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บทคัดยอ 

 

 โครงการออกแบบภูมิทัศนบานพลเรือตรีปกร วานิช อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

ต้ังอยูบานเลขที่ 209/51 หมู 7 ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปนพื้นที่อยู

อาศัย ตัวบาน 135.5 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ 87.5 ตารางเมตร พื้นที่จัดภูมิทัศน 737 ตารางเมตร 

รวมเปนพื้นที่ทั้งหมด 960 ตารางเมตร ลักษณะของบานเปนบานคอนกรีตเสริมเหล็กสองช้ันรูปแบบ

รวมสมัยมีระดับดินถมเปนแนวรอบบริเวณโครงการ ลักษณะของพื้นที่โครงการเปนสี่เหลี่ยมผืนผา 

พื้นที่โลงรับแดดตลอดวัน ภายในโครงการยังไมมีการออกแบบทางดานภูมิทัศน ภายในโครงการมี    

ผูอยูอาศัยจํานวน 4 คน 

โครงการออกแบบภูมิทัศนโครงการน้ี จึงเปนการออกแบบเพื่อใชงานในอนาคตโดยใชขอมูล

จากแบบกอสรางและกรณีศึกษาเปนแนวทางรวมกับขอมูลดานหลักการออกแบบและทฤษฎีตางๆ     

ที่มีผูศึกษาเอาไว เพื่อใหไดประโยชน ตามศักยภาพของพื้นที่และสอดคลองกับการใชงานตาม

วัตถุประสงคของผูใชไดอยางเหมาะสม 

ดังน้ัน จึงไดมีการจัดทําโครงการออกแบบภูมิทัศนบานพลเรือตรีปกร วานิช ข้ึนเปน         

การออกแบบใหมีความสอดคลองกับความตองการของเจาของโครงการ ซึ่งเนนพรรณไมยืนตน        

ที่ ให รม เ งาและมีความเปนธรรมชาติ เพื่อพักผอนหยอนใจ จึงสรุปแบบของสวนมาเปน                    

“สวนสงบ สไตลโมเดริ์น” เปนการออกแบบเพื่อรับรองกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดข้ึน เชน การพักผอน  

การจัดกิจกรรมในวันหยุด เปนตน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในการจัดทําปญหาพิเศษ โครงการออกแบบภูมิทัศนบานพลเรือตรีปกร วานิช ตําบลหลักหก 

อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สามารถสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทั้งน้ีเน่ืองจากไดรับความ

อนุเคราะหชวยเหลือดานขอมูลตางๆ จากหลายหนวยงาน ในการจัดทําปญหาพิเศษเลมน้ีได        

พบอุปสรรคและ ปญหาในดานตางๆ มากมาย จนทําใหรูจักกับงานและ รูจักเผชิญกับสถานการณ    

ที่เปนจริง รูจักวิธีแกปญหาเฉพาะหนาดวยตนเอง จนทําใหผลงานที่ออกมาสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 ขอขอบคุณ ผูที่ใหความอนุเคราะหใหคําแนะนําปรับปรุงขอมูล ตลอดจนแนวความคิดดาน

ตางๆ ในการทํางานครั้งน้ี ไดแก อาจารยพิศาล ตันสิน อาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษที่ใหคําแนะนํา

และใหความอนุเคราะหดานขอมูล ตลอดจนกระบวนการคิดในการทําปญหาพิเศษ ขอขอบคุณ      

พลเรือตรีปกร วานิช ที่เอื้ออํานวยสถานที่ในการทําปญหาพิเศษในครั้งน้ี ขอขอบคุณอาจารย     

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศนทุกทานที่ใหคําแนะนําในดานตางๆ ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ให

คําปรึกษา และชวยเหลืองบประมาณดานตางๆ และบุคคลที่สําคัญที่สุดในครั้งน้ีคือ ครอบครัว บิดา

มารดา ญาติพี่นองที่ใหการสนับสนุนดานกําลังทรัพยและกําลังใจใหขาพเจา ตลอดจนใหปญหาพิเศษ

เลมน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 สุดทายน้ีขาพเจาหวังเปนอยางย่ิงวา โครงการออกแบบภูมิทัศนบานพลเรือตรีปกร วานิช 

ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจและเปนแนวทาง  

ในการศึกษาตอไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 
                ในปัจจุบันการจัดภูมิทัศน์ภายในบ้านพักอาศัย ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ โดยนําหลักวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์
ผสมผสานเข้าด้วยกัน นําสิ่งของและสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และที่เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งของที่มีอยู่
ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพื่อสร้างและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภาพ ที่มีความงดงามสูงสุด 
อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีต
นํามาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์ ช่วยลดมลภาวะต่างๆ เช่น เสียงรบกวน ฝุ่น ลม 
แสงแดด ด้วยการออกแบบมาควบคุม เพราะการจัดสวนเป็นการควบคุมและสร้างสภาพแวดล้อม   
ให้เหมาะสมน่าอยู่ การจัดสวนช่วยให้มีการวางแผนการใช้พื้นที่ ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุดมีสัดส่วน ขอบเขตที่เหมาะสมแน่นอน เช่น บริเวพักผ่อนส่วนตัว สวนไม้ดอกไม้ประดับ หรือพื้นที่
ใช้สอยอื่นๆ และการจัดสวนช่วยให้เกิดความสุขทางด้านจิตใจ เพราะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและ     
พืชพรรณ 
                บ้านพักอาศัยของพลเรือตรีปกร วานิช ต้ังอยู่บ้านเลขที่ 209/51 หมู่ 7 ตําบลหลักหก 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  มีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยส่วนตัว 2 ช้ัน โดยพื้นที่โครงการ 
มีขนาด 960 ตารางเมตร ปัจจุบันไม่เคยมีการจัดภูมิทัศน์ สภาพรอบตัวบ้านเป็นพื้นที่ว่างเปล่า 
เจ้าของโครงการต้องการออกแบบภูมิทัศน์ ได้ให้จุดแนวคิด คือการจัดภูมิทัศน์เพื่อการพักผ่อน และ
ทํากิจกรรมต่างๆภายในครอบครัวเน่ืองจากต้องการให้เกิดความสวยงามและมีความร่วมสมัย           
ดูสบายตาแปลกใหม่และต้องการการพักผ่อนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการใช้สอยอีกด้วย 
                จากความต้องการของพลเรือตรีปกร วานิช ข้างต้นได้เสนอแนวคิดสวนสไตล์โมเดิร์น 
โดยจัดภูมิทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของบ้านและเพื่อประโยชน์ใช้สอย         
พื้นที่  อย่างคุ้มค่าอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
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1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
                1.2.1 เพื่อศึกษาทฤษฎีและหลักการที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
                1.2.2 เพื่อศึกษาศักยภาพของโครงการ และรวบรวมข้อมูลด้านข้อมูลพื้นฐานในการ
กําหนดแนวทางในการออกแบบ 
                1.2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้โครงการ เพื่อกําหนดรูปแบบทํากิจกรรมของเจ้าของ
โครงการ 
                1.2.4 สามารถนําเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพลเรือตรีปกร วานิช  
  
1.3  ขอบเขตการศึกษา 
                เน้ือหา การศึกษาหาข้อมูลในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย ต้องอาศัยขอบเขตที่
แน่นอนในการจัดทํา และศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ และนําข้อมูลมาจัดทําให้บรรลุเป้าหมาย 
และสามารถนําเสนอเจ้าของโครงการได้อย่างชัดเจน 
                บ้านพักอาศัยของพลเรือตรีปกร วานิช ต้ังอยู่บ้านเลขที่ 209/51 หมู่ 7 ตําบลหลักหก 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ตัวบ้าน 135.5 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ
87.5 ตารางเมตร พื้นที่จัดภูมิทัศน์ 737 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 960 ตารางเมตร 
(ดังภาพที่ 1.1 - 1.4) 
 

 
 

 ภาพท่ี 1.1  บริเวณด้านทิศเหนือ ติดกับถนนหน้าโครงการ 
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ภาพท่ี 1.2  บริเวณด้านทิศใต้ ติดกับพื้นที่รกร้าง 
 

 
ภาพท่ี 1.3  บริเวณด้านทิศตะวันออก ติดกับเพื่อนบ้าน 
   

 
ภาพท่ี 1.4  บริเวณด้านทิศตะวันตก ติดกับเพื่อนบ้าน    
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ภาพท่ี 1.5  พื้นที่โครงการ 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                1.4.1  ทราบถึงหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 

      1.4.2  ทราบถึงศักยภาพของพื้นที่โครงการและสามารถกําหนดตําแหน่งของกิจกรรมได้ 
      1.4.3  ทราบถึงกิจกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการและสามารถออกแบบ 

องค์ประกอบงานภูมิทัศน์ได้อย่างเหมาะสม 
      1.4.4  ผลงานการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพลเรือตรีปกร วานิช 

 
1.5 วิธีการดําเนินการ 

       1.5.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
           1.5.1.1  ศึกษาความหมายและความสําคัญในการออกแบบภูมทิัศน์ 
      1.5.1.2  ศึกษาหลักการออกแบบภูมทิัศน์บ้านพักอาศัย 
      1.5.1.3  ศึกษาองค์ประกอบในการจัดภูมิทัศน์ 
      1.5.1.4  กรณีศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 
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                1.5.2  ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพและผู้ใช้ของพื้นที่โครงการ 
                         1.5.2.1  ลักษณะที่ต้ัง และอาณาเขต 
       1.5.2.2  การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
       1.5.2.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
       1.5.2.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
       1.5.2.5  ลักษณะของสถาปัตยกรรม 
       1.5.2.6  ลักษณะโครงสร้างของดิน 
       1.5.2.7  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
       1.5.2.8  ระบบทางสัญจรภายในโครงการ 

               1.5.2.9  มุมมองและทัศนียภาพของโครงการ 
       1.5.2.10  จํานวนของผู้ใช้โครงการและกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่โครงการ 
       1.5.2.11  ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

                 1.5.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุป 
                         1.5.3.1  วิเคราะห์หลักการออกแบบโครงการ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบภูมิทัศน์โครงการ ตลอดถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินงาน 

     1.5.3.2  วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆในพื้นทีโ่ครงการและบริเวณโดยรอบเพือ่ 
กําหนดศักยภาพของพื้นที่ใหส้อดคล้องกับกิจกรรมจะออกแบบ 

     1.5.3.3  วิเคราะห์กิจกรรมต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้โครงการและ 
กําหนดขนาด รวมถึงองค์ประกอบต่างๆตามหลักการออกแบบ 
                 1.5.4  ข้ันตอนการออกแบบ 

               1.5.4.1  กําหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
       1.5.4.2  กําหนดแนวความคิดด้านต่าง 
       1.5.4.3  แนวความคิดด้านการวางผังและการสัญจรภายในโครงการ 
       1.5.4.4  แนวความคิดด้านการใช้วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
       1.5.4.5  แนวความคิดด้านการใช้พืชพรรณ 
       1.5.4.6  แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
       1.5.4.7  แนวความคิดด้านทัศนียภาพ  

                         1.5.4.8  กําหนดเกณฑ์และการประเมินการออกแบบ 
                         1.5.4.9  กําหนดแบบแปลนทางเลือก 3 ทาง 
                         1.5.4.10  ประเมินทางเลือกจากแปลนทางเลือกที่ดีที่สุด  
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               1.5.4.11  แสดงแบบแปลนแนวคิดในการออกแบบ 
               1.5.4.12  แสดงรายละเอียดผลการออกแบบ 

                1.5.4.13  แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
                1.5.4.14  แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
                1.5.4.15  ทําการประมาณราคา 
                 1.5.5  สรุปผลการออกแบบ 

       1.5.5.1  สรุปผลการออกแบบ 
     1.5.5.2  นําเสนอผลงาน 

                 1.5.6  ข้อเสนอแนะ 
                 1.5.7  จัดทํารูปเล่ม 
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1.6  ข้ันตอนในการศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1.1  ข้ันตอนในการศึกษา 
 

 

1. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

2. ศึกษารวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ 
2.1  ข้อมูลทางด้านสภาพพื้นที่โครงการ 
2.2  ข้อมูลทางด้านหลักการทีเ่กี่ยวข้องในกาออกแบบ 
2.3  ข้อมูลทางด้านของผู้ใช้โครงการ 

 

3. การสรุปข้อมูล 
3.1  สรุปลกัษณะของพื้นที่และการแก้ไขปัญหา 
3.2  สรุปความต้องการของผู้ใช้และกจิกรรมต่างๆภายในโครงการ 
3.3  กําหนดตําแหน่งกิจกรรมตามศักยภาพของพื้นที่โครงการ 

4. ขั้นตอนการออกแบบ 
4.1  กําหนดแบบร่างแนวความคิดในการออกแบบภูมิทัศน์ 
4.2  กําหนดแนวความคิดที่มีผลต่อรปูแบบกจิกรรม 
4.3  กําหนดรูปแบบความคิดในการจัดวางระบบการสญัจร 
4.4  กําหนดแนวความคิดในการเลือกใช้พันธ์ุไม ้
4.5  กําหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
4.6  การออกแบบทางเลือก 3 ทางเลอืก 
4.7  เลือกแบบที่เหมาะสมจากผลการประเมิน 
4.8  การออกแบบข้ันตอนสุดท้าย 
4.9  เขียนแบบก่อสร้าง 
4.10  การประมาณราคา 
 

5. สรุปผลการออกแบบ 
5.1  สรปุผลการออกแบบ 
5.2  นําเสนอผลงาน 

6.ข้อเสนอแนะ 

7.จัดทํารูปเล่ม 



บทท่ี 2 

หลักการท่ีเก่ียวของกับการออกแบบภูมิทัศนเคหะสถาน และกรณีศึกษา 

 

                พื้นที่รอบบานถือเปนสวนที่มีความสําคัญมากไมแพสวนอื่นๆ ของบาน เพราะเปนจุดที่

สามารถสรางความประทับใจแรกใหกับคนที่มาเย่ียมเยือนบานของคุณ ดังน้ันการจัดสรรพื้นที่รอบ

บานใหเหมาะสม สวยงาม จึงถือเปนเรื่องที่ไมควรมองขาม ตองคํานึงถึงพื้นที่ประโยชนการใชและ

ความตองการของผูพักอาศัย เปนการกําหนดรูปแบบของกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่น้ันๆ ไดเปน

อยางดีจําเปนอยางย่ิงที่ตองคนหาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของในการออกแบบภูมิทัศนบานพักอาศัย ทั้งใน

รูปแบบการจัดภูมิทัศน ในรูปแบบสวนตางๆ เพื่อนําขอมูลมาผสมผสานทําใหเกิดแนวความคิด

จนกระทั่งถึงการวางแนวทางในการออกแบบ เพื่อประโยชนแกเจาของบานเอง ใหเกิดความพึงพอใจ 

และไดรับประโยชนสูงสุด  

                ดังน้ันจึงตองคนหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศนบานพักอาศัย ทั้งในเรื่อง

ของการจัดสวนรูปแบบตางๆ รวมไปถึงพฤติกรรมของผูใชและตามความตองการที่ผูใชตองการ ดังน้ัน       

จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองศึกษาเรื่องสวนธรรมชาติ เพื่อใหเกิดแนวความคิดสอดคลองกับความตองการ

ของเจาของบาน ใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และใหไดรับประโยชนสูงสุดของการเขาใชพื้นที่

เชนเดียวกัน  

 

2.1  ความหมายและความสําคัญของการออกแบบจัดสวน 

                ขวัญชัย จิตสํารวย (2536) กลาววา การออกแบบ หมายถึง การวางแผนการสรางสรรค

ใหเกิด สิ่งใหม หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยูเดิมใหดีข้ึนเหมาะสมข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของผูใช 

โดยการสรางสรรคปรุงแตงสวนประกอบตางๆ ใหเกิดความสัมพันธกับประโยชนใชสอยและความงาม

โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิธีการ 

                อโนชา การประเสริฐกิจ (2545) กลาววา การจัดสวน หมายถึง วิทยาศาสตรและศิลปใน

การสรางสรรคเพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษย โดยนําหลักวิชาการ ความรู  เทคนิค ศิลปะและ

ประสบการณ มาผสมผสานเขาดวยกัน นําสิ่งของทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนสิ่งประดิษฐและ

สิ่งของที่มีอยูในธรรมชาติผสมผสานกัน เพื่อพัฒนาใหเกิดประโยชน เกิดทัศนียภาพ ที่มีความงดงาม

สูงสุด อาจเปนการสรางธรรมชาติรูปแบบใหมหรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมใน

อดีตนํามาดัดแปลงใหเขากับความตองการของมนุษย 

                การออกแบบภูมิทัศน การจัดตกแตงและปรับปรุงพื้นที่ใหเกิดความสวยงาม ควบคุม  

และเสริมสรางใหสภาพแวดลอมเหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน และเกิดความสะดวกสบายในการดําเนิน



  

9 
 

กิจกรรมตางๆ การจัดสวนไมใชเพียงแคการปลูกตนไมเพียงอยางเดียวหากตองทําใหเกิดความงาม 

บันดาลความสุขใหเกิดข้ึนในจิตใจและอารมณของผูคน สอดคลองกับความตองการดานสภาพความ

เปนอยูและการทํากิจกรรมตางๆของผูเขาไปใชสวนอีกดวย การจัดสวนไมวาจะมีขนาดเล็กหรือขนาด

ใหญจะตองควรคํานึงเสมอวา ตองออกแบบใหมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม อันรวมไปถึงสภาพ

พื้นที่ รูปแบบของสถาปตยกรรมสิ่งกอสราง มีความสัมพันธกับบริเวณใกลเคียง และยังตองออกแบบ

ใหสอดคลองกับพฤติกรรมสังคมน้ันๆ ดวย ดังน้ันการออกแบบถือเปนการสรางสิง่ใหมๆ ใหเกิดข้ึน อัน

ไปสูการดํารงชีวิตที่ดีงาม จุดมุงหมายตางๆ ในการจัดสวน ดังน้ี 

                2.1.1  การจัดสวนทําใหเกิดการดูแลพื้นที่อยางดี มีขอบเขตแนนอน เกิดความปลอดภัย

ในการใชพื้นที่ 

                2.1.2 การจัดสวนเปนการชวยลดมลภาวะตางๆ เชน เสียงรบกวน ฝุน ลม แสงแดด   

ดวยการออกแบบมาควบคุม เพราะการจัดสวนเปนการควบคุมและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสม

นาอยู 

                2.1.2  การจัดสวนทําใหพื้นที่สะอาด อากาศบริสุทธ์ิ ควบคุมระดับอุณหภูมิ แสงแดด ให

อยูในสภาพที่เหมาะสมกับความตองการ 

                2.1.3  การจัดสวนชวยใหมีการวางแผนการใชพื้นที่ ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน

มากที่สุดมีสัดสวน ขอบเขตที่เหมาะสมแนนอน เชน บริเวณพักผอนสวนตัว บริเวณออกกําลังกาย  

พื้นที่สวนครัว สนามเด็กเลน สวนไมดอกไมประดับ หรือพื้นที่ใชสอยอื่นๆ 

               2.1.4  การจัดสวนชวยแกไขและปดบงัสภาพแวดลอมที่ไมนาดู และยังแกไขการพังทลาย 

การเสื่อมโทรมของหนาดินอีกดวย 

                2.1.5  การจัดสวนชวยใหเกิดความสุขทางดานจิตใจ เพราะไดใกลชิดกับธรรมชาติและ       

พืชพรรณ 

                การจัดสวน คือ การจัดสภาพ หรือตกแตงสถานที่ ใหเหมาะสมสวยงาม ทําให

สภาพแวดลอม บรรยากาศนาอยู และเอื้อประโยชนตอกิจกรรมตางๆ ความสําคัญและประโยชนใน

การจัดสวน 

                สวน (Garden) หมายถึง สถานที่ที่มีการ ปลูก ตกแตง จัดพันธุไมอยางเปนระเบียบเปน

สัดสวน เพื่อความสวยงาม และใชประโยชนตางๆ เชน สวนผลไม สวนครัว สวนไมดอกไมประดับ 

สวนปา สวนหยอม  

                สรุป การออกแบบจัดสวน คือการจะทําใหสวนมีความสวยงาม จะตองมีความรูพื้นฐาน

คอนขางจะสูงมาก ในเรื่องของการออกแบบ นอกจากน้ี สวนสวย ไมใชวา สวนจะอยูไดนาน จะตองดู

วาสวนสวย และมีการดูแลรักษาที่ดี เพื่อใหเขามีชีวิต ที่อยูไดยาวนาน ดวย หลักการออกแบบ        
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จึงมีความจําเปน ตอการจัดสวนมาก เพราะถือวาการออกแบบ การเขียนแบบ เปนจุดเริ่มตน ของงาน

การออกแบบ 

 

2.2  ลักษณะของการจัดสวน 

                ปจจุบันนอกจากการตกแตงบานใหสวยงามแลว การจัดตกแตงสวนก็มีความสําคัญกับ

บรรยากาศและภาพรวมของบานดวยเชนกัน โดยเฉพาะการจัดสวนที่ชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับบาน 

จนทําใหบานรมรื่นและนาอยูการจัดสวน เขามามีบทบาทและสําคัญตอในชีวิตปจจุบันแทบจะขาด 

เสียไมได สวนในปจจุบันน้ีมีมากมายหลายลักษณะ สวนใหญจัดตามประโยชนใชสอย และรสนิยมของ

แตละบุคคล แตไมวาจะแตกตางกันอยางไร ก็คงหนีไมพน สวนใน 3 - 4 ลักษณะน้ี 

                2.2.1  สวนประดิษฐ (Formal Stlyle) 

                          สวนลักษณะน้ีสวนมากเหมาะกับสถานที่ที่มีเน้ือที่มากๆ เชน วัด สถานที่ทําการ 

ที่สาธารณะเปนตน สวนแบบน้ีนิยมวางแปลนใหเปนลักษณะสมดุล (Symmetry) หรือทั้งสองขาง

เทากัน นิยมใชดอกไมสีฉูดฉาด สดใส ตัดกับสนามหญาสีเขียว สวยงาม คุณสมบัติและหนาที่ของสวน

ประดิษฐ คือเนนการสรางความโออาสงางามใหกับอาคารและสถานที ่นิยมทํากันมากในประเทศแถบ

ยุโรป ซึ่งนับเปนแมแบบของสวนลักษณะ Formal Style น้ี  

 

 
ภาพท่ี 2.1  สวนประดิษฐ (Formal Stlyle) 

ท่ีมา : https://www.homedecorthai.com 

 

                2.2.2  สวนธรรมชาติ (Informal Style) 

                          สวนธรรมชาติ คือสวนที่เราจัดข้ึนมาโดยลอกเลียนแบบธรรมชาติที่เรามองเห็น 

เชนทําเปนปา เปนเขา ลําธาร นํ้าตก ทุงหญา เปนสิ่งที่เรารูสึกชอบเปนพิเศษ เลยอยากจะจัดไวใกลๆ 

อาจทําไดโดยการทําเทาขนาดจริง หรือยอสวนลงมา โดยใหเหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะจัดแตง 

คุณสมบัติและหนาทีข่องสวนธรรมชาติ คือ ทําใหผูอยูอาศัยหรือผูไดพบเห็นไดสัมผัสกับบรรยากาศ

ของความสดช่ืนรื่นรมย อบอุน นาพักผอนหยอนใจ สวนลักษณะน้ี จึงเปนสวนที่นิยมของคนจํานวน

มาก เน่ืองจากปจจุบันคนอยูในตึกรามบานชองที่เปนตึก จึงตองการใฝหาสวนเพื่อไวพักผอนหยอนใจ 

http://www.homedecorthai.com/
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สวนแบบน้ีนิยมปลอยใหตนไมเติบโตอยางอิสระ ตามธรรมชาติ อาจเพิ่มสระนํ้า ลําธาร นํ้าตก ศาลา

พักผอน ทางเดิน ตางๆ เขาไป โดยจะมีเสนสาย และรูปทรง เปนรูปทรงอิสระ หรือ Free Form 

 

 
ภาพท่ี 2.2  สวนธรรมชาติ (Informal Style) 

ท่ีมา : https://www.plantgardenforyou.blogspot.com 

 

                2.2.3  สวนจินตนาการ (Imaginative Style) 
                     สวนลักษณะน้ีจะจัดกันนอย สวนใหญนิยมจัดเฉพาะในโอกาสพิเศษหรือ      

เพื่อการแสดงเทาน้ัน โดยนิยมเอาสิ่งกอสรางทางสถาปตยกรรมบางอยางมาประดับ ตกแตง เชน         

หัวเสาโรมัน กําแพงเมือง ซุมประตู หรือตัดแตงตนไมใหเปนรูปทรงตามจินตนาการ เชนเปนมา เปน

มังกร เปนตน คุณสมบัติและหนาที่ของสวนจินตนาการ คือ ทําใหผูคนที่ผานไปมาไดใชความคิด หรือ

สรางจินตนาการ เพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนาย หรืออาจจัดไวดูเลนที่บาน เหมาะสําหรับคนที่ชอบคิด 

