
 
 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารคุณศุภชัย สุระชิต 
อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 

 

The Restaurant Landscape Design Project of Mr.Supachai Surachit 
Meuang Chumphon  District, Chumphon  Province 

 
 
 
 
 
 

นายวุฒิศักดิ์  อดุมวโิรจน์สิน 
นางสาวพรพรรณ  พรามบุตร 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2557 



ปัญหาพเิศษ 
 
 

เร่ือง 
 
 

โครงการออกแบบภูมทิศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชัย สุระชิต  
อ าเภอเมอืงชุมพร จังหวดัชุมพร 

 
The Restaurant Landscape Design Project of Mr.Supachai Surachit 

Meuang Chumphon,  District Chumphon  Province 
 
 
 
 
 

นายวุฒิศักดิ์  อดุมวโิรจน์สิน 
นางสาวพรพรรณ  พรามบุตร 

 
 
 
 

ปัญหาพเิศษนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชืและภูมทิศัน์ 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
ปีการศึกษา  2557 



 
ใบรับรองปัญหาพเิศษ 

 
 
 
 
 
หวัขอ้ปัญหาพิเศษ:  โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต  

อ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร 
ช่ือนกัศึกษา : นายวฒิุศกัด์ิ  อุดมวิโรจน์สินและนางสาวพรพรรณ พรามบุตร 
อาจารยท่ี์ปรึกษา :  อาจารยพ์ิศาล  ตนัสิน 
ปีการศึกษา : 2557 
 

คณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษ 
 

…………………………….…………………  ท่ีปรึกษา (ประธานกรรมการ) 

( อาจารยพ์ิศาล ตนัสิน ) 

………………………………………….…...  กรรมการ 

(อาจารยเ์ทวญั นนัทวงศ ์) 

………………………………………………  กรรมการ 

( อาจารยบุ์ญญาพร บุญศรี ) 

………………………………………………  หวัหนา้สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 

( อาจารยว์รีะยทุธ นาคทิพย ์) 

 
ลิขสิทธ์ของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 



ก 
 

ช่ือปัญหาพิเศษ  :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต  
อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 

ช่ือนกัศึกษา  :  นายวฒิุศกัด์ิ อุดมวิโรจน์สินและนางสาวพรพรรณ พรามบุตร 
สาขา  :  เทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารยพ์ิศาล ตนัสิน 
ปีการศึกษา : 2557 

 
บทคดัย่อ 

 
โครงการออกแบบภูมิทศัน์ มีพื้นท่ีโครงการโดยประมาณ 3,313 ตารางเมตรหรือประมาณ 

2 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีสระน ้ า  369  ตารางเมตร  และพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์ 2,944 ตารางเมตร แต่
ปัจจุบนัยงัไม่มีการตกแต่งภูมิทศัน์และส่ิงก่อสร้างภายในพื้นท่ีโครงการแต่อยา่งใด ภายในโครงการ
มีคุณศุภชยั สุระชิต อาย ุ 53 ปี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั และคุณศุภลกัษณ์ สุระชิต อายุ 53 ปี 
อาชีพ แม่บา้น เป็นเจา้ของพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงมีความตอ้งการจดัสวนสไตลโ์มเดิร์นคนัทรี ปลูก
พรรณไมท่ี้ให้ร่มเงา และดูแลรักษาง่าย ซ่ึงในการศึกษาขอ้มูลสามารถ ก าหนดรูปแบบของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการไดด้งัน้ี 

พื้นท่ีสาธารณะและส่วนบริการ ก าหนดให้อยูบ่ริเวณ 3 โซน ซ่ึงจะมีอยูท่างดา้นหนา้ของ
พื้นท่ีโครงการ เป็นพื้นท่ีโล่ง อยูบ่ริเวณทิศตะวนัตก ติดกบัถนนทางหลวงแผน่ดิน และดา้น
ตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ ก็จะเป็นพื้นท่ีโล่งเช่นกนั จึงเหมาะสมเป็นพื้นท่ีส าหรับส่วนโชวแ์ละ
ส่วนบริการ 

พื้นท่ีส่วนบริการก่ึงส่วนตวั ทิศใตแ้ละทิศเหนือ มีพื้นท่ีแคบและยาว มีการวางทางเดิน
คอนกรีตและทางเดินเทา้ สามารถเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีในส่วนต่างๆไดแ้ละมีการก่อสร้างพื้นท่ีลานจอด
รถ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีเขา้-ออก ภายในพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงติดกบัถนนทางหลวงแผน่ดิน จึงเหมาะจะ
เป็นส่วนบริการก่ึงส่วนตวั 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

การจดัท าโครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของ คุณศุภชยั สุระชิต อ าเภอเมืองชุมพร 
จงัหวดัชุมพร ในรายวชิาปัญหาพิเศษทางภูมิทศัน์ฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคอ์ยา่ง
ท่ีตั้งไว ้ ด้วยความแนะน า และความดูแลจากอาจารยพ์ิศาล ตนัสิน อาจารยท่ี์ปรึกษาในรายวิชา
ปัญหาพิเศษทางภูมิทศัน์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในด้านขอ้มูลส่ิงต่างๆ เป็นประโยชน์ในการท า
ปัญหาพิเศษแก่ขา้พเจา้จนบรรลุเป้าหมายไปตามวตัถุประสงค์อยา่งท่ีตั้งใจไว ้ดงันั้นจึงขอขอบคุณ
พระคุณ เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 นอกจากน้ีนั้นต้องขอขอบคุณ อาจารย์พิศาล ตันสิน ท่ีให้ความรู้และข้อเสนอแนะแก่
ข้าพเจ้า ตลอดท่ีเข้ามาศึกษาและคอยช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน าและข้อคิดต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการท าปัญหาพิเศษ  และตอ้งขอขอบคุณอาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ทุกท่าน ท่ีให้ความรู้
และใหค้  าแนะน าต่างๆมาโดยตลอด นอกจากน้ีขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และรุ่นพี่สาขาเทคโนโลยี
ภูมิทศัน์ ท่ีให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการท างาน รวมทั้งผูมี้พระคุณทั้งหลายไม่ได้
กล่าวถึงดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ คุณศุภชยั สุระชิต ท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลใน
การท าปัญหาพิเศษน้ีดว้ย สุดทา้ยน้ีตอ้งขอขอบคุณบิดา มารดา  ท่ีคอยเป็นก าลงัใจให้การสนบัสนุน
ดา้นงบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี รวมถึงเพื่อนๆและรุ่นพี่ท่ีค่อยช่วยเหลือใน
ดา้นต่างๆ ในการท าปัญหาพิเศษประสบความส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

ในปัจจุบนัการจดัภูมิทศัน์ร้านอาหารเป็นจุดเด่นเพื่อสร้างความดึงดูดให้ร้านเกิดความ
สวยงาม แปลกตาและผอ่นคลายแก่ผูม้าใชบ้ริการ อีกทั้งเป็นส่ิงท่ีตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ท่ีเก่ียวขอ้ง
มาออกแบบและตกแต่ง รวมถึงส่วนท่ีเน้นควรใช้แนวเส้นและรูปทรงเรขาคณิต ท่ีเรียบง่ายในการ
ออกแบบเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการ โดยอาจใชว้สัดุตกแต่งท่ีดูทนัสมยัเขา้มา
ประกอบ เช่น รูปประติมากรรมต่างๆเพื่อใหก้ารออกแบบส่ือความหมายถึงบางส่ิง ไม่นิยมใชพ้รรณ
ไมป้ริมาณมากๆ แต่เลือกใช้เฉพาะตน้ท่ีมีรูปทรงท่ีโดดเด่นท่ีมีลกัษณะแปลกตา นอกจากน้ียงัใช ้
แสงไฟในสวน ท่ีมีส่วนส าคญัอยา่งหน่ึงในการจดัภูมิทศัน์เช่นกนั  และยงัให้คุณประโยชน์ในดา้น
อ่ืนๆอีกมากมาย 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของ คุณศุภชยั สุระชิต บา้นเลขท่ี 24/8 หมู่ท่ี 8 ถนน
ขุนกระทิงถ ้าสิงห์ ต าบลขุนกระทิง อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร มีพื้นท่ีโครงการโดยประมาณ  
3,313  ตารางเมตรหรือประมาณ 2 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีสระน ้ า  369  ตารางเมตรและพื้นท่ีส าหรับ
จดัภูมิทศัน์   2,944  ตารางเมตร แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีการตกแต่งภูมิทศัน์ภายในโครงการแต่อยา่งใด 
เจา้ของโครงการไดใ้หจุ้ดประสงคห์ลกั  คือ  การจดัสวนสไตล์โมเดิร์นคนัทรี เน่ืองจากมีความชอบ
ของเจ้าของโครงการโครงการออกแบบภูมิทศัน์น้ีจึงเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีในการ
ออกแบบเพื่อให้เขา้กบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการและส าหรับผูม้าใช้บริการ เพื่อให้ได้
รูปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีท่ีจะเกิดข้ึนภายในอนาคตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
1.2.1  เพื่อศึกษาทฤษฎีและหลกัการท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหาร 
1.2.2  เพื่อศึกษาขอ้มูลผูใ้ชโ้ครงการเพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมและส่ิงอ านวยความ 

สะดวก 
1.2.3  เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
1.2.4  น าเสนอผลงานโครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของ คุณศุภชยั สุระชิต 
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
1.3.1  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต  บา้นเลขท่ี 24/8 หมู่ท่ี 8 
ถนนขนุกระทิงถ ้าสิงห์ ต าบลขนุกระทิง อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 

ทางเขา้โครงการเส้นทางท่ี 1 มาจากอ าเภอท่าแซะและอ าเภอเมืองชุมพร ผา่นแยกปฐมพร 
ทางเขา้โครงการเส้นทางท่ี 2 มาจากอ าเภอสวี,หลงัสวนและจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่1.1  การเขา้ถึงโครงการ 
1.3.2  ขอบเขตของการศึกษา 

พื้นท่ีโครงการน้ีตั้งอยู ่ถนนขนุกระทิงถ ้าสิงห์ อยูติ่ดกบัชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัชุมพร 
ติดกบัถนนทางหลวงชนบทสาย 2077 ถนนขุนกระทิงถ ้าสิงห์ ต าบลขุนกระทิง อ าเภอเมืองชุมพร 
จงัหวดัชุมพร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.2  พื้นท่ีแสดงขอบเขตการศึกษา 

1 

พืน้ที่
โครงกำร

1 

2 

พื้นท่ีโครงการ 
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1.3.3  ขอบเขตพื้นท่ีออกแบบ 
ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชัย สุระชิต 

บา้นเลขท่ี 24/8 หมู่ท่ี 8 ถนนขุนกระทิงถ ้ าสิงห์ ต าบลขุนกระทิง อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 
พื้นท่ีโครงการน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่างๆดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.3  ขอบเขตพื้นท่ีในการออกแบบ 

ทิศเหนือ   ติดกบัชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัชุมพร 
ทิศใต ้   ติดกบัศูนยก์ระจายสินคา้ 
ทิศตะวนัออก  ติดกบัหอ้งแถว 
ทิศตะวนัตก   ติดกบัร้านขายอุปกรณ์การเกษตร (ศุภรัชการเกษตร) 
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ภำพที ่1.4  ทิศเหนือ ติดกบัชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัชุมพร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.5  ทิศใต ้ติดกบัศูนยก์ระจายสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.6  ทิศตะวนัออก  ติดกบับา้นพกัอาศยั 
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ภำพที ่1.7  ทิศตะวนัตก  ติดกบัร้านอุปกรณ์การเกษตร (ศุภรัชการเกษตร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีตั้งโครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต 
 
 

 

 

 

 

 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต 

ภำพที ่1.8  ผงัภาพปัจจุบนั 

สัญลกัษณ์ :    แสดงขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 

ทีม่ำ : www.Google Earth.com 
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ภำพที ่1.9  ผงัโครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั  สุระชิต 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1  ทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัศึกษาแนวคิดการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหาร 
1.4.2  ทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 
1.4.3  ทราบถึงสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีรอบโครงการเพื่อเป็นแนวทาง

ในการออกแบบ 
1.4.4  น าเสนอผลงานโครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต 

 

1.5  วธิีกำรด ำเนินกำร 

1.5.1  ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหาร 
1.5.1.1  ศึกษาความหมายและความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์ 
1.5.1.2  ศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์สวนอาหาร 
1.5.1.3  ศึกษาองคป์ระกอบในการจดัภูมิทศัน์ 
1.5.1.4  กรณีศึกษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโครงการ 

1.5.2  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ 
1.5.2.1  ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 

1)  ลกัษณะท่ีตั้ง และอาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 
2)  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
3)  ลกัษณะภูมิประเทศ 
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4)  ลกัษณะภูมิอากาศ 
5)  ลกัษณะโครงสร้างของดิน 
6)  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
7)  ระบบทางสัญจรภายในโครงการ 
8)  มุมมองและทศันียภาพของโครงการ 

1.5.2.2  ขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
1)  ลกัษณะพฤติกรรมและจ านวนของผูใ้ชโ้ครงการ 
2)  ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

1.5.3  วเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีโครงการ 
1.5.3.1  วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีขา้งเคียงของพื้นท่ีโครงการ 
1.5.3.2  วเิคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพภายในพื้นท่ีของโครงการ 
1.5.3.3  วเิคราะห์ขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
1.5.3.4  วเิคราะห์ลกัษณะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการเพื่อก าหนด   
1.5.3.5  กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี 

1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
1.5.4.2  ก าหนดแนวความคิดดา้นต่างๆดงัน้ี 

1)  แนวความคิดดา้นการวางผงัและการสัญจรภายในโครงการ 
2)  แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ 
3)  แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุตกแต่งภูมิทศัน์และส่ิงอ านวยความสะดวก 
4)  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
5)  แนวความคิดดา้นทศันียภาพ  

1.5.4.3  ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ 
1.5.4.4  ก าหนดแบบแปลนทางเลือก 2 ทาง 
1.5.4.5  ก าหนดในเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
1.5.4.6  แสดงแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
1.5.4.7  แสดงรายละเอียดผลการออกแบบ 
1.5.4.8  แสดงแบบรูปตดั รูปดา้นของโครงสร้างต่างๆ 
1.5.4.9  แสดงทศันียภาพ 
1.5.4.10  ท าการประมาณราคา 

1.5.5  สรุปผลการออกแบบ 
1.5.5.1  สรุปผลการออกแบบ 
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1.5.5.2  ขอ้เสนอแนะ 
1.5.6  จดัท ารูปเล่ม 
 

1.6 ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 
 

1.เหตุผลในการศึกษาโครงการ 
 

2. วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาทฤษฎีและหลกัการท่ีใช้

ในการออกแบบภูมิทศัน์สวนอาหาร 
2.2 เพื่อศึกษาขอ้มูลผูใ้ชโ้ครงการเพื่อ

ก าหนดรูปแบบกิจกรรมและส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 

2.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิ
ทศัน์สวนอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต 
 

3. สรุปขอ้มูล 
 3.1 สรุปลกัษณะพื้นท่ีและการ

แกปั้ญหา 
 3.2 สรุปการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ 
 3.3 สรุปความตอ้งการและ

พฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 
 3.4 ก าหนดกิจกรรมของพื้นท่ีตาม

ศกัยภาพ 

4.ขั้นตอนการออกแบบ 
 4.1 ก าหนดแบบความคิดในการออกแบบภูมิทศัน์ 4.2 ก าหนดแบบความคิดท่ีมีผล  

ต่อรูปแบบกิจกรรม  
 4.3 ก าหนดแบบความคิดในการจดัวสัดุและพืชพนัธ์ุ 4.4 ก าหนดแนวความคิดในการ 

วางระบบการจดัการ 
 4.5 การออกแบบทางเลือก    4.6 ก าหนดเกณฑใ์นการ  

ประเมินทางเลือก 
 4.7 เลือกแบบท่ีเหมาะสมจากการประเมิน  4.8 การออกแบบขั้นสุดทา้ย 
 4.9 เขียนแบบก่อสร้าง     4.10 การประมาณราคา 

 

5.สรุปขอ้มูลและ
ขอ้เสนอแนะ 

6.จดัท ารูปเล่ม 7.น าเสนอผลงาน 
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บทที ่2 
ศึกษาข้อมูลและหลกัการที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบภูมิทศัน์ 

 
 ในปัจจุบนัการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารนั้นค่อนขา้งเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและจ าเป็น
อยา่งยิง่ เพื่อใหร้้านมีจุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพราะตอ้งค านึงถึงพื้นท่ีประโยชน์การใชแ้ละ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เป็นการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจะ
เกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบภูมิทศัน์
ร้านอาหาร ทั้งในรูปแบบการจดัภูมิทศัน์ ในรูปแบบสวนต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลมาผสมผสานให้เกิด
แนวความคิดจนกระทัง่ถึงกระบวนการวางแนวทางในการออกแบบ เพื่อประโยชน์แก่เจา้ของร้าน
เอง ใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

ดงันั้นจึงตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหาร ทั้งในเร่ืองของการ
จดัสวนรูปแบบต่างๆรวมไปถึงพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการและความตอ้งการท่ีเจา้ของร้านท่ีตอ้งการ 
ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งศึกษาเร่ืองสวนโมเดิร์นและสวนธรรมชาติผสมผสานกนัอย่างลงตวั 
เพื่อใหเ้กิดแนวความคิดท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเจา้ของร้าน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและ
ใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดของการเขา้ใชพ้ื้นท่ีเช่นเดียวกนั 

 

2.1 ความหมายและข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1  ภตัตาคาร หรือ ร้านอาหาร เป็นร้านท่ีคอยบริการอาหารตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. 2525 หมายถึง อาคารท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ทอม พาวเวอร์ ให้ความหมายของ “ภตัตาคาร” หรือ “Restaurant” ว่า ค  าว่า “Restaurant” มาจาก
ภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงหมายถึง การให้ก าลังงาน (Restorer of Energy) โดยใช้ค  าน้ีมาตั้งแต่ต้น
คริสต์ศกัราช 1700 (ประมาณ พ.ศ. 2243) เพื่ออธิบายถึงสถานท่ีให้บริการซุปและขนมปัง ใน
ปัจจุบนัค าวา่ ภตัตาคาร เป็นค าท่ีใชเ้รียกสถานท่ีสาธารณะท่ีมีการเตรียมอาหารส าหรับผูบ้ริโภคหรือ
อาหารนอกสถานท่ี เดนนิส เอล ฟอสเตอร์ ไดก้ล่าววา่ “Restaurant” มาจากรากศพัทภ์าษาลาตินวา่ 
Restaurabo แปลวา่ ฉนัมาเติมใหเ้ตม็หรืออ่ิมหน า 

2.1.2  ววิฒันาการของภตัตาคาร 
ค าวา่ Restaurant เป็นค าท่ีมาจากภาษาฝร่ังเศส Restaurer ซ่ึงแปลวา่ Restore ปรากฏ

วา่ใชค้ร้ังแรกเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ซ่ึงร้านอาหารในสมยันั้นไม่มีความหลากหลายเท่าในสมยัน้ี 
คือ จะมีแต่อาหารธรรมดาในราคาปกติ จะมีอาหารเพียงชนิดเดียว เปิดขายอาหารให้กบัพวกนัก
เดินทางและไม่มีท่ีนัง่รับประทานภายในร้าน ร้านอาหารซ่ึงเก่าแก่ท่ีสุดตามบนัทึกสถิติโลกกินเนสส์ 
ไดบ้นัทึกไวว้า่ ร้าน Sobrino De Butin กรุงมาดริดประเทศสเปน เป็นร้านอาหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดโลก 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
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เปิดท าการเม่ือปี ค.ศ. 1725 และยงัคงเปิดท าการในปัจจุบนั  ร้านอาหารไม่มีการเปล่ียนแปลงเลย
จนกระทัง่มาถึงในปี ค.ศ. 1765 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการปฏิวติัฝร่ังเศส มีการปรับปรุงร้านอาหารจากการ
ท่ีเป็นท่ีขายอาหารท่ีมีเพียงอย่างเดียวในแต่ละวนั ให้กลายเป็นร้านอาหารท่ีสามารถรับประทาน
อาหารภายในได ้มีโตะ๊มีเกา้อ้ี มีการบริการท่ีดีกวา่เดิม มีรายการอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย 

งานการครัวก็พฒันาไปพร้อมกบัการพฒันาร้านอาหาร โดยมีเชฟ AugusteEscoffier 
ผูท่ี้ไดรั้บการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งการครัว” เพราะเชฟผูน้ี้เป็นผูท่ี้ริเร่ิมการบริการอาหารแบบ
ใหม่ พฒันารสชาติ สูตร และเทคนิคต่างๆ ซ่ึงเป็นรากฐานใหพ้ฒันามาถึงปัจจุบนั 

2.1.3  ววิฒันาการของภตัตาคารในไทย 
เกิดข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เป็นยุคของการเปิด

ประเทศ มีการสร้างท่ีพกัแรมตะวนัตกลกัษณะคลา้ย “โฮเต็ล” ช่ือ บอร์ดดิง เฮาส์ (Boarding houses) 
ท่ีต  าบลโคกควาย ริมแม่น ้ าเจา้พระยาใน ปีพ.ศ. 2506 มีการสร้างโรงแรมข้ึน 2 โรงแรมคือ โรงแรม
โอเรียนเตล็(Oriental hotel) และโรงแรมฟิซเซอร์(Fisher’s hotel) 

ในสมยันั้นเองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวมีคอฟฟ่ีช็อปแห่งแรกช่ือ
ร้านกาแฟนรสิงห์ตั้งอยูท่ี่ถนนเสือป่า ด าเนินการโดยทางราชการ กรมมหรสพหลวงจดัดนตรีแสดง
ท่ีคอฟฟ่ีช็อปแห่งน้ี 

พ.ศ. 2465 สมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั มีโรงแรมท่ีด าเนินการโดย
ทางราชการเป็นแห่งแรก คือ โรงแรมหวัหิน สร้างเพื่อรองรับแขกเมือง สร้างแบบยุโรป มีอาหาร
อย่างดีแบบองักฤษ พนกังานเสิร์ฟนุ่งผา้ม่วง ใส่เส้ือราชปะแตน และสถานท่ีจดัเล้ียงหรูหรามาก
ท่ีสุดในสมยันั้น อีก 4 ปีต่อมามีการดดัแปลงวงัพญาไทเป็นโรงแรม เรียกว่า โฮเต็ลวงัพญาไทย 
สมเด็จพระเจา้พี่ยาเธอ กรมหลวงก าแพงเพชรอคัรโยธิน ผูบ้ญัชาการกรมการรถไฟแผ่นดินเป็น
ผูอ้  านวยการโรงแรม หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง จึงไดเ้ปล่ียนเป็น โรงพยาบาลทหารบกหรือ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ในปัจจุบนั 

ดา้นเคร่ืองด่ืม ในยคุนั้น ยา่นยานนาวามีร้านท่ีเรียกวา่ “เบียร์ฮอล์” เป็นสถานท่ีเตน้ร า 
มีอาหารขายพร้อมสุราต่างประเทศ ต่อมาจึงนิยมเปิดขายอีกหลายแห่งและทางบริษทัเบียร์ท่ีผลิตใน
ไทย ได้ท าการส่งเสริมการขายประสบความส าเร็จ ท าให้คนไทยหันมาด่ืมเบียร์ท่ีผลิตในไทยกนั
มากข้ึนส าหรับร้านอาหารไทยทัว่ไป เช่น ร้านขายอาหารจีน มกัตั้งในย่านถนนเยาวราช ถนน
ราชวงศ ์ถนนทรงวาด เป็นตน้ อาหารท่ีขายมีทั้งบะหม่ีก๋วยเต๋ียว ขา้วมนัไก่ มีบริการเสิร์ฟถึงรถ โดย
เอาถาดอาหารแขวนไวท่ี้หนา้ต่างรถ หากไม่อยากมานัง่รับประทานท่ีริมถนน และในยา่นเยาวราช มี
การสร้างอาคารสูง 7-9 ชั้น เพื่อเป็นท่ีขายอาหารจีนอยา่งหรูหรา มีโรงน ้ าชา โรงนวด โรงระบ า และ
บ่อนการพนนั ความเจริญของร้านอาหารจีนท าให้เกิดภตัตาคารจีนขนาดใหญ่เกิดข้ึนหลายแห่ง 
รวมทั้งเป็นแหล่งท่ีขายอาหารส าหรับนกัท่องเท่ียวตอนกลางคืนร้านอาหารท่ีได้รับความนิยมใน
อดีต เช่น อาหารอินเดีย จะมีมากในยา่นท่ีคนอินเดียอาศยัอยู ่เช่นสุรวงศ ์บางรักและยา่นพาหุรัด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1765
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2506
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2465
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94
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ในปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลไดจ้ดัตั้งองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
(ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) ท าหนา้ท่ีขยายเศรษฐกิจการท่องเท่ียว ท าใหเ้กิด
โรงแรมขนาดใหญ่ มีวธีิการจดัการท่ีไดม้าตรฐานสากลในดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม มีการป้ันเนย
เทียม การแกะสลกัน ้าแขง็ ใชไ้ฟส่องประดบัโตะ๊อาหาร มีการแข่งขนัทางดา้นบริการ และสถานท่ีท่ี
ใหค้วามหรูหรา 

