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บทคดัย่อ 
 

                  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเท่ียว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดั
นครราชสีมา พื้นท่ีโครงการมีขนาด 18.75 ไร่ 30,000 ตารางเมตร ซ่ึงคุณ ปาวีณา สงทาน มีความ
ตอ้งการพฒันาพื้นท่ีเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของกลุ่มตลาดในอนาคต โดยไดมี้แนวโนม้ความ
น่าสนใจของกลุ่มผูใ้ชโ้ครงการ เน่ืองจากปัจจุบนัมีผูส้นใจเขา้มาพกัในโครงการ โดยพบวา่ผูใ้ชส่้วน
ใหญ่ตอ้งการกิจกรรมและบรรยากาศท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ เนน้การพกัผอ่นท่ีมีความสงบ  
                  ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงามรีสอร์ท ขา้พเจา้ได้ท าการศึกษาศกัยภาพ
ของพื้นท่ี  โดยสามารถก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ี เกิด ข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการให้ มี
ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ช้ และค านึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรม การแกปั้ญหาต่างๆ ภายในและ
ภายนอกพื้นท่ีโครงการ เพื่อให้เกิดความลงตวัทางดา้นการใชป้ระโยชน์ ดงันั้นจึงสามารถก าหนด
รูปแบบของกิจกรรมท่ีออกแบบภายในพื้นท่ีโครงการออกเป็น 5 โซน 
 Zone A เป็นส่วนกลางของพื้นท่ี อาคารตอ้นรับมีเน้ือท่ีประมาณ 11,700 ตารางเมตร 
สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกซ่ึงติดกบัลานจอดรถ และสามารถเช่ือมไปยงัพื้นท่ีในส่วนอ่ืนของ
โครงการ  
 Zone B เป็นส่วนของบา้นพกั มีเน้ือท่ีประมาณ 3,780 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีท่ีเนน้ไมย้นืตน้
ใหร่้มเงากบัพื้นท่ี บริเวณนั้นมีพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ มีความเป็นส่วนตวัสามารถเดินไปยงั
พื้นท่ีต่างๆไดโ้ดยสะดวก 
 Zone C อยูท่างดา้นทิศตะวนัออก และเป็นจุดชมววิของโครงการ มีเน้ือท่ีประมาณ           
3,140 ตารางเมตร มีเนินหญา้น ้าพุ จุดพกัผอ่น 
 Zone D อยูท่างดา้นทิศตะวนัตก เป็นส่วนของห้องสัมมนามีเน้ือท่ีประมาณ 810 ตารางเมตร 
มีการปิดกั้นสายตาเพื่อบงัส่ิงท่ีไม่ตอ้งการให้เห็น 
 Zone E มีเน้ือท่ีประมาณ  3,570 ตารางเมตร เป็นสวนผลไม ้
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กติตกิรรมประกาศ 
 

               ในการจดัท าปัญหาพิเศษโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงามรีสอร์ท เขายาย
เท่ียว อ าเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา สามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ได้ด้วย
ค าแนะน า และความกรุณาอยา่งสูงจาก อาจารยเ์ทวญั นนัทวงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษ ท่ีให้
ความอนุเคราะห์ขอ้มูลแนวความคิดทางด้านต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ในการท าปัญหาพิเศษ ท าให้
ขา้พเจา้รู้จกัการแกไ้ขอุปสรรคและปัญหาในดา้นต่างๆ มากมาย รู้จกัเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 
รู้จักวิ ธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง มีความอดทน และใส่ใจในการท าปัญหาพิ เศษ 
คร้ังน้ีสามารถลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอขอบคุณ คุณปาวีณา สงทาน ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีในการท า
ปัญหาพิเศษคร้ังน้ี และใหค้วามกรุณาช่วยเหลือต่างๆมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณอาจารยว์ีระยุทธ 
นาคทิพย ์อาจารยพ์ิศาล ตนัสิน และอาจารยทุ์กท่านในสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 
ใหค้  าแนะน า และใหค้วามคิดท่ีดีต่างๆมากมาย เพื่อเป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี ดงันั้น
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
                สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีค่อยเป็นก าลงัใจ ให้การสนบัสนุนในการ
ท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี ตลอดจนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่ีค่อยให้ค  าปรึกษา ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด 
ทั้งท่ีเป็นก าลงัใจท่ีดีต่อกนัเสมอมา และค่อยเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้ไดต้ั้งใจในการศึกษา และท า
ปัญหาพิเศษคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี และขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเท่ียว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา  
จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 ประเทศไทยมีความพร้อมในการให้บริการท่องเท่ียวมาหลายปี โดยเร่ิมมีนโยบายส่งเสริม
แผนกลยุทธ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการให้บริการ และมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
สะทอ้นให้เห็นถึงมาตรฐานและบริการของประเทศไทย รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกจากการ
บริการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งของธุรกิจภาคบริการในประเทศไทย เพราะกวา่ท่ีนกัท่องเท่ียวจะตดัสินใจ
เลือกมารับบริการในประเทศใดประเทศหน่ึง จะตอ้งศึกษาหาข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งในหลาย ๆ  ด้าน 
และเปรียบเทียบกบับริการในประเทศใกลเ้คียง เพื่อสร้างความมัน่ใจ ก่อนตดัสินใจเดินทางมารับ
บริการ และประเทศไทยก็มีศักยภาพทางการแข่งขันในทุกมิติ และมีปัจจัยหลายประการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการบริการท่องเท่ียว 
 จงัหวดันครราชสีมา เป็นจงัหวดัท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม และสถานท่ีท่องเท่ียว
เป็นจ านวนมาก จึงมีรีสอร์ทเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ผาหินงาม รีสอร์ท เป็นโครงการของคุณปวีณา 
สงทาน โดยพื้นท่ีโครงการมีขนาด 18.75 ไร่  
 เน่ืองจากปัญหาในสภาพปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีท่ียงัไม่มีการวางผงับริเวณ และการออกแบบ      
ภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม ดงันั้นจึงเกิดโครงการน้ีข้ึนเพื่อออกแบบปรับปรุงภาพรวมรีสอร์ทและเพิ่มมูลค่า
แก่ ผาหินงาม รีสอร์ท โดยไดมี้แนวการศึกษาแนวโนม้ความสนใจ เก่ียวกบัทฤษฎีในการออกแบบ
ให้เขา้กบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการจดัสวนสไตล์ธรรมชาติในสภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม สามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้
อยา่งสมบูรณ์ 
 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1  เพื่อศึกษาหลกัการและทฤษฎีท่ีใชใ้นการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ประเภทรีสอร์ท 

   1.2.2  เพื่อศึกษาขอ้มูลศกัยภาพของโครงการ 
 1.2.3  เพื่อศึกษาขอ้มูลทางดา้นความตอ้งการและกิจกรรมผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.2.4  เพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบปรังปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงาม รีสอร์ท  

 
 
 



 
 

2 
 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
  1.3.1  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ผาหินงามรีสอร์ท  เขายายเท่ียว อ าเภอสีคิ้ว  
จงัหวดันครราชสีมา 
แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภำพที ่1.1 
สัญลกัษณ์ :                           แสดงเส้นทางการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
                                              แสดงขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 

 
 

ท่ีมา : https://maps.google.com  
 

 

ทำงเข้ำโครงกำรมำจำก ถนนมิตรภำพ 
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ภำพที ่1.2  เส้นทางการเดินทางเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ  
 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) มุ่งหน้าสู่จงัหวดัสระบุรี เม่ือถึงตวั
เมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) มุ่งหน้าสู่จังหวดันครราชสีมา 
ประมาณ 89 กิโลเมตร จะถึงทางเขา้เข่ือนล าตะคอง จากนั้นเล้ียวซ้าย ขบัตรงเขา้ไปยงั ผาหินงาม     
รีสอร์ท อีกประมาณ 9 กิโลเมตร 

 1.3.2  ขอบเขตการออกแบบ 
            พื้นท่ีในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในโครงการ ผาหินงาม รีสอร์ท แห่งน้ีตั้งอยู่
บนเขายายเท่ียง อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา เป็นโครงการของคุณปวีณา สงทาน โดยมีพื้นท่ี
รวมทั้งหมด 30,000 ตารางเมตร ประมาณ 18.75 ไร่ พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่าง ๆ 
ดงัน้ี  

    ทิศเหนือ เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล ปลูกมนัส าปะหลงัเชิงเกษตรกรรม 

    ทิศใต ้  เป็นพื้นท่ีมีการครอบครองส่วนบุคคล 

  ทิศตะวนัออก เป็นหน้าผาสูงชนัตลอดแนว ภูเขามีความลาดชนัตามความเอียง
เทของชั้นหิน หนา้ผามีความด่ิงชนัจนแทบจะเป็นเส้นตรงสามารถมองเห็นท่ีราบแนวยาวดา้นล่าง มี
ธรรมชาติของภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม 

  ทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีป่าธรรมชาติ 
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ช่ือโครงการ : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเท่ียว อ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 
แสดง : ขอบเขตพื้นท่ีติดต่อกบัส่วนต่าง ๆ   ภำพที ่1.3 
สัญลกัษณ์ :                 แสดงต าแหน่งทิศทางรูปภาพ  

 ท่ีมา : https://maps.google.com  

https://maps.google.com/


 
 

5 
 

 

 
 
ภำพที ่1.4  ขอบเขตพื้นท่ีท่ีติดต่อกบัทิศเหนือ 
 
 

 

 

ภำพที ่1.5  ขอบเขตพื้นท่ีท่ีติดต่อกบัทิศใต ้
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ภำพที ่1.6  ขอบเขตพื้นท่ีท่ีติดต่อกบัทิศตะวนัออก 
 
 

 

 

ภำพที ่1.7  ขอบเขตพื้นท่ีท่ีติดต่อกบัทิศตะวนัตก 
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ภำพที ่1.8  มุมมองทิศเหนือภายในโครงการ 
 
 

 
 

ภำพที ่1.9  มุมมองทิศใตภ้ายในโครงการ 
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ภำพที ่1.10  มุมมองทิศตะวนัออกภายในโครงการ 
 
 

 
 

ภำพที ่1.11  มุมมองทิศตะวนัตกภายในโครงการ 
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1. ท่ีเก็บน ้าส ารอง 
2. หอ้งสัมมนา 
3. บา้นรักคุณเท่าฟ้า 
4. บา้นปลายฟ้า 
5. บา้นแมกไม ้
6. หอ้งน ้า / อาบน ้า 
7. หอ้งอาหาร 
8. อาคารตอ้นรับ 
9. บา้นกงัหนัดาว 
10. บา้นชมดาว 
11. บา้นพกัเจา้หนา้ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเท่ียว อ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 
แสดง : Plan ภำพที ่1.12 
สัญลกัษณ์ :   ตวัเลขแสดงต าแหน่งท่ีตั้ง  
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1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1  ทราบถึงขอ้มูลแนวคิดและตรงวตัถุประสงค์หลกัการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์
ประเภทรีสอร์ท 
 1.4.2  ทราบถึงขอ้มูลพื้นท่ีศกัยภาพและสามารถก าหนดต าแหน่งของกิจกรรมโครงการ 
 1.4.3  ทราบถึงขอ้มูลดา้นความตอ้งการและสามารถออกแบบกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 1.4.4  น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเท่ียง   
อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
 

1.5  วธิีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 1.5.1  ศึกษาหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ประเภท 
รีสอร์ท 
                        1.5.1.1  ศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ส าหรับรีสอร์ท 
                        1.5.1.2  ศึกษารูปแบบการวางแผนผงัภูมิทศัน์ประเภทรีสอร์ท 
                        1.5.1.3  ศึกษาองคป์ระกอบดา้นภูมิทศัน์ส าหรับรีสอร์ท 
                        1.5.1.4  ศึกษากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
                        1.5.1.5  กรณีศึกษา 
 1.5.2  ศึกษาและวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
                        1.5.2.1  ศึกษาขอ้มูลระดบัมหภาค 
                        1.5.2.2  ศึกษาขอ้มูลระดบัจุลภาค 
                        1.5.2.3  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
                        1.5.2.4  ศึกษาลกัษณะพื้นท่ีโครงการ 
                        1.5.2.5  ศึกษารูปแบบส่ิงก่อสร้างเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
                        1.5.2.6  ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค 
                        1.5.2.7  ศึกษาพืชพรรณเดิม 
                        1.5.2.8  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
                        1.5.2.9  ศึกษาขอ้มูลลกัษณะสภาพดิน 
                        1.5.2.10  ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 
                        1.5.2.11  สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมองของพื้นท่ีโครงการ 
                        1.5.2.12  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
                        1.5.2.13  สรุปขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการโดยแสดงตารางกิจกรรมและบรรยากาศ 
                        1.5.2.14  การหาศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ 
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 1.5.3  แนวความคิดในการออกแบบ 
                        1.5.3.1  ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
                        1.5.3.2  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
                        1.5.3.3  แนวความคิดในดา้นการออกแบบพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ 
                        1.5.3.4  แนวความคิดในการออกแบบดาดแขง็ 
                        1.5.3.5  แนวความคิดดา้นมุมมอง 
                        1.5.3.6  แนวความคิดในการออกแบบพืชพรรณ 
                        1.5.3.7  แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
                        1.5.3.8  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
                        1.5.3.9  เกณฑใ์นการออกแบบและประเมินทางเลือก 
                        1.5.3.10  เสนอแบบแผนผงัทางเลือกในการออกแบบ  
                        1.5.3.11  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก ใหค้ะแนนเกณฑก์ารประเมิน 
                        1.5.3.12  เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
                        1.5.3.13  เขียนแบบก่อสร้าง 
                        1.5.3.14  การประมาณราคา 
         1.5.4  ขั้นตอนการสรุปผลและประเมินผล 
                        1.5.4.1  น าเสนอผลการออกแบบ 
                        1.5.4.2  ขอ้เสนอแนะ 
         1.5.5  จดัท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  
 

ภำพที ่1.13  ล าดบัขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษำหลกักำรและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกับกำรออกแบบปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ประเภทรีสอร์ท 

-  ศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ส าหรับรีสอร์ท 

-  ศึกษารูปแบบการวางแผนผงัภูมิทศัน์ประเภทรีสอร์ท 

-  ศึกษาองคป์ระกอบดา้นภูมิทศัน์ส าหรับรีสอร์ท 

-  ศึกษากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

-  กรณีศึกษา 

 

ศึกษำและวเิครำะห์ลกัษณะทำงกำยภำพของพืน้ที่โครงกำร 

-  ศึกษาขอ้มูลระดบัมหภาค 

-  ศึกษาขอ้มูลระดบัจุลภาค 

-  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 

-  ศึกษาลกัษณะพ้ืนท่ีโครงการ 

-  ศึกษารูปแบบส่ิงก่อสร้างเดิมในพ้ืนท่ีโครงการ 

-  ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค 

-  ศึกษาพืชพรรณเดิม 

-  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 

-  ศึกษาขอ้มูลลกัษณะสภาพดิน 

-  ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมองของพ้ืนท่ีโครงการ 

-  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 

-  สรุปขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการโดยแสดงตารางกิจกรรมและ

บรรยากาศ 

-  การหาศกัยภาพของพ้ืนท่ีและการพฒันาศกัยภาพพ้ืนท่ีโครงการ 

ศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูลด้ำนผู้ใช้โครงกำร 

-  สรุปหลกัการท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบวางแผนผงัภูมิ

ทศัน์ภายในโครงการ 

-  ศึกษากิจกรรมผูใ้ชโ้ครงการ 

-  สรุปศกัยภาพของพ้ืนท่ีโครงการและความเหมาะสมดา้น

กิจกรรม 

-  สรุปความตอ้งการของโครงการ 

-  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี 

แนวควำมคดิในกำรออกแบบ 
-  ก  าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
-  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
-  แนวความคิดในดา้นการออกแบบพ้ืนท่ีใชส้อยภายในโครงการ 
-  แนวความคิดในการออกแบบดาดแขง็ 
-  แนวความคิดดา้นมุมมอง 
-  แนวความคิดในการออกแบบพืชพรรณ 
-  แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
-  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
-  เกณฑใ์นการออกแบบและประเมินทางเลือก 
-  เสนอแบบแผนผงัทางเลือกในการออกแบบ 
-  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก ให้คะแนนเกณฑก์าร
ประเมิน 
-  เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
-  เขียนแบบก่อสร้าง 
-  การประมาณราคา 
 

 ขั้นตอนกำรสรุปผลและประเมินผล 

-  น าเสนอผลการออกแบบ 

-  ขอ้เสนอแนะ 

จัดท ำรูปเล่ม 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 
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บทที ่2 

ศึกษาหลกัการและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ 
ประเภทรีสอร์ท 

 
 ยุทธชัย คณาสิริวฒัน์ (2548) กล่าวว่า สถานท่ีพกัแรมประเภทรีสอร์ท (Resort Hotel) 
หมายถึง  สถานท่ีพักส่วนใหญ่ท่ี ติดชายหาด หรือตั้ งอยู่บ ริ เวณป่าหรือเนินเขา มีการจัด
สภาพแวดลอ้มหรืออนุรักษค์วามเป็นธรรมชาติไวสู้ง มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ในขณะท่ี (Chuck Y. Gee. Mill, 2001) อา้งถึงใน (ยุทธชยั คณาสิริวฒัน์, 2548) ไดก้ล่าวถึง
วตัถุประสงค์ของการเลือกพกัในรีสอร์ทซ่ึงสะทอ้นให้เห็นนิยามของค าว่า รีสอร์ท ไดเ้ป็นอย่างดี 
โดยกล่าววา่ การเลือกพกัในรีสอร์ท ผูพ้กัมุ่งหวงัท่ีจะใชส้ถานท่ีดงักล่าวเพื่อหลบหลีกจากโลกของ
การท างานและกิจวตัรท่ีตอ้งดูแลรับผดิชอบอยูเ่ป็นประจ าไปสู่การพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง 

 

2.1  หลกัการออกแบบภูมทิศัน์ส าหรับรีสอร์ท 
 ยุทธชยั คณาสิริวฒัน์ (2548)  กล่าวว่า นกัวิชาการดา้นการโรงแรมและการท่องเท่ียวได้
จ  าแนกประเภทของรีสอร์ทออกเป็นหลายรูปแบบ ดงัน้ี 
         2.1.1 จ าแนกตามความใกลชิ้ดกบัตลาดปฐมภูมิ 
                        ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยพิจารณาจากระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง
เขา้ถึง ความถ่ีในการเดินทางไปเยอืน และระยะเวลาในการพ านกั ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
                         2.1.1.1  รีสอร์ทท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination resorts) รีสอร์ทประเภทน้ีมกั
ตั้งอยูไ่กล ผูไ้ปเยือนมกัไม่นิยมเดินทางโดยรถยนต ์เดินทางไปเยือนไดไ้ม่บ่อยคร้ังนกั เฉล่ียเพียงปี
ละ 1-2 คร้ัง แต่จะใชเ้วลาในการพ านกัราว 1 สัปดาห์ 
                         2.1.1.2  รีสอร์ทท่ีใช่จุดหมายปลายทาง (Non – destination resorts) รีสอร์ทประเภท
น้ีมีระยะทางไม่ไกลนกั นกัท่องเท่ียวนิยมเลือกเดินทางโดยรถยนต ์มีความถ่ีในการเดินทางไปเยือน
บ่อยคร้ังกวา่ แต่ระยะเวลาในการพ านกัค่อนขา้งสั้น เฉล่ีย 1-3 วนั 
 2.1.2  มาตรฐานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวประเภทสถานพกัตากอากาศ (รีสอร์ท)  
 ระดบั 1 - 4 ดาว 
            2.1.2.1  ขอบข่าย มาตรฐานการท่องเท่ียวไทยใช้ส าหรับสถานท่ีพกัท่ีได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยครอบคลุมประเภท 
ต่างๆ ทั้ง 4 ประเภท คือ 
                                     1)  โรงแรมประเภท 1 หมายความวา่ โรงแรมท่ีใหบ้ริการเฉพาะหอ้งพกั 
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                                       2)  โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมท่ีให้บริการห้องพกัและ
หอ้งอาหาร หรือสถานท่ี ส าหรับบริการอาหารหรือสถานท่ีส าหรับประกอบอาหาร 
                                       3)  โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมท่ีให้บริการห้องพกั 
หอ้งอาหารหรือสถานท่ีส าหรับบริการอาหารหรือสถานท่ีส าหรับประกอบอาหาร และสถานบริการ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการหรือหอ้งประชุมสัมมนา 
                                       4)  โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมท่ีให้บริการห้องพกั 
หอ้งอาหารหรือสถานท่ีส าหรับบริการอาหารหรือสถานท่ีส าหรับประกอบอาหาร สถานบริการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ และหอ้งประชุมสัมมนา 
 2.1.3  มาตรฐานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียว รีสอร์ท 
                         มาตรฐานการท่องเท่ียวไทย ท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวประเภทสถานท่ีพกัตากอากาศ
ครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎกระทรวง พระราชบญัญติั หรือ
กฎหมายท่ีควบคุมเก่ียวกบักิจการโรงแรม 
           2.1.3.1  องคป์ระกอบของหลกัเกณฑ ์ประเภทสถานพกัตากอากาศมีดงัน้ี 
                                     หมวดท่ี 1 สถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ส่ิงก่อสร้างทัว่ไปและท่ีจอดรถ  
                                     หมวดท่ี 2 โถงตอ้นรับ หอ้งน ้าสาธารณะ และทางสัญจรภายในอาคาร 
                                     หมวดท่ี 3 หอ้งพกัแบบ Standard (รวมทางเดินระเบียง และหอ้งน ้า)  
                                     หมวดท่ี 5 หอ้งอาหาร คอฟฟ่ีช็อป บาร์ และครัว  
                                     หมวดท่ี 8 บุคลากรและการบริการ  
                                     หมวดท่ี 9 ระบบความปลอดภยั ในพื้นท่ีทัว่ไป  
                                     หมวดท่ี 10 ทรัพยากรและชุมชนแวดลอ้ม  
                                     หมวดท่ี 11 ส่วนของพนกังาน  
 2.1.4  หลกัการด าเนินงานและการใหบ้ริการส าหรับรีสอร์ท 
                         ยุทธชยั คณาสิริวฒัน์ (2548) กล่าววา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการรีสอร์ทมีความตอ้งการพื้นฐาน   
3 ประการ คือ 1) ตอ้งการประสบการณ์ท่ีแตกต่างไปจากภาวะปกติท่ีตนคุน้เคย  2) ตอ้งการไดรั้บ
ความพึงพอใจในการมาผอ่นคลาย ซ่ึงครอบคลุมไปถึงความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ 3) ตอ้งการ
ท่องเท่ียวไปในสถานท่ีท่ีน่าสนใจหรือดึงดูดใจ  
           หัวใจส าคญัประการหน่ึงของการบริหารรีสอร์ท เน่ืองจากผูม้าใช้บริการมีความ
คาดหวงัต่อรีสอร์ทแตกต่างจากโรงแรมทัว่ไป ซ่ึง Rutledge (Mill, 2001) ได้ก าหนดหลกัการ
ออกแบบรีสอร์ทไว ้ประการ 1) ตอ้งแน่ใจวา่ทุกส่ิงท่ีท าข้ึนมามีจุดหมาย  2) ออกแบบและสร้างข้ึน
เพื่อใหม้นุษยใ์ชง้าน  3) ตอ้งสามารถใชง้านไดแ้ละมีความงามตามหลกัสุนทรียศาสตร์ 4) สร้างโดย
ยึดหลกัความย ัง่ยืนคงทน  5) สร้างตามสภาพและความเหมาะสม  6) ใช้เทคนิคการสร้างท่ีน่าพึง
พอใจ  7) ใชต้น้ทุนท่ีต ่าท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะท าได ้และ  8) จดัท าตามหลกัวสิัยทศัน์ท่ีเขา้ใจไดง่้าย 
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                        เน่ืองจากการออกแบบภูมิทศัน์เป็นการออกแบบท่ีวา่งภายนอกอาคาร เพื่อให้มนุษย์
เขา้ไปใช้งานได้สะดวกสบาย ปลอดภยั และมีความสวยงามควบคู่กันไป เน่ืองจากงานด้านน้ีมี
มนุษยแ์ละตน้ไมเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย นกัออกแบบจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงสัดส่วนของมนุษย ์(Human 
Scale) กบัขนาดท่ีวา่งท่ีมนุษยเ์ขา้ไปใชง้าน และเขา้ใจคุณสมบติัและการใชง้านของตน้ไมก้บัท่ีวา่ง
ดว้ย      
 2.1.5  หลกัการจิตวทิยาในการออกแบบภูมิทศัน์ 
            การออกแบบภูมิทศัน์ จากการวจิยัการศึกษาของ ทราย สายน ้ าใส เร่ือง แนวทางการ
น าหลกัจิตวิทยาเพื่อมาใช้ในการออกแบบภูมิทศัน์ จะสามารถมีประสิทธิภาพในการตอบสนอง
ความรู้สึกท่ีเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มและส่งเสริมความเป็นอยู่ของผูใ้ช้โครงการให้ดีข้ึน ความ
ตอ้งการของผูใ้ช้โครงการ จะสะทอ้นออกมาทางพฤติกรรมในการอยูอ่าศยัในสภาพแวดลอ้ม โดย
เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ทางกายภาพท่ีแสดงออกทางลกัษณะของพื้นท่ี พืชพรรณ ทางเดิน 
หรือการจดัวางองคป์ระกอบต่าง ๆ  ในงานภูมิทศัน์ ผลของการศึกษาท าให้สามารถสรุปแนวทางใน
การออกแบบภูมิทศัน์ดงัน้ี  
           2.1.5.1  เสียง การสร้างสภาพแวดล้อมของธรรมชาติให้เกิดเสียงจะท าให้ผูใ้ช้
โครงการผอ่นคลายได ้เสียงท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวติ เช่น เสียงนก เสียงน ้ า หรือ เสียงใบไมก้ระทบกนักบั
สายลม เสียงท่ีเกิดข้ึนตอ้งมีจงัหวะ และท่วงท านองท่ีสมดุลและเน่ืองและท าให้จิตใจเกิดความรู้สึก
สงบ 
           2.1.5.2  การสัมผสั การท่ีผูใ้ชโ้ครงการไดส้ัมผสักบัพื้นท่ีผิวท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น เทา้
ท่ีสัมผสักบัพื้นตน้หญา้ หรือ การสัมผสักบัน ้าจะท าใหเ้กิดการผอ่นคลายความเครียดลง  
           2.1.5.3  รส การใช้พืชพรรณท่ีออกผลท่ีสามารถกินได้และกินไม่ได้ หรือเพียงแค่
มองเห็นก็สามารถรับรู้ถึงรสท่ีหอมหวาน สามารถคลายเครียดของผูใ้ช้โครงการจึงควรออกแบบ 
พืชพรรณท่ีออกผลมีสีสัน เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกถึงรสในธรรมชาติ เช่น ตน้ตีนเป็ดน ้า ตน้หมาก  
           2.1.5.4  กล่ิน เป็นส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อสภาวะจิตใจมาก กล่ินของดอกไม ้กล่ินของ
น ้าฝน กล่ินของตน้หญา้ กล่ินดิน สามารถผอ่นคลายความเครียดได ้
           2.1.5.5  การมองเห็น การจดัภูมิทศัน์ท่ีค่อนขา้งเปิดโล่ง ค านึงถึงมุมมองท่ีสามารถ
เห็นส่วนต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองท าให้ผูใ้ชโ้ครงการรู้สึกสบายใจ ลดความวิตกกงัวลได ้การท่ีผูใ้ช้
โครงการไดม้องเห็นดอกไมสี้สดใสหรือความสดช่ืนของพืชพรรณจะส่งเสริมการมองโลกในแง่ดี 
 2.1.6  การเลือกใชสี้ในการออกแบบภูมิทศัน์ 
           ประภาพร ธาราสายทอง (2546) กล่าวว่า การใช้สีในภูมิทศัน์ เราควรพิจารณาถึง
ขนาดและสีทั้งหลายมีพลงังาน เวลาคนเรามองไปท่ีสีสามารถรับคล่ืนรับรู้สีไดโ้ดยการรู้สึกความ
หนาแน่นของอากาศรอบ ๆ  การใชสี้เป็นแนวในการบ าบดั เป้าหมายเพื่อฟ้ืนฟูความสมดุล กระตุน้
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พลงังานภายในจิตใจ สีลว้นมีความหมายและความสามารถ ท่ีส่งผลต่อสภาวะจิตใจโดยตรงได ้การ
เลือกสีควรข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของสภาวะจิตใจของแต่ละบุคคล  
           รูปแบบของภูมิทศัน์จากการมองเห็น ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลง
ของแสงในแต่ละเวลา สีสันท่ีสัมพนัธ์กบัฤดูกาลและผิวสัมผสั การใช้สีโทนเดียวจะดึงดูดความ
สนใจได้ แต่จะไม่มีประโยชน์ต่อสภาวะจิตใจ การใช้สีควรพิจารณาถึงปัจจยัอย่างอ่ืนด้วย เช่น 
รูปร่าง รูปทรง ผวิสัมผสั เพื่อไม่ใหม้นัดูน่าเบ่ือ การเลือกพืชพรรณควรค านึงถึงโครงสร้างสีทั้งหมด
ในบริเวณนั้น ทั้งสีดอกไม ้พุ่มใบ ไมผ้ล เปลือกไม ้เป็นตน้ พิจารณาใชว้สัดุอ่ืนในการตกแต่งสวน
เพิ่มสีท่ีขาดหายไป ควรเป็นวสัดุธรรมชาติ 
           การออกแบบสีในภูมิทศัน์ควรค านึงถึงหลกัของการจดัวางสี การใชสี้คู่ตรงขา้ม จะ
สร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนได ้เม่ือใช้มนัอยา่งเหมาะสม การค านึงถึงสีท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนับางสีอาจ
เด่นข้ึนและบางสีอาจดูหม่นลงเม่ือมาประกอบดว้ยกนั จะเกิดการปรับภาพของเรตินา จึงควรมีการ
ลดหรือเพิ่มค่าสีตามสีขา้งเคียง  
 2.1.7  คุณลกัษณะของเส้นสายท่ีมีผลต่อการออกแบบภูมิทศัน์ 
                         การพิจารณาเลือกใชเ้ส้นสายแสดงความรู้สึกท่ีตอ้งการยอ่มท าให้ผูท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ี
สามารถรับรู้ความหมายท่ีผูอ้อกแบบตอ้งการจะส่ือสารให้รู้สึกสัมผสัถึงจุดประสงคน์ั้น ๆ ในพื้นท่ี
ได ้ซ่ึงเส้นสายท่ีหลากหลายส่งผลต่อความรู้สึกในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ได ้ดงันั้นความหมายของเส้น
ต่าง ๆ  จะช่วยใหเ้กิดการเลือกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงผลทางความรู้สึกของเส้นสายบางอยา่งมีการ
เปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มหรือพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั การเลือกใช้จึงควรพิจารณา ขนาด ปริมาณ
ต าแหน่งและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ  ท่ีจะส่งผลทางความรู้สึกจากเส้นในการรับรู้ภูมิทศัน์โดยภาพรวม 
 2.1.8 รูปร่างในภูมิทศัน์ 
                        รูปร่างของธรรมชาติท่ีแสดงออกถึงความนุ่มนวลและสามารถเขา้ถึงได้จะท าให้
เกิดผลท่ีดีต่อสภาวะจิตใจ ส่วนรูปร่างท่ีเรียบและเขา้ใจง่ายจะท าใหเ้กิดความเครียดนอ้ยกวา่รูปร่างท่ี
ขรุขระไม่ราบเรียบ ซ่ึงกลุ่มตน้ไม ้หรือภูเขา สามารถสร้างพื้นท่ีให้เกิดความน่าสนใจท่ีซ่อนเร้นดว้ย
มุมมอง รูปร่างท่ีเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนท าให้พื้นท่ีเป็น 3 มิติมากข้ึน ท าให้เกิดการแบ่งแยกการ
รวม การเปิดหรือการปิดลอ้มให้เกิดพื้นท่ีเฉพาะได ้ซ่ึงแนวตั้งจะแสดงถึงความมัน่คง แข็งแรงและ
ปลอดภยัซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการปิดล้อมรูปร่างท่ีหยาบและอ่อนโยนเม่ืออยู่รวมกนัจะเกิดความ
แตกต่างซ่ึงเหมาะสมแก่การกระตุน้สายตาแต่ความแตกต่างตอ้งไม่มากเกินไปเพราะจะน าพาไปสู่
ความรู้สึกท่ีขดัแยง้กันรูปร่างในภูมิทศัน์จึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัมากในการออกแบบ ซ่ึง
สามารถควบคุมการรับรู้และพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการออกแบบได ้สามารถแทรกสัญลกัษณ์ท่ีมี
ความพิเศษและสร้างอารมณ์ของมนุษยใ์หค้ลอ้ยตามพื้นท่ีนั้น ๆ  ได ้ฉะนั้นรูปร่างในภูมิทศัน์จึงเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีจะส่ือความหมายในสัญลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนในภูมิทศัน์อีกดว้ย 
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 2.1.9  ขนาดและสัดส่วน 
                         ขนาดและสัดส่วน สามารถรับรู้ไดโ้ดยสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการด ารงชีวิต