ชอบประดิษฐสิ่งแปลกใหม 

 

 
ภาพท่ี 2.3  สวนจินตนาการ (Imaginative Style) 

ท่ีมา : https://www.homedecorthai.com 

 

                2.2.4  สวนนามธรรม (Abstract Style) 

                          สวนแบบน้ีบางคนเรียกวา สวนฟรีสไตล ก็ได เพราะเริ่มนิยมจัดกันในยุคหลังๆ 

เพื่อหนีความซ้ําซาก จําเจ เหมือนการทํางานศิลปะ ใหมีเสนสาย หรือใหมีฟอรมที่สวยงามตามทฤษฎี 

สามารถถายทอดความรูสึกไดดี คุณสมบัติและหนาที่ของสวนนามธรรม คือ สรางความบันดาลใจใน

งานศิลปะ และจะคํานึงถึงประโยชนใชสอยและจุดประสงคกอนจะนําศิลปะมาเสริม และสรางสรรค

ใหสวยงามย่ิงข้ึน 

http://www.homedecorthai.com/
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                         ที่กลาวมาน้ันเปนรูปแบบใหญๆ ของการจัดสวน สําหรับชนิดของสวน                

น้ัน สวนใหญจะเรียกกันไปตามประโยชนใชสอยและความนิยมเปนสําคัญ ชนิดของสวนน้ันมีช่ือ       

เรียกกันอยูมากมาย เชนสวนหิน สวนกรวด สวนทะเลทราย สวนนํ้า สวนดาดฟา สวนพันธุไม สวน

ผนังสวนภูเขา สวนที่ราบ สวนหยอม สวนกระถาง สวนแขวน สวนลอย สวนสาธารณะ สวนสนุก        

สวนสมุนไพร หรือสวนสุขภาพ เปนตน แตไมวาจะจัดสวนแบบใดก็ตาม การจัดสวนก็ยังคงตอง ยึดหลัก

อ ง ค ป ร ะกอบทาง ศิ ลป ะม าผ ส มผ ส านกั บ ก า ร ใ ช ส อย  เ พื่ อ ใ ห ส วน น้ั นส วย ง ามแล ะ

ส มบู ร ณ  ม าก ย่ิ ง ข้ึ น  คือ (พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, 2537) 

 

 
ภาพท่ี 2.4  สวนนามธรรม (Abstract Style) 

ท่ีมา : https://www.sangbandee.wordpress.com 

 

2.3  รูปแบบของสวนในบานพกัอาศัย 

                2.3.1  สวนโมเดิรน (Modern Garden) 

                          คือสวนมากจินตนาการทีผู่จัดตองการสื่อออกมาถึงผูชมจริงๆ แลวสวนโมเดิรน   

มีที่มาจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติ เชนเดียวกับสวนอื่นๆแตไมจํากัดเฉพาะบอนํ้า นํ้าตก หรือ

ภูเขา แตรวมถึงอาคารและตึกรามบานชอง และสภาพแวดลอมใกลตัว เพียงแตสวนโมเดิรนมักตัด

ทอนรายละเอียดของธรรมชาติ เหลือเพียงเสนดาย สีสัน หรือผิวสัมผัสที่สื่อออกมาเปนสัญลักษณ

เทาน้ัน จนบางครั้งหากไมอธิบายก็อาจดูไมออกวาสิ่งที่สื่อออกมามีความหมายอยางไร  

                          หากเปรียบสวนเหมือนภาพวาด สวนโมเดิรนจะเหมือนภาพแอบสแตร็คท 

(Abstract) ที่สื่อความหมายเปนนามธรรม คือมีสัญลักษณมากมายใหตีความหรือจินตนาการจากภาพ

ที่เห็น โดยเฉพาะหากไดรับการบอกเลาถึงแนวคิดของภาพ ภาพที่ดูไมรูเรื่องก็จะมีเรื่องราวและที่มา   

ที่ไปจนทําใหผูชมรูสึกสนุกไปกับเรื่องที่เลาอยูในขณะน้ัน สวนโมเดิรนก็เชนเดียวกัน เมื่อไดรับทราบ 

และเขาใจถึงแนวคิดของสวนน้ันๆ วาตองการสื่อถึงอะไร มีที่มาที่ไปอยางไร ผูชมจะรูสึกสนุกไปกับ 

การชมสวนน้ันๆ 

                          จินตนาการของสวนโมเดิรนจึงเปนตัวเช่ือมตอที่ชวยรอยเรียงเรื่องราว รวมทั้ง

แนวคิดและวิธีการออกมาเปนภาพสัญลักษณซึ่งมีทั้งความแตกตางที่ดูขัดกัน ความเรียบงาย สีสันที่

รุนแรง การเลนลวดลายวัสดุหรือผิวสัมผัส เสนสาย สญัลักษณ และเรื่องราวในสวนบางสวน 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=yb52o8_rPFpNrM&tbnid=6cDOJ9ROGUzr5M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fsangbandee.wordpress.com%2F2012%2F09%2F04%2F%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%2F&ei=ElPaUpC1CsHIrQfH7oGAAg&bvm=bv.59568121,d.bmk&psig=AFQjCNFqKNUV6ggZvx_UElbpvyggEpuylA&ust=1390126122811390
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จัดแบบเรียบงาย อาจโรยกรวดทั้งสวน มีตนเข็มกุด่ันโผลมาแคสองตน บางสวนอาจทากําแพงสีนํ้าเงิน

เขม วางเกาอี้รูปทรงทันสมัยสีขาวและกระถางตนไมรูปทรงเรียบงาย บางสวนอาจนําแผนทางเดินวาง

ตอกันเปนเสนสายหรือลายกราฟกในสวน ดูคลายสวนฟอรมอลหรือสวนประดิษฐ โดยเสนสาย

ดังกลาวลอไปกับรูปแบบของอาคารและมักมีประติมากรรมที่เปนสัญลักษณใหจินตนาการกันตอ    

อยูบริเวณใจกลางสวน 

                          สวนโมเ ดิรนที่ จัดอย างเรียบง าย มีตนไมนอยตนและเพิ่ มในสวนงาน 

Hardscape จึงมีขอดีในเรื่องการดูแลที่งายและเหมาะกับพื้นที่แคบ เพราะจะทําใหสวนโปรงโลง ไม

รกทึบ แตขณะเดียวกันสวนลักษณะน้ีก็ไมเหมาะกับสภาพพื้นที่ที่ไดรับแสงแดดจัด เพราะจะทําใหผูที่

อยูในสวนรูสึกไมสบายตัว 

                          ดังน้ัน กอนที่จะลงมือเลือกรูปแบบของสวนจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่ที่ประกอบกันดวย ผูที่จะจัดสวนโมเดิรนจงึควรมีความชํานาญในเรือ่งองคประกอบโดย

เฉพาะงาน Hardscape เพื่อแบงสัดสวนของเสนสายและสีสันใหออกมานาสนใจ รวมทั้งตอบสนอง

การใชงานไดอยางสมบูรณ 

 

 
ภาพท่ี 2.5  สวนโมเดิรน (Modern Garden) 

ท่ีมา : https://www.3mbuildingfilm.com 

 

                2.3.2  สวนบาหลี (Balinese Garden) 

                          สวนบาหลี มีลักษณะโดย พื้นฐานเหมือนกับ สวนเมืองรอน โดยทั่วไป กลาวคือ 

ลักษณะพันธุไม ที่ใชเปน พันธุไม ในตระกูลใกลเคียงกับ พันธุไม ที่ใชใน สวนเมืองรอน เชน ชบา 

กลวยประดับ เฮลิโคเนีย พลับพลึง ลีลาวดี โกสน เฟรนชนิดตางๆ ไผ ปาลม และไมนํ้าตางๆ กก บัว 

คลานํ้า เน่ืองดวย ชาวบาหลี มีความเช่ือวา ตนไมและพืชพันธุตางๆ มีชีวิตและวิญญาณ สวนตางๆ 

ของตนไมจึงมักถูกนํามาใชทั้งเพื่อเปน ยารักษาโรค และเพื่อใชในงานพิธีกรรมตางๆ เน่ืองจาก

บรรยากาศของ วิถีชีวิตแบบบาหลี เกี่ยวพันกับความเช่ือ ทางศาสนา และวิถีชีวิตประจําวันอยูมาก 

ประติมากรรมรูปสลักตางๆ ทั้งรูปคน สัตว อมนุษย จึงถูกนํามา จัดประดับ เพื่อใหเกิดบรรยากาศ

เกี่ยวพันกับ การดําเนินชีวิต ของชาวบาหลี ไมที่นํามาใชใน งานประติมากรรม มีการแบงประเภทเปน

หลายประเภท โดยแบงตามคุณสมบัติสําคัญ ไดแก ความสวยงาม ความศักด์ิสิทธ์ิ ความแข็งแรงคงทน 

และ ความออนของเน้ือไมสําหรับใชใน การแกะสลัก อาทิ ไมขนุน นิยมนํามาทําศาลสักการะ 

http://www.3mbuildingfilm.com/
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หนากาก และของใชในพิธีกรรมตางๆ มีการใชสวนประกอบ ทางสถาปตยกรรม อาทิ ซุมประตู 

กําแพง เปนบริเวณแบงสัดสวนใน สวนไมไผ เปนวัสดุสําคัญที่นิยมใชใน การกอสราง หลังคาของ

อาคาร พื้นถ่ินนิยมมุงดวยกก โดยเฉพาะตนอลัง อลัง เปนชนิดที่นิยมใชกับ ศาสนสถานตางๆ ลักษณะ

อยางหน่ึงของสวนบาหลี คือ การใชสระนํ้า คูนํ้า ใหเปนเครื่องสะทอนภาพตางๆ ที่ปรากฏในสวน 

สวนนํ้าในบาหลี นิยมทําเปนบอรูปทรงสี่เหลี่ยม คอนขางต้ืน และปลูกไมนํ้า ชนิดตางๆ ความเช่ือทาง

ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายเริ่ม เขามาใน เกาะบาหลี ชวงตนคริสตศตวรรษที่ 11 ความเช่ือตาม 

ตํานาน โบราณของบาหลี โลกถูกสรางข้ึนจากความวาง (Divine Nothingness) โดยมีเทพสําคัญสุด

ผูสรางคือ ซาง ฮยัง วินธิ ซึ่งเปน ผูสราง เทพเจาองคอื่นๆ ข้ึนมาปกปกรักษา เปนเหลาเทพผูสราง 

แผนดิน ผืนนํ้า ทองฟา พระอาทิตย พระจันทร ดวงดาว เมฆ ดาวเคราะห ตามทิศทางตางๆ โดยปกติ

แลวการวางทิศทางของอาคารตางๆ ในบาหลี จะวางโดยยึดกับ ทิศหลักทั้งสี่ โดยเฉพาะอยางย่ิงวัด 

บาน หรือลานกิจกรรม จะถูกจัดใหหันสูทิศเหนือซึ่งถือเปน ทิศศักด์ิสิทธ์ิ สวนทางทิศตะวันออกของ

บริเวณบาน มุมดานตะวันออกเฉียงเหนือ จะเปนที่ต้ังแทน บูชาบรรพบุรุษ ดวยถือเปนทิศที่มีคุณที่สุด 

ทิศหัวนอนจะหันไปดานเหนือ สวนทิศตะวันตกเฉียงใตใชเปนทิศที่ต้ังหองครัวและสิ่งปฏิกูล ชาวบาหลี

เช่ือวา มีวิญญาณปกปกรักษา ในทุกสถานที่ ธารนํ้า เหว หาดทราย ชายฝง และปาทึบ บริเวณที่รก

รางและรกชัฏ เปนที่สถิตของบรรดาสิ่งมีอํานาจเหนือธรรมชาติ ชาวบาหลีเช่ือวา สิ่งช่ัวรายตางๆ 

ไมไดอยูในนํ้า แตจะมาจากอีกฝงของผืนนํ้า ซึ่งทั้งน้ี อาจเปนดวย ความกวางของทะเล ที่ดูกวางใหญ

ไพศาล หรือ อาจเปนดวย สายนํ้าทั้งหมด บน เกาะบาหลี พัดพาสิ่งปฏิกูลตางๆ ลงทะเล ทั้งน้ี 

ลักษณะสําคัญของ สวนแบบบาหลี คือ ควรมีความ รม ครื้มดวย ไมเมืองรอน ที่พบในพื้นถ่ิน มีสิ่ง

ประดับที่สะทอนอารมณ แบบบาหลี และแสดง วิถีชีวิตของชาวบาหลี 

 

 
ภาพท่ี 2.6  สวนบาหลี (Balinese garden) 

ท่ีมา : https://www.forfur.com 

 

                2.3.3  สวนปาหรือสวนธรรมชาติ (Natural Garden) 

                          การจัดสวนปา เปนการจัดสวนใหดูเปนธรรมชาติเหมือนปา เนนความรมรื่น 

รมเย็น จนไดความรูสึกวาเปนสวนที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไมใชสวนประดิษฐ ตําแหนงการจัดสวน

ปาที่ชวยใหรมเงาแกบาน คือ ทิศตะวันตกและทิศใต ชวยลดอุณภูมิความรอนยามบาย มีลมพัดเย็น

สบาย พัดกลิ่นหอมๆ ของดอกไมเขาบาน ลักษณะพรรณไมที่ปลูก ควรเลือกใหเหมาะตามสภาพ แต

ละทองถ่ิน เชน ภาคอีสานควรปลูกไมอีสาน ภาคใตก็ควรปลูกไมใต เปนตน เพื่อใหงายตอการ          

http://www.forfur.com/
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ดูแลรักษา แลวเลือกเปนไมยืนตนหรือไมพุม มาปลูกแซมกันไป จะดูเหมือนไมต้ังใจ อยาจัดจังหวะ

หรือไลระดับ และไมเลือกพรรณไมที่ใชสําหรับตัดแตงเปนรูปตางๆ เพราะจะทําใหดูไมเปนธรรมชาติ 

ประโยชนของสวนปา คือ การใหความรมรื่น เย็นสบาย รมเงาของไมยืนตนที่ชวยลดอุณหภูมิจาก  

ดวงอาทิตย ชวยประหยัดพลังงานในบานไดอีกดวย 

 

 
ภาพท่ี 2.7  สวนธรรมชาติ (Natural Garden) 

ท่ีมา : https://www.decorreport.com 

 

                2.3.4  สวนหิน (Rock Garden) 

               สวนหิน Rock Garden เปนสวนที่ใชหินและกรวดเปนองคประกอบหลักในการ

จัด โดยเลือกใชความหลากหลายจาก ลักษณะและชนิดของหิน ที่แตกตางกันทั้งสี  รูปราง และ

ผิวสัมผัส จากน้ันก็นําตนไม มาปลูกประกอบ ใหมีความสัมพันธและกลมกลืน กับหินที่เรา จัดวาง 

อาจจะจัดบนพื้นที่ราบเรียบ หรือเปนช้ันเปนเนินก็แลวแตนักออกแบบจะสรางสรรคข้ึนมา ซึ่งแนวคิด

น้ี ก็คงหนีไมพนจาก การนํารูปแบบธรรมชาติ เชน โขดหิน เนินเขา เกาะแกง ลําธาร หรือนํ้าตก ถอด

ถายจําลอง เอามาจัดวาง ใหเหมาะสมกับสถานที่ ที่เราจะจัดอาจวางหินรูปต้ังบาง นอนบาง ก็แลวแต

ความเหมาะสม จากน้ันก็นําตนไม มาจัดประกอบ หรืออาจมีวัสดุอื่นๆ อีก ก็แลวแต ความตองการ 

บางกรณีสถานที่อาจจะอยูในสภาพแวดลอมที่ดีอยูแลว เชน บานพักในชนบทที่ติดกับเขา และ

ธรรมชาติดังกลาว นักออกแบบสวน อาจจัดบริเวณใหสอดคลองไปกับธรรมชาติรอบดาน เชน หักราง

ถางพงเคลียรพื้นที่รอบๆ บริเวณที่พัก คงสภาพหิน หินหรือเนิน ที่เปนธรรมชาติเอาไว และนําตนไมไป

แตงประกอบ แตอยางไรก็ตองคงสภาพของเดิม ตามธรรมชาติ เอาไว ซึ่งก็จะเปนอีกรูปหน่ึง ลักษณะ

สวนหินน้ีก็นิยมทางประเทศแถบยุโรปมากอนเรียกวา Rock Garden สรางความรูสึก ใหเห็นถึง ความ

เปนปกแผนมีพลังสนุกสนาน ทางแถบเอเชีย จีน และญี่ปุนก็นิยมจัดเชนกันโดยเฉพาะ สวนหิน      

ของญี่ปุน ซึ่งมักจะเรียกกันวา Stone Garden ลักษณะสวนหินของญี่ปุนจะเปนลักษณะพิเศษคือ 

นอกจากสวนหิน ที่เปนลักษณะ ลอกเลียนธรรมชาติ แลวยังมี สวนหินที่เปน ลักษณะจินตนาการ ให

ผูรับไดใชฝกสมาธิตามลัทธิเซน จะเปนการจัดในพื้นราบจัดวางหินเปนกลุมเปนกอน สมมุติแทนโขด

เขาและ เกาะแกง มีกรวดลอมรอบ ทํา ริ้วรอยลวดลาย คลายสายนํ้าและคลื่น สวนหินลักษณะน้ี จะ

ไมนิยมใชตนไม มาประกอบเลย จะดูน่ิงใหใชฝกสมาธิไดเต็มที ่

 

http://www.decorreport.com/
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ภาพท่ี 2.8  สวนหิน (Rock garden) 

ท่ีมา : https://www.fwdder.com 

 

                2.3.5  สวนเมืองรอน (Tropical Garden)  

               สวนเมืองรอน หรือ Tropical Garden เปนรูปแบบสวนยอดฮิตที่คนไทยอยาง

เราคุนเคยเปนที่สุด เปนสวนที่มีพรรณไมเขตรอนช้ืนเปนองคประกอบหลกั ซึ่งสวนใหญคือไมใบน่ันเอง 

แตไมใบก็ใชวาจะมีแตสีเขียวๆไปเสียทั้งหมด เพราะครั้งหน่ึงสมัยที่ชาวตะวันตกเริ่มออกเดินทาง

สํารวจไปทั่วโลก ทันทีที่พวกเขาไดมาเห็นพรรณไมเมืองรอนในดินแดนแถบน้ี เขาถึงกับต่ืนเตนและ

เรียกพรรณไมพวกน้ีวาเปน “Exotic Plant” เปนพรรณไมตางถ่ินที่ดูนาอัศจรรยใจมากๆ และจัดเปน

พรรณไมที่มีความหลากหลายเปนที่สุด  บางคนจึงอาจมองวาสวนเมื องรอนเปนสวนที่มี             

ความหลากหลาย การสรางความเปนหน่ึงเดียว (Unity) เพื่อใหภาพสวนที่ออกมามีความกลมกลืน 

(Harmony) อยางงดงามจึงเปนเรื่องสําคัญ 

 

 
ภาพท่ี 2.9  สวนเมืองรอน (Tropical Garden) 

ท่ีมา : https://www.kroobannok.com 

 

                2.3.6  สวนญี่ปุน (Japanese Garden) 

               สวนญี่ปุน ไดรับอิทธิพลมาจากการจัดสวนถาด (Tray Garden) ดวยเชนกัน     

สวนญี่ปุนมักจะมี (Open Terrace) ที่เปนตัวเช่ือมระหวางพื้นที่ภายในอาคารกับพื้นที่ภายนอก 

องคประกอบที่มักจะพบในสวนญี่ปุนคือ ตะเกียงหิน (Stone Lantern) ซึ่งวัตถุประสงคเดิมใชเพื่อให

แสงสวางในสวนยามคํ่าคืน ตอมาไดกลายเปนเอกลักษณที่สําคัญประการหน่ึงของงานประติมากรรม

ในการจัดสวนแบบญี่ปุน  

http://www.fwdder.com/
http://www.kroobannok.com/


  

17 
 

                         การคํานึงถึงความสอดคลองสัมพันธระหวาง ที่วาง เวลา และ มิติในการมอง 

นับเปนเสนหประการหน่ึงของสวนแบบญี่ปุน คือมีลักษณะที่คอยๆ เผยแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลง

ของที่วางที่แตกตางกันไปในแตละมุมมอง สวนญี่ปุนมีปฏิสัมพันธกับแทบทุก สัมผัสของมนุษย      

โดยสื่อผาน สี รูปทรง เสนสาย ผิวสัมผัสของหิน ทราย กอนกรวดหินปูทางเดิน (Stepping Stone) 

ตลอดจนกลิ่นละมุนของดอกไมและตนสน 

                         สวนญี่ปุน เปนสวนที่สรางข้ึนเพื่อจําลองความงดงามของฉากธรรมชาติดวย  

ความใสใจ เปนงานประณีตศิลป ซึ่งมีความพิถีพิถัน ซึ่งตองไดรับการจัดวางอยูบนเน้ือที่ที่คอนขาง

จํากัด วัตถุประสงคในการจัดการภูมิทัศนในสวนญี่ปุนซึ่งมีพัฒนาการสืบตอกันมายาวนานใน

ประวัติศาสตร มีการจัดองคประกอบของภาพภูมิทัศนโดยการจัดแตงกอนกรวด หิน ตนไม ที่สามารถ

มองไดจากหลากทิศทาง ทั้งจากมุมตางๆ ในสวน และเมื่อมองจากชานบานซึ่งเปนพื้นที่ซึ่งเช่ือมตอ

ภายในบานกับนอกบานได โดยการเลื่อนฉากบานเลื่อนออกทั้งระนาบผนัง 

 

 
ภาพท่ี 2.10  สวนญี่ปุน (Japanese Garden)  

ท่ีมา : https://www.hometophit.com 

 

                2.3.7  สวนไทย (Thai Garden) 

                          สวนที่ใหบรรยากาศแบบไทยๆ มักประยุกตมาจากสวนเมืองรอน แตเนนการใช

รูปแบบของสถาปตยกรรมอื่นๆ เพื่อสื่อความเปนไทย เชน ศาลาน่ังเลนทรงหนาจั่ว หรือของตกแตง

อื่นๆ ก็มักใชของที่มีในทองถ่ินบานเราเชน โองดินเผาใสนํ้า ไห รางขาวหมู มาวางประดับ รวมทั้ง      

มีอางบัวจัดเปนสวนนํ้าขนาดเล็กต้ังไวตามจุดตางๆ บางบานอาจมีมุมวางไมดัดกระถาง ซึ่งเคยไดรับ

อิทธิพลจากจีนและนิยมจัดกันตามบานไทยในยุคสมัยหน่ึง 

 

 

 

http://www.hometophit.com/
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ภาพท่ี 2.11  สวนไทย (Thai Garden) 

ท่ีมา : https://www.supibee.thaiembassyuk.org.uk 

 

                2.3.8  สวนนํ้า (Water Garden) 

               การจัดสวนนํ้าภายในบาน จะนํามาซึ่งความรูสึกฉํ่าเย็น ผอนคลาย จากการ

ทํางานที่เครงเครียด ดวยความมีชีวิตชีวาของไมนํ้านานาพันธุ ถาย่ิงสามารถทําศาลาหรือ ชานสําหรับ

น่ังพักผอนที่บริเวณสวนนํ้า ไดสัมผัสกับเสียงของสายนํ้า ด่ืมดํ่ากับบรรยากาศของพรรณไมรายรอบ 

คงชวยเติมพลังใหกลับไปทํางานไดเปนอยางดีเสียงสายนํ้าไหลทามกลางแมกไมสีเขียว ถือวาเปนเสียง

สวรรคที่มีความไพเราะ กอใหเกิดความรูสึกสดช่ืน รื่นรมย หลายๆ คนจึงชอบ สวนนํ้า แมการจัดสวน

ชนิดน้ีจะไมงาย แตก็ไมยากเกินไปนัก ผูที่คิดจัดสวนแบบน้ีจึงตองมีเทคนิคบางประการ  

                          หัวใจหลักของการออกแบบสวนนํ้าก็คือ “นํ้า” โดยสวนนํ้าจะถูกกําหนดให

ตอเน่ืองกับพื้นที่ที่เปน “นํ้า” ซึ่งวางไวเปนตําแหนงหลักเปนอันดับแรก โดยสระหรือบอน้ันควรอยูใกล

ทอระบายนํ้าหรือกอกนํ้า เพื่อสะดวกในการทําความสะอาดและควรจัดพื้นที่ใหเดินเขาไปถึงไดสะดวก

เพื่องายในการดูแลดวย 

                          สวนนํ้า (Water Garden) อาจแบงเปน 2 ลักษณะ คือ สวนที่จัดในนํ้า จะเปน

บนผิวนํ้าหรือใตผิวนํ้าก็ตาม ตนไมที่จะใช ตองเปนตนไมที่มีธรรมชาติอยูในนํ้า หรือ แชนํ้าได อาจเปน

ไมนํ้าชนิดตางๆ เชน บัว กก ปรงไข เตยหอม โมก ชุมเห็ดเทศ หรือ ผักตบ เปนตน หาก จัดใตนํ้าเปน

