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บทคดัย่อ 
 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ  ตนัสกุล อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี  
ตั้งอยู ่ต  าบลบางพูน อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,814 ตาราง
เมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารพกัอาศยั 257 ตารางเมตร พื้นคอนกรีต 590 ตารางเมตร 
และพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 961 ตารางเมตร ลกัษณะของบา้นเป็นบา้นคอนกรีตเสริมเหลก็สองชั้น
รูปแบบร่วมสมยั มีระดับดินถมเป็นแนวรอบบริเวณโครงการ ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการเป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ พื้นท่ีโล่งรับแดดตลอดวนั ภายในโครงการยงัไม่มีการออกแบบทางดา้นภูมิทศัน์  
ภายในโครงการมีผูอ้ยูอ่าศยัจ านวน 4 คน 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์โครงการในคร้ังน้ี จึงเป็นการออกแบบเพื่อใชง้านในอนาคตโดย
ใช้ขอ้มูลจากแบบก่อสร้างและกรณีศึกษาเป็นแนวทางร่วมกบัขอ้มูลดา้นหลกัการออกแบบและ
ทฤษฎีต่างๆท่ีมีผูศึ้กษาเอาไว ้เพื่อให้ไดป้ระโยชน์ ตามศกัยภาพของพื้นท่ีและสอดคลอ้งกบัการใช้
งานตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

ดังนั้นจึงได้มีการจัดท าโครงการออกแบบภูมิทัศน์บา้นคุณอรุณ  ตันสกุล ข้ึนเป็นการ
ออกแบบให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการ  ซ่ึงเนน้พรรณไมย้ืนตน้ท่ีให้
ร่มเงาและมีความเป็นธรรมชาติเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ จึงสรุปแบบของสวนมาเป็น “สวนธรรมชาติ 
ร่มร่ืน ไดป้ระโยชน์” เป็นการออกแบบเพื่อรับรองกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การพกัผอ่น  การ
จดักิจกรรมในวนัหยดุ เป็นตน้ 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ในการจดัท าปัญหาพิเศษ โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกุล ต าบลบางพูน
อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี สามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท์ั้งน้ีเน่ืองจากไดรั้บ
ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือดา้นขอ้มูลต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน ในการจดัท าปัญหาพิเศษเล่มน้ีได้
พบอุปสรรคและ ปัญหาในดา้นต่าง ๆ มากมาย จนท าใหรู้้จกักบังานและ รู้จกัเผชิญกบัสถานการณ์ท่ี
เป็นจริง รู้จกัวิธีแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ดว้ยตนเอง จนท าใหผ้ลงานท่ีออกมาส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบคุณ ผูท่ี้ให้ความอนุเคราะห์ให้ค  าแนะน าปรับปรุงขอ้มูล    ตลอดจนแนวความคิด
ดา้นต่าง ๆ ในการท างานคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อาจารยเ์ทวญั  นนัทวงศ ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษท่ีให้
ค  าแนะน าและให้ความอนุเคราะห์ด้านขอ้มูล ตลอดจนกระบวนการคิดในการท าปัญหาพิเศษ 
ขอขอบคุณ คุณอรุณ ตนัสกุล ท่ีเอ้ืออ านวยสถานท่ีในการท าปัญหาพิเศษในคร้ังน้ี ขอขอบคุณ
อาจารยส์าขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ทุกท่านท่ีให้ค  าแนะน าในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อนๆ 
ทุกคนท่ีให้ค  าปรึกษา และช่วยเหลืองบประมาณดา้นต่าง ๆ และบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในคร้ังน้ีคือ 
ครอบครัว บิดามารดา ญาติพี่น้องท่ีให้การสนับสนุนด้านก าลังทรัพย์และก าลังใจให้ขา้พเจ้า 
ตลอดจนใหปั้ญหาพิเศษเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ  ตนัสกุล 
ต าบลบางพนู อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและเป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อไป 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 
 บา้นพกัอาศยั คุณอรุณ ตนัสกุล ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 10/3 หมู่ 2 ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง-
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นบา้นพกัอาศยัสองชั้นลกัษณะเป็นบา้นสไตลร่์วมสมยั 

ปัจจุบนัการจดัภูมิทศัน์ก าลงัเป็นท่ีนิยมมากในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการจดัภูมิทศัน์บริเวณ
บา้นพกัอาศยั สถานท่ีราชการ ส านักงานต่างๆ เกาะกลางถนน ห้างสรรพสินคา้ หรือภายในตวั
อาคารกย็งัมีการจดั ภูมิทศัน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกผอ่นคลายใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยั 

ในช่วงปี 2554 ท่ีผ่านมาจงัหวดัปทุมธานีไดป้ระสบปัญหาน ้ าท่วมคร้ังใหญ่ ซ่ึงบา้นของ
คุณอรุณ ตนัสกุล ก็ได้ประสบปัญหาน ้ าท่วมคร้ังใหญ่น้ีด้วยเช่นกัน ส่งผลให้บา้นได้รับความ
เสียหายเป็นอย่างมาก ดว้ยเหตุน้ีคุณอรุณ ตนัสกุล จึงไดท้  าการปรับปรุงบา้นและท าการต่อเติม
บา้นพกัอาศยั และตอ้งการท่ีจะออกแบบบริเวณภูมิทศัน์โดยรอบใหม่ทั้งหมด  โดยคุณอรุณ ตนั
สกุล เจา้ของบา้นมีความตอ้งการอยากให้บา้นพกัอาศยัมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน ตอ้งการใหมี้บ่อน ้ าใน
บริเวณบา้น เพื่อใหค้วามรู้สึกใกลชิ้ดกบัธรรมชาติสร้างความรู้สึกผอ่นคลายใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยั ตน้ไม้
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการดูแลรักษา และมีพื้นท่ีสนามหญา้บริเวณหนา้บา้น 

 

1.2  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศึกษาหลกัการท่ีใชใ้นการการออกแบบภูมิทศัน์พื้นท่ีทั้งหมดของบา้นพกั  

อาศยั 
1.2.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
1.2.3 เพื่อศึกษากิจกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
1.2.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกลุ ต าบลบางพนู อ าเภอเมือง- 

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 
  พื้นท่ีศึกษาของโครงการออกแบบภูมิทศันบ์า้นคุณอรุณ  ตนัสกลุ  จงัหวดัปทุมธานี ตั้งอยู่
บา้นเลขท่ี 10/3  หมู่ 2 ต าบลบางพนู อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือท่ีทั้งหมด  1,814 
ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีตวับา้น 260 ตารางเมตร พื้นคอนกรีต  590 ตารางเมตร และพื้นท่ีในการจดั
ภูมิทศัน์  964 ตารางเมตร (ดงัภาพท่ี 1.1-1.4) 
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ภาพที ่1.1 แสดงมุมมองท่ี 1 ทิศเหนือ  ติดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่า 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่1.2 แสดงมุมมองท่ี 2 ทิศใต ้ ติดกบัหอพกั 
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 ภาพที ่1.3 แสดงมุมมองท่ี 3 ทิศตะวนัออก  ติดกบัถนนภายในโครงการ 
 
 

 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 

ภาพที ่1.4 แสดงมุมมองท่ี 4 ทิศตะวนัตก  ติดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่า 
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เร่ือง : โครงการออกแบบบา้นคุณอรุณ ตนัสกุล  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี 

แสดง : แปลนพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่1.5 

สัญลกัษณ์ :    
 

                       แสดงต าแหน่งไมเ้ดิม 
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1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงหลกัการและทฤษฎีท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.4.2 ทราบถึงศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการและสามารถก าหนดต าแหน่งของกิจกรรมได ้
1.4.3 ทราบถึงกิจกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการและสามารถออกแบบ 

องคป์ระกอบงานภูมอทศัน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.4.4 ผลงานการออกแบบภูมิทศัน์บา้นของ คุณอรุณ  ตนัสกลุ ต าบลบางพนู อ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทุมธานี 

1.5  วธีิการด าเนินการ 
  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 ศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพและผูใ้ชข้องพื้นท่ีโครงการ 
  1.5.2.1 ลกัษณะท่ีตั้ง และอาณาเขต 
  1.5.2.2 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
  1.5.2.3 ลกัษณะภูมิประเทศ 
  1.5.2.4 ลกัษณะภูมิอากาศ 
  1.5.2.5 ลกัษณะของสถาปัตยกรรม 
  1.5.2.6 ลกัษณะโครงสร้างของดิน 
  1.5.2.7 ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
  1.5.2.8 ระบบทางสญัจรภายในโครงการ 

1.5.2.9 มุมมองและทศันียภาพของโครงการ 
  1.5.2.10 จ  านวนของผูใ้ชโ้ครงการและกิจกรรมต่างๆภายในพื้นท่ีโครงการ 
  1.5.2.11 ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.5.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการสรุป 

1.5.3.1 วิเคราะห์หลกัการออกแบบโครงการ เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการ 
ออกแบบภูมิทศัน์โครงการ ตลอดถึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินงาน 

1.5.3.2 วิเคราะห์ผลกระทบดา้นต่างๆในพื้นท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ 
 เพื่อก าหนดศกัยภาพของพื้นท่ีใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะออกแบบ 

1.5.3.3 วิเคราะห์กิจกรรมต่างๆตามความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการและก าหนด 
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ขนาด รวมถึงองคป์ระกอบต่างๆตามหลกัการออกแบบ  
 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 
1.5.4.12 แสดงรายละเอียดผลการออกแบบ 

 1.5.4.13 แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 
 1.5.4.14 แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
 1.5.4.15 ท าการประมาณราคา 
1.5.5 สรุปผลการออกแบบ 

  1.5.5.1 สรุปผลการออกแบบ 
1.5.5.2 ขอ้เสนอแนะ 

1.5.6 จดัท ารูปเล่ม 
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1.6  ขั้นตอนในการศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  แผนภูมิที ่1.1 แสดงขั้นตอนในการศึกษา 

1.วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

2. ศึกษารวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ 
2.1 ขอ้มูลทางดา้นสภาพพื้นท่ีโครงการ 
2.2  ขอ้มูลทางดา้นหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในกาออกแบบ 
2.3  ขอ้มูลทางดา้นของผูใ้ชโ้ครงการ 

 

 

 
3. การสรุปข้อมูล 
3.1  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีและการแกไ้ขปัญหา 
3.2  สรุปความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ 
3.3  ก าหนดต าแหน่งกิจกรรมตามศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

 

4.ขั้นตอนการออกแบบ 
4.1 ก าหนดแบบร่างแนวความคิดในการออกแบบภูมิทศัน ์
4.2  ก าหนดแนวความคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
4.3  ก าหนดรูปแบบความคิดในการจดัวางระบบการสญัจร 
4.4  ก าหนดแนวความคิดในการเลือกใชพ้นัธ์ุไม ้
4.5  ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
4.6  การออกแบบทางเลือก 
4.7  เลือกแบบท่ีเหมาะสมจากผลการประเมิน 
4.8  การออกแบบขั้นตอนสุดทา้ย 
4.9  เขียนแบบก่อสร้าง 
4.10  การประมาณราคา 
 
 
 

 

 

 

 

 

5.สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 

6.จัดท ารูปเล่ม 

7.น าเสนอผลงาน 
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บทที ่2 
หลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบภูมทิศัน์เคหะสถาน และกรณศึีกษา 

 

2.1  ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจดัสวน 
2.1.1 ความหมายของการออกแบบจดัสวน 

 การออกแบบ หมายถึง การวางแผนการสร้างสรรคใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ หรือปรับปรุงส่ิงท่ี
มีอยู่เดิมให้ดีข้ึนเหมาะสมข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยการสร้างสรรคป์รุงแต่ง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เกิดความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ใชส้อยและความงามโดยให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละวิธีการ (ขวญัชยั จิตส ารวย, 2536) 

          สวน (Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการปลูก ตกแต่ง จดัพนัธ์ุไมอ้ยา่งเป็นระเบียบ
เป็นสดัส่วน เพื่อความสวยงามและการใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ เช่น สวนผลไม ้สวนครัว สวนไมด้อกไม้
ประดบั สวนป่า และสวนหยอ่ม เป็นตน้ (เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2530) 

         การจดัสวน  หมายถึง  วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สุขแก่
มวลมนุษย ์โดยน าหลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการ์์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั น า
ส่ิงของหลาย ๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้ งท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ
ผสมผสานกนั เพื่อพฒันาให้เกิดประโยชน์ เกิดทศันียภาพ ท่ีมีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้าง
ธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดดัแปลงให้
เขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์(อโนชา การประเสริฐกิจ, 2536) 

สรุป การออกแบบจดัสวน  หมายถึง  การออกแบบเพื่อสร้างธรรมชาติให้อยู่รอบๆ 
ตวัเรา  เป็นท่ีพกัผ่อนและผ่อนคลาย   การออกแบบจดัสวนไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
จะตอ้งค านึงอยู่เสมอว่า ตอ้งออกแบบให้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงรวมถึงสภาพพื้นท่ี 
รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง และตอ้งออกแบบให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของผูอ้าศยัหรือผูท่ี้เป็นเจา้ของดว้ย 

 

2.2  การแบ่งส่วนพืน้ที่ในการจดัภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย 
 ภายในบริเว์บา้นจะท าใหบ้ริเว์สะอาด เป็นระเบียบ ลดมลพิษ ต่าง ๆ โดยเฉพาะ สนาม
หญา้ จะสามารถ ลดมลพิษ ของแสง เสียง ฝุ่ นละออง เพราะหญา้เป็น ตวักรองฝุ่ นละออง  และก็ขบั
แสงไดดี้ท่ีสุดทีเดียว นอกจากน้ียงัท าใหพ้ื้นท่ีเป็นสัดส่วน มีมุมสงบส่วนตวั เสริม บา้น อาคารใหดู้
ดีข้ึน มีคุ์ค่ามากข้ึน ปรุงแต่ง สภาพแวดลอ้ม ต่าง ๆ ใหดู้ดีข้ึนมา 
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การแบ่งพื้นท่ีของ สวนบ้านการแบ่งพื้นท่ีในสวนแต่ละประเภท จะแตกต่างกันไป 
สวนสาธาร์ะ ก็แตกต่าง แต่ สวนบา้น ค่อนขา้งจะใกลชิ้ดกบั ประชาชน หรือคน หรือสมาชิก
ครอบครัวมากท่ีสุด การแบ่งพื้นท่ีของ สวนบา้น แบ่งไดเ้ป็น 2 หลกัใหญ่ ๆ โดยอาศยัลกัษ์ะของ 
วฒันธรรม ของต่างชาติ เป็น ตน้แบบ เช่น การแบ่งพื้นท่ีของ การจดัสวน ของชาวตะวนัตก หรือ 
อเมริกา ซ่ึงโดยทัว่ ๆ ไป บา้นของ ชาวตะวนัตก และ อเมริกา นั้นไม่ค่อยมี ร้ัวบา้น อาจจะมีร้ัวเป็น
ร้ัวเต้ีย ๆ อยา่งน้ีเป็นตน้ การแบ่งพื้นท่ี การจดัสวน ของชาวตะวนัตก จึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน
หลกัใหญ่ ๆ ดว้ยกนัคือ 

2.2.1. พื้นท่ีส่วนหนา้ หรือ ส่วนสาธาร์ะ 
          เป็นส่วนโชว ์การจดัสวน ส่วนน้ีควรเป็นสนามเปิด เป็นส่วนใหญ่ ตน้ไมไ้ม่มาก จะ

เสริมให ้บา้น ดูสง่ามีคุ์ค่ามากข้ึน เป็นส่วนของพื้นท่ีท่ีติดถนน 
2.2.2. พื้นท่ีบริการหรือการปฏิบติังาน 
          พื้นท่ีส่วนน้ีคลา้ย ๆ กบัครัว พื้นท่ีซกัลา้งภายในบา้น จะประกอบไปดว้ยส่วนท่ีเก็บ 

เคร่ืองมืออุปกร์์ ท่ีใชอ้  านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น ราวตากผา้ ถงัขยะ หรือบางคร้ังก็อาจจะ
ดดัแปลงเป็น ส่วนพื้นท่ีปลูก พืชผกัสวนครัว ท่ีใช ้ภายในบา้นกไ็ด ้เพราะฉะนั้นส่วนน้ีของพื้นท่ีจดั
อยูใ่กล ้ๆ กบัพื้นท่ีบริการ เช่น หอ้งครัว หอ้งซกัลา้ง ใหไ้ดเ้กิดความเช่ือมโยง ซ่ึงกนัและกนั 

2.2.3. พื้นท่ีพกัผอ่นส่วนตวั 
          โดยทัว่ ๆ ไปแลว้  สมาชิกครอบครัว ตอ้งการความสงบ ความสวยงาม พื้นท่ีของ

สวนส่วนน้ี เปรียบเสมือนกบั หอ้งพกัอาศยั หอ้งนอน หอ้งรับแขก การจดัก็ควรใหอ้ยูใ่นสภาพใกล ้
เคียงกบั ห้องนอน ห้องรับแขก หรืออ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่แลว้ ชาวตะวนัตกจะใชพ้ื้นท่ีของสวน 
ส่วนน้ีอยู่หลงับา้น เป็นพื้นท่ีเช่ือมโยงกบัลานพกั จะมีการจดัอย่างพิถีพิถนั มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก ครบครัน การจดัมีความเป็นพิเศษ หลายบรรยากาศ สนองตอบต่อ ความสุขของครอบครัว 
หรือผูท่ี้อยูอ่าศยัมากท่ีสุด (สมจิตร โยธะคง, 2538) 

          พื้นท่ีส าหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็นส่วนๆไม่ว่าบา้นพกัอาศยัจะมี
ขนาดใหญ่หรือเลก็  ซ่ึงส่วนต่างๆน้ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด  และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวั
บา้น  ทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม 

          บา้นเป็นปัจจยัพื้นฐาน ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการด ารงชีวิต ทุกคนตอ้งการมีบา้นเป็น
ของตนเองไม่ว่าจะเป็นบา้นเล็ก บา้นใหญ่ ก็สามารถท่ีจะให้ความสุขแก่ทุกคนในครอบครัวได ้
ปัจจยัท่ีท าให้บา้นน่าอยู่หรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มทั้งท่ีตั้งซ่ึงถูกทิศทางการออกแบบท่ี
เหมาะสมเพื่ อนบ้าน  และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ซ่ึง มีความ เข้า ใจ ซ่ึงกันและกัน  
บา้น คือ ท่ีอยู่อาศยั บา้นท่ีสวยงามน่าอยู่จะประกอบข้ึนจากตวัอาคารและสถานท่ีโดยรอบ การ
จดัการตกแต่งบริเว์ต่าง ๆ ภายในบา้นจะท าให้อาคารสถานท่ีนั้น ๆ สวยงามยิ่งข้ึนส่งผลให้เกิด
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ความสุขทั้งกายและใจแก่เจา้ของบา้นและผูอ้ยูอ่าศยั ตลอดจนเป็นท่ีสุขตาสุขใจแก่ผูอ่ื้นท่ีไดพ้บเห็น 
การตกแต่งบริเว์บา้น หรือท่ีอยูอ่าศยั อาจจะท าโดยเจา้ของบา้นเอง หรือจา้งวานผูอ่ื้น ซ่ึงโดยทัว่ไป
แลว้เจา้ของบา้นจะเป็นผูท่ี้เขา้ใจความตอ้งการของตวัเองและสมาชิกไดม้ากกว่าผูอ่ื้น เพียงแต่
เจา้ของบา้น จะสนใจและเขา้ใจธรรมชาติการเจริญเติบโตของพรร์ไม้ เขา้ใจหลกัของศิลปะบา้ง
พอสมควร พร้อมทั้งมีแรงงาน ท่ีจะช่วยกนัจดัและ คอยเอาใจใส่ดูแลรักษา ใหส้วนสวยงามอยูเ่สมอ 
ก็จะท าให้บริเว์บา้นมีสวนท่ีสวยงามได ้ การจดัสวนในบริเว์บา้น ไม่ว่าจะเป็นบา้นขนาดเล็ก 
หรือขนาดใหญ่ จะแบ่งพื้นท่ีการจดัสวนออกเป็นส่วน ๆ ซ่ึงจะท าใหพ้ิจาร์าจดัสวนไดเ้หมาะสม
ต่อการใชง้าน ดงัน้ี 

2.2.3.1 บริเว์ส่วนสาธาร์ะ (Public area) เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเว์หนา้บา้น มองเห็น- 

ไดจ้ากภายนอก ส่วนน้ีจะเร่ิมตั้งแต่ร้ัว ประตู ทางเขา้บา้น ระเบียง รวมทั้งบริเว์สนาม ดา้นหนา้
ทั้งหมด ส่วนสาธาร์ะน้ีหากมีเน้ือท่ีกวา้งพอกจ็ะช่วยส่งเสริมใหบ้า้นสวยงามสง่า 

ลกัษ์ะการจดัสวนบริเว์ส่วนสาธาร์ะ การจดัสวนบริเว์น้ีเร่ิมตั้งแต่
บริเว์ร้ัว ซ่ึงอาจจะปลูกพรร์ไมป้ระดบัตามจุดต่าง ๆ ทั้งในรูปท่ีปลูกลงดิน หรือปลูกในภาชนะ 
รวมทั้งปลูกลงในก าแพงกไ็ด ้ส่วนบริเว์ประตู อาจจะปลูกไมเ้ล้ือยชนิดต่าง ๆ ตามความพอใจของ
เจา้ของสวน บริเว์ทางเดินในพื้นท่ีขนาดใหญ่ควรปลูกไมใ้ห้ร่มเงา เพื่อช่วยลดการสะทอ้นแสง 
และให ้ความร่มร่ืน ซ่ึงพรร์ไมใ้หร่้มเงาน้ีควรเลือกใชไ้มต้น้ท่ีมีดอกสวยงาม และไม่ควรปลูกจน
เตม็พื้นท่ี ควรพิจาร์าเลือกปลูก ตามจุดท่ีเหมาะสมบริเว์พื้นท่ีท่ีอยูใ่กลต้วัอาคาร บริเว์ระเบียง
หนา้หอ้งรับแขก ควรจดัสวนหยอ่มตามส่วนท่ีจะเป็นจุดเด่นของบา้น ซ่ึงบริเว์น้ีอาจจะมีการจดั
กลุ่มไมป้ระดบัรวมกบัวสัดุอ่ืน ๆ มีการท า สระน ้ าบ่อน ้ า (water garden) มีน ้ าตก น ้ าพุ นอกจากน้ี
อาจจะ ปลูกไมด้อก ตามแนวทางเดิน จากบริเว์หนา้บา้นเขา้มาสู่ หอ้งรับแขก การจดัสวนบริเว์
ใกลต้วับา้น ควรพิจาร์าเลือกใชพ้รร์ไม ้ท่ีเจริญเติบโตชา้ เพราะหากพรร์ไมโ้ตเร็วและไม่ไดใ้น
ส่วนสาธาร์ะน้ี ควรมีการท า สนามหญา้ เพราะ สนามหญา้ จะช่วยใหส่้วนอ่ืน ๆ สวยงามดูเด่นข้ึน 
สนามหญา้ในส่วนสาธาร์ะ ควรมีเน้ือท่ีประมา์คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีทั้งหมด บริเว์ท่ีจะท า สนาม
หญา้ ควรไดรั้บแสงแดดเต็มท่ี เพราะจะท าให้สนามหญา้ มีสีเขียวสดใส แต่ถา้หากตอ้งการท า 
สนามหญา้ในท่ีร่ม กค็วรเลือกใช ้หญา้สนาม ใหเ้หมาะกบัพื้นท่ีนั้นๆ 

