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บทคดัย่อ 
 บา้นพกัอาศยัของบ้านคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา บา้นเลขท่ี 26/1 หมู่ 13 ต  าบลบางแม่
นาง อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เป็นพ้ืนท่ีส่วนบุคคล มีพ้ืนท่ีโครงการทั้งหมด 3,200 ตาราง
เมตร เป็นบ้านเด่ียว 2 ชั้น บา้นเป็นคอนกรีตสไตลท์รงไทยประยุกต์ และพ้ืนท่ีจัดภูมิทศัน์ 2,900 
ตารางเมตร มีผูอ้ยู่อาศยัทั้งหมด 3 คน คือ คู่สามี-ภารยา และลูกชาย แต่บริเวณพ้ืนท่ีโครงการยงั
ไม่ไดภู้มิทศัน์  
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ
น าเสนอ โดยจะค านึงถึงเจ้าของบ้านเป็นหลกั สมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา ซ่ึงเจ้าของบา้นมีความ
ตอ้งการ จึงตรงกบัขา้พเจา้ท่ีตอ้งการจะศึกษาการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยั ดว้ยการน า
ธรรมชาติเขา้มา ดว้ยการผสมผสานการจดัสวนหลากหลายรูปแบบ เช่น สวนธรรมชาติ สวนน ้ า  ท า
ใหรู้้สึกผอ่นคลาย ภายในพ้ืนท่ีบรรยากาศบริเวณบา้น เพื่อรองรับการใชง้านของบุคคลในแต่ละวยั
ภายในครอบครัว การใชส้อยประโยชน์จากพ้ืนท่ีใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยค านึงถึงความปลอดภยั ความ
เหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
  Zone A อยูด่า้นทิศใต ้ติดพ้ืนท่ีบริเวณหนา้บา้นเป็นทางสญัจรเขา้ออกระหว่างถนน
ทางเขา้โครงการกบัตวับา้น มีพ้ืนท่ีส าหรับจอดรถ ดว้ยพ้ืนท่ี Zone A มีขนาดพ้ืนท่ีกวา้งและโล่ง จึง
เหมาะกบัการจดัภูมิทศัน์เป็นส่วนตอ้นรับ ใหมี้สีสันและเสียงน ้ าตกและพรรณไม ้เพราะน้ีจะเป็นจุด
แรกเมื่อมีแขกมาเยอืนจะพบเห็น ดงันั้น Zone A จึงเปรียบเสมือนพ้ืนท่ีตอ้นรับแขก 

 พ้ืนท่ีจดัภูมิทศัน์เพื่อเป็นสวนตอ้นรับ 
  Zone B เป็นพ้ืนด้านทิศตะวนัตกของพ้ืนท่ีโครงการ ติดลานจอดรถและห้องพกั
ผอ่น เป็นมุมท่ีเงียบจึงเหมาะส าหรับจดัเป็นพ้ืนท่ีส าหรับครอบครัว เพ่ือพกัผอ่นไดย้า่งเต็มท่ี 
   พ้ืนท่ีพกัผอ่น 
  Zone C อยูใ่นพ้ืนท่ีบริเวณดา้นหลงัขอพ้ืนท่ี อยูท่างทิศเหนือ บริเวณในพ้ืนท่ีจดัให้
เหมาะส าหรับท ากิจกรรมในครอบครัวหรือกบัแขกผูม้าเยือน กิจกรรมภายในพ้ืนท่ีมีการสังสรรค ์
ท าบาร์บีคิวและอ่ืนๆ 



                                                                                                                                           

ข 

พ้ืนท่ีท ากิจกรรม 
  Zone D เป็นพ้ืนท่ีส าหรับท าการเพาะปลูกพืชผกัสวนครัวและแปลงดอกไม ้
เน่ืองจากไดรั้บแสงพระอาทิตยใ์นยามเชา้ 
  พ้ืนท่ีส าหรับเพาะปลกู 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

                ในการจัดท าปัญหาพิเศษเร่ืองการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสมบรูณ์ แพร่เจริญวฒันา 
ต าบลบางแม่นาง อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ดว้ย
ค าแนะน า และความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารยบุ์ญญาพร บุญศรี อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษ ท่ีได้
ใหค้วามกรุณาใหค้  าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ีอยา่งใกลชิ้ดมาโดยตลอด นบัตั้งแต่
เร่ิมตน้จนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยสมบรูณ์ ผูว้ิจ ัยซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง และ
สามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไว ้
                นอกจากน้ีข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารยพ์ิศาล ตันสิน อาจารยว์ีระยุทธ นาคทิพย ์และ
อาจารยทุ์กท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ ค่อยให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า และใหข้อ้คิดดีต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษ และอาจารย์
ทุกท่านท่ีใหก้ารศึกษา ใหค้วามรู้แก่ขา้พเจา้มาโดยตลอด ดงันั้นจึงกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้
ณ ท่ีน้ีดว้ย 
                สุดท้ายน้ีข้าพเจ้าขอบคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นก าลงัใจและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี รวมถึงเพ่ือนๆ พ่ีๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในดา้นต่างๆ
เป็นก าลงัใจท่ีดีต่อกนัเสมอมา และค่อยเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษาในการ
ท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์จนถึงวนัน้ีวนัท่ีขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาคร้ังน้ีและ
รวมถึงผูท่ี้ไม่ไดก้ล่าวมา ณ ท่ีน้ีดว้ย  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
                โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา  ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 26/1 หมู่ท่ี 
13 ต  าบลบางแม่นาง อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ภายในครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมด 3 คน โดย
เจา้ของบา้น ประกอบอาชีพ คา้ขายตน้ไม ้พ้ืนท่ีโครงการทั้งหมด 3,200 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 
พ้ืนท่ีใชส้อยตวัอาคาร 300 ตารางเมตร พ้ืนท่ีจดัภูมิทศัน์ 2,900 ตารางเมตร ลกัษณะของบา้นเป็น
อาคารแบบพกัอาศยัคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นยกใตถุ้นสูง รูปแบบไทยประยุกต์ ปัจจุบนัก  าลงั
ด าเนินการก่อสร้าง โดยภายในพ้ืนท่ีโครงการยงัไม่ไดมี้การจดัภูมิทศัน์ 
                เพ่ือให้โครงการไดมี้พ้ืนท่ีพกัผ่อน มีความร่มร่ืนน่าอยู่อาศยั และเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อน
คลายส าหรับสมาชิกภายในครอบครัว อีกทั้งความตอ้งการของคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา มีความ
ตอ้งการจดัสวน รูปแบบสวนท่ีเลียนแบบธรรมมาชาติเหมือนสวนแบบธรรมชาติ ท่ีมีความร่มร่ืน
ภายในบริเวณท่ีอยูอ่าศยั 
                ดงันั้นโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญพฒันา จึงเป็นโครงการท่ีมี
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนท่ี พร้อมทั้ งการก าหนดกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ี ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึงท าให้สวนแบบธรรมชาติมีกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ และยงัเป็นการฝึกฝนการปฏิบติังานดา้นออกแบบภูมิทศัน์จริง 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
                1.2.1 เพื่อศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
                1.2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนท่ีตามพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
                1.2.3 น าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา   
 

1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
                1.3.1 ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และขอบเขตพ้ืนท่ีการออกแบบ 
            โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณบ้านคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวัฒนา  ตั้ งอยู่
บ้านเลขท่ี 26/1 หมู่ท่ี 13 ต  าบลบางแม่นาง อ  าเภอบางใหญ่ จังหวดันนทบุรี ภายในครอบครัวมี
สมาชิกทั้งหมด 3 คน โดยเจา้ของบ้าน ประกอบอาชีพ คา้ขายตน้ไม ้และสมาชิกในครอบครัวมี
ความช่ืนชอบในพรรณไมต่้างๆ มีความตอ้งการใชพ้รรณไมท่ี้ร้านของเองมาใชใ้นโครงการ พ้ืนท่ี
โครงการทั้งหมด 3,200 ตารางเมตร พ้ืนท่ีใชส้อยตวัอาคาร 300 ตารางเมตร พ้ืนท่ีจดัภูมิทศัน์ 2,900 
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ตารางเมตร ลกัษณะของบ้านเป็นอาคารแบบพกัอาศยัคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ยกใต้ถุนสูง 
รูปแบบไทยประยกุต ์ 
พ้ืนท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี (ดงัภาพท่ี 1.1-1.6) 
  ทิศเหนือ ติดต่อกบัพ้ืนท่ีส่วนบุคคลผูอ่ื้น(ท่ีนา) 
  ทิศใต ้  ติดต่อกบัถนนสาธารณะประโยชน์ 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัพ้ืนท่ีส่วนบุคคลผูอ่ื้น 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัพ้ืนท่ีส่วนบุคคลผูอ่ื้น 
 
 

 
ภำพที่ 1.1 ลกัษณะทัว่ไปของตวับา้น 

 
 

 
ภำพที่ 1.2 ทิศเหนือติดต่อกบัพ้ืนท่ีส่วนบุคคล 
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ภำพที่ 1.3  ทิศใตติ้ดต่อกบัถนนสาธารณะ 
 
 

 
ภำพที่ 1.4 ทิศตะวนัออกติดกบัพ้ืนท่ีส่วนบุคคลผูอ่ื้น 

 
 
 

 
ภำพที ่1.5 ทิศตะวนัตกติดกบัพ้ืนท่ีส่วนบุคคลผูอ่ื้น 
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ภำพที่ 1.6 แปลนพ้ืนท่ีโครงการ 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
                1.4.1 ทราบหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
                1.4.2 ทราบลกัษณะพ้ืนท่ี พฤติกรรม และความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 
                1.4.3 น าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณบา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา 
ต าบลบางแม่นาง อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 
 

1.5  วธีิกำรด ำเนินกำร 
                1.5.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
                         1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ 
            1.5.1.2 ศึกษาการแบ่งพ้ืนท่ีในการจดัภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
            1.5.1.3 ศึกษาลกัษณะการจดัสวน 
            1.5.1.4 ศึกษารูปแบบการจดัสวนแบบธรรมชาติ 
            1.5.1.5 ศึกษารูปแบบสวนธรรมชาติในรูปแบบดาษอ่อนและดาษแข็ง 
            1.5.1.6 กรณีศึกษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัพ้ืนท่ีโครงการ 
                1.5.2 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นกายภาพของพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ 
                       1.5.2.1 ขอ้มลูดา้นกายภาพของพ้ืนท่ีโครงการ 
                       1) ลกัษณะท่ีตั้ง การเขา้ถึงพ้ืนท่ีโครงการ และอาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 
             2) ลกัษณะภูมิประเทศ 
             3) ลกัษณะภูมิอากาศ 
             4) ลกัษณะโครงสร้างของดิน 
             5) ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
              6) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
             7) มุมมองและทศันียภาพของโครงการ 
                         1.5.2.2 ขอ้มลูของผูใ้ชโ้ครงการ 
             1) ลกัษณะพฤติกรรมและจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 
             2) ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
                          1.5.2.3 สรุปขอ้มลูของพ้ืนท่ีโครงการ 
                        1) สรุปขอ้มลูทางกายภาพของพ้ืนท่ีโครงการ 
                          2) สรุปขอ้มลูของผูใ้ชโ้ครงการ 
                                       3) สรุปลักษณะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือก  าหนด
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ี 
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                1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
            1.5.4.1 ก  าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
            1.5.4.2 ก  าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆดงัน้ี 
            1) แนวความคิดดา้นการใชพ้นัธุพ์ืช 
            2) แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุตกแต่งภูมิทศัน์ 
            3) แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา  
                     1.5.4.3 ก  าหนดเกณฑใ์นการออกแบบและประเมินแบบ 

           1.5.4.4 ก  าหนดแบบแปลนทางเลือก 2 ทาง และเลือกแบบท่ีดีท่ีสุด 
            1.5.4.5 แสดงแบบรูปตดั รูปดา้นของโครงสร้างต่างๆ 
            1.5.4.6 แสดงแบบแปลนขั้นสุดทา้ย  
            1.5.4.7 แสดงรายละเอียดผลการออกแบบ 
            1.5.4.8 แสดงทศันียภาพ 
            1.5.4.9 ท าการประมาณราคา 
                1.5.5 สรุปผลการออกแบบ 
            1.5.5.1 สรุปผลการออกแบบ 

 1.5.6 จดัท ารูปเล่ม 
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ข้ันตอนกำรสรุปและประเมินผล 
1. สรุปผลการออกแบบ 
2. ขอ้เสนอแนะ 

 

 

  

     

สรุปข้อมูลของพื้นที่โครงกำร 
1. สรุปขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีขา้งเคียงและ
พื้นท่ีโครงการ 
2. สรุปศกัยภาพของพื้นท่ี 
3. สรุปกิจกรรมและลกัษณะของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการเอก าหนดกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี 

 

 

  

     

ข้อมูลด้ำนกำยภำพของพื้นที่
โครงกำร 

1. ลกัษณะท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ
กบัโครงการ 
2. การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
3. สภาพแวดลอ้มรอบโครงการ 
4. ลกัษณะภูมิประเทศและอากาศ 

5. ลกัษณะโครงสร้างของดิน 

6. ระบบสาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ 

7. ระบบทางสัญจร 

8. ลกัษณะสถาปัตยกรรม 

9. มุมมองและทศันียภาพของ

โครงการ 

 

 

  

     

ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลของผู้ใช้โครงกำร 
1. ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
2. พฤติกรรมและจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 

 

 

  

     

จัดท ำรูปเล่ม 

 

  

     

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบภูมิทศัน์ 
2. ก  าหนดแนวความคิดในการวางรูปแบบกิจกรรม 
3. ก าหนดแนวความคิดในการวางรูปแบบพืชพรรณ 
4. ท  าการออกแบบทางเลือก 
5. การออกแบบ 
6. การประมาณราคา 

 

 

  

     

1.6 ล ำดับขั้นตอนและวธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
  
 
 
 
 
แผนภูมทิี่ 1.1 ล าดบัขั้นตอนและวิธีการด าเนินการศึกษา 

ศึกษำและรวบรวมข้อมูล หลักกำรที่เก่ียวข้องกับกำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนพักอำศัย 
1. ศึกษาความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ 
2. ศึกษาการแบ่งพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
3.ศึกษาหลกัการออกแบบสวนเลียนแบบธรรมชาติ 
4. ศึกษารูปแบบสวนธรรมชาติในรูปแบบดาดอ่อนและดาษแขง็ 
5. ศึกษากรณีศึกษาที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโครงการ 

 

 

 

 

หลกักำรและเหตุผล 



บทที่ 2 
ศึกษาข้อมูลและหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพกัอาศัย 

 
                ในการจดัสวนภูมิทศัน์นั้นประกอบไปดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มมากมาย ซ่ึงมีทั้ง
ส่ิงก่อสร้าง ถนน ทางเดินเทา้ หินประดบัตกแต่ง หญา้ พรรณไม ้ใหผ้สมกลมกลืนกนัเพื่อให้
ออกมาเป็นสวนในรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม ต่อการใชง้านใหเ้กิดประโยชน์ใชส้อยสูงสุด ต่อ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 
                ดงันั้นจึงจ  าเป็นท่ีจะตอ้งคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกั
อาศยั ทั้งในดา้นความหมายและความส าคญัของการออกแบบภูมิทศัน์ รวมไปถึงการแบ่งพ้ืนท่ี
ในการจดัภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั คน้ควา้ขอ้มลูในเร่ืองลกัษณะของการจดัสวน องคป์ระกอบภูมิ
ทศัน์ในรูปแบบสวนแบบธรรมชาติ เพ่ือน าขอ้มลูมาผสมผสานใหเ้กิดแนวความคิดจนกระทัง่
ถึงการวางแนวทางในการออกแบบ จึงมีความจ าเป็นอยา่งท่ีจะท าการศึกษา รูปแบบการจดัสวน
แบบธรรมชาติ เพื่อใหเ้กิดแนวความคิดไปสู่แนวทางท่ีจะสามารถน าไปออกแบบ ภูมิทศัน์ของ
เจา้ของบา้นได ้ 
 

2.1  ความหมายและความส าคญัของการออกแบบภูมิทัศน์ 
                จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี (2546) กล่าวว่า การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพ หรือ
ตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสมสวยงาม ท าใหส้ภาพแวดลอ้ม บรรยากาศน่าอยู ่และเอ้ือประโยชน์
ต่อกิจกรรมต่าง ๆ 
                เอ้ือมพร วีสมหมาย  (2530) กล่าวว่า สวน( Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการ ปลูก 
ตกแต่ง จดั พนัธุ์ไมอ้ย่างเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใชป้ระโยชน์ต่างๆ 
เช่น สวนผลไม,้ สวนครัว, สวนไมด้อกไมป้ระดบั, สวนป่า สวนหยอ่ม  
                อโนชา การประเสริฐกิจ  (2545) กล่าวว่า การจดัสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์
ในการสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย ์โดยน าหลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะ
และประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั น าส่ิงของหลาย ๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ี
เป็นส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกนั เพื่อสร้างหรือพฒันาให้เกิด
ประโยชน์ เกิดทศันียภาพ ท่ีมีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือ
ลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดดัแปลงให้เข้ากบัความตอ้งการ
ของมนุษย ์ 
                ขวญัชยั จิตส ารวย (2536) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง การวางแผนการสร้างสรรค์
ให้เกิดส่ิงใหม่ หรือปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมให้ดีข้ึนเหมาะสมข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
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ของผูใ้ช ้โดยการสร้างสรรคป์รุงแต่งส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เกิดความสมัพนัธก์บัประโยชน์ใช้
สอยและความงามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละวิธีการ 
                สรุป การออกแบบจดัสวนคือ เป็นการสร้างสรรคต์กแต่งสถานท่ีใหม้ีความเหมาะสม
สวยงาม โดยพนัธุ์ไม้ และส่ิงของต่างๆเข้าดว้ยกัน เพ่ือให้เกิดทัศนียภาพท่ีน่ามองในแบบ
ธรรมชาติ หรือในรูปแบบประยกุตเ์พื่อใหต้รงกบัความตอ้งการในการใชส้อยของผูใ้ช ้ 
 

