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บทคดัย่อ 

 
โครงการบา้น คุณกรวิทย ์ศิริวโิรจน์ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 138 หมู่ 1 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว 

จงัหวดัชุมพร มีพื้นท่ีทั้งหมด 17,533.89 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้น 1,294 ตารางเมตร 
พื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ 16,239 ตารางเมตร จากการศึกษาในการออกแบบโครงการจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ในดา้นการคน้ควา้ขอ้มูล ท าให้เกิดการวางงานอย่างเป็นระบบซ่ึงน าไปสู่การท างานไดใ้น
อนาคต จึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างสภาพทางภูมิทศัน์ท่ีดูกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มใหม้ากท่ีสุดโดยให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของพื้นท่ีภายในบา้นพกัอาศยัให้เกิดความสวยงาม และเป็นการใช้พื้นท่ีให้
เกิดประโยชน์สูงสุดมากท่ีสุด สามารถตอบความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการท่ีจะประกอบกิจกรรม
ต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยแบ่งเป็น 4 โซน ตามความตอ้งการและความเหมาะสมของพื้นท่ี
โครงการ 

Zone A บริเวณหน้าบ้านอยู่ทางทิศตะวนัออก บริเวณน้ีติดกับบ้านข้างเคียงและถนน 
บริเวณน้ีจะจดัเป็นสวนโชว ์และปลูกไมผ้ลบนเนินดินเพื่อใหเ้กิดความสวยงามและร่มร่ืน 

Zone B บริเวณขา้งบา้นอยู่ทางทิศเหนือ บริเวณน้ีจะติดกบัถนนดินลูกรังและสวนปาล์ม 
บริเวณน้ีจะปลูกไมแ้นวร้ัวใกลก้ าแพง เพื่อเป็นการกรองฝุ่ นละอองและลดปริมาณฝุ่ นละอองจาก
ถนนดินลูกรัง 

Zone C บริเวณขา้งบา้นอยูท่างทิศใต ้บริเวณน้ีติดกบัสวนปาล์ม จึงวิเคราะห์ไดว้า่บริเวณน้ี
จดัสร้างเป็นลานกิจกรรมและจดัสวนเพิ่มใหเ้กิดความสวยงามและเกิดความผอ่นคลาย 

Zone D บริเวณหลงับา้นอยู่ทางทิศตะวนัตก บริเวณน้ีติดกบับา้นขา้งเคียงและคอนโดนก 
จึงวเิคราะห์ไดว้า่บริเวณน้ีจะจดัเป็นสวนป่าปลูกไมผ้ลหลากหลายชนิดมีน ้าตกและเล้ียงสัตวเ์พื่อให้
เกิดความร่มร่ืนเป็นมุมพกัผอ่นและใกลเ้คียงป่าธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด 
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กติตกิรรมประกาศ 

โครงการออกแบบบา้นพกัอาศยั คุณกรวทิย ์ ศิริวโิรจน์ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 138 หมู่ 1  
ต าบลดอนยาง อ าเภอประทิว จงัหวดัชุมพร ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยการไดรั้บความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือทางด้านขอ้มูลจาก คุณกรวิทย์ ศิริวิโรจน์ ท่ีอ านวยความสะดวกในการให้สถานท่ีท า
ปัญหาพิเศษ แมจ้ะเกิดปัญหาและอุปสรรคในการออกแบบพื้นท่ีอยู่บา้ง แต่เจา้ของโครงการก็ให้
ความช่วยเหลือและความร่วมมือดว้ยดี จึงท าให้ทราบขอ้มูลต่างๆของพื้นท่ีโครงการมากยิ่งข้ึนและ
รวมถึงขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จเป็นรูปเล่มได ้

ขอขอบคุณอาจารยพ์ิศาล ตนัสิน อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษเป็นอย่างสูง ท่ีไดค้อยให้
ค  าแนะน าดา้นขอ้มูลการออกแบบต่างๆ รวมถึงใหค้  าปรึกษาแก่ขอ้มูลท่ีบกพร่องต่างๆอยา่งดียิง่ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี และขอขอบคุณอาจารยส์าขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ทุก
ท่านท่ีใหก้ารศึกษาและค าแนะน าต่างๆมาโดยตลอด จึงไดข้อขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณบิดา มารดา อยา่งยิง่ท่ีคอยใหก้ าลงัใจและสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือ
ในดา้นงบประมาณมาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อนๆท่ีมีน ้ าใจช่วยเหลือในดา้นต่างๆเช่นกนั รวมถึงผูท่ี้
ให้ความช่วยเหลือทั้งหลายท่ีขา้พเจา้ไม่ไดก้ล่าวถึงในท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยให้ปัญหาพิเศษของขา้พเจา้
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ขอขอบคุณอยา่งสูง 
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บทที ่1 
 

1.1 ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 
ในสังคมปัจจุบนั บา้นไม่ไดมี้ไวพ้กัอาศยัเพียงอย่างเดียวเท่านั้น อาจเป็นท่ีนัง่เล่นพกัผ่อน

จากการท างาน มีมุมสบายๆของบา้นท่ีจดัตกแต่งภูมิทศัน์ เพื่อให้เกิดความร่มร่ืนในบริเวณบา้น และ
มีมุมของบา้นท่ีมองแล้วท าให้ผูอ้าศยัมีความรู้สึกสบายตา เกิดความผ่อนคลาย และสามารถเป็น
พื้นท่ีท่ีท ากิจกรรมร่วมกนัของคนในครอบครัวไดด้ว้ย และในการจดัตกแต่งภูมิทศัน์จ าเป็นตอ้งหา
พนัธ์ุไมท่ี้ค านึงถึงความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยัเป็นหลกั มองแลว้เกิดความสวยงาม รวมไปถึงวสัดุ
ตกแต่งต่างๆท่ีใชใ้นการจดัภูมิทศัน์ นอกจากจะตอ้งมีความสวยงามแลว้ ยงัตอ้งมีความคงทนและให้
ความรู้สึกสบาย และตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้มเพื่อให้เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มบริเวณบา้นพกั 
และผูพ้กัอาศยัทุกคนภายในบา้น  จึงจะเกิดกิจกรรมและการพกัผ่อน เพื่อความตอ้งการของบุคคล
ภายในบา้น และพื้นท่ีโครงการมีพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ท่ีกวา้งพอสมควร จึงมีความตอ้งการในการใช้
ประโยชน์ จากพื้นท่ีโครงการเป็นอย่างมาก จึงต้องก าหนดรูปแบบการน าเสนอกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัพื้นท่ีโครงการเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของโครงการใหไ้ดม้าก
ท่ีสุด 

บา้นพกัอาศยัของคุณกรวิทย ์ ศิริวิโรจน์ 138 หมู่ 1 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว จงัหวดั
ชุมพร เป็นลกัษณะบา้นพกัอาศยัสองชั้น อยูใ่นบริเวณแหล่งชุมชน เป็นท่ีดินส่วนบุคคล 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกรวิทย ์ ศิริวิโรจน์ จึงเป็นส่วนหน่ึงของการน าเสนอ
งานออกแบบภูมิทศัน์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของเจา้ของโครงการ ซ่ึงเจา้ของโครงการ
มีแนวคิดและความตอ้งการของรูปแบบสวนในสไตล์สวนทรอปิคอล (สวนป่าดิบช้ืน) และเป็นการ
สร้างสรรค์ส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดความผอ่นคลาย โดยน าองคป์ระกอบของสวนท่ีร่มร่ืน และเป็น
ธรรมชาติมาปรับใชใ้หส้มดุลกบัพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม   
 
 

1.2 วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
1.2.1 ศึกษารวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน หลกัการและทฤษฎีท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ 

บา้นพกัอาศยั 
1.2.2 วเิคราะห์หาศกัยภาพของพื้นท่ีเพื่อออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
1.2.3 ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของเจา้ของบา้นพกัอาศยั เพื่อก าหนดรูปแบบ

กิจกรรมท่ีเหมาะสม 
1.2.4 น าเสนอการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกรวทิย ์ ศิริวิโรจน์          
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1.3 ขอบเขตในการศึกษา 
1.3.1 การเขา้ถึงโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 การเขา้ถึงโครงการ 
ทีม่า : http://earth.google.com 

              ทางเขา้โครงการท่ี 1 เส้นทางมาจากสถานีรถไฟมาบอ ามฤตย ์
              ทางเขา้โครงการท่ี 2 เส้นทางมาจากวดัมาบอ ามฤตย ์
              ทางเขา้โครงการท่ี 3 เส้นทางมาจากโรงเรียนมาบอ ามฤตวทิยา 
               1.3.2 ขอบเขตของการศึกษา 
                         พื้นท่ีโครงการน้ีตั้งอยู่ติดสวนปาล์ม อยู่ฝ่ังตรงขา้มกบัโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
โดยตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 138 หมู่ 1 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพรโดยมีพื้นท่ีโครงการ 
ประมาณ 17,533.89 ตารางเมตร หรือ ประมาณ 11 ไร่ พื้นท่ีตวับา้น ประมาณ 1,294 ตารางเมตร 
พื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ ประมาณ 16,239 ตารางเมตร พื้นท่ีแห่งน้ีเป็นพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 

ทางเขา้โครงการทางท่ี 1 มาจากสถานีรถไฟมาบอ ามฤตย ์

ทางเขา้โครงการทางท่ี 2 มาจากวดัมาบอ ามฤตย ์

ทางเขา้โครงการทางท่ี 3 มาจากโรงเรียนมาบอ ามฤตวทิยา 
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ภาพที ่1.2 พื้นท่ีแสดงขอบเขตการศึกษา 
ทีม่า : https://earth.google.com 

           1.3.3 ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 
         พื้นท่ีบา้นพกัอาศยัของคุณกรวทิย ์ ศิริวิโรจน์    โดยตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 138 หมู่ 1 ต าบล

ดอนยาง อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพรโดยมีพื้นท่ีโครงการ ประมาณ 17,533.89 ตารางเมตร หรือ 
ประมาณ 11 ไร่  พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่างๆ ดงัน้ี     

ทิศเหนือ ติดกบั  ถนนดินลูกรังและสวนปาลม์ 
ทิศใต ้  ติดกบั  สวนปาลม์ 
ทิศตะวนัออก ติดกบั  ตึกแถว พื้นท่ีชุมชน 
ทิศตะวนัตก        ติดกบั  พื้นท่ีชุมชน  
 
 

 

 

 

 ภาพที ่1.3 บริเวณทิศเหนือ ติดกบั บริเวณสวนปาลม์ 
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ภาพที ่1.4 บริเวณทิศใต ้ติดกบั บริเวณสวนปาลม์ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.5 บริเวณทิศตะวนัออก ติดกบั บริเวณตึกแถว พื้นท่ีชุมชน 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.6 บริเวณทิศตะวนัตก ติดกบั บริเวณชุมชน 

 

 

 



5 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           พื้นท่ีโครงการ 

 

ช่ือโครงการ  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
                         คุณกรวทิย ์ ศิริวโิรจน์                                   

ภาพที ่1.7 

แสดง          :   ผงับริเวณ  

สัญลกัษณ์  :                            แสดงขอบเขตพื้นท่ีโครงการ  

ท่ีมา           :  http://earth.google.com  
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ช่ือโครงการ  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
                         คุณกรวทิย ์ ศิริวโิรจน์ 

       ภาพที ่1.8       

แสดง           :   ผงัโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
                        คุณกรวทิย ์ ศิริวโิรจน์ 

 

Scale            :  non scale  
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1.4 ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงขอ้มูลพื้นฐาน หลกัการและทฤษฎีท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั
1.4.2 ทราบถึงศกัยภาพของพื้นท่ีเพื่ออกแบบภูมิทศัน์ของบา้นพกัอาศยั 
1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของเจา้ของบา้นพกัอาศยั เพื่อก าหนดรูปแบบ 

กิจกรรมท่ีเหมาะสม 
              1.4.4 เสนอการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัของคุณกรวทิย ์ ศิริวิโรจน์ 
 

1.5  วธิีการศึกษา 
1.5.1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบบา้นพกัอาศยั 

          1.5.1.1 ศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
          1.5.1.2 ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชพ้ื้นท่ีบา้นพกัอาศยั 
                       1.5.1.3 ศึกษาบา้นพกัอาศยัท่ีมีความใกลเ้คียงกนั 

1.5.2 ศึกษาลกัษณะขอ้มูลทางกายภาพพื้นท่ีโครงการ 
          1.5.2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพกายภาพ 
          1) ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
          2) ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
          3) ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
          4) ศึกษาพืชพรรณเดิม 
          5) ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีเดิม 
          6) ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค 
                      7) ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
         8) ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 
          1.5.2.2 ขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้
          1) ประเภทและจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 
                       2) พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

1.5.3 การสรุปขอ้มูล 
          1.5.3.1 สรุปลกัษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
          1.5.3.2 สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี จากพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช ้
          1.5.3.3 ก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ีและแกไ้ขปัญหา
พื้นท่ีอยา่งเหมาะสม  

1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
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          1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
          1.5.4.2 ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
          1.5.4.3 ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 
         1) แนวคิดดา้นการใชพ้ื้นท่ี 
         2) แนวคิดดา้นการออกแบบพืชพรรณ 
         3) แนวคิดดา้นสาธารณูปโภค 
         4) แนวคิดดา้นทศันียภาพ 
         5) แนวคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 
          1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด  
          1.5.4.5 สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 
          1.5.4.6 เสนอแบบทางเลือก 3 แบบ 
          1.5.4.7 สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางท่ีดีท่ีสุด 
          1.5.4.8 เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
          1.5.4.9 แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 
          1.5.4.10 แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
          1.5.4.11 การท าประมาณราคา 

1.5.5 ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
          1.5.5.1 น าเสนอผลการออกแบบ 
          1.5.5.2 ขอ้เสนอแนะ 

1.5.6 จดัท ารูปเล่ม 
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ข้ันตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
1. น าเสนอผลการออกแบบ                                                                                  
2. ขอ้เสนอแนะ 

จดัท ารูปเล่ม 

สรุปข้อมูล 
1. ทราบถึงขอ้มูลพื้นฐาน หลกัการและทฤษฎี
ท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
2. ทราบถึงศกัยภาพของพื้นท่ีเพื่ออกแบบภูมิ
ทศัน์ของบา้นพกัอาศยั 
3. ทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของ
เจา้ของบา้นพกัอาศยั เพื่อก าหนดรูปแบบ 
กิจกรรมท่ีเหมาะสม 
4. เสนอการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั
ของคุณกรวทิย ์ ศิริวิโรจน์ 
 

1.6  ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      
                                                                                                             
ศกัยภาของ 
                                                                                                                 
                      
                                                               
       
                                                                                                                       
  
                                                                         
 
 

แผนภูมิ 1.1 ขั้นตอนการศึกษา 

ขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบภูมิทัศน์
บ้านพกัอาศัย 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน หลกัการและทฤษฎีท่ี
ใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
2. วเิคราะห์หาศกัยภาพของพื้นท่ีเพื่อออกแบบภูมิทศัน์
บา้นพกัอาศยั 
3. ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของเจา้ของ
บา้นพกัอาศยั เพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
4. น าเสนอการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกรวทิย ์ 
 ศิริวโิรจน์          
 

 

 

ศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องสภาพพืน้ที่ 
   - ศึกษาท่ีตั้งโครงการ      
    - ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
   - ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
   - ศึกษาพืชพรรณเดิม 
   - ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค      
   - ศึกษากิจกรรมท่ีตอ้งจดัในแต่ละพื้นท่ี 
   - ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและ
สถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
   - ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและ มุมมอง 
 
 ขั้นตอนการออกแบบ 

1. ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆ 
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. สร้างเกณฑใ์นการออกแบบ 
6. เสนอแบบทางเลือก 3 แบบ 
7. สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางท่ี
ดีท่ีสุด 
8. เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
9. แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
10. แสดงแบบรูปตดั รูปดา้น 
11. แสดงรูปแบบทศันียภาพต่างๆ 
12. ท าการประมาณราคา 
 

 
 

 



 บทที ่2 
ศึกษาข้อมูลและหลกัการที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกัอาศัย 

 

2.1 ศึกษาข้อมูลและหลักการที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย                                                                                                                                                          
   ในการออกแบบภูมิทศัน์บ้านพกัอาศยันั้น ค่อนข้างเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน เพราะต้อง
ค านึงถึงพื้นท่ีประโยชน์การใช ้และความตอ้งการของผูอ้าศยัเป็นการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ี
จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆได้เป็นอย่างดี จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งคน้หาข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัทั้งรูปแบบการจดัภูมิทศัน์ ในรูปแบบสวนต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลมา
ผสมผสานให้เกิดแนวคิดจนกระทัง่ถึงการวางแผนแนวทางในการออกแบบ เพื่อประโยชน์แก่
เจา้ของบา้นใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
 ดงันั้นจึงตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัทั้งในเร่ืองของ

การจดัสวนรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงพฤติกรรมของผูอ้าศยั ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งตอ้งศึกษา

รูปแบบสวนต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวความคิดท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของเจา้ของบา้นให้เกิด

ความพึงพอใจมากท่ีสุด และใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดของการเขา้ใชพ้ื้นท่ีเช่นเดียวกนั 

 

2.2 ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจัดสวน 

 ความเป็นมานบัแต่โบราณกาล มนุษยเ์รารู้จกัสร้างท่ีอยูอ่าศยัเพื่อปกป้องคุม้ครองตนเองให้

อยูร่อดปลอดภยัจากธรรมชาติและสัตวป่์า ต่อมามนุษยเ์ราก็รู้จกัน าสัตวเ์ล้ียงไวเ้ป็นเพื่อน ไวใ้ชง้าน 

และไวเ้ป็นอาหาร รู้จกัท าคอก ท าร้ัว ท าอาณาเขตของบา้นให้เป็นสัดส่วน น าตน้ไมม้าปลูกเป็น

อาหาร ให้ร่มเงา และประดบัให้สวยงาม และพฒันากนัมาเร่ือยๆ ความส าคญัของการจดัแต่งบริเวณ

บา้นด้วยดอกไม ้แต่ก่อนนั้นก็เพียงเพื่อตอบสนองความตอ้งการด้านจิตใจและด้านสุขภาพของ

เจา้ของหรือบุคคลท่ีสถานท่ีนั้นเป็นส าคญั  เช่น ปลูกพืชผกัผลไมไ้วรั้บประทาน ไวรั้กษาโรค ปลูก

ไม้ใหญ่ไวใ้ห้เกิดความร่มร่ืนสบาย ปลูกดอกไม้ไวดู้เล่น ประดับบ้านเพื่อความสวยงามและ

เพลิดเพลิน ช่ืนใจกบัรูปร่าง สีสัน และกล่ิน แต่เม่ือบา้นเมืองเจริญและพฒันามากข้ึน ตึกรามบา้น

ช่อง ถนนหนทาง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆท่ีถูกสร้างข้ึนมากมาย เบียดเสียด แออดั จนถูกเรียกว่า ป่า

คอนกรีต การตกแต่งจดัสวน การปลูกตน้ไม ้และการจดับริเวณบา้นหรืออาคารท่ีพกัอาศยั และ

สถานท่ีต่างๆ เร่ิมมีบทบาทส าคญัทั้งเหตุผลและความจ าเป็นมากข้ึนเร่ือยๆ เช่น จดัเพื่อเสริมสร้าง

ความโอ่อ่าสง่างามให้กบัอาคาร หรือเพิ่มความสวยงามน่าอยูอ่าศยัให้กบัตวัอาคาร ท าให้เกิดความ
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เป็นส่วนตวั เม่ือมองจากภายนอกบา้น อ าพรางจากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่น่าดู ช่วยเสริมหรือแกไ้ข

สวนท่ีไม่สวยงามของตวัอาคารให้ดีข้ึน ลดปัญหาฝุ่ นละอองท่ีมีอยู่ในบรรยากาศ ลดเสียงรบกวน

จากผูค้นและยวดยานต่างๆบนทอ้งถนน และเป็นท่ีพกัผ่อนคลายความเครียดยามกลบัมาจากการ

ท างานหรือเป็นงานอดิเรกยามวา่ง (พรรณเพญ็ ฉายปรีชา, 2550) 

 การจดัสวน หมายถึง วทิยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สุขแก่ 

มวลมนุษย ์ โดยน าหลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั 

น าส่ิงของหลายๆส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์และส่ิงของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ

ผสมผสานกนั เพื่อสร้างหรือพฒันาให้เกิดประโยชน์ เกิดทศันียภาพท่ีมีความงดงามสูงสุด อาจเป็น

การสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามา

ดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์(อโนชา การประเสริฐกิจ, 2545) 

 การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพหรือตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสมสวยงาม ท าให้

สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศน่าอยูแ่ละเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ (จิตติกานต ์วริิยะเพียรดี, 2546) 

 สรุป การออกแบบจดัสวน คือการจะท าให้สวนมีความสวยงาม จะตอ้งมีความรู้พื้นฐาน

ค่อนขา้งจะสูงมาก ในเร่ืองของการออกแบบ นอกจากน้ีในการออกแบบสวนแต่ละสวนไม่ใช่แค่วา่

ผูอ้อกแบบชอบสวนแบบใด แต่ส่วนหน่ึงก็ข้ึนอยู่กบัสภาพพื้นท่ีของพื้นท่ีท่ีจะออกแบบสวนดว้ย  

และการดูแล ตดัแต่งสวนหลงัจากท่ีไดจ้ดัสวนเรียบร้อยแลว้ดว้ย  

 

2.3 ลกัษณะของการจัดสวน 

         2.3.1 สวนธรรมชาติ  

                สวนธรรมชาติ คือสวนท่ีเราจดัข้ึนมาโดยลอกเลียนแบบธรรมชาติท่ีเรามองเห็นเช่นท า

เป็นป่า เป็นเขา ล าธาร น ้าตก ทุ่งหญา้ เป็นส่ิงท่ีเรารู้สึกชอบเป็นพิเศษเลยอยากจะจดัไวใ้กล ้ๆ อาจ

ท าไดโ้ดยการท าเท่าขนาดจริง หรือยอ่ส่วนลงมาโดยใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีท่ีเราจะจดัแต่ง 

   คุณสมบติัและหนา้ท่ีของสวนธรรมชาติคือท าให้ผูอ้ยูอ่าศยัหรือผูไ้ดพ้บเห็นไดส้ัมผสักบั
บรรยากาศของความสดช่ืนร่ืนรมยอ์บอุ่น น่าพกัผ่อนหย่อนใจ สวนลกัษณะน้ี จึงเป็นสวนท่ีนิยม
ของคนจ านวนมากเน่ืองจากปัจจุบนัคนอยูใ่นตึกรามบา้นช่องท่ีเป็นตึกจึงตอ้งการใฝ่หาสวนเพื่อไว้
พกัผอ่นหยอ่นใจสวนแบบน้ีนิยมปล่อยใหต้น้ไมเ้ติบโตอยา่งอิสระตามธรรมชาติ อาจเพิ่มสระน ้า  
ล าธารน ้ าตก ศาลาพกัผ่อน ทางเดิน ต่าง ๆเขา้ไป โดยจะมีเส้นสาย และรูปทรง เป็นรูปทรงอิสระ 
(พรรณเพญ็ ฉายปรีชา, 2550) 
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ภาพที ่2.1  สวนธรรมชาติ 
ทีม่า : พรรณเพญ็ ฉายปรีชา (2550) 
  

2.4 ขั้นตอนการจัดสวน  

             2.4.1 ก าหนดทางเดิน 

                       การจดัวางทางเดินสัญจร ควรให้ทางเดินสัมพนัธ์กบัแนวอาคารทางใดทางหน่ึง มี

ความสอดคลอ้งกบัตวัอาคารและสถานท่ีนั้นๆ ทางเดินของสวนในบา้นควรออกแบบใชท้างเทา้ดว้ย

วสัดุพื้นแข็ง เช่นศิลาแลง อิฐ หินกาบหรือหินลา้ง ดูตามความเหมาะสมของสวนท่ีจดั โดยเป็นการ

วางทางสัญจรในสวนเพื่อไม่ใหเ้ดินบนหญา้ 

 

ภาพที ่2.2 ทางเดิน 

ทีม่า : http://www.banidea.com 

            2.4.2 บริเวณสวนหยอ่ม 

                      ต  าแหน่งสวนหยอ่มควรอยูใ่กล ้ระเบียง เฉลียง หรือส่วนของพื้นท่ีตอ้นรับของบา้น  

สวนหยอ่มควรมีมากกวา่ 1-2 จุดเพราะจะไดมี้จุดพกัผอ่นหลายๆจุดท าใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั  ควร

http://www.banidea.com/
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เลือกตน้ไมท่ี้มีรูปทรงสวยงาม โตชา้ ลกัษณะใบควรมีความเขียวเป็นมนัจึงจะเหมาะกบัสวนหยอ่ม

ตรงน้ี เช่น ปรงญ่ีปุ่น สิบสองปันนา  อากาเว ่ หมากเขียว  หมากเหลืองหรือสนต่างๆ 

 

ภาพที ่2.3 สวนหยอ่ม 
ทีม่า : http://www.tamlaydee.com 
       2.4.3 องคป์ระกอบของสระวา่ยน ้า 

    2.4.3.1 โครงสร้างสระว่ายน ้ า เราสามารถแบ่งตามวิธีก่อสร้างได้เป็น 2 ประเภท คือ 

                       สระว่ายน ้ าคอนกรีต ใช้โครงสร้างพื้นและผนังสระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทั้งหมด ขอ้ดีของโครงสร้างชนิดน้ี คือ มีความแขง็แรงทนทาน และสามารถออกแบบรูปทรงได ้

หลายหลาย 

                      สระวา่ยน ้าส าเร็จรูป เป็นสระวา่ยน ้าท่ีผลิตจากวสัดุประเภทพอลิเมอร์ส าเร็จมา

จากโรงงาน แลว้น ามาติดตั้งบนโครงสร้างรองรับสระซ่ึงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีท่ีเรา 

เตรียมไว ้

                     สระวา่ยน ้าส าเร็จรูปอีกชนิดหน่ึงคือ สระท่ีท าจากโครงสร้างเหล็กหรือพลาสติก

หล่อคุณภาพดี แลว้ปูผา้ไวนิลท่ีผลิตข้ึนมาส าหรับสระวา่ยน ้าโดยเฉพาะ โดยใชแ้รงดนัน ้าเป็นตวั

บงัคบัใหผ้า้ไวนิลติดแนบกบัโครงสร้างพื้นและผนงัท่ีเตรียมไว ้ส าหรับสระวา่ยน ้าส าเร็จรูปนั้นอาจ

มีขอ้จ ากดัเร่ืองรูปทรงท่ีไม่หลากหลายนกั เพราะผลิตตามแบบมาตรฐานของโรงงาน แต่จะมีราคา

ถูกและสร้างไดร้วดเร็วกวา่สระวา่ยน ้าโครงสร้างคอนกรีต อีกทั้งสระส าเร็จรูปท่ีผลิตจากผา้ไวนิล

จะตอ้งมีการเปล่ียนผา้ไวนิลทุกๆ 10 ปี 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.tamlaydee.com%2Fforum%2Findex.php%3Ftopic%3D6129.0&ei=i2knVZXYEJK9uATh94DYBw&bvm=bv.90491159,d.c2E&psig=AFQjCNH10qfcn6OxugBbBKK22QM8r9njMQ&ust=1428732608272187
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ขอ้เปรียบเทียบ ระหวา่งสระวา่ยน ้าสร้างเองกบัสระวา่ยน ้ าส าเร็จรูป  

 

ภาพที ่ 2.4  สระวา่ยน ้าท่ีก่อสร้างเองและสระวา่ยน ้าส าเร็จรูป 
ทีม่า :  http://baansanruk.blogspot.com 

2.4.3.2 ระบบสระวา่ยน ้ามี 2 ระบบ  
                          1 ) ระบบสกิมเมอร์ (Skimmer System) 
                                    น ้าในสระจะถูกน าไปบ าบดัโดยผา่นช่องทางดา้นขา้งผนงัสระ ท าใหร้ะดบั
น ้าอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่พื้นรอบสระ 5-10 เซนติเมตร โดยไม่มีถงัพกัน ้า จึงประหยดัน ้า มีราคาถูกกวา่
ระบบน ้าลน้ แต่มีขอ้จ ากดัคือ เหมาะสมกบัสระท่ีมีขนาดเล็กไม่เกิน 6x12 เมตร 

 
ภาพที ่ 2.5  ระบบ Skimmer 
ทีม่า : http://www.skywaterthai.com 
 

http://baansanruk.blogspot.com/
http://www.skywaterthai.com/
http://2.bp.blogspot.com/-9JVf-4Fzg0A/Td5dPAEd9_I/AAAAAAAAAYc/WdNA2Hk8Si0/s1600/1221305712.jpg
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                           2 )  ระบบน ้าลน้ (Overflow System)  
                                  น ้าในสระจะถูกน าไปบ าบดัโดยการท าใหล้น้ออกมายงัรางน ้าลน้ขา้งสระ แลว้
ไหลไปยงัถงัพกั (Surge Tank) ก่อนจะถูกสูบโดยป๊ัม (Pump) ผา่นไปยงัเคร่ืองกรองน ้า (Filter) ใน
หอ้งเคร่ือง ระบบน ้าลน้เหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งการสระวา่ยน ้าแบบไม่มีขอบสระ ผวิน ้าดูตึงสวย เพราะ 
อยูใ่นระดบัเดียวกบัพื้นรอบสระ และมีรางน ้าลน้อยูร่อบสระ ซ่ึงสามารถออกแบบเพื่อหลบรางน ้า
ลน้ไดโ้ดยท าขอบใหต้ ่ากวา่ระดบัสระมาก ๆ ลกัษณะดงักล่าวจะเหมาะกบัสระวา่ยน ้าท่ีอยูบ่นหนา้
ผาหรือบนเนิน เพราะใหค้วามรู้สึกเหมือนน ้าตก  

 

 

ภาพที ่2.6 ระบบ Over Flow ( ระบบน ้าลน้) 
ทีม่า : http://www.skywaterthai.com 
                                     หอ้งเคร่ืองส าหรับเก็บป๊ัมและเคร่ืองกรองน ้าควรมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 x 3 
เมตร สูง 2.50 เมตร และห่างจากสระวา่ยน ้าไม่เกิน 15 เมตร 
                  2.4.3.3 ขั้นตอนในการสร้างสระวา่ยน ้า 

 

ภาพที ่2.7 พื้นท่ีก่อสร้าง 
ทีม่า : http://www.topatpool.com 
             ในการเร่ิมตน้ก่อสร้างสระวา่ยน ้าเราจะตอ้งตรวจสอบสภาพดินและความสะดวกในการ
ท างานของพื้นท่ีก่อสร้าง 

http://www.skywaterthai.com/
http://www.topatpool.com/
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ภาพที ่2.8 ท าการวางผงั ปักหมุดพื้นท่ีก่อสร้างเพื่อลงเสาเขม็ 
ทีม่า : http://www.topatpool.com 
               ท  าการวางผงั ปักหมุดพื้นท่ีก่อสร้างเพื่อลงเสาเข็ม ขั้นตอนน้ีจะตอ้งตรวจสอบเร่ือง
ต าแหน่งของเสาเขม็ให้ดีเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด 

 

ภาพที ่2.9 การวางเหล็กพื้นซ่ึงจะเป็นสองชั้น  
ทีม่า : http://www.topatpool.com 
                ขั้นตอนต่อมาจะท าการวางเหล็กพื้นซ่ึงจะเป็นสองชั้น ชั้นแรกเพื่อรับน ้าหนกัน ้าในสระ 
ชั้นสองเพื่อรับแรงดนัน ้าใตดิ้น และท าการวาง Water Stop ไวต้รงต าแหน่งรอยต่อพื้นกบัผนงั เพื่อ
ป้องกนัการร่ัวซึม 

http://www.topatpool.com/
http://www.topatpool.com/
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ภาพที ่2.10 การเดินระบบสระวา่ยน ้า 
ทีม่า : http://www.topatpool.com 
                  ส่วนการเดินระบบสระวา่ยน ้านั้นจะวางท่อน ้าระหวา่งเหล็กสองชั้น ซ่ึงการเดินท่อ
จะตอ้งตรวจสอบเร่ืองระยะใหดี้ โดยการวางแนวท่อนั้นเราจะดูจากแบบระบบ 

 

ภาพที ่2.11 วางเหล็กและเดินระบบพื้น 
ทีม่า : http://www.topatpool.com 
             หลงัจากวางเหล็กและเดินระบบพื้นเสร็จเรียบร้อย เราจะตอ้งตรวจสอบอีกคร้ังว่าเป็นไป
ตามท่ีออกแบบไวห้รือไม่ ขั้นตอนต่อมาก็จะเร่ิมเทคอนกรีตในส่วนพื้น ซ่ึงจะตอ้งมีการจ้ีคอนกรีตท่ี
ดีไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 

http://www.topatpool.com/
http://www.topatpool.com/
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ภาพที ่2.12 เขา้แบบผนงัมีทั้งแบบท่ีเป็นไม ้
ทีม่า : http://www.topatpool.com 
                พอคอนกรีตพื้นเร่ิมแขง็ตวัก็จะเร่ิมเดินเหล็กและท าการวาง Sleeve ท่อท่ีผนงั หลงัจากนั้น
จะเร่ิมเขา้แบบผนงัมีทั้งแบบท่ีเป็นไม ้เหล็กและพลาสติก ซ่ึงตอ้งมีความแขง็แรงมากเพื่อป้องกนั
ไม่ใหร้ะหวา่งเทเกิดการแบบแตกได ้

 

ภาพที ่2.13 เทคอนกรีตผนงัสระวา่ยน ้าจะเทแบบวนรอบ  
ทีม่า : http://www.topatpool.com 
                 ขั้นตอนการเทคอนกรีตผนงัสระวา่ยน ้าจะเทแบบวนรอบ แต่ละรอบจะเทสูงประมาณ 
 30 เซนติเมตร ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีสุดคือการจ้ีคอนกรีตซ่ึงจะตอ้งเนน้จุดน้ีมากๆ 

http://www.topatpool.com/
http://www.topatpool.com/
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ภาพที ่2.14  ตรวจสอบผนงัคอนกรีตสระวา่ยน ้า 
ทีม่า : http://www.topatpool.com 
              หลงัจากเร่ิมถอดแบบก็จะท าการเดินระบบท่อต่อจากท่ีวาง sleeve ไว ้แลว้ก็ท  าการ
ตรวจสอบผนงัคอนกรีตสระวา่ยน ้าวา่มีการเกิดรูพรุน หรือรังผึ้งบา้งไหม ถา้มีตอ้งท าการแกไ้ขดว้ย
สารกนัซึมก่อนการปูกระเบ้ือง 

