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บทคัดย่อ 
 

 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ปัจจุบันยังไม่มีการจัด
ตกแต่งภูมิทัศน์แต่อย่างใด พื้นที่โครงการมีเนื้อที่โดยรวมทั้งหมด 7,099.10 ตารางเมตร โดยเจ้าของโครงการมี
ความต้องการให้จัดตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนภายในบ้านด้วยสวนแบบธรรมชาติ ดังนั้นการ
ออกแบบจะเน้นการประยุกต์สวนให้เข้ากับความเป็นธรรมชาติ และให้ความร่มรื่นเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้โครงการ โดยแนวความคิดหลักในการออกแบบคือ Tropical Garden Party ซึ่งไดร้ับแรงบันดาลใจมา
จากความต้องการของเจ้าของโครงการโดยต้องการสวนที่มีความร่มรื่น มีสระว่ายน้ าส าหรับออกก าลังกายและ
พักผ่อน โดยมีลานอเนกประสงค์ส าหรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ดังนั้น การออกแบบคือการน าข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยน าเอาความต้องการของเจ้าของโครงการ และลักษณะของพื้นที่โครงการ ซึ่งมีบรรยากาศโดยรอบ
เป็นทุ่งนาเปิดโล่งมองเห็นบรรยากาศรอบๆ โดยไม่มีสิ่งปิดบังสายตา และตัวบ้านที่เป็นพื้นยกสูงที่โปร่ง 
มองเห็นสิ่งรอบๆ ได้ง่ายผสมผสานบรรยากาศภายนอกภายในให้กลมกลืน โดยออกแบบดีไซน์ให้สวนนั้นเป็น
ธรรมชาติ เพื่อให้เข้ากับตัวบ้านที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งพื้นที่รอบๆบ้านจะมีศาลา ลานกิจกรรม ส าหรับ
งานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการ พร้อมตกแต่งโดยใช้วัสดุที่ท าจากไม้เพื่อ
เป็นแนวทางเดินได้อย่างลงตัว  
 พื้นที่โซน A  เป็นส่วนโชว์ พื้นที่อยู่ทางทิศใต้ เป็นบริเวณทางเข้าบ้านโดยสภาพพื้นที่ยังเป็นที่โล่งยังไม่
มีการจัดภูมิทัศน์ จึงเหมาะแก่การจัดเป็นพื้นที่ส าหรับโชว์ความสวยงามของสวน ไว้ดึงดูดสายตาแก่ผู้มาเยือน 
 พื้นที่โซน B เป็นพื้นที่ทางทิศตะวันตกของโครงการ ติดกับถนนสัญจรหลักและทุ่งนา มีพื้นที่ว่าง
ขนาดเล็ก และมีถนนภายในโครงการกั่นกลาง ซึ่งได้ร่มเงาจากบ้านในช่วงเช้าถึงเที่ยง และได้รับแสงแดดจัด
ในช่วงบ่ายถึงเย็น มีลมพัดผ่าน ไม่มีต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา จึงควรปลูกไม้ใหญ่ และไม้พุ่ม เพื่อเสริมสร้างมุมมอง
ที่ดีให้แก่พื้นที่ 

พื้นที่โซน C เป็นส่วนบริเวณทางด้านทิศเหนือของบ้านเป็นบริเวณหลังบ้านและข้างบ้านบางส่วนมี
พื้นที่พอสมควร เชื่อมต่อลานซักล้างหลังบ้าน ทางด้านส่วนนี้เป็นมุมพักผ่อน พื้นที่ประกอบกิจกรรมกับ
ครอบครัว และงานสังสรรค์ ซึ่งเจ้าของบ้านจะเข้าใช้งานได้อย่างเต็มที่ จึงวิเคราะห์ได้ว่าควรจัดเป็นส่วนมุม
พักผ่อน พื้นที่ส่วนนี้จะได้รับแสงแดดตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงเย็น 

พื้นที่โซน D ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านยังไม่มีการใช้พ้ืนที่ส่วนนี้ จึงจัดให้เป็นสวนปลูกผลไม้ตามที่
เจ้าของโครงการอยากมีผลไม้ที่รับประทานได ้
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการออกแบบบ้านคุณพิชิต เดชสุภา เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 170/3 หมู่ 10 
ต าบลประจันตคราม อ าเภอประจันตคราม จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่บ้านทั้งหมด 7,099.10 ตาราง
เมตร เป็นพื้นที่จัดภูมิทัศน์ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยการอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้อมูลจากเ จ้าของ
โครงการคุณพิชิต เดชสุภา ที่อ านวยความสะดวกในการให้สถานที่ศึกษาโครงการปัญหาพิเศษ รวมถึง
ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ท าให้ปัญหาพิเศษฉบับนี้ส าเร็จเป็นรูปเล่ม 
 ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ภู่รอด อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างสูง ที่ผลักดัน 
ให้โอกาสในการขึ้นสอบปัญหาพิเศษ และคอยให้ค าแนะน าในด้านข้อมูลการออกแบบ รวมถึงการให้
ค าปรึกษาด้านข้อมูลที่บกพร่อง ให้ก าลังใจในการท าปัญหาพิเศษในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ
อาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่ได้ให้ความรู้ในด้านต่างๆ จากการศึกษา ที่ให้ค า
ชี้แนะ และแนะน าวิธีการออกแบบที่ถูกต้อง และได้น ามาเป็นข้อมูลประกอบในการท าปัญหาพิเศษ
ครั้งนี้จนส าเร็จ 
 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่คอยเป็นก าลังใจคอยสนับสนุนด้านงบประมาณใน
ระหว่างท าปัญหาพิเศษในครั้งนี้ และขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยเป็นก าลังใจในทุกๆ ครั้ง และ
ขอขอบคุณทุกๆ คนที่คอยให้ค าแนะน าต่างๆ ที่ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวมานี้ที่มีส่วนช่วยให้ปัญหาพิเศษเล่ม
นี้เสร็จได้ด้วยดีขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

    
1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 ในปัจจุบันการจัดภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์  และระหว่างมนุษย์ต่อธรรมชาติ  ปัจจุบัน
ธรรมชาติถูกท าลายลงอย่างมาก  ท าให้ความส าคัญของการจัดสวนมีคุณค่ามากขึ้น ทั้งในด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ  การก าหนดพ้ืนที่สีเขียว  เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชา  ในการ
ออกแบบภูมิทัศน์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ควรตระหนักถึงการ ออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม  และสภาพพื้นที่ รูปแบบของสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง และต้องออกแบบให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคมนั้นๆ ด้วย   
 พื้นที่โครงการของคุณพิชิต เดชสุภา ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 170/3 หมู่ 10 ต าบลประจันตคาม 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ 7,099.10 ตารางเมตร เป็นการออกแบบภูมิทัศน์
บ้านพักอาศัย รูปแบบบ้านมีความน่าสนใจ และมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น แบบ
เรือนไทยภาคเหนือ ลักษณะของพื้นที่โครงการเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่โล่งรับแสงแดดตลอดทั้งวัน 
เจ้าของโครงการมีความต้องการงานภูมิทัศน์ที่เสริมสร้างกับตัวบ้านพักอาศัย ท าให้บ้านพักอาศัยมี
ความโดดเด่น สวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 โครงการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการน าเสนองานออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อสร้างสรรค์สภาวะ
แวดล้อมให้เกิดความผ่อนคลาย โดยเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีในการออกแบบให้เข้ากับความ
ต้องการของเจ้าของโครงการเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่และกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาหลกัการและทฤษฏีที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
 1.2.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ
โครงการ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ และความต้องการของเจ้าของโครงการ 
 1.2.4 เพื่อเพื่อออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา 
 1.2.5 เพื่อเพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบ   
 
1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 
  1.3.1.1 จากโรงพยาบาลประจันตคาม ประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้าน
โนนยาว จากนั้นขับตรงมาอีก 3.5 กิโลเมตรถึงโครงการ 
  1.3.1.2 จากทางเข้าแรกตรงมา 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายข้าง หจก.โรงเลื่อยจักรศรี
ประจันตคาม แล้วตรงมาอีก 4 กิโลเมตรถึงโครงการ  
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ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงโครงการ 
ที่มำ :  https://www.oceansmile.com (2559) 
 
 1.3.2 ขอบเขตของการศึกษา 
  โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอยู่ที่ 
บ้านเลขที่ 170/3 หมู่ 3 ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  โดยพื้นที่
โครงการมีขนาด 7,099.10 ตารางเมตร  

 

 
ภำพที่ 1.2 ขอบเขตการศึกษา 
ที่มำ : https://www.oceansmile.com (2559) 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา  อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี
แสดง : พื้นที่โครงการ ภำพที่ 1.3 
สัญลักษณ์ : - 
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 1.3.3 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาและออกแบบ 
  โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอยู่ที่ 
บ้านเลขที่ 170/3 หมู่ 3 ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  โดยพื้นที่
โครงการมีขนาด7,099.10 ตารางเมตร   
  ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนา   
  ทิศใต้  ติดกับถนนสัญจร    
  ทิศตะวันออก ติดกับทุ่งนา   
  ทิศตะวันตก ติดกับทุ่งนา   
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ภำพที่ 1.4 พืน้ที่โดยรอบโครงการ 

 
ภำพที่ 1.5 บรเิวณพ้ืนที่โครงการ 
 

 
ภำพที่ 1.6 บรเิวณทิศเหนือ 
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ภำพที่ 1.7 บรเิวณทิศใต ้

 
ภำพที่ 1.8 บรเิวณทิศตะวันออก 
 

 
ภำพที่ 1.9 ทศิตะวันตก 
 
 1.3.4 สภาพพื้นที่ปัจจุบัน 

    
ภำพที่ 1.10 บริเวณริมบ่อน้ า และบริเวณหน้าบ้าน 
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ภำพที่ 1.11 บริเวณศาลาริมบ่อน้ า 
 

    
ภำพที่ 1.12 บริเวณบ้านพักคุณพิชิต เดชสุภา และเรือนรับรอง 
          

    
ภำพที่ 1.13 บริเวณเล้าไก ่และห้องสุขาส าหรับผู้มาเยือน     
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงแนวคิดหลักการออกแบบภูมิทัศน์ภายในบริเวณเคหะสถาน 
 1.4.2 ทราบถึงข้อมูลด้านกายภาพภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการที่มีผลต่อ
การออกแบบภูมิทัศน์ในโครงการ 
 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของโครงการและสามารถก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสม 

1.4.4 ได้ผลงานการออกแบบภูมิทัศน์บ้านของคุณพิชิต เดชสุภา 
 
 
 



8 
 

1.5 วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1.5.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
  1.5.1.1 ศึกษาความหมาย และความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์ 
  1.5.1.2 ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศนเ์คหะสถาน 
  1.5.1.3 ศึกษาความเป็นมาของสภาพื้นที่โครงการ 
  1.5.1.4 กรณีศึกษา 
 1.5.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงการ 
  1.5.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ 
   1) ศึกษาที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อ 
   2) ศึกษาสภาพภูมิอากาศ 
   3) ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 
   4) ศึกษาการเข้าถึงโครงการ 
   5)ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม(เดิม) 
   6) ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
   7) ศึกษาลักษณะพืชพรรณ 
   8) ศึกษามุมมองและทัศนียภาพ 
  1.5.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านผู้ใช้โครงการ 
   1) ศึกษาข้อมลูผู้ใช้โครงการเฉพาะกลุ่ม 
   2) ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.5.3 สรุปข้อมูล 
  1.5.3.1 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
  1.5.3.2 สรุปข้อมูลผู้ใช้โครงการ และความตอ้งการของผู้ใช้โครงการ 
 1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบของโครงการ 
  1.5.4.2 ก าหนดแนวคิดที่มีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
  1.5.4.3 ก าหนดแนวคามคิดด้านต่างๆ 
   1) แนวความคิดทางด้านงาน Hardscape 
   2) แนวความคิดทางด้านงาน Softscape 
   3) แนวความคิดด้านงานสถาปัตยกรรม 
   4) แนวความคิดด้านระบบสัญจร 
   5) แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   6) แนวความคิดด้านระบบไฟฟ้า และระบบระบายน้ า 
   7) แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน ์
  1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
  1.5.4.5 สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
  1.5.4.6 เสนอแบบแปลน 
  1.5.4.7 สร้างเกณฑ์ในการประเมิณทางเลือก และทางเลือกที่ดีที่สุด 
  1.5.4.8 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
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  1.5.4.9 แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
  1.5.4.10 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
  1.5.4.11 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
  1.5.4.12 ท าการประมาณราคา 
 1.5.5 สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
  1.5.5.1 จัดท าแบบข้อมูลเพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบ 
  1.5.5.2 ข้อเสนอแนะ 
  1.5.5.3 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6 ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบภูมิทัศน์ 
บ้ำนพักอำศัย และกรณีศึกษำ 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ 
2. ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้
พื้นที่ 
3. ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน (กรณีศึกษา) 
4. ศึกษาพื้นที่โดยรอบโครงการ 

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องสภำพพื้นที่ 
1. ศึกษาที่ตั้งโครงการและอาณาเขต
ติดต่อ 
2. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
3. ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
4. ศึกษารูปแบบของสิ่งก่อสร้างเดิม 
5. ศึกษาระบบด้านการสัญจร 
 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบของ
โครงการ 
2. ก าหนดแนวคิดที่มีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
3. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
   - แนวความคิดทางด้านงาน Hardscape 
   - แนวความคิดทางด้านงาน Softscape 
   - แนวความคิดด้านงานสถาปัตยกรรม 
   - แนวความคิดด้านระบบสัญจร 
   - แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   - แนวความคิดด้านระบบไฟฟ้าและระบายน้ า 
   - แนวความคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ 
6. เสนอแบบแปลน 
7. สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก และทางเลือกที่
ดีที่สุด 
8. เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
9. แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
10. แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
11. แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
12. ท าการประมาณราคา 
 
 

 

สรุปข้อมูล 
1. สรุปผลการศึกษาเพื่อการน าเสนอ
ผลงานการออกแบบ 
2. น าเสนอผลงานการออกแบบ 
3. ข้อเสนอแนะ 

 

ขั้นตอนในกำรสรุปผลและประเมินผล 
1. เสนอผลการออกแบบ 
2. ข้อเสนอแนะ 

จัดท ำรูปเล่ม 



 
 

บทที่ 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย และกรณีศึกษา 

 
2.1 ความหมายความส าคัญ และประโยชน์ในการแบ่งพื้นที่ออกแบบจัดสวนบ้านพักอาศัย  
 2.1.1 ความหมายของการจัดภูมิทัศน ์ 
   ประเวศ ชัยวงศ์ (2543) กล่าวว่า การจัดสวนเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านภูมิทัศน์ซึ่ง
ปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยม และมีผู้ให้ความสนใจกับงานทางด้านนี้กันมากเพราะธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีก าลังถูกท าลายลง ดังนั้นมนุษย์จึงต้องการหาสิ่งทดแทนโดยการปลูกต้นไม้หรือจัดสวน
ตามบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ บ้านพักอาศัย บริษัท ห้างร้านส านักงาน 
ตลอดจนสถานที่ราชการต่างๆ การจัดภูมิทัศน์จึงเป็นการจัดสภาพแวดล้อมอันได้แก่ อาคาร
สิ่งก่อสร้าง ถนนทางเท้า หินประดับ หญ้า พรรณไม้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในจุดหรือต าแหน่งที่
เหมาะสม มีความผสมกลมกลืนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะท าให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามน่าดู     
  เสรี ทรัพย์สาร (2538) กล่าวว่า การจัดภูมิทัศน์ในบริเวณบ้านเป็นส่วนหนึ่งของ 
Landscape ในสาขาวิชาพืชกรรม Horticulture มีความมุ่งหมายที่ส าคัญเพื่อตกแต่งบริเวณบ้านให้
สวยงามน่าดู ก่อให้เกิดความสุข สดชื่น ทั้งกายและใจแก่เจ้าของบ้านและผู้อาศัย ตลอดจนเป็นที่สุขตา 
สุขใจ แก่ผู้อื่นที่ได้พบเห็น 
  อโนชา การประเสริฐ (2545) กล่าวว่า การจัดภูมิทัศน์ หมายถึง วิทยาศาสตร์และ
ศิลป์ในการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ โดยน าหลักการวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะ
และประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าสิ่งของหลายๆสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็น
สิ่งประดิษฐ์และสิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภาพ ที่
มีความงดงามสูงสุด ภายในบริเวณบ้านจะท าให้บริเวณสะอาด เป็นระเบียบ ลดมลพิษต่างๆ 
โดยเฉพาะสนามหญ้าจะสามารถลดมลพิษของแสง เสียง ฝุ่นละออง เพราะหญ้าเป็นตัวกรองฝุ่น
ละอองและก็ขับแสงได้ดีที่สุดทีเดียว นอกจากนี้ยังท าให้พื้นที่เป็นสัดส่วน มีมุมสงบส่วนตัว เสริมบ้าน 
อาคารให้ดูดีขึ้น มีคุณค่ามากขึ้น ปรุงแต่งสภาพแวดล้อมต่างๆให้ดูดีขึ้นมา 
   อัจฉรี เหมสันต์ (2551) กล่าวว่า ภูมิทัศน์เคหสถาน (Residential Landscape) 
หมายถึง สวนในบริเวณบ้านพักอาศัยหรือพื้นที่ส่วนตัว และในขั้นตอนการออกแบบสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับบริเวณของอาคารประเภทอื่นหรือพื้นที่เฉพาะกิจ เช่น อาคารส านักงาน พิพิธภัณฑ์ 
ร้านอาหาร ห้องแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้นักออกแบบจะต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ของภูมิทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธรรมชาติ กระบวนการทางสังคม เทคโนโลยีและเทคนิค
วิธีการ ในการออกแบบวางผังบริเวณและการสร้างสรรค์งานภูมิทัศน์ในมาตราส่วนต่างๆ เป็นที่มาของ
แนวความคิดของสวนแต่ละประเภท รูปแบบของสวน วิธีการและเทคโนโลยีของสวนเป็นต้น    
  สรุป การจัดภูมิทัศน์ หมายถึง ส าหรับภูมิทัศน์เคหสถาน หมายถึง สวนบริเวณ
บ้านพักอาศัยหรือพื้นที่ส่วนตัว และในขั้นตอนการออกแบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับบริเวณของ
อาคารประเภทอื่นหรือพื้นที่เฉพาะกิจ เช่น อาคารส านักงาน พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร ห้องแสดงสินค้า 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้นักออกแบบจะต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของภูมิทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางธรรมชาติ กระบวนการทางสังคม เทคโนโลยีและเทคนิควิธีการ ในการออกแบบวาง
ผังบริเวณและการสร้างสรรค์งานภูมิทัศน์ในมาตราส่วนต่างๆ เป็นที่มาของแนวความคิดในการ
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ออกแบบภูมิทัศน์และเป็นสาระส าคัญที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้แก่ 
แนวความคิดของสวนแต่ละประเภท รูปแบบของสวน วิธีการและเทคโนโลยีของสวน เป็นต้น นัก
ออกแบบจะต้องน าความรู้ความเข้าใจมาประกอบการออกแบบภูมิทัศน์โครงการต่อไป และถ้าหากนัก
ออกแบบขาดพื้นฐานส่วนนี้จะมีความยุ่งยากในการสร้างสรรค์แนวความคิด และการพัฒนาการ
ออกแบบให้เป็นรูปธรรม  
 2.1.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวนบ้านพักอาศัย  
  สมจิต โยธะคง (2540) กล่าวว่า การจัดสวนจึงมีประโยชน์หลายอย่างที่จ าเป็นต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ จึงเป็นเหตุให้มีการจัดสวนขึ้น เพ่ือบรรลุถึงจุดมุ่งหมายต่างๆ ดังนี้  
  2.1.2.1 ป้องกันแสงแดดท าให้เกิดร่มเงาภายในบริเวณบ้าน ช่วยให้เกิดร่มเงาแก่ผู้ที่
สัญจรผ่านไปมา ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ จะช่วยลดอุณหภูมิได้ 11 องศาเซลเซียส การนั่งพักผ่อนใต้
ต้นไม้ใหญ่จะให้ความรู้สึกที่เย็นสบาย 
  2.1.2.2 สามารถช่วยป้องกันกลิ่น ต้นไม้ช่วยกรองฝุ่นละออง และซับความสกปรกได้ 
การปลูกไม้เป็นแถบแน่นมีผิวสัมผัสของใบหลายขนาด สามารถป้องกันกลิ่น การกรองฝุ่นละอองและ
ซับความสกปรกที่อยู่ในอากาศได้เป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศลง 
  2.1.2.3 การจัดภูมิทัศน์สามารถป้องกันลม และเปลี่ยนทิศทางลมได้ เช่น การปลูก
ต้นไม้แน่นทึบจะสามารถป้องกันลมได้เป็นอย่างดี และขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนทิศทางลมได ้
  2.1.2.4 ช่วยปิดบังพื้นที่ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กองขยะมูลฝอย ป้ายที่ไม่พึงประสงค์
หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่น่าดู ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้น 
  2.1.2.5 สามารถช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก ท าให้บริเวณบ้านปราศจากสียง
รบกวนหรือรบกวนน้อยที่สุด การปลูกต้นไม้ที่มีพุ่มแน่นและพุ่มหนา สามารถช่วยลดเสียงได้เป็นอย่างด ี
  2.1.2.6 ช่วยเพิ่มคุณค่าแก่สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เมื่อน าต้นไม้มาปลูกใกล้
อาคาร หรือจัดภูมิทัศน์ประกอบอาคารหรือสถาปัตยกรรมมองดูนุ่มนวล กลมกลืนหรือมีสมดุลมากขึ้น 
  2.1.2.7 ปิดบังสายตาจากภายนอกท าให้พื้นที่อิสระในส่วนที่ต้องการท ากิจกรรม
เฉพาะ เช่น สระว่ายน้ า พื้นที่พักผ่อนนอกอาคารส่วนตัว พื้นที่นั่งพักผ่อนสบายๆ ในพื้นที่เหล่านี้
สามารถปลูกต้นไม้เป็นรั้วแบ่งเขตปิดบังสายตาได้ 
  2.1.2.8 เพื่อความสุขทางด้านจิตใจ เมื่อสภาพของสวนในบ้านมีสีเขียวสดใส มีร่มเงา
ต้นไม้ มีบ่อน้ า ล าธารหรือน้ าตกจ าลองและท าให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น 
  2.1.2.9 เพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่น ปลูกผักสวนครัวหรือไม้ผล 
  2.1.2.10 เพื่อการออกก าลังกายโดยการวิ่งหรอืเล่นเกมส์ต่าง  ๆฝึกการปลูก และดูแลต้นไม ้
   มนุษย์เรารู้จักสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อปกป้องคุ้มครองตนเองให้อยู่รอด
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสัตว์ป่า ต่อมามนุษย์รู้จักน าสัตว์มาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนบ้านไว้ใช้งาน และ
ไว้เป็นอาหาร รู้จักท าคอก ท ารั้ว ท าอาณาเขตของบ้านให้เป็นสัดส่วน น าต้นไม้มาปลูกเป็นอาหาร ให้
ร่มเงา และประดับให้สวยงาม และพัฒนากันมาเรื่อยๆ ความส าคัญของการจัดแต่งบริเวณบ้านด้วย
ดอกไม้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านจิตใจและด้านสุขภาพของเจ้าของหรือบุคคลในสถานที่นั้น
เป็นส าคัญ เช่น ปลูกพืชผักผลไม้ไว้รับประทาน ไว้รักษาโรค ปลูกไม้ใหญ่ไว้ให้เกิดความร่มรื่นเย็น
สบาย ปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่น ประดับบ้านเพื่อความสวยงามและเพลิดเพลิน ชื่นใจกับรูปร่าง สีสัน และ
กลิ่น เมื่อบ้านเมืองเจริญและพัฒนามากขึ้น ตึกรามบ้านช่อง ถนนหนทาง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ ถูก
สร้างขึ้นมามากมาย เบียดเสียด แออัดจนถูกเรียกว่า ป่าคอนกรีต การจัดแต่งสวน การปลูกต้นไม้ และ
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การจัดบริเวณบ้านหรืออาคารที่พักอาศัย และสถานที่ต่างๆ เริ่มมีบทบาทส าคัญ ทั้งเหตุผลและ
ความจ าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น จัดเพื่อเสริมสร้างความโออ่าสง่างามให้กับอาคาร หรือเพิ่มความ
สวยงามและน่าอยู่ให้กับตัวอาคาร ท าให้เกิดความเป็นส่วนตัว เมื่อมองจากภายนอกบ้าน อ าพราง
สภาพแวดล้อมที่ไม่น่าดูช่วยสร้างหรือแก้ไขส่วนที่ไม่สวยงามของตัวอาคารให้ดีขึ้น ลดปัญหาฝุ่นละออง
ที่มีอยู่ในบรรยากาศ ลดเสียงรบกวนจากผู้คนและยวดยานต่างๆบนท้องถนน และเป็นที่พักผ่อน คลาย
ความเครียดยามกลับมาจากท างาน  
 2.1.3 การแบ่งพื้นที่ในการจัดสวนบ้านพักอาศัย  
   พื้นที่ส าหรับการตัดแต่งสวนในบ้านแบ่งออกเป็นส่วนๆไม่ว่าบ้านจะมีขนาดใหญ่หรือ
เล็ก ซึ่งส่วนต่างๆนี้มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องกับพื้นที่ภายในตัวบ้านทั้งด้านประโยชน์
ใช้สอยและความงาม โดยพื้นที่จัดสวนภายในบ้านแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
  2.1.3.1 ส่วนสาธารณะ (Public Area) เป็นส่วนที่อยู่บริเวณหน้าบ้าน สามารถ
มองเห็นได้ชัดจากผู้มาเยี่ยมเยียน ได้แก่ ทางเข้า ประตู ทางเท้า ห้องรับแขก ระเบียง หน้าห้องรับแขก
และสนาม ส่วนสาธารณะควรมีเนื้อที่กว้างพอที่จะท าให้ตัวบ้านเกิดความสวยงาม สง่า แต่ไม่ใหญ่โต
เกินไปจนเปลืองเนื้อที่ของส่วนอื่นๆ ภายในบริเวณบ้าน  
   1) ลักษณะการจัดสวน  
    (1) ไม้ให้ร่มเงา ควรปลูกบริเวณริมถนน ทางเท้าระเบียง แนวรั้ว 
เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสงของถนนและทางเท้า และให้ความร่มรื่นต่อที่นั่งพักส าหรับแขกที่มาเยี่ยม
ได้ดี ควรเลือกใช้ไม้ยืนต้นที่มีดอกสวยงามมากกว่าไม้ผล แต่ไม่ควรปลูกจนเต็มพื้นที่ทั้งหมด ควรปลูก
เฉพาะส่วนที่จ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น  
 

