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บทคัดย่อ 
 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ร้าน The Mew เขาใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 15 ถนนธนรัชต์ 
ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ หรือประมาณ 16,000 ตาราง
เมตร เนื่องจากเจ้าของโครงการต้องการขยายพื้นที่ร้านเพื่อรองรับลูกค้าในอนาคต ซึ่งเป็นพื้นที่เนิน
เขาติดกับหลังร้านปัจจุบัน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาได้อย่างชัดเจน จึงต้องการพัฒนาพื้นที่ 
ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างร้านปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบกับร้านใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขา
และเพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการใช้งาน 
  จากการศึกษา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรวมถึงพื้นที่ และความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
พบว่ามีกิจกรรมในพื้นที่ดังนี้ พื้นที่รับประทานอาหารภายนอกอาคาร พื้นที่ส าหรับเตรียมอาหารปิ้ง
ย่าง โต๊ะรับประทานอาหารจ านวน 8-10  ชุด เนอสเซอรี่ ห้องเก็บอุปกรณ์ ลานจอดรถยนต์จ านวน 
20-30 คัน จากพื้นที่และความต้องการของผู้ใช้ ได้ก าหนดแนวความคิดในการออกแบบคือ 
Mountain Mew ซึ่ง Mountain หมายถึง ภูเขา ได้แรงบันดาลใจมาจากสภาพพื้นที่ซึ่งอยู่ในภูมิ
ประเทศภูเขาที่มีความสวยงาม และ MEW มาจาก สัญลักษณ์ของร้าน The Mew ที่มีรูปทรงคล้าย
หยดน้ า ซึ่งหมายถึงความชุ่มเย็น อุดมสมบูรณ์ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน และประมาณราคารวม 
2,661,983.65 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์)มี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 Zone A มีเนื้อที่ประมาณ 3,968 ตารางเมตร เป็นพื้นทีด่้านหน้าของโครงการ ก าหนดให้เป็น
ทางเข้าหลัก พื้นที่สวนต้อนรับ ปลูกต้นไม้เป็นแนวทางเดินและก าหนดสายตามุ่งสู่ตัวอาคาร และเป็น
พื้นที่ส าหรับรบัประทานอาหารภายนอกอาคาร 
 Zone B มีเนื้อที่ประมาณ 939 ตารางเมตร เป็นพื้นที่โล่งอยู่ด้านทิศตะวันตกของโครงการ 
พื้นที่โซนนี้จัดให้เป็นเนอสเซอรีส่ าหรับโชว์พันธุ์ไม้และห้องเก็บอุปกรณจ์ัดสวนต่างๆ 

 Zone C มีเนื้อที่ประมาณ 2,442 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ทางทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ติดกับถนน
สาธารณะ ก าหนดให้เป็นพื้นที่จอดรถของโครงการและสามารถออกทางถนนสาธารณะได้ เพื่อความ
สะดวกของการจราจรในพื้นที่โครงการ 

 