 

ภาพที ่2.15 การปูกระเบ้ืองสระวา่ยน ้า 
ทีม่า : http://www.topatpool.com 
                 ช่วงการปูกระเบ้ืองสระวา่ยน ้า จะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ภายในสระวา่ยน ้าควบคู่กนัไป
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

http://www.topatpool.com/
http://www.topatpool.com/
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ภาพที ่2.16 ติดตั้งอุปกรณ์สระวา่ยน ้าภายในหอ้งเคร่ือง 
ทีม่า : http://www.topatpool.com 
                ท  าการติดตั้ งอุปกรณ์สระว่ายน ้ าภายในห้องเคร่ืองจะต้องวางต าแหน่งอุปกรณ์ให้
เหมาะสม เพื่อให้เขา้มา Maintenance ไดส้ะดวก ห้องเคร่ืองสระว่ายน ้ าควรมีการระบายความร้อน
และป้องกนัน ้าท่วมขงัท่ีดี 

 
ภาพที ่2.17 สระวา่ยน ้าแบบสมบูรณ์ 
ทีม่า : http://www.topatpool.com 
                     2.4.3.4 ปัจจุบนัระบบบ าบดัน ้าในสระท่ีนิยมใชมี้อยู ่3 ระบบ คือ 
                                 1)  ระบบคลอรีน เป็นระบบฆ่าเช้ือโรคท่ีมีราคาถูก และนิยมใชก้นัมากท่ีสุด อยู่
ในรูปของเหลว เมด็ และผงคลอรีน วธีิใชคื้อค่อยๆละลายลงในสระวา่ยน ้า แต่จะสามารถฆ่าเช้ือโรค
ได้ เม่ือค่า pH ในน ้ าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.8 หากค่า pH สูงหรือน ้ าในสระมีค่าความเป็นด่างมากก็
จะตอ้งเติมกรดลงไปก่อน และถา้น ้าในสระมีค่า pH ต ่าหรือมีค่าความเป็นกรดสูง ก็จะตอ้งเติมสารท่ี
เป็นด่างจ าพวก Buffer หรือ Soda ash เพื่อปรับค่า pH ในน ้ าก่อน ซ่ึงสารคลอรีนนั้นอาจมีผลท าให้

http://www.topatpool.com/
http://www.topatpool.com/
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เกิดการระคายเคืองกบัผิวหนงัได ้ดงันั้นการละลายคลอรีนจึงควรท าในช่วงเยน็หลงัจากท่ีใช้สระ
เสร็จแลว้ และจะตอ้งเปิดเคร่ืองกรองทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 3-4 ชัว่โมงดว้ย 

 

ภาพที ่2.18 ระบบคลอรีน 
ทีม่า :  http://www.skywaterthai.com 
                                     2)  ระบบน ้าเกลือ เป็นระบบท่ีฆ่าเช้ือโรคดว้ยเกลือ ซ่ึงไม่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ ทั้งยงัช่วยเพิ่มความชุ่มช้ืนใหก้บัผวิหนงัอีกดว้ย แต่มีราคาค่าติดตั้งค่อนขา้งสูง และมีความ
เป็นด่างท าใหน้ ้าในสระมีรสกร่อยเล็กนอ้ย เสียค่าดูแลรักษาหลงัจากนั้นประมาณ 400 – 600 บาท
ต่อเดือน 
 

 

ภาพที ่2.19  ระบบน ้าเกลือ 
ทีม่า : http://www.skywaterthai.com 
                                 3)  ระบบโอโซน เป็นระบบท่ีฆ่าเช้ือโรคในน ้า ดว้ยการผลิตก๊าซโอโซนจาก
เคร่ืองอดัอากาศมาบ าบดัน ้าในสระโดยตรง เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพมาก เพราะไม่มีสารตกคา้ง
ในน ้า แต่ระบบน้ีจะมีระยะเวลาในการฆ่าเช้ือโรคสั้นกวา่ระบบอ่ืน และมีราคาค่าติดตั้งสูง  
 

http://www.skywaterthai.com/
http://www.skywaterthai.com/
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ภาพที ่2.20 ระบบโอโซน 
ทีม่า : http://www.skywaterthai.com 

สรุประบบสระวา่ยน ้า ใชส้ระวา่ยน ้ าคอนกรีต เพราะเน่ืองจากมีความแข็งแรงทนทาน และ
สามารถออกแบบรูปทรงไดห้ลากหลาย และใช้ระบบ Skimmer ระบบน้ีไม่ตอ้งมีถงัพกัน ้ า (Surge 
Tank) ท  าใหเ้ราประหยดัน ้า และราคาค่าก่อสร้างของระบบ Skimmer ก็ถูกกวา่ระบบ Over Flow 
นอกจากน้ีในปัจจุบนัระบบ Skimmer ยงัได้รับการพฒันาให้สะดวกในการใช้งานมากข้ึน โดยมี
รูปแบบเป็นเคร่ืองกรองส าเร็จรูป ไม่ตอ้งเดินท่อ เพียงแค่มีสระและติดเคร่ืองไวท่ี้ขอบสระ ก็ท  างาน
ได้เลย และระบบบ าบดัน ้ าสระว่ายน ้ าระบบเกลือ ซ่ึงเป็นระบบสระว่ายน ้ าท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพและยงัเพิ่มความชุ่มช้ืนใหแ้ก่ผวิหนงัไดดี้อีกดว้ย  

สรุปขอ้ดีของระบบเกลือ ไม่ท าใหเ้กิดการระคายผวิ  ไม่ท าใหผ้วิแหง้หรือคนั ไม่ท าให ้

ตาแดง  ไม่มีกล่ิน ติดตั้งอุปกรณ์ง่าย สามารถใชก้บัสระวา่ยน ้าท่ีมีอยูแ่ลว้ได ้  การใชง้านง่าย สะดวก 

เน่ืองจากเป็นระบบอตัโนมติั ประหยดัค่าสารเคมี เน่ืองจากราคาเกลือมีราคาถูกกวา่คลอรีน ประหยดั

ค่าแรงงานในการดูแลรักษา เน่ืองจากไม่ตอ้งเติมเกลือบ่อย  เหมือนคลอรีน 
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 2.4.4 บ่อเล้ียงปลา 
ปกรณ์ ชินไพศาล (2545) กล่าววา่ การวางแผนและการสร้างบ่อเล้ียงปลาคาร์ฟ ควรค านึงดงัต่อไปน้ี 
           2.4.4.1 ความลาดเอียง ควรจะพิจารณาถึงความลาดเอียงของพื้นท่ี ก่อนท่ีจะท าการ
สร้างบ่อ บ่อเล้ียงปลาท่ีดีตอ้งมีความราบเรียบและไดร้ะดบั ดงันั้นการปรับเปล่ียนพื้นท่ีให้มีความ
ราบเรียบข้ึน จึงถือว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งท า ควรจะแน่ใจว่าพื้นท่ีบริเวณขา้งบ่อเล้ียงปลาจะไม่
ปล่อยน ้ าลงในบ่อเล้ียงปลา เพราะมนัอาจจะเป็นตวัท าลายคุณภาพน ้ าได ้โดยการเพิ่มสารเคมีท่ีเป็น
พิษ เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย ลงไปในบ่อเล้ียงปลา  แต่ในบางกรณีท่ีมีความลาดเอียงมาก  สามารถใชใ้น
การตกแต่งน ้าตกลงไปในบ่อเล้ียงปลาไดด้ว้ย 
           2.4.4.2 ท่ีตั้ งของบ่อเล้ียงปลา หลายคนต้องการท่ีจะมองเห็นบ่อเล้ียงปลาได้จาก
ภายในบา้น จึงเป็นความคิดท่ีดี  ท่ีจะสร้างบ่อเล้ียงปลาไวติ้ดกับบา้นเพราะจะสามารถเห็นและ
สังเกตพฤติกรรมท่ีเป็นธรรมชาติไดต้ลอด และยงัสะดวกเม่ือตอ้งการ ท่ีจะให้อาหาร นอกจากน้ียงั
สามารถป๊ัมน ้าและส่งกระแสไฟ เพื่อท่ีจะใหแ้สงสวา่งแก่บ่อ และใหเ้คร่ืองกรองน ้าท างานไดง่้าย 
           2.4.4.3 ความลึกของบ่อ ผูเ้ช่ียวชาญแนะน าบ่อท่ีความลึกประมาณ 8 ฟุตจะเหมาะสม
กบัปลาคาร์ฟมากท่ีสุด เพราะตามธรรมชาติแลว้ปลาคาร์ฟจะชอบกินอาหารท่ีบริเวณกน้บ่อ  ผูเ้ล้ียง
รู้สึกวา่เขาสามารถมองเห็นปลาคาร์ฟไดย้ากท่ีความลึกระดบัน้ี บ่อท่ีมีความลึกแบบลดหลัน่กนัไป
นั้น จะไม่มีการบงัคบัท่ีจะตอ้งมีความลึกเท่าไหร่ แต่บริเวณท่ีต้ืนควรจะมีความลึกไม่ต ่ากวา่ 20 น้ิว 
และตอ้งมีความลาดเอียงลงไปในน ้ าท่ีมีความลึกประมาณ 5 ฟุต หรือมากกว่านั้น ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กบั
สภาพความรุนแรงของอากาศ บริเวณท่ีต้ืนควรจะมีความลาดเอียงลงไปในบริเวณท่ีลึก ตรงก่ึงกลาง
ของบริเวณท่ีลึกจะเป็นท่ีสะสมของซากปรักหกัพงัของวสัดุหรือเศษอาหาร ซ่ึงง่ายต่อการดูดหรือ 
เคล่ือนยา้ย 
           2.4.4.4 บ่อคอนกรีต บ่อคอนกรีตเป็นบ่อท่ีมาตรฐานมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ มนัถูก
สร้างตามค าสั่งหรือความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อให้เขา้กบัทิวทศัน์ท่ีลอ้มรอบแต่การออกแบบและ
การก่อสร้างตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีสูง ถึงแมว้า่บ่อคอนกรีตจะมีความทนทานแขง็แรง และท าใหเ้ป็น
รูปร่างไดง่้าย แต่ความทนทานของมนัก็เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาไดเ้ช่นเดียวกนั สภาพอากาศท่ี
มีการเปล่ียนแปลงก็เป็นสาเหตุใหเ้กิดรอยร้าวของบ่อได ้จากนั้นมนัก็จะพฒันากลายเป็นรูร่ัวซึมได ้ 
ซ่ึงการซ่อมแซมจะมีราคาแพง ถึงแมว้า่จะซ่อมแซมแลว้ ปัญหาน้ีก็อาจจะเกิดข้ึนซ ้ าได ้ถา้สนใจท่ีจะ
สร้างบ่อคอนกรีตตอ้งแน่ใจวา่ผนงัและกน้บ่อมีความหนาเพียงพอ มิฉะนั้น มนัอาจจะเกิดการร่ัวซึม  
คอนกรีตท่ีกน้บ่อควรจะมีความหนาประมาณ 12 น้ิว และผนงัควรมีความหนาประมาณ 4 น้ิว 
ส าหรับบ่อคอนกรีตท่ีไม่เป็นทรงเรขาคณิต  ควรสร้างโดยผูรั้บเหมาท่ีมีความช านาญในดา้นน้ี 
นอกจากน้ีตอ้งใชเ้วลาปรับสภาพบ่อประมาณ 3-5 วนั เพื่อท าใหก้รดหินปูนท่ีมีอยูใ่นคอนกรีตมี
สภาพกลาง และก็รวมถึงกรดฟอสฟอรัส และค่า pH ดว้ย 
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           2.4.4.5 วสัดุท่ีใชบุ้รองดา้นในบ่อท่ีเป็นแบบส าเร็จรูปหรือแข็ง วสัดุท่ีใชบุ้รองดา้นใน
บ่อเป็นแบบส าเร็จรูปหรือแข็งน้ี เป็นท่ีนิยมส าหรับผูเ้ล้ียงปลาคาร์ฟ เพราะสะดวกสบายในการ
ติดตั้ง อยา่งไรก็ตามบ่อเล้ียงปลาส าเร็จรูปจะมีขนาดเล็ก 
            บ่อเล้ียงปลาแบบส าเร็จรูปท่ีท าด้วย Fiberglass จะมีราคาแพง แต่มันก็
สะดวกสบายในการติดตั้ง บ่อเล้ียงปลาประเภทน้ีจะมีทั้งรูปทรงท่ีมาตรฐานและรูปทรงท่ีไม่เป็น
มาตรฐาน วสัดุท่ีใชท้  าบ่อประเภทน้ีจะมีอายุการใชง้านท่ียาวนานมากปัจจุบนัน้ี วสัดุท่ีใชบุ้รองดา้น
ในบ่อท่ีเป็นแบบส าเร็จรูปหรือแข็ง  ซ่ึงท ามาจากพลาสติกสังเคราะห์ชนิดหน่ึงก็เป็นท่ีนิยม  วสัดุท่ี
ใช้บุรองด้านในบ่อท่ีเป็นส าเร็จรูปหรือแข็งท่ีมีสีด าเหล่าน้ี  มีน ้ าหนกัเบา  ทนทานต่อการสึกหรอ 
และทนต่อสภาพอากาศท่ีข้ึนๆลงๆได ้ วสัดุท่ีใชบุ้รองดา้นในบ่อประเภทน้ี  มีหลายขนาดและหลาย
รูปทรง  น ้าตกท่ีส าเร็จรูปท่ีท าจาก Polythylene นั้นก็ช่วยท าใหบ้่อเล้ียงปลาดูสมบูรณ์มากข้ึน 
                        ขอ้เสียของวสัดุท่ีใชท้  าบ่อเล้ียงปลาประเภทน้ี ก็คือ บริเวณริมหรือขอบบ่อจะ
มีความยากในการสร้าง และการสร้างบ่อประเภทน้ียงัตอ้งซ่อนริมหรือขอบบ่ออยา่งมิดชิดดว้ย  ตอ้ง
แน่ใจวา่หลุมท่ีขดุนั้นมีขนาดท่ีเหมาะสมมนัเป็นความคิดท่ีดีท่ีจะรองกน้หลุมดว้ยทรายหนา 
ประมาณ 6 น้ิวเพราะมนัจะสร้างความมัน่คงใหก้บับ่อมากยิง่ข้ึน 
           2.4.4.6 น ้า เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากกบัปลาทุกชนิด เราตอ้งเขา้ใจถึงธรรมชาติของน ้าท่ีจะ
มาใชเ้ล้ียงปลาแต่ละชนิด เพราะน ้าเปรียบเสมือนบา้นของปลานัน่เอง น ้าท่ีจะน ามาใชเ้ล้ียงปลา
คาร์ฟนั้น มาจากแหล่งน ้าไดห้ลายแห่งเช่น น ้าประปา น ้าบาดาล น ้าคลอง น ้าบ่อ น ้าตก เป็นตน้ แต่ท่ี
สะดวกท่ีสุดคือ น ้าประปาท่ีผา่นการฆ่าคลอรีนแลว้ และมีค่า pH เป็นกลางท่ี pH 7 วธีิง่ายๆในการ
ฆ่าคลอรีนก็คือ ให้น ้าประปาผา่นเคร่ืองกรองน ้าท่ีมีถ่านคาร์บอนเป็นตวักรอง โดยปล่อยใหน้ ้าไหล
ผา่นกรองชา้ ๆ และควรทดสอบคลอรีนทุกคร้ังก่อนน าน ้ามาเล้ียงปลา หรือเปล่ียนถ่ายน ้าบ่อปลา ใน
กรณีท่ีไม่ตอ้งการใชน้ ้าประปา ก็ใชน้ ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติได ้แต่แหล่งน ้าจากธรรมชาติจะมี
ความเป็นกรดเป็นด่างซ่ึงจะมีผลต่อสีปลา โดยท าใหป้ลาสีซีด และน ้าจากธรรมชาติบางแหล่ง อาจมี
การปนเป้ือนของยาฆ่าแมลงซ่ึงเป็นอนัตรายต่อปลาคาร์ฟมาก อีกทั้งแหล่งน ้าธรรมชาติอาจเป็น
พาหะของโรคมาอีกดว้ย ฉะนั้นน ้าประปาจึงเป็นน ้าท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน ามาใชใ้นการเล้ียงปลา
คาร์ฟ  ในการเปล่ียนถ่ายน ้าแต่ละคร้ัง ไม่ควรเปล่ียนทีเดียวจนหมดทั้งบ่อ ควรจะเปล่ียนน ้าโดยให้
เหลือน ้าเก่าไวป้ระมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณน ้าเดิม และเติมน ้าใหม่ลงไป 1 ใน 3 เพราะจะท าใหป้ลา
ปรับตวัได ้และไม่เกิดอาการช็อกน ้า  
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ภาพที ่2.21  ลกัษณะน ้าในบ่อปลาคาร์ฟ 
           2.4.4.7 อากาศ หรือออกซิเจน สองส่ิงน้ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของปลาคาร์ฟมาก 
สังเกตไดจ้ากการท่ีปลาคาร์ฟวา่ยน ้ า ถา้วา่ยน ้ าอยูใ่นน ้าแลว้จะลอยหวัข้ึนมาเฉพาะตอนกินอาหาร ก็
ถือวา่ออกซิเจนไม่ขาด แต่ถา้ปลาคาร์ฟลอยหัวอยูต่ลอดแสดงวา่อากาศหรือออกซิเจนเร่ิมขาด ตอ้ง
รีบท าการเติมอากาศทนัที ทางท่ีดีควรจะท าการเติมอากาศไวอ้ยูต่ลอดเวลา โดยการท่ีใหน้ ้ าดีจากบ่อ
กรองท่ีจะมาในบ่อเล้ียง ไดส้ัมผสัอากาศเสียก่อนท่ีจะ ปล่อยลงบ่อ โดยยิงน ้ าลงบ่อเล้ียงเพื่อให้เกิด
ฟองอากาศ หรือใชป๊ั้มอากาศป๊ัมลงโดยตรงเลยก็ไดแ้ต่ถา้บ่อใหญ่มากๆ ควรใชห้วัเจ็ทพน่น ้ าเพราะ
หวัเจ็ทจะดูดออกซิเจนในอากาศลงไปผสมกบัน ้ าไดเ้ป็นอยา่งดี บ่อท่ีสร้างแบบมีน ้ าตกดว้ยจะช่วย
ให้มีออกซิเจนมาเพิ่มในน ้ าดีข้ึน เน่ืองจากน ้ าท่ีไหลลงมาตามแนวน ้ าตกจะไดส้ัมผสัอากาศก่อนลง
บ่อนัน่เอง 

 

ภาพที ่ 2.22 อากาศหรือออกซิเจนในบ่อปลาคาร์ฟ 
           2.4.4.8 อาหาร  เม่ือเช่ืองแลว้ปลาคาร์ฟจะว่ายมามองหนา้แลว้ท าปากอา้เหมือนจะรู้
ว่าเราตอ้งใจอ่อนให้อาหารอย่างแน่นอน เพราะจะท าให้รูปทรงปลาเสียได ้และถา้เราให้มากจน
เหลือก็จะท าใหน้ ้าเสียเร็ว ฉะนั้นการใหอ้าหารจึงควรใหพ้อดีดงัน้ี  

http://2.bp.blogspot.com/-eYqmofzx_w4/Td74ImUAAaI/AAAAAAAAAYs/ep0OkX6FclA/s1600/feature2-1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6NJB1ZCZMfg/Td74PDOf1OI/AAAAAAAAAYw/X26wO1HgUCE/s1600/16982286_465fe3b41255684499.jpg
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 ใหอ้าหารตามน ้าหนกัของปลา คือ 2-4 เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวัปลาต่อวนั โดยให้วนัละ 2 
คร้ังในตอนเชา้และบ่าย ควรจะใหป้ลาคาร์พกินอาหารหมดภายใน 20 นาที ถา้เหลือควรตกัทิ้งเพราะ
จะท าให้น ้ าไม่เสียเร็ว ไม่ควรให้อาหารปลาในเวลาเยน็มากเกินไป เพราะในตอนเยน็ออกซิเจนใน
น ้ ามีปริมาณลดลงมากอาจเป็นอนัตรายกับปลาได้ อุณหภูมิของน ้ าก็มีส่วนในการลดหรือเพิ่ม
ปริมาณอาหาร ในฤดูร้อนปลาคาร์พมกัจะกินอาหารไดม้าก แต่ถา้วนัใดท่ีอากาศร้อนมากๆก็ควรงด
อาหาร ส่วนในฤดูหนาวปลาคาร์พก็จะกินอาหารน้อยและวนัใดท่ีอากาศเยน็มากๆ ต ่ากว่า 7 องศา
เซลเซียส ใหง้ดอาหาร 

 

ภาพที ่2.23  การกินอาหารของปลาคาร์ฟ 
             ปลาคาร์ฟ เป็นปลาท่ีกินอาหารไดห้ลายชนิดทั้งอาหารสดและพืช เช่น ขา้วโพดบด ขา้วสาลี 
กะหล ่าปลี สาหร่าย แหน ขา้วเหนียวน่ึง ขนมปัง ลูกน ้า ลูกไร กุง้สด หอย ปลาหมึก เป็นตน้ แต่ท่ี
นิยมใชเ้ล้ียงมากท่ีสุดคืออาหารเมด็ลอยน ้า เพราะสะดวกและหาง่ายอาหารเม็ดลอยน ้าบางชนิดก็มี
ส่วนผสมของพืชและเน้ือสัตวเ์ช่น กุง้แหง้ เป็นตน้ อาหารบางชนิดยงัอาจผสมสปิรูลิน่าหรือสาหร่าย
เกลียวทองท่ีเรียกวา่อาหาร 10 เปอร์เซ็นต ์(อาหารท่ีมีส่วนผสมของสาหร่ายสปิรูลิน่าอยูใ่นอาหารใน
ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต)์ มีผลต่อสีของปลาดว้ยเพราะสปิรูลิน่าจะเป็นตวัช่วยใหสี้ของปลาคาร์พเขม้ 

ดูสวยงาม  
           2.4.4.9 แสงแดด-อุณหภูมิ ท่ีดีส าหรับ บ่อปลาคาร์ฟ คือ ท่ีท่ีมีแสงแดดส่องถึง ไม่ควร
ต ่ากวา่ วนัละ 3 - 4 ชม. แต่ก็ไม่ควรใหแ้ดดลงบ่อเตม็ๆ ทั้งวนั ควรหาร่มเงาใหป้ลาไดห้ลบพกับา้ง 
อากาศก็ควรจะถ่ายเทไดดี้ ไม่ควรอยูใ่กลค้รัวเพราะควนัจากการท าอาหารอาจลงไปในบ่อท าใหน้ ้ามี
คราบมนั บ่อท่ีดีควรขดุลงไปในดินจะดีกวา่ท าบ่อลอย เพราะอุณหภูมิของน ้าในบ่อฝังดินจะ
เปล่ียนแปลงชา้และต ่ากวา่บ่อลอย ปลาคาร์พมกัชอบน ้าอุณหภูมิต ่า (20-25 องศาเซลเซียส) 
           2.4.4.10 สรุปบ่อปลาคาร์ฟ บ่อท่ีความลึกประมาณ 8 ฟุตจะเหมาะสมกบั 
ปลาคาร์ฟมากท่ีสุด เพราะตามธรรมชาติแลว้ปลาคาร์ฟจะชอบกินอาหารท่ีบริเวณกน้ แต่บริเวณท่ี
ต้ืนควรจะมีความลึกไม่ต ่ากวา่ 20 น้ิว และตอ้งมีความลาดเอียงลงไปในน ้ าท่ีมีความลึกประมาณ 5 
ฟุต หรือมากกวา่นั้น ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัสภาพความรุนแรงของอากาศ   

http://4.bp.blogspot.com/-HO8NP9-iWTk/Td747OYPmKI/AAAAAAAAAY0/ZS9KMZeMqRo/s1600/a483139.jpg
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คอนกรีตท่ีกน้บ่อควรจะมีความหนาประมาณ 12 น้ิว และผนงัควรมีความหนาประมาณ 4 
น้ิว ตอ้งใชเ้วลาปรับสภาพบ่อประมาณ 3-5 วนั เพื่อท าใหก้รดหินปูนท่ีมีอยูใ่นคอนกรีตมีสภาพกลาง 
และก็รวมถึงกรดฟอสฟอรัส และค่า pH ดว้ย 

 
 2.4.5 บ่อเล้ียงกุง้กา้มกราม 
           ยพุินท ์ววิฒันชยัเศรษฐ ์(2547) กล่าววา่  กุง้กา้มกราม (Macrobrachium rosenbergii  
de man)   เป็นกุ้งน ้ าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด โดย เฉพาะเพศผูมี้คุณค่าทางเศรษฐกิจสูง เน่ืองจากมี
ความตอ้งการของตลาด ทั้งใน และต่างประเทศจ าหน่าย ไดใ้นราคาสูง   
           2.4.5.1 ระบบการให้อากาศ ระบบการให้อากาศใช้ป๊ัมลมหมุนด้วยมอเตอร์
ขนาด 1 แรงมา้ แล้วต่อสายอากาศแยกลงแต่ละภาชนะท่ีใช้เล้ียงกุ้งก้ามกราม เพื่อท าให้เกิดการ
หมุนเวยีนของน ้าภายในภาชนะดีข้ึนและเป็นระบบส ารองออกซิเจนในกรณีท่ีป๊ัมน ้าไม่ท างาน 
           2.4.5.2 อาหาร ใช้อาหารเม็ดส า เ ร็จรูปชนิดจมน ้ า คุณภาพสูง โปรตีนไม่ต ่ า
กวา่ 40 เปอร์เซ็นต ์
           2.4.5.3 การเตรียมพนัธ์ุกุง้กา้มกราม กุง้กา้มกรามท่ีน ามาเล้ียง (อาจเรียกวา่ การขนุกุง้
ก้ามกรามให้มีขนาดใหญ่) เป็นกุ้งก้ามกรามท่ีเล้ียงในบ่อดินทั่วไป คัดกุ้งก้ามกรามเพศผูท่ี้มี
ขนาด 50-60 กรัมข้ึนไปมาเล้ียงภายในโรงเรือนท่ีมีภาชนะแบบแยกเล้ียงเด่ียว ก่อนน ามาเล้ียงควร
ตรวจสอบประวติัการเล้ียงกุง้กา้มกรามบ่อดินนั้นๆก่อนวา่ มีการเล้ียงถูกวิธี ให้อาหารมีคุณภาพ ไม่
มีการตายก่อนจบั เป็นตน้ 
           2.4.5.4 วธีิการเล้ียงและการใหอ้าหาร 
                                    1)  ขนาดกุ้งก้ามกรามท่ีเร่ิมต้นเล้ียงแบบแยกเล้ียงเด่ียวควรมีขนาด 50-
60 กรัมข้ึนไป 
                                    2)  การใหอ้าหาร ใหอ้ยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง เวลา 09.00 น.และเวลา 20.00 น. 
                                    3)  ให้อาหารวนัละประมาณ 1-2 เปอร์เซนต์ของน ้ าหนกัตวั ตรวจเช็คอาหาร
ท่ีกุง้กา้มกรามกินเหลือทุกคร้ังก่อนใหค้ร้ังต่อไป ถา้มีอาหารเหลือไม่ตอ้งใหอ้าหารเพิ่ม 
                                   4)   เปิดระบายน ้ าจากภาชนะท่ีใช้เล้ียงกุ้งก้ามกรามเพื่อระบายของเสียออก
ทุกๆ 3-4 วนั 
  สรุปการเล้ียงกุง้การเล้ียงกุง้ในบ่อดิน เพราะ จะท าให้กุง้ท่ีเล้ียงมีการเจริญเติบโต
ไดเ้ต็มท่ี ควรมีขนาด 3x3 เมตร มีความลึกอยู่ท่ีประมาณ 0.50-1 เมตร การเล้ียงไวบ้ริโภคควรแยก
ออกเป็น 2 บ่อ เพราะตอ้งแยกเพศผู-้เมียออกจากกนัหลงัจากผสมพนัธ์ุกนัเสร็จ เน่ืองจากตวัเมียมี
พฤติกรรมในการหวงคู่ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้พศผูข้าดสารอาหารและมีขนาดตวัโตไม่เตม็วยั 
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 2.4.6 บ่อเล้ียงกบ 
           สมพงษ์ บวัแยม้ (2551) กล่าวว่า เน่ืองจากสถานการณ์ความเป็นอยู่ในปัจจุบนัท่ีมี
อตัราประชากรมนุษยเ์พิ่มข้ึนๆ และปริมาณความตอ้งการในการบริโภคเพิ่มข้ึนติดตามมากอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ขณะเดียวกนัท่ีทรัพยากรธรรมชาติหรือแม้แต่ผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลง
เป็นไปในลกัษณะผกผนั โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมของพี่นอ้งเกษตรกรท่ีตอ้งอาศยัความชุ่มช้ืน
จากธรรมชาติถึง 75% นอกจากนั้นแลว้ยงัตอ้งพบกบัความผิดหวงัเม่ือจ าหน่ายผลผลิตไม่ไดร้าคา 
หรือถูกพ่อค้าคนกลางกดราคารับซ้ือ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นต้นเหตุท่ีท าให้เกษตรกรต้อง
ขวนขวายหาแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได ้เช่น การขดุบ่อเล้ียงปลา การเล้ียง
กบ ฯลฯ แต่ส าหรับการเล้ียงกบนั้น ปัจจุบนัเป็นท่ีน่าสนใจแก่เกษตรกรเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีเพราะกบ
เป็นสัตวท่ี์เล้ียงง่าย ใช้เวลาน้อย ลงทุนน้อย ดูแลรักษาง่าย และจ าหน่ายไดร้าคาคุม้ กบัการลงทุน
และแนวโนม้การเล้ียงกบในอนาคตนั้น กบเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดหน่ึงซ่ึงตลาดนิยมบริโภคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น สเปน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น เยอรมนั สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ส าหรับผู ้
เล้ียงกบหากหลีกเล่ียงช่วงท่ีมีการจบักบในแหล่งธรรมชาติก็จะช่วยลดปัญหาดา้นราคาตกต ่า แต่
อยา่งไรก็ตามจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท าให้แหล่งท่ีอยูอ่าศยัเล้ียงตวัตามธรรมชาติของ
กบลดลง  ดงันั้นแนวโน้มการเล้ียงกบในอนาคต จึงนับได้ว่ามีลู่ทางแจ่มใส ไม่มีปัญหาด้านการ
จ าหน่ายและราคาก็ดีมีผลคุม้ต่อการลงทุน ลงแรง สามารถส่งเป็นสินคา้ออกช่วยการขาดดุลให้แก่
ประเทศไทยอีกทางหน่ึงดว้ย ปัจจุบนัท่ีนิยมเล้ียงกนัก็จะมี การเล้ียงในบ่อซีเมนต ์การเล้ียงในบ่อดิน  
การเล้ียงในบ่อซีเมนตช์นิดกลม การเล้ียงในกระชงั 
           2.4.6.1 วธีิการท าบ่อเล้ียง 
                        1)  บ่อซีเมนต ์นิยมใชเ้ล้ียงกนัทัว่ไปทั้งกบนาและกบบูลฟร๊อก มีขนาดตั้งแต่ 
2x 2.5x1 ลบ.ม. จนถึง 3x 4x1 ลบ.ม. บ่อกกัเก็บน ้าลึก 30-50 เซนติเมตร มีหลงัคาหรือส่ิงคลุมปิดบงั
แสงสวา่งบางส่วนเพื่อท าให้กบไม่ต่ืนตกใจง่ายและช่วยในการป้องกนัศตัรู บ่อแบบน้ีสามารถ
ดดัแปลงน าไปใชใ้นการเล้ียงเพื่อจุดประสงคต่์างๆ เช่น การขยายพนัธ์ุ เล้ียงกบเน้ือและพอ่แม่พนัธ์ุ 
การอนุบาลลูกอ๊อดและลูกกบเล็ก ความหนาแน่นท่ีใชเ้ล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุ คือ 50-80 ตวั /ตารางเมตร 
กบรุ่นหรือกบเน้ือ คือ 100-120 ตวั/ตารางเมตร และลูกออ๊ด คือ 1,000-1,500 ตวั/ตาราง (ข้ึนอยูก่บั 
ขนาดของลูกอ๊อดแต่ละชนิด) 
                        2)  บ่อดิน ควรท าในลกัษณะก่ึงถาวร โดยขดุบ่อลึกไปในดิน 50-70 
เซนติเมตร ฝังท่อระบายน ้าก่อขอบบ่อดว้ยอิฐบล๊อกสูง 2-3 กอ้น ดา้นบนปากบ่อมีตาข่ายคลุมปิด
เพื่อป้องกนันก ศตัรูธรรมชาติอ่ืนๆ และแมลงปอลงวางไข่ บ่อท าไดใ้นขนาดเดียวกบับ่อซีเมนตโ์ดย
ข้ึนอยูก่บัสภาพพพื้นท่ีของเกษตรกร ปัจจุบนับ่อดินมีความนิยมนอ้ยลงเน่ืองจากมีขอ้เสีย คือดูแล
รักษาความสะอาดและป้องกนัศตัรูไดย้าก ส่วนขอ้ดีคือการลงทุนต ่าและบริเวณท่ีมีอากาศหนาว
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สามารถใชเ้ล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุกบนาขา้มฤดูกาลไดดี้กวา่บ่อซีเมนต ์อาจท าเป็นบ่อพกักบนาชัว่คราว ใน
กรณีท่ีตอ้งการลดอาหารเพื่อให้กบพกัตวัในช่วงฤดูหนาวก่อนไปขาย 
                        3)  บ่อซีเมนตช์นิดกลม มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางบ่อเป็น 1.5 เมตร มีความสูง
อยา่งนอ้ย 50 เซนติเมตร และมีฝาปิด บ่อขนาดน้ีใชไ้ดดี้ในการขยายพนัธ์ุอนุบาลลูกออ๊ดและลูกกบ
เล็ก ง่ายต่อการคดัขนาด แต่ไม่เหมาะส าหรับเล้ียงกบใหญ่เน่ืองจากกบจะกระโดดชนผนงัและฝาท่ี
ใช้ปิด ท าให้ปากแผลเกิดการติดเช้ือได้ง่าย ถา้จะใช้เล้ียงกบใหญ่ ควรท าบ่อซีเมนต์ให้มีความสูง
อยา่งนอ้ย 1 เมตร การใชถ้งัซีเมนตท่ี์มีเส้นผา่ศูนยก์ลางเล็กกวา่ 1.5 เมตร ท าบ่อเล้ียงกบท าใหก้บ 
เจริญเติบโตไม่ดี เน่ืองจากบ่อมีขนาดเล็กเกินไปท าใหก้บแออดั 
                        4)  การเล้ียงในกระชงั ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีบ่อน ้าหรือมีสระน ้ าขนาดใหญ่หรือ
มีร่องน ้าไหลผา่นสามารถเล้ียงกบในกระชงัได ้ขนาดของกระชงัไม่ควรเล็กกวา่ 1 x 2 x 1 เมตร หรือ
ใหญ่กวา่ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริเวณพื้นท่ีท่ีลอยกระชงัได ้ดา้นบนกระชงัตอ้มีฝาปิดเพื่อป้องกนัศตัรู ควร
หมัน่ตรวจดูรอยร่ัวหรือขาดของกระชงัอยา่งสม ่าเสมอ กระชงัสามารถใชใ้นการเล้ียงไดดี้ตั้งแต่การ
อนุบาลลูกออ๊ด ลูกกบเล็กไปจนถึงใหญ่ และเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุ โดยเฉพาะในการอนุบาลลูกออ๊ด 
กบบูลฟร๊อกจะท าใหลู้กออ๊ดโตเร็วและสมบูรณ์ 
           2.4.6.2 พนัธ์ุกบท่ีน ามาเล้ียง 

