
 
 
สภาพภูมิอากาศในฤดูหนาว 
อากาศจะท าให้น ้ าในดิน
ระเหยไว ท าใหดิ้นขาดน ้ าไว
ข้ึน 

การขุดหลุมและมีวสัดุรอง
พ้ืน (ผสมกับซากพืชและ
ปุ๋ยคอก)  ทั้ ง น้ี  เ พ่ือ เ พ่ิม
ความสามารถของดินใน
การ อุ้มน ้ า และ เ พ่ิมธาตุ
อาหารแก่พืช นอกจากน้ี
ต้องมีการให้น ้ าและปลูก
พืชคลุม ดินห รือใช้ว ัส ดุ
คลุมดินและให้ปุ๋ยเคมีแก่
พืชท่ีปลูกดว้ย 
ดู แล เ ร่ื อ งก า รให้น ้ า ใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมแก่พืช
พ ร ร ณ ไ ม่ ค ว ร ใ ห้ ม า ก
จนเกินไป 
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ตางรางที ่  3.2   (ต่อ) สรุปการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 
ประเด็น รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 

 นอกจากน้ี ก็ยงัได้รับไออุ่นจากทะเล จึงท า
ใหจ้งัหวดัระยอง ไม่หนาวเยน็มากนกั 
 

  

 2. ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - 
เดือนตุลาคม รวมระยะ  6  เดือน  โดยใน
เดือนพฤษภาคม ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้
จะพดัเขา้มา ฝนก็จะตกมาก ต่อมาในเดือน
มิถุนายน ฝนจะลดปริมาณการตกลงอย่าง
ชดัเจน ยกเวน้ทางด้านอ าเภอแกลง และก่ิง
อ าเภอเขาชะเมา ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ฝน
ก็จะเร่ิมตก และจะตกมากในเดือนสิงหาคม - 
กนัยายน - ตุลาคม  ซ่ึงฝนท่ีตกมากในช่วงน้ี 
ก็เน่ืองจากไดรั้บลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้
ในอ่าวไทย และพายุดีเปรสชัน่ ท่ีไดเ้คล่ือน
ตวัมาจากทะเลจีนใตท่ี้ฝ่ังเวียดนาม และพดั
มาทางทิศตะวนัตกเขา้สู่พ้ืนท่ีจงัหวดัในภาค
ตะวนัออก 
 
3. ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 
จนถึงปลายเดือนเมษายน ระยะเวลา 2 เดือน 
ระยะน้ีมีลมตะวนัออกเฉียงใตแ้ละลมเฉ่ือย
จากทะเลในตอนบ่ายพัดมา ร่วมกับลม
ตะวนัออกเฉียงใต้ จึงท าให้ลมมีก าลังแรง
มากยิ่งข้ึน ดังนั้ น ฝ่ังทะเลระยอง ในระยะ
เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน จึงมีคล่ืน
ลมค่อนขา้งแรงในตอนบ่ายและเย็น ท าให้
อุณหภูมิไม่สูง อากาศจึงไม่ร้อนมากนกั 
 

การท่ีฝนตกหนักจะ
ท าให้ เ กิดโรคราก
เ น่ าระบาดแก่ พืช
และแรงลมท าให้พืช
พรรณเสียหายได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในช่วงฤดูร้อนพืช
จะ   ขาดน ้ าท าให้
พรรณไม้ท่ีปลูกใน
พ้ืนท่ีโครงการทรุด
โทรมและอาจตาย
ไดพื้ชจะเจริญไดไ้ม่
เตม็ท่ี 

ดูแลเร่ืองการให้น ้ าและตดั
แ ต่ ง ก่ิ ง ข อ ง ต้น ไ ม้ เ พ่ื อ
ป้องกันอันตรายและดูแล
เร่ืองการระบายน ้ าของพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดู แล เ ร่ื อ งกา ร ให้น ้ า ท่ี มี
ปริมาณมากเป็นพิเศษ 
และหมัน่ใส่ปุ๋ย 

 
 
 
\ 
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ตางรางที ่  3.2   (ต่อ) สรุปการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 
ประเด็น รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 

ทศันียภาพของ
พ้ืนท่ี 

1.1ทศันียภาพภายในมุมมองทางดา้นทิศ
เหนือเป็นมุมองแบบ(open view) 

      
1.2 ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศใตเ้ป็น

มุมมองแบบ( Open view ) 

 
1.3 ทศันียภาพในมุมมองดา้น 
ทิศตะวนัออกเป็นมุมมองแบบ 
( Window view ) 

 
 
 
 

1.4 ทศันียภาพในมุมมองดา้น 
ทิศตะวนัตกเป็นมุมมองแบบ 
( open view ) 
 
 
 

จากการศึกษา
สามารถแบ่งเป็น 2 
ทศันียภาพในมุมมอง
แบบ                           
( Open view ) 
ซ่ึงมุมมองในแต่ละ
มุมมอง ควรมีการ
ออกแบบให้
เหมาะสมกบัสภาพ
พ้ืนท่ีและความ
สวยงาม 
( Window view ) 
เหมาะท่ีจะออกแบบ
ใหเ้ป็นพ้ืนท่ีพกัผอ่น
ถา้หากพ้ืนท่ีเป็น
มุมมองแบบ 
 
 
 

ดงันั้นในการออกแบบ
ตอ้งค านึงถึงความ
เหมาะสมใหม้ากท่ีสุดโดย
มุมมองแบบ 
 ( Open view ) 
ก็สามารถจดัภูมิทศัน์เพ่ือ
ปิดกั้นและใหเ้กิด
ความรู้สึกเป็นส่วนตวัได้
ช่วยป้องกนัฝุ่ นจากถนน 
 
บริเวณทางเขา้-ออกของ
พ้ืนท่ีโครงการจะท าเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
จะช่วยลดฝุ่ นจากรถท่ี
สญัจรไปมาได ้
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3.4   พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
           ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ คือ คุณ ธีระ  โตโฉมอายุ 48 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  มี
ความตอ้งการสวนรอบบา้นท่ีสวยงามและลดความร้อนจากแสงแดดใช้เป็นท่ีพกัผอ่นในวนัหยุดกบั
ครอบครัวได ้จะเนน้บรรยากาศท่ีดูร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ สวนจะตอ้งไม่รกจนเกินไปดูแลรักษาง่ายและ
ตอ้งใหเ้ขา้กบัตวับา้นพรรณไมท่ี้ใชค้วรเป็นพรรณไมท่ี้ทนต่อภูมิอากาศ 
ตารางที ่3.3  แสดงความตอ้งการภายในพื้นท่ีโครงการ 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือเจา้ของโครงการ ขอ้มูลส่วนตวั พฤติกรรม/ความตอ้งการของ
เจา้ของบา้น 

1 คุณธีระ  โตโฉม อาย ุ48 ปี อาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตวั 

มีความชอบสวนแบบ
ธรรมชาติ ร่มร่ืน ดูแลรักษา
ง่าย 

2 คุณทิพวรรณ  ย ัง่ยนื อาย ุ40 ปี อาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตวั 

ชอบบ่อน ้า มุมพกัผอ่น 
และพรรณไมท่ี้มีดอก 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

54 
 

3.5   การแบ่งกลุ่มพืน้ทีใ่ช้งานในโครงการ 

ภาพที ่  3.22   แสดงการแบ่งโซนในพื้นท่ีโครงการ 
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โครงการออกแบบบา้นคุณธีระ  โตโฉม ไดท้  าการวเิคราะห์พื้นท่ีจากความตอ้งการของ
เจา้ของบา้น สภาพภูมิอากาศ อาณาเขตติดต่อทั้งดา้นในโครงการและดา้นนอกโครงการ 

3.5.1   Zone Aบริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศใตแ้ละทิศตะวนัออกบริเวณน้ีจะติดกบัทางสัญจร
เขา้ออกของโครงการ และ บริเวณขา้งบา้นจึงวิเคราะห์ได้ว่าควรจดัเป็นสวนโชวแ์ละจดัเป็นสวน
ธรรมชาติมีพรรณไมย้นืตน้และสวนหยอ่มจดัเป็นท่ีตอ้นรับส าหรับแขก 
 3.5.2   Zone B บริเวณหนา้บา้นทางทิศตะวนัตกของบา้นบริเวณน้ีจะอยูส่่วนหลงัของบา้น
จดัเป็นพื้นท่ีพกัผอ่นส าหรับคนในครอบครัว 
 3.5.3   Zone C บริเวณทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออกของบา้นบริเวณน้ีจะติดกบัถนน
โครงการเป็นบริเวณดา้นหลงัของตวับา้นจึงวเิคราะห์ไดว้า่ควรเป็นพื้นท่ีบริการ 
 

3.6   การสังเคราะห์ข้อมูลพืน้ทีโ่ครงการ     
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น ตั้งอยูคุ่ณธีระ โตโฉม ตั้งอยู ่ หมู่ 5 ต าบลมาบข่า     อ าเภอ
บา้นค่าย   จงัหวดัระยอง  บริเวณพื้นท่ีของโครงการมีเน้ือท่ีทั้งหมด 2,513.2 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีใช้
สอยภายใน 710.4  ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ทั้งหมด 1,802.2  ตารางเมตร ลกัษณะของบา้น
เป็นบา้นเด่ียวชั้นเดียว จากขอ้มูลขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของการจดัท าโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณธี
ระ  โตโฉม บา้นหลงัน้ีทางเจา้ของบา้นไดซ้ื้อท่ีดินแลว้ปลูกบา้นเองยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์แต่อยา่งใด 
ทางเจา้องบา้นตอ้งการสวนสไตลธ์รรมชาติ 

ตารางที ่  3.4   สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

โซน รายละเอียด 
พื้นท่ีรองรับ
โดยประมาณ 

หมายเหตุ 

Zone A 
 
 

พ้ืนท่ี Zone A บริเวณหนา้บา้นทางทิศตะวนัออกของ
บา้นบริเวณน้ีจะติดกบัถนนโครงการ ทิศเหนือจะติด
กับทางสัญจรส่วนบุคลท าให้คนไม่พลุกพล่าน จึง
วเิคราะห์ไดว้า่ควรจดัเป็นส่วนตวัและเหมาะกบัการจดั
สถานท่ีสงัสรรค ์

