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บทคดัย่อ 

 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณวิลาวลัย์ นาคเกษม ตั้ งอยู่บ้านเลขท่ี 114 หมู่ 1         

ถนนประมงบึงบอระเพ็ด ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ มีเน้ือท่ี
ทั้งหมด 1,662.86 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยั 157 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ทั้งหมด 
1,505.86 ตารางเมตร ลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม รูปแบบบา้นสไตล์ไทยประยุกต์  เป็นบา้น
อาคารเด่ียวยกพื้นสูงชั้นล่าง เพื่อรับลม ภายในโครงการมีผูพ้กัอาศยั 2 คน คือ คุณวลิาวลัย ์นาคเกษม 
เป็นเจา้ของบา้นอาย ุ36 ปี อาชีพ ท างานวสัดุก่อสร้างกบัคุณหสัดิน นาคเกษม เป็นนอ้งชายอายุ 20 ปี
และยงัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มีความตอ้งการจดัสวนสไตล์ไทยประยุกต ์ปลูกพรรณไมท่ี้ให้ร่ม
เงาและไมผ้ลกินได้ ไมห้อม ไมม้งคลและดูแลรักษาง่าย ซ่ึงในการศึกษาขอ้มูลสามารถ ก าหนด
รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการไดด้งัน้ี 

พื้นท่ีสาธารณะและส่วนพกัผอ่น ก าหนดให้อยู่บริเวณเดียวกนั ซ่ึงจะอยู่ทางดา้นหน้าของ
พื้นท่ีโครงการ เป็นพื้นท่ีโล่ง อยูบ่ริเวณทิศตะวนัออก ติดกบัถนนสัญจรภายในพื้นท่ี จึงเหมาะสม
เป็นพื้นท่ีส าหรับส่วนโชวแ์ละรับรองแขกได ้

พื้นท่ีส่วนบริการ ทิศเหนือ มีพื้นท่ีแคบและยาว อยู่บริเวณข้างบ้าน มีการวางทางเดิน 
สามารถเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีส่วนต่างๆและยงัติดกบัซกัลา้งหลงับา้น จึงเหมาะจะเป็นส่วนบริการ 

ทิศใต ้มีพื้นท่ีไม่ใหญ่มาก อยูบ่ริเวณขา้งบา้น มีการสร้างโรงจอดรถและทางเดินเขา้ภายใน
บา้น เป็นเส้นทางสัญจรสามารถเช่ือมต่อเขา้ไดทุ้กส่วนของพื้นท่ี จึงเหมาะจะเป็นส่วนบริการ 

ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ อยูบ่ริเวณหลงับา้น มีพื้นท่ีติดกบัซกัลา้ง 
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โครงการออกแบบบา้นคุณวิลาวลัย ์นาคเกษม เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล ตั้งอยู่ บา้นเลขท่ี 114 
หมู่ 1 ถนนประมงบึงบอระเพ็ด ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค ์        
การปฏิบติังานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณ คุณวิลาวลัย ์นาคเกษม ท่ีให้ความอนุเคราะห์
อ านวยความสะดวกในการให้สถานท่ี ท าปัญหาพิเศษในคร้ังน้ี ทั้งยงัให้ความร่วมมือในดา้นขอ้มูล
ต่างๆเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณอาจารยพ์ิศาล ตนัสิน อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอย่างสูงท่ีคอยช่วยเหลือให้
ค  าปรึกษา แนะน าในด้านการออกแบบและให้ความรู้ ทั้งคอยตกัเตือนในกรณีท่ีมีความผิดพลาด    
จึงขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านในสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ท่ีให้ความรู้จนสามารถท าปัญหา
พิเศษเล่มน้ีข้ึนมาไดจ้นส าเร็จครบทว้น 

สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณบิดาและมารดาท่ีคอยเป็นก าลงัใจให้มาตลอดและเป็นก าลงัทรัพย ์
และขอบขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีคอยช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าต่างๆ จนท าให้ปัญหาพิเศษเล่มน้ีส าเร็จ
ลุล่วง และขอขอบคุณทุกๆ คนรอบขา้งท่ีคอยให้ก าลงัใจถึงแมข้า้พเจา้ จะไม่ได้กล่าวถึงแต่ทุกๆ 
ท่านก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย ใหข้า้พเจา้สามารถท าปัญหาพิเศษเล่มน้ีส าเร็จขอขอบพระคุณ  
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 

        ปัจจุบันการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในบ้านพักอาศัย เป็นการจัดวางพื้นท่ีให้เป็นส่วนๆ        
อย่างชดัเจน โดยค านึงถึงหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ ไม่วา่พื้นท่ีจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็สามารถ
เช่ือมต่อกนัไดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงน าหลกัการทางศิลป์และศาสตร์ต่างๆ มาเป็นองคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนั
กบั ความสวยงาม การจดัตกแต่ง การดูแลพนัธ์ุไม้  วดัสุท่ีน ามาตกแต่ง ประโยชน์ใช้สอยและ
กิจกรรมของผูพ้กัอาศยั รวมถึงสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศให้หน้าอยู่ ท  าให้ผูพ้กัอาศยั        
มีสุขภาพจิตท่ีดี เพิ่มความร่มร่ืน มีวธีิการเลือกใช ้พรรณไม ้การปลูก แสงไฟประดบัตามจุด ก็มีส่วน
ส าคญัอยา่งหน่ึงในการจดัภูมิทศัน์ และยงัใหคุ้ณประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย 

        บา้นพกัอาศยัของคุณวิลาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู่ บา้นเลขท่ี 114 หมู่ 1 ถนนประมงบึง
บอระเพ็ด ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ มีลกัษณะเป็นบา้นพกัอาศยั   
2 ชั้นโดยพื้นท่ีโครงการมีขนาด 1,662.86 ตารางเมตร ปัจจุบนัมีการปลูกตน้ไม้ไวบ้างส่วน          
ของพื้น ท่ีบ้าน เจ้าของโครงการได้ให้ จุดประสงค์หลักในการก าหนดรูปแบบจัดสวน                    
คือ การจดัสวนสไตล์ไทยประยุกต์ อีกทั้งยงัตอ้งการปลูกไมห้อม เน่ืองจากมีความชอบเป็นพิเศษ 
ดงันั้น จึงตอ้งใหค้วามส าคญัในส่วนน้ี เพื่อเป็นองคป์ระกอบของสวนในคร้ังน้ี  

        โครงการออกแบบภูมิทศัน์น้ีจึงเป็นการผสมผสานระหว่าง ทฤษฎีในการออกแบบให้
ตอบสนองกับความต้องการเจ้าของโครงการ เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถใช้
ประโยชน์จากพื้นท่ีใชส้อยและกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

1.2  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
1.2.1  เพื่อศึกษาทฤษฎีและหลกัการในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.2.2  เพื่อศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัและพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
1.2.3  น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัของคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม 
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1.3  ขอบเขตในการศึกษา 

   1.3.1  การเขา้ถึงโครงการ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           1.3.1.1  ทางเขา้โครงการทางท่ี 1 เส้นทางมาจากตวัเมืองนครสวรรค ์ 
           1.3.1.2  ทางเขา้โครงการทางท่ี 2 ตรงมาจากอ าเภอชุมแสงเล้ียวซา้ย 

เขา้ถึงถนนประมงบึงบอระเพด็ 
           1.3.1.3  ทางเขา้โครงการทางท่ี 3 มาจากถนนประมงบึงบอระเพด็  

 

 

 

 

ทางเขา้โครงการทางท่ี 2 มาจากอ าเภอชุมแสง 

ทางเขา้โครงการทางท่ี 1 มาจากตวัเมืองนครสวรรค ์

ทางเขา้โครงการทางท่ี 3 มาจากถนนประมงบึงบอระเพด็ 

       ภาพที ่1.1 การเขา้ถึงโครงการ 
        ทีม่า :  http://www.mape,google.com 
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              1.3.2  ขอบเขตของการศึกษา 
         ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม          ตั้งอยู่

บริเวณ บา้นเลขท่ี 114 หมู่ 1 ถนนประมงบึงบอระเพ็ด ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์
จงัหวดันครสวรรค์ มีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,662.86 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีใช้สอยในบา้นพกัอาศยั
ทั้งหมด 157 ตารางเมตรและพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ 1,505.86 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              1.3.3  ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 

               พื้นท่ีในการออกแบบภูมิทศัน์ของคุณวิลาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยูบ่ริเวณบา้นเลขท่ี 114 
หมู่ 1 ถนนประมงบึงบอระเพ็ด ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์         
เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยั 157 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ทั้งหมด 1,505.86 ตารางเมตร 
เขตติดต่อบริเวณพื้นท่ีออกแบบ 

บริเวณดา้นทิศเหนือ  ติดกบั พื้นท่ีวา่ง  
บริเวณดา้นทิศใต ้  ติดกบั พื้นท่ีเพื่อนบา้นและพื้นท่ีวา่ง 
บริเวณดา้นทิศตะวนัออก  ติดกบั พื้นท่ีหมู่บา้นจดัสรรและพื้นท่ีวา่ง 
บริเวณดา้นทิศตะวนัตก  ติดกบั พื้นท่ีวา่ง 

 

 

ภาพที ่1.2 พื้นท่ีแสดงขอบเขตการศึกษา 
ทีม่า : http://www.mape,google.com 
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ภาพที ่1.4 ทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ีเพื่อนบา้นและพื้นท่ีวา่ง 

ภาพที ่1.3 ทิศเหนือติดกบัพื้นท่ีวา่ง 

ภาพที ่1.5 ทิศตะวนัออกติดกบัถนน 
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ภาพที ่1.8 พื้นท่ีวา่งหลงับา้นทางฝ่ังทิศตะวนัตก 

ภาพที ่1.7 พื้นท่ีวา่งหนา้บา้นทางฝ่ังทิศตะวนัออก 

ภาพที ่1.6 ทิศตะวนัตกติดกบัพื้นท่ีวา่ง 
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ภาพที ่1.9 พื้นท่ีวา่งทางฝ่ังทิศเหนือ 

ภาพที ่1.10 พื้นท่ีวา่งทางฝ่ังทิศใต ้

ภาพที ่1.11 พื้นท่ีวา่งหนา้บา้นฝ่ังทิศตะวนัออก 
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ภาพที ่1.12 ถนนสาธารณะทางทิศใต ้

ภาพที ่1.13 ถนนสาธารณะทางทิศเหนือ 

ภาพที ่1.14 ถนนทางเขา้บา้น 



8 
 

 

 

พื้นท่ี :โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ภาพที ่1.15 
แสดง : ผงัภาพปัจจุบนั  
สัญลกัษณ์ : ขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 
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พื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม 



9 
 

 
พื้นท่ี :โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ภาพที ่1.16 
แสดง : แปลนโครงการ  

สัญลกัษณ์ : ขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 
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1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
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    1.4.2  ทราบถึงศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการและพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
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1.5  วธิีการด าเนินการศึกษา 
         1.5.1  ศึกษาขอ้มูลดา้นหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ 
  1.5.1.1  ความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้น 
  1.5.1.2  การเลือกใชว้สัดุพืชพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบับา้นพกัอาศยั 
  1.5.1.3  การเลือกใชว้สัดุตกแต่ง 
  1.5.1.4  กรณีศึกษา 
          1.5.2  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นพื้นท่ี 
              1.5.2.1  ลกัษณะภูมิประเทศ 
              1.5.2.2  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
  1.5.2.3  ลกัษณะภูมิอากาศ 

1.5.2.4  ลกัษณะสภาพของดิน 
1.5.2.5  ตน้ไมท่ี้มีอยูเ่ดิม 

           1.5.3  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
  1.5.3.1  ศึกษาขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
  1.5.3.2  ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
           1.5.4  สรุปขอ้มูล 
  1.5.4.1  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีและการแกไ้ขปัญหา 
  1.5.4.2  สรุปการเลือกใชว้สัดุและพืชพนัธ์ุ 
  1.5.4.3  สรุปความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
  1.5.4.4  ก าหนดกิจกรรมของพื้นท่ีตามศกัยภาพ 
            1.5.5  ขั้นตอนการออกแบบ 
              1.5.5.1  ก าหนดแบบความคิดในการออกแบบภูมิทศัน์ 
              1.5.5.2  ก าหนดแบบความคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
              1.5.5.3  ก าหนดแบบความคิดในการจดัวสัดุและพืชพนัธ์ุ 
              1.5.5.4  ก าหนดแนวความคิดในการวางระบบการสัญจร 
              1.5.5.5  การออกแบบทางเลือก 
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             1.5.5.6  ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
             1.5.5.7  เลือกแบบท่ีเหมาะสมการประเมิน 
             1.5.5.8  การออกแบบขั้นตอนสุดทา้ย 
             1.5.5.9  เขียนแบบก่อสร้าง 
             1.5.5.10  การประมาณราคา 
           1.5.6  สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 
             1.5.6.1  จดัท าแบบขอ้มูลเพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบ 
             1.5.6.2  จดัท ารูปเล่ม 
             1.5.6.3  น าเสนอผลงาน 
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      1.6  ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลในการศึกษาผลงาน 

4.ขั้นตอนการออกแบบ 
 

4.1 ก าหนดแบบความคิดในการออกแบบภูมิทศัน ์  4.2 ก าหนดแบบความคิดท่ีมีผลตอ่
รูปแบบกิจกรรม  
4.3 ก าหนดแบบความคิดในการจดัวสัดุและพืชพนัธ์ุ  4.4 ก าหนดแนวความคิดในการวาง
ระบบการจดัการ 
4.5 การออกแบบทางเลือก     4.6 ก าหนดเกณฑใ์นการประเมิน
ทางเลือก 
4.7 เลือกแบบท่ีเหมาะสมจากการประเมิน   4.8 การออกแบบขั้นสุดทา้ย 
4.9 เขียนแบบก่อสร้าง     4.10 การประมาณราคา 
 

7.น าเสนอผลงาน 

6.จัดท ารูปเล่ม 

3. สรุปข้อมูล 
3.1 สรุปลกัษณะพ้ืนท่ีและการแกปั้ญหา 
3.2 สรุปการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ 
3.3 สรุปความตอ้งการและพฤติกรรม
ของผูใ้ชโ้ครงการ 
3.4 ก าหนดกิจกรรมของพ้ืนท่ีตาม

ศกัยภาพ 

2. วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาทฤษฎีและหลกัการในการออกแบบภูมิ

ทศันบ์า้นพกัอาศยั 
2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนท่ีบา้นพกัอาศยัและ

พฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 

2.3 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศันบ์า้นพกั

อาศยัของคุณวิลาวลัย ์นาคเกษม  

 5.สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ 

แผนภูมิที ่1.1 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลงาน

การศึกษา 



บทที ่2 

การศึกษาข้อมูล ทฤษฎแีละหลกัการที่เกีย่วข้องกบั 

การออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย 

 

             ในปัจจุบนัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยันั้นค่อนขา้งเป็นเร่ืองละเอียดลออ เพราะตอ้ง
คาํนึงถึงพื้นท่ีประโยชน์ใชส้อย ความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัและเรียนรู้สภาพแวดลอ้มของพนัธ์ุไม ้
เป็นการกาํหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ ไดเ้ป็นอย่างดีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้ง
คน้หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งในรูปแบบการจดัภูมิทศัน์  
ในรูปแบบสวนต่างๆ เพื่อนําข้อมูลมาผสมผสานให้เกิดแนวความคิดช่วยในการออกแบบ 
จนกระทัง่ถึงการวางแนวทางในการออกแบบ เพื่อประโยชน์แก่เจา้ของบา้นเองและให้เกิดความพึง
พอใจมากท่ีสุด 
             ดงันั้นจึงตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั ทั้งในเร่ืองของ
การจัดสวนรูปแบบต่างๆรวมไปถึงพฤติกรรมของผูใ้ช้และตามต้องการท่ีผูใ้ช้ต้องการดังนั้ น         
จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งศึกษาเร่ืองสวนไทยประยุกต์ เพื่อให้เกิดแนวความคิดสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของเจา้ของบา้น ให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดของการเขา้
ใชพ้ื้นท่ีเช่นเดียวกนั 

2.1  ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจัดสวน 
             เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า สวน( Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการปลูกตกแต่ง 
พนัธ์ุไมอ้ย่างเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงามและใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น สวนผลไม ้
สวนครัว สวนไมด้อกไมป้ระดบั สวนป่าและสวนหยอ่ม 
               ขวญัชยั จิตสาํรวย (2536) กล่าววา่ การออกแบบภูมิทศัน์ นบัเป็นการออกแบบเพื่อส่ือกลาง
ระหวา่งมนุษยต่์อมนุษยแ์ละระหวา่งมนุษยต่์อธรรมชาติ แนวคิดไดม้าคืออิทธิพลของธรรมชาติและ
ความ ต้องก ารของม นุษ ย์ท่ี ไม่ ส้ิน สุด  ก ารจัดส วนไม่ ว่า จะ มีข นา ดเล็ก หรือข นา ดใ หญ่                
จะตอ้งควรคาํนึงเสมอว่า ตอ้งออกแบบให้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม อนัรวมไปถึงสภาพ
พื้นท่ี รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์กับบริเวณใกล้เคียง และยงัต้อง
ออกแบบให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมสังคมนั้นๆดว้ย ดงันั้นการออกแบบถือเป็นการสร้างส่ิงใหม่ๆ
ใหเ้กิดข้ึน   อนัไปสู้การดาํรงชีวติท่ีดีงามจุดมุ่งหมายต่างๆในการจดัสวน ดงัน้ี 
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           2.1.1  จดัสวนข้ึนเพื่อจะกนัเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบา้น 
                       2.1.2  เพื่อกรองฝุ่ นละอองท่ีกระจายทัว่ไปในอากาศ 
                       2.1.3  จดัแต่งบางตาํแหน่งของสวนปิดบงัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม 
                       2.1.4  เพื่อใหเ้กิดความเป็นส่วนตวัป้องกนัการลอบมองจากเพื่อนบา้น 
                       2.1.5  เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส 
                       2.1.6  เพื่อประโยชน์ใชส้อย เช่น ปลูกผกัสวนครัวหรือไมผ้ล 
                       2.1.7  เพื่อการออกกาํลงักายโดยการวิ่งหรือเล่นเกมต่างๆ ฝึกการปลูกเล้ียงและดูแล
ตน้ไม ้เพื่อประกอบเป็นอาชีพ 
              บุบผา คงสมยั (2548) กล่าวว่า สวนสวยช่วยครัวเป็นแนวคิดในการจดัสวนในท่ีเล็กๆ 
ไม่ได้เป็นวิธีการแปลกใหม่อะไร เพียงแต่เป็นแนวทางใหม่ทางด้านจิตวิทยาในการจัดสวน           
ซ่ึงสามารถทาํไดด้ว้ยตวัเอง ตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนจะสามารถและเรียนรู้เพิ่มเติมดว้ย
ตวัเอง ระบบการออกแบบจดัสวนก็ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเขา้กบัสภาพต่างๆ
ไดดี้ การดูแลรักษาก็ทาํไดง่้ายไม่เปลืองแรงงานและเวลามาก มีคุณค่าทางจิตใจสูง และเป็นแหล่ง
อาหารใกลมื้อ 
              สรุป การออกแบบจดัสวน คือเป็นการจดัองค์ประกอบให้สวนมีความสวยงาม จะตอ้งมี
ความรู้พื้นฐานอย่างมาก ในเร่ืองของการออกแบบและวางผงั นอกจากน้ี สวนท่ีสวย ไม่ใช่วา่สวน
จะอยู่ได้นานเสมอไป จะตอ้งมีการดูแลรักษาท่ีดี เพื่อให้เขามีชีวิต อยู่กบัเราได้ยาวนาน ซ่ึงด้วย 
หลกัการออกแบบ จึงมีความจาํเป็น ต่อการจดัสวนมาก เพราะถือว่าการออกแบบ การเขียนแบบ 
การแบ่งโซนเป็นจุดเร่ิมตน้ ของงาน การออกแบบ 
 

2.2  ศึกษาแนวความคดิและทฤษฎกีารออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย 
               2.2.1  แนวคิดการแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนในบา้น 
                         เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) กล่าวว่า พื้นท่ีสําหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่ง
ออกเป็นส่วน ๆ ไม่วา่บา้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ซ่ึงส่วนต่าง ๆ น้ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด 
และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวับา้นทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยและความงาม พื้นท่ีจดัสวนภายในบา้น
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  

             2.2.1.1  ส่วนสาธารณะ (Public Area) 
             2.2.1.2  ส่วนครอบครัว (Family Living Area) 
             2.2.1.3  ส่วนตวั (Private Living Area) 
             2.2.1.4  ส่วนบริการ (Service Area) 
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                        2.2.1.1  ส่วนสาธารณะ (Public Area) เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้บา้น            สามารถ
มองเห็นได้ชัดจากผู ้มา เยี่ ยมเยื อน ได้แ ก่  ทาง เข้า  ประตู  ทางเท้า  ห้องรับแขก ระเ บียง                    
หนา้หอ้งรับแขกและสนาม ส่วนสาธารณะควรมีเน้ือท่ีกวา้งพอท่ีจะทาํให้ตวับา้นเกิดความสวยงาม 
สง่า แต่ไม่ใหญ่โตเกินไปจนเปลืองเน้ือท่ีของส่วนอ่ืนๆ ภายในบริเวณบา้น 
                                 ลกัษณะการจดัสวน 

                          1) ไมใ้ห้ร่มเงา ควรปลูกบริเวณริมถนน ทางเทา้ ระเบียง แนวร้ัว        เพื่อ
ช่วยลดการสะทอ้นแสงของถนนและทางเทา้ ให้ความร่มร่ืนต่อท่ีนัง่พกัสําหรับแขกท่ีมาเยี่ยมไดดี้ 
ควรเลือกใช้ไมย้ืนตน้ท่ีมีดอกสวยงามมากกว่าไมผ้ล แต่ไม่ควรปลูกจนเต็มพื้นท่ีทั้งหมด ควรปลูก
เฉพาะส่วนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมเท่านั้น 

 

 

 

 
 
 
 
 

                     2) สวนประดบั หรือสวนหย่อนสวย ๆ ท่ีตอ้งการสร้างจุดเด่นภายในบริเวณ
บ้านหรือทาํให้เกิดความกลมกลืนกับตัวอาคารควรอยู่ใกล้กับระเบียงหรือเฉลียงท่ียื่นออกมา       
อาจจดัเป็นกลุ่มไมป้ระดบัประกอบหินนํ้ าตก นํ้ าพุ หรือปลูกไมด้อก ไมป้ระดบัตามแนวทางเดิน
จากบริเวณหนา้บา้นมายงัห้องรับแขก การจดัสวนประดบัส่วนน้ีควรอยูใ่กลส้ายตา เพราะมีโอกาส
ไดช่ื้นชมมากกว่าท่ีจะไปปลูกไวริ้มร้ัวสุดของตวับา้น และควรเลือกไมท่ี้เจริญเติบโตช้าหรือปาน
กลาง ไม่ควรเลือกไมโ้ตเร็วเกินไปเพราะจะทาํใหส้วนดูรกไดง่้ายภายในเวลาไม่นานนกั 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 ไมใ้หร่้มเงา 
ทีม่า :  http://www.learners.in.th  
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                     3) สนามหญา้ ควรอยู่บริเวณช่วงกลางของส่วนสาธารณะ มีเน้ือท่ีประมาณ
คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีส่วนสาธารณะ สนามหญา้ควรได้รับแดดเต็มท่ี จะได้สนามหญา้ท่ีเขียวสดใส   
ทาํใหส้วนทั้งหมดในส่วนสาธารณะดูเด่นข้ึน 

