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บทคดัย่อ 
 

ปัจจุบันสังคมไทยนั้ นได้มีการเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตไปจากเดิมท่ีเป็นอยู่มากข้ึน
เน่ืองจากสังคมมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตในปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลง
ตามไปดว้ย  เพราะเทคโนโลยีต่างๆนั้นไดมี้บทบาทกบัเรามากข้ึนในชีวิตประจ าวนัจนท าให้เรา
มองเห็นถึงความส าคญัของธรรมชาตินอ้ยลง  ส่งผลให้มนุษยคิ์ดท่ีจะน าเอาธรรมชาติเขา้มาไวใ้ห้
ใกล้ตัวมากท่ีสุด  เพื่อท่ีจะเติมเต็มส่ิงท่ีขาดให้กับเรา โดยการประยุกต์หรือเปล่ียนแปลงให้
สอดคลอ้งกบัท่ีอยูอ่าศยั  และเน้ือท่ีท่ีมีภายในบริเวณท่ีอยูอ่าศยั ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี   

โครงการออกแบบบา้นพกัอาศยัของคุณ สุมิตรา แกว้จนัทร์ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 51/551 หมู่ 7   
ต าบลหลกัหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี   เป็นบา้นพกัอาศยัคอนกรีตเสริมเหลก็สองชั้น 
แนวคิดมาจากการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการ รวมถึงความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
สามารถแบ่งพื้นท่ีจัดสวนและวางกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์และมีความสวยงาม  โดยมี
แนวความคิดในการออกแบบไม่ว่าจะเป็น   แนวความคิดการแบ่งพื้นท่ีในการใช้สอยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แนวความคิดในการออกแบบพืชพรรณ  แนวความคิดทางด้านมุมมองต่างๆ  
แนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา  และแนวความคิดดา้นการสาธารณูปโภค 

แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept)  คือ สวนพกัผอ่นสไตลบ์าหลี ได้
แนวคิดมาจาก  ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ  โดยตอ้งการสวนท่ีให้ความร่มร่ืน สามารถเขา้ถึง
ธรรมชาติและไดรู้้สึกถึงกล่ินอายความเป็นบาหลีโดยใชป้ระติมากรรมในศิลปะแบบบาหลี  
(Bali style) มาเป็นตวัก าหนดรูปแบบ และใชพ้นัธ์ุไมท่ี้คลา้ยคลึงกบัแหล่งศิลปกรรมตน้แบบ ไดแ้ก่  
ลีลาวดี  เฮลิโคเนีย  เอ้ืองหมายนา  เดหลี เป็นตน้ ใชพ้ื้นท่ีขา้งบา้นเพื่อท ากิจกรรมและพกัผ่อนใน
วนัหยดุ จึงควรจดัวางใหมี้ความสวยงาม เรียบง่าย  สบายตา  อีกทั้งสวนตอ้งมีความสะอาดและดูแล
รักษาง่าย  จึงสรุปออกมาเป็น สวนสบายสไตลบ์าหลี 
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 ในการจดัท าปัญหาพิเศษโครงการออกแบบบา้นพกัอาศยัของคุณ สุมิตรา แกว้จนัทร์ ตั้งอยู่
บา้นเลขท่ี 51/551 หมู่ 7  เทศบาลต าบล หลกัหก อ าเภอ เมือง จงัหวดั ปทุมธานี   เป็นบา้นพกัอาศยั
คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น   สามารถส าเร็จลุล่วง  ตามวตัถุประสงค์ทั้งน้ีเน่ืองจากไดรั้บความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือดา้นขอ้มูลต่าง ๆ จากหลายแหล่งท่ีมา  ในการจดัท าปัญหาพิเศษเล่มน้ีไดพ้บ
อุปสรรคและ ปัญหาในดา้นต่าง ๆ มากมาย จนท าใหรู้้จกักบังานและรู้จกัเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเป็น
จริง รู้จกัวิธีแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ดว้ยตนเอง จนท าใหผ้ลงานท่ีออกมาส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบคุณ ผูท่ี้ให้ความอนุเคราะห์ให้ค  าแนะน าปรับปรุงเร่ืองของข้อมูล  ตลอดจน
แนวความคิดดา้นต่าง ๆ ในการท างานคร้ังน้ีไดแ้ก่ อาจารยเ์ทวญั  นนัทวงศ ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหา
พิเศษ  ตลอดจนกระบวนการคิดในการท าปัญหาพิเศษ  ขอขอบคุณสุมิตรา  แกว้จนัทร์  ท่ีเอ้ืออ านวย
ขอ้มูลของสถานท่ีโครงการในคร้ังน้ี ขอขอบคุณอาจารยส์าขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ทุกท่านท่ีให้
ค  าแนะน าในดา้นต่าง ๆ และเพื่อนๆ รุ่นพี่ ท่ียืน่มือเขา้มาช่วย จนท าใหปั้ญหาพิเศษเล่มน้ีส าเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดี 
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ  

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั คุณสุมิตรา แก้วจันทร์ มีสมาชิกภายในบา้น
ทั้งหมด 6 คน คือ คุณสุมิตรา แกว้จนัทร์ (เจา้ของบา้น) ผูสู้งอาย ุ2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน และ  
วยักลางคนอีก 4 คน บา้นตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 51/551 หมู่ 7 ต าบลหลกัหก อ าเภอเมืองปทุมธานี  
จงัหวดัปทุมธานี   เป็นบา้นพกัอาศยัคอนกรีตเสริมเหลก็สองชั้น มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,500 ตารางเมตร  
มีพื้นท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั 551 ตารางเมตร พื้นท่ีท่ีจะท าการจดัภูมิทศัน์ 949 ตารางเมตร   

ปัจจุบันสังคมไทยนั้ นได้มีการเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตไปจากเดิมท่ีเป็นอยู่มากข้ึน 
เน่ืองจากสังคมมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว  เพราะเทคโนโลยีต่างๆนั้นไดมี้บทบาทกบัเรามากข้ึน
ในชีวิตประจ าวนั จนท าใหเ้รามองเห็นถึงความส าคญัของธรรมชาตินอ้ยลง  ส่งผลใหม้นุษยคิ์ดท่ีจะ
น าเอาธรรมชาติเขา้มาไวใ้ห้ใกลต้วัมากท่ีสุด  เพื่อท่ีจะเติมเตม็ส่ิงท่ีขาดให้กบัเรา โดยการประยุกต์
หรือเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกับท่ีอยู่อาศยั สถานท่ีราชการ ส านักงานต่างๆ เกาะกลางถนน 
หา้งสรรพสินคา้ หรือภายในตวัอาคารก็ยงัมีการจดั ภูมิทศัน์ในรูปแบบต่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์อยา่ง
เตม็ท่ี   

เน่ืองจากเจา้ของโครงการไดท้ าการยกบา้นข้ึนใหม่ และบริเวณพื้นท่ีรอบโครงการนั้นยงัคง
เป็นท่ีว่าง เจา้ของโครงการจึงมีความตอ้งการท่ีจะให้บริเวณพื้นท่ีโล่งนั้นมีสวนท่ีให้ความร่มร่ืน 
สามารถเขา้ถึงธรรมชาติและไดรู้้สึกถึงกล่ินอายความเป็นบาหลีโดยใชป้ระติมากรรมในศิลปะแบบ
บาหลี (Bali Style) มาเป็นตวัก าหนดรูปแบบ และใชพ้นัธ์ุไมท่ี้คลา้ยคลึงกบัแหล่งศิลปกรรมตน้แบบ 
ได้แก่  ลีลาวดี  เฮลิโคเนีย  เอ้ืองหมายนา  เดหลี เป็นตน้ ใช้พื้นท่ีขา้งบา้นเพื่อท ากิจกรรมและ
พกัผอ่นในวนัหยดุ จึงควรจดัวางใหมี้ความสวยงาม เรียบง่าย สบายตา อีกทั้งสวนตอ้งมีความสะอาด
และดูแลรักษาง่าย  จึงสรุปออกมาเป็น สวนสบายสไตลบ์าหลี                                                               

 
1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 ศึกษาทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์กายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
1.2.3 ศึกษาและวิเคราะห์กิจกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
1.2.4 น าเสนอผลงานโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์  

อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
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1.3  กำรเข้ำถึงพืน้ทีโ่ครงกำร 
เร่ิมตน้จากหนา้ปากทางเขา้เมืองเอกตรงไปผา่นทางเขา้วดัรังสิต จากกนั้นตอ้งเล้ียวขวาเขา้

ซอยต่อมาตรงขา้มกบั ชุมสายโทรศพัท ์แลว้เล้ียวขวาอีกคร้ังเพื่อเขา้ถึงหมู่บา้นของโครงการ 
เล้ียวซา้ยเขา้ถึงซอย จากนั้นบอกจะอยูห่ลงัท่ี 2 จากทางดา้นขวามือ 

 1.3.1 ท่ีตั้งโครงการบา้นพกัอาศยัคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 แสดงแผนท่ีขยายของหมู่บา้นเมืองเอก 
ที่มำ : http://www.google.com 

 1.3.2 ขอบเขตของการศึกษา   
                    พื้นท่ีโครงการน้ีอยูติ่ดกบั  บา้นเลขท่ี 51/551 หมู่ 7  ต  าบลหลกัหก  
อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี  พื้นท่ีในการออกแบบบา้นคุณสุมิตรา แก้วจนัทร์  เป็น
บา้นพกัอาศยัคอนกรีตเสริมเหลก็สองชั้น มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,500 ตารางเมตร มีพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั  
551 ตารางเมตร  พื้นท่ีท่ีจะท าการจดัภูมิทศัน์ 949 ตารางเมตร (ดงัภาพท่ี 1.2) โดยมีอาณาเขตติดกบั 
                        ทิศเหนือ  ติดกบั แปลงจดัสรรขา้งเคียง  
           ทิศใต ้  ติดกบั เพื่อนบา้น 
           ทิศตะวนัออก ติดกบั ถนนวดัรังสิต 
           ทิศตะวนัตก ติดกบั ถนนภายในโครงการ  
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ทศิเหนือ : แปลงจัดสรรข้ำงเคยีง 
 

ทศิใต้ : เพือ่นบ้ำน 
 

 ทศิตะวนัตก : ถนนภำยในโครงกำร 

   ทศิตะวนัออก : ถนนวดัรังสิต 
 

 
 
 
 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์ N 
 

ภำพที ่1.2 
แสดง : พื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์ - 
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1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงทฤษฎีและหลกัการ ท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.4.2 ทราบถึงกายภาพของโครงการ 
1.4.3 ทราบถึงศกัยภาพของพื้นท่ี กิจกรรมภายในพื้นท่ีเพื่อก าหนดกิจกรรมตามศกัยภาพ

ของพื้นท่ี 
1.4.4 น าเสนอผลงานในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุมิตรา   แก้วจนัทร์ อ าเภอเมือง

จงัหวดัปทุมธานี 
 

1.5  วธีิกำรด ำเนินกำร 
 1.5.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
  1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ 
  1.5.1.2 ศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
  1.5.1.3 ศึกษาองคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์ 
  1.5.1.4 กรณีศึกษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโครงการ 

1.5.2 ศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
  1.5.2.1 ลกัษณะท่ีตั้ง และอาณาเขต 
  1.5.2.2 สภาพแวดลอ้มของโครงการ 
  1.5.2.3 ลกัษณะภูมิประเทศ 
  1.5.2.4 ลกัษณะภูมิอากาศ 
  1.5.2.5 ลกัษณะโครงสร้างของดิน 
  1.5.2.6 ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
  1.5.2.7 ระบบทางสญัจรภายในโครงการ 

1.5.2.8 มุมมองและทศันียภาพของโครงการ 
  1.5.2.9 ลกัษณะสถาปัตยกรรม 
  1.5.2.10 จ  านวนของผูใ้ชโ้ครงการและกิจกรรมต่างๆภายในพื้นท่ีโครงการ  
 1.5.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการสรุป 

1.5.3.1  วิเคราะห์หลกัการออกแบบโครงการ เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบภูมิทศัน์โครงการ ตลอดถึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินงาน 

1.5.3.2  วิเคราะห์ผลกระทบดา้นต่างๆในพื้นท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ เพื่อ
ก าหนดศกัยภาพของพื้นท่ีใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะออกแบบ 
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1.5.3.3  วิเคราะห์กิจกรรมต่างๆตามความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการและก าหนด
ขนาดรวมถึงองคป์ระกอบต่างๆตามหลกัการออกแบบ  

1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
1.5.4.1   ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

  1.5.4.2   ก าหนดแนวความคิดดา้นต่าง 
  1.5.4.3   แนวความคิดดา้นการวางผงัและการสัญจรภายในโครงการ 
  1.5.4.4   แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุตกแต่งภูมิทศัน ์
  1.5.4.5   แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ 
  1.5.4.6   แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
  1.5.4.7   แนวความคิดดา้นทศันียภาพ  
  1.5.4.8   ก าหนดเกณฑแ์ละการประเมินการออกแบบ 

1.5.4.9   ก าหนดแบบแปลนทางเลือก 3 ทาง 
1.5.4.10 ประเมินทางเลือกจากแปลนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  
1.5.4.11 แสดงแบบแปลนแนวคิดในการออกแบบ 
1.5.4.11 แสดงรายละเอียดผลการออกแบบ 

  1.5.4.12 แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 
  1.5.4.13 แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
  1.5.4.14 ท าการประมาณราคา 

1.5.5 สรุปผลการออกแบบ 
  1.5.5.1 สรุปผลการออกแบบ 

1.5.5.2 ขอ้เสนอแนะ 
1.5.6 จดัท ารูปเล่ม 

   1.5.7 ขั้นตอนการสรุปและประเมินผล 
      1.6.1 สรุปผลการออกแบบ 
  1.6.2 ขอ้เสนอแนะ  
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1.6  ล ำดบัขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที ่1.3 แสดงขั้นตอนในการศึกษา 

ขั้นตอนกำรสรุปและประเมนิผล 
สรุปผลการออกแบบ 
ขอ้เสนอแนะ 

จัดท ำรูปเล่ม 

สรุปข้อมูลของพืน้ที่โครงกำร 
1. วิเคราะห์หลกัการออกแบบโครงการ เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์โครงการ ตลอดถึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินงาน 
2. วิเคราะห์ผลกระทบดา้นต่างๆในพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ เพ่ือก าหนดศกัยภาพของพ้ืนท่ีใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะออกแบบ 
3. วิเคราะห์กิจกรรมต่างๆตามความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการและก าหนดขนาด รวมถึงองคป์ระกอบต่างๆตามหลกัการออกแบบ 
 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 

ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ   ก  าหนดแนวความคิดดา้นต่าง 
 แนวความคิดดา้นการวางผงัและการสัญจรภายในโครงการ  แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุตกแต่งภูมิทศัน์ 

 แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ   แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา  
 แนวความคิดดา้นทศันียภาพ     ก  าหนดเกณฑแ์ละการประเมินการออกแบบ  

  ก  าหนดแบบแปลนทางเลือก 3 ทาง   ประเมินทางเลือกจากแปลนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  
 แสดงแบบแปลนแนวคิดในการออกแบบ   แสดงรายละเอียดผลการออกแบบ  
 แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น    แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
 ท าการประมาณราคา 

 

ศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูลของผู้ใช้โครงกำร 
1. วิเคราะห์หลกัการออกแบบโครงการ เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดใน
การออกแบบภูมิทศัน์โครงการ ตลอดถึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินงาน 
2. วิเคราะห์ผลกระทบดา้นต่างๆในพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ 
เพ่ือก าหนดศกัยภาพของพ้ืนท่ีใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะออกแบบ 
3. วิเคราะห์กิจกรรมต่างๆตามความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการและ
ก าหนดขนาด รวมถึงองคป์ระกอบต่างๆตามหลกัการออกแบบ
  

หลกักำรและเหตุผล 

ศึกษำและรวบรวมข้อมูล หลกักำรที่เกีย่วข้องกบักำรออกแบบภูมิทัศน์บ้ำนพกัอำศัย 
       1. ศึกษาความหมายและความส าคญัในการออกแบบ 
       2. ศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
       3. ศึกษาองคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์ 
       4. ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโครงการ 

ข้อมูลด้ำนกำยภำพของพืน้ที่โครงกำร 
1. การเขา้ถึงพ้ืนท่ีโครงการ 
2. สภาพแวดลอ้มรอบโครงการ 
3. ลกัษณะภูมิประเทศ 
4. ลกัษณะภูมิอากาศ 
5. ลกัษณะโครงสร้างของดิน 
6. ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
7. ระบบทางสญัจร (ภายในโครงการ) 
8. มุมมองและทศันียภาพของโครงการ 
9. ลกัษณะสถาปัตยกรรม 
10.จ านวนผูใ้ชโ้ครงการและกิจกรรมต่างๆในพท. 
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บทที ่2 
การศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎ ี และกรณีศึกษา 

 

2.1  ความส าคญัและประโยชน์ของการออกแบบจดัสวน 
 วสัดุพืชพรรณเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการจดัภูมิทศัน์ และการจดัการ
ต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารและภายในอาคารในโครงการเก่ียวกับการพฒันาพื้นท่ีดิน 
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ในปัจจุบนังานภูมิทศัน์มีบทบาทส าคญัในการช่วยปรุงแต่งโครงการเหล่านั้น ใหดู้
มีคุณค่า เป็นจุดมุ่งหมายและช่วยแกปั้ญหา  วสัดุพืชพรรณเป็นส่วนช่วยท าให้เกิดความมีชีวิตชีวา
และช่วยปรับสภาพแวดลอ้มให้ดูดีและสวยงามข้ึน ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษยอ์ยา่งยิ่งในปัจจุบนั ทั้งคนท่ีอาศยัอยูใ่นสังคมชนบทหรือสังคมในเมือง  จริงอยูส่ิ่งแวดลอ้ม 
(Environment)  เป็นวตัถุ  พฤติกรรม  สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา อาทิ ลมฟ้าอากาศ ดิน น ้ า 
ส่ิงมีชีวิต และส่ิงไม่มีชีวิตเหล่าน้ีจะท าปฏิกิริยาร่วมกนัจุดท่ีล าบากท่ีสุดในการออกแบบคือการ
น าเอาไมห้ลาย ๆ ชนิดมาอยูร่วมกนัหรือวางใกล ้ๆ กนัแลว้ใหม้องดูสวยงามดงัท่ีคิดภาพเอาไวก้ารท่ี
ได้สัมผสัหรือใกลชิ้ดตน้ไม ้แต่ละชนิดดีพอก็จะช่วยให้การก าหนดตน้ไมส้วยงามและถูกตอ้ง 
เพราะบางคนก าหนดชนิดของตน้ไมไ้ดส้วยงามแต่อยูไ่ม่ไดก้็มีซ่ึงความช านาญในหวัขอ้น้ีตอ้งอาศยั
เวลาสักระยะหน่ึงในการท างานเพื่อสอนประสบการณ์ให้นักออกแบบทุกคน ตน้ไมท่ี้ตอ้งเลือก
อยา่งระมดัระวงัจะเป็นไมพุ้่มและไมค้ลุมดินท่ีมีขนาดสูงแตกต่างกนั  ตอ้งพิจารณาว่าดอกและใบ
เขา้กนัไดอ้ยา่งกลมกลืนส่วนตน้ไมใ้หญ่นั้นอยูสู่งอีกระดบัหน่ึงจะไม่มีปัญหาในการเลือกนอกจาก
เลือกเป็นกลุ่ม ๆ  ไม่มากชนิดก็พอ  ควรสังเกตลกัษณะของตน้ไมแ้ละแบ่งแยกประเภทเอาเองว่า
ตน้ไมช้นิดใดปลูกแลว้ให้บรรยากาศของป่าและบรรยากาศของบา้น เพราะบางสถานท่ีถา้น าตน้ไม้
ท่ีมีลกัษณะผดิไปจากสภาพแวดลอ้มไปปลูกจะเป็นการท าลายความงามดั้งเดิมของสถานท่ีนั้น 

สมจิตโยธะคง (2550) กล่าวว่า การจดัสวนจึงมีประโยชน์หลายอย่างท่ีจ าเป็นต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ จึงเป็นเหตุให้มีการจัดสวนข้ึน เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายต่างๆ ดังน้ีป้องกัน
แสงแดดท าให้เกิดร่มเงาภายในบริเวณบา้ ช่วยให้เกิดร่มเงาแก่ผูท่ี้สัญจรผา่นไปมา ร่มเงาของตน้ไม้
ใหญ่ จะช่วยลดอุณหภูมิได ้ 11  องศาเซลเซียส  การนัง่พกัผอ่นใตต้น้ไมใ้หญ่จะใหค้วามรู้สึกท่ีเยน็
สบาย สามารถช่วยป้องกนักล่ิน  ตน้ไมช่้วยกรองฝุ่ นละออง  และซับความสกปรกได ้ การปลูก
ตน้ไมเ้ป็นแถบแน่นมีผวิสัมผสัของใบหลายขนาด   สามารถป้องกนักล่ิน  การกรองฝุ่ นละอองและ
ซบัความสกปรกท่ีอยูใ่นอากาศไดเ้ป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศลง(ดงัภาพท่ี 2.1) 
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ภาพที ่2.1 การปลูกตน้ไมส้ามารถช่วยป้องกนัลมและเปล่ียนทิศทางลม 

 การจดัภูมิทศัน์สามารถป้องกนัลม  และเปล่ียนทิศทางลมได ้ เช่น  การปลูกตน้ไมแ้น่นทึบ
จะสามารถป้องกนัลมไดเ้ป็นอยา่งดี  และขณะเดียวกนักส็ามารถเปล่ียนทิศทางลมได ้
(ดงัภาพท่ี 2.2) 
 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2การปลูกตน้ไมเ้พื่อป้องกนัลมและเปล่ียนทิศทาง  

 ช่วยปิดบงัพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์ เช่น  กองขยะมูลฝอย  ป้ายท่ีไม่พึงประสงค ์ หรือ
ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่น่าดู   ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีข้ึน (ดงัภาพท่ี 2.3) 

 

ภาพที ่2.3 การปลูกตน้ไมเ้พื่อปิดบงัพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์

 สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก ท าใหบ้ริเวณบา้นปราศจากเสียงรบกวนหรือรบกวน
นอ้ยท่ีสุด การปลูกตน้ไมท่ี้มีพุม่แน่นและพุม่หนา  สามารถช่วยลดเสียงไดเ้ป็นอยา่งดี 
(ดงัภาพท่ี 2.4) 
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ภาพที ่2.4 การปลูกตน้ไมเ้พื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอก 

 ช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรม  เม่ือน าตน้ไมม้าปลูกใกลอ้าคาร  หรือจดั
ภูมิทศัน์ประกอบอาคาร  ท าใหอ้าคารหรือสถาปัตยกรรมมองดูนุ่มนวล กลมกลืน  หรือมีความ
สมดุลมากข้ึน   
 ปิดบงัสายตาจากภายนอกท าใหเ้กิดพื้นท่ีอิสระ   ในส่วนท่ีตอ้งการท ากิจกรรมเฉพาะ  เช่น  
สระวา่ยน ้า  พื้นท่ีพกัผอ่นนอกอาคารส่วนตวั  พื้นท่ีนัง่พกัผอ่นสบาย ๆ  ฯลฯ  ในพื้นท่ีเหล่าน้ี
สามารถปลูกตน้ไมเ้ป็นร้ัวแบ่งเขตปิดบงัสายตาได ้(ดงัภาพท่ี 2.5) 

 

ภาพที ่2.5การปลูกพรรณไมเ้พื่อท าใหเ้กิดพื้นท่ีอิสระ 

 เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ    เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส มีร่มเงาของตน้ไม ้มี
บ่อน ้า ล  าธารหรือน ้าตกจ าลองและท าใหไ้ดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัธรรมชาติมากข้ึน 
 เพื่อประโยชนใ์ชส้อย เช่น ปลูกสวนครัวหรือปลูกไมผ้ล 
 เพื่อการออกก าลงักายโดยการวิ่งหรือเล่นเกมส์ต่างๆฝึกการปลูกและดูแลตน้ไม ้
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2.1.1 ความหมายของการออกแบบจดัสวน 
 เอ้ือมพร  วีสมหมาย (2530)  กล่าววา่  สวน (Garden)  หมายถึง  สถานท่ีมีการปลูกตกแต่ง 
จดัพนัธ์ุไมอ้ยา่งเป็นสดัส่วน  เพื่อความสวยงาม  และใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น  สวนผลไม ้ สวนครัว  
สวนไมด้อกไมป้ระดบั  สวนป่า  สวนหยอ่ม 
 ประเวศ  ชยัวงศ ์ (2543) กล่าววา่  การจดัสวนดา้นภูมิทศัน์ปัจจุบนัก าลงัเป็นท่ีนิยมและมี
ผูใ้หค้วามสนใจดา้นน้ีมาก เพราะธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีก าลงัถูกท าลายลง  ดงันั้นมนุษยจึ์ง
พยายามหาส่ิงทดแทน โดยการปลูกตน้ไมห้รือจดัสวนประดบัตามบริเวณอาคารต่างๆ เช่น  
สวนสาธารณะ  บา้นพกัอาศยั  บริษทั     หา้งร้าน  ส านกังาน  ตลอดจนสถานท่ีราชการต่างๆ  การ
จดัภูมิทศัน์จึงเป็นการจดัสภาพแวดลอ้ม  อนัไดแ้ก่  ส่ิงก่อสร้าง  ถนนทางเทา้  หินประดบั  และวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นจุดและต าแหน่งท่ีเหมาะสม  มีความผสมกลมกลืนซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงท าให้
เกิดทศันียภาพท่ีสวยงามน่าดู 
 สมจิต  โยธะคง (2538)  กล่าววา่  การแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนมุ่งเนน้การแบ่งพื้นท่ีของการ
จดัสวนบา้นพกัอาศยัเป็นหลกั  ทั้งน้ีเพราะการจดัสวนบา้น  (Home Landscape)  เป็นการจดัสวนท่ี
ใกลชิ้ดและตรงตามความตอ้งการของบุคคล  และสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด  การจดัแบ่งพื้นท่ี
จึงเป็นขอ้คิดในการออกแบบสวนบา้น  เพื่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์และตรงกบัความตอ้งการของผูอ้ยู่
อาศยั 
 อโนชา  ปันจอ้ย(2545)  กล่าววา่  การจดัสวน  หมายถึง  วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการ
สร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย ์  โดยน าหลกัวิชาการ  ความรู้  เทคนิค  ศิลปะและ
ประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั  น าส่ิงของหลายๆส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวติ  ทั้งท่ีเป็น
ส่ิงประดิษฐแ์ละส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติผสมผสานกนั  เพื่อพฒันาใหเ้กิดประโยชน ์  เกิด
ทศันียภาพ  ท่ีมีความงดงามสูงสุด  ภายในบริเวณบา้นจะท าใหบ้ริเวณสะอาด  เป็นระเบียบ  ลด
มลพิษต่างๆ  โดยเฉพาะ  สนามหญา้จะสามารถลดมลพิษของแสง  เสียง  ฝุ่ นละออง  เพราะหญา้
เป็นตวักรองฝุ่ นละอองและกข็บัแสงไดดี้ท่ีสุดทีเดียว  นอกจากน้ียงัท าใหพ้ื้นท่ีเป็นสดัส่วน  มีมุม
สงบส่วนตวั  เสริมบา้น  อาคารใหดู้ดีข้ึน  มีคุณค่ามากข้ึน  ปรุงแต่งสภาพแวดลอ้มต่างๆใหดู้ดีข้ึนมา 
 จิตติกานต ์ วิริยะเพียรดี (2546)  กล่าววา่  การจดัสวน  หมายถึง  การจดัสภาพหรือตกแต่ง
สถานท่ีใหเ้หมะสมสวยงามท าใหส้ภาพแวดลอ้มบรรยากาศน่าอยูแ่ละเอ้ือประโยชนต่์อกิจกรรต่างๆ 
เสรี ทรัพยสาร (2540)กล่าววา่ การจดัสวนในบริเวณบา้นเป็นส่วนหน่ึงของ(Landscape)  ใน
สาขาวิชาพืชกรรม (Horticulture)  มีความมุ่งหมายท่ีส าคญั  เพื่อตกแต่งบริเวณบา้น  ใหดู้สวยงาม
น่าดูก่อใหเ้กิดความสุขสดช่ืนทั้งกายและใจแก่เจา้ของโครงการและผูอ้ยูอ่าศยั  ตลอดจนเป็นท่ีสุขตา  
สุขใจ  แด่ผูอ่ื้นท่ีไดพ้บเห็น 
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 สรุปการจัดสวน  หมายถึง การตกแต่งพื้นท่ีให้เกิดความสวยงามโดยใช้ศิลป์ในการ
สร้างสรรค ์ และน าหลกัวิชาการ ประสบการณ์ มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัจนท าใหเ้กิดสภาพแวดลอ้ม
ท่ีสวยงาม  มีบรรยากาศท่ีน่าอยู ่
 2.1.2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัสวน 

  2.1.2.1ท าให้พื้นท่ีมีขอบเขตมีความปลอดภยั เพิ่มความสวยงาม เพิ่มคุณค่าให้แก่

อาคารบา้นเรือน 

  2.1.2.2ลดเสียงรบกวนจากภายนอก จากถนน เพราะตน้ไมท่ี้ปลูกไวส้ามารถ กรอง
เสียงได ้
  2.1.2.3ท าให้บริเวณพื้นท่ีสะอาดไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิเพราะพรรณไมจ้ะช่วยกรอง

ฝุ่ นละอองในอากาศใหค้วามร่มเยน็แก่พื้นท่ีนั้น 

  2.1.2.4ท าใหมี้พื้นท่ีเฉพาะเป็นสดัส่วน มีมุมสงบส่วนตวั 

  2.1.2.5ท าให้สามารถปิดบงัสภาพท่ีไม่เหมาะ ซ่ึงไม่ตอ้งการให้เห็นเด่นชัด การ

ปลูกพรรณไมจ้ะช่วยปิดบงัสภาพไม่น่าดูได ้

  2.1.2.6เพื่อความสุข ความสะดวก ของครอบครัวในการพกัอาศยั และใชบ้า้นให้

เป็นประโยชน์มากข้ึน เช่น มีการจดัสถานท่ีออกก าลงักาย ท าสนามเด็กเล่น สระว่ายน ้ า ท าแปลงไม้

ดอกไมป้ระดบั ไมผ้ล รวมทั้งการปลูกผกัสวนครัวไวใ้ชบ้ริโภค ท าให้มีโอกาสใกลชิ้ดธรรมชาติ

มากข้ึน   ส่งผลถึงเศรษฐกิจในครอบครัว เพราะมีผลิตผลภายในบา้นไวใ้ชเ้อง 

  2.1.2.7ท าให้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดีข้ึน เพราะไดอ้อกก าลงักาย ไดพ้บความพึง

พอใจในความส าเร็จและความสวยงามท่ีตนเองได้ท าข้ึน พร้อมทั้ งเกิดความใกล้ชิดภายใน

ครอบครัว รวมทั้งฝึกเดก็ ๆ ใหรู้้จกัท างานและเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาไปดว้ย 