2.1.4  การจ าแนกประเภทของร้านอาหารโดยกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานโครงการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้

ความหมายของร้านอาหารประเภทต่าง ๆ โดยจ าแนกเป็น 5 ประเภท คือ 
2.1.4.1  หอ้งอาหารในโรงแรมหมายถึง ร้านอาหารท่ีตั้งอยูภ่ายในโรงแรม 
2.1.4.2  ภตัตาคาร หมายถึง ร้านอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ 2 คูหาข้ึนไป ท่ีรับประทานอยู่

ภายในอาคารพนกังานแต่งกายมีแบบฟอร์ม 
2.1.4.3  สวนอาหาร หมายถึง ร้านอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีรับประทานอาหารส่วน

ใหญ่ อยูน่อกอาคารบรรยากาศเป็นแบบธรรมชาติ พนกังานแต่งกายมีเคร่ืองแบบ 
2.1.4.4  ร้านอาหารทัว่ไป หมายถึง ร้านอาหารขนาดเล็ก 1-2 คูหา ท่ีรับประทาน

อาหารอยู่ภายในอาคารส่วนใหญ่เป็นอาหารประจ าถ่ิน หรือเป็นอาหารเฉพาะ เช่น ข้าวแกง 
ก๋วยเต๋ียว ขา้วมนัไก่ ขา้วหมูแดง ส้มต า ฯลฯ 

2.1.4.5  ร้านเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน หรือไอศกรีม หมายถึง ร้านท่ีจ าหน่ายเฉพาะ
เคร่ืองด่ืมขนมหวาน หรือไอศกรีมเท่านั้น (ภตัตาคาร, 2551) http://th.wikipedia.org  
 

2.2. ความหมายและความส าคญัของการออกแบบจัดสวน 
2.2.1  ความหมายของการจดัสวน 

(ขวญัชยั จิตส ารวย, 2536) การออกแบบภูมิทศัน์ นบัเป็นการออกแบบเพื่อส่ือกลาง
ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์และระหว่างมนุษย์ต่อธรรมชาติ แนวคิดท่ีเกิดท่ีได้มาคืออิทธิพลของ
ธรรมชาติและความตอ้งการของมนุษยท่ี์ไม่ส้ินสุด การจดัสวนไม่วา่จะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
จะตอ้งควรค านึงเสมอว่า ตอ้งออกแบบให้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม อนัรวมไปถึงสภาพ
พื้นท่ี รูปแบบของสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์กับบริเวณใกล้เคียง และยงัต้อง
ออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมสังคมนั้นๆดว้ย 

(เอ้ือมพร วีสมหมาย, 2530) กล่าวว่า สวน(Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการ ปลูก 
ตกแต่ง จดั พนัธ์ุไมอ้ยา่งเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น 
สวนผลไม,้ สวนครัว, สวนไมด้อกไมป้ระดบั, สวนป่า สวนหยอ่ม  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2502
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1
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(จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี, 2546) กล่าวว่า การจดัสวน หมายถึง การจดัสภาพ หรือ
ตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสมสวยงาม ท าให้สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศน่าอยู ่และเอ้ือประโยชน์ต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ 

(อโนชา การประเสริฐ, 2525) กล่าววา่ การจดัสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์
ในการสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย ์โดยน าหลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและ
ประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ด้วยกนั น าส่ิงของหลาย ๆ ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเป็น
ส่ิงประดิษฐแ์ละส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติผสมผสานกนั เพื่อสร้างหรือพฒันาให้เกิดประโยชน์ เกิด
ทศันียภาพ ท่ีมีความงดงามสูงสุด  

ภูมิทศัน์เป็นเสมือนพื้นท่ีพกัอาศยัภายนอกรอบๆตวัอาคารหรืออาคารหรือภายใน
พื้นท่ีท่ีจดัสร้างคลา้ยเป็นห้องภายนอก ท่ีจดัสร้างข้ึนเพื่อพกัผ่อน หาความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
ความเครียดจากการด าเนินชีวิตในแต่ละวนั งานภูมิทศัน์ทุกช้ินงานตอ้งใช้เวลา ทุนทรัพยใ์นการ
จดัสร้าง การท างานภูมิทศัน์หลงัการจดัสร้างส้ินสุดลงแลว้ใหมี้ความสวยงามดงัเดิม จ าเป็นจะตอ้งมี
การดูแลบ ารุงรักษาอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ เพื่อรักษาสภาพใหมี้อายกุารใชง้านยาวนาน  
(สมจิต โยธะคง, 2547) 

สรุป การออกแบบจดัสวน คือการจดัท าพื้นท่ีเพื่อเกิดความสวยงาม อีกทั้งจะตอ้งใช้
ความรู้พื้นฐานท่ีส าคญัในเร่ืองของการออกแบบมาปรับใช้โดยผสมผสานเขา้ดว้ยกนัจนท าให้เกิด
สภาพแวดล้อมท่ีสวยงามบรรยากาศท่ีน่าอยู่ แต่นอกจากน้ี ในการออกแบบสวนแต่ละสวนอาจ
ไม่ใช่แค่วา่ผูอ้อกแบบชอบสวนแบบใดแบบหน่ึง แต่ส่วนหน่ึงก็ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีของพื้นท่ีท่ีจะ
ออกแบบสวนดว้ย และการดูแลบ ารุงรักษา 

2.2.2  หลกัและรูปแบบของการจดัสวน 
2.2.2.1  หลกัของการจดัสวนการจดัสวนจะใหป้ระสบผลส าเร็จตอ้งใชสู้ตรในการ 

จดัสวนดงัน้ี 
1) ความกลมกลืน 
2) ความแตกต่าง 
3) การสร้างจุดเด่น 
4) การเนน้ 
5) ผวิพรรณ 

2.2.2.2  ความกลมกลืน ในการจดัสวนแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1) ความกลมกลืนในลกัษณะพฤกษศาสตร์ 
2) ความกลมกลืนในลกัษณะของวตัถุ 

ความกลมกลืนในลักษณะของพฤกษศาสตร์ คือ ความกลมกลืนของต้นไม้ใน
ลกัษณะรูปทรงของล าตน้และลกัษณะของใบ เช่น ตน้ไมท่ี้มีใบลกัษณะกลมยอ่มมีความกลมกลืน 
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ไปจนถึงใบไม้ท่ีโคนใบมนกลมปลายใบแหลม เม่ือน ามาปลูกไวใ้นกลุ่มเดียวกันย่อมมีความ
กลมกลืนกนั เช่น การจดัสวนไมท่ี้มีลกัษณะใบและเส้นใบยาวเหมือนกนั ไดแ้ก่ ตะไคร้ พลบัพลึง 
หรือว่านต่างๆเม่ือจดัให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันย่อมมีความกลมกลืนกันบวกความกลมกลืนกันใน
ลกัษณะของวตัถุ ไดแ้ก่ ความกลมกลืนของวตัถุท่ีใชใ้นการจดัสวนซ่ึงอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั เช่น หินท่ี
จดัตอ้งเป็นหินท่ีไดม้าจากแหล่งเดียวกนั มีสีเหมือนกนั ยอ่มกลมกลืนกนั 

การจัดสวนป่า ถ้าต้องการจัดให้กลมกลืนกันจ าเป็นต้องมีการใช้วสัดุท่ีเหมือน
ธรรมชาติมากท่ีสุด เช่น สะพานขา้ม แม่น ้ า ร้ัว ตอไมท่ี้ใช้สร้างแทนมา้นัง่เล่นจะตอ้งใช้ไมท่ี้ยงัไม่
เคยผา่นการแปรรูปมาก่อนส าหรับเสาควรใชเ้สากลมท่ีมีเปลือกไมติ้ด 

ความแตกต่าง ความแตกต่างในการจดัสวนเป็นลกัษณะการจดัสวน ซ่ึงตรงกนัขา้ม
กบัการจดัสวนแบบกลมกลืน การจดัสวนแบบน้ี สามารถแบ่งความแตกต่างออกเป็น 2 ลกัษณะ 

(1) ความแตกต่างในทางพฤกษศาสตร์ 
(2) ความแตกต่างในลกัษณะของสี 

ความแตกต่างในลกัษณะพฤกษศาสตร์ เช่น การจดัสวนโดยการปลูกโหระพากบั
พริก ซ่ึงตน้ไมท้ั้ง 2 ชนิด จะมีลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของใบท่ีเหมือนกนัยอ่มมีความกลมกลืนกนั 
แต่เม่ือน าตะไคร้เขา้ลกัษณะของพฤกษศาสตร์ทนัที เพราะลกัษณะใบของตะไคร้ต่างไปจากใบพืช
ของพืชกลุ่มแรก หรือไม่การจดัสวนท่ีปลูกแมงลกักบัพริกซ่ึงมีลกัษณะของสีใบเหมือนกนั คือเป็นสี
เขียวยอ่มมีความกลมกลืนกนั แต่เม่ือเราน าเอากระเพราแดงหรือพืชชนิดอ่ืน ซ่ึงมีลกัษณะของสีใบ
ต่างไปจากสีเขียวแลว้ จะท าใหต้น้ไมก้ลุ่มน้ีเกิดความแตกต่างกนัในลกัษณะของกลุ่มสีทนัที 

การจดัสวนท่ีมีความแตกต่างกนัในลกัษณะทางพฤกษศาสตร์และลกัษณะของกลุ่มสี
น้ี นิยมจดักนัในงานแสดงแบบเพียงระยะเวลาอนัสั้ นเท่านั้น เพราะการจดัสวนแบบน้ีย่อมดึงดูด
ความสนใจของผูช้มไดม้าก และการจดัสวนในลกัษณะน้ีสีของพืชตอ้งเป็นสีฉูดฉาด ลกัษณะของ
ใบผิดธรรมชาติ แต่การจดัสวนแบบน้ีถ้าพิจารณาให้ดีแล้วจะท าให้ขาดความรู้สึกท่ีน่ิมนวลไม่
เหมือนธรรมชาติ 

การสร้างจุดเด่น การจดัสวนท่ีจะใหไ้ดรั้บความสนใจ มีความงามสะดุดตาตอ้งมีการ
สร้างจุดเด่นภายในบริเวณสวน ซ่ึงจุดเด่นน้ีอาจเป็นหินหรือตน้ไมก้็ได ้

วิธีสร้างจุดเด่น เม่ือท าการจดัสวนเสร็จแล้วให้หาต าแหน่งท่ีเหมาะสมแลว้ น าหิน
หรือตน้ไมซ่ึ้งมีลกัษณะงามสง่า ไม่มีต าหนิ ถา้เป็นกอ้นหินควรเป็นหินท่ีมีความสูงมากกว่าความ
กวา้งของฐาน น าไปวาง ณ จุดท่ีก าหนดเอาไวว้่าเหมาะสมดีแล้ว ให้หินท่ีมีขนาดเล็กกว่าวาง
ดา้นขา้งๆ อีก 2-3 กอ้น เพื่อใหเ้กิดความกลมกลืน นุ่มนวล และโปร่งแสงจนท าใหเ้กิดเป็นจุดเด่น 

การเนน้ คือ การสร้างจุดสนใจจุดใดจุดหน่ึงในบริเวณสวนใหมี้ลกัษณะพิเศษ 
ออกไปโดยใชต้น้ไมห้รือวสัดุ โดยน าไปวาง ณ จุดใดจุดหน่ึง เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิง่ๆข้ึนใน
การจดัสวน เช่น ในบริเวณสวนท่ีมีการจดัและตบแต่งไวแ้ลว้ เม่ือน าเอาโคมไฟหรือหินท่ีมีความสูง



14 
 

กวา่หินท่ีเราจดัไว ้น าไปวาง ณ จุดใดจุดหน่ึงในบริเวณ เป็นการเนน้จุดสนใจในบริเวณสวนนั้นให้
เด่นชดั 

การเนน้น้ีถา้น าเอาไมพุ้ม่หรือไมต้น้ขนาดใหญ่มาปลูกลงในฤดูปกติตน้ไมจ้ะให้ทรง
พุม่สีเขียว แต่เม่ือค าถึงระยะท่ีตน้ไมท่ี้ปลูกนั้นออกดอกตามฤดูกาล ไม่วา่จะเป็นสีอะไรก็ตาม สีของ
ดอกไมจ้ะเนน้ความสวยงามในจุดนั้นๆยิง่ข้ึน 

ผิวพรรณ ต้นไม้หรือวสัดุใดๆท่ีใช้ในการจัดสวนย่อมต้องแสดงลักษณะของ
ผิวพรรณออกมา เช่น การปลูกตน้ไมท่ี้มีลกัษณะและขนาดของใบท่ีต่างกนั ถ้าจดัให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกนั ตอ้งจดัให้มีความกลมกลืนกนัเหมือนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ การวางวตัถุต่างๆก็เช่นกนั 
ขอ้ควรระวงัอย่าให้วตัถุท่ีใหญ่กว่าปิดบงัส่ิงท่ีเล็กกว่าจนมองไม่เห็น ควรมีการจดัวางให้สามารถ
มองเห็นไดทุ้กส่วนของการจดัสวน 

2.2.3  ความส าคญัของการจดัสวน 
(ปราโมทย ์รัตนวงศช์ยั, 2544) การจดัสวนในปัจจุบนันิยมกนัมาก ไม่ว่าจะเป็นการ

จดับริเวณหนา้บา้นหลงับา้น สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ หรือสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ซ่ึงแต่เดิม
นั้นการจดัสวนจะท ากนัก็เฉพาะในพระราชวงัหรือตามวดัใหญ่ต่างๆท่ีส าคญัเท่านั้นในอนาคตการ
จดัสวนนบัวนัก็มีความส าคญัมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะการจดัสวนเร่ิมมีความส าคญัต่อสภาพจิตใจและ
ร่างกายของมนุษยเ์พิ่มข้ึนทุกวนั 

2.2.4  การแบ่งพื้นท่ีงานภูมิทศัน์ส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
การแบ่งพื้นท่ีดงักล่าว ไดย้ึดเป้าหมายของการใชป้ระโยชน์และความตอ้งการของผูพ้กั

อาศยัเป็นหลกัดงัน้ี 
2.2.4.1  พื้นท่ีส าหรับนนัทนาการ (Recreation area) คือ พื้นท่ีจดัไวเ้พื่อการพกัผอ่น

หย่อนใจของผูอ้ยู่อาศยั ผูพ้กัอาศยั พื้นท่ีส่วนน้ีจะประกอบไปด้วยสระว่ายน ้ า สนามกีฬา ท่ีออก
ก าลงั พื้นท่ีลานกวา้งส าหรับเดินเล่น นัง่เล่น ส าหรับอาบแดด ซุ้ม ตน้ไม ้เฉลียงไม ้การปลูกตน้ไม้
เป็นแถบแน่นเพื่อปิดบงัสายตาจากบุคคลภายนอก ลดปัญหาจากสภาพแวดลอ้ม ในพื้นท่ีส าหรับ
นนัทนาการ จะมีส่วนงานภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hard scape) มากกวา่ภูมิทศัน์เขียว (Green scape) 

2.2.4.2  พื้นท่ีท่ีให้ความสงบคลายกงัวลใจ (Comfort) เป็นพื้นท่ีท่ีจดัไวเ้พื่อความ
สบายส าหรับนัง่พกัผ่อน พูดคุย อ่านหนงัสือ หรือกิจกรรมเฉพาะในยามวา่ง พื้นท่ีน้ีจะถูกสร้างไว้
ในพื้นท่ีท่ีเป็นมุมสงบในบริเวณ ห่างสายตาผูค้น ลกัษณะเด่นของพื้นท่ีคือสร้างไวใ้นท่ีมุมใดมุม
หน่ึง มีร้ัวตน้ไมเ้ต้ียๆเพื่อแยกเป็นขอบเขต มีโตะ๊ เกา้อ้ีส าหรับนัง่เล่น นัง่อ่านหนงัสือ มีตน้ไมใ้หญ่ท่ี
ให้ร่มเงาและอาจประยุกต์ให้มีบ่อน ้ าแร่หรือบ่อน ้ าพุ (Spa) ถ้าหากไม่มีตน้ไมใ้หญ่ให้ร่มเงา อาจ
สร้างเป็นเรือนระแนงปลูกไมเ้ล้ือยคลุมหรือสร้างเป็นศาลาพกั พืชพรรณท่ีจดัรอบๆบริเวณพื้นท่ี
ดงักล่าวเนน้ความสวยงาม 
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2.2.4.3  พื้นท่ีรับรองผูม้าเยี่ยมเยือน รับประทานอาหารนอกตวัอาคารและจดังาน
เล้ียง (Entertaining) เป็นพื้นท่ีจดัไวส้ าหรับงานเล้ียงพบปะสังสรรค ์รับประทานอาหารนอกตวับา้น
อาคาร ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีลานพกั (Patio area) พื้นท่ี (Decking) ลานรอบๆ สระวา่ยน ้ า ในพื้นท่ี
ดงักล่าวจะประกอบไปดว้ยโต๊ะอาหาร พื้นท่ีประกอบอาหารส ารองเตายา่งอาหาร ไฟฟ้าท่ีให้แสง
สวา่งในเวลาค ่าคืน ระบบเสียงและแสงเวลาจดักิจกรรม อุปกรณ์ท่ีใชใ้นพื้นท่ีดงักล่าวจะติดตั้งแบบ
ถาวรหรือชัว่คราวสามารถเคล่ือนยา้ยได ้

2.2.4.4  พื้นท่ีส าหรับอเนกประสงค ์(Flexibility) เป็นพื้นท่ีวา่ง ลานกวา้งซ่ึงสามารถ
ดดัแปลง ปรับใช้กบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกิจได ้เช่น ดดัแปลงเป็นท่ีออกก าลงักาย จดังานเล้ียง
พบปะสังสรรค์ ท่ีพกัพรรณไม ้เรือนเพาะช า ท่ีเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ส าหรับดูแลบ ารุงรักษา
และซ่อมบ ารุง คลา้ยกบัเป็นส่วนพื้นท่ีรองรับการบริการ 

2.2.4.5  พื้นท่ีส าหรับความอิสระ (Privacy) เป็นพื้นท่ีจดัไวเ้พื่อส่วนบุคคลส าหรับ
การพกัผอ่น กิจกรรมท่ีตอ้งการความอิสระในพื้นท่ีดงักล่าวตอ้งมีร้ัวรอบ สามารถป้องกนัสายตาจาก
บุคคลภายนอกได ้จะเป็นร้ัวก าแพงหรือร้ัวตน้ไมก้็ได ้และดีท่ีสุดควรจดัเป็นท่ีวา่งแบบให้ความรู้สึก
เป็นท่ีพกัผอ่นส่วนตวั (Intimeate space) หรือท่ีวา่งท่ีถูกปิดลอ้ม (Enclosed canopy space) ถา้เป็น
บา้นพกัอาศยัจะเป็นพื้นท่ีลานพกั เฉลียงท่ีติดกบัตวับา้นเป็นมุมท่ีดีท่ีสุด 

2.2.4.6  พื้นท่ีส าหรับผลิตอาหาร (Food production) เป็นพื้นท่ีสงวนไวส้ าหรับปลูก
พืชผกัสวนครัว ไมผ้ล ประกอบกิจกรรมการเกษตรเป็นงานอดิเรกในยามวา่ง ควรเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
แสงแดดจัดทั้ งว ัน เพราะพืชผ ักสวนครัวและไม้ผลต้องการแสงแดดเพื่อการปรุงอาหาร 
(Photosynthesis) 

2.2.4.7  พื้นท่ีท่ีให้ความสวยงาม (Beautification) เป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดัภูมิทศัน์อยา่ง
ละเอียดลออ สนองตอบความรู้สึกทางดา้นอารมณ์ สุนทรียภาพ เนน้หลกัการออกแบบและการจดั
อยา่งถูกตอ้ง มีมุมน ้ าตก ธารน ้ า บ่อน ้ า น ้ าพุ น ้ าพุ่ง น ้ าหมุน สนามหญา้ หมู่ตน้ไมใ้หญ่ ไมด้อก ไม้
ใบสวยงาม อุดมไปดว้ยสีสันและมุมมอง 

2.2.4.8  พื้นท่ีท่ีอ านวยความสะดวกและให้ความปลอดภยั (Safety and convenience) 
พื้นท่ีท่ีอ านวยความสะดวกไดแ้ก่ ถนนรถยนต์เขา้บา้น ทางเดินระหว่างประตูส ารองเขา้สู่ตวับา้น 
ทางเดินภายในสวน บนัไดต่างระดบั ทางลาด สะพาน พื้นท่ีท่ีให้ความปลอดภยั เช่น ประตูร้ัว 
(Gate) ประตูส ารอง ร้ัวบา้น (Fence) ร้ัวภายในสวน แนวตน้ไมเ้พื่อแบ่งขอบเขตพื้นท่ี เคร่ืองมือ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกปลอดภยั เช่น ระบบไฟฟ้า ปิดเปิดประตู ระบบไฟฟ้าให้แสงสว่าง
ภายในบริเวณบา้น บริเวณสวน ในบริเวณสวน ในบริเวณเช่ือมต่อพื้นท่ีต่างระดบัคอสะพานหรือ
พื้นท่ีลกัษณะวกิฤต 

2.2.4.9  พื้นท่ีท่ีจดัให้มีการดูแลบ ารุงรักษาง่าย (Ease of maintenance) เป็นพื้นท่ี
ราบเรียบลาดเนิน ท าเป็นสนามเปิด (Open lawn) ปลูกหญา้สนาม หรือปลูกพืชคลุมดิน ท าให้การ
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ตัดหญ้า ตัดขอบ ตัดแต่ง ตัดขลิบ ง่ายและสะดวก ส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนพื้นท่ีหน้าบ้าน 
(Publicarea) เพื่อท าใหบ้า้นเด่น บางคร้ังเรียกวา่เป็นขอบเขตพื้นท่ีสนามหญา้โดยเฉพาะ 

2.2.5  รูปแบบและประเภทของสวน 
(ขวญัชยั จิตส ารวย, 2536) ในการจดัสวนในส่วนของบริเวณท่ีเลือกแลว้นั้นข้ึนอยู่

กบัรสนิยม และความชอบของเจา้ของบา้น ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ  
2.2.5.1  แบบรูปทรงเรขาคณิต (Formal) คือ การจดัโดยอาศยัรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ

มีการแสดงออกของเส้นตรง ซ่ึงเป็นเส้นสายตาให้มุ่งตรงไปยงั จุดเด่นท่ีตอ้งการ (Strong Axial 
Design) และเส้นน้ี จะแสดงความรู้สึกว่าบริเวณด้านซ้ายและขวามีความเท่าๆกัน (Balance) คือ 
ดา้นซ้ายและดา้นขวา เหมือนกนัทุกประการ การจดัสวนแบบน้ีเหมาะกบับา้นทรงยุโรป ประเภท
กรีก โรมนั และบริเวณมุมเล็กๆในพื้นท่ีจ  ากดัหรือในบริเวณส่วนดา้นหน้าของหน่วยงานราชการ 
และบริษทัต่างๆการจดัสวนประเภทน้ี จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่การดูแลรักษาค่อนข้างสูง 
เพราะตอ้งตดัแต่งตน้ไมใ้หเ้ป็นรูปทรงเรขาคณิตอยูเ่ร่ือยๆ 

2.2.5.2  แบบธรรมชาติ (Informal) คือ การจดัใชเ้ส้นอิสระ มกัเป็นโคง้รูปตวั S ดูเป็น
ธรรมชาติอ่อนชอ้ยไม่เป็นเหล่ียมมุมตน้ไมใ้ชรู้ปทรงตามธรรมชาติ ไม่ตดัแต่งเป็นรูปทรงเรขาคณิต 
การจัดสวนแบบธรรมชาติ น้ีเหมาะกับบ้านทั่วๆไป ทั้ งท่ีมีเน้ือท่ีกว้างและเน้ือท่ีแคบหรือ
สวนสาธารณะและสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ (ขวญัชยั จิตส ารวจ, 2536) 