ของมนุษยซ่ึ์งอาศยัขนาดของมนุษยใ์นการวดัค่าช่วงแรกโดยท่ีมนุษยส์ามารถท างานสะดวกและ

สัมพันธ์กับท่วงท่า ส่วนประกอบในการออกแบบนั้ นต้องค านึงถึงความสูงของมนุษย์ซ่ึง

เปรียบเทียบกบัความกลมกลืนขนาดของมนุษยส์ัมพนัธ์กบัประสบการณ์ของคนในพื้นท่ี โดยท่ี

ขนาดของภูมิทศัน์สัมพนัธ์กบัวตัถุในพื้นท่ีท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ดงันั้นการออกแบบควรค านึงถึง

ความสัมพนัธ์ของขนาดมนุษยแ์ละขนาดของภูมิทศัน์ ซ่ึงการจดัวางองค์ประกอบในภูมิทศัน์ตอ้ง

ค านึงถึงขนาดของพื้นท่ีและขนาดของกิจกรรมดว้ย ไม่เช่นนั้นจะท าให้ความรู้สึกถึงความสมดุลใน

พื้นท่ีลดลง อาจเกิดความตึงเครียดและสับสน โดยท่ีสี รูปร่าง และพื้นผิวของวตัถุในภูมิทศัน์มี

ผลกระทบต่อขนาดจากการรับรู้ความลึก ทั้ง Hubbard และ Robinson กล่าวว่า ขนาดของภาพท่ี

มองเห็นสัมพนัธ์กบัระยะห่างการเคล่ือนไหวของผูม้อง ดงันั้นการจดัองคป์ระกอบของภูมิทศัน์จึง

ตอ้งค านึงถึงขนาดท่ีมองเห็นจากจุดมองเป็นส าคญั 

           สัดส่วน คือความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ระหว่างทั้งหมดและส่วนหน่ึงของทั้งหมดนั้น ซ่ึง

เป็นกระบวนการเปรียบเทียบและการคาดการณ์ทางสายตา  หากไม่ไดค้  านึงถึงสัดส่วนท่ีดีอาจท าให้

เกิดความเครียดต่อการท างานสมดุลการรับรู้ทางสายตา สัดส่วนท่ีเหมาะสมจะท าให้เกิดความรู้สึก

ถึงความกลมกลืนภายใน โดยธรรมชาติเป็นสัดส่วนท่ีสมบูรณ์ มีการแบ่งส่วนอยูแ่ลว้ ซ่ึงสามารถน า

หลักการมาหาความสัมพนัธ์กับทุกส่วนของชีวิตตามกฎของธรรมชาติ ซ่ึงการน าสัดส่วนของ

ธรรมชาติมาใชจ้ะท าใหรู้้สึกราบร่ืน และกลมกลืน 

 2.1.10  แสงและเงา 

                           ภูมิทศัน์ท่ีได้ออกแบบโดยค านึงถึง แสงและเงาท่ีสะทอ้นจากองค์ประกอบทาง

ธรรมชาติและการกรองแสงใหนุ่้มนวลลง มีประสิทธิภาพในการผอ่นคลายความเศร้าหมองได ้แสง

สามารถใชใ้นการควบคุมภูมิอากาศในพื้นท่ีเล็ก ๆ  ท าใหพ้ื้นท่ีมีความสมดุล การรับแสงอาทิตยแ์ละ

แสงเทียมมากไปอาจเป็นอนัตรายดงันั้นจึงตอ้งสร้างให้เกิดความสมดุลของปริมาณความเขม้ของ

แสงในการออกแบบภูมิทศัน์ 

                           จากการศึกษาสรุปไดว้า่การออกแบบภูมิทศัน์ มีอิทธิพลของธรรมชาติมาเก่ียวขอ้ง 
การน าหลกัการออกแบบภูมิทศัน์มาใชใ้นการจดัองคป์ระกอบภูมิทศัน์และการออกแบบคุณลกัษณะ
องคป์ระกอบภูมิทศัน์ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์และส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัโดยการออกแบบภูมิทศัน์อาจไม่
สามารถน าทุกอย่างท่ีได้กล่าวมานั้นมาใช้ในการออกแบบได้ทั้งหมดข้ึนอยู่กบั สภาพแวดล้อม 
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สภาพพื้นท่ี กลุ่มผู ้ใช้งานและความต้องการท่ีจะตอบสนองผู ้ใช้โครงการในลักษณะต่าง ๆ  
เพราะฉะนั้นการออกแบบภูมิทศัน์จะท าให้มนุษยรู้์สึกรับรู้ และสัมผสัธรรมชาติท่ีพึงพอใจ น าไปสู่
การผอ่นคลายและเกิดผลดีต่อสภาวะจิตใจไดถ้า้เกิดศึกษาหลกัการและน าไปใชใ้นทางท่ีถูกตอ้ง 
 2.1.11  การจดัวางองคป์ระกอบของพื้นท่ีในภูมิทศัน์ส าหรับรีสอร์ท 
                          2.1.11.1  แบบแผน 
                                           1)  ออกแบบขอบเขตพื้นท่ีท่ีมีความชัดเจนและแข็งแรง โดยค านึงถึง
ความต่อเน่ืองเหมือนกนัตลอดทั้งพื้นท่ี ซ่ึงเป็นแบบแผนท่ีเขา้ใจง่าย  
                                           2)  ใช้ความสมมาตรและความอสมมาตร ในปริมาตรท่ีเหมาะสมถา้ใช้
แบบแผนท่ีมีความสมมาตรมากเกินไปจะสร้างความรู้สึกถูกควบคุม อาจรู้สึกอึดอดัได ้แต่ถา้ใชแ้บบ
อสมมาตรเข้ามาใช้สร้างแบบแผนท่ีไม่ชัดเจนมากนักก็ท าให้พื้นท่ีมีเสน่ห์และสร้างแรงดึงดูด
เบ่ียงเบนความสนใจ 
             2.1.11.2  ล าดบั 
                                         1)  ล าดับองค์ประกอบให้ มีความต่อ เ น่ืองและกลมกลืน  มีการ
เปล่ียนแปลงเพื่อสร้างอารมณ์ให้ผูใ้ช้โครงการมีความรู้สึกต่อเน่ืองไม่ขาดตอน และคาดการณ์
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้ชจุ้ดสนใจท่ีค่อย ๆ  เปล่ียนแปลงรูปร่าง โดยใชว้สัดุท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 
จะสร้างความพึงพอใจ ผอ่นคลายความเครียด รู้สึกปลอดภยั และเบ่ียงเบนความรู้สึกให้คลอ้ยตาม
อยา่งต่อเน่ือง 
                                         2)  ออกแบบพื้นท่ีทางเดินท่ีมีการคล่ีคลาย มีการเปล่ียนแปลงขนาดแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป สร้างมุมมองและจุดสนใจตามล าดบัจากภายในสู่ภายนอกภูมิทศัน์อยา่งต่อเน่ือง 
             2.1.11.3  ความสมดุล 
                                          1)  สร้างความสมดุลโดยการจดัองคป์ระกอบในพื้นท่ีดว้ยระยะห่างของ
องคป์ระกอบ ค่าน ้าหนกัในแต่ละส่วนของพื้นท่ีจะตอ้งมีความสมดุล และมีความกลมกลืน 
                                          2)  สร้างความสมดุลในธรรมชาติ โดยการสอดแทรกธรรมชาติเขา้ไปให้
เหมาะสมกบับริบทโดยรอบอาคาร หรือสวนท่ีมีการออกแบบโดยมีสระน ้ าซ่ึงธรรมชาติท่ีสร้าง
ความสมดุลใหก้บัชีวติ และสร้างความต่อเน่ืองใหก้บัพื้นท่ี ซ่ึงความสมดุลในธรรมชาติจะท าให้ผูใ้ช้
โครงการลดความวติกกงัวล และสร้างความรู้สึกปลอดภยั 
                                          3)  ใชอ้งคป์ระกอบท่ีน่าสนใจ แทนค่าน ้ าหนกัท่ีมากกวา่องคป์ระกอบท่ี
เป็นพื้นฐานทัว่ไป โดยการสร้างความสมดุลของความน่าสนใจมากกว่าความสมดุลในการจดัวาง
องคป์ระกอบในพื้นท่ี เพื่อเบ่ียงเบนความรู้สึกซึมเศร้า 
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             2.1.11.4  เอกภาพ  
                                        1)  ออกแบบส่วนประกอบท่ีส่งเสริมองคป์ระกอบหลกัใหเ้ด่น เพื่อมีพลงั
ในการควบคุมไม่ใหเ้ด่นเกินไป และควบคุมการกระท าในการจดัวางองคป์ระกอบทั้งหมด เช่นการ
สร้างจุดสนใจ ท่ีสามารถเบ่ียงเบนความสนใจของผูใ้ชโ้ครงการได้ 
                                          2)  ออกแบบการจดัวางพืชพรรณ หรือการจดัวางองคป์ระกอบต่าง ๆ  ให้
เกิดการประสานกันอย่างต่อเน่ือง เช่นการเหล่ือมซ้อนกันของพืชพรรณ เพื่อสร้างเอกภาพทาง
สายตา ใหเ้กิดความต่อเน่ือง และความกลมกลืน 
             2.1.11.5  จงัหวะ 
                                          1)  การจดัองค์ประกอบให้ซ ้ ากนัและสร้างจงัหวะให้มีความต่อเน่ืองจะ
ส่งเสริมให้ผูใ้ช้โครงการเคล่ือนไหวทางสรีระ ส่งเสริมการท ากิจกรรม ซ่ึงจงัหวะท่ีซ ้ ากนัอย่าง
ก้าวหน้าจะท าให้ผู ้ใช้โครงการรู้สึกเคล่ือนท่ีท่ีสามารถคาดการณ์ได้ สามารถรู้สึกควบคุม
สภาพแวดลอ้มได ้
                                        2)  ออกแบบจงัหวะโดยสอดแทรกค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบในปริมาณ
ท่ีเพิ่มข้ึนและลดลงเป็นจงัหวะ สร้างความน่าสนใจและเบ่ียงเบนความรู้สึกให้คลอ้ยตามจงัหวะใน
ธรรมชาติได ้

 

2.2  ศึกษารูปแบบการวางแผนผงัภูมทิศัน์ประเภทรีสอร์ท 
         Anne R. Beer (1990) กล่าววา่ การวางผงับริเวณ หมายถึง ส่วนท่ีเติมเต็มของกระบวนการ
วางแผนการใชพ้ื้นท่ี เป็นสาเหตุให้มีการจดัระเบียบรายละเอียดของพื้นท่ี โดยมีประโยชน์ใช้สอย
เก่ียวไปถึงประเภทของการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีบนท่ีดินและบริเวณอ่ืนโดยรอบ เกิดข้ึนโดยตรงก่อน
หรือเป็นส่วนหน่ึงของรายละเอียดของกระบวนการออกแบบข้ึนอยูก่บัความซบัซ้อนและขนาดของ
พื้นท่ี 
         จารรี อาระยานิมิตสกุล (2549) กล่าววา่ ศิลปะและ วทิยาศาสตร์ ของการจดัวาง ส่ิงก่อสร้าง
ลงบนพื้นดินและปรับแต่งบริเวณท่ีว่างท่ีอยู่ระหว่างส่ิงก่อสร้างนั้น ๆ  เป็นงานท่ีโยงเก่ียวกบังาน
ทางสถาปัตยกรรม วศิวกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และผงัเมือง 
         ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ การวางแผนผงัภูมิทศัน์ เป็นการจดัสรรประโยชน์ใชส้อยลงบนพื้นท่ีให้
เกิดความเป็นระเบียบและเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีโดยรอบ ซ่ึงตอ้งอาศยัปัจจยัในการวิเคราะห์พื้นท่ี และ
ความต้องการของโครงการ หรือผูใ้ช้หลายประการท่ีต้องค านึงถึงและพิจารณาเพื่อให้เกิดเป็น
แผนผงัท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี 
        จากการสรุปความหมายขา้งตน้ของการวางแผนผงัและออกแบบภูมิทศัน์แสดงให้เห็นว่า
เป้าหมายหลกัของ การวางแผนผงั เน้นการจดัวางการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้มีความเหมาะสมเป็น
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ระเบียบ การออกแบบภูมิทศัน์ เนน้การสร้างความสัมพนัธ์ของประโยชน์ใชส้อยกบัสภาพแวดลอ้ม
ใหเ้กิดความสวยงามและความสะดวกสบาย 
         ปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาในการออกแบบวางแผนผงัภูมิทศัน์ส าหรับรีสอร์ท การวางแผนผงั ควร
มีการพิจารณาและท าใหเ้กิดประโยชน์โดยไม่มีการสูญเสียความพิเศษทางดา้นภูมิทศัน์ของพื้นท่ีไป 
ซ่ึงการวเิคราะห์และประเมินผลจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัปัจจยัพิจารณาเหล่าน้ี 
 

2.3  ศึกษาองค์ประกอบด้านภูมทิศัน์ส าหรับรีสอร์ท 
         ประภาพร ธาราสายทอง (2546) กล่าววา่ คุณลกัษณะต่าง ๆ  ขององคป์ระกอบในภูมิทศัน์มี
ความส าคญัมากตามความสัมพนัธ์กบัการจดัองคป์ระกอบ ซ่ึงมีคุณลกัษณะต่าง ๆ  ไดแ้ก่ สี รูปร่าง 
ขนาดสัดส่วน และพื้นผิวเป็นตน้ โดยคุณลกัษณะท่ีไดก้ล่าวมานั้นจะถูกใช้ในการจดัองคป์ระกอบ
ของภูมิทศัน์ท่ีเป็น 3 มิติ ซ่ึงจะไดรั้บผลจากแสง เงา ระยะทาง และบรรยากาศ เป็นตน้ ซ่ึงมีบทบาท
ส าคญัในการจดัองคป์ระกอบเพื่อส่งเสริมใหม้นุษยมี์ความพึงพอใจในภูมิทศัน์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 
        2.3.1  คุณลกัษณะของพื้นท่ีท่ีมีผลกระทบต่อความรู้สึกของมนุษย ์
                         ลักษณะของพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกันอาจท าให้เกิดความรู้สึกท่ีตอบสนองต่อ
อารมณ์ท่ีไม่เหมือนกนัตามการออกแบคุณลกัษณะต่าง ๆ เช่น สี รูปร่างสัดส่วนหรือพื้นผิวและตาม
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการจัดวางองค์ประกอบตามจุดประสงค์ท่ีต้องการความพึงพอใจ 
ความรู้สึกปลอดภยั การต่ืนตวั ความมีเสน่ห์ และแรงจูงใจ 
           2.3.1.1 คุณลกัษณะท่ีท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสภาวะจิตใจ ซ่ึงหมายถึงคุณลกัษณะ
ท่ีสร้างความผอ่นคลาย ร่าเริง สดใสมีชีวติชีวา การเบ่ียงเบนความสนใจและความพึงพอใจท่ีมีต่อภูมิ
ทศัน์ ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 
                                    1)  ความผ่อนคลาย ซ่ึงจะเกิดในรูปแบบของภูมิทศัน์ท่ีมีความเรียบง่ายพอดี 
เหมาะสมกบัสถานท่ี มีขนาดของปริมาตรท่ีหลากหลาย มีองคป์ระกอบท่ีรู้สึกคุน้เคยและมีรูปร่างท่ี
น่าพึงพอใจ มีการออกแบบเส้นสายท่ีต่อเน่ืองคดโคง้ไปมาอยา่งล่ืนไหล สามารถมองเห็นโครงสร้าง
ไดช้ดัเจนและมัน่คง ใชโ้ทนสีเรียบ ๆ  เพื่อสร้างความรู้สึกสบายจากการมองเห็น มีพื้นผิวสัมผสัท่ี
อ่อนโยน และใชแ้สงอ่อน ๆ  นุ่มนวลในการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อสร้างความรู้สึกผอ่นคลาย 
                                    2)  การเพ่งพินิจ ขนาดของวตัถุไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีจะรับรู้หรือสัมผสัไดถ้า้ไม่มี
สติ พื้นท่ีจะตอ้งสร้างความรู้สึกอ่อนโยน ไม่เสแสร้งไม่สร้างส่ิงเบ่ียงเบนความสนใจจากความ
แตกต่างท่ีชัดเจน ลกัษณะพื้นท่ีค่อนขา้งเป็นส่วนตวั แยกเป็นอิสระ สร้างความรู้สึกสันโดษแต่
ปลอดภยั และสงบ ใชสี้ท่ีมีลกัษณะเยอืกเยน็ ดูสงบ ควรใชแ้สงอ่อนๆ กระจายทัว่ๆ ไปถา้เกิดมีเสียง
ควรใชเ้สียงท่ีต่อเน่ืองและมีระดบัเสียงท่ีต ่า 
                                    3)  ความร่าเริงสดใสมีชีวิตชีวา ซ่ึงรูปแบบน้ีเกิดจากพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะอิสระ 
ไม่มีการจ ากดัควบคุม มีความชัว่คราวและเป็นกนัเอง มีความแปลกและสามารถสร้างจินตนาการท่ี
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เพอ้ฝัน มีการเคล่ือนไหวในลกัษณะท่ีเป็นวง ๆ คดเค้ียว อย่างเขา้กนัไดอ้ย่างลงตวั ใช้รูปร่างและ
รูปแบบท่ีต่อเน่ือง ราบร่ืน รูปร่างและสีค่อนขา้งเป็นไปตามอารมณ์ ใชโ้ทนสีอบอุ่น สวา่งสดใส สีท่ี
ใชส้อดแทรกจงัหวะเป็นท่วงท านองท่ีสนุกสนานเพื่อความมีชีวติชีวา 
                                    4)  ความพึงพอใจ สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากพื้นท่ีมีรูปร่าง พื้นผิว สี สัญลกัษณ์ 

เสียง แสง กล่ินอย่างเหมาะสม มีการล าดบัพื้นท่ีและเร่ืองราวพฒันาอย่างต่อเน่ืองและจบอย่าง

สมบูรณ์มีเอกภาพขององค์ประกอบท่ีหลากหลาย มีความสมดุลในความสัมพนัธ์ มีความสวยงาม

และสร้างความพึงพอใจในส่ิงท่ีคาดหวงัไดต้ามตอ้งการ 

        2.3.1.2  คุณลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบท่ีไม่ดีต่อสภาวะจิตใจ ซ่ึง  หมายถึง

คุณลกัษณะท่ีสร้างความเครียด ความน่ากลวั จนส่งผลถึงความไม่พึงพอใจ องคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิด

ความรู้สึกขา้งตน้อธิบายไดด้งัน้ี 

                                   1)  ความเครียด เกิดข้ึนจากการจดัองคป์ระกอบท่ีแตกแยก ไม่มีจุดพกัสายตา
และมีความซบัซอ้นท่ีไร้เหตุผล มีองคป์ระกอบท่ีไม่คุ่นเคย มีรูปร่างท่ีไม่มัน่คง มีองคป์ระกอบศิลป์
ของภาพท่ีไม่สมดุลกนั โทนสีเขม้ ขดัแยง้ และมากเกินไปในพื้นท่ีพื้นผวิหยาบกระดา้ง มนัเงา และ
ขาดตอน มีการใชแ้สงท่ีมีปริมาณท่ีมากเกินไป มีอุณหภูมิท่ีท าใหรู้้สึกไม่สบายและมีเสียงก่อกวนท่ี
สร้างความร าคาญจนเกิดความเครียดข้ึนได ้
                                   2)  ความกลวั เกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้มท่ีท าใหรู้้สึกน่าตกใจประหลาดเกิน
ธรรมชาติ มีลกัษณะพื้นท่ีท่ีซบัซอ้น หลบมุม ซ่อนเร้นจากบริเวณอ่ืน บิดเบ้ียวไร้รูปทรงท่ีมัน่คงและ
ชดัเจน สร้างความรู้สึกเหมือนถูกกกัขงัและมีคุณลกัษณะท่ีกดดนัวุน่วาย ไม่สามารถรับรู้ทิศทาง 
ขนาด หรือต าแหน่งได ้มีองคป์ระกอบท่ีแหลมคม โผล่ยนืแสดงถึงอนัตราย ใชสี้โทนเยน็ในปริมาณ
ท่ีมากเกินไป หรือสีท่ีไม่ปรกติ หรือใชสี้เดียวทั้งหมด มีสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความน่ากลวั ความ
เจบ็ปวดและความทรมาน มีแสงซีด สลวั และแสงท่ีจา้แวววาว 
                                    3)  ความพึงพอใจ เกิดไดจ้ากลกัษณะพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีไม่เหมาะสมในการ

