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    บทคดัย่อ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นแพทยห์ญิงยพุนิ  ไชยบุญเรือง บา้นเลขที่ 64/42 หมู่ 1 

 ต  าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง มีพื้นที่ทั้งหมด 893 ตารางเมตร พื้นที่ส าหรับจดั 
ภูมิทศัน์ 752.50 ตารางเมตรลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้นรูปแบบไทยประยกุต ์ซ่ึง
ปัจจุบนัไดท้  าการสร้างเสร็จสมบูรณ์ซ่ึงภายในพื้นที่โครงการยงัไม่ไดมี้การจดัภูมิทศัน ์

 โดยเจา้ของโครงการตอ้งการใหจ้ดัภูมิทศัน์ขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นสถานที่พกัผอ่นในช่วงวนัหยดุอีก
ทั้งยงัเป็นการการส่งเสริมทศันียภาพที่สวยงามแก่พื้นที่โครงการจากการศึกษาขอ้มูลสามารถก าหนด
รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการไดด้งัน้ี 

 Zone A บริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศเหนือ จะมีทางสญัจรหลกัเขา้ออกระหวา่งบา้นกบัถนน
ของหมู่บา้นดงันั้นบริเวณน้ีมีคนพลุกพล่านและมีการใชง้านมากกวา่บริเวณอ่ืน จึงวเิคราะห์ไดว้า่ควร
จดัเป็นส่วนโชวห์รือส่วนสาธารณะ  

 Zone B จดัเป็นส่วนทิศตะวนัตกของบา้นเป็นบริเวณที่มีพื้นกวา้งติดหอ้งโถงจึงจดัใหเ้ป็นที่
พกัผอ่นส่วนครอบครัว 

  Zone C เป็นส่วนบริเวณทางดา้นทิศใตข้องบา้นเป็นบริเวณขา้งโครงการและหลงัโครงการมี
พื้นที่เขา้-ออก พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ส าหรับซกัลา้ง 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นแพทยห์ญิงยพุนิ ไชยบุญเรือง บา้นเลขที่ 64/42 หมู่ 1 
ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีซ่ึงไดรั้บความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ทางดา้นขอ้มูลจากแพทยห์ญิงยุพิน  ไชยบุญเรือง ที่อ  านวยความสะดวกในการให้สถานที่ท  าปัญหา
พเิศษ แมจ้ะเกิดอุปสรรคอยูบ่า้งแต่เจา้ของโครงการก็ไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด จึงท า
ใหท้ราบขอ้มูลต่างๆของพื้นที่โครงการมากยิง่ขึ้นและรวมถึงขอ้มูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ท  าให้ปัญหา
พเิศษฉบบัน้ีส าเร็จเป็นรูปเล่มได ้
 ขอขอบคุณอาจารยเ์ทวญั  นนัทวงศ ์อาจารยท์ี่ปรึกษาเป็นอยา่งสูงที่คอยใหค้  าแนะน าดา้น
ขอ้มูลการออกแบบต่างๆรวมถึงใหค้  าปรึกษาแกไ้ขขอ้มูลที่บกพร่องเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการท า
ปัญหาพเิศษคร้ังน้ี  และขอขอบพระคุณอาจารยใ์นสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ทุกท่านที่ประสิทธ์ิ
ประสาทวชิาความรู้ ใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน า ใหข้อ้คิดที่ดีต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการท า
ปัญหาพเิศษ และอาจารยท์ุกท่านที่ใหก้ารศึกษาใหค้วามรู้แก่ขา้พเจา้มาโดยตลอด จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ที่น้ีดว้ย 

สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณบิดาและทุกๆท่านในครอบครัว ที่เป็นก าลังใจอีกทั้งยงัสนับสนุน
งบประมาณรวมถึงช่วยเป็นแรงผลกัดนัใหข้า้พเจา้มีความมุ่งหวงัตั้งใจในการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
ขอบคุณเพื่อนที่ให้ให้ความช่วยเหลือขา้พเจา้เป็นทั้งก าลงัใจที่ดีเสมอมา และคอยเป็นแรงผลกัดนัให้
ขา้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษา ท าปัญหาพเิศษของขา้พเจา้ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคจ์นถึงวนัน้ีที่
ขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาและรวมถึงผูท้ี่ไม่ไดก้ล่าวมา ณ ที่น้ีดว้ย  
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

บา้นแพทยห์ญิงยพุนิ  ไชยบุญเรือง ตั้งอยูเ่ลขที่  64/42 หมู่ 1 ต  าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง  
จงัหวดัระยอง มีเน้ือที่ทั้งหมด 893 ตร.ม.เน้ือที่บา้นพกัอาศยั 108 ตร.ม. เน้ือที่ส าหรับจดัภูมิทศัน์ 
752.50 ตร.ม. ลกัษณะบา้นพกัอาศยั 2 ชั้น รูปแบบไทยประยกุต ์ 
 ปัจจุบนับา้นแพทยห์ญิงยพุนิ  ไชยบุญเรือง ไดท้  าการสร้างเสร็จสมบูรณ์แลว้โดยภายใน
พื้นที่ยงัไม่ไดมี้การจดัภูมิทศัน์ โดยเจา้ของโครงการตอ้งการจดัภูมิทศัน์เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่พกัผอ่น
ของสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งเพือ่เป็นการส่งเสริมทศันียภาพที่สวยงามแก่พื้นที่โครงการ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพือ่วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นที่โครงการและวางแนวคิดที่
เหมาะสมกบัพื้นที่ เพือ่ท  าการออกแบบตามหลกัการและตามความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ ซ่ึงผล
ที่ไดรั้บจาการศึกษาในการออกแบบโครงการจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในดา้นการคน้ควา้ขอ้มูล ท าให้
เกิดการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบซ่ึงน าไปสู่การท างานไดใ้นอนาคต จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสภาพ
ทางภูมิทศัน์ที่ดูกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มใหม้ากที่สุดโดยให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของพื้นที่
ภายในบา้นพกัอาศยัใหเ้กิดความสวยงาม และเป็นการใชพ้ื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  สามารถ
ตอบความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการที่จะประกอบกิจกรรมต่างๆไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ซ่ึงเจา้ของบา้น
ตอ้งการใหมี้พื้นที่ความร่มร่ืนและความร่มเยน็น่าพกัผอ่นอาจจะเพิม่เติมในส่วนศาลาเพือ่ไวใ้ชง้าน 
หรือ บ่อน ้ า เพือ่เพิม่ความเยน็ของพื้นที่พกัผอ่นและบรรยากาศที่ร่มร่ืน  และอาจตกแต่งสนามหญา้
เพือ่ท  ากิจกรรมและการพกัผอ่นไดภ้ายในครอบครัว 

 

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

 1.2.1 ศึกษาหลกัการทฤษฎีและหลกัการจดัภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
 1.2.2 ศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นที่โครงการเพือ่ประเมินศกัยภาพของพื้นที่ 

1.2.3 ศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชโ้ครงการและความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 
1.2.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์บา้นแพทยห์ญิงยพุนิ  ไชยบุญเรือง 
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1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ภำพที ่1.1 ขอบเขตการศึกษา 
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1.4 มอีำณำเขตติดต่อกบั 

   ทิศเหนือ    ติดกบั คลินิก  

  ทิศใต ้  ติดกบั เพือ่นบา้น 

 ทิศตะวนัออก ติดกบั ถนนโครงการ 

ทิศตะวนัตก   ติดกบั เพือ่นบา้น 

 
ภำพที ่1.2 อาณาเขตทิศเหนือติดกบัคลินิก 

 

ภำพที่ 1.3 อาณาเขตทิศใตติ้ดกบัเพือ่นบา้น 
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ภำพที่ 1.4 อาณาเขตทิศตะวนัออกติดกบัถนนโครงการ 

 

ภำพที่ 1.5 อาณาเขตทิศตะวนัตกติดกบัเพือ่นบา้น 
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1.5 สภำพพืน้ทีโ่ครงกำร 

 

ภำพที ่1.6  ดา้นขา้งบา้นทางดา้นทิศใต ้

 

ภำพที ่1.7 ดา้นหลงับา้นทางทิศตะวนัตก 
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ภำพที ่1.8 ดา้นขา้งบา้นทางทิศตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 
ภำพที ่1.9 ดา้นขา้งบา้นทางทิศเหนือ 
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1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.6.1 ทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ในบริเวณบา้นพกัอาศยั 

 1.6.2 ทราบถึงลกัษณะกายภาพของโครงการและศกัยภาพของพื้นที่ 

1.6.3 ทราบถึงความตอ้งการของเจา้ของโครงการและสามารถก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่

เหมาะสม 

 1.6.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์บา้นแพทยห์ญิงยพุนิ  ไชยบุญเรือง  

1.7 วธีิกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

 1.7.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวกบัหลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัจาก

หนงัสือที่มีกรณีศึกษาเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัและเอกสารต่างๆที่มีผูศึ้กษาไว ้

  1.7.1.1 ความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

 1.7.1.2 หลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

  1.7.1.3 หลกัการใชพ้ชืพรรณที่เหมาะสมกบับา้นพกัอาศยั 

 1.7.1.4 กรณีศึกษา 

 1.7.2  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นพื้นที ่

 1.7.2.1 ที่ต ั้งและอาณาเขตติดต่อ 

 1.7.2.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 

 1.7.2.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 

  1.7.2.4 ลกัษณะสภาพของดิน 

 1.7.3 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 

 1.7.3.1 ศึกษาขอ้มูลของเจา้ของโครงการ 

 1.7.3.2 ศึกษาพฤติกรรมและกิจกรรมผูใ้ชโ้ครงการ 

 1.7.4 สรุปขอ้มูล 

 1.7.4.1 สรุปลกัษณะของพื้นที่และการแกไ้ขปัญหา 

 1.7.4.2 สรุปความตอ้งการและความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 

 1.7.5 ขั้นตอนการออกแบบ 

 1.7.5.1 ก าหนดแนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน ์

 1.7.5.2 ก าหนดแนวความคิดในการวางรูปแบบพืชพรรณ 
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 1.7.5.3 ก าหนดแนวความคิดในการวางรูปแบบการสญัจร 

 1.7.5.4 ก าหนดแนวความคิดในการวางรูปแบบกิจกรรม 

 1.7.5.5 ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ 

 1.7.5.6 การออกแบบทางเลือก 

 1.7.5.7 เลือกแบบททางเลือกจากเกณฑก์ารที่ก  าหนด 

 1.7.5.8 แสดงแบบรูปดา้น รูปตดั 

 1.7.5.9 แสดงแบบโครงสร้าง 

 1.7.5.10 แสดงทศันียภาพ 

 1.7.5.11 การประมาณราคา 

 1.7.6 สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 

 1.7.6.1 จดัท ารูปเล่ม 

 1.7.6.2 น าเสนอขอ้มูล 
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1.8  ล ำดบัขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

ศึกษำรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ 

-  ขอ้มูลทางดา้นหลกัการที่เก่ียวขอ้งในการ
ออกแบบ 

-  ขอ้มูลทางดา้นสภาพพื้นที่โครงการ 
-  ขอ้มูลทางดา้นของผูใ้ชโ้ครงการ 
 

กำรสรุปข้อมูล 
-  สรุปลกัษณะของพื้นที่และการแกไ้ข
ปัญหา 
-  สรุปความตอ้งการและพฤติกรรมของ
ผูใ้ชโ้ครงการ 
-  ก าหนดกิจกรรมโครงการละต าแหน่ง
ศกัยภาพของพื้นที่ 

ข้ันตอนกำรออกแบบ 
-  ก าหนดแนวความคิดในการออกแบบภูมิทศัน์  
-  ก าหนดแนวความคิดในการวางรูปแบบพชืพรรณ 
-  ก าหนดแนวความคิดในการวางรูปแบบการสญัจร 
-  ก าหนดแนวความคิดในการวางรูปแบบกิจกรรม 
-  การออกแบบทางเลือก 
-  ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ 
-  แบบทางเลือกตามเกณฑท์ีก่  าหนด 
-  การออกแบบขั้นสุดทา้ย 
-  เขียนแบบก่อสร้าง 
-  การประมาณราคา 

สรุปข้อมูล 

น าเสนอผลงาน 

จดัท ารูปเล่ม 



บทที่ 2 
การศึกษาแนวคดิและกรณศึีกษา 

 
 การออกแบบจัดสวนเป็นการสร้างสรรค์ ส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณบ้านอีกทั้ งมีความ
สวยงามและเหมาะสมกับพื้นที่  เทคนิคในการออกแบบจัดสวน ส าหรับการพกัผ่อน สร้าง
ความสมัพนัธก์บัจิตใจของผูอ้ยูอ่าศยัการออกแบบการสร้างสวนจะตอ้งอาศยัหลกัวชิาเขา้ผสมผสาน
และการออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกัอาศยัมีความส าคญัมากเพราะการออกแบบจะต้องค านึงถึง
ผูใ้ช้บริการของพื้นที่ ซ่ึงจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับพื้นที่ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่
ผูอ้อกแบบตอ้งออกแบบสวนให้มีการตอบสนองกับผูใ้ช้พื้นที่ให้มากที่สุด ในการออกแบบจึงมี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งมีการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพื้นที่เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าใชใ้น
การวเิคราะห์และออกแบบ เช่น การเลือกใชพ้รรณไมท้ี่มีความเหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ หรือ
การเลือกใช้ไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาในส่วนที่ไม่ต้องการให้มีแสงแดดส่องถึงมากนัก เป็นต้น 
การศึกษาขอ้มูลนั้นเพื่อให้เกิดแนวคิดและแนวทางในการออกแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวั
เจา้ของบา้นเอง ให้เกิดความพึงพอใจ และไดรั้บประโยชน์มากที่สุด ซ่ึงในการคน้ควา้หาขอ้มูลจะ
ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
 

2.1 ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจดัสวน 
  2.1.1 ความหมายของการจดัสวน 

  จิตติกานต ์ วริิยะเพยีรดี, (2546) กล่าววา่ การจดัสวน หมายถึง การจดัสภาพ และ
ตกแต่งสถานที่ใหเ้หมาะสมสวยงาม ท าใหส้ภาพแวดลอ้ม บรรยากาศน่าอยู ่และเอ้ือประโยชน์ต่อ
กิจกรรมต่างๆ 
  อโนชา การประเสริฐกิจ, (2545) กล่าววา่ การจดัสวน หมายถึง วทิยาศาสตร์และศิลป์
ในการสร้างสรรคเ์พือ่ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย ์โดยน าหลกัวชิาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและ
ประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั น าส่ิงของหลาย ๆ ส่ิงที่มีชีวติและไม่มีชีวติ ทั้งที่เป็น
ส่ิงประดิษฐแ์ละส่ิงของที่มีอยูใ่นธรรมชาติผสมผสานกนั เพือ่สร้างหรือพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ เกิด
ทศันียภาพ ที่มีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนรูปแบบ
ธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์ 
 เอ้ือมพร วสีมหมาย, (2530) กล่าววา่ สวน(Garden) หมายถึง สถานที่ๆมีการ ปลูก 
ตกแต่ง จดัพนัธุไ์มอ้ยา่งเป็นระเบียบและเป็นสดัส่วน เพือ่ความสวยงาม และใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น 
สวนครัว สวนไมด้อกไมป้ระดบั สวนป่า สวนหยอ่ม  สวนไมผ้ล 
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 สรุปการจดัสวน หมายถึง การตกแต่งพื้นที่ใหมี้ความสวยงาม โดยใชศ้ิลป์ในการ
สร้างสรรค ์และน าหลกัวชิาการ ประสบการณมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัจนท าให้เกิดสภาพแวดลอ้ม 
ที่สวยงามมีบรรยากาศน่าอยู ่  
 2.1.2 แนวความคิดเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศันภ์ายในบา้นพกัอาศยั   
   2.1.2.1 แนวความคิดในการแบ่งพื้นที่ในการจดัสวนบา้น 
พื้นที่ส าหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็นส่วนๆไม่ว่าบา้นพกัอาศยัจะมีขนาดและความ
สวยงาม พื้นที่จดัสวนภาในบา้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
  1) บริเวณส่วนสาธารณะ เป็นส่วนที่อยูบ่ริเวณหนา้บา้น มองเห็นไดจ้าก
ภายนอกส่วนน้ีจะเร่ิมตั้งแต่ร้ัว ประตู ทางเขา้บา้น ระบียง รวมทั้งบริเวณสนามดา้นหนา้ทั้งหมดส่วน
สาธารณะน้ีหากมีพื้นที่กวา้งพอก็จะช่วยส่งเสริมใหส้วยงาม สง่า ลกัษณะการจดัสวนบริเวณส่วน
สาธารณะ การจดัสวนบริเวณน้ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ร้ัว ซ่ึงอาจจะใหญ่หรือเล็ก ซ่ึงส่วนต่างๆ น้ี มีส่วน
สมัพนัธ ์และต่อเน่ืองกบัพื้นที่ภายในตวับา้น ทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยปลูกพรรณไมป้ระดบัต่างๆ 
ทั้งในรูปที่ปลูกลงดิน หรือปลูกในภาชนะ รวมทั้งปลูกลงในก าแพงได ้ส่วนบริเวณประตู อาจจะ
ปลูกไมเ้ล้ือยชนิดต่างๆ ตามความพอใจของเจา้ของสวน บริเวณทางเดินในพื้นที่ขนาดใหญ่ควรปลูก
ไมใ้หร่้มเงา เพือ่ช่วยลดการสะทอ้นแสง และใหค้วามร่มร่ืน ซ่ึงพรรณไมใ้หร่้มเงาน้ีควรเลือกใชไ้ม้
ตน้ที่มีดอกสวยงามและไม่ควรปลูกจนเตม็พื้นที่ ควรพจิารณาเลือกปลูกตามจุดที่เหมาะสมบริเวณ
พื้นที่ที่อยูใ่กลต้วัอาคารบริเวณระเบียงหนา้หอ้งรับแขก ควรจดัสวนหยอ่มตามส่วนที่เป็นจุดเด่น
ของบา้น ซ่ึงบริเวณน้ีอาจจะมีการจดักลุ่มไมป้ระดบัรวมกบัวสัดุอ่ืนๆ มีการท าสระน ้ า บ่อน ้ า (Water 
Garden) มีน ้ าตก น ้ าพ ุนอกจากน้ีอาจปลูกไมด้อก ตามแนวทางเดิน จากบริเวณหนา้บา้นเขา้มาสู่ 
หอ้งรับแขก การจดัสวนบริเวณใกลต้วับา้น ควรพจิารณาเลือกใช้พรรณไม ้ที่เจริญเติบโตชา้ ควรมี
การท าสนามหญา้เพราะสนามหญา้จะช่วยใหส่้วนอ่ืนๆ สวยงามดูเด่นขึ้น  

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แสดงส่วนสาธารณะ 
ที่มา : http://www.bloggang.com 
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  2) บริเวณส่วนครอบครัว ส่วนครอบครัวจะเป็นที่ใชพ้กัผอ่นรวมของครอบครัว ใช้
รับรอง หรือจดันนัทนาการกบัเพือ่นๆ ในโอกาสต่างๆ ส่วนน้ีควรจะต่อเน่ืองกบัหอ้งพกัผอ่น 
(Living Room) ซ่ึงอาจจะเป็นลานนอกบา้น (Terrace & Patio) ในส่วนของครอบครัวน้ีจะมี
ส่ิงก่อสร้าง ที่จะอ านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ีสนาม ที่นัง่เล่น นอนเล่น รวมทั้งอุปกรณ์ส าหรับ
นนัทนาการเช่น ที่ออกก าลงักาย อุปกรณ์ท าอาหาร เช่น ที่ยา่งบาร์บีคิว รวมทั้งมุมส าหรับเด็ก เป็น
ตน้ 

 ลักษณะการจัดสวน บริเวณส่วนครอบครัว เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวใช้เป็นที่
พกัผอ่น ดงันั้นไมท้ี่ใชป้ลูกบริเวณน้ี ควรจะเป็นไมต้น้ให้ร่มเงา หรือไมเ้ล้ือยขึ้นซุ้ม รวมทั้งพรรณ
ไมพุ้ม่ หรือไมด้อกตามจุดต่างๆ ส าหรับไมต้น้อาจจะเป็นไมท้ี่มีดอก หรือไมผ้ลก็ได ้และเน่ืองจาก
บริเวณน้ีจะใช้สอยค่อนขา้งมาก หากตอ้งการท าสนามหญา้ ก็ควรเลือกชนิดของหญา้สนาม ที่
ทนทานต่อการเยีย่มย  ่า แต่ทั้งน้ีหากตอ้งการใชบ้ริเวณน้ีค่อนขา้งมาก ควรจะปูพื้นดว้ยอิฐ หรือหิน 
แลว้ปลูกพรรณไมต้ามจุดต่างๆ ส่วนมุมส าหรับเด็ก อาจจะท าบ่อทราย หรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น 
บา้นตุก๊ตา บา้นตน้ไม ้ท ากระดานล่ืน หรือ ชิงชา้ไม ้หรือ ยางรถยนต ์ในบริเวณน้ีควรมีไมใ้ห้ร่มเงา
แต่ตอ้งเลือกพรรณไมท้ี่ไม่มีพษิ ไม่มีหนาม และไม่เปราะหกัง่าย 

 
 
ภาพที่ 2.2 แสดงมุมส าหรับครอบครัว 
ที่มา : http://www.bloggang.com 
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  3) บริเวณส่วนตวั บริเวณน้ีจะตอ้งต่อเน่ืองกบัหอ้งนอน ซ่ึงอาจจะเป็นเฉลียง
ระเบียง  เป็นบริเวณส่วนตวัโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะใชน้ัง่เล่น อ่านหนงัสือ หรือรับรองแขกที่สนิท
สนมเป็นพเิศษ ลกัษณะการจดัสวนบริเวณน้ี หากเป็นบา้นชั้นเดียว ก็จะตอ้งสร้างฉากหรือผนงับงั
สายตาบุคคลภายนอก ท าใหเ้กิดบริเวณส่วนตวั ซ่ึงฉากหรือผนงัน้ี อาจจะเป็นตน้ไมท้ี่ปลูกแลว้ตดั
แต่งใหไ้ดข้นาดตามตอ้งการ หรือจะสร้างขึ้นจากวสัดุอ่ืนๆ ก็ได ้แต่จะตอ้งใหล้มพดัผา่นไดส้ะดวก 
ในบริเวณน้ีอาจจะท าสวนหยอ่มขนาดเล็ก รวมทั้งปลูกไมใ้หร่้มเงาบา้งก็ได ้แต่จะตอ้งไม่แน่นทึบ
เกินไป ส าหรับบริเวณส่วนตวัที่อยูช่ั้นบน อาจจะปลูกไมเ้ล้ือยเพือ่ใหร่้มเงา รวมทั้งปลูกพรรณไม้
ดอก ไมใ้บในภาชนะตามจุดต่างๆ หรืออาจจะท าเรือนระแนงปลูกพรรณไมก้ไ็ด ้อุปกรณ์หรือ
ส่ิงก่อสร้างในบริเวณน้ีจะมีเกา้อ้ีนัง่หรือนอนปรับระดบัได ้พร้อมทั้งโตะ๊เล็กๆ ส าหรับวางหนงัสือ
และส่ิงอ่ืนๆ 