              กบท่ีเหมาะส าหรับจะน ามาท าการเพาะเล้ียงน้ีไดแ้ก่ กบนา ซ่ึงถา้เล้ียงอยา่งถูกตอ้ง
ตามวธีิการและใชเ้วลาเพียง 4-5 เดือน จะไดก้บขนาด 4-5 ตวั/กิโลกรัม เป็นกบท่ีมีความเจริญเติบโต 
เร็ว โดยมีอตัราการแลกเปล่ียนอาหาร 3-4 กิโลกรัม ไดเ้น้ือกบ 1 กิโลกรัม ทั้งยงัเป็นกบท่ีมีผูนิ้ยมน  า 
ไปประกอบอาหารบริโภคกนัมากกว่ากบพนัธ์ุอ่ืน ๆ ลกัษณะของกบนานั้นตวัผูจ้ะมีขนาดเล็กกว่า 
กบตวัเมีย และ ส่วนท่ีเห็นได้ชัดก็คือ กบตวัผูเ้ม่ือจบัพลิกหงายข้ึนจะเห็นมีกล่องเสียงอยู่ใตค้าง 
แถว ๆ มุมปากล่างทั้งสองขา้ง ในช่วงฤดูผสมพนัธ์ุ กบตวัผูจ้ะเป็นผูส่้งเสียงร้อง และในขณะท่ี 
ร้องนั้นส่วนของกล่องเสียงจะพองโตและใส ส่วนตวัเมียนั้นจะมองไม่เห็นส่วนของกล่องเสียงดงั 
กล่าว กบตวัเมียก็ร้องเช่นเดียวกันแต่เสียงออกเบา ถ้าอยู่ในช่วงฤดูผสมพนัธ์ุ กบตวัเมียท่ีมีไข่ 
แก่จะสังเกตเห็นส่วนของท้องบวมและใหญ่กว่าปรกติ ขณะเดียวกันท่ีกบตวัผูจ้ะส่งเสียงร้อง
บ่อยคร้ังและสีของล าตวัออกเป็นสีเหลืองอ่อนหรือมีสีเหลืองท่ีใตข้าเห็นชดักวา่ตวัเมียถึงอยา่งไรสี
ของกบจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพส่ิงแวดลอ้มและท่ีอยูอ่าศยั 
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ภาพที ่2.24 ความแตกต่างระหวา่งกบตวัผูก้บัตวัเมีย 
 การเล้ียงกบในบ่อปูนซีเมนต์ เป็นการเล้ียงท่ีมีผูนิ้ยมกนัมากในปัจจุบนัเพราะดูแลรักษา 
ง่าย กบมีความเป็นอยู่ ดีและเจริญเติบโตดี อีกทั้ ง เป็นการสะดวกสบายต่อผู ้เ ล้ียงในด้าน 
การดูแลรักษา บ่อกบดังกล่าวน้ีสร้างด้วยการก่อแผ่นซีเมนต์ หรือท่ีเรียกว่าแผ่นซีเมนต์บล๊อก 
และฉาบด้วยปูนซีเมนต์ ปูนท่ีฉาบจะหนาเป็นพิเศษ ตรงส่วนล่างท่ีเก็บขังน ้ า คือมีความสูง 
จากพื้นเพียง 1 ฟุต พื้นล่างเทปูนหนาเพื่อรองรับน ้ า และมีท่อระบายน ้ าอยู่ตรงส่วนท่ีลาดสุด 
พื้นท่ี ๆ เป็นท่ีขงัน ้ าน้ี น าวสัดุลอยน ้  า เช่น ไมก้ระดาน ขอนไม ้ตน้มะพร้าวทิ้งให้ลอยน ้ าเพื่อให ้
กบข้ึนไปเป็นท่ีอาศยัอยู่ บางแห่งในส่วนพื้นท่ีใต้น ้ ายงัเป็นท่ีเล้ียงปลาดุกได้อีก โดยปล่อยปลา 
ดุกลงเล้ียงร่วมกับกบในอัตรา กบ 100 ตัว ต่อ ปลาดุก 20 ตัว ซ่ึงเป็นผลดีเม่ือเปรียบเทียบ 
เห็นได้ชัดคือ ปลาดุกจะช่วยท าความสะอาดภายในบ่อโดยเก็บเศษอาหารและมูลกบกิน ท าให ้
น ้ าในบ่อสะอาดและอยู่ได้นานกว่าบ่อท่ีไม่ได้ปล่อยปลาดุก ซ่ึงนอกจากจะเป็นการทุ่นแรงงาน 
แล้วยงัท าให้ผูเ้ล้ียงมีรายได้เพิ่มข้ึนอีกด้วย อีกทั้งระยะเวลาเล้ียง ตลอดจนการจ าหน่ายกบและ 
ปลาดุกอยูใ่นเวลาเดียวกนั 

 

ภาพที ่2.25 การเล้ียงกบในบ่อปูนซีเมนต ์
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-VScU0w4Wnwg/UDje4kHgLjI/AAAAAAAAABQ/9uHvWeEOg9E/s1600/frog-3.bmp
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           2.4.6.3 อุปนิสัยของกบ 
กบเป็นสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า ท่ีตอ้งใหค้วามใส่ใจในการเล้ียงดูพอสมควร โดยนิสัยหลกัๆท่ีพอจะสรุป

ได ้คือ 

                        1)  กบชอบอยูใ่นท่ีช้ืนแฉะมีน ้าขงั มากกวา่อยูใ่นน ้าตลอดเวลา แต่ไม่ชอบท่ี

แหง้ๆ 

                        2)  กบชอบอากาศท่ีอบอุ่น มากกวา่อากาศหนาวเยน็ 

                        3)  กบชอบอาศยัอยูใ่นท่ีสะอาด และไม่มีศตัรู เช่น นก หรือ งู 

                        4)  กบจะตกใจง่าย ข้ีหวาดกลวั และกระโดดหนีอยา่งรุนแรง ถา้ตกใจมากๆ 

                        5)  กบไม่ชอบอยูใ่นท่ี ท่ีมีเสียงดงัมาก หรือมีควนัไฟ 

                        6)  กบมกัจะเปล่ียนสีผวิหนงัไปตามสีของสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั 

                        7)  กบจะกินอาหารนอ้ยลงหรือจ าศีล เม่ืออาการเยน็ ท าใหเ้ล้ียงโตชา้ช่วง

หนา้หนาว 

                        8)  ถา้น ้าท่ีใชเ้ล้ียงไม่ดีพอ จะสังเกตเห็นเมือกเหนียวท่ีกบจะปล่อยออกมา

เพื่อเคลือบผวิหนงัป้องกนัเช้ือโรคและน ้าท่ีมากดัผวิหนงั เป็นผลใหน้ ้าเน่าเหมน็คาวอยา่งรวดเร็ว 

                        9)  ช่วงตน้ฤดูฝนใหม่ๆ กบจะเป็นโรคต่างๆไดง่้าย เช่น โรคตาขาว โรค

กระแตเวยีน โรคปากแดง โรคเป็นแผลพุพอง จึงตอ้งระวงัในการเล้ียงเป็นพิเศษ และให้ยาตามความ

เหมาะสม 

           2.4.6.4 การสร้างบ่อเล้ียงกบ  
    บ่อเล้ียงกบควรจะสร้างดว้ยคอนกรีต หรือวสัคุอ่ีน ๆ ท่ีมีความแข็งแรงพอสมควร สามารถ
ป้องกนัไม่ให้กบหนี และป้องกนัศตัรูจากภายนอกไม่ให้เขา้ไปท าลายกบได ้บ่อเล้ียง กบท่ีดีควรมี
ลกัษณะดงัน้ีคือ 
                        1)  บ่อรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ควรมีความกวา้ง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ส่วนบ่อกลม 
ควรมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2.5 เมตร  
                        2)  บ่อรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท าชานบ่อทางดา้นกวา้งทั้ง 2 ดา้นใหช้านบ่อยาว 30 
เชนติเมตร กวา้ง 1.5 เมตร โดยให้ชานลาดเอียงสู่กลางบ่อ ส่วนทางดา้นยาวท า ลาดเอียงสู่ท่อระบาย
น ้ า ส่าหรับบ่อกลมพื้นบ่อควรลาดเอียงสู่จุดศูนยก์ลางของบ่อซ่ึงเป็น ท่ีระบายน ้ าทิ้ง    มีดวามลึก
ประมาณ 12 เซนติเมตร  
                        3)  คนับ่อ ควรสูงอยา่งนอ้ย 60 เซนติเมตร และกั้นดว้ยตาข่ายเพื่อป้องกนั กบ
กระโดดออกจากบ่อเล้ียง  
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                        4)  หลงัคา ควรมีหลงัคาคลุมบ่อเล้ียงอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของเน้ือท่ีบ่อ หลงัคา

จะช่วยบดบงั แสงแดดและป้องกนัมิใหก้บตกใจดว้ย 

           2.4.6.3 การถ่ายเทน ้า 
การเล้ียงกบในน ้าสะอาดจะท าให้กบมีการเจริญเติบโตไดดี้  ดงันั้นถา้บริเวณท่ีเล้ียงมีแหล่ง

น ้ าอุดมสมบูรณ์ควรถ่ายเทน ้ าทุกวนั หรือใช้การหมุนเวียนน ้ าไหลผ่านในระบบน ้ าตลอดเวลา ถ้า
เล้ียงในบ่อคอนกรีตควรถ่ายน ้ าทุกๆ 2-3 วนั จะช่วยให้ลูกออ๊ดแข็งแรง กินอาหารไดม้าก และมีการ
เจริญเติบโตเร็ว วิธีการถ่ายเทน ้ า ตอ้งใชว้ิธีการปล่อยน ้ าออกคร่ึงนึงจากนั้นเติมน ้ าใหม่เขา้ไปให้ได้
ระดบัน ้ าเท่าเดิม ไม่ควรปล่อยน ้ าในบ่อจนแห้งแลว้จึงเติมน ้ าใหม่ เพราะกบเป็นสัตวท่ี์ต่ืนตกใจง่าย 
ดงันั้นอาจมีการกระโดดกระแทกพื้นบ่อท าใหก้บช ้าและตายได ้
                 สรุป นิยมใชเ้ล้ียงกนัทัว่ไปทั้งกบนา มีขนาดตั้งแต่ 2 x 2.5x1 ลูกบาศกเ์มตร จนถึง  
3 x 4x1 ลูกบาศก์เมตร บ่อกกัเก็บน ้ าลึก 30-50 เซนติเมตร มีหลงัคาหรือส่ิงคลุมปิดบงัแสงสว่าง
บางส่วนเพื่อท าให้กบไม่ต่ืนตกใจง่ายและช่วยในการป้องกันศตัรู บ่อแบบน้ีสามารถดัดแปลง
น าไปใช้ในการเล้ียงเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การขยายพนัธ์ุ เล้ียงกบเน้ือและพ่อแม่พนัธ์ุ การ
อนุบาลลูกออ๊ดและลูกกบเล็ก ความหนาแน่นท่ีใชเ้ล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุ คือ 50-80 ตวั /ตารางเมตร กบรุ่น
หรือกบเน้ือ คือ 100-120 ตวั/ตารางเมตร และลูกอ๊อด คือ 1,000-1,500 ตวั/ตารางเมตร ถา้บริเวณท่ี
เล้ียงมีแหล่งน ้ าอุดมสมบูรณ์ควรถ่ายเทน ้ าทุกวนั หรือใช้การหมุนเวียนน ้ าไหลผ่านในระบบน ้ า
ตลอดเวลา ถ้าเล้ียงในบ่อคอนกรีตควรถ่ายน ้ าทุกๆ 2-3 วนั จะช่วยให้ลูกอ๊อดแข็งแรง กินอาหาร
ไดม้าก และมีการเจริญเติบโตเร็ว 
 2.4.7 บา้นสุนขั 
การเลือกออกแบบบา้นให้เหมาะกบัสุนขั 

 

ภาพที ่2.26  ความกวา้งความยาวของล าตวัสุนขั 
ทีม่า : http://www.doggethome.com 
               การเลือกบ้านให้เหมาะสมกับสุนัขตัวโปรด ก่อนอ่ืนลองวดัขนาดตามน้ี ความยาว
ล าตวั  ความกวา้งล าตวัและความสูงเวลานั่ง  เท่าน้ีก็พอจะรู้ขนาดบา้น ส่วนรูปแบบของบา้นดูท่ี

http://www.doggethome.com/
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ความชอบของเจา้ของและนิสัยของสุนขั สุนขับางตวัชอบความเป็นส่วนตวั กลวัฟ้าร้อง ฟ้าแล่บ ก็
ท าเป็นบา้นมีผนงัมาก  แต่ถา้บางตวัชอบชมนกชมไม ้ชอบระแวดระวงัภยัก็เป็นบา้นโปร่ง  สถาน
ท่ีตั้งส าหรับแบบบา้นท่ีโปร่งมากๆ อาจไม่เหมาะกบัการตั้งกลางแจง้นกั เพราะฝนจะสาดเขา้บา้นได้
ง่ายกวา่บา้นท่ีมีผนงั อีกอยา่งบา้นท่ีมีผนงัก็สามารถกนัความร้อนไดดี้กวา่บา้นโปร่งอีกดว้ย  ถา้ชอบ
บา้นโปร่งๆ ช่วงหน้าฝนสามารถน าผา้พลาสติกใช้ตวัหนีบมาหนีบเขา้กบัเชิงชายหลงัคาได้การ
จดัเตรียมสถานท่ีตั้งบา้น  หากตั้งบา้นในสนามหญา้หรือลานดิน ควรปูแผ่นหินซ่ึงอาจปูเต็มพื้นท่ี
ของบา้นหรือส าหรับรองเฉพาะขาบา้น  เพราะบางคร้ังพื้นดินทรุดตวัท าให้ขาบา้นตั้งไม่ไดร้ะดบั
เดิม อาจท าให้การเปิด-ปิดประตูล าบากข้ึน   ขอ้แนะน าท่ีจะช่วยให้เราเลือกบา้นและสถานท่ีตั้งท่ี
เหมาะสมได ้  
 2.4.8 สวนสมรม 
          สวนสมรม หรือสมลม เป็นค าภาษาถ่ิน หมายถึง สวนขนาดเล็ก ท่ีปลูกผสมปนเปกนั
ของผลไมน้านาชนิด ไม่มีการแยกแปลงแยกชนิด อาศยัธรรมชาติให้เก้ือกูลกันเอง นับเป็นภูมิ
ปัญญาของชาวบา้นอยา่งแทจ้ริง เพราะผลไมแ้ต่ละชนิดออกผลผลิตไม่พร้อมกนั ท าให้เจา้ของสวน
สามารถจ าหน่ายผลผลิตไดท้ั้งปี และช่วยแกปั้ญหาผลผลิตลน้ตลาดดว้ย ในสวนสมรมจะมีผลไม้
ชนิดต่าง ๆ เช่น ทุเรียน มงัคุด ลางสาด จ าปาดะ หมาก สะตอ ลูกเนียง ฯลฯ 
        ชาวลานสกาส่วนใหญ่ตั้งบา้นเรือนกระจดักระจายตามบริเวณท่ีราบเชิงเขา (เทือกเขา
นครศรีธรรมราช) เช่น บา้นคีรีวง บา้นเขาแกว้ บา้นลานสกาใน บา้นท่าดี และบา้นขนุทะเล ชาวบา้น
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท าสวนผลไม ้ท่ีเรียกกนัว่าสวนสมรม ในสวนหน่ึงๆอาจจะพบมงัคุด
และลางสาดอยูใ่ตต้น้ทุเรียน ตน้มะพร้าว หรือจ าปาดะ ใกล ้ๆกนัจะพบตน้หมากสลบัตน้ลูกเนียง มี
ตน้เหรียง ตน้สะตอ กอระก าอยู่ขา้งขน า บางสวนยงัมีไมใ้หญ่ เช่น ตะเคียน จ าปา ในระยะหลงั ๆ
บริเวณท่ีราบจะมีการปลูกผลไมแ้ยกเฉพาะกนับา้ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสวนมงัคุด ลองกอง แต่ก็ยงัมี
ผลไมอ่ื้นปนอยูบ่า้ง 
       จากลกัษณะดงักล่าวท าใหช้าวบา้นสามารถเก็บผลผลิตไดทุ้กปี เพราะถา้หากอยา่งหน่ึงไม่
ออกผล อีกอยา่งหน่ึงจะให้ผลแทน เช่น ปีน้ีมงัคุดไม่เป็นลูก ก็ขายหมากแทน หรือมงัคุดราคาถูก ก็
ไดข้ายจ าปาดะในราคาดี ซ่ึงชาวบา้นบอกวา่ ถา้ปลูกพืชชนิดเดียวกนัทั้งหมดก็อาจไม่มีผลผลิตออก
ขายได ้เพราะการท าสวนของชาวลานสกาท าโดยอาศยัธรรมชาติ เป็นการท ากนัมาตามบรรพบุรุษ 
ซ่ึงนกัเกษตรรุ่นใหม่เรียกวา่ เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ หรือเกษตรธาตุส่ี แต่ชาวบา้น 
ลานสกายงัเรียกวา่ “สวนสมรม” 
                 การท าสวนสมรมในปัจจุบนัก็เร่ิมมีปัญหาเหมือนกนั เพราะชาวบา้นจะปลูกผลไมก้นั
แน่นจนเกินไป ตน้หน่ึงตายไปก็ปลูกแทนเสียสองตน้ อีกอย่างหน่ึงคือมกัปลูกตามกนั เช่น หาก
มงัคุดราคาดี ก็เอามงัคุดปลูกไวใ้ตต้น้ตอ ไม่มีการวางแผน ท าให้การเจริญเติบโตชา้ ผลผลิตต ่า และ
ท่ีส าคญัคือ ขาดการพฒันา วจิยั อยา่งถูกหลกัวชิาการ 
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        สรุป สวมสมรมปลูกผสมปนเปกนัของผลไมน้านาชนิด ไม่มีการแยกแปลงแยกชนิด 
อาศยัธรรมชาติให้เก้ือกูลกนัเองเพราะผลไมแ้ต่ละชนิดออกผลผลิตไม่พร้อมกนั ท าให้เจา้ของสวน
สามารถจ าหน่ายผลผลิตไดท้ั้งปี และช่วยแกปั้ญหาผลผลิตลน้ตลาดดว้ย 
 2.4.9 โรงเรือนส าหรับเล้ียงไก่ 
           2.4.9.1 โรงเรือน 
 ไก่ท่ีเล้ียงกนัตามมีตามเกิดโดยไม่มีคอกท่ีอยู่เป็นท่ีแน่นอน  ตอ้งอยู่ตามใตถุ้นหรือขา้งยุง้
ขา้ว หรืออยู่ปะปนกบัชายคาของสัตวเ์ล้ียงอ่ืน ๆ ให้ไข่ปีละไม่ก่ีฟอง เติบโตช้า ไดรั้บภยัอนัตราย 
จากโรคภยัธรรมชาติ จากศตัรูต่าง ๆ เม่ือการเล้ียงไก่เจริญข้ึน คอกไก่ก็ถูกสร้างและปรับปรุง ใหเ้ป็น
ท่ีอยูป่ลอดภยั ไก่อยูเ่ป็นสุขข้ึนก็ให้ผลิตผลดีข้ึน คอกไก่จึงเป็นส่ิงประกอบส าคญัอยา่งหน่ึง ในชีวิต
ความเป็นอยูข่องไก่ปัจจุบนั 
 ตามภาษานิยมทัว่ไป บางคนเรียกโรงเรือนไก่วา่ คอกไก่ บางคนก็เรียกวา่ เลา้ไก่ ในท่ีน้ีขอ
เรียกเป็นเรือนโรงไก่ ตามความมุ่งหมายให้เป็นท่ีอยูกิ่นหลบันอนของไก่ ให้ไก่มีสุขภาพดี ท่ีจะให้
ไข่ใหเ้น้ือหรือมีลูกหลานแพร่พนัธ์ุไดดี้ รวดเร็ว และถูกหลกัเศรษฐกิจสมยัน้ี 
           2.4.9.2 ลกัษณะโรงเรือน 
โดยทัว่ ๆ ไป โรงเรือนส าหรับไก่ควรมีลกัษณะหรือคุณสมบติัดงัน้ี 
                        1)  กนัลม แดด ฝน ได ้ปัญหาใหญ่ของเรือนโรงไก่ในประเทศเราก็คือ ตอ้ง
หาทางลด ความร้อนของแสงแดดตอนเท่ียงและบ่าย เช่น มีต้นไม้ใหญ่ทางด้านตะวนัตกหรือ
ตะวนัตกเฉียงใต ้ของตวัเรือนไก่ การตั้งโรงเรือนไก่ควรตั้งตามแนวทิศตะวนัออก-ตกโดยใหฝ่ั้งหนา้
ของโรงเรือน อยูท่างทิศตะวนัออก ส่วนทา้ยอยูท่างทิศตะวนัตก 
                        2)  อากาศภายในเรือนโรงระบายไดดี้ เยน็สบาย แต่ไม่ถึงกบัลมโกรก หรือ
ฝนสาดมากนกั 
                        3)  กนัศตัรูต่าง ๆ เช่น นก หนู แมว ฯลฯ ได ้
                        4)  รักษาความสะอาดง่าย เป็นท่ีเนินลาด ไม่เป็นท่ีน ้ าขงั แฉะ ไม่เป็นท่ีรก
รุงรัง เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาพื้นคอกแฉะ กล่ิน แมลงวนั หนู ไข่สกปรก โรคภยั ฯลฯ 
                        5)  ห่างจากบา้นคนอยูพ่อสมควร เพื่อสุขภาพและอนามยัของคน และไม่ควร
อยูต่น้ลมของบา้น เพราะกล่ินข้ีไก่อาจรบกวนได ้
                        6)   เป็นแบบท่ีสร้างง่าย ราคาถูก ใช้ส่ิงก่อสร้างท่ีส่วนใหญ่หาได้ง่ายใน
ทอ้งถ่ินนั้น 
                        7)  ถา้จะสร้างเรือนไก่หลาย ๆ หลงัอยูด่ว้ยกนั ไม่ควรเป็นเรือนแฝด ควรไว้
ระยะระหวา่งโรงไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร เพื่อการระบายถ่ายเทอากาศและความช้ืน 
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                        8)  ควรมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับไก่แต่ละประเภทประจ าเรือนโรงไม่
ปะปนกนั ตลอดจนอาหารและท่ีเก็บไข่ ส่วนเตาเผารากไก่และท่ีเทกองข้ีไก่ ควรใหอ้ยูแ่ยกห่างจาก
เรือนไก่ใหม้าก 
      2.4.9.3 แบบของเรือนโรง 
      แบบของเรือนโรงไก่ในประเทศเราซ่ึงเป็นประเทศร้อนและมีฝน ควรมีลกัษณะ
ดงัน้ี 
                        1)  ระบายอากาศร้อนไดดี้ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก กนัลมโกรก กนัฝนสาด 
                        2)  อากาศเยน็สบาย ไม่อบัช้ืน 
                        3)  สร้างง่าย ประหยดัเงิน ความจริงเรือนไก่ในประเทศร้อนนั้นสร้างง่ายและ
ถูกเงินกวา่ของประเทศหนาว เพราะเรือนไก่ในประเทศหนาวตอ้งสร้างฝาเรือนโรงให้หนาหรือเป็น
ฝา 2 ชั้นเพื่อใหก้นัความหนาวจากภายนอก และยงัตอ้งระบายถ่ายเทอากาศไดดี้อีกดว้ย 
                        4)  รักษาความสะอาดง่าย ใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือโรคไดท้ัว่ถึง 
                        5)  สะดวกต่อการเขา้ปฏิบติังานดูแลไก่     
         2.4.9.4 พื้นคอกไก่ 
                     พื้นคอกไก่อาจเป็นพื้นดินธรรมดา พื้นดินปนทราย หรือพื้นคอนกรีตหนา 3-5 
เซนติเมตร พื้นดินเย็นดีกว่าในเวลาอากาศร้อน พื้นคอนกรีตท าความสะอาดได้ง่ายกว่า แต่ค่า
คอนกรีต เปลืองเงินมาก พื้นคอกอีกแบบหน่ึง คือ แบบยกพื้นดว้ยไมร้ะแนง ไมร้วก หรือลวดตาข่าย 
พื้นแบบน้ีสะอาดข้ึน จุไก่ไดม้ากข้ึน แต่ลงทุนคร้ังแรกมากข้ึนบา้ง 
ขนาดของพื้นคอกเฉล่ียต่อไก่หน่ึงตวัควรจะมากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัชนิดของ พี้นคอก อายุไก่ 
ความร้อนของอากาศ และการระบายอากาศ 
                      หากเล้ียงไก่บนพื้นเลา้ จ  าเป็นตอ้งใชว้ตัถุรองพื้น ไดแ้ก่ แกลบ ทราย ฟางสับ  
ข้ีกบ เปลือกถัว่ ข้ีเล่ือย เร่ิมใส่วตัถุรองพื้นให้ความหนาประมาณ 3-4 เซนติเมตรในคร้ังแรก ต่อไป 
ทุก 2-3 เดือนใส่เพิ่มอีกคร้ังละประมาณ 1-2 ชัว่โมง เพื่อซบัอุจจาระใหแ้หง้อยูเ่สมอ ควรโรย ปูนขาว
บา้งในอตัรา กิโลกรัม ละ 4-10 ตารางเมตรเป็นคร้ังคราว เพื่อช่วยฆ่าเช้ือโรคและช่วยให้ วตัถุรอง
พื้นแหง้ยิง่ข้ึน หมัน่กวนกลบัวตัถุรองพื้นทุก 4-5 อาทิตย ์เพื่อลดกล่ินและความช้ืน ในเลา้ไก่ 
                     ควรขนวตัถุรองพื้นออกทิ้งทุก 1-2 ปี ไม่จ  าเป็นตอ้งขนออกบ่อยคร้ังกว่าน้ี ถา้
ตราบใด ท่ีมนัแหง้ร่วนอยู ่และไม่มีโรคร้ายหรือพยาธิรบกวน เพราะวตัถุรองพื้นเก่ามีประโยชน์ต่อ
ไก่ โดยช่วยเพิ่มไวตามินบี 12 ใหแ้ก่ไก่โดยทางออ้ม การใชว้ตัถุรองพื้นโดยไม่เปล่ียนของใหม่ก็อาจ 
เส่ียงต่อโรคระบบหายใจ โรคลูโคซีสคอมเพลค  โรคไตอกัเสบร้ายแรง Gumboro) พยาธิต่าง ๆ โรค
บิด ฯลฯ 
                   ในการเล้ียงไก่กระทงหรือลูกไก่ เน่ืองจากตอ้งเอาลูกไก่รุ่นใหม่จากภายนอก
เขา้มา จึงควรตอ้งเปล่ียนวตัถุรองพื้นคอกทุกรุ่น โดยมีช่วงเวลาหวัเล้ียวหวัต่อดงัน้ี 1 อาทิตยข์นของ
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เก่า ออกท าความสะอาดพื้นและตวัโรงเรือน แลว้จึงขนวตัถุรองพื้นคอกท่ีใหม่ร่วนสะอาดเขา้ แลว้ 
ปิดประตูคอกทิ้งใหแ้หง้อีก 1 อาทิตย ์อยา่ใหส้ัตวห์รือส่ิงสกปรกเขา้ได ้
            2.4.10 หอ้งเซอร์วิส (น็อคดาวน์) เป็นหอ้งส าหรับอ านวยความสะดวกเร่ืองของวสัดุอุปกรณ์ 
อาหารและยาของสัตวเ์ล้ียง เพื่อเป็นระเบียบและง่ายต่อการหยิบใช ้ดงันั้นจึงควรมีห้องเซอร์บริการ
ไวใ้นบริเวณพื้นท่ีดงักล่าว เพื่อสะดวกต่อใชง้าน และเลือกห้องเซอร์วิสท่ีมีหนา้ต่างเพื่อถ่ายเทความ
ร้อน กล่ินอบั และอุณหภูมิจากภายใน โครงสร้างและวสัดุท่ีใช้ผนัง บา้นน็อคดาวน์ ดา้นนอก ใช้
เป็นไม้ฝาเฌอร่า หน้า 6 ผนัง บ้านน็อคดาวน์ ด้านในใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 6 มิลลิเมตร
โครงสร้างเป็นเหล็ก สร้างดว้ยเหล็กกล่อง(เสาบา้น) ในขนาด 5 x 5 น้ิว ซอย 40 เซนติเมตร ในส่วน
หลงัคาเราใชเ้ป็นกระเบ้ืองไตลลอน(หรือลอนคู่ มีทั้งคูลเนทลัลิคดูอลัโทนหลงัคาหา้ห่วงไตลอนคูล
ผูน้ าด้านหลงัคาเย็นท่ีมีทีเอสอาร์ 80 ช่วยสะทอ้นพลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยไ์ด้สูงสุดถึง 
80% พื้นเราจะใชเ้ป็นพื้นไมเ้ชอร่า หนา 25 มิลลิเมตร ในส่วนฝ้า เราจะใชเ้ป็นฝ้าแขวน ทีบาร์ แบบมี
ลาย ขนาดของห้องเซอร์วิส ควรมีขนาดความยาว 6 เมตร ความกวา้ง 3.5 เมตร ซ่ึงเป็นขนาดท่ี
เหมาะสมแก่พื้นท่ีและปริมาณวสัดุส่ิงของท่ีเก็บ พร้อมกบัระบบฐานราก 

 
ภาพที ่2.27 หอ้งเซอร์วสิ (น็อคดาวน์) 
ทีม่า : http://www.dreammergroup.com 
 

2.5 แนวคดิในการตกแต่งภูมทิศัน์โดยใช้ส่ิงประดับตกแต่งในงานภูมทิศัน์ 
2.5.1 หิน (Stone) 
         การใช้หินเป็นตวัประกอบในการจดัสวนข้ึนนั้น เป็นท่ีนิยมข้ึนมากในการจดัสวน

แถบตะวนัออกเช่น จีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงมีลกัษณะในการจดัสวนประกอบดว้ยหิน โดยหินแต่ละกอ้นท่ี
เลือกใช้ตอ้งมีลกัษณะท่ีน่าสนใจทั้งในดา้นรูปร่าง สี และผิวสัมผสั แลว้จดัโชวใ์ห้เห็นถึงลกัษณะ

https://www.facebook.com/homemobile
https://www.facebook.com/homemobile
http://www.dreammergroup.com/
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พิเศษของแต่ละกอ้นซ่ึงการออกแบบและจดัวางตอ้งค านึงถึงความกลมกลืน ความสมดุล จุดสนใจ
แต่ละจงัหวะการวางประกอบไปดว้ย การจดัสวนหินเหมาะกบัการจดัสวนชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สวนท่ีมีพรรณไมพ้วกกระบองเพชรและซคัคูเลนท ์ส่วนหินท่ีใชไ้ดแ้ก่ หินภูเขาไฟ หินทะเล  
  การจดัวางหินนั้นควรหลีกเล่ียงการวางกอ้นหินท่ีมีลกัษณะ รูปร่างและกอ้นเท่ากนัอยูใ่กล้
กนั เพราะจะดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่มีจุดเด่นในกลุ่มหินนั้นๆ 
               การใชหิ้นในสวนธรรมชาติน้ี ควรเลือกหินท่ีมีลกัษณะเป็นธรรมชาติท่ีสุด เพื่อความ
กลมกลืนในการจดัสวนสไตลธ์รรมชาติ เช่น การเลือกใชหิ้นฟองน ้าในการจดัน ้าตก เพื่อให้
กลมกลืนกบัธรรมชาติมากท่ีสุด 

 
ภาพที ่2.28  การจดัสวนดว้ยหิน 
ทีม่า : http://www.nanagarden.com 
         2.5.2 พรรณไมช้นิดต่างๆ (Plants) 
      ตน้ไมส้ามารถท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่งในการจดัสวน ไมบ้างชนิดอาจปลูกและตกแต่งให้
เป็นรูปร่างต่างๆ ไดถื้อเป็นเหมือนรูปป้ัน (Sculpture) ในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีสีสันสวยงามเม่ือมีดอก 
แต่ตอ้งอาศยัการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี ซ่ึงการตดัตกแต่งไมป้ระเภทน้ี เดิมเป็นท่ีนิยมกนั ในการจดั
สวนแบบประดิษฐ ์
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ภาพที ่2.29 พรรณไมช้นิดต่างๆ 
ทีม่า : http://www.tatnewsthai.org 
 2.5.3 พรรณไมท้นต่อสภาพอากาศ 
                      การเลือกใชพ้รรณไมน้ั้น ตอ้งศึกษาสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นท่ี เพื่อหาพรรณไมท่ี้
ทนต่อสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีนั้นๆ มาท าการปลูก 

2.5.4 น ้า (Water) 
          น ้ า จดัเป็นส่ิงประดบัตกแต่งสวนเช่นกนั เม่ือน ้ าเคล่ือนไหวจะแสดงแสงแวววาว