ใชง้าน ความไม่เป็นระเบียบ ไม่มีเหตุผลในการจดัองค์ประกอบ มีอุปสรรคหรือส่ิงกีดขวาง ท าให้

ความเคล่ือนไหวท่ีไม่ต่อเน่ืองมีองคป์ระกอบท่ีมากไปไร้เหตุผล ฟุ่มเฟือยและน่ารังเกียจ ใชว้สัดุท่ี

ไม่เหมาะสมและสร้างความร าคาญ มีอุณหภูมิท่ีช้ืน ใชโ้ทนสีท่ีไม่เขา้กนั มีแสงรบกวนหรือพร่ามวั

ไม่ชดัเจน มีเสียงดงัรบกวน 

 

2.4  ศึกษากจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัรีสอร์ท 
         เชฏฐินี เช่ียวนาวิน (2553) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีผูใ้ห้บริการพึงจดัหาแผนการเพื่อเสริมสร้าง
หรือดึงดูดใจผูใ้ชโ้ครงการ การจดัเตรียมแผนหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ไวร้องรับผูใ้ชโ้ครงการ เพื่อสร้าง
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ความเพลิดเพลิน ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายหรือตอบสนองความต้องการบางอย่างให้แก่ผูใ้ช้
โครงการ รวมทั้งเพื่อขยายโอกาสในการบริการในรีสอร์ทใหย้าวนานมากข้ึน 
  สุภาวดี นิมะวลัย ์(2554) กล่าววา่ ตลาดหลกัของพื้นท่ีน้ี ยงัคงมาจากการเดินทางท่องเท่ียว
ของคนไทยในลกัษณะกลุ่ม ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มประชุมสัมมนา และกลุ่มแรงงานคืนถ่ินท่ี
กลบัมาเยี่ยมบา้น โดยจะเดินทางในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ หรือวนัหยุดยาวติดต่อกนั ในดา้นกลุ่ม
ตลาดท่ีมีการขยายตวัอยูใ่นทิศทางท่ีดี ไดแ้ก่ กลุ่มประชุมสัมมนาจากหน่วยงานภาพรัฐและเอกชน
ทั้งในพื้นท่ี และนอกพื้นที 
 2.4.1  ท่ีมาของนกัท่องเท่ียว 
                         ภูมิภาคท่ีเดินทางเข้ามาในพื้นท่ีน้ีมากท่ีสุดคือ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองลงมาคือกรุงเทพฯ และภาคกลาง ตามล าดบั ส าหรับภูมิภาคภาคกลางพบวา่ มีการเติบโตเพิ่มข้ึน
ถึงร้อยละ 7.62 ซ่ึงส่วน หน่ึงมาจากความสะดวกสบายในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และระยะทางท่ี
ใกลก้รุงเทพฯ ประกอบกบัค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ท าให้นักท่องเท่ียวหันมาเท่ียวในพื้นท่ีระยะใกล้
แทน 
                         ส าหรับตลาดผูเ้ยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ มีการเติบโตข้ึนร้อยละ 5.60 นกัท่องเท่ียวจาก 
ภูมิภาคยุโรปมากท่ีสุด อาทิ ฝร่ังเศส เยอรมนี รองลงมาคือ เอเชีย ได้แก่ ญ่ีปุ่นและสิงคโปร์ และ
อนัดบัสามคือ ภูมิภาคอเมริกา  
 2.4.2  ระยะเวลาเขา้พกั ค่าใชจ่้าย และรายไดเ้ขา้ประเทศ 
                         ในการเดินทางท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง นกัท่องเท่ียวพกัคา้งมีระยะเวลาพ านกัเฉล่ียใน
จงัหวดัน้ีประมาณ 2.41 วนั และจากจ านวนนกัท่องเท่ียว คืนพกั และการใช้จ่ายแต่ละวนัประมาณ 
873.43 บาท โดยเป็นการใช้จ่ายในหมวดค่าท่ีพกั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเม่ือน ามาค านวณหา
รายไดท่ี้เกิดจากนกัท่องเท่ียวพกัคา้ง คิดเป็นเม็ดเงิน 6,656.61 ลา้นบาท ส่วนนกัทศันาจรมีค่าใชจ่้าย
เฉล่ีย 1 คน / วนั ประมาณ 644.55 บาท ก่อให้เกิดรายได ้158.77 ลา้นบาท เม่ือรวมรายไดท้ั้งหมดท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียวภายในจงัหวดัน้ีจะเท่ากบั 7,815.38 ลา้นบาท 
 2.4.3  สถานการณ์ดา้นธุรกิจการโรงแรมและสถานท่ีพกัตากอากาศ 
                         ส าหรับสถานการณ์การพกัแรม พบว่า จ  านวนห้องพกัทั้งใน อ.เมือง อ.วงัน ้ าเขียว 
และ อ.ปากช่อง มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนเป็น 7,615 ห้อง มีการเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.62  ท าให้อตัรา
การเข้าพกัเฉล่ียลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 1.59 ซ่ึงเป็นผลจากการขยายตวัของจ านวนห้องพกั ทั้ งน้ี
นกัท่องเท่ียวมีวนัพกัเฉล่ียในสถานพกัแรม ประมาณ 1.87 วนั  
 2.4.4  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
                        2.4.4.1  แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ (2555-2559) พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ปรับเปล่ียนไปตามสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียงใชจ่้าย
ดา้นการท่องเท่ียวอยา่งระมดัระวงั โดยค านึงถึงความคุม้ค่าเงินมากข้ึน ประกอบกบัการท่ีคู่แข่งหนั
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มาใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา  เพื่อดึงความสนใจของตลาดนกัท่องเท่ียวท่ีหดตวัลง ท าใหน้กัท่องเท่ียวมี
ทางเลือกในการเลือกจุดหมายปลายทางมากขั้น ซ่ึงมีผลใหเ้กิดพฤติกรรม Last minute คือใชเ้วลา
สั้นก่อนการเดินทางเพื่อตดัสินใจในการจอง ซ้ือสินค่าและบริการท่องเท่ียวเพื่อแสวงหาความคุม้ค่า 
           2.4.4.2  นกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางท่องเท่ียวระยะใกล ้โดยอาจเลือกเดินทางท่องเท่ียว

ภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกนัมากข้ึน ทั้งน้ีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง 

ๆ  และกรอบความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว เช่น UNWTO APEC ASEAN ACD GMS ACMECS 

IMT-GT และ BIMSTEC เป็นตน้ ช่วยลดอุปสรรคและขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียว 

           2.4.4.3  นกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้สนใจการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special 
Interest Tourism) เช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั การท่องเท่ียงเชิงศาสนา 
การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และการท่องเท่ียวเชิงกีฬา เป็นตน้ รูปแบบการ
ท่องเท่ียวดงักล่าว มีแนวโนม้ขยายตวัเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้และไดรั้บ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง ตอ้งการสัมผสัธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ กิจกรรมท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เลือกพกัแรมในโรงแรมท่ีมีเอกลกัษณ์ ซ่ึงประเทศไทยมีความพร้อมของ
ทรัพยากรพื้นฐานส าหรับการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ  
 

2.5  กรณศึีกษา 
        2.5.1  กรณีศึกษาท่ี 1 คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ (Kirimaya Golf Resort 
Spa Khao Yai) 
                        เจา้ของโครงการ  คุณกิตติ ธนากิจอ านวย บริษทั คีรีมายา จ ากดั Nobel Development 
ท่ีตั้ งโครงการ 1/3 หมู่ 6 ถนนธนะรัตน์ ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา เน้ือท่ี
โครงการ 1200 ไร่  ลกัษณะพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีลาดชนัเชิงเขา ติดกบัอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีทั้งส่วน
ท่ีเป็นเนิน หุบ และแนวร่องน ้ า มีพืชพรรณท่ีเป็นธรรมชาติอยูม่ากและตอนกลางของพื้นท่ีเป็นส่วน
ของสนามกอล์ฟท่ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี อีกทั้งยงัสามารถมองเห็นทิวเขาของอุทยานเป็นฉากหลงั
อยา่งสวยงาม 
           2.5.1.1  ส่ิงท่ีตอ้งการจะศึกษา 
                                     การวางผงัและเอกลกัษณ์เฉพาะของโครงการคีรีมายา รวมถึงแนวความคิด
การจดัการกบัภูมิทศัน์ ทั้งท่ีสร้างข้ึนและท่ีเป็นตามธรรมชาติ ซ่ึงเนน้ความงดงามของธรรมชาติเดิม 
คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ค านึงถึงเร่ืองมุมมองจากบา้นพกัแต่ละหลงัเป็นส าคญั ซ่ึงสามารถน า
เร่ืองน้ีมาประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบส่วนขยายเพิ่มเติมได ้เพื่อให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกนั แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็สร้างเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะของโครงการส่วนขยายได ้
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            2.5.1.2  แนวความคิดการวางแผนผงั 
                                     1)  การแบ่งพื้นท่ีโครงการยอ่ย ยดึลกัษณะภูมิประเทศเป็นตวัแบ่งพื้นท่ี ทั้ง
สันเขา ซ่ึงแต่ละโครงการยอ่ยก็จะมีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 
                                     2)  ถนนและพื้นท่ีใชส้อย โดยรวมของโครงการจะจดัถนนออ้มลอ้มรอบ
พื้นท่ีโครงการ และจะแจกเขา้แต่ละโครงการยอ่ยเป็นจุดส าคญั ดงันั้นถนนหลกัภายในโครงการจึง
มีทางแยกไม่มากเกินไป และเกิดพื้นท่ีใชส้อยในส่วนกลางของโครงการ ซ่ึงจะเนน้มุมมองสู่ทิวเขา
ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นฉากหลงัไดอ้ยา่งงดงาม 
                                     3)  แยกอาคารส่วนกลางกบัท่ีพกัเป็นคนละส่วนกนัท าใหเ้กิดความรู้สึกเป็น
ส่วนตวัแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
                   

 
ภาพที ่2.1  ผงับริเวณโครงการคีรีมายา กอลฟ์ รีสอร์ท แอนดส์ปา เขาใหญ่ 
ทีม่า :  กรณีศีกษา สุภาวดี นิมะวลัย,์ โครงการวางผงัและออกแบบภูมิทศัน์ส่วนขยายสถานพกัตาก
อากาศ เชิงเกษตรอินทรีย ์คีรีมายากอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา เขาใหญ่, ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2554. 
          2.5.1.3  สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 

                                     1)  ดา้นแนวความคิดท่ีออกแบบให้บรรยากาศเช่ือมโยงกบัธรรมชาติและ
สภาพพื้นท่ีท่ีมีอยู ่ซ่ึงเนน้ความงดงามของธรรมชาติ ตน้ไมท่ี้ท าใหเ้กิดร่มเงา 
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                                       2)  การจดัโซนท่ีชดัเจนท าใหรู้้สึกเป็นส่วนตวัและสะดวกต่อการท ากิจกรรม
แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
                                     3)  ดา้นการเลือกใช้พืชพรรณท่ีดูเป็นธรรมชาติและเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เป็นธรรมชาติ 

 2.5.2  กรณีศึกษาท่ี 2 ไร่แสงอรุณ (Rai Saeng Arun)  

           ท่ีตั้งโครงการ  2 หมู่ 3 บา้นผากุบ ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เน้ือ
ท่ี 100 ไร่ มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลาดชนัเชิงเขา ต่อเน่ืองดว้ยท่ีราบตอนล่างติดริมแม่น ้ าโขง มีพืชพรรณ
ท่ีเป็นธรรมชาติอยูม่ากทางตอนบนของพื้นท่ีและตอนกลางของพื้นท่ีเป็นทุ่งนาเดิมของชาวบา้น มี
ววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ทั้งแม่น ้าโขงและภูเขา 

           2.5.2.1  ส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา การวางผงัท่ีเนน้ความสงบของผูใ้ชบ้ริการ และกลมกลืน
ไปกบัสภาพความชนัของพื้นท่ี การพกัผ่อนของผูใ้ช้บริการและการเขา้มาท างานของชาวบา้นใน
พื้นท่ี รวมทั้งการอยูร่่วมกบัชุมชนรอบขา้งท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ทางดา้นเกษตรกรรม 

                         2.5.2.2  แนวความคิดการวางผงั การจดัวางอาคาร เน้นความสงบของผูใ้ช้บริการ
เป็นหลกั จึงมีจ านวนของห้องพักน้อย เม่ือเทียบกบัขนาดพื้นท่ี โดยแบ่งรูปแบบของบรรยากาศ
ออกเป็น 3 บรรยากาศ คือ ภูเขา ล าธาร และแม่น ้ า ห้องพกัแต่ละหลงัจะมีมุมมองท่ีแตกต่างกนั โดย
ใชค้วามพิเศษของพื้นท่ีท่ีมีความชนัเป็นตวัช่วยในการจดัสรรมุมมองบา้นพกัแต่ละหลงั จึงมีความ
เป็นส่วนตวัและสงบมาก 
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ภาพที ่2.2 แผนผงับริเวณโครงการไร่แสงอรุณ 
ทีม่า: https://www.raisaengarun.com  
 
            2.5.2.3  แนวความคิดการสร้างบรรยากาศ 
                                       บรรยากาศจะเน้นความงามของธรรมชาติเดิมท่ีมีอยู่และท่ีส าคญัคือ สวน
ล้ินจ่ี ท่ีเป็นเกษตรกรรมหลักของพื้นท่ี เป็นอีกมุมท่ีได้รับความส าคญั และเป็นตวัช่วยส่งเสริม
อารมณ์ ความรู้สึกของผูใ้ช้บริการ ให้เกิดความรู้สึกไดใ้กลชิ้ดและสัมผสักบับรรยากาศความเป็น
เกษตรกรรมโดยตรง 
            2.5.2.4  สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ 
                                     1)  การจดัการกบัพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั  
                                     2)  การจดัการน ้าบนพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั 
                                     3)  การรวมเอาพื้นท่ีเพาะปลูกเขา้กบัรีสอร์ทอยา่งกลมกลืน 
                                     4)  การวางแผนผงัโครงการท่ีน าเอกลกัษณ์พื้นท่ีมาใชไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่า มี
บา้นพกัไม่มากเพราะตอ้งการใหผู้ม้าใชบ้ริการไดช้มธรรมชาติและอากาศบริสุทธ์ิ 
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บทที ่3 
ศึกษาและวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่โครงการ 

 

3.1  ศึกษาข้อมูลระดับมหภาค 
         3.1.1  ท่ีตั้งพื้นท่ีโครงการและอาณาเขตติดต่อ 
                         จงัหวดันครราชสีมา เป็นท่ีราบสูงมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล ปานกลาง 200 - 300 
เมตร ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ด้านทิศตะวนัตก และทิศใตมี้ภูเขาและป่าเป็นแนวกั้นเขต
แดน คือ ทิวเขาดงพญาเยน็และพนมดงรัก ในทอ้งท่ีอ าเภอด่านขุนทด อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอปากช่อง 
อ าเภอปักธงชยั อ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง และพื้นท่ีดงักล่าวค่อย ๆ  ลาดลงมาทางทิศเหนือ
ตามล าน ้ามูลและสาขาส าคญั เช่น ล าตะคอง ล าพระเพลิง ล าเชียงไกร ล าปลายมาศและล าแชะ เป็น
ตน้ 
                        มีพื้นท่ีทั้งหมดท่ีประมาณ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (อนัดบัท่ี 1) ประชากร 
2,571,292 คน (พ.ศ. 2552) (อนัดบัท่ี 2) ความหนาแน่น 125.47 คน/ตารางกิโลเมตร (อนัดบัท่ี 35) 
            ทิศเหนือ               ติดกบั จงัหวดัชยัภูมิ และขอนแก่น 
            ทิศใต ้              ติดกบั จงัหวดันครนายก จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดั
สระแกว้ 
            ทิศตะวนัออก       ติดกบั     จงัหวดับุรีรัมย ์
            ทิศตะวนัตก         ติดกบั จงัหวดัลพบุรี และสระบุรี 

 
ภาพที ่3.1  แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
ทีม่า :  https://www.khorat.doae.go.th 

http://www.khorat.doae.go.th/
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 3.1.2 สภาพเศรษฐกิจ

 
ภาพที ่3.2  ส่ิงปลูกสร้างขา้งเคียงระยะรัศมี 10 กิโลเมตร 
ทีม่า :  https://maps.google.com  
           3.1.2.1  จากการคน้หาขอ้มูล รีสอร์ทบริเวณขา้งเคียงในรัศมี 10 กิโลเมตร พบวา่       
รีสอร์ท ส่วนใหญ่มีรูปแบบในการออกแบบเหมือน ๆ  กนั โดยเนน้ใหก้ลมกลืนกบัธรรมชาติ 
                         จุดเด่น ผาหินงาม รีสอร์ท  สามารถมองเห็นวิวบริเวณหน้าผา ทางทิศ
ตะวนัออกตลอดแนว ภายในพื้นท่ีรีสอร์ทมีความเงียบสงบและเป็นส่วนตวั เหมาะแก่การพกัผ่อน 
ด้วยอากาศท่ีบริสุทธ์ิ ท าให้บรรยากาศภายในรีสอร์ทเป็นอิสระสุด ๆ มีส่ิงอ านวยความสะดวก
รับรองมากมาย 
                         3.1.2.2  จุดด้อย ผาหินงาม รีสอร์ท ในช่วงหน้าร้อนถึงแม้ห้องพกัจะให้ความ
สะดวกสบายไดร้ะดบัหน่ึง แต่บรรยากาศโดยรอบบริเวณอาจจะดูแห้งแลง้ไม่สดช่ืนเท่าท่ีควร ซ่ึง
เป็นเร่ืองปกติท่ีการท่องเท่ียวในภาคอีสานไม่เป็นท่ีนิยมในฤดูร้อน 
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 3.1.3  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ :  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเท่ียว อ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 
แสดง :  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.3 
สัญลกัษณ์ :                           แสดงเส้นทางการเขา้ถึงพื้นท่ีโรงการ 
                                              แสดงขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 

 
 

ท่ีมา :  https://maps.google.com  

 

ทางเข้าโครงการมาจาก ถนนมิตรภาพ 
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3.2  ศึกษาข้อมูลระดับจุลภาค 
         3.2.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีรอบโครงการ 
                         พื้นท่ีในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในโครงการ ผาหินงาม รีสอร์ท แห่งน้ีตั้งอยู่
บนเขายายเท่ียง อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา เป็นโครงการของคุณปวีณา สงทาน โดยมีพื้นท่ี
รวมทั้งหมด 30,000 ตารางเมตร ประมาณ 18.75 ไร่ พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
                         ทิศเหนือ          เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล ปลูกมนัส าปะหลงัเชิงเกษตรกรรม 
                         ทิศใต ้              เป็นพื้นท่ีมีการครอบครองส่วนบุคคล 
                         ทิศตะวนัออก   เป็นหนา้ผาสูงชนัตลอดแนว ภูเขามีความลาดชนัตามความเอียงเท
ของชั้นหิน หนา้ผามีความด่ิงชนัจนแทบเป็นเส้นตรงสามารถมองเห็นท่ีราบแนวยาวดา้นล่าง มี
ธรรมชาติของภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม 
                         ทิศตะวนัตก     เป็นพื้นท่ีป่าธรรมชาติ 

  3.2.2  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

            จากกรุงเทพฯ ใชท้างหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) มุ่งหนา้สู่จงัหวดัสระบุรี เม่ือถึง
ตวัเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) มุ่งหน้าสู่จังหวดันครราชสีมา 
ประมาณ 89 กิโลเมตร จะถึงทางเขา้เข่ือนล าตะคอง จากนั้นเล้ียวซ้าย ขบัตรงเขา้ไปยงั ผาหินงาม     
รีสอร์ท อีกประมาณ 9 กิโลเมตร 

 

 
 
ภาพที ่3.4  เส้นทางการเดินทางเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ  
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3.3  ศึกษาลกัษณะภูมปิระเทศ 
         โครงการ ผาหินงาม รีสอร์ท ตั้งอยู่ อ  าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา มีลกัษณะภูมิประเทศ
ดงัน้ี 
 อ าเภอสีคิ้ว มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบและภูเขา พื้นท่ีโครงการอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 
697 เมตร ตั้งอยูบ่นเขายายเท่ียง โดยจุดสูงสุดของพื้นท่ีโครงการอยูท่ี่ 697 เมตร และ จุดต ่าสุดของ
พื้นท่ีโครงการอยูท่ี่ 676 เมตร ต่างกนั 21 เมตร (ดงัภาพท่ี 3.5) 

 

ภาพที ่3.5  ระดบัความลาดชนัของพื้นท่ีโครงการ 
 

3.4  ศึกษาลกัษณะพืน้ทีโ่ครงการ 
         3.4.1  อาณาเขตติดต่อ 
                           ทิศเหนือ เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล ปลูกมนัส าปะหลังเชิงเกษตรกรรม อยู่บริเวณ
ดา้นหลงัของพื้นท่ีโครงการ ติดต่อกบัท่ีเก็บน ้ าส ารอง และสวนผลไมมี้ร้ัวปิดกั้นบริเวณของพื้นท่ี
โครงการ จึงท าใหไ้ม่ไดรั้บผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการ 
                           ทิศใต ้    เป็นพื้นท่ีติดต่อกบัพื้นท่ีมีการครอบครองส่วนบุคคล อยูบ่ริเวณดา้นหน้า
ของพื้นทีโครงการ มีร้ัวกั้นบริเวณของพื้นท่ีจึงท าใหไ้ม่ไดรั้บผลกระทบจากพื้นท่ีโครงการ 
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                          ทิศตะวนัออก  เป็นหนา้ผาสูงชนัตลอดแนว โครงการอยูใ่กลชิ้ดกบัธรรมชาติ  
                           ทิศตะวนัตก     เป็นพื้นท่ีป่าธรรมชาติ ยงัไม่มีการใชป้ระโยชน์ มีตน้ไมแ้ละวชัพืช
ข้ึน รก มีร้ัวปิดกั้นบริเวณพื้นท่ีโครงการ และไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการ 
    3.4.2  สภาพพื้นท่ีภายในโครงการ 
            3.4.2.1  ถนนสัญจรภายในโครงการ เป็นถนนดินแดง มีความกวา้ง 9.50 เมตร มีการ
เขา้ออกทางเดียวในพื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.6) 
 

 
ภาพที ่3.6  ถนนสัญจรภายในโครงการ 
 
           3.4.2.2  บริเวณเก็บน ้ าส ารอง ลกัษณะเป็นโอ่งเก็บน ้ าขนาดใหญ่มีฝาปิดประมาณ 70 
ใบ ใชส้ าหรับเก็บน ้าประปากระจายน ้าไปยงัส่วนต่าง ๆ  ของพื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.7) 
 

 
ภาพที ่3.7  บริเวณเก็บน ้าส ารอง 
 



 
 

33 
 

3.5  ศึกษารูปแบบส่ิงก่อสร้างเดิมในพืน้ทีโ่ครงการ 
         3.5.1  บา้นไทยประยุกต์ ไมผ้สมปูน ผนงัก่ออิฐฉาบปูน มีประตู บานหน้าต่าง ไปจนถึง
ระเบียงท่ียงัคงเป็นไม ้ เพิ่มความโดดเด่นดว้ยหลงัคาทรงสูงเล่นระดบั เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยท่ีร้อนและมีฝนตก โดยจะสามารถระบายความร้อนและความช้ืนไดดี้ 
                         3.5.1.1  แบบ Deluxe Cottage บา้นพกัขนาด 36 ตารางเมตร พร้อมกบัดีไซน์น่ารัก ๆ 
เหมาะส าหรับคู่รัก ภายในห้องได้รับการตกแต่งแบบเรียบง่าย จดัวางเฟอร์นิเจอร์และส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ  เม่ือเปิดประตูออกไปยงัระเบียง จะพบกบัทศันียภาพท่ีสวยงามของทิวเขาท่ีอยู่
ไกลออกไป โดยบา้นพกั Deluxe Cottage  มี ทั้งหมด 3 หลงั (ดงัภาพท่ี 3.8) 
 

 
ภาพที ่3.8  รูปแบบสถาปัตยกรรม Deluxe Cottage  
                         3.5.1.2  แบบ Premier Villa บา้นพกัขนาด 175 ตรารางเมตร นอนไดต้ั้งแต่ 3 คนไป
จนถึง 15 คน  ถูกออกแบบส าหรับรองรับผูเ้ขา้พกักลุ่มใหญ่ดว้ยห้องนอนถึง 3 ห้อง เหมาะส าหรับผู ้
ท่ีมาพกักลุ่มใหญ่หรือครอบครัว นอกจากน้ีทุกท่านยงัสามารถนัง่สังสรรคก์นับนระเบียงขนาดใหญ่
พลางชมววิสวย ๆ ไดอี้กดว้ยโดยบา้น Premier Villa มีทั้งหมด 2 หลงั  (ดงัภาพท่ี 3.9) 
 

 
 