สวนโมเดิร์น (Modern garden) คือสวนมากจินตนาการท่ีผูจ้ดัตอ้งการส่ือออกมาถึง
ผูช้มจริงๆแลว้สวนโมเดิร์นมีท่ีมาจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติ เช่นเดียวกบัสวนอ่ืนๆแต่ไม่
จ  ากดัเฉพาะบ่อน ้า น ้าตก หรือภูเขา แต่รวมถึงอาคารและตึกรามบา้นช่องและสภาพแวดลอ้มใกลต้วั 
เพียงแต่สวนโมเดิร์นมกัตดัทอนรายละเอียดของธรรมชาติ เหลือเพียงเส้นดา้ย สีสันหรือผวิสัมผสัท่ี
ส่ือออกมาเป็นสัญลกัษณ์เท่านั้นจนบางคร้ังหากไม่อธิบายก็อาจดูไม่ออกวา่ส่ิงท่ีส่ือออกมามี
ความหมายอยา่งไร 

หากเปรียบสวนเหมือนภาพวาด  สวนโมเดิร์นจะเหมือนภาพแอ๊บสแตร็คท ์
(Abstract) ท่ีส่ือความหมายเป็นนามธรรมคือมีสัญลกัษณ์มากมายใหตี้ความหรือจินตนาการจากภาพ
ท่ีเห็น โดยเฉพาะหากไดรั้บการบอกเล่าถึงแนวคิดของภาพ ภาพท่ีดูไม่รู้เร่ืองก็จะมีเร่ืองราวและท่ีมา
ท่ีไปจนท าให้ผูช้มรู้สึกสนุกไปกบัเร่ืองท่ีเล่าอยู่ในขณะนั้น สวนโมเดิร์นก็เช่นเดียวกนั เม่ือได้
รับทราบและเขา้ใจถึงแนวคิดของสวนนั้นๆวา่ตอ้งการส่ือถึงอะไร มีท่ีมาท่ีไปอยา่งไร ผูช้มจะรู้สึก
สนุกไปกบัการชมสวนนั้นๆ 

จินตนาการของสวนโมเดิร์นจึงเป็นตวัเช่ือมต่อท่ีช่วยร้อยเรียงเร่ืองราว รวมทั้ง
แนวคิดและวธีิการออกมาเป็นภาพสัญลกัษณ์ซ่ึงมีทั้งความแตกต่างท่ีดูขดักนั ความเรียบง่าย สีสันท่ี
รุนแรง การเล่นลวดลายวสัดุหรือผิวสัมผสั เส้นสาย สัญลกัษณ์ และเร่ืองราวในสวนบางสวนจดั
แบบเรียบง่าย อาจโรยกรวดทั้งสวน มีตน้เขม็กุดัน่โผล่มาแค่สองตน้ บางสวนอาจทาก าแพงสีน ้ าเงิน
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เขม้ วางเกา้อ้ีรูปทรงทนัสมยัสีขาวและกระถางตน้ไมรู้ปทรงเรียบง่าย บางสวนอาจน าแผน่ทางเดิน
วางต่อกนัเป็นเส้นสายหรือลายกราฟฟิกในสวน ดูคลา้ยสวนฟอร์มลัหรือสวนประดิษฐ์ โดยเส้นสาย
ดงักล่าวลอ้ไปกบัรูปแบบของอาคารและมกัมีประติมากรรมท่ีเป็นสัญลกัษณ์ให้จินตนาการกนัต่อ
อยูบ่ริเวณใจกลางสวน 
 

2.3  รูปแบบภูมทิศัน์แบบสวนโมเดิร์น  
ท่ีจดัอยา่งเรียบง่ายมีตน้ไมน้อ้ยตน้และเพิ่มในส่วนงานHard Scape จึงมีขอ้ดีในเร่ืองการ

ดูแลท่ีง่ายและเหมาะกบัพื้นท่ีแคบ เพราะจะท าให้สวนโปร่งโล่ง ไม่รกทึบ แต่ขณะเดียวกนัสวน
ลกัษณะน้ีก็ไม่เหมาะกบัสภาพพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดจดั เพราะจะท าให้ผูท่ี้อยูใ่นสวนรู้สึกไม่สบาย
ตวั 

ดงันั้นก่อนท่ีจะลงมือเลือกรูปแบบของสวนจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพ
พื้นท่ีท่ีประกอบกนัด้วยผูท่ี้จะจดัสวนโมเดิร์นจึงควรมีความช านาญในเร่ืององค์ประกอบ โดย
เฉพาะงานฮาร์ดสเคปเพื่อแบ่งสัดส่วนของเส้นสายและสีสันให้ออกมาน่าสนใจ รวมทั้งตอบสนอง
การใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (มือใหม่จดัสวนโมเดิร์น, 2554) 

2.3.1  ลกัษณะเด่นของสวนโมเดิร์น 
2.3.1.1  รูปทรงโดดเด่นเฉพาะตวั สวนโมเดิร์นส่วนใหญ่มกัน ารูปทรงเรขาคณิต ซ่ึง

เป็นรูปทรงพื้นฐานมาเป็นองคป์ระกอบในสวน ทั้งงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและพรรณไม ้
บ่งบอกถึงความเรียบร้อย ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน ทั้งยงัอาจแปลความไดว้า่ องคป์ระกอบท่ีน ามาตกแต่ง
แต่ละช้ินลว้นมีความงามอยูใ่นตวัเองทั้งส้ิน 

2.3.1.2  สีสันสะดุดตา การเลือกใชสี้ท่ีหลากหลายนอกเหนือจากสีของธรรมชาติแลว้
นั้น มกัมีวตัถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกัน เช่น เลือกใช้สีสันสดใสเพื่อเน้นจุดสนใจ แต่หาก
ตอ้งการความเรียบง่ายกลมกลืน ควรเลือกใชสี้โทนขรึม เช่น ขาว เทา และด า หรือสีท่ีกลมกลืนไป
กบัธรรมชาติรอบขา้งก็ได ้

2.3.1.3  โชวผ์วิสัมผสั การท าผิวสัมผสัท่ีหลากหลายเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้สวนไม่ดู
เรียบจนเกินไป แต่การโชวผ์วิสัมผสัควรเนน้ความแตกต่างของผิวสัมผสัให้ชดัเจน เพื่อดึงจุดเด่นให้
น่าสนใจยิง่ข้ึน 

2.3.1.4  เส้นสายชัดเจน ในการออกแบบสวนทัว่ไปนิยมใช้เส้นตรงหรือเส้นโคง้ 
โดยเฉพาะสวนโมเดิร์นมกัเนน้เส้นสายชดัเจนกวา่สวนรูปแบบอ่ืน เพื่อน าสายตาให้รับรู้ความหมาย
หรือจุดมุ่งหมายของการออกแบบ ซ่ึงบ่งบอกสไตลแ์ละสร้างลวดลายใหส้วนดูน่าสนใจ 

2.3.1.5  ซ่อนไฟสร้างมิติ การจดัแสงสวา่งในสวนนอกจากให้ความรู้สึกปลอดภยัใน
การใชง้านแลว้ ยงัเพิ่มมนตร์เสน่ห์ของสวนยามค ่าคืนไดเ้ป็นอยา่งดี สีของแสงไฟท่ีต่างกนับ่งบอก
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ถึงสไตลข์องสวนไดเ้ช่นกนั สวนท่ีมีรูปแบบทนัสมยัส่วนใหญ่มกัเลือกใชแ้สงไฟเพื่อส่ือถึงแนวคิด
ในการออกแบบ 

2.3.1.6  เล่นระดบัเพิ่มลูกเล่น ระดบัท่ีแตกต่างกนัของสวนช่วยเพิ่มมิติของมุมมองทั้ง
ในแนวราบและแนวตั้งไดเ้ป็นอยา่งดี การยกระดบัของพื้นราบสามารถท าไดห้ลากหลายรูปแบบ ทั้ง
ลกัษณะของขั้นบนัไดหรือท าเป็นลูกคล่ืน ส่วนการเล่นระดบัในแนวตั้งอาจท าไดโ้ดยการกรุผิวผนงั
ก าแพงใหต้ื้น-ลึกต่างกนั ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นฉากหลงัของสวนไดเ้ช่นกนั 

2.3.1.7  เรียบง่าย แต่กินใจ เนน้การออกแบบท่ีส่ือถึงแนวคิดของสวนไดช้ดัเจน หรือ
เม่ืออธิบายแนวคิดแลว้สามารถเขา้ใจไดท้นัที มีรูปแบบเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน ครอบคลุมการใชง้าน 
และควรดูแลง่าย สวนรูปแบบน้ีมกัเลือกใชว้สัดุและพืชพรรณนอ้ยชนิด 

2.3.1.8  พรรณไมน้อ้ยชนิด สวนแบบทนัสมยันิยมเลือกใชพ้รรณไมน้อ้ยชนิดเพื่อลด
ปัญหาการดูแลรักษาท่ียุง่ยากและนิยมปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ พรรณไมท่ี้เลือกใชส่้วนใหญ่เป็น
พืชพื้นถ่ินหรือเป็นชนิดท่ีดูแลง่าย ไม่ตอ้งตดัแต่งมาก ส่วนพรรณไมท่ี้มีรูปทรงโดดเด่นก็มกัปลูก
โชวค์วามงามเฉพาะตน้ ไม่นิยมปลูกรวมกนัเป็นกลุ่ม 

2.3.1.9  เนน้ประโยชน์ใชง้าน การออกแบบเนน้ประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกัเพื่อให้ใช้
พื้นท่ีไดอ้ย่างคุม้ค่า โดยแบ่งพื้นท่ีสวนออกเป็นสัดส่วนชดัเจน ทั้งพื้นท่ีใช้งานท่ีควรปูวสัดุรองรับ
เช่น ท่ีนัง่พกัผอ่น ลานกิจกรรม และส่วนปลูกตน้ไม ้

2.3.1.10  ดูแลง่าย ไม่ยุ่งยาก พื้นท่ีใช้งานในสวนส่วนใหญ่มักนิยมปูพื้นแข็งท่ี
สามารถท าความสะอาดง่าย มัน่คงแข็งแรง ทนทาน เช่น แผน่ปูนเปลือย แผ่นส าเร็จรูปแบบต่างๆ
กรวดล้าง ทรายลา้ง แผ่นหินทราย หรือโรยกรวด แต่ไม่นิยมใช้กระเบ้ืองปูพื้น เพราะบางชนิดมี
ผวิหนา้ล่ืนและเม่ือช ารุดมกัมีคม เป็นอนัตรายไดง่้าย ส่วนพรรณไมเ้ลือกชนิดท่ีปลูกเล้ียงง่าย ไม่ตอ้ง
ตดัแต่งบ่อย หรือตอ้งทะนุถนอมมากนกั (มือใหม่จดัสวนโมเดิร์น, 2554) 

2.3.2  รูปแบบของสวนโมเดิร์น 
2.3.2.1  สวนแนวตั้ งแบบโมเดิร์น นับเป็นสวนท่ีมีแนวคิดโดดเด่น มุ่งเน้นการ

ประหยดัพื้นท่ีและอิงกบัโครงสร้างท่ีมีรูปแบบทนัสมยั อาจแทรกวสัดุอ่ืนๆเพื่อให้ผนงัดูมีความ
หลากหลายข้ึน เช่น ผนังหินแกรนิตขดัมนั ตะแกรงเหล็กฉีกพ่นสีด า ผนังโครงเหล็กฉลุ หรือ
เหล็กดดัลวดลายอ่อนชอ้ย ช่วยเพิ่มมิติลึกต้ืนบนผนงั ทั้งน้ีควรเลือกใชต้น้ไมท่ี้สามารถเจริญเติบโต
ไดใ้นแนวด่ิงและมีสีใบหรือดอกต่างกนั นอกจากน้ีควรเตรียมโครงสร้างท่ีแข็งแรงเพื่อให้สามารถ
รองรับน ้าหนกัของวสัดุปลูกและพืชพรรณท่ีใชใ้นสวนลกัษณะน้ีดว้ย  
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ภาพที ่2.1  สวนแนวตั้งแบบโมเดิร์น 
ทีม่า  : http://www.trendhunter.com 

2.3.2.2  โมเดิร์นแบบยุโรป สวนลักษณะน้ีมกัก าหนดจุดน าสายตาในสวนอย่าง
ชดัเจน บา้งก็ใช้เส้นโคง้สร้างลวดลายคลาสสิกสอดแทรกไวต้ามองค์ประกอบต่างๆของสวนเช่น 
กระถางทรงคลาสสิค รูปป้ันแบบคลาสสิค วางสร้างจุดเด่นในสวน บางทีก็วางคู่กนัแสดงต าแหน่ง
ทางเขา้หรือทางออก สวนเพื่อสร้างเอกลกัษณ์แบบสวนสไตล์ยุโรป ส่วนการใช้สีสันไม่นิยมสี
ฉูดฉาด แต่จะใชสี้โทนอ่อนหวาน เช่น สีขาว สีเหลือง หรือสีปูนเปลือยเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติท่ีสุด 
ส่วนพรรณไม้ท่ีนิยมปลูกในสวนรูปแบบน้ีมีทั้งไม้ดอกสีสดและไม้ประดับท่ีมีรูปทรงของใบ
สวยงามหรือหอ้ยยอ้ยดูอ่อนหวาน เม่ือปลูกรวมกนัแลว้ให้ความรู้สึกเหมือนการจดัดอกไมเ้ช่น ปริก
ฮอลแลนด์ ฟิโลเดนดรอน มอนสเตร่า พลูด่าง พลูฉลุ สะระแหน่ประดับ ซ่ึงพรรณไม้เหล่าน้ี
สามารถสร้างบรรยากาศแบบยโุรปไดดี้ (มือใหม่จดัสวนโมเดิร์น, 2554) 

 
ภาพที ่2.2  โมเดิร์นแบบยโุรป 
ทีม่า : http://www.banidea.com 

2.3.2.3  มินิมลัโมเดิร์น เป็นสไตล์การออกแบบท่ียึดหลกั เรียบแต่โก้ น้อยคือมาก 
และ ขรึมแต่หรู หรือท่ีเรียกว่า Minimalism สวนลกัษณะน้ีเน้นการออกแบบท่ีเรียบง่ายมากๆ แต่
คลอบคลุมการใชพ้ื้นท่ีอยา่งคุม้ค่า อีกทั้งยงัใชข้องตกแต่งนอ้ยช้ิน และของช้ินนั้นยงัตอ้งสามารถใช้
งานได้ ไม่ใช่เพียงแค่วางประดบัให้ดูสวยเก๋เท่านั้น เช่น วางชิงช้ารูปทรงเรียบเท่ท่ีมุมหน้าบา้น

http://www.trendhunter.com/
http://www.banidea.com/
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ส าหรับนัง่พกัผ่อนและเป็นจุดเด่นในสวน นอกจากน้ียงัเลือกใชสี้ในสวนเพียงไม่ก่ีสี เช่น ขาว เทา 
ด า หรือสีธรรมชาติ เพื่อให้เห็นความแตกต่างอยา่งชดัเจน หรืออาจใชเ้พียงสีเดียวเพื่อให้ความรู้สึก
น่ิงเรียบ สวนรูปแบบน้ีมกัใชต้น้ไมน้อ้ยชนิดและมีรูปทรงสวยงาม เช่น หูกระจง จนัทน์ผา  
จนัทร์แดง ฯลฯ (มือใหม่จดัสวนโมเดิร์น, 2554) 

 
ภาพที ่2.3  มินิมลัโมเดิร์น 
ทีม่า : http://www.banidea.com 

2.3.2.4  โมเดิร์นทรอปิคลั เป็นการผสมผสานระหวา่งการวางผงัพื้นท่ีแบบเรียบง่าย
ร่วมกบัการจดัสวนแนวสวนป่าเมืองร้อนท่ีคุน้ตา เพื่อให้เหมาะกบัภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน สามารถ
เลือกปลูกพรรณไมไ้ดห้ลากหลายชนิด ท าใหส้วนดูชุ่มช้ืนเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี สวนรูปแบบน้ีจึงมกั
ใช้ไมย้ืนตน้สร้างร่มเงาให้สวนดูไม่แห้งแลง้จนเกินไป และปลูกไมพุ้่มลดทอนความสูงและสร้าง
สีสัน เช่น หมากผูห้มากเมีย โกสน หรือพุทธรักษา แต่นิยมปลูกเป็นแถวเป็นแนวหรือปลูกเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ส่วนไมค้ลุมดินมกัปลูกเป็นแปลงหรือปลูกแบบปูพรม เช่น ถัว่เปรูหรือหนวดปลาดุกแคระ
(มือใหม่จดัสวนโมเดิร์น, 2554) 

 
ภาพที ่2.4  โมเดิร์นทรอปิคลั 
ทีม่า : http://www.banidea.com 
 

http://www.banidea.com/
http://www.banidea.com/
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2.3.2.5  โมเดิร์นบาหลี เป็นการน ากล่ินอายของสวนบาหลีแบบดั้งเดิมมาปรับให้เขา้
กบัการวางผงัแบบเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อนและมีแนวแกนชดัเจน เนน้การใชว้สัดุท่ีให้บรรยากาศแบบ
ร้อนช้ืน เช่น อิฐมอญ ศิลาแลง นอกจากน้ียงัแทรกดว้ยองคป์ระกอบของงานศิลปะท่ีส่ือถึงความเช่ือ
และศรัทธาในศาสนาฮินดู เช่น รูปป้ัน หินแกะสลกัรูปแบบต่างๆทั้งเทพเจา้ ยกัษ ์ลิง และซุ้มประตู 
ส่วนพรรณไมนิ้ยมปลูกไมย้นืตน้ทรงสวยใหร่้มเงาอยา่งลีลาวดีทั้งดอกขาวและสีอ่ืนๆส่วนไมร้ะดบั
ล่างมกัปลูกไมใ้บและไมด้อกทนร่ม นอกจากน้ียงัปลูกไมเ้ล้ือยอย่างม่านบาหลีหรือตีนตุ๊กแกเพื่อ
สร้างบรรยากาศใหส้วนดูชุ่มช้ืนข้ึนดว้ย (มือใหม่จดัสวนโมเดิร์น, 2554) 

 
ภาพที ่2.5  โมเดิร์นบาหลี 
ทีม่า : http://www.banidea.com 

2.3.2.6  โมเดิร์นลอฟต ์เป็นการผสมผสานความทนัสมยัแบบดิบๆเขา้กบัการตกแต่ง
สวนซ่ึงมีจุดเด่นท่ีการเลือกใชว้สัดุแบบโชวเ์น้ือแท ้เนน้ความเรียบง่ายและเผยเสน่ห์ของโครงสร้าง
จริง เช่น การท าผนงัปูนก็เนน้ใหเ้ห็นถึงรายละเอียดของการฉาบปูนหรือผนงัก่ออิฐโชวแ์นวแบบไม่
ทาสีทบั หากเป็นพื้นไมก้็ยงัคงความดิบของสีธรรมชาติ สรุปแลว้การตกแต่งแบบน้ีแทบไม่แตะตอ้ง
หรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ามากนกั หากมีก็เพียงเล็กนอ้ยเช่น โรยกรวดบนพื้นแทนสนามหญา้
เพื่อความสะดวกในการเขา้ใชง้าน ส่วนพรรณไมท่ี้ใชใ้นสวนแบบน้ีมกัปลูกเป็นตน้เด่ียวๆหรือเป็น
ไมก้ระถางเพื่อเพิ่มสีเขียวและลดความแข็งของโครงสร้าง ดงันั้นตน้ไมท่ี้เหมาะสมกบัสวนรูปแบบ
น้ีจึงเป็นตน้ไมรู้ปทรงอิสระเช่น ปาลม์แวก็ซ์ พญาไร้ใบ ริปซาลิส อากาเว ่สับปะรดสีบางพนัธ์ุ  
ทิลแอนดเ์ซีย เป้นตน้ (มือใหม่จดัสวนโมเดิร์น, 2554) 

 

http://www.banidea.com/
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ภาพที ่2.6  โมเดิร์นลอฟต ์
ทีม่า : http://www.banidea.com 

2.3.2.7  โมเดิร์นคอมเทมโพรารี เรามกัจะไดย้ินกนับ่อยๆกบัค าวา่ Contemporary 
Style ท่ีหมายความถึงการตกแต่งแบบร่วมสมยั ซ่ึงเป็นค าจ ากดัความท่ีกวา้งมากเพื่อส่ือให้เขา้ใจถึง
รูปแบบไดช้ดัเจน แต่ความจริงแลว้การตกแต่งแบบน้ีไม่ไดห้มายความวา่จะเอาอะไรก็ไดม้ารวมกนั
แลว้เรียกวา่ การตกแต่งแบบร่วมสมยั เพราะ Contemporary Style  ท่ีแทจ้ริงคือ การผสมผสานกนั
ระหวา่งรูปแบบของการตกแต่งกบัความร่วมสมยัในยุคนั้นๆอยา่งเหมาะสมและมีจงัหวะการจดัวาง
ลงตวักบัองคป์ระกอบโดยรวม เพื่อให้เขา้ใจไดง่้ายเราจึงขอยกตวัอยา่งการน าเฟอร์นิเจอร์คลาสสิค
ในอดีตมาใชก้บัปัจจุบนั นอกจากน้ียงัสอดแทรกความเป็นโมเดิร์นดว้ยความสะดวกเรียบง่ายในการ
เขา้ใชง้าน และหลีกเล่ียงหรือลดทอนรายละเอียดท่ีดูซบัซ้อน เลือกใชสี้โทนอบอุ่นอยา่งสีน ้ าตาล สี
ส้มอิฐ สีขาวนวล เป็นตน้ ภายในสวนจึงมกัวางศาลา ชิงชา้ หรือชุดรับแขกท่ีมีรูปแบบร่วมสมยัเพื่อ
การสัมผสัถึงบรรยากาศในอดีต ส่วนพรรณไมท่ี้เหมาะกบัสวนแนวน้ีมกัเป็นตน้ไมท่ี้มีกล่ินหอม ไม้
มงคล และใหร่้มเงา เช่น จ าปี จ  าปา แกว้มุกดา บุหงาส่าหรี เป็นตน้ (มือใหม่จดัสวนโมเดิร์น, 2554) 

 
ภาพที ่2.7  โมเดิร์นคอมเทมโพรารี 
ทีม่า : http://www.looklivehome.com 

http://www.banidea.com/
http://www.looklivehome.com/
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2.3.2.8  โมเดิร์นเจแปนีส สวนญ่ีปุ่นเกิดจากความงดงามแบบตะวนัออกท่ีผสมผสาน
กบัธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวั ทั้งยงัมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น สามารถปรับให้เขา้กบัสวนแบบทนัสมยัได้
ไม่ยาก เพียงแค่ลดทอนรายละเอียดขององคป์ระกอบท่ีซบัซอ้นลงบา้ง เลือกใชข้องตกแต่งท่ีบ่งบอก
สไตลข์องสวนไดเ้ด่นชดั ทั้งน้ีสวนญ่ีปุ่นมีหลายลกัษณะ เช่น สวนเลียนแบบธรรมชาติโดยอิงความ
เช่ือของลทัธิชินโต นอกจากน้ียงัมีสวนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดจากความเช่ือของลทัธิเซน เป็นสวนท่ีมี
ลกัษณะช้ีแนะใหใ้ชค้วามคิด ท าสมาธิ และสร้างจินตนาการ สวนจึงถูกปรับให้มีลกัษณะเป็นมินิมลั
มากข้ึน มีการวางองค์ประกอบในสวนน้อยเพื่อให้เห็นแก่นแทข้องธรรมชาติ จึงมีเพียงลานกรวด
หรือผนืทรายและมีตน้ไมน้อ้ยชนิดหรือบางจุดอาจไม่มีเลย (มือใหม่จดัสวนโมเดิร์น, 2554) 

 
ภาพที ่2.8  โมเดิร์นเจแปนีส  
ทีม่า : http://www.baantidin.com 

2.3.3  ขั้นตอนการออกแบบ 
2.3.3.1  การสร้างภาพตามจินตนาการ นับเป็นพื้นฐานของการออกแบบสวนทุก

รูปแบบ เพื่อใหง่้ายต่อการสร้างจินตนาการถึงรูปแบบสวนท่ีตอ้งการ ควรจดบนัทึกรายการหลกัๆท่ี
ตอ้งการให้มีในสวน รวมทั้งรายละเอียดท่ีช่ืนชอบ และน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาประมวลผลแลว้สเก็ตซ์
คร่าวๆ 

2.3.3.2  ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาของพื้นท่ีจดัสวน หลงัจากไดภ้าพสเก็ตซ์แล้ว
ควรส ารวจขนาดของพื้นท่ีจดัสวน ทิศทางแสงในช่วงวนั ( ทิศตะวนัออก – ตะวนัตก ) ทิศทางของ
ลม ( ลมทิศตะวนัออก/เหนือ,ลมทิศตะวนัตก/ใต ้) และส ารวจพื้นท่ีนั้นว่ามีปัญหาใดหรือไม่ จด
บนัทึกไวเ้พื่อใชแ้กปั้ญหา หลีกเล่ียง ป้องกนั และระมดัระวงัส าหรับการออกแบบก่อนจดัจริง 

