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บทคดัย่อ 

 
บา้นพกัอาศยัของ ร.อ.ประเชนท ์ชนะศรี  ตัง้อยู ่  90 หมู่ 5  ต าบลหินปัก  อ าเภอบา้นหม่ี       จงัหวดั

ลพบุรี  มีลกัษณะเป็นบา้นพกัอาศยั 1 ชั้น โดยพื้นท่ีโครงการ    มีขนาด  1310  ตารางเมตร ปัจจุบนัยงัไม่มี
การตกแต่งภูมิทศัน์โครงการแต่อยา่งใด  เจา้ของโครงการไดใ้หจุ้ดประสงคห์ลกั  คือ  การจดัสวนสไตลไ์ทย
ประยกุต ์ เน่ืองจากมีความชอบเป็นพิเศษ   อีกทั้งยงัมีความเช่ือในหลกัการดา้นฮวงจุย้ โดยมีบ่อน ้ าตกเพื่อให้
ความสดช่ืนใชต้น้ไมท่ี้เนน้ให้ความสวยงามแก่บา้น หรือตน้ไมข้นาดใหญ่และตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมพุ้่มท่ีคง
ความชุ่มช้ืนของสวน โดยไม่เน้นให้แน่นจนเกินไป สามารถดูแลรักษาง่าย  เพื่อให้เกิดความร่มร่ืน และมี
สถานท่ีพกัผ่อนหลงัจากการท างาน มีกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัในครอบครัว เช่น ศาลา  สนามหญา้ บ่อน ้ าตก 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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อ าเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี 
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อาจารยท่ี์ปรึกษา  : อาจารยว์ีระยทุธ นาคทิพย ์
ปีการศึกษา  : 2558 
 



ข 
 

กติติกรรมประกาศ 

 

ในการจัดท าปัญหาพิเศษเร่ืองโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้าน ร.อ.ประเชนท์ ชนะศรี อ าเภอ          
บา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดว้ยค าแนะน า และความกรุณาอยา่งสูง
จากอาจารยว์ีระยทุธ นาคทิพย ์อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษ ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาใหค้  าแนะน าและติดตามการ
ท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ีอย่างใกลชิ้ดตลอดมา นับตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึก
ซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอขอบคุณอาจารยพ์ิศาล ตนัสิน , อาจารยบุ์ญญาพร บุญศรี , ดร.สุกญัญา ชยัพงษ์

และอาจารยทุ์กท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ คอยให้ความช่วยเหลือ 

ใหค้  าแนะน า และใหข้อ้คิดต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษ และอาจารยทุ์กท่านท่ีใหค้วามรู้

แก่ขา้พเจา้มาโดยตลอด ดงันั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

สุดท้ายน้ีข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้าน

งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี รวมถึงเพื่อนๆ นอ้งๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เป็นทั้ง

ก าลงัใจท่ีดีต่อกนัเสมอมา และคอยเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษาในการท าปัญหา

พิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคจ์นถึงวนัน้ี วนัท่ีขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาคร้ังน้ีและรวมถึงผูท่ี้ไม่ได้

กล่าวมา ณ ท่ีน้ีดว้ย   

 

จกัรพนัธ์ ขวญัเมือง 
                                                                                                                             มิถุนายน 2558 
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 บทที ่ 1  

บทน ำ 

1.1   ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

ในปัจจุบันการจัดภูมิทัศน์ภายในบ้านพักอาศัย  เป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั  การตกแต่ง (Decorative)  การปลูก  การดูแลพรรณไม ้รวมถึงสภาพแวดลอ้มเพื่อสร้าง
บรรยากาศอนัร่มร่ืน  การตกแต่งภูมิทศัน์ก่อให้เกิดความสวยงามภายในบริเวณบา้น   สร้างความรู้สึกท่ี
ผอ่นคลายให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยั   ในการเลือกใช ้ พรรณไม ้ แสงไฟในสวน  และบ่อน ้ า   ก็มีส่วนส าคญัอยา่ง
หน่ึงในการจดัภูมิทศัน์เช่นกนั  และยงัใหคุ้ณประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆอีกมากมาย 

         บ้านพักอาศัยของ ร.อ.ประเชนท์ ชนะศรี  ตั้ งอยู่   90 หมู่ 5  ต าบลหินปัก  อ าเภอบ้านหม่ี       
จงัหวดัลพบุรี  มีลักษณะเป็นบ้านพักอาศยั 1 ชั้น โดยพื้นท่ีโครงการ    มีขนาด  1310  ตารางเมตร 
ปัจจุบนัยงัไม่มีการตกแต่งภูมิทศัน์โครงการแต่อย่างใด  เจา้ของโครงการไดใ้ห้จุดประสงค์หลกั  คือ  
การจดัสวนสไตล์ไทยประยุกต์  เน่ืองจากมีความชอบเป็นพิเศษ   อีกทั้งยงัมีความเช่ือในหลกัการดา้น 
ฮวงจุย้ ดงันั้นจึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัทั้ง 2 ส่วน ในการจดัองคป์ระกอบของสวนในคร้ังน้ี 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์น้ีจึงเป็นการผสมผสานระหว่าง ทฤษฎีในการออกแบบให้เขา้กบั     
ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ   เพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ี
และกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1.2.1   เพื่อศึกษาทฤษฎีและหลกัการท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.2.2   เพื่อศึกษาศกัยภาพของพื้นท่ีภายในบา้นพกัอาศยั และรวบรวมขอ้มูลดา้นขอ้มูลพื้นฐาน 
           ในการก าหนดแนวทางในการออกแบบ 
1.2.3   เพื่อศึกษาความตอ้งการของเจา้ของโครงการและ ตอบสนองพฤติกรรมในการ 
           จดั กิจกรรม 
1.2.4   น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยัของ ร.อ.ประเชนท ์ชนะศรี   
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1.3   ขอบเขตกำรศึกษำ 

พื้นท่ีในการออกแบบภูมิทศัน์ ของ ร.อ.ประเชนท์ ชนะศรี  ตั้ งอยู่   90 หมู่ 5  ต าบลหินปัก  
อ าเภอบา้นหม่ี  จงัหวดัลพบุรี เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยั 294 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ทั้งหมด 1081 
ตารางเมตร  รวมมีขนาดพื้นท่ี  1375  ตารางเมตร 

เขตติดต่อบริเวณพืน้ทีอ่อกแบบ 

บริเวณดา้นทิศเหนือ  ติดกบั พื้นท่ีโครงการและถนนสาธารณะประโยชน ์

บริเวณดา้นทิศใต ้  ติดกบั พื้นท่ีเพื่อนบา้น 

บริเวณดา้นทิศตะวนัออก  ติดกบั ถนนสาธารณะประโยชน ์

บริเวณดา้นทิศตะวนัตก  ติดกบั คลองสาธารณะ 

 

 
                                          

      

 

 
 

  ทิศเหนือติดพื้นท่ีโครงการและถนนสาธารณะ                       ทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ีพื้นท่ีเพื่อนบา้น 

            ท่ีมา : จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการ                              ท่ีมา : จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการ 
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             ทิศตะวนัออกติดกบัถนนสาธารณะประโยชน์                   ทิศตะวนัตกติดกบัคลองสาธารณะ 
                     ท่ีมา : จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการ                     ท่ีมา : จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการ 
 

                                   

                

 

 

 

      
                     พื้นท่ีวา่งขา้งบา้นทางฝ่ังทิศเหนือ                       พื้นท่ีถนนสาธารณะทางฝ่ังทิศตะวนัออก 
                   ท่ีมา : จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการ                           ท่ีมา  : จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการ         

                                           

         
ภำพที ่ 1.4  การแสดงทิศทางของบา้น 
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          ภำพที ่1.4  แสดงพื้นท่ีโครงการโดยรวม 

                                                                                                                                         

          ที่มำ  :  จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการ 
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 1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำได้รับ 

1.4.1. ทราบถึงทฤษฎีและหลกัการท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.4.2. ทราบถึงศกัยภาพของพื้นท่ีภายในโครงการและสามารถก าหนดพื้นท่ีใชส้อยไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 
1.4.3. ทราบถึงความต้องการของเจ้าของโครงการและสามารถออกแบบกิจกรรมต่างๆ            
ในพื้นท่ีได ้
1.4.4. น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้นพกัอาศยัของ ร.อ.ประเชนท ์ชนะศรี   
 

       1.6 วธีิกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

              1.5.1   ศึกษาขอ้มูลดา้นหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ 
            - ความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ภายในบา้น 
            - การเลือกใชว้สัดุพืชพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบับา้นพกัอาศยั 
            - การเลือกใชว้สัดุตกแต่ง 
    - กรณีท่ีศึกษา 
 

              1.5.2  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นพื้นท่ี 
            - ลกัษณะภูมิประเทศ 
            - ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
                         - ลกัษณะภูมิอากาศ 
                         - ลกัษณะสภาพของดิน 
                         - ตน้ไมท่ี้มีอยูเ่ดิม 

 

              1.5.3  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
            - ศึกษาขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
                       - ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ  เช่น เจา้ของบา้นมีความตอ้งการ     
                         ไมย้นืตน้ใหญ่  เพื่อท่ีจะบดบงัแสงแดง ทางดา้นทิศตะวนัออกในช่วงเชา้ 
 

              1.5.4  สรุปขอ้มูล 
            - สรุปลกัษณะของพื้นท่ีและการแกไ้ขปัญหา 
            - สรุปการเลือกใชว้สัดุและพืชพนัธ์ุ 
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            - สรุปความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
            - ก าหนดกิจกรรมของพื้นท่ีตามศกัยภาพ 
              1.5.5  ขั้นตอนการออกแบบ 
           - ก าหนดแบบความคิดในการออกแบบภูมิทศัน ์
           - ก าหนดแบบความคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
           - ก าหนดแบบความคิดในการจดัวสัดุและพืชพนัธ์ุ 
           - ก าหนดแนวความคิดในการวางระบบการสัญจร 
           - การออกแบบทางเลือก 
           - ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
           - เลือกแบบท่ีเหมาะสมการประเมิน 
           - การออกแบบขั้นตอนสุดทา้ย 
           - เขียนแบบก่อสร้าง 
                        - การประมาณราคา 
 
              1.5.6  สรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ 
            - จดัท าแบบขอ้มูลเพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบ 
            - จดัท ารูปเล่ม 
 - น าเสนอผลงาน 
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1.7  ล ำดบัขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ศึกษำรวบรวมวเิครำะห์ข้อมูล 

2.1 ขอ้มูลทางดา้นสภาพพ้ืนท่ีโครงการ 
2.2  ขอ้มูลทางดา้นหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ 

2.3  ขอ้มูลทางดา้นของผูใ้ชโ้ครงการ 
 
 
 

3. กำรสรุปข้อมูล 

3.1  สรุปลกัษณะของพ้ืนท่ีและการแกไ้ขปัญหา 
3.2  สรุปความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
3.3  ก าหนดกิจกรรมของพ้ืนท่ีตามศกัยภาพ 

4.ขั้นตอนกำรออกแบบ 

4.1 ก าหนดแบบร่างแนวความคิดในการออกแบบภมิูทศัน์ 

4.2  ก าหนดแนวความคิดท่ีมีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 

4.3  ก าหนดรูปแบบความคิดในการจดัวางระบบการสัญจร 
4.4  ก าหนดแนวความคิดในการเลือกใชพ้นัธ์ุไม ้

4.5  การออกแบบทางเลือก 

4.6  ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

4.7  เลือกแบบท่ีเหมาะสมจากการประเมิน 

4.8  การออกแบบขั้นตอนสุดทา้ย 
4.9  เขียนแบบก่อสร้าง 
4.10  การประมาณราคา 

5.สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ 

6.จัดท ำรูปเล่ม 

7.น ำเสนอผลงำน 

1.วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 



                                                                                      
 
 

บทที ่2 
การศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎ ี และกรณีศึกษา  

2.1 ความหมายของการจดัสวน  

              สวน( Garden ) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการ ปลูก ตกแต่ง จดั พนัธ์ุไมอ้ย่างเป็นระเบียบเป็น
สัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น สวนผลไม ้,สวนครัว ,สวนไมด้อกไม้
ประดบั ,สวนป่า สวนหยอ่ม 

การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพหรือตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสมสวยงาม ท าให้
สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศน่าอยู ่และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่าง ๆ 

การจัดสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่       
มวลมนุษย ์โดยน าหลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั       
น าส่ิงของหลาย ๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ
ผสมผสานกนั เพื่อสร้างหรือพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ เกิดทศันียภาพ ท่ีมีความงดงามสูงสุด อาจเป็น
การสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามา
ดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์

             2.1.1 ความส าคญัและประโยชน์ในการจัดสวน 

ตามประวติัศาสตร์การจดัสวนท่ีผา่นมานั้นท าใหท้ราบถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ
สวนท่ีมีต่อสภาพจิตใจและสภาพร่างกายของผูท่ี้เป็นเจ้าของสถานท่ี ดังนั้ นการจัดสวนจึงมี
ประโยชน์หลายอยา่งท่ีจ าเป็นต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์จึงเป็นเหตุใหมี้การจดัสวนข้ึน เพื่อบรรลุ
ถึงจุดมุ่งหมายต่างๆดงัน้ี 

1. จดัสวนข้ึนเพื่อจะกนัเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบา้น มกัจะใชพุ้่มหนาหรือไมย้ืน
ตน้ เช่น อโศกอินเดีย, ชบา, เขม็, ผกากรอง ฯลฯ 

2. เพื่อกรองฝุ่ นละอองท่ีกระจายทัว่ๆไปในอากาศ โดยเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้สามารถเกบ็ฝุ่ น
ละอองไดม้ากเช่นสนทะเล, สนประดิพทัธ ์



                                                                                      
 
 

3. จัดแต่งบางต าแหน่ งของสวน เพื่ อ ปิดบังสภาพแวดล้อม ท่ีไม่ เหมาะสมของ                  
บริเวณใกลเ้คียง เช่น บริเวณใกลบ้า้นท่ีมีกองขยะสวนและตน้ไมจ้ะช่วยกรองเช้ือโรคและปิดบงั
สภาพไม่น่าดูได ้

4. เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตวั ป้องกนัการลอบมองจากเพื่อนบา้น เช่น ภายในบา้นมี   
สระวา่ยน ้า หรือมีมุมสงบสวนตวั 

5. เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ เม่ือสภาพของสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส มีร่มเงาของตน้ไม ้
มีบ่อน ้า 

ล าธารหรือน ้าตกจ าลองและท าใหไ้ดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัธรรมชาติมากข้ึน 

6. เพื่อประโยชน์ใชส้อย เช่น ปลูกสวนครัวหรือปลูกไมผ้ล 

7. เพื่อการออกก าลงักายโดยการวิ่งหรือเล่นเกมส์ต่างๆฝึกการปลูกเล้ียงและดูแลตน้ไม ้

8. เพื่อประกอบเป็นอาชีพ 

2.1.2 ขั้นตอนการจัดสวน 

หลังจากได้ออกแบบสวน ประเมินราคา และตกลงกับเจ้าของสถานท่ีเรียบร้อยแล้ว        
นกัจดัสวนตอ้งวางแผนและเตรียมงานเป็นขั้นต่อไป เพื่อกะระยะให้สวนเสร็จตามวนั และ เวลาท่ี
ตอ้งการจากการจดัสวนโดยทัว่ไปจะพบว่า มีล าดบัการท างานเป็นขั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการ
ท างานและมีผลให้งานแต่ละส่วนได้ผลดี ทั้ งง่ายต่อการเบิกเงินแต่ละงวดของเจา้ของบา้น เม่ือ    
การจดัสวนไดถึ้งขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

  1) การเลือกซ้ือพรรณไม ้(Getting plant) เป็นการส ารวจและหาแหล่งพรรณไมท่ี้มีในแบบ
ตามแหล่งต่าง ๆ ของร้านขายพรรณไมภ้ายในเมืองนั้น โดยพยายามหาทั้งชนิดของตน้ไม,้ ขนาด, 
รูปทรง และราคาให้เป็นไปตามแบบท่ีเสนอต่อเจ้าของบ้านทั้ งน้ี เพื่อเกิดความศรัทธาจาก       
เจา้ของบา้นถึงความสามารถของผูจ้ดัท่ีหาพนัธ์ุไมไ้ดท้รงตามท่ีก าหนดไว ้ควรพยายามหลีกเล่ียง          
การเปล่ียนตน้ไมจ้ากแบบเดิมนอกจากจ าเป็นจริง ๆ เช่น ในกรณีท่ีไม่สามารถจะหาไมช้นิดนั้นได้
หรือมีแต่ไม่ไดข้นาดตามท่ีตอ้งการ ก็ควรเป็นอย่างอ่ืนแทน แต่นักจดัสวนควรจะอธิบายเหตุผล          
ให้เจา้ของบา้นเขา้ใจถึงปัญหา และทราบถึงส่ิงน ามาทดแทนว่าเป็นชนิดใดและราคาใกลเ้คียงกนั
หรือดีกว่าอย่างไรบา้ง เม่ือไดเ้ลือกพรรณไมต้ามท่ีตอ้งการแลว้ควรจะฝากไวท่ี้ร้านคา้นั้นก่อน



                                                                                      
 
 

จนกว่าจะปรับท่ีเตรียมหลุม พร้อมท่ีจะปลูกได้จึงตอ้งขนยา้ยในวนัเดียวกัน ทั้ งน้ีเพื่อเป็นการ
ประหยดัเวลา น ้ ามนั โดยการขนจากหลาย ๆ ร้านรวมกนัวนัน้ี อีกทั้งจะไดไ้ม่เป็นภาระในการ     
รดน ้าตน้ไม ้ถา้น าเอาตน้ไมไ้ปไวบ้า้นท่ีจดัสวนนานเกินไป 

  2) การปรับท่ี (Grading) การปรับท่ีก่อนจะมีการปลูกตน้ไมน้ั้นเป็นงานท่ียากใชเ้วลาและ
แรงงานมาก ปัญหามีมากถา้หากว่าการก่อสร้างบา้นไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะอาจมีการขุดท่อวาง
สายไฟ ประปา อีก็ได้ และหลังจากท่ีปรับท่ีเสร็จเม่ือฝนตกฝนก็จะชะหน้าดินเป็นร่องท าให้
เสียเวลาในการปรับท่ีใหม่ เนินท่ีแต่งไวอ้าจจะถูกเหยยีบย  ่าโดยคนงานท่ีมาท างานอ่ืนในบา้น เช่น 
ทาสี, ตั้ งศาลพระภูมิ ฯลฯ ดังนั้ นการปรับท่ีจึงต้องรอเวลาท่ีเหมาะสม โดยให้งานก่อสร้าง        
ส่วนใหญ่เสร็จแลว้ จะใชผู้ท่ี้มีฝีมือท่ีจะปรับท่ีใหเ้ป็นรูปร่างตามท่ีนกัออกแบบได ้

การปรับท่ีอาจเร่ิมจากการปรับหนา้ดินใหเ้รียบตามระดบัท่ีตอ้งการ ซ่ึงตอ้งใชจ้อบยอ่ยดิน
ให้ละเอียด และน าดินมาถมตามจุดท่ีต ่าไปหรือถากดินออกบริเวณท่ีหน้าดินสูงเกินไป ช่วงใดท่ี
ตอ้งการให้เป็นเนินก็เอาปูนขาวโรย แสดงขอบเขตของเนินนั้น ๆ (ดูจากแปลน) และทยอยเอาดิน
มาถมในบริเวณปูนขาวใหสู้งตามท่ีตอ้งการ โดยไล่จากจุดต ่าสุดมายงัจุดสูงสุดของเนิน เม่ือถมท่ีได้
ตามท่ีตอ้งการแลว้ควรรดน ้ าและย  ่าให้ดินแน่นไม่เป็นโพรง ทั้งน้ีเพื่อกนัการทรุดตวัของเนินใน
ภายหลงั หลงัจากการใส่ดินตามจุดท่ีตอ้งการแลว้ควรรดน ้ าให้ชุ่มมาก ๆ แลว้ท้ิงไว ้1 คืน ให้ดิน
หมวดจึงใชลู้กกล้ิงบดดินใหเ้รียบ ถา้ช่วงไหนท่ีดินยบุมากควรเพิ่มดินอีก 

การปรับดินควรปรับถึงการระบายน ้ าดว้ยโดยทัว่ไปไล่ระดบัของดินให้สูงไปหาต ่าตรง
บริเวณท่ีเป็นท่อระบายน ้ า เพราะไม่ให้น ้ าขงัเม่ือฝนตก ทุกจุดของการจดัสวนตอ้งคิดถึงเร่ืองการ
ระบายน ้ า โดยเฉพาะสวนช่วยท่ีอยูใ่กลช้ายคาท่ีน ้ าไหลลงมาเม่ือฝนตก ควรระวงัเลือกใชพ้รรณไม้
และปรับทางระบายน ้าบริเวณนั้นใหดี้ 

ส่วนของสนามท่ีระดบัดินเท่ากนัแต่งให้เรียบเสมอขอบธรรมดา และถา้ในดินมีสนามสูง
กวา่ถนนท่ีควรแต่งขอบใหโ้คง้และปูหญา้ถึงขอบถนน เพื่อกนัดินพงั 

2.2    ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการออกแบบจดัสวน 
    2.2.1   ความหมายของการออกแบบจัดสวน  
  เอ้ือมพร (2530)  กล่าวว่า  สวน (Garden)  หมายถึง  สถานท่ีมีการปลูกตกแต่ง จดั
พนัธ์ุไมอ้ย่างเป็นสัดส่วน  เพื่อความสวยงาม  และใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น  สวนผลไม ้ สวนครัว  
สวนไมด้อกไมป้ระดบั  สวนป่า  สวนหยอ่ม 



                                                                                      
 
 

  สมจิต  โยธะคง (2538)  กล่าวว่า  การแบ่งพื้นท่ีในการจัดสวนมุ่งเน้นการ        
แบ่งพื้นท่ีของ การจดัสวนบา้นพกัอาศยัเป็นหลกั  ทั้งน้ีเพราะการจดัสวนบา้น  (Home Landscape)  
เป็นการจดัสวนท่ีใกลชิ้ดและตรงตามความตอ้งการของบุคคล  และสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด  
การจดัแบ่งพื้นท่ีจึงเป็นขอ้คิดในการออกแบบสวนบา้น  เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์และตรงกับ   
ความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยั 

เสรี  ทรัพยส์าร (2540)  กล่าวว่า  การจดัสวนในบริเวณบา้นเป็นส่วนหน่ึงของ  
(Landscape)  ในสาขาวิชาพืชกรรม (Horticulture)  มีความมุ่งหมายท่ีส าคัญ   เพื่ อตกแต่ง       
บริเวณบา้น  ให้ดูสวยงามน่าดู  ก่อให้เกิดความสุขสดช่ืนทั้งกายและใจแก่เจา้ของโครงการและ      
ผูอ้ยูอ่าศยั  ตลอดจนเป็นท่ีสุขตา  สุขใจ  แด่ผูอ่ื้นท่ีไดพ้บเห็น 
   สรุปการจดัสวน  หมายถึง  การตกแต่งพื้นท่ีให้เกิดความสวยงามโดยใช้ศิลป์      
ในการสร้างสรรค์  และน าหลกัวิชาการ  ประสบการณ์  มาผสมผสานเขา้ด้วยกันจนท าให้เกิด
สภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม  มีบรรยากาศท่ีน่าอยู ่
  
                 2.2.2   ความส าคญัและประโยชน์ของการออกแบบจัดสวน 
  นบัแต่โบราณกาล   มนุษยเ์รารู้จกัสร้างท่ีอยู่อาศยัเพื่อปกป้องคุม้ครองตนเองให้
อยู่รอดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสัตว์ป่า   ต่อมามนุษย์เราก็ รู้จักน าสัตว์มาเล้ียงไว ้              
เป็นเพื่อนบ้าน  ไว้ใช้งาน  และไว้เป็นอาหาร  รู้จักท าคอก  ท าร้ัว  ท าอาณาเขตของบ้าน               
ให้เป็นสัดส่วน  น าตน้ไมม้าปลูกเป็นอาหาร  ให้ร่มเงา  และประดบัให้สวยงาม  และพฒันากนัมา
เร่ือยๆ  ความส าคญัของการจดัแต่งบริเวณบา้นดว้ยดอกไม ้  แต่ก่อนนั้นก็เพียงเพื่อตอบสนอง   
ความตอ้งการด้านจิตใจและด้านสุขภาพของเจา้ของหรือบุคคลในสถานท่ีนั้นเป็นส าคญั  เช่น           
ปลูกพืชผกัผลไม้ไวรั้บประทาน  ไวรั้กษาโรค  ปลูกไม้ใหญ่ไวใ้ห้เกิดความร่มร่ืนเย็นสบาย        
ปลูกดอกไมไ้วดู้เล่น  ประดบับา้นเพื่อความสวยงามและเพลิดเพลิน  ช่ืนใจกบัรูปร่าง  สีสัน  และ
กล่ิน   แต่เม่ือบา้นเมืองเจริญและพฒันามากข้ึน ตึกรามบา้นช่อง  ถนนหนทาง  โดยเฉพาะเมือง
ใหญ่ๆก็ถูกสร้างข้ึนมามากมาย  เบียดเสียด  แออดั จนถูกเรียกว่า  ป่าคอนกรีต  การจดัแต่งสวน  
การปลูกตน้ไม ้ และการจดับริเวณบา้นหรืออาคารท่ีพกัอาศยั  และสถานท่ีต่างๆเร่ิมมีบทบาท
ส าคญั  ทั้งเหตุผลและความจ าเป็นมากข้ึนเร่ือยๆ  เช่น   จดัเพื่อเสริมสร้างความโอ่อ่าสง่างามให้กบั
อาคาร  หรือเพิ่มความสวยงามและน่าอยู่อาศัยให้กับตัวอาคาร   ท าให้เกิดความเป็นส่วนตัว         
เม่ือมองจากภายนอกบา้น  อ าพรางสภาพแวดลอ้มท่ีไม่น่าดู  ช่วยเสริมหรือแกไ้ขส่วนท่ีไม่สวยงาม
ของตวัอาคารให้ดีข้ึน   ลดปัญหาฝุ่ นละอองท่ีมีอยู่ในบรรยากาศ   ลดเสียงรบกวนจากผูค้นและ
ยวดยานต่างๆบนท้องถนน  และเป็นท่ีพักผ่อนคลายความเครียดยามกลับมาจากท างานหรือ       
เป็นงานอดิเรกยามวา่ง 



                                                                                      
 
 

สมจิต(2540) กล่าวว่า การจดัสวนจึงมีประโยชน์หลายอย่างท่ีจ าเป็นต่อความ
เป็นอยูข่องมนุษย ์จึงเป็นเหตุใหมี้การจดัสวนข้ึน เพ่ือบรรลุถึงจุดมุ่งหมายต่างๆ ดงัน้ี 

2.2.2.1.  ป้องกนัแสงแดดท าใหเ้กิดร่มเงาภายในบริเวณบา้น     ช่วยให้เกิดร่มเงาแก่
ผูท่ี้สัญจรผ่านไปมา  ร่มเงาของตน้ไมใ้หญ่ จะช่วยลดอุณหภูมิได้  11  องศาเซลเซียส  การนั่ง
พกัผอ่นใตต้น้ไมใ้หญ่จะใหค้วามรู้สึกท่ีเยน็สบาย  

2.2.2.2.  สามารถช่วยป้องกันกล่ิน  ต้นไม้ช่วยกรองฝุ่ นละออง  และซับความ
สกปรกได ้ การปลูกตน้ไมเ้ป็นแถบแน่นมีผิวสัมผสัของใบหลายขนาด   สามารถป้องกนักล่ิน    
การกรองฝุ่ นละอองและซบัความสกปรกท่ีอยูใ่นอากาศไดเ้ป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศลง 
 

 
 
 
 

 
ภาพที ่2.1    การปลูกตน้ไมส้ามารถช่วยป้องกนัลมและเปล่ียนทิศทางลม 

ท่ีมา :  (สมจิต, 2540) 
 

2.2.2.3.  การจดัภูมิทศัน์สามารถป้องกนัลม  และเปล่ียนทิศทางลมได ้ เช่น  การ
ปลูกตน้ไมแ้น่นทึบจะสามารถป้องกนัลมไดเ้ป็นอยา่งดี  และขณะเดียวกนัก็สามารถเปล่ียนทิศทาง
ลมได ้ 
 

 
 

ภาพที ่
ภาพที ่2.2    การปลูกตน้ไมเ้พื่อป้องกนัลมและเปล่ียนทิศทาง 
ท่ีมา :  (สมจิต, 2540) 

 
2.2.2.4 ช่วยปิดบังพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค์  เช่น  กองขยะมูลฝอย  ป้ายท่ีไม่พึง

ประสงค ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีไม่น่าดู   ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีข้ึน 
 
 



                                                                                      
 
 

 
 

ภาพที ่2.3    การปลูกตน้ไมเ้พื่อปิดบงัพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค ์
ท่ีมา :  (สมจิต, 2540) 

 

2.2.2.5  สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก ท าให้บริเวณบ้านปราศจากเสียง
รบกวนหรือรบกวนน้อยท่ีสุด การปลูกต้นไม้ท่ีมีพุ่มแน่นและพุ่มหนา  สามารถช่วยลดเสียง        
ได ้เป็นอยา่งดี  
 

  
 
 
 
 

ภาพที ่2.4  การปลูกตน้ไมเ้พื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอก   
ท่ีมา :  (สมจิต, 2540) 

 
2.2.2.6  ช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรม  เม่ือน าต้นไม้มาปลูก    

ใกล้อาคาร  หรือจัดภูมิทัศน์ประกอบอาคาร  ท าให้อาคารหรือสถาปัตยกรรมมองดูนุ่มนวล 
กลมกลืน  หรือมีความสมดุลมากข้ึน   

2.2.2.7  ปิดบังสายตาจากภายนอกท าให้เกิดพื้นท่ีอิสระ   ในส่วนท่ีต้องการท า
กิจกรรมเฉพาะ  เช่น  สระวา่ยน ้ า  พื้นท่ีพกัผอ่นนอกอาคารส่วนตวั  พื้นท่ีนัง่พกัผอ่นสบาย ๆ  ฯลฯ  
ในพื้นท่ีเหล่าน้ีสามารถปลูกตน้ไมเ้ป็นร้ัวแบ่งเขตปิดบงัสายตาได ้  

 
 
 

 
 
 

 

ภาพที ่2.5  การปลูกพรรณไมเ้พื่อท าใหเ้กิดพื้นท่ีอิสระ 
ท่ีมา :  (สมจิต, 2540) 



                                                                                      
 
 

2.2.2.8  เพื่อความสุขทางดา้นจิตใจ เม่ือสภาพสวนในบา้นมีสีเขียวสดใส มีร่มเงา
ของตน้ไม ้มีบ่อน ้า ล  าธารหรือน ้าตกจ าลองและท าใหไ้ดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัธรรมชาติมากข้ึน 

2.2.2.9  เพื่อประโยชน์ใชส้อย เช่น ปลูกสวนครัวหรือปลูกไมผ้ลไวรั้บประทานเอง 
                       2.2.2.10  เพื่อการออกก าลงักายโดยการวิ่งเล่นท ากิจกรมต่างๆ  ฝึกการปลูกและดูแล
ตน้ไม ้

2.3    การแบ่งสัดส่วนพืน้ทีใ่นการจดัภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย 
 การจดัสวนภายในบา้นพกัอาศยัทัว่ไปนั้น  ไม่ใช่ของแปลกใหม่เลย  มีผูท่ี้เป็นเจา้ของบา้น
หลายท่านไดท้ าเองมากแลว้และบางท่านท่ีสนใจมากก็ฝึกฝนจนสามารถไปช่วยจดัใหเ้พื่อนๆหรือ
ประกอบอาชีพในการจดัสวนไปก็มี  การจดัสวนไม่ตอ้งการหลกัการอะไรมากนกั  แต่ตอ้งการผูท่ี้
มีความสนใจในธรรมชาติของ  “ตน้ไม”้  พอท่ีจะรู้จกันิสัยของพืชพนัธ์ุท่ีท่านจะน ามาปลูก  และ   
มีความละเอียดประณีตพอท่ีจะเขา้ถึงความงามของ  “ศิลป์”  ในการจดัวางส่ิงต่างๆเขา้ด้วยกัน    
พร้อมทั้งมี  “แรงงาน”  เพียงพอในการจดัท าการปลูกและการดูแลรักษาต่อมา  เพราะการจดัสวน 
ท่ีจะให้งดงามสมบูรณ์แบบนั้นอาศยัเวลาสักระยะหน่ึง  เพื่อให้ตน้ไมเ้จริญเติบโตงดงามไปตาม
เจ้าของต้องการ  และในช่วงเวลาน้ีเองท่ีเจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักจะหมดความสนใจในการ       
ท านุบ ารุง  ท าใหส้วนท่ีจดัไวไ้ม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดไว ้
 พื้นท่ีส าหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ  ไม่วา่บา้นจะมีขนาดใหญ่หรือ
เล็ก  ซ่ึงส่วนต่างๆน้ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด  และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวับา้น  ทั้งดา้น
ประโยชน์ใชส้อยและความงาม 
 พื้นท่ีจดัสวนภายในบา้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

2.3.1    ส่วนสาธารณะ  (Public Area) 
2.3.2    ส่วนครอบครัว  (Family Living Area) 
2.3.3    ส่วนตวั  (Private Living Area) 
2.3.4    ส่วนบริการ  (Service Area) 

2.3.1.  ส่วนสาธารณะ  (Public Area) 
 เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้บา้น  สามารถมองเห็นไดช้ดัจากผูท่ี้มาเยีย่มเยยีน  ไดแ้ก่  ทางเขา้  
ประตู  ทางเทา้  ห้องรับแขก  ระเบียง  หน้าห้องรับแขกและสนาม  ส่วนสาธารณะก็ควรมีเน้ือท่ี
กวา้งพอท่ีจะท าให้ตวับา้นเกิดความสวยงาม  สง่า  แต่ไม่ใหญ่โตเกินไปจนเปลืองเน้ือท่ีของส่วน
อ่ืนๆภายในบริเวณบา้น 
ลกัษณะการจัดสวน 

-ไม้ให้ร่มเงา   ควรปลูกบริเวณริมถนน  ทางเทา้  ระเบียง  แนวร้ัว  เพื่อช่วยลดการสะทอ้น
แสงของถนนและทางเทา้  และให้ความร่มร่ืนต่อท่ีนัง่พกัส าหรับแขกท่ีมาเยี่ยมไดดี้  ควรเลือกใช้



                                                                                      
 
 

ไมย้นืตน้ท่ีมีดอกสวยงามมากกว่าไมผ้ล  แต่ไม่ควรปลูกจนเตม็พื้นท่ีทั้งหมด  ควรปลูกเฉพาะส่วน
ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่2.6  แสดงภาพไมใ้หร่้มเงา 
ท่ีมา : หนงัสือหลกัการจดัสวนในบา้น 

 
 -สวนประดับ  คือสวนท่ีต้องการสร้างจุดเด่นภายในบริเวณบ้านหรือท าให้เกิดความ
กลมกลืนกบั   ตวัอาคาร  ควรอยูใ่กลก้บัระเบียงหรือเฉลียงท่ียืน่ออกมา  อาจจดัเป็นกลุ่มไมป้ระดบั
ประกอบหิน  น ้ าตก  น ้ าพุ  หรือปลูกไมด้อก  ไมป้ระดบั  ตามแนวทางเดินจากบริเวณหน้าบา้น
มายงัหอ้งรับแขก  การจดัสวนประดบัส่วนน้ีควรอยูใ่กลส้ายตา  เพราะมีโอกาสไดช่ื้นชมมากกว่าท่ี
จะไปปลูกไวริ้มร้ัวสุดของตวับา้น  และควรเลือกไมท่ี้เจริญเติบโตชา้หรือปานกลาง  ไม่ควรเลือก
ไมโ้ตเร็วเกินไป  เพราะจะท าให้สวนดูรกไดง่้ายภายในเวลาไม่นานนกั และสวนไมป้ระดบัน้ีควร
ดูแลรักษาตดัแต่งก่ิงอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหต้น้ไมเ้ป็นพุม่สวยงามอยูต่ลอด 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.7  แสดงภาพสวนประดบั 
ท่ีมา : หนงัสือหลกัการจดัสวนในบา้น 



                                                                                      
 
 

 -สนามหญ้า   ควรอยูบ่ริเวณช่วงกลางของส่วนสาธารณะ  มีเน้ือท่ีประมาณคร่ึงหน่ึงของ
พื้นท่ีส่วนสาธารณะ  สนามหญา้ควรไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี  จะไดส้นามหญา้เขียวสดใส  ท าใหส้วน
ทั้งหมดในส่วนสาธารณะดูเด่นข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.8  แสดงภาพสนามหญา้ 
ท่ีมา : หนงัสือหลกัการจดัสวนในบา้น 

 

2.3.2.  ส่วนครอบครัว (Family Living Area) 
 สวนส่วนครอบครัวน้ีต้องสามารถต่อเน่ืองกับห้องพกัผ่อนของครอบครัวได้สะดวก    
(โดยทางประตูไม่ใช่หน้าต่าง)  สวนส่วนน้ีจะเป็นท่ีพกัผ่อนรวมส าหรับครอบครัวและเป็นท่ีรวม
การแสดงออกต่างๆท่ีเจา้ของบา้นสนใจ  เช่น  ท่ีอ่านหนังสือ  มุมส าหรับเด็ก  ท่ีนั่งเล่นส าหรับ
รับประทานอาหารวา่ง  มุมส าหรับปิกนิกนอกบา้น  สระวา่ยน ้า  และสถานท่ีออกก าลงักายต่างๆ 
ลกัษณะการจัดสวน 
 -ไม้ให้ร่มเงา  หรือไมเ้ล้ือย  ปลูกไมใ้หร่้มเงาแก่บริเวณท่ีนัง่พกัผอ่น  หรือปลูกไมเ้ล้ือยถา้มี
ซุม้หรือศาลา  อาจใชไ้มด้อกยนืตน้  หรือไมผ้ลกไ็ดเ้พื่อใหร่้มเงา 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.9  ท่ีมา : หนงัสือหลกัการจดัสวนในบา้น 



                                                                                      
 
 

 -มุมพักผ่อน   ควรต่อเน่ืองกบัห้องพกัผ่อนภายในบา้นส่วนใหญ่จะมีระเบียงยื่นออกมา    
มีหลงัคาหรือไมใ้หญ่ให้ร่มเงาก็ได ้ ควรมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเกา้อ้ีชนิดต่างๆ  เตายา่ง
อาหารหรือเก้าอ้ีนอนพกั  เปลญวน  ตามความประสงค์ของเจา้ของบา้น  บริเวณรอบๆปลูกไม้
ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม  แต่ไม่ใหญ่โตเท่าสวนประดับบริเวณส่วนสาธารณะ  แต่
เนน้หนกัทางดา้นประโยชน์ใชส้อยครบถว้นมากกวา่ 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.10  แสดงภาพมุมพกัผอ่น 
ท่ีมา : หนงัสือหลกัการจดัสวนในบา้น 

 
-งานอดิเรก  ซ่ึงข้ึนอยู่กับความประสงค์ของแต่ละครอบครัวและพื้นท่ีท่ีมี  เช่น  สระว่ายน ้ า    
สนามแบดมินตัน  สนามเทนนิส  สนามฝึกบาสเกตบอล  หรือมุมส าหรับ  ปลูกเล้ียงต้นไม ้  
บริเวณเหล่าน้ีอาจต่อเน่ืองกบัมุมพกัผอ่นได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.11  แสดงภาพงานอดิเรก 

ท่ีมา : www.kroobannok.com 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=zNIJqqS-Ps9eCM&tbnid=697QZVRSE9p9MM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F22326&ei=u6TTUo_cGYWFrgf_44GgCQ&bvm=bv.59026428,d.bmk&psig=AFQjCNGRJaPJ4yg7qz_SKxvUVBxbbsYp6Q&ust=1389688374928427


                                                                                      
 
 

-มุมส าหรับเดก็  ควรอยูห่่างจากบริเวณพกัผอ่นพอสมควร  แต่สามารถมองเห็นได ้ มีบ่อทราย  
ชิงชา้  กระดานล่ืน  บา้นตุก๊ตา  และอ่ืนๆ  ซ่ึงแลว้แต่วยัของเดก็ในบา้นนั้นๆควรมีไมใ้หญ่ใหร่้มเงา  
ไมพุ้ม่กั้นบางส่วน  ท่ีนัง่พกัผอ่นเม่ือเดก็เล่นเหน่ือย  ตน้ไมค้วรเลือกชนิดท่ีก่ิงไม่เปราะหกัง่ายและ
ไม่มีพิษต่อเดก็ 
 

 
 

ภาพที ่2.12  แสดงภาพมุมส าหรับเดก็ 

ท่ีมา : www.pruksalite.com 
 

2.3.3.  ส่วนตัว  (Private Living Area)   
 เป็นบริเวณท่ีต่อเน่ืองกบัห้องนอนโดยตรง  ซ่ึงตอ้งการความเป็นส่วนตวัเฉพาะมากกว่า
บริเวณอ่ืนๆ  บริเวณท่ีใชเ้ป็นท่ีนัง่เล่นเพื่อรับลมแดด  อ่านหนังสือ  หรือคุยกนัโดยไม่ถูกรบกวน
จากบุคคลอ่ืนๆภายในบา้น 
ลกัษณะการจัดสวน 

-ฉากหรือผนัง   มีฉากหรือผนงัเพื่อท าใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั  อาจเป็นตน้ไมท่ี้ตดัแต่งให้
ได้รูปทรงและขนาดตามตอ้งการ  หรือผนังท่ีท าด้วยวสัดุอ่ืน  แต่ควรให้ลมพดัผ่านได้สะดวก    
ฉากเหล่าน้ีใชปิ้ดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกห้อง  และกั้นไม่ให้เขา้มาในบริเวณน้ีได ้ นอกจาก
จะผา่นมาทางหอ้งนอน 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=NCx_lW7ViV6tMM&tbnid=vENT95XAzDS3QM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.pruksalite.com%2Fdonmuang_fac.php&ei=2qXTUuzeB8SGrge7rYHQDg&bvm=bv.59026428,d.bmk&psig=AFQjCNHJSjw9kORVxstBxsYnzsS66d-anA&ust=1389688581563017


                                                                                      
 
 

ภาพที ่2.13  แสดงภาพฉากหรือผนงั 
ท่ีมา : www.tonmai2jo.com 

- สวนประดับ  หรือสวนหยอ่มขนาดเล็กๆ  บริเวณขา้งๆ  เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินใน
ขณะท่ีนัง่พกัผอ่นได ้ ควรมีร่มเงาบา้ง  แต่ไม่ควรทึบเน่ืองจากตน้ไมใ้หญ่เพราะอยูใ่กลห้อ้งนอน 

 

 
 
 

 
  
 
 