สวยงาม ดงันั้นการออกแบบตอ้งแสดงถึงความส าคญัของน ้า เพราะผูท่ี้ชอบจะพอใจเม่ือไดอ้ยูใ่กล้ๆ
น ้ า ไดฝั้งเสียงน ้ าไหลหรือไดส้ัมผสัน ้ า และถา้มีน ้ าขนากกวา้งใหญ่พอเพียงพอส าหรับการว่ายน ้ า
แลว้นบัไดว้า่เป็นส่ิงประดบัท่ีงดงามท่ีสุดในเร่ืองการพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นท่ีนิยมมากในบริเวณท่ีมี
อากาศร้อนเพราะละอองน ้าจะช่วยใหอ้ากาศเยน็ลง ส่วนลกัษณะของน ้าท่ีใชป้ระกอบในการจดัสวน
มี 2 อยา่งคือ บริเวณท่ีมีน ้าน่ิงเช่น ในอ่างลึก และบริเวณท่ีน ้าเคล่ือนไหวได ้เช่นน ้าพุ น ้าตก ซ่ึงท าให้
พื้นท่ีนั้นดูสวา่งและสดใสข้ึน ทั้งสองแบบน้ีอาจจะจดัประกอบกนัไดอ้ยา่งสวยงามคือ ทั้งจงัหวะท่ี
น ้าน่ิงและเคล่ือนไหวในเวลาเดียวกนั น ้ ามีส่วนช่วยให้วตัถุต่างๆดูสวยงามมากข้ึนเม่ือเปียก เช่น อิฐ 
กระเบ้ือง กระจก หิน ทั้งตน้ไมแ้ละสัตวต่์างๆดูงดงามมากกวา่ความเป็นจริงทั้งดา้นผิวสัมผสัและสี 
เม่ือเปียกน ้ าหรืออยู่ในน ้ า นอกจากนั้นยงัเป็นตวักั้นอาณาเขตไดดี้โดยไม่ตอ้งมีก าแพงสูงๆมาบงั
สายตา เพราะน ้าไดจ้  ากดัใหค้นเดินรอบๆมากกวา่ท่ีจะเดินขา้มบริเวณนั้นโดยลุยน ้าไป 

        สระว่ายน ้ าก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีจัดประกอบในสวน การออกแบบควรปล่อยให้
ลกัษณะของสวนรูปร่างสระวา่ยน ้ า ทั้งน้ีเพื่อมีความกลมกลืนกนัในดา้นรูปทรงของสระวา่ยน ้ าและ
ลกัษณะพื้นท่ีของสวน นอกจากรูปร่างของสระแลว้ควรค านึงขนาดของป้ัมน ้ า เคร่ืองกรองน ้ าและ
ระบบการท างานของสระวา่ยน ้าดว้ย เพื่อจะไดห้าต าแหน่งต่างๆท่ีวางส่ิงนั้นไดถู้กตอ้งและไม่ท าให้
ความงดงามหรือความกลมกลืนของสวนลดนอ้ยลง  
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ภาพที ่2.30 สวนน ้าตก 
ทีม่า : http://www.homedec.in.th 
 2.5.5 เฟอร์นิเจอร์ในสวน (Outdoor Furniture) 

          เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในสวนมีทั้งเกา้อ้ี โต๊ะ ถงัขยะ เคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก เตายา่งอาหาร 
เป็นตน้ ซ่ึงเฟอร์นิเจอร์ในสวนนั้นควรแนะน าเจา้ของโครงการให้เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะกบั
สถานท่ีท่ีจะตั้ งเฟอร์นิเจอร์นั้ นๆ เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในสวนมีทั้ งแบบติดตั้ งตายตัวและแบบท่ี
เคล่ือนยา้ยได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของเจา้ของบา้น เพื่อหารูปแบบท่ีเขา้กบัสถานท่ีและเขา้
กบัเฟอร์นิเจอร์ภายในบา้น 
          เฟอร์นิเจอร์ตายตวัสร้างข้ึนเพื่อประกอบส่วนหน่ึงของ ร้ัว ผนงั ศาลาท่ีพกัในสวน ซ่ึง
ประโยชน์มากกว่าเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนยา้ยได้ เพราะไดใ้ช้เน้ือท่ีน้อยกว่าแต่เฟอร์นิเจอร์ท่ีติดตั้ง
ตายตวัไม่สะดวกสบาย นอกจากจะมีส่ิงอ่ืนมาประกอบ เช่นเบาะรองนัง่ เบาะท่ีเป็นพนกัพิง เป็นตน้ 
ลกัษณะของเฟอร์นิเจอร์เหล่าน้ีท่ีตอ้งแข็งแรงต่อสภาพดินฟ้าอากาศทุกอย่าง อาจท าดว้ยโลหะไม ้
คอนกรีตก็ได ้ดงันั้นเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนยา้ยไดจ้ะมีรูปทรงแปลกและสวยกวา่ ส่วนการเลือกสีควร
เลือกใชอ้ยา่งระมดัระวงั 

ศาลาไวนิลรุ่น 8  เหล่ียมติดกระจก แคปซูล ขนาด 3.5 x 6.3 x 4.2 เมตร  พื้นท่ี 22 ตาราง
เมตร ดีไซน์ เพิ่มชุดประตูหน้าต่างไวนิล เพื่อประโยชน์ในการงานใช้งานได้หลายหลายมากข้ึน 
พื้นท่ีใชส้อยกวา้งมากข้ึน ส่วนงานหลงัคาศาลาไวนิลประกอบดว้ย 
                      2.4.5.1. Asphalt Shingles เป็นหลงัคายางมะตอย หรือท่ีคนทัว่ไปมกัเรียกวา่ ชิงเก้ิลรูฟ 
(Shingles Roof) เป็นวัสดุสัง เคราะห์ น า เข้าจากประเทศ สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา มี
ส่วนประกอบคือ ไส้กลางของแผน่เป็นไฟเบอร์ หุ้มดว้ยยางมะตอยทั้ง 2 ดา้น ดา้นหนา้มีผิวกรวดสี
ต่างๆ ติดตั้งง่าย สามารถติดบนหลงัคาโคง้ได้เกือบทุกรูปทรง ทนแรงลมได้สูงสุดถึง 177 กม. / 
ชัว่โมง  โดยทางเราไดเ้ลือกใชห้ลงัคา  รุ่น 2 ชั้น คุณสมบติัของหลงัคาชนิดน้ี น ้ าหนกัเบา เพียง 18 
กิโลกรัม / ตารางเมตร ( รวมไมอ้ดั OSB แลว้ ) ไม่สะสมความร้อน ไม่มีเสียง สามารถระบาย 
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ความร้อนไดร้วดเร็ว ทนแรงลมไดสู้ง ไม่มีการแตกหกั แตกร้าวของหลงัคา แมจ้ะมีของท่ีมีน ้าหนกั
มากตกลงใส่หลงัคา ท าไดห้ลายรูปทรง นอกจากรูปทรงจัว่ และป้ันหยา หรือวา่จะเป็นรูปทรงลาด
เอียงธรรมดายงัสามารถ ท ารูปทรง อิสระหรือรูปทรงหลงัคาโคง้ได้ 

 
ภาพที ่2.31 หลงัคาของศาลา 
ทีม่า : http://www.kiddysanook.com 
                      2.4.5.2. LP OSB Guard (Oriented Strand Boards) น าเข้าจากอเมริกา OSB ผลิตโดย
การใชต้น้สน น ามาเฉือนหัน่เป็น ช้ินเล็กๆ ผสมกาวและเรซิน จากนั้นอดัข้ึนแผน่ดว้ยกรรมวิธีพิเศษ 
และความร้อนสูง เพื่อให้ไดแ้ผน่ OSB มีคุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานของการใชง้าน APA Rate 
Certification ( APA ; The Engineered wood association) ซ่ึง รับรองโดยสมาคมวิศวกรรมแห่ง
อเมริกา และดว้ยคุณสมบติัการไขวต้วัของเน้ือไมท่ี้มีมาก ท าให้แผ่นไม ้มีความเหนียว ยืดหยุน่สูง 
รับแรงเฉือน และแรงดดัไดดี้ มีความคงทนแข็งแรง และมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน กว่าวสัดุแผ่น
ทัว่ไป อีกทั้งยงัไม่มีส่วนผสมของสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อผูอ้ยูอ่าศยั การใชง้าน ใชเ้ป็นวสัดุปูรอง
ใตห้ลงัคา เพื่อรับน ้ าหนักโครงสร้างของแผ่นหลงัคา Asphalt Shingles และหลงัคาไม ้Cedar ซ่ึง
เป็นไปตามมาตราฐานของบริษทัผูผ้ลิตหลงัคาชนิดน้ี คุณสมบติั แข็งแรง ทนทาน ต่อทุกสภาวะ
อากาศ สามารถใช้งานภายนอกไดน้านหลายสิบปี มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับแรงดดั และแรง
เฉือนไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นวสัดุท่ีแนะน าใหใ้ชก้บัหลงัคา Asphalt Shingles และ Cedar โดยเฉพาะไมมี้
ค่าการน าความร้อนต ่า ช่วยให้อาคารสูญเสียพลงังานในการปรับอากาศนอ้ยลง ไม่มีส่วนผสมของ
สารเคมี ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูอ้ยูอ่าศยั 
                      2.4.5.3. Roofers’ Select กระดาษกนัน ้ า น าเขา้จากอเมริกา ผลิตจากเยื่อกระดาษผสม
ไฟเบอร์ เคลือบผวิหนา้หลงัดว้ย ยางมะตอย ท าใหมี้ความเหนียว สามารถป้องกนัน ้ าไดดี้ นอกจากน้ี 
ดว้ยคุณสมบติัของเยื่อกระดาษ ท าให้สามารถ ระบายความช้ืนไดเ้ป็นอย่างดีอีกดว้ย การใชง้านใช้
เป็นวสัดุรองใตห้ลงัคา Asphalt Shingles และหลงัคาไม ้Cedar เพื่อป้องกนัน ้ า และความช้ืนให้กบั
หลงัคา คุณสมบติั ป้องกนัการร่ัวซึมจากน ้ าเขา้สู่ตวัอาคาร ป้องกนัความช้ืน และระบายความช้ืน
ใหก้บัหลงัคาได ้เป็นอยา่งดี ไมพ้ื้นศาลา  เป็นวสัดุจากไวนิล Windsor   ส าหรับงานศาลาติดกระจก 
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ภาพที ่2.32  ศาลานัง่เล่น 
ทีม่า : http://www.kiddysanook.com 

2.5.6 แสงไฟในสวน (Lighting) 
          การติดตั้งไฟในสวนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 

          2.5.6.1 เพิ่มเวลาการพกัผอ่นภายในบา้นพกัอาศยัและสวนใหม้ากข้ึน 
                       2.5.6.1 เพิ่มใหค้วามปลอดภยัและอบอุ่นใจขณะใชง้านในสวนในเวลากลางคืน 
          2.5.6.1 เพิ่มใหเ้กิดผลเป็นพิเศษ เช่น ใหแ้สงสี แสงเงาของตน้ไมใ้นบา้น 
          2.5.6.1 เพิ่มการติดตั้งไฟในสวนโดยทัว่ไปแลว้มกัใช้ไฟฟ้าส าหรับหลงัโรงรถหรือ
ชายคาบา้นจึงมีแสงสวา่งจา้เกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส์ ท าให้สวนขาดความสวยงามไปมาก จึง
ควรติดตั้งไฟตามจุดต่างๆภายในสวน และเลือกชนิดของไฟตามความเหมาะสม ซ่ึงมี 5 ชนิดคือ 

      1) ไฟตามทางเดิน (Walk lights) เพื่อความสวยงานและความปลอดภยั ควร 
ติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อท่ีจะเตือนผูท่ี้ก าลงัเดินใหท้ราบวา่ทิศทางของการเดินเร่ิมจะเปล่ียนแปลงแลว้
หรือเปล่ียนจะระดบัสูงไประดบัต ่าเป็นตน้ 

                    2) ไฟท่ีท าให้เกิดรูปทรง (Silhouett) เพื่อให้มองเห็นรูปทรงของตน้ไม้นั้นๆ
โดยใหอ้ยูห่ลงัตน้ไม ้

                    3) ไฟท าให้เ กิดแสงและเงา (Shadow lighting)  โดยการติดตั้ งไฟฟ้าทาง
ดา้นหนา้ของตน้ไมเ้พื่อใหเ้กิดเงาของตน้ไมบ้นก าแพงหรือผนงัท่ีอยูเ่บ้ืองลา้งของตน้ไม ้
                                4) ไฟท่ีท าให้เกิดเงาด้านล่าง (Down light) เพื่อให้เห็นก่ิงก้านและใบบนพื้น 
โดยการติดตั้งไฟไวสู้งบนตน้ไมแ้ละส่องไฟลงล่าง 

                  5) ไฟท่ีท าใหเ้กิดเงาดา้นบน (Up lighting) เพื่อใหเ้กิดแสงสวา่งตามจุดท่ีตอ้งการ
บนตน้ไม ้จะติดตั้งไฟไวต้  ่าและส่องข้ึนบนตน้ไมห้รือก่ิงไมท่ี้สวยงาม 

http://www.kiddysanook.com/


42 

 

 
ภาพที ่2.33  ไฟในสวนธรรมชาติ 
ทีม่า : http://gardenaaa.com 

     ขอ้ควรระวงัของนกัออกแบบคือตอ้งพยายามอยา่ให้ต าแหน่งของแสงไฟส่องตาผูท่ี้เดิน
ไปมาในสวนและพยายามให้ระดับแสงสว่างจากภายในบ้านท่ีเป็นกระจก จะสะทอ้นภาพของ
ส่ิงของในห้อง ท าให้เหมือนกระจกเงา ท าให้ผูท่ี้นั่งอยู่ภายในบ้านรู้สึกไม่สบายตาและไม่ได้มี
โอกาสมองเห็นสภาพของสวนได ้

      ลกัษณะไฟในสวนควรติดตั้งไฟในต าแหน่งท่ีสมควร ไฟควรเป็นสีสันท่ีใกลเ้คียงกบั
ธรรมชาติ ดูไม่โดดเด่นมากจนเกินไป  ใหก้ลมกลืนกบัธรรมชาติจริงมากท่ีสุด 

  

ภาพที ่2.34  ไฟในสวน 
ทีม่า : http://www.oknation.net 
 
 
 
 

http://gardenaaa.com/
http://www.oknation.net/
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2.6 กรณศึีกษา  
      กรณีศึกษาท่ี 1 เจา้ของบา้น : คุณชาญชยั - คุณชูศรี  อภิบาลศรี 

 

ภาพที ่2.35 ผงับา้นของคุณชาญชยั - คุณชูศรี  อภิบาลศรี 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 
       กรณีศึกษารูปแบบสวนภูมิทศัน์ คุณชาญชยั - ชูศรี อภิบาลศรี บา้นเด่ียวสองชั้นแนว 
เมดิเตอร์เรเนียนขนาดพื้นท่ี 880 ตารางเมตร แต่แบ่งเป็นส่วนของสวนคร่ึงหน่ึง ให้ความรู้สึกเต็มอ่ิม
กบัธรรมชาติ บา้นหลงัน้ีจดัสวนควบคู่กนัไปตั้งแต่ก่อสร้าง ดงันั้นงานโครงสร้างในสวนก็ไดท้  าไป
พร้อมกนั สถาปนิกท่ีจดัสวนบอกวา่ แปลนบา้นน้ีช่วยให้จดัสวนไดร้อบบา้นมองไปทางไหนก็เห็น
สวน สวนบริเวณหน้าบา้นค่อนขา้งโล่ง มีแนวไมด้อกริมร้ัว และไมใ้หญ่ให้ร่มบางจุดสนามหญา้
หนา้บา้นจึงโปร่ง มุมสวนติดเทอเรซก็ไม่ใหญ่นกั เป็นสวนค่อนขา้งเต้ียทั้งน้ีเพื่อไม่ให้บดบงัความ
สวยงามของตวับ้าน คุณชูศรีบอกว่า ชอบสวนฉ ่ าๆเย็นดูสดช่ืนแบบสวนเมืองร้อน ชอบต้นไม้
จ  าพวกเฮลิโคเนียต่าง ๆ ขิง โมก และไมใ้ห้ร่มเงา แต่คุณชูศรีไม่ชอบไมผ้ลเท่าไหร่ เพราะถือวา่ซ้ือ
รับประทานได ้อยา่งสวนดา้นหนา้ เลยไม่ค่อยชอบนกั เพราะตอ้งตดัแต่งเป็นระเบียบ แต่สถาปนิกท่ี
จดัสวนคือ คุณประเสริฐแนะน าวา่ควรมีสองบรรยากาศ ดงันั้นสวนเมืองร้อนท่ีคุณชูศรีชอบจึงไดจ้ดั
อยู่ในมุมข้างตวับ้าน ซ่ึงจะมองออกมาเห็นถนัดจากบริเวณห้องน ้ าในบ้าน และอีกมุมคือศาลา
ดา้นหลงั 
 ลกัษณะการจดัสวนภายในโครงการ พื้นท่ีจดัสวนของบ้านหลังน้ีคือรอบบ้านทั้งหมด 
ตั้งแต่หนา้บา้นไปจนถึงหลงับา้นและมีพื้นท่ีลานกลางบา้นอีกดว้ย การจดัสวนแต่ละมุมจึงเกิดความ
แตกต่างข้ึนเน่ืองจากพื้นท่ีแต่ละส่วนของบา้นมีขนาดไม่เท่ากนั บริเวณหนา้บา้นเป็นสวนค่อนขา้ง
โล่ง มีแนวไมด้อกริมร้ัว และไมใ้หญ่ใหร่้มบางจุดสนามหญา้หนา้บา้นจึงโปร่ง ส่วนสวนบริเวณขา้ง
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บา้นจดัไมป้ระเภทเฮลิโคเนีย เป็นไมพุ้่มขนาดกลางลงปลูกดูสดช่ืนมุมสวนด้านขา้งน้ีมีการแบ่ง
สัดส่วน โดยท าเป็นซุ้มประตูโปร่งๆสีขาวให้ความรู้สึกส่วนตวัและสวยงามส่วนของลานกลางบา้น
น้ีปูพื้นด้วยด้วยกระเบ้ืองสีอิฐ กลางลานจดัปลูกไมด้อกและไมใ้บสลบัสีในแนวเรขาคณิต ส่วน
ดา้นหลงัไดอ้อกแบบศาลาให้มีไมฉ้ลุตกแต่งหลงัคาเป็นแผน่ไมท่ี้นัง่โดยรอบไม่มีพนกัเพราะเกรง
วา่จะบดบงัมุมสวนรอบศาลา ส่วนโตะ๊กลางศาลานั้นความจริงเป็นบ่อเก็บน ้า ซ่ึงผูจ้ดัสวนไดท้ าเป็น
ผวิกรวดลา้ง รับกบัพื้นศาลาท่ีปูกระเบ้ืองแม่ริมสีเขียวเหลือบ 
 แนวคิดในการใชพ้ื้นท่ี 
             ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีอยู่หน้าบา้นเจา้ของบา้นตอ้งการไดส้วนท่ีมีความโล่งมีแนวไมด้อกริม
ร้ัว และไมใ้หญ่ให้ร่มบางจุด สนามหญา้หนา้บา้นเป็นสนามโปร่งโล่ง เทอเรซหนา้บา้นจะเช่ือมต่อ
กบัสวนขา้งบา้น   จะมีบนัไดเต้ียๆท าดว้ยแผน่หินทราย อยากไดเ้ป็นสวนค่อนขา้งเต้ีย ตอ้งการโชว์
ตวับา้นดา้นหนา้ เพื่อไม่ใหต้น้ไมบ้ดบงัความสวยงามของตวับา้น 

 

ภาพที ่2.36 บา้นส่วนท่ี 1 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 
       ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของลานกลางบา้น ลานกลางบา้นน้ีจะปูพื้นดว้ยกระเบ้ืองสีอิฐ กลางลาน
จดัปลูกไมด้อกและไมใ้บสลบัสีกนัในแนวเรขาคณิต ใชไ้มท่ี้เล้ียงง่ายราคาไม่แพงจ าพวก เขม็ เทียน
ทอง ผกัเป็ด ผกากรอง และเข็มสามสี 
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ภาพที ่2.37 บา้นส่วนท่ี 2 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 
       ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนดา้นหลงั จดัเป็นท่ีพกัผอ่นโดยมีศาลาสีขาว ตกแต่งดว้ยไมฉ้ลุลายน่านัง่ 
ท่ีนัง่โดยรอบจะไม่มีพนกัพิง เพราะเจา้ของบา้นตอ้งการให้เห็นมุมสวนรอบศาลา เจา้ของบา้นเกรง
วา่ถา้มีพนกัจะบดบงัมุมสวนรอบศาลา 

 

ภาพที ่2.38 บา้นส่วนท่ี 3 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 

เหตุผลท่ีน าบ้านของคุณชาญชัย - ชูศรี อภิบาลศรี มาใช้เป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากให้
ความส าคญัของธรรมชาติ ทุกส่วนของบา้นมีการจดัภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม และการจดัสวนเป็นสไตล์ท่ี
ใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด จึงน าบ้านของคุณชาญชัย - ชูศรี อภิบาลศรี มาเป็น
กรณีศึกษา 

 
 

http://www.baanlaesuan.com/


46 

 

กรณีศึกษาท่ี 2 :  กรณีบา้นของคุณมณฑล  จิโรภาส 
                บา้นคุณมณฑล  จิโรภาสเป็นบา้นท่ีจดัสวนสไตลธ์รรมชาติ มีพื้นท่ีกวา้งขวางและพื้นท่ี
หลงับา้นเป็นพื้นท่ีลาดเอียงใกลเ้คียงกบับา้นคุณกรวทิย ์ศิริวโิรจน์ จึงน าบา้นของคุณมณฑล  
จิโรภาสมาเป็นกรณีศึกษา 
                         เจา้ของโครงการ   :   คุณมณฑล    จิโรภาส 
                         สไตลเ์ลียนแบบธรรมชาติ 
ความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
  ส่วนตวัเป็นคนชอบถ่ายภาพ ซ่ึงการถ่ายภาพ ก็คือการจดัองคป์ระกอบภาพ งานสวนก็เป็น
การวางองคป์ระกอบในจินตนาการแลว้จดัข้ึนมา  แต่จริงๆแลว้เป็นคนถนดังานจดัสวนมากกวา่งาน
ถ่ายภาพ เวลาวา่งชอบถ่ายภาพเก็บไว ้เช่น ภาพท่ีเห็นแสงสวยๆ เห็นนกเล่นน ้า ภาพเหล่าน้ีจึงท าให้
เกิดองคป์ระกอบของสวนสไตลธ์รรมชาติ 

 

ภาพที ่2.39  มุมล าธารและมุมน ้าตก 
ทีม่า : ปกรณ์  ชินไพศาล (2545) 
               จากมุมล าธารและน ้าตก เม่ือมองออกไปจะเห็นเนินหญา้ท่ีต่อเน่ืองกนัค่อยๆ ปรับ 
สโลปใหล้าดลงเพื่อเช่ือมกบัสนามหญา้ท่ีกั้นขอบดว้ยหิน เพื่อใหดู้กลมกลืนกบัธรรมชาติมากท่ีสุด 
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ภาพที ่2.40 บ่อเล้ียงปลา 
ทีม่า : ปกรณ์  ชินไพศาล (2545) 
          มุมบ่อปลาน ้าตกและล าธาร ดูโดดเด่นข้ึนดว้ยตน้จิกบกทั้งซา้ยและขวา เพิ่มองคป์ระกอบของ
ภาพ ดว้ยเส้นฟรีฟอร์มทอดข้ึนขา้งบน ท าใหม้องแลว้เกิดความอิสระ รู้สึกผอ่นคลาย 

 

 

ภาพที ่2.41 มุมบา้นติดกบัสวน 
ทีม่า : ปกรณ์  ชินไพศาล (2545) 
                ระเบียงบา้นหรือเฉลียง เช่ือมติดกบัสวนธรรมชาติ ท าใหเ้กิดสุนทรียภาพในการมอง โดย
มองจากระเบียงดา้นบน จะเห็นองคป์ระกอบของสวนสไตลธ์รรมชาติไดอ้ยา่งลงตวั 
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เหตุผลท่ีเหตุผลท่ีน าบา้นของคุณมณฑล  จิโรภาส มาใช้เป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากมีพื้นท่ี

กวา้งขวาง และมีความลาดเอียง และมีความตอ้งการสวนสไตล์ธรรมชาติ ซ่ึงลกัษณะของพื้นท่ี

ใกลเ้คียงกบับา้นของคุณกรวิทย ์ศิริวิโรจน์  พื้นท่ีใชส้อยและความตอ้งการให้มีความร่มร่ืนในสวน 

จึงน าของกรณีของคุณมณฑล  จิโรภาส มาเป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ี 



บทที ่3 

กรณศึีกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ที่โครงการ 
 

          โครงการออกแบบภูมิทศัน์ บ้านคุณกรวิทย์  ศิริวิโรจน์ อ าเภอปะทิว จังหวดัชุมพร โดย

ผูอ้อกแบบตอ้งทราบถึงขอ้มูลต่างๆ แลว้จึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใช้ในการออกแบบ เพื่อท่ีจะ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาภายในพื้นท่ีโครงการไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งให้ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์เราตั้งไว ้ และส่งผลให้โครงการนั้นสมบูรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด

ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์นั้นเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ขอ้มูลระดบัมหภาคและขอ้มูลระดบั

จุลภาค ดงัน้ี 

 

3.1 การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค       
3.1.1 ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัชุมพร 
 

 
 

ภาพที ่3.1 ตราประจ าจงัหวดัชุมพร 

ทีม่า : แผนพฒันาจงัหวดัชุมพร (2557) 

   จงัหวดัชุมพร เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงตั้งข้ึนเม่ือใดไม่มีหลกัฐานแน่นอน แต่จาก
หลกัฐานในกฎหมายตราสามดวงในรัชสมยัของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมยักรุงศรีอยุธยา) 
สันนิษฐานไดว้่าชุมพรมีอายุตราบจนถึงปัจจุบนักว่า 600 ปีแลว้ โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรม
พระยาด ารงราชานุภาพไดท้รงเรียบเรียงความเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีตั้งเมืองชุมพรไวใ้นต านานเมือง
ระนองความตอนหน่ึงว่า "เมืองชุมพรประหลาดผิดจากเมืองอ่ืนๆ ในแหลมมาลายูท่ีตั้ งมา แต่
โบราณเช่น  เมืองไชยา  เมืองนครศรีธรรมราช เป็นตน้ ลว้นมีโบราณสถาน โบราณวตัถุปรากฏให้
เห็นรู้ไดว้า่เป็นเมืองโบราณ แต่เมืองชุมพรไม่พบโบราณสถานและโบราณวตัถุแต่อยา่งใด อาจจะ 
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เป็นดว้ยเหตุ 2 ประการ คือ มีพื้นท่ีนาไม่พอกบัคน ประการหน่ึง และอีกประการหน่ึงตั้งอยูต่รง  
คอคอดแหลมมาลายู ซ่ึงมกัเป็นสมรภูมิรบพุ่งกนัตรงน้ี จึงไม่สามารรถสร้างเมืองถาวรไว ้แต่ตอ้ง
รักษาไวเ้ป็นเมือง "หน้าด่าน" ส าหรับช่ือ "เมืองชุมพร" สันนิษฐานว่ามาจากค าว่า "ชุมนุมพล" 
เน่ืองจากเป็นเมืองหนา้ด่าน การเดินทพัไม่วา่จะมาจากฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต ้เขา้มาตั้งค่ายชุมนุมกนั
ท่ีน่ีจึงเรียก จุดน้ีวา่ "ชุมนุมพล" แต่ดว้ยเหตุท่ีคนใตช้อบพูดค าสั้ น ๆ จึงตดัค ากลางออกเหลือเพียง 
"ชุมพล" และต่อมาเพี้ยนเป็น "ชุมพร" อีกประการหน่ึงในการเดินทางไปรบทพัจบัศึกของแม่ทพั
นายกองตั้งแต่สมยัโบราณ เม่ือจะเคล่ือนพลจะตอ้งท าพิธีบวงสรวงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิขอให้ไดรั้บชยัชนะ
ในการสู้รบเป็นการบ ารุงขวญัทหารในสถานท่ีชุมนุมเพื่อรับพรเช่นน้ี ตรงกบัความหมาย "ชุมนุม
พร" หรือ "ประชุมพร" ซ่ึงสองค าน้ีอาจเป็นตน้เหตุของค าวา่ "ชุมพร" เช่นเดียวกนั แต่อีกทางหน่ึง
สันนิษฐานวา่ น่าจะไดม้าจากช่ือพนัธ์ุไมธ้รรมชาติในทอ้งถ่ินเช่นเดียวกบัช่ือทอ้งท่ีทัว่ ๆ ไป เพราะ
ท่ีตั้งเมืองเดิมบนฝ่ังท่าน ้ าชุมพรมีตน้มะเด่ือชุมพรข้ึนอยูม่ากมาย ตน้มะเด่ือชุมพรจึงเป็นสัญลกัษณ์
ประจ าเมืองอยูใ่นตราจงัหวดัจนถึงปัจจุบนั  

3.1.2 ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ  
                       จงัหวดัชุมพรตั้งอยูท่างตอนบนสุดของภาคใต ้บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข4 (เพชรเกษม) เป็นระยะทางประมาณ 498 กิโลเมตร และ
ตามเส้นทางรถไฟสายใตป้ระมาณ 476 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีมากเป็นอนัดบั4ของจงัหวดัในภาคใต ้คือ
ประมาณ 6,010 ตารางกิโลเมตร ชุมพรเป็นจงัหวดัแรกของภาคใตต้อนบนฝ่ังอ่าวไทย มีรูปพื้นท่ี
เรียวยาวตามแนวเหนือ-ใต ้มีความยาวประมาณ 222 กิโลเมตร 

           จงัหวดัชุมพรมีอาณาเขตติดกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

          3.1.3 ลกัษณะภูมิประเทศ 
                     สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปมีลกัษณะยาวและแคบ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 

         3.1.3.1. ทางทิศตะวนัตกมีลกัษณะเป็นท่ีสูง มีเทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขาตะนาวศรี 

                 ทิศเหนือ                            เขตอ าเภอท่าแซะ และอ าเภอปะทิว ติดต่อกบัอ าเภอบางสะพานนอ้ย 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

                 ทิศใต ้ เขตอ าเภอละแม และอ าเภอพะโตะ๊ ติดต่อกบัอ าเภอท่าชนะ จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี 

                 ทิศตะวนัออก เขตอ าเภอปะทิว อ าเภอเมือง อ าเภอสว ีอ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอหลงัสวน 
และอ าเภอละแม ติดต่อกบัอ่าวไทย 

                 ทิศตะวนัตก เขตอ าเภอท่าแซะติดต่อกบัอ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนองและสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมาร์ เขตอ าเภอเมือง อ าเภอสว ีอ าเภอหลงัสวน  
และอ าเภอพะโตะ๊ ติดต่อกบัอ าเภอกระบุรี อ าเภอละอุ่นอ าเภอเมือง 
จงัหวดัระนอง 
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เป็นแนวกั้นเขตแดนธรรมชาติ  
                      3.1.3.2. บริเวณตอนกลาง เป็นท่ีราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ เป็นเขตเกษตรกรรมท่ีส าคญัของ
จงัหวดั  
                      3.1.3.3. พื้นท่ีทางทิศตะวนัออกของจงัหวดั มีลกัษณะเป็นท่ีราบตามแนวชายฝ่ังทะเล
ของอ่าวไทย ลกัษณะชายหาดของจงัหวดัชุมพรค่อนขา้งเรียบมีความโคง้เวา้นอ้ย โดยชายฝ่ังทะเลมี
ความยาวถึง 222 กิโลเมตร และความกวา้งของจงัหวดัโดยเฉล่ียประมาณ 36 กิโลเมตร 

3.1.4 สภาพดินโดยทัว่ไป 
         พิจารณาลกัษณะสภาพดินของจงัหวดัชุมพรโดยรวมแลว้ บริเวณดา้นตะวนัตกของ

จงัหวดั ลกัษณะดิน จะเป็นพื้นท่ีภูเขา บริเวณตอนกลางของจงัหวดัลกัษณะดินจะเป็นดินต้ืนและดิน
นา ซ่ึงเหมาะแก่การเกษตรกรรม ส่วนดา้นตะวนัออกของจงัหวดั ลกัษณะดินจะเป็นดินทราย ดินเค็ม 
ชายฝ่ังทะเล และดินภูเขารวมทั้งดินพื้นท่ีภูเขาเป็นบางส่วนด้วย พื้นท่ีทั้ งจงัหวดั 3,756,778 ไร่ 
จ  าแนกพื้นท่ีทางการเกษตร 2,039,816 ไร่ (ร้อยละ 45.9) พื้นท่ีป่าไม ้658,125 ไร่ (ร้อยละ 20.4) และ
พื้นท่ีไม่ไดจ้  าแนก 1,058,837 ไร่ (ร้อยละ 30.6) 

3.1.5 แหล่งน ้า  
         แม่น ้าท่าตะเภา  เป็นแม่น ้าสายสั้นๆตน้ก าเนิดจากเทือกเขาดา้นทิศตะวนัตกในจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ไหลผา่นอ าเภอท่าแซะ อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร และออกสู่อ่าวไทยบริเวณ
ปากน ้าชุมพรมีความยาวของแม่น ้าสายหลกั หลกัและล าน ้าสาขาเท่ากบั 867 กิโลเมตร มีปริมาณ
น ้าท่าเฉล่ียรายปี 1,440 ลา้นลูกบาศกเ์มตร คุณภาพน ้าในแม่น ้าน้ีโดยรวมจดัอยูใ่นมาตรฐานคุณภาพ
น ้าผวิดินประเภทท่ี 3 ซ่ึงเหมาะสมต่อการด ารงชีวติของสัตวน์ ้า ในหลายบริเวณตรวจพบโลหะหนกั
บางชนิด ไดแ้ก่ ตะกัว่ ปรอท โครเม่ียม และแคทเม่ียม แต่มีปริมาณไม่มากนกั ส าหรับปริมาณ 
โคลิฟอร์มแบคท่ีเรียมีค่อนขา้งสูงเน่ืองจากล าน ้ าไหลผ่านชุมชน ท าให้เกิดการปนเป้ือนจากน ้ าทิ้ง 
การใช้ประโยชน์ล าน ้ าโดยส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีการใชเ้พื่อบริโภค
และสันทนาการ บา้งในช่วงท่ีไหลผา่นชุมชน  
                      แม่น ้ าหลงัสวน มี ตน้ก าเนิดในเขตจงัหวดัชุมพรและจงัหวดัสุราษฎร์ธานีไหลผ่าน

อ าเภอพะโต๊ะ และ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร แล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยท่ีปากน ้ าหลงัสวน มี