2.2.3.2 บริเว์ส่วนครอบครัว (Family living area) ส่วนครอบครัวจะเป็นส่วนท่ีใช้
พกัผอ่นรวมของครอบครัว ใชรั้บรอง หรือจดัสันทนาการกบัเพื่อน ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ส่วนน้ีควร
จะ ต่อเน่ืองกบั หอ้งพกัผอ่น (living room) ซ่ึงอาจจะเป็น ลานนอกบา้น (terrace & patio) ในส่วน
ของ ครอบครัว น้ีจะมีส่ิงก่อสร้าง ท่ีจะอ านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ีสนาม ท่ีนั่งเล่น นอนเล่น 
รวมทั้งอุปกร์์ส าหรับสันทนาการ เช่น ท่ีออกก าลงักาย พื้นท่ีส าหรับจดักิจกรรมภายในครอบครัว 
อุปกร์์ท าอาหาร เช่น ท่ียา่งบาบิคิว รวมทั้งมุมส าหรับเดก็ๆ  
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 ลกัษ์ะการจดัสวนบริเว์ส่วนครอบครัว เน่ืองจากบริเว์ดงักล่าวใชเ้ป็นท่ี
พกัผอ่น ดงันั้นไมท่ี้ใชป้ลูกบริเว์น้ี ควรจะเป็นไมต้น้ให้ร่มเงา หรือไมเ้ล้ือยข้ึนซุม้ รวมทั้งพรร์
ไมพุ้ม่ หรือไมด้อก ตามจุดต่าง ๆ ส าหรับไมต้น้อาจจะเป็นไมท่ี้มีดอก หรือไมผ้ลก็ได ้และเน่ืองจาก
บริเว์น้ีจะใชส้อยค่อนขา้งมาก หากตอ้งการท าสนามหญา้ ก็ควรจะเลือก ชนิดของหญา้สนาม ท่ี
ทนทานต่อการเหยยีบย  ่า แต่ทั้งน้ีหากตอ้งการใชบ้ริเว์น้ีค่อนขา้งมาก ควรจะปูพื้นดว้ยอิฐ หรือหิน 
แลว้ปลูกพรร์ไมต้ามจุดต่าง ๆ ส่วนมุมส าหรับเด็ก อาจจะท าบ่อทราย หรือส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ เช่น 
บา้นตุ๊กตา บา้นบนตน้ไม ้ท ากระดานล่ืน หรือ ชิงชา้จากไม ้หรือ ยางรถยนต ์ในบริเว์น้ีควรมีไม้
ใหร่้มเงา แต่ตอ้งเลือกพรร์ไมท่ี้ไม่มีพิษ ไม่มีหนาม และไม่เปราะหกัง่าย  

2.2.3.3 บริเว์ส่วนตวั (Private living area) บริเว์น้ีจะต่อเน่ืองกบัหอ้งนอน ซ่ึง
อาจจะเป็นเฉลียง ระเบียง (deck & balcony) เป็นบริเว์ส่วนตวัโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะใชน้ัง่เล่น อ่าน
หนงัสือ หรือรับรองแขกท่ีสนิทสนมเป็นพิเศษ ลกัษ์ะการจดัสวนบริเว์น้ี หากเป็นบา้นชั้นเดียว 
ก็จะตอ้งสร้างฉากหรือผนงับงัสายตาบุคคลภายนอก ท าให้เกิดบริเว์ส่วนตวั ซ่ึงฉากหรือผนงัน้ี 
อาจจะเป็นตน้ไมท่ี้ปลูกแลว้ตดัแต่งใหไ้ดข้นาดตามตอ้งการ หรือจะสร้างข้ึนจากวสัดุอ่ืน ๆ ก็ได ้แต่
จะตอ้งใหล้มพดัผา่นไดส้ะดวก ในบริเว์น้ีอาจจะท าสวนหยอ่มขนาดเลก็ รวมทั้งปลูกไมใ้หร่้มเงา
บา้งกไ็ด ้แต่จะตอ้งไม่แน่นทึบเกินไป ส าหรับบริเว์ส่วนตวัท่ีอยูช่ั้นบน อาจจะปลูกไมเ้ล้ือยเพื่อให้
ร่มเงา รวมทั้งปลูกพรร์ไมด้อก ไมใ้บในภาชนะตามจุดต่าง ๆ หรืออาจจะท าเรือนระแนงปลูก
พรร์ไมก้ไ็ด ้อุปกร์์หรือส่ิงก่อสร้างในบริเว์น้ีจะมีเกา้อ้ีนัง่หรือนอนปรับระดบัได ้พร้อมทั้งโตะ๊
เลก็ ๆ ส าหรับวางหนงัส่ือ และส่ิงอ่ืนๆ 

2.2.3.4 บริเว์ส่วนบริการ (Service area) บริเว์น้ีจะต่อเน่ืองจากครัว โรงรถ หรือ
ส่วนพกัผอ่นของครอบครัว เพื่อสะดวกในการใหก้ารบริการ ซ่ึงบริเว์น้ี จะเป็น ส่วนหลงับา้นใช้
ซกัผา้ตากผา้ ลา้งจาน รวมทั้งปลูกพืชผกัสวนครัว ปลูกไมผ้ล การจดัสวน บริเว์น้ีจึงไม่เนน้เร่ือง 
ความสวยงาม มากไปกวา่ความสะดวกในการใชง้าน การปลูกพรร์ไม ้หากเป็นไมผ้ลกจ็ะปลูกไว้
บริเว์ริมร้ัว หรือ อาจใชเ้ป็นร่มเงา ใหก้บับางจุด ของพื้นที บริเว์ท่ีมีแสงแดดจดั กจ็ะใชป้ลูก
พืชผกัสวนครัว รวมทั้งใชซ้กัผา้ตากผา้ ซ่ึงในส่วนน้ีมกัจะปูพื้นบริเว์ดว้ยซีเมนต ์การปลูกพรร์
ไมอ่ื้น ๆ กเ็พื่อจะเป็นฉากเป็นผนงั ปิดกั้นบริเว์ท่ีไม่ตอ้งการใหผู้อ่ื้นเห็น ซ่ึงอาจจะเป็น ไมพุ้ม่ ซ่ึง
มีความสูงเกินระดบัสายตา หรือไม่กอ็าจใชว้สัดุอ่ืน เช่น ไม ้ซีเมนตบ์ลอ็ค กั้นถาวรใหเ้ป็นสดัส่วน  
(เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2530) 

สรุป การแบ่งส่วนพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั  สามารถแบ่งได ้3 ส่วน คือ 
ส่วนสาธาร์ะ เป็นส่วนโชว ์การจดัสวน เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเว์หนา้บา้น มองเห็นได้

จากภายนอก ส่วนน้ีจะเร่ิมตั้งแต่ร้ัวส่วนสาธาร์ะน้ีหากมีเน้ือท่ีกวา้งพอก็จะช่วยส่งเสริมให้บา้นดู
สวยงาม ร่มร่ืน เป็นจุดน าสายตาก่อนเขา้ถึงตวับา้นและเป็นท่ีสนใจแก่ผูพ้บเห็นและสัญจรผา่นไป 
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           ส่วนตวั  เป็นบริเว์ส่วนตวัโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะใชน้ัง่เล่น อ่านหนงัสือ หรือรับรอง
แขกท่ีสนิทสนมเป็นพิเศษ 

ส่วนบริการ  ซ่ึงบริเว์น้ีจะเป็นส่วนหลงับา้นใชซ้กัผา้ตากผา้ ลา้งจาน รวมทั้งปลูก
พืชผกัสวนครัว ปลูกไมผ้ลบริเว์น้ีจะต่อเน่ืองจากครัว โรงรถ หรือส่วนพกัผอ่นของครอบครัว 

ขอ้ดีท่ีตอ้งมีการแบ่งพื้นท่ีคือ สร้างความเป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการใชง้าน และง่าย
ต่อการออกแบบอีกดว้ย และส่วนต่างๆตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั มีความต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวั
บา้น จะช่วยเพิ่มความสวยงามใหก้บัสวนยิง่ข้ึน 

 

2.3  หลกัการออกแบบภูมิทศัน์ 
การออกแบบภูมิทศัน์ นัก ออกแบบตอ้งพิจาร์าก าหนดต าแหน่งกิจกรรม การใช้พื้นท่ี 

และรายละเอียดต่างๆ หรือองค์ประกอบท่ีควรจดัให้มีข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ สามาราสรุปไดว้่า การ
ออกแบบภูมิทศัน์ ประกอบดว้ย 2 ส่วนใหญ่ๆคือ 

กิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมท่ีจะจดัให้มีข้ึนในพื้นท่ี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  
กิจกรรมท่ีตอ้งออกแรงและเกิดเสียงดงั เช่น กิจกรรมกีฬาต่างๆ สนามเดก็เล่น เวทีกลางแจง้กิจกรรม
ท่ีไม่ตอ้งออกแรงตอ้งการความสงบ เช่น เดินเล่น นัง่เล่น อ่านหนงัสือ นัง่ท างาน 
นกัออกแบบจะตอ้งเป็นผูก้  าหนดต าแหน่งท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีออกแบบ โดยจดักิจกรรมประเภท
เดียวกนัไวด้ว้ยกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดการรบกวน 

องคป์ระกอบ (Elements) หมายถึง ส่ิงท่ีเหมาะสมจดัให้มีกิจกกรมแต่ล่ะประเภท ทั้งท่ีมี
ชีวิตหรือตน้ไม ้(Soft scape) และส่ิงไม่มีชีวิต (Hardscape) เช่น กิจกรรมนัง่เล่น ควรมีมา้นัง่ ศาลา  
กิจกรรว่ายน ้ าควรมีสระว่ายน ้ า ฝักบวัช าระตวั มา้นัง่อาบแดด ร่ม กิจกรรมปิคนิด ควรมีโต๊ะและมา้
นั่งจดัวางบนพื้น ท่ีจะจดัวางองค์แข็ง มีเต่ายาง ถงัขยะ และร่มเงาจากตน้ไมใ้หญ่ เป็นตน้ ซ่ึงนัก
ออกแบบจะเป็นผูก้  าหนดรูปแบบผวิวสัดุ และต าแหน่งท่ีจะจดัวางองคป์ระกอบเหล่าน้ี 

2.3.1 หลกัการออกแบบ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
2.3.1.1 แนวความคิด (Concept) พื้นท่ีแต่ล่ะแห่งมีศกัยภาพในการพฒันาท่ีเหมาะสม

เหมาะสมในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ซ่ึงนกัออกแบบตอ้งก าหนดข้ึนเป็นแนวทางเร่ิมแรกในการ-
ออกแบบ มกัจะเป็นแนวคิดแบบกวา้งๆก่อน แลว้จึงพฒันาแนวความคิดให้แคบและเจาะจงลงจน
เกิดเป็นวตัถุประสงคใ์นการออกแบบต่อไป 

2.3.1.2 วตัถุประสงค ์(Gole, Objectives) วตัถุประสงคเ์กิดจากแนวความคิดในการ 
ออกแบบ แต่มีความเจาะจงท่ีเด่นชดัเจนเป็นเป้าหมายในการออกแบบได ้

2.3.1.3 รายการในการออกแบบ (Criteria) คือรายละเอียดต่างๆท่ีนักออกแบบตอ้ง
พิจาร์าให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้มกัเกิดจากความตอ้งการของผูใ้ช้สถานท่ี และ



 

13 
 

สภาพพื้นท่ีท่ีจะออกแบบท่ีตอ้งสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั นกัออกแบบเป็นผูค้น้หาวิธีการท่ีจะไปใหถึ้ง
วตัถุประสงคน์ั้นรายละเอียดหรือรายการในการออกแบบควรครอบคลุมหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

1) ความสะดวกสบายและยดืหยุน่ (Conaenience, comfort and flexibility) 
พิจาร์าการเลือกต าแหน่งกิจกกรมเขา้กบัสภาพภูมิประเทศ การวางระบบสัญจร เขา้ใจง่าย ผูใ้ช้
สถานท่ีไม่หลงทาง มีทางเขา้-ออกท่ีดี ขนาดพื้นท่ีและองคป์ระกอบต่างๆมีขนาดท่ีมนุษยใ์ชง้านได ้
มีส่ิงมนุษยอ์  านวยความสะดวกเพียงพอไม่เดือดร้อน วสัดุท่ีเลือกใชเ้หมาะสมเขา้กบัรูปแบบของงาน
และภูมิอากาศ สร้างความรู้สึกปกป้องอบอุ่นในพื้นท่ีเกิดความรู้สึกส่วนตวั ปราศจากมลพิษ และ
ปลอดภยั มีความยดืหยุน่ปรัปเปล่ียน เล่ือนยา้ยไดต้ามสถานการ์์ 

2) ความปลอดภยั (Safety) การเลือกต าแหน่งกิจกรรมและการเลือกใชว้สัดุ
ต่างๆตอ้งเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ภูมิประเทศ ดิน การระบายน ้ า ภูมิอากาศ การเลือกเทคนิคก่อสร้าง
เหมาะสมไม่ให้ขดัแยง้กับสภาพแวดล้อม มีการดูแลรักษา ซ่อมแซมวสัดุและพืชพรร์อย่าง
สม ่าเสมอ เกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชส้ถานท่ี 

3) ความงาม (Esthetics) ข้ึนอยู่กบัการน าศิลปะเขา้มาใช ้การเลือกรูปแบบท่ี
เขา้กบัแนวความคิดในการออกแบบ(Design oncetp) และสภาพแวดลอ้ม การปรุงแต่งมีรายละเอียด
และเหมาะสมกบังบประมา์ 

4)  พื ช มี ชี วิ ตรอด  (Plantsurvive)  พื ช ท่ี เ ลือกใช้สามารถตอบสนอง
วตัถุประสงคแ์ละด ารงชีวิตรอดอยู่ได ้ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการเลือกชนิดพืชให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้และ-
ภูมิอากาศเฉพาะตรงจุดนั้น อาจหมายถึงใช้พืชทอ้งถ่ินและเทคนิคต่างๆในการปลูกเล่ียงและ-      
ดูแลรักษา 

5) มีความเป็นไปได ้(Feasible) ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา ไม่ว่าจะเป็น
ในแง่ของสภาพแวดลอ้ม แง่กฎหมาย แง่ความงาม ฯลฯ ราคาค่าก่อสร้างเหมาะสม มีความคุม้ค่า คง
อยูน่านตามอายขุยัของวสัดุและตน้ไม ้ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นการดูแลรักษาสูงเกินไป 

2.3.2 วตัถุประสงคข์องการจดัสวน มี 3 ประการ คือ 

2.3.2.1 การจดัสวนในระบบของพืชผล จะตอ้งสนองตอบต่อ ความตอ้งการของคน 

คือ เอาคนเป็นศูนยก์ลางจะตอ้งเนน้ และก็เอ้ืออ านวย ประโยชน์สูงสุด แก่คน ไม่ว่าจะเป็น ดา้น
ร่างกาย หรืออ่ืน ๆ กิจกรรมท่ีคนกระท าอยู่ เช่น ในสวนจะตอ้งมีทางเดิน ทางเดินเทา้ ทางถนน
รถยนต์ ศาลาพกั มา้นั่ง สระว่ายน ้ า ท่ีละเล่นกลางแจง้ มีตน้ไมย้ืนตน้ เป็นร่มเงา ตามทางเดิน 
นอกจากน้ียงัมีไมพุ้่ม ไมค้ลุมดินเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ มีการตดัเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพื่อให้เกิดความสวยงาม เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มภายใน ป้องกนัมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง
อากาศ เสียง ฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึน 
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         2.3.2.2 การจดัสวนเพื่อความสวยงาม เนน้ท่ีสุนทรียภาพต่างๆ มุ่งความงามใหเ้กิด- 
ความสุขทางดา้นจิตใจ อารม์์ การจดัจะหลากหลาย บรรยากาศ  มีมุมสงบมีมุมก่อให้เกิด ความ
ประหลาดใจ เป็นการมุ่งเนน้ใหเ้กิดคุ์ค่า มีความล้ีลบั เพื่อใหเ้กิดความคิด ความสนใจ ความระทึก
ใจ ความสร้างสรรค ์เช่น การจดัสวน ท่ีมีมุม น ้าพ ุน ้ าตก ทางน ้าไหล ไมด้อกสวยงาม เป็นตน้ 

         2.3.2.3 การจดัสวนเพื่อการทดลอง การศึกษา ทดลอง คน้ควา้ วิจยั ต่าง ๆ กร์ีท่ี
ไดรั้บพืชพนัธ์ุ ใหม่มา วสัดุอุปกร์์ ท่ีใชใ้น การจดัสวน ใหม่ ๆ มา จะเป็น วสัดุอุปกร์์ ท่ีมนุษย์
ผลิตข้ึน หรือจาก ธรรมชาติ มาจดัประกอบเขา้กบั รูปแบบของสวนต่าง ๆ ก็ศึกษาว่า เหมาะสม 
หรือไม่ พืชพนัธ์ุ นั้นเจริญเติบโตไดดี้หรือไม่ เหมาะกบั รูปแบบของสวน หรือไม่ วตัถุประสงค์
ส่วนใหญ่ท่ีมุ่งเน้นการศึกษาการคน้ควา้ และการทดลอง เพื่อหาค าตอบ  ท่ีเหมาะสมนัน่เอง หา
ความสัมพนัธ์ระหว่างพืชพรร์ วสัดุกบัรูปแบบของสวน หรือบางคร้ัง อาจจะมี การจดัสวน แบบ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นตน้แบบของการศึกษา (ศศิยา ศิริพานิช, 2554) 

         สรุป หลักการอกแบบ คือ การพิจาร์าก าหนดต าแน่งกิจกรรม การใช้พื้นท่ี
รายละเอียดต่างๆรวมถึงองคป์ระกอบท่ีควรจดัให้มีในพื้นท่ีนั้นๆ โดยตอ้งค านึงถึงขนาดของพื้นท่ี 
ความเหมาะสมในการจดัวางองคป์ระกอบและต าแหน่งของพืชพรร์ใหมี้ความเหมาะสมกบัพื้นท่ี
และสภาพแวดลอ้ม สภาพภูมิอากาศ โดยในการออกแบบจะตอ้งมีความเป็นไปไดแ้ละตรงตาม
วตัถุประสงคห์รือตรงตามเป้าหมายในการออกแบบท่ีเราไดต้ั้งไว ้และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมา มีราคาค่าสร้างงานท่ีเหมาะสม มีความคุม้ค่า ไม่ก่อให้เกิดปัญหาดา้นการดูแลรักษาสูง
เกินไป เพราะฉะนั้นในการออกแบบจดัสวนจึงตอ้งมีหลกัการและขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการ
ออกแบบและเขา้ถึงวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งแทจ้ริง 

 

2.4  รูปแบบของภูมิทศัน์ 

เน่ืองดว้ยจุดประสงคข์องเจา้ของโครงการมีความตอ้งการความเป็นธรรมชาติและสวนผกั
หลงับา้น  เพื่อไวพ้กัผ่อนและใช้ท ากิจกรรมต่างๆกันภายในครอบครัว  มีผกัท่ีปลูกเองปลอด
สารพิษไวรั้บประทานภายในครอบครัว  จึงเป็นเหตุผลให้ต้องมีการศึกษารูปแบบของสวน
ธรรมชาติและสวนผกัไวเ้พื่อน าไปใชใ้นการออกแบบบา้นคร้ังน้ี 

2.4.1 สวนธรรมชาติ (Informal styles) 
         พื้นท่ีในการจดัสวนแบบธรรมชาติจะจดัให้เป็นเนินหลัน่กนั มีพื้นท่ีสูงๆ ต ่าๆ สลบั

กบัท่ีราบเหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ การจดัวางตน้ไมแ้ละวตัถุจะตอ้งเกิด ความสมดุลแบบ
ธรรมชาติ หรือ Infomal balance นั่นเอง ชนิด รูปทรงและขนาด จ านวน และ ระยะห่าง ไม่
จ าเป็นตอ้งเหมือนกนัหรือเท่ากนั ใชค้วามช านาญของสายตาพิจาร์าน ้ าหนกัสีของตน้ไมห้รือวตัถุ
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ทั้งสองขา้ง ถา้น ้ าหนกัเท่ากนั หรือใกลเ้คียงกนัก็ถือว่า ทั้งสองขา้งนั้นสมดุลกนั (แบบธรรมชาติ) 
การจดัวางตน้ไมห้รือวตัถุแบบจ านวนคู่ขนาน 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ จะไม่ปรากฏใหไ้ดเ้ป็น เม่ือ
ไม่ไดจ้ดัวางซ ้ า ๆ กนัแบบ 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ จึงใชเ้น้ือท่ีในการจดัไม่มากนกั การประดิษฐแ์บบ
เรขาค์ิต มีความส าคญัเป็นรองการตดัแต่งหรือประดิษฐ์รูปทรง เช่น ทรงกลม หรือทรงเหล่ียมจึง
ไม่ปรากฏเด่นชดั ลกัษ์ะการจดัจะจดัให้มีแต่เคา้โครงเท่านั้น เช่นการจดัหาพนัธ์ุไม ้ท่ีมีรูปทรง
แบบเรขาค์ิต ตามธรรมชาติ ท่ีตอ้งการโดยไม่ตอ้งตดัแต่ง สระน ้ า ล  าธารมีรูปร่างอิสระ (free 
form) เหมือนเกิดข้ึนเอง ตามธรรมชาติ ตน้ไมใ้หญ่ ไมพุ้่ม ไมน้ ้ าและพืชคุมดิน (ground cover) มกั
มีสีสันไม่ฉุดฉาดโดยทัว่ไป มกัจะมีสีเขียว เป็นส่วนใหญ่ จะออกดอกเพิ่มสีสันให้สวนบา้งก็ตาม
ฤดูกาลเท่านั้น ถนนหรือ ทางเดินภายในสวน มกัจะสูง ๆ ต ่า ๆ ตามระดบัพื้นท่ีของสวน และคด
โคง้ ไปตามส่วนต่าง ๆ ของสวน เพื่อน าไปชม ความงามของสวนยอ่ม ์ จุดต่าง ๆ ส่ิงก่อสร้าง 
ภายในบริเว์สวน จะเป็นบา้นหลงัเลก็ ๆ กลมกลืนไปกบัสวน  ส่วนประกอบอ่ืน ๆ อาทิ หนา้ผา 
น ้ าตก ล าธาร โขดหิน สระน ้ า ไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม และพืชคุมดิน จะไม่บงัคบัใหอ้ยูใ่นกรอบ พยายาม
สร้าง ความกลมกลืน อยา่งอิสระทุก ๆ จุด ไม่แสดงส่วนใดส่วนหน่ึงอยา่งเด่นชดัเหมือนสวนแบบ
ประดิษฐ ์แต่จะรวมกนั ในลกัษ์ะของ ความกลมกลืน เหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  ความงาม
ของสวน เหล่าน้ีเกิดจาก การจดัตน้ไมแ้ละสีของพนัธ์ุไมใ้ห้กลมกลืนกนั การปลูกตน้ไมไ้ม่
จ าเป็นตอ้งมากชนิด เพราะผิดไปจาก ธรรมชาติ ผูจ้ดัจะตอ้งเขา้ใจความเป็นมาหรือการเกิดตาม
ธรรมชาติ เพื่อจะไดเ้ลียนแบบ และสร้างบรรยากาศภายใน สวนใหเ้หมือนธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 
สวนแบบน้ีบรรยากาศตรงกบัความตอ้งการของมนุษย ์อาจสรุปการจดัสวนแบบธรรมชาติไดด้งัน้ี 