 

                                     

                        

 

 

 

                     2.2.1.2  ส่วนครอบครัว (Family Living Area) สวนส่วนครอบครัวน้ีตอ้งสามารถ
ต่อเน่ืองกับห้องพักผ่อนของครอบครัวได้สะดวก สวนส่วนน้ีจะเป็นท่ีพักผ่อนรวมสําหรับ
ครอบครัวและเป็นท่ีรวมการแสดงออกต่าง ๆ ท่ีเจา้ของบา้นสนใจ เช่น ท่ีอ่านหนงัสือ มุมสําหรับ
เด็ก ท่ีนัง่เล่น สาํหรับรับประทานอาหารวา่ง มุมสาํหรับปิกนิกนอกบา้นและสถานท่ีท่ีออกกาํลงักาย 

                     ลกัษณะการจดัสวน 
                                  1) ไมใ้หร่้มเงา หรือไมเ้ล้ือยปลูกไมใ้ห้ร่มเงาแก่บริเวณท่ีนัง่พกัผอ่น หรือปลูก
ไมเ้ล้ือยถา้มีซุม้หรือศาลา อาจใชไ้มด้อกยนืตน้ หรือไมผ้ลก็ไดเ้พื่อใหร่้มเงา 

 

ภาพที ่2.2 สวนประดบั 
ทีม่า : http://www.equipmentgarden.com  

ภาพที ่2.3 สนามหญา้ 
ทีม่า :  http://www.forfur.com  
 

http://www.equipmentgarden.com/
http://www.forfur.com/
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                     2) มุมพกัผอ่น ควรต่อเน่ืองกบัห้องพกัผอ่นภายในบา้น ส่วนใหญ่จะมีระเบียง
ยื่นออกมามีหลงัคาหรือไมใ้หญ่ให้ร่มเงาก็ได้ ควรมีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับตั้งโต๊ะเก้าอ้ีชนิดต่างๆ    
เตาย่างอาหารหรือเก้าอ้ี นอนพกั เปลญวน ตามความประสงค์ของเจ้าของบ้าน บริเวณรอบๆ      
ปลูกไมด้อกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม แต่ไม่ใหญ่โตเท่าสวนประดับบริเวณส่วนสาธารณะ      
แต่เนน้หนกัทางดา้นประโยชน์ใชส้อยครบถว้นมากกวา่ 

 

        

 

 

 

 

                     3) งานอดิเรก ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความประสงค์ของแต่ละครอบครัวและพื้นท่ีท่ีมี 
เช่น สระวา่ยนํ้ า สนามแบดมินตนั สนามเทนนิส สนามฝึกบาสเกตบอล หรือมุมสําหรับ ปลูกเล้ียง
ตน้ไม ้บริเวณเหล่าน้ีอาจจะต่อเน่ืองกบัมุมพกัผอ่นได ้

 

 

ภาพที ่2.4 ไมใ้หร่้มเงา (ไมเ้ล้ือย) 
ทีม่า :  http://www.freesplans.blogspot.com  

ภาพที ่2.5 มุมพกัผอ่น 
ทีม่า :  http://www.freesplans.blogspot.com 

http://(www.freesplans.blogspot/
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                     4) มุมสําหรับเด็ก ควรอยู่ห่างจากบริเวณพกัผ่อนพอสมควร แต่สามารถ
มองเห็นได ้มีบ่อทราย ชิงช้า กระดานล่ืน บา้นตุ๊กตา และอ่ืนๆ ซ่ึงแลว้แต่วยัของเด็กในบา้นนั้นๆ    
ท่ีนัง่พกัเม่ือเด็กเล่นเหน่ือยตน้ไมค้วรเลือกใชช้นิดท่ีก่ิงไม่เปราะหกัง่ายและไม่มีพิษต่อเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

  

         2.2.1.3  ส่วนตวั (Private Living Area) เป็นบริเวณท่ีต่อเน่ืองกบัห้องนอนโดยตรง   
ซ่ึงตอ้งการความเป็นส่วนตวัเฉพาะมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ ใช้เป็นสถานท่ีสําหรับนัง่เล่นเพื่อรับลม     
อ่านหนงัสือ หรือคุยกนัโดยไม่ถูกรบกวนจากบุคคลอ่ืนๆ  

                        ลกัษณะการจดัสวน 

                     1) ฉากหรือผนงั เพื่อทาํใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั อาจเป็นตน้ไมท่ี้ตดัแต่งให้ได้
รูปทรงและขนาดตามต้องการ หรือผนังท่ีทําด้วยว ัสดุอ่ืน แต่ควรให้ลมพัดผ่านได้สะดวก            
ฉากเหล่าน้ีใชปิ้ดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกหอ้ง และกั้นไม่ใหเ้ขา้มาในบริเวณน้ีได ้

            ภาพที ่2.6 งานอดิเรก 
            ทีม่า : http://www.2g.pantip.com  

          ภาพที ่2.7 มุมสาํหรับเด็ก 
          ทีม่า :  http://www.banidea.com 

http://2g.pantip.com/
http://www.banidea/
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                        2) สวนประดบั หรือสวนหยอ่มขนาดเล็ก เพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินใจ
ขณะท่ีนัง่พกัผอ่นได ้ควรมีร่มเงาบา้ง แต่ไม่ควรทึบเพราะอยูใ่กลห้อ้งนอน 

 

 

 

 

 

        
                       
                        3) ท่ีนัง่เล่น วสัดุท่ีปูพื้นควรใชช้นิดท่ีทนทานแขง็แรง (Hard Paving)  

มีเกา้อ้ีสาํหรับนัง่พกัผอ่น 
 
 
 
 
 

                     ภาพที ่2.8 ฉากหรือผนงั 
                     ทีม่า :  http://www.board.palungjit.com  
 

                 ภาพที ่2.9 สวนประดบั 
       ทีม่า :  http://www.forfur.com  
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        2.2.1.4  ส่วนบริการ (Service Area) เป็นสวนท่ีต่อเน่ืองกบัห้องครัว โรงรถ หรือส่วน
พกัผ่อนของครอบครัวเพื่อบริการในด้านความสะดวกต่างๆบริเวณเหล่าน้ีใช้สําหรับการซักผา้    
ลา้งจาน ตากผา้ เล้ียงสัตว ์สวนครัว สวนผลไม ้ฯลฯ ส่วนใหญ่จะใชเ้พื่อการบริการเท่านั้น จึงไม่เนน้
เร่ืองความสวยงาม เท่าความสะดวกในการใชส้อย 

                ลกัษณะการจดัสวน 

                1) ไมผ้ล ปลูกริมร้ัวไดต้ามขนาดของพื้นท่ีท่ีแบ่งใหเ้ป็นส่วนบริการ 
                2) สวนครัว ปลูกบริเวณท่ีรับแสงแดดเตม็ท่ี 

  

 

 

 

 

 

 

       ภาพที ่2.10 ท่ีนัง่เล่น 
         ทีม่า :  http://www.freesplans.blogspot.com  

 

            ภาพที ่2.11 สวนครัว 

            ทีม่า :  http://www.decorreport.com  
 

http://(www.freesplans.blogspot/
http://(www.decorreport/
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                                    3) ซกัลา้ง-ตากผา้ พื้นควรเป็นวสัดุท่ีแขง็แรง เช่นซีเมนตแ์ละไดรั้บแสงแดด 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  4) หอ้งเก็บของ หรือเคร่ืองต่างๆ เช่น รถจกัรยาน เคร่ืองมือทาํสวน
เฟอร์นิเจอร์ในสวน อุปกรณ์ในการซ่อมรถ บางคร้ังอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถก็ได ้

 

 

 

 

 

 

 

                                     5) ฉากหรือผนงั เป็นไมพุ้ม่หรือวสัดุถาวรเพื่อกั้นไม่ใหแ้ขกท่ีมาเยีย่ม
มองเห็นส่วนน้ีได ้บริเวณอ่ืนๆควรสูงระดบัสายตาข้ึนไป 

 

 

 

 

 

             ภาพที ่2.12 ซกัลา้ง - ตากผา้ 
ทีม่า : http://www.eguana.exteen.com  

 

 ภาพที ่2.13 หอ้งเก็บของ 
 ทีม่า : http://www.bloggang.com  

 

              ภาพที ่2.14 ฉากหรือผนงั 

ทีม่า :  http://www.siamviva.com  
 

http://www.bloggang.com/
http://www.siamviva/
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             2.2.2  วตัถุประสงคใ์นการจดัสวน 

                 2.2.2.1  เพื่อความสวยงาม ไม่เนน้ประโยชน์ใช้สอยเป็นการประกอบอาคารให้ดูดี
เท่านั้น 

                      2.2.2.2  เพื่อการพกัผอ่นส่วนตวั ควรจดัให้อยูใ่นมุมท่ีไม่เปิดโล่ง อาจมีตน้ไมเ้ป็นฉาก
บงัใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั มีร่มเงา 

                      2.2.2.3  เพื่อตอ้นรับแขก เสมือนเป็นห้องรับแขกภายนอก จึงควรมีความสะดวก
พอสมควร การเลือกวสัดุการปูพื้นควรรองรับนํ้ าหนกัของโต๊ะและเกา้อ้ีได ้มีทางเดินต่อเน่ืองจาก
ครัว ทางเขา้บา้น และโรงรถได ้ 

                      2.2.2.4  เพื่อการออกกาํลงักาย เช่น สวนบริเวณรอบสระนํ้ า สนามแบดมินตนั    
สนามเทนนิส ควรคาํนึงถึงพนัธ์ุไม้ท่ีใช้ ว่าควรเลือกใบท่ีไม่ร่วงมาก ก่ิงไม่เปราะหรือหักง่าย       
ควรเป็นไมท่ี้กนัลมได ้และไม่ควรปลูกใกลส้นามมากไป 

                      2.2.2.5  เพื่อบริโภค การจดัเป็นสวนครัวควรจดัไวห้ลงับา้น เพราะนอกจากสะดวกใน
การนาํไปประกอบอาหารแลว้ สวนชนิดน้ียงัรกง่าย จึงไม่ควรอยูบ่ริเวณหนา้บา้น บริเวณท่ีจดัสวน
ครัวควรมีแสงแดดพอเพียง  
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2.3  ศึกษารูปแบบสวนภายในบ้าน 

            2.3.1  สวนไทย ( Thai Garden ) 
                     สวนท่ีให้บรรยากาศแบบไทยๆ มกัประยุกต์มาจากสวนเมืองร้อน แต่เน้นการใช้
รูปแบบของสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ เพื่อส่ือความเป็นไทย เช่น ศาลานัง่เล่นทรงหนา้จัว่ หรือของตกแต่ง
อ่ืนๆ ก็มกัใชข้องท่ีมีในทอ้งถ่ินบา้นเราเช่น โอ่งดินเผาใส่นํ้า ไห รางขา้วหมู มาวางประดบั รวมทั้งมี
อ่างบวัจดัเป็นสวนนํ้ าขนาดเล็กตั้งไวต้ามจุดต่างๆ บางบา้นอาจมีมุมวางไมด้ดักระถาง ซ่ึงเคยไดรั้บ
อิทธิพลจากจีนและนิยมจดักนัตามบา้นไทยในยุคสมยัหน่ึง พนัธ์ุไมท่ี้นาํมาปลูกมีทั้งไมด้อกและ  
ไมผ้ล เน่ืองจากเป็นพืชเศรษฐกิจมา ชา้นานแลว้พระเจา้แผน่ดินและอุปราชเท่านั้น จึงจะมีพระราช
อุทยานหรือสวนขนาดใหญ่ได้ นิยมสร้างอยู่นอกกาํแพงวงัเป็นสวนแบบธรรมชาติ เป็นเขตหวง 
ห้าม มีผู ้ดูแลสวน ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้ สวนท่ีใช้เป็นองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมถาวร มกัจะเป็นสวนไมด้ดั และไมก้ระถางเป็นส่วนใหญ่ อยูใ่นพระราชวงั  
 

 

 
 
 
 

 
          

 

            2.3.2  สวนโมเดิร์น (Modern garden) 
           สวนโมเดิร์น (Modern garden) คือสวนมากจินตนาการท่ีผูจ้ดัตอ้งการส่ือออกมาถึง
ผูช้ม  จริงๆแลว้สวนโมเดิร์นมีท่ีมาจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติ  เช่นเดียวกบัสวนอ่ืนๆแต่ไม่
จาํกดัเฉพาะบ่อนํ้า  นํ้าตก  หรือภูเขา  แต่รวมถึงอาคารและตึกรามบา้นช่อง  และสภาพแวดลอ้มใกล้
ตวั  เพียงแต่สวนโมเดิร์นมกัตดัทอนรายละเอียดของธรรมชาติ  เหลือเพียงเส้นด้าย  สีสัน  หรือ
ผิวสัมผสัท่ีส่ือออกมาเป็นสัญลกัษณ์เท่านั้น  จนบางคร้ังหากไม่อธิบายก็อาจดูไม่ออกว่าส่ิงท่ีส่ือ
ออกมามีความหมายอยา่งไร 

         หากเปรียบสวนเหมือนภาพวาด  สวนโมเดิร์นจะเหมือนภาพแอ๊บสแตร็คท ์(Abstract) 
ท่ีส่ือความหมายเป็นนามธรรม คือมีสัญลกัษณ์มากมายให้ตีความหรือจินตนาการจากภาพท่ีเห็น 
โดยเฉพาะหากไดรั้บการบอกเล่าถึงแนวคิดของภาพ ภาพท่ีดูไม่รู้เร่ืองก็จะมีเร่ืองราวและท่ีมาท่ีไป
จนทาํให้ผูช้มรู้สึกสนุกไปกบัเร่ืองท่ีเล่าอยู่ในขณะนั้น สวนโมเดิร์นก็เช่นเดียวกนั เม่ือไดรั้บทราบ

 ภาพที ่2.15 สวนไทย (Thai Garden) 
           ทีม่า :  http://www.bloggang.com  

http://(www.bloggang/
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และเขา้ใจถึงแนวคิดของสวนนั้นๆว่าตอ้งการส่ือถึงอะไร มีท่ีมาท่ีไปอย่างไร ผูช้มจะรู้สึกสนุกไป
กบัการชมสวนนั้นๆ 

         จินตนาการของสวนโมเดิร์นจึงเป็นตวัเช่ือมต่อท่ีช่วยร้อยเรียงเร่ืองราว  รวมทั้งแนวคิด
และวธีิการออกมาเป็นภาพสัญลกัษณ์ซ่ึงมีทั้งความแตกต่างท่ีดูขดักนั  ความเรียบง่าย  สีสันท่ีรุนแรง  
การเล่นลวดลายวสัดุหรือผวิสัมผสั  เส้นสาย  สัญลกัษณ์  และเร่ืองราวในสวนบางสวนจดัแบบเรียบ
ง่าย  อาจโรยกรวดทั้งสวน  มีตน้เข็มกุดัน่โผล่มาแค่สองตน้  บางสวนอาจทากาํแพงสีนํ้ าเงินเขม้    
วางเกา้อ้ีรูปทรงทนัสมยัสีขาวและกระถางตน้ไมรู้ปทรงเรียบง่าย  บางสวนอาจนาํแผน่ทางเดินวาง
ต่อกนัเป็นเส้นสายหรือลายกราฟิกในสวน  ดูคลา้ยสวนฟอร์มลัหรือสวนประดิษฐ์  โดยเส้นสาย
ดงักล่าวลอ้ไปกบัรูปแบบของอาคารและมกัมีประติมากรรมท่ีเป็นสัญลกัษณ์ให้จินตนาการกนัต่อ  
อยูบ่ริเวณใจกลางสวน 
          สวนโมเดิร์นท่ีจัดอย่างเรียบง่าย  มีต้นไม้น้อยต้นและเพิ่มในส่วนงานฮาร์ดสเคป        
จึงมีขอ้ดีในเร่ืองการดูแลท่ีง่ายและเหมาะกบัพื้นท่ีแคบ  เพราะจะทาํให้สวนโปร่งโล่ง  ไม่รกทึบ          
แต่ขณะเดียวกนัสวนลกัษณะน้ีก็ไม่เหมาะกบัสภาพพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดจดั  เพราะจะทาํให้ผูท่ี้อยู่
ในสวนรู้สึกไม่สบายตวั 
          ดงันั้นก่อนท่ีจะลงมือเลือกรูปแบบของสวนจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
สภาพพื้นท่ีท่ีประกอบกนัด้วย  ผูท่ี้จะจดัสวนโมเดิร์นจึงควรมีความชาํนาญในเร่ืององค์ประกอบ  
โดยเฉพาะงานฮาร์ดสเคปเพื่อแบ่งสัดส่วนของเส้นสายและสีสันให้ออกมาน่าสนใจ  รวมทั้ ง
ตอบสนองการใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.16 สวนโมเดิร์น (Modern garden) 
ทีม่า: http://www.baanlaesuan.com 
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2.4  ประวตัความเป็นมาของสวนไทยประยุกต์ 

 

 

 

    

 

 

 

สมยักรุงศรีอยุธยา ในสมยัอยุธยาตอนตน้ สวนท่ีสร้างข้ึนใน พระบรมราชวงั คงเป็นทั้ง
สวนท่ีมีทั้ง พนัธ์ุไมด้อก และ ไมผ้ลปลูกประดบั เช่นเดียวกบัสวน คร้ังกรุงสุโขทยั สวนขนาดใหญ่
ของ พระเจา้แผ่นดิน มกัจะอยูน่อก กาํแพง พระราชวงั หรือนอกกาํแพงพระนคร อาทิ สวนหลวง
สบสวรรค์ ท่ีอยู่นอก กาํแพง พระราชวงั ไปทางตะวนัตก มีพระราชอุทยานอีกประเภทคือพระ
อุทยานในบริเวณ พระตาํหนกั ท่ีใช้เป็นท่ีประทบัเม่ือเสด็จประพาส การแต่งพระอุทยาน มกัข้ึนอยู่
กบั     ภูมิประเทศอนัเป็น ท่ีตั้งของ พระตาํหนกั เป็นสําคญั ทั้งน้ีพระ อุทยานของ พระเจา้แผ่นดิน          
ถูกกาํหนดเป็นเขตหวงห้ามไม่ให้ประชาชนทัว่ไปเข้าไปได้ ไม่ปรากฏ สวนสาธารณะ ท่ีสร้าง
สําหรับ ประชาชนทัว่ไปใน สมยัอยุธยาตอนตน้ แต่ก็มีท่ีว่างสาธารณะ ท่ีประชาชน จะใช้เป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจไดใ้นพระนคร คือ บริเวณบึงพระราม (บึงชีขนั) ซ่ึงนบัวา่ เป็นแหล่งนํ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุด
ภายในกาํแพง เมืองกรุงศรีอยุธยา หากจะมี การละเล่นหรือ การพกัผอ่น ท่ีตอ้งการ พื้นท่ีกวา้งขวาง
ข้ึน ราษฎรก็จะออกไปสู่ทุ่งนอกกาํแพง 
           พ.ศ. 2199-2231 รัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีบนัทึกของบาทหลวง ชาวฝร่ังเศส    
ท่ีเขา้มาในสมยัท่ีสมเด็จพระนารายณ์ ทรงสร้างราชธานีท่ีลพบุรี ซ่ึงพอใช้เป็นหลกัฐานในการ
สันนิษฐาน ถึงงานภูมิทศัน์ท่ีปรากฏในรัชกาล สมเด็จพระนารายณ์ฯไดม้ากกว่า รัชสมยัท่ีผ่านมา 
เป็นยุคสมัย ท่ีมีการนํา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมยุโรปมาประยุกต์ใช้ อาทิ รูปทรงซุ้มประตู         
ซุม้ทางเดิน ผงัอาคาร ในพระราชวงั ตลอดจนการลอ้มรอบพระราชฐานดว้ยสวน มีสวนท่ีสําคญัอยู่
ในพระราชอุทยานบริเวณพระท่ีนัง่สุทธาสวรรค์ พระราชวงันารายณ์ราชนิเวศ ซ่ึงจากบนัทึกของ   
นิโคลา แชส์แวร์ บาทหลวงฝร่ังเศสท่ีเข้ามาในราชสํานักในสมยันั้น ระบุไวว้่า พระอุทยานใน    
พระราชนิเวศน์ท่ีเมืองลพบุรีแห่งน้ี มีการทาํภูเขาจาํลอง มีไมพ้นัธ์ุไมเ้ขียวชอุ่ม ไมด้อกหอม และมี
นํ้าพุ ให้ความชุ่มช่ืน กบับริเวณ เหตุท่ีสามารถ ทาํนํ้ าพุในพระอุทยานในสมยัน้ีได ้ก็ดว้ยบาทหลวง 
แล ะ นา ย ช่า ง ช าวฝ ร่ัง เศ ส และ อิตา เ ลี ยนค ง จะ มี ทัก ษ ะ แล ะ เห็น  ตัวอย่า ง ม าจา กยุโรป                      

        ภาพที ่2.17 สวนไทยประยกุต ์
        ทีม่า : อุดมลกัษณ์ มจัฉาชีพ (2550) 
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โดยเฉพาะท่ีวลิล่า เดสเต ้ท่ีเมืองทิโวล่ีในอิตาลี และจากพระราชวงัแวร์ซาย ในฝร่ังเศส ประกอบกบั 
แรงดนัของนํ้ าประปา ท่ีส่งเขา้มายงัตวัเมืองลพบุรีก็มีมากพอท่ีจะทาํนํ้ าพุได้ดว้ย พระราชอุทยาน    
ท่ีเป็นท่ีกล่าวถึงอยา่งมาก อีกแห่งในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ คือ "ป่าแกว้" ซ่ึงเป็นพระราชอุทยาน
ท่ี สมเด็จพระนารายณ์ทรงเสด็จประพาสบ่อยคร้ัง ป่าแกว้น้ี สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์
ไดส้นพระทยั และสร้างสวนแกว้ ข้ึนในพระตาํหนกัวงัท่าพระ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
            2.4.1  จุดเด่นของสวนไทยประยกุต ์

        2.4.1.1 ไดรั้บอิทธิพลจากประเทศต่าง ๆ มากมาย ทั้งจีน อินเดีย ลงักาและยโุรป  
        2.4.1.2 พรรณไมส่้วนใหญ่เป็นไมด้ดั ไมแ้คระ และไมต้ดัแต่งพุม่ เช่น ตะโก ข่อย แกว้  
        2.4.1.3 มีรูปแบบการจดัวางตน้ไม ้อยา่งเป็นระเบียบ เรียบง่าย ตามแบบยโุรป  
        2.4.1.4 การจดัตกแต่งภายนอกบา้นก็มกัปลูกไมผ้ลหลงับา้น เช่น มะม่วง ชมพู่ 