           
ภาพที่ 2.3 แสดงพื้นที่ส่วนตวัภายในสวน 
ที่มา: http://www.bloggang.com 

 4) บริเวณส่วนบริการ บริเวณน้ีจะต่อเน่ืองจากครัว โรงรถ หรือส่วนพกัผ่อน
ของครอบครัว เพื่อสะดวกในการให้การบริการ ซ่ึงบริเวณน้ีจะเป็นส่วนหลงับา้นใชซ้ักผา้ตากผา้ 
ลา้งจาน รวมทั้งปลูกพืชผกัสวนครัว ปลูกไมผ้ล การจดัสวนบริเวณน้ีจงไม่เน้นเร่ืองความสวยงาม
มากไปกว่าความสะดวกในการใชง้าน การปลูกพรรณไมห้ากเป็นไมผ้ลก็จะปลูกไวบ้ริเวณริมร้ัว
หรืออาจใชเ้ป็นร่มเงาให้กับบางจุดของพื้นที่ บริเวณที่มีแสงแดดจดั ก็จะใชป้ลูกพืชผกัสวนครัว 
รวมทั้งใชซ้กัผา้ตากผา้ ซ่ึงในส่วนน้ีมกัจะปูพื้นบริเวณดว้ยซีเมนต ์การปลูกพรรณไมอ่ื้นๆ ก็เพื่อจะ
เป็นฉากเป็นผนังปิดกั้นบริเวณที่ไม่ตอ้งการให้ผูอ่ื้นเห็น ซ่ึงอาจจะเป็นไมพุ้่ม ซ่ึงมีความสูงไม่เกิน
ระดบัสายตาหรือไม่ก็อาจใชว้สัดุอ่ืน เช่น ไม ้ซีเมนตบ์ล็อก กั้นถาวรใหเ้ป็นสดัส่วน 
 การจดัสวนในบา้น นอกจากพื้นที่หลกัในบา้นแลว้ยงัมีส่วนอ่ืนๆ ของบา้น เช่น 
บริเวณลาน(Patio)ซ่ึงเป็นบริเวณที่ต่อจากตวับา้น หากมีพื้นที่มาก ก็สามารถจะจดัท าสวนหยอ่มปลูก
พรรณไม ้เช่น ไผ ่ปาลม์ วาสนา หรือจะจดัวางไมก้ระถางรวมทั้งท  าบ่อน าเล็กๆ จดัท าสวนหิน  
วางทางเดินแบบแยก (Stepping Pave) เพือ่ใชส้อย นอกจากน้ีภายในบา้น บริเวณใตบ้นัได  
หากไม่มีการใชป้ระโยชน์ในบริเวณน้ีก็สามารถจดัตกแต่งโดยจดัวางวสัดุอุปกรณ์ และพรรณไม้
ตามความเหมาะสมได ้
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2.2 หลกัการออกแบบภูมทิศัน์บ้านพกัอาศัย 
อุดมลกัษณ์  มจัฉาชีพ, (2537) กล่าวว่า ในการออกแบบจดัสวน นักจดัสวน นักออกแบบ

ภูมิทัศน์หรือภูมิสถาปนิกจะตอ้งเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบของศิลป์ และหลักศิลปะในการ
ออกแบบ เพือ่น าองคป์ระกอบส่วนมูลฐานของความงามมาประกอบกนัให้เหมาะสมหลกัศิลปะใน
การออกแบบ เพือ่ใหมี้ความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มอยา่งมีศิลปะ มีสุนทรียภาพ 
สวยงาม มีชีวิตจิตใจ บา้นและสวนกลมกลืนกันเป็นหน่ึงเดียวก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน 
อยากเป็นเจา้ของและที่ส าคญัจะตอ้งประหยดัค่าใชจ่้าย 
  2.2.1 องคป์ระกอบของศิลป์  
   ในการออกแบบจดัสวน จ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบของศิลปะ ซ่ึงถูก
ก าหนดขึ้นโดยธรรมชาติ และเป็นส่ิงที่จะก่อใหเ้กิดคามสวยงาม มีความสมัพนัธแ์ละกลมกลืนกนั 
องคป์ระกอบของศิลป์ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบประกอบดว้ย 

ภาพที่ 2.4 แสดงองคป์ระกอบศิลป์ 
ที่มา : http://www.novabizz.com 
  2.2.1.1 เส้น (Line) ใช้เป็นโครงร่างของงานและการออกแบบเพื่อส่งเสริมให้เกิด
รูปทรงและลักษณะต่างๆ ที่สวยงาม ก าหนดขอบเขตของภาพ พื้นที่ ท  าให้เกิดขนาด ทิศทาง 
สามารถปิดบงัรูปทรงลกัษณะที่ไม่งดงาม และเสน้เป็นส่ิงที่ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ 

 เสน้ในการออกแบบจดัสวนมี 
2.2.1.2 เสน้ตรง (Straight line) ลกัษณะเสน้ตรงจะใหค้วามรู้สึกมัง่คง มีสง่า มีความ

เขม้แขง็และงดงาม ใหค้วามรู้สึกง่าย ตรงไปตรงมา 
   2.2.1.3 เสน้แนวตั้ง (Vertical line) แสดงถึงความสูง ความแขง็แรง มีระเบียบ สุภาพ 

สง่า ท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหว ใหค้วามรู้สึกรุนแรง 

http://www.novabizz.com/
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  2.2.1.4 เสน้แนวนอน (Horizontal line) แสดงถึงความกวา้งใหญ่ รากฐานมัน่คง ให้
ความรู้สึกสงบน่ิง และการพกัผอ่น 
 2.2.1.5 เสน้ท ามุม (Angle line) ใหค้วามรู้สึกมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น ให้
ความรู้สึกต่ืนเตน้หรือมีการต่อสู ้
 2.2.1.6 เสน้ประ (Broken line) จะบ่งบอกความรู้สึกหลายประการ อาจจะใหค้วามรู้สึก
ต่ืนเตน้หรือแสดงถึงความไม่แน่นอน และถา้มีเสน้ประมากไปจะท าใหเ้กิดความสบัสนได ้

 2.2.1.7 เสน้ติดต่อกนั (Continues line) เป็นเสน้ที่แสดงความส าคญั มีความมัน่ใจ และ
มีความเป็นอิสระ 

 2.2.1.8 เสน้โคง้ (Curved line) ใชใ้นการออกแบบจดัสวนมาก เพือ่ลดความแขง็
กระดา้งของสวน แสดงความเคล่ือนไหวอยา่งชา้ๆ และนุ่มนวล 

   1) รูปร่างและรูปทรง (Form and Shape) เกิดจากการน าเส้นมาก าหนดขอบเขต 
ก่อใหเ้กิดรูปร่างขึ้นมา ท าให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกนัออกไป เม่ือมีการจดัวางต่างแบบกนั โดย
ปกติแล้วธรรมชาติของส่ิงของต่างๆ มีรูปทรงแตกต่างกัน นักออกแบบจะต้องจัดวางให้มี
ความสมัพนัธก์นัและมีความสมดุล 

   2) รูปร่างหรือรูปลกัษณะ (form) จะมีลกัษณะสามมิติ ประกอบด้วยรูปทรง
และโครงสร้าง ซ่ึงมี 3 รูปแบบคือ รูปร่างกลม รูปร่างบาศก ์รูปปิรามิด  
   3) รูปทรง (shape) เป็นรูปลกัษณะสองมิติหรือภาพเงา พื้นที่ภายในมีขอบเขต
จ ากดัแบ่งเป็น รูปทรงกลม รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส รูปทรงสามเหล่ียม 
    4) แสงและเงา (Light and Shade) ในการออกแบบจดัสวน ควรค านึงถึงเร่ือง
แสงและเงาทั้งในสภาพกลางวนัและกลางคืน โดยค านึงถึงความอบอุ่นใจ ความปลอดภยั ให้แสงสี
หรือเงาของตน้ไมดู้สวยงาม จะสามารถเพิม่เวลาการพกัผอ่นในบา้นไดม้ากขึ้น ความสว่างกบัความ
มืดจะตอ้งกลมกลืนกนั ในสภาพกลางวนัก็เกิดเงาไดโ้ดยการเลือกใชพ้นัธุ์ไมท้ี่มีสีต่างกนั พนัธุ์ไมสี้
เขม้ สีน ้ าเงินก็จะเป็นเงาของพนัธุ์ไมสี้เขียวได ้หรือแม้แต่ลกัษณะของพื้นผิวก็สามารถจดัให้แสง
และเงาได ้
    5) พื้นที่ว่าง(Space) หมายถึงพื้นที่ว่างที่มีอาณาเขตล้อมรอบดว้ยบรรยากาศ
ของพนัธุไ์มห้รือส่ิงประดิษฐท์ี่จดัวางอยา่งเหมาะสม สมดุลสามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นที่ว่างน้ีได ้
ก่อใหเ้กิดทศันียภาพที่สวยงาม มีที่วา่งพกัสายตา เป็นที่พกัผ่อน ให้ความร่มร่ืน พื้นที่ว่างอาจจะเป็น
พื้นดิน น ้ า สนามหญา้ ซ่ึงเป็นพื้นที่ราบแนวนอนที่วา่งแนวด่ิงหรือเหนือศีรษะ ไดแ้ก่ ทอ้งฟ้า ถา้เป็น
พื้นที่โล่งจะใหค้วามรู้สึกอิสระไร้ขอบเขตพื้นที่ใตร่้มไมจ้ะให้ความรู้สึกสมบูรณ์ ร่มร่ืนโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่พื้นที่แนวยาวแคบที่มีตน้ไมใ้หญ่สองขา้งทาง ส่วนที่ทึบหมายถึงภูเขา ตน้ไม อาคารสถานที่ 
ในการจดัสวนจะตอ้งมีทั้งที่โล่งและที่ทึบประกอบกนั 
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     6) พื้นผวิ (Texture) หมายถึง พื้นผวิวสัดุที่ใชต้กแต่งสวน หรือพื้นผวิของ
พรรณไมน้านาชนิดที่น ามาใชจ้ดัสวน ใหค้วามรู้สึกเม่ือมองหรือสมัผสัพื้นผวิก่อใหเ้กิดความ
สวยงาม เสริมใหส่้วนอ่ืนๆของสวนเด่นขึ้นไดพ้ืน้ผวิวสัดุจดัสวน (Surfacing) มี 2 ชนิด คือ 

     (1) พื้นผวิแขง็ เช่น ไม ้หิน อิฐ กระเบื้อง ฯลฯ 
  (2) พื้นผวิอ่อนนุ่ม เช่น หญา้ ทราย หินละเอียด พืชคลุมดิน ฯลฯ 

      7) สี (Color) เป็นส่ิงที่ให้ความรู้สึกปรากฏทางสายตาแสดงให้เห็นท่วงท่า
ท านองการออกแบบใหค้วามรู้สึกรวดเร็ว เกิดอารมณ์การตอบสนองสีที่เกิดขึ้นในกรจดัสวน ไดแ้ก่ 
สีของอิฐ หิน กรวด ศิลาแลง อาคาร สีของพรรณไม ้ล าตน้ ก่ิง ใบ หรือสีสีนของดอกไมท้ี่ให้ความ
สวา่ง สดใส และมีเสน่ห์อยูใ่นตวัตามธรรมชาติ สภาพของสวนโดยทัว่ไปจะมีสีเขียวเป็นหลกั 
  ประเภทของสี (Tone of color) 

        (1) สีอุ่นหรือสีร้อน (Warm tone) ไดแ้ก่ สีเหลือง เหลืองส้ม ส้ม ส้มแดง 
แดง แดงม่วง เป็นกลุ่มสีที่ใหค้วามสวา่ง สดใส  

    (2) สีเยน็ (Color tone) ไดแ้ก่ สีม่วง ม่วงน ้ าเงิน น ้ าเงิน เขียวน ้ าเงิน เขียว 
เขียวอ่อน เป็นกลุ่มสีที่ใหค้วามเยอืกเยน็ สงบ มองดูลึก ไกล 
   จิตวทิยาของสี 

  การตอบสนองของสัตว์และมนุษยท์ี่มีต่อสีต่างๆ จะแตกต่างกันทั้ งในด้าน
ความรู้สึกและอารมณ์ นกัจิตวทิยาและนกัวทิยาศาสตร์ไดศึ้กษาและสรุปความรู้สึกตอบสนองต่อสี
ต่างๆ ดงัน้ี 
   (3) สีขาว  แสดงถึง ความศรัทธา สะอาดและบริสุทธ์ิ เป็นสีที่แมลงไม่
ค่อยชอบ โดยเฉพาะพวกผึ้งซ่ึงจะชอบสีเขม้ 
   (4) สีเหลือง  แสดงถึง ความอบอุ่น ความร่าเริงและความอุดมสมบูรณ์ 

  (5) สีแดง  แสดงถึงความรุนแรง และ เป็นสีที่ยงุไม่ชอบ 
  (6) สีเขียว  แสดงถึง ความร่มร่ืน ร่มเยน็ มองดูกวา้งขวาง เยน็ตา 
   (7) สีม่วง  แสดงถึง  ความยติุธรรม ความจงรักภกัดีและความเศร้า 

   (8)  สีน ้ าเงิน  แสดงถึง  ความมัน่คง สงบ เยอืกเยน็ ซ่ือสตัย ์ 
   8) ลวดลาย (Pattern) เป็นการจดัพชืปลูกพชืเป็นแถวเป็นกลุ่ม ใหเ้กิดลวดลาย 
หรือการจดัพื้นผวิ ลานพกัผอ่น จดัใหมี้ลวดลายสวยงาม ก่อใหเ้กิดความสวยงาม ท าใหส้วนมี
บรรยากาศที่ดีขึ้นท าใหพ้ื้นที่นั้นน่ามองไม่น่าเบื่อหน่าย อารมณ์อาจล่องลอยตามลวดลายที่จดัใน
สวน ก่อใหเ้กิดความผอ่นคลาย พกัผอ่น 

 2.2.2 หลกัศิลปะในการออกแบบจดัสวน ประกอบดว้ย 
 2.2.2.1 ความสมดุลหรือมีดุลยภาพ (Balance) 
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 ความสมดุล หมายถึง การที่พื้นที่หน่ึงมีสดัส่วนที่เหมาะสมกนั มีน ้ าหนักเท่ากนั
หรือใกลเ้คียงกนัทั้งสองขา้ง ความสมดุลมี 2 แบบคือ 

   1) ความสมดุลที่เหมือนกนัทั้งสองขา้งเป็นการจดัสวนอยา่งเป็นระเบียบ มี
น ้ าหนกัเท่ากนัทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา หรือมีตน้ไมท้ั้งสองขา้งเหมือนกนั เช่น ตน้ไมท้ั้ง 2 ขา้ง 
หรือจดัตามอนุสาวรีย ์วงเวยีน สวนสาธารณะ การจดัวางใชจุ้ดศูนยก์ลางเป็นจุดเร่ิมแลว้ขยาย
รูปแบบการจดัออกไปโดยรอบเหมือนกนั เหมาะกบัพื้นที่ราบ พื้นที่กวา้งใหญ่ในอนัที่จะสร้างจุด
รวมภาพ ใหค้วามรู้สึกโอ่อ่าภาคภูมิ สง่างาม หนกัแน่นและมัน่คง 

   2) ความสมดุลที่ไม่เหมือนกนัทั้ง 2 ขา้ง เป็นความสมดุลตามธรรมชาติ โดยมี
รูปทรง สดส่วนทั้งสองดา้นไม่เหมือนกนั มีจุดสนใจทั้ง 2 ดา้น ที่ไม่เหมือนกนั ใชพ้นัธุ์พืชต่างกนั 
แต่ท าใหเ้กิดสมดุลโดยใชต้น้พชืขนาดเล็กหลายตน้ถ่วงสมดุลกบัตน้พืชขนาดใหญ่ หรือใช่กลุ่มเล็ก
ถ่วงสมดุลกบักลุ่มสีเยน็กลุ่มใหญ่ หรือการใชก้ลุ่มหินถ่วงสมดุลกบักลุ่มตน้ไมเ้ป็นตน้ สวนลกัษณะ
น้ีจะปล่อยใหพ้รรณไมเ้จริญเติบโตอยา่งอิสระ  
  2.2.2.2 สดัส่วน (Proportion or Scale) 
  สดัส่วน  หมายถึง การจดัสวนวสัดุแต่งสวนพนัธุ์ไม ้ใหมี้ความสมัพนัธก์นัอยา่ง
ไดส้ดัส่วนกลมกลืน สวยงาม ใหค้วามรู้สึกวา่ของหลายๆส่ิงมีความสมัพนัธก์นั ดงันั้นในการจดั
สวนตอ้งเลือกพนัธุไ์มห้รือหินที่มีรูปร่าง รูปทรง และขนาดที่แตกต่างกนัโดยค านึงถึงขนาดของ
พื้นที่ ความสูงของส่ิงก่อสร้าง โดยมากแลว้จะเร่ิมตน้ดว้ยการจดัวางลกัษณะสามเหล่ียม ซ่ึงจะเกิด
ความสมดุลและมีมุมมองไดทุ้กดา้น สดัส่วนจึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัสวน โดยจะตอ้งพจิารณาถึง 
   1) ขนาดและรูปลกัษณ์ที่จะน ามาประกอบกนัใหง้ดงาม 
 2) จดัสดัส่วนใหเ้กิดความสนใจ ดึงดูดสายตา 
 3) จดัสดัส่วนของวตัถุต่างๆ ขนาดต่างๆ ใหมี้ความสมัพนัธก์นัเป็นหมวดหมู่ 
  2.2.2.3 จงัหวะ (Rhythm) 
 จงัหวะ หมายถึง ความพอดีของการจดัวางมีช่องวา่งเหมาะสมและมีความต่อเน่ือง 
จะก่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหวของส่ิงที่คลา้ยคลึงกนั มีความเป็นธรรมชาติ ถา้จดัในพน้ที่กวา้ง อาจจะใช้
แปลงไมด้อกหรือจดัวางมา้นัง่ ท  าใหเ้กิดช่วงจงัหวะน่าสนใจ ชวนติดตาม เกิดความต่ืนเตน้ช่วงจงัหวะ
ของการจดัสวนแบ่งเป็น 4 แบบคือ 

 1) จงัหวะซ ้ าหรือย  ้า (Repetition) เป็นการใชต้น้ไมห้รือวสัดุที่มีรูปทรง ลกัษณะ สี 
และเสน้ ซ ้ าๆกนัไป เช่น ลกัษณะของแนวร้ัว หรือตน้ไมสองขา้งทางเดิน ถา้ซ ้ ากนัมากก็อาจจะ
ก่อใหเ้กิดความน่าเบื่อได ้
 2) จงัหวะต่อเน่ือง (Sequence or Continuity) เป็นการสร้างความซ ้ าของรูปทรง 
พนัธุไ์ม ้หรือสีสนัซ ้ ากนัไป เป็นระยะโดยเวน้ระยะเท่าๆกนั 
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 3) จงัหวะ (Radiation) เป็นการจดัที่เร่ิมจากจุดศูนยก์ลางแผ่กระจายออกไปรอบ
ดา้นเหมือนกนัหรือซ ้ ากนั เช่น การจดัรอบวงเวยีน 
 4) จงัหวะ (Graduation) ใช้วสัดุหรือพืชชนิดเดียวกัน แต่มีขนดแตกต่างกนั สูงต ่า
ไม่เท่ากนั อาจจะจดัจากเล็กไปหาใหญ่ หรือสลบักนัไป 
  2.2.2.4 ความกลมกลืน (Harmony or Unity) 
  ความกลมกลืนกนัหรือเอกภาพ  เป็นส่ิงที่ก่อใหเ้กิดความสวยงาม ดงันั้นในการจดั
สวนนกัจดัสวนจะตอ้งค านึงถึงการอยูร่วมกนัของหน่วยความงามชนิดต่างๆ จดัใหอ้ยูก่นัไดอ้ยา่ง
กลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวอยา่งเหมาะสม ดงันั้นหลกัของความกลมกลืนตอ้งพจิารณาถึงเสน้ รูปทรง 
และสีในการออกแบบสวนใหเ้กิดความกลมกลืนสามารถท าไดค้ือ 

  1) ท าเป็นรูปซ ้ าๆกนั จะก่อใหเ้กดความกลมกลืน แต่จะตอ้งระวงัไม่ให้มีการซ ้ ากนั
มากเกินไป จะท าใหเ้กิดความน่าสนใจ จึงควรใหมี้ส่วนที่ไม่กลมกลืนหรือขดักนับา้งในส่วนน้อย แต่
ในส่วนใหญ่กลมกลืนกนั 

   2) สร้างความกลมกลืนโดยเลือกใชว้สัดุหรือพรรณไมท้ี่มีสีสนักลมกลืนกนั 
                     3) พื้นผวิและช่องวา่งจะตอ้งมีความคลา้ยคลึงและกลมกลืนกนั 
                    4) เลือกใชว้สัดุหรือพรรณไมท้ี่มีรูปทรงและลกัษณะคลา้ยคลึงและกลมกลืน 
  2.2.2.5 ความแตกต่าง (Contrast) 

  การขดักนั ใชใ้นการออกแบบจดัสวนเพื่อลดความกลมกลืน โดยการจดัสภาวะ
ของเสน้รูปทรงหรือสีให้แตกต่างกนั เพื่อไม่ให้เกิดความซ ้ าก่อให้เกิดความหลากหลายในลกัษณะ
ตรงขา้มหรือขดักนั โดยเฉล่ียแลว้ควรจดัให้มีความกลมกลืนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และมีการ
ขดักันประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อก่อให้เกิดจุดสนใจ มีจุดเด่น ก่อให้เกิดความเคล่ือนไหว แต่
จะตอ้งระวงัอยา่ใหมี้การขดักนัมาก เพราะจะท าใหรู้้สึกยุง่เหยงิ ขาดเอกภาพและความกลมกลืน 
  การขดักนัก่อเกิดขึ้นโดย 
   1) จดัใหมี้ความแตกต่างกนัในรูปทรงลกัษณะ เช่น รูปทรงสามเหล่ียมกบัรูปทรง
ส่ีเหล่ียม 
                       2) จดัให้เกิดความแตกต่างกนั ในเร่ืองของเสน้ คือ มีทั้งเสน้โคง้ และเสน้ตรง อยู่
ดว้ยกนั 
                     3) จดัใหสี้แตกต่างกนั โดยใชสี้ร้อนตดักบัสีเยน็ สีมืดกบัสีสวา่ง 
                4) จดัให้เกิดความแตกแยก ในเร่ืองของแสงเงา สัดส่วน ช่องวา่ง พื้นผิว หรือ
แมแ้ต่พนัธุไ์มท้ี่มีการตดัแต่งกบัไม่มีการตดัแต่ง 
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 2.2.2.6 จุดเด่นหรือจุดสนใจ (Emphasis or Focalization) 
   จุดเด่น จุดรวมภาพ หมายถึง จุดเด่นที่เป็นจุดรวมสายตา ดึงดูดสายตา เป็นจุดที่
ส่งเสริมความงาม โดยการเนน้ในเร่ืองของสี เสน้ การตกแต่ง การจดัช่องว่าง หรือการเน้นเฉพาะจุด  
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงการสร้างจุดเด่นหรือจุดรวมภาพ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 

1)  สร้างจุดเด่นหรือจุดรวมภาพอย่างเป็นระเบียบ เช่น การสร้างน ้ าพุตามวงเวียน 
ตามส่ีแยก น ้ าพกุลางสระน ้ า อนุสาวรีย ์น ้ าตก หรือแมแ้ต่ซุม้ตน้ไมใ้นสวน 

