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เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้  จากการศึกษาพฤติกรรมความตอ้ง การของเจา้ของโครงการ
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บริเวณซกัลา้งดา้นหลงับา้นพื้นท่ีมีขนาดยาวแต่ไม่กวา้งมากทางดา้นหนา้มีถงัขยะท่ีติดกบัร้ัวบา้นอยู ่
จึงเหมาะแก่การจดัไวเ้ป็นส่วนบริการ 
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กติติกรรมประกาศ 

 
ในการจดัท าปัญหาพิเศษเร่ืองโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์

ตั้งอยู่ 78/175 หมู่10   ต าบลตน้โพธ์ิ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี สามารถท าส าเร็จลุล่วงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดว้ยค าแนะน าและความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารยว์ีระยทุธ  นาคทิพย ์  อาจารย์
ท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษ ท่ีใหค้วามกรุณาใหค้  าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ีอยา่งดี 
นบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส าเร็จเรียบร้ อย ผูอ้อกแบบรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่ง
ยิง่ ท่ีสามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอขอบคุณอาจารยพ์ิศาล  ตนัสิน ดร .สุกญัญา  ชยัพงษ ์  อาจารยเ์ทวญั    
นนัทวงศ ์ และอาจารยทุ์กท่านในสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ท่ีประสิทธ์ิปร ะสาทวิชาความรู้ ค่อยให้
ความช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน า และขอ้คิดท่ีดีต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษ และ
อาจารยทุ์กท่านท่ีใหก้ารศึกษา ใหค้วามรู้แก่ขา้พเจา้มาโดยตลอด ดงันั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย       

สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ  บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นก า ลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนดา้น
งบประมาณในระหวา่งการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี รวมถึงเพื่อนๆพี่ๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในดา้นต่างๆ 
เป็นทั้งก าลงัใจท่ีดีต่อกนัเสมอมา และคอยเป็นแรงผลกัดนัใหข้า้พเจา้มีความตั้งใจในศึกษา ในการ
ท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวั ตถุประสงคจ์นถึง วนัน้ีวนัท่ีขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาคร้ังน้ี และ
รวมถึงผูท่ี้ไม่ไดก้ล่าวมา  ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที1่ 
บทน า 

 
1.1   ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น คุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์ตั้งอยู่  78/175 หมู่ 10   ต าบลตน้
โพธ์ิ อ าเภอเมือง สิงห์บุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมีพื้นท่ีทั้งหมด  320 ตารางเมตร
แบ่งเป็นพื้นท่ีภายในอาคารพกัอาศยั 100 ตารางเมตร และพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 220 ตารางเมตร 
ลกัษณะบา้นเป็นบา้นคอนกรีตเสริมเหลก็ 2 ชั้น รูปแบบร่วมสมยั ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการเป็น
ส่ีเหล่ียม พื้นท่ีโล่งรับแดดตลอดวนัจากขอ้มูลขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของการจดัท าโครงการออกแบบภูมิ
ทศัน์บา้นคุณธนัวา ภรณ์หทยัพงศ ์ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล 
 จากขอ้มูลขา้งตน้เจา้ของบา้นมีความตอ้งการสภาพภูมิทศัน์ภายในบา้นใหมี้ความร่มร่ืน ใน
รูปแบบสวนร่วมสมยัตรงตามรูปแบบของอาคารและมี ลกัษณะบรรยากาศท่ีผอ่นคลายภายในพื้นท่ี
เพื่อท่ีจะไดท้  ากิจกร รมต่างๆไดม้ากข้ึนเน่ืองจากสภาพของบา้นยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์รวมถึงพื้นท่ี
ภายในบา้นเป็นพื้นท่ีโล่งมีแดดเขา้ตลอดวนัส่งผลใหบ้รรยากาศภายในบา้นไม่มีความร่มร่ืน ส าหรับ
การออกแบบในคร้ังน้ีจึงก าหนดรูปแบบของสวนร่วมสมยัท่ีมีการน าลกัษณะของสวนรูปแบบต่างๆ
มาผสมผสานใหเ้กิดความลงตวัรวมถึงการน าแนวความคิดต่างท่ีจะใชใ้นการออกแบบเป็นเป้าหมาย
ในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณธนัวา  ภรณ์หทยัพงศ ์
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 ศึกษาความหมายและหลกัทฤษฏีการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
 1.2.2 ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการเพื่อก าหนดกิจกรรม 
 1.2.3 ศึกษาพฤติกรรม และ ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 1.2.4 น าเสนอโครงการการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์
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1.3 ขอบเขตการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         พื้นท่ีออกแบบบา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์ตั้งอยู่  78/175 หมู่ 10  ต าบลตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง
สิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมีพื้นท่ีทั้งหมด  320 ตารางเมตรแบ่งเป็นพื้นท่ีภายใน
อาคารพกัอาศยั 100 ตารางเมตร และพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 220 ตารางเมตร 
 
 

 
 

ภาพที ่1.1 พื้นท่ีโครงการ 
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ทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีติดกบับา้นพกัอาศยั                    ทิศเหนือ ติดกบับา้นพกัอาศยัของเพื่อนบา้น 

 
 

 
บา้นและพื้นท่ีโดยรวม 

 
 

                     
ทิศใต ้เป็นพื้นท่ีติดกบับา้นพกัอาศยัของเพื่อนบา้น             ทิศตะวนัออก เป็นพื้นท่ีติดกบัพื้นท่ีวา่ง 

 

ภาพที ่1.2 พื้นท่ีเขตติดต่อ 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
1.4.2 ทราบถึงขอ้มูลของสภาพพื้นท่ีโครงการเพื่อก าหนดกิจกรรม 
1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชเ้พื่อก าหนดกิจกรรม 
1.4.5 น าเสนอโครงการออกแบบบา้นของคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์
 

1.5 วธีิการด าเนินการศึกษา 
 1.5.1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบ 
  1.5.1.1 ความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้น 
  1.5.1.2 การใชว้สัดุพืชพนัธ์ุท่ีเหมาะสมแก่บา้นพกัอาศยั 
  1.5.1.3 การใชว้สัดุตกแต่ง 
  1.5.1.4 กรณีท่ีศึก 
             1.5.2 ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นพื้นท่ี 
  1.5.2.1 ลกัษณะภูมิประเทศ 
  1.5.2.2 ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
  1.5.2.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 
  1.5.2.4 ลกัษณะของดิน 
 การสัญจร 

1.5.3 ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
  1.5.3.1 ศึกษาขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
  1.5.3.2 ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช ้
 1.5.4 สรุปขอ้มูล 
  1.5.4.1 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีและการแกไ้ขปัญหา 
  1.5.4.2 สรุปการเลือกใชว้สัดุและพืชพนัธ์ุ 
  1.5.4.3 สรุปความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
  1.5.4.4 ก าหนดกิจกรรมของพื้นท่ีตามศกัยภาพ 
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 1.5.5 ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.5.1 ก าหนดแบบความคิดของการออกแบบภูมิทศัน ์
  1.5.5.2 ก าหนดแบบความคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
  1.5.5.3 ก าหนดแบบความคิดในการจดัวสัดุและพืชพนัธ์ุ 
  1.5.5.4 ก าหนดแนวความคิดในการวางระบบการจดัการ 
  1.5.5.5 การออกแบบทางเลือก 
  1.5.5.6 ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
  1.5.5.7 เลือกแบบท่ีเหมาะสมจากการประเมิน 
  1.5.5.8 การออกแบบขั้นสุดทา้ย 
  1.5.5.9 เขียนแบบก่อสร้าง 
  1.5.5.10 การประมาณราคา 
 1.5.6 สรุปขอ้มูลขอ้เสนอแนะ 
  1.5.6.1 จดัท าแบบขอ้มูลเพื่อน าเสนอผลงานออกแบบ 
  1.5.6.2 จดัท ารูปเล่ม 
  1.5.6.3 น าเสนอผลงาน 
                           1.5.6.4 เลือกแบบท่ีเหมาะสมการประเมิน 
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1.6  ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที ่1.1  ล าดบัขั้นตอนในการเสนอผลงานการศึกษา 
 

4. ขั้นตอนการออกแบบ 
      4.1 ก าหนดแบบความคิดของการออกแบบภูมิทศัน ์
      4.2 ก าหนดแบบความคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
      4.3 ก าหนดแบบความคิดในการจดัวสัดุและพืชพนัธ์ุ 
      4.4 ก าหนดแนวความคิดในการวางระบบการจดัการ 
      4.5 การออกแบบทางเลือก 
      4.6 ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
      4.7 เลือกแบท่ีเหมาะสมจากการประเมิน 
      4.8 การออกแบบขั้นสุดทา้ย 
      4.9 เขียนแบบก่อสร้าง 
      4.10 การประมาณราคา 
 

2. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 
      2.1 ขอ้มูลทางดา้นสภาพพื้นท่ีของโครงการ 
      2.2 ขอ้มลูทางดา้นหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ 
      2.3 ขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 

3. การสรุปขอ้มูล 
      3.1 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีและการแกไ้ขปัญหา 
      3.2 สรุปการใชว้สัดุและพืชพนัธ์ุ 
      3.3 สรุปความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
      3.4 ก าหนดกิจกรรมของพื้นท่ีตามศกัยภาพ 

1 เหตุผลในการศึกษาโครงการ 

5. สรุปขอ้มูลขอ้เสนอแนะ 6. จดัท ารูปเล่ม 7. น าเสนอผลงาน 
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บทที ่2 
การศึกษาแนวคดิและกรณศึีกษา 

 
 การจดัสวน (Landscape) หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสร รคเ์พื่อประโยชน์
สุขแก่มวลมนุษย ์ โดยน าหลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผ สมผสานเขา้
ดว้ยกนั น าส่ิงของหลาย ๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเป็นส่ิงประดิษฐแ์ละส่ิงของท่ีมีอยูใ่น
ธรรมชาติผสมผสานกนั เพื่อสร้างหรือพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ เกิดทศันียภาพ ท่ีมีความงดงาม
สูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมใน
อดีตน ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของบุคคล การจดัสวนไม่ใช่เพียงแค่การปลูกตน้ไมเ้พียง
อยา่งเดียวหากตอ้งท าใหเ้กิดความงาม บนัดาลความสุขใหเ้ กิดข้ึนในจิตใจและอารมณ์ของผูค้น
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นสภาพความเป็นอยูแ่ละการท ากิจกรรมต่างๆของผูเ้ขา้ไปใชส้วนอีก
ดว้ย(ศศิยา ศิริพานิช, 2555) 
 
 การออกแบบจดัสวน (Landscape Design) นบัเป็นการออกแบบเพื่อเป็ นส่ือกลางระหวา่ง
มนุษยต่์อมนุษยแ์ละระหวา่งมนุษยต่์อธรรมชาติปัจจุบนัธรรมชาติถูกท าลายลงอยา่งมากความส าคญั
ของการจดัสวนกมี็คุณค่ามากข้ึน ทั้งในดา้นการอนุรั กษธ์รรมชาติ การจดัวางผงัเมืองการก าหนด
พื้นท่ีสีเขียวการก าหนดเขตอุตสาหกรรม และเขตท่ีอยูอ่าศยัเป็นส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตาม
หลกัวิชา การออกแบบจดัสวนไม่วา่จะขนาดเ ลก็หรือใหญ่จะตอ้งระลึกเสมอวา่ ตอ้งออกแบบใหมี้
ความส าพนัธ์กบัสภาพแว ดลอ้มอนัรวมไปถึงสภาพพื้นท่ี รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง มี
ความสมัพนัธ์กบัสภาพแ วดลอ้ม และยงัจะตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัพฤ ติกรรมของผูค้นใน
สงัคมนั้นๆดว้ย การออกแบบเพื่อการจดัสวนจึงไม่ ใช่เป็นงานท่ีท าลายสภาพแวดลอ้ม แต่เป็นงานท่ี
ตอ้งเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มของส่วนรวมใหดี้ข้ึน 

 
2.1  วตัถุประสงค์ในการจดัสวน 
 2.1.1 เพื่อความสวยงามไม่เนน้ประโยชน์ใชส้อยเป็นการประกอบอาคารใหดู้ดีเท่านั้น 
 2.1.2 เพื่อการพกัผอ่นส่วนตวัควรจดัใหอ้ยูใ่นมุมท่ีเป็นส่วนตวัท่ีสุดของตวับา้นอาจมีตน้ไม้
เป็นฉากบงัใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัมีร่มเงา 
 2.1.3 เพื่อตอ้นรับแขกเสมือนเป็นหอ้งรับแขกภายนอก จึงควรมีความสะดวกพอสมควร
การเลือกวสัดุปูพื้นควรรองรับน ้าหนกัของโตะ๊และเกา้อ้ีได ้มีทางเดินต่อเน่ืองจากหอ้งครัวทางเขา้
บา้นและโรงรถได ้
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 2.1.4 เพื่อการออกก าลงักาย เช่น สวนบริเวณรอบสระวา่ยน ้า สนามแบดมินตนั สนาม
เทนนิส ควรค านึงถึงพนัธ์ุไมท่ี้ ใช ้วา่ควรเลือกใบท่ีไม่ร่วงมากก่ิงไม่เปราะหรือหกัง่าย ควรเป็นไมท่ี้
ใชก้นัลมได ้และไม่ควรปลูกใกลส้นามจนเกินไป 
 2.1.5 เพื่อบริโภค การ จดัเป็นสวนครัวควรจดัไวห้ลงับา้น เพราะนอกจากสะดวกในการ
น าไปประกอบอาหารแลว้ สวนชนิดน้ียงัรกง่าย จึงไม่ควรอยูบ่ริเวณหนา้บา้นอยา่งไรกต็ามบริเวณท่ี
จดัสวนครัวควรมีแสงแดดพอเพียง 
 

2.2  ประโยชน์ของการจดัสวน 
 2.2.1 การจดัสวนท าใหเ้กิดการดูแลพื้นท่ีอยา่งดีมีขอบเขตแน่นอนเกิดความปลอดภยัในการ
ใชพ้ื้นท่ี 
 2.2.2 การจดัสวนเป็นการช่วยลดมลภาวะต่างๆ  เช่นเสียงรบกวน ฝุ่ น ลม แสงแดด ดว้ยการ
ออกแบบมาควบคุมเพราะการจดัสวนเป็นการควบคุมและสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมน่าอยู ่
 2.2.3 การจดัสวนท าใหพ้ื้นท่ีสะอาด อากาศบริสุทธ์ิ ควบคุมระดบัอุณหภูมิ แสงแดด ใหอ้ยู่
ในสภาพท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ  
 2.2.4 การจดัสวนช่วยใ หมี้การวางแผนการใชพ้ื้นท่ี ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้ เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุดมีสดัส่วนขอบเขตท่ีเหมาะสมแน่นอน เช่น บริเวณพกัผอ่นส่วนตวั บริเวณออกก าลงักาย พื้นท่ี
สวนครัว สนามเดก็เล่น สวนไมด้อกไมป้ระดบั หรือพื้นท่ีใชส้อยอ่ืนๆ 
 2.2.5 การจดัสวนช่วยแกไ้ขและปิดบงัสภาพแวดลอ้มท่ี ไม่น่าดู และยงัแกไ้ขการพงัทลาย
การเส่ือมโทรมของหนา้ดินอีกดว้ย 
 2.2.6 การจดัสวนช่วยใหเ้กิดความสุขทางดา้นจิตใจ เพราะไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติและพืช
พรรณ 
 

2.3  การจดัสวนบ้านพกัอาศัย 
 บา้นเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงในการด ารงชีวิตของคนเรา ทุกคนตอ้งการจะมีบา้นเป็นท่ีอยู่
อาศยัของตนเองเพราะบา้นเป็นท่ีอยูห่ลบันอนและใหค้วามสุขสบายแก่คนเรามากท่ีสุด การท่ีจะท า
ใหบ้า้นน่าอยูอ่าศยันั้นจะตอ้งเป็นบา้นท่ีตั้งอยูใ่นสถานท่ีเหมาะ ตั้งถูกทิศทางและมีการออกแบบท่ี
ถูกตอ้ง แต่ถึงกระนั้นกต็าม ส่ิงส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหบ้า้นน่าอยูอ่าศยัยิง่ข้ึนกคื็อ สวนภายใ น
บริเวณบา้น สวนนอกจากจะส่งเสริมใหบ้า้นน่าอยูอ่าศยัแลว้ ย ั งให้ความร่มเยน็แก่บริเวณบา้ นอีก
ดว้ย ทั้งน้ีกเ็พราะตน้ไมจ้ะคายอากาศออกซิเจนซ่ึงเป็นอากาศท่ีมนุษยต์อ้งการ 
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 ในการออกแบบจดัสวน นกัจดัสวน นกัออกแบบภูมิทศัน์หรือภูมิสถาปนิกจะตอ้งเขา้ใจ
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของศิลป์ และหลกัศิลป์ในการออกแบบ เพื่อน าองคป์ระกอบส่วนมูลฐานของ
ความงามมาประกอบใหเ้หมาะสมตามหลงัศิลป์ในการออกแบบเพื่อใหมี้ความเป็นธรรมชาติ
กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มอยา่งมีศิลป์ มีสุนทรียภาพ สวยงาม มี ชีวิตจิตใจ บา้นและสวนกลมกลืน
เป็นหน่ึงเดียว ก่อใหเ้กิดความรัก ความหวงแหน อยากเป็นเจา้ของและท่ีส าคญัจะตอ้งประหยดั
ค่าใชจ่้าย (ชวลิต ดาบแกว้, 2539) 
 2.3.1 สวนในบา้น(Home Landscape) 

การจดัสวนภายในบา้นพกัอาศยัทัว่ไปนั้นไม่ใช่ของแปลกใหม่เลย มีผูท่ี้เป็นเจา้ของ
บา้นหลายท่านไดท้ าเองมากแลว้และหลายท่านท่ีสนใจมากกฝึ็กฝนจนสามารถไปช่วยจดัใหเ้พื่อนๆ
หรือประกอบอาชีพในการจดัสวนไปกมี็ การจดัสวนไม่ตอ้งการอะไรมากนกั แต่ตอ้งการผูท่ี้มีความ
สนใจในธรรมชาติของ ตน้ไม้ พอท่ีจะรู้นิสยัของพืชพนัธ์ุท่ีท่านจะน ามาปลูกและมีความละเอี ยด
ประณีตพอท่ีจะเขา้ใจความงามของ “ศิลป์”ในการ จดัวางส่ิงต่างๆ เขา้ดว้ยกนั พร้อมทั้งมีแรงงาน
เพียงพอในการจั ดท าการปลูกและการดูแลรักษาต่อมา เพราะการจดัสวนท่ีจะท าใหง้ดงามสมบูรณ์
แบบนั้น อาศยัเวลาสกัระยะหน่ึง เพื่อใหต้น้ไม้ เจริญเติบโตงดงามไปตามเจา้ของ ตอ้งการและใน
ช่วงเวลาน้ีเองท่ีเจา้ของบา้นส่วนใหญ่ มกัจะหมดความสนใจในการท านุบ ารุง ท าใหส้วนท่ีจดัไวไ้ม่
ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดไว ้ 
 2.3.2 การแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนในบา้น 

พื้นท่ีพื้นท่ีส าหรับการจดั ตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่วา่จะมีขนาด
ใหญ่หรือขนาดเลก็ ซ่ึงส่วนต่างๆ น้ีมีส่วนสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวั
บา้นทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยและความงาม  
พื้นท่ีการจดัสวนภายในบา้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

2.3.2.1 ส่วนสาธารณะ(Public Area) เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้บา้น สามารถมองเห็น
ไดช้ดัจากผูม้าเยีย่มเยยีน ไดแ้ก่ทางเขา้ ประตู ทางเทา้ หอ้งรับแขก ระเบียง หนา้หอ้งรับแขกและ
สนาม ส่วนสาธารณะควรมีเน้ือท่ีกวา้งพอท่ีจะ ท าใหต้วับา้นเกิดความสวยงามสง่า แต่ไม่ใหญ่โต
เกินไปจนเปลืองเน้ือท่ีของส่วนอ้ืนๆ ภายในบริเวณบา้น 

ลกัษณะการจดัสวนบริเวณส่วนสาธารณะ 
1) ไมใ้หร่้มเงา ควรปลูกบริเวณริมถนน ทางเทา้ ระเบียง แนวร้ัว เพื่อช่วยลด

การสะทอ้นแสงของถนนและทางเทา้ และใหค้วามร่มร่ืนต่อท่ีนัง่พกัส าหรับแขกท่ีมาเยีย่มไดดี้ควร
เลือกใชไ้มย้นืตน้ท่ีมีดอกสวยงามมากกวา่ไมผ้ล ควรปลูกเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น 

2) สวนประดบั หรือสวนหยอ่มสว ยๆท่ีตอ้งการสร้างจุดเด่นภายในบริเวณ
บา้นหรือท าใหเ้กิดความกลมกลืนกบัตวัอาคารควรอยูใ่กลก้บัระเบียงหรือเฉลียงท่ียืน่ออกมาอาจ
จดัเป็นกลุ่มไมป้ระดบัประกอ บหิน น ้าตก น ้ าพ ุหรือปลูกไมด้อก ไมป้ระดบัตามแนวทางเดินจาก
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บริเวณหนา้บา้นมายงัหอ้งรับแขก การจดัสวนประดบัส่วนน้ีควรอยูใ่กลส้ายตาเพราะมีโอกาสไดช่ื้น
ชมมากกวา่ท่ีจะไปปลูกไวริ้มร้ัวสุดของตวับา้น และควรเลือก ไมท่ี้เจริญเติบโตชา้หรือปานกลาง ไม่
ควรเลือกไมโ้ตเร็วเกินไปเพราะจะท าใหส้วนดูรกไดง่้ายภายในเวลาไม่นานนกั 

3) สนามหญา้  ควรอยูบ่ริเวณช่วงกลางของส่วน สาธารณะมีเน้ือท่ีประมาณ
คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีส่วนสาธารณะ สนามหญา้ควรไดรั้บแดดเตม็ท่ี จะไดส้นามหญา้ท่ีเขียวสดใส ท า
ใหส้วนทั้งหมดในส่วนสาธารณะดูเด่นข้ึน 

2.3.2.2 ส่วนครอบครัว (Family Living Area) สวนส่วนครอบครัวน้ีตอ้งสามารถ
ต่อเน่ืองกบัหอ้งพกัผอ่นของครอบครัวไดส้ะดวก (โดยทางประตูไม่ใช่หนา้ต่าง ) สวนส่วนน้ีจะเป็น
ท่ีพกัผอ่นรวมส าหรับครอบครัวและเป็นท่ีรวมการแสดงออกต่างๆ ท่ีเจา้ของบา้น สนใจ เช่นท่ีอ่าน
หนงัสือ มุมส าหรับเดก็ ท่ีนัง่เล่นส าหรับรับประทานอาหารวา่ง มุมส าหรับปิกนิกนอกบา้น สระวา่ย
น ้า และสถานท่ีท่ีออกก าลงักายต่างๆ 

ลกัษณะการจดัสวนบริเวณส่วนครอบครัว 
1) ไมใ้หร่้มเงาหรือไมเ้ล้ือย ปลูกไมใ้ หร่้มเงาแก่บริเวณท่ีนัง่พกัผอ่น หรือ

ปลูกไมเ้ล้ือยถา้มีซุม้หรือศาลา อาจใชไ้มด้อกยนืตน้หรือไมผ้ลกไ็ดเ้พื่อใหร่้มเงา 
2) มุมพกัผอ่นควรต่อเน่ืองกบัหอ้งพกัผอ่นภายในบา้นส่วนใหญ่จะมีระเบียง

ยืน่ออกมามีหลงัคาหรือไมใ้หญ่ใหร่้มเงากไ็ด ้ควรมีพื้นท่ีเพียงพอส า หรับการตั้งโตะ๊เกา้อ้ีชนิดต่างๆ
เตาย่างอาหารหรือเกา้อ้ี นอนพกั เปลญวนตามความประสงคข์องเจา้ของบา้นบริเวณรอบๆ ปลูกไม้
ดอกไมป้ระดบัเพื่อความสวยงาม แต่ไม่ใหญ่โตเท่าสวนประดบั บริเวณส่วนสาธารณะแต่เนน้หนกั
ทางดา้นประโยชน์ใชส้อยครบถว้นมากกวา่ 

3) งานอดิเรก ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความประสงค์ ของแต่ละครอบครัวและพื้นท่ีท่ีมี
เช่น สระวา่ยน ้า สนามแบดมินตนัสนามเทนนิส สนามฝึกบาสเกตบอล หรือมุมส าหรับ ปลูกเล้ียง
ตน้ไม ้บริเวณเหล่าน้ีอาจต่อเน่ืองกบัมุมพกัผอ่นได ้

4) มุมส าห รับเดก็  ควรอยูห่่างจากบริเวณพกัผอ่นพอสมควร แต่สามารถ
มองเห็นได ้มีบ่อทราย ชิงชา้ กระดานล่ืน บา้นตุก๊ตา และอ่ืนๆ ซ่ึงแลว้แต่วยัของเ ดก็ในบา้นนั้นๆ
ควรมีไมใ้หร่้มเงา ไมพุ้ม่กั้นบางส่วน ท่ีนัง่พกัเม่ือเดก็เหน่ือย ตน้ไมค้วรเลือกใชช้นิดท่ีก่ิงไม่เปราะ
หกัง่ายและไม่มีพิษต่อเดก็ 

2.3.2.3 ส่วนตวั(Private Living Area) เป็นบริเวณท่ีต่อเน่ืองกบัหอ้งนอนโดยตรง ซ่ึง
ตอ้งการความเป็นส่วนตวัเฉพาะมากกวา่บริเวณอ่ืนๆ บริเวณใชเ้ป็นท่ีนัง่เล่นเพื่อรับลมแดด อ่าน
หนงัสือ หรือคุยกนัโดยไม่ถูกรบกวนจากบุคคลอ่ืนๆภายในบา้น 

ลกัษณะการจดัสวนบริเวณส่วนตวั 
1) ฉากหรือผนงั มีฉากหรือผนั งเพื่อท าใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั อาจเป็น

ตน้ไมท่ี้ตดัแต่งใหไ้ดรู้ปทรงและขนาดตามตอ้งการหรือผนงัท่ีท าดว้ยวสัดุอ่ืน แต่ควรใหล้มพดัผา่น



11 

 

ไดส้ะดวก ฉากเหล่าน้ีใชปิ้ดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกหอ้ง แล ะกั้นไม่ใหเ้ขา้มาในบริเวณน้ีได้
นอกจากจะผา่นมาทางหอ้งนอน 

2) สวนประดบัหรือสวนหยอ่มขนาดเลก็ๆบริเวณขา้งๆ เพื่อใหเ้กิดความ
เพลิดเพลินในขณะท่ีนัง่พกัผอ่นได ้ควรทึบเน่ืองจากตน้ไมใ้หญ่เพราะอยูใ่กลห้อ้งนอน 

3) ท่ีนัง่เล่นวสัดุปุพื้นควรเลือกใชช้นิดท่ีทนทานแขง็แรง (Hard paving)มี
เกา้อ้ีนัง่ 2 ตวัพบัปรับระดบัไดแ้ละโตะ๊เลก็ๆ 2 ตวักค็งพอ 

2.3.2.4 ส่วนบริการ(Service Area) เป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองกบัครัว โรงรถหรือส่วน
พกัผอ่นของครอบครัวเพื่อบริการในดา้นความสะดวกต่างๆบริเวณเหล่าน้ีใชส้ าหรับ  การซกัผา้  
ลา้งจาน ตากผา้ เล้ียงสตัว ์สวนครัว สวนไมผ้ล หอ้งเกบ็ของ ส่วนใหญ่แลว้จะใชเ้พื่อบริการเท่านั้น
จึงไม่เนน้เร่ืองความสวยงามเท่าความสะดวกในการใชส้อย 

ลกัษณะการจดัสวนบริเวณส่วนบริการ 
1) ไมผ้ลปลูกริมร้ัวไดต้ามขนาดของพื้นท่ีท่ีแบ่งใหเ้ป็นส่วนบริการ 
2) สวนครัวปลูกบริเวณท่ีไดรั้บแดดเตม็ท่ี 
3) ซกัลา้ง-ตากผา้พื้นควรเป็นวสัดุท่ีแขง็เช่นซีเมนต ์และไดรั้บแดดเตม็ท่ี 
4) หอ้งเกบ็ของ หรือเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น รถจกัรยาน เคร่ืองมือท าสวน