ข 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

  ในการจัดท าปัญหาพิเศษโครงการออกแบบภูมิทัศน์ร้าน The Mew ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตาม
ที่ตั้งไว้ได้ด้วยค าแนะน าและความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ปัญหาพิเศษที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล แนวความคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท าปัญหาพิเศษ ท า
ให้ข้าพเจ้ารู้ถึงอุปสรรคต่างๆ และวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆมากมาย ที่ส าคัญที่สุดขอขอบพระคุณทางเจ้าของร้าน 
The Mew ที่ได้อนุเคราะห์ในการน าพื้นที่มาใช้ในการเรียนรู้ ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ข้อมูล 
ดังนั้นจึงขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้  
          สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่คอยให้ก าลังใจ ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการท าปัญหาพิเศษครั้งน้ี รวมถึงเพ่ือนๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งก าลังใจที่ดีต่อ
กันเสมอมา และคอยพลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวถึงมา 
ณ ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณครับ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 
 ร้าน The Mew เป็นร้านอาหาร กาแฟและเบเกอรี่ จุดเด่นของที่แตกต่างจากร้านอาหารอื่นๆ 
คือ การปรุงรสแบบสดใหม่สไตล์โฮมเมด ท าให้ทั้งอาหารและเบเกอรี่ของร้าน The Mew อัดแน่นไป
ด้วยคุณภาพและรสชาติที่อร่อย จึงเป็นที่รู้จักของนักชิมและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขาใหญ่ได้เป็น
อย่างดี ตั้งอยู่ที่ กม.12 ถนนธนรัชต์ ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีระยะห่างจาก
กรุงเทพประมาณ 181 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในความงดงามของสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขา มีเนื้อที่ 10 ไร่ หรือ
ประมาณ 16,000 ตาราเมตร 
  ปัจจุบันเจ้าของโครงการก าลังขยายพื้นที่ร้าน และเปิดร้านเพิ่ม เพื่อรองรับลูกค้าในอนาคต 
ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่เนินเขาหลังร้านปัจจุบัน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาได้อย่างชัดเจน พื้นที่
โครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้างตัวอาคารของร้านใหม่ สภาพพื้นที่ยังไม่มีทางเชื่อมโยงกับร้าน
ปัจจุบันซึ่งต้ังอยู่บริเวณพื้นที่ราบ และยังไม่มีรั้วปิดกั้นการมองเห็นจากบุคคลภายนอก  
  ดังนั้น จึงมีเป้าหมายในการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อปรับพื้นที่ของโครงการ  ให้เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างร้านปัจจุบันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบกับร้านใหม่ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่เนินเขา ให้ความร่มรื่น
สวยงามให้กลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อดึงดูดความสนใจแก่กลุ่มลูกค้า และเพื่อความสะดวกปลอดภัย
ภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงการจัดการพื้นทีใ่ห้สอดคล้องกับกิจกรรมภายในร้าน  
  
1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฏีทีเ่กี่ยวกับการออกแบบภูมิทศันร์้านอาหาร 
  1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์พื้นที่โครงการเพื่อก าหนดพื้นที่ใช้สอยและก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
 1.2.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ เพื่อก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมใหเ้หมาะสม 
  1.2.4 เพื่อน าเสนอโครงการออกแบบภูมิทัศนร์้าน The Mew เขาใหญ ่อ าเภอปากช่อง   - 
จังหวัดนครราชสีมา 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 

  

ภาพที่ 1.1  การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
 
 1.3.2  ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ออกแบบ 
          ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการออกแบบภูมิทัศนร์้าน The Mew ตั้งอยูเ่ลขที่ 139 
หมู่ที่ 15 ถนนธนรัชต์ กิโลเมตรที่ 12 ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา  

 
ภาพที่ 1.2  พืน้ที่ร้าน The Mew เขาใหญ ่
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          ร้าน The Mew เขาใหญ่ ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่ 
10 ไร่ หรือประมาณ 16,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ดังนี ้
          Zone A บริเวณลานจอดรถ  
          Zone B บริเวณสวน 
          Zone C ร้าน The Mew เขาใหญ ่
          Zone D ห้องน้ าส าหรับลูกค้าร้าน The Mew เขาใหญ ่
          Zone E บริเวณส านักงานร้าน The Mew และบ้านพักพนักงาน 
             Zone F บริเวณโครงการออกแบบภูมิทัศน์ร้าน The Mew เขาใหญ ่
          โดยพื้นที่ท าการศึกษาเพื่อออกแบบภูมิทัศน์เป็นจ านวน 4 ไร่ 2 งาน 150 ตารางเมตร  
บริเวณโดยรอบของพืน้ที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

 
ภาพที่ 1.3  ขอบเขตการศึกษา 
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ภาพที่ 1.4  สภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน 
 
  พื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับโรงบ าบัดน้ าร้าน The Mew  
    ทิศใต ้  ติดกับพื้นทีท่างสัญจรและพ้ืนที่การเกษตร 
  ทิศตะวันออก ติดกับศาลพระภูมิและพื้นที่การเกษตร 

ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ร้าน The Mew เขาใหญ ่
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ภาพที่ 1.5  ทศิเหนือ ติดกับโรงบ าบัดน้ าร้าน The Mew เขาใหญ ่

 

 

ภาพที่ 1.6  ทศิใต้ ติดกับทางสัญจรและพื้นที่การเกษตร 
 

 

ภาพที่ 1.7 ทศิตะวันออก ติดกับศาลพระภูมิและพื้นที่การเกษตร 
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ภาพที่ 1.8 ทศิตะวันตก ติดกับร้าน The Mew เขาใหญ ่