ลักษณะทองทะเล ก็อาจมีกรวด หิน ทราย ปะการัง หรือเปลือกหอยประกอบ หากจัดเปนบอ เปนลํา

ธารคงจะมีหิน มีกรวด มีเกาะแกง แตจะมีอีกประเภท คือ สวนประกอบนํ้า คือการจัดสวนประกอบ

บอ ลําธาร นํ้าตก การเลือกใชตนไมนอกจากตนไมที่สามารถ ข้ึนอยูในนํ้าและชายนํ้าดังกลาว         

แลวอาจใชตนไมที่มีธรรมชาติมากข้ึนบนพื้น ดินแตใหมีลักษณะและ รูปฟอรม  ประสาน              

กลมกลืนไปกับบรรยากาศริมนํ้าได เชน ไทร ไผ หลิว มะพราว เปนตน (เอื้อมพร วีสมหมาย, 2530) 
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ภาพท่ี 2.12  สวนนํ้า (Water Garden) 

ท่ีมา : https://www.greenscotts.co.uk 

 

2.4  ทําไมตองมีการจัดสวน (Why do we have to Landscape) 

                ตามประวัติศาสตรการจัดสวนที่ผานมาน้ัน ทําใหทราบถึงความจําเปนและความสําคัญ

ของสวนที่มีตอจิตใจและสภาพรางกายของผูที่เปนเจาของสถานที่ ดังน้ันการจัดสวนจึงมีประโยชน

หลายอยางที่จําเปนตอกานเปนอยูของมนุษย จึงเปนเหตุใหมีการจัดสวนข้ึน เพื่อบรรลุถึงจุดมุงหมาย

ตางๆ ดังน้ี  

                2.4.1  จัดสวนข้ึนเพื่อจะกันเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบาน มักใชพุมไมหนาหรือ 

ไมยืนตน เชน อโศกอินเดีย ชบา เข็ม ผกากรอง เปนตน 

                 2.4.2  เพื่อกรองฝุนละอองที่กระจายทั่วๆ ไปในอากาศ โดยเลือกใชพรรณไมที่สามารถ

เก็บฝุนละอองไดมาก เชน สนปฎิพัทธ สนทะเล เปนตน 

 

 
ภาพท่ี 2.13  การจัดสวนข้ึนเพื่อจะกันเสียงรบกวนจากถนนและกรองฝุนละออง 

                 

                 2.4.3  จัดแตงบางตําแหนงของสวนเพื่อปดบังสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะของบริเวณ

ใกลเคียงเชน บริเวณใกลบานที่มีกองขยะสวนและตนไมจะชวยกรองเช้ือโรคและ ปดบังภาพที่        

ไมนาดูได 

 

http://www.greenscotts.co.uk/
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ภาพท่ี 2.14  การจัดสวนเพื่อปดบังสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม 

 

                2.4.4  เพื่อใหเกิดความเปนสวนตัว ปองกันการลอบมองการเพื่อนบาน เชน ภายในบาน

มีสระวางหรือมุมสงบสวนตัว 

 

 
ภาพท่ี 2.15  การจัดสวนเพื่อใหเกิดความเปนสวนตัว 

 

               2.4.5  เพื่อความสุขทางดานจิตใจ เมื่อสภาพของสวนในบานมีสีเขียวสดใส มีรมเงาของ                       

ตนไม มีบอนํ้า ลําธาณ หรือ นํ้าตกจําลองและทําใหมีโอกาสใกลชิดธรรมชาติมากข่ึน            

                       

 
ภาพท่ี 2.16  การจัดสวนเพื่อความสุขทางดานจิตใจ 
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               2.4.6  เพื่อประโยชนใชสอย เชน ปลูกสวนครัวหรือไมผล 

 

 
ภาพท่ี 2.17  การจัดสวนเพื่อประโยชนใชสอย 

 

                2.4.7  เพื่อออกกําลังกายโดยการว่ิง วายนํ้า หรือเลนเกมสีตางๆ ฝกการปลูกเลี้ยงและ

ดูแลตนไม (ศศิยา ศิริพานิช, 2544) 

 

 
ภาพท่ี 2.18  การจัดสวนเพื่อออกกําลังกาย 

 

2.5  หลักศิลปะในการออกแบบ (Principle of design) 

               ความกลมกลืนกัน   (Unity) 

               รูปแบบของสวน   (Styles) 

               เวลา              (Time) 

               สัดสวน    (Scale) 

               การแบงพื้นทีจ่ัดสวน   (Space Division) 

               เสน     (Line) 

               รูปราง    (Form) 

               ผิวสัมผัส    (Texture) 

               สี     (Color) 

               หลักจิตวิทยาในการออกแบบ  (Psychology of Design) 

                นอกเหนือจากความรู เรื่องโครงสรางของบ าน บุคคล และปญหาตางๆ แลว            

การออกแบบจัดสวน ก็มิอาจจะสมบูรณได ถาปราศจาก รอบรูทางดานศิลป ซึ่งนับเปนหัวใจ และเปน

รากฐานสําคัญในการออกแบบเบื้องตน ไปจนถึงการออกแบบที่ยุงยากตอไป ซึ่งความรูทางดานศิลปะ
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น้ีผูใชจําตองทราบ และเก็บสวนละเอียดปลีกยอยทั้งหมดเอาไว เมื่อถึงจังหวะและเวลา ที่เหมาะสม ก็

ตองนํา เอาความรูเหลาน้ี ออกมาใชไดทันทีจนบางครั้งผูใชก็แทบจะไมรูสึกตัววาไดใชความรูทาง

ศิลปะออกไป หรืออีกนัยหน่ึงก็นับวา เปนการฝกรสนิยมของตนเอง ใหมีพื้นฐาน ความงามของดาน

ศิลปะเพียงพอ ที่จะนําไปใชไดทุกกรณีไมวาจะเปน การจัดสวน การตกแตงภายในบานการเลือก

เสื้อผาเลือกขาวของเครื่องใชตางๆ เน่ืองจากไมมีกฎตายตัววา ของดีมีรสนิยม ไมจําเปนจะตองแพง

เสมอไป เพราะฉะน้ันศิลปะจะชวยดัดแปลง ใหของทุกอยางแลดู มีคุณคานาใชย่ิงข้ึน  

                ศิลป เกี่ยวกับ การจัดสวน มีพื้นฐานคลายคลึงกับศิลป กับดานอื่นๆ เชน ดานจิตรกรรม

ประติมากรรม มีเพียงบางสวนเทาน้ัน ที่แตกตางกันออกไป ตามความเหมาะสมสิ่งแรก ที่ควร

พิจารณาก็คือ 

                2.5.1  ความกลมกลืนกัน (Unity)  

                          ลักษณะความกลมกลืนกันภายในสวนข้ึนอยูกับลักษณะของพื้นที่ของสวน 

อาคารสถานที่และตนไมที่ใชปลูก 

                          ลักษณะของพื้นที่ของสวนไดแก รูปแบบของพื้นที่ทั่วไปในสวน เชน เปน        

รูปสามเหลีย่ม สี่เหลี่ยมรปูแบบตางๆ นับเปนสิ่งสําคัญใน การกําหนดลักษณะ ของสวนได สวนอาคาร

สถานที่ก็มีรูปแบบตางกันออกไป เชน อาคารในยุคสมัยกอน ใหม ฯลฯ ตนไมที่ใชปลูก ก็เลือกใหถูก

ชนิด ตามความเหมาะสม กับลักษณะพื้นที่ และตัวอาคาร สวนในสมัยเกา จะเห็นวามีลักษณะที่เรียบ

งาย เน่ืองจาก วัสดุมีจํานวนจํากัด และมีจุดมุงหมายไป 

                          ในทางเดียวกัน เชน ปลูกเพื่อเปนอาหาร ปลูกเพื่อทําใหสภาพพื้นที่รมรื่นข้ึน 

เน่ืองจากเปนทะเลทราย แตในปจจุบัน เจาของบาน มีความตองการ และจุดมุงหมายมากกวาเดิม 

จําตองเลือกวัสดุที่มีอยูมากใหเขากันไดหรือกลมกลืนกันกับลักษณะของสวน รวมทั้งเขากับพรรณไม

ตางๆ ดวย ดังน้ันควรจะไดรูจัก วัสดุตางๆ อยางแทจริง ไมวาจะเปนพรรณไมใหมๆ หรือวัสดุอื่นๆ 

เพื่อหาความกลมกลืนกันใหไดภายในสวน ยกตัวอยางเชน เราจะจัดสวนเปนแบบต่ืนเตน ก็ควรเลือก

ชนิดอาคารใหมีลักษณะสมัยใหม ใชวัสดุที่แปลกตา ใหความรูสึก แกผูดู ในทางต่ืนเตน หรืออาจจะ

เปนไปในทางลึกลับสวยงามก็ได พรรณไมใหมมีดอกสีสรรสดสวย หรือรูปรางที่แปลกประหลาด 

นอกจากน้ี รูปรางของลักษณะพื้นที่กค็วรจัดใหผูดูเกิดความคลอยตาม เชน จัดเปนรูปรางทางเดินที่ลอ

ผูดูใหไปยังจุดที่เราตองการ จะโชวภายในสวน หรือเปนทางเดินเลนสบายๆ มีที่น่ังพักเปนระยะๆ ไป 

 

 

                2.5.2  รูปแบบของสวน (Styles)  เดิมทเีดียวการจัดสวนมีอยู 2 แบบ คือ 



  

23 
 

                 2.5.2.1  แบบ Formal Style คือ การจัดสวนที่อยูอาศัยรูปทรงเรขาคณิต เปน

หลัก เชน จัดรูปรางของพื้นที่ตนไม เปนรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทรงกระบอกและอื่นๆ รวมทั้งนิยม

จัดใหมีความสมดุลยกันทั้งดานซายและขวา ซึ่งตองเหมือนกันและเทากันทุกอยาง 

                 2.5.2.2  แบบ Informal Style คือการจัดสวนที่ไมอาศัยรูปทรงเรขาคณิต เปน

หลัก แตอาศัยหลักสมดุลยในการจัดวาง หรือจังหวะใหพอดีกันโดยไมจําเปนตองมี 2 ขางเทากันได 

นิยมใช เสนโคงมากกวาเสนตรง สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม หรือแมแตรูปทรงของตนไมก็ปลอยใหเปน

รูปทรงอิสระ ไมตัดแตงจนเสียรูปทรงตามธรรมชาติแตอยางใด 

                2.5.3  เวลา (Time) 

                 ระยะเวลาเปนสิ่งหน่ึงที่ทําใหการออกแบบจัดสวน แตกตางกับศิลปะดานอื่นๆ 

เพราะงานศิลปะทางดานจิตรกรรมหรือประติมากรรม เมื่อทําตามรูปแบบที่วางไวแลวก็เปนอันวา 

เสร็จสมบูรณ ซึ่งจะนําไปโชวหรือประดับที่ใดไดทันที แตศิลปะทางดาน การจัดสวน อาจใชเวลานับ

สิบปเพื่อการตัดแตง หรือรอคอยใหตนไมมีรูปรางที่สมบูรณแบบตามที่ผูออกแบบไดคิดภาพไว 

                 ดังน้ัน งานดานจัดสวน ไมใชเฉพาะชางฝมือก็ทําไดทุกคน มีเฉพาะบางคนที่เปน

ศิลปนพอสมควร คือ สามารถมีจินตนาการถึง ภาพและตําแหนงของตนไมตางๆ ภายในสวนที่สมบูรณ

งดงามแลวได และมีความสามารถในเรื่อง ธรรมชาติของตนไม ในอันที่จะเลือกชนิดของตนไมและ

ปลูกตามวิธีการที่ถูกตองและมคีวามอดทนเพยีงพอทีจ่ะรอชมผลทีง่ดงามดังที่ได ต้ังภาพพจนไว แมจะ

เปนระยะเวลาอันยาวนานก็ตามท ี

                2.5.4  สัดสวน (Scale) 

              การจัดสัดสวนในการจัดสวนใหไดจังหวะทีดี่และสวยงามน้ันมีองคประกอบอยู 

อยางเพื่อใหเกิดสัดสวนที่ดีและนาสนใจดังน้ี 

                 สัดสวนในการจัดสวนเปรยีบเหมอืนกับการจดัตกแตงภายในบาน โดยถือวา สวน

เปนหอง 1 หองทุกครั้งที่จัดโดยมีองคประกอบดังน้ี 

                       2.5.4.1  เพดานของหอง หรือแปลนบน (Overhead Plane) ไดแกทองฟา 

เรือนยอดของตนไม หลังคา ชายคา เรือนระแนง 

                       2.5.4.2  ผนังของหองหรือแปลนต้ัง (Vertical Space Divider) ไดแก ผนัง 

รั้ว ตนไม พุมไม 

                        2.5.4.3  พื้นหอง หรือแปลน (Base Plane) ไดแก ทราย นํ้า ดิน การจัด

สวนใหไดลักษณะที่ดี และนาประทับใจจะขาดองคประกอบทั้ง 3 อยางน้ีไมไดเพราะจะทําให

ความรูสึกสมดุล และเหมาะสมหายไป ยกตัวอยาง เชน เราจัดที่น่ังเลนภายในสวน โดยมีเกาอี้น่ังเลน

วางอยูบนสนามหญาที่กวางใหญทําใหดูเว้ิงวาง อึดอัดหาจุดหมายปลายทางไมได อากาศรอน 
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เน่ืองจากไมมีเรือนยอดของตนไม เปนแปลนบนไมมีไมพุมอยูใกลๆ เปนขอบเขตเพื่อแสดงถึงสวนต้ัง 

จึงมีแตแปลนพื้น เพียงอยางเดียว 

                 นอกจากน้ีสวนก็มีสวนตอเน่ืองกับสัดสวนของมนุษยดวย ผูออกแบบตอง

พยายามเปรียบเทียบถึงลักษณะของสวนดวย วาเปน สวนสําหรับเด็ก ผูใหญ วัยชรา ฯลฯ ในสมัยกอน

น้ันพยายามสรางสวนกวางใหญมองเห็นไดงาย เปนระเบียบ ไมมีลักษณะที่สงสัย 

                 ชาวฝรั่งเศสไดสรางสวนของตนเองกวางใหญโดยเปรียบเทียบเปนโลกของเขาที่

สรางข้ึนตามใจปรารถนา สวนความตองการของคน ปจจุบัน ตองการใหสวนเปนสถานที่สวนตัวเล็กๆ 

ที่ไดใชประโยชนเต็มที่และมีลักษณะที่เปนไปตามแบบที่งดงามของธรรมชาติ 

                2.5.5  การแบงพื้นที่ทีจ่ัดสวน (Space Division)  

                 รูปแบบของการจัดสวนมีผลเน่ืองมาจากกการแบงสัดสวนกันระหวาง ที่โลง     

กับที่ทึบ ซึ่งแลวแตวาจะจัดใหมีสิ่งใดมากนอยกวากัน ซึ่งเปนขอเตือนใจที่ดีสําหรับนักจัดสวนวา

สมควรจัดใหมีทั้งที่โลงและที่ทึบประกอบกันไปอยาใหมีเพียงอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน สิ่งที่โลง 

หมายถึง นํ้า ดิน หญา สิ่งที่ทึบ หมายถึง ภูเขา ตนไม อาคารสถานที ่

                         การจัดสวนแตละแหงมีการแบงเสนระหวางที่ โลงและที่ทึบตางกัน เชน         

ชาวฝรั่งเศสชอบใหระเบียงตอจากหอง (ที่โลง) และแบงระเบียงเปนแตละสวนๆ เทาๆ กันโดยมีการ

ปดกั้นดวยผนังของตนไม (ที่ทึบ) เพื่อเปนขอบ 

                2.5.6  เสน (Line) 

                          เสนเปนตัวทําใหเกิดความหมายตางๆ กันออกไป ในการจัดสวนแตละครั้ง

จําตองมีการใชเสนหลายชนิด เพื่อนํามาประกอบเขาใหไดดัง จุดมุงหมายของผูออกแบบ ซึ่งแตละ

จุดมุงหมายที่ใชเสนตางกันออกไป โดยทั่วไปแลวเสนใหความรูสึกดังน้ี 

ตารางท่ี 2.1  สัญลักษณการใชเสน 

ลักษณะเสน ช่ือเสน ความรูสึก 

 เสนที่ไปตามแนวนอน ใหความรูสกึสงบ พักผอน 

 เสนในแนวต้ัง 90◦ ทําใหเกิดความเคลื่อนไหว เพราะคน

ตองมองข้ึน 

 เสนทะแยงมมุ, เสนขวาง หรือ

เสนซกิแซก 

ทําใหเกิดความรูสกึวองไว และมีชีวิต

จิตใจ 

 เสนโคง และเนินเขา ไมเคลื่อนไหวเร็ว  เทาซิกแซกจะชาและ

นุมนวลกวา 

 * เสนโคง ทีเ่ปลี่ยนอยางรวดเร็ว และกะทันหัน จะทําใหเกิดการกระตุน  

                2.5.7  รูปราง (Form)  
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                 เสนใหความรูสึกที่แตกตางกันออกไป แตเมื่อเรานําเอาเสนมาประกอบกันเขา   

จะไดรูปรางตางๆ เชน รูปรางของทางเดินในสวน รูปรางของสนามหญา เปนตน สวนความกลมกลืน

กันแตละรูปตางๆ น้ัน ผูออกแบบตองเปนผู ใชความสามารถจัดวางใหทุกสวนภายในสวน                 

มีความสัมพันธกันเองโดยอาจจะคิดถึงเรื่องสัดสวน หรือการแบงพื้นที่หรือสี เปนตน 

                โดยปกติแลว รูปรางของสวนก็คงเปนแบบรูปทรงเรขาคณิต และรูปแบบ

ธรรมชาติเทาน้ัน เทาที่กลาวไปแลวเปนรูปราง (Form) ทางดานแปลน ซิ่งใชเสนประกอบข้ึน

นอกจากน้ียังมีรูปรางทางแนวอื่นๆ อีก เชนแนวต้ัง คือ รูปทรงศาลา รูปทรงของตนไม ฯลฯ 

                2.5.8  ผิวสัมผัส (Texture)  

                          สิ่งสําคัญของผิวสัมผัส คือ ชวยทําใหรูปรางตางๆ แลดูเดนข้ึน ผิวสัมผัส ก็แบง

ออกเปน 2 อยาง คือ ผิวสัมผัสที่หยาบ และ ละเอียด 

                พื้นผิวที่หยาบ :  จะทําใหเกิดความรูสึกกลาแข็ง บังคับ (เหมือนเสนตรง) และให

ความรูสึกเย่ินเยอโบราน 

                          พื้นผิวละเอียด :  จะใหความรูสึกราเรงิและยุงนิดๆ เพราะผิวทีล่ะเอียด จะแลดู

ลึกลบักวาผิวหยาบ สวนของชาติตางๆ ก็มกีารใชผิวสัมผัส (Texture) แตกตางกันออกไป ตามโอกาศเชน 

               สวนญี่ปุน :  มีผิวสัมผัสตัดกันระหวาง หิน ตนไม รูปรางของทราย และนํ้า 

                         สวนอังกฤษ :  มีผิวสัมผัสที่กลมกลืนกัน แบงแยกไดยากระหวาง ผิวสัมผัส ของ

หญา ไมผลัดใบ ตัวอาคาร แมแตรูปปนก็อยูในงานหมอกที่มองเหน็ไมคอยชัด มีเพียงบางสวนเทาน้ันที่

ทําใหตัดกันเพื่อดูเดนข้ึน 

               สวนสเปน :  มีผิวสัมผัสตางกนัระหวาง เหล็กดัด ผนัง พื้น และตนไมอยางชัดเจน 

                สวนสมัยโบรานของ California :  ใชหินเรียบๆ เปนกอนเพื่อเปนพื้น ผนังปลูก

ตนไมเปนกลุมใหญ 

               สวนสมัยใหมของ California :  ใชผนังหินหยาบๆ ไม กระจกและคอนกรีต 

                2.5.9  สี (Color) 

                 สีชวยใหความสวางไสวแกสวน และใหความหมายแตกตางกันมากมาย ทั้งน้ี

ข้ึนอยูกับการใชสี ไมวาจะเปนสีของตนไม ดอกไม ทางเดิน ผนัง เฟอรนิเจอร หรืออื่นๆ ก็ตามที ควร

เรียนรูและทราบถึงทฤษฎีพอสมควร จะชวยใหเราสามารถจัดกลุมสีของสวนไดกลมกลืนและสวยมากข้ึน 

 

                         การจัดสวนถาตองการใหกลมกลืนใน เรื่องสีควรเลือก กลุมสี กอนวา จะเอากลุม 

สีรอน หรือ สเีย็น ถาเลอืก สีเย็น ก็ควรเลอืก สีนํ้าเงิน เขียว คราม สีอุน สสีม เหลอืง สรีอน สม แดง 

มวง 
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ภาพท่ี 2.19  แมส ี

ท่ีมา : https://www.novabizz.com 

 

                           ในบางกรณีที่บางจุดมี สีกลมกลืน มากไป เราตองการเนนใหเดนสดใส ก็ใชสี

ตัดกันได เชน แดงกับเขียว สมกับนํ้าเงิน (ดูสีตรงขามในวงกลม) 

                  ปญหา เรื่องสี จะทําให คุณคาของความสวยงาม นอยลง เชน เจาของบาน

เลือกตนไมแตละชนิดไดสวย แตเมื่อนํามาจัดเขาประกอบกนั ลืมคิดเรื่องความกลมกลนืของสไีป จึงทํา

ใหความเดนของสวนลดลง ยกตัวอยางเชน สวนไมดอกมีสีสรรมากมาย โดยเอาสีหลายสีอยูใกลกัน      

จึงทําใหหาจุดเดนไมไดโดยมีสีแดง เหลือง เขียว มวง สม กระจายอยูทั่วไป ทําใหลานตาไปหมด     

ถาเจาของบานใจเย็นคอยๆ คิดถึงเรื่องของสีบาง จัดเอาไมที่มีสเีขียวแกเอาไวใกลเขียวออน ตามดวยสี

สดใสอาจเปนแดง และตอไปไปขาวหรือชมพู ความกลมกลืนของสีก็จะทยอยกันไปเรื่อยๆ ทําใหแลดู

สบายตา และสวยงามดี เมื่อถึงบางจุดที่เราเบื่อก็อาจจะเอาสีที่สะดุดตามากๆ มาใสในจุดเนนเปน

จุดเดนไปก็ได แตอยาใหมากจุดเกินไป 

                2.5.10  หลักจิตวิทยาในการออกแบบ (Psychology of Design)  

                           การที่เราทราบถึงความตองการหรือทราบถึงจิตใจสวนใหญของมนุษยจะทําให

เราออกแบบไดดีข้ึน โดยการออกแบบใหสิ่งน้ันๆ ใหเปนที่ช่ืนชอบของประชาชนทั่วไปได โดยจะตอง

ทราบถึงจุดมุงหมายรวมทางดานจิตใจของประชาชนทั่วไปกอน 

                          โดยทั่วไปแลวมนุษยมีปฎิกริยาตอสิง่ตางๆ เหลาน้ัน คือ 

                           2.5.10.1  มนุษยจะเดินถอยหางจาก    

                                            1)  สิ่งขวางกั้น 

                         2)  ระดับสูงข้ึน 

                                   3)  ไมสวยงาม 

                4)  นาเบื่อหนาย, ซ้ําซากไมนาสนใจ 

                          5)  เห็นชัดเกินไป 

http://www.novabizz.com/


  

27 
 

                                             6)  สิ่งหวงหาม 

                                             7)  อันตราย 

                                             8)  ไมเปนระเบียบ 

                                             9)  นาเกลียด 

                                1.5.10.2  มนุษยตองการเดินเขาไปหา              

                                             1)  ตามทางเดินทีง่ายกวา 

                                             2)  ตามทางที่มเีครื่องหมาย 

                                             3)  ไปยังสิ่งที่เหมาะสม 

                                             4)  ไปยังสิ่งที่นาสนใจ 

                                             5)  ไปยังสิ่งที่นาต่ืนเตน 

                                             6)  ไปยังจุดมุงหมาย 

                                             7)  ไปยังสิ่งสวยงาม 

                                             8)  ไปเพื่อความรูสึกสบายใจ 

                                             9)  ไปเพื่อการสํารวจ, หาความต่ืนเตน 

                                             10)  ไปยังทีเ่ปนระเบยีบ ถาเบื่อหนายในความวุนวาย 

                                             11)  ไปยังที่วุนวาย ถาเบื่อหนายในความมีระเบียบ 

                                             12)  ไปยังสถานที่ทีเ่ปนที่ตองการของอารมณและความรูสึก 

                                2.5.10.3  มนุษยมีความรูสึกตอสิ่งที่ราบเรียบ 

                                             1)  เคลื่อนไหวงายกวา อิสระกวา 

                                             2)  เคลื่อนไหวปลอดภัยกวา 

                                             3)  เปลี่ยนทิศทางงายกวา 

                                             4)  สนใจในสิ่งแนวต้ัง 

                          นอกจากน้ีแลวมนุษยยังสนใจในอีกหลายๆ อยาง ซึ่งเราควรจะออกแบบใหตรง

ตามจุดมุงหมายเหลาน้ีเปนที่เรียกรองจุดสนใจของมนุษยทั่วไป คือ การออกแบบให 

(1)  มีชีวิต (2)  ตกใจ (3)  สวยงาม (4)  คุนเคย (5)  มีเสนห               

(6)  นาต่ืนเตน (7)  ประทบัใจ (8)  มีประโยชน (9)  นาสงสัย (10)  แรงบันดาลใจ

(11)  แปลกประหลาด หายาก 

                อันที่จริงแลว สิ่งเหลาน้ีก็เปนที่ทราบกันดีที่ทั่วไปเพราะเปนความรูสึกของทุกคน 

เพียงแตแตกตางกันออกไปเทาน้ัน ในฐานะที่เราออกแบบใหผูอื่น บางครั้งก็จําเปนตองเขาใจ หรือ 