เฟอร์นิเจอร์ในสวน อุปกรณ์ในการซ่อมรถบางคร้ังอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถกไ็ด ้
5) ฉากหรือผนงั เป็นไมพุ้ม่ หรือวสัดุถาวรเพื่อกั้นไม่ใหแ้ขกท่ีมาเยีย่ม

มองเห็นส่วนน้ีไดจ้ากบริเวณอ่ืนๆควรสูงเกินระรับสายตาทัว่ไป (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2530) 
 

2.4  การจดัสวนบ้านพกัอาศัย 
 การจดัสวนท่ีเห็นกนัอยูไ่ม่วา่จะเป็นสวนหยอ่ม สวนหิน สวนทราย สวนญ่ีปุ่น ฯลฯ ซ่ึงจดั
แตกต่างกนัตามแนวคิดของผูจ้ดันั้น โดยหลกัการแลว้ไม่วา่จะเป็นการจดัสวนลกัษณะใด จะมี
หลกัการท่ียดึถือเป็นแบบของการจดัสวนอยู ่2 แบบคือ (กนัยา เหมพฒันา, 2537) 
 2.4.1 สวนแบบประดิษฐ์ (Formal Styles) การจดัสวนแบบประดิษฐมี์การจดัมาตั้งแต่
สมยัอิยปิตเ์พราะลกัษณะการจดัสวนในยคุเร่ิมแรกนิยมจดัเป็นรูปทรงเรขาคณิตเป็นหลกั การจดั
สวนแบบน้ี เป็นการจดัท่ีม่ีระเบียบแบบแผนมองดูสวยงาม การปลูกตน้ไมด้อกไม ้ไมป้ระดบัจะ
ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเป็นหมวดหมู่ ซ่ึงอาจปลูกลงในแปลงรูปส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม รูปวงกลม 

สวนแบบประดิษฐ ์พื้นท่ีในการจดัสวนจ ะเป็นพื้นท่ีท่ีราบเรียบไดร้ะดบั ไม่นิยมจดั
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัสูงๆ ต ่า ๆ การจดัวางตน้ไมแ้ละวสัดุต่างๆ จะตอ้งใหเ้กิดดุลยภาพแบบประดิษฐ์
(Formal balance)โดยท่ีตน้ไมห้รือวสัดุท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นชนิดเดียวกนั รูปทรงเหมือนกนั ขนาดเท่ากนั
จ านวนเท่ากนั และวางระยะห่างเท่ากนัดว้ย การจดัสวนแบบประดิษฐจ์ะใชพ้ื้นท่ีในการจดั
ค่อนขา้งมาก วสัดุท่ีน ามาใชจ้ะมีรูปทรงเรขาคณิต มีการตดัแต่งพรรณไม ้ใหเ้ป็นรูปทรงกลม รูป
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ส่ีเหล่ียม มีการตดัแต่งใหเ้ป็นระเบียบ สีของพรรณไมท่ี้ใชจ้ะมีสีสดใสฉูดฉาด ถนนหรือทางเดิน
ภายในสวนมกัจะเป็นเสน้ตรง หากจะโคง้บา้งกจ็ะไดร้ะดบั ไม่มี การข้ึนๆ ลงๆ หรือเป็นเนินสูงต ่า
สวนแบบประดิษฐน้ี์มกัจะมีอาคารหลงัใหญ่สร้างอยา่งประณีตเป็นฉากอยูด่า้นหลงั 

ส่วนประกอบของสวนประดิษฐ ์
2.4.1.1 ลกัษณะแปลน การวางแปลนสวนแบบประดิษฐ ์จะมองไปท่ีจุดเด่นท่ีสุดใน

สวนก่อน ซ่ึงอาจจะเป็นรูปป้ัน น ้าพ ุหรือศาลาท่ีพกั เม่ือเลือกไดแ้ลว้กใ็หส่ิ้งนั้นเป็นจุดศูนยก์ลาง
ของพื้นท่ี แลว้แบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนๆ ตามแนวความคิดของผูอ้อกแบบ อาจจะเป็น 2 ส่วน 4 ส่วน
หรือ 6 ส่วนเม่ือพื้นท่ีถูกแบ่งเป็นส่วนๆ แลว้ส่วนต่างๆ เหล่าน้ีอา จท าเป็นรูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม
หรือหกเหล่ียมกไ็ด ้แลว้จึงคิดถึงรายละเอียดในแต่ละแปลงวา่จะท าแปลงเป็นรูปร่างของดอกไม้ลาย
ไทย หรือจะท าใหดู้อ่อนหวานข้ึ น โดยหกัมุมตรงเหล่ี ยมหรือจะใชรู้ปร่างของวงกลม ว งรี
สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียมผสมกนั เป็นตน้ 

2.4.1.2 ทางเดิน ถนนหรือทางเดินในสวนแบ บประดิษฐ ์จะมีลกัษณะตรงหรือโคง้
แต่ราบเรียบไดร้ะดบั ซ่ึงอาจจะโรยดว้ยกรวด หรือปูดว้ยแผน่ซีเมนต ์หรือหินสกดั วางสลบัเป็น
ลวดลายอยา่งเป็นระเบียบสวยงาม 

2.4.1.3 สนามหญา้ สวนแบบประดิษฐ ์ จะมีสนามหญา้ท่ีตดัแต่จนดูราบเรียบสีเขียว
เสมอกนัเหมือนปูพรม พื้นท่ีสนามหญา้จะถูกปรับแต่งจนไดร้ะดบัไม่มีส่วนท่ีเป็นเนินดิน ริมสนาม
มกัจะก่อขอบดว้ยวสัดุต่างๆ อยา่งมีระเบียบ 

2.4.1.4 น ้าพ ุน ้ าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัมากในการจดัสวนแบบต่างๆมาแต่โบราณ
กาล เพราะน ้าจะช่ วยใหบ้รรยากาศของสวนชุ่มช้ืน สดช่ืน มีชีวิตชีวา มีการเคล่ือนไหวโดยเฉพาะ
เสียงของน ้าไหล น ้าตก หรือน ้าพ ุการจดัสวนแบบประดิษฐ ์มกัจะจดัใหมี้น ้าพเุป็นองคป์ระกอบ
ของสวนดว้ยเสมอ 

2.4.1.5 อนุสาวรียห์รือรูปป้ัน สถานท่ีท่ีมีอนุสาวรียห์รือรูปป้ัน จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะจดั
สวนแบบประดิษฐ ์เพราะจะช่วยเนน้ใหเ้ห็นความส าคญัของจุดน้ี อนุสาวรียห์รือรูปป้ันมกัจะตั้งอยู่
ในท่ีเด่นเป็นสง่า เช่น หนา้อาคารหลงัใหญ่หรือกลางสนาม ซ่ึงการจดัสวนมกัจะใชอ้นุสาวรียห์รือ
รูปป้ันเป็นจุดศูนยก์ลาง หรือจุดเร่ิมตน้ในการจดัวางตน้ไมแ้ละวสัดุอ่ืนๆ โดยขยายก ารจดัออกไป
โดยรอบ 

2.4.1.6 ศาลาท่ีพกั การจดัสวนแบบประดิษฐห์ากมีศ าลาท่ีพกั เพื่อใชเ้ป็นท่ีจดังาน
เล้ียงสงัสรรค ์หรือใชส้ าหรับพกัผอ่นแลว้ ตวัศาลามกัถูกออแบบอยา่งประณีต สวยงามมีรูปแบบท่ี
เขา้กบัตวับา้นได ้หรืออาจจะเลียนแบบอาคารหลงัใหญ่ บริเวณมุมเสา หนา้ศาลาหรือรอบๆ ศาลา
มกัจะมีการออกแบบตราประจ าตระกลู หรือลวดลายติดไวต้ ามจุดท่ีเหมาะสม ภายในศาลามีโต๊ะ
เกา้อ้ี ท่ีท าดว้ยเหลก็ดดั หรือโลหะหล่อ มีลวดลายสวยงามทาดว้ยสีขาว สีทอง จะท าใหม้องดูแลว้มี
ความเด่น 
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ส่วนประกอบท่ีน ามาใชใ้นการจดัสวน ยงัมีอีกหลายส่ิงหลายอยา่ง การเลือกใช้
จะตอ้งพิจารณาความเหมาะสม เพราะการจดัสวนแบบประดิษฐจ์ะ ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง
การดูแลรักษาค่อนขา้งมาก ดงันั้นการจดัสวนแบบประดิษฐค์วรจะออกแบบสวนใหเ้รียบง่าย ใช้
ตน้ไมอ้ยา่งเหมาะสม 

การจดัสวนแบบประดิษฐถึ์งแมว้า่จะตอ้ง เสียค่าใชจ่้ายสูง ดูแลอยาก แต่จะให้
ความรู้สึกท่ีดีต่อผูเ้ขา้มาใชส้ถานท่ีนั้นๆ จะใหค้วามต่ืนตาต่ืนใจ ใหค้วามสดช่ืน ใหค้วามแปลกใหม่
จากธรรมชาติท่ีมีอยูร่วมทั้งความสวยงามท่ีมองดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2.4.2 สวนแบบธรรมชาติ(Informal Styles) การจดัสวนแบบธรรมชาติเกิดข้ึนภายหลงัการ
จดัสวนแบบปร ะดิษฐ ์เม่ือการจดัสวนแบบประดิษฐมี์การพฒันาจนถึงท่ีสุด กพ็บวา่มีขอ้บกพร่อง
หลายอยา่ง เช่น การจดัสวนแบบประดิษฐจ์ะตอ้งจดัในพื้นท่ีค่อนขา้งมาก  ใชพ้รรณไมจ้ านวนมาก 
ค่าใชจ่้ายสูง ซ่ึงคนทัว่ๆ ไปจะมีท่ีดินของตนเองไม่มากนกั งบประมาณในการจดัสวนค่อนขา้งจ ากดั 
จึงมีการคิดรูปแบบสวนข้ึนมาใหม่ โดยเลียนแบบธรรมชาติจากภาพวาดต่างๆ การจดัสวนลกัษณะน้ี
จะมีสนามหญา้ ล าธาร น ้ าตก โขดหิน รวมทั้งการจดัวางพรรณไมจ้ะเป็นกลุ่มเหมือนธรรมชาติ จะ
ไม่ปลูกเป็นแถวเป็นแนว ซา้ยขวาเหมือนกนั เท่ากนั แบบสวนประดิษฐ ์การจดัสวนแบบธรรมชาติ
จะเป็นจดัแบบ Informal Styles หรือ Naturalistic Styles 

การจดัสวนแบบธรรมชาติ จะไม่อาศยัรูปทรงเรขาคณิ ตเป็นหลกั แต่จะเลียนแบบ
ธรรมชาติโดยจดัอยา่งประณีตมองดูมีชีวิตชีวา ดุลยภาพของการจดัจะใชห้ลกัสมดุลของรูปทรงวสัดุ
ต่างๆ ปริมาณพรรณไม ้สี จ  านวน ในการจดัวางซ่ึงจะเป็นความรู้สึก มีจุดเนน้ท่ีสนามหญา้และปลูก
พรรณไมเ้ป็นกลุ่ม โดยปล่อยใหเ้จริญเติบโตตามธรรมชาติ ไ ม่ตอ้งตดัแต่งเป็นรูปทรงเรขาคณิต
นอกจากน้ียงัใชว้สัดุท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น ตอไม ้รากไม ้หิน โอ่ง ฯลฯ มาวางรวมในการจดัสวนดว้ย 
ส่วนประกอบของสวนแบบธรรมชาติ 

2.4.2.1 ลกัษณะแปลน การวางแปลนสวนแบบธรรมชาติจะมองท่ีประโยชน์ใชส้อย
ก่อนโดยท่ีจะก าหนดต าแหน่งของพื้นท่ีต่างๆ ลงในสวน เช่น บริเวณสวนหยอ่ม บริเวณท่ีพกัผอ่น
สนามเดก็เล่น ท่ีออกก าลงัการ เป็นตน้ บริเวณต่างๆ ท่ีก าหนดจะตอ้ง เหมาะสมกบัสภาพบา้นและ
ส่ิงแวดลอ้ม เม่ือก าหนดพื้นท่ีได้แลว้กก็ าหนดแนวทางเดิน เพื่อเช่ือมโยงจุดต่างๆ การออกแบบของ
พื้นท่ีแต่ละบริเวณจะตอ้งออกแบบใหส้มัพนัธ์ กนัทุกส่วนของสวน เช่นตวัอาคาร ทางเดิน สระวา่ ย
น ้า พรรณไม ้จะตอ้งมองดูกลมกลืนมองดูเป็นธรรมชาติและสวยงาม 

2.4.2.2 ทางเดิน ในสวนแบบธรรมชาติจะไม่ใชเ้สน้ตรง แต่จะเป็นเส้ นโคง้ลดเล้ียว
ตามเนินหญา้ วสัดุท่ีใชท้  าทางเดินจะลอกเลียนมาจากอาคารหรือผนงัหรืออาจใชต้อไมต้ดัเป็นแผน่ๆ
วางตามแนวทางเดินกไ็ด ้
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2.4.2.3 สนามหญา้ สนามหญา้ของสวนแบบธ รรมชาติ มกันิยมท าเป็นเนินสูงต ่า ไม่
ราบเรียบ ส่วนท่ีเป็นสนามหญา้ จะไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ีและสนามหญ้ าจะช่วยใหก้ลุ่มของพรรณไม้
ต่างๆดูเด่นสวยงามข้ึน 

2.4.2.4 พรรณไม ้สวนแบบธรรมชาติมกัจะมีจุดเด่นท่ีไมใ้หญ่  ท่ีมีรูปทรงสวยงาม
ตามธรรมชาติมีดอกอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มภายในบริเวณสนามหญา้สี เขียว การจดัวางพรรณไมจ้ะแบ่ง
ออกเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นไมย้นืตน้ ก าหนดจุดในบริเวณท่ีตอ้งการร่มเงา หรือลดการสะทอ้น
ของแสงซ่ึงจะใชจ้  านวนไม่มากนกั เพราะจะท าใหส้วนมืดทึบ ชั้นท่ีสองเป็นไมพุ้ม่ ซ่ึงมีดอกหรือใบ
สวยงาม ตามจุดต่างๆ โดยพิจารณาชนิดของพรรณไมใ้หเ้ หมาะสมกบัปริมาณแสงในบริเวณนั้นๆ
ส่วนชั้นท่ีสามเป็นไมค้ลุมดินหรือไมพุ้ม่เต้ี ย ซ่ึงพิจารณาเช่นเดียวกบัชั้นท่ีสอง พรรณไมท่ี้ใชจ้ะใช้
ไมด้อกลม้ลุกในปริมาณนอ้ย เพราะจะส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายและตอ้งการการดูแลรักษามาก การจดั
สวนจึงนิยมใชไ้มพุ้ม่ท่ีมีดอกตลอดปี ส่วนไมใ้หญ่จะคอยตดัแต่งเฉพาะก่ิงท่ีแหง้ตายหรือก่ิงท่ีท าให้
รูปร่างรูปทรงเสียไปเท่านั้น 

2.4.2.5 สระน ้า น ้ าตก และน ้าพุ  ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะถูกน ามาใชเ้ป็นองคป์ระกอบใน
การจดัสวนแบบธรรมชาติเช่นเดียวกนั เพียงแต่ลกัษณะของสระน ้า น ้ าตก และน ้าพ ุจะเลียนแบบ
จ าลองมาจากธรรมชาติลกัษณะของสระน ้าคดเล้ียวไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิตขอบสระจะตกแต่งดว้ย
กอ้นหินและพรรณไม ้ส าหรับน ้าตกกเ็ช่นเดียวกนั ส่วนน ้าพจุ ะใชใ้นกรณีท่ีเป็นสระน ้าขนาดใหญ่
น ้าน่ิง เพื่อช่วยไม่ใหเ้กิดน ้าเน่าเสีย 

2.4.2.6 รูปป้ันและวสัดุตกแต่งอ่ืนๆ รูปป้ันท่ีเอามาใชจ้ะไม่เป็นรูปเป็นร่างของบุคคล
ต่างๆแต่จะเป็นรูปป้ันท่ีมีรูปร่างสมยัใหม่ตามยคุนั้นๆ รูปป้ันจะถูกวางไวใ้นท่ีเด่นกลางสนามหญา้
ไม่นิยมตกแต่งฐานรูปป้ันดว้ยดอกไม ้นอกจากน้ีวสัดุอ่ืนๆ เช่น ตอไม ้ซากไมแ้หง้ โอ่ง ไห ตะเกียง
หิน  กจ็ะถูกน ามาใชใ้นการตกแต่งสวนแบบธรรมชาติได ้

2.4.2.7 ศาลาท่ีพกั ในสวนแบบธรรมชาติหากท าศาลาท่ีพกักจ็ะใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น
ปีกไม้ ไมไ้ผ ่หญา้แหง้ ฟาง เป็นตน้ ศาลาท่ีพกัจะถูกจดัไวใ้นบริเวณท่ีมีทศันียภาพสวยงามเพื่อใช้
เป็นท่ีพกัผอ่นในสวน ศาลาท่ีพกัน้ีอาจใชพ้รรณไมเ้ล้ือยเป็นหลงัคากไ็ด ้

การจดัสวนแบบธรรมชาติจะใหค้วามสุข สงบ สบายตา สบายใจ แก่เจา้ของ
แต่การจดัสวนแบบธรรมชาติจะมีควา มยากมากกวา่การจดัสวนประดิษฐ์ เพราะการจดัสวนแบบ
ธรรมชาติจะไม่มีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอน การจดัจะอาศยัการสงัเกตจากสภาพธรรมชาติหากขาดความ
ละเอียดรอบคอบ สวนท่ีจดัจะมองดูแขง็กระดา้ง ดงันั้นการจดัสวนแบ บธรรมชาติจะตอ้งสังเกต
รายละเอียด ตอ้งมีอารมณ์และเขา้ใจถึงความเป็นมาหรือกา รเกิดของธรรมชาติใหไ้ดม้ากท่ีสุด กจ็ะ
สามารถจดัสวนใหม้องดูเป็นธรรมชาติท่ีสวยงามได ้
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2.5  แนวคดิในการจดัสวนแบบร่วมสมัย 
 สวนร่วมสมยัเป็นการออกแบบสวนเมืองร้อนในสไตลร่์วมสมยัเนน้ความโปร่งโล่งสบาย
ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายเม่ือไดส้มัผสั นกัออกแบบส่วนมากจึงนิยมน าการตกแต่งสวนแนวน้ีมา ใช้
กนัแพร่หลาย เช่นงานออกแบบสวนบา้นพกัอาศยั คอนโด รีสอร์ท หลายแห่งท่ีตกแต่งสถานท่ีไวร้อ
รับนกัท่องเท่ียว เพื่อสร้างความประ ทบัใจ ปัจจุบนับา้นสไตลร่์วมสมยัมีใหเ้ลือกมากมายหลาย
โครงการ เพื่อเป็นการตอบรับกบัความลงตวั ก ารจดัสวนสไตลร่์วมสมยัเป็นอีกห น่ึงสไตลท่ี์ก าลงั
ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง 
 ดว้ยการออกแบบท่ีเนน้สดัส่วนประโยชน์ใชส้อยท่ีลงตวั และเลือกใชว้สัดุผสมผสานความ
ทนัสมยั สร้างคอนเซ็ปง่ายๆแบบมีเอกลกัษณ์ของสวนเมืองร้อน เลือ กตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมท่ี้ดูแลง่าย
และนิยมน ามาแต่งสวน เช่น ตน้หมากเขียว หมากแดง ปลาลม์แวก็ซ์  ปาลม์ฟ็อกเทล ลกัษณะล าตน้
สูงโปร่งใหร่้มเงาได ้ส่วนกลุ่มไมใ้บใหค้วามนุ่มนวลสบายตา เช่น เฮลิโคเนีย เบิร์ดพาราไดซ์ กลว้ย
แดง ขิงแดง ดาหลา ส่วนไมร้ะดบัล่างใชเ้อ้ือง อินโด เอ้ืองด่าง หนวดปลาหมึกแคระ  และไมค้ลุมดิน
เดหลี คลา้  กา้มปูหลุด เฟิร์นชนิดต่างๆเป็นตน้ สวนร่วมสมยั ยงัเนน้การเลือกใชว้สัดุท่ีจะน ามา
ตกแต่งสถานท่ี นกัออกแบบจึ งเลือกใชว้สัดุท่ีมีความคงทนถาวร ร่วมสมยั (ก าลงัเป็นท่ีนิยมและมี
คุณภาพ )งานพื้นและผนงั อาจใชว้สัดุทดแทนดว้ยงานไมเ้ทียม ไมฝ้า ไมพ้ื้ น ผลิตภณัฑไ์มค้อนวดู
หรือเชอร่าใชสี้อะคริ ลิคชนิดโปร่งแสงท าใหเ้ห็นลายไมดู้เสมือนไมจ้ริงส่ิงส าคั ญส าหรับสวนร่วม
สมยั บ่อน ้าเลก็ๆเสียงน ้าใหค้วามชุ่มช่ืน แบบม่านน ้า น ้ าริน ความลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตร ถา้
ตอ้งการเล้ียงปลาอาจจะเพิ่มความลึกและควรมีบ่ อกรองดว้ย สร้างความสดใสสวยงามดว้ยแสงไฟ
ประดบัตามมุมสวน และงานปฎิมากรรมในสวนไฟส่องสวา่งตามทางเดินเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั
ในการชมสวนในยามค ่าคืนอีกดว้ย 
 2.5.1 การจดัสวนแบบร่วมสมยั 

สืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศ รษฐกิจ และสภาพความเป็นอยู่ ค่านิยม
ท าใหรู้ปแบบสวนเกิดข้ึน “เป็นรูปแบบท่ีน าเอาความคิดมาจากสวนแบบประดิษฐแ์ละแบบ
ธรรมชาติ อาจเป็นสวนแบบใดแบบหน่ึงหรือผสมผสานกนัทั้งสองแบบ”  

สวนแบบน้ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั เพราะสวนแบบประดิษฐท่ี์แทจ้ริงกต็อ้ง
ใชพ้ื้นท่ีและงบประมาณในการจดัสูง สวนธรรมชาติท่ีแทจ้ริ งกต็อ้งอาศยัผูมี้ความรู้ ลึกซ้ึงเขา้ใจใน
พืชพรรณธรรมชาติ และยงัตอ้งใชอ้งคป์ระกอบแบบธรรมชาติอยา่งมาก และยงัมีการเอาใจใส่กนั
มากพอสมควร ยิง่ในยคุของการคน้หา สจัธรรมแห่งการร ารงอยูข่องชีวิต ความนิยมในศิลปะเพื่อ
การรับใช้ชีวิต อนันบัเป็นงานศิลป์ยคุใหม่ ท่ีไม่จ ากดัและยดึติดอยูก่บัรูปแบบ เช่ื อกนัวา่รูปแบบการ
จดัสวนแบบน้ีกไ็ดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะแบบแอบสแทรกต์ (Abtract)หรือแบบนามธรรมมาส่วน
หน่ึงเช่นกนัจนบางทีเรียกสวนน้ีวา่สวนแบบ Abtract styles (ขวญัชยั จิตส ารวย, 2536) 
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การจดัสวนในปัจจุบนัน้ีนอกจากจะมีการจดัสวนแบบประดิษฐแ์ละแบบธรรมชาติ
แลว้ ในบางคร้ังการจดัสวนยงัสามารถจดัผสมผสานระหวา่งความมีระเบียบกบัความมีอิสระตาม
ธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั โดยยดึหลกัการจดัใหม้องดูกลมกลืนสวยงามตามหลกัของการจดัสวนและ
ค านึงองคป์ระกอบของศิลปะ ทั้งน้ีการจดัสวนนั้นจะตอ้งมีความสมัพนัธ์กลมกลืนกบัอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้มดว้ย (กนัยา เหมพฒันา, 2537) 

สวนแบบร่วมสมยั(Contemporary) เป็นการจดัสวนท่ีประยกุตเ์อาสวนแบบประดิษฐ์
และสวนแบบธรรมชาติเขา้มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั ปัจจุบนัก าลงัเป็นท่ีนิยมจดักนัมากในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีบริเวณกวา้งๆ เช่นรีสอร์ท สนามกอลฟ์ บา้นพกัอาศยั เป็นงานศิลปะยคุ
ใหม่ท่ีไม่จ ากดัและยดึติดอยูก่บัรูปแบบ เช่ือกนัวา่รูปแบบการจดัสวนแบบน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจาก
ศิลปะแบบแอบสแทรกต ์ (Abstract) หรือแบบนามธรรมมาส่วนหน่ึง จ นบา้งทีเรียกสวนแบบน้ีวา่ 
สวนแบบ“Abstract style” (ประเวศ ไชยวงศ,์ 2547) 
 2.5.2 องคป์ระกอบของสวนแบบร่วมสมยั 

2.5.2.1 ลกัษณะแปลน เป็นสวนสมยัใหม่ท่ีนบัวา่เป็นพฒันาการของการออกแบบจดั
สวนอีกแบบหน่ึง ลกัษณะแปลนจะถูกออกแบบไวอ้ยา่งเรียบง่าย การจดัวางกลุ่มพนัธ์ุไมก้อ้นหิน
และวสัดุต่างๆ ยดึตามแบบฉบบัของสวนธรรมชาติ โดยเนน้ความเป็นเร่ืองราวต่อเน่ืองจากกลุ่ม
หน่ึงไปยงัอีกกลุ่มหน่ึงอยา่งกลมกลืนเหมือนธรรมชาติ แต่กมี็การดดัแปลงธรรมชาติจนเหลือเพียง
เคา้โครง และยงัเห็นไดเ้ด่นชดัอยู ่สวนแบบน้ีจดัได้ ตั้งแต่ในพื้นท่ีขนาดเลก็ๆ ไปจนถึงพื้นท่ีขนาด
ใหญ่ ถา้ใชจ้ดัประกอบบา้นพกัอาศยักจ็ ะมีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนๆ เช่นเดียวกบัสวนธรรมชาติ
ทุกส่วนในสวนนอกจากจะสมัพนัธ์กนัแลว้ยงัสมัพนัธ์กบัอาคารอีกดว้ย การดูแลตดัแต่งตน้ไม้
ค่อนขา้งเห็นไดช้ดัเจนดว้ยรูปทรงเรขาคณิตแต่ไม่แขง็กระดา้งและไม่เด่นชดัเกินไปนกั โดยจะเหลือ
รูปทรงตามธรรมชาติของพนัธ์ุไมเ้หลื ออยู ่การใชเ้สน้สายจะค า นึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หากเป็นเสน้ตรงกจ็ะถูกลบดว้ยองคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม เช่นกอ้นหิน กลุ่มไม ้

 
ภาพที ่2.1 ลกัษณะแปลนสวนร่วมสมยั 
ที่มา : ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) 
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2.5.2.2 พนัธ์ุไม ้จากท่ีกล่าวมาวา่เป็นสวนท่ีน าเอาแนวคิดของสวนทั้งสองแบบมา
ประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนั พนัธ์ุไมท่ี้ใชก้จ็ะมีทั้งไมใ้หญ่ใหร่้มเงา และไมพุ้ม่ แต่ใน สวนแบบน้ีมกัใชพ้นัธ์ุ
ไมข้นาดกลาง ไมพุ้ม่หลากหลายพนัธ์ุเป็นตวัเดินเร่ือง มีไมค้ลุมดินคอยเสริมสร้างความชดัเจน ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่เป็นสวนท่ีนิยมใช้จดัในพื้นท่ีขนาดเลก็จ ากดัไมใ้หญ่ท่ีใชก้น็อ้ยลงถา้ใชก้เ็พียงเพื่อ
สร้างองคป์ระกอบในทางสูงใหส้มบูรณ์บา้งเท่านั้น การจดัปลูกเนน้ปริมาตร การเขา้กลุ่ม การ
ออกแบบยงัอาศยัหลกัการจดัในเร่ืองของขนาด ปริมาณ สีสนั รูปทรง และพื้นภูมิประเทศ โดย
ก าหนดรูปแบบใหมี้ความลึก ต้ืน ความสูง ความโปร่ง และเนน้น าสายตาและมุมมอง โดยจดักลุ่มไม้
ใหร้วมกนัในลกัษณะธรรมชาติอยา่งพอดี 