            2.4.2  ประเภทของสวนไทยประยกุต ์
                      2.4.2.1 สวนท่ีปลูกไมเ้ศรษฐกิจและไมด้อก สวนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนัจะปลูกไม้
เศรษฐกิจจาํพวกไมผ้ลตามฤดูกาล เช่น มะม่วง มะพร้าว และขนุนส่วนไม ้ดอก เช่น พุด มะลิ และ
รก เป็นตน้ ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวน้ียงัเห็นไดใ้นบา้นเรือนปัจจุบนั 
                 2.4.2.2 สวนป่า โดยส่วนใหญ่จะเป็นสวนของพระเจา้แผ่นดิน จะมีการปลูกตน้ไม้
นานาชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ผล ไม้ประดับ ไวใ้นสวน ในสมยัสุโขทยัจะมีสวนในรูปแบบน้ี ช่ือ 
“อรัญญิก” ในสมยัอยุธยา คือ “สวนหลวงสบสวรรค์” ส่วนในสมยัรัตนโกสินทร์ คือ “สวนสราญ
รมย”์ ซ่ึงตั้งอยูบ่รมมหาราชวงัในปัจจุบนั 
                      2.4.2.3 สวนไมด้ดั เป็นสวนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมี
ความงดงามไม่แพบ้อนไทรของญ่ีปุ่น สวนไมด้ดัไทยน้ีตอ้งใชค้วามอดทนความพยายามและมีใจรัก
ในงานศิลปะ จึงจะสามารถปลูกไมด้ดัให้มีรูปทรงสวยงามได้ โดยไมด้ดัดงักล่าวเกิดจากการนาํ
ตน้ไม ้เช่น ตะโก ข่อย มะขาม มะนาวเทศ ชาและโมกข ์มาปลูกในกระถาง เล้ียงโดยให้อาหารและ
นํ้านอ้ย ๆ จากนั้นตดัแต่งก่ิงใหเ้ป็นพุม่ตามตอ้งการ 
                      2.4.2.4 สวนสมุนไพร ส่วนใหญ่จะปลูกในวดั ซ่ึงเป็นท่ีรวมของศิลปะวิทยาการต่าง ๆ 
เช่น วดัโพธ์ิท่าเตียน ท่ีมีการปลูกสมุนไพร ในช่วงตน้รัตนโกสินทร์ พร้อมแผน่จารึกตาํรายา 
                      2.4.2.5 สวนนํ้ า ในสมยัก่อนตามเขตหวัเมืองต่าง ๆ เม่ือมีการสร้างบา้น ถา้ไม่ไดอ้ยู่
ริมนํ้ าก็จะมีการขุดสระนํ้ า คู บ่อ สําหรับเก็บกกันํ้ าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ โดยจะมีการปลูกบวัไวเ้พื่อช่วย
กรองนํ้ าให้ใส เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ํ้ าและยงัเก็บสายบวัมาทาํเป็นอาหารไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัจึงมี
การประยกุตน์าํสวนนํ้ามาแต่งบา้นเรือน ช่วยเพิ่มความชุ่มช่ืนใหก้บับา้น 
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                      2.4.2.6 สวนบนเรือน จะนาํไมม้าปลูกในกระถาง เช่น ไมด้ดั ไมแ้คระ จากนั้นนาํมาตั้ง
บนเรือนตามปากประตูนอกชาน บางทีก็มีการทาํแคร่ไมเ้ป็นชั้น ๆ เหมือนขั้นบนัได ลดหลัน่กนั 
เพื่อวางกระถางตน้ไมป้ระดบับนชานเรือน 
                      2.4.2.7 สวนไมใ้หญ่ เป็นเอกลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของสวนไทยท่ีตอ้งมีการปลูกใหญ่ 
เช่น โพธ์ิ กระทิง ลัน่ทม โดยจะพบสวนแบบน้ีตามลานวดัเพื่อให้ร่มเงา โดยอาจมีการนาํตุ๊กตาดิน
ป้ันท่ีแสดงถึงวถีิชีวติของผูค้นมาตั้งประดบัเพิ่มเติม 
                      2.4.2.8 สวนสากล เป็นลักษณะของสวนไทยในปัจจุบันท่ีรวมเอาสวนของ       
ประเทศต่าง ๆ เช่น สวนญ่ี สวนจีน สวนองักฤษ หรือสวนฝร่ังเศส เขา้ไวใ้นสวนเดียวกนั โดยมีการ
แบ่งแยกการตกแต่งออกเป็นส่วน ๆ อยา่งชดัเจน 

 

2.5  การเลอืกใช้วสัดุพชืพนัธ์ุ 

              ศศิยา ศิริพานิช (2554) กล่าววา่ ตน้ไมห้รือวสัดุพืชพนัธ์ุ หมายถึง ตน้ไมทุ้กชนิด ไม่วา่จะ
เป็นไมย้ืนตน้ ไมพุ้่ม ไมค้ลุมดิน ไมน้ํ้ า ท่ีนกัออกแบบเลือกใช ้เพื่อให้วสัดุพืชพนัธ์ุเหล่าน้ีทาํหนา้ท่ี
ตาม วตัถุประสงค ์ท่ีกาํหนดไวใ้นการออกแบบ ซ่ึงตน้ไมแ้ต่ละชนิดมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการใช้
งานแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะ รูปร่างหนา้ตา และนิสัยการเจริญเติบโต (growth habit) 

2.5.1  การจาํแนกประเภท 

         2.5.1.1  ไมย้นืตน้ (Tree) หมายถึง ตน้ไมซ่ึ้งเจริญจากตายอดจึงสามารถเจริญสูงข้ึนไป
เร่ือย ๆ มีลาํต้นท่ีเจริญเติบโตท่ีลาํต้นเดียว มีทั้งไม้เน้ือแข็งและไม้เน้ืออ่อน มีทรงพุ่มระดับสูง       
ไม่ตอ้งอาศยัพาดพิงตน้ไมอ่ื้น มีอายยุนืหลายปี มีความสูงมาก เหมาะใหร่้มเงา 

 
 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที ่2.18 ไมย้นืตน้ 
    ทีม่า : http://www.woodworkinginthai.blogspot.com 

 

http://www.woodworkinginthai.blogspot/
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         2.5.1.2  ไมพุ้ม่ (Shrub) หมายถึง ตน้ไมท่ี้ลาํตน้มีการแตกก่ิงกา้นมากอยูใ่กลร้ะดบัดิน 
เป็นอิสระโดยไม่ตอ้งอาศยัส่ิงอ่ืน มีทั้งอายยุนืหลายปีจนถึงไมล้ม้ลุก ลาํตน้มีทั้งแบบมีเน้ือไมแ้ละไม่
มีเน้ือไม ้มีความสูงแตกต่างกนัตั้งแต่เล็กจนถึงสูงใหญ่ เหมาะใชส้าํหรับการบงัสายตา 

 

 
 

 

 

 

 

         2.5.1.3  ไมค้ลุมดิน (Ground cover) หมายถึงตน้ไมท่ี้มีลาํตน้รกเล้ือยไปกบัพื้นดิน 
เจริญเติบโตในแนวราบมากกวา่ในแนวสูงแผป่กคลุมพื้นดินในแนวกวา้ง มีทั้งอายุยืนและไมล้ม้ลุก 
เหมาะใชแ้สงขอบเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2.5.1.4  ไมเ้ล้ือย (Vine) หมายถึง ตน้ไมท่ี้มีลาํตน้ทอดไปตามหลกัไม่สามารถตั้งตวั
ดว้ยตวัเอง เจริญเติบโตในแนวยาวไปตามหลกัหรือข้ึนแนวสูงมากกวา่ในแนวราบ เหมาะปลูกข้ึน
ซุม้เพื่อใหร่้มเงาหรือบงัสายตา 

 

          ภาพที ่2.19 ไมพุ้ม่ 
          ทีม่า :  http://www.thaimisc.pukpik.com  

 

        ภาพที ่2.20 ไมค้ลุมดิน 
ทีม่า : http://www.thaimisc.pukpik.com 

 

http://(www.thaimisc.pukpik/
http://thaimisc.pukpik.com/


 
 

29 
 

          

 

 

 

 
 
2.5.2  ความสูง (Height) 
         หมายถึง ความสูงของตน้ไมเ้ม่ือโตท่ีตามธรรมชาติในสภาพลอ้มปกติ ขนาดความสูง

ของต้นไม้จะแตกต่างกันข้ึนกับประเภทซ่ึงจะมีผลต่อลักษณะการใช้งาน  ถ้ารู้จกัอุปนิสัยของ       
ตน้ไมแ้ละเลือกใชอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะในแง่ของการบดบงัและการกีดขวาง โดยเฉพาะไมพุ้่มจะ
มีคุณสมบติัในการบงัสายตาและการขวางกั้นเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

2.5.3  รูปร่างรูปทรง (Shape and From) 

           หมายถึง รูปร่างโดยรวมทั้งหมดหรือเส้นรอบรูปของตน้ไม ้ คุณสมบติัน้ีอาจไม่เด่น
เท่าความสูงแต่มีความสําคญัในการจดักลุ่มพืช  อาจใช้เป็นจุดเด่น เป็นฉากหลงัหรือประกอบกบั
องคป์ระกอบอ่ืนๆ  ทั้งน้ีตน้ไมแ้ต่ละชนิดมีรูปร่างรูปทรงท่ีแสดงแตกต่างกนั ทั้งน้ีเป็นลกัษณะตาม
ธรรมชาติและท่ีถูกตดัแต่งบงัคบัรูปทรง 

 

           

 

      ภาพที ่2.21 ไมเ้ล้ือย 
      ทีม่า : http://www.kmnha.nha.co.th 

 

    ภาพที ่2.22 เปรียบเทียบความสูง 
    ทีม่า : ศศิยา ศิริพานิช (2554) 

http://kmnha.nha.co.th/
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         รูปทรงของตน้ไมมี้อิทธิพลต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ ทั้งยงัมีผลต่อการใช้ให้
เหมาะสมกบัสไตลข์องสวนทั้งแบบประดิษฐแ์ละแบบธรรมชาติ ส่วนความเหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ี 
ในท่ีแคบไม่ควรใชต้น้ไมท้รงแผแ่ต่ควรใชต้น้ไมท้รงผอมชะลูด 

 

 

 

 

 

 

2.5.4  ขนาดทรงพุม่และระยะปลูก (Crown and Spacing) 
          2.5.4.1  ขนาดทรงพุ่ม (Crown) หมายถึง เส้นผา่ศูนยก์ลางของเรือนยอดพุ่มใบของ 
ตน้ไม ้ เม่ือตน้ไมโ้ตเตม็ท่ี เพื่อสร้างจินตนาการในการจดักลุ่มตน้ไมใ้ห้สวยงามมีจงัหวะสูงตํ่า กวา้ง 
ยาว เหมาะสม ตอ้งเลือกใช้ตน้ไมท่ี้มีขนาดเหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ีจึงมีสัดส่วนท่ีงดงามไม่อึดอดั
หรือโล่งเกินไป 
                        2.5.4.2  ระยะปลูก (Spacing) หมายถึง ระยะห่างระหวา่งตน้ไมแ้ต่ละตน้ นกั
ออกแบบ เป็นผูก้าํหนดระยะปลูกเพื่อใหเ้กิดภาพตามท่ีตอ้งการ เช่น ตอ้งการจงัหวะตน้เวน้ตน้ 

2.5.5  ช่วงเวลาการทิ้งใบ 
          2.5.5.1  ตน้ไมผ้ลดัใบ (Deciduous plants) ลกัษณะพืชท่ีมีการผลดัใบและอาจมีการ
เปล่ียนแปลงสีใบตามฤดูกาล ก่อใหเ้กิดความสวยงาม เช่น ตน้หูกวาง ตน้สัก เป็นตน้  

           ภาพที ่2.23 รูปร่างรูปทรง 
           ทีม่า : ศศิยา ศิริพานิช (2554) 

) 

      ภาพที ่2.24 พื้นท่ีแคบควรเลือกพืชพรรณผอมสูง พื้นท่ีกวา้งใชท้รงแผก่วา้ง 
      ทีม่า : ศศิยา ศิริพานิช (2554) 

) 



 
 

31 
 

                     2.5.5.2  ตน้ไมท่ี้ไม่ผลดัใบ (Evergreen plants) มีใบสีเขียวตลอดเวลา ไม่มีการผลดัใบ 
เช่น พิกุล สั่งทาํ มะม่วง สน กระทิง สารภี เป็นตน้ 

2.5.6  สภาพแวดลอ้มในการเจริญเติบโต ( Habitat ) 
            พืชแต่ละชนิดจะชอบสภาพแวดลอ้มในการเจริญเติบโตต่างกนั นกัออกแบบตอ้ง
เลือกใช้ตน้ไมใ้ห้เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มท่ีจะปลูก และวตัถุประสงค์ในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น
แสง ความช้ืน สภาพดินปลูก  ฯลฯ สําหรับแสงพืชมีความชอบระดบัแสงต่างกนั สามารถจาํแนก
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

         2.5.6.1  ตน้ไมแ้ดดเต็มวนั (Full-day sun light) ตอ้งการแดดเต็มท่ีตลอดวนัส่องมา
สัมผสัโดยตรง เม่ือไดรั้บแดดมากมกัตอ้งการความช้ืนปานกลาง ซ่ึงไมด้อกและไมผ้ลส่วนใหญ่จะ
ชอบแดดจดั 

         2.5.6.2  ตน้ไมช้อบแดดคร่ึงวนั (Half day sun light) ไดรั้บแดดโดยตรงเลยแต่เพียงแค่
คร่ึงวนั อาจเป็นคร่ึงวนัเช้า เช่น สาวน้อยประแป้ง ชบาจ๋ิว ขา้วตอกพระร่วง เข็มม่วง เป็นตน้ หรือ
คร่ึงวนับ่าย เช่น นางแยม้ ซองออฟจาไมกา้ เป็นตน้ 

          2.5.6.3  ตน้ไมก่ึ้งแดดก่ึงร่มหรือแดดรําไร (Partial sun light) ตอ้งการแสงท่ีพรางลง
บา้งแลว้แต่ไม่ถึงกบัร่ม อาจอยูใ่ตไ้มใ้หญ่ท่ีเรือนพุ่มไม่ทึบมากนกั ใตร้ะแนงไม ้เช่น โมก มือพระ
นารายณ์ ล้ินมงักร เฟิร์น เป็นตน้ 

         2.5.6.4  ต้นไม้ทนร่มหรือไม้ภายในอาคาร (Indoor plant) ทนต่อการไม่ได้รับ
แสงแดดโดยตรง หรือชอบแสงนอ้ย อาจไดรั้บแสงสวา่งทางออ้มก็เพียงพอ เช่น อยูริ่มหนา้ต่าง ใกล้
ชายคา เป็นตน้ ไมก้ลุ่มน้ีมกัชอบความช้ืนสูงทั้งในดินและในอากาศดว้ยเพราะภายใตร่้มเงายอ่มมี
ความช้ืนสูง ตน้ไมก้ลุ่มน้ีมกัใชเ้ป็นไมป้ระดบัในอาคาร 

2.5.7  การดูแลรักษา     
         เม่ือดาํเนินการจดัสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ส่ิงสําคญัท่ีทาํให้สวนมีอายุยืนนานและ

สวยงามอยู่เสมอคือการดูแลรักษาเป็นอย่างดี  การจดัสวนนั้นไม่ใช่ว่าเม่ือจดัเสร็จเรียบร้อยแล้ว     
จะสวยสมบูรณ์ไดเ้หมือนดงัคิดในทนัที  แต่จะตอ้งใชเ้วลาสักระยะหน่ึงเพื่อให้ตน้ไมแ้ละหญา้ไดมี้
โอกาสฟ้ืนตวัและเจริญเติบโตจนสมบูรณ์เสียก่อน  ซ่ึงอาจใชเ้วลา 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน  
หรือนานกวา่นั้นจึงสวยไดต้ามจินตนาการท่ีนกัออกแบบกาํหนดไว ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบของสวน  
ชนิดและขนาดของตน้ไมต้ลอดจนวธีิดาํเนินการและดูแลรักษา  เช่น  สวนป่า  จะไม่สามารถเนรมิต
ให้เป็นป่าไดใ้นทนัทีแน่นอน  อยา่งนอ้ยก็ตอ้งรอให้ตน้ไมเ้จริญเติบโตนานสักระยะหน่ึง  อาจตอ้ง
ผา่นฝนมาแลว้สักหน่ึงหรือสองสามฝน  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีของแต่ละแห่ง  ชนิดและขนาด
ของตน้ไม ้ และวิธีการของผูจ้ดัแต่ละคน  ในการปลูกตน้ไมต้อ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมท่ีจะให้
ตน้ไมส้ามารถเจริญเติบโตไดดี้  ไม่ใช่ปลูกจนแน่นเกินไปหรือโปร่งจนเกินไปเพราะอาจเกิดการเน่า  
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ม้ือรา  ทาํให้ตน้ไมไ้ม่สมบูรณ์  ผลสุดทา้ยก็ตอ้งถอนออกไป  ถ้าอาการหนักอาจตอ้งถอนทิ้งแล้ว
ปลูกใหม่  เสียทั้งเงินและเวลา  หรือในกรณีท่ีประหยดัปลูกตน้ไมห่้างเกินไป เป็นตน้ 

 

2.6  ส่วนประกอบทีใ่ช้ตกแต่งในงานภูมทิศัน์ 

              วสัดุตกแต่งประดับสวน ส่ิงท่ีเรานํามาตกแต่งภายในสวนได้นั้นมีมากมายหลายอย่าง    
เป็นวสัดุตามธรรมชาติหรือเป็นวสัดุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา นอกจากหิน กรวด ซ่ึงเป็นวสัดุธรรมชาติท่ี
ไดห้ยิบยกข้ึนมากล่าวแลว้นั้น  ขอนไม ้ตอไม ้ก็นิยมนาํมาจดัแต่งเหมือนกนั สําหรับวสัดุท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนมาก็มีมากมายนอกจากทางเดินแล้ว เฟอร์นิเจอร์ประกอบสวนก็มีบทบาทมาก รูปป้ัน 
กระถาง อ่างบวั บ่อนํ้ าพุ นํ้ าตก ตะเกียงหิน เคร่ืองป้ันดินเผา ประกอบภายในสวน กระบะตน้ไม ้   
ซุ้มเล้ือย ศาลา และท่ีมีบทบาทท่ีสําคญัท่ีสุดคือ แสงไฟฟ้าประกอบสวน ทุกส่ิงท่ีกล่าวถึงสามารถ
เป็นเคร่ืองประดบัสวนไดอ้ยา่งดี แต่ควรพิจารณาชนิดและรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัการออกแบบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
              2.6.1  ทางเดิน 
          ทางเดินในสวนเป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีความสําคญัไม่น้อยไปกว่าส่วนอ่ืนๆ 
เพราะนอกจากจะเอาไวเ้ดินแลว้ ยงัเป็นตวัเช่ือมต่อพื้นท่ีใชง้านส่วนต่างๆเขา้ดว้ยกนั ทางเดินท่ีดีจึง
ตอ้งมีความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน เขา้ไปใชง่้าย เดินสบาย และตอ้งมีความสวยงามดว้ย เพื่อเสริมให้
ภาพสวนโดยรวมดูน่าเข้าไปใช้งานมากยิ่งข้ึน สําหรับข้อคิดหรือแนวทางเบ้ืองต้นในการวาง
ทางเดินมีหลกัง่ายๆดงัน้ี 
                     2.6.1.1  แนวทางเดินก็สาํคญั 

                     การวางแนวทางเดินแบบตรง ๆเหมาะสําหรับพื้นท่ีท่ีตอ้งการเปิดโล่ง หรือไม่
ตอ้งการความเป็นส่วนตวัมากนัก เข้ากันได้ดีกบัสวนแบบเป็นทางการหรือสวนสไตล์โมเดิร์น 
ขณะท่ีการวางแนวทางเดินให้โคง้ไปมา มีแนวตน้ไมป้ลูกพรางสายตา จะทาํให้ผูใ้ชเ้กิดความสนใจ

ภาพที ่2.25 ทางเดินสวน 
ทีม่า :  http://www.forfur.com  
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วา่ขา้งหนา้จะมีอะไรต่อไปอีก ทั้งยงัให้ความรู้สึกนุ่มนวลล่ืนไหล จึงเหมาะกบัสวนแบบธรรมชาติ 
                     2.6.1.2  กาํหนดระยะทางเดิน 

                           การปูแผ่นทางเดินในสวนควรมีระยะห่างสัมพันธ์ กับการก้าวเดิน        
โดยปกติอยูท่ี่ 55-60 เซนติเมตร วดัจากจุดก่ึงกลางของแผน่ทางเดินแต่ละแผน่ อยา่งไรก็ตามการปู
จริงควรทดสอบดว้ยการเดินอีกคร้ังและขยบัให้ไดร้ะยะสบายท่ี สุด สําหรับความกวา้งของทางเดิน   
หากเป็นทางเดินเรียงเด่ียว ควรกวา้ง 50-60 เซนติเมตร สองคนกวา้ง 80-100 เซนติเมตร แต่ถา้เป็น
ถนนเขา้บา้น (มีรถเขา้-ออก) ควรกวา้งประมาณ 2.50-3 เมตร 

         2.6.1.3  เลือกวสัดุใหต้รงใจ 
                     ส่ิงสําคญัท่ีควรคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรกคือ วสัดุท่ีใชท้าํทางเดินในสวนตอ้งมี

ความปลอดภัยในการใช้งาน ผิวสัมผ ัสหยาบ ทําความสะอาดง่าย หากเป็นพื้ น ท่ีในร่ม                    
ไม่ควรใช้อิฐมอญ เพราะจะทาํให้เกิดตะไคร่จบัไดง่้าย ปัจจุบนัมีวสัดุให้เลือกใช้หลากหลาย เช่น 
ศิลาแลง แผ่นหินธรรมชาติ ไมห้มอนรถไฟ ทรายล้าง กรวดล้าง แผ่นทางเดินสําเร็จรูปอย่างหิน
ทราย คอนกรีต เป็นตน้  

          2.6.1.4  เปล่ียนระดบัเปล่ียนอารมณ์ 
                    การเปล่ียนระดบัเล็ก ๆในสวนนอกจากจะช่วยกั้นพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนแล้ว   

ยงัลดทอนพื้นท่ียาวให้ดูสั้ นลง โดยใช้ซุ้มประตู แนวตน้ไม ้หรือร้ัวกั้นเป็นช่องนาํทางเขา้ไปและ
เป็นตวักาํหนดขอบเขตพื้นท่ีไดด้ว้ย ขณะท่ีการทาํทางเดินเป็นทางลาดจะให้ความรู้สึกล่ืนไหลและ
สร้างความต่อเน่ือง ในการใชง้านไดดี้ 
            2.6.1.5  ใชพ้รรณไมอ้ยา่งไร 

