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บทคดัย่อ 

 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัของคุณกาํพล ศิริเสวกุล เป็นบา้นเด่ียวสองชั้น 

รูปแบบร่วมสมยั ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ เป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมพื้นผา้ เน่ืองจากเป็นโครงบา้นจดัสรร

พึ่งจะแลว้เสร็จยงัไม่เคยมีการวางผงัจดัภูมิทศัน์มาก่อน โดยความตอ้งการของคุณกาํพล ศิริเสวกุล คือ 

สวนท่ีใหมี้ความร่มร่ืนดูแลรักษาง่าย หรือการนาํธรรมชาติเขา้มาทาํให้เกิดการผอ่นคลาย และสร้าง

บรรยากาศในบริเวณบา้นรู้สึกน่าอยู ่และมีความสวยงามเขา้กบัรูปแบบบา้นร่วมสมยั 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการ เช่น ปัญหาในด้านมุมมองด้านหลังบ้านท่ีติดกับ

คอนโดมิเนียมและมุมมองจากเพื่อนบ้าน ปัญหาด้านเสียงรบกวนจากถนนหน้าบ้าน ซ่ึงปัญหา

เหล่าน้ีควรไดรั้บการแกไ้ข ควบคู่กบัแนวความคิดและหลกัการในการออกแบบภูมิทศัน์ในบา้นพกั

อาศยั 

ดงันั้นจึงได้เกิดแนวความคิดหลกั คือ“สวนพกัผ่อนแบบเรียบง่าย สไตล์ร่วมสมยั”ซ่ึงได้

แนวความคิดจาก ลักษณะของสถาปัตยกรรม เป็นบ้านสองชั้นเด่ียวสไตล์ร่วมสมยั และความ

ตอ้งการของคุณกาํพล ศิริเสวกุล โดยการออกแบบจะแบ่งพื้นท่ีใชส้อยดงัน้ี  

Zone A พื้นท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ี เม่ือเขา้มาภายในโครงการจะเห็นพื้นท่ีน้ีก่อนส่วนอ่ืน ๆ 

จึงเหมาท่ีจะเป็นพื้นท่ีตอ้นรับ จดัใหมี้พื้นท่ีนัง่เล่น และการจดัสวนท่ีมีสีสันสะดุจตา  

Zone B พื้นท่ีส่วนพกัผอ่น ซ่ึงอยู่ถดัจากส่วนโชวเ์ขา้ไป สําหรับใช้ในการพกัผ่อน พื้นท่ี

บริเวณน้ี จะออกแบบใหมี้บ่อนํ้า กาํแพงนํ้าตก และศาลา สาํหรับผกัผอ่นภายในครัวครัว 

Zone C พื้นท่ีส่วนบริการซ่ึงติดกบัครัว ซกัลา้ง จึงเหมาะท่ีจะเป็นพื้นท่ีสําหรับการบริการ 

ซ่ึงพื้นท่ีบริเวณน้ีจะประกอบไปดว้ยทางสัญจรภายในโครงการเป็นหลกั 

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ี ไดมี้การประเมินราคา โดยใชง้บประมาณสาํหรับการออกแบบ

ภูมิทศัน์ ในราคา 1,200,000.- บาท 
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กติตกิรรมประกาศ 
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ลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยการไดรั้บความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทางดา้นขอ้มูลจาก คุณกาํพล ศิริเสวกุล ท่ี

อาํนวยความสะดวกในการใชส้ถานท่ีทาํปัญหาพิเศษ แมจ้ะเกิดอุปสรรคอยูบ่า้งแต่เจา้ของโครงการ

คือคุณกาํพล ศิริเสวกุล ก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทาํให้ทราบขอ้มูลต่างๆ และปัญหาท่ี

เกิดข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ในการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อหาแนว

ทางแกไ้ข และเพิ่มคุณค่าใหก้บัพื้นท่ีโดยรอบไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ขอขอบคุณ ดร.สุกญัญา ชัยพงษ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษเป็นอย่างสูง ท่ีไดค้อยให้

คาํแนะนาํดา้นขอ้มูลการออกแบบต่างๆ  รวมถึงใหค้าํปรึกษาแกไ้ขขอ้มูลท่ีบกพร่องต่างๆ รวมไปถึง

การให้ความช่วยเหลือให้คาํปรึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทาํปัญหาพิเศษคร้ังน้ี 

และขอขอบคุณอาจารยใ์นสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ทุกท่าน ท่ีให้ความรู้และคาํแนะนาํต่างๆ มาโดย

ตลอด จึงไดก้ราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณมารดาของขา้พเจา้ นางกลัยกร เขียวประเสริฐ เป็นอยา่งยิ่งท่ีคอย

เป็นกาํลงัใจและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณรวมถึงช่วยเป็นแรงผลกัดนัให้

ขา้พเจา้มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา ขอบคุณเพื่อนทีมงานภูมิทศัน์ทุกคน ท่ี

คอยใหค้วามช่วยเหลือตลอดมาตั้งแต่ไดรู้้จกักนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่เช่นกนั รวมถึงผู ้

มีพระคุณทั้งหลายท่ีขา้พเจา้ไม่ไดก้ล่าวมาในท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยใหปั้ญหาพิเศษของขา้พเจา้สาํเร็จลุล่วง

ไปดว้ยดี ขอขอบพระคุณอยา่งสูงและจะไม่มีวนัลืม 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 

บา้นพกัอาศยัของคุณกาํพล ศิริเสวกุล ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 169/19 หมู่บา้นโชคประชา ถนนเลียบ

คูนายกิม ซอยไกรวลัย ์แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ีทั้งหมดโดยประมาณ 245 

ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารพกัอาศยัโดยประมาณ 108 ตารางเมตร และพื้นท่ีสําหรับ

จดัภูมิทศัน์ 137 ตารางเมตร เป็นบา้นเด่ียวสองชั้น รูปแบบร่วมสมยั ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการเป็น

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภายในโครงการมีผูอ้ยู่อาศยัทั้งหมด 4 คน คือ คุณกําพล ศิริเสวกุล อายุ 60 ปี เป็น

ขา้ราชการบาํนาญ คุณเสริมศิริ ศิริเสวกุล ภรรยา อาย ุ49 ปี อาชีพ พนกังานไปรษณีย ์ระดบั 5 และบุตรอีก  

2 คน คือ นางสาวกาญจนาภรณ์ ศิริเสวกุล อาชีพ พนกังานไปรษณีย ์ระดบั 3 และนายไพรัช ศิริเสวกุล 

เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยั  

สภาพพื้นท่ีโครงการในปัจจุบนั เป็นพื้นท่ีโล่งปูหญา้นวลนอ้ยเต็มพื้นท่ี พื้นท่ีโครงการยงัไม่เคย

มีการวางผงัจดัภูมิทศัน์มาก่อน โดยความตอ้งการของคุณกาํพล ศิริเสวกุล คือ สวนท่ีให้มีความร่มร่ืนดูแล

รักษาง่าย หรือเป็นการนาํธรรมชาติเขา้มาทาํให้เกิดการผอ่นคลาย และสร้างบรรยากาศในบริเวณบา้น

รู้สึกน่าอยู ่และมีความสวยงามเขา้กบัรูปแบบบา้นร่วมสมยั  

ดงันั้นจึงมีเป้าหมายในการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อเป็นการใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

โดยการออกแบบภูมิทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนความตอ้งการและพฤติกรรมของเจา้ของ

โครงการโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเหมาะสมตามหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ในบา้นพกัอาศยั 

 

1.2  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1.2.1  ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวกับความหมายและความสําคญัในการออกแบบภูมิทัศน์ภายใน

บา้นพกัอาศยัและกรณีศึกษา 

1.2.2  ศึกษาและวเิคราะห์สภาพของพื้นท่ีโครงการ 

1.2.3  ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ เพื่อกาํหนดกิจกรรม

ใหส้อดคลอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ 

1.2.4  นาํเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล แขวงสีกนั เขตดอน-

เมือง กรุงเทพมหานคร 
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1.3  ขอบเขตในการศึกษา 

1.3.1  การเขา้ถึงโครงการ 

1.3.1.1  โดยรถยนตส่์วนตวั เส้นทางท่ี 1 สามารถเดินทางไดด้ว้ยรถยนตส่์วนตวัเท่านั้น 

ไม่มีรถประจาํทางผา่นบริเวณน้ี โดยเร่ิมจากเส้นทางหนา้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ศูนย์

รังสิต ซอยพหลโยธิน 87 เขา้เส้นทาง ถนน เอกทกัษิณ เล้ียวซ้ายตดัเขา้ ถนน นาวงประชาพฒันา เล้ียว

ซ้ายเข้า ถนน ถนนเลียบคูนายกิม 1 หมู่บ้านโชคประชา จะอยู่ด้านซ้ายมือ ระยะทางประมาณ 7 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวั ประมาณ 20 นาที 

1.3.1.2  โดยรถโดยสารประจาํทาง เส้นทางท่ี 2 สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจาํ

ทางหรือรถยนตส่์วนตวัก็ได ้โดยใชเ้ส้นทาง ถนน วิภาวดีรังสิต นัง่จากป้ายรถประจาํทาง หนา้เมืองเอก 

ลงป้ายรถประจาํทาง สถานีตาํรวจ ดอนเมือง และนัง่รถรับจา้งต่อเขา้หมู่บา้นโชคประชา ระยะทาง

ประมาณ 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวั ประมาณ 30 นาที 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล ภาพที ่1.1 

แสดง : แผนท่ีการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ  

สัญลกัษณ์ :  

เส้นทางท่ี 1 

เส้นทางท่ี 2 

 

 

 

N 
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1.3.2  ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 

ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาของโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล มีเน้ือท่ี

ทั้งหมด 245 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารพกัอาศยั 108 ตารางเมตร และพื้นท่ีสําหรับ

จดัภูมิทศัน์ 137 ตารางเมตร พื้นท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี ( ดงัภาพท่ี 1.2 ) 

ทิศเหนือ   ติดกบับา้นขา้งเคียง 

ทิศใต ้   ติดกบับา้นขา้งเคียง 

ทิศตะวนัออก  ติดกบัถนนหนา้โครงการ 

ทิศตะวนัตก  ติดกบัคอนโนมิเนียม 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล ภาพที ่1.2 

แสดง : ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ  

สัญลกัษณ์ :  

ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 

 

N 
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1.3.3  สภาพโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล ภาพที ่1.3 

แสดง : การสภาพพื้นท่ีโดยรอบ  

สัญลกัษณ์ :  

มุมมอง 

SCALE  1 : 125 

 

N 

แปลนผังบริเวณ
มาตราส่วน                                                 1 : 125

1 
2 

3 

4 

5 
6 

 

4 



1.3.4  สภาพพื้นท่ีโครงการมีลกัษณะดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

       มุมมองท่ี 1 พื้นท่ีโล่งขา้งบา้น                  มุมมองท่ี 2 พื้นท่ีหลงับา้นมีพื้นซกัลา้ง 

 

  

 

 

 

 

 

มุมมองท่ี 3 ดา้นขวาของบา้นเป็นพื้นท่ีโล่ง  มุมมองท่ี 4 ดา้นขา้งบา้นเป็นพื้นท่ีโล่ง 

 

 

 

  

 

 

 

           มุมมองท่ี 5 พื้นท่ีโล่งขา้งบา้น          มุมมองท่ี 6 พื้นท่ีโล่งดา้นหนา้โรงจอดรถ 

ภาพที ่1.4 สภาพพื้นท่ีโครงการ 
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1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1  ทราบถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความหมายและความสาํคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ภายใน

บา้นพกัอาศยัและกรณีศึกษา 

1.4.2  ทราบถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์สภาพของพื้นท่ีโครงการ 

1.4.3  ทราบถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ เพื่อ

กาํหนดกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ 

1.4.4  นาํเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล แขวงสีกนั เขตดอน-

เมือง กรุงเทพมหานคร 

 

1.5  วธีิดําเนินงาน 

1.5.1  ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

1.5.1.1  ศึกษาความหมายและความสาํคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยั 

1.5.1.2  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 

1.5.1.3  ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั (กรณีศึกษา) 

1.5.2  ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

1.5.2.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ี 

1)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 

2)  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 

3)  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 

4)  ศึกษามุมมองและทศันียภาพ 

5)  ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

6)  ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 

1.5.2.2  ขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้

1)  จาํนวนของผูใ้ชโ้ครงการ 

2)  พฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

1.5.3  การสรุปขอ้มูล 

1.5.3.1  สรุปลกัษณะพื้นท่ีโครงการ 

1.5.3.2  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี 

1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
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1.5.4.1  กาํหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

1.5.4.2  กาํหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 

1)  แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

2)  แนวความคิดดา้นการจดัแบ่งการใชพ้ื้นท่ีใชส้อย 

3)  แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดแขง็ (Hardscape Concept) 

4)  แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน (Soft Scape Concept) 

5)  แนวความคิดดา้นการสัญจร 

6)  แนวความคิดดา้นระบบไฟส่องสวา่ง 

7)  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 

1.5.4.3  เสนอแบบแปลนแนวความคิด 

1.5.4.4  สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 

1.5.4.5  เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 

1.5.4.6  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 

1.5.4.7  เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 

1.5.4.8  เสนอแบบแปลนรายละเอียด 

1.5.4.9  แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 

1.5.4.10  แสดงรูปแบบทศันียภาพ 

1.5.4.11  ทาํการประมาณราคา 

1.5.5  ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 

1.5.5.1  นาํเสนอผลการออกแบบ  

1.5.5.2  ขอ้เสนอแนะ 

1.5.6  จดัทาํรูปเล่ม 
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ศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบภูมทิศัน์บ้านพกัอาศัย 

- ศึกษาความหมายและความสาํคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ภายใน

บา้นพกัอาศยั 

- ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 

- ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั (กรณีศึกษา) 

 

 

ขั้นตอนการออกแบบ 

1. กาํหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

2. กาํหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 

- แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

- แนวความคิดดา้นการจดัแบ่งการใชพ้ื้นท่ีใชส้อย 

- แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดแขง็  

- แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุดาดอ่อน  

- แนวความคิดดา้นการสญัจร 

- แนวความคิดดา้นระบบไฟส่องสวา่ง 

- แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 

3. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 

4. สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 

 - เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 

 - สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

5. เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 

6. เสนอแบบแปลนรายละเอียด 

7. แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 

8. แสดงรูปแบบทศันียภาพ 

9. ทาํการประมาณราคา 

ศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องสภาพพืน้ที ่

- ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 

- ศึกษาขอ้มูลระบบการสญัจร 

- ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างเดิม 

- ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 

- ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 

สรุปข้อมูล 

- สรุปลกัษณะพ้ืนท่ีโครงการ 

- สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี  

 

  จดัทาํรูปเล่ม 

ขั้นตอนในการศึกษา

 

ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมนิผล 

1.นาํเสนอผลการออกแบบ 

2.ขอ้เสนอแนะ 

 

1.6  ขั้นตอนในการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่1.1 ขั้นตอนในการศึกษาการศึกษา 
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บทที ่2 

การศึกษาแนวคดิทฤษฎ ีและกรณศึีกษา 

 

 ในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยันั้น ต้องคาํนึงถึงพื้นท่ีด้านประโยชน์ใช้สอยและ

ความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัในบา้นทั้งหมดจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งศึกษาและคน้ควา้หาขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งในโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งในเร่ืองการแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวน  รวม

ไปถึงพฤติกรรมของผูใ้ช้ในโครงการและความต้องการของผูใ้ช้ในโครงการ เพื่อนําข้อมูลมา

ผสมผสานใหเ้กิดแนวความคิดจนกระทัง่มีการวางแผนเป็นแนวทางในการออกแบบ เพื่อประโยชน์

แก่เจา้ของโครงการกบัผูอ้าศยัภายในบา้นเพื่อให้ความพึงพอใจของเจา้ของบา้นมากท่ีสุดและได้

ประโยชน์ท่ีสูงสุด 

 

2.1  ความหมายและความสําคญัของการออกแบบจัดสวน 

 2.1.1  ความหมายของการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 

  ขวญัชัย จิตสํารวย (2536) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง การวางแผนการ

สร้างสรรคใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ หรือปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมให้ดีข้ึนและเหมาะสมข้ึน เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้โดยการสร้างสรรคป์รุงแต่งส่วนประกอบต่างๆ ใหเ้กิดความสัมพนัธ์กบัประโยชน์

ใชส้อยและความงามโดยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละวธีิการ 

  เอ้ือมพร วีสมหมาย (2538) กล่าววา่ สวน (Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการปลูก 

ตกแต่ง จดัพนัธ์ุไมอ้ยา่งเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงามและการใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น 

สวนผลไม ้สวนครัว สวนไมด้อกไมป้ระดบั สวนป่า และสวนหยอ่ม เป็นตน้ 

  จิตติกานต ์ วิริยะเพียรดี (2546) กล่าววา่ การจดัสวน หมายถึง การจดัสภาพหรือ

ตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสมสวยงาม ทาํให้สภาพแวดลอ้มมีบรรยากาศน่าอยู ่และเอ้ือประโยชน์ต่อ

กิจกรรมต่างๆ 

  อโนชา การประเสิรฐกิจ (2545) กล่าววา่ การจดัสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และ

ศิลป์ในการสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย ์โดยนาํหลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะ

และประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ด้วยกนั นาํส่ิงของหลายๆส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเป็น

ส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิด

ทศันียภาพ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตนาํมาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์

  สรุป การออกแบบจดัสวน หมายถึง การวางแผนในการจดัการหรือตกแต่งสถานท่ี

ให้ไดส้ัดส่วนเหมาะสมและสวยงามโดยการใช้หลกัความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และศิลป์ในการ
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ออกแบบเพื่อทาํให้สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม มีบรรยากาศท่ีน่าอาศยัอยู่มากข้ึนและเอ้ือ

ประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆของผูใ้ช ้

 2.1.2  ความสาํคญัและประโยชน์ของการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 

สมจิต โยธะคง (2540) กล่าวว่า การจดัสวนจึงมีประโยชน์หลายอย่างท่ีจาํเป็นต่อความ

เป็นอยูข่องมนุษย ์จึงเป็นเหตุใหมี้การจดัสวนข้ึน เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายต่างๆ ดงัน้ี 

 2.1.2.1  ป้องกนัแสงแดดทาํใหเ้กิดร่มเงาภายในบริเวณบา้น ช่วยให้เกิดร่มเงาแก่ผูท่ี้

สัญจรผ่านไปมา ร่มเงาของตน้ไมใ้หญ่ จะช่วยลดอุณหภูมิได ้11 องศาเซลเซียส การนัง่พกัผอ่นใต้

ตน้ไมใ้หญ่จะใหค้วามรู้สึกท่ีเยน็สบาย 

  2.1.2.2  สามารถช่วยป้องกนักล่ิน ตน้ไมช่้วยกรองฝุ่ นละออง และซบัความสกปรก

ได ้การปลูกตน้ไมเ้ป็นแถบแน่นมีผิวสัมผสัของใบหลายขนาด สามารถป้องกนักล่ิน การกรองฝุ่ น

ละอองและซบัความสกปรกท่ีอยูใ่นอากาศไดเ้ป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศลง (ดงัภาพท่ี 2.1) 

 
ภาพที ่2.1 การปลูกตน้ไมส้ามารถช่วยป้องกนัลมและเปล่ียนทิศทาง 

 

2.1.2.3  การจดัภูมิทศัน์สามารถป้องกนัลม และเปล่ียนทิศทางลมได ้เช่น การปลูก

ตน้ไมแ้น่นทึบจะสามารถป้องกนัลมไดเ้ป็นอยา่งดี และขณะเดียวกนัก็สามารถเปล่ียนทิศทางลมได้

(ดงัภาพท่ี 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 การปลูกตน้ไมเ้พื่อป้องกนัลมและเปล่ียนทิศทาง 
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2.1.2.4  ช่วยปิดบงัพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น กองขยะมูลฝอย ป้ายท่ีไม่พึงประสงค ์

หรือส่ิงก่อสร้างท่ีไม่น่าดู ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีข้ึน (ดงัภาพท่ี 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3 การปลูกตน้ไม่เพื่อปิดบงัพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์

   

  2.1.2.5  สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก ทาํให้บริเวณบ้านปราศจากเสียง

รบกวนหรือรบกวนนอ้ยท่ีสุด การปลูกตน้ไมท่ี้มีพุ่มแน่นและพุ่มหนา สามารถช่วยลดเสียงไดเ้ป็น

อยา่งดี (ดงัภาพท่ี 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4 การปลูกตน้ไมเ้พื่อลดหรือกรองเสียง 
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  2.1.2.6  ช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เม่ือนาํตน้ไมม้าปลูกใกล้

อาคาร หรือจดัภูมิทศัน์ประกอบอาคาร ทาํใหอ้าคารหรือสถาปัตยกรรมมองดูนุ่มนวล กลมกลืน หรือ

มีความสมดุลมากข้ึน 

 2.1.2.7  ปิดบงัสายตาจากการภายนอกทาํให้เกิดพื้นท่ีอิสระ ในส่วนท่ีตอ้งการทาํ

กิจกรรมเฉพาะ เช่น สระว่ายนํ้ า พื้นท่ีพกัผ่อนนอกอาคารส่วนตวั พื้นท่ีนัง่พกัผ่อนสบายๆ ฯลฯ ใน

พื้นท่ีเหล่าน้ีสามารถปลูกตน้ไมเ้ป็นร้ัวแบ่งเขตปิดบงัสายตาได ้(ดงัภาพท่ี 2.5) 

 

 

 

ภาพที ่2.5 การปลูกพรรณไมเ้พื่อทาํใหเ้กิดพื้นท่ีอิสระ 

 

  2.1.2.8  เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส มีร่ม

เงาของตน้ไม ้มีบ่อนํ้า ลาํธารหรือนํ้าตกจาํลองและทาํใหไ้ดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัธรรมชาติมากข้ึน 

  2.1.2.9  เพื่อประโยชน์ใชส้อย เช่น ปลูกสวนครัวหรือปลูกไมผ้ล 

  2.1.2.10  เพื่อการออกกาํลงักายโดยการวิ่งหรือเล่นเกมต่างๆ ฝึกการปลูกและดูแล

ตน้ไม ้

 สรุปความสําคญัและประโยชน์ของการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน คือ การออกแบบภูมิ

ทศัน์เคหะสถานนั้นสามารถช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่

ของผูอ้ยูอ่าศยั โดยเม่ือทาํการออกแบบแกไ้ขปั้ญหานั้นแลว้จะส่งผลใหเ้คหะสถานมีความร่มร่ืนและ

ทาํใหผู้อ้าศยัรู้สึกปลอดภยัและมีความสบายใจมากข้ึน 
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2.2  วตัถุประสงค์ในการจัดสวน 

 การออกแบบจดัสวน คือการจะทาํให้สวนมีความสวยงามจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานค่อนขา้ง

จะสูงมาก ในเร่ืองของการออกแบบ นอกจากน้ีสวนสวยไม่ใช่วา่สวนจะอยูไ่ดน้าน จะตอ้งดูวา่สวน

สวยจะตอ้งมีการดูแลรักษาท่ีดี เพื่อให้เขามีชีวิต ท่ีอยู่ไดย้าวนานดว้ยวตัถุประสงคใ์นการออกแบบ

จดัสวนมี 3 ประการ ดงัน้ี 

 2.2.1  การจดัสวนในระบบของพืชผล จะตอ้งสนองตอบต่อความตอ้งการของคน คือ เอา

คนเป็นศูนยก์ลางจะตอ้งเนน้ และก็เอ้ืออาํนวยประโยชน์สูงสุดแก่คน ไม่วา่จะเป็นดา้นร่างกายหรือ

อ่ืน ๆ กิจกรรมท่ีคนกระทาํอยู ่เช่น ในสวนจะตอ้งมีทางเดิน ทางเดินเทา้ ทางถนนรถยนต ์ศาลาพกั 

มา้นัง่ สระวา่ยนํ้า ท่ีละเล่นกลางแจง้ มีตน้ไมย้นืตน้ เป็นร่มเงา ตามทางเดิน เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม

ต่าง ๆ มีการตดัเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสวยงาม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายใน 

ป้องกนัมลพิษต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นทางอากาศ เสียง ฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึน 

 2.2.2  การจดัสวนเพื่อความสวยงามเนน้ท่ีสุนทรียภาพต่างๆ มุ่งความงามให้เกิด ความสุข

ทางดา้นจิตใจ อารมณ์ การจดัจะหลากหลาย บรรยากาศ มีมุมสงบมีมุมก่อให้เกิด ความประหลาดใจ 

เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่า มีความล้ีลบั เพื่อให้เกิดความคิด ความสนใจ ความระทึกใจ ความ

สร้างสรรค ์เช่น การจดัสวน ท่ีมีมุม นํ้าพุ นํ้าตก ทางนํ้าไหล ไมด้อกสวยงาม เป็นตน้ 

 2.2.3  การจดัสวนเพื่อการศึกษาทดลอง คน้ควา้ วจิยัต่าง ๆ กรณีท่ีไดรั้บพืชพนัธ์ุใหม่มา  

วสัดุอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการจดัสวนใหม่ ๆ มา จะเป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีมนุษยผ์ลิตข้ึนหรือจากธรรมชาติ 

มาจดัประกอบเขา้กบัรูปแบบของสวนต่าง ๆ ก็ศึกษาวา่เหมาะสมหรือไม่พืชพนัธ์ุนั้นเจริญเติบโตได้

ดีหรือไม่ เหมาะกบัรูปแบบของสวนหรือไม่ วตัถุประสงคส่์วนใหญ่ท่ีมุ่งเน้นการศึกษาการคน้ควา้ 

และการทดลองเพื่อหาคาํตอบท่ีเหมาะสมนั่นเอง หาความสัมพนัธ์ระหว่างพืชพรรณ วสัดุกับ

รูปแบบของสวน หรือบางคร้ังอาจจะมีการจดัสวนแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นตน้แบบของการศึกษา 

(สมจิต โยธะคง, 2553) 

 