2)  การสร้างจุดเด่นในสวนแบบธรรมดาหรือสวนแบบไม่เป็นระเบียบอาจจะสร้าง
จุดรวมภาพโดยใชก้ลุ่มพชืที่ดอกมีสีสนัสวยงาม มีรูปทรงสวยงามหรือใชต้น้ไมท้ี่สูงเด่นกว่าตน้อ่ืน 
และมีตน้เต้ียมาจดัประกอบพอสมควร หรืออาจเป็นก้อนหินที่เด่น หินรูปทรงแปลกๆ มุมน ้ าตก
แบบธรรมชาติ หรือแมแ้ต่การใชเ้ฟอร์นิเจอร์ประกอบสวน ก็สร้างใหเ้ป็นจุดเด่นหรือจุดรวมภาพได ้
 2.2.3 วตัถุประสงคใ์นการจดัสวนมี 3  
  2.2.3.1 การจดัสวนเพือ่ประชาชน เป็นการจดัสวนเพือ่ตอบสนอง หรือเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมของประชาชน-บุคคล ความสะดวกสบายต่างๆ ภายในสวน เช่น ทางเดิน ศาลาพกั สระวา่ย
น ้ า มา้นัง่ และอ่ืนๆ โดยธรรมชาติของบุคคลตอ้งการการสวนที่มีร้ัวรอบ มีพชืพรรณทั้งไมย้นืตน้ ไม้
พุม่ และองคป์ระกอบในการจดัในกรณีของพชืพรรณบุคคลตอ้งการพชืพรรณหลายๆชนิดไมย้นืตน้ 
เพือ่เป็นร่มเงาตามทางเดินเทา้ ไมพุ้ม่พชืคลุมดิน เพือ่ใหค้วามเป็นอิสระ ช้ีทางทิศ ควบคุมทิศทาง
จราจร การจดัสวนเพือ่ประชาชนมุ่งเนน้การเอ้ืออ านวยประโยชน์สุขทางร่างกาย 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 การจดัสวนเพือ่ประชาชน 
ที่มา : สมจิต โยธะคง , 2538 
 2.2.3.2  การจดัสวนเพือ่ความสวยงาม การจดัสวนมุ่งดา้นความงาม ใหเ้กิดความสุขทางดา้น
จิตใจและอารมณ์ การจดัมีหลายๆบรรยากาศ มีมุมสงบ มุมก่อใหเ้กิดความประหลาดใจ การจดั
มุ่งเนน้ใหเ้กิดคุณค่า มีความล้ีลบั เพือ่ก่อใหเ้กิดความคิด เช่น การจดัสวนมีบรรยากาศทุ่งโล่ง มีสระ
น ้ า ล าธาร หิน มุม น ้ าตก น ้ าพ ุมุมดอกไม ้การจดัสวนเพือ่ความมุ่งเนน้การเอ้ืออ านวยประโยชน์สุข
ทางดา้นจิตใจ และอารมณ์ 
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ภาพที่ 2.6 การจดัสวนเพือ่ความสวยงาม 
ที่มา : สมจิต โยธะคง, 2538 
   2.2.3.3 การจดัสวนเพือ่การทดลองในการศึกษาพชืพรรณใหม่ เป็นการจดัสวนโดย
มุ่งเนน้การทดลอง การคดัเลือกพชืพนัธุใ์หม่ สายพนัธุใ์หม่ เพือ่แสวงหาพืชพรรณที่เหมาะสม เพือ่
ใชป้ะกอบในการจดัสวน และกิจกรรมในการจดัสวน และกิจกรรมที่เก่ียวเน่ือง วตัถุประสงคข์อง
การจดัสวนในขอ้ดงักล่าวมุ่งเนน้การศึกษาคน้ควา้ทดลอง วจิยั 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 การจดัสวนเพือ่การทดลอง 
ที่มา : สมจิต  โยธะคง, 2538 
 2.2.3. แนวคิดและองคป์ระกอบในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัรูปแบบสวนไทย 
   2.2.3.1 สวนไทย 
     ไขแสง ศุขะวฒันะ ,(2539) กล่าวไวว้า่ สวนไทยมีมาตั้งแต่ในอดีตแมจ้ะไม่มี
ช่ือเสียงทดัเทียมเท่ากบัสวนของประเทศอ่ืน เช่น สวนญี่ปุ่ น สวนจีนก็ตาม แต่สวนไทยก็มีประวติั
อนัเก่าแก่เคียงคู่มากบัสถาปัตยกรรมไทย และมีลกัษณะเฉพาะของสวนไทยกล่าวไดโ้ดยสงัเขปดงัน้ี 
  พนัธุไ์มท้ี่น ามาปลูก มิใช่มีแต่ไมด้อกเพยีงอยา่งเดียว หากยงัมีไมผ้ลปลูกรวมอยู่
ดว้ยทั้งน้ีเพราะคนไทยใหค้วามส าคญัของไมผ้ลวา่เป็นพชืเศรษฐกิจมาชา้นาน 



21 
 

  1) ในอดีตพระเจา้แผน่ดินหรือพระมหาอุปราชเท่านั้น จะมีอุทยานหรือสวน
ขนาดใหญ่ได ้สวนเหล่าน้ีมกัสร้างอยูน่อกก าแพงพระราชวงัหรือนอกก าแพงเมือง และมกัเป็นสวน
แบบธรรมชาติเกือบทั้งส้ิน สวนดงักล่าวเป็นเขตหวงหา้ม ประชาชนทัว่ไปไม่สามารถเขา้ได ้
  2) สวนที่เป็นส่วนประกอบสถาปัตยกรรมถาวรมกัมีไมด้ดัและไมก้ระถางเป็น
ส่วนใหญ่ มีสวนภูเขาจ าลองที่เรียกวา่เขามอและเขาก่อในพธีิของศาสนาพราหมณ์ เพือ่ประกอบ
พระราชพธีิ สวนเหล่าน้ีมกัมีอยูใ่นพระราชวงั 
   3) สวนสมุนไพรที่มีอยูต่ามวดั โดยพระภิกษุผูมี้ความรู้เป็นหมอยาไดส้ร้างขึ้น
เพือ่น ามาประกอบเป็นโอสถชนิดต่างๆใชใ้นยามศึกสงคราม ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้ 
   4) การสร้างสวนน ้ า ส่วนมากจะเป็นสระ คู คลอง ตระพงั เพือ่ใหไ้ดน้ ้ าจืดไวใ้ช ้
ต่อมาเร่ิมมีการน าบวัไปปลูก แหล่งน ้ านั้นจึงกลายเป็นสวนน ้ าไปโดยปริยาย 
   5) ในสมยัก่อน เรือนที่พกัอาศยัเป็นเรือนไมมี้นอกชานเป็นลานโล่งจะไดรั้บ
การตกแต่งเป็นสวนกระถาง ปลูกพนัธุไ์มต่้างๆ ตั้งเรียงรายอยูภ่ายนอกชายคาและใตช้ายคา 
   6) ในอดีตสวนสาธารณะแทจ้ริงไม่มีนอกจากป่าตาลของพอ่ขนุรามค าแหง ซ่ึง
เป็นที่ฟังธรรมและบริเวณบึงพระราม (บึงชีขนั) ภายในกรุงศรีอยธุยา ถา้ตอ้งการที่พกัผอ่นหยอ่นใจ
หรือการเล่นดี คือ ทอ้งทุ่งนอกก าแพงเมืองโดยรอบ 
   ในอดีตการจดัสวนประดบัตน้ไมท้ี่นิยมใชก้นัมาก ไดแ้ก่ไมด้ดัรูปต่าง
ส าหรับประชาชนทัว่ไป นิยมปลูกพนัธุไ์มย้นืตน้ ไมพุ้ม่ สมุนไพร ไมด้อก-ไมใ้บโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ใชส้อยและความเป็นมงคลของช่ือพนัธุไ์มเ้ป็นหลกั แบ่งประเภทพนัธุไ์มไ้ทยที่ใช้
ปลูกจดัสวนไดโ้ดยสงัเขปดงัน้ี 
  7) ไมย้นืตน้ใหร่้มเงา ประดู่แดง ประดู่บา้น คูน นนทรี เสลา พกิุล ชงโค แสง
จนัทร์ ไทรยอดทอง ชมพพูนัทิพย ์ กลัปพฤกษ ์ล าดวน เป็นตน้ 
  8) พนัธุไ์มก้ลางแจง้ ที่มีล  าตน้ ใบ ดอก หรือทรงพุม่มีลกัษณะพเิศษสวยงาม 
เช่น ไผสี่ทอง ไผน่ ้ าเตา้ หมากเหลือง หมากแดง หมากนวล หมากเขียว สิบสองปันนา แซ่หางมา้ 
พลบัพลึง กลว้ยพดั จนัผา เป็นตน้  
  9)  พนัธุไ์มพุ้ม่ นวลจนัทร์ เทียนทอง บานบุรีพุม่ กระดุมเงิน แกว้ ชอ้งนาง 
พยบัหมอก ชบา เฟ่ืองฟ้า โกสน เล็บครุฑ เป็นตน้ 
  10) พนัธุไ์มค้ลุมดินกลางแจง้ รางทอง การะเกดหนู เศรษฐีไซ่ง่อน ก าแพงเงิน 
ผกากรองเล้ือย กระดุมทองเล้ือย ดาดตะกัว่ เป็นตน้ 
  11) พนัธุไ์มด้อก ยีโ่ถ เฟ่ืองฟ้า ชบา ฟ้าประดิษฐ ์บานเชา้ ชวนชม มะลิ 
เบญจมาศ บานช่ืน รักเร่ เป็นตน้ 
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 12) พนัธุไ์มใ้นร่มหรือแสงร าไร วาสนาเจา้ลอย คลา้ กลว้ยด่าง คลา้ก ามะหยี ่
วาสนา หมากผูห้มากเมีย เพชรไหน หวัใจม่วง ชายผา้สีดา เฟิร์นขา้หลวงหลงัลาย เฟิร์นใบมะขาม 
เฟิร์นกา้นด า เฟิร์นเกล็ดหอย  เป็นตน้ 
  13) ไมเ้ล้ือยไมเ้ถา เช่น ราชาวดี บานบุรีเล้ือย พวงแสด พวงคราม การเวก สาย
น ้ าผึ้ง พวงทอง เล็บมือนาง เป็นตน้  
  14) ไมน้ ้ า เช่น พทุธรักษา ธรรมรักษา เตยหอม บวั กก เป็นตน้ 
 ซ่ึงจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัสวนไทย จึงไดน้ าเอาเอกลกัษณ์และลกัษณะของ
สวนไทยมาใชป้ระกอบในการออกแบบ เช่น การปลูกไมด้อกหอม พชืที่กินไดจ้  าพวกไมผ้ล พชื
สมุนไพร 
  2.2.3.2 สวนบาหลี (Balinese garden) 
    สวนบาหลีมีลกัษณะโดยพื้นฐานเหมือนกบัสวนเมืองร้อนโดยทัว่ไป 
กล่าวคือ ลกัษณะพนัธุไ์มท้ี่ใชเ้ป็นพนัธุไ์มใ้นตระกูลใกลเ้คียงกบัพนัธุไ์มท้ี่ใชใ้นสวนเมืองร้อน เช่น 
ชบา กลว้ยประดบั เฮลิโคเนีย พลบัพลึง ลัน่ทม โกสน เฟิร์นชนิดต่างๆ ไผ ่ปาลม์ และไมน้ ้าต่างๆ 
กก บวั คลา้น ้ า เน่ืองดว้ยชาวบาหลีมีความเช่ือวา่ตน้ไมแ้ละพชืพนัธุต่์างๆ มีชีวติและวญิญาณ ส่วน
ต่างๆ ของตน้ไมจึ้งมกัถูกน ามาใชท้ั้งเพือ่เป็นยารักษาโรคและเพือ่ใชใ้นงานพธีิกรรมต่างๆ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 สวนบาหลี (Balinese garden) 
ที่มา : http://www.oknation.net  
 2.2.3.2 สวนหิน (Rock garden) 
    สวนหิน (Rock garden) เป็นสวนที่ใชหิ้นและกรวดเป็นองคป์ระกอบหลกัใน
การจดั โดยเลือกใชค้วามหลากหลายจาก ลกัษณะและชนิดของหิน ที่แตกต่างกนัทั้งสี รูปร่าง และ
ผวิสมัผสั จากนั้นก็น าตน้ไม ้มาปลูกประกอบ ใหมี้ความสมัพนัธแ์ละกลมกลืน กบัหินที่เรา จดัวาง 
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อาจจะจดับนพื้นที่ราบเรียบ หรือเป็นชั้นเป็นเนินก็แลว้แต่นกัออกแบบจะสร้างสรรคข์ึ้นมา ซ่ึง
แนวคิดน้ี ก็คงหนีไม่พน้จาก การน ารูปแบบธรรมชาติ เช่น โขดหิน เนินเขา เกาะแก่ง ล าธาร หรือ
น ้ าตก ถอดถ่ายจ าลอง เอามาจดัวาง ให้เหมาะสมกบัสถานที ่ที่เราจะจดัอาจวางหินรูปตั้งบา้ง นอน
บา้ง ก็แลว้แต่ความเหมาะสม จากนั้นกน็ าตน้ไม ้มาจดัประกอบ หรืออาจมีวสัดุอ่ืน ๆ อีก ก็แลว้แต่ 
ความตอ้งการ บางกรณีสถานที่อาจจะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่ดีอยูแ่ลว้ เช่น บา้นพกัในชนบทที่ติด
กบัเขา และธรรมชาติดงักล่าว นกัออกแบบสวน อาจจดับริเวณใหส้อดคลอ้งไปกบัธรรมชาติรอบ
ดา้น เช่น ท าการเคลียร์พื้นที่รอบ ๆ บริเวณที่พกั คงสภาพหิน หินหรือเนิน ที่เป็นธรรมชาติเอาไว ้
และน าตน้ไมไ้ปแต่งประกอบ แต่อยา่งไรก็ตอ้งคงสภาพของเดิม ตามธรรมชาติ เอาไว ้ซ่ึงก็จะเป็น
อีกรูปหน่ึง ลกัษณะสวนหินน้ีก็นิยมทางประเทศแถบยโุรปมาก่อนเรียกวา่ Rock Garden สร้าง
ความรู้สึก ใหเ้ห็นถึง ความเป็นปึกแผน่มีพลงัสนุกสนาน ทางแถบเอเชีย จีน และญี่ปุ่ นก็นิยมจดั
เช่นกนั โดยเฉพาะ สวนหินของญี่ปุ่ น ซ่ึงมกัจะเรียกกนัวา่ Stone Garden ลกัษณะสวนหินของญี่ปุ่ น
จะเป็นลกัษณะพเิศษคือ นอกจากสวนหิน ที่เป็นลกัษณะ ลอกเลียนธรรมชาติ แลว้ยงัมี สวนหินที่
เป็น ลกัษณะจินตนาการ จะเป็นการจดัในพื้นราบจดัวางหินเป็นกลุ่มเป็นกอ้น สมมุติแทนโขดเขา
และเกาะแก่ง มีกรวดลอ้มรอบ ท าร้ิวรอยลวดลาย คลา้ยสายน ้ าและคล่ืน สวนหินลกัษณะน้ี จะไม่
นิยมใชต้น้ไม ้มาประกอบเลย จะดูน่ิงใหใ้ชฝึ้กสมาธิไดเ้ตม็ที ่
 

 

 

 
 
 

                 
 
 
ภาพที่ 2.9 สวนหิน (Rock garden) 
ที่มา : http://www.bloggang.com 
 2.2.4  องคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์ 
   การจดัภูมิทศัน์ภายในบริเวณบา้นนั้น เน่ืองจากเน้ือที่ค่อนขา้งจะมีจ ากดัแลว้ การใส่
องคป์ระกอบลงไปในสวนเป็นเร่ืองที่ส าคญัมาก เน่ืองดว้ยการเลือกใชว้สัดุตกแต่งนั้น ตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัรูปแบบสถาปัตยกรรมของตวับา้น รวมถึงรูปแบบของการจดัภูมิทศัน์เป็น
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ส าคญั การใชส่ิ้งประดบัตกแต่งงานสวนยงัเป็นการบ่งบอกถึงสไตลส์วนๆนั้นแนวความคิดในดา้น
องคป์ระกอบของงานภูมิทศัน ์

  2.2.4.1 ศาลาพกัผอ่น (Gazebos) 
   ศาลาพกัผอ่น เป็นองคป์ระกอบของสวนบา้น สร้างไวเ้พื่อนั่งพกัผ่อนแต่ศาลา

ในสวนบา้นแลว้นิยมใชเ้ป็นที่รับรองแขกผูม้าเยอืน หรือส าหรับตั้งโต๊ะอาหารนอกบา้นซ่ึงศาลา
พกัผอ่นมีหลายประเภท เช่น Pavilion-type ใชพ้กัผอ่นในสวนเวลาบ่าย หรือใชแ้สดงดนตรีในสวน
ยามวา่ง Pictorial styling เป็นศาลาที่มองดูหรูหรา ตกแต่งสวยงามA-shaped เป็นศาลาที่มีหลงัคาท า
ดว้ยไมร้ะแนงกรองแสงแต่ไม่สามารถป้องกนัฝนได ้ความแขง็แรงทนทานของศาลาก็จ  าเป็นเช่นกนั
ฉะนั้นเวลาเลือกซ้ือควรดูที่ความแขง็แรงและความสวยงามควบคู่กนัไปควรเลือกไมเ้น้ือแขง็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.10 แสดงตวัอยา่งศาลา 
ที่มา : http://www.nanagarden.com 
   2.2.4.2 ไมร้ะแนง (Shelter) 
   Shelter เป็นโครงสร้างต่างหากส าหรับสวนหรืออาจเป็นตน้ไมใ้นสวนShelter 
ใชเ้พือ่ควบคุมการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ภูมิอากาศ และยงัเป็นจุดที่น่าสนใจและสวยงามเพือ่
เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งบา้นและสวนโดยแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
   1) Shelter ที่เป็นไมร้ะแนงตีเวน้ร่องเพือ่ใชก้รองแสงส่องถึง แต่ Shelter แบบ
น้ีใหค้วามร่มเยน็มาก เพราะอากาศพดัผา่นตลอด แต่ไม่สามารถกั้นน ้ าไดแ้ต่ยงัเป็นที่นิยมเพราะไม้
เล้ือยใหด้อกสีสวยและมีกล่ินหอมท าใหผู้ใ้ชส้ถานที่มีความรู้สึกเหมือนไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติมาก
ขึ้น 
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ภาพที่ 2.11 แสดงตวัอยา่งไมร้ะแนง 
ที่มา : http://topicstock.pantip.com 

  2) Shelter ที่ต่อยืน่มาจากตวัอาคาร มีการมุงหลงัคา Shelter แบบน้ีสามารถกนั
ไดท้ั้งแดดและฝน คือสามารถใชไ้ดทุ้กเวลาบริเวณโดยรอบมกัโปร่ง อาจจะทึบดา้นใดดา้นหน่ึงที่
ต่อเน่ืองกบัตวับา้นนิยมใชไ้มพุ้ม่เป็นผนงัเต้ียดา้นล่าง 

ภาพที่ 2.12 แสดงตวัอยา่งไมร้ะแนง รูปแบบต่างๆ 
ที่มา:  http://www.terracebydesign.com 

2.2.4.3 โตะ๊นัง่เล่น 
  สมจิตร โยธะคง, (2540) มา้นั่งหรือโต๊ะนั่งเล่นนั้นเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัอยา่ง
หน่ึงของสวนเพราะเราสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงๆในส่วนของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เจา้ของ
บา้นไดเ้กิดความพงึพอใจในการรออกแบบสวนพกัผอ่น  
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ภาพที่ 2.13 แสดงโตะ๊นัง่เล่นในสวน 
ที่มา :  http://www. topicstock.pantip.com 

 2.2.4.4 ประติมากรรมและการประดบัตกแต่ง 
  ประติมากรรมที่ใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก หมายถึง ประติมากรรมเป็นศิลปะ
ประเภทหน่ึงที่เกิดขึ้นด้วยการป้ัน การแกะสลัก การหล่อหรือวิธีอ่ืนๆ ที่ท  าให้เกิดความงดงาม 
ศิลปะที่มี 3 มิติ คือ มีความกวา้ง ยาว และลึกหรือหนา งานประติมากรรมอาจท าดว้ยวสัดุหลายชนิด 
หิน ไม้ ดินเหนียว ปูน อิฐ และโลหะ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ประติมากรรม คือ งานศิลปะที่สร้าง
ขึ้นมาเป็นรูปเป็นลวดลาย สามารถมองเห็นได ้ประติมากรรมก็คืองานศิลปกรรมที่สร้างขึ้น โดย
วธีิการป้ันการแกะสลกั การหล่อหรือดว้ยวิธีการอ่ืนใดก็ตาม เป็นรูปที่มองเห็นได ้มีปริมาตร ส่วน
รูปแบบของประติมากรรมนั้น อาจจะมีรูปร่างของมนุษย ์สตัว ์และส่ิงอ่ืนๆ หรือลวดลายสัญลกัษณ์
ซ่ึงอาจจะท าขึ้นเหมือนกบัรูปตามธรรมชาติของส่ิงนั้นๆ หรืออาจจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ผูส้ร้างคิด
ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อผลงานทางศิลปะ ความงามและความนึกคิดต่างๆ ที่ผูส้ร้างตอ้งการจะให้เกิด
ประติมากรรมนั้น 

   การประกอบขึ้นรูป (Construction) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ โดยน าวสัดุ
ต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันและยึดติดกันด้วยวสัดุต่างๆ การเลือกใช้ประติมากรรมไม่ว่าจะ
สร้างสรรคง์านประติมากรรมขึ้นอยูก่บัวสัดุที่ตอ้งใชป้ระติมากรรมไม่วา่สร้างขึ้นโดยวธีิใดจะมีอยู ่3 
ลกัษณะ คือ แบบนูนต ่า แบบนูนสูงและแบบลอยตวั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1) ประติมากรรมแบบนูนต ่า (Bas Relief) เป็นรูปที่เป็นนูนขึ้นมาจากพื้นหรือ
มีพื้นหลงัรองรับมองเห็นไดช้ดัเจนเพยีงดา้นเดียว คือ ดา้นหนา้ มีความสูงจากพื้นไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของ
รูปจริง ไดแ้ก่ รูปนูนแบบเหรียญ รูปนูนที่ใช ้ประดบัตกแต่งภาชนะ หรือประดบัตกแต่งอาคารทาง
สถาปัตยกรรม โบสถ ์วหิารต่างๆ  
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   2) ประติมากรรมแบบนูนสูง (High Relief) เป็นรูปต่างๆ ในลกัษณะ
เช่นเดียวกบัแบบนูนต ่า แต่มีความสูงจากพื้น ตั้งแต่คร่ึงหน่ึงของรูปจริงขึ้นไปท าใหเ้ห็นลวดลายที่
ลึก ชดัเจน และเหมือนจริงมากกวา่แบบนูนต ่า และใชง้านแบบเดียวกบัแบบนูนต ่า 

 

ภาพที่ 2.14 แสดงประติมากรรมแบบนูนสูงนูนต ่า 
ที่มา : http://www.nanagarden.com 
  3) ประติมากรรมแบลอยตวั (Round Relief) เป็นรูปต่างๆ ที่มองเห็นไดร้อบ
ดา้นหรือตั้งแต่ 4 ดา้นขึ้นไป ไดแ้ก่ ภาชนะต่างๆ รูปเคารพต่างๆ พระพุทธรูป เทวะรูป รูปตามคติ
นิยม รูปบุคคลส าคญั รูปสตัว ์ฯลฯ 