 
ภาพที ่2.14  แสดงภาพสวนประดบั 

ท่ีมา : www.oknation.net 
 

 -ที่น่ังเล่น  วสัดุปูพื้นควรเลือกใชช้นิดท่ีทนทานแข็งแรง (Hard Paving)  มีเกา้อ้ีนั่ง 2 ตวั 
พบัปรับระดบัได ้ และโต๊ะเล็กๆ 2 ตวั พื้นท่ีมุมนัง่เล่นตรงระเบียงหนา้บา้นท าดว้ยไมเ้น้ือแขง็ ให้
ความรู้สึกผ่อนคลายคลา้ยบรรยากาศของรีสอร์ท มีระเบียงบงัแดดพร้อมปลูกไมเ้ล้ือย สร้างความ
ร่มร่ืนและลดความร้อนจากแสงแดดไดดี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.15  มุมน่ังเล่น               
ท่ีมา : หนงัสือนิตยสาร ROOM 

http://www.tonmai2jo.com/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A&source=images&cd=&cad=rja&docid=d2MPsT4Tr13onM&tbnid=B-pL0lZlW0dAGM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Fdada%2F2010%2F11%2F02%2Fentry-1&ei=_abTUp2yLYmLrQf654DgDw&bvm=bv.59026428,d.bmk&psig=AFQjCNF1az3eFKQXOmyJ4rEElwlplR4zEA&ust=1389688937465943


                                                                                      
 
 

2.3.4. ส่วนบริการ  (Service Area) 
 เป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองกบัครัว  โรงรถ  หรือส่วนพกัผ่อนของครอบครัวเพื่อบริการในดา้น
ความสะดวกต่างๆ  บริเวณเหล่าน้ีใช้ส าหรับ  การซักผา้  ลา้งจาน  ตากผา้  เล้ียงสัตว ์ สวนครัว  
สวนผลไม ้ ห้องเก็บของ  ส่วนใหญ่แลว้จะใชเ้พื่อบริการเท่านั้น  จึงไม่เนน้เร่ืองความสวยงามเท่า
ความสะดวกในการใชส้อย 
 

ลกัษณะการจัดสวน 
 -ไม้ผล  ปลูกริมร้ัวไดต้ามขนาดของพื้นท่ีท่ีแบ่งใหเ้ป็นส่วนบริการ 
 -สวนครัว  ปลกูบริเวณท่ีไดรั้บแดดเตม็ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.16  แสดงภาพส่วนบริการ 
ท่ีมา : หนงัสือบา้นและสวน 

 
 -ซักล้าง-ตากผ้า  พื้นควรเป็นวสัดุท่ีแขง็  เช่น  ซีเมนต ์ และไดรั้บแดดเตม็ที 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                      
 
 

 
         
 
 

                                              
 
 
ภาพที ่2.17 ส่วนซักล้าง-ตากผ้า                
ท่ีมา : หนงัสือหลกัการจดัสวนในบา้น 

 
  
-ห้องเก็บของ  หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ  เช่น  รถจักรยาน  เคร่ืองมือท าสวน  เฟอร์นิเจอร์ในสวน  
อุปกรณ์ในการซ่อมรถ  บางคร้ังอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถกไ็ด ้
 -ฉากหรือผนัง  เป็นไมพุ้่ม  หรือวสัดุถาวรเพื่อกั้นไม่ให้แขกท่ีมาเยี่ยมมองเห็นส่วนน้ีได้
จากบริเวณอ่ืนๆ  ควรสูงเกินระดบัสายตาทัว่ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.18  แสดงภาพฉากหรือผนงั 

                 ท่ีมา : หนงัสือนิตยสาร ROOM 
 

 
 



                                                                                      
 
 

2.4    หลกัการจดัองค์ประกอบของงานภูมิทศัน์ 
 การออกแบบจัดสวนมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับการออกแบบทั่วๆไป  คือต้องทราบ
วตัถุประสงคแ์ละขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนด าเนินการออกแบบ   ซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียดจะแตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะของงานแต่ละชนิด 
 ส าหรับการออกแบบจดัสวนนั้น   ก่อนอ่ืนนกัออกแบบควรทราบถึงวตัถุประสงคเ์สียก่อน
ว่าสวนนั้นจดัเพื่ออะไร   เพื่อการพกัผ่อน   ประกอบอาคารให้ดูสวยงามร่มร่ืน  สร้างความโอ่อ่า
ให้กบัอาคาร  เพื่อเป็นจุดสนใจแก่ผูพ้บเห็น  เพื่อแกไ้ขสภาพตวัอาคารและสภาพแวดลอ้มใหดี้ข้ึน  
หรือเพื่อลดมลภาวะรอบดา้น  ในดา้นประโยชน์ใชส้อยอาจมีจุดนัง่พกัผอ่น  เช่น  มีโต๊ะเกา้อ้ีสนาม  
ศาลา  มีบ่อเล้ียงปลา  มีน ้ าพุ  ทางเดิน  มีเรือนกลว้ยไม ้ ชุดเด็กเล่น  ท่ีพตักอล์ฟ  เหล่าน้ีเป็นตน้   
ดงันั้นนักออกแบบจึงจ าเป็นตอ้งพบปะเจา้ของบา้นหรือลูกคา้เสียก่อน  แลว้จึงลงไปถึงว่าควร
ออกแบบและจดัสวนลกัษณะใด  สวนเลียนแบบธรรมชาติท่ีมีน ้ าตก  ล าธาร  มีหมู่พนัธ์ุไม ้ ตน้ไม้
ให้ร่มเงา  มีโขดหิน  เนินดิน  หรือสวนหย่อม  สวนไม้ประดับ  และลานหญ้าตกแต่งบ้านให้
สวยงามธรรมดา  หรือเป็นสวนประดิษฐ์สร้างความโอ่อ่าให้กบัอาคารตามสไตลย์ุโรป  หรือเป็น
สวนกรวด  สวนหิน  สวนทะเลทราย  หรือสวนสไตลญ่ี์ปุ่น  สุดแลว้แต่ความตอ้งการท่ีเหมาะสม
และเป็นไปได ้
 เจา้ของบา้นหรือลูกคา้บางรายอาจมีแนวคิดและความตอ้งการท่ีชดัเจน  เรียกว่า  ก าหนด
ความต้องการแม้แต่ในเร่ืองพนัธ์ุไม้ได้  แต่บางรายอาจไม่มีแนวทางแต่อย่างไร  มีเพียงความ
ตอ้งการอยากมีสวน  มีสนามไวป้ระกอบอาคารเท่านั้น  นอกนั้นยกใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูอ้อกแบบว่า
ควรท าอยา่งไรตามสภาพแวดลอ้มและอาคารอยา่งนั้น  ใหเ้หมาะสม  สวยงาม  และมีประโยชน์ใช้
สอยท่ีดีท่ีสุด 
 ส่ิงส าคัญ อีกอย่างหน่ึงท่ีนักออกแบบจ าเป็นต้องทราบก่อนเร่ิมต้นออกแบบ คือ  
งบประมาณ  เพราะจะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าใหก้ารออกแบบนั้นมีทิศทางท่ีถูกตอ้งไม่ใช่ออกแบบ
เสียวิจิตรสวยงาม  แต่พอทราบงบประมาณแลว้ไม่สามารถท าได ้ จะเสียทั้งเวลาและความรู้สึก  
เพราะฉะนั้นนักออกแบบจึงควรพูดคุยกบัเจา้ของบา้นหรือลูกคา้เพื่อตกลงใจเร่ืองงบประมาณ
โดยสังเขป  ส่วนงบประมาณท่ีแน่นอนนั้ นเป็นขั้นตอนหลังจากการออกแบบและก าหนด
รายละเอียดแลว้ 
 เม่ือทราบถึงวตัถุประสงค์  ลกัษณะของสวน  และงบประมาณแลว้  นักออกแบบควร
ทราบขอ้มูลส่วนตวัของเจา้ของบา้นและครอบครัวไวด้ว้ย  เช่น  บุคลิกลกัษณะ  อธัยาศยั  รสนิยม  
ความชอบ  อุปนิสัย  และการด าเนินชีวิตท่ีเป็นอยู่ประจ าวนัภายในบ้าน  จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว  มีเด็ก  มีสุนัข  หรือสัตวเ์ล้ียงท่ีมาร่วมใช้สอยสวนท่ีจะจดัอย่างไรบา้ง  ส่ิงเหล่าน้ีจะ
สามารถทราบได้จากการพูดคุยซักถาม  จะได้มากน้อยแค่ไหนก็ข้ึนอยู่กับความสามารถ  การ



                                                                                      
 
 

สังเกต  และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  เพราะขอ้มูลน้ีจะท าให้นักออกแบบจดัสวนท างาน
สะดวกและปัญหานอ้ยลงมาก 
 เม่ือไดข้อ้มูลท่ีควรไดจ้ากเจา้ของบา้นหรือลูกคา้แลว้  ก็ถึงขั้นตอนการหาขอ้มูลดว้ยตวัเอง  
คือ  ส ารวจพื้นท่ี  นักออกแบบควรละเอียดถ่ีถว้นเพื่อลดหรือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดตามมา  
ส ารวจพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้ม  ลกัษณะอาคาร  ขนาดของพื้นท่ี  เพื่อก าหนดประโยชน์ใชส้อยลง
ไปในแบบแปลนพื้นท่ี  และสภาพแวดลอ้ม  ขนาด  ทิศทางลม  สภาพท่ีดอน  แห้งแลง้กนัดาร  
หรือท่ีลุ่มน ้ าขัง  สภาพดิน  ดินเหน่ียว  ดินทราย  ดินเค็ม  ดินเปร้ียว  ดินหมดสภาพหรือไม่            
มีตน้ไมใ้หญ่  ตน้ไมเ้ดิมอยูบ่า้งหรือไม่  เพราะบางที   นกัออกแบบอาจตอ้งออกแบบเพื่อปรับปรุง
หรือเปล่ียนแปลงสภาพเดิม  ในกรณีท่ีตอ้งจดัสวนบนอาคารหรือดาดฟ้า  ควรทราบต าแหน่ง
โครงสร้างต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยเฉพาะภายในท่ีออกมาสู่ภายนอกอาคาร  เช่น  ท่อน ้ า  สายไฟ  
สายโทรศพัท์  ทางระบายน ้ า  ก๊อกน ้ า  แหล่งน ้ าท่ีจะใช ้ ประปา  บาดาล  หรืออ่ืนๆ    บ่อเกรอะ   
บ่อซึม  บริเวณซกัลา้ง  เป็นตน้  มีสภาพแวดลอ้มท่ีอึดอดัไม่น่าดู  เช่น  อาคารขา้งเคียงดูน่าเกลียด  
รกรุงรัง  มีโรงงาน  มียวดยานส่งเสียงรบกวนมาก  หรือมีสภาพแวดลอ้มท่ีมีบรรยากาศสวยงามอยู่
แลว้          นกัออกแบบจะตอ้งป้องกนัและพิจารณาการแกปั้ญหาเอาไว ้ หรือเลือกหยบิมาใชใ้หไ้ด้
ประโยชน์ 
 ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงอีกประการ  คือ  อาคารมีลักษณะอย่างไร  อาคารทรงไทยโบราณ      
ทรงไทยประยุกต์สมัยใหม่เรียบง่าย  หรือโพสต์โมเดิร์น (Post  Modern)  หวือหวาฉีกแนวไป  
ลกัษณะร่วมสมยั  กะทดัรัด  หรือใหญ่โตหรูหรา  เอิกเกริก  รูปแบบยโุรป  สเปน  จีน  ญ่ีปุ่น  เป็น
อาคารพาณิชย์  สถานท่ีท าการสาธารณะ  ท่ีพักอาศัย  ชั้ นเดียว  สองชั้ น  ชั้ นคร่ึง  หรืออ่ืนๆ          
ส่ิงเหล่าน้ีนกัออกแบบควรน ามาพิจารณา  เพราะการออกแบบท่ีถูกตอ้งคือ  การออกแบบสวนใหมี้
ความเหมาะสมและสัมพนัธ์กบัลกัษณะของอาคารแต่ละแบบ  ไม่ใช่ออกแบบสวนญ่ีปุ่นกบับา้น
สไตลย์โุรป  หรือจดัสวนประดิษฐ ์(Formal  Style)  แบบพระราชวงัยโุรปกบักลุ่มอาคารทรงไทย 
 ลกัษณะของอาคารท่ีนักออกแบบจะท าหน้าท่ีออกแบบตกแต่งบริเวณนั้น  อาจมีจุดบอด  
จุดท่ีไม่น่าดู  นักออกแบบจะตอ้งท าหน้าท่ีช่วยลด  แก้ไข  หรืออ าพรางความไม่น่าดูนั้ น ส่วน
อาคารท่ีสวยงามอยู่แลว้ก็ควรจดับริเวณให้เสริมส่งและสัมพนัธ์กับตวัอาคาร  เพื่อให้สมบูรณ์
สวยงามน่าดูยิ่งข้ึน ระวงัอยา่ไปเพลิดเพลินออกแบบจนลืมนึกถึงตวัอาคาร  เพราะอาจเป็นการฉุด
หรือท าลายตวัอาคารให้ดอ้ยลงไป  กลายเป็นแข่งกนัเด่น  ก็คงไม่ถูกตอ้ง  ทุกอย่างควรพอเหมาะ
พอดี  บางคนอาจสงสยัวา่ความพอเหมาะพอดีนั้นจะรู้ไดแ้ละวดัไดอ้ยา่งไร  เราอาจตดัสินใจไดจ้าก
ประสบการณ์ท่ีเรามี  ซ่ึงก็ตอ้งฝึกเปิดหูเปิดตาให้รู้มากเห็นมาก  หมัน่สังเกตและพิจารณาดว้ย
เหตุผล  ส่วนความสวยงามทางศิลปะ  คงไม่มีอะไรท่ีจะก าหนดความพอเหมาะพอดีได้ร้อย
เปอร์เซ็นต ์ แต่ขอเพียงเหมาะสมมากท่ีสุดกเ็พียงพอ  โดยความรู้สึกง่ายๆท่ีมนุษยเ์ราพอจะพิจารณา



                                                                                      
 
 

ไดคื้อ  เห็นแลว้สบายใจ  สบายตา  ชวนมอง  น่าสัมผสั  ถา้ผลท่ีไดรั้บท าให้เกิดความรู้สึกอยา่งนั้น  
กน็บัวา่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัยิง่แลว้ 
 เม่ือส ารวจมุมมองภายนอกตวัอาคารแลว้  ควรส ารวจมุมมองจากภายในดว้ย  เช่น  เม่ือเรา
นัง่อยูภ่ายในอาคาร  เช่น  ห้องรับแขก  หอ้งนัง่เล่น  ห้องอาหาร  หรือหอ้งท างาน  แลว้เราสามารถ
มองเห็นและสมัผสัความสวยงามภายนอกอยา่งไรบา้ง  เพราะเม่ือเรามีสวน  มีบริเวณภายนอกบา้น
ท่ีสวยงามน่าดู  ผู ้อยู่อาศัยภายในบ้านหรืออาคารก็ควรได้รับและสัมผัสกับส่ิงเหล่าน้ีได ้ 
เพราะฉะนั้นความสัมพนัธ์ระหว่างสวนกบัตวัอาคาร  ควรมีความสัมพนัธ์ทั้งภายนอกและภายใน 
มุมไหน ส่วนไหนภายในบา้น  ถา้สามารถมองเห็นทศันียภาพภายนอกได ้ นักออกแบบไม่ควร
ละเลยควรออกแบบสวนให้มาสัมพันธ์  สัมผสักับผูอ้ยู่อาศัยได้ด้วย  ส ารวจประตู  หน้าต่าง  
ทางเขา้-ออก  และประโยชน์ใชส้อยของอาคาร  จะไดก้ าหนดทางเดิน  ก าหนดตน้ไมไ้ดถู้กตอ้ง  
จุดไหนเป็นจุดส าคญั  จุดไหนเป็นจุดประกอบ  จุดไหนเป็นจุดอบั  ไม่ใช่ลืมนึกถึง  ออกแบบ
สวนหยอ่มหรือปลูกตน้ไมส้วยงาม  แต่บดบงัสายตาหรือทางสัญจร  อาจท าใหเ้กิดความไม่สะดวก
และร าคาญ 
 เม่ือเสร็จส้ินการส ารวจอาคารแลว้  คราวน้ีควรส ารวจและวดัขนาดของพื้นท่ีท่ีจะจดัแต่งวา่
กวา้งขวางแค่ไหน  คบัแคบอยา่งไร  เป็นตรอกเป็นซอยหรือเปล่า  อยูก่ลางแจง้  อยูใ่นร่ม  อยูใ่นตวั
อาคาร  หรือดาดฟ้า  เพราะลกัษณะและชนิดของสวนหลายอยา่งต่างเกิดข้ึนเพื่อการแกปั้ญหาเน้ือท่ี
จ านวนไม่น้อยเลยทีเดียว  ฉะนั้นขนาดและสภาพของเน้ือท่ีท่ีจะจดัแต่งจึงมีอิทธิพลต่อการวาง
รูปแบบและแนวความคิดของนักออกแบบอย่างมาก  เช่น  ไม่ควรออกแบบและจัดแต่งสวน
ประดิษฐส์ไตลย์โุรปในท่ีคบัแคบ  เพราะวตัถุประสงคข์องสวนนั้นจะเปล่ียนไป  อาจมองเป็นของ
เล่นหรือเมืองตุก๊ตา  ไม่น่าดู  ซ่ึงในส่วนน้ีจะหยบิยกมากล่าวถึงในช่วงขั้นตอนการออกแบบต่อไป 
 เม่ือนักออกแบบไดพ้บเจา้ของบา้นหรือลูกคา้  ทราบวตัถุประสงค์  เรียนรู้รายละเอียด
ส่วนตัวและสมาชิกในครอบครัว  ทราบงบประมาณ  ขนาดของพื้นท่ี  ลักษณะพื้นท่ีและ
สภาพแวดลอ้มลกัษณะอาคาร  และรายละเอียดประกอบอาคารแลว้  กถึ็งขั้นตอนท่ีจะตอ้งน าขอ้มูล
ท่ีได้มาประมวลกับประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลของนักออกแบบเพื่อ
ด าเนินการออกแบบต่อไป 
  
             จากขอ้มูลต่างๆท่ีไดม้า  เราจะไดแ้นวทางวา่เราควรจดัสวนในลกัษณะใด  สวนธรรมชาติท่ี
เป็นเนินดินและลานหญา้  มีสุมทุมพุ่มไมส้บายตา  เรียบง่าย  หรือเป็นสวนป่า  มีล าธาร มีน ้ าตก     
มีความลึกลบั  ซบัซอ้น  หรือสวนทะเลทราย  สวนปาลม์  สวนหิน  หรือสวนประดิษฐ์มีแปลงไม้
ดอกฉูดฉาดบาดตา  มีทางเดิน  น ้ าพุ  ศาลา  หรือรูปป้ัน  สวนเขา้มุมบา้น  สวนประกอบก าแพง  
หรือสวนกระถาง และอ่ืนๆท่ีสวยงามเหมาะสมกบัสภาพอาคารและความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยั 



                                                                                      
 
 

 ในขั้นตอนการเขียนแบบตอ้งก าหนดประโยชน์ใชส้อยและวางผงัส่ิงประกอบสวนและ    
ไมป้ระดบัลงในแบบแปลน  การเขียนแบบนั้นก็เพื่อสร้างส่ือท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจและมัน่ใจ
ให้กับลูกค้าหรือเจ้าของบ้าน  นักออกแบบจึงต้องเขียนแบบให้ชัดเจน  เข้าใจง่าย  แบบท่ี
จ าเป็นตอ้งเขียนส าหรับการด าเนินการและใหลู้กคา้ดูกคื็อ  แปลน  รูปตั้ง  และทศันียภาพ 
 แปลน (Plan)  คือ  แบบท่ีเขียนจากขา้งบนลงมา  (Top View)  สามารถแสดงให้เห็นถึง
ขอบเขต  รูปร่าง  ต าแหน่งท่ีตั้ ง  และทิศทางขององค์ประกอบต่างๆในสวนและบริเวณรอบๆ
อาคาร 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.19 แบบแสดงภาพแปลน (plan) 

ท่ีมา : www. Novabizz.com 
 
 

รูปตั้ง (Elevation)  คือ  รูปท่ีเขียนโดยก าหนดพื้นดินเป็นระดบัสายตา  สามารถแสดงให้
เห็นถึง  ความสูง  ความยาว  หรือความกวา้ง  และขนาดของตัวอาคาร  ต้นไม้  เนินดิน  และ
ส่วนประกอบต่างๆในสวนวา่อยูใ่นต าแหน่งท่ีมีระดบัสูงต ่าลาดเอียงอยา่งไร 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.20   แบบแสดงรูปตั้ง (Elevation) 

ท่ีมา : www.interiorsiam.com 

http://www.interiorsiam.com/


                                                                                      
 
 

ทศันียภาพ (Perspective View)  คือ  การเขียนแบบท่ีแสดงให้เห็นมุมมองรูปถ่าย  มีมิติ      
มีความความกวา้ง  ความลึก  ความสูง  สามารถเห็นต าแหน่งและทิศทางขององคป์ระกอบต่างๆ
ภายในสวนคลา้ยของจริง  ซ่ึงรูปแบบลกัษณะน้ีสร้างความเขา้ใจใหลู้กคา้ไดม้ากกว่า  โดยเฉพาะผู ้
ท่ีไม่สนัทดัในเร่ืองการมองแบบแปลน 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่2.21   แบบแสดงทศันียภาพ (Perspective View)   

ท่ีมา : www.sw-pd.com  
 

ในกระบวนการเขียนแบบมีรูปแบบการน าเสนอมากมาย  ยกตวัอยา่งแบบแปลนกอ็าจจะมี
หลายชนิด  เช่น  Master Plan  คือ  แปลนท่ีสมบูรณ์แลว้ครอบคลุมต าแหน่งอาคารและส่ิงก่อสร้าง
ตลอดจนองคป์ระกอบต่างๆ  เช่น  สวน  สนาม  ถนน  ทางเดิน  สระน ้ า  และอ่ืนๆ  ส่วนมากเป็น
พื้นท่ีท่ีกวา้งใหญ่  ขนาดอาจเป็นสิบเป็นร้อยไร่ข้ึนไปกไ็ด ้
 อีกลกัษณะหน่ึงเป็น Site Plan  เป็นแปลนในส่วนท่ีจะด าเนินการ  อาจเป็นบางส่วนของ 
Master Plan  หรือใน Site Plan  เองอาจเป็น Master Plan  กไ็ด ้ ถา้ขอบข่ายงานนั้นไม่ใหญ่มากนกั 
 นอกจากน้ีย ังมี  Detail Plan  ถ้าจะต้องการขยายรายละเอียดปลีกย่อยบางจุด  แบบ 
Construction Plan  ถา้ตอ้งการแสดงรายละเอียดโครงสร้างและวสัดุ  Schematic Plan แสดงถึงทาง
สัญจรและการเช่ือมโยงระหว่างจุดต่างๆ  แม้กระทั่งแปลนแสดงรายละเอียดของต้นไม้  คือ 
Planting Plan เหล่าน้ี  เป็นต้น  แต่การด าเนินการออกแบบไม่จ าเป็นต้องกระท าทุกรูปแบบ     
ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ธุรกิจ  ขนาด  และประเภทของงานหรือผูท่ี้เราจะตอ้งติดต่อและตกลงใจดว้ย 

ส าหรับงานท่ีมีขอบข่ายโครงการไม่ใหญ่โตนกั  เช่น  บา้นพกัอาศยั  อาคาร  และท่ีท าการ
ทัว่ไปไม่ใช่สวนสาธารณะ  สนามกอลฟ์ใหญ่ๆ  หรือโครงการจดัสรรใหญ่ๆทัว่ไป  งานไม่ตอ้งมี
การประกวดประชันเร่ืองราคาและรูปแบบ  สามารถติดต่อประสานงานโดยตรงกบัลูกคา้หรือ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(Perspective%20View)&source=images&cd=&cad=rja&docid=ypIOMNKBW_FM0M&tbnid=eHOFWYjUS3Q_iM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fsw-pd.com%2Fprofiles.php%3Fmain%3Dview%26cid%3D18&ei=fqrTUq24DMiMrQf3yIGoDg&bvm=bv.59026428,d.bmk&psig=AFQjCNH6TIvVfDb46hYHlwQGKKDAXir1Dg&ust=1389689806876466


                                                                                      
 
 

ผูรั้บผิดชอบได้  เราก็สามารถสร้างความเขา้ใจและมั่นใจไปได้อย่างง่ายๆสั้ นๆ โดยไม่ตอ้งมี
กระบวนการออกแบบมากมายนกั  แต่ท่ีควรจะมีและขาดเสียไม่ไดคื้อ Site Plan หรือ Master Plan  
เพราะนัน่คือหวัใจส าคญัในการด าเนินการ 
 ถา้เกรงจะสับสนวุ่นวายในการก าหนดตน้ไมแ้ละรายละเอียดลงไป  อาจมีแบบท่ีเป็น
แผ่นใสหรือ Over Lay  ทาบบนแปลนนั้น  เพื่อใชใ้นเวลาน าแสนอผลงาน  หรือจะก าหนดลงไป
เลยก็ไดแ้ต่เราไม่ควรเขียนช่ือตน้ไมล้งไปในแปลน  เพราะจะท าให้ยุ่งและสับสน  ควรเขียนแต่
สญัลกัษณ์เป็นตวัเลขไวก้็พอ  โดยมีตารางรายช่ือและรายละเอียดของตน้ไมอี้กต่างหาก  ส่วนรูปตั้ง
ถา้มีความจ าเป็นตอ้งแสดงระดบัความสูง  ต ่า  ลาดเอียง  เรากต็อ้งมีแบบน้ีน าเสนอดว้ย 
 สุดท้ายคือภาพเพอร์สเป็คทีฟ  เพื่อแสดงทัศนียภาพท่ีคล้ายของจริง  แต่บางคร้ังอาจ       
ไม่จ าเป็นถา้เราสามารถสร้างความเขา้ใจกับลูกคา้ได้โดยน ารูปถ่ายในลกัษณะใกลเ้คียงกันมา
น าเสนอแทน  เพราะลกัษณะการเขียนเพอร์สเป็คทีฟของงานแลนด์สเคปหรือสวน  อาจมีการ
เปล่ียนไปเม่ือปฏิบติังานจริง  ซ่ึงแตกต่างกบังานเขียนเพอร์สเป็คทีฟ  ในงานออกแบบลกัษณะอ่ืนๆ  
เช่น  งานออกแบบสถาปัตยกรรม  ออกแบบตกแต่ง  ออกแบบเคร่ืองเรือน  หรืองานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์   เพราะงาน เห ล่านั้ น เราส ร้างและประกอบข้ึนมาเองได้อย่างแบบท่ีออกไว ้                   
แต่งานสวนนั้น  เราตอ้งอาศยัธรรมชาติมาเป็นองคป์ระกอบ  ไม่ว่าจะเป็น  หิน  ตน้ไม ้ ขอนไม ้ 
หรืออ่ืนๆ  ซ่ึงบางทีเราอาจตอ้งเปล่ียนแปลงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึน  นอกเหนือจาก
โครงสร้างใหญ่ท่ีเราก าหนดไวเ้ดิม  ดังนั้ นในการด าเนินการออกแบบจึงพอสรุปได้ว่า  เรามี
ความจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการมากนอ้ยแค่ไหนใหพ้ิจารณาตามสถานการณ์เป็นรายๆไป 
 การออกแบบอาจตอ้งด าเนินการมากกว่าหน่ึงคร้ัง  เพราะหลงัจากท่ีเราออกแบบแลว้     
เม่ือเราน าไปเสนอลูกคา้  อาจมีการขอปรับเปล่ียนแกไ้ขทั้งแบบ  งบประมาณ  และรายละเอียด
จนกวา่จะพอใจดว้ยกนัทุกฝ่าย  แลว้จึงด าเนินการจดัสวนต่อไปได ้
 จากขอ้มูลท่ีเราได้มาขา้งตน้  เราก็จะน ามาพิจารณาประกอบกบัความรู้  ความสามารถ  
และประสบการณ์ทางศิลปะ  ความรู้เร่ืองตน้ไมแ้ละธรรมชาติของตน้ไม ้ ตลอดจนความเป็นช่างท่ี
จะออกแบบเขียนแบบสร้างสรรค์ผลงานลงบนแบบแปลน  โดยใช้หลกัส าคญัในการพิจารณา  
ดงัน้ี   

  การก าหนดประโยชน์ใชส้อยและมุมมอง  ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งของสวนท่ีจดัวา่จะเป็นสวน
ท่ีมีอาคารประกอบหรือสวนในท่ีโล่งแจง้  สวนท่ีมีอาคารประกอบมีอยูด่ว้ย  2  ลกัษณะ  คือ  สวนท่ี
จดัประกอบอาคาร  และอาคารท่ีปลูกเพื่อประกอบกบัสวน  ส าหรับสวนส่วนใหญ่ในบา้นเรา มกัจะ
เป็นสวนประกอบกบัอาคาร   เสียมากกวา่  คือมีอาคารอยูแ่ลว้  และจดัตกแต่งสวนเขา้ไปประกอบ
ใหดู้สวยงาม  ซ่ึงขนาดของพื้นท่ีกมี็ไดท้ั้งนอ้ยและมาก  ส าหรับการจดัในลกัษณะอาคารประกอบ
สวน    
 



                                                                                      
 
 

 มกัเป็นพื้นท่ีใหญ่ๆออกแบบและสร้างอาคารข้ึนมาใหเ้ขา้กบับรรยากาศและทศันียภาพ
โดยรอบ  อาจเป็นสวนสาธารณะ  สถานท่ีตากอากาศ  และอ่ืนๆ 

ในท่ีน้ีขอหยิบยกลักษณะสวนท่ีมีโอกาสใช้สอยอยู่เสมอ  คือ  สวนประกอบอาคาร        
ซ่ึงอาจจดัแต่งโดยใชอ้าคารเป็นแบ๊คกราวนด์ในบางจุด  หรือจดัเขา้ไปหาตวัอาคารเป็นจุดส าคญั      
ถา้เป็นท่ีสาธารณะ  อาจก าหนดมุมมองภายนอกมาก่อนแลว้จึงพิจารณาภายใน  แต่ถา้เป็นบา้นพกั
อาศยัควรให้มีความละเอียดอ่อนและพิถีพิถนัมากกว่า  จึงควรพิจารณาควบคู่ไปด้วยกัน  เม่ือ
ก าหนดมุมมองภายนอกให้เหมาะสมกบัตวัอาคารแลว้  มุมมองภายในท่ีใช้สอยประจ าวนั  เช่น  
ห้องรับแขก  ห้องพกัผ่อน  ห้องอาหาร  หรือห้องท างาน  เราควรให้ความพิถีพิถนักบัมุมมองเป็น
พิเศษ  เพราะบริเวณท่ีสวยงามภายนอกบา้นยอ่มมีความผกูพนั  ใหค้วามสดช่ืนร่ืนรมยแ์ก่ผูอ้ยูอ่าศยั
ภายในบา้นดว้ย 

ส าหรับการจดัสวนในลกัษณะท่ีโล่งแจง้  ไม่มีอาคารและส่ิงก่อสร้างประกอบจะค่อนขา้ง
ยากกว่าเพราะเราตอ้งจดัให้สวยงามทุกดา้น  ให้ผูใ้ชส้อยสามารถเดินชมและสัมผสัไดโ้ดยรอบ  
ดังนั้ นการก าหนดมุมมองตอ้งพิจารณาดูรอบด้าน  ทั้ งน้ีทั้ งนั้ นก็ข้ึนอยู่กับขนาดของพื้นท่ีและ     
การใชส้อยของสวนนั้นๆดว้ยว่าจะเป็นเพียงสวนให้ผูเ้ดินชมเล่น  หรือเป็นสวนท่ีเขา้ไปนั่งเล่น
พกัผ่อนหย่อนใจไดห้รือมีประโยชน์ใชส้อยอ่ืนๆ  เช่น  สนามเด็กเล่นหรือบริเวณออกก าลงักาย  
การก าหนดรายละเอียดก็จะแตกต่างกัน  แต่อย่างไรก็ตาม  การก าหนดมุมมองในการจดัสวน       
เราควรค านึงถึงจุดท่ีปะทะสายตามากท่ีสุด  ใชส้อยมากท่ีสุดเป็นจุดส าคญั  ในสวนอาจมีมากกว่า
หน่ึงจุด  หลงัจากท่ีเราหาจุดส าคญัไดแ้ลว้  เราควรรู้จกัแบ่งเน้ือท่ีใหเ้หมาะสม 

การแ บ่ งพื้ น ท่ี  (Space) เร าค วร เร่ิม แ บ่ งพื้ น ท่ี จ ากป ระโยชน์ ใช้ส อ ย เสี ย ก่ อน          
โดยเฉพาะถา้เป็นสวนขนาดใหญ่  ส่วนประกอบท่ีจะใช้ในสวนย่อมมีมาก  เราควรก าหนดให้
แน่นอนว่าส่วนไหนจะเป็นเนินดิน  ส่วนไหนจะเป็นลานหญ้า  ส่วนไหนจะเป็นทางเดิน               
มีกลุ่มไมใ้หญ่ให้ร่มเงา มีไมป้ระดบัสร้างความสวยงาม  ถา้มีบ่อน ้ า  ล  าธาร  น ้ าพุ  น ้ าตก  ควรอยู่
อยา่งไร     มีสะพาน  มีศาลา  มีซุม้ไมเ้ล้ือย  มีมา้นัง่พกัผอ่นหรือเปล่า  เราควรก าหนดลงไปเพื่อจะ
ไดแ้บ่งเน้ือท่ีให้มีความเหมาะสมสะดวกสบาย  มีความสัมพนัธ์และกลมกลืนกนั  แต่เราอาจไม่
สามารถก าหนดประโยชน์ใชส้อยลงไปในสวนไดทุ้กอยา่งตามท่ีตอ้งการ  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของ
พื้นท่ีและงบประมาณ  ดงันั้นเราจึงควรพิจารณาตามล าดบัความส าคญั 

การจดัวางองคป์ระกอบ (Composition)  ในขั้นตอนน้ีเราตอ้งน าความรู้พื้นฐานทางศิลปะ
มาใชเ้พราะสวนจะสวยงาม  ดึงดูดความสนใจ  และสร้างความประทบัใจได ้ ควรมีองคป์ระกอบท่ี
ดี  ไม่ว่าจะเป็นเส้น  ฟอร์ม  รูปร่าง  สัดส่วน  สี  หรือผิวสัมผสัท่ีเหมาะสมและประสานกลมกลืน
กนั 



                                                                                      
 
 

องคป์ระกอบในสวนกค็วรมีส่วนท่ีเป็นท่ีโล่ง  คือส่วนท่ีเป็นสนามและลานวา่งๆ  มีส่วนท่ี
เป็นส่วนทึบซ่ึงอาจเป็นสุมทุมพุม่ไม ้ โขดหิน  เนินดิน  น ้ าตก  ทางเดิน  มีสีสนัสวยงามจากไมด้อก
รวมไปถึงความสะดวกในการใชส้อย  ความเหมาะสมสวยงามกบัอาคาร  อายุการใชง้าน  และ
ความคงทนแขง็แรง  เช่น  เราควรปูทางเทา้หรือทางเดินในสวนตามบริเวณท่ีมีคนใชส้อยมากๆจะ
ได ้     ไม่ย  ่าในสนามหญา้  ส่วนท่ีไม่ไดใ้ชส้อยหรือจดัไวพ้กัสายตาก็อาจเป็นสนามและเนินดิน  
ส่วนท่ีเป็นจุดร่ม-อบักอ็าจโรยกรวดหรือปลูกไมค้ลุมดิน เป็นตน้ 

พื้นท่ีโล่งและส่วนท่ีจดัแต่งควรมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมกนั  จุดประสงคห์รือประโยชน์ใช้
สอยท่ีเราจะจดัเป็นสวนจะตอ้งมีผูค้นมานัง่พกัผอ่น  ก็ควรมีกลุ่มไมใ้หญ่หรือศาลาเพื่ออาศยัร่มเงา
นั่งพักและควรมีระยะของพื้นท่ีโล่งน าสายตาไปให้เห็นส่วนท่ีจัดแต่งได้อย่างสะดวกสบาย      
ความเหมาะสมท่ีเขียนถึงน้ีอาจบอกได้ล าบาก  เพราะข้ึนอยู่กับส่วนประกอบหลายๆอย่าง  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขนาดและความตอ้งการใชส้อย  ไม่ใช่จดัแลว้ดูเวิง้วา้งเกินไป  เช่น  ในสวนมีชุด
สนามเล็กๆชุดหน่ึงอยู่ในพื้นท่ีโล่งสักสองสามไร่  มีสวนไม้ประดับหรือสวนหย่อมจัดโชว ์        
อยูไ่กลๆ  ถา้เทียบเป็นเปอร์เซ็นตแ์ลว้  ประมาณ  10-20  เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ีทั้งหมด  หรือในทาง
ตรงกนัขา้ม  อาจใส่แน่นจนเกินไป  เดินชมส่วนไหนเห็นเป็นตน้ไมเ้สียหมด  ระยะมุมมองแทบไม่
มี  ก็ไม่สวยอีกเช่นกัน  หรือท่ี เล็กนิดเดียว  จัดมาใส่มาก  มี เร่ืองราวมาก  ก็จะรกเกินไป  
เพราะฉะนั้นทุกอยา่งจึงควรพอเหมาะพอดี 
 
2.4.1  เส้น (Line) 

เส้นก็เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้สวนมีชีวิตชีวาหรือน่าเบ่ือ  เส้นในท่ีน้ีอาจเป็นเส้นของ
ทางเดิน  เนินดิน  แปลงดอกไม ้ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  อาจเป็นส่ิงก่อสร้างภายในสวน  เช่น  ศาลา  บ่อ
น ้า         ล  าธาร ฯลฯ  ตวัอยา่ง  ทางเดินในเน้ือท่ีขนาดสกั  3-5  ไร่  มีตวัอาคารอยูด่า้นหน่ึง  มีประตู
ทาง     เขา้-ออกอยูฝ่ั่งตรงขา้ม  ถา้เส้นทางเดินถูกก าหนดให้เดินตรงไปท่ีตวัอาคารเลย  จะรู้สึกว่า
แขง็กระดา้งและตรงไปตรงมาเสียเหลือเกิน  กระดา้งเหมือนหนงัสือวิชาการท่ีเปิดอ่านดูแลว้กรอก 

ใส่แต่วิชาการจริงๆ  ไม่มีเสน่ห์ชวนให้อ่าน  เหมือนดนตรีท่ีไม่มีลีลา  แต่ถา้เราก าหนด
เส้นทางเดินให้เล้ียวลดไปบา้งพบพนัธ์ุไมส้วยๆแปลกๆเดินไป   ชมไป  ก็คงเพลิดเพลินไม่รู้สึก
เม่ือยหรือเบ่ือ  ควรให้เป็นทางเดินทางเดียว  หรือถา้ท่ีกวา้งขวางมากอาจมีมุมพกัผ่อนให้แวะพกั  
แต่ไม่ใช่วาดลวดลายซิกแซ็กหรือคดเค้ียวมากมาย  เดินคร่ึงค่อนชัว่โมงแลว้ก็ยงัไม่ถึง  เผลอๆอยา่ง
นั้นคงเดินลดัสนามกนัดีกว่า  ความสัมพนัธ์ของเส้นต่างๆภายในสวนก็ส าคญั  เพราะเส้นท าใหเ้กิด
รูปร่างข้ึนมา 

 
 



                                                                                      
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ตารางที่  2.1  ตารางแสดงความรู้สึกของเส้น 

ท่ีมา : http://www.ideazign.com/port/graphic/content0302_01.htm 
 

รูปร่าง (Shape) 
รูปร่างของส่วนประกอบอ่ืนๆ  เช่น  บ่อน ้ า  ล  าธาร  เนินดิน  ก็ควรประสานกลมกลืนไป

ไดก้บัทางเดิน  ไม่ใช่ทางเดินเป็นเส้นโคง้  เล้ียวลด  นุ่มนวล  เป็นธรรมชาติ  แต่บ่อน ้ าและแปลง
ดอกไมก้ลบัเป็นรูปทรงเรขาคณิต  ก็จะดูขดัแยง้กนั  ถา้เราจดัสวนเป็นธรรมชาติก็ควรก าหนดเส้น
สายใหอิ้สระเป็นธรรมชาติ  ถา้จดัสวนประดิษฐ ์ วางแปลนของเสน้เป็นรูปทรงเรขาคณิต  กค็วรจะ
ท าให้เป็นเร่ืองเดียวกนั  เพราะฉะนั้นเร่ืองของเส้นจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะก าหนด
ทิศทาง  ก าหนดรูปร่างใหเ้กิดความรู้สึกท่ีอบอุ่นสมัพนัธ์กนั  แขง็กระดา้ง  สบัสน  หรือแบ่งแยก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่2.22   แสดงรูปร่างต่างๆท่ีมีทั้งความกลมกลืนและความขดัแยง้ 

ท่ีมา : http://www.ideazign.com/port/graphic/content0302_01.htm 
 

http://www.ideazign.com/port/graphic/content0302_01.htm
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2.4.2   สี (Color) 
       รูปแบบของสีท่ีสายตาของมนุษยม์องเห็น สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

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

- สีโทนเยน็ (Cool Colors) แสดงถึงความท่ีดูสุภาพ อ่อนโยน เรียบร้อย เป็นกลุ่มสีท่ีมีคน
ชอบมากท่ีสุด สามารถโนม้นาวในระยะไกลได ้

- สีพิเศษ (Neutral Colors) สีท่ีประกอบดว้ย สีฟ้า สีชมพ ูและสีม่วง กลุ่มสีเหล่าน้ีคือ สีพิเศษ
ท่ีผา่นการผสมผสานมาจากกบัสีอ่ืน ๆ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     

   ตารางที่ 2.2   ตารางแสดงโทนสี 

    ท่ีมา : http://www.ideazign.com/port/graphic/content0302_01.htm 
2.4.3   ผวิสัมผสั (Texture) 
ในการจดัสวนผิวสัมผสัมีบทบาทมากเช่นกัน  ตน้ไม ้ ดอกไมท่ี้มีความแตกต่างกันทั้ ง

ลักษณะของรูปทรงต้นและขนาดของต้น  ใบ  และดอก  จะให้ความรู้สึกอย่างไรอยู่ท่ีเราจะ
ก าหนดให้สัมพันธ์กัน         ให้ขัดแยง้กัน  หรือสร้างความต่ืนเต้น  ก็อยู่ท่ี เราพิจารณาดูให้
เหมาะสม  ผวิสัมผสัท่ีมีความรู้สึกละเอียดก็จะดูนุ่มนวล  สบายตา  และสดช่ืนร่ืนเริง  ผวิสัมผสัท่ีมี
ความหยาบและแตกต่างกนัมากกจ็ะดู  กระดา้ง  เกะกะ  เร่าร้อน  และรุ่มร่ามรกตา 

2.4.4   ความกลมกลนื (Harmony) 
ในการจดัสวน  ถา้เราจดัให้มีองคป์ระกอบในแต่ละอย่างสวยงาม  แต่เม่ือมารวมกนัแลว้