2.3  หลกัการและแนวความคดิในการออกแบบภูมทิศัน์เคหะสถาน 

 แนวคิดในการแบ่งพื้นท่ีภายในและภายนอกในการจดัภูมิทศัน์เคหะสถาน การแบ่งพื้นท่ีใน

การจดัสวน มุ่งเนน้การแบ่งพื้นท่ีของการจดัสวนบา้นพกัอาศยัเป็นหลกั ทั้งน้ีเพราะการจดัสวนบา้น

เป็นการจดัสวนท่ีใกลชิ้ด และตรงตามความตอ้งการของบุคคลและสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด 

การแบ่งพื้นท่ีจึงเป็นขอ้คิดในการจดัสวนบา้น เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์และความตอ้งการ จาํแนกได ้

3 ทรรศนะคือ การแบ่งพื้นท่ีการจดัสวนบา้นของชาวตะวนัตก การแบ่งพื้นท่ีการจดัสวนบา้นของ

ชาวตะวนัออก และการแบ่งพื้นท่ีการจดัสวนบา้นโดยคาํนึงถึงเป้าประสงค์หลกัของการจดัสวน

(Norman K.Booth , James E. Hiss, 1996 แปลโดย สุกญัญา ชยัพงษ,์ 2545) 
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2.2.1  การแบ่งพื้นท่ีการจดัสวนบา้นของชาวตะวนัตก 

(Schilletter, Richey, Janick 2013) ไดใ้ห้ทรรศนะวา่ การจดัแบ่งพื้นท่ีของการจดั

สวนบา้น ควรแบ่งพื้นท่ีหลกัออกเป็น 3 ส่วน คือ 

2.2.1.1  พื้นท่ีส่วนหนา้หรือส่วนสาธารณะ (Public Area) เป็นส่วนหนา้บา้น เป็น

พื้นท่ีช่องกลางระหวา่งถนนกบัตวับา้น เป็นส่วนสาํคญักบัสังคม เป็นส่วนโชว ์การจดัสวนในส่วนน้ี

ควรจดัเป็นสนามเปิด เพื่อเสริมให้บา้นดูสง่าข้ึน ไม่ควรมีการปลูกตน้ไมใ้หญ่ องค์ประกอบหลกั

ของสวนส่วนหน้าบา้น คือ เน้นปลูกตน้ไมเ้ป็นแถบ เพื่อบงัคบัให้พื้นท่ีส่วนหน้ามีขอบเขต การ

สร้างสนามหญา้เปิดถนนรถยนต ์ทางเดินเทา้ท่ีเช่ือมจากถนนไปยงัตวับา้น 

2.2.1.2  พื้นท่ีบริการและการปฏิบติังาน (Service Areaand Work) เป็นส่วนของ

พื้นท่ี ท่ีมุ่งกิจกรรมอาํนวยความสะดวกต่อการบริการ การปฏิบติังาน องคป์ระกอบของพื้นท่ีส่วนน้ี

จะประกอบไปดว้ยโรงเก็บรถ ถงัขยะ ราวตากเส้ือผา้ ท่ีเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอาํนวย

ความสะดวก พื้นท่ีปลูกพืชผกัสวนครัว พื้นท่ีปลูกไมผ้ล พื้นท่ีบริการ ควรอยูใ่กลบ้ริเวณหอ้งครัว 

2.2.1.3  พื้นท่ีพกัผอ่นส่วนตวัหรือของครอบครัว (Private Area and Family living) 

พื้นท่ีส่วนน้ีเปรียบเสมือนห้องพกัอาศยันอกบา้น ลกัษณะการจดัมุ่งกิจกรรมอาศยั เป็นท่ีพกัผ่อน

ของเจา้ของบา้น สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนสนิท การจดัตอ้งสนองและอาํนวยประโยชน์สุข 

ทางร่างกายและอารมณ์มีส่วนท่ีใชพ้กัผอ่น ออกกาํลงักาย ลกัษณะเด่นของการจดั จดัให้เกิดความพึง

พอใจสูงสุด ให้ความเป็นอิสระมีหลายบรรยากาศ สถานท่ีท่ีเหมาะสมควรอยู่ใกล้ห้องนอนหรือ

หอ้งรับแขก 

2.2.2  การแบ่งพื้นท่ีจดัสวนของชาวตะวนัออก 

  (Saito and Wada) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัการแบ่งส่วนพื้นท่ีของสวนตามบา้นพกั

อาศยัไว ้2 ส่วนใหญ่ๆ คือพื้นท่ีหลกัและพื้นท่ีพิเศษ 

2.2.2.1  พื้นท่ีหลกั (Basic Section)ไดจ้ดัแบ่งพื้นท่ียอ่ยออกเป็นสามส่วน ไดแ้ก่ 

1)  สวนส่วนหนา้ (Front Garden)เป็นส่วนของพื้นท่ี ท่ีติดกบัถนน หนา้ท่ี

หลกัคือการสร้างความสัมพนัธ์กบัชีวิตสังคม เป็นส่วนท่ีแสดงความสง่าผา่เผยของทางเขา้บา้น การ

จดัท่ีดีท่ีสุดจึงเน้นในเร่ืองความเหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ี ความสละสลวยละเอียดอ่อนจึงดูดความ

สนใจต่อผู ้พบเห็น และความลึกซ้ึง แต่มองดูไม่เกินความเป็นจริง การจัดสรรส่วนหน้าไม่มี

วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น 

2) สวนส่วนครัว (Kitchen Garden) พื้นท่ีท่ีทาํหน้าท่ี รวบรวมวสัดุท่ี

เก่ียวกบักิจกรรมของการดาํรงชีวิต การปฏิบติัต่างๆ เป็นส่วนท่ีถดัจากสวนส่วนดา้นหน้า ดา้นใด

ดา้นหน่ึงของตวับา้น หรืออยูร่ะหวา่ง Front Garden กบั Inner Garden ถา้เปรียบเทียบกิจกรรมของ

ส่วนสวนครัวกบับา้นก็คือ ห้องแต่งตวั ห้องประกอบอาหาร โดยทัว่ไปส่วนสวนครัวประกอบไป
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ดว้ยพื้นท่ีเก็บของ ราวตากผา้ แทง้ค์เก็บนํ้ า ท่ีเก็บกระถาง ท่ีรวมระบบนํ้ า ระบบไฟ ท่ีเก็บเคร่ืองทาํ

ความสะอาด การจดัสวนในส่วนน้ีเป็นการจดัแบบง่ายๆ ไม่ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น 

3) สวนส่วนใน (Inner Garden) เป็นพื้นท่ีด้านหลงับา้น การจดัสวน

เพื่อให้ผูอ้ยู่อาศยัได้ใช้ชีวิตสัมผสักับธรรมชาติ หน้าท่ีของสวนส่วนน้ีถ้าเปรียบเป็นบ้านก็คือ 

หอ้งรับแขก หอ้งพกัอาศยั หอ้งนอน เป็นส่วนท่ีใหค้วามสุข ความสบาย ดงันั้นการจดัจึงอุดมไปดว้ย

ต้นไม้ใหญ่ ไม้ดอกชนิดต่างๆ เพื่อทาํให้เป็นบรรยากาศธรรมชาติภายในสวน อาจสร้างศาลา

พกัผอ่น การจดัสวนเนน้ความเป็นธรรมชาติ ทั้งน้ี เพื่อสนองความรู้สึกของผูอ้ยูอ่าศยัและผูม้าเยือน 

ให้มีความเพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีงดงาม และธรรมชาติท่ีงดงามนั้น สามารถเปล่ียนแปลงความ

งามไดต้ามฤดูกาล 

  เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ การจดัสวนจึงมีหลายๆแบบ อุดมไปดว้ยพืชพรรณนานา

ชนิด มีนํ้ ามีลาํธาร นํ้ าพุ สนามหญา้ ภูเขาจาํลอง การจดัสวนหินและสวนทราย การจดัสวนหลาย

รูปแบบ ทาํใหเ้กิดความรู้สึกกวา้งไกล การจดัสวนส่วนในแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 

  ตอนหนา้ (Fore Ground) ถา้มีการปลูกตน้ไมใ้หญ่ให้ร่มเงา ตาํแหน่งท่ีปลูกไม่ควร

ปิดบงัทิวทศัน์การจดัสวนตอนกลางและตอนหลงั องคป์ระกอบของการจดัมีหินสําหรับวางรองเทา้ 

รองรับนํ้ าชายคา ทางเดินแบบแยก แบบต่อเน่ือง อ่างหินนํ้ า และระเบียงบา้น (Veranda) และพื้นท่ี

รอบๆบา้น 

  ตอนกลาง (Middle Ground) เป็นจุดหลกัของสวนท่ีก่อให้เกิดสุนทรียภาพและ

ความรู้สึก การจดัสวนในตอนกลางเป็นสัญลกัษณ์หรือตวัแทนของธรรมชาติ การจดัสวนตอนกลาง

จะเน้นสนามหญา้เปิดกวา้ง สระนํ้ า ลาํธาร สวนหิน และสวนทราย ถา้ในสภาพพื้นท่ีแคบการจดั

สวนในตอนกลางเหมาะสมท่ีสุดคือ การปลูกตน้ไมใ้หญ่และสนามหญา้ หรือจดัเป็นสวนหินและ

สวนทราย หรือสวนหินและมอส หรือผสมผสานกนัก็ไดใ้นกรณีท่ีเจา้ของบา้นมีรสนิยมในการจดั

สวนดงักล่าว องค์ประกอบของการจดั ทางเดินชมสวน สะพานสระนํ้ า ลาํธารนํ้ าไหล ท่าจอดเรือ 

เกาะแก่ง ตะเกียงญ่ีปุ่นทรงเต้ีย 

  ตอนหลงั (Back Ground) การจดัสวนต่อจากส่วนกลาง เป็นตอนหลงัสุดของการ

จดัสวน ส่วนในการจดัประกอบไปด้วยตน้ไมพุ้่ม ไมใ้หญ่ กลุ่มหิน และตะเกียงหิน การเลือกตน้

ปลูกควรสามารถป้องกนัแสงและให้ร่มเงา ถา้ตอ้งการส่ิงก่อสร้างพิเศษอาจมีการสร้างศาลาพกัใน

สวนมา้นัง่ พื้นท่ีรับประทานอาหารนอกบา้น ลกัษณะเด่นของสวนส่วนในคือ งดงามแฝงดว้ยความ

โอ่อ่า ละเอียดอ่อน ลึกลบั วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัสวนส่วนในคือเพื่อพกัผอ่น 

2.2.2.2  ส่วนพื้นท่ีพิเศษ (Auxiliary Sections)การจดัสวนในพื้นท่ีพิเศษอ่ืนๆของ

บา้น อาคารท่ีพกัอาศยันอกเหนือจากพื้นท่ีหลกั การจดัสวนในพื้นท่ีดงักล่าว ตอ้งเป็นสวนชนิด

พิเศษ (Special garden) เช่น 
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1)  สวนลานบา้น (Courtyard Garden) คือการจดัสวนในพื้นท่ีว่าง หรือ

ส่วนก่อสร้างท่ีต่อจากตวับ้านหรืออาคาร สวนลานบ้านมีหน้าท่ีเพิ่มความสว่างและการระบาย

อากาศ พืชท่ีนิยมใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในการจดัไดแ้ก่ ไผ ่ปาล์ม วาสนา ตลอดจนมะพร้าว ใน

กรณีลานบา้นท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ถา้ลานบา้นขนาดเล็กการจดัสวนอาจมีบ่อนํ้ า วางทางเดินเทา้แบบ

แยก จดัสวนหินและสวนทรายประกอบ 

2)  สวนภายในตวับา้นหรืออาคาร (Interior Garden) สวนภายในตวับา้นท่ี

นิยมกนัมากก็คือ การจดัสวนตามพื้นซอกบนัได ใตข้ั้นบนัได (Staircase) หรือมุมบนัไดท่ีไม่มีการ

ใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน การจดัอาจเป็นรูปแบบธรรมชาติ โดยมุ่งให้เกิดความรู้สึกนึกคิด ให้ความสด

ช่ืน การจดัสวนในสภาพเช่นน้ีตอ้งเขา้ใจวา่เป็นพื้นท่ีท่ีมีแสงแดดไม่เพียงพอ การใชพ้ืชพรรณเป็น

องค์ประกอบในการจดัทาํให้เกิดปัญหาได ้ลกัษณะการจดัท่ีเหมาะสมควรเป็นสวนหินหรือสวน

ทราย หรือทาํเป็นบ่อนํ้าโดยมีหินเป็นองคป์ระกอบ ทั้งน้ีเพื่อสะดวกต่อการรักษา ลกัษณะการจดัหิน

ประกอบไม่ควรมีปริมาณของหินมากเกินไป จะทาํให้เกิดความรู้สึกหนัก การจดัท่ีดีตอ้งให้เป็น

บรรยากาศธรรมชาติ 

3)  สวนดาดฟ้า (Rooftop Garden) เป็นสวนท่ีจดัตามหลงัคาตึก หรือ

ระเบียงตึกดา้นบน นิยมจดัเป็นแบบธรรมชาติ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีและช่วยปรับสภาพแวด

ลม้ใหถู้กสุขลกัษณะ การจดัสวนบนดาดฟ้ามีขอ้จาํกดัเน่ืองจากลมแรง การเลือกตน้ไมไ้ม่ควรเลือก

ตน้ไมข้นาดใหญ่ สวนท่ีจดัทัว่ไปนิยมใชไ้มพุ้่มขนาดเล็ก ระบบรากต้ืนตอ้งการส่ิงยึดเกาะนอ้ย การ

จดัสวนในส่วนของดาดฟ้าตอ้งคาํนึงถึงความแข็งแรงของอาคาร การใชอ้งคป์ระกอบในการจดัจะ

เป็นตน้ไม ้หิน ตอ้งอยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสม เพราะความสําคญัของการจดัสวนดาดฟ้าก็เพื่อสร้าง

บรรยากาศใชมี้ชีวติชีวา มีทิวทศัน์และมุมมอง 

4)  สวนบริเวณใตถุ้นบา้น (Garden below the floor) การจดัสวนในส่วนน้ี 

หมายถึงการจดัสวนในบริเวณช่องวา่ง ก่ึงกลางห้องใตถุ้นของบา้นหรืออาคาร ท่ีมีสภาพพื้นใตถุ้น

ค่อนขา้งสูง วตัถุประสงค์ของการจดัสวนเพื่อตอ้งการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งมืดทึบให้เกิด

ความน่าดูข้ึน ให้ความรู้สึกทางจิตวิทยา การจดัสวนในพื้นท่ีเช่นน้ี ไม่ควรจดัโดยใชว้สัดุประดิษฐ ์

เช่น ตน้ไมป้ระดิษฐ์เป็นองค์ประกอบ เพราะจะทาํให้ความเป็นธรรมชาติหมดไป การจดัท่ีดีควร

จดัเป็นสวนหินหรือสวนทราย บางคร้ังอาจใชรู้ปป้ัน ตะเกียงหิน ประกอบแต่ไม่ควรใชต้น้ไมเ้พราะ

เป็นสถานท่ีท่ีไร้แสงแดด เพิ่มความยุง่ยากในการจดั 

5)  การจดัสวนในพื้นท่ีตรอกหรือซอย (Alleyway Garden) ลกัษณะการ

จดัสวนในพื้นท่ีแคบยาว เป็นท่ีมองดูคลา้ยทางเดินเทา้ แคบลึก หรือดูเป็นลกัษณะทิวทศัน์แคบลึก

มากกวา่เปิดกวา้ง การจดัสวนจึงมุ่งการสร้างสรรคค์วามคิด ความรู้สึกท่ีปราศจากการสกดักั้นหรือ

การไม่สะดวกสบาย ท่ีกล่าวมาคือ เป้าหมายหลกัของการจดัสวนในพื้นท่ีแคบยาว การจดัสวนใน

พื้นท่ีตรอกหรือซอย จึงนิยมสร้างเป็นทางเดินเทา้ จะเป็นทางเดินแบบแยกหรือแบบต่อเน่ือง ถา้การ
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จดัมีตน้ไมเ้ป็นองคป์ระกอบ ตน้ไมท่ี้นิยมปลูกคือตน้ไผ ่โดยปลูกเป็นแนวเพื่อโชวล์าํตน้ ส่วนพื้นท่ี

บริเวณโคนไผ่โรยกรวดหรือหินกลม เพื่อขบัให้ลาํตน้ไผ่ดูดี โปร่งบาง หรือมีพื้นท่ีตรอก ซอกท่ีมี

แสงแดดพอเพียง ถา้กรณีท่ีมีแสงรําไรหรือค่อนค่างร่มเงา ตน้ไมท่ี้เสนอแนะให้จดัคือ จัง๋ วาสนา 

เฟิร์น หรือพนัธ์ุไมใ้นตระกูลหางไหล (Aroid Family) อ่ืนๆ นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ การแบ่งส่วน

พื้นท่ีพิเศษ ยงัมีพื้นท่ีพิเศษอ่ืนๆอีกในการจดัสวน อาทิ สวนไมด้อก เป็นสวนท่ีออกแบบเพื่อให้เกิด

ทิวทศัน์ท่ีงดงามของไมด้อก สนามกีฬา จดัเป็นสนามเพื่อออกกาํลงักายและการฝึกหัด สระว่ายนํ้ า 

กรงสัตว ์และพื้นท่ีอิสระอ่ืนๆ 

 2.2.3  แนวคิดใหม่ในการแบ่งพื้นท่ี 

  การจดัสวนแนวคิดใหม่ไดก้าํหนดเป้าประสงค ์(Goals) ของการจดัไว ้9 ประการ 

และการจดัแบ่งพื้นท่ีท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคด์งักล่าว ทั้งน้ีเพื่อก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ และ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของเจา้ของบา้น คือ 

2.2.3.1 พื้นท่ีนันทนาการ (Recreation) เช่น พื้นท่ีท่ีเป็นสระว่ายนํ้ า สนาม

แบดมินตนั สนามเด็กเล่น สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามแฮนด์บอล พตักอล์ฟหรือสนาม

เอนกประสงคอ่ื์นๆ 

2.2.3.2  พื้นท่ีให้ความสุขสบาย (Comfort) พื้นท่ีลานพกั มีหลงัคากรองแสง ปลูก

ตน้ไมใ้หญ่ให้ร่มเงา และเพื่อดึงลม เป็นท่ีพกัผอ่นช่วงแสงจดัหรือตอนบ่าย เป็นท่ีอ่านหนงัสือ เป็น

พื้นท่ีพกัผอ่นนอกบา้น 

2.2.3.3  พื้นท่ีอเนกประสงค์(Flexibility) เป็นพื้นท่ีท่ีมีวตัถุประสงค์สองอย่างข้ึน

ไป คือพร้อมดดัแปลงไปใชไ้ดห้ลายกรณี เช่น เป็นพื้นท่ีรับรองแขก ดดัแปลงเป็นมา้นัง่ บ่อทราย ถา้

เป็นลกัษณะสนามเปิด ภาคบ่ายดดัแปลงเป็นสนามแบดมินตนั ส่วนภาคคํ่าเป็นพื้นท่ีสําหรับจดังาน

ปาร์ต้ี 

2.2.3.4  พื้นท่ีอาํนวยความสะดวกและให้ความปลอดภยั (Convenience and 

Safety) เป็นส่วนใหค้วามสะดวก ปลอดภยั เช่นทางเดินภายในสวน บนัไดสวน ทางรถ ลานจอดรถ 

โดยเฉพาะในส่วนของพื้นท่ีบริการ ท่ีเก็บเคร่ืองมือ ราวตากผา้ ล้วนแต่อยู่ในพื้นท่ีอาํนวยความ

สะดวก ดา้นความปลอดภยั เช่น แสงสวา่งตามขั้นบนัได ทางเดินเทา้ สะพาน 

2.2.3.5  พื้นท่ีให้ความสวยงาม(Beautification) พื้นท่ีสําหรับปลูกไม้ประดบัท่ีมี

รูปทรงสวยงาม จะเป็นไมย้ืนตน้ ไมพุ้่ม ไมด้อก ไมใ้บชนิดต่างๆ ตลอดจนสนามหญา้ มุ่งความ

สวยงาม ต่ืนตา ต่ืนใจ การปลูกพืชจะผสมผสานกนัในรูปทรง สีสัน ผิวสัมผสั ลกัษณะใบ จนถึง

ชนิดหญา้และทางเดินเพื่อใหเ้กิดจุดสนใจ 

2.2.3.6  พื้นท่ีใหค้วามอิสระ (Privacy) คนส่วนใหญ่ตอ้งการมีบา้นและท่ีดิน เพราะ

ทุกคนตอ้งการอิสระ การจดัสวนจาํเป็นตอ้งมีพื้นท่ีเอกเทศ เพื่อทาํกิจกรรมส่วนตวั พื้นท่ีให้ความ
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อิสระประกอบดว้ยลานพกั ร้ัวป้องกนัสายตาภายนอก ป้องกนัเสียง ตน้ไมใ้หญ่ให้ร่มเงาประตูเขา้

ออกบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีสาํหรับการพกัผอ่น 

2.2.3.7  พื้นท่ีดูแลรักษาตํ่า (Easy of  Maintenance) เป็นส่วนเรียบง่าย สะดวกต่อ

การดูแลรักษา เช่น การทาํสนามหญา้เรียบ ปลูกไมพุ้ม่โตชา้ ทางเดินเทา้ปูดว้ยกระเบ้ือง อิฐ ศิลาแลง 

การทาํขอบเขตแปลงดอกไมด้ว้ยอิฐ การทาํขอบรอบโคนตน้ไมใ้หญ่ การปลูกพืชคลุมดินในส่วนท่ี

มีการจดัการลาํบาก 

2.2.3.8  พื้นท่ีรับรองแขกเฉพาะกิจ (Entertaining) มีพื้นท่ีรับประทานอาหารนอก

บา้นสาํหรับครอบครัว มีหลงัคา และปลูกไมเ้ล้ือยคลุม 

2.2.3.9  พื้นท่ีผลิตอาหาร (Food Production) เช่น พื้นท่ีปลูกผกั ไมผ้ลบางชนิดท่ีมี

รูปทรงของตน้และพุม่สวยงาม  

สรุปการแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนในบา้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้

พื้นท่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัตอ้งมีการวางแผนการใชแ้ละการออกแบบอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ใช้สอย และความตอ้งการของเจา้ของโครงการ จากการศึกษาแนวความคิดของการแบ่ง

พื้นท่ีส่วนต่างๆ ภายในบา้นพกัอาศยั สรุปไดเ้ป็น 3 ส่วนหลกัๆดงัน้ี 

ส่วนสาธารณะ (Public Area) เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหนา้บา้นมกัจะต่อเน่ืองกบั

เทอเรสสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน เป็นส่วนท่ีใช้รับแขกและเป็นส่วนโชว ์เพื่อเป็นการสร้าง

บรรยากาศใหก้บัผูท่ี้มาเยีย่มเยยีน 

ส่วนตวัหรือส่วนพกัผ่อน (Private Area) เป็นบริเวณท่ีจัดไวส้ําหรับพกัผ่อน

ส่วนตวัหรือทาํกิจกรรมร่วมกนัของสมาขิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท อาจจดัเป็นท่ีนัง่เล่น ท่ีอ่าน

หนงัสือ การออกแบบจดัสร้างจึงตอ้งใหเ้กิดความยดืหยุน่ ใหค้วามเป็นอิสระในการใชส้อยมากท่ีสุด 

ส่วนบริการและปฏิบติังาน (Service Area and Work) เป็นส่วนของพื้นท่ีท่ีให้

ความสะดวกต่อการบริการ การปฏิบัติงานต่างๆของสมาชิกในครอบครัว เป็นส่วนท่ีใช้เก็บ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ พื้นท่ีส่วนน้ีจะไม่เน้นความสวยงามในการตกแต่ง แต่จะเนน้ถึงความ

คล่องตวั ความสะดวก และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ดงันั้นส่วนบริการจึงเหมาะท่ีจะอยู่

บริเวณดา้นหลงับา้นและมีขอบเขตแยกจากส่วนอ่ืนๆอยา่งชดัเจน อาจมีแนวไมพุ้่มปิดบงัส่วนท่ีไม่

น่าดู 

 

2.4  หลกัการการจัดภูมทิศัน์แบบร่วมสมยั 

 2.3.1  ความเป็นมาและรูปแบบภูมิทศัน์แบบร่วมสมยั 

  ในการจดัสวนของบา้นแต่ละหลงันั้นสามารถสะทอ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู ้

อาศยันั้นวา่มีตวัตนเป็นอยา่งไร ในปัจจุบนัน้ีมีการจดัสวนในรูปแบบท่ีหลากหลายไม่วา่จะเป็นการ

จดัสวนสไตล์บาหลี,การจดัสวนสไตล์องักฤษหรือแมแ้ต่การจดัสวนแบบผสมผสานและในส่วนท่ี
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เราจะออกแบบใหก้บัเจา้ของบา้นนั้น เราไดเ้ลือกท่ีการจดัสวนในสไตล ์Contemporary ท่ีซ่ึงสะทอ้น

ความเรียบง่ายของเจา้ของบา้น และการจดัสวนสไตลน้ี์กาํลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย โดยมีเหตุผล

3 อยา่ง  ดงัน้ี (กอบชยั ซอโสตดิกุล, 2557) 

  2.3.1.1  เรียบง่าย ดูกลมกลืน ไม่ฝืนธรรมชาติ เน้นความสวยงามของทรงพุ่ม 

texture&formของตน้ไมเ้ป็นหลกั 

  2.3.1.2  ดูแลง่าย เจา้ของสวนก็สามารถดูแลสวนได้เอง เพราะจะเน้นท่ีตน้ไม้

ประเภทท่ีเล้ียงง่าย ดูแลง่ายเป็นหลกั 

  2.3.1.3  เป็นสวนท่ีสามารถจดัไดต้ั้งแต่พื้นท่ีกวา้งๆ ตามอาคารสํานกังานใหญ่ๆ 

จนถึงพื้นท่ีเล็กตามบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์หรือตึกแถว เพราะเป็นสวนท่ีมีองค์ประกอบไม่มาก 

สามารถปรับลดไดต้ามขนาดพื้นท่ี (ดงัภาพท่ี 2.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 ตวัอยา่งสวนสไตล ์Contemporary 

ทีม่า : https://www.btb.co.th, 2558  

 