 
จึงวเิคราะห์ไดว้า่พ้ืนท่ีบริเวณโครงการจะไดรั้บ 

มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
542.8 ตาราง

เมตร 

จดัภูมิทศัน์เพื่อ
ส่งเสริมความงาม
ใหก้บัพ้ืนท่ี 
ปลูกไมย้นืตน้
เพ่ือใหร่้มเงาและ
ชุดเกา้อ้ีจดัภูมิ
ทศันใ์หส้วยงาม 
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ตารางที ่  3.4    (ต่อ)  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

โซน รายละเอียด 
พื้นท่ีรองรับ
โดยประมาณ 

หมายเหตุ 

 แสงแดดในตอนเช้าซ่ึงเป็นแสงแดดอ่อนๆจนถึง
ตอนกลางวนัจะไดรั้บแสงแดดจดัแต่ในตอนบ่าย
ถึงตอนเย็นจะไม่มีแดดเพราะตวับา้นบังแสงแดด
อยูน่อกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิผลการลมหนาวในช่วง
เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมอีกพ้ืนท่ีช่วงน้ีเย็น
สบายดว้ย ท าให ้

  

Zone B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ี Zone  Bบริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศตะวนัตก 
บริเวณน้ีจะติดกบัทางสญัจรเขา้ออกของโครงการ 
มีพ้ืนท่ีพอสมควรในการพกัผอ่น 
 

 
 
       จึงวิเคราะห์ไดว้า่ควรจดัเป็นพ้ืนท่ีส่วนตวัและ
มีสวนโชว์ สภาพโดยทั่วไปมีพ้ืนท่ีพอเหมาะแก่
การจัดสวน มีการเดินท่อน ้ าประปาเข้าพ้ืนท่ีใน
บริเวณ และควรมีทางเดินเทา้ ตอนกลางวนัพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีจะได้รับแสงแดดจัดเน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ี
โล่งท าให้แสงแดดส่องถึงพ้ืนท่ีไดง่้าย นอกจากน้ี
ย ัง ได้ รับ อิท ธิผลจากลมหนาวในช่วง เ ดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์อีกดว้ย ท าให้พ้ืนท่ี
ช่วงน้ีเยน็สบาย ควรมีตน้ไมใ้หญ่ 

มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
632 

ตารางเมตร 
 

จดัภูมิทศัน์เพื่อ
ส่งเสริมความงาม
ใหก้บัพ้ืนท่ีปลูก
พรรณไมด้อก
สีสนัสวยงามและ
พรรณไมย้นืตน้
ใหร่้มเงาเพ่ือเพ่ิม
บรรยากาศใหก้บั
ตวับา้นและมีบ่อ
น ้ า เพ่ือสร้าง
ความรู้สึกเยน็
สบายเพื่อสร้าง
ความเป็นส่วนตวั 

Zone C 
 

พ้ืนท่ี  Zone Cบริเวณทางด้านทิศเหนือของบา้น
บริ เวณน้ีจะติดกับถนนส่วนบุคลเป็นบริ เวณ
ดา้นขา้งของตวับา้นพ้ืนท่ีบริเวณน้ีตอนเชา้จะเป็น
แดดอ่อนๆจนถึงเวลากลางวนัจะเป็นแดดจัดจึง
วิเคราะห์ได้ว่าเป็นบริเวณส่วนบริการ เป็นพ้ืนท่ี
ส าหรับซกัลา้งและตากผา้ 
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ตารางที ่  3.4   (ต่อ)  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ  

โซน รายละเอียด 
พื้นท่ีรองรับ
โดยประมาณ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 

 

 

มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
      585 

ตารางเมตร 

จดัภูมิทศัน์
เพ่ือส่งเสริม
ความงาม
ใหก้บัพ้ืนท่ี 
ปลูกไมย้นื
ตน้ และไม้
พุม่ขนาด
กลางเพื่อให้
ร่มเงากบัตวั
บา้น 
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3.7   สรุปกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายในพืน้ที ่(Bubble Diagram) 
 

 
ภาพที ่ 3.23  Bubble Diagram 
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3.8  แบบแปลนกจิกรรม(Site Relation) 

 
ภาพที ่  3.24  Site3 Relation 
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3.9  การหาศักยภาพของพืน้ทีแ่ละพฒันาศักยภาพของพืน้ที่ 
ตารางที ่ 3.5  สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี 

โซน แนวคิดในการออกแบบ องคป์ระกอบ 
Zone A 

 
พ้ืนท่ี Zone A  เป็นส่วนท่ีตั้งอยูห่นา้บา้น พ้ืนท่ีดงักล่าวจึง 
เหมาะท่ีจะจดัเป็นส่วนสาธารณะเหมาะกบัการสงัสรรค์
พ้ืนท่ี  Zone A เป็นพ้ืนท่ีอยูด่า้นขา้งตวับา้นเป็นจุดท่ีเหมาะ 
แก่การจดัสวนโชวแ์ละพกัผอ่นของคนในครอบครัว 

มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม 
 มีสนามหญา้ไวน้ัง่พกัผอ่น 
ชุดเกา้อ้ีนัง่เล่น 
 ลานไม ้

Zone B 
 

พ้ืนท่ี Zone B เป็นพ้ืนท่ีอยูด่า้นขา้งตวับา้นเป็นจุดท่ีเหมาะ
แก่การจดัสวนโชวแ์ละพกัผอ่นของคนในครอบครัว 

ปลูกตน้ไมเ้พ่ิมความสวยงาม 
มีสนามหญา้ไวน้ัง่พกัผอ่น 
ศาลา 
พ้ืนไมร้ะแนง 
บ่อน ้ า 

Zone C 
 

พ้ืนท่ี Zone C เป็นพ้ืนท่ีอยูด่า้นขา้งของบริเวณบา้นมีพ้ืนท่ี
นอ้ย เป็นมุมท่ีไม่มีผูอ่ื้นเขา้ไปใชบ้ริการมากนกัจึงเหมาะ
กบัการเป็นพ้ืนท่ีซกัลา้ง 
 

ปลูกไมพุ้ม่และไมย้นืตน้
ขนาดกลางและการดูแล
รักษาง่าย 
ลานซกัลา้ง 
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บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
โครงการออกแบบบ้านคุณธีระ  โตโฉม   ตั้ งอยู่หมู่  9  ต  าบลมาบข่า   อ าเภอบ้านค่าย      

จงัหวดัระยอง  ไดแ้ง่ความคิดมาจากการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการรวมไปถึง

ผูใ้ช้ สามารถแบ่งพื้นท่ีจดัสวนและสามารถวางกิจกรรมต่างๆให้เกิดความเหมาะสมสวยงามและ

สอดคล้องกับพื้นท่ีโครงการ  โดยได้แนวความคิดในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น  แนวความคิดการ

ออกแบบ     พืชพรรณ  แนวความคิดในการออกแบบสาธารณูปโภค  แนวความคิดทางดา้นมุมมอง  

แนวความคิดทางด้านการออกแบบดูแลรักษา  และแนวความคิดด้านการแบ่งพื้นท่ีในการใช้สอย

ภายในโครงการ 

 

4.1  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 
  แนวคิดหลกัในการออกแบบ(Main Concept) คือ  สวนพกัผ่อนสไตล์ธรรมชาติ  ซ่ึงได้

แนวความคิดมาจาก  ความตอ้งการของผูใ้ช้  โดยตอ้งการสวนท่ีให้ความรู้สึกสบายในการพกัผ่อน  
และสามารถเขา้ถึงธรรมชาติไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยมีทั้งพรรณไม ้และบ่อน ้ า จดัวางให้มีความเรียบง่าย  
ดูสบายตา  และมีมุมอ่านหนงัสือ  มุมท่ีสามารถท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนัได ้ อีกทั้งสวนตอ้งมีความ
สะอาดและดูแลรักษาง่าย  จึงสรุปออกมาเป็น สวนพกัผอ่นสไตลธ์รรมชาติ 

 

ภาพที ่ 4.1  แสดงสวนพกัผอ่นสไตลธ์รรมชาติ 
ทีม่า :  http//: www.decorreport.com 
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แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ “สวนธรรมชาติ” ซ่ึงไดแ้นวความคิด
มาจากความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยตอ้งการสวนท่ีร่มร่ืนท่ีเป็นธรรมชาติ มีองค์ประกอบของบ่อน ้ าและ
ส่ิงก่อสร้างกันอย่างลงตัว และเพื่อให้สวนเข้ากับตัวบ้าน ดังนั้นการออกแบบสวนจึงควรมีการ
ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความตอ้งการของเจา้ของบา้น จึงไดส้รุปแนวคิดออกมาเป็น บา้น
สวนธรรมชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภูมิที ่ 4.2  แนวความคิดในการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะของพืน้ท่ี 

เป็นพืน้ท่ีรกร้างเจ้าของบ้านต้องการ

บรูณะให้เกิดความสวยงามลกัษณะของ

บ้านเป็นคนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดีย่วแบบ

ร่วมสมยั 

ความต้องการ -พืน้ท่ีพกัผอ่นท่ีร่มร่ืนและ

ร่มเย็นของน า้ 

-พืน้ท่ีนัง่เลน่ อา่นหนงัสอื 

ออกก าลงักาย 

-พืน้ท่ีจดักิจกรรมตา่งๆ

ภายในครอบครัว 

-พืน้ท่ีส าหรับปลกูต้นไม้ 

พืชผกัสวนครัวและ ไม้ผล 

 

สวนธรรมชาต ิ
บ้านสวนธรรมชาติ 
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4.2   ก าหนดความสัมพนัธ์ของกจิกรรมในโครงการ 
บา้นเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจส าหรับสมาชิกภายในครอบครัวท่ีว่างเวน้จากการท างาน 

ดงันั้นพื้นในแต่ละส่วนจึงมีความส าคญัต่อโครงการ ในการออกแบบตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน รูปแบบของกิจกรรมนั้นจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีในการใชส้อยไดเ้ป็น
อย่างดี จากการศึกษาลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ สามารถก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมแต่ละ
โซนของพื้นท่ีโครงการไดด้งัน้ี 

 4.2.1   Zone A  เป็นพื้นท่ีติดกบัทิศใตแ้ละทิศตะวนัออก จึงสมควรจดัเป็นส่วนโชว ์เพราะ
เป็นโซนท่ีติดกบัทางเขา้หลกัก่อนถึงตวับา้นเป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อกบั Zone B  

 