 
ภาพที่ 2.1 ต้นไม้ที่ให้ร่มเงา  
ที่มา : https://www.banidea.com (2559) 
 
    (2) สวนประดับ หรือสวนหย่อมสวยๆที่ต้องการสร้างจุดเด่น
ภายในบริเวณบ้านหรือท าให้เกิดความกลมกลืนกับตัวอาคารควรอยู่ใกล้กับระเบียงหรือเฉลียงที่ยื่น
ออกมา อาจจัดเป็นกลุ่มไม้ประดับประกอบหินน้ าตก น้ าพุ หรือปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามแนวทาง
เดินจากบริเวณหน้าบ้านมายังห้องรับแขก การจัดสวนประดับส่วนนี้ควรอยู่ใกล้สายตา เพราะมีโอกาส
ได้ชื่นชมมากกว่าที่จะไปปลูกไว้ริมรั้วสุดของตัวบ้าน และควรเลือกไม้ที่เจริญเติบโตช้าหรือปานกลาง 
ไม่ควรเลือกไม้โตเร็วเกินไปเพราะจะท าให้สวนดูรกได้ง่ายภายในเวลาไม่นานนัก  
 

http://www.banidea.com/
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ภาพที่ 2.2 สวนประดับ  
ที่มา : https://www.bloggang.com (2559) 
     
    (3) สนามหญ้า ควรอยู่บริเวณช่วงกลางของส่วนสาธารณะ มีเนื้อที่
ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ส่วนสาธารณะ สนามหญ้าควรได้รับแดดเต็มที่ จะได้สนามหญ้าที่เขียว
สดใส ท าให้สวนทั้งหมดในส่วนสาธารณะดูเด่นขึ้น  
 

 
ภาพที่ 2.3 สนามหญ้า  
ที่มา : https://www.baanstyle.com (2559) 
 
  2.1.3.2 ส่วนครอบครัว (Family Living Area) สวนส่วนครอบครัวนี้ต้องสามารถ
ต่อเนื่องกับห้องพักผ่อนของครอบครัวได้สะดวก สวนส่วนนี้จะเป็นที่พักผ่อนรวมส าหรับครอบครัวและ
เป็นที่รวมการแสดงออกต่างๆ ที่เจ้าของบ้านสนใจ เช่น ที่อ่านหนังสือ มุมส าหรับเด็ก ที่นั่งเล่น ส าหรับ
รับประทานอาหารว่าง มุมส าหรับปิกนิกนอกบ้าน สระว่ายน้ า และสถานที่ที่ออกก าลังกายต่างๆ  
   1) ลักษณะการจัดสวน 
    (1) ไม้ให้ร่มเงา หรือไม้เลื้อย ปลูกไม้ให้ร่มเงาแก่บริเวณที่นั่ง
พักผ่อน หรือปลูกไม้เลื้อยถ้ามีซุ้มหรือศาลา อาจใช้ไม้ดอกยืนต้น หรือไม้ผลก็ได้เพื่อให้ร่มเงา  
 

https://baanstyle.com/
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ภาพที่ 2.4 ต้นไม้ให้ร่มเงา  
ที่มา : https://www.baanstyle.com (2559) 
 
    (2) มุมพักผ่อน ควรต่อเนื่องกับห้องพักผ่อนภายในบ้าน ส่วนใหญ่
จะมีระเบียงยื่นออกมามีหลังคาหรือไม้ใหญ่ให้ร่มเงาก็ได้ ควรมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเก้าอี้
ชนิดต่างๆ เตาย่างอาหารหรือเก้าอี้นอนพัก เปลญวน ตามความต้องการของเจ้าของบ้าน บริเวณ
รอบๆปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม แต่ไม่ใหญ่โตเท่าสวนประดับบริเวณส่วนสาธารณะ แต่
เน้นหนักทางด้านประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนมากกว่า  
 

 
ภาพที่ 2.5 มุมพักผ่อน  
ที่มา : https://www.homedecorthai.com (2559) 
 
    (3) งานอดิเรก ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละครอบครัวและ
พื้นที่ที่มี เช่น สระว่ายน้ า สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส สนามฝึกบาสเกตบอล หรือมุมส าหรับ ปลูก
เลี้ยงต้นไม้ บริเวณเหล่านี้อาจต่อเนื่องกับมุมพักผ่อนได้  
 

http://baanstyle.com/
http://www.homedecorthai.com/
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ภาพที่ 2.6 มุมส าหรับงานอดิเรก  
ที่มา : https://www.forfur.com (2559) 
 
    (4) มุมส าหรับเด็ก ควรอยู่ห่างจากบริเวณพักผ่อนพอสมควร แต่
สามารถมองเห็นได้ มีบ่อทราย ชิงช้า กระดานลื่น บ้านตุ๊กตาและอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับของเด็กในบ้าน
นั้นๆ ควรมีไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ไม้พุ่มกั้นบางส่วน ที่นั่งพักเมื่อเด็กเล่นเหนื่อย ต้นไม้ควรเลือกใช้ชนิดที่กิ่ง
ไม่เปราะหักง่าย และไม่มีพิษต่อเด็ก  
 

 
ภาพที่ 2.7 มุมส าหรับเด็ก 
ที่มา : https://www.thinkofliving.com (2559) 
 
  2.1.3.3 ส่วนตัว (Private Living Area)  เป็นบริเวณที่ต่อเนื่องกับห้องนอนโดยตรง 
ซึ่งต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่าบริเวณอื่นๆ บริเวณน้ีใช้เป็นที่นั่งเล่นเพื่อรับลมแดด อ่านหนังสือ 
หรือคุยกันโดยไม่ถูกรบกวนจากบุคคลอื่น  
   1) ลักษณะการจัดสวน  
     (1) ฉากหรือผนัง มีฉากหรือผนังเพื่อท าให้เกิดความเป็นส่วนตัว 
อาจเป็นต้นไม้ที่ตัดแต่งให้ได้รูปทรงและขนาดตามต้องการ หรือผนังที่ท าด้วยวัสดุอื่น แต่ควรให้ลมพัด
ผ่านได้สะดวก ฉากเหล่านี้ใช้ปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกห้อง และกั้นไม่ให้เข้ามาในบริเวณนี้ได้ 
นอกจากจะผ่านมาทางห้องนอน  
 

http://www.forfur.com/
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ภาพที่ 2.8 ฉากหรือผนัง  
ที่มา : https://www.nonneenun.com (2559) 
 
    (2) สวนประดับ หรือสวนหย่อมขนาดเล็กๆ บริเวณข้างๆ เพื่อให้
เกิดความเพลิดเพลินในขณะที่นั่งพักผ่อนได้ ควรมีร่มเงาบ้าง แต่ไม่ควรทึบเนื่องจากต้นไม้ใหญ่เพราะ
อยู่ใกล้ห้องนอน  
 

 
ภาพที่ 2.9 สวนประดับ  
ที่มา : https://www.homedeedee.com (2559) 
 
    (3) ที่นั่งเล่น วัสดุปูพื้นควรเลือกใช้ชนิดที่ทนทานแข็งแรง (Hard 
Paving) มีเก้าอี้น่ัง 2 ตัว พับปรับระดับได้ และโต๊ะเล็กๆ 2 ตัวก็คงพอ  
 

 
ภาพที่ 2.10 ที่นั่งเล่น  
ที่มา : https://www.banidea.com (2559) 

https://www.banidea.com/
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  2.1.3.4 ส่วนบริการ (Service Area) เป็นส่วนที่ต่อเนื่องกับครัว โรงรถ หรือส่วน
พักผ่อนของครอบครัวเพื่อบริการในด้านความสะดวกต่างๆ บริเวณเหล่านี้ใช้ส าหรับการซักผ้า ล้าง
จาน ตากผ้า เลี้ยงสัตว์ สวนครัว สวนไม้ผล ห้องเก็บของ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพื่อบริการเท่านั้น จึงไม่
เน้นเรื่องความสวยงามเท่าความสะดวกในการใช้สอย  
   1) ลักษณะการจัดสวน  
    (1) ไม้ผล ปลูกริมรั้วได้ตามขนาดของพื้นที่แบ่งให้เป็นส่วนบริการ  
    (2) สวนครัว ปลูกบริเวณที่ได้รับแดดเต็มที่  
 

 
ภาพที่ 2.11 แปลงพืชผักสวนครัว  
ที่มา : https://www.banidea.com (2559) 
 
    (3) ลานซักล้าง พื้นที่ควรเป็นวัสดุที่แข็ง เช่น ซีเมนต์ และได้รับ
แสงแดดเต็มที่  
 

 
ภาพที่ 2.12 ลานซักล้าง  
ที่มา : https://www.grassidea.com (2559) 
 
    (4) ห้องเก็บของ หรือเครื่องใช้ต่างๆเช่น รถจักรยาน เครื่องมือท า
สวน เฟอร์นิเจอร์ในสวน อุปกรณ์ในการซ่อมรถ บางครั้งอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถก็ได้  
 

https://www.banidea.com/
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ภาพที่ 2.13 ห้องเก็บของ 
ที่มา : https://www.banidea.com (2559) 
 
     (5) ฉากหรือผนัง เป็นไม้พุ่ม หรือวัสดุถาวรเพื่อกั้นไม่ให้แขกที่มา
เยือนมองเห็นส่วนนี้ได้จากบริเวณอื่นๆ ควรสูงเกินระดับสายตาทั่วไป 
 
 

 
ภาพที่ 2.14 ฉากหรือผนัง 
ที่มา : https://www.roommag.com (2559) 
 
2.2  ความหมายสถาปัตยกรรมไทยและความเป็นมาของเรือนไทย 
 สถาปัตยกรรมไทย หมายถึงศิลปะการก่อสร้างของไทย อันได้แก่ อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ 
วิหาร วัง สถูป และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่มีมูลเหตุที่มาของการก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใน
แต่ละท้องถิ่น จะมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้าง ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ และคตินิยมของแต่ละท้องถิ่น 
แต่สิ่งก่อสร้างทางศาสนาพุทธมักจะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะมีความเชื่อความศรัทธา 
และแบบแผนพิธีกรรมที่เหมือนๆ กัน สถาปัตยกรรมที่มักนิยมน ามาเป็นข้อศึกษา มักเป็น สถูป เจดีย์ 
โบสถ์ วิหาร หรือพระราชวัง เนื่องจากเป็นสิ่งก่อสร้างที่คงทน มีการพัฒนารูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน และได้รับการสรรค์สร้างจากช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งมีความเป็นมาที่ส าคัญควรแก่
การศึกษา อีกประการหนึ่งก็คือ สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ ล้วนมีความทนทาน มีอายุยาวนาน ปรากฎเป็น
อนุสรณ์ให้เราได้ศึกษาเป็นอย่างดี สถาปัตยกรรมไทย สามารถจัดหมวดหมู่ ตามลักษณะการใช้งานได้ 
2 ประเภท คือ 
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 2.2.1 สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณสงฆ์ที่เรียกว่า วัด ซึ่ง
ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมหลายอย่าง ได้แก่ 
 2.2.2 สถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเรือน ต าหนัก วัง และพระราชวัง เป็นต้น 
บ้านหรือเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของสามัญชนธรรมดาทั่วไป ซึ่งมีทั้งเรือนไม้ และเรือนปูน โดยในที่นี้จะ
แบ่งสถาปัตยกรรมไทยออกเป็น 4 ภาค ซึ่งได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ โดย
ยกตัวอย่างของเรือนพ้ืนถิ่น ดังนี ้
  2.2.2.1 เรือนไทยภาคกลาง เรือนไทยภาคกลาง เป็นเรือนไทยประเภท ที่นิยมที่สุด 
มีลักษณะเป็นเรือนยกพื้น ใต้ถุนสูง สูงจากพื้นดินเสมอศีรษะคนยืน รูปทรงล้มสอบ หลังคา ทรงสูง
ชายคายื่นยาว เพื่อกันฝนสาด แดดส่อง นิยมวางเรือนไปตามสภาพแวดล้อมทิศทางลมตามความ
เหมาะสม ถือเป็นแบบฉบับของเรือนไทยเดิมที่เราคุ้นเคยกันดี ในรูปแบบ เรือนฝาปะกนถือเป็น เรือน
ไทยแท้ เรือนไทยฝาปะกน คือเรือนที่ฝาท าจากไม้สัก มีไม้ลูกตั้งและลูกนอน และมีแผ่นไม้บางเข้าลิ้น
ประกบกัน สนิท หน้าจั่วก็ท าด้วยวิธีเดียวกัน เราจะพบเห็นเรือนไทยภาคกลาง รูปแบบต่างๆ อาทิ 
เรือนเดี่ยว เรือนหมู่ เรือนหมู่คหบดี และ เรือนแพ 
 

 
ภาพที่ 2.15 เรือนไทยภาคกลาง 
ที่มา : https://www.thaieditorial.com (2559) 
 
  2.2.2.2 เรือนไทยภาคอีสาน เป็นเรือนเครื่องสับหรือเรือนไม้กระดานอาจจ าแนกได้
เป็น 3 ชนิด คือ เฮือนเกย เฮือนแฝด เฮือนโข่ง ลักษณะใต้ถุนสูงเช่นเดียวกับภาคอื่นๆ เรือน เครื่องสับ
เหล่านี้ ไม่นิยมเจาะช่องหน้าต่างมักท า หน้าต่างเป็นช่องแคบๆ ส่วนประตูเรือนท าเป็นช่องออกทาง
ด้านหน้าเรือนเพียงประตเูดียว ภายในเรือนจึงค่อน ข้างมืด เพราะในฤดูหนาวมี ลมพัดจัดและ อากาศ
จัดจึงต้องท าเรือนให้ทึบและกันลมได้หลังคาเรือนท าเป็นทรง จั่วอย่างเรือนไทย ภาคกลางมุงด้วย
กระเบื้องดินเผาหรือกระเบื้องไม้สักจั่วกรุ ด้วยไม้ตีเกล็ดเป็นรูปรัศมีของ อาทิตย์ทั้งสองด้าน รอบ
หลังคาไมม่ีชายคาหรือปีกนกยื่นคลุมตัวบ้านเหมือนอย่างเรือน ไทยภาคกลาง 
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ภาพที่ 2.16 เรือนไทยภาคอีสาน 
ที่มา : https://www.student.nu.ac.th (2559) 
 
  2.2.2.3 เรือนไทยภาคใต้ เรือนไทยภาคใต้ตอนบน เป็นเรือนของชาวไทยพุทธเป็น
ส่วนใหญ่ ตัวเรือนมีลักษณะคล้ายเรือนไทยภาคกลาง แต่มีลักษณะเฉพาะของภาคที่ต้องกันความชื้น 
เช่นตัวเรือนต้องไม่ใหญ่ ทรงเตี้ยกว่าเรือนไทยภาคกลางเพื่อลดแรงต้านลมในฤดูมรสุม ยกพื้นไม่สูงนัก 
ประมาณก้มหัวเดินลอดได้ พอให้ลมพัดผ่านได้สะดวกเพื่อไล่ความชื้น และเนื่องจากฝนชุก พื้นดินชื้น
กว่าภาคอื่นท าให้เสาเรือนผุง่าย จึงแก้ปัญหาด้วยการไม่ฝังเสาลงดิน แต่รับตีนเสาท าด้วยหิน ปะการัง 
หรือไม้ ภายหลังท าด้วยปูน ท าเป็นลวดลายต่างๆ 
 

 
ภาพที่ 2.17 เรือนไทยภาคใต ้
ที่มา : https://www.blogspot.com (2559)  
 
  2.2.2.4 เรือนไทยภาคเหนือ รูปทรงจะมีความโดดเด่นเป็นแบบศิลปะล้านนา การ
ปลูกเรือนพักอาศัยของคหบดีผู้มีอันจะกินทางภาคเหนือนิยมใช้สัญลักษณ์ กาแล ซึ่งเป็นไม้ป้านลม
สลักลายอย่างงดงามไขว้กันติดที่ปลายยอดหลังคา ใต้ถุนของตัวเรือนค่อนข้างต่ า เพราะอยู่บนดอย
หรือทิวเขา น้ าท่วมไม่ถึง หลังคาส่วนใหญ่จะเป็นทรงหน้าจั่วคล้ายเรือนไทยภาคกลางแต่ จะถ่าง
มากกว่า ที่ยอดของปั้นลมมักติดกาแล และด้วยสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นกว่า เรือนภาคเหนือจึงมี
หน้าต่างบานเล็กและแคบ มักจะวางโอ่งน้ าพร้อมกระบวย หรือ มีเรือนน้ าให้ผู้สัญจรไปมาได้ดื่มกิน 
ถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของเรือนล้านนา ครัวมักสร้างแยกจากเรือนนอน มีระเบียง
หลังบ้านติดกับเรือนครัว การแบ่งอาณาเขตของบ้านจะใช้วิธีล้อมรั้วด้วยไม้ไผ่ขัดกันเป็นตาโปร่ง  ใน
เขตจังหวัดภาคเหนือส่วนหนึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มภูเขา หุบเขา และที่ดอนบนเทือกเขา
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สูง มีความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 1,500 - 3,000 เมตร นับตั้งแต่เทือกเขาด้านตะวันตกในเขต
จังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้อมมาส่วนเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และด้านตะวันออกที่จังหวัดน่าน 
ลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ท าให้เกิดการตั้งถิ่นฐานขึ้น การตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือ เริ่มตั้งแต่
เรือนหลังเดียวในเนื้อที่หุบเขาแคบ จนถึงระดับหมู่บ้านและเมือง ซึ่งการขนานนามหมู่บ้านนั้นขึ้นอยู่
กับสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เช่น หมู่บ้านที่ขึ้นต้นด้วย ปง คือบริเวณที่มีน้ าซับ สัน คือบริเวณสันเนิน
หรือมีดอน หนอง หมายถึงบึงกว้าง แม่ คือที่ตั้งที่มีล าธารไหลผ่าน ดังนั้นชื่อเดิมของหมู่บ้านจึงเป็น
การบอกลักษณะการตั้งถิ่นฐานแต่แรกเริ่ม จากสภาพการตั้งถิ่นฐานของชุมชนภาคเหนือ ท าให้เกิด
เรือนประเภทต่างๆ ขึ้นตามสภาพการใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งเรือนพักอาศัยออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ดังนี ้
 