2.5.2.3 สนามหญา้ สวนสมยัใหม่ใหค้วามส าคญัของสนามหญา้ค่อนขา้งมากเป็น
พิเศษ นกัออกแบบมกัจะก าหนดสนามข้ึนก่อน ทั้งรูปทรงของสนาม ความลาดเอียงและกา รใชส้อย
อ่ืนๆ ลกัษณะของสนามหญา้กเ็ป็นเนินสูง ต ่า สลบัราบเรียบเช่นเดียวกนั 

2.5.2.4 ทางเดิน มีลกัษณะการจดัสร้างรูปแบบเหมือนสวนแบบธรรมชาติบางคร้ัง
ทางเดินยงัจดัเป็นองคป์ระกอบเพื่อสร้างความสวยงาม ความสมบูรณ์ใหก้บัสวนนอกเหนือไปจาก
ประโยชน์ใชส้อย ทางเดินยงัสร้างดว้ ยวสัดุแขง็แรง ทนทาน เห็นไดเ้ด่นชดัแต่ใชห้ลกัทางศิลปะ
สร้างความนุ่มนวล เช่น การใชเ้สน้โคง้ ใชพ้ื้นผวิท่ีดูคลา้ยวสัดุจากธรรมชาติ 

ทางเดินในสวนมี 2 ลกัษณะคือ 
1) ทางเดินแบบแยก (Stepping) ทางเดินแบบแยก เป็นทางเดินเทา้ภายใน

สวน วสัดุท่ีน ามาใชว้างเป็นทางเดินจะตอ้งมีลกัษณะเรียบ ไม่ท าอนัตรายต่อเทา้ มองดูกลมกลืนกบั
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงอาจจะใชหิ้นท่ีมีลกัษณะแบน ศิลาแลงรูปวงกลมหรือส่ีเหล่ียม แผน่ซีเมนตท่ี์ท า
เป็นรูปต่างๆ หรือแวน่ไมก้ลม การจดัวางทางเดินแบ บแยกน้ีจะตอ้งพิจารณาช่วงห่างระหวา่งจุดท่ี
วางใหเ้หมาะสมในการกา้ว โดยทัว่ไปจะห่างประมาณ 8-12 น้ิว 

การจดัวางทางเดินแบบแยกท าไดห้ลายลกัษณะ อาจจะวางแถวเดียวหรื อ2
แถว หรืออาจใชหิ้นกอ้นใหญ่สลบักบัหินกอ้นเลก็ โดยพิจารณาความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์
และมองดูสวยงาม ทั้งน้ีตอ้งใหผู้ใ้ชก้า้วเทา้ไดส้ะดวกและวางใหแ้น่น ไม่ใหโ้ยกเป็นอนัตรายได ้

2) ทางเดินแบบปูต่อเน่ือง (Pave Walk) เป็นทางเดินเทา้ระหวา่งประตู เขา้สู่
ตวัอาคาร มกัสร้างขนานกบัทางรถยนต ์ซ่ึงทางเดินเทา้น้ีอาจจะท าในลกัษณะตรงหรือโคง้กไ็ดค้วาม
กวา้งของทางเดินแบบปูต่อเน่ืองน้ีจะกวา้งประมาณ 1.20-1.50 เมตร วสัดุท่ีใชท้  าทางเดินเทา้อาจใช้
เป็นอิฐปูเป็นลวดลายต่างๆ ใชหิ้นกลม หินกาบ ศิลาแลง หรือกระเบ้ืองปูพื้นท่ีท าจากซีเมนต ์เป็นตน้ 
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ภาพที ่2.2 ทางเดินในสวนแบบแยก 
ที่มา :  http://www.decorreport.com  
 

 
 

ภาพที ่2.3 ทางเดินในสวนแบบปูต่อเน่ือง 
ที่มา : http://www topicstock.pantip.com 

                   2.5.2.5 สระน ้า น ้ าตก น ้ าพ ุเป็นการน าน ้ าเขา้มาเป็นองคป์ระกอบ รูปแบบของสระน ้า
ส่วนมากเป็นรูปทรงทางเรขาคณิต เช่นทรงกลม ส่ีเหล่ียม วงรี อาจใหน้ ้ ามีการหมุ นเวียนเป็นน ้าตก
หรือน ้าพกุไ็ด้ รูปแบบมกัเป็นรูปทรงของสวนแบ บประดิษฐแ์ต่ใชอ้งคป์ระกอบทางภูมิ สถาปัตยมา
เสริมแต่งใหดู้เป็นธรรมชาติ เช่น มีการปลูกตน้ไม ้วางหินประดบั เล้ียงปลา แล ะวสัดุท่ีใชส้ร้างก็
พยายามเลียนใหเ้หมือนกบัธรรมชาติ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCP2Cm-vDhMYCFSMspgodqQYA3g&url=http%3A%2F%2Fwww.decorreport.com%2Fa357188-%25E0%25B8%25AA-%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581-%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594-%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594-%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599&ei=W913Vb3pI6PYmAWpjYDwDQ&bvm=bv.95277229,d.dGY&psig=AFQjCNFOowhu6znGAARv8mQzJw9t4U7goQ&ust=1434005201171160
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCP2Cm-vDhMYCFSMspgodqQYA3g&url=http%3A%2F%2Fwww.decorreport.com%2Fa357188-%25E0%25B8%25AA-%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581-%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594-%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594-%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599&ei=W913Vb3pI6PYmAWpjYDwDQ&bvm=bv.95277229,d.dGY&psig=AFQjCNFOowhu6znGAARv8mQzJw9t4U7goQ&ust=1434005201171160
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMOW78DEhMYCFaE8pgod7wgAtg&url=http%3A%2F%2Ftopicstock.pantip.com%2Fhome%2Ftopicstock%2F2011%2F08%2FR10996669%2FR10996669.html&ei=D953VYPTDaH5mAXvkYCwCw&bvm=bv.95277229,d.dGY&psig=AFQjCNFOowhu6znGAARv8mQzJw9t4U7goQ&ust=1434005201171160
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2Cm-vDhMYCFSMspgodqQYA3g&url=http://www.decorreport.com/a357188-%E0%B8%AA-%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3-%E0%B8%94%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99&ei=W913Vb3pI6PYmAWpjYDwDQ&bvm=bv.95277229,d.dGY&psig=AFQjCNFOowhu6znGAARv8mQzJw9t4U7goQ&ust=1434005201171160
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMOW78DEhMYCFaE8pgod7wgAtg&url=http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/2011/08/R10996669/R10996669.html&ei=D953VYPTDaH5mAXvkYCwCw&bvm=bv.95277229,d.dGY&psig=AFQjCNFOowhu6znGAARv8mQzJw9t4U7goQ&ust=1434005201171160
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2.5.2.6 รูปป้ัน หรือวสัดุตกแต่งอ่ืนๆ กเ็ป็นรูปแบบสมยัใหม่ อนัเป็นผลงานทาง
ประติมากรรม ใชต้กแต่งเพื่อจุดประสงค ์ 2 ประการคือ ประการแรกเพื่อสร้างความสมบูรณ์ดา้น
องคป์ระกอบของสวน อีกประการหน่ึงเพื่อส่ือแนวคิดอิสร ะของผลงาน  ในปัจจุบนัจะเห็นวา่มี
แนวคิดท่ีจะจดัสวนควบคู่ไปกบัการจดัแสดงผลงานประติทากรร มเพื่อใหผู้ช้มไดเ้กิดความรับรู้
ความสะเทือนใจในอารมณ์ศิลปะ และอาจลึกซ้ึงไปถึงการปลุกเร้าความส านึกอยา่งใดอยา่งกน่ึงของ
ผูค้นในสงัคม 

นอกจากรูปป้ัน  และรูปแกะสลกัท่ีน ามา ประดบัตกแต่งสวนแลว้ ยงัมีวสัดุอ่ืนๆอีก
เช่น ตะเกียงไม ้ไมแ้กะสลกัรูปสตัวต่์างๆ โอ่งโบราณรูปแบบต่างๆ อ่างบวั ฯลฯ วสัดุต่างๆ เหล่าน้ี
สามารถน ามาจดัวางตามมุมตามต าแหน่งต่างๆ ท่ีเหมาะสมกจ็ะช่วยใหก้ารจดัสวนโดยภาพรวมดู
สมบูรณ์ข้ึน การจดัวางวสัดุต่างๆ เหล่าน้ีจะตอ้งค านึงถึงรู ปแบบ สดัส่วน ขนาด สีสนั ตลอดจน
ต าแหน่งท่ีวาง เพื่อใหม้องดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติ 

 
ภาพที ่2.4 วสัดุตกแต่งสวน 
ที่มา : http://www.nanagarden.com 

2.5.2.7 ลานพกัผอ่น  ลานพกัผอ่นเป็นพื้นท่ีระเบียงท่ีติดกบัตวัอาคารบา้นเรือนหรือ
จะเป็นพื้นท่ี ท่ีเปิดโล่งไม่มีหลงัคากไ็ด ้ อาจจะสร้าง เป็นเรือนตน้ไม้หรือตีระแนง ไมเ้พื่อเป็นร่มเงา
ใหก้บัพื้นท่ีกไ็ด ้ลานพกัผอ่นน้ีจะเป็นพื้นท่ีท่ีใชพ้กัผอ่นส่วนตวัหรือใชรั้บรองเพื่อนสนิทกไ็ด ้

ลานพกัผอ่นจะมีหลายลกัษณะ อาจจะเป็ นพื้นท่ีเฉลียงไมต่้อจากหอ้งนอน (Deck) 
หรือระเบียงท่ีวา่งนอกบา้น (Patio) รวมไปถึงลานพกัผอ่นท่ีสร้างข้ึนใหม่ในจุดต่างๆ ซ่ึงเหมาะสม
ในการใชป้ระโยชน์ ลานพกัผอ่นจะเ ป็นพื้นท่ีเปิด พื้นของลานพกัอาจจะท าจากไมย้กพื้นสูงข้ึนมา
จากระดบัพื้นดิน หรือใชว้สัดุจากอิฐ หิน ปูนซีเมนต ์เป็นพื้นกไ็ด ้บริเวณลานพกัผอ่นมกัจะไดร่้มเงา
จากตน้ไมใ้หญ่ มีการปลูกไมพุ้ม่แทนผนงัเพื่อใหบ้ริเวณมีความเป็นสดัส่วน 
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บริเวณลานพกัผอ่นจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการพกัผ่ อน เช่น มีโตะ๊ เกา้อ้ี มา้
นัง่นอนและหากพื้นท่ีใชรั้บรองเพื่อนฝงู กจ็ะมีอุปกรณ์ในกา รสนัทนาการเช่น เต่ายา่งหรือส่ิงอ่ืนๆ
วางไวมุ้มใดมุมหน่ึงของพื้นท่ี 

 

 
 

ภาพที ่2.5 ลานพกัผอ่น 
ที่มา :  http://www.forfur.com 

2.5.2.8 มา้นัง่และเกา้อ้ีในสวน เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการจดัสวน ในบริเวณ
พื้นท่ีลานพกัผอ่นมกัจะสร้างมา้นัง่ (Bench) แบบติดตั้งถาวรไวด้ว้ย ซ่ึงอาจจะท าเป็นรูปตวัแอล ตวัย ู
หรือจะท ามา้นัง่ลอ้มตน้ไมเ้ป็นรูปส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม วสัดุท่ีใช้ ท ามา้นัง่ในสวน อาจจะเป็นไมจ้ริง
ไมไ้ผ ่หรือหล่อซีเมนตก์ไ็ด ้นอกจากมา้นัง่ในสวนแลว้ มีเกา้อ้ีมากมายหลายชนิดท่ีน าม าใช้
ประโยชน์ในสวน ซ่ึงอาจจะเป็นเกา้อ้ีแบบลอยตวัท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีวางได ้หรือจะ
เป็นแบบติดตั้งถาวรไวท่ี้ใดท่ีหน่ึง เกา้อ้ีท่ีน ามาใชอ้าจจะท าจากไม ้จากเหลก็หล่อหรือหล่อคอนกรีต
เป็นรูปต่างๆ หรือใชว้สัดุอ่ืนๆ กไ็ด ้รูปแบบของเกา้อ้ีข้ึน อยูก่บัวตัถุประสงคข์องการใชง้าน เช่น ใช้
นัง่เล่น อ่านหนงัสือหรือใชรั้บประทานอาหารฯลฯ 

การท ามา้นัง่หรือเกา้อ้ีในสวน นอกจากจะค านึงถึงความสวยงามแลว้ จะตอ้ง
พิจารณารูปแบบ สีสนั รวมทั้งวสัดุท่ีใช ้เพื่อใหม้องดูกลมกลืนกบัสวนนั้น นอกจากน้ีจะตอ้ง
ค านึงถึงความแขง็แรง ทนทาน ความเหมาะสมกบัสภาพดินฟ้าอากาศ เกา้อ้ีในสวนบางชนิดจะมี
เบาะรองนัง่ซ่ึงจะตอ้งเกบ็ไดเ้ม่ือมีฝนตก การจดัวางมา้นัง่และเกา้อ้ีในสวน จะตอ้งพิจารณาต าแหน่ง
ใหเ้หมาะสม เพื่อจะไดต้อบสนองความตอ้งการท่ีจะใชป้ระโยชน์ เพื่อการพกัผอ่นอยา่งสมบูรณ์ 
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ภาพที ่2.6 ชุดมา้นัง่และเกา้อ้ีในสวน 
ที่มา : http://www.buadesignstudio.com 
 

2.5.2.9 ศาลาท่ีพกัในสวนสวนบา้นท่ีมีบริเวณกวา้งขวางหรือสวนสาธารณะนอกจาก
จะมีเกา้อ้ี มา้นัง่เพื่อใชใ้นการพกัผอ่นแลว้ ศาลาท่ีพกั กเ็ป็นองคป์ระกอบส่ิงหน่ึงท่ีช่วยใ หก้ารใช้
ประโยชน์จากสวนมีมากข้ึน เพราะจะท าใหส้ามารถใชห้ลบแดด หลบฝนหรือใชรั้บรองแขกจดังาน
นอกบา้นไดอี้กดว้ย 

ศาลาท่ีพกัในสวนจะมีหลายรูปแบบ อาจจะเป็นศาลาท่ีมีหลงัคา ไม่มีฝากั้นหรือเรือ
นัง่เล่นเลก็ๆ คลา้ยกระท่อม แต่ศาลาท่ีมีรูปแบบคลาสสิค เป็น ท่ีนิยมในอดีตจะเป็นรูปแบบกาเซโบ
(gazebos) ซ่ึงยงัคงน ามาใชจ้นถึงยคุปัจจุบนั กาเซโบเป็นศาลาท่ีมีลวดลายละเอียดเป็นงานท่ีพิถีพิถนั
เป็นงานสถาปัตยกรรมชั้นหน่ึงท่ีมีคุณค่าและเป็นท่ีพกัผอ่นท่ีสวนงามในสวน ทั้งน้ีจะตอ้งเลือกแบบ
ของกาเซโบใหเ้หมาะกบัสวนนั้นๆ ดว้ย 

2.5.2.10 แสงไฟในสวนในการจดัสวนการใหแ้สงสวา่งในเวลาค ่าคืนจะท าใหบ้ริเวณ
สวนสวยงามและใหป้ระ โยชน์ในเร่ืองความปลอดภยัไดด้ว้ย บริเวณท่ีจะใหแ้สงสวา่งคือทางเดิน
บนัไดสวน ลานพกั และบริเวณจุดท่ีตอ้งการแสดงใหเ้ห็นจุดเด่น 

แสงไฟท่ีใชใ้นสวนมี 3 ลกัษณะคือ 
1) แสงท่ีใหค้วามสวา่งแก่บริเวณต่างๆเป็ นหลกั ใชใ้นส่วนท่ีใหค้วาม

ปลอดภยั เช่น ประตูบา้น ทางเขา้บา้น ลานจอดรถ บริเวณสระวา่ยน ้าหรือบริเวณสันทนาการ 
2) แสงท่ีใหค้วามสวย งาม เป็นการเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่สวนจะเป็นแสงท่ีติด

บริเวณพุม่ไมห้รือแสงท่ีส่องไปเสริมปฏิมากรรมต่างๆ 

http://www.buadesignstudio.com/
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3) แสงท่ี ใหท้ั้งความสวา่งและความสวยงาม เป็นแสงท่ีใชบ้ริเวณลาน
พกัผอ่น ทางเดินเทา้ ติดตามตน้ไมใ้หญ่ใหส่้องลงมาบริเวณลานพกัเป็นท่ีไม่สวา่งจา้เกินไป ในการ
ติดตั้งไฟฟ้าบริเวณสวนจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

 
ภาพที ่2.7 แสงไฟในสวน 
ที่มา : http://www fpdecor.com 
 2.5.3 งานภูมิทศัน์ดาดอ่อน(Soft Scape) 

พนัธ์ุไมแ้ละการเลือก พนัธ์ุไมเ้พื่อการออกแบบจดัสวนเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดและดู
จะเป็นปัญหาใหญ่ของผูอ้อกแบบมือใหม่เพราะเขาจะออกแบบไม่ ไดเ้ลยถา้ไม่รู้จักและไม่เขา้ใจใน
เร่ืองตน้ไมดี้พอ ทั้งน้ีเน่ืองจา กพนัธ์ุไม้ มีคุณสมบติัแตกต่างไปจากวตัถุ อ่ืนๆในทางสถาปัตยกรรม
พนัธ์ไมเ้ป็นส่ิงมีชีวิต มีการเจริญเติบโต ตอ้งการสภาพแวดลอ้มเฉพาะตวั มีการเส่ือมโทรม ลม้ตาย
ตามธรรมชาติและอายขุยัของมนั การเลือกมาเพื่องานออกแบบนั้นจะตอ้งพิจารณาถึงรายละเอียดให้
รอบดา้น  ตั้งแต่การรู้จกัช่ือ ประเภทและ สภาพแวดลอ้ม การปลูกร่วมกบัพืชพรรณอ่ืนๆให้ เขา้กบั
บรรยากาศและเน้ือหาของสวนให้ เขา้กบัวสัดุทางภูมิสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ เช่น หิน ธารน ้า น ้ าตกเป็น
ตน้(ขวญัชยั จิตส ารวย, 2536) 

การจดัสวน พรรณไมเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั การเลือกใชพ้รรณไมเ้พื่อน ามา
จดัสวน จะตอ้งถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพดินฟ้า อากาศ และกลมกลืนกบัอาคารสถานท่ี ผูอ้อกแบบ
จะตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจในอุปนิสัยการเจริเติบโตของพรรณไม ้รู้ความตอ้งการ ดิน น ้าแสงและ
อุณหภูมิ รู้ขนาดทรงพุม่ ความสูง เวลาของการออกดอก สีของดอก รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆเพื่อจะ
ไดเ้ลือกใชไ้ดถู้กตอ้ง ซ่ึงจะส่งผลถึงความสวยงามของสวนนั้น (กนัยา เหมพฒันา, 2537) 

เน่ืองจากพันธ์ุไมมี้มากมายหลายชนิด  ตอ้งการดูแลเอาใจใส่เฉพาะพนัธ์ุ ผูอ้อกแบบ
ตอ้งอาศยัความรู้ประสบการณ์ จากการสังเกต สอบถาม จดจ า และศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมอยูเ่สมอเพื่อ
เกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบคร้ังต่อไป ผูอ้อกแบบท่ีไม่ใส่ใจเร่ืองน้ีจะเป็นนกัออกแบบจดัสวน
ท่ีดีไม่ไดเ้ลย ในเร่ืองพนัธ์ุไมแ้ละการเลือกมีขอ้ควรศึกษาดงัน้ี 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCILEyobGhMYCFca2pgodThAAPw&url=http://fpdecor.com/FP_decor/update_arch_int_designers4.asp?Category=6&ei=rd93VcK5NMbtmgXOoID4Aw&psig=AFQjCNE9HfGt-mo2JqFAYlXIhI51nywhJA&ust=1434005773743454
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2.5.3.1 ประเภทของพนัธ์ุไมท่ี้ใชป้ระกอบการออกแบบจดัสวน 
การแบ่งในท่ีน้ีจะแบ่งตามลกัษณะรูปร่างท่ีปรากฏภายนอก 
1) ไมย้นืตน้ (Trees) หมายถึงไมเ้น้ือแขง็ มีอายหุลายฤดู มีล าตน้เด่ียวสูง

เด่นชดั (ล าตน้ในทางพืชสวน Horticulture) คือช่วงของล าตน้ท่ีสูงจากผวิดินจนถึงก่ิงแรก และจาก
ก่ิงแรกข้ึนไปทั้งหมดเรียกวา่ก่ิงยอด ) เป็นไมมี้ขนาดใหญ่ สูง มีทั้งดอกสวยงามและใบสวยงามแบ่ง
ไดด้งัน้ี 

(1) ไมย้นืตน้ ขนาดเลก็ มีความสูงประมาณ 4-6 เมตร เช่น  ล าดวน  
ราชาวดีหมากเหลือง  แปรงร้างขวด บางคร้ังดูสบัสนคลา้ยกลืนกบัไมพุ้ม่สูง การปลูกจึงข้ึนอยูก่บั
วตัถุประสงคด์ว้ย 

(2) ไมย้นืตน้ขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร เช่นรัตมา แค
ฝร่ัง อินทนิน แคแสด ชมพพูนัธ์ทิพย ์ชงโค จ าปี ศรีตรัง ราชพฤกษ ์

(3) ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 15 เมตร ข้ึนไป เช่น ประดู่ 
ทองกวาว จามจุรี นนทรี เสลา ทองหลางลาย สนฉตัร ไทร กระถินณรงค ์

2) ไมพุ้ม่(Shrubs) เป็นไมเ้น้ือแขง็มีอายหุลายฤดู ล าตน้เต้ีย แตกก่ิงกา้นชิด
ดินท าใหดู้มีหลายตน้ ก่ิงกา้นจะแผอ่อกเป็นพุม่ มีทั้งใหด้อก ให้ ใบสวยงาม ควบคุมรูปทรงไดง่้าย 
บอกไดด้งัน้ี 

(1) ไมพุ้ม่เต้ียมีความสูงโดยประมาณไม่เกิน 1 เมตร เช่น เขม็ญ่ีปุ่น เขม็
แดง เขม้เหลือง ชบาหนู ทบัทิมหนู ชวนชม พดุซอ้นแคระ โป๊ยเซียนแคระ พยบัหมอก 

(2) ไมพุ้ม่กลางมีความสูงประมาณ 1.50-2.50 เมตร เช่น เขม็เศรษฐี เขม้
ม่วง ประทดัฟิลิปินล ์โกสน ชบาจีน พดุลา พูช่มพ ูพูเ่รือหงส์ ล้ินกระบือ หูปลาช่อน 

(3) ไมพุ้ม่สูงมีความสูงประมาณ 3-5 เมตร เช่น ยีโ่ถ ประยงค ์ทรงบาดาล
เทียนหยด ค าเงาะ สนแผง ยีเ่ข่ง หลิวทอง โมก 

3) ไมเ้ล้ือย(Vine) เป็นไมท่ี้ตอ้งอาศยัเกาะเก่ียวพนักบัส่ิงค ้าจุนเพื่อใหล้  าตน้
เจริญอยู่ได ้เป็นไมท่ี้เจริญเติบโตเร็วเพราะไม่มีน ้ าหนกักดตวัตวัเอง ในไมป้ระเภทน้ีรวมถึงไมพ้วก
รอเล้ือยดว้ย โดยทัว่ไปไมเ้ล้ือยจะมีขนาดตั้งแต่ 3 เมตร ข้ึนไป เช่น พวงแสดเล้ือยหรือพวงแสดเถา
การเวก กระเทียมเถา เลบ็มือนาง พวงหยก เสาวรส รสสุคนธ์ นมแมว พวงคราม 

4) ไมค้ลุมดิน (Ground Cover) เป็นพนัธ์ุ ไมท่ี้มีขนาดเต้ีย เลก็ สวยงาม
ขยายพนัธ์ุง่าย โ ตเร็ว แผข่ยายออกดา้นขา้งรวดเร็ว ใชค้ลุมผวิดินเพื่อสร้างความสวยงามหรือเพื่อ
ประโยชน์อ่ืนๆในเชิงการประดบัตกแต่ง มีความสูงประมาณ 0.30 เมตร เช่น ดาดตะกัว่ ผกัโขมแดง
ผกัเป็ด กา้มปูหลุด กาบหอยแครง หวัใจม่วง บุษบาฮาวาย เศรษฐีเรือนใน หลิวแคระ มนัเทศด่าง 
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5) ไมน้ ้ า(Aquatic Plant) เป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีลกัษณะพิเศษออกไป ทั้งรูปร่าง
ของล าตน้และใบสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในน ้า หรือริมน ้า เช่น บวัต่างๆ ไดแ้ก่ บวัขาว บวัเผือ่นบวั
หลวง นอกนั้นกมี็ กกธูป กกร่ม เตย พทุธรักษาน ้า ธรรมรักษา ล าพ ูล าเจียก เฟิร์น 

6) ไมใ้บ (Foliage Plant) ถือเป็นพันธ์ุไมท่ี้ปลูกเพื่อวตัถุประสงค์ ท่ีจะใช้
ประโยชน์จากรูปลกัษณ์ของใบอนัสวยงาม สีสันแปลกตา มกัเป็นไมท่ี้ตอ้งการแสงนอ้ยถึงปาน
กลาง ความช้ืนสูง เช่น ไมใ้นสกลุฟิ โลเด็นดรอน (Philodendron) ไดแ้ก่ มรกตด า มรกตแดง มรกต
เหลือง ไมส้กุลมอนสเตอรา (Monstera) ไดแ้ก่ พลูฉีก พลูฉลุ พลูฝร่ัง นอกจากน้ียงัมีพวกบอน สี
วาสนา เขม็สามสี เขียวหม่ืนปี หมากผูห้มากเมีย สาวนอ้ยประแป้ง(Diffenbachia) โกสน 

7) ไมด้อก (Flowering plant) เป็นพนัธ์ุไมท่ี้ปลูกไวเ้พื่อวตัถุประสงคท่ี์ใช้
ประโยชน์จากสีและความสวยงามของดอกทั้งในเชิงการป ระดบัตกแต่งหรือปลูกเพื่อจ าหน่าย
เป็นไดท้ั้งไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน ไมเ้ล้ือย หรือเป็นไมด้อกลม้ลุก ไดแ้ก่ ซลัเวีย บานช่ืน ดาวเรือง กหุลาบ
ดอนยา่ เฟ่ืองฟ้า 

8) ไมอ้วบน ้า(Succulent) เป็นไมท่ี้เจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีแหง้แลง้ เป็นไม้
ท่ีมีน ้ าเป็นองคป์ระกอบในล าตน้สูง เช่น อากาเว(่Agave) เฟอร์เครีย(Furcraea) เขม็กดุัน่ แคคตสัหาง
จระเข ้ล้ินมงักร 

9) ไมด้ดั ไมแ้คระ (Bonsai) เป็นพนัธ์ุไมท่ี้เราควบคุมการเจริญเติบโตทาง
รูปทรง ล าตน้ เอาไว ้เพื่อใหไ้ดรู้ปทรง และขนาดตามท่ีตอ้งการ ไมแ้คระมกัจะคงรูปท่ีแทจ้ริงตาม
ธรรมชาติไวเ้พียงแต่ถูกยอ่ส่วนลงมา ส่วนไมด้ดัเป็นการบงัคบัใหรู้ปทรงผดิแผกอ อกไปจาก
ธรรมชาติ ทั้งไมด้ดัและไมแ้คระสามารถน ามาออกแบบจดัสวนไดเ้ช่นกนั ไมด้ดัท่ีนิยมและมี
จ าหน่ายในตลาดตน้ไมเ้ช่น ตะโกดดั ข่อยดดั ชาดดั เฟ่ืองฟ้าตอเปล่ียนยอด ส่วนไมแ้คระ ไดแ้ก่ ชา
ฮกเก้ียน สน ไทร โพธ์ิ ตะโก 

2.5.3.2 การเลือกพนัธ์ุไม(้Plant Selection) 
ในการพิจารณาเลือก ปลูกพนัธ์ุไม ้ตอ้งรอบคอบถ่ีถว้น เน่ืองจากการปลูก