  2.1.2.8การจดัสวนสาธารณะและท่ีพกัผ่อนหย่อนใจต่างๆจะช่วยให้ประชากรใน
บริเวณนั้นๆ ไดพ้กัผอ่น คลายความเครียดและความกงัวลต่าง ๆ ใหไ้ดก้ลบัสู่ธรรมชาติมากข้ึน ช่วย
ใหป้ระชากรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ส่งผลใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
2.2  หลกัการจดัองค์ประกอบของงานภูมิทศัน์ 
 การออกแบบจัดสวนมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับการออกแบบทั่วๆไป คือต้องทราบ
วตัถุประสงคแ์ละขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนด าเนินการออกแบบ ซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียดจะแตกต่างกนั
ไปตามลกัษณะของงานแต่ละชนิด 
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 ส าหรับการออกแบบจดัสวนนั้น  ก่อนอ่ืนนกัออกแบบควรทราบถึงวตัถุประสงคเ์สียก่อน
ว่าสวนนั้นจดัเพื่ออะไร   เพื่อการพกัผ่อน   ประกอบอาคารให้ดูสวยงามร่มร่ืน  สร้างความโอ่อ่า
ให้กบัอาคาร  เพื่อเป็นจุดสนใจแก่ผูพ้บเห็น  เพื่อแกไ้ขสภาพตวัอาคารและสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึน  
หรือเพื่อลดมลภาวะรอบดา้น  ในดา้นประโยชน์ใชส้อยอาจมีจุดนัง่พกัผอ่น  เช่น  มีโต๊ะเกา้อ้ีสนาม  
ศาลา  มีบ่อเล้ียงปลา  มีน ้ าพุ  ทางเดิน  มีเรือนกลว้ยไม ้ ชุดเด็กเล่น  เหล่าน้ีเป็นตน้  ดังนั้นนัก
ออกแบบจึงจ าเป็นตอ้งพบปะเจา้ของบา้นหรือลูกคา้เสียก่อน  แลว้จึงลงไปถึงว่าควรออกแบบและ
จดัสวนลกัษณะใด  สวนเลียนแบบธรรมชาติท่ีมีน ้ าตก  ล าธาร  มีหมู่พนัธ์ุไม ้ ตน้ไมใ้หร่้มเงา  มีโขด
หิน  เนินดิน  หรือสวนหยอ่ม  สวนไมป้ระดบั  และลานหญา้ตกแต่งบา้นให้สวยงามธรรมดา หรือ
เป็นสวนประดิษฐส์ร้างความโอ่อ่าใหก้บัอาคารตามสไตลย์โุรป  หรือเป็นสวนกรวด  สวนหิน  สวน
ทะเลทราย  หรือสวนสไตลญ่ี์ปุ่น  สุดแลว้แต่ความตอ้งการท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้
 เจา้ของบา้นหรือลูกคา้บางรายอาจมีแนวคิดและความตอ้งการท่ีชดัเจน เรียกว่า ก าหนด
ความตอ้งการแมแ้ต่ในเร่ืองพนัธ์ุไมไ้ด ้แต่บางรายอาจไม่มีแนวทางแต่อยา่งไร มีเพียงความตอ้งการ
อยากมีสวน มีสนามไวป้ระกอบอาคารเท่านั้นนอกนั้นยกให้เป็นหน้าท่ีของผูอ้อกแบบว่าควรท า
อยา่งไรตามสภาพแวดลอ้มและอาคารอยา่งนั้น  ใหเ้หมาะสม  สวยงาม  และมีประโยชน์ใชส้อยท่ีดี
ท่ีสุด 
 ส่ิงส าคัญอีกอย่างหน่ึง ท่ีนักออกแบบจ า เป็นต้องทราบก่อนเ ร่ิมต้นออกแบบ คือ  
งบประมาณ  เพราะจะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าให้การออกแบบนั้นมีทิศทางท่ีถูกตอ้งไม่ใช่ออกแบบ
เสียวิจิตรสวยงาม แต่พอทราบงบประมาณแลว้ไม่สามารถท าได ้ จะเสียทั้งเวลาและความรู้สึก  
เพราะฉะนั้นนักออกแบบจึงควรพูดคุยกับเจา้ของบา้นหรือลูกคา้เพื่อตกลงใจเร่ืองงบประมาณ
โดยสังเขป ส่วนงบประมาณท่ีแน่นอนนั้ นเป็นขั้นตอนหลังจากการออกแบบและก าหนด
รายละเอียดแลว้ 
 เม่ือทราบถึงวตัถุประสงค ์ลกัษณะของสวน และงบประมาณแลว้ นกัออกแบบควรทราบ
ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบ้านและครอบครัวไว้ด้วย เช่น บุคลิกลักษณะ  อัธยาศัย รสนิยม 
ความชอบ อุปนิสัย  และการด าเนินชีวิตท่ีเป็นอยูป่ระจ าวนัภายในบา้น จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
มีเดก็  มีสุนขั  หรือสตัวเ์ล้ียงท่ีมาร่วมใชส้อยสวนท่ีจะจดัอยา่งไรบา้ง  ส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถทราบได้
จากการพูดคุยซักถาม  จะได้มากน้อยแค่ไหนก็ ข้ึนอยู่กับความสามารถ การสังเกต และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพราะขอ้มูลน้ีจะท าใหน้กัออกแบบจดัสวนท างานสะดวกและปัญหา
นอ้ยลงมาก 
 เม่ือไดข้อ้มูลท่ีควรไดจ้ากเจา้ของบา้นหรือลูกคา้แลว้ ก็ถึงขั้นตอนการหาขอ้มูลดว้ยตวัเอง 
คือ ส ารวจพื้นท่ี นกัออกแบบควรละเอียดถ่ีถว้นเพือ่ลดหรือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดตามมา  ส ารวจ
พื้นท่ีและสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะอาคาร ขนาดของพื้นท่ี เพื่อก าหนดประโยชน์ใชส้อยลงไปใน
แบบแปลนพื้นท่ี  และสภาพแวดลอ้ม  ขนาด  ทิศทางลม  สภาพท่ีดอน  แห้งแลง้กนัดาร  หรือท่ีลุ่ม
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น ้ าขงั  สภาพดิน  ดินเหน่ียว  ดินทราย  ดินเค็ม  ดินเปร้ียว  ดินหมดสภาพหรือไม่  มีตน้ไมใ้หญ่  
ตน้ไมเ้ดิมอยูบ่า้งหรือไม่  เพราะบางทีนกัออกแบบอาจตอ้งออกแบบเพื่อปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
สภาพเดิม ในกรณีท่ีต้องจัดสวนบนอาคารหรือดาดฟ้า ควรทราบต าแหน่งโครงสร้างต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะภายในท่ีออกมาสู่ภายนอกอาคาร  เช่น  ท่อน ้า สายไฟ สายโทรศพัท ์  
ทางระบายน ้ า ก๊อกน ้ า  แหล่งน ้ าท่ีจะใช ้ ประปา  บาดาล  หรืออ่ืนๆ  บ่อเกรอะ  บ่อซึม  บริเวณซกั
ลา้ง  เป็นตน้  มีสภาพแวดลอ้มท่ีอึดอดัไม่น่าดู  เช่น  อาคารขา้งเคียงดูน่าเกลียด  รกรุงรัง  มีโรงงาน  
มียวดยานส่งเสียงรบกวนมาก หรือมีสภาพแวดลอ้มท่ีมีบรรยากาศสวยงามอยู่แลว้ นักออกแบบ
จะตอ้งป้องกนัและพิจารณาการแกปั้ญหาเอาไว ้ หรือเลือกหยบิมาใชใ้หไ้ดป้ระโยชน์ 
 ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงอีกประการ คือ อาคารมีลกัษณะอยา่งไร  อาคารทรงไทยโบราณ  ทรงไทย
ประยกุตส์มยัใหม่เรียบง่าย  หรือโพสตโ์มเดิร์น (Post Modern)  หวือหวาฉีกแนวไป  ลกัษณะร่วม
สมยั  กะทดัรัด  หรือใหญ่โตหรูหรา  เอิกเกริก  รูปแบบยโุรป  สเปน จีน  ญ่ีปุ่น  เป็นอาคารพาณิชย ์ 
สถานท่ีท าการสาธารณะ  ท่ีพกัอาศยั ชั้นเดียว สองชั้น ชั้นคร่ึง หรืออ่ืนๆ ส่ิงเหล่าน้ีนกัออกแบบควร
น ามาพิจารณา  เพราะการออกแบบท่ีถูกตอ้งคือ การออกแบบสวนใหมี้ความเหมาะสมและสัมพนัธ์
กับลักษณะของอาคารแต่ละแบบไม่ใช่ออกแบบสวนญ่ีปุ่นกับบ้านสไตล์ยุโรป หรือจัดสวน
ประดิษฐ ์(Formal Style)  แบบพระราชวงัยโุรปกบักลุ่มอาคารทรงไทย 
 ลกัษณะของอาคารท่ีนกัออกแบบจะท าหนา้ท่ีออกแบบตกแต่งบริเวณนั้น อาจมีจุดบอด  
จุดท่ีไม่น่าดู  นกัออกแบบจะตอ้งท าหนา้ท่ีช่วยลด  แกไ้ข  หรืออ าพรางความไม่น่าดูนั้น  ส่วนอาคาร
ท่ีสวยงามอยู่แลว้ก็ควรจดับริเวณให้เสริมส่งและสัมพนัธ์กบัตวัอาคารเพื่อให้สมบูรณ์สวยงามน่าดู
ยิ่งข้ึนระวงัอย่าไปเพลิดเพลินออกแบบจนลืมนึกถึงตวัอาคารเพราะอาจเป็นการฉุดหรือท าลายตวั
อาคารให้ดอ้ยลงไป กลายเป็นแข่งกนัเด่น  ก็คงไม่ถูกตอ้งทุกอย่างควรพอเหมาะพอดีบางคนอาจ
สงสัยว่าความพอเหมาะพอดีนั้นจะรู้ไดแ้ละวดัไดอ้ย่างไร  เราอาจตดัสินใจไดจ้ากประสบการณ์ท่ี
เรามี  ซ่ึงก็ตอ้งฝึกเปิดหูเปิดตาให้รู้มากเห็นมาก  หมัน่สังเกตและพิจารณาดว้ยเหตุผล  ส่วนความ
สวยงามทางศิลปะ  คงไม่มีอะไรท่ีจะก าหนดความพอเหมาะพอดีไดร้้อยเปอร์เซ็นต์  แต่ขอเพียง
เหมาะสมมากท่ีสุดกเ็พียงพอ โดยความรู้สึกง่ายๆท่ีมนุษยเ์ราพอจะพิจารณาไดคื้อ  เห็นแลว้สบายใจ  
สบายตา  ชวนมอง  น่าสัมผัส  ถ้าผลท่ีได้รับท าให้เ กิดความรู้สึกอย่างนั้ น  ก็นับว่าบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัยิง่แลว้ 
 เม่ือส ารวจมุมมองภายนอกตวัอาคารแลว้ ควรส ารวจมุมมองจากภายในดว้ย  เช่น เม่ือเรานัง่
อยู่ภายในอาคาร  เช่น  ห้องรับแขก  ห้องนั่งเล่น  ห้องอาหาร  หรือห้องท างาน  แลว้เราสามารถ
มองเห็นและสมัผสัความสวยงามภายนอกอยา่งไรบา้ง  เพราะเม่ือเรามีสวน  มีบริเวณภายนอกบา้นท่ี
สวยงามน่าดู  ผูอ้ยูอ่าศยัภายในบา้นหรืออาคารก็ควรไดรั้บและสัมผสักบัส่ิงเหล่าน้ีได ้เพราะฉะนั้น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสวนกบัตวัอาคาร  ควรมีความสมัพนัธ์ทั้งภายนอกและภายใน มุมไหน  



  
 

14 
 

ส่วนไหนภายในบา้น  ถา้สามารถมองเห็นทศันียภาพภายนอกได ้นักออกแบบไม่ควรละเลยควร
ออกแบบสวนให้มาสัมพนัธ์  สัมผสักบัผูอ้ยูอ่าศยัไดด้ว้ย  ส ารวจประตู  หนา้ต่าง ทางเขา้-ออกและ
ประโยชน์ใชส้อยของอาคาร  จะไดก้ าหนดทางเดิน  ก าหนดตน้ไมไ้ดถู้กตอ้ง จุดไหนเป็นจุดส าคญั 
จุดไหนเป็นจุดประกอบ  จุดไหนเป็นจุดอบั ไม่ใช่ลืมนึกถึง  ออกแบบสวนหย่อมหรือปลูกตน้ไม้
สวยงาม แต่บดบงัสายตาหรือทางสญัจร อาจท าใหเ้กิดความไม่สะดวกและร าคาญ 
 เม่ือเสร็จส้ินการส ารวจอาคารแลว้ คราวน้ีควรส ารวจและวดัขนาดของพื้นท่ีท่ีจะจดัแต่งว่า
กวา้งขวางแค่ไหน  คบัแคบอยา่งไร  เป็นตรอกเป็นซอยหรือเปล่า  อยูก่ลางแจง้  อยูใ่นร่ม  อยูใ่นตวั
อาคาร  หรือดาดฟ้า  เพราะลกัษณะและชนิดของสวนหลายอยา่งต่างเกิดข้ึนเพื่อการแกปั้ญหาเน้ือท่ี
จ านวนไม่น้อยเลยทีเดียวฉะนั้นขนาดและสภาพของเน้ือท่ีท่ีจะจัดแต่งจึงมีอิทธิพลต่อการวาง
รูปแบบและแนวความคิดของนักออกแบบอย่างมาก  เช่น  ไม่ควรออกแบบและจัดแต่งสวน
ประดิษฐ์สไตลย์โุรปในท่ีคบัแคบ  เพราะวตัถุประสงคข์องสวนนั้นจะเปล่ียนไป  อาจมองเป็นของ
เล่นหรือเมืองตุก๊ตา  ไม่น่าดู  ซ่ึงในส่วนน้ีจะหยบิยกมากล่าวถึงในช่วงขั้นตอนการออกแบบต่อไป 
 เม่ือนักออกแบบได้พบเจ้าของบา้นหรือลูกคา้ ทราบวตัถุประสงค์ เรียนรู้รายละเอียด
ส่วนตัวและสมาชิกในครอบครัว ทราบงบประมาณ ขนาดของพื้นท่ี  ลักษณะพื้นท่ีและ
สภาพแวดลอ้มลกัษณะอาคาร  และรายละเอียดประกอบอาคารแลว้ กถึ็งขั้นตอนท่ีจะตอ้งน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าประมวลกบัประสบการณ์และความคิดสร้างสรรคส่์วนบุคคลของนกัออกแบบเพื่อด าเนินการ
ออกแบบต่อไป 
 จากขอ้มูลต่างๆท่ีไดม้า เราจะไดแ้นวทางว่าเราควรจดัสวนในลกัษณะใด  สวนธรรมชาติท่ี
เป็นเนินดินและลานหญา้  มีสุมทุมพุ่มไมส้บายตา เรียบง่าย หรือเป็นสวนป่า มีล าธาร มีน ้ าตก มี
ความลึกลบั  ซบัซอ้น  หรือสวนทะเลทราย  สวนปาลม์  สวนหิน  หรือสวนประดิษฐมี์แปลงไมด้อก
ฉูดฉาดบาดตา  มีทางเดิน  น ้ าพ ุ ศาลา  หรือรูปป้ัน  สวนเขา้มุมบา้น  สวนประกอบก าแพง   
หรือสวนกระถาง และอ่ืนๆท่ีสวยงามเหมาะสมกบัสภาพอาคารและความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยั 
 ในขั้นตอนการเขียนแบบตอ้งก าหนดประโยชน์ใชส้อยและวางผงัส่ิงประกอบสวนและ  
ไมป้ระดบัลงในแบบแปลน การเขียนแบบนั้นก็เพื่อสร้างส่ือท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจและมัน่ใจ
ให้กบัลูกคา้หรือเจา้ของบา้น นกัออกแบบจึงตอ้งเขียนแบบให้ชดัเจน เขา้ใจง่าย แบบท่ีจ าเป็นตอ้ง
เขียนส าหรับการด าเนินการและใหลู้กคา้ดูกคื็อ แปลน  รูปตั้ง  และทศันียภาพ 
 แปลน(Plan) คือ แบบท่ีเขียนจากขา้งบนลงมา(Top View) สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงขอบเขต  
รูปร่าง  ต าแหน่งท่ีตั้ง  และทิศทางขององคป์ระกอบต่างๆในสวนและบริเวณรอบๆอาคาร(ดงัภาพท่ี 
2.6) 
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ภาพที ่2.6 แบบแสดงภาพแปลน (plan) 
ที่มา :Andrew Granthttp://www.grant-associates.uk.com(2011) 

 รูปดา้น(Elevation) คือ รูปท่ีเขียนโดยก าหนดพื้นดินเป็นระดบัสายตา  สามารถแสดงให้
เห็นถึง  ความสูง  ความยาว  หรือความกวา้ง  และขนาดของตวัอาคาร  ตน้ไม ้ เนินดิน   
และส่วนประกอบต่างๆในสวนวา่อยูใ่นต าแหน่งท่ีมีระดบัสูงต ่าลาดเอียงอยา่งไร(ดงัภาพท่ี 2.7) 

ภาพที ่2.7 แบบแสดงรูปตั้ง (Elevation) 
ที่มา : Andrew Granthttp://www.grant-associates.uk.com(2011) 

 ทศันียภาพ (Perspective View) คือ การเขียนแบบท่ีแสดงใหเ้ห็นมุมมองรูปถ่าย  มีมิติ      
 มีความความกวา้ง  ความลึก  ความสูง  สามารถเห็นต าแหน่งและทิศทางขององคป์ระกอบต่างๆ
ภายในสวนคลา้ยของจริง  ซ่ึงรูปแบบลกัษณะน้ีสร้างความเขา้ใจใหลู้กคา้ไดม้ากกวา่  โดยเฉพาะผูท่ี้
ไม่สนัทดัในเร่ืองการมองแบบแปลน (ดงัภาพท่ี 2.8) 

 
ภาพที ่2.8 แบบแสดงทศันียภาพ (Perspective View)   
ที่มา: http://www.rdlandsc.webs.com(2010) 

http://www.grant-associates.uk.com/
http://www.grant-associates.uk.com/
http://www.rdlandsc.webs.com/
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 ในกระบวนการเขียนแบบมีรูปแบบการน าเสนอมากมาย ยกตวัอย่างแบบแปลนก็อาจจะมี
หลายชนิด  เช่น  Master Plan  คือ  แปลนท่ีสมบูรณ์แลว้ครอบคลุมต าแหน่งอาคารและส่ิงก่อสร้าง
ตลอดจนองคป์ระกอบต่างๆ  เช่น  สวน  สนาม  ถนน  ทางเดิน  สระน ้ า  และอ่ืนๆส่วนมากเป็น
พื้นท่ีท่ีกวา้งใหญ่  ขนาดอาจเป็นสิบเป็นร้อยไร่ข้ึนไปกไ็ด ้
 อีกลกัษณะหน่ึงเป็น Site Plan เป็นแปลนในส่วนท่ีจะด าเนินการ อาจเป็นบางส่วนของ 
Master Plan  หรือใน Site Plan  เองอาจเป็น Master Plan  กไ็ด ้ ถา้ขอบข่ายงานนั้นไม่ใหญ่มากนกั 
 นอกจากน้ียงัมี Detail Plan ถา้จะตอ้งการขยายรายละเอียดปลีกย่อยบางจุด  แบบ 
Construction Plan  ถา้ตอ้งการแสดงรายละเอียดโครงสร้างและวสัดุ Schematic Planแสดงถึงทาง
สญัจรและการเช่ือมโยงระหวา่งจุดต่างๆ  แมก้ระทัง่แปลนแสดงรายละเอียดของตน้ไม ้  
คือPlanting Plan เหล่าน้ี เป็นตน้ แต่การด าเนินการออกแบบไม่จ าเป็นตอ้งกระท าทุกรูปแบบข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์ธุรกิจ ขนาด  และประเภทของงานหรือผูท่ี้เราจะตอ้งติดต่อและตกลงใจดว้ย 
ส าหรับงานท่ีมีขอบข่ายโครงการไม่ใหญ่โตนกั เช่น บา้นพกัอาศยั อาคาร และท่ีท าการทัว่ไปไม่ใช่
สวนสาธารณะ  สนามกอลฟ์ใหญ่ๆ  หรือโครงการจดัสรรใหญ่ๆทัว่ไป  งานไม่ตอ้งมีการประกวด
ประชนัเร่ืองราคาและรูปแบบ  สามารถติดต่อประสานงานโดยตรงกบัลูกคา้หรือผูรั้บผิดชอบได ้ 
เราก็สามารถสร้างความเขา้ใจและมัน่ใจไปไดอ้ยา่งง่ายๆสั้นๆ โดยไม่ตอ้งมีกระบวนการออกแบบ
มากมายนกั  แต่ท่ีควรจะมีและขาดเสียไม่ไดคื้อ Site Plan หรือ Master Plan  เพราะนัน่คือหวัใจ
ส าคญัในการด าเนินการ 
 ถา้เกรงจะสบัสนวุน่วายในการก าหนดตน้ไมแ้ละรายละเอียดลงไป อาจมีแบบท่ีเป็นแผน่ใส
หรือ Over Lay  ทาบบนแปลนนั้น  เพื่อใชใ้นเวลาน าแสนอผลงาน  หรือจะก าหนดลงไปเลยก็ไดแ้ต่
เราไม่ควรเขียนช่ือตน้ไมล้งไปในแปลน  เพราะจะท าใหยุ้ง่และสับสน  ควรเขียนแต่สัญลกัษณ์เป็น
ตวัเลขไวก้็พอ  โดยมีตารางรายช่ือและรายละเอียดของตน้ไมอี้กต่างหาก ส่วนรูปตั้ งถา้มีความ
จ าเป็นตอ้งแสดงระดบัความสูง  ต ่า  ลาดเอียง  เรากต็อ้งมีแบบน้ีน าเสนอดว้ย 
 สุดทา้ยคือภาพเพอร์สเป็คทีฟ เพื่อแสดงทศันียภาพท่ีคลา้ยของจริง แต่บางคร้ังอาจไม่จ าเป็น
ถา้เราสามารถสร้างความเขา้ใจกบัลูกคา้ไดโ้ดยน ารูปถ่ายในลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาน าเสนอแทน  
เพราะลักษณะการเขียนเพอร์สเป็คทีฟของงานแลนด์สเคปหรือสวน  อาจมีการเปล่ียนไปเม่ือ
ปฏิบติังานจริง  ซ่ึงแตกต่างกบังานเขียนเพอร์สเป็คทีฟ  ในงานออกแบบลกัษณะอ่ืนๆ  เช่น   
งานออกแบบสถาปัตยกรรม  ออกแบบตกแต่ง  ออกแบบเคร่ืองเรือน หรืองานออกแบบผลิตภณัฑ ์
เพราะงานเหล่านั้นเราสร้างและประกอบข้ึนมาเองไดอ้ย่างแบบท่ีออกไว ้ แต่งานสวนนั้น  เราตอ้ง
อาศยัธรรมชาติมาเป็นองคป์ระกอบ  ไม่ว่าจะเป็น  หิน  ตน้ไม ้ ขอนไม ้หรืออ่ืนๆ ซ่ึงบางทีเราอาจ
ตอ้งเปล่ียนแปลงเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน นอกเหนือจากโครงสร้างใหญ่ท่ีเราก าหนดไว้
เดิม ดงันั้นในการด าเนินการออกแบบจึงพอสรุปไดว้่า เรามีความจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการมากนอ้ย
แค่ไหนใหพ้ิจารณาตามสถานการณ์เป็นรายๆไป 



  
 

17 
 

 การออกแบบอาจตอ้งด าเนินการมากกวา่หน่ึงคร้ัง เพราะหลงัจากท่ีเราออกแบบแลว้ เม่ือเรา
น าไปเสนอลูกคา้  อาจมีการขอปรับเปล่ียนแกไ้ขทั้งแบบ  งบประมาณ  และรายละเอียดจนกว่าจะ
พอใจดว้ยกนัทุกฝ่าย  แลว้จึงด าเนินการจดัสวนต่อไปได ้
 จากขอ้มูลท่ีเราไดม้าขา้งตน้ เราก็จะน ามาพิจารณาประกอบกบัความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ทางศิลปะ ความรู้เร่ืองตน้ไมแ้ละธรรมชาติของตน้ไม ้ตลอดจนความเป็นช่างท่ีจะ
ออกแบบเขียนแบบสร้างสรรคผ์ลงานลงบนแบบแปลน  โดยใชห้ลกัส าคญัในการพิจารณา  ดงัน้ี   
 2.2.1การก าหนดประโยชน์ใชส้อยและมุมมอง ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งสวนท่ีจดัว่าจะเป็นสวนท่ี
มีอาคารประกอบหรือสวนในท่ีโล่งแจ้ง  สวนท่ีมีอาคารประกอบมี2  ลักษณะ คือ สวนท่ีจัด
ประกอบอาคาร  และอาคารท่ีปลูกเพื่อประกอบสวน ส าหรับสวนส่วนใหญ่ในบา้นเรา มกัเป็นสวน
ประกอบอาคารเสียมากกวา่  คือมีอาคารอยูแ่ลว้ และจดัตกแต่งสวนเขา้ไปประกอบใหดู้สวยงาม   
ซ่ึงขนาดของพื้นท่ีก็มีไดท้ั้งน้อยและมาก ส าหรับการจดัในลกัษณะอาคารประกอบสวนมกัเป็น
พื้นท่ีใหญ่ๆออกแบบและสร้างอาคารข้ึนมาให้เขา้กบับรรยากาศและทศันียภาพโดยรอบ อาจเป็น
สวนสาธารณะ  สถานท่ีตากอากาศ  และอ่ืนๆ 
 ในท่ีน้ีขอหยิบยกลกัษณะสวนท่ีมีโอกาสใชส้อยอยู่เสมอ คือ สวนประกอบอาคาร ซ่ึงอาจ
จดัแต่งโดยใชอ้าคารเป็นแบค๊กราวนดใ์นบางจุด  หรือจดัเขา้ไปหาตวัอาคารเป็นจุดส าคญั   
ถา้เป็นท่ีสาธารณะ  อาจก าหนดมุมมองภายนอกมาก่อนแลว้จึงพิจารณาภายในแต่ถา้เป็นบา้นพกั
อาศยัควรใหมี้ความละเอียดอ่อนและพิถีพิถนัมากกว่า  จึงควรพิจารณาควบคู่ไปดว้ยกนั เม่ือก าหนด
มุมมองภายนอกใหเ้หมาะสมกบัตวัอาคารแลว้  มุมมองภายในท่ีใชส้อยประจ าวนั  เช่น  หอ้งรับแขก  
หอ้งพกัผอ่น  หอ้งอาหาร  หรือหอ้งท างาน  เราควรใหค้วามพิถีพิถนักบัมุมมองเป็นพิเศษ   
เพราะบริเวณท่ีสวยงามภายนอกบา้นยอ่มมีความผกูพนั  ใหค้วามสดช่ืนร่ืนรมยแ์ก่ผูอ้ยูอ่าศยั 
ภายในบา้นดว้ย 
 ส าหรับการจดัสวนในลกัษณะท่ีโล่งแจง้ ไม่มีอาคารและส่ิงก่อสร้างประกอบจะค่อนขา้ง
ยากกว่าเพราะเราตอ้งจดัให้สวยงามทุกดา้น  ให้ผูใ้ช้สอยสามารถเดินชมและสัมผสัไดโ้ดยรอบ  
ดงันั้นการก าหนดมุมมองตอ้งพิจารณาดูรอบดา้น ทั้งน้ีทั้งนั้นก็ข้ึนอยูก่บัขนาดของพื้นท่ีและการใช้
สอยของสวนนั้นๆดว้ยว่าจะเป็นเพียงสวนให้ผูเ้ดินชมเล่น หรือเป็นสวนท่ีเขา้ไปนั่งเล่นพกัผ่อน
หยอ่นใจไดห้รือมีประโยชน์ใชส้อยอ่ืนๆ เช่น  สนามเด็กเล่นหรือบริเวณออกก าลงักาย การก าหนด
รายละเอียดก็จะแตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตาม การก าหนดมุมมองในการจดัสวน เราควรค านึงถึงจุด
ท่ีปะทะสายตามากท่ีสุด  ใชส้อยมากท่ีสุดเป็นจุดส าคญั  ในสวนอาจมีมากกว่าหน่ึงจุด  หลงัจากท่ี
เราหาจุดส าคญัไดแ้ลว้  เราควรรู้จกัแบ่งเน้ือท่ีใหเ้หมาะสม 
 2.2.2 การแบ่งพื้นท่ี(Space)  เราควรเร่ิมแบ่งพื้นท่ีจากประโยชนใ์ชส้อยเสียก่อน  โดยเฉพาะ
ถา้เป็นสวนขนาดใหญ่  ส่วนประกอบท่ีจะใชใ้นสวนยอ่มมีมาก  เราควรก าหนดใหแ้น่นอนวา่ส่วน
ไหนจะเป็นเนินดิน  ส่วนไหนจะเป็นลานหญา้  ส่วนไหนจะเป็นทางเดิน  มีกลุ่ม 
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ไมใ้หญ่ใหร่้มเงา  มีไมป้ระดบัสร้างความสวยงาม  ถา้มีบ่อน ้า  ล  าธาร  น ้ าพ ุ น ้ าตก  ควรอยูอ่ยา่งไร   
มีสะพาน  มีศาลา  มีซุม้ไมเ้ล้ือย  มีมา้นัง่พกัผอ่นหรือเปล่า  เราควรก าหนดลงไปเพือ่จะไดแ้บ่งเน้ือท่ี
ใหมี้ความเหมาะสมสะดวกสบาย  มีความสมัพนัธ์และกลมกลืนกนั  แต่เราอาจไม่สามารถก าหนด
ประโยชน์ใชส้อยลงไปในสวนไดทุ้กอยา่งตามท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของพื้นท่ีและ
งบประมาณ  ดงันั้นเราจึงควรพิจารณาตามล าดบัความส าคญั 
  การจดัวางองคป์ระกอบ(Composition) ในขั้นตอนน้ีเราตอ้งน าความรู้พื้นฐานทาง
ศิลปะมาใชเ้พราะสวนจะสวยงาม  ดึงดูดความสนใจ  และสร้างความประทบัใจได ้ ควรมี
องคป์ระกอบท่ีดี  ไม่วา่จะเป็นเสน้  ฟอร์ม  รูปร่าง  สดัส่วน  สี  หรือผวิสมัผสัท่ีเหมาะสมและ
ประสานกลมกลืนกนั 
  องคป์ระกอบในสวนกค็วรมีส่วนท่ีเป็นท่ีโล่ง คือส่วนท่ีเป็นสนามและลานวา่งๆ   
มีส่วนท่ีเป็นส่วนทึบซ่ึงอาจเป็นสุมทุมพุม่ไม ้ โขดหิน  เนินดิน  น ้ าตก  ทางเดิน  มีสีสนัสวยงามจาก
ไมด้อกรวมไปถึงความสะดวกในการใชส้อย  ความเหมาะสมสวยงามกบัอาคาร  อายกุารใชง้าน  
และความคงทนแขง็แรง  เช่น  เราควรปูทางเทา้หรือทางเดินในสวนตามบริเวณท่ีมีคนใชส้อยมากๆ
จะได ้  ไม่ย  า่ในสนามหญา้  ส่วนท่ีไม่ไดใ้ชส้อยหรือจดัไวพ้กัสายตากอ็าจเป็นสนามและเนินดิน 
ส่วนท่ีเป็นจุดร่ม-อบักอ็าจโรยกรวดหรือปลูกไมค้ลุมดิน เป็นตน้ 
  พื้นท่ีโล่งและส่วนท่ีจดัแต่งควรมีสดัส่วนท่ีเหมาะสมกนั จุดประสงคห์รือ
ประโยชน์ใชส้อยท่ีเราจะจดัเป็นสวนจะตอ้งมีผูค้นมานัง่พกัผอ่น กค็วรมีกลุ่มไมใ้หญ่หรือศาลาเพื่อ
อาศยัร่มเงานัง่พกัและควรมีระยะของพื้นท่ีโล่งน าสายตาไปใหเ้ห็นส่วนท่ีจดัแต่งไดอ้ยา่ง
สะดวกสบาย ความเหมาะสมท่ีเขียนถึงน้ีอาจบอกไดล้ าบาก  เพราะข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบหลายๆ
อยา่ง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขนาดและความตอ้งการใชส้อย  ไม่ใช่จดัแลว้ดูเวิง้วา้งเกินไป เช่น ในสวน
มีชุดสนามเลก็ๆชุดหน่ึงอยูใ่นพื้นท่ีโล่งสกัสองสามไร่  มีสวนไมป้ระดบัหรือสวนหยอ่มจดัโชวอ์ยู่
ไกลๆ  ถา้เทียบเป็นเปอร์เซ็นตแ์ลว้  ประมาณ  10-20  เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ีทั้งหมด  หรือในทาง
ตรงกนัขา้ม  อาจใส่แน่นจนเกินไป  เดินชมส่วนไหนเห็นเป็นตน้ไมเ้สียหมด  ระยะมุมมองแทบไม่
มี  กไ็ม่สวยอีกเช่นกนั  หรือท่ีเลก็นิดเดียว  จดัมาใส่มาก  มีเร่ืองราวมาก  กจ็ะรกเกินไป  
เพราะฉะนั้นทุกอยา่งจึงควรพอเหมาะพอดี 

2.2.3เส้น (Line) 
  เสน้กเ็ป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหส้วนมีชีวิตชีวาหรือน่าเบ่ือ  เส้นในท่ีน้ีอาจเป็นเส้นส่ิง
ต่างๆของทางเดิน  เนินดิน  แปลงดอกไม ้ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  อาจเป็นส่ิงก่อสร้างภายในสวน  เช่น  
ศาลา  บ่อน ้า    ล  าธาร ฯลฯ   
  ตวัอยา่ง  ทางเดินในเน้ือท่ีขนาด3-5ไร่  มีตวัอาคารอยูด่า้นหน่ึง  มีประตูทาง     เขา้-
ออกอยู่ฝ่ังตรงขา้ม  ถา้เส้นทางเดินถูกก าหนดให้เดินตรงไปท่ีตวัอาคารเลย จะรู้สึกว่าแขง็กระดา้ง
และตรงไปตรงมาเสียเหลือเกิน  กระดา้งเหมือนหนงัสือวิชาการท่ีเปิดอ่านดูแลว้กรอกใส่แต่วิชาการ
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จริงๆ ไม่มีเสน่ห์ชวนให้อ่าน เหมือนดนตรีท่ีไม่มีลีลา  แต่ถา้เราก าหนดเส้นทางเดินให้เล้ียวลดไป
บา้ง  พบพนัธ์ุไมส้วยๆแปลกๆเดินไป  ชมไป  ก็คงเพลิดเพลินไม่รู้สึกเม่ือยหรือเบ่ือ  ควรให้เป็น
ทางเดินทางเดียว  หรือถา้ท่ีกวา้งขวางมากอาจมีมุมพกัผอ่นใหแ้วะพกั  แต่ไม่ใช่วาดลวดลายซิกแซ็ก
หรือคดเค้ียวมากมาย  เดินคร่ึงค่อนชัว่โมงแลว้ก็ยงัไม่ถึง  เผลอๆอยา่งนั้นคงเดินลดัสนามกนัดีกว่า  
ความสมัพนัธ์ของเสน้ต่างๆภายในสวนกส็ าคญั  เพราะเสน้ท าใหเ้กิดรูปร่างข้ึนมา 
(ดงัตารางท่ี 2.1) 

ตารางที่ 2.1แสดงลกัษณะ และความหมายของเสน้ 

ลกัษณะของเส้น ความหมายของเส้น 

 

เสน้ตั้ง  (Vertical Lines) ใหค้วามรู้สึก สูง แขง็แรง มีระเบียบ 

 

เส้นนอน (HorizontalLines)ใหค้วามรู้สึก สงบ ร่มเยน็ ราบเรียบ 

 

 

เส้นทแยง (DiagonalLines)ใหค้วามรู้สึก ความเคล่ือนไหวหรือการไม่
อยูน่ิ่ง 

 

เสน้ปะ ใหค้วามรู้สึก ความไม่เป็นระเบียบ 

 

 

เส้นโคง้ (Curved Lines)ใหค้วามรู้สึก อ่อนชอ้ย น่ิมนวล 

 

เส้นซิกแซก (Zigzag Lines)ใหค้วามรู้สึก ตะกกุตะกกั ไม่เรียบร้อย 
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2.2.4รูปร่าง (Shape) 
  รูปร่างของส่วนประกอบอ่ืนๆ  เช่น  บ่อน ้า  ล  าธาร  เนินดิน  กค็วรประสาน
กลมกลืนไปไดก้บัทางเดิน  ไม่ใช่ทางเดินเป็นเสน้โคง้  เล้ียวลด  นุ่มนวล  เป็นธรรมชาติ  แต่บ่อน ้า
และแปลงดอกไมก้ลบัเป็นรูปทรงเรขาคณิต  กจ็ะดูขดัแยง้กนั  ถา้เราจดัสวนเป็นธรรมชาติกค็วร
ก าหนดเสน้สายใหอิ้สระเป็นธรรมชาติ  ถา้จดัสวนประดิษฐ ์ วางแปลนของเสน้เป็นรูปทรง
เรขาคณิต  กค็วรจะท าใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั  เพราะฉะนั้นเร่ืองของเสน้จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ยิง่ท่ีจะก าหนดทิศทาง ก าหนดรูปร่างใหเ้กิดความรู้สึกท่ีอบอุ่นสมัพนัธ์กนั  แขง็กระดา้ง  สบัสน  
หรือแบ่งแยก (ดงัภาพท่ี 2.9) 