 
ภาพที ่ 4.3  Zone A 
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                4.1.2   Zone B  เป็นพื้นท่ีติดกบัทิศตะวนัตกยูท่างดา้นขา้งหลงับา้นติดกบัห้องนอน จึง
สมควรจดัเป็นส่วนการพกัผอ่นของคนในครอบครัวเพราะไม่มีส่ิงใดๆรบกวนมีความเป็นส่วนตวัเป็น
พื้นท่ีเช่ือมต่อกบั Zone A 

  

ภาพที ่ 4.4  Zone B 
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                 4.1.3  Zone C  เป็นพื้นท่ีอยูด่า้นขา้งบา้นมีขนาดเล็กจึงจดัเป็นส่วนท่ีปลูกพืชผกัสวนครัว 

เป็นโซนท่ีเช่ือมติดกบั Zone B   

 

 

ภาพที ่ 4.5  Zone C 
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    ตารางที ่4.1   แสดงพื้นท่ีของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ 
โซน กิจกรรม องคป์ระกอบ ส่ิงอ านวยความ

สะดวก 
พนัธ์ุไม ้

 

  มุมท่ีนัง่ตอ้นรับแขก 
  ส่วนโชว ์
 
 
 
 
 
 

  ไฟสนาม 
 แผน่ทางเดิน 
  ศาลา 
  ชุดเกา้อ้ี 

ไมค้ลุม      
ดิน 
ไมพุ้ม่ 
ไมย้นืตน้ 

 

 

โซน กิจกรรม องคป์ระกอบ ส่ิงอ านวย
ความ
สะดวก 

พนัธ์ุไม ้ 

 

   ระแนงไม ้
  ศาลา 
  ชุดเกา้อ้ี 
   บ่อน ้ า 

 

 ไฟสนาม 
 แผน่ทางเดิน 
 ชุดเกา้อ้ี 

 ไมค้ลมุ
ดิน 
 ไมพุ้ม่ 
 ไมย้นื
ตน้ 
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ตารางที ่4.1   (ต่อ)  แสดงพื้นท่ีของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ 

โซน กิจกรรม องคป์ระกอบ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

พนัธ์ุ
ไม ้ 

 

  ปลูกผกั
สวนครัว 
 

 
 
 
 
 

 

  แปลงผกั 
 

ไฟสนาม 
  แผน่ทางเดิน 

 

  พืชผกั 
 

               
4.3   การก าหนดแนวความคดิในด้านต่างๆ 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้น คุณธีระ  โตโฉม นั้นจากแนวคิดหลกัในการออกแบบอยาก
ใหเ้ป็นบา้นท่ีมีความร่มร่ืนและร่มเยน็ท่ีใกลชิ้ดธรรมชาติเหมาะแก่การพกัผอ่น สามารถแบ่ง
รายละเอียดแนวความคิดต่างๆไดด้งัน้ี
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              4.3.1   แนวความคิดในการวางรูปแบบทางสัญจรภายในโครงการ (Curculation) 
เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการติดกบัถนนสายรอง จึงไดน้ ามาวิเคราะห์ถึงระบบการสัญจร

ท่ีผา่นไป- มา   จึงไดแ้นวความคิดในการใชเ้ส้นทางสัญจรแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภทตามการใชง้าน
ดงัน้ี  

          4.3.1.1   เส้นทางสัญจรหลกั คือ เส้นทางเขา้ออกบา้นพกัอาศยัโดยใชแ้นวความคิดใหมี้
ลกัษณะทนทานแขง็แรง มีความกวา้งท่ีสามารถเขา้ออกไดอ้ยา่งสะดวกและเขา้ถึงพื้นท่ีในแต่ละส่วน
ไดง่้าย สะดวกสบาย 

 
 
 
 

 

 

 

ภาพที ่ 4.6  แผน่ทางเทา้ซีแพค     
ทีม่า :  http://www.nanagarden.com           

ภาพที ่ 4.7  แผน่ทางเทา้ทรายลา้ง          
  ทีม่า  :  http://www.bloggang.com                
       4.3.1.2  เส้นทางสัญจรรอง คือ เส้นทางภายในของแต่ละส่วนของพื้นท่ีโครงการสามารถ

เขา้ถึงไดทุ้กส่วนและเช่ือมต่อแต่ละส่วนเขา้ดว้ยกนั 
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ภาพที ่ 4.8  วสัดุศิลาแลง  
ทีม่า  :  http://www.homegardenrcm.com    

 ภาพที ่ 4.9  วสัดุทรายลา้ง                  
 ทีม่า  :  http://www.bloggang.com  
 4.3.2   แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ (Planting Design) 

                       การเลือกใชพ้ืชพรรณ  จะตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ  ลกัษณะดิน  รวมไปถึงสภาพ
ภูมิอากาศ พืชพรรณท่ีมีจะอยู่ตามทอ้งถ่ินเป็นหลกั    การเลือกใช้พืชพรรณไมใ้นการออกแบบควร
เลือกตามลกัษณะทางกายภาพ เช่นขนาดของล าตน้ ทรงพุม่ ความสูง ผวิสัมผสั การผลดัใบ สีและกล่ิน 
ตลอดจนการดูแลรักษาเป็นตน้นอกจากน้ีการเลือกใช้พนัธ์ุไมน้ั้นตอ้งไม่ก่ออนัตรายให้กบัตวัอาคาร

http://www.homegardenrcm.com/
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และผูท่ี้เขา้ใช้งานในพื้นท่ีโครงการ เช่น ระบบรากไม่เป็นอนัตรายกบัตวัอาคาร ก่ิงตอ้งแข็งแรงไม่
เปราะหักง่ายมีความทนทานต่อโรคและแมลง ทั้ งน้ีการเลือกใช้พนัธ์ุไม้ควรค านึงถึงการสร้าง
บรรยากาศมุมมองต่างๆ   ในการเลือกใช้พรรณไมท่ี้ปลูกกลางแจง้ตอ้งมีความทนทานต่อความร้อน
จากแสงแดดและกระแสลม การปลูกไมใ้นร่มตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีมีแสงนอ้ยหรือมีแสง
ประปราย และการปลูกพรรณไมใ้นท่ีๆแฉะตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้ าดูดซับน ้ าได้ดี รวมไปถึง
สามารถหาซ้ือไดส้ะดวกและสามารถขนส่งภายในโครงการไดร้วดเร็ว 
              จากการศึกษาพื้นท่ีของโครงการสรุปการเลือกใชพ้ืชพรรณต่างๆในแต่ละโซนไดด้งัน้ี   

(ตารางท่ี 4.2  แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซนตามความกวา้งของพื้นท่ี) 

                4.3.2.1  Zone A  เป็นพื้นท่ีส่วนสาธารณะหรือส่วนโชวแ์ละบริเวณพื้นท่ีจดังานสังสรรค์

หรือตอ้นรับแขกอยู ่บริเวณดา้นขา้งบา้นทางทิศตะวนัออก ดงันั้นจึงตอ้งค านึงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมจ้ะ

เป็นพนัธ์ุไมท่ี้ใหร่้มเงา ทนแดด ทนฝน และดูแลง่าย  

               4.3.2.2  Zone B  เป็นพื้นท่ีพกัผอ่นของสมาชิกภายในครอบครัว ไดรั้บแสงแดดในช่วงเท่ียง-
เยน็ จึงตอ้งการพรรณไมท่ี้สามารถให้พื้นท่ีมีร่มเงาตลอดทั้งวนัในการเลือกปลูกพืชพรรณต่างๆทั้งไม้
ยนืตน้และไมพุ้ม่ตอ้งใหมี้ความสมดุลกบัพื้นท่ีภูมิอากาศ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดตลอดทั้ง
วนัจึงตอ้งการตน้ไมท่ี้สามารถใหร่้มเงาภายในพื้นท่ี 
               4.3.2.3  Zone C  เป็นพื้นท่ีบริการติดกบัหอ้งครัวไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั  ใชเ้ป็นพื้นท่ีซกั

ลา้งและตากผา้จึงควรเลือกปลูกพรรณไมท่ี้สามารถสกรีนสายตาจากบุคคลภายนอกเขา้มายงัภายใน

พื้นท่ี และเลือกพรรณไมท่ี้มีขนาดเล็ก-ขนาดกลางเพื่อลดการบดบงัลมและแสงภูมิอากาศ เน่ืองจาก

เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั จึงเหมาะสมต่อการน าพื้นท่ีไปใชใ้นส่วนของบริเวณซกัลา้ง 
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ตารางที ่  4.2   แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน 
โซน รูปภาพ  ช่ือภาษาไทย/ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 

Zone A 
ฝ่ังทิศ

ตะวนัออก 
 

 
 

 
ไทรเกาหลี 

Ficus annulata 
 

 
ชอบแดดจดั
ชอบน ้ า 

 

Zone A 
ฝ่ังทิศ

ตะวนัออก 
 

 

หูกระจง 
Terminalia ivoriensis A. Chev. 

เป็นไมท่ี้มี
การ

เจริญเติบโต
เร็ว และมี
อายยุนื ชอบ
แดดเตม็วนั
ทนน ้ า 

 

Zone A 
ฝ่ังทิศ

ตะวนัออก 
 

 

จ าปี 
Michelia alba DC. 