                     พรรณไมริ้มทางเดินนั้นไม่ควรอยู่สูงกว่าระดบัสายตา เพื่อให้ผูใ้ช้งานรู้สึก
ปลอดภยั ยกเวน้ทางเดินท่ีชิดผนงัหรือพื้นท่ีท่ีตอ้งการสร้างความรู้สึกปิดลอ้มเป็นส่วนตวั อยา่งไรก็
ตามควรกาํหนดให้เป็นระยะทางสั้น ๆ และไม่ควรปลูกให้ส่วนใดของตน้ยื่นออกมาขวางทางเดิน 
รวมทั้งไม่ควรใช้พรรณไมท่ี้มีหนามแหลมคม มีขน มียาง ซ่ึงอาจก่อความระคายเคืองหากสัมผสั
ขณะสัญจร 
              2.6.2  แสงไฟในสวน (Lighting) 

           การติดตั้งไฟในสวนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
            2.6.2.1  เพิ่มเวลาการพกัผอ่นภายในบา้นพกัอาศยัและสวนใหม้ากข้ึน 
            2.6.2.2  เพิ่มใหค้วามปลอดภยัและอบอุ่นใจขณะใชง้านในสวนในเวลากลางคืน 
            2.6.2.3  เพิ่มใหเ้กิดผลเป็นพิเศษ เช่น ใหแ้สงสี แสงเงาของตน้ไมใ้นบา้น 
           2.6.2.4  เพิ่มการติดตั้งไฟในสวนโดยทัว่ไปแลว้มกัใชไ้ฟฟ้าสําหรับหลงัโรงรถหรือ
ชายคาบา้นจึงมีแสงสว่างจา้เกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส์ ทาํให้สวนขาดความสวยงามไปมาก   
จึงควรติดตั้งไฟตามจุดต่างๆภายในสวน และเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม ซ่ึงมี 5 ชนิด 
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                     1) ไฟตามทางเดิน ( Walk lights ) เพื่อความสวยงานและความปลอดภยั ควร
ติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อท่ีจะเตือนผูท่ี้กาํลงัเดินใหท้ราบวา่ทิศทางของการเดินเร่ิมจะเปล่ียนแปลงแลว้
หรือเปล่ียนจะระดบัสูงไประดบัตํ่าเป็นตน้ 

                     2) ไฟท่ีทาํให้เกิดรูปทรง ( Silhouett ) เพื่อให้มองเห็นรูปทรงของตน้ไมน้ั้นๆ
โดยใหอ้ยูห่ลงัตน้ไม ้

                     3) ไฟทาํให้เกิดแสงและเงา ( Shadow lighting ) โดยการติดตั้งไฟฟ้าทาง
ดา้นหนา้ของตน้ไมเ้พื่อใหเ้กิดเงาของตน้ไมบ้นกาํแพงหรือผนงัท่ีอยูเ่บ้ืองล่างของตน้ไม ้

                       4) ไฟท่ีทาํใหเ้กิดเงาดา้นล่าง ( Down light ) เพื่อใหเ้ห็นก่ิงกา้นและใบบนพื้น 
โดยการติดตั้งไฟไวสู้งบนตน้ไมแ้ละส่องไฟลงล่าง 

                     5) ไฟท่ีทาํให้เกิดเงาดา้นบน ( Up lighting ) เพื่อให้เกิดแสงสวา่งตามจุดท่ี
ตอ้งการบนตน้ไม ้จะติดตั้งไฟไวต้ ํ่าและส่องข้ึนบนตน้ไมห้รือก่ิงไมท่ี้สวยงาม 

                     ขอ้ควรระวงัของนกัออกแบบคือตอ้งพยายามอยา่ให้ตาํแหน่งของแสงไฟส่อง
ตาผูท่ี้เดินไปมาในสวนและพยายามใหร้ะดบัแสงสวา่งจากภายในบา้นท่ีเป็นกระจก จะสะทอ้นภาพ
ของส่ิงภาพในห้อง ทาํให้เหมือนกระจกเงา ทาํให้ผูท่ี้นัง่อยูภ่ายในบา้นรู้สึกไม่สบายตาและไม่ไดมี้
โอกาสมองเห็นสภาพของสวนได ้

 
 
 

 

 

 

 

              2.6.3  ลานจอดรถ (Parking area) 
                     ยานพาหนะ-รถยนต ์เป็นท่ีสําคญัปัจจยัหน่ึงหน่ึงของมนุษยเ์รา เพราะทาํให้เกิดความ
คล่องตัวในการสัญจรไปมา ลานจอดรถจึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญส่วนหน่ึงของบ้าน               
การออกแบบลานจอดรถจะตอ้งสัมพนัธ์กบัการออกแบบสวนและบา้น 
               ส่วนประกอบของลานจอดรถตามบา้นพกัอาศยั 

          2.6.3.1 ท่ีกลบัรถ (Car circulation) 
          2.6.3.2 ท่ีจอดรถ (Car parking) 
          2.6.3.3 โรงเก็บรถ (Car storage or Garage) 

ภาพที ่2.26 ไฟสนาม 
ทีม่า :  http://www.bestroomstyle.com  
 

http://(www.bestroomstyle/
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แบบตัวอย่างลานจอดรถ 

         2.6.3.1 ในกรณีของบา้นท่ีติดถนนใหญ่ การสร้างลานจอดรถอาจมีบริเวณกลบัรถ
หรือไม่มีก็ได ้แต่ขอ้คิด คือจุดกลบัรถ กบัส่วนดา้นหนา้ของบา้นใกลก้นั สะดวกต่อการเดินระหวา่ง
บา้นกบัรถ 

                    กรณีพื้ น ท่ีล านบ้านแค บ มีพื้ น ท่ี ส่วนหน้าบ้าน ติดถ นนมีรถจอดหลายคัน                 
ไม่จาํเป็นตอ้งกวา้งเพราะไม่ตอ้งกลบั ใชว้ตัถุประสงคเ์ดียว คือจอดรถ ตอ้งสร้างทางเดินเทา้เขา้บา้น
แยกต่างหาก พื้นท่ีสวนส่วนหนา้กวา้ง 

 

 

 

 

 

 

         ในพื้นท่ีสภาพเดียวกนั ดดัแปลงไม่ตอ้งมีการสร้างทางเดินเทา้ สร้างลานจอดรถให้
กวา้ง สามารถกลบัรถได ้แต่พื้นท่ีส่วนหนา้แคบ โดยจดัตามขอบร้ัว 

 

 

 

 

 

         พื้นท่ีท่ีตวับา้นและโรงจอดรถไม่อยู่ในระดบัเดียวกนัทาํให้บริเวณส่วนหนา้กวา้งข้ึน 
การสร้างลานจอดรถ สร้างแบบไม่เป็นระเบียบได้ โดยมีพื้นท่ีสวนล้อมรอบ ลานจอดรถ           
ถนน ทางเดิน อยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั 

 

 

ภาพที ่2.27 ท่ีกลบัรถ 
ทีม่า : ขวญัชยั จิตสาํรวย (2530) 

 

ภาพที ่2.28 ท่ีกลบัรถ 
ทีม่า : ขวญัชยั จิตสาํรวย (2530) 
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         2.6.3.2 บา้นท่ีอยูห่่างจากถนนใหญ่ อยูใ่นตรอก หรือซอยตนั (Cut – de – sac)  

     การสร้างลานจอดรถจะตอ้งมีท่ีกกลบัรถในตวับา้น   

 

 

 

 

 

              2.6.4  เฟอร์นิเจอร์ในสวน (Outdoor furniture) 

                     เอ้ือมพร วีสมหมาย (2530) เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในสวนมีทั้งเกา้อ้ี โต๊ะ ถงัขยะ เคร่ืองเล่น
สาํหรับเด็ก เตายา่งอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงเฟอร์นิเจอร์ในสวนนั้นควรแนะนาํเจา้ของโครงการให้เลือกใช้
เฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะสําหรับกบัสถานท่ีท่ีจะตั้งเฟอร์นิเจอร์นั้นๆ เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในสวนมีทั้งแบบ
ติดตั้งตายตวัและแบบท่ีเคล่ือนยา้ยได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของเจา้ของบา้น เพื่อหารูปแบบท่ี
เขา้กบัสถานท่ีและเขา้กบัเฟอร์นิเจอร์ภายในบา้น 
                     เฟอร์นิเจอร์ตายตวัสร้างข้ึนเพื่อประกอบส่วนหน่ึงของ ร้ัว ผนัง ศาลาท่ีพกัในสวน    
ซ่ึงประโยชน์มากกวา่เฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนยา้ยได ้เพราะไดใ้ชเ้น้ือท่ีนอ้ยกว่าแต่เฟอร์นิเจอร์ท่ีติดตั้ง
ตายตวัไม่สะดวกสบาย นอกจากจะมีส่ิงอ่ืนมาประกอบ เช่นเบาะรองนัง่ เบาะท่ีเป็นพนกัพิง เป็นตน้ 
ลกัษณะของเฟอร์นิเจอร์เหล่าน้ีท่ีตอ้งแขง็แรงต่อสภาพดินฟ้าอากาศทุกอยา่ง  

 
 

ภาพที ่2.29 ท่ีกลบัรถ                                                      
ทีม่า : ขวญัชยั จิตสาํรวย (2530) 
 

ภาพที ่2.30 ลานจอดรถ 
ทีม่า : ขวญัชยั จิตสาํรวย (2530) 
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              2.6.5  ศิลปะอ่ืนๆท่ีใชใ้นสวน ( Outdoor-art ) 
                     สวนก็เหมือนห้องทัว่ไปท่ีตอ้งการประดบัตกแต่งจากทางดา้นศิลปะ เช่น การเขียน
ภาพบนผนงับา้นหรือมีรูปป้ันตามจุดท่ีสําคญั จะเห็นไดว้า่สวนสาธารณะจะมีผลงานทางดา้นน้ีมาก
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ช่ืนชมกับศิลปะนั้ นๆ แต่ปัญหาหน่ึงท่ีควรคํานึงถึงคือ เ ร่ืองของ
งบประมาณเพราะรูปป้ันจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดงันั้นควรวิเคราะห์ให้ดีก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกใช้
ตรงจุดใดในสวน หรือเลือกรูปแบบของรูปป้ัน ถา้มีงบประมาณไม่พอควรเลือกรูปป้ันท่ีมีขายกนั
ทั่วไป โดยให้เข้ากับแบบในสวนมากกว่าท่ีจะสั่งป้ันใหม่เพื่อให้มีรูปแบบเฉพาะอย่างเดียว
นอกจากน้ียงัมีอ่างนํ้ าพุสําเร็จรูปท่ีเป็นตวัประดบัให้สวยงามไม่เกิดความซํ้ าซากจาํเจและเสียงของ
นํ้าทาํใหเ้กิดความสดช่ืนมีชีวติชีวา เจา้ของบา้นอาจมีบ่อเล็กๆไวริ้มระเบียงบา้นหรืออาจจะเล้ียงปลา
และไมน้ํ้าเพิ่มเติมก็ได ้

 
                

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.31 ศาลา 
ทีม่า :  http://www.sakaeocity.olxthailand.com  

 

ภาพที ่2.32 ประติมากรรม 
ทีม่า :  http://www.nanagarden.com  

 

http://(www.sakaeocity.olxthailand/
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2.7  กรณศึีกษา 

         2.7.1  บา้นคุณ วริศรา บุนนาค 
              เจา้ของ : คุณ วริศรา บุนนาค 
              ออกแบบและจดัสวน : คุณพรสนอง วงศสิ์งห์ทอง 
              2.7.1.1  ลกัษณะโครงการ  
                     มีความร่มร่ืน สงบ งดงามแบบสวนไทยเดิม เน่ืองจากตวับา้นเป็นบา้นทรงไทย
ติดกับคลองบางกอกใหญ่ การจดัสวนจึงจดัให้เป็นสวนนํ้ า เพื่อให้เช่ือมโยงกับภายนอกบ้าน     
พรรณไมท่ี้ปลูกเป็นไมใ้ห้ร่มเงา ในปัจจุบนับา้นหลงัน้ียงัคงสภาพเดิมอยู ่อยา่งสวยงาม ความพิเศษ
ของสวนคือ เป็นสวนสไตล์ไทยโบราณท่ีตอ้งปลูกไมกิ้นได ้ไวส้ําหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 
พรรณไม้ท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นพวกชมพู่ มะม่วง และยงัมีไม้ดดัอย่างตะโกอีกด้วย ผูอ้อกแบบมี
หลกัการจดัสวนใหเ้ขา้กบัตวับา้นและมีกล่ินอายความเป็นไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.33 ภายนอกบา้น 
ทีม่า : ณฎัฐ พิชกรรม (2550)  
 

ภาพที ่2.34 บ่อนํ้า 
ทีม่า : ณฎัฐ พิชกรรม (2550) 
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               มีบ่อนํ้ าขนาดเล็ก ๆ บริเวณทางข้ึนบนัไดศาลาทรงไทย ในบ่อนํ้ ามีไมน้ํ้ าปลูกอยู่
เป็นกอ คือ กกร่ม คลา้นํ้า ทาํใหบ้่อนํ้าดูมีความสดช่ืน  

 

 

 

 

 

 

 

                มีการทาํเรือนปลูกกลว้ยไมต้ลอดแนวกาํแพง ทางเดินปูดว้ยแผน่ศิลาแลงและโรย
หินเกล็ด เป็นจุดท่ีน่าสนใน แทนท่ีเราจะปล่อยให้แนวกาํแพงหรือร้ัวโล่งเปลือย นอกจากตน้ไม ้   
จะไดป้ระโยชน์จากร่มเงาของกาํแพง ยงัมีกาํแพงเป็นฉากหลงัช่วยใหต้น้ไมดู้เด่นข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

     พรรณไมท่ี้ใช้ตกแต่งสวนและศาลา มีทั้งไมเ้ดิมอย่าง บวัสวรรค์ นมแมว และ
ราชพฤกษ์ ส่วนไม้ท่ีนํามาจดัเพิ่มจะใช้ไม้รูปทรงอิสระอย่างเฮลิโคเนีย คล้านํ้ า เตยหอมและ
มหาหงส์ ซ่ึงส่งกล่ินหอมอ่อน ๆ เหมาะกบับรรยากาศของบา้นไทย มีอ่างบวัหลายอ่างวางลดหลัน่
กนัเพื่อความสวยงามมีสะพานไมเ้ช่ือมต่อระหวา่งศาลาพกัผอ่นกบัตวับา้น 

 

ภาพที ่2.35 เรือนระแนงริมร้ัว 
ทีม่า : ณฎัฐ พิชกรรม (2550) 

 

ภาพที ่2.36 พรรณไม ้
ทีม่า : ณฎัฐ พิชกรรม (2550) 
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    2.7.1.2  สรุปบา้นคุณวริศรา บุนนาค 

                ลักษณะท่ีเรานํามาศึกษา คือ พบว่าการออกแบบภูมิทัศน์ของบ้านหลังน้ี 
ผูอ้อกแบบมีหลกัการออกแบบสวน เพื่อให้สอดคล้องกบับา้นทรงไทย รวมถึงแนวทางการเลือก
พรรณไม ้ในบา้นหลงัน้ี เนน้ไมด้ดั ไมผ้ลและไมท่ี้มีรูปร่างอิสระ ท่ีไม่เหมือนกนัและมีความโดน
เด่นในตวั เพื่อเพิ่มความสวยงาม ยงัจบัเอาบรรยากาศของคลองบางกอกใหญ่ นาํมาใชอ้อกแบบ โดย
การวางบ่อนํ้าไวภ้ายในบา้น เพื่อเพิ่มความเยน็ ความสดช่ืนและการเคล่ือนไหวของนํ้า  

                จุดสาํคญัของบา้นหลงัน้ี คือ มีการวางกิจกรรมท่ีเขา้ถึงง่าย เหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีมี
ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ลักษณะการวางเรือนกล้วยไม้ เรียบง่ายและผูใ้ช้โครงการเข้าถึงได้ ยงัมี
จุดเช่ือมต่อไปยงัส่วนต่างๆ ดว้ยการใชส้ะพานเช่ือมไปยงัศาลาพกัผอ่น ซ่ึงสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 
บา้นหลงัน้ี ยงัมีความร่มร่ืนของไมย้ืนตน้และไมเ้ดิมท่ีปลูกมานาน จึงไดน้าํมาเป็นกรณีศึกษาของ
การออกแบบในคร้ังน้ี 
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      2.7.2 บา้นคุณเจิมใจ โสภณรณฤทธ์ิ 
      เจา้ของ : คุณเจิมใจ โสภณรณฤทธ์ิ 
     ออกแบบและจดัสวน : คุณเจิมใจ โสภณรณฤทธ์ิ 
          2.7.2.1 ลกัษณะโครงการ 
                         บา้นของคุณเจิมใจ โสภณรณฤทธ์ิ เป็นบา้นเรือนไทยสมยัเก่า ยกพื้นสูง มีขนาด มี
พื้นท่ีจาํกดัในการสวนจดั มีรูปแบบสไตล์ไทยผสมผสานกบัธรรมชาติ บริเวณดา้นหน้าบา้นส่วน
ใหญ่ เป็นไม้ตัดแต่ง ลักษณะของสวนจึงมีสองรูปแบบ “ด้านหน้าแนวตัดแต่ง ด้านหลังแนว
ธรรมชาติ” ส่วนมากมีไมเ้ดิมอยูแ่ลว้  เจา้ของบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1) ลกัษณะดา้นหนา้บา้น  
                                     (1) ร้ัวสีเขียวท่ีเจา้ของทา ริมร้ัวและซุม้ประตูปลูกตน้ไมต้ดัแต่ง                               
เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม 
                         (2) ลกัษณะของอ่างบวัช่วยเสริมบรรยากาศ สวนในบา้น 
                         (3) ปูแผน่ศิลาแลงเป็นแนวทางเดินเพื่อให ้สามารถเขา้ไปใชส้วนได ้
อยา่งสะดวก 

  

  

  

 

ภาพที ่2.37 แปลนบา้น 
ทีม่า : ณฎัฐ พิชกรรม (2551) 
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ภาพที ่2.38 ร้ัวหนา้บา้น 
ทีม่า : ณฎัฐ พิชกรรม (2551) 

ภาพที ่2.39 บริเวณหนา้บา้น 
ทีม่า : ณฎัฐ พิชกรรม (2551) 

ภาพที ่2.40 ใตถุ้นบา้น 
ทีม่า : ณฎัฐ พิชกรรม (2551) 
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                         (4) ใตถุ้นเรือนเป็นท่ีนัง่เล่นท่ีลมพดัเยน็สบาย ดา้นหน่ึงออกแบบใหเ้ป็น
ชั้นวางไมก้ระถางแทนร้ัว 

2) ลกัษณะดา้นหลงับา้น  
             (1) ปลูกตน้ไมใ้หญ่อยา่งปีบห่างกนัเป็นระยะ เพื่อบงัแสงแดด 
ยามบ่ายใหบ้า้น 
                          (2) บริเวณสวนหลงับา้นท่ีมองเห็นส่วนหนา้ของเรือนไทยและหอ้ง
กระจกท่ีต่อเติมเพื่อการทาํงาน เจา้ของบอกวา่ห้องน้ีเวลาฝนตกจะสวยมาก 
              (3) มุมมองจากใตถุ้นบา้นผา่นตน้ปีบคู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ภาพที ่2.41 มุมมองหลงับา้น 
ทีม่า : ณฎัฐ พิชกรรม (2551) 

ภาพที ่2.42 มุมมองจากใตถุ้นบา้น 
ทีม่า : ณฎัฐ พิชกรรม (2551) 
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 2.7.2.2 สรุปบา้นคุณเจิมใจ โสภณรณฤทธ์ิ 

            ลกัษณะท่ีเรานาํมาศึกษา คือ พบวา่การออกมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัรูปแบบสวนท่ี
เราทาํการศึกษาและออกแบบ ส่ิงแรกท่ีเราเห็นจากบา้นหลงัน้ี มีการนาํพรรณไมม้าทาํเป็นร้ัว เพื่อ
ตกแต่งให้ทางเขา้บา้นมีความโดนเด่น มองดูแลว้สดช่ืน ไดม้องสีเขียวจากธรรมชาติ ในส่วนของ
บา้นมีการจดัวางพรรณไมล้งกระถาง เลือกใชก้ระถางท่ีมีสีสันท่ีหลากหลาย ในส่วนของใตถุ้นบา้น  
และใชไ้มย้นืตน้ จะเนน้ให้ร่มเงากบัพื้นท่ีและมีกล่ินหอม เช่น ตน้ปีบ หนวดปลาหมึกยกัษ ์ในส่วน
ของไมพุ้ม่นั้น มีลกัษณะไม่เนน้ไมด้อก แต่เนน้พวกไมโ้ชวใ์บมากกวา่ จึงทาํให้ดูแลง่ายและไม่ตอ้ง
ใชเ้วลาในการตดัแต่ง จุดสาํคญัของบา้นหลงัน้ี คือ การจดัวางพื้นท่ีใชส้อย ในพื้นท่ีขนาดเล็กไดเ้ป็น
อย่างดี เช่น การวางมุมพกัผ่อนไวห้ลังบ้านและสร้างบรรยากาศให้สวนมีความร่มร่ืน ไม่รก
จนเกินไป จึงไดน้าํมาเป็นกรณีศึกษาของการออกแบบในคร้ังน้ี 
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บทที ่3 

กรณศึีกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ที่โครงการ 
 

ขอ้มูลพื้นท่ีโครงการเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับนกัออกแบบภูมิทศัน์ ซ่ึงตอ้งทราบขอ้มูล
ต่างๆ แลว้น ามาวิเคราะห์ ในการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยันั้น
ค่อนขา้งเป็นเร่ืองท่ีละเอียดมาก ถึงแมว้า่เน้ือท่ีของการออกแบบภูมิทศัน์จะมีขนาดค่อนขา้งเล็กกวา่
เม่ือเทียบกบัการออกแบบภูมิทศัน์ของสวนสาธารณะของหมู่บา้นจดัสรร หรือสวนสาธารณะตามท่ี
ต่างๆ การจดัภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัถึงแมจ้ะมีขนาดเล็กกวา่การจดัภูมิทศัน์ในพื้นท่ีอ่ืนๆมาก แต่ก็มี
ความส าคญัมากเช่นเดียวกนั ดงันั้นการน าขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกั
อาศยัให้เป็นแบบไทยประยุกต์ โดยน ามาวิเคราะห์ และเป็นแนวทางในการออกแบบปรับปรุง       
ภูมิทศัน์ให้สมบูรณ์ และเหมาะสมกับพื้นท่ี เม่ือผูอ้อกแบบจะท าการออกแบบภูมิทศัน์ จะต้อง
ค านึงถึงขอ้มูลต่างๆ ในเร่ืองของผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ ดงันั้นการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูล
จะแบ่งเป็น 2 ระดบั 