2.3.3.3  ประมวลขอ้มูลเพื่อวางผงัการใชง้านใหส้อดคลอ้งกบัพื้นท่ีจริงน าขอ้มูลทั้ง 2 
ขอ้ขา้งตน้มาวิเคราะห์วางผงัร่วมกนัเพื่อก าหนดพื้นท่ีใช้งาน เช่น มุมนัง่เล่น สระน ้ า สนามเด็กเล่น 
ฯลฯ รวมทั้งทางสัญจรไดอ้ย่างคลอบคลุม ง่ายต่อการเขา้ใช้และสวยงาม ซ่ึงเรามกัจะมองจากมุม
แปลนหรือมุม Top view เป็นหลกั การก าหนดควรค านึงถึงความสะดวกต่อการใชง้านและดูเรียบ
ง่าย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของสวนแบบโมเดิร์น แลว้จึงวางต าแหน่งการใชง้านตามท่ีก าหนด
ไวข้า้งตน้ 

http://www.baantidin.com/
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2.3.3.4  ออกแบบลงรายละเอียดการใช้วสัดุและพรรณไม้ เม่ือเราระบุต าแหน่งการ
ใชง้านแลว้ ลองเลือกวสัดุและตน้ไมใ้ห้เขา้กบัสไตล์สวนท่ีชอบ แต่มีขอ้ควรระวงัคือ พรรณไมแ้ต่
ละชนิด มีลกัษณะนิสัยแตกต่างกนั เช่น ทนแดด ทนร่ม ทนน ้ าท่วม ทนเค็ม มีพิษ ก่ิงเปราะ รากแผ่
ขยายรุนแรง เป็นตน้ ดงันั้น จึงตอ้งเลือกปลูกชนิดท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี ซ่ึงขอ้มูลในเร่ืองน้ีนกัจดั
สวนมือใหม่ควรศึกษาขอ้มูลเฉพาะทางเพิ่มเติม (มือใหม่จดัสวนโมเดิร์น, 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดง : ตวัอยา่งสวนโมเดิร์น 

ทีม่า : http://www.kmitl.com 

ภาพที ่2.9 
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2.4  องค์ประกอบในสวนโมเดิร์น 
สวนโมเดิร์น นอกจากจะโดดเด่นท่ีความเรียบง่าย ดูทนัสมยั ไม่ตอ้งดูแลมาก และเนน้การ

ใชง้านแลว้ ยงัสามารถผสมกลมกลืนเขา้กบัสวนสไตลอ่ื์นๆไดง่้ายอีกดว้ย ซ่ึงสวนแต่ละสไตล์ลว้นมี
เอกลกัษณ์ ท่ีเด่นชดัแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนกบัการเลือกและวางในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ไม่มากหรือ
นอ้ยจนเกินไป(มือใหม่จดัสวนโมเดิร์น, 2554) 

2.4.1  น ้า 
น ้ าในสวนมีส่วนส าคญัต่อการสร้างความรู้สึกเยน็ชุ่มช้ืนและช่วยลดทอนความแข็ง

กระดา้งส าหรับสวนรูปแบบน้ีได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบและต าแหน่งในการวางเพื่อรับมุมมอง
หรือประโยชน์การใชง้าน ซ่ึงรูปแบบของน ้าในสวนมีดงัน้ี 

2.4.1.1  น ้าลน้ ทั้งแบบส าเร็จรูปและประกอบเอง ช่วยสร้างความผอ่นคลายดว้ยการ
ใหน้ ้าลน้จากภาชนะแลว้ไหลแบบเบาๆค่อยๆตกลงในอ่างรับน ้ า ในสวนโมเดิร์นสามารถวางน ้ าลน้
ไดห้ลายแบบ แต่ควรเป็นแบบท่ีเรียบง่าย และวางเป็นจุดเด่นรับมุมมองในสวน 

 
ภาพที ่2.9.1  น ้าลน้ 
ทีม่า : http://www.decorreport.com 

2.4.1.2  น ้ าตก ส าหรับสวนโมเดิร์น มีขอ้สังเกตคือ ตอ้งไม่ใช่น ้ าตกท่ีเลียนแบบ
ธรรมชาติ แต่ประดิษฐ์ข้ึนเป็นรูปทรงต่างๆแลว้ปล่อยน ้ าให้ตกลงในอ่างรับน ้ าโดยตรง น ้ าจึงไหล
แรงกวา่การปล่อยน ้าลน้ ท าใหเ้กิดเสียงและใหค้วามชุ่มช้ืน อาจเลือกใชว้สัดุสังเคราะห์ใหดู้สะดุดตา 
 

http://www.decorreport.com/
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ภาพที ่2.9.2  น ้าตก 
ทีม่า : http://www.thaider.com 

2.4.1.3  น ้ าพุ มกัให้ความรู้สึกสนุกสนาน มีหลายแบบทั้งหัวฟองเบียร์หัวร่ม เป็น
เส้นสาย เป็นตน้ ทั้งน้ีข้ึนกบัชนิดของหวัน ้าพุท่ีเลือกใชโ้ดยตอ้งพิจารณาจากขนาดของบ่อ สระ หรือ
ภาชนะรองรับน ้ าให้พอเหมาะกบัน ้ าท่ีพุ่งออกมาจากหัวน ้ าพุ ถ้าใช้หัวน ้ าพุหัวใหญ่มาก น ้ าอาจ
กระเซ็นเลยขอบสระ และน ้ าจะหายไปทีละน้อย ต้องเติมน ้ ากันบ่อยๆอีกทั้งยงัท าให้รอบสระ
เฉอะแฉะดว้ย 

 
ภาพที ่2.9.3  น ้าพุ 
ทีม่า : http://market.onlineoops.com 

2.4.2  พื้น 
พื้นเป็นส่วนเช่ือมต่อการใชง้านภายในสวนให้สะดวกยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นทั้งส่วนทางเดิน 

มุมพกัผอ่น และลานกิจกรรม พื้นแต่ละแบบมีคุณสมบติัแตกต่างกนั ข้ึนกบัวตัถุประสงคใ์นการใช้
งานและรูปแบบของสวน 

2.4.2.1  กรวด เป็นวสัดุท่ีนิยมน ามาใช้กับสวนสไตล์โมเดิร์นมากท่ีสุด เพราะ
สามารถใช้งานไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น การโรยบนพื้นแทนการปูหญา้ เพราะง่ายต่อการดูแล

http://www.thaider.com/
http://market.onlineoops.com/
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รักษาและปรับเปล่ียนรูปแบบ ควรโรยบนตาข่ายพลาสติกเพื่อป้องกนักรวดจมลงในดิน แต่อาจไม่
สะดวกเม่ือเขา้ใชง้านและไม่ทนทานต่อการเหยยีบย  ่าเท่ากบัการใชว้สัดุคงตวัชนิดอ่ืน 

2.4.2.2  แผ่นหินธรรมชาติ มีหลายชนิด ทั้งหินทราย หินกาบ หรือหินแกรนิต เป็น
ตน้ นิยมน ามาประยุกต์หรือดดัแปลงให้มีรูปทรงเรียบง่าย มีรูปร่างหรือรูปทรงชดัเจน เช่น วงกลม 
ส่ีเหล่ียมหรือน ามาประดบับนแผน่ทางเดินส าเร็จรูปหรือท าเป็นพื้นท่ีถาวร 

2.4.2.3  แผ่นส าเร็จรูป เป็นวสัดุท่ีนิยมน ามาใช้จดัสวนกนัอย่างแพร่หลายเพราะหา
ซ้ือได้ง่าย มีรูปแบบและขนาดหลากหลาย สามารถใช้ได้กบัสวนทุกรูปแบบ แต่การเลือกแผ่น
ส าเร็จรูปใหเ้หมาะกบัสวนสไตลโ์มเดิร์นควรเลือกแผน่ท่ีดูเรียบๆไม่มีลวดลายหรือสีสันมากนกัเพื่อ
ง่ายต่อการจดัวาง อีกทั้งผวิหนา้ควรมีความหยาบและไม่ล่ืนเม่ือเปียกน ้า 

2.4.2.4  พื้นถาวร เป็นการออกแบบทางเดินและพื้นท่ีใช้งานอีกรูปแบบหน่ึง นิยม
สร้างในสวนท่ีตอ้งการความแขง็แรงคงทนถาวร ไม่ตอ้งดูแลรักษามากเท่ากบัพื้นสนามหญา้ การท า
พื้นถาวรควรวางโครงสร้างรองรับท่ีแข็งแรงพอ ซ่ึงอาจมีการฝังเสาเข็ม ทั้งน้ีข้ึนกบัปริมาณการรับ
น ้าหนกัและการทรุดตวัของดิน แลว้ใชเ้หล็กเส้นผกูเป็นตะแกรงไวด้า้นบนก่อนเทพื้น จากนั้นจึงท า
พื้นผวิ เช่น ผวิกรวดลา้งผวิทรายลา้ง ผวิขดัมนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แสดง : วสัดุปูนพื้น ภาพที ่2.10 

ทีม่า : http://www.community.akanek.com 



28 
 

2.4.3  ของประดบัตกแต่งสวน 
ของตกแต่งสวนมีส่วนส าคญัในการบ่งบอกเอกลักษณ์ของสวนแต่ละสไตล์ให้

ชดัเจนยิ่งข้ึน ดงันั้นการเลือกของสักช้ินมาวางประดบัในสวนของเรา จึงควรศึกษาให้แน่ใจวา่ของ
ช้ินนั้นมีรูปแบบสอดคล้องกับสไตล์สวน และกลมกลืนกับองค์ประกอบโดยรวมของสวนได้
หรือไม่ 

2.4.3.1  ประติมากรรม เป็นของประดับสวนท่ีนักจดัสวนมือใหม่นิยมน ามาวาง
ประดบั แต่ประติมากรรมท่ีเหมาะกบัสวนแต่ละรูปแบบมกัต่างกนัเช่น สวนท่ีมีกล่ินอายยุโรปควร
เลือกประติมากรรมท่ีมีลวดลายอ่อนหวานแบบยุโรป ส่วนสวนท่ีมีกล่ินอายแบบไทยควรสร้างรูป
ป้ันดินเผาหรือสวนท่ีมีบรรยากาศร้อนช้ืนแบบบาหลีมักวางรูปป้ันหินแกะสลัก  ดังนั้ น
ประติมากรรมท่ีตั้งประดบัในสวนจึงคลา้ยเป็นจุดสังเกตสไตลข์องสวนไดส่้วนหน่ึง 

2.4.3.2  โคมไฟ นบัเป็นของคู่กนักบัสวนสมยัใหม่ เพราะใชเ้ป็นทั้งของประดบัสวน 
และใชป้ระโยชน์จากแสงสวา่งในเวลากลางคืน ส าหรับสวนสไตลโ์มเดิร์นนิยมใชโ้คมไฟแบบเรียบ
เท่ มีหลายรูปแบบ ทั้งโคมไฟตั้งพื้นระดบัต่างๆโคมส่องตน้ไม ้หรือโคมติดผนงั นอกจากน้ียงัมีการ
น าวสัดุอ่ืนๆมาสร้างลูกเล่นกบัไฟในสวน เช่น หล่อไฟเบอร์กลาสทรงกลมซ่อนไวภ้ายใน หรือซ่อน
ไฟ LED ไวต้ามซอกมุมเพื่อสร้างมิติใหส้วนแทนการวางตวัโคม 

2.4.3.3  กระถาง ภาชนะปลูกท่ีเราคุน้เคยสามารถท าให้สวนสวยไดด้ว้ย “การเลือก
ให้ดีและวางให้ถูกท่ีถูกทาง” เพราะกระถางท่ีเหมาะส าหรับโมเดิร์นไม่ไดมี้แต่กระถางปูนเปลือย
รูปทรงเหล่ียมเท่านั้น แต่อาจเป็นกระถางท่ีเหมาะกบัสวนรูปแบบนั้นๆ แต่ลดทอนเส้นสายลงก็ได ้
เช่น กระถางปูนทรงคลาสสิค กระถางดินเผา กระถางเซรามิก และกระถางปูนทรงต่างๆทั้งน้ียงัตอ้ง
พิจารณาถึงขนาดความสูงและรูปทรงของตน้ไมใ้ห้สมดุลกบักระถางดว้ย นอกจากน้ี ควรค านึงถึง
ต าแหน่งท่ีวางกระถางนั้น เช่น ถา้มีเพียงกระถางเดียวควรวางเป็นวางจุดรับสายตาหรือเป็นมุมเด่น 
แต่ถา้มีมากกวา่ 1 กระถาง ควรวางเรียงเป็นแถวเป็นแนว 

2.4.3.4  อ่ืนๆ ในท่ีน้ีหมายถึงของตกแต่งท่ีเป็นรายละเอียด ซ่ึงอาจน ามาใช้สร้าง
บรรยากาศสวนให้ดูอ่อนหวานหรือชุ่มช้ืนข้ึนได ้เช่น การแขวนโมบายล์ไวบ้นก่ิงไม ้ป้ายช่ือตน้ไม้
ท่ีติดไวเ้ตือนความจ าหรือของตกแต่งเล็กๆนอ้ยๆแต่ไม่มากจนเกินไป เพราะของเหล่าน้ีมกัไม่ค่อย
วางในสวนโมเดิร์นท่ีเนน้ความเรียบง่าย 
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แสดง : ของประดบัตกแต่งสวน ภาพที ่2.11 

ทีม่า : http://www.decorreport.com 
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2.4.4  เฟอร์นิเจอร์ในสวน 
การวางเฟอร์นิเจอร์ในสวนมกัมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการใช้งานในพื้นท่ี เช่น นั่ง

พกัผ่อน สังสรรค์ หรือแม้แต่การนั่งท างาน ดังนั้ นการเลือกเฟอร์นิเจอร์จึงควรค านึงถึงความ
สะดวกสบายในการใชง้านเป็นหลกัโดยมีหลกัการเลือกช้ือเฟอร์นิเจอร์แบบง่ายเพื่อให้เขา้กบัสไตล์
การตกแต่งสวนคือ 

เลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เขา้กับสไตล์ของสวนและสไตล์บ้าน เลือกซ้ือให้ขนาดและ
จ านวนเหมาะสมกบัพื้นท่ี ก่อนไปเลือกซ้ือควรวดัขนาดพื้นท่ีบริเวณนั้นวา่มีก่ีตารางเมตร กวา้งยาว
เท่าไร เพื่อจะไดซ้ื้อเฟอร์นิเจอร์มาจดัวางไดอ้ยา่งลงตวั 

เลือกวสัดุใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งท่ีจะจดัวาง ถือวา่เป็นส่ิงส าคญัมาก ซ่ึงวสัดุแต่ละ
ประเภทมีขอ้เด่นขอ้ดอ้ยแตกต่างกนั ดงัน้ี 

2.4.4.1  เฟอร์นิเจอร์ไมจ้ริง มีหลายรูปแบบ ทั้งน้ีการเลือกใช้วสัดุแต่ละชนิดข้ึนกบั
ความชอบและสีสันท่ีตอ้งการ เช่น ไมส้ักและไมม้ะค่าจะให้สีน ้ าตาลอมเหลืองและสีน ้ าตาลอมส้ม 
ส่วนไมเ้ต็งและไมแ้ดงจะให้สีน ้ าตาลอมเหลืองและสีน ้ าตาลอมแดง นอกจากน้ียงัมีการผสมผสาน
ไมจ้ริงกบัวสัดุต่างๆเช่น เบาะผา้กนัน ้ า หวายเทียม สเเตนเลส เพื่อเพิ่มความสวยงามและทนัสมยั
ยิง่ข้ึน 

 

ภาพที ่2.12  เฟอร์นิเจอร์ไมจ้ริง 
ทีม่า : http://www.homeidea.in.th 

2.4.4.2  เฟอร์นิเจอร์เหล็กไร้สนิม เป็นเฟอร์นิเจอร์เหล็กจากต่างประเทศ สามารถท า
สีได้หลากหลายท่ีส าคญัคือเป็นเหล็กท่ีไม่เกิดสนิมจึงเหมาะสมกบัการใช้งานภายนอก ส าหรับ
รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์เหล็กชนิดน้ีค่อนข้างมีจ ากัด ส่วนใหญ่เป็นแบบคลาสสิคสไตล์ยุโรป 
เพราะฉะนั้นควรพิจารณารูปแบบสวนและบา้นก่อนซ้ือมาวางในสวน 
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ภาพที ่2.13  เฟอร์นิเจอร์เหล็กไร้สนิม 
ทีม่า : http://www.salabansuan.com 

2.4.4.3  เฟอร์นิเจอร์ท าจากวสัดุทดแทน หวายเทียม เป็นเส้นหวายท่ีท าจากวสัดุ
สังเคราะห์เพื่อใช้ทดแทนเส้นหวายธรรมชาติท่ีมกัมีปัญหาเร่ืองความทนทานเม่ือใช้งานภายนอก 
เส้นหวายเทียมมีหลายสีทั้งสีขาว สีน ้ าตาลธรรมชาติและสีโอ๊กเขม้ นอกจากน้ีเฟอร์นิเจอร์หวาย
เทียมยงัมีหลายรูปแบบทั้งสไตลร่์วมสมยั หรือสไตลโ์มเดิร์นซ่ึงก าลงันิยม 

 

ภาพที ่2.14  เฟอร์นิเจอร์ท าจากวสัดุทดแทน 
ทีม่า : http://www.chicfurniche.com  

2.4.4.4  ไมเ้ทียม เป็นวสัดุท่ีท าข้ึนเพื่อทดแทนไมจ้ริง มีสีสันและลวดลายใกลเ้คียง
กบัไมจ้ริงตามธรรมชาติ โดยวสัดุท าไมเ้ทียมมีส่วนผสมของพลาสติกกบัเศษไมธ้รรมชาติ ผ่าน
กรรมวิธีการผลิตเพื่อให้ได้ไมเ้ทียมท่ีทนทานทั้งความช้ืนและความร้อนได้ดีกว่าไมจ้ริง จึงเป็น
เฟอร์นิเจอร์ภายนอกอีกชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม 

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.salabansuan.com%2Fcrab.html&ei=w2tZVdm9JpG3uASwsIHICw&bvm=bv.93564037,d.c2E&psig=AFQjCNGwbpvgHlkhK21sN-ygNo-_X3EzDQ&ust=1432009971522562
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.chicfurniche.com%2Fstore%2Fproduct%2Fview%2F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A1-23444346-th.html&ei=GW9ZVaS6FYq0uAThp4G4Cw&bvm=bv.93564037,d.c2E&psig=AFQjCNHVjZC98VnFhaa-LlUqd7xLvyCUOQ&ust=1432010863916235
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ภาพที ่2.15  ไมเ้ทียม 
ทีม่า : http://www.siamwoodmall.com  

2.4.5  พรรณไมท่ี้ส่ือถึงสวนโมเดิร์น 
2.4.5.1  ไมย้นืตน้ มกัเลือกใชพ้รรณไมท่ี้มีรูปทรงสวยงามเฉพาะตวั นิยมปลูกเป็นไม้

ประธานในสวนโมเดิร์นหรือปลูกเพื่อสร้างร่มเงา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.16  ไมย้นืตน้ 
ทีม่า : http://www.magnoliathailand.com  

2.4.5.2  ไมพุ้ม่ ส าหรับสวนรูปแบบน้ีสามารถเลือกใชไ้มพุ้่มได ้2 ลกัษณะคือ ชนิดท่ี
ปลูกรวมกลุ่มเป็นแถว และชนิดท่ีมีรูปทรงเฉพาะตวั 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.17  ไมพุ้ม่ 
ทีม่า : http://www.nanagarden.com 

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.siamwoodmall.com%2F%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599.html&ei=729ZVezGB8eMuASgqIO4Cw&bvm=bv.93564037,d.c2E&psig=AFQjCNH_j4oKlj7Nd92OZU2omv4M-Z3Z7Q&ust=1432011096809284
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.nanagarden.com%2Fsearch%2F%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581&ei=cYxZVYjHK5WouQSvzYC4Cw&bvm=bv.93564037,d.c2E&psig=AFQjCNFoUyY4lNfIgpQXkHuSj5JHdwSk3A&ust=1432018152263013
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2.4.5.3  ไม้คลุมดิน ชนิดท่ีต้องการการดูแลรักษาน้อย มีความทนทานต่อ
สภาพแวดลอ้มสูง ขยายพนัธ์ุง่าย และไม่ตอ้งตดัแต่งบ่อย 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.18  ไมค้ลุมดิน 
ทีม่า : http://www.kasetporpeang.com  

2.4.5.4  หญา้ ควรเป็นหญา้ท่ีดูแลง่าย ไม่ตอ้งพิถีพิถนัมากนกัเท่ากบัหญา้ท่ีปลูกใน
สนามกอลฟ์ นอกจากน้ีบางสวนอาจไม่มีการปลูกหญา้เลย เพราะใชง้านฮาร์ดสเคปเป็นหลกั อีกทั้ง
ยงัช่วยใหดู้แลง่ายข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.19  หญา้ 
ทีม่า : http:// www.chonburishopping.com  

2.2.5  การดูแลงานพรรณไม ้
ในสวนโมเดิร์นส่วนใหญ่มีพรรณไมน้้อยชนิด อีกทั้งแนวคิดหลกัของสวนโมเดิร์น

ยงัเนน้การดูแลรักษาง่าย ไม่ยุง่ยาก ดงันั้นพรรณไมท่ี้ใชจึ้งเป็นชนิดท่ีมีความทนทานพอสมควร แต่
ทั้งน้ีพืชพรรณก็ยงัคงตอ้งการอาหารและการบ ารุงให้เจริญงอกงามเช่นเดียวกบัตน้ไมช้นิดอ่ืน ซ่ึง
ตน้ไมแ้ต่ละประเภทมีการดูแลแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ และไมค้ลุมดิน เน่ืองจากสวนโมเดิร์นส่วนใหญ่มีองคป์ระกอบเป็น
งาน Hard Scape ท าให้สวนค่อนขา้งร้อนและมีความช้ืนต ่า จึงควรรดน ้ าอยา่งนอ้ยวนัละ 1-2 คร้ัง 
ในช่วงเช้าและเยน็ เพื่อให้ตน้ไมไ้ดค้วามช้ืนอยา่งเพียงพอ ส าหรับเจา้ของสวนท่ีมีเวลานอ้ยควรติด
ระบบรดน ้ าอตัโนมติั เช่น สปิงเกอร์ น ้ าหยด หรือพ่นหมอกตามแต่สะดวก และก าหนดระยะเวลา
ใหเ้หมาะสมกบัปริมาณน ้าท่ีพืชตอ้งการ 

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.kasetporpeang.com%2Fforums%2Findex.php%3Ftopic%3D58975.4000&ei=a41ZVfDtCYW3uASaoIDACw&bvm=bv.93564037,d.c2E&psig=AFQjCNGXnnGFD-0q51Hz5RbaoYeQxEDseA&ust=1432018628415183
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.chonburishopping.com%2Fsale%2Fmbdetail.php%3Fid%3D09169%26productname%3D%25CB%25AD%25E9%25D2%25E0%25B7%25D5%25C2%25C1%2C%2520%25CB%25AD%25E9%25D2%25E0%25B7%25D5%25C2%25C1%2520%25C3%25D2%25A4%25D2%25B6%25D9%25A1&ei=lo5ZVfD0I8WSuAT8yYH4CA&bvm=bv.93564037,d.c2E&psig=AFQjCNGn2lOQw6WzafhJjCSQl-opc0mfaQ&ust=1432018881907145
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ส่วนการบ ารุงพืช เราควรใส่ปุ๋ยสูตรเสมออยา่ง 16-16-16 หรือ 15-15-15 หลงัจาก
การปลูกพืชประมาณ 1 เดือน นอกจากน้ียงัมีปุ๋ยละลายช้าควรใส่ทุก 3 เดือน ส าหรับการให้ปุ๋ยมี
หลากหลายวิธีทั้งการฉีดพ่น ผสมน ้ ารด หรือหว่าน จึงควรอ่านฉลากและขอ้แนะน าก่อนใชเ้พื่อให้
ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีพืชจะงามตอ้งข้ึนกบัการปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยอินทรียอ์ย่างเศษใบไม้
แหง้ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั บา้งเป็นคร้ังคราว เพื่อไม่ใหดิ้นเส่ือมโทรมและอดัตวัแน่นจนเกินไป และควร
พรวนดินรอบโคนตน้ ช่วยเพิ่มอากาศลงในดิน ท าใหดิ้นร่วนพรุน ดูดซบัน ้าและระบายอากาศไดดี้ 

เม่ือพืชเติบโตเก้งก้างควรตดัแต่งทรงตน้หรือทรงพุ่มให้โปร่ง ซ่ึงขอ้ดีของการตดั
แต่งนั้นสามารถช่วยลดการสะสมเช้ือโรคและแมลงทั้งยงักระตุน้การแตกก่ิงกา้นสาขา นอกจากน้ี
ควรก าจดัวชัพืชรบกวนเช่น กาฝาก หญา้คา หญา้แห้วหมู ไมยราบ ดว้ยการถอนทิ้งให้รากถึงโคน 
หากมีโรคและแมลงรบกวนมากจนไม่สามารถก าจดัให้หมดไปได้จึงใช้สารเคมีก าจดัด้วยความ
ระมดัระวงัและใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น ก่อนใชค้วรอ่านฉลากศึกษาวิธีการใช ้เลือกชนิดท่ีตรงกบัโรค 
และใชใ้นปริมาณท่ีเหมาะสมและควรสวมอุปกรณ์ป้องกนัเช่น ถุงมือและผา้ปิดจมูกดว้ยทุกคร้ัง 