ภาพที ่3.9  รูปแบบสถาปัตยกรรม Premier Villa  
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3.6  ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
  3.6.1  ระบบน ้าใช ้ 
                          แหล่งท่ีจะน าน ้ ามาใช้ในโครงการจะได้มาจากการเก็บน ้ าท่ีมาจากธรรมชาติและ
ระบบน ้าประปา น ้าท่ีไดจ้ะมีคุณภาพดี แต่อาจมีการใชร้ะบบกรองก่อน 
                          ความต้องการน ้ าในโครงการ จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการใช้น ้ าของท่ีพกั
ประเภทสถานพกัตากอากาศ โดยทัว่ไปแลว้ จะมีความตอ้งการใชน้ ้ าในโครงการ 580 ลิตร/คน/วนั 
จากหอ้งพกัทั้งหมด 100 เม่ือพกัเต็มอตัรา 200 คน และ พนกังานคิดเป็น 50 ลิตร/คน/วนั ดงันั้นทาง
โครงการมีความตอ้งการใชน้ ้า 580x(200/1000) + 50x(223/1000) = 127 ลบ.ม./วนั 
                         ดงันั้น จ  านวนน ้าท่ีใชต้ลอด 1 ปี 127 x 365 วนั      = 46,409 ลบ.ม. 
                         น ้าส าหรับอุปโภคและบริโภค ใชน้ ้าประปา 
  3.6.2  ระบบไฟฟ้า 
                          ใชร้ะบบกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทางโครงการจะติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีต่อจากการไฟฟ้า ใชห้มอ้แปลง 220 โวลต ์
  3.6.3  ระบบระบายน ้าฝน 
                          จากสภาพภูมิประเทศโครงการเหมาะสมท่ีจะท าระบบระบายน ้ าฝนแบบธรรมชาติ 
โดยการไหลลงสู่พื้นท่ีการเกษตรและเส้นหนา้ผา เพื่อการกกัเก็บไวใ้ช้ภายในโครงการ ทางระบาย
น ้ าจะเป็นรางดินไม่ตอ้งลาดคอนครีต นอกจากส่วนท่ีพกัหรือท่ีท าการต่าง ๆ  จ  าเป็นตอ้งใช้ราง
ระบบระบายน ้าท่ีมีโครงสร้างท่ีแขง็แรงและบริเวณถนนหรือทางเดิน 
           3.6.4  ระบบระบายน ้าโสโครก และน ้าทิ้ง (80% ของน ้าดี x46409 = 37127 ลบ.ม.) 
                          3.6.4.1  ระบบระบายน ้ าโสโครกไดแ้ก่ของเสียจากส้วม จะใชร้ะบบง่าย ๆ  โดยใน
ส่วนบา้นพกัจะแยกเป็นส่วนตวั และใชร้ะบบถงัซึมในการระบายออก 
                          3.6.4.2  ระบบน ้ าทิ้ง ไดแ้ก่น ้ าจากส่วนต่าง ๆ  เช่น น ้ าจากห้องครัว ห้องน ้ า รวมทั้ง
การซักลา้งการท าความสะอาดต่าง ๆ  จะตอ้งน ามาบ าบดัก่อนระดบัหน่ึงแลว้จึงน าไปใชใ้นการรด
น ้าตน้ไม ้
          3.6.5  ระบบก าจดัขยะ 
                          การก าจดัขยะท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การก าจดัโดยสุขาภิบาลของอ าเภอ เน่ืองจาก
โครงการมีท่ีตั้งสะดวก ในการท่ีสุขาภิบาลจะขนไปก าจดั อีกทั้งยงัเป็นการรักษาสภาพแวดลอ้มอนั
เป็นลกัษณะท่ีควรอนุรักษใ์นโครงการโดยมีวธีิการดงัน้ี 
                         3.6.5.1  เก็บรวบรวมขยะจากบา้นพกัและอาคารต่าง ๆ  มาไวท่ี้กองเก็บขยะของฝ่าย
บริการและน าไปท่ีสุขาภิบาลเมือง 
                         3.6.5.2  ขยะจ านวนมากท่ีไดจ้ากเศษใบไม ้การตดัแต่งก่ิงไม ้จะใหฝ่้ายสวนน าไปท า
ปุ๋ยเพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป  
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3.7  ศึกษาพชืพรรณเดิม 
         พืชพรรณท่ีอยูใ่นพื้นท่ีโครงการส่วนใหญ่เป็นไมผ้ล เช่น มะขาม ขนุน ละมุด ล าไย และไม้
ให้ร่มเงาท่ีออกดอกตามฤดูกาล เช่น ราชพฤกษ ์กลัปพฤกษ ์หางนกยงูฝร่ัง ปีบ สนสามใบ เป็นตน้ 
โดยมีเกณฑใ์นการเก็บตน้ไมท่ี้มีความสมบูรณ์ (ดงัภาพท่ี 3.10) 
 

 
ภาพที ่3.10  พืชพรรณเดิมในโครงการ 
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ตารางที ่3.1  สรุปลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
ชนิดของพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ การดูแล 

1. นีออน 

 

เป็นไมพุ้ม่ขนาดกลางล าตน้แตกก่ิงกา้นจ านวนมาก 
ก่ิงชูตั้งข้ึน ทรงพุม่แน่น สูงประมาณ 1 - 2 ม. ลกัษณะ
ใบเด่ียว ผวิใบดา้นบนสีเขียวอมเทา มีผวิสัมผสัใบ
ละเอียด ออกเรียงเวยีนสลบั ใบเป็นรูปไข่กลบัถึงรูปรี
กวา้ง 1-1.5 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. ปลายใบมน โคนใบ
สอบ ขอบใบเรียว มีขนอ่อนนุ่มสีขาวปกคลุม ออก
ดอกเด่ียวตามซอกใบปลายก่ิงโคนกลีบดอกเป็นสีม่วง
โคนกลีบดอกเช่ือมติดกนัเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 
แฉก มีขมนุ่มขนาดเล็กปกคลุม ดอกบานเตม็ท่ีกวา้ง 
1-2 ซม. ออกดอกตลอดปี และมกัออกดอกพร้อมกนั
ทั้งตน้ 

ตน้นีออนเป็นไมพุ้ม่ท่ีมีลกัษณะเด่นเป็น
เอกลกัษณ์คือสีใบเป็นมีเขียวอมเทา 
และสามารถตดัแต่งรูปทรงไดต้าม
ตอ้งการ 

การดูแลรักษาตน้นีออนนั้น ควรหมัน่
ตกแต่งก่ิงบ่อยๆ ใส่ปุ๋ยและพรวนดิน
บา้ง และควรใหต้น้นีออนไดรั้บแดดจา้
เตม็วนั ส่วนในดา้นของการใช้
ประโยชน์ โดยทัว่ไปจะนิยมปลูกไว้
ประดบัสวน เพื่อช่วยปรับภูมิทศัน์ให้
สวยงามน่ามองมากยิง่ข้ึน 

2. ไวทค์ริสตม์าส 

 

เป็นไมพุ้ม่สูงประมาณ 3 ม. ล าตน้มีปุ่มปม และมียาง
สีขาว ใบเด่ียว ขอบใบหยกั ดอกออกเป็นช่อมีใบ
ประดบัสีขาว รูปหอกปลายแหลม ผลค่อนขา้งกลม  
ใบมีลกัษณะเล็กกวา่คริสตม์าสสีอ่ืนๆ สามารถปลูก
ไดท้ั้งกลางแดดจดัหรือร่มร าไร ออกดอกปีละ 1 คร้ัง 
ประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพนัธ์ุ มีสีของ 

ไวทค์ริสตม์าส มีความสวยงามท่ีเป็น
เอกลกัษณ์คือใบประดบัสีขาวรูปหอก
ปลายแหลม ปลูกเป็นไมป้ระดบัเพื่อ
ความสวยงาม 

ชอบแสงแดดจดั น ้าปานกลาง ปลูกได้
ในดินทุกชนิด ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั 
ใส่รอบ ๆ โคนตน้ ให้เดือนละคร้ัง และ
แมลงไม่ค่อยพบโรครบกวนเท่าไหร่ ท่ี
พบมาก คือเพล้ีย ป้องกนัก าจดั ฉีดพน่
ดว้ยสารในกลุ่มมาลาไธออน หรือ 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) สรุปลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ  
ชนิดของพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ การดูแล 

 
 
 
 

กลีบดอกสีเดียว ไม่วา่จะเป็นดา้นหนา้หรือดา้นหลงั
ของดอก และทุก ๆ กลีบมีสีเหมือนกบัใบ มีล าตน้ตั้ง
ตรงแขง็แรงมีใบยอ่ย 3-5 ใบ ใบมีสีเขียวเขม้ เป็นมนั
และมีรอยยน่เล็กนอ้ย ดอกมี 2 เพศในดอกเดียวกนัมี
เกสรตวัผูแ้ละตวัเมียเป็นจ านวนมาก มีทั้งดอกชั้น
เดียวและดอกซอ้น 

 ไดอาซินอนอตัราตามท่ีฉลากยาระบุไว ้ 

3. คริสตม์าส 

 

เป็นไมท้รงพุม่ขนาดกลางสูงไดถึ้ง 3 เมตร แตกก่ิง
ค่อนขา้งช้ีตั้งข้ึน เป็นพุม่แน่น ใบล่างมีสีเขียว เป็น
หยกั 3 - 4 หยกั ใบประดบัดอกจะมีสีแดงออกอยู่
บริเวณยอดของกา้น ท่ีเปล่ียนจากสีเขียวมาเป็นสีแดง 
ดอกออกเป็นช่อท่ีปลายก่ิง ช่อดอกลอ้มรอบดว้ยใบ
ประดบัรูปใบหอก มีหลายสี เช่น เหลือง แดง มีผล
ค่อนขา้งกลม ออกดอกในช่วงปลายปีถึงตน้ปี  

เป็นไมท่ี้นิยมน ามาใชใ้นการจดัสวน
เพื่อประดบัตกแต่งสวน เพราะลกัษณะ
โดดเด่นของสีใบท่ีเปล่ียนจากสีเขียว
เป็นสีแดงจดั ในปัจจุบนัตน้คริสตม์าส 
มีดว้ยกนัหลายสีเช่น แดง เหลือง ส้ม 
และขาว  

เป็นพรรณไมช้อบแสงแดด ปลูกเป็นไม้
ประดบักลางแจง้ ถา้ไวใ้นท่ีร่มร าไร
หรือในอาคารควรไวใ้นช่วงระยะเวลา
สั้นๆ ปลูกไดดี้ในดินร่วนซุย ส่วนผสม
ของดินใชดิ้นร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมกัหรือ
ปุ๋ยคอก 1 สวน เศษใบ ไมผ้ ุ1 ส่วน  

4. แดงสิงคโปร์ 
 
 

แดงสิงคโปร์จดัเป็นไมล้ม้ลุกประเภทเดียวกบัตน้
บานไม่รู้โรย งอกรวมกนัเป็นพุ่ม สูงประมาณ        

30 - 50 ซม. เน่ืองจากล าตน้มีลกัษณะอ่อน ดงันั้น  

เป็นไมท่ี้ท าให้สนามมีเสน่ห์ข้ึน 
อย่างมาก เน่ืองจากแดงสิงคโปร์มีใบ
สีชมพูม่วง ตดักบัสนาม 

เป็นไมท่ี้ดูแลรักษาง่าย ตอ้งการน ้า
กลานกลาง ให้ปุ๋ยบา้ง และให้รับแดด
จดั  
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) สรุปลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
ชนิดของพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ การดูแล 

 

เม่ือตน้สูงยาวมากข้ึนล าตน้ก็มกัจะโน้มลงและเล้ือย
ตามดิน ออกดอกฤดูหนาว 
 

หญา้ท่ีมี สีเขียว ท าให้ดูเด่นสะดุดตา  

5. แฮปป้ีเนท 

 

เป็นไมก่ึ้งพุม่ก่ึงเล้ือยปลูกง่ายออกดอกง่าย ออกตลอด
ทั้งปี มีกล่ินหอมเยน็ๆอ่อนๆ ดอกออกตามปลายก่ิง
เป็นช่อกระจุก ช่อละ 5-10 ดอก 

เป็นไมท่ี้นิยมน ามาใชใ้นการจดัสวน
เพื่อประดบัตกแต่งสวน  

ชอบแดดจดัเตม็วนั ดินร่วนระบายน ้าดี 
โรยปุ๋ยคอกและปุ๋ยสูตรเสมอ 

6. ชอ้งนางม่วง 

 

ไมพุ้ม่ขนาดเล็ก หรือไมพุ้ม่รอเล้ือย ล าตน้ตั้งตรงมีขน
เล็กนอ้ย แตกก่ิงกา้นเป็นพุม่แน่น ใบรูปไข่ กวา้ง  
3-4 ซม. ยาว 4-7 ซม. ดอกสีม่วงอมน ้าเงินหรือขาว 
ออกเป็นดอกเด่ียวตามซอกใบ ผลแหง้แตกรูป
สามเหล่ียมปลายเป็นจะงอย ผวิสีน ้าตาล 

นิยมปลูกเป็นไมป้ระดบั หรือตดัแต่ง
เป็นพุม่ ปลูกเป็นแนวร้ัว 

ปลูกลงดินกลางแจง้ แสงแดดตลอด
วนั  เติบโตไดดี้ในดินร่วนปนทราย   
รดน ้าพอชุ่ม บ ารุงดว้ยปุ๋ยคอก  ตดัแต่ง
ก่ิงใหเ้ป็นพุม่อยา่งสม ่าเสมอ 

 

http://www.step-xx.com/
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) สรุปลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ  
ชนิดของพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ การดูแล 

7. บวัตอง 

 

เป็นกอแน่นในท่ีโล่งขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็วราก
ปล่อยสารพิษยบัย ั้งพืชอ่ืน ตน้สูงถึง 5 ม. ชอบข้ึน
ในทุ่งโล่งแสงแดดจดั 

เป็นดอกไมท่ี้ช่วยป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของหน้าดิน 

ปลูกลงดินกลางแจง้ แสงแดดตลอด
วนั  เติบโตไดดี้ในดินร่วนปนทราย 

8. โกสน

 

เป็นไมพุ้ม่ยนืตน้ สูงประมาณ 1 - 3 ม. แตกก่ิงกา้นท่ี
โคนตน้ เป็นใบเด่ียว การเกาะติดของใบบนก่ิงแบบ
เวยีนถ่ี ขนาดของใบข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์ ดอก
ออกเป็นช่อท่ียอดและซอกใบ แบบช่อจะยาว
ประมาณ 15 ซม. ช่อดอกตวัผูโ้คง้ลงมา  กา้นยาวมี
ดอก 30 - 60 ดอก กลีบเล้ียงขนาดเล็กมี 3 - 6 กลีบ 
ดอกมี 5 - 6 กลีบ ดอกบานมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ประมาณ 0.70 ซม. เรียงสลบักบักลีบเล้ียง  

เป็นไมท่ี้นิยมน ามาใชใ้นการจดัสวน
เพื่อประดบัตกแต่งสวน ตดัแต่งเป็นพุ่ม 
หรือปลูกเป็นแนวร้ัว 

ตอ้งการแสงแดดอ่อน ร าไร จนถึง
แสงแดดจดั หรือกลางแจง้ ตอ้งการน ้า
ปานกลาง ดินร่วนซุย ใส่ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยหมกั  
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ตารางที ่3.1   (ต่อ) สรุปลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
ชนิดของพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ การดูแล 
9. ชมพพูนัธ์ุทิพย ์

 

เป็นไมย้นืตน้ผลดัใบ ล าตน้สีน ้าตาลเทา ก่ิงกา้นเปราะ
หกัง่าย ใบเป็นใบประกอบรูปน้ิวมือ กา้นใบยาว
ประมาณ 20-30 ซม. มีใบยอ่ย 5 ใบ กา้นใบยอ่ยยาว
ประมาณ 1-2 ซม. โคนใบสอบปลายใบแหลม ผวิ
ใบหนา้แขง็เห็นเส้นใบเด่นชดั ดอกออกเป็นช่อแบบ
กระจุกท่ีปลายก่ิง สีชมพ ูหรือขาวอมชมพ ูลกัษณะ
โคนดอกเป็นหลอดปลายบานแยกเป็นกลีบ 5 กลีบ 
กลีบดอกบางยน่ ผลเป็นฝักกลมยาว เม่ือแก่แตกออก 
ภายในมีเมล็ดมีปีก 

นิยมปลูกตามสวนขนาดใหญ่ หรือ
ปลูกริมถนน ริมทางเดิน  

ดินท่ีเหมาะสม ดินทุกชนิด ตอ้งการน ้า
ปานกลาง ควรปลูกในท่ีมีแสงทั้งวนั 

10. กลัปพฤกษ ์

 

เป็นพรรณไมย้นืตน้ขนาดกลาง ความสูงประมาณ   
10 -15 ม. เปลือกนอกสีเทาล าตน้มีรอยเป็นเส้น
เล็กนอ้ยแตกก่ิงกา้นพุง่สู่ดา้นบนไม่ค่อยเป็นระเบียบ 
ใบเป็นแผงมีใบยอ่ยประมาณ 5-6 คู่ออกเรียงตรงกนั
ตามกา้นใบเป็นคู่ๆ ใบบางเรียบปลายใบแหลม ขนาด 

นิยมปลูกเป็นไมป้ระดบัตามสวน ให้
ความร่มร่ืน 

ตอ้งการแสงแดดจดั ตอ้งการน ้านอ้ยถึง
ปานกลาง ดินร่วนซุย ดินปนทราย ใช้
ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรา 1.2 
กิโลกรัม/ตน้ ควรใส่ปีละ 3-4 คร้ัง 
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ของใบกวา้งประมาณ 2-4 ซม.ใบยาวประมาณ         
4-7 ซม. ดอกออกเป็นช่อตามก่ิงกา้นมีกล่ินหอมมีสี
ชมพแูกมขาวดอกบานจะมีความกวา้งประมาณ 23 
ซม. มีกลีบดอก 5 กลีบ ตรงกลางดอกจะมีเกสรตวัผูสี้
เหลืองผลเป็นฝักกลม ยาว มีสีด า เม่ือแก่เน้ือในฝักมีสี
ขาวกั้นเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นจะมีเมล็ดเรียงอยูภ่ายใน ฝัก
หน่ึงยาวประมาณ 15-30 ซม. มีลกัษณะใบ เป็นพุม่ใบ
แบนกวา้ง 

  

11. ชงโค 

 

ไมย้นืตน้ สูงประมาณ 10-15 ม. ใบ รูปใบมนๆ เกือบ
กลม ใบติดกนัหรือเป็นใบแฝด ใบเรียบ สีเขียว  ดอก
ออกเป็นช่อแต่ไม่ดกเป็นกลุ่มกอ้น ช่อหน่ึงจะมีดอก
ประมาณ 6-10 ดอก อยูต่ามซอกใบ ปลายก่ิง ช่อยาว
กวา่ดอกกาหลง  แต่ละดอกมีกลีบ 5 กลีบ 

ส่วนใหญ่แลว้นกัจดัสวนจะใชช้งโค
สร้างร่มเงาใหส้วน เพราะเป็นไมย้นืตน้
ขนาดไม่ใหญ่โตมาก กินพื้นท่ีปลูกไม่
มาก 

ปลูกในท่ีไดรั้บแสงแดดเตม็วนั ดินท่ี
ปลูกควรเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปน
ทราย หรือดินท่ีระบายน ้าดี  ชอบดิน
แหง้ 
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12. หางนกยงูฝร่ัง 

 

เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ตน้โตเตม็ท่ีสูงประมาณ      
12 – 18 ม. เรือนยอดแผก่วา้งทรงกลมคลา้ยร่ม แผก่ิ่ง
กา้นออก ล าตน้เกล้ียง เปลือกสีน ้าตาลอ่อนอมขาวถึง
สีน ้าตาลเขม้ โคนตน้เป็นพพูอน มกัมีรากโผล่พน้ดิน
ออกโดยรอบเม่ือโตเตม็ท่ี ใบเป็นใบประกอบขนนก
สองชั้นเรียงเวยีนสลบัและมีใบยอ่ยเรียงตรงขา้มกนั 

นิยมปลูกเป็นไมป้ระดบัตามสวน ให้
ความร่มร่ืน 

ปลูกไดก้บัทุกสภาพดิน ตอ้งการน ้าปาน
กลาง ชอบแดดจดั 

13. ราชพฤกษ์

 

เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง สูงประมาณ 10-20 ม. ดอก
ข้ึนเป็นช่อยาว 20-40 ซม. แต่ละดอกมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 4-7 ซม. มีกลีบดอกสีเหลืองขนาดเท่ากนั 

5 กลีบ ผลยาว 30-62 ซม. และกวา้ง 1.5-2.5 ซม. มี
กล่ินฉุน และมีเมล็ดท่ีมีพิษเป็นจ านวนมาก 

นิยมปลูกไวเ้ป็นตน้ไมป้ระดบัตาม
สถานท่ีต่างๆ เพื่อให้ร่มเงา และมี สี
ดอกท่ีสวยงาม 

ตอ้งการแสงแดดจดั หรือกลางแจง้ 
เจริญเติบโตไดดี้ดินร่วนซุย ดินร่วน
ปนทราย ดินร่วนเหนียว  ใช้ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมกัในการบ ารุงรักษา 
อตัรา 2-3 กิโลกรัม/ตน้ ควรใส่ปี
ละ  3-4 คร้ัง 

14. ตะเบเหลือง 
 
 
 

ไมย้นืตน้ขนาดเล็ก ผลดัใบ เรือนยอดรูปไข่ แตกก่ิง
กา้นเป็นชั้นๆ เปลือกสีน ้าตาล แตกเป็นร่องขรุขระ ใบ
ประกอบรูปน้ิวมือ  ใบยอ่ย 5-7 ใบ ใบรูปรีแกมรูป
ขอบขนาน  กวา้ง 2-4 ซม. ยาว 6-18 ซม.  

ปลูกประดบัสวน เป็นกลุ่มหรือตน้เดียว
ในสนามหรือมุมอาคาร ดอกและใบ
สวยงาม เหมาะกบัสวนธรรมชาติ ตน้
เล็กควรค ้ายนัตลอดเวลา 

ชอบแสงแดดเตม็วนั ปลูกกบัดินทัว่ไป 
ความช้ืนปานกลาง ระบายน ้าดี รดน ้า
วนัละ 2 คร้ัง เชา้-เยน็ ใส่ปุ๋ย 8-24-24 
เดือนละ 1 คร้ัง 
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ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบมนหรือสอบ ขอบใบ
เรียบ ผวิใบสีเขียวเหลือบสีเงินทั้งสองดา้น  ดอกสี
เหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกท่ีปลายก่ิง ช่อละ 
5-7 ดอก  โคนกลีบดอกเช่ือมติดกนัเป็นหลอด ปลาย
แยกเป็น 5 แฉก คลา้ยรูปเเตร ผลแหง้แตก เป็นฝัก 
ยาว 10 ซม. สีเทามีเส้นสีด าตามแนวยาว เมล็ดมีปีก
เป็นเยือ่ใสบาง ๆ  มีจ  านวนมาก 

  

15. ฝ้ายค า

 
 

เป็นไมผ้ลดัใบ จะทิ้งใบในช่วงท่ีออกดอก  (ประมาณ
เดือนธนัวาคม – มีนาคม) ใบสีเขียว ออกเป็นใบ
เด่ียว  หยกัเป็นแฉกลึกกินลึกเขา้มาในใบประมาณ 
70-80% ของใบ  ออกดอกเป็นช่อท่ีปลายก่ิง สีเหลือง 
ในหน่ึงช่อจะมีดอกตั้งแต่ 4-6 ดอก  ดอกออกเป็นช่อ 
ดอกมีกลีบซอ้นหลายชั้น ดูแลว้ฟู แน่น บานทนอยู่
ไดห้ลายวนั 

ส่วนใหญ่นิยมปลูกเด่ียวเป็นไม้
ประธานในสวน หรือปลูกตามมุม
สนาม  และดว้ยความท่ีมีช่วงสลดัใบ
ทิ้งหมดตน้ก่อนท่ีจะออกดอกทุกปี 
เพราะฉะนั้นตน้น้ีไม่เหมาะปลูกใหร่้ม
เงา 

เป็นไมท่ี้น ้าอดน ้าทนสูงมาก  แลง้  ดิน
ไม่ดี ก็อยูไ่ด ้ ชอบแดดจดัเต็มวนั 
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16. แคนา 

 

เป็นไมย้นืตน้ผลดัใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง
ประมาณ 10-20 ม. ล าตน้เปลาตรง มกัแตกก่ิงต ่า 
เปลือกของล าตน้เป็นสีน ้าตาลอ่อนอมสีเทา และอาจ
มีจุดด าประ ผวิตน้เรียบหรือล่อนเป็นเกล็ดขนาด
เล็กๆ ขยายพนัธ์ุดว้ยวธีิการเพาะเมล็ดและการปักช า
ราก ดอกเป็นรูปแตรสีขาว โดยจะออกดอกตามปลาย
ก่ิง ดอกยาวประมาณ 2-3 ซม. ส่วนกา้นดอกยาว
ประมาณ 1.8-4 ซม. 