 
ภาพที่ 2.18 เรือนไทยภาคเหนือ 
ที่มา : https://www.kanchanapisek.or.th (2559) 
 
   1) เรือนชนบท หรือเรือนเครื่องผูก เรือนประเภทนี้หาดูได้ทั่วไปตามชนบท
และหมู่บ้านต่างๆ เรือนชนิดนี้โครงสร้างของหลังคา ตง พื้น ใช้ไม้ไผ่ ส่วนคาน และเสานิยมใช้ไม้เนื้อ
แข็ง ฝาเป็นฝาไม้ไผ่สาน หลังคามุงแฝกหรือใบตองตึง นิยมใช้ตอกและหวายเป็นตัวยึดส่วนต่างๆ เรือน
เข้าด้วยกันด้วยวิธีผูกมัด เรือนชนบทเป็นเรือนขนาดเล็กถือว่าเป็นเรือนแบบดั้งเดิม เพราะวิธีการ
ก่อสร้างเป็นวิธีการที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านที่มีรายได้น้อย ยังนิยมปลูกสร้าง
เรือนเครื่องผูกนี้ทั้งในตัวเมืองและชนบท 
 

 
ภาพที่ 2.19 เรือนชนบท 
ที่มา : https://www.student.nu.ac.th (2559) 
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   2) เรือนกาแล เป็นเรือนพักอาศัยของผู้มีอันจะกิน ผู้น าชุมชนหรือบุคคล
ชั้นสูงในสังคม ตั้งแต่ระดับชนบทจนถึงระดับเมือง เรือนประเภทนี้เป็นเรือนที่สร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง 
หรือไม้จริงทั้งหมด เรียกตามลักษณะของไม้ป้านลม หลังคาส่วนปลายยอดที่ไขว้กัน ซึ่งชาวเหนือเรียก
ส่วนที่ไขว้กันนี้ว่า กาแล ส าหรับค าว่า เรือนกาแล เป็นชื่อที่นักวิชาการทางสถาปัตยกรรมบัญญัติไว้ 
เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเรือนไม้จริงแบบที่ 3 หากแต่ชาวล้านนาในปัจจุบันเรียกว่า เฮือนบ่าเก่า 
เพราะเป็นเรือนทรงโบราณของล้านนานั่นเอง ลักษณะพิเศษของเรือนกาแลอยู่ที่ยอดจั่วประดับกาแล
เป็นไม้สลักอย่างงดงาม ใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพดี ฝีมือช่างประณีต แต่มีแบบแผนค่อนข้างตายตัว 
ส่วนใหญ่เป็นเรือนแฝด มีขนาดตั้งแต่หนึ่งห้องนอนขึ้นไป โดยทั่วไปเรือนประเภทนี้จะมีแผนผัง 2 แบบ
ใหญ่ๆ คือ เอาบันไดขึ้นตรงติดชานนอกโดดๆ  และใช้บันไดอิงชิดแนบฝาใต้ชายคาคลุม ทั้งสองแบบนี้
จะใช้ร้านน้ าตั้งเป็นหน่วยโดๆ มีโครงสร้างของตัวเอง ไม่นิยมตีฝ้าเพดาน ปัจจุบันหาเรือนกาแลดูได้
ยาก เพราะมีหลงเหลือให้เห็นเพียงไม่กี่หลัง อย่างไรก็ตาม เรือนชนิดนี้เป็นเรือนที่แสดงถึงวิวัฒนาการ
ของกระบวนการก่อสร้างบ้านพักอาศัยของชาวล้านนาที่ถึงจุดสูงสุดก่อนได้รับอิทธิพลจากต่างถิ่น 
ตลอดจนเป็นเรือนที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวล้านนาอย่างชัดเจน ทั้งการวางผังพื้นที่ การจัดห้อง
ต่างๆ ภายในตัวเรือน ตลอดจนรูปทรง ล้วนสะท้อนถึงแบบแผนการด าเนินชีวิตตามระเบียบประเพณี
ของล้านนาทั้งสิ้น 
 

 
ภาพที่ 2.20 เรือนกาแล 
ที่มา : https://www.skyscrapercity.com (2559) 
 
   3) เรือนไม้ เป็นเรือนพื้นเมืองของล้านนาอีกรูปแบบหนึ่งทีเกิดขึ้นภายหลัง
เรือนกาแล รูปแบบหรือลักษณะทางกายภาพของเรือนประเภทนี้ เกิดจากการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมการปลูกสร้างแบบดั้งเดิมกับวัฒนธรรมที่ชาวล้านนาได้รับจากภายนอก ซึ่งช่างล้านนาได้รับ
ระบบวิธีการปลูกสร้างและค่านิยมจากภาคกลางในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา เรือนประเภทนี้ รูปทรง
ภายนอกของเรือนจะผันแปรไปตามสมัยนิยม โดยเฉพาะลักษณะฝาระเบียบการเจาะช่องประตู
หน้าต่าง การขึ้นทรงหลังคาที่มีระนาบซับซ้อน เป็นการแสดงถึงอัจฉริยภาพของช่างพื้นเมืองที่รู้จัก
ประสานประโยชน์จากความรู้กับเทคนิควิทยาการช่างที่ได้รับมาจากต่างถิ่นได้อย่างกลมกลืน เรือนไม้
บางหลังมีการน าเอาระเบียบวิธีการตกแต่งลายฉลุไม้มาตกแต่งทรงจั่วหลังคา และเชิงชายตามแบบ
อิทธิพลช่างไทยภาคกลางรับมาจากตะวันตก ชาวล้านนาเรียกเรือนประเภทประดับลายฉลุ ไม้นี้ว่า 
เรือนทรงสะละไน ซึ่งเป็นค าที่ยังหาความหมายที่ชัดเจนไม่ได้ แต่ก่อนที่สถาปนิกซึ่งได้รับการศึกษา
แนวทางแบบตะวันตกจะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนรูปแบบเรือนพักอาศัยให้ทันสมัยมากขึ้นนั้น 
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ชาวล้านนาเองเรียกเรือนชนิดนี้ว่า เฮือนสมัยก๋าง หมายถึงเรือนพื้นเมืองที่อยูใ่นช่วงสมัยระหว่าง เฮือน
บ่าเก่า กับเรือนแบบสากลยุคใหม่ที่ชาวบ้านเรียกว่า เฮือนสมัย ภายในบริเวณบ้านของเรือนล้านนาแต่
ละหลังจะมีเนื้อที่ว่างเป็นบ้านดินกว้าง ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ข่วงบ้าน เป็นลานอเนกประสงค์ที่เชื่อม
ทางเดินเข้าสู่ตัวบ้าน และเชื่อมต่อกับทางเดินสู่ลานดินข้างเคียงใช้เป็นที่เล่นของเด็กๆ และตากพืชผล
ทางการเกษตร เซ่นสรวงผีบรรพบุรุษของกลุ่มชนที่นับถือ ผีมดผีเม็ง ใช้เป็นบริเวณปลูกปะร า หรือ 
ผาม ในภาษาเหนือ เพื่อท าพิธีฟ้อนผี หากบ้านไหนที่มีลูกชายบวชพระหรือบวชเณรจะสร้าง ห้างซอ 
ไว้ตรงบริเวณลานดินที่ร่มรื่น เพื่อให้ ช่างซอ ขึ้นไปขับล าน ากล่อมขวัญ ลูกแก้ว และเมื่อถึงคราวที่คน
ในครอบครัวเสียชีวิตลงก็จะใช้ลานดินนี้เป็นบริเวณตั้ง ประสาท เพื่อตั้งศพ และชักลากไปสู่ป่า ลาน
ดินนี้เจ้าของบ้านจะต้องเก็บกวาดใบไม้แห้งและขยะให้เรียบร้อย หากบ้านใดปล่อยสกปรกจะถูกต าหนิ
จากเพื่อนบ้านว่าเป็นคนเกียจคร้าน บริเวณริมลานดินนิยมปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่รายล้อมไว้ 
ส่วนมากเป็นไม้ผลส าหรับรับประทานและให้ร่มเงาแก่ลาน นอกจากนี้ตามคาคบไม้ ชาวบ้านยังนิยม
น ากล้วยไม้ป่ามาปลูกประดับเพื่อความสวยงาม โดยทั่วไปลานดินจะอยู่ส่วนหน้าของบริเวณบ้านชิด
กับถนน ตัวบ้านจะปลูกร่นเข้ามาทางข้างหลังของลานดิน ลานหน้าบ้านนี้จะนิยมปลูกไม้ยืนต้นที่มี
ดอก ส่วนบริเวณหลังบ้านสวนผลไม้ยืนต้น รวมถึงพืชสวนครัวและพืชคลุมต้น ส าหรับการแบ่งอาณา
เขตของแต่ละบ้านใช้วิธีล้อมรั้วด้วยไม้ไผ่สานขัดกันเป็นตาโปร่ง มีการเปิดช่องทะลุสู่บริเวณบ้าน
ข้างเคียงต่อเนื่องกัน ตามขอบรั้วนิยมปลูกไม้พุ่มไม้ดอก และไม้เลื้อยที่เป็นพืชกันได้เช่น บวบ ต าลึง 
ถั่วพู มะระพื้นเมือง ฯลฯ มีกระถินและชะอมปลูกแซมเป็นระยะ ส่วนรั้วข้างบ้านนิยมปลูกไผ่เลี้ยงและ
ไผ่รวกเป็นแนวกั้นอาณาเขตภายในบริเวณบ้านจะประกอบด้วยตัวเรือน ยุ้งข้าว บ่อน้ า ครกต าข้าว 
และห้องอาบน้ าที่ชาวเหนือเรียกว่า ต๊อมอาบน้ า ใกล้กับบ่อน้ าท้ายบ้านจะเป็นอาหารของวัวควาย 
บริเวณคอกวัวควายนี้ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า แล่งวัวควาย ส าหรับบ้านในย่านเขตเมืองจะไม่มีแล่งวัว
ควาย เพราะไม่ได้ท านาตรงบริเวณรั้วบ้าน ใกล้ประตูเข้าบ้านจะสร้างเป็นเรือนหรือชั้นเล็กๆ ส าหรับ
วางหม้อน้ าพร้อมทั้งกระบวย เพื่อให้ผู้สัญจรไปมาได้ตักดื่ม ถือเป็นการสร้างบุญกุศล ซึ่งภาษาเหนือ
เรียกว่า ตานน้ า ส่วนบริเวณที่ดินด้านหัวนอนจะตั้งศาลผีบรรพบุรุษไว้เรียกว่าหอผีปู่ย่า ซึ่งจะมีเฉพาะ
บางบ้านเท่านั้น บริเวณท้ายบ้านเป็นสวนครัวหรือ สวนฮี้  มีการกั้นรั้วไม้ไผ่สานเพื่อป้องกันเป็ด ไก่ 
สุนัข เข้าไปท าลายพืชผล บริเวณรอบ บ่อน้ าจะปลูกไม้พุ่มไม้ดอก และพืชคลุมดินที่ใช้ปรุงอาหาร ส่วน
ใหญ่เป็นผักที่ใช้รับประทานกับลาบ เช่น ชะพลู สะระแหน่ ผักไผ่ ฯลฯ ซึ่งนอกจากเป็นการประดับ
บริเวณให้สวยงามและใช้บริโภคแล้วยังใช้เป็นส่วนบังสายตาในขณะอาบน้ า โดยมีการท าร่องน้ าจากที่
อาบน้ าให้ไหลเข้าสู่บริเวณสวนครัว นอกจากนั้น ตามบริเวณขอบบ่อยังปลูกข่า ไพล กระชาย ขมิ้น 
สลับไว้บริโภคและดูดซับน้ าทิ้งจากบริเวณอาบน้ า ท าให้สภาพแวดล้อมไม่เกิดการเน่าเสีย อีกทั้งมีการ
ปลูกไม้ผลยืนต้นบริเวณบ่อน้ าบังแสงแดดส่องเพื่อรักษาน้ าในบ่อให้เย็นอีกด้วย เรือนล้านนาไทยทั้ง 3 
ประเภทที่กล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตาม จะมีลักษณะทั่ว ๆ ไปอันเป็นเอกลักษณ์ของเรือน
ล้านนา โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 2.21 เรือนไม ้
ที่มา : https://www.student.nu.ac.th (2559) 
 
    (1) บันไดและเสาแหล่งหมา เรือนล้านนาไทยทั้ง 3 ประเภท ตัว
บันไดเรือนจะหลบอยู่ใต้ชายคาบ้านซ้ายมือเสมอ จึงต้องมีเสาลอยรับโครงสร้างหลังคาด้านบนตั้งลอย
อยู่ แต่โดยทั่วไปเรือนไม้มักจะยื่นโครงสร้างออกมาอีกส่วนหนึ่งโดยท าเป็นชายคลุมบันไดหรือเป็น
โครงสร้างลอยตัว ส่วนเรือนแฝดแระเภทมีชานเปิดหน้าเรือน ไม้หลบบันไดเข้าชายคา แต่จะวางบันได
ชนชานโล่งหน้าเรือนอย่างเปิดเผยเสาลอยโดดๆ ต้นเดียวที่ใช้รับชายคาทางเข้านี้เรียกว่า เสาแหล่ง
หมา ซึ่งมาจากการที่ชาวเหนือน าหมามาผูกไว้ที่เสานี้นั่นเอง 
 

 
ภาพที่ 2.22 เรือนล้านนา 
ที่มา : https://www.art-culture.cmu.ac.th (2559) 
 
    (2) เติ๋น จากบันไดขึ้นไปมักมีชานบันได ซึ่งเป็นบริเวณที่จะเป็น
ส่วนเชื่อมพื้นที่ต่าง ๆ ของเรือน ถัดจากชานจะเป็นบริเวณห้องโถงเปิดโล่ง ยกสูงจากระดับชาน
ประมาณ 1 - 2 คืบ เป็นส่วนที่อยู่ใต้ชายคา มีเนื้อที่ 2 ห้องเสา บริเวณนี้เป็นบริเวณอเนกประสงค์ 
ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า เติ๋น จะใช้เป็นทั้งที่นั่งเล่น รับแขก รับประทานอาหาร ท าบุญเลี้ยงพระในงาน
มงคล ใช้ประกอบพิธีกรรมในงานศพ หรือในกรณีที่บ้านนี้มีลูกสาว เวลาค่ าคืนพวกหนุ่มๆ ก็จะมาแอ่ว
สาวที่เติ๋นนี้ หรือในกรณีเรือนที่มีห้องนอนเดียว จะใช้เติ๋นเป็นที่นอนของลูกชาย ส่วนลูกสาวจะนอน
กับพ่อแม่ แต่ถ้าเป็นเรือนขนาดเล็กหรือเรือนไม้มักจะตั้งร้านน้ าในบริเวณเติ๋นนี้ด้วย โดยทั่วไปบริเวณ
เติ๋นของแต่ละบ้านจะเป็นเนื้อที่โล่งไม่มีการน าของต่างๆ มาเก็บไว้ในบริเวณนี้ แต่จะสร้างที่เก็บของที่
ไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ขันโตก หม้อ กระบุง ตะกร้า ฯลฯ ไว้บนเพดานโปร่งใต้หลังคาเติ๋น 
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โดยน าไม้ไผ่มาท าเป็นตะแกรงโปร่ง ลายตารางสี่เหลี่ยมยืดแขวนกับขื่นจันทันและแปหัวเสาของเรือน 
เพดานตะแกรงโปร่งนี้ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ควั่น ทางตะวันออกของเติ๋นจะเป็นหิ้งพระ บนหิ้งพระ
นอกจากวางพระพุทธรูปแล้ว ยังมีตะกรุด ยันต์ และสมุดข่อยที่เขียนวรรณกรรมของชาดก รวมถึง
ต าราฤกษ์ยามทางโหราศาสตร์ ต ารายา รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ในสมัยก่อนบริเวณฝาห้องนอนชิดกับ
หิ้งพระ จะมีภาพเขียนรูปพระธาตุเจดีย์ส าคัญ พร้อมกับภาพปีเกิดของเจ้าบ้านแขวนไว้ภาษาเหนือ
เรียกว่า รูปตัวเปิ้ง ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวเหนือที่ถือว่าคนที่เกิดปีต่างๆ จะต้องไหว้พระธาตุประจ าปี
เกิดของตัวเองเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
 

 
ภาพที่ 2.23 เติ๋น 
ที่มา : https://www.th.wikipedia.org (2559) 
 
    (3) ร้านน้ า หรือ ฮ้านน้ า จากชานโล่งหน้าบ้านหรือชานใต้หลังคา
ตรงริมขอบชานด้านใดด้านหนึ่ง จะมีหิ้งส าหรับวางหม้อน้ าด่ืม พร้อมที่แขวนกระบวยหิ้งน้ า สูงจากพื้น
ชานประมาณ 80 - 100 เซนติเมตร หากหิ้งน้ าอยู่ที่ชานโล่งแจ้งเจ้าของบ้านจะท าหลังคาคลุมลักษณะ
คล้ายเรือนเล็กๆ เพื่อไม่ให้แสงแดดส่องลงที่หม้อน้ า เป็นการรักษาความเย็นของน้ าดื่ม หิ้งน้ านี้เรียกว่า 
ร้านน้ า หรือภาษาเหนือว่า ฮ้านน้ า ร้านน้ าของเรือนล้านนาถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้าน
การอยู่อาศัยของชาวล้านนาโดยเฉพาะ 
 

 
ภาพที ่2.24 ร้านน้ าหรือฮ้านน้ า 
ที่มา : https://www.th.wikipedia.org (2559) 
 

https://th.wikipedia.org/
https://th.wikipedia.org/
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    (4) ห้องนอน ถัดจากเติ๋นจะเป็นห้องนอนซึ่งเป็นห้องที่มีฝาปิดล้อม
ทั้ง 4 ด้านมีประตูทางเข้า เหนือช่องนี้มีไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม เป็นแผ่นไม้ที่ชาวล้านนาเชื่อว่า
เป็นแผ่นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ติดไว้เพื่อป้องกันสิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่จะผ่านเข้าสู่ห้องนอนเรียกว่า ห ายน ตรง
กรอบประตูล่างมีแผ่นธรณีประตูสูงกว่าขอบประตูปกติ เรียกว่า ข่มประตู ท าหน้าที่เป็นกรอบช่อง
ประตู และเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างห้องนอนกับเติ่น ส าหรับห้องนอน ชาวล้านนาถืออย่าง
เคร่งครัดว่า เป็นบริเวณเฉพาะของสมาชิกภายในครอบครัว บุคคลภายนอกหรือแขกห้ามเข้าเด็ดขาด 
หากก้าวเลยขมประตูเข้ามาเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นการ ผิดผี คือกระท าผิดต่อผีบรรพบุรุษจะต้อง
ปรับโทษ พร้อมทั้งท าพิธีขอขมา ห้องนอนที่อยู่ถัดจากบริเวณเติ๋นเป็นห้องขนาดใหญ่ เมื่อเทียบบริเวณ
อื่นของเรือน กินเนื้อที่ 3 ห้องเสา โดยเฉพาะเรือนกาแลและเรือนไม้ส่วนเรือนชนบทจะกินเนื้อที่ 2 
ห้องเสา ทั้งนี้ขนาดห้องจะขึ้นอยู่กับขนาดของเรือนแต่จะหลังว่าใช้ชื่อและคานยาวกี่ศอก ห้องนอนใน
เรือนล้านนาจะเป็นห้องโล่งๆ สมาชิกของครอบครัวจะนอนรวมกันในห้องนี้การนอนจะแบ่งเนื้อที่ตาม
ห้องเสา ห้องเสาช่วงในสุดเป็นบริเวณที่นอนหัวหน้าครอบครัวและภรรยา ถัดมาเป็นบริเวณหลับนอน
ของลูกๆ หากลูกคนใดแต่งงานไปก็จะเลื่อนมานอนในห้องเสาถัดไป การแยกกลุ่มนอนอาศัยการปูเสื่อ
ปูที่นอน การกางมุ้งของแต่ละกลุ่ม และใช้ผ้าม่านแบ่งกั้นบริเวณนอนของแต่ละกลุ่มให้มิดชิด ม่านกั้น
นี้เรียกว่า ผ้ากั้ง เวลานอนสมาชิกทุกคนจะหันหัวไปทางทิศตะวันออกห้องนอนซีกตะวันออกทั้งหมด
ใช้เป็นบริเวณนอน ส่วนซีกตะวันตกบริเวณปลายตีนนอนจะใช้เป็นบริเวณเก็บของต่าง ๆ ของสมาชิก
ในครัวเรือน ในการแบ่งซีกส่วนที่นอนกับที่เก็บของจะแบ่งโดยไม้หนาขนาดกว้างประมาณ 7 - 8 นิ้ว 
วางผ่ากลางตัวเรือนยาวตลอดความยาวของเรือนระดับเสมอพื้นเรียกว่า แป้นต้อง ซึ่งท าหน้าที่ป้องกัน
การสั่นสะเทือนของพื้น เวลาเดินบริเวณซีกปลายเท้า เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่ก าลังนอนอยู่ ส าหรับประตู
เข้าห้องนอนจะมี 2 ประตู คือ ประตูเข้าจากเติ๋น และประตูข้างซึ่งอยู่ที่ฝาด้านปลายเท้าของเรือนนอน 
อยู่ช่วงห้องเสาที่ชิดกับเต๋ินเป็นประตูเปิดจากส่วนนอนไปสู่ครัว 
 

 
ภาพที่ 2.25 ห้องนอน 
ที่มา : https://www.th.wikipedia.org (2559) 
 