2.4.1.1 ใชพ้ืชพรร์ไมช้นิดปลูกในกระถาง (ดงัภาพท่ี 2.1) เป็นการจดัสวนหนา้
บา้น ขนาดกวา้ง 5 เมตร x 5 เมตร พื้นเป็นพื้นแขง็ปูดวัยกระเบ้ืองเซรามิค เป็นพื้นเดียวกนักบั
บริเว์ท่ีจอดรถ สภาพแสงไดรั้บแสงแดดจดัตลอดวนั จึงจดับรรยากาศสวนใหร่้มร่ืน ดูสดช่ืนดว้ย
ไมก้ระถางทั้งหมด โดยใชพ้รร์ไมช้นิดท่ีมีดอกหอม และสร้างจุดเด่นดว้ยน ้ าพุขนาดเลก็ พร้อม
ตกแต่งธรรมชาติดว้ย การเล่นเสน้แนวขอบเขตของสวนดว้ยท่อนไมส้นและระเบียงไม ้

 

 
ภาพที ่2.1 ทศันียภาพของสวนธรรมชาติชนิดปลูกในกระถาง 

ที่มา : พรเพญ็ ฉายปรีชา, 2552 
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2.4.1.2 ใชพ้ืชพรร์ไมช้นิดให้ความร่มร่ืน ดอกหอม (ดงัภาพท่ี 2.2) เป็นการจดั
สวนหนา้บา้นขนานกบัท่ีจอดรถ กวา้ง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร สภาพแสงไดรั้บแสงแดดจดั จึงจดั
บรรยากาศสวนให้ร่มร่ืนดว้ยไมด้อกหอม ชนิดพืชพรร์ท่ีไม่ตอ้งตดัแต่งมากนกั และดูแลรักษา
ง่าย พร้อมทั้งตกแต่งดว้ยตอไมแ้ละศิลาแลงเป็นจุดเด่นของสวน 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2.2 ทศันียภาพของสวนธรรมชาติชนิดใหค้วามร่มร่ืน ดอกหอม 

ที่มา : พรเพญ็ ฉายปรีชา, 2552 

            2.4.1.3 ใชพ้ืชพรร์ไมห้ลากชนิด พรางแสงดว้ยซุม้ไม ้(ดงัภาพท่ี 2.3) เป็นการจดั
สวนในกระบะบริเว์ดา้นหลงับา้น ขนาดพื้นท่ีกวา้ง 5 เมตร ลึก 3 เมตร สภาพแสงไดรั้บแสงคร่ึง
วนัเชา้ ซ่ึงตอ้งการบริเว์ส าหรับนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ พื้นท่ีส าหรับปลูกเล้ียงกลว้ยไม ้และพรางตา
ถงัเกบ็น ้าหลงับา้นใหน่้าดูมากข้ึน 

 
 

ภาพที ่2.3 ทศันียภาพของสวนธรรมชาติชนิดพรางแสง,ซุม้ไมเ้ล้ือย 
ที่มา : พรเพญ็ ฉายปรีชา, 2552 

 
2.4.1.4 ใชพ้ืชพรร์หลากสีสัน (ดงัภาพท่ี 2.4) เป็นการจดัสวนในพื้นท่ีหนา้บา้น

กวา้ง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร สภาพแสงหนา้บา้นแดดจดัมาก จึงตอ้งใชร้ะแนงพรางแสงใหพ้ื้นท่ีร่ม
ร่ืน เพื่อใชเ้ป็นท่ีนั่งพกัผ่อนและชมสวน ใชไ้มห้มอนรถไฟ และกอ้นหินเป็นทางเดินในสวน 
เพื่อใหก้ลมกลืนและเป็นธรรมชาติ สร้างสีสนัโดยใชพ้รร์ไมห้ลากชนิด เช่น โยทะกา โกสน โมก 
หลิวใบ และผกากรอง เป็นตน้ 
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ภาพที ่2.4 ทศันียภาพของสวนธรรมชาติชนิดพรร์ไมห้ลากสีสัน 

ที่มา : พรเพญ็ ฉายปรีชา, 2552 
 
2.4.1.5 ใชพ้ืชพรร์ไมเ้ขตร้อน (ดงัภาพท่ี 2.5) เป็นการจดัสวนในพื้นท่ีหลงับา้น

กวา้ง 4 เมตร ลึก 2.5 เมตร สภาพแสงหลงับา้นร่ม ตอ้งการใชเ้ป็นท่ีนัง่พกัผอ่น และเนน้ใชพ้รร์
ไมเ้ขตร้อน การจดัจึงเลือกใชไ้มช้อบร่มเงาพวก เฮลิโคเนีย ขิงแดง ดาหลา เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่2.5 ทศันียภาพของสวนธรรมชาติพืชพรร์ไมเ้ขตร้อน 

ที่มา : พรเพญ็ ฉายปรีชา, 2552 
 
2.4.1.6 ใชพ้ืชพรร์ใบหลากชนิดประกอบธาราจ าลอง (ดงัภาพท่ี 2.6) เป็นการจดั

สวนในพื้นท่ีแคบและยาวหนา้บา้น พื้นท่ีเป็นกระบะรูปตวัแอล(L) สภาพแสงค่อนขา้งร่ม มีการ
ระบายน ้ าไม่ดีนกั ใชว้ิธีท าระบบระบายน ้ าและก่อขอบกระบะยกระดบัของดินใหสู้งข้ึน ลกัษ์ะ
สวนท่ีจ าลองล าธาร โดยใชก้รวด เป็นตวัแทนสายน ้ า ใชเ้ฟิร์นและตน้ไมใ้บสวยแปลกตา เป็น
องคป์ระกอบหลกั 
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ภาพที ่2.6 ทศันียภาพของสวนธรรมชาติชนิดพืชพรร์ใบหลากชนิด 

ที่มา : พรเพญ็ ฉายปรีชา, 2552 
 
2.4.1.7 ใชพ้ืชพรร์ท่ีมีใบเป็นเสน้ ไม่ตอ้งตดัแต่งมากนกั (ดงัภาพท่ี 2.7) เป็นการ

จดัสวนในพื้นท่ี หนา้บา้น กวา้ง 2.20 เมตร ลึก 2 เมตร พื้นท่ีจดัเป็นบริเว์หนา้บา้นต่อเน่ืองกบั
ลานทางเดินเขา้บา้น (terrace) ตอ้งการจดัสวนท่ีดูแลรักษาง่าย เนน้เส้นโคง้ของแปลงปลูก โดยใช้
ตน้จนัทร์ผาเป็นไมป้ระธาน มีใบเป็นเส้นยาวดูอ่อนชอ้ย ใชหิ้นปรดบัและกรวดตกแต่งเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัลกัษ์ะนิสยัของไมป้ระธาน  
(พรร์เพญ็ ฉายปรีชา, 2552) 

 

 
 

ภาพที ่2.7 ทศันียภาพของสวนธรรมชาติพืชพรร์ท่ีมีใบเป็นเสน้ 

ที่มา : พรเพญ็ ฉายปรีชา, 2552 
 

สรุป สวนธรรมชาติคือสวนท่ีจัดท ามาเพื่อเลียนแบบธรรมติหรือจ าลองความเป็น
ธรรมชาติมาไวใ้นสวนให้มากท่ีสุด ทั้งพรร์ไม ้วสัดุตกแต่ง รูปทรงต่างๆ ภายในสวน เพื่อให้ได้
ความรู้สึกท่ีคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติจริงๆ  จดัสร้างตามสภาพพื้นท่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และช่วยสร้าง
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มความร่มร่ืนน่าอยู่ให้แก่บา้นพกัอาศยั  เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
พกัผอ่นทั้งทางร่างกาย อารม์์ ความรู้สึก ของเจา้ของบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี  
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2.4.2 สวนผกั (types of vegetable gardening) 
         พืชผกัสวนครัวเป็นตน้ไมอี้กกลุ่มหน่ึงท่ีเราสามารถเลือกมาปลูกประดบัเพื่อเพิ่มความ

สวยงามให้กบับา้น  และน ามาใชใ้นครัวเรือนไดด้ว้ยขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ศึกษาวิธีการท่ี
ถูกตอ้งเลือกผกัท่ีชอบและเหมาะสมท่ีจะช่วยให้สวนของคุ์สวยงามพร้อมสรรพคุ์จากพืชผกัท่ีมี
ประโยชน์กบัร่างกาย 

การท าสวนครัวหรือสวนผกัหลงับา้น (Home gardening) เป็นการท าสวนผกัเลก็ๆ นอ้ยๆ เป็น
งานอดิเรก เพื่อใหมี้ผกัไวใ้ชรั้บประทานในครอบครัว เป็นการประหยดัรายจ่ายนอกจากนั้นอาจจะมี
เหลือแจกจ่ายเพื่อนบา้น หรือขายเป็นรายไดพ้ิเศษ 

การท าสวนครัวเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับทุกครัวเรือน เพราะการท่ีเรามีผกัสดรสดีไว ้
รับประทานเอง เราจะไม่ตอ้งพะวงเร่ืองความสกปรก และพิษยาฆ่าโรคแมลงท่ีตกคา้งเหมือนกบัผกั
ท่ีไปซ้ือหามา การท าสวนครัวเหมาะต่อการฝึกเด็กๆ ท่ีบา้นใหรู้้จกัท างาน ใหรู้้จกัธรรมชาติ รู้จกัใช้
มือ ใชส้มองตลอดจนเป็นการออกก าลงักายไปดว้ยในตวั 

         การท าสวนครัว เหมาะต่อคนทุกเพศวยัเหมาะท่ีสุดส าหรับคนเมืองหลวง โดยเฉพาะ
คนกรุงเทพฯ ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งออกท างานนอกบา้นตอ้งพบกบัภาวะประจ าวนัท่ีน่าเบ่ือหน่าย อาทิ
ถนนสายต่างๆ รถติดยาวเหยยีด อากาศท่ีร้อนอบอา้ว ประกอบกบัไอร้อนและควนัพิษรถยนต ์  ถา้
ทุกคนทุกครอบครัวหนัมาท าสวนครัวกนัเสียก็จะช่วยสุขภาพจิตได ้การท าสวนครัวจึงเป็นยารักษา
จิตอยา่งหน่ึงท่ีใชใ้นโรงพยาบาลประสาท ถา้ท่านไม่มีท่ีดินจะปลูกผกั ก็อาจปลูกในป๊ีบร่ัว ถงัแตก
กะละมงัทะลุ ลงัไม  ้ ท่ีใชป้ระโยชน์ไม่ได ้ฯลฯ ท่านจะปลูกผกัอะไรก็ได ้ถึงแมไ้ม่มีท่ีภายนอก
อาคารเลย อยา่งนอ้ยท่านอาจจะเพาะถัว่งอกไวกิ้นเองไดโ้ดยเพาะกบักระสอบเก่าๆ ท่ีชุบน ้ าใหช้ื้น
หรือใชถุ้งพลาสติกใส่ข้ีเล่ือยเพาะเห็ดท าไดไ้ม่ยาก (อุไร จิรมงคลการ, 2549) 

 

 
ภาพที ่2.8 ตวัอยา่งการดูแลบ ารุงผกั 
ทีม่า : http://www.home gardening.com 

 
         สรุป  สวนผกั คือการน าพืชผกัท่ีเรารู้จกัและใชรั้บประทานกนัทุกวนัสามารถพบเห็น

ไดท้ัว่ๆไปตามทอ้งตลาด  ซ่ึงเราคิดไม่ถึงว่ามนัจะปลูกออกมาสวยงามได ้ แต่เม่ือเรามีความรู้ความ
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เขา้ใจในลกัษ์ะนิสัยของพืชผกันั้นๆ  เราก็สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัสวนของเราได ้ จากท่ีสวน
ของเราจะมีเพียงแต่ไมด้อก ไมป้ระดบัท่ีเราคุน้เคยกนัดีอยูแ่ลว้  ต่อไปน้ีสวนของเราก็จะไมจ้  าเจอีก
ต่อไป  เพราะจะมีสวนผกัเกิดข้ึนจากความสามารถของเราเองและยงัน าไปรับประทานเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายของเราอีกดว้ย 

 

2.5  องค์ประกอบในการจดัภูมิทศัน์ 
การใชส่ิ้งประดบัและตกแต่งงานภูมิทศัน์นั้น  ถือเป็นปัจจยัเสริมท่ีส าคญัในการออกแบบ  

คือสามารถท าให้สวนมีชีวิตชีวามากข้ึนกว่าเดิม  ช่วยเพิ่มบรรยากาศ และท าให้สวนดูมีมิติมาก
ยิง่ข้ึน  การใชส่ิ้งประดบัและตกแต่งงานสวนยงัเป็นการบ่งบอกถึงสไตลข์องสวนนั้นๆ อีกดว้ย  เช่น 
การน าเอาตะเกียงหินและตน้ไผม่าใชป้ระดบัสวนญ่ีปุ่น 

แนวความคิดดา้นองคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์ 
2.5.1 ร้ัว 
จุดประสงคข์องการสร้างร้ัว  นอกจากเพื่อแสดงอา์าเขตและความเป็นเจา้ของแลว้  ยงัใช้

เพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นและเพิ่มความปลอดภยั  ไมใ้ห้บุคคลภายนอกท่ีไม่พึงประสงคบุ์กรุกเขา้มาถึง
ตวัเราไดง่้ายๆ  ตลอดจนใชค้วบคุมสตัวเ์ล้ียงของเราไม่ใหอ้อกไปรบกวนหรือก่อความร าคาญใหแ้ก่
เพื่อนบา้น วสัดุท่ีนิยมน ามาท าร้ัวมีหลายชนิด  ตามขนาด  วตัถุประสงค ์ และความเหมาะสม เช่น 
ไมเ้น้ือแข็ง  ไมไ้ผ่  ไมร้วก  อิฐ  หินเหล็ก  ลวดหนาม  คอนกรีต  คอนกรีตบล็อก  ตลอดจนปลูก
ตน้ไมท่ี้เหมาะสมข้ึนเป็นแนวร้ัว  หรือผสมผสานกนัระหว่างคอนกรีตกบัเหล็ก อิฐ หิน ฯลฯ  ร้ัว
ลวดหนามท่ีปลูกไมเ้ล้ือยคลุม เป็นตน้ ร้ัวสามารถแบ่งได ้5 รูปแบบ 

2.5.1.1 ร้ัวไม ้เป็นร้ัวยอดนิยมประเภทหน่ึง  สามารถก่อสร้างไดง่้าย  น ้ าหนกัเบาเม่ือ
เทียบกบัร้ัวอิฐ  ใหค้วามสวยงามตามธรรมชาติ  ทั้งยงัเล่นลวดลายดว้ยการตดัแต่งไดง่้ายอีกดว้ย  ซ่ึง
ไมท่ี้ใชท้  าร้ัวนั้นมีทั้งไมเ้น้ือแขง็ และไมเ้น้ืออ่อนรวมไปถึงปีกไมห้ลายๆชนิดอีกดว้ย  ไมเ้หล่าน้ีมี
อายกุารใชง้านไมน้านนกั  จะผพุงัเพราะแสงแดด  ความช้ืน  หรือแมลงและปลวก 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.9 ตวัอยา่งร้ัวไม ้
ที่มา : http://www.homedec.in.th 
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2.5.1.2 ร้ัวตน้ไม ้  ร้ัวท่ีท าจากตน้ไมต้ดัแต่งเป็นแนวยอ่ม  เป็นร้ัวท่ีดูสวยงามสดช่ืน
และเป็นธรรมชาติมาก  เหมาะกบับา้นและสวนทุกสไตล ์ แต่ตอ้งเลือกตน้ไมท่ี้เหมาะสมจะเป็นร้ัว
ดว้ยเช่นกนั  อาทิ  ตอ้งเป็นไมพุ้ม่ใบหนา  ก่ิงกา้นแน่นเล้ียงง่าย  แขง็แรงทนทาน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.10 ตวัอยา่งร้ัวตน้ไม ้
ที่มา : http://www.plakard.com 

2.5.2 ทางเดินในสวน (Garden Paths) คือทางเดินภายในบริเว์จากประตูบา้นถึงท่ีพกัอาศยั 
และจากท่ีพกัอาศยัเขา้ไปในบริเว์ส่วนต่าง ๆ ของสวน ทางเดินเทา้ในสวนแบ่งเป็น 2 อยา่ง 

 2.5.2.1 ทางเดินแบบแยก เป็นทางเดินเทา้ภายในสวน โดยการกา้วเทา้ วสัดุท่ีนิยมใช้
จดัท า ไดแ้ก่ ศิลาแลง กระเบ้ืองปูทางเทา้ แว่นไมก้ลม หินรูปลกัษ์ะแบนมีความเป็นธรรมชาติ
มากกว่าวสัดุชนิดอ่ืนๆ หินท่ีน ามาใชท้  าทางเดินเทา้ควรพิจาร์าถึงรูปทรง กลม แบน เรียบไม่มี
เหล่ียมมุม การใชป้ระโยชน์ กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม แบบของสวนแลลกัษ์ะพื้นท่ีท่ีจดัวาง 

  2.5.2.2 ทางเดินแบบปูต่อเน่ือง นิยมสร้างระหว่างประตูเขา้สู่ตวับา้นขนานกบัถนน
รถยนตเ์ขา้บา้น หรือบางส่วนของสวนท่ีเป็นแนวราบจะเป็นรูปโคง้ หรือตรงก็ได ้ความกวา้งของ
ทางเดินนิยมกวา้ง 1.20 เมตร และ 1.50 เมตร เดินไดส้ะดวก ผอ่นคลายอารม์์ วสัดุท่ีนิยมใชท้  า
ทางเดินแบบปูต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ศิลาแลง แผน่หินทราย แผน่หินอคันี การปูตอ้งชิดกนัและใชซี้เมนต์
เช่ือม หรือปูต่อเน่ืองโดยไม่มีสารเช่ือม กระเบ้ืองปูพื้น ท าจากซีเมนต ์การปูตอ้งมีซีเมนตเ์ช่ือม หรือ
ปูต่อเน่ืองโดยไม่มีสารเช่ือม อิฐ ปูต่อเน่ืองเป็นลวดลายต่างๆ บลอ็กประดบัพื้นรูปตวัไอ ตวัหนอน 
คทา อฐัศิลา กระเบ้ืองเซรามิครูปแบบต่างๆ และหิน ทางเดินเทา้ท่ีท าจากหินต่าง ๆ ท่ีนิยมท ากนัมี 2 
แบบ คือ 

1) ใชหิ้นฝังต่อเน่ืองหลวมๆ ทางเดินแบบน้ีใชก้บัพื้นท่ีแนวระดบั ไม่นิยม
กบัพื้นท่ีท่ีลาด - เอียง ท าเป็นแนวตรงแคบยาว ความกวา้งของทางเดินประมา์ 0.60 - 0.90 เมตร 
หินท่ีนิยมใชคื้อหินกลม หินกาบ หรือหินตดั เช่น หินแกรนิต หินทราย 

2) แบบฝังติดแน่น นิยมส าหรับทางเดินทัว่ไปตามสวนบา้น สวนสาธาร์ะ 
ทางเดินไหล่ถนน นอกจากเรียกว่า Compactly inlaid stone pavement แลว้ยงัเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า 
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cut stone pavement ทั้งน้ีเพราะนิยมใชหิ้นตดัท า หินท่ีนิยมคือ หินกาบ หินแกรนิต หินทราย เวลาปู
ตอ้งมีสารเช่ือมเพื่อความแขง็แรง มัน่คง มีหลายรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.11 ตวัอยา่งทางเดินในสวน 
ที่มา : http://www.forfur.com 

2.5.3 ซุม้ ระแนงไม ้
         การใชง้านของซุม้ในสวนดูคลา้ยๆ กบัศาลาแต่มีขนาดเลก็กวา่  และใหร่้มเงานอ้ยกว่า

ศาลา  หากจะมีท่ีนัง่พกัผอ่นก็คงเหมาะแค่ 1-3 ท่ีนัง่  และไม่ตอ้งตั้งโต๊ะไวด้ว้ยอย่างในศาลา  ซุม้
นั่งเล่นอาจมีไวอ่้านหนังสือ  นั่งพกัออกก าลงักาย หรือหยุดด่ืมน ้ าชา กาแฟ  บริเว์จดัซุ้มจึงไม่
ตอ้งการเน้ือท่ีมากนกั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.12 ตวัอยา่งซุม้ระแนง 
ที่มา : http://www.forfur.com 
 

2.5.4 ลาน 
         ลาน หมายถึง ลานส าหรับวางเฟอร์นิเจอร์ในสวนเป็นจุดหยุดพกัผ่อน  เป็นจุดหยุด

สายตา  เป็นพื้นท่ีว่าง (space) ในสวน  เพื่อช่วยใหส้วนดูโปร่งสบายไม่แน่นทึบจนเกินไป  ลกัษ์ะ
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ของลานควรมีพื้นท่ีกวา้งขวางพอสมควร  อาจมีรูปทรงกลมรี  ส่ีเหล่ียมจัตุรัส  ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
แลว้แต่เหมาะสม  ลานส าหรับจดัวางเฟอร์นิเจอร์ความมีขนาดอยา่งนอ้ย 2.50 x 2.50 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.13 ตวัอยา่งลานพกัผอ่น 
ที่มา : http://www.suansuay.co.th 

2.5.5 ศาลาพกั 
          ศาลาพกัเป็นองคป์ระกอบของสวนบา้น โดยเฉพาะสวนบา้นท่ีมีบริเว์กวา้งขวาง 

และมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับสวนสาธาร์ะ ศาลาพกัท่ีสร้างไวต้ามส่วนต่าง ๆ ของสวนเพื่อให้
ผูช้มหรือเท่ียวพกัผ่อนในสวนไดน้ั่งพกัชมบริเว์ หรือพกัเหน่ือย หลบแดด หรือฝนเม่ือมีความ
จ าเป็น หรือถา้เป็นศาลาพกัในสวนบา้น นิยมใชรั้บรองแขกผูม้าเยือน หรือส าหรับตั้งโต๊ะอาหาร
นอกบา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.14 ตวัอยา่งศาลา 
ที่มา : http://www.f.ptcdn.info 
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2.5.6 บ่อน ้า 
         บ่อน ้ าในสวนนับเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการออกแบบจดัสวน สร้างความชุ่มช่ืน 

ร่มเยน็ หรือจะดว้ยความเช่ือในเร่ืองของฮวงจุย้ ท่ีนิยมกนัแพร่หลายในปัจจุบนัก็ดี การสร้างบ่อควร
จดัวางอยูต่  าแหน่งท่ีไดรั้บแสงประมา์ 30 % เพราะแสงแดดจดัจะเป็นตวัช่วยเร่งการเจริญเติบโต
ของตะไคร่น ้า อาจท าใหน้ ้ าขุ่นไม่เห็นตวัปลา บ่อมีหลายรูปแบบ เช่น 

2.5.6.1 บ่อส าเร็จรูป มีใหเ้ลือกหลายรูปทรง หลายขนาด วสัดุอาจเป็นซีเมนต์   หล่อ 
หรือไฟเบอร์ หรืออาจประยกุตน์ าโอ่งบวัปากกวา้งขนาดใหญ่ มีขนาดเส้นผา่ศูยน์กลาง ประมา์ 2 
เมตร ฝังดิน ประดบัขอบบ่อดว้ยอิฐมอญหรือศิลาแลงกไ็ด ้

2.5.6.2 บ่อดิน เป็นการขดุบ่อตามรูปแบบและความลึกท่ีตอ้งการ ปูพื้นและผนงั   บ่อ
ดว้ยดินเหนียว หรือจะปูดว้ยพลาสติกส าหรับปูบ่อโดยเฉพาะ แต่ควรค านึงเร่ืองขนาดดว้ย บ่อ
ลกัษ์ะน้ีเป็นแบบบ่อธรรมชาติ นิยมปลูกไมน้ ้ า เช่นบวัและกก 