ความยาวของแม่น ้าหลงัสวนและล าน ้าสาขาประมาณ 497  กิโลเมตร คุณภาพน ้ าในแม่น ้าน้ีโดยรวม

จดัอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินประเภท ท่ี 3 ซ่ึงยงัเหมาะสม ต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น ้ า 

บริเวณท่ีไหลผา่นชุมชนจะมีคุณภาพต ่าลงเล็กน้อย ไดแ้ก่ บริเวณสุขาภิบาลพะโต๊ะ และสุขาภิบาล

หลงัสวน มีค่าความสกปรก ปริมาณสังกะสี และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูงกว่าบริเวณอ่ืนๆ 

เน่ืองจากการปนเป้ือนของน ้าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆในชุมชน การใชป้ระโยชน์ล าน ้ าโดยส่วนใหญ่ใช้
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ในการ เกษตรกรรมในส่วนของบริเวณตน้น ้ าและทา้ยน ้ ามีการใช้ประโยชน์เพื่อการประมงและ 

เพาะเล้ียง รวมถึงการ สันทนาการและการสัญจรทางน ้าดว้ย 

3.2 การศึกษาข้อมูลระดับจุลภาค 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ือง  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัคุณกรวทิย ์ ศิริวโิรจน์    โดยตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 138 
หมู่ 1 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร 
 
แสดง : ท่ีตั้งระดบัจงัหวดั และท่ีตั้งระดบัพื้นท่ี                                                  ภาพที ่3.2 
 
สัญลกัษณ์ : แนวเขตติดต่อระดบัจงัหวดั   
 

                     ท่ีตั้งโครงการ  
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3.2.1 การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
         การเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการนั้นท าไดโ้ดยใชร้ถส่วนตวัเขา้พื้นท่ีโครงการได ้3 ทาง 
         ทางท่ี 1 มาจากสถานีรถไฟมาบอ ามฤตยแ์ละเล้ียวซา้ยตรงเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ 
         ทางท่ี 2 มาจากวดัมาบอ ามฤตย ์เล้ียวซา้ยผา่นป้ัมน ้ามนัตรงมาถึงทางแยกแลว้เล้ียวขวา

เขา้สู่พื้นท่ีโครงการ 
         ทางท่ี 3 มาจากโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ตรงเขา้สู่ถนนใหญ่เล้ียวซ้ายและเล้ียวขวา

ตรงทางแยกและตรงเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง    :    โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัคุณกรวิทย ์ ศิริวโิรจน์    โดยตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 138 
                หมู่ 1 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร 
แสดง  :   การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.3 

สัญลกัษณ์ :                       แสดงพื้นท่ีโครงการ 
                                          แสดงเส้นทางการเขา้พื้นท่ีโครงการ 

 

ท่ีมา         : http://earth.google.com 

 

 

 

ทางเขา้โครงการทางท่ี 1 มาจากสถานีรถไฟมาบอ ามฤตย ์

ทางเขา้โครงการทางท่ี 2 มาจากวดัมาบอ ามฤตย ์

ทางเขา้โครงการทางท่ี 3 มาจากโรงเรียนมาบอ ามฤตวทิยา 
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3.2.2 ขอ้มูลสถานท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

         พื้นท่ีบา้นพกัอาศยัของคุณกรวทิย ์ ศิริวิโรจน์    โดยตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 138 หมู่ 1 ต าบล

ดอนยาง อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพรโดยมีพื้นท่ีโครงการ ประมาณ 17,533.89 ตารางเมตร หรือ 

ประมาณ 11 ไร่  พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่างๆ ดงัน้ี     

       ทิศเหนือ              ติดกบั  สวนปาลม์ 

       ทิศใต ้                 ติดกบั  สวนปาลม์ 

       ทิศตะวนัออก       ติดกบั  ตึกแถว พื้นท่ีชุมชน 

       ทิศตะวนัตก         ติดกบั  พื้นท่ีชุมชน  
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เร่ือง : บริเวณรอบขา้งของพื้นท่ีโครงการ 
แสดง : พื้นท่ีบริเวณรอบโครงการ                                                                       ภาพที ่ 3.4 
 
 
สัญลกัษณ์ :  แสดงท่ีตั้งพื้นท่ีรอบโครงการ 
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                 3.2.3 การวเิคราะห์ผลกระทบจากพื้นท่ีขา้งเคียง 
                          3.2.3.1 ทางทิศเหนือ เป็นพื้นท่ีท่ีอยูบ่ริเวณดา้นขา้งโครงการ ติดกบัถนนดินลูกรังท่ี
ใชใ้นการสัญจรและสวนปาลม์น ้ามนั 
 ขอ้ดี : มีทางสัญจรเขา้-ออกโครงการไดอ้ยา่งสะดวก และมีร้ัวปิดกั้นบริเวณ
ของพื้นท่ีโครงการ 
 ขอ้เสีย : ผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ คือ ฝุ่ นละอองจากถนนดินลูกรังเวลารถ
สัญจรแต่พื้นท่ีโครงการไดมี้การสร้างร้ัวปิดกั้นเสียง ฝุ่ นละอองในบางส่วน 
                                     ขอ้เสนอแนะ : ควรมีการปลูกไมพุ้ม่สูงเพื่อช่วยในการกรองฝุ่ นละอองจาก
ภายนอก 
 

 

 

 

 

ภาพที ่3.5 พื้นท่ีทางทิศเหนือ 

                             3.2.3.2 ทางทิศใต ้เป็นพื้นท่ีติดกบัสวนปาลม์น ้ามนั มีพื้นท่ีประมาณ 10 ไร่ 

                                       ขอ้ดี : พื้นท่ีโครงการอยูใ่กลชิ้ดกบัธรรมชาติ ท าใหส้ัมผสัถึงบรรยากาศท่ี

ร่มร่ืน 

                                        ขอ้เสีย : ปิดบงัทศันียภาพของพื้นท่ีของโครงการ และเช้ือราจากตน้ปาลม์

น ้ามนั ควรระวงัและป้องกนัโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา ซ่ึงจะท าใหต้น้พืชเสียหาย 

                                         ขอ้เสนอแนะ : หมัน่ก าจดัวชัพืชและท าความสะอาดภายในสวนใหโ้ล่ง

เตียน เพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ซ่ึงจะช่วยลดการระบาดของโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา 

 



57 
 

  

ภาพที ่3.6 พื้นท่ีทางทิศใต ้

                              3.2.3.3 ทางทิศตะวนัออก เป็นพื้นท่ีติดกบัพื้นท่ีส่วนบุคคล 

                                     ขอ้ดี : เป็นพื้นท่ีติดกบัถนนเส้นรอง มีเส้นทางสัญจรท่ีดีท าให้สะดวกใน

การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

                                      ขอ้เสีย : ใกลก้บัพื้นท่ีชุมชนอาจมีผูใ้ชร้ถบนถนนในบริเวณพื้นท่ีโครงการ

จึงท าใหเ้กิดเสียงดงัจากการสัญจรของรถ 

                                     ขอ้เสนอแนะ : ปลูกตน้ไมปิ้ดบงับริเวณแนวร้ัวเพื่อลดเสียงจากภายนอก

และกรองฝุ่ นละอองจากควนัรถยนต ์

 

ภาพที ่3.7 พื้นท่ีทางทิศตะวนัออก 
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                              3.2.3.4 ทางทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีติดกบัพื้นท่ีส่วนบุคคล 

                                        ขอ้ดี : บริเวณโครงการมีร้ัวปิดกั้นจากบริเวณชุมชน จึงท าใหไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากพื้นท่ีขา้งเคียงนอ้ยมาก 

                            ขอ้เสีย : เป็นพื้นท่ีติดกบัพื้นท่ีชุมชนจึงท าใหเ้กิดมลภาวะทางเสียงรบกวน

พื้นท่ีโครงการเล็กนอ้ย 

                                         ขอ้เสนอแนะ : ปลูกตน้ไมต้ามแนวร้ัวเพื่อลดเสียงจากภายนอกและกรอง

มลพิษจากควนัรถยนตแ์ละฝุ่ นละอองจากพื้นถนน 

 

ภาพที ่3.8 พื้นท่ีทางทิศตะวนัตก 
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ผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ คือ ฝุ่ นละอองจากถนนดินลูกรังเวลารถสญัจร 
แต่พ้ืนท่ีโครงการไดมี้การสร้างร้ัวปิดกั้นเสียง ฝุ่ นละอองในบางส่วน 

 

 
 

ปิดบงัทศันียภาพของพ้ืนท่ีของโครงการ และเช้ือราจากตน้ปาลม์น ้ ามนั 
ควรระวงัและป้องกนัโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา ซ่ึงจะท าใหต้น้พืชเสียหาย 

 
 

เร่ือง  :  ผลกระทบจากพื้นท่ีขา้งเคียง 
แสดง : ต าแหน่งและทิศทางของผลกระทบ                                                         ภาพที ่3.9 
 

สัญลกัษณ์ :  ผลกระทบจากควนั  ฝุ่ น                                           

                    ผลกระทบโรคพืชท่ีเกิดจากพนัธ์ุไมข้า้งเคียง     

                    ผลกระทบจากเสียง                                           
 

 

ใกลก้บั

พ้ืนท่ี

ชุมชนอาจ

มีผูใ้ชร้ถ

บนถนน

ในบริเวณ

พ้ืนท่ี

โครงการ

จึงท าให้

เกิดเสียง

ดงัจากการ

สญัจรของ
รถ 

เป็นพ้ืนท่ี

ติดกบัพ้ืนท่ี

ชุมชนจึงท า

ใหเ้กิด

มลภาวะ

ทางเสียง

รบกวน

พ้ืนท่ี

โครงการ
เลก็นอ้ย 
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                 3.2.4 ลกัษณะทางธรณีวทิยา 

                          ผลจากการส ารวจของดินในบริเวณโครงการเป็นดินชุดท่ี 26 

 
 

ภาพที ่3.10 ผลส ารวจของดินในบริเวณโครงการ 
ทีม่า : กรมพฒันาท่ีดิน (2557) 
                     กลุ่มชุดดินท่ี 26 ลกัษณะโดยทัว่ไป เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วน
ปนดินเหนียว หรือเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นพวกดินเหนียว พบในเขตท่ีมีฝนตกชุก เช่น 
ภาคใต ้สีดินเป็นสีน ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง ส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตวัของหินตน้ก าเนิดชนิด
ต่าง ๆ ซ่ึงมีทั้งหินอคันี หินตะกอนและหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึง
พื้นท่ีเนินเขาเป็นดินลึก มีการระบายน ้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงค่อนขา้งต ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ปัจจุบนับริเวณ
ดงักล่าวใชป้ลูกยางพารา ไมผ้ลต่าง ๆ และพืชไร่บางชนิด บางแห่งยงัคงสภาพป่าธรรมชาติ ตวัอยา่ง
ชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินพงังา ชุดดินภูเก็ต ชุดดินโคกลอย ชุดดินทา้ยเหมือง ชุดดินห้วย
โป่ง ชุดดินอ่าวลึก ชุดดินกระบ่ี ชุดดินล าภูรา ชุดดินปากจัน่  
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ภาพที ่ 3.11 สภาพดินในพื้นท่ีโครงการและลกัษณะดินชุดท่ี 26 
ทีม่า : กรมพฒันาท่ีดิน (2557) 

ปัญหาส าคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่า ส่วนบริเวณ
ท่ีหน้าดินค่อนขา้งเป็นทราย และมีความลาดชนัสูงมีอตัราเส่ียงต่อการชะลา้งพงัทลายของดินมาก 
หากมีการจดัการดินท่ีไม่เหมาะสม  

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : เม่ือพิจารณาถึงสภาพพื้นท่ี ลกัษณะเน้ือดินและการ
ระบายน ้ าของดิน กลุ่มชุดดินท่ี 26 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ และพืชผกั 
ซ่ึงเกษตรกรไดใ้ชป้ระโยชน์ในการปลูกพืชไร่ ไมผ้ล และพืชผกัอยูแ่ลว้  

การจดัการกลุ่มชุดดินท่ี 26  
ปลูกพืชไร่ ปัญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยา่งและการชะลา้งธาตุอาหารพืชไปจากดินสูง 

แกไ้ขโดยการใชปุ๋้ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมีส าหรับสูตร อตัรา และวิธีการใชข้ึ้นอยูก่บัชนิดของพืชท่ีปลูก  
ปัญหาดินเป็นกรด ใส่ปูนขาวอตัรา 100-500 กิโลกรัม/ไร่ ปุ๋ยอินทรย ์เช่น ปุ๋ยคอกและปุ๋ย

หมกั อตัรา 2-3 ตนั/ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่ หวา่นให้ทัว่แปลงแลว้ไถ
กลบก่อนปลูก 7-14 วนั        

ปลูกไมผ้ล ปัญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยา่ง เช่น เงาะ พนัธ์ุท่ีแนะน า เงาะโรงเรียน เงาะ
พนัธ์ุสีชมพ ูโดยทัว่ไปใส่ปุ๋ยอินทรีย ์20-50 กิโลกรัม/ตน้/ปี และปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น 15-15-15, 16-16-
16 หรือ 13-13-13 ในอตัราคร่ึงหน่ึงของอายุ -การใชปุ๋้ยเคมีช่วงแทงช่อดอกใชสู้ตร 12-24-12 อตัรา 2 
กิโลกรัม/ตน้  - การใส่ปุ๋ยเคมีช่วงติดผล ใชสู้ตร 13-13-21,14-14-21, 15-15-15 หรือ 12-12-17-2 โดยใน
ระยะสร้างเน้ือเยือ่ให้ใช ้12-12-17-2 ประมาณ 1-2 กิโลกรัม/ตน้ ส่วนระยะก่อนเกบ็เก่ียวผล 1 เดือน ให้
ใช ้0-0-50 ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตน้ - การใส่ปุ๋ยช่วงหลงัเก็บเก่ียวให้ใชสู้ตร 15-15-15 หรือ 20-11-11 
อตัรา 2 กิโลกรัม/ตน้/คร้ัง  

ปัญหาขาดแคลนน ้า จดัหาแหล่งน ้าและใชว้สัดุคลุมโคนตน้ในฤดูแลง้ เพื่อรักษาความช้ืน  
ปัญหาดินเป็นกรด ใส่ปูนขาว 100 กรัม/หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก  
ปลูกไมย้นืตน้และพืชสวน ปัญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยา่ง ปรับปรุงแกไ้ข โดยการ

ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร อตัรา และวิธีการใช้ข้ึนอยู่กบัชนิดของพืชท่ีปลูก ดงัน้ี ใช้ปุ๋ยร็อคฟอสเฟตรองก้น
หลุมก่อนปลูก ในอตัรา 170 กรัม/หลุม  
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ดงันั้นดินมีการระบายน ้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงค่อนขา้งต ่ามี
ความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ไมผ้ล ไมย้นืตน้ และพืชผกั ซ่ึงเกษตรกรไดใ้ชป้ระโยชน์ในการ
ปลูกพืชไร่ ไมผ้ล และพืชผกัปัญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยา่ง ปรับปรุงแกไ้ข โดยการใส่
ปุ๋ยเคมี สูตร อตัรา และวธีิการใชข้ึ้นอยูก่บัชนิดของพืชท่ีปลูก 

3.2.5 ลกัษณะสภาพภูมิอากาศ 

         จงัหวดัชุมพรเป็นเขตท่ีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุใหมี้ฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ 

         3.2.5.1  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปล่ียน
มรสุมหลงัมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนืออ่อนก าลงัลง 

         3.2.5.2  ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนธนัวาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ากทะเลอนัดามนัเป็นมวลอากาศท่ีมีความช้ืนสูง และเปล่ียนเป็นลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงท าใหเ้กิดฝนตกชุก  
ตารางที ่3.1  แสดงปริมาณฝน อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ในปี 2554 

ทีม่า : สถานีอุตุนิยมวทิยาชุมพร 

เดือน ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

จ านวนวนั 
ท่ีฝนตก 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความช้ืนสมัพทัธ์ 

สูงสุด ต ่าสุด เฉล่ีย สูงสุด ต ่าสุด เฉล่ีย 

มกราคม 15.9 9 31.8 18.8 25.8 98 37 81 

กมุภาพนัธ์ 0.4 1 32.9 20.9 27.2 96 47 78 

มีนาคม 470.6 16 34.4 20.0 26.4 99 50 84 

เมษายน 49.1 6 35.5 22.4 28.2 99 51 80 

พฤษภาคม 215.6 17 34.8 23.8 28.1 99 47 82 

มิถุนายน 200.9 22 34.4 23.3 27.8 98 56 82 

กรกฎาคม 214.4 23 34.2 22.7 27.1 98 48 82 

สิงหาคม 135.4 13 34.4 23.4 27.7 97 47 79 

กนัยายน 178.9 21 33.9 23.0 26.9 99 54 83 

ตุลาคม 228.3 21 33.6 22.3 26.8 97 44 85 

พฤศจิกายน 247.9 12 33.2 21.8 27.0 98 46 81 

ธนัวาคม 86.9 6 31.5 19.2 25.6 97 46 78 

รวม 2044.3 167 404.6 261.6 324.6 1175 573 975 

เฉล่ีย 170.4 14 33.7 21.8 27.1 98 48 81 
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จากตารางแสดงสภาพอากาศปี2554 จงัหวดัชุมพร สามารถสรุปอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดของปี 
33.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด 21.8 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียสูงสุด 98 
เปอร์เซ็นต์ ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียต ่าสุด 48 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเฉล่ียวนัท่ีฝนตก 14 วนั/เดือน 
ปริมาณฝนเฉล่ีย 170.4 มิลลิเมตร 

 ในกรณีศึกษาสภาพอากาศโดยเฉล่ียต่อปีสามารถน าไปใชใ้นการพิจารณาเลือกพรรณไม ้ 
ซ้ึงจะท าใหรู้้วา่เดือนไหนท่ีเราตอ้งดูแลพืชพรรณเป็นพิเศษ  อตัราพืชพรรณท่ีไดรั้บปริมาณน ้าฝนใน
แต่ละเดือนมากน้อยเพียงใด ดังนั้นการศึกษาสภาพอากาศจึงมีผลกระทบต่อการออกแบบ การ
เลือกใชพ้รรณไม ้รวมถึงการดูแลพืชพรรณ 

3.2.5.1 ผลกระทบของลกัษณะอากาศต่อการเกษตร 
                        1)  ภาคใตมี้ฝนตกต่อเน่ืองกบัมีฝนตกหนกั เกษตรกรควรติดตามเฝ้าระวงั

สภาวะดงักล่าว ซ่ึงอาจสร้างความเสียหายให้กบัพื้นท่ีการเกษตรโดยเฉพาะพื้นท่ีซ่ึงเคยมีน ้ าท่วมมา
ก่อน โดยขดุลอกคูคลองและทางระบายน ้า อยา่ใหต้ื้นเขิน น ้าไหลไดส้ะดวก  

                        2)  ส าหรับไมผ้ลท่ีอยูใ่นระยะผลแก่และเก็บเก่ียว ชาวสวนควร เก็บกวาดผล
ท่ีร่วงหล่น และเน่าเสียไปก าจดัให้ถูกวิธี โดยเผาหรือฝังให้ลึก เพื่อไม่ให้เป็นท่ีอาศยัหลบซ่อนของ
โรคและศตัรูพืชโดยเฉพาะโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา ซ่ึงมกัระบาดในช่วงท่ีมีความช้ืนสูง  

                        3)  ส่วนบริเวณท่ีมีฝนตกชุก ผูท่ี้ปลูกพืชสวน เช่น ยางพารา กาแฟ และ
ปาล์มน ้ ามนั เป็นตน้ ควรระวงัและป้องกนัโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา ซ่ึงจะท าให้ตน้พืชเสียหาย ผลผลิต
ลดลง โดยหมัน่ก าจดัวชัพืชและท าความสะอาดภายในสวนให้โล่งเตียน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้
สะดวก ซ่ึงจะช่วยลดการระบาดของโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา  

                        4)  ในช่วงท่ีมีฝนตกหนกั ผูเ้ล้ียงสัตวน์ ้ าตามชายฝ่ัง ควรระวงัอยา่ให้สภาพ
น ้าเปล่ียงแปลงรวดเร็ว ซ่ึงจะท าใหส้ัตวอ่์อนแอ และเป็นโรคไดง่้าย 
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ลมทิศตะวนัออกเฉียงเหนือจะไดรั้บลม
หนาว ช่วงเดือนตุลาคม-มิถุนายน 

           3.2.6  ศึกษาทิศทางลมและวเิคราะห์แสงพื้นท่ีโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัคุณกรวทิย ์ ศิริวโิรจน์    โดยตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 138 
                หมู่ 1 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร 
แสดง :  ทิศทางลมและวเิคราะห์แสงพื้นท่ีโครงการ                                                      ภาพที ่ 3.12                                                                              
สัญลกัษณ์ :           
  
 
 
 
  

ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ลม

ร้อนพดัมาเดือน

พฤษภาคม-กนัยายน 

พื้นท่ีชุมชน 

สวนปาลม์ 

 

ตึกแถวบา้น

ขา้งเคียง 

 

ถนนลูกรังและสวนปาลม์ 
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           3.2.6 ศึกษาทิศทางลมและวเิคราะห์แสงพื้นท่ีโครงการ 

                     พื้นท่ีโครงการไดรั้บแสงข้ึนจากทางทิศตะวนัออกตลอดทั้งวนัโดยประมาณ 12 ชัว่โมง

ต่อวนั  ซ่ึงการโคจรของดวงอาทิตย์จะออ้มทางทิศใต ้ดงันั้นจึงส่งผลให้พื้นท่ีโครงการท่ีได้รับ

ปริมาณแสงแดดแต่ละพื้นท่ีแต่ส่วนไม่เท่ากนั ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการออกแบบและกิจกรรมท่ีจะมีข้ึน

ในพื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.12) โดยมีรายละเอียดและผลกระทบดงัน้ี 

                        3.2.6.1. บริเวณหน้าบ้านทางทิศตะวนัออก ในพื้นท่ีโครงการจะได้แสงจากดวง

อาทิตยจ์ากทางทิศตะวนัออกส่องเขา้มาในพื้นท่ีในช่วงเชา้ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีติดกบัหอ้งคนใช ้หอ้ง

ทานอาหาร โถงทางเขา้ และบริเวณหนา้บา้น เป็นพื้นท่ีโล่งไม่มีตน้ไมบ้ดบงัแสง โดยมีการออกแบบ

ใหมี้พื้นท่ีร่มเงาควรมีการเลือกใชพ้รรณไมต้ามเหมาะสมพื้นท่ีท่ีใหบ้ดบงัแสงได ้

                         3.2.6.2. บริเวณหลงับา้นทางดา้นทิศตะวนัตก ในพื้นท่ีโครงการจะไดแ้สงจากดวง

อาทิตยต์ลอดวนั แต่จะไดรั้บแสงแดดจดัในช่วงบ่าย เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีโล่งทอดยาวจากหลงัอาคาร

ไปสู่ร้ัว โดยการออกแบบนั้นใหมี้พื้นท่ีร่มเงา จดัภูมิทศัน์ เพื่อสร้างความร่มร่ืนแก่พื้นท่ีนั้น 

                         3.2.6.3. บริเวณหลงับา้นทางทิศใต ้ในพื้นท่ีโครงการจะไดรั้บแสงจากดวงอาทิตย์

ต่อจากทิศตะวนัออก เน่ืองจาก ดวงอาทิตยเ์คล่ือนโคจรออ้มมาทิศใต ้จึงท าให้ทิศใตไ้ดรั้บปริมาณ

แสงทั้งวนัพื้นท่ีโครงการ 

                         3.2.6.4. บริเวณขา้งบา้นทางทิศเหนือ ในส่วนพื้นท่ีโครงการน้ีจะไดรั้บแสงแดดทั้ง

วนั โดยไดร่้มเงาจากตวัอาคารบา้งตามเวลาพระอาทิตยโ์คจร การออกแบบนั้นให้พื้นท่ีร่มร่ืนตอ้งมี

การใชพ้ืชพรรณในการจดัภูมิทศัน์เพื่อเป็นการระบายความร้อนในส่วนพื้นท่ีโครงการ 
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            3.2.7 ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการภายในพื้นท่ีโครงการ 

                     3.2.7.1. ระบบไฟฟ้า ใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีการโยงไฟฟ้าเขา้

ดา้นหนา้ของโครงการฝ่ังตะวนัออก ตรงกบัร้ัวหนา้บา้น ดงันั้นการปลูกตน้ไมใ้หญ่ในบริเวณ

ใกลเ้คียงจะตอ้งค านึงถึงความสูง เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าได ้

                       3.2.7.2. ระบบประปา และน ้าบาดาล พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีใชม้าจาก

การประปาของอ าเภอปะทิว ซ่ึงเช่ือมโยงเขา้กบัพื้นท่ีโครงการทางดา้นทิศตะวนัตก  

                       3.2.7.3. ระบบการระบายน ้า พื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีลาดเอียงจึงมีการระบายน ้าไหล

จากท่ีสูงทางดา้นทิศตะวนัตกลงท่ีต ่าทางดา้นทิศตะวนัออก โดยมีท่อระบายน ้าสาธารณะรองรับการ

ระบายน ้าจากพื้นท่ีโครงการ 
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                 3.2.8 มุมมองและทศันียภาพ 

                 จากการส ารวจสภาพพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะมุมมองออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ

มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการและมุมมองท่ีมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ  

 

 
 
เร่ือง :  วเิคราะห์มุมมองและทศันียภาพ 
แสดง : มุมมองท่ีมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ                                         ภาพที ่3.14 
สัญลกัษณ์ :                      แสดงมุมมอง 
 
 
 
 
 

   

1 

2 

3 
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                3.2.8.1 มุมมองจากภายนอกเขา้สู่ภายในพื้นท่ีโครงการ 
1) มุมมองท่ี 1 มุมมองจากภายนอกเขา้สู่ภายในโครงการติดกบัพื้นท่ีส่วนบริการ 

ของตวัอาคาร 
                  ขอ้ดี : เป็นพื้นท่ีท่ีสะดวกในการใหบ้ริการแก่ตวัอาคารและผูอ้าศยั 
                  ขอ้เสีย : เป็นพื้นท่ีโล่งติดกบัร้ัวก าแพง อาจท าใหไ้ดรั้บเสียงรบกวนจากพื้นท่ี

ขา้งเคียง 
                  ขอ้เสนอแนะ : ควรปลูกพืชพรรณเพื่อปิดกั้นและบดบงัเสียงจากภายนอก 

 
ภาพที ่3.15  มุมมองท่ี 1 

2) มุมมองท่ี 2 บริเวณหนา้บา้นเป็นมุมมองท่ีเปิดโล่งเห็นพื้นท่ีตวับา้นโดยชดัเจน 

                  ขอ้ดี : เป็นมุมมองท่ีเปิดโล่งใหเ้ห็นบริเวณหนา้บา้นและสวนหนา้บา้นอยา่ง

ชดัเจน 

                  ขอ้เสีย : ท าใหผู้อ้าศยัไม่มีความเป็นส่วนตวั เน่ืองจากเป็นจุดสนใจของคน

ภายนอก 

                  ขอ้เสนอแนะ : จดัภูมิทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัตวัอาคาร เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม

ยิง่ข้ึน 

 

ภาพที ่3.16  มุมมองท่ี 2 
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3) มุมมองท่ี 3 เป็นมุมมองท่ีติดกบัหอ้งนอนและหอ้งรับแขก 

                  ขอ้ดี : เป็นพื้นท่ีโล่งบริเวณหลงัอาคาร บริเวณน้ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

                  ขอ้เสีย : บริเวณดา้นหลงัอาคารติดกบับา้นขา้งเคียง อาจไดรั้บการรบกวนทาง

สายตาแต่ไม่มากนกั 

                  ขอ้เสนอแนะ : ควรปลูกพืชพรรณเป็นการปิดกั้นพื้นท่ี เพื่อใหมี้ความเป็น

ส่วนตวัมากข้ึน 

 

ภาพที ่3.17  มุมมองท่ี 3 
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เร่ือง :  วิเคราะห์มุมมองและทศันียภาพ 
แสดง : มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ                                                    ภาพที ่3.18 
สัญลกัษณ์ :                      แสดงมุมมอง 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 

3 
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3.2.8.2 มุมมองจากพื้นท่ีภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ 

                          1) มุมมองท่ี 1 เป็นบริเวณในส่วนของห้องซกัลา้งและลานจดังานเล้ียง 

                 ขอ้ดี : สามารถมองเห็นลานจดัเล้ียงส าหรับท ากิจกรรม และส่วนบริเวณท่ีไม่

โดนแสงแดดมากนกั 

                 ขอ้เสีย : ลมตะวนัออกเฉียงเหนืออาจพดัพากล่ินจากหอ้งซกัลา้งและหอ้งครัวเขา้

สู่บริเวณตวัอาคารไดใ้นบางส่วน  

                 ขอ้เสนอแนะ : ควรปลูกตน้ไมท่ี้ใหร่้มเงาและมีความสวยงาม 

 

ภาพที ่ 3.19  มุมมองท่ี 1 

2) มุมมองท่ี 2 เป็นบริเวณในส่วนของห้องนัง่เล่น 

                  ขอ้ดี : สามารถมองเห็นคอนโดนกและบริเวณพื้นท่ีหลงัโครงการ 

                  ขอ้เสีย : มองเห็นร้ัวก าแพงคอนกรีตท่ีไม่ค่อยสวยงามเท่าท่ีควร 

                  ขอ้เสนอแนะ : ควรปลูกพรรณไมท่ี้ใหร่้มเงาและก่อใหเ้กิดความสวยงาม 

 

ภาพที ่3.20 มุมมองท่ี 2 
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3) มุมมองท่ี 3 เป็นบริเวณในส่วนลานจอดรถ 

                  ขอ้ดี : เป็นมุมมองท่ีเปิดโล่งพอสมควร สามารถมองเห็นบริเวณหนา้โครงการ

ไดใ้นระดบัหน่ึง 

                  ขอ้เสีย : มองเห็นร้ัวก าแพงคอนกรีตรอบขา้งโครงการ  

                  ขอ้เสนอแนะ : ควรปลูกพรรณไมท่ี้ก่อใหเ้กิดความสวยงาม เพื่อท าใหเ้กิด

มุมมองท่ีดีข้ึน 

 

ภาพที ่3.21 มุมมองท่ี 3 
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3.2.9 รูปแบบสถาปัตยกรรม 

 

ภาพที ่3.22 ดา้นหนา้ของตวัอาคาร 

 

ภาพที ่3.23 ดา้นขา้ง 

บ้านแบบเมดิเตอร์เรเนียน โดยอิงรูปแบบสถาปัตยกรรมยุคฟ้ืนฟู(ศตวรรษท่ี 16) ของ
พระราชวงัและบ้านพกัตากอากาศในอิตาลี โดยปัจจุบันจะพบมากในสหรัฐอเมริกา แถบรัฐ
แคลิฟอร์เนียร์(California) และรัฐฟลอริดา(Florida) รวมถึงเมืองตากอากาศแถบชายฝ่ังเมดิเตอร์เร
เนียนท่ีข้ึนช่ือ เช่น แควน้ทสัคานี(Tuscany) ในประเทศอิตาลีหรือเมืองโปรวองซ์(Provence) ใน
ประเทศฝร่ังเศส บ้านสไตล์น้ีอาจมีหลายชั้น รูปร่างเป็นส่ีเหล่ียม ม่ีด้านหน้าบ้านเป็นสมมาตร 
หลงัคาไม่ชนัมาก มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา ผนงัภายนอกมกัเป็นปูนฉาบ มีช่องประตูหรือหน้าต่าง 
โคง้รอบๆบา้นโดยบางแห่งอาจมีแสดงรายละเอียดอิฐหรือหินหรือหินหลกัยอดโคง้(Keystone) ดว้ย
ส าหรับก าแพงกันตกหรือร่ัวมดัรวมกันปูกระเบ้ืองปิดสัน ตวับ้านมกัมีระเบียงยื่นอาจมีการใช้
หนา้ต่างบานเกล็ดไม ้มีการใชง้านโลหะตกแต่ง ท าจากเหล็กเหนียวดดั(Wrought Iron) ทองเหลือง 
อลัลอยด ์หรืออ่ืนๆ ซ่ึงอาจท าลวดลายพื้นๆไปถึงถึงงานวจิิตรพิสดารได ้

 

ภาพที ่3.24 บา้นสไตลเ์มดิเตอร์เรเนียน 
ทีม่า : http://www.prodeccenter.com 
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3.2.10 สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี 
ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

ส่วนพื้นท่ี Site  Characteristics 
ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 

Zone A 

 (ฝ่ังทิศตะวนัตก) 
โซนดา้นหลงับา้น 

มีเน้ือท่ีประมาณ 2,778 ตารางเมตร 
  

 

 

 

 

 

เป็นพื้นท่ีบริเวณหลงั
บา้น ทางทิศตะวนัตก 
ติดกบัพื้นท่ีแหล่ง
ชุมชน สภาพ
โดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ี
ส่วนหน่ึงโล่งวา่งเปล่า 
ไม่มีส่ิงปลูกสร้างเดิม 

- เป็นพื้นท่ีหลงับา้น
ไดรั้บแสงแดดจดั
ในช่วงบ่าย-เยน็   
พรรณไมท่ี้ใชค้วรทน
ตามสภาพแวดลอ้ม  
- การใชพ้รรณไมค้วร
พิจารณาความสูงและ
รูปทรงของตน้ไม ้
เน่ืองจากอยูติ่ดกบับา้น
ขา้งเคียงทรงพุม่ของ
ตน้ไมจ้ะไดไ้ม่ล ้าเขา้
ไปในท่ีของผูอ่ื้น 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

ส่วนพื้นท่ี 
Site  Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 

Zone B 

(ฝ่ังทางดา้นทิศเหนือ) 
โซนดา้นขา้งบา้น) 

มีเน้ือท่ีประมาณ  4,814  ตารางเมตร 

 
 

 

 

 

 

 

เป็นบริเวณขา้งบา้น
ทางทิศเหนืออยูติ่ดกบั
หอ้งพกัคนใช ้และ
พื้นท่ีซกัลา้ง โดยมี
ลกัษณะพื้นท่ีโล่ง 
สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไป 
ติดกบัร้ัวและถนนดิน
ลูกรัง 
 
 
 
 