ภาพที ่2.9 แสดงรูปร่างต่างๆท่ีมีทั้งความกลมกลืนและความขดัแยง้ 

 2.2.5สี (Color) 
  การจดัธีม (Theme)  สีของตน้ไม ้ ดอกไม ้ และองคป์ระกอบต่างๆภายในสวน  
นบัเป็นส่วนส าคญัยิง่ไม่แพเ้ร่ืองของเสน้เช่นกนั  ถา้เราจดัสวนใหดู้แลว้สดช่ืน  ต่ืนเตน้  เร้าใจ   
มีชีวิตชีวา  กค็วรก าหนดสีสนัใหต้น้ไม ้ดอกไม ้และเส้นของเนินดินใหมี้ส่วนส าคญั  ถา้เราตอ้งการ
จดัให้สวนดูสงบร่มร่ืน  ควรก าหนดให้มีไมใ้หญ่  ลานหญา้หรือเนินหญา้  และตน้ไมท่ี้ตดัแต่ง
เรียบร้อยสวยงาม  อาจใชสี้สันสดใสสร้างจุดสนใจบา้ง  เพราะฉะนั้นก่อนก าหนดสีสันของสวน
ควรค านึงถึง  วตัถุประสงคก่์อน  ธีมสีในสวนไม่ไดห้มายถึงเพียงตน้ไม ้ ดอกไม ้ องคป์ระกอบอ่ืนๆ  
อาจเป็นหิน  กรวด  ทางเดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  เช่น  ศาลา  บ่อน ้ า  รูปป้ัน  กระถาง  และอ่ืนๆ  ก็ควรมี
ความสมัพนัธ์กนัดว้ย  รูปแบบของสีท่ีสายตาของมนุษยม์องเห็น สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

2.2.5.1สีโทนร้อน (Warm Colors) เป็นกลุ่มสีท่ีแสดงถึงความสุข ความปลอบโยน 
ความอบอุ่น และดึงดูดใจ สีกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มสีท่ีช่วยใหห้ายจากความเฉ่ือยชา มีชีวิตชีวามากยิง่ข้ึน 

2.2.5.2สีโทนเยน็ (Cool Colors) แสดงถึงความท่ีดูสุภาพ อ่อนโยน เรียบร้อย เป็น
กลุ่มสีท่ีมีคนชอบมากท่ีสุด สามารถโนม้นาวในระยะไกลได ้

2.2.5.3สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีท่ีเป็นกลาง ประกอบดว้ย สีด า สีขาว สีเทา 
และสีน ้าตาล กลุ่มสีเหล่าน้ีคือ สีกลางท่ีสามารถน าไปผสมกบัสีอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้กิดสีกลางข้ึนมา 
(ดงัตารางท่ี 2.2) 
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ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงโทนสี 

2.2.6ผวิสมัผสั (Texture) 
 ในการจดัสวนผิวสัมผสัมีบทบาทมากเช่นกัน  ตน้ไม ้ ดอกไมท่ี้มีความแตกต่างกันทั้ ง
ลักษณะของรูปทรงต้นและขนาดของต้น  ใบ  และดอก  จะให้ความรู้สึกอย่างไรอยู่ท่ีเราจะ
ก าหนดให้สัมพนัธ์กนั  ให้ขดัแยง้กนั  หรือสร้างความต่ืนเตน้  ก็อยู่ท่ีเราพิจารณาดูให้เหมาะสม  
ผวิสัมผสัท่ีมีความรู้สึกละเอียดก็จะดูนุ่มนวล  สบายตา  และสดช่ืนร่ืนเริง  ผวิสัมผสัท่ีมีความหยาบ
และแตกต่างกนัมากกจ็ะดู  กระดา้ง  เกะกะ  เร่าร้อน  และรุ่มร่ามรกตา 
 2.2.7ความกลมกลืน (Harmony) 
 ในการจดัสวน  ถา้เราจดัให้มีองคป์ระกอบในแต่ละอย่างสวยงาม  แต่เม่ือมารวมกนัแลว้
กลบัไม่มีความประสานกลมกลืนหรือเขา้กนัไม่ได ้ สวนนั้นก็คงสวยยาก  ความประสานกลมกลืน
นั้น  เราควรค านึงถึงทั้งตวัอาคารและสภาพแวดลอ้มตวัอาคารนั้นซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบและ
ชนิดของสวนท่ีส าคญัมาก  เช่น  อาคารทรงยโุรปมีหัวเสากรีกโรมนัมีช่องโคง้ (Arch)  มีลวดลาย
ปูนป้ัน  การจดัสวนญ่ีปุ่น  ปลูกไผ ่ ปลูกหลิว  มีตะเกียงหินก็คงไม่เขา้กนันกั  บา้นท่ีมีเน้ือท่ีไม่มาก     
มีซอกมีมุม  การจดัสวนลกัษณะสวนประดิษฐ ์ หรือ  Formal Style  กจ็ะดูตลก  เหมือนของเล่นหรือ
เมืองตุ๊กตาอย่างท่ีเคยกล่าวไว ้ ในขณะท่ีอาคารรูปทรงเรียบง่ายสไตลร่์วมสมยัจะจดัสวนง่ายกว่า  
ความกลมกลืนท่ีกล่าวถึง  นอกจากตวัอาคารและสวนแลว้ในบริเวณสวนเองก็ตอ้งพิจารณาให้มาก  
เช่น  การจดัวางและปลูกตน้ไมใ้นกลุ่มเดียวกนัท่ีมีทั้งตน้ไมสู้งและเต้ียขนาดแตกต่างกนัไป  แทนท่ี
จะปลูกตน้ไมท่ี้มีขนาดสูง-ต ่าแตกต่างกนัมากมาจดั  เราอาจน าตน้ไมท่ี้มีความสูงลดหลัน่ไม่มาก    
มาประกอบดว้ย  เพื่อช่วยเช่ือมโยงให้เกิดความนุ่มนวลเป็นกนัเอง  หรือลกัษณะขนาดและรูปร่าง
ของใบไมก้เ็หมือนกนั  มีทั้งใบใหญ่  ใบเลก็  ใบฝอย  ใบยาว  ใบกลม  เวลาเลือกใชค้วรดูใหมี้ความ
กลมกลืนกนัทั้งขนาด  รูปร่าง  และสี  ถา้เราเล่นธีมสีของไมด้อกไมใ้บใหอ้ยูใ่นกลุ่มสีท่ีใกลเ้คียงกนั  
กจ็ะท าใหเ้กิดความอบอุ่นนุ่มนวล  ถา้เราก าหนดใหสี้ฉูดฉาดตดักนั  อาจท าใหเ้กิดความรู้สึกต่ืนเตน้  
สนุกสนาน  แต่กอ็าจดูกระดา้ง  น่าเบ่ือ  หรือรกตาในบางคร้ัง   
ในส่วนประกอบอ่ืนๆ  เช่น  ศาลา  มา้นั่ง  ทางเดิน  เนินดิน  พุ่มไม ้ ลานหญา้  จะตอ้งประสาน
กลมกลืนกนั  เพราะจะท าใหผู้ใ้ชส้อยไดรั้บความรู้สึกสบาย  ไดช่ื้นชม  ไดพ้กัผอ่นและอยากเขา้มา
สัมผสั 

 
 

สีโทนร้อน 

 
 

                      สีโทนเยน็ 
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  ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถึงการออกแบบและขั้นตอนการออกแบบ ตลอดจนแนวทางท่ี
ควรน ามาใชพ้ิจารณาในการออกแบบ  จะเห็นไดว้่าเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวเน่ืองโยงใยกนัมาตลอด      
ไม่ว่าจะเป็นความรู้เร่ืองตน้ไม ้ ศิลปะ  ความคิดสร้างสรรคเ์ชิงช่าง  แมก้ระทัง่ธุรกิจและการตลาด  
ดงันั้นคุณสมบติัของผูท่ี้จะมาเป็นนกัออกแบบและจดัสวน (ท่ีดีมีคุณภาพ) จึงไม่ใช่ใครก็ได ้ ผูท่ี้มี
โอกาสศึกษาทาง Landscape Design หรือ Garden Design  มาโดยตรงอาจมองว่าเป็นเร่ืองธรรมดา
เพราะเป็นสายวิชาชีพอยูแ่ลว้  ส าหรับผูท่ี้เป็นสถาปนิกและมณัฑนากรท่ีสนใจและมีใจรักในเร่ืองน้ี
กส็ามารถด าเนินการไดเ้ช่นกนั  เพราะมีพื้นฐานอยูบ่า้งแลว้  อีกกลุ่มคือ  ผูท่ี้มีความรู้เร่ืองตน้ไมเ้ป็น
อยา่งดี  แต่ดอ้ยเร่ืองศิลปะ  หรือผูท่ี้มีความรู้เร่ืองศิลปะและความคิดสร้างสรรคท่ี์ดี  แต่ไม่มีความรู้
เร่ืองตน้ไม ้ ทวา่มีใจรักและมีความสนใจท่ีจะท า  เม่ือหาความรู้เพิ่มเติมในส่ิงท่ีขาดคงจะด าเนินการ
ไปไดเ้ช่นกนั  แต่อย่าเพิ่งทอ้แทส้ าหรับผูท่ี้มีเพียงใจรักและสนใจ  แต่ขาดความรู้เร่ืองอ่ืนๆ  ถา้มี
ความตั้งใจจริง  มีศิลปะ  นิสัยรักสวยรักงาม  รักธรรมชาติ  คงตอ้งใชค้วามพยายามอีกสักหน่อยคง
ไม่สุดวิสยัท่ีจะท า  อยา่งนอ้ยเป็นนกัจดัสวนสมคัรเล่นกย็งัได ้
  จะเห็นไดว้่าผูท่ี้มีบทบาทสร้างสรรคผ์ลงานออกแบบจดัสวนในบา้นเรานั้นมาจาก
หลายๆทาง  ดงันั้นลกัษณะผลงานท่ีออกมาจึงหลากหลาย  แลว้แต่แนวความคิด  ทศันคติ  และ
รสนิยม  นั่นคือส่ิงท่ีผูรั้บหรือผูบ้ริโภคจะเลือกหาและพิจารณาเอง  แต่ขอให้ค  านึงไวว้่า  นัก
ออกแบบจดัสวนนั้นคือ  ผูช่้วยธรรมชาติท่ีจะช่วยสร้างโลกให้สวยงาม  ไม่ใช่ท าลายให้เสียหายไม่
น่าดู  และควรเป็นผูก้  าหนดให้เขา้กบัความเป็นอยูข่องมนุษยเ์ราไดดี้  ดงันั้นขอ้คิดในการจดัสวนท่ี
ส าคญัจึงควรค านึงถึงประโยชน์  ประหยดั  มัน่คง  แขง็แรง  สวยงาม  และดุแลรักษาง่าย  
และสวนจะดีมีคุณภาพ  ผูอ้อกแบบจะตอ้งควบคุม  สมัผสั  รับผดิชอบ  และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
 2.2.8หลกัองคป์ระกอบทางศิลปะท่ีน ามาใชใ้นการจดัสวน 
 2.2.8.1องคป์ระกอบหลกัท่ีเป็นจุดสนใจการวางผงัสวนควรสร้างจุดเด่นดว้ยองคป์ระกอบ
หลกั  ซ่ึงอาจเป็นตน้ไมท่ี้มีรูปทรงงดงาม  กอ้นหิน  ประติมากรรมน ้ าตก  น ้ าพุ  หรืออ่ืนๆ  เพื่อเพิ่ม
ความน่าสนใจใหก้บัสวน  เช่นการใชก้ลุ่มของตน้สนปริมาณมากหรือหลายชนิดจดักลุ่มอยูด่ว้ยกนั  
หรือการใชไ้มย้นืตน้ท่ีมีรูปทรงสูงจดักลุ่มอยูด่ว้ยกนั 
 2.2.8.2องคป์ระกอบรองท่ีเป็นจุดสนใจรองในกลุ่มหรือบริเวณจุดสนใจมกัมีจุดสนใจรอง
ประกอบดว้ย  เพื่อความสวยงามและสมดุลในความรู้สึก  เช่น  จุดสนใจหลกัเป็นไมย้ืนตน้สูง  จุด
สนใจรองอาจเป็นไมย้นืตน้ท่ีเต้ียกวา่  หรือเป็นกลุ่มพนัธ์ุไมอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง 
(ดงัภาพท่ี 2.10) 
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ภาพที ่2.10 การใชก้ลุ่มตน้สนเป็นจุดสนใจหลกั ส่วนกลุ่มไมพุ้ม่เป็นจุดสนใจรอง   

 จุดน าสายตา  จุดเด่นในสวนจ าเป็นตอ้งมีส่ิงน าสายตาเพื่อเน้นให้เกิดมุมมอง  เพื่อความ
สมบูรณ์ของภาพ  อาจเป็นแนวทางเดิน  แนวตน้ไม ้ เพื่อน าสายตาไปยงัจุดเด่นของสวนนั้น 
(ดงัภาพท่ี 2.11) 

 

ภาพที ่2.11 ใชแ้ผน่ทางเดินเป็นจุดน าสายตาไปยงัจุดนัง่เล่น 

 ฉากหลงัและฉากหนา้  ฉากหลงัของสวนอาจจะมีหรือไม่มีก็ได ้ ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีและ
รูปแบบของสวน  ฉากหลงัของสวนอาจเป็นผนงัอาคาร  ผนงัร้ัว  หรือแนวตน้ไมริ้มร้ัว  ฉากหลงัจะ
ช่วยใหส้วนดูเตม็และจบในตวัเอง 
 ส่วนฉากหน้าอาจเป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีความอ่อนช้อย  โปร่งเบา  ไม่หนาทึบบงัตา  เช่น  ไผ ่ 
หลิวจีน  ตน้โมก  หรือไมพุ้ม่ท่ีมีใบและดอกไม่รกทึบ  ฉากหนา้ท าหนา้ท่ีเสมือนกรอบรูป  ใหค้วาม
ร าไรในการมอง  ถือเป็นเสน่ห์ท่ีชวนมอง  การใชผ้ืนน ้ าเป็นฉากหน้าจะไดเ้งาสะทอ้นของตน้ไม ้ 
หมู่เมฆปรากฏในน ้า  เพิ่มความงามใหก้บัสวน (ดงัภาพท่ี 2.12) 
 

 
ภาพที ่2.12 ใชแ้นวตน้ไมเ้ป็นฉากหลงั 
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 2.2.9องคป์ระกอบทางศิลปะท่ีช่วยสร้างรูปลกัษณ์ของสวนให้เกิดจุดเด่นสวยงามจะตอ้ง
อาศยัส่ิงเหล่าน้ี 
  2.2.9.1ความสมดุล การสร้างจุดเด่นหลกัและรองถือเป็นการสร้างความสมดุลอยา่ง
หน่ึงใหเ้กิดความรู้สึกจากภาพท่ีมองเห็น เช่น สวนแบบประดิษฐม์กัใชค้วามสมดุลแบบสมมาตร คือ
ท าเหมือนกนัทั้งซา้ย-ขวา หรือ หนา้-หลงั ส่วนสวนแบบธรรมชาติอาจใชค้วามสมดุลของน ้ าหนกั 
การจดัวางองคป์ระกอบในสวน(ดงัภาพท่ี2.13) 
 

 

ภาพที ่2.13แสดงลกัษณะความสมดุลดว้ยน ้าหนกัทั้ง ซา้ย-ขวา 

  2.2.9.2สดัส่วนและจงัหวะ สมดุลยอ่มเกิดจาก“สดัส่วน” ท่ีเหมาะสมจากการใช้
ปริมาณตน้ไม ้การใชสี้โดยการจดัวางควรค านึงถึง“จงัหวะ” ใหเ้กิดความสมดุล เกิดจุดเด่น 
(ดงัภาพท่ี 2.14) 

 

ภาพที ่2.14 การวางจงัหวะในสวนดว้ยแปลงไมพุ้ม่ตดัสลบักบัการปลูกปาลม์ 

  2.2.9.3 ความกลมกลืนและขดัแยง้   “ความกลมกลืน”  จะช่วยให้เกิดความเป็น
เอกภาพ  ซ่ึงความเป็นเอกภาพจะช่วยสร้างจุดเด่นข้ึนมา  อย่างเราปลูกไมค้ลุมดินสีขาวเป็นกลุ่ม
ใหญ่ก็จะกลายเป็นจุดเด่น  แต่หากเราน าโอ่งดินเผาวางลงไปในแปลง  สีขาวของไมค้ลุมดินจะตดั
กบัสีน ้ าตาลของโอ่งดินเผา  ลกัษณะเช่นน้ีเราเรียกวา่ “ความขดัแยง้”  ความขดัแยง้ดงักล่าวช่วยสร้าง
ใหโ้อ่งดินเผาดูแด่นข้ึนมาและเพิ่มความน่าสนใจมากข้ึน  เราสามารถสร้างความขดัแยง้ไดห้ลายวิธี  
เช่น  ขดัแยง้ดว้ยสี ดว้ยผวิ  ดว้ยขนาด  ดว้ยทิศทาง ฯลฯ (ดงัภาพท่ิ 2.15) 
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ภาพที ่2.15 การขดัแยง้ดว้ยสีของกลุ่มพรรณไมท้ าใหเ้กิดจุดเด่น 

  2.2.9.4สีและผิวสัมผสั การใชสี้ช่วยให้เกิดความหลากหลายและสวยงาม เหมือน
การระบายสีรูปภาพบนกระดาษ นอกจากสีของดอกไมใ้บไมแ้ลว้ อาจใชสี้ของวสัดุแต่งสวนเพื่อ
สร้างจุดเด่นให้สวนส่วนความหยาบละเอียดของใบไมแ้ต่ละชนิดก็คือผิวสัมผสั ซ่ึงท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ เช่น ใบไมข้นาดใหญ่กบัใบเลก็ละเอียด ความแตกต่างตรงน้ีคือจุดเด่นนัน่เอง 
 (ดงัภาพท่ี 2.16) 

 

ภาพที ่2.16 ความแตกต่างของผวิสมัผสัช่วยสร้างจุดเด่น  

 2.2.10ปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวนนกัจดัสวนทุกคนจะตอ้งพบปัญหาและอุปสรรค
ในการ ด าเนินการแทบทั้งนั้น จะมากหรือนอ้ยก็สุดแลว้แต่จงัหวะและโอกาสของแต่ละบุคคลการ
แกไ้ขปัญหากอ็าจแตกต่างกนัไปตามทศันะและประสบการณ์ ปัญหาใหญ่ท่ีนกัจดัสวนส่วนมากพบ
เสมอ เช่น 
  2.2.10.1  การเขา้ไปด าเนินการในขณะท่ีสถานท่ียงัไม่พร้อม เช่น การก่อสร้างยงั
ไม่เสร็จสมบูรณ์ เคร่ืองสาธารณูปโภค เช่น น ้ า ไฟยงัไม่สะดวก เน่ืองจากเง่ือนไขเร่ืองเวลาหรือขดั
การขอร้องจากเจา้ของบา้นหรือเจา้ของสถานท่ีไม่ได ้
  2.2.10.2 ปัญหาดินเดิมไม่ดี ดินเหนียว ดูดซึมน ้าไดช้า้ หรือไม่ดูดซึม ท่ีลุ่มระดบัน ้ า
ใตดิ้นมาก 
  2.2.10.3 บางอาคารไม่ไดเ้ก็บท่อระบายน ้ าส่วนบนจากตวัอาคารลงท่อน ้ าท้ิงแต่
กลบัปล่อยลงเนินดินท่ีเป็นสวน หรือบางบา้นมีท่ีใหญ่โต แต่ไม่มีท่อระบายน ้าจากสนาม 
  2.2.10.4 เจา้ของบา้นครอบครัวใหญ่ เพื่อนฝูงมาก และไม่เป็นตวัของตวัเอง อาจ
ส่งผลใหน้กัจดัสวนด าเนินการไดช้า้และยุง่ยากมาก 
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  2.2.10.5วสัดุท่ีใชใ้นการจดัสวนหายาก  เพราะไม่มีในทอ้งตลาดหรือมีไม่เพียงพอ
ในเวลานั้น  ราคาสูง  ประสบปัญหาจากธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  หน้าฝนดินจะหายากมาก  
เพราะน ้ าท่วมบ่อดิน  หรือน ้ าท่วมไร่หญา้ท าให้เสียหาย  ตน้ไมบ้างอย่างเม่ือไม่ถึงฤดูกาลก็จะไม่
สวย  ไม่มีดอก  หรืออาจไม่มีขาย 
  2.2.10.6หนทางไปพื้นท่ีท างาน รถใหญ่เขา้ล าบากหรืออาจเขา้ไปไม่ไดน้อกจาก
ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ก็ยงัมีปัญหาปลีกย่อยอ่ืนๆอีกมากมายท่ีตอ้งแกไ้ขไปเร่ือยๆ เช่น  งานล่าชา้
เพราะไม่ไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆเท่าท่ีควร  และเราไม่สามารถควบคุมได ้ ตน้ไมท่ี้ซ้ือถูก
เร่งปุ๋ยมามากเกินไปจนเป็นผลเสีย  มีเพล้ีย  มีเช้ือราติดมา  หญา้มีวชัพืช (แหว้หมู) ติดมา ปัญหาขยะ
ในพื้นท่ีด าเนินการท่ีตอ้งร้ือถอนหรือมีขยะมากมาย สถานท่ีท่ีจดัแต่งยงัไม่มีร้ัวรอบขอบชิด ท าให้
สตัวแ์ละผูค้นทัว่ไปเขา้มาใชส้อย  ก่อใหเ้กิดความเสียหาย  เช่น  สุนขั  หรือสตัวเ์ล้ียงอ่ืนๆ  อาจมาวิ่ง
เล่นจนหญา้เสียหายหรือกดักินตน้ไมท่ี้ปลูกไว ้ไม่มีผูส้านต่อเม่ือส่งมอบงาน ท าให้สวนทรุดโทรม
และเปล่ียนสภาพในไม่ชา้  ผูดู้แลรักษาไม่เขา้ใจหรือไม่เอาใจใส่ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะสะสมเพิ่มข้ึน
อีกมากตามอายเุวลาและการท างาน 

 

2.3  การแบ่งสัดส่วนพืน้ทีใ่นการจดัภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย 

2.3.1 การจดัสวนภายในบา้นพกัอาศยัทัว่ไปนั้น  ไม่ใช่ของแปลกใหม่เลย  มีผูท่ี้เป็นเจา้ของ

บา้นหลายท่านไดท้ าเองมากแลว้และบางท่านท่ีสนใจมากก็ฝึกฝนจนสามารถไปช่วยจดัให้เพื่อนๆ

หรือประกอบอาชีพในการจดัสวนไปก็มี  การจดัสวนไม่ตอ้งการหลกัการอะไรมากนกั  แต่ตอ้งการ

ผูท่ี้มีความสนใจในธรรมชาติของ  “ตน้ไม”้  พอท่ีจะรู้จกันิสัยของพืชพนัธ์ุท่ีท่านจะน ามาปลูก  และ

มีความละเอียดประณีตพอท่ีจะเขา้ถึงความงามของ  “ศิลป์”  ในการจดัวางส่ิงต่างๆเขา้ด้วยกัน  

พร้อมทั้งมี  “แรงงาน”  เพียงพอในการจดัท าการปลูกและการดูแลรักษาต่อมา  เพราะการจดัสวนท่ี

จะให้งดงามสมบูรณ์แบบนั้นอาศยัเวลาสักระยะหน่ึง  เพื่อให้ตน้ไมเ้จริญเติบโตงดงามไปตาม

เจา้ของตอ้งการ  และในช่วงเวลาน้ีเองท่ีเจา้ของบา้นส่วนใหญ่มกัจะหมดความสนใจในการท านุ

บ ารุง  ท าใหส้วนท่ีจดัไวไ้ม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดไว ้

 พื้นท่ีส าหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ  ไม่ว่าบา้นจะมีขนาดใหญ่หรือ

เล็ก  ซ่ึงส่วนต่างๆน้ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด  และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวับา้น  ทั้งดา้น

ประโยชน์ใชส้อยและความงาม 
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พื้นท่ีจดัสวนภายในบา้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

2.3.1.1ส่วนสาธารณะ(Public Area) 
  เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้บา้น  สามารถมองเห็นไดช้ดัจากผูท่ี้มาเยีย่มเยยีน ไดแ้ก่  
ทางเขา้  ประตู  ทางเทา้  หอ้งรับแขก  ระเบียง  หนา้หอ้งรับแขกและสนาม  ส่วนสาธารณะกค็วรมี
เน้ือท่ีกวา้งพอท่ีจะท าใหต้วับา้นเกิดความสวยงาม  สง่า  แต่ไม่ใหญ่โตเกินไปจนเปลืองเน้ือท่ีของ
ส่วนอ่ืนๆภายในบริเวณบา้น 
  1)ไมใ้ห้ร่มเงา ควรปลูกบริเวณริมถนน ทางเทา้ ระเบียง แนวร้ัว เพื่อช่วยลดการ
สะทอ้นแสงของถนนและทางเทา้ และให้ความร่มร่ืนต่อท่ีนั่งพกัส าหรับแขกท่ีมาเยี่ยมไดดี้ ควร
เลือกใช้ไมย้ืนตน้ท่ีมีดอกสวยงามมากกว่าไมผ้ล  แต่ไม่ควรปลูกจนเต็มพื้นท่ีทั้งหมด  ควรปลูก
เฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น (ดงัภาพท่ี 2.17) 

 

 

 
ภาพที ่2.17ไมใ้หร่้มเงา 

2)สวนประดบัหรือสวนหยอ่มสวยๆท่ีตอ้งการสร้างจุดเด่นภายในบริเวณบา้นหรือ
ท าใหเ้กิดความกลมกลืนกบัตวัอาคารควรอยูใ่กลก้บัระเบียงหรือเฉลียงท่ียืน่ออกมา  อาจจดัเป็นกลุ่ม
ไมป้ระดบัประกอบหิน  น ้ าตก  น ้ าพ ุ หรือปลูกไมด้อก   ตามแนวทางเดินจากบริเวณหนา้บา้นมายงั
หอ้งรับแขก  การจดัสวนประดบัส่วนน้ีควรอยูใ่กลส้ายตา  เพราะมีโอกาสไดช่ื้นชมมากกว่าท่ีจะไป
ปลูกไวริ้มร้ัวสุดของตวับา้น  และควรเลือกไมท่ี้เจริญเติบโตชา้หรือปานกลาง   
ไม่ควรเลือกไมโ้ตเร็วเกินไป  เพราะจะท าใหส้วนดูรกไดง่้ายภายในเวลาไม่นานนกั (ดงัภาพท่ี 2.18) 
 

 

 

 

 

ภาพที ่2.18สวนประดบั 
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 3)สนามหญา้ ควรอยูบ่ริเวณช่วงกลางของส่วนสาธารณะ มีเน้ือท่ีประมาณ
คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีส่วนสาธารณะ สนามหญา้ควรไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี จะไดส้นามหญา้เขียวสดใส 
ท าใหส้วนทั้งหมดในส่วนสาธารณะดูเด่นข้ึน (ดงัภาพท่ี 2.19) 

 

ภาพที ่2.19สนามหญา้ 

  2.3.1.2ส่วนครอบครัว (Family Living Area) 
  สวนส่วนครอบครัวน้ีต้องสามารถต่อเน่ืองกับห้องพกัผ่อนของครอบครัวได้
สะดวก (โดยทางประตูไม่ใช่หนา้ต่าง) สวนส่วนน้ีจะเป็นท่ีพกัผอ่นรวมส าหรับครอบครัวและเป็นท่ี
รวมการแสดงออกต่างๆท่ีเจา้ของบา้นสนใจ  เช่น  ท่ีอ่านหนงัสือ  มุมส าหรับเด็ก  ท่ีนัง่เล่นส าหรับ
รับประทานอาหารวา่ง  มุมส าหรับปิกนิกนอกบา้น  สระวา่ยน ้า  และสถานท่ีออกก าลงักายต่างๆ 
   1)ไมใ้หร่้มเงา หรือไมเ้ล้ือย ปลูกไมใ้หร่้มเงาแก่บริเวณท่ีนัง่พกัผอ่น หรือ
ปลูกไมเ้ล้ือยถา้มีซุม้หรือศาลา อาจใชไ้มด้อกยนืตน้ หรือไมผ้ลกไ็ดเ้พื่อใหร่้มเงา (ดงัภาพท่ี 2.20) 

 
ภาพที ่2.20มุมพกัผอ่น 
   2) งานอดิเรก ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความประสงคข์องแต่ละครอบครัวและพื้นท่ีท่ี
มี เช่น  สระว่ายน ้ า  สนามแบดมินตนั  สนามเทนนิส  สนามฝึกบาสเกตบอล  หรือมุมส าหรับ  ปลูก
เล้ียงตน้ไม ้ บริเวณเหล่าน้ีอาจต่อเน่ืองกบัมุมพกัผอ่นได ้(ดงัภาพท่ี 2.21) 
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ภาพที ่2.21งานอดิเรก 

   3) มุมส าหรับเด็กควรอยู่ห่างจากบริเวณพกัผ่อนพอสมควร  แต่สามารถ
มองเห็นได ้ มีบ่อทราย  ชิงชา้  กระดานล่ืน  บา้นตุ๊กตา  และอ่ืนๆ  ซ่ึงแลว้แต่วยัของเด็กในบา้น
นั้นๆควรมีไมใ้หญ่ให้ร่มเงา  ไมพุ้่มกั้นบางส่วน  ท่ีนัง่พกัผ่อนเม่ือเดกเล่นเหน่ือย  ตน้ไมค้วรเลือก
ชนิดท่ีก่ิงไม่เปราะหกัง่ายและไม่มีพิษต่อเดก็(ดงัภาพท่ี 2.22) 

 

ภาพที ่2.22  มุมส าหรับเดก็ 

2.3.1.3ส่วนตวั (Private Living Area)   
  เป็นบริเวณท่ีต่อเน่ืองกบัห้องนอนโดยตรง  ซ่ึงตอ้งการความเป็นส่วนตวัเฉพาะ
มากกว่าบริเวณอ่ืนๆ  บริเวณท่ีใชเ้ป็นท่ีนัง่เล่นเพื่อรับลมแดด  อ่านหนงัสือ  หรือคุยกนัโดยไม่ถูก
รบกวนจากบุคคลอ่ืนๆภายในบา้น 
   1)ฉากหรือผนงั   มีฉากหรือผนงัเพื่อท าให้เกิดความเป็นส่วนตวั อาจเป็น
ตน้ไมท่ี้ตดัแต่งใหไ้ดรู้ปทรงและขนาดตามตอ้งการ หรือผนงัท่ีท าดว้ยวสัดุอ่ืน แต่ควรใหล้มพดัผา่น
ไดส้ะดวก ฉากเหล่าน้ีใชปิ้ดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกห้อง และกั้นไม่ให้เขา้มาในบริเวณน้ีได ้
นอกจากจะผา่นมาทางหอ้งนอน (ดงัภาพท่ี 2.23) 
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ภาพที ่2.23  ฉากหรือผนงั 

   2)สวนประดบั หรือสวนหยอ่มขนาดเลก็ๆ บริเวณขา้งๆ เพื่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินในขณะท่ีนัง่พกัผอ่นได ้ควรมีร่มเงาบา้ง แต่ไม่ควรทึบเน่ืองจากตน้ไมใ้หญ่เพราะอยูใ่กล้
หอ้งนอน (ดงัภาพท่ี 2.24) 

 

ภาพที ่2.24  สวนประดบั 

   3)ท่ีนัง่เล่น  วสัดุปูพื้นควรเลือกใชช้นิดท่ีทนทานแขง็แรง (Hard Paving)  
มีเกา้อ้ีนัง่ 2 ตวั พบัปรับระดบัได ้ และโตะ๊เลก็ๆ 2 ตวั กค็งพอ (ดงัภาพท่ี 2.25) 

 

ภาพที ่2.25 ท่ีนัง่เล่น 

2.3.1.4 ส่วนบริการ (Service Area) 
   เป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองกบัครัว  โรงรถ  หรือส่วนพกัผ่อนของครอบครัวเพื่อ
บริการในดา้นความสะดวกต่างๆ  บริเวณเหล่าน้ีใชส้ าหรับ  การซกัผา้  ลา้งจาน  ตากผา้  เล้ียงสัตว ์ 
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สวนครัว  สวนผลไม ้ ห้องเก็บของ  ส่วนใหญ่แลว้จะใชเ้พื่อบริการเท่านั้น  จึงไม่เน้นเร่ืองความ
สวยงามเท่าความสะดวกในการใชส้อย 
  ลกัษณะการจดัสวน 
   1)ไมผ้ล ปลูกริมร้ัวไดต้ามขนาดของพื้นท่ีท่ีแบ่งใหเ้ป็นส่วนบริการ 
   2)สวนครัว ปลูกบริเวณท่ีไดรั้บแดดเตม็ท่ี (ดงัภาพท่ี 2.26) 

 

 

ภาพที ่2.26 ส่วนบริการ 

   3)ซกัลา้ง, ตากผา้ พื้นควรเป็นวสัดุท่ีแขง็ เช่น ซีเมนต ์และไดรั้บแดดเตม็ท่ี 
(ดงัภาพท่ี 2.27) 

 

ภาพที ่2.27  ส่วนซกัลา้ง 

   4)ห้องเก็บของ หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น รถจกัรยาน เคร่ืองมือท าสวน 
เฟอร์นิเจอร์ในสวน อุปกรณ์ในการซ่อมรถ บางคร้ังอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถกไ็ด ้
   5)ฉากหรือผนงั เป็นไมพุ้ม่ 
 หรือวสัดุถาวรเพื่อกั้นไม่ให้แขกท่ีมาเยี่ยมมองเห็นส่วนน้ีไดจ้ากบริเวณอ่ืนๆ ควรสูงเกินระดับ
สายตาทัว่ไป (ดงัภาพท่ี 2.28) 
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ภาพที ่2.28  ฉากหรือผนงั        
  