    (5) ห้องครัว บริเวณห้องครัวจะอยู่ทางทิศตะวันตกของห้องนอน
เสมอ เรือนครัวที่แยกออกไปอีกหลังหนึ่งจะมีเฉพาะเรือนกาแลและเรือนไม้จริงเท่านั้น โดยจะวาง
ขนานกับเรือนใหญ่หรือเรือนนอน มีช่องทางเดินแยกเรือนครัวออกจากเรือนนอน ชายคาของเรือน
นอนกับเรือนครัวจะมาจรดกันเหนือช่องทางเดินเรียกว่า ฮ่อมริน โดยจะมีรางน้ าส าหรับรองรับน้ าฝน
จากหลังคา แต่เดิมรางน้ าจะเป็นซุงไม้ขนาดใหญ่มีความยาวเท่ากับตัวเรือน มาในชั้นหลังจึงใช้ไม้
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กระดานประกบกันเป็นรางน้ าแทน ส าหรับเรือนไม้จริงตรงกลางยอดสันหลังคาจะมีหลังคาขนาดเล็ก
ซ้อนอยู่ เพื่อให้มีช่องระหว่างหลังคา ส าหรับระบายควันไฟจากเตาขณะหุงต้มอาหาร ส่วนด้านหลัง
ของเรือนครัวจัดให้มีชานเล็กๆ วางหม้อน้ าขนาดใหญ่หลายใบ เป็นน้ าส าหรับใช้ล้างถ้วยล้างชาม 
 

 
ภาพที่ 2.26 ห้องครัว 
ที่มา : https://www.bloggang.com  (2559) 
 
    (6) หิ้งผีปู่ย่า ชาวล้านนาเชื่อว่า ผีบรรพบุรุษมีส่วนดลบันดาล
ความสุขสวัสดีให้แก่ลูกหลาน หากลูกหลานไม่ปฏิบัติตาม ฮีตฮอย บรรพบุรุษวางไว้ย่อมเกิดความวิบัติ 
ซึ่งถือว่าเป็นการ ผิดผี การบันถือผีดังกล่าวนี้มีบทบาทส าคัญต่อการแบ่งเนื้อที่ภายในเรือนพักอาศัย
อย่างชัดเจนกล่าวคือ ผีปู่ย่า เป็นผีบรรพบุรุษของแต่ละตระกูล ชาวล้านนาเชื่อว่าสิงสถิตอยู่ภายใน
บ้านเรือน บางครั้งก็เรียกว่า ผีเรือน ผีปู่ย่านี้จะคุ้มครองเครือญาติในกลุ่มตระกูลเดียวกันเท่านั้น กลุ่ม
ตระกูลที่มีผีปู่ย่าเดียวกันเรียกว่า ถือผีเดียวกัน ที่สิงสถิตของผีปู่ย่าอยู่ที่ศาล หรือ หอผี ตั้งอยู่ในที่ดิน
ด้านหัวนอนในหอผี วางเครื่องบูชาอันได้แก่ ขัน ดอกไม้ ธูปเทียน เชี่ยนหมาก น้ าต้น บ้ านที่มีหอผี
เรียกว่า บ้านเก๊าผี เป็นบ้านของหญิงในตระกูลที่อาวุโสที่สุด เมื่อคนในตระกูลแยกออกไปตั้งเรือนเป็น
ครอบครัวใหม่ก็จะแบ่งเอาผีไป ด้วยการแบ่งเอาดอกไม้บูชาผีที่หอผีไปไว้ที่บ้านเรือนตนโดยไปวางไว้
ด้านหัวนอนใกล้กับเสามงคล ผู้ที่แยกผีเรือนไปอยู่บ้านอื่นนอกจากบ้านเก๊าผีจะต้องเป็นผู้หญิง เพราะ
ถือเป็นการสืบทอดทางฝ่ายหญิงเท่านั้น ฉะนั้น ภายในห้องนอนตามคติล้านนาถือว่าเป็นที่สิงสถิตของ
ผีปู่ย่าด้วย และถือเป็นบริเวณเฉพาะของกลุ่มเครือญาติที่ถือผีเดียวกันกล่าวคือเป็นบริเวณหวงห้าม
ส าหรับบุคคลภายนอกตระกูลที่ไม่ใช่ผีเดียวกัน การแบ่งเขตหวงห้ามแบ่งโดย ข่มประตู หาก
บุคคลภายนอกล่วงล้ าเกินข่มประตู ถือเป็นการ ผิดผี เชื่อว่าจะท าให้ผีโกรธและจะลงโทษผู้ล่วงละเมิด
ให้มีอันเป็นไป จะต้องท าพิธี เสียผี คือขอขมาต่อผีปู่ย่า ด้วยการน าเครื่องสังเวยและเงินค่าปรับโทษมา
ขอขมาต่อผีปู่ย่ายังบ้านที่ตนล่วงละเมิด โดยเจ้าของบ้านจะท าพิธีขอขมาภายในห้องนอน 
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ภาพที่ 2.27 หิ้งผีปู่ย่า(หิ้งบรรพชน) 
ที่มา : https://www.culture645.blogspot.com (2559) 
 
2.3 ลักษณะของการจัดสวน 
 การจัดสวน เข้ามามีบทบาทและความส าคัญต่อชีวิตจนปัจจุบันแทบจะขาดเสียไม่ได้สวนใน
ปัจจุบันนี้มีมากมายหลายลักษณะ ส่วนใหญ่จัดตามประโยชน์ใช้สอยและรสนิยมของแต่ละบุคคล ซึ่ง
การจัดสวนแบ่งออกเป็น 4 แบบคือ  
 2.3.1 สวนประดิษฐ์ (Formal Styles) 
   พื้นที่ใน การจัดสวนแบบประดิษฐ์ จะเป็นพื้นที่ราบเรียบได้ระดับ ไม่นิยมพื้นที่ ที่มี
ระดับสูง ๆ ต่ า ๆ การจัดวางต้นไม้หรือวัตถุ จะต้องท าให้เกิด ความสมดุลแบบประดิษฐ์ หรือ Formal 
Balance นั้นเอง โดยที่ต้นไม้หรือวัตถุจะต้อง ชนิด เดียวกัน รูปทรง เหมือนกัน ขนาด เท่ากัน จ านวน 
เท่ากัน ระยะห่าง เท่ากัน จ านวนต้นไม้หรือวัตถุจะจัดแบบคู่ขนาน คือ จ านวน 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ 
ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด การปลูกไม้ประดับยืนต้น การจัดแปลงไม้ดอกและไม้ใบ การจัดวางวัสดุ
ต่างๆ ซ้ ากัน(1 : 1 หรือ 2 : 2) จึงจ าเป็นต้องใช้เนื้อที่ในการจัดมาก รูปทรงต้นไม้หรือวัตถุต่างๆ มี
รูปทรงแบบเลขาคณิต เช่นต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม แปลงไม้ดอกและไม้ใบ จะตัดแต่งเป็นรูปทรงกลม หรือ
รูปทรงเหลี่ยม ส่วนวัตถุต่าง ๆ เช่นกระถางต้นไม้ โคมไฟฟ้า อ่างน้ าพุ ฯลฯ มักมีรูปทรง หรือ เหลี่ยม 
เช่นเดียวกัน แปลงไม้ดอกไม้ใบ จะปลูกขัดสลับลวดลาย และตัดแต่งเรียบร้อยเป็นระเบียบมีสีสัน
ฉูดฉาด ถนน หรือ ทางเดินภายใน บริเวณสวน มักจะเป็นเส้นตรง หรืออาจมีโค้งบ้างแต่ได้ระดับ สวน
ประดิษฐ์นี้มักจะมีอาคารใหญ่ สร้างอย่างปราณีตเป็นฉากอยู่ด้านหลัง 
 

 
ภาพที่ 2.28 สวนประดิษฐ์ (Formal Styles) 
ที่มา : https://www.pattayahomecares.com 

http://www.pattayahomecares.com/
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 2.3.2 สวนธรรมชาติ (Informal Styles) 
   พื้นที่ในการจัดสวนแบบธรรมชาติจะจัดให้เป็นเนินหลั่นกัน มีพื้นที่สูงๆ ต่ าๆ สลับกับ
ที่ราบเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การจัดวางต้นไม้และวัตถุจะต้องเกิด ความสมดุลแบบธรรมชาติ 
หรือ Infomal Balance นั่นเอง ชนิด รูปทรงและขนาด จ านวน และ ระยะห่าง ไม่จ าเป็นต้อง
เหมือนกันหรือเท่ากัน ใช้ความช านาญของสายตาพิจารณาน้ าหนักสีของต้นไม้หรือวัตถุทั้งสองข้าง ถ้า
น้ าหนักเท่ากัน หรือใกล้เคียงกันก็ถือวา่ ทั้งสองข้างน้ันสมดุลกัน การจัดวางต้นไม้หรือวัตถุแบบจ านวน
คู่ขนาน 1 : 1 หรือ 2 : 2 ฯลฯ จะไม่ปรากฏให้ได้เป็น เมื่อไม่ได้จัดวางซ้ าๆ กันแบบ 1 : 1 หรือ 2 : 2 
ฯลฯ จึงใช้เนื้อที่ในการจัดไม่มากนัก การประดิษฐ์แบบเรขาคณิต มีความส าคัญเป็นรองการตัดแต่ง
หรือประดิษฐ์รูปทรง เช่น ทรงกลม หรือทรงเหลี่ยมจึงไม่ปรากฏเด่นชัด ลักษณะการจัดจะจัดให้มีแต่
เค้าโครงเท่านั้น เช่นการจัดหาพันธุ์ไม้ ที่มีรูปทรงแบบเรขาคณิต ตามธรรมชาติ ที่ต้องการโดยไม่ต้อง
ตัดแต่ง สระน้ า ล าธารมีรูปร่างอิสระ (Free Form) เหมือนเกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ ต้นไม้ใหญ่ ไม้
พุ่ม ไม้น้ าและพืชคุมดิน (Ground Cover) มักมีสีสันไม่ฉุดฉาดโดยทั่วไป มักจะมีสีเขียว เป็นส่วนใหญ่ 
จะออกดอกเพิ่มสีสันให้สวนบ้างก็ตามฤดูกาลเท่านั้น ถนนหรือ ทางเดินภายในสวน มักจะสูงๆ ต่ าๆ 
ตามระดับพื้นที่ของสวน และคดโค้ง ไปตามส่วนต่างๆ ของสวน เพื่อน าไปชม ความงามของสวนย่อม 
ณ จุดต่างๆ สิ่งก่อสร้าง ภายในบริเวณสวน จะเป็นบ้านหลังเล็กๆ กลมกลืนไปกับสวน ส่วนประกอบ
อื่นๆ อาทิ หน้าผา น้ าตก ล าธาร โขดหิน สระน้ า ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคุมดิน จะไม่บังคับให้อยู่ ใน
กรอบ พยายามสร้าง ความกลมกลืน อย่างอิสระทุกๆ จุด ไม่แสดงส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเด่นชัดเหมือน
สวนแบบประดิษฐ์ แต่จะรวมกัน ในลักษณะของ ความกลมกลืน เหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
ความงามของสวน เหล่านี้เกิดจาก การจัดต้นไม้และสีของพันธุ์ไม้ให้กลมกลืนกัน การปลูกต้นไม้ไม่
จ าเป็นต้องมากชนิด เพราะผิดไปจาก ธรรมชาติ ผู้จัดจะต้องเข้าใจความเป็นมาหรือการเกิดตาม
ธรรมชาติ เพื่อจะได้เลียนแบบ และสร้างบรรยากาศภายในสวนให้เหมือนธรรมชาติอย่างแท้จริง  
 

 
ภาพที่ 2.29 สวนธรรมชาติ (Informal Styles) 
ที่มา : https://www.homedeedee.com (2559) 
 
 2.3.3 สวนจินตนาการ (Imaginative Style) 
  สวนในลักษณะนี้จะจัดกันน้อย และมักจะจัดเฉพาะในโอกาสพิเศษ หรือเพื่อการ
แสดง นิยมน าสิ่งก่อสร้างบางส่วน ทางสถาปัตยกรรม ในอดีตมาเป็นส่วนประกอบในสวน เช่น เอา
สไตล์ของเสากรีกโรมัน ก าแพงเมือง ซุ้มประตู หรือบางส่วน บางมุมของตัวอาคาร มาใช้ต้นไม้ที่นิยม 
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ตัดแต่งรูปเป็นลักษณะพิเศษตามจินตนาการ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและเนื้อหาที่จัดแสดงบาง
ลักษณะจะตัดแต่ง ต้นไม้เป็นเรื่องราวของคน สัตว์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งนับได้ว่า เป็นสวนจินตนาการ 
เช่นกับบุคคลบางคน ที่ชอบคิดชอบฝันอะไรที่เป็นพิเศษออกไป ก็อาจจะจัดให้มีสวนลักษณะนี้ไว้ดูเล่น
ในบ้านก็ได้ 
 

 
ภาพที่ 2.30 สวนจินตนาการ (Imaginative Style) 
ที่มา : https://www.novabizz.com (2559) 
 
 2.3.4 สวนนามธรรม (Abstract Style) 
  สวนนามธรรม หรืออาจจะเรียกว่าสวน Free Style ก็ได้เพราะสวนลักษณะนี้เริ่ม
นิยมจัดในยุคหลัง ๆ นี้เอง เป็นการจัดให้ฉีกแนวจาก ความซ้ าซากจ าเจ เหมือนการวาดภาพงานศิลปะ
ลงไปบนแผ่นกระดาษหรือผืนผ้าใบ แต่แทนที่จะแต่งแต้มสีสันเหมือนอย่าง เขียนงานศิลปะลงไปก็ใช้
สีสันของต้นไม้แต่งแต้มลงไปแทน การน าต้นไม้มาปลูกหรือจัดวางให้ มีจังหวะ เส้นสาย มีช่องว่าง 
หรือรูปฟอร์มตามทฤษฎีหรือลักษณะ งานศิลปะสมัยใหม่ที่นิยมกันเหมือนการสร้างงานจิตรกรรมบน
ผืนผ้า เน้นการจัดเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความบันดาลใจในงานศิลปะของศิลปินผู้สร้าง กับประโยชน์
ใช้สอยจึงอาจจะแตกต่างไปจากสวนสไตล์อื่นเช่น Formal Style หรือ lnformal Style โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสวนลักษณะ lnformal Style จะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและจุดประสงค์ก่อน จะน าศิลปะ
มาเสริมแต่งสร้างสรรค์ให้สวยงายิ่งขึ้น  
 

 
ภาพที่ 2.31 สวนนามธรรม (Abstract Style) 
ที่มา : https://www.novabizz.com (2559) 
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2.4 รูปแบบของสวนในบ้านพักอาศัย 
 2.4.1 สวนจีน (Chinese Garden) 
  การจัดสวนไม้ประดับแบบจีนได้รับความคิดมาจากธรรมชาติพยายามดึงธรรมชาติให้
เข้ามาอยู่ใกล้ตัวให้มากที่สุด มีเอกลักษณ์การจัดเป็นของตนเองโดยมีความคิดในการจัด เช่น การ
จัดรูปแบบเป็นเนินดินสูง - ต่ า (Slope) และปลูกหญ้า หรือจัดแบบพื้นราบ มีบ่อน้ า ก้อนหิน และ
ปลูกต้นไม้แบบยืนต้น เช่น ต้นสน ต้นหลิว ต้นไผ่ ต้นหลิวจะปลูกไว้ตามขอบสระน้ ากิ่งใบจะย้อยลงสู่
พื้นน้ าอย่างสวยงาม ส่วนต้นสนก็จะตัดแต่งกิ่งก้านและล าต้นให้คดโค้งไปมา 

 

 
ภาพที่ 2.32 สวนจีน (Chinese Garden) 
ที่มา : https://www.nookungrunchuan.files.wordpress.com (2559) 
 
 2.4.2 สวนบาหลี (Balinese Garden) 
  สวนบาหลีมีลักษณะโดยพื้นฐานเหมือนกับสวนเมืองร้อนโดยทั่วไป ลักษณะพรรณไม้
ที่ใช้ เช่น ชบา กล้วยประดับ ลีลาวดี เฟิร์นชนิดต่างๆ เนื่องจากวิถีชีวิตแบบบาหลี เกี่ยวพันกับความ
เชื่อ ทางศาสนาและวิถีชีวิตประจ าวันอยู่มาก จึงมีประติมากรรมรูปสลักต่างๆ ถูกน ามาจัดประดับ 
เพื่อให้เกิดบรรยากาศเกี่ยวพันกับการด าเนินชีวิตของชาวบาหลี 
 

 
ภาพที่ 2.33 สวนบาหลี (Balinese Garden) 
ที่มา : https://www.homedec.in.th (2559) 
 
 
 

https://nookungrunchuan.files.wordpress.com/
http://www.homedec.in.th/
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 2.4.3 สวนญี่ปุ่น (Japanese Garden) 
   เป็นสวนที่น าองค์ประกอบธรรมชาติมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเอกลักษณ์ใน
แบบฉบับของญี่ปุ่น บ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม แนวคิด และวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นเรา
สามารถเห็นสวนญี่ปุ่นนี้ได้จากบ้านเรือนทั่วไปและสถานที่ส าคัญ การจัดวางองค์ประกอบของสวนจะ
ขึ้นอยู่กับสถานที่ และสภาพแวดล้อม สวนในบ้านนิยมจัดไว้บริเวณทิศใต้ สายน้ าต้องไหลจาก
ตะวันออกสู่ตะวันตก ต้องมีภูเขาหินหรือเนินดินสลับพื้นที่ราบ บางแห่งมีการน าต้นสน ตะเกียง หรือ
รูปปั้นมาตกแต่งเพิ่มความรู้สึกสงบ เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 2.34 สวนญี่ปุ่น (Japanese Garden) 
ที่มา : https://www.baanstyle.com (2559) 
  
 2.4.4 สวนไทย (Thai Garden) 
  สวนไทย เป็นรูปแบบของการจัดสวนที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 700 ปี 
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งได้เป็น 8 แบบ คือ 
  2.4.4.1 สวนที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ดอก สวนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันจะปลูกไม้
เศรษฐกิจจ าพวกไม้ผลตามฤดูกาล เช่น มะม่วง มะพร้าว และขนุน ส่วนไม้ดอก เช่น พุด มะลิ และรัก เป็น
ต้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ยังเห็นได้ในบ้านเรือนปัจจุบัน 
  2.4.4.2 สวนป่า โดยส่วนใหญ่จะเป็นสวนของพระเจ้าแผ่นดิน จะมีการปลูกไม้นานา
ชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ผล ไม้ประดับ ไว้ในสวน ในสมัยสุโขทัยจะมีสวนในรูปแบบนี้ ชื่อ อรัญญิก ในสมัย
อยุธยา คือ สวนหลวงสบสวรรค์ ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ คือ สวนสราญรมย์   ซึ่งตั้งอยู่ข้าง
พระบรมมหาราชวังในปัจจุบัน 
  2.4.4.3 สวนไม้ดัด เป็นสวนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
ความงดงามไม่แพ้บอนไซของญี่ปุ่น สวนไม้ดัดไทยนี้จะต้องใช้ความอดทน ความพยายามและมีใจรัก
ในงานศิลปะ จึงจะสามารถปลูกไม้ดัดให้มีรูปทรงสวยงามได้ โดยไม้ดัดดังกล่าวเกิดจากการน าต้นไม้ 
เช่น ตะโก ข่อย มะขาม มะนาวเทศ ชาและโมกข์ มาปลูกในกระถาง เลี้ยงโดยให้อาหารและน้ าน้อยๆ 
จากนั้นก็ตัดแต่งกิ่งให้เป็นพุ่มตามต้องการ 
  2.4.4.4 สวนสมุนไพร ส่วนใหญ่จะปลูกในวัด ซึ่งเป็นที่รวมของศิลปะวิทยาการต่างๆ 
เช่น วัดโพธิ์ท่าเตียน ที่มีการปลูกสมุนไพรในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ พร้อมแผ่นจารึกต ารายา 
  2.4.4.5 สวนน้ า ในสมัยก่อนตามเขตหัวเมืองต่างๆ เมื่อมีการสร้างบ้าน ถ้าไม่ได้อยู่
ริมน้ าก็จะมีการขุดสระน้ า คู บ่อ ส าหรับเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดแูล้ง โดยจะมีการปลูกบัวไว้เพื่อช่วยกรอง
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น้ าให้ใส เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าและยังเก็บสายบัวมาท าเป็นอาหารได้อีกด้วย ปัจจุบันจึงมีการ
ประยุกต์น าสวนน้ ามาตกแต่งบ้านเรือน ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับบ้าน 
  2.4.4.6 สวนบนเรือน จะน าไม้มาปลูกในกระถาง เช่น ไม้ดัด ไม้แคระ ฯลฯ จากนั้น
น ามาต้ังบนเรือนตามปากประตูนอกชาน บางทีก็มีการท าแคร่ไม้เป็นช้ันๆ เหมือนขั้นบันได ลดหลั่นกัน 
เพื่อวางกระถางต้นไม้ประดับบนชานเรือน 
  2.4.4.7 สวนไม้ใหญ่ เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของสวนไทยที่ต้องมีการปลูกไม้
ใหญ่ เช่น โพธิ์ กระทิง ลีลาวดี โดยจะพบสวนแบบนี้ตามลานวัดเพื่อให้ร่มเงา โดยอาจมีการน าตุ๊กตา
ดินป้ันที่แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนมาตั้งประดับเพ่ิมเติม 
  2.4.4.8 สวนสากล เป็นลักษณะของสวนไทยในปัจจุบันที่รวบรวมเอาสวนของ
ประเทศต่างๆ เช่น สวนญี่ปุ่น สวนจีน สวนอังกฤษหรือสวนฝรั่งเศส เข้าไว้ในสวนเดียวกัน โดยมีการ
แบ่งแยกการตกแต่งออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน 
จะเห็นได้ว่า ลักษณะของสวนไทยทั้ง 8 แบบนั้น มีความเหมาะสมกับภูมิประเทศ และภูมิอากาศของ
เมืองไทยเป็นอย่างดี ถ้าน าสวน แบบต่างๆ นี้มาประยุกต์จัดตกแต่งในบ้าน นอกจากจะให้ความสดชื่น
ร่มเย็น ยังสามารถเก็บดอกเก็บผลมาใช้ประโยชน์ได้อีก  
   1) องค์ประกอบของสวนไทย สวนที่ให้บรรยากาศแบบไทยๆ มักประยุกต์
มาจากสวนเมืองร้อน แต่เน้นการใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมอื่นๆ เพื่อสื่อความเป็นไทย เช่น ศาลา
นั่งเล่นทรงหน้าจั่ว หรือของตกแต่งอ่ืนๆ ก็มักใช้ของที่มีในท้องถิ่นบ้านเราเช่น โอ่งดินเผาใส่น้ า ไห ราง
ข้าวหมู มาวางประดับ รวมทั้งมีอ่างบัวจัดเป็นสวนน้ าขนาดเล็กตั้งไว้ตามจุดต่างๆ บางบ้านอาจมีมุม
วางไม้ดัดกระถาง ซึ่งเคยได้รับอิทธิพลจากจีนและนิยมจัดตามบ้านไทยในยุคสมัยหนึ่ง 
 