คาดหมายไวลวงหนา ซึ่งการคาดหมายจะงายเขาถาทราบถึงความชอบความเกลียดของมนุษยทั่วๆ ไป
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และก็คงไมมีมากเกินกวาที่กลาวไปแลว นอกจากที่เปนกรณีพิเศษจริงๆ การที่ไดทบทวนขอมูลเหลาน้ี

ชวยใหการทํางานงายเขา เพราะมีจุดมุงหมายอยูในงาน ทําใหงานที่ออกมาจะมีผลดี และถูกตองตาม

ความประสงคของเจาของสถานที่ และนักออกแบบดวย (สมจิต โยธะคง, 2538) 

 

2.6  ข้ันตอนการออกแบบ (Design Proces) 

                1)  กําหนดทางเดิน  

                2)  วางตําแหนงไมยืนตน  

                3)  กําหนดพื้นที่เพื่อประโยชนใชสอยและความงาม  

                4)  บริเวณริมทางเดินและถนน  

                5)  บริเวณสวนหยอม  

                6)  กระบะขางบาน  

                7)  มุมสนาม  

                8)  สวนครัวไมผล  

                9)  มุมสําหรบัเด็ก  

                10)  สนามหญา  

                11)  ออกแบบไมมีจุดเดน 

                12)  มีสิ่งเช่ือมโยงระหวางจุดเดนและจุดรอง  

                13)  มุมสามเหลี่ยม 

 

                2.6.1  กําหนดทางเดิน  

                พยายามจัดวางทางเดินใหได โดยรอบตัวบานจากหนาบานไปหลังบาน          

จากหลังบานมาหนาบาน จัดใหระบบการเดินไหลเวียนไปเรื่อยๆ ไมติดขัด ควรใหทางเดินสัมพันธกับ   

แนวอาคารทางใดทางหน่ึงโดยคงรูปแบบเดิมของแนวอาคารเอาไว ทางเดินที่มีคนเหยียบยํ่ามาก         

ควรออกแบบใหทางเทาปูดวยวัสดุพื้นแข็ง เชน ศิลาแลง อิฐ หินกาบหรือหินลาง เพราะถาเดินบน

หญา หญาจะตายเปนแนว ทางเดินที่คนผานนอยปูแผนเดียวก็พอ (ประมาณ 40 เซนติเมตร) ถามีคน

เดินผานมากก็อาจปูใหกวาง 2 - 3 แผน ก็ได หรือถาเวนชองควรใหจุดศูนยกลางของแผนหางกัน     

60 เซนติเมตร  
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ภาพท่ี 2.20  การวางทางเดิน 

ท่ีมา : https://www.suansanruk.blogspot.com 

 

                2.6.2  การวางตําแหนงตนไม   

                 หลังจากกําหนดทางเดินภายในสวน ควรกําหนดตําแหนงของไมยืนตนทั้งหมดใน

สวนกอน เพราะไมยืนตนมีระดับสูงที่สุดตําแหนงที่ควรวางไมยืนตนสวนใหญ คือ  

                                         2.6.2.1  ขางถนนที่ไปยังที่โรงรถ  

                                         2.6.2.2  บริเวณรั้วรอบบานทั้งหมด  

                                         2.6.2.3  เฉพาะจุดที่ตองการรมเงาเพื่อพักผอน  

                                          2.6.2.4  ปลูกกันแดดบายเพื่อใหความรมเย็นแกหองนอนหรือ

หองน่ังเลนดานตะวันตก  

                                          2.6.2.5  ปลูกดานใดดานหน่ึงของรั้วเพื่อบังทิวทัศนที่ไมนาดู กัน

ฝุน ละออง เชน อโศกอินเดีย สนปฏิพัทธ เปนแนวแลวตัดแตงใหพุม  

                         การปลูกไม ยืนตนการวางตําแหนงจะวางตามรูปแบบของสวน ถาเปน         

สวนธรรมชาติมักจะวางเปนกลุม 3 ตน 2 ตน ถาเปนสวนแบบประดิษฐ มักจะปลูกเรียงแถว        

เปนเสนตรงหรือตามทางเดินที่กําหนดไว  
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ภาพท่ี 2.21  การวางไมยืนตน 

ท่ีมา : https://www.suravitwork.blogspot.com  

 

                2.6.3  กําหนดพื้นที่เพื่อประโยชนใชสอยและความงาม   

                          พื้นที่ที่เหลือจากการวางทางเดินและไมยืนตนจะเปนพื้นที่ที่ผูออกแบบจะตอง

นําเอามาวิเคราะหดูวา จุดไหนเหมาะสมสําหรับความตองการอยางไรตําแหนงที่เปนสวนหยอมเพื่อ

ความสวยงามควรอยูใกลกับหองรับแขกหองพักผอนเพราะโอกาสที่จะไดช่ืนชมจะมีมากกวาที่จะไป  

จัดไวมุมหลังบานหรือรั้วบานที่หางตัวบานมากเกินไป 

 

  
ภาพท่ี 2.22  รูปสวนธรรมชาติ 

ท่ีมา : https://www.bloggang.com  

 

                2.6.4  บริเวณรมิทางเดินและถนน  

                          การปลูกไมยืนตนก็เพื่อชวยลดการสะทอนของคอนกรีตและทําใหเกิดความรม

รื่นไมควรปลูกไมยืนตนมากจนเต็มสนามเพราะเมื่อแสงแดดสองไมถึงพื้น จะทําใหหญาและตนไมตาย  

                                         2.6.4.1  ปลูกเรียงเดียวตอไปเรือ่ยๆตามถนน  

                                         2.6.4.2  ปลูกไมพุมที่ชอบรมใตตนไมใหญ 

                                         2.6.4.3  ปลูกไมยืนตนใหญ 1 - 2 ตน สลับกับไมพุมที่ชอบแดด  

                                         2.6.4.4  ปลูกไมยืนตนเปนกลุม 2 - 3 ตน ชนิดเดียวกันไมเรียงแถว  

http://www.bloggang.com/
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                          การเลือกไมพุมใตตนไมตองระวังเรื่องแสงมากที่สุดเพราะตองเปนไมพุม          

ที่ทนไดทั้งแดดและในรม เชน เล็บครุฑ ขาไกดาง ขาไกเขียว เฟรนบางชนิด 

                2.6.5  บริเวณสวนหยอม  

                          ตําแหนงสวนหยอมควรอยู ใกลลานน่ังเลน ระเบียง เฉลียงหรืออยู ใกล

หองรับแขกหองพักผอนก็ได สวนหยอมควรมี 1 - 2 จุดเทาน้ันเพราะใหถือวาเปนจุดเดนในบาน ที่จะ

จัดเอาไวรับแขก ควรเลือกตนไมที่รูปทรงสวยงาม โตชา ลักษณะใบควรเขียวเปนมันจึงจะเหมาะกับ

สวนหยอมตรงน้ี เชน ปรงญี่ปุน สิบสองปนนา อากาเว หมากเขียว หมากเหลือง หรือสนตางๆ 

สวนหยอม ควรไดรับแสงแดดเต็มที ่

 

 
ภาพท่ี 2.23  สวนหยอม 

ท่ีมา : https://www.oknation.net 

 

                2.6.6  กระบะตนไม  

                          ตามบานจัดสรรทั่วไปมักจะมีกระบะอยูขางตัวบานขางรั้วหรือหนารั้วบาน

เพื่อใหปลูกตนไมสวนใหญจะแคบและยาวควรตรวจสอบแสงสวางที่กระบะไดรับวาเปนแดดเต็มวัน        

แดด ครึ่งวันหรือในรมจึงจะไดเลือกตนไมไดถูก 

                                         2.6.6.1  ถาตองการรมเงาปลูกไมใหรมเปนไมพุม เชน โมกซอน 

แลวตัดแตงใหรูปทรงแผไดบนได 

                                         2.6.6.2  ถากระบะชิดกําแพงดานหน่ึง ลักษณะกําแพงไมสวย

ตองการลดแสงสะทอนของกําแพง ปลูกตนขอย หรือเข็มก็ได แลวตัดแตงใหแผแนบกับกําแพง 

                       2.6.6.3  ปลูกไมดอกหรือไมพุมชนิดเดียวกันตลอดแนว 

                                         2.6.6.4  ปลูกไมพุม 2 ชนิดสลับกัน เชน หูปลาชอนแดง หูปลา

ชอนเขียวควรเลือกไมสองชนิดใหเขากัน 

 

https://www.oknation.net/
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ภาพท่ี 2.24  กระบะตนไม 

ท่ีมา : https://www.community.akanek.com 

 

                2.6.7  มุมสนามระหวางถนนกับระเบียง  

                         บานแทบทุกหลังตองมมีุมสนามซึง่อยูระหวางถนนเขาโรงรถกับระเบียงเสมอจุด

น้ีทุกครั้งที่ออกแบบจะตองจัดตนไมและไมคลุมดิน หรืออาจเปนไมยืนตนใหรมเงาก็ได 

  

 
ภาพท่ี 2.25  รูปตัวอยางมุมสนามระหวางถนนกบัระเบียง 

ท่ีมา : https://www.bloggang.com 

 

                2.6.8  สวนครัวและไมผล  

                          ควรปลูกไวหลังบานเพราะลักษณะของไมผลทุกชนิดไมสามารถเขากับ

บรรยากาศของการจัดสวนโดยทั่วไปไดเลยถาบริเวณหนาบานมีพื้นที่นอยก็ควรปลูกเพียงตนเดียว

เลือกพันธุที่เปนกิ่งทาบหรือตอนกิ่ง เพื่อที่จะไดตัดแตงไมใหตนโตเกินไปนัก เชน มะมวง ไมผล      

บางชนิดที่นําไปประกอบการจัดสวนไดเชน ตนสาเก เพราะมีใบสวย ละมุดสีดา จะมีใบเปนช้ันๆ 

สวยงามมาก 

                          แปลงที่ทําเปนสวนครัวควรออกแบบเปนใหเปนสี่เหลี่ยมเรียบๆ วางเรียงกันมาก

นอยตามพื้นที่ที่มีอยูรอบๆ แปลงทําเปนทางเดินรอยหินกรวดหรือปูดวยแผนทางเทา จะทําใหสนาม

ไมแฉะและความสวยงาม 

 

http://www.bloggang.com/
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ภาพท่ี 2.26  สวนครัว 

ท่ีมา :  https://www.homedec.in.th  

 

                2.6.9  สนามเด็กเลน  

                          เลือกมุมที่ผูใหญสามารถมองเห็นไดในขณะที่เด็กเลนจากภายในบานไมควรอยู

ใกลบานมากนักมีเสียงดังรบกวนบริเวณมุมสําหรับเด็กเลนควรมีไมใหญใหรมเงาบางแตอยาใหมืดทึบ

เกินไปใชไมพุมแบงกั้นสัดสวนหรือกรองเสียงไดบางสวน ไมควรเลือกไมมีพิษ กิ่งเปราะหักงาย  

 

  
ภาพท่ี 2.27  รูปสวนมุมเด็กเลน 

ท่ีมา : https://www.thaidphoto.com 

  

                2.6.10  สนามหญา  

                           การออกแบบสนามหญาควรยึดหลักที่วาสนามหญาตองเปนพื้นที่ไดรับแสงแดด

เต็มที่รูปแบบของสนามจะแผนพื้นที่ไปทั่วทั้งบริเวณที่เหลือจากการปลูกตนไมจะมีปญหาตามมาถา

ตนไมแผรมเงามากการออกแบบสนามหญาในปจจุบันจะกําหนดรูปรางของสนามหญากอนวาจะทํา

เปนรูปรางอยางไร  

 

 

http://www.homedec.in.th/
http://www.thaidphoto.com/
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ภาพท่ี 2.28  สนามหญา 

ท่ีมา : https://www.bloggang.com 

 

                2.6.11  ออกแบบใหมจีุดเดน  

                           ในการออกแบบแตละจุดของสวนตองจัดแลวสามารถมองดูและแบงแยกไดวา

จุดเดนอยูตรงไหน จุดเดนตองมีขนาดใหญกวาจุดรองและจํานวนตนมากกวา ดวยทั้ง 2 จุดน้ีอาจเปน

ไมชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันก็ได  

                2.6.12  มีสิ่งเช่ือมโยงระหวางจุดเดนและจุดรอง  

                           ชวยทําใหเกิดความตอเน่ืองกันระหวาง 2 จุดน้ัน โดยใชไมพุมที่ประดับตํ่ากวา

จุดเดนและจุดรอง สวนใหญเปนไมพุมกลางและไมพุมเต้ีย หรือไมคลุมดินอาจเปนชนิดเดียวกันตลอด

แนว หรือ 2 ชนิดก็ไดควรปลูกตอเน่ือง แตใหไมพุมเต้ียอยูดานหนา  

                2.6.13  มุมสามเหลี่ยม  

                           พื้นที่ที่เปนสามเหลี่ยมควรปลูกตนไม เปนกลุม 3 ตนเพื่อชวยลดความแข็ง

กระดางของอาคารเลือกใชชนิดเดียวกันถาพื้นที่แคบปลูกเพียงตนเดียวก็พอตนไมที่ปลูกตําแหนงน้ีจะ

ทําใหสามเหลี่ยมที่แข็งกระดางมองดูออนหวานข้ึน (สมจิต โยธะคง, 2538) 

 

 
ภาพท่ี 2.29  สวนมุมสามเหลี่ยม 

ท่ีมา : https://www.suansabuy.multiply.com 

 

 

 

http://www.bloggang.com/
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2.7  แนวความคิดในการใชสิ่งประดับตกแตงในงานภูมิทัศน 

                การใชสิ่งประดับตกแตงงานภูมิทัศนน้ัน ถือเปนปจจัยเสริมที่สําคัญในการออกแบบ

กลาวคือ สามารถทําใหสวนมีชีวิตชีวาข้ึนกวาเดิม ชวยเพิ่มบรรยากาศและทําใหสวนมีมิติมากย่ิงข้ึน 

การใชสิ่งประดับตกแตงสวนยังบงบอกไปถึงสไตลของสวนน้ันๆ อีกดวย เชน การที่นําเอาตนไผและ

ตะเกียงหินมาใชประดับตกแตงในสวนญี่ปุน หรือสวนสไตลบาหลีที่นําเอาประติมากรรมหินทรายและ

ศาลาทรงปนหยายกสูงมุงดวยหญาแฝกมาใชในการประดับตกแตงสวนเปนตน สิ่งประดับตกแตงสวน

ที่สําคัญมี ดังน้ี  

                2.7.1  หิน (Stone) 

                          การใชหินเปนตัวประกอบในการจัดสวนข้ึนน้ัน เปนที่นิยมข้ึนมากในการจัดสวน

แถบตะวันออก เชน จีนและญี่ปุน ซึ่งมีลักษณะในการจัดสวนประกอบดวยหิน โดยหินแตละกอนที่

เลือกใชตองมีลักษณะที่นาสนใจทั้งในดานรูปราง สี และผิวสัมผัส แลวจัดโชวใหเห็นถึงลักษณะพิเศษ

ของแตละกอนซึ่งการออกแบบและจัดวางตองคํานึงถึงความกลมกลืน ความสมดุลจุดสนใจแตละ

จังหวะการวางประกอบไปดวย การจัดสวนหินเหมาะกับการจัดสวนชนิดตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงสวน

ที่มีพรรณไมพวกกระบองเพชรและซัคคูเลนท สวนหินที่ใชไดแก หินภูเขาไฟ หินทะเล และหินแมนํ้า

เปนตน  

                          การจัดวางหินน้ันควรหลีกเลี่ยงการวางกอนหินที่มีลักษณะ รูปรางและกอน

เทากันอยูใกลกัน เพราะจะดูไมเปนธรรมชาติและไมมีจุดเดนในกลุมหินน้ันๆ 

 

 
ภาพท่ี 2.30  การจัดสวนดวยหิน 

ท่ีมา : https://www.novabizz.com 

 

                2.7.2  พรรณไมชนิดตางๆ (Plants) 

                ตนไมสามารถทําหนาที่ไดหลายอยางในการจัดสวน ไมบางชนิดอาจปลูกและ

ตกแตงใหเปนรูปรางตางๆ ไดถือเปนเหมือนรูปปน (Sculpture) ในอีกรูปแบบหน่ึงที่มีสีสันสวยงาม

เมื่อมีดอก แตตองอาศัยการดูแลรักษาเปนอยางดี ซึ่งการตัดตกแตงไมประเภทน้ี เดิมเปนที่นิยมกัน   

ในการจัดสวนแบบประดิษฐ  

http://www.novabizz.com/


  

36 
 

                2.7.3  นํ้า (Water) 

                          นํ้า จัดเปนสิ่งประดับตกแตงสวนเชนกัน เมือ่นํ้าเคลื่อนไหวจะแสดงแสงแวววาว

สวยงาม ดังน้ันการออกแบบตองแสดงถึงความสําคัญของนํ้า เพราะผูที่ชอบจะพอใจเมื่อไดอยูใกลๆ 

นํ้าไดฟงเสียงนํ้าไหลหรือไดสัมผัสนํ้า และถามีนํ้าขนากกวางใหญพอเพียงพอสําหรับการ 

วายนํ้าแลวนับไดวาเปนสิ่งประดับที่งดงามที่สุดในเรื่องการพักผอนหยอนใจ เปนที่นิยมมากในบริเวณ

ที่มีอากาศรอนเพราะละอองนํ้าจะชวยใหอากาศเย็นลง สวนลักษณะของนํ้าที่ใชประกอบในการจัด

สวนมี 2 อยางคือ บริเวณที่มีนํ้าน่ิงเชน ในอางลึก และบริเวณที่นํ้าเคลื่อนไหวได เชนนํ้าพุ นํ้าตก      

ซึ่งทําใหพื้นที่น้ันดูสวางและสดใสข้ึน ทั้งสองแบบน้ีอาจจะจัดประกอบกันไดอยางสวยงามคือ ทั้ง

จังหวะ  ที่นํ้าน่ิงและเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน นํ้ามีสวนชวยใหวัตถุตางๆ ดูสวยงามมากข้ึนเมื่อเปยก 

เชน อิฐ กระเบื้อง กระจก หิน ทั้งตนไมและสัตวตางๆดูงดงามมากกวาความเปนจริงทั้งดานผิวสัมผัส

และสี เมื่อเปยกนํ้าหรืออยูในนํ้า นอกจากน้ันยังเปนตัวกั้นอาณาเขตไดดีโดยไมตองมีกําแพงสูงๆ     

มา บังสายตา เพราะนํ้าไดจํากัดใหคนเดินรอบๆ มากกวาที่จะเดินขามบริเวณน้ันโดยลุยนํ้าไป 

                          สระวายนํ้าก็เปนอีกสวนหน่ึงที่จัดประกอบในสวน การออกแบบควรปลอยให

ลักษณะของสวนรูปรางสระวายนํ้า ทั้งน้ีเพื่อมีความกลมกลืนกันในดานรูปทรงของสระวายนํ้าและ

ลักษณะพื้นที่ของสวน นอกจากรูปรางของสระแลวควรคํานึงขนาดของปมนํ้า เครื่องกรองนํ้าและ

ระบบการทํางานของสระวายนํ้าดวย เพื่อจะไดหาตําแหนงตางๆ ที่วางสิ่งน้ันไดถูกตองและ             

ไมทําใหความงดงามหรือความกลมกลืนของสวนลดนอยลง  

 

 
ภาพท่ี 2.31  บอนํ้า 

ท่ีมา : https://www.bloggang.com 

 

                2.7.4  เฟอรนิเจอรในสวน (Outdoor Furniture) 

                          เฟอรนิเจอรที่ใชในสวนมีทั้งเกาอี้ โตะ ถังขยะ เครื่องเลนสําหรับเด็ก เตายาง

อาหาร เปนตน ซึ่งเฟอรนิเจอรในสวนน้ันควรแนะนําเจาของโครงการใหเลือกใชเฟอรนิเจอรที่     

เหมาะสําหรับกับสถานที่ที่จะต้ังเฟอรนิเจอรน้ันๆ เฟอรนิเจอรที่ใชในสวนมีทั้งแบบติดต้ังตายตัวและ

https://www.bloggang.com/
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แบบที่เคลื่อนยายได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความตองการของเจาของบาน เพื่อหารูปแบบที่เขากับสถานที่และ

เขากับเฟอรนิเจอรภายในบาน 

                         เฟอรนิเจอรตายตัวสรางข้ึนเพื่อประกอบสวนหน่ึงของ รั้ว ผนัง ศาลาที่พักในสวน 

ซึ่งประโยชนมากกวาเฟอรนิเจอรที่เคลื่อนยายได เพราะไดใชเน่ือที่นอยกวาแตเฟอรนิเจอรที่ติดต้ัง

ตายตัวไมสะดวกสบาย นอกจากจะมีสิ่งอื่นมาประกอบ เชนเบาะรองน่ัง เบาะที่เปนพนักพิง เปนตน 

ลักษณะของเฟอรนิเจอรเหลาน้ีที่ตองแข็งแรงตอสภาพดินฟาอากาศทุกอยาง อาจทําดวยโลหะไม 

คอนกรีตก็ได ดังน้ันเฟอรนิเจอรที่เคลื่อนยายไดจะมีรูปทรงแปลกและสวยกวา สวนการเลือกสี     

ควรเลือกใชอยางระมัดระวัง 

 

 
ภาพท่ี 2.32  ศาลาน่ังเลน 

ท่ีมา : https://www.forfur.com 

 

                2.7.5  ศิลปะอื่นๆที่ใชในสวน (Outdoor - Art) 

                          สวนก็เหมือนหองทั่วไปที่ตองการประดับตกแตงจากทางดานศิลปะ เชน        

การเขียนภาพบนผนังบานหรอืมีรปูทั้นตามจุดที่สําคัญ จะเห็นไดวาสวนสาธารณะจะมีผลงานทางดาน

น้ีมากเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดช่ืนชมกับศิลปะน้ันๆ แตปญหาหน่ึงที่ควรคํานึงถึงคือ เรื่องของ

งบประมาณเพราะรูปปนจะมีคาใชจายสูงมาก ดังน้ันควรวิเคราะหใหดีกอนที่จะตัดสินใจเลือกใชตรง

จุดใดในสวน หรือเลือกรูปแบบของรูปปน ถามีงบประมาณไมพอควรเลือกรูปนที่มีขายกันทั่วไป     

โดยใหเขากับแบบในสวนมากกวาที่จะสั่งปนใหมเพื่อใหมีรูปแบบเฉพาะอยางเดียวนอกจากน้ียังมีอาง

นํ้าพุสําเร็จรูปที่เปนตัวประดับใหสวยงามไมเกิดความซ้ําซาก จําเจ และเสียงของนํ้าทําใหเกิด        

ความสดช่ืนมีชีวิตชีวา เจาของบานอาจมีบอเล็กๆ ไวริมระเบียงบานหรืออาจจะเลี้ยงปลาและไมนํ้า

เพิ่มเติมก็ได 

 

https://www.forfur.com/
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ภาพท่ี 2.33  รูปปน 

ท่ีมา : https://www.tenrei.exteen.com 

 

                2.7.6  แสงไฟในสวน (Lighting) 

                         การติดต้ังไฟในสวนน้ันมีจุดมุงหมายเพือ่ 

                                2.7.6.1  เพิ่มเวลาการพักผอนภายในบานพักอาศัยและสวนให  

มากข้ึน 

                               2.7.6.2  เพิ่มใหความปลอดภัยและอบอุนใจขณะใชงานในสวนใน    

เวลากลางคืน 

                                2.7.6.3  เพิ่มใหเกิดผลเปนพิเศษ เชน ใหแสงสี แสงเงาของตนไม

ในบาน 

                                2.7.6.3  เพิ่มการติดต้ังไฟในสวนโดยทั่วไปแลวมักใชไฟฟาสําหรับ

หลังโรงรถหรือชายคาบานจึงมีแสงสวางจาเกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส ทําใหสวนขาดความ

สวยงาม  ไปมาก จึงควรติดต้ังไฟตามจุดตางๆ ภายในสวน และเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม            