2.5.6.3 บ่อปูน เป็นการสร้างบ่อแบบมาตรฐาน ตอ้งมีการตอกเสาเขม็ เทปูน ก่ออิฐ 
และวดัระดบั หรือจะก่อน ้ าตก ตอ้งมีระบบหมุนเวียนของน ้ า และท่อระบายน ้ าท้ิง ถา้ตอ้งการเล้ียง
ปลากค็วรมีการวางระบบกรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.15 ตวัอยา่งบ่อน ้า 

ที่มา : http://www.thaihometown.com 
 

2.5.7 สะพาน สะพานในสวนใชเ้ป็นทางเดินขา้มบ่อน ้ า สระน ้ า ล  าธาร หรือเช่ือมส่วนของ
สวนท่ีมีน ้ าเป็นตวัขีดกั้น หรือบ่อทรายในสวนหินท่ีจินตนาการเป็นสระน ้า ล  าธารน ้า สะพานท่ีสร้าง
ในสวนแบ่งออกได ้5 แบบ ดงัน้ี 
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         2.5.7.1 Zig - Zag bridge เป็นสะพานท่ีนิยมท าดว้ยไมแ้ผน่ หรือปีกไม ้เสาสะพานเป็น
รูป  

         2.5.7.2 Earthen bridge รูปแบบสะพานจะเป็นแบบค่อนขา้งโคง้ ใชท่้อนไมก้ลม หรือ
ไมแ้ผน่เป็นตวัรองรับ และดา้นบนสะพานท่ีใชเ้ป็นทางเดินกลบดว้ยดิน เสาสะพานใชท่้อนซุงวาง
บนกอ้นหิน สะพานแบบน้ีใชใ้นล าธารน ้าท่ีแคบ แต่ลึก 

         2.5.7.3 Pair stone bridge เป็นสะพานท่ีใชหิ้นแผ่นเดียววางขา้มน ้ า หินท่ีใชเ้ป็น
หินแกรนิต หรือหินทราย 

         2.5.7.4 Semi - circular bridge คือ สะพานแบบคร่ึงวงกลม สะพานท่ีสร้างในส่วน
ของล าธารแคบ แต่ลึก วตัถุประสงคเ์พื่อใหล้อดผา่นได ้

         2.5.7.5 Stepping stone bridge สะพานท่ีท าดว้ยหินเป็นแท่ง แบบไม่ต่อเน่ือง วางลง
ในน ้า ใชใ้นส่วนต้ืน ๆ แต่กวา้ง การเดินตอ้งระมดัระวงั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.16 ตวัอยา่งสะพานในสวน 
ที่มา : http://www.forfur.com 
 

2.5.8 แสงไฟแสงสวา่ง 
แสงไฟแสงสว่างภายในสวนใหป้ระโยชน์ในการมองเห็น การติดตั้งไฟตามจุดต่าง

ในสวนมีจุดประสงคห์ลายประการเช่น ติดไวต้ามทางเดินในสวน ให้แสงสว่างข์ะเดินชมสวน
เวลากลางคืน จดัวางไวต้ามพุ่มไมใ้ห้เกิดเหล่ียมเงาสร้างมุมมองท่ีแปลกตา ประดบัโคมไฟสูงไว้
กลางสนาม เพื่อให้เกิดความสว่างทัว่ไปในสวน หรือจะติดตั้งสปอร์ตไลท ์แต่อย่าวางในระดบัท่ี
ส่องตาข์ะเดิน หนา้ท่ีหลกัของไฟในสวนมีดงัน้ี 
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2.5.8.1 เพื่อการใชง้านในสวน นอกจากแสงไฟจะช่วยในเร่ืองกรมองเห็นแลว้ แสง
ไฟยงัช่วยขยายเวลาใชง้านภายในสวนออกไปอีกดว้ย ท าให้เราสามารถพกัผ่อน นั่งเล่น เดินเล่น 
สงัสรรค ์พดูคุย หรือแมแ้ต่รับประทานอาหารม้ือค ่ากลางสวนได ้

2.5.8.2 เพื่อตกแต่งสวนใหส้วยงาม แสงไฟท่ีไดรั้บการออกแบบมาเป็นอยา่งดีจะช่วย
เนน้ความงามของสวนใหเ้ห็นเด่นชดัข้ึน ข์ะเดียวกนัก็ยงัช่วยปิดบงัส่วนท่ีไม่ตอ้งการได ้บางคร้ัง
แสงไฟยงัช่วยท าใหส้วนดูกวา้งข้ึน และท่ีส าคญัแสงไฟสามารถช่วยสร้างอารม์์ใหเ้กิดกบัสวนได ้
ท าใหส้วนมีเสน่ห์เยา้ยวน น่าช่ืนชมมากข้ึน     
 2.5.8.3 เพื่อความปลอดภยัในสวน และช่วยน าทาง ช่วยให้มองเห็นทางชดัเจนข้ึน 
เช่น มองเห็นระดบัท่ีเปล่ียนไปของทางเดิน หรือขั้นบนัได ช่วยเตือนให้เราระมดัระวงัและกา้วเดิน
ไปในทางท่ีปลอดภยั หลีกเล่ียงจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ประเภทของโคมไฟ 
1) โคมไฟส าหรับงานภายนอกอาคารประเภทต่าง ๆ 
2) Step Lighting โคมไฟส าหรับติดตั้งบริเว์ขั้นบนัไดหรือก าแพงเต้ีย ๆ 

เพื่อแสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงระดบัจากสูงมาต ่า หรือจากต ่ามาสูง 
3) Floodlight หรือโคมฉาย เป็นโคมไฟส าหรับการส่องบริเว์ต่าง ๆ ไม่ว่า

จะเป็นส่องตน้ไม ้ประติมากรรม สนามหญา้ หรือส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ตามแต่ลกัษ์ะการใชง้าน 
4) In ground Uptight เป็นโคมไฟฝังพื้นส่องข้ึนไปยงัตน้ไมห้รือวตัถุท่ีเรา

ตอ้งการเนน้ เช่น ตอ้งการเนน้ให้เห็นผวิสัมผสั หรือลวดลายบนผนงัก าแพง หรือร้ัวไม ้ทิศทางของ
แสงจะสาดข้ึนตรง ๆ อยูด่า้นหนา้วตัถุท่ีเราตอ้งการตกแต่งดว้ยแสงไฟ หรือสาดข้ึนดา้นหลงัวตัถุนั้น
กไ็ด ้หากดา้นหลงัวตัถุมีฉากหลงัท่ีเรียบ ไม่มีลวดลายรกตา จะยิง่เสริมใหว้ตัถุนั้นดูโดดเด่นข้ึนมาได้
อย่างงดงาม ขอ้ดีคือ จะไม่เห็นดวงโคมตั้งเกะกะสายตา แต่ขอ้เสียคือ มีราคาสูง และตอ้งการดูแล
รักษามากกวา่โคมฉาย 

5) Wall Lighting เป็นโคมไฟท่ีติดบนผนงัก าแพงร้ัว เพื่อบอกขอบเขตให้
ความสว่างเฉพาะบริเว์นั้น และยงัเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้ผนังก าแพง ช่วยให้สวนดูมีมิติมีความ
น่าสนใจอีกดว้ย 

6) Bollard Lighting หรือไฟส่องทางเดิน สูง 0.50 – 1.00 เมตร เป็นโคมท่ีใช้
บอกทิศทางของเสน้ทางเดินในสวน ส่องสวา่งเพื่อความสวยงามและเพื่อความปลอดภยัในสวน 

7) Post Top Lighting หรือไฟส่องทางเขา้สวน หรือถนนเขา้บา้น หรือลาน
นัง่เล่นเพื่อใหส้ามารถท ากิจกรรมในสวนตอนค ่าได ้เช่น จดังานเล้ียงสงัสรรค ์

8) Underwater Lighting หรือไฟใตน้ ้ า อาส่องสว่างข้ึนมาจากใตน้ ้ าเพื่อความ
สวยงาม หรือส่องสว่างเพื่อความปลอดภยัในการใชง้านของสระว่ายน ้ า ทั้งน้ีระบบไฟใตน้ ้ าจะตอ้ง
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เป็นระบบท่ีออกแบบมาให้ใชก้บักระแสไฟแรงดนัต ่า เพื่อความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
(เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2530)  

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.17 ตวัอยา่งแสงสวา่งในสวน 
ที่มา : http://www.baansuansatapat.com 

        สรุปองค์ประกอบ หรือวัสดุท่ีอยู่ในสวนก็มีบทบาทส าคัญท าให้ภาพของสวน
เปล่ียนไป  ของประดบัและของตกแต่งสวนจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยแสดงเอกลกัษ์์ และเร่ืองราวของสวน
ไดช้ดัเจนกว่า  ของตกแต่งเหล่าน้ีสามารถออกแบบใหม่ให้มีเอกลกัษ์์เน้นเร่ืองราวในสวนและ
สร้างความแตกต่างไดม้ากข้ึน 

2.6  การเลอืกใช้วสัดุพชืพรรณ 

การจดัสวนตามธรรมชาติเป็นการจดัสวนเพือ่ใหเ้กิดความรู้สึกวา่เป็นสวนท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติโดยเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้สามารถพบไดท้ัว่ไป การจดัสวนธรรมชาติไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
ออกแบบท่ีซบัซอ้นมากนกัเพียงแค่จดัต าแหน่งของตน้ไมแ้ละองคป์ระกอบต่างๆของสวนใหล้งตวั
ดูเหมือนกบัเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด การเลือกใชต้น้ไมจ้ะเลือกใชต้น้ท่ีอิงจากธรรมชาติเป็นหลกั 
อาจจะเป็นการน าไมล้อ้มท่ีเป็นตน้ไม้ประเภทไมป่้ามาใช ้เพื่อให้ดูสมจริงกบัความเป็นธรรมชาติ 
ใชพ้รร์ไมห้ลากสีและหลายชนิดเพื่อช่วยเสริมในเร่ืองสีสัน ใชต้น้ไมท่ี้เนน้ใหร่้มเงาแก่บา้นหรือ
ตน้ไมข้นาดใหญ่หลงัจากนั้นตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมป่้าท่ีดูแลว้คงความชุ่มช่ืนของสวนโดยไม่ใหแ้น่น
หนาหรือรกจนเกินไปอาจใช้ไมเ้มืองร้อนประเภทตน้หมากหรือตน้ปาล์มดว้ยก็ได ้หลงัจากนั้น
สร้างมุมจ าลองน ้ าตกหรือล าธารตกแต่งด้วยพนัธ์ุไมป่้าเช่นเฟินหลากหลายชนิดเพื่อให้ดูเป็น
ธรรมชาติ  

2.6.1. ตวัอยา่งชนิดของพรร์ไมท่ี้ใชใ้นสวนธรรมชาติ 

2.6.1.1 ไมย้นืตน้ นิยมใชเ้ป็นตน้ไมใ้หญ่ สูงกว่า 3 เมตร อาจจะเป็นการน าไมล้อ้ม
ท่ีเป็นตน้ไมป้ระเภทไมป่้ามาใช ้เพื่อใหดู้สมจริงกบัความเป็นธรรมชาติ ปลูกเพื่อใหร่้มเงากบัพื้นท่ี 

บา้น หรือสนาม ไมย้นืตน้ชนิดท่ีชอบแสงแดดจดั ไดแ้ก่ กรร์ิการ์ จิกทะเล พิกลุ หูกระจง เป็นตน้ 

http://www.omahasportspt.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.html
http://www.omahasportspt.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.html
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ภาพที ่2.18 ตวัอยา่งไมข้ดุลอ้มท่ีใชใ้นสวนธรรมชาติ 
ที่มา : จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการบา้นคุ์เลก็ 
 2.6.1.2 ไมพุ้่ม ส่วนใหญ่ใชพ้นัธ์ุไมท่ี้มีรูปทรงอิสระเป็นธรรมชาติ ไม่ตอ้งตดัแต่ง
ดูแลมาก มีการแตกทรงตน้และพุ่มใบท่ีสวยงาม มีความแตกต่างของลกัษ์ะรูปทรงของใบ สีสัน
ของใบ รวมไปถึงสีของดอก เม่ือน ามาจดัรวมกนั จึงท าให้เกิดความหลากหลาย และสร้างสีสัน
ใหก้บัสวน ตวัอยา่งเช่น ซิคกา้ ขิงแดง คลา้พนัธ์ุต่างๆ แกว้ เทียนทอง พลบัพลึงหนู เฟิน เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.19 ตวัอยา่งไมพุ้ม่ท่ีใชใ้นสวนธรรมชาติ 
ที่มา : http://www.baanmalila.com 
 
  2.6.1.3 ไมค้ลุมดิน เป็นพรร์ไม ้ท่ีอยู่ริมนอกสุดของแปลง มีความสูงนอ้ยกว่า 30 
เซนติเมตร ปลูกเพื่อเช่ือมระดบั ความสูงของ ไมพุ้่มกบัหญา้หรือพื้นดา้นหน้า และช่วยเน้นแนว
ขอบแปลงให้ชดัเจน สร้างความสูงของไมพุ้่มกบัหญา้ หรือพื้นดา้นหน้า และช่วยเน้นแนวของ
แปลงให้ชัดเจน สร้างความเป็นระเบียบให้กบัแปลงให้พื้นท่ีสวนมากข้ึน ตวัอย่างเช่น กาบ
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หอยแคลง กา้มปูหลุด เงินไหลมา ดาดตะกัว่ พลูด่าง(พลูทอง) เฟินเกลด็หอย เฟินเงิน เฟินบอสตนั 
เฟินใบมะขาม ระฆงัทอง เศรษฐีเรือนนอก หนวดปลาดุกแคระ กระดุมทองเล้ือย เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.20 ตวัอยา่งไมค้ลุมดินท่ีใชใ้นสวนธรรมชาติ 
ที่มา : http://www.nextsteptv.com 
 สรุป  การเลือกใชว้สัดุพืชพรร์  พืชพรร์ต่างๆสามารถจดัแบ่งกลุ่มไดท้ั้งหมด 4 
ประเภทใหญ่ดว้ยกนัคือ ไมย้ืนตน้ ,ไมป้ระธาร ,ไมพุ้่ม และไมค้ลุมดิน  การเลือกใชพ้ืชพรร์เรา
ควรเลือกตามลักษ์ะนิสัยของพืชพรร์นั้ นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีท่ีเราต้องการจัดสวน 
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และสภาพภูมิอากาศ  และรูปทรงพืชพรร์ชนิดต่างๆนั้นมีความ
สวยงามและเขา้กันไดห้รือไม่  ทั้ งหมดน้ีเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาสวนให้สวยงามอยู่เสมอไป 
(เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2535) 
 

2.7  กรณศึีกษา 

กร์ีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัของ Concept คือสวนธรรมชาติ  
กบัสวนผกัผลไม ้ เน่ืองจากเป็นความตอ้งการของเจา้ของบา้นซ่ึงมีจุดมุ่งหมายให้มีการออกแบบ
สวนให้คลา้ยคลึงกบัสวนธรรมชาติ และสวนผกัผลไมเ้พื่อน าไปใชส้ าหรับเป็นพื้นท่ีผกัผอ่น และ
ท ากิจกรรมต่างๆกนัภายในครอบครัว   จึงไดท้  าการศึกษาแนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์  รูปแบบ
ของงานภูมิทศัน์  รวมถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นความคิดในการออกแบบภูมิ
ทศัน์บา้นพกัอาศยั  ซ่ึงโครงการท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 

2.7.1 บา้นคุ์ ์รงค-์ คุ์สุรีย ์ทองศรีเลิศ 
บา้นคุ์์รงค-์ คุ์สุรีย ์ทองศรีเลิศเป็นบา้นใหญ่ซ่ึงแบ่งเป็นอาคารสองหลงั แต่เช่ือมต่อ

ดว้ยทางเดินหลงัคาคลุมระหว่างชั้นบนของตวัตึก  ไดค้วามเป็นส่วนตวั แต่ไม่ห่างเหิน บริเว์บา้น
ลอ้มดว้ยสวนแบบธรรมชาติท าใหเ้กิดความร่มร่ืน พื้นท่ีทั้งหมดประมา์ 5 ไร่ เฉพาะส่วนเน้ือท่ีพกั
อาศยัประมา์ 2 ไร่ ซ่ึงกวา้งขวางมาก 
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ภาพที ่2.21 แสดงแปลนพื้นท่ีบา้นคุ์์รงค-์คุ์สุรีย ์ทองศรีเลิศ 
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com 
 

ท่ีตั้ง  : จงัหวดันนทบุรี 
เจา้ของโครงการ : คุ์์รงค-์ คุ์สุรีย ์ทองศรีเลิศ 
ผูอ้อกแบบ : ดร.สมจิต   โยธะคง 

ความตอ้งการของ คุ์์รงค-์ คุ์สุรีย ์ทองศรีเลิศ 
ตอ้งการจะให้ปรับปรุงภูมิทศัน์รอบๆบริเว์ทั้งหมด ดว้ยท่ีมีพื้นท่ีจดัสวนมากพอสมควร 

ประกอบกบัตวับา้นและอาคารหลายหลงั 
แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ี 
ผูจ้ดัสวนจึงเนน้ความต่อเน่ืองของเส้นทางสัญจรเป็นหลกั บริเว์ขา้งทางปลูกไมใ้หญ่นอ้ย

ให้ร่มเงา บริเว์ทางเขา้ตวับา้นจดัมุมนัง่เล่นเล็กๆไวรั้บแขก รอบๆบา้นมีธารน ้ าไหล   และบ่อน ้ า
ใหญ่และศาลากลางน ้าท่ีเดินเขา้ถึงก่อนตวับา้นจากโรงรถ เนน้ใหมี้หลากหลายบรรยากาศและไดใ้ช้
ประโยชน์จากพื้นท่ีนอกบา้นโดยมีศาลา  ลานพกั มา้นัง่ เฉลียงไม ้และทางเดิน  สระว่ายน ้ า  น ้ าพ ุ
น ้ าตก ตน้ไมต่้างๆ เร่ืองระบบไฟในสวนใชก้ารฝังสายใตดิ้นจึงดูไม่รกสายตาและปลอดภยั มีการ
ปรับพื้นท่ีใหไ้ดร้ะดบัและมีทางระบายน ้าทัว่ถึงจึงไม่มีน ้ าท่วมขงัในสนามหรือในสวน 

พรร์ไมแ้ละการวางต าแหน่งพรร์ไม ้
พรร์ไมพ้ื้นเมืองและไมป่้าไมเ้มืองร้อน เช่น แจง พญาสัตบรร์   จิกน ้ า  จิกบก  แสมสาร 

กนัเกรา ทองกวาว มะขามป้อม สมอ ลัน่ทม  ปาลม์ต่างๆ  สารภี บุนนาค เป็นตน้   การวางต าแหน่ง
ตน้ไมไ้ม่ควรวางใหบ้ทบงัทิวทศัน์ 

 

http://www.baanlaesuan.com/
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ภาพที ่2.22 แสดงทศันียภาพบริเว์บา้นคุ์์รงค-์ คุ์สุรีย ์ทองศรีเลิศ 
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.23 แสดงทศันียภาพบริเว์บา้นคุ์์รงค-์ คุ์สุรีย ์ทองศรีเลิศ 
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com 

 
สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
การจดัภูมิทศัน์บา้นคุ์์รงค์- คุ์สุรีย ์ทองศรีเลิศ มีแนวคิดในการจดัสวนเป็นรูปแบบ

สวนป่าธรรมชาติไดอ้ย่างกลมกลืน ให้ร่มเงาและร่มร่ืนแก่พื้นท่ีพกัผ่อน มีการสร้างบ่อน ้ าพื้นท่ี
น ้ าตกภายในบริเว์บา้นท าให้บริเว์บา้นมีความเยน็  รวมไปถึงการสร้างท่ีนัง่เล่นเพื่อรับรองการ
สังสรรคร์ะหว่างหมู่เพื่อน นอกจากน้ียงัเช่ือมต่อแต่ละส่วนดว้ยทางเดินท่ีมีลูกเล่นโคง้เป็นคล่ืน
สวยงาม อีกทั้งใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งลงตวั 

http://www.baanlaesuan.com/
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จากกร์ีศึกษาบา้นคุ์์รงค์- คุ์สุรีย ์ทองศรีเลิศ ในคร้ังน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัโครงการ
คือพื้นท่ีกร์ีศึกษาเป็นบา้นพกัอาศยัตรงกับโครงการทั้งในเร่ืองการจดัภูมิทศัน์ เป็นสวนแบบ
ธรรมชาติ ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของเจา้ของโครงการท่ีตอ้งการบรรยากาศสวนน ้าแบบธรรมชาติ ดงันั้น
จากการพิจาร์ารูปแบบของการจดัภูมิทศัน์บา้นคุ์์รงค์- คุ์สุรีย ์ทองศรีเลิศ แลว้สามารถน า
แนวความคิดการจดัภูมิทศัน์บา้นคุ์์รงค์- คุ์สุรีย ์ทองศรีเลิศ เป็นแนวคิดการจดัภูมิทศัน์แบบ
สวนธรรมชาติ เช่นเดียวกนัมีการใชพ้ืชพรร์ไมท่ี้ให้ร่มเงาและวสัดุต่างๆ มีการจดัมุมส่วนตวั มุม
พกัผ่อน ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีเป็นอย่างมาก จึงน ามาเป็นกร์ีศึกษาจดัภูมิทศัน์บา้น
คุ์ อรุ์ ตนัสกลุ  ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.7.2 บา้นคุ์ นิตยา 
บา้นคุ์ นิตยา  มีเน้ือท่ีทั้งหมด 80 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่ถนนวงแหวนบางนา-บางประอินเป็น

บา้นเด่ียว 2 ชั้น สไตลเ์ลียนแบบธรรมชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.24 แสดงแปลนพื้นท่ีบา้นคุ์นิตยา 
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com  

 
ท่ีตั้ง  : ถนนวงแหวนบางนา-บางประอินทร์ 
เจา้ของโครงการ : คุ์ นิตยา 
ผูอ้อกแบบ : คุ์รัตนา   จ าปาเทศ 
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ความตอ้งการของ คุ์นิตยา 
ตอ้งการจะใชพ้ื้นท่ีนอกบา้นมากข้ึนเป็นอนัดบัแรก  สองคืออยากไดมุ้มท างาน ผูอ้อกแบบ

จึงขยายพื้นท่ีเทอเรซหนา้บา้นใหเ้ป็นระเบียงไมท่ี้กวา้งข้ึน   มีสวนน ้ า  บ่อน ้ า เป็นตน้ และยงัใชเ้ป็น
มุมรับแขกไดด้ว้ย จากน้ียงัตอ้งการให้ปรับปรุงดา้นในโรงรถให้เป็นห้องท างาน  ทั้งน้ีคุ์นิตยายงั
ตอ้งการท่ีจอดรถสองคนัอยู ่จึงใหป้รับปรุงถนนเขา้บา้นใหเ้ป็นท่ีจอดรถใหม่ 

แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ีเตรียมพื้นท่ีสวน 
บา้นหลงัน้ีเป็นบา้นสองชั้น แต่พื้นท่ีบา้นชั้นล่างสูงจากพื้นดินเลก็นอ้ยดา้นล่างของตวับา้น

จึงมีลกัษ์ะเป็นใตถุ้นระดับต ่ากว่าพื้นสนามและเป็นโพรงลงไป เวลาฝนตก ดินจึงไหลลงไป
ดา้นล่าง ก่อนจะลงมือปรับปรุง เราตอ้งปรับถมดินใหม่และท าก าแพงกั้นไม่ให้ดินจากสนามไหล
เขา้ไป โดยใชแ้ผ่นพื้นคอนกรีตส าเร็จกั้นตามความกวา้งของแผ่น ( แผ่นพื้นคอนกรีตมีความกวา้ง 
35 เซนติเมตร ให้ฝังลงดิน 20 เซนติเมตร และโผล่ข้ึนมา 15 เซนติเมตร ) จากนั้นถมปรับระดบัดิน
ใหม่ทั้งหมด  แลว้จดัมุมสโลปของการระบายน ้าในสนามใหล้าดเอียงไปทางท่อระบายน ้า 