2.2 การแบ่งพืน้ที่ในการจดัภูมิทัศน์บ้านพกัอาศัย 
                กล่าวว่า พ้ืนท่ีส าหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็นส่วนๆไม่ว่าบา้นพกั
อาศยัจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ซ่ึงส่วนต่างๆมีความส าพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด และ
ต่อเน่ืองกบัพ้ืนท่ีภายในตวับา้นทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม 
                บา้นเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการด ารงชีวิต ทุกคนตอ้งการมีบา้นเป็น
ของตวัเองไม่ว่าจะเป็นบา้นเลก็หรือบา้นใหญ่ ก็สามารถใหค้วามสุขแก่ทุกคนในครอบครัวได ้
ปัจจัยท่ีท าให้บา้นน่าอยู่หรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มเป็นหลกัทั้งท่ีตั้ งซ่ึงถูกตอ้งตาม
ทิศทางในการออกแบบท่ีเหมาะสม เพื่อนบา้น และสมาชิกทุกคนภายในครอบครัว ซ่ึงมีความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั บา้นคือท่ีอยู่อาศยั บา้นท่ีสวยงามน่าอยู่จะประกอบข้ึนจากตวัอาคารและ
สถานท่ีโดยรอบ การจดัตกแต่งบริเวณต่างๆภายในบา้นจะท าใหอ้าคารนั้นๆดูสวยงามยิง่ข้ึน ส่ง
ผมให้เกิดความสุขทั้งกายและใจแก่เจา้ของบา้นและผูอ้ยูอ่าศยัตลอดจนเป็นสุขตาสุขใจแก่ผูท่ี้
ไดเ้ยี่ยมชมและพบเห็นการตกแต่งบริเวณบา้น หรือท่ีอยู่อาศยั อาจจะท าไดโ้ดยเจา้ของบา้นเอง 
หรือจา้งวานคนอ่ืน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้เจา้ของบ้านจะเป็นผูเ้ขา้ใจในความตอ้งการของตวัเอง
และสมาชิกมากกว่าผูอ่ื้น เพียงแต่เจา้ของบา้นจะสนใจธรรมชาติและการเจริญเติบโตของตน้ไม้
มากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งมีแรงงานท่ีคอยช่วยจดัและคอยเอาใจใส่ดูแลรักษาให้สวนมีความ
สวยงามอยูเ่สมอก็จะท าใหบ้ริเวณบา้นมีสวนท่ีสวยงามได ้(เอ้ือมพร (2530)  
การแบ่งพ้ืนท่ีจดัสวนภายในบา้น จะแบ่งพ้ืนท่ีในการจดัออกเป็นส่วนๆซ่ึงจะพิจารณาจดัสวน
ใหเ้หมาะสมต่อการใชง้านดงัน้ี 
                บริเวณส่วนสาธารณะ  (Public Area) 
                บริเวณส่วนตวั  (Private Living Area) 
                บริเวณส่วนบริการ  (Service Area) 
                2.2.1 บริเวณส่วนสาธารณะ (Public Area) 
                         เป็นส่วนท่ีอยูห่น้าบา้นมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากผูม้าเยีย่มเยือน ส่วนน้ีจะเร่ิม
ตั้งแต่ร้ัวประตูทางเขา้ ระเบียง รวมทั้งบริเวณสนามดา้นหนา้ทั้งหมด ส่วนสาธารณะน้ีหากมี
พ้ืนท่ีกวา้งพอก็จะช่วยส่งเสริมใหบ้า้นมีความสง่า และสวยงามมากข้ึน 
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           ลกัษณะการจดัสวน บริเวณส่วนสาธารณะการจดับริเวณน้ีเร่ิมตั้งแต่ร้ัวซ่ึงอาจ
ปลกูพืชพรรณไมป้ระดบัต่างๆ ทั้งในรูปท่ีปลูกลงดินและอยูใ่นกระถางตามแต่ความเหมาะสม 
ส่วนบริเวณประตูอาจท าซุ้มไมเ้ล้ือยหรือพ้ืนไม ้ตามความพอใจของเจ้าของบ้าน บริเวณ
ทางเดินควรจะมีการปลกูตน้ไมท่ี้ใหร่้มเงาเพื่อช่วยลดการสะทอ้นของแสงและให้ความร่มร่ืน 
ซ่ึงพรรณไมท่ี้ให้ร่มเงาน้ีควรเลือกไมย้ืนตน้ท่ีมีดอกสวยงาม และไม่ควรปลกูจนเต็มพ้ืนท่ี ควร
พิจารณาเลือกปลูกตามจุดท่ีเหมาะสมและไม่เป็นอนัตรายแก่ตวับา้น ควรจดัสวนหย่อมตาม
ส่วนท่ีจะเป็นจุดเด่นของบา้น ซ่ึงบริเวณน้ีอาจจะมีการจดักลุ่มไมป้ะดบัรวมกบัวสัดุอ่ืนๆมีการ
ท าบ่อน ้ า นอกจากน้ีอาจปลกูไมด้อกตามแนวทางเดิน จากบริเวณหนา้บา้นเขา้มาสู่หอ้งรับแขก
การจดัสวนใกลก้บับริเวณตวับา้น ควรพิจารณาเลือกพรรณไมท่ี้โตชา้เพราะอาจเป็นพรรณไม้
โตเร็วควรมีการท าสนามหญา้เพราะสนามหญา้จะเป็นตวัท าใหส่้วนอ่ืนๆดูมีความสวยงามมาก
ข้ึน 

                 2.2.2 บริเวณส่วนครอบครัว (Family Living Area) 
               พ้ืนท่ีน้ีเปรียบเสมือนหอ้งพกัอาศยันอกบา้น ใชรั้บรองหรือจดันันทนาการกบั
เพ่ือนๆในโอกาสต่างๆส่วนน้ีควรต่อเน่ืองจากห้องพกัผ่อน ซ่ึงอาจจะเป็นลานนอกบา้น ใน
ส่วนของครอบครัวน้ีจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีอ  านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ีสนาม ท่ีนั่งเล่น ศาลา 
รวมทั้งอุปกรณ์ส าหรับนนัทนาการต่างๆ เช่น เคร่ืองออกก าลงักาย อุปกรณ์ท าอาหาร เช่น ท่ียา่ง
บาบีคิว รวมทั้ง มุมเลก็ๆส าหรับเด็ก เป็นตน้ 

            ลกัษณะการจดัสวน บริเวณน้ีมีลกัษณะมุ่งเน้นกิจกรรมอาศยั เป็นท่ีพกัผ่อน
ของเจา้ของบา้นและสมาชิกในครอบครัว ดงันั้นตน้ไมท่ี้ปลูกในบริเวณน้ี ควรจะเป็นตน้ไมท่ี้
ใหร่้มเงา หรือไมเ้ล้ือยข้ึนซุม้รวมทั้งพรรณไมพุ่้มท่ีมีดอก หรือไมผ้ลก็ได ้เน่ืองจากบริเวณน้ีเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีการใชส้อยค่อนขา้งมาก หากตอ้งการสนามหญา้ควรใชห้ญา้ท่ีมีความทนทานสูงต่อ
การเหยียบย  า่ แต่ทั้งน้ีหากตอ้งการใชบ้ริเวณน้ีค่อนขา้งมาก ควรจะปูพ้ืนดว้ยอิฐหรือหิน แลว้
ปลูกพรรณไมต้ามจุดต่างๆ ส่วนมุมส าหรับเด็ก อาจจะท าบ่อทรายหรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น
บา้นตุ๊กตา บา้นบนตน้ไม ้ท ากระดานล่ืน หรือชิงชา้จากไม ้ในบริเวณน้ีควรให้มีร่มเงา แต่ตอ้ง
เลือกพรรณไมท่ี้ไม่มีพิษ และไม่มีหนามเพื่อป้องกันสัตวม์ีพิษมาอาศยัและป้องกันอนัตราย
ต่างๆ 
                2.2.3 บริเวณส่วนตวั (Private Living Area) 
                         เป็นพ้ืนท่ีท่ีต่อเน่ืองจากห้องนอน ซ่ึงอาจจะเป็นเฉลียง ระเบียง เป็นบริเวณ
ส่วนตวัโดยเฉพาะซ่ึงอาจจะเป็นมุมใชน้ั่งเล่น อ่านหนังสือ หรือรับรองแขกท่ีสนิทสนมเป็น
พิเศษลกัษณะการจัดสวนบริเวณน้ีหากเป็นบ้านชั้นเดียว ก็จะต้องสร้างฉากหรือผนังบงัตา
บุคคลภายนอก ท าใหเ้กิดบริเวณส่วนตวั ซึงฉากผนงัน้ีอาจจะปลกูตน้ไมท่ี้สูงหรือทึบหรือสร้าง
ข้ึนจากวสัดุต่างๆก็ไดแ้ต่จะตอ้งให้ลมพดัผ่านไดส้ะดวก ในบริเวณน้ีอาจท าเป็นส่วนหย่อม
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เล็กๆ รวมทั้งปลูกตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงาบา้ง แต่จะตอ้งไม่แน่นทึบเกินไป ส าหรับบริเวณส่วนตัว
อาจจะอยูช่ั้นบน อาจจะปลกูไมเ้ล้ือยเพ่ือใหร่้มเงา รวมทั้งปลูกไมด้อก ไมใ้บตามภาชนะต่างๆ 
หรืออาจท าเรือนระแนงปลูกพรรณไมก้็ได ้อุปกรณ์หรือส่ิงก่อสร้างน้ีอาจจะเป็นเกา้อ้ีนั่งเล่น 
เกา้อ้ีนอนปรับระดบัได ้พร้อมทั้งโต๊ะเลก็ๆส าหรับวางหนงัสือหรือส่ิงต่างๆ 
                2.2.4 บริเวณส่วนบริการ (Service Area) 
                         บริเวณน้ีจะต่อเน่ืองกับครัว โรงรถ หรือส่วนพกัผ่อนของครอบครัว เพ่ือ
สะดวกในการให้บริการ ซ่ึงบริเวณน้ีจะเป็น ส่วนหลงับ้านใชซ้กัผา้ ตากผา้ ลา้งจาน รวมทั้ง
ปลูกพืชผกัสวนครัว ปลูกไมผ้ล การจดัสวนบริเวณน้ีจึงไม่เนน้มีความสวยงามแต่เน้นท่ีความ
สะดวกในการใชง้าน การปลกูพรรณไม ้หากเป็นไมผ้ลควรปลกูไวบ้ริเวณริมร้ัว หรืออาจจะใช้
เป็นร่มเงาในบริเวณบางจุดของพ้ืนท่ี บริเวณท่ีมีแสงแดดจดั ก็จะใชป้ลกูพืชผกัสวนครัว รวมทั้ง
ใชซ้กัผา้ ตากผา้ ซ่ึงในส่วนน้ีมกัจะเป็นพ้ืนปูน การใชพ้รรณไมอ่ื้นๆก็เพ่ือจะเป็นฉากเป็นผนัง
ปิดกั้นท่ีไม่ตอ้งการให้ผูอ่ื้นเห็น ซ่ึงอาจจะเป็นไมพุ่้มท่ีมีความสูงเกินระดับสายตา หรือไม่ก็
อาจจะใชว้สัดุอ่ืน เช่น ซีเมนตบ์ลอ็กกั้นถาวรเป็นสดัส่วน 
                         จากการศึกษาขา้งตน้พบว่า การจดัสวนพ้ืนท่ีในการจดัภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
                         ส่วนสาธารณะ เป็นส่วนโชว์การจัดสวน เป็นส่วนท่ีอยู่บริเวณหน้าบ้าน
สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก ส่วนน้ีจะเร่ิมตั้งแต่ร้ัว ท่ีส่วนสาธารณะน้ีหากมีพ้ืนท่ีกวา้งพอก็
จะช่วยส่งเสริมใหบ้า้นมีความสวยงามมากข้ึน 
                 ส่วนตวั หรือส่วนครอบครัว เป็นบริเวณส่วนตวัโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะใชน้ัง่เล่น 
อ่านหนงัสือ หรือรับรองแขกท่ีสนิทสนมมากท่ีสุด 
                ส่วนบริการ ซ่ึงบริเวณน้ีจะเป็นส่วนท่ีต่อจากหอ้งครัวและพ้ืนท่ีซกัลา้ง ตอ้งการ
ความสะดวกในการใชง้าน และมีอากาศถ่ายเท 
                         ดงันั้น ท่ีมีการแบ่งพ้ืนท่ีจึง ท าใหบ้า้นมีความเป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการใชง้าน
และส่วนต่างๆมีความสัมพนัธ์กัน มีความต่อเน่ืองกบัพ้ืนท่ีภายในตวับา้น จึงช่วยเพ่ิมความ
สวยงามใหก้บับา้นมากข้ึน 
 

2.3 ลักษณะของการจดัสวน 
                การจดัสวน เขา้มามีบทบาทและส าคญัต่อชีวิตจนปัจจุบนัแทบจะขาดเสียไม่ได ้สวน
ในปัจจุบนัน้ีมีมากมายหลายลกัษณะ ส่วนใหญ่จดัตามประโยชน์ใชส้อย และรสนิยมของแต่ละ
บุคคล แต่ไม่ว่าจะแตกต่างกนัอย่างไร ก็คงหนีไม่พน้ สวนใน 3-4 ลกัษณะน้ีคือ (เอ้ือมพรวี
สมหมาย ,2525)  
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                2.3.1 สวนประดิษฐ ์(Formal Style) 
             การจดัสวนแบบประดิษฐ์ คือ การจัดสวนไมป้ระดบั ใช้พ้ืนท่ีกวา้งขวางยึด
รูปแบบ การจดัในลกัษณะเป็นรูปเหล่ียมและกลม น ารูปทรงแบบเรขาคณิตเขา้มาใชใ้นการ
ออกแบบมากท่ีสุด ตน้ไมท่ี้น ามาปลกูจะตดัตกแต่งเป็นพุ่มทรงกลมหรือทรงแบบเหล่ียม การ
ปลูกต้นไมจ้ะเป็นแถวเวน้ซ ้ าๆกันโดยใช้หลกัของความกลมกลืนมาจดัปลูก หรือปลูกเป็น
แปลงยาวส่ีเหล่ียมผืนผา้และวงกลมนิยมจดัแบบตะวนัตก โดยใชห้ลกัของความสมดุลใชส้วน
ไมป้ระดบัส่งเสริมตวัอาคารหรือปราสาทราชวงัให้เด่นสง่างาม นอกจากปลูกไมป้ระเภทใบ
แลว้ยงัตอ้งปลูกไมด้อกนาๆชนิดหลากสี บริเวณสวนจะประกอบดว้ยซุ่มไมด้อก แปลงไมด้อก 
สนามหญา้ ทางเดิน น ้ าพุ น ้ าตก เม่ือดูแลว้ให้ทั้งความงามความสุขสดช่ืนและความเพลิดเพลิน 
(ดงัภาพท่ี 2.1) 

 
ภาพที่ 2.1  สวนประดิษฐ ์
ที่มา : http://www.pattayahomecares.com 
 
                2.3.2 สวนธรรมชาติ (Informal Style) 
                  การจัดสวนแบบธรรมชาติ คือ การจดัสวนไมป้ระดบัท่ีมีลกัษณะเลียนแบบ
ธรรมชาติ การจดัองค์ประกอบของวสัดุและตน้ไมเ้ป็นแบบอิสระ ไม่เป็นแถวซ ้ าๆกนั แต่มี
ช่องว่างและจงัหวะของตน้ไมท่ี้ประสานกลมกลืนกนั ตน้ไมท่ี้ใชป้ลูกประดบัส่วนใหญ่จะเป็น
ไมย้ืนตน้ชนิดต่างๆทั้งพุ่มใหญ่ กลาง และเล็ก มีทั้งไมใ้บ ไมด้อก และไมค้ลุมดิน ท่ีปลูกเช่ือม
ระหว่างกลุ่มต้นไมก้บัสนามหญา้ สีสันของใบและดอกจะสร้างบรรยากาศให้กลมกลืนกัน
เหมือนธรรมชาติจริงๆ สร้างไว ้จะมีความสวยงามประทบัใจกว่าสวนแบบอ่ืนๆ (ดงัภาพท่ี 2.2) 
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ภาพที่ 2.2 สวนธรรมชาติ 
ที่มา : http://nakhonpathomorchid.igetweb.com  
              
                2.3.3 สวนจินตนาการ  (Imaginative Style) 
            การจดัสวนแบบจินตนาการน้ี ผูอ้อกแบบจะจดัตามแนวความคิดเป็นเร่ืองราว
ทางวรรณคดี จินตนิยายหรือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมของชาตินั้นๆ อาจใชว้สัดุประกอบใน
การจดัเช่น เคร่ืองป้ันดินเผา มีแจกนั โอ่ง ไห รูปป้ันคนหรือสตัว ์และส่ิงก่อสร้างอาจเป็นศาลา 
ตน้ไมท่ี้น ามาจดัในสวนแบบน้ีควรเป็นไมพุ่้ม เป็นซุ่มเป็นรูปเหล่ียม กลม หรือใชไ้มด้ดัแบบ
ไทยก็ได ้สวนแบบน้ีส่วนประกอบท่ีจะขาดไม่ไดก้็คือ สนามหญา้ สระน ้ า กอ้นหิน (ดงัภาพท่ี 
2.3) 

 
ภาพที่ 2.3 สวนจินตนาการ 
ที่มา : http://www.nextsteptv.com 

 
2.4 รูปแบบการจดัสวนแบบธรรมชาต ิ
                2.4.1 ความหมายของสวนแบบธรรมชาติ 
            ไดใ้หค้วามหมายของการจดัสวนแบบธรรมชาติ คือ การจดัสวนไมป้ระดบัท่ีมี
ลกัษณะเลียนแบบธรรมชาติ การจดัองค์ประกอบของวสัดุและตน้ไมเ้ป็นแบบอิสระ ไม่เป็น
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แถวซ ้าๆกนั แต่มีช่องว่างและจงัหวะของตน้ไมท่ี้ประสานกลมกลืนกนั ตน้ไมท่ี้ใชป้ลกูประดบั
ส่วนใหญ่จะเป็นไมย้ืนตน้ชนิดต่างๆทั้งพุ่มใหญ่ กลาง และเล็ก มีทั้งไมใ้บ ไมด้อก และไมค้ลุม
ดิน ท่ีปลูกเช่ือมระหว่างกลุ่มตน้ไมก้บัสนามหญา้ สีสนัของใบและดอกจะสร้างบรรยากาศให้
กลมกลืนกนัเหมือนธรรมชาติจริงๆ สร้างไว ้จะมีความสวยงามประทบัใจกว่าสวนแบบอ่ืนๆ   
(เอ้ือมพร วีสมหมาย ,2525) 
 

 
ภาพที่ 2.4 รูปสวนธรรมชาติแบบตะวนัตก 
ที่มา : http://decor.mthai.com 
 

 
ภาพที่ 2.5 รูปสวนธรรมชาติแบบตะวนัออก,ญ่ีปุ่น 
ที่มา : http://decor.mthai.com 
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                2.4.2 ลกัษณะการจดัสวนแบบธรรมชาติ  
                         ความงามของสวน เหล่าน้ีเกิดจาก การจดัตน้ไมแ้ละสีของพนัธุไ์มใ้หก้ลมกลืน
กนั การปลกูตน้ไมไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมากชนิด เพราะผิดไปจาก ธรรมชาติ ผูจ้ดัจะตอ้งเขา้ใจความ
เป็นมาหรือการเกิดตาม ธรรมชาติ เพื่อจะได้เลียนแบบ และสร้างบรรยากาศภายใน สวนให้
เหมือนธรรมชาติอย่างแทจ้ริง สวนแบบน้ีบรรยากาศตรงกบัความตอ้งการของมนุษย ์มีหลกั
ของจดัสวนแบบธรรมชาติไดด้งัน้ี (เอ้ือมพร วีสมหมาย ,2525) 
                        พ้ืนท่ีเป็นเนินสลบัท่ีราบ 
                        พ้ืนท่ีในการจดัสวนแบบธรรมชาติจะจดัใหเ้ป็นเนินหลัน่กนั มีพ้ืนท่ีสูง ๆ ต ่า ๆ 
สลบักบัท่ีราบเหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
                        ความสมดุลแบบธรรมชาติ 
                        พ้ืนท่ีในการจดัสวนแบบธรรมชาติจะจดัใหเ้ป็นเนินหลัน่กนั มีพ้ืนท่ีสูง ๆ ต ่า ๆ 
สลบักับท่ีราบเหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ การจดัวางต้นไมแ้ละวตัถุจะต้องเกิด ความ
สมดุลแบบธรรมชาติ หรือ Informal Balance นั่นเอง ชนิด รูปทรงและขนาด จ  านวน และ 
ระยะห่าง ไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนัหรือเท่ากนั ใชค้วามช านาญของสายตาพิจารณาน ้ าหนักสี
ของตน้ไมห้รือวตัถุทั้งสองขา้ง ถา้น ้ าหนกัเท่ากนั หรือใกลเ้คียงกนัก็ถือว่า ทั้งสองขา้งนั้นสมดุล
กนั (แบบธรรมชาติ) 
                         การจัดวางต้นไมห้รือวตัถุแบบจ านวนคู่ขนาน 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ จะไม่
ปรากฏใหไ้ดเ้ห็น เพราะดูเป็นทางการจนเกินไป 
                          ใชเ้น้ือท่ีในการจดัไม่มากนกั 
                          ใชเ้น้ือท่ีในการจดัไม่มากนกัเพราะว่าพนัธุไ์มจ้ะวางสลบักนัเป็นขั้นๆไม่ได ้
                          รูปเรขาคณิตมีความส าคญัเป็นรอง 
                          การประดิษฐ์แบบเรขาคณิต มีความส าคญัเป็นรองการตัดแต่งหรือประดิษฐ์
รูปทรง เช่น ทรงกลม หรือทรงเหล่ียมจึงไม่ปรากฏเด่นชดั ลกัษณะการจัดจะจดัให้มีแต่เค้า
โครงเท่านั้น เช่นการจดัหาพนัธุไ์ม ้ท่ีมีรูปทรงแบบเรขาคณิต ตามธรรมชาติ ท่ีตอ้งการโดยไม่
ตอ้งตดัแต่ง สระน ้ า ล  าธารมีรูปร่างอิสระ (Free Form) เหมือนเกิดข้ึนเอง ตามธรรมชาติ ตน้ไม้
ใหญ่ ไมพุ่้ม ไมน้ ้ าและพืชคุมดิน (Ground Cover) 
            ส่วนมากมีแต่สีเขียว ไม่ฉูดฉาด 
                         มกัมีสีสันไม่ฉุดฉาดโดยทัว่ไป มกัจะมีสีเขียว เป็นส่วนใหญ่ จะออกดอกเพ่ิม
สีสนัใหส้วนบา้งก็ตามฤดูกาลเท่านั้น 
                         ถนน/ทางเดิน สูง ๆ ต ่า ๆ คดโคง้ 
                         มกัมีสีสันไม่ฉุดฉาดโดยทัว่ไป มกัจะมีสีเขียว เป็นส่วนใหญ่ จะออกดอกเพ่ิม
สีสันให้สวนบา้งก็ตามฤดูกาลเท่านั้น ถนนหรือ ทางเดินภายในสวน มกัจะสูง ๆ ต ่า ๆ ตาม