 
ภาพที่ 2.35 สวนไทย (Thai Garden) 
ที่มา : https://www.homedec.in.th (2559) 
 
 2.4.5 สวนโมเดิร์น (Modern Garden) 
   เป็นสวนที่เน้นการใช้แนวเส้นและรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายในการออกแบบ โดย
ใช้วัสดุตกแต่งที่ดูทันสมัยเข้ามาประกอบ ซึ่งการออกแบบอาจสื่อความหมายถึงบางสิ่ง ไม่นิยมใช้
พรรณไม้ปริมาณมากๆ แต่เลือกใช้เฉพาะต้นที่มีรูปทรงที่โดดเด่น สวนแบบโมเดิร์นเน้นรูปทรงของ
กระบะ ปลูกพืชพรรณที่มีลักษณะแปลกตา ใช้รูปแบบเส้นซิกแซ็กสร้างความเคลื่อนไหวและเน้นพืช
พรรณไม้ตระกูลเฟิร์นหลากหลายชนิด จัดแปลงพืชพรรณเส้นขอบชัดเจนพร้อมมีที่นั่งพักผ่อนได้ด้วย 
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ภาพที่ 2.36 สวนโมเดิร์น (Modern Garden) 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com (2559) 
 
 2.4.6 สวนหิน (Rock Garden) 
   เป็นสวนที่ใช้หินและกรวดเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดโดยเลือกใช้ความ
หลากหลายจากลักษณะและชนิดของหิน ที่แตกต่างกันทั้งสี รูปร่าง และผิวสัมผัส จากนั้นก็น าต้นไม้
มาปลูกประกอบ ให้มีความสัมพันธ์และกลมกลืนกับหินที่เราจัดวาง อาจจะจัดบนพื้นที่ราบเรียบหรือ
เป็นชั้นเป็นเนินก็แล้วแต่นักออกแบบจะสร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งแนวคิดนี้ก็คงหนีไม่พ้นจาก การน า
รูปแบบธรรมชาติ เช่น โขดหิน เนินเขา เกาะแก่ง ล าธารหรือน้ าตก ถอดถ่ายจ าลอง เอามาจัดวางให้
เหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะจัด 
 

 
ภาพที่ 2.37 สวนหิน (Rock Garden) 
ที่มา : https://www.oknation.net (2559) 
 
 2.4.7 สวนน้ า (Water Garden) 
   การจัดสวนหลายๆ สไตล์ มักมีสวนน้ าเป็นส่วนประกอบอยู่ไม่มากก็น้อยด้วยความที่
ส่วนใหญ่มักพยายามจัดเรียนแบบธรรมชาติ หรือให้เกิดความเป็นธรรมชาติโดยการสร้าง หรือขุด
แหล่งเก็บกักน้ า เช่น บ่อปูน บ่อส าเร็จ หรือบ่อดินแบบธรรมชาติ ส าหรับเลี้ยงปลา และพรรณไม้น้ า
ต่างๆ เช่น บัว กก คล้า หรือสร้างเปน็น้ าตกจ าลอง ท าน้ าพ ุเป็นต้น 
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ภาพที่ 2.38 สวนน้ า (Water Garden) 
ที่มา : https://www.looklivehome.com (2559) 
 
 2.4.8 สวนกระถาง (Potable Garden) 
  สมัยก่อนที่คนไทยนิยมปลูกเลี้ยงไม้ประดับสวยงามไม่ว่าจะเป็นไม้ดัดไม้แคระไม้ใบ
หรือไม้ดอกก็ตามก็จะปลูกใส่กระถางตั้งโชว์ไว้รอบๆ บริเวณบ้านหรือชานเรือน แต่ในปัจจุบันสวน
กระถางมักนิยมจัดมากตามถนนหนทางทั่วๆ ไปในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะถนน
สายส าคัญๆ และจะมีการฟืน้ฟ ูและตื่นตัวในการจัดมากทีเดียวในงานพิธีงานเลี้ยงงานเทศกาลก็จะจัด
แต่งด้วยสวนกระถางเพราะสะดวกได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เมื่อหมดภาระใช้สอยก็ยังโยกย้าย
เคลียร์พื้นที่ได้อย่างเรียบร้อยอีกด้วย กระถางที่น ามาใช้งานควรเป็นลักษณะที่สลับใช้ต่อกันได้ทุก
รูปแบบเพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดอาจมีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ าบ้างก็จะสามารถ
จัดแต่งได้สวยงามมากยิ่งขึ้น (รูปแบบของสวนในบ้านพักอาศัย พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา สืบค้นจาก
https://www.novabizz.com, 2559) 
 

 
ภาพที่ 2.39 สวนกระถาง (Potable Garden) 
ที่มา : https://www.bareo-isyss.com (2559) 
 
2.5 หลักการออกแบบภูมิทัศน์ (Fundamental of Landscape Design) 
 ศศิยา ศิริพานิช (2559) กล่าวว่า กิจกรรมและองค์ประกอบการออกแบบภูมิทัศน์ นัก
ออกแบบต้องพิจารณาก าหนดต าแหน่งกิจกรรมการใช้พื้นที่ และรายละเอียดต่างๆ หรือองค์ประกอบ
ที่ควรจัดให้มีขึ้นในพื้นที่นั้นๆ สามารถสรุปได้ว่า การออกแบบภูมิทัศนป์ระกอบด้วย   
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 2.5.1 กิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมที่จะจัดให้มีขึ้นในพื้นที่ ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 
2 แบบ คือ กิจกรรมที่ต้องออกแรงและเกิดเสียงดัง (Active Activity) เช่น กิจกรรมกีฬาต่างๆ สนาม
เด็กเล่น เวทีกลางแจ้ง เป็นต้น และ กิจกรรมที่ไม่ต้องออกแรง ต้องการความสงบ (Passive Activity) 
เช่น เดินเล่น นั่งเล่น นอน อ่านหนังสือ เป็นต้น นักออกแบบจะเป็นผู้ก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสมใน
พื้นที่ออกแบบ โดยจัดกิจกรรมประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกัน  
 2.5.2 องค์ประกอบ (Elements) หมายถึง สิ่งที่เหมาะสมจัดให้มีในกิจกรรมแต่ละประเภท 
ทั้งที่มีชีวิตหรือต้นไม้ (Softscape) และสิ่งไม่มีชีวิต (Hardscape) เช่น กิจกรรมนั่งเล่น ควรมีม้านั่ง 
ศาลา และสวน กิจกรรมว่ายน้ าควรมีสระว่ายน้า ฝักบัวช าระตัว ม้านั่งอาบแดด ร่ม กิจกรรมปิกนิก 
ควรมีโต๊ะและม้านั่งจัดวางบนพื้นแข็ง ถังขยะ เตาย่าง และร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ ส่วนกิจกรรมแคมป์ไฟ 
ควรมีลานพื้นแข็ง เตาปิ้งแบบล้อมวงได้ ม้านั่ง อาจตั้งอยู่ที่โล่งแจ้งได้เลยเพราะท ากิจกรรมในตอน
กลางคืน เป็นต้น ซึ่งนักออกแบบจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบ ผิววัสดุ และต าแหน่งที่จะจัดวาง
องค์ประกอบเหล่านี้  
  
 2.5.3 หลักการออกแบบ ประกอบด้วย  
  2.5.3.1 แนวความคิด (Concept) พื้นที่แต่ละแห่งมีศักยภาพในการพัฒนาที่
เหมาะสมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนักออกแบบต้องก าหนดขึ้นเป็นแนวทางเริ่มแรกในการ
ออกแบบ มักจะเป็นแนวความคิดแบบกว้างๆ ก่อนแล้วจึงพัฒนาแนวความคิดให้แคบและเจาะจงลง
จนเกิดเป็นวัตถุประสงค์ในการออกแบบต่อไป  
  2.5.3.2 วัตถุประสงค์ (Goal Objectives) วัตถุประสงค์เกิดจากแนวความคิดในการ
ออกแบบ แต่มีความเจาะจงที่เด่นชัดเจนเป็นเป้าหมายในการออกแบบได้  รายการในการออกแบบ 
(Criteria) คือรายละเอียดต่างๆ ที่นักออกแบบต้องพิจารณาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มัก
เกิดจากความต้องการของผู้ใช้สถานที่ และสภาพพื้นที่ที่จะออกแบบที่ต้องสัมพันธ์ 
 
2.6 แนวความคิดในการใช้สิ่งประดับตกแต่งในงานภูมิทัศน์ 
 การใช้สิ่งประดับตกแต่งงานภูมิทัศน์นั้น ถือเป็นปัจจัยเสริมที่ส าคัญในการออกแบบกล่าวคือ
สามารถท าให้สวนมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเดิม ช่วยเพิ่มบรรยากาศและท าให้สวนมีมิติมากยิ่งขึ้น การใช้สิ่ง
ประดับตกแต่งสวนยังบ่งบอกไปถึงสไตล์ของสวนนั้นๆ อีกด้วยเช่น การที่น าเอาต้นไผ่และตะเกียงหิน
มาใช้ประดับตกแต่งสวนญี่ปุ่น หรือสวนสไตล์บาหลี ที่น าเอาประติมากรรมหินทรายและศาลาทรง
ปั้นหยายกสูงมุงด้วยหญ้าแฝกมาใช้ในการประดับตกแต่งสวนเป็นต้น สิ่งประดับตกแต่งสวนที่ส าคัญมี
ดังนี้ 
 2.6.1 หิน (Stone) 
  การใช้หินเป็นตัวประกอบในการจัดสวนขึ้นน้ัน เป็นที่นิยมขึ้นมากในการจัดสวนแถบ
ตะวันออกเช่น จีนและญี่ปุ่น ซึ่งการออกแบบและจัดวางต้องค านึงถึงความกลมกลืน ความสมดุล จุด
สนใจแต่ละจังหวะการจัดสวนหินเหมาะกับการจัดสวนที่มีพรรณไม้พวกกระบองเพชร และซัคคูเลนท์ 
ส่วนหินที่ใช้ได้แก่ หินภูเขาไฟ หินทะเล และหินแม่น้ าเป็นต้น 
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ภาพที่ 2.40 การจัดสวนด้วยหิน 
ที่มา : https://www.banidea.com (2559) 
 
 2.6.2 พรรณไม้ชนิดต่างๆ (Plants) 
   ต้นไม้สามารถท าหน้าที่ได้หลายอย่างในการจัดสวน ไม้บางชนิดอาจปลูกและตกแต่ง
ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ได้ถือเป็นเหมือนรูปป้ัน (Sculpture) ในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีสีสันสวยงามเมื่อมีดอก
แต่ต้องอาศัยการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ซึ่งการจัดตกแต่งไม้ประเภทนี้ เดิมเป็นที่นิยมกัน ในการจัดสวน
แบบประดิษฐ์ 
 

 
ภาพที่ 2.41 พรรณไม้ชนิดต่างๆ 
ที่มา : https://www.thaidphoto.com (2559) 
 
 2.6.3 น้ า (Water) 
  น้ าจัดเป็นสิ่งประดับตกแต่งสวนเช่นกัน เมื่อน้ าเคลื่อนไหวจะแสดงแสงแวววาว
สวยงาม ดังนั้นการออกแบบต้องแสดงถึงความส าคัญของน้ า เพราะผู้ที่ชอบจะพอใจเมื่อได้อยู่ใกล้น้ า 
ได้ฟังเสียงน้ าไหล หรือได้สัมผัสน้ า ส่วนลักษณะของน้ าที่ใช้ในการจัดสวนมี 2 อย่างคือ บริเวณที่มีน้ า
นิ่ง เช่น ในอ่างลึก และบริเวณที่น้ าเคลื่อนไหวได้ เช่น น้ าพุ น้ าตก ซึ่งท าให้พื้นที่นั้นสว่างและสดใสขึ้น 
น้ ามีส่วนช่วยให้วัตถุต่างๆ ดูสวยงามมากขึ้นเมื่อเปียก เช่น อิฐ กระเบื้อง กระจก หิน ทั้งต้นไม้และ
สัตว์ต่างๆ ดูงดงามมากกว่าความเป็นจริง นอกจากนั้นยังเป็นตัวกลั้นอาณาเขตได้ดี โดยไม่ต้องมี
ก าแพงสูง มาบดบังสายตาเพราะน้ าได้จ ากัดให้คนเดินรอบๆ มากกว่าที่จะเดินข้ามบริเวณนั้นโดยลุย
น้ าไป 
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ภาพที่ 2.42 บ่อน้ า 
ที่มา : https://www.homedec.in.th 
 
 2.6.4 เฟอร์นิเจอร์ในสวน (Outdoor Furniture) 
  เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสวนมีทั้งเก้าอี้ โต๊ะ ถังขยะ เครื่องเล่นส าหรับเด็ก เตาย่างอาหาร 
เป็นต้น ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ในสวนนั้นควรแนะน าเจ้าของโครงการให้เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะส าหรับ
กับสถานที่ที่ตั้งเฟอร์นิเจอร์นั้นๆ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสวนมีทั้งแบบติดตั้งตายตัว และแบบที่เคลื่อนย้าย
ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้าน เพื่อหารูปแบบที่เข้ากับสถานที่และเข้ากับ
เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน 
  เฟอร์นิเจอร์สร้างขึ้นเป็นประกอบส่วนหนึ่งของ รั้ว ผนัง ศาลาที่พักในสวน ซึ่ง
มากกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้เนื่องจากว่าได้ใช้เนื้อที่น้อยกว่า แต่เฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งตายตัวไม่
สะดวกสบาย นอกจากจะมีสิ่งอื่นมาประกอบ เช่น เบาะรองนั่ง เบาะที่เป็นพนักพิง เป็นต้น ลักษณะ
ของเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ที่ตั้งแข็งแรงต่อสภาพดินฟ้าอากาศทุกอย่าง อาจท าด้วยโลหะไม้ คอนกรีตก็ได้ 
ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้จะมีรูปทรงแปลกและสวยกว่า ส่วนการเลือกสีควรเลือกใช้อย่าง
ระมัดระวัง 
 

 
ภาพที่ 2.43 ศาลานั่งเล่น 
ที่มา : https://www.bloggang.com (2559) 
 
 2.6.5 ศิลปะอื่นๆ ที่ใช้ในสวน (Outdoor Art) 
  สวนก็เหมือนห้องทั่วไปที่ต้องการประดับตกแต่งจากทางด้านศิลปะ เช่น การเขียน
ภาพบนผนังบ้านหรือมีรูปปั้นตามจุดที่ส าคัญ จะเห็นได้ว่าสวนสาธารณะจะมีผลงานทางด้านนี้มาก
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เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมกับศิลปะนั้นๆ แต่ปัญหาหนึ่งที่ควรค านึงถึงคือ เรื่องของงบประมาณ
เพราะรูปปั้นจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้นควรวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ตรงจุดใดในสวน 
หรือเลือกรูปแบบของรูปปั้น ถ้ามีงบประมาณไม่พอควรเลือกรูปปั้นที่มีขายทั่วๆ ไป โดยให้เข้ากับแบบ
ในสวนมากกว่าที่จะสั่งปั้นใหม่เพื่อให้มีรูปแบบเฉพาะอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีอ่างน้ าพุที่เป็นตัว
ประดับให้สวยงามไม่เกิดความซ้ าซากจ าเจและเสียงของน้ าท าให้เกิดความสดชื้นมีชีวิตชีวา เจ้าของ
บ้านอาจมีบ่อเล็กๆ ไว้ริมระเบียงบ้านหรืออาจจะเลี้ยงปลาและไม้น้ าเพ่ิมเติมก็ได้ 
 

 
ภาพที่ 2.44 รูปปั้น 
ที่มา : https://www.painaidii.com 
 
 2.6.6 แสงไฟในสวน (Lighting) การติดตั้งไฟในสวนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
  2.6.6.1 เพื่อเพิ่มเวลาพักผ่อนภายในบ้านพักอาศัยและสวนให้มากขึ้น 
  2.6.6.2 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอบอุ่นใจขณะใช้งานในสวนในเวลากลางคืน 
  2.6.6.3 เพื่อให้เกิดผลเป็นพิเศษ เช่น ให้แสงสี แสงเงาของต้นไม้ในบ้าน                 
   2.6.6.4 เพื่อเพิ่มการติดตั้งไฟในสวนโดยทั่วไปแล้วมักใช้ไฟฟ้าส าหรับหลัง
โรงรถหรือชายคาบ้านจึงมีแสงสว่างจ้าเกินไปจากหลอดฟูออเรสเซนส์ ท าให้สวนขาดความสวยงามไป
มาก จึงควรติดตั้งไฟตามจุดตา่งๆ ภายในสวน และเลือกชนดิของไฟตามความเหมาะสม ซึ่งมี 5 ชนิดคอื 
    1) ไฟตามทางเดิน (Walk Lighting) เพื่อความสวยงามและความ
ปลอดภัย ควรติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อที่จะเตือนผู้ที่ก าลังเดินให้ทราบว่าทิศทางของการเดินเริ่มจะ
เปลี่ยนแปลงแล้ว หรือเปลี่ยนจะระดับสูงไประดับต่ าเป็นต้น 
                    2) ไฟที่ท าให้เกิดรูปทรง (Silhouett Lighting) เพื่อให้มองเห็น
รูปทรงของต้นไม้นั้นๆ โดยให้อยู่ด้านหลังต้นไม้ 
                    3) ไฟที่ท าให้เกิดแสงและเงา (Shadow Lighting) โดยการติดตั้ง
ไฟฟ้าทางด้านหน้าของต้นไม้เพ่ือให้เกิดเงาของต้นไม้บนก าแพงหรือผนังที่อยู่เบื้องล้างของต้นไม้ 
                    4) ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านล่าง (Down Lighting) เพื่อให้เห็นกิ่งก้าน
และใบบนพื้น โดยการติดตั้งไฟไว้สูงบนต้นไม้และส่องไฟลงล่าง 
                    5) ไฟที่ท าให้เกิดเงาด้านบน (Up Lighting) เพื่อให้เกิดแสงสว่าง
ตามจุดที่ต้องการบนต้นไม้ จะติดตั้งไฟไว้ต่ าและส่องขึ้นบนต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่สวยงาม 
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ภาพที่ 2.45 ไฟในสวน 
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com (2559) 
 