2.4  หลกัการใช้พชืพรรณในงานภูมิทศัน์ 

 ตน้ไมเ้ป็นหวัใจส าคญัของเร่ืองท่ีจะท าใหเ้กิดการจดัสวนข้ึนมา  จากการท่ีมนุษยน์ ามาปลูก
เพื่อเป็นอาหาร  ใหร่้มเงา  เพื่อตกแต่งใหค้วามสวยงาม  ให้ความพอใจ  และประโยชน์อ่ืนๆ  จนถึง
ปัจจุบนัธุรกิจการผลิตและซ้ือขายตน้ไมไ้ดเ้จริญเติบโตและนิยมกนัอย่างมากทั้งในกรุงเทพฯและ
ต่างจงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดัใหญ่ๆ  ยอ้นหลงัไปกว่าห้าสิบปียุคเร่ิมตน้ท่ีมีการจดัสวนในท่ีพกั
อาศยัของบา้นเรา  การปลูกตน้ไม ้ และการหาตน้ไมม้าขายก็ยงัมีไม่มากนกั  นกัจดัสวนส่วนใหญ่
มกัเสาะหาตน้ไมแ้ละวสัดุตกแต่งท่ีตอ้งการเอง  ไม่เหมือนในปัจจุบนัท่ีมีใหเ้ลือกสรรอยา่งมากมาย  
ผูข้ายในยุคนั้นจึงมกัเป็นผูท่ี้ชอบเล้ียงดูตน้ไม ้ มีท่ีว่าง  มีเวลาว่าง  ต่อมาเม่ือความตอ้งการตน้ไม ้ 
ดอกไมมี้มากข้ึน  ประกอบกบัรายไดดี้  ผูค้นเร่ิมยดึเป็นอาชีพ  หลายคนลม้เลิกพืชสวนบางประเภท
ท่ีคิดว่าท ารายไดไ้ดน้อ้ยกว่ามาปลูกไมด้อกไมป้ระดบั  เพื่อจ าหน่ายให้นกัจดัสวนและเจา้ของบา้น  
ธุรกิจรุดหนา้ถึงส่งออกต่างประเทศ  สร้างรายไดปี้ละมากๆ  ชาวสวนธรรมดาๆแถบบางหรุ  วดัรวก  
บางคนันก  บางบวัทอง  บางใหญ่  หรือ  เมืองนนท ์ เป็นเศรษฐีไปแลว้หลายราย 
 2.4.1การเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ 
  ตน้ไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน  เราสามารถจดัแบ่งไดเ้ป็นหลายประเภท  และสามารถ
หาซ้ือไดจ้ากหลายแหล่งแตกต่างกนัดว้ย  ซ่ึงขอแยกประเภทดงัน้ี 
  2.4.1.1ไมใ้หญ่   แบ่งเป็น 2 ชนิด  คือ  ไมท่ี้ให้ดอก  ให้ร่มเงา  และไมท่ี้ให้ผล  ไม้
ใหญ่ท่ีใหด้อกท่ีนิยมและหาซ้ือไดใ้นตลาดกนัในปัจจุบนั  ไดแ้ก่  ประดู่  ตาเบบูยา  นกยงู  ปีบ  พี้จัน่  
ตะแบก  เสลา  อินทนิล  ราชพฤกษ์  ชัยพฤกษ์  กลัปพฤกษ์  แคฝร่ัง  ทองกวาว  ทองหลางลาย  
นนทรี  ชงโค  แคแสด  หลิวใบ  หลิวดอก  สุพรรณิการ์  หรือฝ้ายค า  ศรีตรัง  กุ่มบก  โมกมนั  
ออ้ยชา้ง  มงัตานหรือมนัตาน  ลัน่ทม  ตีนเป็ด 
   ไม้ลักษณะน้ีเราสามารถหาซ้ือได้ตั้ งแต่ล าต้น  1-12 น้ิว  แล้วแต่ชนิด  
ความสูงมีตั้งแต่  2.50  เมตรถึง  5-6 เมตร  เม่ือหลายปีก่อนสามารถหาตน้ไมเ้หล่าน้ีไดจ้าก  ราบ 11  
แต่ปัจจุบันมีร้านคา้ย่อยของเอกชนผลิตมาขายหลายแห่ง  เฉพาะส่วนท่ีขายในกรุงเทพฯหรือ
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ใกลเ้คียง  เช่น  ตลาดตน้ไมจ้ตุจกัร  ถนนศรีนครินทร์  บางบวัทอง  บางใหญ่  ไทรน้อย  พุทธ
มณฑล  นครชยัศรี  รังสิตคลอง9 และคลอง15  นครนายก  เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 2.29) 

 

ภาพที ่2.29 ไมใ้หญ่ 
ที่มา : http://www.gotoknow.org 

  2.4.1.2ไมใ้หญ่ใหผ้ลท่ีนิยม  ไดแ้ก่  มะม่วง  ชมพู ่ ฝร่ัง  ขนุน  สาเก  และอ่ืนๆ   
หาซ้ือไดต้ั้งแต่ตน้สูงประมาณ 1 เมตร ถึง 3-4 เมตร  ผูผ้ลิตใหญ่ๆกอ็ยูใ่นแถบปริมณฑล   
และจงัหวดัขา้งเคียง  เช่น  บางขนุนนท ์ บางบ าหรุ  บางกรวย  ตล่ิงชนั  นครชยัศรี  นครปฐม  รังสิต  
นครนายก  เป็นตน้ 
  2.4.1.3ไมโ้ชวต์น้  คือ  ไมป้ระเภทท่ีมีล าตน้รูปทรงสวยงาม  สามารถใชเ้ป็นหลกั
ในการจัดแต่งได้  เช่น  ไม้ประเภทปาล์ม  ในปัจจุบันท่ีนิยมละสามารถหาซ้ือก็ได้แก่  ปาล์ม
อินทผลมั  ปาล์มน ้ ามนั  ปาล์มขวด  ปาล์มแชมเปญ  ปาล์มเยอรมนั  ปาล์มสามทาง ปาล์มยะวา 
ปาลม์สิบสองปันนา มะพร้าว หมากเหลือง  หมากแดง หมากเขียว จัง๋ ฯลฯ  สนกเ็ป็นไมโ้ชวต์น้ 
ท่ีสง่างามอยา่งหน่ึง  ท่ีนิยมก็มีสนบลู  สนมงักร สนไตห้วนั  สนดินสอ  สนแผง  สนฉตัร  สนญ่ีปุ่น  
สนทะเล  สนปฏิพทัธ์  เป็นตน้  อีกประเภทหน่ึงเป็นพวกไมด้ัด  ไมก้อต่างๆ  เช่น  ตะโก  ข่อย  
เฟ่ืองฟ้า  มะขามเทศ  ข่า  และปรง  หรือไมท่ี้ดดัฟอร์มอ่ืนๆ(ดงัภาพท่ี 2.30) 

 

ภาพที ่2.30 ไมโ้ชวต์น้ 
ที่มา :http://www.hilight.kapook.com 

  2.4.1.4ไมพุ้่มกลาง  สูงประมาณ2-3 เมตร  เพื่อไวจ้ดัประกอบ  แลว้แต่ว่ารูปทรง
ไหน  จะสร้างความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงบรรยากาศในสวน  เพราะขนาดไม่โตหรือเลก็จนเกินไป
อาจจดัเป็น 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F181735&ei=JNhZVbCCDYmHuATc94HACw&bvm=bv.93564037,d.c2E&psig=AFQjCNEzbXHKxTkRbmHdAtdus28dWDke8A&ust=1432037768607403
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fhilight.kapook.com%2Fview%2F38547&ei=ydhZVaP6KsK0uAT7k4HICw&psig=AFQjCNFujGx_XcVQtHvVdB7Z_awCWPdpTg&ust=1432037888568928
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  2.4.1.5ไมห้ลกัหรือไมโ้ตในสวนเน้ือท่ีเลก็ๆกไ็ด ้ เช่น โมก ไผ ่พุด แสงจนัทร์ แกว้ 
กรรณิการ์    บุหงาส่าหรี  ทรงบาดาล  ทองอุไร  นกยงูไทย ร าเพย  ปัตตาเวีย  ยีโ่ถ  ยีเ่ข่ง  รัตมา  คอร์
เดีย  เป็นตน้  (ดงัภาพท่ี 2.31) 

 

ภาพที ่2.31 ไมพุ้ม่กลาง 
ที่มา :http://www.tonmai2jo.com 

  2.4.1.6ไมใ้บ  คือ  ไมท่ี้มีใบสวยงาม บางชนิดอาจมีดอกประกอบบา้ง  มีทั้งใบสี
เขียวและสีต่างๆมากมาย  บางชนิดสวยกว่าไมด้อกเสียอีก ไมป้ระเภทน้ีเล้ียงดูง่ายกว่าไมด้อก  ท่ี
นิยมปลูกกนัมาก  คือ  โกสน  หมากผูห้มากเมีย  ขาไก่ทั้งเขียวและด่าง  ใบเงิน  ใบทอง  ใบนาก  
นากชมพู  หูปลาช่อน  แสยก  กนกลายไทย  ล้ินกระบือ  เกล็ดแกว้ตน้  ก าแพงเงิน  เฟิน  บอนสี  
พลบัพลึง  พลบัพลึงทอง  เลบ็ครุฑ  เทียนทอง  ทองดอกบวบ  การะเกด  คลา้ชนิดต่างๆ  ไมใ้นสกุล
อากาเว ่(Agave)ดิฟเฟนบาเคีย (Diffenbachia)  ดราซีนา (Dracaena)  และอโกลนีมา (Aglaonema)  
  2.4.1.7ไมด้อก คือ ตน้ไมท่ี้ดูสวยงามสมบูรณ์เม่ือมีดอก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  2.4.1.8ไมต้ดัดอก  คือ  ไมด้อกท่ีไดรั้บการเล้ียงดูใหมี้คุณภาพและปริมาณอยา่งดียิง่
เม่ือโตเตม็ท่ีก็ตดัดอกขายเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ  นกัจดัสวนไม่นิยมน ามาจดัแต่ง  เพราะส่วน
ใหญ่เป็นพืชลม้ลุก  มีอายุสั้ น  แต่ถา้ในกรณีท่ีจะจดัเป็นสวนกระถางเพื่อแสดงงานหรือเทศกาล
ต่างๆก็เหมาะสมมาก เพราะสะดวกและสามารถจดัแต่งให้งดงามสดใสไดท้นัใจเหมือนเนรมิต แต่
ถา้น ามาจดัสวนก็ตอ้งเปล่ียนเสมอเม่ือเวลามนัโทรมหรือตาย  ซ่ึงอาจทุก 2-3 เดือน  ไมป้ระเภทน้ี
ได้แก่  เยอบีรา      แอสเตอร์  เบญจมาศ  เก๊กฮวย  กุหลาบ  ดาวเรือง  กล้วยไม้  ซ่อนกล่ิน  
สร้อยทอง  ปัจจุบนัในพื้นท่ีท่ีมีอากาศเยน็ยงัสามารถผลิตไมพ้นัธ์ุต่างประเทศไดอี้กดว้ย  ไมป้ระเภท
น้ีนิยมเล้ียงดูให้ดอกใหญ่สวยงาม  และมีปริมาณดอกมากเพื่อน าไปจ าหน่ายและใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ  
เช่น  จดัตกแต่งสถานท่ีตามโรงแรม  ร้านอาหาร  ส านกังาน  จดัประดบังานเล้ียงหรืองานประเพณี
ต่างๆ  และใชส้อยในชีวิตประจ าวนั  เช่น  จดัแจกนัโตะ๊อาหาร  โตะ๊รับแขก  หรือหอ้งพระ  เป็นตน้ 
  2.4.1.9ไมด้อก  คือ  ไมท่ี้ใหค้วามสวยงามเม่ือมีดอกบานอยูก่บัตน้  แต่ไม่เหมาะตดั
ดอกออกมาใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ  เพราะส่วนใหญ่เห่ียวเฉาเร็ว  ไมป้ระเภทน้ีนิยมใชจ้ดัตกแต่งใหส้วน
สวยงามมีชีวิตชีวา  เช่น  พวงทองตน้  แพงพวย  บานช่ืน  ดาวเรือง  พอร์ทูลาคา(คุณนายต่ืนสายและ  
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แพรเซ่ียงไฮ)้  ดาวกระจาย  ผกากรอง  บานบุรี  ชบา  กุหลาบ  นีออน  ระฆงัทอง  มะลิ  แยม้ปีนัง    
พีทูเนีย  เข็ม  แดงซีลอน  พยบัหมอก  กระดุมทอง  ผีเส้ือ  แวววิเชียร  ประทดั  เข็มม่วง  ชอ้งนาง  
เหลืองคีรีบูน  หรือเดซ่ี  เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 2.32) 

 

ภาพที ่2.32 ไมด้อก 
ที่มา :http://www.the-than.com 

  2.4.1.10ไมค้ลุมดิน   เป็นตน้ไมท่ี้มีล าตน้รกเล้ือยไปกบัพื้นดิน  นิยมปลูกซอกแซก
ตามหินและเนิน  หรือโคนตน้ไมใ้หญ่  หรือในท่ีร่มอบัซ่ึงหญา้ไม่สามารถข้ึนได ้ ไมป้ระเภทน้ีก็มี
หลายชนิด  เช่น  กระดุมทองเล้ือย  ดาดตะกัว่  ผกัขมแดง  ผกัเป็ด  ฟ้าประดิษฐ ์ บุษบาฮาวาย   
แพรเซ่ียงไฮ ้ กา้มปูดิน  เวอร์บีนา  หวัใจม่วง  พลูด่าง  เป็นตน้(ดงัภาพท่ี 2.33) 

 

ภาพที ่2.33 ไมค้ลุมดิน 
ที่มา :http://www.biogang.net 

  2.4.1.11ไมเ้ล้ือย  เป็นตน้ไมท่ี้มีล าตน้ทอดอ่อนไปตามหลกัหรือตน้ไมข้า้งเคียง  ไม่
สามารถชูตน้ไดเ้หมือนไมอ่ื้นๆ  ในการจดัสวนอาจมีการตกแต่งดว้ยซุ้มไมเ้ล้ือย  ร้ัวเต้ียๆภายใน
สวน  ร้ัวบา้นท่ีตอ้งการไมเ้ล้ือยลดความกระดา้งของคอนกรีต  ไมล้กัษณะน้ีมีใหเ้ลือกหลายสิบชนิด  
ทั้งดอกสวย  ทั้งดอกหอม  หรือท่ีพุ่มใบทึบให้ความร่มร่ืน  เช่น  เลบ็มือนาง  บานบุรีเล้ือย  ชมนาด  
รสสุคนธ์  การเวก  สายน ้ าผึ้ง  ช่อม่วง  พวงคราม  พวงประดิษฐ ์ สร้อยอินทนิล  พวงชมพ ู เฟ่ืองฟ้า 
แส  กระเทียมเถา  พวงแสด  พวงเงิน  อญัชนั  ขจร  รางจืด  หิรัญญิการ์  พวงทองเถา  มะลิวลัย ์ หรือ    
ช่อมาลี  เป็นตน้(ดงัภาพท่ี2.34) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.the-than.com%2FFLower%2FFl-1%2F71%2F71-2.html&ei=2dlZVbCsJIOWuAToo4G4Cw&psig=AFQjCNFBgsvdIay5ycHWAdXz_lK_5QYL-g&ust=1432038131459439
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.biogang.net%2Fbiodiversity_view.php%3Fmenu%3Dbiodiversity%26uid%3D19183%26id%3D160764&ei=g9pZVbzbLMaiugShjoO4Cw&psig=AFQjCNHqclkYV9HsFl7Vo7e66SnzHjg4aQ&ust=1432038374741289
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ภาพที ่2.34 แสดงภาพไมเ้ล้ือย 
ที่มา :http://www.thaimisc.pukpik.com 

  2.4.1.12ไมอี้กประเภทท่ีนิยมน ามาปลูกและแต่งสวนกนัก็คือ ไมป่้า ซ่ึงขดุลอ้มมา
จ าหน่ายกนัเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะจนัทน์ผาค่อนขา้งเป็นท่ีนิยม แต่ต่อมาทางราชการไดเ้ขา้มา
ควบคุมไม่ให้มีการขุดถอนป่าไม้ เพราะจะท าให้เกิดความเสียหายกับสภาพแวดล้อมจึงให้มี
กฎหมายคุม้ครองสตัวแ์ละของป่าข้ึน 
  2.4.1.13หญา้  หญา้ท่ีจ าหน่ายอยูใ่นตลาดปัจจุบนัมีอยูส่ามส่ีชนิด  คือ   
หญา้นวลนอ้ย  หญา้มาเลเซีย  หญา้ญ่ีปุ่น  และหญา้เบอร์มิวดา  ส่วนใหญ่สนามบา้นพกัอาศยัและ
บริเวณอาคารทัว่ๆไปจะนิยมใชห้ญา้นวลนอ้ย  และใชห้ญา้มาเลเซียในบริเวณท่ีมีร่มเงา  ส่วนหญา้
เบอร์มิวดาใช้กับสนามกอล์ฟ  ส่วนหญ้าญ่ีปุ่นนั้ นไม่เป็นท่ีนิยมใช้นัก  เพราะดูแลรักษายาก  
ส่วนมากมกัข้ึนไม่สม ่าเสมอ   ชอบเบียดข้ึนกนัเป้นกระจุกๆไม่น่าดู  และใบยงัแขง็แหลม  จะนัง่เล่น
หรือเดินเทา้เปล่าไม่สะดวก 
   สถานท่ีจ าหน่ายกมี็อยูต่ามตลาดตน้ไมท้ัว่ไป  เทเวศร์  อ.ต.ก.  บางบวัทอง  
จตุจกัร  หลกัส่ี(ถนนรามอินทรา)  และย่านขายตน้ไมท้ัว่ไป  แหล่งผลิตและจ าหน่ายท่ีเป็นตน้ตอ
ใหญ่คือ มีนบุรี โดยมีสหกรณ์จดัจ าหน่ายและส่งหญา้  ราคาหญา้ในภาวะปกติ  หญา้นวลน้อย  
ตารางเมตรละ 8-10 บาท  แต่ถา้ช่วงเทศกาล  เช่น  ปีใหม่  หรือน ้ าท่วม  หญา้จะมีราคาสูงข้ึนไป
ตั้งแต่ตารางเมตรละ 12 บาท  จนกระทัง่ถึง 55 บาท  โดยหญา้มาเลเซียจะแพงกว่าหญา้นวลน้อย
เลก็นอ้ย เช่น หญา้นวลนอ้ย 10 บาท  หญา้มาเลเซียประมาณ 13-15 บาท  แต่ในช่วงท่ีหญา้ขาดตลาด
หรือในช่วงท่ีน ้ าท่วม  ไร่หญา้ผลิตได้น้อย  หญา้มาเลเซียจะราคาตารางเมตรละ 20 บาทข้ึนไป  
จนกระทัง่ถึง 80 บาท  ส าหรับหญา้เบอร์มิวดาราคาจะใกลเ้คียงหญา้มาเลเซีย  อาจสูงกว่านิดหน่อย  
ส่วน   หญา้ญ่ีปุ่นนั้นถึงคนจะไม่ค่อยนิยมนกั  แต่กมี็ราคาสูงใกลเ้คียงหญา้มาเลเซีย  ราคาหญา้มกัไม่
แน่นอนจะสูงจะต ่าข้ึนอยูก่บัฤดูกาลและการใชส้อยในตลาดเป็นส าคญั (ดงัภาพท่ี 2.35) 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fthaimisc.pukpik.com%2Ffreewebboard%2Fphp%2Fvreply.php%3Fuser%3Dsanguanmaejo25%26topic%3D585%26page%3D30&ei=79pZVdfgOtCXuQSAnIHICw&psig=AFQjCNFLJsFXfWKl65vcF5DCEqs_U34BsQ&ust=1432038499199013
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ภาพที ่2.35 แสดงภาพหญา้ชนิดต่างๆ 
ที่มา :http://www.treenan.com 

 2.4.2การดูแลรักษา 
 เม่ือด าเนินการจดัสวนเสร็จเรียบร้อยแลว้  ส่ิงส าคญัท่ีท าให้สวนมีอายยุนืนานและสวยงาม
อยู่เสมอคือการดูแลรักษาเป็นอย่างดี  การจดัสวนนั้นไม่ใช่ว่าเม่ือจดัเสร็จเรียบร้อยแลว้จะสวย
สมบูรณ์ไดเ้หมือนดงัคิดในทนัที  แต่จะตอ้งใชเ้วลาสักระยะหน่ึงเพื่อใหต้น้ไมแ้ละหญา้ไดมี้โอกาส
ฟ้ืนตวัและเจริญเติบโตจนสมบูรณ์เสียก่อน  ซ่ึงอาจใชเ้วลา 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน  หรือ
นานกว่านั้นจึงสวยไดต้ามจินตนาการท่ีนักออกแบบก าหนดไว ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัรูปแบบของสวน  
ชนิดและขนาดของตน้ไมต้ลอดจนวิธีด าเนินการและดูแลรักษา  เช่น  สวนป่า  จะไม่สามารถเนรมิต
ให้เป็นป่าไดใ้นทนัทีแน่นอน  อยา่งนอ้ยก็ตอ้งรอให้ตน้ไมเ้จริญเติบโตนานสักระยะหน่ึง  อาจตอ้ง
ผา่นฝนมาแลว้สักหน่ึงหรือสองสามฝน  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพพื้นท่ีของแต่ละแห่ง  ชนิดและขนาด
ของตน้ไม ้ และวิธีการของผูจ้ดัแต่ละคน  ในการปลูกตน้ไมต้อ้งค านึงถึงความเหมาะสมท่ีจะให้
ตน้ไมส้ามารถเจริญเติบโตไดดี้  ไม่ใช่ปลูกจนแน่นเกินไปหรือโปร่งจนเกินไปเพราะอาจเกิดการเน่า  
ม้ือรา  ท าให้ตน้ไมไ้ม่สมบูรณ์  ผลสุดทา้ยก็ตอ้งถอนออกไป  ถา้อาการหนักอาจตอ้งถอนท้ิงแลว้
ปลูกใหม่  เสียทั้งเงินและเวลา  หรือในกรณีท่ีประหยดัปลูกตน้ไมห่้างเกินไป  หรือตน้เลก็จนเกินไป  
ก็อาจตอ้งใชเ้วลารอนานหน่อยกว่าจะเป็นกลุ่มเป็นพุ่มไดส้วยสมใจ  พอดีพอร้ายตน้ไมท่ี้ลม้ลุกอาจ
หมดอายเุสียก่อนจะสวย 
 2.4.3 การก าหนดระยะปลูก 
 ไมป้ระดบัยนืตน้โดยทัว่ไปจะมีอายยุนืนานหลายปี  ดงันั้น  ก่อนท่ีจะปลูกควรก าหนดระยะ
ปลูกให้ดี  ให้ถูกตอ้งเสียก่อน  จะไดไ้ม่มีปัญหาเกิดข้ึนภายหลงั  เช่น  จะปลูกให้ห่างจากตวัอาคาร  
ห่างจากขอบถนนหรือห่างจากแนวร้ัวมากนอ้ยเพียงไร  โดยการน าเอาขนาดของล าตน้  ขนาดของ
พุ่มใบและความรุนแรงของระบบรากของตน้ไม้ชนิดนั้ นๆ  เม่ือโตเต็มท่ีแลว้มาประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจ  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.treenan.com%2F&ei=mNtZVfCzGI_buQSzo4C4Cw&psig=AFQjCNEddC51mc65OUqBJeYJrb86eLlkSQ&ust=1432038663439756
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  ไมป้ระดบัยืนตน้ท่ีนิยมปลูกกนัในปัจจุบนั จะมีขนาดของพุ่มใบเม่ือโตเตม็ท่ีแลว้
ประมาณ 7-8 เมตร  ก่อนจะวางระยะปลูกควรค านึงในเร่ืองน้ี(ดงัภาพท่ี 2.36) 

 

ภาพที ่2.36 แสดงภาพขนาดของพุม่เม่ือโตเตม็ท่ี 

  ตน้ไมท่ี้มีระบบรากรุนแรง เช่น จามจุรี หางนกยงูฝร่ัง ยางอินเดีย ไทร ควรปลูกให้
ห่างจากตวัอาคารใหม้ากกวา่5 เมตร  เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
(ดงัภาพท่ี 2.37 และ 2.38) 

 

ภาพที ่2.37 แสดงภาพควรปลูกใหห่้างตวัอาคารใหม้ากกวา่ 5 เมตร 

 

ภาพที ่2.38 แสดงภาพปัญหาการปลูกชิดบา้นเกินไป 

  การปลูกตน้ไมส้องขา้งถนนท่ีมีรถโดยสารคนัใหญ่ๆแล่นผา่น ควรปลูกใหห่้างจาก
ขอบถนนประมาณ 2 เมตร ถา้ปลูกชิดขอบถนนมากเกินไป รากอาจจะดนัท าใหผ้วิของถนนเสียหาย 
และพุม่ใบตอนล่างๆอาจถูกรถโดยสารคนัใหญ่ๆชนจนพุม่ใบแหวง่  ท าใหข้าดความสวยงาม   
ความบกพร่องของการวางระยะปลูกดงักล่าวน้ีจะมีปรากฏให้เห็นอยูท่ ัว่ไปบริเวณสองขา้งทางใน
กรุงเทพฯ (ดงัภาพท่ี 2.39) 



  
 

39 
 

 

ภาพที ่2.39 แสดงภาพการปลูกตน้ไมข้า้งถนน 

  การปลูกตน้ไมบ้ริเวณริมร้ัวควรปลูกให้ห่างจากแนวร้ัวประมาณ 2 เมตร ถา้ปลูก
ชิดร้ัวมากเกินไป รากอาจดนัคานร้ัวหรือเสาร้ัวใหแ้ตกหกัหรือเอนเอียงได ้ ก่ิงกา้นท่ียืน่ออกไปนอก
ร้ัวกอ็าจเป็นช่องทางใหค้นร้ายจบัโหนและไต่ขา้มร้ัวเขา้มาในบริเวณบา้นไดโ้ดยง่าย 
  ถา้จะปลูกตน้ไมป้ระดบัยืนตน้เป็นแถวตั้งแต่สองตน้ข้ึนไป  เช่น  บริเวณริมถนน
หรือริมร้ัวจะตอ้งพิจารณาเร่ืองระยะปลูกเป็นพิเศษ (ดงัภาพท่ี 2.40) 

 

ภาพที ่2.40 แสดงภาพคานหกัร้ัวเอียง 

  ถา้ตอ้งการใหเ้ห็นรูปทรงของพุ่มใบของแต่ละตน้  ควรปลูกให้ห่างกนัระหว่างตน้
ประมาณ 8 เมตร เม่ือตน้ไมโ้ตเตม็ท่ีพุ่มใบของแต่ละตน้จะไดห่้างกนัพอสมควร  รูปทรงของตน้ไม้
แต่ละตน้ก็จะปรากฏให้เห็นเด่นชัด  ถา้เป็นตน้ไมท่ี้มีดอกมีผลก็จะท าให้ไดด้อกไดผ้ลทัว่ทั้งตน้  
เพราะพุม่ใบไดรั้บแสงสวา่งอยา่งเตม็ท่ีทัว่ทุกดา้น  ยกเวน้ ตน้โสกอินเดีย  ซ่ึงมีพุม่ใบแคบ  ควรปลูก
ใหแ้ต่ละตน้ห่างกนัไม่เกิน 2 เมตร  และควรปลูกตั้งแต่ 3 ตน้ ข้ึนไปจึงจะสวยงาม (ดงัภาพท่ี 2.41) 

 

ภาพที ่2.41 แสดงภาพการเวน้ระยะห่างของแต่ละตน้ 

  ถา้ตอ้งการให้ไดร่้มเงามากๆ  หรือตอ้งการให้พุ่มใบชิดติดกนั  เพื่อใชป้ระโยชน์  
เช่น  ลานจอดรถ  หรือริมทางเดิน  ก็อาจปลูกให้ชิดกนัได ้ การปลูกในลกัษณะน้ีรูปทรงของพุ่มใบ
ของแต่ละตน้จะไม่ปรากฏใหเ้ห็นชดัเจน (ดงัภาพท่ี 2.42) 
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ภาพที ่2.42 แสดงภาพกรณีตอ้งการความร่มเงา 

 ถา้ตอ้งการให้เหมือนธรรมชาติ เช่น  ในสวนสาธารณะหรือมุมใดมุมหน่ึงบริเวณบา้น  ไม่
ตอ้งค านึงถึงระยะปลูก  แต่จะตอ้งจดัจงัหวะให้ห่างกนับา้ง  ชิดกนับา้งและจดัผิวพรรณหรือขนาด
ของใบใหมี้ขนาดต่างๆปะปนกนัใหพ้อเหมาะ  และกลมกลืนกนั  จดัความกวา้งและความสูงของพุม่
ใบให้ไดส้ัดส่วนกนั คือ  มีสูงบา้ง  ต  ่าบา้ง  กวา้งบา้ง  แคบบา้ง  โดยการน าพนัธ์ุไมต่้างชนิดกนั  มี
รูปทรงของพุ่มใบและขนาดของใบต่างๆกนั  มาปลูกรวมไวเ้ป้นกลุ่มเหมือนกบัการเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ (ดงัภาพท่ี 2.43) 

 

ภาพที ่2.43 แสดงภาพกรณีตอ้งการจดัใหเ้หมือนธรรมชาติ 
 
2.5  สวนบาหล ี
 อาจารยธ์นาศรี สัมพนัธารักษ ์(2550) เป็นสวนป่าเมืองร้อนท่ีมีอิทธิพลกบับา้นเรามาก 
 มีความหลากหลายของพรรณไมต่้างๆ เหมือนกบัสวนเมืองร้อนบา้นเรา สามารถปลูกตน้ไมใ้ห้
แน่นทึบหรือโปร่งโล่ง และมีองคป์ระกอบของน ้ามาตกแต่งสวนในรูปแบบต่างๆเช่น น ้าพ ุน ้ าตก  
น ้าไหล หรือสระน ้า แต่ส่ิงหน่ึงท่ีท าใหค้วามเป็นสวนบาหลีเด่นชดัและขาดไม่ไดก้คื็อ  
งานสถาปัตยกรรมและประติมากรรมท่ีเป็นงานบาหลีแท้ๆ  เป็นสวนท่ีใหค้วามรู้สึกเป็นธรรมชาติดู
มีมนตข์ลงั มีสเน่ห์ในตวัเอง นิยมจดัในบา้นพกัขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ และรีสอร์ท 

 2.5.1ประวติัความเป็นมาสวนบาหลี 
 ยคุคล จิตส ารวย (2549)สวนบาหลี มีลกัษณะโดย พื้นฐานเหมือนกบั  
สวนเมืองร้อน โดยทัว่ไป กล่าวคือ ลกัษณะพนัธ์ุไม ้ท่ีใชเ้ป็น พนัธ์ุไม ้ในตระกลูใกลเ้คียงกบั  
พนัธ์ุไม ้ท่ีใชใ้น สวนเมืองร้อน เช่น ชบา กลว้ยประดบั เฮลิโคเนีย พลบัพลึง ลัน่ทม โกสน  
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เฟินชนิดต่างๆ ไผ ่ปาลม์ และไมน้ ้ าต่างๆ กก บวั คลา้น ้ า เน่ืองดว้ย ชาวบาหลี มีความเช่ือว่า ตน้ไม้
และพืชพนัธ์ุต่างๆ มีชีวิตและวิญญาณ ส่วนต่างๆ ของตน้ไมจึ้งมกัถูกน ามาใชท้ั้งเพื่อเป็น  
ยารักษาโรค และเพื่อใชใ้นงานพิธีกรรมต่างๆ เน่ืองจากบรรยากาศของ วิถีชีวิตแบบบาหลี เก่ียวพนั
กบัความเช่ือ ทางศาสนา และวิถีชีวิตประจ าวนั อยูม่าก ประติมากรรมรูปสลกัต่างๆ ทั้งรูปคน สัตว ์
อมนุษย ์จึงถูกน ามา จดัประดบั เพื่อให้เกิด บรรยากาศเก่ียวพนักบั การด าเนินชีวิต ของชาวบาหลี 
ไมท่ี้น ามาใชใ้น งานประติมากรรม มีการแบ่งประเภทเป็นหลายประเภท โดยแบ่งตามคุณสมบติั
ส าคญั ไดแ้ก่ ความสวยงาม ความศกัด์ิสิทธ์ิ ความแขง็แรงคงทน และ ความอ่อนของเน้ือไมส้ าหรับ
ใชใ้น การแกะสลกั อาทิ ไมข้นุน นิยมน ามาท าศาลสักการะ หนา้กาก และของใชใ้นพิธีกรรมต่างๆ 
มีการใชส่้วนประกอบ ทางสถาปัตยกรรม อาทิ ซุม้ประตู ก าแพง เป็นบริเวณแบ่งสัดส่วนใน สวน
ไมไ้ผ ่เป็นวสัดุส าคญัท่ีนิยมใชใ้น การก่อสร้าง หลงัคาของอาคาร พื้นถ่ินนิยมมุงดว้ยกก โดยเฉพาะ 
ตน้อลงั-อลงั เป็นชนิดท่ีนิยมใชก้บั ศาสนสถานต่างๆ ลกัษณะอยา่งหน่ึงของสวนบาหลี คือ การใช้
สระน ้ า คูน ้ า ให้เป็นเคร่ืองสะทอ้นภาพต่างๆ ท่ีปรากฏในสวน สวนน ้ าในบาหลี นิยมท าเป็นบ่อ
รูปทรงส่ีเหล่ียม ค่อนขา้งต้ืน และปลูกไมน้ ้ าชนิดต่างๆ ความเช่ือทางศาสนาฮินดู ลทัธิไศวนิกายเร่ิม
เขา้มาในเกาะบาหลี ช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 ความเช่ือตามต านานโบราณของบาหลี  
โลกถูกสร้างข้ึนจากความว่าง ( Divine Nothingness ) โดยมีเทพส าคญัสุดผูส้ร้างคือ ซาง ฮยงัวินธิ 
ซ่ึงเป็นผูส้ร้างเทพเจา้องคอ่ื์นๆ ข้ึนมาปกปักรักษา เป็นเหล่าเทพผูส้ร้าง แผน่ดิน ผนืน ้ า ทอ้งฟ้า พระ
อาทิตย ์พระจนัทร์ ดวงดาว เมฆ ดาวเคราะห์ ตามทิศทางต่างๆ โดยปกติแลว้การวางทิศทางของ
อาคารต่างๆ ในบาหลี จะวางโดยยึดกบั ทิศหลกัทั้งส่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวดั บา้น หรือลานกิจกรรม 
จะถูกจดัให้หันสู่ทิศเหนือซ่ึงถือเป็น ทิศศกัด์ิสิทธ์ิ ส่วนทางทิศตะวนัออกของบริเวณบา้น มุมดา้น
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จะเป็นท่ีตั้งแท่น บูชาบรรพบุรุษ ดว้ยถือเป็นทิศท่ีมีคุณท่ีสุด ทิศหวันอนจะหนั
ไปดา้นเหนือ ส่วนทิศตะวนัตกเฉียงใตใ้ชเ้ป็นทิศท่ีตั้งหอ้งครัวและส่ิงปฏิกลู ชาวบาหลีเช่ือวา่  
มีวิญญาณปกปักษรั์กษา ในทุกสถานท่ี ธารน ้า เหว หาดทราย ชายฝ่ัง และป่าทึบ บริเวณท่ีรกร้างและ
รกชฏั เป็นท่ีสถิตของบรรดาส่ิงมีอ านาจเหนือธรรมชาติ ชาวบาหลีเช่ือว่า ส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ไม่ไดอ้ยู่
ในน ้ า แต่จะมาจากอีกฝ่ังของผืนน ้ า ซ่ึงทั้งน้ีอาจเป็นดว้ย ความกวา้งของทะเล ท่ีดูกวา้งใหญ่ไพศาล 
หรือ อาจเป็นดว้ยสายน ้ าทั้งหมด บน เกาะบาหลี พดัพาส่ิงปฏิกลูต่างๆ ลงทะเล ทั้งน้ี ลกัษณะส าคญั
ของ สวนแบบบาหลี คือ ควรมีความร่มคร้ืมดว้ย ไมเ้มืองร้อน ท่ีพบในพื้นถ่ิน มีส่ิงประดบัท่ีสะทอ้น
อารมณ์ แบบบาหลี และแสดง วิถีชีวิตของชาวบาหลี 