กลบัไม่มีความประสานกลมกลืนหรือเขา้กนัไม่ได ้ สวนนั้นก็คงสวยยาก  ความประสานกลมกลืน
นั้น  เราควรค านึงถึงทั้งตวัอาคารและสภาพแวดลอ้มตวัอาคารนั้นซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบและ

http://www.ideazign.com/port/graphic/content0302_01.htm


                                                                                      
 
 

ชนิดของสวนท่ีส าคญัมาก  เช่น  อาคารทรงยโุรปมีหัวเสากรีกโรมนัมีช่องโคง้ (Arch)  มีลวดลาย
ปูนป้ัน  การจดัสวนญ่ีปุ่น       ปลูกไผ ่ ปลูกหลิว  มีตะเกียงหินก็คงไม่เขา้กนันกั  บา้นท่ีมีเน้ือท่ีไม่
มาก      มีซอกมีมุม  การจดัสวนลกัษณะสวนประดิษฐ์  หรือ  Formal Style  ก็จะดูตลก  เหมือน
ของเล่นหรือเมืองตุ๊กตาอยา่งท่ีเคยกล่าวไว ้ ในขณะท่ีอาคารรูปทรงเรียบง่ายสไตลร่์วมสมยัจะจดั
สวนง่ายกว่า  ความกลมกลืนท่ีกล่าวถึง  นอกจากตวัอาคารและสวนแลว้ในบริเวณสวนเองก็ตอ้ง
พิจารณาให้มาก  เช่น  การจดัวางและปลูกตน้ไมใ้นกลุ่มเดียวกนัท่ีมีทั้ งตน้ไมสู้งและเต้ียขนาด
แตกต่างกนัไป  แทนท่ีจะปลูกตน้ไมท่ี้มีขนาดสูง-ต ่าแตกต่างกนัมากมาจดั  เราอาจน าตน้ไมท่ี้มี
ความสูงลดหลัน่ไม่มาก    มาประกอบดว้ย  เพื่อช่วยเช่ือมโยงใหเ้กิดความนุ่มนวลเป็นกนัเอง  หรือ
ลกัษณะขนาดและรูปร่างของใบไมก้็เหมือนกนั  มีทั้งใบใหญ่  ใบเล็ก  ใบฝอย  ใบยาว  ใบกลม  
เวลาเลือกใชค้วรดูใหมี้ความกลมกลืนกนัทั้งขนาด  รูปร่าง  และสี  ถา้เราเล่นธีมสีของไมด้อกไมใ้บ
ใหอ้ยูใ่นกลุ่มสีท่ีใกลเ้คียงกนั  กจ็ะท าใหเ้กิดความอบอุ่นนุ่มนวล   ถา้เราก าหนดใหสี้ฉูดฉาดตดักนั  
อาจท าให้เกิดความรู้สึกต่ืนเตน้  สนุกสนาน  แต่ก็อาจดูกระดา้ง  น่าเบ่ือ  หรือรกตาในบางคร้ัง  ใน
ส่วนประกอบอ่ืนๆ  เช่น  ศาลา  ม้านั่ง  ทางเดิน  เนินดิน  พุ่มไม้  ลานหญ้า  จะต้องประสาน
กลมกลืนกนั  เพราะจะท าใหผู้ใ้ชส้อยได ้         รับความรู้สึกสบาย  ไดช่ื้นชม  ไดพ้กัผอ่นและอยาก
เขา้มาสมัผสั 

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถึงการออกแบบและขั้นตอนการออกแบบ  ตลอดจนแนวทางท่ีควร
น ามาใช้พิจารณาในการออกแบบ  จะเห็นไดว้่าเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวเน่ืองโยงใยกนัมาตลอด      
ไม่ว่าจะเป็นความรู้เร่ืองตน้ไม ้ ศิลปะ  ความคิดสร้างสรรคเ์ชิงช่าง  แมก้ระทัง่ธุรกิจและการตลาด  
ดงันั้นคุณสมบติัของ ผูท่ี้จะมาเป็นนกัออกแบบและจดัสวน (ท่ีดีมีคุณภาพ) จึงไม่ใช่ใครก็ได ้ ผูท่ี้มี
โอกาสศึกษาทาง        Landscape Design หรือ Garden Design  มาโดยตรงอาจมองว่าเป็นเร่ือง
ธรรมดาเพราะเป็นสายวิชาชีพอยูแ่ลว้  ส าหรับผูท่ี้เป็นสถาปนิกและมณัฑนากรท่ีสนใจและมีใจรัก
ในเร่ืองน้ี กส็ามารถด าเนินการไดเ้ช่นกนั  เพราะมีพื้นฐานอยูบ่า้งแลว้  อีกกลุ่มคือ  ผูท่ี้มีความรู้เร่ือง
ตน้ไมเ้ป็นอยา่งดี  แต่ดอ้ยเร่ืองศิลปะ  หรือผูท่ี้มีความรู้เร่ืองศิลปะและความคิดสร้างสรรคท่ี์ดี  แต่
ไม่มีความรู้เร่ืองตน้ไม ้ ทว่ามีใจรักและมีความสนใจท่ีจะท า  เม่ือหาความรู้เพิ่มเติมในส่ิงท่ีขาดคง
จะด าเนินการไปไดเ้ช่นกนั  แต่อยา่เพิ่งทอ้แทส้ าหรับผูท่ี้มีเพียงใจรักและสนใจ  แต่ขาดความรู้เร่ือง
อ่ืนๆ  ถา้มีความตั้งใจจริง  มีศิลปะ  นิสัยรักสวยรักงาม  รักธรรมชาติ  คงตอ้งใชค้วามพยายามอีก
สกัหน่อยคงไม่สุดวิสยัท่ีจะท า  อยา่งนอ้ยเป็นนกัจดัสวนสมคัรเล่นกย็งัได ้

จะเห็นไดว้่าผูท่ี้มีบทบาทสร้างสรรคผ์ลงานออกแบบจดัสวนในบา้นเรานั้นมาจากหลายๆ
ทาง  ดงันั้นลกัษณะผลงานท่ีออกมาจึงหลากหลาย  แลว้แต่แนวความคิด  ทศันคติ  และรสนิยม  
นั่นคือส่ิงท่ีผูรั้บหรือผูบ้ริโภคจะเลือกหาและพิจารณาเอง  แต่ขอให้ค  านึงไวว้่า  นักออกแบบจดั
สวนนั้นคือ  ผูช่้วยธรรมชาติท่ีจะช่วยสร้างโลกให้สวยงาม  ไม่ใช่ท าลายให้เสียหายไม่น่าดู  และ



                                                                                      
 
 

ควรเป็นผูก้  าหนดให้เขา้กบัความเป็นอยูข่องมนุษยเ์ราไดดี้  ดงันั้นขอ้คิดในการจดัสวนท่ีส าคญัจึง
ควรค านึงถึงประโยชน์  ประหยดั  มัน่คง  แขง็แรง  สวยงาม  และดุแลรักษาง่าย  และสวนจะดีมี
คุณภาพ  ผูอ้อกแบบจะตอ้งควบคุม  สมัผสั  รับผดิชอบ  และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

2.4.5 วตัถุประสงค์ในการจัดสวน  
-  เพือ่ความสวยงาม  ไม่เนน้ประโยชนใ์ชส้อยเป็นการประกอบอาคารใหดู้ดีเท่านั้น 
-  เพือ่การพกัผ่อนส่วนตัว  ควรจดัใหอ้ยูใ่นมุมท่ีไม่ประเจิดประเจอ้  อาจมีตน้ไม้
เป็นฉากบงัใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั  มีร่มเงา 
-  เพือ่ต้อนรับแขก  เสมือนเป็นหอ้งรับแขกภายนอก  จึงควรมีความสะดวก
พอสมควร  การเลือกวสัดุปูพื้นควรรองรับน ้าหนกัของโตะ๊และเกา้อ้ีได ้ มีทางเดิน
ต่อเน่ืองจากครัว  ทางเขา้บา้น  และโรงรถได ้
-  เพือ่การออกก าลงักาย  เช่น  สวนบริเวณรอบสระวา่ยน ้า  สนามแบดมินตนั  
สนามเทนนิส  ควรค านึงถึงพนัธ์ุไมท่ี้ใช ้ วา่ควรเลือกใบท่ีไม่ร่วงมาก  ก่ิงไม่เปราะ
หรือหกัง่าย  ควรเป็นไมท่ี้ใชก้นัลมได ้ และไม่ควรปลูกใกลส้นามจนเกินไป 
-  เพือ่บริโภค  การจดัเป็นสวนครัวควรจดัไวห้ลงับา้น  เพราะนอกจากสะดวกใน
การน าไปประกอบอาหารแลว้  สวนชนิดน้ียงัรกง่าย  จึงไม่ควรอยูบ่ริเวณหนา้บา้น  
อยา่งไรกต็าม  บริเวณท่ีจดัสวนครัวควรมีแสงแดดพอเพียง 
 

2.4.6  องค์ประกอบทางศิลปะที่น ามาใช้ในการจัดสวน 
- องค์ประกอบหลักที่ เป็น จุดสนใจ  การวางผังสวนควรสร้างจุดเด่นด้วย
องค์ประกอบหลกั  ซ่ึงอาจเป็นตน้ไมท่ี้มีรูปทรงงดงาม  กอ้นหิน  ประติมากรรม
น ้ าตก  น ้ าพุ  หรืออ่ืนๆ  เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กบัสวน  เช่นการใชก้ลุ่มของตน้
สนปริมาณมากหรือหลายชนิดจดักลุ่มอยูด่ว้ยกนั  หรือการใชไ้มย้ืนตน้ท่ีมีรูปทรง
สูงจดักลุ่มอยูด่ว้ยกนั 
- องค์ประกอบรองที่เป็นจุดสนใจรอง  ในกลุ่มหรือบริเวณจุดสนใจมกัมีจุดสนใจ
รองประกอบดว้ย  เพื่อความสวยงามและสมดุลในความรู้สึก  เช่น  จุดสนใจหลกั
เป็นไมย้ืนตน้สูง  จุดสนใจรองอาจเป็นไมย้ืนตน้ท่ีเต้ียกว่า  หรือเป็นกลุ่มพนัธ์ุไม้
อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 
 

 
 



                                                                                      
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่2.23   การใชก้ลุ่มตน้สนเป็นจุดสนใจหลกั ส่วนกลุ่มไมพุ้ม่เป็นจุดสนใจรอง 
ท่ีมา : สวนในบา้นเล่ม 12 

 
              จุดน าสายตา  จุดเด่นในสวนจ าเป็นตอ้งมีส่ิงน าสายตาเพื่อเน้นให้เกิดมุมมอง  เพื่อความ
สมบูรณ์ของภาพ  อาจเป็นแนวทางเดิน  แนวตน้ไม ้ เพื่อน าสายตาไปยงัจุดเด่นของสวนนั้น  จาก
ภาพพื้นสวนปลูกหยิกนิโกรเป็นระยะ ช่วยลดทอนความแข็งท่ีเกิดจากการเลือกใช้วสัดุปูพื้น
อ่ืนๆ เช่น แผน่ทางเดินหินรูปทรงอิสระ แผน่ทางเดินทรงส่ีเหล่ียม และกรวด  
 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.24  ไปยงัจุดนัง่เล่น 

ท่ีมา : www.bloggang.com 
 

ฉากหลงัและฉากหน้า  ฉากหลงัของสวนอาจจะมีหรือไม่มีกไ็ด ้ ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ี
และ 

รูปแบบของสวน  ฉากหลงัของสวนอาจเป็นผนงัอาคาร  ผนงัร้ัว  หรือแนวตน้ไมริ้มร้ัว  ฉากหลงั
จะช่วยใหส้วนดูเตม็และจบในตวัเอง 

http://www.bloggang.com/


                                                                                      
 
 

ส่วนฉากหนา้อาจเป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีความอ่อนชอ้ย  โปร่งเบา  ไม่หนาทึบบงัตา  เช่น  
ไผ ่ หลิวจีน  ตน้โมก  หรือไมพุ้่มท่ีมีใบและดอกไม่รกทึบ  ฉากหนา้ท าหนา้ท่ีเสมือนกรอบรูป  ให้
ความร าไรในการมอง  ถือเป็นเสน่ห์ท่ีชวนมอง  การใชผ้ืนน ้ าเป็นฉากหน้าจะไดเ้งาสะทอ้นของ
ตน้ไม ้ หมู่เมฆปรากฏในน ้า  เพิ่มความงามใหก้บัสวน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
           ภาพที ่2.25  ใชแ้นวตน้ไมเ้ป็นฉากหลงั 
             ท่ีมา : สวนในบา้นเล่ม 12 
 

 องค์ประกอบทางศิลปะที่ช่วยสร้างรูปลักษณ์ของสวนให้เกิดจุดเด่นสวยงามจะต้องอาศัย
ส่ิงเหล่านี ้
- ความสมดุล   การสร้างจุดเด่นหลักและรองถือเป็นการสร้างความสมดุลอย่างหน่ึงให้เกิด

ความรู้สึกจากภาพท่ีมองเห็น  เช่น  สวนแบบประดิษฐ์มกัใช้ความสมดุลแบบสมมาตร                     
คือท าเหมือนกนัทั้งซา้ย-ขวา  หรือ  หนา้-หลงั  ส่วนสวนแบบธรรมชาติอาจใชค้วามสมดุล
ของน ้าหนกั  การจดัวางองคป์ระกอบในสวน 

 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.26  แสดงลกัษณะความสมดุลดว้ยน ้าหนกัทั้ง ซา้ย-ขวา 

ท่ีมา : www.myfirstbrain.com 
 

-  สัดส่วนและจังหวะ  สมดุลยอ่มเกิดจาก “สดัส่วน” ท่ีเหมาะสมจากการใชป้ริมาณตน้ไม ้ การใชสี้
โดยการจดัวางควรค านึงถึง “จงัหวะ” ใหเ้กิดความสมดุล  เกิดจุดเด่น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.27  การวางจงัหวะในสวนดว้ยแปลงไมพุ้ม่ตดัสลบักบัการปลูกตน้ตาล 

ท่ีมา : www.news.nipa.co.th 
-  ความกลมกลืนและขัดแย้ง   “ความกลมกลืน”  จะช่วยให้เกิดความเป็นเอกภาพ  ซ่ึงความเป็น
เอกภาพจะช่วยสร้างจุดเด่นข้ึนมา  อยา่งเราปลูกไมค้ลุมดินสีขาวเป็นกลุ่มใหญ่กจ็ะกลายเป็นจุดเด่น  
แต่หากเราน าโอ่งดินเผาวางลงไปในแปลง  สีขาวของไมค้ลุมดินจะตดักบัสีน ้ าตาลของโอ่งดินเผา  
ลกัษณะเช่นน้ีเราเรียกว่า “ความขดัแยง้”  ความขดัแยง้ดงักล่าวช่วยสร้างใหโ้อ่งดินเผาดูแด่นข้ึนมา
และเพิ่มความน่าสนใจมากข้ึน  เราสามารถสร้างความขดัแยง้ได้หลายวิธี  เช่น  ขดัแยง้ด้วยสี        
ดว้ยผวิ  ดว้ยขนาด  ดว้ยทิศทาง ฯลฯ 
 
 

http://www.myfirstbrain.com/
http://www.news.nipa.co.th/


                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที ่2.28  การขดัแยง้ดว้ยสีของกลุ่มพรรณไมท้ าใหเ้กิดจุดเด่น 
      ท่ีมา : หนงัสือบา้นและสวน 
 
-  สีและผิวสัมผัส  การใชสี้ช่วยให้เกิดความหลากหลายและสวยงาม  เหมือนการระบายสีรูปภาพ
บนกระดาษ  นอกจากสีของดอกไมใ้บไมแ้ลว้  อาจใชสี้ของวสัดุแต่งสวนเพื่อสร้างจุดเด่นให้สวน     
ส่วนความหยาบละเอียดของใบไมแ้ต่ละชนิดก็คือผวิสัมผสั  ซ่ึงท าใหเ้กิดความขดัแยง้  เช่น  ใบไม้
ขนาดใหญ่กบัใบเลก็ละเอียด  ความแตกต่างตรงน้ีคือจุดเด่นนัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.29  ความแตกต่างของผวิสมัผสัช่วยสร้างจุดเด่น 

ท่ีมา : www.bloggang.com 
2.4.7    ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสวน 
 นกัจดัสวนทุกคนจะตอ้งพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการแทบทั้งนั้น  จะมากหรือ
น้อยก็สุดแลว้แต่จงัหวะและโอกาสของแต่ละบุคคล  การแกไ้ขปัญหาก็อาจแตกต่างกนัไปตาม
ทศันะและประสบการณ์  ปัญหาใหญ่ท่ีนกัจดัสวนส่วนมากพบเสมอ  เช่น  

http://www.bloggang.com/data/m/mambyrose/picture/1338436016.jpg
http://www.bloggang.com/


                                                                                      
 
 

 -  การเขา้ไปด าเนินการในขณะท่ีสถานท่ียงัไม่พร้อม  เช่น  การก่อสร้างยงัไม่เสร็จสมบูรณ์  
เคร่ืองสาธารณูปโภค  เช่น  น ้ า  ไฟยงัไม่สะดวก  เน่ืองจากเง่ือนไขเร่ืองเวลาหรือขดัการขอร้องจาก
เจา้ของบา้นหรือเจา้ของสถานท่ีไม่ได ้
 -   ปัญหาดินเดิมไม่ดี ดินเหนียว ดูดซึมน ้าไดช้า้ หรือไม่ดูดซึม ท่ีลุ่มระดบัน ้าใตดิ้นมาก 
 -  บางอาคารไม่ไดเ้ก็บท่อระบายน ้ าส่วนบนจากตวัอาคารลงท่อน ้าท้ิงแต่กลบัปล่อยลงเนิน
ดินท่ีเป็นสวน  หรือบางบา้นมีท่ีใหญ่โต  แต่ไม่มีท่อระบายน ้าจากสนาม 
 -  เจา้ของบา้นครอบครัวใหญ่  เพื่อนฝงูมาก  และไม่เป็นตวัของตวัเอง  อาจส่งผลใหน้กัจดั
สวนด าเนินการไดช้า้และยุง่ยากมาก 
 -  วสัดุท่ีใชใ้นการจดัสวนหายาก  เพราะไม่มีในทอ้งตลาดหรือมีไม่เพียงพอในเวลานั้น  
ราคาสูง  ประสบปัญหาจากธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  หน้าฝนดินจะหายากมาก  เพราะน ้ าท่วม
บ่อดิน  หรือน ้ าท่วมไร่หญา้ท าให้เสียหาย  ตน้ไมบ้างอยา่งเม่ือไม่ถึงฤดูกาลก็จะไม่สวย  ไม่มีดอก  
หรืออาจไม่มีขาย 
 -  หนทางไปพื้นท่ีท างาน  รถใหญ่เขา้ล าบากหรืออาจเขา้ไปไม่ได ้
 นอกจากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ก็ยงัมีปัญหาปลีกยอ่ยอ่ืนๆอีกมากมายท่ีตอ้งแกไ้ขไปเร่ือยๆ  
เช่น  งานล่าชา้เพราะไม่ไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆเท่าท่ีควร  และเราไม่สามารถควบคุมได ้ 
ตน้ไมท่ี้ซ้ือถูกเร่งปุ๋ยมามากเกินไปจนเป็นผลเสีย  มีเพล้ีย  มีเช้ือราติดมา  หญา้มีวชัพืช (แห้วหมู) 
ติดมา  ปัญหาขยะในพื้นท่ีด าเนินการท่ีตอ้งร้ือถอนหรือมีขยะมากมาย  สถานท่ีท่ีจดัแต่งยงัไม่มีร้ัว
รอบขอบชิด  ท าให้สัตวแ์ละผูค้นทัว่ไปเขา้มาใชส้อย  ก่อให้เกิดความเสียหาย  เช่น  สุนัข  หรือ
สัตวเ์ล้ียงอ่ืนๆ  อาจมาวิ่งเล่นจนหญา้เสียหายหรือกดักินตน้ไมท่ี้ปลูกไว ้ ไม่มีผูส้านต่อเม่ือส่งมอบ
งาน  ท าให้สวนทรุดโทรมและเปล่ียนสภาพในไม่ชา้  ผูดู้แลรักษาไม่เขา้ใจหรือไม่เอาใจใส่  ซ่ึง
ปัญหาเหล่าน้ีจะสะสมเพิ่มข้ึนอีกมากตามอาย ุ เวลา  และการท างาน 
 

2.4.8    แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 การแกไ้ขปัญหากแ็ตกต่างกนัไปตามทศันะและประสบการณ์ดงักล่าวไวแ้ลว้  เช่น  ปัญหา
เร่ืองดิน  ถา้ดินไม่ดี  นกัจดัสวนกต็อ้งฟ้ืนดินเสียใหม่เพื่อใหมี้คุณภาพ  โดยพิจารณาใหถู้กตอ้งตาม
ปัญหาของดินท่ีเกิดข้ึน  ถา้เป็นดินท่ีลุ่มอ่ิมน ้า  ตอ้งแกปั้ญหาโดยวิธียกระดบัดินใหเ้ป็นเนิน 
 ปัญหากบัความคิดท่ีหลากหลายของเจา้ของบา้นท่ีครอบครัวใหญ่และไม่เป็นตวัของตวัเอง  
นักจัดสวนก็จะต้องเหน่ือยเป็นพิเศษ  แต่ควรพยายามหาเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือเพื่อสร้างศรัทธา  
ปรับเปล่ียน  หรือยดืหยุน่ในส่วนปลีกยอ่ยไดบ้า้งเพือ่ไม่ตึงจนเกินไปแต่สามารถรักษาโครงใหญ่ไว้
ไม่ใหก้ระทบกระเทือนได ้



                                                                                      
 
 

 ปัญหาวสัดุขาดตลาดก็ควรหาส่ิงทดแทนท่ีสามารถใชแ้ทนกนัได ้ ดินนาหรือหนา้ดินท่ีใช้
สอยมีปัญหาเพราะเป็นช่วงฤดูฝน  เพื่อไม่ให้งานตอ้งหยดุชะงกัก็ตอ้งยอมซ้ือในราคาสูงบา้ง  โดย
น าดินหรือดินขุยไผ่มาใชแ้ทน  หญา้ก็มกัขาดตลาดและราคาสูงเป็นคร้ังคราว  ควรเตรียมการให้
พร้อมและสั่งซ้ือแต่เน่ินๆ  หากนักจดัสวนศึกษาและมีความรู้เร่ืองพนัธ์ุไม ้ ก็จะทราบถึงฤดูกาล
ของไมแ้ต่ละชนิด  การก าหนดตน้ไมก้็จะไม่ประสบปัญหา  หากโครงการนั้นตกลงล่าชา้เกินกว่า
ช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้ ก็เตรียมหาชนิดของพนัธ์ุไมท่ี้มีขนาดแทนกนัได ้ โดยก าหนดเผือ่ไวใ้นแบบ
ขอ้ตกลง  จะไดไ้ม่เกิดปัญหา 
 ส าหรับปัญหาเร่ืองถนนและซอยเขา้บา้นแคบเกินไป  รถใหญ่เขา้ไม่ได ้ ก็ตอ้งแกปั้ญหา
โดยใช ้    รถเลก็เขา้  อาจตอ้งประมาณการเผือ่ในเร่ืองค่าขนส่ง 
 ปัญหาการสานต่อดูแล  หากสามารถรับดูแลต่อไดก้็ควรดูแลให้ต่อเน่ือง  หากรับไม่ได้
ควรใหค้  าแนะน าแก่เจา้ของบา้นใหล้ะเอียด 
 

2.5     องค์ประกอบทีใ่ช้ตกแต่งในการจดัภูมิทศัน์ 
วสัดุตกแต่งประดับสวน 
 ส่ิงท่ีเราน ามาตกแต่งภายในสวนไดน้ั้นมีมากมายหลายอย่าง อาจเป็นวสัดุตามธรรมชาติ
หรือเป็นวสัดุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา  นอกจากหิน  กรวด  ซ่ึงเป็นวสัดุตามธรรมชาติท่ีไดห้ยิบยกข้ึน
มากล่าวแลว้นั้น  ขอนไม ้ ตอไม ้ ก็นิยมน ามาจดัแต่งเหมือนกนั  แต่ตอ้งพิจารณาตามวาระโอกาส
เหมาะสม  ส าหรับวสัดุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาก็มีมากมายนอกจากทางเดินแลว้  เฟอร์นิเจอร์ประกอบ
สวนก็มีบทบาทมาก  รูปป้ัน  กระถาง  อ่างบวั  บ่อน ้ าพุ  น ้ าตก  ตะเกียงหิน  เคร่ืองป้ันดินเผา  ร้ัว
ประกอบภายในสวน  กระบะตน้ไม ้ ซุม้เล้ือย  ศาลา  เตาบาร์บีคิว  และท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดอยา่ง
หน่ึงคือ  ไฟฟ้าประกออบสวน  ทุกส่ิงท่ีกล่าวถึงสามารถเป็นเคร่ืองประดบัสวนไดอ้ยา่งดี  แต่ควร
พิจารณาชนิดและรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัโอกาสและสถานท่ี 
 
    2.5.1  ไฟประกอบสวน 
 เม่ือมีสวนและสนาม  ส่ิงท่ีขาดไม่ได้ก็คือ  แสงสว่างท่ีจะให้กับสวนในเวลากลางคืน  
วตัถุประสงคใ์นการใชไ้ฟมีหลายอยา่ง  คือ  ให้ความสว่างในสวนโดยทัว่ๆไป  หรือจุดใดจุดหน่ึง  
ใชส่้องทางเดินให้สว่าง  ปลอดภยั  ใชส่้องตน้ไมใ้ห้เห็นรูปฟอร์มและเงาท่ีจะสร้างบรรยากาศให้
สวยงามข้ึน  รูปแบบและชนิดของไฟฟ้ากต็อ้งพิจารณาใหเ้ขา้กบัสวนเป็นรายๆไป  อาจเป็นไฟโคม
มีเสาสูง  เสาเต้ีย  ติดผนังหรือร้ัว  คบไฟหรือภาชนะท่ีใส่เทียนไขวางไว้ในสวนเพื่อสร้าง
บรรยากาศ  โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีมีงานเล้ียงสังสรรค ์ การจดัแสงและสีให้กบัสวน 4 รูปแบบ 
ดงัน้ี 



                                                                                      
 
 

  
 
            ไฟก าแพง : เป็นการสร้างจุดเด่นให้กบัสวนและก าแพง โดยใชโ้คมไฟรูปแบบหรือสีต่างๆ 
มาประดบัใหค้วามรู้สึกท่ีเก๋ มีสไตล ์เหมาะกบัสวนท่ีมีลกัษณะโปร่ง โล่ง เพราะจะท าใหก้ าแพงใน
สวนดูเด่น เป็นสง่า เหมาะส าหรับสวนสมยัใหม่ ท่านสามารถใช้สีของโคมไฟเขา้มาช่วยเพิ่ม
จุดเด่นในสวนไดอี้กดว้ย 
 ไฟใต้น ้า : เป็นไฟท่ีเน้นเฉพาะจุดเพื่อความสวยงาม ท าให้สวนมีมิติ ให้ความรู้สึกแบบ
คลาสสิก เหมาะกบัสวนตกแต่งสไตลบ์าหลีท่ีมีตน้ไมทึ้บๆ การติดตั้งไฟในน ้ ามีขอ้ระวงัเป็นพิเศษ 
คือ ไฟ และ อุปกรณ์ต่างๆ ตอ้งการน ้ าได ้ตรงสายไฟและขอบโคมมีสายยางโดยรอบ สายไฟควร
เป็นยางหนาพิเศษเหนียว ไม่เปราะแตกง่ายเม่ือถูกแสงแดด และความร้อน ท่ีส าคญัควรมีเบรกเกอร์ 
และสายดินประกอบกนัเพื่อป้องกนัอนัตรายจากไฟร่ัว 
 
 ไฟส่องประดับ : เป็นไฟส่องประดบัเป็นจุดๆ ความสูงเต้ียกว่า 1 เมตร โคมไฟลกัษณะ
เหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมงาน landscape ให้เด่นข้ึน เหมาะส าหรับตกแต่งตามทางเดิน ไฟส่องประดบั
ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมคือ ไฟแบบเสาเต้ีย (bollard) ซ่ึงอาจมีการออกแบบตามแบบสวน แบบติดพื้น
หรือผนงั ส าหรับส่องทางเดิน 
 ไฟส่องประติมากรรม : เพิ่มสีสันให้กบัสวน โดยติดหลอดไฟส่องไปยงัประติมากรรม
ต่างๆ ของท่าน เช่น รูปป้ันในสวน ประติมากรรมบนก าแพง หรือตดัไมใ้หญ่ เหมาะส าหรับสวนท่ี
มีลกัษณะโล่ง เรียบๆ เพราะไฟส่องประติมากรรมน้ีจะท าให้สวนของท่านมีจุดเด่น น่าหลงใหล
ข้ึนมาทนัที 
 การตกแต่งสวนสวยของท่านดว้ยแสงและสีจากโคมไฟชนิดต่างๆ นอกจากจะสร้างความ
สวยงามให้สวนของท่านแล้ว ยงัเป็นการเพิ่มแสงสว่างให้กับสวนในยามค ่าคืน ช่วยป้องกัน
อนัตรายจากผูบุ้กรุกอีกดว้ย 
 ไฟในสวน ติดตั้งเพื่อความสะดวกยามค ่าคืน ต าแหน่งท่ีนิยมติดก็คือบริเวณใกลท้างเดิน 
ระเบียง สระว่ายน ้ า บริเวณต่างระดบั การติดไฟเป็นการยืดระยะเวลาการใชส้วนให้มากข้ึนดว้ย 
โดยรูปแบบของโคมไฟตอ้งกลมกลืนกบัสวน 

     - ถา้ไฟท่ีตกแต่งเป็นแบบไฟสนาม โคม ไฟควรสูงประมาณ 2 เมตรใหเ้กินระดบัสายตา 

     - หากเป็นไฟส่องทางควรต ่ากวา่ระดบัสายตา คือสูงซกัประมาณ 1 เมตร  

 



                                                                                      
 
 

การจัดแสงและสีไฟในสวน 
 

      นิยมติดตั้ งเพื่อความสะดวก และความปลอดภัยในยามค ่าคืน ซ่ึง ต าแหน่งท่ีนิยมติด ก็คือ 
บริเวณใกลท้างเดิน ระเบียง สระว่ายน ้ า บริเวณต่างระดบั โดยมีขอ้ควรค านึงคือ รูปแบบของโคม
ไฟท่ีน ามาตกแต่งนั้นจะตอ้งกลมกลืนกบัสวน และถา้ไฟท่ีตกแต่งเป็นแบบไฟสนาม โคมไฟควร
สูงประมาณ 2 เมตรให้เกินระดบัสายตา หากเป็นไฟส่องทางควรต ่ากว่าระดับสายตา คือสูงสัก
ประมาณ 1 เมตร ส าหรับการติดตั้งไฟนั้นส่วนมากนิยมติดกนั 4 จุด 
        การติดตั้งไฟในสวน  ควรเลือกติดตั้งตามจุดต่างๆภายในสวน และเลือกติดไฟใหเ้หมาะสม 
  *    ไฟตามทางเดิน เพื่อความสวยงาม และความปลอดภยั และควรติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อท่ีจะ
เตือนผูท่ี้ก าลงัเดินทราบถึงทิศทาง 
 *     ไฟท่ีท าใหเ้กิดรูปทรง  เพื่อใหม้องเห็นรูปทรงตน้ไมน้ั้นๆ โดยใหไ้ฟอยูห่ลงัตน้ไม ้
 *     ไฟท่ีท าให้เกิดแสงเงา  โดยการติดตั้งไฟฟ้าทางดา้นหนา้ของตน้ไม ้เพื่อให้เกิดเงาของตน้ไม้
บนก าแพง หรือผนงัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของตน้ไม ้
 *     ไฟท่ีท าใหเ้กิดเงาดา้นล่าง เพื่อใหเ้ห็นเงาของก่ิงกา้น และใบบนพื้น โดยการติดตั้งไฟไวสู้งบน
ตน้ไม ้และส่องไฟลงขา้งล่าง 
 *     ไฟท่ีท าให้เกิดเงาดา้นบน เพื่อให้เกิดแสงสว่างตามจุดท่ีตอ้งการบนตน้ไมติ้ดตั้งไฟไวต้  ่า และ
ส่องไฟข้ึนบนตน้ไม ้หรือก่ิงไมท่ี้สวยงาม 
ส่ิงที่ควรระวังส าหรับการติดไฟ  คือ พยายามอย่าให้ต  าแหน่งของแสงไฟส่องตาผูท่ี้เดินไปมาใน
สวน และพยายามให้ระดบัแสงสว่างจากภายในบา้นเท่ากบัแสงสว่างภายนอกบา้น ถา้แสงไฟใน
สวนมืดเกินไป อาจจะท าให้ประตูหนา้ต่างท่ีเป็นผนงัท่ีเป็นกระจกสะทอ้นภาพ ของส่ิงของภายใน
ห้อง ท าให้เหมือนกระจกเงา มีผลท าให้คนอยู่ภายในบา้นรู้สึกอึดอดัไม่สบาย และไม่มีโอกาส
มองเห็นบรรยากาศภายนอกสวนได ้
 
 

 
                                                                                                               
 
 
 
 
                             
                            ไฟในสวน                                             การจดัแสงและสีไฟในสวน 



                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 

 
             

         ไฟใตน้ ้ า                                                              ไฟส่องประดบั 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

                ไฟส่องประติมากรรม 
ภาพที ่2.30  แสงไฟประกอบสวน 
ท่ีมา : http://www.konbaan.com 
 

2.5.2 ร้ัว            
 

              ร้ัวเป็นส่ิงปลูกสร้างส าหรับก าหนดอาณาเขตของบา้น ท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้กนัภยัจากผูไ้ม่
ประสงคดี์ท่ีจะเขา้มาท าร้ายทั้งคนและส่ิงของในบริเวณบา้น ส่วนร้ัวไมท่ี้ไม่สูงมากนกันอกจากจะ
ท าหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ไดร้ะดบันึงแลว้ กย็งัท าใหต้วับา้นดูโดดเด่นข้ึนอีกดว้ย 
 เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบนั  โดยเฉพาะในเมืองท่ีมีผูค้นหนาแน่น
มากหน้าหลายตา  จะท าอย่างไรให้ร้ัวบา้นดูสวยงามและไม่ปิดกั้นสังคมภายนอกบา้นจนเกินไป  
แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความปลอดภยัและเป็นสัดส่วนได้  ตวัอย่างท่ีน ามาเสนอน้ีจะท าให้ผูอ่้านได้ทั้ ง
ประโยชน์และความสวยงาม 

http://www.konbaan.com/


                                                                                      
 
 

2.5.2.1   ร้ัวไม้    เป็นร้ัวท่ีนิยมประเภทหน่ึง  สามารถก่อสร้างไดง่้าย  น ้ าหนกัเบาเม่ือเทียบกบัร้ัวอิฐ  
ให้สวยงามตามธรรมชาติ  ทั้งยงัเล่นลวดลายดว้ยการตกแต่งไดง่้ายอีกดว้ย ไมท่ี้ใชท้  าร้ัวนั้นมีทั้ง  
ไมเ้น้ือแขง็ และไมเ้น้ืออ่อนรวมไปถึงปีไมห้ลายๆชนิด  ไมเ้หล่าน้ีมีการใชง้านไดไ้ม่นานนกั  จะผุ
พงัเพราะ  แสงแดด  ความช้ืน  แมลงหรือปลวก 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.31  ร้ัวไม้  

ท่ีมา : http://www.asiawood.com/woodenfence.html 
 
 

2.5.2.2    ร้ัวอิฐ  ศิลาแลง  คอนกรีตหรือบล็อก    ร้ัวประเภทน้ีก่อสร้างไดง่้าย  เพราะวสัดุท่ีใช้มี
น ้ าหนักเท่าๆกัน  ท าให้ค  านวณราคาจ านวนวสัดุได้ไม่ยาก  ลกัษณะของวสัดุท่ีเป็นแท่ง  เป็น
ระเบียบ  ค่อนขา้งมีน ้ าหนักมาก  ขอ้ดีอยู่ท่ีแข็งแรงทนทานกว่าร้ัวไม ้ มีสีสันรูปแบบสวยงาม  
กลมกลืนกบัสวน ใชเ้ป็นฉากหลงัจะดูดี 
                ร้ัวคอนกรีต เป็นร้ัวท่ีพบเห็นกนัอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะบา้นท่ีอยู่ในเมืองท่ีมีพื้นท่ีใชส้อย
นอ้ย มกัจะสร้างร้ัวคอนกรีตทึบติดกบัตวับา้น และสูงเพื่อป้องกนัขโมย ความสูงของร้ัวท่ีเหมาะสม
ควรอยูใ่นช่วงไม่เกิน 2 เมตร ร้ัวคอนกรีตกเ็ป็นร้ัวอีกแบบหน่ึงท่ีส่วนใหญ่นิยม 
 
    
 
 
 
 

 

http://www.asiawood.com/woodenfence.html


                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      

 
 
 

 
ภาพที ่2.32   ร้ัวอิฐ  ศิลาแลง  คอนกรีตหรือ   

ท่ีมา : http://www.bloggang.com 
 

2.5.2.3 ร้ัวเหล็ก    ในรูปของเหล็กดัดหรือเหล็กแผ่นท่ีมีการฉลุลวดลายเพื่อลดน ้ าหนักและ
ค่าใชจ่้าย  ส่วนโครงสร้างอ่ืนๆก็คงประกอบกบัคอนกรีต  คร่ึงล่าง  ช่วงบนจึงเป็นเหลก็ดดั  การท า
ร้ัวเหลก็ตอ้งระวงัเร่ืองสนิมท่ีจะท าใหร้ั้วผพุงั  ร้ัวเหลก็จึงนิยมท าแค่ช่วงบน 
               ร้ัวเหล็กดัด  เพิ่มความสง่างามและคุณค่าให้กบับา้น ให้ความปลอดภยัดูแน่นหนาคงทน
กว่าชนิดอ่ืน ๆ ร้ัวบ้านเหล็กดัดยงัมีดีไซน์หลายรูปแบบให้เราได้เลือก ความโดดเด่นของร้ัว
เหลก็ดดัคือมีความโปร่ง ไม่ทึบ และสามารถน าเหลก็ดดัมาผสมผสานกบัร้ัวแบบอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งลง
ตวั ร้ัวเหลก็ดดัเป็นร้ัวท่ีนิยมกนัมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 

http://www.bloggang.com/


                                                                                      
 
 

แบบร้ัวบ้าน(ร้ัวเหลก็ดัด)    
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที ่2.33   ร้ัวเหลก็     

ท่ีมา : http://www.hn-engineering.com 
 

2.5.2.4 ร้ัวหิน    ร้ัวหินมีโครงสร้างแข็งแรง  รับน ้ าหนักได้ดีเช่นเดียวกับร้ัวอิฐ  ศิลาแลง และ
คอนกรีต  วิธีการก่อสร้างฐานรากจึงไม่แตกต่างกนั  แต่จะยากตรงขั้นตอนของการตกแต่งหินดว้ย  
เช่น  หินกราบ  หินภูเขา  เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.34  ร้ัวหิน     

ท่ีมา : http://www.oknation.n  
 
2.5.2.5 ร้ัวต้นไม้    ร้ัวท่ีท าจากตน้ไมต้ดัตกแต่งเป็นแนวย่อมเป็นร้ัวท่ีดูสวยงามสดช่ืนและเป็น
ธรรมชาติมาก  เหมาะกบับา้นและสวนทุกสไตล ์ แต่ตอ้งเลือกตน้ไมท่ี้เหมาะสม  เช่น  ตอ้งเป็นไม้
พุม่ใบหนา  ก่ิงกา้นแน่นเรียงง่าย  แขง็แรงทนทาน 
 

http://www.hn-engineering.com/


                                                                                      
 
 

         
         
ภาพที ่2.35   ร้ัวตน้ไม ้    

ท่ีมา : http://www.decorreport.com 

 
2.5.3  หิน 
 เป็นวสัดุท่ีนิยมน ามาใชใ้นการจดัสวน  เพราะท าให้สวนดูสนุกสนาน  มีเร่ืองราว  และจดั
วางตน้ไมง่้าย  หินธรรมชาติท่ีใชใ้นการจดัสวนก็มีอยู่ 2 ชนิดใหญ่ๆ  คือ  หินทะเล  และหินภูเขา  
แต่ในปัจจุบนัยงัมีหินเทียมอีกดว้ย 
 หินทะเล   ในสมยัก่อนนกัจดัสวนนิยมจดัสวนดว้ยหินทะเล  ซ่ึงน ามาจากพทัยาหรือเกาะ
ต่างๆลกัษณะหินจะมีเน้ือแน่น  บางกอ้นเรียบเกล้ียง  บางกอ้นเป็นร้ิว  เป็นร่องเพราะโดนน ้ าเซาะ  
บางกอ้นก็มีเพรียง  มีหอยติด  สีออกเทา  ฟ้า  ขาว  และเขียวหม่น  แลว้แต่สภาพในแต่ละพื้นท่ี  แต่
ในปัจจุบนัมีกฎหมายห้ามเคล่ือนยา้ยไปจากพื้นท่ีท่ีเป็นเขตสงวน  ก็เลยมาขุดหินบนบกและภูเขา
เอาไปใชใ้นการจดัแต่งแทน 
 

            
               
ภาพที ่2.36   หินทะเล     

ท่ีมา : http://board.trekkingthai.com 
 

http://www.decorreport.com/
http://board.trekkingthai.com/


                                                                                      
 
 

 หินภูเขา  ส่วนใหญ่มีสีน ้ าตาลอ่อน  น ้ าตาลแก่  เหลือง  ขาวอมเหลือง  ขาวครีม  เทา  
บางคร้ังก็พบมีสีด า  ด าลายๆ หรือเทาลายๆ  แลว้แต่การเปล่ียนแปลงของผิวดินในแต่ละแห่ง  หิน
ภูเขาแต่เดิมท่ีน ามาใชจ้ดักม็าจากสระบุรีบา้ง  แถบปากช่องบา้ง  แต่หลงัๆท่ีมีจ าหน่ายในตลาดส่วน
ใหญ่มาจากเพชรบุรี  ราชบุรี  และกาญจนบุรี  ในปัจจุบนัการเสาะหาเร่ิมล าบากมากข้ึน  เพราะมี
การปิดป่าและเขม้งวดในการน าหินออกจากพื้นท่ี  เพราะเกรงจะเป็นการท าลายทศันียภาพทาง
ธรรมชาติไป  เพราะฉะนั้ นในอนาคตอาจไม่มีหินท่ีใช้ในการจัดสวน  นักออกแบบคงต้อง
ออกแบบสวนชนิดท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้หิน  หรือถ้ามีความจ าเป็นก็อาจต้องใช้หินเทียมแทน  
นอกจากหินทะเลและหินภูเขาแลว้ก็ยงัมีหินชั้น  แต่ส่วนใหญ่มกัน ามาใชเ้ป็นทางเดินประกอบ
สวน  เพราะมีลกัษณะเป็นแผน่แบนๆ 
 
 
 
  
 
 

 