2.7 การเลือกใช้พืชพรรณในการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
 ภาคภูมิ  สืบนุการณ ์(2554) กล่าวว่า วสัดุพืชพรรณเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการจัดภูมิทัศน์ และการจัดการต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารและภายในอาคารในโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ดิน สิ่งก่อสร้างต่างๆ  ในปัจจุบันงานภูมิทัศน์มีบทบาทส าคัญในการช่วยปรุง
แต่งโครงการเหล่านั้น ให้ดูมีคุณค่า เป็นจุดมุ่งหมาย และช่วยแก้ปัญหา  วัสดุพืชพรรณเป็นส่วนช่วยท า
ให้เกิดความมีชีวิตชีวาและช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้ดูดี และสวยงามขึ้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั้งคนที่อาศัยอยู่ในสังคมชนบทหรือสังคมในเมือง  จริงอยู่
สิ่งแวดล้อม (Environment)  เป็นวัตถุ  พฤติกรรม  สถานการณ์ต่างๆ  ที่อยู่รอบตัวเรา อาทิ ลมฟ้า
อากาศ ดิน น้ า สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต  เหล่านี้จะท าปฏิกิริยาร่วมกัน จุดที่ล าบากที่สุดในการ
ออกแบบ คือ การน าเอาไม้หลายๆ ชนิดมาอยู่รวมกันหรือวางใกล้ๆ กันแล้วให้มองดูสวยงามดังที่คิด
ภาพเอาไว้  การที่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดต้นไม้ แต่ละชนิดดีพอก็จะช่วยให้การก าหนดต้นไม้สวยงามและ
ถูกต้อง เพราะบางคนก าหนดชนิดของต้นไม้ได้สวยงามแต่อยู่ไม่ได้ก็มี ซึ่งความช านาญในหัวข้อนี้ต้อง
อาศัยเวลาสักระยะหนึ่งในการท างานเพื่อสอนประสบการณ์ให้นักออกแบบทุกคน ต้นไม้ที่ต้องเลือก
อย่างระมัดระวังจะเป็นไม้พุ่มและไม้คลุมดินที่มีขนาดสูงแตกต่างกัน  ต้องพิจารณาว่าดอก และใบเข้า
กันได้อย่างกลมกลืนส่วนต้นไม้ใหญ่นั้นอยู่สูงอีกระดับหนึ่งจะไม่มีปัญหาในการเลือกนอกจากเลือกเป็น
กลุ่มๆ ไม่มากชนิดก็พอควรสังเกตลักษณะของต้นไม้และแบ่งแยกประเภทเอาเองว่าต้นไม้ชนิดใดปลูก
แล้วให้บรรยากาศของป่าและบรรยากาศของบ้าน เพราะบางสถานที่ถ้าน าต้นไม้ที่มีลักษณะผิดไปจาก
สภาพแวดล้อมไปปลูกจะเป็นการท าลายความงามดั้งเดิมของสถานที่นั้น ต้นไม้ที่ให้ลักษณะในเมือง 
เข็มญี่ปุ่น โกสน เล็บครุฑ ปรงชนิดต่างๆ ว่านสี่ทิศ ดอนญ่า ต้นไม้ที่ให้ลักษณะป่า โมก เฟิน ผกากรอง 
บานเช้า พยับเมฆ เข็มม่วง ต้นไม้ที่มีใบหนา เหี่ยวง่าย เมื่อขาดน้ า ควรก าหนดชนิดของต้นไม้ ขนาด และ
จ านวนของต้นไม้ให้ครบทุกชนิดในแปลนด้วย 
 2.7.1 พรรณไม้ที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์ การแบ่งจะแบ่งตามลักษณะรูปร่างที่ปรากฏ
ภายนอกรวมทั้งวัตถุประสงค์การใช้ 
  2.7.1.1 ไม้ยืนต้น (Tree)  เป็นไม้เนื้อแข็งมีอายุหลายฤดู  มีล าต้น เดี่ยว สูง  คือช่วง
ของล าต้นที่สูงจากพื้นดินถึงกิ่งแรก  แบ่งได้ดังนี้ 
   1) ไม้ต้นขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 5 - 6 เมตร เช่น หมากเหลือง  
แปรงล้างขวด 
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   2) ไม้ต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10 - 15 เมตร เช่น ชมพูพันธุ์ทิพย์ 
ชงโค จ าป ี
   3) ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 15 เมตร ขึ้นไป เช่น จามจุรี ไทร 
ประดู่ 
   2.7.1.2 ไม้พุ่ม (Shrubs) เป็นไม้เน้ือแข็งมีอายุหลายฤดู  ล าต้นเตี้ยแตกกิ่งก้านชิดดิน 
ท าให้ดูมีหลายต้น  กิ่งก้านจะแผ่ออกเป็นพุ่ม ควบคุมรูปทรงได้ง่ายแบ่งได้ ดังนี ้
   1) ไม้พุ่มเตี้ย มีความสูงไม่เกิน 1 เมตร เช่น ชบาหนู ชวนชม  พยับหมอก 
   2) ไม้พุ่มกลาง มีความสูง  1.50 - 2.50 เมตร เช่น เข็มม่วง ลิ้นกระบอื หูปลาช่อน 
โกสน 
   3) ไม้พุ่มสูง มีความสูง  3 - 5  เมตร เช่น ทรงบาดาล โมก   
  2.7.1.3 ไม้เลื้อย (Vine)  เป็นไม้ที่ต้องอาศัยเกาะเกี่ยวพันกับสิ่งค้ าจุนเพื่อให้ล าต้น
เจริญอยู่ได้เป็นไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว  เพราะไม้มีน้ าหนักกดตัวเอง  ในไม้ประเภทนี้รวมถึงไม้พวกรอ
เลื้อยด้วย โดยทั่วไปไม้เลื้อยจะมีขนาดตั้งแต่  3 เมตรขึ้นไป  เช่น การเวก  กระเทียม  เถา  อัญชัน   
  2.7.1.4 ไม้คลุมดิน (Ground Cover)เป็นพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเตี้ย  เล็กสวยงาม  
ขยายพันธุ์ง่ายโตเร็ว  แผ่ขยายออกด้านข้างรวดเร็ว  ใช้คลุมผิวดินเพื่อสร้างความสวยงามหรือเพื่อ
ประโยชน์อื่นๆ ในเชิงประดับตกแต่ง  มีความสูงประมาณ  0.30 เมตร  เช่น ดาดตะกั่ว  ผักโขมแดง 
ผักเป็ด 
  2.7.1.5 ไม้น้ า (Aquatic  Plant) เป็นพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะพิเศษออกไป  ทั้งรูปร่าง
ของล าต้นและใบ  สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ า หรือริมน้ า เช่น บัวต่างๆ กกธูป เตย พุทธรักษาน้ า 
  2.7.1.6 ไม้ใบ เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ ที่จะใช้ประโยชน์จากรูปลักษณ์
ของใบอันสวยงาม  สีสันแปลก  มักเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการแสงน้อยถึงปานกลาง ความชื้นสูง เช่นไม้ในสกุล  
ฟิโลเด็นดรอน  พลูฉลุ 
  2.7.1.7 ไม้ดอก เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ใช้ประโยชน์จากสีและความ
สวยงามของดอกทั้งในเชิงการประดับตกแต่งหรือปลูกเพื่อจ าหน่าย เป็นได้ทั้งไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้
เลื้อย หรือเป็นไม้ดอกล้มลุก ได้แก่ บานช่ืน ดาวเรือง กุหลาบ   
  2.7.1.8 อวบน้ า เป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่แห้งแล้ง  เป็นไม้ที่มีน้ าเป็น
องค์ประกอบในล าตน้สูง เช่น อากาเว่ หางจระเข้ ลิ้นมังกร   
  2.7.1.9 ไม้ดัด ไม้แคระ เป็นพันธุ์ไม้ที่ควบคุมการเจริญเติบโตทางรูปทรงล าต้นเอาไว้ 
เพื่อให้ได้รูปทรงและขนาดตามที่ต้องการ ไม้แคระมักจะคงรูปที่แท้จริงตามธรรมชาติไว้เพียง แต่ถูก
ย่อส่วนลงมา ได้แก่ ชาฮกเกี้ยน สน ไทร    
 
2.8 กรณีศึกษา 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการที่มีลักษณะของการจัดภูมิทัศน์คล้ายคลึงกันกับโครงการ
ออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา และท าการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน์ รูปแบบของ
สวน และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยซึ่ง
โครงการที่น ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  
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 2.8.1 บ้านนราทิพย์ สุพรรณบุร ี  

 
ภาพที่ 2.46 บ้านนราทิพย์  
ที่มา : https://www.ohmmyphotography.com 
 
  ชื่อโครงการ  :      บ้านนราทิพย ์ 
  ที่ตั้งโครงการ  :      ดอนเจดีย ์สุพรรณบุร ี
  รูปแบบสวน  :      สวนไทยภาคกลาง ไทยประยุกต์  
 ในพื้นที่กว้าง 9 ไร่ของบ้านนราทิพย์ ประกอบไปด้วยบ้าน 4 หลัง คือ บ้านหลังใหญ่ในพื้นที่
กว่าหนึ่งไร่ของตัวเอง บ้านพักส าหรับเพื่อน บ้านญาติ และเรือนรับรอง การออกแบบจึงมีทั้งพื้นที่
ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวมส าหรับท ากิจกรรมรวมกัน ขณะเดียวกัน บ้านแต่ละหลังจะมีรั้วรอบขอบชิด
เพื่อความเป็นสัดส่วน ซึ่งออกแบบให้มีรูปทรงเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพสวนธรรมชาติ รวมทั้งสร้าง
ความต่อเนื่องของพื้นที่แต่ละส่วนด้วยทางเดินที่เชื่อมต่อกันรูปแบบต่างๆ ส าหรับบ้านของผู้เป็น
เจ้าของนั้น แบ่งพื้นที่ใช้งานออกเป็น อ่างน้ าวน และศาลานั่งเล่นที่ออกแบบส าหรับส่วนตัว จาก
บริเวณนี้ มองออกไปจะเห็นสวนและมุมตกแต่งอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศของการ
พักผ่อน มีทางเดินเชื่อมระหว่างพื้นที่แต่ละส่วน บริเวณหลังบ้านเป็นลานโล่ง ซึ่งมีมุมนั่งเล่นและ
ส าหรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ภาพรวมของสวนจึงโปร่งโล่ง ปลูกพรรณไม้อย่าง ลั่นทม เฮลิโคเนีย ขิงแดง 
และคล้า   
  2.8.1.1 การประยุกต์ใช้กับโครงการ การจัดภูมิทัศน์บ้านนราทิพย์ สุพรรณบุรี มี
แนวคิดในการจัดสวนเป็นรูปแบบสวนไทยผสมผสานสิ่งก่อสร้างได้อย่างกลมกลืน เน้นความร่มรื่นให้
ร่มเงาแก่พื้นที่พักผ่อน รวมไปถึงการสร้างเรือนรับรองส าหรับแขกผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อแต่
ละส่วนด้วยทางเดินคอนกรีตทีม่ีลูกเล่นโค้งเป็นคลื่นสวยงามเพื่อเดินไปในส่วนต่างๆ ของบริเวณบ้าน 
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ภาพที่ 2.47 สวนบ้านนราทิพย ์
ที่มา : https://www.ohmmyphotography.com (2559) 
 

 
ภาพที่ 2.48 สวนบ้านนราทิพย ์
ที่มา : https://www.ohmmyphotography.com (2559) 

 

 
ภาพที่ 2.49 สวนบ้านนราทิพย์  
ที่มา : https://www.ohmmyphotography.com (2559) 
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 2.8.2 วังสวนผักกาด 
 

 
ภาพที่ 2.50 ผังของสวนวังผักกาด 
ที่มา : https://www.nickroot.blogspot.com/2013/02/blog-post.html (2559) 
  
  โครงการ  : วังสวนผักกาด 
  เจ้าของโครงการ  : หม่อมราชวงศ์ พันธ์ุทิพย์ บริพัตร 
  รูปแบบสวน  : สวนไทย 
 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6 ไร่ ประกอบไปด้วยเรือนไทยโบราณทั้งหมด 8 หลังเรือนหลังที่ 1 - 4 
จัดเป็นหมู่เรือนไทย โดยเรือนหลังแรกมีสะพานเชื่อมไปสู่ เรือนหลังที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ 
ตามล าดับโดยพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ส่วนรวม ที่กว้างโล่งมีการออกแบบภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับตัวเรือน
แต่ละหลังเพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติ ตกแต่งให้พื้นที่นั้นมีร่มเงาเหมาะแก่การพักผ่อนได้ และสร้าง
ทางเดินให้เชื่อมสัมพันธ์กันภายในสถานที่เพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรม โดยภาพรวมสวนจึงมีร่มเงามาก 
  2.8.2.1 การประยุกต์ใช้กับโครงการ หม่อมราชวงศ์ พันธ์ุทิพย์ บริพัตร ผู้ออกแบบ มี
แนวคิดในการจัดสวนไทย ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ ซึ่งอยากให้จัดสวนเรียนแบบ
ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อต้องการร่มเงาให้แก่ตัวบ้านและบริเวณรอบพื้นที่ และมีศาลาเพื่อ
เป็นมุมพักผ่อนเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย จากกรณีศึกษาในครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับพื้นที่โครงการ 
คือพื้นที่กรณีศึกษาเป็นบ้านพักอาศัยเช่นเดียวกับโครงการทั้งในเรื่องการจัดภูมิทัศน์ และขนาดของ
พื้นที่ที่มีขนาดกว้างใหญ่ จึงเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดี มีการจัดสวนแบบสวนธรรมชาติ 
ดังนั้นจากการพิจารณารูปแบบภูมิทัศน์สามารถน าแนวความคิดการจัดภูมิทัศน์มาใช้ประกอบได้
เนื่องจากเป็นแนวความคิดที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นจึงน ามาเป็นกรณีศึกษาของการจัดภูมิทัศน์บ้านคุณ
พิชิต เดชสุภา ได้เป็นอย่างด ี
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ภาพที่ 2.51 มุมทางเดินเรือนหลังที่ 4 
ที่มา : https://www.nickroot.blogspot.com/2013/02/blog-post.html (2559) 
 

 
ภาพที่ 2.52 พันธ์ุไม้ยืนต้นหน้าตัวเรือน 
ที่มา : https://www.nickroot.blogspot.com/2013/02/blog-post.html (2559) 
 

 
ภาพที่ 2.53 สวนหน้าหอเขียน 
ที่มา : https://www.nickroot.blogspot.com/2013/02/blog-post.html (2559) 
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ภาพที่ 2.54 สวนหน้าเรือน 
ที่มา : https://www.nickroot.blogspot.com/2013/02/blog-post.html (2559) 
 



บทที่ 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการ 

 
 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญขั้นตอน
หนึ่งในการออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องค านึงถึงข้อมูล
กายภาพของพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ เพื่อที่จะตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาภายในโครงการได้อย่างถูกต้อง การศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา ครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อที่จะสามารถน า
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับพื้นที่ ดังข้อมลูต่อไปนี ้

3.1 ข้อมูลระดับมหภาค 
 เป็นการศึกษาข้อมูลลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีผลต่อพื้นที่โครงการ อาทิ
เช่น ข้อมูลทางด้านสถานที่ตั้งและเขตติดต่อของจังหวัดข้อมูลเรื่องลักษณะโครงสร้างของดิน ข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์ในการออกแบบเป็นอย่างยิ่ง 
 

 

ภาพที่ 3.1 แผนที่ประเทศไทย 
ที่มา : https://www.th.wikipedia.org.com (2559) 
 
 3.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
  จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ระหว่างละติจูดที่ 13 
องศา 39 ลิปดา ถึงละติจูดที่ 14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดที่ 101 องศา 90 ลิปดา ถึง
ลองติจูดที่ 102 องศา 07 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 136 กิโลเมตร จังหวัด
ปราจีนบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 4,762.362 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,976,475 ไร่  
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 3.1.2 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 3.1.3 การแบ่งเขตการปกครอง 
  จังหวัดปราจีนบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  อ าเภอ ได้แก่อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี  อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอนาดี  อ าเภอบ้านสร้าง  อ าเภอประจันตคาม  อ าเภอศรีมหาโพธิ์  
และอ าเภอศรีมโหสถ  โดยมีต าบลทั้งหมด 64  ต าบล  708  หมู่บ้าน  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
13 เทศบาล  และ 56 องค์การบริหารส่วนต าบล  
 3.1.4 ด้านลักษณะภูมปิระเทศ 
  สภาพภูมิประเทศของจังหวัดปราจีนบุรีตอนบนเป็นที่ราบสูง  และป่าทึบ
สลับซับซ้อนมียอดเขาสูง 1,326  เมตร  และเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าหลายสาย มีธรรมชาติที่สวยงาม  
ทิศเหนือเต็มไปด้วยเทือกเขา และตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า เหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ ที่ราบ
ลุ่มแม่น้ าบางปะกง สูงกว่าระดับน้ าทะเล 5 เมตร แม่น้ าปราจีนบุรี เกิดจากแควหนุมาน และแควพระ
ปรงไหลมาบรรจบกันที่อ าเภอกบินทร์บุรี และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอบางปะกง   ฉะเชิงเทรา 
 3.1.5 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ปราจีนบุรีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ประกอบกับลมฝ่ายใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก รวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจาก
ความร้อนปกคลุม ลักษณะดังกล่าวท าให้บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงประมาณ 39 - 41 
องศาเซลเซียส และอากาศค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิวัดได้ 39 - 41 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคม - เดือนตุลาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,380 มิลลิเมตร/ปี (เกณฑ์มาตรมาตรฐาน 1,700 
มิลลิเมตร/ปี) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยประมาณ 
16 - 22 องศาเซลเซียส 
  3.1.5.1 อุณหภูม ิ
ตารางที่ 3.1 ลักษณะอุณหภูมิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
ที่มา : https://www.service.nso.go.th.com (2559) 
 
 จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ โดยอุณหภูมิย้อนหลัง 11 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 - 2558 ที่
ผ่านมา พบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิมีค่าอยู่ระดับไม่ต่างกันมาก จากการศึกษาพบว่ามีบางปีที่อุณหภูมิสูงถึง 
41.6 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยประมาณอยู่ในช่วงฤดูร้อน และในช่วงฤดูหนาวจากข้อมูลพบว่ามี
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อุณหภูมิต่ าที่สุดอยู่ที่ 7 องศาเซลเซียสและที่มีค่าไล่ระดับกันโดยประมาณ 15 - 20 องศาเซลเซียส 
ดังนั้นในการก าหนดพันธุ์ไม้เพื่อใช้ส าหรับในการออกแบบต้องให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม โดย
พิจารณาจากประเภทของพันธุ์ไม้ดั่งเดิมลักษณะพื้นที่ในปัจจุบัน จะช่วยท าให้เราทราบว่าพันธุ์ไม้ชนิด
ใดบ้างที่เกิดขึ้นหรือสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณนั้น หากน าพันธุ์ไม้ที่ไม่เหมาะสมมาปลูกก็
อาจจะท าให้พันธุ์ไม้เหล่านั้นตายได้ง่าย 
  3.1.5.2 ปริมาณน้ าฝน 
ตารางที่ 3.2 สถิติปริมาณน้ าฝน ณ สถานอีุตุนิยมวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2546 - 2558 

 
ที่มา : https://www.service.nso.go.th (2559) 
 

ปริมาณน้ าฝนของพื้นที่ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ.2553 มีปริมาณน้ าฝน
เพียง 968.1 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ าฝนสูงสุดอยู่ที่ปี พ.ศ.2554 มีปริมาณน้ าฝนมากถึง 2,468.5 
มิลลิเมตร เมื่อได้ท าการปลูกพันธุ์ไม้ในพื้นที่แล้วถ้าเกิดภาวะฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลานานท าให้การ
เจริญเติบโตของต้นไม้หยุดชะงักหรือท าให้ต้นไม้เหล่านั้นแห้งตายได้ อันเป็นสาเหตุที่ท าให้การ
ด าเนินงานปลูกเกิดความล้มเหลวได้ ในกรณีที่ฝนตกหนักติดต่อกันอาจท าให้น้ าท่วมขังหรือได้รับน้ า
มากเกินไปย่อมมีผลกระทบต่อการรอดตายของพันธ์ุไม้ที่ปลูกใหม่ได้เช่นเดียวกัน 
  3.1.5.3 ความเร็วลม 
ตารางที่ 3.3 ความเร็วลมในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2554 

 
ที่มา : https://www2.dede.go.th.com  (2559) 
 
 ความเร็วลม เฉลี่ยสูงสุดช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2554 คือเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ย 3.51 น็อต/
ชัว่โมง เป็นลมเบา ความเร็วลม เฉลี่ยต่ าสุดช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2554 คือเดือนพฤษภาคมและ
กันยายน เฉลี่ย 1.58 น็อต/ชัว่โมง เป็นลมสงบ ค่าเฉลี่ยที่ได้นั้นท าให้การปลูกพันธุ์ไม้ยืนไม้ยืนต้นนั้น
ไม่น่าจะมีปัญหาของการหักโค่นได้ แต่การปลูกไม้ยืนต้นจ าเป็นต้องท าการค้ ายันอยู่แล้วเพราะพื้นที่
โครงการนั้นเป็นพื้นที่โล่ง เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลกูนั้นแข็งแรงโดยไม่โค่นลงแม้ลมจะเบาหรอืเร็วมากน้อย
เพียงใด (ข้อมลูต่างๆ ที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศของประเทศไทย กรมอุตุนิยม สืบค้นจาก
https://www.novabizz.com, 2559) 
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 3.1.6 ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างดินของพื้นที่โครงการ 

 
ภาพที่ 3.2 กลุ่มชุดดินของพื้นที่โครงการ 
ที่มา : https://www.r02.ldd.go.th.com (2559) 
 
  กลุ่มชุดดินอ าเภอประจันตคาม กลุ่มดินชุดที่ 46 ส่วนใหญ่เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว
ปนกรวดหรือปนลูกรัง ดินสีน้ าตาลหรือสีเหลืองหรือแดง พบบริเวณที่ดินมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอน
ลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันประมาณ 5 - 20 % เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ าดี ระดับน้ า
ใต้ดินอยู่ลึกกว่า 5 เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า pH 4.5 - 7.0 ได้แก่ ชุดดิน
เชียงคานภูสะนา กบินทร์บุรี สุรินทร์ โป่งตอง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่บางชนิด เช่น มัน
ส าปะหลัง อ้อย และปอ บางแห่งเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ และป่าละเมาะ หรือมีการปลูกป่าทดแทน 
(กลุ่มชุดดินอ าเภอประจันตคาม กรมพัฒนาที่ดิน สืบค้นจาก, 2557)  
  จากการศึกษาข้อมูลนั้นแล้วพื้นที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้า
ดินมากไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
ซึ่งในการเลือกใช้พรรณไม้ที่จะน ามาปลูกนั้นต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่ทนแล้งหรือใช้น้ าน้อย เพราะดินในพื้นที่
โครงการนั้นกักเก็บน้ าได้ไม่ดีท าให้พื้นดินแห้งไว หรือเวลาหน้าแล้งจะแล้งจัดจนดินแห้งแตกระแหง ถ้า
ปลูกไม้ยืนต้นควรปลูกไม้คลุมดินด้วยเพื่อช่วยให้โคนต้นมีความชื้นพื้นแห้งช้าและในการปลูกไม้พุ่มนั้น
ควรใส่ดินผสมรองพื้นก่อนปลูกเพ่ือช่วยให้ดูดซึมน้ าได้ดีจะได้ช่วยให้การดินไม่แห้งเร็วจนเกินไป 
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ภาพที่ 3.3 กลุ่มชุดดินที่46 
ที่มา : https://www.r02.ldd.go.th.com (2559) 
 

3.2 ข้อมูลระดับจุลภาค 
 3.2.1 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 

 
ภาพที่ 3.4 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
ที่มา : https://www.th.wikipedia.org.com (2559) 

 
 จากโรงพยาบาลประจันตคาม ประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้านโนนยาว จากนั้น
ขับตรงมาอีก 3.5 กิโลเมตรถึงพื้นที่โครงการ 
 จากทางเข้าแรกตรงมา 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายข้าง หจก.โรงเลื่อยจักรศรีประจันตคาม แล้ววิ่ง
ตรงอีก 4 กิโลเมตรถึงโครงการ  
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 3.2.2 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
  โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอยู่ที่ 
บ้านเลขที่ 170/3 หมู่ 3 ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  โดยพื้นที่
โครงการมีขนาด 7,099.10 ตารางเมตร   
 
  3.2.2.1 ทิศเหนือติดกับทุ่งนา มีพื้นที่เปิดโล่ง 
 

 
ภาพที่ 3.5 พืน้ที่โครงการ 
 
  3.2.2.2 ทิศตะวันออกติดกับทุ่งนา มีพื้นที่เปิดโล่ง ประโยชน์คือได้รับลมในช่วงฤดูหนาว 
 

 
ภาพที่ 3.6 พืน้ที่โครงการ 
 
  3.2.2.3 ทิศตะวันตกติดกับทุ่งนา มีพื้นที่เปิดโล่ง ผลกระทบคือพื้นที่โครงการจะ
ได้รับลมร้อนทีพ่ัดผ่านทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง 
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ภาพที่ 3.7 พืน้ที่โครงการ 
 
  3.2.2.4 ทิศใต้ติดกับเส้นทางสัญจร โดยพ้ืนที่ด้านหน้าโครงการจะมีเพื่อนบ้านที่อยู่
ตรงข้ามกับพื้นที่โครงการ 
 