- ในบริเวณดา้นขา้ง
ตวับา้นเป็นพื้นท่ีโล่ง
ไดแ้สงแดดช่วงบ่าย 
จึงตอ้งมีการเลือกใช้
พนัธ์ุไมท่ี้มีความทน
ต่อสภาพอากาศท่ี
ร้อนได ้หรือปลูกไม้
ยนืตน้พุม่ใหญ่เพื่อให้
ความร่มเงา 
- พื้นท่ีอยูใ่กลก้บั
ถนนดินลูกรังจึงท า
ใหไ้ดรั้บฝุ่ นละออง
จากถนน ควรปลูก
พนัธ์ุไมริ้มแนวร้ัว
เพื่อช่วยในการกรอง
ฝุ่ นละออง 
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ตารางที ่3.2 (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

ส่วนพื้นท่ี 
Site  Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 

Zone C 
ฝ่ังทางทิศใต ้

( โซนขา้งบา้น) 
มีเน้ือท่ีประมาณ 2,869 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 

- เป็นพื้นท่ีอยูข่า้งบา้น
ทางทิศใตอ้ยูติ่ดกบั
หอ้งรับแขก และ
หอ้งน ้าสภาพพื้นท่ี
โดยทัว่ไป ไม่มีพนัธ์ุ
ไมเ้ดิมพื้นท่ีโล่งติดร้ัว
และสวนปาลม์น ้ามนั
ในบริเวณพื้นท่ี
ขา้งเคียง  
 
 
 
 
 
 

- ในพื้นท่ีบริเวณ
ดา้นขา้งของตวัอาคาร 
ทิศใตเ้ป็นพื้นท่ีโล่ง
ไดรั้บแสงแดดตลอด
ทั้งวนั ขอ้จ ากดันั้นควร
ปลูกตน้ไมใ้หค้วามร่ม
เงาเพราะโซนน้ีอยูติ่ด
กบัหอ้งรับแขกจะได้
เป็นมุมพกัผอ่นของคน
ภายในบา้นดว้ย 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

ส่วนพื้นท่ี 
Site  Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 

Zone D 
(ฝ่ังทิศตะวนัออก) 
โซนดา้นหนา้บา้น 

มีเน้ือท่ีประมาณ 2,869 ตารางเมตร 

 

 

 
 

 

 

เป็นพื้นท่ีบริเวณ
หนา้บา้น ทางทิศ
ตะวนัออกสภาพ
โดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ี
โล่งวา่งเปล่า และ
ลาดเอียง 
บุคคลภายนอก
สามารถมองเขา้มา
เห็นภายในพื้นท่ีได ้

- เร่ืองของมุมมองไม่
เป็นส่วนตวัเพราะ
ประตูร้ัวอยุติ่ดกบัถนน 
และพื้นท่ีไดรั้บ
แสงแดดในช่วงเชา้
และช่วงบ่าย 
- การเลือกใชพ้นัธ์ุไม้
ควรมีความทนต่อ
สภาพอากาศ ควรปลูก
ตน้ไมไ้ล่ระดบัตาม
สภาพพื้นท่ีลาดเอียง
เพื่อโชวต์วับา้นพนัธ์ุ
ไมจ้ะไดไ้ม่ปิดบงัตวั
อาคาร 
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3.2.11  ศึกษาพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ (User  Analysis) 
            พฤติกรรมและความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการประกอบสมาชิกหลายคน ซ่ึงแต่ละคนมี
พฤติกรรม และความตอ้งการแตกต่างกนัไป  ดงัตารางในการศึกษาขอ้มูลต่อไปน้ี 
ตารางที่ 3.3 พฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

สมาชิกในครอบครัว เพศ อายุ
(ปี) 

ขอ้มูลผูใ้ช ้ ความตอ้งการ 

คุณกรวทิย ์ ศิริวิโรจน์ ชาย 57 วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ มีเวลา
อยูบ่า้นนอ้ย ชอบเล้ียง
สัตว ์ชอบนัง่เล่นสวน
ริมน ้า ชอบท าสวน 

- จดัภูมิทศัน์เป็นสวนไม้
ผลทานได ้
- บ่อปลาคาร์ฟ 
- บ่อเล้ียงกุง้ 
- บ่อเล้ียงกบ 
- ศาลานัง่เล่น 

คุณฐาปนีย ์   ศิริวโิรจน์ หญิง 43 วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ มีเวลา
อยูบ่า้นนอ้ย ชอบ
ท าอาหาร 
ชอบพบปะสังสรรคก์บั
เพื่อน 

- จดัสวนไล่ระดบั 
- ถนนรอบโครงการ 
 

นายกิตติวทิย ์   ศิริวโิรจน์ ชาย 18 วนัจนัทร์ - วนัศุกร์มีเรียน
หนงัสือ วนัเสาร์วนั
อาทิตยอ์ยูบ่า้น ชอบออก
ก าลงักาย ชอบเล่นเกมส์ 

- สระวา่ยน ้า 
- บา้นสุนขั 

นางสาวกนกวรรณ  ศริวโิรจน์ หญิง 16 วนัจนัทร์ – วนัศุกร์มีเรียน
หนงัสือ วนัเสาร์มีเรียน
พิเศษ ชอบอ่านหนงัสือ 
ชอบเล่นแบดมินตนั 

- ศาลานัง่เล่น 
- ลานจดักิจกรรม 
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ตารางที่ 3.4 การพฒันาโปรแกรม (Program Development) 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง บรรยากาศของพื้นท่ี 
พื้นท่ีสวนโชว ์             - เป็นบริเวณท่ีอยูห่นา้

ตวับา้นซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีผูค้นเขา้
ออกและผา่นไปมาจึงเป็นจุด
ดึงดูดความสนใจและสร้าง
ความสวยงามใหแ้ก่บริเวณ
หนา้บา้นเหมาะแก่การจดั
สวนหยอ่มเพื่อเป็นสวนท่ีใช้
ในการโชวต์วับา้นและสร้าง
ความประทบัใจแก่ผูท่ี้ผา่นไป
มาและแขกท่ีมาเยอืน 
           - ลานน ้าพุ อยูบ่ริเวณ
หนา้ตวับา้น มีลกัษณะเป็น
วงกลม รัศมีประมาณ 3 เมตร 
เป็นประติมากรรมน ้าพุ 2 ชั้น 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) การพฒันาโปรแกรม (Program Development)  

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง บรรยากาศของพื้นท่ี 
พื้นท่ีส่วน
ครอบครัว 

          - เป็นพื้นท่ีท่ีท าข้ึนเพื่อให้
คนในครอบครัวไดมี้กิจกรรมท า
ร่วมกนัในเวลาวา่งเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์แก่สมาชิกใน
ครอบครัวใหมี้ความสนิทกนั
และเขา้ใจกนัยิง่ข้ึน 
        - บ่อปลาคาร์ฟเป็นสถานท่ี
เพื่อใหค้นในครอบครัวไดน้ัง่
พกัผอ่นจากกิจกรรมยามวา่งและ
เป็นความชอบของเจา้ของบา้น
ในการเล้ียงปลาสวยงามเพื่อเป็น
การนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจจึงได้
ออกแบบสร้างศาลาบริเวณริม
บ่อปลาคาร์ฟ 
         - ศาลาเป็นสถานท่ีนัง่
พกัผอ่นหยอ่นใจแก่สมาชิกใน
ครอบครัวและเป็นสถานท่ีท่ีท า
กิจกรรมร่วมกนัและเป็นท่ี
พกัผอ่นจากการเรียนและการ
ท างานใหแ้ก่คนในครอบครัว
ศาลามีขนาดประมาณ 12x5 
เมตร สามารถนัง่ไดท้ั้ง
ครอบครัว 
          - ลานกิจกรรมเป็นพื้นท่ีท่ี
ใหค้นในครอบครัวไดท้  า
กิจกรรมออกก าลงักายและ
นนัทนาการเช่นเตน้แอโรบิค 
แบดมินตนั 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) การพฒันาโปรแกรม (Program Development)  

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง บรรยากาศของพื้นท่ี 
พื้นท่ีสวนส่วนตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       - เป็นท่ีท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของเจา้ของบา้นและเป็น
งานอดิเรกท่ีเกิดจากความชอบ
ของเจา้ของบา้นโซนน้ีจะอยู่
บริเวณหลงับา้น 
      - โรงเล้ียงไก่ เป็นโรงเรือน
ส าหรับเล้ียงไก่ โดยมีขนาดรัศมี
ประมาณ 5 เมตร สามารถเล้ียงไก่
ไดป้ระมาณ ไม่ต ่ากวา่ 10 ตวั ไม่
ควรเล้ียงไก่ในปริมาณท่ีมาก
เกินไป เพราะจะท าใหไ้ก่เติบโต
ไม่เตม็ท่ี โดยดา้นขา้งของ
โรงเรือน เป็นสนามหญา้ เพื่อให้
ไก่ไดเ้ดินเล่นสนามหญา้ส าหรับ
ไก่ออกก าลงักาย คุย้เข่ียกินหญา้
และแมลง 
          - บ่อเล้ียงกุง้ เป็นบ่อดิน 
ขนาด  6x6 เมตร 2 บ่อ ติดกงัหนั
บ่อละตวั เพื่อเพิ่มออกซิเจนแก่กุง้
ในบ่อ ความลึกของบ่อประมาณ 
50-100 ซม.  
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) การพฒันาโปรแกรม (Program Development)  

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง บรรยากาศของพื้นท่ี 
           - บ่อเล้ียงกบ   บ่อเล้ียงกบ

จะสร้างดว้ยคอนกรีต หรือวสัดุ
อ่ีน ๆ ท่ีมีความแขง็แรง
พอสมควร สามารถป้องกนัไม่ให้
กบหนี และป้องกนัศตัรูจาก
ภายนอกไม่ใหเ้ขา้ไปท าลายกบ
ได ้ขนาดของบ่อ 5x10 เมตร มี
ลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้  และ
มีหลงัคา คลุมบ่อเล้ียงอยา่งนอ้ย
คร่ึงหน่ึงของเน้ือท่ีบ่อ หลงัคาจะ
ช่วยบดบงั แสงแดดและป้องกนัมิ
ใหก้บตกใจ 

             - น ้าตก เป็นน ้าตกสไตล์
ธรรมชาติผสมโมเดิร์น อยูใ่น
สวนป่าบริเวณหลงับา้นเพื่อให้
เกิดความกลมกลืนและดูใกลชิ้ด
ธรรมชาติมากยิง่ข้ึน 
            - สวนไมผ้ลทานได ้เป็น
บริเวณท่ีปลูกไมผ้ลทานได ้
เพื่อใหไ้ดมี้ผลไมท้านตามฤดูกาล 
และเป็นการสร้างบรรยากาศ
ความร่มร่ืน และเป็นการสร้าง
บรรยากาศเสมือนป่าใหอ้ยูใ่น
พื้นท่ีโซนส่วนตวั เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูอ้ยู่
อาศยั 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) การพฒันาโปรแกรม (Program Development)  

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง บรรยากาศของพื้นท่ี 
พื้นท่ีส่วนบริการ          เป็นพื้นท่ีส าหรับการ

ใหบ้ริการของผูอ้ยูอ่าศยั เพื่อให้
เกิดความสะดวกสบาย และเป็น
การเพิ่มพื้นท่ีกิจกรรมใหก้บัคน
ในครอบครัว 
        - บา้นสุนขั เป็นพื้นท่ีท่ีเล้ียง
สุนขัไวภ้ายในพื้นท่ีท่ีก าหนด 
เพื่อไม่ใหสุ้นขั ก่อความรบกวน
ในพื้นท่ีอ่ืนๆ บา้นสุนขั 4x4 เมตร 
สูงประมาณ 2 เมตร เพื่อใหสุ้นขั
ไดมี้ท่ีอยูเ่ป็นของตวัเอง 
        - สระวา่ยน ้า เป็นสระวา่ยน ้า
ระบบเกลือ มีพื้นท่ีประมาณ 
8x12 เมตร ความลึก 1.20 เมตร 
สรีระของสระเป็นส่ีเหล่ียมและ
โคง้งอผสมกนั และสร้าง
ทศันียภาพรอบสระวา่ยน ้าให้
กลมกลืนกบัสระวา่ยน ้า 
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เร่ือง : หนา้ท่ีใชส้อยตามอุดมคติ (Bubble diagram)                                            ภาพที ่3.25 
สัญลกัษณ์ :   Zone A พื้นท่ีส่วนตวั           ทางเขา้โครงการ ถนนหลกัเขา้พื้นท่ี 
 Zone B พื้นท่ีบริการ           เส้นทางหลกั เช่น ถนนรถกอลฟ์ 
 Zone C พื้นท่ีครอบครัว           เส้นทางรอง เช่น ทางเช่ือม 
 Zone D พื้นท่ีสวนโชว ์           เส้นทางบริการ เช่น ทางเดินเทา้ 
                     พื้นท่ี Screen พื้นท่ีปิดกั้นสายตาในระดบัสายตาดว้ยไมพุ้ม่สูงแบบโปร่ง 
                     พื้นท่ี Buffer พื้นท่ีปิดกั้นสายตาในระดบัสายตาดว้ยไมพุ้ม่สูงแบบปิดทีบ 

ภาพที ่3.25 หนา้ท่ีใชส้อยตามอุดมคติ (Bubble diagram) 
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จากภาพท่ี 3.25 แสดงหนา้ท่ีใชส้อยตามอุดมคติ (Bubble diagram) 

พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีโซนส่วนตวั ประกอบไปดว้ยโรงเล้ียงไก่ บ่อกบ บ่อกุง้ น ้าตก

ธรรมชาติ และสวนไมผ้ลทานได ้โดยโรงเล้ียงไก่จะเช่ือมตวักบับ่อกุง้และบ่อเล้ียงกบ โดยท าทาง

เดินเป็นทางเดินยกระดบัจากพื้น เพื่อใหไ้ดเ้ห็นพื้นท่ีไดท้ัว่ถึง และหลีกเล่ียงการรบกวนพื้นท่ีของ

สัตว ์ และขา้งโรงเล้ียงไก่จะเป็นพื้นท่ี Buffer  เพื่อสร้างความเป็นส่วนตวัใหก้บัพื้นท่ี  และดา้นหนา้

ของบ่อเล้ียงกุง้ จะเป็นพื้นท่ี Screen เพื่อบดบงัทศันียภาพใหก้บัสัตวเ์ล้ียง และท าเป็นทางเดินเทา้ เขา้

มายงัสวนไมผ้ลทานได ้ท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง เพื่อเกิดความเป็นส่วนตวัของพื้นท่ีจึงน าความเป็น

ธรรมชาติมาจดัเรียงไวใ้นโซนน้ี 

พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีบริการ โดยสระวา่ยน ้าจะเช่ือมตวักบัตวับา้นเป็นเส้นทางหลกั จึง

น ามาไวใ้กลต้วับา้น และเป็นเส้นทางหลกัท่ีเช่ือมต่อกบับา้นสุนขั ซ่ึงบา้นสุนขัจะท าพื้นท่ี Screen 

เพื่อไม่ใหสุ้นขั ก่อความรบกวนในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อใหสุ้นขัไดมี้ท่ีอยูเ่ป็นของตวัเอง และลานจอดรถ 

เพื่อใหเ้กิดความสะดวกสบายแก่ผูอ้ยูอ่าศยั 

พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีครอบครัว โดยพื้นท่ีน้ีอยูติ่ดกบัดา้นหลงัตวับา้น มีทั้งบ่อปลาคาร์ฟ 

ศาลาและลานกิจกรรม ซ่ึงศาลาและบ่อปลาคาร์ฟเป็นทางเดินหลกั เน่ืองจากจะท าเฉลียงไมย้ืน่

ออกมาจากศาลา เพื่อใหไ้ดบ้รรยากาศท่ีใกลชิ้ดมากยิง่ข้ึน และลานกิจกรรมจะมีพื้นท่ี Screen  เพื่อ

ปิดบงัทศันียภาพ เพิ่มความเป็นส่วนตวัในการท ากิจกรรมมากข้ึน 

พื้นท่ี Zone D เป็นพื้นท่ีสวนโชว ์ซ่ึงส่วนน้ีเป็นพื้นท่ีจุดตอ้นรับของบา้น ประกอบไปดว้ย

ศาลา ลานน ้าพุ สวนหยอ่มและสนามหญา้ โดยมีรอบลานน ้าพุเป็นถนนทางวนรถ เพื่อใหเ้กิดความ

สะดวกในการจอดรถ และจะมีถนนรถกอลฟ์เช่ือมไปศาลาหนา้บา้น เพื่อสะดวกในการเขา้ถึงพื้นท่ี 

โดยพื้นท่ีโครงการจะมีถนนรถกอลฟ์รอบบา้น เพื่อช่วยลดเวลาการเดินทางในพื้นท่ี

โครงการ และถนนรถกอลฟ์จะเช่ือมกบัพื้นท่ีท ากิจกรรมต่างๆ  
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เร่ือง : Site Relation                 scale 1: 1250 
สัญลกัษณ์ :    พื้นท่ีส่วนตวั 
                      พื้นท่ีส่วนบริการ 
                      พื้นท่ีส่วนครอบครัว 
                      พื้นท่ีส่วนโชว ์
                     พื้นท่ี Screen พื้นท่ีปิดกั้นสายตาในระดบัสายตาดว้ยไมพุ้ม่สูงแบบโปร่ง 
                     พื้นท่ี Buffer พื้นท่ีปิดกั้นสายตาในระดบัสายตาดว้ยไมพุ้ม่สูงแบบปิดทึบ 

ภาพที ่3.26 Site Relation 

 



บทที ่4 

แนวคดิในการออกแบบ 

 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกรวิทย ์ ศิริวิโรจน์ ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 138 หมู่ 1 ต าบล

ดอนยาง อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร ในครอบครัวมีสมาชิกจ านวน 4 คน โดยมีพื้นท่ีโครงการ

ทั้งหมดประมาณ 17,533.89 ตารางเมตร หรือ ประมาณ 11 ไร่ ซ่ึงจดัท าเป็นพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัและ

พื้นท่ีส าหรับจัดภูมิทัศน์ สร้างข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้พ ักอาศัย เพื่อส่งเสริม

ทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นการจดักิจกรรมต่างๆเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม ซ่ึงในการออกแบบ 

ภูมิทศัน์ ในการจดัองค์ประกอบของพื้นท่ีตอ้งมีการศึกษาพื้นท่ีโครงการ และเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการออกแบบพื้นท่ี เพื่อประกอบกบัแนวความคิดของผูอ้อกแบบให้สอดคลอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ 

โดยค านึงถึงประโยชน์ในการสอยในดา้นต่างๆดว้ย 

 

4.1 ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
พื้นท่ีโครงการแต่ละโซน จะมีลกัษณะของพื้นท่ี และขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนัจากการศึกษา

พื้นท่ีโครงการพบขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 

โซน Site 
Characteristics 

 

ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหา
ในออกแบบ 

แนวคิดในการออกแบบ 

A เป็นพื้นท่ีบริเวณหลงั
บา้น ทางทิศ
ตะวนัตก ติดกบั
พื้นท่ีแหล่งชุมชน 
สภาพโดยทัว่ไปเป็น
พื้นท่ีส่วนหน่ึงโล่ง
วา่งเปล่า ไม่มี 
ส่ิงปลูกสร้างเดิม 

1. ภูมิอากาศ - เป็นพื้นท่ีหลงั
บา้นไดรั้บ
แสงแดดจดั
ในช่วงบ่าย-เยน็    

 

- การใชพ้รรณไมค้วร
พิจารณาความสูงและ
รูปทรงของตน้ไม ้
เน่ืองจากอยูติ่ดกบับา้น
ขา้งเคียงทรงพุม่ของ
ตน้ไมจ้ะไดไ้ม่ล ้าเขา้ไป
ในท่ีของผูอ่ื้น และเพื่อ
ท าใหพ้ื้นท่ีร่มร่ืน จึงท า
ใหบ้ริเวณโซนน้ีเป็น
พื้นท่ีสวนป่าทานได ้
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) ขอ้จ ากดัในการออกแบบ  
โซน Site 

Characteristics 
 

ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหา
ในออกแบบ 

แนวคิดในการออกแบบ 

A  2. กิจกรรม - - สร้างพื้นท่ีโรงเรือน
เล้ียงสัตวต่์างๆ 
- ปลูกพรรณไมท่ี้ให้
ความร่มร่ืนและเพิ่ม
ความเป็นส่วนตวัในกบั
พื้นท่ี 

B -  เป็นบริเวณขา้ง
บา้นทางทิศเหนืออยู่
ติดกบัหอ้งพกัคนใช ้
และพื้นท่ีซกัลา้ง 
โดยมีลกัษณะพื้นท่ี
โล่ง สภาพพื้นท่ี
โดยทัว่ไป ติดกบัร้ัว
และถนนดินลูกรัง 

 

1. ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
2. พื้นท่ี 

- ในบริเวณ
ดา้นขา้งตวับา้น
เป็นพื้นท่ีโล่งได้
แสงแดดช่วงบ่าย  
 
- พื้นท่ีอยูใ่กลก้บั
ถนนดินลูกรังจึง
ท าใหไ้ดรั้บฝุ่ น
ละอองจากถนน  

- จึงตอ้งมีการเลือกใช้
พนัธ์ุไมท่ี้มีความทนต่อ
สภาพอากาศท่ีร้อนได ้
หรือปลูกไมย้นืตน้พุม่
ใหญ่เพื่อใหค้วามร่มเงา 
- ควรปลูกพนัธ์ุไมริ้ม
แนวร้ัวเพื่อช่วยในการ
กรองฝุ่ นละออง 

C - เป็นพื้นท่ีอยูข่า้ง
บา้นทางทิศใตอ้ยูติ่ด
กบัหอ้งรับแขก และ
หอ้งน ้าสภาพพื้นท่ี
โดยทัว่ไป ไม่มีพนัธ์ุ
ไมเ้ดิมพื้นท่ีโล่งติด
ร้ัวและสวนปาลม์
น ้ามนัในบริเวณ
พื้นท่ีขา้งเคียง  

1. พื้นท่ี - ในพื้นท่ีบริเวณ
ดา้นขา้งของตวั
อาคาร ทิศใตเ้ป็น
พื้นท่ีโล่งไดรั้บ
แสงแดดตลอดทั้ง
วนั  

- ควรปลูกตน้ไมใ้ห้
ความร่มเงาเพราะโซนน้ี
อยูติ่ดกบัห้องรับแขกจะ
ไดเ้ป็นมุมพกัผอ่นของ
คนภายในบา้นดว้ย 

D เป็นพื้นท่ีบริเวณหนา้
บา้น ทางทิศ
ตะวนัออกสภาพ
โดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ี
โล่งวา่งเปล่า และ 

1. มุมมอง - เร่ืองของ
มุมมองไม่เป็น
ส่วนตวัเพราะ
ประตูร้ัวอยุติ่ดกบั
ถนน  

- การเลือกใชพ้นัธ์ุไม้
ควรมีความทนต่อสภาพ
อากาศ ควรปลูกตน้ไม้
ไล่ระดบัตามสภาพพื้นท่ี
ลาดเอียงเพื่อโชวต์วับา้น  
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) ขอ้จ ากดัในการออกแบบ  
โซน Site 

Characteristics 
 

ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหา
ในออกแบบ 

แนวคิดในการออกแบบ 

D ลาดเอียง 
บุคคลภายนอก
สามารถมองเขา้มา
เห็นภายในพื้นท่ีได ้

2. ภูมิอากาศ - พื้นท่ีไดรั้บ
แสงแดดในช่วง
เชา้และช่วงบ่าย 

 

พนัธ์ุไมจ้ะไดไ้ม่ปิดบงั
ตวัอาคาร 

 

4.2 แนวความหลกัในการออกแบบ 
การจดัภูมิทศัน์บา้นคุณกรวทิย ์ ศิริวโิรจน์  เป็นการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ

ด าเนินชีวติ ซ่ึงเป็นคนท่ีช่ืนชอบดา้นเกษตรกรรม แต่มีความทนัสมยัตามยคุกาลเวลา จึงน าความเป็น

ตวัตนของผูใ้ชม้าเป็นแนวคิดในการออกแบบโดยเช่ือมโยงกบัการใชชี้วติแบบพอเพียงโดย

สอดคลอ้งกบัสไตลข์องบา้นยคุสมยัใหม่ โดยน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข มา

ออกแบบ โดยการจดัภูมิทศัน์ดาดอ่อนและดาดแขง็ ท าเป็นลวดลายใหเ้ขา้กบับา้นสมยัใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.1 หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เข่ือนไข 

           การออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกรวทิย ์ ศิริวโิรจน์ โดยการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 

คือ ความพอประมาณ การมีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัท่ีดี และ 2 เง่ือนไข คือ เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไข

คุณธรรม เน่ืองจากเป็นเป็นรูปแบบวงกลม และโคง้ มาออกแบบดดัแปลงโดยจดัภูมิทศัน์ทั้ง 

ดาดอ่อนและดาดแขง็ เช่น จดัพรรณไม ้และทางเดินให้เป็นลวดลายกลมและโคง้ ใหเ้ขา้กบัพื้นท่ี 

และเม่ือกล่าวถึงหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
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โดยสีเหลืองเป็นสีประจ าพระองค ์จึงไดน้ าสีเหลืองน้ีมาเป็นองคป์ระกอบในการออกแบบภูมิทศัน์

ดาดอ่อนและดาดแขง็ เพื่อให้เกิดความลงตวัและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงหลกัการใชชี้วิตแบบพอเพียง

ของผูอ้ยูอ่าศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่4.1 แสดงแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

สวนสไตลธ์รรมชาติ 

ความต้องการ 

มีสภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปของ 

โครงการ เป็นพื้นท่ีโล่ง ยงัไม่มี

การตกแต่งภูมิทศัน์ บา้นมี

ลกัษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 

ชั้นขนาดใหญ่ พื้นท่ีในโครงการ 

มีความลาดเอียง เป็นดินลูกรัง มี
วชัพืชข้ึนเป็นบางส่วน 

- จดัภูมิทศัน์เป็นสวนไมผ้ลทานได ้

- บ่อปลาคาร์ฟ 

- บ่อเล้ียงกุง้ 

- บ่อเล้ียงกบ 

- ศาลานัง่เล่น 

- จดัสวนไล่ระดบั 

- ถนนรอบโครงการ 

- สระวา่ยน ้า 

- บา้นสุนขั 

- ศาลานัง่เล่น 
 

หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

3 ห่วง 2 เง่ือนไข 

 

กลิ่น ไอ … ธรรมชาต ิ

ลกัษณะของพืน้ท่ี 
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4.3 การก าหนดแนวความคดิในด้านต่างๆ 
โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณ กรวทิย ์ศิริวโิรจน์ ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว จงัหวดั

ชุมพร จากแนวคิดหลกัในการออกแบบใหเ้ป็น “กล่ินไอ… ธรรมชาติ” ท่ีใกลชิ้ดธรรมชาติมีความ

พอเพียงเหมาะแก่การพกัผอ่นและท ากิจกรรมกบัครอบครัว สามารถจ าแนกรายละเอียด

แนวความคิดต่างๆไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ือง    :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัคุณกรวทิย ์ ศิริวโิรจน์    โดยตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 138 
              หมู่ 1 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร 
แสดง   : เส้นทางสัญจรในโครงการ    ภาพที ่4.2 
สัญลกัษณ์ : 
 แสดงเส้นทางหลกั 
 
 แสดงเส้นทางรอง 
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4.2.1 แนวความคิดในการวางรูปแบบทางสัญจร 

        เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการมีขนาดใหญ่ ระบบสัญจรจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการ

เช่ือมต่อ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งกิจกรรมและการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี

โครงการ โดยเฉพาะระบบสัญจรโดยรอบภายในพื้นท่ีโครงการ 

4.2.1.1 เส้นทางสัญจรหลกั 

                                       เป็นเส้นทางท่ีใชเ้ป็นทางสัญจรหลกั โดยเส้นทางน้ีสามมารถเช่ือมต่อกบั

พื้นท่ีกิจกรรมต่างๆไดห้มด ซ่ึงการสัญจรหลกัน้ีเร่ิมจากบริเวณหนา้บา้นเขา้สู่พื้นท่ีต่างๆภายในบา้น 

โดยมีแนวความคิดใหท้างสัญจรสามมารถเขา้ถึงและเช่ือมต่อกนัไดทุ้กส่วน เพื่อง่ายในการท า

กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นถนนรอบโครงการ เป็นวสัดุพื้นคอนกรีตพิมพล์าย ส าหรับตกแต่งพื้นผวิถนน

รอบโครงการสะทอ้นให้เห็นถึงความโอ่อ่า และรสนิยมของเจา้ของบา้น การตกแต่งบา้นอยา่ง

พิถีพิถนั และมีความแขง็แกร่งทนทาน รับน ้าหนกัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3 เส้นทางสัญจรหลกั 

ทีม่า : http://www.baansuanpoom.com 
4.2.1.2 เส้นทางสัญจรรอง 

                                       แนวความคิดในการออกแบบเส้นทางสัญจรรองมีการออกแบบใหแ้ตกต่าง
จากทางสัญจรหลกั แต่มีการเช่ือมต่อกบัเส้นทางสัญจรหลกัเพื่อการเช่ือมต่อกิจกรรมไดง่้าย เส้นทาง
สัญจรรองออกแบบไวเ้ป็นเส้นทางเพื่อให้เขา้ถึงพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงความยาวของเส้นทางรอง 
จะมีความยาวนอ้ยกวา่เส้นทางหลกัมีลกัษณะเป็นไมร้ะแนง ความกวา้งมีขนาด 2 เมตร เพื่อใหค้น
สัญจรไป-มาไดอ้ยา่งสะดวก และใหค้วามรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติ 
 

http://www.baansuanpoom.com/
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ภาพที ่4.4 เส้นทางสัญจรรอง 

ทีม่า : www.lansaimaejo.com 
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4.2.2 แนวความคิดในการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ (Planting Design) 

         ในการเลือกใช้พืชพรรณจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะดิน รวมไปถึง

สภาพภูมิอากาศ การเลือกใช้พืชพรรณไมใ้นการออกแบบควรเลือกตามลกัษณะทางกายภาพ เช่น 

ขนาดของล าตน้ ทรงพุม่ ความสูง ผิวสัมผสั การผลดัใบ สีและกล่ิน ตลอดจนการดูแลรักษา เป็นตน้ 

นอกจากน้ีการเลือกพนัธ์ุไมต้อ้งไม่ก่ออนัตรายให้กบัตวัอาคารและผูเ้ขา้ใช้งานในพื้นท่ีโครงการ 

เช่น ระบบรากไม่เป็นอนัตรายกบัตวัอาคาร ก่ิงตอ้งแข็งแรงไม่เปราะหกัง่าย มีความทนทานต่อโรค

และแมลง ทั้งน้ีการเลือกใช้พนัธ์ุไมค้วรค านึงถึงการสร้างบรรยากาศ มุมมองต่างๆและกิจกรรมใช้

สอยด้วย ในการเลือกใช้พรรณไมท่ี้ปลูกกลางแจง้ตอ้งมีความทนทานต่อความร้อนจากแสงแดด 

กระแสลม และไอทะเล การปลูกไมใ้นร่มตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีมีแสงนอ้ย และการปลูก

พรรณไมใ้นท่ีช้ืนแฉะตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้ าดูดซบัน ้ าไดดี้ รวมไปถึงสามารถจดัซ้ือจดัหาได้

สะดวกในพื้นท่ีท่ีมีการขนส่งง่าย 

                     จากการศึกษาพื้นท่ีของโครงการสามารถสรุปการเลือกใชพ้ืชพรรณต่างๆในแต่ละโซน

ไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดพืชพรรณในแต่ละโซน) 

        Zone A พื้นท่ีส่วนตัวส าหรับคนในครอบครัว มีความลาดเอียง พื้นท่ีดังกล่าวมี

ขอ้จ ากดั คือ พื้นท่ีน้ีโดนแดดตลอดทั้งวนั จึงควรค านึงถึงเร่ืองการเลือกใชพ้ืชพรรณ ควรใชพ้นัธ์ุไม้

ท่ีทนต่อแสงแดด และใหร่้มเงากบัพื้นท่ีบริเวณดงักล่าว 

       Zone B  พื้นท่ีส่วนครอบครัว เป็นบริเวณลานกิจกรรม บ่อปลาคาร์ฟ และศาลา ใช้

ส าหรับท ากิจกรรม ทั้งในร่ม-กลางแจง้ และการพบปะสังสรรคต่์างๆ ควรเลือกพนัธ์ุไมท่ี้ให้ร่มเงา 

ทนต่อแดด และเลือกพนัธ์ุไมท่ี้ยดึหนา้ดินเพื่อป้องกนัการพงัทลายของตล่ิง 

       Zone C พื้นท่ีส่วนบริการ เป็นบริเวณลาดจอดรถ สระว่ายน ้ า และบา้นสุนัข บริเวณ

ดงักล่าวน้ีอยู่ทางทิศเหนือของโครงการ ซ่ึงอยู่ติดกบัถนนดินลูกรัง จึงท าให้เกิดฝุ่ นละอองเม่ือมีรถ

สัญจรผ่านไปมา จึงใช้พนัธ์ุไมท่ี้พุ่มหนาจึงจะสามารถกรองฝุ่ นละอองได้ และเป็นพื้นท่ีท่ีโดน

แสงแดดตลอดทั้งวนั จึงใชพ้นัธ์ุไมท่ี้ใหค้วามร่มเงาปะปนอยูด่ว้ย เพื่อใหเ้กิดความร่มร่ืนแก่พื้นท่ี 

       Zone D พื้นท่ีส่วนโชว ์เป็นบริเวณท่ีมีลานน ้ าพุ ศาลา และสวนหย่อมโชวบ์ริเวณหน้า

บา้น ซ่ึงส่วนน้ีอยู่ทางทิศตะวนัออก เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่ จึงท าให้ได้รับผลกระทบจาก

แสงแดดตลอดทั้งวนั พื้นท่ีสวนโชวน้ี์จึงเลือกพนัธ์ุไมท่ี้ทนทานต่อแสงแดด และพนัธ์ุไมท่ี้สวยงาม 

เพื่อใชใ้นการโชวบ์ริเวณหนา้บา้น 
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ตารางที ่4.2 แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A  

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ : ส้มจ๊ีด 
ช่ือวทิยาศาสตร์ ::  Citrus 
Japonica Thunb.  
ช่ือสามญั ::  Kumquat, 
Tound and Marumi 
Kumquat    
ช่ือวงศ:์  Rutaceae 

ไมพุ้ม่ขนาดกลางสูง 1.5-3 เมตร 
แตกแขนงเป็นพุม่แน่น ก่ิงมี
หนามแหลมคมยาว 1-3 ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือไทย : มะตูม  
ช่ือสามญั : Aegle  
ช่ือพฤกษศาสตร์ : Aegle 
marmelos(L.) Carrea  
ช่ือวงศ ์: Rutaceae 