ซึ่งมี 5 ชนิดคือ 

                                          ไฟตามทางเดิน (Walk Lights) เพื่อความสวยงานและความปลอดภัย 

ควรติดต้ังตามจุดตาง  ๆเพื่อที่จะเตือนผูที่กําลังเดินใหทราบวาทิศทางของการเดินเริ่มจะเปลี่ยนแปลง

แลวหรือเปลี่ยนจะระดับสูงไประดับตํ่าเปนตน 

                                          ไฟที่ทําใหเกิดรูปทรง (Silhouett Lights) เพื่อใหมองเห็นรูปทรง

ของตนไมน้ันๆ โดยใหอยูหลังตนไม 

                                          ไฟทําใหเกิดแสงและเงา (Shadow Lighting) โดยการติดต้ังไฟฟา

ทางดานหนาของตนไมเพื่อใหเกิดเงาของตนไมบนกําแพงหรือผนังที่อยูเบื้องลางของตนไม 

                                          ไฟที่ทําใหเกิดเงาดานลาง (Down Light) เพื่อใหเห็นกิ่งกานและ

ใบบนพื้น โดยการติดต้ังไฟไวสูงบนตนไมและสองไฟลงลาง ไฟที่ทําใหเกิดเงาดานบน (Up Lighting) 

https://www.tenrei.exteen.com/
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เพื่อใหเกิดแสงสวางตามจุดที่ตองการบนตนไม จะติดต้ังไฟไวตํ่าและสองข้ึนบนตนไมหรือกิ่งไม         

ที่สวยงาม ขอควรระวัง ของนักออกแบบคือตองพยายามอยาใหตําแหนงของแสงไฟสองตาผูที่เดินไป

มาในสวนและพยายามใหระดับแสงสวางจากภายในบานที่เปนกระจก จะสะทอนภาพของสิ่งภาพใน

หอง ทําใหเหมือน กระจกเงา ทําใหผูที่น่ังอยูภายในบานรูสึกไมสบายตาและไมไดมีโอกาสมองเห็น

สภาพของสวนได (สมจิต โยธะคง, 2540) 

 

 
ภาพท่ี 2.34  ไฟในสวน 

ท่ีมา : https://www.pdamobiz.com 

 

2.8  กรณศีกึษา 

                2.8.1  กรณีศึกษาบานคุณอัจฉรา กลิ่นรอด จังหวัดสิงหบรุ ี

                            การจัดภูมิทัศนภายในพื้นที่โครงการน้ันเปนแบบสไตลโมเดิรนแนนความ    

เรียบงาย แตยังคงมีความโดดเดนของตัวบาน มีการใชตนไมที่ดูแลรักษางาย ใชงาน Hardcape เขา

มากกวางาน Softscape เพื่อทําใหสวนมีไตลโมเดิรนอยางแทจริง และตอบสนองความตองการของ      

เจาของบาน 

                            การออกแบบภูมิทัศนบานคุณอัจฉรา กลิ่นรอด มีความคลายคลึงกับพื้นที่

โครงการคือ พื้นที่กรณีศึกษาเปนบานพักอาศัยเชนเดียวกับโครงการ ทั้งในเรื่องการจัดภูมิทัศนน้ัน

กรณีศึกษาเปนสวนที่มีความเรียบงาย ใชพันธุไมที่มีการดูแลรักษาไมยุงยากนักจึงทําใหตัวบานดูโดด

เดน ซึ่งตรงกับแนวความคิดของเจาของโครงการที่ตองการไดสวนภายในบานพักอาศัยเปน แบบสไตล

โมเดิรน มีการดูแลรักษาเรื่องของพันธุไมที่งายยังคงใหบานดูโดดเดน และกรณีศึกษา ยังมีบริเวณมุมที่

ใชในการพักผอนของครอบครัว จึงใชเปนกรณีศึกษาไดอยางดี 

  

 

 

 

http://www.pdamobiz.com/
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ภาพท่ี 2.35  มุมบริเวณหนาบานที่เจาของใชในการพักผอนและแสดงถึงงานทางดาน Hardscape ที่

เปนเอกลกัษณสไตลโมเดิรน 

 

 
ภาพท่ี 2.36  บริเวณหนาบานที่ใชตนไมที่ดูแลรักษางาย 

 

 
ภาพท่ี 2.37  การมองจากภายนอกเขาสูตัวบานที่ยังคงทําใหตัวบานดูเดนและเปนเอกลักษณแบบ  

โมเดิรน 
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                2.8.2  กรณีศึกษาบานคุณดรุณี หวังสุนทราพร 

                         การจัดภูมิทัศนภายในพื้นที่โครงการน้ัน เปนแบบสไตลโมเดิรน เนนงาน  

ทางดานฮารดสเคป มีลูกเลนของการทําแทนนํ้าตกแบบใหมที่ประหยัดพื้นที่ และแบงทุกมุมของบาน

ไดอยางเปนสัดสวน ใชตนไมที่ ดูแลรักษางาย มีการใชกรวดที่มีสีสันตัดกับปูนเปลือยทําใหดูมี

เอกลักษณของสวนโมเดิรนอยางชัดเจน 

                         การออกแบบภูมิทัศนบานคุณดรุณี หวังสุนทราพร มีความคลายคลึงกับพื้นที่

โครงการคือ พื้นที่กรณีศึกษาเปนบานพักอาศัยเชนเดียวกับโครงการ การจัดสวนภายในบานเปนแบบ

โมเดิรน มีการแบงพื้นที่ไดเปนสัดสวนและชัดเจน ใชตนไมที่ดูแลงายมีลูกเลนของวัสดุตกแตง เชน 

นํ้าตก ฉากไมบริเวณที่น่ังเลน ซึ่งตรงกับแนวความคิดของเจาของโครงการที่ตองการไดสวนภายใน

บานพักอาศัยเปนแบบสไตลโมเดิรน มีการดูแลรักษาเรื่องของพันธุไมที่งาย และกรณีศึกษายัง มี

บริเวณมุมตางๆของบานที่ใชในการพักผอนอยางเปนสัดสวน จึงใชเปนกรณีศึกษาไดอยางดี 

 
 

 
ภาพท่ี 2.38  แปลนโดยรวมของบาน 

 

 
ภาพท่ี 2.39  แปลนของสวนที่ 3 พื้นที่พักผอนของครอบครวั 
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ภาพท่ี 2.40  มุมสวนหลงับานที่ใชพักผอนของคนในครอบครัว 

 

 
ภาพท่ี 2.41  ฉากไมที่ทํามาจากกระด่ิงแขวนคอวัวเพื่อใหเกดิเสียงเวลาลมพัดทําใหดูมี ความเคลือ่นไหว

ในสวน 

 

 
ภาพท่ี 2.42  แทนนํ้าตกสีมวงทําเปนเสาปูนเจาะชองดานบนเปนทางไหลของนํ้าสวนดานขางเจาะ

เปนชองวงกลมเพิม่ลูกเลนใหแทนปูน ทําใหดูไมเรียบเกินไปและดานลางของบอ 
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ภาพท่ี 2.43  การโรยกรวดเปนลวดลายเกลียวกนหอยสองวงบนพื้น โดยใชกรวดสีขาวและสีดําในแต

ละวงใหดูตัดกันนอกจากจะสรางจุดเดนแลว ยังสามารถเดินนวดเทาออกกําลังกายไดและทําใหมี

เอกลักษณสไตลโมเดิรนอยางชัดเจน 

 

 
ภาพท่ี 2.44  บริเวณลานไมหลังบาน ที่มีการออกแบบใหดูทันสมัยมากข้ึน โดยการใชปูนเปลือยเปน

โครงสรางแลวปูพื้นดวยไม ตัดขอบสิ่งกอสรางดวยการทาสีมวงแลวปลูกตนเฮลิโคเนียยาวตลอดทําให

ดูรมรื่นและมีสีสันมาก 

 

 
ภาพท่ี 2.45  ไฟที่ใชตกแตงสวนในตอนกลางคืนซึ่งติดอยูหลายๆทีท่ําใหสวนดูสวยข้ึน 
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                2.8.4  การประยุกตใชกับโครงการ 

                         จากการศึกษาโครงการออกแบบโฮมออฟฟศคุณคุณดรุณี หวังสุนทราพร 

สามารถนํามาประยุกตใชกับโครงการบานของพลตรีเรือปกร วานิช ไดดังน้ี 

                        2.8.4.1  การแบงพื้นที่ สามารถนําแนวความคิดดานการแบงพื้นที่ใชสอย 

ประยุกตใชกบัพื้นที่โครงการไดดังน้ี 

                                     1)  พื้นที่สวนหนาบานหรือสวนโชว ออกแบบโดยนํานํ้าเขามาเปน 

องคประกอบ จัดเปนกําแพงนํ้าตก มานนํ้าหรือโองนํ้าผุดที่ทําใหสวนดูมีชีวิตชีวา มีการเคลื่อนไหวของ

สายนํ้า สรางจุดเดนใหกับสวน 

                                    2)  พื้นที่สวนครอบครัวหรือสวนสาธารณะ การออกแบบจัดเปนที่น่ัง 

และ ใหมีพื้นที่สําหรบัทํากจิกรรมตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน เชน ปกนิก งานเลี้ยงสังสรรค เปนตน 

                                    3)  พื้นที่สวนตัว ออกแบบใหมีการบังสายตา อาจทําเปนรั้ว หรือฉาก

กันพื้นที่ เพื่อสรางความเปนสวนตัวอยางแทจรงิ 

                        2.8.4.2  การเลือกใชพืชพรรณ จะใชพรรณไมที่อยูในกลุมใกลเคียงกัน เพื่อให   

ดูแลรักษางายทั้งไมยืนตนไมพุมและไมคลุมดินจะเลือกใชไมที่มีความโดดเดนสวยงามในตัวมันเอง        

ดวยรูปรางรูปทรง และสีสันของลําตน ใบ ดอกโดยจะเนนที่ขนาดไมใหญมากนัก เน่ืองจากขนาดของ

พื้นที่โครงการที่มีจํากัด 

                         2.8.4.3  การเลือกใชองคประกอบภูมิทัศนดาดแข็ง จะเลือกใชวัสดุที่มีความ

สวยงาม เรียบงาย แตเก สีสันขององคประกอบก็เชนกันตองเลือกใหเหมาะสมกับรูปแบบของ       

สวนโมเดิรน ที่สําคัญตองดูแลรักษางาย และคงทนแข็งแรงโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย และการ

เช่ือมตอกัน โดยทางเช่ือมตอของสวนตางๆ ที่ตองเหมาะสมและลงตัว 



บทท่ี 3 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

 

                ขอมูลของพื้นที่โครงการเปนสิ่งที่จําเปนอยางมากสําหรับผูออกแบบ โดยผูออกแบบ   

ตองทราบขอมูลตางๆ แลวจึงนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ เพื่อที่จะตอบสนอง    

ความตองการของผูใชโครงการ และสามารถแกไขปญหาภายในพื้นที่โครงการไดอยางถูกตอง การ

ออกแบบภูมิทัศนบานพักอาศัยเปนเรื่องที่ละเอียดมาก ถึงเน้ือที่จะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับการ

ออกแบบภูมิทัศน ของหมูบานจัดสรรตางๆ สวนสาธารณะ หรือ การจัดภูมิทัศนตามที่สาธารณะตางๆ 

แมสถานที่ของการออกแบบภูมิทัศนบานพักอาศัยจะมีขนาดเล็ก แตก็มีความสําคัญเชน เดียวกัน 

เพื่อที่จะนําขอมูลที่ได ที่เกี่ยวกับการออกแบบมาวิเคราะห และเปนแนวทางในการออกแบบปรับปรุง

ภูมิทัศนบานพักอาศัยไดอยางสมบูรณ เหมาะสมกับพื้นที่โครงการ และตอบสนองความตองการ   

ของผูใช พรอมกับการแกปญหาไดอยางถูกตอง ดังน้ันผูออกแบบตองคํานึงถึงขอมูลดังตอไปน้ี 

 

3.1  ขอมูลระดบัมหภาค 

                3.1.1  ประวัติของจังหวัดปทุมธานี 

                         เดิมจังหวัดปทุมธานีเปนถ่ินฐานบานเมืองแลวไมนอยกวา 300 ป นับต้ังแตรัช

สมั ย ส ม เ ด็ จ พร ะนาร ายณ มห า ร าช  แห ง ก รุ ง ศรี อ ยุ ธย า  คือ  เ มื่ อพุ ท ธ ศัก ร าช 2202                  

มั ง นันทมิ ตรได กวาดตอนครอบครั วมอญ เมื อ ง เมาะตะมะ  อพยพหนี ภัยจาก ศึกพม า                    

เ ข า ม าพึ่ ง  พร ะบ ร ม โพ ธิส มภาร ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ าอ ยู หั ว ก รุ ง เทพทวา ร า ว ดี ศ รี อ ยุ ธย า                                    

ซึ่งสมเด็จพระนายรายณมหาราช ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ ใหครอบครัวมอญเหลาน้ัน ไปต้ัง

บานเรือนอยูที่บานสามโคก จากน้ันมาชุมชนสามโคกไดพัฒนามากข้ึนเปนลําดับ ตอมาในแผนดิน

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชแหงกรุงธนบุรี ชาวมอญไดอพยพหนีพมาเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

อีก เปนครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราชทรง พระกรุณา โปรดเกลาฯ อนุญาตใหต้ังบานเรือนที่

บ านสาม โคก  และครั้ ง สุ ดท าย  ใน รั ชกาลพระบ าทสม เ ด็จพร ะพุทธ เ ลิ ศหล า นภาลั ย                      

ไดมีการอพยพชาวมอญครั้งใหญจากเมอืงเมาะตะมะ เขาสูประเทศไทยเรียกวา “มอญใหญ” พระองค              

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชาวมอญบางสวน ต้ังบานเรือนอยูที่บานสามโคก  อีก เชน           

เดียวกันฉะน้ันจาก ชุมชนขนาดเล็ก “บานสามโคก” จึงกลายเปน “เมืองสามโคก” ในกาลตอมา                        

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย ทรงเอาพระทัยใสดูแล ทํานุบํารุงชาวมอญเมืองสามโคกมิได

ขาด ครั้งเมื่อเดือน 11 พุทธศักราช 2358 ไดเสด็จประพาสออกเย่ียมพสกนิกรที่เมืองสามโคก และ

ประทับที่พลับพลารมิแมนํ้าเจาพระยาฝงซาย เย้ืองเมืองสามโคก ยังความปลาบปลื้มใจใหแกชาวมอญ



46 
 

เปนลนพน จึงไดพากันหลั่งไหลนําดอกบัวข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเปนราชสักการะอยูเปนเนืองนิจ         

ยังความซาบซึ้ งในพระราชหฤทัยเปนที่ ย่ิง  จึงบันดาลพระราชหฤทัยใหพระร าชทานนาม                

เมืองสามโคก เสียใหมวา “เมืองประทุมธานี” ซึ่งวันน้ันตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2358 

ดวยพระมหากรุณาธิคุณดังกลาวช่ือเมือง ปทุมธานี จึงไดกําเนิดนับต้ังแตบัดน้ันเปนตนมา  

                3.1.2  ที่ต้ังของจังหวัดปทุมธานี 

                         จังหวัดปทุมธานีต้ังอยูในภาคกลางประมาณเสนรุงที่ 14 องศาเหนือ และ     

เสนแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยูเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือที่ประมาณ 

1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร หางจากกรุงเทพมหานครไปทาง             

ทิศเหนือ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เปนระยะทางประมาณ 27.8          

กิ โ ล เมตร  (ที่ ต้ั ง และอาณาเขตจั งห วัดปทุมธา นี  ประ วั ติจั งห วัดปทุมธา นี  สื บค นจาก

https://www2.pathumthani.go.th, 2557) 

 

 
ภาพท่ี 3.1  แผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขต 

ท่ีมา : https://www.rangsitcity.com 

 

                3.1.3  อาณาเขตติดตอ 

                         ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอบางไทร อําเภอบางปะอินและอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

                         ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และ อําเภอบางนํ้า

เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

                         ทิศตะวันตก ติดตอกับอํ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

https://www.rangsitcity.com/
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                        ทิศใต ติดตอกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน       

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

                3.1.4  ลักษณะภูมิประเทศ 

                         พื้นที่สวนใหญของจังหวัดเปนที่ราบลุมริมสองฝงแมนํ้าโดยมีแมนํ้าเจาพระยาไหล

ผานใจกลางจังหวัดในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีและอําเภอสามโคก ทําใหพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี  

ถูกแบงออกเปน 2 สวน คือ ฝงตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝงขวาของแมนํ้าเจาพระยาไดแก       

พื้นที่ในเขตอําเภอลาดหลุมแกวกับพื้นที่บางสวนของอําเภอเมืองและอําเภอสามโคก กับฝงตะวันออก

ของจังหวัด หรือบนฝงซายของแมนํ้าเจาพระยา ไดแก พื้นที่อําเภอเมืองบางสวน อําเภอธัญบุรี  

อําเภอคลองหลวง อําเภอหนองเสือ อําเภอลําลูกกา และบางสวนของ อําเภอสามโคกโดยปกติ       

ระดับนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งทําใหเกิดภาวะ   

นํ้าทวมในบริเวณพื้นที่ราบริมฝงแมนํ้าเจาพระยาเปนบริเวณกวางและกอใหเกิดปญหาอุทกภัยในพื้นที่

ฝงขวาของแมนํ้าเจาพระยา สําหรับพื้นที่ทางฝงซายของแมนํ้าเจาพระยาน้ันเน่ืองจากประกอบดวย

คลองซอยเปนคลองชลประทานจํานวนมากสามารถควบคุมจํานวนปริมาณนํ้าไดทําใหปญหา   

เกี่ยวกับอุทกภัยมีนอยกวา  (ขอมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี กลุมงานขอมูสสารสนเทศ              

และการสื่ อ ส ารสํ า นัก ง านจั งห วัดป ทุมธา นี  ศา ลากลางจั ง ห วัดปทุมธา นี  สื บค นจาก 

https://www.pathumthani.go.th, 2551) 

                3.1.5  สภาพภูมิอากาศ 

                         สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป จังหวัดปทุมธานีแบงออกเปน 3 ฤดู คือฤดูรอน      

เริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ - เมษายน ฤดูฝนเริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม และ ฤดูหนาวเริ่ม

ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ในป พ.ศ. 2556 มีอุณหภูมิสูงสุด 31.6 องศาเซลเซียส และ

อุณหภูมิตํ่าสุด 27.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 29.4 องศาเซลเซียส 

                                 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนพฤษภาคน 31.5 องศาเซลเซียส      

                                 อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด คือ เดือนธันวาคม 25.2 องศาเซลเซียส 

 

 
แผนภูมิท่ี 3.1  แสดงลักษณะอุณหภูมริายป 2556 

ท่ีมา : https://www.e-report.energy.go.th 

https://www.e-report.energy.go.th/
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                          จากการวิเคราะหอุณหภูมิที่มีผลตอโครงการในการออกแบบ โดยคํานึงถึงสภาพ

อากาศรอนในชวงเดือนที่กลาวมา โดยการออกแบบใหมีพื้นที่รมเงา และควรคํานึงถึงการดูแลรักษา

พืชพรรณในชวงที่มีอุณหภูมิสูง แสงแดดจัด ควรมีการใหนํ้าแกพืชในปริมาณที่มากข้ึน 

                          3.1.5.1  ปริมาณนํ้าฝน  

          ฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม เปนมรสมุตะวันตก

เฉียงใตพัดผานเขามาในพื้นที่โครงการ เดือนทีม่ีปริมาณนํ้าฝนสูงสุด คือ 

          เดือนพฤษภาคม เฉลี่ย186.2 มิลลิเมตร 

          เดือนที่มีปรมิาณนํ้าฝนตํ่าสุด คือเดือนพฤศจกิายน เฉลี่ย 0.1 มิลลิเมตร 

 

 
แผนภูมิท่ี 3.2  แสดงปริมาณนํ้าฝนในป 2545 - 2551 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2551)    

 

                          3.5.1.2  ลักษณะของดิน พื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีสวนใหญเปนที่ราบลุม ดินมี

ลักษณะเปน ดินเหนียวจัด เกิดจากการถมดินนาที่มีสภาพเปนกรดจัด สภาพดินเปนกรดปานกลางถึง

กรดจัด มีคา pH ระหวาง 6 - 4 ลักษณะดินทําใหการระบายนํ้าไมดี และการไหลบาของนํ้าบนผิวดิน

ชา สภาพพื้นที่ดังกลาวทําใหไมเหมาะกับการปลูกพืชพันธุ ซึ่งตองมีการปรับปรุงโดยการใชปูนขาว

หรือปูนมารล ควบคูกับการใชปุยเคมีและวัสดุธรรมชาติ เพื่อใหโครงสรางของดินมีความรวนซุยเหมาะ

แกการปลูกพืชพันธุตอไป (ขอมูลทั่ว ไปของจั งห วัดปทุมธานี กลุ มงานขอมูสสารสนเทศ               

และการสื่ อ ส ารสํ า นัก ง านจั งห วัดป ทุมธา นี  ศา ลากลางจั ง ห วัดปทุมธา นี  สื บค นจาก 

https://www.pathumthani.go.th, 2551) 
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3.2  ขอมูลระดบัจุลภาค 

                3.2.1  การเขาถึงพื้นที่โครงการ 

                        บานพลเรือตรีปกร วานิช มีการเขาถึงพื้นที่ไดทั้งจากรถสวนตัว โดยสามารถ

เขาถึงพื้นที่โครงการไดคือ ขับมาจากกรุงเทพโดยใชเสนทางถนนวิภาวดีรังสิต ว่ิงตรงดอนเมือง เขาสู

รังสิตปทุมธานี เลี้ยวเขาหมูบานเมืองเอก ขับรถตรงมาเรื่อยๆสังเกตทางซายมือจะพบ คอนโดเมือง

เอก ขับรถตรงไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซายตรงไปอีกประมาน 800 เมตร เลี้ยวเขาโครงการที่ 5 

เบี่ยงขวาบานต้ังอยูสุดถนน (ดังภาพที่ 3.2) 
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v 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมทิัศนบานพลเรือตรปีกร วานิช N 
แสดง : การเขาถึงพื้นที่โครงการ 

สัญลักษณ : -  ภาพท่ี 3.2   

 

 

 

จงัหวดัปทุมธานี 

แผนทีประเทศไทย 

บ้านพลตรีเรือ ปกร วานิช 

ตลาดพลาซ่า 

คอนโดเมืองเอก 

ทางเข้าเมือเอก 

โครงการ 

ม.รังสิต 
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                3.2.2  สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการ 

               โครงการออกแบบภูมิทัศนบานพักอาศัยของ พลเรือตรีปกร วานิช ต้ังอยู   

บานเลขที่ 209/51 หมู 7 ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปนพื้นที่อยูอาศัย    

ตัวบาน 135.5 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ 87.5 ตารางเมตร พื้นที่จัดภูมิทัศน 737 ตารางเมตร รวม

เปนพื้นที่ทั้งหมด 960 ตารางเมตรลักษณะของบานเปนบานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน รูปแบบรวม

สมัย 

                3.2.3  อาณาเขตติดตอกับโครงการ  

                         3.2.3.1  ทิศเหนือ เปนพื้นที่บริเวณหนาบาน ติดกับถนนสาธารณะเปนทาง

สัญจร ผลกระทบที่มีตอโครงการ คือ มีเสียงรบกวนจากรถว่ิงบนถนน (ดังภาพที่ 3.3) 

 

 
ภาพท่ี 3.3  อาณาเขตติดตอทางทิศเหนือ 

 

                          3.2.3.2  ทิศตะวันตก เปนพื้นที่บริเวณขางบาน ติดกับเพื่อนบานโดยมีรั้วกั้น 

ผลกระทบที่มีตอโครงการ คือ มีเสียงรบกวนจากผูอาศัยของโครงการขางๆ (ดังภาพที่ 3.4) 

 

 
ภาพท่ี 3.4  อาณาเขตติดตอทางทิศตะวันตก 
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                           3.2.3.3  ทิศตะวันออก เปนพื้นที่บริเวณขางบาน ติดกับเพื่อนบานโดยมีรั้วกั้น 

ผลกระทบที่มีตอโครงการ คือ มีเสียงรบกวนจากผูอาศัยของโครงการขางๆ (ดังภาพที่ 3.5) 

 

 
ภาพท่ี 3.5  อาณาเขตติดตอทางทิศตะวันออก 

 

                            3.2.3.4  ทิศใต เปนพื้นที่ดานหลังของตัวบาน ติดกับพื้นที่วางเปลา ซึ่งมี

ลักษณะเปนปากกผลกระทบที่มีตอพื้นที่โครงการ คือ อาจมีสัตวเลื้อยคลานหรือสัตวมีพิษแอบเขาไป

ในพื้นที่โครงการอาจกอใหเกิดอันตรายได (ดังภาพที่ 3.6) 

                                 