     ภาพที ่2.37   หินภูเขา   

ท่ีมา : http://www.life-nature.com 
 

 วสัดุท่ีเราใชใ้นการประกอบในการจดัสวนอีกอยา่งคือ  กรวด  ซ่ึงมีกรวดน ้ าเคม็  กรวดน ้ า
จืด  น ามาจากป่าเขา  ล าธาร  ทะเล  และแม่น ้ า  โดยเฉพาะกรวดจากล าน ้ าโขงจะเป็นกรวดแบน  
เน้ือแน่น  สีน ้ าตาลเขม้อมเหลืองบา้ง  สีด าบา้ง  สวยมาก  นอกจากกรวดแม่น ้ าโขงแลว้  ท่ีมีขาย
ทัว่ไปก็ยงัมีกรวด                   อีกหลายๆชนิด  เช่น  กรวดทะเลด า  กรวดด าลาย  กรวดสีส้ม  กรวด
เหลือง  กรวดขาวแกว้  กรวดคละแบบ(แม่น ้ า)  กรวดแกลบโขง(กรวดตูป้ลา)  ผูข้ายจะคดัขนาด
ของกอ้นกรวดไวต้ั้งแต่ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่ประมาณ 6-8 ขนาด  ตั้งแต่ 1-10 เวนติเมตร  เพื่อ
สะดวกในการน าไปใช้  ยงัมีกรวดอีกชนิดหน่ึงซ่ึงบางคร้ังสามารถน ามาใช้ได้เหมือนกัน  คือ  
กรวดทราย  เป็นกรวดน ้ าจืด  ลกัษณะคลา้ยทราย  แต่เมด็ใหญ่กว่าประมาณเมด็ขา้วโพด  ในกรณีท่ี
จดัสวนกรวด  เราอาจน ามาประกอบให้มีความแตกต่างในเร่ืองของสีและขนาดได ้ ลกัษณะวสัดุ
เม็ดเล็กๆก็ยงัมีหินเกล็ด  ซ่ึงมีหลายสีหลายขนาด  อาจน ามาประกอบทางเดินหรือสวนกรวดบา้ง
สุดแลว้แต่จะออกแบบ 
 
 

http://www.life-nature.com/


                                                                                      
 
 

 
 
 

 
 
 

                          ภาพที ่2.38   กรวด   
                         ท่ีมา : http://www.siamonlineshop.com 

 
 หินเทียม  จากการท่ีนักจดัสวนจะตอ้งแกปั้ญหาเพื่อความสวยและเหมาะสม  จึงมีผูผ้ลิต
หินเทียมข้ึนมาใชใ้นบา้นเราตั้งแต่เร่ิมมีศูนยก์ารคา้มาบุญครอง คุณสิทธิพร  โทณวนิก  ซ่ึงเป็นนกั
จดัสวนผูท้รงคุณวฒิุยคุบุกเบิก  ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบออกแบบและด าเนินการอยู ่ ท่านไดเ้ดินทางไป
ศึกษาเร่ืองเทคนิคการท าหินเทียมท่ีประเทศญ่ีปุ่น  และไดน้ าความรู้  วิธีการและเทคนิคต่างๆมาเร่ิม
ด าเนินการในบา้นเรา  ผลท่ีออกมาประสบความส าเร็จมากทีเดียวเพราะลกัษณะของหินท่ีผลิตมา
เลียนแบบธรรมชาติไดเ้หมือนมาก  ไม่ว่าจะเป็นสีหรือผิวสัมผสั  เพียงแต่มีน ้ าหนกัเบาเท่านั้น  เรา
สามารถใช้หินเทียมแทนหินธรรมชาติไดอ้ย่างดี  ถา้หากเราตอ้งไปจดัสวนในสถานท่ีท่ีขนยา้ย
ล าบาก  เช่น  ในอาคารหรืออาคารสูงหลายๆชั้น  ดาดฟ้า  เราควรใชหิ้นเทียม  เพราะสะดวกในการ
เคล่ือนยา้ย  ส าหรับราคาปัจจุบนัก็ไม่แพงนกั  ใกลเ้คียงกบัราคาหินจริง  ถา้จะซ้ือหาก็มีจ  าหน่ายท่ี
ลาดพร้าว 78 มีใหเ้ลือกหลายขนาดและหลากรูปทรง และท่ีประกอบไวเ้ป็นน ้าตกยอ่มๆกมี็ 
 

 
 

ภาพที ่2.39  หินเทียม   

ท่ีมา : http://www.thaionlinemarket.com 
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2.5.4    ทางเดิน 
 สวนหลายๆแห่งจ าเป็นตอ้งมีทางเดินประกอบ  เพราะหากไม่มี  ผูค้นกจ็ะพากนัเดินย  า่เป็น
ทางตามความเคยชิน  ผลสุดทา้ยสนามหญา้ส่วนนั้นจะเสียไป  เม่ือจดัสวนเราควรพิจารณาจุดท่ี
ผูค้นใชส้อยมากๆจดัท าเป็นทางเดิน  จะไดท้ั้งประโยชน์ใชส้อยและป้องกนัความเสียหายไปในตวั  
วสัดุท่ีน ามาใชเ้ป็นทางเดินนั้นมีมากมายหลายอยา่งแต่ถา้จะใหดี้เราควรเลือกวสัดุท่ีมีสีและพื้นผวิดู
เป็นธรรมชาติ  เหมาะสมสัมพนัธ์กบัสวนของเรา  และไม่ควรมีมากมายหลายทางจนดูรกสวนไป
หมด  ถา้เป็นสถานท่ีใหญ่ๆทางเดินอาจจะกวา้งหน่อย  และควรท าให้แข็งแรงหรือถาวร  โดย
เฉพาะท่ีสาธารณะควรมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ  หรืออาจก่ออิฐถือปูน  แต่ถา้เป็นสวนขนาดเล็ก  
ทางเดินกอ็าจท าลกัษณะสบายๆ  หรือเรียกทางเดินประกอบสวนวา่ “ทางเดินบาร์บีคิว” กไ็ด ้
 วสัดุท าทางเดินท่ีนิยมก็มีหินชั้น  ถา้หาไดจ้ะสวยและเขา้กบัสวนมาก  อิฐมอญ  อิฐ บปก.  
ศิลาแลง  หินกาบ  กรวดทรายลา้ง  หินทราย  หินชนวน  นอกนั้นก็มีแผน่ทางเดินส าเร็จรูปท าจาก
วสัดุหลายๆอยา่ง  วางจ าหน่ายตามร้านขายวสัดุก่อสร้างและ  หิน  ปูน  ทรายทัว่ๆไป 
 

         
 

         

      ภาพที ่2.40  ทางเดิน   

             ท่ีมา : http://www.homedecorthai.com 
 
 

2.5.5    ซุ้ม  ระแนงไม้ 
                   การใชง้านของซุม้ในสวนดูคลา้ยๆกนั  กบัศาลาแต่มีขนาดเลก็กวา่  และใหร่้มเงานอ้ย
กวา่ศาลา  หากจะมีท่ีนัง่พกัผอ่นกค็งเหมาะแค่ 1-3 ท่ีนัง่  และตอ้งตั้งโตะ๊ไวด้ว้ยอยา่งในศาลา  ซุม้
นัง่เล่นอาจมีไวอ่้านหนงัสือ นัง่พกัผอ่นออกก าลงักาย ด่ืมน ้าชา กาแฟ บริเวณจดัซุม้จึงไม่ตอ้งการ
เน้ือท่ีมาก 
 
 
 

http://www.homedecorthai.com/


                                                                                      
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

          ภาพที ่2.41  ซุม้  ระแนงไม ้  

             ท่ีมา : http://www.laemchabangwood.com 
2.5.6   ศาลา 
                  ศาลาเป็นองคป์ระกอบของสวนบา้น  โดยเฉพาะสวนบา้นท่ีมีบริเวณกวา้งขวางและมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสวนสาธารณ  ศาลาท่ีพกัสร้างไวต้ามสวนต่างๆของสวนเพื่อให้ผูช้ม
หรือผูเ้ท่ียวพกัผอ่นในสวนไดน้ัง่พกัชมหรือพกัเหน่ือย หลบแดดหรือฝน  เม่ือมีความจ าเป็นศาลา
พกัในสวนบา้น  นิยมใชรั้บรองแขกผูม้าเยอืน  หรือส าหรับตั้งโตะ๊อาหารนอกบา้น 
 

 
 

 
          
 
 
 

               
 
  ภาพที ่2.42   ศาลา   

  ท่ีมา : http://suansanruk.blogspot.com 
 
 
 

http://www.laemchabangwood.com/
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2.5.7    บ่อน า้ 
 บ่อน ้ าในสวนนับเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการออกแบบจัดสวน  สร้างความชุ่มช่ืน  
ร่มเยน็  หรือจะดว้ยความเช่ือเร่ืองของฮวงจุย้  ท่ีนิยมกนัแพร่หลายในปัจจุบนัก็ดี  การสร้างบ่อควร
จดัวางอยูต่  าแหน่งท่ีไดรั้บแสงแดดประมาณ 30%  เพราะแสงแดดจดัเป็นตวัช่วยเจริญเติบโตของ
ตะไคร่น ้า  อาจท าใหน้ ้ าขุ่นไม่เห็นตวัปลา  บ่อมีหลายรูปแบบ  เช่น 

1) บ่อส าเร็จรูป  มีให้เลือกหลายรูปทรง  หลายขนาด  วสัดุอาจเป็นซีเมนตห์ล่อหรือไฟเบอร์  
หรืออาจประยุกต์น าโอ่งบวัปากกวา้งขนาดใหญ่มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง  ประมาณ 2 
เมตร ฝังดิน  ประดบัขอบบ่อดว้ยอิฐมอญหรือศิลาแลงกไ็ด ้

2) บ่อดิน  เป็นการขดุบ่อตามรูปแบบและความลึกท่ีตอ้งการปูพื้นและผนงับ่อดว้ยดินเหนียว  
หรือจะปูดว้ยพลาสติกส าหรับปูบ่อโดยเฉพาะ  แต่ควรค านึงถึงเร่ืองขนาดดว้ย  บ่อลกัษณะ
น้ีเป็นแบบบ่อธรรมชาติ  นิยมปลูกไมน้ ้ า  เช่น  บวัและกก 

3) บ่อปูน  เป็นการสร้างบ่อแบบมาตรฐาน  ตอ้งมีการตอกเสาเข็ม  เทปูน  ก่ออิฐ  และวดั
ระดบั  หรือจะก่อน ้ าตก  ตอ้งมีระบบหมุนเวียนของน ้ า  และท่อระบายน ้ าท้ิง  ถา้ตอ้งการ
เล้ียงปลากค็วรมีการวางระบบกรอง 
 

 
 
 
             

  
 
 

 
 

ภาพที ่2.43  บ่อน ้า   

         ท่ีมา : http://www.bloggang.com  
 
 
 



                                                                                      
 
 

2.6    การเลอืกใช้วสัดุพชืพรรณ 
 ตน้ไมเ้ป็นหัวใจส าคญัของเร่ืองท่ีจะท าให้เกิดการจดัสวนข้ึนมา  จากการท่ีมนุษยน์ ามา
ปลูกเพื่อเป็นอาหาร  ให้ร่มเงา  เพื่อตกแต่งให้ความสวยงาม  ให้ความพอใจ  และประโยชน์อ่ืนๆ  
จนถึงปัจจุบนัธุรกิจการผลิตและซ้ือขายตน้ไมไ้ดเ้จริญเติบโตและนิยมกนัอยา่งมากทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจงัหวดั  โดยเฉพาะจงัหวดัใหญ่ๆ  ยอ้นหลงัไปกว่าห้าสิบปียคุเร่ิมตน้ท่ีมีการจดัสวนในท่ี
พกัอาศยัของบา้นเรา  การปลูกตน้ไม ้ และการหาตน้ไมม้าขายก็ยงัมีไม่มากนัก  นักจดัสวนส่วน
ใหญ่มกัเสาะหาตน้ไมแ้ละวสัดุตกแต่งท่ีตอ้งการเอง  ไม่เหมือนในปัจจุบนัท่ีมีให้เลือกสรรอย่าง
มากมาย  ผูข้ายในยคุนั้นจึงมกัเป็นผูท่ี้ชอบเล้ียงดูตน้ไม ้ มีท่ีวา่ง  มีเวลาวา่ง  ต่อมาเม่ือความตอ้งการ
ตน้ไม ้ ดอกไมมี้มากข้ึน  ประกอบกบัรายไดดี้  ผูค้นเร่ิมยดึเป็นอาชีพ  หลายคนลม้เลิกพืชสวนบาง
ประเภทท่ีคิดว่าท ารายไดไ้ดน้้อยกว่ามาปลูกไมด้อกไมป้ระดบั  เพื่อจ าหน่ายให้นักจดัสวนและ
เจา้ของบา้น  ธุรกิจรุดหนา้ถึงส่งออกต่างประเทศ  สร้างรายไดปี้ละมากๆ  ชาวสวนธรรมดาๆแถบ
บางหรุ  วดัรวก  บางคนันก  บางบวัทอง  บางใหญ่  หรือ  เมืองนนท ์ตน้ไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน  เรา
สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็นหลายประเภท  และสามารถหาซ้ือไดจ้ากหลายแหล่งแตกต่างกนัดว้ย  ซ่ึงขอ
แยกประเภทดงัน้ี 
 ไม้ใหญ่   แบ่งเป็น 2 ชนิด  คือ  ไมท่ี้ใหด้อก  ใหร่้มเงา  และไมท่ี้ใหผ้ล  ไมใ้หญ่ท่ีใหด้อกท่ี
นิยมและหาซ้ือไดใ้นตลาดกนัในปัจจุบนั  ไดแ้ก่  ประดู่  ตาเบบูยา  นกยงู  ปีบ  พี้จัน่  ตะแบก  เสลา  
อินทนิล  ราชพฤกษ์  ชัยพฤกษ์  กัลปพฤกษ์  แคฝร่ัง  ทองกวาว  ทองหลางลาย  นนทรี  ชงโค  
แคแสด  หลิวใบ  หลิวดอก  สุพรรณิการ์  หรือฝ้ายค า  ศรีตรัง  กุ่มบก  โมกมนั  ออ้ยชา้ง  มงัตาน
หรือมนัตาน  ลัน่ทม  ตีนเป็ด 
 ไมล้กัษณะน้ีเราสามารถหาซ้ือไดต้ั้ งแต่ล าตน้  1-12 น้ิว  แลว้แต่ชนิด  ความสูงมีตั้งแต่  
2.50  เมตรถึง  5-6 เมตร  เม่ือหลายปีก่อนสามารถหาตน้ไมเ้หล่าน้ีไดจ้าก  ราบ 11  แต่ปัจจุบนัมี
ร้านคา้ย่อยของเอกชนผลิตมาขายหลายแห่ง  เฉพาะส่วนท่ีขายในกรุงเทพฯหรือใกลเ้คียง  เช่น  
ตลาดตน้ไมจ้ตุจกัร  ถนนศรีนครินทร์  บางบวัทอง  บางใหญ่  ไทรนอ้ย  พุทธมณฑล  นครชยัศรี  
รังสิตคลอง9 และคลอง15  นครนายก  เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.47  แสดงภาพไมใ้หญ่ 

ท่ีมา : www.ilovemyshopping.com 

http://www.ilovemyshopping.com/


                                                                                      
 
 

 ไมใ้หญ่ให้ผลท่ีนิยม  ไดแ้ก่  มะม่วง  มะยม  ฝร่ัง  ขนุน  สาเก  และอ่ืนๆ  หาซ้ือไดต้ั้งแต่
ตน้สูงประมาณ 1 เมตร ถึง 3-4 เมตร  ผูผ้ลิตใหญ่ๆก็อยู่ในแถบปริมณฑล  และจงัหวดัขา้งเคียง  
เช่น  บางขนุนนท ์ บางบ าหรุ  บางกรวย  ตล่ิงชนั  นครชยัศรี  นครปฐม  รังสิต  นครนายก  เป็นตน้ 
 ไม้โชว์ต้น  คือ  ไมป้ระเภทท่ีมีล าตน้รูปทรงสวยงาม  สามารถใชเ้ป็นหลกัในการจดัแต่งได ้ 
เช่น  ไมป้ระเภทปาลม์  ในปัจจุบนัท่ีนิยมละสามารถหาซ้ือก็ไดแ้ก่  ปาลม์อินทผลมั  ปาลม์น ้ ามนั  
ปาล์มขวด  ปาล์มแชมเปญ  ปาล์มเยอรมัน  ปาล์มสามทาง  ปาล์มยะวา  ปาล์มสิบสองปันนา  
มะพร้าว  หมากเหลือง  หมากแดง  หมากเขียว  จัง๋  ฯลฯ  สนก็เป็นไมโ้ชวต์น้ท่ีสง่างามอย่างหน่ึง  
ท่ีนิยมก็มีสนบลู  สนมงักร  สนไตห้วนั  สนดินสอ  สนแผง  สนฉัตร  สนญ่ีปุ่น  สนทะเล  สน
ปฏิพทัธ์  สนสองใบ  สนสามใบ  เป็นตน้  อีกประเภทหน่ึงเป็นพวกไมด้ดั  ไมก้อต่างๆ  เช่น  ตะโก  
ข่อย  เฟ่ืองฟ้า  มะขามเทศ  ข่า  และปรง  ชาฮอกเก้ียน โมก  หรือไมท่ี้ดดัฟอร์มอ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที ่2.48   แสดงภาพไมโ้ชวต์น้ 

   ท่ีมา : www.ilovemyshopping.com 
 
ไม้พุ่ มกลาง  สูงประมาณ 2-3 เมตร  เพื่อไว้จัดประกอบ  แล้วแต่ว่ารูปทรงไหน  จะสร้าง
ความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงบรรยากาศในสวน  เพราะขนาดไม่โตหรือเลก็จนเกินไปอาจจดัเป็น 
ไม้หลักหรือไม้โตในสวนเน้ือท่ีเล็กๆก็ได้  เช่น  โมก  ไผ่  พุด  แสงจันทร์  แก้ว  กรรณิการ์         
บุหงาส่าหรี  ทรงบาดาล  ทองอุไร  นกยงูไทย  ร าเพย  ปัตตาเวีย  ยี่โถ  ยี่เข่ง  รัตมา  คอร์เดีย  เป็น
ตน้   
 

http://www.ilovemyshopping.com/


                                                                                      
 
 

              
 

ภาพที ่2.49    แสดงภาพไมพุ้ม่กลาง 

ท่ีมา : www.ilovemyshopping.com  
 
 ไม้ใบ  คือ  ไมท่ี้มีใบสวยงาม  บางชนิดอาจมีดอกประกอบบา้ง  มีทั้งใบสีเขียวและสีต่างๆ
มากมาย  บางชนิดสวยกว่าไมด้อกเสียอีก  ไมป้ระเภทน้ีเล้ียงดูง่ายกว่าไมด้อก  ท่ีนิยมปลูกกนัมาก  
คือ  โกสน  หมากผูห้มากเมีย  ขาไก่ทั้งเขียวและด่าง  ใบเงิน  ใบทอง  ใบนาก  นากชมพู  หูปลา
ช่อน  แสยก  กนกลายไทย  ล้ินกระบือ  เกล็ดแก้วต้น  ก าแพงเงิน  เฟิน  บอนสี  พลับพลึง  
พลบัพลึงทอง  เล็บครุฑ  เทียนทอง  ทองดอกบวบ  การะเกด  คลา้ชนิดต่างๆ  ไมใ้นสกุลอากาเว ่
(Agave)            ดิฟเฟนบาเคีย (Diffenbachia)  ดราซีนา (Dracaena)  และอโกลนีมา (Aglaonema)  
 ไม้ดอก  คือ  ตน้ไมท่ี้ดูสวยงามสมบูรณ์เม่ือมีดอก  แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ 
 ไมต้ดัดอก  คือ  ไมด้อกท่ีไดรั้บการเล้ียงดูใหมี้คุณภาพและปริมาณอยา่งดียิง่เม่ือโตเตม็ท่ีก็
ตดัดอกขายเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ  นกัจดัสวนไม่นิยมน ามาจดัแต่ง  เพราะส่วนใหญ่เป็นพืช
ล้มลุก  มีอายุสั้ น  แต่ถ้าในกรณีท่ีจะจัดเป็นสวนกระถางเพื่อแสดงงานหรือเทศกาลต่างๆก็
เหมาะสมมาก  เพราะสะดวกและสามารถจดัแต่งให้งดงามสดใสไดท้นัใจเหมือนเนรมิต  แต่ถา้
น ามาจดัสวนก็ตอ้งเปล่ียนเสมอเม่ือเวลามนัโทรมหรือตาย  ซ่ึงอาจทุก 2-3 เดือน  ไมป้ระเภทน้ี
ไดแ้ก่  เยอบีรา  แอสเตอร์  เบญจมาศ  เก๊กฮวย  กุหลาบ  ดาวเรือง  กลว้ยไม ้ ซ่อนกล่ิน  สร้อยทอง  
ปัจจุบนัในพื้นท่ีท่ีมีอากาศเยน็ยงัสามารถผลิตไมพ้นัธ์ุต่างประเทศไดอี้กดว้ย  ไมป้ระเภทน้ีนิยม
เล้ียงดูให้ดอกใหญ่สวยงาม  และมีปริมาณดอกมากเพื่อน าไปจ าหน่ายและใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ  เช่น  
จดัตกแต่งสถานท่ีตามโรงแรม  ร้านอาหาร  ส านกังาน  จดัประดบังานเล้ียงหรืองานประเพณีต่างๆ  
และใชส้อยในชีวิตประจ าวนั  เช่น  จดัแจกนัโตะ๊อาหาร  โตะ๊รับแขก  หรือหอ้งพระ  เป็นตน้ 
 ไมด้อก  คือ  ไมท่ี้ใหค้วามสวยงามเม่ือมีดอกบานอยูก่บัตน้  แต่ไม่เหมาะตดัดอกออกมาใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ  เพราะส่วนใหญ่เห่ียวเฉาเร็ว  ไมป้ระเภทน้ีนิยมใชจ้ดัตกแต่งให้สวนสวยงามมี
ชีวิตชีวา  เช่น  พวงทองตน้  แพงพวย  บานช่ืน  ดาวเรือง  พอร์ทูลาคา(คุณนายต่ืนสายและแพร
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เซ่ียงไฮ้)  ดาวกระจาย  ผกากรอง  บานบุรี  ชบา  กุหลาบ  นีออน   ระฆังทอง  มะลิ  แยม้ปีนัง         
พีทูเนีย  เขม็  แดงซีลอน  พยบัหมอก  กระดุมทอง  ผีเส้ือ  แวววิเชียร  ประทดั  เขม็ม่วง  ชอ้งนาง  
เหลืองคีรีบูน  หรือเดซ่ี  เป็นตน้ 
 

       
 

ภาพที ่2.50     แสดงภาพไมด้อก 

ท่ีมา : www.ilovemyshopping.com 
 

 ไม้คลุมดิน   เป็นตน้ไมท่ี้มีล าตน้รกเล้ือยไปกบัพื้นดิน  นิยมปลูกซอกแซกตามหินและเนิน  
หรือโคนตน้ไมใ้หญ่  หรือในท่ีร่มอบัซ่ึงหญา้ไม่สามารถข้ึนได ้ ไมป้ระเภทน้ีก็มีหลายชนิด  เช่น  
กระดุมทองเล้ือย  ดาดตะกัว่  ผกัขมแดง  ผกัเป็ด  ฟ้าประดิษฐ์  บุษบาฮาวาย  แพรเซ่ียงไฮ ้ กา้มปู
ดิน  เวอร์บีนา  หวัใจม่วง  พลูด่าง  เป็นตน้ 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่2.51    แสดงภาพไมค้ลุมดิน 

ท่ีมา : www.ilovemyshopping.com 
 
 ไม้เลือ้ย  เป็นตน้ไมท่ี้มีล าตน้ทอดอ่อนไปตามหลกัหรือตน้ไมข้า้งเคียง  ไม่สามารถชูตน้
ไดเ้หมือนไมอ่ื้นๆ  ในการจดัสวนอาจมีการตกแต่งดว้ยซุม้ไมเ้ล้ือย  ร้ัวเต้ียๆภายในสวน  ร้ัวบา้นท่ี
ตอ้งการไมเ้ล้ือยลดความกระดา้งของคอนกรีต  ไมล้กัษณะน้ีมีให้เลือกหลายสิบชนิด  ทั้งดอกสวย  

http://www.ilovemyshopping.com/
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ทั้งดอกหอม  หรือท่ีพุ่มใบทึบให้ความร่มร่ืน  เช่น  เล็บมือนาง  บานบุรีเล้ือย  ชมนาด  รสสุคนธ์  
การเวก  สายน ้ าผึ้ ง  ช่อม่วง  พวงคราม  พวงประดิษฐ์  สร้อยอินทนิล  พวงชมพู  เฟ่ืองฟ้า แส  
กระเทียมเถา  พวงแสด  พวงเงิน  อญัชนั  ขจร  รางจืด  หิรัญญิการ์  พวงทองเถา  มะลิวลัย ์ หรือ    
ช่อมาลี  เป็นตน้ 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่2.52  แสดงภาพไมเ้ล้ือย 

ท่ีมา : www.ilovemyshopping.com 
 

 
ไมอี้กประเภทท่ีนิยมน ามาปลูกและแต่งสวนกนักคื็อ  ไมป่้า  ซ่ึงขดุลอ้มมาจ าหน่ายกนัเป็น

จ านวนมาก  โดยเฉพาะ จนัทน์ผาค่อนขา้งเป็นท่ีนิยม  แต่ต่อมาทางราชการไดเ้ขา้มาควบคุมไม่ใหมี้
การขดุถอนป่าไม ้ เพราะจะท าใหเ้กิดความเสียหายกบัสภาพแวดลอ้มจึงใหมี้กฎหมายคุม้ครองสตัว์
และของป่าข้ึน 

หญ้า  หญ้าท่ีจ าหน่ายอยู่ในตลาดปัจจุบันมีอยู่สามส่ีชนิด  คือ  หญ้านวลน้อย  หญ้า
มาเลเซีย  หญา้ญ่ีปุ่น  และหญา้เบอร์มิวดา  ส่วนใหญ่สนามบา้นพกัอาศยัและบริเวณอาคารทัว่ๆไป
จะนิยมใช้หญา้นวลน้อย  และใช้หญา้มาเลเซียในบริเวณท่ีมีร่มเงา  ส่วนหญ้าเบอร์มิวดาใช้กับ
สนามกอล์ฟ  ส่วนหญา้ญ่ีปุ่นนั้นไม่เป็นท่ีนิยมใช้นัก  เพราะดูแลรักษายาก  ส่วนมากมกัข้ึนไม่
สม ่าเสมอ          ชอบเบียดข้ึนกนัเป้นกระจุกๆไม่น่าดู  และใบยงัแขง็แหลม  จะนัง่เล่นหรือเดินเทา้
เปล่าไม่สะดวก 

สถานท่ีจ าหน่ายก็มีอยูต่ามตลาดตน้ไมท้ัว่ไป  เทเวศร์  อ.ต.ก.  บางบวัทอง  จตุจกัร  หลกัส่ี
(ถนนรามอินทรา)  และยา่นขายตน้ไมท้ัว่ไป  แหล่งผลิตและจ าหน่ายท่ีเป็นตน้ตอใหญ่คือ  มีนบุรี  
โดยมีสหกรณ์จดัจ าหน่ายและส่งหญา้  ราคาหญา้ในภาวะปกติ  หญา้นวลนอ้ย  ตารางเมตรละ 8-10 
บาท  แต่ถา้ช่วงเทศกาล  เช่น  ปีใหม่  หรือน ้ าท่วม  หญา้จะมีราคาสูงข้ึนไปตั้งแต่ตารางเมตรละ 12 
บาท  จนกระทั่งถึง 55 บาท  โดยหญ้ามาเลเซียจะแพงกว่าหญ้านวลน้อยเล็กน้อย  เช่น  หญ้า
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นวลนอ้ย 20 บาท  หญา้มาเลเซียประมาณ 25-30 บาท  แต่ในช่วงท่ีหญา้ขาดตลาดหรือในช่วงท่ีน ้ า
ท่วม  ไร่หญ้าผลิตได้น้อย  หญ้ามาเลเซียจะมีราคาตารางเมตรละ 20 บาทข้ึนไป  จนกระทัง่ถึง      
80 บาท  ส าหรับหญา้เบอร์มิวดาราคาจะใกลเ้คียงหญา้มาเลเซีย  อาจสูงกว่านิดหน่อย  ส่วนหญา้
ญ่ีปุ่นนั้นถึงคนจะไม่ค่อยนิยมนกั  แต่ก็มีราคาสูงใกลเ้คียงหญา้มาเลเซีย  ราคาหญา้มกัไม่แน่นอน
จะสูงจะต ่าข้ึนอยูก่บัฤดูกาลและการใชส้อยในตลาดเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.53    แสดงภาพหญา้ชนิดต่างๆ 
     ท่ีมา : www.ilovemyshopping.com  
การดูแลรักษา 
              เม่ือด าเนินการจดัสวนเสร็จเรียบร้อยแลว้  ส่ิงส าคญัท่ีท าใหส้วนมีอายยุนืนานและสวยงาม
อยู่เสมอคือการดูแลรักษาเป็นอย่างดี  การจดัสวนนั้นไม่ใช่ว่าเม่ือจดัเสร็จเรียบร้อยแลว้จะสวย
สมบูรณ์ไดเ้หมือนดงัคิดในทนัที  แต่จะตอ้งใชเ้วลาสกัระยะหน่ึงเพื่อใหต้น้ไมแ้ละหญา้ไดมี้โอกาส
ฟ้ืนตวัและเจริญเติบโตจนสมบูรณ์เสียก่อน  ซ่ึงอาจใชเ้วลา 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน  หรือ
นานกว่านั้นจึงสวยไดต้ามจินตนาการท่ีนักออกแบบก าหนดไว ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัรูปแบบของสวน  
ชนิดและขนาดของตน้ไมต้ลอดจนวิธีด าเนินการและดูแลรักษา  เช่น  สวนป่า  จะไม่สามารถ
เนรมิตให้เป็นป่าไดใ้นทนัทีแน่นอน  อย่างน้อยก็ตอ้งรอให้ตน้ไมเ้จริญเติบโตนานสักระยะหน่ึง  
อาจตอ้งผ่านฝนมาแลว้สักหน่ึงหรือสองสามฝน  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพพื้นท่ีของแต่ละแห่ง  ชนิด
และขนาดของตน้ไม ้ และวิธีการของผูจ้ดัแต่ละคน  ในการปลูกตน้ไมต้อ้งค านึงถึงความเหมาะสม
ท่ีจะให้ตน้ไมส้ามารถเจริญเติบโตไดดี้  ไม่ใช่ปลูกจนแน่นเกินไปหรือโปร่งจนเกินไปเพราะอาจ
เกิดการเน่า  ม้ือรา  ท าให้ตน้ไมไ้ม่สมบูรณ์  ผลสุดทา้ยก็ตอ้งถอนออกไป  ถา้อาการหนกัอาจตอ้ง
ถอนท้ิงแลว้ปลูกใหม่  เสียทั้งเงินและเวลา  หรือในกรณีท่ีประหยดัปลูกตน้ไมห่้างเกินไป  หรือตน้



                                                                                      
 
 

เล็กจนเกินไป  ก็อาจตอ้งใชเ้วลารอนานหน่อยกว่าจะเป็นกลุ่มเป็นพุ่มไดส้วยสมใจ  พอดีพอร้าย
ตน้ไมท่ี้ลม้ลุกอาจหมดอายเุสียก่อนจะสวย 
การก าหนดระยะปลูก 
          ไมป้ระดบัยนืตน้โดยทัว่ไปจะมีอายยุนืนานหลายปี  ดงันั้น  ก่อนท่ีจะปลูกควรก าหนดระยะ
ปลูกใหดี้  ใหถู้กตอ้งเสียก่อน  จะไดไ้ม่มีปัญหาเกิดข้ึนภายหลงั  เช่น  จะปลูกให้ห่างจากตวัอาคาร  
ห่างจากขอบถนนหรือห่างจากแนวร้ัวมากนอ้ยเพียงไร  โดยการน าเอาขนาดของล าตน้  ขนาดของ
พุ่มใบและความรุนแรงของระบบรากของตน้ไม้ชนิดนั้ นๆ  เม่ือโตเต็มท่ีแลว้มาประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจ  
          ไมป้ระดบัยนืตน้ท่ีนิยมปลูกกนัในปัจจุบนั  จะมีขนาดของพุม่ใบเม่ือโตเตม็ท่ีแลว้ประมาณ    
7-8 เมตร  ก่อนจะวางระยะปลูกควรค านึงในเร่ืองน้ี  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.54   แสดงภาพขนาดของพุม่เม่ือโตเตม็ท่ี 
   ท่ีมา : หนงัสือการจดัสวนในบา้น 
 

 ตน้ไมท่ี้มีระบบรากรุนแรง  เช่น  จามจุรี  หางนกยงูฝร่ัง  ยางอินเดีย  ไทร  ควรปลูกใหห่้าง
จากตวัอาคารใหม้ากกวา่  5 เมตร  เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

           ภาพที ่2.55   แสดงภาพควรปลูกใหห่้างตวัอาคารใหม้ากกวา่ 5 เมตร 
             ท่ีมา : หนงัสือการจดัสวนในบา้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.56   แสดงภาพปัญหาการปลูกชิดบา้นเกินไป 
ท่ีมา : หนงัสือการจดัสวนในบา้น 

 
 การปลูกตน้ไมส้องขา้งถนนท่ีมีรถโดยสารคนัใหญ่ๆแล่นผ่าน  ควรปลูกให้ห่างจากขอบ
ถนนประมาณ 2 เมตร ถา้ปลูกชิดขอบถนนมากเกินไป  รากอาจจะดนัท าให้ผิวของถนนเสียหาย  
และพุ่มใบตอนล่างๆอาจถูกรถโดยสารคนัใหญ่ๆชนจนพุ่มใบแหว่ง  ท าให้ขาดความสวยงาม  
ความบกพร่องของการวางระยะปลูกดงักล่าวน้ีจะมีปรากฏให้เห็นอยูท่ ัว่ไปบริเวณสองขา้งทางใน
กรุงเทพฯ 
 
 
 
 



                                                                                      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.57   แสดงภาพการปลูกตน้ไมข้า้งถนน 
ท่ีมา : หนงัสือการจดัสวนในบา้น 

 
 การปลูกตน้ไมบ้ริเวณริมร้ัวควรปลูกใหห่้างจากแนวร้ัวประมาณ 2 เมตร ถา้ปลูกชิดร้ัวมาก
เกินไป รากอาจดนัคานร้ัวหรือเสาร้ัวให้แตกหักหรือเอนเอียงได ้ ก่ิงกา้นท่ียืน่ออกไปนอกร้ัวก็อาจ
เป็นช่องทางใหค้นร้ายจบัโหนและไต่ขา้มร้ัวเขา้มาในบริเวณบา้นไดโ้ดยง่าย 
 ถา้จะปลูกตน้ไมป้ระดบัยืนตน้เป็นแถวตั้งแต่สองตน้ข้ึนไป  เช่น  บริเวณริมถนนหรือริม
ร้ัวจะตอ้งพิจารณาเร่ืองระยะปลูกเป็นพิเศษ 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่2.58   แสดงภาพคานหกั/ร้ัวเอียง 
ท่ีมา : หนงัสือการจดัสวนในบา้น 

 

 ถ้าต้องการให้เห็นรูปทรงของพุ่มใบของแต่ละต้น  ควรปลูกให้ห่างกันระหว่างต้น
ประมาณ 8 เมตร เม่ือตน้ไมโ้ตเตม็ท่ีพุม่ใบของแต่ละตน้จะไดห่้างกนัพอสมควร  รูปทรงของตน้ไม้
แต่ละตน้ก็จะปรากฏให้เห็นเด่นชดั  ถา้เป็นตน้ไมท่ี้มีดอกมีผลก็จะท าให้ไดด้อกไดผ้ลทัว่ทั้งตน้  



                                                                                      
 
 

เพราะพุ่มใบไดรั้บแสงสว่างอย่างเต็มท่ีทัว่ทุกดา้น  ยกเวน้ ตน้โสกอินเดีย  ซ่ึงมีพุ่มใบแคบ  ควร
ปลูกใหแ้ต่ละตน้ห่างกนัไม่เกิน 2 เมตร  และควรปลูกตั้งแต่ 3 ตน้ ข้ึนไปจึงจะสวยงาม 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
   ภาพที ่2.59   แสดงภาพการเวน้ระยะห่างของแต่ละตน้ 

                        ท่ีมา : หนงัสือการจดัสวนในบา้น 
 

 ถา้ตอ้งการใหไ้ดร่้มเงามากๆ  หรือตอ้งการใหพุ้ม่ใบชิดติดกนั  เพื่อใชป้ระโยชน์  เช่น  
ลานจอดรถ  หรือริมทางเดิน  กอ็าจปลูกใหชิ้ดกนัได ้ การปลูกในลกัษณะน้ีรูปทรงของพุม่ใบของ
แต่ละตน้จะไม่ปรากฏใหเ้ห็นชดัเจน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที ่2.60   แสดงภาพกรณีตอ้งการความร่มเงา 
ท่ีมา : หนงัสือการจดัสวนในบา้น 

 



                                                                                      
 
 

           ถา้ตอ้งการให้เหมือนธรรมชาติ เช่น  ในสวนสาธารณะหรือมุมใดมุมหน่ึงบริเวณบา้น  ไม่
ตอ้งค านึงถึงระยะปลูก  แต่จะตอ้งจดัจงัหวะให้ห่างกนับา้ง  ชิดกนับา้งและจดัผวิพรรณหรือขนาด
ของใบให้มีขนาดต่างๆปะปนกนัให้พอเหมาะ  และกลมกลืนกนั  จดัความกวา้งและความสูงของ
พุ่มใบใหไ้ดส้ัดส่วนกนั คือ  มีสูงบา้ง  ต  ่าบา้ง  กวา้งบา้ง  แคบบา้ง  โดยการน าพนัธ์ุไมต่้างชนิดกนั  
มีรูปทรงของพุ่มใบและขนาดของใบต่างๆกนั  มาปลูกรวมไวเ้ป้นกลุ่มเหมือนกบัการเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ 
 
                  

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.61   แสดงภาพกรณีตอ้งการจดัใหเ้หมือนธรรมชาติ 
  ท่ีมา : หนงัสือการจดัสวนในบา้น 
 
 

จุดมุ่งหมายในการเลอืกต้นไม้เพือ่ให้ประหยดัเวลาในการดูแลรักษา 
o ความรู้จกัลกัษณะของตน้ไม ้ และเลือกชนิดท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี   ทั้งสภาพ

แสง  ลม  ความช้ืน 
o เลือกตน้ไมน้้อยชนิดเพื่อให้เกิดรูปแบบท่ีใกลเ้คียงกัน  สะดวกในการตดัแต่ง  

และมีความสวยงามแบบเรียบง่าย 
o เม่ือตอ้งการสีสนั  ใชไ้มพุ้ม่มีดอกตลอดปี  ไมห้วั  ไม่ควรใชไ้มด้อกลม้ลุก 
o ปลูกตน้ไมใ้หมี้จ านวนพอเหมาะกบัแปลงนั้นๆ 
o เลือกไมพุ้่มท่ีมีใบหนาแน่นถึงจะโตชา้  แต่ก็สวยนานไม่ตอ้งตดัแต่งบ่อย  เช่น 

เขม็ 
o เลือกไมพุ้ม่ท่ีทนไดดี้  ทั้งในแดดและในร่ม  ส าหรับพื้นท่ีท่ีแสงแดดเปล่ียนแปลง 
o ไม่ควรเลือกไมพุ้ม่โตเร็ว และสวยงามในระยะแรกเท่านั้น 
o เลือกไมด้อกท่ีทนทานและเกิดตน้ไมท้ดแทนเร่ือยๆ  เช่น  ดาวกระจายเล้ือย 
o เลือกตน้ไมท่ี้มีรูปทรงคงท่ีไม่ตอ้งตดัแต่ง เช่น เศรษฐีไซ่ง่อน หมากแดง ข่อย  



                                                                                      
 
 

2.7    รูปแบบและชนิดของสวน 
 เม่ือการจดัสวนมีบทบาทและส าคญัต่อชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษยเ์รามากข้ึน  ดงันั้นเม่ือ
เรามีท่ีอยู่อาศัยซ่ึงพร้อมจะอ านวยให้มีสวนหรือสนามได้   เราก็จะต้องจัดหาไปตามอัตภาพ   
รูปแบบและชนิดของสวนมีมากมายหลายลกัษณะ   ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ใช้
สอย   การแกปั้ญหาเน้ือท่ีและสภาพแวดลอ้ม  ตลอดจนรสนิยมท่ีแตกต่างกนั  เช่น  นักออกแบบ
สวนอาจออกแบบสวนเพื่อแกปั้ญหาจุดอบัแสง  แดดส่องมาไม่ถึง  หรือถึงไดน้อ้ยมาก  โดยจดัเป็น 
สวนกรวด หรือ Pebble Garden  แทนหญา้  ถา้ไปเจอสภาพท่ีพกัอาศยัซ่ึงมีเน้ือท่ีจ ากดัหรือไม่มีเน้ือ
ท่ีท่ีจะจดัได ้ ตอ้งใชเ้น้ือท่ีดาดฟ้าหรือระเบียงเป็นสวย  เราก็จะจดัเป็นสวนดาดฟ้า Roof Garden  
หรือหากมีเน้ือท่ีแคบยาว เป็นซอก เป็นตรอก  จดัสวนตามปกติแนวนอนก็จะดูไม่สวย  อาจจะจดั
สวนแนวตั้ง  ซ่ึงเรียกว่าสวนผนัง หรือ Wall Garden  เหล่าน้ีเป็นตน้   จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  
เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการก าหนดลกัษณะท่ีหลากหลายของสวนแต่ละชนิด  แต่ในท่ีน้ีจะ
กล่าวถึง สวนไทยประยกุตเ์ป็นหลกั เน่ืองจากเป็นความประสงคข์องเจา้ของโครงการ 
 

 

2.8     ประวตัคิวามเป็นมาของสวนไทยประยุกต์ 
 

 
 

ภาพที ่2.62  แสดงภาพสวนไทยประยกุต ์
ท่ีมา : หนงัสือหลกัการจดัสวนในบา้น 

 
 



                                                                                      
 
 