 
 
 
 
 

ชอบแดดจดั
แต่ไม่ทนน ้ า
ขงัมีกล่ิน
หอม 

 
   
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/ต้นไม้


72 
 

ตารางที ่  4.2  (ต่อ) แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน 

        โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ า
กดั 

Zone A 
ฝ่ังทิศ

ตะวนัออก 

 

 
โมก   Wrightia religiosa Benth 

 

 
ชอบ
แดด
จดัทน
น ้ า 

Zone A 
ฝ่ังทิศ

ตะวนัออก 

 

แคนา  Dolichandrone serrulata 
 (DC.) Seem 

ชอบ
แดด
จดั 

Zone A 
ฝ่ังทิศ

ตะวนัออก 

 

 แคแสดSpathodea   campanulata   Beauv. ชอบท่ี
แจง้ 
แดด
จดั 
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 ตารางที ่  4.2   (ต่อ)  แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน 

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 

Zone B 
ฝ่ังทิศ

ตะวนัตก 
 

 

 

 
 

แสงจนัทร์ 
Pisonia grandis R. Br 

 
 
 

 
 
ชอบแดดจดัทน
น ้ า 
 

Zone B 
ฝ่ังทิศ

ตะวนัตก 

 

 
คริสติน่า 

Syzygium australe ( J.C. Wendl. Ex 
Link ) B.Hyland 

 
ชอบแดดจดัทน
น ้ า 

Zone B 
ฝ่ังทิศ

ตะวนัตก 

 

 
โกสน 

Croton, Variegated Laurel, Garden 
Croton 

 
ชอบแดดจดั 

Zone B 
ฝ่ังทิศ

ตะวนัตก 

 

ทิวา 
Day Cestrum 

ชอบแดดจดั 
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ตารางที ่  4.2  (ต่อ)  แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 

 Zone B 
ฝ่ังทิศ

ตะวนัตก 

 
 

 
พลบัพลึงแดงCrinum amabile 
Donn 
 
 

 
ชอบแดด 

Zone B 
ฝ่ังทิศ

ตะวนัตก 

 

 
เศรษฐีเรือนนอกCholorophytum 
comosum. (Anthesicum Vittatum) 
 
 

 
ชอบน ้ า 

Zone B 
ฝ่ังทิศ

ตะวนัตก 

 

 
ตีนเป็ดแดงApocynaceae 
 
 
 
 
 
 

 
ชอบแดดทน

น ้ า 
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ตารางที ่  4.2   (ต่อ)  แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือวทิยาศาสตร์ ขอ้จ ากดั 

 Zone C 
ฝ่ังทิศเหนือ 

 

 
กลัปพฤษC์assia bakeriana Craib 
 
 

 
ชอบแดดจดั 

 Zone C 
ฝ่ังทิศเหนือ 

 

 
ราชพฤกษ ์ Cassia fistula 

 
ชอบแดดจดั 

Zone C 
ฝ่ังทิศเหนือ 

 
 
  

 
จัง๋จีน Rhapis excelsa (Thunb.) Henry 

 
ชอบแดดจดั 

Zone C 
ฝ่ังทิศเหนือ 

 

  
กระเพรา  Ocimum sanctum 

 
ชอบแดดจดั
ชอบน ้ า 
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 4.3.3   แนวความคิดดา้นวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
                     แนวความคิดดา้นวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในสวนตอ้งใชว้สัดุท่ีมี
ความคงทนถาวร เพราะตอ้งเจอกบัสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล  (ตารางท่ี  4.3) 
 

ภาพประกอบ รายละเอียด 

 

  

 
-  พ้ืนไมต้ะแบก-ไมเ้ก่า ขนาดกวา้ง1.20เมตร-ยาว 
1.60 เมตร 
-  เสาไมป้ระดู่ 
-  พนกัพิงท่ีนัง่ใชส่้วนประกอบลอ้เกวยีน(ก าเกวยีน) 
-  หลงัคามุงไมฝ้าเชอร์ร่าสีแดงเชอร์ร่ี ขนาดกวา้ง 
2.80 เมตร*ยาว3.00 เมตร 

 

 

 
-  วสัดุท าการไมเ้น้ือแขง็ แขง็แรงทนทาน ใชสี้
ส าหรับทาภายนอก ไวก้ลางแจง้ได ้เหมาะกบัจดั
สวน  

 

 

 
-  ประกอบไปดว้ยโตะ๊ และเกา้อ้ี 4 ตวั ควรจดัวางไว้
บริเวณลานท่ีเราจะใชพ้กัผอ่นนัง่เล่น หรือตามเทอร์
เรส หรือบริเวณศาลาในสวน ลานโคนตน้ไม ้หรือจดั
ใหอ้ยูก่ลางสนามใตร่้มไมใ้หญ่ ซ่ึงบริเวณท่ีจดัวางชุด
สนามน้ี ควรปูพ้ืนแขง็รองรับไวก่้อน เพ่ือจะได้
สามารถใชง้านไดทุ้กฤดูกาล 
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ตารางที ่  4.3  (ต่อ)   แสดงรายละเอียดดา้นวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ภาพประกอบ  รายละเอียด 

 

 

 
 
 

พ้ืนระแนงไมว้สัดุเน้ือแขง็ 

 
 
 

 
อ่างบวั 

 
 

 
 

โคมไฟประดบัในสวนวสัดุดินเผา 
 

 

 
 

 
 

ตุก๊ตาดินเผา 
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   4.3.4    แนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
                  ไฟสนามเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสวนมาก ในการติดตั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภยัขณะ
ใชง้านในสวน   การติดตั้งไฟตามจุดต่างๆในสวนมีจุดประสงคห์ลายประการถา้พื้นท่ีสวนขนาด
ใหญ่หน่อยและใช้ไฟหลายจุด หรือถา้ตอ้งการความถูกตอ้งและมัน่ในความปลอดภยัแลว้ ควร
ก าหนดให ้วงจร ของไฟในสวนแยกต่างหากจากวงจรของไฟในบา้น นัน่ก็คือไม่ควรต่อไฟสนาม
พว่งกบัวงจรไฟฟ้าวงจรใดๆ จากภายในบา้น ควร ต่อตรงจากแผงไฟ (สวิตช์บอร์ด) เลย แต่ถา้ใช้
ไฟเพียง 2-3 จุด และไม่สะดวกกบัการต่อจากแผงไฟก็พอจะต่อพ่วงวงจรไฟภายใน ได ้แต่ทั้งน้ี
ตอ้งพิจารณาดูวา่ปริมาณการใชไ้ฟและก าลงัไฟในสวนไม่มากเกินไป 

 ไฟในแต่ละจุดควรเป็นอิสระต่อกนั เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเปิดไฟทุกดวง แต่ให้แสงกระจาย
ได้อย่างทัว่ถึง ทั้ งน้ีเพื่อความปลอดภยั การเดินสายไฟในสวนอาศยัหลกัเช่นเดียวกบัการเดิน
สายไฟในบ้าน เพียงแต่ตอ้งฝังสายไฟให้เรียบร้อย ตระหนักถึง ความปอลดภยัเป็นส าคญัถ้า
เป็นไปไดใ้นระหวา่งจุดควรใชร้ะยะทางท่ีสั้นและตรงท่ีสุดในการเดินสายไฟ การฝังสายไฟท าได ้
2 วธีิคือ 

            ใชส้ายไฟชนิดท่ีฝังดินไดเ้ลย เป็นสายไฟท่ีมีฉนวนยางสีด าหนาและเหนียว เป็นวิธีท่ีท า
ได้ง่ายรวดเร็ว การฝังต้องฝังให้ลึกอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ใช้ท่อร้อยสายไฟ ใช้กับสายไฟ
ธรรมดาและร้อยโดยท่อพลาสติก เป็นท่อส าหรับการร้อยสายไฟโดยเฉพาะ ถา้เป็นท่อพีวีซี จะมี 
สีเทาและเหลือง แต่จะบางกวา่ท่อพีวีซีท่ีใช้ส่งน ้ าทัว่ไป การฝังให้ลึกเช่นเดียวกนักบัวิธีแรก การ
ต่อท่อก็เช่นเดียว กบัการต่อท่อ ส่งน ้าทัว่ไป แลควรจะท าแผนผงัการเดินสายไฟเก็บไวก้นัลืม เผื่อ
ในกาลขา้งหนา้มีความจ าเป็นตอ้งขดุตอ้งร้ือชนิดของไฟท่ีใชใ้นสวน 

 ไฟฟ้าในสวนก็เป็นไฟระบบเดียวกบัไฟในบา้น มีหลอดไฟชนิดต่างๆ ให้เลือกใชต้าม
สภาพของงาน แต่ท่ีส าคญัไฟในสวน ตอ้งมี ดวงโคมครอบป้องกนัน ้าได ้ดวงโคมยงัช่วยปรับแสง
ให้อ่อนนวลหรือเจิดจา้ตามตอ้งการ และดวงโคมท่ีครอบน้ียงัเกิดเป็นรูปลกัษณ์ ท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ในปัจจุบนัมีการประดิษฐ์รูปลกัษณ์ของไฟสนาม หรือไฟประดบัสวนโดยเฉพาะ ชนิด
ของหลอดไฟ ท่ีใชใ้น สวนมีหลายลกัษณะให้เลือกใช้ตามจุดประสงค์ เช่น  หลอดมีไส้ธรรมดา 
หรือท่ีเรียกวา่หลอดอินแคนเดสเซนต์ มีลกัษณะเป็นกระเปาะกลมหรือคลา้ยน ้ าเตา้ ควรเลือกใช ้
ความสว่างตั้งแต่ 40 วตัต์ ถึง 100 วตัต์ ใช้ได้ทั้งเป็นไฟโคมเด่ียวและไฟโคมช่อ แต่ตอ้งมีโคม
ครอบกนัน ้ า นิยมใช้ประดบั สวนหย่อมเพราะราคาไม่แพง อายุการใช้งานนานประมาณ 1,000 
ชัว่โมง  หลอดฟลูออเรสเซนต ์เป็นหลอดท่ีใชใ้ห้แสงสวา่งตามอาคารบา้นเรือนทัว่ไป เป็นหลอด
ท่ีให้ความสว่างมากกว่า หลอดมีไส้ ธรรมดา และยงัมีความร้อนท่ีแผ่ออกมาน้อยมาก ไม่ค่อย
น ามาประดบัในสวนนกั อาจเพราะมีรูปร่างท่ีไม่สวยงาม แต่ใชใ้ห้ แสงสวา่งในบริเวณท่ีตอ้งการ
แสงสว่างโดยตรง เช่นทางเดินเขา้บา้น ถนนในบา้น อเนกประสงค์ หลอดชนิดน้ีมีอายุใช้งาน 
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นานกวา่หลอดมีไส้ธรรมดาประมาณ 6 เท่า 