ทรงพุม่ใบและฝักสวย ปลูกใหร่้มเงา
และเป็นจุดเด่นใหส้วน 

ปลูกในท่ีไดรั้บแสงแดดเตม็วนั ดิน
ร่วน หรือดินท่ีระบายน ้าดี 

17. มะฮอกกานีใบใหญ่

 
 

เป็นไมย้นืตน้ ผลดัใบ สูง 15-25 ม. ใบประกอบแบบ
ขนนก เรียงสลบั ใบยอ่ย รูปวงรีเบ้ียว โคง้เล็กนอ้ย 
กวา้ง 2.5-6 ซม. ยาว 6-15 ซม. ดอกเป็นลกัษณะดอก
ช่อ ออกท่ีซอกใบใกลป้ลายก่ิง กลีบดอกสีเหลือง
อ่อน หรือเหลืองแกมเขียว ผลแหง้ แตกได ้รูปไข่ 
เปลือกหนาแขง็ 
 

นิยมปลูกใหร่้มเงา  ปลูกไวริ้มร้ัวบงั
สายตาคนภายนอก ช่วยใหบ้า้นดูร่มร่ืน 
เพื่อความสวยงาม  ทรงพุม่ไม่ยืน่มาเกย
กนั 

ชอบแดดเตม็วนั  ดินร่วน ไม่ตอ้งรดน ้า
บ่อย 

 



 
 

45 
 

ตารางที ่3.1  (ต่อ) สรุปลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ  
ชนิดของพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ การดูแล 
18. พญาสัตบรรณ 

 

เป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ12-20 ม. 
ผวิล าตน้มีสะเก็ตเล็กๆสีขาวปนน ้าตาลกรีดดูจะมียาง 
สีขาวล าตน้ตรง แตกก่ิงกา้นสาขามากลกัษณะเป็น
ชั้น ๆ ใบออกเป็นกลุ่มบริเวณปลายก่ิงช่อหน่ึงมีใบ
ประมาณ 5-7 ใบ กา้นใบสั้น  ใบยาวประมาณ10-12 
ซม. ออกดอก เป็นช่อตามปลายก่ิงหรือส่วนยอดของ
ล าตน้ ดอกเป็นกลุ่มคลา้ยดอกเขม็ช่อหน่ึงจะมีกลุ่ม
ดอกประมาณ7 กลุ่มดอกมีสีขาวอมเหลือง ผลเป็น
ฝักยาว ลกัษณะเป็นเส้น 

เป็นตน้ไมท่ี้มีขนาดสูงใหญ่มาก และ
ดอกออกกล่ินฉุน เป็นตน้ไมท่ี้
เจริญเติบโตเร็วและดูแลรักษาง่าย 
 

ตอ้งการแสงแดดจดั หรือกลางแจง้ 
ตอ้งการน ้าปานกลาง ชอบดินร่วน
ซุย  ใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรา 2: 3 
กิโลกรัม/ตน้ ควรใส่ปีละ 3-4 คร้ัง 

19. หูกระจง 

 

ตน้หูกระจง เป็นไมป้ระดบัชนิดหน่ึง ท่ีมีการ
เจริญเติบโตเร็ว และมีอายยุนื ทั้งยงัเป็นไมท่ี้มีทรง
พุม่สวยงามแตกก่ิงเป็นชั้น ๆ โดยในแต่ละชั้นจะห่าง
กนัประมาณ 50 - 100 ซม. เป็นไมผ้ลดัใบ มีดอกสี
ขาว 

เป็นไมท่ี้มีลกัษณะเป็นทรงพุ่ม จึงนิยม
น ามาปลูกเพื่อตกแต่งสวน หรือใช้
ประดบัริมถนน ตลอดจนเกาะกลาง
ถนนเน่ืองจากเป็นไมท่ี้ให้ร่มเงา ท าให้
บริเวณบา้นมีความร่มร่ืน ช่วยบงัแดด
ไดดี้ 

หูกระจงเป็นไมท่ี้ชอบดินร่วนหรือ
ร่วนปนทราย ตอ้งการน ้าสม ่าเสมอ 
ชอบแดดจดั ทนแดด ทนฝน  
ทนน ้าท่วม 
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20. ปีบ 

 
 
 

เป็นพรรณไมย้นืตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความ
สูงประมาณ 10-20 ม. ผวิเปลือกล าตน้มีสีเทาบริเวณ
เปลือกล าตน้และก่ิงกา้น มีรอยขรุขระ มีจุดเล็กบา้ง
ใหญ่บา้งคละกนั ใบกลมรี ปลายใบแหลม ริมขอบใบ
เรียบ ขนาดใบกวา้ง ประมาณ 2-3 ซม. ยาวประมาณ
3-6 ซม. ดอกออกเป็นช่อตั้งตรง ดอกเป็นท่อยาว
ประมาณ23น้ิวดอกมีสีขาวปนเหลืองเล็กนอ้ยขนาด
ดอกโตประมาณ 2 ซม. ปลายกลีบดอกแยกออกเป็น
แฉกมี 5 แฉก 

ปลูกประดบัสวนเป็นกลุ่มหรือตน้เดียว
ในสนามหรือมุมอาคาร ดอกและใบ
สวยงาม เหมาะกบัสวนธรรมชาติ ดอก
มีกล่ินหอม 

ตอ้งการแสงแดดจดั  ตอ้งการน ้าปาน
กลาง  ชอบดินร่วนซุย  ใชปุ๋้ยคอกหรือ
ปุ๋ยหมกั อตัรา 1: 3 กิโลกรัม/ตน้ ควร
ใส่ปีละ 4-5 คร้ัง 

21. ลีลาวดี 

 
 

ลีลาวดี เป็นไมย้นืตน้ เป็นพุม่เต้ียแคระสูงประมาณ 
0.6 ม. จนถึงตน้ใหญ่สูงประมาณ 12 ม. ล าตน้แผก่ิ่ง 
กา้นสาขาและพุม่ใบสวยงาม มีน ้ายางขนสีขาวเป็น
พนัธ์ุไมท่ี้สลดัใบในฤดูแลง้ก่อนท่ีจะผลิดอกผลิใบ
รุ่นใหม่ 

ปลูกประดบัสวน  เป็นกลุ่มหรือตน้
เดียว  ในสนามหรือมุมอาคารดอกและ
ใบสวยงามเหมาะกบัสวนธรรมชาติ 
ดอกมีกล่ินหอม 

เป็นดินร่วนซุยระบายน ้าไดดี้ ตอ้งการ
น ้าปานกลาง ใหปุ๋้ยออสโมโคท้ สูตร 
14-14-14 ทุก 3 เดือน 

http://www.sotus.co.th/product_detail_osmocote14-14-14.html
http://www.sotus.co.th/product_detail_osmocote14-14-14.html
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) สรุปลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ  
ชนิดของพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ การดูแล 

22. ไผ ่

 

เป็นไมพุ้ม่อยูใ่นวงศห์ญา้ Poaceae ถือเป็นหญา้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีลกัษณะเป็นไมไ้ม่ผลดัใบ ข้ึน
เป็นกอ ล าตน้มีลกัษณะเป็นปลอ้งๆมีตาอยูต่ามขอ้
ล าตน้จะแตกก่ิงกา้นสาขาจากใตดิ้น แลว้ส่งยอด
อ่อน หรือท่ีเรียกวา่ "หน่อ" ข้ึนมาเหนือพื้นดิน เรา
เรียกยอดอ่อนน้ีวา่ "หน่อไม"้ 

เป็นพืชท่ีเล้ียงง่าย โตเร็ว ใชป้ระดบั
ตกแต่งบา้นเรือนให้ดูสวยงาม ปลูก
เป็นแนวร้ัว หรือเป็นก าแพง ใหค้วาม
ร่มร่ืน 

ตอ้งการน ้าปานกลาง  ใชปุ๋้ยคอก 

23. ปาลม์ฟอกเทล

 
 
 
 

ล าตน้ป่องกลางเล็กน้อยขนาด 20-25 ซม. คอสี
เขียว ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลบัทางใบยาว 
2-2.50 ม. ใบย่อยรูปขอบขนานออกเป็นกระจุกแผ่
ออกทุกทิศทางเป็นพวงคลา้ยหางหมาป่า         
กวา้ง 2-5 ซม. ยาว45-75 ซม. ปลายใบเรียวแหลม 
โคนใบรูปล่ิม แผ่นใบสีเขียว 
ดอกสีขาวออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงใตโ้คน
กาบใบผลสดแบบมีเน้ือเมล็ดเดียว ทรงกลมรี 
ขนาด 5-6 ซม. ผลสุกสีส้มแดง 

เป็นไมป้ระดบัท่ีมีความทนต่อ
แสงแดด ปลูกเพื่อความสวยงาม 
 

ชอบดินร่วนมีอินทรียว์ตัถุเยอะๆ แต่
ดินเหนียว ดินปนทรายก็ปลูกได ้
ชอบแดดจดั, แดดเต็มวนั รดน ้า
สม ่าเสมอจะโตเร็วมาก ทนน ้าท่วม
ไดร้ะยะหน่ึง ไม่ตาย เช่น 5 -10 วนั
ถา้แลง้ น ้าไม่พอจะโตช้าลงและล า
ตน้คอดเล็ก 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) สรุปลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ  
ชนิดของพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ การดูแล 

24. สนสามใบ 

 

เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ถึงใหญ่ สูงประมาณ  
35 – 45 ม. ล าตน้ตรงเปลามีเรือนยอดเป็นพุม่กลม 
ไม่ผลดั ใบเด่ียว เล็กเรียวยาวเป็นรูปเขม็ ออกเป็น
กระจุก ยาวประมาณ 12-25 ซม. หนาประมาณ  
0.5-1.0 มม. มีสีเขียวอ่อน มีท่อน ้ามนั 3-5 ท่อ  

มีพุม่เรือนยอดสวยงาม ใบสดตลอดปี 
และมีลกัษณะพิเศษท่ีไดรั้บความนิยม
จากนกัท่องเท่ียว ให้ร่มเงาไดก้วา้งแต่
ไม่ทึบจนเกินไป ใบท่ีร่วงหล่นเหมือน
พรมท่ีปูรองเทา้ไดอ้ยา่งดี นอนก็นุ่ม
เนียนสบาย ๆ มีศกัยภาพในการ
ขยายพนัธ์ุตามธรรมชาติดีมาก 

ชอบดินร่วนซุย ระบายน ้าดี แดด
ตลอดวนั 

25. สนมงักร 

 
 

เป็นไมย้นืตน้ มีลกัษณะรูปทรงพีรามิด สูงประมาณ     
3-12 ม. ล าตน้สีน ้าตาลเขม้ ใบสีเขียวเขม้ ไม่ผลดัใบ 
ข้ึนไดดี้ในดินทัว่ไป  

เป็นไมท่ี้มีใบละเอียดเป็นเอกลกัษณ์
ของพืชสกุลน้ี นิยมปลูกเป็นไม้
ประธาน ในการจดัสวน ปลูกเป็นกลุ่ม 
3 ตน้ หรือ 5 ตน้  

ชอบ ดินร่วนปนทราย ชอบน ้ าปาน
กลาง ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์
อดัเม็ด ชอบแสงแดดเตม็วนั ไม่ควร
รดน ้าทรงพุม่ เพราะจะแตกทรงพุม่ไม่
สวย 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) สรุปลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ  
ชนิดของพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ การดูแล 

26. มะขามป้อม 

 

มะขามป้อมเป็นพืชใบเล็ก ก่ิงเจริญทางยาวมากกวา่
ทางขา้งจึงมกัไม่ค่อยมีปัญหาใบแน่นทึบจนบงั
แสงแดด ทรงพุม่โปร่ง 

มีลกัษณะใบท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ 
และยงัมีผลท่ีมีประโยชน์ทางยา 

ชอบดินร่วนซุย ความตอ้งการน ้าปาน
กลาง มะขามป้อมเป็นตน้ไมท่ี้มีความ
อดทนสูง ปลูกง่ายตายยาก 

27. มะขาม 

 

มะขามเป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่
แตกก่ิงกา้นสาขามากไม่มีหนาม เปลือกตน้ขรุขระ
และหนา สีน ้าตาลอ่อน เป็นใบประกอบ ใบเล็กออก
ตามก่ิงกา้น ใบเป็นคู่ ใบยอ่ยเป็นรูปขอบขนาน 
ปลายใบและโคนใบมน ออกรวมกนัเป็นช่อยาว     
2–16 ซม. ดอก ออกตามปลายก่ิงมีขนาดเล็ก กลีบ
ดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดง ผล เป็นฝักยาว     
3-20 ซม. 

เป็นไมเ้น้ือแขง็ มีเปลือกสีน ้าตาลสวย 
ใบละเอียด ใชป้ลูกเพื่อใหค้วามร่มร่ืน 
สวยงาม และมีผลท่ีทานได ้

ตอ้งการแสงแดดจดั หรือกลางแจง้ 
ตอ้งการน ้าปานกลาง ชอบดินร่วน
ซุย  ใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกั 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) สรุปลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ  
ชนิดของพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ การดูแล 

28. ล าไย 

 

เป็นไมผ้ลก่ึงเมืองร้อนล าตน้เจริญเต็มท่ี สูง
ประมาณ 10-12 ม. ทรงพุ่มแผ่กวา้งประมาณ        

6-8 ม. เจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีมีความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเล 100–1000 ม. มีความลาดเอียง     
10–15 % ดินท่ีมีหน้าดินลึกมากกว่า 50 % 

เป็นไมท่ี้ให้ร่มเงาไดดี้อีกทั้งยงัมีใบท่ี
มีรูปทรงสวย ผลของล าไยสามารถ
ทานได้ 

ชอบดินร่วนซุย ความตอ้งการน ้า
ปานกลาง ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์
อดัเม็ด 

29. ละมุด 

 
 
 
 

เป็นไมผ้ลท่ีมีทรงพุม่ขนาดกลาง ทรงพุม่โปร่ง 
เจริญเติบโตเร็ว สูงประมาณ 15-20 ม. ก่ิงเหนียวไม่
เปราะและหกัง่าย ผวิเปลือกเรียบสีน ้าตาลอ่อน เม่ือ
มีอายมุากเปลือกจะแตกและมีสีน ้าตาลเขม้ ใบยาว
ประมาณ 10-15 ซม. กวา้งประมาณ 3-7 ซม. เป็น
ดอกสมบูรณ์เพศ  มีกลีบดอก 6 กลีบและกลีบเล้ียง 
 6 กลีบ สีเหลืองติดกนัเป็นพวง ผลมีตั้งแต่รูปไข่ 
กลมหรือยาวรี ผวิเปลือกสีน ้าตาลอ่อนถึงสีน ้าตาล
แก่ 

เป็นไมพุ้ม่ มีรูปทรงท่ีสวยงาม ชอบดินท่ีร่วนซุย มีอินทรียวตัถุมาก 
ใชปุ๋้ยคอกหรือ ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ     
15-15-15 ตอ้งการน ้าปานกลาง 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) สรุปลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ  
ชนิดของพรรณไม ้ ลกัษณะทัว่ไป ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ การดูแล 

30. ขนุน 

 

ขนุนเป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 
 15-30 ซม. ใบเด่ียว เรียงสลบั แผน่ใบรูปรี ขนาด
กวา้ง 5-8 ซม. ยาว    10-15 ซม. ปลายใบทู่ถึงแหลม 
โคนใบมน ดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดแยกเพศอยู่
รวมกนั เป็นช่อสีเขียว อดักนัแน่น แยกเพศ แต่อยู่
บนตน้เดียวกนั เม่ือติดผล ดอกทั้งช่อจะเจริญ
ร่วมกนัเป็นผลรวมมีขนาดใหญ่ โดย 1 ดอก
กลายเป็น 1 ยวง 

เป็นไมท่ี้ให้ร่มเงาไดดี้อีกทั้งยงัมีใบท่ี
มีรูปทรงสวย ผลของขนุนสามารถ
ทานได้ 

ตอ้งการน ้าปานกลาง แสงแดดตลอด
วนั ใชปุ๋้ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย ์

31. กลว้ย 

 
 

พืชไม่มีเน้ือไมอ้ายหุลายปี มีเหงา้ ยอดใหม่เจริญข้ึน
เหนือดิน เรียกวา่ ล าตน้เทียม ใบเด่ียว เรียงเวยีน 
แผน่ใบขนาดใหญ่รูปขอบขนาน ช่อดอกออกเพียง
ช่อเดียวต่อหน่ึงล าตน้เทียม เป็นช่อเชิงลดประกอบ 
ดอกมีประมาณ 5-15 กลุ่ม 

กลว้ยเป็นพืชท่ีใชป้ระโยชน์ได้
หลากหลาย สามารถให้ร่มเงาได ้

อยูไ่ดก้นัทุกสภาพอากาศ ตอ้งการน ้า
ปานกลาง ปุ๋ยท่ีใชคื้อปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
อินทรีย ์
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3.8  ศึกษาลกัษณะภูมอิากาศ 
         ลกัษณะอากาศทัว่ไปของจงัหวดันครราชสีมา อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ 
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (เร่ิมตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์) ส่วนมรสุม
อีกชนิดหน่ึงคือมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ (เร่ิมตั้ งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) 
ฤดูกาลของจงัหวดันครราชสีมา เม่ือพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่ง
ออกเป็น 3 ฤดู ดงัน้ี  
         สรุปแสงบริเวณพื้นท่ีโครงการนั้นไดรั้บแสงอาทิตยอ์ยู่ประมาณวนัละ 12 ชัว่โมง ซ่ึงการ
โคจรของดวงอาทิตยจ์ะมีลกัษณะเป็นแบบออ้มใต ้ส่งผลให้บริเวณทิศใตไ้ดรั้บแสงอาทิตยม์ากกวา่
ทิศอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะมีผลต่อการออกแบบพื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.11) 

 

ภาพที ่3.11  สภาพอากาศทิศทางลมและแสง 

        ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ เม่ือมรสุม ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ปกคลุมจงัหวดันครราชสีมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว 1-2 สัปดาห์  

         ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงเปล่ียนจาก
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้



 
 

53 
 

        ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีมรสุมตะวนัตกเฉียง
ใต ้ซ่ึงเป็นลมร้อนและข้ึนจากมหาสมุทรอินเดีย พดัปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต ่า
(ร่องฝน) กรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (2557) 

ตารางที ่3.2  สถิติอุณหภูมิ ณ สถานีอุตุนิยมวทิยา จงัหวดันครราชสีมา พ.ศ. 2544 – 2556 

รายการ 
2544 
(2001) 

2545 
(2002) 

2546 
(2003) 

2547 
(2004) 

2548 
(2005) 

2549 
(2006) 

2550 
(2007) 

2551 
(2008) 

2552 
(2009) 

2553 
(2010) 

2554 
(2011) 

2555 
(2012) 

2556 
(2013) 

ltem 

 
 

  สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา     Nakhon Ratchasima Meteorology Station  

อุณหภูมิ
สูงสุด 

40.9 41.2 39.7 41.3 41 38.7 40.6 39 38.5 41.4 37.9 39.2 41.0 
Extreme 

maximumtemperature 

อุณหภูมิ
ต  ่าสุด 

14.1 14.3 12.9 13.4 12.3 13.1 12.4 13.8 12 15.4 13.5 16.3 12.2 
Extreme 

minimumtemperature 

ทีม่า:  กรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, (2557) 
         อุณหภูมิ   เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดันครราชสีมา เป็นพื้นท่ีราบสูง มีป่าและทิว
เขาสูงกั้นเขตแดนเป็นแนวยาว อากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน และในฤดูหนาว
ค่อนขา้งหนาวเยน็ อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 41.4 องศาเซลเซียส 
          ความช้ืนสัมพทัธ์   ความช้ืนสัมพทัธ์กบัมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นส าคญั
ในช่วงฤดูหนาวซ่ึงเป็นระยะท่ีมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทย อากาศในจงัหวดั
นครราชสีมาจะแห้งแลง้และหวานเยน็ ตอนรุ่งเชา้อากาศจะชุ่มช้ืนความช้ืนสัมพทัธ์มีค่าสูงและจะ
ลดต ่าโดยค่าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียตลอดทั้งปี กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (2557) 
ตารางที ่3.3  สถิติปริมาณฝน ณ สถานีอุตุนิยมวทิยา จงัหวดันครราชสีมา พ.ศ. 2544 – 2556 

รายการ 
2544 
(2001) 

2545 
(2002) 

2546 
(2003) 

2547 
(2004) 

2548 
(2005) 

2549 
(2006) 

2550 
(2007) 

2551 
(2008) 

2552 
(2009) 

2553 
(2010) 

2554 
(2011) 

2555 
(2012) 

2556 
(2013) 

ltem 

 
 

  สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา   Nakhon Ratchasima Meteorology Station  

ฝนรวม 
(มิลลิเมตร) 

824.4 1,013.5 933.0 980.0 1,380.4 991.8 1,177.8 1,375.6 1,212.5 1,386.2 1,208.6 1,028.5 1,306.0 
Total rain 

(millimeter) 
จ านวนวนั
ฝนตก 
(วนั) 

104 111 102 88 116 107 106 123 103 126 126 105 121 
Number of 
rainy days 

(day) 

ฝนสูงสุด 
(มิลลิเมตร) 

89.4 98.9 81.6 78.0 129.7 75.0 73.4 92.0 77.8 116.3 116.3 69.3 122.0 
Daily 

maximum 
(millimeter) 

ทีม่า :  กรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (2557) 
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         ฝน   ฝนท่ีตกในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นฝนเน่ืองจากพายุดีเปรสชัน่ท่ีเคล่ือนตวั
จากทะเลจีนใต ้ผ่านประเทศเวียดนามเข้าสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ส าหรับ
ปริมาณฝนเฉล่ียตลอดทั้ งปีได้ประมาณ 1,386.2 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือเดือน
กนัยายน มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 129.7 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสูงสุดใน 24 ชั่วโมง ตรวจวดั 126 
มิลลิเมตร 
         ลม   ระบบการพดัเวียนของลมในจงัหวดันครราชสีมามีความชัดเจนดี โดยในฤดูหนาว
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงพดัปกคลุมประเทศไทยช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ลมส่วน
ใหญ่เป็นลมตะวนัออกเฉียงเหนือมีก าลงัเฉล่ียประมาณ 4-6 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
         จากขอ้มูลข้างต้นสรุป ภายในพื้นท่ีโครงการมีลกัษณะฤดูกาลของพื้นท่ีโครงการ 3 ฤดู  
เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดันครราชสีมาเป็นพื้นท่ีราบสูง มีป่าและทิวเขาสูงกั้นเขตแดนเป็น
แนวยาว ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ เม่ือมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ปกคลุมจงัหวดันครราชสีมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว 1-2 สัปดาห์
สภาพอากาศค่อนขา้งหนาวเยน็ อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 12 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือน
กุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงเปล่ียนจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้สภาพอากาศค่อนขา้งร้อนอบอา้วมาก อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 41.4 องศาเซลเซียส 
ดงันั้นควรดูแลพรรณไมแ้ละการให้น ้ า ส่วนฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม เป็นช่วงท่ีมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นลมร้อนและข้ึนจากมหาสมุทรอินเดีย พดัปกคลุม
ประเทศไทย และร่องความกดอากาศต ่า สถานีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร วดัสถิติปริมาณน ้ าฝน โดยสามารถวดัค่าเฉล่ียปริมาตรฝนรวม (มิลลิเมตร) ต่อปี 
พ.ศ. 2544 – 2556 ไดป้ระมาณ 1,386.2 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือเดือนกนัยายน มี
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 129.7 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสูงสุดใน 24 ชัว่โมง ตรวจวดั 126 มิลลิเมตร ซ่ึงช่วง
เดือนกนัยายนจะมีปริมาณน ้ าฝนเยอะ แต่เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีลาดชนัเป็นส่วนใหญ่
ปริมาณน ้าฝนจึงมีผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการ 
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3.9  ศึกษาข้อมูลลกัษณะสภาพดิน 
        พื้นทีโครงการตั้งอยูใ่นพื้นท่ีดินชุดท่ี 47 ซ่ึงมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 
ภาพที ่3.12 ลกัษณะชั้นดิน กลุ่มชุดดินท่ี 47 
ทีม่า : ระบบฐานขอ้มูลกลุ่มชุดดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ (2557) 
https://www.ldd.go.th 
 3.9.1  ลกัษณะโดยทัว่ไป  
                        เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วน มีเศษหินปะปนมาก และพบชั้นหินพื้นลึก 50 - 80 
เซนติเมตร ดินมีสีน ้ าตาล สีน ้ าตาลปนแดง เกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือละเอียด มีสภาพ
พื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชนัประมาณ 2 - 20 % เป็นดินต้ืน มีการระบายน ้ าดี 
ระดบัน ้ าใตดิ้นอยูลึ่กกวา่ 3 เมตร ตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่าถึงปานกลาง (pH 
5.0-7.5) ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแลง้ บางแห่งท าไร่เล่ือนลอย (ดงัภาพท่ี 3.12)
 3.9.2  ปัญหาในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  
                          ดินต้ืนมากมีชั้นหินผุ และหินพื้น น ้ าซึมผา่นชั้นดินไดป้านกลาง ถึงค่อนขา้งเร็ว มี
การอุม้น ้ าปานกลางถึงต ่า ดินถูกกดักร่อนไดง่้ายท่ีความลาดชนัสูง สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนถึงเนิน
เขา ระดบัน ้าใตดิ้นลึก        
       3.9.3  ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช   
                        กลุ่มชุดดินท่ี 47 มีศกัยภาพค่อนขา้งไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการปลูก
พืชทัว่ไป เน่ืองจากเป็นดินต้ืนถึงต้ืนมาก และสภาพพื้นท่ีมีความลาดเทสูงเป็นส่วนใหญ่  
                       3.9.3.1  การแกปั้ญหาการปลูกพืช ปัญหาดินต้ืนมีลูกรังหรือเศษหินปะปนเน้ือดินมาก 
เลือกดินท่ีมีความลึกปานกลางถา้เป็นดินต้ืนควรมีเน้ือดินบนหนาไม่นอ้ยกวา่ 15 เซนติเมตร และ
เลือกพืชไร่รากต้ืนถึงรากหยัง่ลึกปานกลางมาปลูก ใส่ปุ๋ยอินทรียไ์ดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั หรือใส่วสัดุ
ปรับปรุงดิน เช่นกากถัว่ลิสง แกลบ วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร อตัรา 2-3 ตนั/ไร่ ปัญหาการชะลา้ง
พงัทลายของดิน น ามาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าท่ีเหมาะสมมาปฏิบติัทั้งวิธีการทางพืชและวิธีกล 
อาจเลือกวธีิใดวธีิหน่ึงหรือผสมผสานทั้งสองวธีิ ดงัน้ี  
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                                      1)  ไถเตรียมดินปลูกและปลูกพืชไร่เป็นแถวตามแนวระดบัขวางความลาด
เทของพื้นท่ี   
                                      2)  พื้นท่ีท่ีมีความลาดเทสูงกวา่ 12% เป็นดินต้ืนควรมีการไถพรวนนอ้ย
ท่ีสุด หรือไม่มีการไถพรวนเลย  
                                    3)  ใชว้สัดุคลุมดินเช่น เศษพืชหรือฟางขา้ว  
                                      4)  ปลูกพืชเป็นแถบหรือแถบหญา้แฝกขวางความลาดเทของพื้นท่ีเพื่อช่วย
ชะลอการไหลบ่าของน ้าผวิดิน  
                                      5)  ปลูกแถบไมพุ้่มตระกูลถัว่ยืนตน้ตามแนวระดบัขวางความลาดเทของ
พื้นท่ี  
                                      6)  ในบริเวณท่ีมีความลาดเทเกิน 12 % น ามาตรการทางวธีิกลมาใช้ เช่น คนั
คูรอบเขา ทางระบายน ้า และบ่อดกัตะกอน เป็นตน้  
                                      7)  ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าหรือเส่ือมลง จดัระบบการปลูกพืชให้มี
พืชบ ารุงดินหรือพืชตระกูลถัว่อยูใ่นระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบลงดิน, 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ไดแ้ก่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกั อตัรา 2-3 ตนั/ไร่  
                         3.9.3.2  ปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้ ปัญหาดินต้ืนมีกรวดลูกรังหรือเศษหินปนในปริมาณ
มาก เลือกปลูกเฉพาะดินท่ีมีความลึกปานกลาง การเตรียมหลุมปลูก ควรขุดให้มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
75 x 75 x 75 เซนติเมตร ถา้โตกวา่จะเป็นการดี หาหน้าดินจากท่ีอ่ืนมาใส่และคลุกเคลา้กบัปุ๋ย
อินทรียห์รือเศษใบไม ้ใบหญา้ หรือเศษวสัดุทางการเกษตรท่ีเหลือใช ้ปัญหาการชะลา้งพงัทลายของ
ดิน ปลูกพืชตามแนวระดบัขวางความลาดเทของพื้นท่ีปลูกพืชคลุมดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถัว่ 
นอกจากป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินแลว้ยงัช่วยเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ให้แก่ดิน และ
รักษาความช้ืนในดินอีกดว้ย หรือการปลูกพืชแซมระหวา่งแถวไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้ ขณะท่ียงัแผก่ิ่ง
กา้นคลุมดินยงัไม่ทัว่ถึง หรืออาจปลูกแถบหญา้แฝกตามแนวระดบัความลาดเทของพื้นท่ีเป็นช่วง ๆ 
เพื่อช่วยชะลอการไหลบ่าของน ้ าผิวดิน ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าหรือเส่ือมลง การปลูกพืช
ตระกลูถัว่แซมระหวา่งแถวไมผ้ลหรือไมย้นืตน้เพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชบางอยา่งและอินทรียวตัถุ
ใหแ้ก่ดิน  
                                      จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปได้ว่า กลุ่มดินชุดน้ีมีลกัษณะระบายน ้ าได้ดี น ้ าซึม
ผา่นชั้นดินไดป้านกลาง ถึงค่อนขา้งเร็ว มีการอุม้น ้าปานกลางถึงต ่า ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัการเพาะปลูก 
แต่เหมาะสมกบัการปลูกพืชไมพ้ื้นถ่ินท่ีมีอยู่เดิมในโครงการ ซ่ึงตอ้งการน ้ าในปริมาณไม่มากนัก 
เช่น กลัปพฤกษ์ สนสามใบ ปีบ ปาล์มฟอกเทล ตะเบเหลือง หางนกยูงฝร่ัง ราชพฤกษ์ เป็นตน้ ซ่ึง
เป็นพรรณไมย้นืตน้ ไมป้ระดบัท่ีทนต่อสภาพดินไดดี้  
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3.10  ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 
3.10.1  มุมมองภายนอกโครงการส่วนใหญ่เป็นมุมมองท่ีดี เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น