ประดบัต่างจากการประดบัดว้ยไมใ้นกร ะถางท่ีสามารถยกออกหรือวางคืนได้ การปลูกไมบ้างอยา่ง
ยงัตอ้งใชทุ้นแรงงานและเวลาท่ีสูงการเลือกปลูกพนัธ์ุไมมี้ขอพิจารณาอยู ่3 ประการ                 

1) จะตอ้งตั้งวตัถุประสงคห์ลกัเอาไว้ ก่อนวา่จะปลูกเพื่ออะไร อยา่งไร แลว้
ตั้งจุดประสงคร์องๆ ลงไปวา่ตอ้งการอะไรเพิ่มเติม เช่น ปลูกเพื่อตอ้งการร่มเงา เพื่อสร้างเน้ือท่ี เพื่อ
ตอ้งการเป็นฉากหลงั เพื่อกรองเสียง กรองฝุ่ น เป็นตน้ 

2) พิจารณาวา่มีพนัธ์ุไมช้นิดใดบา้งท่ีสามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงค ์
3) พิจารณาวา่จะสามารถหาพนัธ์ุไมใ้นขอ้ท่ี  2 ไดจ้ากท่ีใดหาไดห้รือไม่และ

ท่ีส าคญัเม่ือหามาไดแ้ลว้ตอ้งทราบวา่พนัธ์ุไมน้ั้นสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอ้มท่ีจะปลูกได้
หรือไม่ 
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หากวา่ผูอ้อกแบบตั้งค  าถามและหาค าตอบใหก้บัตวัเองอยูเ่สมอในการ
พิจารณาก าหนดตน้ไม ้กจ็ะสามารถเลือกปลูกตน้ไมไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น
การเลือกพนัธ์ุไมเ้พื่อใชใ้นการออกแบบจดัสวนควรพิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 

2.5.3.3 พิจารณาทางกายภาพของพนัธ์ุไม(้Physical Properties of Plant) 
ลกัษณะทางกายภาพของพนัธ์ุไมพ้ิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 
1) รูปทรง(Form) ส่วนท่ีส าคญัในการเลือกกคื็อ พนัธ์ุไมท่ี้มีรูปทรงสวยงาม

เขา้กบัลกัษณะและแนวคิดของสวน รูปทรงเป็นคุณสมบติัท่ีเด่นชดัของพืชพรรณ และเน่ืองจากพืช
แต่ละชนิดจะมีรูปทรง พุม่ใบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมนั ผูอ้อกแบบจึงตอ้งรู้จกัรูปทรงท่ีแทจ้ริงตาม
ธรรมชาติของตน้ไมแ้ต่ละชนิด โดยเฉพาะเม่ือมนัเจริญ เติบโตเตม็ท่ีวา่มีรูปทรงอยา่งไร และรู้วา่
สามารถควบคุมรูปทรงใหไ้ดต้ามตอ้งการหรือไม่ อาจควบคุมโดยการตดัแต่ง บงัคบัหรือดว้ยการ
ปรับสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

รูปทรงของพนัธ์ุไมส่้วนใหญ่จะมีลกัษณะค่อนขา้งกลม หรือแผอ่อก
ทางดา้นขา้งมากกวา่ตั้ งตรง และรูปทรงท่ีค่อนขา้งกลมหรือแผอ่อกทางขา้งจะโตชา้กวา่รูปทรงตั้ง
เน่ืองจากตอ้งตา้นกบัแรงโนม้ถ่วง การเลือกใชพ้นัธ์ุไมท้างรูปทรงน้ีตอ้งพิจารณาถึงผลทางการ
มองดูดว้ย (Visual Effect) เช่นการมองดูในระยะไกลกจ็ะเห็นเป็นเพียงกลุ่มหรือทิวไมท่ี้รวมกนั
เหมือนเงาด า แต่เม่ือมองดูระยะใกลก้จ็ะมองเห็นรายละเอียดไดช้ดัข้ึนฉะนั้นหากจ าเป็นตอ้งดูใน
ระยะใกลก้จ็  าเป็นตอ้งเลือกรูปทรงท่ีประสานกลมกลืนกนั 

ลกัษณะของพื้นท่ีกมี็ส่วนก าหนดรูปทรงของพนัธ์ุไมด้ว้ ย การเลือกพนัธ์ุไม้
กค็วรใหเ้ขา้กบัลกัษณะของพื้นท่ีท่ีปลูก เช่น ในพื้นท่ีภูเขากค็วรใชพ้นัธ์ุไมท่ี้มีรูปทรงตั้งจึงจะดูสวย 
เพื่อใหเ้ขา้กบัยอดเขาสูงและโขดหินในพื้นท่ี รูปทรงท่ีพืชท่ีมีลกัษณะแผอ่อกทางดา้นขา้งจะเหมาะ
ส าหรับในพื้นท่ีราบ พนัธ์ุไมท่ี้มีรูปทรงกลมจะเห มาะกบัพื้นท่ีสูงๆ ต ่าๆ แบบลูกคล่ืน ส่วนการเนน้
เพื่อใหเ้กิดจุดสนใจกอ็าจใชพ้นัธ์ุไมท่ี้มีรูปทรงแปลกออกไปจากลกัษณะท่ีกล่าวมา 

2) ผวิสมัผสั (Texture) ส่วนของผวิเปลือกของล าตน้ หรือพื้นผวิโดยรอบ
ทรงพุม่เป็นส่วนท่ีแสดงออกถึงลกัษณะทางผวิพรรณหรือผวิสมัผสัของพนัธ์ุไม ้ ซ่ึงจะใหค้วามรู้สึก
ละเอียด หยาบหรือปานกลาง การแยกแยะลกัษณะของผวิสมัผั สนั้นจะใชส้ายตาเป็นเคร่ืองก าหนด
โดยดูจากส่วนรวมของพุม่ใบ เช่นถา้มีลกัษณะใบเลก็ ฝอย ผวิสมัผสัจะละเอียดถา้ใบใหญ่หนา
ผวิสมัผสักห็ยาบ แสงเงาท่ีเกิดข้ึนในทรงพุม่จะสร้างความรั บรู้ดา้นผวิสมัผสัเพิ่ มข้ึน เช่น มีเงาทึบ
เกิดข้ึนมากๆ เน่ืองจากมีใบใหญ่และห่าง เป็นเหตุใหแ้สงเงาเกิดข้ึนมากกวา่ตน้ท่ี มีใบเลก็และแน่น
ก่ิงถ่ี ตน้น้ีจึงจะมีความสวา่งสดใสมาก ผวิสมัผสักล็ะเอียด 

ความหยาบละเอียดของใบพืช เป็นความแตกต่างทางดา้นผวิสมัผสั ซ่ึงมีผล
ใหค้วามรู้สึกต่างกนัออกไป ยามเม่ือมองเห็น และความรู้สึกในการมองดงักล่าวน้ี เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ี
ผูอ้อกแบบตอ้งไม่มองขา้ม 
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3) สี(Color) คนส่วนมากจะสนใจเร่ืองสีของตน้ไมม้ากกวา่ลกัษณะทาง
กายภาพอ่ืนๆ เพราะสีจะใหค้วามรู้สึกและรับรู้ไดร้วดเร็ว สีของพืชพรรณอาจไดจ้าก ใบ ดอก ผล
โดยปกติตน้ไมใ้นสวนมกัมีสีเขียวเป็นหลกั ตั้งแต่เขียวอ่อนไปจนถึงเขียวแก่ แต่ใ นธรรมชาติกย็งัมี
สีอ่ืนๆ ของพนัธ์ุไมไ้วใ้หช่ื้นชม 

สีของพนัธ์ุไม้ เป็นส่ิงส าคญัใ นการก าหนดรูปแบบและเน้ือหาของสวน
ปัญหาท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ผูอ้อกแบบตอ้งทราบถึงช่วงเวลาของการออกดอก ช่วงการผลดั
ใบ ช่วงการเปล่ียนสีใบของพืชแต่ละชนิด แต่ละฤดูกาล และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบของ
ตน การเลือกใชสี้ในสวนไดก้ล่าวรายละเอียดไวใ้นตอนตน้แลว้ 

4) กล่ินหอม (Fragrance) กล่ินหอมเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงท่ีช่วยสร้าง
บรรยากาศของสวน ท าใหส้วนมีคุณค่ายิง่ข้ึน แต่กล่ินหอมของดอกไมก้มี็หลายกล่ิน บางชนิดกห็อม
รุนแรงบา้งกห็อมอ่อนๆ จึงตอ้งเขา้ใจจดัวางดว้ย เช่น กล่ินหอมรุนแรง  กไ็ม่ควรปลูกตรงบริเวณท่ี
พกัผอ่น เพราะกล่ินท่ีรุนแรงบางคร้ังกอ็าจสร้างความรู้สึกใหไ้ม่อย ากอยูใ่กลก้ไ็ด ้จึงควรปลูกห่างๆ
ออกไป ส่วนกล่ินหอมอ่อนๆ ปลูกใกลท่ี้พกัผอ่นอาศั ยได้  และควรรู้ถึงช่วงเวลาบานของดอก
ช่วงเวลาส่งกล่ิน เพราะบา้งกส่็งกล่ินในช่วงเชา้ บา้งกเ็ยน็ ยงัมีท่ีส่งกล่ินกลางคืนอีก 

ดอกไมท่ี้ส่งกล่ินมกัมีสีไม่ฉูดฉาด หากเราปลูกไมด้อกหอมร่วมกบัไมด้อกท่ี
มีสีสนัสวยงามแต่ไม่มีกล่ิน กเ็กิดความรู้สึกวา่ดอกไมน้านาพนัธ์ุท่ีแยม้บานสลา้งอยูน่ั้นส่งกล่ินหอม
จรุงทัว่กนั แต่ไม่ควรปลูกไมด้อกหอมหลายๆ ชนิด หลายๆ กล่ินรวมกนั เพราะบางทีกล่ินจะปะปน
กลายเป็นกล่ินท่ีไม่น่าพิสมยัไปกไ็ด ้ควรกระจายกนัปลูกใหอ้บอวลทัว่สารทิศ 

5) ขนาด (Size) ควรรู้ถึงความสูง ขนาด และทรงพุม่ตามธรรมชาติ และท่ี
สามารถควบคุมตดัแต่งเอาไวไ้ด ้การไดท้ราบถึงขนาดของทรงพุม่วา่มีอาณาเขตแผท่รงพุม่ไปไดแ้ค่
ไหน ท าใหเ้ราทราบถึงระยะปลูกไดถู้กตอ้ง รวมถึงการปลูกร่วมกบัพนัธ์ุไมอ่ื้นๆ การปลูกเพื่อ
ประโยชน์ใชส้อยอ่ืนๆ เช่นใหร่้มเงา กั้นสายตา กรองแสง-ฝุ่ น หรือเพื่อแบ่งอาณาเขตพื้นท่ี เป็นตน้ 

ขนาดของพนัธ์ุไมเ้ก่ียวขอ้งกบัการสร้างเน้ือท่ีโดยตรง การพิจารณาปลูก
ตอ้งใหล้ะเอียดรอบคอบ ฉะนั้นเราไม่สามารถก าหนดพื้นท่ีในการออกแบบไดถู้กตอ้ง 

2.5.3.4 พิจารณาถึงอตัราการเจริญเติบโต(Rate of Growth) 
ความสามารถในการเจริญเติบโตของพืชไม่เหมือนกนั บางชนิดใกลเ้คียงกนั

บางชนิดกแ็ตกต่างกนัมาก  เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ พืชมีค วามเจริญเติบโตทางดา้น ล าตน้
ก่ิงกา้นสาขา ได ้3 ระยะ คือ เจริญเติบโตเร็ว ปานกลาง และชา้ การเปล่ียนแปลงทางลกัษณะรูปทรง
พนัธ์ุไมก้จ็ะเปล่ียนแปลงเร็ว ปานกลาง และชา้ตามอตัราการเจริเติบโต  ดงันั้นในการก าหนดพนัธ์ุ
ไมล้งในแบบตอ้งคิดถึงเวลาของการเจริญเติบโตใน อีก 10-20 ปีขา้งหนา้ดว้ยเพื่อการจดัวางอยา่ง
พอเหมาะ สามารถกะระยะปลูกระหวา่งตน้ (Spacing) ได ้เน่ืองจากถา้ ไม่ค านึงเร่ืองน้ี แลว้ปลูกชิด
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เกินไปตน้ไมก้ไ็ม่โตไม่สมบูรณ์ซ ้าอดัแน่นจนเสียรูปร่างไป ท าใหเ้สียเวลาเสียงบประมาณ ปลูกห่าง
เกินไปกก็ระจดักระจายไม่ต่อเน่ือง สวนผดิรูปแบบไป หรือตอ้งใชเ้วลามากกวา่ปกติ 

2.5.3.5 ต าแหน่งและการจดัวางพนัธ์ุไมเ้พื่อการออกแบบ(Possition and placement) 
ส่ิงท่ีก าหนดในใจเสมอในขณะออกแบบ คือการออกแบบใหต่้อเน่ืองใน

รูปแบบของสวน และความต่อเน่ืองดา้นความรู้สึกในการมองดู มีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้ง
ก าหนดพนัธ์ุไมท่ี้มีรูปทรง สีสนัท่ีหลากหลาย แต่ตอ้งเกิดความกลมกลืน เพื่อสร้างรสชาติในการ
เดินชมสวน พืชพรรณท่ีก าหนดตอ้งมีขนาดเหมาะสมกบัพื้นท่ี เพื่อสร้างความรู้สึกคุน้เคยใหเ้กิด
ข้ึนกบัผูช้มสวน ขอ้เสนอแนะในการก าหนดต าแหน่งพนัธ์ุไมเ้พื่อการออกแบบ มีดงัน้ี 

1) จดัตน้ไมใ้หค้  านึงถึงกลุ่ม (Colony)หรือเป็นพืชในสกลุ (Genus)หรือชนิด
(Species) เดียวกนั หรือพืชพรรณท่ีสามารถอยูร่่วมกนัในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั
ได ้ทั้งน้ีเพื่อสะดวกในการปฏิบติัดูแลรักษา 

2) การจดัตน้ไมเ้ป็นกลุ่มตอ้งจดัใหเ้กิดการไต่ระดบัการมอง (Sequence) อนั
เป็นล าดบัการจดัวาง เม่ือตอ้งใชพ้นัธ์ุพืชต่างชนิด ต่างประเภท ต่างขนา ดกนั นอกจากจะจดัใหเ้กิด
ระยะหนา้(Fore Ground) ระยะกลาง(Middle Ground) ระยะหลงั(Back Ground) ตามระดบัความสูง
และความหยาบละเอียดของผวิสมัผสัแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาถึงการเคล่ือนสายตาของผูดู้ดว้ย ก ารไต่
ระดบัการมองหรือล าดบัขั้นการจดัวาง อาจจะสร้างข้ึนจากรูปทรง ผวิสมัผสั สี โดยรวมเอา
คุณสมบติัเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั เช่น จดัโดยยดึสีเป็นหลกั แลว้เปล่ียนแปลงสีของพื ชทีละนอ้ย สายตาก็
กวาดสูงข้ึนตามความสูงของพนัธ์ุพืชไปเร่ือยๆ ในขณะเดียวกนั จดัใหผ้วิสมัผสัเปล่ียนแปลงไปตาม
ความสูง โดยเร่ิมจากผวิสมัผสัละเอียดในตน้เต้ียไปยงัปานกลาง และหยาบ ตามความสูงของพืช 
การเปล่ียนแปลงของสีจะก าหนดสีโทนเดียวกนัแลว้ไล่ไปตามล าดบั ขอ้ส าคญัใน การจดัใหเ้กิด
ลกัษณะน้ีคือ จะตอ้งค่อยๆ เปล่ียนไปอยา่เปล่ียนทนัทีเพราะล าดบัจะเสียไป ความแตกต่างจะเกิดข้ึน
ทนัที และจุดท่ีหยดุการเคล่ือนสายตากคื็อจุดเด่นหรือจุดรวมภาพนัน่เอง 

ล าดบัขั้นดงักล่าวน้ีดูคลา้ยกบัจงัหวะลีลาของการจดัสวนอนัเป็นลกัษณะ
ของการ เนน้น าสายตาไปยั งจุดก าหนด และเคล่ือนยา้ยไปยงัจุดอ่ืน โดยบางคร้ังผูดู้ไม่รู้ตวั และเกิด
ความรู้สึกวา่ “มนัควรจะเป็นอยา่งนั้น” 

3) การจดัพนัธ์ุไมร่้วมกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ พนัธ์ุไมน้อกจากจะจดัปลูกให้
สวยงามดว้ยรูปทรงของตวัมนัเองแลว้ อาจจะตอ้งจดัร่วมกบัองคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม
อ่ืนๆ เช่น หิน กรวด น ้า ทางเดิน ร้ัว ตอไม ้และถา้เป็นการจดัสวนท่ีเนน้การเลียนแบบธรรมชาติก็
ตอ้งจดัวางใหเ้กิดการเหล่ือมล ้าตามความเหมาะสม ไม่ควรเป็นแถวเป็นแนวจะดูแขง็ไป แต่ตอ้งให้
ประสานกลมกลืนไปกบัองคป์ระกอบต่างๆ  ส่วนการจดัเป็นแถวเป็ นระเบียบ จะจดัตามริมถนน
ทางเดิน ร้ัว ก าแพง หรือวตัถุประสงคใ์นการก าหนดแนวทั้งน้ีเพื่อสะดวกในการดูแลรักษา 
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4) การจดัตน้ไมต้อ้งค านึงถึงอตัราการเจริเติบโตเพื่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ใน
กลุ่มและสามารถก าหนดระยะระหวา่งตน้ระหวา่งกลุ่มได ้พนัธ์ุไมบ้าง ชนิดโตเร็วถา้มาปลูกร่วมกบั
ไมโ้ตชา้หรือขณะท่ีตน้เลก็มาปลูกประกอบดา้นหนา้หิน หรือดา้นหนา้จุดสนใจ แต่พอสกัพกัหน่ึง 
เม่ือโตกจ็ะบดบงัความสวยงามหมดในระยะเวลาอนัสั้น ในการพิจารณาปลูกพนัธ์ุไมย้งัตอ้ง
พิจารณาถึงสภาพของพื้นท่ีดว้ย เช่นพื้นท่ีลาดเทเกินกวา่จะปลูกหญา้ได้  กค็วรก าหนดเป็นพืชคลุม
ดินหรือจดัสร้างเป็นเชิงชั้นสอดแซมดว้ยหิน จดัสร้างเป็นสวนหิน สวนประกอบหินไป 

ดงันั้นการจดัสวนแบบน้ีจะใชห้ลกัของการออกแบบทางศิลปะเขา้มาช่วย
มาก จึงดูคลา้ยกบัการสร้างผลงานทางศิลปะอยา่งหน่ึง แมจ้ะถูกจ ากดัดว้ยวสัดุ งบประมาณหรือมี
พื้นท่ีเพียงเลก็นอ้ย แต่ผูจ้ดัจะใชเ้ทคนิคทางการจดัองคป์ระกอบใหเ้กิดความสวยงามและประโยชน์
อยา่งเตม็ท่ี กล่าวโดยรวมแลว้ สวนแบบน้ีเป็นลกัษณะก่ึงธรรมชาติเพราะจะเป็นสวนแบบธรรมชาติ
จริงๆ กไ็ม่ใช่เพราะมีการตดัแต่งควบคุมรูปทรงพนัธ์ุไม ้การวางแบบสนามหญา้กดู็คลา้ยแบบ
ประดิษฐ ์แต่กไ็ม่เหมือนกบัสวนแบบประดิษฐเ์พราะไม่ปรากฏใหเ้ห็นการใชห้ลกัเกณฑข์องความ
สมดุลแบบเท่ากนัหรือการใชเ้สน้ท่ีแสดงถึงรูปแบบท่ีเด่นชดั อาจจะกล่าวไดว้า่ เป็นรูปแบบหน่ึงท่ี
เกิดข้ึนโดยการน าเอาความงดงามอยา่งลึกซ้ึงของธรรมชาติผสมผสานกบัรูปแบบสมยัใหม่ เพื่อ
สะดวกในการดูแลรักษา สร้างประโยชน์และสอดคลอ้งเหมาะสมกบัยคุปัจจุบนั 

 

2.6  กรณศึีกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัของ Concept คือสวนสไตล์
โมเดิร์นแลว้ท าการศึ กษาแนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์ รูปแบบของงานภูมิทศัน์ รวมถึง
องคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวความคิดใน การออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ซ่ึง
โครงการท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งในการศึกษาไดแ้ก่ 
 2.6.1 ช่ือโครงการ : บา้นคุณดรุณี หวงัสุนทราพร 
          ท่ีตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานคร 
 แนวความคิดของโครงการ การจดัภูมิทศัน์ในพื้นทีโครงการนั้น เป็นแบบสไตล์
โมเดิร์นเนน้งาน Hard Scape มีลูกเล่นของการท าแท่นน ้าตกท่ีสามารถประหยดัพื้นท่ีในสวนท าให้
สามารถใชป้ระโยชน์จากทุกมุมสวนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ใชต้น้ไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย มีการใชก้รวดน ามาโรย
เป็นลวดลายท่ีมีสีสนัตดักบัสนามหญา้ ซ่ึงท าใหส้วนนัน่ดูมีเร่ื องราวและมีความน่าสนใจมากข้ึน
สวนน้ีจะแบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วนหลกัๆคือ 

“ส่วนตอ้นรับบริเวณหนา้บา้นขา้งท่ีจอดรถ  ซ่ึงท าเป็นแท่นปูนน ้าตกและกระถางปูน
ทรงสูงจดัเป็นสวนไมน้ ้ ารวมไปถึงบริเวณหนา้ส านกังานกท็ าเป็นแท่นปูนน ้าตกรูปทรงทนัสมยั
สร้างความรู้สึกเช้ือเชิญ เหมาะส าหรับเป็นจุดตอ้นรับแขก” 
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“ส่วนท่ีสองคือพื้นท่ีพกัผอ่นส าหรับพนกังาน ในบริษทั จดัเป็นมุมสวนหยอ่มเลก็ๆ
วางมา้นัง่ตวัใหญ่ไวบ้ริเวณขา้งตึกติดกบัท่ีจอดรถอีกดา้น” 

“ส่วนท่ีสามคือพื้นท่ีพกัผอ่นของครอบครัวอยูด่า้นหลงับา้นจดัเป็นลานไมก้วา้ง
ตกแต่งใหมี้กล่ินอายโมเดิร์น  ใชเ้ป็นทั้งท่ีพกัผอ่นและจดักิจกรรมไดด้ว้ยเพราะอยูใ่นต าแหน่งท่ีมี
ความเป็นส่วนตวั” 

“ส่วนสุดทา้ยคือบริเวณใกลก้บัหอ้งพกัของแม่บา้น ตรงน้ีจะปลูกพืชผกัสวนครัวและ
ไมผ้ล เช่นมะม่วง ขนุน โดยทุกจุดจะเช่ือมต่อกนัดว้ย Hard Scape” 

การออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ ดรุณี หวงัสุนทราพร มีควา มคลา้ยคลึงกบัพื้นท่ี
โครงการ คือพื้นท่ีกรณีศึกษาเป็นบ้านพกัอาศยัเช่นเดียวกบัโครงการ มีความตอ้งการจดัสวนภายใน
บา้นเป็นสวนโมเดิร์น ตอ้งการใช้ ตน้ไมท่ี้ดูแลง่าย มีลูกเล่นของวสัดุตกแต่ง เช่น น ้าตก ท่ีนัง่เล่น ซ่ึง
ตรงกบัแนวความคิดของเจา้ของโครงการท่ีตอ้งการไดส้วนภายในบ้ านพกัอาศยัเป็นแบบสไตล์
โมเดิร์นมีการดูแลรักษาเร่ืองของพนัธ์ไมท่ี้ง่าย และกรณีศึกษายงัมีบริเวณมุมต่างๆของบา้นท่ีใชใ้น
การพกัผอ่นอยา่งเป็นสดัส่วน จึงน ามาใชเ้ป็นกรณีศึกษาบา้นคุณธนัวา  ภรณ์หทยัพงศ ์
 
ตารางที ่2.1 สรุปกรณีศึกษาโครงการบา้นคุณดรุณี หวงัสุนทราพร 

ประเดน็ท่ีศึกษา ภาพประกอบ 
แนวทางท่ีจะน าไปประยกุตใ์ช้

กบัโครงการ 
 

องคป์ระกอบดา้น
ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

(Hard Scape) 

 

 
 
- มุมพกัผอ่นในสวน ท่ีออกแบบใหดู้
ทนัสมยั โดยการใชปู้นเปลือยเป็น
โครงสร้างแลว้ปูดว้ยพื้นไม ้เพิ่มลูกเล่นโดย
เจาะช่องเป็นวงกลมไวส้ าหรับปลูกตน้ไม ้

 
1. การออกแบบท่ีนัง่พกัผอ่นท่ี
มีสีสนัดูเรียบง่าย อยา่งสีเทา
ของปูนเปลือย ตดัดว้ยสีน ้าตาล
ของพื้นไม ้และแทรกดว้ยสี
เขียวของตน้ไมซ่ึ้งใหค้วามรู้สึก
ของการพกัผอ่น และผอ่นคลาย 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) สรุปกรณีศึกษาโครงการบา้นคุณดรุณี หวงัสุนทราพร 

ประเดน็ท่ีศึกษา ภาพประกอบ 
แนวทางท่ีจะน าไป

ประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
 

องคป์ระกอบดา้นภูมิ
ทศัน์ดาดแขง็ 
(Hard Scape) 

 
 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบดา้น 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

(Soft Scape) 
 

 

 
- แท่นน ้าตกสีม่วงท าเป็นเสาปูนเจาะ
ดา้นบนเป็นทางไหลของน ้าส่วนดา้นขา้ง
เจาะเป็นช่องวงกลมเพิ่มลูกเล่นใหแ้ท่นปูน
ท าใหดู้ไม่เรียบจนเกินไป 
 

 
- มีการใชต้น้เฮลิโคเนียปลูกเป็นแนว
ก าแพงช่วยลดความแขง็กระดา้งใหท่ี้นัง่
ปูนเปลือย และมีตน้อากาเวท่ี่มีรูปทรงท่ีให้
ความรู้สึกเก๋ ท าใหเ้ขา้กบัสวนโมเดิร์นไดดี้ 
 

 
2. แท่นน ้าตกท่ีออกแบบ
รูปทรงส่ีเหล่ียมดูเรียบง่าย
และทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การใชต้น้ไมอ้ยา่งตน้  
เฮลิโคเนียท่ีมีการดูแลรักษา
ท่ีง่ายน ามาใชเ้ป็นฉากหลงั
บริเวณท่ีนัง่ 
 
2. การใชต้น้อากาเวม่าปลูก
ในกระถางไดรู้ปทรงท่ี
น่าสนใจดูเขา้กบัสวนสไตล์
โมเดิร์น 
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 2.6.2  ช่ือโครงการ : บา้นคุณวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกลุ 
ท่ีตั้งโครงการ : จงัหวดันนทบุรี 