วางต าแหน่งพื้นท่ีใชส้อย 
จากท่ีจอดรถเดินไปยงัเทอเรซหนา้บา้นจะผา่นสะพานไมใ้นบ่อน ้ าเลก็นอ้ย ดา้นในคือส่วน

ของเทอเรซเดิม ส่วนดา้นนอกต่อเติมใหม่และท าบ่อน ้าเพิ่มเติมข้ึน ต่อเน่ืองไปยงัขา้งบา้นมุมน้ีจะได้
เงาในช่วงบ่ายดูร่มร่ืนจึงปรับให้เป็นมุมอเนกประสงคส์ าหรับนัง่จิบกาแฟยามบ่าย โดยเนน้สไตล์
สวนหวานตามความตอ้งการของคุ์นิตยา  เลือกใชข้องตกแต่งสวนท่ีมีกล่ินอายของสวนธรรมชาติ 

พรร์ไมแ้ละการวางต าแหน่งพรร์ไม ้
เดิมทีทางโครงการมีตน้ไมใ้หญ่ท่ีให้ร่มเงาดี แต่ตน้ไมข้นาดกลางและขนาดเล็กนั้นโทรม

ลงไปตามกาลเวลาจึงปรับปรุงภูมิทศัน์ใหม่โดยยงัคงตน้ไมใ้หญ่ทั้งหมดและมีการตดัแต่งบา้ง หนา้
บา้นจะรับแดดเต็มท่ีจึงเลือกใชไ้มด้อกท่ีมีสีสัน เช่นพยบัหมอก หางกระรอกแดง พุดพิชญา  ส่วน
ขา้งบา้นมีร่มเงาจากตน้ไมแ้ละไดรั้บแสงแดดประมา์คร่ึงวนัจึงใชไ้มใ้บ ไดแ้ก่ เฮลิโคเนีย  เดหลี 
คลา้กาเหวา่ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.25 แสดงทศันียภาพบริเว์บา้นคุ์นิตยา 
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com  
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สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
ภูมิทศัน์ของบา้นคุ์นิตยา มีแนวความคิดในการจดัสวนเป็นรูปแบบสวนธรรมชาติ

ผสมผสานกบัส่ิงก่อสร้างไดอ้ยา่งกลมกลืน เนน้ความร่มร่ืนให้ร่มเงาแก่บา้นมีท่ีพกัผอ่นมีการสร้าง
หอ้งท างาน ขา้งบา้นท าเป็นมุมพกัผอ่นท่ีดูหวานละมุนดว้ยเฟอร์นิเจอร์  ตุก๊ตา และกระถาง 

จากกร์ีศึกษาบา้นคุ์นิตยา ในคร้ังน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัโครงการคือพื้นท่ีกร์ีศึกษาเป็น
บา้นพกัอาศยัแบบเดียวกบัโครงการทั้งในเร่ืองการจดัภูมิทศัน์ เป็นสวนแบบธรรมชาติ ซ่ึงตรงกบั
แนวคิดของเจ้าของโครงการท่ีตอ้งการบรรยากาศสวนแบบธรรมชาติ ดังนั้ นจากการพิจาร์า
รูปแบบของการจดัภูมิทศัน์บา้นคุ์นิตยา แลว้สามารถน าแนวความคิดการจดัภูมิทศัน์บา้นคุ์นิตยา 
เป็นแนวคิดการจดัภูมิทศัน์แบบสวนธรรมชาติ เช่นเดียวกนัมีการใชพ้ชืพรร์ไมท่ี้ใหร่้มเงาและวสัดุ
ต่างๆ มีการจดัมุมส่วนตวั มุมพกัผอ่น ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีเป็นอยา่งมาก จึงน ามาเป็น
กร์ีศึกษาจดัภูมิทศัน์บา้นคุ์อรุ์ ตนัสกลุ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.7.3 บา้นคุ์เลก็ ตั้งอยูท่ี่ซอยนวลจนัทร์ กรุงเทพมหานครเป็นบา้นเด่ียว 2 ชั้น สไตลร่์วม
สมยั 

ภาพที ่2.26 แสดงแปลนพื้นท่ีบา้นคุ์เลก็ 

 
ท่ีตั้ง  : ซอยนวลจนัทร์ กรุงเทพมหานคร 
เจา้ของโครงการ : คุ์เลก็ 
ผูอ้อกแบบ : - 

ความตอ้งการของคุ์เลก็ 
ตอ้งการจะให้ออกแบบภูมิทศัน์รอบๆบริเว์ทั้งหมด ดว้ยท่ีมีพื้นท่ีจดัสวนมากพอสมควร 

ประกอบกบัตวับา้นและอาคารหลายหลงั 
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แนวความคิดในการแบ่งพื้นท่ี 
ผูจ้ดัสวนจึงเนน้ความร่มร่ืนของบริเว์พื้นท่ีโครงการและความหลากหลายของพรร์ไม้

เป็นหลกั บริเว์โดยรอบปลูกไมใ้หญ่ให้ร่มเงาหลากหลายชนิด บริเว์ทางเขา้ตวับา้นรายลอ้มไป
ดว้ยพรร์ไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่หลากหลายชนิด มีบริเว์สนามหญา้บริเว์หน้าบา้น สร้างความ
เคล่ือนไหวดว้ยบ่อน ้าพบุริเว์ดา้นหนา้ก่อนเขา้สู่ตวับา้น ระหว่างทางเดินเขา้สู่ตวับา้นจะเนน้ใชไ้ม้
พุ่ม และไมค้ลุมดินท่ีมีสีสันสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศก่อนเขา้สู่ตวับา้น ดา้นหลงัของตวับา้นใช้
เป็นพื้นท่ีปลูกผกัสวนครัว  

เร่ืองระบบไฟในสวนใชก้ารฝังสายใตดิ้นจึงดูไม่รกสายตาและปลอดภยั   มีการปรับพื้นท่ี
ใหไ้ดร้ะดบัและมีทางระบายน ้าทัว่ถึงจึงไม่มีน ้ าท่วมขงัในสนามหรือในสวน 

พรร์ไมแ้ละการวางต าแหน่งพรร์ไม ้
พรร์ไมพ้ื้นเมืองและไมป่้าไมเ้มืองร้อน เช่น แจง เส้ียวป่า  เส้ียวส้ม  แสมสาร กนัเกรา 

ทองกวาว  สารภี บุนนาค เป็นตน้   การวางต าแหน่งตน้ไมไ้ม่ควรวางใหบ้ทบงัทิวทศัน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.27 แสดงทศันียภาพบริเว์บา้นคุ์เลก็ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.28 แสดงทศันียภาพบริเว์บา้นคุ์เลก็ 
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ภาพที ่2.29 แสดงทศันียภาพบริเว์บา้นคุ์เลก็ 

 
สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
การจดัภูมิทศัน์บา้นเล็ก มีแนวคิดในการจดัสวนเป็นรูปแบบสวนป่าธรรมชาติได้อย่าง

กลมกลืน มีการเนน้ใชไ้มย้นืตน้ขนาดใหญ่ปลูกไวโ้ดยรอบบริเว์บา้นท าใหบ้ริเว์บา้นมีความเยน็ 
และมีความร่มร่ืน รวมไปถึงการสร้างท่ีนัง่เล่นเพื่อรับรองการสังสรรคร์ะหว่างหมู่เพื่อน นอกจากน้ี
ยงัเช่ือมต่อแต่ละส่วนดว้ยทางเดินท่ีมีความกลมกลืนกบัธรรมชาติ อีกทั้งใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งลงตวั 

จากกร์ีศึกษาบา้นเล็ก ในคร้ังน้ีมีความคลา้ยคลึงกับโครงการคือพื้นท่ีกร์ีศึกษาเป็น
บา้นพกัอาศยัตรงกบัโครงการทั้งในเร่ืองการจดัภูมิทศัน์ เป็นสวนแบบธรรมชาติ ซ่ึงตรงกบัแนวคิด
ของเจา้ของโครงการท่ีตอ้งการบรรยากาศสวนธรรมชาติท่ีเนน้ความร่มร่ืนเป็นหลกั ดงันั้นจากการ
พิจาร์ารูปแบบของการจดัภูมิทศัน์บา้นคุ์เล็กแลว้สามารถน ามาเป็นแนวความคิดในการจดัภูมิ
ทศัน์บา้นคุ์อรุ์ ตนัสกุล ซ่ึงเป็นแนวคิดการจดัภูมิทศัน์แบบสวนธรรมชาติเช่นเดียวกนั จึงน ามา
เป็นกร์ีศึกษาจดัภูมิทศัน์บา้นคุ์อรุ์ ตนัสกลุ   
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บทที ่3 
การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ 

 
ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างมากส าหรับผูอ้อกแบบ โดยผูอ้อกแบบตอ้ง

ทราบขอ้มูลต่างๆ  แลว้จึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการออกแบบ   เพื่อท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช้โครงการ และสามารถแก้ไขปัญหาภายในพื้นท่ีโครงการได้อย่างถูกตอ้ง การ
ออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัเป็นเร่ืองท่ีละเอียดมาก ถึงเน้ือท่ีจะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัการ
ออกแบบภูมิทศัน์ ของหมู่บา้นจดัสรรต่างๆ สวนสาธารณะ หรือ การจดัภูมิทศัน์ตามท่ีสาธารณะ
ต่างๆ แมส้ถานท่ีของการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัจะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีความส าคญัเช่น 
เดียวกัน เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีได้ ท่ีเก่ียวกับการออกแบบมาวิเคราะห์ และเป็นแนวทางในการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยได้อย่างสมบูรณ์ เหมาะสมกับพื้นท่ีโครงการ และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ พร้อมกบัการแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดงันั้นผูอ้อกแบบตอ้ง
ค านึงถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 

3.1  ข้อมูลระดบัมหภาค 
 3.1.1 ประวติัของจงัหวดัปทุมธานี 

         เดิมจงัหวดัปทุมธานีเป็นถ่ินฐานบา้นเมืองแลว้ไม่นอ้ยกว่า 300 ปี นบัตั้งแต่รัชสมยั
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่ง กรุงศรีอยธุยา คือ เม่ือพุทธศกัราช 2202 มงันนัทมิตรไดก้วาด
ตอ้นครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภยัจากศึกพม่า เขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่ัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยธุยา ซ่ึงสมเด็จพระนายรายณ์มหาราช ทรงพระกรุณา โปรด
เกลา้ฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้น ไปตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกได้
พฒันามากข้ึนเป็นล าดบั ต่อมาในแผน่ดินสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญ
ไดอ้พยพหนีพม่าเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีก เป็นคร้ังท่ี 2 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรง 
พระกรุณา โปรดเกลา้ฯ อนุญาตให้ตั้งบา้นเรือนท่ีบา้นสามโคก และคร้ังสุดทา้ย ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ไดมี้การอพยพชาวมอญคร้ังใหญ่จากเมืองเมาะตะมะ เขา้
สู่ประเทศไทยเรียกว่า "มอญใหญ่" พระองคท์รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้ง
บา้นเรือนอยู่ท่ีบา้นสามโคก อีกเช่นเดียวกนั ฉะนั้นจาก ชุมชนขนาดเล็ก “บา้นสามโคก” จึง
กลายเป็น “เมืองสามโคก” ในกาลต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ทรงเอาพระทยั
ใส่ดูแล ท านุบ ารุงชาวมอญเมืองสามโคกมิไดข้าด คร้ังเม่ือเดือน 11 พุทธศกัราช 2358 ไดเ้สด็จ
ประพาสออกเยีย่มพสกนิกรท่ีเมืองสามโคก และประทบัท่ีพลบัพลาริมแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังซา้ย เยื้อง
เมืองสามโคก ยงัความปลาบปล้ืมใจใหแ้ก่ชาวมอญเป็นลน้พน้ จึงไดพ้ากนัหลัง่ไหลน าดอกบวัข้ึน
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ทูลเกลา้ฯ ถวายเป็น ราชสักการะอยู่เป็นเมืองนิจ ยงัความซาบซ้ึงในพระราชหฤทยัเป็นท่ียิ่ง จึง
บนัดาลพระราชหฤทยัใหพ้ระราชทานนามเมืองสามโคก เสียใหม่ว่า “เมืองประทุมธานี” ซ่ึงวนันั้น
ตรงกบัวนัท่ี 23 สิงหาคม พุทธศกัราช 2358 ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณดงักล่าวช่ือเมือง ปทุมธานี จึง
ไดก้ าเนิดนบัตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา  

3.1.2 ท่ีตั้งของจงัหวดัปทุมธานี 
         จงัหวดัปทุมธานีตั้งอยูใ่นภาคกลางประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 

100 องศาตะวนัออก อยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 1,525.856 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร   
กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร.ส านกังานจงัหวดัปทุมธานี.

(http://www2.pathumthani.go.th) 
 

 
 
ภาพที ่3.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขต 
ที่มา : http://www.rangsitcity.com 
 

3.1.3 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวงัน้อย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี 
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 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก และ อ าเภอบางน ้ าเปร้ียว  
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อ าเภอบางเลน  
จงัหวดันครปฐม และอ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

 ทิศใต ้ติดต่อกบัเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

3.1.4 ลกัษณะภูมิประเทศ 
         พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่น ้ าโดยมีแม่น ้ าเจา้พระยาไหล

ผา่นใจกลางจงัหวดัในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าใหพ้ื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานี
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัหรือบนฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจา้พระยาไดแ้ก่ พื้นท่ี
ในเขตอ าเภอลาดหลุมแกว้กบัพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก กบัฝ่ังตะวนัออก
ของจงัหวดั หรือบนฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเจา้พระยา ไดแ้ก่ พื้นท่ีอ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี 
อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคกโดยปกติระดบั
น ้ าในแม่น ้ าเจา้พระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตร ซ่ึงท าให้เกิดภาวะ น ้ า
ท่วมในบริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยาเป็นบริเวณกวา้งและก่อใหเ้กิดปัญหาอุทกภยัในพื้นท่ี
ฝ่ังขวาของ แม่น ้ าเจา้พระยาส าหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซา้ยของแม่น ้ าเจา้พระยานั้นเน่ืองจากประกอบดว้ย
คลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณน ้ าได้ท าให้ปัญหา
เก่ียวกบัอุทกภยัมีนอ้ยกวา่ 
กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร.ส านกังานจงัหวดัปทุมธานี..

(http://www2.pathumthani.go.th) 
3.1.5 สภาพภูมิอากาศ 
         สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ไป จงัหวดัปทุมธานีแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่

เดือนกุมภาพนัธ์ -เมษายน ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม และ ฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน  - มกราคม  ในปี  พ.ศ.  2556 มีอุณหภูมิสูงสุด  31.6 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิ
ต ่าสุด 27.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 29.4 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด คือ เดือนพฤษภาคน 31.5 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด คือ เดือนธนัวาคม 25.2 องศาเซลเซียส 
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แผนภูมิที ่3.1 แสดงลกัษณะอุณหภูมิรายปี 2556 
ที่มา : http://www.e-report.energy.go.th 

 
จากการวิเคราะห์อุณหภูมิท่ีมีผลต่อโครงการในการออกแบบ โดยค านึงถึงสภาพอากาศ

ร้อนในช่วงเดือนท่ีกล่าวมา โดยการออกแบบให้มีพื้นท่ีร่มเงา และควรค านึงถึงการดูแลรักษาพืช
พรรณในช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูง แสงแดดจดั ควรมีการใหน้ ้ าแก่พืชในปริมาณท่ีมากข้ึน 
  3.1.5.1 ปริมาณน ้าฝน  

ฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม เป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้
พดัผา่นเขา้มาในพื้นท่ีโครงการ 

เดือนท่ีมีปริมาณน ้าฝนสูงสุด คือเดือนพฤษภาคม เฉล่ีย 186.2 มิลลิเมตร 
เดือนท่ีมีปริมาณน ้าฝนต ่าสุด คือเดือนพฤศจิกายน เฉล่ีย    0.1 มิลลิเมตร 
 

 
แผนภูมิที ่3.2 แสดงปริมาณน ้าฝนในปี 2545-2551 
ที่มา  : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2551    
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  3.1.5.2 ลกัษณะของดิน 
  พื้นท่ีในจงัหวดัปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียว
จดั เกิดจากการถมดินนาท่ีมีสภาพเป็นกรดจดั สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดจดั มีค่า pH 
ระหว่าง 6-4 ลกัษณะดินท าให้การระบายน ้ าไม่ดี และการไหลบ่าของน ้ าบนผิวดินชา้ สภาพพื้นท่ี
ดงักล่าวท าให้ไม่เหมาะกบัการปลูกพืชพนัธ์ุ ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงโดยการใชปู้นขาวหรือปูนมาร์
ลควบคู่กบัการใชปุ๋้ยเคมีและวสัดุธรรมชาติ เพื่อให้โครงสร้างของดินมีความร่วนซุยเหมาะแกก้าร
ปลูกพืชพนัธ์ุต่อไป 
กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร.ส านกังานจงัหวดัปทุมธานี..

(http://www2.pathumthani.go.th) 
 

3.2  ข้อมูลระดบัจุลภาค 
 3.2.1 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

         บา้นคุณอรุณ ตนัสกุล มีการเขา้ถึงพื้นท่ีไดท้ั้งจากรถส่วนตวัและรถโดยสารประจ า
ทาง  โดยสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการได้คือ ขบัมาจากกรุงเทพโดยใช้เส้นทางถนนรังสิต-
ปทุมธานี วิ่งตรงจากตลาดรังสิตมุ่งหนา้สู่จงัหวดัปทุมธานี แลว้มากลบัรถตรงส่ีแยกไฟแดงหน้า
เเฟลตปลาทอง ขบัรถตรงมาเร่ือยๆสังเกตทางซา้ยมือจะมีซุม้วดัเปรมประชา ให้เล้ียวซา้ยตรงไป
ประมาณ 800 เมตร  จะถึงบา้นคุณอรุณ ตนัสกลุ ร้ัวสีสม้อยูซ่า้ยมือ (ดงัภาพท่ี 3.2) 
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                                                                                                     ถนนซอยวดัเปรมประชากร 
 
         บา้นคุณอรุณ ตนัสกลุ 

 
 
 
 
 

                                       ซอยวดัเปรมประชา                                       องคก์ารโทรศพัทบ์างพนู 
 

  
                            ถนนรังสิต-ปทุมธานี                  ไปรังสิต              

  
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกลุ  อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.2 

สัญลกัษณ์ :                  
                                      แสดงท่ีตั้งของพื้นท่ีต่าง ๆ 
                                     
                                      แสดงเสน้ทางการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

 
 
 3.2.2 สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ 
          โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกลุ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 10/2 หมู่ 2 ต  าบล
บางพนูอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,814 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารพกัอาศยั 257 ตารางเมตร พื้นคอนกรีต 590 ตารางเมตร และ
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พื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 961 ตารางเมตร ลกัษณะของบา้นเป็นบา้นคอนกรีตเสริมเหลก็ 2 ชั้น 
รูปแบบร่วมสมยั 
 3.2.3 อาณาเขตติดต่อกบัโครงการ  

         3.2.3.1 ทิศเหนือ เป็นพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้น ติดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่า ซ่ึงมีลกัษณะเป็นป่า
รกทึบ ผลกระทบท่ีมีต่อพื้นท่ีโครงการ คือ อาจมีสตัวเ์ล้ือยคลานหรือสตัวมี์พิษแอบเขา้ไปในพื้นท่ี
โครงการอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้(ดงัภาพท่ี 3.3) 

 

 
ภาพที ่3.3 แสดงอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 

 
             3.2.3.2 ทิศตะวนัออก เป็นพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น ติดกบัถนนสาธารณะเป็นทาง

สญัจร  ผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ คือ มีเสียงรบกวนจากรถวิ่งบนถนน (ดงัภาพท่ี 3.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่3.4 แสดงอาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัออก 
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3.2.3.3 ทิศใต ้เป็นพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้น ติดกบับ่อน ้า ผลกระทบท่ีมีต่อพื้นท่ี
โครงการ คือ เน่ืองจากเป็นแหล่งน ้า ซ่ึงเป็นแหล่งของยงุและแมลงต่างๆรวมถึงสตัวเ์ล้ือยคลานหรือ
สัตวมี์พิษ อาจแอบเขา้ไปในพื้นท่ีโครงการอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายไดแ้ละเม่ือแหล่งน ้าน้ีเกิดการเน่า
เสียกจ็ะท าใหส่้งกล่ินรบกวนต่อพื้นท่ีโครงการได ้(ดงัภาพท่ี 3.5) 

 

 
ภาพที ่3.5 แสดงอาณาเขตติดต่อทางทิศใต ้
 
  3.2.3.4 ทิศตะวนัตก  เป็นพื้นท่ีดา้นหลงัของตวับา้น ติดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่า ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นป่ากกผลกระทบท่ีมีต่อพื้นท่ีโครงการ คือ อาจมีสตัวเ์ล้ือยคลานหรือสตัวมี์พิษแอบเขา้
ไปในพื้นท่ีโครงการอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้(ดงัภาพท่ี 3.6) 
 

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่3.6 แสดงอาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัตก 
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3.2.4 ลกัษณะของสถาปัตยกรรม 
          รูปแบบของตวับา้น มีลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบสไตลร่์วมสมยั สองชั้นก่ออิฐ

ฉาบเรียบโครงสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนมากบา้นลกัษณะน้ีสามารถพบไดท้ัว่ไป 
เพราะเป็นท่ีนิยม รอบตวับา้นมีการติดหน้าต่างโดยรอบ เพื่อช่วยในการระบายอากาศ ประตูของ
บา้นเป็นประตูบานเปิดสองบานลกัษณะทรงสูงเพราะสามารถรับลมไดดี้ ลกัษณะของบา้นท่ีมองสู่
ภายนอกสามารถมองเห็นไดท้ั้ง 4 ดา้น มีดงัน้ี 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.7 แสดง Elevation ดา้นหนา้ของบา้นทางทิศตะวนัออก 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.8 แสดง Elevation ดา้นหลงัของบา้นทางทิศตะวนัตก 
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ภาพที ่3.9 แสดง Elevation ดา้นขา้งของบา้นทางทิศเหนือ 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.10 แสดง Elevation ดา้นขา้งของบา้นทางทิศใต ้
 

3.2.5 แสดงทิศทางลมและแสง 
   จากการวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิท่ีมีผลต่อพื้นท่ีโครงการในการออกแบบ จะพบว่า

พื้นท่ีบริเวณทิศใต ้เป็นบริเวณพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั ควรเลือกใชพ้รรณไมย้ืนตน้ท่ี
ให้ร่มเงาและมีความคงทนต่อสภาพอากาศ ทิศตะวนัตกเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดในช่วงบ่าย
จนถึงเยน็ ทิศตะวนัออกเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดในช่วงเชา้จนถึงบ่าย และทิศเหนือเป็นพื้นท่ีท่ี
ได้รับแสงแดดน้อยท่ีสุดของพื้นท่ี คือได้รับแสงแดดในช่วงเช้า ควรเลือกใช้พรรณไม้ให้
เหมาะสมกบัสภาพอากาศ (ดงัภาพท่ี 3.7) 
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3.2.6 ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการภายในพื้นท่ีโครงการ 
3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า ใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการเช่ือมต่อจากสายหลกั 