 
สมัยกรุงศรีอยุธยา  
 
       ในสมยัอยุธยาตอนตน้ สวนท่ีสร้างข้ึนในพระบรมราชวงั คงเป็นทั้งสวนท่ีมีทั้ง พนัธ์ุไมด้อก 
และ ไมผ้ลปลูกประดับ เช่นเดียวกับสวนคร้ังกรุงสุโขทยั สวนขนาดใหญ่ของพระเจา้แผ่นดิน 
มกัจะอยูน่อก ก าแพง พระราชวงั หรือนอกก าแพงพระนคร อาทิ สวนหลวงสบสวรรค ์ท่ีอยูน่อก 
ก าแพง พระราชวงั ไปทางตะวนัตก มีพระราชอุทยานอีกประเภทคือพระอุทยานในบริเวณ พระ
ต าหนกั ท่ีใชเ้ป็นท่ีประทบัเม่ือ       เสด็จประพาส การแต่งพระอุทยานมกัข้ึนอยูก่บั ภูมิประเทศอนั
เป็นท่ีตั้งของ พระต าหนกั เป็นส าคญั ทั้งน้ีพระอุทยานของพระเจา้แผน่ดิน ถูกก าหนดเป็นเขตหวง
หา้มไม่ให้ประชาชนทัว่ไปเขา้ไปได ้ไม่ปรากฎ สวนสาธารณะ ท่ีสร้างส าหรับประชาชนทัว่ไปใน
สมยัอยธุยาตอนตน้ แต่ก็มีท่ีวา่งสาธารณะ ท่ีประชาชนจะใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจไดใ้นพระนคร 
คือ บริเวณบึงพระราม (บึงชีขนั) ซ่ึงนับว่า เป็นแหล่งน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดภายในก าแพงเมืองกรุงศรี
อยุธยา หากจะมี การละเล่นหรือ การพกัผ่อน ท่ีตอ้งการ พื้นท่ีกวา้งขวางข้ึน ราษฎรก็จะออกไปสู่
ทุ่งนอกก าแพงเพื่อชมทศันียภาพรายรอบทอ้งทุ่ง และพบกบั 
สีสันอนังดงาม  
 

        พ.ศ. 2199-2231 รัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีบนัทึกของบาทหลวงชาวฝร่ังเศส ท่ี
เข้ามาในสมัยท่ีสมเด็จพระนารายณ์ทรงสร้างราชธานีท่ีลพบุรี ซ่ึงพอใช้เป็นหลักฐานในการ
สันนิษฐาน ถึงงานภูมิทศัน์ท่ีปรากฎในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ ฯไดม้ากกว่า รัชสมยัท่ีผ่านมา 
เป็นยุคสมยัท่ีมีการน า เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมยุโรปมาประยุกต์ใช้ อาทิ รูปทรงซุ้มประตู ซุ้ม
ทางเดิน ผงัอาคาร ในพระราชวงั ตลอดจนการลอ้มรอบพระราชฐานดว้ยสวน มีสวนท่ีส าคญัอยูใ่น
พระราชอุทยานบริเวณพระท่ีนัง่สุทธาสวรรค ์พระราชวงันารายณ์ราชนิเวศ ซ่ึงจากบนัทึกของนิโค
ลา แชส์แวร์ บาทหลวงฝร่ังเศสท่ีเขา้มาในราชส านกัในสมยันั้น ระบุไวว้่า พระอุทยานในพระราช
นิเวศน์ท่ีเมืองลพบุรีแห่งน้ี มีการท าภูเขาจ าลอง มีไมพ้นัธ์ุไมเ้ขียวชอุ่ม ไมด้อกหอม และมีน ้ าพุ ให้
ความชุ่มช่ืนกบับริเวณ เหตุท่ีสามารถท าน ้ าพุในพระอุทยานในสมยัน้ีได ้ก็ดว้ยบาทหลวง และนาย
ช่างชาวฝร่ังเศส และอิตาเลียนคงจะมีทกัษะและเห็น ตวัอยา่งมาจากยโุรป โดยเฉพาะท่ีวิลล่า เดสเต ้
ท่ีเมืองทิโวล่ีในอิตาลี และจากพระราชวงัแวร์ซาย ในฝร่ังเศส ประกอบกบั แรงดนัของน ้าประปา ท่ี
ส่งเขา้มายงัตวัเมืองลพบุรีก็มีมากพอท่ีจะท าน ้ าพุไดด้ว้ย พระราชอุทยาน ท่ีเป็นท่ีกล่าวถึงอยา่งมาก 
อีกแห่งในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ คือ “ป่าแกว้” ซ่ึงเป็นพระราชอุทยานท่ี สมเด็จพระนารายณ์
ทรงเสด็จประพาสบ่อยคร้ัง ป่าแกว้น้ี สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์ไดส้นพระทยั และ
สร้างสวนแกว้ ข้ึนในพระต าหนกัวงัท่าพระ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัศิลปากร 



                                                                                      
 
 

สวนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-ปัจจุบัน  
 
     ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ทรงโปรดฯ ใหส้ร้างสวนในพระบรมมหาราชวงั ตามลกัษณะของสวนใน
พระราชวงัหลวง ท่ีกรุงศรีอยธุยา  โดยโปรดฯใหส้ร้างพระราชอุทยานขนาบพระมหามณเฑียร   
และทรงขนานนามวา่ “สวนขวา” และ “สวนซา้ย” โดยล าดบั  
 

 
ภาพที ่2.63  แสดงภาพสวนไทยประยกุต ์
ท่ีมา : หนงัสือบา้นและสวน 
    ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 2 ทรงโปรดฯใหมี้การปรับปรุงสวนขวา ในปีพ.ศ.2361 โดยใหพ้ระเจา้ลูก
ยาเธอ กรมหม่ืน เจษฎาบดินทร์ฯ เป็นแม่กองจดัสร้าง โดยมีผงัเป็นสระน ้าขนาดใหญ่ มีภูเขาจ าลอง 
เป็นเกาะ  นอ้ยใหญ่เรียงรายโดยมีสะพานเช่ือมถึงกนั และมีเก๋งท่ีพกั ส าหรับเป็นท่ีส าราญพระราช
หฤทยั กอปรกบัเป็น  การบ ารุงรักษาฝีมือช่างไทย และเป็นเคร่ืองแสดง ความรุ่งเรืองของพระ
ราชอาณาจกัร ซ่ึงนอกจะเป็นสวน ท่ีมีพนัธ์ุไมด้อกและไมใ้บจ านวนมากแลว้ ยงัทรงสร้าง สวน
ประดบัหิน       (Stone Garden)       ท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก สวนจีน เรียกวา่ “เขามอ”  
 

ประเภทของสวนไทย 
“สวนไทย” เป็นรูปแบบของการจดัสวนท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานกว่า 700 ปี ตั้งแต่

สมยัสุโขทยั และมีวิวฒันาการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 8 แบบ คือ 
1.สวนที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ดอก สวนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนัจะปลูกไมเ้ศรษฐกิจ

จ าพวกไมผ้ลตามฤดูกาล เช่น มะม่วง มะพร้าว และขนุน ส่วนไมด้อก เช่น พดุ มะลิ และรัก เป็นตน้ 
ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวน้ียงัเห็นไดใ้นบา้นเรือนปัจจุบนั 

2.สวนป่า  โดยส่วนใหญ่จะเป็นสวนของพระเจา้แผ่นดิน จะมีการปลูกไมน้านาชนิด ทั้งไม้
ดอก ไมผ้ล ไมป้ระดบั ไวใ้นสวน ในสมยัสุโขทยัจะมีสวนในรูปแบบน้ี ช่ือ “อรัญญิก” ในสมยั



                                                                                      
 
 

อยธุยา คือ “สวนหลวงสบสวรรค์” ส่วนในสมยัรัตนโกสินทร์ คือ “สวนสราญรมย”์ ซ่ึงตั้งอยูข่า้ง
พระบรมมหาราชวงัในปัจจุบนั 

3.สวนไม้ดัด เป็นสวนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีความงดงามไม่
แพบ้นไซของญ่ีปุ่น สวนไมด้ดัไทยน้ีจะตอ้งใชค้วามอดทน ความพยายามและมีใจรักในงานศิลปะ 
จึงจะสามารถปลูกไมด้ดัใหมี้รูปทรงสวยงามได ้โดยไมด้ดัดงักล่าวเกิดจากการน าตน้ไม ้เช่น ตะโก 
ข่อย มะขาม มะนาวเทศ ชาและโมกข ์มาปลูกในกรถาง เล้ียงโดยใหอ้าหารและน ้านอ้ย ๆ จากนั้นก็
ตดัแต่งก่ิงใหเ้ป็นพุม่ตามตอ้งการ 

4.สวนสมุนไพร ส่วนใหญ่จะปลูกในวดั ซ่ึงเป็นท่ีรวมของศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เช่น วดัโพธ์ิ
ท่าเตียน ท่ีมีการปลูกสมุนไพรในช่วงตน้รัตนโกสินทร์ พร้อมแผน่จารึกต ารายา 

5.สวนน ้า ในสมยัก่อนตามเขตหัวเมืองต่าง ๆ เม่ือมีการสร้างบา้น ถา้ไมไ้ดอ้ยู่ริมน ้ าก็จะมีการ
ขดุสระน ้ า คู บ่อ ส าหรับเก็บกกัน ้ าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ โดยจะมีการปลูกบวัไวเ้พื่อช่วยกรองน ้ าให้ใส 
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ ้ าและยงัเก็บสายบวัมาท าเป็นอาหารไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัจึงมีการประยุกต์
น าสวนน ้ามาตกแต่งบา้นเรือน ช่วยเพิ่มความชุ่มช่ืนใหก้บับา้น 

6.สวนบนเรือน จะน าไมม้าปลูกในกระถาง เช่น ไมด้ดั ไมแ้คระ ฯลฯ จากนั้นน ามาตั้งบนเรือน
ตามปากประตูนอกชาน บางทีก็มีการท าแคร่ไมเ้ป็นชั้น ๆ เหมือนขั้นบนัได ลดหลัน่กนั เพื่อวาง
กระถางตน้ไมป้ระดบับนชานเรือน 

7.สวนไม้ใหญ่  เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหน่ึงองสวนไทยท่ีต้องการปลูกไม้ใหญ่ เช่น โพธ์ิ 
กระทิง ลัน่ทม โดยจะพบสวนแบบน้ีตามลานวดั เพื่อใหร่้มเงา โดยอาจมีการน าตุ๊กตาดินป้ันท่ีแสด
ถึงวิถีชีวิตของผูค้นมาตั้งประดบัเพิ่มเติม 

8.สวนสากล เป็นลกัษณะของสวนไทยในปัจจุบนัท่ีรวบรวมเอาสวนของประเทศต่าง ๆ เช่น 
สวยญ่ีปุ่น สวนจีน สวนองักฤษหรือสวนฝร่ังเศส เขา้ไวใ้นสวนเดียวกนั โดยมีการแบ่งแยกการตก
ต่างออกเป็นส่วน ๆ อยา่งชดัเจน 

1. จะเห็นไดว้่า ลกัษณะของสวนไทยทั้ง 8 แบบนั้น มีความ เหมาะสมกบัภูมิประเทศ
และภูมิอากาศของเมืองไทยเป็นอยา่งดี ถา้น าสวนแบบต่าง ๆ น้ีมาประยกุตจ์ดัตกแต่ง
ในบา้น นอกจากจะให้ความสดช่ืนร่มเยน็ ยงัสามารถเก็บดอกเก็บผลมาใชป้ระโยชน์
ไดอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 



                                                                                      
 
 

 

2.9     ลกัษณะเด่นของสวนไทย 
 

 
 

ภาพที ่2.64  แสดงภาพสวนไทยประยกุต ์
ท่ีมา : หนงัสือบา้นและสวน 
 

  พนัธ์ุไมท่ี้เอามาปลูกใน สวนไทย มิใช่จะมีแต่ดอกเพียงอยา่งเดียว หากมีไมผ้ลน ามาปลูก
รวมอยูด่ว้ย ทั้งน้ี เพราะวา่คนไทยเห็นความส าคญัของไมผ้ลวา่เป็นพืชทางเศรษฐกิจมาชา้นานแลว้ 

ในอดีต พระเจา้แผ่นดิน และพระมหาอุปราชเท่านั้นท่ีจะมีอุทยานหรือสวนขนาดใหญ่ 
สวนเหล่านั้นมกันิยมสร้างอยูน่อกก าแพงวงั หรือไม่ก็นอกก าแพงเมืองค่ะ และมกัจะมีลกัษณะเป็น
สวนธรรมชาติเกือบทั้งส้ิน สวนดงักล่าวน้ีถูกก าหนดเป็นเขตหวงห้าม มีผูดู้แลสวนเป็นยามเฝ้า
สวนไปในตวั 

• สวนท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมถาวร มกัจะเป็น สวนไม้ดัด และ ไม้
กระถางเป็นส่วนใหญ่ สวนเหล่าน้ีมกัมีอยูใ่นพระราชวงั วงั และพระอารามใหญ่ต่างๆสวนภูเขา
จ าลองชนิดหน่ึง ท่ีเรียกวา่เขามอนั้น กมี็อยูแ่ต่ในพระราชวงั วงั และตามพระอารามต่างๆ เช่นกนั 
เพราะถือเป็น         ธรรมเนียมวา่สวนชนิดน้ี จะไม่ท าในบา้นเรือนของสามญัชน เวน้แต่ในสถานท่ี
ของผูมี้บุญบารมี และตามวดัวาอารามเท่านั้น 

• สวนสมุนไพร หากจะมีกค็งมีตามวดั โดยพระภิกษุผูมี้ความรู้เป็นหมอยาไดส้ร้างข้ึน เพื่อ
น าสมุนไพรมาประกอบเป็นโอสถชนิดต่างๆ ในสมยักรุงศรีอยธุยา คนไทยเราตอ้งท าสงครามกบั
พม่า และบางคร้ังกต็อ้งต่อสูก้นัเองเพื่อช่วงชิงอ านาจ ดงันั้นการปลูกวา่นชนิดต่างๆ เพื่อน ามาใช้
ในทางคงกระพนั จึงไดมี้ข้ึนตามส านกัผูท้รงวิทยาคม ซ่ึงกล่าวกนัวา่ การปลูกวา่นนิยมปลูกตั้งแต่

http://landscaping.exteen.com/20120228/entry-19
http://2.bp.blogspot.com/-_p8odgY6S0Q/TehCgMSn6PI/AAAAAAAAAeM/yXsukC8TkGA/s1600/003_1_~1.JPG


                                                                                      
 
 

สมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้ • การสร้างสวนน ้า ดว้ยความจงใจใหมี้ข้ึน หาไดย้ากมกัจะเป็นสระ 
ตระพงั คู คลอง เพื่อจะไดน้ ้ าจืดไวใ้ช ้ต่อมาภายหลงัเม่ือมีการน าบวัพนัธ์ุต่างๆ ไปปลูกแหล่งน ้านั้น
จึงกลายเป็นสวนน ้าไปโดยปริยาย 

• ในสมันก่อน เจา้นาย ขนุนาง ตลอดจนสามญัชน จะมีเรือนไมเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ขนาดของ
เรือนจะใหญ่โตโอ่อ่าเพียงใด กข้ึ็นกบัอ านาจวาสนา และก าลงัทรัพย ์ แต่อยา่งไรกต็าม เรือนไทย
ส่วนใหญ่จะมีนอกชานเป็นลานโล่ง และลานโล่งน้ีจะไดรั้บการตกแต่งใหเ้ป็นสวนกระถาง ปลูก
พนัธ์ุไมต่้างๆ ตั้งเรียงรายอยูภ่ายนอกชายคาและใตช้ายคา 

• ในอดีต สวนท่ีสร้างข้ึนเพื่อใหเ้ป็นสวนสาธารณะอยา่งแทจ้ริงแทบไม่ปรากฏ เพราะ
สมยัก่อนจ านวนคนท่ีอยูใ่นเมืองยงันอ้ยอยู ่และไม่ไดอ้ยูก่นัอยา่งแออดั ถา้เขาตอ้งการพื้นท่ีโล่งแจง้
อนักวา้งขวางเพื่อใชพ้กัผอ่นหยอ่นใจ หรือมีการเล่นอยา่งสนุกสนาน ท่ีดีท่ีสุดคือทอ้งทุ่งนอก
ก าแพงเมืองโดยรอบ 

 

 
 

ภาพที ่2.65  แสดงภาพสวนไทยประยกุต ์
ท่ีมา : หนงัสือบา้นและสวน 

 

ในรัชกาลท่ี 3 มีพระราชนิยมในการบูรณะพระอารามต่างๆ และมีการใชตุ้ก๊ตา ศิลาจ าหลกั ซ่ึง
มีทั้งตุก๊ตา จีน ไทย ฝร่ัง และรูปสตัวต่์างๆ ตั้งประดบัไวใ้นวดั ในรัชกาลท่ี 4 ทรงโปรดให ้
บูรณปฏิสังขรณ์ พระท่ีนัง่และโรงมหาสภา ในบริเวณใกลส้วนขวา  ซ่ึงทรุดโทรมลง  และยกเป็น
พทุธเจดียสถานอาราม  ภายในพระราชวงัโดยมีการบ ารุงสวนและปลูกพนัธ์ุไมด้อก ท่ีมาจาก
ต่างประเทศ  

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการปรับปรุง บา้นเมืองใหส้วยงาม (City Beautification) 
นอกจากเร่ืองการจดัวางผงัเมืองกรุงเทพฯ ใหมี้ความสวยงามร่มร่ืน และเป็นระเบียบ เรียบร้อยข้ึน



                                                                                      
 
 

แลว้ ทรงโปรดฯ ใหส้ร้างสวนไวต้าม  พระบรมมหาราชวงั มหามณเฑียร  พระราชวงั และต าหนกั
ต่างๆ ดว้ย อาทิสวนลายประดิษฐ ์(Formal Style) ณ หมู่พระต าหนกัเกาะสีชงั ชลบุรี สวนลานหนา้
พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท สวนภูเขาบริเวณหลงัพระท่ีนัง่จกัรี  ทรงโปรดฯใหส้ร้างสวน  “เขา
ไกรลาส”  ข้ึน และสร้างเขาไกรลาสเลก็ขา้งพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท เป็นลกัษณะเขามอยอด
เจดียส์ าหรับประกอบพิธีโสกนัต ์สวนสมยักรุงรัตนโกสินทร์  
 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดให้สร้างวงัเลียน แบบสมยักรุงศรี
อยธุยา และโปรดใหส้ร้าง พระราชอุทยาน ขนาบพระ มหามณเฑียรข้ึน และไดท้รงขนาน
นามว่า สวนขวา และสวนซ้าย มี การน าเอาไมป้ระจ าถ่ินของไทยมาปลูกไว ้รวมทั้งไม้
กระถาง หรือไม ้ดดั สร้างภูเขาหินจ าลองก่อดว้ยหินฟองน ้ าหรือหินปะการัง ขดุสระ และ
น าบวัมาปลูก 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  ไดข้ยายเขตพระบรม มหาราชวงัไปยงัทิศใต ้
ปรับปรุงสวนขวา สร้างสวนน ้ าเลียนแบบ สวนจีน และมีการปลูกเล้ียงกุหลาบแพร่หลาย 
เพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น ของเจา้นายฝ่ายใน 

บ่อน ้า  บ่อน ้ าของไทยประยกุต ์ตอ้งใชหิ้นสกดัเป็นแท่งๆ  ประเภทศิลาแลง อิฐมอญ แต่นกัจดั
สวนปัจจุบนัของไทยนิยมใช้ปูนในการหล่อเป็นบ่อน ้ าแทน  คุณภาพใช้แทนกันได้โดยไม่น่า
เกลียด  ส่ิงท่ีดีของบ่อน ้ าแบบไทยคือ  ไม่ตอ้งลงทุนท าบ่อให้ลึก ความลึกเพียง 30-50 เซนติเมตร   
กใ็ชไ้ดแ้ลว้  เม่ือบ่อไม่ลึกกอ็าจไม่จ าเป็นตอ้งใชท่ี้กวา้ง  ถา้พื้นท่ีบา้นแคบอาจใชผ้นงัริมก าแพงดา้น
หน่ึงดา้นใดสร้างบ่อน ้าขนาดเลก็น้ีข้ึนมาได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.66  แสดงบ่อน ้าสไตลไ์ทยประยกุต ์

ท่ีมา : http://www.forfur.com 

http://www.forfur.com/


                                                                                      
 
 

วัตถุประดับสวนไทย  วตัถุประดบัสวนความแจ่มจรัสของสวนไทยมีองคป์ระกอบมาจาก
องคป์ระกอบการจดัสวน  ไม่ว่าจะเป็นรูปป้ัน  ประติมากรรม  ประตู  ลว้นเป็นส่ิงจ าเป็นแมข้อง
ง่ายๆราคาถูก  เช่น  ร่มท่ีใชปั้กริมสระน ้ า  ก็ช่วยเนน้ความงามของเฉดสีได ้ ส่ิงส าคญัคือการน าทั้ง
ของเก่าและของใหม่มาจดัอยา่งไม่น่าเกลียด  ใหดู้กลมกลืนกนั 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
ภาพที ่2.67  แสดงวตัถุประดบัตกแต่งสวนไทย 

ท่ีมา : http://www.forfur.com 
 แสง  สวนไทยตอ้งมีไฟตอนกลางคืนส่องเนน้บางจุด เพื่อคอยส่งแสงสวา่งไม่ว่าจะเป็นไฟ
ทางเดิน ไฟสนาม เพื่อให้สีสันในเวลากลางคืนมีความสวยงาม เม่ือแสงไฟกระทบกบัน ้ า หรือ
ใบไมใ้นสวนกจ็ะเกิดความงดงามมาก 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

ภาพที ่2.68  แสดงแสงในสวนไทยประยกุต ์

ท่ีมา : http://www.forfur.com 

http://www.forfur.com/
http://www.forfur.com/


                                                                                      
 
 

 

 
 

ภาพที ่2.69  สวนไทยประยกุต ์
ท่ีมา : จากหนงัสือสวนในบา้น 

 
 สวนไทย  ในภาพน้ีใชพ้ื้นท่ีไม่มากนกัจนถึงพื้นท่ีขนาดใหญ่โดยปรับรูปทรงของสวนตาม
แนว ทางเดิน  มีทั้งพื้นท่ีใชส้อย พื้นท่ีนัง่เล่น พื้นท่ีสวนรายรอบ  อาจระบายสีท่ีบริเวณใชส้อยให้
เป็นภาพสามมิติ 
  

2.10      ต้นไม้มงคล ทีนิ่ยมปลูกในสวนไทย 

ต้นมะยม 

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกตน้มะยมไวท่ี้บา้นกนั กเ็พราะเขาเช่ือกนัวา่ การปลูกตน้มะยมจะท า
ใหค้นนิยมชมชอบ รักใคร่ มีช่ือเสียง ไม่มีคนคิดร้าย หรือเป็นศตัรูนัน่เอง ส่วนอีกความเช่ือหน่ึงก็
บอกวา่ หากปลูกตน้มะยมไวท้างทิศตะวนัตก จะช่วยป้องกนัภูตผปีีศาจได ้

 



                                                                                      
 
 

 
 
 

ภาพที ่2.70  แสดงภาพพรรณไมม้งคล 
ท่ีมา : หนงัสือไมม้งคลเมืองไทย 

ต้นขนุน 

ตามความเช่ือของคนโบราณ บอกกนัว่า การปลูกตน้ขนุนจะท าให้ผูอ้ยู่อาศยัไดรั้บการ
สนับสนุน มีคนคอยอุปการะอุดหนุนจุนเจือ คอยให้ความช่วยเหลือ มีคนสรรเสริญ สามารถ
ป้องกนัอนัตรายและคนใส่ร้ายป้ายสีได ้ซ่ึงหากบา้นไหนคิดจะปลูกตน้ขนุนแลว้ล่ะก็ ควรเลือก
ปลูกทางทิศตะวนัตกเฉียงใตจ้ะดีท่ีสุด โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนลงมือปลูกในวนัจนัทร์ 
หรือวนัพฤหสับดี 

      

ภาพที ่2.72  แสดงภาพพรรณไมม้งคล 
ท่ีมา : หนงัสือไมม้งคลเมืองไทย 

 

 

 



                                                                                      
 
 

ต้นมะขาม 

หากบา้นไหนตอ้งการใหผู้อ่ื้นเกรงขาม ตามความเช่ือเขาแนะน าให้ปลูกตน้มะขามไวท้าง
ทิศตะวนัตก เพราะเช่ือกนัว่า ตน้มะขามจะท าใหผู้อ้ยูอ่าศยัเป็นท่ีน่าเกรงขามต่อผูอ่ื้น และท าให้คน
ช่ืนชอบ นอกจากน้ี ยงัช่วยป้องกนัคดีความ ภูตผปีีศาจ และผซี ้ าด ้าพลอย 

 
ภาพที ่2.73  แสดงภาพพรรณไมม้งคล 
ท่ีมา : หนงัสือไมม้งคลเมืองไทย 

ต้นไผ่ 

ตามต าราฮวงจุย้ของจีนบอกไวว้่า ตน้ไผเ่ป็นสัญลกัษณ์ของความสง่าเหนือธรรมชาติ หาก
ปลูกไวใ้นบา้นจะเสริมมงคลให้ผูอ้ยูอ่าศยั ท าให้เป็นคนมุ่งมัน่ ตั้งใจจริง มีสติปัญญา เอ้ืออารี และ
กตญัญูรู้คุณ ซ่ึงก็ไม่ต่างจากคนไทยท่ีเช่ือกนัว่า หากปลูกตน้ไผไ่วใ้นบริเวณบา้น จะท าให้สมาชิก
ในบา้นตั้งใจท างาน ประกอบอาชีพดว้ยความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม ไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบใคร 
นั่นก็เป็นเพราะลกัษณะของตน้ไผ่ท่ีมีล าตน้เหยียดตรง แข็งแรง สามารถตา้นทานแรงลมพายุได้
นัน่เอง  

หากจะปลูกตน้ไผ่ ควรปลูกไวริ้มร้ัวของบา้น หรือบริเวณท่ีโล่งกวา้ง ให้ตน้ไผ่ไดแ้ตก
หน่อเจริญงอกงาม และควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออก เพื่อให้ต้นไผ่ได้รับแสงแดดยามเช้า 
นอกจากน้ี ยงัควรปลูกตน้ไผ่ในวนัเสาร์จึงจะเป็นมงคล ออ้...ลืมบอกไปว่า ตน้ไผ่มีหลากหลาย
ชนิด ทั้งไผเ่หลืองทอง ไผสี่สุก ไผเ่ต้ีย ไผน่ ้ าเตา้ แต่คนโบราณเช่ือกนัว่า ถา้ปลูกไผสี่สุกจะช่วยให้
สมาชิกในบา้นประสบความส าเร็จ ร ่ ารวยเงินทอง และมีความสุขกนัถว้นหนา้ เพราะช่ือไผสี่สุกไป
คลอ้งกบัค าอวยพรท่ีวา่ "มัง่มีศรีสุข" นัน่เอง 



                                                                                      
 
 

 

ภาพที ่2.76  แสดงภาพพรรณไมม้งคล 
ท่ีมา : หนงัสือไมม้งคลเมืองไทย 

          ต้นวาสนา 

          บา้นนิยมปลูกตน้วาสนากนั เพราะช่ือเป็นมงคล จึงท าให้คนเช่ือกนัว่า หากบา้นใดปลูกตน้
วาสนาจะท าใหมี้ความสุข ความสมหวงัในชีวิต และเป็นตน้ไมแ้ห่งโชคลาภดว้ย และการเส่ียงทาย
ด้วย โดยหลายคนเช่ือกันว่า หากต้นวาสนาบ้านไหนออกดอกสวยงาม จะท าให้มีโชคลาภ 
ปรารถนาส่ิงใดกจ็ะสมดงัใจมุ่ง  

             แลว้ถา้คิดจะปลูกตน้วาสนาล่ะก็ ตามต าราเขาแนะน าให้ปลูกทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และเน่ืองจากตน้วาสนาเป็นตน้ไมท่ี้ให้ประโยชน์ทางใบ จึงควรปลูกในวนัองัคาร โดยให้ผูห้ญิง
เป็นผูป้ลูกจะดีท่ีสุด เพราะช่ือวาสนาอธิษฐานเป็นช่ือท่ีเหมาะกบัสุภาพสตรี 

 

ภาพที ่2.77  แสดงภาพพรรณไมม้งคล 
ท่ีมา : หนงัสือไมม้งคลเมืองไทย    
 



                                                                                      
 
 

  ต้นเข็ม 

  ทุกคนคงรู้กนัอยูแ่ลว้วา่  ดอกเขม็ ท่ีใชใ้นการประกอบพิธีไหวค้รู   เป็นสัญลกัษณ์แทน
ความฉลาดหลกัแหลมเปรียบกบัเขม็ท่ีแหลมคม เช่นเดียวกบัการปลูกตน้เขม็ไวใ้นบา้นท่ีคน
โบราณเขากเ็ช่ือวา่ จะท าใหส้มาชิกในบา้นมีความฉลาดหลกัแหลมเหมือนกบัดอกเขม็  และยงัช่วย
ใหมี้ปฏิภาณไหวพริบเอาตวัรอดไดด้ว้ย หรือหากบา้นใดมีเดก็ท่ีก าลงัอยูใ่นวยัศึกษาเล่าเรียน  ดอก
เขม็กก็ระตุน้ใหเ้ดก็ ๆ  สนใจใฝ่หาความรู้มาเติมเตม็ใหต้วัเองอยูเ่สมอ 
          หากตอ้งการจะปลูกตน้เขม็ โบราณแนะน าใหห้าคนท่ีใหค้วามส าคญักบัการศึกษาเล่าเรียน
เป็นผูล้งมือปลูก โดยเลือกปลูกทางทิศตะวนัออก และปลูกในวนัพธุ จะช่วยเสริมสิริมงคลใหแ้ก่
คนในบา้น 

 

ภาพที ่2.79  แสดงภาพพรรณไมม้งคล 
ท่ีมา : หนงัสือไมม้งคลเมืองไทย 

 

2.11   ความหมายที่เป็นมงคลของเคร่ืองป้ันตกแต่งสวนไทยประยุกต์ 
            
         มังกร เป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นสิริมงคลท่ีดีท่ีสุด เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของศาสตร์ฮ
วงจุย้และต านานพื้นบา้นของจีน มงักรเหยยีบเมฆเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึงอ านาจ และสายงาน
การบงัคบับญัชา มงักรจะทรงอ านาจท่ีสุด หากตั้งไวท้างทิศตะวนัออกของบา้น สามารถตั้ง
มังกรไว้ท่ีใดก็ได้เพื่อน าโชคอันมหาศาลเข้าบ้าน  นอกจากน้ีมังกรยงัสามารถใช้เป็น
สัญลกัษณ์น าโชคท่ีดีต่อธุรกิจ หากน าไวท่ี้ท างานจะบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ อ านาจ บารมี 
ความมัง่คัง่ พลานามยัท่ีสมบูรณ์  
    



                                                                                      
 
 

       ม้า เป็นสัตวธ์าตุไฟ เป็นสัตวใ์นล าดบัท่ี 7 ในนกัษตัรจีน มกัมีความเช่ือกนัวา่ มา้เป็นสตัว์
ท่ีเป่ียมไปดว้ยพลงัธาตุหยาง และทิศประจ าปีมา้หรือมะเมีย คือ ทิศใต ้มา้เป็นสัญลกัษณ์ของ
ขนุนาง ชนชั้นสูง และวิถีชีวิตท่ีสุขสบาย และมา้ยงัสัญลกัษณ์ส่ือถึงความรวดเร็ว ว่องไว ได้
ฉายาวา่ มา้เร็ว  ซ่ึงจะส่งผลท าใหธุ้รกิจ การคา้ การงาน ประสบความส าเร็จเร็วยิง่ข้ึน ลกัษณะ
ม้ามงคลจะมีลักษณะก าลังวิ่ง ก้าวกระโดด ส่วนม้า 8 ตัว จะหมายถึง ความรวดเร็ว 
คล่องแคล่ว วอ่งไว ปานมา้หนุ่ม 8 ตวั  
 
        
        ช้าง เป็นสัตวท่ี์มีรูปร่างสูงใหญ่ มีนิสัยท่ีเป็นมิตรและไม่ดุร้ายเน่ืองจากชา้ง เป็นสัตวท่ี์
กินพืชเป็นอาหารจึงไม่คุกคามชีวิตสัตวโ์ลกอ่ืนๆ ในทางดา้นน าชา้งมาใชใ้นเร่ืองของความ
สูงใหญ่ เปรียบเป็นภูเขาสูงใหญ่ท่ีมัน่คง ตามหลกั 
โต๊ะท างานของผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการควรอิงผนงัทึบและเรียบ เพื่อให้เกิดความมัน่คง 
แต่ถา้เกิดวา่สถานท่ีท างานนั้นไม่เอ้ืออ านวย จ าเป็นตอ้งนัง่อิงดา้นท่ีเป็น หนา้ต่างกระจก ควร
จะปิดผา้ม่านให้ทึบและวางรูปป้ันชา้งไวท่ี้ดา้นหลงัท่ีนั่ง นอกจากน้ียงัสามารถใชช้า้งเพื่อ
สลายพลงัปราณช่ีพิฆาตไดด้ว้ย เช่นห้องท างานท่ีมีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียม บงัคบัใหต้อ้ง
นัง่อิงมุมสามเหล่ียม ซ่ึงหมายถึงความไม่มัน่คง และมุมแหลมท่ิมแทงเป็นปราณช่ีพิฆาต ใน
กรณีน้ีก็สามารถน ารูปป้ันช้างมาใช้ไดเ้ช่นกนั และช้างยงัเป็นสัญลกัษณ์ ของความส าเร็จ 
ความสมบูรณ์ ใหก้บัชีวิตตนเอง ครอบครัว และผูท่ี้ครอบครอง  
    
       กวาง เป็นสัตวม์งคลท่ีนิยมใชใ้น เช่ือวา่กวางจะช่วยใหส้มหวงัในส่ิงท่ีปรารถนาและเป็น
สญัลกัษณ์แห่งความมัง่มีศรีสุข หากบา้นไหนเกิดมีเร่ืองคดีความหรือคนอาศยัภายในบา้นมี
เร่ืองทะเลาะแบะแวง้กนั กส็ามารถใชรู้ปกวางเพื่อช่วยทุเลาปัญหาลงได ้การจดัวางไม่ควร
หนัหนา้ออกไปทางหนา้บา้น ควรหนัเขา้บา้นเพราะกวางจะไดช่้วยน าส่ิงมงคลเขา้สู่บา้น 
   
   นกกระเรียน จดัวา่เป็นสตัวม์งคลท่ีมีความหมายท่ีดีอีกอยา่งหน่ึง การใชน้กกระเรียนจะ
ช่วยเสริมใหอ้ายยุนื สุขภาพแขง็แรงหนา้ท่ีการงานราบร่ืน และส่งเสริมการเรียนใหดี้ ดงันั้น
ถา้ตั้งนกกระเรียนไวใ้นบา้นกจ็ะส่งผลให ้คนสูงอายใุนบา้นมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง หากมี
คนเจบ็ไขไ้ดป่้วยกจ็ะหายป่วย คนหนุ่มคนสาวจะมีหนา้ท่ีการงานท่ีดีและราบร่ืนไม่มี
อุปสรรค และเดก็เลก็มีการเรียนท่ีดี   

 
 



                                                                                      
 
 

          การเลือกตน้ไม่ในสวนริมน ้ าก็ไม่ต่างไปจากการจดัสวนทัว่ ๆ ไป ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งท าความ
เขา้ใจคือ พื้นดินบริเวณริมน ้านั้นจะมีความชุ่มช้ืนแตกต่างกนัไป ในแต่ละละดบัความลาดเอียงของ
พื้นท่ี ดงันั้นการเลือกชนิดพรรณไมท่ี้จะน ามาปลูกจึงควรพิจารณาเร่ืองความตอ้งการน ้ าของตน้ไม้
เป็นส าคญั กล่าวคือ ควรเป็นตน้ไมท่ี้ชอบความชุ่มช้ืนและทนอยูใ่นสภาพความช้ืนสูงเป็นหลกั 
 

 
 

ภาพที ่2.86   มุมสวนน ้าเลก็ๆสร้างบรรยากาศไทยๆ 
ท่ีมา : จากหนงัสือบา้นและสวน 
           วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัสวนตอ้งมีน ้ าหนักเบา  เคล่ือนยา้ยง่าย ๆ  เผื่อเอาไวถ้า้หากว่าจะตอ้ง
มี การขนยา้ยในอนาคตดว้ย เช่น กระถางตน้ไมก้็ใชแ้บบพลาสติกหรือกระถางดินเผาขนาดเล็ก 
ตน้ไมท่ี้มีขนาดสวยงาม แต่ไม่สูงจนเกินไป จะท าให้มีสีสันของตน้ไมก้บัตวัระเบียงเขา้กนัได้
ดว้ยดี 

 

 
 

ภาพที ่2.87   ระเบียงไมเ้พื่อสร้างบรรยากาศแบบไทยๆ 
ท่ีมา : จากหนงัสือบา้นและสวน 



                                                                                      
 
 

มุมพกัผ่อนในสวนไทย 
 สวนในบา้นจดัสรรสามารถสร้างบรรยากาศความเป็นไทยไดด้ว้ยการน าตุ๊กตาดินเผาซ่ึง
เป็นเอกลกัษณ์ของไทยมาจดัวางไดอ้ย่างลงตวั  ไอเดียการสร้างมุมพกัผ่อนในสวน  ตอ้งเร่ิมจาก
การสร้างความเป็นส่วนตวั  ริมร้ัวจึงควรปลูกพรรณไมเ้ป็นฉากหลงั  โดยเลือกไมก้ออยา่ง  หมาก
และจัง๋  เพราะทรงพุม่กอจะช่วยบงัระดบัสายตาจากภายนอกไดพ้อดี  ต  าแหน่งของศาลาเลือกตั้งไว้
ท่ีบริเวณมุมบา้น  ซ่ึงมีพื้นท่ียื่นออกไปด้านนอกเล็กน้อย  ยกพื้นศาลาให้สูงข้ึนเพื่อให้สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพภายในสวนได้อย่างชัดเจนขณะนั่งเล่น  ตกแต่งและสร้างบรรยากาศให้
เหมาะสมกบัสวนไทย 
 หนา้ศาลาซ่ึงเป็นมุมนัง่เล่นพกัผอ่นท าเป็นบ่อน ้ าต้ืนๆ ทรงเหล่ียมยกัเยื้องไปมาตามขนาด
ของพื้นท่ี  ท าทางเดินต่อเน่ืองลงจากศาลา  เดินผา่นบ่อและต่อเน่ืองไปยงัลานไม ้ ทางเดินเหนือน ้ า
ปูดว้ยอิฐดินเผาต่อกนั  ขนาดค่อนขา้งใหญ่เพื่อให้เดินไดส้ะดวก (โดยเฉพาะหากมีสมาชิกสูงวยั
และเดก็ควรค านึงถึงในเร่ืองยี้มดว้ย  บริเวณใตล้านไมคื้อบ่อกรองท่ีช่วยใหบ่้อเล้ียงปลาสะอาดดว้ย
การหมุนเวียนของน ้า 
 พรรณไมท่ี้นิยมปลูกในบริเวณน้ีไดแ้ก่  ลัน่ทม  จนัทร์หอม  หมากแหยง่  และไมอิ้งอาศยั  
บริเวณท่ีแสงแดดส่องจะเลือกปลูกพรรณไมท่ี้ชอบแดดอยา่งบวัและไอริส  ซ่ึงอยูไ่ดท้ั้งแสงแดดจดั
และร าไร  แต่ท่ีส าคญัคือตอ้งมีความชุ่มช้ืน  ใชป้ลูกบงับริเวณโคนเสา 

  
 

ภาพที ่2.88   การจดัสวนไทย 
ท่ีมา : จากหนงัสือ บา้นและสวน 
 

2.12        ฮวงจุ้ยกบังานภูมิทศัน์ 
 ศาสตร์แห่งฮวงจุย้มีความเช่ือว่า  ในการสร้างให้เกิดดุลยภาพแห่งพลงัชีวิตท่ีดี “พลัง
ช่ี” หรือพลงัชีวิตจะตอ้งไหลเวียนได ้ อย่างราบร่ืนไม่ติดขดั หากพลงัช่ีไม่สามารถไหลเวียนได้
สะดวก  หรือถูกปิดกั้นไวจ้ะท าให้พลงัชีวิตของสถานท่ีนั้นอ่อนแอหรือหยุดน่ิง  แต่หากพลงัช่ี



                                                                                      
 
 

ไหลเวียนไดส้ะดวกไม่ติดขดั  จะส่งผลดีต่อผูอ้ยูอ่าศยัในเร่ืองของความมัง่คัง่ ช่ือเสียง  การอุปถมัภ์
ค  ้าชู  อาชีพการงาน  และสุขภาพ 
 นบัแต่โบราณมานกัฮวงจุย้ต่างพยายามสังเกตและศึกษาธรรมชาติเพื่อหาต าแหน่งท่ีโดด
เด่นส าหรับบา้นและสวน  และต าแหน่งในอุดมคติท่ีเช่ือกนัว่าดีท่ีสุดนั้นก็คือ  จุดก่ึงกลางของเนิน
เขาเต้ียๆ ไม่สูงชนั ไม่เป็นคล่ืนขรุขระ ซ่ึงจะท าใหบ้า้นและสวนไดรั้บความสมดุลระหวา่งพลงัของ
ฟ้าและดิน โดยหนัหนา้ไปทางแม่น ้าท่ีไหลทอดตวัเป็นแนวคดโคง้ไปมาสวยงามนุ่มนวล  

หลกัการจัดสวนทีใ่ห้ทั้งความสวยงามและถูกต้องตามหลกัฮวงจุ้ย 

             ชยัภูมิภายนอกบา้นอยา่งหน่ึงท่ีเราสามารถควบคุมไดเ้องคือ  การจดัสวนในบริเวณท่ีดิน
ของเรา  ตามหลกัฮวงจุย้ในเชิงชยัภูมิท่ีดี  ตอ้งประกอบดว้ยหลกัการใหญ่ ๆ 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 
การหาจุดจ่ายกระแสพลงังาน 

เป็นการหาวา่หนา้ประตูบา้นบานหลกัของเราสามารถรับกระแสพลงัจากลมธรรมชาติได้
หรือไม่ หากไม่ได ้กใ็หพ้จิารณาวา่มีจุดจ่ายกระแสจากการจราจรของยานพาหนะหรือผูค้นหรือไม่ 
และสุดทา้ยหากเราไม่สามารถหาจุดจ่ายกระแสพลงังานจากสองแหล่งดงักล่าวได ้ใหเ้ราพิจารณา
ถึงการสร้างจุดจ่ายกระแสเทียมไดแ้ก่ การขดุบ่อปลา, บ่อน ้าพ,ุ ตั้งโอ่งน ้าลน้ หรือ ติดพดัลม ฯลฯ 
 

การดักกระแสพลงังาน 
เป็นการจดัใหช้ยัภูมิมีความสามารถในการดกักระแสลมธรรมชาติ ใหพ้ดัผา่นเขา้มีท่ีหนา้

ประตูบา้นได ้ เพราะแมว้า่บา้นเราจะมีกระแสลมธรรมชาติพดัผา่นมา แต่หากเราไม่มีชยัภูมิท่ี
สามารถดกักระแสได ้กเ็ท่ากบัวา่เราเห็นโอกาสท่ีผา่นเขา้มาในชีวติ แต่ไม่สามารถฉกฉวยหรือ
ไขวค่วา้โอกาสนั้นๆได ้

 

การกกัเกบ็กระแสพลงังาน 
การจดัชยัภูมิใหส้ามารถสะสมพลงังานท่ีบา้นเราไดรั้บมาได ้หากเราสามารถกกัเกบ็