               หลอดไอปรอทความดนัสูง ให้แสงสว่างมากว่าสองชนิดแรก มีประสิทธิภาพสูง อายุ
การใช้งานนาน เหมาะกบัสถานท่ี ท่ีตอ้งการแสงสว่างมาก เช่น ถนน ลานพกั สนาม ควบคุม
ทิศทางของแสงไดดี้เม่ือประกอบอุปกรณ์ต่างๆ เขา้ไป ปัจจุบนั ผลิตออกมาหลายรูปแบบ ขนาด
เล็กนิยมใชใ้นสวน ทั้งใหแ้สงกระจายและควบคุม ให้ส่องเฉพาะจุด หรือท่ีเรียกวา่ ไฟสปอตไลต ์        
หลอดฮาโลเจน เป็นหลอดท่ีมีไส้เช่นเดียวกบั 3 ชนิดท่ีกล่าวมา แต่ภายในกระเปาะของไส้หลอด
จะ   บรรจุก๊าซไอโอดีนเขา้ไป เป็นหลอดท่ีมีคุณภาพสูง ให้แสงสว่างมาก อายุการใช้งานก็นาน 
ควบคุมทิศทางของแสงไดง่้าย มีแผน่สะทอ้นและรวมแสง ส่องไปไดไ้กลๆ จึงนิยมใชท้  าเป็นไฟ
สปอตไลตส่์องสนามกีฬา ถา้เป็นขนาดเล็กก็ใช้ส่องเฉพาะจุด ในสวนอนัเป็นจุดท่ีเด่น ของสวน 
หรือส่องป้ายช่ือสถานท่ีต่างๆ 

การจดัวางต าแหน่งไฟในสวน    ถา้เป็นไปไดแ้ลว้ ในขั้นตอนการออกแบบจดัสวน ควร
จะไดก้ าหนดต าแหน่งไฟในสวน ไวเ้ลยและใหเ้ดินสายไฟ ใหเ้รียบร้อย ก่อนปลูกหญา้ ต าแหน่ง
ของไฟข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น รูปแบบของสวน รูปแบบของไฟสนาม ความตอ้งการ 
แสงสวา่ง ในพื้นท่ี เป็นตน้ จึงขอเสนอแนะแนวคิดในการก าหนดต าแหน่งไฟในสวนไวพ้อ
สังเขป ดงัน้ี      

             ไฟทรง  ระตบัต ่า สูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร ควรใช้ส่องทางเดินในสวน โดยมีกระโจม
ครอบดา้นบนใหแ้สงส่ง    ไฟส่องเฉพาะจุด (ไฟสปอตไลต)์ ก็สาดแสงเฉียงข้ึนไปยงัจุดท่ีตอ้งการ
ไฟขนาดปานกลางคือสูงไม่เกิน 1.00 เมตร ควรใช้เป็นโคมเด่ียว ใชว้างประกอบกลุ่มไมพุ้่มหรื
องค์ประกอบอ่ืนๆ ในสวน เพื่อให้สวนนั้น  แสงสว่างและสวยงาม  ไฟเสาสูง คือสูงตั้งแต่ 1.8 
เมตรข้ึนไป เป็นความสูงท่ีตอ้งการให้แสงไฟไม่ส่อง ตาผูใ้ช้ เป็นได ้ทั้งไฟท่ีเป็นโคมเด่ียว และ 
ไฟโคมช่อ จุดประสงค์เพื่อให้ความสวา่งกบับริเวณหลกัท่ี  ตอ้งการแสงสวา่งมาก ไฟเสาสูงไม่
ควรวางไว ้โดดๆ กลางสวน แต่ควรวางชิดอาคารหรือในกลุ่มไมย้ืนตน้ ไม่ควรติดตั้งในต าแหน่ง    
กลางสนาม หรือต าแหน่งท่ีกีดขวาง-ปิดกั้นทัศนียภาพหรือมุมมองของสวนหากควรอยู่ชิด 
ทางเดิน ร้ัว กลุ่มไมย้ืนตน้  หรือประกอบกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ ในสวน เพื่อให้เกิดควาความ
สวยงามกลมกลืน ยกเวน้เพื่อตอ้งการ ความสวา่งให้กบัสนามโดยตรง  ก าหนดให้แต่ละจุดห่าง
กนัพอสมควรและใหแ้สงไดก้ระจายไปทัว่สวน ในแต่ละจุ การก าหนดความสูงต ่า ก าหนดขนาด
ของ ดวงโค ไฟเพื่อให้ เกิดความสวยงาม มีสัดส่วนกนั จะเห็นได้ชัดในเวลาเปิด  การฉายไฟ
ทดสอบตอนกลางคืนใชไ้ฟส่องเฉพาะจุดหรือสปอตไลต์ในการสร้างบรรยากาศ เช่น ก าหนดไว้
ริม ธารน ้ าไหล ประติมากรรม น ้ าตก น ้ าพุ   ไม่ติดตั้งไฟในต าแหน่งท่ีใกลก้บัไฟจากส่วนอ่ืนๆ 
ของบา้น เช่นไฟจากร้ัวประตู ระเบียง โรงรถ 
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ภาพที ่  4.10   แสงไฟในสวน 
ทีม่า :http//: www.decorreport.com 
                4.3.4.1   ไฟสนามตามทางเดินระดบัเต้ีย เป็นไฟส่องระดบัเป็นจุดๆความสูงต ่ากวา่     
1 เมตร  

 
ภาพที ่4.11 ไฟสนามแบบเต้ีย 
ทีม่า : http//: www.decorreport.com 

  4.3.4.2   ไฟทางเดินระดบักลางสูงประมาณ 3-5 เมตร ใชก้บัสนามหรือทางเดินท่ี
ตอ้งการแสงปานกลางทางเดินกวา้งหรือสนามท่ีโล่ง 

ภาพที ่4.12  ไฟทางเดินระดบักลาง 
ทีม่า : http//: www.decorreport.com 
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  4.3.4.3   ไฟส่องประติมากรรม   เช่น  รูปป้ันในสวน ประติมากรรมก าแพง หรือตน้ไมใ้หญ่  

 

 
 

ภาพที ่ 4.13  ไฟสนามแบบdownlightและuplight 
ทีม่า : http//: www.decorreport.com 

4.3.5   แนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา 
            การดูแลรักษางานภูมิทศัน์เป็นงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ภาพสวนมีความ
คงทนสวยงามและยดือายกุารใชง้านไดน้านข้ึน 
 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์สามารถจ าแนกออกได ้2 ประเภทคือ งานดูแลภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
และงานดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็ มีรายละเอียดดงัน้ี 
           4.3.5.1   งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
               1)   การใหน้ ้าแก่พืชพรรณ น ้ าท่ีใชต้อ้งเป็นน ้าจืดท่ีสะอาด การรดน ้าตน้ไมต้อ้ง
ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอทุกวนั ใหดิ้นช้ืนถึงกน้หลุม แต่ไม่ถึงแฉะควรใหน้ ้าช่วงเวลาท่ีแดดไม่จดัทุกวนั
เพราะจะท าใหพ้ืชไมเ้ฉาตาย 

ภาพที ่  4.14   การรดน ้า 
ทีม่า  :   http://www.chaipat.or.th 
 
 

http://www.decorreport.com/
http://www.chaipat.or.th/
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  2)   การใหปุ๋้ย ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีตน้ไมต้อ้งการในปริมาณท่ีพอประมาณไม่ควรใส่
มากเกินไปเพราะจะเป็นอนัตรายกบัตน้ไมไ้ด ้
  3)   การพรวนดิน เป็นการแกไ้ขเร่ืองดินแน่นเกินไป เพื่อท่ีตน้ไมจ้ะไดน้ ้าและไดปุ๋้ย

ไปใชไ้ดเ้ร็วและทัว่ถึง เป็นการยอ่ยสลายธาตุอาหารในดิน  

 

ภาพที ่ 4.15  การพรวนดินและอุปกรณ์ 
ทีม่า :   http://www.chaipat.or.th 
           4.3.5.2   การตดัแต่งตน้ไม ้คือ การตดัส่วนท่ีไม่ตอ้งการออกเพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการ 
และการตดัแต่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับไมต้น้และไมพุ้ม่ 
                            ส่ิงท่ีควรตดัเป็นส่ิงแรกของการตดัแต่ง 
                   1)   ก่ิงท่ีแหง้ตาย 
                   2)   ก่ิงท่ีอ่อนแอ ฉีกขาด 
       3)   ก่ิงท่ีเป็นโรค 
         4)   ก่ิงท่ีเจริญผิดปกติ 
                  5)   ก่ิงท่ีแทงเขา้ภายในพุม่ตน้ 

การตดัก่ิงเหล่าน้ี จะท าใหท้รงพุง่โปร่ง แสงสวา่ง ลม จะพดัผา่นเขา้ไปในทรงพุม่ได้
สะดวก กรณีไมย้นืตน้ การตดัแต่งจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโต ช่วยเพิ่มผลผลิต ส่วนไมพุ้ม่ จะท า
ใหรู้ปทรงพุม่ตน้สมดุล  

            การตดัแต่งไมพุ้ม่ จะเร่ิมตั้งแต่การเด็ดยอด เพื่อให้ไมพุ้ม่แตกตาขา้ง ท าใหก้าร
เจริญเติบโตทางยอดลดลง หลงัจากนั้นอาจจะมีการขลิบ แต่ง ลิดใบและยอดท่ีแทงออกมาจากทรงพุม่ 
กรณีท่ีทรงพุม่แน่นเกิดไปควรจะตดัแต่งก่ิงออกบา้ง โดยตดัใหชิ้ดพื้นดิน ส่วนไมพุ้ม่ท่ีแทงหน่อ
ออกมาจะตอ้งตดั ใหลึ้กลงไปใตร้ะดบัดิน 
                       ส่วนไมพุ้ม่ท่ีตอ้งการใหมี้การเจริญเติบโตใหม่ เน่ืองจากมีอายมุาก ใหต้ดัส่วนของไม้
นั้น เหลือเพียงหน่ึงในสามของความสูงเดิม ดูแลรักษาใหเ้จริญเติบโตใหม่ การตดัแต่งไมพุ้ม่ใหเ้ล็กลง 
จะช่วยใหมี้การแตกก่ิงยอดใหม่ท าใหไ้มพุ้ม่นั้นมีดอกมากข้ึน 
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 การตดัแต่งแต่ละคร้ัง ควรใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบังานนั้น ๆ เคร่ืองมือจะตอ้งคมและใชใ้ห้
ถูกตอ้ง นอกจากน้ีหากรอยแผลท่ีถูกตดัแต่งมีขนาดใหญ่จะตอ้งใชย้าทาแผล เพื่อป้องกนัเช้ือโรคเขา้ไป
ท าลาย 
       4.3.5.3  วตัถุประสงคข์องการตดัแต่งก่ิง 