เขา้สู่หมอ้แปลงไฟฟ้า โดยมีการโยงสายไฟเขา้ทางดา้นหนา้ของโครงการฝ่ังทิศตะวนัออก ตรงกบั
ระเบียงบา้นดา้นบนมีความสูงโดยประมาณ 8 เมตร ดงันั้นการปลูกไมใ้หญ่ในบริเวณใกลเ้คียง
จะตอ้งค านึงถึงความสูง ขนาดของทรงพุ่ม และขนาดของล าตน้ เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจาก
กระแสไฟฟ้าร่ัวได ้(ดงัภาพท่ี 3.12) 
 

 
 

ภาพที ่3.12 เสาไฟฟ้าสายหลกัท่ีเขา้สู่ตวับา้น 
 

3.2.6.2 ระบบประปา ใชป้ระปาจากการประปาส่วนภูมิภาคท่ีเช่ือมต่อทางทิศ
ตะวนัออกซ่ึงติดกบัถนนโครงการอยูใ่นส่วนของหนา้บา้น  โดยมีการเดินท่อตามแนวร้ัว 

3.2.6.3 ระบบระบายน ้า 
                       ส่วนระบายน ้าท่ีนอกตวับา้น ทางโครงการหมู่บา้นไดท้ าท่อระบายน ้าอยูริ่ม

ถนนหนา้บา้นและทางทิศตะวนัออกของบา้น เพื่อระบายน ้าจากส่วนกลางของหมู่บา้น 
                       ส่วนการระบายน ้าของตวับา้น คือ ระบายลงสู่ทางระบายน ้ารอบตวับา้นเพื่อ

รองรับน ้าในบริเวณบา้น (ดงัภาพท่ี 3.13) 
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เร่ือง : โครงการออกแบบบา้นคุณอรุณ ตนัสกุล  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี 

แสดง : ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.13 
สัญลกัษณ์ 

 

                      ก๊อกน ้า        ท่อระบายน ้า          เสาไฟฟ้า          ปลัก๊ไฟ                                                                                                                                           
แนวท่อประปา                                                                                 
แนวสายไฟ         
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3.2.7 มลภาวะ 
          มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนทางดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ เป็นส่วนท่ีติดกบั
ถนนของหมู่บา้นมีมลภาวะไดแ้ก่ เสียงจากรถท่ีสัญจรไปมา ควนัรถจากท่อไอเสียท่ีสัญจรผา่น แต่
ว่ามีผลกระทบไม่มากนักเพราะจ านวนรถท่ีสัญจรไม่มากนัก ปัญหาท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงคือฝุ่ น
ละอองจากถนน เน่ืองจากถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ ปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองไม่มากนกั 

3.2.8 ศึกษาขอ้มูลทางดา้นการสญัจรพื้นท่ีโครงการ 
          จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณอรุณ ตนัสกุล มีทางเขา้-ออกทาง
เดียวคือทางทิศตะวนัออก ซ่ึงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้งประมาณ 6 เมตร ดงันั้นเร่ืองการ
ขนส่ง เช่น ขนส่งตน้ไมร้ถบรรทุกใหญ่จึงไม่เป็นปัญหาต่อการสญัจรเขา้ออกของพื้นท่ีโครงการ  
(ดงัภาพท่ี 3.14) 
   
 

 
ภาพที ่3.14 แสดงการสัญจรเขา้โครงการ 

 
3.2.9 มุมมองและทศันียภาพ 

3.2.8.1 มุมมองจากภายในออกสู่พื้นท่ีภายนอกโครงการ   
1) ทางดา้นทิศตะวนัออก เป็นมุมมองในมุมกวา้ง (Open View) อยูติ่ดกบั

หอ้งรับแขกทางหนา้บา้น สามารถมองเห็นบริเวณหนา้บา้น ตวับา้น และพื้นท่ีบริเวณได ้(ดงัภาพท่ี- 
3.15) 
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ภาพที ่3.15 ภาพแสดงมุมมองภายนอกทางทิศตะวนัออก 

 
2) ทางทิศเหนือ เป็นบริเวณขา้งบา้นมองจากมุมรับประทานอาหารและ

หอ้งฟิตเนส เป็นมุมมองในมุมแคบแบบ(Window View) บริเวณภายนอกติดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่า เห็น
แนวร้ัวก าแพงสูง 2 เมตร เป็นฉากหลงั (ดงัภาพท่ี 3.16) 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
    

ภาพที ่3.16 ภาพแสดงมุมมองภายในทางทิศเหนือ 
 

3) ทางทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีบริเวณขา้งหลงับา้นมองจากห้องครัวและ
หอ้งฟิตเนส เป็นมุมมองในมุมแคบแบบ(Window View) บริเวณภายนอกติดกบัพื้นท่ีว่างเปล่า เห็น
แนวร้ัวก าแพงสูง 2 เมตร เป็นฉากหลงั (ดงัภาพท่ี 3.17) 
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ภาพที ่3.17 ภาพแสดงมุมมองภายในทางทิศตะวนัตก 
 

4) ทางทิศใต ้เป็นบริเวณขา้งบา้นมองจากมุมหอ้งท างาน เป็นมุมมองใน
มุมแคบแบบ(Window View) บริเวณภายนอกติดกบับ่อน ้า เห็นแนวร้ัวก าแพงสูง 2 เมตร เป็นฉาก
หลงั(ดงัภาพท่ี 3.18) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่3.18 ภาพแสดงมุมมองภายในทางทิศใต ้
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เร่ือง : โครงการออกแบบบา้นคุณอรุณ ตนัสกุล  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : การวิเคราะห์มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.19 
สัญลกัษณ์ :                          :  แสดงมุมมอง 
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3.3  สรุปข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัพืน้ทีโ่ครงการ 
ตางรางที ่3.1 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

ส่วนพื้นท่ี 
Site  Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 
Zone A (ฝ่ังทิศตะวนัออกโซน
หนา้บา้น) 
มีเน้ือท่ีประมาณ 505 ตาราง
เมตร 

 

เป็นพื้นท่ีบริเวณหน้าบา้น ทิศ
ตะวนัออก ติดกับถนนภายใน
โครงการ สภาพโดยทัว่ไปเป็น
พื้นท่ีโล่งกว้าง มีการเดินท่อ
น ้ าประปาเข้าพื้นท่ีในบริเวณ
ด้านขา้ง พื้นท่ีส่วนน้ีจะได้รับ
แสงตลอดเวลาตั้ งแต่ช่วงเช้า 
ตลอดจนถึงช่วงบ่ายเพราะเป็น
พื้นท่ีโล่ง  

เร่ืองของมุมมอง เพราะติดกบั
ถนนภายในโครงการ  และเป็น
พื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดตลอดทั้ง
วนั  พรรณไมท่ี้ใชป้ลูกในพื้นท่ี
ส่วนน้ีจึงต้องมีความทนต่อ
สภาพอากาศแดดจดั  และควร
ป ลูกพื ชพรรณ ท่ี ให้ ร่ ม เ ง า
เพื่อใหพ้ื้นท่ีมีความร่มร่ืน 
 

- พืชพรรณ (เดิม) มีตน้ตีนเป็ดน ้ าท่ีเป็นพืชพรรณ
เดิมอยู่ด้านน้ีติดกับด้านหน้า
บา้น จ านวน 1 ตน้ สูงประมาณ 
2-3 เมตร 
   

ควรมีการตัดแต่งก่ิงอยู่เสมอ
เพื่อความสวยงาม และความ
ปลอดภัย จากสายไฟฟ้า ใน
พื้นท่ีโครงการ การใหน้ ้ าปกติ  
สามารถทนต่อแสงแดดได้
ตลอดทั้งวนั   
 

- ดินและการระบายน ้า - การเช่ือมต่อของท่อประปามี
การวางท่อบนดิน โดยมีการ
เดินท่อเขา้ทางพื้นท่ีส่วนน้ี  
- ลกัษณะพื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีราบ 
ทิศทางการไหลของน ้ าในพื้นท่ี
ไ ม่ มี ปัญหา  ก า ร ซึมซับน ้ า
สามารถไหลผา่นดินไดส้ะดวก  

- ควรเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีมีการ
ดูดซับน ้ า ได้ ดี เพื่ อ ช่วยการ
ระบายน ้าใหแ้ก่พื้นท่ี   
- การปลูกตอ้งค านึงถึงแนวท่อ
ประปาท่ีอยู่บนดินด้วย  และ
คว ร เ ลื อ ก ใ ช้พ ร รณไม้ ใ ห้
เหมาะสมเช่นไม้พุ่มเ ต้ียเพื่อ
ปิดบงัแนวท่อประปา 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ  

ส่วนพื้นท่ี 
Site  Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 
Zone B (ฝ่ังทิศเหนือ ดา้นขา้ง
ของตวับา้น) 
มีเน้ือท่ีประมาณ 77  ตาราง
เมตร 

 

เป็นพื้นท่ีติดกบัโซน A อยู่ฝ่ัง
ทางดา้นทิศเหนือโซนดา้นขา้ง
ของบา้น สภาพโดยทัว่ไปเป็น
พื้นท่ีค่อนขา้งโล่ง เน่ืองจากยงั
ไม่มีการจดัสวนแต่อยา่งใดเป็น
พื้นท่ี ท่ีได้รับแสงในช่วงเช้า
แ ล ะ เ ย็ น  มี ก า ร เ ดิ น ท่ อ
น ้ าประปาเข้าพื้นท่ีในบริเวณ
ดา้นขา้ง และอีกส่วนอยูท่างทิศ
ใตติ้ดกบัตวับา้น  
 

 

เน่ืองจากพื้นท่ีโซน B ทางดา้น
ทิศเหนือ มีลักษณะพื้นท่ีเป็น
ดิ น  พื้ น ท่ี ข รุ ข ร ะ ไ ม่ เ รี ย บ  
เพราะฉะนั้นควรปรับหน้าดิน
ให้ เ รี ยบ ก่อนจะได้ไ ม่ เ กิ ด
อนัตรายต่อผูใ้ชพ้ื้นท่ี  และเพื่อ
ง่ายต่อการปลูกพืชพรรณใน
พื้นท่ี 

- พืชพรรณ (เดิม) - มีตน้โมกท่ีเป็นพืชพรรณเดิม 
จ านวน1 ต้น สูงประมาณ 1 
เมตร 
- ต้นฝร่ังท่ีเป็นพืชพรรณเดิม 
จ านวน1 ตนั สูงประมาณ 1 
เมตร 
 

ควรมีการตดัแต่งก่ิงอยูเ่สมอ 
การใหน้ ้ าปกติ    
 

- ดินและการระบายน ้า - การเช่ือมต่อของท่อประปามี
การวางท่อบนดิน โดยมีการ
เดินท่อเขา้ทางพื้นท่ีส่วนน้ี  
- ลกัษณะพื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีราบ 
ทิศทางการไหลของน ้ าในพื้นท่ี
ไ ม่ มี ปัญหา  ก า ร ซึมซับน ้ า
สามารถไหลผา่นดินไดส้ะดวก  

 การปลูกต้องค านึงแนวท่อ
ประปาท่ีอยู่บนดินด้วย  และ
คว ร เ ลื อ ก ใ ช้พ ร รณไม้ ใ ห้
เหมาะสมเช่นไม้พุ่มเ ต้ียเพื่อ
ปิดบงัแนวท่อประปา 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

ส่วนพื้นท่ี 
Site  Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 
Zone C  
มีเน้ือท่ีประมาณ 246  ตาราง
เมตร 

 
 

เ ป็นพื้ น ท่ีหลังบ้านทางทิศ
ตะวนัตก และติดกบั Zone B 
ท า ง ทิศ เห นือ  สภาพพื้ น ท่ี
โดยทัว่ไปเป็นดิน พื้นท่ีส่วนน้ี
ติ ด กั บ ล า น จ อ ด ร ถ  แ ล ะ
ห้องครัว ความสะดวกในการ
เข้าถึงพื้นท่ีไม่ค่อยดี เพราะ
ตอ้งผ่านพื้นท่ีZone A และ
พื้นท่ี Zone B เขา้มา  

เน่ืองจากพื้นท่ีโซน C ทางดา้น
ทิศตะวันตก มีลักษณะพื้นท่ี
เป็นดิน  ไดรั้บแดดจดัในช่วง
บ่ายถึงเยน็เน่ืองจากเป็นพื้นท่ี
โล่ง จึงควรเลือกใช้พนัธ์ุไมท่ี้
ตน้ต่อสภาพอากาศ 

 การระบายน ้า เ น่ืองจากพื้นท่ี เป็นดิน  การ
ระบายน ้ าจะระบายลงไปใน
พื้นดิน 

- 
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เร่ือง : โครงการออกแบบบา้นคุณอรุณ ตนัสกุล อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : การแบ่งโซนพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.20 
สัญลกัษณ์ :                                   โซน A  ส่วนสาธารณะ 
                                                    
                                     
                                             

 

 

 

โซน C  ส่วนบริการ
พกัผอ่น

โซน B  ส่วนครอบครัว 
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3.4  ศึกษาข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ คือ คุณอรุณ  ตนัสกลุ อาย ุ55 ปี มีอาชีพรับราชการ มีความ

ตอ้งการใหส้วนรอบบา้นท่ีมีบรรยากาศร่มร่ืน มีไมใ้หญ่ท่ีใหร่้มเงาแก่ตวับา้นและตอ้งการใหมี้
น ้าตกจ าลองอยูภ่ายในสวน เพื่อใหค้วามรู้สึกใกลชิ้ดกบัธรรมชาติสร้างความรู้สึกผอ่นคลายใหแ้ก่ผู ้
อยูอ่าศยั ตน้ไมมี้ความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการดูแลรักษา และมีพื้นท่ีใชส้อยในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ตารางที ่3.2 ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

ช่ือ-นามสกุล อาย ุ เพศ อาชีพ ความตอ้งการ 

1. คุณอรุณ   ตนัสกลุ 55 ชาย รับราชการ มีความต้องการอยากจะได้ มุมนั่ ง
พกัผ่อนริมบ่อน ้ า ในพื้นท่ีเดียวกนัและ
พืชพรรณท่ีมีความคงทนดูแลง่าย  และ
ไม้ยืนต้นเพื่อให้ความร่มร่ืน ร่มเงา
บริเวณบ้าน และพื้นท่ีปลูกไม้ผล ผกั
สวนครัว 

 

2. คุณสบุญ  ตนัสกลุ 50 หญิง รับราชการ มีความตอ้งการอยากจะไดมุ้มส่วนตวั 
มีสนามหญ้าหน้าบ้าน และไม้ยืนต้น
เพื่อให้ความร่มร่ืนบริเวณบา้น  และไม้
ดอกและไมใ้บท่ีมีสีสันสวยงาม  

3. คุณสาวิกา  ตนัสกลุ 22 หญิง นกัศึกษา มีความตอ้งการมุมพกัผอ่น มุมส่วนตวั 
มีสนามหญา้ส าหรับสตัวเ์ล้ียงวิ่งเล่น 

4. คุณชยัวฒัน์ ตนัสกลุ 18 ชาย นกัศึกษา มีความต้องการมุมพักผ่อน มุมอ่าน
หนัง สือ  และพื้ น ท่ีป ลูกไม้ผลไว้
รับประทาน 

 
 

 
 
 
 
 



59 
 

ตารางที ่3.3 สรุปกิจกรรมท่ีควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
ล าดบั
ท่ี 

สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ ภาพกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

1 พื้นท่ีส่วนสาธารณะ  
(Zone A ฝ่ังทิศ
ตะวนัออก) 
ขนาดพื้นท่ีประมาณ  

505  ตร.ม. 
- พื้นท่ีสีเขียว สนาม
หญา้ 
- พื้นท่ีนัง่เล่น
พกัผอ่น 
-ส่วนรับแขก 
 

พื้ น ท่ี ส่ วน น้ีจัด เ ป็น 
ส่วนโชว์โดยจะจัด
บรรย าก าศ เ ป็น มุม
นั่งเล่นเล็กๆริมบ่อน ้ า
ท่ีสร้างบรรยากาศดว้ย
เสียงน ้าพท่ีุอยูก่ลางบ่อ
ท่ี ส่ื อ ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น
ธรรมชาติ  และมีศาลา
ไม้ไว้ส าหรับรับแขก
และนั่งพักผ่อนอ่าน
หนงัสือ 

 

 
 

 
2 พื้นท่ีส่วนครอบครัว 

(Zone B ฝ่ังทิศ
เหนือ) 
ขนาดพื้นท่ีประมาณ  
77  ตร.ม. 
- พื้นท่ีนัง่เล่น
พกัผอ่น 
- อ่านหนงัสือ 

พื้นท่ีส่วนน้ีจดัเป็นมุม
ท่ีไว้ท า กิจกรรมกัน
ภายในครอบครัว และ
เป็นท่ีนั่งเล่นผกัผ่อน
ในวนัหยุด จดัเป็นมุม
นัง่เล่นเลก็ๆ เหมาะแก่
การนั่ ง อ่ านหนัง สือ
และนัง่ท างาน  
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ตารางที ่3.3(ต่อ) สรุปกิจกรรมท่ีควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี  
ล าดบั
ท่ี 

สรุปกิจกรรม ดา้นบรรยากาศ ภาพกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

3 พื้นท่ีส่วนบริการ 
(Zone C ฝ่ังทิศ
ตะวนัตก) 
ขนาดพื้นท่ีประมาณ  
246ตร.ม. 
- พกัผอ่น 
- พื้นท่ีส าหรับปลูกไม้
ผล 
- แปลงผกัสวนครัว 

พื้นท่ีส่วนน้ีจดัเป็นสวน
พักผ่อนเล็ก ๆ เป็นมุม
ส่ วนตัว ข อ งสม า ชิ ก
ภายในบ้าน  จัดสวน
ปลูกผกัสวนครัว ซ่ึงทั้ง
ส ว ย ง า ม แ ล ะ ใ ช้
ประโยชน์ไดพ้ร้อมกนั 
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3.5  ศึกษาและพฒันาศักยภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 
ตารางที ่3.4 แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

Site Characteristics Program Potential 
Program 

Development 
Remarks 

Zone A พื้นท่ีดา้นหนา้
บ้ า น  ฝ่ั ง ด้ า น ทิ ศ
ตะวนัออกติดกบัเฉลียง
หน้ า บ้ า น และ ถนน
ส า ธ า ร ณ ะ ภ า ย ใ น
โครงการลักษณะเป็น
พื้นท่ีโล่งกว้าง มีศาล
พ ร ะ ภู มิ  แ ล ะ มี ต้ น
ตีนเป็ดน ้ า 2-3 เมตร 1 
ตน้ 

เป็นพื้นท่ีส่วนหนา้บา้น 
ซ่ึงเป็นส่วนแรกท่ีพบ
เ ห็ น แ ล ะ อ ยู่ ติ ด กั บ
ห้อง รับแขก มีความ
สะดวกในการเขา้ถึง จึง
เหมาะท่ีจะจดัเป็นส่วน
สาธารณะ ส่วนโชว ์
เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดี
แก่การรับรองผูม้าเยือน 
แ ล ะ เ ป็ น จุ ด ดึ ง ดู ด
สายตาแก่ผูท่ี้สัญจรไป
มา 
 

พื้นท่ีส่วนน่ีมีขนาด
ประมาณ 505 ตาราง
เ ม ต ร กิ จ ก ร ร ม ท่ี
เกิดข้ึนมีดงัน้ี 
1.พื้นท่ีรับแขก 
2.พื้นท่ีสนามหญา้ 
3.พื้น ท่ีพักผ่อนริม
บ่อน ้าเลก็ๆ 
 

ปัญหาท่ีเกิดมีดงัน้ี 
- แสงแดด เน่ืองจาก
เ ป็ นพื้ น ท่ี โ ล่ ง  ค ว ร
เลือกใช้พรรณไม้ให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ี 
- ฝุ่ น เสียงรบกวน ควร
เลือกพรรณไม้ท่ี เป็น
แนวก า แพง เพื่ อ ลด
ผลกระทบจากฝุ่ นและ
เ สียงจากรถยนตร์ ท่ี
สัญจรไปมาเพราะติด
กับ ถนนส า ธ า รณะ
ภายในโครงการ 

Zone B พื้นท่ีขา้งบา้น 
ด้านขวา ฝ่ังทิศเหนือ
ลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ีโล่ง 
ไม่มีการจดัสวน   

พื้นท่ีส่วนน้ีอยู่ขา้งบา้น
ติดกับด้านหลังของ
โครงการเช่ือมต่อกับ
พื้นท่ี Zone A และ 
Zone C เป็นส่วนท่ีอยู่
ทางดา้นขา้งติดกบัห้อง
รับประทานอาหาร และ
ห้องรับแขก เป็นท่ีโล่ง 
จึงเหมาะท่ีจะจัดเป็น
ส่วนครอบครัว จดัเป็น
มุมนั่งเล่นเล็กๆส าหรับ
พั ก ผ่ อ น แ ล ะ อ่ า น
หนงัสือ 

พื้นท่ีโซน B มีขนาด 
77 ตารางเมตร พื้นท่ี
ส่วนน้ีอยู่ติดกบัขา้ง
บ้าน จัด เ ป็นพื้ น ท่ี
พกัผ่อน กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนมีดงัน้ี 
1.พื้ น ท่ี พั ก ผ่ อ น
ส าหรับครอบครัว 
2.พื้นท่ีส่วนตวั 

ปัญหาท่ีพบในพื้ น ท่ี
ส่ ว น น้ี คื อ  ลัก ษณะ
พื้ น ท่ี เ ป็น ดิน   พื้ น ท่ี
ข รุ ข ร ะ ไ ม่ เ รี ย บ  
เพราะฉะนั้นควรปรับ
หน้าดินให้เรียบก่อน
จะได้ไม่เกิดอันตราย
ต่อผูใ้ชพ้ื้นท่ี  และเพื่อ
ง่ า ย ต่ อก ารป ลูกพื ช
พรรณในพื้นท่ี 
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ตารางที ่3.4 (ต่อ) แสดงการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ  

Site Characteristics Program Potential 
Program 

Development 
Remarks 

Zone C เป็นพื้นท่ีส่วน
หลังบ้านติดกับลาน
จอดรถ และห้องครัว 
อ ยู่ ท า ง ด้ า น ทิ ศ
ตะวันตก  เ ป็นพื้ น ท่ี
โล่งกวา้งพอสมควร 
 

พื้นท่ีโซน C เป็นพื้นท่ี
บ ริ เ วณหลังบ้าน เ ป็น
พื้ น ท่ี โ ล่ ง ก ว้ า ง  มี
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม จึง
ควรจดัเป็นพื้นท่ีบริการ 
 

พื้นท่ีโซน C มีขนาด 
246ต า ร า ง เ ม ต ร 
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมี
ดงัน้ี 
1.พื้ น ท่ี แ ป ล ง ผั ก
สวนครัว 
2.พื้นท่ีมุมเลก็ๆ เพื่อ
พกัผอ่น นัง่เล่น  
 

มีปัญหาในเ ร่ืองของ
มุ ม ม อ ง  ร ะ ห ว่ า ง
ห้องครัว กบัพื้นท่ีปลูก
ผกัสวนครัว จึงควรปิด
มุมมองนั้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ความสวยงามให้กับ
พื้ น ท่ี  และเพื่อความ
เป็นส่วนตวั 
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3.6  สรุปกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายในพืน้ที ่( Bubble Diagram ) 
 
 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกลุ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : สรุปกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี ( Bubble  Diagram ) ภาพที ่3.21 