ภาพที่ 2.15 แสดงประติมากรรมแบบลอยตวั 
ที่มา : http://www.modernsandstone.com 
 2.2.4.4  พื้นและทางเดินในสวน (Garden Paths) 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย, (2530) ในการออกแบบสวนที่ขาดไม่ไดก้็คือทางเดินชมสวน
ในการศึกษาความตอ้งการและสอบถามพูดคุยกบัเจา้ของบา้นเองนั้นพบว่ามีความตอ้งค านึงถึงใน
การเดินชมสวนดงันั้น การก าหนดทางเดินภายใน และภายนอกตวับา้นให้สอดคลอ้งกนัเป็นส่ิงแรก
ที่ควรท าโดยสังเกตจากทางเขา้ออกตวับา้น พยายามจดัวางทางเดินให้ไดโ้ดยรอบตวับา้นไปหลัง
บา้น จากหลังบา้นมาหน้าบา้น หรือเดินผ่านสวน ชมสวน จดัให้ระบบการเดินไหลเวียนไปได้
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เร่ือยๆไม่ติดขดั ในการก าหนดทางเดินในแบบที่ตอ้งการเร่ืองการก าหนดตามวตัถุประสงคข์องการ
ใชง้านเจา้ของบา้นตอ้งการก าหนดทางเดินที่มีจุดมุ่งหมาย  
 พื้นและทางเดินในสวนถือเป็นองคป์ระกอบส าคญั จะนึกถึงการจดัสวนตอ้งค านึง
รูปแบบทางเดิน เพราะนอกจากทางเดินในสวนจะเป็นส่วนที่ช่วยน าทางเสน้ทางและที่หมายในสวน
แลว้ ทางเดินในสวนยงัถือเป็นส่วนที่ช่วยสร้างต่อเติมเร่ืองราวในสวนอีกดว้ย แต่ไม่ว่าเราจะคิดถึง
ทางเดินในสวนด้วยวตัถุประสงค์ใด การเลือกรูปแบบทางเดินในสวนที่เหมาะสมกับสวนหรือ
สถานที่  ย่อมเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเติมเต็มสวนนั้ นให้สวยสมบูรณ์ดูกลมกลืนเป็นอย่างดี
นอกจากน้ีพื้นที่และทางเดินในสวนยงัช่วยแยกความเป็นสัดส่วนระหว่างพื้นที่สวนและส่วนที่ใช้
ประโยชน์อ่ืนอีกดว้ย จากการศึกษาทางเดินและพื้นในสวนจะมีประเด็นที่จะตอ้งค  านึงถึงก่อนก็คือ 
ควรมีการจดัท ารูปแบบตามความตอ้งการของเจา้ของบา้นจึงมีแนวทางการออกแบบที่เป็นทางเลือก
ใหเ้จา้ของโครงการไวด้งัน้ี 
 1) พื้นและทางเดินในสวนแบบถาวร หรือเรียกว่า fixed form  หมายถึง การท าพื้น
และทางเดินแบบถาวร ไม่สามารถเคล่ือนยา้ย หรือเปล่ียนแปลงไดง่้าย ส าหรับพื้นและทางเดินใน
ลกัษณะน้ีส่วนใหญ่มักเกิดจากวตัถุประสงค์ของเจา้ของสวนที่ตอ้งการความมั่นคงแข็งแรง ไม่
ตอ้งการเปล่ียนแปลงบ่อย งานหลกัๆของการจดัพื้นและทางเดินในลกัษณะน้ีจึงมกัจะเก่ียวขอ้งใน
เร่ืองของการก่อสร้างต่อเติม เพราะฉะนั้นก่อนลงมือเองหรืออาศยัผูช้  านาญงานควรพิจารณาถึง
โครงสร้างที่เหมาะสม  หากพื้นและทางเดินนั้นมีผลกระทบต่อโครงสร้างบา้นโดยรวม ควรปรึกษา
ผูรู้้เพือ่ป้องกนัการเกิดผลกระทบตามมา ส าหรับพื้นทางเดินในสวนแบบถาวรอาจจะมีหลายรูปแบบ
แลว้แต่วา่จะออกแบบไดอ้ยา่งไร หรือขึ้นอยูก่บัการเลือกใชว้สัดุตามความนิยม ส่วนใหญ่ที่เลือกใช้
มกัเป็นแบบหินธรรมชาติชนิดต่างๆ เป็นตน้ ก่อเป็นทรงตามรูปแบบรูปร่างและพื้นที่ตามตอ้งการ 
จากตวัอยา่งภาพดา้นล่าง เป็นตวัอยา่งทางเดินถาวรแบบง่ายๆ คือเพียงเทปูนตามเส้นทางที่ก  าหนด 
และวางเรียงแผน่หินกาบแบบอิสระสามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง 

 

ภาพที่ 2.16 แสดงทางเดินในสวนแบบถาวร 
ที่มา : http://www.khonshop.com 
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 2) ทางเดินแบบปูต่อเน่ือง มกันิยมสร้างระหวา่งประตูเขา้สู่ตวับา้นขนานกบัถนน
รถยนตเ์ขา้บา้น หรือบางส่วนของสวนที่เป็นแนวราบจะเป็นรูปโคง้ หรือตรงก็ได ้ความกวา้งของ
ทางเดินนิยมกวา้ง 1.20 เมตร และ 1.50 เมตร เดินไดส้ะดวกผอ่นคลายอารมณ์ วสัดุที่นิยมใชท้  า
ทางเดินแบบต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ศิลาแลง แผน่หินทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.17 แผน่ทางเดินแบบปูต่อเน่ือง 
ที่มา : http://www.bangkok.olxthailand.com 

 3) ทางเดินในสวนแบบไม่ถาวร หากเรียกทางเดินในสวนแบบถาวรวา่ “fixed 
form” แลว้ก็อยากจะเรียกทางเดินในสวนแบบไม่ถาวรวา่ (free form) ทางเดินในลกัษณะน้ีไม่ได้
หมายวา่จะใชไ้ดช้ัว่คราวไม่ยาวนาน เพยีงแต่วา่มีความยุง่ยากในการท านอ้ยกวา่ หรือสามารถ
เปล่ียนแปลงเคล่ือนยา้ยไดง่้ายกวา่ และในเร่ืองของโครงสร้างก็อาจจะไม่ทนทานเท่ากบัทางเดินแบ
ถาวรเพราะเป็นเพียงการวางวสัดุที่ใชเ้ป็นองคป์ระกอบของทางเดินในพื้นที่ที่ก  าหนด ทางเดินใน
สวนแบบไม่ถาวรน้ีสามารถท าไดย้ากง่ายแลว้แต่รูปแบบที่ตอ้การและก าหนด รูปแบบโดยทัว่ไปที่
นิยมง่าย เจา้ของสวนสามารถจดัการเองได ้ไดแ้ก่ การใชก้รวดกบัแผน่ทางเทา้หรือหินแบบต่างๆ 

 

 

 

   

    
 

ภาพที่ 2.18 แสดงทางเดินในสวนแบบไม่ถาวร 
ที่มา : http://www.homedecorthai.com 
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 4) ทางเดินแบบแยก เป็นทางเดินเทา้ภายในสวนโดยการกา้วเทา้ วสัดุที่นิยมใช้
จดัท าไดแ้ก่ ศิลาแลง (รูปกลม ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ส่ีเหล่ียมจตุัรัส) กระเบื้องปูทางเทา้ ใชซี้เมนตห์ล่อเป็น
แบบลอน หรือกรุหินกลม กรุหินกาบรูปกลม ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ส่ีเหล่ียมจตุัรัส หกเหล่ียม แวน่ไมก้ลม 
และหินอ่ืนๆ รูปลกัษณะแบน ซ่ึงนิยมใชท้  าทางเทา้แบบแยก เพราะมีความธรรมชาติมากกวา่วสัดุ
อ่ืนๆ หินที่น ามาท าทางเทา้ควรพจิารณาถึง รูปทรง กลม แบน เรียบ ไม่มีเหล่ียมมุม การใช้
ประโยชน์อยา่งเหมาะสม ส าหรับวตัถุประสงคข์องการกา้วเทา้และการจดัวาง กลมกลืนกบั
สภาพแวดลอ้มแบบของสวน และลกัษณะของพื้นที่ที่จดัการสร้างทางเดินเทา้แบบแยก เป็นการ
สร้างเพือ่ให้ผูเ้ขา้มาชมสวนเดิน โดยการกา้วเทา้อยา่งระมดัระวงั และกา้วดว้ยความส ารวม เม่ือมี
วตัถุประสงคเ์ช่นน้ีการจดัจ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของการกา้วเทา้ เพือ่การจดัวางแผน่หินให้
สมัพนัธก์บัทางเทา้ 
 คุณสมบติัของหินที่ใชจ้ดัตอ้งมีคุณภาพ มีขนาด และรูปทรงที่เหมาะสม เป็นหินเน้ือแข็ง มุม
มน ผิวพื้นเรียบ หินที่นิยมคือ Andesitic ไม่นิยมใชหิ้นทราย เพราะถูกความช้ืนจะหักไดง่้ายท าให้
เกิดแง่หิน ขนาดของหินที่นิยมแบ่งไดเ้ป็น 3 ขนาด 
  (1)  หินขนาดเล็ก เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 12 น้ิว ใชส้ าหรับกา้วเทา้ 1 กา้ว 
  (2)    หินขนาดกลาง เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 24 น้ิว ใชส้ าหรับกา้วเทา้ 1 -2 กา้ว 
  (3)    หินขนาดใหญ่ เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 35 น้ิว ใชส้ าหรับกา้วเทา้ 2 -3 กา้ว 

 

ภาพที่ 2.19 แสดงขนาดแผน่ทางเดินแบบแปลกแยก 
ที่มา : http://www.homedecorthai.com 
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ภาพที ่2.20 แสดงขนาดแผน่ทางเดินปูทางเดินกบัหญา้ 
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com 

 

ภาพที ่2.21 แสดงแสดงการกั้นขอบทางเดินดว้ยไมท้่อน 
ที่มา : http://www.homedecorthai.com 
  2.2.4.5 บ่อน ้ า 

 บ่อน ้ าในสวนนับเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการออกแบบสวน สร้างความชุ่ม
ช่ืนร่มเยน็ หรือจะดว้ยในความเช่ือเร่ืองของ ฮวงจุย้ ที่นิยมกนัแพร่หลายในปัจจุบนั การสร้างบ่อควร
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จดัวางต าแหน่งที่ไดรั้บแสงแดดประมาณ 30% เพราะแสงแดดจดัเป็นตวัเป็นตวัช่วยเจริญเติบโตของ
ตะไคร่น ้ า อาจท าใหน้ ้ าขุ่น บ่อมีหลายรูปแบบเช่น 
  1) บ่อส าเร็จรูป มีใหเ้ลือกหลายรูปทรง หลายขนาด วสัดุอาจเป็นซีเมนตห์ล่อ
หรือไฟเบอร์ หรือ อาจประยกุตน์ าโอ่งบวัปากกวา้งขนาดใหญ่มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง ประมาณ 2 
เมตร ฝังดิน ประดบัขอบบ่อดว้ยอิฐมอญหรือศิลาแลงก็ได ้

   2) บ่อดิน เป็นการขดุบ่อตามรูปแบบและความลึกที่ตอ้งการ ปูพื้นและผนงับ่อ
ดว้ยดินเหนียว หรือจะปูด้วยพลาสติกส าหรับปูบ่อโดยเฉพาะ แต่ควรค านึงถึงเร่ืองขนาดดว้ย บ่อ
ลกัษณะน้ีเป็นแบบธรรมชาติ นิยมปลูกไมน้ ้ าเช่นบวั และ กก 
  3) บ่อปูน เป็นการสร้างบ่อแบบมาตรฐาน ตอ้งมีการตอกเสาเข็ม เทปูน ก่ออิฐ
และวดัระดบั หรือจะก่อน ้ าตก ตอ้งมีระบบหมุนเวียนของน ้ า และท่อระบายน ้ าทิ้ง ถา้ตอ้งการเล้ียง
ปลาก็ควรมีการวางระบบกรอง 

 
2.3 แนวความคดิการใช้พชืพรรณในการตกแต่งภูมทิศัน์ 

 จากการศึกษา เอ้ือมพร วสีมหมาย , (2547) ไดศ้ึกษาถึงการเลือกพรรณไมเ้พือ่น ามาใชใ้น
การจดัภูมิทศัน์ใหถู้กตอ้ง จะท าใหก้ารจดัตกแต่งและการดูแลรักษาง่ายขึ้น จะมีลกัษณะสวยงามเม่ือ
มีตน้ไมท้ี่เหมาะสมกบัสถานที่นั้นๆ ซ่ึงการเลือกชนิดของพรรณไม ้ตอ้งทราบถึงรายละเอียดต่างๆ 
ดงัน้ี 

 การเลือกใชพ้รรณไมใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ นกัออกแบบจะตอ้งรู้จกัพรรณไมท้ี่จะ
น ามาใชก้ารออกแบบเป็นอยา่งดี ซ่ึงในการเลือกใชพ้รรณไมจ้ะตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัและลกัษณะ
ต่างๆ ของพรรณไม ้ดงัน้ี 
  2.3.1 ขนาดความสูง หมายถึง ความสูงตน้ไมท้ี่เจริญเติบโตตามธรรมชาติภายใตก้ารเล้ียง
ดูสถานที่เหมาะสม เพราะในการออกแบบนกัออกแบบจะตอ้งทราบถึงความสูงของตน้ไมท้ี่
เจริญเติบโตเตม็ที่แลว้ เพือ่หาจงัหวะในการจดัใหเ้กิดความสวยงาม โดยมีระดบัความสูง ต  ่า ของ
พรรณไมท้ี่แตกต่างกนั 
 2.3.2 ขนาดทรงพุม่ หมายถึง อาณาเขตที่พุม่ใบแพร่ปกคุมไปถึง ท าใหต้น้ไมต้อ้งการเน้ือ
ที่ที่เหมาะสมเพือ่ใหมี้การเจริญเติบโตตามปกติ ขนาดรูปทรงพุม่นบัวา่มีความส าคญัมากเพราะจะท า
ใหผู้อ้อกแบบทราบถึงระยะที่ใชใ้นการปลูกตน้ไมแ้ต่ละชนิด 
  2.3.3 การเจริญเติบโต หมายถึง ความสามารถในการเจริญเติบโตของพชืแต่ละชนิดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัตน้ไมท้ัว่ๆไป และเน่ืองจากการจดัสวนตอ้งอาศยัระยะเวลาเพือ่ที่จะใหต้น้ไมโ้ต
เตม็ที่ ดงันั้นถา้สถานที่บางแห่งจ าตอ้งใชต้นไมท้ีโ่ตพอในช่วงระยะเวลาที่สั้น นกัออกแบบก็
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สามารถเลือกใชพ้ชืพรรณที่มีการเจริญเติบโตเร็วมาใช ้หรือในสถานที่บางแห่งที่ตอ้งการควบคุม
ความสูงและรูปทรงก็ควรเลือกพรรณไมท้ี่มีการเจริญเติบโตชา้ 
   ขนาดของพชืพรรณ ขนาด คือ การเปรียบเทียบรูปร่างหรือรูปทรงโดยการวดั ขนาด
เป็นลกัษณะพิเศษที่สามารถมองเห็นได ้ขนาดของพืชเก่ียวขอ้งกบัมาตรส่วน และสัดส่วนในการ
ก าหนดลงในแบบหรือการจดัใหเ้หมาะสมกบัพื้นที่ ขนาดของพชืพรรณสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
   2.3.3.1 ไมย้นืตน้ คือ ตน้ไมท้ี่มีความสูงตั้งแต่ 4.5 เมตรขึ้นไป ซ่ึงไดแ้ก่ กระทิง ปีบ 
บุนนาค สนสามใบ ฯลฯ ในการออกแบบสถานที่กวา้งๆนั้น มกันิยมใชไ้มย้นืตน้เป็นไมห้ลกัในการ
วางแผนเบื้องตน้ โดยใหป้ระโยชน์ ไดท้ั้ง ร่มเงา กรองเสียง กรองฝุ่ น เป็นจุดสนใจในที่โล่ง เป็น
ฉากกั้น ฯลฯ 

 2.3.2.2 ไมพุ้ม่ คือ พรรณไมท้ี่มีความสูงตั้งแต่ 0.30 เมตร ขึ้นไป ซ่ึงไดแ้ก่ เข็มเหลือง 
เขม็ขาว เขม็ชมพพูษิณุโลก ฯลฯ ไมพุ้ม่เป็นพรรณไมท้ี่มีความส าคญัและมีประโยชน์หลายดา้น เช่น 
ใชป้ลูกเป็นร้ัวหรือก าแพง ปลูกเพือ่แบ่งขอบเขต หรือเนน้จุดสนใจต่างๆ 

  2.3.2.3 ไมค้ลุมดิน คือ พืชที่มีทรงพุ่มเต้ียหรือเจริญเติบโตในแนวราบ มีระบบราก 
และล าตน้แน่นมีทั้งพชืที่มีดอกและไม่มีดอก และไมอ้วบน ้ ามีความสูงเม่ือสมบูรณ์เต็มที่ตั้งแต่ 0.15 
- 0.30 เมตร ไดแ้ก่ ฟ้าประดิษฐ ์ผกัเป็ดแดง กระดุมทองเล้ือย สนเล้ือย ฯลฯ ไมค้ลุมดินนั้นสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายดา้น เช่น ปกปิดผวิหนา้ดิน ป้องกนัการกดัเซาะพงัทลาย ฯลฯ 
ลกัษณะผวิสมัผสัของทรงพุม่ การเลือกลกัษณะทรงพุม่ของตน้ไมแ้ต่ละชนิด ขึ้นอยูก่บัลกัษณะการ
ใชง้าน เช่น ในบริเวณริมน ้ าควรเลือกใชพ้รรณไมท้ี่มีผวิสมัผสัละเอียดนุ่มนวล มีใบเล็กฝอยหรือยาว 
เช่น หลิว นนทรี แปรงลา้งขวด ซ่ึงถือวา่มีลกัษณะทรงพุม่ที่ละเอียด  สี สีนบัวา่มีความจ าเป็นในการ
จดัภูมิทศัน์ใหมี้เสน่ห์ สวยงาม และมีชีวติชีวาได ้สีของพรรณไมท้ี่น ามาใชใ้นการจดัภูมิทศัน์ เช่น สี
ของใบและดอก เพราะเป็นส่วนหน่ึงที่ใชใ้นการพิจารณาเลือกพรรณไมด้ว้ย และเป็นส่วนส าคญัที่
ไม่ควรมองขา้มในการเลือกใชพ้รรณไมทุ้กคร้ัง การเลือกใชสี้ของพรรณไมเ้พื่อน ามาใชใ้นการจดั
สวนควรเลือกใชพ้รรณไมท้ี่มีสีเป็นกลุ่มเดียวกนั เช่น สีร้อน ควรเลือกใชพ้รรณไมท้ี่มีสีแดง เหลือง 
ส้ม ฯลฯ โดยเลือกใช้พรรณไม้หรือดอกตามสีนั้ นๆการเจริญเติบโต ขนาดของต้นไม้และ
เจริญเติบโตจะแสดงให้เห็นชัดถึงลกัษณะของตน้ไม้ซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวิตที่เปล่ียนไปเร่ือยๆ และการ
เปล่ียนแปลงน้ีขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศยั ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการเลือกใช้พรรณไม้ และจดัตน้ไม้โดย
คิดถึงสภาพตน้ไมเ้หล่าน้ีในระยะ 5, 10 หรือ 20 ปีขา้งหนา้ ดงันั้นในการออกแบบวางแปลนส าหรับ
ตน้ไมจึ้งจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการเจริญเติบโตของตน้ไมด้้วยว่าโตชา้ โตเร็ว หรือปานกลาง เพื่อจดั
วางใหพ้อเหมาะ และหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงใหม่ในภายหลงั 
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2.4 กรณศึีกษา 
               กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการที่มีลกัษณะของการจดัภูมิทศัน์คลา้ยคลึงกนักบัโครงการ
ออกแบบภูมิทศัน์ บา้นแพทยห์ญิงยพุนิ  ไชยบุญเรือง และท าการศึกษาแนวความคิดในการจดั 
ภูมิทศัน์ รูปแบบของสวนและองคป์ระกอบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งเพือ่น ามาเป็นแนวความคิดในการ
ออกแบบซ่ึงโครงการที่น ามาเป็นตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
  2.4.1 บา้นคุณสมบตัิ ชชัวาล 

 ช่ือโครงการ : บา้นคุณสมบตัิ  ชชัวาล 
  ที่ตั้ง : หนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 เจา้ของโครงการ  : คุณสมบตัิ  ชชัวาล 
 ผูอ้อกแบบ : อาจารยสุ์รัตน์ วณัโณ 
 ที่มา  : หนงัสือ สวนในบา้น เล่ม 3, 2546 
 เน่ืองจากโครงการสวนริมท่าน ้ าหนา้บา้นบา้นคุณคุณสมบติั  ชชัวาล นั้นมีพื้นที่หนา้บา้น

ที่กวา้งใหญ่ และมีบา้นรูปแบบไทยประยกุต ์มีระเบียงไมห้นา้และดา้นขา้งบา้น มุมระเบียงที่ตรงกบั
ส่วนประตูหอ้งโถง ท าเป็นประตูโปร่งเต้ียๆ เปิดลงสู่บนัได มีบ่อน ้ าซ่ึงเป็นบ่อดินเดิมอยูแ่ลว้ 

 ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ อยากมีพื้นทีห่นา้บา้น ส าหรับนัง่เล่น และมีมุมที่เป็น
สนามหญา้กวา้ง ส าหรับเด็กๆ วิง่เล่น ออกก าลงักายหรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ภายในบริเวณ ส่วนท่าน ้ า
นั้นอาศยับ่อดินเดิมทีอ่ยูแ่ลว้ ตกแต่งดว้ยพรรณไมท้ี่มีสีสนัสวยงามริมบ่อดินเพิม่เขา้ไปและสร้างจุด
สนใจดว้ยการน าต่อไมแ้ละหินประดบัเล็กๆ และยงัมีเกวยีนประดบั เพือ่สร้างความน่าสนใจแก่แขก
ผูม้าเยอืน 
 

 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.22 แสดงสวนท่าน ้ าหนา้บา้นบา้นคุณคุณสมบตัิ ชชัวาล 
ที่มา : หนงัสือ สวนในบา้น เล่ม 3, 2546 
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ภาพที่ 2.23 แสดงผงับริเวณหนา้บา้นของคุณคุณสมบตัิ ชชัวาล 
ที่มา : หนงัสือ สวนในบา้น เล่ม 3, 2546 

 แนวความคิดในการแบ่งพื้นที่ นกัออกแบบไดแ้บ่งพื้นที่เพยีงแค่ส่วนเดียว คือส่วนหนา้
บา้น มีพื้นที่หนา้บา้น ส าหรับนัง่เล่น และมีมุมที่เป็นสนามหญา้กวา้ง ส าหรับเด็กๆ วิง่เล่น ออกก าลงั
กายหรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ภายในบริเวณ ส่วนท่าน ้ านั้นอาศยับ่อดินเดิมที่อยูแ่ลว้ ตกแต่งดว้ยพรรณ
ไมท้ี่มีสีสนัสวยงามริมบ่อดินเพิม่เขา้ไปและสร้างจุดสนใจดว้ยการน าต่อไมแ้ละหินประดบัเล็กๆ 
และยงัมีเกวยีนประดบั เพือ่สร้างความน่าสนใจแก่แขกผูม้าเยอืน จะเป็นส่วนที่อยูบ่ริเวณหนา้บา้น 
 ส่วนหนา้บา้น จดัให้เป็นส่วนโชวแ์ละส่วนตอนรับในเวลาเดียวกนั แนวร้ัวนั้นจะสกรีน
ดว้ยไมพุ้ม่เพือ่ปิดกนัสายตา และลดเสียงรบกวนจากถนนภายนอกเน่ืองจากติดกบัถนนส่วนพน้ที่
ภายในจะสร้างจุดที่น่าสนใจเขา้ไปดว้ยการ ตกแต่งดว้ยพรรณไมท้ี่มีสีสนัสวยงามริมบ่อดินเพิม่เขา้
ไป และสร้างจุดสนใจดว้ยการน าต่อไมแ้ละหินประดบัเล็กๆ และยงัมีเกวยีนประดบั เพือ่สร้างความ
น่าสนใจแก่แขกผูม้าเยอืน เพือ่ใหแ้ขกผูม้าเยอืนไดรู้้สึกประทบัใจ บรรยากาศโดยรวมของสวนหน้า
บา้นจึงเป็นการสร้างส่ิงใหม่ให้เขา้กบัส่ิงเดิมไดอ้ยา่งลงตวั และมีสนามหญา้เปิดโล่งส าหรับท า
กิจกรรมภายในครอบครัวอีกดว้ย 
องคป์ระกอบทางภมิูทศัน์บา้นคุณสมบตัิ  ชชัวาล 

การเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ เน้นพืชพรรณไมน้ ้ าเช่นบวัปลูกใส่อ่างวางลงในบ่อดินท าให้
ดูแลสบัเปล่ียนง่าย ไมน้ ้ าที่มีลกัษณะใบ ทรงตนั ตลอดจนละดบัความสูงที่ต่างกนั เช่น กกแกว้ คลา้
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น ้ า บวั เฟิร์นขา้หลวงหลงัลาย  แวน่แกว้ ไมย้นืตน้ เช่น หมากเหลือง ปาลม์ฟ็อกเทล  ส่วนแนวร้ัวใช้
เป็น โมกสลบักบัอินทผาลมั  ไล่ระดบัลงมาเป็น การะเกดหนู ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สรุปการประยกุต์ใชก้ับโครงการ จากการพิจารณารูปแบบการจดัภูมิทศัน์บา้นคุณสมบตัิ  
ชชัวาล ในส่วนการแบ่งพื้นที่ นั้นสามารถน าแนวคิดแบ่งพื้นที่มาประยกุตใ์ชใ้นการแบ่งพื้นที่ใน
โครงการ โดยมีการแบ่งพื้นที่ในส่วนเดียว คือส่วนสาธารณะ เป็นพื้นที่ส่วนหน้าบา้นที่มีทางสัญจร
ที่สามารถเช่ือมต่อกนัทัว่พื้นที่ 