 
ภาพที่ 3.8 พืน้ที่โครงการ 
 
 3.2.3 ลักษณะของสถาปัตยกรรม 
  รูปแบบของตัวบ้าน มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบเรือนไทยภาคเหนือ สองชั้น 
โดยชั้นแรกเป็นพื้นที่โล่ง ลักษณะของพื้นเป็นพื้นคอนกรีตยกสูงจากพื้นที่ถนนและมีห้องน้ าที่อยู่
บริเวณด้านทิศตะวันตกของตัวบ้าน ส่วนชั้นที่สองของบ้านเป็นเรือนเนื้อไม้ตะเคียนทอง โดยมีทั้งหมด 
5 ห้อง ได้แก่ ห้องรับแขก ห้องพระ ห้องนอน 2 ห้อง และห้องน้ า ลักษณะของชั้นสองมีหน้าต่าง
โดยรอบเพื่อช่วยในการระบายอากาศ ประตูบ้านมีลักษณะเป็นประตูไม้บานคู่ลักษณะทรงสูงเพราะ
สามารถรับลมได้ดี ลักษณะของบ้านที่มองสู่ภายนอกสามารถมองเห็นได้ทั้ง 4 ด้าน มีดังนี ้
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ภาพที่ 3.9 ด้านหน้าของบ้านทางทิศใต้ 
 

 
ภาพที่ 3.10 ดา้นข้างทางทิศตะวันออก 
 

 
ภาพที่ 3.11 ดา้นหลังบ้านทางทิศเหนือ 
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ภาพที่ 3.12 ดา้นข้างบ้านทางทิศตะวันตก 
 
  3.2.3.1 สรุปลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมบ้านคุณพิชิต เดชสุภา เป็นแบบ
บ้านเรือนไทยภาคเหนือหรือเรือนกาแล เป็นสถาปัตยกรรมของล้านนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี
ลักษณะเป็นเรือนไทยสองชั้นยกใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่วและลักษณะพิเศษ คือมียอดจั่วประดับกาแล
ไม้สลักอย่างงดงาม ได้น าเอาลักษณะเด่นนี้ไปเป็นองค์ประกอบของการดีไซน์ และส่วนหนึ่งของงาน
สถาปัตยกรรม เพื่อความสวยงาม ให้ได้ความรู้สึกของความเป็นล้านนา และเพื่อการอนุรักษ์ความงาม 
 3.2.4 ศึกษาทิศทางลมและวิเคราะห์แสงพื้นที่โครงการ 
  พื้นที่โครงการได้รับแสงขึ้นจากทางทิศตะวันออกตลอดทั้งวันโดยประมาณ 12 
ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งการโคจรของดวงอาทิตย์จะอ้อมทางทิศใต้ ดังนั้นจึงส่งผลให้พื้นที่โครงการที่ได้รับ
ปริมาณแสงแดดแต่ละพื้นที่แต่ส่วนไม่เท่ากัน ซึ่งอาจจะมีผลต่อการออกแบบและกิจกรรมที่จะมีขึ้นใน
พื้นที่โครงการ (ดังภาพที่ 3.13) โดยมีรายละเอียดและผลกระทบ ดังนี ้
  3.2.4.1 บริเวณทางทิศเหนือในพื้นที่โครงการจะได้แสงจากดวงอาทิตย์จากทางทิศ
ตะวันออกส่องเข้ามาในพื้นที่ในช่วงเช้า เนื่องจากเป็นพื้นที่บริเวณทิศเหนือติดกับทุ่งนามีพื้นที่โล่งไม่มี
ต้นไม้บดบังแสง และจะมีลมที่พัดมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมหนาว โดยมีการออกแบบให้มี
พื้นทีร่่มเงาควรมีการเลือกใช้พรรณไม้ตามความเหมาะสมพื้นที่ที่ให้บดบังแสงได้ 
  3.2.4.2 บริเวณทางทิศตะวันออกในพื้นที่โครงการจะได้แสงแดดอ่อนตอนเช้า ซึ่งมี
พื้นที่ติดกับทุ่งนา โดยพื้นที่โครงการ จะได้รับลมที่พัดมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมหนาว
เนื่องจากทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่บดบังทิศทางลม 
โดยการออกแบบนั้นให้มีพื้นที่ร่มเงาจัดภูมิทัศน์ เพื่อสร้างความร่มรื่นแก่ตัวบ้านและไม่บดบังทิศทางลม 
  3.2.4.3 บริเวณทิศใต้ ติดกับเส้นทางสัญจร ในพื้นที่โครงการจะได้รับแสงร าไรช่วง
เช้าแต่แดดจัดช่วงบ่าย และมีลมที่พัดมาทางตะวันออกตกเฉียงใต้ เป็นลมร้อน ซึ่งรั้วก าแพงบ้านจะ
ช่วยบังลมร้อนที่จะพัดผ่านเข้าสู่พ้ืนที่โครงการได้ในระดับหนึ่ง 
  3.2.4.4 บริเวณทางทิศตะวันตก ในส่วนพื้นที่โครงการนี้จะได้รับแสงแดดตลอดวัน 
และจะมีลมที่พัดมาทางตะวันออกตกเฉียงใต้ เป็นลมร้อน การออกแบบนั้นให้พื้นที่ร่มรื่น เนื่องจาก
บริเวณทางทิศตะวันตกได้สะสมแดดมาจากบ่ายถึงเย็นจะท าให้มีการคลายความร้อนเกิดขึ้นในช่วงเย็น 
จึงต้องมีการใช้พืชพรรณในการจัดภูมทิัศน์เพื่อเป็นการลดความร้อนในส่วนพื้นที่โครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา  อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี
แสดง : ทิศทางลมและแสง ภาพที่ 3.13 
สัญลักษณ์ :  

 

 
 
 
 
 
 
 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวพัด 

มาช่วงเดือน พฤษภาคม-กุมภาพันธ์ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวพัด
มาช่วงเดือน พฤษภาคม - กุมภาพันธ์ 

แสดงทิศทาง
ลมและแสง 

ดวงอาทิตย์ การโคจรของดวงอาทิตย์ 
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 3.2.5 ศึกษาข้อมูลด้านระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา นั้น
พบว่ามีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน้ า ดังนี ้
  3.2.5.1 ระบบไฟฟ้า พื้นที่โครงการใช้ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเชื่อมต่อจาก
สายหลักเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีการเชื่อมโยงสายไฟฟ้าจากทิศใต้ของบ้านซึ่งติดกับเส้นทางสัญจร
และเดินสายไฟเข้าสู่พื้นที่โครงการทางทิศตะวันตกซึ่งมีพื้นที่ติดกับทุ่งนา 
  3.2.5.2 ระบบประปา พื้นที่โครงการใช้ระบบการประปาที่ใช้มาจากการประปาส่วน
ภูมิภาค โดยเชื่อมต่อทางทิศใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับเส้นทางสัญจร และพื้นที่โครงการได้มีบ่อเก็บน้ าฝน
อยู่ในพื้นที่โครงการทั้งหมด 2 บ่อ 
  3.2.5.3 ระบบการระบายน้ า ส่วนระบบการระบายน้ านอกตัวบ้าน ใช้การระบายน้ า
ทางผิวดิน ซึ่งให้น้ าไหลตามพื้นที่สูงลงสู่พื้นที่ต่ า เพราะพื้นที่โครงการมีการถมที่สูงกว่าพื้นที่โดยรอบ  
  3.2.5.4 มลภาวะ มลภาวะที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทางทิศใต้ของโครงการ เพราะเป็นส่วน
ที่ติดกับเส้นทางสัญจรของสาธารณะมีมลภาวะได้แก่ เสียงจากรถที่สัญจรไปมา ควันรถจากท่อไอเสียที่
สัญจรผ่าน แต่ว่ามีผลกระทบไม่มากนักเพราะจ านวนรถที่สัญจรมีไม่มาก ปัญหาที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง
คือฝุ่นละอองจากถนน เนื่องจากถนนเป็นถนนดินลูกรังตลอดเส้นที่ผ่านพ้ืนที่โครงการ 
  3.2.6.5 ฝุ่น เนื่องจากบ้านคุณพิชิต เดชสุภา มีถนนทางสัญจรที่เป็นลูกรัง และพื้นที่
โดยรอบเป็นทุ่งนา เมื่อมีการเก็บเกี่ยวข้าวหรือการเผาฟางข้าว จึงก่อให้เกิดฝุ่นละอองที่มาจากการขับ
ขี่ยานพาหนะและจากการเกี่ยวข้าวและเผาฟางข้าวด้วย 
  3.2.6.6 เสียง เมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียวข้าว จะมีมลภาวะทางเสียงมาก เพราะมีการท างาน
ของรถเกี่ยวข้าวที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่โครงการทั้งสามทิศทาง ได้แก่ทิศตะวันออก ติดตะวันตก และ
ทิศเหนือ ซึ่งมพีื้นที่ติดกับทุ่งนา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
แสดง : ระบบสาธารณูปโภค ภาพที่ 3.14  
สัญลักษณ์ :                             สายไฟ 
                                           ท่อประปา 
                                           เสาไฟฟ้า 
                                           บ่อเกรอะ 
 

 

 

 
 3.2.6 ศึกษาขอ้มูลทางด้านการสัญจรพื้นที่โครงการ 
  จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา มีทางเข้า - ออก 
ทางเดียวคือทางทิศใต้ ซึ่งเป็นถนนดินลูกรังกว้างประมาณ 5 เมตร ดังนั้นเรื่องการขนส่ง เช่น การ
ขนส่งต้นไม้รถบรรทุกใหญ่จึงอาจจะมีปัญหาเพราะสภาพถนนเป็นดินลูกรัง ถ้ามีการขนส่งในช่วงฤดู
ฝนอาจจะมีปัญหาถนนทรุดหรือพังบ้าง และรถขนส่งอาจจะติดหล่มได้ 
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ภาพที่ 3.15 ทางสัญจรเข้าโครงการเป็นถนนลูกรัง 
 

 
ภาพที่ 3.16 ทางสัญจรเข้าโครงการเป็นถนนลูกรัง 
 
 3.2.7 มุมมองและทัศนียภาพ จากการส ารวจพื้นที่โครงการสามารถแบ่งลักษณะของมุมมอง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ มุมมองจากภายในออกสู่พื้นที่ภายนอกโครงการ และมุมมองจากภายนอกเข้า
สู่พื้นที่ภายในโครงการ  
  3.2.7.1 มุมมองจากภายในออกสู่พื้นที่ภายนอกโครงการ 
   1) ทิศเหนือเป็นส่วนของด้านหลังพื้นที่โครงการ เป็นบริเวณที่ติดกับทุ่งนา 
มีลักษณะเป็นพื้นที่โล่ง สามารถมองเห็นได้ไกล เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อน เพราะมีความเป็นส่วนตัว 
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ภาพที่ 3.17 มุมมองภายนอกทางทิศเหนือ 
 
   2) ทิศใต้จะติดกับถนนเส้นทางสัญจรสาธารณะ เป็นส่วนของหน้าบ้าน 
อาจจะมีเสียงรบกวนของรถที่ผ่านถนนโครงการบ้าง เป็นส่วนของบริเวณด้านหน้าเป็นมุมมองแบบ 
Open View เพราะสามารถเห็นเพื่อนบ้านและรถสัญจรไปมา 
 

 
ภาพที่ 3.18 มุมมองภายนอกทางทิศใต้ 
 
   3) ทิศตะวันออกเป็นส่วนของด้านข้างของพื้นที่โครงการ เป็นบริเวณที่ติด
กับทุ่งนา มีลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่ง สามารถมองเห็นได้ไกล  
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ภาพที่ 3.19 มุมมองภายนอกทางทิศตะวันออก 
 
   4) ทิศตะวันตกเป็นส่วนของด้านข้างของพื้นที่โครงการ เป็นบริเวณที่ติดกับ
ทุ่งนา มีลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่ง สามารถมองเห็นได้ไกล 
 
 

 
ภาพที่ 3.20 มุมมองภายนอกทางทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
แสดง : แสดงมุมมองจากภายในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.21 
สัญลักษณ์ :  
                                
                           แสดงมุมมอง   
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  3.2.7.2 มุมมองและทัศนียภาพ (มุมมองจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ภายในโครงการ) 
   1) ทิศใต้จะมองเข้ามาเห็นหน้าบ้านมีพื้นที่พอประมาณ สามารถมองเห็น
สภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างชัดเจน 

 
ภาพที่ 3.22 มุมมองภายนอกทางทิศใต้ 
 
   2) ทิศเหนือเป็นส่วนของข้างหลังบ้านพ้ืนที่โครงการเป็นบริเวณที่ติดกับทุ่ง
นา มีความเป็นส่วนตัวเหมาะส าหรับเป็นสถานที่พักผ่อน 
 

 
ภาพที่ 3.23 มุมมองทางทิศเหนือ 
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   3) ทิศตะวันออกเป็นส่วนของข้างหลังบ้านพื้นที่โครงการเป็นบริเวณที่ติดกับทุ่งนา 
 

 
ภาพที่ 3.24 มุมมองทางทิศตะวันออก 

 
   4) ทิศตะวันตกเป็นส่วนของข้างหลังบ้านพื้นที่โครงการเป็นบริเวณที่ติดกับ
ทุ่งนา 
 

 
ภาพที่ 3.25 มุมมองทางทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี
แสดง : มุมมองที่มองจากภายนอกสู่พื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.26 
สัญลักษณ์ : 
                                
                           แสดงมุมมอง   
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 3.2.8 รูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรม 
  3.2.8.1 บ้านคณุพิชิต เดชสุภา 

 
ภาพที่ 3.27 แปลนพื้นช้ันล่าง 

 
ภาพที่ 3.28 แปลนพื้นช้ันบน 
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ภาพที่ 3.29 รปูด้าน A 
 

 
ภาพที่ 3.30 รปูด้าน B 

 
ภาพที่ 3.31 รปูด้าน C 
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ภาพที่ 3.32 รปูด้าน D 

 
  3.2.8.2 เรือนรบัรอง 

 
ภาพที่ 3.33 แปลนพื้นช้ันล่าง แปลนพื้นชั้นบน 

 
ภาพที่ 3.34 รปูด้าน A และ B 
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ภาพที่ 3.35 รปูด้าน C และ D 

 

  3.2.8.3 ศาลา 

 
ภาพที่ 3.36 แปลนศาลา 
 

 
ภาพที่ 3.37 รปูด้าน A 
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ภาพที่ 3.38 รปูด้าน B 

 

 
ภาพที่ 3.39 รปูด้าน C 

 
ภาพที่ 3.40 รปูด้าน D 
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  3.2.8.4 โรงจอดรถ 

 
ภาพที่ 3.41 แปลนโรงจอดรถ 

 

 
ภาพที่ 3.42 รปูด้าน A - D 
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3.3 สรุปข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพื้นที่โครงการ 

ตารางที ่3.4 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ 

ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ลักษณะ
โดยทั่วไปของ
พื้นที่โครงการ 

โครงการบ้านคุณพิชิต เดชสุภา ตั้งอยู่
ที่ อ า เ ภ อ ป ร ะ จั น ต ค า ม  จั ง ห วั ด
ปราจีนบุรี พื้นที่บริเวณบ้านมีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 7,099.10 ตาราง
เมตร เป็นพื้นก่อสร้างบ้านพักอาศัย
ประมาณ 559.46 ตารางเมตร เป็น
พื้นที่บ่อน้ าประมาณ 1,897.15 ตาราง
เมตร และพื้นที่จัดภูมิทัศน์ประมาณ 
4,642.49 ตารางเมตร ลักษณะของ
บ้านเป็นบ้านทรงเรือนไทยภาคเหนือ 
2 ชั้น โดยชั้นแรกจะเป็นพื้นที่โล่งพื้น
คอนกรีต เสริม เหล็กยกระดับพื้ น
ประมาณ 1 เมตร ส่วนชั้นที่สองจะเป็น
ไม้ตะเคียนทองทั้งหลัง โครงการมีถนน
ลูกรังสาธารณะกว้างประมาณ 5 เมตร
เชื่อมต่อจากถนนหลักอยู่บริเวณหน้า
บ้านซึ่งท าให้การเข้าถึงพื้นที่โครงการ
ได้สะดวก  

ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์
เนื่องจากเป็นบ้านที่
สร้างขึ้นใหม่ จงึท าให้
สภาพพื้นที่ในบริเวณ
บ้านขาดความสวยงาม 

ออกแบบจัดสวน
ส่งเสริมท าให้
เกิดภูมิทัศน์ที่
สวยงามให้
เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และ
ความต้องการ
ของเจ้าของ
โครงการ 
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ตารางที ่3.4 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ (ตอ่) 

ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 
ลักษณะ
โดยทั่วไป
ของพ้ืนที่
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพ
ภูมิอากาศ 

ดินภายในพื้นที่โครงการเป็นชุดดิน
อ าเภอประจันตคาม ส่วนใหญ่เนื้อดิน
เป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปน
ลูกรัง ดินสีน้ าตาลหรือสีเหลืองหรือ
แดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด 
 
 
 
 
 
 
1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม จะได้รับแสงอาทิตย์
เป็นอย่างมาก แดดจัด 
 
 
2. ฤดูฝน เริม่ต้ังแต่กลางเดือน
พฤษภาคม - เดือนตุลาคม ฝนจะตก
มากกว่าปกติในเดือนมิถุนายน 
 
 
 
 
3. ฤดูหนาว เริม่ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ์
อุณหภูมิไม่ลดต่ ามากเหมือนภาค
อื่นๆ 
 
 

ดินมีลูกรังตลอด  
และชั้นหินพ้ืนอยู่ต้ืนมาก 
การซึมของน้ าปานกลาง
ถึงค่อนข้างเร็วดินมีการ
อุ้มน้ าปานกลางถึงต่ ามี
การกัดกร่อนของดินที่
ความลาดชันสูงความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  
 
 
 
สภาพภูมิอากาศในชว่ง
ฤดูร้อนพืชจะขาดน้ าท า
ให้พรรณไมท้ี่ปลูกในพื้นที่
โครงการทรุดโทรมได ้
 
สภาพภูมิอากาศในช่วงฤดู
ฝนจะตกหนักและอาจจะ
เกิดโรครากเน่าระบาดแก่
พืชพรรณและแรงลมท า
ให้พืชพรรณเสียหายได้ 
 
 
สภาพภูมิอากาศในช่วงฤดู
หนาว อากาศจะท าให้น้ า
ในดินระเหยเร็ว ท าให้ดิน
ขาดน้ าเร็วขึ้น 

ควรมีการปรับ
พื้นที่โดยการ
โรยปูนขาวเพื่อ
ลดความเปน็
กรดของดินและ
ใส่ปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยสูตรอื่น
ที่มีธาตุอาหาร
พืชใกล้เคียงกนั 
 
ดูแลเรื่องการให้
น้ าที่มีปริมาณ
มากเป็นพิเศษ 
 
 
ดูแลเรื่องการให้
น้ าและตัดแต่ง
กิ่ งของต้ นไม้
เพื่ อป้ องกั น
อันตราย 
 
 
ดูแลเรื่องการให้
น้ าในปริมาณที่
เหมาะสมแก่พืช
พรรณ 
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ตารางที ่3.4 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ (ตอ่) 

ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 
 
การระบายน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มลภาวะ 

พื้นที่โครงการใช้ระบบไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและมีการเชื่อมต่อจาก
สายไฟหลักเขา้สู่หม้อแปลงไฟฟ้า 
โดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจาก
ทิศใต้ของบ้านซึ่งติดกับหน้าบ้าน
และถนนสาธารณะ 
 
 
 
 
ระบบการประปาพ้ืนที่โครงการใช้
มาจากการประปาส่วนภูมิภาค 
โดยเชื่อมต่อทางทิศใต้ซึ่งติดกับ
ถนนโครงการอยู่ส่วนของหน้าบ้าน
โดยมีการเดินท่อมาแนวตามรั้วเข้า
ทางห้องครัวและห้องน้ า 
ส่วนระบายน้ าที่นอกตัวบ้าน เป็น
การระบายน้ าทางผิวดินโดยอาศัย
ความสูงต่ าของพืน้ที่โครงการ 
เพราะยังไม่มีการว่างท่อระบายน้ า 
ส่วนการระบายน้ าของตัวบ้าน คือ 
ระบายลงสู่ทางระบายน้ ารอบตัว
บ้านเพื่อรองรับน้ าในบริเวณบ้าน 
 
มลภาวะที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทาง
ทิศใต้ของโครงการ เปน็ส่วนที่ติด
กับเส้นทางสัญจรสาธารณะ 

ในส่วนของพื้นที่ที่มี
สายไฟฟ้าพาดผ่านอาจจะ
ถูกพรรณไม้ท าให้เกิด
ความเสียหาย 
และเกิดอันตรายได้ 
 
 
 
 
 
การที่ไม่มีแนวท่อระบาย
น้ าจึงสามารถวางพืช
พรรณได้ทุกส่วนโดยไม่
ต้องค านึงถึงท่อระบายน้ า
ที่จะแตกได้ แต่ต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
มลภาวะได้แก่ เสียงจาก
รถที่สัญจรไปมา ควันรถ
จากท่อไอเสียที่สัญจรผ่าน 
ปัญหาที่ส าคญัอีกอย่างคือ
ฝุ่นละอองจากถนน 
 

ควรค านึงถึงความ
สูงของพรรณไม้ที่
ใช้ปลูกด้วยควร
ปลูกพรรณไม้ที่มี
ความสูงไม่เกิน 12 
เมตร เพื่อป้องกัน
อันตรายที่เกิดจาก
กระแสไฟฟ้า 
 
 
สามารถปลูกพืช
พรรณได้ตาม
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปลูกพรรณไม้เพือ่
ป้องกันเสียงจาก
รถที่สัญจรและฝุ่น
ละอองจากถนน 
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ตารางที่ 3.4 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ (ตอ่) 

ประเด็น                        รายละเอียด       ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 
ทัศนียภาพ
ของพื้นที่
โครงการ 

1. มุมมองจากภายในพื้นที่โครงการ 
1.1 ทศิเหนือ 

 
1.2 ทศิใต ้

 
1.3 ทศิตะวันออก 

 
1.4 ทศิตะวันตก 

 
 

 
จากการศึกษา
พบว่าทัศนียภาพ 
นั้นสามารถแบง่ได้ 
2 แบบคือ  
 
1.ทัศนียภาพใน
มุมมองแบบ 
(Window View) 
 
2. ทัศนียภาพใน
มุมมองแบบ(Open 
View) 
 
ซึ่งมุมมองในแต่ละ
มุมมองต่างกันก็มี 
ดังนั้นควรมีการ
ออกแบบให้
เหมาะสมและ
สวยงาม 

 
ดังนั้นในการออกแบบ
ต้ องค านึ งถึ งความ
เหมาะสมสวยงามในแต่
ละมุมมองโดยมุมมอง
แบบ (Window View) 
เหมาะที่จะออกแบบให้
เป็นที่พักผ่อนส่วนตัว
แต่ถ้ าหากพื้นที่ เป็น
มุ มมองแบบ(Open 
View) 
ก็สามารถจัดภูมิทัศน์
เพื่อปิดกั้นและให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนตัว
ได ้
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ตารางที่ 3.4 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ (ตอ่) 