พื้นท่ีป่า โดยมุมมองท่ีดีท่ีสุดของโครงการคือมุมมองดา้นทิศตะวนัออก เป็นหน้าผาเห็นวิวภูเขา
ตลอดแนว 

 

ภาพที ่3.13 มุมมองภายนอกโครงการ 

 3.10.2  มุมมองภายในโครงการเป็นมุมมองท่ีดีและเปิดกวา้ง มุมมองท่ีดีท่ีสุดคือมุมมอง
ดา้นทิศตะวนัออก  

 

ภาพที ่3.14  มุมมองภายในโครงการ 
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3.11 สรุปข้อมูลด้านลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมองของพืน้ทีโ่ครงการ 
        เน่ืองจากในพื้นท่ีโครงการมีจุดท่ีตอ้งออกแบบภูมิทศัน์หลายจุด เพื่อให้การออกแบบแต่ละ
พื้นท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการผูใ้ช ้จึงแบ่งพื้นท่ีเป็น 5 โซน ดงัน้ี  (ดงัภาพท่ี 3.15) 
 

 
ช่ือโครงการ : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเท่ียว อ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 
แสดง : พื้นท่ีการแบ่งโซนของพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.15 
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ตารางที ่3.4  สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 
Zone Site Characteristics Development 

Zone A :  
พื้นท่ีอาคารตอ้นรับ 

มีเน้ือท่ีประมาณ 11,700 ตร.ม. อยูต่รง
กลางของพื้นท่ีโครงการ ทิศเหนือติดกบั
พื้นท่ี โซน B, D ทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ี โซน B 
ทิศตะวนัออกติดกบัพื้นท่ีโซน C  ทิศ
ตะวนัตกติดกบัพื้นท่ีป่าธรรมชาติ 
-  อาคารตอ้นรับ 
-  เส้นทางเขา้-ออก 
-  ลานโล่ง ไดรั้บแสงแดดตลอดวนั 
-  หอ้งน ้า 
-  เขา้ถึงไดง่้าย 

-  ปรับปรุงอาคารตอ้นรับ ให้
เหมาะสมแกก้ารใชง้าน 
-  สร้างทางเทา้ใหเ้หมาะสมกบั
พื้นท่ี 
-  สร้างลานจอดรถเพื่อความ
เป็นระเบียบแก่พื้นท่ีโครงการ 
-  ปรับปรุงลานอเนกประสงค ์
-  เพิ่มพื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

Zone B : 
พื้นท่ีบา้นพกั 

มีเน้ือท่ีประมาณ 10,780 ตร.ม. โซน B    
มี 2 จุด จุดท่ี 1 อยูต่รงกลางของพื้นท่ี
โครงการ ทิศเหนือติดกบัพื้นท่ีโซน  E ทิศ
ใตติ้ดกบัพื้นท่ีโซน A  ทิศตะวนัออกติด
กบัพื้นท่ีโซน C ทิศตะวนัตกติดกบัพื้นท่ี 
D และ จุดท่ี 2 อยูท่างทิศใตข้องพื้นท่ี
โครงการ ทิศเหนือติดกบัพื้นท่ีโซน A,C  
-  มีบา้นพกั 5 หลงั จุดท่ี 1 มีบา้น Deluxe 
Cottage บา้นพกัขนาด 27 ตร.ม. จ านวน  
3 หลงั จุดท่ี 2 มีบา้น Premier Villa 
บา้นพกัขนาด 150 ตร.ม. จ านวน 2 หลงั 
-  ใหร่้มเงาเหมาะแก่การพกัผอ่น 
-  เขา้ถึงไดง่้าย  

-  ปรับปรุงบา้นพกัใหมี้ขนาดท่ี
มากข้ึน Deluxe Cottage เพิ่ม 1 
หลงั เป็น 4 หลงั Premier Villa 
เพิ่ม 4 หลงั เป็น 6 หลงั 
-  สร้างทางเทา้ใหเ้หมาะสมกบั
พื้นท่ี  
-  สร้างจุดพกัให้ร่มเงาและ
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

Zone C : 
พื้นท่ีชมววิ 

มีเน้ือท่ีประมาณ 3,140 ตร.ม. อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ ทิศเหนือติด
กบัพื้นท่ีโซน E ทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ีโซน B 
ทิศตะวนัตกติดกบัพื้นท่ีโซน A,B  
-  สามารถชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ
โครงการ 

-  สร้างจุดพกัให้ร่มเงาและ
พกัผอ่นหยอ่นใจ 
-  สร้างทางเทา้ใหเ้หมาะสมกบั
พื้นท่ี 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ  
Zone Site Characteristics Development 

 -  เหมาะแก่การพกัผอ่น 
-  เป็นพื้นท่ีลาดชนั 
-  เขา้ถึงง่าย 
-  เป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดของโครงการ 

 

Zone D : 
พื้นท่ีหอ้งสัมมนา 

มีเน้ือท่ีประมาณ 810 ตร.ม. อยูท่างทิศ
ตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ ทิศเหนือติด
กบัพื้นทีโซน E ทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ีโซน A  
ทิศตะวนัออกติดกบัพื้นท่ีโซน B  
-  เขา้ถึงง่าย 
-  เหมาะแก่การจดัการประชุม หรือ
กิจกรรม อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการ  

-  สร้างทางเทา้ใหเ้หมาะสมกบั
พื้นท่ี 
 

Zone E : 
พื้นท่ีเปิดโล่ง 

มีเน้ือท่ีประมาณ 3,570 ตร.ม. อยูท่างทิศ
เหนือของพื้นท่ีโครงการ ทิศใตติ้ดกบั
พื้นท่ีโซน B, C, D  
-  มีท่ีเก็บน ้าส ารอง บรรจุโอ่ง จ  านวน 70 
ใบ สภาพเส่ือมโทรม 
-  เขา้ถึงยาก ไม่มีทางเดิน  
-  มีไมผ้ลทานไดจ้ านวนมาก  
-  เป็นพื้นท่ีให้ร่มเงา  

-  สร้างทางใหมี้การเขา้ถึงได้
สะดวก 
-  ปรับปรุงพื้นท่ีเส่ือมโทรม 
-  สร้างจุดพกัให้ร่มเงาและ
พกัผอ่นหยอ่นใจ 
 

 

3.12 ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลด้านผู้ใช้โครงการ 
         โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงาม รีสอร์ท  เขายายเท่ียง อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดั
นครราชสีมา มีความส าคญัต่อผูใ้ช้บริการท่ีจะเขา้มาใช้พื้นท่ีเพื่อการพกัผ่อน ดงันั้นในการศึกษา
เร่ืองรายละเอียดด้านผูใ้ช้โครงการจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพื่อท่ีจะไดเ้กิดประโยชน์ต่อเจา้ของ
โครงการและผูใ้ชโ้ครงการมากท่ีสุด โดยมีการศึกษาประเภทของผูใ้ชโ้ครงการนั้นสามารถแบ่งการ
ใชง้านไดอ้อกเป็น 2 ลกัษณะ คือ กลุ่มผูใ้ชป้ระจ าและกลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราวสามารถสรุปรายละเอียดผูใ้ช้
ทั้ง 2  กลุ่มไดด้งัน้ี 
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 3.12.1  กลุ่มผูใ้ชป้ระจ า  
                           กลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีภายในรีสอร์ท คือ เจา้ของโครงการและพนกังาน ซ่ึง
เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกนัและสม ่าเสมอ กลุ่ม
ผูใ้ช้ประจ าจะมีพื้นท่ีประจ าของแต่ละบุคคลอยูแ่ลว้และมีอาณาเขตจ ากดัในการใช้พื้นท่ีนั้น ๆ  ใน
แต่ละวนั 
         3.12.2  กลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว  
                           กลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาใช้บริการในระยะเวลาสั้ น  จากการศึกษาพฤติกรรม บุคคล
เหล่าน้ีจะเขา้มาใชพ้ื้นท่ีโดยใชร้ถส่วนตวัเป็นส่วนมาก มีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีมาเป็นรถทวัร์ขนาด
ใหญ่  กลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราวจะเขา้มาใชบ้ริการในการพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือสร้างกิจกรรมต่าง ๆ  ภายใน
พื้นท่ีโครงการ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้ชั่วคราว ท่ีสามารถ
น ามาปรับปรุงใหเ้ขา้กบัพื้นท่ีโครงการโดยท าการศึกษาจากการท าแบบสัมภาษณ์ความตอ้งการ 

ตารางที ่3.5  แบบสัมภาษณ์ ความตอ้งเจา้ของโครงการ 
Zone กิจกรรม 

(Activity) 
องคป์ระกอบ 
(Elements) 

ขนาดพื้นท่ีใชส้อย
(Function Area) 

A ตอ้นรับ 1. ป้ายทางเขา้โครงการ 
2. อาคารตอ้นรับ  
3.  ถนนและลานจอดรถ 
4. หอ้งน ้าสาธารณะ 
5. น ้าตก 

รวม 

30 ตร.ม. 
423 ตร.ม. 

2,100 ตร.ม. 
200 ตร.ม. 
100 ตร.ม. 

2,853 ตร.ม. 
B พกัผอ่น 

 
 

1. บา้น Deluxe Cottage 4 หลงั  
    ขนาด 36 ตร.ม. / หลงั 
2. บา้น Premier Villa 6 หลงั 
    ขนาด 175 ตร.ม./ หลงั 
3. น ้าพุ  
4. ทางเดินในสวน 
5. ศาลา 3 หลงั ขนาด 16 ตรม./หลงั  
6. เกา้อ้ี 12 ตวั ขนาด 50x100x45 /ตวั 

รวม 

144 ตร.ม. 
 

1,050 ตร.ม. 
 

16 ตร.ม. 
277 ตร.ม. 

48 ตรม. 
               - 

1,535 ตร.ม. 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ)  แบบสัมภาษณ์ ความตอ้งเจา้ของโครงการ  

Zone กิจกรรม 
(Activity) 

องคป์ระกอบ 
(Elements) 

ขนาดพื้นท่ีใชส้อย
(Function Area) 

C ชมววิ 1. จุดชมววิใบไม ้
2. เกา้อ้ี 4 ตวั ขนาด 50x100x45/ตวั 

รวม 

          504 ตร.ม. 
            - 

          504 ตร.ม. 
D สัมมนา 1. หอ้งสัมมนา  

รวม 
          300 ตร.ม. 
           300 ตร.ม. 

E ท่ีเก็บน ้าส ารอง
และสวนผลไม ้

1. ท่ีเก็บน ้าส ารอง 
2. หอ้งน ้าสาธารณะ 
3. หอ้งซกัลา้ง 

รวม 

           450 ตร.ม. 
           200 ตร.ม. 
           200 ตร.ม. 
           850 ตร.ม. 

  รวมทั้ง 5 โซน          6,042 ตร.ม. 
 

 3.12.3  สรุปลกัษณะพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชช้ัว่คราว 
                          จากการศึกษาลกัษณะพฤติกรรม กลุ่มผูใ้ช้ชั่วคราว ท่ีเขา้มาใช้บริการยงัมีความ
ตอ้งการกิจกรรมประเภทต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกาย
และจิตใจ 
 

3.13  สรุปข้อมูลด้านผู้ใช้โครงการโดยแสดงตารางกจิกรรมและบรรยากาศ 
ตารางที ่3.6  สรุปกิจกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 

ประเภทกิจกรรม ลกัษณะกิจกรรม 
กิจกรรมบนัเทิง 

 

จดัภูมิทศัน์ให้สวยงามน่าสนใจสามารถดึงดูด 
ผูใ้ช้บริการให้เข้ามายงัพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมท่ีให้
แขกท่ีพกัในโครงการไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
ร่วมกนั ตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เช่น 
การเข้ากลุ่มกิจกรรมคลับ การละเล่นต่าง ๆ  
กิจกรรมกลางแจง้  ท าอาหาร 
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ตารางที ่3.6  (ต่อ) สรุปกิจกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ  
ประเภทกิจกรรม ลกัษณะกิจกรรม 
กิจกรรมพกัผอ่น 

 

เป็นการจัดกิจกรรมพกัผ่อนในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น เดินเล่น นัง่เล่น ร้านอาหาร ชมดาว 

กิจกรรมกีฬา 

 
 

พื้นฐานการจัดการออกก าลังกายของพื้น ท่ี
โครงการ คือการวิง่จอ๊กก้ิง เตน้แอโรบิค 
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ช่ือโครงการ : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเท่ียว อ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 
แสดง : Bubble Dlagram ภาพที ่3.16 
สัญลกัษณ์ :                           แสดงพื้นท่ีปิดกั้นสายตาดว้ยร้ัวไม ้
  แสดงพื้นท่ีปิดกั้นสายตาดว้ยตน้ไม ้
                                             การเขา้ถึงพื้นท่ี 
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3.14  การหาศักยภาพของพืน้ทีแ่ละการพฒันาศักยภาพพืน้ทีโ่ครงการ 
ตารางที ่3.7  สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ 

Zone Potentials Development Remarks 
Zone A : 

 
มีเน้ือท่ีประมาณ 11,700 ตร.ม. อยู่
ตรงกลางของพื้นท่ีโครงการ ทิศ
เหนือติดกบัพื้นท่ี โซน B, D ทิศใต้
ติดกบัพื้นท่ี โซน B ทิศตะวนัออก
ติดกบัพื้นท่ีโซน C  ทิศตะวนัตก
ติดกบัพื้นท่ีป่าธรรมชาติ 
-  อาคารตอ้นรับ 
-  เส้นทางเขา้-ออก 
-  ลานโล่ง ไดรั้บแสงแดดตลอด
วนั 
-  หอ้งน ้า 
-  เขา้ถึงไดง่้าย 

-  ปรับปรุงอาคารตอ้นรับ 
ใหเ้หมาะสมแกก้ารใช้
งาน 
-  สร้างทางเทา้ให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ี 
-  สร้างลานจอดรถเพื่อ
ความเป็นระเบียบแก่พื้นท่ี
โครงการ 
-  ปรับปรุงลาน
อเนกประสงค ์
-  เป็นพื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ 

วสัดุท่ีใชค้วรเป็น
วสัดุท่ีเป็น
ธรรมชาติหรือ
เลียนแบบ
ธรรมชาติ 

Zone B : 
 

มีเน้ือท่ีประมาณ 10,780 ตร.ม. 
โซน B มี 2 จุด จุดท่ี 1 อยูต่รงกลาง
ของพื้นท่ีโครงการ ทิศเหนือติดกบั
พื้นท่ีโซน  E ทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ี
โซน A  ทิศตะวนัออกติดกบัติด
กบัพื้นท่ีโซน C ทิศตะวนัตกติด
กบัพื้นท่ี D และ จุดท่ี 2 อยูท่างทิศ
ใตข้องพื้นท่ีโครงการ ทิศเหนือติด
กบัพื้นท่ีโซน A,C  
-  มีบา้นพกั 5 หลงั จุดท่ี 1 มีบา้น 
Deluxe Cottage บา้นพกัขนาด  
27 ตร.ม. จ านวน 3 หลงั จุดท่ี 2 มี
บา้น Premier Villa บา้นพกัขนาด   
150 ตร.ม. จ านวน 2 หลงั 
-  ใหร่้มเงาเหมาะแก่การพกัผอ่น 
-  เขา้ถึงไดง่้าย 

-  ปรับปรุงบา้นพกัใหมี้
ขนาดท่ีมากข้ึน Deluxe 
Cottage เพิ่ม 1 หลงั เป็น 4 
หลงั Premier Villa เพิ่ม 4 
หลงั เป็น 6 หลงั 
-  สร้างทางเทา้ให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ี  
-  สร้างจุดพกัให้ร่มเงา
และพกัผอ่นหยอ่นใจ 

วสัดุท่ีใชค้วรเป็น
วสัดุท่ีเป็น
ธรรมชาติหรือ
เลียนแบบ
ธรรมชาติ 
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ตารางที ่3.7  (ต่อ) สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ  
Zone Potentials Development Remarks 

Zone C : 
 

มีเน้ือท่ีประมาณ 3,140 ตร.ม. อยู่
ทางทิศตะวนัออกของพื้นท่ี 
โครงการ ทิศเหนือติดกบัพื้นท่ี
โซน E ทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ีโซน B 
ทิศตะวนัตกติดกบัพื้นท่ีโซน A,B  
-  สามารถชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
ของโครงการ 
-  เหมาะแก่การพกัผอ่น 
-  เป็นพื้นท่ีลาดชนั 
-  เขา้ถึงง่าย 
-  เป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดของโครงการ 

-  สร้างจุดพกัให้ร่มเงา
และพกัผอ่นหยอ่นใจ 
-  สร้างทางเทา้ให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ี 

วสัดุท่ีใชค้วรเป็น
วสัดุท่ีเป็น
ธรรมชาติหรือ
เลียนแบบ
ธรรมชาติ 

Zone D : 
 

มีเน้ือท่ีประมาณ 810 ตร.ม. อยูท่าง
ทิศตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ 
ทิศเหนือติดกบัพื้นทีโซน E ทิศใต้
ติดกบัพื้นท่ีโซน A  ทิศตะวนัออก
ติดกบัพื้นท่ีโซน B  
-  เขา้ถึงง่าย 
-  เหมาะแก่การจดัการประชุม 
หรือกิจกรรม อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการ  

-  สร้างทางเทา้ให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ี 
 

วสัดุท่ีใชค้วรเป็น
วสัดุท่ีเป็น
ธรรมชาติหรือ
เลียนแบบ
ธรรมชาติ 

Zone E : 
 

มีเน้ือท่ีประมาณ 3,570 ตร.ม. อยู่
ทางทิศเหนือของพื้นท่ีโครงการ 
ทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ีโซนB, C, D  
-  มีท่ีเก็บน ้าส ารอง บรรจุโอ่ง 
จ านวน 70 ใบ สภาพเส่ือมโทรม 
-  เขา้ถึงยาก ไม่มีทางเดิน  
-  มีไมผ้ลทานไดจ้ านวนมาก  
-  ใหร่้มเงา  

-  สร้างทางใหมี้การเขา้ถึง
ไดส้ะดวก 
-  ปรับปรุงพื้นท่ีเส่ือม
โทรม 
-  สร้างจุดพกัให้ร่มเงา
และพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 

วสัดุท่ีใชค้วรเป็น
วสัดุท่ีเป็น
ธรรมชาติหรือ
เลียนแบบ
ธรรมชาติ 
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ช่ือโครงการ : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเท่ียว อ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 
แสดง : Site Relation  ภาพที ่3.17 
สัญลกัษณ์ :                          แสดงพื้นท่ีปิดกั้นสายตาดว้ยร้ัวไม ้
                                             แสดงพื้นท่ีปิดกั้นสายตาดว้ยตน้ไม ้

             การเขา้ถึงพื้นท่ี  
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บทที่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

  
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเท่ียว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดั
นครราชสีมา ตั้งอยูบ่นเขายายเท่ียง เลขท่ี 38/17 ต  าบลคลองไผ ่อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
เจา้ของคุณปวณีา  สงทาน  โดยมีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 30,000 ตารางเมตร ประมาณ 18.75 ไร่ พื้นท่ีท่ี
ไม่มีการวางผงับริเวณ และการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม จึงเกิดโครงการน้ีข้ึนเพื่อปรับปรุง
ภาพรวมผาหินงาม รีสอร์ท และเพิ่มมูลค่าแก่ ผาหินงาม รีสอร์ท โดยไดมี้แนวการศึกษาแนวโนม้
ความสนใจ เก่ียวกบัทฤษฎีในการออกแบบ ใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการ การจดั
สวนสไตลธ์รรมชาติในสภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม สามารถใช้
ประโยชน์จากพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยเจา้ของโครงการไดใ้ห้
จุดประสงคห์ลกัคือ การจดัสวนสไตลธ์รรมชาติ เน่ืองจากเป็นความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 
เพื่อใหส้ัมผสัไปกบัความงามของธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง  

 
4.1  แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) 
 แนวความคิดในการออกแบบ  (Main Concept) ไดจ้ากความตอ้งการของเจา้ของโครงการท่ี

ตอ้งการให้บรรยากาศในรีสอร์ทมีความเป็นธรรมชาติ  และลกัษณะของพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขามีความ

สวยงามตามธรรมชาติ จากสภาพพื้นท่ีของโครงการเดิมท่ีมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ มี

เอกลักษณ์เฉพาะตวัท่ีน่าสนใจ ได้มุมมองของแนวเขาทางทิศตะวนัออกท่ีมีความสวมงามของ

ธรรมชาติ ซ่ึงจากมุมมองดงักล่าวเป็นศกัยภาพท่ีส าคญัของพื้นท่ีโครงการ จึงเกิดเป็น Koncept 

 “ออ้มกอดของธรรมชาติ” เปรียบเสมือนกบัความสมดุลทางธรรมชาติท่ีสามารถสัมผสัได ้ มีทั้ง
หมอก  ร่มไม ้ สนามหญา้  สัมผสักบัความหนาวเยน็ท่ามกลางธรรมชาติท่ีร่มร่ืน  ไดพ้กัผ่อนและ
เพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติอยา่งมีความสุข เนน้การพกัผอ่น และการท่องเท่ียว ท่ีกลมกลืนและสอด
ประสานระหว่าง โครงการกบัธรรมชาติ เพื่อให้ผูท่ี้เขา้พกัไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอย่างใกลชิ้ดมาก
ท่ีสุดมีความเป็นส่วนตวั  โดยกิจกรรมภายในโครงการจะเนน้กิจกรรมส าหรับพกัผอ่น  เช่น ช่ืนชม
ธรรมชาติ  ดูดาวชมธรรมชาติ  งานเล้ียงสังสรรค ์ เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 4.1) 

 

 

 

http://www.sbdesignsquare.com/th/promotion-event/promotions/detail/665/Koncept-Hard-Sale-%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%88.html
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กรอบแนวคิดการออกแบบ (Main concept) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.1  ผงัแนวความคิดในการออกแบบ 

  “ออ้มกอดของธรรมชาติ” เปรียบเสมือนกบัความสมดุลทางธรรมชาติท่ีสามารถสัมผสัได ้ 
มีทั้งหมอก ร่มไม ้สนามหญา้ สัมผสักบัความหนาวเยน็ท่ามกลางธรรมชาติท่ีร่มร่ืน ไดพ้กัผอ่นและ
เพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติอยา่งมีความสุขสอดประสานระหวา่งโครงการกบัธรรมชาติ เพื่อให้ผูท่ี้
เขา้พกัไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ดมากท่ีสุด มีความเป็นส่วนตวัโดยกิจกรรมภายในโครงการ
จะเนน้กิจกรรมส าหรับพกัผอ่น  เช่น ช่ืนชมธรรมชาติ  ดูดาวชมธรรมชาติ  งานเล้ียงสังสรรค ์ 
 เป็นตน้ 
 

ลกัษณะของพืน้ที่ 

ความต้องการเจ้าของ 

แนวคิดการออกแบบ 

 ลกัษณะของพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขามีความ
สวยงามตามธรรมชาติทิวทศัน์ท่ีสวยงาม จากสภาพ
พื้นท่ีของโครงการเดิมท่ีมีความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีน่าสนใจ ได้
มุมมองของแนวเขาทางทิศตะวนัออกซ่ึงเป็น
ศกัยภาพท่ีส าคญัของพื้นท่ีโครงการ 

 ตอ้งการบรรยากาศสบาย ๆ  กลมกลืนกบั
สภาพแวดลอ้ม ก าหนดพื้นท่ีใชส้อยต่าง ๆ  โดยเนน้
การใชว้สัดุธรรมชาติท่ีหาไดจ้ากทอ้งถ่ิน 

 ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเท่ียง กบัการ
ออกแบบสวนสไตลธ์รรมชาติ บรรยากาศร่มร่ืน ท่ี
แวดลอ้มไปดว้ยภูเขา ทิวทศัน์ท่ีสวยงามใกลชิ้ด
ธรรมชาติ เงียบสงบเป็นส่วนตวั 

อ้อมกอดของธรรมชาติ 
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        มีการใช้วสัดุจากธรรมชาติ และจากสภาพพื้นท่ีของโครงการเดิมท่ีมีความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะตวัท่ีน่าสนใจ ได้มุมมองของแนวเขาทางทิศตะวนัออกท่ีมีความ
สวยงามของธรรมชาติ ซ่ึงจากมุมมองดงักล่าว เป็นศกัยภาพท่ีส าคญัของพื้นท่ีโครงการ 
         ตวับา้นหรืองานสถาปัตยกรรมจะรองรับทิวทศัน์ ท่ีมีสภาพแวดลอ้มของทิวเขา และมีสวน
ผลไมผ้สมผสานอยู่ในพื้นท่ีโครงการ ทิวทศัน์ทั้งหมดน้ีสามารถเห็นไดจ้ากบริเวณอาคารตอ้นรับ
ของรีสอร์ท โดยอาคารตอ้นรับมีรูปทรงเรียบง่าย สร้างบรรยากาศแบบสบายและปรอดโปร่ง ซ่ึงติด
กบัจุดชมววิ เห็นกลุ่มอาคารต่าง ๆ  และมองออกไปทางทิศตะวนัออกเป็นทิวเขาอนัสลบัซบัซ้อนท่ี
สวยงาม ถือเป็นมุมมองท่ีสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการในรีสอร์ทเป็นอยา่งยิง่ 
 

4.2  ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
         พื้นท่ีโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในแต่ละโซนยงัมีปัญหาท่ีแตกต่างกนั  
จากการศึกษามีขอ้จ ากดัต่าง ๆ  (ดงัตารางท่ี 4.1) 
ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
Zone Site Characteristics ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั / ปัญหาในการออกแบบ 

A มีเน้ือท่ีประมาณ 11,700 ตร.ม. อยู่
ตรงกลางของพื้นท่ีโครงการ ทิศ
เหนือติดกบัพื้นท่ี โซน B, D ทิศใต้
ติดกบัพื้นท่ี โซน B ทิศตะวนัออก
ติดกบัพื้นท่ีโซน C  ทิศตะวนัตก
ติดกบัพื้นท่ีป่าธรรมชาติ 
-  อาคารตอ้นรับ 
-  เส้นทางเขา้-ออก 
-  ลานโล่ง ไดรั้บแสงแดดตลอด
วนั 
-  หอ้งน ้า 
-  เขา้ถึงไดง่้าย 

-  สถาปัตยกรรม
เดิม 
-  กิจกรรมเดิม 
 

พื้นท่ีโซนประกอบดว้ย ลานจอด
รถ จุดบริการลูกคา้  หอ้งอาหาร 
โถงกวา้ง ดงันั้นการออกแบบ ควร
ค านึงถึงภูมิทศัน์ขอสถาปัตยกรรม
เดิมพนัธ์ุไมจ้  านวนมาก เช่น 
สนสามใบ ราชพฤกษ ์ปีบ เป็น
พรรณไมท่ี้ชอบแดด ควรค านึงถึง
การตดัแต่งก่ิง 
 