 
ภาพท่ี 3.6  อาณาเขตติดตอทางทิศใต 

 

                3.2.4  ลักษณะของสถาปตยกรรม 

                        รูปแบบของตัวบาน มีลักษณะสถาปตยกรรมเปนแบบสไตลรวมสมัย สองช้ันกอ

อิฐฉาบเรียบ โครงสรางเปนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสวนมากบานลักษณะน้ีสามารถพบไดทั่วไป 

เพราะเปนที่นิยม รอบตัวบานมีการติดหนาตางโดยรอบ เพื่อชวยในการระบายอากาศ ประตูของบาน

เปนประตูบานเปดสองบานลกัษณะทรงสงูเพราะสามารถรับลมไดดี ลักษณะของบานที่มองสูภายนอก

สามารถมองเห็นไดทั้ง 2 ดาน มีดังน้ี 
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ภาพท่ี 3.7  Elevation ดานหนาของบานทางทิศเหนือ 

 

 
ภาพท่ี 3.8  Elevation ดานหลังของบานทางทิศตะวันตก 

                

 
ภาพท่ี 3.9  Elevation ดานขางของบานทางทิศตะวันออก 
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ภาพท่ี 3.10  Elevation ดานขางของบานทางทิศใต 

 

                3.2.5  แสดงทิศทางลมและแสง 

                         จากการวิเคราะหสภาพอุณหภูมิที่มีผลตอพื้นที่โครงการในการออกแบบ จะ

พบวาพื้นที่บริเวณทิศใต เปนบริเวณพื้นที่ที่ไดรับแสงแดดตลอดทั้งวัน ควรเลือกใชพรรณไมยืนตนที่ให

รมเงาและมีความคงทนตอสภาพอากาศ ทิศตะวันตกเปนพื้นที่ที่ไดรับแสงแดดในชวงบายจนถึงเย็น        

ทิศตะวันออกเปนพื้นที่ที่ไดรับแสงแดดในชวงเชาจนถึงบาย และทิศเหนือเปนพื้นที่ ที่ไดรับแสงแดด

นอยที่สุดของพื้นที่ คือไดรับแสงแดดในชวงเชา ควรเลือกใชพรรณไมใหเหมาะสมกภาพอากาศ       

(ดังภาพที่ 3.11) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมทิัศนบานพลเรือตรี ปกร วานิช  N  
แสดง : ทิศทางลมและแสง 

สัญลักษณ : ภาพท่ี 3.11   

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงทิศทางลม ดวงอาทิตย ์ การโคจรของดวงอาทิตย ์
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                3.2.6  ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการภายในพื้นที่โครงการ 

                                  3.2.6.1  ระบบไฟฟา ใชไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค มีการเช่ือมตอ

จากสายหลัก เขาสูหมอแปลงไฟฟา โดยมีการโยงสายไฟผานทางดานหนาของโครงการฝงทิศเหนือ 

ตรงกับทางดานหนาของตัวบานดานบนมีความสูงโดยประมาณ 8 เมตร ดังน้ันการปลูกไมใหญใน

บริเวณใกลเคียงจะตองคํานึงถึงความสูง ขนาดของทรงพุม และขนาดของลําตน เพื่อปองกันอันตราย

ที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟารั่วได (ดังภาพที่ 3.12) 

 

 
ภาพท่ี 3.12  เสาไฟฟาสายหลกัทีเ่ขาสูตัวบาน 

 

                                   3.2.6.2  ระบบประปา ใชประปาจากการประปาสวนภูมิภาคที่เช่ือมตอ

ทางทิศเหนือซึง่ติดกับถนนโครงการอยูในสวนของหนาบาน โดยมีการเดินทอตามแนวรั้ว 

                 3.2.6.3  ระบบระบายนํ้า  

                                    สวนระบายนํ้าที่นอกตัวบาน ทางโครงการหมูบานไดทํา     

ทอระบายนํ้าอยูริมถนนหนาบานและทางทิศใตของบาน เพื่อระบายนํ้าจากสวนกลางของหมูบาน 

                                    สวนการระบายนํ้าของตัวบาน คือ ระบายลงสูทางระบายนํ้า

รอบตัวบานเพื่อรองรับนํ้าในบริเวณบาน (ดังภาพที่ 3.13) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมทิัศนบานพลเรือตรปีกร วานิช  N  
แสดง : ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่โครงการ 

สัญลักษณ :  

 

ภาพท่ี 3.13 
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                3.2.7  มลภาวะ 

               มลภาวะที่เกิดข้ึนจะเกิดข้ึนทางดานทิศเหนือของโครงการ เปนสวนที่ติดกับถนน

ของหมูบานมีมลภาวะไดแก เสียงจากรถที่สัญจรไปมา ควันรถจากทอไอเสียที่สัญจรผาน แตวามี

ผลกระทบไมมากนักเพราะจํานวนรถที่สัญจรไมมากนัก ปญหาที่สําคัญอีกอยางหน่ึงคือฝุนละอองจาก

ถนน เน่ืองจากถนนเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปญหาเรื่องฝุนละอองไมมากนัก 

                3.2.8  ศึกษาขอมูลทางดานการสัญจรพื้นที่โครงการ 

               จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศนบานพลเรือตรีปกร วานิช มีทางเขา -

ออกทางเดียวคือทางทิศเหนือ ซึ่งเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวางประมาณ 6 เมตร ดังน้ันเรื่องการ

ขนสง เชน ขนสงตนไมรถบรรทุกใหญจึงไมเปนปญหาตอการสัญจรเขาออกของพื้นที่โครงการ (ดัง

ภาพที่ 3.14) 

 

 
ภาพท่ี 3.14  การสัญจรเขาโครงการ 

 

                3.2.9  มุมมองและทัศนียภาพ 

                        3.2.8.1  มุมมองจากภายในออกสูพื้นทีภ่ายนอกโครงการ   

                                   1)  ทางดานทิศตะวันตก เปนมุมมองในมุมกวาง (Open View) อยูติด

กับหองรับแขกทางหนาบาน บริเวณภายนอกติดกับพื้นที่บานขางเคียง เห็นแนวรั้วกําแพง สูง 2 เมตร 

เปนฉาก (ดังภาพที่ 3.15) 
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ภาพท่ี 3.15  มุมมองภายนอกทางทิศตะวันตก 

 

                                   2)  ทางทิศตะวันออก เปนบริเวณขางบานมองจากมุมรับประทาน

อาหารและหองครัว เปนมุมมองในมุมแคบแบบ (Window View) บริเวณภายนอกติดกับพื้นที่บาน

ขางเคียง  เห็นแนวรั้วกําแพงสูง 2 เมตร เปนฉากหลัง (ดังภาพที่ 3.16) 

 

    
ภาพท่ี 3.16  มุมมองภายในทางทิศตะวันออก 

 

                                     3)  ทางทิศใต เปนพื้นที่บริเวณขางหลังบานมองจากหองครัวและ   

หองฟตเนส เปนมุมมองในมุมแคบแบบ (Window View) บริเวณภายนอกติดกับพื้นที่วางเปลา    

เห็นแนวรั้วกําแพงสูง 2 เมตร เปนฉากหลัง (ดังภาพที่ 3.17) 
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ภาพท่ี 3.17  มุมมองภายในทางทิศใต 

 

                                     4)  ทางทิศเหนือ เปนบริเวณขางบานมองจากมุมเฉลียงหนาบาน เปน

มุมมองในมุมกวาง (Open View) บริเวณภายนอกติดกับถนนของโครงการ สามารถมองเห็นบริเวณ

หนาบาน ตัวบาน และพื้นที่บริเวณได (ดังภาพที่ 3.18) 

 

 
ภาพท่ี 3.18  มุมมองภายในทางทิศเหนือ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมทิัศนบานพลเรือตรปีกร วานิช  N  
แสดง : ทิศทางลมและแสง 

สัญลักษณ : ภาพท่ี 3.19 

 

 

 

 

แสดงการช้ีทิศ 
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3.3  สรปุขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพืน้ที่โครงการ 

ตางรางท่ี 3.1  สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ 

สวนพื้นที ่
Site  Characteristics 

ลักษณะพื้นที ่ ปญหา/ขอจํากัด 

Zone A (ฝงทิศตะวันตกโซน

ขางของตัวบาน) 

มีเน้ือทีป่ระมาณ 244 ตาราง

เมตร 

 

เปนพื้นที่บริเวณหนาบาน ทิศ

ตะวันตก ติดกับโครงการบาน

ขางเคียง สภาพโดยทั่วไปเปน

พื้นที่ โลงกวาง มีการเดินทอ

นํ้าประปาเขาพื้นที่ในบริเวณ

ดานขาง พื้นที่สวนน้ีจะไดรับ

แสงตลอดเวลาต้ังแตชวงบาย 

ตลอดจนถึงชวงเย็นเพราะเปน

พื้นที่โลง  

เรื่องของมุมมอง เพราะติดกับ

โครงการบานขางเ คียง และ 

และควรปลูกพืชพรรณที่ใหรม

เงาเพื่อใหพื้นที่มีความรมรื่น

ทางดานทิศตะวันตก มีลักษณะ

พื้นที่ เปน ดิน  ได รับแดดจัด

ในช วง บ าย ถึ ง เ ย็ น  จึ ง ค ว ร

เลือกใชพันธุไมที่ทนตอสภาพ

อากาศ 

 

- ดินและการระบายนํ้า -  การเช่ือมตอของทอประปามี

การวางทอบนดิน โดยมีการเดิน

ทอเขาทางพื้นที่สวนน้ี  

-  ลักษณะพื้นที่สวนน้ีเปนที่ราบ 

ทิศทางการไหลของนํ้าในพื้นที่

ไ ม มี ป ญ ห า  ก า ร ซึ ม ซั บ นํ้ า

สามารถไหลผานดินไดสะดวก  

-  ควรเลือกใชพืชพรรณที่มีการ

ดูดซับ นํ้ า ไ ด ดี เพื่ อ ช ว ยก า ร

ระบายนํ้าใหแกพื้นที่   

- การปลูกตองคํานึงแนวทอ

ประปาที่อยูบนดินดวย  และ

ค ว ร เ ลื อ ก ใ ช พ ร ร ณ ไ ม ใ ห

เหมาะสมเชนไมพุมเ ต้ียเพื่ อ

ปดบังแนวทอประปา 
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ตารางท่ี 3.1  สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ (ตอ) 

สวนพื้นที ่
Site  Characteristics 

ลักษณะพื้นที ่ ปญหา/ขอจํากัด 

Zone B (ฝงทิศใต ดานหลงั

ของตัวบาน) 

มีเน้ือทีป่ระมาณ 265  ตาราง

เมตร 

 

เปนพื้นที่ติดกับ Zone A อยูฝง

ทางดานทิศใตโซนดานหลังของ

บาน พื้นที่สวนน้ีติดกับพื้นที่

เฉลียงหลังบาน สภาพโดยทั่วไป

เปนพื้นที่คอนขางโลง เน่ืองจาก

ยังไมมีการจัดสวนแตอยางใด

เปนพื้นที่ที่ไดรับแสงในชวงเชา

และเย็น มีการเดินทอนํ้าประปา

เขาพื้นที่ในบริเวณดานขางแนว

ขอบรั้ว 

 

 

เ น่ื อ ง จ า ก พื้ น ที่ Zone B 

ทางดานทิศใต มีลักษณะพื้นที่

เปนดิน  พรรณไมที่ใชปลูกใน

พื้นที่สวนน้ีจึงตองมีความทนตอ

สภาพอากาศแดดจัด  และควร

ปลูกพืชพรรณที่ใหรมเงาเพื่อให

พื้นที่มีความรมรื่น 

 

- ดินและการระบายนํ้า -  เน่ืองจากพื้นที่ เปนดิน การ

ระบายนํ้าจะระบายลงไปใน

พื้นดิน 

-  ลักษณะพื้นที่สวนน้ีเปนที่ราบ 

ทิศทางการไหลของนํ้าในพื้นที่

ไ ม มี ป ญ ห า  ก า ร ซึ ม ซั บ นํ้ า

สามารถไหลผานดินไดสะดวก  

 การปลูกตอง คํานึงแนวท อ

ประปาที่อยูบนดินดวย  และ

ค ว ร เ ลื อ ก ใ ช พ ร ร ณ ไ ม ใ ห

เหมาะสมเชนไมพุมเ ต้ียเพื่ อ

ปดบังแนวทอประปา 
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ตารางท่ี 3.1  สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ (ตอ) 

สวนพื้นที ่
Site  Characteristics 

ลักษณะพื้นที ่ ปญหา/ขอจํากัด 

Zone C (ฝงทิศตะวันออกโซน

ขางของตัวบาน) 

มีเน้ือทีป่ระมาณ 229  ตาราง

เมตร 

 
 

เปนพื้นที่ดานหลังบาน ทางทิศ

ตะวันออก และติดกับ Zone B 

ทางทิศใต สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

เปน ดิน  พื้ นที่ ส ว น น้ี ติดกั บ

หองครัว ความสะดวกในการ

เขาถึงพื้นที่ไมคอยดี เพราะตอง

ผานพื้นที่จํากัด  

เน่ืองจากพื้นที่ Zone C ต้ังอยู

ทางดานทิศตะวันออก เรื่อง

ของมุ มมอ ง  เพ ราะ ติดกั บ

โครงการบานขางเ คียง และ

เปนพื้นที่ที่ไดรับแสงแดดตลอด

ทั้งวัน  พรรณไมที่ใชปลูกใน

พื้นที่สวนน้ีจึงตองมีความทน

ตอสภาพอากาศแดดจัด  และ

ควรปลูกพืชพรรณที่ใหรมเงา

เพื่อใหพื้นที่มีความรมรื่น 

 การระบายนํ้า เ น่ืองจากพื้นที่ เปนดิน  การ

ระบายนํ้าจะระบายลงไปใน

พื้นดิน 

- 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมทิัศนบานพลเรือตรปีกร วานิช  N  
แสดง : การแบง Zone พื้นที่โครงการ 

สัญลักษณ :  Zone A 

                Zone B 

                Zone C 

 

ภาพท่ี 3.20 
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3.4  ศึกษาขอมูลและความตองการของผูใชโครงการ 

                ความตองการของผูใชโครงการ คือ พลตรเีรอืปกร วานิช อายุ 45 ป มีอาชีพรับราชการ  

มีความตองการใหสวนรอบบานที่มบีรรยากาศรมรื่น มีไมใหญที่ใหรมเงาแกตัวบานและตองการใหมี

นํ้าตกจําลองอยูภายในสวน เพื่อใหความรูสึกใกลชิดกับธรรมชาติสรางความรูสกึผอนคลายใหแกผูอยู

อาศัย ตนไมมีความเปนระเบียบ งายตอการดูแลรักษา และมีพื้นที่ใชสอยในการทํากจิกรรมตางๆ 

ตารางท่ี 3.2  ความตองการของผูใชโครงการ 

ช่ือ-นามสกุล อายุ

(ป) 

เพศ อาชีพ ความตองการ 

1. พลตรีเรือปกร วานิช 45 ชาย รับราชการ มีความตองการอยากจะไดมุมน่ัง

พักผอนริมบอนํ้า ในพื้นที่เดียวกัน

และพืชพรรณที่มีความคงทนดูแล

งาย และไมยืนตนเพื่อใหความรมรื่น 

รมเงาบริเวณบาน 

 

2. คุณกานดา วานิช 39 หญิง รับราชการ มีความต อ งการอยากจะได มุ ม

สวนตัว มีสนามหญาหนาบาน และ

ไมยืนตนเพื่อใหความรมรื่นบริเวณ

บานและไมดอกและไมใบที่มีสีสัน

สวยงาม  

3. คุณเอวิกา วานิช 25 หญิง พนักงาน

บริษัท 

มีความตองการมุมพกัผอนมสุวนตัว 

มีสนามหญาสําหรับสัตวเลี้ยงว่ิงเลน 

4. คุณชัยวัฒน วานิช 68 ชาย เกษียณ มีความตองการมุมพักผอน มุมอาน

หนังสือ และพื้นที่ปลูกผักสวนครัว

ไวรับประทาน 
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ตารางท่ี 3.3  สรุปกิจกรรมที่ควรจะเกิดข้ึนในพื้นที ่

ลําดับ

ที่ 

สรปุกิจกรรม ดานบรรยากาศ ภาพกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน 

1 พื้นที่สวนสาธารณะ  

(Zone A ฝงทิศ

ตะวันตก) 

ขนาดพื้นที่ประมาณ  

244  ตร.ม. 

- พื้นที่สเีขียว สนาม

หญา 

- พื้นที่น่ังเลนพกัผอน 

- สวนกิจกรรภายใน

ครอบครัว 

พื้ นที่ ส ว น น้ี จั ด เ ป น 

ส วน โ ช ว โ ด ยจ ะจั ด

บร รย าก าศ เป นมุ ม

น่ังเลนเล็กๆ และทาง

เช่ือมตอของบอนํ้าที่

สรางบรรยากาศดวย

เสียงนํ้าตกสื่อถึงความ

ใกลชิดธรรมชาติ และ

เปนพื้นที่ทํากิจกรรม  

 

 
 

 
 

    

2 พื้นที่สวนครอบครัว 

(Zone B ฝงทิศ

เหนือ) 

ขนาดพื้นที่ประมาณ  

265  ตร.ม. 

- พื้นที่น่ังเลน/

พักผอน 

- อานหนังสือ 

พื้นที่สวนน้ีจัดเปนมุมที่

ไ ว ทํ า กิ จ ก ร ร ม กั น

ภายในครอบครัว จัด

บร รย าก าศ เป นมุ ม

น่ังเลนเล็กๆริมบอนํ้าที่

สรางบรรยากาศดวย

เสียงนํ้าตกสื่อถึงความ

เปนธรรมชาติ และมี

ศาลาไมไวน่ังพักผอน 

และมีมุมเล็กๆปลูกผัก

สวนครัว 
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ตารางท่ี 3.3  สรุปกิจกรรมที่ควรจะเกิดข้ึนในพื้นที่ (ตอ) 

ลําดับ

ที่ 
สรปุกิจกรรม ดานบรรยากาศ ภาพกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน 

3 พื้นที่สวนบริการ 

(Zone C ฝงทิศ

ตะวันออก) 

ขนาดพื้นที่ประมาณ  

228 ตร.ม. 

- พักผอน 

- เปนทางเดินรมรื่น 

 

พื้นที่สวนน้ีจัดเปนสวน

พักผอนเล็กๆ เปนมุม

ส ว น ตั ว ข อ ง ส ม า ชิ ก

ภายในบานเปนสวนที่มี

พื้ น ที่ จํ า กั ด  จึ ง ค ว ร

จัดเปนพื้นที่ทางเดินและ

ปลูกตนไมพุม และไมยืน

ตนเพื่อความรมรื่น 
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3.5  ศกึษาและพฒันาศกัยภาพของพื้นที่โครงการ 

ตารางท่ี 3.4  แสดงการศึกษาและพฒันาศักยภาพของพื้นทีโ่ครงการ 

Site Characteristics Program Potential 
Program 

Development 
Remarks 

Zone A พื้นที่ดานขาง

บ า น   ฝ ง ด า น ทิ ศ

ตะวันตกติดกับเฉลียง

ห น า บ า น แ ล ะ ถ น น

ส า ธ า ร ณ ะ ภ า ย ใ น

โครงการลักษณะเปน

พื้นที่โลงกวาง 

 

 

 

 

 

 

เปนพื้นที่สวนขางซาย

ของตัวบาน ซึ่งเปนสวน

แรกที่พบเห็นและอยูติด

กับหองรับแขก มีความ

สะดวกในการเขาถึง จึง

เหมาะที่จะจัดเปนสวน

สาธารณะ สวนโชว เพื่อ

สรางบรรยากาศที่ดีแก

การรับรองผู มาเ ยือน 

และเปนจุดดึงดูดสายตา

แกผูที่สัญจรไปมา 

 

พื้ น ที่ ส ว น น้ี มี    

ขนาดประมาณ 244 

ตารางเมตร กิจกรรม

ที่เกิดข้ึนมีดังน้ี 

1. พื้นที่รับแขก 

2. พื้นที่สนามหญา 

3. พื้นที่พักผอนทาง

เ ช่ือมตอ ริมบอนํ้า

เล็กๆ 

 

ปญหาที่เกิดมีดังน้ี 

- แสงแดด เน่ืองจาก

เ ป น พื้ น ที่ โ ล ง  ค ว ร

เลื อก ใชพ รรณไม ใ ห

เหมาะสมกับพื้นที่ 

-  ฝุน เสียงรบกวน ควร

เลือกพรรณไมที่ เป น

แน ว กํ า แ พ ง เ พื่ อ ล ด

ผลกระทบจากฝุนและ

เสี ย งจากรถยนตรที่

สัญจรไปมาเพราะติด

กั บ ถ น น ส า ธ า ร ณ ะ

ภายในโครงการ 

 

Zone B  เปนพื้นที่

สวนหลงับานติดกบั

หองครัว และเฉลียง

หลงับาน อยูทางดาน

ทิศใต เปนพื้นที่โลง

กวางพอสมควร 

 

พื้นที่โซน B เปนพื้นที่

บ ริ เ วณหลั งบ าน เป น

พื้นที่โลงกวาง มีตําแหนง

ที่ เ ห ม า ะ ส ม  จึ ง ค ว ร

จัดเปนพื้นที่บริการ 

 

พื้นที ่Zone B มี

ขนาด 265 ตาราง

เมตร กจิกรรมที่

เกิดข้ึนมีดังน้ี 

1. พื้นที่แปลงผัก

สวนครัว 

2. พื้นที่มุมเล็กๆ 

เพื่อผกัผอน/น่ังเลน  

 

มีปญหาใน เรื่ อ งของ

มุมมอง ระหวาหองครัว 

กับพื้นที่ปลูกผักสวครัว 

จึงควรปดมุมมองน้ัน

เพื่อเพิ่มควาสวยงาม

ใหกับพื้นที่  และเพื่ อ

ความเปนสวนตัว 
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ตารางท่ี 3.4  แสดงการศึกษาและพฒันาศักยภาพของพื้นทีโ่ครงการ (ตอ) 

Site Characteristics Program Potential 
Program 

Development 
Remarks 

Zone C พื้นที่ขางบาน 

ด า น ข ว า ฝ ง ทิ ศ

ตะวันออกลักษณะพื้นที่

เปนที่โลง ไมมีการจัด

สวน   

 

 

 

 

 

พื้นที่สวนน้ีอยูขางบานติด

กับดานหลังของโครงการ

เช่ือมตอกับพื้นที่ Zone 

A และ Zone C เปนสวน

ที่อยูทางดานขางติดกับ

หองรับประทานอาหาร 

และห อง รับแขก เป น

พื้นที่จํากัด จึงเหมาะที่จะ

จัดเปนสวนครอบครัว 

จั ด เ ป น มุ ม ท า ง เ ดิ น

สวนหยอมเล็กๆสําหรับ

พักผอนและเพื่อใหเกิด

ค ว า ม ร ม รื่ น ภ า ย ใ น

โครงการ 

พื้นที่ Zone C มีขนาด 

229 ตารางเมตร พื้นที่

ส วน น้ีอ ยู ติดกับข า ง

บ า น จั ด เ ป น พื้ น ที่

พักผ อน  กิ จกรรมที่

เกิดข้ึนมีดังน้ี 

1. พื้นที่พักผอนสําหรบั

ครอบครัว 

2. พื้นที่สวนตัว 

ปญหาที่พบในพื้นที่

สวนน้ีคือ ลักษณะ

พื้นที่ เปน ดินเรียบ

และเปนเนิน ควร

ป รั บ ห น า ดิ น ใ ห

เอื้ออํานวยตอการ

ปลูกพรรณไม 
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3.6  สรปุกิจกรรมทีเ่กดิข้ึนภายในพื้นที่ (Bubble Diagram) 

 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบภูมทิัศนบานพลเรือตรปีกร วานิช  N  
แสดง : Bubble Diagram 

สัญลักษณ :  

 

ภาพท่ี 3.21 
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3.7  Site Relation 

 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบภูมทิัศนบานพลเรือตรปีกร วานิช  N  
แสดง : Site Relation 

สัญลักษณ :  

 

ภาพท่ี 3.22 

 



บทท่ี 4 

แนวความคิดในการออกแบบ 

 

                โครงการออกแบบภูมิทัศนบานพลเรือตรีปกร วานิช ต้ังอยูบานเลขที่ 209/51 หมู 7 

ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไดแนวความคิดในการออกแบบมาจาก

การศึกษาและวิเคราะหรายละเอียดของพื้นที่โครงการรวมไปถึงผูใช ทําใชสามารถแบงพื้นที่ในการจัด

สวนและสามารถจัดวางกิจกรรมตางๆ ใหเกิดความเหมาะสมสวยงามและสอดคลองกับพื้นที่โครงการ 

โดยไดแนวความคิดในดานตางๆ ไมวาจะเปนแนวความคิดดานการออกแบบพืชพรรณ แนวคิดดาน

มุมมอง  แนวคิดดานการออกแบบการดูแลรักษา และแนวความคิดดานการแบงพื้นที่ใชสอยภายใน

โครงการ 

 