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์ร้านอาหาร 
  1.4.2 ทราบถึงปัญหาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ เพื่อก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยและก าหนด
รูปแบบกิจกรรม           
 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ เพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม 
  1.4.4 น าเสนอโครงการออกแบบภูมิทัศนร์้าน The Mew เขาใหญ ่อ าเภอปากช่อง จังหวัด  -
นครราชสีมา 
 
1.5  วิธีการด าเนินการศึกษา 
 1.5.1  ศึกษาหลักการออกแบบร้านอาหารและภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยว 

        1.5.1.1 ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของพื้นที่ ความต้องการของเจ้าของโครงการ 
        1.5.1.2 ศึกษารูปแบบสวนเขตร้อนร่วมสมัย (Modern Tropical) 
        1.5.1.3 ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน (กรณศีึกษา) 

 1.5.2  ศึกษาลักษณะข้อมูลทางกายภาพพื้นที่โครงการ 
         1.5.2.1 ศึกษาที่ตั้งโครงการ 
         1.5.2.2 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
         1.5.2.3 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
         1.5.2.4 ศึกษาพืชพรรณเดิม 
         1.5.2.5 ศึกษากิจกรรมเดิมของบริเวณโครงการ 
         1.5.2.6 ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
         1.5.2.7 ศึกษารูปแบบของสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นที่โครงการ 
         1.5.2.8 ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 
 1.5.3  การสรุปข้อมูล 
      1.5.3.1 สรุปลักษณะพื้นที ่ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
         1.5.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่ จากพฤติกรรม และความต้องการของ
เจ้าของโครงการ 
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       1.5.3.3 ก าหนดลักษณะกจิกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่และแก้ไข
พื้นที่อย่างเหมาะสม 
 1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
         1.5.4.1 ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ (Main Concept) 
         1.5.4.2 ก าหนดแนวคิดด้านต่างๆ (Concept) 
          1) แนวคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 
          2) แนวคิดด้านวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
          3) แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
 1.5.5  เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
         1.5.5.1 ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
                  1.5.5.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
         1.5.5.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
          1) แนวคิดด้าน การวางผังและสัญจรภายในโครงการ 
          2) แนวคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 
          3) แนวคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
          4) แนวคิดด้านการออกแบบวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
          5) แนวคิดด้านทัศนียภาพ 
         1.5.5.4 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan) 
         1.5.5.5 แสดงแบบแปลนรายละเอียด (Detail Plan) 
         1.5.5.6 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน (Section and Elevation) 
         1.5.5.7 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ (Perspective) 
         1.5.5.8 ท าการประมาณราคา 
 1.5.6  ขั้นตอนในการสรุปและประเมินผล 
          1.5.6.1 น าเสนอผลการออกแบบ 
          1.5.6.2 ข้อเสนอแนะ 
 1.5.7  จัดท ารปูเล่ม 
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1.6  ล าดบัขัน้ตอนในการศึกษา 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา

ขั้นตอนการศึกษา 

ศึกษารวบรวมข้อมูล 

- ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ ความต้องการของเจ้าของโครงการ 

- ศึกษารูปแบบสวนเขตร้อนร่วมสมัย (Modern Tropical) 

- ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน (กรณีศึกษา) 

วิเคราะห์สภาพพื้นที่โครงการและผู้ใช้โครงการ 

- ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่ 
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
- สรุปข้อมูลโครงการ 
 
 

ขั้นตอนการออกแบบ 

- ก าหนดความคิดหลักการออก (Main Concept) 
- ก าหนดแบบแนวความคิดที่มีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
- ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 

- แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan) 
- แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ (Detail Plan) 
- แสดงรูปตัด รูปด้านของโครงการต่างๆ (Section and Elevation) 
- แสดงรูปแบบทัศนียภาพในโครงการ (Perspective) 
- ประมาณราคา 

สรุปและประเมินผล 

- สรุปผล 
- ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

 

น าเสนอผลงานการออกแบบ 

- น าเสนอผลงานการออกแบบ 

จัดท ารูปเล่ม 
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บทที่ 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุป  