B มีเน้ือท่ีประมาณ 10,780 ตร.ม.
โซน B มี 2 จุด จุดท่ี 1 อยู ่ตรง
กลางของพื้นท่ีโครงการ ทิศเหนือ
ติดกบัพื้นท่ีโซน  E ทิศใตติ้ดกบั
พื้นท่ีโซน A  ทิศตะวนัออกติด 

-  สถาปัตยกรรม
เดิม 
-  กิจกรรมเดิม 

พื้นท่ีโซนประกอบดว้ย บา้น 
Deluxe Cottage บา้นพกัขนาด   
27 ตร.ม. และ บา้น Premier Villa 
บา้นพกัขนาด 150 ตร.ม. และลาน
กางเตน้ท ์ดงันั้นการออกแบบควร 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) ขอ้จ ากดัในการออกแบบ  
Zone Site Characteristics ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั / ปัญหาในการออกแบบ 

 กบัติดกบัพื้นท่ีโซน C ทิศ
ตะวนัตกติดกบัพื้นท่ี D และ จุดท่ี 
2 อยูท่างทิศใตข้องพื้นท่ีโครงการ 
ทิศเหนือติดกบัพื้นท่ีโซน A,C  
-  มีบา้นพกั 5 หลงั จุดท่ี 1 มีบา้น 
Deluxe Cottage บา้นพกัขนาด    
27 ตร.ม. จ านวน 3 หลงั จุดท่ี 2 มี
บา้น Premier Villa บา้นพกัขนาด 
150 ตร.ม. จ านวน 2 หลงั 
-  ใหร่้มเงาเหมาะแก่การพกัผอ่น 
-  เขา้ถึงไดง่้าย 

 ค านึงถึงภูมิทศัน์ขอสถาปัตยกรรม
เดิม มีพนัธ์ุไมจ้  านวนมาก เช่น 
หูกระจง ปีบ มะฮอกกานี  เป็น 
พรรณไมท่ี้ชอบแดดจดั ควร
ค านึงถึงการตดัแต่งก่ิง 

C มีเน้ือท่ีประมาณ 3,140 ตร.ม. อยู่
ทางทิศตะวนัออกของพื้นท่ี 
โครงการ ทิศเหนือติดกบัพื้นท่ี
โซน E ทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ีโซน B 
ทิศตะวนัตกติดกบัพื้นท่ีโซน A,B  
-  สามารถชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
ของโครงการ 
-  เหมาะแก่การพกัผอ่น 
-  พื้นท่ีลาดชนั 
-  เขา้ถึงง่าย 
-  จุดท่ีสวยท่ีสุดของโครงการ 

-  พืชพรรณเดิม พื้นท่ีโซนประกอบดว้ย พื้นท่ีจดั
ภูมิทศัน์ มีพนัธ์ุไมจ้  านวนมาก เช่น 
บวัตอง กลัปพฤกษ ์ชมพพูนัธ์ุทิพย ์
เป็นพรรณไมท่ี้ชอบแดด ควร
ค านึงถึงการตดัแต่งก่ิง 

D  มีเน้ือท่ีประมาณ 810 ตร.ม. อยูท่าง
ทิศตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ 
ทิศเหนือติดกบัพื้นทีโซน E ทิศใต้
ติดกบัพื้นท่ีโซน A   
-  เขา้ถึงง่าย 
-  เหมาะแก่การจดัการประชุม 
หรือกิจกรรม อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการ 

-  พืชพรรณเดิม พื้นท่ีโซนประกอบดว้ย พื้นท่ีจดั
ภูมิทศัน์ มีพนัธ์ุไมจ้  านวนมาก เช่น 
สนมงักร ไวทค์ริสตม์าส ตะเบ
เหลือง  เป็นพรรณไมท่ี้ชอบแดด 
ควรค านึงถึงการตดัแต่งก่ิง 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) ขอ้จ ากดัในการออกแบบ  
Zone Site Characteristics ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั / ปัญหาในการออกแบบ 

E มีเน้ือท่ีประมาณ 3,570 ตร.ม. อยู่
ทางทิศเหนือของพื้นท่ีโครงการ 
ทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ีโซน B, C, D  
-  มีท่ีเก็บน ้าส ารอง บรรจุโอ่ง 
จ านวน 70 ใบ สภาพเส่ือมโทรม 
-  เขา้ถึงยาก ไม่มีทางเดิน  
-  มีไมผ้ลทานไดจ้ านวนมาก 
จ านวนมาก 
-  เป็นพื้นท่ีให้ร่มเงา 

-  พืชพรรณเดิม พื้นท่ีโซนประกอบดว้ย  ผลไม ้มี
พรรณไมท่ี้อยูใ่นพื้นท่ี คือ มะขาม 
ล าไย ละมุด ขนุน และ กลว้ย ควร
ค านึงถึงการใหน้ ้าและการให้ปุ๋ย 

 

4.3  แนวความคดิในด้านการออกแบบพืน้ทีใ่ช้สอยภายในโครงการ 

         แนวความคิดดา้นการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยภายในโครงการ จะตอ้งแบ่งพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุด โดยจะมีการออกแบบพื้นท่ีให้มีความสัมพนัธ์กบัผูใ้ชแ้ละบอกถึงความเป็น ผาหินงามให้
มากท่ีสุด โดยไดค้  านึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรม การแกปั้ญหาต่าง ๆ ภายในและภายนอก
พื้นท่ีโครงการ เพื่อให้เกิดความลงตวัทางดา้นการใช้ประโยชน์ ทางเขา้หลกั จุดชมวิว ส่วนบริการ
ลานจอดรถ บา้นพกั เป็นตน้  ดงันั้นจึงออกแบบพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ ได ้4 ส่วนหลกัๆดงัน้ี 
 4.3.1  ทางสัญจร สามารถเขา้ถึงส่วนตอ้นรับ โดยจะมีพื้นท่ีจอดรถบริเวณดา้นหนา้ อาคาร
ตอ้นรับ เพื่อลดความพลุกพล่านและมลพิษภายในโครงการ เส้นทางเดินของโครงการเร่ิมจากส่วน
อาคารตอ้นรับ เช่ือมส่วนของกิจกรรมโดยมีขนาด 2 เมตร 
 4.3.2  ทางเขา้หลกั จะตอ้งสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดความประทบัใจดว้ยเนินหญา้น ้ าพุ ซ่ึง
จะสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัตวัโครงการ พร้อมกบัตน้อินทนิลน ้าเป็นแนวถนนตรงทางเขา้โครงการ 
                          เม่ือผ่านเขา้สู่ตวัโครงการจะพบกบัอาคารตอ้นรับ โดยมีไมป้ระดบัทรงพุ่ม โกสน 
ชอ้งนางม่วง นีออน แดงสิงคโปร์ และมีตน้ไมท้รงสูง สนมงักร ปาล์มฟอกเทล น าสายตาเขา้สู่พื้นท่ี 
ตอ้นรับ เม่ือมองไปทางทิศตะวนัออก จะพบจุดขายของโครงการคือ ทิวเขา และทุ่งดอกบวัตอง 
 4.3.3  จุดชมวิว จะพบกบัทุ่งดอกไม ้ซ่ึงเป็นจุดขายให้กบัโครงการ ไดรั้บมุมมองท่ีมีความ
หลากหลายและบรรยากาศท่ีดีเช่ือมโยงการใชง้านโดยค านึงถึงความเหมาะสมทางดา้นสภาพพื้นท่ี
การเขา้ถึง โดยใชก้ารเดินในการเขา้ถึง 
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 4.3.4  บา้นพกั มีความหลากหลายของบรรยากาศท่ีแตกแต่งกนั โดยแบบบา้นมี 2 แบบ คือ 
                          4.3.4.1  แบบ Deluxe Cottage ดีไซน์น่ารัก เหมาะส าหรับคู่รัก ภายในห้องไดรั้บ
การตกแต่งแบบเรียบง่าย จดัวางเฟอร์นิเจอร์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เม่ือเปิดประตู
ออกไปยงัระเบียง จะพบกบัทศันียภาพท่ีสวยงามของทิวเขาท่ีอยูไ่กลออกไป 
                          4.3.4.2  แบบ Premier Villa นอนไดต้ั้งแต่ 3 คนไปจนถึง 15 คน  ถูกออกแบบ
ส าหรับรองรับผูเ้ขา้พกักลุ่มใหญ่ด้วยห้องนอนถึง 3 ห้อง เหมาะส าหรับผูท่ี้มาพกักลุ่มใหญ่หรือ
ครอบครัว นอกจากน้ีทุกท่านยงัสามารถนัง่สังสรรคก์นับนระเบียงขนาดใหญ่พลางชมววิท่ีสวยงาม 
 

4.4  แนวความคดิในการออกแบบภูมทิศัน์ดาดแขง็ 
         งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง ท่ีจะน ามาใช้นั้ นจะต้องสอดคล้องกัน คือ สามารถก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทางดา้นต่างๆ เลือกใช้วสัดุทางดา้นงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นวสัดุธรรมชาติหรือเลียนแบบ
ธรรมชาติไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการ การออกแบบจะค านึงทั้งรูปร่าง รูปทรง สีสันให้
สอดคล้องกับพื้นท่ีโครงการ เพื่อสร้างบรรยากาศในการใช้บริการ ดังนั้นจึงได้แนวคิดในการ
ออกแบบภูมิทศัน์ดาดแขง็ในส่วนของ ป้ายโครงการ ทางเดินเทา้ จุดชมวิว น ้ าตก ฯลฯ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
         4.4.1  ป้ายโครงการ 
                          แนวความคิดในการออกแบบ จะใช้วสัดุท่ีเป็นหิน เพื่อให้เขา้กบัช่ือโครงการและ
ตวัอกัษร ใชว้สัดุสแตนเลส เพื่อไม่ใหเ้กิดสนิม (ดงัภาพท่ี 4.2) 
 

 
 
ภาพที ่4.2  ป้ายโครงการ 
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         4.4.2 ต่อเติมอาคารตอ้นรับ 
          แนวความคิดในการออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่โครงการ และเพื่อความสะดวกใน
การจดัการดา้นต่าง ๆ  (ดงัภาพท่ี 4.3) 

 
 
ภาพที ่4.3  ต่อเติมอาคารตอ้นรับ  
         4.4.3  ทางเดินเทา้  
                        แนวคิดในการออกแบบ จะใชว้สัดุท่ีเป็นคอนกรีตเลียนแบบหิน เน่ืองจากหินมีราคา
ท่ีสูง และสะทอ้นความร้อนมากกวา่คอนกรีต และคอนกรีตสามารถปรับแต่งไดต้ามตอ้งการ ซ่ึงใน
การท าทางเดินจะใชแ้บบเดียวทั้งโครงการ (ดงัภาพท่ี 4.4) 

 

ภาพที ่4.4 ทางเดินเทา้ 

         4.4.4  จุดชมววิ  
                          แนวคิดในการออกแบบ จะใช้วสัดุท่ีเป็นไม ้ซ่ึงเป็นวสัดุธรรมชาติเพื่อให้เขา้กบั
แนวความคิดหลกั ซ่ึงจะมีความโดดเด่นกวา่วสัดุท่ีท าจากคอนกรีต (ดงัภาพท่ี 4.5) 
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ภาพที ่4.5 จุดชมววิ 

         4.4.5 น ้าตก 

                        แนวคิดในการออกแบบเลียนแบบธรรมชาติ ซ่ึงจะสั่งท าอ่างส าเร็จรูป และหินในการ
ท าน ้าตกมีความโดดเด่นและเป็นจุดสนใจภายในโครงการ (ดงัภาพท่ี 4.6) 

 

ภาพที ่4.6  น ้าตก 
 4.4.6  น ้าพุ  
              แนวคิดในการออกแบบ ใชว้สัดุท่ีเป็นหิน ซ่ึงเป็นวสัดุธรรมชาติท่ีหาไดง่้ายในพื้นท่ี
เพือ่ใหเ้ขา้กบัแนวความคิดหลกั ซ่ึงมีความเป็นธรรมชาติและสวยงาม (ดงัภาพท่ี 4.7) 

 
ภาพที ่4.7  น ้าพุ 
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         4.4.7 ป้ายช่ือบา้น 
                       แนวคิดในการออกแบบ ใช้วสัดุท่ีเป็นไม้ ซ่ึงเป็นวสัดุธรรมชาติเพื่ อให้เข้ากับ
แนวความคิดหลกั ซ่ึงมีความโดดเด่นกวา่วสัดุท่ีท าจากคอนกรีต (ดงัภาพท่ี 4.8) 

 
ภาพที ่4.8  ป้ายช่ือบา้น 
         4.4.8  เกา้อ้ีไม ้                
                        แนวคิดในการออกแบบ ใช้วสัดุท่ีเป็นไม้ ซ่ึงเป็นวสัดุธรรมชาติเพื่ อให้เข้ากับ
แนวความคิดหลกั ซ่ึงมีความโดดเด่นกวา่วสัดุท่ีท าจากคอนกรีต (ดงัภาพท่ี 4.9) 

 
ภาพที ่4.9  เกา้อ้ีไม ้
         4.4.9  ศาลานัง่เล่น 
                        แนวคิดในการออกแบบ สามารถช่วยเพิ่มการใช้งานในพื้นท่ีสวน มุมพกัผ่อน
กลางแจง้ เป็นองคป์ระกอบท่ีน่าสนใจและเพิ่มมุมมองท่ีสวยงามแก่การจดัสวน (ดงัภาพท่ี 4.10) 

 
ภาพที ่4.10  ศาลานัง่เล่น 

http://www.forfur.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99
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4.5  แนวความคดิด้านมุมมอง 
         มุมมองของพื้นท่ีโครงการมีมุมท่ีสวยงามโดยพื้นท่ีด้านทิศตะวนัออกของโครงการ 
สามารถเห็นทิวเขาในมุมกวา้ง ไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนพื้นท่ีภายในโครงการ มีมุมมองท่ีเกิดจากการจดั
วางต าแหน่งอาคาร ทุ่งดอกไม ้เนินหญา้กลุ่มของตน้ไม ้เป็นตน้ รวมถึงกิจกรรมท่ีประกอบข้ึนใน
ส่วนของพื้นท่ีนั้น ๆ  ซ่ึงออกแบบให้แต่ละจุดมีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน แต่ยงัมีความเช่ือมต่อ
บรรยากาศเพื่อสร้างความกลมกลืนใหก้บัพื้นท่ีโครงการ 
 

4.6  แนวความคดิในการออกแบบพชืพรรณ 
         จะใชพ้ืชพนัธ์ุท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินและมีการปลูกเสริมเพื่อเพิ่มบรรยากาศและนอกจากน้ียงัเป็น
การอนุรักษ์พนัธ์ุไมเ้ดิม รวมทั้งส่งผลให้ไม่ตอ้งดูแลรักษามากนกั ในโครงการส่วนมากเป็นไมย้ืน
ตน้ท่ีชอบแดดทนร้อน ซ่ึงจากการศึกษา พบว่าไมย้ืนตน้และไม้พุ่มสามารถน ามาพฒันาในการ
ออกแบบพืชพรรณภายในโครงการ ดา้นสุนทรียภาพ ดา้นสถาปัตยกรรม โดยสามารถแยกไดด้งัน้ี 
ไมย้ืนตน้ท่ีให้ร่มเงา เช่น สนสามใบ มะฮอกกานี กลัปพฤกษ์ ปีบ หางนกยูงฝร่ัง  ไมป้ระดบัท่ีมี
ความโดดเด่น เช่น ปาล์มฟอกเทล  สนมงักร  ซ่ึงพนัธ์ุไมใ้นโครงการส่วนมากมีความคงทนต่อ
สภาพพื้นท่ีไดดี้ 
 

4.7  แนวความคดิด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
         แนวความคิดด้านระบบไฟฟ้า เป็นระบบจดัให้มีแสงสว่างภายในสวนเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและความสวยงามของผูใ้ช้โครงการในการใช้สวนเวลากลางคืน และ เป็นการเพิ่ม
ระยะเวลาในการพกัผ่อน ระบบไฟฟ้าภายในโครงการควรใช้การเดินสายไฟฟ้าแบบใตดิ้น ร้อย
สายไฟชนิดฝ่ังใตดิ้น ท่ีมีการกนัน ้ า และมีการระบุต าแหน่งไวเ้พื่อตรวจสอบดูแลรักษาเป็นช่วง ๆ  
การวางระบบไฟฟ้าควรมีการติดตั้งด้วยระบบอตัโนมติัเปิดปิดเพื่อความสะดวก ซ่ึงในการเลือก
รูปแบบโคมไฟข้ึนอยู่กบัการใช้งานเป็นหลกั เพื่อจะไดใ้ช้ประโยชน์จากไฟนั้นอย่างคุม้ค่า โดยใน
การออกแบบจะแบ่งการเลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีโครงการ โดยจุดท่ีเช่ือมไฟมาจาก
ส่วนซกัลา้ง และอาคารตอ้นรับ แยกไปตามจุดต่าง ๆ 

         4.7.1  หลอดไฟ LED ไฟแต่งสวน กนัน ้ าได ้ ลกัษณะการใชง้าน หลอดไฟ LED ไฟแต่ง
สวน สามารถน ามาใช้แทนหลอดไฟทัว่ไป สามารถช่วยลดพลงังานไฟฟ้ากว่าหลอดไฟทัว่ไปถึง   
2-3 เท่า ของหลอดไฟทัว่ไป ไม่มีแสงรังสี สามารถป้องกนัน ้ าเขา้ได ้ สามารถน าไปใช้งานได้
หลากหลาย เช่น ไฟส่องตน้ไม ้ไฟส่องป้ายสวน ตกแต่งตามสวน ไฟสนามหญา้ ไฟบ่อปลา บ่อน ้ าพุ 
อ่ืนๆตามความต้องการหรือความเหมาะสม แหล่งก าเนิดแสงหลอดไฟ LED พลังงาน 1W  
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แรงดนัไฟฟ้า 12V DC วสัดุ สแตนเลส ระดบัการป้องกนั IP68 ขนาด: 65 x 80 มิลลิเมตร น ้ าหนกั 
300 กรัม  (ดงัภาพท่ี 4.11)  

 

ภาพที ่4.11  โคมไฟส่องตน้ไม ้  
ทีม่า :  https://www.mechashop.com 
         4.7.2  โคมไฟเสาประดบัส าหรับบา้น สวน และอ่ืน ๆ  ตวัโคมท าดว้ย Die Cast Aluminium 
พ่นสีฝุ่ นอบแห้งสีด า เสาไฟท าดว้ย Extruded Aluminium ทนต่อการกดักร่อน Clear Polycarbonate 
Diffuser ฝาครอบกนัน ้าแบบใส สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กนัน ้าและฝุ่ น IP  65  
(ดงัภาพท่ี 4.12)  
 

 
 
ภาพที ่4.12 โคมไฟสนาม สูง 1 เมตร 
ทีม่า :  https://www.lumitronlighting.com 
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         4.7.3  เสาไฟสนาม สูง 3.5  เมตร แบบโคมก่ิงเด่ียว รุ่น ปารีส O35 ท าจากอลูมิเนียม ขนาด
ของไฟ 125 w. set  (ดงัภาพท่ี 4.13)  

 
 
ภาพที ่4.13  เสาไฟสนาม สูง 3.5  เมตร 
ทีม่า :  https://www.thaitechno.net
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4.8  แนวความคดิด้านการดูแลรักษา (Maintenance Concept) 
ตารางที ่4.2  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 

ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 
ภูมิทศัน์ดาดอ่อน (Soft Scape) 
 

- ไมย้นืตน้ 
- ไมพุ้ม่ 
- ไมค้ลุมดิน 
- หญา้ 

-  ปุ๋ยอินทรีย ์ คือ  ปุ๋ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติ
แบ่งออกเป็น 2  ชนิด คือ  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ย
หมกั 
-  พรวนดิน  เม่ือสังเกตเห็นดินแหง้อดั
แน่นควรมีการพรวนดิน แต่ควรระวงั
ไม่ใหโ้ดนรากพืช  
-  ก าจดัโรคแมลง  สังเกตพืชพรรณวา่มี
โรคหรือไม่ ถา้มีควรพิจารณาสาเหตุ
และชนิดของโรคแลว้ท าการพน่ยา เพื่อ
เป็นการป้องกนั 
-  ก าจดัวชัพืช ถอนวชัพืชตามโคนตน้
เพื่อใหพ้ืชรับแร่ธาตุไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
-  ตดัแต่งก่ิง ตดัใหไ้ดท้รงท่ีตอ้งการ 
เป็นการตดัในส่วนของผวิใบหรือพุม่ใบ 
เพื่อใหเ้ป็นรูปทรงตามท่ีตอ้งการ   

-ใส่ปุ๋ยพรวณดิน  3-6 เดือนต่อคร้ัง 
-ในกรณีฤดูฝนควรลดการให้น ้าเป็น 
3 คร้ัง/สัปดาห์ 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา  
ประเภทของงาน ลกัษณะงาน รายละเอียดการดูแลรักษา หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาดแขง็ (Hand Scape) -  งานโครงสร้าง เช่นบ่อปลา บ่อกรอง 
-  ระบบระบายน ้า 
-  ระบบไฟฟ้า 

-   ตรวจเช็คความเรียบร้อยท่ีมีการช ารุด 
ร่ัวซึม  
-   ท าความสะอาด เก็บกวาดเศษใบไมท่ี้
ร่วงหล่นบริเวณบ่อน ้า 
 -  ก าจดัวชัพืชและเศษใบไม ้
-  ตรวจเช็คสภาพเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  
ส ารวจวา่มีหลอดไฟหรือสายไฟช ารุด
หรือไม่ 
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4.9  เกณฑ์ในการออกแบบและประเมนิทางเลอืก 
            จากการศึกษาในทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ สามารถน ามาเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาการออกแบบ  ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัน้ี 
           4.9.1 สอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกัและมีรูปแบบตรงตามท่ีก าหนด 
                       4.9.1.1 การส่ือแนวคิดทางกายภาพ 
                       4.9.1.2 วสัดุและพืชพรรณตรงกบัแนวความคิด 
           4.9.2 จดักิจกรรมในพื้นท่ีใหมี้ความสัมพนัธ์กนั 
                       4.9.2.1 เส้นทางสัญจรในโซนพื้นท่ี 
                       4.9.2.2 จดักิจกรรมของพื้นท่ีแต่ละโซนใหมี้ความสัมพนัธ์ 
           4.9.3 ออกแบบใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ีได ้
                       4.9.3.1 เลือกใชพ้รรณไมท่ี้สามารถข้ึนในพื้นท่ีไดดี้ 
                       4.9.3.2 เลือกใชว้สัดุท่ีไม่ขดัแยง้กบัพื้นท่ี 
                       4.9.3.3 ออกแบบพื้นท่ีไม่ใหมี้ผลกระทบต่อพื้นท่ีใกลเ้คียง 
 
หมายเหตุ :  คะแนนรวมเตม็ 25 คะแนน ขอ้พิจารณาในการออกแบบ จ านวน 5 ขอ้ โดยแต่ละขอ้จะ
มีคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
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4.10  เสนอแบบแผนผงัทางเลอืกในการออกแบบ 
 

 
 
 

ช่ือโครงการ : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเท่ียว อ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 
แสดง : แบบแปลนทางเลือกท่ี 1 ภาพที ่4.14 

สัญลกัษณ์ :                           แสดงช่ือพนัธ์ุไม ้  
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ช่ือโครงการ : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงามรีสอร์ท เขายายเท่ียว อ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 
แสดง : แบบแปลนทางเลือกท่ี 2 ภาพที ่4.15 

สัญลกัษณ์ :                           แสดงช่ือพนัธ์ุไม ้  
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4.11  สร้างเกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก ให้คะแนนเกณฑ์การประเมนิ 
ตารางที ่4.3  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
Zone ขอ้จ ากดั/ปัญหาการ

ออกแบบ 
การแกปั้ญหา ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

1 2 
A -  พื้นท่ี อาคารตอ้นรับ  

เป็นพื้นท่ีไดรั้บแสง
ตลอดทั้งวนั เน่ืองจาก
มีพืชพรรณเดิมอยู ่จึง
ท าใหอุ้ณหภูมิบริเวณ 
โซน A ไม่สูง  
-  ภายในพื้นท่ีสามารถ
มองทะลุไปยงับริเวณ
หนา้ผาได ้
 
 

-  ควรจดัภูมิทศัน์ให้
พื้นท่ีมีร่มเงาสวยงาม 
มีเอกลกัษณ์ ดว้ยไมพุ้ม่
และไมย้นืตน้ท่ีมีความ
โดดเด่น   
-  ออกแบบให้
สอดคลอ้งกบัระบบ
นิเวศของธรรมชาติเดิม 
โดยเลือกใชว้สัดุท่ีไม่
ขดัแยง้กนั 

-  ใชพ้ืชพรรณท่ีทน
แดด 
-  ออกแบบใหมี้
จุดเด่นหรือจุดสนใจ 
-  ลานจอดรถ 

3 5 

B -  พื้นท่ีส่วนของ
บา้นพกั  เป็นพื้นท่ี
ไดรั้บแสงแดดนอ้ย 
เน่ืองจากมีพรรณไมอ้ยู่
ในพื้นท่ีเป็นจ านวน
มาก จึงท าใหอุ้ณหภูมิ
บริเวณโซน B ไม่สูง 
-  ภายในพื้นท่ีสามารถ
มองทะลุไปยงับริเวณ
หนา้ผาได ้
 

-  ควรจดัภูมิทศัน์ให้
พื้นท่ีมีร่มเงา สวยงาม 
-  อนุรักษพ์นัธ์ไมเ้ดิม
และพนัธ์ไมใ้หญ่คงไว้
ในพื้นท่ี 
-  ออกแบบให้
สอดคลอ้งกบัระบบ
นิเวศของธรรมชาติเดิม 
โดยเลือกใชว้สัดุท่ีไม่
ขดัแยง้กนั 

-  เลือกใชไ้มป้ระจ า
ถ่ินเป็นหลกั 
-  ออกแบบใหมี้
จุดเด่นหรือจุดสนใจ 
-  ลานกางเตน้ท ์

4 5 

C - พื้นท่ีส่วนของจุดชม
ววิ เป็นพื้นท่ีโล่ง จึงท า
ใหไ้ดรั้บแสงแดด
ตลอดทั้งวนั  
-  มีความลาดชนัของ 

-  ควรจดัภูมิทศัน์ใหมี้
ความสวยงาม มีเอก
ลกัษณะ และโดดเด่น
ทางดา้นพนัธ์ุไมพ้ื้นถ่ิน
และ ทนแดด ส่งเสริม 

-  เลือกใชไ้มป้ระจ า
ถ่ินเป็นหลกั 
-  ใชพ้ืชพรรณท่ีทน
แดด 
-  ปลูกพืชป้องกนั 

5 5 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก  
Zone ขอ้จ ากดั/ปัญหาการ