 

3.1  ข้อมูลระดับมหภาค 
3.1.1  ตราประจ าจงัหวดันครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

          วมิานเป็นท่ีสถิตอยา่งสุขสบาย เม่ือจงัหวดัน้ีช่ือวา่ นครสวรรค ์แปลวา่เมืองของชาว

สวรรค ์ จึงได ้น าเอาวมิาน มาเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ี จงัหวดันครสวรรค ์ใชอ้กัษรยอ่วา่ นว 

3.1.2  ค  าขวญัจงัหวดัปะจ าจงัหวดันครสวรรค์ 
                        " เมืองส่ีแคว แห่มงักร พกัผอ่นบึงบอระเพด็ ปลารสเด็ดปากน ้าโพ " 

 
 

         ภาพที ่3.1 ตราประจ าจงัหวดันครสวรรค์ 
         ทีม่า : http://www.picpost.postjung.com  
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3.1.3  ประวติัความเป็นมาของจงัหวดันครสวรรค์ 
                          นครสวรรค์  เ ป็นเ มืองโบราณตั้ ง ข้ึนในสมัยก รุง สุโขทัย  ช่ือในศิลาจา รึก
เรียกว่า  เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านส าคญัในการท าศึกสงครามมาทุกสมยั ตั้งแต่สมยักรุง
สุโขทยั กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ตวัเมืองดั้งเดิมตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาขาด (เขาฤาษี) จรดวดั
หัว เ มือง  (ว ัดนครสวรรค์)  ย ัง มี เ ชิง เ ทินดินเป็นแนวปรากฏอยู่  เ มืองพระบาง  ต่อมาได้
เปล่ียนเป็น เมืองชอนตะวนั เพราะตวัเมืองตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา และหันหน้า
เมืองไปทางแม่น ้าซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออก แต่ภายหลงัไดเ้ปล่ียนเป็น เมืองนครสวรรค์  เป็นศุภนิมิต
อนัดีนครสวรรค ์มีช่ือเรียกเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมาแต่เดิมวา่ ปากน ้าโพ  

3.1.4  พรรณไมป้ระจ าจงัหวดันครสวรรค ์
                           ช่ือพรรณไม ้เสลา ช่ือวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
วงศ ์ : LYTHRACEAE  ลกัษณะทัว่ไป: เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง สูงตั้งแต่ 10 เมตร ถา้ตน้สมบูรณ์ 
ดินดี น ้ าถึง สูงไดถึ้ง 20 เมตร ถึงแมจ้ะเป็นไมย้ืนตน้ทรงพุ่มกลม หนาทึบแต่ก็จะมีช่วงผลดัใบได้
เหมือนกนั ล าตน้ ถา้อายุมากๆ จะแตกเป็นร้ิวๆ เป็นทางยาวทั้งตน้ แต่ถา้อายุยงันอ้ยก็จะไม่เห็นลาย
แตกพวกน้ี 

3.1.5  ท่ีตั้งของจงัหวดันครสวรรค ์
                     จงัหวดันครสวรรค ์เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งตอนล่างของภาคเหนือและตอนบนของ
ภาคกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงถือวา่เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของภาคเหนือรอง
จากเชียงใหม่ มีพื้นท่ีติดต่อกบัหลายจงัหวดั สภาพภูมิประเทศของจงัหวดันครสวรรคอ์ยูใ่นดินแดน
ของลุ่มน ้า เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าสายหลกัของภาคกลาง นัน่คือ แม่น ้ าเจา้พระยา อนัเป็น การไหล
บรรจบของแม่น ้ าส่ีสายจากภาคเหนือ ไดแ้ก่ แม่น ้ าปิง แม่น ้ าวงั แม่น ้ ายม และแม่น ้ าน่าน ดว้ยเหตุน้ี 
จงัหวดันครสวรรค์จึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เมืองส่ีแคว นอกจากน้ียงัมีภูเขาขนาดย่อมกระจดั
กระจายในอ าเภอต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่3.2 แผนท่ีจงัหวดันครสวรรค์ 
ทีม่า : http://www.busdenuit.com  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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3.1.6  อาณาเขตติดต่อ 
                        ทิศเหนือ               ติดต่อกบั        จงัหวดัพิจิตร,จงัหวดัก าแพงเพชร 
                        ทิศใต ้  ติดต่อกบั       จงัหวดัอุทยัธานี,จงัหวดัชยันาทและจงัหวดัสิงห์บุรี 
                        ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั       จงัหวดัเพชรบูรณ์และจงัหวดัลพบุรี 

           ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั       จงัหวดัตาก 
3.1.7  เขตการปกครอง 

                       การปกครองแบ่งออกเป็น 15 อ าเภอ ประกอบไปด้วย   อ าเภอเมืองนครสวรรค ์   
อ าเภอโกรกพระ อ าเภอชุมแสง อ าเภอหนองบวั อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอเกา้เล้ียว อ าเภอตาคลี 
อ าเภอท่าตะโก อ าเภอไพศาลี อ าเภอพยุหะคีรี อ าเภอลาดยาว อ าเภอตากฟ้า อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอแม่
เปินและอ าเภอชุมตาบง 

3.1.8  ลกัษณะภูมิประเทศ 
                     3.1.8.1  ลกัษณะพื้นท่ีโดยทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นท่ีราบ
ประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นท่ีจงัหวดั มีแม่น ้ าสายส าคญัคือ แม่น ้ าปิง แม่น ้ ายม และแม่น ้ าน่าน ไหลมา
รวมกนัเป็น แม่น ้ าเจา้พระยา ไหลผา่นช่วงกลางของจงัหวดั แม่น ้ าท่ีกล่าวไดแ้บ่งพื้นท่ีของจงัหวดั
ออกเป็นด้านตะวนัออกและตะวนัตก และมีเพียง 6 อ าเภอท่ีตั้งอยู่บนแม่น ้ าสายหลกั สภาพภูมิ
ประเทศทางดา้นทิศตะวนัตกของจงัหวดัมีภูเขาสลบัซับซ้อนและเป็นป่าทึบในเขตอ าเภอลาดยาว 
อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอแม่เปินและอ าเภอชุมตาบง พื้นท่ีป่าของจงัหวดัเป็นสภาพป่าท่ีเช่ือมโยงติดต่อ
กบัป่าห้วยขาแขง้ของจงัหวดัอุทยัธานีในส่วนทางใตข้องอ าเภอแม่วงก์ ส่วนบนของอ าเภอแม่วงก์
และอ าเภอลาดยาวเป็นส่วนติดต่อกบัป่าทึบของจงัหวดัตาก ท่ีเช่ือมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของ
จงัหวดักาญจนบุรี 

         3.1.8.2  สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดั เป็นท่ีราบค่อนขา้งเรียบแคบบริเวณท่ีราบ
ลุ่มแม่น ้ า โดยเฉพาะตอนกลางของจงัหวดั ซ่ึงอยู่ในเขตอ าเภอเมืองฯ อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอ
ชุมแสง อ าเภอท่าตะโก อ าเภอโกรกพระและอ าเภอพยุหะคีรี สภาพพื้นท่ีทางทิศตะวนัตก (เขต
อ าเภอลาดยาว อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอแม่เปิน และอ าเภอชุมตาบง) และทิศตะวนัออก (เขตอ าเภอ
หนองบวั อ าเภอไพศาลี อ าเภอตากฟ้าและอ าเภอตาคลี) มีลกัษณะเป็นแบบลอนลูกคล่ืน ยกตวัข้ึน
จากตอนกลางของจงัหวดั สูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 50-150 เมตร 

3.1.9  ลกัษณะภูมิอากาศ 
         มีลักษณะร้อนช้ืน มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งท่ีเห็นเด่นชัด ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจาก

มรสุมตะวนัตกเฉียงใตอ้ยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม
ไดรั้บอิทธิพลความเยน็มาจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ส าหรับปี 2555 ช่วงเดือนมกราคมมี
อากาศหนาว อุณหภูมิต ่าสุด 17.90 องศาเซลเซียส และช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม             

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%87
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มีอากาศร้อนถึงร้อนจดั อุณหภูมิสูงสุด40.80 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ีย 28.00 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 1,118.70 มิลลิลิตร และฝนตกทั้งหมด 123 วนั 

         สภาพภูมิอากาศของจงัหวดันครสวรรค์ สัมพนัธ์กบัปริมาณน ้ าฝนในแต่ละปี หากปี
ใดปริมาณน ้ าฝนมากกว่า 1,200  มิลลิเมตรต่อปี  จะเกิดปัญหาน ้ าท่วม ถา้ปริมาณฝนต ่ากวา่ 1,000 
มิลลิเมตรต่อปี จะประสบปัญหาฝนแลง้  ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีของจงัหวดัท่ีมีลกัษณะคลา้ย
ทอ้งกระทะ หรือผเีส้ือกางปีกบิน 
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ตารางที ่3.1 สถิติลกัษณะลมฟ้าอากาศและสาระประกอบอุตุนิยมวทิยา รายเดือนของปี พ.ศ. 2556 

ตารางที ่3.1 สถิติลกัษณะลมฟ้าอากาศและสาระประกอบอุตุนิยมวทิยา รายเดือนของปี พ.ศ. 2556 
ตารางที ่3.1 สถิติลกัษณะลมฟ้าอากาศและสาระประกอบอุตุนิยมวทิยา รายเดือนของปี พ.ศ. 2556 
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ทีม่า : http://www.tmd.go.th 
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3.1.10  ลกัษณะดินของจงัหวดันครสวรรค ์ 
            ลกัษณะโดยทัว่ไป กลุ่มชุดดินท่ี 4 เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน ้าตาลปน

เทาหรือสีน ้าตาล ดินล่างมีสีน ้าตาลปนเทา หรือสีน ้าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอกมีจุดประสี
น ้าตาลปนเหลืองหรือสีน ้าตาลแก่ อาจพบกอ้นปูน กอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสใน
ชั้นดินล่าง การระบายน ้าค่อนขา้งเลวถึงเลว พบตามท่ีราบเรียบหรือท่ีราบลุ่มระหวา่งคนัดินริมล าน ้า 
กบัลานตะพกัล าน ้าค่อนขา้งใหม่ น ้าแช่ขงั ในฤดูฝนลึก 30 - 50 ซม. นาน 4-5 เดือน ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง pH 5.5-6.5 ถา้หากดินมีกอ้นปูนปะปนอยู ่  pH 7.0-8.0 ไดแ้ก่      
ชุดดินชยันาท ราชบุรี ท่าพล และสระบุรี, บางมูลนาค ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวส่วนใหญ่ใชท้  านา 
บางแห่งยกร่องเพื่อปลูกพืชผกัหรือไมผ้ล ซ่ึงมกัจะใหผ้ลผลิตค่อนขา้งสูง 
ตารางที ่3.2 ลกัษณะและคุณสมบติัดิน 

ความ
ลึก 
(ซม.) 

อินทรียวตัถุ ความจุ
แลกเปล่ียน 
แคต
ไอออน 

ความ
อ่ิมตวั
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

ความอุดมสมบูรณ์ 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ปานกลาง ปานกลาง 
50-100 ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ต ่า ต ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทีม่า :  http://www.ldd.com 

ภาพที ่3.3 เน้ือดินจงัหวดันครสวรรค ์

ทีม่า : http://www.ldd.com  
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3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค 
               พื้นท่ีในการออกแบบภูมิทศัน์ของคุณวิลาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู่ บา้นเลขท่ี 114 หมู่ 1 
ถนนประมงบึงบอระเพ็ด ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์               
มีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,662.86 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยั 157 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีจดัภูมิ
ทศัน์ทั้งหมด 1,505.86 ตารางเมตร ดา้นหน้าบา้น 747.86 ตารางเมตร ดา้นหลงับา้น 436.15 
ตารางเมตร พื้นท่ีดา้นขา้งบา้นฝ่ังทิศเหนือ 54.95 ตารางเมตร พื้นท่ีดา้นขา้งบา้นฝ่ังทิศใต ้266.9 
ตารางเมตร (ดงัภาพท่ี 3.4)  

        เขตติดต่อบริเวณพื้นท่ีออกแบบ  
               บริเวณดา้นทิศเหนือ   ติดกบั พื้นท่ีวา่ง  
               บริเวณดา้นทิศใต ้   ติดกบั พื้นท่ีเพื่อนบา้นและพื้นท่ีวา่ง 
               บริเวณดา้นทิศตะวนัออก  ติดกบั พื้นท่ีหมู่บา้นจดัสรรและพื้นท่ีวา่ง 
               บริเวณดา้นทิศตะวนัตก  ติดกบั พื้นท่ีวา่ง 
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พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 114 หมู่ 1  

ถนนประมงบึงบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

พื้นท่ี : ท่ีตั้งโครงการระดบัจงัหวดั และท่ีตั้งระดบัพื้นท่ี ภาพที ่3.4 

สัญลกัษณ์   : แสดงขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 

                  : ท่ีตั้งโครงการ 

                  : เส้นทางสัญจร 

 

ทีม่า :   http://www.mape,google.com  
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3.2.1  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

                         3.2.1.1  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

                                        บา้นคุณวิลาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 114 หมู่ 1 ถนนประมงบึง
บอระเพ็ด ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ เป็นบา้นพกัอาศยัสองชั้น
เดียว มีการเขา้ถึงโครงการไดเ้พียงทางเดียวคือ รถยนตส่์วนบุคคลและรถจกัรยานยนต ์วิ่งตามถนน
สายหลกัอ าเภอชุมแสง เล้ียวเขา้ถนนประมงบึงบอระเพด็ขวามือ วิง่ตรงเขา้ถึงโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ทางเขา้โครงการทางท่ี 1 เส้นทางมาจากตวัเมืองนครสวรรค์  
: เขา้เส้นทางอ าเภอชุมแสง ตรงไปเล้ียวขวาถนนประมงบึงบอระเพด็ 

2) ทางเขา้โครงการทางท่ี 2 เส้นทางอ าเภอชุมแสง  
: มาทางอ าเภอชุมแสง ตรงมาเล้ียวซา้ยเขา้ถนนประมงบึงบอระเพด็ 

3) ทางเขา้โครงการทางท่ี 3 เส้นทางถนนประมงบึงบอระเพด็  
 : ตรงตามเส้นทางเล้ียวซา้ยเขา้โครงการ 
 
 

 

ทางเขา้โครงการทางท่ี 2 มาจากอ าเภอชุมแสง 

ทางเขา้โครงการทางท่ี 1 มาจากตวัเมืองนครสวรรค ์

ทางเขา้โครงการทางท่ี 3 มาจากถนนประมงบึงบอระเพด็ 

ภาพที ่3.5 การเขา้ถึงโครงการ 
ทีม่า : http://www.mape,google.com 
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                    3.2.1.2  สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ 
                               สถานท่ีตั้งโครงการพื้นท่ีออกแบบบา้น คุณวิลาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู่
บริเวณ บา้นเลขท่ี 114 หมู่ 1 ถนนประมงบึงบอระเพ็ด ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์
จงัหวดันครสวรรค์ มีเน้ือท่ีทั้ งหมด 1,662.86 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีอยู่อาศยั 157 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ทั้งหมด 1,505.86 ตารางเมตร ดา้นหนา้บา้น 747.86 ตารางเมตร ดา้นหลงั
บา้น 436.15 ตารางเมตร พื้นท่ีดา้นขา้งบา้นฝ่ังทิศเหนือ 54.95 ตารางเมตร พื้นท่ีดา้นขา้งบา้นฝ่ังทิศ
ใต ้266.9 ตารางเมตร  
                                        1) ทิศเหนือติดกบัพื้นท่ีวา่ง มีผลกระทบดา้นมุมมอง 

 

 

 

 

 

 
                                        2) ทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ีเพื่อนบา้นและพื้นท่ีวา่ง มีผลกระทบทางดา้นมุมมอง 
ดา้นเสียงรบกวนจากเพื่อนบา้นและดา้นมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่ น ลม  

 

 

 

 

 

 

                                         3) ทิศตะวนัออกติดกบัพื้นท่ีว่างหน้าบา้นและถนนสาธารณะประโยชน์
กวา้ง 5 เมตร มีผลกระทบทางดา้นเสียงรบกวน ดา้นมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่ น ควนัรถยนตแ์ละ
ดา้นลมหนาว 

ภาพที ่3.6 อาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 

        ภาพที ่3.7 อาณาเขตติดต่อทางทิศใต ้
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                                         4) ทิศตะวนัตกติดกบัพื้นท่ีว่าง มีผลกระทบทางด้านมุมมองและด้าน
มลภาวะทางอากาศ เช่น อาจมีลมพดัฝุ่ นเขา้มาภายในบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.8 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัออก 

ภาพที ่3.9 อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัตก 
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พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 114   หมู่ 1  
ถนนประมงบึงบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

พื้นท่ี : แบบแปลนพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.10 
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       3.2.2  รูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรม 

                                ลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม รูปแบบบา้นสไตลไ์ทยประยกุต ์เป็นบา้นอาคาร
เด่ียวยกพื้นสูงชั้นล่าง เพื่อรับลมแบบบา้นสมยัก่อน บา้นไทยแบบประยกุตท่ี์เห็นในปัจจุบนั
ส่วนมากจะมีวธีิผสมผสาน 2 แบบ คือ 
                        3.2.2.1  ประยกุตแ์บบ ตดัต่อ เช่น ชั้นบนไทยชั้นล่างปูน หรืออาคารก่ออิฐ 
หลงัคาจัว่ไทย เป็นตน้ 
                        3.2.2.2  ประยกุตแ์บบ เช่ือมโยง เช่น อาคารก่ออิฐ แต่มีคิ้วบวัยอ่มุมตามแบบ
ไทย หรือน าเอาบานหนา้ต่างยกแผงจากบา้นไทยมาใชเ้ลย หรือบางทีก็ละเมียดขนาดท่ีวา่ดึงเอาเพียง
รูปร่าง รูปทรง สี ท่ีวา่งบางประการจาก บา้นไทยโบราณ มาออกแบบใหม่ อนัน้ีเรียกวา่ระดบัเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.11  แบบรูปดา้นหนา้ของตวัอาคาร 
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ภาพที ่3.12  แบบรูปดา้นขา้งของตวัอาคาร  

ภาพที ่3.13  แบบรูปดา้นขา้งของตวัอาคาร  
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ภาพที ่3.14  แบบรูปดา้นหลงัของตวัอาคาร  
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ดวงอาทิตย ์

 
 

 

พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 114   หมู่ 1  
ถนนประมงบึงบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์
แสดง : ลกัษณะพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.15 

สัญลกัษณ์ :  
 
 

 

 

ทิศทางโคจร 

ทิศทางลม 

รับแดดทั้งวนั 

ทิศทางโคจร 
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3.2.3  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการภายในพื้นท่ีโครงการ  
         3.2.3.1  ระบบไฟฟ้า มีการใชไ้ฟฟ้าจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการเช่ือมต่อจากสาย

หลกัเขา้สู่หมอ้แปลงไฟฟ้า โดยมีการเช่ือมโยงไฟเขา้ทางดา้นขา้งบา้นโครงการ ฝ่ังทิศตะวนัออก 
ตรงกบับริเวณหน้าบา้น ดงันั้นการปลูกไมย้ืนตน้ไม่ค่อยใชไ้มใ้หญ่ ในบริเวณใกลเ้คียงสายไฟฟ้า 
จะตอ้งค านึงถึงการเลือกใชพ้รรณไม ้ท่ีมีความสูงพอเหมาะและขนาดของทรงพุ่ม เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกิดไฟฟ้าลดัวงจร จะเกิดจากกระแสไฟฟ้าร่ัวได ้ 
 

 

 

 

 
         3.2.3.2  ระบบประปา ไดม้าจากการประปา ภายในต าบลแควใหญ่และเป็นหน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบในดา้นการใชน้ ้ าของโครงการ ซ่ึงต่อจากท่อประปาหลกั 4 น้ิว ฝังดิน 30 เซนติเมตร 
ดงันั้นการก่อสร้างงานภูมิทศัน์ ควรเพิ่มความระมดัระวงัในพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นอยา่งมาก เพราะอาจ
ท าใหเ้กิดความเสียหายได ้

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.16 เสาไฟฟ้าหลกัท่ีเขา้สู่บา้น 

ภาพที ่3.17 ระบบประปา 
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         3.2.4.3  ระบบระบายน ้ า มีระบบระบายน ้ ารอบบริเวณพื้นท่ีโครงการ ภายในร้ัวรอบ

บริเวณบา้น ระบายออกสู่ถนนสาธารณะประโยชน์  

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3.18 ระบบระบายน ้า 
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พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 114   หมู่ 1  
ถนนประมงบึงบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

แสดง : ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.19 

สัญลกัษณ์ :   

แนวท่อน ้าประปา สายไฟฟ้า 
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3.2.4  มุมมองและทศันียภาพ 
         จากการส ารวจสภาพพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลักษณะของมุมมองออกเป็น 2 

ลกัษณะคือ มุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ และมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ี
โครงการ 

         3.2.4.1  มุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ 
                                      1) ทางดา้นทิศเหนือ บริเวณพื้นท่ีดา้นขา้งบา้นมีมุมมองท่ีแคบ ลกัษณะ
พื้นท่ีเล็กๆ ติดกบัพื้นท่ีปลูกตน้ไมแ้ละมีทางเดินรอบบา้น 

 

 

 

 

 

 

                     2) ทางดา้นทิศใต ้บริเวณพื้นท่ีดา้นขา้งบา้นมีมุมมองท่ีเปิดโล่งพอสมควร จะ
เห็นพื้นท่ีชั้นล่างของบา้นท่ีเปิดโล่งรับลม แบบบา้นสไตลไ์ทยสมยัเก่า ลกัษณะพื้นท่ีไม่ใหญ่มากนกั 

 

  

 

 

 

          
 

ภาพที ่3.20 ทศันียภาพมุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศเหนือ 

ภาพที ่3.21 ทศันียภาพมุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศใต ้
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                     3) ทางด้านทิศตะวนัออก บริเวณพื้นท่ีด้านหน้าบา้นมีมุมมองท่ีเปิดโล่ง
พอสมควร มองเห็นบนัไดทางข้ึนบา้นไดแ้ละมองเห็นพื้นท่ีชั้นล่างของบา้น ลกัษณะพื้นท่ีมีขนาด
ใหญ่ ควรมีการจดัภูมิทศัน์ตกแต่งดา้นหนา้บา้นใหส้วยงาม เพื่อเพิ่มจุดเด่นใหก้บัหนา้บา้น 

 

 

 

 

 

 

                         4) ทางด้านทิศตะวนัตก บริเวณพื้นท่ีด้านหลังบ้านมีมุมมองท่ีเปิดโล่ง 
มองเห็นพืชพนัธ์ุไม ้มีความตอ้งการปลูกผกัสวนหลงับา้นของเจา้ของบา้น ลกัษณะพื้นท่ีไม่ใหญ่
มากนกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.22 ทศันียภาพมุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศตะวนัออก 