16 

ระดบัพ้ืนท่ีของสวน และคดโคง้ ไปตามส่วนต่าง ๆ ของสวน เพ่ือน าไปชม ความงามของสวน
ยอ่ม ณ จุดต่าง ๆ 
                        มีบา้นหลงัเลก็กลมกลืนกบัสวน 
                        ส่ิงก่อสร้าง ภายในบริเวณสวน จะเป็นบา้นหลงัเลก็ ๆ กลมกลืนไปกบัสวน 
                  ส่วนประกอบอ่ืน ๆ อาทิ หน้าผา น ้ าตก ล  าธาร โขดหิน สระน ้ า ไมย้ืนต้น ไมพุ่้ม 
และพืชคุมดิน จะไม่บงัคบัให้อยูใ่นกรอบ พยายามสร้าง ความกลมกลืน อย่างอิสระทุก ๆ จุด 
ไม่แสดงส่วนใดส่วนหน่ึงอยา่งเด่นชดัเหมือนสวนแบบประดิษฐ ์แต่จะรวมกนั ในลกัษณะของ 
ความกลมกลืน เหมือน เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ   
 
2.5 องค์ประกอบภูมิทัศน์ในรูปแบบสวนแบบธรรมชาต ิ
                รูปแบบภูมิทศัน์แบบสวนธรรมชาติ เป็นการจดัสวนท่ีมีการเลียนแบบธรรมชาติมี
การผสมผสานใหเ้กิดบรรยากาศร่มร่ืน ท่ีเปรียบเหมาะกบัธรรมชาติ เช่น โขดหิน ล  าธาร ในการ
จดัองค์ประกอบสวนธรรมชาติ มีหลกัการจดัองค์ประกอบภูมิทัศน์ดาดอ่อนและดาดแข็ง มี
รายละเอียดดงัน้ี วรวุฒิ แกว้สุก (2555)         
   2.5.1 รูปแบบภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft Scape) 
                  งานภูมิทศัน์ดาดอ่อนหรือภูมิทศัน์อ่อน (Soft Scape) เก่ียวขอ้งกบัความอ่อนนุ่ม 
วสัดุท่ีมีความอ่อนโยน เป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง วสัดุท่ีน ามาใชก้บังานภูมิทศัน์ดาด
อ่อนไดม้าจากธรรมชาติ และผา่นกระบวนการผลิตทางเกษตรหลาย ๆ ประเภท เป็นส่ิงท่ีมีชีวิต 
เช่น สนามหญา้ พรรณไมแ้ละแหล่งน ้ า ท่ีตอ้งมีการดูแลรักษาบ ารุงอยูเ่ป็นประจ า และคร้ังคราว  
พรรณไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวนธรรมชาติ 
                         2.5.1.1ไมย้นืตน้ 
                            พรรณไมท่ี้เลือกน ามาใชไ้ดแ้ก่ ประดู่ จิกน ้ า ชงโค จนัผา ราชพฤกษ ์แค
นา นนทรี เป็นตน้ ทั้งน้ีควรเลือกขนาดรูปทรงของตน้ไมใ้ห้เหมาะสมกบับริเวณท่ีจะปลูก เช่น 
เลือกปลกูบริเวณท่ีตอ้งการความร่มร่ืนในท่ีนัง่พกัผอ่น 
                         2.5.1.2 ไมพุ้่ม 
                         พรรณไมท่ี้เลือกน ามาใชไ้ดแ้ก่ แกว้จา้จอม พู่จอมพล ยี่โถ โมก จัง๋ ไทร
ต่างๆ ไมพุ่้มเป็นไมท่ี้ขนาดไม่ใหญ่มากและมีลกัษณะท่ีหลากหลายทั้งรูปทรงของใบ สีของใบ 
และลกัษณะของทรงพุ่ม ปลูกเพื่อเสริมความงาม ใหส้วนเกิดความต่อเน่ือง จาก สูง กลาง ต ่า 
โดยจะให้แผ่รูปทรงตามธรรมชาติมีการตัดแต่งเพื่อการดูแลรักษาเป็นหลกั  มิใช่การบงัคับ
รูปทรง 
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                        2.5.1.3 ไมค้ลุมดิน 
                                     พรรณไมท่ี้เลือกน ามาใชไ้ดแ้ก่ บวัดิน กา้มปูหลุด เฟิน โคลงเคลงเล้ือย 
พลบัพลึงแคระ หนวดปลาดุก ไอริส บีโกเนีย กลว้ยไมดิ้น กระดุมทองเล้ือย ปลูกเพื่อความ
สวยงามใหเ้กิดความต่อเน่ือง ท าใหส้วนดูมีความเป็นธรรมชาติ 
                        2.5.1.4 ไมน้ ้ า 
                               พรรณไมท่ี้เลือกน ามาใช้ได้แก่ กกธูป กกลงักา บอน บวัชนิดต่างๆ 
คลา้น ้ า ขาเขียด  
                         2.5.1.5 สนามหญา้ 
                                      สนามหญา้ จะท าเป็นเนินสูงต ่าเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ ใหค้วามรู้สึก
เขียวชอุ่ม ดูสบายตาเป็นธรรมชาติ และมีความต่อเน่ืองกบัพ้ืนท่ีสวน พรรณไมท่ี้นิยมใช ้หญา้
มาเลเซีย หญา้นวลนอ้ย หญา้ญ่ีปุ่น 
                2.5.2 รูปแบบภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hard scape)  
                         งานภูมิทศัน์ดาดแข็งหรือภูมิทศัน์แข็ง (Hard scape) เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อสร้างท่ีใชว้สัดุท่ีมีความมัน่คงแข็งแรง เป็นองคป์ระกอบของโครงสร้าง วสัดุท่ีน ามาใชก้บั
งานภูมิทศัน์ดาดแข็งไดม้าจากธรรมชาติ และผ่านกระบวนการผลิต เป็นส่ิงไม่มีชีวิต เช่น งาน
ผลิตดาดแข็งต่าง ๆ ของงานโครงสร้าง งานสาธารณูปโภค และงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งมีการดูแลรักษา 
ซ่อมบ ารุงอยูเ่ป็นประจ าและคร้ังคราว ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
                         2.5.2.1 น ้าตกและล าธาร เป็นการจ าลองรูปแบบมาจากธรรมชาติ สามารถสร้าง
เสียงน ้ าท่ีกระทบจากหิน ไดบ้รรยากาศเปรียบเสมือนอยู่บริเวณน ้ าตกจริงๆ วสัดุท่ีใชเ้ป็นหิน
จากธรรมชาติ หรือหินท่ีเลียนแบบธรรมซ่ึงท ามาจาก ปูน ไฟเบอร์ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีน ้ าตก
มีการตกแต่งมีลกัษณะคลา้ยไมท่ี้มีลวดลายสวยงามมาเรียงซอ้นกนัใหน้ ้ าไหลเป็นชั้นๆ ไดอี้ก
ดว้ย 
                        2.5.2.2 แผ่นทางเดิน มีการท าเลียนแบบธรรมชาติได้เหมือนของจริง สร้าง
บรรยากาศภายในสวนไดม้กัเป็นแนวเสน้คดโคง้ไปตามของสนามเช่ือมต าแหน่งกิจกรรมต่างๆ 
ใชว้สัดุท่ีกลมกลืนกบับรรยากาศโดยรวม วสัดุแผน่ทางเดินมีหลากหลาย เช่น ไมจ้ากธรรมชาติ 
ไมท่ี้เลียนแบบธรรมชาติ แผน่ปูน หิน 
                        2.5.2.3 ศาลา เป็นส่ิงหน่ึงท่ีคนส่วนใหญ่นิยมไวใ้นสวน เพ่ือนั่งพกัผ่อนภายใน
สวนมีการตกแต่งประดบัประดาเป็นไปตามบรรยากาศของสวน นิยมสร้างศาลาไม ้หรือใชไ้ม่
เป็นองคป์ระกอบหลกั เพื่อใหเ้กิดความกลมกลืนกบัธรรมชาติ  
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                      2.5.2.4 มา้นั่งและเก้าอ้ี เป็นส่วนท่ีใช้ส าหรับการนั่งพกัผ่อนในสวน หรือท า
กิจกรรมยามว่าง สามารถอ่านหนังสือ ทานอาหารว่าง เป็นมุมส าหรับนั่งเล่นได ้โดยจะเลือก
เฟอร์นิเจอร์ไมรู้ปทรงสวยงามทนัสมยั วางในจุดท่ีเป็นสวนโชว ์
 

2.6 กรณีศึกษา 
                กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีลกัษณะของการจดัภูมิทศัน์คลา้ยคลึงกนักับ
โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา และท าการศึกษาแนวความคิดใน
การจดัภูมิทศัน์ รูปแบบของสวนและองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวความคิด
ในการจดัภูมิทศัน์โครงการซ่ึงโครงการท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี (บา้นและสวน, 
2553) (ดงัภาพท่ี 2.6) 
                2.6.1 บา้นคุณวรินทร์ เลา้ธุรณ  
  
 

 
ภาพที่ 2.6 ผงับริเวณบา้นคุณวรินทร์ เลา้ธรุณ 
                 
 

บริเวณส่วนตวั 

บริเวณส่วนบริการ 
บริเวณส่วนครอบครัว 

บริเวณส่วน
สาธารณะ 
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                         คุณวรินทร์ เลา้ธุรณ ไดพ้บเห็นสถานท่ีแห่งหน่ึงในหนงัสือ เกิดความประทบัใจ
ในการตกแต่ง ท่ีเต็มไปดว้ยมอสและเฟินหลากหลายชนิด เสมือนกบัสวนป่าท่ีชุ่มช้ืนและร่มร่ืน 
จึงตอ้งการสวนท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ มีการจดัวางตน้ไมมี้พ้ืนมอสแทรกเป็นระยะและกอ้นหิน 
ขอนไมใ้ชแ้ทนท่ีนัง่ในสวนท่ีดูกลมกลืนกบัธรรมชาติ อยากไดค้วามร่มร่ืน แต่ตอ้งไม่รกเกินไป
จนดูแลไม่ไหว  
                         2.6.1.1 การแบ่งพ้ืนท่ี  
                        ดว้ยความท่ีบา้นของคุณวรินทร์ เลา้ธุรณ เป็นบา้นเด่ียวซ่ึงมีพ้ืนท่ีใชส้อย
รอบบริเวณบา้น แต่ตอ้งการสวนท่ีดูแลง่าย ประกอบกบัอยู่อาศยักนัเป็นครอบครัว ตอ้งมีมุม
พกัผ่อนในส่วนของครอบครัวด้วย การจัดสวนจึงต้องท าการจัดแบ่งไปตามพ้ืนท่ีเพ่ือให้
ออกเป็น 4 ส่วนเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของเจา้ของบา้นมากท่ีสุด ดงัน้ี 
            1)  ส่วนสาธารณะ 
                 อยู่บริเวณหน้าบา้นมีการวางทางเดินเป็นแผ่นหินเพื่อปูมอสแทรก
ไปบนพ้ืนกรวดเป็นทางโคง้ ต่อเน่ืองจากทางเขา้บา้นไปสู่ส่วนบริการ ทางเดินโคง้ใหค้วามรู้สึก
ท่ีนุ่มนวล มีมุมซ่ึงเป็นน ้ าตกไมไ้ผต่กแต่งสวน ใชพ้รรณไมเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัของสวน ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย เครือจานจิกน ้ า บวัสวรรค์ โมก ไข่มุกด า ปลกูบริเวณหนา้บา้นเพื่อใชใ้นการ
บดบังความเป็นส่วนตัวในบางส่วนท่ีผูค้นภายนอกจะมองเขา้มา(ดงัรูปภาพท่ี 2.7) ส่วนใน
บริเวณดา้นขา้งบา้นท่ีจะเป็นทางเดินเช่ือมไปสู่ส่วนของครอบครัว เลือกใชพ้รรณไม ้หมากเม่า 
และ ชงโค ปลูกเล่นระดบัไปตามทางเดินและมีน ้ าตกเพ่ือเป็นจุดสนใจแก่ผูม้าเยือน บรรยากาศ
โดยรวมหนา้บา้นเสมือนราวกบัอยูภ่ายในป่า (ดงัภาพท่ี 2.8) 

(1) ภูมิทศัน์ดาดอ่อน ไดแ้ก่ 
                                              แกว้มุกดา โมก บวัสวรรค ์พู่จอมพล หมากเม่า ชงโค จิกน ้ า  
เครือจาน ประดู่ 1ไข่มุกด าและจนัทน์ผา 

(2) ภูมิทศัน์ดาดแข็ง ไดแ้ก่ 
น ้าตก ไมไ้ผ ่มา้นัง่ ทางเดินหินธรรมชาติ กรวดและ ท่อนไม ้
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ภาพที่ 2.7  บริเวณบา้นคุณวรินทร์ เลา้ธรุณ       ภาพที ่2.8  บริเวณบา้นคุณวรินทร์ เลา้ธรุณ 

 
     2)  ส่วนครอบครัว 
                       อยู่บริเวณทางด้านขวาของตวับ้าน มีความตอ้งเรียบง่ายใชต้น้ไมใ้หญ่  
ไดแ้ก่ จิกน ้ า ลัน่ทม จนัทน์ผาเป็นร่มเงา ไมพุ้่มเฟินลูกไก่ทอง บวัสวรรค์ พู่จอมพล ปลกูแซม
ใหเ้กิดความสวยงามเล่นระดบัเลียนแบบธรรมชาติ ทางเดินท่ีใชม้อสและกรวดสลบักบัทางเดิน
หิน พร้อมทั้งมีกอ้นหินขนาดใหญ่ไวส้ าหรับนัง่พกัผอ่นภายในครอบครัว (ดงัภาพท่ี 2.9,2.10) 

(1) ภูมิทศัน์ดาดอ่อน ไดแ้ก่ 
                                               เฟินลกูไก่ทอง บวัสวรรค์ พู่จอมพล หมากเม่า จิกน ้ า    เครือจาน
และลัน่ทม  

(2) ภูมิทศัน์ดาดแข็ง ไดแ้ก่ 
ทางเดินหินธรรมชาติและกรวด  
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ภาพที่ 2.9  บริเวณบา้นคุณวรินทร์ เลา้ธรุณ     ภาพที ่2.10  บริเวณบา้นคุณวรินทร์ เลา้ธรุณ 
 
      3)  ส่วนตวั 
                                    อยู่บริเวณหลงับา้น มีความเงียบสงบผ่อนคลาย มีการปลูกไมด้อกหอม
เพ่ือเพ่ิมกล่ินภายในสวนคือ แกว้มุกดา โมก  ขา้งๆกบัเดคไมส่้วนของท่ีนัง่พกัผอ่น และยงัปลูก 
บวัสวรรค์ ให้ความสวยงามกบัในส่วนของน ้ าตกไมไ้ผ่ ปูทางเดินดว้ยหินธรรมชาติเช่ือมต่อ
ระหว่าง เดคไมเ้พื่อเขา้สู่ตวับา้น (ดงัภาพท่ี 2.11 ) 

(1) ภูมิทศัน์ดาดอ่อน ไดแ้ก่ 
                                          แกว้มุกดา ไผ่เหลือง โมก เฟินลูกไก่ทอง น ้ าเตา้อินเดีย บัวสวรรค์
และลัน่ทม  

(2) ภูมิทศัน์ดาดแข็ง ไดแ้ก่ 
                                          เดคไม ้ระแนงแขวนเฟิร์น น ้ าตกไมไ้ผ่ มา้นั่ง ทางเดินหินธรรมชาติ 
เฉลียงและกรวด  
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ภาพที ่2.11  บริเวณบา้นคุณวรินทร์ เลา้ธรุณ 
 
    4)  ส่วนบริการ  
          อยู่บริเวณดา้นซา้ย ของตวับา้นเน้น การเดินเช่ือมไปกบัยงัส่วนต่างๆได้
ง่ายและ สะดวก ใชพ้รรณไมเ้ป็นหลกั ประกอบไปดว้ย แกว้มุกดา ไผเ่หลือง โมก เฟินลูกไก่
ทอง น ้ าเตา้อินเดีย   บวัสวรรค ์พู่จอมพล หมากเม่า ชงโค เฟินขา้หลวง จิกน ้ า เครือจาน โพแดง 
ประดู่ บนัไดลิง ลัน่ทม  ไข่มุกด า จนัทน์ผา ปลกูเป็นแนวยาวขนาบสองขา้งของทางเดิน ซ่ึงท า
จากหินธรรมชาติ และกรวด มี ส่วนนัง่เล่นเป็นมา้นั่งอยู่บริเวณส่วนหนา้บริเวณท่ีปลกูตน้โมก 
จ  าท าใหไ้ดก้ล่ินหอมอ่อนๆอีกดว้ย (ดงัภาพท่ี 2.12) 

(1) ภูมิทศัน์ดาดอ่อน ไดแ้ก่ 
                                             แกว้มุกดา ไผ่เหลือง โมก เฟินลกูไก่ทอง น ้ าเตา้อินเดีย บวัสวรรค์ 
พู่จอมพล หมากเม่า ชงโค เฟินขา้หลวง จิกน ้ า เครือจาน โพแดง ประดู่ บนัไดลิง ลัน่ทม  
ไข่มุกด าและจนัผา  

(2) ภูมิทศัน์ดาดแข็ง ไดแ้ก่  
                     เดคไม ้ระแนงแขวนเฟิร์น น ้ าตก น ้ าตกไมไ้ผ่ มา้นั่ง ทางเดินหิน
ธรรมชาติ ระเบียง กรวดและท่อนไม ้



23 

 
ภาพที ่2.12  บริเวณบา้นคุณวรินทร์ เลา้ธรุณ 
 
                2.6.1 สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
                         ภูมิทศัน์ของบา้นคุณวรินทร์ เลา้ธรุณ เกิดความประทบัใจในรูปแบบการจัด
สวนแบบธรรมชาติท่ีมีการผสมผสานอย่างกลมกลืนมีการใชต้น้ไมใ้หญ่ บ่อน ้ า เพื่อให้เกิด
ความร่มร่ืนภายในสวนให้ดูสดช่ืนและมีมุมในการท ากิจกรรมภายในครอบครัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี 
                         จากกรณีศึกษาบา้นคุณวรินทร์ เลา้ธรุณ ในคร้ังน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัโครงการ
คือพ้ืนท่ีกรณีศึกษาเป็นบ้านพกัอาศยัเช่นเดียวกับโครงการทั้งในเร่ืองการจัดภูมิทัศน์นั้ น
กรณีศึกษาเป็นสวนแบบป่าธรรมชาติ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัสวนเลียนแบบธรรมชาติ แนวคิดของ
เจ้าของบา้นท่ีตอ้งการบรรยากาศสวนแบบร่มร่ืน มีพ้ืนท่ีส่วนตวัไวส้ ารับท ากิจกรรมต่างๆ  
ดังนั้ นจากการพิจารณารูปแบบการจัดภู มิทัศน์บ้านคุณวรินทร์ เล้าธรุณ สามารถน า
แนวความคิดการจัดวางบ่อน ้ ามาเป็นแนวความคิดในการออกแบบของโครงการบ้านคุณ
สมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันาได ้ (บา้นและสวน, 2554) (ดงัภาพท่ี 2.12) 
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                2.6.2 บา้นคุณธนกฤษ รัตนเชาว ์
 