ชอบสภาพพื้นท่ีดอนและโล่ง
แจง้ เป็นไมผ้ลท่ีมีความทนทาน
จะเจริญเติบโตไดดี้เม่ือปลูกใน
ท่ีดอนหรือสภาพพื้นท่ีท่ีเป็น
โคก ถา้ปลูกในท่ีร่มหรือพื้นท่ีท่ี
มีความชุ่มช้ืนมากเกินไปจะงาม
แต่ใบ ใหผ้ลผลิตนอ้ยเป็นไม้
ปลูกกลางแจง้ และทนต่อความ
ร้อนไดดี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ : มะม่วงหิมพานต ์
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Cashew 
Nut 
ช่ือวงศ ์: Anacardiaceae 

มะม่วงหิมพานตเ์ป็นไมไ้ม่ผลดั
ใบ ล าตน้มีความสูง 10-12 เมตร 
ผวิมนัล่ืน รูปโคง้จนถึงรูปไข่ 
ความยาว 4-22 เซนติเมตร แต่
ละดอกตอนแรกมีสีเขียวซีด 
จากนั้นสีสดเป็นแดงจดั มี 5 
กลีบ ปลายแหลม เรียว ยาว 7-15 
มิลลิเมตร 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone A  

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ : หมากสง 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Areca 
catechu 
ช่ือวงศ ์:  Arecaceae 

เป็นปาลม์ตน้เด่ียว ขนาดกลาง 
เส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 15 – 20 
เซนติเมตร สูงถึง 25 เมตร ล าตน้
เปลาตรง มีปลอ้งสีขาวเด่นชดั 
คอยอดสีเขียว กาบใบยาว 
ประมาณ 80 – 100 เซนติเมตร 
ลกัษณะเป็นท่อห่อหุม้คอยอด  

 
 
 

 
 

 
 

ช่ือ : ทบัทิม 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Punica 
granatum  L. 
ช่ือสามญั :  Pomegranate 
, Punica apple 
วงศ ์:  Punicaceae 
 

ไมย้นืตน้ หรือพรรณไมพุ้ม่ 
ขนาดเล็ก ลกัษณะผวิเปลือกล า
ตน้เป็นสีเทา ส่วนท่ีเป็นก่ิงหรือ
ยอดอ่อนจะเป็นเหล่ียม ทบัทิม 
เป็นพรรณไมท่ี้เจริญเติบโตไดดี้
ในดินปนทรายหรือดินท่ีมีกรวด 
มีการขยาย พนัธ์ุดว้ยการตอนก่ิง 
หรือการใชเ้มล็ด 

 
 
 
 
 
 

 
 

ช่ือ : เงาะ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  
Nephelium lappaceum 
Linn.  
วงศ ์:  Moraceae 
 

เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง แตกก่ิง
กา้น ใบ เป็นใบประกอบรูปขน
นก ใบยอ่ยรูปโคง้ หรือรูปไข่
กลบั ดอก ออกช่อท่ีปลายยอด 
เป็นกลุ่มยอ่ย ช่อดอกมีก่ิง แขนง 
ดอกยอ่ยออกเป็นกลุ่ม ดอกมีสี
นวล อ่อน ๆ ผล รูปร่างกลมรี มี
ขนยาว เม่ือยงัไม่สุกขนและ ผวิมี
สีเขียว 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone B  

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั 

 
 
 
 

 
 

 

ช่ือ : นีออน 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Leucophyllum frutescens 
(Berl.) I.M. Johnst. 
ช่ือวงศ:์  
 Scrophulariaceae 

เป็นไมพุ้ม่ สูง 1 - 2 เมตร พุม่
กวา้งประมาณ 1 - 2 เมตร ใบ
เด่ียว ผวิสัมผสัละเอียด ใบรูป
ไข่กลบัถึงรูปรีสีเขียวอมเทา 
ยาว 2 - 3 เซนติเมตร มีขนอ่อน
นุ่ม มกับิดห่อข้ึนเล็กนอ้ย  

 
 
 
 
 

 
 

ช่ือ : จิกน ้า 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
:  Barringtonia 
acutangula  (L.) Gaertn. 
ช่ือวงศ ์:  Lecythidaceae 

 ไมต้น้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
ผลดัใบ เรือนยอดเป็นพุม่รี
หรือแผก่วา้ง ปลายก่ิง มกัลู่
ลง  ปลูกริมน ้าหรือศาลาใน
สวน ดอกสวยงาม ทนน ้าท่วม
ขงั รากช่วยยดึตล่ิง 

 
 
 
 
 

 
 

ช่ือ : รวงผึ้ง 
ช่ือวทิยาศาสตร์:  
Schoutenia 
glomerata King  
spp. peregrina Roekm. 
วงศ:์   Tiliaceae 

ไมต้น้ขนาดเล็ก   ผลดั
ใบ  เรือนยอดทรง 
 ทรงกลม ขนาด 0.5-1 
เซนติเมตร มีขน ปลูกประดบั
สวน ดอกสวยออกเตม็ตน้ มี
กล่ินหอมอ่อนๆ ปลูกเล้ียงง่าย 
ทนแลง้ 

 
 
 
 
 

 
 

ช่ือ : รัตมา 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Parkinsonia aculeata L.  
ช่ือวงศ ์
:  LEGUMINOSAE 

 ไมต้น้ขนาดเล็ก   ไม่ผลดั
ใบ  ละเอียดลู่ลม ดอกสวยมี
กล่ินหอม  เหมาะกบัการปลูก
ริมน ้า  น ้าตก  ล าธาร  มุม
บา้น  ทนน ้าท่วมขงัและทน
แลง้ ไม่ควรปลูกใกลส้นามเด็ก
เล่นเพราะมีหนาม 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone B  

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ : คลอเดีย 
ช่ือวทิยาศาสตร์:  Cordia 
sebestena L. 
ช่ือวงศ:์ Boraginaceae 

ทรงพุม่ขนาดกลาง ดอกมีสีสวย
สดตลอดปี ปลูกริมทะเลริมสระ
วา่ยน ้า ปลูกเป็นไมใ้หร่้มเงาใน
พื้นท่ีขนาดเล็กๆหรือปลูกเป็น
กลุ่มในพื้นท่ีกวา้งๆได ้

 
 
 
 
 

 

ช่ือ : มะตูม 
ช่ือวทิยาศาสตร์: Aegle 
marmelos  (L.) Correa 
ex Roxb.   
ช่ือวงศ:์ Rutaceae 

ไมต้น้ สูง 10 - 15 เมตร เปลือก
ตน้สีเทา แตกเป็นร่องตามยาว 
ใบ เป็นใบประกอบแบบน้ิวมือ 
ออกเรียงสลบั มีใบยอ่ย 3 ใบ ใบ
ยอ่ยใบปลาย รูปไข่ กวา้ง 2-6 
ซม. ยาว 5-14 ซม.  

 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ : ส้มโอ 
ช่ือวทิยาศาตร์ : Citrus 
maxima (Burm.) Merrill 
วงศ ์: RUTACEAE 

ไมต้น้ขนาดเล็ก แตกก่ิงกา้นต ่า 
ก่ิงกา้นแผ ่มีหนาม ใบเด่ียว รูป
ไข่ถึงรูปรี โคนใบกลมถึงรูป
หวัใจ ปลายใบแหลมและเวา้ 
ช่อดอกออกตามซอกใบเป็น
กระจุก ดอกมีกล่ินหอม กลีบ
เล้ียง 5 สีเขียว กลีบดอก 5 สีขาว 
เกสรเพศผู ้10 ผลรูปก่ึงทรงกลม 
ถึงรูปลูกแพร์ สีเหลืองปนเขียว 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone C  

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั 

 
 
 
 
 

 

ช่ือ : เหลืองอินเดีย 
ช่ือพฤกษาศาสตร์ 
:  Tabebuia 
chrysantha (Jacq.) G.  
Nicholson 
ช่ือวงศ ์:  Bignoniaceae 
  

ไ ม้ ต้ น ข น า ด เ ล็ ก ถึ ง ข น า ด
ก ล า ง   ผ ลั ด ใ บ  ท ร ง พุ่ ม
สวยงาม  ดอกดกสีสวย   แต่จะ
บานเพียง 2-3 วนัเท่านั้น ไม่ชอบ
ระดบัน ้าใตดิ้นสูง  

 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ : ทองหลางด่าง 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Erythrina orientalis (L) 
Murr. Var. picta  
ช่ือวงศ ์
:   LEGUMINOSAE 

เป็นพรรณไมย้นืตน้ผลดัใบ มี
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซ่ึงมี
ความสูงประมาณ 18 เมตร 
ลกัษณะบริเวณล าตน้และก่ิงกา้น
มีหนามแหลมโคง้ คม ปลาย
หนามเป็นสีม่วงคล ้า ผวิเปลือก
ล าตน้บาง เป็นสีเทา หรือสี
เหลืองอ่อน ๆ 

 
 
 
 

 
 

 

ช่ือ :ชาฮกเก้ียน 
ช่ือ
วทิยาศาสตร์ :  Carmona 
retusa (Vahl) Masam. 
วงศ ์: Boraginaceae 

ปลูกเป็นแปลง ท าเป็นแนวร้ัว 
ตดัแต่งท าไมด้ดั บอนไซได ้
ปลูกริมทางเดิน ริมน ้าตก ล าธาร 
ริมทะเล ทนน ้าท่วมชงั 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone C  

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั 

 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ : กระถินหอม 
ช่ือวทิยาศาสตร์:  
 Acacia farnesiana (L.) 
Willd. 
ช่ือ
วงศ:์  MIMOSACEAE  

 นิยมปลูกเป็นร้ัวและไมป้ระดบั
ตามหมู่บา้น ออกดอกเดือน
พฤศจิกายน-มีนาคม ดอกมีกล่ิน
หอมเฉพาะตวั น ้ามนัหอมระเหย
จากดอก ใชเ้ป็นส่วนผสมของ
น ้าหอมท่ีมีราคาแพง น ้าม ัใชแ้ต่ง
กล่ินอาหาร เคร่ืองด่ืม ขนมหวาน
และลูกกวาด 

 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ : ชงโค 
วทิยาศาสตร์:  Bauhinia 
purpurea L. 
ช่ือวงศ:์  
 CAESALPINIACEAE 
 

ไมต้น้สูงถึง 10 เมตร 
ใบตม้กินรักษาอาการไอ ดอก
เป็นยาระบายดบัพิษไข ้รากตม้
กินเป็นยาระบาย ปลูกเป็นไม้
ดอกไมป้ระดบัไดดี้ 

 

 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ : เล็บครุฑผกัชี 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Polyscias fruticosa 
Harms. 
ช่ือวงศ ์: 
ARALIACEAE 

 ไมพุ้ม่ขนาดเล็ก สูงราว 2 เมตร 
ลกัษณะตน้เป็นขอ้ ล าตน้อ่อนมี
สีเขียวอ่อนแกมน ้าตาลอ่อน
ปลายใบเรียวแหลม ดอก
ออกเป็นช่อและติดกนัเป็น
กระจุก 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone D  

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั 

 
 
 
 
 

 
 

ช่ือ : เขม็เหลืองแคระ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Ixora 
chinensis lamk 
ช่ือวงศ ์: RUBIACEAE 

เหมาะท่ีจะปลูกลงแปลงประดบั
สวน ริมน ้าตก ล าธาร สระวา่ย
น ้า สามารถตดัแต่งทรงพุม่ได้
ง่าย ใบจะร่วงหากถูกน ้าท่วมขงั
และไดรั้บแสงแดดจดั 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ : ตะลิงปิง 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Averhoa bilimbi Linn. 
ช่ือวงศ ์
:  OXALIDACEAE 

เป็นไมย้นืตน้ขนาดเล็ก ไม่ผลดั
ใบ สูง 5-10 เมตร ล าตน้สั้น
ตะลิงปลิงชอบดินร่วนปนทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือพื้นเมือง : ตะเบเหลือง 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Tabebuia argentea Britt. 
 ช่ือวงศ ์: Bignoniaceae                   

ปลูกประดบัสวน  เป็นกลุ่มหรือ
ตน้เดียว  ในสนามหรือมุม
อาคาร ดอกและใบสวยงาม 
เหมาะกบัสวนธรรมชาติ ตน้เล็ก
ควรค ้ายนัตลอดเวลา 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) แสดงรายละเอียดพืชพรรณใน Zone D  

รูปภาพ ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั 

 
 
 
 
 

 
 

ช่ือ : มะรุม 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Moringa oleifera  Lam.  
ช่ือวงศ ์ :  Moringaceae 

เป็นไมย้นืตน้สูง 3-6 เมตรหรือ
ใหญ่กวา่เปลือกสีขาว รากหนา
นุ่ม ใบสลบัแบบขนนก 2 หรือ 
3 ชั้น  

 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ : มงัคุด 
ช่ือวทิยาศาสตร์: 
Garcinia 
mangostana Linn. 
ช่ือวงศ:์ Guttiferae 

มงัคุดเป็นไมย้นืตน้ สูง 10-12 
เมตร ใกลป้ลายก่ิง สมบูรณ์
เพศ หรือแยกเพศ กลีบเล้ียงสี
เขียวอมเหลือง กลีบดอกสีแดง 
ฉ ่าน ้า ผลเป็นผลสด ค่อนขา้ง
กลม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ : หญา้เบอร์มิวดา้ 
ช่ือสามญั : 
Bermudagrass 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Cynodon sp. 

ปลูกง่าย แขง็แรงทนทาน ล า
ตน้ประสานกนัแน่น ใบเขียว
เขม้ โตเร็ว ทนต่อการเหยยีบย  ่า 
ทนร้อนและทนแลง้ ชอบท่ี
แจง้ การใชส้อย นิยมปลูกใน
สวนสาธารณะ สนามกอลฟ์ 
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      4.3.3 แนวคิดดา้นวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 

                วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกในสวนนั้นตอ้งใชว้สัดุท่ีมีความคงทนถาวร 

เพราะตอ้งเจอกบัสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงบ่อยไปตามฤดูกาล การเลือกใชส่ิ้งอ านวยความสะดวก

และวสัดุตกแต่งควรเลือกให้ตอบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้มีความคงทนต่อการใชง้านและมี

ความสวยงาม 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ือง    :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัคุณกรวทิย ์ ศิริวโิรจน์    โดยตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 138 
              หมู่ 1 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร 
แสดง   : แสดงพื้นท่ีวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก        ภาพที ่4.5 
สัญลกัษณ์ : 
 
 แสดงพื้นท่ีของเขต 
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ตารางที ่4.3 แสดงรายละเอียดดา้นวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ภาพประกอบ รายละเอียด 

 
 

 
 
 

http://www.writer.dek-d.com 

ลานน ้าพุ อยูบ่ริเวณหนา้ตวับา้น มีลกัษณะเป็น
วงกลม รัศมีประมาณ 3 เมตร เป็น
ประติมากรรมน ้าพุ 2 ชั้น 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

http://www.hinjudsuan.net 
 

ลานกิจกรรม มีลกัษณะเป็นวสัดุทรายลา้งผวิ
หยาบ มีสีสันท่ีไม่ฉูดฉาด 
เพื่อป้องกนัการล่ืนลม้ในการท ากิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.pet.kapook.com 

บา้นสุนขั เป็นพื้นท่ีท่ีเล้ียงสุนขัไวภ้ายในพื้นท่ี
ท่ีก าหนด เพื่อไม่ใหสุ้นขั ก่อความรบกวนใน
พื้นท่ีอ่ืนๆ บา้นสุนขั 4x4 เมตร สูงประมาณ 2 
เมตร เพื่อใหสุ้นขัไดมี้ท่ีอยูเ่ป็นของตวัเอง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.banidea.com 

 

สระวา่ยน ้า เป็นสระวา่ยน ้าระบบเกลือ มีพื้นท่ี
ประมาณ 8x12 เมตร ความลึก 1.20 เมตร 
สรีระของสระเป็นส่ีเหล่ียมและโคง้งอผสมกนั 
และสร้างทศันียภาพรอบสระวา่ยน ้าให้
กลมกลืนกบัสระวา่ยน ้า 

 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwriter.dek-d.com%2Fdrakchocola%2Fstory%2Fviewlongc.php%3Fid%3D710213%26chapter%3D77&ei=AsqWVKnGGZSkuQSQhoHgCQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNGQUvh4U40YUBOOuBCsIWlFo81isQ&ust=1419254640597040
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fhinjudsuan.net%2Fproduct.php%3Fid_product%3D73&ei=NsqWVL6VC4qPuAT97IGQCg&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNH5FOjxhhAwTWmD935IAGU9YW871w&ust=1419254695765432
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fpet.kapook.com%2Fview26502.html&ei=eMqWVLqjHcGcugSUtYDoCQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNHPm-WtbFYNZ1VC_RUKO03hj_-peg&ust=1419254752814964
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.banidea.com%2Fswimming-pool-design-15-ideas%2F&ei=wcqWVL7lFJepuwTIsoCICg&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNGjoYGm5bYwlkdUwhpDDXLAk_UsMQ&ust=1419254812048813
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ตารางที ่4.3 (ต่อ)แสดงรายละเอียดดา้นวสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก  
ภาพประกอบ รายละเอียด 

 
 
 
 

  
 

http://www.fightingcockthailand.com 

โรงเล้ียงไก่ เป็นโรงเรือนส าหรับเล้ียงไก่ โดยมี
ขนาดรัศมีประมาณ 5 เมตร 

 
 
 
 
 
 

 

 
http://www.plastickaset.com 

บ่อเล้ียงกบ บ่อเล้ียงกบจะสร้างดว้ยคอนกรีต 
หรือวสัดุอ่ีน ๆ ขนาดของบ่อ 5x10 เมตร มี
ลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้  และมีหลงัคา คลุม
บ่อเล้ียงอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของเน้ือท่ีบ่อ 
หลงัคาจะช่วยบดบงั แสงแดดและป้องกนัมิให้
กบตกใจ 

 

 
 
 
 
 

 
http://www.bansuanporpeang.com 

 

บ่อเล้ียงกุง้ เป็นบ่อดิน ขนาด  6x6 เมตร 2 บ่อ 
ติดกงัหนับ่อละตวั เพื่อเพิ่มออกซิเจนแก่กุง้ใน
บ่อ ความลึกของบ่อประมาณ 50-100 ซม. 

 

 
http://www.sana-anong.com 

ศาลาเป็นสถานท่ีนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจแก่
สมาชิกในครอบครัวและเป็นสถานท่ีท่ีท า
กิจกรรมร่วมกนัและเป็นท่ีพกัผอ่นจากการ
เรียนและการท างานใหแ้ก่คนในครอบครัว
ศาลามีขนาดประมาณ 3.5×6.3×4.2 เมตร 
สามารถนัง่ไดท้ั้งครอบครัว 
 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fightingcockthailand.com%252Fbreed%252Fbreeding2.html%26ei%3D5MqWVPj4H4q9uATC9oLICQ%26bvm%3Dbv.82001339%2Cd.c2E%26psig%3DAFQjCNEh30N_i3icT4MacM5SmN7pjouq_w%26ust%3D1419254884919356&ei=98qWVLuCLcLIuATjg4DgCQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNEh30N_i3icT4MacM5SmN7pjouq_w&ust=1419254884919356
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fplastickaset.com%2Fhome%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D60%26Itemid%3D69&ei=Dc2WVIvOJYayuAT57IHYCQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNHThasxE3huJ3a320jSVhznIItGBg&ust=1419255000703273
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.bansuanporpeang.com%2Fnode%2F14366&ei=G86WVPyLCcShugS-i4HYCQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNH3pc72SIt2CrLapypM60bGwPcLgg&ust=1419255684205294
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.sana-anong.com%2Fv3%2Fhoroscope_detail.php%3Fid%3D92&ei=b86WVNWVKc6juQS9koDACQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNH3huCQSjO4uB5kOfwCbNUQKcEkLQ&ust=1419255778160038
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          4.3.4 แนวความคิดในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
           ไฟสนามเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสวน เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัและแสงสวา่งขณะใช้
งานในสวนการติดตั้งไฟตามจุดต่างๆในสวนมีจุดประสงคห์ลายประการ เช่น ติดไวต้ามทางเดินใน
สวนใหแ้สงสวา่งขณะเดินชมสวนเวลากลางคืน หรือจดัวางไวต้ามพุม่ไมใ้หเ้กิดเหล่ียมเงาสร้าง
มุมมองท่ีแปลกตา ประดบัโคมไฟสูงไวก้ลางสนามหรือจะติดตั้งไฟสปอร์ตไลท ์แต่อยา่วางใน
ระดบัท่ีส่องตาขณะเดิน การติดตั้งไฟสนามการเดินท่อสายไฟฟ้า ควรท าก่อนจดัสวนเพื่อหลีกเล่ียง
การขดุท่ีซ ้ า ซอ้นสร้างความเสียหายแก่พืชและพรรณไม ้
        การเลือกใชโ้คมไฟหรือสปอร์ตไลท ์ท่ีจะน ามาติดตั้งในสวนควรท่ีสามารถป้องกนัน ้า
เวลาฝนตกหรือรดน ้าตน้ไม ้เพราะอาจจะท าให้เกิดไฟฟ้าช็อต เกิดกระแสไฟร่ัวไหลเป็นอนัตรายต่อ
ผูอ้ยูอ่าศยัได ้
 

 

ภาพที ่4.6 แสงไฟในสวน 
ทีม่า : http://www.pdamobiz.com 
       ไฟสนามตามทางเดินระดบัเต้ีย เป็นไฟส่องระดบัเป็นจุดๆความสูงต ่ากวา่ 1 เมตร โคม
ไฟลกัษณะเหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมงานภูมิทศัน์ให้เด่นข้ึนเหมาะส าหรับตกแต่งตามทางเดิน ไฟส่อง
ประดบัท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมคือ ไฟแบบเสาเต้ีย (Bollard) ซ่ึงอาจมีการออกแบบตามแบบสวนแบบติด
พื้นหรือผนงัส าหรับส่องทางเดิน 

 

ภาพที ่4.7 ไฟสนามแบบเต้ีย 
ทีม่า : http://www.decorreport.com 

http://www.pdamobiz.com/
http://www.decorreport.com/
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      ไฟทางเดินระดบักลางสูงประมาณ 3-5 เมตร ใชก้บัสนามหรือทางเดินท่ีตอ้งการแสง

ปานกลางทางเดินกวา้งหรือสนามท่ีโล่ง 
 

 

ภาพที ่4.8 ไฟทางเดินระดบักลาง 
ทีม่า http://www.sscllighting.com 
     ไฟส่องประติมากรรม เพิ่มสีสันใหก้บัสวน โดยติดหลอดไฟส่องไปยงัประติมากรรม

ต่างๆ เช่น  รูปป้ันในสวน ประติมากรรมก าแพง หรือตน้ไมใ้หญ่ เหมาะส าหรับสวนท่ีมีลกัษณะโล่ง

เรียบๆเพราะไฟส่องประติมากรรมน้ีจะท าใหส้วนมีจุดเด่นน่าหลงใหล 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.9 ไฟสนามแบบ Downlight และ Uplight 
ทีม่า http://www.bloggang.com 
                   ไฟใตน้ ้า เช่น ไฟในสระวา่ยน ้า บ่อน ้า เพื่อเพิ่มความสวยงามใหก้บัตวัสระน ้ าแลว้ ยงั
เพิ่มสีสันใหก้บัสวนอีกดว้ย 

 
 
 

http://www.sscllighting.com/
http://www.bloggang.com/
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ภาพที ่4.10 ไฟใตน้ ้า 
ทีม่า http://www.sscllighting.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sscllighting.com/
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                          4.3.5 แนวความคิดดา้นมุมมอง 
                                    เป็นพื้นท่ีเดิมของโครงการท่ีมีสภาพยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมุมมอง
น้ีจะแสดงใหเ้ห็นมุมมองในอนาคตในพื้นท่ีโครงการท่ีมีความสวยงามและดูดีกวา่สภาพพื้นท่ีเดิม 
โดยการออกแบบภูมิทศัน์ทั้งดาดอ่อนและดาดแขง็ แนวความคิดดา้นมุมมองน้ีจะท าให้เจา้ของ
โครงการหรือผูอ้าศยัมองเห็นภาพการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
 

 
 
เร่ือง    :โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยัคุณกรวทิย ์ ศิริวโิรจน์    โดยตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 138 
              หมู่ 1 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร 
แสดง   : แสดงดา้นมุมมอง        ภาพที ่4.11 
สัญลกัษณ์ : 
 
 แสดงมุมมอง 
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         แนวความคิดดา้นมุมมอง 

         มุมมองท่ี 1 เป็นดา้นทิศตะวนัออกท่ีมองเขา้มายงัตวัอาคาร เป็นบริเวณท่ีอยูห่นา้ตวั 

บา้นซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีผูค้นเขา้ออกและผา่นไปมาจึงเป็นจุดดึงดูดความสนใจและสร้างความสวยงาม

ใหแ้ก่บริเวณหนา้บา้นเหมาะแก่การจดัสวนหยอ่มเพื่อเป็นสวนท่ีใชใ้นการโชวต์วับา้นและสร้าง

ความประทบัใจแก่ผูท่ี้ผา่นไปมาและแขกท่ีมาเยอืน 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.12 มุมมองท่ี 1 

มุมมองท่ี 2 เป็นดา้นทิศเหนือท่ีมองมายงัทิศใต ้แสดงใหเ้ห็นพื้นท่ีหลงัอาคาร ท่ีตรงน้ี 

จะจดัเป็นสวนไมผ้ลทานได ้และสถานเล้ียงสัตวไ์วท้านของเจา้ของโครงการ เพื่อความสวยงามจึงมี

การจดัภูมิทศัน์แบบสไตลธ์รรมชาติ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของโครงการอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.13 มุมมองท่ี 2 
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มุมมองท่ี 3 เป็นดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ท่ีมองไปยงัทิศตะวนัออก จะเห็นจากหลงัตวั 
บา้นไปยงัหนา้บา้น ส่วนบริเวณน้ีจะเห็นลานกิจกรรมและจดัภูมิทศัน์เพื่อความสวยงาม  

             

ภาพที ่4.14 มุมมองท่ี 3 
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4.3.6  แนวความคิดทางดา้นการดูแลรักษา 
          การดูแลรักษางานภูมิทศัน์เป็นงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ภาพสวนมีความ
คงทนสวยงามและยดือายกุารใชง้านไดน้านข้ึน 
          นที ภู่รอด (2548) กล่าววา่ การดูแลรักษางานภูมิทศัน์สามารถจ าแนกออกได ้2 ประเภทคือ 
งานดูแลภูมิทศัน์ดาดอ่อน และงานดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.3.6.1 งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
              การใหน้ ้า น ้าตอ้งเป็นน ้าจืดท่ีสะอาด ปราศจากสารละลายและตะกอนอ่ืนๆท่ีมีค่า  
pH 6.5-7.0 ในการรดน ้าตน้ไมต้อ้งปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอทุกวนั ใหดิ้นช้ืนถึงกน้หลุม แต่ไม่ถึงแฉะ
ควรใหน้ ้าช่วงเวลาท่ีแดดไม่จดัทุกวนั 
 

  
 

ภาพที ่4.15 การรดน ้าแบบต่างๆ 
ทีม่า : http://www.24marketonline.com 
 การให้ปุ๋ย ให้ตามแผนการดูแลรักษา ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีต้นไม้ต้องการในปริมาณท่ี
พอประมาณไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะจะเป็นอนัตรายกบัตน้ไมไ้ดก้ารใส่ปุ๋ยอินทรียจ์ะใส่ทุกๆ 3-6 
เดือนคร้ังเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน 
 การพรวนดินและการสับขอบ นอกจากจะท าให้เกิดความสวยงามแลว้ การพรวนดินเป็น

การแกไ้ขเร่ืองดินแน่นเกินไป และเป็นการคลุกเคลา้เวลาใส่ปุ๋ยแก่ตน้ไมเ้พื่อท่ีตน้ไมจ้ะไดน้ ้ าไดปุ๋้ย

ไปใช้ได้เร็วและทัว่ถึง เป็นการย่อยสลายธาตุอาหารในดิน ส่วนการสับขอบโคนตน้หรือรอบๆ 

แปลงปลูก มี รูปแบบ หลายอย่าง เช่น การสับขอบเป็นรูปวงกลมวงรี รูปส่ี เหล่ียมจัตุ รัส 

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ และรูปห้าเหล่ียม ฯลฯ ข้ึนอยูก่บัการออกแบบและความสะดวกในการสับขอบ การ

สับขอบนอกจากจะท าให้เกิดความสวยงามแลว้ยงัเป็นการประหยดัและลดค่าใชจ่้าย โดยการรดน ้ า

เป็นการสร้างขอบเขตพื้นท่ีในการรดน ้าตน้ไมไ้ม่ใหน้ ้าไหลออกนอกบริเวณอ่ืน 

http://24marketonline.com/
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ภาพที ่4.16 การพรวนดินและอุปกรณ์ 
ทีม่า : http://www.faed.mju.ac.th 
 การตดัแต่ง การตดัแต่งพืชพรรณมีวตัถุประสงค์หลายอย่างและมีรูปแบบแตกต่างกนัไป 
แล้วแต่วตัถุประสงค์ของการออกแบบสวนและการใช้ประโยชน์ การตดัแต่งจะ ช่วยให้ตน้ไมมี้
รูปร่าง รูปทรงท่ีสวยงาม มีการเจริญเติบโตท่ีสม ่าเสมอ สามารถตดัแต่งไดต้ามท่ีเราตอ้งการไมย้ืน
ตน้และไมพุ้ม่ ท่ีน ามาจดัสวนจะมีการเจริญเติบโต จนรูปทรงเปล่ียนแปลงไป การตดัแต่งจะช่วยให้
ไมน้ั้นๆคงสภาพรูปทรงท่ีเราตอ้งการไดก้ารตดัแต่งท่ีถือปฏิบติัเร่ิมแรกจะเป็นการตดัแต่ง 

1) ก่ิงท่ีแหง้ตาย 
2) ก่ิงท่ีอ่อนแอ ฉีกขาด 
3) ก่ิงท่ีเป็นโรค 
4)  ก่ิงท่ีเจริญผิดปกติ 
5) ก่ิงท่ีแทงเขา้ภายในพุม่ตน้ 

 การตดัแต่งต่างๆเหล่าน้ีจะท าให้ทรงพุ่มโปร่งแสงสว่างลมจะไดพ้ดัผ่านเขา้ไปในทรงพุ่ม

ไดส้ะดวกในกรณีของไมย้ืนตน้การตดัแต่งจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตช่วยเพิ่มผลผลิตส่วนไม้

พุม่จะท าใหรู้ปทรงของพุ่มตน้สมดุลการตดัแต่งไมพุ้ม่จะเร่ิมตั้งแต่การเด็ดยอด(pinching) เพื่อใหไ้ม้

พุ่มแตกตาขา้งท าให้การเจริญเติบโตทางด้านยอดลดลงหลงัจากนั้นอาจจะมีการขลิบ(trimming) 

แต่งลิดใบและยอดท่ีเจริญแทงออกมาจากทรงพุ่มในกรณีท่ีทรงพุ่มแน่นเกินไปก็จะตดัแต่งก่ิงแก่

ออกบา้งโดยตดัให้ชิดพื้นดินส่วนไมพุ้่มท่ีแทงหน่อออกมาจะตอ้งตดัออก โดยตดัให้ลึกลงไปใต้

ระดบัดิน 

 ส่วนไมพุ้่มท่ีตอ้งการให้มีการเจริญเติบโตใหม่(rejuvenate) เน่ืองจากมีอายุมากแลว้ให้ตดั

ส่วนของไมน้ั้น เหลือเพียงหน่ึงในสามของความสูงเดิมดูแลรักษาให้เจริญเติบโตใหม่การตดัแต่งไม้

พุม่ใหเ้ล็กลงจะช่วยใหมี้การแตกก่ิงยอดใหม่ ท าใหไ้มพุ้ม่นั้นมีดอกมากข้ึน 

ที่มา%20:%20http:/www.faed.mju.ac.th


114 
 

 การตดัแต่งพรรณไมแ้ต่ละคร้ังเคร่ืองมือท่ีใชจ้ะตอ้งเหมาะสมกบังานนั้นๆเคร่ืองมือจะตอ้ง
คมและใช้ให้ถูกต้องนอกจากน้ีหากรอยแผลท่ีถูกตัดแต่งมีขนาดใหญ่จะต้องใช้ยาทาแผลเพื่อ
ป้องกนัการเขา้ท าลายของเช้ือโรค 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัแต่งก่ิง 
  1)  กรรไกรตดัแต่งก่ิง ซ่ึงมีทั้งชนิดท่ีถือมือเดียวและชนิดท่ีตอ้งใชส้องมือช่วย 
   2) เล่ือยตดัแต่งก่ิง 
 

 

ภาพที ่4.17 การตดัแต่ง 
ทีม่า : http://www.faed.mju.ac.th 

 

 
ภาพที ่4.18 อุปกรณ์การตดัแต่ง 
ทีม่า : http://www.be2hand.com 
 การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชการบ ารุงดูแลรักษาสวน นอกจากการใหน้ ้า ให้ปุ๋ย ดูแลสนามหญา้ 

รวมทั้งตดัแต่งพรรณไม ้ให้อยู่ในสภาพ ท่ีต้องการแล้ว การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเป็นส่ิงส าคญั

เช่นกนั เพราะการเจริญเติบโตของพืชในธรรมชาติจะมีศตัรูต่างๆ คอยรบกวน ศตัรูเหล่านั้นอาจจะ

เป็นโรค หรือ แมลงอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ อาจจะเกิดไดท้ั้งโรคและแมลงพร้อมๆ กนัโรคท่ีพบ 

อาจจะเกิดจาก เช้ือรา แบคทีเรีย วิสา หรือ ไส้เดือนฝอยแมลง อาจจะเป็นแมลงปากกดั เช่น ด้วง 

หนอนต่างๆ หรือ แมลงปากดูด เช่น เพล้ียไฟ เพล้ียแป้ง เพล้ียอ่อน ไรแดง เป็นตน้ 

 การฉีดพ่นสารเคมี เพื่อช่วยป้องกนัโรคและแมลง ควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั เพราะสวน

ท่ีจดัไวจ้ะอยู่ใน บริเวณ ท่ีผูค้น จะตอ้งมา ใชป้ระโยชน์ ควรเลือกใชช้นิดท่ีมีอนัตรายค่อนขา้งนอ้ย

http://www.faed.mju.ac.th/
http://www.be2hand.com/
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ใช้ให้ถูกตอ้ง โดยจะตอ้งศึกษา วิธีการใช้ ให้ละเอียดก่อนน ามาใช้ และใช้ด้วยความระมดัระวงั