แนวความคิดของโครงการ  ส าหรับบา้นหลงัน้ีมีการท างานร่วมกนัในทั้งสองส่วนตั้งแต่
เร่ิมตน้ เม่ือบา้น รูปทรงทนัสมยัสไตลโ์มเดิร์นค่อยๆเป็นรูปเป็นร่าง  สวนท่ีมีรูปแบบเดียวกนัจึง
ตามมาคียเ์วิร์ดของสวนสไตลน้ี์นอกจากจะใชต้น้ไมต้ดัพุม่ ไมย้นืตน้รูปทรงสวยและ  Hard Scape
เส้นสายตรงๆ  แลว้ฟังกช์นักเ็ป็นเร่ืองส าคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นการออกแบบ รูปแบบสวนมีการใชเ้ส้น
สายและรูปทรงเรขาคณิตมาวางเลยเ์อาส์  แบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนๆใหใ้ชง้านง่าย  จากหนา้บา้นเปิด
เป็นสนามโล่งกวา้ งเตม็ไปดว้ยไมใ้หญ่หลายชนิด เช่น แคนา  แคสกั สมอพิเภก ชงโค น ้าเตา้ตน้  
ตะโก และปาลม์ ใกลก้บัตวับา้นมีศาลาชิงชา้ตวัใหญ่รูปทรงทนัสมยั รอบๆคือท่ีนัง่เรียบๆลอ้มใตท้ั้ง
สวนเพื่อใชอ้อกก าลงักายมีตน้ไมใ้หญ่หลายตน้บนสนามหญา้โล่งกวา้งท่ีปรับใหเ้ป็นเนินบางจุดรับ
สายตา  ใหไ้ม่โล่งเกินไปความเรียบง่ายของสวนท่ีเรียบร้อยดูสะอาดตา มีตน้ไมต้ดับลอ็กเรียบๆ
แทรกไปกบัท่ีนัง่ทรงส่ีเหล่ียม  บางมุมใชต้น้ไมปิ้ดลอ้มพรางสายตาแบ่งสดัส่วนและกั้นขอบเขต
สวนใหเ้ป็นระเบียบ  แมว้า่สวนจะเป็นสไตลโ์มเดิร์นแต่กไ็ม่ร้อนและดูไม่แขง็กระดา้งเน่ืองดว้ย
ตน้ไมใ้หญ่หลายตน้ท่ีใหร่้มเงา รวมทั้งไมด้อกและไมใ้บพุม่ละเอียดเบรกในแต่ละจุด 
 การออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ วิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกลุ  มีความคลา้ยคลึงกบัโครงการคือ
ตอ้งการมีสวนสไตลโ์มเดิร์นท่ีเขา้กั บตวับา้นท่ีเป็นรูปทรงโมเดิร์น มีการเลือกใชพ้รรณไม้
หลากหลายชนิด ทั้งไมย้นืตน้อยา่งปาลม์ น ้ าเต้ าตน้ และยงัใชไ้มด้อกและไมพุ้ม่ ซ่ึงสามารถน ามา
เป็นกรณีศึกษาในเร่ืองของการเลือกใชพ้รรณไม ้ลกัษณะการจดัวางตน้ไม ้ อีกทั้งยงัน ามาเป็น
กรณีศึกษาในเร่ืองของงานดา้น  Hard Scape ท่ีมีการแบ่งสดัส่วนต่างๆใหใ้ชง้านไดง่้าย ดงันั้นจึง
น ามาใชเ้ป็นกรณีศึกษาบา้นคุณธนัวา  ภรณ์หทยัพงศ ์
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ตารางที ่2.2 สรุปกรณีศึกษาโครงการบา้นคุณวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกลุ 

ประเดน็ท่ีศึกษา ภาพประกอบ 
แนวทางท่ีจะน าไป

ประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
 

องคป์ระกอบดา้น 
ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

(Hard Scape) 
 

 

 
 
- ศาลาชิงชา้ตวัใหญ่รูปทรงทนัสมยั
ลอ้มรอบท าท่ีนัง่ลอ้มโคนตน้ไมท้าสีขาว
ใชป้ระโยชน์ทั้งช่วยพยงุตน้ไมแ้ละเป็นท่ี
นัง่ไดด้ว้ยสามารถนัง่เล่นพกัผ่ อน ปูพื้น
ดว้ยปูนซีเมนตข์ดัมนั 

 

 
1. การใชก้ระบะปลูกตน้ไม้
ช่วยพยงุตน้ไมแ้ละเป็นท่ี
นัง่ไดด้ว้ยสามารถนัง่เล่น
พกัผอ่นได ้ ซ่ึงถือวา่เป็น
การเพิ่มประโยชน์และยงั
สามารถท าใหป้ระหยดั
พื้นท่ีในการใชง้านในสวน
ไดอี้กดว้ย 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) สรุปกรณีศึกษาโครงการบา้นคุณวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกลุ 

ประเดน็ท่ีศึกษา ภาพประกอบ 
แนวทางท่ีจะน าไป

ประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
 

องคป์ระกอบดา้น 
ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 

(Hard Scape) 
 

 

 
- แท่นเสาน ้าตกท่ีไหลลงสู่สระวา่ยน ้าให้
ความรู้สึกแขง็แรงดูทนัสมยั ซ่ึงถือ
เอกลกัษณ์สวนสไตลโ์มเดิร์น 

 

 
- แนวก าแพงปูนเปลือยหนา้บา้นท่ีดูเรียบๆ
เจาะช่องบางส่วนและปลูกไอริส คลุม
ดา้นล่างช่วยลด ทอนก าแพงใหดู้ไม่อึดอดั
และทึบตนัเกินไป 

 

 
2. การประยกุต์ ใชแ้ท่นเสา
น ้าตกกบัสระวา่ยน ้าท า ให้
สระน ้าดูมีความสนุกสนาน
มากข้ึนทั้งเสี ยงท่ีน ้ าไหลลง
มากระทบเบ้ืองล่าง ยงัช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศใน
สวนใหชุ่้มช่ืน 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) สรุปกรณีศึกษาโครงการบา้นคุณวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกลุ 

ประเดน็ท่ีศึกษา ภาพประกอบ 
แนวทางท่ีจะน าไปประยกุตใ์ช้

กบัโครงการ 
 

องคป์ระกอบดา้น 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 

(Soft Scape) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางสญัจร 

 

 
- มีการใชต้น้ปาลม์แวก๊ซ์ปลูกเป็นแถว
แนว บริเวณโค่นตน้ปลูกดว้ยไมพุ้ม่ตดั
แต่งเป็นทรงสีเหล่ียมท าใหส้วนดูไม่แขง็
กระดา้งจนเกินไป 
 

 
- ท่ีนัง่ปูนเปลือยใชเ้ป็นทั้งท่ีนัง่พกัผอ่น
และก่อเป็นกระบะปลูกไมป้ระดบัอยา่ง
ตน้ไอริส ปลูกไทรเกาหลีเป็นฉากหลงั
ช่วยเป็นท่ีกรองฝุ่ นและดูเป็นส่วนตวั 
 

 
- ทางสญัจรเช่ือมต่อกนัทุกส่วนของ
สวนปูดว้ยพื้นซีเมนตเ์น่ืองดว้ยตอ้งการ
ความแขง็แรงเพราะเจา้ของบา้นตอ้งการ
ใชว้ิ่งออกก าลงักาย 

 

1. ลดความแขง็กระดา้งของไม้
ประธานอยา่งปาลม์แวก๊ซ์ดว้ย
ไมพุ้ม่ 
 
2. ปลูกไทรเกาหลีเป็นแนว
ก าแพงช่วยกรอง ฝุ่ นและ
สามารถใชเ้ป็นแนวบงัสายตา
เหมาะส าหรับคนท่ีตอ้งการ
ความเป็นส่วนตวั 
 
3. การใชไ้มด้อกท่ีมีสีสัน ช่วย
เพิ่มสีสนัใหก้บัสวนและเพิ่ม
ความสดช่ืนใหแ้ก่สวนดว้ย 
 
 
 
 
 
 
1. ใชเ้ป็นตวัเช่ือมจากท่ีหน่ึงไป
ยงัอีกท่ีหน่ึง และในกรณีศึกษา
น้ีสามารถออกแบบมาเพื่อ
ส าหรับใชว้ิ่งออกก าลงักาย 
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บทที ่3 
การศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลและพืน้ทีโ่ครงการของผู้ใช้ 

 
   การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ีโครงการและผูใ้ช ้เพื่อเป็นแนวศึกษา
กระบวนการออกแบบภูมิทศัน์  ซ่ึงในการออกแบบจะใหมี้ความสมบูรณ์และประสิทธิภาพจึงตอ้ง
ค านึงถึงขอ้มูลสภาพของพื้นท่ีโครงการ สภาพภูมิอากาศ  ลกัษณะดิน และผลกระทบของพื้นท่ี
โครงการ รวมถึงพฤติ กรรมของผูใ้ชโ้ครงการ จากการศึกษาขอ้มูลลว้นแต่มีหลกัส าคญัใชเ้ป็นแนว
ทางการออกแบบ เพื่อน ามาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้งของพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ ดงันั้นตอ้งศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.1  ข้อมูลระดบัมหาภาค 
   3.1.1  ตราประจ าจงัหวดัสิงห์บุรี 

 

ภาพที ่3.1 ตราประจ าจงัหวดัสิงห์บุรี 
ที่มา: http://www.singburi.go.th 
                เป็นรูปโครงร่าง 11 วีรชนสีด า อยูบ่นพื้นสีแดงภายในโล่ ชนิดกลม ขอบโล่ถดัจากพื้นสี
แดง มีวงกลมสีขาว สีน ้ าเงิน และสีแดง มีขนาดและสดัส่วน เช่นเดียวกบัพื้นแถบธงชาติไทยออกไป
ตามล าดบั ใตรู้ปโครงร่างวีรชน มีขอ้ความ จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นอกัษรสีด าโคง้ไปตามส่วนล่างของ
ขอบโล่ 

              3.1.2  ค าขวญัจงัหวดั 

                        ถ่ินวีรชนคนกลา้ คู่หลา้พระนอน นามกระฉ่อนปลาช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลา

ประจ าปี 
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  3.1.3  ประวติัความเป็นมา 
                     สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ถวายสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวดัติวงศ์ ไวใ้นสาสน์สมเดจ็ วา่ เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่า มีป้อมปราการ วงั วดั
มหาธาตุ และของส าคญั คือ พระนอนจกัรสีห์ ใหญ่ยาวกวา่พระนอนองคอ่ื์น ๆ ในเมืองไทย ท าเป็น
แบบพระนอนอินเดียเหมือนเช่นท่ีถ ้าคูหาภิมุข วดัคูหาภิมุข อ าเภอเมืองยะลา  คือ พระกรขวาศอกยืน่
ไปทางดา้นหนา้ ไม่ท างอพระกรตั้งข้ึนรับพระเศียรแบบพระนอนไทย เมืองสิงห์เรียกช่ือต่าง ๆ ดงัน้ี 
เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองตั้งอยูริ่ม แม่น ้าจกัรสีห์ อนัเป็นล าน ้ าใหญ่ ห่าง แม่น ้า
เจา้พระยา  200 เสน้ เพราะแม่น ้าจกัรสีห์ต้ืนเขิน เมืองสิงห์จึงกลายเป็ นเมืองอยูล่บัล้ี กแ็สดงวา่ 
สิงห์บุรีเป็นเมืองท่ียิง่ใหญ่ในประวติัศาสตร์ มีอดีตยาวนาน จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และ
โบราณคดีพบวา่ มีการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณมาเป็นเวลานานหลายยคุหลายสมยั  
             3.1.4  ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดั 
               มะกล ่าตน้  ช่ือวิทยาศาสตร์ Adenanthera pavonina L. อยูใ่นวงศ ์LEGUMINOSAE - 
MIMOSOIDEAE ช่ือสามญั Red Sandalwood Tree  ไมต้น้ ผลดัใบขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง สูง 10 - 
20 เมตร เรือนยอดเป็นพุม่กลม มกัจะเกินคร่ึงความสูงของล าตน้  ยอดอ่อนมีขนนุ่มเป็นมนั  เปลือก 
เปลือกเรียบ สีน ้ าตาลปนเทา หรือน ้าตาลอ่อน  อาจมีรอยแตกระแหงเลก็ ๆ บา้ง  ใบ ประกอบรูปขน
นกสองชั้น เรียงสลบั มีกา้นแขนง 2 - 6 คู่ กา้นแขนงแต่ละกา้นมีใบยอ่ย 7 - 15 คู่ แผน่ใบยอ่ยรูปรี 
แกม รูปขอบขนาน กวา้ง 0.6 - 1.5 เซนติเมตร ยาว 2 - 3.5 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบเบ้ียว ดอก
เลก็สีขาวนวล ถึงเหลืองอ่อน ออกบนช่อยาวเรียงติดกนัแน่นคลา้ยหางกระรอก  ผล เป็นฝักแบนยาว
เม่ือแก่ฝักจะบิดงอคลา้ยฝักมะขามเทศ กวา้ง 1.2 เซนติเมตร ยาว 12 - 20 เซนติเมตร แตกเม่ือแหง้ มี
เมลด็สีแดง รูปโล่ ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 5 - 8 มิลลิเมตร 

  

ภาพที ่3.2 ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัสิงห์บุรี(มะกล ่าตน้) 
ที่มา: http://www. frynn.com  

http://th.wikipedia.org/wiki/%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%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%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%94%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%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%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://www.singburi.go.th/
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            3.1.5  ท่ีตั้งจงัหวดัสิงห์บรี 
                       จงัหวดัสิงห์บุรี ตั้งอยูท่างภาคกลางตอนบน ระหวา่งเสน้ละติจูด 14 องศา 43 ลิปดา 
ถึง 15 องศา 6 ลิปดาเหนือ เส้นลองติจูดท่ี 100 องศา 11 ลิปดา ตะวนัออก  
 3.1.6  อาณาเขตติดต่อ 
                         จงัหวดัสิงห์บุรีตั้งอยูภ่าคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 142 
กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกบั
จงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ          ติดต่อกบั จงัหวดัชยันาท และจงัหวดันครสวรรค ์
  ทิศใต ้              ติดต่อกบั จงัหวดัอ่างทอง 
  ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบั จงัหวดัลพบุรี 
  ทิศตะวนัตก     ติดต่อกบั จงัหวดัชยันาท และจงัหวดัสุพรรณบุรี  

 

 

ภาพที ่3.3   แผนท่ีแสดงอาณาเขตติดต่อ 
ท่ีมา: http://www.singburi.go.th 
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             3.1.7  ลกัษณะภูมิประเทศ 
                     ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปของจงัหวดัสิงห์บุรี เป็นท่ีราบลุ่มและพื้นท่ีลูกคล่ืนลอน
ต้ืน ซ่ึงเกิดจากการทบัถมของตะกอนริมแม่น ้าเป็นอยา่งมาก มีแม่น ้าส าคญัไหลผา่น 3 สาย คือ แม่น ้า
เจา้พระยา แม่น ้านอ้ย และแม่น ้าลพบุรี นอกจากน้ียงัมีล าน ้ าสายอ่ืน ๆ คือ ล าแม่ลา ล าการ้อง ล าเชียง
ราก และล าโพธ์ิชยั ไม่มีพื้นท่ีเป็นภูเขาและป่าไมแ้ละไม่มีแร่ธาตุท่ีส าคญั 
 3.1.8 ลกัษณะสภาพภูมิอากาศ 
                  ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป เป็นท่ีราบลุ่มและพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน ซ่ึงเกิดจากการทบั
ถมของตะกอนริมแม่น ้าเป็นอยา่งมาก มีแม่น ้าส าคญัไหลผา่น 3 สาย คือ แม่น ้าเจา้พระยา แม่น ้านอ้ย 
และแม่น ้าลพบุรี  นอกจากน้ียงัมีล าน ้ าสายอ่ืน ๆ คือ ล าแม่ลา  ล าการ้อง  ล าเชียงราก  และล าโพธ์ิชยั  
ไม่มีพื้นท่ีเป็นภูเขาและป่าไมแ้ละไม่มีแร่ธาตุท่ีส าคญั 
ลกัษณะของภูมิอากาศโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 

ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 36.30 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 1,047.27 มิลลิเมตรต่อปี 
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิเฉล่ีย ประมาณ 27 องศาเซลเซียส 

  3.1.8.1 อุณหภูมิ 
                              จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ โดยอุณหภูมิยอ้นหลงั 4 ปี  ตั้งแต่ปี           
พ.ศ. 2553-2556 จากกรมอุตุนิยมวิทยา ท่ีผา่นมา พบวา่ค่าเฉล่ียอุณหภูมิมีค่าอยูร่ะดบัใกลเ้คียงกนั 
เเตกต่า งกนัไม่มาก จากการศึกษาพบวา่มีบางปีท่ีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียสข้ึนไป 
โดยประมาณอยูใ่นช่วงฤดูร้อนของเดือนเมษายน และในช่วงฤดูหนาวจากขอ้มูลพบวา่มีอุณหภูมิต ่า
ท่ีมีค่าไล่ระดบักนัโดยประมา ณ 14 -19 องศาเซลเซียส ดงันั้นการเลือกใชพ้รรณไมต้อ้งมีความ
เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี และควรค า นึงถึงพืชนั้นสามารถรับได้ หรือไม่  แลว้ตอ้ง มี
วิธีการแกไ้ขเช่น ปลูกในท่ีรับแดดเบาบางในกรณีพรรณไมท่ี้ไม่ชอบแดด 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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            แผนภูมิที ่ 3.1   แสดงอุณหภูมิ 
            ที่มา  :  http:// www.tmd.go.th (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556) 
 
  3.1.8.2 ปริมาณน ้าฝน 
                         จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ขอ้มูลปริมาณน ้าฝนยอ้นหลงั 4 ปี  ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2553- 2556 ท่ีผา่นมา พบวา่ ปริมาณน ้าฝนโดยรวม จ านวนวนัฝนตก เละฝนสูงสุด มีค่าท่ีมี
ความใกลเ้คียงกนั  จากการศึกษาจะสงัเกตไดว้า่ปีถดัมามีปริมาณน ้าฝนรวมเพิ่มมากข้ึนสูงถึง 
1,059.60 มิลลิเมตร และปริมาณน ้าฝนท่ีนอ้ยท่ีสุดในช่วงฤดูร้อนวดัไดป้ริมาณ 55 มิลลิเมตรในปี
พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีความใกลเ้คียงปีปัจจุบนั ดงันั้นเราควรค านึงถึงการระบายน ้า และควรค านึงถึงการ
เลือกพรรณไมท่ี้ทนต่อสภาพอากาศนั้น 
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    แผนภูมิที ่ 3.2   แสดงปริมาณน ้าฝน 

    ที่มา  : http:// www.tmd.go.th (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556) 
 

 3.1.9  ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างดินของพื้นท่ีโครงการ 

จากการส ารวจขอ้มูลในพื้นท่ีโครงการพบมีโครงการดินในกลุ่มชุดดินท่ี 4 โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

   3.1.9.1  เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน ้าตาลปนเทาหรือสีน ้าตาล  ดินล่างมี

สีน ้ าตาลปนเทา หรือสีน ้าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอกมีจุดประสีน ้าตาลปนเหลืองหรือสีน ้าตาล

แก่ อาจพบกอ้นปูน  กอ้นสารเคมีสะสมพวกเหลก็  และแมงกานีสในชั้นดินล่าง  การระบายน ้า

ค่อนขา้งเลวถึงเลว  พบตามท่ีราบเรียบหรือท่ีราบลุ่มระหวา่งคนัดินริมล าน ้ า  กบัลานตะพกัล าน ้ า

ค่อนขา้งใหม่ น ้าแช่ขงั ในฤดูฝนลึก 30 - 50 เซนติเมตร นาน 4-5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติปานกลาง  pH 5.5-6.5 ถา้หากดินมีกอ้นปูนปะปนอยู่  pH จะเป็น 7.0-8.0 ไดแ้ก่ ชุดดิน

ชยันาท ราชบุรี ท่าพล และสระบุรี, บางมูลนาค ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวส่วนใหญ่ใชท้  านา  บางแห่ง

ยกร่องเพื่อปลูกพืชผกัหรือไมผ้ล ซ่ึงมกัจะใหผ้ลผลิตค่อนขา้งสูง  
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  3.1.9.2. สภาพพื้นท่ีราบลุ่มมีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ  ดินมีสภาพการระบาย
น ้าค่อนขา้งเลวถึงเลว  ในช่วงฤดูฝนมีน ้าขงัท่ีผวิดินเป็นระยะเวลา  4-5 เดือน เน้ือดินเป็นดินเหนียว
เกบ็กกัน ้าไดดี้ จึงเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการท านามากกวา่การปลูกพืชอยา่งอ่ืน  อยา่งไรกต็ามหลงัการ
เกบ็เก่ียวขา้วหรือในช่วงฤดูแลง้กลุ่มชุดดินน้ี  สามารถใชใ้นการปลูกพืชไร่หรือพืชผกัท่ีมีอายสุั้นได้
เป็นอยา่งดี  เน่ืองจากดินมีความช้ืนพอท่ีจะปลูกไดแ้ละดินกลุ่มน้ีพบบริเวณท่ีอยูใ่ก ลก้บัแหล่งน ้า
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ แม่น ้าสายส าคญัจึงสามารถท่ีจะน าน ้ าจากแม่น ้าดงักล่าวมาใชเ้สรมในการปลูกพืช
ไดแ้ละไดมี้การปฏิบติักนัอยา่งกวา้งขวางในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 
ภาพที ่3.4 ภาพชั้นดิน 
ที่มา: http://www.ldd.go.th 
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3.2  ข้อมูลระดบัจุลภาค 
 3.2.1  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

          โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์ตั้งอยู่  78/175 หมู่10   
ต าบลตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัสิงห์บุรี โดยการเดินทางจากรังสิตโดยใชเ้สน้ทางอยธุยา อ่างทอง 
สิงห์บุรี แลว้วิ่งเขา้สู่ตวัเ มืองสิงห์บุรีขา้มสะ พานแม่น ้าเจา้พระยาตรงไปจนถึงแยก หลกัเมืองแลว้
เล้ียวไปทางเสน้ 3111( ดงัภาพท่ี 3.5 ) 
  

         
 

   
 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.5 
สัญลกัษณ์ :                       แสดงท่ีตั้งของพื้นท่ีต่าง ๆ 
                                            
                                       แสดงเสน้ทางการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ                                                                
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  3.2.2 สภาพของพื้นท่ีโครงการ 
สถานท่ีตั้งของโครงการออกแบบบา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์ตั้งอยู ่78/175 หมู่10   

ต าบลตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมีพื้นท่ีทั้งหมด 320 ตารางเมตร
แบ่งเป็นพื้นท่ีภายในอาคารพกัอาศยั 100 ตารางเมตร และพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 220 ตารางเมตร 
ลกัษณะบา้นเป็นบา้นคอนกรีตเสริมเหลก็ 2 ชั้น   

 

                   
ภาพที ่3.6 สภาพบา้นและพื้นท่ีโดยรวม 
 
             3.2.3 อาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 

      3.2.3.1 ทิศเหนือ ติดกบับา้นพกัอาศยัของเพื่อนบา้น 
 

 

ภาพที ่3.7 อาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 
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 3.2.3.2 ทิศใต ้เป็นพื้นท่ีติดกบับา้นพกัอาศยัของเพื่อนบา้น 
 

 

ภาพที ่3.8 อาณาเขตติดต่อทางทิศใต ้
 

 3.2.3.3 ทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีติดกบับา้นพกัอาศยัของเพื่อนบา้น 
 

 

ภาพที ่3.9 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัตก 
 

 3.2.3.4 ทิศตะวนัออก เป็นพื้นท่ีติดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่า 
 

 

ภาพที ่3.10  อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัออก          
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3.2.4 ลกัษณะของสถาปัตยกรรม 
รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมเป็นบา้นสองชั้นเด่ียวสไตลC์ontemporary(ร่วมสมยั) มี

ลกัษณะการทาสีภายนอกเป็นสีขาว  ใหมี้น ้ าหนกัความโดดเด่นของตวับา้น  ความสวยงามเป็นหลกั
และสีทาภายในเป็นสีขาว ช่วยคายความร้อนตวับา้นได ้โดยลกัษณะตวับา้นมีการยกสูงจากพื้นดิน
พอสมควร มีการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยในบา้นเป็นส าหรับส่วนบริการคือ เป็นหอ้งนัง่เล่น  หอ้งรับแขก  
หอ้งรับประทานอาหาร หอ้งน ้า  และหอ้งครัว มุมมองของในบริเวณดา้นหนา้กบัดา้นขา้งของตวั
บา้นสามารถมองเห็นทศันียภ์าพภายนอกไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.4.1 แปลนผงับริเวณพื้นท่ีโครงการ 
 

 

 

 

ภาพที ่3.11  แบบผงัโครงพื้นท่ีโครงการ   
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 3.2.3.2 ลกัษณะรูปดา้นของบา้นโครงการ 

 

ภาพที ่ 3.12  แบบรูปดา้นหนา้ของตวัอาคาร 

 

 

 

ภาพที ่ 3.13  แบบรูปดา้นหลงัของตวัอาคาร 

 

 

ภาพท่ี 3.11   แบบรูปดา้นหนา้ของตวัอาคาร 



47 

 

 

ภาพที ่3.14    แบบรูปดา้นขา้งทิศตะวนัออกของตวัอาคาร 

 

 

ภาพที ่3.15    แบบรูปดา้นขา้งทิศตะวนัตกของตวัอาคาร 
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               3.2.5  การศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี 

                           พื้นท่ีโครงการไดรั้บแสงข้ึนจากทางทิศตะวนัออกตลอดทั้งวนัโดยประมาณ 12 

ชัว่โมงต่อวนั   ซ่ึงการโคจรของดวงอาทิตยจ์ะออ้มทางทิศใต ้ดงันั้นจึงส่งผลใหพ้ื้นท่ีโครงการท่ี

ไดรั้บปริมาณแสงแดดแต่ละพื้นท่ีแต่ส่วนไม่เท่ากนั ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการออกแบบและกิจกรรมท่ี

จะมีข้ึนในพื้นท่ีโครงการ โดยมีรายละเอียดและผลกระทบดงัน้ี 

                             3.2.5.1 บริเวณหนา้บา้นทางทิศใต้ในพื้นท่ีโครงการจะไดแ้สงจากดวงอาทิตยจ์าก

ทางทิศตะวนัออกส่องเขา้มาในพื้นท่ีในช่วงเชา้ เน่ือ งจากเป็นพื้นท่ีหนา้บา้นบริเวณ ทางทิศ

ตะวนัออกเป็นพื้นท่ีโล่งไม่มีตน้ไมบ้ดบงัแสง  โดยมีการออกแบบใหมี้พื้นท่ีร่มเงาควรมีการเลือกใช้

พรรณไมต้ามเหมาะสมพื้นท่ีท่ีใหบ้ดบงัแสงได ้

                             3.2.5.2 บริเวณขา้งบา้นทางทิศตะวนัออกในพื้นท่ีโครงการจะไดแ้สงจากดวง

อาทิตยต่์อจากบริเวณหนา้บา้นในช่วงเชา้มา  โดยท าใหบ้ริเวณน้ีจะท าใหไ้ดรั้บแสงทั้งวนัในปริมาณ

ท่ีมากกวา่บริเวณอ่ืน  เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีโล่งทอดยาวไปหลงับา้นทางทิศใตจึ้งท าใหไ้ดรั้บแสงมาก 

โดยการออกแบบนั้นใหมี้พื้นท่ีร่มเงา จดัภูมิทศัน์ เพื่อสร้างความร่มร่ืนแก่พื้นท่ีนั้น 

                            3.2.5.3 บริเวณหลงับา้นทางทิศเหนือ  ในพื้นท่ีโครงการจะไดรั้บแสงจากดวง

อาทิตยต่์อจากทิศตะวนัออก  เน่ืองจาก ดวงอาทิตยเ์คล่ือนโคจรออ้มมาทิศใต ้จึงท าใหทิ้ศใตไ้ดรั้บ

ปริมาณแสงทั้งวนัพื้นท่ีโครงการ 

                            3.2.5.4 บริเวณขา้งบา้นทางทิศตะวนัตก ในส่วนพื้นท่ีโครงการน้ีจะไดรั้บแสงแดด

ในบ่ายถึงเยน็ในปริมาณท่ีพอสมควร การออกแบบนั้นใหพ้ื้นท่ีร่มร่ืน เน่ืองจากบริเวณขา้งบา้นทาง

ทิศตะวนัตกไดส้ะสมแดดมาจากบ่ายถึงเยน็จะท าใหมี้การคลายความร้อนเกิดข้ึนในช่วงเยน็ จึงตอ้ง

มีการใชพ้ืชพรรณในการจดัภูมิทศัน์เพื่อเป็นการระบายความร้อนในส่วนพื้นท่ีโครงการ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
แสดง : ลกัษณะภูมิอากาศในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.16 
สัญลกัษณ์ :    ลม           พระอาทิตย ์         แสง 

                               
               
                                    
                          
                                                                  

 
 

  
 

            

ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกมุภาพนัธ์ 

พระอาทิตย์จะโคจรอ้อมทางทิศใต้ 

แ 

แ 

รับแสงแดดตลอดทั้งวนั                                                        

รับแสงแดดช่วงบ่ายถึงเยน็                                                        
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 3.2.6 ระบบสาธารณูปโภค –  สาธารณูปการภายในพื้นท่ีโครงการ  
        จากการศึกษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในพื้นท่ีโครงการ ของคุณธนัวา 
ภรณ์หทยัพงศ ์ พบวา่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นท่ีโครงการท่ีสมบูรณ์ จึง
อาจจะมีผลกระทบบางส่วนไม่มาก ดงัรายละเอียดจากการศึกษาดงัน้ี 
  3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า ใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการเช่ือมต่อจากสาย
หลกัเขา้สู่หมอ้แปลงไฟฟ้า โดยมีการเดินสายไฟเขา้ทางดา้นหนา้ของโครงการฝังผา่นใตพ้ื้นดิน    
ติดถนน 
  3.2.6.2 ระบบประปา ใชป้ระปาจากการประปาส่วนภูมิภาคท่ีต่อเขา้พื้นท่ีโครงการ
ทางดา้นหลงั โดยเดิ นเสน้ท่อบนดินตามแนวก าแพงบา้น และมีการติดตั้งก๊อกน ้าภายนอกบา้นขา้ง
ของตวับา้นทางทิศใต ้โดยทางฝ่ังของตวับา้นดา้นทิศใตแ้ละทิศตะวนัออกของตวับา้น  ซ่ึงใชส้ าหรับ
อุปโภคบริโภค ดงันั้นในการก่อสร้างงานภูมิทศัน์ควรเพิ่มความระมดัระวงัในพื้นท่ีบริเวณน้ี เพราะ
อาจไดค้วามเสียหายจากท่อน ้า 
                       3.2.6.3 ระบบระบายน ้า จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการของบา้น คุณธนัวา ภรณ์หทยั
พงศ ์มีการวางระบบระบายน ้ารอบตวับา้น ตั้งแต่ดา้นหลงับา้นมาขา้งบา้นทิศตะวนัตกเป็นแนวทาง
ท่อทางเดินระบบระบายน ้าพื้นท่ีโครงการ จึงท าใหพ้ื้นท่ีโครงการโดยรอบไม่เกิดปัญหาดงักล่าว  
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์คุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
แสดง : ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.17 
สัญลกัษณ์ 
 

 

           ก๊อกน ้า        ท่อระบายน ้าน ้าสาธารณะ          เสาไฟฟ้า          ปลัก๊ไฟ              
                                                                                        แนวท่อประปา                                                                                 
                                                                                        แนวสายไฟ  

                                                                   แนวท่อทางระบายน ้า   
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    3.2.7 มุมมองและทศันียภาพ 

  จากการส ารวจสภาพพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองออกเป็น 2 

ลกัษณะคือ มุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ และมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ี

โครงการ 

                   3.2.7.1 มุมมองจากภายนอกเขา้สู่ภายในพื้นท่ีโครงการ 

                  จากการศึกษาส ารวจพื้นท่ีโครงการ มีมุมมองจากนอกเขา้สู่ภายในพื้นท่ี

โครงการมีจุดมองแต่ละมุมท่ีไม่เหมือนกนัหรือแตกต่างกนั ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

    ทางดา้นทิศใต ้บริเวณขา้งบา้นเป็นมุมมองท่ีมีลกัษณะเปิดโล่ง(View Point) อยู่

ติดกบัหอ้งพกัผอ่นทางหนา้บา้นสามารถมองเห็นบริเวณดา้นหนา้บา้น ตวับา้น และพื้นท่ีบริเวณ

ดา้นขวาของตวับา้นไปสุดของพื้นท่ีดา้นหลงั                  

     ทางดา้นทิศตะวนัออก เป็นมุมมองท่ีเป็นกรอบภาพ (Window View) อยูติ่ดกบั 

ท่ีจอดรถสามารถมองเห็นเป็นพื้นท่ีโล่งขา้งของตวับา้น  

                  ทางดา้นทิศเหนือ เป็นมุมมองดา้นขา้งเป็นมุมมองกวา้ง (Window View)  

สามารถมองเห็นพื้นท่ีโล่งกวา้งดา้นหนา้ 

                      

 3.2.7.2 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

     มุมมองทางดา้นทิศใตจ้ากหอ้งพกัผอ่น และเฉลียงหนา้บา้น เป็นมุมมองท่ีกวา้ง

(Window View) บริเวณภายนอกติดกบัถนนเสน้ทางสญัจร  เห็นแนวประตูร้ัว แนวก าแพงร้ัว                    

     มุมมองทางดา้นทิศเหนือมองจากหอ้งครัว หอ้งน ้า เป็นมุมมองท่ีเปิดโล่ง (Open 
View) บริเวณภายนอก เห็นแนวก าแพงร้ัวบา้นเป็นฉากหลงั  

     มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออกมองจากหอ้งพกัผอ่น เป็นมุมมองท่ีเปิดโล่ง(Open 
View) บริเวณภายนอก เห็นแนวก าแพงร้ัวบา้นเป็นฉากหลงั 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
แสดง : มุมมองจากภายในเขา้สู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ ภาพท่ี 3.18 
สัญลกัษณ์ 
                                                       :    แสดงมุมมองภายในสู่ภายนอก 
                                                    

                                                                 :    แสดงมุมมองภายนอกสู่ภายใน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1 

2 

3 

1 

3 

 

2

2 
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 3.2.8 สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี 
ตารางที่ 3.1 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

ส่วนพื้นท่ี 
Site  Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 
Zone A(ฝ่ังทิศใต)้โซน
ดา้นหนา้บา้น 

 

          พื้นท่ีโซนAอยูท่างทิศใต้
เป็นพื้นท่ีดา้นหน้ าของตวับา้น
มีลกัษณะเป็นพื้นดินก วา้งท่ีมี
วชัพืชข้ึนตามบริเวณพื้นท่ี
ไดรั้บแดดและลงตลอดทั้งวนั 

          พื้นท่ีติดกบับา้นพกัอาศยั
ของเพื่อนบา้นก าแพงมีขนาดท่ี
ไม่สูงมากอาจท าใหค้วามเป็น
ส่วนตวัลดนอ้ยลง 
 

 
- การระบายน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  เป็นการระบายน ้าผวิดินส่วน
หน่ึงและลงท่อระบายน ้าส่วน
หน่ึงไม่พบวา่มีน ้ าท่วมขงั จึง
ไม่มีปัญหาเร่ืองการระบายน ้า
ในบริเวณส่วนน้ี 

 
    ในการจดัภูมิทศัน์ตอ้ง
ค านึงถึงการเลือกใชพ้ืชพรรณ 
คือตอ้งเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีมี
การดูดซบัน ้าไดดี้เพื่อช่วยการ
ระบายน ้าใหแ้ก่พื้นท่ี  และไม่
ควรเลือกพืชพรรณท่ีมีระบบ
รากยาว ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
กบัแนวท่อได ้
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ตารางที่ 3.1 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 

ส่วนพื้นท่ี 
Site  Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 
Zone B (ฝ่ังทิศตะวนัตก)โซน
ดา้นขา้งบา้น 

 

            พื้นท่ีโซน Bอยูท่างทิศ
เหนือ เป็นพื้นท่ีดา้นหลงัของ
ตวัอาคารมีลกัษณะเป็นพื้นดิน
ท่ีมีขนาดไม่กวา้งมากติดกบั
ประตูหลงับา้น 
 
 
 
 

         พื้นท่ีมีขนาดเลก็
แสงแดดไม่ถึงตลอดทั้งวนั
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีติดกบั
บา้นของเพื่อนบา้น 

 
- การระบายน ้า 

 
            การระบายน ้าในพื้นท่ี
ส่วนน้ีจะระบายทางผวิดินไป
ไดด้ว้ยดี และไหลลงสู่ระบบ
ท่อระบายน ้าสาธารณะ
ประโยชน์ 
 

 
          ในบริเวณโซน B มีแนว
ท่อระบายน ้าผา่นฝังไวใ้ตดิ้น 
ดงันั้นในการจดัภูมิทศัน์ตอ้งมี
ระมดัระวงั ไม่ควรปลูกพืช
พรรณท่ีมีระบบรากเกาะแน่น
ในบริเวณท่ีมีการวางท่อ
ระบายน ้า 
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ตารางที่ 3.1 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 

ส่วนพืน้ที ่
Site  Characteristics 

ลกัษณะพืน้ที ่ ปัญหา/ข้อจ ากดั 
Zone C (ฝ่ังทิศตะวนัออก)โซน
ดา้นขา้งบา้นติดกบัโรงจอดรถ 

 
 
 

           พื้นท่ีโซน Cอยูท่างทิศ
ตะวนัตกลกัษณะพื้นดินขนาด
ไม่กวา้งมากมีความยาวตั้งแต่
ดา้นหนา้บา้นจนถึงหลงับา้นมี
วชัพืชข้ึนอยูต่ามพื้นและ
ก าแพงบา้นอยูติ่ดกบัท่ีจอดรถ 
 
 

          พื้นท่ีมีขนาดเลก็
แสงแดดส่องถึงตลอดวนัใน
ของดา้นหนา้บา้นแต่ในส่วน
คร่ึงดา้นหลงัของพื้นท่ีจะไม่
ค่อนไดรั้บแสงแดดเน่ืองจากมี
บา้นของเพื่อนบา้นบดบงั 

- การระบายน ้า         การระบายน ้าในพื้นท่ี
ส่วนน้ีจะระบายทางผวิดินไป
ไดด้ว้ยดี และไหลลงสู่ระบบ
ท่อระบายน ้าสาธารณะ
ประโยชน์ 
 

        เป็นพื้นท่ีท่ีแคบแสงแดด
ส่องถึงเพียงคร่ึงเดียวดา้นหนา้
อยูติ่ดกบัท่ีท้ิงขณะของบา้น 
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 3.2.8  ส่วนพื้นท่ี 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
เร่ือง   : โครงการออกแบบบา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
แสดง : การแบ่งโซนตามลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.19 
สัญลกัษณ์ :                                   
    
                                                    
 
                                     
                                               

 
 

โซน B   

โซน A  

 

โซน C 
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 3.2.9  ศึกษาพฤติกรรม  และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ (User  Analysis) 
                          พฤติกรรมและความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการประกอบสมาชิกหลายคน ซ่ึงแต่ละคนมี
พฤติกรรม และความตอ้งการแตกต่างกนัไปจึงเกิดข้ึนกิจกรรมเกิดข้ึนในพื้นท่ี  ดงัรายละเอียดตาราง
ในการศึกษาขอ้มูลต่อไปน้ี  
ตารางที ่3.2 พฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

สมาชิกในครอบครัว เพศ 
อายุ
/ปี 

พฤติกรรม ความตอ้งการ 

คุณธนัวา  ภรณ์หทยัพงศ ์ ชาย 40        วนัจนัทร์-ศุกร์
ออกไปท างานจะกลบัถึง
บา้ในช่วงประมาณ18.00-
19.00น. ของทุกวนัและมี
วนัหยดุในวนัเสาร์อาทิตย ์

    ตอ้งการพ้ืนท่ีส าหรับ
พกัผอ่นส่วนตวัในวนัหยดุ 
เสาร์อาทิตย ์ 
   ตอ้งก ารพ้ืนท่ีดา้นหนา้
เป็นสนามหญา้ โปรงมีร่ม
จากตน้ไมบ้างสวนเพื่อไว
ท ากิจกรรมกลางแจง้ได ้
 
 

 
คุณพนัทิภา  ภรณ์หทยัพงศ ์

 
หญิง 

 
38 

 
   อยูบ่า้นตลอดทั้งวนั คอย
ดูแลบา้นท างานบา้นและ
คอยดูแลเด็กๆภายในบา้น 

 
      ตอ้งการพ้ืนท่ีส าหรับ
การพกัผอ่นอ่านหนงัส่ือใน
เวลากลางวนัในช่วงท่ีไม่มี
ใครอยู ่
     ตอ้งการพื้นท่ีท่ีดูแล
รักษาง่ายไม่รกและมีความ
ปลอดภยัทั้งในตอน
กลางวนัและกลางคืน 
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ตารางที่ 3.2 พฤติกรรม และความตอ้งการ  ของผูใ้ชโ้ครงการ(ต่อ) 

สมาชิกในครอบครัว เพศ 
อายุ
/ปี 

พฤติกรรม ความตอ้งการ 

 
คุณดาริกา  ภรณ์หทยัพงศ ์

 
หญิง 
 
 
 
 

 

 
14 

 
 
 
 

 

 
       จะออกไปโรงเรียน
ในวนัจนัทร์- วนัศุกร์จะ
กลบัมาถึงบา้นในเวลา 
17.00 น. 

 
    ตอ้งการพ้ืนท่ีส าหรับการ
นัง่ท าการบา้นในเวลาหลงั
เลิกเรียนและพ้ืนท่ีในการ
ท ากิจกรรมกบัเพ่ือนๆใน
วนัหยดุ 

 
คุณอภิชยั ภรณ์หทยัพงศ ์

 
ชาย 

 
12 

 
       จะออกไปโรงเรียน
ในวนัจนัทร์- วนัศุกร์จะ
กลบัมาถึงบา้นในเวลา 
17.00 น. 

 
  ตอ้งการพ้ืนท่ีส าหรับการ
นัง่ท าการบา้นอ่านหนงัสือ
หลบัเลิกเรียนและใน
วนัหยดุ 
  ตอ้งการพ้ืนท่ีสนามหญา้ท่ี
มีความร่มร่ืนส าหรับการวิง่
เล่นในวนัหยดุกบัเพ่ือนๆ
และครอบครัว 
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ตารางที่ 3.3  สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

ล าดบั
ท่ี 

สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ 
ภาพบรรยากาศของกิจกรรมท่ีจะ

เกิดข้ึน 
1 พื้นท่ีส่วนโชว ์

 
Zone A 

 

 ส่วนโชวจ์ดับรรยากาศความ
ร่มร่ืน เป็นสวน หยอ่ม ท่ีมี
ประติมากรรมประกอบใน
ส่วนโซน  A และยงั เพิ่ม
ลูกเล่นใหก้บัสวน ท่ีมีมุม
นัง่เล่นเลก็ๆส าหรับรับแขก
และพกัผอ่นอ่านหนงัสือใน
ตอนกลางวนั 

 

 

2 พื้นท่ีส่วนครอบครัว 
 
 

Zone B 
 

 เป็นมุมท่ีไวเ้ป็นการพกัผอ่น
และท ากิจกรรมกบัภายใน
ครอบครัว และเป็นท่ีไว้
ส าหรับตอนรับแขกญาติพี่นอ้ง
ในเทศกาลวนัหยดุ  ส่วนใน
ดา้นบรรยากาศ ใหค้วาม ร่มร่ืน
ในดว้ยการปลูกตน้ไม ้ซ่ึงใน
ดา้นบรรยากาศน้ีมีความ
สอดคลอ้งในส่วนของพื้นท่ี
แบ่งโซนท่ีกล่าวมาก่อนหนา้น้ี 
และยงัสร้าง จุดสนใจของตวั
บา้นอีกดว้ย 
 

 

 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.forfur.com/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93&ei=4oIzVdiXDsG1uQSx84HwCw&bvm=bv.91071109,d.c2E&psig=AFQjCNE5bOGKzMa9Wo2kbyakM3BV8UglvA&ust=1429525520746036
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ตารางที่ 3.3  สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี(ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ 
ภาพบรรยากาศของกิจกรรมท่ีจะ

เกิดข้ึน 
3 พื้นท่ีส่วนบริการ 

 
Zone C 

 

เป็นส่วนทางทิศตะวนัตกพื้นท่ี
อยูด่า้นขา้งตวับา้นเหมาะแก
การท ากิจกรรซกัลา้งควรจดัภูมิ
ทศัน์เพื่อปิดบงัทศันียภาพให้
เหมาะสมกบักิจกรรม 

 

 

 
 3.2.10  ศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 
ตารางที่ 3.4 แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

Site 
Characteristics 

Program Potential 
Program 

Development 
Remarks 

Zone A พื้นท่ี
หนา้บา้นทาง
ดา้นซา้ย  ฝ่ังดา้น
บริเวณท่ีจอดรถ
ทางทิศเหนือติด
กบัหนา้บา้น 
หอ้งรับแขก 

เป็นพื้นท่ีติดทางเขา้-ออกท่ี
จอดรถ  ซ่ึงเป็นส่วนแรกท่ี
พบเห็นและอยูติ่ดกบั
หอ้งรับแขก มีความสะดวก
ในการเขา้ถึง จึงเหมาะท่ีจะ
จดัเป็นส่วนสาธารณะ  ส่วน
โชว ์เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดี
แก่การรับรองผูม้าเยอืน และ
เป็นจุดดึงดูดสายตาแก่ผูท่ี้
สญัจรไปมา 

พื้นท่ีส่วนน่ีมีขนาด
ประมาณ 78 ตาราง
เมตร กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนมีดงัน้ี 
1. พื้นท่ีส่วนโชว ์
เช่น สวนหยอ่ม  
2. รับแขก 
3. นัง่เล่น/พกัผอ่น 
และสนามหญา้ 
 

ปัญหาท่ีเกิดมีดงัน้ี 
- ไดรั้บแสงแดด เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีโล่ง ควรเลือกใชพ้รรณ
ไมใ้หเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 
- มุมมอง ควรเลือกพรรณไมท่ี้
ปิดบงัสายตา เพราะวา่ถนน
ทางหลวงท่ีมีรถสญัจรไปมา 
- รถท่ีสญัจรผา่นไปมาบน
ถนน จะพดัพาน าฝุ่ นละออง
เขา้มาในพื้นท่ีโครงการ และ
เสียงรบกวนท่ีรถสญัจร 
 

 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mugathai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/&ei=mHGRVcGjLNGQuQSg7IIo&bvm=bv.96783405,d.c2E&psig=AFQjCNEW8eryRssFlRQebq0fDlPD4YiggA&ust=1435681535721600
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ตารางที่ 3.4 แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ(ต่อ) 
Site 

Characteristics 
Program Potential 

Program 
Development 

Remarks 

Zone B พื้นท่ีขา้ง
บา้นทางดา้นขวา 
ฝ่ังทิศตะวนัออก
ลกัษณะพื้นท่ีเป็น
ท่ีโล่ง    
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone C พื้นท่ีหนา้
บา้นทางดา้นซา้ย  
ฝ่ังดา้นบริเวณท่ี
จอดรถทางทิศ
เหนือติดกบัหนา้
บา้น หอ้งรับแขก 

พื้นท่ีส่วนน้ีอยูข่า้งบา้นติด
กบัดา้นขา้งของโครงการ
และดา้นหนา้ของโครงการ
พื้นท่ีดา้นหนา้เช่ือมต่อกบั
บริเวณทางเขา้ท่ีจอดรถ  
ส่วนท่ีอยูข่า้งอาคาร ฝ่ัง
ดา้นขวาเป็นพื้นท่ีโล่งจนไป
ถึงดา้นหลงัท่ีติดกบัหอ้งครัว 
จึงเหมาะท่ีจะจดัเป็นส่วน
ครอบครัว มีมุมพกัผอ่นใน
วนัหยดุครอบครัว 
 
 
เป็นพื้นท่ีติดทางเขา้-ออกท่ี
จอดรถ ท่ีตั้งของถงัขยะ
ดา้นหนา้ของบา้นยาวไป
จนถึงพื้นท่ีดา้นหลงัของบา้น
เหมาะแก่การเป็นพื้นท่ีสวน
บริการ 

พื้นท่ีโซน B มี
ขนาด 30.25  ตาราง
เมตร พื้นท่ีส่วนน้ี
อยูติ่ดกบัดา้นขา้ง
ของบา้นทางฝังทิศ
ตะวนัตก จดัเป็น
พื้นท่ีพกัผอ่น 
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมี
ดงัน้ี 
1. พื้นท่ีพกัผอ่น
ส าหรับครอบครัว 
2. ชุดเกา้อ้ีสนาม 
 
พื้นท่ีส่วนน่ีมีขนาด
ประมาณ 82.50
ตารางเมตร 
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมี
ดงัน้ี 
1. พื้นท่ีปลูกผกั
สวนครัว 
2. พื้นท่ีส าหรับการ
บริการต่างๆ 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี           
 -แสงแดด เตม็วนัเน่ืองจากมี
พื้นท่ีโล่ง ควรเลือกใชไ้มย้นื
ตน้และไมพุ้ม่บดบงัแสงท่ี
ส่องยงัพื้นท่ีโครงการ ในการ
เลือกใชพ้รรณไมค้วรค านึงถึง
พื้นท่ีโครงการและผูใ้ชใ้ห้
อยา่งเหมาะสม  
 
 
 
 
 
ปัญหาท่ีเกิดมีดงัน้ี 
- ไดรั้บแสงแดด เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีโล่ง ควรเลือกใชพ้รรณ
ไมใ้หเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 
- มุมมอง ควรเลือกพรรณไมท่ี้
ปิดบงัสายตา เพราะวา่มีรถ
สญัจรไปมา 
- พื้นท่ีดา้นหนา้บา้นมีการตั้ง
ถงัขยะท่ีติดร่ัว 
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 จากการศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงและการพฒันาศกัยภาพของ
พื้นท่ีโครงการในตารางท่ี 3.4-3.9 โดยสรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนออกมาเป็นภาพ  Bubble Diagram , 
Site Ralation แสดงความสมัพนัธ์การเช่ือมของพื้นท่ีในแต่ส่วน ซ่ึงมีดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  ส่วนโชว ์จะประกอบดว้ยพื้นท่ีในก ารจดัสวนหยอ่มเพื่อตอ้นรับแขก แล ะสร้าง
ความร่มเยน็ รมร่ืนแก่ผูเ้ขา้เยีย่มเยอืน ซ่ึงพื้นท่ีส่วนโชวน้ี์จะติดกบัพื้นท่ีจอดรถ และยงัติดกบัในส่วน
บริการจากหลงับา้นมาหนา้บา้นโดยทั้งสองส่วนน้ีสามารถเช่ือมเขา้ถึงกนัได ้      
 ส่วนครอบครัว จะประกอบพื้นท่ีในการจดัสวนใหมี้ความร่มเงาส าหรับการ
พกัผอ่น โดยมีการเช่ือมพื้นท่ีสญัจรเขา้ออกเป็นแผน่ทางเดินกบัสนามหญา้ระหวา่งพื้นท่ีของเฉลียง
บา้นท่ีสามารถเช่ือมไปในแต่ละจุดไม่วา่เป็นศาลา และยงัสามารถเช่ือมต่อไปในส่วนของพื้นท่ี
บริการ ซ่ึงในพื้นท่ีส่วนครอบครัวมีการปิดกั้นสายตาระดบัไมพุ้ม่ 1 เมตร ตรงบริเวณลานซกัลา้งฝ่ัง
ทิศตะวนัออก เพื่อใหเ้กิดทศันียภาพท่ีอยา่งสวยงามเม่ือท่ีมีผูเ้ขา้มาใชง้านไดม้องมาจากฝ่ังบา้น
รับรองหรือตอนเดินผา่นในส่วนท่ีติดกบัโซนซกัลา้ง  
     ส่วนบริการ เป็นพื้น ท่ีเช่ือมต่อมาจากส่วนของครอบครัว จนไปถึงต่อส่วนของ
ส่วนโชวห์นา้บา้น ซ่ึงในส่วนน้ีจะประกอบดว้ย จดัสวนครัว สนามหญา้ โดยมีการเช่ือมพื้นท่ีทาง
สญัจรทางเดินคอนกรีตจากหอ้งครัวจนถึงจุดเช่ือมไปพื้นท่ีแคบสวนแนวตั้ง และในส่วนหลงับา้น
ของพื้นท่ีดา้นทิศตะวนัตกพื้นท่ีดา้น ขา้งบา้นท่ีไม่มีก าแพงปิดกั้นเป็นบางส่วนก่อใหเ้กิดทศันียภาพ
ไม่ดูสวยงามจึงจะใชไ้มพุ้ม่ระดบัสูง 1 เมตร ปิดกั้นสายตาแบบโปร่งเพื่อใหท้ศันียภาพดูสวยงาม
สะอาดเรียบร้อย  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 
 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์คุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 

แสดง : Bubble  Diagram ภาพที ่3.20 

สัญลกัษณ์ 

                                      

                           

                                      

                                  

 

 

 

 

เส้นทางหลกั 

เสน้ทางสญัจรไปสู่สวน 

               บา้นขา้งเคียง 

 

            บา้นขา้งเคียง 

 

พื้ นที่วา่งเปล่า 

 

บา้นขา้งเคียง 

 

ถนนในโครงการ 

 

 ครัว 

ห้องน า้ 

จอดรถ
 

 

เฉล่ียง 
  ห้องรับแขก 

สวนครัว 

จดัสวน
 

จดัสวน 

พืน้ไม้ระแนง 

สนามหญ้า 

                ส่วนบริการ 

       ส่วนครอบครัว 
        ส่วนโชว ์
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์คุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 

แสดง : Site Relation ภาพที ่3.21 

สัญลกัษณ์ 

                                      

                           

                                      

                                  

 

 

 

 

ส่วนบริการ 

ส่วนโชว ์

ส่วนครอบครัว 

 

ถงัขยะ 

สนามหญา้ 

บา้นขา้งเคียง 

บา้นขา้งเคียง 
พื้นที่วา่งเปล่า 

บา้นขา้งเคียง 

ถนนในโครงการ 

จดัสวน 

 

สวนครัว 
ลานซกัลา้น 

พื้นไมร้ะแนง 

รั้งไมร้ะแนง 

จดัสวน 

       จดัสวน 
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บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นบา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์ตั้งอยู ่78/175 หมู่ 10   ต าบล
ตน้โพธ์ิ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ไดแ้นวความคิดในการออกแบบมาจากการศึกษาและ
วิเคราะห์รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการรวมไปถึงผูใ้ช ้สามารถแบ่งแยกออกเป็นพื้นท่ีจดัสวน และ 
เป็นพื้นท่ีกิจกรรม ใหอ้อกมามีรูปแบบสวยงาม และตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
และพื้นท่ี 
 
4.1 แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 
  แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ “สวนพกัผ่อนแบบร่วมสมัย” ซ่ึง
ไดแ้นวความคิดมาจากความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยตอ้งการสวนรวมสมยัท่ีมีความร่มร่ืนมีท่ีพกัผอ่น
หลงัจากเลิกจากการท างานและพกัผอ่นในวนัหยดุกบัครอบครัวและตอ้งการสนามหญา้เพื่อส าหรับ
ท ากิจกรรมสงัสรรคมี์ทางเดินสามารถเขา้สวนไดอ้ยา่งลงตวั 
           ดงันั้นการออกแบบคือการน าขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการน าเอาความเป็นมาของลกัษณะ
สวนรวมสมยักบัความตอ้งการบ่อผนงัน ้าตกกบัศาลาท่ีมีลกัษณะแบบรวมสมยัดงันั้นจึงสรุปไดเ้ป็น
แนวคิดในการออกแบบเป็นพกัผอ่นรวมสมยั 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่4.1  แสดงแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

ลกัษณะของพืน้ที ่
สภาพโดยทัว่ไปในพื้นท่ีเป็นท่ี โล่งไม่มี

การจดั     ภูมิทศัน์มา  ดงันั้นในพื้นท่ีโครงการจึง
ควรมีการจดั         ภูมิทศัน์เพื่อใหเ้กิดทศันียภาพท่ี
สวยงามแก่พื้นท่ีโครงการ 

ความต้องการ 

- พื้นท่ีพกัผอ่น 
- นัง่เล่น 
- สนามหญา้ 
- ความเรียบง่าย และดูแล
รักษาง่าย 
 

พกัผ่อนแบบร่วมสมัย 
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 4.2  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกจิกรรมในโครงการ 
                         การออกแบบส่ิงท่ีควรค านึงถึงเป็นอนัดบัแรกคือนึกถึงประโยชน์การใชส้อยและ
กิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ รูปแบบของกิจกรรมจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและสามารถรับรองพื้นท่ี
ในการ ใชส้อยไดเ้ป็นอยา่งดี จากการศึกษาลกัษณะของรูปแบบพื้นท่ีโครงการ สามารถก าหนด
ความสมัพนัธ์ของกิจกรรมแต่ละโซนได ้ดงัน้ี 
 ตารางที ่4.1   แสดงพื้นท่ีของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 