 
ภาพที่ 2.13 ผงับริเวณบา้นคุณธนกฤษ รัตนเชาว ์
 
                2.6.2 ความตอ้งการของคุณธนกฤษ รัตนเชาว์ เจา้ของบา้นซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม่มากนัก และ
ตอ้งการสวนท่ีดูแลง่ายเป็นพิเศษ ใชส้วนน้ีให้เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ อยากให้สวนออกมาดู
โมเดิร์นทนัสมยัไม่ดูแข็งกระดา้งจนเกินไป ชอบตน้ไมเ้ยอะๆ สวนจึงตอ้งมีการจดัวางไวไ้ด้
อยา่งลงตวั ตลอดจนการใชล้วดลายกราฟฟิคท่ีผสมผสานกบัธรรมชาติ เพื่อให้มีความต่อเน่ือง
จากพ้ืนท่ีหน่ึงไปยงัอีกพ้ืนท่ีหน่ึงนัน่เอง  
                2.6.2 2.6.2.1 แนวความคิดในการออกแบบ 
                2.6.2            สวนท่ีมีความทนัสมยั โมเดิร์นแต่ไม่แข็งกระดา้งจนเกินไป เนน้ท่ีการใช้
รูปทรงเลขาคณิตผสมผสานกบัธรรมชาติใหไ้ดอ้ยา่งลงตวัสวยงาม 
                2.6.2 2.6.2.2 การแบ่งส่วนพ้ืนท่ี 
                                   เพ่ือเป็นการจัดสัดส่วนให้มีพ้ืนท่ีอเนกประสงค์ และให้ส่วนต่างๆ
เช่ือมต่อกบัไปกบัตวับา้น ตรงกบัความตอ้งการของคุณธนกฤษ รัตนเชาว์ ท่ีตอ้งการสวนท่ีมี
การจัดวางอย่างลงตัว มีความต่อเน่ืองกันในพ้ืนท่ีหน่ึงไปสู่อีกพ้ืนท่ีหน่ึง จึงได้แบ่งพ้ืนท่ี
ออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
                2.6.2             1) ส่วนสาธารณะ 
                          อยู่บริเวณหน้าบ้าน มีการจัดสวนเป็นสวนแนวตั้งเน่ืองจากมีพ้ืนท่ี
ขนาดเล็ก ผนังสวนตั้งรับกบัมุมมองจากห้องรับประทานอาหารภายในบ้าน พ้ืนปูดว้ยแผ่น
ทางเดินคอนกรีตส าเร็จรูปสลบัโรยหินกรวด ผนังระแนงประดบัดว้ย เฟิร์นชายผา้สีดา ริปชา
ลิสเดป ไอริดน ้ า และปลูกตน้จนัทน์ผาเรียงไปจนสู่ทางเช่ือมไปส่วนของครอบครัว (ดงัภาพท่ี  
2.14 - 2.15) 

บริเวณส่วน
สาธารณะ 

 

บริเวณส่วน
ครอบครัว 

 

บริเวณส่วน
บริการ 
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                     (1) ภูมิทศัน์ดาดอ่อน ไดแ้ก่ 
                           เฟินชนิดต่าง ปาลม์หางสุนขัจ้ิงจอก ลิปชาลิสเดป จนัผาและไอริดน ้ า 
                     (2) ภูมิทศัน์ดาดแข็ง ไดแ้ก่ 
              ผนงัสวนแนวตั้ง.กรวดและแผน่ทางเดิน 
 

 
ภาพที2่.14  บริเวณบา้นคุณธนกฤษ รัตนเชาว ์     ภาพที ่2.15  บริเวณบา้นคุณธนกฤษ รัตนเชาว ์
 
                2.6.2    2)  ส่วนครอบครัว 
                     อยูบ่ริเวณหลงัสุดของบา้น มีความเงียบสงบบวกกบัทั้งมีบ่อปลาคาร์พ อยู่
บริเวณขา้งๆเดคไมท้ าให้บรรยากาศดูร่มร่ืนมากยิ่งข้ึน ใชพ้รรณไมส้ร้างใหเ้กิดร่มเงาร าไร คือ
ตน้ลัน่ทม และปลูกไทรเกาหลีริมร้ัวเพ่ือบดบงัสายตาจากคนภายนอกท่ีจะมองเขา้มา ตกแต่ง
ดว้ยจนัผาและไมพุ่้มสวยงาม ปูหญา้ท่ีพ้ืนสลบักบัพ้ืนหินอ่อนเป็นตารางหมากรุก (ดงัภาพท่ี  
2.16 - 2.17) 
                2.6.  2            (1) ภูมิทศัน์ดาดอ่อน ไดแ้ก่ 
                    ไทรเกาหลี ลัน่ทม จนัผาและหญา้ 
                                     (2) ภูมิทศัน์ดาดแข็ง ไดแ้ก่ 
                  บ่อปลา เดคไม ้แผน่ทรายลา้ง กรวดแม่น ้ าสีด  าและกรวดสีขาว 
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ภาพที่ 2.16  บริเวณบา้นคุณธนกฤษ รัตนเชาว ์  ภาพที ่2.17  บริเวณบา้นคุณธนกฤษ รัตนเชาว ์

 
  3)  ส่วนบริการ 
                    อยู่บริเวณดา้นขา้งของตวับา้นยางไปถึงดา้นหลงับา้น มีส่วนของลานซกั
ลา้งและตากผา้ ออกแบบสวนยงัคงความต่อเน่ืองไปยงัขา้งบา้นวางกระถางปูนและปลูกต้น
จนัทน์ผาปิดบงัมุมบา้น ปลกูตน้ปาลม์หางสุนขัจ้ิงจอกยาวตลอดแนว ใชต้น้โมกประดบัในส่วน
ดา้นหนา้ทางเขา้ เนน้การใชแ้ผน่ทางเดินเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือเป็นทางเดินสญัจรในการเขา้สู่พ้ืนท่ี
น้ีไดอ้ยา่งสะดวก (ดงัภาพท่ี 2.18) 
  (1)  ภูมิทศัน์ดาดอ่อน ไดแ้ก่ 
                             จนัผา ปาลม์หางกระรอก โมกและหญา้ 
  (2)  ภูมิทศัน์ดาดแข็ง ไดแ้ก่ 
                             กระถางปูน แผน่ทางเดิน กรวดและผนงัระแนงไม ้ 
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ภาพที ่2.18 บริเวณบา้นคุณธนกฤษ รัตนเชาว ์
 
                2.6.2 จากภูมิทศัน์บา้นคุณธนกฤษ รัตนเชาว์ มีแนวความคิดท่ีดูทนัสมยัแต่ก็ยงัเป็น
หน่ึงกบัธรรมชาติ เป็นการสร้างสเปซท่ีต่อเน่ือง สวนมีความเรียบง่าย มีจุดเด่นท่ีการใชล้วดลาย
จากกรวดหินต่างสลบักบัไปมา ท าให้ดูมีลกูเล่นสวยงามแปลกตา จากกรณีศึกษาในคร้ังน้ีจึง
สามารถน าศาลาและเดกไมไ้ปประยกุต์ใชใ้นการจดัสวนบา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา ใน
ดา้นการใชค้วามต่อเน่ืองทางดา้นพ้ืนท่ีโดยท าใหทุ้กพ้ืนท่ีมีความต่อเน่ืองกนั 
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                2.6.3 บา้นคุณชชัวาล เกสรมาลา 
 

 
ภาพที่ 2.19  ผงับริเวณบา้นคุณชชัวาล เกสรมาลา 
 
                2.6.3 คุณชชัวาล เกสรมาลา เจา้ของบา้นตั้งใจจะให้เป็นสวนป่าท่ีดูร่มร่ืนกลางบา้น 
สามารถเดินเขา้ไปดูแลรักษาไดง่้าย เพราะจะเป็นคนจดัสวนและดูแลเองทั้งหมด เนน้การปลูก
ไมย้นืตน้ท่ีใหร่้มเงา มีพรรณไมท่ี้ดูแปลกตาหรือไมป่้า ท่ีมีใบท่ีสวยงาม สร้างความประทบัใจ
ใหก้บัเพื่อนท่ีมาเยีย่ม  
                2.6.3     2.6.3.1 แนวความคิดในการออกแบบ 
                            สวนในสไตลส์วนป่าท่ีน าไมป่้า มาเป็นพรรณไมห้ลกัของการจัด
สวน มีลูกเล่นต่างๆเพื่อให้สวนมีความน่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นการใชส้วนกระถางเพื่อง่ายต่อ
การดูแลรักษา และยงัมีแปลงผกัสวนครัวท่ีปลูกเองไวใ้ชใ้นการประกอบอาหารได ้ท าให้สวน
น้ีเขา้กบัไลฟ์สไตลข์องเจา้ของบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
                2.6.3  
 

บริเวณส่วน
สาธารณะ 

 

 

บริเวณส่วนตวั 

 
 

บริเวณส่วน
ครอบครัว 
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                2.6.3     2.6.3.2 การแบ่งส่วนพ้ืนท่ี 
                             ในบริเวณบา้นจะมีส่วนของห้องต่างๆท่ีมีลกัษณะโคง้เป็นตัวแอล 
การจดัสวนจึงแบ่งออกเป็นพ้ืนท่ีส่วนต่างๆ เพ่ือให้บรรยากาศของสวนเขา้กบัห้องต่างๆของ
บา้น ในพ้ืนท่ีโครงการจึงมีลกัษณะการจดัสวนท่ีดูต่อเน่ืองกนัไปโดยใชท้างเดินแผน่ไมเ้ป็นตวั
เช่ือมต่อทุกๆส่วนเขา้ดว้ยกนั ดงันั้นจึงไดอ้อกแบบพ้ืนท่ีออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
                2.6.3                 1) ส่วนสาธารณะ 
                                              อยู่บริเวณทางเขา้เป็นทางเดินไมเ้พื่อไปสู่ระเบียงกลางสวน  มีไม้
ดอกไมป้ระดบัสีสวยอย่างสบัปะรดสีและกุหลาบหนูในครกไม ้ท่ีใชแ้ทนกระถาง ส่วน ปาลม์
ยะวา โมก สับปะรดสี เศรษฐีเรือนเพชร ปลกูในกระถางโดยเลือกใหม้ีระดบัความสูงต ่าต่างกนั
วางเรียงใหเ้กิดความสวยงามตลอดบริเวณ ใชหิ้นกรวดโรยพ้ืนเพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองสวยงาม 
บริเวณบ่อน ้ าทางดา้นทางเขา้ ปลกูบวัแดงและว่านน ้ าเพ่ือตอ้นรับแขกอย่างสวยงาม (ดงัภาพท่ี  
2.20 - 2.21) 
                                             (1) ภูมิทศัน์ดาดอ่อน ไดแ้ก่ 
                         กุหลาบหนู ปาล์มยะวา โมก ว่านน ้ า บัวหลวง สับปะรดสี 
กลว้ยไมต่้างๆ เศรษฐีเรือนเพชรและเฟินต่างๆ 
                                             (2)ภูมิทศัน์ดาดแข็ง ไดแ้ก่ 
                         ระเบียงไม ้บ่อน ้ า หินกรวดและโอ่ง  
 

          
ภาพที ่2.20 บริเวณบา้นคุณชชัวาล เกสรมาลา    ภาพที ่2.21 บริเวณบา้นคุณชชัวาล เกสรมาลา 
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                2.6.3                  2) ส่วนครอบครัว 
                                  อยู่บริเวณใกลก้บัห้องอาหารของบ้าน โดยท าเป็นท่ีนั่งส าหรับ
พกัผ่อนเป็นแผ่นไมข้นาดใหญ่ ท าเป็นมา้นั่งริมบ่อน ้ าลายลอ้มดว้ยตน้ไมสี้เขียวสบายตา ใช้
พรรณไม ้เช่น จนัทร์หอม ล าดวน สบัปะรดสี ปีบ พวงแสด ไมแ้ขวน ประดบัตกแต่งในสวน 
โดยปลกูในโอ่งดิน โรยดว้ยหินเกร็ด และมีมา้นั่งวางเพ่ือส าหรับการพกัผ่อน และท ากิจกรรม
ร่วมกบัคนในครอบครัว (ดงัภาพท่ี 2.22) 
  (1) ภูมิทศัน์ดาดอ่อน ไดแ้ก่ 
                                       จนัทร์หอม ล าดวน สบัปะรดสี  ปีบ พวงแสดและไมแ้ขวน 
                                              (2) ภูมิทศัน์ดาดแข็ง ไดแ้ก่ 
                                     โอ่งดินเผา หินเกร็ด แผน่ไมแ้ละมา้นัง่ 

 
ภาพที ่2.22 บริเวณบา้นคุณชชัวาล เกสรมาลา 
                2.6.3     
                2.6.3                  3) ส่วนตวั 
                                 อยู่บริเวณหลงับ้าน ต่อเน่ืองมากจากส่วนสาธารณะ สร้างเป็น
บรรยากาศใหเ้ป็นธรรมชาติดูร่มร่ืน ประดบัดว้ยประตูไมเ้ก่าสีฟ้า ราวระเบียงไม ้และตีไมไ้ผบ่งั
ก  าแพงร้ัว ตกแต่งด้วยไมแ้ขวน ไมเ้ล้ือยให้ดูกลมกลืนกบัสวน ริมผนังปลูกต้นโมกเรียงกัน
สวยงาม พร้อมวางมา้นัง่ใหเ้ป็นมุมนัง่เล่นอีกมุมท่ีสงบ และเป็นส่วนตวั  (ดงัภาพท่ี 2.23) 
                                              (1) ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
                          ไมแ้ขวน ไมเ้ล้ือย กลว้ยไมแ้ละโมก 
                                              (2) ภูมิทศัน์ดาดแข็ง 
                                                   โอ่ง ประตู ราวระเบียงไมแ้ละมา้นัง่  
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ภาพที ่2.23 บริเวณบา้นคุณชชัวาล เกสรมาลา 
 
                สรุปการประยกุตก์บัโครงการ 
                จากภูมิทศัน์บา้นคุณชชัวาล เกสรมาลา ท่ีมีแนวความคิดจดัสวนในรูปแบบสวนป่า 
แต่มีความเรียบง่ายอย่างลงตวัในหลายดา้น อาทิเช่น สามารถดูแลรักษาพนัธุ์ไมต่้างๆไดด้ว้ย
ตวัเองทั้งหมด และยงัมีความร่มร่ืนเหมาะส าหรับวนัพกัผ่อน ดงันั้นรูปแบบในการจดัภูมิทศัน์
บา้นคุณชัชวาล เกสรมาลา สามารถน าแนวความคิดสามารถดูแลรักษาพนัธุ์ไมต่้างๆไดด้ว้ย
ตวัเองทั้งหมด น้ีมาประยกุตใ์ชก้บัโครงการท่ีมีแนวความคิดท่ีคลา้ยคลึงกนัในรูปแบสวนสไตล์
ธรรมชาติ จึงน ามาเป็นกรณีศึกษาจดัภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ท่ีโครงการ 

 
                ในการศึกษาพ้ืนท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา ตั้งอยูต่  าบล
บางแม่นาง อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี การออกแบบพ้ืนท่ีโครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพจะตอ้งค านึงถึงขอ้มลูกายภาพของพ้ืนท่ี สภาพภูมิอากาศ และรวมถึงพฤติกรรมของ
ผูใ้ชโ้ครงการซ่ึงจะช่วยให้ผูอ้อกแบบทราบถึงผลกระทบในดา้นต่างๆเป็นตน้ การศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถน าขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ น ามาวิเคราะห์เป็น
แนวทางการออกแบบท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใน
การศึกษาขอ้มูลระดบัมหาภาค ช่วยท าให้ผูอ้อกแบบทราบถึงผลกระทบสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบและ
ขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ ดงันั้นการศึกษาขอ้มลูและการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 
 

3.1 ศึกษาข้อมูลระดับมหาภาค 
                3.1.1 ตราประจ าจงัหวดันนทบุรี 

 

 

 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจงัหวดันนทบุรี 
ที่มา : http://www.nonthaburi.go.th  
 
 
 
 

http://www.nonthaburi.go.th/
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                3.1.2 ค าขวญัประจ าอ  าเภอบางใหญ่ 
                         บางใหญ่น่าอยู ่มุ่งมัน่สู่บริการท่ีไดม้าตรฐาน ประสานรักษาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมดูแล
คุณภาพชีวิต 
                3.1.3 ประวติัความเป็นมา 
            ท้องท่ีท่ีเป็นอ าเภอบางใหญ่ทุกวันน้ีเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอบาง
ใหญ่ (บางกรวย) และอ าเภอบางบวัทองซ่ึงมีพ้ืนท่ีกวา้งขวางมาก ในปี พ.ศ. 2460 ทางราชการจึงได้
พิจารณาแบ่งต าบลบางใหญ่และบางม่วงจากอ าเภอบางใหญ่ (บางกรวย) และแบ่งต าบลบางแม่นาง 
เสาธงหิน และบา้นใหม่จากอ าเภอบางบวัทองมาจดัตั้งเป็น ก่ิงอ  าเภอบางแม่นาง เพื่อความสะดวกใน
การปกครอง ในช่วงแรกตั้งท่ีว่าการก่ิงอ  าเภออยูบ่ริเวณวดัสม้เกล้ียง หมู่ท่ี 2 ต าบลบางแม่นาง 

                         ในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2464 ก่ิงอ  าเภอบางแม่นางไดรั้บโอนต าบลบางเลนจากอ าเภอ
นนทบุรีมาอยู่ในการปกครอง และยกฐานะข้ึนเป็น อ าเภอบางแม่นางตามประกาศกระทรวงนคร
บาล ต่อมาในปี  พ.ศ. 2466  ไดย้า้ยท่ีว่าการอ  าเภอมาตั้งในทอ้งท่ีหมู่ท่ี 2 ต าบลบางม่วง บริเวณปาก
คลองบางใหญ่แยกคลองออ้มนนท์และคลองบางกอกนอ้ย ประชาชนจึงนิยมเรียกอ าเภอน้ีว่า "บาง
ใหญ่" ตามไปดว้ย จนกระทัง่ในวนัท่ี 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2473 กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศเปล่ียน
ช่ืออ าเภอบางแม่นางเป็น อ าเภอบางใหญ่ ตามความคุน้เคยของประชาชน ส่วนอ าเภอบางใหญ่ (เดิม) 
นั้นเปล่ียนช่ือเป็น "อ  าเภอบางกรวย" แทน เพ่ือไม่ใหซ้ ้าซอ้นกนั 
                         คร้ันในปี  พ.ศ. 2486 ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าอย่างหนักเพราะ
ไดรั้บผลกระทบจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จงัหวดันนทบุรีถูกยบุลงเพื่อเป็นการประหยดังบประมาณ
ราชการ อ  าเภอบางใหญ่ถูกโอนไปข้ึนกบัจงัหวดัธนบุรีพร้อมกบัอ าเภอบางบวัทองและอ าเภอบาง
กรวย จนกระทั่งในปี  พ.ศ. 2489 ได้มีการจดัตั้งจงัหวดันนทบุรีข้ึนมาอีกคร้ัง อ  าเภอบางใหญ่จึง
กลบัมาอยูใ่นการปกครองของทางจงัหวดัจนถึงปัจจุบนั 
                         ต่อมาในปี  พ.ศ. 2532 อ าเภอบางใหญ่พร้อมทั้งส่วนราชการอ่ืน ๆ ไดย้า้ยท่ีท าการไป
ตั้งในหมู่บา้นบางใหญ่ซิต้ี ใกลจุ้ดตดัระหว่างถนนรัตนาธิเบศร์กบัถนนตล่ิงชนั-สุพรรณบุรี เน่ืองจาก
ไดรั้บบริจาคท่ีดินใหส้ร้างศนูยร์าชการข้ึน นบัแต่นั้นมา การเป็นท่ีตั้งหน่วยงานการบริหารราชการ 
ประกอบกบัการโฆษณาของหมู่บา้นจดัสรรแห่งนั้นท าใหบ้างใหญ่ซิต้ีกลายเป็นชุมชนบางใหญ่และ
ยา่นบางใหญ่ในความรับรู้ของคนทัว่ไป ส่วนตวัอ  าเภอบางใหญ่เดิมนั้นปัจจุบนัมกัถูกเรียกว่า "บาง
ใหญ่เก่า" และอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลบางม่วง 
                3.1.4 ท่ีตั้งจงัหวดันนทบุรี 
                         จงัหวดันนทบุรีตั้งอยูใ่นเขตท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหา
นครไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีปกครองทั้งหมด 622.303 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939,375 ไร่ โดยมีพิกดัภูมิศาสตร์อยู่ละติจูดท่ี 13 องศา 47 ลิปดา
เหนือ ถึงละติจูดท่ี 14 องศา 04 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดท่ี 100 องศา 15 ลิปดาตะวนัออก ถึง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
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%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ลองจิจูดท่ี 100 องศา 34 ลิปดาตะวนัออกและมีอาณาเขตจรดอ าเภอและจงัหวดัขา้งเคียงเรียงตามเข็ม
นาฬิกา  
                3.1.5 อาณาเขตติดต่อ 
                         นนทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกบัจังหวดักรุงเทพมหานคร จงัหวดัปทุมธานี จังหวดั
นครปฐม และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                         ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัปทุมธานี 
                         ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
                         ทิศใต ้ติดต่อกรุงเทพมหานคร  
                         ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดันครปฐม 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 แผนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
ท่ีมา: http://32tanaporn407.blogspot.com 
                