ภาพที ่3.23 ทศันียภาพมุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศตะวนัตก 
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พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวิลาวลัย ์นาคเกษม  ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 114   หมู่ 1 ถนน
ประมงบึงบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

แสดง : มุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.24 

สัญลกัษณ์ :   

ต าแหน่งมุมมอง 
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         3.2.4.2  มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

                                           1) ทางด้านทิศเหนือ บริเวณพื้นท่ีแคบติดกบัอาณาเขตพื้นท่ีว่างเปล่า
เพื่อนบา้น มีมุมมองเปิดโล่งมองเห็นไดก้วา้ง  

 

 

 

 

 

 

                                  2) ทางดา้นทิศใต ้บริเวณท่ีติดกบัอาณาเขตพื้นท่ีเพื่อนบา้น มีมุมมองท่ีเปิดโล่ง 
ลกัษณะพื้นท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก ควรมีการเลือกใชพ้นัธ์ุไม ้บงัสายตาเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตวัของ
คนภายในบา้น  

 

 

 

 

 

 

                                 3) ทางดา้นทิศตะวนัออก บริเวณท่ีติดกบัถนนทางเขา้สู่โครงการ มีมุมมองท่ี

เปิดโล่ง ลกัษณะพื้นท่ีมีขนาดใหญ่ ควรมีปลูกไมใ้หร่้มเงา 

 

 

ภาพที ่3.25 ทศันียภาพมุมมองภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศเหนือ 

ภาพที ่3.26 ทศันียภาพมุมมองภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศใต ้
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                                 4) ทางดา้นทิศตะวนัตก บริเวณท่ีติดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่าภายในบา้น มีมุมมองเปิด
โล่ง ลกัษณะพื้นท่ีไม่ใหญ่มากนกั ควรปลูกไมใ้หญ่ให้ร่มเงาหรือไมผ้ล จดัท าเป็นสวนผกัผลไม้
ดา้นหลงับา้น เป็นพื้นท่ีเล็ก  

 

 

 

 

ภาพที ่3.27 ทศันียภาพมุมมองภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศตะวนัออก 

ภาพที ่3.28 ทศันียภาพมุมมองภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศตะวนัตก 
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พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 114   หมู่ 1  
ถนนประมงบึงบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

แสดง : มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.29 

สัญลกัษณ์ :   

ต าแหน่งมุมมอง 
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3.2.6  การสรุปลกัษณะของพื้นท่ี ( Site Characteristics )  

 

พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 114    
หมู่ 1 ถนนประมงบึงบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

แสดง : การแบ่งโซนพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.30 

สัญลกัษณ์ : ZONE   

 

 

 

ZONE A ZONE B 

ZONE C ZONE D 
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       3.2.7  ตารางศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

        ตารางที ่3.3 พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกใน
ครอบครัว 

เพศ อาย ุ ขอ้มูลผูใ้ช ้ ความตอ้งการ 

คุณวลิาวลัย ์
นาคเกษม 

หญิง 36 สถานะ : เจา้ของบา้น 
ท างานวสัดุก่อสร้าง 
เวลาท างาน 6.00 น. 
ถึง 18.00 น. วา่งวนั
เสาร์-อาทิตย ์ชอบ
เล้ียงปลาและมุม
พกัผอ่นส่วนตวั 

- ตอ้งการสวนสไตลไ์ทยประยกุตใ์ห้
เขา้กบัตวับา้น ท่ียกสูงดา้นล่างเปิด
โล่ง เพื่อรับลม เหมือนบา้นไทยสมยั
เก่า 
- ตอ้งการพื้นท่ีสนามหญา้บริเวณ
หนา้บา้น 
- ตอ้งการบ่อน ้าเล้ียงปลาขนาดเล็ก  
- ตอ้งการมีพื้นท่ีปลูกผกัสวนครัว 
บริเวณหลงับา้น 
- ตอ้งการพรรณไมท่ี้มีกล่ินหอม 

คุณหสัดิน 
นาคเกษม 

ชาย 20 สถานะ : นอ้งชาย 
เป็นนกัศึกษาเรียนอยู่
ชั้นปีท่ี 2 กลบับา้น
ตอนช่วงปิดเทอม 
ชอบอ่านหนงัสือ 
ออกก าลงักาย 

- ตอ้งการมุมพกัผอ่นส่วนตวัส าหรับ
อ่านหนงัสือ 
- ตอ้งการตน้ไมใ้หร่้มเงา 
- ตอ้งการไมไ้ม่ผลดัใบ เจริญเติบโต
ชา้ 
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3.2.8  สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี 

ตารางที ่3.4 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

ส่วนพื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้ก าจดั 
 

ZONE A 

 

 
1) เ ป็ น พื้ น ท่ี บ ริ เ ว ณ ทิ ศ

ตะวนัออก 
ติดกับถนนสาธารณะประโยชน์
กวา้ง 5 เมตร  
       สภาพโดยทั่วไป เป็นพื้นท่ี
โล่งด้านหน้าบ้าน พื้นท่ีมีขนาด
ใหญ่ ในส่วนน้ีได้รับแสงแดด
ตลอดช่วงเวลาตั้ งแต่ ช่วงเช้าถึง
ช่วงบ่าย มีการเดินท่อประปาเข้า
มาภายในบ้านและการติดตั้ งเสา
ไฟฟ้าเขา้มาภายใน 
 

 
 เร่ืองแสงแดด  
       เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีติดกับทิศ
ตะวนัออก อาจท าใหพ้ื้นท่ีน้ีร้อน
มากกว่าบริเวณอ่ืน ควรปลูก
พรรณไมใ้ห้ร่มเงา บริเวณหน้า
บา้น เพื่อป้องกนัแสงแดด  
 

- ดินและการระบายน ้า 

- เสาไฟฟ้าและท่อประปา 

 ลักษณะพื้ น ท่ี ส่ วน น้ี เ ป็น
พื้นท่ีเรียบ ทิศทางการไหล
ของน ้ าอาจมีปัญหาในการ
ซึมซับน ้ า การไหลผ่านไม่
สะดวก เพราะเป็นดินเหนียว 

 การเช่ือมท่อ มีการเช่ือมต่อ
ตามลกัษณะการออกแบบ มี
การเ ดินท่อประปาใต้ดิน 
โดยผา่นเขา้มาใน Zone A 

 

 เร่ืองเสาไฟฟ้า 
       ควร เ ลือกปลูกพรรณไม้
ขนาดกลางใตเ้สาไฟฟ้า ไม่ควร
ปลูกพรรณไมข้นาดใหญ่ อาจท า
ใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจรได ้
 ท่อประปา 
       ควรระมัดการลงพรรณไม ้ 
เพื่อไม่ให้โดนท่อประปาใตดิ้น 
อาจท าใหท้่อประปาได ้
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ส่วนพื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้ก าจดั 

 
ZONE B 

 

 
 เป็นพื้นท่ีบริเวณทิศใต ้ 
ติดกบัพื้นท่ีเพื่อนบา้น 
       สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไป  
เป็นพื้นท่ีโล่งบริเวณด้านข้าง
บ้าน มีเน้ือท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก 
ตอ้งการท าท่ีจอดรถยนต ์ในส่วน
ของพื้นท่ีน้ีไดรั้บแสงแดดเต็มวนั 
ตั้งแต่ช่วงเวลา 
ช่วงเช้าถึงช่วงเย็น มีลมพดัจาก
ทิศตะวนัตกเฉียงใตเ้ขา้มาภายใน
พื้นท่ี  

 
 เร่ืองลม 
       เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนน้ีได้รับ
ลม จากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
ไม่ควรปลูกไมท่ี้มีขนาดใหญ่ จะ
ท าให้บังลม ท่ีพดัเข้ามาภายใน
ตวับา้น 
 เร่ืองเสียงรบกวน 
       เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีติดกบัพื้นท่ี
เพื่อนบา้น อาจมีเสียงรบกวนเขา้
ม า ภ า ย ในบ้ า น แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น
ส่วนตวั 
 เร่ืองมุมมอง 
       ควรมีการปลูกไม้ยืนตน้ ให้
ร่มเงาและปลูกไม้พุ่ม เพื่อเป็น
แนวร้ัวบงัสายตาจากภายนอก 

ดินและการระบายน ้า 

 

 ลักษณะพื้ น ท่ี ส่ วน น้ี เ ป็น
พื้นท่ีเรียบ ทิศทางการไหล
ของน ้ า อาจมีปัญหาในการ
ซึมซับน ้ า การไหลผ่านไม่
สะดวก เพราะเป็นดินเหนียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที ่3.4 (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ  
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ส่วนพื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้ก าจดั 

 
ZONE C 

 

 
 เป็นพื้นท่ีบริเวณทิศเหนือ 

ติดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่า 
       สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไป  
เป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดเล็ก รูป
แปลงยาว อยูบ่ริเวณขา้งบา้น 
เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงนอ้ย ท า
ใหบ้ริเวณน้ีร่มกวา่ส่วนอ่ืน 
มีตอ้งการจดัสวนหยอ่มขนาด
เล็ก ควรเลือกพรรณไมท่ี้ 
ตอ้งการแสงแดดนอ้ย ส่วนไม้
ยนืตน้ควรเลือกท่ีทรงพุม่โปร่ง 
เพื่อรับลมเขา้มาภายในบา้น  

 
 เร่ืองก าแพงร้ัว 
เน่ืองจากพื้นท่ีติดกบัพื้นท่ีวา่งท่ี
ไม่มีการสร้างร้ัวกั้น ควรมีการ
สร้างร้ัวปิดกั้น เพื่อบอกขอบเขต 
 เร่ืองแสงแดด 
       เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนน้ี ถูกตวั
อาคารบดบงั ท าใหไ้ดรั้บแสง
นอ้ย 
       ควรเลือกไมพุ้ม่ขนาดกลาง 
ปลูกตามแนวยาว ท่ีมีลกัษณะ
ทรงพุม่โปร่ง เพื่อไม่ใหบ้งัลมท่ี
พดัเขา้มาภายในตวับา้นและควร
เลือกพรรณไมพุ้ม่ท่ีชอบ
แสงแดดนอ้ย ดูแลง่าย เพราะ
บริเวณน้ีไดรั้บแสงแดดร าไร  

ดินและการระบายน ้า 

 

 ลกัษณะพื้นท่ีส่วนน้ีเป็น
พื้นท่ีเรียบ ทิศทางการไหล
ของน ้าอาจมีปัญหาในการ
ซึมซบัน ้า การไหลผา่นไม่
สะดวก เพราะเป็นดิน
เหนียว 

 การเช่ือมท่อ มีการเช่ือมต่อ
ตามลกัษณะการออกแบบ 
มีการเดินท่อประปาใตดิ้น 
โดยผา่นเขา้มาใน Zone C 

 

ตารางที ่3.4 (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ  
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ส่วนพื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้ก าจดั 

 
ZONE D 

 

 
 เ ป็ น พื้ น ท่ี บ ริ เ ว ณ ทิ ศ

ตะวนัตก ติดกบัพื้นท่ีว่าง
เปล่า 

       สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไป 
เป็นพื้นท่ีโล่งบริเวณด้านหลัง
บ้ า น  มี เ น้ื อ ท่ี ข น า ด ใ ห ญ่ 
ช่วงเวลาท่ีรับแสงแดดตั้ งแต่
ช่วงเวลาบ่ายถึงช่วงเวลาเย็น 
ตอ้งการท าแปลงปลูกผกัสวน
ครัวและส่วนบริการ 

 
 เร่ืองแสงแดด 
บริเวณพื้นท่ีน้ีมีการจัดท าเป็น
พื้ น ท่ี ส่ วนครอบครัวและท า
แปลงปลูกผกัสวนครัว  
       ควรมีการปลูกพรรณไมท่ี้ให้
ร่มเงาและไมผ้ลกินได ้
        

ดินและการระบายน ้า 

 

 ลักษณะพื้นท่ีส่วนน้ีเป็น
พื้นท่ีราบเรียบ ทิศทางการ
ไหลของน ้าอาจมีปัญหาใน
การซึมซบัน ้า การไหลผา่น
ไม่สะดวก เพราะเป็นดิน
เหนียว 

 การเช่ือมท่อมีการเช่ือมต่อ
ตามลกัษณะการออกแบบ 
มีการเดินท่อประปาใตดิ้น 
โดยก า ร เ ดินท่ อ เ ข้ า ม า
ภายในตวับา้น 

 
 

 เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณน้ี เป็น
ดินเหนียว ควรเลือกพรรณ
ไมท่ี้เหมาะสมกบัพื้นท่ี 
เพราะง่ายต่อดูแลง่าย  

ตารางที ่3.4 (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ  
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ตารางที ่3.5 สรุปกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

Zone สรุปกิจกรรม องคป์ระกอบ บรรยากาศ 
Zone A ส่วนโชว ์

 
โชวจ์ดับรรยากาศ ให้ดู
ร่มร่ืน โดยการใส่พรรณ
ไมใ้หร่้มเงากบัพื้นท่ีหนา้
บา้น ส่วนหนา้บา้นมีบ่อ
เล้ียงปลา มีมุมนัง่เล่นไว้
ส าหรับรับแขก 

 

Zone B ส่วนบริการ บริเวณพื้นท่ีน้ี จดัท าท่ี
จอดรถยนต ์ของสมาชิก
ภายในบา้น บริเวณขา้ง
ร้ัวบา้น เพื่อเช่ือมโยง
ทางเดินเขา้ตวับา้นไดง่้าย 

 

Zone C ส่วนบริการ บริเวณพื้นท่ีน้ี มีการจดั
สวนหยอ่มบริเวณขา้งร้ัว
บา้น ทางทิศเหนือ เพื่อ
เป็นจุดน าสายตาไปยงั
สวนหลงับา้น 

 

Zone D ส่วนบริการ บริเวณพื้นท่ีน้ี เจา้ของ
บา้นตอ้งการแปลงปลูก
ผกัสวนครัว เพื่อเป็น
พื้นท่ีใชส้อย ภายในบา้น
และสร้างบรรยากาศให้
ร่มร่ืน 
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             3.2.10  ศึกษาและพฒันาการศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

ตารางที ่3.6 การศึกษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีโครงการ 

ลกัษณะพื้นท่ี ศกัยภาพของพื้นท่ี กิจกรรม ปัญหาท่ีพบ 

Zone A เป็นพื้นท่ีบริเวณ      
ทิศตะวนัออก ติดกบัถนน
สาธารณะประโยชน์กวา้ง 5 
เมตร สภาพโดยทัว่ไป         
เป็นพื้นท่ีโล่งดา้นหนา้บา้น 
พื้นท่ีมีขนาดใหญ่ 

มีพื้นท่ีขนาดใหญ่กวา่ส่วน
อ่ืน จดัท าเป็นลานกิจกรรม
หนา้บา้น 
รองรับสมาชิกในครอบครัว
และตอ้นรับแขก 

ส่วนโชว ์
 

เร่ืองแสงแดด 
เร่ืองเสาไฟฟ้า 
เร่ืองท่อประปา 

Zone B เป็นพื้นท่ีโล่งบริเวณ
ดา้นขา้งบา้น มีเน้ือท่ีขนาดไม่
ใหญ่มาก อยูท่างดา้นทิศใต ้ติด
กบัพื้นท่ีเพื่อนบา้น ตอ้งการท า
ท่ีจอดรถยนต ์บริเวณขา้งร้ัว 

มีพื้นท่ีขนาดเล็ก จดัท าเป็น
พื้นท่ีส่วนบริการ ท าท่ีจอด
รถยนตไ์วส้ าหรับสมาชิก
ในครอบครัว 

ส่วนบริการ เร่ืองลม 
เร่ืองเสียงรบกวน 
เร่ืองมุมมอง 
 

Zone C เป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดเล็ก 
รูปแปลงยาว อยูท่างดา้นทิศ
เหนือ ติดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่า    
อยูบ่ริเวณขา้งบา้น เป็นพื้นท่ีท่ี
ไม่รับแสงแดดเตม็วนั           
ท  าใหบ้ริเวณน้ีร่มกวา่ส่วนอ่ืน 

มีพื้นท่ีขนาดเล็ก สามารถ
จดัสวน เพื่อความสวยงาม
ใหก้ลบัพื้นท่ีและยงัเป็นจุด
น าสายตาไปยงัส่วนอ่ืนๆ 

ส่วนบริการ เร่ืองก าแพงร้ัว 
เร่ืองแสงแดด 
 

Zone D เป็นพื้นท่ีโล่งบริเวณ
ดา้นหลงับา้น มีเน้ือท่ีขนาด
ใหญ่ อยูท่างดา้นทิศตะวนัตก 
ติดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่า ช่วงเวลาท่ี
รับแสงแดดตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย
ถึงช่วงเวลาเยน็ 

มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ เป็นพื้นท่ี
ส่วนบริการ สามารถท าเป็น
พื้นท่ีประโยชน์ใชส้อย
ต่างๆ เช่น ท าแปลงปลูกผกั
สวนครัว  

ส่วนบริการ เร่ืองแสงแดด 
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พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 114 หมู่ 1  
ถนนประมงบึงบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์
แสดง : Bubble Diagram ภาพที ่3.31 
สัญลกัษณ์แสดง :                                                         
                         
 

 
 
 

เสน้ทางหลกั 

เสน้ทางรอง 
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พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 114 หมู่ 1  
ถนนประมงบึงบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์
แสดง : Site Relation ภาพที ่3.32 
สัญลกัษณ์แสดง :                                                         
                         
 
 
 
 

 
 
 



บทที ่4 

แนวความคดิในการออกแบบ 
 

โครงการออกแบบบา้นคุณวิลาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 114 หมู่ 1 ถนนประมงบึง
บอระเพ็ด ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลและ
วเิคราะห์รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการ รวมไปถึงความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ ซ่ึงสามารถน ามา
แบ่งพื้นท่ีจดัสวนและก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมสวยงามและสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี
โครงการ โดยได้มีแนวความคิดด้านต่าง ๆ น ามาใช้ในการออกแบบ เช่น แนวความคิดทางด้าน
มุมมอง แนวความคิดทางดา้นการใชส้อย พื้นท่ีโครงการใหเ้กิดประโยชน์ แนวความคิดทางดา้นการ
ออกแบบจดัสวนและแนวความคิดทางดา้นระบบสาธารณูปโภค  
 

4.1  ข้อจ ากดัในการอออกแบบ 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ ซ่ึงท าให้ทราบถึงปัญหา ความตอ้งการ และ
ขอ้จ ากดัในการออกแบบพื้นท่ี สามารถสรุปขอ้จ ากดัในดา้นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4.1 ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ 

Site Characteristics ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

Zone A เป็นพื้นท่ีบริเวณทิศตะวนัออก 
ติดกบัถนนสาธารณะประโยชน์กวา้ง 5 
เมตร สภาพโดยทั่วไป เป็นพื้นท่ีโล่ง
ดา้นหนา้บา้น มีพื้นท่ีขนาดใหญ่กวา่ส่วน
อ่ืน จดัท าเป็นลานกิจกรรมหนา้บา้น 
รองรับสมาชิกในครอบครัวและตอ้นรับ
แขก จดัเป็นส่วนโชว ์
 

เร่ืองแสงแดด 
 
 
เร่ืองเสาไฟฟ้า 
 
 
 
เร่ืองท่อประปา 
 

มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ได้รับแสงแดด
เต็มวนั ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ ควร
ปลูกไมใ้หร่้มเงากบัพื้นท่ี 
มีการวางเสาไฟฟ้า เข้ามาภายใน
บา้น บริเวณขา้งบา้น เสามีขนาดสูง 
5 เมตร ไม่ควรปลูกไมย้ืนตน้ใตเ้สา
ไฟฟ้า  
มีการวางท่อประปาเข้ามาภายใน
บ้ า น  ค ว ร ร ะมัด ร ะ วัง ใ น ก า ร
ออกแบบ ควรสอบถามเจ้าของ
พื้นท่ีก่อน  
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ 

Site Characteristics ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 
Zone B เป็นพื้นท่ีโล่งบริเวณด้านขา้ง
บ้าน  มี เ น้ือ ท่ีขนาดไม่ ใหญ่มาก  อยู่
ทางด้านทิศใต้ ติดกับพื้นท่ีเพื่อนบ้าน 
ตอ้งการท าท่ีจอดรถยนต ์บริเวณขา้งร้ัว  
มีพื้นท่ีขนาดเล็ก จัดท าเป็นพื้นท่ีส่วน
บริการ  ท า ท่ี จอดรถยนต์ไว้ส าห รับ
สมาชิกในครอบครัว 

เร่ืองเสียงรบกวน พื้นท่ีบริเวณน้ี ติดกับพื้นท่ีเพื่อน
บา้น อาจส่งเสียงลบกวนคนภายใน
บ้าน  ควร มี ก า รท า ร้ั วกัน  เพื่ อ
ป้องกนัเสียงรบกวน 

Zone C เป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดเล็ก รูปแปลง
ยาว อยูท่างดา้นทิศเหนือ ติดกบัพื้นท่ีวา่ง
เปล่า อยู่บริเวณข้างบา้น เป็นพื้นท่ีท่ีไม่
รับแสงแดดเตม็วนั ท าให้บริเวณน้ีร่มกวา่
ส่วนอ่ืน มีการจดัเป็นส่วนบริการ มีพื้นท่ี
ขนาดเล็ก สามารถจัดสวน เพื่อความ
สวยงามให้กลับพื้นท่ีและยงัเป็นจุดน า
สายตาไปยงัส่วนอ่ืนๆ 

เร่ืองแสงแดด 
 

มีลกัษณะพื้นท่ีแคบและยาว ไดรั้บ
แสงแดดน้อย ควรเลือกพรรณไมท่ี้
ชอบแดดร ่ าไรและปลูกเป็นไมพุ้ม่  

Zone D เป็นพื้นท่ีโล่งบริเวณดา้นหลงั
บา้น มีเน้ือท่ีขนาดใหญ่ อยู่ทางด้านทิศ
ตะวนัตก ติดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่า ช่วงเวลาท่ี
รับแสงแดดตั้ ง แ ต่ ช่ วง เวล าบ่ า ย ถึ ง
ช่วงเวลาเยน็ มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ เป็นพื้นท่ี
ส่ วนบ ริก า ร  ส าม ารถท า เ ป็นพื้ น ท่ี
ประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เช่น ท าแปลง
ปลูกผกัสวนครัว 