สนามหญา้ นบัเป็นพืชยอดฮิตท่ีนิยมใชก้บัสวนโมเดิร์นทุกยุคทุกสมยั แต่ใครจะรู้วา่
การดูแลสนามหญา้ใหส้มบูรณ์นั้นยากยิง่กวา่การดูแลพรรณไมช้นิดอ่ืนๆเพราะสนามหญา้เป็นพืชท่ี 
ติดง่ายตายยาก เราใชค้  าน้ีเน่ืองจากหญา้สามารถปูให้ติดไดง่้ายเพียงให้น ้ าอยา่งสม ่าเสมอตลอดทั้ง
วนัในช่วงสัปดาห์แรก หญา้จะติดและเจริญเติบโตไดอ้ยา่งง่ายดาย หลงัจากนั้นให้น ้ าเพียงวนัละ 1-2 
คร้ัง ในช่วงเชา้และเยน็ก็เพียงพอ แต่เม่ือหญา้ติดแลว้เราควรตดัหญา้อย่างนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง และ
ไม่ควรปล่อยให้หญา้ยาวเกินไปแลว้จึงตดัเพราะจะท าให้สนามหญา้โทรมและฟ้ืนตวัชา้ นอกจากน้ี
ในแผน่หญา้ท่ีปูสนามมกัมีเมล็ดวชัพืชปะปนมาเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะหญา้แห้วหมู ซ่ึงนบัเป็น
ปัญหาส าคญัของสนามหญา้และก าจดัยาก ดงันั้นวิธีก าจดัขั้นพื้นฐานคือการถอนทิ้ง แต่ถา้พบเป็น
ปริมาณมากๆแนะน าใหต้ดัสวยเนียนเหมือนสนามหญา้ไปเลย (มือใหม่จดัสวนโมเดิร์น, 2554) 
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2.5  กรณศึีกษา 
2.3.1  บา้นไมน้ ้า ท่ีตั้ง  51/072 หมู่บา้นเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี  
ลกัษณะของร้าน เป็นร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็ก เดิมใช้เป็นท่ีพกัอาศยั  มีการ

ตกแต่งภูมิทศัน์ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเกิดจากความชอบส่วนตวั  และมีความโดดเด่นน่าสนใจ
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อาคารท่ีพกัอาศยั

 
ภาพที ่2.20  ร้านบา้นไมน้ ้า 

รูปแบบและลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมของร้านบา้นไมน้ ้ามีลกัษณะท่ีนิยมเรียกวา่โมเดิร์น(Modern)เป็นแนวร่วมสมยัท่ีก าลงั
อยู่ใน ความนิยมปัจจุบนั ใชว้สัดุส่วนใหญ่ของอาคารประกอบดว้ย กระจกและคอนกรีตเป็นหลกั  
ใหเ้กิดความรู้สึกเรียบง่าย สะอาดเนน้ความเป็นกลุ่มกอ้น(Mass)ของมวลอาคาร  และใชแ้สงไฟเป็น
องคป์ระกอบในการเนน้ความส าคญัให้แก่ส่วนประดบัต่างๆในยามค ่าคืน จุดเด่นท่ีส าคญั  จุดเด่นท่ี
ส าคญัคือการใชตู้ก้ระจกติดกบัผนงั(Build in) และใชพ้รรณไมน้ ้ าประดบัสลบัรวมกบัแสงไฟ  ท า
ใหเ้กิดบรรยากาศพิเศษและเป็นเอกลกัษณ์เช่นเดียวกบัช่ือของร้าน 

รูปแบบการจดัภูมิทศัน์ 
ท าให้เกิดเป็นการจดัภูมิทศัน์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะโดยใช้รูปการสร้างจุดเด่นจากภายในพื้นท่ีดว้ยการ
จดัตูโ้ชวพ์รรณไมน้ ้า และตูเ้ล้ียงปลา 

จากรูปแบบการจดัภูมิทศัน์ภายในพื้นท่ีตวัอาคารด้วยการจดัตูโ้ชวพ์รรณไมน้ ้ าและตู้
เล้ียงปลาท าใหรู้ปแบบการจดัภูมิทศัน์ภายนอกจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัการจดัภูมิทศัน์ภายใน 

จากการสัมภาษณ์เจ้าของร้าน ถึงข้อมูลท่ีเก่ียวกับรูปแบบของการจดัภูมิทัศน์  ท่ีมี
ลกัษณะพิเศษเป็นเอกลกัษณ์และเป็นจุดเด่นประจ าร้าน 
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จุดเร่ิมตน้ท่ีมีการจดัตูพ้รรณไมน้ ้ าในบริเวณพื้นท่ีภายใน จนท าให้เกิดเป็นจุดเด่นของ
ร้านนั้น เกิดจากความชอบโดยส่วนตวั และการศึกษาถึงความชอบจนมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบั
เร่ืองของการจดัตูพ้รรณไมน้ ้ า เป็นเหตุให้เกิดเป็น ชมรมคนรักพรรณไมน้ ้ าข้ึน และได้มีการนัด
พบปะสังสรรคแ์ลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบัเร่ืองพรรณไมน้ ้ามาตลอด 

เจ้าของร้านมีความคิดท่ีจะเปิดร้านอาหารภายในพื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัในบ้านของ
ตนเองก็เร่ิมหาค าปรึกษากับผูอ้อกแบบรวมทั้งปรึกษากับชมรมคนรักพรรณไม้น ้ าถึงเร่ืองของ
รูปแบบในการตกแต่งร้าน จนไดเ้ป็นขอ้สรุปท่ีว่าภายในพื้นท่ีท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดัไม่สามารถท่ีจะใส่
จินตนาการของรูปแบบสวนทางภูมิทศัน์ท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกเม่ือผูใ้ชเ้ขา้ใชพ้ื้นท่ีได ้เพราะมีความ 
จ ากดัทางดา้นพื้นท่ี แต่ถา้จะไม่มีการตกแต่งภูมิทศัน์ภายในร้านก็จะไม่ต่างอะไรกบับรรยากาศของ
ร้านขา้วแกง จึงตอ้งหาส่ิงดึงดูดท่ีสามารถสร้างบรรยากาศให้กบัร้านภายในพื้นท่ีท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั 
ดว้ยความชอบส่วนตวัเก่ียวกบัการจดัตูพ้รรณไมน้ ้ าท่ีท  าให้รู้สึกสดช่ืน ถึงความเป็นธรรมชาติ จึงท า
ให้ผูอ้อกแบบมีความคิด ท่ีจะจ าลองภูมิทศัน์ให้อยูภ่ายในตูก้ระจก โดยใช้องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบั
การจดัตูพ้รรณไมน้ ้า(วกิานดา เอกเจริญ , 2544) 

2.3.2 The Local  ท่ีตั้ง 163/15 หมู่3 ต าบลหลกัหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
ลกัษณะทางกายภาพ  เป็นร้านท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ท าให้มีซ่ึงความหลากหลายใน

ดา้นการออกแบบ จุดเด่นและลกัษณะเฉพาะมีการสร้างจุดเด่นและลกัษณะเฉพาะจากองคป์ระกอบ
ท่ีใชใ้นการตกแต่ง โดยเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัรูปแบบของสวน รวมทั้งลกัษณะของพื้นท่ีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.21  ร้าน The Local   
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รูปแบบและลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็น แบบโครงขึงดว้ยแผนใยสังเคราะห์สีขาวสร้างเป็นจะแบบกระโจม
และสร้างจุดเด่นดว้ยดวงโคมท่ีมีโครงสร้างแบบเดียวกนั เป็นลกัษณะเสาตั้งด่ิงให้แสงสวา่งไดใ้น
เวลากลางคืน ในขณะกลางวนัใหค้วามรู้สึกปิดลอ้มแก่พื้นท่ีซ่ึงมีลกัษณะเปิดโล่งเป็นเอกลกัษณ์ 

รูปแบบการจดัภูมิทศัน์ 
จากลกัษณะทางกายภาพท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ท าใหเ้กิดเป็นรูปแบบภูมิทศัน์สไตล์โมเดิร์น ท่ีจดัอยา่ง
เรียบง่าย มีตน้ไมน้อ้ยจึงมีขอ้ดีในเร่ืองการดูแลรักษาท่ีง่าย 
จากการสัมภาษณ์เจา้ของร้านถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของการจดัภูมิทศัน์ท่ีมีลกัษณะพิเศษเป็น
เอกลกัษณ์และเป็นจุดเด่นประจ าร้าน 

เร่ิมแรกท่ีจะมีการก่อสร้างร้านอาหาร ทางเจา้ของร้านไดป้รึกษาผูอ้อกแบบ เก่ียวกบั
การออกแบบทางภูมิทศัน์ จากการศึกษาขอ้มูลของผูอ้อกแบบทางดา้นกายภาพของพื้นท่ีและบริเวณ
ใกลเ้คียง พบวา่สภาพพื้นท่ีไม่มีขอ้จ ากดัในการออกแบบทางดา้นขนาดของพื้นท่ี จึงท าให้เกิดความ
หลากหลายในการออกแบบ จึงสอบถามถึงความตอ้งการของเจา้ของ พบว่า มีความตอ้งการให้ใช้
พื้นท่ีใหท้ัว่ทั้งหมด โดยไม่ตอ้งการแบ่งใชพ้ื้นท่ี ตอ้งการรูปแบบการจดัภูมิทศัน์ท่ีดูแลรักษาง่าย ไม่
ส้ินเปลือง เพราะเม่ือเปิดร้านอาหารแลว้คงตอ้งดูแลในเร่ืองอ่ืนๆอีกมากมาย  (วิกานดา เอกเจริญ , 
2544) 

2.3.2  ร้านอาหารทัว่ไปในจงัหวดัชุมพร  
ลกัษณะทางกายภาพ  มีทั้งขาดร้านอาหารขนาดใหญ่และร้านอาหารขนาดกลาง มี

ลกัษณะแตกต่างกนัออกไปทั้งประเภทอาหาร สถานท่ีตั้ง ท าให้มีซ่ึงความหลากหลายในดา้นการ
ออกแบบ เช่นร้าน ยิม้โภชนา,ร้านสิบสองปันนา และร้านครัวหนงัตะลุง 

ภาพที ่2.22 ร้านอาหารทัว่ไปในจงัหวดัชุมพร 
รูปแบบและลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบท่ีอยู่อาศยัเดิมและแบ่งส่วนเป็นร้านอาหาร มี

ลกัษณะเรียบง่ายและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละร้านไดแ้ก่  
2.3.2.1 ร้านยิ้ม มีลักษณะเป็นบา้นไม้สองชั้นข้างบ้านเป็นชั้นล่างเป็นส่วนของ

ร้านอาหารมีหลงัคลุม 
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2.3.2.2 ร้านสิบสองปันนา มีลกัษณะเป็นบา้นเรือนไทยยกสูง 
2.3.2.3 ร้านครัวหนงัตะลุง มีลกัษณะเป็นร้านเป็นอาคารอเนกประสงคมี์หลงัคลุม 
รูปแบบการจดัภูมิทศัน์ 

จากลกัษณะทางกายภาพท่ีมีพื้นท่ีขนาดกลางไม่ใหญ่มากมีการจดัภูมิทศัน์แบบสวนหยอ่มเล็กๆและ
ปลูกตน้ไมป้ระดบัจ านวนไม่มาก 

รูปแบบผูใ้ชบ้ริการ 
เป็นลกัษณะแบบครอบครัวและสังสรรคใ์นโอกาสต่างๆซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่พอส าหรับให้บริการ
เช่นพื้นท่ีส่วนตวัหรือไวส้ าหรับครอบครัวท่ีมีเด็กเพราะส่วนใหญ่จะไม่มีพื้นท่ีส าหรับเล่นผอ่นคลาย 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารก่ึงพกัผอ่นจึงอยากเพิ่มทางเลือกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการอีกทาง
หน่ึงเพื่อความสะดวกสบาย 
ท่ีมาจาก : การศึกษาพื้นท่ีในจงัหวดัชุมพร 



39 
 

บทที ่3 

การศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ที่โครงการ 

 
การออกแบบพื้นท่ีโครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์ได้ จะต้องมีประสิทธิภาพและการ

ค านึงถึงขอ้มูลทางกายภาพ ลกัษณะสภาพภูมิอากาศ และพฤติกรรมของผูใ้ช้โครงการดว้ย ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้อ้อกแบบทราบถึงรายละเอียดและผลกระทบในดา้นต่างๆเป็นตน้ การศึกษาขอ้งมูลเก่ียวกบั
โครงการออกแบบภูมิทศัน์ โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของ  คุณศุภชัย สุระชิตนั้น 
การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถน าเอาข้อมูลต่างๆและส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการ
ออกแบบภูมิทศัน์ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ี ดงันั้น
จึงมีขอ้มูลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1  ข้อมูลระดับมหาภาพของพืน้ทีโ่ครงการ 
3.1.1  ท่ีตั้งของพื้นท่ีโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1  ท่ีตั้งของพื้นท่ีโครงการ 
ทีม่า http://www.folkravel.com 
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3.1.1.1  ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัชุมพร 
จงัหวดัชุมพรมีช่ือปรากฏตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 1098 ในต านานพระธาตุเมือง

นครศรีธรรมราชฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ โดยมีความวา่ เมืองชุมพรนั้นมีฐานะเป็นเมืองสิบสอง
นกัษตัรของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง เป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือเพราะอยู่ทาง
ตอนบนของภาคใต้ การเดินทางโดยทางบกจ าเป็นต้องผ่านเมืองชุมพร ในปีพุทธศกัราช 1997 
แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรี
อาณาจกัรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยาจนถึงพุทธศกัราช 2459 จึงมีฐานะเป็นจงัหวดัในมณฑล
สุราษฏร์ธานี 

ค าวา่ “ชุมพร” ตามอกัษรแยกไดเ้ป็น 2 ค า คือ ค าวา่ “ชุม” ซ่ึงมีความหมาย
วา่ รวม,ชุก,มาก,รวมกนัอยู ่และค าวา่ “พร” ซ่ึงมีความหมายวา่ ของดี,ของท่ีเลือกเอา,ของประเสริฐ 
ดงันั้นค าว่าชุมพร ถา้แปลตามตวัอกัษร ก็จะไดค้วามหมายว่า เป็นท่ีรวบรวมของประเสริฐ แต่ช่ือ
เมืองชุมพรนั้นไม่ไดมี้ความหมายตามตวัอกัษร 

ประการแรก เช่ือกนัว่าชุมพรนั้นมาจากค าว่า “ประชุมพล” หรือ “ชุมนุม
พล” ซ่ึงแปลไดว้่า “รวมก าลงั” เน่ืองจากในสมยัก่อนชุมพรเป็นเมืองหน้าด่านทางภาคใต ้และ
กองทพัมกัจะมาตั้งค่ายอยู่ท่ีเมืองเมืองชุมพร ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรบกบัพม่าหรือปราบกบฏ
ภายในราชอาณาจกัรก็ตาม เม่ือยกทพัหลวงมาคร้ังใด เมืองชุมพรก็จะตอ้งเป็นท่ีชุมนุมพลหรือ
ชุมนุมกองทพัเสมอ ค าวา่ชุมพรจึงเป็นไปไดว้า่เกิดจากการเรียกเพี้ยนมาจากค าวา่ประชุมพล เพราะ
คนไทยทางใตช้อบพดูค าสั้นๆ จึงตดัค าวา่ประออกเสีย เหลือแค่ “ชุมพล” และค าวา่พลก็เพี้ยนกลาย
มาเป็นค าว่า “พร” แทน ซ่ึงตามธรรมดา ช่ือเมืองหรือต าบลมกัจะถูกเรียกเพี้ ยนไปจากเดิมเสมอ 
อยา่งไรก็ดีเมืองชุมพรนบัวา่เป็นเมืองท่ีส าคญัทางยุทธศาสตร์มาตั้งแต่สมยั โบราณ ดงันั้นจากค าวา่
ประชุมพลจึงมีความหมายตรงกบัประวติัศาสตร์ของเมืองท่ีวา่ เป็นเมืองส าคญัทางยทุธศาสตร์ 

ประการท่ีสอง ในการเดินทางไปรบทพัจบัศึกของแม่ทพันายกองตั้งแต่สมยั
โบราณ เม่ือจะเคล่ือนพลจะตอ้งท าพิธีส่งทพัโดยการบวงสรวงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิขอให้ได ้รับชยัชนะใน
การสู้รบ เพื่อเป็นการบ ารุงขวญัทหาร ในสถานท่ีชุมนุมเพื่อรับพรเช่นน้ีจึงตรงกบัความหมายชุมนุม
พร หรือประชุมพร ซ่ึงทั้งสองค าน้ีอาจเป็นตน้เหตุของค าวา่ “ชุมพร” เช่นเดียวกนั 

ประการท่ีสาม เน่ืองจากท่ีตั้งเมืองเดิมนั้นอยู่ทางฝ่ังขวาของคลองชุมพร ซ่ึง
มีตน้ไมช้นิดหน่ึงท่ีเรียกกนัวา่ “มะเด่ือชุมพร” ข้ึนอยูท่ ัว่ไป เดิมคลองน้ียงัไม่มีช่ือภายหลงัจึงถูกตั้ง
ช่ือว่าคลองชุมพรตามช่ือตน้ไม้ เพราะปกติการตั้งช่ือท้องท่ีหรือแม่น ้ าล าคลองมกัจะตั้งตามช่ือ
ตน้ไม้หรือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีปรากฏอยู่ ณ ท่ีแห่งนั้น ต่อมาเมืองท่ีมาตั้งจึงมีช่ือตามต้นไม้ไปด้วย 
เช่นเดียวกบัช่ือชุมพร อาจเรียกตามช่ือหรือคลองหรือช่ือตน้ไมก้็เป็นได ้
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3.1.1.2  ขนาดพื้นท่ีและท่ีตั้ง จงัหวดัชุมพรตั้งอยูท่างตอนบนสุดของภาคใต ้บริเวณ
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข4 (เพชรเกษม) เป็น
ระยะทางประมาณ 498 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟสายใตป้ระมาณ 476 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีมาก
เป็นอนัดบั 4 ของจงัหวดัในภาคใต ้คือประมาณ 6,010 ตารางกิโลเมตร ชุมพรเป็นจงัหวดัแรกของ
ภาคใตต้อนบนฝ่ังอ่าวไทย มีรูปพื้นท่ีเรียวยาวตามแนวเหนือ-ใต ้มีความยาวประมาณ 222 กิโลเมตร 
โดยจงัหวดัชุมพรมีอาณาเขตติดกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

1)  ทิศเหนือ เขตอ าเภอท่าแซะติดต่อกับอ าเภอบางสะพานน้อยจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

2)  ทิศใต้ เขตอ าเภอละแม และอ าเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับอ าเภอท่าชนะ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

3)  ทิศตะวนัออก เขตอ าเภอปะทิว อ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอทุ่งตะโก 
อ าเภอหลงัสวน และอ าเภอละแม ติดต่อกบัอ่าวไทย 

4)  ทิศตะวนัตก เขตอ าเภอท่าแซะติดต่อกบัอ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เขตอ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอหลงัสวน และอ าเภอพะโต๊ะ 
ติดต่อกบัอ าเภอกระบุรี อ าเภอละอุ่นอ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 

3.1.2  สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปมีลกัษณะยาวและแคบ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ๆ 

คือ 1. ทางทิศตะวนัตกมีลกัษณะเป็นทีสูง มีเทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกั้นเขต
แดนธรรมชาติ 2. บริเวณตอนกลาง เป็นท่ีราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ เป็นเขตเกษตรกรรมท่ีส าคญัของ
จงัหวดั และ 3. พื้นท่ีทางทิศตะวนัออกของจงัหวดั มีลกัษณะเป็นท่ีราบตามแนวชายฝ่ังทะเลของอ่าว
ไทย ลกัษณะชายหาดของจงัหวดัชุมพรค่อนขา้งเรียบมีความโคง้เวา้นอ้ย โดยชายฝ่ังทะเลมีความยาว
ถึง 222 กิโลเมตร และความกวา้งของจงัหวดัโดยเฉล่ียประมาณ 36 กิโลเมตร 

3.1.3  สภาพภูมิอากาศ 
จงัหวดัชุมพรเป็นเขตท่ีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุใหมี้ฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ 
3.1.3.1  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์-กลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปล่ียน

มรสุมหลงัมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนืออ่อนก าลงัลง 
3.1.3.2  ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนธนัวาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีลม

มรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ากทะเลอนัดามนัเป็นมวลอากาศท่ีมีความช้ืนสูง และเปล่ียนเป็นลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงท าใหเ้กิดฝนตกชุก มีปริมาณน ้าฝนอยูใ่นช่วง 1,553-2,344 มิลลิเมตร 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตารางที ่3.1  ค่าลกัษณะอุณหภูมิและปริมาณฝนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยาชุมพร 2554 

ส าหรับอุณหภูมิในจงัหวดัชุมพร เฉล่ียโดยประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดเฉล่ีย 34.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 21.6 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย
สูงสุด 97 เปอร์เซ็นต ์เฉล่ียต ่าสุด 49 เปอร์เซ็นต ์ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียทั้งปี 81 เปอร์เซ็นต ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.2  ลกัษณะอุณหภูมิรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504-2533 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา (ชุมพร - ค่าเฉล่ีย 30 ปี  (2504-2533) 
 
 
 



43 
 

3.1.4  ทรัพยากรดินและท่ีดิน 
ลกัษณะดินท่ีพบของจงัหวดัชุมพร แบ่งออกเป็นหน่วยใหญ่ๆได ้29 หน่วยดิน โดย

ปะปนกนัไปในแต่ละพื้นท่ีจากลกัษณะของดินทั้งหมด สามารถแบ่งตามประเภทของดินได ้6 กลุ่ม
ดงัน้ี คือ 

3.1.4.1 กลุ่มพื้นท่ีดินเค็มชายฝ่ังทะเล ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 5 ของพื้นท่ีทั้งหมด
ของจงัหวดั 

3.1.4.2  กลุ่มดินต้ืน ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 30 ของพื้นท่ีทั้งหมดของจงัหวดั 
3.1.4.3  กลุ่มดินทราย ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 5 ของพื้นท่ีทั้งหมดของจงัหวดั 
3.1.4.4  กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 15 ของพื้นท่ีทั้งหมดของจงัหวดั 
3.1.4.5  พื้นท่ีภูเขา ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 35 ของพื้นท่ีทั้งหมดของจงัหวดั 
3.1.4.6  กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 10 ของพื้นท่ีทั้งหมดของจงัหวดั 
เม่ือพิจารณาลกัษณะสภาพดินของจงัหวดัชุมพรตรงบริเวณพื้นท่ีตั้งของโครงการ

แลว้ พื้นท่ีจงัหวดัชุมพรส่วนใหญ่เป็นท่ีขา้งราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีลกัษณะเน้ือดินลกัษณะ
และสมบติัดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียว
ปนทรายแป้งหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสีเทาหรือสีน ้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปาน
กลางถึงเป็นกรดเล็กนอ้ย (pH 6.0-6.5) ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว มี
สีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นด่างเล็กนอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.5-8.0) มีจุดประสีน ้ าตาลหรือสีเหลือง
ตลอดชั้นดิน จึงจดัอยูใ่นชุดดินท่ี 5 ชุดดินละงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.3  แผนท่ีแสดงรายละเอียดกลุ่มดิน บริเวณพื้นท่ีต าบลขนุกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 
ทีม่า : http://www.ldd.go.th 
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ตารางที ่ 3.2  กราฟแสดงรายละเอียด ชุดดินละงู 

ทีม่า : http://www.ldd.go.th 
ชุดดินท่ีคลา้ยคลึงกนั ชุดดินบางนารา 
ขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไม่มี 

ขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เหมาะสมดีมากส าหรับท านา บางพื้นท่ีใชป้ระโยชน์ท่ีดินมา
เป็นเวลานาน ควรมีการปรับปรุงดินดว้ยพืชปุ๋ยสดร่วมกบัปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียน์ ้า เพื่อเพิ่มธาตุ
อาหารและรักษาความสามารถในการใหผ้ลผลิตของดินไวไ้ม่ใหเ้ส่ือมโทรม พฒันาแหล่งน ้าไวใ้ช้
ในช่วงท่ีพืชขาดน ้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.4  ชุดดินละงู 
ทีม่า : http://www.ldd.go.th 