 ดา้นการเลือกใชว้สัดุพชืพรรณ การเลือกใชพ้ชืพรรณไมน้ ้ า และการเลือกใชพ้ืชพรรณไมท้ี่
เป็นจุดเด่นให้กับพื้นที่ ในระหว่างโครงการสวนริมท่าน ้ าหน้าบ้านคุณสมบัติ  ชัชวาล ที่มา
ประยุกต์ใช้ในโครงการออกแบบภูมิทัศน์บริเวณบ้านแพทย์หญิงยุพิน  ไชยบุญเรือง  นั้ นมี
แนวความคิดที่คลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของความตอ้งการเลือกใชง้านพชืพรรณในพื้นที่ของโครงการ  
สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 

ดงันั้นรูปแบบสวนบา้นคุณสมบติั  ชชัวาล ที่มาจึงเป็นกรณีศึกษาที่ไดค้ดัเลือกมา
ประยกุตใ์ชใ้นโครงการออกแบบภูมิทศัน์โครงการของแพทยห์ญิงยพุนิ  ไชยบุญเรือง เน่ืองจากมี
แนวความคิดในเร่ืองของการจดัสวนที่แบบไทยประยกุต ์ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของแพทยห์ญิง
ยพุนิ ไชยบุญเรือง ซ่ึงช่ืนชอบในเร่ืองขององคป์ระกอบงานภมิูทศัน์ดา้นในเร่ืองของการเลือกใช้
พนัธุไ์ม ้เช่น ไมน้ ้ า  หมากสง โมก การะเกด เศรษฐีเรือนใน เป็นตน้ 
  2.4.2 บา้นคุณแกว้กรอง  ทองศรี 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.24 แสดงผงับา้นคุณ แกว้กรอง ทองศรี 
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com 
                ช่ือโครงการ :   บา้นคุณ แกว้กรอง  ทองศรี 

 ที่ตั้ง : จงัหวดันนทบุรี 
เจา้ของโครงการ  : คุณแกว้กรอง  ทองศรี 

 ผูอ้อกแบบ : ดร.สมจิต   โยธะคง 
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 บา้นคุณแกว้กรอง  ทองศรีเป็นบา้นใหญ่ซ่ึงแบ่งเป็นอาคารสองหลงั แต่เช่ือมต่อดว้ย
ทางเดินหลงัคาคลุมระหวา่งชั้นบนของตวัตึก ไดค้วามเป็นส่วนตวั แต่ไม่ห่างเหิน บริเวณบา้นลอ้ม
ดว้ยสวนแบบธรรมชาติท าใหเ้กิดความร่มร่ืน พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5 ไร่ เฉพาะส่วนเน้ือที่พกัอาศยั
ประมาณ 4ไร่ ซ่ึงกวา้งขวางมาก 
ความตอ้งการของคุณแกว้กรอง  ทองศรี 
             ตอ้งการจะใหป้รับปรุงภูมิทศัน์บริเวณรอบๆทั้งหมด ใหมี้การจดัภูมิทศัน์ซ่ึงจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัตวับา้นและอาคารหลายหลงั 
แนวความคิดในการแบ่งพื้นที่ 
           ผูจ้ดัสวนจึงเนน้ความต่อเน่ืองของเสน้ทางสญัจรเป็นหลกั บริเวณขา้งทางปลูกไมใ้หญ่นอ้ย
ใหร่้มเงา บริเวณทางเขา้ตวับา้นจดัมุมนัง่เล่นเล็กๆไวรั้บแขก รอบๆบา้นมีธารน ้ าไหล และบ่อน ้า
ใหญ่และศาลากลางน ้ าที่เดินเขา้ถึงก่อนตวับา้นจากโรงรถ เนน้ใหมี้หลากหลายบรรยากาศและไดใ้ช้
ประโยชน์จากพื้นที่นอกบา้นโดยมีศาลา ลานพกั มา้นัง่ เฉลียงไม ้และทางเดิน สระวา่ยน ้ า  น ้ าพ ุ
น ้ าตก ตน้ไมต่้างๆ 
           เร่ืองระบบไฟในสวนใชก้ารฝังสายใตดิ้นจึงดูไม่รกสายตาและปลอดภยั   มีการปรับพื้นที่
ใหไ้ดร้ะดบัและมีทางระบายน ้ าทัว่ถึงจึงไม่มีน ้ าทว่มขงัในสนามหรือในสวน   
 พรรณไมแ้ละการวางต าแหน่งพรรณไม ้
          พรรณไมพ้ื้นเมืองและไมป่้าไมเ้มืองร้อน เช่น แจง พญาสตับรรณ   จิกน ้ า  จิกบก  แสมสาร 
กนัเกรา ทองกวาว มะขามป้อม สมอ ลัน่ทม ปาลม์ต่างๆ สารภี บุนนาค เป็นตน้ การวางต าแหน่ง
ตน้ไมไ้ม่ควรวางใหบ้ทบงัทิวทศัน์         

ภาพที่ 2.25 แสดงทศันียภาพบริเวณบา้นคุณแกว้กรอง   ทองศรี 
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com 
สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 

การจดัภูมิทศัน์บา้นคุณแกว้กรอง  ทองศรี มีแนวคิดในการจดัสวนเป็นธรรมชาติ ใหร่้มเงา
และร่มร่ืนแก่พื้นที่พกัผอ่น มีการสร้างบ่อน ้ าพื้นที่น ้ าตกภายในบริเวณบา้นท าใหบ้ริเวณบา้นมีความ



38 
 

เยน็ รวมไปถึงการสร้างที่นัง่เล่นเพือ่รับรองการสงัสรรคร์ะหวา่งหมู่เพือ่น นอกจากน้ียงัเช่ือมต่อใน
แต่ละส่วนดว้ยทางเดินที่มีลูกเล่นโคง้เป็นคล่ืนสวยงาม อีกทั้งใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งลงตวั   
              จากกรณีศึกษาบา้นคุณแกว้กรอง  ทองศรีในคร้ังน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัโครงการคือรูปแบบ
การจดัวางพนัธุไ์มท้ี่มีความร่มร่ืน มีร่มเงาของพรรณไมเ้พือ่ใชก้ารพกัผอ่น ศาลาริมน ้ าเพือ่เพิม่
บรรยากาศที่ดี  ดงันั้นจากการพจิารณารูปแบบของการจดัภูมิทศัน์บา้นคุณแกว้กรอง  ทองศรี แลว้
สามารถน าแนวความคิดการจดัภูมิทศัน์บา้นคุณแกว้กรอง  ทองศรี เป็นแนวคิดการจดัภูมิทศัน์แบบ
สวนธรรมชาติ เช่นเดียวกนัมีการใชพ้ืชพรรณไมท้ี่ใหร่้มเงาและวสัดุต่างๆ มีการจดัมุมส่วนตวั มุม
พกัผอ่น ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่เป็นอยา่งมาก จึงน ามาเป็นกรณีศึกษาจดัภูมิทศัน์บา้น 
แพทยห์ญิงยพุนิ  ไชยบุญเรือง  
 2.4.3 บา้นคุณทว ี  มีตระกูล 

 

ภาพที่ 2.26 แสดงผงับริเวณบา้นคุณ ทว ี  มีตระกลู 
ที่มา : http://www.natureandtrend.com 
 ช่ือโครงการ :  บา้นคุณทว ี  มีตระกูล 

 ที่ตั้ง  : ถนนกาญจนาภิเษก 
 เจา้ของโครงการ : คุณทว ี  มีตระกูล 
 ผูอ้อกแบบ : - 
 ความตอ้งการของเจา้ของบา้นกบัพื้นที่จดัสวนที่มีขนาดใหญ่ถึง 1.5 ไร่ มีความตอ้งการที่

จะไดส้วนที่มีสนามหญา้โล่งแต่ไดร่้มเงาของตน้ไม ้และอยากไดซุ้้มระเบียงริมน ้ าส าหรับพกัผ่อน 
หน้าบา้นจะเน้นสวนที่โปร่งแต่ด้านหลังตอ้งการสวนที่มีกล่ินอายของสวนป่านิดหน่อยเพื่อให้
แตกต่างกบัหนา้บา้น 
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แนวความคิดในการแบ่งพื้นที่ 
 ดว้ยบริเวณบา้นที่มีการจดัสวนขนาดใหญ่ การจดัภูมิทศัน์ภายในพื้นที่โครงการจึงตอ้ง
จดัสรรพื้นที่ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของเจา้ของบา้น ที่ตอ้งการให้หน้าบา้นเป็นสวนที่โปร่ง
จะเนน้การโชวพ์นัธุไ์มใ้บมากกวา่ ส่วนดา้นหลงับา้นจดัให้มีสวนน ้ าธรรมชาติประกอบเพื่อให้เกิด
ความแตกต่าง ดงันั้นจึงไดอ้อกแบบแนวความคิดในการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 คือส่วนโชว ์ซ่ึงอยูบ่ริเวณของหนา้บา้น มีลานจอดรถและซุม้ทางเดินระแนงไมท้ี่
เช่ือมไปยงัด้านขา้งบา้นที่เป็นลานซักล้าง การจดัสวนจะเน้นสวนที่โปร่งแต่อยู่ภายใตร่้มเงาของ
ตน้ไม ้พรรณไมส่้วนน้ีจะจดัใหโ้ชวไ์มใ้บและล าตน้สวนงาม อยา่งพรรณไมต้ระกูลปาล์มที่ปลูกราย
ลอ้มประติมากรรมร่วมสมยัสีสนัสดใสสะดุดตา 

 

ภาพที่ 2.27 แสดงส่วนโชวห์นา้บา้นคุณทว ี  มีตระกูล 
ที่มา : http://www.natureandtrend.com 

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนครอบครัวแต่จะเนน้การจดัพื้นที่เพือ่ส าหรับการสงัสรรคแ์ละพกัผอ่นมี
การท าเรือนไมส้ าหรับพกัผอ่นริมบอ่น ้ า โดยมีบ่อปลาคราฟเช่ือมระหวา่งเรือนหลกัที่ต่อเติมใหมี้
ระเบียงไมย้ืน่ออกคลุมบ่อและมีเรือนไมต้ั้งเด่นอยูต่รงขา้ม ซ่ึงจะใหพ้ื้นที่พกัผอ่นร่วมกนัคือบ่อน ้า
โดยเช่ือมพื้นที่ดว้นทางเดินและพนัธุไ์มเ้พือ่ไม่ใหรู้้สึกแบ่งแยกมากนกั ดา้นขา้งบา้นจกัใหเ้ป็น
สนามหญา้โล่งไดร่้มเงาจากพนัธุไ์มใ้หญ่เช่ือมทางเดินต่างๆดว้ยทางเดินคอนกรีตป๊ัมลายที่มีแนว
เสน้สายไหลล่ืน นอกจากจะใหเ้ป็นทางสญัจรเช่ือมระหวา่งพื้นที่ของแต่ละส่วนดว้ยกนัแลว้ ยงั
สามารถเป็นลู่วิง่ส าหรับออกก าลงักายของคนภายในบา้นไดอี้กดว้ย 

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนดา้นขา้งบา้น ลกัษณะพื้นที่จะแคบยาว เนน้การใชง้านสะดวกจึงไม่ไดจ้ดั
ภูมิทศัน์เพือ่ความสวยงามแต่อยา่งใด เพียงแต่จะปลูกไมใ้หญ่เพือ่ร่มเงาบา้ง 
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ภาพที่ 2.28 แสดงส่วนครอบครัวและบริเวณขา้งบา้น 
ที่มา : http://www.natureandtrend.com 
สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 

การจดัภูมิทศัน์บา้นคุณทว ี  มีตระกูล มีแนวคิดในการจดัสวนเป็นรูปแบบธรรมชาติ ใหร่้ม
เงาและร่มร่ืนแก่พื้นที่พกัผอ่น มีการสร้างบ่อน ้ าพื้นที่น ้ าตกภายในบริเวณบา้นท าใหบ้ริเวณบา้นมี
ความเยน็  รวมไปถึงการสร้างที่นัง่เล่นเพือ่รับรองการพกัผอ่น นอกจากน้ียงัเช่ือมต่อแต่ละส่วนดว้ย
ทางเดินที่มีลูกเล่นโคง้เป็นคล่ืนสวยงาม อีกทั้งใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งลงตวั   
              จากกรณีศึกษาบา้นคุณทว ี มีตระกูล ในคร้ังน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัโครงการคือพื้นที่เป็น
บา้นพกัอาศยัที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัโครงการของแพทยห์ญิงยพุนิ ซ่ึงตอ้งการแบ่ง
พื้นที่ใหใ้นส่วนต่างๆรอบๆโครงการใหไ้ดร่้มเงาจากพนัธุไ์มซ่ึ้งมีพื้นที่สนามหญา้ที่สามารถรองรับ
กิจกรรมอ่ืนๆได ้รวมไปถึงรูปแบบการวางทางสญัจรของโครงการดงักล่าว ที่จะน ามาประยกุตใ์ช้
กบัโครงการของแพทยห์ญิงยพุนิ  ไชยบุญเรือง อีกดว้ย 

 
 
 



             บทที่ 3 
ศึกษาวเิคราะห์สภาพพืน้ที่โครงการและข้อมูลที่เกีย่วข้อง 

 
ขอ้มูลพืน้ที่โครงการเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับนกัออกแบบภูมิทศัน์  ซ่ึงตอ้งทราบถึง

ขอ้มูลในทุกๆดา้นที่เก่ียวกบัพื้นที่เพือ่น ามาวเิคราะห์ ศึกษาขอ้ดีและขอ้เสียของพื้นที่และเสนอแนว
ทางการแกไ้ข ทั้งน้ียงัตอ้งศึกษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งเพิม่เติม เพือ่การออกแบบอยา่งเหมาะสม มีความ
เป็นระเบียบสวยงาม และใชพ้ื้นที่อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 
3.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 
  โครงการออกแบบบา้นแพทยห์ญิงยพุนิ  ไชยบุญเรือง เลขที่ 64/42 หมู่ 1 ต าบลบา้นฉาง 
อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง มีพื้นที่ทั้งหมด 893 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ส าหรับจดัภูมิทศัน์ 752.50  
ตารางเมตร อาคารพกัอาศยั 108 ตารางเมตร มีขอบเขตพื้นที่โครงการหรือพื้นที่ในการออกแบบ
ดงัน้ี 

   ทิศเหนือ อาณาเขตติดกบั คลินิก 
  ทิศใต ้  อาณาเขตติดกบั บา้นพกัอาศยัขา้งเคียง 
 ทิศตะวนัออก อาณาเขตติดกบั  ถนนสาธารณะภายในโครงการ 
 ทิศตะวนัตก อาณาเขตติดกบั  บา้นพกัอาศยัขา้งเคียง 

 3.1.2 อาณาเขตติดต่อ 
 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงอาณาเขตทิศเหนือติดกบัคลินิก 

ซอยเอราวณั21 
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ภาพที ่3.2 แสดงอาณาเขตทิศใตติ้ดกบัเพือ่นบา้น 
 
 

 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.3 แสดงอาณาเขตทิศตะวนัออกติดกบัถนนโครงการ 
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ภาพที ่3.4 ทิศตะวนัตกติดกบัเพือ่นบา้น 
  3.1.2 การเขา้ถึงพื้นที่โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.5 แสดงการเขา้ถึงพื้นที่โครงการ 

ซอยหาดน า้ริน 

เขาภดูร 

 

บา้น พญ.ยุพิน  

เขาภูดร 

ไป สัตหีบ ไป ระยอง 

หาดน ้าริน 
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3.2  ลกัษณะภูมปิระเทศ 
    ระยองมีลกัษณะภมิูประเทศเป็นเทือกเขาในดา้นตะวนัออก และตอนกลาง มีพื้นทีล่าดเชิง
เขาและที่ราบระหวา่งหุบเขาจนถึงที่ราบลุ่มแม่น ้ า ดา้นตะวนัออกบรรจบกบัที่ราบลุ่มชายฝ่ังทะเล
ดา้นทิศตะวนัตก ทิศใตเ้ป็นอ่าวเล็กๆ และเกาะต่างๆที่ราบชายฝ่ังที่เกิดจากการทบัถมของตะกอน
บริเวณแอ่งลุ่มน ้ าระยอง  และที่ลาดสลบัเนินเขาและภูเขามีลกัษณะเป็นลอนลูกคล่ืนสูงต ่าสลบักนั
ไปรวมกบัพื้นที่ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาทางทิศตะวนัออก ซ่ึงสูงจากระดบัน ้ าทะเล  1,035 
เมตร และทิวเขาที่อยูป่ระมาณก่ึงกลางของตวัจงัหวดัเป็นแนวยาวจากอ าเภอเมืองขึ้นไปทางเหนือจน
สุดเขตจงัหวดัเป็นเนินเขาที่เต้ียกวา่ คือ เขาขนุอิน เขาจอมแห เขางวงชา้ง ในเขตอ าเภอค่าย และเขา
ท่าฉุด เขายายดา เขาตะเภาคว  ่า ในเขตอ าเภอเมืองระยอง มีแม่น ้ าส าคญั 2 สาย คือ แม่น ้ าระยองยาว
ประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลผา่นทอ้งที่อ  าเภอปลวกแดง อ าเภอบา้นค่าย อ าเภอเมืองระยอง ไหลลงสู่
ทะเลที่ต  าบลปากน ้ า อ  าเภอเมืองระยอง และแม่น ้าประแสร์ แม่น ้ าบางประกง แม่น ้ าจนัทบุรี แม่น ้ า
ระยอง   ยาวประมาณ 25 กิโลเมตร มีตน้ก าเนิดจากทิวเขาในจงัหวดัจนัทบุรี ไหลผา่นทอ้งที่ของก่ิง
อ าเภอเขาชะเมา อ าเภอแกลง ลงสู่ทะเลที่ต  าบลปากน ้ าประแสร์  อ าเภอแกลง ลกัษณะชายฝ่ังทะเล
ของจงัหวดัระยอง มีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญ่นอ้ยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝ่ังนบัเป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคญัของประเทศ 
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3.3 ลกัษณะภูมอิากาศ 
 3.3.1 มีลกัษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพดัผา่นตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่

ร้อนจดั บริเวณชายฝ่ังทะเลเยน็สบาย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
ของทุกปี อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีประมาณ 29.5 องศาเซลเซียล โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน
วดัได ้38.7 องศาเซลเซียล และอุณหภูมิต  ่าสุดในเดือนมกราคมวดัได ้17.8 องศาเซลเซียล 

ในปี พ.ศ.2556 จงัหวดัระยอง มีอุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุดดงัน้ี 
3.3.1.1 อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายน เฉล่ีย 32.6 องศาเซลเซียล 
3.3.1.2 อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุดในเดือนมกราคม เฉล่ีย 22.6 องศาเซลเซียล 
3.3.1.3 อุณหภูมิเฉล่ียในปี2556 เท่ากบั28 องศาเซลเซียล 

  ดงันั้น การออกแบบควรค านึงถึงการระบายความร้อนในช่วงเดือนที่กล่าว
มา โดยออกแบบใหมี้ร่มเงา และควรค านึงถึงการดูแลรักษาพชืพนัธุเ์น่ืองจากในช่วงที่มีอุณหภูมิสูง
จะตอ้งใหน้ ้ าแก่พชืในปริมาณที่มากขึ้น 

 

เดือน 
 
แผนภูมิที่ 3.1 แสดงอุณหภูมิระหวา่งปี พ.ศ.2556 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวทิยา (2556) 
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อุณหภูมิ 

อุณหภูมิสงูสดุ 

อุญหภูมิต ่าสดุ 

อุณหภูมิเฉล่ีย 
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3.2.2  ความช้ืนสมัพทัธ ์จงัหวดัระยอง เป็นเขตที่อยูใ่กลท้ะเล ตอนกลางของจงัหวดั เป็นภูเขา
และ ป่าไม ้จึงมีผลกระทบกบัลม ฟ้า อากาศเป็นอยา่งมาก คือท าใหมี้ความช้ืนสมัพทัธค์่อนขา้งสูง
ตลอดปีเฉล่ีย 77% ในปี พ.ศ.2556 จงัหวดัระยอง มีความช้ืนสมัพทัธสู์งสุดและต ่าสุดดงัน้ี 
    3.2.2.1 ความช้ืนสมัพทัธเ์ฉล่ียสูงสุดเฉล่ีย 88 องศาเซลเซียล 
 3.2.1.2 ความช้ืนสมัพทัธเ์ฉล่ียต ่าสุดเฉล่ีย 67 องศาเซลเซียล 
 3.2.2.3 ความช้ืนสมัพทัธใ์นปี2556 เฉล่ีย  78.3 องศาเซลเซียล 

 ดงันั้น จึงมีผลต่อการใหน้ ้ าแก่พชืในช่วงเดือนที่มีความช้ืนสมัพทัธสู์งซ่ึงในช่วงน้ี
อาจมีการใหน้ ้ าไม่มากเท่าที่มีความช้ืนต ่า 

 
 

เดือน 
 

แผนภูมิที่ 3.2 แสดงความช้ืนสมัพทัธร์ะหวา่งปี พ.ศ.2556 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวทิยา (2556) 
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3.3.3 ความเร็วลม ปี 2556 
     
     

       เดือน 
 

แผนภูมิที่ 3.3 แสดงความเร็วลมระหวา่งปี พ.ศ.2556 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวทิยา (2556) 

3.3.3.1 ความเร็วลมเฉล่ียจากเดือนมกราคมถึงธนัวาคม คือ 2.3 น็อต/ชัว่โมง 
  3.3.3.2 ความเร็วลมเฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนธนัวาคม คือ 4.5 น็อต/ชัว่โมง 

 ดงันั้น การเพาะปลูกพชืพรรณไมค้วรเลือกพรรณไมท้ี่แขง้แรงทนทานหรือควรมี
การป้องกนัการหกัโค่นของตน้ไม ้จึงควรมีการค ่ายนัตน้ไม ้เพือ่การทรงตวัที่แขง็แรงจากการเร่ิม
ปลูกพรรณไม ้หรือปลุกพรรณไมท้ี่บงัลม ในดา้นทิศใตข้องโครงการ 
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3.3.4 ปริมาณน ้ าฝน 
 

 
เดือน 

แผนภูมิที่ 3.4 แสดงปริมาณน ้ าฝนระหวา่งปี พ.ศ.2556 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวทิยา (2556) 

ปริมาณน ้ าฝนจะอยูใ่นช่วงฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเป็นลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัผา่นเขา้มาในโครงการ  

3.3.4.1 ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียเดือนมกราคมถึงธนัวาคม คือ 1518.4 มิลลิเมตร 
3.3.4.2 ปริมาณน ้ าฝนมากที่สุดในเดือนมิถุนายน คือ 338.1 มิลลิเมตร 
3.3.4.3 ปริมาณน ้ าฝนนอ้ยที่สุดในเดือนมิถุนายน คือ 5 มิลลิเมตร 
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 แสง  จากการวเิคราะห์สภาพอุณหภูมิที่มีผลต่อโครงการในการออกแบบโดยค านึงถึงสภาพ
อากาศที่ร้อนในช่วงปีดงักล่าว โดยมีการออกแบบใหมี้พื้นที่ร่มเงา ควรจดัภูมิทศัน์ป้องกนัระบาย
ความร้อนและความหนาวในช่วงเดือนเมษายนและเดือนธนัวาคมของทุกปี ในช่วงที่มีแดดจดั ควรมี
การใหน้ ้ าแก่พชืในปริมาณที่สูงขึ้น 

 

 

 
 