                3.1.6 ลกัษณะภูมิประเทศ 
                         ภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนท่ีโดยทั่วไปเป็นท่ีราบลุ่มน ้ าท่วมถึงในฤดูน ้ าหลาก  เป็น
บริเวณท่ีราบลุ่มน ้ าท่ีเกิดจากการทบัถมของดินตะกอนท่ีเรียกว่า ดินตะกอนน ้ าผา ท่ีแม่น ้ าเจา้พระยา
พดัมาทบัถมพอกพูน  พ้ืนท่ีมีระดบัความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลเฉล่ีย 1-2 เมตร  เม่ือมีน ้ าเหนือไหล
หลากลงมาในระยะเวลาเดียวกบัน ้ าทะเลหนุนจึงเกิดภาวะน ้ าท่วมแช่ขงัเป็นเวลานาน ตามพ้ืนท่ีริม
ฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาและล าคลองต่างๆ จะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของประชากร  ส่วนพ้ืนท่ีท่ีอยูห่่างออกไปจะ

http://3.bp.blogspot.com/-Xc3ZzxWWItg/U-2EicSnU6I/AAAAAAAAAA0/2bDD7txQ3OA/s1600/12.gif
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เป็นพ้ืนท่ีทางการเกษตรกรรม ท าสวน ท านา  แต่ปัจจุบนัพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมท่ีอยูติ่ดกบักรุงเทพฯ 
ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั  และบางส่วนเป็นท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  
                3.1.7 ลกัษณะภูมิอากาศ         
                         มีลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน อยู่ภายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียง
ใตป้ระกอบดว้ย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เน่ืองจากลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีความแตกต่าง
ของระดบัพ้ืนดินเพียงเล็กน้อยสภาพภูมิอากาศจึงมีลกัษณะค่อนขา้งสม ่าเสมอตลอดพ้ืนท่ี อุณหภูมิ
เฉล่ียปี 2555 ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยารายงาน อุณหภูมิต  ่าสุด  25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
สูงสุด 33 องศาเซลเซียส  
                         ฤดูฝน     ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
                         ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 
                         ฤดูร้อน   ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ ์– เดือนพฤษภาคม 
                         3.1.7.1 อุณหภูมิของจงัหวดันนทบุรี 
                           ตั้งอยูบ่ริเวณภาคกลางของประเทศไทยจึงท าใหอุ้ณหภูมิในแต่ละฤดูมีความ
แตกต่างกนัไป เช่น ในช่วงฤดูร้อนนั้นอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ ส่วนในฤดูหนาวอุณหภูมิจะต ่ากว่า
ปกติ อุณหภูมิท่ีแสดงน้ีเป็นอุณหภูมิต  ่าสุด และ สูงสุดโดยเฉล่ียดงัน้ี 
                          1) อุณหภูมิในช่วงเดือนมิถุนายนอุณหภูมิจะสูงมากกว่า 2 องศาเซลเซียส 
                          2) อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายน เฉล่ีย 37.41 องศาเซลเซียส 
                          3) อุณหภูมิต  ่าสุดในเดือนธนัวาคม เฉล่ีย 20.30 องศาเซลเซียส 
                          4) เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมอุณหภูมิอยู่ในระดับ 27-29 องศา
เซลเซียส 
                          5) เดือนกนัยายนถึงเดือนมกราคมอุณหภูมิต  ่าลงถึง 27.20 องศาเซลเซียส 
                        ผลกระทบ คือ การออกแบบควรค านึงถึงการระบายความร้อนในช่วงเดือนท่ีกล่าวมา 
โดยการออกแบบใหม้ีร่มเง่า และควรค านึงถึงการดูแลรักษาพืชพรรณเน่ืองจากในช่วงท่ีมีอุณหภูมิ
สูงจึงตอ้งใหน้ ้ าแก่พืชในปริมาณท่ีมากยิง่ข้ึน 
                         3.1.7.2 ปริมาณน ้ าฝน 
                           1) ปริมาณน ้ าฝนและวนัฝนตก 
                                ปี พ.ศ. 2555 ปริมาณน ้ าฝนวดัไดป้ระมาณ 1,674.2  มิลลิเมตรและเดือน
ท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือ เดือนพฤษภาคม ปริมาณน ้ าฝน   309.5 มิลลิเมตร รองลงมาคือเดือน
มิถุนายน  ปริมาณน ้ าฝน  268.2 มิลลิเมตรและเดือนกรกฎาคม ปริมาณน ้ าฝน  267.9  มิลลิเมตร  โดย
มีจ  านวนวนัท่ีฝนตกทั้งสิน 139 วนั 
                            2) ปริมาณน ้ าข้ึนสูงสุดและต ่าสุดแม่น ้ าเจา้พระยาในเขตจงัหวดันนทบุรี 
ปัญหามลภาวะทางดา้นน ้ า เป็นปัญหาหน่ึงซ่ึงมีความส าคญัและมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพ
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ชีวิตของประชาชน เน่ืองจากพ้ืนท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้ าเจา้พระยาซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายหลกั และยงัมีล  าคลอง
สาธารณะซ่ึงเป็นแหล่งรองรับน ้ าหลายสาย ซ่ึงในขณะน้ีแม่น ้ า ล  าคลอง ดงักล่าวเร่ิมประสบปัญหา
กบัระดบัน ้ าซ่ึงจะประสบน ้ าสูงสุดของแม่น ้ าเจา้พระยาแต่ละปีจะก่อเกิดน ้ าท่วมเสียหายมาก 
                         3.1.7.3 ลมประจ าฤดู 
                          ลมประจ าฤดู เป็นลมท่ีพดัเป็นประจ าตามฤดูกาล ลมมรสุมเป็นส่วนหน่ึงของ
ลมท่ีพดัตามฤดูกาล มีทิศแน่นอนและสม ่าเสมอ สาเหตุใหญ่เกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ
ของพ้ืนดินและพ้ืนน ้ า ในฤดูหนาวอุณหภูมิของพ้ืนดินเยน็กว่าอุณหภูมิของน ้ าในมหาสมุทร เป็น
เหตุท าให้เกิดลมพดัในทิศทางตรงกนัขา้ม ประเทศไทยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ 
ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ   
                          1) ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้-เป็นลมท่ีพดัปกคลุมประเทศไทยระหว่าง
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งก าเนิดบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลก
ใตใ้นแถบมหาสมุทรอินเดีย ลมมรสุมน้ีจะน ามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย 
ท าใหม้ีเมฆมาก ฝนตกชุกทัว่ไป 
                          2) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมท่ีพดัปกคลุมประเทศไทยระหว่าง
กลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีก
โลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพดัเอามวลอากาศเยน็และแหง้เขา้มาปกคลุมประเทศ
ไทย ท าให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแลง้ทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใตจ้ะมีฝนตกชุก โดยเฉพาะภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก เน่ืองจากมรสุมน้ีน า
ความชุ่มช้ืนจากอ่าวไทยเขา้มาปกคลุม (ขอ้มลูจงัหวดันนทบุรี ศนูยร์าชการจงัหวดันนทบุรี ,2557)  
 

 
ภาพที่ 3.3 ทิศทางลม 
ที่มา : http://www.tmd.go.th  
 

http://www.tmd.go.th/
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                3.1.8 ลกัษณะดินของจงัหวดันนทบุรี 
                          จงัหวดันนทบุรี มีการจ าแนกการใชท่ี้ดินแตกต่างกนัออกไป จากการศึกษาการใช้
สภาพท่ีดินตามคุณสมบติัของท่ีดินแลว้พบว่า ทรัพยากรดินของจงัหวดันนทบุรี เป็นดินท่ีราบลุ่ม ซ่ึง
มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวและท าสวนผลไม ้ซ่ึง
สามารถจ าแนกลกัษณะดินออกไดก้ลุ่มใหญ่ๆ (ดงัภาพท่ี 3.4) 
 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา อ  าเภอบางใหญ่ จังหวดั
นนทบุรี 
แสดง : แผนท่ีแสดงกลุ่มดิน ภาพที่ 3.4 
สญัลกัษณ์:                      พ้ืนท่ีตั้งโครงการ 
ท่ีมา :  กรมพฒันาท่ีดิน 2557 
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                          M4 ดินเปร้ียวจัดท่ีเกิดจากตะกอนผสมของตะกอนน ้ าและตะกอนทะเล พบ
แพร่กระจายอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มภาคกลางหรือพ้ืนท่ีราบตามชายฝ่ังทะเล เน้ือดินเป็นดินเหนียว
หรือดินเหนียวจดั มีการระบายน ้ าเลว ดินบนมีสีด าหรือสีเทา มีจุดประสีน ้ าตาล สีเหลือง สีแดง ดิน
ล่างมีสีเทาหรือเทาปนเขียว ลกัษณะเด่นคือ จะพบจุดสีเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซต ์หรือมีชั้น
ดินท่ีมีความเป็นกรดรุนแรง (pH นอ้ยกว่า 4.0) อยูใ่นระดบัต ่ากว่า 50 เซนติเมตร จากผวิดิน ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดรุนแรงมาก มีความอุดมสมบรูณ์ปานกลางถึงต ่า ชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ชุดดินเชียร
ใหญ่ (Cyi) ชุดดินมโูน๊ะ (Mu) ชุดดินองครักษ ์(Ok) 
 

3.2 ข้อมูลระดับจุลภาค 
                3.2.1 การเขา้ถึงพ้ืนท่ีโครงการ 
              โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 26/1 
หมู่ท่ี 13 ต  าบลบางแมน่าง อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี โดยเดินทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนน
กาญจนาภิเษก หลงัจากนั้นเดินทางดว้ยทางหลวงชนบท 3016 (ดงัภาพท่ี 3.5) 
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 

แสดง : การเขา้ถึงพ้ืนท่ีโครงการ ภาพที่ 3.5 
สญัลกัษณ์ :                                                                                    แสดงท่ีตั้งพ้ืนท่ีโครงการ 
                                                                                                  แสดงการเขา้ถึงพ้ืนท่ีโครงการ 
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                สถานท่ีตั้งโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา เป็นบา้นพกัอาศยั
คอนกรีตเสริมเหลก็ มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 3,200 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนท่ีใชส้อยตวัอาคาร 300 ตาราง
เมตร และพ้ืนท่ีจดัภูมิทศัน์ 2,900 ตารางเมตร ลกัษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์แบบพกัอาศยั 2
ชั้น 
                อาเขตติดต่อกบัโครงการ 
                ทิศเหนือ ติดติดต่อกับพ้ืนท่ีส่วนบุคคลผูอ่ื้นเป็นทุ่งนา มีมุมมองท่ีเปิดโล่ง ได้รับ
ผลกระทบจากลมท่ีพดัน าฝุ่ นละอองเขา้มายงัภายในพ้ืนท่ี (ดงัภาพท่ี 3.6) 
 

 
ภาพที ่3.6 อาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 
 
                  ทิศใต ้ติดติดต่อกบัถนน เป็นทางสญัจรเพ่ือเขา้ถึงโครงการ ผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ มี
เสียงรบกวนจากรถท่ีสญัจรและฝุ่ นละออง (ดงัภาพท่ี 3.7) 
 

 
ภาพที ่3.7 อาณาเขตติดต่อทางทิศใต ้
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                ทิศตะวนัออก ติดติดต่อกบัพ้ืนท่ีส่วนบุคคลผูอ่ื้นเป็นป่ารก ไดรั้บผลกระทบจากลมท่ีพดั
น าฝุ่ นละอองเขา้มายงัภายในพ้ืน (ดงัภาพท่ี 3.8) 
 

 
ภาพที ่3.8 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัออก 
 
     ทิศตะวนัตก ติดติดต่อกบัพ้ืนท่ีส่วนบุคคลผูอ่ื้นเป็นป่ารก ไดรั้บผลกระทบจากลมท่ีพดั
น าฝุ่ นละอองเขา้มายงัภายในพ้ืน (ดงัภาพท่ี 3.9) 
 

 
ภาพที ่3.9 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัตก 
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                3.2.2 ลกัษณะของสถาปัตยกรรม 
            ผสมผสานระหว่างรูปแบบทรงไทยกบัโมเดิร์นเพื่อใหดู้ดีและทนัสมยัตามยุคสมยั 
และเพ่ิมความโดดเด่นใหก้บัตวัอาคาร มีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีของการใชส้อยภายในอาคารเป็นส่วนๆ มี
การออกแบบโดยค านึงถึงการใชส้อยท่ีสะดวกสบาย โดยชั้นล่างประกอบดว้ยหอ้งนอน 1 หอ้งนอน
เตรียมส าหรับแขกอยูท่ี่มาเยือน ห้องพกัผอ่น 1 หอ้ง หอ้งรับแขก 1 หอ้งและห้องเตรียมอาหาร ส่วน
ชั้นบนมีห้องนอน 3 ห้อง มีห้องพกัผ่อน 2 ห้อง ห้องพระ 1 ห้อง ห้องรับแขก 1 ห้องและภายใน
หอ้งรับแขกมีมุมรับประทานอาหารส าหรับแขกผูม้าเยอืนโดยสามารถมองเห็นทศันียภ์าพโดยรอบ 
                      1)  แปลนผงับริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
 

 
ภาพที่ 3.10 แบบผงัพ้ืนท่ีโครงการ 
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                      2)  แสดงแปลนพ้ืนชั้น 1 
 

 
ภาพที ่3.11 แบบแปลนพ้ืนชั้น1 
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                      3)  แสดงแปลนพ้ืนชั้น 2 
 

 
ภาพที ่3.12 แบบแปลนพ้ืนชั้น 2 
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                      4)  ลกัษณะรูปดา้นของบา้น 
 

 
 

ภาพที่ 3.13 แบบรูปดา้นหนา้ของอาคาร 
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ภาพที่ 3.14 แบบรูปดา้นขา้งของอาคาร 
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ภาพที่ 3.15 แบบรูปดา้นหลงัของอาคาร 
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ภาพที่ 3.16 แบบรูปดา้นขา้งของอาคาร 
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                3.2.3 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของพ้ืนท่ีโครงการ 
                         พ้ืนท่ีโครงการการจะไดรั้บแสงอาทิตยต์ลอดทั้งวนั ซ่ึงการโคจรของดวงอาทิตยจ์ะ
ข้ึนจากทางดา้นขา้งโครงการและไปดา้นขา้งโครงการ พ้ืนท่ีในโครงการจะไดรั้บแสงอาทิตยใ์น
ปริมาณท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงส่งผลต่อการออกแบบพ้ืนท่ีท ากิจกรรมของภายในโครงการ(ดงั
ภาพท่ี 3.17) แสดงการโคจรของดวงอาทิตย ์
                          3.2.3.1 บริเวณทิศใตท้างเขา้โครงการจะไดรั้บแสงอาทิตยต์ลอดทั้งวนั เป็นพ้ืนท่ี
โล่งไม่มีตน้ไมบ้ดบงัแสงอาทิตย ์โดยการออกแบบให้พ้ืนท่ีภายในโครงการมีความร่มควรเลือก
พรรณไมท่ี้ชอบแสงมาบดบงัแสงอาทิตยเ์พ่ือเพ่ิมความร่มเงาแก่พ้ืนท่ี 
                         3.2.3.2 บริเวณทิศตะวนัออก เป็นพ้ืนท่ีบริเวณหน้าตวัอาคารท่ีพกัอาศยั จะไดรั้บ
แสงอาทิตยใ์นช่วงเชา้จนถึงช่างบ่าย ควรปลูกพรรณไมท่ี้ช่วยให้ในเร่ืองร่มเงา เน่ืองจากหน้าตัว
อาคารมีโถงค่อยตอ้นรับแขกผูม้าเยอืนเพื่อใหเ้กิดความร่มร่ืน 
                          3.2.3.3 บริเวณทิศเหนือ ของโครงการจะไดรั้บแสงอาทิตยไ์ม่มากนัก การออกแบ
นั้นควรเลือกพรรณไมท่ี้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีของโครงการ 
                         3.2.3.4 บริเวณทิศตะวันตก ของโครงการจะได้รับแสดงอาทิตย์ในช่วงเท่ียง
ตลอดไปจนถึงเยน็ ควรใชพ้รรณไมท่ี้ใหค้วามร่มเงาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากแสงในช่วงเท่ียงไปถึง
เยน็มีความร้อนสูงส่งพ้ืนใหพ้ื้นท่ีในโครงการร้อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

  

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา อ  าเภอบางใหญ่  
จงัหวดันนทบุรี 
แสดง : ลกัษณะภูมิอากาศในพ้ืนท่ีโครงการ ภาพที่ 3.17 
สญัลกัษณ์ : ลม     พระอาทิตย ์    แสง 
                                                    ไดรั้บแสงอาทิตยใ์นช่วงเชา้                                             
                                                     ไดรั้บแสงอาทิตยใ์นช่วงบ่าย 
                                                     ไดรั้บแสงอาทิตยต์ลอดทั้งวนั 
 

 

ไดรั้บแสงอาทิตยใ์นช่วงบ่าย 

N 
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                3.2.4 ระบบการประปา 
                         พ้ืนท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีใชม้าจากการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีต่อเขา้พ้ืนท่ี
โครงการทางดา้นทิศใต ้โดยเช่ือมต่อติดกบัถนนโครงการอยูส่่วนของหน้าตวัอาคาร โดยมีการเดิน
ท่อประปาตามแนวร้ัว 
                3.2.5 ระบบการระบายน ้ า 
            ระบบการระบายน ้ าท่ีนอกตัวอาคาร มีการระบายน ้ าโดยใช้ท่อระบายน ้ าท่ีอยู่
ทางดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก ซ่ึงท่อระบายน ้ านั้นวางขนานตามแนวร้ัวของท่ีพกัอาศยัเพ่ือ
ระบายน ้ าออกไปยงับ่อดกัขยะและบ่อดกัไขมนัจากนั้นจึงระบายลงสู่ท่อสาธารณะ 
                         ส่วนการระบายน ้ าของตวับ้าน สามารถระบายน ้ าลงสู่ท่อระบายน ้ าไดท้างดา้นร้ัว
รอบๆของตวัอาคาร ขอ้เสีย คือ พ้ืนท่ี ท่ีอยูห่่างจากตวัร้ัวของอาคารจะมีการระบายน ้ าไดช้า้ เน่ืองจาก
แนวท่อระบายน ้ านั้นอยูไ่กลพอสมควร อาจจะเกิดน ้ าท่วมขงัไดใ้นเวลาฝนตกหนกั 
 

 
เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา  
แสดง: ระบบประปาและระบบการระบายน ้ า ภาพที ่3.18 
สญัลกัษณ์ :                                      ถงับ าบดัน ้ าเสีย ขนาด 1,200 ลิตร 

                                                บ่อพกั ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน ้ า 
                                                บ่อดกัขยะและบ่อดกัไขมนั  
                                                แนวท่อประปา 

 N 
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                3.2.6 มุมมองและทศันียภาพของโครงการ 
                         จากการส ารวจพ้ืนท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองไดเ้ป็น  มุมมองจาก
ภายในพ้ืนท่ีโครงกาพ้ืนท่ีโครงการ ดงัน้ี 
                           3.2.6.1 ทิศใต ้เป็นพ้ืนท่ีจดัสวนทางเขา้หนา้โครงการ สามารถมองเห็นบริเวณตวั
อาคารไดโ้ดยอยู่ติดกบัถนน อาจจะมีเสียงรบกวนจากการสัญจรภายนอกบา้งเลก็น้อย มุมมองท่ี 1 
(ดงัภาพท่ี 3.19) 
 

 

ภาพที ่3.19 มุมมองทางทิศใตภ้ายในบริเวณโครงการ 
 
                          3.2.6.2 ทิศตะวนัออกติดกบัท่ีดินส่วนบุคคลของผูอ่ื้น มุมมองของทิศตะวนัออก
เป็นแบบเปิดโล่งเน่ืองจากอยู่ติดกบัพ้ืนรกร้าง อาจจะมีฝุ่ นละอองเล็กน้อย มุมมองท่ี 2 (ดงัภาพท่ี 
3.20) 
 

 
ภาพที ่3.20 มุมมองภายในบริเวณโครงการทางทิศตะวนัออก 
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                          3.2.6.3 ทิศเหนือติดกบัท่ีดินส่วนบุคลของผูอ่ื้น มุมมองของทางดา้นทิศเหนือจะเป็น
มุมท่ีเปิดโล่งดูสบายๆเน่ืองจากอยูติ่ดกบัทุ่งนาของผูอ่ื้น มุมมองท่ี 3 (ดงัภาพท่ี 3.21) 
 

 
ภาพที ่3.21 มุมมองภายในบริเวณโครงการทางทิศเหนือ 
 
                          3.2.6.4 ทิศตะวนัตกติดกบัท่ีดินส่วนบุคคลเป็นทุ่งนา มุมองของทิศตะวนัตกจะโล่ง  
 มุมมองท่ี 4 (ดงัภาพท่ี 3.22) 
 

 
ภาพที ่3.22 มุมมองภายในบริเวณโครงการทางทิศตะวนัตก 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา อ  าเภอบางใหญ่ จังหวดั
นนทบุรี 
แสดง : มุมมองภายในโครงการ                   ภาพที่ 3.23 
สญัลกัษณ์ :    

 
 

 
 
 

3 

2 

1 

4 

N 
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ สมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา   ภาพที่ 3.24 
แสดง : การแบ่งพ้ืนท่ีของโครงการ 
สญัลกัษณ์ :        ZONE A. 
                           ZONE B. 
                           ZONE C. 
                           ZONE D. 
 