พลงังานไวบ้ริเวณหนา้ประตูบา้นเราไดม้ากเท่าไร โอกาสท่ีพลงังานจะเขา้มาสู่ภายในบา้นของเรา
ยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น ลานโล่งบริเวณประตูหนา้หรือบ่อน ้าบริเวณประตูหนา้บา้นหากอยูใ่นต าแหน่ง
ท่ีดี ถือวา่เป็นส่ิงท่ีช่วยในการกกัเกบ็พลงังานไดดี้ 

การจัดสวนตามหลกัฮวงจุ้ย 
บริเวณหนา้ประตูบา้นของเรา  หากตอ้งมีสวนขอใหจ้ดัใหมี้ระดบัท่ีเทลาดเขา้ จากเขตร้ัว

มาถึงหนา้ประตูบา้น เน่ืองจากกระแสอากาสนั้นถือวา่เป็นสสารชนิดหน่ึง ซ่ึงตวัของมนัมีมวลหรือ



                                                                                      
 
 

น ้าหนกัและจะถูกดึงโดยแรงดึงดูดของโลกใหล้งสู่จุดท่ี ต ่าลงเสมอ โดยระดบัท่ีสูงกวา่ของพื้น
สวนทางดา้นร้ัวบา้นนั้นสูงกวา่สกั 2-3 น้ิว ถือวา่ก าลงัดีแลว้ เพราะหากสูงมากจนข้ึนมาบงัระดบัวง
กบล่างของประตู (หรือธรณีประตูถา้มี) จะถือวา่ไม่ดี หากเราตอ้งการทดสอบคร่าวๆกส็ามารถท า
ไดโ้ดยการลองรดน ้าบริเวณสวนของเรา หากน ้าค่อยๆวิ่งไหลมาบริเวณปากประตูบา้นนั้นถือวา่
เป็นระดบัการเทลาดท่ีดี 

การจดัสวนในดา้นอ่ืน ๆ ใหท้ าเช่นเดียวกนักบัดา้นหนา้ประตูบา้น คือ  ใหมี้การเทลาด
กลบัมาท่ีฝ่ังตวับา้น โดยใหส้วนฝ่ังท่ีติดร้ัวสูงกวา่ฝ่ังตวับา้นไดต้ามท่ีเราตอ้งการ หากคิดภาพไม่
ออกใหล้องดูท่ีอุง้มือของเราเหมือนกบัเราสร้างบา้นอยูก่ลางอุง้ มือ จะท าใหก้ระแสพลงัวิ่งหลากมา
ไดดี้ท่ีสุด เพราะบา้นเราถือวา่เป็นจุดท่ีต ่าสุดของอุง้มือนัน่เอง แต่ตอ้งอยา่ลืมวา่  เฉพาะดา้นหนา้
ประตูบา้นเราจะไม่พยายามใหส้วนดา้นร้ัวบา้นสูงกวา่หนา้ประตูบานมากเกินไป  

ส าหรับบางท่านท่ีตอ้งการจดัสวนหินนั้น จึงตอ้งใชหิ้นท่ีมีขนาดเลก็และละเอียด เน่ืองจาก
จะสามารถเกล่ียระดบัไดดี้ไม่ท าให้การไหลเวียนของกระแสอากาศติดขดั กลบักนัหากเราใชหิ้น
ชนิดท่ีขนาดใหญ่และหยาบจะท าใหเ้กล่ียระดบัไดย้ากท าให ้การไหลเวียนของกระแสอากาศติดขดั 
             การปลูกตน้ไม ้ใหท้ าการปลูกบริเวณสวนดา้นขา้งหรือสวนดา้นหลงับา้นเป็นหลกั เพื่อให้
ไม่กีดขวางกระแสพลงัท่ีจะพดัผา่นเขา้มาท่ีประตูหนา้บา้น โดยหากมีความจ าเป็นตอ้งปลูกตน้ไม้
หนา้บา้นจริงๆ ให้พยายามอยา่ขวางประตูหนา้บา้นจะดีท่ีสุด และไม่ควรเป็นตน้ไมท่ี้มีขนาดใหญ่
หรือรกมาก เน่ืองจากจะกีดกนักระแสพลงังานไม่ใหเ้ขา้มาท่ีประตูบา้นเราได ้ ต  าแหน่งสวนควรอยู่
ทางทิศตะวนัออก ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ทิศตะวนัออกเป็นทิศท่ีพระอาทิตยข้ึ์น แสงแดดในยามเชา้จะช่วย
ส่ ง เส ริมต้น ไม้ให้ มี คว าม งอกงามและ เขี ยวสด  เพ ราะ เป็ น แสง ท่ี ไ ม่ แรงจน เกิน ไป 
            สวนต้องครบองค์ประกอบของธาตุทั้ ง 5 คือ น ้ า ไม้ ไฟ ดิน และทอง สวนท่ีดีจะต้อง
ประกอบไปดว้ย ตน้ไม(้ธาตุไม)้ น ้ าตก น ้ าพุ อ่างบวั บ่อปลา(ธาตุน ้ า) แสงแดดส่องถึง(ธาตุไฟ) มี
ดิน ท่ีสมบูรณ์ (ธาตุ ดิน) และท่ีส าคัญจะต้องมีการตกแต่งสวนอย่างสวยงาม(ธาตุทอง) 
             น ้ าตกในสวนจะตอ้งหันหน้าน ้ าตกเขา้บา้นเสมอ “หนา้น ้ าตกจะตอ้งหันเขา้บา้น ห้ามหัน
ออกนอกบา้น” เพราะการหนัออกนอกบา้น จะหมายถึงการเงินไหลออก เพราะน ้าแทนความหมาย
ของโชคลาภการเงิน 
              บ่อน ้ า สระน ้ า รูปทรงต้องไม่ร้าย การขุดบ่อน ้ า หรือสระน ้ าในสวนนั้ น ส่ิงท่ีจะต้อง
ค านึงถึง จะเป็นเร่ืองของรูปทรงของสระนั้น ในทางฮวงจุย้จะให้ใชรู้ปทรงท่ีไม่ท าร้ายคนในบา้น 
เช่น รูปทรงท่ีเป็นส่ีเหล่ียม รูปทรงขนมเปียกปูน สามเหล่ียม เป็นตน้ ควรใชรู้ปทรงโคง้มน หรือ
วงกลม จะถือวา่ดีท่ีสุด 
             กอ้นหิน การน ากอ้นหินมาตกแต่งสวนจะตอ้งระวงัใหม้าก โดยเฉพาะกอ้นหินใหญ่ เพราะ
ในทางฮวงจุย้ “กอ้นหิน” จะหมายถึง  อุปสรรค การเลือกกอ้นหินในการแต่งสวนจะตอ้งเลือกกอ้น



                                                                                      
 
 

ท่ีมีลกัษณะกลมมน ห้ามเป็นเหล่ียมคม หรือมีมุมแหลม กอ้นหินท่ีมีรูก็จะเป็นลกัษณะตอ้งห้าม
เช่นกนั ต าแหน่งในการวางส่วนใหญ่จะวางบริเวณมุมบา้น หา้มวางไวห้นา้บา้น หรือบริเวณท่ีตรง
กบัประตูบา้น  หากบา้นนั้นเป็นบา้นเลก็ หา้มปลูกตน้ไมใ้หญ่  เพราะจะก่อผลเสียมากกว่าผลดี ส่ิง
ท่ีมองเห็นไดช้ัดก็คือ ตน้ไมใ้หญ่จะท าลายฐานบา้น และก่ิงกา้นของตน้ไมย้งัท าลายตวับา้นอีก
ดว้ย  รวมทั้งหลีกเล่ียงไมห้นามในการแต่งสวน เร่ืองตน้ไมท่ี้มีหนามแหลม เพราะหนามท่ีแหลม
คมจะส่งผลกระทบต่อคนในบา้นได ้
 

  
 

     ภาพที ่2.89  การจดัสวนตามหลกัฮวงจุย้ 

    ท่ีมา : http://www.bonsaibaan.com 
 
จัดฮวงจุ้ยทีด่ีให้สวนในบ้าน 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ เป็นเร่ืองของฮวงจุย้ในอุดมคติท่ีคงยากจะหาไดใ้นโลกยคุดิจิตอล แต่เรา
สามารถจดัสวนท่ีบา้นของเราเองใหมี้ลกัษณะฮวงจุย้ท่ีดีเช่นท่ีกล่าวมาไดไ้ม่ยาก เช่น ท าทางเดินใน
สวนให้ทอดตวัเล้ียวคดโคง้ไปมาสวยงาม ปรับพื้นท่ีสวนให้มีความโคง้กลมเล่นระดบัพื้นท่ีสวน
ในบางส่วนเพื่อให้ดูเป็นเนินสูงต ่า  น ้ าเป็นองคป์ระกอบส าคญัของสวน ในความเช่ือของฮวงจุย้ 
สวนทุกสวนควรจะมีบ่อน ้ าหรือน ้ าพุในสวน ท่ีส าคญัคือ ให้น ้ ามีการเคล่ือนไหวท่ีสม ่าเสมอ
นุ่มนวล ไม่ควรเป็นน ้าน่ิงๆ   
 

http://www.bonsaibaan.com/


                                                                                      
 
 

 
 

  ภาพที ่2.90  การจดัสวนตามหลกัฮวงจุย้ 

   ท่ีมา : http://www.bonsaibaan.com 
 

 บริเวณไหนของสวนท่ีพลงัช่ีถูกปิดกั้นใหติ้ดขดัหรือไม่สามารถไหลเวียนได ้คุณจะ
สงัเกตเห็นวา่ ส่วนนั้นจะมีลกัษณะรกร้าง ตน้ไมข้ึ้นในลกัษณะรกรุงรัง หรือแหง้ตายเป็นบางส่วน 
สญัลกัษณ์ของพลงัท่ีหยดุน่ิง อยา่งเช่น ตน้ไมท่ี้แหง้ตาย ควรจะขดุถอนออกไปจากสวนเพราะมนั
จะดึงดูดพลงัท่ีไม่ดีเขา้มาในบา้น และจะท าใหก้ารไหลเวียนของพลงัชีวิตติดขดัได ้

 
ภาพที ่2.91  การจดัสวนตามหลกัฮวงจุย้ 

ท่ีมา : http://www.bonsaibaan.com 
             นอกจากนั้น คุณยงัสามารถใชเ้ทคนิคการจดัสวน เพื่อปรับแกฮ้วงจุย้ให้มีพลงัท่ีดีและปิด
กั้นพลงัท่ีไม่ดีออกไปได ้เช่น ท าร้ัวตน้ไมเ้ต้ียๆ หรือพุ่มไม ้หรือสระน ้ า กั้นระหว่างตวับา้นหรือ
สวนของคุณกบัส่ิงท่ีใหพ้ลงัไม่ดี เช่น เสาไฟ เสาธง หรือถนนท่ีพุง่เขา้สู่ตวับา้น เป็นตน้ 
สวนหน้าบ้าน 
 จุดแรกของการจดัสวนให้เนน้ไปท่ีสวนหนา้บา้น เพราะเป็นพื้นท่ีส่วนแรกของบา้นท่ีจะ
ไดรั้บพลงัท่ีดีจากบริเวณรอบๆ เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ “พลังช่ี” ไหลเวียนไปมาภายในส่วนน้ี

http://www.bonsaibaan.com/
http://www.bonsaibaan.com/


                                                                                      
 
 

ของบา้นใหม้ากสกัหน่อย จึงควรหลีกเล่ียงการท าทางเดินหรือถนนเขา้บา้นท่ีเป็นเสน้ตรงๆ แต่ควร
ใหเ้ป็นแนวคดโคง้ไปมาเลก็นอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.92  การจดัสวนตามหลกัฮวงจุย้ 

ท่ีมา : http://www.bonsaibaan.com 
 

        ถา้หากบา้นของคุณมีทางเดินท่ีเป็นเส้นตรงอยู่ อาจแกไ้ขไดโ้ดยการปลูกไมพุ้่มหรือไมค้ลุม
ดินให้พุ่มใบล ้าเขา้มาในพื้นส่วนท่ีเป็นทางเดินเพื่อลดความเป็นเส้นตรง แต่ตอ้งเลือกพืชท่ีมีระบบ
รากต้ืน เพื่อท่ีรากจะไดไ้ม่ไปชอนไชใหพ้ื้นเกิดรอยแตกร้าวได ้ ตามหลกัฮวงจุย้เช่ือกนัวา่  
o สวนหน้าบ้านควรหันไปทางทิศใต้ ซ่ึงจะดึงดูดพลงัหยางหรือพลงัท่ีให้โชค แต่แมว้่าสวน

หน้าบา้น ของคุณจะไม่ไดห้ันไปทางทิศใต ้คุณก็สามารถดึงดูดพลงัหยางเขา้มาสู่ภายใน
สวนของคุณไดโ้ดยวางรูปป้ันหงส์ไวเ้พื่อดึงพลงัหยาง 

o ถ้าสวนหน้าบ้านของคุณหันไปทางทิศตะวนัตก พยายามจดัพื้นท่ีส่วนน้ีของคุณใหน่ิ้งและ
สงบเงียบใหม้ากท่ีสุด ปลูกตน้ไมท่ี้โตชา้  

o สวนที่หันหน้าไปทางทิศเหนือจะดึงดูดพลงัท่ีส่งเสริมเร่ืองอาชีพการงาน การจดัสวนท่ี
ช่วยเสริมพลงัในเร่ืองน้ีคือ ให้มีบ่อน ้ าหรือส่ิงประดบัสวนท่ีมีน ้ าเป็นองคป์ระกอบไวใ้น
บริเวณท่ีมองเห็นจากประตูดา้นหนา้  

สวนที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะดึงดูดพลงัท่ีอุปถมัภ์ในเร่ืองครอบครัว ให้ปลูกตน้ไผ่
เพื่อเสริมพลงัดา้นน้ีใหเ้ด่นข้ึน 

http://www.bonsaibaan.com/


                                                                                      
 
 

ต าราฮวงจุย้มีพูดถึงหลกัในการจดัสวนเอาไว ้หลากหลายรูปแบบดว้ยกนั และเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจไม่นอ้ย  และในกรณีน้ีไดท้  าการศึกษาอีกต าราหน่ึงท่ีกล่าวดว้ยเร่ืองสวนกบัฮวง
จุย้เอาไว ้ เช่นกนั  

1. ต าแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก การก าหนดพื้นท่ีส าหรับจดัสวนภายในบริเวณ
บา้น ถือเป็นส่ิงแรกท่ีจะตอ้งพิจารณา การท่ีต าราระบุว่า สวนควรอยูท่างทิศตะวนัออก ก็
ดว้ยเหตุผลท่ีว่าทิศตะวนัออกเป็นทิศท่ีพระอาทิตยข้ึ์น แสงแดดในยามเชา้ จะช่วยส่งเสริม
ตน้ไมใ้หมี้ความงอกงามและเขียวสด เพราะเป็นแสงท่ีไม่แรงจนเกินไป 

2. สวนต้องครบองค์ประกอบของธาตุทั้ง 5 คือ น ้า ไม้ ไฟ ดิน และทอง สวนท่ีดีจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ย ตน้ไม ้(ธาตุไม)้ น ้ าตก น ้ าพุ อ่างบวั บ่อปลา (ธาตุน ้ า) แสงแดดส่องถึง
(ธาตุไฟ) มีดินท่ีสมบูรณ์(ธาตุดิน) และท่ีส าคญัจะตอ้งมีการตกแต่งสวนอยา่งสวยงาม(ธาตุ
ทอง) ไม่ใช่ปล่อยใหร้กรุงรัง กลายเป็นป่ามากกวา่สวน 

3. น ้าตกในสวนจะต้องหันหน้าน ้าตกเข้าบ้านเสมอ การตกแต่งสวนโดยมีน ้ าเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ในทางฮวงจุย้บอกเอาไวว้่าจะตอ้งระวงัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกรณีของน ้ าตก ท่ีมีการไหล
ของน ้ าไม่เหมือนอย่างอ่ืน “หน้าน ้ าตกจะตอ้งหันเขา้บา้น ห้ามหันออกนอกบา้น” เพราะ
การหันออกนอกบา้นจะหมายถึงการเงินไหลออก เพราะน ้ าแทนความหมายของโชคลาภ
การเงินนัน่เอง น่ีเป็นกฎเกณฑท่ี์จะตอ้งจ าไวใ้นการแต่งสวน 

4. บ่อน ้า สระน ้า รูปทรงต้องไม่ร้าย การขุดบ่อน ้ าหรือสระน ้ าในสวนนั้ นส่ิงท่ีจะต้อง 
ค  านึงถึงก็จะเป็นเร่ืองของรูปทรงของสระนั้น ในทาง ฮวงจุย้ จะให้ใชรู้ปทรงท่ีไม่ท าร้าย
คนในบา้น เช่น รูปทรงท่ีเป็นเหล่ียม รูปทรงขนมเปียกปูน สามเหล่ียม เป็นตน้ ควรใช้
รูปทรงโคง้มน หรือวงกลม จะถือวา่ดีท่ีสุด 

5. ก้อนหิน วางผิดเป็นอุปสรรคใหญ่หลวง หิน มาตกแต่งสวนตอ้งระวงัให้มาก โดยเฉพาะ
กอ้นหินใหญ่เพราะในทางฮวงจุย้ “กอ้นหิน” จะหมายถึงอุปสรรค การเลือกกอ้นหินใน
การแต่งสวนจะตอ้งเลือกกอ้นท่ีมีลกัษณะกลมมน ห้ามเป็นเหล่ียมคม หรือมีมุมแหลม
กอ้นหินท่ีมีรูก็เป็นลกัษณะตอ้งห้ามเช่นกนั ต าแหน่ง ในการวางส่วนใหญ่ จะวางบริเวณ
มุมบา้น หา้มวางไวห้นา้บา้นหรือบริเวณท่ีตรงกบัประตูบา้น 

6. บ้านเล็ก ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ บา้นท่ีมีขนาดเล็กมีพื้นท่ีจ ากัดในการจดัสวน อย่างบา้น
ทาวน์เฮาส์ ห้ามเอาตน้ไมใ้หญ่ มาปลูก เพราะจะก่อผลเสียมากกว่าผลดี ส่ิงท่ีมองเห็นได้
ชัด ก็คือ ตน้ไมใ้หญ่จะท าลายฐานบา้น และก่ิงกา้นของตน้ไมย้งัท าลายตวับา้นอีกดว้ย 
บา้นขนาดเลก็อยา่งทาวน์เฮาส์ไม่ควรปลูก ตน้ไมใ้หญ่ในบา้น 

7. หลีกเลี่ยงไม้หนามในการแต่งสวน เร่ืองตน้ไมท่ี้มีหนามแหลม ในทางฮวงจุย้จะถือว่าเป็น
ขอ้ห้ามอยู่แลว้ เพราะหนามท่ีแหลมคมจะส่งผลกระทบ ต่อคนในบ้านได้ แต่บางคน



                                                                                      
 
 

อาจจะสงสัยว่าตน้ไมอ้ย่าง เฟ่ืองฟ้า โป๊ยเซียน ท่ีคนนิยม น ามาปลูกในบา้นท าไมถึงไม่
ห้าม ความจริงแลว้ไมห้นามอย่างเฟ่ืองฟ้าหรือโป๊ยเซียน ก็เขา้ข่ายเป็นตน้ไมต้อ้งห้าม
เหมือนกัน เพราะมีหนามแหลม เพียงแต่ว่า ช่ือของต้นไม้เป็นมงคลเท่านั้ น และต้น
เฟ่ืองฟ้าส่วนใหญ่ จะนิยมปลูก ริมร้ัว หรือ ก าแพง ซ่ึงกลบัเป็นผลดีในแง่ของการป้องกนั
ส่ิงไม่ดีเขา้บา้น เหตุผลท่ีต าราห้ามเอาไวอ้ยา่งนั้น ก็เพราะหนามแหลมของตน้ไม ้อาจจะ
เก่ียวคนเดินผ่านไปมาในบ้านได้ โดยเฉพาะบ้านท่ีมีเด็กเล็กๆ นอกจากน้ี เวลาตน้ไม้
เติบโตเป็น ตน้ไมใ้หญ่ จะเคล่ือนยา้ย หรือตดัก่ิงของตน้ไมค่้อนขา้งจะยากท่ีจะไม่โดย
หนามเก่ียว 

 

2.13    กรณศึีกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัของ Concept  คือ  เป็นสวนไทย
ประยกุตเ์ช่นเดียวกนั  เน่ืองจากเป็นความตอ้งการของเจา้ของบา้นท่ีตอ้งการให้สวนภายในบริเวณ
บา้นเป็นสวนไทย  และใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีให้ไดม้ากท่ีสุด  และรวมไปถึงสามารถท ากิจกรรม
รวมกนัภายในครอบครัวได ้ จึงท ากากรศึกษาแนวความคิดในการจดัภูมิทศัน์  รูปแบบของงานภูมิ
ทศัน์  รวมไปถึงองคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อน ามาใชอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั  ซ่ึงกรณีศึกษา
ไดแ้ก่  
 
 
2.13.1     บา้นคุณขวญั 
  

   ภาพแสดงผงัแม่บท 
   เจา้ของ : คุณขวญั 
   ออกแบบและสวน : อาจารยท่์อง 
   สถานท่ี : ต าบลนาทุ่ง  อ าเภอเมืองชุมพร  จงัหวดัชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%A1.%E0%B8%A3.%E0%B8%A7.%20%E0%B8%84%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kukritshousefund.com%2F&ei=_qHiUJ6aHMWNrgfwxoDwBA&usg=AFQjCNHDAx3IJrB35mMwYpp2s9omFSVt7w&bvm=bv.1355534169,d.bmk


                                                                                      
 
 

 ลกัษณะโครงการ 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          ภาพที ่ 2.93   แสดงภาพประติมากรรมภายในสวน 
          ท่ีมา : บา้นคุณขวญั  

 
 น ้ าตก  น ้ าพุ  และบ่อน ้ า ถือเป็นส่วนหน่ึงของสวนไทยประยกุต ์ คือ  บ่อน ้ า  ใชป้ระกอบ
พิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีองคป์ระกอบของศาสนาฮินดูเป็นตน้แบบ  ประเทศไทยนบัว่าเป็นเมือง
ท่ีมีโบราณสถานจ านวนมาก  ท่ีมีขนาดใหญ่มีรูปป้ันประดบัเกาะติดตามสระน ้ า  คนโบราณใชส้ระ
น ้าเป็นสถานท่ีอาบน ้า  บางแห่งมีน ้ าพ ุพดุมาจากดินท่ีมีช่ือท่ีสุด  บ่อหรือสระน ้าจึงเป็นส่ิงส าคญัใน
ท่ีอยูคู่่กบัสวนไทย  ดงันั้น    สวนไทย จึงจ าเป็นตอ้งมีน ้ าเป็นส่วนประกอบภายในสวน  เช่น  น ้ าตก  
น ้ าพุ  สระน ้ า และบ่อน ้ า เป็นตน้ แลว้แต่ขนาดของพื้นท่ีนั้นๆ ว่าจะเหมาะสมกบัพื้นท่ีตวับา้นมาก
นอ้ยเพียงใด 
 

 
 
 
 

      
 
 

ภาพที ่ 2.94   แสดงภาพน ้าพ ุน ้ าตกภายในสวน 
     ท่ีมา : บา้นคุณขวญั 



                                                                                      
 
 

 
  

ตน้ไมแ้ละทางเดินภายในสวนไทยประยกุต ์ตอ้งเนน้ความชุ่มฉ ่าเพื่อใหไ้ดบ้รรยากาศแบบร้อนช่ืน
และตอ้งเลือก ไมป้ระเภท  ทนอากาศประเภทน้ีไดดี้เช่นตน้ข่อย ตน้ชาฮอกเก้ียน ตน้หมาก ตน้
ปาลม์ เป็นตน้ ไมท่ี้เป็นกอเป็นกลุ่มจะช่วยให้สวนริมสระมีความเขียวท่ีหลากหลาย  ถา้อยากได้
ความสวยงามของดอกไม ้ สวนไทยประยุกต์ นิยมใช้ลัน่ทม ตน้คลา้น ้ าต่างๆ เป็นตน้ ปลูกตาม
ธรรมชาติริมบ่อ ริมสระน ้ า  การมีร่มเงาจะช่วยไม่ให้ตระไคร่น ้ าเติบโตเร็ว  ส่วนทางเดินก็เป็น
ปัจจยัหลกัท่ีจะน าพาเราเดินไปชมธรรมชาติภายในบา้นท่ีจดัตกแต่งเป็นสไตล์ไทยๆ มีลวดลาย
ทางเดินท่ีเรียบง่ายดูสบายตา ก่อใหเ้กิดความกลมกลืนกนั ระหวา่งทางเดิน และตน้ไม ้
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่ 2.95   แสดงภาพตน้ไมแ้ละทางเดินภายในสวน 
ท่ีมา : บา้นคุณขวญั 

         แสงไฟ เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับสวนเป็นอยา่งมาก  สวนไม่ใช่ตอ้งการแค่สวยงามแค่ในตอน
กลางวนัเท่านั้น  ภายในตอนกลางคืนสวนก็มีอีกมิติหน่ึงท่ีคุณตอ้งสัมผสัถึงเพราะฉะนั้นแสงเป็น
ปัจจยัหลกัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีท าใหส้วนสวยในเวลากลางคืน  
 

 
 
 
 



                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 

 

    
 
 

 
ภาพที ่ 2.96   แสดงภาพแสงไฟประกอบสวน 
ท่ีมา : บา้นคุณขวญั 
 
 
2.13.2   บ้านคุณ อสิรา สุนทรวฒัน์  
 ภาพแสดงผงัแม่บท 
 เจา้ของ : คุณ อิสรา สุนทรวฒัน์ 
 ออกแบบและสวน : คุณ อิสรา สุนทรวฒัน์ 
 สถานท่ี  :  อ าเภอเมืองลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี 
 ลกัษณะโครงการ 
 
การจดัภูมิทศัน์บา้นคุณ  
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.97   แสดงภาพประติมากรรมภายในสวน 



                                                                                      
 
 

ท่ีมา : บา้นคุณ อิสรา สุนทรวฒัน์สวนน ้าถือวา่ ผูท่ี้จดัสวนไทยประยกุตข์าดไม่ไดเ้ลย เพราะเป็น
สีสนั ใหเ้กิดความกลมกลืนของธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.98   แสดงภาพสระน ้า ภายในสวน 
ท่ีมา : บา้นคุณ อิสรา สุนทรวฒัน์ 

 
ตน้ไมแ้ละทางเดินภายในสวนไทยตอ้งเนน้ความชุ่มฉ ่าเพื่อให้ไดบ้รรยากาศของป่าเมืองร้อน  ไม้
ประเภท  ปาล์มจึงเป็นท่ีนิยมของภาคใต้  และไมน้ ้ าอนัเป็นกอๆกลุ่มๆจะช่วยให้สวนริมสระมี
ความเขียวท่ีหลากหลาย  ถา้อยากไดค้วามสวยงามของดอกไม ้ สวนบาหลีนิยมใชล้ัน่ทมปลูกแค่
ตน้เดียวตามธรรมชาติริมบ่อ  การมีร่มเงาจะช่วยไม่ให้ตระไคร่น ้ าเติบโตเร็ว  ส่วนทางเดินก็เป็น
ปัจจยัหลกัท่ีจะน าพาเราเดินไปชมธรรมชาติภายในบา้นท่ีจดัตกแต่งเป็นไทยๆ  ก่อให้เกิดความ
กลมกลืนกนั ระหวา่งทางเดิน และตน้ไม ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่ 2.99   แสดงภาพตน้ไมแ้ละทางเดินภายในสวน 
ท่ีมา : http://9leang.com/?p=8186 



                                                                                      
 
 

 2.13.3   บ้าน คุณอมร 

 ภาพแสดงผงัแม่บท 

  เจา้ของ : คุณอมร 

 ออกแบบและสวน : สุธีร์ สุรนนัท ์

 สถานท่ี  : จงัหวดัลพบุรี 
            ลกัษณะโครงการ 
 การจดัภูมิทศัน์บา้นคุณอมร เป็นบา้นพกัอาศยัชั้นเดียว บนเน้ือท่ีมากกวา่ 2ไร่ ไดน้ าเอาการ
จดัสวนเมืองร้อน น าวสัดุตกแต่งภูมิทศัน์เขา้มาใช้ในสถานท่ีมากข้ึน เช่น ประติมากรรมต่างๆ 
ทางเดิน      เป็นตน้   

     
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.100   ภาพโดยรวมของการจดัสวนไทยประยกุต ์
 ท่ีมา : www.bloggang.com 

 
 บริเวณขา้งบา้นมีแม่น ้ าและศาลาริมน ้ า แสดงถึงเอกลกัษณ์ของไทยอย่างชดัเจนและเป็น
จุดเด่นของบริเวณแม่น ้ า และมีพรรณไม่รายรอบเช่น ตน้ไทรยอดทอง ตน้จัง๋ เป็นตน้ สามารถ
ดึงดูดสายตาไดดี้   

 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.101   แสดงภาพศาลาริมน ้า 
    ท่ีมา : www.bloggang.com 
 
  
บริเวณขา้งบา้นปลูกพนัธ์ุไม ้ประเภทไมม้งคล พนัธ์ุไมท่ี้ใชมี้ความกลมกลืนกนั สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การจดัสวนแบบไทยไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นยงัมีการจดัวางพนัธ์ุไมแ้ละทางเดินอยา่งมีจงัหวะ  
เหมาะสม กบัสภาพพื้นท่ี ไม่ดูรกจนเกินไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่ 2.102   แสดงภาพพนัธ์ุไมไ้ทยประยกุต ์
ท่ีมา : www.bloggang.com  

 
 วสัดุและองคป์ระกอบท่ีใชจ้ดัสวนไทยประยกุต ์ของบา้นกรณีศึกษาดงักล่าว  มีความเป็น
เอกลกัษณ์โดดเด่นในสไตลไ์ทยประยกุตเ์ป็นอยา่งมาก เช่น โตะ๊และเกา้อ้ีไม ้ท าใหดู้กลมกลืนเข
กบัสวนไดเ้ป็นอยา่งดี 



                                                                                      
 
 

 
 
 

   
 

 
  

 
ภาพที ่ 2.103   แสดงภาพวสัดุและองคป์ระกอบของสวน 
ท่ีมา : www.bloggang.com 
 

 ทางเดินในสวน เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับสวนเป็นอยา่งมาก  ผูเ้ขา้ชมสวนจะไดเ้ดินในทางท่ี
จดัไว ้และลดการตายจากการเดินเหยยีบหญา้ซ ้าๆไดอี้กดว้ย 
        
Hardscape 
ตารางที่ 2.3  แสดงสรุปรูปแบบของแต่ละกรณีศึกษา 

 

 

กรณีศึกษา สรุปรูปแบบของกรณศึีกษา 
 
กรณีศึกษาท่ี 1 
บา้น คุณขวญั 

 

กรณีศึกษาน้ีเป็นรูปแบบส่ือผสมศิลปะไทยๆกับวสัดุ
ร่วมสมยั  ไดแ้ก่ ตน้ไม ้อิฐมอญ ไหโบราณ ไทยต่างๆ
มากมาย เช่นรูปป้ันกลางสระน ้า   เป็นตน้ 

 
กรณีศึกษาท่ี 2 
บา้นคุณอิสรา สุนทรวฒัน์ 
 

 

กรณีศึกษาน้ีเป็นการจัดวางสวนแต่ละมุมท่ีก าหนด
รูปแบบแตกต่างกนั  มีสวนน ้ าช่วยเพิ่มความกลมกลืน
กบัธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
กรณีศึกษาท่ี 3 

 บา้นคุณอมร 

 

 

กรณีศึกษาน้ีเป็นรูปแบบส่ือผสมศิลปะไทยๆร่วมสมยั    
ซ่ึงเป็นสวนท่ีผสมผสานพรรณไม้ต่างเข้ากันได้กับ
สภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี   เป็นตน้ 



                                                                                      
 
 

สรุปสาระส าคญั 
2.1    ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการออกแบบจัดสวน 
 การออกแบบจดัสวน  หมายถึง  การจดัสวนเพื่อตอบสนอง  หรือเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของ
บุคคล  และ  ท าให้เกิดความสุขทางดา้นของจิตใจ  และอารมณ์  โดยการน าเอาธรรมชาติมาไว้
รอบๆตวัเราเป็นท่ีพกัผอ่น  เพื่อผอ่นคลายจากการท างาน 
2.2    การแบ่งสัดส่วนพืน้ทีใ่นการจัดภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย 

- ส่วนสาธารณะ  (Public Area)  เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้  และเป็นส่วนโชว ์ เป็น
พื้นท่ีช่องกลางระหวา่งถนนกบัตวับา้น  เป็นส่วนสมัพนัธ์กบัสงัคม 

- ส่วนครอบครัว  (Family Living Area)  สวนส่วนน้ีจะเป็นท่ีพกัผ่อนรวมส าหรับ
ครอบครัวและเป็นท่ีรวมการแสดงออกต่างๆท่ีเจา้ของบา้นสนใจ   

- ส่วนตวั  (Private Living Area)    พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีสามารถท าให้ผูอ้ยูอ่าศยั
เกิดความรู้และเป็นส่วนตวัไดม้ากท่ีสุด  เป็นท่ีอ่านหนงัสือ  หรือท างาน 

- ส่วนบริการ  (Service Area)  เป็นส่วนท่ีอ านวยความสะดวกต่อการบริการ  ส่วน
น้ีจะประกอบไปดว้ยราวตากผา้  ถงัขยะ  พื้นท่ีส่วนน้ีควรอยูใ่กลบ้ริเวณหอ้งครัว 

2.3    ขั้นตอนและหลกัการจัดองค์ประกอบของงานภูมิทศัน์ 
 มีเกณฑก์ารประเมินความสวยงามของสวนดงัน้ี 

- เส้น 
- รูปร่าง 
- สี 
- ผวิสมัผสั 
- ความกลมกลืน 
- ความสมดุล 
- สดัส่วนและจงัหวะ 

หลกัการขา้งตน้จากองคป์ระกอบของงานภูมิทศัน์ใชต้กแต่งเพื่อไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้
ภายในสวนเพราะฉะนั้นการจดัสวนจึงตอ้งมีหลกัการจดัองคป์ระกอบของงานภูมิทศัน์
ขั้นตอนต่างๆเพื่อใหง่้ายต่อการออกแบบและเขา้ถึงจุดประสงคข์องโครงการอยา่งแทจ้ริง 

 

2.4    องค์ประกอบทีใ่ช้ตกแต่งในการจดัภูมิทศัน์ 
 องคป์ระกอบหรือวสัดุท่ีอยูใ่นสวนก็มีบทบาทส าคญัท าใหส้ภาพของสวนเปล่ียนแปลงไป  
ของประดับและของตกแต่งสวนจึงเป็นส่วนท่ีช่วยแสดงเอกลกัษณ์  และเร่ืองราวของสวนได้
ชดัเจน  ของตกแต่งเหล่าน้ีสามารถออกแบบใหม่ให้มีเอกลกัษณ์เน้นเร่ืองราวในสวนและสร้าง



                                                                                      
 
 

ความแตกต่างไดม้ากข้ึน วสัดุตกแต่งสวนสามารถหาไดจ้ากส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง โดยไม่ตอ้งซ้ือหา
มากนัก เพราะส่วนใหญ่มีอยู่ตามธรรมชาติ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถน ามาประยุกต์ให้เขา้กบัสวนไทย
ประยกุตไ์ดอ้ยา่งลงตวั 

2.5   การเลอืกใช้วสัดุพชืพรรณ 
 การเลือกใชว้สัดุพืชพรรณเราควรเลือกตามประเภท  เช่น ส่วนสูง  ความละเอียดของใบ  
ลกัษณะนิสัยของพืชพรรณ  ให้มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีเราตอ้งการจดัสวนและรูปทรงชนิด
ต่างๆนั้นควรมีความสวยงามและเขา้กนัได ้ ทั้งหมดน้ีเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาสวนให้สวยงามอยู่
เสมอ  

2.6   รูปแบบและชนิดของสวน 
 สวนไทยประยกุตเ์ป็นสวนท่ีมีการแสดงอาณาเขตโดยการใชพ้รรณไมพ้ื้นบา้นมาปลูกเป็น
แนว  บ่อน ้ าเลก็ๆ มีพวกเคร่ืองป้ันดินเผา ตุ๊กตาดินเผาอยูข่า้งๆบ่อ ท่ีลืมไม่ไดก้็คือแสงสว่างยามค ่า
คืนซ่ึงอาจสร้างบรรยากาศไดจ้ากโคมไฟหรือ   แสงเทียน  หากไดเ้สียงเพลงของไทยขบักล่อม และ
กล่ินหอมอบอวลของธูปสมุนไพร  กจ็ะช่วยสร้างบรรยากาศและกล่ินอายของบาหลีมากยิง่ข้ึน 
 

2.7   ฮวงจุ้ยกบังานภูมิทศัน์ 
 ฮวงจุย้ท่ีเก่ียวกบังานภูมิทศัน์มกัใหค้วามส าคญักบัต าแหน่งของการจดัวาง  องคป์ระกอบ
ต่างๆอยา่งมีความหมายเชิง  นามธรรม  โดยมีคติความเช่ือเขา้ผสมผสานเพื่อหวงัผลดลบนัดาลจาก  
“พลงัช่ี”  เพื่อใหเ้กิดโชคลาภและความผาสุกของผูอ้ยูอ่าศยั  ตามหลกัคิดในสาสตร์ของฮวงจุย้อนั
หลากหลาย 
 

2.8   กรณศึีกษา 
 จากการท าการศึกษากรณีศึกษา รูปแบบสามารถสรุปไดว้่ากรณีศึกษา โดยการใชห้ลกัการ
จดัสวนไทยประยกุตแ์บบผสมผสาน  เป็นการผสานโดยการน าเอาศิลปะโบราณมาประยกุตส์ร้าง
ข้ึนใหม่ผสานเขา้กบัวสัดุตกแต่งปัจจุบนั และเขา้กนัไดก้บัสวนไทยประยกุตอ์ยา่งเหมาะเจอะ 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 
 

ตารางที่ 2.4   แสดงพรรณไมท่ี้ใชภ้ายในกรณีศึกษา 
 
 

พรรณไม้ กรณีศึกษาที ่1 กรณีศึกษาที ่2 กรณีศึกษาที ่3 
1. ชายผา้สีดา - 1 1 
2. เฟินใบมะขาม - 1 1 
3. กลว้ย - 1 1 
4. กลว้ยแดง 1 1 1 
5. ขนุน 1 1 1 
6. ลีลาวดี 1 1 1 
7. ปีบ 1 - - 
8. ตีนเป็ดน ้า 1 - 1 
9. จนัผา 1 - 1 
10. สัตบรรณ 1 1 1 
11. เฟิร์นใบมะขาม 1 1 1 
12. หมากผูห้มากเมีย - 1 1 
13. บอน - - - 
14. มะยม 1 - 1 
15. สาเก 1 - 1 
16. จิกน ้า 1 1 1 
17. หมากเขียว 1 1 - 
18. หมากเหลือง 1 1 1 
19. หมากแดง 1 1 1 
20. สารลงักา 1 1 1 
21. บุหงาสาหล่ี 1 1 1 
22. แคนา 1 1 1 
23. พิกลุ - - - 
24. ราตรี 1 - 1 
25. ยีโ่ถ 1 1 1 
26. เอ้ืองหมายนา - 1 1 
27. การะเกดด่าง - 1 1 



                                                                                      
 
 

พรรณไม้ กรณีศึกษาที1่ กรณีศึกษาที ่2 กรณีศึกษาที ่3 
28. พลบัพลึง - 1 1 
29. หนวดปลาดุก - 1 1 
30. มะม่วง 1 1 1 
31. จัง๋ 1 - - 
32. กระพอ้ 1 1 - 
33. เฟิร์นขา้หลวงฯ - 1 1 
34. ตีนตุก๊แก - 1 1 
35. ขิงแดง 1 1 1 
36. ตะไคร้ 1 - 1 
37. หญา้แฝก 1 - - 
38. โมก 1 1 1 
39. มณฑา 1 - - 
40. ชาฮอกเก้ียน 1 1 1 
41. พดุศุภโชค 1 1 1 
42. พดุพิชญา 1 1 1 
43. หลิวดอก 1 1 - 
44. หลิวใบ 1 1 1 
45. ซุม้กระต่าย 1 - 1 
46. หญา้มาเลเซีย 1 1 1 
47. จ าปี 1 - - 
48. จ าปา 1 1 1 
49. จ าปูน 1 1 - 
50. ผกัชี 1 1 - 
51. ขิง 1 1 - 
52. ข่า 1 1 1 
53. ขม้ิน 1 - - 
54. สาวนอ้ยประแป้ง 1 1 1 
55. ข่อย 1 - - 



                                                                                      
 
 

จากตารางขา้งตน้สรุปไดว้า่พรรณไมท่ี้ใชใ้นแต่ละกรณีศึกษามีความใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนั
เน่ืองจากพรรณไมน้ี้เป็นพรรณไมห้ลกัๆในสวนไทยประยกุต ์



บทที ่3 

กรณศึีกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ทีโ่ครงการ 
 

 ขอ้มูลพื้นท่ีโครงการเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักออกแบบภูมิทศัน์  ซ่ึงตอ้งทราบ
ขอ้มูลต่างๆแลว้น ามาวิเคราะห์  ในการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกั
อาศยันั้ นค่อนขา้งเป็นเร่ืองท่ีละเอียดมาก  ถึงแม้ว่าเน้ือท่ีของการออกแบบภูมิทัศน์จะมีขนาด
ค่อนขา้งเล็กกว่าเม่ือเทียบกบัการออกแบบภูมิทศัน์ของส่วนสาธารณะของหมู่บา้นจดัสรร  หรือ
สวนสาธารณะตามท่ีต่างๆ  การจดัภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัถึงแมจ้ะมีขนาดเลก็กวา่การจดัภูมิทศัน์ใน
พื้นท่ีอ่ืนๆมาก  แต่ก็มีความส าคัญมากเช่นเดียวกัน  ดังนั้ นการน าข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ        
การออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัใหเ้ป็นแบบไทยประยกุต ์ โดยน ามาวิเคราะห์  และเป็นแนวทาง
ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ให้สมบูรณ์  และเหมาะสมกบัพื้นท่ี  เม่ือผูอ้อกแบบจะท าการ
ออกแบบภูมิทศัน์  จะตอ้งค านึงถึงขอ้มูลต่างๆ  ในเร่ืองของผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ  ดังนั้ น
การศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ระดบั  

3.1    ข้อมูลระดบัมหภาค 

    เป็นการศึกษาขอ้มูลลักษณะภูมิประเทศของจังหวดัชุมพร  ท่ีมีผลต่อพื้นท่ีโครงการ      
อาทิเช่น  ขอ้มูลทางดา้นสถานท่ีตั้งและเขตติดต่อของจงัหวดัขอ้มูลเร่ืองลกัษณะโครงสร้างของดิน  
ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะภูมิอากาศซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นประโยชน์ในการออกแบบเป็นอยา่งยิง่ 