โซน กิจกรรม องคป์ระกอบ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

ขนาด
พื้นท่ี 

พรรณไม ้

 
Zone A 

มุมบริการ 
ตอ้นรับแขก 
ส่วนโชว ์
มุมท ากิจกรรม 

ทางเทา้ 
ลานกิจกรรม 
พื้นไมร้ะแนง 

ทางเทา้ 
ลานกิจกรรม 
พื้นไมร้ะแนง 

   78 
ตาราง
เมตร 

ใชไ้มพุ้ม่ 
ไมค้ลุมดิน 
ไมย้นืตน้ 
หญา้นวลนอ้ย 

Zone B มุมพกัผอ่น 
ทางเช่ือม 
มุมท ากิจกรรม
ในครอบครัว 
ตอ้นรับแขก 

ลานกิจกรรม 
ศาลาพกัผอ่น
พื้นไมร้ะแนง 

ลานกิกรรม 
ศาลา  
พื้นไมร้ะแนง 

30.25 
ตาราง
เมตร 

ไมพุ้ม่ 
ไมค้ลุมดิน 
ไมย้นืตน้ 

 Zone C 
 
 
 
 

มุมถงัขยะ 
ผกัสวนครัว 
ลานซกัลา้น 
 

 

ลานพื้นแขง็
แปลงผกัสวน
ครัว 

 

ลานพื้นแขง็
แปลงผกัสวน
ครัว 

 

82.50 
ตาราง
เมตร 

ไมพุ้ม่ 
ไมค้ลุมดิน 

ผกัสวนครัว 
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4.3 แนวความคดิการออกแบบสุนทรีภาพ 
 สุกญัญา (2541)ไดศึ้กษาถึงมุมมอง  (View) ซ่ึงมุมมองจดัไดว้า่เป็นส่ิงส าคญัและการ
วิเคราะห์ศกัยภาพของการมอง ทั้งมองจากภายนอกพื้นท่ีโครงการเขา้สู่ภายในพื้นท่ีโครงการและ
มองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการในลกัษณะต่างๆดงัน้ี 
           4.3.1 มุมมองในมุมกวา้ง (Over View or Panorama View) 
               เป็นมุมมองท่ีเปิดกวา้งใหค้วามส าคญักบัพื้นท่ีโครงการซ่ึงมีองคป์ระกอบของภาพท่ี
สวยงามและฉากหลงัเป็นพื้นท่ีสีเขียว มองดูแลว้ไม่มีผลกระทบในดา้นการมองถือไดว้า่เป็นมุมมอง
ท่ีดีเป็นมุมมองในมุมกวา้งคือประมาณ 360 องศา เป็นมุมมองท่ีมองในพื้นท่ี Zone A และ Zone B 
            4.3.2 มุมมองในมุมกวา้งปลานกลาง (Over View or Panorama View vista) 
                 มุมมองในมุมกวา้งปลางกลาง (Vista) เป็นมุมมองท่ีเปิดกวา้งพอสมควร สามารถมองเห็น
พื้นท่ีโครงการ ไดก้วา้งพอสมควรซ่ึงเป็นระยะของศรีษะสามารถหมุนศรีษะมองไดคื้อประมาณ180 
องศาซ่ึงมีผลในช่วงท่ีตอ้งการออกแบบใหเ้กิดSpceหรือความรู้สึกถึงความกวา้งเป็นมุมมองท่ีมอง
จากบริเวณก าแพงเขา้สู่พื้นท่ีโครงการน ามาประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีดา้นขา้ง 
           4.3.3 มุมมองในจุดเดียวกนั (View Point) เป็นมุมมองท่ีสามารถเห็นไดจุ้ดเดียว อาจเป็นการ
สร้างความโดดเด่นของส่ิงท่ีตอ้งการเนน้ 
 

4.4 แนวความคดิด้านการเลอืกใช้พชืพรรณ  
             ในการเลือกใชพ้รรณไมจ้ะตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลกัษณะดิน สภาพภูมิอากาศ  
รวมไปถึงพืชพรรณท่ีมีอยูต่ามทอ้งถ่ินดว้ย การเลือกใชพ้รรณไมใ้นการออกแบบควรเลือกตาม
ลกัษณะทางกายภาพ เช่น ขนาดของล าตน้ ทรงพุม่ ความสูง ผวิสมัผสั การผลดัใบ สีกล่ิน และการ
เปล่ียนแปลงตามฤดูก าล ตลอดจนการดูแลรักษา เช่น การร่วงของผล ใบ ดอก ก่ิง ระบบรากท่ีไม่
เป็นอนัตรายต่ออาคาร หรือส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ความหนาแน่นของใบ ความทนทานต่อโรคและแมลง  
รวมถึงการเลือกพรรณไมท่ี้ไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชพ้ื้นท่ี เช่น ก่ิงไม่เปราะหกัง่าย ตลอดจนค านึงถึง
ความตอ้งการด้ านบรรยากาศ มุมมอง และกิจกรรมใชส้อย  ในการเลือกพรรณไมท่ี้ปลูกกลางแจง้
ตอ้งทนต่อความร้อนจากแสงแดด กระแสลม ปลูกไมใ้นร่มตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีท่ีมี
แสงนอ้ย ปลูกพรรณไมใ้นบริเวณท่ีช้ืนแฉะตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้าและดูดซบัน ้าไดดี้ รวมไป
ถึงสามารถจดัซ้ือหาไดส้ะดวกและสามารถขนส่งไดง่้าย  

ดงันั้นในการเลือกใชพ้รรณไมใ้หเ้กิดประโยชน์ ส าหรับผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการในพื้นท่ี
โครงการ รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมสถาปัตยกรรมใหเ้กิดความสวยงาม ตอ้งค านึงคุณสมบติัของ  
พืชพรรณดงัน้ี  
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4.4.1 ใชเ้ป็นตวัน าทิศทางหรือเป็นตวัน าสายตา โดยการปลูกพืชพรรณเป็นแนวเพื่อน าไปสู่
จุดท่ีตอ้งการหรือเป็นสถานท่ีท่ีเป็นจุดเด่น  

4.4.2 ใชพ้รรณไมเ้นน้ฉากหลงั  หรือเป็นส่วนท่ีช่วยใหพ้ื้นท่ีนั้นดูเด่นข้ึน เช่น บริเวณประตู
ทางเขา้โครงการ จะมีตน้ไมม้าช่วยเป็นฉากท าใหดู้เด่นข้ึน    

4.4.3 ใชก้รองเสียงและฝุ่ น  เป็นตวัช่วยใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีภายในโครงการเช่น การ
ปลูกตน้ไมบ้ริเวณริมก าแพงของพื้นท่ีโครงการ ช่วยในการกรองฝุ่ นละอองท่ีมาจากยานพาหนะ
บริเวณภายนอกพื้นท่ีโครงการ และในบริเวณริมถนนท่ีมีมลภาวะทางฝุ่ นและเสียง พืชพรรณ
สามารถกรองฝุ่ นไดใ้นระดบัหน่ึง และสามารถกรอง เสียงจากเสียงท่ีดงัมากใหมี้เสียงท่ีเบาลงไดซ่ึ้ง
เป็นการช่วยลดการรบกวนท่ีจะเกิดกบัเจา้ของโครงการ 

4.4.4 ใชเ้ป็นท่ีใหร่้มเงาหรือสร้างบรรยากาศในพื้นท่ีพกัผอ่น  ในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีวา่งตน้ไม้
จะเป็นส่วนท่ีช่วยใหเ้กิดร่มเงา ร่มเงาของตน้ไมจ้ะช่วยใหอ้ากาศเยน็ลง และเป็ นการช่วยส่งเสริม
บรรยากาศใหดี้ข้ึน   

4.4.5 ช่วยชะลอการพงัทลายของหนา้ดิน  ไดแ้ก่ พวกไมค้ลุมดิน และตน้ไมท่ี้มีรากกระจาย
ยดึดินดี ใชใ้นบริเวณท่ีมีลกัษณะดินร่วนซุยมาก เป็นการช่วยป้องกนัดินและเป็นการท าก าแพงกั้น
ดิน เป็นตน้ 

4.4.6 ใชเ้พื่อปิดบงัแนวเขต เพื่อพรางการมองเห็น เลือกใชพ้รรณไมพุ้ม่ท่ีมีความหนาทึบใน
ระดบัสายตา   หรือในบางบริเวณอาจใชห้ลายชนิดปะปนกนัเป็นชั้น ๆ เพื่อความเป็นธรรมชาติ     

4.4.7 เพื่อสร้างบรรยากาศในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีนัง่เล่น  พดูคุยกนั สนทนา ควรมีผวิสมัผสัท่ี
ละเอียดและพล้ิวไหว   

 4.4.8 ใชไ้มด้อกไม้ประดบัเพื่อใหเ้กิดความสดใส  สวยงาม น่ามองและไม่เบ่ือหน่าย การ
เลือกชนิดตน้ไมค้วรเลือกตามลกัษณะของกิจกรรมแต่ละส่วน และลกัษณะการใชป้ระโยชน์ จะเป็น
ตวัเด่น ท าใหม้องดูแลว้สะดุดตาไม่เกิดการจ าเจซ ้ามากจนเกินไป   

4.5   แนวความคดิด้านระบบการสัญจร 
       แนวความคิดในการใชเ้ส้นทางสญัจรมี 2 ประเภทตามการใชง้านดงัน้ี 
  4.5.1 เส้นทางสญัจรหลกั 
                  โดยเสน้ทางน้ีสามารถเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆไดห้มด ซ่ึงการสญัจรหลกัน้ี
เร่ิมจากบริเวณหนา้บา้นเขา้สู่พื้นท่ี ต่างๆภายในบา้น โดยมีแนวความคิดออกแบบใหท้า งสัญจร
สามารถเขา้ถึงและเช่ือมต่อไดทุ้กส่วน เพื่อง่ายในการท ากิจกรรมต่างๆ 
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ภาพที ่4.2 ตวัอยา่งทางเดินหลกั 
ที่มา: https://app.builk.com 
 
          4.5.2  เส้นทางสญัจรรอง 
             แนวความคิดในการออกแบบเสน้ทางสญัจรรองมีการออกแบบใหแ้ตกต่างกบัเสน้ทาง
สัญจรหลกัและมีการเช่ือมต่อกบัเสน้ทางสญัจรหลกั เพื่อการเช่ือมต่อกิจกรรมท่ีง่าย เสน้ทางสญัจร
รองออกแบบใหเ้ป็นเสน้ทางส าหลบัทางเดินเทา้ ซ่ึงความยาวของเสน้ทางรองจะมีความยาวนอ้ยกวา่
เสน้ทางหลกั 
 

 

 ภาพที ่4.3 ตวัอยา่งแบบทางเดินรอง 
ที่มา: http://topicstock.pantip.com 
 

 
 

https://app.builk.com/pavemaster/projects/2000037
http://topicstock.pantip.com/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://app.builk.com/pavemaster/projects/2000037&ei=nbM0VdOxOIWfugSGioCQBw&bvm=bv.91071109,d.c2E&psig=AFQjCNGnjZvqH3e6ZJZOxbn-CffbhrGj7w&ust=1429603552395057
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2011/06/J10669995/J10669995.html&ei=ArY0Vef_PI2WuAT6ooCoBA&psig=AFQjCNGnjZvqH3e6ZJZOxbn-CffbhrGj7w&ust=1429603552395057
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4.6 แนวความคดิทางด้านการดูแลรักษา 
                การดูแลรักษางานภูมิทศัน์เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ภาพสวนมีความ
สวยงามคงทน และยดือายกุารใชง้านไดม้ากข้ึน 
นที ภู่รอด(2548) การดูแลรักษางานภูมิทศัน์สามารถจ าแนกออกได ้2 ประเภท 
  4.6.1 งานดูแลภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft Scape) 
               4.6.1.1 การใหน้ ้ า น ้ าตอ้งเป็นน ้าจืดท่ีสะอาด ปราศจากสารละสายและตะกอนอ่ืนๆ
มีค่าPH6.5-7.0 ในการรดน ้าตน้ไมต้อ้งปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอทุกวนั ใหดิ้นช้ืนถึงกน้หลุม แต่ไม่ถึง
แฉะควรใหน้ ้ าในช่วงท่ีแดดไม่จดัทุกวนั 

 

ภาพที ่4.4 ตวัอยา่งการรดน ้าดว้ยสปริงเกอร์ 
ที่มา: http://www.1-2-sprinkle.com 
 
                         4.6.1.2 การใหปุ๋้ยตามการดูแลรักษา ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีตน้ไมต้อ้งการในปริมาณ
ท่ีพอเหมาะไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะจะเป็นอนัตรายกบัตน้ไมไ้ด ้การใส่ปุ๋ยอินทรียจ์ะใส่ทุกๆ 3-6 
เดือนต่อคร้ัง เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน การใส่ปุ๋ยนั้นควรใส่บริเวณรอบๆพุม่ไม ้โดยพรวนดิน
รอบๆพุม่ไมใ้หลึ้ก15เซนติเมตร ก าจดัวชัพืชออกใหห้มด โรยปุ๋ยเคมีก่อนแลว้จึงโรยปุ๋ยอินทรียท์บั 
เพื่อป้องกนักรดด่างเกินไปและช่วยเพิ่มการระบายน ้าและอากาศในดิน 
                           4.6.1.3 การพรวนดินและก าจดัวชัพืช ตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ การพรวนดินจะช่วย
ท าใหดิ้นร่วนโปร่ง มีการระบายน ้าและอากาศดีข้ึน ช่วยก าจดัวชัพืชและท าใหข้อบกลุ่มพรรณไม้
คมชดัสวยงามโดยทัว่ไปจะท าไปพร้อมๆกบัการตดัแต่งก่ิงโดยใชเ้สียมสบัพรวนดินในแปลงกลุ่ม
ตน้ไมห้รือรอบโคนตน้ไมโ้ดยเนน้การสับขอบแปลงให้ มีลกัษณะเรียบคมชดั พรวนถอนเกบ็
รากเหงา้ของหญา้ และวชัพืชออกใหห้มด 

http://www.1-2-sprinkle.com/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.1-2-sprinkle.com/&ei=B7o0Va_mNcP_ugTBrICYDw&psig=AFQjCNGAZbo6Vi4GiiHbNjLCrrrnggHZWA&ust=1429605234166594
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ภาพที ่4.5 ตวัอยา่งการใส่ปุ๋ยและพรวนดิน 
ที่มา: http://publichealth.msu.ac.th 
 
          4.6.1.4 การตดัแต่งทรงพุม่ เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีส าคญัในการดูแลตน้ไม ้นอกจากจะ

ไดท้รงพุม่ท่ีสวยงามแลว้ ยงัสามารถช่วยก าจดัโรคและแมลงต่างๆท่ีแอบแฝงอยูไ่ด ้หรือเพิ่มการ
ออกดอกของตน้ไมบ้างชนิดไดอี้กดว้ย การตดัแต่งควรท าในช่วงฤดูฝน เพราะตน้ไมจ้ะแตก
ยอดใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือไดรั้บน ้าฝน หรือตดั แต่งหลงัจากการออกดอกโดยท าการตดัแต่ง
ทรงพุม่ใหโ้ปร่งตา ตดัก่ิงท่ีแหง้ตาย หรือก่ิงท่ีเป็นโรคท้ิงไป โดยตดัแต่งใหเ้ขา้รูปทรงท่ีตอ้งการ 
ส่วนการตดัแต่งเพื่อบงัคบัขนาดและทรงพุม่ จะอาศยัหลกัธรรมชาติในการเจริญเติบโตของ
ตน้ไม ้คือ ถา้ตดัก่ิง ดา้นขา้งอาหารท่ีสะสมอยูใ่นต้ นไมจ้ะส่งไปเล้ียงส่วนยอดท าใหต้น้ไม้
เจริญเติบโตทางความสูงและในทางกลบักนั ถา้ตดัยอดออก อาหารท่ีสะสมจะไปเล้ียงก่ิง
ดา้นขา้ง ท าใหท้รงพุม่แน่นข้ึน วิธีน้ีสามารถช่วยบงัคบัรูปทรงของตน้ไมไ้ด ้ส าหรับรูปทรงท่ี
นิยมตดัแต่งจะเป็นทรงส่ีเหล่ียมหรือพุม่กลม หากตน้ไมร้ั้วควรตดัเป็นแท่งเหล่ียมท่ีดา้นบนขอบ
เลก็นอ้ย เพื่อใหก่ิ้งกา้นและใบส่วนล่างของทรงพุม่ไดรั้บแสงแดดทัว่ถึงเป็นพุม่แน่น 

 

 

http://publichealth.msu.ac.th/tree/zone1.php
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://publichealth.msu.ac.th/tree/zone1.php&ei=Qr40VcmhEYWLuATUloCYCQ&psig=AFQjCNFQIAgEMhwnoQj5x4ZGPx48L2SXmQ&ust=1429606256003510
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ภาพที ่4.6 ตวัอยา่งการตดัแต่งทรงพุม่ 
ที่มา: http://www.archeep.com 
      4.6.1.5 การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช ศตัรูพืชท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายสามารถ

แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ แมลงศตัรูพืช โรคพืช และสตัวช์นิดต่างๆ หลกัการป้องกนัไดด้งัน้ี 

                     1) พิจารณาสาเหตุของศตัรูพืชใหแ้น่ชดัก่อน และหาวิธีป้องกนั 

                     2)  ควรรีบป้องกนัและก าจดัแมลงและโรคท่ีพบทนัที เช่นการจบัแมลงมา

ท าลาย หรือเกบ็ส่วนของพืชท่ีเป็นโรคไปเผาไฟก่อนระบาด 

  3) เลือกใชส้ารเคมีใหต้รงกบัชนิดของแมลงและโรคนั้นๆ การฉีดพน่

สารเคมีผูฉี้ดพน่ควรอยูเ่หนือลม 

                    4) ก่อนฉีดพน่สารเคมีควรหาหนา้กากป้องกนั และควรฉีดสารเคมีในช่วง

ใกลค้  ่า ไม่ควรฉีดเม่ือแดดร้อนจดั เพราะสารเคมีจะระเหยเร็ว หรือควรฉีดก่อนฝนตกอยา่งนอ้ย 

6 ชัว่โมง เพราะฝนจะชะลา้งสารเคมีออกไปหมด 

     5) ไม่ควรสูบบุหร่ีขณะท าการฉีดพน่ หรือรับประทานอาหาร ตลอดจนไม่

ควรน าเดก็และสตัวเ์ล้ียงเขา้ไปใกลบ้ริเวณนั้น 

  6) หลงัจากฉีดพน่สารเคมีแลว้ รีบช าระร่างกายใหส้ะอาดและเปล่ียนชุด

ใหม่ทนัที 

  7) ภาชนะบรรจุสารเคมีควรท าลายใหถู้กวิธี เช่นการฝังดิน 

 

http://www.archeep.com/agricultural/tea.htm
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.archeep.com/agricultural/tea.htm&ei=e8M0VYDPItC5uASh4oHoDg&psig=AFQjCNGWRUZiWxRulqa_IuYgNIws1mxbxg&ust=1429607571725686
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 4.6.2 งานดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard Scape) 

                         การดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแขง็หรือฮาร์ดสเคปเป็นส่วนประกอบหน่ึงของ

สวน หรือพื้นท่ีเอา๊ตด์อร์ โดยเฉพาะสวนสมยัใหม่ในยคุน้ี ท่ีคนส่วนใหญ่มกัอยูอ่าศยัในพื้นท่ี

จ ากดั การใชพ้ื้นท่ีกิจกรรมต่างๆ ภายในบา้นจึงขยายออกมายงัส่วนของสวนมากข้ึน เม่ือ

ความส าคญัของฮาร์ดสเคปมากข้ึ นและเป็นส่วนส าคญัในการออกแบบจึงมีการเลือกใชว้สัดุ

ต่างๆท่ีหลากหลาย ซ่ึงแต่ละประเภทมีความคงทนและการดูแลท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

                           4.6.2.1 พื้นซีเมนตพ์ื้นคอนกรีตพิมพล์ายนั้น สามารถดูแลไดง่้ายๆเพียง

น ้าเปล่า และไมถู้พื้นเช็ดท าความสะอาด ดา้นความถ่ีในการท าความสะอาดจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะ

การใชง้านหากเป็นทางเดินปกติท าความสะอาดอาทิตยล์ะคร้ังกเ็พียงพอ แต่หากเป็นพื้นท่ีผา่น

การใชง่้านมาก เช่นลานจอดรถหรือขาดการดูแลมานาน ควรใชน้ ้ ายาท าความสะอาดขจดัคราบ

สกปรก และหากตอ้งการใหผ้วิมนัเงาจึงค่อยลงน ้ายาส าหรับเคลือบผวิคอนกรีต  

                         4.6.2.2 ระแนงไมไ้มท่ี้น ามาใชท้  าพื้นทางเดิน ระแนงไมห้รือส่วนท่ีตอ้งตาก

แดดตากฝน อาทิ ซุม้ประตู เรือนเพาะช า หรือเฟอร์นิเจอร์ไมใ้นสวนควรเลือกใชไ้มเ้น้ือแขง็ 

เช่น ไมส้กั ไมแ้ดง และไมเ้ตง็ เพราะมีความแขง็แกรง แมลงกินไมไ้ม่ค่ อยชอบและควรทาสี

ยอ้มไมเ้พื่อช่วยลดการดูดซบัและสูญเสียความช้ืนในเน้ือไมซ่ึ้งในตลาดตอนน้ีมีสียอ้มไมบ้าง

ชนิดท่ีผสมน ้ายากนัปลวกดว้ย ส าหรับไมก้ลางแจง้ แมสี้สนัอาจมีใหเ้ลือกมากเท่าสียอ้มไม้

ทัว่ไปแต่ท่ีแน่ๆคือทนทาน แมจ้ะดูมนัวาวแต่ทนแดดไดไ้ม่นาน ควรตีเวน้ร่องพื้นร ะเบียงห่าง

กนัเลก็นอ้ยเพื่อใหน้ ้ าไหลลงดา้นล่างไดส้ะดวก ส าหรับโครงสร้างไมเ้ช่น ซุม้ไมเ้ล้ือย หรือ

เฟอร์นิเจอร์ไมใ้นสวนท่ีสามารถทาสีน ้ามนัทบัไดเ้พราะมีความทนทานสูง สีสนัสวยงาม แต่ไม่

เหมาะส าหรับทาพื้น เพราะจะล่ืนเวลาเปียกน ้า ขดัผวิและทาดว้ยสียอ้มพื้นระแนงไม ้หรือสียอ้ม

ไมส้ าหรับไมน้อกบา้น ทุก 3 ปี เพื่อช่วยยดือายกุารใชง้าน 

                         4.6.2.3 ก าแพงประดบัหรือผนงัน ้าลน้ ส าหรับพื้นปูนหากมีรอยแตกร้าว 

ควรซ่อมแซมลา้งท าความสะอาด ใชปู้นผสมน ้าอุดบริเวณรอยแตก แต่งผวิรอยแตกใหเ้รียบแลว้

ทาสีทบั กรณีซีดจางควรทาสีใหม่ทุกๆ 2 ปี หากมีสีหลุดล่อนหรือโป่งบวมควรขดูออกและลา้ง

ท าความสะอาดพื้นผวิบริเวณดงักล่าว ดว้ยน ้าผสมผงซกัฟอก โดยขดัดว้ยแปลง ท้ิงใหผ้วิแหง้

แลว้ทาสีใหม่ โดยใชสี้รองพื้นรองพื้นท่ีมีคุณภาพเกรดเดียวกบัสีผวิหนา้ 
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ตารางที่ 4.2  แสดงแนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft Scape) 
 ไมย้นืตน้ 
 ไมพุ้ม่ 
 ไมค้ลุมดิน 
 

การใหน้ ้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใส่ปุ๋ย 

ควรใหน้ ้ าตน้ไมอ้ยา่งสม ่าเสมอ โดย
ค านึงถึงความตอ้งการและสภาพของ
ตน้ไมช้นิดนั้นๆ หากวนัท่ีฝนหรืออากาศ
ช้ืนอาจใหน้ ้ าแต่นอ้ยหรืองดการใหน้ ้ า 
ส่วนวนัท่ีอากาศร้อนอาจใหน้ ้ าในปริมาณ
ท่ีมากข้ึนหรือเพิ่มจ านวนคร้ังในการใหน้ ้ า 
โดยควรใหใ้นช่วงเชา้หรือช่วงเยน็ท่ีมี
แสงแดดอ่อนๆ เพื่อตน้ไมจ้ะไดดู้ดน ้าไป
ใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

การใส่ปุ๋ยมี 2 วิธี ดงัน้ี 
1. การใส่ปุ๋ยแบบหวา่น มกัใส่กบัหญา้ 
เพราะหญา้มีระบบรากฝอยกระจายทัว่ไป 
ควรใชปุ๋้ยท่ีละลายน ้าง่ายและราคาถูก หลงั
ใส่ควรใหน้ ้ าหญา้ทนัที 
2. การใส่ปุ๋ยเฉพาะจุด เหมาะกบัตน้ไม้
ทัว่ไปท่ีมีระบบรากจ ากดั ถา้เป็นไมข้นาด
เลก็ควรโรยห่างจากโคนตน้เลก็นอ้ย หรือ
โรยบริเวณรอบขอบแปลง ถา้เป็นไมข้นาด
ใหญ่ ควรขดุรอบโคนตน้รัศมีชายพุม่ โรย
ปุ๋ยเคมีเลก็นอ้ย กลบดว้ยปุ๋ยอินทรียแ์ละ
ดิน แลว้รดน ้าตาม 
  

ไม่ควรใหใ้นช่วง
เท่ียงหรือบ่ายท่ี
แดดจดั เพราะ
อาจท าใหต้น้ไม้
เลก็ๆ ตายได ้
 
 
 

 
การใส่ปุ๋ยเคมีไม่
ควรใส่มาก
เกินไป เพราะจะ
ท าใหต้น้ไมเ้กิด
อาการเห่ียวเฉา
ได ้ควรใหน้อ้ยๆ 
แต่บ่อยคร้ัง
ในช่วงเชา้ท่ีมี
แสงแดดอ่อนๆ 
จึงรดน ้าตาม 
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ตารางที่ 4.2  แสดงแนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา (ต่อ) 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft Scape) 
  ไมย้นืตน้ 
ไมพุ้ม่ 
ไมค้ลุมดิน 
 

การตดัแต่ง การตดัแต่งควรพิจารณาตามชนิดของพืช
พรรณ ซ่ึงพืชพรรณแต่ละชนิดจะมีวิธีการ
ตดัแต่งท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
1. ไมค้ลุมดิน จะตอ้งขริบหรือเลม็ เป็น
การตดัแนวราบ โดยจะตดัยอดใบหรือก่ิง
เลก็ๆ ท่ีไม่จ าเป็นออกทางดา้นขา้งหรือ
ดา้นบนของตน้ไม ้
2. ไมพุ้ม่ ก่อนการตดัควรพิจารณาวา่ก่ิงท่ี
จะตดัแก่พอหรือยงั การตดัจะตอ้งเหลือตา
ใบท่ีสมบูรณ์ไวเ้พื่อใหเ้กิดการแตกยอด
ใหม่ หลงัจากตดัคร้ังแรกควรปล่อยไวส้กั
ระยะหน่ึง เพื่อใหแ้ตกยอดใหม่อีกคร้ัง เม่ือ
ก่ิงใหม่เร่ิมแก่ควรท าการตดัแต่งซ ้ายอดก่ิง
จะแต่งข้ึนมากเร่ือยๆ ท าเช่นน้ีหลายๆ คร้ัง 
จนไดรู้ปทรงท่ีตอ้งการ 
3. ไมย้นืตน้ เร่ิมจากการตดัแต่งก่ิงดา้นขา้ง
ตามโคนตน้ท่ีมีมากเกินไป เม่ือตดัออก
ทั้งหมดจนไดร้ะยะความสูงท่ีตอ้งการแลว้ 
ควรตดัก่ิงดา้นขา้งทางตอนบนออกไปบา้ง 
โดยเฉพาะก่ิงท่ีง่ามแคบเพราะอาจเกิดการ
หกัหรือฉีกไดง่้ายหากมีลมแรง หลงัจาก
นั้นก่ิงท่ีอยูต่อนบนจะแตกก่ิงขา้งและใบ
ออกมาใหม่ กจ็ะไดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการ 