2.3.2  องคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์แบบร่วมสมยั 

การจดัภูมิทศัน์แบบร่วมสมยั จะเป็นการจดัแบบเนน้โครงสร้างท่ีเรียบง่าย ใชว้สัดุ

ท่ีแขง็แรงคงทนต่อสภาพส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์แบบร่วมสมยัจะคลา้ยคลึงกบั

การจดัภูมิทศัน์ในรูปแบบอ่ืนๆ แต่จะแตกต่างกนัตรงท่ีรูปลกัษณ์ท่ีดูทนัสมยัมากข้ึน เร่ิมมีการนาํ

โลหะในการตกแต่ง สวนรูปแบบร่วมสมยันั้นจะเนน้ไปท่ีงาน Hard Scape มากกวา่งาน Soft Scape

ซ่ึงทาํให้สวนรูปแบบน้ีเร่ิมเป็นท่ีนิยมมากข้ึนในปัจจุบนั องค์ประกอบท่ีสําคญัในการจดัภูมิทศัน์

แบบร่วมสมยัในคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

2.3.2.1  ทางเดินในสวน (Garden Paths) ทางเดินสวนแบบร่วมสมยัจะนิยมปูดว้ย

หิน แผน่หิน บล็อกประสาน บล็อกคอนกรีต อิฐ และปูน การปูทางเดินจะปูให้เป็นให้เป็นแนวตรง 
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เพื่อให้เห็นความชดัเจนของเส้นสาย ทาํให้พื้นท่ีดูโปร่ง และสะอาด โดยทัว่ไปทางเดินเทา้ในสวน

(ดงัภาพท่ี 2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.7 ตวัอยา่งทางเดินแบบสวนสไตล ์Contemporary 

ทีม่า : https://freestylehoroworld.wordpress.com, 2558 

 

  2.3.2.2  ระเบียงและลานพกัผอ่น (Terraces and Patio Area) ระเบียงหรือเฉลียง

ของบ้าน สไตล์ Contemporary จะไม่เน้นการปลูกพืชพรรณท่ีเยอะเกินไป แต่จะเน้นไปท่ีวสัดุ

ตกแต่งให้มีความเป็นร่วมสมยั กลางๆ คลาสสิคก่ึงๆโมเดิร์น มีการคุมโทนสีไม่ให้หลุดโทนมี

ลกัษณะเส้นสายท่ีชดัเจน  ดูสะอาดตา ควรจดัให้มีอากาศถ่ายเทอย่างสมํ่าเสมอ ควรเลือกตน้ไมท่ี้

ดูแลรักษาง่ายและปลูกใส่ในกระถางหรือภาชนะ (ดงัภาพท่ี 2.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.8 ตวัอยา่งระเบียงและลานพกัผอ่นในสวนร่วมสมยั 

ทีม่า : https://www.gardenpride.net,  2558 
 

2.3.2.3  นํ้าตก (Water Fall) นํ้าตกท่ีเหมาะกบัสวนสไตล์ Contemporary คือนํ้ าตก

แบบประดิษฐ์ ซ่ึงเป็นนํ้ าตกท่ีมีรูปแบบผิดไปจากธรรมชาติ โครงสร้างการออกแบบอาจใชรู้ปแบบ
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และลีลาของนํ้าตกธรรมชาติเขา้มาช่วยแต่ตดัทอนลายละเอียดความเป็นธรรมชาติทิ้งไป จงใจให้เกิด

เป็นเชิงชั้นนํ้าตกอยา่งชดัเจน วสัดุท่ีนิยมใชส้ร้างนํ้าตกแบบประดิษฐ ์เช่น แผน่หินทราย หินกาบ อิฐ 

คอนกรีต กระเบ้ืองผิวหน้าเลียนแบบธรรมชาติ รวมทั้งเน้นการตกแต่งด้วยแสงไฟเพื่อให้เห็น

ผวิสัมผสั (ดงัภาพท่ี 2.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.9 ตวัอยา่งนํ้าตกแบบประดิษฐใ์นสวนร่วมสมยั 

ทีม่า : https://www.nrgardendesign.co.uk, 2558 

 

2.3.2.4  ศาลาพกั (Gazebos) ศาลาพกัผอ่นท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมกัถูกนาํมาใช้

ในสวนสไตล ์Contemporary เพราะมีความมัง่คงแข็งแรง มีรูปลกัษณ์ท่ีเหมาะกบัสวนสไตล์น้ีมาก

ท่ีสุด นอกจากจะใช้พกัผ่อนแล้วยงัสามารถใช้รองรับแขกผูม้าเยือน หรืออาจใช้สําหรับตั้งโต๊ะ

อาหารนอกบา้นเพื่อเปล่ียนบรรยากาศไดอี้กดว้ย (ดงัภาพท่ี 2.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.10 ตวัอยา่งศาลาพกัในสวนร่วมสมยั 

ทีม่า : https://www.megazy.com, 2558 
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2.3.2.5  ไฟหรือแสงในสวน (Garden Lighting) การติดตั้งไฟในสวนนั้น เป็นการ

ตกแต่งสวนเพื่อใหมี้ลูกเล่นในสวนตอนกลางคืนและเพื่อความสวยงามของตน้ไมใ้นสวน การติดตั้ง

ไฟตามจุดต่างในสวนมีจุดประสงคห์ลายอยา่งอาทิ ติดไวต้ามทางเดินในสวน ให้แสงสวา่งขณะเดิน

ชมสวนเวลากลางคืน จดัวางไวต้ามพุ่มไมใ้ห้เกิดเหล่ียมเงาสร้างมุมมองท่ีแปลกตา ซ่ึงการจดัไฟใน

สวนนั้น จะตอ้งจดัแสงอย่างตรงไปตรงมา เน้นส่ิงท่ีตอ้งการจะเนน้ ไฟท่ีติดในสวนส่วนมากนิยม

ติดตามบริเวณ กลุ่มหิน สวนหยอ่ม นํ้าตกสระนํ้า และบริเวณโตะ๊เกา้อ้ีในสวนตวัอยา่งเช่น  

1)  Step Lightingโคมไฟสําหรับติดตั้งบริเวณขั้นบนัไดหรือกาํแพงเต้ีย ๆ 

เพื่อแสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงระดบัจากสูงมาตํ่า หรือจากตํ่ามาสูง (ดงัภาพท่ี 2.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.11 ตวัอยา่งไฟ Step Lighting ในสวนร่วมสมยั 

ทีม่า : https://www.peterreidlighting.co.uk, 2558 

 

2)  Floodlight หรือโคมฉาย เป็นโคมไฟสําหรับการส่องบริเวณต่าง ๆ ไม่

วา่จะเป็นส่องตน้ไม ้ประติมากรรม สนามหญา้ หรือส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ตามแต่ลกัษณะการใช้

งาน (ดงัภาพท่ี 2.12) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.12 ตวัอยา่งไฟ Floodlight ในสวนร่วมสมยั 

ทีม่า : https://www.gardenmagic.com, 2558 
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3)  Underwater Lighting หรือไฟใตน้ํ้ า อาจส่องสวา่งข้ึนมาจากใตน้ํ้ าเพื่อ

ความสวยงาม หรือส่องสว่างเพื่อความปลอดภยัในการใช้งานของสระว่ายนํ้ า ทั้งน้ีระบบไฟใตน้ํ้ า

จะต้องเป็นระบบท่ีออกแบบมาให้ใช้กับกระแสไฟแรงดันตํ่า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์น (ดงัภาพท่ี 2.13) 

 
ภาพที ่2.13 ตวัอยา่ง Underwater Lighting ในสวนร่วมสมยั 

ทีม่า : https://www.nanagarden.com, 2558 

 

2.3.2.6  เฟอร์นิเจอร์ในสวนหมายถึง วสัดุต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากตน้ไม ้และ

วสัดุปูพื้นท่ีใชต้กแต่งในบริเวณสวน ซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆภายใน

สวนอีกทั้งยงัทาํให้เกิดจุดเด่นเป็นท่ีน่าสนใจ เช่น เช่น ชุดโต๊ะ-เกา้อ้ี กระถาง ของตกแต่งต่างๆ เป็น

ตน้ ลกัษณะของเฟอร์นิเจอร์ในสวนสไตล์ Contemporary จะตอ้งดูมีหน้าตาร่วมสมยั กลางๆ 

คลาสสิคก่ึงๆ โมเดิร์น มีการคุมโทนสีเพื่อไม่ให้หลุดโทและ เลือกใช้ชนิดของวสัดุท่ีเขา้กบัการ

ตกแต่งสวน (ดงัภาพท่ี 2.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.14 ตวัอยา่งเฟอร์นิเจอร์ในสวนร่วมสมยั 

ทีม่า : https://www.chameleongardens.co.uk, 2558 
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2.3.2.7  ชนิดของพรรณไมห้รือดอกไมท่ี้ปลูกสีสันและชนิดของตน้ไมส้ําคญัมาก 

สําหรับสวนสไตล์ Contemporary ก็จะเน้นพรรณไมท่ี้ไม่จาํเป็นตอ้งมีการตดัแต่งเป็นพิเศษ อาศยั

ความสวยงามของฟอร์มตน้ไมส้ร้างความน่าสนใจให้กบัสวน ส่วนพรรณไมน้ั้นควรเลือกพรรณไม้

ท่ีมีนิสัยคลา้ยกนั เพราะวา่เจา้ของสวนจะสามารถดูแลสวนไดง่้าย (ดงัภาพท่ี 2.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.15 ตวัอยา่งการใชพ้ืชพรรณในสวนสไตล ์Contemporary 

ทีม่า : https://www.smartliving.in.th, 2558 

 

2.3.3.5  สวนไม่จาํเป็นตอ้งมีแต่ดอกไมห้รือตน้ไม ้เราสามารถใส่ระเบียงหรือชาน

ระแนงไมเ้ทียมลงไป นอกจากจะช่วยใหส้วนไม่ดูน่าเบ่ือจนเกินไปแลว้ ยงัช่วยลดความเสียหายของ

สวนไดใ้นกรณีท่ีนํ้าท่วม (ดงัภาพท่ี 2.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.16 ตวัอยา่งระเบียงในสวนสไตล ์Contemporary 

ทีม่า : https://community.akanek.com, 2558 
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2.5  กรณศึีกษา 

กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น 

คุณกาํพล ศิริเสวกุล เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครซ่ึงมี Concept ในการอกกแบบจดัสวนคือสวน

แบบร่วมสมยั (Comtemporary) และการศึกษาแนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์ รูปแบบของงานภูมิ

ทศัน์ การแบ่งพื้นท่ี รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อนํามาเป็นแนวความคิดในการ

ออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ซ่ึงโครงการท่ีนาํมาเป็นตวัอยา่งในการศึกษามีดงัน้ื 

 2.5.1  กรณีศึกษาท่ี 1 Minimal Garden (ผนงัร่วมสมยั และเส้นสายเรียบๆ) 

ช่ือโครงการ : ผนงัเท่ๆ และเส้นสายเรียบๆ 

  ท่ีตั้ง  : กรุงเทพมหานคร 

  เจา้ของโครงการ : แพทยห์ญิงชุดา ศรีสุคนธ์ 

  ผูอ้อกแบบ : คุณศิรเมศร์จิรโพธิสิทธ์ิ 

  บทความ :  คุณศิรเมศร์จิรโพธิสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.17 โครงการ ผนงัร่วมสมยั และเส้นสายเรียบๆ บา้นแพทยห์ญิงชุดา ศรีสุคนธ์ 

ทีม่า : ศิรเมศร์ จิรโพธิสิทธ์ิ, 2557 

 

ในกรณีตวัอยา่ง เป็นบา้นของแพทยห์ญิงชุดา ศรีสุคนธ์ เป็นบา้นเด่ียว 70 ตารางวา มีพื้นท่ี

ขา้งบา้นค่อนขา้งโล่งแต่เดิมนั้นมีตน้ไมใ้หญ่อยู ่3 มุมหนา้บา้น และโดยรอบปลูกพรรณไมเ้มืองร้อน 

อาทิ เฮลิโคเนีย โมก พุด และมีสนามหญา้ คุณหมอมีแนวทางการปรับสภาพสวนโดยการเลือก สวน

แบบ Modern Clean Line ท่ีมีเส้นสายนอ้ยๆ และพืชพรรณท่ีดูแลง่าย จะเนน้เร่ืองการใชง้านมากกวา่ 
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ภาพที ่2.18 ผงัโครงการ ผนงัเท่ๆ และเส้นสายเรียบๆ บา้นแพทยห์ญิงชุดา ศรีสุคนธ์ 

ทีม่า : ศิรเมศร์ จิรโพธิสิทธ์ิ, 2557 

 

  2.5.1.1  การแบ่งส่วนของพื้นท่ีบา้นแพทยห์ญิงชุดา ศรีสุคนธ์ 

จากการวเิคราะห์พื้นท่ีโดยรอบบา้นทั้งหมดนั้นไดแ้บ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

   1)  พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีส่วนหนา้บา้น ติดกบัท่ีจอกรถ ห้องรับแขก 

และจากการวิเคราะห์พื้นท่ีบริเวณน้ี เป็นพื้นท่ีส่วนแรกท่ีแขกผูม้าเยือน โดยไม่ไดจ้ดัสวนบริเวณน้ี

มากนกั เป็นพื้นท่ีโล่งเรียบๆ ดว้ยการปูหญา้สลบักบัแผน่ทางเดิน ท่ีออกมาจากทางเฉล่ียงหนา้บา้น 

และมีจุดเด่นคือ ศาลาเล็กๆ สําหรับตอนรับแขกผูม้าเยือน จดัเป็นส่วนโชวเ์พื่อตอนรับแขกไดเ้ป็น

อยา่งดี 

   2)  พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีส่วนหลงับา้น ติดกบัห้องนัง่เล่น และจากการ

วเิคราะห์พื้นท่ีบริเวณน้ี เป็นพื้นท่ีพกัผอ่นและให้ความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุด โดยมีการจดัสวนแบบ

เรียบง่าย และมีการนาํศาลาสไตล์ Model เขา้มาต่อกบัตวับา้นจากบริเวณห้องรับประทานอาหาร 

โดยการวางคานหลังคาจากตวับ้านเดิมและใช้การเล่น สเต็ปพื้นเพื่อหลอกตาให้พื้นท่ีดูโล่งข้ึน

ภายในศาลานั้นทาํผนงัแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ผนังสีครีมเป็นชั้นวางของ ถดัมาเป็นลายตาราง

เหล่ียม เล่นความนูนตํ่านูนสูงและผนงัสีส้มและเทาต่อเน่ืองมาท่ีศาลาส่วนสุดทา้ยใชไ้มป้ระดบัและ

หินธรรมชาติในการตกแต่งทาํให้ได้ความรู้สึกแตกต่างในพื้นท่ีแต่ละจุดได้ดี จดัเป็นส่วนพื้นท่ี

พกัผอ่น อ่านหนงัสือและรับประทานอาหาร ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาพที ่2.19 รูปแบบการจดัสวน พื้นท่ี Zone B บา้นแพทยห์ญิงชุดา ศรีสุคนธ์ 

ทีม่า : ศิรเมศร์ จิรโพธิสิทธ์ิ, 2557 

 

   3)  พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีส่วนหลงับา้นติดกบัห้องนํ้ า ห้องครัว และ

พื้นท่ีซกัลา้ง จากการวิเคราะห์พื้นท่ีบริเวณน้ี เป็นพื้นท่ีติดกบัส่ิงท่ีอาํนวยความสะดวก เช่น ห้องนํ้ า 

ห้องครัว มากท่ีสุด มีการจดัสวนดว้ยทางเดินบริเวณหน้าบา้นขา้งท่ีจอดรถออกแบบเป็นแปลงไม้

เล้ือยง่ายๆ มีกระถางปูทรงสูงปลูกพรรณไมท่ี้มีสีสันสดใส นาํสายตาเป็นระยะ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.20 รูปแบบการจดัสวน พื้นท่ี Zone A บา้นแพทยห์ญิงชุดา ศรีสุคนธ์ 

ทีม่า : ศิรเมศร์จิรโพธิสิทธ์ิ, 2557 

  2.5.1.2  แนวความคิดในการออกแบบจดัสวนบา้นคุณแพทยห์ญิงชุดา โดยมี

แนวความคิดจดัสวนแบบ Modern Clean Line ท่ีมีเส้นสายนอ้ยๆ และพืชพรรณท่ีดูแลง่าย จะเนน้

เร่ืองการใชง้านมากกวา่ 

  2.5.1.3  แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณบา้นคุณแพทยห์ญิงชุดา การ

เลือกใชว้สัดุพืชพรรณ จะเนน้ชนิดท่ีปลูกง่ายดูแลง่าย โดยหลายชนิดเป็นความตอ้งการของเจา้ของ

โครงการเอง เช่น กล้วย เฮลิโคเนีย ผกากองและคอร์เดีย ซ่ึงเป็นพรรณไมโ้ทนสีส้มและสีแดง 

เพื่อใหเ้ขา้กบัโทนสีท่ีใชต้กแต่งบริเวณรอบๆ 
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2.5.1.4  แนวความคิดในการเลือกใช้วสัดุตกแต่งบา้นคุณแพทยห์ญิงชุดา การนาํ

ศาลาสไตล์ โมเดิร์น มาต่อออกจากตวับา้นเป็นให้ร่มเงากบัพื้นท่ีพกัผ่อน และการสร้างเด็คไมใ้ต้

ศาลาโมเดิร์น เพื่อเป็นพื้นท่ีพกัผ่อนรับประทานอาหาร นัง่เล่น อ่านหนงัสือ ต่อทา้ยดว้ยการสร้าง

มา้นั้ งคอนกรีต เพื่อเป็นท่ีนั่งสําหรับตอนรับแขกผูม้าเยือน เพื่อให้เขา้กบัทางเดินแผ่นคอนกรีต

บริเวณส่วนหนา้บา้นไดอ้ยา่งลงตวั 

 รูปแบบสวนบา้นแพทยห์ญิงชุดา ศรีสุคนธ์ จึงเป็นกรณีศึกษาท่ีไดค้ดัเลือกมาประยุกตใ์ชใ้น

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครเน่ืองจากมีพื้นท่ี

ในการออกแบบและแนวความคิดในเร่ืองของการออกแบบจดัสวนท่ีมีความตอ้งการคลา้ยคลึงกนั 

โดยเราจะนํารูปแบบศาลาสไตล์โมเดิร์นมาให้ร่มเงาในพื้นท่ีพักผ่อน เพื่อเป็นพื้นท่ีพกัผ่อน 

รับประทานอาหาร นัง่เล่น อ่านหนงัสือ 

 

 2.5.2  กรณีศึกษาท่ี 2 Maximum Happiness (พอดี พอใจ) 

ช่ือโครงการ : พอดี พอใจ 

  ท่ีตั้ง  : นนทบุรี 

  เจา้ของโครงการ : คุณประเทือง-คุณฐิติมาณ์  จุย้มณี 

  ผูอ้อกแบบ : คุณธวชัชยั  ศกัดิกุล 

  บทความ :  คุณธวชัชยั  ศกัดิกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.21 โครงการ พอดี พอใจ บา้นคุณประเทือง-คุณฐิติมาณ์  จุย้มณี 

ทีม่า : ธวชัชยั  ศกัดิกุล, 2558 

 

 ในสวนมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ประมาณ 100 ตารางเมตร ออกจะมีพื้นท่ีมากกว่าบา้นหลงั

อ่ืนๆในโครงการเล็กนอ้ย เพราะเป็นบา้นหลงัในสุด ส่ิงท่ีน่าสนใจคือการออกแบบสวนเสียมากกวา่

ท่ีทาํใหส้วนน้ีโดดเด่นไม่เหมือนใคร 
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ภาพที ่2.22 ผงัโครงการ พอดี พอใจ บา้นคุณประเทือง-คุณฐิติมาณ์  จุย้มณี 

ทีม่า : ธวชัชยั  ศกัดิกุล, 2558 

 

  2.5.2.1  การแบ่งส่วนของพื้นท่ีคุณประเทือง-คุณฐิติมาณ์  จุย้มณี 

จากการวเิคราะห์พื้นท่ีโดยรอบบา้นทั้งหมดนั้นไดแ้บ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

   1 )  พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีส่วนหน้าบา้นและขา้งบา้น ติดกบัท่ีจอดรถ

เฉลียงหน้าบา้น ห้องรับแขก มีการจดัให้มีพื้นท่ีโล่งโปร่งสบาย มองเห็นกนัไดทุ้กมุม โดยจุดเด่น

ของพื้นท่ีบริเวณน้ีคือการส้รางสรรคล์วดลายพื้นทางเดินท่ีใชว้สัดุปูพื้นท่ีหลากหลายสลบักนัไปมา

กบัพื้นหญา้เป็นรูปทรงเรขาคณิต ตรงกลางสวนมีไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ รอบลาํตน้ดา้นล่างเป็นท่ีนัง่

ไม ้เป็นมุมนัง่เล่นสบายๆ สร้างความน่าสนใจใหก้บัแขกผูม้าเยอืนเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.23 รูปแบบการจดัสวน พื้นท่ี Zone A บา้นคุณประเทือง-คุณฐิติมาณ์  จุย้มณี 

ทีม่า: ธวชัชยั  ศกัดิกุล, 2558 
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   2)  พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีส่วนหลงับา้น ติดกบัห้องรับประทานอาหาร

ภายในบา้น พื้นท่ีบริเวณน้ีจดัให้เป็นลานไมย้กระดบัให้สูงข้ึนจากพื้นปกติ แผ่นไมตี้ทาํเป็นท่ีนั่ง

เช่ือมติดกบักระบะคอนกรีตตน้ไมด้า้นหลงั ดา้นขา้งเป็นบ่อนํ้าตกเล็กๆ เพิ่มความมีชีวิตชีวา มีร่มเงา

จากไมย้นืตน้ตรงกลาง เสริมดว้ยความพล้ิวไหวของหญา้นํ้าพุ เป็นมุมท่ีใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.24 รูปแบบการจดัสวน พื้นท่ี Zone B บา้นคุณประเทือง-คุณฐิติมาณ์  จุย้มณี 

ทีม่า : ธวชัชยั  ศกัดิกุล, 2558 

   3)  พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีส่วนหลงับา้นขา้งบา้น ติดกบัห้องครัวห้องนํ้ า 

พื้นท่ีซกัลา้ง พื้นท่ีบริเวณน้ีไม่ไดจ้ดัสวนมากนกั โดยมีการวางแผนทางเดินเล็ก ตลอดแนวจะถึงท่ี

จอดรถ และสกีนดว้ยไมพุ้่มเต้ียดา้นหลงับา้น และหน้าบา้นปลูกเป็นไมย้ืนตน้ริมร้ัว เพราะปิดกนั

สายตาจากเพื่อนบา้น 

2.5.2.2  แนวความคิดในการออกแบบจดัสวนบา้นคุณประเทือง จุย้มณี โดยมี

แนวความคิดคิดจากการวางกริดเป็นตารางลงไปในผงัพื้น จากนั้นก็นาํมาใส่ฟังก์ชนัการใชง้านและ

ลวดลายแพตเทิร์นของพื้นท่ีมีความเป็นเรขาคณิตลงไป เกิดเป็นสวนแบบโมเดิร์นมินิมลัท่ีมีความ

น่าสนใจ 

  2.5.2.3  แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณบา้นคุณประเทือง จุย้มณี การ

เลือกใชว้สัดุพืชพรรณ คือการใชพ้รรณไมท่ี้เรียบง่าย สบายๆเนน้ใชง้านมากกวา่ความสวยงาม เช่น 

ตน้แคนาขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นไมเ้ดิมในพื้นท่ี รอบลาํตน้ดา้นล่างเป็นท่ีนัง่ไม ้นอกจากนั้นก่ิงกา้นสาขา

ของตน้น้ียงัช่วยสร้างความร่มเยน็ และมีร่มเงาจากตน้ลัน่ทมตรงกลาง เสริมดว้ยความพล้ิวไหวของ

หญา้นํ้าพ ุ

  2.5.2.4  แนวความคิดในการเลือกใช้วสัดุตกแต่งบา้นคุณประเทือง จุย้มณี การ

สร้างท่ีนั่งไม้บริเวณรอบๆตน้ไม ้เป็นมุมนั่งเล่นอ่านหนังสือ และดา้นในสุดของสวนมีลานไม้

ยกระดบัสูงข้ึนจากพื้นปกติ เป็นแผน่ไมตี้ทาํเป็นท่ีนัง่เช่ือมติดกบักระบะคอนกรีตตน้ไมด้า้นหลงัทาํ

ใหดู้เหมือนลอยอยูเ่หนือพื้น ดา้นขา้งมีบ่อนํ้าตกเล็กๆ เพิ่มความมีชีวติชีวาใหก้บัพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 รูปแบบสวนบ้านคุณประเทือง-คุณฐิติมาณ์  จุ ้ยมณี จึงเป็นกรณีศึกษาท่ีได้คัดเลือกมา

ประยุกตใ์ชใ้นโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เน่ืองจากมีแนวความคิดในเร่ืองของการแบ่งพื้นท่ี Zone A จดัให้มีพื้นท่ีโล่งโปร่งสบาย มองเห็นกนั

ไดทุ้กมุม โดยจุดเด่นของพื้นท่ี ตรงกลางสวนมีไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ รอบลาํตน้ดา้นล่างเป็นท่ีนัง่ไม ้

เป็นมุมนัง่เล่นสบายๆ สร้างความน่าสนใจให้กบัแขกผูม้าเยือนเป็นอยา่งมาก นาํมาประยุกต์ใช้กบั

ความตอ้งการในโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล ไดอ้ยา่งลงตวั 
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บทที ่3 

การศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลและพืน้ที่โครงการของผู้ใช้ 

 

 การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ีโครงการและผูใ้ช ้เพื่อเป็นแนวศึกษากระบวนการ

ออกแบบภูมิทศัน์  ซ่ึงในการออกแบบจะใหมี้ความสมบูรณ์และประสิทธิภาพจึงตอ้งคาํนึงถึงขอ้มูล

สภาพของพื้นท่ีโครงการ สภาพภูมิอากาศ  ลกัษณะดิน และผลกระทบของพื้นท่ีโครงการ รวมถึง

พฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ จากการศึกษาขอ้มูลลว้นแต่มีหลกัสําคญัใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบ 

เพื่อนาํมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งของพื้นท่ีได้อย่างสมบูรณ์ ดงันั้นตอ้ง

ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 

3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 

 3.1.1  ตราประจาํจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัเป็นสีเขียวตามแบบภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจา้

บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 ตราประจาํจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ทีม่า : https://www.finearts.go.th, 2558 

 

 3.1.2  คาํขวญัจงัหวดั 

  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนยก์ลางการปกครอง วดัวงังามเรืองรอง เมืองหลวง

ของประเทศไทย 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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


 3.1.3  ประวติัความเป็นมา 

  (พชัราภรณ์ สิงหรา, 2557) ไดก้ล่าว ประวติักรุงเทพมหานครอยา่งยอ่วา่ เดิมเรียก

กันว่า  " เมืองบางกอก" ต่อมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง

ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ทรงโปรดเกลา้ฯให้

สร้างพระราชวงัทางคุง้แม่นํ้าเจา้พระยาเป็นแนวคูเมืองทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้

  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 แห่งราชวงศจ์กัรี ได้

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเม่ือ พ.ศ.2325 โดยมีกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่ใกล้

บริเวณดินดอนสามเหล่ียมลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา และดว้ยลกัษณะท่ีตั้งเช่นน้ี ทาํให้เป็นเมืองท่ีมีชยัภูมิ

เหมาะแก่การป้องกนัการรุกราน และยงัเป็นเมืองท่ีมีนํ้ าท่าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม 

โดยมีขนาดพื้นท่ี 4.14 ตารางกิโลเมตร และได้ขยายขนาดพื้นท่ีเร่ือยมา จนกระทัง่ปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครประกอบดว้ยเขตการปกครอง 50 เขต และมีพื้นท่ี 1568.737 ตารางกิโลเมตร 

 

 3.1.4  ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั 

  ไทรยอ้ยใบแหลม ช่ือวิทยาศาสตร์ Ficusbenjamina อยูใ่นวงศ ์Moraceae เป็นพนัธ์ุ

ไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ลาํตน้มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ลาํตน้ตรงแตกก่ิงกา้นเป็น

พุ่มทึบ บางชนิดก็เป็นพุ่มโปร่ง มีรากอากาศห้อยลงมาตามก่ิงกา้นและลาํตน้ ผิวเปลือกเรียบสีขาว

ปนเทา ใบเป็นใบเด่ียวแตกออกจากก่ิง และส่วนยอดของลาํตน้ ใบออกเป็นคู่สลบักนั ลกัษณะใบ 

ขนาดใบ และสีสนัแตกต่างกนัตามชนิดยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2 ตน้ไทรยอ้ยใบแหลม 

ทีม่า : https://community.akanek.com, 2558 

 3.1.5  ท่ีตั้งจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  กรุงเทพมหานครตั้งอยูบ่นฝ่ังท่ีราบลุ่มของแม่นํ้ าเจา้พระยา โดยตั้งอยูบ่นละติจูดท่ี 

13 องศา 45 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดท่ี 100 องศา 28 ลิปดาตะวนัออก เน่ืองจากมีท่ีตั้งอยู่บริเวณ

ใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร ทาํใหป้ระเทศไทยค่อนขา้งมีสภาพอากาศร้อนช้ืน (ดงัภาพท่ี 3.3) 
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ภาพที ่3.3 ท่ีตั้งจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ทีม่า : https://prachatailand.blogspot.com, 2558 

 

 3.1.6  อาณาเขตติดต่อ 

  กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดันครปฐม 

จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทาง

ทะเลอ่าวไทยตอนใน ติดต่อจงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดั

ชลบุรี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัปทุมธานี 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ทิศใต ้  ติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรปราการ และอ่าวไทย (ส่วนท่ีเป็นอ่าวไทย

ท่ีเป็นพื้นท่ีเดิมของจงัหวดัธนบุรี ปัจจุบนัคือเขตบางขุนเทียน ซ่ึงมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อทางอ่าว

ไทยกบัจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ จุดท่ีอยูใ่ตสุ้ด

อยู่ท่ีละติจูด 13 องศา 13 ลิปดา 00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา 27 ลิปดา 30 พิลิปดา

ตะวนัออก ซ่ึงเป็นการแบ่งตามพระราชบญัญติักาํหนดเขตจงัหวดัในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502) 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดันครปฐม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.4 แผนท่ีแสดงอาณาเขตติดต่อ 

ทีม่า : https://www.zbbit.com, 2558 
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 3.1.7 ลกัษณะภูมิประเทศ 

  กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ี 1,568.7 ตารางกิโลเมตร เป็นจงัหวดัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 

68 ของไทย เป็นเมืองท่ีกวา้งท่ีสุดของโลก เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 73 ของโลกและเป็นเมือง

หลวงท่ีมีพื้นท่ีกวา้งเป็นอนัดบั 4 ของภูมิภาคอาเซียนด้วยมีแม่นํ้ าเจ้าพระยาซ่ึงทอดตวัยาว 372 

กิโลเมตรพาดผ่านจงัหวดั ทาํให้กรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบลุ่ม

ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นท่ีส่วนมาก

ในกรุงเทพมหานครเป็นท่ีราบลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นท่ีบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นํ้ า ซ่ึงเกิดจาก

ตะกอนนํ้ าพา มีระดบัความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาด

เอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม้นํ้ าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่า

ระดบันํ้าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ทาํใหเ้กิดปัญหานํ้าท่วมบ่อยคร้ังในช่วงฤดูมรสุม 

 3.1.8  ลกัษณะสภาพภูมิอากาศ 

  อุณหภูมิ กรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน โดยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ

ลมมรสุม 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึง

ก่อให้เกิดฤดูกาลท่ีแตกต่างกนั 3 ฤดู ไดแ้ก่ฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ - เดือนเมษายนฤดูฝน

ระหวา่งเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคมฤดูหนาว ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม 

  3.1.8.1  อุณหภูมิของกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลอุณหภูมิยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.

2552 - พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา พบว่า ค่าเฉล่ียอุณหภูมิมีค่าอยู่ระดบัใกลเ้คียงกนั จากการศึกษาพบว่า

อุณหภูมิสูงสุด ในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 ถึง 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด ในปี พ.ศ. 

2552 และปี พ.ศ. 2557 ถึง 15 - 16 องศาเซลเซียส  

ดงันั้นการเลือกใชพ้รรณไมต้อ้งมีความเหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศของ

พื้นท่ี และควรคาํนึงถึงพืชนั้นสามารถรับไดไ้หวไหม แลว้ตอ้งหาวธีิการแกไ้ขเช่น ปลูกในท่ีรับแดด

เบาบางในกรณีพรรณไมท่ี้ไม่ชอบแดด 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่3.1  อุณหภูมิตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – ปี พ.ศ. 2557 

ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2558 
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  3.1.8.2 ปริมาณนํ้ าฝนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา ขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ. 2557 ท่ีผา่นมา พบว่า ปริมาณนํ้ าฝนในปี พ.ศ. 2552 ปริมาณนํ้ าเฉล่ียรวม

สูงสุด 2,300 มิลลิลิตร และปริมาณนํ้ าตํ่าสุด ในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณนํ้ าเฉล่ียรวมตํ่าสุด 1130 

มิลลิลิตร 

ดงันั้นเราควรคาํนึงถึงระบบระบายนํ้า และควรคาํนึงถึงการเลือกพรรณไม้

ท่ีทนต่อสภาพอากาศนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่3.2  ปริมาตรนํ้าฝนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – ปี พ.ศ. 2557 

ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2558 

 

 3.1.9  ลกัษณะโครงสร้างของดิน 

  3.1.9.1  แผนท่ีชุดดิน กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

แสดง  :  แผนท่ีชุดดิน กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน  1 : 25,000 ภาพที ่3.5 

สัญลกัษณ์  :  ท่ีตั้งโครงการ 

 

 

 

N 
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  3.1.9.1  กลุ่มชุดดินท่ี11ชุดดินดอนเมือง (Don Mueang Series: Dm) จากการ

สาํรวจพื้นท่ี  โดยอา้งอิงจากระบบฐานขอ้มูล  ระบบนาํเสนอแผนท่ีชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 

1: 25,000  ระบุวา่ บริเวณพื้นท่ีโครงการตั้งอยูใ่นเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบวา่ดินบริเวณน้ี 

อยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 11 หรือเรียกวา่  ชุดดินดอนเมือง (Don Mueang Series: Dm)  ลกัษณะเป็นดิน

เปร้ียวจดั เกิดจากตะกอนนํ้ าทะเลและนํ้ ากร่อยพดัพามาทบัถมอยูบ่นท่ีราบนํ้ าทะเลท่วมถึงปฏิกิริยา

ดินเป็นกรดจดัมาก มีลกัษณะชุดดินเดียวกนักบั  ชุดดินรังสิต (Rs) ชุดดินเสนา (Se)และชุดดิน

ธญับุรี (Tan)ในอดีตสภาพพื้นท่ี  เป็นท่ีราบเรียบ มีความลาดชนั 0-1 % มีการระบายนํ้ าไดไ้ม่ดี การ

ไหลบ่าของนํ้าบนผวิดินชา้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.6 ชุดดินดอนเมือง (Don Mueang Series: Dm) 

ทีม่า : กรมพฒันาการดิน, 2557 

รายละเอียดของชั้นดินดอนเมืองจากความลึก 25 – 100 เมตร 

ตารางที ่3.1  แสดงรายละเอียดของชั้นดินดอนเมือง (Don Mueang Series: Dm) 

ความลึก 

(ซม.) 

อินทรียวตัถุ ความจุ

แลกเปล่ียน 

แคตไอออน 

ความอ่ิมตวั

เบส 

ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม 

ท่ีเป็น

ประโยชน ์

ความอุดม

สมบูรณ์ 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

50-100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 

ทีม่า : กรมพฒันาการดิน, 2557 

 

3.1.9.2  การใชป้ระโยชน์จากดิน จากขอ้มูลชุดดิน ชุดดินดอนเมือง (Don Mueang 

Series: Dm) สรุปการใชดิ้นไดว้า่ ก่อนการปลูกพืชพรรณ ควรใส่วสัดุลดความเป็นกรดของดินเช่น

ปูนขาวปูนมาร์ลเปลือกหอยเผาหินปูนบดนอกจากจะช่วยลดความเป็นกรดของดินแลว้ยงัมีผล

ต่อเน่ืองในการลดปริมาณสารเป็นพิษท่ีละลายออกมามากเกินไปจนเป็นอนัตรายต่อพืชอีกด้วย

ในทางปฏิบติันิยมใชปู้นมาร์ลเพราะมีราคาถูกท่ีสุดและใส่เพียงคร้ังเดียวก็สามารถแกค้วามเป็นกรด

ของดินไดน้าน3-5ปี 
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3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 

3.2.1  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

บา้นพกัอาศยัของคุณกาํพล ศิริเสวกุล ตั้งอยู่ท่ี บ้านเลขท่ี 169/19 หมู่บา้นโชค

ประชา ถนนเลียบคูนายกิมซอยไกรวลัย์ แขวงสีกัน เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครการเข้าถึง

โครงการ 

3.2.1.1  เส้นทางท่ี1โดยรถยนต์ส่วนตวั สามารถเดินทางจากวงมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ศูนยรั์งสิต ซอยพหลโยธิน 87 เขา้เส้นทาง ถนน เอกทกัษิณ เล้ียวซ้ายตดั

เขา้ ถนน นาวงประชาพฒันา เล้ียวซ้ายเขา้ ถนน ถนนเลียบคูนายกิม หมู่บา้นโชคประชา จะอยูด่า้น

ซา้ยมือ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวั ประมาณ 20 นาที 

3.2.1.2  เส้นทางท่ี2โดยรถโดยสารประจาํทาง ใช้เส้นทาง ถนน วิภาวดีรังสิต นัง่

จากป้ายรถประจาํทาง หนา้เมืองเอก ลงป้ายรถประจาํทางสถานีตาํรวจ ดอนเมือง และนัง่รถรับจา้ง

ต่อเขา้หมู่บา้นโชคประชา ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางดว้ยรถยนต์ส่วนตวั 

ประมาณ 30 นาทีแสดงแผนท่ีการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.7) 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล ภาพที ่3.7 

แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ  

สัญลกัษณ์ : ท่ีตั้งโครงการ 

     เส้นทางท่ี 1 

     เส้นทางท่ี 2 

N 
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3.2.2  สภาพของพื้นท่ีโครงการ 

บา้นพกัอาศยัของคุณกาํพลศิริเสวกุล ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 169/19 เป็นบา้นจดัสรรอยู่

ในโครงการโชคประชา เป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น สภาพพื้นท่ีโดยรอบ เป็นพื้นท่ีโล่ง ปูหญา้เต็มพื้นท่ี 

โดยในพื้นท่ีโครงการยงัไม่มีการวางผงัจดัภูมิทศัน์พื้นท่ีทั้ งหมดโดยประมาณ 245 ตารางเมตร 

แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารพกัอาศยัโดยประมาณ 108 ตารางเมตร พื้นท่ีสําหรับจดัภูมิทศัน์ 

137 ตารางเมตร (ดงัภาพท่ี 3.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล ภาพที ่3.8 

แสดง : สภาพของพื้นท่ีโครงการ  

สัญลกัษณ์ : 

    แสดงมุมมอง 

5 4 3 

2 

1 

N 

1 

2 
4 

5 3 
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 3.2.3  อาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 

  บา้นพกัอาศยัของคุณกาํพล ศิริเสวกุล ตั้งอยู่ท่ี บ้านเลขท่ี 169/19 หมู่บา้นโชค

ประชา ถนนเลียบคูนายกิมซอยไกรวลัย ์แขวงสีกัน เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร การเขา้ถึง

โครงการมีอาณาเขตติดต่อกบัโครงการ ดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดกบับา้นขา้งเคียง 

ทิศใต ้   ติดกบับา้นขา้งเคียง 

ทิศตะวนัออก  ติดกบัถนนหนา้โครงการ 

ทิศตะวนัตก  ติดกบัคอนโนมิเนียม 

แสดงขอบเขตพื้นท่ีออกแบบและอาณาเขตท่ีติดต่อกบัพื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.9) 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล ภาพที ่3.9 

แสดง : ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบและอาณาเขตท่ีติดต่อกบัพื้นท่ีโครงการ  

สัญลกัษณ์ : 

  ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 

  อาณาเขตท่ีติดต่อ 

 

ทศิตะวนัออก 

ติดกบั บา้นขา้งเคียง 
ทศิใต้ 

ติดกบั บา้นขา้งเคียง 

ทศิเหนือ 

ติดกบั บา้นขา้งเคียง 

ทศิตะวนัตก 

ติดกบัคอนโดมิเนียม 

N 

N 
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ตารางที ่3.2 ตารางวเิคราะห์อาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีโครงการ 

ภาพประกอบ วเิคราะห์ 

 

 

 

 

 

ทิศเหนือ 

-  พื้นท่ีด้านทิศเหนือ ติดกบัเพื่อนบา้น มีร้ัวสูง

เหล็กโปร่ง สูง 2 เมตรยาว 7 เมตร  และร้ัวคอนกรีต

ทึบสูง 2 เมตร ยาว 7 เมตร พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ี

โล่งกวา้ง  ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั  บริเวณร้ัว

เหล็กมีลักษณะโปร่ง สามารถมองเขา้มาในพื้นท่ี

โครงการได ้

 

 

 

 

 

 

ทิศใต ้

-  พื้นท่ีดา้นทิศใต ้ ติดกบัเพื่อนบา้น  มีลกัษณะร้ัว

กั้นเหมือนกับทิศเหนือ พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ี

แคบๆ ไม่ร้อนมาก  

 

 

 

 

 

 

ทิศตะวนัออก 

 

-  พื้นท่ีดา้นทิศตะวนัออก  ติดกบัถนนโครงการ

ความกวา้งของถนน ประมาณ 8 เมตรมีเสาไฟฟ้า

อยู่ทางขวามือ มีประตูเล่ือนเหล็กบานเด่ียวหน้า

บา้น พื้นท่ีดา้นในบริเวณน้ีเป็นท่ีจอดรถ  

 

 

 

 

 

ทิศตะวนัตก 

 

-  พื้นท่ีดา้นทิศตะวนัตก ติดกบัคอนโดสูงทึบ 4 ชั้น  

บริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีแคบๆสาํหรับซกัลา้ง  

-  คอนโดสูงทึบ  ทาํให้พื้นท่ีทางกายภาพบริเวณ

ดา้นทิศตะวนัตกในช่วงเย็น จะไม่ได้รับแสงแดด

เลย 
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3.2.4  ลกัษณะของสถาปัตยกรรม 

  รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมเป็นบา้นสองชั้นเด่ียวสไตล ์Contemporary  

(ร่วมสมยั) มีลกัษณะการทาสีภายนอกเป็นโทนสีเทา โดยเพิ่มระดบัความเขม้อ่อนของเฉดสี ให้มี

นํ้ าหนกัความโดดเด่นของตวับา้น ความสวยหรู ความสวยงามเป็นหลกัและสีทาภายในเป็นสีขาว

ครีม ช่วยคายความร้อนตวับา้นไดดี้ พื้นท่ีใชส้อยในบา้นเป็นแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนชั้นบน ประกอบ

ไปด้วย ห้องนอน ห้องนํ้ า ห้องโถ่ง ส่วนชั้นล่าง ประกอบไปด้วยห้องครัว รับประทานอาหาร

ห้องรับแขก มุมมองของในบริเวณด้านหน้ากบัด้านขา้งของตวับา้นสามารถมองเห็นทศันียภ์าพ

ภายนอกไดอ้ยา่งชดัเจนดงัรายละเอียดดงัน้ี 

  3.2.4.1  แปลนผงับริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.10 ผงับริเวณพื้นท่ีโครงการในปัจจุบนั 
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  3.2.4.2  แสดงแปลนพื้นชั้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.11 แบบแปลนพื้นชั้นล่าง 

 

 

 

43 



  3.2.4.3  แสดงแปลนพื้นชั้นบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.12 แบบแปลนพื้นชั้นบน 
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  3.2.4.4  ลกัษณะภาพดา้นของบา้นโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.13 แบบภาพดา้นหนา้ของตวัอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.14 แบบภาพดา้นหลงัของตวัอาคาร 
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ภาพที ่3.15 แบบภาพดา้นซา้ยของตวัอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.16 แบบภาพดา้นขวาของตวัอาคาร 
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  3.2.4.5  ลกัษณะของร้ัวบา้นของพื้นท่ีโครงการ 

   1)  ลกัษณะของร้ัวทางดา้นหน้าบา้นทิศเหนือ มีลกัษณะเป็นร้ัวคอนกรีต

สําเร็จรูปโดยระยะห่างระหว่างเสาแต่ละตน้มีขนาด3เมตร โดยเสาข้ึนมาความสูง 2เมตร และ ร้ัว

คอนกรีตสําเร็จรูปมาประยุกตก์บัร้ัวแบบเหล็กดดัโดยระยะห่างระหว่างเสาแต่ละตน้มีขนาด3เมตร 

โดยเสาข้ึนมาความสูง 2เมตร ในส่วนท่ีเป็นเหล็กดดัจะมีลกัษณะเป็นซ่ีๆซ่ึงทาํให้ร้ัวสามารถมอง

ทะลุได ้ส่วนท่ีเป็นคอนกรีตจะมีความสูง 1เมตร โดยส่วนท่ีเป็นคอนกรีตนั้นตวัเสาและคานจะมีสี

เทาและสีพื้นร้ัวจะเป็นสีดาํดงันั้นจึงควรปลูกไมพุ้ม่เพื่อบงัสายตาจากเพือ่นบา้นและยงัให้ทศันียภาพ

ท่ีสวยงาม (ดงัภาพท่ี 3.17) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.17 ร้ัวและประตูร้ัวทางทิศเหนือ  

 

2)  ลักษณะของร้ัวทางด้านทิศตะวนัออก มีลักษณะเป็นร้ัวคอนกรีต

สําเร็จรูปมาประยุกตก์บัร้ัวแบบเหล็กดดัโดยระยะห่างระหวา่งเสาแต่ละตน้มีขนาด 3 เมตร โดยเสา

ข้ึนมาความสูง 2เมตร ในส่วนท่ีเป็นเหล็กดดัจะมีลกัษณะเป็นซ่ีๆซ่ึงทาํให้ร้ัวสามารถมองทะลุได ้

ส่วนท่ีเป็นคอนกรีตจะมีความสูง 1เมตร โดยส่วนท่ีเป็นคอนกรีตนั้นตวัเสาและคานจะมีสีเทาและสี

พื้นร้ัวจะเป็นสีดาํมีปัญหาในเร่ืองมุมมองไม่เป็นส่วนตวัให้แก่พื้นท่ีโครงการเม่ือรถสัญจรผ่านมา

ดงันั้นจึงควรปลูกไมพุ้ม่ลดเสียงรบกวนจากรถวิ่งผา่นไปมาและยงัให้ทศันียภาพท่ีสวยงาม (ดงัภาพ

ท่ี 3.18) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.18 ร้ัวแนวกาํแพงทางทิศตะวนัออก 
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 3.2.5  การศึกษาและวเิคราะห์สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี 

  พื้นท่ีโครงการไดรั้บแสงเฉล่ียต่อวนัละ10ชัว่โมงต่อวนัโดยประมาณ ซ่ึงแนวแสง

ของดวงอาทิตยจ์ะออ้มทางทิศใต ้ดงันั้นจึงมีผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการท่ีไดรั้บปริมาณแสงแดดใน

แต่ละส่วนไม่เท่ากนั ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการออกแบบและกิจกรรมท่ีจะมีข้ึนในพื้นท่ีโครงการ โดยมี

รายละเอียดและผลกระทบดงัน้ี(ดงัภาพท่ี 3.19) 

3.2.5.1  บริเวณทางทิศเหนือในพื้นท่ีโครงการจะไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยท์างทิศ

ตะวนัออก แสงเขา้มาในบริเวณพื้นท่ีช่วงเชา้ เน่ืองจากพื้นท่ีทางทิศเหนือเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดด

ในช่วงเชา้เพียงเวลาเดียว การออกแบบควรเลือกพืชพรรณท่ีมีลกัษณะโปร่ง เพื่อให้พื้นท่ีไดรั้บแสง

อยา่งเตม็ท่ี 

3.2.5.2  บริเวณขา้งบา้นทางทิศตะวนัออกในพื้นท่ีโครงการจะไดรั้บแสงจากดวง

อาทิตย์ทางทิศตะวนัออกส่องเขา้มาในบริเวณพื้นท่ีรับแสงแดดตลอดวนั ในปริมาณท่ีมากกว่า

บริเวณอ่ืน เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีโล่ง โดยการออกแบบพื้นท่ีควรให้มีพรรณไมท่ี้ให้ร่มเงาจดัภูมิทศัน์

เพื่อใหมี้ความร่มร่ืน 

3.2.5.3  บริเวณขา้งบา้นทางทิศใต ้ในพื้นท่ีโครงการจะไดรั้บแสงจากดวงอาทิตย์

ทางทิศตะวนัออกในช่วงเชา้ และเม่ือดวงอาทิตยโ์คจรผา่นทางทิศใตไ้ปนั้น ช่วงบ่ายพื้นท่ีบริเวณน้ี

จะร่มเพราะมีอาคารบา้นเรือนมาบดบงัแสง 

3.2.5.4  บริเวณหลงับา้นทางทิศตะวนัตกในพื้นท่ีโครงการจะไม่ไดรั้บแสงจากดวง

อาทิตยต์ลอดทั้งวนั เน่ืองจากทางทิศใตมี้คอนโดสูง 4 ชั้น ตั้งอยูใ่กลก้บัพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีทาํให้พื้นท่ีในโครงการไม่ไดรั้บแสงแดด การออกแบบพื้นท่ีควรคาํนึงถึงพรรณไมท่ี้อยูใ่น

พื้นท่ีร่มตลอดวนัได ้
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล ภาพที ่3.19 

แสดง : ลกัษณะภูมิอากาศในพื้นท่ีโครงการ  

N สัญลกัษณ :    ลม        พระอาทิตย ์       แสง 

 

 

 

 

 

 

รับแสงแดดตลอดทั้งวนั 

รับแสงแดดช่วงเชา้ 

 ไม่รับแสงแดดตลอดวนั 

คอนโด 

เพ่ือนบา้น 

เพ่ือนบา้น 

ถนนหนา้โครงการ 

ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกมุภาพนัธ์ 

พระอาทิตยจ์ะโคจรออ้มทางทิศใต ้

ลมตะวนัตกเฉียงใต ้ลมร้อนพดัมา

เดือน มีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ จะไดรั้บ

ลมหนาว ช่วงเดือนพฤษภาคม – 

กุมภาพนัธ์ 

พ้ืนท่ี ท่ีไม่รับแสงทั้งวนั 

พ้ืนท่ี ท่ีไดรั้บแสงตอนเชา้ 

พ้ืนท่ี ท่ีไดรั้บแสง 

ตลอดทั้งวนั 
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 3.2.6  ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการภายในพื้นท่ีโครงการ 

จากการศึกษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในพื้นท่ีโครงการ ของบา้นคุณ

กาํพล ศิริเสวกุลพบว่ามีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นท่ีโครงการท่ีสมบูรณ์ จึง

อาจจะมีผลกระทบบางส่วนไม่มาก ดงัรายละเอียดจากการศึกษาดงัน้ี 

 3.2.6.1  ระบบไฟฟ้าภายในพื้นท่ีโครงการไดมี้การติดตั้งระบบไฟฟ้าไวเ้รียบร้อย

แลว้ ซ่ึงสายไฟท่ีนาํมาใชใ้นพื้นท่ีโครงการนั้น มีการต่อสายหลกัมาทางดา้นขา้งของบา้น เสาไฟสูง 

8เมตร ดงันั้นในการปลูกตน้ไมจึ้งควรคาํนึงถึงขนาดความสูงพรรณไมท่ี้ใชป้ลูกดว้ย เพื่อป้องกนั