 
ภาพที ่3.1  แสดงแผนทีป่ระเทศไทย 

ท่ีมา : http://topicstock.pantip.com 

http://topicstock.pantip.com/


3.1.1      ทีต่ั้งของจังหวดัลพบุรี 

 จังหวัดลพบุรี พื้นท่ีของจงัหวดัลพบุรี เคยเป็นท่ีตั้งของเมืองโบราณหลายสมยั เดิมเรียก 
ละโว้ นบัตั้งแต่สมยัขอมเรืองอ านาจ มีหลกัฐานท่ีส าคญัคือ พระปรางคส์ามยอด (อยูใ่นเขตอ าเภอ
เมืองลพบุรี) เป็นศิลปะเขมรสมยัปลาย อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 18 และมีศาลพระกาฬซ่ึงเก่าแก่ใน
สมยัเดียวกนั 

ค าวา่ "ละโว"้ น้ีน่าสันนิษฐานไดว้า่มาจากค าวา่ ลวะ นัน่เอง (ลพบุรี กลายมาเป็น ลพบุรี ในทุก
วนัน้ี)[ ซ่ึงค  าวา่ ลวะ ในภาษาสนัสกฤตแปลวา่ น ้ า] (ซ่ึงอาจหมายความถึงวา่เมืองน้ีมีน ้ ามาก) เม่ือ
น าเอามาสมาสกบัค าวา่ อุทยั (ลว + อุทยั) กก็ลายเป็นละโวไ้ทย (ดงัเช่น สุข + อุทยั กลายเป็น 
สุโขทยั) ซ่ึงค าจารึก "ละโวไ้ทยปุระ" ยงัพบปรากฏบนเหรียญเงินโบราณท่ีขดุคน้ไดท่ี้บริเวณ
จงัหวดัลพบุรีอีกดว้ย[แต่บา้งกว็า่ค  าวา่ ละโว ้มาจากภาษามอญซ่ึงแปลวา่ภูเขา คงเน่ืองเพราะเมืองน้ี
มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา[ลพบุรีเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เพราะปรากฏร่องรอย
การอยูอ่าศยัของมนุษยติ์ดต่อกนันานนบัแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 3,000-4,000 ปี
มาแลว้ จากการคน้พบหลกัฐานทางโบราณคดีจ านวนมาก รวมทั้งมีหลกัฐานเอกสารและจารึกต่าง 
ๆ กล่าวถึงเมืองลพบุรีอยูห่ลายช้ินเช่นในพทุธศตวรรษท่ี 11-15 มีหลกัฐานคือพงศาวดารเหนือ 
กล่าวถึงพระยาถาวรรณดิศไดใ้หพ้ราหมณ์ยกพลมาสร้างเมืองละโวต้ั้งแต่ พ.ศ. 1002 นอกจากน้ียงั
มีต านานชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวถึงการสร้างเมืองหริภุญไชยใน พ.ศ. 1204 ต่อมาอีก 2 ปี คือ พ.ศ. 
1206 ไดส่้งทูตล่องล าน ้ าปิงไปเมืองลวปุระทูลขอเช้ือสายกษตัริยล์วปุระใหไ้ปปกครอง กษตัริยล์
วปุระจึงไดพ้ระราชทานพระนางจามเทวี พระราชธิดา ใหไ้ปครองเมืองหริภุญไชย ทรงสร้างวดั
จามเทวีท่ีเมืองหริภุญไชย ช่ือเมืองลวปุระในต านานชินกาลมาลีปกรณ์เป็นท่ียอมรับวา่คือเมือง
ลพบุรีในปัจจุบนั จึงสรุปไดว้า่ลพบุรีคงเป็นเมืองส าคญัเมืองหน่ึง แวน่แควน้อ่ืนจึงไดย้อมรับและ
ขอเช้ือสายไปปกครอง 

  

3.1.2     อาณาเขตติดต่อ 

  ดา้นเหนือ           ติดกบั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

  ดา้นใต ้               ติดกบั  จงัหวดัสระบุรี , พระนครศรีอยธุยา , อ่างทอง 

  ดา้นตะวนัออก    ติดกบั  จงัหวดันครราชสีมา , ชยัภูมิ 

  ดา้นตะวนัตก      ติดกบั   จงัหวดันครสวรรค ์, สิงห์บุรี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1002
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1204
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2


 

 

 

 

 

 

3.1.3  การปกครอง 
 

จงัหวดัลพบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ, 121 ต าบล, 1,122 หมู่บา้น ในดา้นการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 3 แห่ง (ไดแ้ก่ 
เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลเมืองบา้นหม่ี), เทศบาลต าบล 19 แห่ง 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 103 แห่ง 

1. อ าเภอเมืองลพบุรี 
2. อ าเภอพฒันานิคม 
3. อ าเภอโคกส าโรง 
4. อ าเภอชยับาดาล 
5. อ าเภอท่าวุง้ 
6. อ าเภอบา้นหม่ี 

7. อ าเภอท่าหลวง 
8. อ าเภอสระโบสถ ์
9. อ าเภอโคกเจริญ 
10. อ าเภอล าสนธิ 
11. อ าเภอหนองม่วง 

3.1.4   ลกัษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศของจงัหวดัลพบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

ท่ีราบลุ่ม มีพื้นท่ี 1,170 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ีของอ าเภอท่าวุง้ทั้งหมด ตอนกลาง และ
ตะวนัตกของอ าเภอเมืองลพบุรี ตอนกลางและตะวนัตกเฉียงใตข้องอ าเภอโคกส าโรง และ
ส่วนใหญ่ของอ าเภอบา้นหม่ี พื้นท่ีราบตอนกลางของอ าเภอเมืองลพบุรี บริเวณหมู่บา้น
สะพานอิฐ และหมู่บา้นหินสองกอ้นจะมีดินสีขาวท่ีสามารถน ามาท าดินสอพองได ้และ
ดินสอพองของจงัหวดัลพบุรีไดช่ื้อวา่เป็นดินสอพองท่ีดีท่ีสุดของเมืองไทย 

 ท่ีราบสลบัเนินเขาและภูเขา มีเน้ือท่ี 4,816.67 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีดา้น
ตะวนัออกของอ าเภอเมืองลพบุรี ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของอ าเภอบา้นหม่ีบางส่วน ทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือและตะวนัออกของอ าเภอโคกส าโรงและอ าเภอท่าหลวง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87


ลิงลพบุรี ท่ีมีจ านวนมากบริเวณพระปรางคส์ามยอด ศาลพระกาฬ และอาคารบา้นเรือนท่ีอยู่

ใกลเ้คียง ลพบุรีจึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองลิงมีแม่น ้าส าคญัไหลผา่น นัน่คือ แม่น ้าป่าสกั โดยมีการสร้าง

เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิเพื่อกกัเกบ็น ้า และเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับชาวจงัหวดัลพบุรี  

3.1.5   สภาพภูมิอากาศ 

            สภาพโดยทัว่ไปมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และยงัไดรั้บอิทธิพลจากพายดีุเปรสชนัและพายไุตฝุ้่ นอีกดว้ย 
โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน มีอุณหภูมิเฉล่ีย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
น ้าฝนเฉล่ียปีละประมาณ 1,147.6 มิลลิเมตร ส าหรับมีฤดูกาลต่าง ๆ มี 3 ฤดู คือ 

 ฤดูร้อน ระหวา่งเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อากาศจะร้อน และแหง้แลง้ 
 ฤดูฝน ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มช้ืนในเดือนกนัยายน 
 ฤดูหนาว ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-กมุภาพนัธ์ อากาศจะหนาวเยน็สลบักบัอากาศร้อน 

 

3.1.5.3   อุณหภูมิ 

             อุณหภูมิ: อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีของจงัหวดั ลพบุรีระหว่าง พ.ศ.2544 - 2553 มีค่าอยู่
ในช่วง 28.4 ถึง 28.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าํสุดจะอยู่ในช่วง 13.4 - 18 องศาเซลเซียส โดย
อุณหภูมิต่าํสุดท่ีวดัได ้13.4 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ.2552 และอุณหภูมิสูงสุดวดัได้ 40.7 องศา
เซลเซียส ในปีพ.ศ.2553 

             3.1.5.4   ความช้ืนสัมพทัธ์ 

 ความช้ืนสัมพทัธ์สัมพนัธ์กบัมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นส าคญั ตลอดทั้งปี
จงัหวดัชุมพรจะมีความช้ืนสัมพทัธ์อยู่ในเกณฑ์สูง เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากมรสุมทั้งสองฤดู
อยา่งเตม็ท่ี มรสุมทั้งสองน้ีก่อนจะพดัเขา้สู่บริเวณจงัหวดัไดผ้่านทะเลและมหาสมุทรจึงไดพ้ดัเอา
ไอน ้ าและความชุ่มช้ืนมาด้วย ท าให้บริเวณจงัหวดัมีความชุ่มช้ืนและความช้ืนสัมพทัธ์สูงเป็น
เวลานาน  ความ ช้ืนสัมพัท ธ์ เฉ ล่ียตลอดปีประมาณ  83 % ความช้ืนสัมพัท ธ์สูงสุด เฉ ล่ีย                   
96 % ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุดเฉล่ีย 68 % เคยตรวจความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าท่ีสุดเคยตรวจได้ 28 %      
ในเดือนมกราคม 

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA


  

 

3.1.5.5  ปริมาณนํ้าฝน  

                ปริมาณน้าํฝนในจงัหวดลพบุรีพ.ศ.2544 - 2553 อยู่ในช่วง 877 มม. ถึง 1,224.10 มม. 
โดยใน พ.ศ.2551 มีปริมาณน้าํฝนมากท่ีสุด 1,473.20 มม. มีจ านวนวนัฝนตก 109 วนั ปีพ.ศ.2544 มี
ฝนตกน้อยท่ีสุด วดัได ้877 มม. และมีจ านวนวนัฝนตก 104 วนั และในปี 2553 มีปริมาณ น้าํฝน 
1,224.10 มม. และมีจ านวนวนัฝนตก 98 วนั  

           

 3.1.6   ลกัษณะดินของจังหวัดลพบุรี 

 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินของจงัหวดั จงัหวดัลพบุรีมีพื้นท่ีทั้งหมด 6,199.75 ตร.กม. ในปีพ.ศ.
2553 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมมาก ท่ีสุดในจงัหวดั 4,299.64 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
69.35 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดัโดยเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่/พืชสวน/พืชน้าํ 2,652.25 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
42.78 พื้นท่ีส่วนใหญ่ กระจายตวัในพื้นท่ีตอนกลางและตะวนัออกของจงัหวดั รองลงมาเป็นนา
ขา้ว และไมผ้ล/ไมย้ืนตน้ มีพื้นท่ี 1,451.33 ตร.กม. และ 196.06 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 23.41 และ 
3.16 ของพื้นท่ีจงัหวดั ตามล าดบั ส าหรับพื้นท่ีป่าไมมี้เน้ือท่ี 1,063.89 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 17.16 
โดยพื้นท่ีป่าไมจ้ะ อยูต่อนกลางและพื้นท่ีดา้นตะวนัออกของจงัหวดั พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 
386.44 ตร.กม. หรือร้อยละ 6.23 โดยพื้นท่ีชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาล
ต าบล และ อบต.ต่างๆ รวมทั้งพื้นท่ีต่อเน่ือง โดยรอบ (ตาราง 2.4) 2.9.2 การเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ของจงัหวดั พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 1) พื้นท่ีเกษตรกรรม เป็นพื้นท่ีท่ีมีสัดส่วน
การใช ้ประโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุด แมว้่าจะมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 70.41 ใน ปีพ.ศ.2549 เป็นร้อย
ละ 69.35 ใน ปีพ.ศ.2553 โดยพื้นท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่ใชใ้นการปลูกพืชไร่มากท่ีสุด โดยพื้นท่ี
ปลูกพืชไร่มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนจากปีพ.ศ.2549 ร้อยละ 34.73 เป็นร้อยละ 42.78 ซ่ึงกระจายอยูใ่น
ตอนเหนือ และตอนกลางของจงัหวดั ในเขต อ าเภอชยับาดาล อ าเภอ หนองม่วง อ าเภอพฒันานิคม 
อ าเภอท่าหลวง อ าเภอโคกส าโรง และอ าเภอล าสนธิ รองลงมาคือการปลูกขา้ว ซ่ึงมีแนวโนม้ ลดลง
จากร้อยละ 30.62 ในปีพ.ศ. 2549 เป็นร้อยละ23.41 ในปีพ.ศ. 2553 การท านาในจงัหวดัลพบุรีจะท า
นาในเขต ชลประทานและนอกเขตชลประทาน ส่วนใหญ่กระจายอยู ่ในอ าเภอบา้นหม่ี อ าเภอโคก
ส าโรง และอ าเภอท่าวุง้ 2) พื้นท่ีป่าไม ้พบว่ามีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมากเป็น อนัดบั 2 รองจาก
พื้นท่ีเกษตรกรรม มีแนวโน้มลดลง จาก ร้อยละ 18.56 ใน พ.ศ.2549 เป็นร้อยละ 17.16 ในพ.ศ.
2553 โดยพื้นท่ีป่าไมส่้วนใหญ่กระจายอยูใ่นพื้นท่ี ตอนเหนือของจงัหวดั ไดแ้ก่ อ าเภอชยับาดาล 
อ าเภอล าสนธิ อ าเภอสระโบสถ ์อ าเภอโคกเจริญ และอ าเภอโคกส าโรง 



 

 

 

ตารางที ่3.3  แสดงลกัษณะและสมบัติดิน 

 

ตารางที่  3.3      ท่ีมา : http://www.dpt.go.th/nrp/images/stories/pdf/other/Project-flood-
planning/CH2_20092011.pdf 

3.1.7 ลกัษณะของดิน 

กลุ่มชุดดินท่ี 28 
การจ าแนกดิน Very-fine, smectitic, isohyperthermic Typic Haplusterts 
การก าเนิด เกิดจากตะกอนน ้าพาท่ีมีแร่ดินเหนียวส่วนใหญ่เป็นพวกมอนตม์อริลโลไนต ์ 
ทบัถมอยูบ่นชั้นปูนมาร์ล หรือตะพกัเขาหินปูน 
สภาพพื้นท่ี ราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนั 1-5 % 
การระบายน ้า ดี 
การไหลบ่าของน ้าบนผวิดิน ชา้ถึงปานกลาง 
การซึมผา่นไดข้องน ้า ชา้ 



พืชพรรณธรรมชาติและการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ป่าเบญจพรรณ ปลูกพชืไร่ เช่น ขา้วโพด  
ขา้วฟ่าง ถัว่ต่างๆ และขา้ว 
การแพร่กระจาย พบส่วนใหญ่ทางดา้นเหนือของท่ีราบลุ่มภาคกลางหรือท่ีสูงตอนกลาง 
การจดัเรียงชั้นดิน Ap-Bss-BCk  
ลกัษณะและสมบติัของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีเทาเขม้ ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดเลก็นอ้ยถึงด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีเทา
เขม้มาก พบชั้นปูนมาร์ลในระดบัลึก 80 ซม. ลงไป ในฤดูแลง้จะแตกระแหงเป็นร่อง กวา้ง
กวา่ 1 ซม. หรือมากกวา่ ท่ีความลึก 50 ซม. และรอยแตกน้ีจะคงอยูน่าน จะพบรอยไถลและ
หนา้ตดัดินมีมวลกอ้นกลมปูนสะสมอยูท่ ัว่ไป ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลางถึงด่างจดั (pH 
8.0-9.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีน ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปาน
กลาง (pH 8.0 ) 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวตัถุ ความจุ
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตวั
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น

ประโยชน ์

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0-25 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 
25-50 สูง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
50-100 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 

 

ชุดดินท่ีคลา้ยคลึงกนั ชุดดินตาคลี ชุดดินบุรีรัมย ์และชุดดินบา้นหม่ี  
ขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชน์ เป็นดินเหนียวจดั เม่ือแหง้จะแขง็มากแต่พอเปียกน ้าจะแฉะ ถา้ไถ
พรวนไม่ถูกวธีิจะท าใหก้ารไพรวนยากล าบากและท าใหโ้ครงสร้างของดินเสีย 
ขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชน์ โดยทัว่ไปเหมาะในการปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ฝ้าย
หรือขา้วโพด แต่ควรไถพรวนดินในขณะท่ีดินมีความช้ืนเหมาะสมและควรใชปุ๋้ยอินทรีย์
ร่วมกบัปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิต 

 

  

 

 

ภาพที ่ 3.2  แสดงภาพเน้ือดินจงัหวดัลพบุรี 
 



  
 

3.2 ข้อมูลระดบัจุลภาค 

 
                 3.2.1 พื้นท่ีในการออกแบบภูมิทัศน์ ของ ร.อ.ประเชนท์ ชนะศรี  ตั้ งอยู่   90 หมู่ 5  
ต าบลหินปัก  อ าเภอบา้นหม่ี  จงัหวดัลพบุรี เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยั 294 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีจดัภูมิ
ทศัน์ทั้งหมด  816 ตารางเมตร  ดา้นขา้งทางทิศเหนือ 330 ตารางเมตร ดา้นหลงับา้น 135 ตาราง
เมตร รวมมีขนาดพื้นท่ี  1310  ตารางเมตร 

 

 

  เขตติดต่อบริเวณพืน้ทีอ่อกแบบ 

บริเวณดา้นทิศเหนือ  ติดกบั พื้นท่ีโครงการและถนนสาธารณะประโยชน ์

บริเวณดา้นทิศใต ้  ติดกบั พื้นท่ีเพื่อนบา้น 

บริเวณดา้นทิศตะวนัออก  ติดกบั ถนนสาธารณะประโยชน ์

บริเวณดา้นทิศตะวนัตก  ติดกบั คลองสาธารณะ 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง :         บา้นพกัอาศยัของ ร.อ.ประเชนท ์ชนะศรี  ตั้งอยู่   90 หมู่ 5  ต าบลหินปัก  
อ าเภอบา้นหม่ี       จงัหวดัลพบุรี   

                    

                   แสดง : ท่ีตั้งโครงการระดบัจงัหวดั  และท่ีตั้งระดบัพื้นท่ี                    ภาพที ่3.3   

                    

                   สัญลกัษณ์ : แนวเขตติดต่อระดบัจงัหวดั  

                   ท่ีตั้งโครงการ  

 

 



3.2.2    การเข้าถึงพืน้ทีโ่ครงการ 

3.2.2.1  การเข้าถึงพืน้ทีโ่ครงการ 

  พื้นท่ีออกแบบบา้นบา้นพกัอาศยัของ ร.อ.ประเชนท์ ชนะศรี  ตั้งอยู่   90 หมู่ 5  
ต าบลหินปัก  อ าเภอบา้นหม่ี  จงัหวดัลพบุรี  เป็นบา้นพกัอาศยัหน่ึงชั้น มีการเขา้ถึงโครงการได้
เพียงทางเดียวคือ รถยนตส่์วนบุคคล / รถจกัรยานยนต ์ วิ่งตามถนนสายหลกัครรคลองบา้นหม่ี วิ่ง
ตรงเขา้มาทางต าบลหินปัก กจ็ะถึงพื้นท่ีโครงการ  

 3.2.2.2  สภาพทัว่ไปของพืน้ทีโ่ครงการ 

  พื้นท่ีในการออกแบบภูมิทัศน์ ของ ร.อ.ประเชนท์ ชนะศรี  ตั้ งอยู่   90 หมู่ 5  
ต าบลหินปัก  อ าเภอบา้นหม่ี  จงัหวดัลพบุรี เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยั 294 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีจดัภูมิ
ทศัน์ทั้งหมด  816 ตารางเมตร  ดา้นขา้งทางทิศเหนือ 330 ตารางเมตร ดา้นหลงับา้น 135 ตาราง
เมตร รวมมีขนาดพื้นท่ี  1310  ตารางเมตร 

 

 -   ทิศเหนือเป็นพื้นท่ีติดต่อกบัถนนสาธารณะประโยชน์  มีผลกระทบดา้นมุมมองและ
เสียงรบกวน 

                                  

     

 

 

 

     

 

 ภาพที ่3.4  แสดงอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ 

 
 



 
 
 
-   ทิศใตเ้ป็นพื้นท่ีติดต่อกบัพื้นท่ีโครงการ มีผลกระทบทางดา้นมลภาวะของฝุ่ น  ลม  และเสียง
รบกวน 

          
 

 

 

 

ภาพที ่3.5  แสดงอาณาเขตติดต่อทางทิศใต ้

-   ทิศตะวนัออกเป็นพื้นท่ีติดต่อกบัพื้นท่ีโครงการมีผลกระทบทางดา้นลมหนาว  มุมมอง  และ

เสียงรบกวน   

 
 

 

  

 

 

ภาพที ่3.6  แสดงอาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัออก 

 

 



 

-   ทิศตะวนัตกเป็นพื้นท่ีติดต่อกบัท่ีดินมีการครอบครองมีผลกระทบทางดา้นมุมมอง  และเสียง

รบกวน   

               

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.7  แสดงอาณาเขตติดต่อทางทิศตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               เร่ือง : บา้นพกัอาศยัของ ร.อ.ประเชนท ์ชนะศรี  ตั้งอยู ่  90 หมู่ 5  ต าบลหินปัก  

อ าเภอบา้นหม่ี       จงัหวดัลพบุรี   

                    

                                                                                                                                     ภาพที่  3.8   

                  

     แสดง :  แบบผงัของตวัอาคาร  

 

 



3.8สภาพภูมิอากาศภายในโครงการ 

 สภาพโดยทัว่ไปมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และยงัไดรั้บอิทธิพลจากพายดีุเปรสชนัและพายไุตฝุ้่ นอีกดว้ย 
โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน มีอุณหภูมิเฉล่ีย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
น ้าฝนเฉล่ียปีละประมาณ 1,147.6 มิลลิเมตร ส าหรับมีฤดูกาลต่าง ๆ มี 3 ฤดู คือ 

 ฤดูร้อน ระหวา่งเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อากาศจะร้อน และแหง้แลง้ 
 ฤดูฝน ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มช้ืนในเดือนกนัยายน 
 ฤดูหนาว ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-กมุภาพนัธ์ อากาศจะหนาวเยน็สลบักบัอากาศร้อน 

อุณหภูมิ: อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีของจงัหวดั ลพบุรีระหว่าง พ.ศ.2544 - 2553 มีค่าอยู่ในช่วง 28.4 
ถึง 28.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าํสุดจะอยู่ในช่วง 13.4 - 18 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่าํสุดท่ี
วดัได ้13.4 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ.2552 และอุณหภูมิสูงสุดวดัได  ้40.7 องศาเซลเซียส ในปีพ.ศ.
2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA


                                                                                                           ลมหนาว 

                                                                               

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

                       ลมฝน 

   เร่ือง  : บา้นพกัอาศยัของ ร.อ.ประเชนท ์ชนะศรี  ตั้งอยู ่  90 หมู่ 5  ต าบลหินปัก  อ าเภอบา้น

หม่ี       จงัหวดัลพบุรี   

 

                   แสดง :  ลกัษณะภูมิอากาศในพื้นท่ีโครงการ                                     ภาพที ่3.13 

        

                  สัญลกัษณ์ : ทิศทางโคจรของพระอาทิตย ์          ทิศทางลม 

 

 

 



3.2.5    ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 3.2.5.1  ระบบไฟฟ้า   ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าภูมิภาค  มีการเช่ือมต่อจากสายหลกัเขา้สู่
หมอ้แปลงไฟฟ้า  โดยมีการโยงไฟเขา้ทางดา้นหนา้ของโครงการ ฝ่ังทิศเหนือ  ตรงกบัทางเขา้หนา้
บา้น  ดงันั้นการปลูกไมใ้หญ่ในบริเวณใกลเ้คียงจะตอ้งค านึงถึงความสูง  ขนาดของทรงพุ่มและ
ขนาดของล าตน้  เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าร่ัวได ้

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 3.14     เสาไฟฟ้าสายหลกัท่ีเขา้สู่ตวับา้น 

 3.2.5.2   ระบบประปา   ไดม้าจากการประปาภายในต าบลบางนอนและเป็นหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบในดา้นการใชน้ ้ าของโครงการ  ซ่ึงเป็นท่อหลกัฝังดินลึก  30  เซนติเมตร  ดงันั้นการ

ก่อสร้างงานภูมิทศัน์ควรเพิ่มความระมดัระวงัในพื้นท่ีบริเวณน้ี  เพราะท่ออาจไดรั้บความเสียหาย

ได ้

 3.2.5.3    ระบบระบายน ้า  สามารถแบ่งออกได ้ 2  เส้นทาง  คือ  ทางแรกเป็นทางระบาย

น ้าออกสู่ ท่อระบบน ้าใตดิ้น ในพื้นท่ีโครงการมีการวางท่อรอบตวับา้น จึงไม่มีปัญหาในเร่ืองของ

น ้าท่วมขงั    

 

                                               

 

 

     



ภาพที ่ 3.15     แนวร้ัวพื้นท่ีวางท่อระบายน ้า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เร่ือง : บา้นพกัอาศยัของ ร.อ.ประเชนท ์ชนะศรี  ตั้งอยู ่  90 หมู่ 5  ต าบลหินปักอ าเภอ 

บา้นหม่ี    จงัหวดัลพบุรี   

 

              แสดง  :  ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นท่ีโครงการ                              ภาพที ่3.16 

 

              สัญลกัษณ์  :                

                                   แนวท่อระบายน ้า 

                                       สายไฟใตดิ้น  



 

3.2.6  มุมมองและทศันียภาพ 

 จากการส ารวจสภาพพื้นท่ีโครงการ    สามารถแบ่งลักษณะของมุมมองออกเป็น  2  
ลกัษณะคือ  มุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ  และมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ี
โครงการ 

3.2.6.1  มุมมองจากภายนอกเข้าสู่พืน้ทีโ่ครงการ   

-  ทางด้านทิศเหนือ   บริเวณหน้าบา้นเป็นมุมมองท่ีเปิดโล่ง  ( Open View )  อยู่ติดกบัถนนสาย
หลกัเขา้สู่โครงการ 

     

 

 

 

 

    

ภาพที ่ 3.17    แสดงทศันียภาพมุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศเหนือ 

-  ทางด้านทศิใต้  เป็นมุมท่ีไม่ค่อยใหญ่มากนกั  เป็นบริเวณหลงับา้นติดกบัคลองบางนอน มีการ

พงัทลายของหนา้ดินบา้งเลก็นอ้ย  จึงตอ้งท าการก่อก าแพงและถมดินภายในพื้นท่ีโครงการ 

       

 

 

 

     

 

ภาพที ่ 3.18    แสดงทศันียภาพมุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศใต ้



-  ทางด้านทศิตะวนัออก    เป็นมุมมองทีเปิดโล่งพอสมควร  อาณาเขตติดต่อกบัเพือ่นบา้นโดยมี

ก าแพงกั้น  เป็นมุมมองท่ีติดกบัหอ้งรับแขก  ในมุมน้ีจึงตอ้งมีการตกแต่งภูมิทศันใ์หส้วยและมีส่วน

โชวใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด 

    

 

 

 

 

      

ภาพที ่ 3.19    แสดงทศันียภาพมุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศตะวนัออก 

-  ทางด้านทศิตะวนัตก    เป็นมุมมองท่ีติดกบัหอ้งนอน  และหอ้งน ้า  จึงตอ้งมีการจดัสวนมุมน้ีให้

มุมเป็นส่วนตวั   

     

ภาพที ่ 3.20    แสดงทศันียภาพมุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศตะวนัตก 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เร่ือง  :  บา้นพกัอาศยัของ ร.อ.ประเชนท ์ชนะศรี  ตั้งอยู ่  90 หมู่ 5  ต าบลหินปัก

อ าเภอบา้นหม่ี    จงัหวดัลพบุรี   

 

                         

                  แสดง  :  มุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ                       ภาพที ่ 3.21 

                   

                  สัญลกัษณ์  :  มุมมอง   

 



3.2.6.2  มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพืน้ทีโ่ครงการ 

-  ทางด้านทศิเหนือ   บริเวณหนา้บา้นเป็นมุมมองท่ีเปิดโล่ง  ( Open View )   อยูติ่ดกบัถนนสาย

หลกัเขา้สู่โครงการ 

 

 

 

  

 

ภาพที ่ 3.22   แสดงทศันียภาพมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศเหนือ 

-  ทางด้านทศิตะวนัตก  เป็นมุมท่ีไม่ค่อยใหญ่มากนกั  เป็นบริเวณหลงับา้นติดกบัสวนปาลม์ มีการ 

พงัทลายของหนา้ดินบา้งเลก็นอ้ย  จึงตอ้งท าการก่อก าแพงและถมดินภายในพื้นท่ีโครงการ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.23    แสดงทศันียภาพมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการทางดา้น 

ทิศตะวนัตก 

 

 



 

-  ทางด้านทศิตะวนัออก    เป็นมุมมองทีเปิดโล่งพอสมควร  อาณาเขตติดต่อกบัเพือ่นบา้นโดยไม่มี

ก าแพงกั้น  เป็นมุมมองท่ีติดกบัหอ้งรับแขก  ในมุมน้ีจึงตอ้งมีการตกแต่งภูมิทศันใ์หส้วยและมีส่วน

โชวใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 3.24  แสดงทศันียภาพมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการทางดา้น 

ทิศตะวนัออก 

-  ทางด้านทศิใต้    เป็นมุมมองท่ีติดกบัหอ้งนอน  และหอ้งครัว  จึงตอ้งมีการจดัสวนมุมน้ีใหมุ้ม

เป็นส่วนตวั   

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 3.25  แสดงทศันียภาพมุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศตะวนัใต ้

 



3.2.6   การแบ่งโซนในพืน้ทีโ่ครงการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            เร่ือง : บา้นพกัอาศยัของ ร.อ.ประเชนท ์ชนะศรี  ตั้งอยู ่  90 หมู่ 5  ต าบลหินปักอ าเภอ                

บา้นหม่ี    จงัหวดัลพบุรี 

 

                                 

                   แสดง :  การแบ่งโซนพื้นท่ีโครงการ                                                             ภาพที ่3.27     

                   สัญลกัษณ์    :   โซน A                                         โซน B 

   

             Public Area                             Family Living Area 

                                            โซน C                                                                                                   

                               



                                                                

3.2.7   ตารางศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

ตารางที่  3.4  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 

สมาชิกในครอบครัว เพศ อายุ ข้อมูลผู้ใช้ ความต้องการ 

 
ร.อ.ประเชนท ์ ชนะศรี 

 
ชาย 
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วันจันทร์-ศุกร์ท างาน 
08:00 ถึ ง  16:00 น .  มี
เวลาอยู่บ้านน้อย  ชอบ
มุมพกัผอ่นส่วนตวั 

-ตอ้งการพื้นท่ี ท่ี
เป็นส่วนตวัเพือ่ท า
มุมพกัผอ่นส่วนตวั 
-ตอ้งการสวนไทย
ประยกุต ์
 

 
 

คุณ ดาริกา  ชนะศรี 

 
 

หญิง 
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วั น จั น ท ร์ -ศุ ก ร์  รั บ
ราชการทหารตั้งแต่เวลา
07:30 ถึ ง  16:00 น .  มี
เวลาอยู่บา้นนอ้ย  มกัหา
ตน้ไมม้าตกแต่งบา้นอยู่
เสมอและชอบรดน ้ า
ตน้ไม ้

-ตอ้งการมุมสงบ
เพื่อพกัผอ่น 
-ตอ้งการแปลง 
ผกัสวนครัว 
-ตอ้งการพื้นท่ี
สาธารณะส าหรับ       
ปูหญา้ 

 
คุณ กานยา  ชนะศรี 

 
หญิง 

 
23 

เรี ยน อ ยู่ ท่ี ก รุ ง เท พ ฯ 
ก ลั บ บ้ าน ต อ น ช่ ว ง      
ปิดเทอม ชอบดูแลบา้น
และอ่านหนงัสือ 

-ตอ้งการพื้นท่ี ท่ี
เป็นส่วนตวัส าหรับ
อ่านหนงัสือ 
-ตอ้งการมุม
รับประทานอาหาร
นอกบา้น 

 

 

 

 

 



 

3.2.8    สรุปข้อมูลด้านพืน้ที ่

ตารางที่  3.5    สรุปลกัษณะของพืน้ทีโ่ครงการ 

ส่วนพืน้ที ่ ลกัษณะพืน้ที ่ ปัญหา/ข้อจ ากดั 
โซน A 

Public Area 
 
 

 

เป็นพื้ น ท่ีบริเวณหน้าบ้าน  
ทิ ศ เห นื อ  ติ ด กั บ ถ น น
สาธารณะประโยชน์  สภาพ
โดยทั่วไปพื้นท่ีโล่งกวา้ง  มี
การเดิน   ท่อน ้ าประปาเข้า
พื้นท่ีในบริเวณด้านหน้าติด
ริมร้ัว  พื้นท่ีส่วนน้ีจะได้รับ
แสงแดด ตลอดเวลาตั้ งแต่
ช่วงเท่ียงถึงช่วงบ่าย 

-เร่ืองมลภาวะ  เน่ืองจากอยู่
ติดกับถนนและไม่มีตน้ไม้
เพื่อกรองฝุ่ น  จึงอาจท าใหมี้
ปัญหาทางด้านละออง  จึง
ควรปลูกไมใ้หญ่เพื่อให้ร่ม
เงาและกรองอากาศได ้
 

-ดินและการระบายน ้า -ลักษณะพื้ น ท่ี ส่ วน น้ี เป็น
พื้ น ท่ีราบ ทิศทางการไหล
ของน ้ าไม่มีปัญหาการซึมซับ
น ้าไหลผา่นไดส้ะดวก 
- การเช่ือมต่อของท่อประปา  
มีการวางท่อใตดิ้น  โดยมีการ
วางท่อเขา้พื้นท่ีส่วนน้ี 

-การปลูกตอ้งค านึงถึงแนว
ท่อประปาท่ีอยู่ใตดิ้น  และ
ควรเลือกใช้พรรณไม้ให้
เหมาะสม  เช่น   ไม้ใหญ่
เพื่อปิดบงัแนวท่อประปาท า
ใหท้ศันียภาพสวยงาม 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่  3.2.9       สรุปลกัษณะของพืน้ทีโ่ครงการ 

ส่วนพืน้ที ่ ลกัษณะพืน้ที ่ ปัญหา/ข้อจ ากดั 
โซน B 

Family Living Area 
 

 

เป็นพื้นท่ีบริเวณขา้งบา้น  
ทิ ศตะวัน ออก   ติ ดกับ
พื้ น ท่ี พื้ น ท่ี โ ค ร งก า ร 
สภาพโดยทัว่ไปพื้นท่ีโล่ง
ก ว้ า ง   มี ก า ร เ ดิ น ท่ อ
น ้ าป ระป าเข้าพื้ น ท่ี ใน
บ ริ เวณด้านข้าง   พื้ น ท่ี
ส่วนน้ีจะได้รับแสงแดด
ในช่วงเช้าตลอดจนถึง
ช่วงเท่ียง 

-เร่ืองลมหนาว  เน่ื องจาก
พื้ น ท่ี ส่ วน น้ี จะได้ รับ ลม
หน าว เต็มๆใน ช่วง เดื อน 
ตุลาคม -กุมภาพันธ์  จึงไม่
ควรปลูกต้นไม้ใหญ่บังทาง
หน้าบา้นเพราะอาจท าให้บงั
ลมท่ีจะพัดผ่านเขา้มาในตัว
บา้นได ้ 
 

-ดินและการระบายน ้า -ลกัษณะพื้นท่ีส่วนน้ีเป็น
พื้นท่ีราบ ทิศทางการไหล
ของน ้ าไม่มีปัญหาการซึม
ซบัน ้าไหลผา่นไดส้ะดวก 
- ก าร เช่ื อม ต่ อของท่ อ
ประปา  มีการวางท่อใต้
ดิน  โดยมีการวางท่อเขา้
พื้นท่ีส่วนน้ี 

-การปลูกต้องค านึงถึงแนว
ท่อประปาท่ีอยู่ใต้ดิน  และ
ควรเลือกใช้พรรณ ไม้ให้
เหมาะสม  เช่น  ไม้พุ่มเต้ีย
เพื่อปิดบงัแนวท่อประปาท า
ใหท้ศันียภาพสวยงาม 
-ใน ก ารจัด ภู มิ ทั ศ น์ ต้ อ ง
ค านึงถึงการเลือกใช้พรรณ
ไม ้ ตอ้งเลือกใชพ้รรณไมท่ี้มี
การดูดซบัน ้ าไดดี้เพื่อช่วยใน
การระบายน ้าใหแ้ก่พื้นท่ี 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่  3.5      สรุปลกัษณะของพืน้ทีโ่ครงการ 

ส่วนพืน้ที ่ ลกัษณะพืน้ที ่ ปัญหา/ข้อจ ากดั 
โซน C 

 
 

 

เป็นพื้นท่ีบริเวณหลงั
บ้าน   ทิ ศใต้ติ ดกับ
พื้นท่ีโครงการ  การ
เช่ื อม ต่ อสั ญ จรได้
สะดวก  มีการเดินท่อ
น ้ าประปาเขา้พื้นท่ีใน
บริเวณด้านหลังติด    
ริมร้ัว  พื้นท่ีส่วนน้ีจะ
ได ้
รั บ แ ส ง แ ด ด
ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วง
เชา้ถึงเท่ียง 

-เน่ื องจากพื้ น ท่ี ส่วนหลัง
บา้นทางเจา้ของบา้นมีความ
ประสงคอ์ยากจะปลูกพืชผกั
สวนครัว  ทางด้าน     หลัง
บา้นจึงมีขอ้จ ากดัในการจดั
วาง     พืชพรรณและจดัสรร
พื้นท่ี 
 

-ดินและการระบายน ้า -การเช่ือมต่อของท่อ
ประปามีการวางท่อ
ใตดิ้น  โดยมีการวาง
ท่อเขา้พื้นท่ีส่วนน้ี 

-เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนน้ี  มีการ
วางท่อระบายน ้ าใต้ดิน  จึง
อาจจะเกิดปัญหาในเร่ือง
ของการปลูก      พรรณไม้
บา้งเลก็นอ้ย 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที ่ 3.6    สรุปกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่

ล าดับที ่ สรุปกจิกรรม องค์ประกอบ บรรยากาศ 
1. -พื้นท่ีส่วนสาธารณะ   

-ส่วนโชว ์
-ส่วนรับแขก 

-ส่วนโชวจ์ดับรรยากาศ
เป็นสวนน ้ าเล็กๆและดู
เรี ย บ ง่ าย   แ ล ะ มี มุ ม
นั่ ง เ ล่ น ไ ว้ ส า ห รั บ
ตอ้นรับแขก 

 

2. -พื้นท่ีส่วนครอบครัว 
-พื้นท่ีนัง่เล่น 
-พื้นท่ีมุมพกัผอ่น 
 

-พื้ น ท่ี ส่ วน น้ี จัด เป็ น
ส่ ว น พั ก ผ่ อ น เล็ ก ๆ
ส าหรับสมาชิกภายใน
บา้นและยงัสามารถเป็น
มุมอ่านหนังสือได้อีก
ดว้ย 

 

3. -พื้นท่ีบริการ -พื้ น ท่ี ส่ วน น้ี จัด เป็ น
ส่ วนให้บ ริการความ
สะดวกสบายแก่เจา้ของ
โ ค ร ง ก า ร  อ า ทิ เ ช่ น  
แปลงปลูกพืชผักสวน
ครัว  เป็นตน้ 

 

4. -พื้นท่ีส่วนตวั -พื้ น ท่ี ส่วน น้ีต้องการ
ค ว า ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว
ม า ก ก ว่ า ส่ ว น อ่ื น ๆ
บริเวณน้ีใชเ้ป็นท่ีนัง่เล่น
เพื่ อ รับลม   ห รือ อ่ าน
ห นั ง สื อ โ ด ย ไ ม่ ถู ก
รบกวนจากบุคคลอ่ืนๆ
ภายในบา้น 

 
 

 

 



 

3.2.10    ศึกษาและพฒันาศักยภาพของพืน้ที่โครงการ 

ตารางที่  3.7     แสดงการศึกษาและพฒันาศักยภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 

ลกัษณะพืน้ที ่ ศักยภาพของพืน้ที่ กจิกรรม ปัญหาทีพ่บ 
Zone A  พื้นท่ีหนา้
บา้นฝ่ังทิศเหนือ  มี
พื้นท่ีติดกบั
หอ้งรับแขก 
ลกัษณะเป็นพื้นท่ี
โล่ง 

เป็นพื้นท่ีส่วนขา้งของหนา้
บา้น อยูต่รงขา้มกบั           บ่อ
น ้าหนา้บา้น บรรยากาศท่ีดีแก่
การรับรองแขกและสามารถ
ดึงดูดสายตาแก่ผูส้ญัจรไปมา 

1.พื้นท่ีส่วนโชว ์
2.พื้นท่ีส่วน
รับแขก 
3.นัง่เล่น,พกัผอ่น 
4.บ่อน ้าพ ุ

-มุมมองควรเลือก
ตน้ไมท่ี้บงัลมและฝุ่ น
ละอองไดเ้น่ืองจาก
พื้นท่ีติดกบัถนน
สาธารณะประโยชน ์

Zone B  พื้นท่ีขา้ง
บา้นฝ่ังทิศ
ตะวนัออก  มีพื้นท่ี
ติดกบัเฉลียงหนา้
บา้นและหอ้งนอน    
ลกัษณะเป็นพื้น
ค่อนขา้งแคบ 

พื้นท่ีส่วนน้ีอยูด่า้นหนา้บา้น 
พื้นท่ีมีลกัษณะกวา้งเปิดโล่ง 
พื้นท่ีส่วนน้ีจดัเป็นพื้นท่ี
ส่วนตวั สะดวกในการเขา้ถึง
พื้นท่ี จึงเหมาะท่ีจะจดัเป็น
พื้นท่ีส่วนสาธารณะ ส่วนโชว ์
เพื่อสร้าง 

1.พื้นท่ีพกัผอ่น
ภายในครอบครัว 
2.พื้นท่ีอ่าน
หนงัสือ 
3.พื้นท่ี
รับประทาน
อาหารนอกบา้น 

-เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนน้ี
ติดกบัพื้นท่ีส่วน
สาธารณะประโยชน์ 
เราจึงควรเลือกพรรณ
ไมท่ี้ปิดบงัสายตา
ส าหรับโซนน้ีไดเ้ป็น
อยา่งดีเพื่อใหเ้ป็น
พื้นท่ีส่วนตวัมาก
ท่ีสุด 

Zone C พื้นท่ีหลงั
บา้น ฝ่ังทิศใต ้มี
พื้นท่ีติดกบัและ
หอ้งครัวและซกั
ลา้ง 

พื้นท่ีส่วนน้ีอยู ่พื้นท่ีมี
ลกัษณะโล่ง มีมุมชมสวน
ตอนรับประทานอาหาร พื้นท่ี
ส่วนน้ีจดัเป็นส่วนบริการ 