4.1  แนวความคิดหลักในการออกแบบ 

                แนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) คือ “สวนสงบสไตลโมเดิรน” ซึ่งได

แนวความคิดมาจากความตองการของผูใช โดยตองการใหพื้นที่บริเวณบานม ีความรมรื่น มีรมเงาของ

ตนไมไวน่ังพักผอนและเพื่อลดอุณหภูมิความรอนจากคอนกรีตบริเวณรอบๆ ของตัวบานยามแดดจัด

ในชวงเที่ยงจนถึงเย็น จึงตองการสวนที่ดูรมรื่นมีพันธุไมยืนตนหลากหลาย เพื่อใหความรูสึกเย็นสบาย

และมีความเรียบงาย อีกทั้งยังตองการสวนครัวหลังบานเพื่อที่จะปลูกผัก ไวกินเองในครอบครัว และ

ยังเปนกิจกรรมที่ทํารวมกันในครอบครัวไดอยางดี โดยสวนตองมีความรมรื่นเปนหลัก อีกทั้งยังตอง

ดูแลรักษางาย จึงไดสรุปออกมาเปน “สวนสงบสไตลโมเดิรน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.1  แสดงแนวความคิดหลักในการออกแบบ 

 ลักษณะของพ้ืนท่ี 

สภาพโดยทั่วไปในพื้นที่

เปนที่โลงไมมีการจัดภูมิทัศนมา

กอน ดังน้ันในพื้นที่โครงการจึงควร

มีการจัดภูมิทัศนเพื่อทําใหพื้นที่

โครงการ เกิดความรมรื่ นและ

ส ง เ ส ริ ม ให เ กิ ด ทั ศ นี ยภ าพ ที่

สวยงามแกพื้นที่โครงการ  

ความตองการ 

- พื้นที่พักผอนทีม่ีความรมรื่น    

- สนามหญา 

- พื้นที่ปลูกไมผลและผักสวน     

   ครัวที่เปนกิจกรรมรวมกัน  

   ของคนในครอบครัว 

-  ดูแลรักษางาย 

“สวนสงบสไตลโมเดิรน” 



74 
 

                พักผอน หมายถึง การหยุดพักการทํางานหรือการผอนคลายจากความตึงเครียดจากการ

ทํางานหรือทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนเวลานานเกินไป จนเกิดเปนความเมื่อยลาที่เกิดข้ึนกับรางกายและ

จิตใจของเรา ซึ่งการทํางานที่กลาวถึงน้ีรวมถึงการทํางานที่ตองใชสมองดวย เพราะสมองของคนเรา

ตองการพักผอน เชนเดียวกับรางกายสวนอื่นๆ สามารถแบงประเภทของการพักผอนไดเปน

2  ประเภท  คือ   

     การพักผอนรางกายไดหยุดพักหลังจากการออกกําลงักายจากการทํางานโดยการพักหรือ

นอนหลบั 

     การพักผอนใจ คือการหยุดนึกคิดในเรื่องใดๆที่ไดคิดเรื่องน้ันติดตอกันมาเปนเวลานาน

เรื่องน้ันอาจเปนการเรียนหรือเรื่องงานก็ได โดยการทําจิตใจใหผอนคลาย เพลิดเพลิน เชน การฟง

เพลง น่ังสมาธิ เลนดนตร ีหรือเลนกีฬา  

     สวนธรรมชาติ คือ พื้นที่ในการจัดสวนแบบมากจินตนาการที่ผูจัดตองการสื่อออกมาถึง

ผูชม  จริงๆแลวสวนโมเดิรนมีที่มาจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติ  เชนเดียวกับสวนอื่นๆ แตไม

จํากัดเฉพาะบอนํ้า นํ้าตก หรือภูเขา แตรวมถึงอาคารและตึกรามบานชอง และสภาพแวดลอมใกล

ตัว เพียงแตสวนโมเดิรนมักตัดทอนรายละเอียดของธรรมชาติ เหลือเพียงเสนดาย สีสัน หรือผิวสัมผัส

ที่สื่อออกมาเปนสัญลักษณเทาน้ัน จนบางครั้งหากไมอธิบายก็อาจดูไมออกวาสิ่งที่สื่อออกมามี

ความหมายอยางไร  

               สวนครัว คือ เปนการทําสวนผักเล็กๆ นอยๆ เปนงานอดิเรก เพื่อใหมีผักไวใชรับประทาน

ในครอบครัว เพื่อประหยัดคาใชจาย และครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกันอีกดวย พืชผักสวนครัวเปน

ตนไมอีกกลุมหน่ึงที่เราสามารถเลือกมาปลูกประดับเพื่อเพิ่มความสวยงามใหกับบาน และนํามาใชใน

ครัวเรือนไดดวยข้ันตอนที่ไมยุงยาก เพียงแตศึกษาวิธีการที่ถูกตอง เลือกผักที่ชอบและเหมาะสมกับ

บานของเรา  

 

 
ภาพท่ี 4.1  สวนสงบสไตลโมเดิรน 

ท่ีมา : https://www.baanlaesuan.com 
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4.2  แนวความคิดดานการจัดวางพื้นที ่

                แนวความคิดดานการจัดวางพื้นที่มีแนวความคิดมาจากการแบงพื้นที่ใชสอยภายใน

โครงการ โดยตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยในดานตางๆ รวมทั้งความเหมาะสมสอดคลองกับรูปแบบ

กิจกรรม ซึ่งสามารถแบงโซนของกิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่โครงการออกเปน Zone ตางๆ ไดดังน้ี 

                4.2.1  พื้นที่ Zone A เปนพื้นที่ บริเวณหลังบานอยูทางทิศตะวันตก โดยติดกับโครงการ

บานขางเคียง จึงวิเคราะหไดวาควรจัดเปนสวนที่เจาของโครงการใชประโยชนในการพักผอนโดยเปน

สวนใชสอยประโยชนไดมาก และทํากิจกรรมตางๆภายในครอบครัว พื้นที่สวนน้ีจะไดรับแสงในชวง

เชา ตลอดจนถึงชวงบายเพราะเปนพื้นที่โลง มีความสะดวกในการเขาถึงเน่ืองจากอยูติดกับหนาบาน 

และมีมุมมองที่กวาง  ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมดังตอไปน้ี (ดังภาพที่ 4.2)    

                        4.2.1.1  สวนโชว/รับแขก   

                4.2.1.2  พื้นที่พักผอน 

                        4.2.2.3  สนามหญา 

 

 
ภาพท่ี 4.2  การแบงพื้นที่ Zone A 

 

                4.2.2  Zone B เปนพื้นที่ถัดจากกับ Zone A เปนพื้นที่ บริเวณหลังบานอยูทางทิศใต 

โดยติดกับพื้นที่รกรางจงึมีความเปนสวนตัวมาก จึงวิเคราะหไดวาควรจัดเปนสวนที่เจาของโครงการใช

ประโยชนในการพักผอนโดยเนนสวนตัวเปนหลัก พื้นที่สวนน้ีจะไดรับแสงในชวงเชา ตลอดจนถึงชวง

บายเพราะเปนพื้นที่โลง มีความสะดวกในการเขาถึงเน่ืองจากทั้งพื้นที่เปนบริเวณโลง และมีมุมมองที่

กวาง ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมดังตอไปน้ี 
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      4.2.2.1  พื้นที่พักผอน 

      4.2.2.2  อานหนังสอื 

                         4.2.2.3  พื้นที่ปลูกผักสวนครัว 

 

 
ภาพท่ี 4.3  การแบงพื้นที่ Zone B 

 

                4.2.3  Zone C เปนพื้นที่ขางบาน ทางทิศตะวันออก และติดกับ Zone B ทางทิศใต 

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนดิน พื้นที่สวนน้ีติดกับลานจอดรถ และหองครัว ความสะดวกในการเขาถึง

พื้นที่ไมคอยดี เพราะตองผานพื้นที่ Zone B เขามา ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมดังตอไปน้ี (ดังภาพที ่4.4) 

                         4.2.3.1  พื้นทีส่ําหรับสวนหยอม/พักผอน 

 

 
ภาพท่ี 4.4  การแบงพื้นที่ Zone  C 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมทิัศนบานพลเรือตรปีกร วานิช  N  
แสดง : Bubble Diagram 

สัญลักษณ :  

 

ภาพท่ี 4.5   

 



78 
 

4.3  แนวความคิดดานการเลือกใชพืชพรรณ 

                ในการเลือกใชพรรณไมจะตองคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน สภาพภูมิอากาศ  

รวมไปถึงพืชพรรณที่มีอยูตามทองถ่ินดวย การเลือกใชพรรณไมในการออกแบบควรเลือกตามลักษณะ

ทางกายภาพ เชน ขนาดของลําตน ทรงพุม ความสูง ผิวสัมผัส การผลัดใบ สี  กลิ่น และ              

การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ตลอดจนการดูแลรักษา เชน การรวงของผล ใบ ดอก กิ่ง ระบบราก     

ที่ไมเปนอันตรายตออาคาร หรือสิ่งกอสรางตางๆ ความหนาแนนของใบ ความทนทานตอโรคและ

แมลง รวมถึงการเลือกพรรณไมที่ไมเปนอันตรายตอผูใชพื้นที่ เชน กิ่งไมเปราะหักงาย ตลอดจน

คํานึงถึงความตองการดานบรรยากาศ มุมมอง และกิจกรรมใชสอย  ในการเลือกพรรณไม             

ที่ปลูกกลางแจงตองทนตอความรอนจากแสงแดด กระแสลม ปลูกไมในรมตองสามารถเจริญเติบโตได

ดีในที่ที่มีแสงนอย ปลูกพรรณไมในบริเวณที่ช้ืนแฉะตองเลือกพรรณไมที่ชอบนํ้าและดูดซับนํ้าไดดี     

รวมไปถึงสามารถจัดซื้อหาไดสะดวกและสามารถขนสงไดงาย  

      ดังน้ันในการเลือกใชพรรณไมใหเกิดประโยชน สําหรับผูที่เขามาใชบริการในพื้นที่

โครงการ รวมไปถึงเปนการสงเสริมสถาปตยกรรมใหเกิดความสวยงาม ตองคํานึงคุณสมบัติของพืช

พรรณดังน้ี  

       Zone A เปนสวนตอนรับ และสวนโชวอยูทางดานหนา - ขางตัวบาน ทิศตะวันตก มี

การเลือกใชพรรณไมที่เปนตัวนําทิศทางและนําสายตา และใหรมเงา เพราะพื้นที่สวนน้ีอยูทางหนา

บานและเปนสวนโชว สวนตอนรับแขก ตองเลือกพรรณไมที่นําทิศทางเพื่อไปสูตัวบานดานในพรรณไม

ที่ใช คือ ลีลาวดี ฟอกเทล ตาลฟา เปนตน 

       Zone B เปนพื้นที่ทางดานทิศใต อยูในสวนครอบครัว ตองการพื้นที่จัดกิจกรรมภายใน

ครอบครัวในชวงวันหยุดตางๆ และมีมุมปลูกผักสวนครัว มีการเลือกใชพรรณไมที่ใหรมเงา และสราง

บรรยากาศใหแกพื้นที่พักผอน พรรณไมที่ใช คือ เฟรนขาหลวง ลีลาวดี โมก หูกระจง เดหลีใบมัน ไม

นํ้าตางๆ เอื้องหมายนาดอกแดง เปนตน 

       Zone C เปนพื้นที่สวนบริการ อยูทางดานหลังบานทิศตะวันออก เปนพื้นที่ ที่ใหความ

รมรื่นใหแกผูใชสอยภายในโครงการ จึงจัดทางเดินสวนหิน พรรณไมที่ใชคือ เดหลีใบมัน สนมังกร 

หมากแดง แปรงลางขวด เปนตน 
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  ตารางท่ี 4.1  การเลือกใชพืชพรรณกับพื้นที่กจิกรรม 

Zone การเลือกใชพืชพรรณ         หมายเหตุ ภาพประกอบ 

Zone A 

 

จั ด ใ ห มี ก า ร

อ อ ก แ บ บ พื ช

พรรณโดยเนน

ใชไมยืนตนที่ให

รม เ ง า  ดูและ

รักษางายและ

ใหความรมรื่น

สวยงามใหกับ

พื้นที่   ในสวน

ข อ ง ไ ม พุ ม

เลือกใชไมที่ มี

ท ร ง พุ ม ที่

สามารถตัดแตง

ไ ด ใ น ส ว น

บ ริ เ วณริ ม รั้ ว 

และใชไมพุมที่มี

รู ป ทร งอิ ส ร ะ

เพื่ อช วยสร าง

บ ร ร ย า ก า ศ

ใหกับพื้นที่ 

ใชพรรณไม ยืน

ตนที่เนนการให

รม เ ง าแกพื้ นที่ 

เ น่ื อ ง จ าก เ ป น

พื้นที่ในสวนของ

บริเวณดานหนา

ของตัวบานไดรับ

แสงแดดเกื อบ

ตลอดทั้งวัน จึง

ค ว ร เ ลื อ ก ใ ช

พรรณไมที่ทนตอ

ส ภ า พ อ า ก า ศ

แล ะ ใ ห ร ม เ ง า 

เพื่อสรางความ

รมรื่นใหกับพื้นที่ 
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ตารางท่ี 4.1  การเลือกใชพืชพรรณกบัพื้นทีก่ิจกรรม (ตอ) 

Zone การเลือกใชพืชพรรณ        หมายเหตุ ภาพประกอบ 

Zone B 

 
 

จั ด ใ ห มี ก า ร

อ อ ก แ บ บ พื ช

พรรณที่ ให รม

เงา ดูแลรักษา

งาย ใชไมยืนตน

ที่มีลักษณะเดน  

มี รู ป ท ร ง

สวยงามในตัว

ของมันเองเพื่อ

สรางความรม

รื่นใหกับพื้นที่  

ในสวนของไม

พุมเลือกใชไมที่

มีพุมที่สามารถ

ตั ด แ ต ง แ ล ะ

ปล อย ไปตาม

รู ป ท ร ง

ธรรมชาติมีดอก

ส ว ย ง า ม เ พื่ อ

ช ว ย ส ร า ง

บ ร ร ย า ก า ศ

ใหกับพื้นที่   

ใชพรรณไมที่ให

รมเงาและไมพุม

เพื่อสราง

บรรยากาศใน

พื้นที่พักผอน 

และดูแลรักษา

งาย 
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ตารางท่ี 4.1  การเลือกใชพืชพรรณกับพื้นที่กจิกรรม (ตอ) 

Zone การเลือกใชพืชพรรณ          หมายเหตุ ภาพประกอบ 

Zone C 

 

จั ด ใ ห มี ก า ร

ออกแบ บ พื ช

พรรณที่ ใหรม

เงา ดูแลรักษา

ง า ย แ ล ะ ใ ห

ค ว า ม ร ม รื่ น

สวยงามใหกับ

พื้นที่ โดยเนน

ใ ช ไ ม ที่ ใ ห

ป ร ะ โ ย ช น 

ส า ม า ร ถ

รับประทานได 

ใชพรรณไมที่ให

รมเงาเพื่อสราง

บ ร ร ย า ก าศ ใ น

พื้ น ที่ แ ล ะ ดู แ ล

รักษางาย พรอม

ทั้งใหผลผลิตแก

ผูใชโครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมทิัศนบานพลเรือตรปีกร วานิช  N  
แสดง : ระบบไฟฟาและแสงสวาง 

สัญลักษณ :  

     
          ไฟใตนํ้า    ไฟสองตนไม    ไฟทางเดินขนาดสั้น 

ภาพท่ี 4.6   
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4.4  แนวความคิดทางดานระบบสาธารณปูโภคและระบบสาธารณูปการ 

                4.4.1  ระบบไฟฟา ควรจัดใหมีแสงสวางภายในสวนเพื่อใหเกิดความปลอดภัยของ     

ผูใชโครงการในการใชสวนในเวลากลางคืน และยังเปนการเพิ่มระยะเวลาในการพักผอนอีกดวย       

ระบบไฟฟาภายในโครงการควรใชการเดินสายไฟฟาแบบใตดิน รอยสายไฟชนิดฝงใตดิน ที่มีการกันนํ้า 

และควรมีการระบุตําแหนงไวเพื่อตรวจสอบ ดูแลรักษาเปนชวงๆ การวางระบบไฟฟาควรมีการติดต้ัง

ดวยระบบอัตโนมัติเปด ปดเพื่อความสะดวก 

                4.4.2  ระบบนํ้า   

               4.4.2.1  ระบบระบายนํ้า มีทอระบายนํ้าอยูในพื้นที่ซักลาง ทางดานทิศเหนือของ

พื้นที่โครงการ สวนพื้นที่อื่นนํ้าจะไหลซึมลงดิน ถาเกิดฝนตกหนักอาจมีการระบายไมทันจึงตอง 

มีการปรับพื้นที่ใหลาดเอียงไปทางบอปลาขางบาน ทางทิศใต เพื่อที่นํ้าจะไดไมทวมขังในพื้นที่ 

               4.4.2.2  ระบบการใหนํ้า ไดมีการติดต้ังไวกอนแลว โดยจะอยูบริเวณรอบๆ

โครงการซึ่งจะมีกอกนํ้าไวบริการ สะดวกกับการรดนํ้าพืชพรรณและการใชสอย   

 

4.5  แนวความคิดในการเลือกใชวัสดตุกแตงและสิง่อํานวยความสะดวก  

                แนวความคิดในการเลือกใชวัสดุตกแตงและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสวน         

ตองเลือกใชวัสดุที่มีความคงทนถาวร เพราะตองเจอแดด ลม และฝนตลอดเวลา 

       4.5.1  เกาอี้และมาน่ัง มหีลายประเภท สามารถแบงไดดังน้ี 

                4.5.1.1  เกาอี้สําหรับน่ังเอนพักผอนในมุมสวนตัว ตองสามารถน่ังไดอยางสบาย

ในระยะเวลานานๆ โดยไมรูสึกเมื่อย 

 

 
ภาพท่ี 4.7  เกาอี้พักผอน 

ท่ีมา : https://www.banidea.com 
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                          4.5.1.3  ชุดเกาอี้สําหรับจัดงานปารต้ีสังสรรคภายในครอบครัว ญาติและ

เพื่อนๆ ควรเปนโตะที่มีขนาดใหญ และมีเกาอี้หลายตัว เพื่อความสะดวกสบายในการใชสอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8  ชุดโตะ เกาอี้สนาม 

ท่ีมา : https://www.cm.lnwfile.com 

 

                4.5.2  ระบบไฟสองสวาง  

               การติดต้ังไฟสองสวางในพื้นที่โครงการเปนสิ่งจําเปนทั้งในดานความสวยงาม       

ที่ชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการพักผอน และเพื่อความปลอดภัยในการใชสอยพื้นที่โครงการ ซึ่งใน

การติดต้ังไฟสองสวางสําหรับบริเวณภายนอกน้ันมีเพียงพออยูแลวจึงไมตองการติดต้ังไฟเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cm.lnwfile.com/
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4.6  แนวความคิดดานการดูแลรักษา  

ตารางท่ี 4.2  แนวความคิดดานการดูแลรักษา 

ประเภทของงาน ลักษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทัศนดาดออน 

(Softscape) 

- ไมคลุมดิน 

- ไมพุม 

- ไมยืนตน 

- หญา 

-  ใส ปุยอินทรีย คือ ปุยที่ไดจากธรรมชาติแบง

ออกเปน 2 ชนิด คือ ปุยคอก ปุยหมัก 

-  พรวนดิน เมื่อสังเกตเห็นดินแหงอัดแนนควรมี

การพรวนดิน แตควรระวังไมใหโดนรากพืช 

-  กําจัดโรคแมลง สังเกตพืชพรรณวามีโรค

หรือไม ถามีควรพิจารณาสาเหตุและชนิดของ

โรคแลวทําการพนยา เพื่อเปนการปองกัน 

-  กําจัดวัชพืช ถอนวัชพืชตามโคนตนเพื่อใหพืช

รับแรธาตุไดอยางเต็มที ่

-  ตัดแตงกิ่ง ตัดใหไดทรงที่ตองการ เปนการตัด

ในสวนของผิวใบหรือพุมใบ   

-  รดนํ้า ควรมีการรดนํ้าทุกวันและควรรด

ในชวงเชา 

-ใส ปุ ยพ รวน

ดิน  3-6เดือน

ตอครั้ง 

-ในกรณีฤดูฝน

ควรลดการให

นํ้ า เป น3ครั้ ง

ตอสัปดาห  

ภูมิทัศนดาดแข็ง 

(Hardscape) 

พื้นถนนและ

ทางเดินเทา 

-  ตรวจเช็คสภาพ พื้นถนนวามีการชํารุด

แตกหักหรือไมถามีควรรีบทําการซอมแซม 

-  เก็บกวาด เศษหญาใบไมตามทองถนน 

 

มาน่ัง โตะ 

และเกาอี ้

-  ตรวจเช็ค 

-  ซอมบํารุง 

-  ทาสี 

 

บอนํ้า -  ตรวจเช็คความเรียบรอยของบอนํ้าวามีการ

ชํารุด รั่วซึมหรือไมถามีควรรีบซอมแซม 

-  ทําความสะอาด  และเก็บกวาดเศษใบไมที่

รวงหลนบริเวณบอนํ้าดานลางของกําแพง 

 

ระบบระบาย

นํ้า 

-  กําจัดวัชพืชและเศษใบไม  

ระบบไฟฟา -  ตรวจเช็คสภาพเครื่องใชไฟฟา  สํารวจวามี

หลอดไฟหรือสายไฟชํารุดหรือไม 
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4.7  การศึกษาเกณฑในการออกแบบ 

ตารางท่ี 4.3  การศึกษาเกณฑในการออกแบบ 

Zone รูปแบบสวน วัสดุตกแตง เกณฑการ

ออกแบบ 

ขอจํากัด 

Zone A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.  รูปทรงบอ

นํ้ากลมกลืนกับ

พื้นที่วาง 

2.  ตําแหนงไม

ยืนตนใหรมเงา

ตรงกับตําแหนง

กิ จ ก ร ร ม ที่

ตองการ 

3.  เสนทางเดิน

ก ล ม ก ลื น กั บ

พื้นที่กิจกรรม 

เน่ืองจากเปน

พื้นที่ ทางดาน

ทิศตะวันตก มี

ลักษณะพื้นที่

เปนดิน  ไดรับ

แดดจัดในชวง

บ า ย ถึ ง เ ย็ น

เน่ืองจากเปน

พื้นที่ โ ล ง  จึ ง

ควร เลื อก ใช

พั น ธุ ไ ม ที่ ต น

ต อ ส ภ า พ

อากาศ 
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  ตารางท่ี 4.3  เกณฑในการออกแบบ (ตอ) 

Zone รูปแบบสวน วัสดุตกแตง เกณฑการ

ออกแบบ 

ขอจํากัด 

Zone B 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

1. การเลือก

รู ป ท รง บ อ

นํ้าและศาลา

ใหกลมกลืน

กับพื้นที่ลาน

พักผอน 

2. ทิ ศ ท า ง

แ ล ะ ก า ร

เ ช่ื อ ม โ ย ง

ทางเดินเทา 

เ น่ื อ ง จ า ก

เ ป น พื้ น ที่

ทางดานทิศ

เหนือบริเวณ

ดานขางของ

ตัวบานไดรับ

แ ส ง แ ด ด

ใน ช ว ง เ ช า  

จึงควรเลือก  

ใชพรรณไม  

ใหเหมาะสม  

กั บ ส ภ า พ

อากาศแดด

รมรําไร 
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ตารางท่ี 4.3  เกณฑในการออกแบบ (ตอ) 

 Zone รูปแบบสวน วัสดุตกแตง เกณฑการ

ออกแบบ 

ขอจํากัด 

Zone C 

 

 

 
 

 

 

 
 

1.  ลั ก ษ ณ ะ

ความกลมกลืน

ของรูปทรงลาน

เอนกประสงค 

2.  การกําหนด

ทิศทางเดินที่ตอ

กับลานผักสวน

ครัว 

ใชพรรณไม 

ที่ใหรมเงา 

เ พื่ อ ช ว ย

เ ส ริ ม ส ร า ง

บรรยากาศ

ในพื้นที่และ

ดู แ ล รั ก ษ า

ง าย  พ ร อ ม

ทั้งใหผลผลิต

แ ก ผู ใ ช

โครงการ 
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4.8  กําหนดเกณฑการประเมินทางเลือก  

               4.8.1  จากการศึกษาในทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบ โดยสามารถนําไปใช        