อนัตรายท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้า 

 3.2.6.2  ระบบประปา ภายในโครงการ ใชป้ระปาจากการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีต่อ

เขา้พื้นท่ีโครงการทางดา้นหนา้ฝ่ังทิศใต ้โดยเดินเส้นท่อบนดินตามแนวกาํแพงฝ่ังทิศใตเ้ขา้สู่ตวับา้น 

และมีการติดตั้งก๊อกนํ้าภายนอกบา้น ดา้นขา้งกาํแพงทางทิศใต ้ดา้นหลงัตรงบริเวณส่วนซกัลา้งและ

ดา้นขา้งตวับา้นทางทิศเหนือ ดงันั้นในการก่อสร้างงานภูมิทศัน์ควรเพิ่มความระมดัระวงัในพื้นท่ี

บริเวณน้ี เพราะท่ออาจไดรั้บความเสียหายได ้

 3.2.6.3  ระบบระบายนํ้าจากการศึกษาพื้นท่ีโครงการของบา้นคุณกาํพลศิริเสวกุลมี

การวางระบบระบายนํ้ ารอบตวับา้น ตั้งแต่ดา้นขา้งบา้นมาขา้งบา้นทิศใตเ้ป็นแนวทางท่อทางเดิน

ระบบระบายนํ้าพื้นท่ีโครงการ จึงทาํใหพ้ื้นท่ีโครงการโดยรอบไม่เกิดปัญหาเร่ืองการระบายนํ้า 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล 

แสดง : ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.20 

สัญลกัษณ์ : 

ก๊อกนํ้ ามิเตอร์นํ้ าท่อระบายนํ้ าในบา้น   ท่อระบายนํ้ านอกบา้น 

 

เสาไฟฟ้า       แผงควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบา้น        บ่อเกรอะ 

แนวท่อประปา 

แนวสายไฟ 

แนวท่อทางระบายนํ้ า 

ทิศทางการไหลของนํ้ า  

 

 

                   N 
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3.2.7  มุมมองและทศันียภาพ 

3.2.7.1  มุมมองจากภายนอกเขา้สู่ภายในพื้นท่ีโครงการ จากการศึกษาสํารวจพื้นท่ี

โครงการมีมุมมองจากนอกเขา้สู่ภายในพื้นท่ีโครงการ มีจุดมองแต่ละมุมมองไดด้งัน้ี 

1)  ทางดา้นทิศตะวนัออก อยู่บริเวณหน้าบา้นอยู่ติดกบัห้องพกัผ่อนทาง

หนา้บา้นสามารถมองเห็นบริเวณดา้นหนา้บา้น ตวับา้น และพื้นท่ีบริเวณดา้นซา้ยของตวับา้น  

(ดงัภาพท่ี 3.21) 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.21 ทศันียภาพจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการดา้นทิศตะวนัออก 

 

2)  ทางดา้นทิศเหนือ อยูติ่ดกบั เฉลียงทางเขา้หนา้บา้น ห้องรับแขก และ 

หอ้งรับประทานอาหาร สามารถมองเห็นเป็นพื้นท่ีโล่งขา้งของตวับา้น(ดงัภาพท่ี 3.22) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.22 ทศันียภาพจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการดา้นทิศเหนือ 

 

3)  ทางดา้นทิศตะวนัตกอยูติ่ดกบัหอ้งรับประทานอาหาร และซกัลา้ง 

สามารถมองเห็นพื้นท่ีโล่งกวา้งดา้นหลงับา้น (ดงัภาพท่ี 3.23) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.23 ทศันียภาพจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการดา้นทิศตะวนัตก 
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3.2.7.2  มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

1)  มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออกมองจากหอ้งพกัผอ่น และเฉลียงหนา้

บา้น บริเวณภายนอกติดกบัถนนเส้นทางสัญจร เห็นแนวประตูร้ัวแนวกาํแพงร้ัว (ดงัภาพท่ี 3.24) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.24 ทศันียภาพจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการทิศตะวนัออก 

 

2)  มุมมองทางดา้นทิศเหนือมองจากหอ้งพกัผอ่นบริเวณภายนอกติดกบั

เพื่อนบา้น เห็นแนวกาํแพงร้ัวบา้นเป็นฉากหลงั (ดงัภาพท่ี 3.25) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.25 ทศันียภาพจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการทิศเหนือ 

 

3)  มุมมองทางดา้นทิศใตม้องจากหอ้งครัว ห้องนํ้าบริเวณภายนอกติดกบั

เพื่อนบา้น เห็นแนวกาํแพงร้ัวบา้นเป็นฉากหลงั (ดงัภาพท่ี 3.26) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.26 ทศันียภาพจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการทิศใต ้
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล 

แสดง : มุมมองจากภายในและภายนอกเขา้สู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.27 

สัญลกัษณ์ : 

 แสดงมุมมองภายในสู่ภายนอก 

 

แสดงมุมมองภายนอกสู่ภายใน 

 

 

 

 

                N 
 

 

 

 

 

3 

1 

2 

2 

3 

1 
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3.2.8  สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี 

ตารางที ่3.3 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

ส่วนพื้นท่ี 
Site Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จาํกดั 

Zone A 

(ฝ่ังทิศเหนือ และทิศ

ตะวนัออก) 

ดา้นหนา้บา้น และ

ดา้นขา้งบา้น 

มีเน้ือท่ีประมาณ 65  

ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เป็นบริเวณพื้นท่ีดา้นทิศเหนือ  

ติดกับเพื่อนบ้าน  มีร้ัวสูงเหล็ก

โปร่ง สูง 2 เมตรยาว 7 เมตร  

และร้ัวคอนกรีตทึบสูง 2 เมตร 

ยาว 7 เมตร 

 

 

 

 

 

   และย ัง ติดกับ พื้ น ท่ีด้านทิศ

ตะวนัออก  ติดกบัถนนโครงการ

ความกวา้งของถนน ประมาณ 8 

เมตร มีเสาไฟฟ้าอยูท่างขวามือ มี

ประตูเล่ือนเหล็กบานเด่ียวหน้า

บา้น พื้นท่ีดา้นในบริเวณน้ีเป็นท่ี

จอดรถ 

 

สภาพพื้นที่  ยงัไม่เคยมีการวางผงัจดัภูมิ

ทศัน์เลย มีลกัษณะพื้นท่ีโล่งกวา้งดา้นทิศ

เ ห นื อ   พื ช พ ร ร ณ เ ดิ ม มี ก า ร ปู ห ญ้ า

นวลนอ้ยเตม็พื้นท่ี 

 

มุมมอง ร้ัวบ้านมีลักษณะโปร่งด้านทิศ

เหนือ ติดกับเพื่อนบ้านซ่ึงสามารถมอง

เข้ามาในบริเวณบ้านได้ ไม่มีความเป็น

ส่วนตวั 

 

มลภาวะ  ร้ัวบา้นดา้นทิศตะวนัออก ซ่ึงมี

ลักษณะเดียวกันกัน ร้ัวด้านทิศ เหนือ  

บริเวณน้ีเป็นส่วนหน้าบ้านติดกับถนน

โครงการ  มีรถสัญจรไปมาอยู่ประจาํ มี

เสียงรบกวน และฝุ่ นละอองเขา้มาในบา้น

ได้  และร้ัวบา้นมีลกัษณะโปร่งสามารถ

มองเขา้มาในบริเวณบา้นได ้

 

ภูมิอากาศ  บริเวณด้านทิศเหนือมีพื้นท่ี

โล่ง ร้อนจดัและรับแสงแดดตลอดทั้งวนั  

 

ดิน เป็นกรดหรือดินเป้ียว  และในช่วงฤดู

ฝนอาจจะทาํใหน้ํ้าท่วมขงัได ้

 

ระบบสาธารณูปโภค  มีท่อระบายนํ้ าและ

บ่อพกั ตลอดแนวร้ัวบา้น  และมีก็อกนํ้ า

สาํหรับใชป้ระโยชน์ทัว่ไป 
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ตารางที ่3.3 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

ส่วนพื้นท่ี 
Site  Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จาํกดั 

Zone B 

(ฝ่ังทิศตะวนัตก และ

ทิศเหนือ) 

(โซนดา้นหลงับา้น) 

มีเน้ือท่ีประมาณ 47

ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เป็นบริเวณพื้นท่ีดา้นทิศเหนือ  

ติดกับเพื่อนบ้าน  มีร้ัวสูงเหล็ก

โปร่ง สูง 2 เมตรยาว 7 เมตร  

และร้ัวคอนกรีตทึบสูง 2 เมตร 

ยาว 7 เมตร 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีด้านทิศตะวันตก ติดกับ

คอนโดสูงทึบ 4 ชั้น  บริเวณน้ีจะ

มีพื้นท่ีแคบๆสาํหรับซกัลา้ง  

 

 

 

 

 

สภาพพื้นที่  ยงัไม่เคยมีการวางผงัจดัภูมิ

ทัศน์เลย  มีลักษณะพื้นท่ีโล่งด้านทิศ

เหนือ  และดา้นทิศตะวนัออกจะเป็นพื้นท่ี

แ ค บ ๆ   พื ช พ ร ร ณ เ ดิ ม มี ก า ร ปู ห ญ้า

นวลนอ้ยเตม็พื้นท่ี 

 

มุมมองร้ัวบา้นทางทิศตะวนัตกมีลกัษณะ

สูงทึบ  ติดกับคอนโดมิเนียม และร้ัวมี

ลักษณะโปร่งในด้านทิศเหนือ ติดกับ

เพื่อนบ้าน  ซ่ึงสามารถมองเห็นจากทั้ ง

คอนโดมิเนียม และจากเพื่อนบา้นเขา้มา

ในบา้นได ้ ไม่มีความเป็นส่วนตวั 

 

ภูมิอากาศ  บริเวณด้านทิศตะวนัตกนั้ น  

ติดกบัคอนมิเนียมสูงทึบ  ทาํให้พื้นท่ีทาง

กายภาพบริเวณด้านทิศตะวนัตกในช่วง

เยน็ จะไม่ไดรั้บแสงแดดเลย  ส่วนบริเวณ

ดา้นทิศเหนือมีพื้นท่ีโล่ง ร้อนจดัและรับ

แสงแดดตลอดทั้งวนั 

 

ดิน เป็นกรดมหรือดินเป้ียว  และในช่วง

ฤดูฝนอาจจะทาํใหน้ํ้าท่วมขงัได ้

 

ระบบสาธารณูปโภค  มีท่อระบายนํ้ าและ

บ่อพกัอยู่ตลอดแนวร้ัวบ้าน  และมีแนว

ท่อประปา และก็อกนํ้าสาํหรับใชใ้นพื้นท่ี

ซกัลา้ง 
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ตารางที ่3.3 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

ส่วนพื้นท่ี 
Site  Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จาํกดั 

Zone C 

(ฝ่ังทิศใตโ้ซนขา้งบา้น) 

มีเน้ือท่ีประมาณ 25

ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เป็นบริเวณพื้นท่ีดา้นทิศใต ้ ติด

กับเพื่อนบ้าน  มีลักษณะร้ัวกั้ น

เหมือนกบัทิศเหนือ พื้นท่ีบริเวณ

น้ีเป็นพื้นท่ีแคบๆ  

 

 

 

 

 

 

 

สภาพพื้นที ่ ยงัไม่เคยมีการวางผงัจดัภูมิ

ทศัน์เลย  เป็นพื้นท่ีแคบๆ  พืชพรรณเดิม

มีการปูหญา้นวลนอ้ยเตม็พื้นท่ี   

 

มุมมอง ร้ัวบ้านทางทิศใต้มีลักษณะร้ัว

เหมือนกบัทิศเหนือ  ติดกบัเพื่อนบา้นซ่ึง

สามารถมองเขา้ในบริเวณพื้นท่ีจอดรถ

ได ้

 

ภูมิอากาศ  บริเวณด้านทิศตะวนัใตติ้ด

กบัเพื่อนบา้นสูงทึบ  ทาํให้พื้นท่ีบริเวณ

น้ีร่มและเย็นมากบริเวณอ่ืน  จะได้รับ

แสงนอ้ยมาก 

 

ดินดินเป็นกรดมหรือดินเปร้ียว  และ

ในช่วงฤดูฝนอาจจะทาํใหน้ํ้าท่วมขงัได ้

 

ระบบสาธารณูปโภค  มีท่อระบายนํ้ า

และบ่อพักภายในโครงการอยู่ตลอด

แนวร้ัวบา้นและมีแนวท่อระบายนํ้ าออก

สู่ภายนอกโครงการ  มีบ่อเกรอะท่ีติดกบั

บริเวณห้องนํ้ าภายในบ้าน  มีมิเตอร์

นํ้าหนา้บา้นและแนวท่อประปามีก๊อกนํ้ า

สําหรับใช้ประโยชน์ทัว่ไปอยู่บริเวณท่ี

จอดรถ  มีเสาฟ้าและแนวสายไฟเข้าสู่

โครงการ   
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เร่ือง : โครงการออกแบบบา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล 

แสดง : การแบ่งโซนตามลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.28 

สัญลกัษณ์ :                                     Zone A 

 

 

 

 

 

ZoneC   

Zone B  

Zone B 

Zone A 

N 

Zone C 
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 3.2.10  ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ (User  Analysis) 

พฤติกรรมและความตอ้งการผูใ้ช้โครงการประกอบสมาชิกหลายคน ซ่ึงแต่ละคนมีพฤติกรรม และ

ความตอ้งการแตกต่างกนัไปจึงเกิดข้ึนกิจกรรมเกิดข้ึนในพื้นท่ีดงัรายละเอียดตารางในการศึกษา

ขอ้มูลต่อไปน้ี (ดงัตารางท่ี 3.3 และตารางท่ี 3.4) 

ตารางที ่3.4 พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

สมาชิกในครอบครัว เพศ อาย(ุปี) พฤติกรรม ความตอ้งการ 

นายกาํพล  ศิริเสวกุล ชาย 60 อยู่บ้านเกือบทุกวัน  ชอบ

ด่ืมกาแฟในตอนเช้าชอบ

ชอบบรรยากาศธรรมชาติ

ร่มร่ืนเรียบง่าย  มีการจัด

งานสังสรรค์กับครอบครัว

เป็นคร้ังคราวกบัญาติพี่นอ้ง

ในวนัหยดุ 

 

ต้องการศาลาเพื่อพักผ่อน 

และนํานํ้ าตกแบบโมเดิร์น

เข้ามาสร้างจุดเด่นให้กับ

พื้นท่ีนั่งด่ืมกาแฟภายนอก

บ้ า น แ ล ะ ส ร้ า ง พื้ น ท่ี ท่ี

สามารถจัดงานสังสรรค์

ภายในครอบครัวตอ้งการร้ัว

รอบขอบชิด เพื่อความเป็น

ส่วนตวั 

นางเสริมศิริ ศิริเสวกุล หญิง 49 ทาํงานทุกวนั หยุดวนัเสาร์  

อาทิตย ์ ชอบหามุมนั่งเล่น

สงบๆนั่งอ่านหนังสือทาน

อาหารว่างในวนัหยดุ  

ต้องการสวนท่ีมีความเป็น

ส่วนตัว ดูแลง่าย สวยงาม 

ร่ ม ร่ื น   มี พื้ น ท่ี สํ า ห รั บ

รับป ระท านอ าหา รนอ ก

บา้นได ้

นางสาวกาญจนาภรณ์ 

ศิริเสวกุล 

หญิง 

 

24 

 

ไ ป ทํา ง า น ทุ ก   ห ยุ ด วัน

อาทิตย์จึงใช้เวลาในช่วง

วันหยุดพักผ่อนและอ่าน

หนงัสือ 

ตอ้งการมุมเล็กๆ ใตต้น้ไม้

ท่ี ร่ ม ร่ื น สํ า ห รั บ นั่ ง อ่ า น

หนังสือและนั่งพิมพ์งาน

บา้งเป็นคร้ังคราว 

นายไพรัช  ศิริเสวกุล ชาย 21 ไปเรียนท่ีมหาวิทยาลยั ทุก

วัน หยุดวัน  เสาร์อาทิตย์

เป็นวนัหยดุเรียนประจาํทุก

สัปดาห์จึงใช้เวลากับการ 

ทาํการบา้น และพกัผอ่น 

ต้อ ง กา ร พื้ น ท่ี ใน กา ร ทํา

กิจกรรมต่างๆ เช่น พกัผ่อน 

อ่านหนังสือ ทําการบ้าน

แ ล ะ พื้ น ท่ี สั ง ส ร ร ค์ กั บ

เพื่อนๆ 
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ตารางที ่3.5 สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

ท่ี สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ 
ภาพบรรยากาศของกิจกรรมท่ีจะ

เกิดข้ึน 

1 พื้นท่ีส่วนโชว ์

(Zone A ฝ่ังทิศเหนือ) 

ขนาดพื้นท่ีประมาณ

65 ตร.ม. 

1) ส่วนโชวไ์วส้าํหรับ

รับแขก 

 

 

 

จั ด เ ป็ น มุ ม ท่ี ไ ว้ เ ป็ น ก า ร

พักผ่อนและทํากิจกรรมกับ

ภายในครอบครัว และเป็นท่ีไว้

สําหรับตอนรับแขกญาติพี่

น้องในเทศกาลวันหยุดส่วน

ในด้านบรรยากาศ ให้ความ

เป็นธรรมชาติ ร่มร่ืนด้วยการ

ปลูกต้นไม ้กับมีท่ีนั่งเล่น ซ่ึง

ในด้านบรรยากาศน้ีมีความ

สอดคล้องในส่วนของพื้นท่ี

แบ่งโซนมาสร้างจุดสนใจของ

ตวับา้น 

 

 

 

 

 

2 พื้นท่ีส่วนครอบครัว 

(Zone B ฝ่ังทิศเหนือ

ดา้นหลงับา้น) 

ขนาดพื้นท่ีประมาณ 

47 ตร.ม. 

1) พื้นท่ีนัง่เล่น/

พกัผอ่น/พื้นท่ีส่วนตวั 

 

จั ด เ ป็ น มุ ม ท่ี ไ ว้ เ ป็ น ก า ร

พักผ่อนและทํากิจกรรมกับ

ภายในครอบครัว และเป็นท่ีไว้

สําหรับตอนรับแขกญาติพี่

น้องในเทศกาลวันหยุดส่วน

ในดา้นบรรยากาศ ให้ความร่ม

ร่ืนด้วยการปลูกต้นไม้ กับมี

สวนนํ้า นํ้าตก ศาลานัง่เล่น ซ่ึง

ในด้านบรรยากาศน้ีมีความ

สอดคล้องในส่วนของพื้นท่ี

แบ่งโซนมาท่ีกล่าวมาก่อน

หน้าน้ี และยงัสร้างจุดสนใจ

ของตวับา้นอีกดว้ย 
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ตารางที ่3.5 สรุปกิจกรรมท่ีควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี (ต่อ) 

ท่ี สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ 
ภาพบรรยากาศของกิจกรรมท่ีจะ

เกิดข้ึน 

3 พื้นท่ีส่วนบริการ 

(Zone C ฝ่ังทิศใต)้ 

ขนาดพื้นท่ีประมาณ 

25 ตร.ม. 

1) ทางเดิน

เช่ือม 

 

เป็นมุมท่ีมีความสงบ ร่มเย็น

มากท่ีสุด  ไร้เสียงรบกวนสร้าง

บรรยากาศระหว่างเดินไปหน้า

บ้านด้วยแผ่นทางเท้า  และมี

กระถางไมพุ้่มท่ีมีสีสันสดใสท่ี

จดัวางบริเวณริมร้ัวไดอ้ย่างลง

ตวั 
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 3.2.10  ศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

ตารางที ่3.6 แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remarks 

Zone A 

(ฝ่ังทิศเหนือ และทิศ

ตะวนัออก) 

ดา้นหนา้บา้น และ

ดา้นขา้งบา้น 

มีเน้ือท่ีประมาณ 65  

ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โ ป ร ม แ ก ร ม ท่ี จ ะ

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

Zone A 

เป็นพ้ืนท่ีส่วนแรกท่ี

พบเห็นและอยู่ติดกับ

ห้องรับแขก มีความ

สะดวกในการเข้าถึง 

จึงเหมาะท่ีจะจัดเป็น

ส่วนสาธารณะ  และ

สร้างพ้ืนท่ีส่วนโชว์

เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ี

ดีแก่การรับรองผู ้มา

เ ยื อ น  แ ล ะ เ ป็ น จุ ด

ดึง ดู ดส า ยต า แ ก่ผู ้ ท่ี

สญัจรไปมา 

 

 

 

 

 

 

การพฒันาพ้ืนท่ีมีดงัน้ี 

1. สร้างเป็นพ้ืนท่ีส่วน

สาธารณะ   สําหรับตอน

รับแขกผูม้าเยือน 

2. สร้างเป็นพ้ืนท่ีส่วนโชว ์ 

เพ่ือเป็นจุดดึงดูดสายตาแก่

ผูท่ี้สญัจรไปมา 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาท่ีเกิดมีดงัน้ี 

สภาพพื้นที่เน่ืองจากพ้ืนท่ียงั

ไม่เคยมีการวางผงัจดัภูมิทศัน์

เลย  จึงไดมี้การออกแบบวาง

ผงัจดัภูมิทศันแ์ละแบ่งพ้ืนท่ีใช้

สอย 

มุมมอง   ร้ั วบ้านมีลักษณะ

โปร่งด้านทิศ เหนือ  ติดกับ

เ พ่ือนบ้าน  ไม่มีความเป็น

ส่วนตัว   แก้ปัญหาด้วยการ

ปลูกไม้พุ่มสูงปิดกั้ นสายตา 

ตลอกแนวร้ัว 

มลภาวะ  มีรถสัญจรไปมาอยู่

ประจาํ มีเสียงรบกวน และฝุ่ น

ล ะ อ อ ง เ ข้ า ม า ใ น บ้ า น ไ ด ้ 

แกปั้ญหาด้วยการปลูกไมพุ้่ม

สูงทึบ  เพ่ือลดเสียงรบกวน

และฝุ่ นละออง 

ภูมิอากาศ   บริเวณด้านทิศ

เหนือมีพ้ืนท่ีโล่ง ร้อนจดัและ

รั บ แ ส ง แ ด ด ต ล อ ด ทั้ ง ว ัน  

แก้ปัญหาด้วยการปลูกไมย้ืน

ตน้  ท่ีมีทรงพุ่มหน่าทึบ  และ

มีมา้นัง่รอบตน้ไม ้ ทาํใหพ้ื้นท่ี

บริเวณน้ีเป็นสถานท่ีตอ้นรับ

แขกท่ีมีความร่มร่ืน  เยน็สบาย 
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ตารางที ่3.6 แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remarks 

Zone B 

(ฝ่ังทิศตะวนัตก และทิศ

เหนือ) 

(โซนดา้นหลงับา้น) 

มีเน้ือท่ีประมาณ 47

ตารางเมตร 

 

โ ป ร ม แ ก ร ม ท่ี จ ะ

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

Zone B 

  เป็นพ้ืนท่ีอยู่บริเวณ

ดา้นหลงับา้น  ติดกบั

ห้ อ ง รั บ ป ร ะ ท า น

อาหาร  และดา้นหลงั

บา้นเป็นพ้ืนท่ีซักลา้ง  

พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเหมาะ

สํ า ห รั บ จัด เ ป็ น มุ ม

ส่ ว น ตัว   เ พ่ื อ เ ป็ น

พ้ื น ท่ี พั ก ผ่ อ น ใ น

ครอบครัว 

 

การพฒันาพ้ืนท่ีมีดงัน้ี 

  1)   สร้างพ้ืนท่ี ส่วนตัว  

สําหรับพักผ่อนภายใน

ครอบครัวในช่วงวนัหยดุ 

2)  จัดสวนแนวตั้ ง  และ

สว น หย่อ ม เล็ก ๆ   เ พ่ื อ

สร้างบรรยากาศให้กับ

พ้ืนท่ี  ให้รู้ สึกสดช่ืนแล

ผอ่นคลาย 

ปัญหาท่ีเกิดมีดงัน้ี 

สภาพพื้นที่เน่ืองจากพ้ืนท่ีย ัง

ไม่เคยมีการวางผงัจดัภูมิทศัน์

เลย  จึงได้มีการออกแบบวาง

ผงัจดัภูมิทศัน์และแบ่งพ้ืนท่ีใช้

สอย 

มุ ม ม อ ง   ร้ั ว บ้ า น ท า ง ทิ ศ

ตะวนัตกมีลกัษณะสูงทึบ  ติด

กบัคอนโดมิเนียม ซ่ึงสามารถ

มองเห็นจากคอนโดมิเนียม เขา้

มาในบ้านได้  และด้านหลัง

บา้นยงัมีพ้ืนท่ีซกัลา้ง  ดูแลว้ไม่

เหมาะสมและไม่มีความเป็น

ส่วนตวั  แกปั้ญหาดว้ยการจดั

ส ว น แ น ว ตั้ ง ปิ ด กั้ น ร ะ ดั บ

สายตาจากคอนโดมิเนียม  และ

ปลูกไมพุ้่มสูงปิดกั้นพ้ืนท่ีซัก

ลา้ง 

ภูมิอากาศ   บริ เวณด้านทิศ

เ ห นื อ มี พ้ื น ท่ี โ ล่ ง  ร้ อ น จัด

ในช่วงกลางวนั  แกปั้ญหาดว้ย

การปลูกไมย้ืนตน้  ท่ีมีทรงพุ่ม

โปร่งไม่ทึบ  ใกล้ๆจะมีศาลา  

กั บ บ่ อ นํ้ า ล้ น   เ พ่ื อ ส ร้ า ง

บรรยากาศ ให้รู้สึกเย็นสบาย

และผอ่นคลาย 

ระบบสาธารณูปโภค   มีท่อ

ประปาท่อระบายนํ้ าอยู่ตลอด

แนวร้ัวบา้น  ควรหลีกเล่ียงการ

ก่อสร้างในบริเวณน้ี  อาจจะทาํ

ใหท่้อนํ้าเกิดความเสียหายได ้
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ตารางที ่3.6 แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remarks 

Zone C 

(ฝ่ังทิศใตโ้ซนขา้งบา้น) 