 

 
N 
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                3.2.7 สรุปขอ้มลูดา้นพ้ืนท่ี 
 
ตารางที่ 3.1 สรุปลกัษณะของพ้ืนท่ีโครงการ 

ส่วนพ้ืนท่ี 
Site Characteristics 

                   ลกัษณะพ้ืนท่ี                             ปัญหา / ขอ้จ ากดั 
Zone A (ฝ่ังทิศใต)้ โซน
ดา้นหนา้บา้น 
มี เ น้ื อ ท่ีประมาณ  950 
ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นพ้ืนท่ีอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้า
โครงการอยูติ่ดกบัโรงจอดรถและทาง
สาธารณะทางด้านทิศใต้  มีลักษณะ
ของพ้ืนท่ีเป็นท่ีโล่ง  Zone A จะไดรั้บ
แสงอาทิตยโ์ดยตลอดทั้งวนั เน่ืองจาก
ดินในพ้ืนท่ีไม่มีความอุดมสมบรูณ์ จึง
มีการถมดินท่ีมีความอุดมสมบรูณ์มา
แทน  จึงท าให้ไม่มีต้นไมเ้ดิมอยู่เลย 
ส่วนการระบายน ้ า จะระบายลงสู่ท่อ
ระบายน ้ าอยู่ทางด้าน ทิศตะวันตก
ขนานตามแนวร้ัวของตวัอาคาร  
 

 
 
 

 เร่ืองของมุมมองเป็น
มุมท่ีไม่ส่วนตัว เพราะ
ติ ด กับ ถนนท า ง เ ข้ า
โครงการ และเป็นพ้ืนท่ี 
ท่ี ไ ด้ รั บแสงอ า ทิต ย์
ตลอดทั้งวนั พรรณไมท่ี้
ใช้ควรทนต่อแสงแดด
ไดดี้และให้ความร่มเงา 
ควรปลูกพรรณไม้ยืน
ต้นหรือไม้พุ่ มขนาด
กลางหรือขนาดใหญ่
เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ม ร่ื น
ภายในบริเวณและช่วย
ลดฝุ่ นละอองท่ีจะเขา้มา
ในพ้ืนท่ีโครงการ 
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ตารางที่ 3.2 สรุปลกัษณะของพ้ืนท่ีโครงการ (ต่อ) 

ส่วนพ้ืนท่ี 
Site Characteristics 

       ลกัษณะพ้ืนท่ี                                    ปัญหา / ขอ้จ ากดั 
Zone B ( ฝ่ังทิศตะวนัตก ) 
โซนดา้นขา้งของตวับา้น มี
เน้ือท่ีประมาณ 150 ตาราง
เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นพ้ืนท่ีอยู่บริเวณ ด้านข้างของตัว
อาคาร อยูติ่ดกบัหอ้งนอน หอ้งพกัผอ่น
และโรงจอดรถ ลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีโล่ง
ยาวไปยงัดา้นหลงัของตวัอาคาร มีการ
ถมดินเ พ่ิมเ พ่ือให้ พ้ืน ท่ี มีคว ามสูง
เท่ากบัดา้นหน้าของตัวอาคาร Zone B 
จะ มีก ารระบายน ้ าได้ เ ป็นอย่ าง ดี  
เน่ืองจากอยูติ่ดกบัทางเดินท่อระบายน ้า
ต ล อด แน ว ท่ อ  Zone B จ ะ ไ ด้ รั บ
แสงอาทิตยใ์นช่วงบ่ายไปถึงช่วงเยน็ 
 

 
 
 
 

ในบริเวณของ  Zone B 
จ ะ เ ป็ น มุ ม ส่ ว น ตั ว
เ น่ื อ ง จ า ก อ ยู่ ติ ด กั บ
ห้องนอนและห้องพัก
ผอ่น ควรเลือกพรรณไม้
ท่ีให้ความหอมสดช่ืน
ในพ้ืนท่ี ควรใช้พรรณ
ไมไ้ม่มากเกินไปอาจจะ
ท าให้รกและมีสัตว์มา
อยูอ่าศยัและจะเขา้ไปยงั
หอ้งนอนได ้ 
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ตารางที่ 3.3 สรุปลกัษณะของพ้ืนท่ีโครงการ (ต่อ) 

ส่วนพ้ืนท่ี 
Site Characteristics 

           ลกัษณะพ้ืนท่ี                                ปัญหา / ขอ้จ ากดั 
Zone C  
มีเน้ือท่ีประมาณ 170 ตาราง
เมตร 

 

เป็นพ้ืนท่ีอยู่บริเวณ ด้านหลงัของตัว
อาคาร ลกัษณะของพ้ืนท่ี เป็นพ้ืนท่ีโล่ง
อยู่ด้านหลังของตัวอาคาร  เหมาะ
ส าหรับเป็นมุมส่วนตัว มีความเงียบ
Zone C จะได้รับแสงอาทิตยต์ลอดทั้ง
วนัในบางส่วนของพ้ืนท่ี ดินในบริเวณ
น้ีมีการถมให้ได้ระดับเสมอกับโซน
อ่ืนๆ  ในพ้ืนท่ีไม่มีต้นไม้เดิมอยู่เลย 
ส่วนการระบายน ้ านั้น ถือว่าระบายน ้ า
ไดดี้เพราะอยูติ่ดกบัแนวท่อระบายน ้ า 
 

 
 

ใน พ้ืน ท่ี ของ  Zone C 
เ ป็ น เ ป็น พ้ืน ท่ี อยู่ ใ น
บ ริ เ วณหลัง ข อ ง ตั ว
อาคารไดรั้บแสงอาทิตย์
ตลอดทั้งวนัในบางส่วน 
ควรจะเลือกพรรณไมท่ี้
เหม า ะสมกับสภ าพ
พ้ืนท่ีอีกดว้ย 
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ตารางที่ 3.4 สรุปลกัษณะของพ้ืนท่ีโครงการ (ต่อ) 

ส่วนพ้ืนท่ี 
Site Characteristics 

           ลกัษณะพ้ืนท่ี                                ปัญหา / ขอ้จ ากดั 
Zone D 
มีเน้ือท่ีประมาณ 110 ตาราง
เมตร 

 

เป็นพ้ืนท่ีอยู่บริเวณด้านหน้าของตัว
อาคาร ลกัษณะของพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีโล่ง 
ไม่มีต้นไม้เดิม ในZone D จะได้รับ
แสงอาทิตยใ์นช่วงเวลาในตอนเชา้เพียง
อย่างเดียว ดินนั้นมีการถมเพ่ือน าดินท่ี
มีความอุดมสมบรูณ์มาและปรับพ้ืนท่ี
ให้เท่ากับโซนอ่ืนๆ ในเร่ืองของการ
ระบายน ้ าจะระบายได้ช้า เน่ืองจาก
พ้ืนท่ีอยู่ห่างจากแนวท่อระบายน ้ า
พอสมควร  
 

 
 
 

ใน พ้ืน ท่ี  Zone D  อยู่
บริเวณดา้นหนา้ของตวั
อาคาร  ควรเ ลือกใช้
พรรณไม้ท่ี ไม่มีก าร
ผลดัใบบ่อยๆ จะท าให้
ตัวอาคารไม่เกิดความ
สวยงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

                3.2.8 ศึกษาพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ (User Analysis) 
                    พฤติกกรมและความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการประกอบดว้ยสมาชิกหลายคน ซ่ึงแต่ละคนมี
พฤติกรรม และความตอ้งการแตกต่างกนัออกไป (ดงัตารางท่ี 3.5) 
 
ตารางที่ 3.5 พฤติกรรม และความตอ้งการ ของผูใ้ชโ้ครงการ 
สมาชิกในครอบครัว เพศ อาย ุ(ปี) พฤติกรรม ความตอ้งการ 
คุณสมบรูณ์ แพร่เจริญวฒันา   ชาย 47 วนัจนัทร์- วนัเสาร์ ออกไป

ท างานในช่วงเช้า ส่วนวัน
อาทิตย์จะเวลาพักผ่อนอยู่
กบัครอบครัว 

ต้ อ ง ก า ร พ้ื น ท่ี
ส าหรับพักผ่อน
ส่ ว น ตั ว ใ น
วัน ห ยุ ด แ ล ะ มี
พ้ืนท่ีส าหรับจัด
งานสังสรรค์กับ
ครอบค รัวและ
เพื่อนๆท่ีแวะมา
หาบ่อยๆ 

คุณนิตยา แพร่เจริญวฒันา   
 

หญิง 45 วนัจนัทร์- วนัเสาร์ ออกไป
ท างานในช่วงเช้า ส่วนวัน
อาทิตย์จะพักผ่อนอยู่กับ
ครอบครัว 

ต้ อ ง ก า ร พ้ื น ท่ี
ส าหรับพักผ่อน 
แ ล ะ รั บ แ ข ก
บริ เวณนอกตัว
อ า ค า ร  โ ด ย
ส่วนตัวอยากมี
ความร่มร่ืนเป็น
ธร รมช า ติ โด ย
ดูแลรักษาไดง่้าย 
 
 

คุณชนาธิป แพร่เจริญวฒันา   
 

ชาย 17 วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ออกไป
เรียนหนังสือ จะใชเ้วลาวนั
เ ส า ร์ -  ว ัน อ า ทิ ต ย์อ ยู่ ท่ี
บา้นพกัผอ่น 

ต้อ ง ก า ร ค ว า ม
เป็น ส่วนตัว ใน
การพกัผอ่น 
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ตารางที่ 3.6 สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
ล าดบัท่ี             สรุปกิจกรรม                       ดา้นบรรยากาศ                   ภาพกิกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

1 Zone A (ฝ่ังทิศใต้) โซน
ดา้นหนา้บา้น 
มี เ น้ื อ ท่ี ป ร ะ ม าณ  950 
ตารางเมตร 
- ส่วนสาธารณะ 
- ส่วนรับแขก 
- ส่วนพกัผอ่น 

- ส่ ว น ส า ธ า ร ณ ะ จั ด
บรรยากาศให้ร่มร่ืนมีสวน
น ้ า เล็กๆสไตล์ธรรมชาติ
และพ ร้ อมทั้ งศ าลา เ พ่ื อ
ตอ้นรับแขกท่ีมา 

 

 

2 Zone B ( ฝ่ังทิศตะวนัตก ) 
โซนด้านขา้งของตวับา้น 
มี เ น้ื อ ท่ี ป ร ะ ม าณ  150 
ตารางเมตร 
- ส่วนโชว ์
- ทางเดินเช่ือม 
 

- ส่วนโชว ์เป็นมุมท่ีส าหรับ
ตอ้นรับแขกเน่ืองจากอยู่ติด
กับท่ีจอดรถและยงัติดกับ
ห้องรับแขก จัดสวนแบบ
ธรรมชาติดูสบายๆ  

 

 

3 Zone C (ฝ่ังทิศเหนือ) 
มี เ น้ื อ ท่ี ป ร ะ ม าณ  170 
ตารางเมตร 
 

- ส่วนตวัเป็นมุมท่ีเงียบสงบ
เหมาะสมหรับท ากิจกรรมท่ี
ตอ้งการความเป็นส่วนตวั 

 

4 Zone D (ทิศตะวนัออก) 
มีเน้ือท่ีประมาณ 110 
ตารางเมตร 
 

- ส่วนบริการ เป็นมุมท่ีแขก
ผูม้าเยือนต้องเห็นและย ัง
เป็นทางข้ึนไปบนตวัอาคาร 
ความต้องการเป็นสไตล์
ธรรมชาติ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.25 
สญัลกัษณ์  
                                                       ส่วนสาธารณะ                                   ส่วนครอบครัว 
  

                                                       ส่วนท ากิจกรรม                         ส่วนกิจกรรม 
                                             

 N 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 

แสดง :  Bubble Diagram ภาพที่ 3.26 
สญัลกัษณ์                                                    การเช่ือมโยงพ้ืนท่ีกิจกรรม 
                                                                                 

                                                                           การเขา้ถึงพ้ืนท่ี 
 
 

 N 



บทที่ 4 
แนวความคิดในการออกแบบ 

                 
                โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบรูณ์ แพร่เจริญวฒันาตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 26/1 หมู่ท่ี 
13 ต  าบลบางแม่นาง อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี มีพ้ืนท่ีโครงการ 3,200 ตารางเมตร แบ่งเป็น
พ้ืนตวัอาคาร 300 ตารางเมตรพ้ืนท่ีจดัภูมิทศัน์ 2,900 ตารางเมตร ไดแ้นวความคิดในการออกแบบ
จากการวิเคราะห์ขอ้มลูผูใ้ชแ้ละพ้ืนท่ีโครงการ จึงท าใหมี้การแบ่งพ้ืนท่ีในการจดัภูมิทศัน์ตามความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ีสามารถมีการจัดกิจกรรมเกิดข้ึนในแต่ละส่วน เกิดความสวยงามและ
สอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงไดมี้แนวความคิดการออกแบบพืชพรรณ แนวคิดในการออกแบบ
ระบบสาธารณูปโภค แนวความคิดของมุมมอง แนวคิดในการออกแบบดูแลรักษา รวมไปถึง
แนวความคิดในการออกแบบแบ่งพ้ืนท่ีใชส้อยภายในโครงการเพ่ือให้ตอบสนองต่อผูใ้ชโ้ครงการ
อยา่งท่ีตอ้งการ 
 

4.1 ข้อจ ากัดในการออกแบบ 
                จากการศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนท่ีโครงการซ่ึงท าให้ทราบถึงปัญหา ความตอ้งการ และ
ขอ้จ ากดัในการออกแบบพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถสรุปขอ้จ ากดัในดา้นต่าง ๆ  ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 4.1 ขอ้จ  ากดัดา้นพ้ืนท่ีในการออกแบบ 

Zone Site Characteristics 
ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

 
 
 
 

A 

-  เ ป็ น พ้ื น ท่ี อ ยู่ ใ น บ ริ เ ว ณ
ดา้นหน้าของตวัอาคาร ทางทิศ
ใต้ พ้ืนท่ี Zone A ติดกับถนน
ทางเข้าของโครงการและโรง
จอดรถภายในโครงการ พ้ืน
ทั้งหมดมีโถมดินไวแ้ลว้ มีท่อ
ระบายน ้ าอยู่ด้านข้างทางทิศ
ตะวันตก พ้ืน ท่ีในโซนน้ีจะ
ไดรั้บแสงพระอาทิตยต์ลอดทั้ง
วนั 
 

พ้ืนท่ี 
 
 

มลภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

- มี ปัญหาใน เ ร่ื องของแสงอา ทิตย์
เน่ืองจากพ้ืนท่ีโดยรอบเป็นพ้ืนท่ีโล่ง จึง
ท าใหไ้ดรั้บแสงอาทิตยต์ลอดทั้งวนั 
- ได้รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองและ
เ สี ย ง  ท่ี ม า จ ากถนนทา ง เ ข้ า พ้ื น ท่ี
โครงการ  
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ตารางที่ 4.1 ขอ้จ ากดัดา้นพ้ืนท่ีในการออกแบบ(ต่อ) 

Zone Site Characteristics 
ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นพ้ืนท่ีอยู่บริเวณดา้นข้าง
ของตัวอาคาร อยู่ทางด้านทิศ
ตะวนัตกติดกับทุ่งนา สภาพ
โดยทัว่ไปของพ้ืนท่ี เป็นพ้ืนท่ี
โล่งย ังไม่มีการจัดภูมิทัศน์  
เน่ืองจากพ้ืนท่ีโครงการ พ่ึงท า
การก่อสร้างเสร็จ  
 
- เป็นพ้ืนอยู่บริเวณด้านหลัง
ของตวัอาคาร อยูท่างทิศเหนือ 
เช่ือมกับ Zone B สภาพพ้ืนท่ี
โดยทั่วไปเป็นพ้ืนท่ีโล่งกวา้ง 
อยู่ ติดกับห้องเตรียมอาหาร 
และมีความสะดวกในการ
เข้าถึงพ้ืนท่ีในโซนน้ี พ้ืนใน
ส่วนน้ีไดรั้บแสงอาทิตยต์ลอด
ทั้งวนั 

พ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ี 
 
 
 

สภาพ        
ส่ิงแวดลอ้ม 

- พ้ืนท่ี Zone B อยู่ติดกบัห้องพกัผ่อน 
จึงควรเลือก พืชพรรณท่ีปลูกในพ้ืนท่ี 
ไม่รกและเล้ือยเข้าไปในตัวอาคาร 
พ้ืนท่ีโซนน้ีได้รับแสงอาทิตยใ์นช่วง
บ่ายไปจนถึงในช่วงเยน็ของวนั  
 
 
 
- พ้ืนท่ีรับแสงแดดในปริมาณมาก
ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็น แต่เป็นพ้ืนท่ีดี 
ไดรั้บมีลมพดัตลอดวนั 
 
- พ้ืนท่ีในโซนน้ีอยู่ติดกับห้องเตรียม
อาหาร และซกัลา้ง  

 
 
 
 

 
D 

 - เป็นพ้ืนท่ีอยู่ในบริเวณข้าง
ของอาคาร อยู่ทางเหนือพ้ืนท่ี 
Zone Dติดกบัพ้ืนท่ีซกัลา้งและ
อยู่ติดกับห้องแม่บ้าน สภาพ
ทัว่ไปเป็นพ้ืนท่ีโล่ง มีทางเดิน
ท่อระบายน ้ าอยู่ด้านหลังติด
ก าแพงจึงท าการระบายน ้ าไดดี้ 
พ้ืนท่ีในโซนน้ีจะได้รับแสง
พระอาทิตยใ์นช่วงเชา้ 
 
 

ม ล ภ า ว ะ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เน่ืองจากพ้ืนท่ีน้ีติดกับ พ้ืนท่ีรกร้าง
และทุ่งนา จึงท าใหไ้ดรั้บผลกระทบจาก
ฝุ่ นละออง 

C 
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4.2 แนวความคดิหลักการออกแบบ (Main Concept) 
                แนวความคิดมาจากการส ารวจความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการโดยในการ
ออกแบบพ้ืนท่ีบา้นทรงไทยประยุกต์ โดยเลือกใชพ้รรณไมห้ลากหลายต่างๆเพ่ือให้ดูเสมือนอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อสร้างความผ่อนคลายแก่ผูใ้ชโ้ครงการ ซ่ึงเจา้ของโครงการมีความตอ้งการ
พ้ืนท่ี ในการพกัผ่อนส าหรับครอบครัวพ้ืนส าหรับท ากิจกรรมภายในครอบครัวและพ้ืนท่ีตอ้นรับ
แขกแก่ผูม้าเยอืน จดัใหมี้บ่อน ้ า น ้ าตกล าธาร เพ่ือสร้างความร่มร่ืนและสดช่ืนแก่พ้ืนท่ี และยงัมีแปลง
ปลูกตน้ไม ้แปลงปลกูพืชผกัสวนครัวอยูใ่นบริเวณหลงับา้นเพื่อปลูกไวส้ าหรับรับประทานกินเอง
ภายในครอบครัว ส่วนการดูแลรักษาเน้นการดูแลท่ีง่าย และคงมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมใน
พ้ืนท่ีส่วนต่างๆ ดงันั้นในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญพฒันา คือ การสร้างพ้ืนท่ี
สวนป่าผอ่นคลายสไตลธ์รรมชาติ  
                 พกัผ่อน หมายถึง การหยุดพกัจากการท างาน เพื่อผ่อนคลายความตรึงเครียดและลด
ความเหน็ดเหน่ือยอ่อนเพลียลง จากการท างานท่ีปฏิบติัเป็นเวลานานเกินไป จนเกิดความเมื่อยลา้กบั
ร่างกาย และจิตใจของเรา เป็น 2 ประเภท  คือ  
                4.2.1 การพกัผ่อนร่างกาย ไดห้ยดุพกัหลงัจากการออกก าลงักายจากการท างานโดยการ
พกัหรือนอนหลบั   
                4.2.2 การพกัผ่อนใจ คือการหยุดนึกคิดในเร่ืองใดๆ ท่ีได้คิดเร่ืองนั้นติดต่อกนัมาเป็น
เวลานาน เร่ืองนั้นอาจเป็นการเรียนหรือเร่ืองงานก็ไดโ้ดยการท าจิตใจใหผ้่อนคลาย เพลิดเพลิน เช่น 
การฟังเพลง นัง่เล่นเกม นัง่อ่านหนงัสือ หรือเล่นกีฬา  
                แนวความคิดท่ีได้จากสวนธรรมชาติแห่งการพกัผ่อน คือ สวนท่ีเราจัดข้ึนมาโดย
ลอกเลียนแบบธรรมชาติท่ีเรามองเห็นเช่นท าเป็นป่า ล  าธาร น ้ าตก โดยมีการใชพื้ชพรรณโทนสีเขียว
น ามาใชจ้ดัส่วนโชว ์ส่วนครอบครัว ส่วนบริการ ใหเ้ขา้กบับรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติประกอบดว้ย
ตน้ไมใ้หร่้มเงา ท่ีใหค้วามรู้สึกในการพกัผอ่น ท่ีสบายในสวน (ดงัภาพท่ี 4.1) 
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แผนภูมทิี่ 4.1 แนวความคิดหลกัการในการออกแบบ 