เปนเกณฑประเมินทางเลือก ซึ่งมีหัวขอในการศึกษา ดังตอไปน้ี 

                        4.8.1.1  ความตองการของเจาของโครงการ 

                        4.8.1.2  องคประกอบที่ใชในการจัดตกแตงภูมิทัศนบานพักอาศัย 

               4.8.1.3  หลักและแนวคิดในการออกแบบพืชพนัธุ 

               4.8.2  จากการศึกษาขอมูลดานทฤษฎีในการออกแบบ สามารถนําไปเปนเกณฑในการ

ประเมินแปลนทางเลือก ใหเกิดความเหมาะสมกับพื้นที่และผูใช โดยสรุปเกณฑในการประเมิน

ทางเลือกไดดังน้ี 

                        4.8.2.1  ขอพิจารณาดานการแบงพื้นที ่

                          1)  สวนบริการหรือสวนซกัลาง 

                          2)  สวนตัว 

                          3)  สวนสาธารณะและครอบครัว 

                        4.8.2.2  ขอพิจารณาดานการออกแบบภูมิทัศนเคหะสถาน 

                          1)  การออกแบบตองทําเพื่อประโยชนใชสอยและตรงตามความ              

ตองการ ของเจาของโครงการและสมาชิกภายในบาน 

                          2)  ออกแบบใหสวยงามและดูแลรักษางาย 

                          3)  ออกแบบใหประหยัดคาใชจาย 
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4.9  กําหนดแปลนทางเลือก 3 ทางเลือก 

                จากการศึกษาพื้นที่โครงการออกแบบภูมิทัศนบานพลเรือตรีปกร วานิช ไดทําการ

ออกแบบทางเลือก 3 ทางเลือก โดยรูปแบบของสวนในแตละทางเลือกจะตางกันออกไป 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมทิัศนบานพลเรือตรปีกร วานิช  N  
แสดง : ผังทางเลือกในการออกแบบที่ 1 

สัญลักษณ :  

 

ภาพท่ี 4.9   
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                4.9.1  สรุปทางเลือกในการออกแบบที่ 1 

                         4.9.1.1  ขอดี ทางเลือกในการออกแบบที่ 1 

                                    1)  ตําแหนงของพื้นที่พักผอนอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม ผูใชโครงการจะ  

ไดรับความเย็นสบายจากพรรณไมภายในสวน 

                                    2)  มีการจัดพื้นทีเ่พื่อรองรับกิจกรรมที่เพียงพอ 

                         4.9.1.2  ขอเสีย ทางเลือกในการออกแบบที่ 1 

                           1)  พรรณไมในสวนอยูในตําแหนงที่ดูแลรักษายาก 

                           2)  บอนํ้ามรีูปทรงที่ดูแลรักษายาก 

                           3)  พื้นที่ลานจัดเลีย้งไมนาสนใจ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมทิัศนบานพลเรือตรปีกร วานิช  N  

แสดง : ผังทางเลือกในการออกแบบที่ 2 

สัญลักษณ :  

 

 

ภาพท่ี 4.10   
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                4.9.2  สรุปทางเลือกในการออกแบบที่ 2 

                       4.9.2.1  ขอดี ทางเลือกในการออกแบบที่ 2 

         1)  ใหความสะดวกในการใชสอยพืน้ที่เพื่อการพักผอน ประกอบกับ ผูใช

จะไดรับความรมรื่น  และความเย็นสบายจากพรรณไมภายในโครงการ 

          2)  มีพื้นที่สนามหญาที่มีพื้นที่ตรงตามความตองการของผูใชโครงการ 

          3)  ดานพืชพรรณ มีการจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสม 

          4)  ดานทางสัญจรมีการกําหนดทางสัญจรที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ 

กําหนดเสนทางที่แนนอนชัดเจน 

                       4.9.2.2  ขอเสีย ทางเลือกในการออกแบบที่ 2 

         1)  การจัดวางผังพื้นที่ในบางสวนยังมีความไมสมบูรณเทาที่ควร 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมทิัศนบานพลเรือตรปีกร วานิช  N  

แสดง : ผังทางเลือกในการออกแบบที่ 3 

สัญลักษณ :  

 

 

ภาพท่ี 4.11   
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                4.9.3  สรุปทางเลือกในการออกแบบที่ 3 

                         4.9.3.1  ขอดี ทางเลือกในการออกแบบที่ 3  

                                   1)  ตําแหนงของพื้นที่พักผอนอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม ผูใชโครงการจะ     

ไดรับความเย็นสบายจากพืชพรรณภายในโครงการ 

                          2)  มีพื้นที่สนามหญาที่มีพื้นที่กวางตรงตามความตองการของผูใช

โครงการ 

                         4.9.3.2  ขอเสีย ทางเลือกในการออกแบบที่ 3 

                           1)  ทางสญัจร มีรปูแบบทีส่วยงามแตใชงานไดไมสะดวก  

                           2)  ชนิดของพันธุไมที่ใชใหความรมรื่นนอยเกินไป 

                           3)  ตําแหนงของพรรณไมดูแลรกัษาอยาก 
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4.10  การใหคะแนนเกณฑในการประเมินทางเลือก 

ตารางท่ี 4.4  การใหคะแนนเกณฑในการประเมินทางเลอืก 

เกณฑในการประเมิน Zone A คานํ้าหนัก 

ตามเกณฑ 

ทางเลือกที่  

1 

ทางเลือกที่  

2 

ทางเลือกที่  

3 

1.  รูปทรงบอนํ้ากลมกลืนกับพื้นที ่ 3 3 3 2 

2.  ตําแหนงไมยืนตนใหรมเงาตรงกบัตํา   

     แหนงกิจกรรมที่ตองการ 

4 2 4 2 

3.  เสนทางเดินกลมกลืนกับพื้นที่   

     กิจกรรม 

2 3 3 2 

รวม 9 8 10 6 

เกณฑในการประเมิน Zone B     

1.  การเลือกรปูทรงแผนพื้นที่กลมกลืน   

     กับพื้นที่ 

3 2 3 1 

2.  ทิศทางและการเช่ือมโยงแผนทางเทา 2 2 3 2 

รวม 5 4 6 3 

เกณฑในการประเมิน Zone C 

1.  ความกลมกลืนของรปูทรงลาน   

     เอนกประสงค 

2 2 3 3 

2.  การกําหนดทิศทางเดินทีเ่ช่ือมตอกบั   

     ลานซักลาง 

3 2 3 2 

รวม 5 4 6 5 

คะแนนรวมทั้งหมด 19 16 22 14 

 

หมายเหตุ  :  เกณฑการใหคะแนน 

  คะแนน  1 =  ปรับปรงุ 

  คะแนน  2 =  พอใช 

  คะแนน  3 =  ดี 

  คะแนน  4 =  ดีมาก 
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เกณฑในการประเมินทางเลือก  สามารถรวมคะแนนโดยการใหคะแนนดังตอไปน้ี 

ทางเลือกที่  1 ไดคะแนนรวม  16   คะแนน 

  ทางเลือกที่  2 ไดคะแนนรวม  22 คะแนน 

  ทางเลือกที่  3 ไดคะแนนรวม  14 คะแนน 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา รูปแบบการวางพื้นที่กิจกรรมในพื้นที่โครงการ คือ รูปแบบที่มีคาคะแนน

สูงสุดจากทั้ง 3 แปลนขางตนน้ี  จึงเปนแบบที่ควรแนะนําไปพัฒนาเปนรูปแบบในข้ันตอนออกแบบ          
 

 



 

 

บทท่ี 5 

ผลงานการออกแบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.1  บทนําโครงการ (Introduction) ประกอบดวย 

     -  ประวัติความเปนมาของโครงการ และขอมลูสังเขปของโครงการ 

               -  แนวความคิดหลักในการออกแบบ 
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ภาพท่ี 5.2  การวิเคราะหพื้นที่โครงการ 1 (Site Analysis) ประกอบดวย 

    -  รายละเอียดที่ต้ังโครงการ 

    -  ลักษณะทางภูมิภาคที่ต้ังของพื้นที่โครงการ 

    -  พฤติกรรมและความตองการของผูใชพื้นที่โครงการ 
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ภาพท่ี 5.3  การวิเคราะหพื้นที่โครงการ 2 (Site Analysis and User Analysis) ประกอบดวย 

    -  มุมมองทัศนียภาพ 

    -  ลักษณะพื้นที่โครงการ 
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ภาพท่ี 5.4  การวิเคราะหพื้นที่โครงการ 3 (Site Analysis and Concept) ประกอบดวย 

    -  ลักษณะภูมิอากาศ 

    -  ระบบสาธารณูประโภค 

    -  แนวความคิดหลักในการออกแบบ 

    -  แสดงการแบงกลุมพื้นทีก่ารใชงานในโครงการ 
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ภาพท่ี 5.5 การวิเคราะหพื้นที่โครงการ 4 (Concept) ประกอบดวย 

    -  Bubble Diagram 

    -  ผังแสดงพื้นที่กิจกรรม 

    -  สรุปความตองการภายในโครงการ 
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ภาพท่ี 5.6  ผังแมบท 1 (Master Plan) 

     -  แสดงการใชไฟในพื้นทีจ่ัดภูมิทัศน 
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ภาพท่ี 5.7  ผังแมบท 2 (Master Plan) 

     -  แสดงรายละเอียดพืชพรรณ 
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ภาพท่ี 5.8  แบบขยาย 1 ประกอบดวย 

    -  ผังแมบท (Master Plan) 

    -  รูปดาน (Elevation) 
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ภาพท่ี 5.9  แบบขยาย 2 ประกอบดวย 

     -  ผังแมบท (Master Plan) 

      -  รูปตัด (Section) 
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ภาพท่ี 5.10  แบบขยายรายละเอียดในงานภูมิทัศน 1 (Detail)   
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ภาพท่ี 5.11 แบบขยายรายละเอียดในงานภูมิทัศน 2 (Detail) 
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ภาพท่ี 5.12  แบบขยายรายละเอียดในงานภูมิทัศน 3 (Detail) 

       -  ทัศนียภาพในพื้นที่โครงการ (Perspective) 
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ภาพท่ี 5.13  แบบแปลนทัศนียภาพในพื้นที่โครงการ (Perspective) 
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5.2  การประมาณราคางานภูมิทศัน 

                การประมาณราคางานภูมทิัศนโครงการออกแบบบานพลเรือตรีปกร วานิช           

ตารางท่ี 5.1  การประมาณราคางาน (Softscape) ไมยืนตน   

ลําดับ

ที่ 

รายการ ขนาด

(น้ิว) 

สูง 

(เมตร) 

จํานวน หนวย ราคา/หนวย 

(บาท) 

รวม (บาท) 

 ไมยืนตน       

1 ตีนเปดฝรั่ง 3 2.5 11 ตน 2,300.00 25,300.00 
2 เสม็ดแดง - 9 1 ตน 19,000.00 19,000.00 
3 แปลงลางขวด 3 2.5 3 ตน 2,000.00 6,000.00 
4 ลําดวน 3 2.5 3 ตน 1,300.00 3,900.00 
5 ลีลาวดี 4 3 4 ตน 3,800.00 15,400.00 
6 ปาลมไผ - 2 4 ตน 850.00 3,400.00 

7 ปาลมฟอกเทล - 3 3 ตน 3,300.00 9,900.00 

8 ไทรเกาหลี - 1.5 8 ตน 280.00 2,240.00 

9 หมากแดง - 2 4 ตน 850.00 3,400.00 

      รวม 88,540.00 

 

ตารางท่ี 5.2  การประมาณราคางาน (Softscape) ไมพุม - ไมคลุมดิน    

ลําดับ

ที่ 

รายการ ขนาด

(น้ิว) 

สูง 

(เมตร) 

จํานวน หนวย ราคา/หนวย 

(บาท) 

รวม (บาท) 

 ไมพุม - ไมคลุมดิน       

1 จันทรผา - -2.5 6 กอ 3,000.00 15,000.00 
2 คลาซิกา - 1.50 5 กอ 150.00 750.00 
3 คริตตินา - 1.20 7 ถุง 310.00 2,800.00 
4 เฟรนฮาวาย ถุง 8 - 12 ถุง 30.00 360.00 
5 สนบลู - 0.50 6 ตน 452.00 2,712.00 
6 ประทัดจีน ถุง 6 - 6 ถุง 70.00 420.00 

7 พลับพลึงแดง ถุง 6 - 66 ถุง 40.00 2,640.00 

8 นีออน ถุง 8 - 42 ถุง 160.00 6,720.00 
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ตารางท่ี 5.2  การประมาณราคางาน (Softscape) ไมพุม - ไมคลุมดิน (ตอ)  

ลําดับ

ที่ 

รายการ ขนาด

(น้ิว) 

สูง 

(เมตร) 

จํานวน หนวย ราคา/หนวย 

(บาท) 

รวม (บาท) 

9 เดหลีใบมัน ถุง 6 - 30 ถุง 145.00       4,350.00 
10 เอ้ืองหมายนาดอก

แดง 

10   -       19 ถุง 105.00 1,995.00 

11 ชาฮกเก้ียน ถุง 16   -       48 ถุง 140.00 6,720.00 

12 หนวดปลาดุก

แคระ 

ถุง 2   -       60 ถุง 8.00 480.00 

13 ดาดตะก่ัว ถุง 4   -       42 ถุง 7.00 294.00 

14 หญานํ้าพุ ถุง 6   -       16 ถุง 30.00 480.00 

15 พุดสุภโชค ถุง 3   -       90 ถุง 8.00 720.00 

16 กระดุมทองตน ถุง 6   -       24 ถุง 50.00 1,200.00 

17 หญานวลนอย -   -      526    ตรม. 45.00 23,670.00 

18 ดินผสมปลูก -   -       30 ลบ.ม. 850.00 28,500.00 

 
รวม 

 

99,811.00 

 

รวมราคางาน SoftScape 188,351.00 

 

ตารางท่ี 5.3  การประมาณราคางาน (Hardscape)    

ลําดับ

ที่ 

รายการ ขนาด

(น้ิว) 

สูง 

(เมตร) 

จํานวน หนวย ราคา/หนวย 

(บาท) 

รวม (บาท) 

A พื้นไมระแนง                 

1 ไมระแนง (เหมา) - - 28 ตร.ม. 33,600.00 33,600.00 

 

 

     รวม 33.600.00 

B ปูหินกรวด (Zone A)       

1 

 

 

 

2 

3 

 

อิฐฉาบปูน ผิวขัดมัน 

เคลือบนํ้ายากัน

ตะไครนํ้า (ราคา

เหมา) 

ลีนคอนกรีต 

หินรวดคละสีเบอร 5 

 

 

  

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

22.5 

5 

130 

 

 

 

 

เมตร 

ลบ.ม. 

ถุง 

 

 

 

 

450.00 

1,798.00 

50.00 

รวม 

 

 

 

11,525.00 

8,990.00 

6,500.00 

26,015.00 
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ตารางท่ี 5.3  การประมาณราคางาน (Hardscape) (ตอ) 

ลําดับ

ที่ 

รายการ ขนาด

(น้ิว) 

สูง 

(เมตร) 

จํานวน หนวย ราคา/หนวย 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

C ทางเดินนํ้าพุ       

1 ทางเดินนํ้าพุ (เหมา) -        -    22 ลบ.ม. 32,000.00 32,000.00 

 รวม 32,000.00 

 

D 

 

บอนําพุ 5x8 เมตร 

      

1 ดินขุด - - 1 ลบ.ม. 9,331.20 9,331.20 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

 

 

E 

 

1 

 

 

 

2 

3 

 

 

F 

 

1 

 

 

เสาเข็ม 

ทราบหยาบ 

ลีนคอนกรีต 

เหล็กรอง 

ไมแบบ 

ตะปู 

คอนกรีตโครงสราง 

สะดือบอสําเร็จรูป 

ผนังนํ้าตกปูน

เปลือย(สําเร็จรูป) 

ปม 

 

 

พื้นที่ปูหินกรวด 

(Zone C) 

อิฐฉาบปูน ผิวขัดมัน 

เคลือบนํ้ายากัน

ตะไครนํ้า (ราคา

เหมา) 

ลีนคอนกรีต 

หินรวดคละสีเบอร5 

 

 

พื้นไมระแนง 4x4 

เมตร(เหมา) 

ไมระแนง 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

30 

4 

2 

40 

2 

20 

2.5 

5 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

16.5 

5 

135 

 

 

 

 

16 

 

 

ตน 

ลบ.ม. 

ลบ.ม. 

ตร.ม. 

ลบ.ม. 

กก. 

ลบ.ม. 

ชุด 

 

ชุด 

ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

เมตร 

ลบ.ม. 

ถุง 

 

 

 

 

ตร.ม. 

 

 

160.00 

398.00 

1,798.00 

195.00 

440.00 

30.00 

2,071.00 

1,750.00 

 

32,000.0 

4,000.00 

รวม 

 

 

 

 

 

 

450.00 

1,798.00 

50.00 

รวม 

 

 

 

1,375.00 

รวม 

 

5,100.00 

1,824.00 

3,596.00 

7,800.00 

880.00 

600.00 

8,512.00 

7,750.00 

 

32,000.00 

8,000.00 

90,571.00 

 

 

 

 

 

 

7,510.00 

8,990.00 

6,750.00 

23,250.00 

 

 

 

22,000.00 

22,000.00 
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ตารางท่ี 5.3  การประมาณราคางาน (Hardscape) (ตอ)   

ลําดับ

ที่ 

รายการ ขนาด

(น้ิว) 

สูง 

(เมตร) 

จํานวน หนวย ราคา/หนวย 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

G. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

H. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

 

ซุมไมระแนง 4x4 เมตร 

เสาไมแดง 

ตงไมแดง 

ค้ํายันไมแดง 

ไมระแนงไมแดง 

Poly Board 

 

 

วัสดุอ่ืนๆ 

กระถางมสวนครัว

(สําเร็จรูป) 

0.8x0.8x1.5 เมตร 

 

แผนไมเทียมสําเร็จรูป 

(พื้นที่36.5ตร.ม.) 

0.3x0.3 เมตร 

ชุดเกาอ้ีสนาม 

โคมไฟใตนํา 

โคมไฟสองตนไม 

โคมไฟทางเดิน(ส้ัน) 

ปูนปนทรงกลม 

แผนทางเทา หินสีขาว 

0.40x0.40 เมตร 

แผนทางเทา หินสีขาว 

0.40x0.80 เมตร 

แผนทางเทา หินสีดํา 

0.50x1.50 เมตร 

แผนทางเทา หินสีดํา 

0.50x2.00 เมตร 

แผนทางเทา หินสีดํา 

0.50x1.20 เมตร 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

4x4 

2x4 

1x1 

1x1 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

24 

24 

22 

16 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

41 

2 

3 

15 

18 

3 

 

39 

 

2 

 

1 

 

1 

 

13 

 

เมตร 

เมตร 

เมตร 

เมตร 

ตร.ม. 

 

 

 

 

 

ใบ 

 

 

 

แผน 

ตัว 

ดวง 

ดวง 

ดวง 

ลูก 

 

แผน 

 

แผน 

 

แผน 

 

แผน 

 

แผน 

 

1,430.00 

725.00 

610.00 

610.00 

1,450.00 

รวม 

 

 

 

 

1,800.00 

 

 

 

125.00 

3,000.00 

600.00 

500.00 

400.00 

800.00 

 

150.00 

 

200.00 

 

250.00 

 

300.00 

 

220.00 

รวม 

 

 

11,440.00 

17,400.00 

14,640.00 

13,420.00 

23,200.00 

80,100.00 

 

 

 

 

12,600.00 

 

 

 

5,125.00 

6,000.00 

1,800.00 

7,500.00 

7.500.00 

2,400.00 

 

5,850.00 

 

400.00 

 

250.00 

 

300.00 

 

2,860.00 

52,585.00 

 

รวมราคางาน Hardscape 360,121.00 
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ตารางท่ี 5.4  การสรุปราคางานภูมิทัศนโครงการออกแบบบานพลเรือตรีปกร วานิช 

 

 

 

 

 

 

  รายการ รวมราคา (บาท) 

รวมราคางาน Softscape 

รวมราคางาน Hardscape 

188,351.00 

360,121.00 

รวมราคางานภูมิทัศนทั้งหมด 548,472.00 

คาดําเนินการของราคารวมงานภูมทิัศน 15% 82,270.80 

กําไร 10% ของราคารวมงานภูมิทัศน 54,847.20 

รวมราคางานภูมิทัศน+คาดําเนินงาน+กําไร+ภาษีเงินได 685,589.80 

ภาษีมูลคาเพิ่ม (Vat) 7% 47,991.30 

รวมราคาทัง้สิ้น 733,581.10 



บทท่ี 6 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 

                โครงการออกแบบภูมิทั ศนบ านพักอา ศัยของพลเ รื อตรีปกร  วานิช ต้ังอ ยู        

บานเลขที่ 209/51 หมู 7 ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปนพื้นที่อยูอาศัย ตัว

บาน 135.5 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ 87.5 ตารางเมตร พื้นที่จัดภูมิทัศน 737 ตารางเมตร รวมเปน 

พื้นที่ทั้งหมด 960 ตารางเมตร ลักษณะของบานเปนบานคอนกรีตเสริมเหล็กสองช้ันรูปแบบรวมสมัย 

ลักษณะของพื้นที่โครงการเปนสีเ่หลีย่มผืนผา พื้นที่โลงรับแดดตลอดวัน ในปจจุบันพื้นที่ดังกลาว ยังไม

มีการจัดภูมิทัศนในพื้นที่ จึงยังไมมีการใชงานในสวนของพื้นที่โครงการเลย ซึ่งตองทําการสอบถาม

ความตองการและพฤติกรรมของผูใชโครงการ จากขอมูลขางตนสามารถนํามาประกอบกับการ

ออกแบบ เพื่อกําหนดกิจกรรม ที่เกิดข้ึนในอนาคต และสอดคลองกับความตองการของผูใชโครงการ 

คือสวนที่ดูแลงาย สามารถใชในการพักผอน จากการศึกษาแนวทางที่ไดมาจากการศึกษา สามารถนํา

รูปแบบที่ออกแบบอยางเหมาะสมมาประกอบกับงานภูมิทัศน เพื่อกําหนดรูปแบบของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนภายในพื้นที่สวนในบานเพื่อการพักผอน 

                ในการศึกษาขอมูลทางกายภาพของพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการและมุมมองจาก

ภายใน สูภายนอกพื้นที่ และจากภายนอกพื้นที่มองเขามายังโครงการสามารถแบงพื้นที่ ศึกษา 

ออกเปน 3 Zone 

                พื้นที่ Zone A  เปนพื้นที่สวนหนาบานทางทิศตะวันตก สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนพื้นที่   

เรียบ โลง ไมมีการจัดสวน เปนพื้นที่ที่มีแสงแดดสองในชวงบาย มีความสะดวกสบายในการเขาถึง

เน่ืองจากอยูติดกับทางสัญจรหลักของตัวบานและเฉลียงหนาบาน ถามองจากภายนอกเปนมุมมอง    

ที่เปดกวาง เพราะสามารถเห็นพื้นที่เกือบทั้งโครงการ จึงเหมาะที่จะจัดเปนสวนสาธารณะ สวนโชว 

เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีแกการรับรองผูมาเยือน และเปนจุดดึงดูดสายตาแกผูที่สัญจรไปมา 

                พื้นที่ Zone B เปนพื้นที่ทางทิศใตของตัวบาน มีบริเวณโลงบริเวณหลังบานและเปน

พื้นที่ติดกับพื้นที่ Zone C พื้นที่สวนน้ีจะไดรับแสงแดดในชวงเชาและเย็น จึงเหมาะที่จะจัดเปน        

สวนครอบครัว เปนมุมน่ังเลนเล็กสไตลโมเดิรน 

              พื้นที่ Zone C  เปนบริเวณที่อยูทางทิศตะวันออก โดยเปนพื้นที่ติดกับพื้นที่ Zone B 

และลานจอดรถ เปนพื้นที่จํากัดไดรับแสงแดดตลอดทั้งวัน จึงควรจัดเปนพื้นที่สวนตัว 
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                จากการศึกษาพื้นที่และทฤษฎีจึงไดทราบถึงปญหาและขอจํากัดของพื้นที่จึงไดแกปญหา

โดยมีแนวความคิดในดานตางๆ ที่สอดคลองกับพื้นที่มาใชในการแกไขปญหาพรอมไดนําความตอง       

และพฤติกรรมของผูใชโครงการ ที่ไดจากการสอบถามมาปรับใชกับพื้นที่ใหเหมาะสม และตอบสนอง

ประโยชนใชสอยใหมากที่สุด 

 

6.2  ขอเสนอแนะ 

                6.2.1  ขอเสนอแนะดานการทํางาน 

          ในการจัดทําโครงการ มีการกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตงาน ระยะเวลา ที่

ชัดเจน จึงไดผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว และทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไว 

       6.2.2  ขอเสนอแนะดานการพัฒนาโครงการออกแบบภูมิทัศน 

          เพื่อใหไดผังแมบทที่สามารถนําไปกอสรางไดจริง ในการออกแบบควรมีการ

คํานึงถึงวัสดุที่นํามาใชในการออกแบบ ซึ่งควรเปนวัสดุที่สามารถหาซื้อไดงายตามทองถ่ินและในการ

ออกแบบพืชพันธุ  ควรเลือกใชพืชพันธุที่มีความแข็งแรง ดูแลรักษางายและสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมในพื้นที่โครงการ 
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