สัญลกัษณ์                        : การเขา้ถึงพ้ืนท่ีทางเขา้-ออก 
                                              
                                  : การเช่ือมต่อพ้ืนท่ีดว้ยเส้นทางสัญจร เช่นทางเดินเทา้ 
                                  : Buffer ปิดกนัสายตาแบบทึบ ดว้ยวสัดุตกแต่งภมิูทศัน์ 
                                              
                                   : Screen ปิดกนับางส่วน แนวก าแพงเดิม 
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3.7  แบบแปลนกจิกรรม ( Site Relation ) 
 
 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกลุ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : แบบแปลนกิจกรรม (Site Relation) ภาพที ่3.22 
สัญลกัษณ์   
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บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกุล บา้นตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 10/2 หมู่ 2 ต  าบล

บางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ไดแ้นวความคิดในการออกแบบมาจากการศึกษา
และวิเคราะห์รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการรวมไปถึงผูใ้ช ้ท าใชส้ามารถแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวน
และสามารถจดัวางกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมสวยงามและสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ 
โดยไดแ้นวความคิดในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ แนวคิด
ดา้นมุมมอง  แนวคิดดา้นการออกแบบการดูแลรักษา และแนวความคิดดา้นการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย
ภายในโครงการ 

4.1  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 
แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main  Concept) คือ “ธรรมชาติ ร่มร่ืน ไดป้ระโยชน์” 

ซ่ึงไดแ้นวความคิดมาจากความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยตอ้งการใหพ้ื้นท่ีบริเวณบา้นมีความร่มร่ืน มีร่ม
เงาของตน้ไมไ้วน้ัง่พกัผอ่นและเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนจากคอนกรีตบริเวณรอบๆของตวับา้นยาม
แดดจัดในช่วงเท่ียงจนถึงเย็น จึงต้องการสวนท่ีดูร่มร่ืนมีพันธ์ุไม้ยืนต้นหลากหลาย เพื่อให้
ความรู้สึกเยน็สบายและมีความเรียบง่าย อีกทั้งยงัตอ้งการสวนครัวหลงับา้นเพื่อท่ีจะปลูกผกัไวกิ้น
เองในครอบครัว  และยงัเป็นกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัในครอบครัวไดอ้ยา่งดี โดยสวนตอ้งมีความร่มร่ืน
เป็นหลกั อีกทั้งยงัตอ้งดูแลรักษาง่าย จึงไดส้รุปออกมาเป็น “ธรรมชาติ ร่มร่ืน ไดป้ระโยชน์” 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่4.1  แสดงแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

 ลกัษณะของพืน้ที ่
สภาพโดยทั่วไปในพื้นท่ี

เป็นท่ีโล่งไม่มีการจัดภูมิทัศน์มา
ก่อน มีต้นไม้ท่ีปลูกไว้ก่อนแล้ว
บางส่วน คือ ต้นตีนเป็ดน ้ า 1 ต้น 
และตน้แคนา 1 ตน้ดงันั้นในพื้นท่ี
โครงการจึงควรมีการจัดภูมิทัศน์
เพื่อท าให้พื้นท่ีโครงการเกิดความ
ร่มร่ืนและส่งเสริมใหเ้กิดทศันียภาพ 
ท่ีสวยงามแก่พื้นท่ีโครงการ  

ความต้องการ 
- พื้นท่ีพกัผอ่นท่ีมีความร่มร่ืน    
- สนามหญา้หนา้บา้น 
- พื้นท่ีปลูกไมผ้ลและผกัสวน
ครัวท่ีเป็นกิจกรรมร่วมกนัของ
คนในครอบครัว 
- ดูแลรักษาง่ายในสวนแบ
ธรรมชาติ 

“สวนธรรมชาติ ร่มร่ืน ได้ประโยชน์” 
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พกัผ่อน หมายถึง การหยุดพกัการท างานหรือการผ่อนคลายจากความตึงเครียดจากการ
ท างานหรือท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นเวลานานเกินไป จนเกิดเป็นความเม่ือยลา้ท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายและ
จิตใจของเรา ซ่ึงการท างานท่ีกล่าวถึงน้ีรวมถึงการท างานท่ีตอ้งใชส้มองดว้ย เพราะสมองของคนเรา
ตอ้งการพกัผ่อน เช่นเดียวกบัร่างกายส่วนอ่ืน ๆสามารถแบ่งประเภทของการพกัผ่อนไดเ้ป็น  
2  ประเภท  คือ   

การพกัผ่อนร่างกายไดห้ยุดพกัหลงัจากการออกก าลงักายจากการท างานโดยการพกัหรือ
นอนหลบั   

การพกัผ่อนใจ  คือการหยดุนึกคิดในเร่ืองใดๆท่ีไดคิ้ดเร่ืองนั้นติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน
เร่ืองนั้นอาจเป็นการเรียนหรือเร่ืองงานก็ได ้ โดยการท าจิตใจใหผ้อ่นคลาย เพลิดเพลิน เช่น  การฟัง
เพลง  นั้นสมาธิ  เล่นดนตรี  หรือเล่นกีฬา  

สวนธรรมชาติ  คือ พื้นท่ีในการจดัสวนแบบธรรมชาติจะจดัใหเ้ป็นเนินหลัน่กนั มีพื้นท่ีสูง 
ๆ ต ่า ๆ สลบักบัท่ีราบเหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ การจดัวางตน้ไมแ้ละวตัถุจะตอ้งเกิด ความ
สมดุลแบบธรรมชาติ รูปทรง  ขนาด และระยะห่าง ไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกนัหรือเท่ากนั ใชค้วาม
ช านาญของสายตาพิจารณาน ้าหนกัสีของตน้ไมห้รือวตัถุทั้งสองขา้งนั้นสมดุลกนั  

สวนครัว คือ  เป็นการท าสวนผกัเลก็ๆ นอ้ยๆ เป็นงานอดิเรก เพื่อใหมี้ผกัไวใ้ชรั้บประทาน
ในครอบครัว เพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย  และครอบครัวไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัอีกดว้ย  พืชผกัสวนครัว
เป็นตน้ไมอี้กกลุ่มหน่ึงท่ีเราสามารถเลือกมาปลูกประดบัเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กบับา้น  และ
น ามาใชใ้นครัวเรือนไดด้ว้ยขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยาก  เพียงแต่ศึกษาวิธีการท่ีถูกตอ้ง  เลือกผกัท่ีชอบและ
เหมาะสมกบับา้นของเรา  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1  แสดงสวนพกัผอ่นสไตลธ์รรมชาติ  
ที่มา : http://www.decorreport.com 
 

http://www.decorreport.com/images/th/366266.jpg
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4.2  แนวความคดิด้านการจดัวางพืน้ที่ 
 แนวความคิดด้านการจัดวางพื้นท่ีมีแนวความคิดมาจากการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยภายใน
โครงการ โดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยในดา้นต่าง ๆ  รวมทั้งความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
รูปแบบกิจกรรม ซ่ึงสามารถแบ่งโซนของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการออกเป็นโซนต่าง ๆ 
ไดด้งัน้ี 

4.2.1 พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศตะวนัออก ซ่ึงจดัเป็นพื้นท่ีส่วน

โชว ์และส่วนตอ้นรับ  ติดกบัถนนสาธารณะภายในโครงการ สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง มี

การเดินท่อน ้ าประปาเขา้พื้นท่ีในบริเวณดา้นขา้ง พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บแสงในช่วงเชา้ ตลอดจนถึง

ช่วงบ่ายเพราะเป็นพื้นท่ีโล่ง มีความสะดวกในการเขา้ถึงเน่ืองจากอยูติ่ดกบัหนา้บา้น และมีมุมมองท่ี

กวา้ง   ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี (ดงัภาพท่ี 4.2)    

ส่วนโชว ์รับแขก   

  พื้นท่ีพกัผอ่น 
สนามหญา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.2 การแบ่งพื้นท่ี Zone A 
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4.2.2  Zone B เป็นพื้นท่ีถดัจากกบัโซน A โดยมีพื้นคอนกรีตเป็นตวัแบ่งกนัพื้นท่ีไว ้อยูฝ่ั่ง

ทางดา้นทิศเหนือโซนดา้นขา้งของตวับา้น  ซ่ึงจดัเป็นพื้นท่ีส่วนครอบครัวเพื่อท ากิจกรรมภายใน

ครอบครัว  ติดกบัพื้นท่ีรกร้าง สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีค่อนขา้งโล่ง เน่ืองจากยงัไม่มีการจดัสวน

แต่อยา่งใดเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงในช่วงเชา้และช่วงเยน็ มีความสะดวกในการเขา้ถึงเน่ืองจากอยูติ่ด

กบัหนา้บา้น และมีมุมมองท่ีกวา้ง   ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี (ดงัภาพท่ี 4.3) 

  พื้นท่ีพกัผอ่น 
  อ่านหนงัสือ 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.3 การแบ่งพื้นท่ี Zone B 

4.2.3  Zone C เป็นพื้นท่ีหลงับา้น ทางทิศตะวนัตก และติดกบั Zone B ทางทิศหนือ สภาพ

พื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นดิน พื้นท่ีส่วนน้ีติดกบัลานจอดรถ และหอ้งครัว ความสะดวกในการเขา้ถึงพื้นท่ี

ไม่ค่อยดี เพราะตอ้งผา่นพื้นท่ี Zone B เขา้มา ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี (ดงัภาพท่ี 4.4) 

พื้นท่ีส าหรับนัง่เล่น พกัผอ่น 
  พื้นท่ีปลูกผกัสวนครัว 
 

 
 

 

 

ภาพที ่4.4 การแบ่งพื้นท่ี Zone C 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกลุ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : Bubble  Diagram ภาพที ่4.5 
สัญลกัษณ์                         : การเขา้ถึงพ้ืนท่ีทางเขา้-ออก 
                                              
                                  : การเช่ือมต่อพ้ืนท่ีดว้ยเส้นทางสัญจร เช่นทางเดินเทา้ 
                                  : Buffer ปิดกนัสายตาแบบทึบ ดว้ยวสัดุตกแต่งภมิูทศัน์ 
                                              
                                  : Screen ปิดกนับางส่วน แนวก าแพงเดิม 
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4.3  แนวความคดิด้านการเลอืกใช้พชืพรรณ 
 ในการเลือกใช้พรรณไมจ้ะตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลกัษณะดิน สภาพภูมิอากาศ  
รวมไปถึงพืชพรรณท่ีมีอยู่ตามทอ้งถ่ินดว้ย การเลือกใช้พรรณไมใ้นการออกแบบควรเลือกตาม
ลกัษณะทางกายภาพ เช่น ขนาดของล าตน้ ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผสั การผลดัใบ สีกล่ิน และการ
เปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ตลอดจนการดูแลรักษา เช่น การร่วงของผล ใบ ดอก ก่ิง ระบบรากท่ีไม่
เป็นอนัตรายต่ออาคาร หรือส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ความหนาแน่นของใบ ความทนทานต่อโรคและแมลง  
รวมถึงการเลือกพรรณไมท่ี้ไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชพ้ื้นท่ี เช่น ก่ิงไม่เปราะหักง่าย ตลอดจนค านึงถึง
ความตอ้งการดา้นบรรยากาศ มุมมอง และกิจกรรมใชส้อย  ในการเลือกพรรณไมท่ี้ปลูกกลางแจง้
ตอ้งทนต่อความร้อนจากแสงแดด กระแสลม ปลูกไมใ้นร่มตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีท่ีมี
แสงนอ้ย ปลูกพรรณไมใ้นบริเวณท่ีช้ืนแฉะตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้ าและดูดซบัน ้ าไดดี้ รวมไป
ถึงสามารถจดัซ้ือหาไดส้ะดวกและสามารถขนส่งไดง่้าย  

ดังนั้ นในการเลือกใช้พรรณไม้ให้เกิดประโยชน์ ส าหรับผูท่ี้เข้ามาใช้บริการในพื้นท่ี
โครงการ รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมสถาปัตยกรรมใหเ้กิดความสวยงาม ตอ้งค านึงคุณสมบติัของพืช
พรรณดงัน้ี  
 Zone A เป็นส่วนตอ้นรับ และส่วนโชวอ์ยูท่างดา้นหนา้บา้น ทิศตะวนัออก  มีการเลือกใช้
พรรณไมท่ี้เป็นตวัน าทิศทางและน าสายตา และให้ร่มเงา  เพราะพื้นท่ีส่วนน้ีอยู่ทางหน้าบา้นและ
เป็นส่วนโชว ์ส่วนตอ้นรับแขก ตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้น าทิศทางเพื่อไปสู่ตวับา้นดา้นใน พรรณไมท่ี้
ใช ้คือ ปีป  ล าดวน  แคนา  ทองหลาง  ตะเบเหลือง จิกเศรษฐี ตีนเป็ดน ้า กลว้ยพดัลงักา เป็นตน้ 
 Zone B เป็นพื้นท่ีทางดา้นทิศเหนือ  อยูใ่นส่วนครอบครัว  ตอ้งการพื้นท่ีจดักิจกรรมภายใน
ครอบครัวในช่วงวนัหยดุต่างๆ  มีการเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ให้ร่มเงา และสร้างบรรยากาศให้แก่พื้นท่ี
พกัผ่อน  พรรณไมท่ี้ใช ้คือ  กนัเกรา ลีลาวดี กระดาษเขียว หนวดปลาหมึก เอ้ืองหมายนาดอกแดง 
เป็นตน้ 
 Zone C เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ  อยูท่างดา้นหลงับา้นทิศตะวนัตก  เป็นพื้นท่ีปลูกผกัส่วนครัว  
เพื่อความสวยงาม  และใชรั้บประทานภายในครอบครัวได ้ พรรณไมท่ี้ใช ้คือ  มะม่วง  ขนุน  กะ
ทอ้น  สะเดา  กลว้ย  ตะไคร้  สาระแหน่  กระเพรา  พริก 
 
 
 
 
 
 



71 
 

  ตารางที ่4.1 การเลือกใชพ้ชืพรรณกบัพื้นท่ีกิจกรรม 

ZONE การเลือกใชพ้ชืพรรณ หมายเหตุ ภาพประกอบ 
Zone A 

 
 

จดัใหมี้การออกแบบพืช
พรรณโดยเน้นใชไ้มย้ืน
ต้น ท่ีให้ ร่ม เงา  ดูและ
รักษาง่ายและให้ความ
ร่ม ร่ืนสวยงามให้กับ
พื้นท่ี  ในส่วนของไม้
พุ่มเลือกใช้ไม้ท่ีมีทรง
พุ่มท่ีสามารถตดัแต่งได้
ในส่วนบริ เวณริม ร้ัว 
และใชไ้มพุ้่มท่ีมีรูปทรง
อิสระ เพื่ อ ช่ ว ยส ร้ า ง
บรรยากาศใหก้บัพื้นท่ี 

ใชพ้รรณไมย้ืนตน้ท่ีเน้น
การให้ ร่ม เ งาแ ก่พื้ น ท่ี 
เ น่ืองจาก เ ป็นพื้ น ท่ีใน
ส่วนของบริเวณดา้นหนา้
ข อ ง ตั ว บ้ า น ไ ด้ รั บ
แสงแดดเกือบตลอดทั้ ง
วัน จึงควรควรเลือกใช้
พรรณไม้ท่ีทนต่อสภาพ
อากาศและให้ร่มเงา เพื่อ
สร้างความร่มร่ืนให้กับ
ตวัพื้นท่ี 

  
Zone B 

 
 

จดัใหมี้การออกแบบพืช
พรรณท่ีมีให้ร่มเงา ดูแล
รักษาง่าย  ใช้ไมย้ืนท่ีมี
ลักษณะเด่น  มีรูปทรง
สวยงามในตัวของมัน
เองเพื่อสร้างความร่มร่ืน
ให้กับพื้ น ท่ี   ในส่วน
ของไมพุ้่มเลือกใชไ้มท่ี้
มีพุ่มท่ีมามารถตัดแต่ง
แ ล ะ ป ล่ อ ย ไ ป ต า ม
รูปทรงธรรมชาติมีดอก
สวยงามเพื่อช่วยสร้าง
บรรยากาศใหก้บัพื้นท่ี   

ใชพ้รรณไมท่ี้ใหร่้มเงา
และไมพุ้ม่เพื่อสร้าง
บรรยากาศในพื้นท่ี
พกัผอ่น และดูแลรักษา
ง่าย 
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  ตารางที ่4.1 (ต่อ) การเลือกใชพ้ืชพรรณกบัพื้นท่ีกิจกรรม  

ZONE การเลือกใชพ้ชืพรรณ หมายเหตุ ภาพประกอบ 
    

Zone C 

 

จัดให้มีการออกแบบ
พืชพรรณท่ีให้ร่มเงา ดู
และรักษาง่ายและให้
ความ ร่ม ร่ืนสวยงาม
ให้กบัพื้นท่ี โดยเนน้ใช้
ไ ม้ ท่ี ใ ห้ ป ร ะ โ ย ช น์ 
สามารถรับประทานได ้

ใชพ้รรณไมท่ี้ใหร่้มเงา
เพื่อสร้างบรรยากาศใน
พื้นท่ีและดูแลรักษาง่าย 
พร้อมทั้งใหผ้ลผลิตแก่
ผูใ้ชโ้ครงการ 

 

 

4.4  แนวความคดิทางด้านระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 

 4.4.1 ระบบน ้า   
 4.4.1.1 ระบบระบายน ้า มีท่อระบายน ้าอยูใ่นพื้นท่ีซกัลา้ง ทางดา้นทิศเหนือของพื้นท่ี
โครงการ  ส่วนพื้นท่ีอ่ืนน ้ าจะไหลซึมลงดิน ถา้เกิดฝนตกหนกัอาจมีการระบายไม่ทนัจึงตอ้งมีการ
ปรับพื้นท่ีใหล้าดเอียงไปทางบ่อปลาขา้งบา้น ทางทิศใต ้ เพื่อท่ีน ้ าจะไดไ้ม่ท่วมขงัในพื้นท่ี 
 4.4.1.2 ระบบการให้น ้ า  ไดมี้การติดตั้งไวก่้อนแลว้โดยจะอยูบ่ริเวณรอบๆโครงการ
ซ่ึงจะมีก๊อกน ้าไวบ้ริการ  สะดวกกบัการรดน ้าพืชพรรณและการใชส้อย   
 4.4.2 ระบบไฟควรจัดให้มีแสงสว่างภายในสวนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผูใ้ช้
โครงการในการใชส้วนในเวลากลางคืน และยงัเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการพกัผอ่นอีกดว้ย ระบบ
ไฟฟ้าภายในโครงการควรใชก้ารเดินสายไฟฟ้าแบบใตดิ้น ร้อยสายไฟชนิดฝ่ังใตดิ้น ท่ีมีการกนัน ้ า 
และควรมีการระบุต าแหน่งไวเ้พื่อตรวจสอบ ดูแลรักษาเป็นช่วง ๆ การวางระบบไฟฟ้าควรมีการ
ติดตั้งดว้ยระบบอตัโนมติัเปิด ปิดเพื่อความสะดวก 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกลุ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง : ระบบแสงสวา่งภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่4.6 
สัญลกัษณ์ 

                                                      

                                                    ไฟส่องตน้ไม ้                              ไฟ้ใตน้ ้า                
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4.5  แนวความคดิในการเลอืกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก  
 แนวความคิดในการเลือกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในสวนต้อง
เลือกใชว้สัดุท่ีมีความคงทนถาวร เพราะตอ้งพบแดด ลม และฝนตลอดเวลา 
 4.5.1 เกา้อ้ีและมา้นัง่ มีหลายประเภท สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
  4.5.1.2 เกา้อ้ีส าหรับนัง่เอนพกัผอ่นในมุมส่วนตวั ตอ้งสามารถนัง่ไดอ้ย่างสบายใน
ระยะเวลานาน ๆ โดยไม่รู้สึกเม่ือย 

 

ภาพที ่4.7 เกา้อ้ีพกัผอ่น 
ที่มา : http://www.banidea.com 

 
  4.5.1.3 ชุดเกา้อ้ีส าหรับจดังานปาร์ต้ีสังสรรคภ์ายในครอบครัว ญาติและเพื่อน ๆ ควร
เป็นโตะ๊ท่ีมีขนาดใหญ่ และมีเกา้อ้ีหลายตวั เพื่อความสะดวกสบายในการใชส้อย 
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่4.8 ชุดโตะ๊ เกา้อ้ีสนาม 
ที่มา : http://cm.lnwfile.com 

 
 4.5.2 ระบบไฟส่องสวา่ง  
           การติดตั้งไฟส่องสวา่งในพื้นท่ีโครงการเป็นส่ิงจ าเป็นทั้งในดา้นความสวยงามท่ีช่วย

สร้างบรรยากาศท่ีดีในการพกัผอ่น และเพือ่ความปลอดภยัในการใชส้อยพื้นท่ีโครงการ  ซ่ึงในการ

ติดตั้งไฟส่องสวา่งส าหรับบริเวณภายนอกนั้นมีเพยีงพออยูแ่ลว้จึงไม่ตอ้งการติดตั้งไฟเพิ่มเติม 

http://www.banidea.com/wp-content/uploads/2013/08/thepalazzetto-wangnoi-20.jpg
http://cm.lnwfile.com/_/cm/_raw/tb/hb/jg.jpg
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4.6  แนวความคดิด้านการดูแลรักษา  
ตารางที ่4.2 แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
(Soft scape) 

- ไมค้ลุมดิน 
- ไมพุ้ม่ 
- ไมย้นืตน้ 
- หญา้ 

- ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์คือ ปุ๋ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั 
- พรวนดิน  เม่ือสังเกตเห็นดินแหง้อดัแน่นควร
มีการพรวนดิน แต่ควรระวงัไม่ใหโ้ดนรากพืช 
- ก าจดัโรคแมลง  สังเกตพืชพรรณว่ามีโรค
หรือไม่ ถา้มีควรพิจารณาสาเหตุและชนิดของ
โรคแลว้ท าการพน่ยา เพื่อเป็นการป้องกนั 
- ก าจดัวชัพืช ถอนวชัพืชตามโคนตน้เพื่อให้
พืชรับแร่ธาตุไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
- ตดัแต่งก่ิง ตดัใหไ้ดท้รงท่ีตอ้งการ    เป็นการ
ตดัในส่วนของผวิใบหรือพุม่ใบ   
- รดน ้ า ควรมีการรดน ้ าทุกวันและควรลด
ในช่วงเชา้ 

- ใส่ปุ๋ยพรวน
ดิน  3-6เดือน
ต่อคร้ัง 
- ในกรณีฤ ดู
ฝนควรลดการ
ใ ห้ น ้ า เ ป็ น 3
ค ร้ั ง ต่ อ
สัปดาห์  

ภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
(Hard scape) 

พื้นถนนและ
ทางเดินเทา้ 

- ตรวจเช็คสภาพพื้นถนนวา่มีการช ารุดแตกหกั
หรือไม่ถา้มีควรรีบท าการซ่อมแซม 
- เกบ็กวาด เศษหญา้ใบไมต้ามทอ้งถนน 

 

มา้นัง่ โตะ๊ 
และเกา้อ้ี 

- ตรวจเช็ค 
- ซ่อมบ ารุง 
- ทาสี 

 

บ่อน ้า - ตรวจเช็คความเรียบร้อยของบ่อน ้ าว่ามีการ
ช ารุด ร่ัวซึมหรือไม่ถา้มีควรรีบซ่อมแซม 
- ท าความสะอาด และเก็บกวาดเศษใบไมท่ี้ร่วง
หล่นบริเวณบ่อน ้าดา้นล่างของก าแพง 

 