มีเน้ือท่ีประมาณ 25

ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

โ ป ร ม แ ก ร ม ท่ี จ ะ

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

Zone C 

  เป็นพ้ืนท่ีอยู่บริเวณ  

ขา้งบา้นดา้นทิศใตติ้ด

กบัห้องนํ้ า  ห้องครัว 

มีทางสัญจรท่ีสะดวก 

เหมาะสําหรับพื้นท่ี

บริการมากท่ีสุด 

การพฒันาพ้ืนท่ีมีดงัน้ี 

  1)  สร้างพ้ืนท่ีทางเดิน

เพ่ือเช่ือมต่อกบัพ้ืนท่ีต่างๆ 

  2)   จัดสวนเพ่ือปิดกั้ น

ส า ย ต า จ า ก เ พ่ื อ น บ้า น  

และมีกระถางไม้พุ่มท่ีมี

สี สั น ส ด ใ ส ท่ี จั ด ว า ง

บริเวณริมร้ัว 

 

ปัญหาท่ีเกิดมีดงัน้ี 

สภาพพื้นที่เน่ืองจากพ้ืนท่ีย ัง

ไม่เคยมีการวางผงัจดัภูมิทศัน์

เลย  จึงได้มีการออกแบบวาง

ผงัจดัภูมิทศัน์และแบ่งพ้ืนท่ีใช้

สอย 

มุมมอง  ร้ัวบ้านทางทิศใต้มี

ลักษณะโปร่ง  ติดกับเ พ่ือน

บ้านซ่ึงสามารถมองเข้าใน

บ ริ เ ว ณ พ้ื น ท่ี จ อ ด ร ถ ไ ด ้ 

แก้ปัญหาด้วยการปลูกไม้พุ่ม

สูงปิดกั้นสายตา ตลอกแนวร้ัว 

ระบบสาธารณูปโภค   มีท่อ

ระบายนํ้ าและบ่อพักภายใน

โครงการอยู่ตลอดแนวร้ัวบา้น

และมีแนวท่อระบายนํ้ าออกสู่

ภายนอกโครงการ  มีบ่อเกรอะ

ท่ีติดกบับริเวณห้องนํ้ าภายใน

บา้น  มีมิเตอร์นํ้าหนา้บา้นและ

แ น ว ท่ อ ป ร ะ ป า   มี ก๊ อ ก นํ้ า

สําหรับใช้ประโยชน์ทัว่ไปอยู่

บริเวณท่ีจอดรถ  มีเสาฟ้าและ

แนวสา ยไฟเข้า สู่ โครงกา ร  

ควรหลีกเ ล่ียงกา รก่อสร้า ง  

และการปลูกไมย้ืนตน้สูงเกิน  

3 เมตร  อาจจะทําให้เกิด

อนัตรายเก่ียวกบัสายไฟฟ้าและ

ท่อนํ้าเกิดความเสียหายได ้
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 จากการศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผูใ้ช้โครงและการพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี

โครงการในตารางท่ี3.4-3.9โดยสรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนออกมาเป็นภาพ Bubble Diagram , Site 

Relation แสดงความสัมพนัธ์การเช่ือมของพื้นท่ีในแต่ส่วน ซ่ึงมีดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  3.2.10.1  ส่วนโชว ์จะประกอบดว้ยพื้นท่ีในการจดัสวนหย่อมเพื่อตอ้นรับแขก 

และช่วยให้สร้างความร่มเย็น รมร่ืนแก่ผูเ้ขา้เยี่ยมเยือน ซ่ึงพื้นท่ีส่วนโชวน้ี์จะติดกบัพื้นท่ีจอดรถ 

และยงัติดกบัในส่วนครอบครัวจากหลงับา้นมาหนา้บา้นโดยทั้งสองส่วนน้ีสามารถเช่ือมเขา้ถึงกนั

ได ้(ดงัภาพท่ี 3.28 และภาพท่ี 3.29) 

  3.2.10.2  ส่วนครอบครัว จะประกอบพื้นท่ีในการจดัสวนให้มีความร่มเงาสําหรับ

การพกัผ่อน โดยมีการเช่ือมพื้นท่ีสัญจรเขา้ออกเป็นแผ่นทางเดินกบัสนามหญา้ระหว่างพื้นท่ีของ

เฉลียงบา้นท่ีสามารถเช่ือมไปในแต่ละจุดไม่ว่าเป็นศาลา พื้นท่ีส่วนโชวแ์ละยงัสามารถเช่ือมต่อไป

ในส่วนของพื้นท่ีบริการ ซ่ึงในพื้นท่ีส่วนครอบครัวมีการปิดกั้นสายตาระดบัไมพุ้่ม 1 เมตร ตรง

บริเวณลานซกัลา้ง เพื่อให้เกิดทศันียภาพท่ีอยา่งสวยงามเม่ือท่ีมีผูเ้ขา้มาใชง้านไดม้องมาจากฝ่ังห้อง

รับประทานอาหารหรือตอนเดินผา่นในส่วนท่ีติดกบัโซนซกัลา้ง (ดงัภาพท่ี 3.28 และภาพท่ี 3.29) 

  3.2.10.3  ส่วนบริการ เป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อมาจากส่วนของครอบครัว จนไปถึงพื้นท่ี

จอดรถหนา้บา้น ซ่ึงในส่วนน้ีจะประกอบดว้ย สนามหญา้ โดยมีการเช่ือมพื้นท่ีทางสัญจรทางเดิน

คอนกรีตจากพื้นท่ีจอดรถ และในส่วนหลงับา้นของพื้นท่ีซกัลา้ง กบัพื้นท่ีดา้นขา้งบา้นท่ีไม่มีกาํแพง

ปิดกั้นเป็นบางส่วนก่อให้เกิดทศันียภาพไม่ดูสวยงามจึงจะใชไ้มพุ้่มระดบัสูง 1เมตร ปิดกั้นสายตา

แบบโปร่งเพื่อใหท้ศันียภาพดูสวยงามสะอาดเรียบร้อย (ดงัภาพท่ี 3.28 และภาพท่ี 3.29) 
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เร่ือง : โครงการออกแบบบา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล 

แสดง : Bubble  Diagram ภาพที ่3.29 

สัญลกัษณ์ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N 

:  ทางเขา้-ออก หลกัภายในอาคาร 

:  การเช่ือมพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโครงการ  

: Screen ปิดกั้นสายตาระดบัไมพุ้ม่สูงแบบโปร่ง 1.8เมตร 

: Buffer ปิดกั้นสายตาระดบัไมพุ้ม่สูง 1เมตร 

:  ทางเขา้หลกั  
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล 

แสดง : Site Relation ภาพที ่3.30 

สัญลกัษณ์ : 

 

 

 

 

 

                N 
 

 

 

 

:  ทางเขา้-ออก หลกัภายในอาคาร 

:  เสน้ทางสญัจรรอง และความสมัพนัธ์ ของ

แต่ละพ้ืนท่ี 
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บทที ่4 

แนวความคดิในการออกแบบ 

 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นของคุณกาํพล ศิริเสวกุล ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 169/19 หมู่บา้น

โชคประชา ถนนเลียบคูนายกิมซอยไกรวลัย์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครได้มี

แนวความคิดในการออกแบบภูมิทศัน์  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีและผูใ้ช ้จึงทาํ

ใหมี้กาแบ่งพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีสามารถจดักิจกรรมในแต่ละส่วน

เพื่อให้เกิดความสวยงามโดยมีแนวความคิดการออกแบบพืชพรรณ แนวคิดในการออกแบบระบบ

สาธารณูปโภค แนวความคิดของมุมมองแนวคิดในการออกแบบดูแลรักษา รวมไปถึงแนวความคิด

ในการออกแบบพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการเพื่อใหต้อบสนองต่อผูใ้ชโ้ครงการดงัน้ี 

 

4.1  ข้อจํากดัในการออกแบบ 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการซ่ึงทาํให้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ และ

ขอ้จาํกดัในการออกแบบพื้นท่ี ซ่ึงสามารถสรุปขอ้จาํกดัในดา้นต่าง ๆ  ไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4.1 ขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ 

Zone Site Characteristics 
ประเดน็

การศึกษา 

ขอ้จาํกดั/ปัญหาในการ

ออกแบบ 

Zone A 

(ฝ่ังทิศเหนือ 

และทิศ

ตะวนัออก) 

มีเน้ือท่ีประมาณ 

65  ตารางเมตร 

 

   - พ้ืนท่ีด้านทิศเหนือ  ติดกับ

เพ่ือนบา้น  มีร้ัวสูงเหล็กโปร่ง สูง 

2 เมตร และร้ัวคอนกรีตทึบสูง 2 

เมตร และยงัติดกบั พ้ืนท่ีดา้นทิศ

ตะวนัออก  ติดกบัถนนโครงการ 

มีเสาไฟฟ้าอยู่ทางขวามือ มีประตู

เ ล่ือนเหล็กบานเ ด่ียวหน้าบ้าน 

พ้ืนท่ีดา้นในบริเวณน้ีเป็นท่ีจอดรถ 

 

 

มุมมอง 

 

 

 

มลภาวะ 

 

สภาพอากาศ 

 

 

สาธารณูปโภค 

 

-  ไดรั้บผลกระทบด้านมุมมอง

จากเพ่ือนบา้น ท่ีสามารถมองเขา้

มาในพ้ืนท่ีได้  บริเวณด้านทิศ

เหนือ 

   - ได้รับผลกระทบจากเสียง

รถยนต์และฝุ่ นละอองด้านทิศ

ตะวนัออก 

   - บริเวณด้านทิศเหนือมีพ้ืนท่ี

โล่ง ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก

แสงแดดท่ีร้อนจดัตลอดทั้งวนั 

   - ไดรั้บผลกระทบจากระบบท่อ

ร ะ บ า ย นํ้ า แ ล ะ บ่ อ พัก ภ า ย ใ น

โครงการ ตลอดแนวร้ัวบา้น  อาจ

เกิดความเสียหายได ้
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ตารางที ่4.1 ขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ (ต่อ) 

Zone Site Characteristics 
ประเดน็

การศึกษา 
ขอ้จาํกดั/ปัญหาในการออกแบบ 

Zone B 

(ฝ่ังทิศตะวนัตก 

และทิศเหนือ) 

(โซนดา้นหลงั

บา้น) 

มีเน้ือท่ีประมาณ 

47ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - พ้ืนท่ีดา้นทิศเหนือ  

ติดกับเพ่ือนบ้าน  มีร้ัว

สู ง เ ห ล็ ก โ ป ร่ ง  สู ง  2 

เมตร ยาว 7 เมตร  และ

ร้ั ว ค อ น ก รี ต ทึ บ สู ง  2 

เมตร ยาว 7 พ้ืนท่ีดา้นทิศ

ตะวนัตก ติดกบัคอนโด

สูงทึบ 4 ชั้น  บริเวณน้ี

เ ป็ น พ้ื น ท่ี แ ค บ  ใ ช้

สาํหรับซกัลา้ง  

 

 

มุมมอง 

 

 

 

 

สภาพอากาศ 

 

 

 

 

สาธารณูปโภค 

 

  -ได้รับผลกระทบด้านมุมมองจาก

คอนโดมิเนียม สูง 4 ชั้น ท่ีสามารถ

มองเขา้มาในพ้ืนท่ีได ้ บริเวณดา้นทิศ

ตะวนัตก 

 

   -บริเวณดา้นทิศตะวนัตกในช่วงเยน็

จะได้รับแสงแดดน้อยมากจึงส่งผล

กระทบต่อพืชพรรณในบริเวณน้ีได ้

 

 

   - ได้รับผลกระทบจากระบบท่อ

ระบายนํ้ าและบ่อพกัภายในโครงการ 

ตลอดแนวร้ัวบ้าน  อาจเกิดความ

เสียหายได ้
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ตารางที ่4.1 ขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ (ต่อ) 

Zone Site Characteristics 
ประเดน็

การศึกษา 
ขอ้จาํกดั/ปัญหาในการออกแบบ 

Zone C 

(ฝ่ังทิศใตโ้ซนขา้ง

บา้น) 

มีเน้ือท่ีประมาณ 

25  ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - เป็นบริเวณพ้ืนท่ีดา้น

ทิศใต้  เป็นพ้ืนท่ีแคบๆ

ติดกบัเพ่ือนบา้นมีร้ัวกั้น

คอนกรีตทึบสูง 2 เมตร 

ยาว 7 เมตร 

  - พ้ืนท่ีบริ เวณน้ี จะมี

บ่อพกันํ้ าเสียจากภายใน

บา้นและบ่อเกรอะฝ่ังอยู่

ใตดิ้น 

สภาพพื้นที่ 

 

 

 

มุมมอง 

 

 

สภาพอากาศ 

 

 

 

สาธารณูปโภค 

 

   - เป็นพ้ืนท่ีแคบๆ บริเวณดา้นทิศใต้

ซ่ึ ง ส่งผลกระทบต่อพืช พรรณท่ี มี

ขนาดใหญ่  และทางสัญจรท่ีแคบไม่

สะดวก 

-  ไดรั้บผลกระทบดา้นมุมมองจาก

เพ่ือนบ้าน ท่ีสามารถมองเข้ามาใน

พ้ืนท่ีได ้ บริเวณดา้นทิศใต ้

   -บริเวณดา้นทิศใต ้พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมี

ร่มเงาตลอดทั้งวนั ไดรั้บแสงแดดนอ้ย  

อา จส่งผลกระทบต่อพืช พรรณ ท่ี

ตอ้งการแสงแดดในพ้ืนท่ีบริเวณน้ีได ้

   - การออกแบบจัดสวนและกา ร

ก่อสร้างอาจได้รับผลกระทบจาก

ระบบท่อระบายนํ้ า บ่อพกั บ่อเกรอะ

ภายในบา้นทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

   - การออกแบบใหมี้พรรณไมย้ืนตน้

ท่ีมีขนาดสูง  จะไดรั้บผลกระทบจาก

เสาฟ้าและแนวสายไฟเขา้สู่ตวับา้น จะ

ทาํใหอ้นัตรายได ้
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4.2  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 

แนวความคิดหลกัการ (Main Concept) คือ“สวนพักผ่อนแบบเรียบง่าย  สไตล์ร่วมสมัย”ซ่ึง

ไดแ้นวความคิดมาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ีโครงการ และสํารวจความตอ้งการพฤติกรรมของ

ผูใ้ช้โดยในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั  ท่ีทาํให้รู้สึกอยู่สบายอิงกบัธรรมชาติ ซ่ึงเจา้ของ

โครงการมีความตอ้งการพื้นท่ีการพกัผอ่นมีผนงันํ้าตกแบบเขา้มาสร้างจุดเด่นให้กบัพื้นท่ี  และพื้นท่ี

นัง่ด่ืมกาแฟรับประทานอาหารและตอ้งการสวนท่ีมีความเป็นส่วนตวัดูแลง่ายสวยงาม ร่มร่ืนและ

เรียบง่าย  ดงันั้นในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัคือการสร้างพื้นท่ีพกัผ่อนให้กบัคนภายใน

ครอบครัวไดรู้้สึกผอ่นคลาย  และเพิ่มคุณค่าใหก้บัพื้นท่ีภายในโครงการ(ดงัภาพท่ี 4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่4.1 แนวความคิดหลกัการในการออกแบบ 

 

 

ลกัษณะของพืน้ที ่

 สภาพโดยทัว่ไปในพื้นท่ีเป็น

ท่ี โ ล่ ง  ย ั ง ไ ม่ มี ก า ร จั ด ภู มิ ทั ศ น์ 

เน่ืองจากเป็นโครงบา้นจดัสรรพึ่งจะ

แลว้เสร็จ  จึงควรส่งเสริมให้มีการจดั

ภูมิทศัน์  เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับพื้นท่ี

ทําให้เกิดทัศนีย์ภาพท่ีสวยงามแก่

พื้นท่ีโครงการ 

 

ความต้องการของผู้ใช้ 

- ตอ้งการศาลาสําหรับพกัผอ่น และนาํ

ผนังนํ้ าตกแบบเข้ามาสร้างจุดเด่น

ใหก้บัพื้นท่ี 

- มีพื้นท่ีสําหรับรับประทานอาหาร

นอกบา้นได ้

- ต้องการมุมเล็กๆ ใต้ต้นไม้ท่ีร่มร่ืน

สาํหรับนัง่อ่านหนงัสือและนัง่พิมพง์าน 

- ตอ้งการสวนท่ีสวยงาม ร่มร่ืน  และ

เรียบง่าย 
 

ลกัษณะของสถาปัตยกรรม 

 รูปแบบของงาน

สถาปัตยกรรมเป็นบา้นสองชั้นเด่ียว

สไตล ์Contemporary (ร่วมสมยั) 

สวนร่วมสมยั 

Contemporary Garden 

“สวนพกัผ่อนแบบเรียบงาย  สไตล์ร่มสมัย” 
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 นิยามและความหมายของ “สวนพกัผ่อนแบบเรียบงาย  สไตล์ร่วมสมัย” 

 การพกัผอ่น หมายถึง การหยุดพกัการปฏิบติักิจกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะความตึงเครียดหรือ

ความเม่ือยล้าท่ีเกิดข้ึนกับร่างกายและจิตใจชองเราหลักปฏิบติัในการพกัผ่อนแบ่งออกเป็น  3  

ลกัษณะ  ดงัน้ี 

  การนอนหลบั  เป็นการพกัผอ่นท่ีดีท่ีสุด 

  การหยดุพกัชัว่คราวขณะปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 

  การกระทาํกิจกรรมต่างๆเพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน 

 เรียบง่าย  หมายถึง  ความพอเพียง ความเหมาะสมตามสภาพส่ิงแวดลอ้มกลมกลืนในสาย

ธารของธรรมชาติ และการเป็นอิสสระจากกระแสของวตัถุนิยม สุดทา้ย คือ ความสงบ พอใจในส่ิง

ท่ีมีอยู ่ไม่โลภเกินเหตุ 

 ศิลปะร่วมสมัย หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีพฒันาสร้างสรรค์ข้ึนในยุคสมัยหรือในเวลา

เดียวกัน หรือเกิดข้ึนในสมัยปัจจุบัน โดยมีวฒันธรรมเป็นรากฐานในการสร้างสรรค์ หรือ

สร้างสรรค์ข้ึนโดยไม่มีกระบวนแบบหรือแนวความคิดของสังคมและวฒันธรรมปัจจุบนัเป็น

พื้นฐาน หรือสร้างสรรคข้ึ์นเพื่อรับใชส้ังคมไทยยุคปัจจุบนัท่ีเกิดจากความคิด และประยุกตใ์ชอ้ยา่ง

บูรณาการ สอดคลอ้ง สัมพนัธ์ และส่งผลต่อกนัระหวา่งศิลปวฒันธรรม 

 ดงันั้นแนวความคิดท่ีไดจ้าก“สวนพักผ่อนแบบเรียบงาย  สไตล์ร่วมสมัย”คือสวนท่ีเราจดั

ข้ึนมาโดยลอกเลียนแบบธรรมชาติท่ีเรามองเห็น  เช่น  ป่า  บ่อนํ้ า  นํ้ าตก และนาํเอาศิลปะแบบร่วม

สมยัเขา้มาจดัสวนเป็นลกัษณะของส่ิงก่อสร้าง  เช่น  ศาลา  ระเบียง  มา้นัง่  พื้นไมร้ะแนงเป็นตน้

และส่ิงท่ีขาดไม่ได ้ คือ  การใชพ้ืชพรรณโทนสีต่างๆ  นาํมาใชใ้นการจดัสวนให้เขา้กบับรรยากาศท่ี

เป็นธรรมชาติประกอบดว้ยไมใ้ห้ร่มเงา  ไมพุ้่มขนาดเล็กท่ีให้สีสันสบายตาท่ีให้รู้สึกในผอ่นคลาย

ในการการพกัผอ่นท่ีสบายในสวน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.1 แนวความคิดหลกัการในการจดั “สวนพกัผอ่นแบบเรียบงาย  สไตลร่์วมสมยั” 

ทีม่า :  https://www.thairealestatenews.weebly.com, 2558 
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4.3  แนวความคดิด้านการจัดแบ่งการใช้พืน้ทีใ่ช้สอย 

 แนวความคิดดา้นการจดัแบ่งการใช้พื้นท่ีไดจ้ดัแบ่งการใช้พื้นท่ีโดยคาํนึงถึงประโยชน์แต่

ละดา้น และความเหมาะสมของพื้นท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้นการจดัแบ่งการใช้

พื้นท่ีสามารถแบ่งโซนของกิจกรรมในแต่ละส่วนท่ีจะเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

 4.3.1  ส่วนโชวแ์ละส่วนตอ้นรับ 

กิจกรรมในบริเวณน้ีประกอบไปด้วย ทางเดินจากหน้าบ้านไปยงัลานกิจกรรม  

บริเวณน้ีสาํหรับจดังานเล้ียงตอนรับแขกและกิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัวและมีทางเดินเล็กๆ  ท่ี

สามารถเดินไปยงัมา้นัง่ใตต้น้ไมท่ี้มีความร่มร่ืน  เป็นท่ีพกัผอ่น นัง่เล่น นัง่อ่านหนงัสือได ้ และจาก

บริเวณมา้นัง่ใตต้น้ไมก้็จะมีทางเดินไปยงัพื้นท่ีส่วนตวัไดพ้ื้นบริเวณน้ีจดัให้เป็นส่วนโชว ์ โดยจะมี

การจดัสวนเป็น 3 ส่วน  ส่วนแรก  อยูบ่ริเวณท่ีใกลก้บัมา้นัง่ใตต้น้ไม ้ เพื่อสร้างความร่มร่ืน  และ

ทศันียภาพท่ีสวยงามใหก้บับริเวณมา้นัง่  ส่วนท่ีสอง  อยูด่า้นบนตรงขา้มกบัห้องรับแขก  จดัให้เป็น

สวนโชว ์ ลอ้มรอบดว้ยสนามหญา้  เป็นสวนท่ีมีสีสันสวยงามโดดเด่นสะดุดตา  และเพื่อเป็นการ

แบ่งขอบเขตพื้นท่ีระหวา่งส่วนโชวก์บัพื้นท่ีส่วนตวั  เม่ือมองมากจากห้องรับแขก  บริเวณมา้นัง่ใต้

ตน้ไม ้ และลานกิจกรรม  ส่วนสุดทา้ย  อยูต่รงบริเวณหนา้บา้นติดกบัลานกิจกรรม  เป็นการจดัสวน

เป็นกาํแพงกนัเพื่อปิดบงัสายตาและมลภาวะจากภายนอกโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.2 แนวความคิดหลกัการในการแบ่งพื้นท่ีส่วนโชวแ์ละส่วนตอ้นรับ 
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 4.3.2  พื้นท่ีส่วนตวั 

กิจกรรมในพื้นท่ีบริเวณน้ีประกอบไปดว้ย  ศาลาติดกบับ่อนํ้ าและผนงันํ้ าลน้  เป็น

พื้นท่ีสําหรับพักผ่อนภายในครอบครัวท่ีสงบร่มร่ืนและเย็นสบาย  เม่ือเดินออกมาจากห้อง

รับประทานอาหารผ่านทางเฉลียง  ออกมาจะเป็นพื้นคอนกรีตพิมพล์าย  มีทางเดินขา้มบ่อนํ้ าไป

ศาลาได้มีทางเดินไปส่วนโชว์และส่วนต้อนรับได้มีทางเดินไปซักล้างได้  ส่วนพื้นคอนกรีต

ดา้นหลงับา้นท่ีติดกบัพื้นท่ีซกัลา้งนั้น  จะสร้างเป็นแผ่นทางเดินเล่นลวดลาย  สลบักบัการโรยหิน

กรวดและการปลูกหญา้  เพื่อเป็นการเพิ่มลูกเล่นภายในสวนให้ดูร่วมสมยัมากข้ึน  ส่วนพื้นท่ีว่าง

ของทางเดินโดยรอบจะปูหญา้ทั้งหมด  การจดัสวนบริเวณน้ี  จดัใหเ้ป็นสวนแนวตั้งบริเวณหลงับา้น  

เพื่อเป็นการปิดกั้นมุมมองจากภายนอกโครงการท่ีไม่สวยงาม  และเป็นการสร้างทศันียภาพภายใน

พื้นท่ีใหส้ดช้ืนร่มเยน็เหมาะสาํพื้นท่ีพกัผอ่นแบบเรียบง่ายไดอ้ยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3 แนวความคิดหลกัการในการแบ่งพื้นท่ีส่วนตวั 
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 4.3.3  พื้นท่ีส่วนบริการ 

กิจกรรมในพื้นบริเวณน้ีประกอบไปดว้ย  ทางเดินท่ีเป็นลกัษณะแบบแผน่คอนกรีต

สําเร็จรูป  เป็นทางยาวตั้งแต่บริเวณพื้นท่ีจอดรถดา้นหน้าบา้นมาจนถึงพื้นท่ีซักลา้งดา้นหลงับา้น  

บริเวณน้ีเหมาะสาํหรับเป็นพื้นส่วนบริการท่ีเขา้ถึงง่ายเพราะติดกบัห้องนํ้ า ห้องครัว และพื้นซกัลา้ง  

โดยสองฝ่ังขา้งทางเดินจะมีการโรยกรวดสลบักบัการจดัให้เป็นสวนไมก้ระถางประดบัดว้ยพรรณท่ี

มีสีสันสดใส  ตลอดแนวตั้งแต่บริเวณซกัลา้งหลงับา้นไปจนถึงบริเวณท่ีจอดรถหนา้บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4 แนวความคิดหลกัการในการแบ่งพื้นท่ีส่วนบริการ 
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4.4  แนวความคดิในการเลือกใช้วสัดุดาดแขง็ (Hardscape Concept) 

 วสัดุดาดแข็ง เป็นส่วนประกอบหน่ึงของสวน โดยเฉพาะสวนสมยัใหม่ในยุคน้ี ท่ีคนส่วน

ใหญ่มกัอยู่อาศยัในพื้นท่ีจาํกดั การใช้พื้นท่ีกิจกรรมต่างๆ โดยวสัดุดาดแข็งท่ีใช้ในการออกแบบ

ภายใตแ้นวความคิด “สวนพักผ่อนแบบเรียบงาย  สไตล์ร่มสมัย”คือ การนาํรูปแบบของโครงสร้าง