 ร้าน The Mew เป็นร้านอาหาร กาแฟและเบเกอรี่ จุดเด่นของที่แตกต่างจากร้านอาหารอื่นๆ 
คือ การปรุงรสแบบสดใหม่สไตล์โฮมเมด ท าให้ทั้งอาหารและเบเกอรี่ของร้าน The Mew อัดแน่นไป
ด้วยคุณภาพและรสชาติที่อร่อย จึงเป็นที่รู้จักของนักชิมและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขาใหญ่ได้เป็น
อย่างดี ตั้งอยู่ที่ กิโลเมตรที่ 12 ถนนธนรัชต์ ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มี
ระยะห่างจากกรุงเทพประมาณ 181 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในความงดงามของสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขา มีเนื้อ
ที่ 10 ไร ่หรือประมาณ 16,000 ตาราเมตร 
  ปัจจุบันเจ้าของโครงการก าลังขยายพื้นที่ร้าน และเปิดร้านเพิ่ม เพื่อรองรับลูกค้าในอนาคต 
ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่เนินเขาหลังร้านปัจจุบัน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาได้อย่างชัดเจน พื้นที่
โครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้างตัวอาคารของร้านใหม่ สภาพพื้นที่ยังไม่มีทางเชื่อมโยงกับร้าน
ปัจจุบันซึ่งต้ังอยู่บริเวณพื้นที่ราบ และยังไม่มีรั้วปิดกั้นการมองเห็นจากบุคคลภายนอก  
  ดังนั้น จึงมีเป้าหมายในการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อปรับพื้นที่ของโครงการ  ให้เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างร้านปัจจุบันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบกับร้านใหม่ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่เนินเขา ให้ความร่มรื่น
สวยงามให้กลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อดึงดูดความสนใจแก่กลุ่มลูกค้า และเพื่อความสะดวกปลอดภัย
ภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงการจัดการพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมภายในร้าน 
 จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ร้าน The Mew  จึงต้องศึกษาแนวคิดและหลักการ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ร้านอาหารและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะของพื้นที่
ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการ 
 เพื่อก าหนดกิจกกรมที่ใช้แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับโครงการ และการน าไปสู่กระบวนการ 
ออกแบบภูมิทัศน์ร้านอาหารแห่งนี้โดยในขั้นตอนการออกแบบนั้นจะมีปัญหา และข้อจ ากัดใน การ
ออกแบบที่มาจากลักษณะพื้นที่โครงการ จากการที่ได้ท าการศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์พื้นที่ 
การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้พื้นที่โครงการ    ท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆของพื้นที่   ไม่ว่าจะเป็น    
ข้อจ ากัดในเรื่องของพ้ืนที่ที่มีลักษณะอยู่ติดกับถนนและมีพื้นที่ลาดชันเป็นส่วนใหญ่  ขาดการเชื่อมโยง
พื้นที่โครงการเดิมกับพื้นที่โครงการใหม่  ซึ่งในการแก้ปัญหาต่างๆ  นั้นได้ยึดถือแนวความคิดหลักใน
การออกแบบภายใต้ค าว่า  Mountain  Mew ในการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่สามารถ
แบ่งเป็น  3 โซนดังนี้  
 5.1.1 Zone A บริเวณพื้นที่ทางทิศใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่และอยู่ด้านหน้าของโครงการ 
เป็นพื้นที่ที่เชื่อมระหว่างพื้นที่โครงการเดิมกับพื้นที่ใหม่ ออกแบบให้มีทางเดินเชื่อมมายังตัวอาคาร    
มีลาน Mew ทางเดินหิน สะพานไม้เป็นทางเดินเช่ือมายังร้านใหม่  

5.1.2 Zone B บริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันตก เป็นเนินเขาที่ออกแบบให้มีต้นไม้ใหญ่ สร้าง
บรรยากาศให้เข้ากับพื้นที่โดยรอบ 
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5.1.3 Zone C บริเวณพื้นที่ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกและบางส่วนของทิศใต้ จัดเป็นที่จอด
รถส าหรับลูกค้า ปลูกไผ่เป็นแนวทางเดินเช่ือมกับตัวอาคาร  

 

5.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 5.2.1 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ท าให้การออกแบบมีข้อจ ากัดทั้งในด้านการใช้พรรณไม้และ

การเลือกใช้วัสดุดาดแข็ง ควรเลือกพรรณไม้ที่มีรากแก้วเพื่อช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน  วัสดุดาด
แข็งควรเป็นวัสดุที่ทนทาน      

 5.2.2 ควรตรวจสอบราคาวัสดุก่อนท าการก่อสร้าง เพราะราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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