ภาพที่ 3.6 แสดงทิศทางของแสงและลม 
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3.4 สภาพดนิโดยทัว่ไป 
  ชุดดิน : ชุดดินดอนไร่ 
  ลกัษณะเด่น : กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากทีเ่กิดจากตะกอนล าน ้ าหรือวตัถุตน้ก าเนิด
ดินเน้ือหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก การระบายน ้ าดีถึงดีปานกลาง  
 ปัญหา : ดินปนทราย ขาดแคลนน ้ า และในพื้นทีท่ี่มีความลาดชนั ดินง่ายต่อการถูกชะลา้ง
พงัทลายสูญเสียหนา้ดิน บางพื้นที่ดินเป็นกรดจดัมาก 
 แนวทางการจดัการ : ปลูกพชืไร่หรือพชืผกั เลือกพื้นที่ค่อนขา้งราบเรียบ ปรับปรุงดินดว้ย
ปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพชืปุ๋ ยสด (หวา่นเมล็ดถัว่พร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมลด็
ถัว่พุม่ 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สปัดาห์ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรีย์
น ้ า มีวสัดุคลุมดิน ปลูกพชืหมุนเวยีน หรือปลูกพชืสลบัเป็นแถบควรใชว้สัดุปูน 200-300 กิโลกรัม/
ไร่ 
   ปลูกไมผ้ล ขดุหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ ยหมกัหรือ
ปุ๋ ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรีย ์ พื้นที่ที่เป็นกรดจดัมาก ควรใชว้สัดุปูน 
0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 

 
ภาพที่ 3.7 แสดงภาพชุดดินดอนไร่  
ที่มา : http://www.ldd.go.th 

 
 

http://www.ldd.go.th/
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3.5 รูปแบบสถาปัตยกรรมของโครงการ 
 

 
 
ภาพที่ 3.8 แสดงลกัษณะสถาปัตยกรรมรูปดา้นทางทิศเหนือ 
  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.9 แสดงลกัษณะสถาปัตยกรรมรูปดา้นทางทิศใต ้
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ภาพที่ 3.10 แสดงลกัษณะสถาปัตยกรรมรูปดา้นทางทิศตะวนัออก 
 

    
ภาพที่ 3.11 แสดงลกัษณะสถาปัตยกรรมรูปดา้นทางทิศตะวนัตก 
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3.6 ระบบการสัญจรภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
 ทางสญัจรในพื้นที่โครงการมีเขา้ออกทางเดียวคือดา้นหนา้ทางทิศตะวนัออกติดกบัถนน

สาธารณะของโครงการ ซ่ึงรอการสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้งประมาณ 4.50 เมตร 
 

ภาพที่ 3.12 แสดงการสญัจรเขา้โครงการ 
 

3.7 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพืน้ทีโ่ครงการ 
   3.7.1 ระบบไฟฟ้า 

  พื้นที่โครงการใชร้ะบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจากสายหลกัเขา้สูห้มอ้
แปลงไฟฟ้า โดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวนัออกของบา้นซ่ึงติดกบัพื้นทีถ่นนของ
โครงการ ดงันั้นการปลูกตน้ไมจึ้งควรค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไมท้ี่ปลูก เพือ่ป้องกนั
อนัตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าและป้องกนัอนัตรายจากตน้ไมท้ี่จะหกัโค่น 
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ภาพที่ 3.13 ระบบไฟฟ้า 
  3.7.2 ระบบการประปา 

 พื้นที่โครงการใชร้ะบบการประปาที่ใชม้าจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยเช่ือมต่อทาง
ทิศตะวนัออกซ่ึงติดกบัถนนโครงการอยูส่่วนของหนา้บา้น โดยมีการเดินท่อตามแนวร้ัว 
 3.7.3 การระบายน ้ า 
 ระบายออกทางทอ่ระบายน ้ าทางดา้นทิศใตข้องโครงการและไหลลงสู่ส่วนกลางของ
โครงการหมู่บา้น 
 3.7.4 สาธารณูปการ 
    ถงัขยะ มีอยูห่นา้บริเวณบา้นทุกหลงั เน่ืองจากภายในโครงการมีจ านวนบา้นพกัอาศยันอ้ย
และครอบครัวที่อยูอ่าศยัไม่มากนกัจึงไม่มีปัญหาเร่ืองขยะ 
 3.7.5 มลภาวะ 
 มลภาวะที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทางดา้นทิศเหนือและดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ เป็น
ส่วนที่ติดกบัถนนของทางเขา้บา้นมีมลภาวะไดแ้ก่ เสียงจากรถที่สญัจรไปมา ปัญหาที่ส าคญัอีกอยา่ง
หน่ึงคือฝุ่ นละอองจากถนน  
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ภาพที่ 3.14 แสดงระบบสาธารณูปโภค 
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3.8 มุมมองและทศันียภาพ 
 จากการส ารวจพื้นที่โครงการสามารถแบ่งมุมมองออกเป็น 2 ลกัษณะคอื มุมมองจาก

ภายนอกเขา้สู่พื้นที่โครงการและมุมมองจากภายในพื้นที่โครงการสู่ภายนอก  
 3.8.1 มุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นที่โครงการ 

  ทศันียภาพในมุงมองดา้นทิศเหนือ:เป็นมุมมองทีม่องเห็นบริเวณขา้งบา้นซ่ึงเป็น
มุมมองที่เปิดกวา้งสามารถมองเห็นพื้นที่บริเวณดา้นขา้งบา้น มีวชัพชืขึ้นอยูท่ ัว่บริเวณ 

 
ภาพที่ 3.15 มุมมองทางดา้นทิศเหนือภายนอกเขา้สู่พื้นที่โครงการ 
  ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศใต:้ เป็นมุมมองที่สามารถมองเห็นบริเวณหนา้ขา้ง
บา้นและตวับา้นไดช้ดัเจนเป็นมุมมองที่เป็นมุมมองที่เปิดโล่ง ไม่มีความเป็นส่วนตวัไดรั้บลมแรง
รวมถึงแสงแดดที่เขา้พื้นที่จึงควรใชพ้ชืพรรณเพื่อปิดบงัความเป็นพื้นที่ส่วนตวัรวมปิดบงัผลกระทบ
ทางลมและแสงแดดที่เขา้สู่พื้นที่         

 
ภาพที่ 3.16 มุมมองทางดา้นทิศใตภ้ายนอกเขา้สู่พื้นที่โครงการ 
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 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออก: เป็นมุมมองที่มองจากพื้นที่จะมองเห็นดา้นหนา้บริเวณ
ทางเขา้ของพื้นไดอ้ยา่งชดัเจนพื้นที่มีความไม่มีเป็นความเป็นส่วนตวั ทั้งยงัไดรั้บแดดในตอนเชา้ 
ดงันั้นอาจปลูกไมย้นืตน้เพือ่ใหร่้มเงาและไมพุ้ม่เพือ่ปิดกั้นสายตา เพิม่ความเป็นส่วนตวัในการท า
กิจกรรมภายในครอบครัว 

ภาพที่ 3.17 มุมมองทางทิศตะวนัออกภายนอกเขา้สู่พื้นที่โครงการ 
มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก: เป็นมุมมองที่สามารถมองเห็นพื้นที่โครงการจากดา้นขา้งของ

ตวับา้นได ้ในส่วนน้ีไดรั้บลมแรงและแดดจดัในช่วงตอนบ่าย ท าใหต้วัอาคารอมความร้อนผูใ้ช้
อาคารอาจรู้สึกร้อนอบอา้ว ดงันั้น ควรปลูกไมย้นืตน้เพือ่ใหร่้มเงา 

 

 
 

ภาพที่ 3.18 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตกภายนอกเขา้สู่พื้นที่โครงการ 
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3.8.2 มุมมองจากภายในพื้นที่โครงการสู่ภายนอก 
 มุมมองทางดา้นทิศเหนือ : เป็นมุมมองทางดา้นขา้งซ่ึงติดกบัคลินิก สามารถมองเห็นพื้นที่
ขา้งบา้นมีวชัพชืขึ้นอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงสามารถมองจากภายในบา้นออกสู่คลินิกไดอ้ยา่งชดัเจน 
ดงันั้นอาจปลูกไมย้นืตน้เพือ่ใหร่้มเงาและไมพุ้ม่เพือ่ปิดกั้นสายตาและเพิม่ความเป็นส่วนตวัใหก้บั
พื้นที่ 

 

ภาพที่ 3.19 มุมมองทางดา้นทิศเหนือภายในพื้นที่โครงการสู่ภายนอก 
มุมมองทางดา้นทิศใต ้: มองเห็นบา้นขา้งเคียงบริเวณส่วนน้ีมีพื้นที่ค่อนขา้งแคบอีกทั้งยงัติด

กบับา้นพกัอาศยัขา้งเคียง ปัจจุบนัเป็นพื้นดิน บริเวณน้ีจะโดนแดดค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้นควรใชพ้นัธุ์
ไมใ้นร่มและปลูกตน้ไมปิ้ดบงัสายตาเพือ่ใหมี้ความเป็นส่วนตวั 

 

ภาพที่ 3.20 มุมมองทางดา้นทิศใตภ้ายในพื้นที่โครงการสู่ภายนอก 
 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออก: มองเห็นบริเวณดา้นหนา้ที่ยงัไม่มีการออกแบบทางสญัจร

อยา่งชดัเจน ปัจจุบนัเป็นทางเขา้ออกที่เป็นพื้นดิน ซ่ึงถดัไปเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ จากจุดน้ี
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อากาศจะร้อนในช่วงเชา้ ดงันั้นควรใชพ้ชืพรรณไมย้นืตน้ที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี เพือ่การสร้าง
พื้นที่พกัผอ่น 

 

ภาพที่ 3.21 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออกภายในพื้นที่โครงการสู่ภายนอก 
มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก: เป็นมุมมองที่มองเห็นบา้นขา้งเคียงโครงการมีร้ัวกั้น แต่ยงัมี

มุมมองทางสายตาที่สามารถมองผา่นออกไปได ้อีกทั้งยงัมีวชัพชืขึ้นอยูท่ ัว่บริเวณ ดงันั้นจะตอ้ง
ก าจดัวชัพชืทั้งหมดก่อนจะจดัภูมิทศัน์ ควรปลูกไมย้นืตน้เพือ่ใหร่้มเงาและไมพุ้ม่เพือ่ปิดกั้นสายตา
เพือ่เป็นการเพิม่ความเป็นส่วนตวัใหก้บัพื้นที่ 

 
ภาพที่ 3.22 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตกภายในพื้นที่โครงการสู่ภายนอก 
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ภาพที่ 3.23 แสดงมุมมองในพื้นที่โครงการ 
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3.9 การศึกษาข้อมูลของพืน้ทีโ่ครงการสามารถแบ่งกลุ่มการใช้พืน้ทีใ่นโครงการ 
 

 

ภาพที่ 3.24  แสดงการแบ่งโซนในพื้นที่โครงการ 
จากการศึกษาขอ้มูลและลกัษณะของพื้นที่โครงการสามารถแบ่งกลุ่มในพื้นที่โครงการไดด้งัน้ี 

 3.4.1. Zone A เป็นส่วนบริเวณทิศตะวนัออกของโครงการเป็นส่วนพื้นที่ดา้นหนา้ของ
โครงการ พื้นทีโซนน้ีเป็นพื้นที่ติดกบัถนนสาธารณะของโครงการทางดา้นซา้ยของโซนติดกบั
คลินิก พื้นที่มีขนาดใหญ่ที่มีมุมมองจากภายนอกเขา้มาได ้จึงจดัเป็นส่วนสาธารณะเพือ่ความ
สวยงามและเป็นภาพลกัษณ์ที่ดีใหก้บัโครงการ 

 3.4.2. Zone B เป็นส่วนบริเวณทางทิศตะวนัตกของโครงการเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กวา้ง 
อีกทั้งยงัอยูติ่ดกบัหอ้งโถง  พื้นที่โซนน้ีอยูด่า้นขา้งของโครงการ จึงก าหนด Zone B ใหเ้ป็นส่วน
ครอบครัว ซ่ึงเจา้ของโครงการจะสามารถใชง้านในส่วนน้ีไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

 3.4.3. Zone C เป็นบริเวณทิศใตข้องโครงการและเป็นพื้นที่บริการเน่ืองจากมีลานซกั
ลา้งที่อยูด่า้นหลงัของโครงการ พื้นที่ดา้นหลงัและดา้นขา้งโครงการมีขนาดเลก็ สามารถเดินสญัจร
ในพื้นที่ได ้ในส่วนของพื้นที่ดา้นหนา้นั้น เป็นถนนเขา้-ออก และที่จอดรถ  จึงจดัส่วนน้ีใหเ้ป็นส่วน
บริการเพือ่รองรับการใชง้านดา้นบริการของครอบครัว 

 
 
 
 

Zone B 

Zone A Zone C 
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3.10 สรุปข้อมูลด้านพืน้ที่  

ตารางที ่3.1 สรุปลกัษณะของพื้นที่โครงการ 
 

ZONE 
Site Characteristics 

ลกัษณะพื้นที ่ ปัญหา/ขอ้จ ากดั 

Zone A 
พื้นที่ 285 ดารางเมตร 

 
 

เป็นส่วนบริเวณทิศตะวนัออกของ
โครงการเป็นส่วนพื้นที่หนา้บา้นที่มี
มุมมองจากภายนอกได ้เน่ืองจาก
โครงการตั้งติดกบัถนน และก็ยงัมี
มุมมองที่มองออกจากภายในตวั
โครงการออกมาไดเ้ช่นเดียวกนั อีกทั้ง
โซนน้ียงัติดกบัคลินิกอีกดว้ย 

มีมุมมองจากภายนอกที่
สามารถมองเห็นพื้นที่ จึงควร
ปลูกพรรณไมส้กรีน เพือ่เพิม่
ความเป็นส่วนตวั 

Zone B 
พื้นที่ 378 ตารางเมตร 
 

เป็นส่วนบริเวณทิศตะวนัตกซ่ึงเป็น
บริเวณดา้นขา้งของโครงการติดกบัหอ้ง
โถง พื้นที่จุดน้ีมีพื้นที่มากกวา่โซนอ่ืนๆ 
อีกยงัเป็นพื้นที่ทียาวไปจนถึงดา้นหลงั
ของโครงการ จึงเหมาะแก่การพกัผอ่นมี
ความเป็นส่วนตวัสูงโดยมีบริเวณ
พกัผอ่นใกล้ๆ กบัตวับา้นเพือ่ความ
สะดวกสบายในการใชง้าน 

เน่ืองจากบริเวณน้ีไดรั้บ
แสงแดดในช่วงบ่าย จึงควรมี
การปลูกพรรณไมเ้พือ่ใหร่้ม
เงาแก่พื้นที่ 

Zone C 
พื้นที่ 89.50 ตาราง
เมตร 

 

 

เป็นส่วนบริเวณทางดา้นทิศใต ้ของบา้น
เป็นมีพื้นแคบที่เช่ือมต่อระหวา่ง
ดา้นหนา้เป็นพื้นที่จอดจอดรถยนตแ์ละ
ถนนเขา้สู่ตวับา้นมีทางสญัจรเพือ่
เช่ือมต่อระหวา่งดา้นหนา้ไปจนถึง
ดา้นหลงัที่มีลานซกัลา้งดงันั้นบริเวณน้ี
จึงเนน้เป็นส่วนบริการ 

บริเวณน้ีเป็นพื้นที่แคบ 
อีกทั้งยงัมีแนวของท่อระบาย
น ้ าจึงหลีกเล่ียงการปลูก
พรรณไมข้นาดใหญ่ 
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3.11 ศึกษาและพฒันาศักยภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 
ตารางที่ 3.2 แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นที่โครงการ 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remark 

Zone A 
พื้นที่ทางทิศ
ตะวนัออก 
 

เป็นพื้นที่ส่วนหนา้
ของโครงการ 
 มีมุมมองจาก
ภายนอกเขา้มาใน
โครงการจึงจดัให้
เป็นส่วนสาธารณะ
เพือ่สร้างภาพลกัษณ์
ที่ดีใหก้บัโครงการ 

พื้นที่มีขนาด  285 ตร.ม.
กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีดงัน้ี 
1.  เดินชมสวน 
2. สญัจรระหวา่ง
โครงการและคลินิก 

ปัญหาเร่ืองแสงแดด
ในช่วงเชา้ ควรมีการ
ปลูกพนัธุไ์มย้นืตน้
เพือ่ไมร่้มเงา 

Zone B  
พื้นที่ทางทิศตะวนัตก 

เป็นพื้นที่ทางทิศ
ตะวนัตกมีพื้นที่
กวา้งติดหอ้งโถงจึง
จดัส่วนน้ีเป็นส่วน
พกัผอ่น  

พื้นที่มีขนาด 378 ตร.ม. 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีดงัน้ี 
1. พื้นที่ท  ากิจกรรม 
2. ศาลาพกัผอ่น 

มีปัญหาเร่ืองแสงแดด
ในช่วงบ่าย จึงตอ้งมี
การปลูกพนัธุไ์มย้นื
ตน้ใหร่้มเงากบัพื้นที่ 
 

Zone C  
พื้นที่ทางทิศใต ้
 
 

เป็นพื้นที่ส่วนขา้ง
ของโครงการ 
ดา้นหนา้มีทางเขา้-
ออกของโครงการ 
และพื้นที่จอดรถ 
ดา้นหลงัของ
โครงการเป็นส่วน
ซกัลา้ง 

พื้นที่ขนาด 89.50 ตร.ม.
กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีดงัน้ี 
1. ทางเขา้โครงการ 
2. ที่จอดรถ 
3. พื้นที่ซกัลา้ง 
4. ทางสญัจรในพื้นที่ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นมีดงัน้ี  
- มุมมองจากภายนอก
ที่มองเห็นพื้นที่
ภายในโครงการ 
- พื้นที่แคบ 
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ภาพที่ 3.25 แสดง Bubble Diagram 
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3.12 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พืน้ทีโ่ครงการ (User Analysis) 
ตารางที่ 3.3 แสดงพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ชพ้ื้นที่โครงการ 
ล าดบั
ที่ 

ช่ือผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ ขอ้มูล
ส่วนตวั 

พฤติกรรมของผูใ้ช้
โครงการ 

ความตอ้งการ 
ของผูใ้ชพ้ื้นที่โครงการ 

1 แพทยห์ญิงยพุนิ  
ไชยบุญเรือง 

อาย ุ42 ปี 
อาชีพ รับ
ราชการ 

ส่วนตวัเป็นคนที่ช่ืน
ชอบพนัธุไ์มท้ี่มีดอก
หอม 
ชอบอ่านหนงัสือ 
สญัจรเทา้ระหวา่ง
โครงการและคลินิก
เป็นประจ า 
 

ตอ้งการสวนที่เหมาะกบัตวั
โครงการอยา่งเช่นสวนไทย
ประยกุต ์ที่มีพื้นที่ใชส้อย
ต่างๆจะเป็นการพกัผอ่น
ในช่วงวนัหยดุ หรือช่วงเยน็
หลงัเลิกงาน มีมุมพกัผอ่นใน
ช่วงเวลาที่ตอ้งการ  อีกทั้งยงั
มองเห็นความส าคญั  เร่ือง
การสญัจรเทา้ที่จะตอ้งมีทาง
เช่ือมต่อระหวา่งโครงการไป
ต่อเน่ืองไปที่คลินิก   เพือ่
ความสะดวกในการสญัจร
เป็นประจ าทุกวนั 

2 พนัต ารวจเอกอภิชาติ  
ไชยบุญเรือง 

อาย ุ45 ปี 
อาชีพ รับ
ราชการ 

ชอบด่ืมกาแฟใน
ตอนเชา้ และเม่ือมี
โอกาสในช่วง
เทศกาลหรือวนัหยดุ
ก็จะชอบสงัสรรคก์บั
กลุ่มเพือ่น 
 

ตอ้งการสวนพกัผอ่นที่มี
ความเป็นส่วนตวั สะดวกต่อ
การใชง้านส าหรับท ามีพื้นที่
กิจกรรมหรือรับประทาน
อาหารนอกบา้นอีกทั้งยงั
สามารถรองรับแขกที่จะมา
สงัสรรคใ์นโอกาสต่างๆ 
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ตารางที ่3.4 สรุปกิจกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นในพื้นที่ 
ล าดบั สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ ภาพกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

1. Zone  A 
- ส่วนสาธารณะ 
- สวนประดบั 
- ทางสญัจร 
 
 

ส่วนสาธารณะที่จดั
วางเป็นทางเดิน
เช่ือมต่อกบัคลินิก 
มีสวนประดบัเพือ่
ความสวยงาม  

 

2. Zone  B 
- ทางเดินเช่ือมต่อใน
พื้นที่ 
- ลานท ากิจกรรมหรือ
รับประทานอาหารนอก
บา้น 
- ศาลาพกัผอ่น 
- บ่อบวั 

มีศาลาริมน ้ าเพือ่
รองรับการพกัผอ่น
ตลอดไปจนลาน
กิจกรรมที่รองรับ
แขกในโอกาสต่างๆ
อีกทั้งยงัสามารถใช้
เป็นพื้นที่ทานอาหาร
นอกบา้นไดอี้กดว้ย  

 

 
 
 

3. Zone C  
- ทางเขา้โครงการ 
- ที่จอดรถ 
- ทางสญัจรในพื้นที่ 
 

ทางเขา้-ออกของ
โครงการรวมไปถึง
พื้นที่จอดรถ และ
ทางสญัจรในพื้นที่ 
 

 

 



บทที่ 4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นแพทยห์ญิงยพุนิ  ไชยบุญเรือง  ตั้งอยูเ่ลขที่ 64/42  หมู่1 

ต  าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง  จงัหวดัระยอง พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล เน่ืองจากความ

ตอ้งการของเจา้ของโครงการที่ตอ้งการใหมี้สภาพแวดลอ้มที่มีภูมิทศัน์สวยงามและเหมาะสมกบั

สถาปัตยกรรมของโครงการเพือ่ส่งเสริมทศันียภาพที่สวยงาม อีกทั้งมีประโยชน์ในการใชส้อยพื้นที่

โครงการจนถึงสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกบัโครงการ เช่น กิจกรรมพกัผอ่น กินกรรม

ทางสงัคมสงัสรรค ์กิจกรรมนนัทนาการ จึงรวบรวมขอ้มูลและน ามาวเิคราะห์เพือ่น ามาเป็นแนวคดิ

โดยหาทางแกไ้ขปัญหาต่างๆแลง้จึงน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบโดยยดึหลกัต่างๆดงัต่อไปน้ี 

4.1 แนวคดิในการออกแบบ 
   แนวความคิดในการออกแบบไดม้าจากการวเิคราะห์ลกัษณะของพื้นที่โครงการความ
ตอ้งการของผูใ้ชท้  าใหส้ามารถแบ่งพื้นที่ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยการน าขอ้มูลต่างๆมาวเิคราะห์
ร่วมกนั จนไดแ้นวความคิดหลกัซ่ึงประกอบไปดว้ย แนวความคิดหลกัดา้นการออกแบบภูมิทศัน์ 
แนวความคิดดา้นการจดัวางพื้นที่ แนวความคิดดา้นการสญัจร แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุพชื
พรรณ แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุตกแต่งและแนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
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 แผนภูมิที่ 4 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4.1 แสดงแนวความคิดในการออกแบบ 

 
4.2 ก าหนดความสัมพนัธ์ของกจิกรรมในโครงการ 
   การออกแบบส่ิงที่ควรค านึงถึงเป็นอนัดบัแรกคอืนึกถึงประโยชน์การใชส้อยและ
กิจกรรมในพื้นที่โครงการ รูปแบบของกิจกรรมจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและสามารถรับรองพื้นที่
ในการใชส้อยไดเ้ป็นอยา่งดี จากการศึกษาลกัษณะของรูปแบบพื้นที่โครงการ สามารถก าหนด
ความสมัพนัธข์องกิจกรรมแต่ละโซนได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

ลกัษณะของพ้ืนท่ี 

     สภาพโดยทัว่ไปของพ้ืนท่ีโครงการ

ยงัไม่ไดมี้การจดัภูมิทศัน์ในพ้ืนท่ี 

ดงันั้นภายในพ้ืนท่ีโครงการ จึงควรมี

การจดัภูมิทศัน์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

ทศันียภาพท่ีสวยงามแก่พ้ืนท่ีโครงการ 

ความตอ้งการ 

- มีมุมพกัผอ่นส าหรับครอบครัว 
- พ้ืนท่ีพกัผอ่นมีความสวยงามและ
ร่มร่ืน 

- มีพ้ืนท่ีส าหรับทานอาหารนอก
บา้นหรือสังสรรคใ์นโอกาสต่างๆ 

- ทางสัญจรระหว่างโครงการกบั
คลินิก 
 

สวนพกัผอ่น สไตลไ์ทยประยกุต์
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ตารางที่ 4.1 แสดงพื้นที่ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
โซน กิจกรรม องคป์ระกอบ ส่ิงอ านวยความ