ประเด็น                        รายละเอียด       ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 
ทัศนียภาพ
ของพื้นที่
โครงการ 

2. มุมมมองจากภายนอกพื้นที่โครงการ 
1.1 ทศิเหนือ 

 
1.2 ทศิใต ้

 
1.3 ทศิตะวันออก 

 
1.4 ทศิตะวันตก 

 
 

 
จากการศึกษา
พบว่าทัศนียภาพ 
นั้นสามารถแบง่ได้ 
2 แบบคือ  

 
1.ทัศนียภาพใน
มุมมองแบบ 
(Window View) 
 
2. ทัศนียภาพใน
มุมมองแบบ
(Open View) 
 
ซึ่งมุมมองในแต่ละ
มุมมองต่างกันก็มี 
ดังนั้นควรมีการ
ออกแบบให้
เหมาะสมและ
สวยงาม 

 
ดังนั้นในการออกแบบ
ต้ องค านึ งถึ งความ
เหมาะสมสวยงามในแต่
ละมุมมองโดยมุมมอง
แบบ (Window View) 
เหมาะที่จะออกแบบให้
เป็นที่พักผ่อนส่วนตัว
แต่ถ้ าหากพื้นที่ เป็น
มุ มมองแบบ(Open 
View) 
ก็สามารถจัดภูมิทัศน์
เพื่อปิดกั้นและให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนตัว
ได ้
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3.4 พฤติกรรมและการความต้องการของผู้ใช้โครงการ (User Analysis) 
 ครอบครัวคุณพิชิต เดชสุภา มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน เป็นวัยท างาน 2 คน และนักศึกษา 3 คน 
มีความต้องการสวนรอบบ้านที่มีความสวยงามที่สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัว จะ
เน้นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงากับตัวบ้านและดูแลรักษาง่าย ซึ่งต้องมีผลรับประทานได้ 
 
ตารางที่ 3.5 แสดงความต้องการภายในพื้นที่โครงการ 

ล าดับ ชื่อเจ้าของ
โครงการ 

อายุ(ปี) ข้อมูลผู้ใช ้ พฤติกรรม/ความต้องการ 
ของเจ้าของบ้าน 

 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 

 
นายพิชิต เดชสุภา 
 
 
 
 
ภรรยา 
 
 
 
 
ลูกสาว 
 
 
 
ลูกชาย 
 
 
 
ลูกสาว 

 
50 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

22 
 
 
 

21 
 
 
 

14 

 
ท างานจันทร์ - ศุกร์ เลิก
งาน 5 โมงเย็น  
เสาร์ - อาทิตย์ ใช้เวลา
พักผ่อนกับครอบครัว 
 
ท างานจันทร์ - ศุกร ์
เลิกงาน 5 โมงเย็น 
เสาร์ - อาทิตย์ ใช้เวลา 
พักผ่อนกับครอบครัว 
 
เรียนหนังสือจันทร์ - ศุกร์ 
เสาร์ - อาทิตย์ ใช้เวลา
กับครอบครัว 
 
เรียนหนังสือจันทร์ - ศุกร์ 
เสาร์ - อาทิตย์ ใช้เวลา
กับครอบครัว 
 
เรียนหนังสือจันทร์ - ศุกร์ 
เสาร์ - อาทิตย์ ใช้เวลา
กับครอบครัว 

 
ศาลานั่งพักผ่อน ที่มีบ่อน้ า
แ ล ะ ไ ม้ ยื น ต้ น ที่ มี ผ ล
รับประทานได้  ชอบจัด
งานเลี้ยงสังสรรค์ 
 
อยากมีสระว่ายน้ าชอบจัด
งานเลี้ยงสังสรรค์ 
 
 
 
อยากมีสระว่ายน้ าชอบจัด
งานเลี้ยงสังสรรค์ 
 
 
อยากมีสระว่ายน้ าชอบจัด
งานเลี้ยงสังสรรค์ 
 
 
อยากมีสระว่ายน้ าชอบจัด
งานเลี้ยงสังสรรค์ 
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3.5 การแบ่งกลุ่มพื้นที่ใช้งานในโครงการ 
 
 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณ  อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
แสดง : มุมมองจากภายในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.43 
สัญลักษณ์ :                                        Zone A 
                                                      Zone B 
                                                      Zone C 
                                                      Zone D  
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Zone A เป็นพื้นที่บริเวณหน้าโครงการ ติดกับถนนสัญจร สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่โล่งกว้าง
มีถนนภายในพื้นที่โครงการเข้าสู่ตัวบ้าน และโรงรถ พื้นที่นี้จะได้รับแสงแดดในช่วงเช้าถึงเย็น มี
มลภาวะเนื่องจากอยู่ติดกับถนนสัญจรหลัก และไม่มีต้นไม้เพื่อกรองฝุ่นละออง และเสียงจาก
ยานพาหนะ จึงควรปลูกไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงา กรองฝุ่นละออง และเสียงจากยานพาหนะ 

Zone B เป็นพื้นที่ทางทิศตะวันตกของโครงการ ติดกับถนนสัญจรหลักและทุ่งนา มีพื้นที่ว่าง
ขนาดเล็ก และมีถนนภายในโครงการกั่นกลาง ซึ่งได้ร่มเงาจากบ้านในช่วงเช้าถึงเที่ยง และได้รับ
แสงแดดจัดในช่วงบ่ายถึงเย็น มีลมพัดผ่าน ไม่มีต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา จึงควรปลูกไม้ใหญ่ และไม้พุ่ม เพื่อ
เสริมสร้างมุมมองที่ดีให้แก่พื้นที ่

Zone C เป็นส่วนบริเวณทางด้านทิศเหนือของบ้านเป็นบริเวณหลังบ้านและข้างบ้านบางส่วน
มีพื้นที่พอสมควร เชื่อมต่อลานซักล้างหลังบ้าน ทางด้านส่วนนี้เป็นมุมพักผ่อน พื้นที่ประกอบกิจกรรม
กับครอบครัว และงานสังสรรค์ ซึ่งเจ้าของบ้านจะเข้าใช้งานได้อย่างเต็มที่ จึงวิเคราะห์ได้ว่าควรจัดเป็น
ส่วนมุมพักผ่อน พื้นที่ส่วนนี้จะได้รับแสงแดดตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงเย็น 

Zone D ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านยังไม่มีการใช้พื้นที่ส่วนนี้ จึงจัดให้เป็นสวนปลูกผลไม้
ตามที่เจ้าของโครงการอยากมีผลไม้ที่รับประทานได้ 
 
3.6 การสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการ 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา ตั้งอยู่ที่อ าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี พื้นที่บริเวณบ้านมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 7,099.10 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้าง
บ้านพักอาศัย 559.46 ตารางเมตร เป็นพื้นที่บ่อน้ า 1,897.15 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่จัดภูมิทัศน์ 
4,642.49 ตารางเมตร ลักษณะของบ้านเป็นบ้านทรงเรือนไทยภาคเหนือ 2 ชั้น โดยชั้นแรกจะเป็น
พื้นที่โล่งพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับพื้นประมาณ 1 เมตร ส่วนชั้นที่สองจะเป็นไม้ตะเคียนทองทั้ง
หลัง และมีเรือนรับรองและศาลาอยู่บริเวณรอบๆของบ้านพักอาศัย ทางเข้าโครงการมีถนนลูกรัง
สาธารณะกว้างประมาณ 5 เมตรเชื่อมต่อจากถนนหลักอยู่บริเวณหน้าบ้านซึ่งท าให้การเข้าถึงพื้นที่
โครงการได้สะดวก 
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ตารางที่ 3.6 สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ 

Zone รายละเอียด พื้นที่รองรับ
โดยประมาณ 

   หมายเหตุ 

Zone A พื้นที่ Zone A ทางด้านทิศใต้และทิศ
ตะวันออก  เป็นพื้นที่อยู่บริเวณด้านหน้า
โครงการจึงเหมาะแก่การจัดเป็นส่วนโชว์ 

 
เป็นพ้ืนที่ทางด้านทิศใต้และทศิ
ตะวันออกของตัวบ้าน ตั้งอยู่ติดกับถนน
สัญจร สภาพโดยรวมปัจจุบันของพ้ืนที่
โครงการปรับพ้ืนที่แล้วแต่ยังไม่มีการจัด
ภูมิทัศน์เนื่องจากเป็นบ้านสร้างใหม่จึงยัง
ไม่มีความสวยงามในตอนกลางวันพ้ืนที่
บริเวณนี้จะได้รับแสงแดดจัดเนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่โล่งท าให้แสงแดดสอ่งเข้าถึง
พื้นที่ได้ง่าย 
 

มีเนื้อที่ทั้งหมด 
ประมาณ 
1,870 ตร.ม. 

เจ้าของบ้านต้องการ
จัดภูมิทัศน์เพื่อ
ส่งเสริมความงดงาม
ให้กับตัวบ้านและ
บริเวณพื้นทีโ่ครงการ  

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

ตารางที่ 3.6 สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ (ต่อ)   

Zone รายละเอียด   พื้นที่รองรับโดยประมาณ หมายเหตุ 
Zone B พื้นที่ Zone B ทางด้านทิศใต้และ

ทิศตะวันตก  เป็นพ้ืนที่อยู่บริเวณ
ด้านข้างและมีบริเวณไม่มากนัก
เพราะมีเรือนรับรอง พื้นที่ข้างเคียง
เป็นทุ่งนาและถนนสัญจรไปยัง
โรงรถ 

 
พื้นที่ Zone B สภาพโดยรวมปัจจุบัน
ของพื้นที่โครงการมีการปรับพื้นที่
แล้ วแต่ ยั งไม่ มี การจั ดภู มิ ทั ศน์
เนื่องจากเป็นเรือนรับรองที่ก าลัง
สร้างใหม่จึงยังไม่มีความสวยงาม 
บริเวณนี้ในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนนี้
จะได้รับแสงแดดจัดเนื่องจากเป็น
พื้นที่โล่งท าให้แสงแดดส่องเข้าถึง
พื้นที่ได้ง่าย 

มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 
1,703 ตร.ม. 

จัดภูมิทัศน์เพื่อ
ส่งเสริมความ
งดงามให้กับ
พื้นที่และเรือน
รับรอง  
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ตารางที่ 3.6 สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ (ต่อ) 

Zone              รายละเอียด      พื้นที่รองรบัโดยประมาณ หมายเหตุ 
Zone C พื้นที่ Zone C เป็นพ้ืนที่ด้านทางทิศ

เหนือของบ้านอยู่บริเวณหลังบ้าน
และลานซักล้าง 

 
พื้นที่ Zone C พื้นที่ที่ยังไม่มีความ
สวยงามดีและยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์
เป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้สอยไม่มากนัก 
พื้นที่บริเวณนี้จะได้รับแสงแดดตลอด
ทั้งวัน เป็นบริเวณที่มีพื้นที่พอสมควร 
ซึ่งเจ้าของโครงการมีความต้องการให้
พื้นที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ส าหรับ
ครอบครัวและลานกิจกรรมส าหรับ
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ จึงวิเคราะห์ได้
ว่าควรเป็นส่วนครอบครัวพร้อมทั้ง
เป็นส่วนบริการ  
 

มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 
1,956 ตร.ม. 

จัดภูมิทัศน์เพื่อ
ส่ ง เสริ มความ
ง ด ง า ม ใ ห้ กั บ
พื้นที่ ปลูกไม้ยืน
ต้นเพื่อให้ร่มเงา
และจัดภูมิทัศน์
ให้เกิดความความ
สวยงาม  
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ตารางที่ 3.6 สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ (ต่อ) 

Zone             รายละเอียด      พื้นที่รองรบัโดยประมาณ หมายเหตุ 

Zone D พื้นที่ Zone D ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
ของบ้านยังไม่มีการใช้พื้นที่ส่วนนี้ จึง
จัดให้เปน็สวนปลูกผลไม้ตามที่
เจ้าของโครงการอยากมีผลไม้ที่
รับประทานได้ 

 
พื้นที่ Zone D พื้นที่ที่ยังไม่มีความ
สวยงามดีและยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์
เป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้สอยไม่มากนัก 
พื้นที่บริเวณนี้จะได้รับแสงแดดตลอด
ทั้งวัน เป็นบริเวณที่มีพื้นที่พอสมควร 
ซึ่งเจ้าของโครงการมีความต้องการให้
พื้นที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการ
ปลูกไม้ที่มีผลรบัประทานได้ จึงจัด
พื้นที่ส่วนนี้ท าการปลูกไม้ผล 

มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ  
1,570.10 ตร.ม. 

จัดพื้นที่ ให้มี ไม้
ผลรับประทานได้
ตามความต้ อง 
การของเจ้าของ
โครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา  อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
แสดง : Bubble Diagram   ภาพที่ 3.44 
สัญลักษณ์ :  
                 ทางเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ทางเข้า - ออก 
                 Buffer  การปิดกั้นพื้นที่หรือระดับสายตาด้วยพรรณไม้แบบปิดทึบ                       
                 Screen การปิดกั้นพื้นที่หรือระดับสายตาด้วยพรรณไม้แบบโปร่ง 

การเช่ือมโยงกิจกรรมด้วยเส้นทางสัญจร เช่น ทางเดิน 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา  อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี
แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.45 
สัญลักษณ์ : 
                                                  ส่วนโชว์ 
                                                  ส่วนตัว 
                                                  ส่วนครอบครัว 
                                                  ส่วนบริการ 

 

 



บทที่ 4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคา 

  
4.1 ผลงานการออกแบบ 

ภาพที่ 4.1 ความเป็นมาและเหตุผลในการศกึษา 
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ภาพที่ 4.2 ทีต่ั้งโครงการ 
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ภาพที่ 4.3 สภาพภูมิอากาศ 
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ภาพที่ 4.4 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
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ภาพที่ 4.5 Site Characterstics 
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ภาพที่ 4.6 Mian Concept Design  
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ภาพที่ 4.7 Concept Design 
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ภาพที่ 4.8 Hardscape & Softscape 
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ภาพที่ 4.9 Master Plan 
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ภาพที่ 4.10 Planting Plan 
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ภาพที่ 4.11 Lighting Plan 
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ภาพที่ 4.12 Elevation 
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ภาพที่ 4.13 Detail Plan Zone A 
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ภาพที่ 4.14 Detail Plan Zone B 
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ภาพที่ 4.15 Detail Plan Zone C 
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ภาพที่ 4.16 Detail Plan Zone D 
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ภาพที่ 4.17 Detail Element Design 
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ภาพที่ 4.18 Detail Element Design 
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ภาพที่ 4.19 Detail Element Design 
 

 



106 
 

ภาพที่ 4.20 Tropical Detail 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 โครงการออกแบบบ้านคุณพิชิต เดชสุภา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 170/3 หมู่ 10 ต าบลประจันตคาม 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นซึ่งขณะนี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการปรับปรุง 
หรือจัดภูมิทัศน์แต่อย่างใดในพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในบ้านมีสมาชิกครอบครัว 5 คน พื้นที่โครงการมี
เนื้อที่ 7,099.10 ตารางเมตร โดยเจ้าของโครงการต้องการให้จัดภูมิทัศน์ขึ้นเพื่อไว้ส าหรับพักผ่อนที่
เหนื่อยล้าจากการท างาน มีสวนที่สวยงามดูเรียบง่ายและร่มรื่นจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ใช้โครงการโดยจัดสวนสไตร์ธรรมชาติในการออกแบบได้น าองค์ประกอบในด้าน
ทัศนียภาพ และมุมมองผสมผสานไปด้วยเพ่ือให้เกิดความสุขทางอารมณ์ขณะที่ใช้พื้นที่ จากการศึกษา
พฤติกรรมความต้องการของเจ้าของโครงการจากข้อมูลข้างต้นสามารถน ามาประกอบเพื่อใช้ในการ
ออกแบบภูมิทัศน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมได้ โดยแนวความคิดหลักในการออกแบบคือ Tropical 
Garden Party ซึ่งได้มาจากความต้องการของเจ้าของโครงการโดยต้องการสวนที่มีความร่มรื่น มีสระ
ว่ายน้ าส าหรับออกก าลังกายและพักผ่อน โดยมีลานอเนกประสงค์ส าหรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์  ดังนั้น 
การออกแบบคือการน าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยน าเอาความต้องการของเจ้าของโครงการ และ
ลักษณะของพื้นที่โครงการ ซึ่งมีบรรยากาศโดยรอบเป็นทุ่งนาเปิดโล่งมองเห็นบรรยากาศรอบๆ โดยไม่
มีสิ่งปิดบังสายตา และตัวบ้านที่เป็นพื้นยกสูงที่โปร่ง มองเห็นสิ่งรอบๆ ได้ง่ายผสมผสานบรรยากาศ
ภายนอกภายในให้กลมกลืน โดยออกแบบดีไซน์ให้สวนนั้นเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เข้ากับตัวบ้านที่มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งพื้นที่รอบๆ บ้านจะมีศาลา ลานกิจกรรม ส าหรับงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการ พร้อมตกแต่งโดยใช้วัสดุที่ท าจากไม้เพื่อเป็นแนวทาง
เดินได้อย่างลงตัว  
 จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นที่มาของการจัดท าโครงการออกแบบภูมิทัศน์บ้านคุณพิชิต เดชสุภา 
บ้านหลังนี้ทางเจ้าของบ้านได้มีที่ดินเดิมอยู่แล้วเป็นที่ดินว่างเปล่าโดยแบ่งเป็นบ้านพักอาศัย เรือน
รับรอง ศาลา ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อจะออกแบบสวนในอนาคต เจ้าของบ้านมีความต้องการที่
จะจัดภูมิทัศน์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับตัวบ้าน จากการศึกษา
ข้อมูลสามารถน ามาท ารูปแบบที่ออกมาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ โดยสามารถแบ่งส่วนพื้นที่ออกเป็น 
4 ส่วน ดังนี ้
 5.1.1 Zone A เป็นพื้นที่บริเวณหน้าโครงการ ติดกับถนนสัญจร สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่
โล่งกว้างมีถนนภายในพื้นที่โครงการเข้าสู่ตัวบ้าน และโรงรถ พื้นที่นี้จะได้รับแสงแดดในช่วงเช้าถึงเย็น 
มีมลภาวะเนื่องจากอยู่ติดกับถนนสัญจรหลัก และไม่มีต้นไม้เพื่อกรองฝุ่นละออง และเสียงจาก
ยานพาหนะ จึงควรปลูกไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงา กรองฝุ่นละออง และเสียงจากยานพาหนะ 

5.1.2 Zone B เป็นพื้นที่ทางทิศตะวันตกของโครงการ ติดกับถนนสัญจรหลักและทุ่งนา มี
พื้นที่ว่างขนาดเล็ก และมีถนนภายในโครงการกั่นกลาง ซึ่งได้ร่มเงาจากบ้านในช่วงเช้าถึงเที่ยง และ
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ได้รับแสงแดดจัดในช่วงบ่ายถึงเย็น มีลมพัดผ่าน ไม่มีต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา จึงควรปลูกไม้ใหญ่ และไม้พุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างมมุมองที่ดีให้แก่พื้นที่ 

5.1.3 Zone C เป็นส่วนบริเวณทางด้านทิศเหนือของบ้านเป็นบริเวณหลังบ้านและข้างบ้าน
บางส่วนมีพื้นที่พอสมควร เชื่อมต่อลานซักล้างหลังบ้าน ทางด้านส่วนนี้เป็นมุมพักผ่อน พื้นที่ประกอบ
กิจกรรมกับครอบครัว และงานสังสรรค์ ซึ่งเจ้าของบ้านจะเข้าใช้งานได้อย่างเต็มที่ จึงวิเคราะห์ได้ว่า
ควรจัดเป็นส่วนมุมพักผ่อน พื้นที่ส่วนนี้จะได้รับแสงแดดตลอดเวลาต้ังแต่ช่วงเที่ยงถึงเย็น 

5.1.4 Zone D ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านยังไม่มีการใช้พื้นที่ส่วนนี้ จึงจัดให้เป็นสวนปลูก
ผลไม้ตามที่เจ้าของโครงการอยากมีผลไม้ที่รับประทานได้  
  จากการศึกษาโครงการออกแบบบ้านคุณพิชิต เดชสุภา ต าบลประจันตคาม อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สามารถสรุปงบประมาณที่ใช้ในโครงการได้ดังนี้ 
  ราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) 1,487,357.66 บาท  
  ราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) 1,8479,929.40 บาท 
  รวมราคางาน Hardscape & Softscape 3,337,287.06 บาท  
  ค่า Factor F 1.2682 
  รวมทั้งหมด 3,620,170.66 บาท  
  (สามล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยเจ็บสิบบาทหกสิบหกสตางค์) 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการท าปัญหาพิเศษในครั้งนี้ ข้อมูลอาจจะขาดตกไปบ้างเพราะเนื่องจากมีปัญหาระหว่าง
การท างาน แต่ก็ได้พยายามค้นหาข้อมูลมาอ้างอิงเพื่อให้รูปเล่มสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยในการหา
ข้อมูลได้ท าการสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้โครงการเพียงครั้งเดียว เพราะพื้นที่โครงการที่
ออกแบบอยู่ไกล ดังนั้นจึงต้องสอบถามข้อมูลจากพ้ืนที่ใกล้เคียงประกอบด้วย 
 การจัดท าโครงการออกแบบภูมิทัศน์ ควรมีเวลาในการศึกษาข้อมูลของโครงการให้ได้มาก
ที่สุด เพราะข้อมูลเหล่านี้จะท าให้เรามีข้อมูลในการออกแบบและมีข้อมูลเนื้อหาที่ถูกต้อง การ
ออกแบบภูมิทัศน์ การวางโซนในแต่ละโซน ควรค านึงถึงจ านวนสมาชิกที่ใช้ภายในบ้านและความ
ต้องการของผู้ใช้ว่าเพียงพอหรือไม่ เส้นทางสัญจรควรมีเส้นทางที่สามารถเข้าถึงได้กับทุกส่วนเพื่อการ
ออกแบบที่ถูกต้อง นอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ ควรเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสวนภายในบ้าน
และเลือกใช้พรรณไม้ที่ทนต่อสภาพและดูแลรักษาง่าย 
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