1.ลานตากผา้ 
ครัว 
2.พื้นท่ี
รับประทานและ
จดักิจกรรม 

ไม่พบปัญหาใดๆ 
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บทที4่ 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 พื้นท่ีในการออกแบบภูมิทศัน์ ของ ร.อ.ประเชนท์ ชนะศรี  ตั้งอยู่   90 หมู่ 5  ต าบลหินปัก  
อ าเภอบา้นหม่ี  จงัหวดัลพบุรี เป็นพื้นท่ีอยู่อาศยั 294 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ทั้ งหมด  816 
ตารางเมตร  ดา้นขา้งทางทิศเหนือ 330 ตารางเมตร ดา้นหลงับา้น 135 ตารางเมตร รวมมีขนาดพื้นท่ี  1310  
ตารางเมตร 

4.1 แนวความคดิหลกัในการออกแบบ (Main Concept) 

แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ “บา้นสวนร่มร่ืน” ซ่ึงไดแ้นวความคิดมาจาก
ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยตอ้งการสวนท่ีร่มร่ืนท่ีเป็นธรรมชาติ มีองคป์ระกอบของบ่อน ้าและส่ิงก่อสร้างกนั
อยา่งลงตวั และเพื่อใหส้วนเขา้กบัตวับา้นท่ีเป็นลกัษณะไทยประยกุต ์ดงันั้นการออกแบบสวนจึงควรมีการ
ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความตอ้งการของเจา้ของบา้น เช่น บ่อน ้าธรรมชาติ ซุม้ระแนงไม ้เป็นตน้
จึงไดส้รุปแนวคิดออกมาเป็น บา้นสวนร่มร่ืน 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 

-พื้นท่ีพกัผอ่นท่ีร่มร่ืนและความสดช่ืน

ของน ้า 

-พื้นท่ีนัง่เล่น อ่านหนงัสือ  

-พื้นท่ีจดักิจกรรมต่างๆ 

-พื้นท่ีส าหรับสวนโชว ์

  

 

ลกัษณะของพื้นท่ี 

สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปบางส่วน บาง

พื้นท่ีไดมี้การปรับปรุงและจดัภูมิทศัน์

ไวบ้า้งแลว้  

ความตอ้งการ 
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4.2 ก าหนดความสัมพนัธ์ของกจิกรรมในโครงการ 
 บา้นเป็นสถานท่ีพกัผอ่นส าหรับสมาชิกภายในครอบครัวท่ีวา่งเวน้จากการท างาน ดงันั้นพื้นในแต่
ละส่วนจึงมีความส าคญัต่อโครงการ ในการออกแบบตอ้งค านึงถึงประโยชนใ์ชส้อยและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
โครงการ รูปแบบของกิจกรรมนั้นจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและสามารถรองรับพื้นท่ีในการใชส้อยไดเ้ป็น
อยา่งดี จากการศึกษาลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ สามารถก าหนดความสมัพนัธ์ของกิจกรรมแต่ละโซนพื้นท่ี
โครงการไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 4.1) 
 - Zone Aเป็นพื้นท่ีติดกบัทิศเหนือ เป็นพื้นท่ีท่ีอยูข่า้งบา้นจึงจดัเป็นส่วนพกัผอ่นและร่มร่ืน เพราะ
เป็นโซนแรกท่ีมีทางเขา้หลกัอยูก่่อนถึงตวับา้นและเช่ือมต่อกบัท่ีจอดรถติดกบัและ Zone B  
         
 - Zone Bเป็นพื้นท่ีติดกบัทิศตะวนัออก อยูท่างหนา้บา้นติดกบัถนนและบ่อน ้า มีพื้นท่ีปลานกลาง จึง
จดัเป็นสวนโชว ์และยงัสามารถไวส้ าหรับตอ้นรับแขกและเช่ือมต่อกบั พื้นท่ีซกัลา้งและ Zone A 
 - Zone Cเป็นพื้นท่ีติดกบัทิศตะวนัตก อยูบ่ริเวณขา้งบา้นติดกบัริมคลอง จึงจดัเป็นส่วนตวั ใช้
ส าหรับสวนพกัผอ่น ของคนในครอบครัว ซ่ึงเช่ือมต่อกบั พื้นท่ีซกัลา้งและ Zone A   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



3 
 

 

      การแบ่งโซนในพืน้ทีโ่ครงการ 
  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     เร่ือง : บา้นพกัอาศยัของ ร.อ.ประเชนท ์ชนะศรี  ตั้งอยู ่  90 หมู่ 5  ต าบลหินปักอ าเภอบา้นหม่ี    จงัหวดั

ลพบุรี 

แสดง :  การแบ่งโซนพื้นท่ีโครงการ                                          ภาพที ่3.27     

                   สัญลกัษณ์    :   โซน A                                         โซน B 

   

  Public Area                             Family Living Area 

                                            โซน C                                                                                                   
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ตารางท่ี 4 แสดงพื้นท่ีของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ 
ท่ีมา : พื้นท่ีโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 

โซน กจิกรรม องค์ประกอบ แนวความคดิ 

Zone A -มุมท่ีนัง่+
ตอ้นรับแขก 
-ส่วนพกัผอ่น 

-ไฟสนาม 
-แผน่ทางเดิน 
-ศาลา 
-ไมค้ลุมดิน 
-ไมพุ้ม่ 
-ไมย้นืตน้ 

พื้นท่ีน้ีจดัเป็นส่วนพกัผอ่น โดยใชศ้าลาและ
ตน้ไมเ้ป็นจุดโชว ์มีศาลาไวน้ัง่พกัผอ่นและไว้
ส าหรับตอ้นรับแขก 

Zone B -มุมผนงัน ้าตก
และตน้ไม ้
 

-ผนงัน ้าตก 
-ไฟบ่อน ้า 
-แผน่ทางเดิน 
-ไมพุ้ม่ 
-ไมย้นืตน้ 
 

พื้นท่ีน้ีอยูท่างหนา้บา้น  ติดกบับ่อน ้าและ
ถนนจึงท าเป็นสวนโชวไ์วส้ าหรับตอ้นรับ
แขกไดช้มธรรมชาติท่ีสวยงามและเสียงน ้า
ไหล  
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ตารางที่ 4.2(ต่อ) แสดงพืน้ทีข่องกจิกรรมที่เกดิขึน้ภายในโครงการ 
ท่ีมา : พื้นท่ีโครงการ 

โซน กจิกรรม องค์ประกอบ แนวความคดิ 

Zone C 
 
 

-มุมพกัผอ่น 
-ความเป็น
ส่วนตวั 
-ส่วนครอบครัว 
-จดักิจกรรม 

-แผน่ระแนงไม ้
-ไฟสนาม 
-แผน่ทางเดิน 
-มา้นัง่ 
-ไมค้ลุมดิน 
-ไมพุ้ม่ 
-ไมย้นืตน้ 

เป็นส่วนพกัผอ่นของครอบครัว มีพื้นท่ี
ปูดว้ยแผน่ระแนงไมไ้วน้ัง่ทานอาหาร
และจดักิจกรรม พื้นท่ีน้ีติดริมน ้า เหมาะ
ส าหรับนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจท่ีสุด 
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4.3แนวความคดิในการเลอืกใช้วสัดุพชืพรรณ (Planting Design) 

 ในการเลือกใชพ้ืชพรรณจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะดิน รวมไปถึงสภาพ
ภูมิอากาศ การเลือกใชพ้ืชพรรณไมใ้นการออกแบบควรเลือกตามลกัษณะทางกายภาพ เช่นขนาด
ของล าตน้ ทรงพุม่ ความสูง ผวิสมัผสั การผลดัใบ สีและกล่ิน ตลอดจนการดูแลรักษาเป็นตน้
นอกจากน้ีการเลือกใชพ้นัธ์ุไมน้ั้นตอ้งไม่ก่ออนัตรายใหก้บัตวัอาคารและผูเ้ขา้ใชง้านในพื้นท่ี
โครงการ เช่น ระบบรากไม่เป็นอนัตรายกบัตวัอาคาร ก่ิงตอ้งแขง็แรงไม่เปราะหกัง่ายมีความ
ทนทานต่อโรคและแมลง ทั้งน้ีการเลือกใชพ้นัธ์ุไมค้วรค านึงถึงการสร้างบรรยากาศมุมมองต่างๆ
และกิจกรรมใชส้อยดว้ย ในการเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ปลูกกลางแจง้ตอ้งมีความทนทานต่อความร้อน
จากแสงแดดกระแสลม การปลูกไมใ้นร่มในร่มตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีมีแสงนอ้ย และ
การปลูกพรรณไมใ้นท่ีท่ีช้ืนแฉะตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้าดูดซบัน ้าไดดี้ รวมไปถึงสามารถจดัซ้ือ
จดัหาไดส้ะดวกในพื้นท่ีท่ีมีการขนส่งง่าย 
 จากการศึกษาพื้นท่ีของโครงการสามารถสรุปการเลือกใชพ้ืชพรรณต่างๆในแต่ละโซนได้
ดงัน้ี(ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน) 
 -Zone Aเป็นพื้นท่ีส่วนโชวแ์ละบริเวณพื้นท่ีจดังานสงัสรรคห์รือตอ้นรับแขก พื้นท่ีดงักล่าว
มีขอ้จ ากดัคือโดนแดดตลอด ดงันั้นจึงตอ้งค านึงการเลือกใชพ้นัธ์ุไมจ้ะเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ใหร่้มเงา ทน
แดด และดูแลง่าย เพื่อใหร่้มเงาและลดความร้อนแก่พื้นท่ีเป็นอยา่งดี 
 -Zone B เป็นพื้นท่ีของสวนโชว ์อยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของพื้นท่ีบา้น พื้นท่ีในส่วนน้ีจะโดน
แดดในช่วงกลางวนัสวนใหญ่และมีผนงัน ้าตกช่วยท าใหบ้รรยากาศดูสดช้ืนซ่ึงพรรณไมท่ี้จะปลูกใน
ส่วนน้ีคือ พวกไมพุ้ม่กลางพุม่เต้ีย หรือพรรณไมอ่ื้นๆเพื่อความสวยงามตามความตอ้งการของ
เจา้ของโครงการ 
 -Zone C เป็นพื้นท่ีส่วนครอบครัว เป็นส่วนการพกัผอ่นตอ้งการความเป็นส่วนตวัสูงใช้
ส าหรับจดักิจกรรมต่างๆพื้นน้ีส่วนน้ีจะมีสนามหญา้และไมย้นืตน้ท่ีท าใหดู้ร่มร่ืน และชุดท่ีนัง่ ช่วง
ท่ีแสงแดดส่องเขา้แรงท่ีสุดคือเวลากลางวนัและจะร่มร่ืนท่ีสุดในยามเยน็  ดงันั้นจึงควรเลือกใช้
พรรณไมท่ี้สวยงาม ก่ิงไมห้กัหรือเปราะบางง่ายเพื่อใหร่้มเงาและไม่เกิดอนัตรายขณะใชง้านใน
พื้นท่ี 
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4.4   แนวความคดิทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 4.4.1 ระบบไฟฟ้า ควรจดัให้มีแสงสว่างภายในสวนเพื่อให้เกิดความปลอดภยัของผูใ้ช้
โครงการในการใชส้วนในเวลากลางคืนและยงัเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการพกัผอ่นอีกดว้ย ระบบ
ไฟฟ้าภายในโครงการ ควรใชก้ารเดินสายไฟฟ้าแบบใตดิ้น ร้อยสายไฟชนิดฝ่ังใตดิ้น ท่ีมีลกัษณะกนั
น ้ า และควรมีการระบุต าแหน่งไวเ้พื่อตรวจสอบ ดูแลรักษาเป็นช่วงๆการวางระบบไฟฟ้าควรมีการ
ติดตั้งดว้ยระบบอตัโนมติัเปิด – ปิดเพื่อความสะดวก 
 4.4.2 ระบบน ้ า การติดตั้งและระบบระบายน ้ า ไดมี้การติดตั้งไวก่้อนแลว้ สะดวกกบัการรด
น ้ าพืชพรรณและการใช้สอยส่วนระบายน ้ าจะระบายน ้ าเสียออกสู่ท่อระบายน ้ าท่ีมีอยู่รอบพื้นท่ี
โครงการ ส่วนการระบายของน ้าฝน จะมีตวัรางรองรับน ้าอยูด่า้นหลงับา้น 

4.5 แนวความคดิในการเลอืกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกในสวน ตอ้งเลือกใช้
วสัดุท่ีมีความคงทนถาวร เพราะตอ้งเจอแดด ลมและฝน 
 4.5.1 งานระบบไฟแสงสว่าง เป็นระบบท่ีเพิ่มความสะดวกในเวลากลางคืนและยงัใหค้วาม
สวยงามอีกทางหน่ึงดว้ย ระบบแสงสว่างท่ีใชใ้นงานภูมิทศัน์ สามารถแบ่งตามลกัษณะการใชง้าน 2 
ประเภท 
  4.5.1.1 ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องตน้ไม ้
  4.5.1.2 ระบบไฟใตน้ ้ า เช่น ไฟในสระวา่ยน ้า บ่อน ้า 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพท่ี 4.2 ระบบไฟสนาม 
    ท่ีมา: www.oknation.net 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ubsIkkMK3Nsv-M&tbnid=y1YOY0d_ii0JZM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Festimate%2F2010%2F02%2F22%2Fentry-3&ei=03-ZUcS5M8ybiQewrIDIDw&bvm=bv.46751780,d.aGc&psig=AFQjCNEw8OtSoQsMoPUMvjo1nXdvwDHnug&ust=1369100624446826
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4.5.2 น ้าตกและน ้าพ ุไม่ควรอยูร่วมในบ่อเดียวกนั เพราะมีลกัษณะท่ีไม่เขา้กนั บ่อน ้าท่ีมี
การกระเพื่อมของน ้าไม่วา่จากน ้าตกหรือน ้าพไุม่ควรเล้ียงบวั เพราะตน้เน่าตาย 
 

 
ภาพท่ี 4.3 ผนงัน ้าตก 

ท่ีมา  www.nanagarden.com 
 

4.5.3 ชุดโตะ๊เกา้อ้ี ควรเลือกวสัดุท่ีทนแดดทนฝน วสัดุท่ีนิยมท าเฟอร์นิเจอร์จะเป็น ไมท้าสี
น ้ ามนั ไฟเบอร์ อลัลอยด ์เหลก็ทาสีน ้ามนั หากเป็นวสัดุอ่ืนควรมีหลงัคากนัแดดกนัฝน 

 

 
ภาพท่ี 4.4 ชุดโตะ๊เกา้อ้ีในสวน 

                                                      ท่ีมา  www.nanagarden.com 
 

              4.5.4 ศาลาในสวนอาจจะเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นอิสระหรือส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างติดก าแพงสวน
ท่ีมีหลงัคาและเปิดรอบดา้น ท่ีใชเ้ป็นท่ีหลบแดดหลบฝน, ท่ีพกัผอ่น, ท่ีพกัอาศยัอยา่งง่ายๆ หรือส่ิง
ตกแต่งสวน 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=9F1KzYUg83vJyM&tbnid=np5Tmhp7dD-iQM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.nanagarden.com%2F%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587-182157-4.html&ei=VICZUfnNN4ePiAf1lICYBw&bvm=bv.46751780,d.aGc&psig=AFQjCNHk-oECDnDElTStzQbDTUju7-EVcw&ust=1369100745661666
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=9F1KzYUg83vJyM&tbnid=np5Tmhp7dD-iQM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.nanagarden.com%2F%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587-182157-4.html&ei=VICZUfnNN4ePiAf1lICYBw&bvm=bv.46751780,d.aGc&psig=AFQjCNHk-oECDnDElTStzQbDTUju7-EVcw&ust=1369100745661666
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9F1KzYUg83vJyM&tbnid=np5Tmhp7dD-iQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nanagarden.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87-182157-4.html&ei=p8GKUZKhJ-vPiAemnIGoDg&bvm=bv.46226182,d.aGc&psig=AFQjCNF0_xINBubGcSbDZCBP46JR8pTijQ&ust=1368134343933873
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Df086_4fBk7IRM&tbnid=86cz6Vp0ows4MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lovegreenway.gagto.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99-CID310597P195953.html&ei=YsKKUaTjLoyiiAfuxoGADQ&bvm=bv.46226182,d.aGc&psig=AFQjCNGvd-CaVDiAK_lDnRp0NfHg-J2Uqw&ust=1368134545034726
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                                                  ภาพท่ี 4.5 ศาลาในสวน 

   ท่ีมา   bestwoodproduct.com 

4.6 แนวความคดิด้านการดูแลรักษา 
 การดูแลรักษาภูมิทศัน์ คือ การบ ารุงรักษาพืชพรรณ (Soft scape) ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์
และรวมถึงการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard scape) ให้มีความสวยงามเหมาะสมต่อการใช้
งานอยูเ่สมอ 
            4.6.1 งานดูแลรักษาพืชพรรณ (Soft scape) เป็นงานท่ีจะตอ้งท าอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้พืช
พรรณเจริญเติบโตสมบูรณ์ 

4.6.2. การให้น ้ าแก่พืชพรรณและสนามหญ้าในการให้น ้ าคือ ให้ทางสายยางบริเวณทิศ
ตะวนัตก และทิศตะวนัออก บริเวณทิศเหนือหน้าบา้น และทิศใตห้ลงับา้น มีการให้น ้ าดว้ยระบบ
สปริงเกอร์เพราะเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่ 

                         ภาพท่ี 4.6 การใหน้ ้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม 
                    ท่ีมา  http://landhort.blogspot.com 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gn0nETmy5mt7tM&tbnid=vWIJqKX7aoR6tM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fbestwoodproduct.com%2F%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599&ei=xIGZUY6yF8iaiQfoloGwCA&psig=AFQjCNHGiDcEQZGOi-xVZ0beY3d_8NJHkw&ust=1369100966013653
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4.6.3 การตดัแต่งพืชพรรณให้รูปทรงสวยงามคือการควบคุมการเจริญเติบโต ปรับปรุง

รูปทรงของพืช ใหส้วยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อใหเ้จริญเติบโตไดดี้ 
หลกัการตัดแต่ง 
 1. ตดัแต่งพืชพรรณท่ีเป็นโรคและแมลงออกก่อน 
 2.ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ใหถู้กตอ้งกบัลกัษณะงาน 
 3. ตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีตอ้งใชค้นปีนข้ึนไปตดัแต่ง ควรตดัก่ิงดา้นบนลงมาก่อน 
 4. ก่ิงใหญ่ท่ีมีน ้ าหนักมาก เม่ือตดัแลว้ก่ิงอาจหักหล่นท าให้เกิดความเสียหายได ้ดงันั้นใน
การตดัควรมีการผกูเชือก ณ จุดกลางของศูนยถ่์วงจะช่วยลดอนัตรายลงได ้
 5. ไม่ควรตดัก่ิงยอดของตน้ไมย้นืตน้ เพราะจะท าใหเ้สียรูปทรง 
 6. แผลขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการตดัแต่งควรป้องกนัน ้ า และเช้ือโรคเขา้ท าลายโดยใชพ้วก
สารเคมีป้องกนัโรคและแมลงฉีดพน่หรือทาสี 
 4.6.4 การป้องกนัจ ากดัศตัรูพืช ศตัรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหาย ขาดความ
สวยงามและท าใหพ้ืชชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3ชนิด 
  1. แมลงศตัรูพืช 
  2 .โรคพืช 
  .3 .สตัวช์นิดต่างๆ 

หลกัการป้องกนัจ ากดัศตัรูพืช 
  1. พิจารณาสาเหตุของศตัรูพืชใหแ้น่ชดัเสียก่อน แลว้จึงหาวิธีในการป้องกนัก าจดั
ท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 
  2. ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคทนัทีท่ีพบ เช่น การจบัแมลงท าลายหรือเก็บ
ส่วนของพืชท่ีเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 
  3. เลือกใชส้ารเคมีท่ีใชก้ าจดัใหต้รงกบัชนิดของศตัรูพืช รวมทั้งอ่านวิธีการ ใชแ้ละ
ส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด 
  4. ก่อนฉีดพ่นควรหาหน้ากากหรือชุดป้องกันสารเคมี และคนท่ีฉีดพ่นตอ้งอยู่
เหนือลมเสมอ 
  5. ไม่ควรสูบบุหร่ีระหวา่งการท างาน 
  6. หลงัจากฉีดพ่นสารเคมีแลว้ตอ้งอาบน ้ าชะลา้งร่างกายให้สะอาดแลว้เปล่ียน
เส้ือผา้ใหม่ทนัที 
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4.6.5 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการรักษาความ
มัน่คง แข็งแรงท าความสะอาด และซ่อมแซมบ ารุงภูมิทศัน์ ดาดแข็งให้สามารถใชง้านไดส้ะดวก
และปลอดภยั 

4.6.6 งานระบบไฟแสงสวา่ง  
การดูแลรักษามีวิธีการ ดงัน้ี  

4.6.6.1 ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องตน้ไม ้
               - หมัน่ตรวจตามขั้วปลัก๊ไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ หากพบรอยแตก

ปริตอ้งซ่อมแซม หรือ เปล่ียนทนัทีโดยช่างผูช้  านาญงาน 
-  เสาโคมไฟ ผกุร่อน ใหท้าสี หรือส่งใหบ้ริษทัซ่อมแซม 
-  ฐานเสาไฟทรุด หรือเอียง จะตอ้งร้ือ และซ่อมแซมเสียใหม่ ให้อยู่ใน

สภาพเดิม 
4.6.6.2 ระบบไฟใตน้ ้ า เช่น ไฟในสระวา่ยน ้า บ่อน ้า 

             -  ตรวจสอบจุดร่ัวซึมน ้ าของโคมไฟ ซ่ึงอาจท าให้น ้ าเขา้ไปในหลอดไฟ 
ควรอุดรอยร่ัวซึมถึงแมจ้ะมีขนาดเลก็ 
                                   -  ไฟไม่ติด จะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทุกชนิด หรือเปล่ียน
หลอดไฟเสียใหม่ 
                                   - ตรวจสอบระดับให้ท่วมพ้นหลอดไฟอยู่เสมอเพื่อลดความร้อนของ
หลอดไฟ แลตอ้งตรวจจุดท่ีวางระบบไฟใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีดีเสมอ 
               4.6.7 ศาลา  

การดูแลรักษามีวิธีการ ดงัน้ี  
             - สีซีด หรือหลุดลอก ให้ทาสีใหม่ ถา้ไม่ถา้สีใหม่ควร ใชไ้มไ้ผต่อกเป็นแนว หรือ

ปลูกตีนตุก๊แกใหป้กคลุมเพื่ออ าพรางสายตา 
- เกิดการทรุดตวัของพื้น ควรร้ือพื้นออกแลว้ท าการปรับพื้นใหม่ 
- หลงัคาร่ัวซึม จะตอ้งการท าการเปล่ียนวสัดุมุงหลงัคาใหม่ 

4.8 แนวความคดิด้านระบบการสัญจร 
เน่ืองพื้นท่ีโครงการติดกบัถนนภายในหมู่บา้นซ่ึงเป็นถนนสายรองไดน้ ามาวิเคราะห์ถึง

ระบบการสญัจรท่ีผา่นไป - มา และขนาดของถนน พบวา่ถนนในพื้นท่ีโครงการเป็นถนนท่ีไม่ใหญ่
มากนกั   

นอกจากน้ีระบบการสญัจรมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการเช่ือมต่อซ่ึงจะก่อใหเ้กิด
ความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งกิจกรรมและการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีโครงการโดยเฉพาะ
ระบบการสญัจรภายในพื้นท่ี   
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              4.8.1  เส้นทางสญัจร 
 เป็นเสน้ทางท่ีใชส้ัญจรหลกัโดยเสน้ทางน้ีสามารถเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆไดห้มด

ซ่ึงการสัญจรหลกัน้ีเร่ิมจากบริเวณหนา้บา้นเขา้สู่พื้นท่ีต่างๆภายในบา้นโดยมีแนวความคิดออกแบบ
ใหท้างสญัจรสามารถเขา้ถึงและเช่ือมต่อกนัไดทุ้กส่วนเพื่อง่ายในการท ากิจกรรมต่างๆซ่ึง
แนวความคิดจะมีการออกแบบโดยใชพ้ืชพรรณเพื่อแสดงถึงความแตกต่างระหวา่งทางสญัจรหลกั
และทาง  สัญจรรอง 

 
 
 
 
 

   

 

ภาพท่ี 4.7 แนวความคิดในการออกแบบทางสัญจรหลกั 

ท่ีมา หนงัสือ Thai garden style 

4.8.2  เส้นทางสญัจรรอง แนวความคิดในการออกแบบเส้นทางสญัจรรองมีการออกแบบ
ใหแ้ตกต่างกบัเสน้ทางสญัจรหลกั  และมีการเช่ือมต่อกบัทางสญัจรหลกั  เพื่อการเช่ือมต่อกิจกรรม
ท่ีง่าย  เสน้ทางสญัจรรองออกแบบใหเ้ป็นเสน้ทางส าหรับทางเดินเทา้  ซ่ึงความยาวของเสน้ทางรอง
จะมีความยาวนอ้ยกวา่เสน้ทางหลกั  นอกจากน้ีทางสญัจรรองจะมีตน้ไมเ้พื่อใหร่้มเงาแก่การเดิน
ตลอดเสน้ทางออกแบบใหเ้ช่ือมต่อกบัเสน้ทางสญัจรหลกั  เพื่อสะดวกในการเช่ือมต่อกิจกรรม
ภายในบา้น 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8 แนวความคิดในการออกแบบทางสัญจรรอง 
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ท่ีมา หนงัสือ Thai garden style 

 

 

 

                  

          

 

ภาพท่ี  4.9 แนวความคิดดา้นรายละเส้นทางสัญจรรอง 

ท่ีมา หนงัสือ Thai garden style 

 

ออกแบบใหเ้ป็นเสน้ทางเดินเทา้ โดยออกแบบใหมี้ลกัษณะเป็นพื้นหินท่ีต่างกนั โดยใช้
ลกัษณะของพชืพรรณและลกัษณะของแผน่หินทางเดิน 
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4.9  ก าหนดแปลนทางเลอืก  2  ทางเลอืก 
               การศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นทศัน์ ของ ร.อ.ประเชนท ์ชนะศรี   ไดท้  า
การออกแบบทางเลือก      2  ทางเลือก  โดยในแต่ละทางเลือกจะมีการจดัวางวสัดุตกแต่ง  วสัดุพืช
พรรณแตกต่างกนัออกไป  แต่รูปแบบของสวนนั้นยงัคงเดิมอยู ่ ดงัภาพต่อไปน้ี 
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แบบแปลนทางเลอืกที ่1 

 

ข้อดี: มีการใช้วสัดท่ีุเป็นระแนงไม้มาปแูผน่

ทางเดนิ  มีการวางต้นไม้เป็นแนวสกิลสายตา 

ข้อเสีย: มีการวางต้นไม้บางตา ไมห่นาแน่น

เท่าท่ีควร 

ภาพท่ี 4.10 แสดงแปลนทางเลือกท่ี 1 

ดง 

77
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แบบแปลนทางเลอืกที ่2 

 

ข้อดี:ปลกูต้นไม้หนาแน่น ทัว่ทกุพืน้ท่ี มีแผน่

ทางเดนิหลากหลาย 

ข้อเสีย: มีการวางต้นไม้หนาแน่น มีมีแนว

ต้นไม้สกิลสายตา 

ภาพท่ี 4.11 แสดงแปลนทางเลือกท่ี 2 

78
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 4.14 แบบแปลนทางเลือกท่ี 1      ภาพท่ี 4.15 แบบแปลนทางเลือกท่ี 2 

 

80
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4.10ก าหนดเกณฑ์การประเมินทางเลอืก 
4.10.1จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโดยสามารถน าไปใชเ้ป็นเกณฑ์

ประเมินทางเลือก  ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา  ดงัต่อไปน้ี 
1.  ความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
2.  องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตกแต่งภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
3.  แนวคิดในการออกแบบพืชพนัธ์ุ 

4.10.2  จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีในการออกแบบ สามารถน าไปเป็นเกณฑใ์นการ
ประเมินทางเลือก  ใหเ้กิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและผูใ้ช ้โดยสรุปเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก
ไดด้งัน้ี 

1.  ขอ้พิจารณาดา้นการแบ่งพื้นท่ี 
  - ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว ์
  - ส่วนบริการหรือส่วนซกัลา้ง 
  - ส่วนครอบครัวและกิจกรรม     

   - ส่วนตวัหรือส่วนพกัผอ่น 
2.  ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 

  - การออกแบบตอ้งท าเพื่อประโยชน์ใชส้อยและตรงตามความตอ้งการ   
ของเจา้ของบา้นและสมาชิกในบา้น 

  - ออกแบบใหส้วยงามและดูแลรักษาง่าย 
  - ออกแบบใหป้ระหยดั 
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4.11 การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินทางเลอืก      

 ตารางที่ 4.3 สรุปการใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

                        ท่ีมาการศึกษา : จากพื้นท่ีโครงการ 

หมายเหตุ  :  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  คะแนน  0 = ปรับปรุง 
  คะแนน  1 = ดี 
  คะแนน  2 = ดีมาก 
เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก  สามารถรวมคะแนนโดยการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
  ทางเลือกท่ี  1 ไดค้ะแนนรวม  6  คะแนน 
  ทางเลือกท่ี  2 ไดค้ะแนนรวม  9   คะแนน   

 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่  รูปแบบการวางพื้นท่ีกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ  คือ  รูปแบบท่ี 
1  มีค่าคะแนนสูงสุดเพราะมีการใชต้รงกบัความตอ้งการของเจา้ของบา้น คือ พรรณไมท่ี้เลือกใช้
ดูแลรักษาง่าย มีการใชพ้รรณไมเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี จึงเป็นแบบท่ีควรแนะน าไปพฒันาเป็นรูปแบบ
ในขั้นตอนออกแบบ            
 

 

 

เกณฑใ์นการประเมิน ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 
1. แผน่ทางเดินตอ้งเป็นวสัดุบล๊อกพื้นหิน 1 2 

2.  รอบผนงัน ้าตกน ้ามีการวางตน้ไมต้รงตามความ
ตอ้งการ 

1 2 

3.  มีการเลือกวสัดุมาใชแ้ต่ล่ะท่ีอยา่งเหมาะสมกบั
การใชง้าน 

1 2 

4.  ความประหยดัของงบประมาณ 2 1 

5.  ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ 1 2 

รวมคะแนน 6 9 
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บทที ่5 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 

 

5.1  ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

 
ภาพที ่5.1 การน าเสนอโครงการ ( Introduction) 
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ภาพที ่5.2 การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ ( Site Analysis) 
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ภาพที ่5.3 การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ  (Site Analysis) 
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ภาพที ่5.4 master plan 

 
ภาพที ่5.5 แนวความคิดในการออกแบบ 
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ภาพที ่5.6  LIGHTING PLAN 
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ภาพที ่5.7  elevation 
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ภาพที ่5.8  DETAIL PLAN ZONE A 
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ภาพที ่5.9 DETAIL PLAN ZONE  B.  
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ภาพที ่5.10 DETAIL PLAN ZONE  C.  
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ภาพที ่5.11 DETAIL PLAN  
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ภาพที ่5.12 PERSPECTIVE 
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ภาพที ่5.13 CONSTRUCTION 
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ภาพที ่5.14 CONSTRUCTION 
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ภาพที ่5.14  DETAIL PLANNING 
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5.2 การประมาณราคาภูมิทศัน์ 
การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศันบ์า้น ร.อ.ประเชนท์ ชนะศรี   

ตารางที่ 5.1 แสดงการประมาณราคางาน (Soft scape) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

นิว้ สูง/ม. 

A. ไม้ยนืต้น       

1. หูกะจง ตน้ 6” - 1 2,500 8,500 

2. ลีลาวดี ตน้ 8” - 1 8,000 8,000 

3. ฟ็อกเทล ตน้ 6” - 3 5,000 12,000 

4. ปีบ  ตน้ 10” - 1 12,000 12,000 

5. หมากนวล ตน้ 6” - 3 3,000 9,000 

B. ไม้พุ่ม       

1. หนวดปลาหมึกแคะ ถุง 8” - 5 50 250 

2. โมกพวก ตน้ - 1.5 50 200 10,000 

3. ฤๅษีผสม  ถุง 4” - 40 15 600 

4. เอ้ืองหมายนาดอกแดง ถุง - 1.5 8 400 3,200 

5. เฟิร์นขา้หลวง ตน้ 12” - 3 1,200 3,600 

6. คริสติน่า  ตน้ - 1 5 200 1,000 

7. ซานาดู ถุง 5” 1 10 200 2,000 

8. เดหลีใบกลว้ย กระถาง 8” - 12 250 3,000 

9. หมากผูห้มากเมีย  ถุง 4” - 8 200 1,600 
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10. จัง๋  ตน้ 8” 1.5 6 300    1,800 

11. เขม็แดง  กระถาง 8” - 20 80 1,600 

12. ม่วงมงคล  ถุง 6” - 40 45 1,800 

13. พลบัพลึงด า กระถาง 6” - 2 300 600 

14. ไทรเกาหลี ตน้ - 2 6 230 1380 

15. แกว้ ตน้ 8” - 2 1,500 3,000 

16. ซาฮ๊อกเก้ียน ถุง 6” - 20 40 800 

17. แพงพวยไทย ถุง 6”  20 30 600 

18. ซิกา้ ตน้ - 1.5 4 200 800 

19. คลา้มา้ลาย กระถาง 6” - 20 70 1,400 

 รวม  
    C. ไม้คลุมดิน       

1. หญา้นวลนอ้ย ตร.ม. - - 420 15 6,300 

 รวม 6,350 
รวมราคางาน    Soft scape 94,830 
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ตารางที่ 5.2 แสดงการประมาณราคางาน (Hard scape) 
ล าดับ รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

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

2 ผนงัน ้าตก ตร.ม. - - 1 40,000 40,000 
3 ยกพื้นระแนงไม ้4x8 m ตร.ม - - 1 30,000 30,000 
4 อ่างน ้าลน้ อ่าง - 1.5 1 5,000 5,000 

 รวม 98,000 

รวมราคางาน Hardscape 98,000 
 
 
ตารางที่ 5.3  แสดงการสรุปราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบบา้น ร.อ ประเชนท ์ชนะศรี 

 
 

รายการ รวมราคา (บาท) 
รวมราคางาน Soft scape 94,830 
รวมราคางาน Hard scape 98,000 

รวมราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมด 192,830 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 6.5% 12,533 

ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมิทศัน ์ 23,139 
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 5,784 

รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 234,286 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)  7% 16,400 

รวมราคาทั้งส้ิน 234,286 



บทที ่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 
โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้น ร.อ.ประเชนท์ ชนะศรี ตั้ งอยู่   90 หมู่ 5  ต าบลหินปัก  

อ าเภอบา้นหม่ี  จงัหวดัลพบุรี เป็นพื้นท่ีอยู่อาศยั 294 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ทั้งหมด  
816 ตารางเมตร  ดา้นขา้งทางทิศเหนือ 330 ตารางเมตร ดา้นหลงับา้น 135 ตารางเมตร รวมมีขนาด
พื้นท่ี  1310  ตารางเมตร 

สวนท่ีร่มร่ืนท่ีเป็นธรรมชาติ มีองคป์ระกอบของบ่อน ้าและส่ิงก่อสร้างกนัอยา่งลงตวั และ
เพื่อใหส้วนเขา้กบัตวับา้นท่ีเป็นลกัษณะไทยประยกุต ์ดงันั้นการออกแบบสวนจึงควรมีการ
ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความตอ้งการของเจา้ของบา้น เช่น บ่อน ้าธรรมชาติ ซุม้ระแนง
ไม ้ศาลา เป็นตน้จึงไดส้รุปแนวคิดออกมาเป็น บา้นสวนร่มร่ืนจากการศึกษาพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการจากขอ้มูลขา้งตน้สามารถน ามาประกอบเพื่อใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์
และก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 

6.1.1 Zone A เป็นส่วนทิศเหนือ ตั้งอยูด่า้นขา้งจะจดัเป็นสวนพกัผอ่นและตอ้นรับแขกของ
บา้นมีโอ่งน ้าพท่ีุสวยงามและศาลาเป็นท่ีนัง่พกัผอ่น เลือกใชพ้นัธ์ุไมด้อกและไมย้นืตน้เพื่อใหมี้
ความร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ 

6.1.2 Zone B เป็นส่วนทิศตะวนัออก เป็นพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้น ติดกบัท่ีจอดรถและหนา้
บา้นจึงไดอ้อกแบบเป็นสวนโชวมี์ผนงัน ้าตกเพื่อใหค้วามสดช่ืนและพนัธ์ุไมพุ้ม่ท่ีสวยงามมีไมย้นื
ตน้เพื่อสร้างความร่มร่ืนใหก้บัพื้นท่ีดว้ย  

6.1.3 Zone C เป็นส่วนทิศตะวนัตก พื้นท่ีโซนน้ีเป็นส่วนของเจา้ของบา้นซ่ึงใหค้วามเป็น
ส่วนตวัจึงจดัเป็นพื้นท่ีส่วนตวัใชจ้ดักิจกรรมภายในครอบครัว รับประทานอาหาร สงัสรรคอ์ยูติ่ด
กบัคลองสาธารณะมีพื้นไมร้ะแนงส าหรับเป็นท่ีจดักิจกรรมและพรรณไมท่ี้ใหร่้มเงาและมีทางเดิน
เช่ือมกบัโซนA และพื้นท่ีซกัลา้ง หอ้งครัวจึงเหมาะเป็นท่ีรับประทานอาหารและสังสรรคอี์กดว้ย 
และพื้นท่ีซกัลา้งจดัภูมิทศัน์โดยการปิดกั้นสายตาของลูกคา้เลก็นอ้ย มีการออกแบบใหป้ลูกไมพุ้ม่
และพรรณไมท่ี้สวยงามตลอดแนวร้ัวของเพื่อนบา้น  
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6.2 ข้อเสนอแนะ 
6.2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 
 6.2.1.1 ควรก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการใหช้ดัเจนเหมาะสม ตรงตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เพื่อท างานท่ีตรงก าหนดและความสมบรูณ์ของงานออกแบบภูมิทศัน์ 
6.2.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 
 6.2.2.1 เพื่อใหไ้ดผ้งัแม่บทส่ีสามารถน าไปก่อสร้างไดจ้ริง ควรมีการค านึงถึงวสัดุ

ท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งตลาด ในการออกแบบ
พืชพนัธ์ุควรเลือกใชพ้ืชพนัธ์ุดูแลรักษาง่ายไม่เป็นอนัตรายและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ี
โครงการ 
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 โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) ไปยงัจุดน่ังเล่น 
  สืบคน้ไดจ้าก https:// www.bloggang.com. 29 มกราคม 2559 
 โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) ความสมดุลด้วยน า้หนักทั้ง ซ้าย-ขวา 
  สืบคน้ไดจ้าก https:// www.myfirstbrain.com. 29 มกราคม 2559 

โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) แสงไฟประกอบสวน 
สืบคน้ไดจ้าก https://www.konbaan.com. 29 มกราคม 2559 

โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) ร้ัวไม้ 
สืบคน้ไดจ้าก https://www.asiawood.com. 29 มกราคม 2559 

โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) ร้ัวอฐิ  ศิลาแลง  คอนกรีต 
สืบคน้ไดจ้าก https://www.bloggang.com. 29 มกราคม 2559 

โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) ร้ัวเหลก็     
สืบคน้ไดจ้าก https://www.hn-engineering.com. 29 มกราคม 2559 
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http://www.ideazign.com/port/graphic/content0302_01.htm
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) ร้ัวหิน     

สืบคน้ไดจ้าก https://www.oknation.net. 29 มกราคม 2559 
โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) ร้ัวต้นไม้     

สืบคน้ไดจ้าก https://www.decorreport.com. 29 มกราคม 2559 
โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) หินทะเล     

สืบคน้ไดจ้าก https://board.trekkingthai.com. 29 มกราคม 2559 
โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) หินภูเขา  

 สืบคน้ไดจ้าก https://www.life-nature.com. 29 มกราคม 2559 
โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) กรวด 

สืบคน้ไดจ้าก https://www.siamonlineshop.com. 29 มกราคม 2559 
โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) หินเทียม   

สืบคน้ไดจ้าก https://www.thaionlinemarket.com. 29 มกราคม 2559 
โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) ทางเดิน 

สืบคน้ไดจ้าก https://www.homedecorthai.com. 29 มกราคม 2559 
โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) ซุ้ม  ระแนงไม้  

 สืบคน้ไดจ้าก https://www.laemchabangwood.com. 29 มกราคม 2559 
โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) ศาลา   

สืบคน้ไดจ้าก https://suansanruk.blogspot.com. 29 มกราคม 2559 
โครงการออกแบบและวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม. (2559) บ่อน า้   

สืบคน้ไดจ้าก https://www.bloggang.com. 29 มกราคม 2559  
พรรณไมง้าม. (2559) ไม้ใหญ่ สืบคน้ไดจ้าก https:// www.ilovemyshopping.com.  

29 มกราคม 2559 
พรรณไมง้าม. (2559) ไม้โชว์ต้น สืบคน้ไดจ้าก https:// www.ilovemyshopping.com.  

29 มกราคม 2559 
พรรณไมง้าม. (2559) ไม้พุ่มกลาง สืบคน้ไดจ้าก https://www.ilovemyshopping.com. 

29 มกราคม 2559 
พรรณไมง้าม. (2559) ไม้ดอกสืบคน้ไดจ้าก https://www.ilovemyshopping.com. 

29 มกราคม 2559 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พรรณไมง้าม. (2559) ไม้คลุมดินสืบคน้ไดจ้าก https://www.ilovemyshopping.com 
29 มกราคม 2559 

พรรณไมง้าม. (2559) ไม้เลือ้ยสืบคน้ไดจ้าก https://www.ilovemyshopping.com 
29 มกราคม 2559 

พรรณไมง้าม. (2559) หญ้าชนิดต่างๆสืบคน้ไดจ้าก https:// www.ilovemyshopping.com 
29 มกราคม 2559 

จงัหวดัลพบุรี.(2559) แผนทีป่ระเทศไทยสืบคน้ไดจ้าก https://topicstock.pantip.com  
29 มกราคม 2559 

จงัหวดัลพบุรี.(2559) ภูมิอากาศสืบคน้ไดจ้าก https://topicstock.pantip.com 
29 มกราคม 2559 

 จงัหวดัลพบุรี.(2559) ลกัษณะของดินสืบคน้ไดจ้าก https://topicstock.pantip.com 
29 มกราคม 2559 
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ประวตัผู้ิจดัท ำ 

 
ช่ือ    นาย จกัรพนัธ์ ขวญัเมือง 

เกิด        8 เมษายน 2534 
 
การศึกษา 
         ปีการศึกษา  2546 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
                                       โรงเรียนวินิตศึกษา จงัหวดัลพบุรี 

         ปีการศึกษา 2549   จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                                        โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั จงัหวดัลพบุรี 

         ปีการศึกษา 2558   จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

                                         สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 

   คณะเทคโนโลยกีารเกษตร   

                                         มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 
         สถานท่ีติดต่อ       70/25 หมู่ 1 ต  าบลเขาสามยอด  อ าเภอเมือง   
                                        จงัหวดัลพบุรี 15000 

โทรศพัท ์ 08 6409 0453 
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