ออกแบบ 
การแกปั้ญหา ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

1 2 
 พื้นท่ี  

- มีพืชพรรณท่ีกระจดั
กระจาย 

มุมมองท่ีดีใหก้บัพื้นท่ี 
-  ปลูกพืชป้องกนัการ
พงัทลายหนา้ดิน 
-  อนุรักษพ์นัธ์ไมเ้ดิม
และพนัธ์ไมใ้หญ่คงไว้
ในพื้นท่ี 

การพงัทลายหนา้ดิน   

D -  พื้นท่ี หอ้งสัมมนา   
เป็นพื้นท่ีไดรั้บแสง
ตลอดทั้งวนั เน่ืองจาก
มีพืชพรรณเดิมอยู ่จึง
ท าใหอุ้ณหภูมิบริเวณ 
โซน D ไม่สูง  
-  มีพืชพรรณกระจดั
กระจาย 

-  ควรจดัภูมิทศัน์ให้
พื้นท่ีมีร่มเงา สวยงาม 
-  หลีกเล่ียงการใชพ้ืช
พรรณท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงก่อสร้าง 
-  อนุรักษพ์นัธ์ไมเ้ดิม
และพนัธ์ไมใ้หญ่คงไว้
ในพื้นท่ี 

-  เลือกใชไ้มป้ระจ า
ถ่ินเป็นหลกั 
-  ใชพ้ืชพรรณท่ีทน
แดด 
-  อนุรักษพ์นัธ์ไมเ้ดิม
และพนัธ์ไมใ้หญ่คงไว้
ในพื้นท่ี 

4 5 

E -  พื้นท่ีเก็บน ้าส ารอง 
และ สวนผลไม ้หอ้ง
ซกัลา้ง มีพื้นท่ีปิดกั้น
โดยใชว้ธีิปิดกั้นสายตา
ดว้ยตน้ไม ้ 
- พื้นท่ีสามารถเขา้ถึง
ไดย้าก 

-  ควรจดัภูมิทศัน์ให้
พื้นท่ีมีร่มเงา  
-  ออกแบบให้
สอดคลอ้งกบัระบบ
นิเวศของธรรมชาติเดิม 
โดยเลือกใชว้สัดุท่ีไม่
ขดัแยง้กนั 
-  อนุรักษพ์นัธ์ไมเ้ดิม
และพนัธ์ไมใ้หญ่คงไว้
ในพื้นท่ี 

- ใชว้สัดุท่ีไม่ขดัแยง้
กบัระบบนิเวศมาก
เกินไป 
-  อนุรักษพ์นัธ์ไมเ้ดิม
และพนัธ์ไมใ้หญ่คงไว้
ในพื้นท่ี 
- ซกัลา้ง 

3 5 
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        จากเกณฑก์ารประเมินทางเลือก สามารถสรุปผลการใหค้ะแนนดงัน้ี 
ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 19 คะแนน 
ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 25 คะแนน 

                    ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่รูปแบบของการวางกิจกรรมในพื้นท่ี คือแบบทางเลือกท่ี  2  มีความ
เหมาะสมกบัพื้นท่ีมากท่ีสุดจึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการออกแบบต่อไป 
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บทที ่5 
ผลงานการออกแบบ 

 
5.1  ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที ่5.1  Introduction 
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ภาพที ่ 5.2  Site Analsis 
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ภาพที ่ 5.3  Site Analsis 
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ภาพที ่ 5.4  Site Analsis 
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ภาพที ่ 5.5  Master Plan  
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ภาพที ่ 5.6  Elevation 
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ภาพที ่ 5.7  Detail Plan A  
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ภาพที ่ 5.8  Detail Plan B 
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ภาพที ่ 5.9  Detail Plan C, D 

 



97 

 

 

 

ภาพที ่ 5.10  Detail Plan E 
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ภาพที ่ 5.11 Lighting Plan  
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ภาพที ่ 5.12  Over all Perspective 
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ภาพที ่ 5.13  Construction 
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ภาพที ่ 5.14  Construction 
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ภาพที ่ 5.15  Construction 
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ภาพที ่ 5.16  Construction 
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ภาพที ่ 5.17  Construction 
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ภาพที ่ 5.18  Detail Element Design 
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5.2  การประมาณราคาภูมทิศัน์ 
        การประมาณราคางานภูมิทศัน์ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงาม รีสอร์ท 
ตารางที ่5.1  ประมาณราคางาน (Soft Scape) 

ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/หน่วย รวม 
   น้ิว สูง/ม.    

1. แคนา ตน้ 8 5.00 3 4,500.00 13,500.00 
2. ปีบ ตน้ 9 5.50 5 6,000.00 30,000.00 
3. ชงโค ตน้ - 5.00 5 2,000.00 10,000.00 
4. หญา้น ้าพ ุ กระถาง 4 - 100 30.00 3,000.00 
5. ชอ้งนางม่วง กระถาง 6 - 50 20.00 1,000.00 
6. ดอนยา่ กระถาง 10 1.00 15 150.00 2,250.00 
7. แฮปป้ีเนส กระถาง 6 0.50 60 50.00 3,000.00 
8. แดงสิงคโปร์ ถุง 4 0.45 24 3.00 100.00 
9. โกสน ตน้ 6 0.50 16 15.00 240.00 

10. นีออน กระถาง 10 0.60 10 80.00 800.00 
11. ไวทค์ริสตม์าส ถุง 6 0.70 80 50.00 4,000.00 

      รวม 67,890.00 

 

ตารางที ่5.2  ประมาณราคางาน (Hard Scape) 

ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

น้ิว สูง/ม 
 งานก่อสร้าง

(เหมา) 
      

1. ทางเดิน คสล. ตร.ม. - 2 x 
0.10 

1,504 300.00 451,200.00 

2. ลาดจอดรถ ตร.ม. - 0.15 1,425 300.00 427,500.00 
3. น ้าตก ตร.ม. - - 1 - 100,000.00 
4. จุดชมวิว ตร.ม. - - 1 -   50,000.00 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) ประมาณราคางาน (Hard Scape) 

ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

น้ิว สูง/ม. 
5. บา้นพกัหลงัใหญ่

(สร้างเพ่ิม) 
หลงั - - 4 หลงั 100,000.00 600,000.00 

6. บา้นพกัหลงัเลก็
(สร้างเพ่ิม) 

หลงั - - 1 หลงั 40,000.00 40,000.00 

7. น ้าพุส าเร็จรูป ชุด - 2.00 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 
8. ศาลาไมส้ าเร็จรูป 

3x3 ม. 
ต.รม. - - 3 ชุด 23,000.00 69,000.00 

9. ทางเดินไมร้ะแนง ตร.ม. - - 90.00 20,000.00 20,000.00 
10. ป้ายโครงการ ตร.ม. - 2x8 1 25,000.00 25,000.00 
11. โคมไฟสนาม 1 ม. ชุด - 1.00 62 3,000.00 186,000.00 
12. โคมไฟสนาม 3 ม. ชุด - 3.00 78 1,800.00 140,400.00 
13. โคมไฟส่องตน้ไม ้ ชุด - - 36 900.00 32,400.00 
14. ชุดไมค้ ้ายนั ชุด - - 20 120.00 2,400.00 
15. ดินปลูก ลบ.ม. - - 200 100.00 2,000.00 
16. ทรายข้ีเป็ด ลบ.ม. - - 5 180.00 900.00 

      รวม 2,161,800.00 

 

ตารางที ่5.3  สรุปราคาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ผาหินงาม รีสอร์ท 

รายการ                 รวมราคา (บาท) 
รวมราคางาน Soft Scape 67,890.00 
รวมราคางาน Hard Scape 2,161,800.00 
รวมราคางานภูมิทศัน์ทั้งหมด 2,229,690.00 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 6.5% 144,929.85 
ก าไร 12% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 267,562.80 
ภาษีเงินได ้3% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 
รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+ภาษีเงินได ้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)  7% 

รวมราคาทั้งส้ิน 

66,890.70 
2,709,073.35 
387,010.479 

3,096,083.83 
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บทที ่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 
         พื้นท่ีในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในโครงการ ผาหินงาม รีสอร์ท แห่งน้ีตั้งอยู่บนเขา
ยายเท่ียง อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา เป็นโครงการของคุณปวีณา สงทาน โดยมีพื้นท่ีรวม
ทั้งหมด 30,000 ตารางเมตร ประมาณ 18.75 ไร่ ลกัษณะพื้นท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ และมีภูมิประเทศท่ี
สวยงาม เหมาะกบัการพกัผอ่นในวนัหยุด เจา้ของโครงการตอ้งการ การจดัสวนสไตล์ธรรมชาติใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีและ
กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ พื้นท่ีแห่งน้ีมีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี  
  ทิศเหนือ เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล ปลูกมนัส าปะหลงัเชิงเกษตรกรรม 
  ทิศใต ้  เป็นพื้นท่ีมีการครอบครองส่วนบุคคล 
                           ทิศตะวนัออก เป็นหนา้ผาสูงชนัตลอดแนว ภูเขามีความลาดชนัตามความเอียง
เทของชั้นหิน หนา้ผามีความด่ิงชนัจนแทบจะเป็นเส้นตรงสามารถมองเห็นท่ีราบแนวยาวดา้นล่างมี
ธรรมชาติของภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม 
                            ทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีป่าธรรมชาติ  
         จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการจากขอ้มูลขา้งตน้สามารถ
น ามาประกอบ เพื่อใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 
 6.1.1  Zone A เป็นส่วนกลางของพื้นท่ี อาคารตอ้นรับมีเน้ือท่ีประมาณ 11,700 ตารางเมตร 
สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกซ่ึงติดกบัลานจอดรถสามารถเช่ือมไปยงัพื้นท่ีในส่วนอ่ืนของ
โครงการ  
        6.1.2  Zone B เป็นส่วนของบา้นพกั มีเน้ือท่ีประมาณ 3,780 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีท่ีเนน้ไม้
ยนืตน้ให้ร่มเงากบัพื้นท่ี มีพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ มีความเป็นส่วนตวัสามารถเดินไปยงัพื้นท่ี
ต่างๆไดส้ะดวก 
         6.1.3  Zone C อยูท่างดา้นทิศตะวนัออก และเป็นจุดชมววิของโครงการ มีเน้ือท่ีประมาณ 
3,140 ตารางเมตร มีเนินหญา้น ้าพุ จุดพกัผอ่น 
         6.1.4  Zone D อยูท่างดา้นทิศตะวนัตก เป็นส่วนของหอ้งสัมมนามีเน้ือท่ีประมาณ 810 
ตารางเมตร มีการปิดกั้นสายตาเพื่อบงัส่ิงท่ีไม่ตอ้งการให้เห็น 
         6.1.5  Zone E มีเน้ือท่ีประมาณ  3,570 ตารางเมตร เป็นสวนผลไม ้
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6.2 ข้อเสนอแนะ 
         6.2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 
           ควรก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการให้ชดัเจนเหมาะสม ตรงตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้เพื่อท างานให้ตรงก าหนดและความสมบรูณ์ของงานออกแบบภูมิทศัน์ ช่วยให้งานนั้นเสร็จ
เร็วข้ึน เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการมีขนาดใหญ่ การจดัสร้างงานโครงสร้างและพรรณไมใ้นงานภูมิ
ทศัน์ ควรแบ่งเวลาการท างานใหช้ดัเจน ซ่ึงมีการวางแผนการด าเนินงาน 
         6.2.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 
           เพื่อใหไ้ดผ้งัแม่บทส่ี สามารถน าไปก่อสร้างไดจ้ริง ควรมีการค านึงถึงวสัดุท่ีน ามาใช้
ในการออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งตลาด ในการออกแบบพืชพนัธ์ุควร
เลือกใชพ้ืชพนัธ์ุท่ีดูแลรักษาง่าย ไม่เป็นอนัตรายและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ในพื้นท่ีโครงการ
การเลือกใช้วสัดุดาดแข็ง และวสัดุพืชพรรณท่ีต้องค านึงถึงลักษณะพื้นท่ีเป็นพิเศษและต้อง
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายในพื้นท่ีโครงการ มีอุปสรรค์หลายดา้น เน่ืองจากพื้นท่ีออกแบบ
โครงการอยูไ่กล และตอ้งใชเ้วลาในการเดินทาง 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรณานุกรม 
 
จามรี อาระยานิมิตสกุล.(2553). หลกัการพืน้ฐานของการออกแบบพชืสวนประดับในการจัด            

ภูมิทศัน์. คร้ังท่ี1. หน่วยท่ี11. สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์:
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

เชฏฐินี เช่ียวนาวนิ.(2553). ลกัษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการค านึงถึง
ปัจจัยส่วนปะสมการตลาดบริการของสถานพกัแรมประเภทรีสอร์ท.                     
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เดชา บุญค ้า.(2557). การวางผงับริเวณและงานบริเวณ. คร้ังท่ี3. 282 หนา้ 
ทราย สายน ้าใส.(2553). แนวทางการนาหลกัการจิตวทิยามาใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์เพือ่ผู้สูงอายุ. 

กรุงเทพ: มหาวทิยาลยัศิลปากร 
นที ภู่รอด.(2548). เอกสารการสอนวชิาประมาณราคา. คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                     

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
ประภาพร ธาราสายทอง.(2546). ภูมิทศัน์เพือ่การบ าบัดจิตใจ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ยทุธชยั คณาสิริวฒัน์.(2548). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ทีม่ีผลต่อการเลือกพกัรีสอร์ท.

เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
สุภาวดี นิมะวลัย.์(2554). โครงการวางผงัและออกแบบภูมิทศัน์ส่วนขยายสถานพกัตากอากาศเชิง

เกษตรอนิทรีย์ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่.                                 
ภาควชิาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Anne R. Beer.(1990). Environmental Planning for Site Development.  London. 1990, 319 pp. 
กรมพฒันาท่ีดิน (2558). (2558, มกราคม 1). ระบบฐานขอ้มูลกลุ่มชุดดิน. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก              

https://www.giswebldd.ldd.go.th 
งานวจิยัการศึกษา.(2557). (2558, มกราคม 12). การขดุยา้ยไมย้นืตน้วธีิการปลูกพืชพรรณ.                

[เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก https:// www.krachang- bh.com 
ดวงจนัทร์ เกรียงสุวรรณ/นกัวชิาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ.(2538). (2558, มกราคม  11). 

การดูแลรักษาพืชพรรณไมใ้นสวน. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก https://natres.psu.ac.th 
ตน้ไมใ้บหญา้ (2558). (2558, มกราคม 11). ไมพุ้ม่. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก 
 https://www.tonmaibaiya.com 
แผนท่ี.(2558). (2558, มกราคม 8). แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมา. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก              

https://www.google.co.th 
 



 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
แผนท่ี.(2558). (2558, มกราคม 8). แผนท่ีโครงการ. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก              

https://www.maps.google.com 
แผนท่ี.(2558). (2558, มกราคม 8). แผนท่ีทางเขา้โครงการ. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก              

https://www.maps.google.com 
ร้านสวนป่าสักทอง.(2535). (2558, มกราคม 7). ซุม้ไมร้ะแนง. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก                         

htpps://www.pncfurniture.com 
ไร่แสงอรุณ.(2549). (2557, มกราคม 15). ไร่แสงอรุณ. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก              

https://www.raisaengarun.com 
สุภาวดี นิมะวลัย.์ (2557, ตุลาคม 15). คีรียามา กอลฟ์ รีสอร์ท สปา. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก 

https://www.kirimaya.com 
แสงประเสริฐ ไลทต้ิ์ง. (2558, มกราคม 30). เสาไฟสนามสูง 3.5 เมตร. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก 

https://www.thaitechno.net 
Decorreport. (2558, มกราคม 11). ทางเดินธรรมชาติ. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก                       

https://www.decorreport.com 
Forfur. (2558, มกราคม 13). ทางเดินธรรมชาติ. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก https://www.forfur.com 
Kapook (2557). (2558, มกราคม 13). ตน้ไมใ้ห้ร่มเงา. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก                          

https://www.home.kapook.com 
Lumitronlighting. (2558, มกราคม 25). โคมไฟสนาม. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก 

https://www.lumitronlighting.com 
Lumitronlighting. (2558, มกราคม 25). โคมไฟสนาม. [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก 

https://www.lumitronlighting.com 
Mechashop. (2558, มกราคม 25).โคมไฟส่องตน้ไม.้ [เวบ็บล็อก]. สืบคน้จาก 

https://www.mechashop.com 

 

 

 

 

https://www.kirimaya.com/
https://www.lumitronlighting.com/


  PROJECT NAME

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

LOCATION

OWNER. BY

คุณปวีณา   สงทาน

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

นายอรรถพล   เมียกขุนทด

DATE

SCALE

น.ส.พัทธนันท์   โชคพัทธนันท์

LA-01

งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

 ผาหินงาม รีสอร์ท เขายายเที่ยง

อ.สีคิ้ว ต.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ผาหินงาม รีสอร์ท

8.0

4.0

3.6

2.9

2.0

A

A

รูปตัดน้ำพุ

SCALE  1 : 100

ทางเดินคอนกรีตปูกระเบื้องหนา 0.10 m.

ชุดน้ำพุ

ระดับน้ำ

กระบะปลูกไม้พุ่ม

คอนกรีตหยาบ 0.05 m.

ทรายหยาบอัดแน่น 0.07 m.

ระดับดินเดิม

A

แปลนน้ำพุ

SCALE  1 : 100

8

2
.
2
0



  PROJECT NAME

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

LOCATION

OWNER. BY

คุณปวีณา   สงทาน

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

นายอรรถพล   เมียกขุนทด

DATE

SCALE

น.ส.พัทธนันท์   โชคพัทธนันท์

LA-02

งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

 ผาหินงาม รีสอร์ท เขายายเที่ยง

อ.สีคิ้ว ต.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ผาหินงาม รีสอร์ท

พื้นคอนกรีต ลายหินกวด หนา 0.10 ซม.

ทรายหยาบ 0.5 ซม.

ระดับดินเดิม

พื้นลายหินกวด(เบอร์ 3) เว้นช่อง

ขนาด 0.10 ซม.ลึก 0.05 cm.

B

พื้นคอนกรีต ลายธรรมชาติ หนา 0.10 ซม.

B

รูปตัดทางเดินเท้า

SCALE  1 : 50

B

แปลนทางเดินเท้า

SCALE  1 : 50

บ้านเคียงดาว

0.10 m.

0
.
1

0
 
m

.

บ้านเคียงดาว

ไม้เนื้อแข็ง 2 x 2 นิ้ว ยาว 1.80 m.

ไม้เนื้อแข็ง 2 x 2 นิ้ว ยาว 0.80 m.

คอนกรีตฐานราก 0.40 x 0.20 m.

ตัวหนังสือไม้ 0.20 m.

1

1
.
6
0

C

ป้ายบ้านพัก

SCALE  1 : 50

C

รูปตัดป้ายบ้านพัก

SCALE  1 : 50

4

4



  PROJECT NAME

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

LOCATION

OWNER. BY

คุณปวีณา   สงทาน

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

นายอรรถพล   เมียกขุนทด

DATE

SCALE

น.ส.พัทธนันท์   โชคพัทธนันท์

LA-03

งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

 ผาหินงาม รีสอร์ท เขายายเที่ยง

อ.สีคิ้ว ต.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ผาหินงาม รีสอร์ท

ขอบวงเวียน 0.15 x0.50m.

ดินปลูก 0.40 m.ปลูกไม้พุ่ม

พื้นถนน คสล.

8

8

D

แปลนวงเวียน

SCALE  1 : 100

D

รูปตัดวงเวียน

SCALE  1 : 100

D

พื้น คสล. หนา 0.15 m.

ทรายหยาบ 5-10 m.

ระดับดินเดิม

E

รูปตัดถนน คสล.

SCALE  1 : 100

8

E

แปลนถนน คสล.

SCALE  1 : 100

E



  PROJECT NAME

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

LOCATION

OWNER. BY

คุณปวีณา   สงทาน

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

นายอรรถพล   เมียกขุนทด

DATE

SCALE

น.ส.พัทธนันท์   โชคพัทธนันท์

LA-04

งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

 ผาหินงาม รีสอร์ท เขายายเที่ยง

อ.สีคิ้ว ต.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ผาหินงาม รีสอร์ท

F

14

บันได ขนาด ลูกนอน.0.30 ลูกตั้ง.0.15 m.

เสาไม้เนื้อแข็ง 4x4 นิ้ว

พื้นไม้ระแนง ขนาด 4x2 นิ้ว

ตงไม้เนื้อแข็งขนาด 2x8 นิ้ว รับพื้นไม้

ราวจับไม้ขนาด 4x2 นิ้ว

14

2

15.50

F

แปลนเฉลียง

SCALE  1 : 100

F

รูปตัดเฉลียง

SCALE  1 : 100

F

รูปด้านเฉลียง

SCALE  1 : 100

3



  PROJECT NAME

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

LOCATION

OWNER. BY

คุณปวีณา   สงทาน

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

นายอรรถพล   เมียกขุนทด

DATE

SCALE

น.ส.พัทธนันท์   โชคพัทธนันท์

LA-05

งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

 ผาหินงาม รีสอร์ท เขายายเที่ยง

อ.สีคิ้ว ต.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ผาหินงาม รีสอร์ท

4

0.60

0
.
6
0

0
.
6
0

คอนกรีต คสล.หนา 0.20 ซม.

ฉาบปูนเรียบตกแต่งด้วยหินกาบหนา 0.05 ซม.

ตัวอักษรโลหะหนา 0.05 ซม.

ทรายหยาบหนา 0.05ซม.

แผ่นพื้น 0.10 ซม.

คาน คสล. 50x40ซม.

ผาหินงาม รีสอร์ท

ยินดีต้อนรับ

16

4

G

ป้ายรีสอร์ท

SCALE  1 : 50

G

รูปตัดป้ายรีสอร์ท

SCALE  1 : 50

G

รูปด้านป้ายรีสอร์ท

SCALE      1 : 50



  PROJECT NAME

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

LOCATION

OWNER. BY

คุณปวีณา   สงทาน

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

นายอรรถพล   เมียกขุนทด

DATE

SCALE

น.ส.พัทธนันท์   โชคพัทธนันท์

LA-06

งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

 ผาหินงาม รีสอร์ท เขายายเที่ยง

อ.สีคิ้ว ต.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ผาหินงาม รีสอร์ท

เสา คสล ขนาด 3 m.

พื้นไม้ขนาดหน้ากว้าง 4x2 นิ้ว ยาว 2 เมตร

ตงไม้เนื้อแข็งขนาด 2x8 นิ้ว ยาว 10 เมตร รับพื้นไม้

+0.00

+0.10

+0.20

ลวดสลิงขนาด 19 มม.

เหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว

+0.20

+0.10

+0.00

เหล็กกล่องขนาด 4x2 นิ้ว ยาว 10 เมตร

4

4
,
1

5

1

11

H

รูปตัดจุดชมวิว

SCALE  1 : 100

P

ท่อน้ำดี

น้ำจากสะดือบ่อ

ปั๊ม

ผนังคอนกรีต 0.10 m.

กรองหยาบ

กรองละเอียด

ท่อน้ำทิ้ง

ระดับดิน

ฝาบ่อกรองหนา 0.05 m.

ขอบบ่อ 0.20 m.

ระดับผิวน้ำ

ระดับดิน

พื้น คสล. 0.20 m.

ทรายหยาบอัดแน่น 0.10 m.

5.65 m.

+0.60

I

รูปตัดน้ำตก

SCALE  1 : 100



  PROJECT NAME

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

LOCATION

OWNER. BY

คุณปวีณา   สงทาน

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

นายอรรถพล   เมียกขุนทด

DATE

SCALE

น.ส.พัทธนันท์   โชคพัทธนันท์

LA-07

งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

 ผาหินงาม รีสอร์ท เขายายเที่ยง

อ.สีคิ้ว ต.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ผาหินงาม รีสอร์ท

+
1

.
8

0

+
1

.
2

0

+
0

.
6

0

+
0

.
0

0

20

5
.
6

5

บ่อกรอง

2

1

I

I

+0.00

+0.50

+1.00

+1.50

2
,
5

20

ขอบบ่อ พื้นบ่อหนา 0.20 m.

ระดับน้ำ

ทรายหยาบอัดแน่น 0.10 m.

สะดือบ่อ

ไปบ่อกรอง

ระดับดิน

I

รูปตัดน้ำตก

SCALE  1 : 100

I

แปลนน้ำตก

SCALE  1 : 100



  PROJECT NAME

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

LOCATION

OWNER. BY

คุณปวีณา   สงทาน

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

นายอรรถพล   เมียกขุนทด

DATE

SCALE

น.ส.พัทธนันท์   โชคพัทธนันท์

LA-08

งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

 ผาหินงาม รีสอร์ท เขายายเที่ยง

อ.สีคิ้ว ต.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ผาหินงาม รีสอร์ท

1 1

20

20

1

2 4

3

N

3

1

J

รูปด้านอาคารต้อนรับ 1,3

SCALE               1 : 100

9
,
8

1

10 10

10 10

4



1 1

20

2010 10

1

2 4

3

N

2

4

J

รูปด้านอาคารต้อนรับ 2,4

SCALE               1 : 100

9
,
8

6

3,4310
10

4

  PROJECT NAME

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

LOCATION

OWNER. BY

คุณปวีณา   สงทาน

DESCRIPTION
NO

DATE

DRAWTNG TITLE

DRAWTNG NO.

REVISION

STRUCTURAL ENG.

ARCHITECH

LANDSCAPE  DESIGNER

นายอรรถพล   เมียกขุนทด

DATE

SCALE

น.ส.พัทธนันท์   โชคพัทธนันท์

LA-09

งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง

 ผาหินงาม รีสอร์ท เขายายเที่ยง

อ.สีคิ้ว ต.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ผาหินงาม รีสอร์ท



 

ประวตัผู้ิจดัท ำ 

 
ช่ือ นางสาวพทัธนนัท ์โชคพทัธนนัท ์ 
เกิด วนัท่ี 30 มกราคม 2536 
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา  2547 จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา 
                              โรงเรียนประชาอุทิศ (จนัทร์ทาบอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
                               โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                              โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
                                สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์  
    สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
                           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 
 สถานท่ีติดต่อ  1669/468 ถนนสรณคมณ์ แขวงสีกนั 

                             เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210 
    โทรศพัท ์09-4423-6629 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวตัผู้ิจดัท ำ 
 

ช่ือ นายอรรถพล เมียกขนุทด  
เกิด วนัท่ี 22 มีนาคม 2535 

 
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2546 จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา 
                              โรงเรียนชุมชนบา้นกุดม่วง จงัหวดันครราชสีมา 

ปีการศึกษา  2549 จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
                               โรงเรียนมธัยมด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา 

ปีการศึกษา  2553 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                              โรงเรียนมธัยมด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา 

ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
                                สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์  
    สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
                           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 
 สถานท่ีติดต่อ  174/1 หมู่ 7 ถนนสีคิ้ว-ชยัภูมิ ต าบลตะเคียน 

                              อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา 30210 
    โทรศพัท ์08-0071-3060 
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