 1)   เพื่อให้ตน้ไมมี้โครงสร้างท่ีแขง็แรง 
 2)   เพื่อตอ้งการใหต้น้ไมอ้อกดอก ติดผลดี 
 3)   เพื่อให้ตน้ไมมี้ผลกระจายตามตน้สม ่าเสมอ 
 4)   เพื่อป้องกนัการระบาดของโรคและแมลง 
 5)   เพื่อควบคุมขนาดและรูปทรงของทรงพุม่ท่ีตอ้งการ 

 

 

ภาพที ่  4.16   การตดัแต่ง 
ทีม่า  :  http://www.chaipat.or.th 
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ภาพที ่ 4.17   อุปกรณ์การตดัแต่ง 
ทีม่า :  http://www.chaipat.or.th 
 4.3.5.4   การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 

                            การป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูเป็นความจ าเป็นอีกอยา่งหน่ึงในการดูแลรักษาไม้
กระถาง เพราะแมลงเป็นศตัรูต่อการเจริญเติบโตของพืช ท่ีพบมากมีอยู ่2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1.)  ประเภทปากกดั ไดแ้ก่ ตัก๊แตน หนอนผเีส้ือ ดว้ง ฯลฯ ท าลายโดยกดักินใบ ท าให้
ตน้ไมไ้มส้ามารถปรุงอาหารได้ และชะงกัการเจริญเติบโต แมลงปากกดับางชนิดกดัแทะเขา้ไปถึงก่ิง
กา้นหรือล าตน้ ท าให้ท่อน ้ าท่ออาหารของตน้ไมเ้สียหาย ถา้ถูกท าลายมากตน้ไมจ้ะเห่ียวและตายใน
ท่ีสุด วธีิก าจดัโดยการใชย้าประเภทถูกตวัตายหรือกินตายฉีดพน่ หากพบจ านวนไม่มากใหจ้บัท าลาย 

2.)  ประเภทดูดน ้าเล้ียง ไดแ้ก่ เพล้ียแป้ง เพล้ียจัก๊จัน่ เพล้ียไฟ เพล้ียอ่อน แมงมุมแดง 
เพล้ียหอย ฯลฯ ท าลายโดยดูดน ้ าเล้ียงจากใบ แมลงปากดูดบางชนิดยงัปล่อยสารพิษให้ตน้ไมใ้บสีซีด      
เห่ียวแห้ง ใบร่วงก่อนก าหนด ชะงกัการเจริญเติบโต และแห้งตายในท่ีสุด วิธีก าจดัโดยการฉีดยา
ประเภทถูกตวัตาย 

               เน่ืองจากการปลูกไมก้ระถางประดบัเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัคน หากสามารถหลีกเล่ียงการใช้
สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตรูพืชไดม้ากเท่าไรหรือไม่ใชเ้ลยยิง่ดี โดยเฉพาะไมก้ระถางท่ีใชป้ระดบัใน
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อาคารบา้นเรือน หากจ าเป็นตอ้งใช้ยาก าจดัแมลงควรกระท าอยู่ภายนอกอาคารและหลีกเล่ียงยาท่ีมี
อนัตรายมากๆ มีฤทธ์ิตกคา้งนานและมีกล่ินรุนแรง ก่อนน าพรรณไมเ้ขา้ประดบัในอาคารควรงดฉีดยา 
หรือทิ้งไวจ้นหมดกล่ินและฤทธ์ิเสียก่อน ส่ิงส าคญัควรเลือกใชย้าให้ถูกตอ้งกบัแมลงท่ีตอ้งการก าจดั 
แลว้น ามาปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพราะโดยทัว่ไปยาฆ่าแมลงมีอนัตรายต่อคนอยูแ่ลว้ไม่มากก็นอ้ย ถา้ใช้
ไม่ถูกวธีิอนัตรายก็ยิง่มากข้ึน 

การก าจดัโรคพืช 

               โรคพืชท่ีพบบ่อยในไมก้ระถางไดแ้ก่  โรคโคนเน่า  ลกัษณะอาการแสดงออกท่ีบริเวณโคน
ตน้ระดบัผวิดินจะเน่าและตน้จะลม้ตายในท่ีสุด  ทางป้องกนัหรือลดความเสียหายท าไดโ้ดยการก าจดั
วชัพืชและตดัแต่ง ช่วยให้โคนตน้โปร่งมีการระบายอากาศ แสงแดดส่องไดท้ัว่ถึง  และพยายามรดน ้า
ใหน้อ้ยลง รักษาผวิหนา้ดินอยา่ใหช้ื้นแฉะเกินไป 

 การก าจดัวชัพืช วชัพืชหรือหญา้ต่างๆ ท่ีข้ึนอยูใ่นเคร่ืองปลูกจะเป็นตวัแยง่อาหารจากตน้ไม ้
ท าใหต้น้ไม ้    ไม่สวย และยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือแหล่งสะสมของโรคแมลงบางชนิดดว้ย การก าจดั
วชัพืชควรท าในขณะท่ีวชัพืชยงัเป็นตน้อ่อนยงัไม่ออกดอกติดเมล็ด เพราะเมล็ดแก่อาจหล่นลงใน
เคร่ืองปลูกงอกเป็นตน้อ่อนได ้ท าใหต้อ้งเสียเวลาในการก าจดัต่อไปอีก วธีิการก าจดัวชัพืชอาจใชว้ธีิ
ถอนดว้ยมือ แซะหรือขดุดว้ย พลัว่มือ เสียม หรือจอบ โดยพรวนดินร่วมไปดว้ย 

ภาพที ่  4.18   การฉีดพน่สารเคมี 
ทีม่า :  http://www.chaipat.or.th 
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    4.3.5.5   งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
   การดูแลภูทศัน์ดาดแขง็หรือฮาร์ดสเคป เป็นส่วนประกอบหน่ึงของสวน โดยเฉพาะ
สวนสมยัใหม่ในยคุน้ี ท่ีคนส่วนใหญ่มกัอยูอ่าศยัในพื้นท่ีจ  ากดั การใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมต่างๆภายใน
บา้นจึงขยายออกมายงัส่วนของสวนมากข้ึน เม่ือความส าคญัของฮาร์ดสเคปมีมากข้ึนและเป็นส่วน
ส าคญัในการออกแบบจึงมีการเลือกใชว้สัดุต่างๆท่ีหลากหลาย ซ่ึงแต่ละประเภทมีความคงทนและการ
ดูแลท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
  1)   ระเบียงไมร้ะแนง เขา้มามีบทบาทมากท่ีสุดในยคุน้ี เน่ืองจากใหค้วามรู้สึกอบอุ่น 
จึงเหมาะส าหรับปูพื้นภายนอกอาคารคือ ไมเ้น้ือแขง็ จ าพวกไมส้ัก ไมแ้ดง ในแต่ละปีควรทาน ้ายา
รักษาเน้ือไม ้เพื่อยดืระยะเวลาในการใชง้านใหย้าวนานข้ึน จากแสงแดดและสภาพอากาศ โดยช่วยให้
ผวิไมไ้ม่แหง้ อีกทั้งยงัช่วยป้องกนัไม่ใหน้ ้าซึมเขา้ไปในเน้ือไม ้ 

ภาพที ่  4.19  พื้นไมร้ะแนง 
ทีม่า : http://www.be2hand.com 
  2)   พื้นซีเมนต ์เป็นวสัดุพื้นแขง็ มีทั้งแบบขดัมนัและผวิดา้น ซีเมนตข์ดัมนัจะท า

ความสะอาดไดง่้าย แต่เส่ียงต่อการล่ืนมาก ดงันั้นในการดูแลรักษานอกจากการขดัลา้งท าความสะอาด 

เพื่อไม่ใหมี้ตะไคร่จบัเกาะจนล่ืน ควรฉีดดว้ยสเปรยน์ ้ายาฆ่าเช่ือราและตะไคร่น ้า ให้น ้ายาท าปฏิกิริยา

กบัเช่ือโรคและคราบความสกปรก   
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ภาพที ่  4.20   พื้นซีเมนต ์
ทีม่า :  http://www.be2hand.com 
  3)   เส้นทางสัญจร วสัดุท่ีใชค้วรประกอบดว้ยอิฐมอญและศิลาแรง เป็นวสัดุท่ีมีความ

พรุนเน่ืองจากท าจากดินอดัเป็นกอ้น ความคงทนแขง้แกร่งของอิฐข้ึนอยูก่บัระดบัความร้อนท่ีใชเ้ผา 

หลงัใชง้านเม่ืออิฐโดนความช้ืนจึงเกิดมอส เฟิน ตะไคร้ แทรกตวัอยู ่โดยเฉพาะหากบริเวณนั้นไดรั้บ

แสงและความช้ืนท่ีเหมาะสม  

ในการดูแลรักษาหากเป็นบริเวณท่ีตอ้งเดินเป็นประจ าควรขดัออกเพื่อป้องกนัล่ืน  

ภาพที ่ 4.21  แผน่ทางเดินในสวน 

ทีม่า :  http://www.be2hand.com 
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 ส่วนวสัดุประเภท กรวดลา้งทรายลา้ง เป็นอีกหน่ึงวสัดุท่ีนิยมใชก้บัพื้นซกัลา้งภายนอกอาคาร 

เน่ืองจากมีผวิหนา้ท่ีหยาบไม่ล่ืน  

 

 

ภาพที ่ 4.22  พื้นทรายลา้ง 
ทีม่า :  http://www.be2hand.com 
  การดูแลรักษา หมัน่ขดัลา้งท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ และขจดัคราบสกปรกท่ี

เกิดข้ึน เช่นตะไคร่น ้า  

4)   กรวดการดูแลรักษาส าหรับบริเวณท่ีโรยกรวดนั้นส่วนใหญ่แทบไม่ตอ้งดูแล

รักษามากนกั แต่ควรมีขอบเขต เพื่อป้องกนัการกระจายออกภายนอก การโรยกรวดจึงควรใหห้นาสัก

หน่อยและหมัน่เติมกรวดใหเ้ตม็อยูเ่สมอ หากเป็นกรวดสีขาวอาจเกิดเป็นคราบสีด าไดง่้าย  

ภาพที ่ 4.23  กรวด 
ทีม่า :  http://www.watisan.com 
 
 

http://www.watisan.com/
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4.4   ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
         ตารางที ่  4.4   เกณฑใ์นการออกแบบ 

โซน รูปแบบสวน 
 

วสัดุตกแต่ง 
 

เกณฑใ์นการออกแบบ 
 

ขอ้จ ากดั 
 

 
 
 
 