แบบร่วมสมยักับโมเดิร์นเขา้ด้วยกัน ใช้วสัดุธรรมชาติ และวสัดุสังเคราะห์ เช่น ศาลาพกัผ่อน 

ออกแบบให้เป็นซุ้มโปร่งแบบโมเดิร์น  บ่อนํ้ าและผนงันํ้ าตก ท่ีให้ความรู้เยน็และผ่อนคลาย โดย

พื้นผวิบ่อนํ้าเป็นปูนเปลือยแบบเรียบง่ายไม่มีลวดลายและมีผนงันํ้ าตกแบบโมเดิร์น พื้นท่ีนัง่เล่นนัง่

อ่านหนงัสือเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ออกแบบให้เป็นมา้นัง่รอบตน้ไมใ้ช้วสัดุธรรมชาติ และ

พื้นท่ีทาํกิจกรรมต่างๆ ออกแบบใหเ้ป็นพื้นคอนกรีตพิมพล์าย พร้อมมา้นัง่ สําหรับทาํกิจกรรมต่างๆ 

ภายในครอบครัว 

ตารางที ่4.2  แสดงแนวความคิดดา้นวสัดุดาดแขง็ (Hard Scape Concept) 

วสัดุดาดแขง็ ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 

ซุม้ศาลา ทรงโมเดิร์น 

 

-  ศาลาแบบร่วมสมัย  ท่ีมีลักษณะ

แบบเปิดโล่ง  เพื่อรับแสงส่วางทาํให้

คนท่ีพบเห็นสะดุดตาดูเช้ือเชิญให้เขา้

มาใชง้าน และเพื่อสร้างบรรยากาศให้

ร่มร่ืน  จึงเหมาะสําหรับเป็นพื้นท่ี

พกัผอ่นภายในครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

กาํแพงม่านนํ้าตก 

และบ่อนํ้า 

 

- บ่อนํ้า มีลกัษณะเป็นบ่อคอนกรีตคดั

มนั  ลึกประมาณ 1 เมตร ออกแบบให้

ลอ้มรอบศาลา และมีแผน่ทางเดินบน

นํ้าเขา้มาท่ีศาลาได ้เพื่อสะดวกในการ

เขา้ถึง 

  -  ม่านนํ้ าตก สูงประมาณ 0.50 เมตร

เพื่อให้พื้นท่ีส่วนน้ีมีการนาํนํ้ าเขา้มา

เป็นองค์ประกอบภายในสวน ทาํให้

สวนเย็นสบายสดช่ืน และรู้สึกผ่อน

คลายมีชีวติชีวา 
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ตารางที ่4.2  แสดงแนวความคิดดา้นวสัดุดาดแขง็(Hard Scape Concept) (ต่อ) 

วสัดุดาดแขง็ ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 

มา้นัง่ใตต้น้ไม ้

 

  -  มา้นัง่ มีลกัษณะ คือ การออกแบบ

ให้เขา้รูปโคง้รอบตน้ไม ้โดยเลือกใช้

วสัดุไม้แดงจากธรรมชาติ ทาสียอ้ม

ไมว้ดูเทค สูตรนํ้า ชนิดก่ึงเงาสีไมแ้ดง 

เพื่อปกป้องรักษาเน้ือไม้ให้ทนต่อ

สภาพภูมิอากาศ  ทําให้พื้นท่ีร่มเงา 

สร้างความร่มร่ืน ผลิตออกซิเจนและ

ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

เม่ือเราไดน้ัง่อยูใ่ตร่้มไมใ้หญ่จึงทาํให้

เรารู้สึกสดช่ืนและเยน็สบายไปดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นสแตมป์คอนกรีต 

มา้นัง่สาํเร็จรูป 

 

  -  ลานกิจกรรม เป็นพื้นคอนกรีต

พิ ม พ์ ล า ย ทํ า สี  พ ร้ อ ม กั บ ม้ า นั่ ง

คอนกรีตสําเร็จรูป เหมาะสําหรับทาํ

กิจกรรมภายในครัวครัว และตอน

รับแขกผูม้าเยอืน 

 

 

 

 

สวนแนวตั้ง 

 

  -  สวนแนวตั้ ง เป็นระบบการจัด

สวนแนวตั้ง เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลด

อุณหภูมิภายในอาคารและโดยรอบ 

สร้างความสดช่ืนเหมือนอยูท่่ามกลาง

ธรรมชาติ เป็นการสร้างมุมมองใหม่

ใหแ้ก่บา้นและอาคารท่ีมีพื้นท่ีจาํกดั 
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ตารางที ่4.2  แสดงแนวความคิดดา้นวสัดุดาดแขง็(Hard Scape Concept) (ต่อ) 

วสัดุดาดแขง็ ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 

ชุดโซฟากลางแจง้ 

 

 

 

 

  -  ชุดโซฟากลางแจง้สําเร็จรูป

ประกอบดว้ยเกา้อ้ีนัง่ 3 ตวั โต๊ะ 

1 ตวั วสัดุทาํจากโพลีโพรพิลีน

ผสมสารป้องกนัรังสียูวี ทนทาน

ในทุกสภาพอากาศดีไซน์แบบ

ร่วมสมยั สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางเดินสวน 

พื้นคอนกรีต

สาํเร็จรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ลักษณะทางเดินสวน จะใช ้

แผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปรูปทรง

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 0.4x0.8 

เมตร และทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

ขนาด 0.4x0.4 เมตร สีปูน เพราะ

มี ค ว า ม ค ง ท น  มี เ ส้ น ส า ย ท่ี

ค่อนข้างชัดเจน ง่ายต่อการทํา

ความสะอาด และปูทางเดินจะปู

ใหเ้ป็นแนวตรง เพื่อให้เกิดความ

ชดัเจนของเส้นสาย ทาํให้พื้นท่ีดู

โล่งโปร่งและสะอาด 

 

 

 

 

หินกรวดแม่นํ้า 

ประดบัสวน 

 

 

 

 

 

 

  -  หินกรวดวัสดุแต่งสวนช้ิน

สําคัญท่ีแต่ง เติมสวนให้ดูดี มี

เสน่ห์ ไม่ว่าจะใช้กับสวนแบบ

ใด อีกทั้ งย ังมีสีและขนาดให้

เลือกหลากหลายจากแหล่งนํ้ า

ธรรมชาติ เพื่อช่วยเพิ่มสีสันให้

สวนดูโดดเด่นและกลมกลืนกบั

พรรณไมต่้างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล 

แสดง : แนวความคิดดา้นวสัดุดาดแขง็ (Hard Scape Concept) ภาพที ่4.5 

สัญลกัษณ์ :  - 

 
 

           N 
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4.5  แนวความคดิในการเลือกใช้วสัดุดาดอ่อน (Soft Scape Concept) 

 ในการเลือกใชพ้ืชพรรณจะตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะดิน รวมไปถึงสภาพ

ภูมิอากาศ การเลือกใชพ้ืชพรรณไมใ้นการออกแบบควรเลือกตามลกัษณะทางกายภาพ เช่นขนาด

ของลาํตน้ ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผสั การผลดัใบ สีและกล่ิน ตลอดจนการดูแลรักษาเป็นตน้การ

เลือกใช้พันธ์ุไม้นั้ นต้องไม่ก่ออันตรายให้กับตัวอาคารและผู ้เข้าใช้งานในพื้นท่ีโครงการ 

 แนวความคิดในการออกแบบเลือกใชว้สัดุดาดอ่อนภายใตแ้นวความคิด “สวนพักผ่อนแบบ

เรียบงาย  สไตล์ร่วมสมัย”คือ การเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีมีสีสันสวยงาม ดูแลง่าย จดัเป็นพรรณไมก้ลุ่ม

แรกท่ีมีสีสันสายงามเป็นตวันาํทิศทางและนาํสายตา และสร้างเป็นจุดเด่นให้กบัพื้นท่ี ซ่ึงจะเนน้ ไม้

คลุมดิน ไมพุ้ม่ และไมย้นืตน้ท่ีใหค้วามร่มเงาในพื้นท่ีบางส่วน และไมพุ้่มท่ีสร้างเป็นกาํแพงปิดกั้น

สายตา และกลุ่มท่ีสองเป็นการจดัสวนเพื่อสร้างมุมมองและทศันียภาพให้สวยงาม โดยรูปแบบของ

การจดัสวนนั้น เป็นรูปทรงโคง้อิสสระไล่ระดับสลับกันไปมา การจดัสวนเป็นกลุ่มทาํให้สวน

บริเวณน้ีดูมีระเบียบและเรียบง่าย 

ตารางที ่4.3 แสดงแนวความคิดดา้นวสัดุดาดอ่อน (Soft Scape Concept) 

พื้นท่ี ลกัษณะทัว่ไป/การเลือกใชพ้ืชพรรณ 

Zone A 

ส่วนโชวแ์ละ

ส่วนตอ้นรับ 

 

  -  เป็นพื้นท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหนา้บา้น ทิศตะวนัออก มีการเลือกใชพ้รรณไมท่ี้มีสีสัน

สายงามเป็นตวันาํทิศทางและนาํสายตา และสร้างเป็นจุดเด่นให้กบัพื้นท่ี ซ่ึงจะเน้น 

ไมค้ลุมดิน ไมพุ้่ม และไมย้ืนตน้ท่ีให้ความร่มเงาในพื้นท่ีบางส่วน พรรณไมย้ืนตน้ท่ี

เลือกใช ้คือ นํ้าเตา้ตน้ และไมพุ้ม่ท่ีสร้างเป็นกาํแพงปิดกั้นสายตา เช่น ไทรเกาหลี  ไม้

พุ่มไมค้ลุมดินท่ีมีมีสันสวยงาม เช่น  เข็มชมพูนุช  หางกระรอก  ไอริส  หญา้นํ้ าพุ  

ตอ้ยต่ิงเทศ  ยี่เข่งดอกชมพู  ฟรุ้งฟ้ิง  บุษบาริมทาง  และสวนอีกดา้นเป็นการจดัสวน

เพื่อสร้างมุมมองและทศันียภาพให้สวยงามด้วยไมพุ้่ม เช่น  บูลฮาวาย  พวงทอง  

ผกัชีลาว  ฟอเกตมีน๊อตฮอนแลนด ์ เดช่ีดอกขาว  เป็นตน้ 
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ตารางที ่4.3 แสดงแนวความคิดดา้นวสัดุดาดอ่อน (Soft Scape Concept) (ต่อ) 

พื้นท่ี ลกัษณะทัว่ไป/การเลือกใชพ้ืชพรรณ 

Zone B 

ส่วนตวัและ

ส่วนครอบครัว 

 

  -  เป็นพื้นท่ีท่ีอยูบ่ริเวณดา้นขา้งบา้น ดา้นทิศตะวนัตก โดยพื้นท่ีบริเวณน้ีจะเนน้งาน

โครงสร้าง งานศิลปะสถาปัตยกรรม  ส่วนงานวสัดุพืชพรรณท่ีใช้ร่วมกับงาน

โครงสร้าง เช่น  ระบบสวนสําเร็จรูป สวนผนงัหรือสวนแนวตั้ง โดยใช้พืชพรรณ ท่ี

ดูแลง่าย อยู่ในร่มไดดี้ เช่น พลูด่าง และพืชพรรณท่ีปลูกสลบักบัการเล่นลวดลายบน

พื้นทางเดินคอนกรีตสาํเร็จรูป เพื่อเพิ่มลูกเล่นและศิลปะภายในสวน 

 

Zone C 

ส่วนบริการ 

  -  เป็นพื้นท่ีท่ีอยูบ่ริเวณดา้นฝ่ังซ้ายของบา้นดา้นทิศใต ้พื้นท่ีบริเวณน้ีจดั พื้นท่ีบริเวณ

น้ีจดัใหเ้ป็นสวนไมก้ระถ่าง โดยพืชพรรณท่ีใชจ้ดัสวนไมก้ระถาง คือ สับปะรดสี  และ

กกอียิปแคระ  เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา และบริเวณหน้าบ้านจัดเป็น

สวนหยอ่มเล็กๆ ประกอบดว้ยสวนแนวตั้งใชพ้รรณไมพุ้่ม คือ พลูด่าง และดา้นล่างใช้

พรรณไมพุ้่มเต้ีย คือ เศรษฐีเรือนนอก และปิดกนัสายตาจากภายนอกโครงการดว้ยไม้

พุม่สูง เช่น  ไทรเกาหลี เพื่อเป็นการสร้างทศันียภาพใหส้วยงามต่อพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล 

แสดง : แนวความคิดดา้นวสัดุดาดอ่อน (Soft Scape Concept) ภาพที ่4.6 

สัญลกัษณ์ : 

 
 

              N 
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4.6  แนวความคดิด้านการสัญจร 

 รูปแบบการสัญจรทางเดินเทา้ มีความสําคญัในการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ เข้าดว้ยกัน 

ดงันั้นจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะจดัวางทางเดินเทา้ใหมี้ลกัษณะน่าสนใจ และสามารถนาํพาไปสู่จุดต่างๆ

ท่ีตอ้งการได้ การจดัวางทางเท้าตอ้งคาํนึงถึงลาํดบั ขนาด ความกวา้ง ให้สัมพนัธ์กบักิจกรรมท่ี

มนุษยจ์ะใช้ และนอกจากน้ียงัตอ้งคาํนึงถึงสีและวสัดุท่ีจะนาํมาใช ้ให้มีความกลมกลืน ไม่ขดัแยง้

และสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ 

 แนวความคิดในการออกแบบทางสัญจรภายในโครงการภายใตแ้นวความคิดหลกัในการ

ออกแบบ คือ ออกแบให้เป็นแผ่นทางเดินคอนกรีตแบบเรียบ และแบบมีลวดลาย ตามสไตล์ร่วม

สมยัลกัษณะการของทางสัญจร มี 2 แบบ คือ แบบเส้นโคง้อิสสระตามแนวสวน แบบทางตรงสลบั

ลวดลาย 

 การสัญจรภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

  เส้นทางสัญจรหลัก คือทางสัญจรท่ีใช้เป็นทางหลักท่ีมีความต่อเน่ืองกัน เช่น 

ทางเดินจากดา้นหนา้บา้นถึงดา้นหลงับา้น เป็นตน้จากการออกแบบทางสัญจรบริเวณพื้นท่ีโซน A 

ทางสัญจรจะมีลกัษณะโคง้ตามรูแบบสวน บริเวณพื้นท่ีโซน B และ โซน C ทางสัญจรจะมีลกัษณะ

เป็นแผน่สลบักนัตลอดทาง 

  เส้นทางสัญจรรอง คือทางสัญจรท่ีใช้เป็นทางสัญจรรองจากทางสัญจรหลกั เป็น

ทางสัญจรท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีนั้นๆได ้และทางสัญจรรองไม่จาํเป็นตอ้งต่อเน่ืองกนัก็ได ้จาก

การออกแบบทางสัญจรรองภายในพื้นท่ีมีดงัน้ี  จากเฉลียงไปสู่ทางสัญจรหลกัเช่ือมต่อไปศาลา  

จากทางหลกับริเวณพื้นท่ีซักลา้งเช่ือมต่อไปโซฟานัง่เล่นขา้งศาลา จากทางหลกับริเวณท่ีจอดรถ

เช่ือมต่อไปมา้นัง่ใตต้น้ไมแ้ละลานกิจกรรม 
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เร่ือง :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล 

แสดง : แนวความคิดดา้นทางสัญจร ภาพที ่4.7 

สัญลกัษณ์ : 

       ทาง เขา้  -  ออก พ้ืนท่ีจอดรถ 

       ทาง เขา้  -  ออก  ท่ีเช่ือมต่อกนัระหวา่งพ้ืนท่ีภายในสู่ภายนอก 

 

       เสน้ทางสญัจรหลกั 

       เสน้ทางสญัจรรอง 

 

 

                  N 
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4.7  แนวความคดิด้านระบบไฟส่องสว่าง 

 ระบบไฟส่องสว่างภายในสวน เป็นระบบจดัให้มีแสงสว่างภายในสวนเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภยัของผูใ้ช้โครงการในการใช้สวนในเวลากลางคืน และยงัเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการ

พกัผอ่นอีกดว้ย การเลือกใชโ้คมไฟ มีหลายรูปแบบตามความเหมาะสมกบัพื้นท่ีต่างๆ โดยโคมไฟ

ตอ้งมีคุณสมบติั วสัดุมีความทนทาน กนันํ้าได ้ดูแลรักษาง่าย 

 แนวความคิดในการออกแบบระบบไฟสองสวา่งภายในโครงการภายใตแ้นวความคิดหลกั

ในการออกแบบ คือ การเลือกรูปแบบของเสาและดวงโคมมีผลต่อความเหมาะสมกบัรูปแบบของ

สวนหรือสนามนั้นๆ ซ่ึงพอจะสรุปหลกัการคร่าว ๆ ดงัน้ี 

4.7.1  รูปแบบของศิลปะแบบร่วมสมยั  มีความเป็นระเบียบ มีความเรียบง่าย เหมาะกบัสวน

แบบสมยัใหม่ มีลกัษณะของการออกแบบรูปทรงเส้นสาย จงัหวะของกลุม้ตน้ไม ้โดยการเลือกใช้

เป็น โคมไฟส่องตน้ไมอ้ยูบ่ริเวณกลุ่มตน้ไม ้เพื่อเนน้ให้มองเห็นและสร้างจุดเด่นให้กบักลุ่มตน้ไม้

และบริเวณ เป็นการใชค้วามเขม้ส่องสวา่ง(Light Intensity) เป็นตวัสร้างบรรยากาศ 

4.7.2  รูปแบบของศิลปะแบบโมเดิร์น เหมาะกบัสวนก่ึงประดิษฐ์ ก่ึงธรรมชาติ และยงั

ใชไ้ดก้บัรูปแบบของสวนทัว่ ๆ ไป โดยการเลือกใชเ้ป็นโคมไฟเสาเต้ียและโคมไฟฝ่ังพื้นอยูบ่ริเวณ

ทางสัญจรภายในสนาม เช่น ริมขอบทางเดิน และใชโ้คไฟใตน้ํ้ าอยูใ่นบริเวณทางข้ึนศาลาพกัผอ่น

(ในสนาม) บริเวณริมสระนํ้า บริเวณรูปป้ัน บริเวณนํ้าพุ หรือนํ้าตก 

โคมไฟฝังพื้น สาํหรับท่ีท่ีมีความกวา้งนอ้ยกวา่ 5 เมตร ขนาดท่ีใชใ้นการออกแบบ 

มีความกวา้ง 92 มิลลิเมตร สูง 79 มิลลิเมตร ใชไ้ฟขนาด 50 วตัต ์ให้ความสวา่งรัศมี 60 เซนติเมตร 

(ดงัภาพท่ี 4.8 และภาพท่ี 4.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.8 โคมไฟฝังพื้น 

ทีม่า : https://www.kaiserlight.tarad.com, 2558 
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โคมไฟส่องตน้ไม ้เป็นโคมไฟพื้นฐานของการออกแบบในสวน แบ่งตามลกัษณะ

การใชง้าน ได ้2 ประเภท คือ แบบส่องข้ึน (Uplight) ชนิดปักดินมกัใชก้บัตน้ไมท่ี้มีทรงพุ่มแผก่วา้ง 

และชนิดท่ียดึกบัลาํตน้มกัใชก้บัตน้ไมท่ี้มีลาํตน้สูงชะลูด แบบส่องลง (Downlight) ส่วนใหญ่จะผูก

ติดไวก้บัลาํตน้หรือก่ิงท่ีแข็งแรง เพื่อให้แสงสวา่งแก่พื้นท่ีสวนดา้นล่างซ่ึงโคมไฟส่องตน้ไมแ้บบ

ปักดิน มีขนาด 130×200 มิลลิเมตร ขนาดของไฟ 120 วตัต ์ใหแ้สงส่องตน้ไมย้ืนตน้ทรงพุ่มรัศมี 1-4 

เมตร (ดงัภาพท่ี 4.9 และภาพท่ี 4.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.9 โคมไฟส่องตน้ไม ้

ทีม่า : https://www.lumitronlighting.com, 2558 

 

  4.7.4  โคมไฟใตน้ํ้ า ตวัโคมออกแบบมาเพื่อให้สามารถแช่นํ้ าโดยไม่มีปัญหานํ้ า

ร่ัวซึมเขา้ไปในอุปกรณ์โคมไฟใตน้ํ้ า โดยจะเลือกรูปแบบขนาด 100 mm ความยาว 105 mm ความ

สูง65 มิลลิเมตร และฐานขนาด 60 มิลลิเมตรขนาดไฟ 50 วตัต์ ให้ความสว่างแสงรัศมี 50-60 

เซนติเมตร (ดงัภาพท่ี 4.10 และภาพท่ี 4.12) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.10 โคมไฟใตน้ํ้า 

ทีม่า : https://www.lumitronlighting.com, 2558 
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  4.7.5  โคมไฟผนงัตวัโคมออกแบบมาเพื่อใชส้ําหรับติดผนงั สามารถนาํประยุกต์

ในการออกแบบสําหรับส่องไฟในสวนแนวตั้งท่ีติดกับกาํแพง โดยมีขนาดของตวัโคม260×155 

มิลลิเมตร มีความสูง 155 มิลลิเมตร ขนาดไฟกาํลงั 70 วตัต์  ซ่ึงสามารถส่องไดใ้นระยะ 60-80 

เซนติเมตร(ดงัภาพท่ี 4.11 และภาพท่ี 4.12) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.11 โคมไฟผนงั 

ทีม่า : https://www.lumitronlighting.com, 2558 
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เร่ือง: โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล 

แสดง : แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้า (Lighting  Concept) ภาพที ่4.12 

สญัลกัษณ์ 

 
 

N 

 

โคมไฟฝังพื้น 

โคมไฟผนงั โคมไฟใตน้ํ้า 

โคมไฟส่องตน้ไม ้
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4.8  แนวความคดิด้านการดูแลรักษา 

ตารางที ่4.4 แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา (Maintenance Concept) 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหต ุ

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

(Soft Scape) 

- ไมค้ลุมดิน 

- ไมพุ้ม่ 

- ไมย้นืตน้ 

- หญา้ 

1. ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ คือ  ปุ๋ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติแบ่ง

ออกเป็น 2  ชนิด คือ  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมกั 

2. พรวนดิน เม่ือสงัเกตเห็นดินแหง้อดัแน่นควรมี

การพรวนดิน แต่ควรระวงัไม่ใหโ้ดนรากพืช 

3. กําจัดโรคแมลงสังเกตพืชพรรณว่ามีโรค

หรือไม่ ถา้มีควรพิจารณาสาเหตุและชนิดของ

โรคแลว้ทาํการพน่ยา เพ่ือเป็นการป้องกนั 

4. กาํจดัวชัพืช ถอนวชัพืชตามโคนตน้เพ่ือให้พืช

รับแร่ธาตุไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5. ตดัแต่งก่ิง เพ่ือให้เป็นรูปทรงตามท่ีตอ้งการ  

เช่นรูปสตัวต์่าง ๆ   

6. รดนํ้ า  ควรมีการรดนํ้ าทุกวนัและควรลด

ในช่วงเชา้ 

- ใ ส่ ปุ๋ ย พ ร ว น

ดิน  3 -6  เ ดือน

ต่อคร้ัง 

- ในกรณีฤดูฝน

ควรลดการใ ห้

นํ้ าเป็น3คร้ังต่อ

สปัดาห์  

ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

(Hand Scape) 

แผน่ทางเดินลาย

คอนกรีต 

1. ตรวจเช็คสภาพพ้ืนแผ่นทางเดินวา่มีการชาํรุด

แตกหักหรือไม่ถา้มีควรรีบทาํการซ่อมแซมหรือ

เปล่ียนแผน่ใหม่ 

2. เก็บกวาด เศษหญา้ใบไมต้ามทอ้งถนน 

- เม่ือพบเห็น

แผน่พ้ืนมีการ

แตกหกัหรือ

ชาํรุดใหเ้ปล่ียน

ใหม่ทนัที 

ชุดโตะ๊นัง่ และท่ีนัง่ 1. ตรวจเช็ค 

2. ซ่อมบาํรุง 

3. ทาสี 

- ตรวจเช็คทุก 3 

เดือน 

งานโครงสร้าง เช่น

บ่อนํ้ า บ่อกรอง พ้ืน

ศาลา 

 

 

1. ตรวจเช็คความเรียบร้อยท่ีมีการชาํรุด ร่ัวซึม 

เช่น เปล่ียนไมร้ะแนงท่ีชํารุดท่ีมีรอยแตกหรือ

ตามสภาพอายกุารใชง้าน 

2. ทาํความสะอาด  และเก็บกวาดเศษใบไมท่ี้ร่วง

หล่นบริเวณบ่อนํ้ า 

- ควรทาํความ

สะอาดใบไมใ้น

บ่อนํ้ า สปัดาห์

ละหน่ึงคร้ัง 

ระบบระบายนํ้ า - กาํจดัวชัพืชและเศษใบไม ้ - ควรทาํความ

สะอาดวชัพืช 

สปัดาห์ละหน่ึง

คร้ัง 
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ตารางที ่4.4 แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา (Maintenance Concept) (ต่อ) 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหต ุ

ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

(Hand Scape) 

ระบบไฟฟ้า - ตรวจเช็คสภาพเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  สํารวจว่ามี

หลอดไฟหรือสายไฟชาํรุดหรือไม่ 

 

- ควรตรวจเช็ค

สภาพ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

สปัดาห์ละหน่ึง

คร้ัง 

 

 

4.9 เกณฑ์ในการออกแบบและประเมนิทางเลือก 

 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัในการออกแบบภูมิทศัน์ โดยนาํหลกัเกณฑ์มา

พิจารณาในการออกแบบ ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 4.9.1  สอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกัและมีรูปแบบตรงตามท่ีกาํหนด 

  4.9.1.1  การส่ือแนวคิดดา้นกายภาพ 

  4.9.1.2  วสัดุและพชืพรรณตรงตามแนวความคิด 

 4.9.2  จดักิจกรรมในพื้นท่ีใหมี้ความสัมพนัธ์กนั 

  4.9.2.1  เส้นทางสัญจรในโซนพื้นท่ี 

  4.9.2.2  ท่ีนัง่พกัผอ่นผูม้าใชบ้ริการ 

 4.9.3  ออกแบบใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ีได ้

  4.9.3.1  การเลือกใช้พืชพรรณและส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อระบบท่อ