เร่ืองแสงแดด 
 

มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ไดรั้บแสงแดด
เตม็วนั ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์ ควร
ปลูกไมใ้หร่้มเงากบัพื้นท่ี 
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4.2  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 
 แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ ซ่ึงไดแ้นวความคิดมาจาก ความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้โดยตอ้งการบรรยากาศของสวนไทยประยกุต ์น ามาใชใ้นการจดัสวน ออกแบบให้
มีความร่มร่ืน สดช่ืนดว้ยพรรณไมท่ี้ให้ร่มเงา พรรณไมท่ี้มีกล่ินหอม ให้มีกล่ินอายของความเป็น
ไทยสมยัใหม่ รวมถึงการใชว้สัดุตกแต่งของไทย เพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กบัสวน มีการจดัวางบ่อน ้ าเล้ียง
ปลาบริเวณหน้าบา้น เพื่อเพิ่มความเยน็ให้กบัตวับา้นและมีการจดัวางพรรณไมใ้ห้มีความเรียบง่าย 
สมดุล ดูสบายตาและมีมุมใชส้อย เช่น มุมครอบครัว มุมอ่านหนงัสือ มุมท่ีสามารถท ากิจกรรมต่างๆ 
อีกทั้งสวนตอ้งมีความสะอาดและดูแลรักษาง่าย จึงสรุปออกมาเป็น สวนร่มเยน็สไตลไ์ทยประยกุต ์ 
 

  

 

 

 

 

 

4.3  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกจิกรรมในโครงการ 

การออกแบบส่ิงท่ีควรค านึงถึงเป็นอนัดบัแรกคือนึกถึงประโยชน์การใชส้อย และกิจกรรม
ในพื้นท่ีโครงการ รูปแบบของกิจกรรมจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและสามารถรับรอง พื้นท่ีในการใช้
สอยไดเ้ป็นอยา่งดี จากการศึกษาลกัษณะของรูปแบบพื้นท่ีโครงการ สามารถก าหนดความสัมพนัธ์ 
ของกิจกรรมแต่ละโซนได ้ดงัน้ี  

             4.3.1  Zone A เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศตะวนัออก อยู่บริเวณดา้นหน้าของตวับา้น ติดกบัถนน
สาธารณะประโยชน์ มีส่วนเช่ือมต่อกบั Zone B และ Zone C ซ่ึงมีการก าหนด Zone A เป็นส่วนโชว ์
เน่ืองจากมีพื้นท่ีอยูบ่ริเวณหนา้บา้น จึงเป็น Zone ท่ีใชส้ าหรับโชวแ์ละตอ้นรับแขก 

             4.3.2  Zone B เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศใต ้อยูบ่ริเวณดา้นขา้งของตวับา้น ติดกบัพื้นท่ีเพื่อนบา้น มี
ส่วนเช่ือมต่อกบั Zone A และ Zone D ซ่ึงมีการก าหนด Zone B เป็นส่วนบริการ เน่ืองจากมีพื้นท่ีอยู่
ใกลก้บับริเวณขา้งบา้นและมีการท าท่ีจอดรถ จึงเป็น Zone ท่ีใชส้ าหรับบริการ 

ภาพที ่4.1 สวนพกัผอ่นสไตลไ์ทยประยกุต ์

ทีม่า : อุดมลกัษณ์ มจัฉาชีพ (2550) 
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             4.3.3  Zone C เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศเหนือ อยูบ่ริเวณดา้นขา้งของตวับา้น ติดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่า มี
ส่วนเช่ือมต่อกบั Zone A และ Zone D ซ่ึงมีการก าหนด Zone C เป็นส่วนบริการ เน่ืองจากมีพื้นท่ีอยู่
บริเวณขา้งบา้น สามารถเดินไปยงับริเวณหนา้บา้นและบริเวณหลงับา้นได ้จึงเป็น Zone ท่ีใชส้ าหรับ
บริการ 

             4.3.4  Zone D เป็นพื้นท่ีฝ่ังทิศตะวนัตก อยูบ่ริเวณดา้นหลงัของตวับา้น ติดกบัพื้นท่ีวา่งเปล่า 
มีส่วนเช่ือมต่อกบั Zone C และ Zone B ซ่ึงมีการก าหนด Zone D เป็นส่วนบริการ เน่ืองจากมีพื้นท่ี
อยูบ่ริเวณหลงับา้น มีการปลูกผกัสวนครัวและมีมุมพกัผอ่น จึงเป็น Zone ท่ีใชส้ าหรับใหบ้ริการ 

 

4.4  แนวความคดิด้านวสัดุดาดแขง็ ( Hard scape  Concept ) 

แนวความคิดดา้นวสัดุดาดแข็ง เป็นวสัดุท่ีเป็นงานก่อสร้างน ามาประยุกตใ์ชป้ระดบัภายใน

สวนท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อการใชง้าน เช่น โรงรถ ศาลา ซุม้ไมร้ะแนง บ่อน ้าลน้  ตอ้งมีความทนต่อ

สภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งฝนตกและแดด ในการเลือกใชว้สัดุดาดแขง็ ซ่ึงตอ้งมีรายละเอียดตารางดงัน้ี 

ตารางที ่4.2แนวความคิดดา้นวสัดุดาดแขง็สุนทรียภาพ (Hard scape Concept)  
วสัดุดาดแขง็ ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 

โรงจอดรถ 
 
 
 
 
 
 
ศาลา 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะสามารถจอดรถยนตไ์ด ้
2 คนั โรงจอดรถมีขนาด 
6.20x6.20m วสัดุท่ีน ามาใชเ้ป็น
สร้างเป็นไม ้มีรูปแบบเป็น
สถาปัตยกรรมแบบไทย เพื่อให้
เขา้กบัตวับา้น 
 
ลกัษณะเป็นศาลาท่ีเปิดโล่ง มี
ขนาด 3X3 เมตร นัง่ได ้4 ถึง 5 
คน มีมุมมองท่ีกวา้ง สามารถ
เป็นจุดพกัผอ่นของคนภายใน
บา้นและเป็นจุดเด่นของบริเวณ
หนา้บา้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



84 
 

ตารางที ่4.2 (ต่อ) แนวความคิดดา้นวสัดุดาดแขง็สุนทรียภาพ (Hard scape Concept) 
วสัดุดาดแขง็  ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 
อ่างบวั 
 
 
 
 
 
 
 
ซุม้ไมร้ะแนงทางเขา้
สวน 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่อปลา 

ลกัษณะอ่างบวัไทย  ช่วยเพิ่ม
เสน่ห์ของสวนท่ีน าอ่างหรือ
กระถางมาใชใ้นการตกแต่งสวน 
เพื่อสร้างความเยน็และความสด
ช่ืนใหก้บัสวน  
 
 
 
ลกัษณะเป็นซุม้ไมร้ะแนง ใช้
เป็นตวับอกขอบเขตระหวา่ง
สวน ในการแบ่งพื้นท่ีส่วนขา้ง
บา้นและหลงับา้น สามารถกนั
แดด และน ามาเพื่อประดบัตก
แต่สวน 
 
 
 
 

ลกัษณะเป็นบ่อส่ีเหล่ียมผนืผา้  
อยูบ่ริเวณหนา้บา้นเป็นส่วนโชว ์
เล้ียงปลาคาร์พ ตอ้งการรูปแบบ
บ่อท่ีดูเรียบง่าย มีการดูแลน้อย 
อีกทั้ งบ่อน ้ า ท่ีอยู่บริ เวณหน้า
บา้น มีส่วนช่วยท่ีท าให้บา้นเยน็
สบายและดูมีชีวติชีวาอีกดว้ย 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) แนวความคิดดา้นวสัดุดาดแขง็สุนทรียภาพ (Hard scape Concept)  
วสัดุดาดแขง็ ลกัษณะทัว่ไป/รูปแบบ ภาพประกอบ 
แผน่ทางเดินสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝงูเป็ด 
 
 
 
 
 
 
 

กรวด 

เป็นแบบแผน่ทางเดินและแบบ
เทคอนกรีต ควรเลือกวสัดุให้เขา้
กบับรรยากาศ เช่น แผน่ทางเดิน
หินทราย การวางแผน่ทางเดิน  
ท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นเส้นโคง้ จะ
ช่วยท าใหท้างเดินนั้นออกมา
สวยงาม บริเวณใตร่้มไม ้เพื่อให้
เขา้สไตลข์องสวน  
 
การน าเป็ดท่ีท าจากเหลา้ไผแ่ละ
ไมแ้กะสลกั มีลีลาไม่ซ ้ ากนั ช่วย
เพิ่มชีวติชีวาและเร่ืองราวให้
สวน 
 
 
 
 
 

การน ากรวดมาใชง้าน เพื่อความ
สวยงามและคลุมหนา้ดินใน
บริเวณท่ีไม่สามารถปลูกพืชได ้
เช่น แสงแดดไม่เพียงพอ 
หรือไม่สามารถดูแลไดท้ัว่ถึง 
เช่นตามซอกเหล่ียมมุม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นวา่ วสัดุดาดแข็งในแต่ละดา้น ท่ีจะน ามาเป็นแนวทางในการ

ออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีข้ึนและไดป้ระโยชน์ต่อผูใ้ช้โครงการ ซ่ึง

วสัดุดาดแข็งท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบในพื้นท่ีโครงการตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกบัพื้นท่ีเป็น

หลกั เช่น ท่ีจอดรถ ซ่ึงควรอยูใ่นส่วนบริการ 
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4.5  แนวความคดิด้านวสัดุดาดอ่อน (Soft scape  Concept) 

 การเลือกใช้พืชพรรณ จะต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ลักษณะดิน      
พืชพรรณท่ีมีอยู่ตามทอ้งถ่ินเป็นหลกั โดยคดัเลือกกายภาพ เช่น รูปทรง ขนาด ผิวสัมผสั สี มีกล่ิน
หอม และการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลตลอดจนการดูและรักษา เช่น การร่วงของใบ การให้ร่มเงา 
ดอก ผล ความหนาของใบ ระบบรากไม่เป็นอนัตรายต่อพื้นท่ีโครงการ อตัราการเจริญเติบโต 
ทนทานต่อการท าลายของโรคและแมลง ตลอดจนค านึงถึงลกัษณะของกิจกรรมใช้สอยและความ
ตอ้งการในเร่ืองของบรรยากาศ นอกจากน้ีแลว้ ดา้นแนวความคิดพืชพรรณในการออกแบบให้มี
ค  าอธิบายสั้นๆ ส าหรับพืชพรรณต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ชม ดงันั้น จึงสามารถแบ่งพืชพรรณ
ตามการประยกุต ์ใชว้สัดุพืชพรรณ ไดด้งัน้ี  

     4.5.1  ZONE A เป็นพื้นท่ีส่วนสาธารณะและส่วนโชวอ์ยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั พื้นท่ีส าหรับ
ตอ้นรับแขกได ้อยูบ่ริเวณดา้นหนา้บา้น ติดทิศตะวนัออก  

    บริเวณส่วนสาธารณะ ลกัษณะการใชพ้รรณไม ้มีการปลูกไมย้นืตน้เพื่อใหร่้มเงากบัพื้นท่ี
ดา้นหนา้ ไมย้นืตน้ขนาดสูง 3-4 เมตร เช่น ตีนเป็ดน ้า หูกระจง เป็นตน้ 

    บริเวณส่วนโชว ์ลกัษณะการใช้พรรณไม ้ควรเลือกใช้พรรณไมท่ี้ทนแดดและเขา้กับ
สวนท่ีเราใช้ ไม่ว่าจะเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง  ไม้พุ่มขนาดเล็ก ไม้ให้กล่ินหอมและไม้คลุมดิน       
ควรเลือกพรรณไม ้ท่ีให้ดอกและทรงพุ่มท่ีสวยงาม เพื่อให้บริเวณดา้นหน้าบา้นเป็นส่วนตอ้นรับ
แขกได ้ 

    4.5.2  ZONE B เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ อยูบ่ริเวณดา้นขา้งบา้น ติดทิศใตแ้ละพื้นท่ีเพื่อน
บา้น เพราะบริเวณน้ี มีการวางโรงจอดรถและเส้นทางการสัญจรเขา้บา้นกบัพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆ การ
เลือกการใช้พรรณไม ้จะเลือกใช้พรรณไมท่ี้ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายกบัอยูใ่ช้งาน ควรเลือกใช้ไมพุ้่ม
ขนาดกลาง ปลูกตามขอบทางดินใหดู้เป็นระเบียบเป็นรูปทรงสวยงาม 

    4.5.3  ZONE C เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ อยูบ่ริเวณดา้นขา้งบา้น ติดทิศเหนือและพื้นท่ีวา่ง
เปล่า พื้นท่ีมีลกัษณะแคบและยาว มีการวางแผน่ทางเดินเพื่อเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆและบริเวณ
น้ียงัไดรั้บแสงแดดน้อย ควรเลือกใช้พุ่มขนาดกลางและไมค้ลุมดิน ชอบอยู่ในท่ีร่ม ดูแลง่าย การ
ปลูกเป็นแนวยาว เพื่อใหเ้ป็นจุดน าสายตาและยงัท าใหดู้เป็นระเบียบ เช่น สร้อยกทัลี  

    4.5.4  ZONE D เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ อยูบ่ริเวณดา้นหลงับา้น ติดทิศตะวนัตกและพื้นท่ี
วา่งเปล่า พื้นท่ีมีขนาดใหญ่ไม่มาก พื้นท่ีส่วนน้ี มีความตอ้งการพื้นท่ีแปลงปลูกผกัสวนครัวและไม้
ผลกินกบัพืชสมุนไพร ซ่ึงยงัเช่ือมต่อการพื้นท่ีซกัลา้งดว้ย ควรเลือกใชไ้มย้นืตน้ใหร่้มเงากบัพื้นท่ี  
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ขนาดสูง 4-5 เมตร ไม้พุ่มขนาดกลางท่ีสามารถปิดกันพื้นท่ีซักล้างได้ เพื่อไม่ให้
บุคคลภายนอกมองเห็นได ้ส่วนไมค้ลุมดินจะเนน้ปลูกใตต้น้ไมใ้หญ่ให้ดูสวยงาม เป็นระเบียบและ
ดูแลง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 114 หมู่ 1  
ถนนประมงบึงบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์
แสดง : การเลือกใชพ้รรณไม ้ ภาพที ่4.2 
สัญลกัษณ์แสดง :                                                         
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4.6  แนวความคดิทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 4.6.1  ระบบไฟฟ้า ควรจดัให้มีแสงสว่างภายในสวน เพื่อให้เกิดความปลอดภยัของผูใ้ช้
โครงการ ในการใช้สวนในเวลากลางคืนและยงัเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการพกัผ่อนอีกดว้ย ระบบ
ไฟฟ้าภายในโครงการ ควรใชก้ารเดินสายไฟฟ้าแบบใตดิ้น ร้อยสายไฟชนิดฝังใตดิ้น ท่ีมีลกัษณะกนั
น ้ าและควรมีการระบุต าแหน่งไวเ้พื่อตรวจสอบ ดูแลรักษาเป็นช่วงๆการวางระบบไฟฟ้า ควรมีการ
ติดตั้งดว้ยระบบอตัโนมติัเปิด-ปิดเพื่อความสะดวก 

 4.6.2  ระบบน ้ า การติดตั้งและระบบระบายน ้ า ไดมี้การติดตั้งไวก่้อนแลว้ สะดวกกบัการรด
น ้ าพรรณไม้และการใช้สอยส่วนระบายน ้ า จะระบายน ้ าเสียออกสู่ท่อระบายน ้ าท่ีมีอยู่รอบพื้นท่ี
โครงการ  
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พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 114 หมู่ 1  
ถนนประมงบึงบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์
แสดง : ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นท่ีโครงการ  ภาพที ่4.3 
สัญลกัษณ์แสดง :                                                         
                         
 

 
 
 

 

 

 

แนวเสาไฟ 
แนวท่อประปา 



90 
 

4.7  แนวความคดิด้านการดูแลรักษา 

การดูแลรักษาภูมิทศัน์ คือ การบ ารุงรักษาพืชพรรณ (Soft scape) ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์
และรวมถึงการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hard scape) ให้มีความสวยงามเหมาะสมต่อการใช้
งานอยูเ่สมอ 

4.7.1  งานดูแลรักษาพืชพรรณ (Soft scape) เป็นงานท่ีจะตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้พืช
พรรณเจริญเติบโตสมบรูณ์ 

          4.7.1.1  การใหน้ ้าแก่พืชพรรณและสนามหญา้ 

                       1) การให้น ้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม (Sprinkler irrigation) เป็นการให้น ้ า
โดยน ้ าจะถูกส่งจากแหล่งน ้ าผ่านท่อไปยงัพื้นท่ีท่ีท าการจดัภูมิทศัน์และให้น ้ าเป็นฝอยละออง จาก
หวัฉีดซ่ึงการให้น ้ าในวิธีน้ีเป็นการให้น ้ ากบัพืชพรรณท่ีปลูกเป็นกลุ่มและไม่สูงมากนกั โดยเฉพาะ
ในบริเวณพื้นหญา้สนามและไมพุ้่มเต้ีย โดยการให้น ้ าแบบวิธีจะให้น ้ าแบบวิธีจะให้คร้ังละ 3 คร้ัง 
ต่อสัปดาห์ โดยจะเร่ิมใหต้ั้งแต่เวลา 06.00 - 06.15 น. 

                       2) การให้น ้ าดว้ยสายยาง หรือฝักบวัรดน ้ า การให้น ้ าวิธีน้ีเป็นการให้น ้ าท่ี
เหมาะกบัพื้นท่ีท่ีเขา้ล าบาก 

         4.7.1.2  การตดัแต่งพืชพรรณให้รูปทรงสวยงาม คือการควบคุมการเจริญเติบโต
ปรับปรุงรูปทรงของพืช ใหส้วยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพืช เพื่อใหเ้จริญเติบโตไดดี้ ดงัต่อไปน้ี 

                      1) ตดัแต่งพืชพรรณท่ีเป็นโรคและแมลงออกก่อน 

                      2) ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ใหถู้กตอ้งกบัลกัษณะงาน 

                      3) ตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีตอ้งใชค้นปีนข้ึนไปตดัแต่ง ควรตดัก่ิงดา้นบนลงก่อน  

                       4) ก่ิงใหญ่ท่ีมีน ้าหนกัมาก เม่ือตดัแลว้ก่ิงอาจหกัหล่นท าให้เกิดความเสียหาย
ได ้ดงันั้นในการตดัควรมีการผกูเชือก ณ จุดกลางของศูนยถ่์วงจะช่วยลดอนัตรายลงได ้

                      5) ไม่ควรก่ิงยอดของตน้ไมย้นืตน้ เพราะจะท าใหเ้สียรูปทรง 

                                  6) แผลขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการตดัแต่งควรป้องกนัน ้า และเช้ือโรคเขา้ท าลาย
โดยใชพ้วกสารเคมีป้องกนัโรคและแมลงฉีดพน่หรือทาสี 

         4.7.1.3  การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ศตัรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย ขาด
ความสวยงามและท าใหพ้ืชชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
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                                 1) แมลงศตัรูพืช 
                                 2) โรคพืช 
                                 3) สัตวช์นิดต่างๆ 
                                   หลกัการป้องกนัจ ากดัศตัรูพืช 
                                 1) พิจารณาสาเหตุของศตัรูพืชใหแ้น่ชดัเสียก่อน แลว้จึงหาวธีิในการป้องกนั
ก าจดัท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 
                                 2) ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคทนัทีท่ีพบ เช่น การจบัแมลงท าลาย
หรือเก็บส่วนของพืชท่ีเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 
                                 3) เลือกใชส้ารเคมีให้เฉพาะกบัการก าจดัใหต้รงกบัชนิดของศตัรูพืช รวมทั้ง
อ่านวธีิการ ใชแ้ละส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด 
                                 4) ก่อนฉีดพ่นควรหาหนา้กากหรือชุดป้องกนัสารเคมี และคนท่ีฉีดพน่ตอ้ง
อยูเ่หนือลมเสมอ 
                                 5) ไม่ควรสูบบุหร่ีระหวา่งการท างาน 
                                 6) หลงัจากฉีดพน่สารเคมีแลว้ตอ้งอาบน ้าชะลา้งร่างกายใหส้ะอาดแลว้
เปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ทนัที 

4.7.2  การดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการรักษาความ
มัน่คง แข็งแรงท าความสะอาด และซ่อมแซมบ ารุงภูมิทศัน์ ดาดแข็งให้สามารถใช้งานไดส้ะดวก
และปลอดภยั 

          4.7.2.2  ศาลา 

                       การดูแลรักษามีวธีิการ ดงัน้ี 

                    1) สีซีด หรือหลุดลอก ให้ทาสีใหม่ ถา้ไมท้าสีใหม่ควร ใช้ไมไ้ผ่ตอกเป็น
แนวหรือปลูกตีนตุก๊แกใหป้กคลุม เพื่ออ าพรางสายตา 

                    2) เกิดการทรุดตวัของพื้น ควรร้ือพื้นออกแลว้ท าการปรับพื้นใหม่ 

                       3) หลงัคาร่ัวซึม จะตอ้งการท าการเปล่ียนวสัดุมุงหลงัคาใหม่ 
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4.8  แนวความคดิด้านระบบการสัญจร 

เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการติดกบัถนนภายในหมู่บา้น ซ่ึงเป็นถนนสายรอง ไดน้ ามาวิเคราะห์
ถึง ระบบการสัญจรท่ีผ่านไป-มา และขนาดของถนน พบว่า ถนนในพื้นท่ีโครงการเป็นถนนท่ีไม่
ใหญ่มากนกั 

นอกจากน้ีระบบการสัญจรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเช่ือมต่อ ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีโครงการ โดยเฉพาะ
ระบบการสัญจรภายในพื้นท่ี 

4.8.1  เส้นทางสัญจรหลกั 

          เป็นเส้นทางท่ีใช้สัญจรหลกั โดยเส้นทางน้ีสามารถเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆ 
ได้หมดซ่ึงการสัญจรหลัก น้ีเ ร่ิมจากบริเวณหน้าบริเวณเข้า สู้พื้นท่ีต่างๆภายในบ้าน โดยมี
แนวความคิดออกแบบให้ทางสัญจรสามารถเขา้ถึงและเช่ือมต่อกนัไดทุ้กส่วน เพื่อง่ายในการท า
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงแนวความคิดจะมีการออกแบบโดยใช้พืชพรรณ เพื่อแสดงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งทางสัญจรหลกัและทางสัญจรรอง ดงัภาพท่ี 4.4 

 4.8.2  เส้นทางสัญจรรอง 

          แนวความคิดในการออกแบบเส้นทางสัญจรรองมีการออกแบบให้แตกต่างกับ
เส้นทางสัญจรหลกั และมีการเช่ือมต่อกบัทางสัญจรหลกั เพื่อการเช่ือมต่อกิจกรรมท่ีง่าย เส้นทาง
สัญจรรองออกแบบให้เป็นเส้นทางส าหรับทางเดินเทา้ ซ่ึงความยาวของเส้นทางรองจะมีความยาว
น้อยกว่าเส้นทางหลกั นอกจากน้ีทางสัญจรรองจะมีตน้ไมเ้พื่อให้ร่มเงาแก่การเดินตลอดเส้นทาง   
ดงัภาพท่ี 4.4 
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พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 114 หมู่ 1  
ถนนประมงบึงบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์
แสดง : ระบบการสัญจร ภาพที ่4.4 
สัญลกัษณ์แสดง :                                                         
                         
 

 
 
 