 2.5.2 องคป์ระกอบของสวนบาหลี 
 2.5.2.1 เคร่ืองหอมเน่ืองจากตน้แบบของสวนมาจากพื้นท่ีท่ีอยู่ในบริเวณส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและ
พิธีกรรมภายในสวนจึงตอ้งมีกล่ินหอมของเคร่ืองหอมจากดอกไมห้รือน ้ามนัหอม เช่น น ้ ามนัจนัทน์ 
ท่ีหอมฟุ้ งทั้งสวนจะช่วยใหบ้รรยากาศดูลึกลบั มีมนตข์ลงั 
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  2.5.2.2ตน้ไมต้น้ไทรแมจ้ะเป็นตน้ไมศ้กัด์ิสิทธ์ิของอินโดนีเซีย และเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญลกัษณ์ตราแผ่นดิน แต่ตน้ไทรไม่เหมาะจะมาปลูกในพื้นท่ีขนาดเล็ก หลกัการน าตน้ไมม้า
ปลูกในสวนบาหลีตอ้งเนน้ความชุ่มฉ ่าเพื่อใหไ้ดบ้รรยากาศของป่าฝน ไมป้ระเภท เฮลิโคเนีย ไมน้ ้ า
อนัเป็นกอเป็นกลุ่มจะช่วยให้สวนริมสระมีความเขียวท่ีหลากหลาย ถา้อยากไดค้วามสวยงามของ
ดอกไม ้สวนบาหลีนิยมใชล้ัน่ทมปลูกแค่ตน้เดียวตามธรรมชาติริมบ่อ การมีร่มเงาจะช่วยไม่ใหต้ระ
ไคร่น ้าเติบโตเร็ว 
  2.5.2.3บ่อน ้ า บ่อน ้ าของบาหลีตอ้งใชหิ้นสกดัเป็นแท่งๆ ประเภทศิลาแลง แต่นัก
จดัสวนปัจจุบนัของไทยนิยมใชไ้ฟเบอร์หล่อเป็นบ่อน ้ าแทน คุณภาพใชแ้ทนกนัไดโ้ดยไม่น่าเกลียด 
ส่ิงท่ีดีของบ่อน ้ าแบบบาหลีคือ ไม่ตอ้งลงทุนท าบ่อให้ลึก ความลึกเพียง 30-50 เซนติเมตร ก็ใชไ้ด้
แลว้ เม่ือบ่อไม่ลึกกอ็าจไม่จ าเป็นตอ้งใชท่ี้กวา้ง ถา้พื้นท่ีบา้นแคบอาจใชผ้นงัริมก าแพงดา้นหน่ึงดา้น
ใดสร้างบ่อน ้าขนาดเลก็น้ีข้ึนมาได ้(ดงัภาพท่ี 2.44) 

 

ภาพที ่2.44บ่อน ้า 
ที่มา : http://www.decorreport.com 

  2.5.2.4วัตถุประดับสวนสไตล์บาหลีเพิ่มความแจ่มจรัสของสวนบาหลีมี
องคป์ระกอบมาจากองคป์ระกอบการจดัสวน ไม่ว่าจะเป็นรูปป้ัน ประติมากรรม ประตู ลว้นเป็น
ส่ิงจ าเป็นแมข้องง่ายๆราคาถูก เช่น ร่มท่ีใชปั้กริมสระน ้ า ก็ช่วยเนน้ความงามของเฉดสีได ้ส่ิงส าคญั
คือการน าทั้งของเก่าและของใหม่มาจดัอยา่งไม่น่าเกลียด ใหดู้กลมกลืนกนั(ดงัภาพท่ี 2.45) 

 

ภาพที ่2.45วตัถุประดบัตกแต่งสวนสไตลบ์าหลี 
ที่มา :http://www.novabizz.com   

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.decorreport.com%2Fa353126-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A5-%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5&ei=xd9ZVaunLYaLuATJ9YCwCw&psig=AFQjCNHbhucbz28r5_vYD41LYG6YEtEylg&ust=1432039744676863
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.novabizz.com%2FCDC%2FGarden%2FGarden_Bali_101.htm&ei=p-FZVajGCYTauQTPyIGwCw&bvm=bv.93564037,d.c2E&psig=AFQjCNG8gG7zKnyMPKU0wU9pVDbtV-Iozg&ust=1432040160482306
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2.5.2.5แสง สวนบาหลีตอ้งมีไฟตอนกลางคืนส่องเนน้บางจุด ให้รู้สึกเหมือนเป็นบริเวณประกอบ
พิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ถา้มีตะเกียงแบบพื้นเมืองบาหลีแทจ้ะช่วยไดม้าก (ดงัภาพท่ี 2.46 และ 2.47) 

 

ภาพที ่2.46แสงในสวนสไตลบ์าหลี 
ที่มา :http://www.nanagarden.com 

 

ภาพที ่2.47 สวนสไตลบ์าหลี 
ที่มา :http://www.nanagarden.com 

 สวนสไตล์บาหลีในภาพน้ีใช้พื้นท่ีไม่มากนักจนถึงพื้นท่ีขนาดใหญ่โดยปรับ
รูปทรงของบ่อให้เปล่ียนไปได ้ พื้นท่ีนอ้ยอาจเป็นบ่อทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัสเลก็ๆ  ลึกประมาณ 30-50 
เซนติเมตร  จะขุดลงในดินหรือก่อยกขอบข้ึนมาง่ายๆก็ได้เช่นกัน  ซุ้มประตูและก าแพงให้
ความรู้สึกเป็นสัดส่วนดูลึกลบันิดๆ  เหมาะใชก้ั้นส่ิงท่ีไม่ชมไวเ้บ้ืองหลงั  หรือแบ่งเน้ือท่ีออกจาก
บริเวณส่วนใหญ่  ส่ิงไม่น่าชมท่ีเอ่ยถึง  อาจเป็นส่วนซักลา้ง  สวนครัว  แท็งก์น ้ า  บ่อพกั  ฯลฯ  
ส าหรับสวนเล็กๆ  เราอาจก่อก าแพงน้ีเพื่อปิดกั้นร้ัวคอนกรีต  ร้ัวเหล็กดดัท่ีไม่สวยงามไดเ้ช่นกนั  
โดยท าซุ้มประตูเป็นซุ้มหลอกๆเพื่อลวงสายตาให้กวา้งข้ึน  อาจระบายสีท่ีก าแพงเดิมให้เป็นภาพ
สามมิติลวงวา่เบ้ืองหลงัซุม้ประตูยงัมีทิวทศัน์กวา้งใหญ่ซ่อนอยู ่
  2.5.2.6พนัธ์ุไมท่ี้เหมาะกบัสวนน ้ าแบบบาหลี  ไดแ้ก่  ไมก้อต่างๆท่ีปลูกริมน ้ าและ
ในน ้ า  เช่น  เฮลิโคเนีย  กระดาด  คลา้น ้ า  กก ฯลฯ  เพราะไมก้อมีทรวดทรงใบท่ีงดงาม  ดูชอุ่มสด
ช่ืน  บางพนัธ์ุมีดอกสีสดใส  แตม้แต่งบรรยากาศน่ามอง  ส่วนในบ่อก็ควรปลูกไมน้ ้ าต่างๆ  ตน้ยอด
นิยมกคื็อ  บวั  ถา้บ่อลึกสักหน่อยอาจปลูกพวกบวัสายสีสวยๆ  แต่บ่อบาหลีจะต้ืน   จึงเหมาะกบับวั
หลวงท่ีปลูกใส่อ่างแลว้น ามาแช่น ้ าได้ดี  บวัหลวงจะกลายเป็นบวัแคระท่ียงัผลิดอกออกใบได้
เหมือนเดิม  ส่วนพวกบวัสีสวยอ่ืนๆ  เราก็ยงัน ามาปลูกไดโ้ดยคดัเลือกพนัธ์ุท่ีมีขนาดค่อนขา้งเล็ก
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และเติบโตไดดี้ในน ้าต้ืนบรรดาสีสนัต่างๆนอกจากจะไดจ้ากไมก้อ  ไมน้ ้ าแลว้  ยงัมีไมเ้ล้ือย  ไมพุ้่ม
อีกมาก  เช่น  บานบุรี  นีออน  ชบา  รวมทั้งไมใ้บท่ีให้สีสันซ่ึงปลูกแทรกไดต้ามริมบ่อ  กอ้นหิน  
และงานประติมากรรม  หรือโคมไฟ  โอ่งไหต่างๆ  เช่น  อโลคาเซียนานาพนัธ์ุ  เสน่ห์จนัทร์ต่างๆ  
กาบหอยแครง  หมากผูห้มากเมีย ล้ินมงักร  เฟิร์นต่างๆ  คลา้  ฯลฯ  ไมใ้บเหล่าน้ีไม่สู้จะชอบ
แสงแดดจดันกัจึงตอ้งมีไมใ้หญ่ใหร่้มเงา  ท่ีเหมาะสมกบัสวนบาหลีมากก็คือ  ลัน่ทม  ซ่ึงมีขอ้แมว้่า  
ไม่ควรปลูกไวริ้มน ้ าท่ีชุ่มช้ืนหรือน ้ าขงัโดยตรง  เพราะลัน่ทมออกชอบดินท่ีกนัดารอยู่สักหน่อย  
อย่างไรก็ตาม  ถา้บ่อของเราไม่ใช่บ่อแบบธรรมชาติท่ีมีน ้ าปร่ิมขอบ  แต่เป็นบ่อกกัน ้ าไดดี้เช่นใน
ภาพละก ็ ปลูกไวชิ้ดๆขอบบ่อไดแ้น่  ขอ้ดีของการมีไมใ้หญ่ใหร่้มเงาอีกประการ  คือ  จะช่วยไม่ให้
ตะไคร่น ้าในบ่อเติบโตลุกลามเร็วเกินไป  เพราะตระไคร่น ้ าพวกน้ีชอบแสงแดดจดั  ลัน่ทมมีหลายสี
และหอม  เลือกปลูกไดต้ามใจชอบ  ดอกของลัน่ทมเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของบาหลี  เพราะชาว
บาหลีมกัเกบ็มาบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและตกแต่งบา้นเรือนประจ าวนั  
  บางสวนอาจตกแต่งบริเวณทางเขา้ดว้ยซุม้ประตูท่ีแสดงถึงวฒันธรรมของบาหลี
และตั้งประติมากรรมสลกัรูปยกัษ ์ ท าหนา้ท่ีเป็นทวารบาลคอยไม่ใหส่ิ้งชัว่ร้ายและภูตผผีา่นเขา้ได ้
  สวนบาหลีเป็นสวนท่ีมีการแสดงอาณาเขตโดยการใชก้ าแพงอิฐก่อเต้ีย  ส่วนใหญ่
มกัมีบ่อน ้ าในสวนบางสวนท่ีมีพื้นท่ีนอ้ยอาจท าเป็นบ่อน ้ าเลก็ๆ  มีสิงห์พ่นน ้ าหรือนางอปัสรยนืถือ
คนโทรินน ้ าอยูข่า้งๆบ่อ  ท่ีลืมไม่ไดก้็คือแสงสว่างยามค ่าคืน  ซ่ึงอาจสร้างบรรยากาศไดจ้ากโคมไฟ
หรือแสงเทียน  หากไดเ้สียงเพลงของบาหลีขบักล่อม และกล่ินหอมอบอวลของธูปสมุนไพร ก็จะ
ช่วยสร้างบรรยากาศและกล่ินอายของบาหลีมากยิง่ข้ึน 
  พรรณไมน้อกจาก ตน้ลัน่ทมท่ีนิยมปลูกเป็นหลกัๆแลว้ ยงัมีพรรณไมอ่ื้นๆซ่ึงจะ
คลา้ยกบั สวนป่าเมืองร้อน  เช่น  ชบา  ขิงแดง  ขิงชมพู  เฮลิโคเนีย  พลบัพลึง  ผกากรอง  และ
บานบุรี ฯลฯ  เน่ืองจากบาหลีเป็นเกาะเกาะหน่ึงในประเทศอินโดนีเซีย  ซ่ึงอยู่ในเขตร้อนช้ืน 
เช่นเดียวกบัไทย  พรรณไมท่ี้ปลูกไดท่ี้นัน่  หลายชนิดปลูกไดดี้ในไทยเช่นกนั  ปัจจุบนัมีผูนิ้ยมน า
รูปแบบของสวนบาหลีมาประยกุตใ์ห้เขา้กบัความเป็นไทย  แต่ยงัคงเหลือไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์บางอยา่ง
(ดงัภาพท่ี 2.48) 

 

ภาพที ่2.48ใชตุ้ก๊ตาหินเป็นตวัสร้างบรรยากาศ 
ท่ีมา :http://www.nanagarden.com 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.nanagarden.com%2Fsearch%2F%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%258A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2&ei=j5ddVZ7-NsWKuATMtYCYBg&bvm=bv.93756505,d.c2E&psig=AFQjCNG3tjt65gMsYGTdMoVHr6iPJ9y6SQ&ust=1432283304309654
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ภาพที ่2.49ซุม้ประตูแบบบาหลีมกัก่อดว้ยอิฐดินเผา 
ที่มา :http://www.real-parenting.com 

  2.5.2.7ลานหนา้ซุม้มุมน้ีเป็นคอร์ทเล็กๆท่ีสร้างพื้นท่ีว่างให้กบัสวน  บริเวณพื้นท่ี
ปลูกพรรณไมก้ั้นเป็นฉากโดยรอบ  วางแนวทางเดินไวบ้ริเวณก่ึงกลางของพื้นท่ีต่อเน่ืองไปยงัซุ้ม
ประตู  เน่ืองจากพรรณไมท่ี้ปลูกเป็นไมก้อ  รูปทรงธรรมชาติ ซ่ึงมีการเติบโตขยายยออกมาอย่าง
รวดเร็ว  จึงตอ้งท าขอบแปลงเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและแสดงขอบเขตของพื้นท่ี  วสัดุท่ีใชใ้น
สวนเป็นวสัดุธรรมชาติ  จากดินเผา  หินทราย  ศิลาแลง  และกรวดเมด็เลก็ 
   การท าลานเร่ิมจากปรับพื้นท่ีเดิมใหเ้รียบ  โรยทรายหนาประมาณ  
2 เซนติเมตร  เกล่ียใหเ้รียบเสมอกนั  รองพื้นดว้ยตาข่ายพลาสติกสีเขม้เพื่อกนักรวดจมเม่ือถูกเหยยีบ
ย  ่าหรือปะทะน ้ าฝน  จากนั้นจึงโรยกรวดเมด็เลก็หนาสักหน่อย  เพื่อไม่ใหม้องเห็นตาข่าย  ใชก้รวด
ประมาณ 4 กระสอบต่อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร 
   พรรณไมท่ี้ปลูกในมุมน้ีไดแ้ก่  คลา้ใบใหญ่  เฮลิโคเนีย  ขิงแดงดอกสีสด  
และพุดดอกขาว  เม่ือดอกร่วงหล่นประดบัพื้นกรวดจะดูสวยงามมาก  ส่วนมุมดา้นขวาเลือกปลูก
เฟิร์นตน้  มีฉากหลงัคือหมากส าหรับบงัแนวร้ัว 

  2.5.2.8นอกจากซุ้มประตูแลว้ ยงัมียกัษหิ์นสลกัเฝ้าหนา้ซุ้ม เหนือซุ้มประดบัดว้ย
โอ่งดินเผาเป็นลูกเล่น และเจาะช่องส าหรับใส่โคมไฟเพื่อให้แสงยามค ่า ประตูน้ีเป็นประตูท่ีท าข้ึน
เพื่ออ าพรางใหดู้วา่สวนมีพื้นท่ีกวา้งสามารถเดินออกไปไดอี้ก แทจ้ริงแลว้เป็นเพียงทางเลก็ๆชิดแนว
ร้ัวหลงับา้น จึงตั้งตุก๊ตาหญิงสาวกั้นไว ้แมไ้ม่ใช่สัญลกัษณ์ของบาหลี แต่ก็ใหอ้ารมณ์และความรู้สึก
ท่ีใกลเ้คียงกนัมุมพกัผอ่นในสวนบาหลี 
   สวนในบา้นจดัสรรสามารถสร้างบรรยากาศความเป็นบาหลีไดด้ว้ยการ
น าเทวรูปหินสลกัซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของบาหลีมาจดัวางไดอ้ย่างลงตวั  ไอเดียการสร้างมุมพกัผ่อน
ในสวน  ตอ้งเร่ิมจากการสร้างความเป็นส่วนตวั  ริมร้ัวจึงควรปลูกพรรณไมเ้ป็นฉากหลงั  โดยเลือก
ไมก้ออย่าง  หมากและจัง๋  เพราะทรงพุ่มกอจะช่วยบงัระดบัสายตาจากภายนอกไดพ้อดี  ต  าแหน่ง
ของศาลาเลือกตั้งไวท่ี้บริเวณมุมบา้น  ซ่ึงมีพื้นท่ียืน่ออกไปดา้นนอกเลก็นอ้ย  ยกพื้นศาลาให้สูงข้ึน

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.real-parenting.com%2FArticle.aspx%3FArticleID%3D6436&ei=jORZVZ7eHsuxuASc2YC4Cw&bvm=bv.93564037,d.c2E&psig=AFQjCNHuK9QZUU826TBMcyFEXMD2gUQTLw&ust=1432040950504364
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เพื่อให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายในสวนได้อย่างชัดเจนขณะนั่งเล่น  ตกแต่งและสร้าง
บรรยากาศใหเ้หมาะสมกบัสวนบาหลี 
  2.5.2.9หน้าศาลาซ่ึงเป็นมุมนั่งเล่นพกัผ่อนท าเป็นบ่อน ้ าต้ืนๆ ทรงเหล่ียมยกัเยื้อง
ไปมาตามขนาดของพื้นท่ี ท าทางเดินต่อเน่ืองลงจากศาลา เดินผ่านบ่อและต่อเน่ืองไปยงัลานไม ้
ทางเดินเหนือน ้ าปูดว้ยอิฐดินเผาต่อกนั ขนาดค่อนขา้งใหญ่เพื่อใหเ้ดินไดส้ะดวก (โดยเฉพาะหากมี
สมาชิกสูงวยัและเด็กควรค านึงถึงในเร่ืองยี้ดว้ย) บริเวณใตล้านไมคื้อบ่อกรองท่ีช่วยใหบ่้อเล้ียงปลา
สะอาดดว้ยการหมุนเวียนของน ้า 
   พรรณไมท่ี้นิยมปลูกในบริเวณน้ีไดแ้ก่  ลัน่ทม  จนัทร์หอม  หมากแหย่ง  
และไมอิ้งอาศยั  บริเวณท่ีแสงแดดส่องจะเลือกปลูกพรรณไมท่ี้ชอบแดดอยา่งบวัและไอริส  ซ่ึงอยู่
ไดท้ั้งแสงแดดจดัและร าไร  แต่ท่ีส าคญัคือตอ้งมีความชุ่มช้ืน  ใชป้ลูกบงับริเวณโคนเสา 
(ดงัภาพท่ี 2.50) 

 

ภาพที ่2.50 การจดัสวนสไตลบ์าหลี 
ที่มา :http://www.homedec.in.th 

  2.5.2.10ฮวงจุย้กบังานภูมิทศัน์ศาสตร์แห่งฮวงจุย้มีความเช่ือว่า ในการสร้างใหเ้กิด
ดุลยภาพแห่งพลงัชีวิตท่ีดี "พลงัช่ี" หรือพลงัชีวิตจะตอ้งไหลเวียนได ้อยา่งราบร่ืนไม่ติดขดัหากพลงั
ช่ีไม่สามารถไหลเวียนไดส้ะดวก หรือถูกปิดกั้นไวจ้ะท าให้พลงัชีวิตของสถานท่ีนั้นอ่อนแอหรือ
หยดุน่ิง แต่หากพลงัช่ีไหลเวียนไดส้ะดวกไม่ติดขดั จะส่งผลดีต่อผูอ้ยูอ่าศยัในเร่ืองของความมัง่คัง่
ช่ือเสียงการอุปถมัภค์  ้าชู อาชีพการงาน และสุขภาพ 
   นบัแต่โบราณมานกัฮวงจุย้ต่างพยายามสังเกตและศึกษาธรรมชาติเพื่อหา
ต าแหน่งท่ีโดดเด่นส าหรับบา้นและสวน  และต าแหน่งในอุดมคติท่ีเช่ือกนัวา่ดีท่ีสุดนั้นกคื็อ   
จุดก่ึงกลางของเนินเขาเต้ียๆ ไม่สูงชัน ไม่เป็นคล่ืนขรุขระ ซ่ึงจะท าให้บา้นและสวนไดรั้บความ
สมดุลระหว่างพลงัของฟ้าและดิน โดยหันหน้าไปทางแม่น ้ าท่ีไหลทอดตวัเป็นแนวคดโคง้ไปมา
สวยงามนุ่มนวล (ดงัภาพท่ี 2.51) 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.homedec.in.th%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2F&ei=aZldVbCwNcLhuQSl1oDIBg&bvm=bv.93756505,d.c2E&psig=AFQjCNHVDMdzoe1W_S1Jx-qbBoH3ljY6Tg&ust=1432283813798911
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ภาพที ่2.51 การจดัสวนตามหลกัฮวงจุย้ 
ที่มา : http://www.homedec.in.th 

   เพราะ "พลงัช่ี" จะไหลเวียนไดดี้เป็นพิเศษในแนวเส้นท่ีโคง้ไปมาสวยงาม 
ส่วนดา้นหลงัจะตอ้งมีภูเขาขนาดใหญ่มาเป็นฉากหลงั มองดูจะคลา้ยคนนัง่พกัผอ่นสบายๆ ในเกา้อ้ี
อาร์มแชร์ และมีท่ีวางเทา้รองรับอยูท่ี่ปลายเทา้นัน่เอง  ภูเขาท่ีอยูฉ่ากหลงั ก็เหมือนพนกัเกา้อ้ีท่ีโอบ
อุม้ตวัเราไวอ้ยา่งสบายและมัน่คง หมายถึงพลงัในดา้นการอุปถมัภแ์ละสนบัสนุน ซ่ึงในศาสตร์ของ 
ฮวงจุย้ เรียกวา่   
 ทิศเต่าด า จะอยูใ่นทิศเหนือและเป็นพลงัแห่งฤดูหนาว 

ทิศตะวนัตก จะเป็นทิศเสือขาว เป็นพลงัแห่งฤดูใบไมร่้วง ซ่ึงเป็นฤดูแห่งการเกบ็เก่ียว  
 ทิศตะวนัออกเป็นทิศมงักรเขียว เป็นพลงัแห่งฤดูใบไมผ้ลิ 
 ทิศใตซ่ึ้งเป็นทิศ ของส่วนหนา้บา้นจะเป็นทิศหงส์แดง  

   การหาต าแหน่งของทิศทั้งส่ีน้ี  บางคร้ังอาจไม่ไดข้ึ้นตามทิศของเข็มทิศ  
ในโรงเรียนฮวงจุย้ท่ีเนน้เร่ืองภูมิทศัน์ จะใชว้ิธีให้คุณยืนโดยให้หลงัของคุณอยู่ดา้นหนา้ตวัอาคาร 
และมองไปในทิศท่ีตวัอาคารเผชิญหนา้ เต่าด าจะอยูทิ่ศดา้นหลงัของอาคารหงส์แดงจะอยูด่า้นหนา้ 
มงักรเขียวจะอยูท่างซา้ย และเสือขาวจะอยูท่างขวามือของคุณ 

  2.5.2.11 จดัฮวงจุย้ท่ีดีใหส้วนในบา้น 
   ท่ีเกร่ินมาขา้งตน้นั้น เป็นเร่ืองของฮวงจุย้ในอุดมคติท่ีคงยากจะหาไดใ้น
โลกยคุดิจิทลั แต่เราสามารถจดัสวนท่ีบา้นของเราเองใหมี้ลกัษณะฮวงจุย้ท่ีดีเช่นท่ีกล่าวมาไดไ้ม่ยาก 
เช่น ท าทางเดินในสวนใหท้อดตวัเล้ียวคดโคง้ไปมาสวยงาม ปรับพื้นท่ีสวนใหมี้ความโคง้กลม 
เล่นระดบัพื้นท่ีสวนในบางส่วนเพื่อใหดู้เป็นเนินสูงต ่า  น ้ าเป็นองคป์ระกอบส าคญัของสวน  
ในความเช่ือของฮวงจุ้ย สวนทุกสวนควรจะมีบ่อน ้ าหรือน ้ าพุในสวน ท่ีส าคญัคือ ให้น ้ ามีการ
เคล่ือนไหวท่ีสม ่าเสมอนุ่มนวล ไม่ควรเป็นน ้าน่ิงๆ  (ดงัภาพท่ี 2.52) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.homedec.in.th%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2F&ei=aZldVbCwNcLhuQSl1oDIBg&bvm=bv.93756505,d.c2E&psig=AFQjCNHVDMdzoe1W_S1Jx-qbBoH3ljY6Tg&ust=1432283813798911
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ภาพที ่2.52 การจดัสวนตามหลกัฮวงจุย้ 
ที่มา : http://www.homedec.in.th 

   บริเวณไหนของสวนท่ีพลงัช่ีถูกปิดกั้นใหติ้ดขดัหรือไม่สามารถไหลเวียน
ได ้คุณจะสังเกตเห็นว่า ส่วนนั้นจะมีลกัษณะรกร้าง ตน้ไมข้ึ้นในลกัษณะรกรุงรัง หรือแห้งตายเป็น
บางส่วน สัญลกัษณ์ของพลงัท่ีหยุดน่ิง อย่างเช่น ตน้ไมท่ี้แห้งตาย ควรจะขุดถอนออกไปจากสวน
เพราะมนัจะดึงดูดพลงัท่ีไม่ดีเขา้มาในบา้น และจะท าใหก้ารไหลเวียนของพลงัชีวิตติดขดัได ้
   นอกจากนั้น คุณยงัสามารถใชเ้ทคนิคการจดัสวน เพื่อปรับแกฮ้วงจุย้ให้มี
พลงัท่ีดีและปิดกั้นพลงัท่ีไม่ดีออกไปได ้เช่น ท าร้ัวตน้ไมเ้ต้ียๆ หรือพุ่มไม ้หรือสระน ้ า กั้นระหว่าง
ตวับา้นหรือสวนของคุณกบัส่ิงท่ีใหพ้ลงัไม่ดี เช่น เสาไฟ เสาธง หรือถนนท่ีพุง่เขา้สู่ตวับา้น เป็นตน้ 
  2.5.2.11สวนหนา้บา้นจุดแรกของการจดัสวนใหเ้นน้ไปท่ีสวนหนา้บา้น เพราะเป็น
พื้นท่ีส่วนแรกของบา้นท่ีจะได้รับพลงัท่ีดีจากบริเวณรอบๆ เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ "พลงัช่ี" 
ไหลเวียนไปมาภายในส่วนน้ีของบา้นใหม้ากสกัหน่อย จึงควรหลีกเล่ียงการท าทางเดินหรือถนนเขา้
บา้นท่ีเป็นเสน้ตรงๆ แต่ควรใหเ้ป็นแนวคดโคง้ไปมาเลก็นอ้ย (ดงัภาพท่ี 2.53) 

 

ภาพที ่2.53 การจดัสวนตามหลกัฮวงจุย้ 
ที่มา : http://www.homedec.in.th 

  ถา้หากบา้นของคุณมีทางเดินท่ีเป็นเส้นตรงอยู่ อาจแกไ้ขไดโ้ดยการปลูกไมพุ้่ม
หรือไมค้ลุมดินให้พุ่มใบล ้าเขา้มาในพื้นส่วนท่ีเป็นทางเดินเพื่อลดความเป็นเส้นตรง แต่ตอ้งเลือก
พืชท่ีมีระบบรากต้ืน เพื่อท่ีรากจะไดไ้ม่ไปชอนไชใหพ้ื้นเกิดรอยแตกร้าวได ้ ตามหลกัฮวงจุย้ 
เช่ือกนัวา่  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.homedec.in.th%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2F&ei=aZldVbCwNcLhuQSl1oDIBg&bvm=bv.93756505,d.c2E&psig=AFQjCNHVDMdzoe1W_S1Jx-qbBoH3ljY6Tg&ust=1432283813798911
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.homedec.in.th%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2F&ei=aZldVbCwNcLhuQSl1oDIBg&bvm=bv.93756505,d.c2E&psig=AFQjCNHVDMdzoe1W_S1Jx-qbBoH3ljY6Tg&ust=1432283813798911
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   1)สวนหนา้บา้นควรหนัไปทางทิศใต ้ซ่ึงจะดึงดูดพลงัหยางหรือพลงัท่ีให้
โชค แต่แมว้่าสวนหนา้บา้น ของคุณจะไม่ไดห้นัไปทางทิศใต ้คุณก็สามารถดึงดูดพลงัหยางเขา้มาสู่
ภายในสวนของคุณไดโ้ดยวางรูปป้ันหงส์ไวเ้พื่อดึงพลงัหยาง 
   2)ถา้สวนหนา้บา้นของคุณหนัไปทางทิศตะวนัตก พยายามจดัพื้นท่ีส่วนน้ี
ของคุณใหน่ิ้งและสงบเงียบใหม้ากท่ีสุด ปลูกตน้ไมท่ี้โตชา้  
   3)สวนท่ีหันหน้าไปทางทิศเหนือจะดึงดูดพลงัท่ีส่งเสริมเร่ืองอาชีพการ
งาน การจดัสวนท่ีช่วยเสริมพลงัในเร่ืองน้ีคือ ใหมี้บ่อน ้าหรือส่ิงประดบัสวนท่ีมีน ้ าเป็นองคป์ระกอบ
ไวใ้นบริเวณท่ีมองเห็นจากประตูดา้นหนา้  
   4)สวนท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวนัออกจะดึงดูดพลังท่ีอุปถัมภ์ในเร่ือง
ครอบครัว ใหป้ลูกตน้ไผเ่พื่อเสริมพลงัดา้นน้ีใหเ้ด่นข้ึน 
 ต าราฮวงจุย้มีพูดถึงหลกัในการจดัสวนเอาไว ้หลากหลายรูปแบบดว้ยกนั และเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจไม่นอ้ย  และในกรณีน้ีไดท้  าการศึกษาอีกต าราหน่ึงท่ีกล่าวดว้ยเร่ืองสวนกบัฮวงจุย้เอาไว ้ 
เช่นกนั  
   5)ต าแหน่งสวนควรอยูท่างทิศตะวนัออก การก าหนดพื้นท่ีส าหรับจดัสวน
ภายในบริเวณบา้น ถือเป็นส่ิงแรกท่ีจะตอ้งพิจารณา การท่ีต าราระบุวา่ สวนควรอยูท่างทิศตะวนัออก 
กด็ว้ยเหตุผลท่ีวา่ทิศตะวนัออกเป็นทิศท่ีพระอาทิตยข้ึ์น แสงแดดในยามเชา้ จะช่วยส่งเสริมตน้ไมใ้ห้
มีความงอกงามและเขียวสด เพราะเป็นแสงท่ีไม่แรงจนเกินไป 
   6)สวนตอ้งครบองคป์ระกอบของธาตุทั้ง 5 คือ น ้ า ไม ้ไฟ ดิน และทอง 
สวนท่ีดีจะตอ้งประกอบไปดว้ย ตน้ไม ้(ธาตุไม)้ น ้ าตก น ้ าพุ อ่างบวั บ่อปลา (ธาตุน ้ า) แสงแดดส่อง
ถึง(ธาตุไฟ) มีดินท่ีสมบูรณ์(ธาตุดิน) และท่ีส าคญัจะตอ้งมีการตกแต่งสวนอยา่งสวยงาม(ธาตุทอง) 
ไม่ใช่ปล่อยใหร้กรุงรัง กลายเป็นป่ามากกวา่สวน 
   7)น ้ าตกในสวนจะตอ้งหันหนา้น ้ าตกเขา้บา้นเสมอ การตกแต่งสวนโดยมี
น ้ าเขา้มาเก่ียวขอ้งในทางฮวงจุย้บอกเอาไวว้่าจะตอ้งระวงัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกรณีของน ้ าตก ท่ีมี
การไหลของน ้าไม่เหมือนอยา่งอ่ืน "หนา้น ้าตกจะตอ้งหนัเขา้บา้น หา้มหนัออกนอกบา้น" เพราะการ
หนัออกนอกบา้นจะหมายถึงการเงินไหลออก เพราะน ้ าแทนความหมายของโชคลาภการเงินนัน่เอง 
น่ีเป็นกฎเกณฑท่ี์จะตอ้งจ าไวใ้นการแต่งสวน 
   8)บ่อน ้ า สระน ้ า รูปทรงตอ้งไม่ร้าย การขุดบ่อน ้ าหรือสระน ้ าในสวนนั้น
ส่ิงท่ีจะตอ้ง ค  านึงถึงก็จะเป็นเร่ืองของรูปทรงของสระนั้น ในทาง ฮวงจุย้ จะให้ใชรู้ปทรงท่ีไม่ท า
ร้ายคนในบา้น เช่น รูปทรงท่ีเป็นเหล่ียม รูปทรงขนมเปียกปูน สามเหล่ียม เป็นตน้ ควรใชรู้ปทรง
โคง้มน หรือวงกลม จะถือวา่ดีท่ีสุด 
   9)กอ้นหิน วางผิดเป็นอุปสรรคใหญ่หลวง หิน มาตกแต่งสวนตอ้งระวงั
ใหม้าก โดยเฉพาะกอ้นหินใหญ่เพราะในทางฮวงจุย้ "กอ้นหิน" จะหมายถึงอุปสรรค การเลือกกอ้น
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หินในการแต่งสวนจะตอ้งเลือกกอ้นท่ีมีลกัษณะกลมมน ห้ามเป็นเหล่ียมคม หรือมีมุมแหลมกอ้น
หินท่ีมีรูกเ็ป็นลกัษณะตอ้งหา้มเช่นกนั ต าแหน่ง ในการวางส่วนใหญ่ จะวางบริเวณมุมบา้น หา้มวาง
ไวห้นา้บา้นหรือบริเวณท่ีตรงกบัประตูบา้น 
   10)บา้นเลก็ หา้มปลูกตน้ไมใ้หญ่ บา้นท่ีมีขนาดเลก็มีพื้นท่ีจ ากดัในการจดั
สวน อยา่งบา้นทาวน์เฮาส์ หา้มเอาตน้ไมใ้หญ่ มาปลูก เพราะจะก่อผลเสียมากกวา่ผลดี ส่ิงท่ีมองเห็น
ไดช้ดั กคื็อ ตน้ไมใ้หญ่จะท าลายฐานบา้น และก่ิงกา้นของตน้ไมย้งัท าลายตวับา้นอีกดว้ย บา้นขนาด
เลก็อยา่งทาวน์เฮาส์ไม่ควรปลูก ตน้ไมใ้หญ่ในบา้น 
   11)หลีกเล่ียงไม้หนามในการแต่งสวน เร่ืองต้นไม้ท่ีมีหนามแหลม 
ในทางฮวงจุย้จะถือว่าเป็นขอ้หา้มอยูแ่ลว้ เพราะหนามท่ีแหลมคมจะส่งผลกระทบ ต่อคนในบา้นได ้
แต่บางคนอาจจะสงสัยว่าตน้ไมอ้ย่าง เฟ่ืองฟ้า โป๊ยเซียน ท่ีคนนิยม น ามาปลูกในบา้นท าไมถึงไม่
ห้าม ความจริงแลว้ไมห้นามอย่างเฟ่ืองฟ้าหรือโป๊ยเซียน ก็เขา้ข่ายเป็นตน้ไมต้อ้งห้ามเหมือนกนั 
เพราะมีหนามแหลม เพียงแต่ว่า ช่ือของตน้ไมเ้ป็นมงคลเท่านั้น และตน้เฟ่ืองฟ้าส่วนใหญ่ จะนิยม
ปลูก ริมร้ัว หรือ ก าแพง ซ่ึงกลบัเป็นผลดีในแง่ของการป้องกนัส่ิงไม่ดีเขา้บา้น  
 