ระบบระบาย
น ้า 

- ก าจดัวชัพืชและเศษใบไม ้  

ระบบไฟฟ้า - ตรวจเช็คสภาพเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส ารวจว่ามี
หลอดไฟหรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 
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4.7  การศึกษาเกณฑ์ในการออกแบบ 

ตารางที่ 4.3 การศึกษาเกณฑใ์นการออกแบบ 

โซน รูปแบบสวน วสัดุตกแต่ง เกณฑก์าร
ออกแบบ 

ขอ้จ ากดั 

Zone A 

 

  

1.รูปทรงบ่อน ้ า
ก ล ม ก ลื น กั บ
พื้นท่ีวา่ง 
2.ต าแหน่งไมย้นื
ตน้ให้ร่มเงาตรง
กั บ ต า แ ห น่ ง
กิ จ ก ร ร ม ท่ี
ตอ้งการ 
3.เส้นทาง เ ดิน
ก ล ม ก ลื น กั บ
พื้นท่ีกิจกรรม 

 เ น่ืองจากเป็น
พื้นท่ี ทางดา้น
ทิศตะวนัตก มี
ลักษณะพื้ น ท่ี
เป็นดิน  ได้รับ
แดดจัดในช่วง
บ่ า ย ถึ ง เ ย็ น
เ น่ืองจากเป็น
พื้ น ท่ี โ ล่ ง  จึ ง
ค ว ร เ ลื อ ก ใ ช้
พัน ธ์ุ ไม้ ท่ี ต้น
ต่ อ ส ภ า พ
อากาศ 
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  ตารางที ่4.3 (ต่อ) เกณฑใ์นการออกแบบ  

โซน รูปแบบสวน วสัดุตกแต่ง เกณฑก์าร
ออกแบบ 

ขอ้จ ากดั 

Zone B 

 
 

 

  

1.ก า ร เ ลื อ ก
รู ป ท ร ง แ ผ่ น
พื้นท่ีกลมกลืน
กบัพื้นท่ี 
2.ทิ ศท า งและ
ก า ร เ ช่ื อ โ ย ง
ทางเดินเทา้ 

- เน่ืองจากเป็น
พื้ น ท่ีทางด้าน
ทิศเหนือบริเวณ
ดา้นขา้งของตวั
บ้ า น ไ ด้ รั บ
แสงแดดในช่วง
เ ช้ า จึ ง ค ว ร
เลือกใช้พรรณ
ไมใ้ห้เหมาะสม
กับสภาอากาศ
แดดร่มร าไร 

Zone C 

 

 

  

1.ลักษณะของ
ความกลมกลืน
ของรูปทรงลาน
เอนกประสงค ์
2.การก าหนด
ทิศทางเดินท่ีต่อ
กบัลานซกัลา้ง 

ใช้พรรณไม้ท่ี
ให้ร่มเงาเพื่อเส
ช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศใน
พื้นท่ีและดูแล
รั ก ษ า ง่ า ย 
พ ร้ อ ม ทั้ ง ใ ห้
ผลผลิตแก่ผูใ้ช้
โครงการ 
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4.8  ก าหนดเกณฑ์การประเมินทางเลอืก  

4.8.1 จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ โดยสามารถน าไปใชเ้ป็นเกณฑ์
ประเมินทางเลือก ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 4.8.1.1 ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 
4.8.1.2 องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการจดัตกแต่งภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 

 4.8.1.3 หลกัและแนวคิดในการออกแบบพืชพนัธ์ุ 
4.8.2 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีในการออกแบบ   สามารถน าไปเป็นเกณฑใ์นการ

ประเมินแปลนทางเลือก ใหเ้กิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและผูใ้ช ้ โดยสรุปเกณฑใ์นการประเมิน
ทางเลือกไดด้งัน้ี 

 4.8.2.1 ขอ้พิจารณาดา้นการแบ่งพื้นท่ี 
 1) ส่วนบริการหรือส่วนซกัลา้ง 
 2) ส่วนตวั 
 3) ส่วนสาธารณะและครอบครัว 
 4.8.2.2 ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
 1) การออกแบบตอ้งท าเพื่อประโยชน์ใช้สอยและตรงตามความตอ้งการ 

ของเจา้ของโครงการและสมาชิกภายในบา้น 
 2) ออกแบบใหส้วยงามและดูแลรักษาง่าย 
 3) ออกแบบใหป้ระหยดัค่าใช่จ่าย 
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4.9  ก าหนดแปลนทางเลอืก 3 ทางเลอืก 

 จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกุล ไดท้ าการออกแบบ

ทางเลือก 3 ทางเลือก โดยรูปแบบของสวนในแต่ละทางเลือกจะต่างกนัออกไป 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกลุ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง: ผงัทางเลือกในการออกแบบท่ี 1 ภาพที ่4.9 
สัญลกัษณ์  
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4.9.1 สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี 1 

4.9.1.1 ขอ้ดี ทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 

1) ต  าแหน่งของพื้นท่ีพกัผอ่นอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม  ผูใ้ชโ้ครงการจะไดรั้บ

ความเยน็สบายจากพรรณไมภ้ายในสวย  

2) มีการจดัพื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรมท่ีเพียงพอ 

 4.9.1.2 ขอ้เสีย ทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 

 1) พรรณไมใ้นสวนอยูใ่นต าแหน่งท่ีดูแลรักษายาก 

 2) บ่อน ้ามีรูปทรงท่ีดูแลรักษายาก 

 3) พื้นท่ีลานจดัเล้ียงไม่น่าสนใจ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกลุ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง: ผงัทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 ภาพที ่4.10 
สัญลกัษณ์ : 
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4.9.2 สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 

4.9.2.1 ขอ้ดี ทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 

  1) ใหค้วามสะดวกในการใชส้อยพื้นท่ีเพื่อการพกัผอ่น  ประกอบกบัผูใ้ชจ้ะ

ไดรั้บความร่มร่ืน  และความเยน็สบายจากพรรณไมภ้ายในพื้นท่ีโครงการ 

   2) มีพื้นท่ีสนามหญา้ท่ีมีพื้นท่ีกวา้งตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

   3) ดา้นพืชพรรณ มีการจดัวางในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

   4) ดา้นทางสัญจรมีการก าหนดทางสัญจรท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี  และก าหนด

เสน้ทางท่ีแน่นอนชดัเจน 

4.9.2.2 ขอ้เสีย ทางเลือกในการออกแบบท่ี 3 

 1) การจดัวางผงัพื้นท่ีในบางส่วนยงัมีความไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกลุ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
แสดง: ผงัทางเลือกในการออกแบบท่ี 3 ภาพที ่4.11 
สัญลกัษณ์ :  
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4.9.3 สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี 3 

4.9.3.1 ขอ้ดี ทางเลือกในการออกแบบท่ี 3  

 1) ต าแหน่งของพื้นท่ีพกัผอ่นอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม  ผูใ้ชโ้ครงการจะไดรั้บ

ความเยน็สบายจากพืชพรรณภายในโครงการ 

  2) มีพื้นท่ีสนามหญา้ท่ีมีพื้นท่ีกวา้งตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

 4.9.3.2 ขอ้เสีย ทางเลือกในการออกแบบท่ี 3 

 1) ทางสญัจร มีรูปแบบท่ีสวยงามแต่ใชง้านไดไ้ม่สะดวก  

 2) ชนิดของพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้หค้วามร่มร่ืนนอ้ยเกินไป 

 3) ต าแหน่งของพรรณไมดู้แลรักษาอยาก 
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4.10  การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินทางเลอืก 
ตารางที่ 4.4  การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
เกณฑใ์นการประเมิน Zone A ค่าน ้ าหนกั 

ตามเกณฑ ์
ทางเลือกท่ี  

1 
ทางเลือกท่ี  

2 
ทางเลือกท่ี  

3 

1.  รูปทรงบ่อน ้ากลมกลืนกบัพื้นท่ี 3 3 3 2 

2.  ต าแหน่งไมย้นืตน้ใหร่้มเงาตรงกบัต าแน่ง
กิจกรรมท่ีตอ้งการ 

4 2 4 2 

3.  เสน้ทางเดินกลมกลืนกบัพื้นท่ีกิจกรรม 2 3 3 2 

รวม 9 8 10 6 

เกณฑใ์นการประเมิน Zone B ค่าน ้ าหนกั
ตามเกณฑ ์

ทางเลือกท่ี 
1 

ทางเลือกท่ี 
2 

ทางเลือกท่ี 
3 

1.  การเลือกรูปทรงแผน่พื้นท่ีกลมกลืนกบั
พื้นท่ี 

3 2 3 1 

2.  ทิศทางและการเช่ือมโยงแผน่ทางเทา้ 2 2 3 2 

รวม 5 4 6 3 

เกณฑใ์นการประเมิน Zone C ค่าน ้ าหนกั
ตามเกณฑ ์

ทางเลือกท่ี 
1 

ทางเลือกท่ี 
2 

ทางเลือกท่ี 
3 

1.  ความกลมกลืนของรูปทรงลาน
เอนกประสงค ์

2 2 3 3 

2.  การก าหนดทิศทางเดินท่ีเช่ือมต่อกบัลาน
ซกัลา้ง 

3 2 3 2 

รวม 5 4 6 5 

คะแนนรวมทั้งหมด 19 16 22 14 
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หมายเหตุ  :  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  คะแนน  1 =  ปรับปรุง 
  คะแนน  2 =  พอใช ้
  คะแนน  3 =  ดี 
  คะแนน  4 =  ดีมาก 
เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก  สามารถรวมคะแนนโดยการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 

ทางเลือกท่ี  1 ไดค้ะแนนรวม  16   คะแนน 
  ทางเลือกท่ี  2 ไดค้ะแนนรวม  22 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี  3 ไดค้ะแนนรวม  14 คะแนน 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รูปแบบการวางพื้นท่ีกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือ รูปแบบท่ีมีค่า
คะแนนสูงสุดจากทั้ง 3 แปลนขา้งตน้น้ี  จึงเป็นแบบท่ีควรแนะน าไปพฒันาเป็นรูปแบบในขั้นตอน
ออกแบบ          
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บทที ่5 

ผลงานการออกแบบ 
 

 
ภาพที ่5.1 บทน าโครงการ (Introduction) ประกอบดว้ย 

- ประวติัความเป็นมาของโครงการ และขอ้มูลสงัเขปของโครงการ 
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ภาพที ่5.2 การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ 1 (Site Analysis) ประกอบดว้ย 

  - รายละเอียดท่ีตั้งโครงการ 

- ลกัษณะภูมิอากาศ 
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ภาพที ่5.3 การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ 2 (Site Analysis and User Analysis) ประกอบดว้ย 

- ระบบสาธารณูปโภค 

- มุมมองทศันียภาพ 

- พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที ่5.4 การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ 3 (Site Analysis and Concept) ประกอบดว้ย 

- แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

- Bubble Diagram 

- แนวความคิดในการเลือกใชพ้ืชพนัธ์ุ 
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ภาพที ่5.5 การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ 4 (Concept) ประกอบดว้ย 

- แนวความคิดดา้นการเลือกใชพ้ืชพรรณ (Soft Scape) 

- แนวความคิดดา้นวสัดุดาดแขง็ (Hard Scape) 
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ภาพที ่5.6 ผงัแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที ่5.7 แบบรูปดา้น (Elevation) 
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ภาพที ่5.8 แบบขยาย Zone A ประกอบดว้ย 

- ผงัแม่บท (Master Plan) 

- รูปตดั (Section) 

- ทศันียภาพ (Perspective) 
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ภาพที ่5.9 แบบขยาย Zone B ประกอบดว้ย 

- ผงัแม่บท (Master Plan) 

- รูปตดั (Section) 

- ทศันียภาพ (Perspective) 
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ภาพที ่5.10 แบบขยาย Zone C ประกอบดว้ย 

- ผงัแม่บท (Master Plan) 

- รูปตดั (Section) 

- ทศันียภาพ (Perspective) 
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ภาพที ่5.11 แบบขยายรายละเอียดในงานภูมิทศัน์ (Detail) 
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ภาพที ่5.12 แบบขยายรายละเอียดในงานภูมิทศัน์ (Detail) 
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ภาพที ่5.13 แบบแปลนทศันียภาพในพื้นท่ีโครงการ (Perspective) 
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5.2  การประมาณราคางานภูมิทศัน์ 
การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบบา้นคุณอรุณ  ตนัสกลุ           
ตารางที ่5.1 แสดงการประมาณราคางาน (Soft scape)                
ล าดบั   
ท่ี 

รายการ 
ขนาด 
(น้ิว) 

สูง 
(เมตร) 

จ านวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

 งาน Soft Scape 
A ไมย้นืตน้       

1. ตีนเป็ดน ้า 6 5 1 ตน้ 2,000.00 2,000.00 

2. ล าดวน 
6 5 2 ตน้ 3,000.00 6,000.00 

3. ปีบขาว 
6 6 2 ตน้ 2,500.00 5,000.00 

4. ประดู่องัสนา 6 6 1 ตน้ 2,000.00 2,000.00 

5. ตะเบเหลือง 6 6 1 ตน้ 2,500.00 2,500.00 

6. สาละลงักา 6 6 1 ตน้ 2,000.00 2,000.00 

7. แคนา 6 6 1 ตน้ 3,500.00 3,500.00 

8. ลีลาวดี 6 5 2 ตน้ 4,500.00 9,000.00 

9. ข้ีเหลก็บา้น 4 5 1 ตน้ 1,500.00 1,500.00 

10. สะเดา 6 6 1 ตน้ 2,000.00 2,000.00 
11. ขนุน 4 3 2 ตน้ 1,500.00 1,500.00 

12. มะม่วง 4 3 2 ตน้ 1,500.00 1,500.00 

13. กะทอ้น 6 6 1 ตน้ 1,500.00 1,500.00 

14. กนัเกรา 6 6 1 ตน้ 4,500.00 4,500.00 
15. จิกเศรษฐี 6 5 1 ตน้ 6,500.00 6,500.00 
16. ทองหลาง 6 6 1 ตน้ 2,000.00 2,000.00 
17. จนัผา 6 2.50 2 ตน้ 10,000.00 20,000.00 
18. กลว้ยพดัลงักา - 2.50 3 ตน้ 600.00 1,800.00 

 รวม 74,000.00 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) แสดงการประมาณราคางาน (Soft scape) 
ล าดบั   
ท่ี 

รายการ 
ขนาด 
(น้ิว) 

สูง 
(เมตร) 

จ านวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

B 
1. 

ไมพุ้ม่ - ไมค้ลุมดิน 
ซิกา้ร์ 

 
- 

 
1.50 

 
8 

 
กอ 

 
150.00 

 
1,200.00 

2. จัง๋ - 1.20 15 ตน้ 40.00 600.00 
3. โมก - 1.20 20 ตน้ 80.00 1,600.00 
4. กา้มกุง้ - 1.20 7 กอ 80.00 560.00 
5. หนวดปลาหมึก ถุง 6 - 10 ถุง 15.00 150.00 
6. เอ้ืองหมายนาดอกแดง ถุง 6 - 20 ถุง 40.00 800.00 
8. ไอริส ถุง 5 - 30 ถุง 15.00 450.00 
9. บวัดิน ถุง 4 - 40 ถุง 10.00 400.00 
10 เดหลีจกัพรรดิ 12 1.00 1 กระถาง 180.00 180.00 
11. โมกด่างแคระ ถุง 6 - 15 ถุง 20.00 300.00 
12 คลา้น ้าช่อหอ้ย 8 1.00 3 กระถาง 120.00 120.00 
13 หนวดปลาดุก ถุง 4 - 30 ถุง 8.00 240.00 
14. ตอ้ยต่ิงฝร่ัง ถุง 6 - 10 ถุง 10.00 100.00 
15. กระดาษเขียว 12 1.00 1 กระถาง 200.00 200.00 
16. คลา้มา้ลาย ถุง 6 - 10 ตน้ 30.00 300.00 
16. เฟรินใบมะขาม ถุง 6 - 15 ถุง 15.00 225.00 
17. กลว้ยน ้าวา้ - 1.20 6 ตน้ 100.00 600.00 
18. กาบหอยแครง ถุง 6 - 20 ถุง 15.00 300.00 
19. หลิวไตห้วนั ถุง 6 - 15 ถุง 15.00 225.00 
20. พลบัพลึงหนู ถุง 6 - 10 ถุง 10.00 100.00 
21. เตยหอม ถุง 5  10 ตน้ 8.00 80.00 
22. ข่า ถุง 6 - 15 ถุง 15.00 225.00 
23. ตะไคร้ ถุง 6 - 5 ถุง 15.00 75.00 
24. พริก ถุง 6 - 10 ตน้ 15.00 150.00 
25. มะนาว ถุง 6 - 3 ถุง 100.00 300.00 
26. หญา้นวลนอ้ย - - 250 ตรม. 20.00 5,000.00 

 รวม 14,480.00 
รวมราคางาน Soft Scape 88,480.00 
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ตารางที ่5.2 แสดงการประมาณราคางาน (Hard scape) 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/หน่วย รวม 
น้ิว สูง/ม 

A. ศาลาไม ้       
1. ศาลาไมส้ าเร็จรูป หลงั - - 1 35,000.00 35,000.00 

2. เสาตีนชา้ง ขนาด 
0.15x0.15x1.50 m. 

ตน้ - - 4 300.00 1,200.00 

 รวม 36.200.00 
B. พื้นระแนง       
1. ไมร้ะแนง(เหมา) ตร.ม. - - 16 3,500.00 56,000.00 

 รวม 56,000.00 
C. บ่อน ้า       
1. บ่อน ้า บ่อกรอง (เหมารวม) ลบ.ม. - - 42.00 7,500.00 315,000.00 

 รวม 315,000.00 
D. อ่ืนๆ       
1. ชุดโตะ๊สนาม ชุด - - 1 5,500.00 5,500.00 
3. แผน่ทางเทา้หินทราย 

ขนาด 0.50x1.00 m. 
แผน่ - - 30 200.00 6,000.00 

4. แผน่ทางเทา้หินทราย 
ขนาด 0.30x1.20 m. 

แผน่ - - 7 200.00 1,400.00 

5. โคมไฟส่องตน้ไม ้ ดวง - - 14 500.00 7,000.00 
6. กรวดแม่น ้า กระสอบ - - 30 30.00 900.00 
7. อิฐมอญ ตร.ม. - - 36 300.00 10,800.00 
8. แผน่หินเทียม แผน่ - - 40 120.00 4,800.00 
9. หวัน ้าพ ุVulkan หวั 1 - 1 350.00 350.00 
10. โคมไฟใตน้ ้ า โคม - - 2 600.00 1,200.00 

11. ปุ๋ยหมกั กระสอบ - - 20 100 2,000.00 
12. ทรายข้ีเป็ด คิว - - 5 200 1,000.00 

 รวม 40,950.00 
รวมราคางาน Hard Scape 448,150.00 
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ตารางที่ 5.3  แสดงการสรุปราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบบา้นคุณอรุณ  ตนัสกลุ 

 

รายการ รวมราคา (บาท) 
รวมราคางาน Soft scape 
รวมราคางาน Hard scape 

88,480.00 
448,150.00 

รวมราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมด 536,630.00 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 15% 80,494.50 

ก าไร 10% ของราคารวมงานภูมิทศัน ์ 53,663.50 
รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 670,787.50 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7% 46,955.12 
รวมราคาทั้งส้ิน 717,742.62 
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บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณอรุณ ตนัสกลุ  ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 10/3 หมู่ 2 ต  าบลบางพนู 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,814 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นพื้นท่ีใช้สอยภายในอาคารพกัอาศยั 257 ตารางเมตร พื้นคอนกรีต 590 ตารางเมตร และ
พื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 961 ตารางเมตร ลกัษณะของบา้นเป็นบา้นคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น
รูปแบบร่วมสมยั มีระดับดินถมเป็นแนวรอบบริเวณโครงการ ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการเป็น
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ พื้นท่ีโล่งรับแดดตลอดวนั ในปัจจุบนัพื้นท่ีดงักล่าวยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ในพื้นท่ีจึง
ยงัไม่มีการใช้งานในส่วนของพื้นท่ีโครงการเลย ซ่ึงต้องท าการสอบถามความต้องการและ
พฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถน ามาประกอบกบัการออกแบบ เพื่อก าหนด
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ คือสวนท่ีดูแลง่าย 
สามารถใชใ้นการพกัผ่อน จากการศึกษาแนวทางท่ีไดม้าจากการศึกษา สามารถน ารูปแบบท่ีออก
แบบอย่างเหมาะสมมาประกอบกบังานภูมิทศัน์ เพื่อก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน
พื้นท่ีสวนในบา้นเพื่อการพกัผอ่น 
 ในการศึกษาขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีบริเวณโดยรอบโครงการและมุมมองจากภายในสู่
ภายนอกพื้นท่ี และจากภายนอกพื้นท่ีมองเขา้มายงัโครงการสามารถแบ่งพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 3 โซน  

พื้นท่ี Zone A  เป็นพื้นท่ีส่วนหนา้บา้นทางทิศตะวนัออก สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ี

เรียบ โล่ง ไม่มีการจดัสวน เป็นพื้นท่ีท่ีมีแสงแดดส่องในช่วงเชา้จนถึงบ่าย มีความสะดวกสบายใน

การเขา้ถึงเน่ืองจากอยูติ่ดกบัทางสญัจรหลกัของตวับา้นและเฉลียงหนา้บา้น ถา้มองจากภายนอกเป็น

มุมมองท่ีเปิดกวา้ง เพราะสามารถเห็นพื้นท่ีเกือบทั้งโครงการ จึงเหมาะท่ีจะจดัเป็นส่วนสาธารณะ 

ส่วนโชว ์เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีแก่การรับรองผูม้าเยอืน และเป็นจุดดึงดูดสายตาแก่ผูท่ี้สญัจรไปมา 

พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีทางทิศเหนือของตวับา้น มีบริเวณไม่มากนกัและเป็นพื้นท่ีติดกบั

พื้นท่ีโซน C พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บแสงแดดในช่วงเชา้และเยน็ จึงเหมาะท่ีจะจดัเป็นส่วนครอบครัว  

เป็นมุมนัง่เล่นเลก็สไตลธ์รรมชาติ 

 พื้นท่ี Zone C เป็นบริเวณท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกดา้นหลงัของตวับา้น  โดยเป็นพื้นท่ีติดกบั

พื้นท่ีโซน C และลานจอดรถ เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้งไดรั้บแสงแดดในช่วงบ่ายจนถึงเยน็ มีต าแหน่งท่ี

เหมาะสมจึงควรจดัเป็นพื้นท่ีบริการ 
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จากการศึกษาพื้นท่ีและทฤษฎีจึงไดท้ราบถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของพื้นท่ีจึงไดแ้กปั้ญหา

โดยมีแนวความคิดในดา้นต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาพร้อมไดน้ าความตอ้ง  

และพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ ท่ีไดจ้ากการสอบถามมาปรับใชก้บัพื้นท่ีใหเ้หมาะสม และ

ตอบสนองประโยชน์ใชส้อยใหม้ากท่ีสุด 

6.2  ข้อเสนอแนะ 

 6.2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 
 ในการจดัท าโครงการ มีการก าหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตงาน ระยะเวลา ท่ีชดัเจน 

จึงไดผ้ลงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้และทนัตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว ้

6.2.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 
 เพื่อให้ได้ผงัแม่บทท่ีสามารถน าไปก่อสร้างได้จริง ในการออกแบบควรมีการ

ค านึงถึงวสัดุท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งถ่ินและใน
การออกแบบพืชพนัธ์ุ ควรเลือกใช้พืชพนัธ์ุท่ีมีความแข็งแรง ดูแลรักษาง่ายและสอดคลอ้งกับ
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีโครงการ 
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