Zone 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone 

B 

 
สวนธรรมชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  พ้ืน ท่ี น้ี เ ป็นบริ เวณ
ด้ า น ห น้ า ข อ ง บ้ า น
ออกแบบให้เป็นส่วน
โชวไ์วต้อ้นรับแขกท่ีมา 
ดงันั้นควรค านึงถึงเร่ือง
ความร้อนจากแสงแดด
ท่ีส่อง โดยการเลือกใช้
พืชพันธ์ุท่ีให้ร่มเงา มี
ทรงพุ่มหนาแน่น เพ่ือ
ล ด ค ว า ม ร้ อ น จ า ก
แสงแดดลงได้ ในส่วน
พ้ืนท่ี ท่ี ติดกับตัวบ้าน 
ออกแบบให้เป็นพ้ืนท่ี
สังสรรค์หรือต้อนรับ
แ ข ก ใ น ส ไ ต ล์ ส ว น
ธรรมชาติแบบสบายๆ 
 
-  พ้ืนท่ีส่วนน้ีเป็นส่วน
ครอบครัวเป็นส่วนของ
การพกัผ่อน พ้ืนท่ีส่วน
น้ี จะโดนแดดจัด ใน
เวลาตอนกลางวนั ควร
เลือกใชพื้ชพนัธ์ุท่ีใหร่้ม
เงา ไม้ทรงพุ่มและไม้
คลุมดินท่ีสวยงามสบาย
ตาเ พ่ือเหมาะแก่การ
พักผ่อน มีสนามหญ้า
ไวว้ิง่เล่น 

- พ้ืนท่ีโครงการมี
ปัญหาในเ ร่ืองของ
แสงแดด ท่ี ร้อนจัด
ตลอดทั้ งว ัน  ส่งผล
กระทบท าให้ พ้ืน ท่ี
ได้ รับความ ร้อน มี
อุณหภูมิท่ีสูงในตอน
กลางวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  พ้ืนท่ีส่วนน้ีจะโดน
แดดในตอนกลางวนั
ควรปลูกพืชพนัธ์ุท่ี
ใหร่้มเงา 
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ตารางที ่  4.4  (ต่อ)   เกณฑใ์นการออกแบบ 

โซน รูปแบบสวน 
 

วสัดุตกแต่ง 
 

เกณฑใ์นการ
ออกแบบ 

ขอ้จ ากดั 
 

 
 

Zone C 
 
 

 
สวนพืชผกัสวนครัวกินได ้

 

 
 
 
 
 

 
 

 

- พ้ืนท่ีส่วนน้ีอยู่
บริเวณด้านข้างของ
ตั ว บ้ า น  ใ น ก า ร
อ อ ก แบบนั้ น ต า ม
ความต้องการของ
เจา้ของบา้นนั้นอยาก
ให้มีการปลูกพืชผัก
ส ว น ค รั ว ท่ี กิ น ไ ด ้
ภายในโซนน้ี  การ
อ อ ก แ บ บ จึ ง ไ ม่ มี
อ ะ ไ ร ม า ก เ พี ย ง
ออกแบบการปลูกพืช
พัน ธ์ุ ใ ห้ เ รี ย บ ร้ อ ย
สวยงามตามความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ี 
 
 

-  พ้ืนท่ีส่วนน้ีมี
ปัญหาในเ ร่ือง
ของแดดท่ีร้อน
จดัทั้งวนั อาจจะ
ส่งผลกระทบ
ต่ อ พื ช พัน ธ์ุ ท่ี
ป ลู ก ค ว ร
ค านึงถึงการให้
น ้ าแ ก่ พืชพัน ธ์ุ
ต า ม    ค ว า ม
เหมาะสมและ
ควรปลูกพืชไม้
พุ่มเ พ่ือช่วยลด
เสียงและฝุ่ น 
 

- 
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4.5    ก าหนดแบบแปลนทางเลอืก 3 ทางเลอืก 

 จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณธีระ โตโฉม นั้นได้ท าการออกแบบ  

ภูมิทศัน์โดยให้เป็นแบบทางเลือก 3 ทางเลือกโดยในแต่ละทางเลือกจะมีการจดัวางวสัดุตกแต่ง        

วสัดุพืชพรรณแตกต่างกนัออกไป แต่รูปแบบของสวนนั้นยงัคงเดิมอยู ่ดงัภาพต่อไปน้ี 
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แปลนทางเลอืกที่ 1 

ขอ้ดี  - พ้ืนท่ีทางเขา้ – ออก มีความร่มร่ืน

ขอ้เสีย- การจดัวางตน้ไมบ้างส่วนยงัไม่ดีพอ 
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แปลนทางเลอืกที่  2 

ข้อดี - การวางต้นไม้เป็นระเบียบง่ายตอ่การดแูล 

ข้อเสยี - การวางลานกิจกรรมยงัไมเ่ช่ือมตอ่กนัท าให้

ล าบากในการท ากิจกรรม 
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แปลนทางเลอืกที่  3 

ข้อดี - มีการวางพืน้ท่ีกิจกรรมทีเ่ช่ือมตอ่กนัท าให้ง่ายตอ่การท า

กิจกรรมและการวางต้นไม้เป็นสดัสว่นไมร่กจนเกินไป 

ข้อเสยี – การจดัวางบางต าแหนง่อาจจะไมด่ีพอ 
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4.6    ก าหนดเกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 
 4.6.1   จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ โดยสามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑ์
ประเมินทางเลือก ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
  2.  องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตกแต่งภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
  3.  แนวคิดในการแบ่งพื้นท่ี 
  4.  แนวคิดในดา้นออกแบบพืชพรรณ 
 4.6.2   จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีในการออกแบบ สามารถสรุปเพื่อน าไปเป็นเกณฑใ์น
การประเมินทางเลือก ใหเ้กิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและผูใ้ช ้โดยสรุปเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก
ไดด้งัน้ี 
  4.6.2.1   ขอ้พิจารณาดา้นการแบ่งพื้นท่ี 
   1)  ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว ์
   2)  ส่วนบริการหรือส่วนซกัลา้ง 
   3)  ส่วนครอบครัว 
  4.6.2.2   ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
   1)  การออกแบบตอ้งท าเพื่อประโยชน์ใชส้อยและตรงตามความตอ้งการของ
เจา้ของโครงการและสมาชิกภายในบา้น 
   2)  ออกแบบใหส้วยงามและดุแลรักษาง่าย 
 3)  ออกแบบใหป้ระหยดั  
         (1)  จดัหาวสัดุใหเ้หมาะสมกบัการก่อสร้างต่างๆ 
         (2)  จดัหาพนัธ์ุไมท่ี้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
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4.7   การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 
ตารางที ่  4.5   การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

เกณฑใ์นการประเมิน ทางเลือกท่ี1 ทางเลือกท่ี2 ทางเลือกท่ี3 

1. ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 5 5 5 

2. ความเหมาะสมในการก าหนดทางสัญจรและวสัดุท่ีใช้
ภายในพื้นท่ีโครงการ 

1 3 3 

3. ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ 3 2 4 

4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมกบัพื้นท่ีโครงการ 3 3 3 

5. ความปลอดภยัและความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชส้อย 3 3 3 

6. ความสวยงามและดูแลรักษาง่าย 2 3 2 

รวม 17 19 20 

 

หมายเหตุ : ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 
1 ปรับปรุง 
2 พอใช ้
3 ดี 
4 ดีมาก 
5 ดีท่ีสุด  

จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก สามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
  ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 17 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 19 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี 3 ไดค้ะแนนรวม 20 คะแนน                                                                       

ดงันั้นสรุปไดว้า่ รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือ รูปแบบกิจกรรมทางเลือกท่ี 3 
มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด จึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการ
ออกแบบต่อไป     
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บทที ่5 
ผลงานการออกแบบ 

 

5.1  ผลงานการออกแบบ 
 

 
  ภาพที ่5.1 Introduction  ประกอบดว้ย 

 
   -   ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา    -  วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

   -     ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ                -  ขอบเขตในการศึกษา 
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ภาพที ่5.2 Site Analysis ประกอบดว้ย 

        -  รายละเอียดโครงการ    -  ลกัษณะภูมิอากาศ 
        -  ลกัษณะของดินในพื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่5.3 Site Analysis  ประกอบดว้ย 
        - ระบบสาธารณูปโภคโภค      - พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
       -  สรุปขอ้มูลพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
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ภา5.4 Site Analysis 

ระบบสาธารณูปโภค 

มุมมองทศันียภาพ 

 

ภาพที ่5.4 Concept Plan  ประกอบดว้ย 
          - Bubble Diagram                          - Site  Relation 
          - แนวคิดในการเลือกใชพ้รรณไม ้ - แนวคิดในการออกแบบ 
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ภาพที ่5.5  Concept  ประกอบดว้ย  

          -  แนวคิดการเลือกใชพ้ืชพรรณ         -  แนวคิดการเลือกใชว้สัดุดาดแขง็ 
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ภาพที ่5.6  Mater  Plan 
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ภาพที ่5.7 Lighting 
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ภาพที ่5.8 Elevation 
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ภาพที ่5.9  Detail Plan  Zone A 



   
   
 
 

106 
 

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  
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ภาพที ่5.13  Detail  Plan  
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ภาพที ่5.14  Detail  Plan 
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ภาพที ่5.15  Perspective 
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5.2   การประมาณราคางานภูมทิศัน์ 
ตารางที่  5.1 การประมาณราคางานภูมิทศัน์ 

งาน Hard scape 
ล าดบัท่ี รายการ หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย 

(บาท) 
รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ศาลา หลงั 1 60,000.00 60,000.00 (เหมารวม) 

2 ระแนงไม ้ ตรม. 44.53 2,000.00 89,060.00 (เหมารวม) 

3 บ่อน ้า ตรม. 22.40 9,000.00 201,600.00 (เหมารวม) 

4 พ้ืนไมค้อนวดู ตรม. 37.40 900.00 40,000.00 (เหมารวม) 

5 พ้ืนหินกาบ ตรม. 323.8 1,150.00 372,370.00 (เหมารวม) 

6 บ่อน ้าพุ ตรม. 9.6 10,000.00 96,000,00 (เหมารวม) 

7 ทางเทา้เทปูน ตรม. 15.5 600.00 9,300.00   (เหมารวม) 
       

งานวสัดุตกแต่ง(Outdoor Furniture) 

 