2.6  กรณศึีกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัของ Concept คือ เป็นสวนสไตล์
บาหลีเช่นเดียวกนั เน่ืองจากเป็นความตอ้งการของเจา้ของบา้นท่ีตอ้งการใหส้วนภายในบริเวณบา้น
เป็นสวนสไตลบ์าหลี และใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีใหไ้ดม้ากท่ีสุด และรวมไปถึงสามารถท ากิจกรรม
รวมกนัภายในครอบครัวได ้ จึงท ากากรศึกษาแนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์  รูปแบบของงานภูมิ
ทศัน์  รวมไปถึงองคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อน ามาใชอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั  ซ่ึงกรณีศึกษา
ไดแ้ก่  

 2.6.1บา้นคุณประพนัธ์  ลีลาทรัพยเ์ลิศ 
 เจา้ของ  : คุณประพนัธ์  ลีลาทรัพยเ์ลิศ 
 ออกแบบและสวน :คุณ รัตนา  จ าปาเทศ 
 สถานท่ี :โครงการบา้นบุญรดา 
 2.6.1.1 ลกัษณะโครงการ 
  บา้นบนพื้นท่ีกว่าหน่ึงไร่ในโครงการบา้นบุญรดา ร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไมท่้ามกลาง
สวนสไตลบ์าหลี ออกแบบโดย คุณประพนัธ์ ลีลาทรัพยเ์ลิศ นกัจดัสวนมากฝีมือและประสบการณ์  
ซ่ึงเคยจดัสวนให้กบัหลายๆโครงการมาแลว้ เม่ือเจา้ของโครงการสร้างบา้นใหม่จึงวางใจให้เขา้มา
ท าการออกแบบและดูแล รูปแบบของสวนน้ีผสมผสานระหว่างสไตลบ์าหลีกบัสไตลโ์มเดิร์น จึงดึง
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มาใช้กับการตกแต่งสวนให้มีความเป็นโมเดิร์นเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา  เช่น  พื้น
ทางเดิน กระบะปลูกตน้ไม ้ (ดงัภาพท่ี 2.54 และ 2.55) 

 

ภาพที ่2.54แสดงพื้นท่ีภายในสวน 

 

ภาพที ่2.55 แปลนสวนสไตลบ์าหลี  

  ทางเดินผ่านสนามหญา้มีการจดัวางแบบโมเดิร์น มองเห็นองคป์ระกอบของสวน
ไดช้ดัเจนมีการใชศ้าลาไมร้ะแนง บ่อน ้า พื้นไมร้ะแนง และ พืชพนัธ์ุท่ีมีความเป็นบาหลี 
 (ดงัภาพท่ี 2.56) 

 

ภาพที ่2.56 แสดงแผน่ทางเดินในสนาม 
   ดา้นหลงัก าแพงท าดว้ยปูนติดดว้ยชั้นไม ้ใหค้วามเป็นโมเดิร์นผสมผสานกนั 
อยา่งลงตวั 
  บริเวณพื้นไมป้ลูกลัน่ทมเป็นระยะใหร่้มเงากบัมุมนัง่เล่นแทนการใชร่้มสนาม   
ท าใหดู้กลมกลืนกบัสวนมากกวา่ (ดงัภาพท่ี 2.57) 
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ภาพที่ 2.57  แสดงภาพปลูกลัน่ทมเป็นระยะเพื่อใชแ้ทนร่มสนาม 

 2.6.2 บา้นคุณ ตุก๊พีรนุช  บุญชยัศรี 
 เจา้ของ    : คุณพีรนุช  บุญชยัศรี 
 ออกแบบและสวน   : บริษทั Nature & Trend 
 สถานท่ี    : หมู่บา้นกฤษณา ถนนราชพฤกษ ์
 2.6.2.1ลกัษณะโครงการ 
  การจดัภูมิทศัน์บา้นคุณพีรนุช  บุญชยัศรี เป็นบา้นพกัอาศยัชั้นคร่ึง บนเน้ือท่ี1,100
ตารางเมตร ไดน้ าเอาการจดัสวนแบบผสมผสานระหว่างความเป็นบาหลีกบัโมเดิร์นสมยัใหม่   น า
วสัดุตกแต่งภูมิทศัน์ท่ีแสดงความเป็นบาหลีเขา้มาใช้ในสถานท่ี มีความโดดเด่นดว้ยการใช้งาน 
Hard Scape เช่น  พื้นไมร้ะแนง ก าแพงน ้ าตก  บ่อน ้ า สระน ้ า ประติมากรรมต่างๆ  ทางเดิน  เป็นตน้  
เพื่อเป็นตวัเล่าเร่ืองราวในสวนท าใหเ้กิดความน่าสนใจ(ดงัภาพท่ี 2.58และ 2.59) 

 

ภาพที ่2.58 ภาพโดยรวมของการจดัสวนสไตลบ์าหลี ออกแบบโดย บริษทั Nature & Trend 

  บริเวณขา้งบา้นมีสระน ้าสไตลบ์าหลี มีพื้นไมร้ะแนงเป็นแนวรอบ โดดเด่นดว้ย
ก าแพงน ้าตกท่ีสามารถดึงดูดสายตาไดดี้(ดงัภาพท่ี 2.59) 

 

ภาพที ่2.59 แสดงภาพสระน ้าสไตลบ์าหลี 
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  บริเวณขา้งบา้นปลูกพนัธ์ุไมส้ไตลบ์าหลี  เช่น ลีลาวดี  บอน  พลบัพลึง  คลา้  
เฟิร์นขา้หลวง ฯลฯ พนัธ์ุไมท่ี้ใชมี้ความกลมกลืนกนั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการจดัสวนสไตลบ์าหลีได้
เป็นอยา่งดี นอกจากนั้นยงัมีการจดัวางพนัธ์ุไมแ้ละทางเดินอยา่งมีจงัหวะ  เหมาะสม กบัสภาพพื้นท่ี 
ไม่ดูรกจนเกินไป (ดงัภาพท่ี 2.60) 

 

ภาพที ่2.60 แสดงภาพวสัดุและองคป์ระกอบของสวน 

  วัสดุและองค์ประกอบท่ีใช้จัดสวนสไตล์บาหลีของบ้านคุณตุ๊ก มีความเป็น
เอกลกัษณ์โดดเด่นในสไตลบ์าหลีเป็นอยา่งมาก  เช่น พื้นไมร้ะแนง ก าแพงทรายลา้ง ประติมากรรม 
ท าใหดู้กลมกลืนเขา้กบัสวนไดเ้ป็นอยา่งดี (ดงัภาพท่ี 2.61) 

 

ภาพที ่2.61 แสดงภาพวสัดุและองคป์ระกอบของสวน 

  แสงไฟ เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับสวนเป็นอย่างมาก  สวนไม่ใช่ตอ้งการแค่สวยงาม
แค่ในตอนกลางวนัเท่านั้น  ภายในตอนกลางคืนสวนก็มีอีกมิติหน่ึงท่ีคุณตอ้งสัมผสัถึงเพราะฉะนั้น
แสงเป็นปัจจยัหลกัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีท าใหส้วนสวยในเวลากลางคืน(ดงัภาพท่ี 2.62) 



  
 

54 
 

 

ภาพที ่2.62 แสดงภาพวสัดุและองคป์ระกอบของสวน 

 
2.7  สรุปกรณศึีกษา 
 จากการท าการศึกษากรณีศึกษาทั้ง2  รูปแบบสามารถสรุปไดว้่ากรณีศึกษาทั้ง  2  รูปแบบมี
ความแตกต่างกนั  โดยการใชห้ลกัการจดัส.วนบาหลีแบบผสมผสาน  เป็นการผสานโดยการน าเอา
ศิลปะโบราณมาประยกุตส์ร้างข้ึนใหม่ผสานเขา้กบัวสัดุตกแต่งปัจจุบนั 
(ดงัตารางท่ี 2.3 และ ตารางท่ี 2.4) 

ตารางที่ 2.3สรุปรูปแบบกรณีศึกษา 

 

กรณีศึกษา สรุปรูปแบบของกรณีศึกษา 

 
 
กรณีศึกษาท่ี 1 
บา้นคุณ  ประพนัธ์  ลีลาทรัพยเ์ลิศ 

 
 
กรณีศึกษาน้ีเป็นรูปแบบบาหลีผสมผสานกบั
ความเป็นโมเดิร์น โดยคงกล่ินอายความเป็น
บาหลี เช่น  บ่อน ้า ศาลา และสอดแทรกความ
โมเดิร์นโดยใชก้ระถางเซรามิก แผน่ทางเดิน 

 กรณีศึกษาท่ี 2 
บา้นคุณ พีรนุช  บุญชยัศรี 

 
กรณีศึกษาน้ีเป็นการจดัวางสวนบาหลี โดยมี
จุดเด่นๆท่ีบ่งบอกถึงสไตลบ์าหลี เช่น ก าแพง
น ้าตก บ่อน ้า พื้นไมร้ะแนง ประติมากรรม  
เป็นตน้ 

 



  
 

55 
 

ตารางที่  2.4  ตารางการจดัวางและองคป์ระกอบของกรณีศึกษา 

กรณีศึกษา(สวนบาหลี) กรณีศึกษาท่ี 1 กรณีศึกษาท่ี 2 

1. การวางผงั 

 

 

2. องคป์ระกอบ Hard Scape 

 

 

3. องคป์ระกอบ Soft Scape 

 

 

 

 จากตารางน้ีศึกษาถึงองคป์ระกอบ หลกัความคิดในการออกแบบ การเลือกใชว้สัดุ พชืพนัธ์ุ 
ในสวนบาหลี อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม รวบรวมความคิดเพื่อต่อยอดในผลงานการออกแบบท่ีได้
จดัท า 
 รู้ถึงความส าคญัในการออกแบบ จดัท า สวนสไตลบ์าหลี ใหต้รงตามความตอ้งการ 
 มีแนวคิด วิเคราะห์ไดถึ้งการเลือกใชว้สัดุ พืชพนัธ์ุ ท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพของโครงการ ส่งผล
ให้ผลงานการออกแบบเป็นไปอย่างแบบแผน น าไปประยุกต์ใชไ้ดจ้ริง และสามารถท าให้แกไ้ข
ปัญหาต่างๆท่ีพบเจอไดอ้ยา่งถูกวิธี 
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บทที ่3 
การศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ทีโ่ครงการ 

  
การออกแบบพื้นท่ีโครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจะตอ้งค านึงถึงขอ้มูล

กายภาพของพื้นท่ี สภาพภูมิอากาศ และรวมถึงพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการซ่ึงจะช่วยใหผู้อ้อกแบบ
ทราบถึงผลกระทบในดา้นต่างๆเป็นตน้ การศึกษาขอ้งมูลเก่ียวกบัโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น
คุณสุมิตรา แกว้จนัทร์  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การออกแบบภูมิทศัน์ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ี 
ดงันั้นจึงมีขอ้มูลการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 
3.1  ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 
 3.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อของโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์ตั้งอยู่

บา้นเลขท่ี 51/551  หมู่ 7 ต  าบลหลกัหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ลกัษณะตวับา้นเป็น

สไตลบ์าหลีประยกุต ์บริเวณพื้นท่ีของโครงการมีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,500 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ี 

ใชส้อย 551 ตารางเมตรเป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ประมาณ 949 ตารางเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

(ดงัภาพท่ี 3.1) 

ทิศเหนือ  แปลงจดัสรรขา้งเคียง 
ทิศใต ้   เพื่อนบา้น 
ทิศตะวนัออก  ถนนวดัภายนอกโครงการ 
ทิศตะวนัตก  ถนนภายในโครงการ 
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์ N 

 
ภาพที ่3.1 

แสดง :การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์                 ท่ีตั้งโครงการ 

  

แผนท่ีประเทศไทย 

วิทยาเขตปทุมธานี 

ปทุมธานี 

ปากทางเมอืงเอก 

ไปรังสิต ไปกรุงเทพ 

บ้านคุณสุมติรา แก้วจันทร์ 

ร้านต้นไม้ 
ร้านต้นไม้ 

ม.รังสิต 

ศาลเจ้า 
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 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั คุณสุมิตรา  แกว้จนัทร์  มีสมาชิกภายในบา้น
ทั้งหมด 6 คน คือ คุณสุมิตรา  แกว้จนัทร์  เจา้ของบา้น และ ผูสู้งอาย ุ2 คน(ผูห้ญิง1 ผูช้าย1) และวยั
กลางคน 4 คน บา้นตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 51/551 หมู่7 ต าบลหลกัหก อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานี เป็นบา้นพกัอาศยัคอนกรีตเสริมเหลก็สองชั้น  มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,500   ตารางเมตร  
มีพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั 551 ตารางเมตร   พื้นท่ีท่ีจะท าการจดัภูมิทศัน์  949   ตารางเมตร  
(ดงัภาพท่ี 3.2-3.6) 

 

ภาพที3่.2 สภาพพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น  

 

ภาพที3่.3 สภาพพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้นทิศใต ้
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ภาพที3่.4สภาพพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้นทิศเหนือ 

 

 

ภาพที3่.5 สภาพพื้นท่ีวา่งหลงับา้น 
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ภาพที3่.6สภาพพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น       

  

3.2  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 

ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจะเร่ิมประมาณช่วงกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปลาย
เดือนกมุภาพนัธ์แต่บางท่ีอาจจะเลยไปถึงเดือนมีนาคมได ้ลมน้ีมีความสมัพนัธ์กบั ฤดูหนาวในซีก
โลกเหนือ คือพื้นดินทวีปเอเชียมีความหนาวเยน็ อุณหภูมิลดลงต ่ามีความกดอากาศสูง ซ่ึงศูนยก์ลาง
อยูท่ี่ไซบีเรีย ส่วนบริเวณทางใตมี้ลกัษณะตรงกนัขา้ม ท าใหเ้กิดลมพดั จากแผน่ดินสู่พื้นน ้าเป็นลม
หนาวแหง้แลง้พดัออกจากศนูยก์ลาง ความกดอากาศสูงพดัมายงัประเทศไทยทางภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออก เฉียงเหนือ ภาคกลางส่วนภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ลมน้ีจะพดัผา่นอ่าวไทยจึงน าฝนมาตก 

 
3.2.1 อุณหภูมิ 

 อุณหภูมิเน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีหนาวเยน็และไดรั้บ
ความร้อนจากดวงอาทิตย ์จึงท าใหอุ้ณหภูมิค่อนขา้งสม ่าเสมอไม่ร้อนมากจนกินไป 
 (ดงัแผนภูมิท่ี 3.1 ) 
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แผนภูมิที ่3.1แสดงแผนภูมิอุณหภูมิจงัหวดัปทุมธานีของปี 2557 

 
 

  
ที่มา :กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 

3.2.2แสดงทิศทางลมและแสง 
 จากการวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิท่ีมีผลต่อโครงการ ในการออกแบบโดยค านึงถึงสภาพ
อากาศท่ีร้อนในช่วงปีดงักล่าว โดยมีการออกแบบให้มีพื้นท่ีร่มเงา ควรจดัภูมิทศัน์ป้องกนัระบาย
ความร้อนและความหนาวในช่วงเดือนเมษายนและเดือนธนัวาคมของทุกปี ในช่วงท่ีมีแดดจดั ควรมี
การใหน้ ้ าแก่พืชในปริมาณท่ีสูงข้ึน(ดงัภาพท่ี 3.7) 
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์  N  
 
 

ภาพที3่.7 

แสดง : แสดงทิศทางลมและแสง 

สัญลกัษณ์ :ทิศทางลมร้อน,   ทิศทางลมหนาว 

  

 

ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ลมร้อนพดัมา 

ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือลมหนาวพดั

มาช่วงเดือน พฤษภาคม-กมุภาพนัธ์ 
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3.2.3 ปริมาณน ้าฝน  

แผนภูมิที ่3.2แสดงแผนภูมิปริมาณน ้าฝนจงัหวดัปทุมธานีของปี 2557 

 
 

ที่มา :กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 

ปริมาณน ้าฝนจะอยูใ่นช่วงฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเป็นลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัผา่นเขา้มาในโครงการ  

  เดือนท่ีมีปริมาณน ้าฝนมากท่ีสุด คือ เดือนพฤษภาคม เฉล่ีย1.86มิลลิเมตร  
  เดือนท่ีมีปริมาณน ้าฝนนอ้ยท่ีสุด คือ เดือนพฤศจิกายน เฉล่ีย 0.1 มิลลิเมตร 
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3.2.4 ความเร็วลม 

แผนภูมิที ่3.3 แผนภูมิแสดงความเร็วลมระหวา่งปี พ.ศ.2544-2550 

 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2550) 

  ความเร็วลม เฉล่ียงสูงสุด คือเดือนสิงหาคม เฉล่ีย 2.9น็อต/ชัว่โมง 

  ความเร็วลม เฉล่ียต ่าสุด คือเดือนตุลาคม เฉล่ีย 0.8น็อต/ชัว่โมง 
  ผลกระทบคือ การเพาะปลูกพืชพรรณไมค้วรเลือกพรรณไมท่ี้แขง็แรงทนทานหรือ
ควรมีการป้องกนัการหกัโค่นของตน้ไม ้จึงควรมีการค ่ายนัตน้ไม ้เพื่อการทรงตวัท่ีแขง็แรงจากการ
เร่ิมปลูกพรรณไม ้หรือปลูกพรรณไมท่ี้บงัลม ในดา้นทิศใตข้องโครงการ 

3.2.5 ความช้ืนสมัพทัธ์ 
  จากการศึกษา 7 ปีท่ีผ่านมามีความสัมพัทธ์เฉล่ียจากเดือนมกราคมถึงเดือน
ธนัวาคม คือ 59.55 เปอร์เซ็นต ์( แผนภูมท่ี 3.1 ) 
  เดือนท่ีมีค่าเฉล่ียความช้ืนสมัพทัธ์สูงท่ีสุดคือเดือนพฤษภาคม เฉล่ีย 75 เปอร์เซ็นต ์
  เดือนท่ีมีค่าเฉล่ียความช้ืนสมัพทัธ์ต ่าท่ีสุดคือเดือนธนัวาคม เฉล่ีย 32 เปอร์เซ็นต ์
  ดงันั้นความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียในรอบปี คือ 59.55 เปอร์เซ็นต ์ท าให้มีผลต่อการให้

น ้ าแก่พืชในช่วงเดือนท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุด ซ่ึงในช่วงน้ีอาจจะมีการใหน้ ้ าไม่มากนกัเน่ืองจาก

ความช้ืนต ่า 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มี.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

ค่าเฉลี่ย 



65 
 

3.3  ศึกษาข้อมูลด้านลกัษณะภูมิประเทศ 

 จงัหวดัปทุมธานีมีพื้นท่ีท านาประมาณร้อยละ 50 ของพื้นท่ีการเกษตรจงัหวดัมีพื้นท่ี
การเกษตรอยู่ในเขตชลประทาน ซ่ึงรับน ้ าจากโครงการส่งน ้ าต่างๆของจงัหวดัท าให้มีน ้ าท านาได้
ตลอดปี และปัจจุบนัชาวนาส่วนใหญ่ตามอ าเภอต่างๆ ท านา 2-3 คร้ังในรอบปี หรืออาจถึง 5 คร้ังต่อ 
2 ปีผลผลิตขา้วเฉล่ียของจงัหวดัปทุมธานีสูงกว่าผลผลิตขา้วเฉล่ียทั้งประเทศโดยผลผลิตขา้วในฤดู
นาปี 2543 เฉล่ีย 750 กิโลกรัมต่อไร่ และฤดูนาปรัง 2544 เฉล่ีย 812 กิโลกรัมต่อไร่ (ศูนยว์ิจยัขา้ว
ปทุมธานี ศูนยส์ารสนเทศ และสถาบนัวิจยัขา้วร่วมกบัส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี  
5, 2548.)จงัหวดัปทุมธานีตั้งอยูใ่นภาคกลางประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี  
100องศาตะวนัออก อยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 1,525.856  
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกบั
จงัหวดัใกลเ้คียง คือ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวงัน้อยจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก และ อ าเภอบางน ้าเปร้ียว
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบาง
เลน จงัหวดันครปฐม และอ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

ทิศใต ้ติดต่อกบัเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน  
เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
(ส านกังานจงัหวดัปทุมธานี_(http://www2.pathumthani.go.th)    
  

3.4  ศึกษาข้อมูลโครงสร้างดนิ 

 พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียวจดัสภาพดินเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นกรดจดั pH ประมาณ 6-4 จึงจดัอยูใ่นชุดดินท่ี 11 

 

 

 

 
 

http://www2.pathumthani.go.th/
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ตารางที่ 3.1 แสดงการจ าแนกกลุ่มชุดดินในจงัหวดัปทุมธานี 

 
ที่มา:http://www.ldd.go.th 

 

 
 
ภาพที3่.8 แสดงภาพชุดดินรังสิต 
ที่มา:http://www.ldd.go.th 
 

 
 

หนองเสือ สามโคก ล าลูกกา เมือง คลองหลวง ธญับรีุ ลาดหลุมแกว้ รวม

กลุ่มชุดดิน_1f 19426.75 2989.57 8210.59 20243.21

กลุ่มชุดดิน_2f 12471.74 558.74 3286.63 19646.95 35964.06

กลุ่มชุดดิน_3f 7598.28 2416.54 92303.64 12502.37 632.66 3624.74 8192.29

กลุ่มชุดดิน_8 1332.98 4692.48 1076.11

กลุ่มชุดดิน_10 15334.97 15334.97

กลุ่มชุดดิน_10f 105890.34 6028.04 25355.78 18854.37 42466.61 16060.93

กลุ่มชุดดิน_11 1587.67 10758.24 1190.03 13535.94

กลุ่มชุดดิน_11f 81684.6 32450.72 51277.11 11295.78 12006.43 42230.29 43752.67

ท่ีอยูอ่าศยั 485.77 8154.36 33040.89 29806.85 7042.63 472.64 79003.14

รวมพ้ืนท่ีทั้งหมด 212095.86 74612.54 196089.92 87190.63 84912.55 70148.62 93383.87 143838.11

กลุ่มชุดดิน
พ้ืนท่ี/ไร่

http://www.ldd.go.th/
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กลุ่มชุดดินท่ี 11 
 ลกัษณะและคุณสมบติัของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีเทาเขม้ มีจุด
ประสีน ้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั (pH 4.0-5.0) มกัมีรอยแตกระแหงท่ี
ผิวหนา้ดินในฤดูแลง้ ดินบนตอนล่างสีน ้ าตาลปนเทาหรือน ้ าตาลปนเทาเขม้ มีจุดประสีแดง หรือสี
แดงปนเหลือง ท่ีระดบัความลึกประมาณ50-100ซม.พบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซต์
ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียวพบรอยไถและผวิหนา้อดัมนั ส่วนท่ีระดบัลึกกว่า 100-150 ซม. ลงไป
มีลกัษณะเป็นดินเลนปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก (pH <4.0) 

ตารางที่ 3.2ค่าความเป็นกรด-ด่างของชุดดิน 

ที่มา :http://www.ldd.go.th 

ชุดดินท่ีคลา้ยคลึงกนั ชุดดินเสนา ชุดดินองครักษ ์ชุดดินธญับุรี ชุดดินอยธุยาและชุดดิน
มหาโพธ์ิ 
 ขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชน์ เป็นกรดจดัมาก หรือเป็นดินเปร้ียวจดัเกิดการตรึงธาตุอาหารและ
มีสารท่ีเป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก 
 ขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชน์ควบคุมน ้าใตดิ้นเพื่อป้องการเกิดออกซิเจนของไพไรต์
การยกร่องปลูกพืชเป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถป้องกนัการเกิดกรดดงักล่าวไดถ้า้จะใชป้ลูกขา้ว ควรใชปู้น
มาร์ลในอตัรา 2 ตนัต่อไร่ ควบคู่ไปกบัการใชปุ๋้ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ถา้ค่าปฏิกิริยาดิน วดัได้
นอ้ยกวา่ 4.5 และถา้ค่าปฏิกิริยาดินสูงกวา่ 4.5 ใชปุ๋้ยและหินฟอสเฟตกพ็อเลือกพนัธ์ุพชืท่ีเหมาะสม
            

3.5  ศึกษาข้อมูลด้านระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการออกแบบภูมิทศันบ์า้นคุณสุมิตรา แกว้
จนัทร์นั้นพบวา่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน ้าดงัน้ี 

3.5.1 ระบบไฟฟ้า 

ความ
ลึก 
(ซม.) 

อินทรียวตัถุ ความจุ
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตวัเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น

ประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0-25  ปานกลาง สูง ต ่า ต ่า สูง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง สูง ต ่า ต ่า สูง ปานกลาง 
50-100 ต ่า สูง ปานกลาง ต ่า สูง ปานกลาง 
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 พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจากสายหลกัเขา้สู้หมอ้แปลง
ไฟฟ้า โดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวนัตกของบา้นซ่ึงติดกบัเพื่อนบา้นและถนนโครงการ
ภายในหมู่บา้น ดงันั้นการปลูกตน้ไมจึ้งควรค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไมท่ี้ปลูกดว้ย เพื่อ
ป้องกนัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 

 
ภาพที ่3.9แสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการ  

3.5.2 ระบบการประปา 
 พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีใชม้าจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยเช่ือมต่อทางทิศ
ตะวนัตกซ่ึงติดกบัถนนโครงการอยูส่่วนของหนา้บา้น โดยมีการเดินท่อตามแนวร้ัว 

3.5.3 ระบบการระบายน ้า 
ส่วนระบายน ้ าท่ีนอกตวับา้น ทางโครงการหมู่บา้นไดท้ าท่อระบายน ้ าอยูริ่มถนนหนา้บา้น

และทางทิศตะวนัตกของบา้น เพื่อระบายน ้าจากส่วนกลางของหมู่บา้น 

ส่วนการระบายน ้ าของตวับา้น คือ ระบายลงสู่ทางระบายน ้ ารอบตวับา้นเพื่อรองรับน ้ าใน
บริเวณบา้น 
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 3.5.4 มลภาวะ 
 มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนทางดา้นทิศตะวนัออกและดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ เป็น
ส่วนท่ีติดกบัถนนของหมู่บา้นมีมลภาวะไดแ้ก่ เสียงจากรถท่ีสัญจรไปมา ควนัรถจากท่อไอเสียท่ี
สัญจรผา่น แต่ว่ามีผลกระทบไม่มากนกัเพราะจ านวนรถท่ีสัญจรไม่มากนกั ปัญหาท่ีส าคญัอีกอยา่ง
หน่ึงคือฝุ่ นละอองจากถนน เน่ืองจากถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ ปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองไม่มากนกั
            

3.6  ศึกษาข้อมูลทางด้านการสัญจรพืน้ทีโ่ครงการ 

         จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์ มีทางเขา้-ออกทางเดียว
คือทางทิศตะวนัตก ซ่ึงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้งประมาณ 6 เมตร ดงันั้นเร่ืองการขนส่ง 
เช่น ขนส่งตน้ไมร้ถบรรทุกใหญ่จึงไม่เป็นปัญหาต่อการสญัจรเขา้ออกของพื้นท่ีโครงการ 
(ดงัภาพท่ี 3.9) 
  

  
ภาพที3่.10แสดงการสัญจรเขา้โครงการ       
  

3.7  ศึกษาข้อมูลด้านทศันียภาพของโครงการ 
จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือมุมมองจาก
ภายในพื้นท่ีโครงการและมุมมองท่ีมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี 
 3.7.1 มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 

ทิศเหนือจะติดกบัถนนโครงการเป็นส่วนของหนา้บา้นมีพื้นท่ีพอประมาณเป็นมุมมองแบบ 
( Window view ) เพราะมีก าแพงปิดกั้นอยู(่ดงัภาพท่ี 3.10-3.11) 



70 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที3่.11แสดงมุงมองทางทิศตะวนัตกภายในบริเวณโครงการ 
 

 

 

ภาพที3่.12 แสดงมุมมองทางทิศตะวนัตกภายนอกโครงการ 
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เร่ือง:โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์ N 
 

ภาพที ่3.13 
แสดง:มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์ :                         แสดงมุมมอง 
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3.7.2 มุมมองท่ีมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ 

ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกบัแปลงจดัสรรขา้งเคียงมีก าแพงกั้นสายตา(ดงัภาพท่ี 3.13) 
 

 
ภาพที3่.14 แสดงพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น 

 
ทิศใตติ้ดกบัเพือ่นบา้น มีก าแพงกั้นไม่สามารถมองผา่นเขา้มาในบา้นได ้มีความเป็น

ส่วนตวั(ดงัภาพท่ี 3.14) 
 

 

ภาพที3่.15 แสดงมุมมองทางทิศใต ้
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ทิศตะวนัออกเป็นส่วนของหลงับา้น ติดกบัคนักั้นน ้ า มีก าแพงท่ีกนัระหว่างบา้นและถนน
ภายนอกโครงการ(ดงัภาพท่ี 3.15-3.16) 
 

 
ภาพที3่.16  มุมมองทางทิศตะวนัออก 

 

 

 

ภาพที3่.17 ถนนวดัรังสิตทางดา้นหลงับา้น 
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ทิศตะวนัตกเป็นทิศทางท่ีบา้นหลงัน้ีหนัหนา้ออก มีร้ัวหนา้บา้น สามารถมองเขา้มาดา้นใน
เห็นทศันียภาพของบา้นและสวนได(้ดงัภาพท่ี 3.17-3.18) 

 

 
ภาพที3่.18  มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก 

 

 

 
 
ภาพที3่.19 พื้นท่ีบริเวณจดัสวนดา้นทิศตะวนัตก 
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์ N 
 

ภาพที3่.20 

แสดง :มุมมองจากภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์ :               แสดงมุมมอง 
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3.8  ศึกษารูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมของโครงการน้ี เป็นบา้นทรงบาหลีประยกุต ์ตวับา้นเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็