3.2  ข้อมูลระดับจุลภาคของพืน้ทีโ่ครงการ 
โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของ คุณศุภชยั สุระชิต ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี  24/8 หมู่ท่ี 8 

ถนนขุนกระทิงถ ้ าสิงห์ ต าบลขุนกระทิง อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลท่ีมี
พื้นท่ีทั้งหมด 2 ไร่  แบ่งเป็นพื้นท่ีออกเป็นสระน ้ า  369  ตารางเมตร   และพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์   
2,944  ตารางเมตร ลกัษณะร้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลกัษณะพื้นท่ีโดยรวม

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวตัถุ ความจุ
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตวั
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 

25-50 ต ่า ปานกลาง สูง ต ่า ต ่า ปานกลาง 

50-100 ต ่า ปานกลาง สูง ต ่า ต ่า ปานกลาง 
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เป็นสามเหล่ียมคางหมู มีก าแพงกั้นเขตแนว เป็นท่ีโล่งรับแดดตลอดวนั โดยเจา้ของร้านตอ้งการมี
สถานท่ีไวส้ าหรับด าเนินธุรกิจร้านอาหารสไตล์ของสวนท่ีตอ้งการคือสไตล์คอนเทมโพราร่ี เพื่อให้
เป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของตวัร้านจึงอยากจะไดส้วนท่ีส่ือถึงสไตล์คอนเทมโพราร่ี เนน้สัดส่วน
องคป์ระกอบในการจดัแต่งเช่นเฟอร์นิเจอร์สวน น ้ าตก บ่อน ้ า ลานนัง่เล่น ผสมผสานวสัดุประเภท
อิฐ หิน ปูน คอนกรีต อาจจะประยุกตว์สัดุต่างๆเหล่าน้ีของร้านอาหารอยา่งแทจ้ริงและใชพ้ืชพรรณ
ท่ีมีรูปทรงสวยงามโดดเด่นและตอ้งดูแลรักษาง่าย 

3.2.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
พื้นท่ีในการออกแบบภูมิทศัน์ ในโครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณ

ศุภชยั สุระชิต ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 24/8 หมู่ท่ี 8 ถนนขุนกระทิงถ ้ าสิงห์ ต าบลขุนกระทิง อ าเภอเมือง
ชุมพร จงัหวดัชุมพร เป็นพื้นท่ีวา่งเปล่า เน้ือท่ีโดยรวมประมาณ 3,313  ตารางเมตรหรือประมาณ 2 
ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีออกเป็นสระน ้ า  369  ตารางเมตร   และพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์   2,944  
ตารางเมตร  

เขตติดต่อกบับริเวณพื้นท่ีออกแบบ 
ทิศเหนือ  ติดกบัชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัชุมพร 
ทิศใต ้  ติดกบัศูนยก์ระจายสินคา้ 
ทิศตะวนัออก ติดกบัหอ้งแถว 
ทิศตะวนัตก ติดกบัร้านขายอุปกรณ์การเกษตร (ศุภรัชการเกษตร) 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต  
ภาพที ่3.5  ทศันียภาพอาณาเขตติดต่อของพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์ :  NONSCALE 

ทิศเหนือ : ติดกบัชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัชุมพร 

ทิศใต ้: ติดกบัศูนยก์ระจายสินคา้ 

ทิศตะวนัตก : ติดกบั
ร้านขายอุปกรณ์ 

ทิศตะวนัออก : ติดกบั 
หอ้งแถว 
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3.2.2  การเขา้ถึงโครงการ 

โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต  บา้นเลขท่ี 24/8 หมู่ท่ี 8 
ถนนขนุกระทิง – ถ ้าสิงห์ ต าบลขนุกระทิง อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 

ทางเขา้โครงการเส้นทางท่ี 1 มาจากอ าเภอท่าแซะและอ าเภอเมืองชุมพร ผ่านแยก
ปฐมพร 

ทางเขา้โครงการเส้นทางท่ี 2 มาจากอ าเภอสวี,อ าเภอหลงัสวนและจงัหวดัสุราษฎร์
ธานี 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที ่3.6  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
3.2.3  แสดงทิศทางลมและแสง 

จากการวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิท่ีมีผลต่อพื้นท่ีโครงการ ในการออกแบบนั้นโดย
ค านึงถึงสภาพอากาศในช่วงลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้โดยมีการออกแบบให้มีพื้นท่ีร่มเงา ควรจดั
ภูมิทศัน์ป้องกนักระแสลมและพายุในช่วงเดือนตุลาคมและเดือนธนัวาคมของทุกปี ในช่วงท่ีมีฝน
ตกหนกั ควรมีการใหร้ะบายน ้าท่ีดีต่อพื้นท่ีโครงการ 
 

 

 

 

2

พื้
พื้นท่ีโครงการ 

2 

1 
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โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต 

ภาพที ่3.7  ทิศทางลมและแสง 

สัญลกัษณ์ : แสดงทิศทางลม  การโคจรของดวงอาทิตย ์  

                              

ดวงอาทิตย ์ พื้นท่ีแดดร าไร             พื้นท่ีแดดทั้งวนั  
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต 
 

  
ภาพที ่3.8  ผงัอาคารของพื้นท่ีโครงการ 

NONSCALE 
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3.2.4  รูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรม 
เป็นอาคารเอนกประสงค์ชั้ นเดียว ใช้ประโยชน์เป็นร้านอาหาร ด้านหน้าของ

ร้านอาหารเป็นกระจกแบบโปร่ง มีโถงดา้นหนา้ประมาณคร่ึงของพื้นท่ี ดา้นหลงัมีห้องครัวรูปแบบ
เรียบง่ายแต่ดูน่าสนใจ และห้องน ้ า ชาย – หญิง โครงสร้างทัว่ไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครง
หลงัคาเหล็ก หลงัคาเมทลัชีสต ์ผนงัก่อบล๊อคฉาบปูนเปลือยแต่ง ดา้นหนา้หลงัคากนัสาดแบบโปร่ง
แสง มีโตะ๊รับประทานอาหารบริการลูกคา้ประมาณ 15 โตะ๊สามารถรองรับลูกคา้ได ้50-60 คน 

 
 

 

 

ภาพที ่ 3.9  แบบรูปดา้นหนา้ของตวัอาคาร 
 

 

 
ภาพที ่ 3.10  แบบรูปดา้นหลงัของตวัอาคาร  

 

 

 

 
ภาพที ่ 3.11  แบบรูปดา้นขา้งของตวัอาคาร  

 

 

 

 
ภาพที ่ 3.12  แบบรูปดา้นขา้งของตวัอาคาร 
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3.2.5  ศึกษาขอ้มูลดา้นระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหาร

ของ คุณศุภชยั สุระชิต นั้นพบวา่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา ดงัน้ี 
3.2.5.1  ระบบไฟฟ้า 

พื้นท่ีโครงการใช้ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อ
จากสายหลักเข้าสู้หม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวนัออกของพื้นท่ี
โครงการ ซ่ึงติดกบับา้น ดงันั้นการปลูกตน้ไมจึ้งจ าเป็นตอ้งค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไมท่ี้
ปลูกดว้ย เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้า 

3.2.5.2  ระบบการประปา 
พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีใชม้าจากการประปาส่วนภูมิภาค โดย

เช่ือมต่อทางทิศตะวนัตกซ่ึงติดกบัร้านคา้อุปกรณ์การเกษตรของขา้งพื้นท่ีโครงการ โดยมีการเดิน
ท่อตามแนวร้ัว 

3.2.5.3  มลภาวะ 
มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนทางดา้นทิศใตข้องโครงการ เป็นส่วนท่ีติดกบั

ถนนทางหลวงแผน่ดิน ซ่ึงมีมลภาวะไดแ้ก่ เสียงท่ีเกิดจากรถท่ีสัญจรไปมา ควนัรถจากท่อไอเสียท่ี
ใชส้ัญจรผา่น ปัญหาท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือฝุ่ นละอองจากชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัชุมพร เน่ืองจาก มี
การขนผลผลิตทางการเกษตรอยู่ตลอด ปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองจึงมีปัญหามากเช่นกนัภายในพื้นท่ี
บริเวณโครงการนั้น ปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีโครงการไดป้ล่อยรกร้างหลายปี จึงมีวชัพืชข้ึนอยูใ่นบริเวณ
พื้นท่ีโครงการ โดยไม่ไดมี้การจดัวางตามรูปแบบทางภูมิทศัน์แต่อยา่งใด มีสภาพเส่ือมโทรมและไม่
มีตน้ไมเ้ดิมใหค้วามร่มเงา  
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3.2.6  ศึกษาขอ้มูลดา้นระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 

 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต 
            

 

 
ภาพที ่3.13  ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นท่ี 
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3.2.7  สภาพโดยทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ 
โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต  บา้นเลขท่ี 24/8 หมู่ท่ี 8 

ถนนขุนกระทิงถ ้ าสิงห์ ต าบลขุนกระทิง อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พื้นท่ีโครงการ
โดยประมาณ  3,313  ตารางเมตรหรือประมาณ 2 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีออกเป็นสระน ้ า  369  ตาราง
เมตร   และพื้นท่ีส าหรับจดัภูมิทศัน์   2,944  ตารางเมตร แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีการตกแต่งภูมิทศัน์
ภายในโครงการแต่อยา่งใด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.14  สภาพพื้นท่ีบริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ี โครงการติดกบัทางหลวงแผน่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.15  สภาพพื้นท่ีบริเวณทิศเหนือของโครงการ ติดกบัชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัชุมพร 
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ภาพที ่3.16  สภาพพื้นท่ีบริเวณทิศตะวนัออกของโครงการ ติดกบับา้นพกัขา้งเคียง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.17  สภาพพื้นท่ีบริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ  

       ติดกบัร้านขายอุปกรณ์การเกษตรและบา้นพกัเจา้ของโครงการ 
  

 

 

 

 

ภาพที ่3.18  สภาพพื้นท่ีบริเวณทิศใตข้องโครงการ ติดกบัศูนยก์ระจายสินคา้ 
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3.2.8  ศึกษาขอ้มูลทางดา้นการสัญจรพื้นท่ีเขา้-ออกโครงการ 
จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชัย สุระชิต นั้นมี

ทางเขา้-ออกทางเดียวคือทางดา้นทิศใต ้ซ่ึงเป็นทางหลวงแผน่ดิน เน่ืองจากวา่เป็นเขตชุมชน ดงันั้น
เร่ืองการขนส่ง เช่น ขนส่งตน้ไมร้ถบรรทุกใหญ่จึงอาจเป็นปัญหาต่อการสัญจรเขา้ออกของพื้นท่ี
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.19  การสัญจรเขา้โครงการ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต 
            

 

 
ภาพที ่3.20  มุมมองจากภายนอกพื้นท่ีโครงการ NONSCALE 

ทศิเหนือ 

ทศิตะวนัออก 

ทศิตะวนัตก 

ทศิใต้ 
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3.2.9  ศึกษาขอ้มูลดา้นทศันียภาพของโครงการ 
จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการนั้น สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองได้ออกเป็น 2 

ลกัษณะ คือมุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการและมุมมองพื้นท่ีท่ีมองจากภายนอกสู่พื้นท่ีโครงการ 
ดงัน้ี 

3.2.9.1  มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ 
1) ทิศเหนือ จะติดกบัชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัชุมพร มีพื้นท่ีกวา้งพอสมควร 

เป็นมุมมองแบบ (Window view) เพราะมีก าแพงท่ีสร้างยาวปิดกั้น 
2) ทิศตะวนัออก จะติดกับบ้านพกัอาศัยข้างเคียง โดยมีพื้นท่ีแคบ เป็น

มุมมองแบบ (Window view) เพราะมีก าแพงท่ีสร้างยาวปิดกั้นอยูเ่ช่นกนั 
3) ทิศตะวนัตก ติดกบัติดกบัร้านขายอุปกรณ์การเกษตรและบา้นพกัเจา้ของ

โครงการ โดยมีพื้นท่ีกวา้งพอสมควร เป็นมุมมองแบบ (Window view) เพราะเน่ืองจากติดกับ
บา้นพกัอาศยั 

4) ทิศใต ้ติดกบัถนนเขา้พื้นท่ีโครงการ สามารถมองเห็นพื้นท่ีขา้งเคียงและ
เป็นพื้นท่ีกวา้งแนวยาวเป็นมุมมองแบบ (Open view) เพราะเป็นมุมโล่งมองเห็นพื้นท่ีขา้งเคียง 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต  

ภาพที ่3.21  การแบ่งโซนตามลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

สัญลกัษณ์ :            โซน A ส่วนโชว ์           โซน B ส่วนบริการ  
                               โซน C  ส่วนบริการก่ึงส่วนตวั 
 

NONSCALE 
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3.2.10  สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี 
ตารางที ่3.3  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

รายละเอยีดของส่วนใน
พืน้ที่ 

ลกัษณะของพืน้ที่ ปัญหา/ข้อจ ากดั 

Zone A (ฝ่ังทิศตะวนัออก) 
โซนด้ านข้ า ง ขอ งพื้ น ท่ี
บริเวณโครงการ มี เ น้ือท่ี
ประมาณ 1,090 ตารางเมตร
ขา้งเคียงกบัถนนทางหลวง
แผน่ดิน 

 

เ ป็ น พื้ น ท่ี บ ริ เ วณ ข้ า ง ตั ว
ร้านอาหาร ทางทิศเหนือไป
จน ถึ ง ทิ ศ ต ะวัน ออกขอ ง
โครงการ ติดกบับา้นพกัอาศยั 
บริ เวณพื้ น ท่ี โครงการนั้ น
สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้ น ท่ี
ส่วนหน่ึงโล่งว่างเปล่า มีการ
เดินสายไฟฟ้า เข้าพื้ น ท่ีใน
บริเวณด้านข้างโดยฝังไวใ้ต้
ดิน 

 
 

บริเวณโซนน้ีนั้ น ติดกับ
ถนนทางหลวงแผน่ดินและ
ประกอบมีแนวของ เสา
ไฟฟ้าพาดผ่านในขอ้จ ากดั
นั้นไม่ควรปลูกตน้ไมท่ี้ติด
กบัแนวสายไฟฟ้าจึงควรใช้
พรรณไม้ท่ี มีความสูงต ่ า
กวา่6 เมตรลงไป 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ)สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ  
รายละเอียดของส่วนใน

พื้นท่ี 
ลกัษณะของพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 

Zone B ( ฝ่ังทิศตะวัน
ตะวนัตก) โซนดา้นขา้งของ
พื้นท่ีบริเวณโครงการมีเน้ือ
ท่ีประมาณ983 ตารางเมตร 
 

เ ป็นพื้ น ท่ีบ ริ เวณด้านหน้า
ร้านอาหารทางทิศตะวนัตก
ไ ป จ น ถึ ง ทิ ศ เ ห นื อ ข อ ง
โครงการ ติดกบับา้นพกัอาศยั
ข้างเคียงกับสระน ้ า  สภาพ
โดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีส่วนหน่ึง
โล่งว่างเปล่าและสระน ้ าอยู่
บางส่วนของพื้นท่ีขนาดบ่อ
ลึก 1.20 เมตร 
 
 

ในบริเวณด้านหน้าตัวร้านน้ี
เป็นพื้นท่ีโล่งไดแ้สงแดดตลอด
วนัและมีสระน ้ าอยูจึ่งตอ้งมีการ
เลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้มีความทนต่อ
สภาพอากาศท่ี ร้อนได้ หรือ
ปลูกไม้ยืนต้นพุ่มใหญ่เพื่อให้
ความร่มเงาอีกทั้ งตรงบริเวณ
สระน ้ านั้ นควรเลือกใช้พรรณ
ไม้ท่ีช่วยป้องกันการพงัทลาย
ข อ ง ดิ น แ ล ะ ห รื อ เ พิ่ ม
ประติมากรรมธรรมชาติ เช่น
น ้าตก น ้าพุ 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ)  สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
รายละเอียดของส่วนใน

พื้นท่ี 
ลกัษณะของพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้จ ากดั 

Zone C (ฝ่ังทิศเหนือ)โซน
ดา้นในพื้นท่ีบริเวณขา้งร้าน
ทิ ศ เ ห นื อข้ า ง ขอ งพื้ น ท่ี
บริ เวณโครงการมี เ น้ือ ท่ี
ประมาณ 210 ตารางเมตร 

เ ป็ น พื้ น ท่ี บ ริ เ ว ณ ข้ า ง ตั ว
ร้านอาหารทางทิศเหนือของ
โครงการติดกบัชุมนุมสหกรณ์
กบับา้นพกัอาศยัขา้งเคียงสภาพ
โดยทั่วไปเป็นพื้นท่ีส่วนหน่ึง
โ ล่ งว่ า ง เป ล่ า  มีการ เ ดินท่ อ
น ้ าประปาเข้าพื้นท่ีในบริเวณ
ดา้นขา้งโดยฝังไวใ้ตดิ้น     
 

เ ป็ น พื้ น ท่ี โ ล่ ง ไ ด้ รั บ
แสงแดดนอ้ยและเป็นมุม
อบัของพื้นท่ี ขอ้จ ากดันั้น
ควรปลูกตน้ไมท่ี้ตอ้งการ
แสงแดดน้อยหรือแดด
ร าไรหรือจัดเป็นโซนท่ี
นัง่พกัผอ่น  
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3.2.11  พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
ความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการ คือ คุณศุภชยั สุระชิต อายุ  53  ปี ประกอบอาชีพ 

ธุรกิจส่วนตวั มีความตอ้งการสถานท่ีไวส้ าหรับด าเนินธุรกิจร้านอาหารและบริการ โดยสไตล์ของ
สวนท่ีเจา้ของโครงการตอ้งการคือ สไตลโ์มเดิร์น 
ตารางที ่3.6  แสดงความตอ้งการภายในพื้นท่ีโครงการ 

ล าดบัท่ี ผูใ้ชโ้ครงการ ขอ้มูลส่วนตวั พฤติกรรม 
ความตอ้งการของผูใ้ช ้

1 คุณศุภชยั สุระชิต อาย ุ53 ปี อาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตวั 

มีความชอบสวนเรียบง่ายมี
พั ก ผ่ อ น ส า ห รั บ ลู ก ค้ า
นอกจากน้ีต้องการพื้นท่ีใน
การใช้สอย เช่นลานจอดรถ
ตน้ไมท่ี้ดูแลรักษาง่ายและให้
ความร่มเงา 

2 คุณศุภลกัษณ์ สุระชิต อาย ุ53 ปี อาชีพแม่บา้น ชอบท าอาหารและต้องการ
มุมส าหรับพกัผอ่น 

3 คนทั่ ว ไ ป (จ า ก ก า ร
สั ง เ ก ตุ ร้ า น อ าห า ร
ภายในจังหวัดชุมพร
แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ
ผูใ้ชบ้ริการ) 

 ต้อ ง ก า ร ค ว า ม ส งบ แ ล ะ
สะดวกสบายมีบรรยากาศ
ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายเวลา
รับประทานอาหาร 
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ตารางที ่3.7  สรุปกิจกรรมและบรรยากาศท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
ล าดบัท่ีเกิดข้ึน กิจกรรมหลกั ดา้นบรรยากาศภาพกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

1 พื้นท่ีลานจอดรถ ขนาดพื้นท่ึ 238 
ตร .ม .พื้ น ท่ี โ ล่ ง  ลักษณะ เ ป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าจอดรถได้ 9 คัน 
โดยจะมีทางเขา้กวา้ง 6 เมตร ยาว 5 
เมตรสามารถกลบัรถไดส้ะดวก 
เช่ือมต่อกบัถนนทางเขา้หลกั 

 

2 พื้นท่ีส่วนบริการ (Zone A ฝ่ังทิศ
เหนือ) ขนาดพื้นท่ีประมาณ 1,090 
ตร .ม .    พื้ น ท่ีสนามหญ้า ส่วน
บริการจัดให้ความสงบไร้เสียง
รบกวน และมีลมพดัเขา้ตลอด จึง
เหมาะท ากิจกรรม เป็นพื้นท่ีกวา้งๆ
มีพื้นท่ีส าหรับพักผ่อน โดยเพิ่ม
ประติมากรรมเพื่อ  เพิ่มลูกเล่น
ให้กบัสวน และเพิ่มมุมสนามเด็ก
เล่นมีศาลาส าหรับนัง่เล่นและเกา้อ้ี
ใตต้น้ไมส้ าหรับลูกคา้อยากนัง่เล่น
ในมุมสงบๆ  
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ตารางที ่3.8  สรุปกิจกรรมและบรรยากาศท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
ล าดบัท่ีเกิดข้ึน กิจกรรมหลกั ดา้นบรรยากาศภาพกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

3 พื้นท่ีส่วนโชว ์(ZoneB 

 ฝ่ั ง ทิ ศ ต ะ วัน ต ก ) ข น า ด พื้ น ท่ี
ประมาณ 1,004 ตร.ม.เป็นมุมท่ีไว้
ส าห รับการจัดตกแต่ง เพื่ อโชว์
จุดเด่นของสวนแก่ร้านโดยใช้ไฟ
และสีสันของพรรณไม้เพื่อให้เป็น
จุดเด่นของสวนและเพิ่มทางเลือกให้
ลูกค้าโดยมีท่ี รับประทานอาหาร
ภายนอกตวัร้านดว้ยจะแบ่งเป็นส่วน
โชว์และส่วนรับแขก,พื้นท่ีสนาม
ห ญ้ า , น ้ า ต ก , เ ฉ ลี ย ง ส า ห รั บ
รับประทานอาหารภายนอก 
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ตารางที ่3.9  สรุปกิจกรรมและบรรยากาศท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
ล าดบัท่ีเกิดข้ึน กิจกรรมหลกั ดา้นบรรยากาศภาพกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

4 Zone C เป็นพื้นท่ีดา้นหน้าร้าน
ดา้นขวาเช่ือมกบัโซน B ทางทิศใต ้
สภาพพื้นท่ีโดยทั่วไปเป็นพื้นท่ี
โล่ง ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์เกิดข้ึน
จึง เหมาะสม ท่ีจะ เ ป็นส่วน ก่ึ ง
ส่วนตวั ซ่ึงพื้นท่ีน้ีติดกบัร้ัวก าแพง
ของพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงจะประกอบ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นมุมท่ีมีความ
สงบไร้เสียงรบกวนและมีลมพดั
เข้าตลอด จึงเหมาะส าหรับพื้นท่ี
บริการ ช่วงวนัธรรมดาหรือหยุด
ของครอบครัวสร้างบรรยากาศ
ระหวา่งเดินไปหนา้บา้นในบริเวณ
พื้นท่ีทางเดินเล็กท่ีจะเกิดข้ึนเช่น
สวนหยอ่ม ไมพุ้ม่สูงท่ีนัง่เล่น 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของ คุณศุภชยั สุระชิต 
แสดง : Bubble  Diagram 
สัญลกัษณ์ 
                                    :  ทางสัญจรหลกั 
                 :  ทางสัญจรรอง 
                       :  ปิดบงัสายตาดว้ยไมพุ้ม่สูงแบบทึบ 
 

 

 
 

ภาพที ่3.22  หนา้ท่ีใชส้อยตามอุดมคติ (Bubble diagram) 
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ภาพที ่3.23  Site Relation 
 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของ คุณศุภชยั สุระชิต 

แสดง : Site Ralation 

สัญลกัษณ์ 
 

 
 
 
 

 

 

 :  ส่วนบริการ 

:  ส่วนก่ึงส่วนตวั 

:  ส่วนโชว ์
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บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบพืน้ที่โครงการ 

 
โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของ คุณศุภชยั สุระชิต ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 24/8 หมู่ท่ี 8 

ถนนขุนกระทิง-ถ ้ าสิงห์ ต าบลขุนกระทิง อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร ไดแ้นวความคิดในการ
ออกแบบมาจากการศึกษาและวเิคราะห์รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการรวมไปถึงผูใ้ช ้ท าให้สามารถ
แบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนและสามารถจดัวางกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
พื้นท่ีโครงการ โดยไดแ้นวความคิดในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดด้านการออกแบบพืช
พรรณ แนวคิดในการออกแบบระบบสาธารณูปโภค แนวคิดดา้นมุมมอง แนวคิดดา้นการออกแบบ
การดูแลรักษาและแนวความคิดดา้นการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ 

 

4.1  ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
จากการศึกษาและวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการท าใหท้ราบถึงปัญหา ความตอ้งการ และขอ้จ ากดั

ในการออกแบบพื้นท่ี ซ่ึงสามารถสรุปขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
4.1.1  ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ 

ตารางที่ 4.1 แสดงขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ (Zone A ) 
บริเวณ
(Zone ) 

ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
( Site  Characteristic ) 

ประเด็น
ใน

การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

 
 
 
 