การตดัไมย้นื
ตน้ควรตดัแต่ง
ปีละ 1 คร้ัง 
หลงัจากการ
ปลูก ควรเลือก
ตดัก่ิงท่ีมี
ลกัษณะดงัน้ี 
เป็นโรคหรือ
ถูกแมลงเจาะ
ท าลายมากๆ 
 แหง้ตาย 
ข้ึนซอ้นทบักนั 
เป็นก่ิง 
กระโดง คือ ก่ิง
ท่ีเจริญอยู่
ภายในทรงพุม่ 
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ตารางที่ 4.2  แสดงแนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา (ต่อ) 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft Scape) 
  ไมย้นืตน้ 
ไมพุ้ม่ 
ไมค้ลุมดิน 
 

การพรวนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืช 

การพรวนดินจะช่วยท าใหดิ้นร่วนโปร่ง มี
การระบายน ้าและอากาศดีข้ึน ช่วยก าจดั
วชัพืชและท าใหข้อบกลุ่มพรรณไมค้มชดั
สวยงาม การพรวนดินมกัจะท าไปพร้อมๆ 
กบัการตดัแต่งก่ิงโดยใชเ้สียมสบัพรวนดิน
ในแปลงกลุ่มตน้ไม ้หรือรอบโคนตน้ไม้
โดยเนน้การสับขอบแปลงใหมี้ลกัษณะ
เรียบคมชดั พรวนถอนเกบ็รากเหงา้ของ
หญา้และวชัพืชออกใหห้มด ลกัษณะการ
พรวนดินตน้ไมมี้ 2 ลกัษณะดงัน้ี 
     1. พรวนดินตน้ไมเ้ป็นแปลงหรือกลุ่ม 
จะใชก้บัพรรณไมท่ี้ปลูกรวมกนัเป็นกลุ่มมี
ระยะปลูกต่อตน้ประมาณ 4 – 5 น้ิว ไดแ้ก่
ไมค้ลุมดิน ไมด้อกและไมพุ้ม่ต่างๆ 
     2. พรวนดินตน้ไมเ้ฉพาะตน้ จะใชก้บั
พรรณไมย้นืตน้ชนิดต่างๆ  

ศตัรูพืชท่ีเป็นปัญหาต่อพรรณไมมี้ดงัน้ี 
1. วชัพืช สวนท่ีเพิ่งจดัเสร็จใหม่ๆ พรรณ
ไมท่ี้ปลูกยงัเลก็อยู ่จะมีวชัพืชท่ีงอกจาก
เมลด็และหวัข้ึนแซม ใหใ้ชเ้สียมพรวนดิน
ถอนเกบ็วชัพืชออกใหห้มด วชัพืชท่ีเป็น
ไหลของหญา้ท่ีปลูกอยูจ่ะเจริญชอนไชเขา้
ไปในแปลงหรือกลุ่มตน้ไม ้ใหห้มัน่ก าจดั
วชัพืชโดยใชเ้สียมสับขอบหญา้และพรวน
ดินรอบๆ โคนตน้ไม ้ส าหรับพรรณไมท่ี้มี 

ไม่ควรพรวน
ดินใหย้อ่ย
ละเอียด
จนเกินไปจะท า
ใหดิ้นแน่นเร็ว 
และไม่ควรสบั
พรวนดินลึก
จนเกินไปจะท า
ใหร้ากของ
ตน้ไมฉี้กขาด
ได ้
 
 
 
 
 

การถอนวชัพืช
ควรสวมถึงมือ
ผา้ทุกคร้ังเพื่อ
ป้องกนัหนาม
ต ามือ 
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ตารางที่ 4.2  แสดงแนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา (ต่อ) 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft Scape) 
 ไมย้นืตน้ 
 ไมพุ้ม่ 
 ไมค้ลุมดิน 
 

การป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืช 

ก่ิงใบหนาแน่นและมีวชัพืชข้ึนแซมอยูใ่ห้
ใชมื้อสอดเขา้ไปในกลุ่มพรรณไมแ้ลว้
ถอนถึงวชัพืชออกใหห้มด  
2. โรคและแมลง พรรณไมท่ี้ปลูกปกติการ
ใชส้ารเคมีก าจดัโรคแมลง จะใชก้ต่็อเม่ือ
เห็นพืชเร่ิมถูกท าลายหรือพืชเร่ิมแสดง
อาการเป็นโรคเท่านั้น จะไม่ใช่สารเคมี
บ่อยคร้ัง เพราะอาจจะเป็นอนัตรายต่อผู ้
เขา้ไปชมสวนหรือพกัผอ่นท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบั
ตน้ไมไ้ด ้มีวิธีป้องกนัพรรณไมจ้ากโรค
และแมลงดงัน้ี 
 ไม่ตดัแต่งพุม่ใหชิ้ดก่ิงจนเกินไป 
  เลือกใชย้าฆ่าแมลง ท่ีใชก้ าจดัใหต้รงกบั
ชนิดของศตัรูพืช ฉีดพน่ตามท่ีระบุไวใ้น
ขอ้แนะน าการใชส้ารเคมี 
  ใชฟ้รูาดานโรยรอบๆ โคนตน้ แลว้รดน ้า
ใหชุ่้ม 
 

 
 
 
การฉีดพน่
สารเคมีควร
สวมหนา้กาก
และถุงมือ ไม่
ควรอยูใ่ตล้ม
เพื่อป้องกนั
สารเคมีเขา้สู่
ร่างกาย 
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ตารางที่ 4.2  แสดงแนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา (ต่อ) 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
(Hand Scape) 
 

พื้นถนนและ
ทางเดิน 
 
 
 
 
 

มา้นัง่ โตะ๊ 
และชุดเกา้อ้ี 

 

 
 

น ้าตก/บ่อน ้า 
 

 

 

ระบบไฟ
สนาม 
 
 

 ตรวจเช็คสภาพพื้นถนนวา่มีการช ารุด
แตกหกัหรือไม่ ถา้หากมีควรท าการ
ปรับปรุงซ่อมแซมทนัทีเพื่อการใชง้านได้
นาน 
  หากมีตะไคร่จบับนแผน่ทางเดินควรขดั
ดว้ยแปรงใหส้ะอาดเพื่อการใชง้านจะได้
ไม่ล่ืนหรือหกลม้ 

  ตวัเช็คสภาพความพร้อมการใชง้าน 
  หากพบวา่ช ารุดควรซ่อมแซมทนัที 
  หากมา้นัง่ โตะ๊ ชุดเกา้อ้ี ท าดว้ยไมค้วรทา
ดว้ยสารเคมีป้องกนัปลวกและมอด และ
ทาสีใหมี้ความสวยงามและคงทนในการ
ใชง้าน 

  ตรวจเช็คความเรียบร้อยของน ้าตก บ่อน ้า 
วา่มีการช ารุด ร่ัวซึมหรือไม่ ถา้หากมีควร
ท าการซ่อมแซมทนัที 
  ท าความสะอาดตะไคร่ และเกบ็เศษใบไม้
ท่ีร่วงหล่นลงไปในบ่อน ้า  

  ตรวจเช็คสภาพเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส ารวจวา่
มีหลอดไฟหรือสายไฟช ารุดหรือไม่ ถา้
หากพบการช ารุดควรรีบท าการซ่อมแซม
ทนัทีเพราะอาจจะเป็นอนัตรายถึงชีวิตได ้
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4.7   ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 

         การศึกษาพื้นท่ีโครงการ ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบนั้นตอ้งศึกษาขอ้มูลของพื้นท่ี
โครงการอยา่งละเอียด  เพื่อตอ้งการก าหนดเป้าหมาย ในการจดัใหช้ดัเจน และมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

   ตารางที่ 4.3 เกณฑใ์นการออกแบบ 

โซน รูปแบบสวน(ร่วมสมยั) วสัดุตกแต่ง เกณฑใ์นการ
ออกแบบ 

ขอ้จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
A 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
ขนาด 30x60 เซนติเมตร 
 

 

 
- พื้นท่ีส่วนน้ี
จดัใหเ้ป็น
พื้นท่ีดา้นหนา้
ของบา้น
เช่ือมต่อกลบั
ทางเขา้บา้นมี
ขนาดพื้นท่ีท่ี
กวา้งท่ีสุด  
- เป็นพื้นท่ี
ส่วนโชว ์และ
ตอ้นรับแขก 
- ใชใ้นการท า
กิจกรรม
เลก็ๆนอ้ยๆ
เช่นการทาน
อาหาร การ
อ่านหนงัสือ 
กบัครอบครัว 
 

 
- พื้นท่ีมี
ขนาดกวา้ง
ท่ีสุด 
- มีมลภาวะ
ทั้งทางเสียง
และฝุ่ นควนั
จากถนน
ดา้วหนา้ 
- เป็นพื้นท่ี
ท่ีเช่ือมต่อ
กนัลานจอด
รถ 

 

 



 
 

81 

 

    ตารางที่ 4.3 เกณฑใ์นการออกแบบ   (ต่อ) 

โซน รูปแบบสวน(ร่วมสมยั) วสัดุตกแต่ง เกณฑใ์นการ
ออกแบบ 

ขอ้จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
B 

 

 
 

 

 

 
 40 x 40 x 50เซนติเมตร 

 
 40×100×40 เซนติเมตร 

 
 
 

 

 
- พื้นท่ีส่วนน้ี
เป็นพื้นท่ี
ดา้นขา้งของตวั
บา้นมีลกัษณะ
พื้นท่ีเป็น
ส่ีเหล่ียมผนืผา้
ไม่มีประตู
ส าหรับเขา้ออก 
- เป็นพื้นท่ีส่วน
ครอบครัว 
- ใชใ้นการท า
กิจกรรมต่าง
เช่นการทาน
อาหาร การอ่าน
หนงัสือ กบั
ครอบครัว 

 
- พื้นท่ีสวน
น้ีเป็นพื้นท่ี
สวนดา้นขา้ง
ของตวับา้น 
 - ดา้นขา้ง
ของบา้นไม่
มีประตูเขา้
ออก 
 - ก าแพง
บา้นท่ีไม่สูง
มากนกั 
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      ตารางที่ 4.3 เกณฑใ์นการออกแบบ   (ต่อ) 

โซน รูปแบบสวน(ร่วมสมยั) วสัดุตกแต่ง เกณฑใ์นการ
ออกแบบ 

ขอ้จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 

C 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
ขนาด 40x40 เซนติเมตร 
 

 
ขนาด 40x80เซนติเมตร 

 
 40×100×40เซนติเมตร 

 
- พื้นท่ีส่วนน้ี
เป็นพื้นท่ี
ดา้นขา้งของ
ตวับา้นมี
ลกัษณะพื้นท่ี
ติดกบัทาง
สัญจรหลกั
และท่ีจอดรถ
มีความยาว
ตั้งแต่หนา้
บา้นถึงพื้นท่ี
ซกัลา้ง 

 
- พื้นท่ี
ดา้นขา้งติดกบั
บา้นเพื่อนบา้น 
- พื้นท่ีมีความ
ยาวตั้งแต่หนา้
บา้นไปจนถึง
บริเวณซกัลา้ง
ดา้นหลงับาน 
- มีถงัขยะท่ีติด
กบัก าแพงบา้น
อยูบ่ริเวณ
ดา้นหนา้บา้น
ติดกบัก าแพง 
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  ตารางที่ 4.4   แสดงรายละเอียดพืชพรรณ 

 รูปภาพ  ช่ือภาษาไทย 

 

 

 
ตน้หูกระจง  

 
 

 
 

 
ปีบ  

 

 

 
โมก 

 

 

 
หญา้นวลนอ้ย 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Mook.jpg
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      ตารางที่ 4.4   แสดงรายละเอียดพืชพรรณ (ต่อ) 

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย  

 

 
 

  
ลีลาวดี 

 

 

 
การะเกด 

 

 
 

บวัดิน 

 
 
 
 
 

 
 

ปาลม์ฟอกซ์เทล 
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      ตารางที่ 4.4   แสดงรายละเอียดพืชพรรณ (ต่อ) 

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย  
 

 
 

 
 

ไทรเกาหลี 

 

 
 

เฮลิโคเนีย 

 

 
 

เดหลี 

 

 
 

คริสติน่า 
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    ตารางที่ 4.4   แสดงรายละเอียดพืชพรรณ (ต่อ) 

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย  
 

 

  
แวววิเชียร์สีชมพ ู

 

 
 

หนวดปลาดุก 

 

 
 
ตะไคร้ 
 

 
 
 
 
 

 
มะกรูด 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serai.jpg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://hot.kodlikes.com/wp-content/uploads/sites/4/2015/06/WSHRrP.jpg&imgrefurl=http://hot.kodlikes.com/topic/204&h=437&w=693&tbnid=fR4wjaS42v4y1M:&docid=-9VLmAMQoOUSuM&ei=1OzAVY2pEJaPuAS5xK7gBQ&tbm=isch&ved=0CIEBEDMoVTBVahUKEwiN4-ft8I_HAhWWB44KHTmiC1w
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      ตารางที่ 4.4   แสดงรายละเอียดพืชพรรณ (ต่อ) 

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย  
 

 

  
กะเพรา 

 

 

 
 

พริก 
 

                              

 
 

มะนาว 
 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocimum_tenuiflorum2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thai_peppers.jpg
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=33327.1744&ei=Ub-jVZrMOsuLuwTk75aYBA&bvm=bv.97653015,d.c2E&psig=AFQjCNF_OVUJNBewfAsLLtqozR2hJ6CbyA&ust=1436881093604400
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4.8 แปลนทางเลอืก 
       4.8.1 ทางเลือกท่ี 1 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบบา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์ ภาพที ่4.7 

 
แสดงผงัทางเลือกในการออกแบบท่ี 1 
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      4.8.2 ทางเลือกท่ี 2 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบบา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์  ภาพที ่4.8 

 
แสดงผงัทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 
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      4.8.3 ทางเลือกท่ี 3 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบบา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์ ภาพที ่4.9 

 
แสดงผงัทางเลือกในการออกแบบท่ี 3 
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4.9   ก าหนดเกณฑ์การประเมินทางเลอืก  
 4.9.1 จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโดยสามารถน าไปใชเ้ป็นเกณฑ์
ประเมินทางเลือก ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
    4.9.1.1 ความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
   4.9.1.2 องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตกแต่งภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
                                4.9.1.3 แนวคิดในการออกแบบพืชพนัธ์ุ 
 4.9.2 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีในการออกแบบ สามารถน าไปเป็นเกณฑใ์นการ
ประเมินทางเลือก ใหเ้กิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและผูใ้ช ้โดยสรุปเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก
ไดด้งัน้ี 
                              4.9.2.1 ขอ้พิจารณาดา้นการแบ่งพื้นท่ี 
                             1) ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว ์
                               2) ส่วนบริการหรือส่วนซกัลา้ง 
                              3) ส่วนครอบครัว 
                              4.9.2.2 ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
                                    1) การออกแบบตอ้งท าเพื่อประโยชน์ใชส้อยและตรงตามความตอ้งการ 
ของเจา้ของบา้นและสมาชิกในบา้น 
                              2) ออกแบบใหส้วยงามและดูแลรักษาง่าย 
                              3) ออกแบบใหป้ระหยดั 
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 4.10   การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินทางเลอืก 

            ตารางที่ 4.5 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

เกณฑใ์นการประเมิน ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 
1. ความเหมาะสมในการแบ่ง

พื้นท่ีใชส้อย 
3 5 3 

2. ความเหมาะสมในการ
ก าหนดเสน้ทางสญัจรและ
วสัดุท่ีใชภ้ายในโครงการ 

2 3 3 

3. ความเหมาะสมในการ
เลือกใชพ้ืชพรรณ 

4 3 4 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
กิจกรรมกบัพื้นท่ีโครงการ 

2 5 2 

5. ความปลอดภยัและความ
สะดวกแก่ผูใ้ช ้

2 5 2 

6. ความสวยงามและความ
ประหยดัในการดูแลรักษา 

2 4 1 

7. ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้

3 5 2 

รวมคะแนน 18 30 17 
            หมายเหตุ : เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
                   คะแนน                 1   =   ปรับปรุง 
                   คะแนน                 2   =   พอใช ้
                   คะแนน                 3   =   ดี 
                   คะแนน                 4   =   ดีมาก 
                   คะแนน                 5   =   ดีท่ีสุด 
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         เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก  สามารถรวมคะแนนดงัต่อไปน้ี 
  ทางเลือกท่ี 1     ไดค้ะแนนรวม     18    คะแนน 
                            ทางเลือกท่ี 2     ไดค้ะแนนรวม    30     คะแนน 
                              ทางเลือกท่ี 3     ไดค้ะแนนรวม    17     คะแนน 

        ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ รูปแบบการวางพื้นท่ีกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการคือ  
รูปแบบท่ี 2 

 มีค่าคะแนนสูงสุด จึงเป็นแบบท่ีควรแนะน าไปพฒันาเป็นรูปแบบในขั้นตอนออกแบบ 
 
 



 
 

บทที ่ 5 

ผลงานการออกแบบ 

   5.1   ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที่ 5.1 แนะน าโครงการ (Introduction) ประกอบดว้ย 
- ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 
- ขอบเขตการศึกษา 
- ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
- วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
- การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่5.2 Site Analysis ประกอบดว้ย 
  - ลกัษณะภูมิอากาศ 
  - ลกัษณะดิน 
  - ระบบสาธาณูปโภคสาธาณูปการ 
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ภาพที ่5.3 Site Analysis ประกอบดว้ย 
     - มุมมองและทศันียภาพ 
     - ลกัษณะของสถาปัตยกรรม 
     - ลกัษณะร้ัว 
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ภาพที ่5.4 Site Analysis ประกอบดว้ย 
     - สรุปลกัษณะพื้นท่ี 
     - พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
     - สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
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ภาพที ่5.5 Bubble Diagram and Site Relation  
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ภาพที ่5.6 Mail Concept ประกอบดว้ย 
     - แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
     - แนวความคิดดา้นการเลือกใชพ้ืชพรรณ 
     - แนวความคิดดา้นการเลือกใชว้สัดุดาดแขง็ 
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ภาพที ่5.7  Master plan 
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ภาพที ่5.8 Lighting plan 

 



102 

 

 

 

ภาพที ่5.9 Elevation 
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ภาพที ่5.10 Elevation 
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ภาพที ่5.11 Typical Detail 
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    ภาพที ่5.12 Typical Detail 
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ภาพที ่5.13 Perspective 

 

 

 



107 

 

5.2 การประมาณราคางานภูมิทศัน์ 
ตารางที่ 5.1 การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการบา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์   
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี   จงัหวดัสิงห์บุรี 

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวม (บาท) 

งาน  Hard Scape 

1 งานลานพื้นไมร้ะแนง 60  ตร.ม. 2,500.00   150,000.00  
2 ร้ังไมร้ะแนง 15 ตร.ม. 2,500.00 37,500.00  
3 งานลานซกัลา้งปูกระเบ้ือง   4  ตร.ม.  700.00   2,800.00  
4 ทางเทา้ปูนดิบ ปูนเปลือย 40x80 เซนติเมตร 15  แผน่   95.00   1,425.00  
5 ทางเทา้ปูนดิบ ปูนเปลือย 40x40 เซนติเมตร  10  แผน่ 95.00   950.00  
6 แผน่ลายไมข้นาด 30x60 เซนติเมตร   15  แผน่ 70.00   1,500.00  
7 ร้ัวไมปั้กดิน 4 แผน่ 80.00 320.00 
8 กรวดแม่น ้า เบอร์ 2 (สีน ้ าตาล) 10  ถุง  65.00  650.00  
9 ชุดโตะ๊เกา้อ้ีไมเ้ก่า 1   ชุด 4,500.00   4,500.00 
10  ชุดเกา้อ้ีสนาม 1    ชุด 15,000.00  15,000.00 
11 กระถางปูน ขนาด 40 x 40 x 50 เซนติเมตร 3   ใบ 220.00 660.00 
12  กระถางปูน ขนาด 40×100×40 เซนติเมตร 15    ใบ 600.00  9000.00 
13 ชุดไฟสนาม 20   ชุด 2500.00 50,000.00 
14 ชุดไฟส่องตน้ไม ้  7   ชุด 1,500.00  10,500.00 

 รวมราคางาน Hard Scape 284,805.00 
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ตารางที่ 5.1 การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการบา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์   
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี   จงัหวดัสิงห์บุรี 

ท่ี รายการ 
ขนาด 

จ านวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวม (บาท) Ø 
(น้ิว) 

H 
 (เมตร) 

งาน  Soft Scape 

ไมย้นืตน้ 

1 ปาลม์ฟอกซ์เทล  4.00    3   ตน้  2,500.00            7,500.00  
2 ลีลาวดี 6 3.50  3   ตน้  12,000.00 36,000.00 

3 ปีบ 8   2   ตน้   6,500.00    13,000.00  
4 หูกระจง 5  1               ตน้    2,000.00   2,000.00  

รวมราคาไม้ยนืต้นทั้งส้ิน  58,500.00  

ไมพุ้ม่ - ไมค้ลุมดิน 

6 คริสติน่า 10 1.50 70             ถุง  150.00  10,500.00  
7 โมก  1.50 50              ถุง  180.00  9,000.00  

8 การะเกด   20              ถุง  60.00  1,200.00  
9 บวัดิน 8  50            กระถาง  45.00 2,250.00  

10 เฮลิโคเนีย  1.5 30              กอ  150.00  4,500.00  
11 ไทรเกาหลี  1.5 30               ตน้  350.00 10,500.00  

12 เดหลีจกัรพรรดิ 8  10             กระถาง      150.00  1,500.00  
13 แวววิเชียรสีชมพ ู   40             กระถาง      50.00   2,000.00  

14 หญา้นวลนอ้ย   100       ตร.ม.  25.00 2,500.00  
15 หนวดปลาดุกแคระ 4   400           ถุง  10.00   4,000.00  

16 ตะไคร้ 6  3               กระถาง  35.00   105.00  
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ตารางที่ 5.1 การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการบา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์   
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี   จงัหวดัสิงห์บุรี 

ท่ี รายการ 
ขนาด 

จ านวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวม (บาท) Ø 
(น้ิว) 

H 
 (เมตร) 

17 ข่า 6  3               กระถาง  35.00    105.00  

18 พริก 5  3             กระถาง      40.00  120.00  
19 มะนาว 8  2             กระถาง      150.00     300.00  

20 กะเพรา   5            กระถาง      10.00    50.00  
21 โหระพา 12  5             กระถาง      10.00   50.00  

22 มะกรูด 8  2                กระถาง   140.00   280.00  

 

ตารางที่ 5.1 การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการบา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์   
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี   จงัหวดัสิงห์บุรี 

รายการ รวม (บาท) 

รวมราคา Hard Scape  284,805.00 
รวมราคา Soft Scape 106,460.00 

รวมราคางานภูมิทศัน ์(Hard Scape +Soft Scape)   391,265.00  
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน ์15%    58,689.75 

ก าไร 10% ของราคารวมงานภูมิทศัน ์    39,126.50  
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์     11,737.95  

รวมราคางานภูมิทศัน+์ค่าด าเนินการ+ก าไร+ภาษีเงินได ้  500,819.20  
ภาษีมูค่าเพิ่ม (Vat) 7%    35,057.35  

รวมราคาทั้งส้ิน     535,876.55  

  (ห้าแสนสามหมื่นห้าพนัแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์ ) 

  

 รวมราคาไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน 47,960.00  

 รวมราคางาน Softscape ทั้งส้ิน 106,460.00  
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บทที ่6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณธนัวา   ภรณ์หทยัพงศ ์ตั้งอยู่  78/175 หมู่ 10   ต าบลตน้
โพธ์ิ อ าเภอเมือง สิงห์บุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมีพื้นท่ีทั้งหมด  320 ตารางเมตร
แบ่งเป็นพื้นท่ีภายในอาคารพกัอาศยั 100 ตารางเมตร และพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 220 ตารางเมตร
ลกัษณะบา้นเป็นบา้นคอนกรีตเสริมเหลก็ 2 ชั้น รูปแบบร่วมสมยั ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการเป็น
ส่ีเหล่ียม พื้นท่ีโล่งรับแดดตลอดวนัโดยเจา้ของตอ้งการใหจ้ดัภูมิทศัน์ข้ึนเพื่อไวส้ าหรับพกัผอ่น มี
การจดัสวนท่ีสวยงาม ดูเรี ยบง่าย  ดูแลรักษาง่ายและไม่รกจนเกินไป มีพื้นท่ีสนามหญา้ดงันั้นการ
ออกแบบจะเนน้ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยจดัสวนในรูปแบบร่วมสมยั ใหดู้เรียบง่าย
จดัสรรพื้นท่ีใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ ในการออกแบบไดน้ าองคป์ระกอบในดา้น
ทศันียภาพ  และมุมมองผสมผสานไปด้ วยเพื่อใหเ้กิดความสุขทางอารมณ์ขณะท่ีใชพ้ื้นท่ี  จาก
การศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการของเจา้ของโครงการจากขอ้มูลขา้งตน้สามารถน ามาประกอบเพื่อ
ใชใ้นการออกแบบภูมทศัน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี   

6.1.1 Zone  A  บริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศใต ้จะมีทางสญัจรหลั กเขา้ออกระหวา่งบา้นกบั
ถนนของโครงการมีการเดินสายไฟกบัระบบน ้าประปาและซ่ึงมีพื้นท่ีท่ีกวา้งท่ีสุดจึงวิเคราะห์วา่ควร
เป็นส่วนโชวแ์ละส่วนครอบครัว 

6.1.2  Zone  B  เป็นพื้นท่ีทางทิศตะวนัออก  ติดกบัขา้งบา้นทางหอ้งรับแขกจึงเป็นมุมท่ีผู ้
เขา้ใชบ้ริการพื้นท่ี อาจเป็นผู ้ อาศยัในบา้นเพื่อตอ้งการเขา้มาพกัผอ่น เล่นกีฬา ท ากิจกรรมต่างๆ
ทางดา้นส่วนน้ีเป็นบริเวณส่วนครอบครัว 

6.1.3  Zone  C  เป็นพื้นท่ีทางทิศตะวนัตก ติดกบัท่ีจอดรถ หอ้งน ้า หอ้งครัวยาวไปจนถึง
บริเวณซกัลา้งดา้นหลงับา้นพื้นท่ีมีขนาดยาวแต่ไม่กวา้งมากทางดา้นหนา้มีถงัขยะท่ีติดกบัร้ัวบา้นอยู ่
จึงเหมาะแก่การจดัไวเ้ป็นส่วนบริการ 

จากการศึกษาพื้นท่ีและทฤษฎีท่ีศึกษาจึงไดท้ราบถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของพื้นท่ีจึงได้
แกปั้ญหาโดยมีแนวความคิดในดา้นต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาพร้อมไดน้ า
ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการท่ีจะไดจ้ ากการสมัภาษณ์มาปรับใชก้บัพื้นท่ีใหเ้หมาะสมและ
ตอบสนองความตอ้งการและประโยชน์ใชส้อยอยา่งสูงสุด 
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  6.2 ข้อเสนอแนะ 

  ในการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี ขอ้มูลอาจจะขาดตกไปบา้งเพราะเน่ืองจากมีปัญหาใน
ระหวา่งการท างาน   แต่กไ็ดพ้ยายามคน้หาขอ้มูลมาอา้งอิงเพื่อใหรู้ปเล่มสมบูรณ์แ บบท่ีสุด โดยใน
การหาขอ้มูลไดก้ารเพียงสมัภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ชเ้พียงคร้ังเดียว  เพราะเจา้ของโครงการมี
ค่อยไดมี้เวลาใหส้มัภาษณ์มากนกั  ดงันั้นจึงตอ้ง  สอบถามขอ้มูลจากพื้นท่ีใกลเ้คียงประกอบดว้ย 

  การจดัท าโครงการออกแบบภูมิทศัน์  ควรมีเวลาในการศึกษาขอ้มูลของโค รงการ
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพราะขอ้มูลเหล่าน้ีจะท าใหเ้รา  มีขอ้มูลในการออกแบบและมีขอ้มูลเน้ือหาท่ี
ถูกตอ้ง   การออกแบบภูมิทศัน์ ควรค านึงถึงจ านวนสมาชิกและความตอ้งการของผูใ้ชภ้ายใน
โครงการ วา่เพียงพอหรือไม่  เสน้ทางสญัจรควรมีเสน้ทางท่ีสามารถเขา้ถึงกบัไดทุ้กส่วนเพื่อ การ
ออกแบบท่ีถูกตอ้ง  นอกจากน้ีการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ  ควรเลือกใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสวนภายใน
บา้น  และเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย เป็นตน้ 
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