 
 

ลกัษณะของพืน้ที ่

สภาพพ้ืนท่ีโดยทัว่ เป็นพ้ืนท่ีโล่ง ยงั

ไม่มีการจัดภูมิทัศน์  เ น่ืองจากตัว
อาคารพ่ึงก่อสร้างแลว้เสร็จ ดงันั้นใน
พ้ืนท่ีโครงการ จึงควรส่งเสริมให้มี
การจัดภูมิทัศน์ให้เกิดทัศนีย์ภาพท่ี
สวยงามแก่พ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

 

 

 

ความต้องการของผู้ใช้ 

สวนธรรมชาต ิ

- พ้ืนท่ีพกัผอ่นท่ีมีความร่มร่ืน 

- พ้ืนท่ีท ากิจกรรมภายในครอบครัว 

- น ้ าตกล าธาร 

- พ้ืนท่ีปลกูผกัสวนครัวและปลกูตน้ไม ้

-สวนเลียนแบบธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

สวนป่าผ่อนคลายสไตล์ธรรมชาต ิ
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4.3 แนวความคดิด้านวสัดุพชืพรรณดาดอ่อน (Soft scape Concept) 
                แนวความคิดจากสวนธรรมชาติแห่งการพักผ่อน คือ สวนท่ีเราจัด ข้ึนมาโดย
ลอกเลียนแบบธรรมชาติท่ีเรามองเห็นเช่น การท าเลียนแบบป่า โดยมีการเลือกใชพ้ืชพรรณโทนสี
เขียวน ามาใชจ้ดัส่วนโชว ์ให้เขา้กบับรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติประกอบดว้ยตน้ไมใ้ห้ร่มเงา ท่ีให้
ความรู้สึกในการพกัผอ่น ท่ีสบายในสวน 
                แนวความคิดในดา้นวสัดุดาดอ่อนมาใช ้เป็นการเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
พ้ืนท่ีโครงการ โดยจะตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ลกัษณะดิน เป็นหลกั ซ่ึงใน
การเลือกใชพ้รรณไม ้ท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบควรเลือกลกัษณะทางกายภาพ เช่น ขนาดล าต้น 
ทรงพุ่ม ความสูงและรูปร่าง ผิวสัมผสั การผลดัใบ สีกล่ิน ส่ิงส าคญัจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการ
ด้านบรรยากาศ มุมมอง และกิจกรรมใช้สอยในพ้ืนท่ีโครงการโดยการเลือกพรรณไม้ท่ีปลูก
กลางแจง้ต้องทนต่อความร้อนจากแสงพระอาทิตย ์กระแสลม ปลูกพรรณไมใ้นร่มต้องสามารถ
เจริญเติบโตไดดี้                              
                ดังนั้นการเลือกใช้พรรณไม้ ควรเลือกพรรณไมท่ี้ให้ประโยชน์แก่ผูท่ี้เข้ามาในพ้ืนท่ี
โครงการ นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริม ในดา้นสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงามยิง่ข้ึนและสุนทรียภาพให้
เกิดความสวยงาม  
                4.3.1 Zone A เป็นส่วนโชวแ์ละส่วนตอ้นรับ อยู่บริเวณดา้นหนา้ของตวัอาคาร อยูใ่นทิศ
ใต ้มีการเลือกใชพ้รรณไมย้นืตน้ท่ีมีขนาดและรูปทรงท่ีโดดเด่นแตกต่างกนั พรรณไมท่ี้เลือกใชคื้อ 
ตน้ปีบ ตน้คอเดีย ตน้แคนา เน้นการใชต้น้ไมย้นืตน้ท่ีมีขนาดใหญ่เพ่ือเพ่ิมความร่มเงาภายในพ้ืนท่ี
คือตน้คอเดียและตน้หูกระจง นอกจากน้ีไดมี้การปลูกพรรณไมพุ่้มขนาดกลางและไมพุ่้มขนาดเต้ีย 
เพ่ือเพ่ิมความเป็นธรรมชาติ พรรณไมท่ี้เลือกใชคื้อ หมากสง ตน้ลีลาวดีอีกทั้งมีพรรณไมค้ลุมดินเพ่ือ
เพ่ิมสีสันความสวยงามให้กบัสวนอีกดว้ย ส่วนพรรณไมท่ี้น ามาใชไ้ดแ้ก่ ตน้กระดุมทองเล้ือย ตน้
เทียนทอง ตน้เข็มแดงเขียงใหม่และหญา้ 
                4.3.2 Zone B เป็นพ้ืนท่ีส่วนส าหรับครอบครัว อยู่ทางดา้นข้างของตัวอาคาร อยู่ในทิศ
ตะวนัตกของพ้ืนท่ีโครงการ ในพ้ืนท่ีตอ้งการใชเ้ป็นพ้ืนท่ีส าหรับพกัผ่อนภายส าหรับคนภายใน
ครอบครัว โดยมีการเลือกใชพ้รรณไมย้ืนตน้ขนาดกลางท่ีใหค้วามโปร่งโล่งสบายในพ้ืนท่ีไดมี้การ
เลือกใชพ้รรณไมย้ืนตน้ คือตน้ลีลาวดีเพ่ือใหเ้ห็นเงาตน้ไมร้ าไรและยงัสร้างบรรยากาศใหเ้ป็นพ้ืนท่ี
พกัผอ่นส่วนตวั ส่วนพรรณไมพุ่้มและไมค้ลุมดินท่ีน ามาใชภ้ายในพ้ืนท่ี คือ ตน้เบิรดอ์อฟพาราไดซ์ 
ตน้ไอริสดอกเหลืองและดอกม่วงเพ่ือมาเพ่ิมความสดช่ืนและสร้างบรรยากาศแห่งการฝันไดด้ว้ย 
                4.3.3 Zone C เป็นพ้ืนท่ีส าหรับส่วนอเนกประสงค์ อยู่บริเวณด้านหลงัของตวัอาคาร มี
ลานหินส าหรับใชท้ ากิจกรรม ภายในครอบครัวหรือแขกผูม้าเยือนใชส้ าหรับจดังานสังสรรคห์รือ
อ่ืนๆพรรณไมท่ี้เลือกน าใชใ้นพ้ืนท่ีบริเวณน้ี เป็นพรรณไมท่ี้โปร่งโล่ง โดยไมย้นืตน้ท่ีเลือกน าใชต้น้
จ  าปี ตน้ปีบ เนน้สบายใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก สลบักบัพรรณไมพุ่้มท่ีใหก้ล่ินหอมและสีสันของ
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ใบ คือ ตน้โมก ตน้แกว้ ตน้เอ้ืองหมายนาดอกแดง ส่วนไมค้ลุมดินท่ีน ามาใช ้คือ ตน้หนวดปลาดุก
แคระ หญา้ 
                4.3.4 Zone D พ้ืนท่ีภายในส่วนน้ีเป็นพ้ืนส่วนท่ีส่วนบริการ อยู่บริเวณทางดา้นทิศเหนือ
ของตวัอาคาร อยู่ติดกบัพ้ืนท่ีซกัลา้งและหอ้งแม่บา้น ภายในพ้ืนท่ีใชเ้ป็นพ้ืนท่ีส าหรับ แปลงเพราะ
ปลูกพืชผกัสวนครัว และแปลงปลูกดอกไมต่้างๆ พรรณไมท่ี้ยืนต้นท่ีเลือกใช้ คือ ต้นจ าปี ต้น
กลัปพฤกษ ์ตน้ลีลาวดีเพ่ือเพ่ิมร่มเงาและบดบงัแสงพระอาทิตยใ์นช่วงเชา้ถึงช่วงเท่ียง นอกจากน้ียงั
มีไมเ้พ่ิมความสดช่ืนใหภ้ายในพ้ืนท่ี โดยพรรณไมท่ี้เลือกใชคื้อ ตน้พุดศุภโชค ตน้เทียนทอง 
 

4.4 แนวความคดิด้านวสัดุดาดแข็ง (Hard scape Concept) 
                แนวความคิดท่ีไดจ้ากสวนธรรมชาติแห่งการพกัผ่อน โดยสวนท่ีเราจัดข้ึนมาโดยการ
ลอกเลียนแบบธรรมชาติท่ีเรามองเห็นเช่นการท าเลียนแบบป่า ล  าธาร น ้ าตก เพ่ือให้เข้ากับ
บรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ ท่ีให้ความรู้สึกในการพกัผอ่นท่ีสบายภายในสวน โดยการน าวสัดุท่ีเป็น
งานก่อสร้างน ามาประยุกต์ใชป้ระดบัภายในสวนท าให้เกิดประโยชน์และสวยงามต่อการใชง้าน 
เช่น โรงรถ ศาลา ระเบียงไม ้บ่อน ้ าตกล าธารซ่ึงวสัดุตอ้งมีความทนต่อสภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งฝนตก
และแดด อีกทั้งยงัมีความสวยงามให้ลงตวักบัแนวความคิดท่ีจะตอ้งมีความกลมกลืนกบัธรรมชาติ 
โดยในการเลือกใชว้สัดุดาดแข็ง (ดงัตารางท่ี 4.2)  
                เพื่อแสดงให้เห็นว่า วสัดุดาดแข็งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์
บา้นพกัอาศยัได ้ก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีข้ึนและสามารถใชป้ระโยชน์ต่อผูท่ี้ใชโ้ครงการ ซ่ึงวสัดุ
ดาดแข็งท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ ในแต่ล่ะพ้ืนท่ีโครงการตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของ
พ้ืนท่ีเป็นหลกั เช่น ชุดโต๊ะและเกา้อ้ีสนาม ควรอยูใ่นส่วนพกัผอ่นและรับแขก เป็นตน้ 
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ตารางที่ 4.2 แสดงแนวความคิดดา้นวสัดุดาดแข็ง (Hard scape Concept) 
วสัดุดาดแข็ง ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 

- น ้ าตก และล าธาร 
 
 
 
 
 
 
 
- ทางเดินสวน 
คอนกรีตลายพิมพ ์

-  ลัก ษณะของน ้ า ต ก มี ก า ร
เลียนแบบธรรมชาติ โดยน ้ าตก
ลงสู่ล  าธาร ด้วยรูปทรงมีความ
โค้งมล เพื่ อสร้างความรู้ สึก
กลมกลืนไปกบัธรรมชาติ และ
สอดคลอ้งภายใต้แนวความคิด
สวนธรรมชาติ 
 
- ลกัษณะทางเดินภายในสวน มี
ว ัสดุอยู่หลากหลายแบบแผ่น
คอนก รี ตพิ มพ์ล า ย ไม้  ล า ย
ดอกไม ้รูปทรงมีทั้งเป็นเหล่ียม
โคง้มล เพื่อให้เขา้กบัสวนต่างๆ
มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แนวความคิดสวนธรรมชาติ ท่ีมี
วสัดุท่ีเลียนแบบธรรมชาติ 
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ตารางที่ 4.2 แสดงแนวความคิดดา้นวสัดุดาดแข็ง(Hard scape Concept) (ต่อ) 
วสัดุดาดแข็ง ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 

- พ้ืนระเบียงพ้ืนไม้
ระแนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ศาลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ลกัษณะไมร้ะแนงเป็นท่ีนิยมใช้
น ามาตกแต่งสวนภายในบา้นกัน
เป็นจ านวนมาก เพราะสามารถเขา้
กันได้ดี  พัน ธุ์ไม้ต่ า งๆเ ช่นไม้
ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์  ไมร้ะแนง
ไวนิล ท่ีอยู่ภายในสวนของบ้าน
นั้นๆให้ความรู้สึกไม่แข็งกระดา้ง 
กลมกลืนไปกับธรรมชาติอย่างดี
การออกแบบไม้ระแนงส าหรับ
การท า ท่ีนั่งกับพ้ืนระเบียงช่วย
สร้างบรรยากาศร่มร่ืน สบายตา  
 
-  รูปแบบท่ีน ามาประยุกต์เป็น
เรือนรับรองแก่แขกผูม้าเยือหรือ
เป็นท่ีพกัผ่อนส าหรับครอบครัว
อาจจะมีการมีการปลูกไม้เล้ือย
ประดบั เพื่อสร้างบรรยากาศใหร่้ม
ร่ืนยิง่ข้ึนในการพกัผอ่น 
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ตารางที่ 4.2 แสดงแนวความคิดดา้นวสัดุดาดแข็งส่ิงวสัดุตกแต่งสวน (Hard scape Concept) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

วสัดุดาดแข็ง ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 
- ชุดโต๊ะนัง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แ ผ่ น ท า ง เ ดิ น
คอนกรีตพิมพ์ลาย
ไม ้
 
 
 
 
 
 

- ชุดโต๊ะสนามมีวสัดุใหเ้ลือกใช้
หลากหลายชนิด โต๊ะไมเ้พื่อใช้
ใหเ้ขา้กบับรรยากาศภายในสวน
แบบธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
- แผน่ทางเดินคอนกรีตพิมพล์าย
ไมเ้ก่าจากธรรมชาติด้วยขนาด 
20x60 เซนติเมตร ให้ความรู้สึก
ความเป็นธรรมชาติท่ีเลียนแบบ
ไมจ้ริงและท าความสะอาดง่าย 
ไม่ ล่ืน ไม่ เ ป็นตะไคร่ภายใต้
แนวความคิดออกแบบสวน
ธรรมชาติแห่งการพกัผ่อน ดว้ย
มีใช้ไม้เ ก่ า มาประยุกต์พิมพ์
แบบเป็นแผน่ทางเดินสวน 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์  แพร่เจริญวฒันา อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี 
แสดง : วสัดุพืชพรรณท่ีใชใ้นพ้ืนท่ีโครงการ ภาพที่ 4.2 
สญัลกัษณ์:  
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4.5 แนวความคดิด้านการสัญจร 
            รูปแบบการสัญจรทางเดินเท้า มีความส าคัญในการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ดงันั้นจึงจ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะจดัวางทางเดินเทา้ใหมี้ลกัษณะน่าสนใจ และสามารถน าพาไปสู่จุดต่างๆ
ท่ีตอ้งการได ้การจดัวางทางเทา้ตอ้งค านึงถึงล าดบั ขนาด ความกวา้ง ใหส้มัพนัธก์บักิจกรรมท่ีมนุษย์
จะใช ้และนอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงสีและวสัดุท่ีจะน ามาใช้ ให้มีความกลมกลืน ไม่ขดัแยง้และ
สมัพนัธก์บัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ดว้ย (ดงัภาพท่ี 4.56) 

 
 
 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์  แพร่เจริญวฒันา อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี 
แสดง : การสญัจรภายในพ้ืนท่ี ภาพที่ 4.3 
สญัลกัษณ์           
 
 

 

 

ทางเขา้-ออก หลกัโครงการ 

ทางสญัจรทางเดินเทา้
ระหว่างพ้ืนท่ี 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ สมบูรณ์  แพร่เจริญวฒันา  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี    
แสดง : ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ   ภาพที ่4.4 
สญัลกัษณ์              ท่อระบายน ้ า                       ต  าแหน่งก๊อกน ้ าเดิม 
                   แนวท่อระบายน ้ า                             แนวท่อประปาเดิม         
                   แนวท่อประปาต่อเพ่ิม                    ต  าแหน่งก๊อกนา้ใหม่ 
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4.6 แนวความคดิในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
 ลกัษณะในการวางระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในสวนร่วมสมยัจะมีลกัษณะค่อนขา้ง
เรียบง่ายและเนน้ในเร่ืองการใชง้านในยามค ่าคืนแต่ก็ตอ้งมีความสวยงาม ไฟภายในสวนจะส่องโชว์
ตน้ไม ้ปติมากรรม ศาลา บ่อน ้ า พ้ืนไม ้และวางอยู่ในแนวทางเดินภายในสวน การส่องอาจจะส่อง
ไปบนพ้ืนเพ่ือสร้างมิติใหก้บัสวนในยามค ่าคืน รูปแบบการดีไซน์ของตวัโคมไฟ จะเป็นแบบเรียบ
ง่าย เช่น ลวดลายเรขาคณิต รูปกลม รูปเหล่ียม รูปทแยง ฯลฯ รูปแบบของเสาไฟ ดวงโคมแบบน้ีก็ยงั
สามารถใชก้บังานจดัสวนทัว่ ๆ ไปไดเ้ช่นกนั ความรู้สึกของเสาไฟฟ้าและดวงโคมไฟเช่นน้ี จะท า
ใหค้วามรู้สึกสะอาดปราดเปรียว เหมาะกบักลุ่มตน้ไมท่ี้มีสีสดใส  
 ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร มีหน้าท่ีให้แสงสว่างในเวลากลางคืนให้ความปลอดภยัและ
อบอุ่นใจในการใชส้วนในเวลากลางคืน แลว้ยงัเป็นการเพ่ิมระยะเวลาในการพกัผ่อนอีกดว้ย ระบบ
ไฟฟ้าภายในโครงการควรใชก้ารเดินสายไฟแบบใตดิ้น การร้อยสายไฟชนิดฝังใตดิ้น มีลกัษณะ
แบบกนัน ้ า และควรมีการระบุต าแหน่งไวเ้พื่อการตรวจสอบดูแลรักษา  
 4.3.1 ไฟสนามระดบัเต้ีย มีลกัษณะไฟท่ีส่องในระดบัต ่ากว่า 1.50 เมตรลงมา ใช้กับใน
บริเวณท่ีไม่ตอ้งการแสงสว่างมากนัก และอยูใ่นระดบัท่ีส่องไฟเป็นจุดๆ เพื่อให้เกิดความโดดเด่น
แก่พ้ืนท่ี เช่น การส่องสว่างในพ้ืนท่ีนัง่เล่นหรือพ้ืนท่ีทางเดินในสวน 
 4.3.2 ไฟสนามระดบักลาง มีลกัษณะไฟท่ีส่องในระดบั 2.50-4.00 เมตรใชก้บับริเวณพ้ืนท่ีท่ี
ตอ้งการแสงสว่างปานกลาง เช่น ใชใ้นส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีทางเดินกวา้ง 
 4.3.3 ไฟสนามระดบัสูงหรือไฟถนน มีลกัษณะไฟท่ีส่องในระดบั 5.00-9.00 เมตร ใชก้ับ
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีโล่งกวา้ง และพ้ืนท่ีท่ีใชไ้ฟส่องสว่างในการท ากิจกรรมยามค ่าคืน 

 
ภาพที่ 4.5 ไฟสนามระดบัเต้ียและไฟสนามระดบักลาง 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์  แพร่เจริญวฒันา อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี 
แสดง : ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ภาพที่ 4.6 
สญัลกัษณ์           
 
 

 ไฟส่องตน้ไม ้

ไฟเสาเต้ียใหค้วามสว่าง 
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4.7 แนวความคดิด้านการดูแลรักษา (Maintenance Concept) 
 
ตารางที่ 4.3 แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft scape) 

- สนามหญา้  
- ไมค้ลุมดิน 
- ไมพุ้่ม 
- ไมย้นืตน้ 
 

- ตดัแต่งก่ิง ตดัใหไ้ดรู้ปทรงท่ีตอ้งการ 
เป็นการตดัรักษาทรงตน้ไมห้รือตดัเพื่อให้
แตกก่ิงกา้นเพ่ิมข้ึน  