A 

เป็นพื้นท่ีบริเวณขา้งตวัร้านอาหาร ทาง
ทิศเหนือไปจนถึงทิศตะวนัออกของ
โครงการ ติดกบับา้นพกัอาศยัขา้งเคียง
กบัถนนทางหลวงแผน่ดิน สภาพ
โดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีส่วนหน่ึงโล่งวา่ง
เปล่า และตน้ไมเ้ดิมข้ึนอยู ่มีการเดิน
สายไฟฟ้าเขา้พื้นท่ีในบริเวณดา้นขา้ง
โดยฝังไวใ้ตดิ้น 

พื้นท่ี เน่ืองจากพื้นท่ีเป็นพื้นท่ี
เปล่า และยงัมี
ส่ิงก่อสร้าง(เดิม)อยู ่
เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีการใช้
งานมาก่อนดงันั้นพื้นท่ี
โครงการและยงัมีพรรณ
ไมเ้ดิมข้ึนอยู ่จึงมีปัญหา
ทางดา้นพรรณไมท่ี้มีอยู่
ใกลก้บัแนวสายไฟฟ้าท่ี
เขา้สู่โครงการ 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ)แสดงขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ 
บริเวณ 
(Zone ) 

ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
( Site  Characteristic ) 

ประเด็นใน
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

 
 
 
 

A 

 มุมมอง เป็นมุมมองท่ีเปิดกวา้ง
เม่ือมองจากตวับา้น
สามารถมองเห็นพื้นท่ี
โครงการไดเ้กือบ
ทั้งหมดจึงเหมาะท่ีจะใช้
เป็นพื้นท่ีส่วนสาธารณะ 

มลภาวะ ไดรั้บผลกระทบดา้น
มุมมอง เน่ืองจากติดกบั
ทางหลวงแผน่ดินท าให้
เกิดมลภาวะของฝุ่ น
ละอองจากรถท่ีสัญจร 

 
ตารางที่ 4.3  (ต่อ)ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ (Zone B ) 

บริเวณ
(Zone ) 

ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
( Site  Characteristic ) 

ประเด็น
ใน

การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

 
 

 
B 

เป็นพื้นท่ีบริเวณขา้งตวัร้านอาหาร ทาง
ทิศตะวนัตกไปจนถึงทิศเหนือของ
โครงการ ติดกบับา้นพกัอาศยัขา้งเคียง
กบัสระน ้า สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ี
ส่วนหน่ึงโล่งวา่งเปล่า และสระน ้าอยู่
บางส่วนของพื้นท่ี 

พื้นท่ี เป็นพื้นท่ีโล่งได้
แสงแดดตลอดวนัและมี
สระน ้าอยู ่จึงมีปัญหา
ทางดา้นการไดรั้บแสงท่ี
ร้อนพอสมควร จึงตอ้งมี
การเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้มี
ความทนต่อสภาพ
อากาศท่ีร้อนได ้

 

 

 

 



70 
 

ตารางที ่4.4  (ต่อ)แสดงขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ 
บริเวณ 
(Zone ) 

ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
( Site  Characteristic ) 

ประเด็นใน
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

 
 
 
 

B 

 มุมมอง บริเวณพื้นท่ีน้ีติดกบั
ส่วนพื้นท่ีจอดรถและ
สระน ้า ซ่ึงมีขนาดท่ีลึก
พอสมควร จึงควรปลูก
ตน้ไมเ้พื่อแบ่งขอบเขต
บ่อ และป้องกนัการ
พงัทลายของหนา้ดิน 
โดยใชไ้ฟและสีสันเพื่อ
เพิ่มจุดเด่นและเพิ่ม
ทางเลือกแกลูกคา้โดยมี
ท่ีรับประทานภายนอก
ตวัร้าน 

 
ตารางที ่4.5  (ต่อ)แสดงขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ (Zone C ) 

บริเวณ
(Zone ) 

ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
( Site  Characteristic ) 

ประเด็น
ใน

การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

 
 

 
C 

เป็นพื้นท่ีบริเวณขา้งตวัร้านอาหาร ทาง
ทิศเหนือของโครงการ ติดกบัชุมนุม
สหกรณ์กบับา้นพกัอาศยัขา้งเคียง 
สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีส่วนหน่ึงโล่ง
วา่งเปล่า มีการเดินท่อน ้าประปาเขา้
พื้นท่ีในบริเวณดา้นขา้งโดยฝังไวใ้ตดิ้น 

พื้นท่ี เป็นพื้นท่ีโล่งไดรั้บ
แสงแดดนอ้ยและเป็นมุม
อบัของพื้นท่ี ขอ้จ ากดันั้น
ควรปลูกตน้ไม ้ท่ี
ตอ้งการแสงแดดนอ้ย
หรือแดดร าไร 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)แสดงขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการออกแบบ (Zone C ) 
บริเวณ 
(Zone ) 

ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
( Site  Characteristic ) 

ประเด็น
ใน

การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

 
 
 

C 

 มุมมอง บริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีโล่ง
ไดรั้บแสงแดดนอ้ยและ
เป็นมุมอบัของพื้นท่ี 
ขอ้จ ากดันั้นควรปลูก
ตน้ไม ้ ท่ีตอ้งการแสงแดด
นอ้ยหรือแดดร าไรหรือ
จดัเป็นโซนท่ีนัง่พกัผอ่น 

 

4.2  แนวความคดิในการออกแบบ 
 4.2.1  แนวความคิดในการออกแบบ  

แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ “อบอุ่นกบัธรรมชาติ” ซ่ึง
ได้แนวความคิดมาจากการส ารวจของความต้องการและพฤติกรรมของเจ้าของโครงการ โดย
ตอ้งการพื้นท่ีส าหรับการบริการและพื้นท่ีก่ึงส่วนตวั ท่ีดูเป็นกนัเอง ไม่หรูหรามากจนเกินไป เพื่อ
รองรับแขกท่ีจะเขา้ใชบ้ริการ จึงแบ่งเป็น 2 โซนคือโซนในท่ีร่มและโซนภายนอก มีบริการอาหาร
ทอ้งถ่ินและอาหารทะเล ซ่ึงเนน้สัดส่วนและความชดัเจนของสวนเป็นหลกั ส่วนบริเวณรอบๆร้าน
จะเนน้เป็นระเบียบและง่ายต่อการดูแลรักษา ดงันั้นจึงไดส้รุปออกมาวา่ “อบอุ่นกบัธรรมชาติ”  

ภายนอกร้านจะเห็นอาคารรูปโมเดิร์นผสมผสานกบัความเป็นธรรมชาติไดอ้ยา่งลง
ตวัสร้างจากโครงสร้างคอนกรีตและไม ้ติดกระจกใสบานใหญ่ รายลอ้มดว้ยสีเขียวจากธรรมชาติ 
ช่วยท าร้านให้ดูโดดเด่นยิ่งข้ึน ดา้นหนา้มีส่วนท่ีเป็นน ้ าตกสร้างเสียงน ้ าเพลิดเพลิน เป็นบรรยากาศ
แรกเร่ิมในการตอ้นรับผูม้าเยือนไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ ภายในร้านมีพื้นท่ีกวา้งขวาง เพดานสูงท าให้
ร้านดูโปร่งสบาย ตกแต่งในสไตล์มิกซ์แอนด์แมตซ์ เป็นการผสมผสานระหวา่งบาหลีและโมเดิร์น 
ซ่ึงเน้นใช้วสัดุพื้นผิวสัมผสัแบบดิบๆ แต่แฝงด้วยความอบอุ่น เช่น ผนังท าจากหินทรายท่ีได้
ความรู้สึกเหมือนธรรมชาติ 
 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.1  รูปแบบแนวความคิดหลกั 

4.3  แนวความคดิด้านการจัดแบ่งการใช้พืน้ทีใ่ช้สอย (Zoning Concept) 
แนวความคิดดา้นการจดัเบ่งการใชพ้ื้นท่ีมีแนวความคิดมาจากการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยภายใน

พื้นท่ีโครงการจากผูใ้ช้โครงการ  ซ่ึงในการจดัแบ่งการใชพ้ื้นท่ีจดัตั้งค  านึงถึงประโยชน์แต่ละดา้น
ต่างๆ และความเหมาะสมของพื้นท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ีโครงการ
ออกแบบ ดงันั้นการจดัแบ่งการใช้พื้นท่ีสามารถแบ่งโซนของกิจกรรมในแต่ละส่วนท่ีจะเกิดข้ึน
ดงัต่อไปน้ี 

4.3.1  Zone A เป็นพื้นท่ีบริเวณอยูฝ่ั่งขวาของตวัร้าน ทางทิศตะวนัออก พื้นท่ีโซนA ติดกบั 
ถนนทางหลวงแผ่นดินและบา้นพกัอาศยัขา้งเคียง สภาพโดยทัว่ไปมีพื้นท่ีโล่งวา่งเปล่า ยงัไม่มีการ
จดัภูมิทศัน์และยงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด จึงเหมาะสมท่ีจะเป็นส่วนบริการ ซ่ึงพื้นท่ีน้ีจะได้
แสงแดดส่องมาจากทางทิศตะวนัออกมาถึงบริเวณพื้นท่ีโซนน้ีท าให้ไดแ้สงแดดเกือบตลอดเวลาทั้ง
วนัตั้ งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย เพราะพื้นท่ีด้านหน้าทิศตะวนัออกฝ่ังซ้ายเป็นพื้นท่ีโล่ง ซ่ึงจะ
ประกอบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

ลกัษณะของพืน้ที่ 
สภาพโดยทัว่ไปในพื้นท่ี
เป็นท่ีโล่งไม่มีการจดัภูมิ
ทศัน์มาก่อน ดงันั้นใน
พื้นท่ีโครงการจึงควรมีการ
จดัภูมิทศัน์เพื่อส่งเสริมให้
เกิดทศันียภาพท่ีสวยงาม
แก่พื้นท่ีโครงการ 

ความต้องการ 
- ศาลาพกัผอ่น 
- โตะ๊-เกา้อ้ีนัง่เล่น 
- อ่านหนงัสือ 
- น ้าตก 
- พื้นท่ีพกัผอ่นท่ีมีความเป็นก่ึง
ส่วนตวั 
- ความเรียบง่าย และดูแล

“อบอุ่นกบัธรรมชาติ” 
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ภาพที ่4.2  รูปแบบแนวความคิดโซน A 
4.3.2  Zone B เป็นพื้นท่ีเช่ือมกบัท่ีจอดรถ อยู่ดา้นหน้าร้าน  ทางดา้นทิศตะวนัตกติดกบั

ร้านคา้ขา้งเคียง สภาพโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่งและมีสระน ้ าอยู ่ยงัไม่มีการจดัสวน จึงเหมาะสมท่ีจะ
เป็นส่วนโชว ์  ซ่ึงพื้นท่ีน้ีจะไดแ้สงแดดส่องมาจากทางทิศตะวนัตกมาถึงบริเวณพื้นท่ีโซนน้ีท าให้
ไดแ้สงแดดแค่ช่วงบ่ายถึงเยน็ ซ่ึงจะประกอบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.3  รูปแบบแนวความคิดโซน B 

4.3.3  Zone C เป็นพื้นท่ีตวัร้านดา้นหนา้ทางเขา้ เช่ือมกบัโซน B ทางทิศใต ้สภาพพื้นท่ี
โดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีโล่ง ยงัไม่มีการจดัภูมิทศัน์เกิดข้ึนจึงเหมาะสมท่ีจะเป็นส่วนก่ึงส่วนตวั ซ่ึงพื้นท่ี
น้ีติดกบัร้ัวก าแพงของพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงจะประกอบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
 

 

ศาลาพกัผ่อน 

พืน้ทีส่นามหญ้า สนามเด็กเล่น 

ประติมากรรม 

ส่วนโชว์/ส่วนรับแขก 

ทีรั่บประทานอาหาร
ภายนอกร้าน 

พืน้ทีส่นาม 

น า้ตก 
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ภาพที ่4.4  รูปแบบแนวความคิดโซน C 

4.4.  แนวความคดิด้านการเลอืกใช้พชืพรรณ 
ในการเลือกใช้พรรณไม้นั้นจ าเป็นตอ้งค านึงถึงลักษณะสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน 

สภาพภูมิอากาศ  รวมไปถึงลกัษณะพืชพรรณท่ีข้ึนอยูต่ามทอ้งถ่ินอีกดว้ย การเลือกใชพ้รรณไมใ้น
การออกแบบนั้นควรเลือกตามลักษณะทางกายภาพ เช่น ขนาดของล าต้น ทรงพุ่ม ความสูง 
ผวิสัมผสั การผลดัใบ สีกล่ิน และการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ตลอดจนการดูแลรักษา เช่น การร่วง
ของผล ใบ ดอก ก่ิง ระบบรากท่ีไม่เป็นอนัตรายต่ออาคาร หรือส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ความหนาแน่น
ของใบ ความทนทานต่อโรคและแมลงอีกดว้ย  รวมถึงการเลือกพรรณไมท่ี้ไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้
พื้นท่ี เช่น ก่ิงไม่เปราะหักง่าย ตลอดจนตอ้งค านึงถึงความตอ้งการด้านบรรยากาศ มุมมอง และ
กิจกรรมใชส้อย  ในการเลือกพรรณไมน้ั้นท่ีปลูกกลางแจง้ตอ้งทนและต่อความร้อนจากแสงแดดจดั 
กระแสลม ปลูกไมใ้นร่มตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีท่ีมีแสงนอ้ย ปลูกพรรณไมใ้นบริเวณท่ี
ช้ืนแฉะตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้ าและดูดซบัน ้ าไดดี้ รวมไปถึงสามารถจดัซ้ือหาไดส้ะดวกและ
สามารถขนส่งไดง่้าย 

ดังนั้ นในการเลือกใช้พรรณไม้ให้เกิดประโยชน์ ส าหรับผูท่ี้เข้ามาใช้บริการในพื้นท่ี
โครงการ รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้เกิดเป็นความสวยงาม ตอ้งค านึงคุณสมบติั
ของพืชพรรณดงัน้ี  

4.4.1  แนวความคิดในการวางรูปแบบทางสัญจร (Curculation)แนวความคิดในการใช้
เส้นทางสัญจรสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2  ประเภท  

4.4.1.1 เส้นทางสัญจรหลกั คือ เส้นทางเขา้ออกบา้นพกัอาศยัโดยใชแ้นวความคิดให้
มีลกัษณะทนทานแข็งแรง มีความกวา้งท่ีสามารถเขา้ออกไดอ้ยา่งสะดวกและเขา้ถึงพื้นท่ีในแต่ละ
ส่วนไดง่้าย 

 
 

พืน้ทีบ่ริการ 

สวนหย่อม 

ไม้พุ่มสูง 

 

ลานจอดรถ 
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ภาพที ่4.5 แนวความคิดในการออกแบบทางสัญจรหลกั 
ทีม่า :  สมจิต โยธะคง, (2540) 

4.4.1.2 เส้นทางสัญจรรอง แนวความคิดในการออกแบบเส้นทางสัญจรรองมีการ
ออกแบบใหแ้ตกต่างกบัเส้นทางสัญจรหลกั  และมีการเช่ือมต่อกบัทางสัญจรหลกั  เพื่อการเช่ือมต่อ
กิจกรรมท่ีง่าย  เส้นทางสัญจรรองออกแบบให้เป็นเส้นทางส าหรับทางเดินเทา้  ซ่ึงความยาวของ
เส้นทางรองจะมีความยาวนอ้ยกวา่เส้นทางหลกั  นอกจากน้ีทางสัญจรรองจะมีตน้ไมเ้พื่อให้ร่มเงา
แก่การเดินตลอดเส้นทาง 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.6 แนวความคิดในการออกแบบทางสัญจรรอง 
ทีม่า :  สมจิต โยธะคง, (2540) 

4.4.2  ออกแบบให้เช่ือมต่อกบัเส้นทางสัญจรหลกัเพื่อสะดวกในการเช่ือมต่อกิจกรรม
ภายในร้านเพื่อประโยชน์ใชส้อยอาจเป็นทางเดินในสวนหรือพื้นท่ีพกัผอ่นเพื่อความสะดวกต่อการ
เขา้ถึง และเพิ่มสีสัน ลวดลาย เพื่อเหมาะสมต่อสภาพการใชง้าน ดงันั้น จึงเลือกใชแ้บบแผน่ทางเดิน
คอนกรีตพิมพล์ายซ่ึงมีความแขง็แรง เหมาะส าหรับใชเ้ป็นทางเดินท่ีเช่ือมกิจกรรมต่างๆ  
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ภาพที ่4.7  วสัดุปูพื้นเส้นทางสัญจรรอง 
ทีม่า :  www.thaieditorial.com 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.8  แนวความคิดดา้นรายละเอียดเส้นทางสัญจรรอง 
ทีม่า :  สมจิต โยธะคง, (2540) 

ออกแบบให้เป็นเส้นทางเดินเทา้ โดยออกแบบให้มีลกัษณะท่ีต่างกนั โดยใชล้กัษณะของ
พืชพรรณและลกัษณะของแผน่ทางเดิน 

4.4.3  จดัให้มีความกลมกลืนกบัฉากหลงักรณีท่ีพื้นเป็นทุ่งหญา้และเป็นท่ีราบโล่ง ให้
ออกแบบและจัดพืชพรรณด้านหน้าเป็นเนินหญ้าคล้ายทุ่งซ่ึงเป็นท่ีสูงๆต ่าๆ ไม่มากนัก ควร
ออกแบบและจดัพืชพรรณเพื่อสร้างความกลมกลืนกบัฉากหลงั 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.9  การปลูกพืชพรรณเป็นฉากหลกั เพื่อแสดงความโดดเด่น 
ทีม่า :  สมจิต โยธะคง, (2540) 
 
 

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.thaieditorial.com%2F%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2595%2F&ei=1v2WVMyqEY2QuASPqYKICQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNF01yZZByCWz2OF3SmR-Ti1J6JsMw&ust=1419267916237865
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4.4.4  การจดัเพื่อน าทางหรือน าสายตาโดยการปลูกพืชพรรณเป็นแนวตามแนว เพื่อน าไปสู่
สถานท่ีตอ้งการ   หรือสถานท่ีเป็นจุดส าคญัไดอี้กดว้ย 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.10  การปลูกพืชพรรณน าสายตา เพื่อดึงสายตาผูเ้ขา้ชม 
ทีม่า :  สมจิต โยธะคง, (2540) 

4.4.5  การจดัเพื่อให้เกิดความร่มเงาเพื่อความสดช่ืน ช่วยบงัแดด  เช่น  ทางสัญจรหลกัและ
ทางสัญจรรองหรือจุดท่ีนัง่พกัผอ่นก็ตอ้งการร่มเงาเช่นกนั 

 
ภาพที ่ 4.11  การปลูกพืชพรรณเพื่อใหร่้มเงาเพื่อความร่มเยน็ต่อการใชพ้ื้นท่ีหรือกิจกรรม 
ทีม่า :  สมจิต โยธะคง, (2540) 

4.4.6  จดัเพื่อให้พืชพรรณมีความขดัแยง้ในกลุ่มท่ีเดียวกนัเป็นความขดัแยง้ระหว่างพืชตดั
แต่งควบคุมทรงตน้กบัพืชพรรณท่ีมีลีลาการเจริญเติบโตแบบธรรมชาติท่ีสวยงาม 

4.4.7  การจดัเพื่อสร้างบรรยากาศ ส่วนของบ่อน ้ าใช้พืชพรรณไมป้ระเภทท่ีข้ึนริมน ้ า 
ผวิสัมผสัระเอียดและพล้ิวไหว 

4.4.8  ช่วยชะลอกรพงัทลายของหนา้ดิน พืชพรรณจ าพวกไมค้ลุมดิน และตน้ไมท่ี้รากยึด
ดินดีใชบ้ริเวณท่ีมีลกัษณะดินร่วนซุยมากเป็นการช่วยป้องกนัดิน 
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4.4.9  ใชเ้พื่อปิดบงัแนวเขตเพื่อปิดบงัสายตา พรางการมองเห็นเลือกใชไ้มพุ้่มท่ีมีความหนา
ทึบในระดบัสายตาหรือในบางบริเวณอาจใชห้ลายชนิดปะปนกนัเป็นชั้นๆ เพื่อความเป็นธรรมชาติ 
นอกจากน้ียงัป้องกนัการรบกวนในกรณีใกลก้บัทางรถเพื่อลดเสียงและฝุ่ น ซ่ึงอาจตอ้งใชพ้รรณไมท่ี้
ช่วยในกรองตลอดจนการปริมาณของเสียงและฝุ่ น โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ร่วมกับการ
ก าหนดระยะห่างของแหล่งก าเนิดเสียงกบัแนวตน้ไมท่ี้เหมาะสม 

 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.12  การปลูกพืชพรรณเป็นขอบเขต 
ทีม่า :  สมจิต โยธะคง, (2540) 

4.4.10  ไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อใหเ้กิดความสดใสสวยงามน่ามองและไม่เบ่ือหน่าย การ
เลือกใชช้นิดตน้ไมแ้ต่ละลกัษณะของกิจกรรมแต่ละส่วนและลกัษณะการใชป้ระโยชน์ จะเป็นตวั
เด่นท่ีท าใหม้องแลว้สะดุดตาไม่เกิดการจ าเจซ ้ าซากมากเกินไป 

 

4.5  แนวความคดิทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4.5.1  พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อจากสาย

หลกัเขา้สู่หมอ้แปลงไฟฟ้า โดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากทิศตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงติด
กบับา้น ดงันั้นการปลูกตน้ไมจึ้งจ าเป็นตอ้งค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไมท่ี้ปลูกด้วย เพื่อ
ป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้า 

4.5.2  พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบการประปาท่ีใชม้าจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยเช่ือมต่อ
ทางทิศตะวนัตกซ่ึงติดกบัร้านคา้อุปกรณ์การเกษตรของขา้งพื้นท่ีโครงการ โดยมีการเดินท่อตาม
แนวร้ัว 

 

4.6  แนวความคดิในการเลอืกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
แนวความคิดในการเลือกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกในสวน ตอ้งเลือกใช้

วสัดุท่ีมีความคงทนถาวร เพราะเป็นบริเวณท่ีรับแดด รับลมและรับฝนตลอดเวลา 
4.6.1 งานระบบไฟแสงสวา่ง เป็นระบบท่ีเพิ่มความสะดวกในเวลากลางคืนและยงัให้ความ

สวยงามอีกทางหน่ึงดว้ย ระบบแสงสวา่งท่ีใชใ้นงานภูมิทศัน์ สามารถแบ่งตามลกัษณะการใชง้าน 2 
ประเภท 
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4.6.1.1 ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องตน้ไม ้
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่4.13 ระบบไฟใตน้ ้า เช่น ไฟในสระวา่ยน ้า บ่อน ้า 
ทีม่า : http://www.kaiserlight.tarad.com 

 
 

 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต 
 

 

แสดง : ระบบไฟในโครงการ 

ภาพที ่4.14  ระบบไฟในพื้นท่ี NONSCALE 

http://kaiserlight.tarad.com/product-th-735747-3555781-LED+%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3.html
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4.7  แนวความคดิด้านการดูแลรักษา 
การดูแลรักษาภูมิทศัน์ คือ การบ ารุงรักษาพืชพรรณ (Soft scape) ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์

และรวมถึงการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hard scape) ให้มีความสวยงามเหมาะสมต่อการใช้
งานอยูเ่สมอ 

4.7.1  งานดูแลรักษาพืชพรรณ (Soft scape) เป็นงานท่ีจะตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้ พืช
พรรณเจริญเติบโตสมบูรณ์ 

4.7.1.1  การใหน้ ้าแก่พืชพรรณและสนามหญา้ 
1)  การให้น ้ าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม (Sprinkler irrigation) เป็นการให้น ้ า

โดยน ้าจะถูกส่งจากแหล่งน ้ าผา่นท่อไปยงัพื้นท่ีท่ีท าการจดัภูมิทศัน์ และ ให้น ้ าเป็นฝอยละออง จาก
หวัฉีดซ่ึงการใหน้ ้าในวธีิน้ีเป็นการให้น ้ ากบัพืชพรรณท่ีปลูกเป็นกลุ่ม และไม่สูงมากนกั โดยเฉพาะ
ในบริเวณพื้นหญา้สนามและไมพุ้่มเต้ีย โดยการให้น ้ า 3 คร้ัง ต่อสัปดาห์ โดยจะเร่ิมให้ตั้งแต่เวลา 
06.00-06.15 น. 