เสน้ทางหลกั 

เสน้ทางรอง 
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4.9  เกณฑ์ในการออกแบบและแบบทางเลอืก 
        จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ โดยสามารถน าไปใชเ้ป็นเกณฑ์ประเมิน
ทางเลือก ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
        4.9.1  สอดคลอ้งแนวความคิดหลกัและมีรูปแบบตรงตามท่ีก าหนด 
      4.9.1.1  มีการส่ือแนวความคิดทางดา้นกายภาพ 
                  4.9.1.2  มีการเลือกใชว้ดัสุ พืชพรรณไมต้ามแนวความคิด 
        4.9.2  ก าหนดกิจกรรมในพื้นท่ีใหมี้ความสัมพนัธ์กนักบัความตอ้งการ 
                  4.9.2.1  วางเส้นทางสัญจรในโซนพื้นท่ี  
                  4.9.2.2  ท่ีนัง่พกัผอ่นผูม้าใชบ้ริการ 
        4.9.3  ออกแบบใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ีได ้
       4.9.3.1  การเลือกพืชพรรณไมท่ี้ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบท่อ และอาคาร 
      4.9.3.2  การเลือกใชว้สัดุท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน ้า 
หมายเหตุ คะแนนรวมเต็ม 30 คะแนน ขอ้พิจารณาในการออกแบบ จ านวน 3 ขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
      ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือรูปแบบกิจกรรม
ทางเลือกท่ี 3 มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของผูใ้ช้มากท่ีสุด จึงน าทางเลือกน้ีไป
พฒันาในการออกแบบต่อไป   
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พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ภาพที ่4.5 
แสดง : Master Plan (แบบทางเลือกท่ี 1)  

 สัญลกัษณ์ : 

4.10 แปลนทางเลอืกในการออกแบบ 

        4.10.1 แปลนทางเลือกท่ี 1 

 

สร้อยสร้อยกัทลี 

แพค็ 

จ๋ัง 
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    4.10.1.1 สรุปแบบทางเลือกในการออกแบบท่ี 1 

      1) ขอ้ดี 
                             (1) การวางต าแหน่งพื้นท่ีใชส้อยกิจกรรมและพื้นท่ีนนัทนาการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มีความสะดวกสบายในการเขา้ถึงพื้นท่ีไดง่้าย 

      2) ขอ้เสีย 
                             (1) การวางต าแหน่งของส่วนโชว ์ไม่ควรวางต าแหน่งไวห้นา้บา้น จะท าให้
ปิดตวัอาคารบา้นพกัอาศยั ซ่ึงจะบดบงัการมองเห็น ท าให้วสิัยทศัน์ไม่ดี ต่อผูเ้ขา้มาในบา้นและ 
ท าใหค้นในบา้นอึดอดั 
                             (2) การวางต าแหน่งพรรณไมย้นืตน้ใตเ้สาไฟฟ้า อาจท าใหไ้ฟฟ้าลดัวงจร 
ก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัผูใ้ชง้าน  
                             (3) การจดัวางวสัดุแต่ละพื้นท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั ท าใหดู้ไม่เป็น
ช้ินงานเดียวกนัและท าใหไ้ม่สวย  
                             (4) พรรณไมมี้ความหลากหลายมากเกินไป อาจท าใหดู้แลยาก 
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พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ภาพที ่4.6 
แสดง : Master Plan (แบบทางเลือกท่ี 2)  

 
 
 

สัญลกัษณ์ :  

        4.10.2 แปลนทางเลือกท่ี 2 
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    4.10.1.2 สรุปแบบทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 

      1) ขอ้ดี 
                             (1) มีการจดัวางพรรณไมไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัพื้นท่ีในส่วนต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและไม่ดูรกจนเกินไป ใหร่้มเงาไดพ้อสมควร 
                             (2) การวางต าแหน่งพื้นท่ีใชส้อยกิจกรรมและพื้นท่ีนนัทนาการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มีความสะดวกสบายในการเขา้ถึงพื้นท่ีไดง่้าย 

      2) ขอ้เสีย 
                             (1) การวางพื้นท่ีกิจกรรม ดูไม่สอดคลอ้งกบัพื้นท่ี 
                             (2) การวางต าแหน่งพรรณไมย้นืตน้ไวใ้ตเ้สาไฟฟ้า อาจท าใหไ้ฟฟ้าลดัวงจร 
ก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัผูใ้ชง้าน  
                             (3) การจดัวางวสัดุตกแต่งแต่ละพื้นท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั ท าให้ดู
ไม่เป็นช้ินเดียวกนัและไม่สวย 
                             (4) ไม่มีพรรณไมท่ี้หลากหลาย 
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พื้นท่ี : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บา้นคุณวลิาวลัย ์นาคเกษม ภาพที ่4.7 
แสดง : Master Plan (แบบทางเลือกท่ี 3)  

 สัญลกัษณ์ :  

        4.10.3 แปลนทางเลือกท่ี 3 

 

500 

ฟิโลใบมะละกอ 
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    4.10.1.3 สรุปแบบทางเลือกในการออกแบบท่ี 3 

      1) ขอ้ดี 
                             (1) การวางต าแหน่งพรรณไมย้นืตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและใหร่้มเงาต่อพื้นท่ี
ไดดี้กบัทุกส่วน  
                             (2) การวางต าแหน่งพื้นท่ีใชส้อยกิจกรรมและพื้นท่ีนนัทนาการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และมีความสะดวกสบายในการเขา้ถึงพื้นท่ีไดง่้าย 
                             (3) การจดัวางพรรณไมมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลง่าย 
                             (4) มีเส้นทางสัญจรเช่ือมต่อทุกส่วนของพื้นท่ี 
                             (5) การจดัวางวสัดุตกแต่งแต่ละพื้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั ท าใหดู้
เป็นงานเดียวกนัและสวยงาม 

     2) ขอ้เสีย 
                            (1) พื้นท่ีดา้นหลงับา้นอาจใชส้อยไดน้อ้ยกวา่พื้นท่ีอ่ืน 
 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 4.11  การให้คะแนนในเกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 

ตารางที ่4.3 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

เกณฑใ์นการประเมิน แบบทางเลือกท่ี 1 แบบทางเลือกท่ี 2 แบบทางเลือกท่ี 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ขอ้พิจารณาดา้นแนวคิดในการออกแบบเคหะสถาน             
   1.1 แบ่งพ้ืนท่ีไดเ้หมาะสมและสมัพนัธ์กนัระหวา่งพ้ืนท่ีกิจกรรม                 
   1.2 มีการออกแบบสอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกั                
   1.3 สามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีไดส้ะดวกและมีการเช่ือมพ้ืนท่ีต่างๆ ได้
สมัพนัธ์กนั 

               

  1.4 เลือกใชพื้ชพรรณไมท่ี้ดูแลง่ายและสามารถเจริญเติบโตไดดี้ใน
พ้ืนท่ีโครงการ 

               

  1.5 วสัดุตกแต่งท่ีน ามาใชมี้ความแขง็แรง ทนทานและสวยงามเขา้
รูปแบบสวน 

               

2. ขอ้พิจารณาดา้นความปลอดภยั             
  2.1 มีร้ัวกั้นขอบเขตท่ีแขง็แรงและปลอดภยั                
  2.2 วสัดุต่างๆเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีและมีความปลอดภยัต่อการใชง้าน                

รวม 18 15 24 
หมายเหตุ ระดบัการใหค้ะแนน 

 1 = นอ้ย  2 = พอใช ้  3 = มาก  4 = มากท่ีสุด 

101 
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จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก สามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 

แบบทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 18 คะแนน 

แบบทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 15 คะแนน 

แบบทางเลือกท่ี 3 ไดค้ะแนนรวม 24 คะแนน 

        ดงันั้นสรุปไดว้า่ รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการคือ รูปแบบกิจกรรมทางเลือกท่ี 3 
ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด จึงไดเ้ลือกน้ีไปพฒันาในการ
ออกแบบ
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บทที ่5 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 

 
5.1  ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

 
  

ภาพที ่5.1 การน าเสนอโครงการ ( Introduction) ประกอบดว้ย 
 - ประวติัความเป็นมาของโครงการและขอ้มูลพอสังเขปของโครงการ 
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ภาพที ่5.2 การวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการ ( Site Analysis) ประกอบดว้ย 
 - การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
 - ลกัษณะอากาศ 
 - พรรณไมเ้ดิม 
 - ลกัษณะดิน 
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ภาพที ่5.3 การวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการ  (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
 - ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ  

- รูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรม 
 - มุมมองจากภายนอกเขา้สู่ภายในพื้นท่ีโครงการ 
 - มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 
 



106 
 

 
  

ภาพที ่5.4 การวเิคราะห์พื้นท่ี Zone ต่างๆ  (Site Potential) ประกอบดว้ย 
 - ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ  

- การพฒันาโปรแกรม (Program) 
 

 



107 
 

 
  

ภาพที ่5.5 แนวความคิดในการออกแบบ (Concept) ประกอบดว้ย 
 - Bubble Dlagram  

- Sile Reltion 
 - Main Concept 
 



108 
 

 
  

ภาพที ่5.6  Master Plan 
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ภาพที ่5.7 Elevation 
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ภาพที ่5.8 Detail plan zone A ประกอบดว้ย 
              - Elevation zone A  
 - Street furniture 
 - Perspective zone A  
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ภาพที ่5.9 Detail plan zone B ประกอบดว้ย 
              - Elevation zone B  
 - Street furniture 
 - Perspective zone B  
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ภาพที ่5.10 Perspective 
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ภาพที ่5.11 Construction  
 - โรงจอดรถ 
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ภาพที ่5.12 Construction 
 - บ่อน ้าลน้ 
 - บ่อกรอง  
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ภาพที ่5.13 Detail Element Design ประกอบดว้ย 
 - ไมย้นืตน้ 
 - ปาลม์  
 - ไมพุ้ม่ 
 - หญา้ 
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5.2  การประมาณราคาภูมิทศัน์ 
การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นวลิาวลัย ์นาคเกษม 

ตารางที ่5.1 การประมาณราคางาน (Soft scape) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

น้ิว สูง/ม. 

A. ไมย้นืตน้       

1. แสงจนัทร์ สูง 1.50 ม. ตน้ - 1.50 2 130 260.00 

2. ลีลาวดี สูง 3 ม. ตน้ - 3.00 2 1,500 3,000.00 

3. ฟอกเทล สูง 3 ม. ตน้ - 3.00 7 3,500 24,500.00 

4. หมากเขียว สูง  3 ม. ตน้ - 3.00 5 3,500 17,500.00 

5. จนัผา สูง  ตน้ - 3.00 1 8,000 8,000.00 

6. หมากแดง  ตน้ - 3.00 1 800 800.00 

7. กนัเกรา  ตน้ 3 4.00 4 3,000 12,000.00 

8. ขนุน  ตน้ 4 3.50 1 1,500 1,500.00 

9. ปาลม์น ้าพุ  ตน้ 3 - 3 2,000 6,000.00 

10. ตีนเป็ดน ้า  ตน้ 4 - 2 800 1,600.00 

11. ตะลิงปลิง ตน้ - 1.50 2 60 120.00 

12. กลว้ยน ้าหวา้ ตน้ - 1.50 5 150 750.00 

 รวม 76,030.00 
B. ไมพุ้ม่       

1. กา้มกุง้แดงไส้ครีม  ถุง 12 - 185 20 3,700.00 

2. จัง๋  ถุง - 1.50 88 150 13,200.00 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) การประมาณราคางาน (Soft scape)  
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

น้ิว สูง/ม. 

5. พลบัพลึงหนู  กระถาง 4 - 216 3 648.00 

6. ชอ้งนาง  กระถาง 6 - 256 20 5,120.00 

7. เล็บครุฑฝอย กระถาง 8 - 5 50 250.00 

8. เฟินใบมะขาม  ถุง 4 - 110 15 1,650.00 

9. หมากผูห้มากเมีย  กระถาง 12 - 3 50 150.00 

10. หนวดปลาหมึกด่าง  กระถาง 12 - 37 35 1,295.00 

11. หนวดปลาหมึกเขียว  กระถาง 12 - 12 30 360.00 

12. โมก  ถุง - 1.50 218 80 17,440.00 

13. โกสน  กระถาง 12 - 1 80 80.00 

14. เอ้ืองหมายนาแดง  กระถาง 8 - 44 50 2,200.00 

15. ฟิโลใบมะละกอ  กระถาง 12 - 13 60 780.00 

16. สร้อยกกทัลี  ถุง 12 - 51 170 8,670.00 

17. ฤาษีผสม  ถุง 4 - 110 15 1,650.00 

18. วา่นหางจระเข ้ กระถาง 4 - 110 30 3,300.00 

  19. พุดพิชญา  ถุง 4 - 70 5 350.00 

20. อากาเวด่่าง  กระถาง 12 - 6 70 420.00 

21. กระดาษเขียว  กระถาง 8 - 2 140 280.00 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) การประมาณราคางาน (Soft scape)  
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

น้ิว สูง/ม. 

22. เดหลี  กระถาง 8 - 24 50 1,200.00 

23. วา่น 4 ทิศ  ถุง 8 - 12 150 1,800.00 

24. ปริกน ้าคา้ง  กระถาง 4 - 18 60 1,080.00 

25. บานบุรีแคระ กระถาง 8 - 30 100 3,000.00 

26. วาสนาราชินี กระถาง 12 - 4 150 600.00 

27. เขม็สามสี กระถาง 8 - 6 130 780.00 

28. ล้ินกระบือ  กระถาง 4 - 56 2 112.00 

29. เฟิร์นขา้หลวง  ถุง 8 - 5 120 600.00 

30. แกว้กาญจนา  กระถาง 8 - 7 100 700.00 

31. สับปะรดสี  กระถาง 8 - 5 120 600.00 

32. บวัดิน กระถาง 4 - 154 15 2,310.00 

33. เงินไหลมา  กระถาง 8 - 102 40 4,080.00 

34. ไทรญ่ีปุ่น  กระถาง - 1.50 3 3,000 9,000.00 

35. ไทรเกาหลี  ถุง 18 - 224 100 22,400.00 

36. เทียนทอง ถุง 6 - 475 3 1,425.00 

37. จ าปีแขก ถุง 12 1.50 9 150 1,350.00 

 
 
 

 
 

รวม 

 
 

118,340.00 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) การประมาณราคางาน (Soft scape)  
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

น้ิว สูง/ม. 

    C. ไมค้ลุมดิน       
1. หญา้มาเลเซีย 

 
ตร.ม. - - 791 23 11,865.00 

2. หลิวใตห้วนั ถุง 4 - 31 5 155.00 
D. ไมน้ ้า       

E. ผกัสวนครัว       

1. คะนา้ ถุง - - 4 20 80.00 
2. ตะไคร้ ถุง 4 - 10 20 200.00 

3. แคบา้น ถุง 8 -  3 50 150.00 
4. กะเพรา ถุง - - 10 20 200.00 

5. กวางตุง้ ถุง - - 10 20 200.00 
6. ผกับุง้ ห่อ - - 10 20 

 
200.00 

7. พริก ถุง 6 - 10 20 200.00 

 รวม 13,330.00 
รวมราคางาน    Soft scape 207,700.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

ตารางท่ี 5.2 การประมาณราคางาน (Hard scape)  
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

น้ิว สูง/ม. 

 งานก่อสร้าง(เหมา)       
1 ศาลาไมส้ าเร็จรูป 3x3 m ตร.ม. - - 1 23,000 23,000.00 

2 โรงจอดรถ 6.00x6.00 m ตร.ม. - - 1 500,000 500,000.00 
3 ซุม้ไมร้ะแนงทางเขา้ ชุด - 2.35 1 5,000 5,000.00 
4 บ่อน ้าลน้ ตร.ม. - - 40  27,965 27,965.00 
5 พื้นไมร้ะแนง ตร.ม. - - 17  42,500 42,500.00 
6 ปูพื้นกระเบ้ืองดินเผา ตร.ม. - - 8.60 500 4,300.00 

7 แผน่ทางเทา้หินทรายแดง 

ขนาด 0.40x.0.80 m 

แผน่ - - 122 180 21,960.00 

8 แผน่ทางเทา้หินทรายแดง 

ขนาด 0.40x0.40 m 

แผน่ - - 14 120 1,680.00 

9 หินกรวดแม่น ้า เบอร์ 1สี

ด า 

ตร.ม. - - 5.50 50 1,800.00 

10 หินกรวดแม่น ้า เบอร์ 4 สี

น ้าตาล 

ตร.ม. - - 7.10 50 2,400.00 

11 อ่างบวัแปดเหล่ียมเซรามิก อนั - - 1 15,000 15,000.00 

12 ตุก๊ตาเป็ด ชุด - - 6 1,800 1,800.00 

13 อิฐมอญเล็กอ14x3x6 ซ.ม. ตร.ม. - - 3   155 465.00 

รวมราคางาน Hard scape รวม 647,870.00 
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ตารางท่ี 5.3  การสรุปราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบบา้นวลิาวลัย ์นาคเกษม 

 
 

รายการ รวมราคา (บาท) 
รวมราคางาน Soft scape 207,700.00 
รวมราคางาน Hard scape 647,870.00 

รวมราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมด 855,570.00 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 6.5% 55,612.00 

ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 102,668.00 
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 30,415.00 

รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 1,044,265.00 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)  7% 73,098.00 

รวมราคาทั้งส้ิน(หน่ึงลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยหกสิบส่ีบาทถว้น) 1,117,364.00 
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บทที ่6 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1  บทสรุป 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 114 หมู่ 1 ถนนประมงบึงบอระเพด็ ต าบลแคว
ใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ พื้นท่ีโครงการมีขนาด 1,662.86 ตารางเมตร 
ลกัษณะพื้นท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ พื้นท่ีโล่ง ลกัษณะของตวัอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กยกพื้นสูง
ชั้ นเดียว รูปทรงไทยประยุกต์ ในปัจจุบันพื้นท่ีดังกล่าวยงัไม่มีการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ มี
แนวความคิดดา้นการใชพ้รรณไมใ้นบริเวณพื้นท่ีจ  ากดั พร้อมน าขอ้มูลผูใ้ชโ้ครงการมาประกอบกบั
การจดัวางกิจกรรม เพื่อใหต้อบสนองกบัผูใ้ชโ้ครงการและแกไ้ขปัญหาต่างๆในพื้นท่ี  

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณวิลาวลัย ์นาคเกษม ในปัจจุบนัพื้นท่ีท่ีดงักล่าวยงัไม่มี
การจัดภูมิทัศน์ในพื้นท่ีจึงยงัไม่มีการใช้งานในการส่วนของพื้นท่ีมากนัก ซ่ึงต้องการท าการ
สอบถามความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ช้โครงการ จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถน ามาประกอบ
กบัการออกแบบ เพื่อก าหนดกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและสอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชโ้ครงการคือ มีมุมพกัผอ่น ร่มร่ืน ดูแลง่าย จากการศึกษาแนวทางท่ีไดม้าจากการศึกษา สามารถ
น าขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ออกแบบประกอบเขา้กบังานภูมิทศัน์ เพื่อก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการ ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

ในการศึกษาขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีบริเวณโดยรอบโครงการและมุมมองจากภายในสู่
ภายนอกพื้นท่ี และจากภายนอกพื้นท่ีมองเขา้มายงัโครงการสามารถแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

พื้นท่ีส่วนสาธารณะและพื้นท่ีส่วนพกัผ่อน อยู่บริเวณดา้นทิศตะวนัออกของพื้นท่ี ซ่ึงเป็น
ดา้นหน้าของตวับา้น เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีมองเห็นก่อนส่วนอ่ืนๆ จึงเหมาะท่ีจะเป็น
ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว ์เพื่อตอ้นรับแขกได ้การจดัภูมิทศัน์ในส่วนน้ีจะเนน้ความสวยงามเป็น
หลกั เพราะเป็นท่ีท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได ้ซ่ึงพื้นท่ีบริเวณน้ีจะประกอบไปดว้ย ส่วน
โชว ์ศาลาพกัผอ่น ทางสัญจรภายในโครงการและบ่อปลา 

พื้นท่ีส่วนบริการ อยูบ่ริเวณดา้นทิศเหนือกบัทิศใตข้องพื้นท่ี ซ่ึงเป็นดา้นขา้งบา้น เน่ืองจาก
พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นพื้นท่ีขา้งบา้นทั้ง 2 ฝ่ัง ประกอบไปดว้ย  
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             6.1.1  ทิศเหนือ ลกัษณะพื้นท่ีมีขนาดยาว เป็นพื้นท่ีท่ีติดกบัพื้นท่ีดา้นหน้าบา้นและพื้นท่ี
ดา้นหลงับา้น สามารถเดินไปยงัส่วนต่างๆ ได ้เน่ืองจากพื้นท่ีอยูบ่ริเวณท่ีใกลก้บัพื้นท่ีซกัลา้ง และมี
ทางเดินท่ีใชป้ระจ า 

              6.1.2  ทิศใต ้มีพื้นท่ีติดกบัพื้นท่ีดา้นหนา้บา้นและพื้นท่ีดา้นหลงับา้น เน่ืองจากมีโรงจอดรถ
และใชส้ าหรับลา้งรถ  

จึงเหมาะท่ีจะเป็นส่วนบริการและปฏิบติังาน การจดัภูมิทศัน์ในส่วนน้ีจะเนน้ความเรียบง่าย 
แต่จะเนน้ไปในเร่ืองความสะดวกและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

จากการศึกษาพื้นท่ีและทฤษฎีจึงไดท้ราบถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของพื้นท่ีจึงไดแ้กปั้ญหา
โดยมีแนวความคิดในดา้นต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีมาใช้ในการแกไ้ขปัญหา พร้อมไดน้ าความ
ตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ช้โครงการ ท่ีได้จากการสอบถามมาปรับใช้กบัพื้นท่ีให้เหมาะสม 
ตอบสนองกบัความตอ้งการ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงท่ีสุด 

6.2  ข้อเสนอแนะ  

6.2.1  เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการมีขนาดใหญ่ การจดัสร้างงานโครงสร้างและพรรณไมใ้นงาน
ภูมิทศัน์ ควรแบ่งเวลาการท างานให้ชดัเจน ซ่ึงมีการวางแผนการด าเนินงาน เช่น บริเวณดา้นหน้า
ควรมีการท างานก่อนส่วนอ่ืน เน่ืองจากเป็นทางเขา้หลักของพื้นท่ีและส่วนอ่ืนๆตามล าดบัของ
ตารางงานท่ีก าหนด 

6.2.2  ระหว่างการด าเนินดา้นการจดัสร้างงานภูมิทศัน์ ควรระมดัระวงัในเร่ืองของระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการด้วย  เพราะอาจเกิดความเสียหายในระหว่างการ
ด าเนินการได ้ 

6.2.3  การจดัสร้างภูมิทศัน์ ควรค านึงถึงวสัดุในการออกแบบ ทั้งวสัดุตกแต่งภูมิทศัน์ และ
พืชพรรณ ควรมีความแข็งแรง ดูแลรักษาง่าย และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในพื้นท่ี
โครงการ 
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