ล าดบัท่ี รายการ หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ไฟใตน้ ้า ชุด 3 1,750.00 5,250.00  

2 ไฟส่องตน้ไม ้ ชุด 11 265.00 2,915  

3 ไฟสนามระดบัเต้ีย ชุด 23 1,220.00 12,240.00  

4 ชุดโตะ๊สนาม ชุด 3 6,000.00 18,000.00  

5 เกา้อ้ีนอน ตวั 2 1,200.00 2,400.00  
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ตารางที ่ 5.1  (ต่อ) การประมาณราคางานภูมิทศัน์ 
งานตน้ไม ้Soft Scape 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดบัท่ี 

 
รายการ 

 
ขนาด 
(น้ิว) 

 
จ านวน 

 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 

 
รวม 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 ตน้แคแสด   6 3 3,000.00 12,000.00  
2 ตน้ปีบ 6 3 5,000.00 15,000.00  
3 ตน้ตีนเป็ดแดง 6 2 2,000.00 4,000.00  
4 ตน้หูกระจง  4 3 4,000.00 12,000.00  
5 ตน้กลัปพฤกษ ์ 8 2 5,000.00 10,000.00  
6 ตน้ราชพฤกษ ์ 10 1 4,000.00 4,000.00  
7 ตน้ลีลาวดี 8 2 6,000.00 12,000.00  
8 ตน้จ าปา 6 6 2,000.00 12,000.00  
9 ตน้จ าปี 6 3 2,000.00 6,000.00  
10 ตน้เกร็ดกระโห ้ 3 1 3,000.00 3,000.00  
11 ตน้กนัเกรา 6 1 4,000.00 4,000.00  
12 ตน้กลว้ยพดัลงักา 6 1 4,000.00 4,000.00  
13 ตน้แสงจนั 6 3 3,000.00 9,000.00  
14 ตน้แคนา 14 1 8,000.00 8,000.00  
15 ตน้แวก็ปาลม์ 5  (เมตร) 2 5,000.00 5,000.00  
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ตารางที่  5.1(ต่อ) การประมาณราคางานภูมิทศัน์ 
งาน Soft Scape ไมพุ้ม่และไมค้ลุมดิน 

ล าดบั รายการ ขนาดถุง 
(น้ิว) 

จ านวน ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ตน้จ าปีแขก สูง 1.50 เมตร  - 19 250.00 4,750.00  
2 ตน้พลบัพลึง ก.ท.ม 4 23 10.00 230.00  
3 ตน้พลบัพลึงแดง 4 20 25.00 500.00  
4 ตน้หลิวใตห้วนั 2 20 10.00 200.00  
5 ตน้ทิวา 10 9 150.00 1,350.00  
6 ตน้โกสน 4      9 35.00 315.00  
7 ตน้ไทรยอดทอง 4 25 25.00 650.00  
8 ตน้เอ้ืองหมายนาดอกแดง 6 20 35.00 700.00  
9 ตน้เขม็แดง 4 200 25.00 5,000.00  
10 ตน้เทียนทอง 2 12 20.00 240.00  
11 ตน้ไทรเกาหลี สูง 1.50 เมตร - 22 350.00 7,700.00  
12 ตน้จัง๋จีน สูง 1.50 เมตร - 9 150.00 1,350.00  
13 ตน้ซุม้กระต่ายด่าง 6 20 10.00 200.00  
14 ตน้ชวนชม กระถาง - 3 1,500.00 4,500.00  
15 ตน้กา้มกุง้ 6 20 120.00 1,800.00  
16 ตน้โมกพวง สูง 1.50  เมตร - 20 150.00 3,000.00  
17 ตน้เขม็สามสี สูง 0.30 เมตร - 23 30.00 690.00  
18 ตน้ฤาษีผสม 4 14 20.00 280.00  
19 ตน้คริสติน่า สูง 1.80 เมตร - 12 300.00 3,600.00  

20 หญา้นวลนอ้ย ตรม. 763.1 20.00 15,262.00  
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ตารางที่  5.1  (ต่อ)  การประมาณราคางานภูมิทศัน์ 
งาน Hardscape                                                                                   868,330.00         บาท 
งานวสัดุตกแต่ง (Outdoor Furniture)                                                            40,805.00           บาท 
งาน Softscape ไมย้นืตน้                                                                               120,000.00         บาท 
งาน Softscape ไมพุ้ม่และไมค้ลุมดิน                                                            42,920.00           บาท 
รวมทั้งหมด                                                                              1,072,055.00                 บาท 

 
ตารางที ่ 5.2  สรุปราคารวมงานภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณธีระ  โตโฉม  
ราคางานภูมิทศัน์ทั้งโครงการ คิดเป็นเงิน  1,072,055.00                  
ค่าอ านวยการและด าเนินการ 7% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ คิดเป็นเงิน       75,043.00 
ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ คิดเป็นเงิน 128,647.00 
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์บวกค่าอ านวยการ ค่าด าเนินการและก าไร คิดเป็นเงิน 32,162.00 
ราคารวมงานภูมิทศัน์+ค่าอ านวยการ+ก าไร+ภาษีเงินได ้ คิดเป็นเงิน 1,307,907.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ของราคารวม คิดเป็นเงิน 91,553.00 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน(หน่ึงลา้นสามแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยหกสิบบาทถว้น) 1,399,460.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1   บทสรุป 
โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณธีระ  โตโฉม   ตั้งอยูห่มู่ 9 ต าบลมาบข่า   อ าเภอบา้นค่าย  

จงัหวดัระยอง  เป็นพื้นท่ีอยู่อาศยัและถนนภายใน 2,513.2 ตารางเมตร ภายในครอบครัวมีสมาชิก 2 
คน โดยเจา้ของบา้น ประกอบอาชีพธุระกิจส่วนตวั พื้นท่ีโครงการทั้งหมด 2,513.2  ตารางเมตร พื้นท่ี
ใชส้อยตวัอาคาร 710.4 ตารางเมตร พื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ 1,802.2 ตารางเมตรเมตร     ลกัษณะบา้นพกัอาศยั
เป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวแบบร่วมสมยั      ปัจจุบนัไดท้  าการสร้างเสร็จสมบูรณ์แลว้  โดย
ภายในพื้นท่ีโครงการยงัไม่ไดมี้การจดัภูมิทศัน์ โดยเจา้ของโครงการตอ้งการจดัตกแต่งภูมิทศัน์เพื่อใช้
เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของสมาชิกในครอบครัว  ช่วยส่งเสริมทศันียภาพท่ีสวยงามแก่พื้นท่ี
โครงการ ดงันั้นการออกแบบจึงเน้นธรรมชาติ มีบ่อน ้ า เพื่อเพิ่มความสดช่ืนภายในสวน มีส่ิงอ าอวย
ความสะดวกต่างๆเช่น ศาลา มา้นั่ง ชุดท่ีนั่งเพื่อเพิ่มความสบายในสวน และมีลานกิจกรรมไวท้  า
กิจกรรมต่างๆ 

จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการจากขอ้มูลขา้งตน้สามารถน ามา
ประกอบเพื่อใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 
 6.1.1  Zone A  บริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศตะวนัออกและทิศใต ้จะมีทางสัญจรหลกัเขา้ออก
ระหวา่งบา้นกบัถนนดงันั้นบริเวณน้ีมีคนพลุกพล่านและมีการใชง้านมากกวา่บริเวณอ่ืน จึงวเิคราะห์
ไดว้า่ควรจดัเป็นส่วนโชวห์รือส่วนตอ้นรับ  
 6.1.2  Zone B  บริเวณทางทิศตะวนัตกของบา้นบริเวณน้ี เป็นมุมท่ีไม่มีผูใ้ชช้ัว่คราวเขา้ไปใช้
บริการมากนกัท าเป็นมุมพกัผอ่นหยอ่นใจ 
              6.1.3  Zone C  บริเวณขา้งบา้นอยูท่างทิศเหนือติดกบัห้องครัว จึงวิเคราะห์ไดว้า่เป็นบริเวณท่ี
จะปลูกพืชผกัสวนครัว  
             จากการศึกษาพื้นท่ีและทฤษฎีท่ีศึกษาจึงได้ทราบถึงปัญหาและข้อจ ากัดของพื้นท่ีจึงได้
แกปั้ญหาโดยมีแนวความคิดในดา้นต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาพร้อมไดน้ า
ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาปรับใชก้บัพื้นท่ีให้เหมาะสมและตอบสนอง
ความตอ้งการและประโยชน์ใชส้อยอยา่งสูงสุด 
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6.2   ข้อเสนอแนะ 
6.2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 

6.2.1.1 ควรก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการใหช้ดัเจนเหมาะสม ตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เพื่อท างานท่ีตรงก าหนดและความสมบรูณ์ของงานออกแบบภูมิทศัน์บริเวณ
บา้นพกัอาศยั 

6.2.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 
6.2.2.1 เพื่อใหไ้ดผ้งัแม่บทส่ีสามารถน าไปก่อสร้างไดจ้ริง ควรมีการค านึงถึงวสัดุท่ี

น ามาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งตลาด ในการออกแบบพืช
พนัธ์ุควรเลือกใชพ้ืชพนัธ์ุดูแลรักษาง่ายไม่เป็นอนัตรายและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ี
โครงการ 
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 www.baanlaesuan.coom 
บา้นและสวน (ปี 2554)(06/09/2556) การเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีใหร่้มเงา. [เวบ็บล็อก] สืบคน้ไดจ้าก 
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 http://www.ldd.go.th 
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www.siamshop.com 
แต่งบา้นและสวน(ปี 2552)(03/03/2557)  วสัดุศิลาแลง. [เวบ็บล็อก] สืบคน้ไดจ้าก    
 www.lansaimaejo.tarad.com 
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ประวตัิผู้จัดท า 
ช่ือ นายอลงกรณ์   เทพลิบ 
เกิด 9 ตุลาคม 2534 
ประวติัการศึกษา 

ปีการศึกษา 2546 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย                                               
    จากโรงเรียนปัญจพิทยาคาร   จงัหวดัฉะเชิงเทรา               
 ปีการศึกษา 2549 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
    จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 5จงัหวฉัะเชิงเทรา
 ปีการศึกษา 2552 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
    จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ปีการศึกษา 2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 

   สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน ์ 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

สถานท่ีติดต่อ               103/6 หมู่ 5 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

                                    โทรศัพท์  08-2471-5925 
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