สองชั้น มีหนา้ต่างรอบตวับา้นเพื่อรับลมและแสงสวา่ง ประตูเป็นประตูไมท้รงสูง พื้นท่ีของ
โครงการมีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,500 ตารางเมตร(ดงัภาพท่ี 3.20) 

 ภาพแสดงหนา้บา้น (ทิศตะวนัตก) 

 ภาพแสดงขา้งบา้น (ทิศใต)้ 

 ภาพแสดงขา้งบา้น (ทิศเหนือ) 

 ภาพแสดงหลงับา้น (ทิศตะวนัออก) 
ภาพที ่3.21แสดงรูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรม 
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3.9  สรุปข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัพืน้ทีโ่ครงการ 

ตางรางที ่3.3 สรุปการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 
ประเดน็ รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 

ลกัษณะ
โดยทัว่ไป
ของพื้นท่ี
โครงการ 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์
บา้นคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์ 
จงัหวดัปทุมธานีซ่ึงตวับา้นเป็น
ลกัษณะบาหลีประยกุต ์ บริเวณ
พื้นท่ีของโครงการมีเน้ือท่ี
ทั้งหมด 1,500 ตารางเมตร เป็น
พื้นท่ีใชส้อยภาพในบา้นและ
โรงจอดรถ 551 ตารางเมตร
เป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ประมาณ  
949 ตารางเมตร 
เขา้ถึงโครงการมีถนนสายหลกั
อยูห่นา้บา้นซ่ึงเป็นถนนใน
หมู่บา้นท าใหก้ารเขา้ถึงพื้นท่ี
โครงการไดส้ะดวก โดยทาง
รถยนตห์รือพาหนะอ่ืนๆจาก
ทางทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นถนน
คอนกรีตสาธารณะประโยชน์
กวา้งประมาณ  
6 เมตร 

พื้นท่ีโครงการเป็น
พื้นท่ีสร้างใหม่จึงยงัไม่
มีการจดัภูมิทศัน์ใน
บริเวณบา้นขาดความ
สวยงามในการเขา้ถึง
พื้นท่ีนั้นในช่วงเวลา
บางช่วงเวลาจะมีรถติด
มากเช่นในช่วงเวลา
7.00-9.00 น. และ 
16.00-19.00 น.อาจจะ
ท าใหก้ารเขา้ถึงพื้นท่ี
ล่าชา้ได ้

ออกแบบจดัสวน
ส่งเสริมท าใหเ้กิดภูมิ
ทศัน์ท่ีสวยงาม 
การเขา้ถึงพื้นท่ีควรดู
ระยะเวลาในการเขา้ถึง
พื้นท่ีในระยะเวลาท่ี
สะดวกท่ีสุดเพื่อท่ีจะ
สะดวกต่อการท างาน 
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ตางรางที ่3.3(ต่อ) สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ  

ประเดน็ รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 

ลกัษณะ
โดยทัว่ไป
ของพื้นท่ี
โครงการ 

ดินภายในพื้นโครงการเป็น
ชุดดินรังสิต ลกัษณะเป็นดิน
เหนียวและมีสีด าหรือเทา ดิน
ล่างมีสีเทาและมีจุดสีแดงปน
น ้าตาลปนเหลืองปะปนอยู่
จ  านวนมาก พบตามท่ีราบลุ่ม
ภาคกลาง 

พบวา่มีปัญหาเร่ือง
อินทรียวตัถุนอ้ยและ
การระบายน ้าไม่ดี
เน่ืองจากดินมีการอดัตวั
แน่นจึงท าใหไ้ม่
เหมาะสมต่อการปลูก
พืชพรรณ 

ควรมีการปรับพื้นท่ีโดย
การโรยปูนขาวเพื่อลด
ความเป็นกรดของดิน
และหวา่นปุ๋ยหมกัเพื่อ
เพิ่มธาตุอาหารแก่ดิน
และใชถ้ัว่บดผสมข้ีเถา้
ผสมเขา้ไปในดิน 
เพื่อใหมี้การระบายน ้า
แก่พืช 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

1. ฤดูหนาว เร่ิมตน้ตัง่แต่
เดือน พฤศจิกายน-กมุภาพนัธ์  
ซ่ึงในช่วงฤดูน้ีพื้นท่ีโครงการ
ไดรั้บผลกระทบจากความ
แหง้แลง้และอากาศท่ี 
หนาวเยน็ 

สภาพภูมิอากาศในฤดู
หนาว อากาศจะท าให้
น ้ าในดินระเหยไว  
ท าใหดิ้นขาดน ้าไวข้ึน 

ดูแลเร่ืองการใหน้ ้ าใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมแก่
พืชพรรณ 

2. ฤดูฝนเร่ิมตัง่แต่เดือน 
มิถุนายน-ตุลาคม ซ่ึงในช่วง
ฤดูน้ีพื้นท่ีโครงการไดรั้บ
น ้าฝนและสภาพอากาศท่ีเยน็
สบาย 

การท่ีฝนตกหนกัจะเกิด
โรครากเน่าระบาดแก่
พืชและแรงลมท าใหพ้ืช
พรรณเสียหายได ้

ดูแลเร่ืองการใหน้ ้ าและ
ตดัแต่งก่ิงของตน้ไม้
เพื่อป้องกนัอนัตราย 

3. ฤดูร้อน เร่ิมตัง่แต่เดือน 
มีนาคม – พฤษภาคม  
ซ่ึงพื้นท่ีโครงการไดรั้บความ
ร้อนจากแสงอาทิตยแ์ละได้
ความแหง้แลง้ 

ในช่วงฤดูร้อนพืชจะ   
ขาดน ้าท าใหพ้รรณไมท่ี้
ปลูกในพื้นท่ีโครงการ
ทรุดโทรมได ้

ดูแลเร่ืองการใหน้ ้ าท่ีมี
ปริมาณมากเป็นพิเศษ 
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ตางรางที ่3.3(ต่อ) สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 

ประเดน็ รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 
ระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

1. พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมี
การเช่ือมต่อจากสายหลกั
เขา้สูห้มอ้แปลงไฟฟ้า โดย
มีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้า
จากทิศตะวนัตกของบา้น
ซ่ึงติดกบัพื้นท่ีถนนของ
โครงการ 
2. ระบบการประปาพื้นท่ี
โครงการใชร้ะบบการ
ประปาท่ีใชม้าจากการ
ประปาส่วนภูมิภาค  
โดยเช่ือมต่อทางทิศ
ตะวนัตกซ่ึงติดกบัถนน
โครงการอยูส่่วน 
ของหนา้บา้น  
มีการเดินท่อตามแนวร้ัว 

ในส่วนของพื้นท่ีท่ีมี
สายไฟฟ้าพาดผา่น
อาจจะถูกพรรณไมท้ า
ใหเ้กิดอนัตรายได ้

ควรค านึงถึงความสูง
ของพรรณไมท่ี้ใชป้ลูก
ดว้ยควรปลูกดว้ยพรรณ
ไมท่ี้มีความสูงไม่เกิน 3 
เมตรเพื่อป้องกนั
อนัตรายท่ีเกิดจาก
กระแสไฟฟ้า 

การระบายน ้า ส่วนระบายน ้าท่ีนอกตวั
บา้น ทางโครงการหมู่บา้น
ไดท้ าท่อระบายน ้าอยูริ่ม
ถนนหนา้บา้นและทางทิศ
ตะวนัตกของบา้น  
เพื่อระบายน ้าจาก
ส่วนกลางของหมู่บา้น 
ส่วนการระบายน ้าของตวั
บา้นคือระบายลงสู่ทาง
ระบายน ้ารอบตวับา้นเพื่อ
รองรับน ้าในบริเวณบา้น 

 เลือกปลูกตน้ไมท่ี้ราก
ไม่เป็นอนัตรายต่อ
ระบบท่อระบายน ้า และ
บ่อพกัน ้า ควรปลูกห่าง
ใหจ้ากบ่อพกัน ้า  
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ตางรางที ่3.3(ต่อ) สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ  

ประเดน็ รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 

มลภาวะ มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจะ
เกิดข้ึนทางดา้นทิศ
ตะวนัตกและดา้นทิศ
ตะวนัออกของโครงการ 
เป็นส่วนท่ีติดกบัถนนของ
หมู่บา้น 

มลภาวะไดแ้ก่ เสียง
จากรถท่ีสัญจรไปมา 
ควนัรถจากท่อไอ
เสียท่ีสญัจรผา่น 
ปัญหาท่ีส าคญัอีก
อยา่งหน่ึงคือฝุ่ น
ละอองจากถนน 

ปลูกตน้ไมเ้พือ่ป้องกนัเสียง
จากรถท่ีสัญจรและฝุ่ น
ละอองจากถนน 
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ตางรางที ่3.3(ต่อ) สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 

ประเดน็ รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 
ทศันียภาพของ
พื้นท่ีโครงการ 

 ทศันียภาพในมุมมองดา้น 
ทิศตะวนัตกเป็นมุมมองแบบ 
( View point) 

 
มุมมองท่ีมองจากภายนอกสู่
พื้นท่ีโครงการ 
 
ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศ
เหนือเป็นมุมมองแบบ 
(View point) 

 
 

ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศใต้
เป็นมุมมองแบบ(View point) 

 
 

จากการศึกษาพบวา่
ทศันียภาพมีแบบเดียวคือ 
1.ทศันียภาพในมุมมอง
มุมมองแบบ(Viewpoint) 
 

ดงันั้นในการ
ออกแบบตอ้ง
ค านึงถึงความ
เหมาะสม
สวยงามในแต่ละ
มุมมองโดย
มุมมองแบบ 
(View point) 
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ตางรางที ่3.3(ต่อ) สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 

ประเดน็ รายละเอียด ขอ้จ ากดั/ปัญหา แนวทางแกไ้ข 
ทศันียภาพของ
พื้นท่ีโครงการ 

ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศ
ตะวนัออกเป็นมุมมองแบบ 
(View point) 

 
 
ทศันียภาพในมุมมองดา้นทิศ
ตะวนัตกเป็นมุมมองแบบ 
(Window view) 

 
 

เป็นส่วนท่ีวางบ่อพกัน ้า 
รวมทั้งท่อระบายน ้าจาก
ภายในโครงการออกสู่
บ่อรวมของหมู่บา้น 

สามารถจดัตน้ไม้
ระหวา่งไม่ควร
ทบัท่อหรือ 
สามารถเลือกใช้
ตน้ไมท่ี้รากไม่
และลึกจนเกินไป  
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3.10  พฤตกิรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 แนวความคิดหลกัในการออกแบบ(Main Concept)  คือ  สวนพกัผอ่นสไตลบ์าหลี ได้
แนวคิดมาจาก  ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ  โดยตอ้งการสวนท่ีให้ความร่มร่ืน สามารถเขา้ถึง
ธรรมชาติและไดรู้้สึกถึงกล่ินอายความเป็นบาหลีโดยใชป้ระติมากรรมในศิลปะแบบบาหลี 
(Bali style) มาเป็นตวัก าหนดรูปแบบ และใชพ้นัธ์ุไมท่ี้คลา้ยคลึงกบัแหล่งศิลปกรรมตน้แบบ ไดแ้ก่  
ลีลาวดี  เฮลิโคเนีย  เอ้ืองหมายนา  เดหลี เป็นตน้ ใชพ้ื้นท่ีขา้งบา้นเพื่อท ากิจกรรมและพกัผ่อนใน
วนัหยุด     จึงควรจดัวางให้มีความสวยงาม เรียบง่าย  สบายตา  อีกทั้งสวนตอ้งมีความสะอาดและ
ดูแลรักษาง่าย  จึงสรุปออกมาเป็น สวนสบายสไตลบ์าหลี 

ตารางที่ 3.4 แสดงความตอ้งการภายในพื้นท่ีโครงการ 

ล าดบัท่ี ช่ือเจา้ของโครงการ ขอ้มูลส่วนตวั 
พฤติกรรม/ความตอ้งการของ

เจา้ของบา้น 
1. นางสุมิตรา แกว้จนัทร์ อาย ุ35 ปี  

อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั 
อยากใหมี้บ่อน ้าเลก็ๆ มีมุม
พกัผอ่น ศาลาริมน ้า พร้อมทั้ง
ตน้ไมท่ี้ใหร่้มเงาบงัแดดไดดี้ 

2. นายอรรถวิทย ์แกว้จนัทร์ อาย ุ37 ปี  
อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั 

อยากใหมี้สนามหญา้ บ่อน ้า 
ลานเอนกประสงคร์ะหวา่ง
ครอบครัว 

3. นางสาวสุกญัญา แกว้จนัทร์ อาย ุ29 ปี  
อาชีพ คา้ขาย 

อยากไดศ้าลานัง่พกัผอ่น 
สนามหญา้ ไฟทางเดินแบบ
บาหลี 

4. นายวิทวสั วรรณศิลป์ อาย ุ29 ปี 
อาชีพ คา้ขาย  

อยากไดบ่้อน ้า ศาลา รูปป้ัน
ประติมากรรม และก าแพง
น ้าตก 

5. นายสนิท  แกว้จนัทร์ อาย ุ58 ปี  
อาชีพ ขา้ราชการ
บ านาญ 

อยากไดส้นามหญา้ส าหรับ
ออกก าลงักาย ศาลาพกัผอ่น 
มุมพกัผอ่นส่วนตวั 

6. นางเพญ็ศรี  แกว้จนัทร์ อาย ุ56 ปี  
อาชีพ แม่บา้น 

อยากไดบ่้อน ้าเลก็ๆ ก าแพง
น ้าตกบาหลี ไฟแบบบาหลี 
แปลงผกัสวนครัว ไมผ้ล 
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ตารางที่ 3.5สรุปกิจกรรมภายในพื้นท่ีโครงการ 

Activity Element Image 

1.มุมพกัผอ่น 

บ่อน ้า 

 

 
 

ศาลา 

 

 
 

ก าแพงน ้าตก 

 

 
 

โอ่งน ้าลน้ 

 

 
 

รูปป้ันประติมากรรม 

 

 
 

พื้นไมร้ะแนง 
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ตารางที่ 3.5(ต่อ)สรุปกิจกรรมภายในพื้นท่ีโครงการ  

Activity Element Image 

2.ลานเอนกประสงค ์
 

พื้นอิฐมอญ 

 

 
 

พื้นทางเดินไมห้มอนรถไฟโรย
หิน 

 

 
 

3.สวนครัว แปลงผกัสวนครัว 

 

 
 

4. สนามหญา้ 

พื้นทางเดินฝัง 

 

 
 

ไฟสนาม 

 

 
 

โครงการออกแบบบา้นคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์ ไดท้  าการวิเคราะห์พื้นท่ีจากความตอ้งการ
ของเจา้ของบา้น สภาพภูมิอากาศ อาณาเขตติดต่อทั้งดา้นในโครงการและดา้นนอกโครงการ 
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 3.10.1 Zone Aบริเวณขา้งบา้นทางทิศเหนือ อยูติ่ดกบัแปลงจดัสรรขา้งเคียง มีบริเวณกวา้ง 
จึงสมควรจดัเป็นส่วนโชว ์ให้มีความร่มร่ืน สวยงาม ดึงดูด สร้างความประทบัใจแก่ผูพ้บเห็น ใช้
เป็นพื้นท่ีพกัผอ่น และจดักิจกรรมในวนัหยดุ 
 3.10.2 Zone Bเป็นส่วนทิศตะวนัออกและทิศเหนือของบา้นเป็นบริเวณหลงับา้นท่ีมีพื้นท่ี
ไม่มากนกั และยงัอยูติ่ดกบัถนนวดัรังสิต จึงควรจดัสวนเป็นแนวร้ัวเพื่อช่วยลดมลพิษทางเสียงและ
ฝุ่ นควนั อีกทั้งยงัสามารถใชป้ระโยชน์ท ากิจกรรมในครอบครัวบริเวณน้ีไดด้ว้ย 
 3.10.3Zone Cเป็นส่วนบริเวณทางดา้นทิศใตข้องโครงการยาวไปจนถึงทิศวนัตก อยู่ใน
ส่วนของโรงรถ และผา่นหอ้งท างาน จึงเหมาะแก่การจดัภูมิทศัน์ใหร่้มร่ืน สบายตา  

 
3.11  การสังเคราะห์ข้อมูลพืน้ทีโ่ครงการ 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์ ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 51/551  หมู่ 7   
ต  าบลหลกัหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เป็นบา้นคอนกรีตเสริมเหลก็2ชั้น ตวับา้นเป็น
ลกัษณะบาหลีประยุกต ์บริเวณพื้นท่ีของโครงการมีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,500 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีใช้
สอย 551 ตารางเมตรเป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ประมาณ 949 ตารางเมตร 
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เร่ือง:โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์ N 
 

ภาพที ่3.22 
แสดง :แสดงการแบ่งโซนในพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์ :                 ส่วนครอบครัว            ส่วนโชว ์            ส่วนบริการ    



 
 

ตารางที่ 3.6 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
 

 

โซน รายละเอียด 
พื้นท่ีรองรับ
โดยประมาณ 

หมายเหตุ 

 
  Zone A 

 
 

 
พื้นท่ี  Zone A เป็นพื้นท่ีดา้นทางทิศเหนือของบา้นมีพื้นท่ีกวา้งและเห็น
เด่นชดัจึงสมควรจดัภูมิทศันใ์หต้รงตามความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
พื้นท่ี  Zone น้ีสภาพโดยรวมปัจจุบนัมีการปรับพื้นท่ีแลว้แต่ยงัไม่
สมบูรณ์ 
พื้นท่ีบริเวณน้ีตอนเชา้จะเป็นแดดอ่อนๆจนถึงเวลากลางวนัจึงเหมาะกบั
การจดักิจกรรมต่างๆในยามเยน็ 
 

 

 
มีเน้ือท่ีทั้งหมด 

588 
ตารางเมตร 

 
จดัภูมิทศัน์เพื่อ
ส่งเสริมความ
งามใหก้บัพื้นท่ี 
ปลูกไมย้นืตน้
เพื่อ 
ใหร่้มเงาและ
เลือกใชพ้รรณ
ไมแ้ละวสัดุ
ตกแต่งท่ีบ่งบอก
ถึงความเป็น
สวนบาหลี 
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ตารางที่ 3.6  (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
 

 

โซน รายละเอียด 
พื้นท่ีรองรับ
โดยประมาณ 

หมายเหตุ 

 
Zone B 

 
 

 

 
พื้นท่ี Zone B อยูใ่นทิศตะวนัออกและทิศเหนือของพื้นท่ีโครงการ 
ดา้นทิศตะวนัออกติดต่อกบัถนนภายนอกโครงการ  
พื้นท่ี Zone B สภาพโดยรวมปัจจุบนัของพื้นท่ีโครงการมีการปรับ
พื้นท่ีแลว้เรียบร้อยดี 
พื้นท่ีบริเวณโครงการจะไดรั้บแสงแดดในตอนเชา้ซ่ึงเป็นแสงแดด
อ่อนๆจนถึงกลางวนัเพราะช่วงบ่ายจะมีตวับา้นบงัแสงแดดอยู ่
นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลจากลมหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนกมุภาพนัธ์อีกดว้ย ท าใหพ้ื้นท่ีช่วงน้ีเยน็สบาย 
 

 
มีเน้ือท่ีทั้งหมด 

170 
ตารางเมตร 

 
จดัภูมิทศัน์เพือ่ส่งเสริม
กิจกรรมของครอบครัว 
ปลูกไมย้นืตน้ท่ีสามารถ
รับทานได ้ ผกัสวนครัว 
อีกทั้งยงัมีการปลูกพรรณ
ไมแ้นวร้ัวเพื่อป้องกนั
มลพิษทางเสียง  
ฝุ่ นและควนั 
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ตารางที่ 3.6  (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
 

 

โซน รายละเอียด 
พื้นท่ีรองรับ
โดยประมาณ 

หมายเหตุ 

 
Zone C 

 
 
 

 
พื้นท่ี Zone C อยูใ่นทิศใตข้องโครงการ ยาวไป จนถึงทิศตะวนัออก
ของ(ดา้นหลงั) ซ่ึงมีพื้นท่ีติดกบัถนนภายนอกโครงการ    
พื้นท่ี Zone น้ีสภาพโดยรวมปัจจุบนัของพื้นท่ีโครงการปรับพื้นท่ี
แลว้แต่ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ 
ในตอนกลางวนัพื้นท่ีบริเวณน้ีจะไดรั้บแสงแดดจดัเน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีโล่งท าใหแ้สงแดดส่องเขา้ถึงพื้นท่ีไดง่้าย นอกจากน้ียงัไดรั้บ
อิทธิพลจากลมหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกมุภาพนัธ์
อีกดว้ย ท าใหพ้ื้นท่ีช่วงน้ีเยน็สบาย 

 
มีเน้ือท่ีทั้งหมด 

191 
ตารางเมตร 

 
จดัภูมิทศัน์เพื่อ
ส่งเสริมความ
สวยงามใหก้บัพื้นท่ี
ปลูกพรรณไมย้นื
ตน้ให ้
ร่มเงาแก่พื้นท่ี    
 เป็นตน้ 
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ตารางที่ 3.7 สรุปแนวคิดในการออกแบบ 

โซน แนวคิดในการออกแบบ องคป์ระกอบ 

 
Zone A 

ส่วนโชว ์และ ครอบครัว 

พื้นท่ี  Zone A เป็นพื้นท่ีดา้นทางทิศเหนือของบา้นมีพื้นท่ี
กวา้งและเห็นเด่นชดัจึงสมควรจดัภูมิทศันใ์หต้รงตามความ
ตอ้งการของเจา้ของบา้น มีความสวยงาม ร่มร่ืน สร้างความ
ประทบัใจแก่แขกผูม้าเยอืน 

จดัภูมิทศัน์สไตลบ์าหลี 
มีบ่อน ้าเลก็ๆ 
มีไมร้ะแนง 
มีศาลา ไวท้  ากรรมกรรมต่างๆและพกัผอ่น 
 

 
Zone B 
ส่วนตวั 

 
 

Zone C 
ส่วนบริการ 

 

พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีบริเวณหลงับา้นทางทิศตะวนัออกและ
ทิศเหนือ  ติดกบัถนนภายนอกโครงการ พื้นท่ีจุดน้ีมีพื้นท่ีนอ้ย
เหมาะท่ีจะเป็นพื้นท่ีส่วนตวั แต่อาจจะมีเสียงรบกวนจากรถท่ี
สัญจรบา้งเลก็นอ้ย 
 
พื้นท่ี Zone C อยูใ่นทิศใตข้องโครงการ ยาวไป จนถึงทิศ
ตะวนัออกของ(ดา้นหลงั) ซ่ึงมีพื้นท่ีติดกบัถนนภายนอก
โครงการ ติดกบัถนนถายนอกโครงการ จึงควรปลูกตน้ไม ้
เป็นแนวร้ัว ช่วยใหล้ดมลพษิทางเสียง ฝุ่ นควนัได ้   

มีการจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม เพิ่มความเป็นส่วนตวัดว้ย
การปลูกตน้ไมส้กรีน 
มีลานส าหรับท ากิจกรรมระหวา่งครอบครัว 
 
 
มีการจดัภูมิทศัน์เป็นแนวร้ัว 
มีความร่มร่ืนพอสมควร 
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บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
โครงการออกแบบบา้นพกัอาศยัของคุณ สุมิตรา แกว้จนัทร์ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 51/551 หมู่ 7  

ต าบลหลกัหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี   เป็นบา้นพกัอาศยัคอนกรีตเสริมเหลก็สองชั้น 
แนวคิดมาจากการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการ รวมถึงความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
สามารถแบ่งพื้นท่ีจัดสวนและวางกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์และมีความสวยงาม  โดยมี
แนวความคิดในการออกแบบไม่ว่าจะเป็น  แนวความคิดการแบ่งพื้นท่ีในการใช้สอยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แนวความคิดในการออกแบบพืชพรรณ  แนวความคิดทางด้านมุมมองต่างๆ  
แนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา  และแนวความคิดดา้นการสาธารณูปโภค เป็นตน้  
  

4.1  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 
         แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept)  คือ  สวนพกัผอ่นสไตลบ์าหลี ไดแ้นวคิด
มาจาก  ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ โดยตอ้งการสวนท่ีให้ความร่มร่ืน สามารถเขา้ถึงธรรมชาติ
และไดรู้้สึกถึงกล่ินอายความเป็นบาหลีโดยใชป้ระติมากรรมในศิลปะแบบบาหลี  
(Bali Style) มาเป็นตวัก าหนดรูปแบบ และใชพ้นัธ์ุไมท่ี้คลา้ยคลึงกบัแหล่งศิลปกรรมตน้แบบ ไดแ้ก่  
ลีลาวดี  เฮลิโคเนีย  เอ้ืองหมายนา  เดหลี เป็นตน้ ใชพ้ื้นท่ีขา้งบา้นเพื่อท ากิจกรรมและพกัผ่อนใน
วนัหยุด    จึงควรจดัวางให้มีความสวยงาม เรียบง่าย  สบายตา  อีกทั้งสวนตอ้งมีความสะอาดและ
ดูแลรักษาง่าย  จึงสรุปออกมาเป็น สวนสบายสไตลบ์าหลี (ดงัภาพท่ี 4.1) 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.1 แสดงสวนพกัผอ่นสไตลบ์าหลี 
ที่มา  :  http://www.homedec.in.th  

 

http://www.homedec.in.th/
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ตารางที่  4.1  แสดงความตอ้งการของผูใ้ช ้

 
 

 

กิจกรรม ความตอ้งการของผูใ้ช ้ ภาพลกัษณ์ 

Zone A เน่ืองจากบริเวณน้ีเป็นบริเวณท่ีมี
พื้นท่ีกวา้งขวาง และอยูบ่ริเวณหนา้
บา้น จึงตอ้งการใหมี้ความสวยงาม  
มีท่ีนัง่พกัผอ่นใหค้ลายความเหน่ือย
ลา้หลงักลบัมาจากการท างาน มีสนาม
หญา้เพื่อจดักิจกรรมต่างๆในวนัหยดุ 

 
Zone B พื้นท่ีโซนน้ีมีขนาดเลก็ และอยู่

บริเวณหลงับา้นจึงจดัใหเ้ป็นโซนท่ีมี
ความเป็นส่วนตวั มีพื้นท่ีเลก็ๆเพื่อน
รับประทานอาหารหรือของวา่ง
ระหวา่งครอบครัว และมีแปลงผกั
สวนครัว ท่ีสามารถน ามาประกอบ
อาหารได ้

 

Zone C พื้นท่ีโซนน้ีเป็นส่วนบริการ ตอ้งการ
ใหมี้ความสวยงาม ร่มร่ืน ใชเ้ดินเล่น
ชมพรรณไมต่้างๆหลงัเลิกงาน และมี
ลานซกัลา้ง  
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4.2  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกจิกรรมในโครงการ 
การออกแบบส่ิงท่ีควรค านึงถึงเป็นอนัดบัแรกคือนึกถึงประโยชน์การใชส้อย  และกิจกรรม

ในพื้นท่ีโครงการ  รูปแบบของกิจกรรมจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและสามารถรับรองพื้นท่ีในการใช้
สอยไดเ้ป็นอยา่งดี  จากการศึกษาลกัษณะของรูปแบบพื้นท่ีโครงการ  สามารถก าหนดความสัมพนัธ์  
ของกิจกรรมแต่ละโซนได ้ดงัน้ี 

4.2.1 Zone A อยูบ่ริเวณทิศเหนือของโครงการ เช่ือมต่อกบั Zone B 
4.2.2 Zone B อยูใ่นทิศตะวนัออกของพื้นท่ี อยูบ่ริเวณดา้นหลงัของตวับา้น เช่ือมต่อกบั 

Zone A และ Zone C 
4.2.3 Zone C เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศใต ้และ ทิศตะวนัออก   เช่ือมต่อกบั Zone  B  
  

4.3  แนวความคดิด้านการเลอืกใช้พชืพรรณในสวนบาหล ี
 การเลือกใชพ้ืชพรรณในสวนบาหลีนั้นจะตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ซ่ึงดว้ย
ภูมิประเทศอยูใ่นเขตร้อนช้ืน ผนวกกบัมีทะเลลอ้มรอบ จึงมีฝนตกชุก ดินมีความชุ่มช้ืนสูง พนัธ์ุไม้
ในการจดัสวนบาหลีสามารถหาไดใ้นบา้นเรา เพราะบาหลีและบา้นเราต่างมีพนัธ์ุไมท่ี้คลา้ย  
หรือเหมือนกนัทั้งส้ิน 
พนัธ์ุไมเ้ด่นๆ ท่ีพบบ่อยในสวนบาหลี ไดแ้ก่ ลีลาวดีพนัธ์ุขาวพวง ไทร เอ้ืองหมายนา เดหลี ฯลฯ 

4.3.1 จดัให้มีความกลมกลืนกบัฉากหลงักรณีท่ีพื้นเป็นทุ่งหญา้และเป็นท่ีราบโล่ง ให้

ออกแบบและจัดพืชพรรณด้านหน้าเป็นเนินหญ้าคล้ายทุ่งซ่ึงเป็นท่ีสูงๆต ่าๆ ไม่มากนัก ควร

ออกแบบและจดัพืชพรรณเพื่อสร้างความกลมกลืนกบัฉากหลงั (ดงัภาพท่ี 4.2) 

 

 ภาพที ่4.2 การปลูกพืชพรรณเป็นฉากหลงั  เพื่อแสดงความโดดเด่น 

 ที่มา : http://www.king27725.wordpress.com 
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4.3.2 การจดัเพื่อน าทางหรือน าสายตาโดยการปลูกพืชพรรณเป็นแนวตามแนว เพื่อน าไปสู่
สถานท่ีตอ้งการ   หรือสถานท่ีเป็นจุดส าคญัไดอี้กดว้ย (ดงัภาพท่ี 4.3) 

 
ภาพที ่4.3 การปลูกพืชพรรณน าสายตา เพื่อดึงสายตาผูเ้ขา้ชม 
ที่มา : http://www.king27725.wordpress.com 

 4.3.3 การจดัเพื่อให้เกิดความร่มเงาเพื่อความสดช่ืน ช่วยบงัแดด เช่น ทางสัญจรหลกัและ
ทางสญัจรรอง หรือจุดท่ีนัง่พกัผอ่นกต็อ้งการร่มเงาเช่นกนั (ดงัภาพท่ี 4.4) 

 
ภาพที ่4.4 การปลูกพืชพรรณเพื่อใหร่้มเงา เพื่อความร่มเยน็ต่อการใชพ้ื้นท่ี 
ที่มา : https://www.gotoknow.org 

 4.3.4 จดัเพื่อให้พืชพรรณมีความขดัแยง้ในกลุ่มท่ีเดียวกนัเป็นความขดัแยง้ระหว่างพืชตดั
แต่งควบคุมทรงตน้กบัพืชพรรณท่ีมีลีลาการเจริญเติบโตแบบธรรมชาติท่ีสวยงาม 
 4.3.5 การจดัเพื่อสร้างบรรยากาศ ส่วนของบ่อน ้ าใชพ้ืชพรรณไมป้ระเภทท่ีข้ึนริมน ้ า 
ผวิสมัผสัระเอียดและพล้ิวไหว 
 4.3.6 ช่วยชะลอกรพงัทลายของหนา้ดิน พืชพรรณจ าพวกไมค้ลุมดิน และตน้ไมท่ี้รากยึด
ดินดีใชบ้ริเวณท่ีมีลกัษณะดินร่วนซุยมากเป็นการช่วยป้องกนัดิน 
   4.3.7 ใชเ้พื่อปิดบงัแนวเขตเพื่อปิดบงัสายตา พรางการมองเห็นเลือกใชไ้มพุ้่มท่ีมีความหนา
ทึบในระดบัสายตาหรือในบางบริเวณอาจใชห้ลายชนิดปะปนกนัเป็นชั้นๆ เพื่อความเป็นธรรมชาติ 
นอกจากน้ียงัป้องกนัการรบกวนในกรณีใกลก้บัทางรถเพื่อลดเสียงและฝุ่ น ซ่ึงอาจตอ้งใชพ้รรณไมท่ี้
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ช่วยในกรองตลอดจนการปริมาณของเสียงละฝุ่ น โดยการปลูกตน้ไมช้นิดต่างๆ ร่วมกบัการก าหนด
ระยะห่างของแหล่งก าเนิดเสียงกบัแนวตน้ไมท่ี้เหมาะสม (ดงัภาพท่ี 4.5) 

 
ภาพที ่4.5 การปลูกพืชพรรณเป็นขอบเขต 
ที่มา : http://www.decorreport.com 

4.3.8 ไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อให้เกิดความสดใส สวยงาม น่ามองและไม่เบ่ือหน่าย การ
เลือกใชช้นิดตน้ไมแ้ต่ละลกัษณะของกิจกรรมแต่ละส่วนและลกัษณะการใชป้ระโยชน์ จะเป็นตวั
เด่นท่ีท าใหม้องแลว้สะดุดตาไม่เกิดการจ าเจซ ้าซากมากเกินไป    

  
4.4  แนวความคดิทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

4.4.1 เน่ืองจากสวนบาหลี จะมีจุดเด่นในการเล่นไฟ เวลากลางคืน ควรจดัให้มีแสงสว่าง
ภายในสวนเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัและสวยงามตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการในการใช้
สวนในเวลากลางคืนและยงัเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการพกัผ่อนอีกด้วย ระบบไฟฟ้าภายใน
โครงการ ควรใชก้ารเดินสายไฟฟ้าแบบใตดิ้น ร้อยสายไฟชนิดฝ่ังใตดิ้น ท่ีมีลกัษณะกนัน ้ า และควร
มีการระบุต าแหน่งไวเ้พื่อตรวจสอบ ดูแลรักษาเป็นช่วงๆการวางระบบไฟฟ้าควรมีการติดตั้งดว้ย
ระบบอตัโนมติั เปิด–ปิด เพื่อความสะดวก 
 4.4.2 ระบบน ้ า การติดตั้งและระบบระบายน ้ า ไดมี้การติดตั้งไวก่้อนแลว้ สะดวกกบัการรด
น ้ าพืชพรรณและการใชส้อยส่วนระบายน ้ าจะระบายน ้ าเสียออกสู่ท่อระบายน ้ าท่ีมีอยูบ่ริเวณทิศใต้
ของพื้นท่ีโครงการ ส่วนการระบายของน ้ าฝน จะมีตวัรางรองรับน ้ าอยู่ดา้นหลงับา้นบริเวณพื้นท่ี 
Zone A           
  

4.5  แนวความคดิในการเลอืกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกในสวน ตอ้งเลือกใช้
วสัดุท่ีมีความคงทนถาวร เพราะตอ้งเจอแดด ลมและฝน 
 4.5.1 ศาลา ในสวนบาหลี มกัจะมีการสร้างศาลาท่ีพกัผอ่นภายในสวนหรือไวรั้บรองแขก 
ศาลาท่ีอยูใ่นสวน มีลกัษณะเป็น 4-8 เหล่ียม แต่รูปลกัษณ์ตอ้งคงความเป็นบาหลีเอาไว ้  
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ศาลาสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท 
  4.5.1.1 ศาลาท่ีออกแบบสร้างเอง 
  4.5.1.2 ศาลาส าเร็จรูป 
 4.5.2 งานระบบไฟแสงสว่างเป็นระบบท่ีเพิ่มความสะดวกในเวลากลางคืนและยงัใหค้วาม
สวยงามอีกทางหน่ึงดว้ย ระบบแสงสวา่งท่ีใชใ้นงานภูมิทศัน์ สามารถแบ่งตามลกัษณะการใชง้าน  
2 ประเภท (ดงัภาพท่ี 4.6 และ 4.7) 
  4.5.2.1 ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องตน้ไม ้
  4.5.2.2 ระบบไฟใตน้ ้ า เช่น ไฟในสระวา่ยน ้า บ่อน ้า 
  

 
 

ภาพที ่4.6 ระบบไฟสนาม 
ที่มา : https://www.nanagarden.com 
 

 
 
ภาพที ่4.7 ระบบไฟใตน้ ้ า 
ที่มา : https://www.vpoolshop.com 

https://www.vpoolshop.com/
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4.6  แนวความคดิด้านการดูแลรักษา (สวนบาหล)ี 
 การดูแลรักษาภูมิทศัน์ในสวนบาหลี  จะตอ้งมี  การบ ารุงรักษาพืชพรรณ (Soft-Scape)  
ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์และรวมถึงการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hard-Scape) ให้มีความ
สวยงามเหมาะสมต่อการใชง้านอยูเ่สมอ 
 4.6.1 งานดูแลรักษาพืชพรรณ (Soft-Scape)  ในสวนบาหลีจะตอ้งในน ้ าอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อใหพ้ืชพรรณเจริญเติบโตสมบูรณ์ เพราะพืชพนัธ์ุเหล่าน้ี อยูใ่นเขตร้อนช้ืน 
  4.6.1.1 การใหน้ ้ าแก่พืชพรรณและสนามหญา้ 
               1) การให้น ้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม (Sprinkler Irrigation) เป็นการให้
น ้ าโดยน ้ าจะถูกส่งจากแหล่งน ้ าผ่านท่อไปยงัพื้นท่ีท่ีท าการจดัภูมิทศัน์ และ ให้น ้ าเป็นฝอยละออง 
จากหัวฉีดซ่ึงการให้น ้ าในวิธีน้ีเป็นการให้น ้ ากับพืชพรรณท่ีปลูกเป็นกลุ่ม และไม่สูงมากนัก 
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นหญา้สนามและไมพุ้ม่เต้ีย โดยการใหน้ ้ าแบบวิธีจะใหค้ร้ังละ 3 คร้ัง  
ต่อสปัดาห์ โดยจะเร่ิมใหต้ั้งแต่เวลา 06.00-06.15 น. (ดงัภาพท่ี 4.8) 
               2) การใหน้ ้ าดว้ยสายยาง หรือฝักบวัรดน ้ า การใหน้ ้ าวิธีน้ีเป็นการให้น ้ าท่ี
เหมาะกบัพื้นท่ีท่ีเขา้ล าบาก  

 
ภาพที ่4.8 การใหน้ ้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม 
ที่มา : http://www.mfu.ac.th 

  4.6.1.2 การตดัแต่งพืชพรรณให้รูปทรงสวยงาม คือการควบคุมการเจริญเติบโต 
ปรับปรุงรูปทรงของพืช ใหส้วยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อใหเ้จริญเติบโตไดดี้  

หลกัการตดัแต่ง 
              1) ตดัแต่งพืชพรรณท่ีเป็นโรคและแมลงออกก่อน 
              2) ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ใหถู้กตอ้งกบัลกัษณะงาน 
              3) ตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีตอ้งใชค้นปีนข้ึนไปตดัแต่ง ควรตดัก่ิงดา้นบนลงมา 
               4) ก่ิงใหญ่ท่ีมีน ้ าหนักมาก เม่ือตัดแล้วก่ิงอาจหักหล่นท าให้เกิดความ
เสียหายได ้ดงันั้นในการตดัควรมีการผกูเชือก ณ จุดกลางของศูนยถ่์วงจะช่วยลดอนัตรายลงได ้
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              5) ไม่ควรตดัก่ิงยอดของตน้ไมย้นืตน้ เพราะจะท าใหเ้สียรูปทรง 
               6) แผลขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการตดัแต่งควรป้องกนัน ้ า และเช้ือโรคเขา้
ท าลายโดยใชพ้วกสารเคมีป้องกนัโรคและแมลงฉีดพน่หรือทาสี 
  4.6.1.3 การป้องกนัจ ากดัศตัรูพืช ศตัรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย 
ขาดความสวยงามและท าใหพ้ืชชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3ชนิด 
   1) แมลงศตัรูพืช 
   2) โรคพืช 
   3) สตัวช์นิดต่างๆ 

4.6.1.4 หลกัการป้องกนัจ ากดัศตัรูพืช 
   1) พิจารณาสาเหตุของศตัรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แลว้จึงหาวิธีในการ
ป้องกนัก าจดัท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 
   2) ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคทนัทีท่ีพบ เช่น การจบัแมลงท าลาย
หรือเกบ็ส่วนของพืชท่ีเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 
   3) เลือกใช้สารเคมีท่ีใช้ก าจัดให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช รวมทั้ งอ่าน
วิธีการ ใชแ้ละส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด 
   4) ก่อนฉีดพ่นควรหาหน้ากากหรือชุดป้องกนัสารเคมี และคนท่ีฉีดพ่น
ตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ 
   5) ไม่ควรสูบบุหร่ีระหวา่งการท างาน 
   6) หลงัจากฉีดพ่นสารเคมีแลว้ตอ้งอาบน ้ าชะลา้งร่างกายให้สะอาดแลว้
เปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ทนัที 
 4.6.2 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard-Scape) เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการรักษาความ
มัน่คง แขง็แรงท าความสะอาด และซ่อมแซมบ ารุงภูมิทศัน์ ดาดแข็งให้สามารถใชง้านไดส้ะดวก
และปลอดภยั 
  4.6.2.1 งานระบบไฟแสงสวา่ง  
  การดูแลรักษามีวิธีการ ดงัน้ี  
              1) ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องตน้ไม ้
หมัน่ตรวจตามขั้วปลัก๊ไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ หากพบรอยแตกปริตอ้งซ่อมแซม  
หรือเปล่ียนทนัทีโดยช่างผูช้  านาญงาน เสาโคมไฟ ผกุร่อน ใหท้าสี หรือส่งใหบ้ริษทัซ่อมแซม 
ฐานเสาไฟทรุด หรือเอียง จะตอ้งร้ือ และซ่อมแซมเสียใหม่ ใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม 
              2) ระบบไฟใตน้ ้ า เช่น ไฟในสระวา่ยน ้า บ่อน ้า 
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ตรวจสอบจุดร่ัวซึมน ้าของโคมไฟ ซ่ึงอาจท าใหน้ ้ าเขา้ไปในหลอดไฟ ควรอุดรอยร่ัวซึมถึงแมจ้ะมี
ขนาดเลก็ ไฟไม่ติด จะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทุกชนิด หรือเปล่ียน 
หลอดไฟเสียใหม่ ตรวจสอบระดบัใหท่้วมพน้หลอดไฟอยูเ่สมอเพื่อลดความร้อนของหลอดไฟ  
และตอ้งตรวจจุดท่ีวางระบบไฟใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีดีเสมอ  

4.6.2.2 ศาลาการดูแลรักษามีวิธีการ ดงัน้ี  
1) สีซีด หรือหลุดลอก ให้ทาสีใหม่ ถา้ไม่ถา้สีใหม่ควร ใชไ้มไ้ผต่อกเป็น

แนว หรือปลูกตีนตุก๊แกใหป้กคลุมเพื่ออ าพรางสายตา 
2) เกิดการทรุดตวัของพื้น ควรร้ือพื้นออกแลว้ท าการปรับพื้นใหม่ 
3) หลงัคาร่ัวซึม จะตอ้งการท าการเปล่ียนวสัดุมุงหลงัคาใหม่  

  
4.7  แนวความคดิด้านระบบการสัญจร 

เน่ืองพื้นท่ีโครงการติดกบัถนนภายในหมู่บา้น  ซ่ึงเป็นถนนสายรอง  ไดน้ ามาวิเคราะห์ถึง
ระบบการสัญจรท่ีผ่านไป - มา และขนาดของถนน พบว่า  ถนนในพื้นท่ีโครงการเป็นถนนท่ีไม่
ใหญ่มากนกั   

นอกจากน้ีระบบการสัญจรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเช่ือมต่อ  ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหว่างกิจกรรมและการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีโครงการ โดยเฉพาะ
ระบบการสญัจรภายในพื้นท่ี   

4.7.1 เส้นทางสญัจร 
          เป็นเส้นทางท่ีใชส้ัญจรหลกั  โดยเส้นทางน้ีสามารถเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆ

ได้หมด  ซ่ึงการสัญจรหลักน้ีเร่ิมจากบริเวณหน้าบ้าน  เข้าสู่พื้นท่ีต่างๆภายในบ้าน  โดยมี
แนวความคิดออกแบบให้ทางสัญจรสามารถเขา้ถึงและเช่ือมต่อกนัไดทุ้กส่วน  เพื่อง่ายในการท า
กิจกรรมต่างๆ  ซ่ึงแนวความคิดจะมีการออกแบบโดยใช้พืชพรรณ  เพื่อแสดงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งทางสญัจรหลกัและทางสญัจรรอง (ดงัภาพท่ี 4.9) 

 

ภาพที ่4.9 แนวความคิดในการออกแบบทางสญัจรหลกั 

ที่มา : https://www.forfur.com 
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4.7.2 เส้นทางสญัจรรอง  
           แนวความคิดในการออกแบบเส้นทางสัญจรรองมีการออกแบบให้แตกต่างกับ
เส้นทางสัญจรหลกั  และมีการเช่ือมต่อกบัทางสัญจรหลกั เพื่อการเช่ือมต่อกิจกรรมท่ีง่าย เส้นทาง
สัญจรรองออกแบบให้เป็นเส้นทางส าหรับทางเดินเทา้  ซ่ึงความยาวของเส้นทางรองจะมีความยาว
นอ้ยกว่าเส้นทางหลกั  นอกจากน้ีทางสัญจรรองจะมีตน้ไมเ้พื่อให้ร่มเงาแก่การเดินตลอดเส้นทาง 
(ดงัภาพท่ี 4.10) 

 

ภาพที ่4.10 แนวความคิดในการออกแบบทางสญัจรรอง 
ที่มา : https://www.life - nature.com 

ออกแบบใหเ้ช่ือมต่อกบัเสน้ทางสญัจรหลกั เพื่อสะดวกในการเช่ือมต่อกิจกรรมภายในบา้น 
(ดงัภาพท่ี 4.11) 

 

ภาพที ่4.11 แนวความคิดดา้นรายละเสน้ทางสัญจรรอง 
ที่มา : https://www.oknation.net 

 ออกแบบใหเ้ป็นเสน้ทางเดินเทา้ โดยออกแบบใหมี้ลกัษณะท่ีต่างกนั โดยใชล้กัษณะของ
พืชพรรณและลกัษณะของแผน่ทางเดิน       
  

4.8  ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
 การศึกษาพื้นท่ีโครงการ  การก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบนั้นตอ้งศึกษาขอ้มูลของพื้นท่ี
โครงการอยา่งละเอียดและท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการของเจา้ของโครงการเพื่อตอ้งการ 
ก าหนดเป้าหมายในการจดัใหช้ดัเจนและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน
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ตารางที่ 4.2 เกณฑใ์นการออกแบบ 

 

 

โซน รูปแบบสวน  (บาหลี) วสัดุตกแต่ง 
เกณฑใ์นการ
ออกแบบ 

ขอ้จ ากดั 

 
Zone 

A 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
  
 

 

 
ความสวยงามร่ม
ร่ืน เหมาะแก่
การพกัผอ่น 
 
การเลือกใชพ้ชื
พรรณท่ีเหมาะ
กบัสวนบาหลี 
 
เลือกใชว้สัดุ
ตกแต่งในสวน
บาหลี 

 
จดัใหมี้
ความ
สวยงาม  
ร่มร่ืน 
เหมาะแก่
การพกัผอ่น  
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)  เกณฑใ์นการออกแบบ  

 

 

 

 

โซน รูปแบบสวน  (บาหลี) วสัดุตกแต่ง 
เกณฑใ์นการ
ออกแบบ 

ขอ้จ ากดั 

 
Zone 

B 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ความสวยงาน
ในการเลือกใช้
วสัดุ ปูพื้น 
 
ความปลอดภยั
ของวสัดุท่ีใชท้  า
ทางเดินเทา้ 
 

 
โซนน้ีมี
พื้นท่ีนอ้ย
จดัใหมี้
พื้นท่ีส่วน
หน่ึงไวน้ัง่
พกัผอ่น 
รวมทั้งมีพืช
พรรณท่ี
สามารถรับ
ทานได ้และ
ยงัมีแปลง
ผกัสวนครัว
ท่ีสามารถ
ใชไ้ดใ้น
ครัวเรือน  
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)  เกณฑใ์นการออกแบบ   

 

4.9  ออกแบบแปลนทางเลอืก  3  ทางเลอืก   

       จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์ ไดท้  าการออกแบบ

ทางเลือก  3  ทางเลือก  โดยในแต่ละทางเลือกจะมีการจดัวางวสัดุตกแต่ง  วสัดุพืชพรรณ  แตกต่าง

กนัออกไป  แต่รูปแบบของสวนนั้นยงัคงเดิม  (ดงัตารางท่ี 4.3) 

 

 

 

โซน รูปแบบสวน  (บาหลี) วสัดุตกแต่ง 
เกณฑใ์นการ
ออกแบบ 

ขอ้จ ากดั 

 
Zone    

C 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
การเลือกใชว้สัดุ
ตกแต่ง 
 
ความเหมาะสม
ในการใชพ้รรณ
ไม ้
 

 
ดา้นทิศ
ตะวนัออก
ติดต่อกบั
ถนนบริเวณ
นอก
โครงการ 
จึงจดัใหมี้
ความ
สวยงาม 
และจดัสวน
แนวร่ัวเพื่อ
ลดมลพิษ
ทางเสียง  
ฝุ่ น ควนั 
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ตารางที ่4.3 สรุปแนวทางเลือกท่ี 1 

แนวทางเลือกท่ี 1 

 
 
 
 

 
  

 
 

ทางเลือกท่ี 1 
มีความสวยงามและ
ร่มร่ืนในการวางพืช
พรรณ เลือกใชว้สัดุ
ตกแต่งไดต้รงตาม 
Concept อยา่งชดัเจน 
จดัสรรแต่ละพื้นท่ีได้
อยา่งลงตวั เรียบง่าย 
แต่หรูหรา ตามสไตล์
ของสวนบาหลี 
ปลอดภยั และง่ายต่อ
การดูแลรักษา  
มีขอ้เสียอยูบ่า้งคือ
ค่าใชจ่้ายจะสูงกวา่
แปลนทางเลือกอ่ืนๆ 
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ตารางที ่4.4 สรุปแนวทางเลือกท่ี 2 

แนวทางเลือกท่ี 2 

 

 
 

  

 
  

ทางเลือกท่ี 2 
มีความสวยงาม   
จดัวาง 
พืชพรรณแบบเรียบ
ง่าย วสัดุตกแต่งมี
ความสวยงามตาม
สไตลบ์าหลี ราคา
โดยรวมไม่สูงมาก
นกั มีความปลอดภยั 
สะดวกในการดูแล
รักษาอาจจะมีขอ้เสีย
อยูบ่า้งคือความร่ม
ร่ืนการจดัเรียงพรรณ
ไม ้อาจจะดูเป็น
โมเดิร์นจนเกินไป 
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ตารางที ่4.5 สรุปแนวทางเลือกท่ี 3 

แนวทางเลือกท่ี 3 

 

 
 

  

 
 

ทางเลือกท่ี 3 
มีความคลา้ยคลึงกบั
ทางเลือกท่ี 2 
สวยงาม โดดเด่น
ตามสไตลบ์าหลี  
การเลือกใชพ้ชื
พรรณตรงตาม 
Concept วสัดุตกแต่ง 
มีความเรียบง่าย 
ราคาไม่สูงมาก  
มีความร่มร่ืน
พอสมควร ง่ายต่อ 
การดูแลรักษา 
ปลอดภยั 
ขอ้เสียคือ ความร่ม
ร่ืน และการจดัวาง
พืชพรรณท่ีอาจ
ขดัแยง้กบัความ
ตอ้งการของเจา้ของ
โครงการ 
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4.10  ประเมินทางเลอืกโดยเกณฑ์ทีก่ าหนด  

4.10.1 จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ โดยสามารถน าไปใชเ้ป็นเกณฑ์
ประเมินทางเลือก ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 4.10.1.1 ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 
 4.10.1.2 องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการจดัตกแต่งภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
 4.10.1.3 หลกัและแนวคิดในการออกแบบพืชพนัธ์ุ 
4.10.2 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีในการออกแบบ   สามารถน าไปเป็นเกณฑใ์นการ

ประเมินแปลนทางเลือก ให้เกิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและผูใ้ช ้โดยสรุปเกณฑ์ในการประเมิน
ทางเลือกไดด้งัน้ี 

 4.10.2.1 ขอ้พิจารณาดา้นการแบ่งพื้นท่ี 
    ส่วนบริการหรือส่วนซกัลา้ง 
    ส่วนตวั 
    ส่วนสาธารณะและครอบครัว 
 4.10.2.2 ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
   การออกแบบตอ้งท าเพื่อประโยชน์ใช้สอยและตรงตามความตอ้งการ 

ของเจา้ของโครงการและสมาชิกภายในบา้น 
    ออกแบบใหส้วยงามและดูแลรักษาง่าย 
    ออกแบบใหป้ระหยดัค่าใช่จ่าย 
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4.11  แบบทางเลอืกทีด่ทีี่สุด 

ตารางที่ 4.6 เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินทางเลือก 

เกณฑใ์นการประเมิน Zone A 
ค่าน ้าหนกัตาม

เกณฑ ์
ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 

1. มุมมอง และ ความสวยงามตรงตามคอน
เซ็ปต ์

3 3 1 1 

2. ความร่มร่ืน เหมาะแก่การจดักิจกรรม  2 2 1 1 

3. ความลงตวัในการบริหารพ้ืนท่ี 1 2 2 1 

รวม 6 7 4 3 

เกณฑใ์นการประเมิน Zone B 
ค่าน ้าหนกัตาม

เกณฑ ์
ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 

1.  ความสวยงามในการเลือกใชว้สัดุปูพ้ืน 1 3 2 1 

2.  รูปแบบการก าหนดทางเดินท่ีสะดวก 2 2 2 2 

รวม 3 5 4 3 

เกณฑใ์นการประเมิน Zone C 
ค่าน ้าหนกัตาม

เกณฑ ์
ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 

1.  การเลือกใชว้สัดุตกแต่ง 2 2 2 1 

2.  ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืช
พรรณ 

2 2 1 2 

รวม 4 4 3 3 

คะแนนรวมทั้งหมด 13 30 19 17 
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หมายเหตุ  :  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  คะแนน  1 =  ปรับปรุง 
  คะแนน  2 =  พอใช ้
  คะแนน  3 =  ดี 

เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก  สามารถรวมคะแนนโดยการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
ทางเลือกท่ี  1 ไดค้ะแนนรวม  30   คะแนน 

  ทางเลือกท่ี  2 ไดค้ะแนนรวม  19 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี  3 ไดค้ะแนนรวม  17 คะแนน 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า  รูปแบบการวางพื้นท่ีกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ  คือ  รูปแบบท่ี 1  มีค่า
คะแนนสูงสุดจากทั้ง 3 แปลนขา้งตน้น้ี  จึงเป็นแบบท่ีควรแนะน าไปพฒันาเป็นรูปแบบในขั้นตอน
ออกแบบ          
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บทที ่5 
ผลงานการออกแบบ 

 

5.1  ผลงานการออกแบบ 

 

    ภาพที ่5.1 บทน ำโครงกำร  (Introduction) 
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ภาพที ่5.2 กำรวิเครำะห์ผงัโครงกำร  (Site  Analysis) 
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ภาพที ่5.3 กำรวิเครำะห์ศกัยภำพพื้นท่ี  (Site Potential)  
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ภาพที ่5.4 ผงัแม่บท   (Master  Plan) 
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ภาพที ่5.5 ผงัแสดงพรรณไม ้ (Planting  Plan) 
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ภาพที ่5.6 ผงัไฟฟ้ำและแสงสวำ่ง  (Lighting  Plan) 
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ภาพที ่5.7 ผงัวสัดุ  ( Material Plan ) 
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ภาพที ่5.8 รูปดำ้น  (Elevation) 
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ภาพที ่5.9 แบบขยำยโซน A  (Detail Design Zone A) 
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ภาพที ่5.10 แบบขยำยโซน B  (Detail Design Zone B) 
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ภาพที ่5.11 แบบขยำยโซน C  (Detail Design Zone C) 



 
 

122 
 

 

ภาพที ่5.12 ภำพตดัดำ้นท่ี 1  (Section 1) 
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ภาพที ่ 5.13 ภำพตดัดำ้นท่ี 2  (Section 2) 



 
 

124 
 

 

ภาพที ่5.14 ทศันียภำพโครงกำร  (Project Perspective) 
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5.2  การประมาณราคางานภูมิทศัน์ 

ตารางที ่5.1  กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์ งำน Hard Scape 

ล ำดบั รำยกำร หน่วย จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม 
1 พ้ืนไม ้ ตร.ม. 22 2500 55,000.00 
2 อิฐแดง กอ้น 29.5 35.12 1,036.04 
3 โอ่งน ้ำลน้ ใบ 2 3000 6,000.00 
4 หินแม่น ้ำ ตร.ม. 15 100 1,500.00 
5 แผน่ทำงเดิน ตร.ม. 60 300 18,000.00 
6 อิฐบลอ็กผสำน กอ้น 24 550 13,200.00 
7 บ่อน ้ำ(เหมำ) ตร.ม. 24 8000 192,000.00 

รวมเป็นเงิน 
  

286,736.04 

 

ตารางที ่5.2  กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์ วสัดุพชืพรรณ (ไมพุ้ม่) 

 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวนตำรำงเมตร รำคำ/ตร.ม. รวม 

1 ดำดตะกัว่ 1.50 150.00 225.00 
2 หลิวใตห้วนั 2.30 100.00 230.00 
3 ชำฮกเก้ียน 3.00 240.00 720.00 
4 จัง๋จีน 17.00 720.00 12,240.00 
5 ไทรเกำหลี 14.00 1,000.00 14,000.00 
6 เดหลี 4.80 280.00 1,344.00 
7 เศรษฐีเรือนนอก 4.46 220.00 981.20 
8 ถัว่เปรู 6.00 100.00 600.00 
9 เอ้ืงหมำยนำ 5.10 700.00 3,570.00 
10 เสนห์จนัทร์แดง 2.70 200.00 540.00 
11 คลำ้ซิกกำ 2.00 600.00 1,200.00 
12 เฟินเงิน 3.10 20.00 62.00 
13 เฮลิโคเนีย 2.50 800.00 2,000.00 
14 หนวดปลำหมึกแคระ 2.00 175.00 350.00 
15 เฟินขำ้หลวงหลงัลำย 3.20 560.00 1,792.00 
16 ลำนไพลิน 3.10 140.00 434.00 

 รวมเป็นเงิน   40,288.20 
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วสัดุพืชพรรณ (ไมย้นืตน้) 

ตารางที ่5.3  กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์  

ล ำดบั รำยกำร หน่วย 
ขนำด 

จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม 
น้ิว สูง (ม.) 

1 เกลด็กระโหด่้ำง ตน้  2.5 2.00 3,000.00 6,000.00 

2 แคนำ ตน้ 15  1.00 8,500.00 8,500.00 

3 แคนำ ตน้ 10  3.00 4,000.00 12,000.00 

4 ยีเ่ข่ง ตน้ 4  4.00 2,000.00 8,000.00 

5 แกว้เจำ้จอม ตน้ 5  1.00 30,000.00 30,000.00 

6 บุหงำส่ำหรี ตน้ 4  1.00 2,200.00 2,200.00 

7 ลีลำวดีขำวพวง ตน้ 6  2.00 4,000.00 8,000.00 

8 จิกน ้ำ ตน้ 6  1.00 4,000.00 4,000.00 

9 กลว้ยพดัลงักำ ตน้  3 2.00 900.00 1,800.00 

10 ลีลำวดีขำวพวง ตน้ 8  1.00 8,000.00 8,000.00 

11 มะเฟือง ตน้ 4  2.00 2,500.00 5,000.00 

12 ปำลม์หำงกระรอก ตน้  3 3.00 1,200.00 3,600.00 

13 นอ้ยหน่ำ ตน้ 4  1.00 2,500.00 2,500.00 

14 ชมพูม่ะเหม่ียว ตน้  2 1.00 2,500.00 2,500.00 

15 ขนุน ตน้ 4  1.00 2,800.00 2,800.00 

16 ตะโกดดั ตน้  1.8 1.00 35,000.00 35,000.00 

17 จ ำปีแขก ตน้ 3  2.00 3,000.00 6,000.00 

18 แกว้ ตน้  2 1.00 3,500.00 3,500.00 

19 แกว้ ตน้  1.5 1.00 3,000.00 3,000.00 

20 พดุกุหลำบ ตน้  1.8 1.00 4,000.00 4,000.00 

21 ข่อยดดั ตน้  2 2.00 5,500.00 11,000.00 

22 ลีลำวดีดอกแดง ตน้ 5  1.00 3,600.00 3,600.00 

23 จิกเศรษฐี ตน้ 6  3.00 10,000.00 30,000.00 

24 น ้ำเตำ้ตน้ ตน้ 7  2.00 12,000.00 24,000.00 

รวมเป็นเงิน     225,000.00 

 

 

 



 
 

127 
 

ตำรำงท่ี 5.4 สรุปรำคำงำน 

สรุป  รำคำ  

งำน Hard Scape + Soft Scape                  552,024.24  

ค่ำด ำเนินงำน  15  เปอร์เซ็นต ์                    82,803.64  

ก ำไร  10  เปอร์เซ็นต ์                    55,202.42  
ค่ำออกแบบ  5  เปอร์เซ็นต ์                    27,601.21  

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 717,631.51 
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บทที ่6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 
โครงการออกแบบบา้นพกัอาศยัของคุณสุมิตรา แกว้จนัทร์ ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 51/551 หมู่ 7  

ต าบลหลกัหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี  เป็นบา้นพกัอาศยัคอนกรีตเสริมเหลก็สองชั้น
บริเวณพื้นท่ีของโครงการมีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,500 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีใชส้อย 551 ตารางเมตร  
เป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ประมาณ 949 ตารางเมตร  แนวคิดมาจากการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียด
ของพื้นท่ีโครงการ รวมถึงความตอ้งการของผูใ้ช ้ สามารถแบ่งพื้นท่ีจดัสวนและวางกิจกรรมต่างๆ
ใหเ้กิดประโยชน์และมีความสวยงาม โดยมีแนวความคิดในการออกแบบไม่ว่าจะเป็น แนวความคิด
การแบ่งพื้นท่ีในการใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แนวความคิดในการออกแบบพืชพรรณ  
แนวความคิดทางดา้นมุมมองต่างๆ  แนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา  และแนวความคิดดา้นการ
สาธารณูปโภค เป็นตน้ 

6.1.1 Zone A พื้นท่ีน้ีอยู่ในทิศเหนือของโครงการ ซ่ึงมีพื้นท่ีติดกบัพื้นท่ีแปลนจดัสรร
ขา้งเคียง   พื้นท่ี สภาพโดยรวมปัจจุบนัของพื้นท่ีโครงการปรับพื้นท่ีแลว้แต่ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์
พื้นท่ีบริเวณน้ีตอนเชา้จะเป็นแดดอ่อนๆจนถึงเวลากลางวนั จึงเหมาะกบัการจดักิจกรรมต่างๆใน
ยามเยน็ ปลูกตน้ไมเ้พื่อใหร่้มเงาในเวลากลางวนั 

6.1.2 Zone B อยูใ่นทิศตะวนัออกและทิศเหนือของพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออกติดต่อ
กบัถนนภายนอกโครงการ สภาพโดยรวมปัจจุบนัของพื้นท่ีโครงการมีการปรับพื้นท่ีแลว้เรียบร้อยดี 
พื้นท่ีบริเวณ Zone น้ีจะไดรั้บแสงแดดในตอนเชา้ซ่ึงเป็นแสงแดดอ่อนๆจนถึงกลางวนัเพราะช่วง
บ่ายจะมีตวับา้นบงัแสงแดดอยู ่นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลจากลมหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพนัธ์อีกดว้ย ท าใหพ้ื้นท่ีช่วงน้ีเยน็สบาย ปลูกไมย้นืตน้ท่ีสามารถรับทานได ้ผกัสวนครัว 
อีกทั้ งยงัมีการปลูกพรรณไมแ้นวร้ัวเพื่อป้องกันมลพิษทางเสียง ฝุ่ น และควนั เหมาะเป็นสวน
ส่วนตวั ใชบ้ริเวณน้ีเป็นท่ีนัง่พกัผอ่น และทานอาหารในช่วงเยน็ 

6.1.3 Zone C เป็นพื้นท่ีดา้นทางทิศใตข้องบา้นยาวไปจะถึงทิศตะวนัออก ติดอยูก่บัโรงจอด
รถ และห้องท างาน จึงสมควรจดัภูมิทศัน์ให้สวยงาม ร่มร่ืนพื้นท่ี สภาพโดยรวมปัจจุบนัมีการปรับ
พื้นท่ีแลว้แต่ยงัไม่สมบูรณ์ในตอนกลางวนัพื้นท่ีบริเวณน้ีจะไดรั้บแสงแดดจดัเน่ืองจากเป็นพื้นท่ี
โล่งท าให้แสงแดดส่องเขา้ถึงพื้นท่ีไดง่้าย นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลจากลมหนาวในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกมุภาพนัธ์อีกดว้ย ท าใหพ้ื้นท่ีช่วงน้ีเยน็สบาย จึงควรปลูกตน้ไมเ้พื่อใหค้วาม 
ร่มร่ืน สวยงาม เพื่อพกัสายตาหลงัจากท างาน  
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6.2  ข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี ด้านการรวบรวมขอ้มูลใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูล
พอสมควร เน่ืองจากตอ้งศึกษาขอ้มูลความตอ้งการจากเจา้ของโครงการ และไดรั้บค าแนะน าจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา รวมทั้งขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 
 การจดัท าโครงการออกแบบภูมิทศัน์ ควรมีเวลาในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล เพราะจะท าให้
ไดรู้้ถึงรายละเอียดของโครงการอยา่งครบถว้น สมบูรณ์ และน ามาพฒันาดา้นการออกแบบ ต่อยอด
ใหเ้กิดข้ึนจริง และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ  
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แบบสัมภาษณ์ 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บ้านคุณสุมิตรา  แก้วจันทร์  ตั้ งอยู่บา้นเลขท่ี 51/551 หมู่ 7  

ต าบลหลกัหก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี   เป็นบา้นพกัอาศยัคอนกรีตเสริมเหลก็สองชั้น 

มีสมาชิกภายในบา้นทั้งหมด  6  คน  ในการออกแบบภูมิทศัน์มีการสอบถามสัมภาษณ์ขอ้มูลเจา้ของ

โครงการ  เน่ืองจากเจา้ของโครงการเป็นผูท่ี้เขา้โครงการมากท่ีสุด  ดงันั้นการออกแบบจึงตอ้งรู้

ขอ้มูลต่างๆท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ  เพราะฉะนั้นจึงจดัท าแบบสัมภาษณ์ข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ออกแบบภูมิทศัน์ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 ขอ้ 1 คุณสุมิตรา  มีความตอ้งการจดัภูมิทศัน์รูปแบบใด  

  ความต้องการของผูใ้ช้โครงการ  โดยต้องการสวนท่ีให้ความร่มร่ืน สามารถเข้าถึง

ธรรมชาติและไดรู้้สึกถึงกล่ินอายความเป็นบาหลีให้ไดม้ากท่ีสุด โดยมีทั้งพรรณไม ้บ่อน ้ า และ

ประติมากรรม ท่ีบ่งบอกถึงสไตล์บาหลี ใชพ้ื้นท่ีขา้งบา้นเพื่อท ากิจกรรมและพกัผ่อนในวนัหยุด     

จึงควรจดัวางใหมี้ความสวยงาม เรียบง่าย  สบายตา  อีกทั้งสวนตอ้งมีความสะอาดและดูแลรักษาง่าย  

จึงสรุปออกมาเป็น สวนพกัผอ่นสไตลบ์าหลี 

 ขอ้ 2  พื้นท่ีภายในโครงการมีปัญหาใดใดหรือไม่ 

 “ปัญหาในพื้นท่ีโครงการไม่พบปัญหาใดๆ เพราะภายในโครงการไดท้ าการฝังท่อระบายน ้า

ไวด้้านหลงัและขา้งบา้น เร่ืองดินก็ไดมี้การปรับหน้าดินไวบ้า้งแลว้ เหลือแต่ถากถางหญา้ท่ีข้ึน

เลก็นอ้ย” 
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