ภายหลงัการฉีดพ่นสารเคมีผูฉี้ดจะตอ้งลา้งมือ เปล่ียนเส้ือผา้ ช าระร่างกาย ให้สะอาดก่อน ท่ีจะไป

ท ากิจกรรมอ่ืนๆ 

 

ภาพที ่4.19 การฉีดพน่สารเคมี 
ทีม่า : http://www.nanowhite-krabi.com 
 4.3.6.2 งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
              การดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็หรือฮาร์ดสเคป เป็นส่วนประกอบหน่ึงของสวนหรือ
พื้นท่ีเอาตด์อร์ โดยเฉพาะสวนสมยัใหม่ในยคุน้ี ท่ีคนส่วนใหญ่มกัอยูอ่าศยัในพื้นท่ีจ  ากดั การใช้
พื้นท่ีท ากิจกรรมต่างๆภายในบา้นจึงขยายออกมายงัส่วนของสวนมากข้ึน เม่ือความส าคญัของ
ฮาร์ดสเคปมีมากข้ึนและเป็นส่วนส าคญัในการออกแบบจึงมีการเลือกใชว้สัดุต่างๆท่ีหลากหลาย ซ่ึง
แต่ละประเภทมีความคงทนและการดูแลท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
              ระเบียงไม ้เขา้มามีบทบาทมากท่ีสุดในยคุน้ี เน่ืองจากใหค้วามรู้สึกอบอุ่น จึงเหมาะ
ส าหรับปูพื้นภายนอกอาคารคือ ไมเ้น้ือแขง็ จ าพวกไมส้ัก ไมแ้ดงและไมเ้ตง็แดงการดูแลรักษา 
พื้นไมน้อกจากการกวาดเช็ดถูท าความสะอาดประจ าวนัแลว้ ในแต่ละปีควรทาน ้ายารักษาเน้ือไม ้
เพื่อยดืระยะเวลาในการใชง้านใหย้าวนานข้ึน น ้ายารักษาเน้ือไมเ้ป็นน ้ายาสีใสสูตรพิเศษท่ีพฒันาข้ึน
มา เพื่อช่วยทดแทนน ้ามนัตามธรรมชาติของเน้ือไมท่ี้สูญเสียไปเพราะแสงแดดและสภาพอากาศ 
โดยช่วยใหผ้วิไมไ้ม่แหง้หรือแตก อีกทั้งยงัช่วยป้องกนัไม่ใหน้ ้าซึมเขา้ไปในเน้ือไม ้จึงเหมะส าหรับ
ทาพื้นไมก้ลางแจง้ เพื่อความคงทน หากพื้นท่ีไม่มากอาจท าเองไดแ้ต่หากพื้นท่ีมีขนาดกวา้งมากอาจ
จา้งช่างท าให ้

  
ภาพที ่4.20 พื้นไมร้ะแนง 
ทีม่า : http://www.natureandtrend.com 

http://www.nanowhite-krabi.com/
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 พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เป็นวสัดุพื้นแข็ง มีทั้งแบบขดัมนัและผิวดา้น ซีเมนต์ขดัมนัจะท า

ความสะอาดไดง่้าย แต่เส่ียงต่อการล่ืนมากกวา่ ดงันั้นในการดูแลรักษานอกจากการขดัลา้งท าความ

สะอาดผิวหนา้ประมารเดือนละคร้ังแลว้ เพื่อไม่ให้มีตะไคร่จบัเกาะจนล่ืน ควรฉีดดว้ยสเปรยน์ ้ ายา

ฆ่าเช่ือราและตะไคร่น ้ า โดยฉีดทิ้งไวป้ระมาณ 10 นาทีเพื่อใหน้ ้ายาท าปฏิกิริยากบัเช่ือโรคและคราบ

ความสกปรก จากนั้นลา้งดว้ยน ้ าสะอาด หากคราบยงัฝังแน่นควรฉีดสเปรยซ์ ้ าอีกคร้ัง แลว้ขดัดว้ย

แปลงขนแข็ง จากนั้นใช้น ้ าสะอาดลา้ง เม่ือผิวแห้งสนิทดีแลว้ ใชน้ ้ ายาป้องกนัตะไคร่ทาเคลือบผิว

ทิ้งไว ้1-2 ชัว่โมงใหแ้หง้ จากนั้นจึงทาทบัอีกคร้ัง 

 

 

ภาพที ่4.21 พื้นคอนกรีตพิมพล์าย 
ทีม่า : http://www.learners.in.th 
 เส้นทางสัญจร วสัดุประกอบดว้ยอิฐมอญและศิลาแลง เป็นวสัดุท่ีมีความพรุนเน่ืองจากท า

จากดินอดัเป็นกอ้นและเผาไฟดว้ยความร้อนสูง ความคงทนแข็งแกร่งของอิฐข้ึนอยูก่บัระดบัความ

ร้อนท่ีใชเ้ผา หลงัใชง้านเม่ืออิฐโดนความช้ืนจึงเกิดมอส เฟิร์น ตะไคร่ และพืชเล็กๆแทรกตวัข้ึนได้

ง่าย โดยเฉพาะหากบริเวณนั้นไดรั้บแสงและความช้ืนท่ีเหมาะสม ในการดูแลรักษาหากเป็นบริเวณ

ท่ีต้องใช้งานหรือเดินเป็นประจ าควรขดัออกบ้างเพื่อป้องกันล่ืน แล้วทาน ้ ายาป้องกันตะไคร่ท่ี

ผวิหนา้ 

 

ภาพที ่4.22 แผน่ทางเดินในสวน 
ทีม่า : http://www.thaihardscape.com 

http://www.thaihardscape.com/
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 ส่วนวสัดุประเภท กรวดล้างทรายล้าง เป็นอีกหน่ึงวสัดุท่ีนิยมใช้กบัพื้นซักล้างภายนอก

อาคาร เน่ืองจากมีผิวหน้าท่ีหยาบไม่ล่ืน อีกทั้งยงัท าความสะอาดและดูแลง่าย มีหลายสีท่ีนิยมทั้งมี

เอิร์ธโทนและสีเทา การเทพื้นดว้ยวสัดุเหล่าน้ีไม่ควรเทในพื้นท่ีกวา้งเกินไป เพราะอาจเกิดปัญหา

เร่ืองการแตกร้าวไดใ้นอนาคต หากเป็นพื้นท่ีกวา้งควรเซาะเวน้ร่องเป็นระยะ เพื่อให้ปูนขยายตวัได้

ดว้ย 
 

 

ภาพที ่4.23 พื้นทรายลา้ง 
ทีม่า : http://12cm2b5clk3f5i.com 
 การดูแลรักษา หมัน่ขดัลา้งท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ และขจดัคราบสกปรกท่ีเกิดข้ึน 

เช่นตะไคร่น ้ า เศษอาหารหรือเศษขยะต่างๆนอกจากน้ีควรตรวจเช็คสภาพพื้น หากพบปัญหาพื้น

ยุบตวัให้แก้ไขโดยการร้ือและปรับระดบัใหม่ แต่ถ้าพื้นท่ีเป็นแผ่นหิน หากเกิดการแตกร้าวควร

เปล่ียนใหม่ 

 กรวดการดูแลรักษาส าหรับบริเวณท่ีโรยกรวดนั้นส่วนใหญ่แทบไม่ตอ้งดูแลรักษามากนกั 

แต่ควรมีขอบเขต เพื่อป้องกนัการกระจายออกภายนอก หากเป็นกรวดเม็ดเล็กอาจติดเทา้กระจาย

ออกภายนอกไดง่้าย การโรยกรวดจึงควรให้หนาสักหน่อยและหมัน่เติมกรวดให้เต็มอยู่เสมอ หาก

เป็นกรวดสีขาวอาจเกิดเป็นคราบสีด าไดง่้าย ควรน าออกมาขดัลา้งบา้งเป็นระยะหรือใช้วิธีไปแช่

น ้ายาฟอกขาวและลา้งคราบออกใหห้มดก่อนน ากลบัมาใชใ้หม่ 
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ภาพที ่4.24 กรวด 
ทีม่า : http://www.baanlaesuan.com 
 ก าแพงประดบัหรือผนงัน ้ าลน้ ส าหรับก าแพงปูนหากมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมแซมดว้ยการ
ลา้งท าความสะอาด ใชปู้นผสมน ้าอุดโป๊บริเวณรอยแตก แต่งผวิรอยแตกใหเ้รียบแลว้ทาสีทบั กรณีสี
ซีดจางลงควรทาสีใหม่ทุกๆ 2 ปี หากมีสีหลุดร่อนหรือโป่งบวมขูดออกและลา้งท าความสะอาด
พื้นผวิบริเวณดงักล่าวดว้ยน ้าผสมผงซกัฟอก โดยขดัดว้ยแปรงทิ้งใหพ้ื้นผวิแหง้แลว้จึงทาสีใหม่ โดย
ใชสี้รองพื้นท่ีมีคุณภาพเกรดเดียวกบัสีทาผวิหนา้ 
 

 
ภาพที ่4.25 ก าแพงประดบั 
ทีม่า : http://www.np-design-construction.th.com 
 นอกจากน้ีหากผนงัข้ึนราควรใช้สารละลายโวเดียมไอเปอร์คลอไรด์ 10 เปอร์เซ็นต์ หรือ
น ้ายาซกัผา้ขาวเจือจางใหมี้ความเขม้ขน้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์ทาใหท้ัว่ผนงัจากนั้นทิ้งให้แหง้แลว้
จึงทาสี หากเป็นก าแพงหินท่ีไม่ตอ้งการความเนียน ควรมีการขดัลา้งท าความสะอาดและซ่อมแซม
หินท่ีหลุดร่อนใหส้วยงามดงัเดิม 
 เฟอร์นิเจอร์สนาม หากพบวา่มีสีหลุดลอกออกควรแกไ้ขโดยการทาสีใหม่และหากเกิดสนิม
ใหใ้ชน้ ้ ายากนัสนิมและทาสีทบัใหม่ นอกจากน้ีชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หากเกิดการช ารุดใหรี้บซ่อมแซม
ทนัที 
 



119 
 

4.4 ก าหนดแบบแปลนทางเลอืก 2 ทางเลอืก 
 จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกรวทิย ์ ศิริวโิรจน์ นั้นไดท้  าการ
ออกแบบภูมิทศัน์โดยใหเ้ป็นแบบทางเลือก 2 ทางเลือกโดยในแต่ละทางเลือกจะมีการจดัวางวสัดุ
ตกแต่งวสัดุพืชพรรณแตกต่างกนัออกไป แต่รูปแบบของสวนนั้นยงัคงเดิมอยู ่ดงัภาพต่อไปน้ี 
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แบบแปลนทางเลอืกที ่1 

สรุปแบบทางเลอืกที1่ 
 
ข้อดี :  แบ่งพื้นท่ีใชส้อยรองรับ
กิจกรรมไดเ้หมาะสมสามารถเขา้ใชง้าน
ไดง่้าย และเลือกใชพ้รรณไมท่ี้เป็น
ธรรมชาติ ท ารู้สึกมีชีวติชีวาน่ามอง 
 
ข้อเสีย : การวางวสัดุพืชพรรณไม่ค่อย
เป็นระเบียบ ท าใหม้องแลว้ไม่ค่อย
สบายตาและการดูแลรักษายากจน
เกินไป 
 

ตัวอย่างวสัดุ Hardscape 
 1.เจดียเ์ก็บกระดูก 11. น ้าพุ 3 ชั้น 
2.โรงเล้ียงกบ  12. คูน ้ารอบบา้น 
3. หอ้งเก็บของ  13. โรงเล้ียงไก่ 
4. ทางเดินไมร้ะแนง 2 เมตร  
5.น ้าพ ุ   14.บ่อเล้ียงกุง้ 
6. บ่อปลาคาร์ฟ  15.น ้าตก 
7.ศาลาหกเหล่ียม             16. กระเบ้ืองคอนกรีต 
8.สระวา่ยน ้า              17.ระแนงไม ้1.5 ม. 
9. ลานกิจกรรม              18. บา้นสุนขั 
10. สะพาน              19. ถนนคอนกรีต 
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แบบแปลนทางเลอืกที ่2 

สรุปแบบทางเลอืกที2่ 
 
ข้อดี :  แบ่งพื้นท่ีใชส้อยรองรับ
กิจกรรมไดเ้หมาะสมสามารถเขา้ใช้
งานไดง่้ายและเช่ือมโยงแต่ละส่วน
ไดอ้ยา่งลงตวั 
ข้อเสีย : การวางวสัดุพืชพรรณยงั
นอ้ยเกินไป โรงเรือนสัตวง่์ายต่อ
การเช่ือต่อทางน ้า แต่มลพิษทาง
กล่ินยงัส่งผลโดยตรงต่อตวัอาคาร 
 

ตัวอย่างวสัดุ Hardscape 
1.เจดียเ์ก็บกระดูก 10. น ้าพุ 
2.โรงเรือนเล้ียงไก่ 11. น ้าตก 
3. โรงเรือนเล้ียงกบ 12. ศาลาส่ีเหล่ียม 
4.บ่อปลาคาร์ฟ  13. กระเบ้ืองคอนกรีต 
5.หอ้งเก็บของ  14. สระวา่ยน ้า 
6.ถนนคอนกรีต 2 ม. 15. กระเบ้ืองทรายลา้ง 
7. ลานกิจกรรม  16. บา้นสุนขั 
8. ลานน ้าพุ    17. คอนกรีตพิมพล์าย 
9. ถนนคอนกรีต 
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4.5 ก าหนดเกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 
 4.5.1 จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ โดยสามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑ์
ประเมินทางเลือก ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
  4.5.1.1 ความตอ้งการของเจา้ของบา้น 
  4.5.1.2 องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตกแต่งภูมิทศัน์บา้นพกัอาศยั 
  4.5.1.3 แนวคิดในการแบ่งพื้นท่ี 
  4.5.1.4 แนวคิดในดา้นออกแบบพืชพรรณ 
 4.5.2 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นทฤษฎีในการออกแบบ สามารถสรุปเพื่อน าไปเป็นเกณฑใ์น
การประเมินทางเลือก ใหเ้กิดความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและผูใ้ช ้โดยสรุปเกณฑใ์นการประเมิน
ทางเลือกไดด้งัน้ี 
  4.5.1.1 ขอ้พิจารณาดา้นการแบ่งพื้นท่ี 
   1) ส่วนสาธารณะหรือส่วนโชว ์
                                         2) ส่วนโชว ์
   3) ส่วนบริการหรือส่วนซกัลา้ง 
   4) ส่วนครอบครัว 
  4.5.1.2 ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบภูมิทศัน์เคหะสถาน 
   1) การออกแบบตอ้งท าเพื่อประโยชน์ใชส้อยและตรงตามความตอ้งการ
ของเจา้ของโครงการและสมาชิกภายในบา้น 
   2) ออกแบบใหส้วยงามและดุแลรักษาง่าย 
 3) ออกแบบใหป้ระหยดั  
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4.6 การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 
ตารางที ่4.4 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 

เกณฑใ์นการประเมิน ทางเลือกท่ี1 ทางเลือกท่ี2 

1. ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย 4 3 

2. ความเหมาะสมในการก าหนดทางสัญจรและวสัดุท่ีใช้
ภายในพื้นท่ีโครงการ 

4 3 

3. ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ 4 3 

4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมกบัพื้นท่ีโครงการ 3 4 

5. ความปลอดภยัและความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชส้อย 3 3 

6. ความสวยงามและดูแลรักษาง่าย 4 3 

รวม 22 19 

 
หมายเหตุ : ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 

1 ปรับปรุง 
2 พอใช ้
3 ดี 
4 ดีมาก 
5 ดีท่ีสุด  

จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก สามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
  ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 22 คะแนน 
  ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 19 คะแนน 
                                

ดงันั้นสรุปไดว้า่ รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือ รูปแบบกิจกรรมทางเลือกท่ี 
1 มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด จึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการ
ออกแบบต่อไป     

 

 



บทที ่5 

ผลงานการออกแบบ 

 
5.1 ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที ่5.1 การแนะน าโครงการ (Introduction)  
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ภาพที ่5.2 Site Analysis ประกอบดว้ย 
                 - การวเิคราะห์สภาพภูมิอากาศ 
                 - ระบบสาธารณูปโภค 
                 - รูปแบบสถาปัตยกรรม 
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ภาพที ่5.3 แนวคิดในการออกแบบ ประกอบดว้ย 
                - (Concept) 
                - (Bubble Diagram)  
                - วเิคราะห์ผูใ้ช้(User Analysis) 
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ภาพที ่5.4 มุมมองภายนอกสู่ภายในโครงการ(Insideview Analysis) และมุมมองจากภายในสู่

ภายนอกโครงการ(Outsideview Analysis) 
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ภาพที ่5.5 ระบบระบายน ้า 

 

ภาพที ่5.6 Master Plan 
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ภาพที ่5.7 Elevation and Perspective 
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ภาพที ่5.8 Planting Plan  
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ภาพที ่5.9 Planting Plan  
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ภาพที ่5.10 Lighting Plan 
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ภาพที ่5.11 Design Zone A 
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ภาพที ่5.12 Design Zone B 
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ภาพที ่5.13 Design Zone C 
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ภาพที ่5.14 Design Zone D 
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ภาพที ่5.15 Detail Element Design 
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ภาพที ่5.16 Detail Element Design 
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ภาพที ่5.17 Detail Element Design 
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5.2 การประมาณราคางานภูมทิศัน์ 
ตารางที ่5.1 การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 
งาน Hard scape Zone A 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1 หอ้งเซอร์วสิ หลงั 1 200,000.00 200,000.00 (เหมารวม) 
2 โรงเล้ียงไก่ หลงั 1 60,000.00 60,000.00 (เหมารวม) 
3 เคร่ืองเติมอากาศบ่อกุง้ เคร่ือง 2 29,000.00 58,000.00 - 
4 โรงเรือนเล้ียงกบ หลงั 1 300,000.00 300,000.00 (เหมารวม) 
5 สะพานไม ้  1 3,000.00 3,000.00 (เหมารวม) 
6 แผน่ทางเทา้ทรายลา้ง 

(0.6x0.3 เมตร) 
แผน่ 7 60.00 420.00 - 

7 เจดียเ์ก็บกระดูก  - 1 20,000.00 20,000.00 (เหมารวม) 
8 ทางเดินระแนงไม ้2 เมตร ตารางเมตร 286 2,500.00 715,000.00 (เหมารวม) 
9 ไฟสนามระดบัสูง ชุด 7 2,350.00 16,450.00 - 
10 ไฟสนามระดบักลาง ชุด 11 500.00 5,500.00 - 
11 ไฟสนามระดบัเต้ีย ชุด 21 1,500.00 31,500.00 - 
12 ไฟใตน้ ้ า ชุด 8 750.00 6,000.00 - 

งาน Hard scape Zone B 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1 สระวา่ยน ้ า (12 x 8 x 
1.5 เมตร) 

ตารางเมตร 96 3,500,000.00 3,500,000.00 (เหมารวม) 

2 ศาลาแปดเหล่ียม
ส าเร็จรูป 

หลงั 1 300,000.00 300,000.00 (เหมารวม) 

3 พ้ืนทางเดินระแนงไม ้
 2 เมตร 

ตารางเมตร 30 2,500.00 75,000.00 (เหมารวม) 

4 พ้ืนทางเดินระแนงไม้
1.5 เมตร 

ตารางเมตร 55.5 2,000.00 111,000.00 (เหมารวม) 

5 แผน่ทางเทา้ซีเมนต์
(0.4x0.4 เมตร) 

แผน่ 37 95.00 3,515.00 - 

6 แผน่ทางเทา้ทรายลา้ง 
(0.6x0.3เมตร) 

แผน่ 45 55.00 2,475.00         - 

7 กระถางซีเมนต ์ ใบ 8 10,000.00 10,000.00 - 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

หมายเหต ุ

8 บา้นสุนขั หลงั 1 30,000.00 30,000.00 (เหมารวม) 
9 ผนงัซีเมนต ์ - 4 12,000.00 12,000.00 (เหมารวม) 
10 สะพานไม ้ - 1 3,000.00 3,000.00 (เหมารวม) 
11 ไฟสนามระดบัสูง ชุด 6 2,350.00 14,100.00 - 
12 ไฟสนามระดบักลาง ชุด 4 500.00 2,000.00 - 
13 ไฟสนามระดบัเต้ีย ชุด 23 1,500.00 34,500.00 - 
14 ไฟใตน้ ้ า ชุด 5 750.00 3,750.00 - 

งาน Hard scape Zone C 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ หน่วย จ านวน ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1 น ้าตกไล่ระดบั ชุด 1 200,000.00  200,000.00 (เหมารวม) 

2 บ่อปลาคาร์ฟ บ่อ 1 100,000.00 100,000.00 (เหมารวม) 
3 น ้าพ ุ ชุด 1 75,000.00 75,000.00 (เหมารวม) 
4 ลานกิจกรรม ตารางเมตร 20 20,000.00 20,000.00 (เหมารวม) 
5 ทางเดินระแนงไม ้2 เมตร ตารางเมตร 286 25,000.00 715,000.00 (เหมารวม) 
6 ไฟสนามระดบักลาง ชุด 6 2.350.00 14,100.00 - 
7 ไฟสนามระดบัเต้ีย ชุด 14 1,500.00 21,000.00 - 

งาน Hard scape Zone D 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1 ลานน ้ าพ ุ ชุด 1 100,000.00 100,000.00 (เหมารวม) 
2 สะพานไม ้ - 1 3,000.00 3,000.00  (เหมารวม) 
3 ถนนรอบบา้น (กวา้งx ยาว) ตารางเมตร 1,470 600,000.00 600,000.00 (เหมารวม) 
4 ไฟสนามระดบัสูง ชุด 18 2,350.00 42,300.00 - 
5 ไฟสนามระดบักลาง ชุด 9 500.00 4,500.00 - 
6 ไฟสนามระดบัเต้ีย ชุด 2 1,500.00 3,000.00 - 
7 ไฟใตน้ ้ า ชุด 1 750.00 750.00 - 
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5.2 การประมาณราคางานภูมทิศัน์ 
ตารางที ่5.2 การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 
งาน Soft scape ไมย้นืตน้ 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ ขนาด หน่วย จ านวน ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท)  

น้ิว 
สูง 

(เมตร) 
1 มะเฟือง  2 6 ตน้ 5 200.00 1,000.00 
2 มะเด่ือ  6 10 ตน้ 8 800.00 6,400.00 
3 ประยงค ์ 4 8 ตน้ 11 2,000.00 22,000.00 
4 มะกอกป่า  6 8 ตน้ 5 1,000.00 5,000.00 
5 มะดนั  4 7 ตน้ 6 700.00 4,200.00 
6 ทรงบาดาล  3 5 ตน้ 5 1,000.00 5,000.00 
7 มะกอกน ้า  8 10 ตน้ 8 8,500.00 68,000.00 
8 ราชพฤกษ ์ 4 10 ตน้ 6 1,800.00 10,800.00 
9 อโศกน ้า  6 15 ตน้ 5 2,500.00 12,500.00 

10 มะนาว  4 5 ตน้ 6 4,000.00 24,000.00 
11 อินทผาลมั  10 4 ตน้ 5 18,000.00 90,000.00 
12 มงัคุด 3 10 ตน้ 7 450.00 3,150.00 
13 สมจ๊ีด  2 3 ตน้ 6 180.00 1,080.00 
14 พูจ่อมพล  - 7 ตน้ 5 700.00 3,500.00 
15 กระถินหอม  2 5 ตน้ 6 200.00 1,200.00 
16 ทองหลางด่าง  2 3 ตน้ 5 3,500.00 17,500.00 
17 ชงโค  6 10 ตน้ 6 3,000.00 18,000.00 
18 กระดงังาไทย  4 8 ตน้ 5 1,200.00 6,000.00 
19 เหลืองอินเดีย  3 9 ตน้ 5 200.00 1,000.00 
20 รวงผึ้ง  - 6 ตน้ 6 800.00 4,800.00 
21 แสงจนัทร์  8 5 ตน้ 6 1,000.00 6,000.00 
22 เหลืองปรีดียาธร  3 4 ตน้ 5 3,000.00 15,000.00 
23 คลอเดีย  2 6 ตน้ 9 3,500.00 31,500.00 
24 ตะลิงปิง  2 10 ตน้ 5 400.00 2,000.00 

 



144 
 

ตารางที ่5.2 (ต่อ) การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ ขนาด 
น้ิว สูง            
           (เมตร) 

หน่วย จ านวน ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

27 เงาะ  4 6 ตน้ 7 800.00 5,600.00 
28 มะรุม  8 4 ตน้ 6 1,200.00 7,200.00 
29 มะม่วงหิมพานต ์ 8 18 ตน้ 9 1,500.00 13,500.00 
30 ส้มโอ  3 6 ตน้ 11 4,500.00 49,500.00 
31 หวา้  7 10 ตน้ 5 15,000.00 75,000.00 
32 มะปริง  4 8 ตน้ 5 2,500.00 12,500.00 
33 ล าใย  4 6 ตน้ 9 1,900.00 17,100.00 
34 ลองกอง  3 4 ตน้ 6 5,000.00 30,000.00 
35 นอ้ยหน่า  3 5 ตน้ 5 2,400.00 12,000.00 
36 ฝร่ังข้ีนก  3 5 ตน้ 7 100.00 700.00 
37 มะตูม  - 5 ตน้ 6 350.00 2,100.00 
38 รัตมา  - 4 ตน้ 5 600.00 3,000.00 
39 จิกน ้า  4 6 ตน้ 8 1,200.00 9,600.00 
40 จิกบา้น  4 6 ตน้ 6 1,200.00 7,200.00 
41 หมากสง - 12 ตน้ 5 800.00 4,000.00 
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ตารางที ่5.2 (ต่อ) การประมาณราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 
งาน Soft scape ไม้พุ่ม 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

   1 เทียนบา้น 6 น้ิว ถุง 400 3                1,200.00 
   2 พุดพิชญา 4 น้ิว ถุง 3,500 5              17,500.00 
   3 หมากผูห้มากเมีย 12 น้ิว ตน้ 20 50                1,000.00 
   4 เอ้ืองหมายนา 8 น้ิว กระถาง 500 50 25,000.00 
   5 ไทรคอมแพค 12 น้ิว กระถาง 1,000 150 150,000.00 
   6 โกสน 12 น้ิว กระถาง 100 80 8,000.00 
   7 เล็บครุฑฝอย 8 น้ิว กระถาง 720 50 36,000.00 
   8 บานบุรีแคระ 8 น้ิว กระถาง 160 100 16,000.00 
   9 เขม็เหลืองแคระ 12 น้ิว  ถุง 250 50 12,500.00 
  10 บวัดิน 4 น้ิว กระถาง 3,000 10 30,000.00 
  11 นีออน 8 น้ิว ถุง 140 35 4,900.00 
  12 หนวดปลาหมึกด่าง 12 น้ิว กระถาง 400 35 14,000.00 
  13 โมก 12 น้ิว กระถาง 100 80 8,000.00 
  14 หนวดปลาหมึกเขียว 12 น้ิว กระถาง 700 70 49,000.00 
  15 พลบัพลึงหนู 4 น้ิว กระถาง 1,250 3 3,750.00 
  16 ชาฮกเก้ียน 6 น้ิว ถุง 1,200 5 6,000.00 
  17 ซิกกา้ 8 น้ิว กระถาง 150 180 27,000.00 
  18 คริสติน่า 6 น้ิว ถุง 1,200 15 18,000.00 
  19 ไทรเกาหลี 12 น้ิว กระถาง 1,000 50 50,000.00 
  20 เทียนทอง 6 น้ิว ถุง 4,000 3 12,000.00 
  21 หญา้เบอร์มิวดา้ ตารางเมตร 13,500 21 283,500.00 
  22 เขม็เศรษฐีเหลือง 12 น้ิว ถุง 600 25 15,000.00 
  23 สายหยดุ 6 น้ิว ตน้ 400 200 80,000.00 
  24 ทองหลางลาย 12 น้ิว ตน้ 50 200 20,000.00 
  25 พุดศุภโชค 6 น้ิว กระถาง 400 5 2,000.00 
   26 กะเพรา 4 น้ิว ถุง 200 20 4,000.00 
  27 โหระพา 4 น้ิว ถุง 200 20 4,000.00 
 28 พริกข้ีหนู 4 น้ิว ถุง 200 20 4,000.00 
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ตารางที ่5.3 แสดงการสรุปราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบบา้นคุณกรวทิย ์ ศิริวิโรจน์ 

รายการ รวมราคา 
(บาท) 

รวมราคางาน Soft scape 1,869,730.00 
รวมราคางาน Hard scape 7,415,860.00 
รวมราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมด 9,285,590.00 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 6.5 % 603,563.35 
ก าไร 10.5 % ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 974,986.95 
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์       278,567.70 
รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 11,142,708.00 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7% 779,989.56 

รวมราคาทั้งส้ิน 
(สิบเอด็ลา้นเกา้แสนสองหม่ืนสองพนัหกร้อยเกา้สิบเจ็ดบาทหา้สิบหกสตางค)์ 

     
11,922,697.56 

            

 

 



บทที ่6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป 
           โครงการออกแบบภูมิทศัน์บา้นคุณกรวิทย ์ ศิริวิโรจน์ ตั้งอยู่ท่ีต  าบลดอนยาง อ าเภอประทิว 
จงัหวดัชุมพร ภายในครอบครัวมีสมาชิก 4 คน โดยเจ้าของบ้านประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
(เจา้ของโรงโม่หิน) พื้นท่ีโครงการทั้งหมด 17,533.899 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีใช้สอยภายในบา้น 
1,294 ตารางเมตร พื้นท่ีจดัภูมิทศัน์ 16,239 ตารางเมตร ลักษณะบา้นพกัอาศยัเป็นแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2  ชั้น รูปแบบร่วมสมยั ปัจจุบนัก าลงัด าเนินการก่อสร้างอยู ่โดยภายในพื้นท่ีโครงการยงั
ไม่มีการจดัภูมิทศัน์ โดยเจา้ของโครงการตอ้งการจดัตกแต่งภูมิทศัน์เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพกัผ่อน
หย่อนใจและความเป็นธรรมชาติให้แก่สมาชิกในครอบครัว ช่วยส่งเสริมทศันียภาพแก่พื้นท่ี
โครงการในระหวา่งอยูบ่า้นและแก่แขกผูม้าเยอืน ดงันั้นการออกแบบจึงเนน้ธรรมชาติ มีสวนไมผ้ล 
บ่อปลาและน ้าตก เพื่อเพิ่มความสดช่ืนภายในบา้นมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ศาลา ทางเดิน
ไม้ระแนง ทางเดินแผ่นหิน สะพาน เพื่อเพิ่มความสบายภายในสวน และมีลานกิจกรรมไวท้  า
กิจกรรมต่างๆ 
          จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถน ามา
ประกอบเพื่อใช้ในการออกแบบภูมิทศัน์ และก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่าง
เหมาะสมดงัน้ี 

Zone A  บริเวณหนา้บา้นอยูท่างทิศตะวนัออก จะมีทางสัญจรหลกัเขา้ออกระหวา่งบา้นกบั
ถนนดังนั้นบริเวณน้ีมีคนพลุกพล่านและมีการใช้งานมากกว่าบริเวณอ่ืน จึงวิเคราะห์ได้ว่าควร
จดัเป็นส่วนโชวห์รือส่วนตอ้นรับ 

Zone B บริเวณขา้งบา้นอยูท่างทิศเหนือ บริเวณน้ีจะติดกบัถนนดินลูกลงัและสวนปาลม์ จึง
วเิคราะห์ไดว้า่จะปลูกไมพุ้ม่หนาตามแนวร้ัวเพิ่มกรองฝุ่ นละอองจากถนนและผลไมต่้างๆ 

Zone C บริเวณทางดา้นทิศใตข้องบา้นบริเวณน้ีจะติดกบัสวนปาล์ม จึงวิเคราะห์ไดว้า่ควร
ท าเป็นลานกิจกรรมและปลูกไมใ้ห้ร่มเงา เพราะติดกบัสวนปาล์มเป็นส่วนตวัไม่มีผูค้นพลุกพล่าน
และท าใหเ้กิดความสดช่ืนร่มเยน็จากธรรมชาติ 

Zone D บริเวณทางทิศตะวนัตกของบา้นบริเวณน้ีจะติดกบับา้นขา้งเคียงและคอนโดนก จึง
วเิคราะห์ไดว้า่ควรจดัเป็นสวนธรรมชาติมีน ้าตกและบ่อปลาเพื่อรองรับเสียงจากบา้นขา้งเคียง ท าให้
เกิดความผอ่นคลายจากเสียงน ้าตกและสร้างความสุนทรีย ์
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6.2  ข้อเสนอแนะ 
 ในการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี  ขอ้มูลอาจจะขาดตกไปบา้งเพราะเน่ืองจากมีปัญหาระหว่าง
การท างาน  แต่ก็ไดพ้ยายามคน้หาขอ้มูลมาอา้งอิงเพื่อให้รูปเล่มสมบูรณ์แบบมากท่ีสุด  โดยในการ
หาขอ้มูลไดท้  าการสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการเพียงคร้ังเดียว  เพราะเจา้ของโครงการ
ไม่ค่อยมีเวลาในการให้สัมภาษณ์มากนกั อีกทั้งพื้นท่ีโครงการท่ีท าการออกแบบอยู่ไกล ดงันั้นจึง
ตอ้งสอบถามขอ้มูลจากพื้นท่ีใกลเ้คียงประกอบดว้ย 
 การจดัท าโครงการออกแบบภูมิทศัน์  ควรมีเวลาในการศึกษาขอ้มูลของโครงการใหไ้ดม้าก
ท่ีสุดเพราะขอ้มูลเหล่าน้ีจะท าให้เรามีขอ้มูลในการออกแบบและมีขอ้มูลและเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง  การ
ออกแบบภูมิทศัน์  การวางโซนในแต่ละโซนควรค านึงถึงจ านวนสมาชิกท่ีใชภ้ายในบา้นและความ
ตอ้งการของผูใ้ชว้า่เพียงพอหรือไม่  เส้นทางสัญจรควรมีเส้นทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดก้บัทุกส่วนเพื่อ
การออกแบบท่ีถูกตอ้ง  นอกจากน้ีการเลือกใช้วสัดุพืชพรรณ  ควรเลือกใช้ให้สอดคลอ้งกบัสวน
ภายในบา้น  และเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย  เป็นตน้ 
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