ระบายนํ้า และอาคาร 

  4.9.3.2  การเลือกใช้พืชพรรณในการแก้ไขปัญหาด้านมุมมองจากภายนอก

โครงการ และสร้างมุมมองท่ีสวยงามและร่มร่ืนใหก้บัพื้นท่ีโครงการ 

 

หมายเหตุ  คะแนนรวมเต็ม 30 คะแนน  ขอ้พิจารณาในการออกแบบ จาํนวน 3 ขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
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ตารางที ่4.5 แสดงเกณฑใ์นการออกแบบ 

 
 

Zone คะแนน ขอ้จาํกดั/ปัญหาในการ

ออกแบบ 

การแกไ้ขปัญหา ขอ้พิจารณาในการออกแบบ แบบทางเลือก 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

   - บริเวณดา้นทิศเหนือมีพ้ืนท่ี

โล่ง ได้รับผลกระทบโดยตรง

จากแสงแดดท่ีร้อนจัดตลอดทั้ ง

วนั 

-ได้รับผลกระทบด้านมุมมอง

จากเพ่ือนบา้น ท่ีสามารถมองเขา้

มาในพ้ืนท่ีได้  บริเวณด้านทิศ

เหนือ 

   - ไดรั้บผลกระทบจากเสียง

รถยนต์และฝุ่ นละอองด้านทิศ

ตะวนัออก 

   - ระบบท่อระบายนํ้ าและบ่อ

พกัภายในโครงการ ตลอดแนว

ร้ัวบา้น   

 -  ออกแบบจดัภูมิทศัน์เพ่ือสร้าง

บรรยากาศให้ร่มร่ืนสวยงาม มี

พ้ืนท่ีนั่ง เ ล่น นั่ง อ่านหนังสือ 

แล ะจัดส วน เ พ่ือ เ ป็ นกํา แ พ ง

ปิดบงัสายตา เสียงรบกวน และ

ฝุ่ นละอองจากภายนอกโครงการ 

 

 

 

 

 - หลีกเล่ียงการเลือกใช้พืช

พรรณและส่ิงก่อสร้างท่ีส่งผล

กระทบต่อระบบท่อระบายนํ้า 

 

1. ออกแบบภูมิทศัน์ใหเ้ป็นพ้ืนท่ีส่วนตอ้นรับ มี

พ้ืนท่ีนั่งเล่น นั่งอ่านหนังสือใต้ตน้ไมท่ี้ร่มร่ืน 

และพ้ืนท่ีทาํกิจกรรม ปิดกั้นพ้ืนท่ีดว้ยไมพุ้่มสูง

ประมาณ 2 เมตร เพ่ือเป็นกาํแพงปิดบงัสายตา 

เสียงรบกวน และฝุ่ นละออง 

 

2. รูปแบบของสวนร่วมสมยัมีความเป็นระเบียบ 

มีความเรียบง่าย เหมาะกบัสวนแบบสมยัใหม่ มี

ลักษณะของการออกแบบรูปทรงเส้นสาย 

จงัหวะของกลุม้ตน้ไม ้ 

 

3. เลือกใช้เป็นไมพุ้่มท่ีมีระบบรากไม่รุนแรง 

เช่น หญา้นํ้าพุ บุษบาริมทาง ไอริส หางกระรอก 

เขม็ชมพูนุช เดซ่ีดอกขาว เป็นตน้ 

 

7 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

8 
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ตารางที ่4.5 แสดงเกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ) 

Zone คะแนน ขอ้จาํกดั/ปัญหาในการ

ออกแบบ 

การแกไ้ขปัญหา ขอ้พิจารณาในการออกแบบ แบบทางเลือก 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

-  บริเวณด้านทิศตะวนัตกเป็น

พ้ื น ท่ี ร่ ม  จ ะ ไ ด้ รั บ แ ส ง แ ด ด

ในช่วงเชา้ – ช่วงบ่าย ในช่วงเยน็

จะไดรั้บแสงแดดนอ้ยมาก  

 

 

 

-  ได้รับผลกระทบดา้นมุมมอง

จากคอนโดมิเนียม สูง 4 ชั้น ท่ี

สามารถมองเข้ามาในพ้ืนท่ีได ้ 

บริเวณดา้นทิศตะวนัตก 

 

   - ระบบท่อระบายนํ้าและบ่อ

พกัภายในโครงการ ตลอดแนว

ร้ัวบา้น   

 

-  ออกแบบงานโครงสร้างและ

วสัดุตกแต่งแบบร่วมสมยั จดัให้

เป็นมุมพกัผ่อน นั่งอ่านหนังสือ

และออกแบบโดยการนาํนํ้ าเข้า

มาเป็นองค์ประกอบภายในสวน

เพ่ือเป็นการลดอุณหภูมิในพ้ืนท่ี 

 

- จั ด ส ว น เ ป็ น กํ า แ พ ง สู ง 

ประมาณ 5 เมตรบริเวณดา้นทิศ

ใ ต้ เ พ่ื อ ปิ ด กั้ น มุ ม ม อ ง จ า ก

คอนโดมิเนียม 

 

 - หลีกเล่ียงการก่อสร้างท่ีส่งผล

กระทบต่อระบบท่อระบายนํ้า 

 

1. ออกแบบภูมิทศันใ์หเ้ป็นพ้ืนท่ีส่วนตวั มีศาลา

เป็นท่ี พกัผ่อน นั่งอ่านหนังสือ และโดยรอบ

ศาลา สร้างเป็นบ่อนํ้า ท่ีมีนํ้ าไหลมาจากกาํแพง

นํ้ าตกทําให้รู้ สึกสดช่ืนเย็นสบาย  และเ พ่ิม

ลูกเล่นด้วยแผ่นทางเดินท่ีมีการเล่นลวดลาย

สลับกันไปมา แซมด้วยการโรยกรวดและ

หนวดปลาดุก หรือสลบักบัหญา้เทียม เป็นตน้ 

2. ออกแบบใหเ้ป็นสวนแนวตั้ง มีลกัษณะเป็น

โครงสร้างสวนแนวตั้งสําเร็จรูป สูงประมาณ 5

เมตร ยาวประมาณ 7 เมตร โดยใชพื้ชพรรณเป็น

ไม้เ ล้ือย เช่น พลูด่างย ักษ์ ราชินีสีทอง และ

ราชินีหินอ่อน 

3. โครงสร้างศาลา และบ่อนํ้าไดอ้อกแบบไม่ให้

อยูแ่นวเดียวกนัท่อระบายนํ้า  

8 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

10 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 
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ตารางที ่4.5 แสดงเกณฑใ์นการออกแบบ (ต่อ)  

 

Zone คะแนน ขอ้จาํกดั/ปัญหาในการ

ออกแบบ 

การแกไ้ขปัญหา ขอ้พิจารณาในการออกแบบ แบบทางเลือก 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 

C 
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- เป็นพ้ืนท่ีแคบๆ บริเวณดา้นทิศ

ใต้ ไม่เคยวางผงัจัดภูมิทัศน์มา

ก่ อ น  พ้ื น ท่ี บ ริ เ ว ณ น้ี ไ ด้ รั บ

แสงแดดเฉพาะช่วงเชา้เท่านั้น 

- มุมมองจากเพ่ือนบา้น บริเวณ

หน้าบ้านท่ีมีร่ัวโปร่ง สามารถ

มองเขา้มาในพ้ืนท่ีได ้

 

-  พ้ืนท่ีบริเวณน้ี จะท่อระบายนํ้า

ภายในบ้าน บ่อเกรอะ และท่อ

นํ้าประปา ไม่เหมาะสาํหรับ การ

ปลูกพืชพรรณ และการก่อสร้าง 

ในพ้ืนท่ีบริเวณน้ี 

 

- ปรับพ้ืนท่ี ออกแบบใหเ้ป็นทาง

สั ญ จ ร ห ลั ก ท่ี สั ญ จ ร ไ ป ม า

ระหว่างหน้าบ้านไปจนถึงหลงั

บา้น 

 -  ออกแบบให้พ้ืนท่ีบริเวณน้ี

เป็นสวนไม้กระถาง  ท่ีมีสีสัน

สวยงาม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับ

พ้ืนท่ี  และเ ลือกใช้ไม้พุ่ม สูง

ประมาณ 1.5 เมตร เพ่ือพราง

สายตาจากเพ่ือนบา้น 

-  หลีกเล่ียงการก่อสร้างและการ

พืชพรรณท่ีมีระบบรากท่ีรุนแรง  

 

 

1. ออกแบบใหเ้ป็นแผ่นทางเดิน มีลกัษณะการ

วางแผ่นทางเดินเป็นลวดลายแนวตรง มีทั้งวาง

แบบสลบักันไปมา และวางเป็นแนวเท่าๆกัน 

พ้ืนดา้นล่างโรยกรวด หรือปูหญา้ 

2. จดัเป็นสวนกระถางท่ีมีสีสันสวยงาม เช่น 

สัปปะรดสี และเลือกใช้ไมพุ้่มสูงเพ่ือเป็นการ

พรางสายตาจากภายนอก เช่น กกอียิปต์แคระ 

หรือเป็นกลุ่มไมพุ้่ม เช่น หมากเขียว เป็น 

 

 

3. การจดัสวนในพ้ืนท่ีบริเวณน้ี ออกแบบให้

เป็นทางสัญจรหลกั และรูปแบบของสวนไม้

กระถาง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบสา

สาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีฝ่ังอยูใ่ตดิ้น 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 
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8 
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แบบทางเลือกที ่1 บา้นของคุณกาํพล ศิริเสวกุลแขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 

 

94 

ภาพที ่4.14 แบบทางเลือกท่ี 1 

สรุปแบบทางเลือกที ่1 

- ข้อ ดี  พ้ืนท่ี ส่วนใหญ่ เ ป็น

พ้ืนท่ีโล่งสีเขียวเกือบทั้งหมด 

เขา้ถึงพ้ืนท่ีต่างๆได้ง่าย  เน้น

ใช้พืชพรรณท่ี ดูแลรักษาง่าย 

ไม่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย 

 

- ข้อเสีย พืชพรรณและวสัดุ

ตกแต่งท่ีเป็นจุดเด่นภายใน

สวนนอ้ยมาก 

94 



แบบทางเลือกที ่2 บา้นของคุณกาํพล ศิริเสวกลุแขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 

95 

ภาพที ่4.15 แบบทางเลือกท่ี 2 

สรุปแบบทางเลือกที ่2 

- ขอ้ดี มีการแบ่งพ้ืนท่ีใชส้อย

ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความเป็น

ส่วนตัว มีพืชพรรณท่ีมีสีสัน

หลากหลายชนิด และลูกเล่น

ทางเดินท่ีสลบักบัการโรยหิน

กวด จุดเด่นคือมา้นัง่ 6 เหล่ียม

ใตต้น้ไม ้

 

- ข้ อ เ สี ย  มี พื ช พ ร ร ณ ท่ี

หลากหลาย  ทาํให้ยุง่ยากและ

ค่ าใ ช้จ่ าย ท่ี สู งใน การ ดูแ ล

รักษา 
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หมายเหตุ  คะแนนรวมเตม็ 30 คะแนน  ขอ้พิจารณาในการออกแบบ จาํนวน 3 ขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกสามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนน ดงัต่อไปน้ี 

  ทางเลือกท่ี  1  ไดค้ะแนนรวม   66 คะแนน 

  ทางเลือกท่ี  2  ไดค้ะแนนรวม   79 คะแนน 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ  คือรูปแบบกิจกรรมทางเลือก

ท่ี 2 มีความเหมาะกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด จึงนาํทางเลือกน้ีไปพฒันาในการ

ออกแบบต่อไป 
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บทที ่5 

ผลงานการออกแบบ 

 

5.1  ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที ่5.1 บทนาํโครงการ (Introduction) ประกอบดว้ย  

    ความเป็นมาโครงการ วตัถุประสงค ์ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และขอบเขตในการศึกษา 

97 



 
ภาพที ่5.2  การวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการ 1 (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

    -  ลกัษณะสถาปัตยกรรม  

    -  สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี 

    -  ระบบสาธารณูปโภคของพื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่5.3 การวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการ 2 (Site Analysis and User Analysis) ประกอบดว้ย 

                 -  มุมมองทศันียภาพ 

                 -  Site Characteristics 

                 -  พฤติกรรมและความตอ้งการพื้นท่ี และสรุปกิจกรรมท่ีควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

99 



 
ภาพที ่5.4 การวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการ 3 (Site Analysis and Concepet) ประกอบดว้ย 

    -  Bubble Diagram 

    -  Site Relation 

    -  แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

100 



 
ภาพที ่5.5 Master Plan วสัดุดาดอ่อน และวสัดุดาดแขง็ ประกอบดว้ย        

- พืชพรรณไมย้นืตน้ และพืชพรรณไมค้ลุมดิน และไมพุ้ม่ขนาดตํ่า – สูง  

 - แผน่ทางเดิน บ่อนํ้าตก ศาลาสาํหรับนัง่เล่น 

 

101 



 

ภาพที ่5.6 ภาพดา้นทั้ง 4 ดา้น 
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ภาพที ่5.7 Detail Plan ประกอบดว้ย 

    - ภาพดา้นของ Zone A 

    - ภาพ Perspective ของ Zone A 
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ภาพที ่5.8 Detail  Plan  ประกอบดว้ย 

    -  ภาพดา้นของ Zone B   

    -  ภาพตดัของ Zone B และ Perspective 
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ภาพที ่5.9 Detail Plan  ประกอบดว้ย 

    - ภาพดา้นของ Zone C 

    - ภาพตดัของ Zone C และPerspective 
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ภาพที ่5.10  Lighting  Plan 
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ภาพที ่5.11 Perspective 

 

107 



 
ภาพที ่5.12 Construction 1 ประกอบดว้ย 

    -  ศาลา บ่อนํ้าตก 

    -  สวนแนวตั้ง 
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ภาพที ่5.13 Detail Element Design  ประกอบดว้ย 

    - การคํ้ายนัไมย้นืตน้ในการลงปลูก และการปลูกไมค้ลุมดิน และไมพุ้ม่ 
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5.2  งานประมาณราคางานภูมทิศัน์  

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล เขตดอนเมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ตารางที ่5.1 แสดงการประมาณราคาวสัดุดาดแขง็ 

ลาํดบัท่ี 

Item 

รายการ 

Description 

จาํนวน 

Qty. 

หน่วย 

Unit 

ราคา/หน่วย 

Price/Unit 

รวมเงิน 

Total 

1 งานภูมิทศันด์าดแขง็     

 ศาลา ขนาด 3.00x3.00x2.50 ม. 1 เหมา 180,000.00 180,000.00 

 บ่อนํ้ าและนํ้ าตก ขนาด 3.00x1.40x1.00 ม. 1 เหมา 180,000.00 180,000.00 

 มา้นัง่ไม ้(บริเวณใตต้น้ไม)้ 1 เหมา 70,000.00 70,000.00 

 พ้ืนคอนกรีตพิมพล์าย 13 ตร.ม. 3,500.00 45,500.00 

 แผน่ทางเดินคอนกรีต ขนาด 0.60x0.60 ม. 10 แผน่ 250.00 2,500.00 

 แผน่ทางเดินคอนกรีต ขนาด 0.40x0.80 ม. 90 แผน่ 200.00 18,000.00 

 หินกรวด 36 ตร.ม. 250.00 9,000.00 

 กระถางปูนเปลือย ขนาด 0.60x0.60x0.60 ม. 3 ใบ 1,200.00 3,600.00 

 กระถางปูนเปลือย ขนาด 0.50x1.00x0.50 ม. 6 ใบ 1,000.00 6,000.00 

 กระถางปูนเปลือย ขนาด 0.40x0.40x0.40 ม. 3 ใบ 600.00 1,800.00 

 กระถางปูนเปลือย ขนาด 0.3x0.30x0.30 ม. 3 ใบ 500.00 1,500.00 

 กระถางปูนเปลือย ขนาด 0.50x0.50x0.50 ม. 3 ใบ 900.00 2,700.00 

 โครงสร้างสวนแนวตั้ง ขนาด 7.00x3.00x3.50 ม. 1 เหมา 250,000.00 250,000.00 

 กระบะตน้ไมส้วนแนวตั้ง ขนาด 1.00x0.20x0.20 

ม. 

77 ใบ 150.00 11,550.00 

 ชุดโตะ๊ หวายเทียม 1 ชุด 35,000.00 35,000.00 

 โคมไฟฝังพ้ืน 13 ชุด 550.00 7,150.00 

 โคมไฟส่องตน้ไม ้ 2 ชุด 650.00 1,300.00 

 โคมไฟผนงั 4 ชุด 650.00 2,600.00 

 โคมไฟใตน้ํ้ า 5 ชุด 1,000.00 5,000.00 

 รวม    833,200.00 
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ตารางที ่5.2 แสดงการประมาณราคาวสัดุดาดอ่อน 

ลาํดบัท่ี 

Item 

รายการ 

Description 

จาํนวน 

Qty. 

หน่วย 

Unit 

ราคา/หน่วย 

Price/Unit 

รวมเงิน 

Total 

2 งานภูมทิศัน์ดาดอ่อน     

2.1 ไม้ยืนต้น     

 ตน้สัง่ทาํ  ขนาด O 12 น้ิว  สูง 4 ม. 1 ตน้ 16,500.00 16,500.00 

 ไมค้ ํ้ายนั 1 ชุด 900.00 900.00 

 รวม    17,400.00 

2.2 ไม้พุ่ม     

 ตน้ไอริส 230 ตน้ 13.00 2,990.00 

 ตน้พยบัหมอก 85 ตน้ 13.00 1,105.00 

 ตน้ฟอเก็ตมีน็อต ฮอนแลนด ์ 25 ตน้ 65.00    1,625.00 

 ตน้ยีเ่ข่ง 40 ตน้ 65.00 2,600.00 

 ตน้พวงทอง 9 ตน้ 78.00 702.00 

 ตน้บลูฮาวาย 20 ตน้ 26.00 520.00 

 ตน้บุษบาริมทาง 65 ตน้ 26.00 1,690.00 

 ตน้ฟรุ้งฟร้ิง 35 ตน้ 78.00 2,730.00 

 ตน้ตอ้ยต่ิงเทศ 35 ตน้ 26.00 910.00 

 ตน้หญา้นํ้ าพ ุ 80 ตน้ 39.00    3,120.00 

 ตน้หางกระรอกแดง 60 ตน้ 65.00 3,900.00 

 ตน้เขม็ชมพนุูช 35 ตน้ 26.00       910.00 

 ตน้ไทรเกาหลี สูง 2.00 ม. 12 ตน้ 325.00 3,900.00 

 ตน้ปาลม์ไผ ่ 2 ตน้ 650.00    1,300.00 

 ตน้สบัปะรดสี 6 ตน้ 650.00 3,900.00 

 ตน้เงินหนา 1 ตน้ 910.00       910.00 

 ตน้เฟินนาคราช 1 ตน้ 910.00       910.00 

 ตน้เดหลีจกัรพรรดิ 1 ตน้ 910.00       910.00 

 ตน้หนวดปลาดุก 265 ตน้ 13.00    3,445.00 

 ตน้พลูด่าง (สวนแนวตั้ง) 770 ตน้ 26.00 20,020.00 

 หญา้นวลนอ้ย 40 ตร.ม. 32.50    1,300.00 

 หญา้เทียม 4 ตร.ม. 1040.00    4,160.00 

 ดินปลูก 350 ถุง 39.00 13,650.00 

 รวม    77,207.00 
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ตารางที ่5.3  แสดงการประมาณราคารวมงานภูมิทศัน์ 

รายการ 

Description 

รวมเงิน 

Total 

ราคา  1 งานภูมิทศันด์าดแขง็ 833,200.00 

ราคา 2 งานภูมิทศัน์ดาดอ่อน (ไมย้นืตน้) 17,400.00 

ราคา 3 งานภูมิทศัน์ดาดอ่อน (ไมพุ้ม่) 77,207.00 

รวมราคางานภูมิทศันท์ั้งหมด 927,807.00 

ค่าดาํเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 6.5% 60,307.46 

กาํไร 12% ของราคารวมงานภูมิทศัน ์ 111,096.84 

ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน ์ 27,834.21 

รวมราคางานภูมิทศัน+์ค่าดาํเนินงาน+กาํไร+ภาษีเงินได ้ 1,127,045.51 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat)  7% 78,893.19 

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 1,205,938.70 

(หนึ่งล้านสองแสนห้าพนัเก้าร้อยสามสิบแปดบาทเจด็สิบสตางค์) 
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บทที ่6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1  บทสรุป 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล ตั้งอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 169/19 หมู่บา้นโชค

ประชา ถนนเลียบคูนายกิม  ซอยไกรวลัย์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ี

ทั้ งหมดโดยประมาณ 245 ตารางเมตร ลักษณะของตวัอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้ น 

รูปทรงร่วมสมยั ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ ภายในพื้นท่ีโครงการยงัไม่มีการวาง

ผงัจดัภูมิทศัน์ โดยทางเจา้ของโครงการมีความตอ้งการจะจดัภูมิทศัน์เพื่อสถานท่ีพกัผ่อน ร่มร่ืน 

และดูแลง่าย  

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกาํพล ศิริเสวกุล ในปัจจุบนัพื้นท่ีไม่มีการจดัภูมิทศัน์ใน

พื้นจึงท่ีไม่ยงัมีการใช้งานในส่วนของพื้นท่ีมากนัก ซ่ึงต้องทาํการสอบภามสัมภาษณ์เจ้าของ

โครงการความต้องการและพฤติกรรมของผูใ้ช้โครงการ จากขอ้มูลท่ีได้เก็บรวบรวมมาขา้งต้น

สามารถนาํมาเป็นในการออกแบบ เพื่อกาํหนดกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ คือ สถานท่ีพกัผอ่น ร่มร่ืน และดูแลง่าย จึงออกมาเป็นแนวความคิดหลกั 

สวนพกัผ่อนแบบเรียบง่าย  สไตล์ร่วมสมยั จากการท่ีศึกษาขอ้มูลมาทาํให้ได้รูปแบบท่ีออกมา

เหมาะสมกบัพื้นท่ี โดยสามารถแบ่งส่วนพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

6.1.1  Zone A   

พื้นท่ีส่วนโชวแ์ละส่วนตอ้นรับ เป็นพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น ทางทิศเหนือ ติดกบัเพื่อน

บา้นและถนนโครงการเป็นพื้นท่ีโล่ง ซ่ึงในพื้นท่ีโซนน้ีจะจดัเป็นส่วนโชว ์เน่ืองจากพื้นท่ีติดกบั

ทางเขา้-ออกจอดรถ ท่ีเขา้ถึงพื้นท่ีในแต่ละส่วนในแต่ละจุดจึงเหมาะเป็นส่วนโชว ์และในส่วนของ

ปัญหาคือรับแสงแดดตลอดทั้งวนั ดงันั้นควรปลูกไมพุ้ม่สูง ไมย้นืตน้ เพื่อใหค้วามร่มร่ืน 

6.1.2  Zone B  

พื้นท่ีส่วนครอบครัว เป็นพื้นท่ีดา้นขา้งบา้น ทางทิศเหนือ ติดกบัเพื่อนบา้นและ

คอนโดมิเนียมซ่ึงสามารถมองเห็นจากคอนโดมิเนียม เขา้มาในบา้นได ้ไม่มีความเป็นส่วนตวั ดงันั้น

แกปั้ญหาดว้ยการจดัสวนแนวตั้งปิดกั้นระดบัสายตาจากคอนโดมิเนียมซ่ึงในพื้นท่ีจะจดัเป็นพื้นท่ี

สําหรับพกัผ่อนประกอบด้วย ศาลา บ่อนํ้ า เป็นการสร้างทศันียภาพภายในพื้นท่ีให้สดช้ืนร่มเย็น

เหมาะสาํพื้นท่ีพกัผอ่นแบบเรียบง่ายไดอ้ยา่งดี 
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6.1.3  Zone C  

พื้นท่ีส่วนบริการ เป็นพื้นท่ีดา้นขา้งบา้น ทางทิศใต ้ติดกบัเพื่อนบา้น เป็นพื้นท่ีโล่ง 

ไม่มีการจดัภูมิทศัน์และเป็นพื้นท่ีเช่ือมไปในพื้นท่ีของหนา้บา้น โดยมีปัญหาของพื้นท่ีขา้งบา้นเป็น

ท่ีแคบมุมอับในส่วนของข้างบ้านบริเวณน้ีประกอบไปด้วย  ทางเดินท่ีเป็นลักษณะแบบแผ่น

คอนกรีตสําเร็จรูป เพื่อเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีต่างๆประดบัดว้ยสวนไมก้ระถางท่ีมีสีสันสดใส เพื่อให้

ทศันียภาพท่ีสวยงามมากข้ึน 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ  ทาํให้ทราบถึงปัญหาและ

ขอ้จาํกดัรวมถึงกบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการและผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์

มาปรับใชก้บัพื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม  ตอบสนองความตอ้งการและประโยชน์ใชส้อยสูงสุด 

6.2  ข้อเสนอแนะ 

 6.2.1  ขอ้เสนอแนะดา้นการทาํงาน 

การทาํงานปัญหาพิเศษนั้น มกัมีปัญหาในเร่ืองการนดัพบเจา้ของโครงการ ทาํให้ตอ้ง

เดินทางไปขอขอ้มูลหลายคร้ัง และจากปัญหาท่ีเกิดจากเราควรแกปั้ญหาโดยการ จดบนัทึกรายการท่ี

ตอ้งการเก็บขอ้มูลใหค้รบ เพื่อท่ีจะไดเ้ดินทางไปเก็บขอ้มูลเพียงรอบเดียว  

6.2.2  ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงออกแบบ 

การพฒันาออกแบบนั้นท่ีสารถมานาํไปใชไ้ดจ้ริงและประยุกตไ์ด ้ในการออกแบบ

ภูมิทศัน์ควรคาํนึงถึงวสัดุและโครงสร้างท่ีนาํมาใชอ้อกแบบท่ีสามารถมาประยุกตไ์ด ้ เลือกวสัดุท่ี

หาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งตลาด มีความแข็งแรง ดูแลรักษาง่าย และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายใน

พื้นท่ีบริเวณโครงการ 
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