สะดวก 
ขนาดพื้นที ่ พรรณไม ้

Zone A เดินชมสวน 
เดินเทา้สญัจร
ระหวา่ง
โครงการและ
คลินิก 

ทางสญัจร 
 

แผน่ทางเทา้ 
 

285 ตร.ม. ไมย้นืตน้ 
ไมพุ้ม่ 
ไมค้ลุมดิน 

Zone B 
 

มุมพกัผอ่น 
ลานกิจกรรม 
ส าหรับการ
สงัสรรคห์รือ
รับประทาน
อาหารนอก
บา้น 

ศาลา 
บ่อบวั 
ลานกิจกรรม 
ทางสญัจร 
 
 

ศาลา 
อิฐปูพื้น 
แผน่ทางเทา้ 
 

378 ตร.ม. ไมย้นืตน้ 
ไมพุ้ม่ 
ไมค้ลุมดิน 

Zone C 
 
 

ลานซกัลา้ง 
ที่จอดรถ 
สวนประดบั 

กรวดและหิน 
พื้นที่จอดรถ 

แผน่ทางเทา้ 89.50 ตร.ม. ไมพุ้ม่  
ไมค้ลุมดิน 

 

4.3 แนวความคดิการจดัวางพืน้ที่ 
  พื้นที่ในแต่ละส่วนมีความส าคญัต่อโครงการ ดงันั้นในการออกแบบจะตอ้งค านึงถึง
ประโยชน์ใชส้อยในดา้นต่างๆและพจิารณาตามลกัษณะความแตกต่างกนัตามสภาพของพื้นที่
โครงการรูปแบบของกิจกรรมตอ้งมีความสอดคลอ้งและสามารถรองรับพื้นที่ในการใชส้อยไดอ้ยา่ง
เตม็ที่จากลกัษณะของพื้นที่ สามารถแบ่งโซนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของโครงการออกเป็น
ส่วนไดด้งัน้ี 
 4.3.1 ZONE A เป็นพื้นที่ทางทิศเหนือติดกบั ZONE Bและ ZONE C เป็นพื้นที่
ส่ีเหล่ียมผนืผา้มีพื้นที่กวา้งพอสมควรส าอีกทั้งเป็นส่วนที่อยูด่า้นหนา้มีมุมมองที่สามารถมองจาก
ภายนอกเขา้มาภายในโครงการไดจึ้งเหมาะที่จะจดัเป็นส่วนโชวห์รือส่วนสาธารณะ 
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ภาพที่ 4.1 การเช่ือมโยงของพื้นที่โซน A 
  4.3.2 ZONE B ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
เป็นพื้นที่อยูท่างดา้นขา้งไปจนถึงดา้นหลงัมุมมองจากภายนอกไม่สามารถมองเขา้มาได ้เหมาะแก่
การเป็นมุมส่วนตวัและสามารถท ากิจกรรมที่ตอ้งการความเป็นส่วนตวั เช่น การอ่านหนงัสือ การใช้
พกัผอ่นในช่วงโอกาสต่างๆ หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 การเช่ือมโยงของพื้นที่โซน B 

 4.3.3 ZONE C อยูท่างทิศใตเ้ป็นส่วนดา้นขา้งโครงการไปจนถึงดา้นหลงัโครงการโดย

บริเวณดา้นหนา้เป็นทางเขา้ออกของโครงการ ส่วนดา้นขา้งเป็นพื้นที่ขนาดเล็กยาวต่อเน่ืองไปจนถึง

ดา้นหลงัซ่ึงเป็นบริเวณซกัลา้งในส่วนน้ีจึงเหมาะแก่การเป็นส่วนซกัลา้งและส่วนบริการใหแ้ก่

ครอบครัว 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 การเช่ือมโยงของพื้นที่โซน C 

A 

B 

C 

HOME 

คลนิิค 

HOME 

คลนิิค 

คลนิิค 

HOME B C 

C 

C 

A C 

C 

C 

B 

A 
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4.4 แนวความคดิด้านระบบการสัญจร 
 แนวความคิดในการใชเ้สน้ทางสญัจรมี 2 ประเภทตามการใชง้านดงัน้ี 
 4.4.1 เสน้ทางสญัจรหลกั 

  โดยเสน้ทางน้ีสามารถเช่ือมต่อกบัพื้นที่กิจกรรมต่างๆไดห้มด  ซ่ึงการสัญจรหลกัน้ี
เร่ิมจากบริเวณหน้าบา้น เขา้สู่พื้นที่ต่างๆภายในบา้น โดยมีแนวความคิดออกแบบให้ทางสัญจร
สามารถเขา้ถึงและเช่ือมต่อกนัไดทุ้กส่วน  เพือ่ง่ายในการท ากิจกรรมต่างๆ   

 

ภาพที่ 4.4 ตวัอยา่งแบบทางเดินหลกั 
ที่มา : http://www.buildernews.in.th 
 4.4.2 เสน้ทางสญัจรรอง  
              แนวความคิดในการออกแบบเส้นทางสัญจรรองมีการออกแบบให้แตกต่างกบัเส้นทาง
สญัจรหลกั  และมีการเช่ือมต่อกบัทางสัญจรหลกั  เพื่อการเช่ือมต่อกิจกรรมที่ง่าย  เส้นทางสัญจร
รองออกแบบให้เป็นเส้นทางส าหรับทางเดินเทา้  ซ่ึงความยาวของเส้นทางรองจะมีความยาวน้อย
กวา่เสน้ทางหลกั   

 

ภาพที ่4.5 ตวัอยา่งแบบทางเดินรอง 
ที่มา : http://www.topicstock.pantip.com 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.forfur.com/media/idea/675/675_walkway04&ei=jhUlVZbpPM2LuASr4YCgBg&bvm=bv.90237346,d.c2E&psig=AFQjCNEcqVXmRqFhBlZjznCCCI0l45TW5g&ust=1428580100349783
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4.5 แนวคดิด้านการเลอืกใช้วสัดุพชืพรรณ 
  ตน้ไมแ้บ่งเป็นหมวดใหญ่ๆไดด้งัน้ี ไมย้นืตน้  ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน ไมเ้ล้ือย ตน้ไมแ้ต่ละ

ประเภทก็ยอ่มมีขอ้จ ากดัแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 
  4.5.1 ไมย้นืตน้เป็นพนัธุไ์มข้นาดใหญ่ มีอายยุนืยาวหลายปี ความงามของไมย้นืตน้

น้ี จะมีทั้งใบ ดอก ราก ผล ซ่ึงขอ้จ ากดัของการเลือกใช ้ไมย้นืตน้นอกจากการจะเลือกจากชนิดแลว้
ยงัจ าเป็นที่จะตอ้งค  านึงถึงสถานที่เป็นส าคญั เช่นเดียวกนั 

 4.5.2 ไมพุ้ม่เป็นไมอ้ายไุม่ยนืยาวเท่าไมย้นืตน้ แต่ผลกระทบจะนอ้ยกวา่ไมย้นืตน้
มาก เน่ืองจากไมพุ้ม่นั้นมีขนาดยอ่ม การจะเลือกปลูกในแต่ละพื้นที่ยอ่มสะดวกกวา่ไมย้นืตน้มาก 
ขอ้จ ากดัของไมพุ้ม่จะตอ้งค านึงถึงโทษ อาจจะเกิดขึ้นจากน ้ ายางหรือขนของใบพชืเอง 

 4.5.3 ไมเ้ล้ือย เป็นพนัธุไ์มท้ีมี่พเิศษนอกเหนือจากพนัธุไ์มท้ัว่ไปตรงที่ไมเ้ล้ือย
สามารถยดึเกาะตน้ไมข้า้งเคียงหรือส่ิงก่อสร้างได ้เช่น ตีนตุก๊แก อมรเบิกฟ้า บานบุรีเล้ือย พวงแสด
เถา พวงชมพ ูเหลืองชชัวาล เป็นตน้ ขอ้จ ากดัในการใชไ้มเ้ล้ือยตอ้งดูแลบ่อยๆเพราะไมเ้ล้ือยบาง
ประเภทมีการเจริญเติบโตค่อนขา้งเร็วซ่ึงอาจจะมีปัญหาในภายหลงัในกรณีที่ไมเ้ล้ือย เล้ือยเขา้ไปใน
บา้นขา้งเคียง 

 4.5.4  ไมค้ลุมดิน เป็นพนัธุไ์ม ้ที่มีขนาดเล็กกวา่ไมพุ้ม่ ประโยชน์ของไมค้ลุมดิน
คือส าหรับคลุมพื้นที่บริเวณบริเวณต่างๆ ใหเ้กิดความสวยงามบางที่อาจจะใชแ้ทนหญา้ไดด้ว้ย
เช่นกนั ไมค้ลุมดินจะมีอายไุม่ยนืยาว บางชนิดปลูกไดฤ้ดูเดียวบางชนิดอาจมรอายไุดถึ้ง 2 ฤดู 

 
4.6 แนวคดิด้านการดูแลรักษา 

 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์เป็นงานที่จะตอ้งปฏิบตัิเพือ่ใหง้านภูมิทศัน์คงสภาพความ
สวยงามอยูเ่สมอ ซ่ึงสามารถจ าแนกการดูแลไดเ้ป็น2ลกัษณะคอื 

 4.6.1 งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดอ่อน สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 4.6.1.1 การใหน้ ้ า การใหน้ ้ าในพื้นที่โครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

  1) การใหน้ ้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม(sprinkler irrigation)เป็นการใหน้ ้ า
โดยน ้ าถูกส่งจากแหล่งน ้ าผา่นท่อไปยงัพื้นที่ที่มีการจดัภูมิทศัน์ และใหน้ ้ าเป็นฝอยละอองจากหวัฉีด
ซ่ึงการใหน้ ้ าดว้ยวธีิน้ีเป็นการใหน้ ้ าแก่พชืพนัธุท์ี่ปลูกเป็นกลุ่มและไม่สูงมากนกั โดยเฉพาะบริเวณ
สนามหญา้และไมพุ้ม่เต้ีย การใหน้ ้ าดว้ยวธีิน้ีจะให ้3 คร้ัง/สปัดาห์ ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือเสลา 
06.00น.-07.00น. 

  2) การใหน้ ้ าดว้นสายยางหรือฝักบวัรดน ้ า การใหน้ ้ าดว้ยวธีิน้ีเป็นวธีิที่เหมาะ
กบัพื้นที่ ที่เขา้ถึงไดย้าก 
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  3) การใหน้ ้ าไม่ควรใหม้ากเกินไป จนน ้ าขงันองอยูบ่ริเวณโคนตน้ เพราะอาจ
เกิดโรคและแมลงเขา้ท าลายไดง่้าย 
   4) ท าใหว้ชัพชืดูดซบัน ้ าไดน้อ้ยที่สุด 
   5) หลีกเล่ียงการใหน้ ้ าในขณะแสงแดดจดั 
   6) ใชน้ ้ าที่มีคุณภาพดี ไม่เป็นกรดหรือด่างจนเกินไป 
   7)  การใหน้ ้ าที่ดีไม่ควรท าใหอ้าคารหรือส่ิงก่อสร้างทางภูมิทศัน์สกปรก 

 4.6.2 การใส่ปุ๋ ย ปุ๋ ยที่ใชใ้นโครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
   ปุ๋ ยอินทรีย ์คือ ปุ๋ ยที่ไดจ้ากธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยหมกั
แต่ในปัจจุบนันิยมใชปุ้๋ ยหมกักนัเสียมากกวา่ เพราะปุ๋ ยมกัที่ไดจ้ากการยอ่ยสลายจากซากพชืซาก
สตัว ์จะไม่ค่อยมีเมล็ดวชัพชืปะปน โดยการใหปุ้๋ ยอินทรียจ์ะควบคู่ไปกบัการใหปุ้๋ ยเคมี การใส่
ปุ๋ ยเคมีควรใส่ทุกๆ 3-6 เดือน/คร้ัง เพือ่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
    ปุ๋ ยเคมี หรือ ปุ๋ ยวทิยาศาสตร์คือปุ๋ ยที่ผลิตจากอนินทรียว์ตัถุโดยการค านวณธาตุ
อาหารที่ส าคญัๆไวเ้พือ่พชืสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
หลกัในการใส่ปุ๋ ย 
    4.6.2.1 ชนิดของปุ๋ ยตอ้งมีธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อความตอ้งการของพชืชนิดนั้นๆ
ดว้ย เช่น พื้นที่ปลูกใหม่ตอ้งการปุ๋ ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง 
   4.6.2.2  ใส่ปุ๋ ยในปริมาณที่พอเหมาะ 

   4.6.2.3  ปุ๋ ยมีธาตุอาหารที่เพยีงพอและใส่บริเวณที่พชืดูดซบัไดเ้ร็วที่สุด เช่น บริเวณ
โคนตน้พชื หรือ ทางใบโดยตรง เพท่อพชืจะไดน้ าธาตุอาหารไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    4.6.2.4  ปุ๋ ยอินทรียค์วรใส่ก่อนที่จะมีการปลูกพชื ประมาณ1-2เดือน เพือ่ช่วยในการ
ปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูก แลว้จึงควรใส่ปุ๋ ยเคมีเม่ือเร่ิมมีการปลูกพชืพนัธุ ์
    4.6.2.5  การใส่ปุยควรใส่ปุ๋ ยเคมีและอินทรียค์วบคู่กนั เพือ่ป้องกนัดินเป็นกรดหรือ
ด่างเกินไปและช่วยในการระบายน ้ าและอากาศใหก้บัดิน 
   4.6.2.6  การใส่ปุ๋ ยอินทรียค์วรใส่ทุกๆ 3-6 เดือนเพือ่ช่วยปรับโครงสร้างดิน 
    4.6.2.7 ควรใส่ปุ๋ ยหลงัจากพรวนดินและก าจดวชัพชืแลว้ เพือ่พชืพนัธจ์ะไดดู้ดซบั
ธาตุอาหารไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

 4.6.3 การพรวนดิน 
  4.6.3.1 ใชจ้อบถากหรือจอบเอนกประสงคพ์รวน ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบติัโดยทัว่ไป อาจท า
ก่อนหรือหลงัจากที่ปลูกพชืพนัธุแ์ลว้ก็ได ้
  4.6.3.2 ใชซ่้อมพรวน เป็นวธีิที่ใชใ้นการปลูกพชืคลุมดินขนาดเล็กหรือกระถางปลูก
ไมป้ระดบัหลกัการพรวนดิน 

 1) พรวนดินเม่ือผวิหนา้ดินอดัแน่นมากเกินไปหรือน ้ าซึมลงสู่รากของพชืชา้ 
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 2) ในการพรวนดินแต่ล่ะคร้ัง จะตอ้งระมดัระวงัไม่ใหร้ากพชืขาด 
 3) จะตอ้งพรวนบริเวณโคนตน้ เพือ่ที่รากพชืสามารถดูดซบัอาหาร 

  4) การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์จะตอ้งมีขนาดที่เหมาะสมกบัพื้นที ่
 5) การพรวนดินควรท าก่อนการใส่ปุ๋ ย และท าขวบคู่กบัการก าจดัวชัพชื

เพือ่ใหพ้ชืพนัธุดู์ดซบัอาหารไดอ้ยา่งเตม็ที่และเป็นการประหยดัพลงังาน 
 4.6.4 การตดัแต่ง คือ การควบคุมการเจริญเติบโต ปรับปรุงรูปทรงของพชืใหส้วยงามและ

การป้องกนัก าจดัศตัรูพชืเพือ่ใหพ้ืชเจริญเติบโตดี มีวธีิการปฏิบติัดงัน้ี 
   4.6.4.1 การตดัแต่งไมย้นืตน้ มีวธีิการปฏิบติัดงัน้ี 
 1) ใชเ้ล่ือยตดัดา้นล่างของก่ิงขึ้นประมาณ 1 ใน 3 ของเสน้ผา่นศูนยก์ลางก่ิง 
จากนั้น ตดัดา้นบนลงมาประมาณ 1 ใน 3 ของเส้นผา่นศูนยก์ลางก่ิง ห่างจากรอบตดัเดิมประมาณ 
15-20 เซนติเมตร ไปทางโคนก่ิงตดัก่ิงใหชิ้ดโคน แลว้แต่งแผลใหส้วยงาม ทาหรือพน่ดว้ยน ้ ายาทา
แผลตน้ไม ้
  2) การตดัแต่งปาลม์ เน่ืองจากปาลม์เป็นพนัธุไ์มท้ี่มีความสวยงามอยูแ่ลว้ใน
การตดัแต่งจะเป็นการตดัใบหรือกาบใบที่แหง้ออก เพือ่ป้องกนัโรคและแมลงเขา้ท าลายซ่ึงมีวธีิการ
ปฏิบติั ดงัน้ี 
   (1) การตดัแต่งปาลม์ที่เป็นกอ จะตอ้งตดัแต่งตน้ที่ไม่เจริญเติบโตแลว้
หรือตน้ที่ไม่น่าดูทิ้งไปโดยตดัตน้ใหชิ้ดติดพื้นดินจะท าใหพุ้ม่โปร่งขึ้น 
  (2) ปาลม์ที่แทงช่อดอกและติดผล เม่ือเก็บผลไปขยายพนัธุห์รือผลล่วง
หล่นหมดแลว้ควรตดัทลายทิ้งทนัที 
 (3) ปาลม์เกือบทุกชนิดใบเก่าที่แก่หมดสภาพแลว้ ควรตดัทิ้งไปทนัที 
บางชนิดจะหลุดออกมาเองทั้งกาบแต่บางชนิดจะไม่หลุดล่วงลงมาแต่จะคลุมล าตน้แลว้จึงยอ่ยสลาย
ไปเองจึงควรตดัทิ้งไปเพราะจะรกรุงรังไม่น่ามองแต่ในบางชนิดก็ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน้
และใหค้วามสวยงามไดอี้กรูปแบบหน่ึง 
 4.6.4.2 การตดัแต่งไม่พุม่ มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 

  1) ตดัก่ิงที่แน่นออกจากล าตน้เพือ่ใหไ้ดท้รงพุม่ที่โปร่งขึ้น โดยจะตดัออกทั้งก่ิง 
  2) ตดัออกเพยีงบางส่วนเพือ่ใหเ้กิดก่ิงเล็กๆมากขึ้นโดยการท าใหก่ิ้งสั้นลงซ่ึงจะ

ตดัที่ตาขา้ง และตดัใหถึ้งส่วนขอ้เของก่ิงตา 
  3) ตดัใหไ้ดท้รงที่ตอ้งการเป็นการตดัในส่วนของผวิใบหรือพุม่ใบเพือ่ใหเ้ป็น

รูปทรงตามที่ตอ้งการ เช่น รูปทรงสตัวต่์างๆ 
 4.6.4.3 หลกัในการตดัแต่ง 

  1) ตดัแต่งพชืพนัธุท์ี่เป็นโรคและแมลงออกก่อน 
    2) ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ ใหถู้กตอ้งกบัลกัษณะของงาน 
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  3) ตน้ไมข้นาดใหญ่ตอ้งใชค้นปีนขั้นไปตดัแต่งควรตดัก่ิงดา้นบนลงมาก่อน 
  4) ก่ิงใหญ่ที่มีน ้ าหนกัมาก เม่ือตดัแลว้ก่ิงอาจหกัหล่นท าใหเ้กิดความเสียหาย
ได ้ดงันั้นในการตดัควรมีการผกูเชือก ณ จุดกลางของศูนยก์ลางซ่ึงจะช่วงลดอนัตรายลงได ้
  5) ไม่ควรตดัก่ิงยอดของไมย้นืตน้เพราะจะท าใหเ้สียรูปทรง 
  6) แผลขนาดใหญ่ที่เกิดจากการตดัแต่งควรป้องกนัน ้ าและเช้ือโรคเขา้ท าลาย 
โดยการใชส้ารเคมีป้องกนัโรคและแมลงฉีดพน่หรือใชสี้น ้ ามนัทา 

  7) การป้องกนัการก าจดัศตัรูพชื ศตัรูพืชที่เขา้ท  าลายพชืพนัธุใ์หเ้กิดความ
เสียหาย ขาดความสวยงามและท าใหพ้ชืชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

(1)  แมลงศตัรูพชื 
(2) โรคพชื 
(3) สตัวช์นิดต่างๆ 

 4.6.4.4 หลกัการป้องกนัก าจดัศตัรูพชื  
  1) พจิาณาสาเหตุของศตัรูพืชให้แน่ชดัเสียก่อน แลว้จึงหาวธีิการในป้องกนั

ก าจดัที่เหมาะสมตามสาเหตุที่เกิด 
 2) ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคทนัทีที่พบเห็น เช่น การจบัแมลงท าลาย

หรือเก็บส่วนของพชืที่เป็นโรคเผาไฟก่อนการระบาดที่เพิม่มากขึ้น 
 3) การเลือกสารเคมี ที่ใชก้  าจดัใหต้รงกบัชนิดศตัรูพชื รวมทั้งอ่านวธีิการใช้

และผสมในฉลากของผลิตภณัฑก่์อนการใช ้
 4) ก่อนฉีดพน่ควรหาหนา้กากและชุดป้องกนัสารเคมี คนที่ฉีดพน่ตอ้งอยู่

เหนือลมเสมอ 
 5) ควรฉีดพน่ช่วงใกลค้  ่า ไม่ควรฉีดในขณะที่แดดร้อนจดัเพราะสารเคมีจะ

ระเหยเร็ว หรือควรฉีดพน่ก่อนฝนตกอยา่งนอ้ย6ชัว่โมง เพราะน ้ าฝนจะชะลา้งสารเคมีออก 
 6)ไม่ควรสูบบุหร่ี 
 7) ขณะท าการฉีดพน่สารเคมีไม่ควรรับประทานอาหารหรือวางภาชนะบรรจุ

อาหารไวใ้กลเ้คียงกบับริเวณที่ปฏิบตัิงาน 
  8) หลงัจากพน่สารเคมีแลว้ตอ้งอาบน ้ าช าระร่างกายใหส้ะอาด 
 9) ขวดหรือภาชนะที่บรรจุสารเคมีควรท าลายให้ถูกวธีิเช่นฝังดิน เป็นตน้ 

 4.6.5 การดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
 4.6.5.1 แนวทางดูแลรักษาลานอเนกประสงค ์ 

 1) หมัน่ขดัลา้งท าความสะอาดอยูเ่สมอ เพือ่คงความสวยงามและขจดัคราบ
สกปรกที่เกิดขึ้น เช่น คราบตะไคร่น ้ า เศษอาหารหรือเศษขยะต่างๆ 
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 2) หมัน่ตรวจเช็คบล๊อคปูพื้นส าเร็จรูปอยูเ่สมอ หากพบปัญหาพื้นยบุตวัใหแ้ก่
ไขโดยการร้ือเพือ่ปรับระดบัพื้นผวิใหม่ใหไ้ดร้ะนาบ แต่ถา้แผน่หินแตกร้าวตอ้งเปล่ียนใหม่แลว้บด
อดัใหแ้น่นอยูใ่นสภาพที่เหมือนเดิม 
 4.6.5.2 แนวทางการดูแลรักษาเสน้ทางสญัจร  
  1) หมัน่ขดัลา้งโดยใชแ้ปลงหยาบๆถูๆและก าจดัวชัพชืที่ขึ้นแทรกตามแผน่ 
  2) หากตรวจพบวา่แผน่ทางเดินทรุดตวัหรือแผน่ทางเทา้แตกร้าวให้แกไ้ข โดย
ร้ือปรับระดบัพื้นผวิใหไ้ดร้ะนาบเสียก่อนแลว้บดอดัใหแ้น่น จากนั้นจึงปูแผน่ใหม่ลงไป 