2)  การให้น ้ าด้วยสายยาง หรือฝักบวัรดน ้ า การให้น ้ าวิธีน้ีเป็นการให้น ้ าท่ี
เหมาะกบัพื้นท่ีท่ีเขา้ล าบาก 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.15  การใหน้ ้าส าหรับพื้นท่ีแคบ 
ทีม่า :  http:// www. community.akanek.com 

3)  การตดัแต่งพืชพรรณให้รูปทรงสวยงาม คือการควบคุมการเจริญเติบโต 
ปรับปรุงรูปทรงของพืช ใหส้วยงามและป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อใหเ้จริญเติบโตไดดี้  

หลกัการตดัแต่ง 
(1)  ตดัแต่งพืชพรรณท่ีเป็นโรคและแมลงออกก่อน 
(2)  ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ใหถู้กตอ้งกบัลกัษณะงาน 
(3)  ตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีตอ้งใชค้นปีนข้ึนไปตดัแต่ง ควรตดัก่ิงดา้นบนลงมาก่อน 
(4)  ก่ิงใหญ่ท่ีมีน ้ าหนกัมาก เม่ือตดัแลว้ก่ิงอาจหักหล่นท าให้เกิดความเสียหายได้

ดงันั้นในการตดัควรมีการผกูเชือก ณ จุดกลางของศูนยถ่์วงจะช่วยลดอนัตรายลงได ้

http://www.julawanraiyah.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.htm
http://www.julawanraiyah.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.htm
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(5)  ไม่ควรตดัก่ิงยอดของตน้ไมย้นืตน้ เพราะจะท าใหเ้สียรูปทรง 
(6)  แผลขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการตดัแต่งควรป้องกนัน ้า และเช้ือโรคเขา้ท าลายโดย 

ใชพ้วกสารเคมีป้องกนัโรคและแมลงฉีดพน่หรือทาสี 
4.7.1.2  การป้องกนัจ ากดัศตัรูพืช ศตัรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณใหเ้กิดความเสียหาย 

ขาดความสวยงามและท าใหพ้ืชชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3ชนิด 
(1)  แมลงศตัรูพืช 
(2)  โรคพืช 
(3)  สัตวช์นิดต่างๆ 

หลกัการป้องกนัจ ากดัศตัรูพืช 
(1) พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แล้วจึงหาวิธีในการ

ป้องกนัก าจดัท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 
(2) ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคทนัทีท่ีพบ เช่น การจบัแมลงท าลาย

หรือเก็บส่วนของพืชท่ีเป็นโรคเผาไฟก่อนระบาดมาก 
(3) เลือกใชส้ารเคมีท่ีใชก้  าจดัใหต้รงกบัชนิดของศตัรูพืช รวมทั้งอ่านวิธีการ 

ใชแ้ละส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด 
(4) ก่อนฉีดพน่ควรหาหนา้กากหรือชุดป้องกนัสารเคมี และคนท่ีฉีดพ่นตอ้ง

อยูเ่หนือลม 
(5) ไม่ควรสูบบุหร่ีระหวา่งการท างาน 
(6)  หลงัจากฉีดพ่นสารเคมีแลว้ตอ้งท าความสะอาดร่างกายให้สะอาดแลว้

เปล่ียนเส้ือผา้ใหม ่
4.7.2  การดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hardscape) เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการรักษาความ

มัน่คง แขง็แรงท าความสะอาด และซ่อมแซมบ ารุงภูมิทศัน์ ดาดแขง็ใหส้ามารถใชง้านเสมอ 
4.7.2.1  งานระบบไฟแสงสวา่ง การดูแลรักษามีวธีิการ ดงัน้ี  

1)  ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องตน้ไม ้
2)  หมัน่ตรวจตามขั้วปลัก๊ไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ หากพบรอยแตก 
หรือช ารุดตอ้งซ่อมแซม หรือ เปล่ียนทนัทีโดยช่างผูช้  านาญงาน 
3)  เสาโคมไฟ ผกุร่อน ใหท้าสี หรือส่งใหบ้ริษทัซ่อมแซม 
4)  ฐานเสาไฟทรุด หรือเอียง จะตอ้งร้ือ และซ่อมแซมเสียใหม่ ใหอ้ยูใ่น 
สภาพเดิม 

4.7.2.2  ระบบไฟใตน้ ้า เช่น ไฟในสระวา่ยน ้า บ่อน ้า 
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1)  ตรวจสอบจุดร่ัวซึมน ้าของโคมไฟ ซ่ึงอาจท าใหน้ ้าเขา้ไปในหลอดไฟ
ควรอุดรอยร่ัวซึมถึงแมไ้ฟไม่ติดจะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทุกชนิดหรือเปล่ียน
หลอดไฟเสียใหม ่

2)  ตรวจสอบระดบัใหท้่วมพน้หลอดไฟอยูเ่สมอเพื่อลดความร้อนของ 
หลอดไฟ และตอ้งตรวจจุดท่ีวางระบบไฟใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีดีเสมอ 
 

4.8  ก าหนดแบบแปลนทางเลอืก 2 ทางเลอืก 
จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารคุณศุภชยั สุระชิต บา้นเลขท่ี 24/8 

หมู่ท่ี 8 ถนนขุนกระทิง-ถ ้าสิงห์ ต าบล ขุนกระทิง อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร ดงันั้นไดท้  าการ
ออกแบบภูมิทศัน์โดยใหเ้ป็นแบบทางเลือก 2 ทางเลือกโดยในแต่ละทางเลือกจะมีการจดัวางวสัดุ 

 
 

 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต 
 

 

 
ภาพที ่4.16  ผงัทางเลือกในการออกแบบท่ี 1 SCALE 1:200 
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4.8.1  แบบทางเลือกท่ี 1 

สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี 1  
4.8.1.1  ขอ้ดี ทางเลือกในการออกแบบท่ี 1  

     1)  ต าแหน่งของร้านและพื้นท่ีโซน A และ B ท่ีเหมาะสมกบัการใหบ้ริการ 
              2)  มีการจดัพื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรม 
4.8.1.2  ขอ้เสีย  ทางเลือกในการออกแบบท่ี 1  

     1)  การจดัวางผงัพื้นท่ีในบางส่วนยงัมีความไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 
     2)  พื้นท่ีรับประทานอาหารภายนอกตวัร้านยงัไม่มี 
     3)  ทางสัญจรบริเวณโซนB ยงัไม่สมบรูณ์ 
     4)  บริเวณลานจอดรถไม่สะดวก 

 

 

 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของคุณศุภชยั สุระชิต 
            

 

 
ภาพที ่4.17  ผงัทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 SCALE 1:200 
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4.8.2  แบบทางเลือกท่ี 2 
สรุปทางเลือกในการออกแบบท่ี 2  
4.8.2.1  ขอ้ดี ทางเลือกในการออกแบบท่ี 2  

        1)  พื้นเฉลียงริมน ้าส าหรับลูกคา้ท่ีอยากรับประทานอาหารขา้งนอก 
        2)  ให้ความสะดวกในการใชส้อยพื้นท่ีเพื่อการพกัผอ่น ประกอบกบัผูใ้ชจ้ะไดรั้บ

ความร่มร่ืน  และความเยน็สบายจากพรรณไมภ้ายในพื้นท่ีโครงการ 
3)  ดา้นพืชพรรณ มีการจดัวางในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
4)  ดา้นทางสัญจรมีการก าหนดทางสัญจรท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี  และก าหนด

เส้นทางท่ีแน่นอนชดัเจน 
4.8.2.2  ขอ้เสีย ทางเลือกในการออกแบบท่ี 2 

1)  การจดัวางผงัพื้นท่ีในบางส่วนยงัมีความไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 
2)  ส่วนโชวย์งัมีท่ีนัง่เล่นไวบ้ริการลูกคา้ไม่เพียงพอ 
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4.9 การให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 

ตารางที ่4.7 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
เกณฑใ์นการประเมิน ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 

1.  ความเหมาะสมในการแบ่งพื้นท่ีใชส้อย  4 5 
2.  ความเหมาะสมในการก าหนดทางสัญจรภายใน   
     โครงการ 

3 4 

3. ความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืชพรรณ 3 4 
4.  ความเหมาะสมในการเลือกองคป์ระกอบในงาน 
     ภูมิทศัน์ 

3 5 

5.  ความสัมพนัธ์กนัของกิจกรรมกบัพื้นท่ี 3 5 
6.  ใหค้วามปลอดภยัแก่ผูใ้ชส้อย 3 4 
7.  มีความสะดวกสบาย 4 5 
8.  สามารถใชศ้กัยภาพพื้นท่ีไดเ้หมาะสม 3 4 

รวม 26 36 
หมายเหตุ ความหมายของระดบัการให้คะแนน 

1 ปรับปรุง 
2 พอใช ้
3 ดี 
4 ดีมาก 
5 ดีมากท่ีสุด 

จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก สามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนน  ดงัต่อไปน้ี 
ทางเลือกท่ี  1  ไดค้ะแนนรวม   26 คะแนน 
ทางเลือกท่ี  2  ไดค้ะแนนรวม   36 คะแนน 

 



86 
 

บทที ่5 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 

 
5.1  ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

 

ภาพท่ี 5.1  การน าเสนอโครงการ ( Introduction) ประกอบดว้ย 
- ประวติัความเป็นมาของโครงการและขอ้มูลพอสังเขปของโครงการ 
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ภาพท่ี 5.2  การน าเสนอโครงการ ( Introduction) ประกอบดว้ย 

- รายละเอียดพื้นท่ีโครงการ 
- การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
- สภาพภูมิอากาศ-ลกัษณะทางธรณีวทิยาของพื้นท่ีโครงการ 
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ภาพท่ี 5.3  การวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการ (Site Analysis ) ประกอบดว้ย 
- รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
- มุมมองทศันียภาพ 
- ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการภายในพื้นท่ีโครงการ 
- พฤติกรรมและความตอ้งการพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 5.4 การวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการ (Site Analysis and User Analysis) ประกอบดว้ย 
 - Main Concept 

- สรุปกิจกรรมท่ีควรจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
- Bubble Diagram  
- Site Relation 
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ภาพท่ี 5.5 รูปดา้นทั้ง 4 ดา้น (Elevation) 
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ภาพท่ี 5.6  Master Plan ประกอบดว้ย 
- พืชพรรณไมย้นืตน้ 
- พืชพรรณไมค้ลุมดิน และไมพุ้ม่ขนาดต ่า – สูง 
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ภาพท่ี 5.7  Detail Plan ประกอบดว้ยรายละเอียดต่อไปน้ี 
- รูปดา้นของโซน A 
- รูปตดัของโซน A และ Perspective 
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ภาพท่ี 5.8  Detail Plan ประกอบดว้ยรายละเอียดต่อไปน้ี 
- รูปดา้นของโซน B   
- รูปตดัของโซน B และ Perspective 
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ภาพท่ี 5.9  Detail Plan -ประกอบดว้ยรายละเอียดต่อไปน้ี 
- รูปดา้นของโซน C 
- รูปตดัของโซน C และ Perspective 
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ภาพท่ี 5.10  Perspective  
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ภาพท่ี 5.11  Lighting Plan  
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ภาพท่ี 5.12  Construction 1  
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ภาพท่ี 5.13  Construction 2 
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ภาพท่ี 5.14  Detail Element Design  
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5.2  การประมาณราคาภูมทิศัน์ 

การประมาณราคางานภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของ คุณศุภชยั สุระชิต 
ตารางที ่5.1  แสดงการประมาณราคางาน (Soft scape) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

น้ิว สูง/ม. 

A. ไมย้นืตน้ 

1. มะฮอกกานี ตน้ 9 6 28 6,000.00 168,000.00 
2. ตะเบเหลือง ตน้ 5 4 2 3,000.00 6,000.00 
3. แปรงลา้งขวด ตน้ 6 6 1 7,500.00 7,500.00 
4. ปาลม์น ้ าพ ุ ตน้ 6 3 1 500.00 500.00 
5. มะเด่ืออทุุมพร ตน้ 4 3 1 4,500.00 4,500.00 
6. กระโดน ตน้ 20 6 1 40,000.00 40,000.00 
7. สาเก ตน้ 4 6 1 8,000.00 8,000.00 
8. กระพ้ีจัน่ ตน้ 15 7 2 15,000 30,000.00 
9. หนวดปลาหมึกยกัษ ์ ตน้ 5 6 1 7,500.00 7,500.00 
10. หูกระจง ตน้ 10 5 5 6,000.00 30,000.00 
11. หมากเขียว ตน้ - 3 2 400.00 800.00 
12. ไคร้ยอ้ย ตน้ 5 5 1 3,000.00 3,000.00 
13. กระพอ้ ตน้ - 2 2 2,500.00 5,000.00 
14. แคนา ตน้ 3 8 5 4,500.00 22,500.00 
15. ปาลม์เชอร่ี ตน้ - 2.50 1 3,000.00 3,000.00 
16. เสมด็แดง ตน้ 7 16 1 40,000.00 40,000.00 
17. แกว้มุกดา ตน้ 1 4 2 700.00 1,400.00 
18. เสน่ห์จนัทร์แดง ตน้ - 1.50 1 400.00 400.00 
19. กระทิง ตน้ 3 2 1 1,800.00 1,800.00 
20. การบูน ตน้ 7 13 1 12,000.00 12,000.00 
21. จ าปาเทศใหญ่ ตน้ 6 6 1 6,500.00 6,500.00 
22. กนัเกรา ตน้ 6 3 1 3,500.00 3,500.00 
23. อโศกสปัน ตน้ 7 5 1 5,000.00 5,000.00 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ)แสดงการประมาณราคางาน (Soft scape) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

น้ิว สูง/ม. 

24. อโศกน ้ า ตน้ 6 4 2 4,500.00 9,000.00 
25. ปาลม์จีน ตน้ - 9 5 3,600.00 18,000.00 
26. กระทุ่มบก ตน้ 10 12 1 15,000.00 15,000.00 
27. ลีลาวดี ตน้ 4 3 2 3,000.00 6,000.00 
28. โมกหลวง ตน้ 4 4 1 5,000.00 5,000.00 
29. กร่าง ตน้ 12 15 1 40,000.00 40,000.00 
30. บุนนาค ตน้ 8 6 1 10,000.00 10,000.00 
31. แสมสาร ตน้ 9 12 1 12,000.00 12,000.00 
32. ล าดวน ตน้ 6 4 1 3,000.00 3,000.00 
33. สิบสองปันนา ตน้ 4 - 1 350.00 350.00 
34. กาหลง ตน้ 4 2.50 1 650.00 650.00 
35. อินทผาลมั ตน้ - 3 5 9,000.00 45,000.00 
36. หางนกยงูฝร่ัง ตน้ 11 12 1 7,000.00 7,000.00 
37. น ้าเตา้ญ่ีปุ่น ตน้ 10 3 1 5,000.00 5,000.00 

B. ไมพุ้ม่ 

38. การะเกดด่าง @0.10 ถุง 4 - 2,400 4.00 9,600.00 
39. คริสติน่า @0.20 ถุง 8 - 1,200 40.00 48,000.00 
40. โมกพวง @0.35 ถุง 12 1.20 2,500 75.00 108,400.00 
41. รางทอง @0.10 ถุง 4 - 6,700 5.00 33,000.00 
42. เขม็บางกรวย @0.20 ถุง 8 - 4,500 7.00 31,850.00 
43. ไทรยอดทอง @0.15 ถุง 6 - 1,485 5.00 7,425.00 
44. หญา้น ้ าพ ุ@0.10 ถุง 4 - 2,700 12.00 32,400.00 
45. ล้ินกระบือ @0.10 ถุง 4 - 10,800 5.00 54,000.00 
46. หญา้พาสทาลมั ตร.ม. - - 2,094 30.00 62,820.00 

รวมราคางาน Soft scape 970,395.00 บาท 

 
 
 
 
 

mailto:คริสติน่า@0.20
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ตารางที ่5.3  (ต่อ) แสดงการประมาณราคางาน (Hard scape) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

น้ิว สูง/ม 
1 น ้าตกปูนป้ัน -  1.85x15 1 1,500,000.00 (เหมารวม) 
2 พ้ืนสแตมป์คอนกรีต ตร.ม. - - 500 335,000.00 (เหมารวม) 

3 พ้ืนคอนกรีตทาง
สญัจร 

ตร.ม. - - 985 541,750.00 (เหมารวม) 

4 ป้ายช่ือร้าน ตร.ม. - 3x7 1 500,000.00 (เหมารวม) 
5 ท่ีจอดรถ ตร.ม. - 2.5x5.5 9 51,975.00 (เหมารวม) 
6 เฉลียง ตร.ม. - - 39 25,000.00 (เหมารวม) 
7 โตะ๊รับประทาน

อาหารขา้งในและขา้ง
นอก 

ชุด - - 17 2,500.00 42,500.00 

8 บลอ็คยางพาราปูพ้ืน
สนามเด็กเล่น 

ตร.ม. - 3.2x1.75 50 50,000.00 (เหมารวม) 

9 แผน่ทางเทา้ ตร.ม. - - 78 270.00 21,060.00 
10 ศาลานัง่เล่น หลงั - 4x4 1 107,572.00 (เหมารวม) 
11 ท่ีนัง่ใตต้น้ไม ้ ชุด - 2.40x0.60 1 24,000.00 (เหมารวม) 
12 อาคารร้าน หลงั - - 1 1,400,000.00 (เหมารวม) 

รวมราคางาน Hard scape 4,600,357.00 บาท 
รวมทั้งหมด 5,570,752.00 บาท 
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ตารางที ่5.4 สรุปราคารวมงานภูมิทศัน์โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของ คุณศุภชยั สุระชิต 
ราคางานภูมิทศัน์ทั้งโครงการ 5,570,752.00 
ค่าอ านวยการและด าเนินการ 6% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 334,245.12 
ก าไร 10.5% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 584,928.96 
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์บวกค่าอ านวยการ 
ค่าด าเนินการและก าไร 

167,122.56 

ราคารวมงานภูมิทศัน์+ค่าอ านวยการ+ก าไร+ภาษีเงินได ้ 6,657,048.64 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคารวม 465,993.41 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (เจ็ดลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนสามพนัส่ีสิบสามบาทถว้น) 7,123,042.05 
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บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 
โครงการออกแบบภูมิทศัน์ร้านอาหารของ คุณศุภชยั สุระชิต บา้นเลขท่ี 24/8 หมู่ท่ี 8 ถนน

ขุนกระทิงถ ้าสิงห์ ต าบลขุนกระทิง อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร  มีพื้นท่ีโครงการโดยประมาณ  
3,313 ตารางเมตรหรือประมาณ 2 ไร่ แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีการตกแต่งภูมิทศัน์ภายในโครงการแต่อยา่ง
ใด ซ่ึงทางเจา้ของพื้นท่ีโครงการตอ้งการท่ีจะจดัเป็นร้านอาหารและเป็นแนวการจดัสวน “สไตล์
โมเดิร์นคนัทรี” ส าหรับในการออกแบบได้น าองค์ประกอบในด้านทศันียภาพ และ มุมมองจาก
พื้นท่ีขา้งเคียง เพื่อใหเ้กิดความสุขทางอารมณ์ขณะท่ีใชพ้ื้นท่ี เช่น พื้นท่ีรับแขกภายนอก น ้ าตก และ
เพิ่มพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมของผูท่ี้จะมาใช้บริการ ซ่ึงไดส้อบถามจากการศึกษาพฤติกรรมความ
ต้องการของเจ้าของโครงการจากข้อมูลข้างต้นเพื่อท่ีจะสามารถน ามาประกอบเพื่อใช้ในการ
ออกแบบภูมิทศัน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 

6.1.1  Zone A  อยูบ่ริเวณทิศเหนือและทิศตะวนัออกของโครงการ ซ่ึงมีพื้นท่ีค่อนขา้งมาก 
ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินและบา้นพกัอาศยัข้างเคียง จึงเหมาะแก่การจดัเป็นพื้นท่ีส่วนโชว ์ 
สภาพโดยรวมของพื้นท่ีโครงการยงัไม่ไดมี้การจดัภูมิทศัน์ พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บแสงแดดตลอดเวลา 
อีกทั้งยงัเป็นพื้นท่ีใชใ้นการบริการ ดงันั้นจึงปลูกตน้ไมใ้หญ่เพื่อความร่มเงาและดูแลรักษาไดง่้ายไว้
ในบริเวณน้ี  พื้นท่ี Zone A เป็นมุมมองแบบ  

6.1.2  Zone B  อยูบ่ริเวณทิศตะวนัตกของโครงการ ติดกบัพื้นท่ีโล่งของร้านคา้ขา้งเคียง อีก
ทั้งยงัมีสระน ้ าเดิมอยู่ในพื้นท่ีโครงการ จึงเหมาะแก่การจดัภูมิทศัน์เป็นพื้นท่ีส่วนของการใช้งาน 
เช่น พื้นระเนียงไม ้ น ้ าตก สภาพโดยรวมของพื้นท่ีโครงการ สภาพโดยรวมของพื้นท่ีโครงการยงั
ไม่ไดมี้การจดัภูมิทศัน์ พื้นท่ีส่วนน้ีจะไดรั้บแสงแดดตลอดเวลา จึงไดอ้อกแบบโดยการปลูกตน้ไม้
ใหญ่เพื่อสร้างความร่มเงาและเป็นธรรมชาติอีกดว้ย 

6.1.3  Zone C  อยู่บริเวณทิศเหนือและทิศใตข้องโครงการ ซ่ึงทิศเหนือติดกบัสหกรณ์
จงัหวดัชุมพรและด้านใตติ้ดกบัถนนทางหลวงแผ่นดิน พื้นท่ีส่วนน้ีด้านเหนือจึงเหมาะกบัจดัภูมิ
ทศัน์อาคารร้านอาหารและเป็นมุมนั่งเล่น ส่วนทิศใตจึ้งเหมาะกบัก่อสร้างเป็นพื้นท่ีลานจอดรถ 
สภาพโดยรวมของพื้นท่ีโครงการยงัไม่ไดมี้การจดัภูมิทศัน์ พื้นท่ีส่วนน้ีดา้นเหนือจะรับแสงแดด
ร าไรและดา้นใตจ้ะไดรั้บแสงแดดตลอดเวลา 

จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการจึงท าใหไ้ดท้ราบถึงขอ้มูลในดา้นต่างๆของพื้นท่ีโครงการ เช่น 
ลกัษณะทางธรณีวทิยา สภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงความตอ้งการของเจา้ของพื้นท่ีโครงการท่ีไดจ้าก
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การสัมภาษณ์ จึงน ามาออกแบบและปรับใชก้บัพื้นท่ีโครงการให้มากท่ีสุดเพื่อให้เกิดความสวยงาม
เหมาะสมต่อไป 

 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
ในการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี อาจมีขอ้มูลบางส่วนอาจจะขาดตกบกพร่องไปบา้งเพราะ

เน่ืองจากมีปัญหาระหวา่งการท างาน จึงไดพ้ยายามสืบคน้หาขอ้มูลมาอา้งอิงเพื่อให้รูปเล่มสมบูรณ์
มากท่ีสุด โดยในการหาขอ้มูลได้ท าการสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการเพียงสองคร้ัง  
เพราะเน่ืองจากพื้นท่ีโครงการมีระยะเวลาการเดินทางท่ีไกล ดังนั้นจึงตอ้งสอบถามข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีจากแหล่งอา้งอิงใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

การจดัท าโครงการออกแบบภูมิทศัน์ในคร้ังน้ี  ควรมีเวลาในการศึกษาขอ้มูลของโครงการ
ใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพราะขอ้มูลเหล่าน้ีจะท าใหมี้ขอ้มูลในการออกแบบและมีขอ้มูลและเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง 
การออกแบบภูมิทศัน์ การวางโซนในแต่ละโซนควรค านึงถึงศกัยภาพของพื้นท่ีท่ีใช้และความ
ตอ้งการของผูใ้ชว้า่เพียงพอหรือไม่  เส้นทางสัญจรควรมีเส้นทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดก้บัทุกส่วนเพื่อ
การออกแบบท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ีการเลือกใชว้สัดุพืชพรรณ  ควรเลือกใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัลกัษณะ
พืชพรรณทอ้งถ่ินดว้ย และเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย เป็นตน้ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ นายวฒิุศกัด์ิ อุดมวิโรจน์สิน  
เกิด วนัท่ี  21  ตุลาคม 2535 
 
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2547 จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา 
                              โรงเรียนสุพรรณภูมิ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
                               โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ปีการศึกษา  2553 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                              โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
                                สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์  

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์  
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 

สถานท่ีติดต่อ  244/124 หมู่ 4 ถนนมาลยัแมน ต าบลร้ัวใหญ่  
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 72000 

    โทรศพัท ์09-8261-4543 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ นางสาวพรพรรณ พรามบุตร  
เกิด วนัท่ี  26  ตุลาคม 2534 
 
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2546 จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา 
                              โรงเรียนโรจน์วทิย ์จงัหวดัพิษณุโลก 

ปีการศึกษา  2549 จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
                               โรงเรียนจ่านกร้อง จงัหวดัพิษณุโลก 

ปีการศึกษา  2552 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                              โรงเรียนจ่านกร้อง จงัหวดัพิษณุโลก 

ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
                                สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์  
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 

สถานท่ีติดต่อ  406-3072/10 หมู่ 7 ถนนสนามบิน ต าบลอรัญญิก  
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 65000 

    โทรศพัท ์08-4688-1242 
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