- การก าจดัวชัพืช ถอนวชัพืชในบริเวณ
โค่นตน้ไมเ้พื่อใหต้น้ไมไ้ดรั้บธาตุอาหาร
ไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

- การพรวนดิน เป็นการช่วยใหแ้ร่ธาตุท่ีใส่
ลงไปตน้ไมไ้ดรั้บอยา่งเต็มท่ี และช่วยให้
ดินร่วนข้ึน ควรระวงัไม่ใหโ้ดนรากตน้ไม ้

- ปุ๋ย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ย
หมกั การเพ่ือเพ่ิมสารอาหารใหแ้ก่ตน้ไม ้

- รดน ้ า ควรรดน ้ าทุกวนัและควรรดในช่วง
เชา้ 

 

- การใส่ปุ๋ย
พรวนดินอยา่ง
นอ้ย  3-6 
เดือนต่อคร้ัง 
- ในกรณีฤดู
ฝนควรลดการ
ใหน้ ้ าเป็น 3
คร้ังต่อ
สปัดาห์  

ภูมิทศัน์ดาดแข็ง 
(Hand scape) 

- พ้ืนถนนและ      
- ทางเดินเทา้ 

- ควรตรวจเช็คสภาพโครงสร้างต่างๆ ให้
พร้อมต่อการใชง้าน  

 

- ชุดโต๊ะนัง่  
- ศาลา 

- ซ่อมบ ารุง  
- ท าความสะอาด 

 

- งานโครงสร้าง 
เช่น พ้ืนระเบียงไม้
ระแนง) 

- ตรวจเช็คความเรียบร้อยท่ีมกีารช ารุด 
ร่ัวซึม เช่น เปล่ียนไมแ้นงท่ีช ารุดท่ีมีรอย
แตกหรือตามสภาพอายกุารใชง้าน 

 

- ระบบระบายน ้ า - ก าจดัวชัพืชและเศษใบไม ้  
-ระบบไฟฟ้า - ตรวจเช็คสภาพเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ส ารวจว่า

มีหลอดไฟหรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 
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4.8 เกณฑ์ในการออกแบบและประเมินทางเลือก 
                จากการศึกษาขอ้มลูดา้นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัในการออกแบบภูมิทศัน์ โดยน าหลกัเกณฑ์
มาพิจารณาในการออกแบบ ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
                4.8.1 สอดคลอ้งกบัแนวความคิดและมีรูปแบบตรงตามท่ีก  าหนด 
             การส่ือแนวคิดดา้นกายภาพ 
              วสัดุและพืชพรรณตรงตามแนวความคิด 
   4.8.2 จดักิจกรรมในพ้ืนท่ีใหมี้ความสมัพนัธก์นั    
               เสน้ทางสญัจรในโซนพ้ืนท่ี 
                            ท่ีพกัผอ่นส าหรับผูม้าใชบ้ริการ 
                   4.8.3 ออกแบบใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาของพ้ืนท่ีได ้
                             การเลือกพืชพรรณ 
                             การจดัวางพืชพรรณ 

   หมายเหตุ คะแนนรวมเต็ม 30 คะแนน  ขอ้พิจารณาในการออกแบบ จ านวน 3 ขอ้ ซ่ึงแต่
ละขอ้คะแนนเต็ม 10 คะแนน                               

   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารูปแบบการวางกิจกรรมในพ้ืนท่ีโครงการ  คือรูปแบบกิจกรรม
ทางเลือกท่ี 2 มีความเหมาะกบัพ้ืนท่ีและความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด  จึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันา
ในการออกแบบต่อไป   
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ตารางที่ 4.4  แสดงเกณฑใ์นการออกแบบ  
Zone คะแนน ขอ้จ ากดั/

ปัญหาในการ
ออกแบบ 

การแกไ้ข
ปัญหา 

ขอ้พิจารณาในการ
ออกแบบ 

แบบทางเลือก 
 แบบท่ี 1   แบบท่ี 2 

  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 

- มี ปัญหาใน
เร่ืองของแสง
พระอา ทิตย์  
เน่ืองจากพ้ืนท่ี
ส่ ว น น้ี เ ป็ น
พ้ืนท่ีโ ล่ง จึ ง
ท าให้รับแสง
พระอา ทิต ย์
ตลอดทั้งวนั 
-  ใ น พ้ื น ท่ี มี
ร ะ บ บ ท่ อ
ระบายน ้ า 
-  พ้ืนท่ีส่วนน้ี
ได้แสงพระ
อาทิตยใ์นช่วง
บ่าย พ้ืนท่ีเป็น
พ้ืนท่ีโล่ง ติด
กับตัวอาคาร
ไม่ มี ก า ร จั ด
ภูมิทศัน์ กับมี
ลมพัดเข้าใน
ช่องตลอดทั้ ง
วนั 
 

- เลือกพรรณ
ไมท่ี้ให้ความ
ร่มเงาภายใน
พ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดภูมิทัศน์
ให้มีความร่ม
ร่ืนในพ้ืนท่ี 
 
- ใชพ้รรณไม้
ท่ี มี ค ว า ม
โปร่งโล่ง 
 

- ต  าแหน่งการจดัวาง
พรรณพืชและวัส ดุ
ตกแต่ง 
 
-  ก า ร จั ด ว า ง รู ป 
ลักษณะก าร เข้า ถึ ง
พ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
-  เลือกพรรณไม้ให้
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 
 
 
- การจัดวางต าแหน่ง
พรรณไมใ้หเ้หมาะสม 
 

      7              8 
 
 
       
       6              8 
 
 
 
 
 
 
     
        7              7  
 
 
           
       7               7 
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ตารางที่ 4.4  แสดงเกณฑใ์นการออกแบบ(ต่อ) 
Zone คะแนน ข้ อ จ า กั ด /

ปั ญ ห า ใ น       
การออกแบบ 

การแกไ้ขปัญหา ข้อพิจารณาในการ
ออกแบบ 

แบบทางเลือก 
แบบท่ี 1  แบบท่ี 2     

C 
 
 
 
 
 
 
 
  D 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
10 

- เน่ืองจากพ้ืน
เป็นพ้ืนท่ีโล่ง 
ย ั ง ไ ม่ มี
ส่ิงก่อสร้างใด 
จึงมีผลท าให้
พ้ืน ท่ี รับแสง
พระอาทิตย ์
 
- เน่ืองจากพ้ืน
เป็นพ้ืนท่ีโล่ง 
จึงมีผลท าให้
พ้ืน ท่ี รับแสง
พ ร ะ อ า ทิ ต ย์
ในช่วงเชา้ 
 

-  ใ ช้ ง า น
โครงสร้ างมา
ช่วยในการบด
บงัแดด 
 
- ปลูกพรรณไม้
ให้เพ่ิมความร่ม
ร่ืนแก่พ้ืนท่ี 
- ปลูกพรรณไม้
ใ ห้ บ ด บั ง
แสงอาทิตย ์
 
- ออกแบบพ้ืนท่ี
ให้มีบรรยากาศ
ร่ ม ร่ื น แ ล ะ
ทั ศ นี ย ภ า พ ท่ี
สวยงามเหมาะ
ส า ห รั บ จั ด
กิจกรรม 
 
 

- การจดัวางต าแหน่ง
งานโครง 
 

 
 
- เพื่อพรรณไมท่ี้ให้
ความร่มเงา 
 
-  จัดว างต าแหน่ง
พ ร ร ณ ไ ม้ ใ ห้
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 
 
- ใช้พืชพรรณ พวก
ไมพุ้่มระดับสูง-เต้ีย  
ถา้เป็นไมย้ืนตน้ควร
เป็นทรงพุ่มแผ่ เพื่อ
เ พ่ิ ม ค ว า ม ร่ ม ร่ื น
ภายในพ้ืนท่ี 

   6               8  
  
 
        
 
   5               8                           
 
                   
   6                7               
  
 
    
    6               8 
 
 
 
 
   

 
  

 

 

 

 



บทที่ 5 
ผลงานการออกแบบ 

 

5.1 ผลงานการออกแบบ 
 

 
 

ภาพที่ 5.1 แนะน ำโครงกำร 
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ภาพที่ 5.2 Site Analysis 
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ภาพที่ 5.3 แสดงแนวคิดหลกัในกำรออกแบบและกำรแบ่งกลุ่มพ้ืนท่ีใชง้ำน 
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ภาพที่ 5.4 Master Plan 
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ภาพที่ 5.5 Lighting Plan  
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ภาพที่ 5.6 Elevation 
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ภาพที่ 5.7 ส่วนขยำย Zone A 
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ภาพที่ 5.8 ส่วนขยำย Zone B 
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ภาพที่ 5.9 ส่วนขยำย Zone C 
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ภาพที่ 5.10 ส่วนขยำย Zone D 
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ภาพที่ 5.11 Perspective 
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ภาพที่ 5.12 Detail Element Design 
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5.2 การประมาณราคาภูมิทัศน์  
กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศันโ์ครงกำรออกแบบภูมิทศันบ์ำ้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันำ 

 
ตารางที่ 5.1 แสดงกำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์  
ล ำดบั รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน รำคำ/

หน่วย 
รวม 

น้ิว สูง/ม. 

1 งานภูมทิัศน์ดาดอ่อน       

 ไม้ยนืต้น       

 ปีบ 
คอเดีย 
หมำกนวล 
ปำลม์ยะวำ 
หูกระจง 
ปำลม์หำงกระรอก 
กลัปพฤกษ ์
ตีนเป็ดฝร่ัง 
จ ำปี 
จ ำปำ 
ล ำดวน 
ปำลม์จีบ 
หำงนกยงู 
ลีลำวดี 
จิกน ้ ำ 
แคนำ 

ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 

8 
6 
- 
- 
5 
4 
7 
4 
6 
4 
4 
- 
6 
- 
- 
6 

5.50 
4.50 
2.00 
3.00 
4.00 
4.00 
4.50 
2.50 
4.00 
3.00 
3.00 
2.00 
3.00 
2.50 
3.00 
4.50 

3 
2 

18 
3 
2 

11 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
2 

8,000.00 
2,800.00 

800.00 
25,000.00 
2,500.00 
1,300.00 
5,500.00 
1,300.00 

800.00 
800.00 

2,000.00 
1,200.00 
1,500.00 
9,000.00 
1,200.00 
1,550.00 

24,000.00 
5,600.00 

14,400.00 
75,000.00 
5,000.00 

14,300.00 
5,500.00 
2,600.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,000.00 
3,600.00 
1,500.00 

27,000.00 
1,200.00 
3,100.00 
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ตารางที่ 5.1 แสดงกำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์(ต่อ) 
ล ำดบั รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน รำคำ/

หน่วย 
         รวม 

น้ิว สูง/ม. 

 

ทองกวำว 
ศรีตรัง 
ไผ ่

ตน้ 
ตน้ 
ตน้ 

6 
6 

4.50 
5.50 
2.00 

1 
1 

10 

3,000.00 
6,000.00 

80.00 

3,000.00 
6,000.00 

800.00 
 

ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน       

กระดุมทอง 
เทียนทอง 
นีออน 
ชำฮกเก้ียน 
พุดศุภโชค 
พยบัหมอก 
หลิวม่วง 
คริสติน่ำ 
เข็มเชียงใหม่ 
บูลฮำวำย 
แวววิเชียน 
พดัโบก 
หีบไมง้ำม 
เฟรินฮำวำย 
แพงพวย 
กระเพรำ 

กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 

 
    

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

- 
- 
- 

2.50 
- 

150 
80 
65 
80 
70 
40 
55 
70 
50 
40 
55 
30 
40 
40 
30 
10 

15.00 
15.00 
15.00 
10.00 
20.00 
20.00 
15.00 

400.00 
15.00 
15.00 
15.00 
25.00 
12.00 
25.00 
15.00 
5.00 

2,250.00 
1,200.00 

975.00 
800.00 

1,400.00 
600.00 

1,100.00 
28,000.00 

600.00 
600.00 
825.00 
750.00 
480.00 

1,000.00 
450.00 
50.00 
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ตารางที่ 5.1 แสดงกำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์(ต่อ) 
 

ล ำดบั รำยกำร หน่วย ขนำด จ ำนวน รำคำ/
หน่วย 

          รวม 

น้ิว สูง/ม. 

 

มะนำว 
มะเขือ 
คะนำ้ 
พรมญ่ีปุ่น 
เศรษฐีเรือนใน 
ชอ้งนำง 
เดหลี 
หมำกผูห้มำกเมีย 
โมก 
ว่ำนส่ีทิศ 
เข็มสำมสี 
พลบัพลึงหนู 
ก ำแพงเงิน 
ประทดัจีน 

รวม 

กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
กระถำง 
    

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

- 
- 
- 

10 
10 
10 
45 
50 
50 
70 
35 

150 
50 
10 
80 
80 
50 

30.00 
25.00 
25.00 
45.00 
25.00 
15.00 
35.00 
55.00 

250.00 
35.00 
25.00 
30.00 
30.00 
35.00 

300.00 
250.00 
250.00 

2,025.00 
1,250.00 

750.00 
2,450.00 
1,925.00 

37,500.00 
1,750.00 
1,350.00 
2,400.00 
2,400.00 
1,925.00 

309,305.00 
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ตารางที่ 5.1 แสดงกำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์(ต่อ) 

ล ำดบั รำยกำร  ขนำด จ ำนวน รำคำ/

หน่วย 

รวม 

กวำ้ง ยำว 

2 งานภูมทิัศน์ดาดแข็ง 
ศำลำ(รำคำเหมำ) 
เฉลียงไมร้ะแนง 
ทำงเดินทรำยลำ้ง 
ศำลำไมร้ะแนง(เหมำ) 
แผน่พ้ืนทำงเดิน 
บ่อน ้ ำและน ้ ำตก
(เหมำ) 
รวม 

ตร.ม. 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
แผน่ 

5 
4 
4 
1 
4 

30 
 

5 
5 
4 

16 
4 

60 
 

1 
1 
1 
1 
1 

35 

7,000.00 
- 

1,500.00 
3,000.00 

25.00 
75.00 

175,000.00 
150,000 .00 

24,000.00 
48,000.00 
80,000 .00 

2,625.00 
350,000 .00 
829,625.00 

 

 รวมรำคำงำน Soft scape 
รวมรำคำงำน Hard scape 

รวมรำคำงำนภูมิทศัน์ทั้งหมด 
ค่ำด ำเนินกำรของรำคำรวมงำนภูมิทศัน์ 15% 

ก ำไร 10% ของรำคำรวมงำนภูมิทศัน ์
ภำษีเงินได ้3% ของรำคำรวมงำนภูมิทศัน ์

รวมรำคำงำนภูมิทศัน+์ค่ำด ำเนินงำน+ก ำไร+ภำษีเงินได ้
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม (Vat)  7% 

รวมราคาทั้งส้ิน 
 

(หน่ึงลำ้นหำ้แสนหำ้หมื่นเกำ้แปดร้อยเจด็สิบแปดยีสิ่บแปดสตำงคบ์ำทถว้น) 

 

 

309,305.00 
829,625.00 

1,138,930.00 
170,839.50 
113,893.00 
34,167.90 

1,457,830.40 
102,048.28 

1,559,878.28 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป 
                โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา  ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 26/1 หมู่ท่ี 
13 ต  าบลบางแม่นาง อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ภายในครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมด 3 คน โดย
เจา้ของบา้น ประกอบอาชีพ คา้ขายตน้ไม ้พ้ืนท่ีโครงการทั้งหมด 3,200 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 
พ้ืนท่ีใชส้อยตวัอาคาร 300 ตารางเมตร พ้ืนท่ีจัดภูมิทศัน์ 2,900 ตารางเมตร ลกัษณะของบา้นเป็น
อาคารแบบพกัอาศยัคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นยกใตถุ้นสูง รูปแบบไทยประยุกต์ ปัจจุบนัก  าลงั
ด  าเนินการก่อสร้าง โดยภายในพ้ืนท่ีโครงการยงัไม่ไดมี้การจดัภูมิทศัน์ เพ่ือให้โครงการไดมี้พ้ืนท่ี
พกัผอ่น มีความร่มร่ืนน่าอยูอ่าศยั ความตอ้งการของคุณสมบูรณ์ แพร่เจริญวฒันา มีความตอ้งการจดั
สวน รูปแบบสวนท่ีเลียนแบบธรรมมาชาติเหมือนสวนแบบธรรมชาติ ซ่ึงจากการศึกษาพฤติกรรม
และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการจากขอ้มูลขา้งตน้สามารถน ามาประกอบการออกแบบ เพื่อ
ก  าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ ใน
การศึกษาขอ้มลูสามารถน าก  าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโครงการไดด้งัน้ี 
                6.1.1 Zone A เป็นพ้ืนท่ีบริเวณดา้นอาคารทางทิศใต ้อยูติ่ดกบัถนนทางเขา้โครงการ สภาพ
พ้ืนท่ีเดิมโครงการเป็นท่ีโล่ง ซ่ึงในพ้ืนท่ีโซนน้ีจะจดัเป็นส่วนโชว ์และส่วนสาธารณะ เน่ืองจาก
พ้ืนท่ีติดกบัทางเขา้-ออก และท่ีจอดรถ จึงเหมาะเป็นส่วนโชวแ์ละส่วนสาธารณะในส่วนของปัญหา 
คือ ไดรั้บแสงพระอาทิตยต์ลอดทั้งวนั ดงันั้นควรปลูกไมพุ่้มสูง ไมย้ืนตน้ เพ่ือเพ่ิมความร่มร่ืนแก่
ภายในพ้ืนท่ี 
                6.1.2 Zone B เป็นพ้ืนท่ีส่วนพกัผ่อนส าหรับครอบครัว เป็นพ้ืนท่ีอยู่บริเวณทางฝ่ังทิศ
ตะวันตกของตัวอาคาร ติดกับทุ่งนาโล่ง ในบริเวณด้านข้างของตัวอาคารเป็นพ้ืนท่ีโล่งได้
แสงอาทิตยใ์นช่วงบ่าย ดงันั้นจึงตอ้งมีการเลือกใชพ้นัธุ์ไมท่ี้มีร่มเงาให้แก่พ้ืนท่ี หรือปลูกไมย้ืนตน้
พุ่มใหญ่เพื่อใหค้วามร่มเงา ซ่ึงในพ้ืนท่ีจะจดัเป็นพ้ืนท่ีส าหรับพกัผอ่นประกอบดว้ยมี บ่อน ้ า ระเบียง
ไม ้
                6.1.3 Zone C เป็นพ้ืนท่ีส่วนอเนกประสงค ์อยู่ฝ่ังทิศเหนืออยูติ่ดกบับริเวณลานซกัลา้ง ติด
กบัทุ่งนาโล่งอยู่หลงัตวัอาคาร พ้ืนท่ีในบริเวณน้ีรับแสงพระอาทิตยใ์นช่วงบ่าย เป็นพ้ืนท่ีโล่ง ไม่มี
การจดัภูมิทศัน์ ซ่ึงพ้ืนท่ีในส่วนน้ีจะเป็นท่ีท ากิจกรรมภายในครอบครัว 
               6.1.4 Zone D เป็นพ้ืนท่ีส่วนบริการ อยู่ทางทิศตะวนัออกของตวัอาคาร เป็นพ้ืนท่ีส าหรับ
ปลกูพืชผกัสวนครัว และแปลงตน้ไม ้พ้ืนท่ีในบริเวณน้ีไดรั้บแสงพระอาทิตยใ์นช่วงเชา้  
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                จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของพ้ืนท่ีโครงการ  ท าใหท้ราบถึงปัญหาและขอ้จ ากดั

รวมถึงกบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการและผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาปรับ

ใชก้บัพ้ืนท่ีเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม  ตอบสนองความตอ้งการและประโยชน์ใชส้อยสูงสุด 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
                6.2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 
                          ในการจดัท าโครงการ ควรมีการก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพื่อให้ผลงานท่ี
ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
                           การท างานปัญหาพิเศษนั้น ซ่ึงตอ้งใชโ้ปรแกรมท่ีท าแบบ เช่น Auto CAD,Sketch 
Up และ Photoshop ค่อนขา้งซบัซอ้นในการท างาน ซ่ึงระยะเวลาในการท างานท่ีมีขอบเขตจ ากดัการ
ท างาน 
                6.2.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงออกแบบ 
                          เพื่อใหส้ามารถน าไปใชก่้อสร้างไดจ้ริง ควรค านึงถึงวสัดุท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบ 
ซ้ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งตลาด ในการออกแบบพนัธุพื์ชควรเลือกใชพื้ชพนัธุ์
ท่ีดูแลรักษาง่ายและสอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ีในโครงการ 
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