  4.6.5.3 แนวทางการดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์  
  1) หากตรวจพบวา่สีที่ใชเ้หล็กหลุดออก ใหห้มัน่ทาสีใหม่อยูเ่สมอ 
  2) หากตรวจพบวา่เหล็กเกิดสนิม ใหท้  าการขดัดว้ยกระดาษทราย จากนั้นใชสี้
กนัสนิมทาทบัแลว้จึงใชสี้ที่ตอ้งการทาทบัใหม่ 
  3) หากตรวจพบวา่ไมผ้ดุหรือมีการช ารุด ใหท้  าการร้ือถอนในส่วนที่เสียหาย
ออกแลว้ท าการซ่อมแซมใหม่ 

  4.6.5.4 การดูแลรักษาศาลาพกัผอ่น 
  1) หากมีน ้ าหก ตอ้งรีบเช็ดใหแ้หง้และหมัน่ท าความสะอาด 
  2) ใชผ้า้ชุบน ้ ายาชนิดอ่อนเช็ดถูเป็นประจ า เพือ่ช่วยยดือายกุารใช ้
  3) ควรใหพ้ืน้ไมไ้ดรั้บการถ่ายเทอากาศอยูเ่ส 
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ตารางที่ 4.2   เกณฑใ์นการออกแบบ 
โซน รูปแบบสวน ไทยประยุกต์ วสัดุตกแต่ง เกณฑ์ในการออกแบบ ข้อจ ากดั 

  ZONE   A  

 
 
 
 
 
 

 

 

พ้ืนท่ีส่วนน้ีเป็นพ้ืนท่ี
ดา้นหนา้ของ
โครงการมีส่วนติดต่อ
กบัคลินิกตั้งจึง
ออกแบบให้มีทาง
สัญจรระหว่าง
โครงการและคลินิก  
พ้ืนท่ีส่วนน้ีเป็นส่วน
หนา้ของโครงการจึง
จดัให้มีสวนประดบั 
และยงัคงมีร่มเงาของ
ตน้ไมอี้กดว้ย 

พ้ืนท่ีมีดงักล่าว
จะไดรั้บ
แสงแดด
ในช่วงเชา้ จึง
ออกแบบให้
พนัธุ์ไมใ้หญ่
เพ่ือให้ร่มเงา
ในพ้ืนท่ี 

ZONE   B 

  

พ้ืนท่ีส่วนน้ีเป็นติด
กบัห้องโถงมีมุมมอง
ท่ีสามารถมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน ออกแบบ
ให้มีศาลาริมน ้าเพ่ือ
การพกัผอ่น อีกทั้งยงั
มีลานกิจกรรมท่ี
ลอ้มรอบไปดว้ยสวน
ประดบั เพ่ือรองรับ
การใชง้านอ่ืนๆ เช่น 
ทานอาหารนอกบา้น 
หรือสังสรรคก์บักลุ่ม
เพ่ือน 

 เน่ืองจากพ้ืนท่ี
ส่วนน้ีอยูท่าง
ทิศตะวนัตก 
จึงไดรั้บ
แสงแดด
ในช่วงบ่าย จึง
ออกแบบให้มี
ร่มเงาของพนัธุ์
ไมเ้พ่ือร่มเงา
ในช่วงเวลา
ดงักล่าวดว้ย 
 

ZONE   C 

 

 
 

พ้ืนท่ีอยูบ่ริเวณ
ดา้นหนา้ยาวไป
ตลอดจนถึงดา้นหลงั 
ให้พ้ืนท่ีส่วนน้ีเป็น
ส่วนบริการเพ่ือ
รองรับการใชง้านดา้น
บริการ 

พ้ืนท่ีส่วนน้ีอยู่
ทางทิศ
ตะวนัตก จึง
ไดรั้บแสงแดด
ในช่วงบ่าย 
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ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดพชืพรรณในแต่ละโซน 
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยและ

วิทยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

ZONE A 
(ทิศตะวนัออก) 
 

 

 

 

 

 

คริสติน่า 

Syzygium 
australe 

ควรตดัแต่งทรง
พุม่บ่อยๆ 
เพือ่ใหต้น้แตก
ยอดอ่อนสีแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมากสง 
Areca catechu 

L 
 
 
 
 
 
 

ทนแดดตลอด
วนัทนสภาพ
อากาศทุกฤดู  

 

  
 

 
 

บุหงาส่าหรี 
Citharexylum 
spinosum L. 

 
 
 
 

ทนแดดตลอด
วนัทนสภาพ
อากาศทุกฤดู 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)แสดงรายละเอียดพชืพรรณในแต่ละโซน  

โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยและ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั 

ZONE B 
(ทิศตะวนัตก) 

 

กนัเกรา 
Fagraea fragrans Roxb. 

ทนต่อสภาพดิน
ทุกชนิด 
แสงแดดจดั 
 

 

 

โมกพวง 
Wrightia religiosa 

Benth. 

ชอบแดดร าไร 
ดูแลง่าย 

  

 
 

พลบัพลึง กทม. 
 Crinum  asiaticum 

ชอบแดดร าไร 

 

 

หลิวใตห้วนั 
Cuphea hyssopifola 

H.B.K.. 

ชอบแดดร าไร 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)แสดงรายละเอียดพชืพรรณในแต่ละโซน  
โซน รูปภาพ ช่ือภาษาไทยและ

วทิยาศาสตร์ 
ขอ้จ ากดั 

ZONE C 
(ทิศใต)้ 

 

 

โมกพวง 
Wrightia religiosa 

Benth. . 

 

ชอบแดดร าไร 
ดูแลง่าย 

  

 

ลีลาวดี 

Plumeria spp 

ชอบแดดจดั ทน
ต่อความแหง้แลง้ 
ไม่ชอบน ้ ามาก  

  

 

พลบัพลึง กทม. 
Hymenocallis 

littorolis (Jacq.) 
Salisb. 

 

ชอบแดดร าไร 

 
4.7 ผงัทางเลอืกในการออกแบบ 
   จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑใ์นการออกแบบ สามารถน ามาวเิคราะห์ในการ
ออกแบบผงัทางเลือกใหเ้กิดความเหมาะสมกบัพืน้ที่ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ด
ก าหนดผงัทางเลือกอยู ่3 ทาง 
เลือกเพือ่ใหเ้ห็นถึงขอ้แตกต่าง และเกิดความเหมาะสมซ่ึงมีทางเลือกใหพ้จิารณา ดงัต่อไปน้ี 

 4.7.1 แบบทางเลือกที่ 1 
 4.7.2 แบบทางเลือกที่ 2 
 4.7.3 แบบทางเลือกที่ 3 
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ภาพที ่4.6 แบบทางเลือกที่ 1 
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ภาพที ่4.7 แบบทางเลือกที่ 2 
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ภาพที ่4.8 แบบทางเลือกที่ 3 
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4.8 เกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 
4.8.1 จากการศึกษาในทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ โดนสามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการ   ประเมินทางเลือก ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
  4.8.1.1 ความเหมาะสมการแบ่งพื้นที่ 
  4.8.1.2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งกิจกรรมกบัพื้นที่โครงการ 

  4.8.1.3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งกิจกรรมกบัพื้นที่โครงการ 

  4.8.1.4 ใหค้วามปลอดภยัแก่ผูใ้ชโ้ครงการ 

  4.8.1.5 มีความสะดวกสบายในการสญัจร 

 4.8.2 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีในการออกแบบ สามารสรุปเพือ่น าไปเป็นเกณฑใ์น
การประเมินทางใหเ้กิดความเหมาะสมกบัพื้นที่และผูใ้ช ้โดยสรุปเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกได้
ดงัน้ี 
  4.8.2.1 ขอ้พจิารณาดา้นการแบ่งพื้นที่ 
 1) ส่วนรับแขก 

 2)  ส่วนพกัผอ่น 
 3)  ส่วนบริการ 

 4.8.2.2 ขอ้พจิารณาดา้นการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
 1)  ความสมัพนัธร์ะหวา่งสวนกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 2)  ความสมัพนัธร์ะหวา่งพื้นที่ที่จะใชป้ระโยชน์ 

 4.8.2.3 ออกแบบตอ้งท าเพือ่ประโยชน์ใชส้อยของสมาชิกในครอบครัว  
 4.8.2.4 ออกแบบให้ใชไ้ดดี้และความสวยงาม 
 4.8.2.5 ออกแบบใหดู้แลง่าย 

 1)  แน่นความสวยงาม 
 2)  ดูแลรักษาง่าย 

 4.8.2.6 ออกแบบใหป้ระหยดัที่สุด 

 1) หาความสมดุลระหวา่งความตอ้งการและงบประมาณ 

 2)  การใชส้ภาพพื้นที่ที่อยูใ่ห้เป็นประโยชน์ 

 3)  จดัหาวสัดุเหมาะสมกบัการก่อสร้างต่างๆ 

 4)  จดัหาพนัธุไ์มท้ี่เหมาะสมกบัการก่อสร้างต่างๆ 
 5)  จดัหาพนัธุไ์มท้ี่เหมาะสมกบสภาพแวดลอ้ม 
 4.8.2.7 ขอ้พจิารณาดา้นต าแหน่งองคป์ระกอบภายในสวน 
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 1)  พื้นที่พกัตอ้งมีร่มเงาและอากาศเยน็สบาย 
 2)  พื้นที่สร้างบ่อน ้ าใหเ้หมาะสม 
 4.8.2.8 พจิารณาดา้นความปลอดภยั 
 1) แยกถนนและทางเดินออกจากกนั 

4.9 การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 
ตารางที่ 4.6 การใหค้ะแนนในการประเมินทางเลือก 

เกณฑใ์นการประเมิน ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 

1.ความเหมาะสมการแบ่งพ้ืนท่ี 3 4 5 

2.ความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมกบัพ้ืนท่ี
โครงการ 

2 3 4 

3.มีการดูแลรักษาท่ีง่าย 3 2 4 

4.ให้ความปลอดภยัแก่ผูใ้ชโ้ครงการ 3 3 4 

5.มีความสะดวกสบายในการสัญจร 2 3 4 

รวม 13 15 21 

4.9.1 ความหมายระดบัของการใหค้ะแนน 
 4.9.1.1 ปรับปรุง 
 4.9.1.2 พอใช ้

  4.9.1.3  ดี 
  4.9.1.4 ดีมาก 

 4.9.1.5 ดีที่สุด 
 จากเกณฑก์ารในการประเมินทางทางเลือก สามารถรวบรวมคะแนนดงัต่อไปน้ี 

 ทางเลือกที่ 1 ไดค้ะแนนรวม 13 คะแนน 
 ทางเลือกที่ 2 ไดค้ะแนนรวม 15 คะแนน 
 ทางเลือกที่ 3 ไดค้ะแนนรวม 21 คะแนน 
 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นที่โครงการ คือแบบทางเลือกที่ 3 ที่
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ จึงน าแบบทางเลือกเพือ่ไปพฒันาการก่อสร้าง 



บทที่ 5 
ผลงานการออกแบบ 

 
5.1 ผลงานการออกแบบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 บทน ำโครงกำร (Introduction) ประกอบดว้ย 
   - ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
   - วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำ 
   - ประโยชน์ที่คำดวำ่จะไดรั้บ 
   - ขอบเขตกำรศึกษำ 
   - กำรเขำ้ถึงพื้นที่โครงกำร 
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ภาพที่ 5.2 กำรวเิครำะห์พื้นที่โครงกำรประกอบดว้ย ( SITE ANALYSIS ) ประกอบดว้ย 
   - ทิศทำงแสงและลม 
   - ระบบสำธำรณูปโภค 
   - ลกัษณะสถำปัตยกรรมของโครงกำร 
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ภาพที่ 5.3 (Site Potential) ประกอบดว้ย 
   - กำรแบ่งโซน 
   - พฤติกรรมและควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้(User Analysis) 
   - Bubble Diagram 
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ภาพที่ 5.4 (Main Concept) ประกอบดว้ย 
   - Main Concept  
   - Soft scape Concept 
   - Hard scape Concept 
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ภาพที่ 5.5 (Master Plan) ประกอบดว้ย 
    - ผงับริเวณรวม  
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ภาพที่ 5.6 (Elevation) ประกอบดว้ย 
   - Elevation 1 
   - Elevation 2 
   - Elevation 3 
   - Elevation 4 
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ภาพที่ 5.7 (Detail Plan Zone A) ประกอบดว้ย 
   - Detail Plan Zone A 
   - Perspective 1,2,3 
   - Section A 
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ภาพที่ 5.8 (Detail Plan Zone B) ประกอบดว้ย 
   - Detail Plan Zone B 
   - Prespective 1,2,3 
   - Section A 
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ภาพที่ 5.9 (Detail Plan Zone C) ประกอบดว้ย 
   - Detail Plan Zone C 
   - Perspective 1,2,3 
   - Section A 
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ภาพที่ 5.10 (Typical Plating Design) ประกอบดว้ย  
   - แบบขยำยไมย้นืตน้ 
   - แบบขยำยไมพุ้ม่ 
   - แบบขยำยไมค้ลุมดิน 
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ภาพที่ 5.11 (Construction) ประกอบดว้ย 
   - โครงสร้ำงบ่อน ้ ำ 
  - โครงสร้ำงศำลำ 
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ภาพที่ 5.12 (Construction 2) ประกอบดว้ย 
   - โครงสร้ำงลำนกิจกรรม 
   - โครงสร้ำงถนน 
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ภาพที่ 5.13 (Perspective) 
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5.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

ตารางที่ 5.1 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน ์

ล ำดบั รำยกำร หน่วย จ ำนวน 
 

ค่ำของ 
 

ค่ำแรง รำคำ/
หน่วย 

รวม 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

งำน Hard scape  

1 พ้ืนสแตมป์คอนกรีต ตร.ม. 70 900  63,000 63,000 เหมำ 

2 ลำนพ้ืน ค.ส.ล. ตร.ม. 25 500  12,500 12,500 เหมำ 

3 บ่อน ้ำ ตร.ม. 33 3,000  99,000 99,000 เหมำ 

4 ศำลำ 4x4 ม. หลงั 1 95,000  95,000 95,000 เหมำ 

5 ชุดโต๊ะนัง่เล่น ชุด 1 4,000  4,000 4,000 เหมำ 

6 โต๊ะตั้งพ้ืน ตวั 1 1,200  1,200 1,200 เหมำ 

7 หินอ่อนประดบัสวน ขนำด 
40x1.20x1.00 ซม. 

กอ้น 1 4,000  4,000 4,000 เหมำ 

8 กรวดแม่น ้ ำสีน ้ ำตำลเบอร์4 ถุง 25 100 25 125 3,125  

9 แผน่ทำงเดิน30x60ซม. แผน่ 87 100 10 110 9,570  

10 ไหประดบัสวน อนั 1 490 - 490 490  

งำน Soft scape (ไมย้นืตน้) 
1 ตน้พิกุล Ø5 สูง 5 ม. ตน้ 2 5,000 1,000 6,000 12,000  
2 ตน้หูกระจง Ø5 สูง 5 ม. ตน้ 1 3,500 800 4,300 4,300  
3 ตน้มะฮอกกำนี Ø4 สูง 4 ม. ตน้ 1 2,000 500 2,500 2,500  
4 ตน้ชงโค Ø4 สูง 4 ม. ตน้ 1 2,500 800 3,300 3,300  
5 ตน้น ้ำเตำ้ตน้ Ø5 สูง 4  ม. ตน้ 1 2,000 500 2,500 2,500  
6 ตน้แกว้มุกดำ Ø4 สูง 4 ม. ตน้ 1 3,000 500 3,500 3,500  
7 ตน้กนัเกรำ Ø6 สูง 6.50 ม. ตน้ 1 12,000 2,000 14,000 14,000  
8 ตน้กนัเกรำ Ø5 สูง 6 ม. ตน้ 1 10,000 1,500 10,500 10,500  
9 ตน้อโศกน ้ำ Ø5 สูง 4 ม. ตน้ 1 4,000 2,000 6,000 6,000  

10 ตน้ปีบ Ø6 สูง 4 ม. ตน้ 2 8,000 1,000 9,000 18,000  
11 ตน้โมก สูง 1.80 ม. ตน้ 87 150 25 175 15,225  
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ตารางที่ 5.2(ต่อ)กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน ์

ล ำดบั รำยกำร หน่วย จ ำนวน 
ค่ำ
ของ 

ค่ำแรง รำคำ/
หน่วย 

รวม 
(บำท) หมำยเหตุ 

12 ตน้ลีลำวดี Ø5 สูง 4 ม. ตน้ 2 8,000 1,000 9,000 18,000  
13 ตน้บุหงำส่ำหรี สูง 3 ม. ตน้ 5 1,000 400 1,400 7,000  
14 ตน้หมำกสง สูง 5 ม. ตน้ 7 1,800 800 2,600 18,200  

งำน Soft scape (ไมพุ่้มและไมค้ลุมดิน ) 
1 พุดศุภโชค ถุง 20 40 5 45 900  
2 ว่ำนกำบหอยพุ่ม ถุง 20 20 3 23 460  
3 เฟิร์นใบมะขำม ถุง 22 30 5 35 770  
4 เข็มเชียงใหม่  ถุง 65 15 5 20 1,300  
5 พลบัพลึงกทม. ถุง 76 20 5 25 1,900  
6 เศรษฐีเรือนนอก  ถุง 7 40 5 45 315  
7 เดหลีใบกลว้ย  ถุง 20 50 5 55 1,100  
8 หลิวใตห้วนั  ถุง 21 20 5 25 525  
9 ดำดตะกัว่  ถุง 21 20 5 25 525  
10 เฟิร์นขำ้หลวง  กระ 

ถำง 
4 150 50 200 800  

11 คลำ้น ้ ำช่อห้อย  ถุง 8 50 10 60 480  
12 คลำ้หลงัม่วงพุ่ม ถุง 3 120 30 150 450  
13 หนวดปลำดุกแคะ  ถุง 15 15 5 20 300  
14 บวัผนั กระ 

ถำง 
5 50 - 50 250  

15 หญำ้มำเลเซีย ตร.ม. 567 30 30 60 34,020  
งำน Hard scape  291,885.00  
งำน Softs cape ไมย้นืตน้                                                                                                                    135,025.00  
งำน Soft scape ไมพุ่้มและไมค้ลุมดิน                                 44,095.00  
รวมรำคำงำนภูมิทศัน์    471,005.00  
ค่ำด ำเนินกำร 10%     47,105.50  
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7%   32,970.35  
รวมรำคำงำนภูมิทศัน์+ค่ำด ำเนินกำร+ภำษีมลูค่ำเพ่ิม       551,080.85  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  551,080.85  
ห้ำแสนห้ำหม่ืนหน่ึงพนัแปดสิบแปดสิบห้ำสตำงค ์    

 

 



บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นแพทยห์ญิงยพุนิ  ไชยบุญเรือง  บา้นเลขที่ 64/42 หมู่ 1 
 ต  าบลบา้นาาง  อ าเภอบา้นาาง ังัหัรัรยยอง ภายในครอบครััมีสมาชิก 2 คน โรยเัา้ของ
โครงการ ปรยกอบอาชีพรับราชการ พื้นที่โครงการทั้งหมร 893 ตารางเมตร พื้นที่ัรัภูมิทศัน์ 
752.50 ตารางเมตรเมตร    ลกัษณยบา้นพกัอาศยั 2 ชั้นรูปแบบทรงไทยปรยยกุต ์ปัััุบนัไรท้  าการ
สร้างเสร็ัสมบูรณ์แล้ั   โรยภายในพื้นที่โครงการยงัไม่ไรมี้การัรัภูมิทศัน์ โรยเัา้ของโครงการ
ตอ้งการัรัตกแต่งภูมิทศัน์เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใัของสมาชิกในครอบครัั ช่ัย
ส่งเสริมทศันียภาพที่สัยงามแก่พื้นที่โครงการ รงันั้นัึงออกแบบใหเ้ป็นสไตลไ์ทยปรยยกุตเ์พือ่ให้
มีคัามเหมายสมกบัรูปแบบโครงการอีกทั้งยงัเป็นคัามตอ้งการของเัา้ของโครงการอีกร้ั ย ัรัให้
มีพื้นที่พกัผอ่น มีส่ิงอ าอัยคัามสยรักต่างๆเช่น ศาลาริมน ้ า  ลานส าหรับท ากิักรรมพร้อมชุรมา้
นัง่เพือ่รองรับการใชง้าน เช่น รับปรยทานอาหารนอกบา้น หรือสงัสรรคก์บักลุ่มเพือ่นในโอกาส
ต่างๆ ตลอรันพื้นที่สญััรภายในโครงการ 

ัากการศึกษาพฤติกรรมแลยคัามตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการัากขอ้มูลขา้งตน้สามารถน ามา
ปรยกอบเพือ่ใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์แลยก าหนรรูปแบบกิักรรมที่ัยเกิรขึ้นไร ้รงัน้ี 
  6.1.1 Zone A บริเัณหนา้บา้นอยูท่างทิศตยันัออก บริเัณน้ีัยติรกบัถนนโครงการ อีกทั้ง
ยงัทางสญััรหลกัเขา้ออกของโครงการรงันั้นภายในบริเัณน้ีัยมีผูท้ี่ผา่นไปมาพบเห็นเน่ืองัาก
เป็นบริเัณที่อยูส่่ันหนา้ัึงัิเครายห์ไร้ั า่เป็นบริเัณที่ัยเป็นส่ันสาธารณย 
  6.1.2 Zone B บริเัณขา้งบา้นส่ันหลงัซ่ึงตงัอยูท่างทิศตยันัตก เน่ืองัากพื้นที่ที่มีขนารใหญ่
ซึงอยูติ่รกบัหอ้งโถง ัึงัิเครายห์ไร้ั า่คัรัรัเป็นส่ันครอบครััเพือ่รองรับในการพกัผอ่นของ
สมาชิกในครอบครัั  
  6.1.3 Zone C บริเัณทางรา้นทิศใตข้องบา้นบริเัณน้ีัยติรกบับา้นพกัอาศยัขา้งเคียงเป็น
ทางเขา้-ออก แลยที่ัอรรถ อีกทั้งพื้นที่ยงัต่อเน่ืองกบัส่ันซกัลา้งทางรา้นหลงัของโครงการัึง
ัเิครายห์ไร้ั า่คัรัรัเป็นส่ันบริการ ปลูกตน้ไมส้กรีนเพือ่เพิม่คัามเป็นส่ันตัั อีกทั้งยงัปิรบงั
ทศันียภาพที่ไม่น่ามอง 
       ัาการศึกษาพื้นที่แลยทฤษฎีที่ศึกษาัึงไรท้ราบถึงปัญหาแลยขอ้ั ากรัของพื้นที่ัึงไร้
แกปั้ญหาโรยมีแนัคัามคิรในรา้นต่างๆ ที่สอรคลอ้งกบัพื้นทีม่าใชใ้นการแกไ้ขปัญหาพร้อมไรน้ า
คัามตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ ที่ไร้ั ากการสมัภาษณ์มาปรับใชก้บัพื้นที่ใหเ้หมายสมแลย
ตอบสนองคัามตอ้งการแลยปรยโยชน์ใชส้อยอยา่งสูงสุร 
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6.2 ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1 ขอ้เสนอแนยรา้นการท างาน 

  คัรก าหนรัตัถุปรยสงคข์องโครงการให้ชรัเันเหมายสม ตรงตามัตัถุปรยสงคท์ี่ต ั้ง
ไั ้เพือ่ท  างานที่ตรงก าหนรแลยคัามสมบรูณ์ของงานออกแบบภูมิทศัน์บริเัณบา้นพกัอาศยั 

 6.2.2 ขอ้เสนอแนยรา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 
   เพือ่ใหไ้รผ้งัแม่บทส่ีสามารถน าไปก่อสร้างไร้ั ริง คัรมีการค านึงถึงัสัรุที่น ามาใชใ้น

การออกแบบ ซ่ึงคัรเป็นัสัรุที่สามารถหาซ้ือไรง่้ายตามพื้นที่ ในการออกแบบพชืพนัธุค์ัรเลือกใช้
พชืพนัธุรู์แลรักษาง่ายไม่เป็นอนัตรายแลยเหมายสมกบัสภาพแัรลอ้มในพื้นที่โครงการ 
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